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Στις 11-12-1992 οργανώθηκε από τον Μορφω-
τικό Ορειβατικό Σύλλογο Βρυσοχωρίου (ΜΟΣ) και
λειτούργησε η Τράπεζα Αίματος με έδρα το Περιφε-
ρειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Μάλιστα ο σταθμός αιμοδοσίας του Πανεπιστη-
μιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων απένειμε δίπλωμα
- βραβείο στον ΜΟΣ στις 11-3-1995 για την οργά-
νωση και τη συντήρηση της Τράπεζας Αίματος.

Η σπουδαία αυτή δραστηριότητα του Μ.Ο.Σ.
είναι μία πράξη κοινωνικής προσφοράς, αγάπης και
συμπαράστασης προς τα μέλη του Συλλόγου, τους
απανταχού Βρυσοχωρίτες και τους συνανθρώπους
μας γενικότερα.

Για την Τράπεζα Αίματος είχαμε γράψει στο υπ'
αριθμ. 12 φύλλο της εφημερίδας μας, που κυκλο-
φόρησε το φθινόπωρο του 1995. Γράφαμε τότε:

"Η αναγκαιότητα του αίματος σε εγχειρήσεις,
ασθένειες, τραυματισμούς κ.λ.π. είναι ήδη γνωστή
και κυριολεκτικά λίγο αίμα μπορεί να "σώσει ζωές".

Μακάρι ποτέ κανείς να μη βρεθεί σε ανάγκη και
δύσκολη θέση. Επειδή όμως το ατύχημα, η ασθέ-
νεια και όλες οι άλλες περιπτώσεις που η ιατρική
χρησιμοποιεί την μετάγγιση αίματος, δεν αποτρέ-
πονται με ευχές, είναι ανάγκη η Τράπεζα να είναι
πλούσια σε μονάδες αίματος, ώστε σε πρώτη ζή-
τηση να μπορεί να εξυπηρετήσει τα Μέλη του Συλ-
λόγου, τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και όσους
γενικότερα βρεθούν σε δυσάρεστη θέση.

Και πράγματι. Δικοί μας άνθρωποι χρειάστηκαν
αίμα. Και κει στο κρεβάτι του πόνου ο Μ.Ο.Σ. συμ-
παραστάθηκε και πρόσφερε όσο αίμα χρειάστηκε ο
καθένας.

Το αίμα, αυτό το πολύτιμο υγρό για την καλή λει-
τουργία του οργανισμού, είναι είδος μη εμπορεύ-

σιμο. Ούτε πουλιέται, ούτε αγοράζεται. Προσφέρε-
ται.

Και μόνο ο άνθρωπος μπορεί να το προσφέρει σε
άλλον άνθρωπο.

Η εθελοντική αιμοδοσία έχει καθιερωθεί πια και
έχει γίνει θεσμός και στη χώρα μας. Είναι χρέος
όλων μας να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία
αυτής της προσφοράς.

Είναι αυτή η προσφορά βοήθεια στον άνθρωπο
που πονά. Συμπαράσταση στον άνθρωπο που υπο-
φέρει. Η αποτελεσματικότερη βοήθεια στον άν-
θρωπο που κινδυνεύει. Είναι το πιο υψηλό έργο
ανθρώπινης αλληλεγγύης.

Αντιγράφω από ένα διαφημιστικό φυλλάδιο της
Φοιτ. Ομάδας Εθελοντών αιμοδοσίας του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων τα ακόλουθα:

"Μπορείς να δώσεις αίμα, αν είσαι υγιής και σε
ηλικία από 18 - 60 χρόνων. Η Αιμοδοσία είναι ανώ-
δυνη και διαρκεί 5 - 10 λεπτά.

Η ποσότητα του αίματος που προσφέρεις είναι
300 - 350 ml δηλ. περίπου το 1/20 της ολικής πο-
σότητας.

Ο όγκος του αίματος που προσφέρεις αναπλη-
ρώνεται μέσα σε 10 λεπτά από τη λήψη, ενώ τα
ερυθρά αιμοσφαίρια περίπου σε 3 μήνες. Γι' αυτό
μπορείς άφοβα, αν θέλεις, να ξαναδώσεις αίμα μετά
από 3 - 4 μήνες (για τους άνδρες) ή 4 - 5 μήνες
(για τις γυναίκες)".

Έτσι όπου κι αν βρισκόμαστε και υπάρχει αιμο-
δοτικό κέντρο, μπορούμε να διαθέσουμε ελάχιστη
ώρα από το χρόνο μας και να προσφέρουμε λίγο
από το αίμα μας, καταθέτοντάς το στο όνομα της
Τράπεζας Αίματος του ΜΟΣ Βερυσοχωρίου.

Ποιός μπορεί να μας εγγυηθεί πως δεν θα είμα-

στε εμείς οι αμέσως επόμενοι λήπτες;
Οι συγγενείς των ανθρώπων που χρειάζονται

αίμα, ψάχνουν απεγνωσμένα για λίγες μονάδες
κρούοντας τις πόρτες γνωστών και αγνώστων αιμο-
δοτών.

Ενώ όλα τα Μέλη του Συλλόγου και οι οπουδή-
ποτε Βρυσοχωρίτες με ένα τηλεφώνημα στον Πρό-
εδρο του Συλλόγου μπορούν να πάρουν όσες
μονάδες αίματος χρειαστούν.

Στα 25 χρόνια που πέρασαν, από την ίδρυση της
Τράπεζας, πολλοί άνθρωποι χρειάστηκαν σε δύ-
σκολες ώρες αίμα και εξυπηρετήθηκαν.

Πρέπει όμως όσοι χρησιμοποίησαν μονάδες αί-
ματος, φτάνοντας στο στάδιο της ανάρρωσης, να
φροντίσουν για την αντικατάστασή του, μέσα σε εύ-
λογο χρονικό διάστημα. Κάθε μονάδα αίματος που
χρησιμοποιείται και δεν αντικαθίσταται, κάνει την
Τράπεζα φτωχότερη. Και είναι κρίμα να χαθεί μία
τόσο σπουδαία προσπάθεια. Ήδη έχει φτάσει σε
οριακό σημείο επάρκειας η Τράπεζα και αν οι λή-
πτες δεν αντικαταστήσουν τις μονάδες που χρησι-
μοποίησαν κινδυνεύει να κλείσει. 

Ο Μ.Ο.Σ. κάνει έκκληση σε όλους τους χωρια-
νούς και φίλους να διαθέσουν 10 λεπτά από τον
χρόνο τους και να ενισχύσουν την προσπάθειά του,
πηγαίνοντας σε οποιοδήποτε σταθμό αιμοδοσίας της
Ελλάδας και δηλώνοντας ότι δίνουν αίμα για την
Τράπεζα Αίματος του ΜΟΣ στο Πανεπιστημιακό Νο-
σοκομείο Ιωαννίνων.

"Δώσε λίγο αίμα...
Σώζεις μία ζωή!"

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Γράφει: ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 8 και 9ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤH ΣΕΛ 12, 13

Η 3/ΗΜΕΡΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΤΟΥ Μ.Ο.Σ.

Ο Εθνικός μας ποιητής Διονύσιος
Σολωμός ύμνησε το χριστιανικότατο
έθιμο του Αναστίσιμου φιλιού στο
ποίημά του "Ημέρα της Λαμπρής" 
Χριστός Ανέστη!
Νέοι, γέροι και κόρες,
όλοι μικροί μεγάλοι, ετοιμασθήτε
μέσα στις εκκλησιές τες δαφνοφόρες
με το φως της χαράς συμμαζωχτείτε
ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες
ομπροστά στους Αγίους φιληθήτε.
Φιληθήτε γλυκά χείλη με χείλη
πέστε Χριστός Ανέστη
Εχθροί και φίλοι
Παρ' όλο που ο Ιερέας μας πατήρ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ εξυπηρετεί

Το πρωϊνό της 5ης Μαΐου ημέρα Πα-
ρασκευή ο ζεστός ήλιος βρήκε τους
απανταχού Βρυσοχωρίτες και μη,
έτοιμους με τις αποσκευές τους και
γεμάτους ενθουσιασμό για την τριή-
μερη εκδρομή του Συλλόγου στη Χαλ-
κίδα-Αθήνα κ.λ.π. Μετά την
επιβίβασή μας στο φιλόξενο και γνω-
στό πλέον λεωφορείο του κ. Κων/νου
Ζιάβρα (ΚΟΝΙ TRAVEL) που μας υπο-
δέχτηκε με θέρμη και μας ευχήθηκε
καλό ταξίδι. Με τη σειρά του μας κα-
λωσόρισε και ο πρόεδρος του Συλλό-
γου κ. Ευθύμιος Πουποβίνης και μας
ενημέρωσε για το πρόγραμμα που θα
ακολουθούσαμε καθόλη τη διάρκεια
του ταξιδιού μας στα μαγευτικά μέρη,

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ



Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2017 “Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 2 σελ.

Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΙΝΤΕΡΗ - ΜΠΙΔΕΡΗ
Η οικογένεια ΜΠΙΝΤΕΡΗ - ΜΠΙ-

ΔΕΡΗ είναι μία από τις πολύ παλιές και
αξιόλογες οικογένειες του χωριού μας.
Τα Μέλη της συμμετείχαν σε όλες τις
εκδηλώσεις και είχαν μεγάλη προ-
σφορά στην οικονομική, κοινωνική και
πολιτιστική ζωή του χωριού, όπως
φαίνεται στις σελίδες του παλιού κώ-
δικα της κοινότητας και όπως οι γερον-
τότεροι άνθρωποι θυμότανε.

Γενάρχης της οικογένειας είναι ο ΑΝ-
ΤΩΝΗΣ ΜΠΙΝΤΕΡΗΣ. Δεν είναι γνωστό
το όνομα της γυναίκας του. Είναι όμως
γνωστό πως είχε τρεις γιούς, που είναι
γενάρχες μεγάλων οικογενειών του
χωριού μας. Αν είχε και κόρες δεν
είναι γνωστό.

Οι γιοι του ήταν ο ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΣ και ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ και οι από-
γονοί του σήμερα είναι γνωστοί με το
επίθετο ΜΠΙΔΕΡΗ.

Οικογένεια ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤ. ΜΠΙΝΤΕΡΗ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΝΤΕΡΗΣ είχε το σπίτι

του κοντά στο γεφύρι "Γκαράνη". Ήταν
ένα πέτρινο διώροφο σπίτι, ενώ κάτω
από το δρόμο είχε και νερόμυλο. Ο
Γιάννης είχε έναν γιο τον ΚΩΣΤΑ. Στον
κώδικα της Κοινότητας ο Κώστας
Γιάννη Μπιντέρη υπογράφει ως μάρτυ-
ρας σε προικοσύμφωνα και σε διαθή-
κες. Τη γυναίκα του Κώστα την έλεγαν
Τσίβω. Είχαν έναν γιο τον ΓΙΑΝΝΗ που
σκοτώθηκε το 1922, στρατιώτης στη Μ.
Ασία.

Η Τσίβω ζούσε με την αδερφή της ως
το 1935 περίπου. Μετά το θάνατο
αυτών των γυναικών το σπίτι το χρησι-
μοποιούσαν ως αποθήκη οι συγγενείς
τους.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΑΝΤ. ΜΠΙΝΤΕΡΗ

Το σπίτι του Απόστολου ήταν στο
ίδιο οικόπεδο με το σπίτι του
Γιάννη. Η γυναίκα του ήταν η

ΣΤΑΜΑΤΙΑ και απόκτησαν τρία παιδιά: 
1ο τον ΑΝΤΩΝΗ: 2ο τον ΜΙΧΑΛΗ και

3ο τον ΧΡΗΣΤΟ. 
1) ο ΑΝΤΩΝΗΣ ήταν ξυλουργός στο

επάγγελμα και στη δεκαετία του 1890
ήταν και Μουχτάρης στο χωριό. Τη γυ-
ναίκα του την έλεγαν ΧΑΪΔΩ. Απόκτη-
σαν μία κόρη τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ που σε
πρώτο γάμο παντρεύτηκε τον Κώστα
Παρίπο και σε δεύτερο τον Χριστό-
δουλο Χαντόλιο. Στο χωριό ήταν γνω-
στή ως Τσαλ Τουζίκου (η γυναίκα του
Τόζιου). Η Σταματία δώρισε το σπίτι της
στην Αδελφότητα και στεγάστηκε το
υφαντήριο. Είχε άσχημο τέλος αφού
δολοφονήθηκε το 1948 στον Εμφύλιο.
Η Σταματία δεν άφησε απογόνους.

2) Ο ΜΙΧΑΛΗΣ παντρεύτηκε τη ΧΡΥΣΩ
ΜΠΑΜΠΙΚΗ και απόκτησαν τρία παι-
διά. Τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ, τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ και
τον ΑΝΤΩΝΗ (1892-1954).

Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ παντρεύτηκε τον Δημή-

τρη Παπαγεωργίου και πέθανε λίγες
μέρες μετά το γάμο της. Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
παντρεύτηκε τη Χρύσω Φουλίνα.
Έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα λίγο
μετά το γάμο του.

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ παντρεύτηκε τη ΧΑΪΔΩ
ΒΡΑΝΑ. Αγόρασε το σπίτι της οικογέ-
νειας Γκαράνη - ένα από τα μεγαλύ-
τερα σπίτια του χωριού - και ο ίδιος
έφυγε από το χωριό και εγκαταστά-
θηκε στην Ξεχασμένη της Βέροιας,
όπου ασχολήθηκε με το εμπόριο, ενώ
η οικογένειά του έμεινε στο χωριό.

Το 1948 όλη η οικογένεια εγκαταστά-
θηκε στην Ξεχασμένη. Όμως η Χαϊδω
Βράνα - Μπιδέρη ερχόταν κάθε καλο-
καίρι στο χωριό και με τον καλύτερο
τρόπο συντηρούσε και το σπίτι. Μετά το
θάνατό της το σπίτι κατέρρευσε.

Σήμερα οι απόγονοι ζούνε στην Ξεχα-
σμένη, στη Θεσσαλονίκη και στον
Πύργο Ηλείας ο Αντώνης Αποστ. Μπι-
δέρης.

3) Ο ΧΡΗΣΤΟΣ (1868 - 5/2/1937) Ήταν
ένας σοβαρός, έντιμος και εργατικός
άνθρωπος. Έτσι έλεγαν οι παλαιότεροι
άνθρωποι, που τον θυμότανε.

Έφυγε πολύ μικρός από το χωριό και
εγκαταστάθηκε στον Γιδά. Ασχολήθηκε
με το εμπόριο και οι δουλειές του πή-
γαιναν πολύ καλά. Επέστρεψε στο
χωριό και παντρεύτηκε τη ΜΑΡΙΑ ΠΑ-
ΠΑΘΟΔΩΡΟΥ που στο χωριό όλοι τη
φώναζαν Τταλ - Χρήστα - Ήτα, Ήτω.

Απόκτησαν τέσσερα παιδιά την
ΑΚΡΙΒΩ (Τσίβω) (1897 - .........) τον
ΓΙΑΝΝΗ (1898 - 1918) τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ
(1899 - 1994) και τον ΑΝΤΩΝΗ (1909 -
1995).

Η Ακρίβω παντρεύτηκε τον ΓΙΑΝΝΗ
ΚΥΡΑΤΣΗ. Έζησε με την οικογένειά της
στο Βρυσοχώρι και στα Γιάννινα τα τε-
λευταία χρόνια της ζωής της. Οι από-
γονοί της γράφτηκαν στο 98 φ. της
εφημερίδας μας.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ και ο ΑΝΤΩΝΗΣ ακο-
λούθησαν τον πατέρα τους στην ξενιτιά
συγκεκριμένα στο Γιδά, όπου ο Χρή-
στος είχε παντοπωλείο ως το 1920 πε-
ρίπου. Αργότερα εγκαταστάθηκαν στην
Ξεχασμένη.

Ο Απόστολος παντρεύτηκε τη ΧΑΪΔΩ
ΙΩΑΝ. ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ και απόκτησαν τέσ-
σερα παιδιά τη ΜΑΡΙΚΑ, τη ΓΙΑΝ-
ΝΟΥΛΑ, τον ΧΡΗΣΤΟ και την
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ παντρεύτηκε τη ΣΤΑΜΑ-
ΤΙΑ ΑΔ. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ και απόκτη-
σαν τέσσερα παιδιά τη ΜΑΡΙΑΝΘΗ, τον
ΓΙΑΝΝΗ, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και τη ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ.

Σήμερα οι απόγονοί τους ζούνε στην
Ξεχασμένη, στη Βέροια, στη Θεσσαλο-
νίκη και αλλού χωρίς ποτέ να ξεχά-
σουν τον τόπο της καταγωγής τους
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ

ΑΝΤ. ΜΠΙΝΤΕΡΗ θα γραφεί στο
επόμενο φύλλο.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΙΝΤΕΡΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ
Τσίβω

ΑΝΤΩΝΗΣ
Χάιδω

ΜΙΧΑΛΗΣ
(1854- )

Χρύσω Μπαμπίκη

ΧΡΗΣΤΟΣ
1686/5-2-1937

Μαρία Παπαθοδώρου

Οι απόγοι 
στη σελίδα 

11

ΓΙΑΝΝΗΣ
Στρατιώτης - σκο-
τώθηκε το 1922

ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
(1873-1948)

Κώστας Παρίπος
Χριστόδυλος Χαντόλιος

ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
Δημ. 

Παπαγεωργίου

ΑΝΤΩΝΗΣ
(1822-20/5/1956)
Χάιδω Βρανά

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Χρύσω Φουλίνα

ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
(1922-2012)
Απόστολος Δ.

Νούτσος

ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Ανάστ. Παπουτσής

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
(1933-1988)

Θεοδώρα Στογιανοπούλου
ΟΡΕΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Δήμητρα 

Καλλιβρούση

ΠΕΤΡΟΣ
Βούλα 

Στεφανίδου

ΑΝΤΩΝΗΣ
Ευγενία Δάγου

ΝΙΚΟΣ
Αντωνία
Μέμψα

ΓΙΑΝΝΗΣ
Αναστασία 
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ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜβΟΥλΙΟ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥλλΟΓΟΥ

ΤΟ ΕΤΗΣIO TAKTIKO 
ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Η πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου
που εκπροσωπεί τη Διαχειριστική Επιτρπή του Κληρο-
δοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

προσκαλεί υπότρο-
φους παλαιούς και νέους
του Κληροδοτήματος,
τους κατοίκους και φί-
λους του χωριού στο ετή-
σιο τακτικό "Ιερατικό
Μνημόσυνο" υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής του
Ευεργέτη μας ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ που θα
γίνει την Κυριακή 30 Ιου-
λίου 2017 στον Ιερό Ναό
Αγίου Δημητρίου Βρυσο-
χωρίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος (πέραν της 3/ήμερης εκδρομής)  αποφάσισε να
πραγματοποιήσει και την ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 24
Σεπτεμβρίου 2017.

Το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:
- Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 08.00 αναχώρηση

από τα Γιάννενα (ΑΛΣΟΣ).
- Στάση στα Γρεβενά για καφέ
- Επίσκεψη στα Ιαματικά Λουτρά Πόζαρ (Αριδαία), μεση-

μεριανό γεύμα.
- Αναχώρηση για Έδεσσα απογευματινό καφέ - Επίσκεψη

στους καταρράκτες και την πόλη.
- Επιστροφή στα Γιάννενα από Εγνατία Οδό
ΤΙΜΗ: Δέκα πέντε (15) ευρώ το άτομο.
Δηλώσεις συμμετοχής έως 10 Σεπτεμβρίου στον πρόεδρο

του Μ.Ο.Σ. κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ. Τηλέφωνα: 26510 64927
κιν. 6979322848

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
19η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Εδώ και 19 χρόνια έχει καθιερωθεί στη μνήμη του ΣΤΑ-
ΜΑΤΗ ΒΟΓΑ κάθε καλοκαίρι γίνεται ποδοσφαιρικό πρωτά-
θλημα με συνδιοργανωτή το Δήμο μας μεταξύ ομάδων
οικισμών του Δήμου. Είναι ένας θεσμός, μια γιορτή που ξα-
ναζωντανεύουν τα χωριά, ευκαιρία γνωριμίας των νέων με
την ευγενή άμιλλα και αγωνιστικό πνεύμα, και η αγάπη τους
για την προβολή του χωριού τους. Με την πρωτοβουλία του
Δήμου και Δημοτικού Συμβούλου κ. Άγγελου Αρμένη πι-
στεύουμε πως φέτος θα είναι πιο οργανωμένο και σωστό
πρωτάθλημα.

Το έπαθλο για τον πρωταθλητή θα είναι ένα αναμνηστικό
κύπελο γι' αυτό δεν χρειάζονται αντιαθλητικές ενέργειες και
όπως τονίστηκε στη συγκέντρωση των Πολιτιστικών Συλλό-
γων την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 απείθαρχες ομάδες και
παίκτες να αποβάλλονται από το πρωτάθλημα. Στο πρωτά-
θλημα έχουν δικαίωμα συμμετοχής αγόρια που έστω ένας
από τους γονείς του κατάγεται από το χωριό και γαμπροί.

Το πρωτάθλημα συγκροτήθηκε σε τρεις ομίλους.
Η ομάδα μας συμμετέχει στον 2ο όμιλο και το πρόγραμμα

έχει ως ακολούθως:
Σάββατο 15-7-17
Καπέσοβο - Βρυσοχώρι 
Γήπεδο Ασπραγγέλων
Τετάρτη 19-7-17
Βρυσοχώρι - Φραγκάδες
Γήπεδο Τσεπελόβου
Η νικήτρια ομάδα από κάθε όμιλο θα συνεχίσει στο πρω-

τάθλημα. Ας ακολουθήσουμε όλοι οι χωριανοί και φίλοι μας
την ποδοσφαιρική ερασιτεχνική ομάδα μας να εμψυχώσουμε
και να βοηθήσουμε τις προσπάθειες των νέων μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου εξέδωσε οδηγίες και πυ-

ροσβεστικές διατάξεις σχετικά με την προστασία των πυρκαγιών για την θερινή
περίοδο 2017 όπως παρακάτω. Η αντιπυρική περίοδος αρχίζει από 1η Μαΐου έως
31 Οκτωβρίου. Την περίοδο αυτή ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το άναμα φωτιάς σε δάση, δα-
σικές εκτάσεις, χορτολίβαδα, αγροτικές εκτάσεις εντός κατοικημένων περιοχών,
ακάλυπτων χώρων κ.λ.π. Επιτρέπεται μόνον σε ειδικές περιπτώσεις και ΜΟΝΟΝ
με την έγκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ κ.λ.π.
Σύμφωνα με την υπ' αριθ' 4/2012 πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 1346/25-04-

2012 τεύχος Β) η οποία καθορίζει όπως:
“οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυ-

πτων χώρων, που βρίσκονται εντόs πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε
απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τουs, υποχρεούνται στην αποψίλωση
αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τουs, την απομάκρυνση τυχόν
άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που
βρίσκονται μέσα σε αυτούs, πρos αποτροπή του κινδύνου πρόκλησns πυρκαγιάς
ή ταχείας επέκτασής της καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέ-
τρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρ-
καγιά». Παράλληλα, η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπέδων
συνεπάγεται και τον καταλογισμό της δαπάvns καθαρισμού τους. Σε βάρος εκεί-
νων που δεν θα συμμορφώνονται, θα επιβάλλεται σημαντικό χρηματικό πρόστιμο,
το οποίο και θα αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, θα βεβαιούται εις βάρος τουs
η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου πρos καθαρισμό και θα υποβάλλεται μή-
νυση (μέσω Π.Υ.) για παράβαση του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, που τι-
μωρείται με κράτηση μέχρι και 3 μηνών ή με πρόστιμο.”

Σχεδόν κάθε χρόνο αναφερόμαστε στο θέμα καθαρισμού των κοινό-
χρηστων χώρων εντός οικισμού πλην όμως μέχρι σήμερα η ανταπόκριση
είναι πολύ μικρή. Παρακαλούμε τους συγχωριανούς και τους απανταχού
Βρυσοχωρίτες που έχουν τέτοιους χώρους εντός του οικισμού να προβούν
στα κατάλληλα μέτρα πριν είναι αργά.

Το Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1.ΒΑΚΑΡ0Υ ΑΛΚΜΗΝΗ                             22773 

2.BAKAPOY ANNA                                      22797

3.ΒΑΣΔΕΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ                                22796

4.ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ                         22732 

5.ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΗ                                        22789

6.ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ                     22779 

7.ΚΑΡΑΠΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ                     22683 

8.ΚΑΡΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ.                  22767 

9.ΚΑΡΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ.                22776 

10.ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ                      22775 

11.ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ                           22766 

12.ΚΟΥΝΑΒΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ                      22704 

13.ΚΟΥΝΑΒΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                         22228 

14.ΚΥΝΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ             22686

15.ΛΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                  22682

16.ΜΠΑΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                       22693 

17.ΜΠΙΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ                                  22712

18ΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                               22781 

19.ΜΠΛΗΝΤΑΣ ΖΗΣΗΣ                               22770 

20.ΝΟΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                 22793 

21.ΝΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ                         22774 

22.0ΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                       22778 

23.ΠΑΝΤΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                            24202 

24.ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                           22794 

25.ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                             22103 

26.ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                      22771 

27.ΣΙΑΜΠΙΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ                           22769  

28.ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓ.(ΚΑΦΕ)                 22790 

29.ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.                      22700 

30.ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ                            22723 

31.ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          22783 

32.ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      2278S 

33.ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ                           22788

34.ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ                         22687

55.ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ ΧΑΙΔΩ                                22777

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ                                                   121 

ΚΑΡΥΕΣ                     2653022121.22199,22299 

ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΗ                                                   125

ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΠΩΝ      2653071606 

ΔΕΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ                                2655022209

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ                           2653360140

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Ο Μορφωτικός και Ορειβατικός Σύλλογος (Μ.Ο.Σ.) Βρυσοχωρίου όπως

κάθε χρόνο, και φέτος αποφάσισε την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 και ώρα 20.30
ημέρα πανηγύρεως του χωριού και γιορτής του Συλλόγου να βραβεύσει τους
επιτυχόντες στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2016 στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας,
τους ακόλουθους μαθητές που έχουν καταγωγή από το Βρυσοχώρι.

- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΑΡΑΝΗ του Γεωργίου και της Δέσποινας Γκαράνη (εγ-
γονή του Ιωάννη Γκαράνη) για την επιτυχία της στην Οδοντιατρκή Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

- ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΙΔΕΡΗ του Αποστόλου και της Κατερίνας για την επιτυχία
του στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης.

- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΔΟΓΟΡΙΤΗ του Πέτρου και της Ρούλας Σιώκα (εγγονός
του Γεωργίου Σιώκα και Χαρίκλειας Γκαράνη) για την επιτυχία του στο Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά.

- ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ του Δήμου και της Μαρίας (εγγονή του Γεωργίου
Καρανίκα και Αγγελικής Τσουμάνη) για την επιτυχία της στο Παιδαγωγικό
Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να παρευρεθούν στη βράβευσή τους, οι γο-
νείς και φίλοι να μοιραστούν μαζί με τα παιδιά τους τη χαρά και με το χειρο-
κρότημά τους να επιβραβεύσουν για μία ακόμη φορά την επιτυχία τους.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 και ώρα 18.00
κατόπιν προσκλήσεως του κ. Δημάρχου πραγματο-
ποιήθηκε στο Δημαρχείο μας (Ασπράγγελοι) συνάν-
τηση εκπροσώπων των Πολιτιστικών Συλλόγων
όλων των χωριών του Δήμου.

Η συμμετοχή πραγματικά ξεπέρασε κάθε προσ-
δοκία. Ο κ. Δήμαρχος καλοσώρισε τους εκπροσώ-
πους τονίζοντας πως θα έπρεπε να έχουν γίνει και
άλλες συγκεντρώσεις και στο μέλλον θα πραγματο-
ποιούνται πιο τακτικά ώστε να υπάρχει κάποια επι-
κοινωνία μεταξύ Δήμου και Συλλόγων αλλά και
μεταξύ των Συλλόγων ώστε να επιλύονται όσο το δυ-
νατόν περισσότερα προβλήματα αλλά και τη γνωριμία
και συνεργασία μεταξύ Συλλόγων.

Τόνισε πως το πολιτιστικό έργο που επιτελούν οι
Σύλλογοι παρά την οικονομική κρίση είναι πολύ με-
γάλο, προβάλλουν το χωριό τους αλλά και το Δήμο
και επιλύουν πολλά προβλήματα στον τόπο τους, που
δυστυχώς λόγω κρίσης δεν μπορεί να βοηθήσει ο
Δήμος.

Χαιρετισμό απηύθυναν η θεματική Αντιδήμαρχος
κ. Αγγέλα Ράπτη, ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Βλά-
χος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Άγγελος Αρμένης
και ο επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης κ.
Γαβριήλ Παπαναστασίου ο οποίος τόνισε ιδιαίτερα
πως εάν ισχύσουν τα όσα κυκλοφορούν για το σχέδιο
του νέου Καλλικράτη με την κατάργηση προέδρων
των τοπικών κοινοτήτων, οι Σύλλογοι θα είναι οι
μόνοι φορείς που θα μπορούν να εκπροσωπούν τα
χωριά τους και σε συνεργασία με το Δήμο να επι-
λύουν προβλήματα του τόπου τους.

Στη συνέχεια πολλοί εκπρόσωποι των Συλλόγων
έλαβαν το λόγο και σχεδόν όλοι γνωρίζοντας τα οι-
κονομικά προβλήματα του Δήμου και των Συλλόγων
τους τονίσανε τουλάχιστον ο Δήμος να προσέξει πε-
ρισσότερο την καθημερινότητα των οικισμών (σκου-
πίδια - φωτισμό - ύδρευση - κοπή αγριόχορτων κλπ).
Η Συνάντηση έκλεισε με τον κ. Δήμαρχο υποσχόμε-
νος πως το Δημοτικό Συμβούλιο θα προσπαθήσει να
είναι κοντά στους Συλλόγους και να τους προσφέρει
κάθε δυνατή βοήθεια.

Ήταν πράγματι μια πολύ καλή συνάντηση, τέθη-
καν αρκετά προβλήματα και προτάσεις τα οποία ο
Δήμος κατέγραψε και πιστεύουμε πως πολλά θα επι-
λυθούν.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά τον κ.
Δήμαρχο για αυτή την πρωτοβουλία και την πρό-
σκληση.

Υ.Γ. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας μέσω της
εφημερίδας μας με κάθε ευκαιρία τονίζει τη ση-
μασία του Συλλόγου, διότι μάλλον έρχονται
ακόμη πιο δύσκολα χρόνια και πως πρέπει να
διατηρήσουμε ότι είναι δυνατόν και να τα παρα-
δώσουμε στις επόμενες γενιές.

Ο ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Τεταρτη 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας (Αριθ.
φύλλου 98 σελ.4), είχαμε αναφερθεί με λεπτομέρεια
για την έκδοση της Λαχειοφόρου αγοράς του Συλλόγου
για την συγκέντρωση χρημάτων για να μπορεί ο Σύλ-
λογος να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του καθόσον
η οικονομική κρίση επηρέασε και τον Σύλλογο.

Οι λαχνοί κυκλοφορούν από τον μήνα Μάϊο και η
τιμή ενός εκάστου είναι δύο (2) ευρώ. Δυστυχώς μέχρι
σήμερα η διάθεση είναι πάρα πολύ μικρή. 

Καταλαβαίνουμε τις οικονομικές δυσκολίες όλων
μας, πλην όμως θα πρέπει να διατηρήσουμε τουλάχι-
στον ζωντανό το Σύλλογο για να συνεχίσει να εκδίδει
την εφημερίδα και να διατηρήσει τα ήθη και έθιμα του
χωριού που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας.
Ας βοηθήσουμε όλοι μαζί την προσπάθεια αυτή του
Συλλόγου. Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν στη διάθεση
των Λαχνών να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ.
του Συλλόγου. Όσοι δεν μπορέσουν να διαθέσουν
όλους τους λαχνούς που ζήτησαν, τους αδιάθετους και
τα στελέχη να τα επιστρέψουν έως 10 Αυγούστου καθ'
όσον η κλήρωση θα γίνει το Σάββατο  19 Αυγούστου
2017 στη "Γιορτή της πίτας".

Το μόνο που αλλάζει από το προηγούμενο φύλλο
της εφημερίδας μας είναι η απόφαση να γίνει μία κλή-
ρωση στις 19 Αυγούστου και όχι δύο.

ΚΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Είμαστε βέβαιοι πως όλοι μας θα ανταποκρι-

θούμε στην προσπάθεια του Συλλόγου
Το Δ.Σ.

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και

Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου
Ανακοινώνει
στους φίλους της πεζοπορίας και της ορειβασίας ότι

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα πραγματοποι-
ηθούν οι ακόλουθες πορείες - αναβάσεις:

- Σάββατο 12 Αυγούστου 2017: Η καθιερωμένη
πορεία προς Τσουκαρόσια στο μονοπάτι "ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ", αφιερωμένη στη μνήμη του αδικοχα-
μένου παλικαριού. Πρόκειται για διαδρομή εύκολη και
προσιτή σε όλες τις ηλικίες. Αξίζει να περπατήσει κα-
νείς το γνώριμο μονοπάτι, και να απολαύσει τη μαγεία
του Βρυσοχωρίτικου τοπίου και της Λάκκας Αώου.

Ώρα αναχώρησης από την πλατεία Εξάρχου 08.00.
- Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017: Ορειβατική πο-

ρεία προς Μαγούλα - Μπάλτα: Πρόκειται για διαδρομή
πολύ εύκολη και προσιτή για όλες τις ηλικίες. Αξίζει να
περπατήσει κανείς το μονοπάτι, και να απολαύσει τη
μαγεία του δάσους, τα κρύα νερά της Μαγούλας και τα
χιόνια της Μπάλτας. Ώρα αναχώρησης 08.00 από την
Πλατεία Εξάρχου.

26η ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και Ορει-

βατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου ανακοινώνει ότι η 26η
Γιορτή της πίτας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19
Αυγούστου 2017 στην Κεντρική Πλατεία του χωριού. Η
"Γιορτή της πίτας" είναι μια σημαντική πολιτιστική εκδή-
λωση του χωριού μας, με ευρύτερη αποδοχή, αναγνώ-
ριση και απήχηση στην περιοχή των χωριών του
Ζαγορίου, της Λάκκας Αώου και του Νομού γενικό-
τερα.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:
- Από ώρα 5 το απόγευμα θα συγκεντρωθούν οι πίτες

στην αίθουσα του Συλλόγου:
- Ώρα έναρξης της εκδήλωσης 8 μ.μ.
- Χαιρετισμοί
- Απονομή αναμνηστικών δώρων στις γυναίκες που

θα προσφέρουν τις πίτες
- Αναμνηστικές φωτογραφίες - κλήρωση για την τυ-

χερή νοικοκυρά της βραδιάς.
- Χορός γυναικών 
- Παραδοσιακό Βρυσοχωρίτικο γλέντι και ο χορός

ελεύθερος.
Οι Βρυσοχωρίτικες νοικοκυρές, στις οποίες είναι

αφιερωμένη η "Γιορτή της πίτας" καλούνται και φέτος
να αναδείξουν το ζήλο, το μεράκι, και την δεξιοτεχνία που
διαθέτουν, προσφέροντας τις γνωστές νόστιμες και ευω-
διαστές Βρυσοχωρίτικες πίτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου

Προσκαλεί 
συγχωριανούς και φίλους το Σάββατο 19 Αυγούστου

2017 στο Βρυσοχώρι, για να γευτούν παραδοσιακές Βρυ-
σοχωρίτικες πίτες, να χορέψουν και να γλεντήσουν με την
κομπανία του Προκόπη Θεμελή, Γιωργου Ντέρου (Τζού-
νιορ) και Χρήστου Κονοσπύρι .Ευπρόσδεκτες είναι οι
πίτες από νοικοκυρές γειτονικών χωριών και άλλων πε-
ριοχών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Ορει-
βατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου

προσκαλεί
τα μέλη του στην Τακτική Γενική Συνέλευση που

θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Αυγούστου
2017 και ώρα 19.00 στο Γραφείο του Συλλόγου στο
Βρυσοχώρι με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Απολογισμός πρώτου έτους θητείας του Διοικη-
τικού Συμβουλίου

- Συζήτηση - Διατύπωση προτάσεων 
- Διάθεση χρημάτων από ενοικίαση ιδιόκτητων

βοσκοτόπων έτους 2017.
Η παρουσία όλων των μελών του Συλλόγου και

των κατοίκων είναι απαραίτητη για να συζητηθούν
ευρύτερα όλα τα θέματα και να ληφθούν σωστές απο-
φάσεις.

Το Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

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

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017
Το πρωί πανηγυρική θεία λειτουργία στο εξωκλήσι

της Αγίας Παρασκευής και επισκέψεις στα σπίτια του
πέρα μαχαλά. Ώρα 9 μ.μ. έναρξη παραδοσιακού γλεν-
τιού στην κεντρική πλατεία με την κομπανία του Θα-
νάση Θεμελή, Γιωργου Ντέρου (Τζούνιορ) και
Χρήστου Κονοσπύρι. Ο χορός ελεύθερος.

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017
Εορτή του Αγίου Παντελεήμονος. Εκκλησιασμός

στο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής.

Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017
Όσοι επιθυμούν ημερήσια εκδρομή στις μαγευτι-

κές τοποθεσίες της Μαγούλας και της Μπάλτας.
Ο Μ.Ο.Σ. προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους σε

ένα ευρύτερο αντάμωμα στο Βρυσοχώρι για να το-
νώσουμε το πανηγύρι και να απολαύσουμε γνήσιο
και παραδοσιακό γλέντι.

Είναι καιρός να δώσουμε προτεραιότητα στο πανη-
γύρι και να γίνει σημείο αναφοράς και πόλος έλξεως
για τους απανταχού Βρυσοχωρίτες.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ως εξουσιοδο-
τημένος εκπρόσωπος των κατοίκων του χωριού, προχώ-
ρησε και φέτος στην ενοικίαση ιδιοτήτων αγροκτημάτων
που χωρίζονται σε δύο ζώνες με τις ακόλουθες προσφο-
ρές. 

Α. Ενοικίασε την Α' ζώνη (Παναγία κατούνιστα) στους
κτηνοτρόφους Ναστούλη Ελευθέριο από το Κοτσανό-
πουλο Πρέβεζας και Τριανταφύλλου Γεώργιο από το
Ηλιοχώρι για τη βοσκή αιγοπροβάτων αντί μισθώματος
2.000,00 ευρώ, οι κτηνοτρόφοι εγκαταστάθηκαν στη
ζώνη ενοικιάσεως με τα ποίμνια τους από αρχές Ιουνίου.

Β. Ενοικίασε την Β' ζώνη (Σιάνιστα-Μπάλτα-Αλάκο
κ.λ.π. στον κτηνοτρόφο Ιωάννου Βασίλειο από Κοκινιά
Θεσπρωτίας για τη βοσκή αγελάδων έως 30 Νοεμβρίου
2017 αντί μισθώματος 2.000,00 ευρώ. Ο κτηνοτρόφος
εγκαταστάθηκε στη ζώνη ενοικιάσεως από αρχές Ιουνίου.
Το Δ.Σ. παρά την οικονομική κρίση και την έλλειψη κτη-
νοτρόφων κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενοι-
κιάσει τις παραπάνω ζώνες και να εξασφαλίσει κάποια
έσοδα για τις ανάγκες του χωριού. Τα χρήματα (σύνολο
4.000 ευρώ) θα διατεθούν όπως αποφασίσει η Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου και των κατοίκων που θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σάββατο 12 Αυγούστου 2017 ~στο
Βρυσοχώρι.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ



Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2017“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 5σελ.

Η σύγχρονη επιστήμη έχει εξερευ-
νήσει, σε μεγάλο βαθμό, ολόκληρο το
σύμπαν. Μελέτησε και τον ίδιο τον άν-
θρωπο, με απίστευτες λεπτομέρειες!
Έχει χαρτογραφήσει το ανθρώπινο
γονίδιο και τόσα άλλα!

Την ίδια στιγμή, όμως, που η επι-
στήμη έφτασε στο απόγειό της, ο σύγ-
χρονος άνθρωπος σημείωσε πολύ
λίγη πρόοδο στην εξερεύνηση της πε-
ριοχής που είναι η πιο κοντινή του
"δική" του  και ταυτόχρονα η πιο
άγνωστη: η συνείδηση.

Αλήθεια: Τι είναι η συνείδηση; -
Πώς λειτουργεί;

- Ποια είναι η αποστολή της;
Η συνείδηση είναι είδος πολιτεύμα-

τος που ασκεί τις ίδιες λειτουργίες
που έχει μία εξουσία: νομοθετεί,
εκτελεί και δικάζει. Φτιάχνει δι-
κούς της νόμους. Παρακολουθεί σκέ-

ψεις, πόθους και πράξεις μας. Και με
γνώμονα τους δικούς της νόμους, είτε
μας επιβραβεύει είτε μας καταδικά-
ζει.

Μέσα στον καθένα μας υπάρχει ένα
"Σινά" από το οποίο έρχεται, ανάμεσα
στις βροντές και αστραπές της καθη-
μερινής ζωής, ένας νόμος που μας
υπαγορεύει και ταυτόχρονα μας πα-
ροτρύνει να κάνουμε το καλό και να
αποφεύγουμε το κακό.

Ο νόμος αυτός που είναι η φωνή του
Θεού μέσα μας, μας γεμίζει με μία αί-
σθηση ευθύνης, υπενθυμίζοντάς μας
το σωστό και το καθήκον.  Κάτι ανά-
λογο είχε γίνει στο όρος Σινά όταν
δόθηκαν ως νόμος οι Δέκα Εντολές
στον Προφήτη Μωϋσή.

Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να δια-
κρίνει την διαφορά μεταξύ ανθρώπι-
νου νόμου και εκείνου της

συνείδησης, έχει την εντύπωση ότι
είναι ελεύθερος να παρανομεί χωρίς
ποτέ να νοιάζεται για καμία "τσιμπίδα
του νόμου"!

Η συνείδηση όχι μόνο μας υπαγο-
ρεύει κάποιο νόμο, αλλά και τον εκτε-
λεί, δηλαδή παρακολουθεί την
εφαρμογή του.

Σαν άλλος μάρτυρας μας ψιθυρίζει:
εκεί ήμουνα όταν έκανες την τάδε
πράξη, όταν είπες εκείνη την κου-
βέντα.

Στα ανθρώπινα δικαστήρια κα-
λούνται μάρτυρες άνθρωποι που
γνωρίζουν εξωτερικά. 

Η συνείδηση όμως κάνει κάτι παρα-
πάνω. Καλεί μάρτυρα εσένα τον ίδιο!
Και όταν δικάζει, αποφασίζει με τέ-
τοια αυθεντία που δεν επιδέχεται
καμία έφεση. 

Άλλωστε πως είναι δυνατόν ένας άν-

θρωπος να ασκεί έφεση για μια δικα-
στική απόφαση που εκφωνήθηκε από
τον ίδιο, στον εαυτό του;
Μην το λησμονείς ποτέ: Ολόκλη-

ρος ο κόσμος μπορεί να σε ενοχο-
ποιεί. - Τα δικαστήρια μπορούν να σε
καταδικάσουν σαν εγκληματία.

- Τα δεσμά μπορούν να περιορίζουν
το σώμα σου.
Όμως, η χαρά και η ειρήνη που

δίνει στον άνθρωπο η καθαρή συνεί-
δηση, νικάει την όποια πίκρα και στε-
ναχώρια. Ξεπερνάει την όποια ηδονή
και απόλαυση που προσφέρει ο κό-
σμος - σαν άλλη απογευματινή δροσιά
καταπαύει τον εσωτερικό καύσωνα
της ψυχής.

FULTON SHEEN
Καθηγητής Ψυχολογίας

ΕΚΚΛηΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ, ΤΟΣΟ ΜΑΚΡΙΑ!

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑλΑΜΠΟ

Από την Λυχνία Νικοπόλεως             Επιμέλεια Γ. Κ. Βακάρος

ΕΠΙΜΕλΕΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ βΑΚΑΡΟΥ  ΚΑΙ 
ΕΥθΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟβΙΝΗ 

Το πρόγραμμα μπορεί και να τροποποιείται λόγω
εκτάκτων αναγκών (θάνατοι - γάμοι κ.λ.π.).

ΙΟΥΛΙΟΣ
Κυριακή 2-7-17 Σκαμνέλι
Σάββατο 8-7-17 Αγιο Μηνά Βρυσοχώρι
Κυριακή 9-7-17 Ηλιοχώρι
Σάββατο 15-7-17 Σκαμνέλι 
Κυριακή 16-7-17 Βρυσοχώρι Μνημόσυνο 

Ευανθίας Βασδέκη
Πέμπτη 20-7-17 Ηλιοχώρι Προφήτη Ηλία
Τετάρτη 26-7-17 Βρυσοχώρι Αγ.Παρασκευής
Πέμπτη 27-7-17 Βρυσοχώρι Αγ. Παντελεή-

μονα

Σάββατο 29-7-17 Ηλιοχώρι 
Κυριακή 30-7-17 Βρυσοχώρι Μνημόσυνο

Αθανασιάδη

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Σάββατο 5-8-17 Σκαμνέλι
Κυριακή 6-8-17 Ηλιοχώρι του Σωτήρος
Κυριακή 13-8-17 Σκαμνέλι
Τρίτη 15-8-17 Κοινή θεία λειτουργία     

(Βρυσοχώρι -  Ηλιοχώρι) 
Άνω Παναγία (Κοιμήσεως της
Θεοτόκου)

Κυριακή 20-8-17 Βρυσοχώρι Άγιο Χαράλαμπο 
ή Άγιο Αθανάσιο

Σάββατο 26-8-17 Ηλιοχώρι

Κυριακή 27-8-17 Σκαμνέλι

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Κυριακή 3-9-17 Ηλιοχώρι

Παρασκευή 8-9-17 Γενέσιον της Θεοτόκου (Κάτω

Παναγία) Βρυσοχώρι

Κυριακή 10-9-17 Σκαμνέλι

Σάββατο 16-9-17 Βρυσοχώρι Άγ. Νικόλαο

Κυριακή 17-9-17 Ηλιοχώρι

Κυριακή 24-9-17 Σκαμνέλι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Από 1 ΙουNίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2017

Λόγω πολλών θρησκευτικών εορτών και πανηγύρεων οι εκκλησιαστικές επιτροπές των χωριών Βρυσοχωρίου, Ηλιοχωρίου και
Σκαμνελίου, με το ζήλο και την καλή διάθεση του Ιερέα μας πατέρα ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ συνέταξαν το ακόλουθο πρόγραμμα θείων

λειτουργιών, έτσι ώστε και τα τρία χωριά να εξυπηρετηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο.

Τ ον Φεβρουάριο 2014 η Πε-
ριφέρεια Ηπείρου είχε εγ-
κρίνει πίστωση εβδομήντα

(70.000,00) χιλιάδων ευρώ για την
στερέωση και αποκατάσταση ζημιών
στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους
του χωριού μας.

Δυστυχώς η ελληνική γραφει-
οκρατία και το ελληνικό Δημόσιο κα-
θυστερούσε την έγκριση της
πίστωσης.  Χάρη στην επιμονή του κ.
Περιφερειάρχη επιτέλους όλες οι δια-
δικασίες ολοκληρώθηκαν και στις 27
Απριλίου 2017 το Περιφερειακό

Συμβούλιο προέβη στη δημοπράτηση
του έργου και ανάδοχος ο οποίος και
προσέφερε τις πιο συμφέρουσες τιμές
είναι ο κ. Αηδώνης και ΣΙΑ. Μετά την
παρέλευση ενός μηνός μετά τον δια-
γωνισμό όπως προβλέπουν οι νόμοι,
και δεν έγιναν τυχόν ενστάσεις, η Οι-
κονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας
στις 7 Ιουνίου κατακύρωσε το διαγω-
νισμό στον ανάδοχο και τον κάλεσε να
καταθέσει και τα υπόλοιπα δικαιολο-
γητικά για να εγκατασταθεί και να αρ-
χίσει τις εργασίες που αφορούν
πλακόστρωση δαπέδου, εσωτερικές
βαφές κ.λ.π. του Ι. Ν. 

Οι εργασίες θα αρχίσουν σύντομα
με την επίβλεψη της Περιφέρειας. 

Οι εργασίες πλέον μπαίνουν στην
τελική φάση και αμέσως θα αρχίσει η
επανατοποθέτηση του τέμπλου που
σχεδόν στο 80% είναι έτοιμο.

Πιστεύουμε με την θέληση του
Αγίου τον Αύγουστο ίσως λειτουργη-
θούμε στον Ι.Ν.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή, ο Σύλ-
λογος και οι απανταχού Βρυσοχωρίτες
για μία ακόμη φορά ευχαριστούμε
θερμά προσωπικά τον κ. Περιφερει-
άρχη κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο

για το αμέριστο ενδιαφέρον τους. 
Τους ευχόμαστε ο Άγιος ΧΑΡΑ-

ΛΑΜΠΟΣ να τους χαρίζει κάθε ατο-
μική και οικογενειακή ευτυχία και
καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

Υ.Γ. Χωρίς το ενδιαφέρον
του κ. Περιφερειάρχη ίσως το
Ιερό αυτό θρησκευτικό μνη-
μείο να μην υπήρχε σήμερα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
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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.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
1. Σφυρίζει, βουίζει, βογγάει, τρίζει τον ακούς μα δεν
τον βλέπεις.   
2. Πάνω από το σώμα μας, κεράσια κρεμασμένα.
3. Σέρνεις το σκοινί και χορεύει η κόρη.
4. Άδεια κατεβαίνω και γεμάτη ανεβαίνω.
5. Μια κοπέλα λυγερή βήμα - βήμα περπατεί κι από
πίσω της πηγαίνει μια γριά βλογιοκομμένη.
6. Άσπρος κάμπος, μαύρα βόδια, χαρά σ' αυτόν που
τα λαλεί.
7. Και μακραίνει και ζαρώνει, τρύπα - τρύπα αίμα
βγαίνει και ποτέ κακό δεν κάνει.
8. Ένα αρνάκι έχουμε, κατσιμπερί το λέμε κι από την
ουρά το δένουμε να μην το παίρνει ο άνεμος.
9. Του παππούλη μου τα γένια μες στο χώμα είναι χω-
σμένα.
10. Σιδερένιο το άλογο, μπαμπακένια η ουρά του.
11. Τι είναι αυτό που όλο τον κόσμο ντύνει κι αυτό
γδυτό μένει...
12. Ζώνεται, όλο ζώνεται και πάλι ξαναζώνεται.

ΛΥΣΗ στη σελ.10
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Λύση στη σελ. 10

ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΣΤΟΥΣ ΓΡΙΦΟΥΣ

(Μπορείς να το βρεις;)
1. Ποια λέξη έχει τέσσερις συλλαβές κι
όμως περιέχει εικοσιτέσσερα γράμματα;
2. Γιατί ένα κοτόπουλο διασχίζει το δρόμο;
3. Γιατί ένας καλός μαθητής τρέχει πάντα;
4. Ποιο είναι το πράγμα που δεν μπορείς
να το βρέξεις;
5. Ποιο είναι βαρύτερο, το γάλα ή η κρέμα;
6. Ποιο ψάρι είναι το πιο πιστό;
7. Τι μήκος έχει ένας σπάγγος;

Η λύση στη σελ. 10

ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 
ΤΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ

Ένα ζευγάρι κοιμάται, όταν ξαφνικά ακούγεται θόρυ-
βος από το μπάνιο. 

- Γιάννη, ξύπνα! Κάποιος προσπαθεί να ανοίξει το
παράθυρο του μπάνιου!"

Και ο Γιάννης γυρίζοντας πλευρό:
- "Μακάρι! Εγώ 3 μήνες προσπαθώ να το ανοίξω και

δεν μπορώ..."

Ο ΤΟΤΟΣ
- Εσύ Τοτό κάνεις την προσευχή σου πριν το φαγητό;
- Όχι, δεν υπάρχει λόγος.
Η μαμά μου είναι πολύ καλή μαγείρισσα!

ΤΟ ΘΕΪΚΟ ΟΞΥ
Στο μάθημα της Χημείας ο καθηγητής:
Θα μας πεις παιδί μου Δημόπουλε τι είναι το θεϊκό οξύ;
- Μα... μάλιστα κύριε.
Χμμμ... το ξέρω... Εδώ το έχω... στην άκρη της γλώσ-

σας μου...
- Φτύστο παιδί μου γρήγορα, θα δηλητηριαστείς...!!

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
Ράβε ξήλωνε δουλειά να μη σου λείπει.
Από σιγανό ποτάμι να φοβάσαι.
Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει.
Βουνό με βουνό δε σμίγει.
Όπως στρώσεις θα κοιμηθείς.
Τέτοια ώρα τέτοια λόγια.
Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό.
Κατά φωνή κι ο γάϊδαρος.
Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται.
Κάλλιο ψυλλοφαγωμένος παρά λυκοφαγωμένος.
Φωνάζει ο κλέφτης να φύγει ο νοικοκύρης.
Θρέψε λύκο το χειμώνα να σε φάει το καλοκαίρι.

"ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΙΟΣ"
Πάει ένας στο ταχυδρομείο και βλέπει έναν τύπο στον
πάγκο να βάζει γραμματόσημα σε έντονα ροζ φακέλους γε-
μάτους καρδούλες. Μετά βγάζει ένα μπουκαλάκι αρώμα-
τος και αρχίζει να ψεκάζει πάνω στα γράμματα. Πάει λοιπόν
στον τύπο γεμάτος περιέργεια και τον ρωτάει:
- "Μα τι κάνετε εκεί κύριε;"
Αυτός του λέει:
- Στέλνω χίλια ερωτικά γράμματα και υπογράφω ως "μάν-
τεψε ποιός".
- "Και γιατί"; λέει ο άλλος.
- "Μα γιατί είμαι δικηγόρος διαζυγίων κύριε!"

Το 'χε ξανακάνει
Δύο Μεξικανοί μάλωσαν για τα καλά κι αποφάσισαν να

μονομαχήσουν. Για να μην προκαλέσουν όμως την προσοχή
του κόσμου, αποφάσισαν να πάνε με το τραίνο σε κάποιο
επαρχιακό μέρος.

Ο πρώτος Μεξικανός ζήτησε από το γκισέ εισιτήριο μετ'
επιστροφής. Ο δεύτερος αγόρασε απλό.

- Καράμπε! Γέλασε ο πρώτος. Δεν ελπίζεις να γυρίσεις
πίσω, ε; Εγώ όμως πάντα βγάζω εισιτήριο μετ' επιστροφής.

- Εγώ ποτέ, απάντησε με ηρεμία ο άλλος. Γυρίζω με το
εισιτήριο επιστροφής του αντιπάλου μου!..

Κατηγορίες τρελών
Μετά από πολλά χρόνια, γεμάτα ανησυχίες και νεύρα,

πολλά νεύρα, ο Πέτρος αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια
ενός ψυχιάτρου. Άφησε το φτηνό του διαμέρισμα και ξεκί-
νησε λοιπόν για τη Λεωφόρο Αρκαδίας, εκεί που βρίσκονται
τα μεγαλοπρεπή γραφεία ενός μοντέρνου ψυχιατρείου.

Ο Πέτρος μπήκε μέσα και συμπλήρωσε τα στοιχεία του σ'
ένα χαρτί που του δώσανε.

Ύστερα του συνέστησαν να μπει στη μια από τις δύο πόρ-
τες που βρισκόντουσαν μπροστά του. Η μία έγραφε: "Εισερ-
χόμενοι" και η άλλη "Εξερχόμενοι". Ο Πέτρος μπαίνει σ' αυτή
που γράφει "Εισερχόμενοι" και βρίσκεται σ' ένα μικρό δω-
μάτιο με δύο πόρτες. Η μία γράφει "Πατρικά συμπλέγματα"
και η άλλη "Μητρικά συμπλέγματα". Ανοίγει την πόρτα που
γράφει "Πατρικά συμπλέγματα" και βρίσκεται σ' ένα μικρό
διάδρομο με δύο πόρτες. Η μία γράφει "Σχιζοφρενείς" και η
άλλη "Μανιακές αποθαρρύνσεις". Ανοίγει την πόρτα που γρά-
φει "Μανιακές αποθαρρύνσεις" και βρίσκεται σ' ένα άλλο
δωμάτιο με δύο πόρτες. Η μία γράφει: "Ετήσιο εισόδημα
πάνω από 5.000.000 δραχμές" και η άλλη γράφει "Ετήσιο ει-
σόδημα κάτω από 5.000.000 δραχμές".

Ο Πέτρος δεν δίστασε καθόλου. Ανοίγει την πόρτα που
γράφει "ετήσιο εισόδημα κάτω από 5.000.000 δραχμές" και
βρίσκεται ξαφνικά... στον δρόμο!!!

ΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ  
ΔΙ' ΑΣΗΜΑΝΤΟΝ ΣΥΝΗΘΩΣ

ΑΦΟΡΜΗΝ...
"Παρείσακτη" μεν η μονομαχία στη χώρα μας αλλά και

"μόδα" ως μέσο λύσης προσωπικών διαφορών από τη δε-
καετία του 1870 έως τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο.

ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Ο Σουρής σατιρίζει
Τη συνήθη ασημαντότητα των κινήτρων σατιρίζει ο Σου-

ρής στον "Ρωμηό" του με τίτλο Μονομαχία και Ησυχία:
"Εικών μονομαχίας εν Ελλάδι που την ακούν και φρίτουν

κι από τον Άδη.
- Το ξεύρεις πως μ' επρόσβαλες;
- Εγώ, δεν το γνωρίζω.
- Αυτό που σου λέω 'γω και σε διασπαθίζω.
Σου λέγω πως μ' επρόσβαλες, γραπτώς και διά ζώσης,

κ' ευθύς ικανοποίησιν οφείλεις να μου δώσης.
- Αφού το απαιτείς λοιπόν, αντίρρησιν δεν έχω κι εις το

πεδίον της τιμής με το ρεβόλβερ τρέχω.
•••

Εντός αγρού ευρίσκονται κι οι δυο ερημοτάτου και πρό-
κειται να κτυπηθούν φρικτά μέχρι θανάτου.

•••
Τραβά ο ένας και περνά η σφαίρα απ' τη μέση, 
τραβά ο άλλος και περνά η σφαίρα απ' την άκρη...
και αφού κανένας δεν μπορεί νεκρός στη γη να πέση
σφικταγκαλιάζονται και οι δυο και χύνουν μαύρο δάκρυ.
Και γίνονται αχώριστοι και πάλι σαν πρωτύτερα.
Και είμαστε κι εμείς καλά και εκείνοι πιο καλύτερα".
(Ο "Ρωμηός", Τεύχος 38, έτος Α. 1883-1884).

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ θΕΜΑΤΑ
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ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 

Π αραμονή του Αγίου Πνεύματος (5 - 6 - 17)! Η
αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων μας.
Ο καιρός κάνει τα παιχνίδια του πότε βαριά σύν-

νεφα, πότε ήλιος. Θα βρέξει; Θα πάμε στην Αγία Τριάδα;
Έντονες συζητήσεις και προβληματισμός. Περίπου στις
23.00 ώρα άρχισε ένα ψιλόβροχο. Ακόμη στο καφέ-τα-
βέρνα του ΚΩΣΤΑ είναι πολλοί χωριανοί. Με τα σύγ-
χρονα μέσα (τάπλετ - κινητά) οι νεότεροι ψάχνουν τα
καιρικά φαινόμενα. Διαφωνίες κ.λ.π. 

Η απόφαση από την εκκλησιαστική επιτροπή! Εάν
το πρωί δεν σημάνει η καμπάνα του Αγίου Δημη-
τρίου τότε όλοι μας στο Μοναστήρι της Αγίας. Τριάδος.
Ανήμερα το πρωί. Ο ουρανός καταγάλανος και οι πρώ-
τες ηλιακτίδες στη Γκαμήλα και την Τσουκαρόσια. Η
θεία χάρις της Αγίας μας προσκαλεί.

Τα σκαπτικά μηχανήματα της Περιφέρειας και του
Δήμου είχαν καθαρίσει το δρόμο από κατολισθήσεις
κλπ και ο ΚΩΣΤΑΣ και ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ τον περιβάλλοντα
χώρο από αγριόχορτα κλπ.

Με τζιπ - αγροτικά οχήματα ακόμη και με ΙΧ συγ-
χωριανοί και φίλοι ξεκίνησαν για το ευλαβικό προσκύ-
νημα σε μία διαδρομή δώδεκα (12) περίπου
χιλιομέτρων σε παρθένο δάσος από φυλλοβόλα και
πεύκα, περνώντας διαδοχικά πέντε (5) ποτάμια με
πεντακάθαρα κρύα νερά φτάσαν στη φανταστική τοπο-
θεσία "Γκρόνιτσα" στο μικρό εκκλησάκι με την κατα-
κόμβη. Ότι έχει απομείνει από το άλλοτε μεγάλο
Μοναστήρι με τους καλόγερους, τα κελιά, τα μεγάλα
χωράφια και τα ζώα. Ο ακούραστος Ιερέας μας πατήρ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ και Ιεροψάλτη το ΓΙΩΡΓΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ τέλεσε τη θεία λειτουργία και στον
υπαίθριο χώρο τη Μικρή παράκληση και την αρτοκλα-
σία της οικογένειας ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΤΣΟΥΜΑΝΗ τάμα (στο
γιο τους) για την ημέρα του Αγίου Γεωργίου που δυ-
στυχώς λόγω άλλων υποχρεώσεων του Ιερέα μας
(εξυπηρετεί τρία χωριά) δεν τελέστηκε θεία λειτουργία
στο εξωκλήσι. Ίσως το καλοκαίρι. Ακολούθησε το πα-
τροπαράδοτο έθιμο, το κέρασμα της Εκκλησιαστικής
Επιτροπής λουκούμι, ούζο, τσίπουρο και το παγωμένο
νερό του ρέματος της Αγίας Τριάδος.

Η ώρα κάπως περασμένη. Το κρύο νερό και η
ευωδιά από τους μεζέδες του ΚΩΣΤΑ μας άνοιξε την
όρεξη και κάτω από πανύψηλα δένδρα ένα υπέροχο
υπαίθριο γεύμα με κρασί, μπύρα, τσίπουρο, αστεία και
ιστορίες από το παρελθόν για το πανηγύρι.

Τα σύννεφα άρχισαν να βαραίνουν στον ορίζοντα
και άρχισε η επιστροφή για το χωριό με την ευχή όλων
η χάρη της Αγίας Τριάδος και του χρόνου να είμαστε
εκεί περισσότεροι και με παραδοσιακή κομπανία,
όπως το έθιμο ορίζει. Καταμετρήθηκαν περίπου 70
έως 80 άτομα. Διακρίναμε για πρώτη φορά στο Μο-
ναστήρι, τον Γιώργο Αποστ. Γκαράνη με τη σύζυγό
του Φράνσις, τη Ρούλα Σιώκα (κόρη της Χαρίκλειας
Αποστ. Γκαράνη) με το σύζυγό της Πέτρο. Το ζευγάρι
Κώστα και Μυρσίνη Μπαχά από τη Χίο που περά-
σανε παραθερίζοντας ένα μήνα στο χωριό μας και τους
άρεσε πάρα πολύ και υποσχέθηκαν πως θα μας ξανα-
επισκεφθούν. Την προ ημερών νεοαρραβωνιασμένη
Χριστίνα Πάσχου με τον Αδαμάντιο Ιωάν. Καπράν-
τζιο. Η θεία χάρη της Αγίας να τους ευλογεί.

Από το Ελεύθερο Κονίτσης τον Αθανάσιο Παπα-
χρήστο με τη σύζυγό του και τη μητέρα του, που πριν
από είκοσι (20) περίπου χρόνια μετά από τάμα είχανε
βαπτίσει το γιο τους Γιάννη (εκείνη τη χρονιά στο πα-
νηγύρι της Αγίας ήταν 350 άτομα).

Από το Ηλιοχώρι την οικογένεια Γιώργου Ζαμ-
πάκου (η σύζυγός του Βρυσοχωρίτισσα Μαριάνθη Κυ-
ράτση) τον Χαράλαμπο Νάτσικα και Βασίλειο Φίλη.

Εάν μας διαφεύγουν κάποιοι ζητάμε ταπεινά συ-
γνώμη. Η χάρη της Αγίας να μας ευλογεί. Του χρόνου
πάλι εκεί και σε αυτούς που διαχρονικά προσφέρανε
στο Μοναστήρι και στους προγόνους μας ο Θεός να
τους χαρίζει "αιωνία ανάπαυση".

Για την Εκκλησιαστική Επιτροπή
Ευθύμιος Πουποβίνης
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Η ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

Ναύπακτος Επίσκεψη στο Μουσείο

Αναμνηστική εντός του Μουσείου Καρυάτιδες

Πύλη Αδριανού Βίβαση αποβίβαση για επίσκεψη στο
Μουσείο και Ακρόπολη

Ακρόπολις

Η πρώτη μας στάση πραγματοποιήθηκε
στην παραθαλάσσια πόλη της Ναυπάκτου
όπου απολαύσαμε τον καφέ μας ατενίζον-
τας τη θάλασσα και την άρτια επιβλητική
οχύρωση της πόλης. Μετά επισκεφτήκαμε
τον χώρο των Δελφών ο οποίος αποτελεί
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UN-
ESCO.

Στο μουσείο θαυμάσαμε αριστουργήματα
όπως τη Σφίγγα των Ναξίων και φυσικά
τον Ηνίοχο. Στον αρχαιολογικό χώρο
υπήρχε το Ιερό του Απόλλωνα μέσα στο
οποίο έδινε τους χρησμούς της η Πυθία, το
αρχαίο θέατρο, ο θόλος της Αθήνας Προ-
ναιας και το αρχαίο Στάδιο. Ακόμη λέγεται
ότι ο Δίας έριξε στον ιερό βράχο μια τερά-
στια λευκή πέτρα σε σχήμα αυγού και έτσι
οι Δελφοί έγιναν γνωστοί στα πέρατα του
κόσμου ως ο "ομφαλός της γης". Το μεση-
μεριανό μας απολαύσαμε στις φημισμένες
ταβέρνες της Αράχωβας.

Στη συνέχεια αναχωρήσαμε για την
όμορφη Χαλκίδα όπου ένα κομμάτι της

βρίσκεται στη νήσο Εύβοια και το άλλο της
στην Στερεά Ελλάδα. Αφού τακτοποιηθή-
καμε στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο Λευ-
καντί επισκεφτήκαμε την πόλη για να
θαυμάσουμε το ενετικό κάστρο του Καράμ-
παμπα και τη γέφυρα του Ευρίπου και το
μοναδικό φαινόμενο αλλαγής της κατεύ-
θυνσης των υδάτων ανά έξι ώρες και εν-
διάμεσα μιας ώρας στασιμότητας
(παλίρροια του Ευρίπου) γνωστά και ως
τρελά νερά.

Η επόμενη ημέρα μας βρήκε ξεκούρα-
στους και με καλή διάθεση για να συνεχί-
σουμε το οδοιπορικό μας στην Αθήνα. Εκεί
μας περίμενε η ξεναγός μας Ελένη Ζιάβρα
(κόρη του οδηγού μας) για να μας ξεναγή-
σει τόσο στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης
όσο και στην Ακρόπολη των Αθηνών.

Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης άνοιξε τις
πύλες του στις 21-07-2009 όπου εκτί-
θενται 4000 ευρήματα από τον αρχαιολο-
γικό χώρο μεταξύ των άλλων σε περίοπτη
θέση οι Καρυάτιδες. Μετά ανεβήκαμε στον

Ιερό Βράχο όπου είδαμε τον
Παρθενώνα,το Ερέχθειο και το ναό της
Απτέρου Νίκης. Περιηγηθήκαμε τόσο στο
Μοναστηράκι όσο και στα στενά δρομάκια
της Πλάκας.

Το βράδυ καθώς επιστρέψαμε στο ξενο-
δοχείο μας μας περίμενε μια υπέροχη
βραδιά με εξαιρετικό φαγητό και μουσική
από κάποιους πλανόδιους μουσικούς που
βρέθηκαν εκεί τυχαία.

Την Κυριακή επισκεφτήκαμε την εκκλη-
σία του Αϊ-Γιάννη του Ρώσσου όπου παρα-
κολουθήσαμε μέρος της θείας λειτουργίας,
προσκυνήσαμε το σκύνωμά του, την αγία
ζώνη και το σκουφί που φορούσε ο άγιος
και τα οποία λέγεται ότι είναι θαυμα-
τουργά. Πήραμε αγίασμα και λαδάκι και
αναχωρήσαμε για τη Μονή του Οσίου
Δαβήδ (έτος ιδρύσεως 1535).

Περιηγηθήκαμε στη Μονή όπου πήραμε
την ευχή με το χέρι του Οσίου Δαβήδ από
τον ηγούμενο (Οσιος Δαβήδ ο Γέρων εν
Ευβοία ο θαυματουργός). Στον προαύλιο

χώρο της Μονής προσκυνήσαμε τον τάφο
του πατρός Ιακώβου (Ηγούμενο της Ιεράς
Μονής Οσίου Δαβήδ).

Από εκεί κατευθυνθήκαμε στο λιμάνι της
Αιδιψού όπου πήραμε το καράβι και περά-
σαμε απέναντι στη Γλύφα. Στη συνέχεια
φτάσαμε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας όπου
απολαύσαμε τον απογευματινό μας καφέ
στην πλατεία της πόλης και επιστροφή
αργά το βράδυ στα Γιάννενα.

Όπως όλα τα ωραία πράγματα τελει-
ώνουν γρήγορα έτσι και αυτή η φανταστική
εκδρομή έφτασε στο τέλος της. Θα πρέπει
να ευχαριστήσουμε τον οδηγό μας τόσο για
την ευχάριστη διάθεση του όσο και για την
υπομονή του, αλλά και τον πρόεδρο του
Συλλόγου για την άρτια οργάνωση του τα-
ξιδιού και να ανανεώσουμε το ραντεβού
μας για την επόμενη εκδρομή.

Δέσποινα Σιαμπίρη - Μπάρκα
Βασιλική Δρομπολιανούδη

 - Καραγιαννοπούλου
Αλίκη Πασχαλή - Σιαμπίρη



Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2017“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 9σελ.

ΤΟΥ ΜΟ.Ο.Σ.

Μία ευχάριστη συνάντηση
Η τριήμερη εκδρομή που πραγματοποίησε ο ΜΟΣ Βρυσοχωρίου στις 5-6 και 7 Μαΐου 2017 με

προορισμό τη Χαλκίδα και την Αθήνα ήταν υπέροχη.
Η θαυμάσια διαδρομή, η άρτια οργάνωση και η επίσκεψη σε μοναδικούς αρχαιολογικούς και όχι

μόνο, χώρους μας άφησαν πολύ ευχάριστες αναμνήσεις και μας πλούτισαν με ξεχωριστές εμπειρίες.
Ακόμη μεγάλη έκπληξη και χαρά, ήταν για μένα, η συνάντηση με τη σεβαστή και αγαπημένη μου

κ. Τούλα Πετροπούλου - Παπαβασιλείου στην Αθήνα.
Η κ. Τούλα ήταν η πρώτη μου δασκάλα στο Βρυσοχώρι, από την οποία άκουσα τα πρώτα μου πα-

ραμύθια, τα πρώτα ποιήματα και τραγούδια. Και την αγάπησα από τότε μέχρι και σήμερα πάρα πολύ.
Με συγκίνησε η προσπάθειά της να 'ρθει, με πολλές δυσκολίες ομολογώ, να μας συναντήσει και

να καθίσει μαζί μας, ίσως και σε βάρος της υγείας της, για αρκετές ώρες. Ώρες γεμάτες αναμνήσεις
για εμάς τους μαθητές της από τα πρώτα μαθητικά μας χρόνια και από το Βρυσοχώρι για την ίδια.

Μακάρι ο χρόνος και η υγεία μας, να μας δώσει την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε.
Στέλλα Οικονόμου - Τάτση

Επίσκεψη - Ενημέρωση στο Μουσείο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσσος Όσιος Δαυήδ

ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 
1. Πουποβίνης Ευθύμιος 2. Πουποβίνη Χαϊδούλα 3. Βακάρος Γέωργιος 4. Βακάρου Δήμητρα 5. Καραγιαννόπουλος Αθανάσιος 6. Καραγιαννοπούλου Περσεφόνη 7. Τάτση Στέλλα

8. Τάτσης Γεώργιος 9. Καραγιαννόπουλος Νικόλαος 10. Καραγιαννοπούλου Ευανθία 11. Νότης Δημοσθένης 12. Νότη Σουλτάνα 13. Παντίσης Ιωάννης 14. Παντίση Μισέλ 15. Τσου-
μάνης Αστέριος 16. Τσουμάνη Σταματία 17. Σιαμπίρης Απόστολος 18. Ζηκοπούλου Αφροδίτη 19. Άττης Γεώργιος 20. Δαλαμήτρα Φράγκα 21. Καραγιαννόπουλος Απόστολος 22.
Δρομπολιανούδη Βασιλική 23. Κασσαβέτης Κωνσταντίνος 24. Κασσαβέτη Σπυριδούλα 25. Μπάρκα Δέσποινα 26. Σιαμπίρη Σταματία 27. Οικονόμου Ευτυχία 28. Τσιομίδου Ευτέρπη
29. Βακάρου Αλκμήνη 30. Καπράντζιου Άννα 31. Τζούμα Μαρία 32. Τζούμα Ελένη 33. Δημητράκη Αντωνία 34. Δημητράκη Άννα 35. Σιαμπίρης Κωνσταντίνος 36. Σιαμπίρη Ελισσάβετ
37. Σιαμπίρης Ιωάννης 38. Βακάρου Αριστούλα 39. Μπάρκας Δημήτριος 40. Πασχάλη - Σιαμπίρη Αλίκη 41. Σιαμπίρης Δημήτριος 42. Σγούρου Βασιλική και 43 Σούρλα Όλγα (φίλες
Βρυσοχωρίου) 44. Ζαμπάκος Γεώργιος (από Ηλιοχώρι) 45. Γόντου Σταυρούλα (φίλη Βρυσοχωρίου) με τα δίδυμα εξάχρονα παιδιά της Μαρίνο και Βάϊο.

Υ. Γ. Στην 3/ήμερη εκδρομή μας
συγκίνησαν:

- Η επίσκεψη στην πύλη του Αδριανού στην Αθήνα της αγαπη-
μένης μας δασκάλας (Νηπιαγωγός) που υπηρέτησε στο χωριό μας
από το 1955 έως το 1959 Αδαμαντίας (Τούλας) Πετροπούλου,
όπου συνάντησε παλιούς μαθητάς της, χωριανούς και φίλους.

- Από τον Πειραιά στην πύλη του Αδριανού (σημείο συνάντη-
σης όλων των εκδρομέων) η επίσκεψη του Στέργιου Κουλιού του
Μιχάλη και της Στέλλας με τη σύζυγό του Κική και τη μικρή Μαρία
τους.

- Στη Χαλκίδα η επίσκεψη το Σάββατο βράδυ στο Ξενοδοχείο
ΠΕΡΓΑΝΤΙ από την Αθήνα του Γιώργου Ευαγ. Σιαμπίρη με τη σύ-
ζυγό του Ντίνα για να συναντήσει συγγενείς και φίλους χωριανούς
του.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ έφυγε από το χωριό σε μικρή ηλικία και εγκατα-
στάθηκε στην Αθήνα. Ένα φτωχό παιδί και με την εργατικότητά του
και τιμιότητα έγινε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας (εργολάβος)
και μια θαυμάσια οικογένεια. Κέρασε διάφορα ποσά όλους τους
συγχωριανούς και συγκινήθηκε.

Δεν ξεχνάει ποτέ το χωριό του. Το επισκέπτεται τακτικά και όσο
είναι δυνατόν το βοηθά.

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά και τους ευχόμαστε ο θεός να
τους χαρίζει ατομική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Πρόεδρος Μ.Ο.Σ.

Φωτογραφία Από το αρχείο Τούλας Πετροπούλου - Παπαβασιλείου. 
Η κ. Τούλα και οι μαθητές: από αριστερά Δημήτριος Αρ. Κουνάβος,

Φάνης Στ. Βακάρος, Σοφία Θ. Εξάρχου, Γεωργία Ιωάν. Καραγιαννοπού-
λου, Στέλλα Γ. Οικονόμου, Αθανάσιος Αντ. Καραγιαννόπουλος, Γεώρ-

γιος Ευάγ. Σιαμπίρης. Μπροστά ο Απόστολος Χρ. Βασδέκης στο
Βρυσοχώρι στις Γυμναστικές επιδείξεις το 1959.

Ο Γιώργος, η συζυγός του Ντίνα και συγγενείς
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κεντρισματα
Του ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ
7  Κατά το 1955 ή '56, ετοίμαζαν

για τη γιορτή και τα κεράσματα τη Μεγάλη
γιορτή της Πάνω Παναγιάς (Μάρε ΣΤΑΜΑΡΙΑ)
δηλαδή το Δεκαπενταύγουστο, σ' όλα τα σπί-
τια του Πάνω - Μαχαλά. Έτσι και στο σπίτι
του Χρήστου ΜΠΑΡΚΑ και της Χαϊδως
Ιωάννη ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ. Ανήμερα του Δεκα-
πενταύγουστου όταν ήλθε το ψίκι των επισκε-
πτών, κερνούσαν τσίπουρο και λουκούμι οι
νύφες του σπιτιού, η Μαρίκα Γεωργίου ΚΟ-
ΛΙΟΥ κι η Αναστασία Αθανασίου ΜΠΑΡΚΑ.
Ξέχασαν όμως να κεράσουν τον πεθερό τους
Χρήστο. Μετά το κέρασμα λοιπόν θυμωμένος
ο Μπάρμπα - Χρήστος άρπαξε το κουτί με τα
υπόλοιπα λουκούμια, πήγε στο δωμάτιό του
σκεπάστηκε με την κουβέρτα στο κρεβάτι του
κι άρχισε να τα τρώει αργά και απολαυστικά!..

7   Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του
1950, στο καφενείο, έπαιζαν χαρτιά κάποιος
απ' τους θερινούς κτηνοτρόφους με τον Γε-
ώργιο Αποστόλου ΒΑΚΑΡΟ (ΒΑΚΑΡΙΑΔΗ).

Σε κάποια στιγμή (συμβαίνει στα χαρτιά
και το τάβλι), πες ο ένας πες ο άλλος, άναψε
καυγάς, οπότε ο κτηνοτρόφους λέει θυμωμέ-
νος:

- Έχει χάρη ωρέ που γνωρίζω τον Τόλη
τον πατέρα σου αλλιώς θα σε κουτούπωνα!...

Εξ' ίσου θυμωμένος απάντησε όμως κι ο
Γιώργης:

- Άσε τον πατέρα μου ήσυχο Ωρέ και σύρε
να πας στο βουνό στο "ΠΟΙΜΝΙΟ ΣΟΥ"!..

7   Για το άναμα της αποκριάτικης
φωτιάς, τα παλιότερα χρόνια, μάζευαν ξύλα τα
μεγαλύτερα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου,
δηλαδή τα δεκάχρονα και δωδεκάχρονα. 

Στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας
έγραψε ο Ευθύμιος ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ σχετικά με
την φετεινή αποκριάτικη φωτιά, ότι τα ξύλα τα
μάζεψαν και τα έφεραν: Ο Τόλης ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΟΠΟΥΛΟΣ, ο Κώστας ο ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ κι ο
Στέργιος ΜΠΛΗΝΤΑΣ.

Ένα Σαββατόβραδο του Μαΐου συζητών-
τας το θέμα στο καφενείο, λέει ο Στέργιος
ΜΠΛΗΝΤΑΣ στο Θύμιο: 

- Θύμιο, δεν το έγραψε σωστά το θέμα
των ονομάτων για τα ξύλα της αποκριάτικης
φωτιάς!..

- Έπρεπε να γράψεις: Ο Τολίτσης, ο Κω-
στάκης και ο Στεργιούλης, τα μικρά παιδιά
που φέτος έφεραν ξύλα για το "ΕΘΙΜΟ", αλλά
κι οι τρεις από σαρανταοκτώ χρονών κι
απάνω!..

7   Ο γιατρός Νικόλαος Ιωάννη
ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) (1893 - 1974), στα
βλάχικα τον έλεγαν "γιάτρον  αλ Χαντόλια,
πήγε στη Λάϊστα να δει τη γυναίκα που θα
παντρευόταν.

Μαζί του πήγε σαν "ΒΛΑΜΗΣ" ο φίλος του
Κώστας ΜΠΛΙΝΤΑΣ.

Διόμισυ ώρες πορεία από Βρυσοχώρι για
Λάϊστα απάνω στ' άλογα, φαίνεται ο Κώστας
κουράστηκε και ήταν συνοφρυωμένος.

Πλησιάζοντας τη Λάϊστα ο νεαρός τότε και
ευθυτενής γιατρός του κράζει περήφανα:

- Λάϊ Κώστα, σετζς μπρόστου ν' απροκιέμ.
Ν' Λάκα!.. Δηλαδή στα ελληνικά:
- Ωρέ Κώστα, κάθισε ορθός (όρθιο το

κορμί) πλησιάζουμε στη Λάϊστα!..

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ  σελ. 6

1. Αέρας
2. Άστρα
3. Ανεμοδούρα
4. Αντλία
5. Βελόνα
6. Βιβλίο

7. Βδέλα
8. Βελόνα
9. Βολβός
10. Βελόνα με κλωστή
11. Βελόνα
12. Βαρέλι

ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΓΡΙΦΩΝσελ. 6

ΙΔΕΕΣ
Του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Δεν τους χρειάζομαι τους ανθρώπους των λεγομένων "νέων ιδεών". Ανθρώπους νέων χαρακτήρων και νέας υγείας μπορείτε να μου
φτιάσετε; Αυτό θέλω. Οι ιδέες πάντα θα έρχονται, είτε νέες είτε παλιές. Ο άνθρωπος πάντα ιδέες θα σκαρώνει, μη φοβάστε. Δεν έχει σημασία
αν είναι νέες ή παλιές. Θα είναι πάντα νέες αν προέρχονται από ανθρώπους υγιεινούς και με χαρακτήρα.

Άνθρωπος είναι εκείνος που έχει οικογενειακή ανατροφή, είτε σε πολιτεία ανατράφηκε είτε σε χωριό, είτε ξέρει γράμματα είτε δεν ξέρει.

1. Η λέξη αλφάβητο
2. Για να περάσει στην άλλη πλευρά του δρόμου
3. Γιατί κυνηγάει τα μαθήματά του
4. Το νερό
5. Το γάλα, γιατί η κρέμα ανεβαίνει επάνω
6. Το σκυλόψαρο
7. Ακριβώς δύο φορές περισσότερο από το μισό του.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ
Επιμέλεια Γ. Κ. ΒΑΚΑΡΟΣ

- Να λέμε στους άλλους: Όλα όσα πρέπει να τους πούμε. μόνο
όσα πρέπει να τους πούμε. Με σωστό τρόπο όσα πρέπει να τους
πούμε (Λαϊκό τρίστοιχο)

- Αν το κακό πάψει να σ' ενοχλεί, σημαίνει πως αρχίζεις να του
μοιάζεις. (Λαϊκή παροιμία)

- Για να αποκτήσεις καλό όνομα απαιτούνται πολλές καλές πρά-
ξεις. Για να το χάσεις φθάνει μία μόνο. (Λαϊκή παροιμία)

- Η ομορφιά αρέσει στα μάτια, η καλωσύνη στην καρδιά. Η πρώτη
είναι κόσμημα, η δεύτερη θησαυρός (Λαϊκή παροιμία).

- Αργά να γίνεσαι φίλος, αλλά αφού γίνεις να προσπαθείς να πα-
ραμένεις πάντα φίλος (Μέγας Αντώνιος)

- Όπως με το να θυμάσαι την φωτιά δεν ζεσταίνεσαι, έτσι και με
το να πιστεύεις χωρίς να εργάζεσαι την αγάπη, δεν σώζεσαι (Αβάς
Ισίδωρος)

- Η υπομονή και ο χρόνος κάνουν περισσότερα από την δύναμη
και το πάθος. (Ιωάννης Χρυσόστομος).

- Όποιος τιμόνι δεν κρατά, και στην στεριά βουλιάζει (Λαϊκή πα-
ροιμία).

- Η πονηριά μπορεί ν' αποκτήσει περιουσία, αλλά δεν μπορεί να
κερδίσει φίλους (Λαϊκό απόφθεγμα)

- "Ουδέν εν ανθρώποις πατρός και μητρός εστίν άμεινον" Ερμη-
νεία: Από τους ανθρώπους κανείς δεν είναι καλύτερος από τον πα-
τέρα και την μητέρα (Αρχαίο ρητό)

- Η χαρά είναι όπως ο χειμωνιάτικος ήλιος: ανατέλλει αργά και
βασιλεύει νωρίς (Λαϊκό απόφθεγμα)

- Είναι μεγάλο πράγμα να εξουσιάζεις άλλους. Είναι όμως μεγα-
λύτερο να εξουσιάζεις τον εαυτό σου (Ιωάννης Χρυσόστομος)

- Όταν πείθει ο χρυσός, ο λόγος δεν έχει καμία δύναμη.
- "Ο κόλαξ κάκιστον των ημερών θηρίων". Δηλαδή ο κόλακας

είναι το χειρότερο από τα ήμερα ζώα (Θαλής)
- Να ακούς ευγενικά. Να απαντάς συνετά. Να σκέπτεσαι σοβαρά.

Να αποφασίζεις αμερόληπτα. (Λαϊκό τετράστοιχο)
- Η μία άγκυρα συμβαίνει να μην εξασφαλίζει το πλοίο, όπως θα

το στερέωνε κάποιος με τρεις άγκυρες (Ευριπίδης)
- Το να σιωπά κανείς όχι μόνον δεν προκαλεί δίψα, αλλά ούτε

λύπη, ούτε πόνο και οδύνη προξενεί (Ιπποκράτης)
- Ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία (Απ. Παύλος)
- Από όλα τα κακά το χειρότερο είναι η προχειρότητα και η επι-

πολαιότητα με την οποία μορφώνεται η νεότητα. Γιατί αυτή είναι
εκείνη που γεννάει τις ηδονές αυτές απ' όπου βλαστάνει η κακότητα.
(Δημόκριτος).

- Τίποτε δεν φέραμε στον κόσμο όταν γεννηθήκαμε. Και είναι φα-
νερό ότι και τίποτε δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας όταν φύγουμε
από τον κόσμο αυτό. (Απ. Παύλος).

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ
Κάποτε ένας Ευρωπαίος πείραξε τον Γιώργο Σεφέρη.
- Μα, πιστεύετε σοβαρά ότι είστε απόγονοι του Λεωνίδα, του Θε-

μιστοκλή; Και ο ποιητής απάντησε:
- Όχι, είμαστε απόγονοι μονάχα της μάνας μας, που μας μίλησε

ελληνικά, που προσευχήθηκε ελληνικά, που μας νανούρισε με πα-
ραμύθια για τον Οδυσσέα, τον Ηρακλή, τον μαρμαρωμένο βασιλιά
και τον Παπαφλέσσα, που ζύμωνε κάθε Πρωτοχρονιά την βασιλόπιτα
και ένιωθε την ψυχή της να βουρκώνει την Μεγάλη Παρασκευή
μπροστά στο ξόδι του νεκρού Θεανθρώπου (Tideon)

ΕΛΛΗΝΑ: Όπου κι αν γυρίσω τη σκέψη μου, όπου κι αν στρέψω
την ψυχή μου, μπροστά μου σε βρίσκω. Τέχνη λαχταρώ, ποίηση, θέ-
ατρο, επιστήμη, φιλοσοφία, αρχιτεκτονική, ιατρική, δημοκρατία, ισο-
νομία, ισοπολιτεία, ό,τι κι αν αναζητώ μπροστάρης είσαι συ και
αξεπέραστος. (Σίλλερ)

ΔΙΑΦΟΡΑ θΕΜΑΤΑ

Β ΜΕΤΡΙΟ

Γ ΔΥΣΚΟΛΟ

Α ΕΥΚΟΛΟ
8 1 6 9 3 4 5 2 7

9 3 2 6 5 7 1 4 8

5 7 4 8 1 2 6 3 9

6 4 3 2 7 1 9 8 5

2 9 8 4 6 5 7 1 3

1 5 7 3 8 9 4 6 2

3 2 5 7 4 6 8 9 1

7 6 9 1 2 8 3 5 4

4 8 1 5 9 3 2 7 6

7 2 1 5 3 9 8 4 6

4 3 9 2 6 8 7 1 5

5 8 6 7 1 4 9 2 3

9 6 2 4 8 1 3 5 7

1 7 3 6 2 5 4 9 8

8 5 4 9 7 3 1 6 2

6 9 5 8 4 7 2 3 1

3 4 8 1 5 2 6 7 9

2 1 7 3 9 6 5 8 4

SUDOKU

9 6 4 7 3 2 5 1 8

2 7 1 8 5 6 3 9 4

5 8 3 1 4 9 7 6 2

1 9 5 3 2 4 6 8 7

8 4 2 5 6 7 9 3 1

6 3 7 9 1 8 4 2 5

3 2 9 4 7 1 8 5 6

7 5 6 2 8 3 1 4 9

4 1 8 6 9 5 2 7 3

Tου ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ
λυση SUDOCU της σελίδας 6



Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2017“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 11σελ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο φύλλο 98 της εφημερίδας μας στη 2η σελίδα και στο γενεαλογικό δέντρο της οικο-
γένειας Κυράτση, από τυπογραφικό λάθος γράφτηκε το όνομα του Γενάρχη στη θέση

που έπρεπε να γραφεί το όνομα του εγγονού του. Το σωστό είναι:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΙΟΣ (ΚΥΡΑΤΣΗΣ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ Χάιδω Πασχαλιώρη

Μαρία Σταματία Γιάννης Χρύσω Βαγγέλης Κώστας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤ. ΜΠΙΝΤΕΡΗ

Απόστολος Χρ. Μπιδέρης
Χάιδω Μπιδέρη

Χάιδω Μπιδέρη, Χρήστος Μπέσος, 
Γιώργος και Δωροθέα Μπέσου

Χρήστος Μπιδέρης, Ευδοξία Μπιδέρη, Απόστολος Μπιδέρης, Πασχάλης Μπιδέρης

συνέχεια από τη σελίδα 2

συνέχεια από τη σελίδα 2
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΗΣ

1925 - 9-5-2017
Ο Νικόλαος Κατής γεννήθηκε στο

Ελεύθερο της Κόνιτσας το 1925 και
ήταν το πέμπτο από τα οκτώ παιδιά
του Παπακώστα Κατή και της Βασι-
λικής Σταύρου.
Το 1955 παντρεύτηκε τη Βασιλική

Πλατή, επίσης από το Ελεύθερο και
εγκαταστάθηκαν στην Αλεξάνδρεια
(Γιδάς) Ημαθίας. Απόκτησαν δύο
παιδιά. Την Ευαγγελία σύζυγο του
Βασιλείου Κατσογιάννη και την Ευ-
ριδίκη σύζυγο του Νικολάου Εμμα-
νουήλ. Χάρηκε τέσσερα εγγόνια και
τρία δισέγγονα.
Όταν εγκαταστάθηκε στο Γιδά ερ-

γάστηκε ως ποτοποιός. Τα πολλά
χρόνια όμως της ζωής του τα πε-
ράσε στο μοναδικό ξενοδοχείο του
Γιδά την ΔΩΔΩΝΗ που ήταν και ο
ιδιοκτήτης. Το ξενοδοχείο κτισμένο
σε κεντρικό σημείο του Γιδά βρισκό-
ταν στην γειτονιά των Βρυσοχωρι-
τών, με τους οποίους ο αείμνηστος
Νίκος Κατής είχε πολύ καλές σχέ-
σεις. Τους ένωνε η αγάπη και η νο-
σταλγία για τα γειτονικά χωριά τους
το Ελεύθερο και το Βρυσοχώρι.
Ο Νίκος ήταν άνθρωπος εργατικός,

έντιμος, φιλότιμος και φιλόξενος, ει-
λικρινής και δίκαιος. Ήταν ενεργό και
γνωστό μέλος της τοπικής κοινω-
νίας του Γιδά και απολάμβανε τη
συμπάθεια και την εκτίμηση των
συμπολιτών του.
Πάνω απ' όλα όμως ήταν λάτρης

της γενέθλιας γης που δεν ξέχασε
και δεν "εγκατέλειψε" ποτέ, αφού
εκεί περνούσε όλα τα καλοκαίρια
του, ως τα βαθειά γεράματά του.

Ευτυχία Οικονόμου 
- Γεωργοπούλου

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή
εκφράζουν στις κόρες, στα εγγόνια
και τους λοιπούς συγγενείς, θερμά
συλλυπητήρια κι εύχονται να είναι
"Αιωνία η μνήμη του".

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΜΠΙΔΕΡΗΣ
(1868 - 1937)

Μαρία Παπαθεοδώρου (Ητα)

ΑΚΡΙΒΩ (ΤΣΙΒΩ)
1897 -1996

Οι απόγονοι γρ. 
στο Φύλλο 98

Γιάννης Κυράτσης

ΜΑΡΙΚΑ 
Νίκος Κονδύλης

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Ιωάννης 

Γεωργιάδης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ 
(1898-1918)

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Δημ. Θεοδωρίδης

ΧΡΥΣΑ

ΚΩΣΤΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Μαρία 

Κοτσυφάκη

ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
(1899  -6-5-1994)

Χάιδω Ιωάννη 
Χαντόλιου

ΧΡΗΣΤΟΣ
Ευδοξία 

Κυριακοπούλου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Αικατερίνη 
Μαυρίδου

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΧΑΪΔΩ
Χρήστος Μπέσος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γεώργιος Αρβανίτης

ΣΩΤΗΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ
(1909  -14-2-76)

Σταματία 
Εξαρχοπούλοτυ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Χρήστος Τζαφέρης

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΩΡΟΘΕΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ
Σημ. Ανάστος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΙΑ

ΝΤΙΝΑ

ΚΩΣΤΑΣ
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ βΡΥΣΟΧΩΡΙ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

τρία χωριά (Βρυσοχώρι - Ηλιοχώρι -
Σκαμνέλι) και φέτος κατέβαλε κάθε αν-
θρώπινη δυνατή προσπάθεια και τα τρία
χωριά τις Άγιες αυτές Ημέρες λειτουρ-
γήθηκαν κατά τον καλύτερο τρόπο, έτσι
με κατάνυξη και με τα πατροπαράδοτα
έθιμα του χωριού γιορτάστηκε το Άγιο
Πάσχα, η μεγαλύτερη γιορτή της Χρι-
στιανοσύνης, της αγάπης, της χαράς, την
Ελπίδα και την Ανάσταση. Ο υιός του
Θεού εκούσια οδηγείται στα "Άγια
Πάθη" σταυρώνεται, θανατώνεται και
ανασταίνεται για να σώση τους ανθρώ-
πους από τις αμαρτίες.
Κυριακή των Βαΐων, η είσοδος επί όνου
καθήμενος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα
θεία λειτουργία στον Άγιο Δημήτριο τα
βάγια από τον Ιερέα μας και μπαίνουμε
στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας
του μαρτυρίου και των παθών.

Το απόγευμα της Μ. Δευτέρας, Μ.
Τρίτης και Μ. Τετάρτης τα παιδιά
του χωριού στο προαύλιο της Εκκλη-
σίας χτυπώντας πένθιμα την καμπάνα
πραγματοποίησαν το μοναδικό έθιμο
στον κόσμο το "ΘΕΣΚΟΥΡΕ". Από ένα
βιβλίο που είναι γραμμένα τα ονόματα
των άρρενων χωριανών που έφυγαν για
το αιώνιο ταξίδι αναφωνούν τα ονόματά
τους. Ένα απλό μνημόσυνο στη μνήμη
τους (Λεπτομέρειες για το έθιμο έχουν
γραφεί πολλές φορές και στο φύλλο της
εφημερίδας μας υπ' αριθμ. 82). Τη Μ.
Πέμπτη τα παιδιά με το καλαθάκι από
σπίτι σε σπίτι αναφωνώντας το ΘΕ-
ΣΚΟΥΡΕ (Θεός συγχωρέσει μαζεύουν
άσπρα αυγά και φιλοδωρήματα για τον
κόπο τους. Η αγωνία και η χαρά στη
μοιρασιά δεν περιγράφεται.
Το απόγευμα ξετυλίγεται το "Θείο

Δράμα".
Τα δώδεκα Ευαγγέλια, η Σταύρωση (σή-
μερον κρεμάται επί ξύλου κ.λ.π.) ρίγη
συγκινήσεως από τους πιστούς. Το
πρωί της Μ. Παρασκευής οι κυρίες και
οι κοπέλες με ευλάβεια στολίσαν τον
επιτάφιο και στις 11.00 η αποκαθήλωση
του Εσταυρωμένου.
Το απόγευμα πένθιμος ο χτύπος της
καμπάνας, η ακολουθία του επιταφίου
με τα καταλυτικά εγκώμια "Η Ζωή εν
τάφω, Άξιον εστί, Αι γεννεαί πάσαι
κ.λ.π.). Ακολουθεί η περιφορά του επι-
ταφίου τα παιδάκια με ειδικά άμφια τα
εξαπτέρυγα και μπροστά το μεγάλο λά-
βαρο με τη σταύρωση.
Το Μ. Σάββατο θεία λειτουργία, θεία
κοινωνία και προετοιμασία για την Κυ-
ριακή του Πάσχα (καθαριότητες, σου-
βλίσματα κ.λ.π.).

Στις 22.00 ώρα του Μ. Σαββάτου οι τρεις
καμπάνες του χωριού χαρμόσυνα κα-
λούν τους πιστούς στην Ανάσταση του
Χριστού.
Τα φώτα σβήνουν και στην ωραία πύλη
ο πατήρ ΙΩΑΝΝΗΣ το "Δεύτε λάβετε
φως". Μικροί και μεγάλοι προσπαθούν
να πάρουν το Άγιο Φως. Στο προαύλιο
της εκκλησίας το Ευαγγέλιο και το "ΧΡΙ-
ΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ".
Ομοβροντία πυροβολισμών και πυροτε-
χνήματα γεμίζουν τον ουρανό. Αντίλα-
λος στα βουνά και στα λαγκάδια,
αναγγέλουν και αυτά το χαρμόσυνο μή-
νυμα της Ανάστασης. Χαρούμενα πρό-
σωπα. Ανταλλαγή ευχών και αναστίσιμα
φιλιά. Μετά το θείο δράμα η Ανάσταση.
"Η ζωή νίκησε το θάνατο.
Αναχώρηση για τα σπίτια και το πατρο-
παράδοτο έθιμο το τσούγκρισμα των

Συνεχεια απο 
την πρώτη σελίδα

Τα παιδιά στο "ΘΕΣΚΟΥΡΕ" 2. Μ. Πέμπτη: Τα παιδιά μαζεύουν τα αυγά.

Οι κυρίες που στολίσανε τον Επιτάφιο Τα παιδάκια μπροστά στον Επιτάφιο

Η περιφορά του Επιταφίου Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Ανάσταση.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ
ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ βΡΥΣΟΧΩΡΙ

κόκκινων αυγών και τη ζεστή μα-
γειρίτσα. Ο Ιερέας μας συνεχίζει για
το θεάρεστο έργο του για τα υπό-
λοιπα χωριά (Ηλιοχώρι - Σκαμνέλι)
την Κυριακή το πρωί, καπνοί - κά-
ποια μουσική, ευχές και το ψήσιμο
του Οβελία και τα κοκορέτσια.
Θλιμένες και χαρούμενες οι μέρες
του Πάσχα.
Αναλογίζεσαι και μετράς τους
απόντες που έφυγαν για πάντα από
κοντά μας, τα παιδικά σου χρόνια,
τους απόντες που για κάποιο λόγο
δεν μπόρεσαν να βρεθούν το
Πάσχα στο αγαπημένο τους χωριό.
Μετράς  και τους παρόντες καταμε-
τρήθηκαν εκατόν τριάντα άτομα
(130) παρευρέθηκαν για πρώτη
φορά Πάσχα στο χωριό η οικογέ-
νεια Φάκα από τα Κουφάλια

Θεσ/νίκης (κουμπάροι του Αναστα-
σίου Αδ. Τσιομίδη και Θεοδώρας
Γκιτσιούδη). Την μεγάλη οικογένεια
συμπέθεροι του Αστερίου και Στα-
ματίας Τσουμάνη (γονείς και αδέλ-
φια της νύφης τους Μαρίας) από το
Πλατύ Ημαθίας.
Εάν κάποιοι μας διαφεύγουν ζη-
τάμε ταπεινά συγνώμη. Για την
ιστορία να αναφέρουμε: 
Τα παιδιά που συμμετείχαν στο
"ΘΕΣΚΟΥΡΕ".
Την Κατερίνα Πεπόνη - την Αβελίνα
Γκόγκου, την Ζωή Δράκου, τον
Ζήση  και Ελισσάβετ Μισαηλίδη,
την Ευτέρπη και Μαρία Αδ. Τσιο-
μίδη.
Τις γυναίκες στο ξενύχτι του εσταυ-
ρωμένου:
Ευτέρπη Τσιομίδου - Ευανθία Κα-

ραγιαννοπούλου, Άννα Δημητράκη
και Σουλτάνα Νότη.
Τις κυρίες και Δεσποινίδες που
συμμετείχαν στο στόλισμα του Επι-
ταφίου (τα ονόματα εμφανίζονται
στη φωτογραφία).
Να ευχαριστήσουμε τον Ιερέα μας
πατέρα ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ
που καταβάλλει κάθε δυνατή αν-
θρώπινη προσπάθεια και εξυπηρε-
τεί και τα τρία χωριά και ένα μεγάλο
ευχαριστώ στον ΓΙΩΡΓΟ
ΠΛΙΑΜΗ σύζυγος της Αναστασίας
Πασχάλη του Στεργίου και της Δέ-
σποινας από τον Κολυνδρό Πιερίας
που με τις ωραίες του ψαλμωδίες
γαλήνεψε τις ψυχές μας.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

Και του χρόνου περισσότεροι 10. Στην ψησταριά του Μπάρκα.

1. Οικογένεια Καραγιαννόπουλου:
Το ψητό στα πιάτα

.Στο ψητό Αναστ. Τσιομίδη Στην ψησταριά Αναστ. 
Αδ. Τσιομίδη

Στου Ζήση Μπλήντα Κοκορέτσι Δημητρίου Δημητράκη Στο ψητό Αστερ. Τσουμάνη

7. Στα ψητά Ευαγγέλου Σιαμπίρη 8. Οικογένεια Ευθυμ. Πουποβίνη 9. Το κοκορέτσι του Λεωνίδα Κορέτα
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
θΑΝΑΤΟΙ

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ
(1929-2017) 

ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΑΣΔΕΚΗ 1932-2017    
Στις 7 Ιουνίου 2017 ακούστηκε ο πένθιμος ήχος της καμ-

πάνας του χωριού μας για να αναγγείλει στους χωριανούς ότι
άφησε την τελευταία της πνοή η αγαπημένη μας Ευανθία
(Βάσω) Βασδέκη και ξεκίνησε το ταξίδι της για την αιωνιότητα. 

Η Βάσω γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1932 στη Λε-
πτοκαρυά Ζαγορίου που ήταν το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά
του Σωκράτη Γκαγκόπουλου και της Ευρυδίκης. Τα αδέρφια
της ήταν ο Γιώργος, η Ευγενία και ο Θεόφραστος. Πέρασε τα
παιδικά και εφηβικά της χρόνια στη Λεπτοκαρυά ασχολούμενη
με τις αγροτικές εργασίες του χωριού και το νοικοκυριό του
σπιτιού συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό στην πολύτεκνη οι-
κογένειά της, τα δύσκολα χρόνια της κατοχής αλλά και τα επό-
μενα που ακολούθησαν. Στη συνέχεια μαθήτευσε και
εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα ως μοδίστρα στα Ιωάν-
νινα.  Το 1963 παντρεύτηκε με τον Βρυσοχωρίτη δάσκαλο και
δικηγόρο Γεώργιο Απ. Βασδέκη και εγκαταστάθηκε στην
Αθήνα. Η ζωή της με τον υπέροχο σύζυγό της ήταν ήρεμη και
δημιουργική. Το 1965 απέκτησαν έναν γιο τον Αποστόλη, τον

οποίο μεγάλωσαν και ανέθρεψαν με μεγάλη αφοσίωση και φροντίδα και απεκατέστησαν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.  Αγάπησε υπερβολικά το Βρυσοχώρι, όπου ήρθε σαν νύφη αλλά και αγαπήθηκε πολύ. Το 1973 ολοκλή-
ρωσαν με τον σύζυγό της τη δημιουργία του δικού τους σπιτιού στο χωριό που ήταν ανοιχτό για όλους και σταθ-
μός για τους χωριανούς ειδικότερα κατά τους θερινούς μήνες, που κάθε απόγευμα μετά ή πριν την καθιερωμένη
βόλτα σταματούσαν για καφέ, γλυκό και περνούσαν όμορφες στιγμές συζητώντας και φέρνοντας στο μυαλό
αναμνήσεις από τα παλιά. 

Μεγάλο της μεράκι ο κήπος που φύτευε και περιτριγύριζε το σπίτι. Πρωί – πρωί ή με το ηλιοβασίλεμα
έπρεπε να ποτιστούν όλα όσα περιείχε, φασόλια, πατάτες, ντομάτες, κολοκυθιές κ.λ.π. και παλιότερα ένας πο-
λύχρωμος ανθόκηπος με λογής – λογής λουλούδια που δημιουργούσε μια πανδαισία χρωμάτων, πόλο έλξης
όλων των περαστικών και επισκεπτών του χωριού που έσπευδαν να τον φωτογραφίσουν. 

Άριστη στις ζαγορίσιες πίτες της (χορτόπιτες – τυρόπιτες – μανιταρόπιτες – αλευρόπιτες – ρυζόπιτες κ.λ.π.)
μετέδωσε την τέχνη της και τα μυστικά της στις νεώτερες γενιές. 

Η Βάσω ήταν μια γυναίκα που ξεχώριζε για τον αυθόρμητο και ειλικρινή χαρακτήρα της, τη σεμνότητα, την
υποδειγματική ευγένεια ψυχής και την καλοσύνη της. Υπεύθυνη, σοβαρή, δραστήρια αλλά παράλληλα προσιτή,
ευχάριστη και ανοιχτόκαρδη. 

Διακρίνονταν για την αξιοπρέπεια, την εντιμότητα και τα φιλόξενα αισθήματά της. 
Έφυγε διακριτικά και αθόρυβα για το ουράνιο ταξίδι. 
Θα μας λείψει η ευγενική μορφή της, η αρχοντιά και η γλυκιά φωνή της που μας καλούσε για καφέ και

γλυκό μετά τη βόλτα από του «Μιρμίντου».
Στην τελευταία κατοικία της, από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βρυσοχωρίου την συνόδευσαν τα παιδιά

της Αποστόλης και Ασπασία, συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. 
Ας έχουμε όλοι την ευχή της και ας μείνει αιωνία η μνήμη της. 

ΜΑΤΑ ΤΡΑΜΜΑ  -  ΚΛΑΜΟΥΡΗ  
14.03.1950 – 05.04.2017

Την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 απεβίωσε η ΜΑΤΑ ΤΡΑΜΜΑ –
ΚΛΑΜΟΥΡΗ, πρωτότοκη κόρη του Χαράλαμπου Τράμμα του Μιχαήλ,
από το Βρυσοχώρι, και της Ζωής Βαφειάδου του Αβραάμ. Η Μάτα
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 14η Μαρτίου 1950, όπου και έζησε
μέχρι τα 22 της χρόνια. Πύρε το πτυχίο της από τη Νομική Σχολή του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ν.Ο.Ε.) ΚΑΙ ΤΟ 1972
ΔΙΟΡΊΣΤΗΚΕ ΣΤΗ Νομαρχία Χαλκιδικής, στον Πολύγυρο. Η Μάτα
εξάντλησε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας των Δημοσίων Υπαλλή-
λων φτάνοντας στο ανώτατο σημείο. Για δεκατρία χρόνια (1995-
2008) ήταν η Περιφερειακή Διευθύντρια Διοίκησης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του νομού Χαλκίδας. Για τρία χρόνια χρημάτισε ανα-
πληρώτρια Νομάρχης Χαλκιδικής. 

Συνταξιοδοτήθηκε το Φεβρουάριο του 2008. 
Η Μάτα ήταν εργασιομανής, ακριβοδίκαιη, βοηθούσε υπηρε-

σιακά όποιον ζητούσε τη βοήθειά της, αγαπητή σε όλους με τους
οποίους συνεργάστηκε, συμβούλευε και έβρισκε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Δήμαρχοι της
περιοχής. 

Το 1976 γνωρίστηκε στον Πολύγυρο με το ΝΙΚΟ ΚΛΑΜΟΥΡΗ, Τεχνικό Υπάλληλο του ΟΤΕ, με τον οποίο παν-
τρεύτηκαν το Φεβρουάριο του 1977. Μαζί απέκτησαν τρεις γιους, το ΧΡΗΣΤΟ το 1977, το ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ το 1979
και τον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ το 1983. Και τα τρία παιδιά πήραν πτυχίο από την Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης (Ξάνθη). Σήμερα ο Χρήστος βρίσκεται στη Γερμανία, όπου είναι ερευνητής στις Οπτικές
Τηλεπικοινωνίες στο Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης. Είναι παντρεμένος με τη ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ ΣΕΡΒΑ από την
Πολωνία. Τα άλλα δύο παιδιά εργάζονται ως τεχνικοί σύμβουλοι σε εταιρείες στη Θεσσαλονίκη. 

Η Μάτα και η οικογένειά της επισκέφθηκαν πολλές φορές το Βρυσοχώρι, όταν ζούσαν οι γονείς της, αλλά
και πρόσφατα. Δεχόταν με χαρά την εφημερίδα για να μάθει νέα από το χωριό του πατέρα της. 

Το πρόβλημα υγείας που είχε (ήταν νεφροπαθής) το αντιμετώπισε με περίσση ψυχραιμία μέχρι την τελευταία
μέρα της ζωής της, δυστυχώς όμως μια νοσοκομειακή λοίμωξη έκοψε το νήμα της ζωής της. Η εξώδικος ακο-
λουθία και ο ενταφιασμός της έγιναν στο Βάβδο Χαλκιδικής, χωριό καταγωγής του συζύγου της, όπου και ζού-
σαν τα τελευταία χρόνια. Στην τελευταία της κατοικία την αποχαιρέτησε πλήθος κόσμου. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016 απεβίωσε στην Αθήνα ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ του Γεωργίου πατέρας σε

ηλικία 85 ετών.  Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ήταν πατέρας του Γεωργίου Βλάχου σύζυγος της Δέσποινας Βαϊου Νούτσου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
Την Τετάρτη 10 Μαϊου 2017 πέθανε στην Αθήνα σε ηλικία 9, ετών ο Γιώργος Τριανταφύλλου πατέρας

της Κωνσταντίνας (Ντίνης) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, σύζυγος του Δημητρίου Νικολάου Χαντόλιου.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΡΑΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
1938-2017

Την Τετάρτη 17 Μαϊου 2017 έφυγε σε ηλικία 79 ετών
για το αιώνιο ταξίδι η ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Δη-
μητρίου και της Πανάγιως. 

Γεννήθηκε στις 5-3-1938 στο χωριό Μάρμαρα Ιωαννί-
νων και ήταν το 3ο παιδί (5 αδέλφια) της οικογένειας. 

Το 1968 παντρεύτηκε τον Ιωάννη ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ των
αεινήστων Γεωργίου και Χάϊδως (γνωστοί από τη μικρή επι-
χείρηση για 30 και πλέον χρόνια στο Γυφτόκαμπο, ο Μπαρ-

μαγιώργος και η κ. Χάϊδω) και εγκαταστάθηκε στο Ηλιοχώρι. 
Από το γάμο της απέκτησε τρία παιδιά, το Γιώργο, τη Γλυκερία και τη Χαϊδούλα την οποία

και έχασε σε ηλικία 7 ετών από την επάρατη νόσο.  Βαρύ το πλήγμα για την ίδια και την οικο-
γένειά της. Χάρηκε δύο εγγόνια από την κόρη της Γλυκερία. Με το σύζυγό της εργάστηκε
σκληρά στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες (διατηρούν μονάδα ζώων στο χωριό) και
αποκατέστησαν τα παιδιά τους.  Δυστυχώς δεν άντεξε η επιβαρημένη υγεία της και την επά-
ρατη νόσο που την ταλαιπώρησε τόσο πολύ.  Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε την Πέμπτη 18
Μαϊου στο Ηλιοχώρι όπου την συνόδευσαν για την τελευταία της κατοικία συγγενείς και φίλοι. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την σκεπάζει και η μνήμη της αιώνια. 
Υ.Γ. Ο γιος της ΓΙΩΡΓΟΣ εξυπηρετεί το χωριό μας ως ιεροψάλτης πάνω από 20 χρόνια. 

Έφυγε από τη ζωή στις 24 Απριλίου του
2017, σε ηλικία 88 ετών, ο Νίκος Γκαρά-
νης ο οποίος γεννήθηκε στις 19 Φεβρουα-
ρίου του 1929 στον Αμπελώνα Λαρίσης από
γονείς Βρυσοχωρίτες, τον αείμνηστο Γεώρ-
γιο Γκαράνη του Στεργίου και τη Σταματία
Γκαράνη το γένος Νικολάου Σιανίδη. 

Η επαγγελματική απασχόληση του πα-
τέρα του στην Ιονική Τράπεζα τον έφερε στην
Κύπρο, όπου και αποφοίτησε από το Παγκύ-
πριο Γυμνάσιο το 1946. Έπειτα από δύο χρό-
νια ιατρικών σπουδών στην Αθήνα ο Νίκος
Γκαράνης αποφάσισε να αλλάξει πορεία και
να σπουδάσει στην Αμερική, επιλέγοντας το
γνωστό Πανεπιστήμιο Coloradeo School of
Mines από όπου αποφοίτησε το 1953 με το
δίπλωμα του Μηχανικού Μεταλλειολόγου.
Αμέσως μετά, τον Φεβρουάριο του 1953
προσελήφθη από την αμερικανική εταιρεία
Mycobar Mining Company στη θέση προ-
ϊσταμένου του μεταλλείου εξόρυξης βαρυτί-
νης στη Μύκονο όπου και εργάστηκε μέχρι
τον Αύγουστο του 1957. Αξίζει να σημειωθεί
πως; Όταν επισκέφθηκε τη Μύκονο περισ-
σότερο από 40 χρόνια αργότερα, έτυχε ιδιαί-
τερα θερμής και συγκινητικής υποδοχής από
παλιούς εργάτες του μεταλλείου που δεν
είχαν ξεχάσει ποτέ την ευγένεια του χαρα-
κτήρα και της ψυχής του. 

Πάντα φιλοπρόοδος και έτοιμος για και-
νούργιες επαγγελματικές προκλήσεις, ανέ-
λαβε τον Σεπτέμβριο του 1957, τη γενική
διεύθυνση της Κοσμογκαζ Ελλας ΑΕ, εται-
ρεία παροχής υγραερίου η οποία ανήκε στην
Δανική Kosangas και την Mobil, όπου και
εργάστηκε μέχρι τον Ιανουάριο του 1972. 

Τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς ο
Όμιλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ του πρότεινε την γενική δι-
εύθυνση της Γενικής Κεραμικής Βιομηχα-
νίας Ελλάδος, η οποία ενεργοποιείτο στους
κλάδους παραγωγής πλακιδίων και πορσε-
λάνης. Ο Νίκος Γκαράνης παρέμεινε ως Γε-
νικός Διευθυντής μέχρι τον Φεβρουάριο του
1981, όντας συγχρόνως επικεφαλής των δύο
εργοστασίων της ΓΚΒΕ τα οποία αριθμούσαν
περισσότερο από 900 εργαζόμενους. Άν-
θρωπος αφοσιωμένος με ανιδιοτέλεια στην
σκληρή δουλειά, κατόρθωσε να οδηγήσει
την εταιρεία σε επιτυχίες δείχνοντας παράλ-

ληλα υποδειγματική ακεραιότητα και εμπνέ-
οντας ειλικρινή και απεριόριστο σεβασμό με
προϊσταμένους και υφισταμένους. Έχοντας
δώσει τόσα πολλά στις εταιρίες που εργά-
στηκε αποφάσισε το 1981 μαζί με τον αδελφό
του Στέλιο Γκαράνη, επιτυχημένο επιχειρη-
ματία στην Κύπρο καθώς και άλλους συνερ-
γάτες να ιδρύσουν την εταιρία εισαγωγών
και διανομής αγαθών «Τιτάνια Εμπορική
ΑΕ», τα ηνία της οποία κράτησε μέχρι τη συν-
ταξιοδότησή του. 

Παράλληλα με τις επαγγελματικές του
ενασχολήσεις, ο Νίκος Γκαράνης είχε την
τιμή να διατελέσει επίτιμος Πρόξενος της Δα-
νίας στην Αθήνα για 25 χρόνια (1963-1988),
Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Ει-
σαγωγέων Κοινής Αγοράς – ΣΕΕΚΑ, (1983-
1987) και Πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελλήνων Εισαγωγέων Ποτών – ΣΕΕΠ (1984-
1988). 

Το 1959 παντρεύτηκε την Έφη (Ευθυμία)
Δόβα, ανηψιά του διακριθέντος στη μάχη της
Κόνιτσας Στρατηγού Κωνσταντίνου Δόβα και
απέκτησαν δύο παιδιά τον Γιώργο και την
Τίνα που έχουν τώρα τις δικές τους οικογέ-
νειες. Η Έφη αγάπησε το Βρυσοχώρι και
τους Βρυσοχωρίτες, φρόντισε σαν αληθινή
κόρη τον Γεώργιο και την Σταματία Γκαράνη
που την υπεραγαπούσαν και στάθηκε υπο-
δειγματική σύζυγος και μητέρα, ακούραστη
και πάντα παρούσα στο πλευρό του Νίκου
μέχρι το τέλος της ζωή του. 

Αν και πολλές του υποχρεώσεις δεν του
επέτρεπαν να επισκέπτεται συχνά το Βρυσο-
χώρι ο Νίκος Γκαράνης παρέμεινε όπως και
ο πατέρας του Γεώργιος βαθιά φιλόπατρις,
βοηθώντας τον τόπο που τόσο αγάπησε και
για τον οποίον ποτέ δεν σταμάτησε να μιλάει,
με απεριόριστη υπερηφάνεια. Υπήρξε ένας
σπάνιος Άνθρωπος με «Α» κεφαλαίο, σω-
στός, συνεπής, φερέγγυος, με μεγάλη ψυχή,
βαθύτατη ευθυκρισία και αίσθημα δικαιοσύ-
νης, πρόθυμος να προσφέρει τη συμβουλή
και τη βοήθειά του σε κάθε άνθρωπο. Αν και
εσωστρεφής υπήρξε αγαπητός και σεβαστός
από όλους αλλά και υπόδειγμα ηρεμίας και
γλυκύτητας χαρακτήρος. Και, κυρίως, για
μας, εξαιρετικός Πατέρας και Σύζυγος. 

Μολονότι έφυγε πλήρης ημερών η απώ-
λεια ενός τέτοιου σπάνιου ανθρώπου αφήνει
ένα μεγάλο και οδυνηρό κενό. Δεν μπο-
ρούμε παρά να είμαστε ευγνώμονες που τον
είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, να ευχαριστή-
σουμε για όλα αυτά που μας έδωσε μαζί με
την μητέρα μας, για όλα αυτά που μας δίδαξε,
για όλες τις αρχές που μας εμφύσησε με το
μοναδικό του παράδειγμα και που εμείς,
πλέον θα τις μεταδώσουμε, στη μνήμη του,
στα παιδιά μας. 

Η οικογένειά του
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ΔΙΑΟΡΑ θΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
m Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Νι-

κολάου και της Ευανθίας (εγγονή του αειμνήστου Αν-
τωνίου και Μαρίας και Δημητρίου και Αικατερίνης
Μπάρκα) σύζυγος του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
την Παρασκευή 16 Μαΐου γέννησε στα Γιάννενα ένα χα-
ριτωμένο κοριτσάκι δεύτερο βλαστό της οικογένειας.

m Στην Αθήνα στις 11 Μαϊου 2017 η Μαριάννα
ΑΠΑΡΤΟΓΛΟΥ σύζυγος Ευθυμίου ΚΑΒΕΛΑΚΗ,
γέννησε ένα χαριτωμένο και γερό αγοράκι, πρώτο βλα-
στό της οικογένειας. Ο Θύμιος είναι γιος του Γεωργίου
Καβελάκη και της Αφροδίτης Νικολ. Κονδύλη, εγγονός
της Μαρίας Μπιδέρη του Αποστόλου (γνωστού με το
παρατσούκλι "Ας Μπεί".

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή  εύχονται στους
ευτυχισμένους γονείς και παππούδες να τους ζήσουν
τα νεογέννητα.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
m Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ του Δημητρίου και της Άννας (εγγονός των αειμνήστων Νικολάου και Μαριάνθης

Δημητράκη) το Σάββατο 13 Μαϊου 2017 έδωσε αμοιβαία υπόσχεση γάμου με την αγαπημένη του ΟΛΓΑ ΚΟΥΣΟΥΡΗ
(φιλόλογος) του Πολυχρόνη και της Ιουλίας από το Σκαμνέλι Ζαγορίου.

m Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΣ του Ιωάννου και της Άννας (εγγονός των αειμνήστων Αδαμαντίου και Σταματίας
και Χρήστου και Μαρίας Πασχάλη) το Σάββατο 3 Ιουνίου 2017 έδωσε αμοιβαία υπόσχεση γάμου με την αγαπημένη
του ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΣΧΟΥ του Σπύρου και της Γεωργίας από Λεσινίτσα Β. Ηπείρου.

m Ο ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΜΑΤΑΣ του Στάθη και της Αφροδίτης (ο Στάθης συνταξιούχος των ΕΛΤΑ) εγγονός των αειμνήστων
Σπύρου Αρματά και της Δέσποινας Γκαμπάσας) Ανθυπασπιστής του Πολεμικού Ναυτικού που υπηρετεί στην Αθήνα
την 1-1-2016 έδωσε αμοιβαία υπόσχεση γάμου με την αγαπημένη του Βασιλική Παπαχατζή νηπιαγωγό από το Αγρί-
νιο.
m Η ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΠΙΔΕΡΗ του Κωνσταντίνου και της Όλγας (εγγονή του αειμνήστου Αντωνίου και της Ευτέρπης Μπι-

δέρη) φιλόλογος και αθλητικογράφος έδωσε υπόσχεση  γάμου στις 30 - 12 - 2016 με τον αγαπημένο της Θεοφάνη
Κότσια ιδιωτικό υπάλληλο από τη Ζίτσα Ιωαννίνων.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή τους συγχαίρουν και τους εύχονται καλά στέφανα.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στον πολυαγαπημένο μας γυιό και αδελφό ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟ Δημ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ (εγγονό
των αειμνήστων Μιχαήλ και Σταματίας Σιαμπίρη) ψυ-
χολόγο, ψυχαναλυτή, ενεργειακό θεραπευτή, ιδρυτικό
μέλος της Φροϋδικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος που
πήρε και το πτυχίο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης με βαθμό "ΑΡΙΣΤΑ" 9,26, συγχαίρουμε
και του ευχόμαστε να έχει πάντα επιτυχίες στη ζωή του. 

Οι γονείς του
Δημήτρης και Ιωάννα

και η αδελφή του 
Ελένη - Μαρίνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε την κ. Ελευθερία

Κλειτσινάρη Δήμου για το βιβλίο του
αείμνηστου συζύγου της ΚΩΣΤΑ
ΔΗΜΟΥ με τίτλο "ΜΝΗΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΕΣΒΗΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ" που μας έδωσε
για την βιβλιοθήκη του Μ.Ο.Σ. Βρυσο-
χωρίου. Ο ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ Γεωπόνος
- Φιλόλογος με καταγωγή από τη Βω-
βούσα αγαπούσε πάρα πολύ το χωριό
του -όπου υπηρέτησε και ως πρό-
εδρος- αλλά και την ευρύτερη περιοχή.
Αρθρογραφούσε στον ημερήσιο τύπο
των Ιωαννίνων και αντιδρούσε σθε-
ναρά σε όποια πρόταση γινόταν για την
εκτροπή των νερών του Αώου. Από
την ημερήσια εφημερίδα "ΠΡΩΪΝΟΣ
ΛΟΓΟΣ" και ημερομηνία 13-11-2008
αναδημοσιεύουμε ένα δικό του σχε-
τικό κείμενο: "ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΥΕ ΕΡΓΟ ΒΟΒΟΥΣΑΣ

Ως "έγκλημα - έγκλημα μεταλη-
στείας" σε βάρος του φυσικού μας πε-
ριβάλλοντος χαρακτηρίστηκε στα μέσα

της δεκαετίας του '90, ομόφωνα από το
Κοινοτικό Συμβούλιο Βοβούσας και με
σύμφωνη γνώμη όλων των κατοίκων
και φορέων του χωριού, το έργο της
εκτροπής του εναπομείνοντος νερού
του Αώου ποταμού για την κατασκευή
από τη ΔΕΗ του ομώνυμου υδροηλε-
κτρικού φράγματος στα όρια μεταξύ Βο-
βούσας και του Εθνικού Δρυμού της
Βάλια Κάλντας. Και ήταν ξεκάθαρες οι
θέσεις μας τότε:

- Ναι στην ανάπτυξη και την πρόοδο
της περιοχής.

- Ναι στην κατασκευή μικρών
έργων κατά μήκος του Αώου ποταμού
και σε ποικίλες άλλες παρόχθιες δρα-
στηριότητες, ύστερα από εμπεριστατω-
μένες περιβαλλοντικές και τεχνικές
μελέτες.

- Όχι στις εκτροπές των νερών των
ποταμών.

Και το έργο ματαιώθηκε. Αφού κοι-
νωνική συναίνεση δεν υπήρξε".

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
mΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΠΑ του Ιωάννου και της

Ευαγγελίας (εγγονή του Κωνσταντίνου και Σπυριδού-
λας Κασσαβέτη) αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την
Πέμπτη 30 Μαΐου 2017 σε ειδική τελετή του Πανε-
πιστημίου ορκίστηκε και πήρε το πτυχίο.
m- H Γεωργία Τσιομίδη του Κων/νου και της Σταυ-

ρούλας Βασιλείου, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις μεταπτυχια-
κές σπουδές της στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και
ανθρώπινου δυναμικού (MSc Business Management and
Human Resource Management) του Πανεπιστημίου Νά-
πιερ του Εδιμβούργου (Edimburgh Napier University) και
στις 30 Ιουνίου 2017 σε επίσημη τελετή στο Εδιμβούργο της
Σκωτίας, έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο και της απονεμή-
θηκε ο μεταπτυχιακός τίτλος.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή τη συγ-
χαίρουν ολόψυχα για την επιτυχή ολοκλήρωση των
σπουδών τους τους εύχονται καλή σταδιοδρομία στο
δύσκολο στίβο της ζωής.

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ
Πέρασαν πολλά τα χρόνια

βροχερό το φθινοπώρι
το χωριό που αγαπάμε
ονομάσθη ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

•••
Ένα χωριό απ' τα πολλά

που είναι στο Ζαγόρι
ορεινό, μακρινό θέλουν
όμως να το δούνε όλοι

•••
Θα αναφέρω λίγα απ' όλα
απ' αυτά που έχει τώρα

Έχει τοξοτά γεφύρια
καλλιτεχνικά στολίδια
έχει ομορφιά και χάρη

και ευεργέτη ΧΡΗΣΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
•••

Έχει πλούσια πανίδα
βουνά πασίγνωστα

της Πίνδου το καμάρι
Τσουκαρόσια και Γκαμήλα

•••
Έχει ορίζοντα μεγάλο
φυσικό το περιβάλλον

γι' αυτό το θαυμάζουν όλοι
κυρίως ξένοι οδοιπόροι

•••
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ - ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Είσαι πρώτο στο Ζαγόρι
έχεις πλούσια ιστορία

του '40 - '43
Έχεις πανελλήνια
ονόματα γνωστά

και πλατάνι που σου
θυμίζει πολλά

•••
Τελευταία και το κλείνω

με τις βρύσες - τα νερά σου
γεια σου ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

αιώνια θα σε θυμούνται όλοι.
Στελλάκιας

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΟΙΡΕΣ
ΤΟΥ  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Από αρχαιοτάτων χρόνων ο άνθρωπος έπλαθε
διάφορους μύθους, ιστορίες, προλήψεις κ.λ.π. Έτσι
δημιουργήθηκε και ο μύθος της μοίρας. Η λέξη
ΜΟΙΡΑ προέρχεται από το ρήμα ΜΟΙΡΑΖΩ. Η λαϊκή
παράδοση λέει πως οι Μοίρες ήταν τρεις αδελφές
γριές και για άλλους νέες που καθόριζαν το μέλλον
κάθε ανθρώπου.

Ήταν κόρες του Δία και της Νύχτας. Κρατού-
σαν μεγάλα Βιβρία, μπαίναν τη νύχτα στα δωμάτια
της λεχώνας με τη γέννηση του μωρού και καθό-
ριζαν το μέλλον και την τύχη του. Ο Ησίοδος τον 8ο
π.Χ. αιώνα αναφέρει πως οι τρεις αδελφές ήταν: Η
Κλωθώ, έκλωθε το νήμα της ζωής κάθε ανθρώ-
που. Η Λάχεσις: Μοίραζε τους κλήρους και την
τύχη, ότι έλαχε στην καθένα και η Άτροπος. Η από-
φασή της δεν άλλαζε και έκοβε το νήμα της ζωής.
Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον Ησίοδο και τη λαϊκή
παράδοση η Κλωθώ γνέθει, η Λάχεσις τυλίγει το
αδράχτι την κλωστή, κάθε τυλιξιά είναι ένας χρόνος
ζωής και όταν τελειώσει το μοίρασμα η Άτροπος
με το ψαλίδι κόβει το νήμα της ζωής. Αν η κλωστή
σπάσει προτού τελειώσει το μοίρασμα τότε οι τρεις
Μοίρες φεύγουν και το παιδί θα ζήσει τόσα χρόνια
όσες τυλιξιές έχει το αδράχτι και θα γίνουν όσα
πρόφτασαν να μοιράσουν. Ακόμη και σήμερα πολ-
λές Λεχώνες και γριές πιστεύουν στις τρεις Μοίρες
και στις προλήψεις και αφήνουν πάνω στο τραπέζι
διάφορα γλυκά κ.λ.π. και τρεις καθέκλες να καθί-
σουν οι τρεις Μοίρες να ευχαριστηθούν και να γρά-
ψουν καλύτερη τύχη για το Μωρό. Σύμφωνα με
την παράδοση έχουμε πολλές φράσεις για τη
Μοίρα όπως:

Τα τρία κακά της Μοίρας μου, ότι γράφει δεν
ξεγράφει, αυτή ήταν η μοίρα μου, είχε τύχη βουνό,
η τύχη του γύρισε την πλάτη και άλλες πολλές τέ-
τοιες φράσεις. Βέβαια ο άνθρωπος τις περισσότε-
ρες φορές καθορίζει μόνος του την τύχη και βέβαια
ο Θεός που έχει την δύναμη να ρυθμίζει την Μοίρα
και την τύχη των ανθρώπων και να τους καθοδη-
γεί.

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Στόμιο (Στενή δίοδος ποταμού)

το στενότερο σημείο του ποταμού
Αώου από όπου πήρε την ονομασία
η Μονή Παναγίας Στομίου.

Πριν το 1774 το Μοναστήρι ήταν
στην απέναντι πλαγιά που λέγεται
Παλαιομονάστηρο και ιδιοκτησία
της Κόνιτσας. Σύμφωνα με φθαρ-
μένες επιγραφές στη Μονή και διά-
φορα τούρκικα φιρμάνια στη
σημερινή του θέση μεταφέρθηκε το
1774. Η Νέα Μονή κτίστηκε από
Βρυσοχωρίτες και ανήκε "απο-
κλειστικά" στην Κοινότητα Βρυσο-
χωρίου (τότε Λεσινίτσα) καθόσον
ήταν εντός των ορίων της Κοινότη-
τας. Σύμφωνα με γραπτά κείμενα
και φιρμάνια το 1797-1811 η
υπόθεση εκδικάστηκε με αντίδικο
τον Μπέη της Κόνιτσας ΙΣΜΑΗΛ
ΜΠΕΗ (δεύτερος ξάδελφος του
Αλή Πασσά) και η Μονή παρέμεινε
αποκλειστικά στην Κοινότητα
Βρυσοχωρίου (Λεσινίτσας).

Ακολούθησαν και πολλές άλλες
δίκες διότι η Κόνιτσα στερούνταν
πόσιμου νερού.

Στη δεκαετία του 1930 με δι-
καστική απόφαση παραχωρήθηκε
η τοποθεσία της Μονής έως και το

ρέμα της Δέσης προκειμένου να
υδροδοτηθεί η πόλη της Κόνιτσας.

Στις 28 Μαΐου 2011 στην επί-
σκεψή μας - εκδρομή που πραγμα-
τοποίησε ο Σύλλογός μας ο
Ηγούμενος της Μονής πατήρ Κο-
σμάς Σιώζιος μας καλωσόρισε με
τα λόγια "Άκουσα και διάβασα
πως το Μοναστήρι ανήκε κάποτε
στο Βρυσοχώρι και να που σή-
μερα γνωρίζω τα πραγματικά
αφεντικά μου. Ο Θεός να σας
έχει καλά και αιώνια ανάπαυση
στους προγόνους σας που κτί-
σανε αυτό το θαύμα".

Έχουν γραφτεί πολλά για το Μο-
ναστήρι Στομίου, όμως σχεδόν τί-
ποτε για την προέλευσή του.

Δεν διεκδικούμε τίποτα. Απλά
για την αποκατάσταση της αλήθειας
ας αναφέρεται κάπου-κάπου και η
πατρότητα της Μονής. Καλύτερα
που παραχωρήθηκε στην Κόνιτσα
και σώζεται, λειτουργεί έως σή-
μερα διότι λόγω μεγάλης απόστα-
σης και δύσκολης πρόσβασης από
το χωριό και τη βαριά κληρονομιά
που έχουμε σε εκκλησίες ίσως σή-
μερα να μην υπήρχε το Μοναστήρι.

Ευθύμιος Πουποβίνης
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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 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

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2017 “Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 16σελ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Πετροπούλου Αδαμαντία                    100 ευρώ

Σίγκα Αικατερίνη                                       80,88 ευ.

Δούμας Ιωάννης                                        50 ευρώ

Κανάκης Γεώργιος                                    50 ευρώ

Μπρουσκέλης Χρήστος του Νικολάου      50 ευρώ

Παπαποστόλου Χαράλαμπος                     50 ευρώ 

Σμυρλής Ιωάννης                                      50 ευρώ 

Καφέτσου – Παπάζογλου Έλλη                 40 ευρώ 

Πάντος Κωνσταντίνος                               40 ευρώ 

Δράκος Βασίλειος                                     30 ευρώ 

Ζαμπάκος Μιχαήλ                                      30 ευρώ  

Τσιομίδης Δημήτριος (Βέροια)                 25 ευρώ 

Βακάρος Κίμωνας                                      20 ευρώ 

Γκουντρομίχος Χρήστος                            20 ευρώ 

Δρομπουλιανούδη Νικολέτα                     20 ευρώ 

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος του Δ.           20 ευρώ 

Κλιτσινάρη – Δήμου Λίτσα                        20 ευρώ 

Μπλήντας Ζήσης                                       20 ευρώ 

Νούτσου – Βλάχου Δέσποινα                    20 ευρώ 

Σιαμπίρης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου 20 ευρώ 

Σιαμπίρης Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου 20 ευρώ 

Σίψιας Ιωάννης                                         20 ευρώ 

Τάφα Δέσποινα                                          20 ευρώ 

Χαντόλιος Στέργιος                                   20 ευρώ 

Σίψια Βασούλα                                          15 ευρώ 

Σίψια Μαριγώ                                            15 ευρώ 

Γούρης Αθανάσιος του Μηνά                    10 ευρώ 

Μάρκου Κωνσταντίνος                              10 ευρώ 

Μάρκου Παναγιώτης                                 10 ευρώ 

Ματσής Γεώργιος                                      10 ευρώ 

Σιάχος Αχιλλέας                                        10 ευρώ 

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 26-6-2017

Α΄ 
-  Η οικογένεια ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΡΕΜΟΥ (Γιάννενα) προσέ-

φερε χίλια (1.000) ευρώ αντί μνημοσύνου του πολυαγαπη-
μένου τους πατέρα και παππού Ιωάννη Ρέμο. 

- Τα αδέλφια ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ και ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑ-
ΠΡΑΝΤΖΙΟΥ προσέφεραν (50) ευρώ στη μνήμη της εξαδέλ-
φης τους Μαρία Κασσαβέτη – Βούρβου. 

- Η κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΥΦΗ (Χαλκίδα) προσέφερε
πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Ηλία
Μπούφη 

- Ο κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΣ κάτοικος Μοναχι-
τίου Γρεβενών, προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη
της συζύγου του Αλεξάνδρας Αντ. Σταματιάδη και των
αδελφών της Χρυσούλας, Μιχαήλ και Χρήστου. 

- Η οικογένεια ΠΟΛΥΖΩΗ ΒΑΚΑΡΟΥ (Βρυσοχώρι)
προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του ανιψιού και
εξαδέλφου Στέργιου Θεοφ. Βακάρου. 

- Άγνωστη προσέφερε είκοσι (20) ευρώ. 
Β’ 

Αντί Στεφάνου στη μνήμη Ευανθίας (Βάσω) ΒΑΣΔΕΚΗ 
- Τα παιδιά της ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ και ΑΣΠΑΣΙΑ (Γιάν-

νενα) προσέφεραν διακόσια (200) ευρώ 
- Η οικογένεια ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΥ (Βρυσο-

χώρι) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη της θείας
τους. 

- Η οικογένεια ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΡΚΑ (Βρυσοχώρι)
προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη της γειτόνισσας 

- Η κ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΠΙΡΗ (Βρυσοχώρι) προσέφερε
είκοσι (20) ευρώ στη μνήμη της θείας 

- Η οικογένεια ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΣΙΑΜΠΙΡΗ (Βρυσο-
χώρι) προσέφερε είκοσι (20) ευρώ 

Γ’ 
Αντί στεφάνου στη μνήμη ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεω. ΓΚΑΡΑΝΗ 
- Η οικογένεια ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΤΣΗ – ΤΣΙΟΚΟΥ

(Αμερική) προσέφερε πεντακόσια (500) ευρώ στη μνήμη
του εξαδέλφου και θείου 

- Η οικογένεια ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Θάνου) Κυρίτση (Γιάν-
νενα) προσέφερε εκατό (100) ευρώ στη μνήμη του εξαδέλ-
φου και θείου 

- Η οικογένεια ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αποσ. ΓΚΑΡΑΝΗ (Αθήνα)
προσέφερε εκατό (100) ευρώ στη μνήμη του εξαδέλφου και
θείου 

- Η οικογένεια ΣΤΑΥΡΟΥ Αποσ. ΓΚΑΡΑΝΗ (Γιάν-
νενα) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του εξα-
δέλφου και θείου 

- Η οικογένεια ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΩΚΑ (Γιάννενα) προσέ-
φερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του εξαδέλφου 

- Η οικογένεια ΠΕΤΡΟΥ ΔΟΓΟΡΙΤΗ (Γιάννενα) προ-
σέφερε τριάντα (30) ευρώ στη μνήμη του θείου τους 

- Ο κ. ΚΙΜΩΝ ΒΑΚΑΡΟΣ (Καλαμάτα) προσέφερε τριάντα (30) ευρώ στη μνήμη του πατέρα του ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Μπακιρτζόγλου Ιωάννης        20 ευρώ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚλΗΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤηΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤηΣη 

ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ στον αγιο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

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

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
26Η ΓΙΟΡΤΗ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Γ. ΚΑΡΑΝΗ 

- Ο κ. Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος (Αθήνα) προσέφερε τρια-
κόσια ευρώ (300) 

- Η κ. Καίτη Γκαράνη σύζυγος Στυλιανού (Αθήνα) προσέφερε
διακόσια ευρώ (200)

- Η κ. Λιλίκα Γκαράνη και ο κ. Κωνσταντίνος Χριστοδουλά-
κης (Αθήνα) προσέφεραν διακόσια ευρώ (200)

- Ο κ. Πανταλέων Μαργαρίτης (Αθήνα) προσέφερε διακόσια
ευρώ (200)

- Η κ. Καλλιόπη Κουρουθανάση (Αθήνα) προσέφερε εκατό
ευρώ (100) 

- Η οικ. Δημητρίου Μπούκη (Αθήνα) προσέφερε εκατό ευρώ
(100)

- Η κ. Βασιλική και η κ. Λίτσα Μπούκη (Αθήνα) προσέφεραν
εκατό ευρώ (100)

- Η οικ. Κλέαρχου Μωραϊτη (Αθήνα) προσέφεραν εκατό
ευρώ (100)

- Ο κ. Κωνσταντίνος Τρούγκος (Αθήνα) προσέφερε εκατό
ευρώ (100) 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΕΠΙΜΕλΕΙΑ
Την επιμέλεια της τελευταίας σελίδας της εφημερίδας, που αφορά τις προσφορές, δωρεές και συνδρομές για Εκκλησίες του
χωριού και του Συλλόγου, επιμελούνται αντίστοιχα ο ταμίας της Εκκλησιαστικής Επιτροπής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ
(Πινδάρου 15 τ.κ. 45 333 Ιωάννινα τηλ.: 2651038097 και 2653022785) και ο Ταμίας του Συλλόγου κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ (Ιγνα-
τίου Άρτας 14 τ.κ 45 333 τηλ.: 26510 24605 Ιωάννινα). Συνδρομές, προσφορές και δωρεές που αποστέλλονται με ταχυδρομικές
επιταγές να εκδίδονται στο ΟΝΟΜΑ του ΤΑΜΙΑ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του Συλλόγου, και όχι στο Σύλλογο, Εφημερίδα
και Εκκλησία, διότι η αξαργύρωσή τους είναι δυσχερής.

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε θερμά τους συγχωριανούς και φίλους που επιθυμούν να κάνουν δωρεά σε κάποια εκκλησία να επι-

κοινωνούν με την Εκκλησιαστική Επιτροπή, διότι σε πολλές εκκλησίες υπάρχουν αρκετά ίδια είδη που πλεονάζουν
(καντήλια - εικόνες κλπ). Για τον I. Ν. Αγίου Χαραλάμπους αυτό που προέχει είναι να συγκεντρωθούν χρήματα για
την επανατοποθέτηση του τέμπλου και για στασίδια καθ' όσον υπάρχουν τα υπόλοιπα είδη από κτίσεως του Ι.Ν.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή


