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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
2. Τα Ασκηταριά
Στα παλιά χρόνια, ίσως τον 17ο τον 18ο
και τον 19ο αιώνα ή και νωρίτερα, υπήρχαν στη γεωγραφική έκταση του χωριού
μας τρία Ασκηταριά.
Τα Ασκηταριά βρίσκονταν στο δάσος,
στο δυτικό μέρος του χωριού και στο
ορεινό μονοπάτι που συνέδεε το χωριό
μας με την Κόνιτσα, μέσω των περασμάτων της Γκαμήλας και του Αβάλου. Ηταν
τόσο απομωνομένα, περιπου δύο ώρες
μακριά απ΄οτο χωριό και άλλους οικισμούς και τόσο καλά προστατευμένα
απ΄την άγρια φύση, που περισσότερο για
καταφύγια κατατρεγμένων ανθρώπων
έμοιαζαν, παρά για σκήτες θρησκευόμενων ανθρώπων. Φυσικά δεν αποκλείεται
και το δεύτερο. Αλλά όπως η συλλογική
μνήμη, έφτασε ως τις μέρες μας, μόνο για
μικρά διαστήματα ζούσαν καλόγεροι.
Οταν στα Ασκητάρια υπήρχαν άνθρωποι,
με όποια ιδιότητα κι αν ήταν έπρεπε
οπωσδήποτε να στηρίζονται από κατοίκους του χωριού με τρόφιμα και ρουχισμό. Χωρίς αυτή τη στήριξη ήταν
αδύνατον να ζήσουν.
Ο Νικόλαος Εξάρχου στο βιβλίο του «το
Βρυσοχώρι» έκδοση 1975 γράφει για τα
Ασκητάρια:

«Το Ασκηταριό Γκρόνιτσης
Το πρώτο και αρχαιότερο ασκηταριό του
χωριού μας που σώζεται, ευρίσκεται στην
τοποθεσία «Γκρόνιτσα» μπροστά της εκκλησίας του Μοναστηριού της Αγίας
Τριάδος, συνέχεια της θολωτής σπηλιάς.
Σύμφωνα με την πέτρα του τοίχου, που
διάβασα μπροστά από 45 χρόνια, κτίστηκε του έτος 1238. Εις την πέτραν
αυτήν διακρίνονται σήμερον μόνον οι δύο
πρώτοι αριθμοί.
Εκεί στο βάθος της σκοτεινής σπηλιάς

κατοικούσαν οι ασκητές ή «ερημίτες»
όπως λεγόταν. Αυτοί περνούσαν σκόπιμη
ζωή γεμάτη στερήσεις, αποφεύγοντας
κάθε επικοινωνία με ανθρώπους. Βρίσκονταν βυθισμένοι σε απόλυτη υλική
εξαθλίωση και συντηρούνταν τρώγοντας
χόρτα, φρούτα, μέλι άγριον και από τη φιλανθρωπία των περαστικών κυνηγών ή
άλλων ανθρώπων...

Το Ασκηταριό Βουλτσιούτουρου
Το δεύτερο Ασκηταριό είναι στη θέση
«Βουλτσιούτουρου» μέσα στη μεγάλη
σπηλιά του βράχου, κάτωθι του δρόμου
που οδηγεί προς τον «Αβάλον». Εκεί αναβλύζει μικρή πηγή δροσερού νερού.
Το Ασκηταριό αυτό δεν είχε περισσότερο
από 100 χρόνια ζωή. Εγκαταλήφθηκε ελλείψει ασκητών, οι οποίοι άλλοι πέθαναν
και άλλοι έφυγαν.
Ύστερα από πολλά χρόνια ερημώσεως,
κατά την εποχή του φόβου, όταν άρχισαν
οι βίαιοι εξισλαμισμοί από τους Τούρκους,
η σπηλιά αυτή ξαναζωντάνευσε. Ευρέθησαν τρεις ξένοι μοναχοί από την Ανατολικήν Θράκην, οι οποίοι ξεκίνησαν μαζί με
το συγχωριανό μας Μίχον Φιλτσίκον, που
εταξίδευε εκεί, και ήρθανε στο χωριό μας
χάριν ασφαλείας με αποκλειστικόν σκοπόν
να εγκατασταθούν εις τας τοποθεσίας
«Γκρόνιτσα» και «Βουλτσιούτουρου» να
καλλιεργήσουν τα χωράφια που ήσαν όλα
ποτιστικά, για να αποζήσουν με τα προϊόντα.
Αυτοί οι μοναχοί ήσαν οι αδερφοί Ιωακείμ, Χρύσανθος και η μικροτέρα των
αδελφή Στασιανή.
Το χωρίο τους δεχθηκε πρόθυμα και εγκαταστάθηκαν στη σπηλιά του Ασκηταριού
και διετήρησαν σε καλή κατάσταση το
Ιερόν (Σκήτη) μέχρι την ημέρα που κτίστηκε το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος.

Για τις γεωργικές τους εργασίες προμηθεύτηκαν και ένα γαϊδουράκι. Εις τους τόσους
αιώνες της ιστορίας του το ιερόν (Σκήτη) ο
ίδιος πεσμένος ξηρότοιχος που το περιβάλλει, τον οποίον οι ασκητές κατ’ αρχήν
το έκτισαν και αργότερον οι μοναχοί το διατήρησαν σώζεται και σήμερον και εξακολουθεί να παραμένει ως αρχαιολογικόν
ερείπιον με τους ξύλινους στύλους πεσμένους καταγής, που δεν έχουν ακόμη σαπίσει, διότι είναι δάδινοι.
Τοιουτοτρόπως φαίνονται και σήμερα τα
λείψανα του δεύτερου Ασκηταριού μας,
που τόσοι και τόσοι κυνηγοί και ορειβάτες
κοιμήθηκαν εκεί στη σπηλια, σεβάστηκαν
τους ιερούς ξύλινους στύλους και κανείς
δεν τόλμησε να τους πετάξει στη φωτιά.
Δεν ειχαν κοινό μαγείρεμα. Κάθε ασκητής
είχε μόνος του την φροντίδα της ατομικής
διατροφής του.
Είχαν αποκλείσει την γυναίκα όχι μόνον
να παραμείνει αλλά ούτε καν να περνά
από εκει.
Έδωσαν τον χαρακτηρισμό ότι είναι ένας
τόπος «όπου όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν,
αλλ’ όπου δε γεννιέται κανείς».Οι ασκηταί
που ζούσαν εκεί εκλέγανε έναν προϊστάμενον και ονομαζόταν «Δίκαιος».
Το ιερό λεγόταν Σκήτη ή «Κυριακόνη». Η
σπηλιά του βράχου, η θολωτή, όπου κοιμότανε, λεγόταν «Κοινόβιος Σκήτης».

3. Το Ασκηταριό των Διαμανταίων
Το τρίτο, κατ’ ευφημησμόν λεγόμενο
«Ασκηταριό των Διαμανταίων» που
αποτελείται σήμερα από μία πεσμένη καλύβη κτισμένη με πέτρα ξηροντούβαρο
διαστάσεων 2χ2 ½ μέτρων, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα κρησφύγετο των
αδελφών του Μάντη Διαμάντη (Νίκου και
Γεωργίου) που την είχαν κτίσει οι ίδιοι το
έτος 1841, όσαν καταδιώκονταν από τους

Τούρκους και βρέθηκαν αναγκαστικά ως
«ασκηταί», ενώ δεν ήταν τοιούτοι. Αυτή η
καλύβη βρίσκεται πάνω από την τοποθεσία «Γρόνιτσα» Αγίας Τριάδος στους
απόκρημνους βράχους που μόνον αγριόγιδοι και οι κυνηγοί αυτών μπόρεσαν να
περάσουν απ’ εκεί.
Και τελειώνει ο Νίκος Εξάρχου: Υπάρχει
μόνο η φυσική σπηλιά στο Βουλτσιουτούρου, χωρίς κανένα ίχνος ανθρώπινης δραστηριότητας.
Εις την πεσμένην, αλλά ιστορική αυτή καλύβη εκοιμήθηκα και εγώ επί 4 ημέρας,
ανάβοντας φωτιά τη νύχτα, από 1ης μέχρι
4ης Νοεμβρίου 1943 σε ώρες χαλεπές για
τον τόπο μας»
Σήμερα σώζεται μόνο το Ασκηταριό της
Γκρόνιτσας. Υπόγειο, σκοτεινό και υγρό,
έχει υποστεί σημαντικές φθορές τόσο
απ΄οτο χρόνο, όσο και απ΄τις ανθρώπινες
παρεμβάσεις.
Βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, που είναι
δύσκολη ως και επικίνδυνη η επίσκεψη
στο χώρο του.
Όμως τα τρία Ασκηταριά πλούτιζαν τις συζητήσεις των κατοίκων του χωριού, για
πάρα πολλά χρόνια, με μύθους, ιστορίες,
κατορθώματα και διηγήσεις που ήταν δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τι ήταν αληθινό
και φανταστικό.
Έντονη ήταν η φήμη πως στη σπηλιά
Βουλτσιούτουρου ξεχειμώνιασε κάποτε ο
Νταβέλης. Ακόμη κι ο Αλή Πασάς, πριν
γίνει πασάς, έλεγαν και σε κάποιον χρόνο
δύσκολο για τη ζωή του, έζησε στα Ασκητάρια του χωριού μας. Οι κάτοικοι τον στήριξαν, το βοήθησαν και το φρόντισαν.
Απόκτησαν έτσι τη συμπάθειά του και ανταπέδωσε τη φιλοξενία που του πρόσφεραν, με την εύνοια που έδειχνε στους
Λεσιντσιώτες (Βρυσοχωρίτες όταν έγινε
πασάς.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Καλό Καλοκαίρι

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΟΥ Μ.Ο.Σ. ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Π

άσχα Ιερόν – Πάσχα μέγαΠάσχα των πιστών. Παρά
τον πολύ καιρό πριν το Πάσχα αν
και Άνοιξη «Απρίλη» η Μ. Εβδομάδα κα το Πάσχα πολλές βροχές και κρύο. Όμως αυτό δε μας
εμπόδισε να γιορτάσουμε και
φέτος το Πάσχα.
Κυριακή των Βαϊων θεία λειτουργία στον Α.Ν. Αγίου Δημητρίου
Βάγια από τον Ιερέα μας Πατέρα
ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ και μπαίνουμε στο πνεύμα της Μ. Εβδομάδας των παθών.
Απόγευμα Μ. Δευτέρας – Μ. Τρίτης και Μ. Τετάρτης το πανάρχαιο έθιμο του χωριού μας,
μοναδικό στην Ελλάδα) «Θέσχουρε», δηλαδή θεός σχωρέστον. Πένθυμος ο χτύπος της

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛ. ΜΠΑΡΚΑ

καμπάνας του Αγίου Χαραλάμπους τα παιδιά μνημονεύουν
από ειδικό βιβλίο όσοι αρρένες
(δεν είναι γνωστό γιατί μόνον)
έχουν φύγει από τη ζωή (ευεργέτες – αγωνιστές απλοί άνθρωποι)
σε προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας μας έχουν γραφτεί αρκετά για αυτό το έθιμο).
Μ. Πέμπτη λειτουργία στον Αγιο
Δημήριο (Θεία Κοινωνία) και μετά
τη λειτουργία τα παιδιά του χωριού που συμμετείχαν στο Θέσχουρε με το καλαθάκι παίρνουν
από τα σπίτια αναφωνόντας τη
λέξη «θέσκουρε» μαζεύουν
άσπρα αυγά και φιλοδωρήματα
σαν ανταμοιβή για τον κόπο τους.
Συνέχεια στη σελ. 8

Ό

Στο Βρυσοχώρι

πως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος ο Μ.Ο.Σ. του χωριού
μας διοργάνωσε και πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο 10
και 11 Μαϊου 2014 διήμερη εκδρομή στη γειτονική Αλβανία.
Με σύμμαχο ο υπέροχος καιρός
η μαζική συμμετοχή και η καλή
διάθεση των Βρυσοχωριτών, και
αναχώρηση το Σάββατο νωρίς
το πρωί από το ΑΛΣΟΣ των
Ιωαννίνων.
Έναν απλό χαιρετισμό από τον
πρόεδρο του Μ.Ο.Σ, τον οδηγό
του λεοφωρείου και ιδιοκτήτη
του ταξιδιωτικού πρακτορείου
(KONI TRAVEL) κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΖΙΑΒΡΑ, μας καλημέρισε και μας
έδωσε τις πρώτες πληροφορίες

για το διήμερο ταξίδι μας καθόσον πραγματοποιεί τακτικά αυτό
το δρομολόγιο.
Πρώτος μας σταθμός το τελωνείο της Κακαβιάς.
Μία επίσκεψη και σχετικά
ψώνια από τα αφορολόγητα, τον
προβλέπομενο έλεγχο (ταυτοτήτων- Διαβατηρίων) παραλαμβάνουμε τον πρώτο ξεναγό μας
πατέρα ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΚΑΡΚΑΣΙΝΑ από το Αργυρόκαστρο και
μπαίνουμε στην Αλβανία.
Η πρώτη μας εικόνα: Ενώ ο Ελληνικός χώρος είναι κατάφυτος
με μεγάλη βλάστηση, ο Αλβανικός κάπως απογυμνωμένος.
Συνέχεια στη σελ. 10
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΙΑΝΝΟΥ–ΣΙΑΝΝΙΔΗ

Η

οικογένεια Σιάννου είναι μία πολύ 1) Ο ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 2) Ο ΙΩΑΝΝΗΣ3) Ο τρεύτηκε τη Μαρία Γ. Ζουμπούλι και απέ- μητέρας τους.
παλιά οικογένεια του χωριού μας και ΓΕΩΡΓΙΟΣ
κτησαν τρεις κόρες τη Σταματία σύζυγο του Επίσης, ο γιος της ο κ. Θάνος Κυρίτσης,
τα μέλη της έχουν σημαντική 1) Ο ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ παντρεύτηκε τη ΒΑΣΙ- Βρυσοχορίτη Γιώργου Γκαράνη τη Σοφία σύ- καθηγητής Νευρολογίας στο Πανεπιστηπρσφορά στην κοινωνική, θρησκευτική, οι- ΛΙΚΗ ΚΛΙΕΤΣΟΥ και απέκτησαν τρία παιδιά ζυγο του Πέτρου Κυρίτση και τη Χαρίκλεια μιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ανακαίνισε
το σπίτι της μητέρας του και με την οικογένεια
β) τη Χρυσώ και γ) τη σύζυγο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΙΑΝΝΟΣ
κονομική και πολιτιστική ζωή του χωριού μας. α) τον Αναστάσιο
του Μαμάτα.
Σε ερανική κατάσταση του 1826 που έγινε Μαρία.
Από τις αρχές του 20ου αιώνα ο Νίκος Σιαν- του επισκέπτεται συχνά το χωριό.
στην Κωνσταντινούπολη, μεταξύ των Βρυσο- 2) Ο Αναστάσιος παντρεύτηκε τη ΜΑΡΙΑ Γ. νίδης ταξίδευε στη Θεσσαλία. Αρχικά στο Βε- Β) Ο Γεώργιος. Παντρεύτηκε την Ακριβώ
χωριτών, για την ενίσχυση του Αγίου Χαρα- ΛΑΦΑΖΑΝΗ. Απέκτησαν δύο παιδιά το Γε- λεστίνο, στο Μ. Μοναστήρι και στο (Τσίβω) Σιαμπίρη απέκτησαν δύο παιδιά, το
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΑΝΝΙ∆ΗΣ(1835
- 1913)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γιάννη (1902...1922) που υπηρετώντας τη
μικρός
και το Καζακλάρ.
λάμπους, είναι και τα ονόματα τουΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
«Νίκο ώργιο (1909...) που πέθανε
Βασιλική Κλίτσιου
Χάιδω
∆ηµητράκη
το
γεννεαλογικό
δέντρο στη
σελτου
2. σκοτώθηκε στη Μ. Ασία και τη
θητεία
Χαράλαμπο (1922...) Ο Χαράλαμπος 15 Τελικά εγκαταστάθηκε στη Λάρισα.
Σιάννο» και «Τάση Σιάννο».
Χάιδω.
περίπου
χρόνων
ακολούθησε
ένα
μπουλούκι
Τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι, αν επέστρεψαν
Όμως η σκέψη του, η καρδιά του, η μεγάλη
στο χωριό ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ανθρώπων που πέρασε από το χωριό μας του αγάπη ήταν πάντοτε το χωριό, το Βρυσο- Η Χάιδω, δισέγγονη του γενάρχου Αναστασίου Σιάννου, παντρεύτηκε τον επίσης δισέγΝΙΚΟΛΑΟΣ
(1875-1970)
και κανείς ΧΡΥΣΩ
ποτέ δεν έμαθε κάτι για την
τύχη χώρι
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
για τη ζωή τους
δεν υπάρχει.(1880-...)
του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1881 - ...)
παντρεύτηκε
Σταµατία Κασσαβέτη
γονο του γενάρχη, τον Γεώργιο Ν. Σιάννο.
Μαρία
Γ. Λαφαζάνη
Προφανώς ήταν
πρόγονοι
του Γενάρχη της του.
Φρόντιζε
για
τη
λύση
των
προβλημάτων,
επιΑκριβή
Αν.
Σιαµπίρη
στον Αµπελώνα Λάρισας
Μαρια Γ. Ζουµπούλη
οικογένειας του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ Β) Η Χρυσώ παντρεύτηκε στο Καζακλάρ και κοινωνούσε με το Δ.Σ. της αδελφότητας και Ήταν η μητέρα του Νίκου, της Σταματίας συκανείς δεν ξέρει κάτι για την οικογένειά της.
που πρέπει να γεννήθηκε γύρω στο 1830.
δεν έλλειψε κανένα καλοκαίρι από το χωριό. ζύγου του Μιχάλη Σιαμπίρη και της Ελένης,
συζύγου του Γιάννη Καραγιαννόπουλου.
Γ)
Η
Μαρία
παντρεύτηκε
τον
Ιωάννη
Ρέμο
Σήμερα ενώ υπάρχουν πολλοί άνθρωποι
Διέθεσε σημαντικά ποσά
για τις ανάγκες της
ΙΩΑΝΝΗΣ (1902-1922) 3) Ο Γεώργιος. Δεν είναι γνωστό το όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1909-...)
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
(190-1901)
και
οι
απόγονοι
τους
γράφτηκαν
στο
83
Χάιδω
που έλκουν την καταγωγή από αυτή την οιαδελφότητας «Αγάπη»
και «Ελπίς»
το
Σκοτώθηκε
στηπριν
Μ. Ασία
της γυναίκας
του. Είχε
έναν γιο τον ΝιΠέθανε νέος
Ρέµος μας.
∆εν άφησε1940
απογόνους
της εφημερίδας
Γεώργιος
Ν. όμως
Σιάννος
κογένεια, μόνο ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΣΙΑΝΝΟΣ, φύλλοΙωάννης
και με δικά του έξοδα έγινε
το καλντερίμι
στρατιώτης
κόλαο που παντούτηκε τη Σταματία Δια2)
Ο
Ιωάννης
παντρεύτηκε
τη
μοναχοκόρη
που ζει με την οικογένειά του στο Βόλο και η
από τη Μικρή Παναγία ως την οικία Πέμαντή. Απόκτησαν δυο γιους
αδερφή του ΧΑΡΟΥΛΑ Ν. ΣΙΑΝΝΟΥ ΣΚΑΡ- του Δημήτρη Δημήτρανη τη Χάιδω. Πήγε τσιου.
στο σπίτι της οικογένειας, που ήταν Όταν ο από θυγατέρα γαμπρός του, αείμνη- α) τον Αναστάσιο και
ΛΑΤΟΥ, που ζει στη Λάρισα φέρουν το επί- γαμπρός
ΚΩΣΤΑΣ (1881-..)
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
β) τον Γεώργιο ΝΙΚΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
στον
κάτω
Μαχαλά
και άλλαξε το επίθετο
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1922-...)
Βασιλική
∆ούµα
θετο της οικογένειας.
στος Γεώργιος Στ. Γκαράνης,
με έξοδά του Α) Ο Αναστάσιος παντρεύτηκε τη μοχανοΓιώργος Γκαράνης
Καίτη Περίδου
Ευαγγελία Μπλέκα
∆έσποιναΜπαράκα
από
Σιάννος
σε
Σιαννίδης.
Τα σπίτια των οικογένεια Σιάννου ήταν στον
κατασκεύασε το υδραγωγείο της Κούτσας κόρη του Στέργιου Σημίτη και πήγε εσώγαμΟ Ιωάννης Αν Σιαννίδης πρόσφερε σημανΠέρα μαχαλά και κτισμένα όλα στη σειρά,
για την ύδρευση ου Κάτω Μαχαλά, ο Νίκος βρος στο σπίτι της. Απόκτησαν μια κόρη τη
τικά ποσά στην Αδελφότητα «Αγάπη» το
από το σπίτι του κ. Γιάννη Ρέμου ως το σπίτι
Σιαννίδης είχε την επιστασία και την φόντια Σταματία, που παντρεύτηκε τον Ευάγγελο
Δ.Σ. τον ανακύρηξε
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ έυεργετη και στο θάνατό
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
της οικογένειας Ρούσου.
του έργου παρά το προχωρημένο
της ηλικίας Τσιάμη και ήταν
η μητέρα του Στέριου, του
του
στις
25-10-1913
πραγματοποίησεΠέτρος
διάφο- Κυρίτσης
∆εν άφησε απογόνους
Εφη ∆όβα
Μιχάλης
Σιαµπίρης
Όλα αυτά τα ∆έσποινα
σπίτια και Παπαγιώτη
οι βοηθητικοί τους
του και των προβλημάτων υγείας
που είχε.
Βασίλη,
της
Μαριάνθης
Σπυροπούλου, της
ρες εκδηλώσεις προς τιμήν του και στη
χώροι, κάηκαν από τους Γερμανούς.
Την μεγάλη αγάπη που είχε για το χωριό τη Χρυσάνθης Μεσσήνη και της Χαρίκλειας
μνήμη του, όπως φαίνεται στον Κώδικα της
Ξανακτίστηκε μόνο το σπιτιού Γιώργου Ν.
επέδωσε στα παιδιά και στα εγγόνια του Κλίγκαν.
κοινότητας στη σελ 70.
Σιάννου από τ σύζυγό
του
Χάϊδω
Γ.
Σιανίδη
ακόμα.
Και μας συγκίνησε
όλους η τελευταία
Β) Ο Γεώργιος παντρεύτηκε
τη Χάιδω ΓεωρΝΙΚΟΣ (1886-...)
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
(Πιλίκα)
Ελένη
Ο Ιωάννης
Σιαννίδης απέκτησε δυο γιους
α)
– Σιάννου. Αυτό το σπίτι
κατέρρευσε στη δεεπιθυμία
της
κόρης
του
Σοφίας
να
ταφεί
στο
γίου
Σιαννίδη
και
τα
παιδιά
τους
Ροξάνη
Πέθανε
νέος
Βασίλης
Μαµάτας
Κ. Χριστοδουλάκης
ΙωάννηςΚαραγιαννόπουλοςγράφτηκαν
το Νίκο και β) το Γεώργιο.
καετία του 1970 περίπου.
γενέθλιο τόπο της οικογένειάς της, το Βρυσο- στη δεύτερη οικογένεια.
Α) Ο Νίκος παντρεύτηκε τη Σταματία ΚασΟ γνωστός γενάρχης της οικογένειας ο ΑΝΑχώρι.
Το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας
σαβέτη κόρη του Παπανικόλα και απέκτησαν
ΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΝΝΟΣ είχε τρεις γιούς. Αν είχε
Πέθανε στην Αμερική. Τα παιδιά της Θάνος
του Αναστάσιου Σιάννου σχηματίζεται
έναν
γιο
το
Γιάννη
(1901...)
Ο
Γιάννης
δεν
ΘΑΝΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ (1944-2013)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
και κόρες δεν είναι γνωστό.
και Μαίρη, χωρίς να υπολογίσουν
κόπο και
όπως ΜΑΙΡΗ
φαίνεται κάτωθι, αλλά και
άφησε
απογόνους.
∆ήµητρα Γκαρέλη
Ανδρονίκη
Ράπτη
Σωτήρης Μπελούκας
Σιώκα της
Γεώργιος Τσώκος
Οι τρεις γιοί ήταν
έξοδα πραγματοποίησαν Χρύσα
την επιθυμία
στη σελίδα 13.
Μετά το θάνατο της Σταματίας ο Νίκος παν-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΣΙΑΝΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΝΝΟΣ
Σταµατία ∆ιάµαντη
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Μαρία Σηµίτη

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Ευάγγελος Τσιάµης

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Μιχάλης Σιαµπίρης

ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ασπασία Λιάτσικου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ευθύµιος Ράπτης

ΒΑΣΙΛΗΣ
(1927) - (1947)

∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Λίλιαν Βόλµπεργκ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Παναγ. Σπυρόπουλος

ΙΩΑΝΝΑ
∆ηµήτρηςΣτεργιόπουλος

ΧΡΥΣΑΝΘΗ
∆ηµήτριος Μεσσήνης

ΑΛΕΚΑ
Θεόδωρος Πίσπας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χάιδω Γεωργίου Σιαννίδου

ΝΙΚΟΣ (1919-1996)
Ευαγγελία Μπλέκα

ΕΛΕΝΗ
ΙωάννηςΚαραγιαννόπουλος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Παρθένα Αµοιρίδου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στέλλα Κίτσιου

ΧΑΡΑ
Χρήστος Σκαρλάτος

ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Θωµάς Σιαµπίρης

ΝΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Βαλέρια)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ
Αντώνης Εξάρχου

ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Άγγελος Πολύζος

ΧΑΡΙΚΕΛΙΑ
Ντέιβιτ Κλίγκαν

Ο Νίκος και η Μαρία
Σιαννίδης το
Καλοκαίρι του 1960
στο Βρυσοχώρι

Οι κόρες του Νίκου Σιαννίδη
Σοφία Κυρίτση, Σταματία Γκαράνη και Χαρίκλεια Μαμάτα.

Νίκος Γεώρ. Σιάννος
και Ευαγγελία Μπλέκαστα Φαέσαλα.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

σελ.

Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βρυσοχώρι που εκπροσωπεί τη Διαχειριστική
επιτροπή
του
κληροδοτήματος
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ προκαλεί παλαιούς και νέους
υπότροφους του κληροδοτήματος, τους κατοίκους
και φίλους του χωριού,
στο ετήσιο τακτικό «Ιερατικό Μνημόσυνο» υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής
του ευεργέτη ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ που θα
γίνει την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014 στον Ιερό Ναό
Αγίου Δημητρίου Βρυσοχωρίου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
128ΟΥ ΕΚΛΟΓ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ – ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΦΑΙΔΩΝ ΣΩΖΟΣ
Βρυσοχώρι. 25 Μαϊου 2014
Προς
ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΕΚΠΡOΣΩΠΟ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΤΗΤΑΣ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ – ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΙΑΜΠΙΡΗ
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ύστερα από την ολοκλήρωση, τόσο των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 18-5-2014, όσο και των επαναληπτικών Δημοτικών, καθώς και των Ευρωεκλογών της 25-5-14, αισθάνομαι
την ανάγκη να σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ θερμά για την πολύτιμη βοήθειά σας και την αμέριστη συμπαράσταση που επιδείξατε, από
κάθε άποψη, μέσα στα πλαίσια των νομίμων καθηκόντων σας,
ώστε αυτές να διεξαχθούν άψογα και χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος και
Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής
Του 128ου Εκλογικού Τμήματος Δ. Ζαγορίου
Φαίδων Σώζος

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Τ.Κ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΛΗΡ/ΜΑ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
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ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 5/6/2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υποτρόφων Μαθητών – Φοιτητών & Μετ/κών Σχολ. Έτους
2013/14
Ο εκπρόσωπος της Τ.Κ.Βρυσοχωρίου σαν Δ.Ε. του κληρ/τος Χρ.
Αθανασιάδη συνέταξε την κατάσταση των υποτρόφων Μαθητών
– Φοιτητών και Μετ/κων Σχολ. Ετους 2013-2014 σύμφωνα με τα
δικαιολογητικά που μας υπέβαλαν.

Α. Μαθητές Γύμνασίου – Λυκείου
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Βάκαρος Ιωάννης του Γεωργίου
Βλαχοκώστας Κων/νος του Δημητρίου
Στογιάννη Σταματία του Βασιλείου
Πεπόνης Θωμάς του Ευαγγέλου
Μπάρκα Αικατερίνη του Ηλία
Μπάρκας Δημήτριος του Ηλία

Α Γύμνασίου
Α Γύμνασίου
Α Γύμνασίου
Β Γύμνασίου
Γ Γύμνασίου
Β Λυκείου

1)
2)
3)
4)
5)

Κιτσαρά Ναταλία του Ανέστη
Παν/μιο Θεσσαλικής
Κορέτας Απόλλων του Λεωνίδα
Παν/μιο Ιωαννίνων
Κουνάβος Μιλτιάδης του Δημητρίου
Παν/μιο Θράκης
Κουνάβος Αδαμάντιος του Δημητρίου Παν/μιο Θράκης
Τσιομίδη Νικολίνα του Κων/νου
ΤΕΙ Ηπείρου

Β. Φοιτητές – Σπουδαστές ΑΕΙ – ΤΕΙ Μετ/κα

Ο εκπρόσωπος
Απόστολος Σιαμπίρης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ
Στις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 18
και 25 Μαϊου 2014 για την Περιφέρεια Ηπείρου,
το Δήμο Ζαγορίου και για την εκλογή Ευρωβουλευτών είχαμε τα ακόλουθα αποτελέσματα

Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑϊΟΥ 2014-06-20
1

Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου

Υποψήφιος περιφερειάρχης ο κ. Αλέξανδρος
Καχριμάνης. Έλαβε ποσοστό 50,84%.

2

Ήπειρος Ανατροπής

Υποψήφια περιφερειάρχης η κ. Όλγα Γεροβασίλη έλαβε ποσοστό 24.58%
Περιφερειάρχης εξελέγη από την πρώτη Κυριακή (ο μόνος σε όλη τη χώρα) ο κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.
Το εκλογικό τμήμα Βρυσοχωρίου ψήφισε ως
εξής:
Εγγεγραμμένοι
232
ψήφισαν
146
Άκυρα – λευκά
2
Έγκυρα
144
Έλαβαν:
1 Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπέιρου
106 ψήφους
2 Ήπειρος Ανατροπής
21 ψήφους
3 Συμμαχία πολιτών
12 ψήφους
4 Λαϊκή Συσπείρωση Ηπειρωτών
3 ψήφους
5 Ελληνική Αυγή
1 ψήφο
6 Αριστερά παρέμβαση στην Ήπειρο 1 ψήφο

Β΄ Για τον ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑϊΟΥ 2014-06-20
Συνδιασμοί και υποψήφιοι
1. «Ζαγόρι με Συνέχεια» Υποψήφιος Δήμαρχος ο κ. Γαβριήλ Παπαναστασίου.
Ελαβε ποσοστό 35,32%
2. «Ενιαία Δημιουργική Κίνηση Πολιτών
Ζαγορίου»
Υποψήφιος Δήμαρχος ο κ. Βασίλειος Παπασπύρου.
Ελαβε ποσοστό 29,26%
3. «Νέα πρόταση για το Ζαγόρι» Υποψήφιος
Δήμαρχος ο κ. Λεωίδας Τσουμάνης. Έλαβε ποσοστό 26,03%.
4. «Το κοινόν των Ζαγορίσιων» υποψήφιος
Δήμαρχος ο κ. Βασίλειος Δαλκαβούκης.
Έλαβε ποσοστό 9,47%.
Το εκλογικό τμήμα Βρυσοχωρίου ψήφισε ως εξής
Εγγεγραμένοι
232
Ψήφισαν
145
Άκυρα – Λευκά
2
Έγκυρα
143
1
2
3
4

«Νέα πρόταση για το Ζαγόρι
«Ζαγόρι με Συνέχεια»
«Το κοινόν των Ζαγορίων
«Ενιαία Δημιουργική Κίνηση
πολιτών Ζαγορίου

106 ψήφους
29 ψήφους
6 ψήφους
2 ψήφους

Από το Βρυσοχώρι υποψήφιοι ήταν:
1Για Δημοτικοί Σύμβουλοι:
α Με το συνδυασμό «Νέα πρόταση για το Ζαγόρι» ο κ. Ευθύμιος Πουποβίνης του Ιωάννου και έλαβε 105 ψήφους.
Σε όλο το Ζαγόρι, σύνολο ψήφων 220.
β.Με το συνδυασμό «Ζαγόρι με συνέχεια» η
κ. Μαριάνθη Μπέικου του Δημητρόου και
έλαβε 15 ψήφους Σύνολο σε όλο το Ζαγόρι
35 ψήφους.

Για το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εξελέγη κανένας
2 Για εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας:
Α με το συνδυασμό «Νέα πρόταση για το Ζαγόρι» η κ. Ελένη Κουκουστρίκα Κυράτση.
Ελαβε 24 ψήφους και εξελέγη πρόεδρος
τοπικής κοινότητας Βρυσοχωρίου
Β
Με συνδυασμό «Ζαγόρι με Συνέχεια»
Ο κ. Βασίλης Ρέμος του Αναστασίου και έλαβε
27 ψήφους

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΜΑϊΟΥ 2014
Εγγεγραμμένοι
232
ψήφισαν
124
Ακυρα – λευκά
9
Έγκυρα
115
Έλαβαν:
1 «Ενιαία Δημιουργική Κίνηση
Πολιτών Ζαγορίου
64 ψήφους
2 «Ζαγόρι με συνέχεια»
51 ψήφους
Δήμαρχος εξελέγη ο κ. Βασίλειος Σπύρου
με ποσοστό 52,85%.

Γ’ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΜΑϊΟΥ 2014
Με τις περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής Ένωσης εκλογές για την ανάδειξη
Βουλευτών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα
τους για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.
Το εκλογικό τμήμα Βρυσοχωρίου ψήφισε ως εξής
Εγγεγραμμένοι
Δικαστικός Εκπρόσωπος
Σύνολο
Ψήφισαν
Άκυρα – λευκά
`

232
1
233
125
7

Έλαβαν
1 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
45 ψήφους
2 ΣΥΡΙΖΑ
26 ψήφους
3 ΕΛΙΑ
22 ψήφους
4 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
9 ψήφους
5 ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
4 ψήφους
6 ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
3 ψήφους
7 ΚΟΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ 3 ψήφους
8 ΑΝΤΑΡΣΙΑ
2 ψήφους
9 ΑΝΕΛ
2 ψήφους
10 Κ.Κ.Ε.
1 ψήφο
11 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΟΙ
1 ψήφο
Δικαστικός αντιπρόσωπος και στις δύο Κυριακές
ήταν ο Φαίδων Σώζος, δικηγόρος από το Ασβεστοχώρι Ιωαννίνων.
Στο Δήμο Ζαγορίου είναι εγγεγραμμένοι 8.699 ψηφοφόροι και ψήφισαν κατά μέσο όρο και στις δύο
εκλογές περίπου 5.000.
Είναι από τους μεγαλύτερους Δήμους της Ελλάδος σε έκταση, και από τους μικρότερους σε πληθυσμό.
Συγχαίρουμε τους νεοεκλεγέντες τοπικούς άρχοντες της Περιφέρειας, του Δήμου, και τους Ευρωβουλευτές και τους ευχόμαστε ευδόκιμη θητεία και
τη μέγιστη δυνατή προσφορά για το καλό και την
πρόοδο του τόπου μας.

4 σελ.

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

23η ΓΙΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

Tο Διοικητικό μας Συμβούλιο του Μορφωτικού και ορειβατικού
Συλλόγου ανακοινώνει ότι στις 26-27 και 28 Ιουλίου 2014 θα
πραγματοποιηθεί στο Βρυσοχώρι το ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Το τριήμερο πρόγραμμα έχει
ως ακολούθως:

Το Διοικητκό Συμβούλιο του Συλλόγου, ως
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των κατοίκων του χωριού, προχώρησε και φέτος
στην ενοικίαση ιδιοτήτων βοσκοτόπων,
που χωρίζονται σε δύο ζώνες με τις ακόλουθες προσφορές.
Α. Ενοικίασε την Α’ ζώνη (Παναγία κατούνιστα) στους κτηνοτρόφους Ναστούλη
Ελευθέριο από το Κατσανόπουλο
Πρέβεζας και Τριαντάφυλλο Γεώργιο
από το Ηλιοχώρι για τη βοσκή αιγοπροβάτων αντί μισθώματος 2.000,00
ευρώ, οι κτηνοτρόφοι εγκαταστάθηκαν
στη ζώνη ενοικιάσεως με τα ποίμνιά
τους από αρχές Ιουνίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου, ανακοινώνει ότι
η «23η Γιορτή της πίτας» θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 23 Αυγούστου 2014 στην κεντρική πλατεία του χωριού. Η «Γιορτή της πίτας» είναι μια
σημαντική πολιτιστική εκδήλωση του χωριού μας,
με ευρύτερη αποδοχή, αναγνώριση και απήχηση
στην περιοχή των χωριών του Ζαγορίου, της Λάκκας Αώου και του Νομού γενικότερα. 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
● Εμφάνιση χορευτικού ομίλου του Συλλόγου
● Απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων και δώρων
στις γυναίκες που θα προσφέρουν τις πίτες.
● Αναμνηστικές φωτογραφίες, κλήρωση για την τυχερή νοικοκυρά της βραδιάς, χορός γυναικών
● Παραδοσιακό Βρυσοχωρίτικο γλέντι.
Οι Βρυσοχωρίτισσες νοικοκυρές, στις οποίες είναι
αφιερωμένη η «Γιορτή της πίτας», καλούνται και
φέτος να αναδείξουν το ζήλο, το μεράκι, και τη δεξιοτεχνία που διαθέτουν, προσφέροντας τις γνωστές νόστιμες και ευωδιαστές Βρυσοχωρίτικες
πίτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους το Σάββατο 23
Αυγούστου 2014 στο Βρυσοχώρι, για να γευτούν
παραδοσιακές Βρυσοχωρίτικες πίτες, να χορέψουν
και να γλεντήσουν με την κομπανία του Σταύρου
Ντέρου και Νίκου Νούση. Ευπρόσδεκτες είναι οι
πίτες από νοικυρές γειτονικών χωριών και άλλων
περιοχών.

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Σάββατο 26 Ιουλίου 2014
Το πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο εξωκλήσι της Αγίας
Παρασκευής και επισκέψεις στα σπίτια του πέρα μαχαλά.
Ώρα 9 μ.μ. έναρξη παραδοσιακού γλεντιού στην κεντρική πλατεία με την εμφάνιση του παιδικού χορευτικού ομίλου του χωριού, παρουσιάζοντας αντιπροσωπευτικούς χορούς της
Ηπείρου

Κυριακή 27 Ιουλίου 2014
Το πρωί εορτή του Αγίου Παντελεήμονος, Εκκλησιασμός στο
Εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής

Ώρα 9 μ.μ. στην κεντρική πλατεία απονομή αναμνηστικών
διπλωμάτων στους επιτυχόντες μαθητές στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της
χώρας κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 που κατάγονται
από το Βρυσοχώρι. Παραδοσιακό γλέντι έως τις πρωινές
ώρες.

Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014

Αναλόγως της συμμετοχής ομαδική εκδρομή στις μαγευτικές
τοποθεσίες της Μαγούλας και την Μπάλτα και το μεσημέρι
υπαίθριο γεύμα και παραδοσιακό Βρυσοχώριτικο γλέντι κάτω
από τις οξιές δίπλα από την κρυστάλλινη πηγή της Μαγούλας.
Ο Μ.Ο.Σ. προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους σε ένα ευρύτερο αντάμωμα στο Βρυσοχώρι για να τονώσουμε το πανηγύρι
μας και να απόλαύσουμε γνήσιο και παραδοσιακό γλέντι με
την Καμπάνια του Σταύρου Ντέρου και Νίκου Νούση.
Είναι καιρός να δώσουμε προτεραιότητα στο πανηγύρι για να
γίνει ξανά σημείο αναφοράς και πόλος έλξεως για τους απανταχού Βρυσοχώριτες και φίλους.

ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου, ανακοινώνει στους φίλους
της πεζοπορίας και της ορειβασίας, ότι κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες
πορείες – αναβάσεις

Α Σάββατο 9 Αυγούστου 2014

Θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία στο μονοπάτι «Γιάννης Τσουμάνης» αφιερωμένη στη μνήμη του
αδικοχαμένου παλικαριού. Πρόκειται για διαδρομή εύκολη και προσιτή σε όλες τις ηλικίες και αξίζει να περπατήσει κανείς το γνώριμο μονοπάτι προς Τσουκαρόσια και
να απολαύσει τη μαγεία του Βρυσοχώριτικου τοπίου και
της Λάκκας Αώου.

Β. Δευτέρα 11 Αυγούστου 2014

Καθαρισμός μονοπατιού και Πέμπτη 14 Αυγούστου
2014 πορεία στη Βρύση της «Χρύσως» (Αγία Παρασκευή, κατάραχτες, Βάλντια –Λιάσκα, Ακάρπινο,
Βρύση Χρύσως). Διαδρομή εύκολη, προσιτή σε όλες τις
ηλικίες.
Ώρα αναχώρησης από Αγία Παρασκευή 08.00.
Ο Μ.Ο.Σ. προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους να συμμετέχουν στις παραπάνω πορείες.
Για να τιμήσουμε τον αδικοχαμένο νέο ορειβάτη και μέλος
του Συλλόγου, και να γνωρίσουν και οι νέοι τις ομορφιές
της ορειβασίας και της φύσης.

Β Ενοικίασε την Β’ ζώνη (ΣιάνισταΜπάλτα-Αλάκο κ.λ.π. στον κτηνοτρόφο Ιωάννου Βασίλειο από Κοκινιά
Θεσπρωτίας για τη βοσκή αγελάδων
έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 αντί μισθώματος 2.200,00 ευρώ. Ο κτηνοτρόφος
εγκαταστάθηκε στη ζώνη ενοικιάσεως
από αρχές Ιουνίου.
Το Δ.Σ. παρά την οικονομική κρίση και την
έλλειψη κτηνοτρόφων κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενοικιάσει τις παραπάνω ζώνες και να εξασφαλίσει κάποια
έσοδα για τις ανάγκες του χωριού. Τα χρήματα (σύνολο 4.200 ευρώ) θα διατεθούν
όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου και των κατοίκων που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Αυγούστου
2014 στο Βρυσοχώρι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. αποφάσισε να
πραγματοποιήσει ημερήσια εκδρομή
την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014 στη
Λίμνη Πλαστήρα
.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κυριακή ώρα 8.00, αναχώρηση από
Γιάννινα (ΑΛΣΟΣ).
Καλαμπάκα στάση για καφέ.
Λίμνη Πλαστήρα: το γύρο της λίμνης,
επίσκεψη στο φράγμα.

Καρδίτσα : επίσκεψη στην πόλη.
Τρίκαλα: Επίσκεψη στην Ιερά Μονή
Κορώνης.
Επιστροφή στα Γιάννενα
Τιμή: 15 ευρώ το άτομο.
Δηλώσεις συμμετοχής έως 10 Σεπτεμβρίου 2014 στον πρόεδρο του Μ.Ο.Σ.
κ. Ευθύμιο Πουποβίνη
Τηλ. 2651064927 – 2653022771, κιν.:
6979322848

Η ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Χάρη στο αμέριστο ενδιαφέρον συγχωριανών και φίλων, συνεχίζεται με επιτυχία η
διάθεση των Λαχνών της λαχειοφόρου αγοράς που έχει έκδοση ο Μ.Ο.Σ. και τα έσοδα
θα διατεθούν για την επανατοποθέτηση του τέμπλου στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους
(περισσότερες πληροφορίες στα υπ’ αριθ. 85 και 86 φύλλα της εφημερίδας μας. Ας
καταβάλλουμε όλοι μαζί μια τελευταία προσπάθεια να διατεθούν και οι υπόλοιποι Λαχνοί ώστε την Τρίτη 26 Αυγούστου να γίνει η κλήρωση όπως έχει προγραμματιστεί.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Μορφωτικού και ορειβατικού
Συλλόγου Βρυσοχωρίου προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια
τακτική Γενική Συνέλευση που
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Αυγούστου και ώρα
11.00 στα Γραφεία του Συλλόγου στο Βρυσοχώρι με θέματα
ημερήσιας διάταξης.
● Απολογισμός δραστηριοτήτων πρώτου έτους της θητείας του
● Συζήτηση–διατύπωση προτάσεων
● Διάθεση χρημάτων από
ενοικίαση ιδιοκτητών βοσκότοπων.
Η παρουσία όλων των μελών
του Συλλόγου είναι απαραίτητη για να συζητηθούν ευρύτερα όλα τα θέματα και να
ληφθούν σωστές αποφάσεις.

Βρυσοχώρι
26-27-28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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σελ.

5

Επιμέλεια
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Σταύρου Γκαράνη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΤΙΑΣ 09/04/2012 ΕΩΣ 08/04/2014
Η οικονομική διαχείριση της Ερανικής Επιτροπής του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους
και των άλλων εκκλησιών της Ενορίας έχει ως ακολούθως:
Α΄ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Β΄ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
1.

Μπλοκ εισπράξεων Αριθμ. 0001-0050

3.915.00 €

2.

Μπλοκ εισπράξεων Αριθμ. 0051-0076

2,075.00 €

3.

Μπλοκ εισπράξεων Αριθμ. 0151-0169

1.360.00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

1
2

Εισπράξεις
Χρεωστικό υπόλοιπο λ/μου προηγούμενης
διετίας ερανικής επιτροπής
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΛΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

700 €
30.932,36 €
30,232,36 €

7,350.00 €

4.Tόκοι λ/σμου ταμιευτηρίου

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

72,84 €

5.Υπόλοιπο λ/μου προηγούμενης διετίας Ερανικής

60,627,8, €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

68,050.66 €

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Με πράξεις της Εκκλησιαστικής Επιτροπής θεωρημένες και εγκεκρι-

1ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
2ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΛΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ Λ/ΜΟΥ

Όπως εμφανίζεται και το υπόλοιπο του λογαριασμού ταμιευτηρίου αριθ.
359/29613269 επ΄ονόματι της Ερανικής Επιτροπής του Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ, ο οποίος αφού μηδενίστηκε, ακυρώθηκε.

μένες από την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΚΑΤΩ-

Γ΄ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΛΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

ΤΕΡΩ
1

πράξη

4/12-04-2012

Άγιος Χαράλαμπος

379,26 €

2

πράξη

6/18-08-2012

Άγιος Χαράλαμπος 1,230,00 €

3

πράξη

8/30-12-2012

Άγιος Χαράλαμπος 5,167,50 €

4

πράξη

2/03-08-2013

Άγιος Χαράλαμπος 20,000,00 €

5

πράξη

3/19-11-2013

Άγιος Χαράλαμπος 1.800,00 €

6

πράξη

5/30-03-2014

Άγιος Χαράλαμπος 9.241,54 €
37.818,30 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

68.050,66 €

Μείον ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

37.818,30 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ Λ/ΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

30.232,36€

30,232,36 €
30,232,36 €
0€

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
08/04/2014 ΕΙΣ ΝΕΟ
08/04/2014 ΕΙΣ ΝΕΟ

ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ
12.955,14 €
1,355,23 €
11.708,74€
9.608,00€
2.202,00 €

37.641,1€
37.641,11€
30.232,36€

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ

2.620,96€
310,00 €
2,205,10€
1.248,69€
1.030,00€
7.414,75€
30.232,36€
37.641,11€

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 20 ΧΡΟΝΙΑ (4-3-1994 ΕΩΣ 7-4-2014)

Σ

τις 7 Απριλίου 2014 η Ερανική
Επιτροπή που συγκροτήθηκε με
την υπ’ αριθμ 773/4-3-1994 απόφαση
της τότε Νομαρχίας Ιωαννίνων, με
σκοπό την αναστήλωση του Ιερού
Ναού του Αγίου Χαραλάμπους, συμπλήρωσε 20 χρόνια έναν μήνα και
τρεις μέρες συνεχούς λειτουργίας.
Η προσπάθεια της αναστήλωσης του
Ι.Ν. του Αγίου Χαραλάμπους ξεκίνησε το 1951 αλλά η προσπάθεια
αυτή λόγω οικονομικών δυσκολιών
σταμάτησε και ο ναός έμεινε έκτοτε
υποστυλωμένος για να μην καταρρεύσει.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970
συγκροτήθηκε μία Επιτροπή με
σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για
να αρχίσουν εργασίες αναστήλωσης,.
Η προσπάθεια αυτής της επιτροπής
δεν απέφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα και έτσι σταμάτησε.
Στις 4 Μαρτίου του 1994, συγκροτήθηκε εκ νέου νέα Ερανική Επιτροπή η
οποία εγκρίθηκε με την 773/4-3-1994
απόφαση της τότε Νομαρχίας Ιωαννίνων.
Στις 10 Φεβρουαρίου του 1996 ανανεώθηκε η λειτουργία αυτής της Επιτροπής με 23 μέλη.
Στις 5 Μαΐου 1996 αποφασίστηκε
από την τότε εκκλησιαστική
επιτροπή να αρχίσουν οι εργασίες αναστήλωσης του Ι. Ναού Αγίου
Χαραλάμπους όπως αυτές προβλεπόταν στην αναστηλωτική μελέτη της
Δ-σης αναστηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού.
Στις 14 Μαΐου του 96 προκηρύχθηκε
μειοδοτικός διαγωνισμός και στις 27
Μαΐου του 96 αναδείχθηκε εργολάβος
που ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών αναστήλωσης, ο οποίος ήταν ο

κ. Θεοχάρης Μπουμπουγιάννης.
Στις 2 Ιουνίου του 96 υπογράφηκε το
συμφωνητικό μεταξύ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του Αναδόχου Εργολάβου, ορίστηκε μια επιβλέπουσα
επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ.
Δημήτριο Κούναβο Αρχιτέκτονα,
Γεώργιο Βάκαρο Τοπογράφο, Εργοδηγό, Δημήτριο Μπάρκα, πρόεδρο της Κοινότητας και Αντώνη
Νότη τεχνίτη εμπειροτεχνίτη.
Ημερομηνία έναρξης εργασιών ορίστηκε η 20 Ιουνίου 1996.
Από τότε πέρασαν 20 ολόκληρα χρόνια.
Μέσα σ’ αυτό το διάστημα των 20
χρόνων η Ερανική Επιτροπή συγκέντρωσε συνολικά 305.000 ευρώ με τα
οποία χρήματα, εκτός απ΄τον Άγιο Χαράλαμπο, έκανε παρεμβάσεις σε όλες
τις εκκλησίες του χωριού μας.. Δύο
μάλιστα από αυτές Άγιος Μηνάς και
Άγιος Γεώργιος καθώς και το κελί
στην Κάτω Παναγιά, ξαναχτίσθηκαν
από τα θεμέλια.
Εδώ πρέπει να αναφέρουμε την πάρα
πολύ μεγάλη παρέμβαση του τότε Νομάρχη και τώρα περιφερειάρχη κ.κ.
Αλέξανδρου Καχριμάνη που ενέταξε
το έργο σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα περίπου 700.000 ευρώ και
έτσι το μεγάλο μας όνειρο ζωής, η
αναστήλωση του Αγίου Χαραλάμπους να γίνε πραγματικότητα.
Η ερανική επιτροπή από τον περασμένο Απρίλιο έπαψε να υπάρχει διότι
εξεπλήρωσε τον σκοπό για τον οποίο
είχε συγκροτηθεί. Στο εξής το ρόλο της
θα τον έχει η εκκλησιαστική επιτροπή
της Ενορίας μας βοηθούμενη από τον
Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου αλλά και από
την αγάπη και συμπαράσταση όλων
των απανταχού Βρυσοχοριτών και

φίλων του χωριού.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας του χωριού μας αισθάνεται την
ανάγκη να ευχαριστήσει όλους τους
χωριανούς και φίλους του χωριού μας
για την αγάπη και συμπαράσταση
που έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια στην
προσπάθεια που έγινε ώστε ο Άγιος
Χαράλαμπος να ξαναλειτουργήσει,
καθώς και προς όλους τους κρατικούς
φορείς και ειδικότερα στον περιφερειάρχη μας αξιότιμος κ.κ. Αλέξανδρον
Καχριμάνην.
Επίσης και ένα μεγάλο ευχαριστώ
και προς όλους που εργάσθηκαν
ώστε το όνειρο αυτό να πραγματοποιηθεί.
Μακαρίζουμε και όλους τους πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας οι
οποίοι δεν μπόρεσαν να δουν αυτό
που ονειρεύτηκαν, γονείς μας, συγγενείς και φίλους με πρώτους τον Παπανικόλα,
Γεωρ.
Καραγιαννόπολυο, Ν. Μπίρη, Αρ.
Κούναβο, Δημ. Αθ. Κούναβο κα τον
Μάντη Τσιομίδη ο οποίος ήταν η
ψυχή αυτής της προσπάθειας και ο
οποίος μας παρακινούσε και όλους
εμάς .
Ο Θεός να τους αναπαύει. Εμείς τώρα
αγαπητοί μας συγχωριανοί συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια και πολύ
σύντομα με την δική σας έμπρακτη
αγάπη και συμπαράσταση ο Ιερός
αυτός Ναός του Αγίου Χαραλάμπη,
καύχημα για το χωριό μας, θα αποδοθεί λαμπρός στις επερχόμενες γενιές.Και πάλι ευχαριστούμε όλους
σας, έναν έναν χωριστά , επώνυμους
και ανώνυμους χωριανούς και φίλους.
Για την Εκκλησιαστική Επιτροπή
Ο Γραμματέας της
Γεώργιος Βάκαρος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Εδώ και τρία χρόνια δυστυχώς τρία χωριά (Βραδυχώρι, Ηλιοχώρι και
Σκαμνέλι) εξυπηρετούνται από έναν (1) Ιερέα.Λόγω πολλών θρησκευτικών εορτών και πανηγυριών το Καλοκαίρι, με τον ζήλο και την καλή διάθεση του Ιερέα μας πατέρα Λεοντάρη οι εκκλησιαστικές επιτροπές των
ως άνω ενοριών συνέταξαν το ακόλουθο πρόγραμμα λειτουργιών ώστε
όλα τα χωριά να εξυπηρετηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο.

Σάββατο
Κυριακή
Κυριακή
Σάββατο
Κυριακή
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
Κυριακή
Τετάρτη
Κυριακή

Ιούλιος 2014

5-07-2014
6-7-2014
13-7-2014
19-7-2014
20-7-2014
25-7-2014
26-7-2014
27-7-2014
3-8-2014
6-8-2014
10-8-2014

Παρασκευή 15-8-2014
Σάββατο
Κυριακή
Κυριακή
Κυριακή

16-8-2014
17-8-2014
24-8-2014
31-8-2014

Σάββατο

6-9-2014

Αγιο Μηνά Βρυσοχώρι
Ηλιοχώρι
Σκαμνέλι
Αγιος Γεώργιος Βρυσοχώρι
Προφήτης Ηλίας Ηλιοχώρι
Εσπερινό Σκαμνέλι
Αγίας Παρασκευής Βρυσοχώρι
Αγίου Παντελεήμονα Βρυσοχώρι
Αντάμωμα Σαρακατσανέων Γυφτόκαμπος
Μεταμόρφωση Σωτήρος Ηλιοχώρι
Μνημόσυνο Ευεργέτη Χρήστου Αθανασιάδη Βρυσοχώρι
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κοινή Θεία Λειτουργία Άνω Παναγία Βρυσοχώρι Ηλιοχώρι
Ηλιοχώρι
Σκαμνέλι
Άγιο Χαράλαμπο Βρυσοχώρι
Ηλιοχώρι

Σεπτέμβριος 2014

Άγιος Τρύφωνας Βρυσοχώρι

ι

Είναι γεγονός ότι ο ιερέας μας καταβάλλε ικάθε δυνατή προσπάθεια να εξυπηρετήσει τα τρία χωριά, πλην όμως λόγω έκτακτων
περιπτώσεων το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί.
Παρακαλούνται όσοι συγχωριανοί έχουν να πραγματοποιήσουν
άλλα μυστήρια (μνημόσυνα κ.λ.π.) να επικοινωνούν έγκαρα με την
εκκλησιαστική επιτροπή.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Οικονομικές ενισχύσεις από φορείς για τον Άγιο Χαράλαμπο
Με τις από 2-1-2014 επιστολές μας προς τους
1 Δήμο Ζαγορίου
2 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
3 Alpha Bank
4 Τράπεζα Πειραιώς
5 Συν/κη Τράπεζα Ηπείρου καθώς και στην Ριζάρειο Εκκλ. Σχολή
στις 25-10-2013 με τις οποίες ζητούσαμε οικονομική ενίσχυση για
την αναστήλωση του Αγίου Χαραλάμπους η “Alpha Bank” μας απάντησε αρνητικά, οι άλλοι δε μας έχουν απαντήσει ακόμη και μόνον η
Εθνική μας απάντησε θετικά.
Η απάντηση με φαξ της εν λόγω Τράπεζας έχει ως εξής

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (00700)
Εμπιστευτικό
Αρ. Πρωτ. 100167484’14
Ιερός Ναός Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου
Προς
Υπόψη Γραμματέα Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Γεωργίου Βάκαρου
Οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη τμήματος δαπανών
Θέμα
για εργασίες στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου
Αρ. Υπόθεσης 30452-026’14
Κύριε Βάκαρε
Σε απάντησή της υπ’ αριθμ. 2/02,1,14 σχετικής επιστολής σας, σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση της Τράπεζας ενέκρινε την καταβολή του καθαρού ποσού των 5.000 ευρώ, ως οικονομική συμβολή για την κάλυψη
μέρους δαπανών συντήρησης- επανατοποθέτησης του τέμπλου καθώς
επίσης και της πλακόστρωσης του δαπέδου στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους.
Για την είσπραξη του εγκριθέντος ποσού, παρακαλούμε να συμπληρωθεί
το συνημμένο έντυπο και να αποσταλεί στην Υπηρεσία Χορηγών )Αιόλου
93, 2ος όροφος ‘ Γρ. 17 , ισόγειο, ΤΚ 105 51 Αθήνα= μαζί με το πρωτότυπο
παραστατικό του Ιερού Ναού σας.
Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση υπηρεσία χορηγών )κα Κολώνια ή
κα Ε. Μπακοπούλου, τηλ. 210 3341877, email: ebak@nbg.gr)
Με τιμή
ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ xls
Συνημμένα1
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
ΜΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6 σελ.

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΕ
Π

όσες φορές έχετε νοιώσει πληγωμένοι από
την αχαριστία κάποιων που εσείς βοηθήσατε
κάποτε ;Η ιστορία που ακολουθεί είναι χαρακτηριστικό δείγμα της αχαριστίας.
Αξίζει όμως να δείτε πως την αντιμετώπισε κάποιος
Η ιστορία μας διαδραματίστηκε σε κάποια γειτονιά της
Αθήνας, στα Βόρεια Προάστια.
Η Αρχοντούλα, η υπηρέτρια του γιατρού, δόκτορα Α,
έτρεξε στο γραφείο του κυρίου της και του ανήγγειλε το
δυσάρεστο γεγονός
Το ρουμπινέ του νεροχύτη της κουζίνας χάλασε κύριε.
Ο γιατρός που ήταν απασχολημένος με ζητήματα που
δεν αφορούσαν το νοικοκυριό, της απάντησε κοφτά:
-Ενημέρωσε την κυρία σου παιδί μου
-Η κυρία έχει πάει στο κομμωτήριο και θα γυρίσει
αργά το μεσημέρι
-Τότε τρέχα στον υδραυλικό και πες του να έρθει να
το φτιάξει
Κάποια στιγμή έφτασε και ο υδραυλικός, έχοντας στην
πλάτη του το βαρύ σάκο με τα εργαλεία του.
Πριν εξετάσει το ρουμπινέ, έριξε μια προσεκτική ματιά
στο σπίτι, το θαύμασε και συνέχισε.
Πήρε ένα σφυρί, ύστερα ένα κατσαβίδι, πάλεψε με το χαλασμένο τέρας, σκούπισε το ιδρωμένο μέτωπό του και
σε πέντε λεπτά επισκεύασε και τον ρουμπινέ.
Μόλις τέλειωσε, ζήτησε αν υπήρχε κάτι για να βρέξει τον
λάρυγγα.
Η Αρχοντούλα που κατάλαβε, του έδωσε ένα ποτήρι
κρασί.
- Τι δουλειά κανείς ο κύριός σου;
Ρώτησε την υπηρέτρια.
- Ο κύριος είναι γιατρός
Είπε η Αρχοντούλα.
Μια απέραντη ευχαρίστηση ζωγραφίστηκε στο πρόσωπο του υδραυλικού.
- Αυτό και αν είναι τύχη, της είπε. Τώρα τελευταία αισθάνομαι πόνους και καούρες στο στομάχι, μετά το
φαγητό. Και το χειρότερο, νιώθω ότι δεν αντέχει
πάνω από τρία ποτηράκια κρασί την ημέρα.
Δεν πρόλαβε καλά καλά να τελειώσει τα λόγια του, και
βρέθηκε έξω από την πόρτα του γραφείου του γιατρού.
Χτύπησε μια φορά φωνάζοντας:
Είμαι ο Λευτέρης ο υδραυλικός.
Ο γιατρός Α νόμιζε ότι τον ζήτησε για την πληρωμή της
εργασίας του
- Θα σας στείλω το λογαριασμό γιατρέ μου, άλλωστε
αυτό δεν είναι επείγον. Θα θελα όμως πριν φύγω,
να σας ζητήσω μια συμβουλή. Αισθάνομαι τελευταία κάτι πόνους στο στομάχι…
Ο γιατρός τον έβαλε να καθίσει σε ένα καναπέ, τον ακροάστηκε, ψηλάφισε το στομάχι του και του έδωσε μία συν-

SUDOKU

ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΑΤΣΗ

Γράφει ο
Σταύρος Γκαράνης

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
ΕΦΗΜΕΡIΔΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚA
ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΜΑΣ
ΖΑΓΟΡΙΣΙΑ ΝΕΑ
ΕΝ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ
ΚΟΝΙΤΣΑ
ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ
Ενωση Ηπειρωτών Ιλίου Αθηνών
ΠΑΛΜΟΣ
ΤΩΝ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1 έως
το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή, κάθε κάθετη γραμμή και
κάθε περιοχή με 3χ3 τετράγωνα πρέπει να περιέχουν
μία φορά μόνο κάθε αριθμό από το 1 έως το 9.

Α ΕΥΚΟΛΟ

ταγή.
-Δεν είναι τίποτα παιδί μου
του είπε ο γιατρός χαιρετώντας τον.
-Αν ακολουθήσεις αυτή τη συνταγή σε λίγο θα έχουν
πάψει οι ενοχλήσεις σου.
Ο υδραυλικός έφυγε ευτυχισμένος, γιατί όχι μόνο εξετάστηκε από το γιατρό για το πρόβλημά του, αλλά και γιατί
εξετάστηκε δωρεάν.
Μία εβδομάδα αργότερα, ο γιατρός έλαβε από τον
υδραυλικό έναν αναλυτικό λογαριασμό που έγραφε:
Ξεβίδωμα ρουμπινέ
10,00E
Εξέταση του εσωτερικού του ρουμπινέ
8,00 E
Ένα στρογγυλό κεφάλι βίδας των 0,04
από νίκελ μαζί με την τοποθέτηση
8,00E
Καθαρισμό του ρουμπινέ
7,00E
Συγκόλληση του σωλήνα
10,00E
Λιμάρισμα της συγκόλλησης
5,00E
Στούπωμα των κενών
5,00E
Επανεξέταση του ρουμπινέ
5,00E
Τοποθέτηση και βγάλσιμο
10,00E
Για την εργασία που δαπανήθηκε για το τρέξιμο του
νερού στις δοκιμές
8,00E
Μετατόπιση
10,00 E
ΣΥΝΟΛΟ
80 E
Ο γιατρός θύμωσε με την αχαριστία του υδραυλικού,
πήρε λοιπόν αμέσως την πέννα και του έγραψε το δικό
του λογαριασμό.
Για το κάθισμα του αρρώστου στην πολυθρόνα 5,00E
Για την ψηλάφηση των ωμοπλατών
5,00E
Για το βγάλσιμο της γλώσσας
5,00E
Για την εξέταση του σφυγμού
5,00E
Εξέταση του λάρυγγα με τη βοήθεια
ενός μικρού κουταλιού στηριζόμενου
στη γλώσσα
15,00E
Τοποθέτηση μιας πετσέτας από
εξαιρετικό ύφασμα στο στήθος
του αρρώστου για ακρόαση
5,00E
Διάγνωση μιας ήπιας δυσπεψίας
20,00E
Προμήθεια ενός φύλλου χαρτιού
για τη συνταγή και σύνταξη της συνταγής
με τη χρησιμοποίηση ενός στυλό
10,00E
Χρόνος που χρησιμοποιήθηκε για το δέσιμο της συμβουλής
10,00E
ΣΥΝΟΛΟ
80 E

1

φίλους αναγνώστες μας ότι πάγια
αρχή της συντακτικής επιτροπής,
από όταν άρχισε η έκδοσή της είναι
να μη δημοσιεύονται άρθρα που θί-

γουν πολιτικές και πολιτειακές αρχές
ή ζητούν απάντηση ακόμα και αν
είναι ενυπόγραφες
Η Συντακτική Επιτροπή

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Στο υπ΄αριθμόν 96 φύλλο της εφημερίδας μας από λάθος γράφτηκαν:
Στη σελίδα 15 προαγωγή στρατιωτικού
Ο επιλοχίας πεζικού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΙΡΗΣ στο βαθμό του Αρχιφύλακα.
Το σωστό είναι στο βαθμό του Αρχιλοχία.
Στη σελίδα 13 ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ το σωστό

είναι η κ. ΚΟΚΩΝΗ (ΛΙΤΣΑ) του Κωννου Σαραντόπουλου και της Βασιλικής Σαραντοπούλου-Πασχαλιώρη
σύζυγος του Κων-νου Κολώνη από την
Κορυφή Ημαθίας γέννησε στις 29
Οκτωβρίου 2013 ένα όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι δεύτερο βλαστό
της οικογένειας.
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ΛΥΣΗ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
(φύλλο εφημερίδας 86)

Ο γιατρός έστειλε το λογαριασμό του με το παιδί που
έφερε το λογαριασμό του υδραυλικού. Από τότε, ούτε τον
ξανάδε, ούτε κι άκουσε ποτέ γι΄ αυτόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Με αφορμή άρθρου που δε δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας μας θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους συγχωριανούς και
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑ -3ΡΙΨΗ
ΕΞΑΡΩ - ΣΚΩΨ
ΣΑ - ΘΙΑΣΟΣ
ΤΙΤΑΔΙΣ - ΟΚΤΩ
ΣΗΑΔΑ - ΟΣΙΕΣ
ΠΑΛΜΙΚΟΙ - ΝΙΟΙ
ΚΩΠΛΙ - ΚΕΔΡΟ
ΡΕΣΟΣ - ΜΙΝΥΕΣ
ΩΔΗΣ - ΣΑΝΥΟ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΦΕ - ΝΑΜΑ - ΑΩ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΠΕΝΤ- ΠΑΡΩΝ
ΛΑΞ - ΙΣΑ - ΕΔΕ
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΓΩ - ΟΔΙΑΣ
ΙΙ - ΘΙΑΚΙ - ΤΑ
ΟΑΣΙΣ
ΚΑ- ΟΙΚΙΣΑ
Ο ΡΩΣΟΣ - ΕΝΑ
ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΑ
ΟΨ - ΣΤΕΙΡΕΥΩ
ΣΗΣ - ΩΣΤΟΣΟ

ΚΑΘΕΤΑ

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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σελ.

7

Επιμέλεια
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ
Δ.Σ. ΒΡΥΣΟΧΟΡΙΟΥ
Του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Eορτή 25 μαρτίου 1962
Από το υπ αριθμόν 63 φύλλο της εφημερίδας
μας είχαμε αρχίσει να δημοσιεύουμε πίνακες
μαθητολογίου των μαθητών του Δημοτικού
Σχολείο Βρυσοχωρίου κατά σχολικά έτη και
τάξεις μετά το 1950. Δυστυχώς πριν από τη
χρονολογία αυτή δεν υπάρχουν γραπτά στοιχεία καθ’ όσον τα αρχεία του Σχολείου και της
Κοινότητας είχαν καταστραφεί λόγω εμπρησμού στη διάρκεια της κατοχής.
Τα σχολικά έτη 1970-1971 και 1971- 1972 το
Δημοτικό Σχολείο δε λειτούργησε λόγω του
μικρού αριθμού μαθητών (έγινε συγχώνευση
των σχολείων) και οι μικροί μαθητές ταλαιπωρήθηκαν πηγαίνοντας σχολείο στη ΛάισταΠαλιοσέλι-Μονοδένδρι κ.λ.π.
Με νέο Νόμο άρχισε η επαναλειτουργία του
Σχολείου στη Σχολική περίοδο 1972-1973.
Στη Σχολική περίοδο 1974-1975 διευθυντής
του μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου Βρυσοχωρίου ο κ. Νικόλαος Μπούγιας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
1
2
3
4
5
6

Δημήτριος Νικ. Μπίρης
Αναστασία Σερ. Πασχάλη
Σέργιος Ζήση Μπλίντας
Κωνσταντίνα Νικ. Μπίρη
Απόστολος Γεωργ. Βασδέκης
Μαρία Νικ. Κουσσαβέτη

Α’ ΤΑΞΗ
Α’ ΤΑΞΗ
Α’ ΤΑΞΗ
Δ’ ΤΑΞΗ
Δ’ ΤΑΞΗ
Ε’ ΤΑΞΗ

31 Διεθνής Βιέννης 13-4-2014 
Π
ος

Μαραθώνιος

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ

ραγματοποιήθηκε
στις 13 Απριλίου
2014, στη Βιέννη ο
21ος Διεθνής μαραθώνιος
της πόλης με συμμετοχή
9.500 δρομέων από όλο τον
κόσμο. Ο συγκεκριμένος μαραθώνιος θεωρείται απ ους
καλύτερους στην Ευρώπη
με το μεγαλύτερο μέρος της
διαδρομής των 42 χλμ να
διασχίζει την πόλη και να
διέρχεται από τα αξιοθέατά
της, που δίνουν τόσο στην
πρωτεύουσα της Αυστρίας
όσο και στον αγώνα με διαφορετικό χρώμα για τους
δρομείς αλλά καιγια τους
επισκέπτες γενικότερα.
Πολυπαθής ήταν η Ελληνική
αποστολή που συμμετείχε
με τον αριθμό των Ελλήνων
Δρομέων να φτάνει τους
εβδομήντα πέντε 75. Το Σύλλογο Δρομέων Ιωαννίνων
Δ.Σ. εκπροσωπούσαν δύο
δρομείς, μεταξύ των οποίων
«οι συγχωριανοί» μας Απόστολος Βασδέκης του Γεωργίου, οι οποίοι τερμάτισαν
χωρίς να αντιμετωπίσουν
κανένα πρόβλημα.
Την Ελληνική αποστολή που
επισκέφθηκε και τη γειτονική
Σλοβακία ακολούθησαν για
τουριστικούς λόγους και οι
συγχωριανές μας Ευδοκία
Βασδέκη και Κασσαβέτη
Χαρίκλεια.
Καπράντζος Αδαμάντιος

Συμμετοχές Βρυσοχωρητών σε αγώνες δρόμου
Σε αγώνες από την αρχή του έτους μέχρι και την έκδοση
του τρέχοντος φύλλου της εφημερίδας μας, πήραν
μέρος οι συγχωριανοί μας δρομείς Απόστολος Βασδέκης και Καπράντζος Αδαμάντιος. Πιο συγκεκριμένα
1 16-2-2014 Μπιζάνιος δρόμος 11,3 χλμ -Ιωάννινα
Συμμετείχε ο Απόστολος Βασδέκης
2 9-3-2014 5ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος ΔΙΟΝ 21 χλμ
Συμμετείχε ο Απόστολος Βασδέκης
3 16-3-2014 7ος Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκα – Τρίκαλλα
21,1 χλμ
Συμμετείχαν ο Απόστολος Βασδέκης και ο Αδαμάντιος Καπράντζιος
4 30-3-2014 7ος Ημιμαραθώνιος Μιχάλης Κούσης 21,1
χλμ Αγρίν.
Συμμετείχε ο Απόστολος Βασδέκης
5 6-4-2014 9ος Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος
Θεσ/κη
Συμμετείχε ο Αδαμάντιος Καπράντζος στον αγώνα 10 χλμ
6 13-4-2014 31ος Μαραθώνιος Βιέννης 42,2 χλμ
Συμμετείχε ο Απόστολος Βασδέκης
7 11-5-2014 RUN GREECE Ιωαννίνων 10 χλμ, 5χλμ
Συμμετείχε ο Απόστολος Βασδέκης στον αγώνα των 10
χλμ κα ιτων 5 χλμ.
8 14-6-62014 1ος Νυχτερινός Παραλίμνιος δρόμος Ιωαννίνων 10 χλμ
Συμμετείχαν Απόστολος Βασδέκης, Γεώργιος Βάκαρος
του Ιωάννη και Καπράντζος Αδαμάντιος
Καπράντζος Αδαμάντιος

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ

Στην εκδρομή που πραγματοποίησε ο Μ.Ο.Σ: του χωριού
μας, στην Αλβανία στις 10 και
11 Μαίου το2014, συμμετείχε
και το ζέυγος Λεωνίδα και Ζαννέτας Κορρέτα. Η Οικογένεια αυτή ήρθε
στην Ελλάδα και αμέσως μετά στο Βρυσοχώρι, στις 8 Ιουνίου 1991, σαν οικονομικοί μετανάστες από το χωριό Μεκάτι
Αυλώνα, ένα αμιγές βλαχοχώρι. Από
τότε ρίζωσαν και ζουν μόνιμα στο χωρίο,
πολιτογραφήθηκαν στο δημοτολόγιο
Βρυσοχωρίου, παρακολουθώντας την
κοινωνική ζωή του χωριού, πήγαν σε
πολλές εκδηλώσεις και εκδρομές που
οργάνωσε ο Μ.Ο.Σ. είτε οι δύο τους , είτε
τα παιδιά τους, ο Μιχάλης και ο Απόλλωνας. Ετσι λοιπόν την Κυριακή το απόγευμα στις 11 Μαϊου, όταν το λεωφορείο
των εκδρομέων ετοιμάζονταν για αναχώρηση από τους Άγιους Σαράντα, για να
γυρίσουν στα Γιάννενα, ο Λεωνίδας με
στόμφο είπε:
- Ήρθα στον Αυλώνα από το χωριό μου
Μεκάτι, μόνο 9 χλμ απόσταση, για
πρώτη φορά όταν έγινα 16 χρονών!..
Να, τώρα που είμαι εδώ στην Αλβανία,
μαζί με πολλούς άλλους σαν τουρίστας!...



Την Τρίτη μέρα του Πάσχα
περνούσε η ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ έξω από το
σπίτι του ΘΑΝΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ.
Εκεί ήταν η σύζυγός του ΧΡΥΣΑ
ΣΙΩΚΑ, με τα μικρά παιδιά τους Κατερίνα και Νικολάκη αλλά και άλλα παιδιά
της αυτής ηλικίας.
- Μαριάννα που πας προς τα κάτω;
-Στη Σουλτάνα (συζ. Δημοσθένη ΝΟΤΗ)
απαντά η Μαριάννα.
Τότε πετιέται η επτάχρονη Ζωϊτσα Βασιλείου Δράκου, εγγονή του Ζήση
Μπλίντα και λέει:
-Εχει και στο βρυσοχώρι Σουλτάνα, και
αυτή έχει άνδρα σουλτάνο, που έχει
πολλά και αξιώματα!..
Είδατε λοιπόν πως η τηλεόραση επηρρεάζει, τον ψυχικό κόσμο αλλά και τη
σκέψη των παιδιών!...



Ο δρόμος της κατάρας,
όπως έμαθα, δόθηκε στην
κυκλοφορία το 1938. Οι
Γιαννιώτες
λοιπόν,
έπρεπε να διαβούν μέχρι τότε, τον
ορεινό αυτό όγκο με τα πόδια ή με
ζώα. Ο σπιτονοικοκύρης μου στην
Πωγωνιανή, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, μου περιέγραψε ότι τον
Αύγουστο του 1935, πήγε με λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη για να μάθει τη
ραπτική τέχνη, αλλά το δρομολόγιο γινόταν μέσω Κορυτσάς σε δύο μέρες.
Κάποιος Μπέτσιος από το Βασιλικό
που είχε λεωφορείο ξεκινούσε πρωί
από τα Γιάννενα με επιβάτες, ακολουθούσε τον τότε δρόμο για Κόνιτσα, στη
θέση «δέμα» Βασιλικού ανέβαιναν αρκετοί Πωγωνίσιοι για Θεσσαλονίκη και
δια μέσου του Μπουραζανίου - Μέρτζανης - Ερσέκας έφθανε το βράδυ
στην Κορυτσά!...
Κοιμόνταν το βράδυ σε αυτή την πόλη
και την άλλη μέρα μέσω Κρυσταλλοπηγής - Πισοδερίου - Φλώρινας-Εδεσσας έφθανε το σούρουπο στη
Θεσσαλονίκη!...

8 σελ.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Θέσχουρε

Οικεία Ε. Πουποβίνη

Στόλισμα Επιταφίου

Οικεία Ζ. Μπλήντα

Οικεία Α. Κεφάλα - Καρπούζα

Οικεία Δ. Μπάρκα

Οικεία Α. Δημητράκη

Το απόγευμα αρχίζει να ξετυλίγεται το «Θεϊκό Δράμα» τα
Δώδεκα Ευαγγέλια, τη σταύρωση του Χριστού «Σήμερον
κρεμάται επί ξύλου, κ.λ.π.»
Μ. Παρασκευή το πρωί η αποκαθήλωση ο στάματητος πένθιμος ήχος της καμπάνας και
στο προαύλιο οι γυναίκες και οι
κοπέλες του χωριού στολίζουν
τον επιτάφιο με τέχνη και ευλάβεια με διάφορα λουλούδια το
απόγευμα η Ακολουθία του
επιταφίου με τα κατανυκτικά
εγκώμια.
Η ζωή εν τάφω... Άξιον Εστί...
Αι γενεαί πάσαι κ.λ.π. και η περιφορά του Επιταφίου πάντα
μπροστά το μεγάλο λάβαρο
που συμβολίζει τη Σταύρωση
του Χριστού.
Μ. Σάββατο προετοιμασία για
την Κυριακή (καθαριότητες,
σούβλισμα κ.λ.π.) αναμονή και
αλλαγή συναισθημάτων μέχρι
να ακουστούν οι τρεις καμπάνες του χωριού (Αγίου Δημητρίου, Αγίου Χαραλάμπους και
κάτω Παναγίας) καλώντας του
πιστούς στην Ανάσταση του
Κυρίου, ο Άγιος Δημήτριος γέμισε από πιστούς. Στην ωραία
Πύλη, ο Ιερέας, τα φώτα σβήνουν «Δεύτε λάβετε Φως» χαρούμενα πρόσωπα μικρών και
μεγάλων προσπαθούν να πάρουν το Αγιο Φώς.
Εξέρχονται στο προαύλιο μετά
το Ευαγγέλιο ο πατήρ Ιωάννης
ψάλει το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ». Χρόνια πολλά Χριστός
Ανέστη» ανταλλαγή ευχών
από καρδιάς και αγάπης μεταξύ των πιστών και αναχώρηση στα σπίτια για το
παραδοσιακό
τσούγκρισμα
αυγών και της ζεστής μαγειρίτσας. Όμως ο πατήρ Ιωάννης
συνεχίζει το θεάρεστο έργο του
για την Ανάσταση στο Ηλιοχώρι και Σκαμνέλι.
Την Κυριακή το πρωί παντού
καπνοί σούβλες με ψητά και
κοκορέτσια
μουσικές
και
χαρές.
Μετά το Θείο Δράμα, η Ανάσταση και η ζωή νίκησε το θάνατο.
Τέτοιες άγιες μέρες μετράς
τους απόντες που φύγανε για
την αιώνια ζωή, τους απόντες
που για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν να είναι μαζί μας, μετράς και τους παρόντες
περίπου εκατόν σαράντα (140)
είδαμε για πρώτη φορά Πάσχα
στο χωριό τη ζωντανή παρέα
με ψητά, κοκορέτσια, μουσική
και χορό της Ασπασίας –
Τράντη – Κεφάλα (κόρη της
Χρυσούλας Καρπούζα) με τον
σύζυγό της Αντώνη Κεφάλα,
τον αδερφό της Χρήστο, την
αδερφή του Αντώνη Ελένη με
το σύζυγό της Ανδρέα Παπά
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και την εγγονή του Ελένη από
την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
Από τη Γερμνανία η Σπυριδούλα – Αδ. Τσιομίλη με το
συνάδερφό της Κων/νο Γεωργαλά) ιατρός με καταγωή
από την Κύπρο) το Γιάννη
Παντίση με τη σύζυγό του
Μισέλ από τη Γαλλία, τον
Απόστολο Βασδέκη με τη σύζυγό του Ερμιόνη από το Κιλκίς. Ίσως να μας διαφεύγουν
και άλλοι. Ζητάμε ταπεινά συγνώμη.
Του χρόνου περισσότεροι.
Για την ιστορία.
- Τα παιδιά που συμμετείχαν
στο «Θέσχουρε» βοηθούμενα στην καμπάνα από τον
ΚΩΣΤΑ ΜΠΙΡΗ και στην ανάγνωση των ονομάτων από
την
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
(Ρία)
ΜΠΙΡΗ.
- Βακάρου Αλκμήνη του
Στεργίου, Μισαηλίδη Ελισάβετ του Γεράσιμου, Δράκου
Ζωή του Βασιλείου, (εγγονές
του Ζήση Μπλήντα), Μπίρη
Νικόλαο του Δημητρίου,
Θωμά, Ιωάννη και Κατερίνα
Πεπόνη, τον Αντρέα, Εβελίνα
και Χρήστο Γκόγκο του Ανδρέα (εγγόνια Γιάννη Καπράντζιου) Αδαμάντιο –
Μαρία και Ευτέρπη Τσιομίδου
του Αναστασίου, Αριάδνη και
Ανδρέας Μπίρης του Κωνσταντίνου.
- Οι γυναίκες στο ξενύχτι του
Εσταυρωμένου Αννα Δμητράκη και Ερμιόνη Βασδέκη.
- Οι γυναίκες που συμμετείχαν στο στόλισμα του Επιταφείου: Χαϊδούλα Πουποβίνη,
Αλίκη Βακάρου, Αλκμήνη Βακάρου του Στεργίου, Ευανθία
Καραγιαννοπούλου, Αλίκη
Πασχάλη – Σιαμπίρη, Θεοδώρα Γκιτσιούδη και Χρύσα
Σιώκα – Κυρίτση.
Τέλος, να ευχαριστήσω εκ
μέρους όλων των συγχωριανών τον Κ. Ευθύμιο Πουποβίνη, που τη Μ. Πέμπτη, τη
Μ. Παρασκευή και στην Ανάσταση, έχοντας κάποιες γνώσεις έγινε και ψάλτης
(ελλείψη Ιεροψάλτη) και έτσι
λειτουργηθήκαμε τις Άγιες
αυτές μέρες, και προπάντων
τον Ιερέας μας, πατέρα
Ιωάννη Λεοντάρη που κατέβαλλε υπεράνθρωπες προσπάθειες και τα κατάφερε όλη
τη βδομάδα να εξυπηρετήσει
τα τρία χωριά (Βρυσοχώρι,
Ηλιοχώρι, Σκαμνέλι) ο πανάγαθος Θεός να του χαρίσει
δύναμη, υγεία και κάθε οικογενειακή ευτυχία.Τον ευχαριστούμε θερμά.
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

σελ.

Λιτανεία
Λιτανεία Επιταφίου
Επιταφίου

Οικεία Ζ. Βακάρου
Οικεία Ε. Τσιομίδη

Οικεία Δ. Δημητράκη

Οικεία
Οικεία
Α.
Α. Μπίρη
Μπίρη

Οικεία Α. Τσιομίδη

Οικεία Α. Κυρίτση

9

10 σελ.

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

ΓΡΑΦΕΙ H ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΡΚΑ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ανάκτορο Βοθρωτού

Κάστρο Αργυροκάστρου

Εκκλησία και τάφος
Πατέρα Κοσμά του Αιτωλού

Στην Πλατεία
Δερβιτσάνης

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Ο ξεναγός μας ενημερώνει ότι το επί 40 και πλέον
καθεστώς αποψίλωσε τα δάση δήθεν για να γίνει
καλλιέργησιμη γή και να ζουν πλούσια οι κάτοικοι
της χώρας τους.
Σε όλη τη διαδρομή προς το Αργυρόκαστρο βλέπαμε πανέμορφα παραδοσιακά χωριά όλα κτισμένα σε πλαγιές λόφων και βουνών. Ο πατήρ
Νικόδημος μπαίνοντας στην κοιλάδα της Δερόπλης με τα 33 χωριά της (Γεωργουτσάτες, Βουλιαράτες Δερβίτσανη Γλύκα κ.α.) μας ενημέρωνε
για τα χωριά και την ιστορία τους, την έντονη θρησκευτική ευλάβια των κατοίκων και την ερήμωση
των χωρικών και Ακαλλιέργητο κάμπο καθόσον
μετά την κατάρρευση του καθεστώτος οι νέοι έφυγαν στην Ελλάδα και σε άλλες νέες χώρες για αναζήτηση καλύτερης ζωής.
Φτάνουμε στο χωριό Βουλιαράτες και στο Ελληνικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο του έπους του
40. Τα συναισθήματα αλλάζουν:
Το μικρό εκκλησάκι (κοιμητήριο). Ένα κεράκι στη
μνήμη των πεσόντων και ανάμεσα στους τάφους
ο φύλακας (κάτοικος της περιοχής) μας υποδέχεται
και με δάκρυα μας εξιστορεί για τα γεγονότα και τις
μάχες της περιοχής (κατάληξη υψώματος Αϊ Θανάση, Κλεισούρα, Πρεμετή, Τεπελίνι κ.λ.π.)
Μετά την κατάρρευση του καθεστώτος ΧΟΤΖΑ σε
συνεργασία του Ελληνικόυ και Αλβανικού κράτους
έγινε προσπάθεια περισυλλογής και ταυτοποίηση
των οστών και έγινε το Νεκροταφείο.
Όμως είναι πολύ λίγοι. Εκτιμάται ότι οι νεκροί που
δεν έχουν εντοπιστεί ξεπερνούν τις 7.000 με 9.000
και είναι δύσκολο μετά από τόσα χρόνια. Οι τάφοι
είναι διάσπαρτοι στα βουνά και στους κάμπους και
έχουν χαθεί.
Στους σταυρούς διαβάζουμε: Στρ/της … Λοχίας
…. Ανθυπ/γος… Άγνωστος και κάπου κάπου φωτογραφία του πεσόντος. Άφωνοι όλοι, περνάμε
ανάμεσα από τους τάφους με βαθιά συγκίνηση και
ένα μεγάλο ΓΙΑΤΙ, Γιατί όλα αυτά; Για παράλογους
δικτάτορες ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ –ΧΙΤΛΕΡ;
Ευχαριστήσαμε το φύλακα και αναχωρήσαμε για
μία στάση λίγη ξεκούραση έναν καφέ.
Επόμενος σταθμός μας, η κωμόπολη της Δερβιτσάνης, και επίσκεψη στον Ιερό Ναό της Παναγίας,
κτισμένος πριν 200-300 χρόνια που το άθεο καθεστώς το είχε μετατρέψει σε αποθήκη λιπασμάτων.
Με τη θέληση των κατοίκων, την προσπάθεια του
ελληνικού Κράτους και του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ο Ναός (όπως και όλες οι εκκλησίες της Αλβανίας) ανακαινίσθηκε και είναι
λειτουργικός και επιβλητικός όπως πριν.
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην πόλη του Αλή
Πασά, το Τεπελένι με το αναξιοποίητο κάστρο της,
και στην κεντρική πλατεία επιβλητικό το άγαλμα του
Αλή Πασά (πάντα ξαπλωμένος) (Τεπελένι σημαίνει
ο λόγος της Ελένης). Φτάνουμε στην πόλη του Αργυροκάστρου όπου μας περιμένει η επόμενη ξεναγός μας ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΡΟΥ με καταγωγή από
τους Άγιους Σαράντα.
Με ταξί για τους ανήμπορους και περπατώντας
στα πολύ ωραία λιθόστρωτα, ακολουθούμε τον
ανηφορικό σρόμο για το περίφημο «Κάστρο».
Η θέα μαγευτική. Μπροστά μας απλώνεται το Αργυρόκαστρο. Παραδοσιακά μονοπάτια πετρόκτιστα σπίτια κ.λ.π. Παραφωνία: Η νεόκτιστη πόλη με
πολυκατοικίες. Η ξεναγός μας, μας ξεναγεί στο Κάστρο μας εξηγεί την ιστορία του, αναπαλαιώθηκε
πολλές φορές με τη σημαντικότερη το190 αιώνα
από τον Αλή Πασά. Χρησιμοποιήθηκε ως φρούριο
και φυλακές (ειδικά από το καθεστώς). Σήμερα
είναι μουσείο Αρμάτων και Βαρύ οπλισμού της Αλβανίας. Μετά την ξενάγηση, μεσημέρι πια, κατεβήκαμε στο κέντρο της πόλης για ένα καλό γεύμα. Το
απόγευμα αποχαιρετάμε τον πάτερ ΝΙΚΟΔΗΜΟ
και ακολουθώντας την κοιλάδα του Αώου (και του
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χωριού μας ποτάμι) φτάσαμε στην πόλη Φίερι.
Αλλάζουμε λεωφορείο με ένα παλίο λεωφορείο
Αλβανίας (προφανώς παλιά του ΚΤΕΛ) και
μέσα από ένα καλό δρόμο φτάνουμε στον τάφο
του πατέρα ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ. Ο Αλή
Πασάς έκτισε Εκκλησία στις όχθες του ποταμού
Αψου όπου κατά την παράδοση μετά τις κακοποιήσεις και τη δολοφονία του Αγίου ρίξανε το
σώμα του στο ποτάμι, και οι κάτοικοι βρήκανε το
άψυχο σώμα όρθιο στη μέση του ποταμού.
Η Εκκλησία και ο τάφος είχε σκεπαστεί από
φερτά υλικά του ποταμού. Σήμερα γίνονται διάφορες εργασίες και είναι επισκέψιμα. Ένα κεράκι – ξενάγηση ευλαβικό προσκύνημα στον
τάφο του Αγίου και επιστροφή – άφιξη στην Αυλώνα τόπο διανυκτερεύσεως, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο Viova International (5 αστέρων) και
έξοδο στην πόλη.
Η πλατεία γεμάτη κόσμο. Διάφορες εκδηλώσεις, φολκλορικά συγκροτήματα από διάφορες
χώρες κ.λ.π. Η Αλβανία 10 κ 11 Μαϊου γιορτάζει
κάθε χρόνο την άφιξη της Άνοιξης.
Μετά το πρωινό μας αναχωρήσαμε για τους
Αγίους Σαράντα. Μια διαδρομή πανέμορφη,
όμως δύσκολη με στροφές σε βουνά και λόφους. Μια στάση κοντά στην Πρεμετή σε ένα
ωραίο τοπίο με κρυστάλλινα νερά και δέντρα για
έναν καφέ και το μεσημέρι στους Αγίους Σαράντα. Παραλιακή γραφική πόλη αμφιθεατρικά
χτισμένη πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης
Ογχησμού με πολυτελή εστιατόρια πάνω στο
κύμα απολαύσαμε φρέσκα ψάρια και μύδια,
(γιορτάζανε τη μέρα του μυδιού). Και εδώ παραφωνίες, μετά την κατάρρευση του καθεστώτος
κτίστηκαν άναρχα τεράστιες πολυκατοικίες. Μια
βόλτα στην πόλη, έναν καφέ, ένα παραδοσιακό
γλυκό της Αλβανίας, ξεκινήσαμε για τον τελευταίο προορισμό μας τον αρχαιολογικό χώρο του
Βουρθωτού. Χώρος μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς προστατευμένος από την UNESCO.
Μια τεράστια έκταση με μουσεία, αρχαία θέατρα, ανάκτορα κ.λ.π. που τώρα αξιοποιούνται
και θα δώσουν ανάπτυξη στην περιοχή.
Αργά το απόγευμα ξεκινήσαμε το ταξίδι της επιστροφής μας. Τελωνείο Μαυρομάτι Θεσπρωτίας
έλεγχος ταυτοτήτων, διαβατηρίων και η ξεναγός
μας ΧΡΙΣΤΙΝΑ με δάκρυα στα μάτια μας αποχαιρετά. Ο πρόεδρος του Μ.Ο.Σ. την ευχαρίστησε εκ μέρους όλων μας για την τόσο καλή
και εμπεριστατωμένη ενημέρωση και την κάλεσε να επισκεφθεί και να την φιλοξενήσουμε
στο χωριό μας. Χωρίς καμία υπερβολή, ήταν
μια κοπέλα 30 ετών με πολλές γνώσεις για την
Αλβανία και την Ελλάδα. Μία γνήσια Βορειοηπειρώτισσα που στα δώδεκα της χρόνια έμαθε
να κάνει το Σταυρό της. Μας ενημέρωσε και μας
διηγήθηκε τόσα για το προηγούμενο καθεστώς
και για τη σημερινή Αλβανία που θα χρειαζόταν
να γράψουμε ολόκληρα βιβλία. Σίγουρα μας
προβλημάτισε και αναθεωρήσαμε πολλά που
ακούγαμε και ξέραμε για την Αλβανία. Περάσαμε δύσκολα χρόνια και σήμερα με τη βοήθεια
της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
είναι μια χώρα αναπτυσσόμενη.
Να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των συγχωριανών: το Δ.Σ. του Συλλόγου, τον οδηγό του λεωφορείου, τον πατέρα ΝΙΚΟΔΗΜΟ και την
αγαπητή μας ΧΡΙΣΤΙΝΑ για την άψογη οργάνωση κ.λ.π.
Χωρίς την προσπάθειά τους δεν θα ήταν τόσο
ευχάριστη η εκδρομή μας.
Νέο ραντεβού το Φθινόπωρο για μία ημερήσια
εκδρομή.
Στην εφηβική μου ηλικία θα μου μείνουν αξέχαστες εμπειρίες.
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Αρυρόκαστρο
Ενημέρωση στην Εκκλησία του
Πατέρα Κοσμά του Αιτωλού.

Αρχαίο θέατρο Βοθρωτού

Στρατιωτικό Νεκροταφείο Βουλιαράτες

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ
1
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Πουποβίνης Ευθύμιος
Πουποβίνη Χαϊδούλα
Γεωργοπούλου –
Οικονόμου Ευτυχία
Τσιομίδης Κωνσταντίνος
Βασιλείου – Τσιομίδου
Σταυρούλα
Σιαμπίρης Απόστολος
Ζηκοπούλου – Σιαμπίρη
Αφροδίτη
Κασσαβέτη Χαρίκλεια
Βασδέκη Ευανθία
Πασχάλη Δέσποινα
Μπλήντα Βαρβάρα
Καραγιαννόπουλος
Αθανάσιος
Καραγιαννοπούλου
Περσεφόνη
Μπάρκας Ηλίας
Μπάρκα Δέσποινα
Μπάρκα Αικατερίνη του Ηλία
Φωτεινού – Μπίρη
Ελευθερία
Γκιτσιούδη - Τσιομίδη

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Θεοδώρα
Τσιομίδης Αδαμάντιος του
Αναστ. (ετώ 8)
Τσιομίδου Μαρία του Αναστ.
(ετών 7)
Δρομπολιανούδη – Καραγιαννοπούλου Βασιλική
Καραγιαννόπουλος
Απόστολος
Καραγιαννόπουλος
Νικόλαος
Βακάρου Αλκμήνη
Δημητράκης Αναστάσιος
Δημητράκη Αντωνία
Κουνάβου Δέσποινα
Σμπόνια – Κουνάβου Μαρία
Σιαμπίρη Σταματία του
Ευαγγ.
Παντίσης Ιωάννης
Ζιούμπουρα – Παντίση
Μισέλ (Από Γαλλία)
Νότης Δημοσθένης
Νότη Σουλτάνα
Τσουμάνης Αστέριος

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Τσουμάνη Σταματία
Κουνάβος Ιωάννης
Δημητράκη Αννα
Τζούμα – Τσιομίδη Μαρία
Τζούμα Ελένη
Τζούμα Νικολέττα
Πασχάλης Νικόλαος
Πασχάλη Σπυριδούλα
Τάτσης Γεώργιος
Σιαμπίρης Κων/νος
Σιαμπίρη Ελισάβετ
Σιαμπίρης Ιωάννης του
Κων/νου
Κορέτας Λεωνίδας
Κορέτα Ζανέτα
Μετρτζάνης Κωνσταντίνος
Ψάρρα – Μερτζάνη Ευδοκία
Οικογενειακοί φίλοι κων/νου
Τσιομίδη
Ζγούρου Βασιλική (φίλη
Βρυσοχωρίου)
Μουρελά Ευδοξία (Νονά
Μαρίας Πουποβίνη από
Λαμία)

11

12 σελ.

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Στο πανηγύρι της Αγίας Τριάδος το 1964 ή το‘65
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ΑΝ ΑΣΤΑ ΣΙΟ Σ ΣΙΑ ΝΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΝΝΙ∆ΗΣ(1835 - 1913)
Χάιδω ∆ηµητράκη

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
Βασιλική Κλίτσιου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
το γεννεαλογικό δέντρο στη σελ 2.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1880-...)
Μαρία Γ. Λαφαζάνη

ΧΡΥΣΩ
παντρεύτηκε
στον Αµπελώνα Λάρισας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1875-1970)
Σταµατία Κασσαβέτη
Μαρια Γ. Ζουµπούλη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1881 - ...)
Ακριβή Αν. Σιαµπίρη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1909-...)
Πέθανε νέος

ΜΑΡΙΑ
Ιωάννης Ρέµος

ΙΩΑΝΝΗΣ (190-1901)
∆εν άφησε απογόνους

ΙΩΑΝΝΗΣ (1902-1922)
Σκοτώθηκε στη Μ. Ασία
στρατιώτης

Χάιδω
Γεώργιος Ν. Σιάννος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1922-...)

ΚΩΣΤΑΣ (1881-..)
Βασιλική ∆ούµα
∆έσποιναΜπαράκα

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Γιώργος Γκαράνης

ΣΤΕΛΙΟΣ
Καίτη Περίδου

ΝΙΚΟΣ
Ευαγγελία Μπλέκα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆έσποινα Παπαγιώτη

ΗΛΙΑΣ
∆εν άφησε απογόνους

ΣΟΦΙΑ
Πέτρος Κυρίτσης

ΝΙΚΟΣ
Εφη ∆όβα

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Μιχάλης Σιαµπίρης

ΝΙΚΟΣ (1886-...)
Ροξάνη

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πέθανε νέος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Βασίλης Μαµάτας

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Πιλίκα)
Κ. Χριστοδουλάκης

Ελένη
ΙωάννηςΚαραγιαννόπουλος

ΘΑΝΟΣ
∆ήµητρα Γκαρέλη

ΣΤΕΛΙΟΣ (1944-2013)
Ανδρονίκη Ράπτη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Χρύσα Σιώκα

ΜΑΙΡΗ
Γεώργιος Τσώκος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Σωτήρης Μπελούκας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΣΙΑΝΝΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ –
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΟΕΚΛΟΓΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΝΝΟΣ
ΣΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΙΟΧΩΡΙΟΥ
Σταµατία ∆ιάµαντη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Μαρία Σηµίτη

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Ευάγγελος Τσιάµης

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Μιχάλης Σιαµπίρης

ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ασπασία Λιάτσικου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ευθύµιος Ράπτης

ΒΑΣΙΛΗΣ
(1927) - (1947)

∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Λίλιαν Βόλµπεργκ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Παναγ. Σπυρόπουλος

ΙΩΑΝΝΑ
∆ηµήτρηςΣτεργιόπουλος

Στις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 18 και 25 Μαϊου
2014 για την πεΓΕΩΡΓΙΟΣ
ριφέρειαΧάιδω
Ηπείρου
του
Δήμου
Ζαγορίου
Γεωργίου Σιαννίδου
και για την εκλογή Ευρωβουλευτών οι
κοντοχωριανοί μας ηλιοχωρήτες ψήφισαν ακολούθως:
ΝΙΚΟΣ (1919-1996)
ΕΛΕΝΗ
Ευαγγελία Μπλέκα

Μεσσήνης
∆ηµήτριος
Για δεύτερη χρονιά
η ποδοσφαιρική
ομάδα του χωριού μας θα συμμετάσχει
στη 16η ποδοσφαιρική Συνάντηση ΖαΧΑΡΙΚΕΛΙΑ
γορίου.
Κλίγκαν
Ντέιβιτ
Ένας θεσμός που
δίνει τη
δυνατότητα
στους νέους του Δήμου να γνωριστούν
μεταξύ τους με το αγωνιστικό πνεύμα το
ζωντάνεμα των χωριών και την αγάπη
τους για προβολή των χωριών τους.
Το 2013 η ομάδα μας αν και συμμετείχε
για πρώτη φορά, έφτασε στα προημιτε-

Εγγεγραμμένοι
90
Ψήφισαν
57
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑ
(56
και
1
δικαστικός
αντιπρόσωπος)
Στέλλα Κίτσιου
Χρήστος Σκαρλάτος
Άκυρα – Λευκά
0
Εγκυρα
57
`Ελαβαν
ΝΙΚΟΣ
Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ41
Ήπειρος Ανατροπής
14
Ελληνική Αυγή
2
ΝΙΚΟΣ
Β’ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ
ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Βαλέρια)

Θεόδωρος Πίσπας

λικά, σίγουρα φέτος καλύτερα. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής αγόρια που έστω
ένας από τους γονείς κατάγεται από το
Βρυσοχώρι και γαμπροί.
Να μία ευκαιρία για γνωριμίες μεταξύ
των νέων μας.
Να ακολουθήσουμε όλοι μαζί στις παραπάνω ποδοσφαιρικές συναντήσεις
προκειμένου να εμψυχώσουμε και να
βοηθήσουμε τις προσπάθειες των νέων
μας.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδος μας έχει ως εξής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
19-07-2014
27-07-2014

Βρυσοχώρι - Ανθρακίτης
Βρυσοχώρι - Σκαμνέλι

Γήπεδο Τσεπελόβου
Γήπεδο Ασπραγγέλων

Ωρα 18:15
Ωρα 18:15

2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

Κυριακή
25 Μαϊου 2014
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Παρθένα Αµοιρίδου
ΙωάννηςΚαραγιαννόπουλος Εγγεγραμένοι

Α’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

16η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΛΕΚΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΛΑΟΣ έλαβε 19 ψήφους.
Πρόεδρος για την τοπική κοινότητα
εξελέγη ο κ. ΦΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1 Κυριακή 18 Μαϊου 2014
Εγγεγραμμένοι
90
Ψήφισαν
56
Άκυρα – Λευκά
0
Έγκυρα
56
Έλαβαν
Νέα Πρόταση για το Ζαγόρι
31
Ζαγόρι με συνέχεια
19
Ενιαία δημιουργική κίνηση πολιτών
Ζαγορίου
5
Το κοινόν των Ζαγορίσιων
1
Υποψήφιοι για την τοπική Κοινότητα
Ηλιοχωρητών
Α) Με το συδυασμό Νέα Πρόταση για
το Ζαγόρι ο κ. ΦΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
έλαβε 28 ψήφους.
Β) Με το συνδυασμό Ζαγορι με Συνέχεια ο κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟ-

90
Ψήφισαν
52
Άκυρα – Λευκά
7
Έγκυρα
45
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Έλαβαν:Θωµάς Σιαµπίρης
“Ζαγόρι με Συνέχεια” 23 ψήφους
Ενιαία δημιουργική κίνηση
πολιτών Ζαγορίου
21 ψήφους
ΓΕΩΡΓΙΑ
Δήμαρχος εξελέγη
Αντώνης Εξάρχου
ο κ. Βασίλειος Σπύρου

Γ) ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ

Εγγεγραμμένοι
90
Άγγελος Πολύζος
Ψήφισαν 52 + Δικαστ. Αντιπροσ. 53
Άκυρα – Λευκά
0
Έγκυρα
52
Ελαβαν
Ν.Δ.
ΣΥΡΙΖΑ
Κ.Κ.Ε.
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΑΝΕΛ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΕΛΙΑ
ΛΑΟΣ

20
17
7
2
2
4
2
1

Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στους
φίλους μου Ηλιοχωρήτες για το μεγάλο ποσοστό ψήφων που έλαβα στις
πρόσφατες εκλογές ως υποψήφιος
Δημοτικός Σύμβουλος

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

14 σελ.

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΥΑΓΓ.
ΤΣΙΑΜΗ - ΚΛΙΓΚΑΝ
(1940 / 25-05-2014)
“Εζησε ακριβώς όπως ήθελε” μου είπε η αδρεφή της η Μαριάνθη, όταν της τηλεφώνησα για να τη συλλυπηθώ. Μακάρι
είπα, να πραγματοποιήθηκαν όλα τα όνειρά της φίλης μου.
Μακάρι.
Αγαπημένη μου, σε θυμάμαι το Καλοκαίρι του 1952, λοταν
ήρθες στο χωριό με τη μητέρα σου, από την Αθήνα, όπου είχατε καταφύγει στα χρόνια του εμφυλίου.
Φορούσες ένα κόκκινο - κατακκόκινο κλος φόρεμα κα ιχόρευες, όλο χόρευες ξένοιαστη, ανέμελη, ευτυχισμένη στο
προαύλιο του Αγίου Δημητρίου με τα κορίτσια της Α.Μ.Ο.Σ.
κι ας φώναζε όλη την ώρα από απέναντι η μητέρα σου:
- Χαρίκλειω!... Χαρίκλειω!... για να πας, να βοηθήσεις στις
δουλειές της.
Το Φθινόπωρο έφυγε και με άφησε μόνη. Μαθήτρια στην
Α.Μ.Ο.Σ. με την κηδεμονία του πατέρα μου και τη φροντίδα
της ξαδέρφης σου της Βέτης Τσιάμη και τη συντροφιά όλων
των παιδιών του σχολείου. Φοιτήσαμε μαζί στην Δ’ τάξη αφού
εσύ είχες χάσει κάποια χρόνια στον Εμφύλιο.
Σε αγαπούσαμε πολύ γιατί σκόρπιζες το γέλιο, τη χαρά, την
αισιοδοξία, την ανεμελιά και ήθελες να μας μάθεις να χορεύουμε. Ήσουν η πρώτη Γερακίνα που θυμάμαι. Δεν κίνησες ποτέ για νερό, αλλά κίνησες για να κερδίσεις τη ζωή μόνη
σου, με πείσμα, με θέληση, και με αγώνα.
Έφυγες από το χωριό, λίγα χρόνια αφού τελείωσες το Δημοτικό και εγκαταστάθηκες στην Αθήνα. Εκεί ζούσαν τα μεγαλύτερα αδέρφια σου ο Στέργιος, η Μαριάνθη, η Χρυσάνθη
και η μητέρα σου.
Στην Αθήνα γνώρισες τον πρώτο σύζυγό σου τον Αμερικάνό
Πατ Κρούκερ. Τι ωραίο ζευγάρι! Είπαμε όλοι, όταν επισκεφθήκατε μαζί το χωριό. Έφυγες για την Αμερική. Εγκαταστάθηκες στην Αριζόνα. Εκεί έζησες όλη σου τη ζωή. Εκεί
γνώρισες το δεύτερο σύζυγό σου, ένα θαυμάσιο παιδί που
σου χάρισε όλα τα καλά του κόσμου, όπως μου έγραφες σε
ένα σου γράμμα, εκτός από ένα παιδί. Ησουν χαρούμενη,
ήσουν ευτυχισμένη, γιατί είχες όσα στερήθηκες μικρή και την
αγάπη, τη συμπαράσταση και τη βοήθεια σου σύζυγό σου,
Ντέιβιτ Κλίγκαν.
Τότε ήταν που έπεσε ο κεραυνός στη ζωή σου. Έχασες τον
σύζυγό σου και τα έχασες όλα. Έμεινες μόνη, πλούσια σε
υλικά αγαθά και πάμπτωχη σε αισθήματα. Κανείς κοντά σου,
ούτε οι αδερφές σου, ούτε τα ανήψια σου, ούτε η ξαδέρφη
σου η Βέτη, ούτε οι φίλες και συμμαθήτριες σου, εγώ, η Δέσποινα, Αθανασία, η Σταματία, η Ευτυχία. Κανείς.
Όμως τώρα ένα δάκρυ, ένα κεράκι και λίγα λουλούδια θα τα
αφιερώσω στη μνήμη σου.
Γερακίνα μου καλό σου ταξίδι!
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στις
αδερφές Μαριάνθη και Χρυσάνθη, στην ανηψιά και στους
λοιπούς συγγενείς “ θερμά συλλυπηρήρια”.
“Ας μείνει αιωνία η μνήμη της”

Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Πικρό σαν δημητήριο το άγγελμα
του θανάτου από την ίδια τη μητέρα την αγαπημένη μας Μαριγούλα
Εξαρχοπούλου
Αρβανίτη “Ο Αντώνης έφυγε”.
Δύσκολο να το χωρέσει ο νούς
του ανθρώπου. Με τί λόγια να παρηγορήσεις την αγαπημένη μας
εξαδέλφη, πως να χωρέσει η καρδιά της τόσο πόνο.
Ο πρωτότοκος γιός της ο Αντώνης, ένα νέο παλικάρι, ένας ξανθός άγγελος γεμάτος καλοσύνη
και ανθρωπιά, τελειόφοιτος του οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και τελειόφοιτος
εκπαιδευτικός σαν τους γονείς,
που φρόντιζε με άπειρη αγάπη,
τα παιδιά του. Ήταν το γελαστό
παιδί με τη χρυσή καρδιά και το
ωραίο χαμόγελο. Παντρεμένος με
την καθηγήτρια την καλή μας
Βαγγελιώ, έφεραν στον κόσμο
δύο υπέροχα παιδιά, τον Κώστα
και την Μυρτώ που ήταν όλη τους
η χαρά και η ευτυχία. Μεγαλωμένος στην Παραμυθιά με σπουδές
στην Αθήνα η ζωή τους ήταν
ήρεμη κι ευτυχισμένη. Μα το κακό
παραμόνευε. Η καρδιά του τον
πρόδωσε. Μετά από πολύμηνη
μάχη έφυγε για πάντα από κοντά
μας. Δύσκολες ώρες, δύσκολες
στιγμές για μας και τη γυναίκα του
τα παιδιά του και τους εξαίρετους
γονείς του και τον αδερφό του και
όλους τους γονείς και φίλους που
τον αγάπησαν πολύ. Δύσκολο να
πιστέψουν ότι ο Αντώνης έφυγε
για πάντα. Πίκρα μεγάλη για την
αγαπημένη μας Μαριγούλα.
Κουράγιο αδερφούλα μου και ο
Θεός να απαλύνει το μεγάλο σου
πόνο και να αναπαύσει την ωραία
σου ψυχή.
Αγαπημένε μας Αντώνη ήσουν το
καμάρι όλων και η πίκρα που
άφησε η απώλειά σου μεγάλη.
Σου υποσχόμαστε πως δεν θα σε
ξεχάσουμε ποτέ. Θα είσαι πάντα
μέσα στην ψηχή μας.
Αντώνη καλό ταξίδι
Αιωνία σου η μνήμη.

Ιφιγένια Εξαρχοπούλου
- Παπαδάτου

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ
“Ιδανικές φωνές και αγαπημένες εκείνων
που πέθαναν, [...] κάποτε μες στα όνειρα
μας ομιλούνε κάποτε μες στη σκέψη τες
ακούει το μυαλό"
Καβάφης
«Μάτι μου γραμμένο... μάτι μου μπιρμπιλωτό...». Αγαπημένη φωνή
στο βάθος του μυαλού μου. Αλησμόνητη. Ίδια στα μαλώματα, ίδια
στα κανακέματα, μα ίδια και στις ορμήνιες. Με αυτά μεγάλωσε τρία
παιδιά και χάρηκε οκτώ εγγόνια. Αυτή ήταν η γιαγιά μου.
Χέρια δουλεμένα στο άρμεγμα, το κλαρί, τα ξύλα, το πλέξιμο. Πόδια
ταλαιπωρημένα που «γκιζερούσαν» τις ορθοπλαγιές της Μπαρμπαρόσας, του Πέτρινου, της Κάλτσας. Χαμόγελο ζεστό, μάγουλα φλογερά κι έξυπνη ματιά αντικατόπτριζαν την απλή και δοτική ψυχή της
παρ'όλες τις δυσκολίες.
Γνήσια Σαρακατσάνα γεννημένη στην Αμφιλοχία, μακριά από τον
τόπο που έζησε, το Τσεπέλοβο. Μεγαλωμένη σε μια πολυμελή οικογένεια με σημαντικότερο μέλημα την φροντίδα της οικογένειας. Μικροπαντρεμένη με τον Δημητράκη και μάνα τριών παιδιών, του
Θωμά, της Αγγελικής και της Φωτεινής. Η «μάνα Χριστίνα» όπως
την αποκαλούσαμε όλοι.
Γλυκιά, κατευναστική αλλά και δυνατή η παρουσία της σε όλες τις
πτυχές της καθημερινότητας και κυρίως στον γάμο της με τον παππού μου. Ήρεμη, στοργική και υπομονετική όπως ταίριαζε σε ανθρώπους του μόχθου. Αμεσα συνδεδεμένη με γιορτές,
σαββατοκύριακα και καλοκαίρια. Δεν θα ξεχάσω το γλυκό της χαμόγελο όταν φτάναμε στο χωριό, το γεμάτο προσμονή αλλά και ηρεμία
που θα μέναμε μαζί. Τι κι αν γέμιζαν οι μέρες της με φωνές, φασαρία
και τσακωμούς; Εκείνη περίμενε με ανυπομονησία τα «γκουτζιβέλια» της που δεν τα αποχωριζότανε στιγμή. Μαζί στα ψώνια στον
μανάβη, μαζί στον καφέ στην γειτονιά, μαζί και στον στάβλο.
Κάθε απόγευμα φορούσε το μαντήλι στα μαλλιά της, έβγαινε στην
αυλή, έπαιρνε το ξύλινο μπαστούνι της στο χέρι και μαζί πηγαίναμε
στα πρόβατα, όπου η κάθε μια είχε και ένα πόστο. Για την καλή μας
δουλειά η ανταμοιβή ήταν μια πίτα της επιθυμίας μας πάντοτε φτιαγμένη από την ίδια. Γλυκές μυρωδιές κατακλύζουν την σκέψη μου. Εικόνες έρχονται στο μυαλό μου. Η ίδια όρθια στην κουζίνα με την
ποδιά δεμένη σφιχτά στη μέση της να βγάζει το ταψί με την πίτα και
μετά να την τοποθετεί στην πιατέλα. Τέλειες οι πίτες σου γιαγιά μου.
Αλευρόπιτες, λαχανόπιτες, μπατσαριές, τυρόπιτες... Όλες. Νόστιμες
όπως και το καλομαγειρεμένο φαγητό σου μασίνα και το ζυμωτό
ψωμί σου. Και το μεσημέρι, μετά το φαγητό, πήγαινα και τρύπωνα
στο κρεβάτι τους, ανάμεσα από τον παππού και την γιαγιά να κοιμηθώ. Αφού πρώτα είχε ολοκληρωθεί η σειρά των παραμυθιών με
την πλούσια γριά κότα και τον φτωχό γέρο κόκορα.
Κι όταν βασίλευε ο ήλιος έπρεπε να ποτιστούν ο κήπος και τα λουλούδια, το μεράκι της γιαγιάς. Ένας κήπος γεμάτος κρεμμύδια, φασόλια, πατάτες, καλαμποκιές, κολοκυθιές και η γωνιά με τα λάχανα
στην άκρη. Θα θυμάμαι πάντα την αυλή με κάθε λογής λουλούδια.
Κόκκινες τριανταφυλλιές, πράσινες υπομονές, μυρωδάτοι βασιλικοί,
χρωματιστές ντάλιες και σκυλάκια. Μια πανδαισία χρωμάτων και
αρωμάτων.Αλησμόνητες οι αναμνήσεις που έχω από εσένα γιαγιά
μου. Με νοσταλγία τις αναπολώ και σε θυμάμαι. Εσένα, τις ορμήνιες
σου που συνοδευόταν από το ήρεμο βλέμμα και τα γλυκά παραμύθια
σου, που τα έλεγες έχοντας με αγκαλιά. Αυτή ήταν η γιαγιά μου. η
Χριστίνα Βούρβου - Φερεντίνου. Γυναίκα του Δημητράκη, η
"μάνα Χριστίνα".

Οι εγγονές σου
Χριστίνα, Νικολίνα, Δήμητρα, Λεωνέλα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΜΑΤΑΣ
(1944 - 2013)

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

‘Έφυγε από τη ζωή, την 1-10-2013, έξι μήνες μετά και το θάνατος της εξαίρετης,
καλής και ευγενικής συζύγου του ο ΣΤΕΛΙΟΣ Β. ΜΑΜΑΤΑΣ.

Την Κυριακή, 11 Μαϊου 2014, στο Κεφαλοχώρι Βαροίας, πέθανε σε ηλικία 71 ετών, η Αγγελική
συζ. Σωτηρίου ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ.

Ο Στέλιος γεννήθηκε στη Λάρισα. Ήταν γιoς της Χαρίλειας Σιαννίδου και εγγονός του Νίκου και της Μαρίας Σιαννίδη - Ζουμπούλη.

Η Αγγελική γεννήθηκε το 1943, στο Καμποχώρι Βεροίας. Ήταν το τρίτο απ’ τα πέντε παιδιά του
ΝΙκολάου Τσιομίδη και της Ευγενίας ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ.

Εργάστηκε ως πολιτικός Μηχανικός στη Λάρισα και διακρίθηκε για το ήθος, τη
συνέπεια κα ιτην εντιμότητά του.

Ήταν εγγονή του Αναστασίου ΤΣΙΟΜΙΔΗ (Λιούρτη) και της Αγγελικής Ιωάννη ΤΡΑΜΑ, στα Βλάχικα (Νιποάτα αλί Κία αλ Τσιόμα).

Παντρεύτηκε την ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΡΑΠΤΗ και απέκτησαν δύο παιδιά, τη Χαρίκλεια και το Βασίλη, που ανάθρεψαν και αποκατέστησαν με τον καλύτερο
τρόπο. Ας είναι αιωνία η μνήμη τόσο του Στέλιου όσο και της Ανδρονίκης.

Παντρεύτηκε το Σωτήρη ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ απ’ το Κεφαλοχώρι και απέκτησαν δύο κόρες, την
Αθηνά και την Ευγενία.

Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν “θερμά συλλυπητήρια” στα παιδιά της,
στα αδέρφια της και στους λοιπούς συγγενείς και εύχονται να είναι ελαφρύ το χώμα που
τη σκεπάζει.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν τα θερμά συλλυπηρήρια
στα παιδιά Χαρίκλεια και Βασίλη, στα αδέρφια Θάνο και Ευαγγελία και στους
λοιπούς συγγενείς.

(1943 - 2014)

Η κηδεία της έγινε στο Κεφαλοχώρι, παρουσία των οικείων της συγγενών, γνωστών και φίλων.

Αιωνία η μνήμη της!...

Μαριάννα Τσιομίδου - Χαντόλιου

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

σελ.
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Επιμέλεια
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ο Ανθυπαστυνόμος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ του Αποστόλου και της Ερμιόνης (εγγονός των αείμνηστων Χρυσοστόμου και
Βασιλικής Βασδέκη) προήχθη στο βαθμό του
Υπαστυνόμου Β’ και τοποθετήθηκε Διοικητής
στο Αστυνομικό τμήμα Δοϊράνης Κιλκίς. Ο
Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν
τον αγαπητό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ και του εύχονται
ευδόκιμη υπηρεσία και σε ανώτερα.

Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΣ του Ιωάννου και της Άννας, προσελήφθηκε από το μήνα Ιούνιο 2014 ως εποχικός Πυροσβέστης στην πυροσβεστική Υπηρεσία Ιωαννίνων.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στον αγαπητό ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ καλή ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο έργο που θα του αναθέτει η Υπηρεσία του.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ
Στο φύλλο 63 της εφημερίδας μας Απρίλιος Μάιος - Ιούνιος 2008 και στη σελ. 10 ο αείμνηστος ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΟΥΝΑΒΟΣ είχε δημοσιεύσει
κείμενο με τίτλο:
ΟΙ ΘΥΜΟΣΟΦΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΩΝ
Αναφερόταν μόνο τους άνδρες θυμόσοφους
τους οποίους ο ίδος δεν θυμόταν, καθώς θυμόταν και τις παροιμίες τους,
Στην μνήμη του και για τη συμπλήρωση δύο χρόνων από το θάνατό του (5 Ιουνίου 2012) θυμήθηκα και εγώ παροιμίες και αλησμόνητες
κουβέντες, που κατά καιρούς διατύπωσαν θυμόσοφες γυναίκες του χωριού μας.
• Η μητέρα του Κώστα, η Δέσποινα Φoυλίνα Κουνάβου, μητέρα εννέα παιδιών η ίδια έλεγε
συχνά:
Τα πολλά παιδιά είναι αγώνας για τους γονείς,
φτώχεια για τα παιδιά και χαρά για τους συμπεθέρους.
•Η προγιαγιά μου Δέσποινα Πασχάλη - Οικονόμου:
-Κράτα ότι βρεις, για να το έχεις όταν το χρειαστείς.
• Η γιαγιά μου Δέσποινα Παντίση - Οικονόμου:
- Η μέρα είναι για δουελιά, το μεσημέρι για ξεκούραση και το βράδυ για ύπνο.
Έζησε 97 χρόνια, χωρίς σοβαρά προβλήματα
υγείας.
• Η μητέρα μου Δέσποινα Τσιομίδη- Οικονόμου
-Χέρι που δίνει το φιλούνε. Αν σταματήσει να
δίνει το δαγκώνουν.
• Η Σταματία Πουποβίνη Βακάρου:
- Η τάξη και η πάστρα νικάνε τη φτώχεια.
- Ρούχο πλυμμένο και σιδερωμένο γίνεται
καινούριο
- Στο σπίτι των γνωνιών χωράνε και 10 παιδιά. Τα σπίτια των δέκα παιδιών πολλές
φορές δε χωράνε και τους δύο γονείς.
• Η Βασιλική Πασχάλη:
Η αρχοντιά δεν είνα ιστην τσέπη αλλά στο
στόμα. (Στη συμπεριφορά, στην καλή κουβέντα, στον τρυφερό λόγο, στην ικανότητα να
διαχειριστεί κάποιος δύσκολες καταστάσεις.
• Η Χαιδω Γκαράνη (Τζαλ - Ζήση).
Αν δε δεις, να μη πεις.
• Η Χρυσάνθη Βραχίδη - Κουνάβου:
Από τον πλούσιο γείτονα κέρδος έχεις. Από
τον φτωχό ζημιά παθαίνεις.
• Τέλος, γνωστή γυναίκα του χωριού μας, που
έχασε τον άνδρα της, αλλά είχε πολύ καλά παιδιά, που διακρινόταν για τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις επαγγελματικές επιτυχίες και οι
συγγενείς της το τόνιζαν αυτό, για να την παρηγορήσουν, έλεγε συχνά:
“Ο άντρας μου βασιλιάς, εγώ βασίλισσα
ο γιος μου βασιλιάς, εγώ μαγείρισσα.
• Η Αικατερίνη Λένου πίστευε πως ο κάθε άνθρωπος έχει στην οικογένειά του, στην κοινωνία,
και στη ζωή γενικότερα έναν “ρόλο”, μια
“θέση”.
Επιβράβευε λοιπόν κάθε έναν, που κατά τη
γνώμη της, ενεργούσε σύμφωνα με τη θέση του
και με αγάπη, τρυφερότητα και καλοσύνη “μαλώνει” όσους δε σέβονται το ρόλο κα ιτη θέση τους.
Ετσι έλεγε “καθ’ ένας με τη θέση του” κι ακόμη
“ κατά τη φάτσα και τη μπάτσα”.
Ευτυχία Οικονόμου.

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΙΑΜΗΣ του Γεωργίου και της Αναστασίας Πλιάμη από τον Κολινδρό Πιερίας, εγγονός
του Στέριου και Δέσποινας Πασχάλη, έδωσε το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 αμοιβαία υπόσχεση γάμου με
την εκλεκτή της καρδιάς του ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΙΤΣΗ
του Πασχάλη και της Ελευθερίας από την Καστοριά.
Ο αρραβώνας έγινε σε κοσμικό κέντρο της Καστοριάς παρουσία προσκεκλημένων συγγενών και
φίλων με τη συνοδία λαϊκής μουσικής.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν
το ζευγάρι και του εύχονται καλά στέφανα.

ΓΕΝΝΗΣΗ
Η ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΖΟΥ του Αγγέλου και της Σούλανας Πολύζου – Καραγιαννοπούλου (εγγονή
του αείμνηστου Ιωάννη και Ελένης Καραγιαννοπούλου) σύζυγος του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ απέκτησαν στις 18 Μαϊου 2014
στην Αθήνα ένα όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι πρώτο βλαστό της οικογένειας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς και παπούδες να
τους ζήσει το νεογέννητο.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
● Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΣΙΑ) ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ του Κων/νου
και της Ευγενίας (εγγονή του Αθανασίου Καραγιάννη και της Χαρίκλεια Πόντιση – Καραγιάννη) περάτωσε τις σπουδές της στη φιλοσοφική Σχολή του
πανεπιστημίου Ιωαννίνων (τμήμα φιλολογίας) και
την Πέμπτη 15 Μαϊου 2014 έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο και έλαβε το πτυχίο της.
● Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΖΗΣ του Θεοχάρη και της Σταματίας εγγονός των αείμνηστων Ιωάννη και Φανής
Χαντόλιου την Τρίτη 27 Μαϊου 2014 ορκίστηκε ενώπιον των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και έλαβε το πτυχίο της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.
● Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ του Παναγιώτη και της Μαρίας, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις
μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα «Μυκήναικό Νεκροταφείο του Κλάους Πατρών». Ανασκαφέας και επόπτης της διατριβής ήταν ο ομότιμος
καθηγητής κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος.
Την Παρασκευή 30 ΜΝαϊου 2014, σε επίσημη τελετή το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου αναγόρευσε
διδάκτορα τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και του απονεμήθηκε το διδακτορικό δίπλωμα
Ευτυχία Οίκονόμου – Γεωργοπούλου
● Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ του Ονούφριου και της Σταματούλας Μπέκα (εγγονή του αείμνηστου Κώστα Μπέκα) περάτωσε με επιτυχία τις
σπουδές της στο Οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στις 3 Ιουνίου του 2014 της απονεμήθηκε το πτυχία και έδωσε τον προβλεπόμενο
όρκο. Η Κωσταντίνα ζει και εργάζεται ήδη στην Καβάλα.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
συγχαίρουν τους νέους επιστήμονες του
χωριού και τους εύχονται λαμπρή και αντάξια
επαγγελματική σταδιοδρομία.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Επειδή αγαπάς τη ζωή.
Κλείσε το κινητό σου, μη διαβάζεις
και μη στέλνεις μηνύματα ενώ οδηγείς.
Προτίμησε να κλείσεις το κινητό
σου σε κάθε διαδρομή…
Το είχατε πάντα προστετευόμενο,
κάνε το ίδιο και στο αυτοκίνητο.

Μην αμελείς τη το κατάλληλου παιδικού καθίσματος σε κάθε μετακίνηση του παιδιού με το αυτοκίνητο,
από τους πρώτους μήνες και τα 12
ωχρόνια του.
Γιατί μια αρκεί μια στιγμή για μια
ζωή.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ του αειμνήστου Γεωργίου και της Ευανθίας, κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσης 2014 των Αξιματικων του πυροσβεστικού Σώματος προήχθη κατ’ επιλογή στο βαθμό του Πυράρχου
(Συνταγματάρχου) και μετατέθηκε από την Πυροσβεστική ΥπηρεσίαΝομού Πρέβεζας ως Διοικητής Πυροσβεστικών υπηρεσιών Νομού Κέρκυρας.Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τον Αγαπητό Απόστολο
και εύχονται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και σε ανώτερα.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ
Η Δέσποινα-Θεοδώρα ΣΟΥΛΙΩΤΗ του Αντωνίου ΣΟΥΛΙΩΤΗ κ Χάϊδως ΜΠΙΔΕΡΗ, δισεγγονή της Χάιδως ΜΠΙΔΕΡΗ (αλ Γκροάσα, δηλαδή χοντρής), πέτυχε το 2012 στην Κτηνιατρική Σχολή του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.
Το 2013 με βαθμό 19,030 μόρια (σύστημα 10%), μετεγράφηκε στην
Ιατρική Σχολή Λάρισας.
Όλη η οικογένεια της, της εύχεται καλή επιτυχία στις σπουδές της.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Με την ευκαιρία των Δημοτικών Εκλογών που έγιναν στις 18 Μαϊου
2014, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όσους με τίμησαν συγχωριανούς και συνδημότες του Δήμου Ζαγορίου με την ψήφο τους σαν υποψήφιο Δημοτικό Συμβούλο.
Δεν επιλέχθηκα πλην όμως όπως πράττω εδώ και 23 χρόνια ως πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου, ως μέλος της Εκκλησιαστικής
Επιτροπής και ως Δημοτικός Σύμβουλος και αντιδήμαρχος του πρώην
Δήμου Τύμφης, θα συνεχίσω με όλες μου τις δυνάμεις να προσφέρω
τις υπηρεσίες μου σε αυτόν τον όμορφο τόπο που με πάθος αγαπώ.
Με εκτίμηση

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω από τα βάθη της καρδιάς μου θερμές ευχαριστίες στους συγχωριανούς που με τίμησαν με την ψήφο τους
στις εκλογές στις 18 Μαϊου 2014 και με εξέλεξαν πρόεδρο της της τοπικής Κοινότητας, σε αυτή τη δύσκολη φάση της επαγγελματικής μου
αποκατάστασης κα ιτης οικογενειακής μου γαλήνης.
Με τον τρόπο αυτό οι Βρυσοχωρίτες απέδειξαν πραγματικά ότι διαθέτουν περίσσια ευαισθησία και ανθρωπιά, ξέροντας να εκτιμούν και να
συμπαραστέκονται σε όσους συγχωριανούς και συνανθρώπους του
αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.
Διαβεβαιώ τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και ζητώ τη βοήθεια όλων,
ότι θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις σε συνεργασία με το Δημοτικό
Συμβούλιο, το Δ.Σ. του Συλλόγου και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής
έτσι ώστε από κοινού να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του χωριού
μας για ένα καλύτερο μέλλον.
Με εκτίμηση

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ - ΚΥΡΑΤΣΗ

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ σύζυγος της Χάιδως Μπιδέρη, γαμπρός
του αείμνηστου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΠΙΔΕΡΗ κ της Θεοδώρας Στογιαννοπούλου από την Ξεχασμένη Ημαθίας, μετά από 36 συναπτά έτη τραπεζικής υπηρεσίας, συνταξιοδοτήθη με τον βαθμό του Δ/ντη Τραπέζης
EUROBANK Aλεξάνδρειας και ευχαριστεί θερμά όλους τους Βρυσοχωρίτες της Αλεξάνδρειας που τον στήριξαν τα τελευταία 8 χρόνια στην
Τράπεζα.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στην αγαπημένη μας κόρη, αδελφή, εγγονή και
ανιψιά, ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΣΙΑ) ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ευχόμαστε «θερμά συγχαρητήρια» για την περάτωση
των σπουδών της στη Φιλοσοφική Σχολή του
Παν/μίου Ιωαννίνων (τμήμα φιλολογίας)και στις
15 Μαϊου 2014 έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο
και έλαβε το πτυχίο της.
Οι γονείς: Κων/νος και Ευγενία Ιωαννίδου
Τα αδέλφια: Αννέτα και Νικόλαος
Οι Παππούδες: Αθανάσιος και Χαρίκλεια Καραγιάννη
Οι θείοι: Χρήστος και Ευθυνία Καβαρδίνα

16 σελ.

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟY ΑΓΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Ο Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΙΨΙΑΣ Θεσ/νίκη προσέφερε (20,00)
ευρώ για τον Ι.Ν. κάτω Παναγίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

• Ανώνυμος, προσέφερε πέντε (5.000,00)
χιλιάδες ευρώ στη μνήμη προσφιλών του
προσώπων.
• Η ΑΝΝΑ ΒΑΚΑΡΟΥ Ιωάννινα, προσέφερε διακόσια (200,00) ευρώ στη μνήμη
του συζύγου της ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ.
• Η κ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΣΙΑΜΗ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αθήνα, προσέφερε διακόσια
(200,00) ευρώ στη μνήμη των γονέων
της Ευαγγέλου και Σταματίας και των
αδελφών της Χαρούλας, Στεργίου και
Βασιλείου.
• Ο κ. ΕΤΣΤΑΘΙΟΣ ΣΙΨΙΑΣ θεσ/νίκη, προσέφερε εξήντα (60,00) ευρώ.
• Η κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Κομοτηνή, προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ.
• Ο κ. ΚΙΜΩΝ ΒΑΚΑΡΟΣ Καλαμάτα,
προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ.
• Η Οικογένεια ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΟΥΛΗ
Πάπιγκο, προσέφερε πενήντα (50,00)
ευρώ.
• Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΡΑΝΗ - ΣΙΩΚΑ
Ιωάννινα προσέφερε (30,00) ευρώ στη
μνήμη ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ
• Η οικογένεια ΗΛΙΑ ΜΠΑΡΚΑ Ιωάννινα,
προσέφερε τριάντα (30,00) ευρώ στη
μνήμη ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗ
• Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΚΑΡΟΣ Ιωάννινα,
προσέφερε εικοσιπέντε (25,00) ευρώ.
• Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΡΟΣ του Ιωάν.
Ιωάννινα προσέφερε δεκα πέντε (15,00)
ευρώ.
• Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΒΑΚΑΡΟΥ - ΜΑΝΤΖΙΟΥ Ιωάννινα προσέφερε δέκα πέντε
(15,00) ευρώ.

Παρακαλούμε τους φίλους - αναγνώστες της εφημερίδας που
επιθυμούν δημοσίευση συνεργασιών, γάμων, αρραβώνων, γεννήσεων, βαπτίσεων, νεκρολογιών(κείμενα, φωτογραφίες) να τις
στέλνουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

nea@mosv.gr

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Επειδή επιστρέφονται εφημερίδες με την ένδειξη “άγνωστος” η
Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας και η Ερανική Επιτροπή
των Εκκλησιών του χωριού, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝ τους αγαπητούς
αναγνώστες και συνδρομητές, όσους αλλάζουν διεύθυνση και
επιθυμούν να συνεχίζουν να παίρνουν την εφημερίδα να μας
γνωρίζουν τη νέα τους διεύθυνση.

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 (Ιγνατίου
Άρτας 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.

Μηλήντα - Δράκου Χρύσα

50,00 €

Ρέμμος Γεώργιος

50,00 €

Σιαμπίρης Κων/νος

(του Ιωάννη)

50,00 €

Στόγιαννης Βασίλειος

25,00 €

Αγγέλη - Οικονόμου Γιαννούλα

20,00 €

Βακάρος Ευθύμιος

20,00 €

Κουτσουπάκη - Ζαχαράκη Ελένη

20,00 €

Οικονόμου Χρήστος

20,00 €

Πασχαλίδης Παναγιώτης

20,00 €

Σίψιας Ευστάθιος

20,00 €

Χρηστακίδης Δημήτριος

20,00 €

Βακάρος Ιωάννης

25,00 €

Βακάρος Γεώργιος (του Ιωάννη)

15,00 €

Βακάρου Σταματία

15,00 €

Μπλήντα-Σισμανίδου Αναστασία

15,00 €

Ματσής Γεώργιος

10,00 €

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 30-06-2014

Ε ΝΙΣ ΧΥΣ Η ΣΥ ΛΛΟ Γ ΟΥ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

25,00 ΕΥΡΩ
20,00 ΕΥΡΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι αναγνώστες, για διάφορους λόγους δε λαμβάνουν
εφημερίδα ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα των υπευθύνων του Συλλόγου για την αποστολή των
φύλλων.
Ο Μ.Ο.Σ. έχοντας πλήρη συναίσθηση των υποχρεώσεών
του, ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να στέλνει την εφημερίδα μας σ’ όλους τους
Βρυσοχωρίτες και φίλους χωρίς περικοπές ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ στην ένθερμη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ συμπαράστασή σας!

Παρακαλούμε
Ενισχύστε την προσπάθειά μας για την επανατοποθέτηση του τέμπλου στον
Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους με τη λαχειοφόρο αγορά μας. Η κλήρωση θα γίνε
ιτην Τρίτη 26 Αυγούστου 2014 (Λεπτομέρειες στα υπ’ αριθμ 85 κ 86 φύλλα)

Βρυσοχώρι
23 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
ΓΙΟΡΤΗ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ

Τ Α Ν Ε Α Τ Ο Υ
Β Ρ Υ Σ Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ
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. Τάτσης Λάμπρος
5. Βακάρος Γεώργιος
6. Πουποβίνης Ευθύμιος
7. Τσιομίδης Κων/νος
8. Δημητράκης Αθανάσιος

Πρώτοι Συνεργάτες

+ Αδ. Αδαμάντιος Αν. Τσιομίδης
+ Δρ. Δημήτριος Αθ. Κουνάβος
+ Αδαμάντιος Δ. Κουνάβος
+ Κων/νος Κουνάβος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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 €

