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Στο Βρυσοχώρι μαθήτευσα στον άγιο λυρισμό
της φύσης. Να κοιτώ την κόκκινη πρευρά
της Τσουκαρόσιας. Να χάνεται το βλέμμα

μου ανάμεσα στη δεσποτική κορυφή της Γκαμήλας
και τα παιχνιδιάρικα κοιλώματα του βουνού, του
κλέφτη. Να αντιλαλεί η ηχώ του Αλπικού τοπίου και
να γεμίζει την ψυχή μου ποιότητες πρωτόγνωρες,
ακατέργαστες. Δεν με πειράζει που είναι φθινόπωρο.
Η μελαγχολία της εποχής θυμίζει κάτι από την καθά-
ρια δωρικότητα των προγόνων.

Η Ηπειρώτικη φιλοξενία καθρεφτίζεται
στη γύρω ομορφιά. Πλάϊ - πλάϊ τα βουνά καθώς είναι,
μακραίνουν τον ορίζοντα της ψυχής μας, πλαταίνουν
το εγώ μας και δίνουν χώρο στο εμείς και το όλον.

Όλοι οι δρόμοι του νερού οδηγούν εδώ. "Η ζωή
ήρθε από το ποτάμι", λέει ο θρύλος για τον Αριστάκη
που ονόμασε Άνχες (Άγγελο) το θεόσταλτο
δώρο που ήλθε μέσω πολλών ποταμών - πηγών και
του Αώου που η βοή του άλλοτε αγκαλιάζει κι άλ-
λοτε εκδικείται.

Ο πρωϊνός δροσερός αέρας με δυναμώνει, η άγρια
καταχνιά των βουνών με λυτρώνει. Κατεβαίνω τα πέ-
τρινα καλντερίμια και τα δένδρα στάζουν την κρυστάλ-
λινη βροχή με ανακούφιση.

Η απογευματινή τροπική καταιγίδα έχει πλέον
δώσει τη θέση της σε άπειρες ώρες βροχής.

Ά-χρονη μοιάζει μέσα στην ομορφιά της.
Στο Μυρμίντου γυαλίζουν τα βατόμουρα από

τις στάλες. Πού και πού με ξαφνιάζουν τα πουλιά που
πετούν αδάμαστα μέσα στα πολύχρωμα φυλλώματα
και οι βρύσες, αγέρωχοι φρουροί του χωριού μας,

μας συντροφεύουν στις βόλτες μας και καλωσορίζουν
τους περαστικούς που ξαποσταίνουν και υμνούν την
ομορφιά του τόπου.

Στης Αγίας Παρασκευής το αγαπημένο
μονοπάτι, τα δένδρα αγκαλιάζονται γλυκά, ασάλευτα.
Έχουν και αυτά ιστορίες να διηγηθούν, που θα μεί-
νουν για πάντα ανείπωτες.

Το φθινόπωρο εδώ δεν έχει μόνο μελαγχο-
λία. Έχει καθάρια όψη και καλεί σε προσωπική ενδο-
σκόπηση. Οι μέρες των πανηγυριών πέρασαν και τα
ίχνη των συγχωριανών στα μονοπάτια, σβήστηκαν ως
την επόμενη χρονιά, αλλά τα πέτρινα γεφύρια
είναι εκεί για να τα διαβεί ο καθένας μόνος του, στεν-
τόρειος, ώσπου να 'ρθει και πάλι η ώρα που θα τα
διαβούμε χαρούμενα όλοι μαζί.

Η φύση και οι έμψυχοι φρουροί της είναι εκεί για
να συντροφεύσουν στο δύσκολο χειμώνα που έρχε-
ται.

- Είναι ο σοφός πλάτανος, εδώ και ο Άγιος Χα-
ράλαμπος που φέρνουν θύμισες από το παρελθόν.

- Είναι η Νεραϊδόβρυση και τα γλυκονέρια
των παιδικών μας ονείρων και φόβων.

- Είναι η πέτρα και το ξύλο που τους οφείλουμε το
σεβασμό μας για τη μοναδική αρχιτεκτονική που μας
χάρισαν.

- Εδώ είναι τα περήφανα Ζαγορίσια και
Ηπειρώτικα τραγούδια που αντηχούν στ' αυτιά
μας από τα καλοκαιρινά γλέντια.

- Εδώ και ο τεράστιος ήλιος που παίρνει τη θέση
της ά-χρονης βροχής που θα μας κάνει να αντα-
μώσουμε, όσους μείναμε έως τώρα, όσους θα μεί-

νουν το χειμώνα.
Από εδώ ξεκίνησαν και οι γυναίκες που

κουβαλούσαν περήφανα και υπομονετικά, τα πυρο-
μαχικά της ελευθερίας του τόπου μας στο έπος του
'40.

Εδώ τα φύλλα στις λεπτοκαρυές θροϊζουν συνο-
μωτικά καθώς χορεύουν μέσα τους οι Νεράϊδες
των παιδικών μας ονείρων.

Το βλέμμα εδώ χάνεται στη μυστηριώδη καταχνιά
που σκεπάζει την κόκκινη πλευρά της Τσου-
καρόσιας.

- Εδώ πάντα, μου "φαινόταν" ότι ο κόσμος ίσιωνε
κι έμπαινε στη σωστή θέση όπως κάποτε εκμυστη-
ρεύτηκε ο Ελύτης.

- Εδώ οι δράκοι πολεμούν έχοντες συμμάχους την
πέτρα και το ξύλο. Εδώ οι Αλπικοί Τρίτωνες
τσαλαβουτούν αμέριμνοι στις δρακόλιμνες της
Γκαμήλας και του Σμόλικα.

- Εδώ κάθε φθινόπωρο φέρνει μνήμες από το πα-
ρελθόν, παρόντων και εκλιπόντων, εδώ οι θύμισες
όλες εξαγνίζονται μέσα από τις φλόγες των κεριών και
τη δέηση για την ανακούφιση των ψυχών όλων των
αγαπημένων μας που είναι θαμμένοι, εδώ στο
Βρυσοχωρίτικο χώμα.

Ας γίνει αυτός ο τόπος αφορμή για να συγκεντρω-
νόμαστε συχνότερα, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά όλο
το χρόνο. Κάθε εποχή στο χωριό έχει την ομορφιά της
και η φύση μας διδάσκει μέσα από όλες τις όψεις της.

για Τη ΣυνΤακΤικη επιΤροπη
ΣΤαμαΤια χρυΣ. μεμου

αγιου γρηγοριου
Του Θεολογου

λόγος λη
"εις τα γενέθλια του
Σωτήρος χριστού"

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 6ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤH ΣΕΛ 7

οι ΘυΣιεΣ 
Των ελληνων

καλη χρονια

χρονια πολλα

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος με
τον βαθύ και συγχρόνως ποιητικό λόγο
του, στην ομιλία του "εις τα Γενέθλια
του Σωτήρος Χριστού" (Λόγος λη) μας
κάνει κοινωνούς του νοήματος της μο-
ναδικής "πανηγύρεως" για το γεγονός
της θείας ενανθρωπήσεως, που άφησε
έκθαμβες τις ουράνιες δυνάμεις. Η Ορ-
θόδοξη χριστιανοσύνη από τον Νοέμ-
βριο ψάλλει το προοίμιο του λόγου του
στους όρθρους του Σαρανταημέρου:
"Χριστός γεννάται δοξάσατε. Χριστός εξ
ουρανών απαντήσατε. Χριστός επί γης
υψωθήτε. Άσατε τω Κυρίω πάσα η
γη..."

Το ηρωϊκό έπος 1940 - 1941 με
τις νίκες του Ελληνικού Στρατού στα
βουνά της Ηπείρου και της Αλβα-
νίας κατά του Μουσολίνι της Ιτα-
λίας, έκλεισε τον Απρίλιο του 1941 με
την εισβολή της Φασιστικής Γερμανίας
του Χίτλερ και την κατοχή της Ελλάδος.
Στα τέσσερα (4) χρόνια κατοχής,

οι Γερμανοί, Ιταλοί και Βούλ-
γαροι, κατέκτησαν, λεηλάτησαν και
πυρπόλησαν την Ελλάδα.

Για να θυμούνται οι πρεσβύτεροι και να
μαθαίνουν οι νεότεροι, η Ελλάδα με πλη-
θυσμό λιγότερο των οκτώ (8) εκατομ-
μυρίων τότε, οι τεκμηριωμένες
ελληνικές απώλειες στα τέσσερα (4) χρό-
νια της πολεμικής περιόδου 1940 -
1944 είναι οι εξής:

- 475.000 νεκροί στον πόλεμο στην
Εθνική Αντίσταση και στη λιμοκτονία. 

Ρόσια Πάρτια ντι γίσου
"Η κόκκινη πρευρά των ονείρων"

επιμελεια γεωργιου βακαρου
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γράφει η ευΤυχια οικονομου - γεωργοπουλου

Ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ γεννή-
θηκε στο Βρυσοχώρι γύρω στο 1830. Το
σπίτι του ήταν στο δρόμο για το Μυρμίντο
και ακριβώς απέναντι από το σπίτι του κ.
Απόστολου Γεωργ. Βασδέκη. 

Μάλιστα σώζονταν ο ανατολικός τοίχος
του σπιτιού, ως τα τέλη της δεκαετίας του
1950 και διακρίνονταν η θέση του τζακιού
και δύο ντουλαπιών. Ακόμη μια αχλαδιά
που είχε φυτρώσει στα ερείπια του σπιτιού
χάριζε στους περαστικούς γλυκά ευωδια-
στά και νόστιμα αχλάδια. 

Ο Νίκος Μπρουσκέλης είχε δύο παιδιά. Τη
ΧΑΪΔΩ και τον ΧΡΗΣΤΟ. 

Η Χάϊδω παντρεύτηκε τον Γιώργο Κων.
Μπέκα και ήταν η μητέρα του Παπακώστα
και του Νίκου Μπέκα. 

Ο Χρήστος παντρεύτηκε τη Βασιλική
Κωνστ. Ρέμου και απέκτησαν δύο παιδιά
τον ΝΙΚΟ (1892-1972) και τον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
(1897-).

Ο Νίκος και ο Χαράλαμπος τελείωσαν το
Δημοτικό Σχολείο στο Βρυσοχώρι και
έπειτα ακολούθησαν τον πατέρα τους στην
ξενιτιά με πρώτο σταθμό το Γιδά κι έπειτα
το Αιγίνιο Πιερίας. 

Όταν ο πατέρας αποφάσισε να μείνει μό-
νιμα στο χωριό τα δύο αδέρφια πήραν και
αυτά το δικό τους δρόμο. 

Ο Νίκος μετέφερε τα πολιτικά του δικαιώ-
ματα στην κοινότητα Λουτρού Ημαθίας και
ο Χαράλαμπος στο Αιγίνιο. 

Φυσικά δεν διέκοψαν ποτέ τις σχέσεις και
τις επαφές με την πατρική τους οικογένεια
στο χωριό και επισκεπτότανε συχνά το Βρυ-
σοχώρι. 

Το 1920 ο Νίκος επέστρεψε στο χωριό.
Παντρεύτηκε την Ελένη Κωνστ. Παντίση και
αγόρασε το γνωστό μας «σπίτι του Μπρου-
σκέλη» από τον θείο της γυναίκας του, τον
Γεώργιο Παντίση. 

Αυτό το σπίτι ήταν ένα ωραίο διόροφο, πέ-
τρινο σπίτι, που κατέρρευσε στη δεκαετία
του 1990. 

Μετά τη γέννηση της Βασιλικής (1924-

2013) και του Χαράλαμπου (1926-1974) η οι-
κογένεια έφυγε από το Βρυσοχώρι και εγ-
καταστάθηκε στο Καψοχώρι Ημαθίας. Εκεί
γεννήθηκε ο Χρήστος και ο Δημήτρης
(1933-1993). 

Η οικογένεια του Νίκου Μπρουσκέλη γρή-
γορα διακρίθηκε και ξεχώρισε στην τοπική
κοινωνία. Η νοικοκυροσύνη της Ελένης, η
καλοσύνη η ευγένεια, η αγάπη της και η νο-
σταλγία για το Βρυσοχώρι, έκαναν το σπίτι
της οικογένειας πόλο έλξης για τους Βρυ-
σοχωρίτες του Γιδά και υπόδειγμα για τους
ντόπιους. 

Εργατικότατα και τα παιδιά διακρίθηκαν ο
μεν Χαράλαμπος ως άριστος γεωργός και η
Βασιλική ως μοναδική μοδίστρα του χω-
ριού και δασκάλα της κοπτικής, ο δε Χρή-
στος και ο Δημήτρης διακρίθηκαν στα
γράμματα. Τελείωσαν το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης. Τα Οικονομικά ο Χρήστος και τη

Νομική ο Δημήτρης.  Μάλιστα ο Δημήτρης
εξελέγη και υπηρέτησε ως Δήμαρχος στην
Αλεξάνδρεια (Γιδάς) για δύο τετραετίες.
Ακόμη και σήμερα πάλι ο γιός του Νίκος,
γνωστός γιατρός στην Αλεξάνδρεια, προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του στο Δήμο ως Αν-
τιδήμαρχος. 

Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ έζησε στο Αιγίνιο. Παν-
τρεύτηκε τη Χαϊδω, κόρη των Βρυσοχωρι-
τών Αποστόλου Πέτσιου και Σταματίας
Βρανά. Απόκτησαν τέσσερα παιδιά: Τον
ΧΡΗΣΤΟ (1928-) την ΑΦΡΟΔΙΤΗ (1933-
2006), τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ και τον ΙΑΚΩΒΟ. 

Όλα τα παιδιά του Χαράλαμπου εγκαταστά-
θηκαν και σταδιοδρόμησαν στην Κατερίνη.
Σήμερα ζούνε στην Κατερίνη ο Απόστολος,
ο Ιάκωβος και όλα τα εγγόνια του Χαράλαμ-
που που είναι γνωστοί επιστήμονες και επι-
χειρηματίες.  Ο Νίκος και ο Χαράλαμπος
Μπρουσκέλης με τις Βρυσοχωρίτισσες συ-
ζύγους των, έζησαν στην ξενιτιά με την ανά-
μνηση, την αγάπη και τη νοσταλγία για τη
γενέθλια γη. Τα παιδιά και τα εγγόνια τους
με σεβασμό στη μνήμη τους, επισκέπτονται
το χωριό, γνωρίζουν τις ρίζες τους και δια-
τηρούν πάντα στενούς δεσμούς και επικοι-
νωνία τόσο με το Βρυσοχώρι, όσο και με τις
Βρυσοχωρίτικες οικογένειες της Αλεξάν-
δρειας, της Βέροιας και της Κατερίνης. 

Και το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας
σχηματίζεται ως εξής:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ

ΧΑΪΔΩ
Κώστας Γ. Μπέκας

ΧΡΗΣΤΟΣ
Βασιλική κ. Ρέμου

Νίκος (1892 - 1972)
Ελένη Κ. Παντίση

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
(1924 - 2013)

ΝΙΚΟΣ
(1967- 1990)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
Ευανθία Μπάργκα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΙάννης Σκαλίνος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(1926-1974) 

Χάιδω Ρέμου

ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ
Ανθούλα Γκοτζαδάμη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΛΕΝΑ
Πρόδρομος Παπαχρυσάνθου

ΧΑΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
(1933 - 1993)

Λέλα Μάλαμας

ΝΙΚΟΣ
Βάνα Δημητριάδη

Κωνσταντίνα
Γιάννης Κοριτίδης

ΑΝΘΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(1897 -

Χάιδω Απ. Πέτσιου

συνέχεια στ η σελίδα 13

οικογενεια νικου μπρουΣκελη

Οικ. Χαρ. Μπρουσκέλη Πρώτη
σειρά 
καθιστοί: Απόστολος Μπρουσκέ-
λης, Αφροδίτη, Ιάκωβος
Δεύτερη σειρά: Χρήστος, 
Μπρουσκέλης, Απόστολος 
Πέτσιος, Σταματία Βράνα, 
Χάϊδω Πέτσιου - Μπρουσκέλη, 
Χαράλαμπος Μπρουσκέλης

Οικογ. Νίκου Μπρουσκέλη
Βασιλική  - Χρήστος - 
Χαράλαμπος Δημήτρης και η
Ελένη  Μπρουσκέλη

Χρήστος Ν. Μπρουσκέλης
Βασιλική Ν. Μπρουσκέλη

Καψοχώρι 21 - 9 - 1949

γενεαλογικό δέντρο στη σελίδα13
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επιμέλεια: ελενηΣ κουκουΣΤρικα και  ευΘυμιου πουποβινη

ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
Τα δικαιολογητικά να υποβληθούν συγκεντρωτικά όπως τα παρακάτω υποδείγματα Α' Αίτηση για φοιτητές ΑΕΙ - ΤΕΙ - Μεταπτυχιακών 

ΑΙΤΗΣΗ
Του Γεωργίου Κόντου
του Ιωάννου
Φοιτητής του Παν/μίου
Ιωαννίνων
Βρυσοχώρι 10 Φεβρ. 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια με την σύμφωνη
γνώμη όλων των φορέων του χωριού (Το-
πική Κοινότητα, Μ.Ο.Σ., Εκκλησιαστική
Επιτροπή, Συντακτική Επιτροπή της εφη-
μερίδας μας) καθιερώθηκε η 8η Νοεμ-
βρίου κάθε χρόνο ως ημέρα Εθελοντικής
Αιμοδοσίας που τελείται το μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής των γονένων του
ευεργέτη στην Τράπεζα Αίματος του Συλλό-
γου που λειτουργεί στο Παν/κό Νοσοκο-
μείο Ιωαννίνων, ως ελάχιστος φόρος τιμής
και ευγνωμοσύνης στους γονείς του
ευερ΄γετη και λοιπών συγγενών του.

Σχετικές προσκλήσεις γίνονται μέσω της
εφημερίδας μας κάθε χρόνο στο φύλλο Ιου-
λίου - Αυγούστου - Σεπτεμβρίου.

Εφέτος κάπως η ανταπόκριση για διά-
θεση Αίματος ήταν πιο θετική.

Αίμα μπορούμε να προσφέρουμε όλο το
χρόνο σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας για
την Τράπεζα του Μ.Ο.Σ. Ο Σύλλογος σε περί-
πτωση ανάγκης σε Αίμα μπορεί να χορηγή-
σει σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο έχει ανάγκη
ο ασθενής.

Ας τιμούμε κάθε χρόνο τη μέρα αυτή την
μνήμη των γονέων και του ευεργέτη προ-
σφέροντας μία φιάλη Αίμα.

ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Τ.Κ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 9.2016

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ

Κύριε Δήμαρχε: 1) Κατόπιν
επιθυμίας των κατοίκων και του ΜΟΣ
του χωριού μας σας παρακαλούμε
όπως εγκρίνετε την μεταφορά της

προτομής του ευεργέτη μας Χρή-
στου Αθανασιάδη από το
πρώην Δημοτικό Σχολείο σε εμφανή
θέση στην πλατεία του Αγίου Χαραλάμ-
πους.

2) Εγκρίνετε την κατασκευή στην
ίδια πλατεία μικρού ηρώου πεσόντων
συγχωριανών μας για την ελευθερία
της πατρίδος μας.

3) Η εν λόγω πλατεία είναι χώρος
συνάντησης των συγχωριανών μας,
σημείο στάσης για ξένους επισκέπτες,
αρκετά μεγάλη δεν υπάρχει πρόβλημα
στενότητας ή άλλης αιτίας, και θα πρέ-
πει συνάνθρωποί μας με μεγάλη προ-
σφορά να προβάλλονται.

4) Οι εν λόγω δαπάνες θα καλυ-
φθούν της μεν προτομής από το Κλη-
ροδότημα Χρήστου Αθανασιάδη (το
ποσό έχει προϋπολογιστεί στο έτος
2016). Η δε κατασκευή του ηρώου από
πόρους του Συλλόγου.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέ-
ρων

Η εκπρόσωπος
Κουκουστρίκα Ελένη

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Τ.Κ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 13/10/2016
ΠΡΟΣ
Τον Δήμο Ζαγορίου
Ασπράγγελοι
Σας υποβάλλουμε κατάσταση

έργων για την κατάρτιση του τεχνικού
προγράμματος του έτους 2017 και
πρέπει να συμπεριληφθούν στον αν-
τίστοιχο προϋπολογισμό του
έτους 2017.

1) Από Παναγία έως οικία Αντ.
Νότη και από Παναγία έως οικία Νικ.
Μπίρη. Να κατασκευασθεί λιθό-
στρωτο περίπου 300 τ.μ.

2) Συνέχιση τσιμεντόστρωσης
από οικία Ευθυμίου Πουποβίνη έως
25ης Ε.Ο. περίπου 150 τ.μ. (ΣΑΤΑ)

3) Συνέχιση τσιμεντόστρωσης
από οικία Νίκης Εξάρχου έως Αγία
Παρασκευή (ΣΑΤΑ)

4) Κατασκευή λιθόστρωτου από
διασταύρωση Καμπαναρίου Αγίου
Χαραλάμπους έως διασταύρωση οι-
κίας Κων/νου Κασσαβέτη περίπου
200 τ.μ.

5) Επίσης στα γενικά έργα πρέπει
να γίνει συντήρηση του ασφαλτοτά-
πητα από Σκαμνέλι έως Βρυσοχώρι,
διότι είναι σε άθλια κατάσταση.

Η εκπρόσωπος
Κουκουστρίκα Ελένη

Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016
η πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσο-
χωρίου του Δήμου Ζαγορίου, μέλος της Δια-
χειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος
"ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ" τέλεσε στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου το καθιερωμένο από
την Διαθήκη του Ευεργέτη "ΜΟΝΗ ΕΠΙΘΥ-
ΜΙΑ ΤΟΥ" την 8η Νοεμβρίου εκάστου έτους
(ανεξαρτήτου ημέρας) ημέρα θανάτου της
φιλοστόργου μου μητρός να τελείται Ιερατικό
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των γονέων
μου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ και λοι-
πών συγγενών μου". Στη σεμνή τελετή χο-
ροστατούντος του αιδεσιμότατου πατέρα
ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ και ιεροψάλτη τον κ.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ παρευρέθηκαν
οι φορείς του χωριού, παλαιοί και νέοι υπό-
τροφοι.

Μετά τη θεία λειτουργία και με καταρρα-
κτώδη βροχή εντός της εκκλησίας μοιρά-
στηκαν στους παρευρισκομένους τα
προβλεπόμενα κόλυβα και αρτίδια. Ακολού-
θησε 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.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ
ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυ-

σοχωρίου μέλος της Διαχειριστικής Επιτρο-
πής του Κληροδοτήματος "ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ" της Τοπικής Κοινότητας Βρυ-
σοχωρίου, καλεί όλους τους μαθητές, σπου-
δαστές, φοιτητές που δικαιούνται υποτροφία
να υποβάλλουν μέχρι 20 Φεβρουαρίου τα
παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να
τους χορηγηθεί υποτροφία για το σχολικό
έτος 2016-2017.

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 Δη-
μότισσα του Τοπικού Διαμερίσματος Βρυσο-

χωρίου. (Από τα ΚΕΠ ή το Δήμο)
3. Αίτηση με την οποία να ζητείται υποτρο-

φία (σε περίπτωση ανηλίκων, αίτηση γίνεται
από τον κηδεμόνα)

Υποτροφία δικαιούνται:
Α) Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του

Νομού Ιωαννίνων, που είναι εγγεγραμμένοι
στο Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας
Βρυσοχωρίου.

Β) Όσοι αποφοιτούν από Λύκεια του
Νομού Ιωαννίνων και επιτύχουν σε οποιοδή-
ποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος, εφ' όσον είναι εγ-
γεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο της Τοπικής
Κοινότητας Βρυοοχωρίου.

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

λάδος.
Δ) Όσα από τα παραπάνω παιδιά συνεχί-

σουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστή-
μιο του εσωτερικού ή εξωτερικού για τέσσερα
χρόνια και μέχρι ηλικίας τριάντα (30) ετών.

Ε) Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται για
μεν τους μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου στα
1.200,00 ευρώ, για δε τους σπουδαστές -
φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ στο ποσό των
1.400,00 ευρώ.

Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αυξομει-
ωθούν αναλόγως των εσόδων του Κληροδο-
τήματος και του αριθμού των υποτρόφων που
θα καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες στα τηλέφ. 2651026931
και 6948503462.

Ταχυδρομική διεύθυνση Αλ. Σβώλου 1
Τ.κ. 45444 ,Ιωάννινα

ΠΡΟΣ:
Την Διαχειριστική Επιτροπή 
του Κληροδοτήματος
"ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ"
Βρυσοχωρίου Δήμου Ζαγορίου

Β' Αίτηση για μαθητές
Γυμνασίου - Λυκείου 
(υποβάλλεται 
από τον κηδεμόνα)

ΑΙΤΗΣΗ
Του Γεωργίου Κόντου, 
κάτοικος Βρυσοχωρίου
Βρυσοχώρι 10 Φεβ. 2016

ΠΡΟΣ:
Την Διαχειριστική Επιτροπή
του Κληροδοτήματος "Χρή-
στου Αθανασιάδη" Βρυσοχω-
ρίου Δήμου Ζαγορίου 

Σας υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολο-
γητικά προκειμένου να μου χορηγηθεί 

υποτροφία από το Κληροδότημα για το
Ακαδημαϊκό Έτος 2016 - 2017.

1. Βεβαίωση φοιτητικής μου Ιδιότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-

στασης
Ο Αιτών

1. Σας υποβάλλω τα παρα-
κάτω δικαιολογητικά της κόρης
μου Γεωργίας Κόντου προκειμέ-
νου να της χορηγηθεί υποτροφία
από το Κληροδότημα για το Σχολ.
έτος 2016 - 2017.

1. Βεβαίωση φοίτησης
2. Πιστοποιητικό οικογενει-

ακής κατάστασης
Ο Η αιτ.



Στο Βρυσοχώρι και στα γραφεία του
Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου σήμερα 27 Αυ-
γούστου 2016 ημέρα Κυριακή
και ώρα 19.30, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Μρφοτικού και Ορειβατι-
κού Συλλόγου Βρυσοχωρίου που
αποτελείται από τους:

- ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ Πρόεδρο
- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΜΠΟΛΙΑΝΟΥΔΗ -

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αντιπρόεδρο
- ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ Γεν.

Γραμματέα
-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΣΙΟΜΙΔΗ Ταμία

και
- ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΡΚΑ του Ηλία

Έφορα εκδηλώσεων
συνήλθε σε συνεδρίαση με μονα-

δικό θέμα:
Εγγραφή νέων μελών του Μορφω-

τικού και Ορειβατικού Συλλόγου Βρυ-
σοχωρίου

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα ως
εξής:

Επειδή πολλοί συγχωριανοί μας
υπέβαλλαν Αιτήσεις για να εγγραφούν
μέλη του Συλλόγου μας και πληρούν
τους όρους του Καταστατικού του Συλ-
λόγου θα πρέπει να αποφασίσουμε
σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζή-
τηση και αφού εξέφρασε την ικανοποί-

ηση για την ανταπόκριση των συγχω-
ριανών μας και την επιθυμία να εγγρα-
φούν και να ενισχύσουν το Σύλλογο
του χωριού τους

Αποφασίζει:
Ομόφωνα την εγγραφή τους ως νέα

μέλη με τα εξής στοιχεία:
Μπάρκας Δημήτριος του Ηλία και

της Δέσποινας
Δημητράκης Αθανάσιος του Ανα-

στασίου και της Αντωνίας
Τσιομίδη Γεωργία του Κωνσταντί-

νου και της Σταυρούλας
Τσιομίδη Νικολίνα του Κωνσταντί-

νου και της Σταυρούλας
Καραγιαννοπούλου Μαριάνθη του

Αποστόλου και της Βασιλικής
Καραγιαννοπούλου Γεωργία του

Αποστόλου και της Βασιλικής
Σιώπης Δημήτριος του Ευαγγέλου

και της Ανδριάννας
Σιώπης Ελευθέριος του Ευαγγέλου

και της Ανδριάννας
Σιώπη Τατιάνα του Ευαγγέλου και

της Ανδριάννας
Δημητράκης Παναγιώτης του Δη-

μητρίου και της Άννας
Κουκουστρίκα - Κυράτση Ελένη

του Βασιλείου και της Σοφίας
Κασσαβέτης Στέργιος του Κων-

σταντίνου και της Σπυριδούλας

Λαστιώτη - Κασσαβέτη Ελένη του
Κωνσταντίνου και της Μαρίας.

Χαντόλιος Ιωάννης του Κωνσταντί-
νου και της Μαριάνας

Βούρβου Χριστίνα του Θωμά και
της Μαρίας

Βούρβου Νικολίνα του Θωμά και
της Μαρίας

Βούρβου Δήμητρα του Θωμά και
της Μαρίας

Βακάρος Αντώνιος του Γεωργίου
και της Δήμητρας

Βακάρος Χρήστος του Γεωργίου
και της Δήμητρας

Στεργίου - Μπιδέρη Χρύσα του
Κωνσταντίνου

Βακάρου Σταματία του Ιωάννου και
της Αριστούλας

Κορέτας Μιχάλης του Λεωνίδα και
της Ζανέτας

Κορέτας Απόλλων του Λεωνίδα και
της Ζανέτας

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η
πράξη και υπογράφεται:

Ευθύμιος Πουποβίνης
Τ.Υ.Σ.

Βασιλική Δρομπολιανούδη- Καρα-
γιαννοπούλου

Τ.Υ.
Αντιπρόεδρος

Αθανάσιος Δημητράκης
Τ.Υ.
Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Τσιομίδης
Τ.Υ.
Ταμίας

Δημήτριος Μπάρκας
Τ.Υ.
Έφορας εκδηλώσεων
Ακριβές Αντίγραφο από τα πρα-

κτικά

Υ.Γ. Όσοι συγχωριανοί επιθυ-
μούν να γραφούν μέλη του Συλλό-
γου να επικοινωνήσουν με τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου για
πληροφορίες.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

καλεΣμα
Το Δ.Σ. του Συλλόγου καλεί συγχω-

ριανούς και φίλους Κυριακή 26 Φε-
βρουαρίου 2017 (Τυρινής) στο
Βρυσοχώρι  (εφ' όσον οι καιρικές συνθή-
κες το επιτρέψουν) για άναμα της φωτιάς
(Τσιούκας) χορό στη φωτιά και την Κα-
θαρά Δευτέρα παραδοσιακή φασολάδα
κ.λ.π. στην ταβέρνα του Κώστα.

ΚΑΛΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ, Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ", Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΥΧΟΝ-
ΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ 

- ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2017.

ΕΣΟΔΑ

1. Υπόλοιπο 2015: 1.580,06

2. Εισφορές εφημερίδας: 3.491,00

3. Ενίσχυση συλλόγου: 595,00

4. Εκδηλώσεις: 2.800,00

5. Κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη: 1.483,00

6. Ενοικίαση βοσκοτόπων: 6.000,00

7. Μπλούζες συλλόγου: 162,00

8. Τόκοι καταθέσεων: 0,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 16.111,19

ΕΞΟΔΑ
1. Εφημερίδα: 3.282,20
2. Εκδηλώσεις: 3.816,18
3. Χορευτικό: 800,00
4. Ενοίκιο αίθουσας: 1.800,00
5. ΔΕΗ - ΕΛΤΑ - ΟΤΕ - ΔΕΥΑΙ: 428,00
6. Διάθεση από βοσκοτόπια: 900,00
7. Υλικά, γραφικά, καθαριότητα: 785,50
8. Ιστοσελίδα: 100,00
9. Διάφορα: 419,60
10. Υπόλοιπο για το 2017: 3.779,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 16.111,19

βρυσοχώρι, 31 Δεκ. 2016
ο ΤαμιαΣ

κ. ΤΣιομιΔηΣ

επιμελεια : ευΘυμιου πουποβινη

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

πραΞη 5/27-8-2016
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Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου τελέστηκε
στο εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου του
χωριού μας η θεία λειτουργία σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα που είχε κάνει
η εκκλησιαστική επιτροπή του χωριού
σε συνεργασία με τον Ιερέα μας π.
ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ και τις ενορίες
του Σκαμνελίου και του Ηλιοχωρίου (ο
π. ΙΩΑΝΝΗΣ εξυπηρετεί και τα τρία
χωριά), έτσι ώστε να λειτουργήσουμε
σε όλα τα εξωκκλήσια.

Σ' αυτήν την κυριακάτικη θεία λει-
τουργία είχαμε την χαρά να έχουμε
κοντά μας και δύο μοναχές από την
Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης
στον Κερασώνα Φιλιππιάδας, τις
αδελφές Μυρτιδιώτισσα και
Θεανώ.

Στις 25 Σεπτεμβρίου ο πρό-
εδρος του Μ.Ο.Σ. που ο Σύλλογος του
χωριού πραγματοποίησε ημερήσια
εκδρομή και επισκέφτηκε και το Μο-
ναστήρι προσκάλεσε τις δύο Μοναχές
να επισκεφτούν το χωριό μας. Η
αδελφή Μυρτιδιώτισσα κατά κόσμο
Δέσποινα (Πέπη) Τσιομίδη
είναι κόρη του αειμνήστου  χωριανού

μας Νίκου Αναστ. Τσιομίδη και της
Βούλας (Παρασκευής) Τσιλιγγίρη από
την Πρέβεζα.

Οι αδελφές αποδέχθηκαν την πρό-
σκληση, η δε αδελφή Μυρτιδιώτισσα
είπε πως επιθυμία μου είναι να επι-
σκεφτώ το χωριό μου, να προσκυ-
νήσω το μνήμα του θείου μου

Αδαμαντίου, να ανάψω ένα κερί
στο κοιμητήριο για τη γιαγιά μου
Χρυσή Τσιομίδη και να λειτουρ-
γήσουμε σε κάποια εκκλησία. Από το
Σάββατο 8 οκτώ οι δύο Μοναχές
φιλοξενήθηκαν στη θεία της αδελφής
Μυρτιδιώτισσας Ευτέρπης Τσιο-
μίδη, χείρα Αδαμαντίου (Μάντη Τσιο-

μίδη). Με την άφιξη στην εκκλησία του
Αγίου Νικολάου προσκύνησαν την
εικόνα του Αγίου (έργο που είχε φιλο-
τεχνήσει και αφιερώσει ο πατέρας
της) και η στιγμή ήταν συγκινητική.
Μετά τη θεία λειτουργία οι Μοναχές
με τον Αντιπρόεδρο της εκκλησιαστι-
κής επιτροπής επισκέφθηκαν, προ-
σκύνησαν ορισμένες εκκλησίες, και
ενημερώθηκαν για την πορεία των
έργων αναστήλωσης και του τέμπλου
του Αγίου Χαραλάμπους.

Ακολούθησε από την Εκκλησιαστική
Επιτροπή προσφορά καφέ στο καφε-
νείο του χωριού με τη συμμετοχή των
Μοναχών και των συγχωριανών μας.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και όλοι
οι συγχωριανοί ευχαριστούν θερμά τις
δύο αδελφές για την επίσκεψή τους
και για τις κελλικέλαδες φωνές στο
ψαλτήρι που μας ανέβασαν σε άλλα
ανώτερα επίπεδα. Ευχόμαστε η Πα-
ναγία η Φανερωμένη στο
Μοναστήρι που μονάζουν να τις
προστατεύει και να είναι αρωγός στον
πνευματικό τους αγώνα και να μας ξα-
ναεπισκεφτούν.

Οι Ισραηλίτες πορεύτηκαν από την Αίγυ-
πτο προς τη Γη της Επαγγελίας υπό την κα-
θοδήγηση και προστασία ενός απλανούς
και μοναδικού οδηγού. Μια νεφέλη υψω-
νόταν μπροστά τους και προπορευόταν συ-
νεχώς επί σαράντα χρόνια δείχνοντάς τους
το δρόμο. Την ημέρα έριχνε σκιά και τους
δρόσιζε από τον καύσωνα της ερήμου. Τη
νύχτα γινόταν στύλος πυρός, φωτεινή νε-
φέλη, για να τους φέγγει.

Η φωτεινή νεφέλη τους προστάτευε και
από κάθε κίνδυνο. Στην Ερυθρά Θάλασσα
τους έσωσε από τους Αιγυπτίους με την
παρεμβολή της ανάμεσα στα δύο στρατό-
πεδα.

Από εκεί φώτιζε τους Εβραίους να περά-
σουν την θάλασσα που η ράβδος του
Μωϋσή είχε χωρίσει θαυματουργικά στα
δύο, ενώ σκέπαζε με βαθιά νύχτα τους Αι-
γυπτίους, καθιστώντας τους ακίνδυνους
για τον λαό του Θεού.

Όταν ο Μωϋσής με τις οδηγίες του Θεού
τελείωσε και έστησε την Σκηνή του Μαρ-
τυρίου, η νεφέλη κατέβηκε και τη σκέπασε,

γεμίζοντάς την με τη δόξα του Κυρίου. Στο
εξής όταν η νεφέλη σηκωνόταν από τη
Σκηνή, είτε μέρα ήταν είτε νύχτα, όλος ο
λαός ξεκινούσε για πορεία. Όταν η νεφέλη
κατέβαινε και σκέπαζε τη Σκηνή, ο λαός
στρατοπέδευε ξανά για όσες μέρες ή νύ-
χτες παρέμενε η νεφέλη στη Σκηνή. Σα-
ράντα χρόνια ως νεφέλη την ημέρα και ως
στύλος πυρός τη νύχτα "ο Θεός εξηγείτο
αυτών". (Έξοδος 13, 21-22  40, 28-32).

****
Ο Θεός παρέτεινε την προστασία αυτή και

την βοήθεια προς τους ανθρώπους όλων
των εποχών με μίαν άλλη μορφή.

Μιά άλλη ολόφωτη νεφέλη φανερώθηκε,
"τους πιστούς απαύστως επισκιάζουσα". Η
Υπεραγία Θεοτόκος, η πάναγνη μητέρα του,
την οποία και συμβόλιζε η παλιά εκείνη νε-
φέλη. Με την ανυπέρβλητη καθαριότητά
της η Παναγία έγινε Θεομήτωρ, αλλά και
μητέρα, προστάτης και βοηθός όλων των
ανθρώπων.

Θεία Σκέπη του κόσμου. Κάθε πιστού αν-
θρώπου και λαού.

Με τον τρόπο αυτό σκέπασε και το δικό
μας γένος σε ημέρες χαλεπές και ιδιαίτερα
στη δοκιμασία του '40, όπου πιστός λαός
μας την ένοιωσε να προπορεύεται στον
αγώνα του να επιβιώσει από την λαίλαπα
του πολέμου. Η προστασία της υπήρξε ποι-
κιλότροπη. Μια μικρή ιδέα μας δίνει και
ακόλουθο περιστατικό.

"Ο λόχος μας πήρε διαταγή να καταλάβει
ένα προχωρημένο ύψωμα για προγεφύ-
ρωμα. Μόλις τακτοποιηθήκαμε, άρχισε να
πέφτει πυκνό χιόνι. Έπεφτε αδιάκοπα δύο
μερόνυχτα κι έφτασε σε πολλά μέρη τα δύο
μέτρα. Αποκλειστήκαμε. Καθένας μας είχε
τροφές για μία ημέρα. Από κει και πέρα άρ-
χισε το μαρτύριο. Η πείνα μας θέριζε. Πε-
ράσαμε έτσι πέντε μερόνυχτα.

Σκελετωθήκαμε. Το ηθικό μας το διατη-
ρούσαμε ακμαίο, αλλά η φύση έχει και τα
όριά της. Μερικοί υπέκυψαν.

Τότε μια έμπνευση του λοχαγού μας
έκανε το θαύμα! Έβγαλε από τον κόρφο του
μια χάρτινη εικόνα της Παναγίας, την
έστησε στο ψήλωμα και μας κάλεσε γύρω

του: "Παλικάρια μου! είπε. Ένα θαύμα μόνο
μπορεί να μας σώσει. Γονατίστε, παρακα-
λέστε την Παναγία να μας βοηθήσει". Πέ-
σαμε στα γόνατα, υψώσαμε τα χέρια,
παρακαλέσαμε θερμά. Δεν προλάβαμε να
σηκωθούμε κι ακούσαμε κουδούνια. Πα-
ραξενευτήκαμε και πιάσαμε τα όπλα. Πή-
ραμε θέση "επί σκοπόν".

Δεν πέρασε ένα λεπτό και βλέπουμε ένα
πελώριο μουλάρι να πλησιάζει κατάφορτο.
Ανασκιρτήσαμε!

Ζώο χωρίς οδηγό να περνά το βουνό μ'
ένα μέτρο χιόνι -το λιγότερο- ήταν εντελώς
αφύσικο. Καταλάβαμε: Το οδηγούσε η
Κυρία Θεοτόκος. Το ζώο είχε πάνω του μιά
ολόκληρη επιμελητεία από τρόφιμα: κου-
ραμάνες, τυριά, κονσέρβες, κονιάκ και
άλλα...". (Εμφανίσεις και θαύματα της Πα-
ναγίας, εκδ. Ι. Μ. Παρακλήτου).

Τι καλύτερο απ' το να είμαστε και μεις, ιδι-
αίτερα σε δύσκολους καιρούς, όπως και
τώρα, κάτω από την σκέπη της Παναγίας
μας;

εκκλησιαστικα

"Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ"
Από την Λυχνία Νικοπόλεως                                                                                                                                  Επιμέλεια Γ. Κ. Βακάρος

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗΣ
ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Όπως είναι γνωστό η προσπάθεια αναστήλωσης του Ι. Ν. έχει αρχίσει εδώ και 20 χρόνια. Τα έργα συνεχίζονται εντατικά. Αναμένεται η δημοπράτηση των
70.000 χιλ. ευρώ που έχει διαθέσει η Περιφέρεια Ηπείρου για την επίχρυση και πλακόστρωση του Ναού και να αρχίσει η τοποθέτηση του τέμπλου που η
συντήρηση με την οικονομική βοήθεια όλων μας βρίσκεται στο 80% των εργασιών. Κατόπιν αυτών ευελπιστούμε πως εντός του έτους 2017 θα λειτουργηθούμε
στον Άγιο Χαράλαμπο.
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- Καταστράφηκαν 3.000 οικισμοί από
τους 9.000 που είχε τότε η Ελλάδα και ένα
στα τέσσερα κτίρια της χώρας.

- Έμειναν άστεγοι 1.200.000 και πολλοί
έφυγαν στις πόλεις, θύματα πολέμου, πάνω
από 880.000 Έλληνες - άμαχοι 760.000.

- Καταστράφηκαν: Το 74,5% του εμπορι-
κού στόλου (434) καράβια, το 42,6% των
ζώων εργασίας (855.000) άλογα - μουλάρια
και βόδια, το 53% του Ζωϊκού κτηνοτροφι-
κού κεφαλαίου, το 65% του τροχαίου υλι-
κού (11.300) οχήματα, το 93,5% των
σιδηροδρόμων, το 90% των γεφυριών, το
25% των δασών και το 22% των αρδευτι-
κών έργων της Μακεδονίας.

Μετά την απελευθέρωση λόγω πληθω-
ρισμού εξανεμίστηκαν οι περιουσίες των
Ελλήνων. Χάθηκε η αγοραστική δύναμη 27
εκατομμυρίων χρυσών λιρών και το 98%
των καταθέσεων.

Η γεωργική παραγωγή έπεσε κάτω του
50%, η κτηνοτροφική στο 60%, η αλιεία στο
25%.

Η βιομηχα....... είχε παραλύσει με ζη-
μιές 4ρων δισεκατομμυρίων δραχμών σε
εγκαταστάσεις και 7 δις εμπορεύματα είχαν

αρπαγεί. Το 25% του πληθυσμού σιτίζονταν
σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, 2,5 εκα-
τομμύρια άτομα είχαν προσβληθεί από
ελονοσία και ένα εκατομμύριο από φυμα-
τίωση.

Στη διάσκεψη των παρισίων η Ελλάδα
απέδειξε ότι υπέστη συνολικές ζημιές
3.813.407.000 δολαρίων και μαζί με τα
έξοδα του Στρατού κατοχής και τη λεηλα-
σία του εθνικού πλούτου της οφείλονταν
πολεμικές επανορθώσεις 8.451.833.000
δολαρίων.

Πριν την απελευθέρωση, άρχισε κλιμα-
κωτά ο εμφύλιος και άλλη καταστροφή. "Ο
καθηγητής Άγγελος Αγγελόπουλος υπουρ-
γός της εαμικής κυβέρνησης του βουνού
σε μελέτη του το 1958 υπολόγισε ότι στον
Εμφύλιο σκοτώθηκαν 150.000 Έλληνες,
ανατινάχθηκαν 658 γέφυρες, αφανίστηκαν
τα χωριά και οι πηγές παραγωγής.

Το σύνολο των υλικών καταστροφών
ανέρχονταν στο ποσό των 4ρων τρισεκα-
τομμυρίων δρχ. Στις δύο πλευρές του Εμ-
φυλίου έπεσε ο ανθός του Έθνους αλλά
ουδέν διδάσκει".

Παρά την μεγάλη καταστροφή η χώρα με
εξωτερική βοήθεια από τη Δύση και δάνεια
κατάφερε να ορθοποδήσει.

Όμως, όπως πάντα στην Ελλάδα μας το

πελατειακό πολιτικό σύστημα δεν αξιοποί-

ησε ούτε τη βοήθεια ούτε τα δάνεια για να

λύσει το οικονομικό πρόβλημα της χώρας.

Έτσι πάλι σήμερα βρισκόμαστε στα όρια

της φτώχειας και η Ιστορία επαναλαμβάνε-

ται. Ο ιστορικός της επαναστάσεως του

1821 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ περιέγραψε:

"Πανάκειον των δεινών της πατρίδος

υπελάμβανον οι πλείστοι των Ελλήνων τας

Εθνικάς Συνελεύσεις των, οι δε ειδεμονέ-

στεροι τας εθώρουν ευσχήμους τρόπους

μεταπτώσεως της εξουσίας. Φθόνος και

εμφύλιον μίσος κατατρώγει τα σπλάχνα

μας, η ιδιοτέλεια οδηγεί τα έργα μας, αι

σκευωρίαι και τα διαβούλια είναι η πολι-

τική μας".

Πάντα επίκερο. Διηγώντας τα να κλαις

και τα δάκρυα των πολιτικών μας κροκο-

δείλια.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Υ. Γ. Τα στοιχεία συλλέκτηκαν από το

περιοδικό ομάδα 21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑ-

ΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Μακεδονίας - Θράκης.

Γιατί πρόκειται για τον "επουράνιο", "που
έγινε έπειτα επίγειος ο Χριστός άνθρωπος, με
τρόμο και χαρά ας σκιρτήσει η ψυχή ευφρόσυνα.

Με τρόμο για την αμαρτία και τις συνέπειές
της. Με χαρά για την ελπίδα που ανατέλλει, για
τη λύτρωση.

Ποιός δεν προσκυνεί Εκείνον που υπάρχει
απ' αρχής; Ποιος δεν δοξάζει Αυτόν που ήλθε
κατόπιν; 

Πάλι το σκοτάδι διαλύεται, το φως ξαναγυρί-
ζει, ο λαός που κάθεται στο σκοτάδι της άγνοιας
ας δει το μέγα φως της επιγνώσεως.

Ο παλαιός κόσμος πήρε τέλος. Ιδού, τα πάντα
έχουν γίνει καινούργια. Το μυστήριο ασύλληπτο:
Ο αμήτωρ, απάτωρ γίνεται. Ο αμήτωρ εξ αρχής,
απάτωρ έπειτα. Οι νόμοι της φύσεως καταλύον-
ται.

Πρέπει να γεμίσει ο επάνω κόσμος. Ο Χριστός
δίδει εντολή, ας μην αντισταθούμε στο κάλεσμά
του. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, ότι παιδίον
εγεννήθη ημίν, υιός και εδόθη ημίν.

Ο άσαρκος παίρνει σάρκα, ο Λόγος αποκτά
υπόσταση αισθητή, ο αόρατος γίνεται ορατός,
αυτός που δεν αγγίζεται γίνεται ψηλαφητός,

αυτός που δεν υπόκειται στο χρόνο λαμβάνει
αρχή, ο Υιός του Θεού γίνεται υιός ανθρώπου, ο
Ιησούς Χριστός, που είναι χθες και σήμερα και
στους αιώνες ο ίδιος.

Αυτό είναι το νόημα της πανηγύρεως για μας,
αυτό εορτάζουμε σήμερα, την επίσκεψη του
Θεού στους ανθρώπους, για να πάμε εμείς προς
τον Θεό, ή για να εκφρασθώ πιο οικεία, για να
ξαναγυρίσουμε.

Για να ξεντυθούμε δηλαδή τον παλαιό
(τον αμαρτωλό) άνθρωπο και να ντυθούμε
τον καινούργιο (τον ενάρετο). Και όπως ακριβώς
μας συνέβη με τον Αδάμ που αμάρτησε και μας
συμπαρέσυρε στη δική του ζωή. Και αφού συ-
σταυρωθούμε και συνταρούμε μ' Αυτόν, να συ-
ναναστηθούμε μ' Αυτόν.

Και ο άγιος εκμυστηρεύεται: "Πόσα πανηγύ-
ρια δοκιμάζει η ψυχή μου για καθένα από τα μυ-
στήρια του Χριστού! Και η αποκορύφωσή τους η
δική μου ολοκλήρωση και ανάπλαση και επάνο-
δος στον προπτωτικό Αδάμ".

Και η εγκάρδια προτροπή του Αγίου στον κα-
θένα από εμάς:

"Και τώρα κάνε μου τη χάρη και υποδέξου
την θεία κυοφορία και σκίρτησε προκαταβολικά

με χαρά. Σεβάσου και την απογραφή, που μ'
αυτή γράφτηκες στους ουρανούς. Και τη Γέν-
νηση, που σε έλυσε από τα δεσμά της φυσικής
γεννήσεώς σου, που σε οδηγούσαν στο θάνατο
ως θνητός που ήσουν.

Και τη μικρή Βηθλεέμ τίμησε, που σε ξανά-
φερε στον Παράδεισο. Και τη φάτνη προσκύνησε
που όντας στερημένος του θείου φωτισμού, σου
πρόσφερε ως τροφή τον Θεό - Λόγο με την εναν-
θρώπησή του.

Ένα μίσησε από όσα έχουν σχέση με τη Γέννα
του Χριστού, την παιδοκτονία του Ηρώδη. Κι
αν φύγει ο Χριστός στην Αίγυπτο, γίνε και συ
πρόθυμα πρόσφυγας μαζί του.Είναι ωραίο να
φεύγεις μαζί με τον Χριστό που διώκεται. Μέσα
από όλες τις ηλικίες και αρετές του Χριστού
όδευσε άμεμπτα μαζί του, ως μαθητής Του που
είσαι".

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας του
χωριού μας εύχεται στους απανταχού Βρυσοχω-
ρίτες και σ΄ όλους τους φίλους του χωριού μας
Καλά Χριστούγεννα και ο Καινούργιος Χρόνος να
είναι Ειρηνικός - Χαρούμενος - Ευλογημένος
από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό.

συνεχεια απο τη σελιδα 1

συνεχεια απο τη σελιδα 1
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SUDOKU
Tου ΣΤαυρου γκαρανη

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 τετρά-
γωνο και ανά σειρά.
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Τα καλά νέα!
Ο ζωγράφος ρωτάει τον ιδιοκτήτη της γκαλερί αν υπάρ-

χει ενδιαφέρον για τα έργα του, τα οποία παρουσιάζονται
στην γκαλερί εδώ και λίγο καιρό.

Έχω καλά νέα και άσχημα νέα. Τα καλά νέα είναι ότι ενώ
απ' την αρχή δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου ζήτηση για τους
πίνακές σου, ένας καλοβαλμένος κύριος, αφού έριξε μια
ματιά, με ρώτησε αν οι πίνακές σου θα αποκτούσαν μεγα-
λύτερη αξία μετά τον θάνατό σου. Όταν του απάντησα ότι
αυτό είναι σχεδόν ο κανόνας και ότι είναι απόλυτα σίγουρο
ότι έτσι θα γίνει, τότε αυτός αγόρασε 15 από τους πίνακές
σου.

- Μα αυτό είναι υπέροχο, απαντά ο ζωγράφος. Ποιά είναι
όμως, τα άσχημα νέα;

Ο αγοραστής ήταν ο γιατρός σου...

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΗΡΑ
Η θλιμένη χήρα πηγαίνει στην τοπική εφημερίδα για να δώσει

για δημοσίευση την αγγελία θανάτου. Ο υπάλληλος στο γραφείο
της λέει ότι θα στοιχίσει μισό ευρώ η λέξη. Εκείνη σκέφτεται για
μια στιγμή και του λέει να γράψει: "Γεράσιμος απεβίωσε!" Ο
υπάλληλος της διευκρινίζει ότι η αγγελία πρέπει να είναι πέντε
λέξεις τουλάχιστον. Εκείνη ξανασκέφτεται και του λέει να γρά-
ψει: "Γεράσιμος απεβίωσε. Αμάξι OPEL πωλείται".

Αριθμητική
της επιμονής
Ο δάσκαλος διδάσκει μαθηματικά και ρωτάει τον Γιαννάκη:
- Πες μου παιδί μου, όταν κόψω ένα μπιφτέκι στα δύο και

μετά τα δύο αυτά κομμάτια σε άλλα δύο, τι κλάσματα θα έχω;
- Τέταρτα κύριε, απαντά με επιτυχία ο Γιαννάκης.
- Ωραία. Και αν το κόψω πάλι;
- Όγδοα κύριε.
- Πολύ ωραία. Κι αν τα ξανακόψω;
- Δέκα έκτα κύριε.
- Έξοχα. Κι αν κοπούν πάλι αυτά;
- Τριακοστά δεύτερα, κύριε.
- Κι αν κοπούν κι αυτά;
- Τότε θα πάψουν να είναι μπιφτέκια κύριε.
- Και τι μπορεί να είναι;
- Κιμάς κύριε.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΓΡΙΦΟΥΣ

(Μπορείς να το βρεις;)
1. Πού μαθαίνει κανείς να κολυμπά καλύτερα;
2. Ποιό είναι αυτό που ξεπερνάει το άλογο και περνά

το νερό χωρίς να μουσκεφθεί;
3. Μπορείς να φας ένα αυγό χωρίς να σπάσεις το τσό-

φλι;
4. Ποιο είναι το ζώο που πιάνει ποντίκια, που νιαουρί-

ζει και όμως δεν είναι γάτα;
5. Ποιός έχει χίλιες βελόνες και δεν μπορεί να ράψει;
6. Ποιος πέφτει στο κρεβάτι με φορεμένα τα παπούτσια

του;
7. Ποιά λέξη περιέχει το λιγότερο 11 γράμματα και

μπορεί να έχει και χιλιάδες γράμματα;
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παροιμιες
Ο καθένας με τα ήθη του δημιουργεί την τύχη του.
Κάλλιο αρρώστια στο σώμα, παρά αμάθεια στην
ψυχή. Άναβε το λυχνάρι σου, προτού να σε βρει η
νύχτα. Τα λίγα λόγια είναι ζάχαρη και τα μηδέ καθό-
λου μέλι. Ο τόπος είναι απλόχωρος κι ο λωλός στε-
νόχωρος. Κάθε λόγος είναι μάταιος, όταν δεν
συνοδεύεται από έργα. Κάλλιο πέντε και στο χέρι,
παρά δέκα και καρτέρι.
Αν δεν κλάψει το παιδί δεν του δίνει η μάνα γάλα.
Εγώ κακό χειρόβολο κι εσύ κακό δεμάτι. Οι καλοί λο-
γαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Ο πνιγμένος
από τα μαλλιά του πιάνεται.
Της νύχτας τα καμώματα, τα βλέπει η μέρα και γελάει.
Το 'να χέρι νίβει τ' άλλο, και τα δύο το πρόσωπο.
Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι, αργεί να ξημερώσει.
Ζήσε Μάη να φας τριφύλλι και τον Αύγουστο σταφύλι.
Πέθανε να σ' αγαπώ, ζήσε να μη σε θέλω.
Όποιος αγαπάει τον άσσο, πάει στο σπίτι του χωρίς
ράσο.
Βασιλική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα.
Μόνο τα γένεια του σπανού δεν γίνονται.
Άμα λείψει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια.
Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.
Όποιος δεν ευχαριστιέται στα πολλά χάνει και τα λίγα.
Όποιος έχει πολύ πιπέρι βάζει και στα λάχανα.
Σπίτι που δεν το βλέπει ο ήλιος, το βλέπει ο γιατρός.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Σαν πεθάνω εγώ, φούρνος μη καπνίσει.
Έχει ο αφέντης μας αφέντης.
Άρπαξε να φας και κλέψε να 'χεις.
Βρεμμένο το θέλει το παξιμάδι.
Μικρή βοήθεια, μεγάλη σωτηρία.

λυΣειΣ Των 
αινιγμαΤων

Λύση στη σελ. 12
1) Τόσο βαρύ σαν

σίδερο τόσο γλυκό
σαν μέλι, μήτε στο
χέρι πιάνεται μήτε
στην τσέπη μπαίνει.
2) Αφαιρώ και με-

γαλώνω, προσθέτω
και μικραίνω...
3) Από πάνω

πετσί, από κάτω

πετσί, μέσα μέλι και
κεχρί.
4) Γύρω από το

σπιτάκι μου καλόγε-
ροι χορεύουν.
5) Ένα πραματάκι

πέτρες, ξύλα κατα-
πίνει κι όταν πιεί
νερό ψοφάει...

ΛΟΓΙΑ ΞΕΝΩΝ
ΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΩΝ

Όταν διαβάζω τη νύχτα δεν ξέρω ποια βιβλία εκτιμώ
περισσότερο: αυτά που με κρατάνε ξύπνιο ή αυτά που
με κάνουν και κοιμάμαι...

Ντισραέλι
Η γοητεία μιας εγκυκλοπαίδειας έγκειται στο ότι

γνωρίζει αυτό που δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζω
εγώ.

Σασά - Γκιτρύ
- Οι αγάπες είναι όπως τα μανιτάρια. Δεν είναι βέ-

βαιος κανείς για το είδος τους παρά μόνον όταν είναι
πολύ αργά.

- Το χρήμα δεν κάνει την ευτυχία αυτών που δεν το
έχουν.

Ζωρζέ
- Η ζωή είναι άσχημη φτιαγμένη. Αυτοί που έχουν

την πιο μεγάλη ανάγκη χρημάτων, είναι πάντα εκείνοι
που έχουν τα πιο λίγα.

Αλφόνσος Αλαί
- Η συνείδηση συνήθως δε μας εμποδίζει να κά-

νουμε μια κακή πράξη, μας εμποδίζει να τη χαρούμε.
- Αναγνώρισα την ευτυχία από τον θόρυβο που

έκανε φεύγοντας.
Λουί Ζουβέ

Το σινεμά είναι η μόνη τέχνη όπου αρχίζει κανείς σα
διάσημος και τελειώνει σαν άγνωστος.

Αμπέλ Γκανς
Το να ταξιδεύεις σημαίνει πως αναζητάς πολύ μα-

κριά την επιθυμία να επιστρέψεις στον τόπο σου.
Πώλ Μοράν

Ξοδεύει κανείς την υγεία του για ν' αποκτήσει περι-
ουσία και ύστερα την περιουσία του για ν' αποκτήσει
υγεία.

γραΦει ο ΣΤαυροΣ γκαρανηΣ



Χριστουγεννιάτικες γιορτές: Μέρες
χαρούμενες και ευχάριστες αφιερω-
μένες:

- Στη γέννηση του θείου βρέφους
- Στο Άστρο της Βηθλεέμ που μας

οδηγεί στο δρόμο της Αγάπης, της Αρε-
τής και της Συγνώμης.

- Σε συγγενείς και φίλους.
- Σε αγαπημένα πρόσωπα, δίπλα σε

αναμμένα τζάκια
- Σε αλλαγή του χρόνου για ένα πιο

ελπιδοφόρο και 
- Σε κάποια άλλα ευλογημένα ήθη -

έθιμα και συνήθειες που σε πείσμα
των καιρών και στη βλακεία... ορισμέ-
νων, εξακολουθούν να αντιστέκονται
και να ζεσταίνουν τις καρδιές των αν-
θρώπων.
"Χιόνια στο καμπαναριό
που Χριστούγεννα σημαίνουν"
Όμως που είναι τα χιόνια; και φέτος

γιορτάσαμε στο χωριό μας όλες τις
ημέρες των εορτών Χριστουγέννων -
Πρωτοχρονιάς χωρίς χιόνια όπως του-
λάχιστον το έθιμο θέλει και θυμόμαστε
οι παλαιότεροι.
Αρχές Δεκεμβρίου (9/12) το

πρώτο χιόνι σαν πάχνη στην Τσουκα-
ρόσια, λίγο χιόνι 26 και 27 Δεκεμ-
βρίου μέσα στο χωριό, συνεχόμενες
παγωνιές για σαράντα (40) περίπου
ημέρες και το θερμότερο βουτιά στους
μείον δώδεκα (12) βαθμούς.

Το πολύ κρύο και η επέλαση της γρί-
πης (το μισό χωριό αναρρωτήριο) δεν
επέτρεψε σε πολλούς συγχωριανούς
και φίλους να επισκεφτούν και να

γιορτάσουμε μαζί τις Άγιες αυτές ημέ-
ρες.

Παρ' όλα αυτά αρκετά τζάκια κάπνι-
ζαν (μαρτυριάρικα για όσους είναι στο
χωριό), στις βεράντες στολισμένα χρι-
στουγεννιάτικα έλατα, πολύχρωμα
λαμπάκια στους κεντρικούς δρόμους
και πλατείες, στα σπίτια να αναβοσβή-
σουν (απόγνωση, ελπίδα, εναλλάσσον-
ταν σκοτάδι της χρονιάς που πέρασε,
φως για τη νέα χρονιά). 

Οι μέρες περνούν ευχάριστα, με αν-
ταλλαγή επισκέψεων σε συγγενείς και
φίλους και τα βράδυα στο καφέ-τα-
βέρνα του ΚΩΣΤΑ. Εκλεκτούς μεζέδες,
τσίπουρο, κρασί (με το κρύο τραβάνε
παραπάνω) αστεία, ιστορίες κ.λ.π.

Ανήμερα των Χριστουγέννων τα παι-
δάκια όλο χαρά ψάλανε στα σπίτια του
χωριού τα πατροπαράδοτα κάλαντα,
απλώνοντας τα παγωμένα χεράκια
τους να δεχτούν το φιλοδώρημα και
κάποιο γλυκό ή καραμέλες σαν αντα-
μοιβή για τον κόπο τους. Μετράνε και
ξαναμετράνε τα χρήματα που συγκέν-
τρωσαν, γελούν και διαμαρτύρονται
γιατί είναι λίγα (αυτά δεν καταλαβαί-
νουν από κρίση) και στο τέλος όλα
γύρω - γύρω για τη δίκαιη μοιρασιά.

“Στα δικά μας παιδικά χρόνια με μια
κλωστή σαν το Μαρτάκι και στο κάτω
μέρος ένα ξύλο να μην πέφτουν τα
κουλούρια ψάλαμε το "Κόλιντε Μέλιντε
Ντένι κουλάκου λάϊ Τέτα" δώσε μου
κουλούρι θεία. Που χρήματα; Κάπου -
κάπου 50 λεπτά ή μια δραχμή, φρούτα,
καρύδια, σύκα κ.λ.π. Άλλοι καιροί άλλα
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟ

ΦωΤογραΦικα ΣΤιγμιοΤυπα

Από αριστερά: Αδαμάντιος Αν. Τσιομίδης, Αντώνιος Ιωά.
Νότης, Ευτέρπη Αδ. Τσιομίδη, Μαρία Αναστ. Τσιομίδη, Κατε-
ρίνα Αθαν. Κυρίτση, Ελισσάβετ Μισαηλίδη, Βασίλειος Δημ.
Κυράτσης, Δημοσθένης Ιωάν. Νότης, Ζήσης Μισαηλίδης,

Χαράλαμπος Δημ. Κυράτσης και Νικόλαος Αθαν. Κυρίτσης.

Στα κάλαντα των Χριστουγέννων



έθη και έθιμα.”
Παραμονή Πρωτοχρονιάς όλο το

χωριό όπως συνηθίζεται τα τελευταία
25 χρόνια στο καφενείο του χω-
ριού για το ρεβεγιόν και την αλλαγή του
χρόνου.

Στις 12.00 ώρα τα φώτα σβήνουν
και οι κυνηγοί με ομοβροντίες ξορκί-
ζουν το κακό και υποδέχονται τον Νέο
χρόνο. Τα παιδάκια ξεφωνίζουν όλο
χαρά, κοιτούν από τα παράθυρα και τα
πιο τολμηρά έξω από την πόρτα του
καφενείου.

Όλοι γινόμαστε ένα κουβάρι. Φιλιά,
αγκαλιές, ευχές και όλοι μαζί "Πάει ο
παλιός ο χρόνος".

Ο πρόεδρος του Συλλόγου ευχήθηκε
σε όλους καλή χρονιά και ακολούθησε
το κόψιμο της Βασιλόπιτας (προσφορά
του Συλλόγου εδώ και 25 χρόνια)
τόσα κομμάτια (24) όσες και οι
οικογένειες εκείνο το βράδυ στο
χωριό.

Αγωνία ειδικά από τα μικρά παιδιά για
το τυχερό φλουρί. Τυχερός του χρόνου
ο κ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ. 

Στη συνέχεια το καθιερωμένο κέρα-
σμα γλυκών από τον ιδιοκτήτη της τα-
βέρνας ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ και από την
εορτάζουσα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΜΠΟΛΙΑ-
ΝΟΥΔΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, και η
βραδυά κύλησε ευχάριστα με κρασί
και τσίπουρο μέχρι τις μεταμεσονύ-
χτιες ώρες.

Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ο ιερέας

μας π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ σήμανε
την καμπάνα του Αγίου Δημητρίου για
τη θεία λειτουργία του Αγίου Βασιλείου
και τη δοξολογία για το Νέο Έτος. (Χρι-
στούγεννα είχε σειρά το Σκαμνέλι και
στις 26 το Ηλιοχώρι, μιας και εξυπηρε-
τεί τρία χωριά). Τον ευχαριστούμε
θερμά για τις προσπάθειες που κατα-
βάλλει και ο θεός να του χαρίζει ατο-
μική και οικογενειακή υγεία και
ευτυχία).

Ευχές στο προαύλιο της εκκλησίας
και όλοι μαζί στο καφενείο για τον
πρωϊνό καφέ. Τα παιδάκια μέσα στο
καφενείο ψάλανε τα πρωτοχρονιάτικα
κάλαντα εισπράττοντας το σχετικό φι-
λοδώρημα, γλιτώνοντας έτσι το πολύ
κρύο και στη συνέχεια αναχώρησαν
για τα υπόλοιπα σπίτια που άνθρωποι
ανήμποροι δεν μπορούσαν να έλθουν
στην εκκλησία. Στο τέλος στο μεγάλο
τραπέζι κάνουν ταμείο και προσπα-

θούν για τη μοιρασιά. Στη συνέχεια
αναχώρηση ο καθένας για το σπίτι τους
για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι και τις
απογευματινές ώρες αναχώρηση για
τον τόπο διαμονής.

Κάπως έτσι περάσαμε και φέτος τις
Άγιες αυτές ημέρες.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΗ

ΧΡΟΝΙΑ
Ο Θεός να μας χαρίζει υγεία και του

χρόνου περισσότεροι.
ευΘυμιοΣ πουποβινηΣ
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ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 8

ρεβεγιον πρωΤοχρονιαΣ

Στα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς
Από Αριστερά η Ζωή Στερ. Βακάρου, Αδαμάντιος Αν. Τσιομίδης, Αλκμήνη Στερ. Βακάρου, 
Αντώνιος Ιωάν. Νότης, Νικόλαος Δημ. Μπίρης, Δημοσθένης Ιωάν. Νότης, Μαρία Αναστ. 

Τσιομίδη, Ευτέρπη Αν. Τσιομίδη και Θεοπίστη Ιωάν. Πουποβίνη.
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Ο ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΤΟ 2014

Πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια κι' όλο
ήθελα να γράφω για την ορειβατική
εκδρομή του ΕΟΣ Ιωαννίνων τέλη

Ιουλίου 2014.0 βασικός μας προορι-
σμός ήταν η Σλοβενία και το επίκεντρο της
ορειβατικής μας δραστηριότητας ήταν το
όρος Triglav - Ιουλιανές Άλπεις-με στόχο
την Via Ferrata στην κορυφή του. Λόγω
της επικινδυνότητας της Via Ferrata ζητή-
σαμε διαπιστευμένους, επίσημους οδη-
γούς βουνού. Οι μεγάλες διαδρομές και η
νύχτα μας στο τελευταίο καταφύγιο μας
έδωσαν την ευκαιρία να συζητήσουμε και
να μάθουμε πολλά για την χώρα τους αλλά
ιδιαίτερα για τα βουνά και τα δάση τους.
Κάποια είναι τόσο παράξενα και ενδιαφέ-
ροντα που θα προσπαθήσω να τα μοιρα-
στώ μαζί σας. 
Τον Φλεβάρη του 2014 συνέβη ένα
καιρικό φαινόμενο που δεν είχαν ξαναδεί,
δεν ήταν ούτε χιόνι, ούτε χαλάζι αλλά πα-
γοκολώνες! Μάλιστα! Παγοκολώνες έπε-
σαν και κατέστρεψαν τις υποδομές,
περιοχές έμειναν δίχως ηλεκτρισμό για
μέρες, αλλά επίσης χτυπήθηκαν δάση κι'
έτσι η Σλοβενία έχασε ένα μέρος των
δασών της τα οποία τώρα προστατεύει με
αυστηρούς νόμους.

Πολύ πριν τον Τίτο η ακμή της κορυφο-
γραμμής ήταν τόσο στενή που δεν γινόταν
να την περπατήσεις. Έτσι το βουνό ήταν μία
πρόκληση για τους πιο δεινούς ορειβάτες.
Ο αυτοκράτορας τότε αποφάσισε να βά-
λουν φουρνέλα σε αρκετά σημεία της κο-
ρυφογραμμής για να την διαπλατύνει στο
περίπου ένα μέτρο. Όμως ο ορειβατικός
κόσμος ποτέ δεν συμφώνησε με το λά-
βωμα της κορυφογραμμής.

Την χρονιά που το επισκεφτήκαμε
είχαν πέσει πολλά χιόνια και τώρα ήταν
καταστόλιστο με όλων των ειδών τα λου-
λούδια. Από κάποιο υψόμετρο κι' ύστερα
άρχισαν να εμφανίζονται τα εντελβάις,
λουλούδι που τελεί υπό προστασία σε όλες
τις χώρες. Ο οδηγός βουνού μας είπε "Η
γιαγιά μου μου έλεγε πως κάθε εντελβάις
το φυλάει ένα φίδι. Πίστευα πως ήταν
μύθος μέχρι πριν μια βδομάδα. Συνόδευα
ένα γκρουπ και μια Ιταλίδα ορειβάτρια θέ-
λησε να βγάλει φωτογραφία ένα εντελβάις
και δίπλα του ήταν κουλουριασμένο ένα

φίδι, κάτι που είναι φυσικό γιατί συνήθως
φύονται στα βράχια". Κάποια στιγμή τα
δάση τέλειωσαν κι έδωσαν την θέση τους
στο γυμνό αλπικό τοπίο. Ψηλά φαινόταν το
τελευταίο καταφύγιο κι ακόμα πιο ψηλά οι
κορυφές που είχαν χιονούρες. "Αυτός ο
χειμώνας ήταν πολύ καλός γιατί
μας έδωσε πολύ χιόνι και οι παγετώνες
μας φαίνεται να έχουν κάποια ελπίδα." μας
είπε ο οδηγός βουνού. 

Στο καταφύγιο βρήκαμε ορειβάτες
όλων των εθνικοτήτων μέχρι Ιάπωνες και
Κορεάτες. Μιλήσαμε για βουνά και δάση.
Προσπάθησα να τους δώσω μια ιδέα για
την Τύμφη μας με τα φυλλοβόλα δάση της.
Τότε ένας Κορεάτης μου είπε έναν μύθο.
"Όταν ο θεός έφτιαξε την πλάση κάθισε να
απολαύσει το έργο του.

Τα αειθαλή κέδρα, τα πεύκα και τα
έλατα ήταν τόσο όμορφα τον χειμώνα φορ-
τωμένα με χιόνι και θαλερά το καλοκαίρι.
Το χορτάρι ήταν ατέλειωτο την άνοιξη, και
τα λουλούδια ήταν πινελιές όλων των
χρωμάτων πάνω του. Παρ' όλα αυτά κάτι
έλειπε. Καθώς κοιτούσε, πουλάκια όλων
των ειδών, σπίνοι, καρδερίνες, παπαδίτσες
πετάρισαν στους ώμους του. Πού είναι τα
υπόλοιπα χρώματα, τον ρώτησαν, αυτά
που έχουμε πάνω στα φτερά μας; 

Τα δικά σας τα χρώματα τα πήρα και
σας τα έδωσα από τα παραμύθια. Τότε να
τα δώσεις και στην πλάση! Φτιάξε μια
εποχή με τα χρώματα μας! Για νάχουν και
οι άνθρωποι ένα παραμύθι να χάνονται, να
παίρνουν δύναμη και να ξαναγυρνάνε
πίσω στην πραγματικότητα. Κι' έτσι έφτιαξε
τα σφεντάμια και τα άλλα φυλλοβόλα και
έγινε το φθινόπωρο

." Στο τζάκι που γύρω του γινόταν οι
συζητήσεις καίγανε έλατα. Μου εί-
πανε ότι καίνε πολύ καλά, δεν αφήνουν
στάχτη και δίνουν θερμότητα. Ανεβήκαμε
κορυφή και επιστρέψαμε για να κοιμη-
θούμε στο καταφύγιο την ίδια μέρα. Το
επόμενο πρωί αρχίσαμε την κατάβαση από
άλλη πλευρά του βουνού. Είδαμε περήφα-
νους αίγαγρους στις μύτες των βράχων και
μορμότες έξω από τις φωλιές τους. Ένα
είδος ελάτης spruce δέσποζε και μονοπω-
λούσε το τοπίο. Ρώτησα τον οδηγό τι άλλα
είδη δέντρων έχουν. "Κάποτε το μεγαλύ-

τερο μέρος του βουνού καλυπτόταν με
οξυές. Στα προπολεμικά χρόνια κατάστρε-
ψαν αρκετά από αυτά τα δάση για να εξο-
ρύξουν τον σίδηρο και να φτάξουν τις via
ferrata. Μεταπολεμικά κι άλλα δάση οξυάς
ξυλεύθηκαν. Όπου οι οξυές υποχωρούσαν
επέλαυνε η ελάτη spruce μέχρι που κυ-
ριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος της ορο-
σειράς. Όμως τώρα προσπαθούμε να
αναστρέψουμε την πορεία, ξυλεύουμε πε-
ρισσότερο ελάτη, προστατεύουμε τους θύ-
λακες οξυάς και την ευνοούμε να
εξαπλωθεί. Ακόμη όμως δεν μπορούμε να
ανακόψουμε την δυναμική εξάπλωση της
ελάτης. Τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της
αύξησης της θερμοκρασίας αναρριχάται
σε μεγαλύτερα υψόμετρα με τάση να μο-
νοπωλήσει τα δάση. Αυτό έχει συνακό-
λουθη την αλλαγή της χλωρίδας και
πανίδας. 

Για παράδειγμα ένα σκουλήκι- παρά-
σιτο των αειθαλών της κεντρικής Ευρώ-
πης πέρασε στην Σκανδιναβία και τώρα
πλήττει τα δάση της Αλάσκας. Βλέ-
πεις, ο άνθρωπος, σαν διαχειριστής της
φύσης πρέπει να προβλέπει και να λάβει
υπ' όψη του την κλιματική αλλαγή για να
βοηθήσει την φύση και μέσα από αυτήν
και τον ίδιο. Γνωρίζουμε πως τα φυλλο-
βόλα είναι φυσικοί δασοπυροσβέστες."

Κατεβαίνοντας υψόμετρο συναντήσαμε
αλπικά λιβάδια και δύο κτηνο-
τροφικές μονάδες δίχως ίχνος
δρόμου. "Είναι νέα παιδιά, μας είπε, που
μη βρίσκοντας δουλειά στην πόλη, ήρθαν
εδώ. Ότι χρειάζονται τους τα φέρνει
ελικόπτερο. Ελικόπτερο φέρνει τις
προμήθειες και στα καταφύγια." Περάσαμε
ποταμάκια και φτάσαμε στο τέλος της ορει-
βατικής μας διαδρομής σε μια λίμνη. Ήταν
τόσο καθαρή που όχι μόνον κολυμπούσες
αλλά έπινες και νερό από αυτή άσχετα αν
περιστοιχίζεται από οικισμούς. "Έχουμε
αρκετές λίμνες με οικισμούς γύρω τους
και σε όλες κολυμπάμε και πίνουμε νερό.
Σ' εσάς οι επισκέπτες έρχονται για την θά-
λασσα, σ' εμάς για τα δροσερά βουνά."

Στην Σλοβενία είδαμε δύο λίμνες πε-
τράδια την Μπλέντ και της Στάρα Φουζίνα.
Κατεβαίνοντας από Κροατία, στις λίμνες
Πλίτβιτς μου κόπηκε η ανάσα γιατί δεν

ήξερα πως η πλάση μπορεί να έχει τέτοια
θαύματα. Είδαμε πολύ λίγα από τις χώρες
που διασχίσαμε αλλά κι' αυτά ήταν αρκετά,
έστω για μια ιδέα κι αυτό εδώ ήταν ένα
μικρό κομματάκι από αυτήν την ιδέα.

Σημείωση. Όταν μου είπαν για τα
έλατα που καίνε στις σόμπες και τα τζάκια
τους σκέφτηκα πως στα Τζουμέρκα, στα
Άγραφα, στην Πελοπόννησο και σε άλλα
μέρη που έχω επισκεφτεί καίνε έλατα.
Αυτά έχουν αυτά καίνε. Εμείς στην
Τυμφη, σε όλο το Ζαγόρι, και με
οξυές, αγριοπλατάνια, δρυς και αφήνουμε
το έλατο και το πεύκο να παίρνουν την θέση
τους. Θεωρώ χρέος μου να επισημάνω ότι
η ελάτη έχει διεισδύσει και εξαπλώνεται
ταχύτατα σε όλα τα φυλλοβόλα δάση. Στην
Αρβανίτα υπάρχουν εκατομμύρια ελατά-
κια που αναπτύσσονται ανάμεσα στις
οξυές. Σε όλες τις παρειές της Τσούκα
Ρόσσα όπως στην Τσέλλα αυτό
παρατηρείται και με τα έλατα και με τα
πεύκα. Σε λίγο θα υπάρχουν πάλαι ποτέ
χρωματιστά, παραμυθένια φθινοπωρινά
δάση. Δεν είναι μόνον το φαινόμενο του
θερμοκηπίου που τα βοηθάει. 

Στο να χάσουμε τα φυλλο-
βόλα υπέρ των αειθαλών βοηθάμε κι'
εμείς στο τι ξυλεύουμε και το δασαρχείο
στο αν προνοεί προστατεύοντας το
χρώμα και το τοπίο της Τύμ-
φης. Στην Αρβανίτα έχει δώσει επανει-
λημμένα λήμματα οξυάς και φέτος,
πιθανόν πρώτη χρονιά, το λήμμα είναι και
οξυάς και ελάτης. Θέλω να πιστεύω ότι
έλαβε υπ' όψη του το φαινόμενο της εξά-
πλωσης και υπερίσχυσης των αειθαλών
στα προπύργια των αμιγών φυλλοβόλων.
Η Λάιστα είναι μία κούκλα σαν τα
σφεντάμια της γίνονται χρυσοπορφυρά το
φθινόπωρο, το δε Ηλιοχώρι και
Βρυσοχώρι σου παίρνουν το
μυαλό σαν τα δάση της Τσούκα Ρόσα μπαί-
νουν στο φθινοπωρινό τους κύκνειο άσμα.

Για να ζήσουν όλα αυτά και να τα χαί-
ρονται και τα εγγόνια μας χρειάζεται ευαι-
σθησία και σοβαρότητα γιατί τότε ο καθένας
μας αναλαμβάνει ευθύνη γι' αυτά και επα-
γρυπνεί αφού τα νοιώθει κομμάτι του εαυ-
τού του.

Της ΚΑΙΤΗΣ ΣΤΑΤΗΡΑ

ΙουλΙΑΝΕΣ ΑλΠΕΙΣ
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«Από την Άπειρο χώρα 
στην Μεγάλη Ήπειρο»

Από το βιβλίο της 
Κατερίνας Λιάμπη 
“Από την Άπειρο

χώρα στη 
Μεγάλη Ήπειρο”

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μεταξύ των εφημερίδων – περιοδικών που λαμβάνει ο Σύλλογός

μας είναι και το περιοδικό «Λαϊστινά Νέα». Το τελευταίο περιο-
δικό (υπ’ αριθ. 69) συμπλήρωσε τα είκοσι (20) χρόνια έκδοσής
του.  Περιεχόμενο ποικίλο με πάρα πολύ έγχρωμο φωτογραφικό
υλικό και μικρά κείμενα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του ορει-
βατικού Συλλόγου και του χωριού για το τελευταίο εξάμηνο.  Με τις
ευχές για καλή χρονιά το περιοδικό συνοδεύεται από δύο (2) CD
δωρεά στους συνδρομητές και φίλους.  Το πρώτο περιέχει ζωντανή
ηχογράφηση που έγινε στη Λάϊστα στις 6 Αυγούστου 2016
με την ρεμπέτικη κομπανία του πολύ γνωστού ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΩΡΤΖΗ και
το δεύτερο με βλάχικα αφηγήματα του αειμνήστου ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΠΕ-
ΤΣΗ μεταφρασμένα στα ελληνικά από τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. ΠΑΥΛΙΔΗ. 

Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου ευχαριστεί θερμά όλους
τους εργαζόμενους για την έκδοση του περιοδικού και εύχεται καλή
συνέχεια (και στα εκατό (100) φύλλα έκδοσης) παρά την οικονομική
κρίση και σε όλους τους κοντοχωριανούς μας ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΗ
ΧΡΟΝΙΑ.

- Ο Κασσαβέτης Νικόλαος του Ιωάννη είχε μεγάλο ταξιδιωτικό γραφείο στη
Ν. Υόρκη και ήταν ο πατέρας του διάσημου ηθοποιού, σκηνοθέτη και παραγω-
γού Τζων Κασσαβέτη (1929-1989).

- Ο Ρέμος Χρήστος του Στέργιου επέστρεψε στα Γιάννινα και δημιούργησε
ένα καφέ – μπαρ που το ονόμασε ΚΥΡΑ-ΦΡΟΣΥΝΗ. Με την απελευθέρωση
των Ιωαννίνων έχασε την κυρά Φροσύνη του. 

- Ο Μιχάλης Μπίρης κάθισε 3 χρόνια στην Αμερική. Τότε πήρε ένα γράμμα
από τη σύζυγό του, που τον πληροφορούσε για τον θάνατο εννέα συγγενικών
του προσώπων. Στενοχωρήθηκε πολύ και αποφάσισε να επιστρέψει, ώστε να
βρει, τουλάχιστον τους υπόλοιπους, ζωντανούς. 

Ο Μιχάλης Μπούκης του Νικολάου μετανάστευσε το 1915 οικογενειακώς
για τις ΗΠΑ. Είχαν προηγηθεί οι δύο γιοι του ο Νίκος και ο Αδαμάντιος. 

Η κόρη του Μιχάλη Μπούκη η Ευτέρπη, παντρεύτηκε τον γιατρό Πάνο Δου-
κάκη και ήταν η μητέρα του Μιχάλη Δουκάκη, κυβερνήτη της Μασαχουσέτης
και υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ, με το Δημοκρατικό κόμμα το 1988. 

Μετά το 1955 και άλλοι Βρυσοχωρίτες μετανάστευσαν στις ΗΠΑ. 
Το 1956 η κ. Αικατερίνη Νικολάου Εξάρχου με τον σύζυγό της Θεόδωρο

Σίγκα και τα παιδιά τους Γεώργιο και Μιχάλη. Στην Αμερική γεννήθηκε και η
κόρη τους Μαρία. 

Η Χαρίκλεια Ευαγγέλου Τσιάμη παντρεύτηκε Αμερικανό, εγκαταστάθηκε στις
ΗΠΑ όπου και πέθανε το 2014. 
Η Αγλαϊα Αθανασίου Νούτσου με το σύζυγό της Σοφοκλή Φασίτσα και την κόρη
τους Μαρία μετανάστευσαν το 1970. Εγκαταστάθηκαν στο Νιου Τζέρσευ. Εκεί
γεννήθηκε η Παναγιώτα και η Ματούλα. 
Η Αθανασία (Σίσσυ) Μιχαήλ Εξάρχου παντρεύτηκε Αμερικανό και ζει με την οι-
κογένειά της στο Σαν Λούις. 
Τέλος ο Θεοφάνης Στεργίου Βακάρος έφυγε για τις ΗΠΑ το 1975. Εγκαταστάθηκε
στο Βερμοντ και ζει μόνιμα εκεί με την οικογένειά του. 
Ας είναι όλοι τους καλά. 

ευτυχία οικονόμου – γεωργοπούλου

Στις 5 Οκτωβρίου 2016 στην αί-
θουσα πολλαπλών χρήσεων του Βυ-
ζαντινού Μουσείου, στο Ιτς Καλέ του
Κάστρου των Ιωαννίνων, πραγματο-
ποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου –
τόμου της Κοσμήτωρος της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων κ. Κατερίνης Λιάμπη με θέμα
«Από την Άπειρο χώρα στη Μεγάλη
Ήπειρο». 

Μετά τους χαιρετισμούς η κ. Κατε-
ρίνη Λιάμπη παρουσίασε το βιβλίο της.
Αφορούσε την μετανάστευση των
Ηπειρωτών στην Αμερική από το τέλος
του 19ου αιώνα ως τα χρόνια του με-
σοπολέμου. 

Στα κεφάλαια
Ι) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
ΙΙ) ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕ-

ΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΙΙΙ) ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
Και IV) ELLIS ISLAND
Και στις υποενότητες περιγράφεται

όλη αυτή η εποχή του ξενιτεμού, του
ξεριζωμού, της αναζήτησης καλύτε-
ρων όρων και συνθηκών διαβίωσης
και της λαχτάρας για πλουτισμό και ευ-
μάρειας με όποιες συνέπειες. 

Πλούσιο είναι και το φωτογραφικό
υλικό καθώς και άλλα ντοκουμέντα,
όπως εισιτήρια, καταστάσεις επιβατών,
διαφημίσεις της εποχής κ.α. 

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από

κόσμο. Όλοι μας παρακολουθήσαμε
σιωπηλοί, συγκινημένοι και γοητευμέ-
νοι την όλη εκδήλωση. 

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην
ερευνήτρια και συγγραφέα κ. Κατερίνη
Λιάμπη για το πρωτότυπο, σημαντικό
και σπουδαίο έργο της. 

ΝΑ «Μια θαυμάσια δουλειά επί-
πονη, επίμονη της ερευνήτριας. Μ’ όλη

τη σκληράδα κι  όλη την αλήθεια. Με
μεράκι και κόπο. Πως άντεξε τόσο
πόνο, τόσο καϋμό τόσο δάκρυ;»
έγραψε η κ. Ελένη Οικονομίδου Δού-
βλη στον ημερήσιο τύπο των Ιωαννί-
νων (Πρωινός Λόγος 18-11-2016). 

Εκφράζουμε ακόμη, τις θερμές ευ-
χαριστίες μας για τις δύο σελίδες του
τόπου (424 -425) που αφιερώνει στους

Βρυσοχωρίτες μετανάστες στην Αμε-
ρική η κ. Λιάμπη. 
Προσωπικά θέλω να εκφράσω τις ευ-
χαριστίες, τη συγκίνηση και τη χαρά,
για την τιμή που μου κάνει να αναφέρει
και το όνομά μου, για το υλικό που της
παρέδωσα και αφορούσε τους Βρυσο-
χωρίτες μετανάστες στην Αμερική, οι
οποίοι και ήταν: 

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ (1900-1920)
Επώνυμο – Όνομα – Όνομα Πατέρα Έτος γέννησης Έτος μεταν. Πόλη Επάγγελμα Επιστροφή 
1. Γκαράνης Ζήσης – Απόστολος 1885 1907 ΗΠΑ παντοπώλης δεν επέστρεψε
2. Εξαρχόπουλος Αντώνης – Νικόλαος 1892 δεκαετία 1900 ΗΠΑ εργάτης χάθηκε
3. Εξαρχόπουλος Αδαμάντιος – Νικόλαος 1879 δεκαετία 1900 ΗΠΑ εργάτης επέστρεψε
4. Κουτρότσιος Νικόλαος – Χρήστος 1880 δεκαετία 1900 ΗΠΑ εργάτης επέστρεψε
5. Κασσαβέτης Νικόλαος – Ιωάννης 1889 δεκαετία 1900 Ν. Υόρκη Ταξιδ.πράκτορας δεν επέστρεψε
6. Μπίκας Αναστάσιος – Ιωάννης 1875 άγνωστο ΗΠΑ άεργος χάθηκε
7. Μπίκας Ιωάννης- Νικόλαος 1877 άγνωστο ΗΠΑ παντοπώλης δεν επέστρεψε
8. Μπούκης Νικόλαος – Μιχαήλ 1888 δεκαετία 1990 Βοστώνη παντοπώλης δεν επέστρεψε
9. Μπούκης Αδαμάντιος – Μιχαήλ 1890 δεκαετία 1900 Βοστώνη εργάτης δεν επέστρεψε
10. Ρέμος Χρήστος – Στέργιος - δεκαετία 1900 ΗΠΑ εργάτης επέστρεψε
11. Ρέμος Στέργιος – Χρήστος 1891 - ΗΠΑ εργάτης επέστρεψε
12. Μπούκης Μιχάλης – Νικόλαος 1858 1915 Βοστώνη κτηματίας δεν επέστρεψε
13. Μπούκη Χρυσούλα Συζ. Μιχαήλ - 1915 Βοστώνη οικιακά δεν επέστρεψε
14. Μπούκη Χαρίκλεια – Μιχαήλ - 1915 Βοστώνη οικιακά δεν επέστρεψε
15. Μπούκη Ελένη – Μιχαήλ - 1915 Βοστώνη οικιακά δεν επέστρεψε
16. Μπούκη Ευτέρπη – Μιχαήλ 1906 1915 Βοστώνη καθηγήτρια δεν επέστρεψε
17. Μπούκη Ευτυχία – Μιχαήλ 1912 1915 Βοστώνη καθηγήτρια δεν επέστρεψε
18. Μπίρης Μιχάλης – Κων/νος 1869 1905-7 ΗΠΑ εργάτης επέστρεψε
19. Πανείσης Μιχαήλ – Κων/νος 1891 1917 Σικάγο εργάτης επέστρεψε
20. Νούτσος Αντώνης – Νικόλαος 1870 1906 ΗΠΑ εργάτης επέστρεψε
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ΔΙΑφΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

β μεΤριο

γ ΔυΣκολο

α ευκολο
5 2 9 8 7 1 3 4 6

8 6 7 5 4 3 2 9 1

4 1 3 2 9 6 7 5 8

2 7 5 1 8 9 6 3 4

6 9 8 4 3 2 5 1 7

1 3 4 6 5 7 8 2 9

7 8 2 9 1 5 4 6 3

9 4 6 3 2 8 1 7 5

3 5 1 7 6 4 9 8 2

7 1 4 5 6 8 3 2 9

9 8 5 2 1 3 7 6 4

6 2 3 4 9 7 1 8 5

5 3 9 1 8 2 4 7 6

1 7 8 9 4 6 5 3 2

4 6 2 7 3 5 8 9 1

2 4 1 8 7 9 6 5 3

3 9 7 6 5 1 2 4 8

8 5 6 3 2 4 9 1 7

SUDOKU
Tου ΣΤαυρου γκαρανη

λυση SUDOCU της σελίδας 7

3 6 7 4 8 5 1 9 2

8 2 4 9 6 1 3 7 5

9 5 1 2 3 7 4 6 8

6 8 2 3 1 4 7 5 9

1 3 9 7 5 8 2 4 6

7 4 5 6 2 9 8 3 1

4 9 6 8 7 2 5 1 3

2 1 3 5 4 6 9 8 7

5 7 8 1 9 3 6 2 4
Λύση  στη σελίδα 12

κεντριςματα
Του ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ

7   Στα χρόνια 1951-52, είχαν στη "ΣΙΑΝΙΣΤΑ" το
κοπάδι με τα στύρα (Στέρφα) ζώα του χωριού, ο Αθανά-
σιος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (γενν. 1878) μαζί με τους Δε-
καπεντάχρονους, Παναγιώτης Ευαγγέλου ΣΙΑΜΠΙΡΗ και
Γεώργιο Αποστόλου ΒΑΚΑΡΟ.

Κατέβαινε στο χωριό για να πάρει φαγητό ο Πάνος κι
έπαιρνε και δύο - τρία πακέτα τσιγάρα για το μπάρμπα
Νάσιο, αλλά με τρόπο από κάθε πακέτο αφαιρούσε δύο -
τρία τσιγάρα.

Όταν το ανακάλυψε ρωτάει το δράστη τον Πάνο: 
- Γιατί ορέ "σερσέμη" μου λείπουν τσιγάρα εσύ τα παίρ-

νεις για να φουμάρεις!..
- Όχι μπάρμπα - Νάσιο, η μηχανή που τα πατάει στο πα-

κέτο μήπως νομίζεις ότι τα μετράει!..
Μια μέρα πηγαίνει ο γέρος προς τη "ΜΠΑΛΤΑ" να μαζέ-

ψει τα μεγάλα ζώα. Τότε οι μικροί μάγκες, τρώνε και παίρ-
νουν απ' το ταγάρι του γέρου ένα παγούρι κρασί, το πίνουν
και μετά το γεμίζουν νερό και το βάζουν στον τορβά του
γέρου - Νάσιου!.. Αυτοί ζαλισμένοι το στρώνουν δίπλα
στον ύπνο!

Γυρίζει ο Νάσιος και λέει βλέποντας τους!..
- Κοιμούνται οι σεϊτάνηδες!.. αλλά ανοίγει το παγούρι και

καταλαβαίνει ότι είναι νερό!..
Και αρχίζει να φωνάζει και να τους κυνηγάει βρίζοντας!..

7 Ο Γεώργιος ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ του Νικολάου (1909
- 1991) όταν δεν είχε καπνό να στρίψει για τσιγάρο, μάζωνε
φούντες απ' τις καλαμποκιές.

Έτσι το καλοκαίρι εκείνο μάζεψε και γέμισε ένα τορβά
φούντες από καλαμποκιές. Ξεκίνησε μαζί με άλλους για
δουλειές στα Γιάννενα.

Στη γέφυρα στο Τσεπέλοβο σταμάτησαν όλοι κουρασμέ-
νοι να ξαποστάσουν και να φάνε κάτι.

Απευθύνεται λοιπόν ο Γιώργης στη Νονά του, στη Βασι-
λική Γεωργίου ΤΣΙΑΜΠΑΛΗ (1897-1987) που ήταν μαζί
τους και της ζητάει ψωμί:

- Άνοιξε το σακούλι σου αφού είναι γεμάτο!.. λέει η
Τσιαμπαλού!..

- Νονά, λέει ο Γιώργης, στο τορβά έχω φούντες καλαμ-
ποκιού για να στρίψω τσιγάρα!..

Κι η γερόντισσα Βασιλική λέει επιτακτικά με διάθεση "ΟΙ-
ΚΟΛΟΓΙΚΗ"!..

- Πέταξε αυτά που έχεις για κάπνισμα, για να σου δώσω
ψωμί και τυρί!..

7 Ο Στέργιος ΚΕΧΑΓΙΑΣ ήταν καλός νοικοκύρης
στο Σχοινιά - Ημαθίας. Είχε παντοπωλείο και βενζινάδικο.

Μια Κυριακή στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ξεκινάει
να πάει στην εκκλησία.

Βλέπει τον χωριανό του, Κων/νο ΔΙΣΚΑ να κάθεται στην
αυλή έξω απ' το σπίτι του και του φωνάζει:

- Άϊντε μωρέ Κώστα, σήμερα είναι Κυριακή, πάμε παρέα
στην εκκλησία, λέει ο Στέργιος!..

- Δεν έχω τα έξοδα, απαντά ο άλλος!..
Έλα μωρέ θα πληρώσω εγώ προσφέρθηκε ο μπακάλης

φιλότιμα!..
Πάνε λοιπόν στην εκκλησία και αρχίζει ο ΔΙΣΚΑΣ και

ανάβει συνέχεια λαμπάδες στα μανουάλια και προσκυ-
νούσε κάθε εικόνα χωριστά!..

Πληρώνει ο Στέργιος κάπου πεντακόσιες δραχμές τότε,
και λέει με απορία στον Κώστα!..

- Τι έκανες μωρέ όλο το παγκάρι πήρες και άναψες!..
Κι ο άλλος απαντά:
- Τι να κάνω ρε Στέργιο! άναψα λαμπάδα στο Χριστό και

την Παναγιά και οι άλλοι Άγιοι με κοιτούσαν λυπημένα! Ε
τότε συγκινήθηκα και άναψα λαμπάδες και σ' όλους τους
άλλους, να μη έχουν παράπονα!..

- Την επόμενη Κυριακή ο ΔΙΣΚΑΣ ήταν πάλι στην αυλή
του. Περνούσε ο ΚΕΧΑΓΙΑΣ για την εκκλησία. Του φωνά-
ζει ο ΔΙΣΚΑΣ "ΣΤΕΡΓΙΟ" να έρθω στην εκκλησία; Και ο
ΣΤΕΡΓΙΟΣ του απαντά όχι, όχι δεν πειράζει. Το πάθημά του
έγινε μάθημα.

λυΣειΣ Των 
αινιγμαΤων

Λύση στη σελ. 7
1. Ύπνος
2. Τρύπα
3. Σύκο

4. Μυρμήγκια
5. Φωτιά

ΞεναγηΣη ΣΤουΣ
γριΦουΣ
Λύση στη σελ. 17

1. Στο νερό
2. Ο ήλιος

3. Ναι, αν το σπάσει ένας άλλος
4. Ο γάτος

5. Το πεύκο
6. Το άλογο

7. Η λέξη ταχυδρομείο

απο Την
ΣοΦια Των 
προγονων

μαΣ
επιμέλεια γ. κ. βακαροΣ

Μην κρατάς την οργή σου συνεχώς σαν να είσαι αθάνατος, αφού
είσαι θνητός

 (αριστοτέλης)
Τίποτε δεν είναι πιο ευχάριστο και δείγμα πνευματικής καλλιέρ-
γειας και ανωτερότητας, από το να μπορείς να υπομένεις τους
πειρακτικούς λόγους και την περιφρονητική συμπεριφορά των
άλλων

 (αρχαίο ρητό)
Εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο ό,τι δεν γίνεται στην κατάλληλη ώρα
και στιγμή 

(πλούταρχος)
Όταν ο άνθρωπος συμβεί να δεχθεί την πρέπουσα μόρφωση και
διαπαιδαγώγηση και να προικισθεί με διάθεση καλή και ταλέντο,
γίνεται το πιο θείο και ήμερο ζώο. Αν όμως δεν παιδαγωγηθεί
και μορφωθεί αρκετά και καλά, καταντά το πιο άγριο ζώο από
όσα τρέφει η φύση.

 (πλάτων)
Η αρετή έχει περισσότερους εχθρούς που την καταδιώκουν,
παρά φίλους που την αγαπούν 

(μ. Θερβάντες)
Από την αγραμματοσύνη και την αμορφωσιά ξεφυτρώνουν
πολλά κακά

 (αρχ. ρητό)
Στους φίλους σου να είσαι ο ίδιος πάντα και στην ευτυχία τους
και στην δυστυχία τους.

 (περίανδρος)
για τις ψυχές που πέφτουν από την άγνοια στην πλάνη και είναι
γεμάτες από πονηρές επιθυμίες, δεν υπάρχει άλλο φάρμακο
εκτός από τον συμβουλευτικό λόγο

 (ισοκράτης)
Ο φθονερός νιώθει χαρά για τα παθήματα των γειτόνων του 

(πλάτων).
Να αποφεύγεις πάντοτε να κάνεις φιλία και να συναναστρέφεσαι
με κακό άνθρωπο

 (αρχαίο ρητό)
Μην κάνεις τίποτε με βιαιότητα και βιασύνη 

(κλεόβουλος)
Τα συνεχή ασυγκράτητα λόγια καθιστούν τον λόγο κούφιο και
ανόητο

 (αρχαίο ρητό)
Το πιο μαλακό μαξιλάρι είναι Η ΗΡΕΜΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ και η ΚΑ-
ΘΑΡΗ ΚΑΡΔΙΑ

 (λαϊκή παροιμία)
Το "Θα" πολλές φορές το σπείρανε, αλλά καμία δεν φύτρωσε 

(λαϊκή παροιμία)
Την ομορφιά στον άνθρωπο, συνήθως, ή ο χρόνος την αφανίζει
ή η αρρώστια την μαραίνει 

(ισοκράτης)
Οι νέοι όταν μορφωθούν και διαπαιδαγωγηθούν σωστά, θα γί-
νουν γενναίοι άνδρες. Όταν γίνουν τέτοιοι και όλα τα άλλα θα τα
κάνουν καλά 

(πλάτων)
Η μουσική είναι σεμνή σε όλα, αφού είναι ανακάλυψη και εύ-
ρημα θεών. 

(πλούταρχος)
Χωρίς ομόνοια των πολιτών δεν είναι δυνατόν να κυβερνηθεί
καλά το κράτος. Και χωρίς ομόνοια των μελών της οικογένειας
δεν είναι δυνατόν να νοικοκυρευτεί η οικογένεια. 

(Ξενοφών)
Λαοί οι οποίοι λησμονούν το παρελθόν την ιστορία τους είναι
υποχρεωμένοι να το ξαναζήσουν και μάλιστα κατά τρόπο οδυ-
νηρό

 (Φιλόσοφος Σανταγιάνα)
Εγώ φοβάμαι τον Θεό πού 'ναι ψηλά και βλέπει.
Φοβάμαι και τον άνθρωπο όπου Θεό δεν έχει.

(λαϊκό τετράστιχο)
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1897- Χαϊδω Πέτσιου - Πετσίδη

ΧΡΗΣΤΟΣ (1928 - 2011)
Νίκη Παμαλούκα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Παναγιώτα Νταβασίλη

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Βασιλική Μαλάμου

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΖΗΝΟΒΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Κορτέσα Επανωμήτη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ευμορφία Γιαννάρου

ΧΑΪΔΩ
Σωτήρης Ζωγάνας

ΚΟΡΤΕΣΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
(1933 - 2006)

Γεώργιος Ηλιάδης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(1965 - 1979)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Θεοδοσία Δασκαλάκη

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ
Ιωάννα Λιλή

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Καρολίνα

ΑΙΜΙΛΙΑ
Πολύκαρπος Φωκαϊδης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ

γράφει η ευΤυχια οικονομου - γεωργοπουλου
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Συνέχεια από την 2η σελ.

Στο χωριό μας συνεχίζεται η παράδοση που θέλει από τους νέους μας να ασχο-
λούνται με τον Αθλητισμό και ειδικά με το ποδόσφαιρο, ακολουθώντας το παρά-
δειγμα παλαιοτέρων ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν σε διάφορες ομάδες Α-Β
Εθνικής και σε άλλα ερασιτεχνικά σωματεία όπως: Ο αείμνηστος Ιωάννης Βακάρος
και Αδαμάντιος Εξαρχόπουλος στον Ατρόμητο Ιωαννίνων τότε Β' Εθνική, ο Ιωάννης
Λένος στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης Α' Εθνική, ο Χρήστος Ιωάν. Πασχάλης στη Νά-

ουσα τότε Α' Εθνική, ο Απόστολος Σιαμπίρης, Λάμπρος Ράπτης, Ευθύμιος Πουπο-
βίνης στην Πίνδο Κονίτσης, ο Απόστολος Καραγιαννόπουλος, ο Απόστολος Χρηστ.
Βασδέκης, ο Ιωάννης Ευθ. Πουποβίνης στο Επισκοπικό Ιωαννίνων, ο Βασίλειος
Ρέμος, ο Ιωάννης Χρηστ. Πασχάλης στην Κ20 Ολυμπιακού - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Κο-
ζάνη κ.λ.π. Εάν ξεχνάμε κάποιους ζητάμε ταπεινά συγνώμη.

Σήμερα  αγωνίζονται σε ορισμένα σωματεία και με μεγάλη επιτυχία οι:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Δημ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Βασικός τερματοφύλακας στην
Αναγέννηση Ελληνικού 

που αγωνίζεται στον 
Β' Όμιλο της Β' 

Κατηγορίας Ιωαννίνων.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τους νέους μας, τους εύχονται υγεία, καλή επιτυχία στις ομάδες που αγωνίζονται για να πετύχουν τους στόχους τους, και το
παράδειγμά τους ας το ακολουθήσουν και άλλοι νέοι του χωριού μας διότι ο Αθλητισμός είναι υγεία και αποφεύγουν πολλές κακές συνήθειες.Για τη Συντακτική Επιτροπή

ΔημηΤριοΣ ηλία μπαρκαΣ
Έφορος εκδηλώσεων μ.ο.Σ. βρυσοχωρίου

ΑΠολλΩΝ
λεων.

ΚοΡΕΤΑΣ
Αμυντικός

στην ομάδα του
Πανζαγορισια-
κού (Ζαγόρι)

που αγωνίζεται
στον Α' Όμιλο

της Β' 
Ερασιτεχνικής

Κατηγορίας
Ιωαννίνων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΠοΝΗΣ
(εγγονός Ιωάννη και Άννας Καπράντζιου) Αμυντικός στον 
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ πρωτάθλημα υποδομής κατηγορίας 

K- 15 της SUPER LEAGUE Β' Όμιλο.

ΘΩΜΑΣ 
ΠΕΠοΝΗΣ

Εγγονός
Ιωάννη 

και Άννας 
Καπράντζιου,

Μέσος 
επιθετικός

στην Θύελλα
Ελεούσας

πρωτάθλημα
Νέων Νομού
Ιωαννίνων.

ΦΩΤοΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙοΤυΠΑ ΑΠο ΤΗ ΣυΜΜΕΤοΧΗ ΤΗΣ οΜΑΔοΣ ΜΑΣ
ΣΤο ΤουΡΝουΑ ΠοΔοΣΦΑΙΡου ΖΑΓοΡΙου

ΓΗΠΕΔο ΤΣΕΠΕλοΒου ΓΗΠΕΔο ΦλΑΜΠουΡΑΡΙου 

ΓΗΠΕΔο ΤΣΕΠΕλοΒου 
ΜΕ οΜΑΔΑ ΣΚΑΜΝΕλΙου

αΘληΤικα
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

• Η ΧΡΥΣΑ (Χρυ-
σάνθη) ΖΑΧΑΡΑΚΗ
του Λάζου και της Γεωργίας
(εγγονή των αειμνήστων Γε-
ωργίου Ζαχαράκη και Χρυ-
σάνθης Μπίρη) σύζυγος του
ΝΙΚΟΥ ΖΗΚΟΥ την Δευτέρα
26 Δεκεμβρίου 2016 γέννησε
στα Γιάννενα ένα όμορφο και
χαριτωμένο αγοράκι πρώτο
βλαστό της οικογένειας.

•  Η ΧΡΥΣΑ ΓΡΑ-
ΒΑΝΗ του Αθανασίου και
της Σουζάνας Ζαχαράκη (εγ-
γονή των αειμνήστων Γεωρ-
γίου και Χρυσάνθης Μπίρη)
σύζυγος του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΛΥΡΟΥ την Τετάρτη 21 Σε-
πτεμβρίου 2016, γέννησε ένα
όμορφο και χαριτωμένο αγο-
ράκι, πρώτο βλαστό της οι-
κογένειας.

•  Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙ-
ΤΣΑΡΑ του Αλέκου και της
Κωνσταντίνας Μπίρη (εγγονή
του αείμνηστου Νικολάου
και της Αριάδνης Μπίρη) σύ-
ζυγος του ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΚΑ
την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017
απέκτησε στα Γιάννενα ένα
όμορφο και χαριτωμένο κο-
ριτσάκι, πρώτο βλαστό της
οικογένειας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντα-
κτική Επιτροπή εύχονται
στους ευτυχισμένους γο-
νείς, παππούδες και λοι-
πούς συγγενείς να τους
ζήσουν και να χαρούν τα
νεογέννητα

ΘωμαΣ (μακηΣ) 
ΣΤαμαΤοπουλοΣ

1934 - 2016
Στις 29-9-2016 απε-

βίωσε στη Θεσσαλονίκη
ο Θωμάς (Μάκης) Στα-
ματόπουλος, σύζυγος
της συγχωριανής μας
Έλλης Αντ. Σταματιάδη.

Ο Μάκης γεννήθηκε
και μεγάλωσε στη Λά-
ρισα, τόπο καταγωγής
της μητέρας του, ενώ ο
πατέρας του καταγότανε
από την Πιτσιά Κοριν-
θίας. Μετά το Γυμνάσιο
διορίστηκε στους ΣΕΚ

(ΟΣΕ), στη Λάρισα, όπου εργαζότανε και ο πατέρας του,
κι έφτασε ως το βαθμό του αρχιελεγκτή. Συνταξιοδο-
τήθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1990 και
με τη σύζυγό του εγκατασταθήκανε μόνιμα στη Θεσ-
σαλονίκη.

Ο Μάκης ήταν άνθρωπος απλός, προσιτός, ευ-
γενικός και ευχάριστος και απολάμβανε την αναγνώ-
ριση, την αγάπη και την εκτίμηση των ανθρώπων που
τον γνώριζαν.

Τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε
τα τελευταία χρόνια, δεν τον πτόησαν και δεν τον λύ-
γισαν. Τις δυσκολίες τις αντιμετώπισε με θάρρος, με
υπομονή και πάντοτε με την συμπαράσταση, τη φρον-
τίδα, την αγάπη και την στοργή της συζύγου του.

Έφυγε διακριτικά και αθόρυβα αφήνοντας μνήμη
ενάρετου, σοβαρού και αξιοπρεπούς ανθρώπου.

Η κηδεία του έγινε στις 30-9 στη Θεσσαλο-
νίκη παρουσία συγγενών, γνωστών και φίλων και των
Βρυσοχωριτών της Θεσσαλονίκης.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στην
Έλλη και τους λοιπούς συγγενείς τα "θερμά συλλυπητή-
ρια" κι εύχονται να μείνει "αιωνία η μνήμη του".

ευτυχία οικονόμου - γεωργοπούλου

Διπλο μυΣΤηριο
Ο Δημήτριος Κουτλούμπασης

του Παναγιώτη και της Ελπίδας (εγγονός του
Δημητρίου Μιχαλιτσίου) το Σάββατο 29 Οκτω-
βρίου 2016 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Περίστα-
σης Κατερίνης, παντρεύτηκε την αγαπημένη
του ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ. Μετά τη γαμήλια τε-
λετή ακολούθησε το μυστήριο της βάπτισης της
κόρης τους και οι κουμπάροι χαρίσανε στη νε-
οφώτιστη το όνομα ΜΑΡΙΑΝΝΑ.

Το ζεύγος δέχθηκε ευχές σε εξοχικό κέντρο και ακολούθησε γαμήλιο γλέντι
μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες.

Υ.Γ. Η ΕΛΠΙΔΑ είναι εγγονή της Βρυσοχωρίτισσας ΜΑΤΩΣ ΚΩΤΣΙΟΥ. Η ΜΑΤΩ
παντρεμένη στον Άγιο Σπυρίδωνα Κατερίνης με τον Μιχάλη Μιχαλίτσιο είχε
άλλα δύο αδέλφια: τον ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΤΣΙΟΥ και τη ΧΡΥΣΩ που ήταν παντρεμένη
με τον Αθανάσιο Καραγιαννόπουλο.

γαμοΣ
Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ της Ιωάννας Μιχαλίτσιου το Σάββατο 28

Μαΐου 2016 στον Ι. Ν. Θείας Αναλήψεως Κατερίνης παντρεύτηκε την εκλεκτή
της καρδιάς του ΕΛΛΗ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ. Το ζεύγος δέχθηκε ευχές στο Ποσει-
δώνιο Παλλάς στη Λεπτοκαρυά Πιερίας, όπου και ακολούθησε γαμήλιο γλέντι
μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες.

Υ.Γ. Η Ιωάννα Μιχαλίτσιου είναι εγγονή της Βρυσοχωρίτισσας ΜΑΤΩΣ ΚΟ-
ΤΣΙΟΥ.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους νεόνυμφους "Βίο ευ-
τυχή και ανθόσπαρτο".

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΧΟΙρΟΣΤΑΣΙ

ΜΕρΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒρΥΣΟΧΧωρΙΟΥ

ΠΑΓΟΚρΥΣΤΑΛΑ ΠρΟΣ ΤΟ ΒρΥΣΟΧωρΙ

ΚΑΤΑρρΑΧΤΕΣ  ΗΛΙΟΧωρΙΟΥ ΠΑΓωΜΕΝΟΙ

ΦωΤΟΓρΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

βαπΤιΣη
Το ζεύγος Μάριου Κουκουσούρη
και Στέλλας Καγιά του Ευαγγέλου
και της Αγγελικής το Σάββατο 8
Οκτωβρίου 2016 στον Ι.Ν. Πανα-
γίας Ελευθεριώτισας, Πολιτείας
βάπτισαν το αγοράκι τους τρίτο
βλαστό της οικογένειας. Ο Νονός
Απόστολος Σταματόπουλος χά-
ρισε στο νεοφώτιστο το όνομα

ΜΙΧΑΗΛΑΓΓΕΛΟΣ
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς

- παππούδες - νουνούς και λοιπούς συγγενείς να χαίρονται το νεοφώτιστο.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑφΕΡΟΝ
επιμέλεια: ευΘυμιου πουποβινη

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
μας (Ζαγορίου) σε συνεδρίασή του τον
μήνα Νοέμβριο αποφάσισε ομόφωνα
και πρότεινε στις προϊστάμενες αρχές
την αναγνώριση άλλων ένδεκα (11) μαρ-
τυρικών χωριών, (στο Ζαγόρι υπάρχουν
αναγνωρισμένα μόνον δώδεκα (12)
χωριά) μεταξύ αυτών το χωριό μας, το
Ηλιοχώρι και τη Λάϊστα. 

Τα χωριά αυτά στη διάρκεια της γερ-
μανικής κατοχής (1941-1944) έπαθαν
ολοκληρωτική καταστροφή (εκτέλεση
αμάχων, εμπρησμοί κατοικιών, δημο-
σίων κτηρίων αρπαγή ζωικού κεφα-
λαίου κ.λ.π.). 

Ο Δήμος την σχετική απόφαση την
υπέβαλλε στη Διεύθυνση της Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας και η οποία στις 14 Νοεμ-
βρίου υπέβαλλε τις σχετικές αποφάσεις
στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

Ο Δήμος έπραξε τα σχετικά, πι-
στεύουμε πως και το κράτος θα αποφα-
σίσει θετικά διότι πρέπει μια ακόμη
μεγάλη αδικία να αποκατασταθεί έστω
και μετά από τόσα πολλά χρόνια. 

ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. 

-ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΜΑΣ
-ΕΝ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ

-ΚΟΝΙΤΣΑ
-ΛΑΪΣΤΙΝΑ ΝΕΑ

-Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ
ΣΥΡΡΑΚΟΥ

-Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Από αρχάς του έτους άρχισαν να προ-
εκτείνονται από το Σκαμνέλι και για τα
τρία υπόλοιπα χωριά (Λάϊστα – Ηλιο-
χώρι – Βρυσοχώρι) οι οπτικές ίνες «IN-
TERNET». Με τη σημερινή τεχνολογία
που η πληροφορική σε όλο τον κόσμο
εξαπλώνεται με ταχύτητα φωτός είναι
απαραίτητο.  Οι οπτικές ίνες είναι πολύ
λεπτά νήματα από πλαστικό ή γυαλί με
διάμετρο μικρότερη από μια τρίχα, χρη-
σιμοποιούνται στα δίκτυα επικοινωνιών
(αντικαθιστώντας τις παλιές γραμμές του
ΟΤΕ από χαλκό κ.λ.π.) και επιτρέπουν τη
μετάδοση φωτεινών σημάτων με με-
γάλη ταχύτητα και σε μεγάλες αποστά-
σεις. 

Το έργο είναι σχεδόν έτοιμο και με τη
σύνδεση του όσοι επιθυμούν μπορούν
να συνδεθούν με το δίκτυο της COS-
MOTE και να έχουν εξαιρετικό και γρή-
γορο INTERNET. 

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΙΩΝ 

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(εφημερίδες – περιοδικά)

οπΤικεΣ ινεΣ και
ΣΤο χωριο μαΣ 

• Ο Ιωάννης Χαντόλιος του Κωνσταντίνου και της Μαριάννας, ολο-
κλήρωσε με επιτυχία τον κύκλο σπουδών του τμήματος των Πολιτικών
Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου STRATH-
CLYDE της Γλασκώβης και ορκίστηκε στις 8 Νοεμβρίου 2016 Μηχανικός
Περιβάλλοντος M’ Sc (MASTER OF SCIENCE in Environmental Engine-
ering). 

• Η ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά και της αειμνήστου Μαρίας Κασ-
σαβέτη – Βούρβου (εγγονή του αειμνήστου Μακαριστού παπανικόλα και
Χαρίκλειας Κασσαβέτη και των αειμνήστων Δημητρίου και Χριστίνας
Βούρβου) ολοκλήρωσε με επιτυχία τον κύκλο των μεταπτυχιακών σπου-
δών στο Δ.Π.Μ.Σ. «ΙΑΤΡΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ»του Τμήματος Χημείας του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 σε τελετή
του Πανεπιστημίου ορκίστηκε και πήρε το πτυχίο της. 

• Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΠΑ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας (εγγονή του
Κων/νου και Σπυριδούλας Κασσαβέτη) ολοκλήρωσε με επιτυχία τις
σπουδές της στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Αγ-
γλικής Φιλολογίας) και την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016 σε τελετή του Πα-
νεπιστημίου ορκίστηκε και πήρε το πτυχίο της. 

Ο Μ.Ο.Σ και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τους νέους επιστή-
μονες του χωριού μας και τους εύχονται καλή αποκατάσταση και επιτυ-
χίες στον δύσκολο αγώνα της ζωής. 

Η κ. ΣΤΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΤΑΤΣΗ χήρα του αειμνή-
στου ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΑΤΣΗ, δώρισε στον Σύλλογο για εμ-
πλουτισμό της βιβλιοθήκης διαφορά βιβλία από τη
συλλογή του συζύγου της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά την κ.
ΣΤΕΛΛΑ για τη δωρεά και την πληροφορούμε ότι μέσα
στις καρδιές και στη μνήμη των απανταχού Βρυσοχωρι-
τών παραμένει άσβεστη η αγάπη και η εικόνα του αγα-
πητού μας ΛΑΜΠΡΟΥ μέλους και για πολλά χρόνια Γεν.
Γραμματέα του Συλλόγου μας. 

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ. 

ΠΟΛΕΜΟΣ
-Μονάχα η γυναίκα, σαν φορέας της ζωής ξέρει να

εκτιμάει τη ζωή με μιαν άκρα ευαισθησία, αδιανόητη
στον άνδρα. (Και μόνον αυτή πρέπει να ρωτάμε όταν
ετοιμαζόμαστε για πόλεμο). 

-Αν όλοι οι στρατιώτες του κόσμου φορούσαν την ίδια
στολή, οι πόλεμοι θα ήταν λιγότερο φονικοί. Μα αν φο-
ρούσαν τις ίδιες ιδέες, οι πόλεμοι θα σταματούσαν. 

-Ποτέ ένας άνδρας δεν μπορεί να μισήσει τον πόλεμο,
όσο μια γυναίκα. Το μαχητικό ένστικτο του άνδρα συμ-
βιβάζεται συχνά με τον πόλεμο, αλλά το μητρικό ένστικτο
είναι ασυμβίβαστο και με την ιδέα ακόμη του πολέμου. 

ΙΑΣΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ψηφίδες ιδεών). 
«Οι Έλληνες θέλουν
την αλήθειαν, 
Την επιδιώκουν 
αλλά δεν την αντέχουν»
ΠΑΛΑΜΑΣ

ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ
ΣΤΟ ΓΙΟ ΤΟΥ…

«Εάν μια μέρα με δεις «γέρο»… εάν λερώνομαι όταν
τρώω και δεν μπορώ να ντυθώ… έχε υπομονή. Θυμήσου
πόσο καιρό μου πήρε για να σου τα μάθω.. 

Εάν όταν μιλάω μαζί σου επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα,
μην με διακόπτεις, άκουσε με. Όταν ήσουν μικρός κάθε
μέρα σου διάβαζα το ίδιο παραμύθι μέχρι να σε πάρει ο
ύπνος. 

Όταν δεν θέλω να πλυθώ μην με μαλώνεις και μην με κά-
νεις να αισθάνομαι ντροπή… Θυμήσου όταν έτρεχα από
πίσω σου και έβρισκες δικαιολογίες όταν δεν ήθελες να
πλυθείς. Όταν βλέπεις την άγνοιά μου στις νέες τεχνολογίες,
δώσε μου χρόνο και μη με κοιτάς ειρωνικά, εγώ είχα όλη
την υπομονή να σου μάθω το αλφάβητο. 

Όταν κάποιες φορές δεν μπορώ να θυμηθώ ή χάνω τον
συνειρμό των λέξεων, δώσε μου χρόνο για να θυμηθώ και
εάν δεν τα καταφέρνω μην θυμώνεις… Το σπουδαίο
πράγμα δεν είναι εκείνο που λέω αλά η ανάγκη που έχω να
είμαι μαζί σου και κοντά σου και να με ακούς. 

Όταν τα πόδια μου είναι κουρασμένα και δεν μου επιτρέ-
πουν να βαδίσω μην μου συμπεριφέρεσαι σαν να ήμουν
ένα «βάρος», έλα κοντά μου με τα δυνατά σου μπράτσα,
όπως έκανα εγώ όταν ήσουν μικρός και έκανες τα πρώτα
σου βήματα. 

Όταν λέω πως θα ήθελα να «πεθάνω»… μη θυμώνεις, μια
μέρα θα καταλάβεις τι είναι αυτό που με σπρώχνει να το πω.
Προσπάθησε να καταλάβεις πως στην ηλικία μου δεν ζεις,
επιβιώνεις. Μια μέρα θα ανακαλύψεις ότι παρόλα τα λάθη
μου πάντοτε ήθελα το καλύτερο για σένα, για να σου ανοίξω
τον δρόμο. 

Βοήθησε με να περπατήσω, βοήθησε με να τελειώσω τις
ημέρες μου με αγάπη και υπομονή. 

Σε αγαπώ παιδί μου…».

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ – ΤΕΙ 

Ο Χρήστος ΜΠΙΔΕΡΗΣ του Αποστόλου και της Κατερίνας, στις
εξετάσεις για τα ΑΕΙ – ΤΕΙ της χώρας στις πανελλήνιες εξετάσεις
του 2015-2016 πε΄τυχε την εισαγωγή του στη Σχολή Οικονομικών
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

Ο Μ.Ο.Σ. και η συντακτική επιτροπή συγχαίρουν τον αγαπητό μας
Χρήστο και του εύχονται καλή φοίτηση. 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΘΗΤΕΙΑ

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ καθηγητής του Αναστασίου και της
Αντωνίας (εγγονός των αειμνήστων Νικολάου και Μαριάνθης Δη-
μητράκη και Αθανασίου και Σταματίας Νούτσου) τον μήνα Σεπτέμ-
βριο 2016 αποσπάσθηκε από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιωαννίνων στο ΕΠΑΛ
Μεσοποτάμου της επαρχίας Αρυροκάστρου Βορείου Ηπείρου (Αλ-
βανία). 

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας εύχονται
στο ΘΑΝΑΣΗ καλή διαμονή και επιτυχία στο εκπαιδευτικό του
έργο. 

Ο ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΝΑΒΟΣ του Δημητρίου και της Ισμήνης (εγγο-
νός των αειμνήστων Μιλτιάδη και Γαλάτιας Κουνάβου) την Δευ-
τέρα 7 Νοεμβρίου 2016 κατετάγει στο Κέντρο Νεοσυλλέκτων
Άρτας για να υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία. 

Ορκίστηκε και έλαβε την ειδικότητα «οδηγός αυτοκινήτου Διαβι-
βάσεων πεζικού» και σήμερα υπηρετεί σε μονάδα της Κομοτηνής. 

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας του εύ-
χεται «Καλή θητεία».

ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Στο υπ’ αριθμ. 96 φύλλο της εφημερίδας μας και στη σελίδα 14
στη θέση ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ από λάθος γράφτηκε ο βαθμός Αρχιπυρο-
σβέστης. Το σωστό είναι ο Πύραρχος (αντί Αρχιπυροσβέστης)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ κ.λ.π. 
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ΤρΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕρΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΜΟρΦωΤΙΚΟΣ & ΟρΕΙΒΑΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒρΥΣΟΧωρΙΟΥ
Κυκλοφορούν σε 900 φύλλα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΤΖΕΚΑΣ ΧΑρΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΗΛΕΦωΝΟ:2651026296

Εκδότης  - Υπεύθυνος για το Νόμο

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΟΝΗΣ
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 2016 “Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 16σελ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
πίπης γεώργιος                              50,00 Є

ρέμος γεώργιος                             50,00 Є

πασχάλης Σπυριδούλα (ηγουμ)    50,00 Є

κυράτσης Δημήτριος                     30,00 Є

παπαζήσης Ζήσης                          30,00 Є

Τσιομίδου ευτέρπη                        30,00 Є

Τσιομίδου Σπυριδούλα                  30,00 Є

Τσουμάνη χαϊδω                           25,00 Є

Τσουμάνης Δημήτριος                   25,00 Є

μακρής αχιλλέας                           20,00 Є

μπέκα - γκαρανάτσιου ελευθερία 20,00 Є

παντίσης ιωάννης                          20,00 Є

πασχαλίδου - αγγελίδου κατίνα    20,00 Є

Τσαγκούλης γεώργιος                   20,00 Є

Φωτίου ευαγγελία                         20,00 Є

Σισμανίδης Τηλέμαχος                   15,00 Є

Στατηρά καίτη                               15,00 Є

κ. ΤΣιομιΔηΣ 04.01.2017

•  Η κ. ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ - ΠΑΠΑΘΕ-
ΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ του αείμνηστου Αδα-
μαντίου και της Ευτέρπης (Ξάνθη)
προσέφερε τριακόσια (300) ευρώ στη
μνήμη της γιαγιάς της Χρυσής Τσιομίδη
του πατέρα της Αδαμαντίου και λοιπών
συγγενικών προσώπων.

• Η κ. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ του
αειμνήστου Αδαμαντίου και της Ευτέρπης
(Γερμανία) προσέφερε εκατόν εβδομήντα
(170) ευρώ στη μνήμη του πατέρα της και
συγγενών προσώπων.

• Η κ. ΕΥΤΕΡΠΗ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ (Γιάν-

νενα) προσέφερε εκατόν πενήντα (150)
ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Αδα-
μαντίου και συγγενικών προσώπων.

• Η Δίδα ΓΕΩΡΓΙΑ Κων. ΤΣΙΟΜΙΔΗ
(Γιάννινα) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ
στη μνήμη του ευεργέτη ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΑΔΗ.

“• ΑΝΩΝΥΜΗ προσέφερε πενήντα (50)
ευρώ στη μνήμη του πατέρα της και συγ-
γενικών προσώπων.

• Η κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΚΑ - ΓΚΑΡΑ-
ΝΑΤΣΙΟΥ (Αλεξάνδρεια) προσέφερε
δέκα (10) ευρώ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τσιομίδης Κων/νος                            20,00 Є

Τσιομίδου Ευτέρπη                            20,00 Є

Τσιομίδου Σπυριδούλα                      20,00 Є

ΠΡΟΣφΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

ΠΡΟσΦΟΡεσ Για τηΝ εΠαΝατΟΠΟΘετηση 
τΟΥ τεΜΠλΟΥ αΓιΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥσ

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ www.mosv.gr

και οι φωτογραφίες της εφημερίδας 
μας θα εμφανιστούν έγχρωμες

- Η Νούτσου Άρτεμις (Θεσ/νίκη) προ-
σέφερε σαράντα ευρώ (40,00) στη μνήμη των
γονέων της Αντωνίου και Δέσποινας Νούτσου.

προΣΦορα 
ΣΤην εΦημεριΔα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Την επιμέλεια της τελευταίας σελί-
δας της εφημερίδας, που αφορά τις
προσφορές, δωρεές και συνδρο-
μές για Εκκλησίες του χωριού και
του Συλλόγου, επιμελούνται αντί-
στοιχα ο ταμίας της Εκκλησιαστι-
κής Επιτροπής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ (Πινδάρου 15 τ.κ. 45
333 Ιωάννινα τηλ.: 2651038097 και
2653022785) και ο Ταμίας του Συλ-
λόγου κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ
(Ιγνατίου Άρτας 14 τ.κ 45 333 τηλ.:
26510 24605 Ιωάννινα). Συνδρο-
μές, προσφορές και δωρεές που
αποστέλλονται με ταχυδρομικές
επιταγές να εκδίδονται στο ΟΝΟΜΑ
του ΤΑΜΙΑ της Εκκλησιαστικής
Επιτροπής και του Συλλόγου, και
όχι στο Σύλλογο, Εφημερίδα και
Εκκλησία, διότι η αξαργύρωσή
τους είναι δυσχερής.

παρακληΣη 
Επειδή επιστρέφονται εφημερίδες με

την ένδειξη "άγνωστος" η Συντακτική
Επιτροπή της εφημερίδας και ο ΜΟΣ,
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝ τους αγαπητούς ανα-
γνώστες και συνδρομητές, όσους αλλά-
ζουν διεύθυνση και επιθυμούν να
συνεχίζουν να παίρνουν την εφημερίδα
να μας γνωρίζουν τη νέα τους διεύ-
θυνση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι αναγνώστες, για διάφορους

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


