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Από την πολιτιστική μας παράδοση

3. ΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ - Ο ΤΡΥΓΟΣ - ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ
Πριν το 1940, όταν το χωριό μας έσφυζε
από ζωή και αριθμούσε πολλούς κατοίκους, όλες οι εκτάσεις ήταν καλλιεργημένες με δημητριακά, όσπρια, πατάτες,
λαχανικά, οπωροφόρα δέντρα κ.α.
Τα αμπέλια καλλιεργούνταν σε περιοχές με
χαμηλότερο υψόμετρο (400 - 600μ) περίπου, δηλ. από τον Αώο ως τα σύνορα με
τον οικισμό.
Ακόμα στους κήπους μέσα στο χωρίο και
γύρω από αυτόν είχαν τις αραδαριές.
Στις αυλές των σπιτιών υπήρχαν κληματαριές - περγουλιές όπου τα σταφύλια ήταν
επιτραπέζια και τα έλεγαν Νιουριστίκα,
ωρολόγο και βλαχοστάφυλο, ενώ τα σταφύλια των αμπελιών, πάντοτε πιο γλυκά, ήταν
το ροζακί, η χοντρή νταμπίνα, το κορακάκι και το ντουβουρνό, έδινε ροζέ και κόκκινο ολόγλυκο, γνήσιο και μυρωδάτο κρασί.
Στη δύσκολη δεκαετία του 1940 πολλά αμπέλια καταστράφηκαν.
Μετά το 1950 οι κάτοικοι φρόντισαν, περιποιήθηκαν και καλλιέργησαν αρκετά αμπέλια, ιδίως από την Πούντια ως το Μιρμίντο.
Την άνοιξη του 1955, η κοινότητα Βρυσοψωρίου έφερε κλήματα "αμερικάνικα" και
τα μοίρασε στους κατοίκους με σκοπό να
φυτευτούν στη Σκαρβένα, καθώς ήταν
βαθιά ριζωμένη η συνήθεια και η αγάπη των
ανθρώπων του χωριού μας προς την αμπελοκαλλιέργεια.
Με πολλούς κόπους, πολλή δουλειά και
έξοδα η Σκαρβένα φυτεύτηκε και σχεδόν
όλες οι οικογένειες απόκτησαν το αμπέλι
τους. Σε ένα - δύο χρόνια τα κλήματα έδωσαν τους πρώτους καρπούς και η προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία.
Τότε φάνηκαν και τα πρώτα προβλήματα.

Τα πουλιά τα άγρια ζώα αλλά και οι περαστικοί ήθελαν το δικό τους μερίδιο, χωρίς
πολλές φορές να αφήνουν τίποτε για τον
ιδιοκτήτη. Τα αμπέλια γρήγορα εγκαταλήφθηκαν και όλοι οι κόποι πήγαν χαμένοι.
Η καλλιέργεια και η φροντίδα του αμπελιού,
το σκάψιμο, το κλάδεμα, το κρυολόγημα και
το ράντισμα δύο και τρεις φορές, ώσπου να
έρθει η ευλογημένη ώρα του τρύγου, ήθελε
πολύ χρόνο, κόπο και γνώση. Όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες γινόταν χειρωνακτικά.
Παρ΄ ολα αυτά, παρ' όλο το χρόνο τον
κόπο και την κούραση οι εργασίες πραγματοποιούνταν με κέφι με χαρά και με τραγούδι.
Επίσης οι μέρες του τρύγου ήταν γιορτινές.
Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στον τρύγο,
που ήταν για όλους, όχι μια δύσκολη εργασία, αλλά ένα μεγάλο πανηγύρι.
Ο τρύγος γινόταν μετά τις 20 του Σεπτέμβρη περίπου. Η ημερομηνία ανακοινωνόταν
από τον τελάλη του χωριού και ήταν κοινή
για όλους. Την πρώτη μέρα ακόμη το Σχολείο ήταν κλειστό, αφού και οι μαθητές πήγαιναν στον τρύγο.
Ηταν χαρά ήταν γλέντι και μοναδική εμπειρία να γεμίζει κανείς τα κοφίνα ( σεπέτια-κόσιουλιι) και φορτωμένα σε ζώα να
μεταφέρεται ο πολύτιμος καρπός στο
χωριό.
Ολόκληρες πομπές σχημάτιζαν στους δρόμους και ακούγονταν φωνές, διηγήσεις, εκτιμήσεις για την παραγωγή τραγούδια και
ευχές.
Την πρώτη εβδομάδα, ο τρύγος γινόταν
στη Μπαϊάσα, Μιχαγιάννη, Ουσκίντε,
Απλιάμπτσα, Ατσιουριάντσου, Μπόργια, Χρούστιτσα, Πούντια μέχρι και τον

Άγιο Σπυρίδωνα.
Τη δεύτερη εβδομάδα γινόταν ο τρύγος
στον
Απιάσιγκο
στη
Σκαρβένα,
Μπόργκα, Ρασεντίνι, Μίνα, Μιντέσου,
και Τσιλίστα.
Το βράδυ τα σταφύλια έμπαιναν στους ξύλινους κάδους (τάλαρους) και με ξύλινα ρόπαλα (στούμπους), τα στούμπιζαν, τα
πατούσαν και έβγαινε ο μούστος.
Όλο το υλικό, δηλαδή τα πατημένα σταφύλια (στάμφυλα) και το μούστο το έβαζαν σε
δρύινα βαρέλια και τα άφηναν ανοιχτά για
να "βράσει" ο μούστος. Όταν τελείωνε αυτή
διαδικασία τα βαρέλια σφραγίζονταν.
Άνοιγαν μετά από 40 περίπου μέρες, που
ήταν αρκετές ο μούστος να γίνει κρασί. Χώριζαν τα στάμφυλα από το κρασί κι έστηναν
τα καζάνια, για να κάνουν με τα στάμφυλα
την απόσταξη και να παράγουν το τσίπουρο.
Άλλη γιορτή αυτή. Άλλα ξενύχτια, άλλα φαγοπότια, τραγούδια και γλέντια.
Το κρασί και το τσίπουρο ήταν εντελώς
απαραίτητα στην οικογενειακή ζωή του χωριού μας.
Στο καθημερινό τραπέζι της οικογένειας η
κανάτα με το κρασί συνόδευε το φαγητό.
Μεγάλες ποσότητες κρασιού και τσίπουρου καταναλώνονταν στις γιορτές της οικογένειας, στους γάμους, στις βαπτίσεις και
στα πανηγύρια. Ήταν και είναι απαραίτητο
κέρασμα των επισκεπτών στο σπίτι τόσο το
τσίπουρο αλλά και το κρασί πολλές φορές.
Επίσης από κοινωνική αβροφροσύνη και
ευγένεια, τόσο το κρασί όσο και το τσίπουρο
δίνονταν ως δώρα, εμφιαλωμένα σε ωραία
μπουκάλια, όταν ήθελαν να ευχαριστήσουν
κάποιον ή όπου αλλού νόμιζαν ότι δεν είχαν

και τα χρειάζονταν.
Ακόμη το κρασί το χρησιμοποιούσαν στην
καθημερινότητά τους, όπως για να δειπνήσουν με μια κρασοπαπάρα (μαμ ντι γίνου)
να ξεκινήσουν το πρωί για τη δουλειά τους.
Όμως όλα με μέτρο. Είχαν μάθει το μυστικό
και δεν μεθούσε ποτέ κανένας. Απλώς ευθυμούσαν.
Όταν υπήρχε υπερπαραγωγή κρασιού ή
τσίπουρου, τα προϊόντα πωλούνταν, τόσο
σε οικογένειες του χωριού, όσο και σε διπλανά χωριά. Έτσι πολλοί είχαν και έσοδα
από την καλλιέργεια του αμπελιού και την
παραγωγή κρασιού και τσίπουρου.
Όλες οι διαδικασίες από το σκάψιμο, τον
τρύγο, την παραγωγή του κρασιού και του
τσίπουρου είχαν τους κανονισμούς τους, τις
συνήθειές τους, που με την πάροδο του
χρόνου έγιναν ήθη και έθιμα, που ευλαβικά θα έλεγα τηρούνταν απ' όλους τους κατοίκους. Σήμερα δεν υπάρχουν αμπέλια.
Όλα έχουν καταστραφεί. Όμως η παράδοση και οι αγαπημένες παλιές συνήθειες
ούτε ξεχάστηκαν ούτε εγκαταλείφθηκαν από
τους κατοίκους του χωριού.
Τα σταφύλια που συγκεντρώνουν από τις
κληματαριές και τις αραδαριές και λίγα που
αγοράζουν από το ελεύθερο εμπόριο, είναι
αρκετά για να γεμίσει ο καθένας τα βαρέλια
του και να εξασφαλίσει το κρασί και το τσίπουρο της χρονιάς του. ΄Ετσι συνεχίζεται
κατά κάποιον τρόπο η παράδοση και να
ζωντανεύουν οι μνήμες για τα αλησμόνητα
εκείνα χρόνια που τα αμπέλια, το κρασί και
το τσίπουρο επηρέαζαν και ομόρφαιναν την
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή
των κατοίκων του χωριού μας.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

Πορεία στη Βρύση
της Χρύσως

κληματαριά

Γράφει η
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

Ανάμεσα στις προγραμματισμένες Ορειβατικές
δρααστηριότητες του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου για το
καλοκαίρι του 2014, ήταν και η πορεία στη "Βρύση
της Χρύσως". Η πορεία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Αυγούστου 2014 και η συνάντηση έγινε
στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής.
Μετρηθήκαμε. Τριάντα τρία άτομα κάθε ηλικίας
ήταν εκεί έτοιμα για την πορεία. Μαζί μας ήρθε μία
παρέα από το Ηλιοχώρι και ο κ. Νικόλαος Παυλάτος με καταγωγή από την Κέρκυρα, κάτοικος Αθηνών φίλος του χωριού, λάτρης των βουνών και
τακτικός επισκέπτης του χωριού μας.
Αρχηγός και οδηγός ο Ευθύμιος Πουποβίνης,
πρόεδρος του Μ.Ο.Σ. και γνώστης των τοποθεσιών
και του μονοπατιού που οδηγεί προς τη Βρύση. Εξ
άλλου, λίγες μέρες νωρίτερα στις 14 - 8, ο Ευθύμιος,
ο Λεωνίδας Κορέτας, ο Δημήτρης Κυράτσης και ο
αδερφός του Γιάννης - άρτι αφιχθής εκ Λονδίνου - ο
Δημήτρης Μπάρκας του Ηλία και ο Γιάννης Πεπόνης, με πολύ κόπο και μεγάλες δυσκολίες καθάρισαν το μονοπάτι, ενέργεια εντελώς απαραίτητη,
αφού πεσμένα πεύκα, καταπτώσεις και νεροφαγιές
έκαναν δύσκολη έως αδύνατη την πρόσβαση - και
την πορεία προς τη βρύση.
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ΜΕΣΟΧΩΡΙ :
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ
Τα χωριά του Ζαγορίου είναι έτσι δομημένα ώστε
στο κέντρο τους να βρίσκεται το «μεσοχώρι», η
κεντρική δηλαδή πλατεία του χωριού. Αυτή η διάταξη δεν είναι σύγχρονη επινόηση, αντίθετα έτσι
ήταν οργανωμένα τα χωριά μας από πολύ παλαιότερες ακόμη εποχές. Το στοιχείο αυτό είτε απουσιάζει τελείως είτε δεν είναι τόσο έντονο σε άλλα
συμπλέγματα χωριών της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής Ελλάδας. Στο «μεσοχώρι» βρίσκεται
συνήθως η κεντρική εκκλησία, το σχολείο, τα διάφορα μαγαζιά και μια ή δυο βρύσες. Γύρω από
το «μεσοχώρι» οργανώνεται η κοινωνική ζωή του
χωριού. Είναι ο τόπος συγκέντρωσης και συνάντησης και σε αυτό πραγματοποιούνται όλες οι
κοινωνικές εκδηλώσεις, με κορυφαία εκδήλωση
το παραδοσιακό Ζαγορίσιο πανηγύρι. Διοργανώνονταν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, στις
εορτές των πολιούχων και των εορταζόμενων εκκλησιών και μοναστηριών του χωριού, πάντα σε
σχέση με μια θρησκευτική γιορτή.

στο χωριό
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2 σελ.2 σελ.

- Μάιος
- Ιούνιος 2014 “Τα “Τα
Νέα Νέα
του Βρυσοχωρίου”
Ιούλιος Απρίλιος
- Αύγουστος
- Σεπτέμβριος
του Βρυσοχωρίου”

ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
aaaaaaaaa
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗ
Στις αρχές του 20ου αιώνα, γνωστές οικογένειες με το επίθετο
ΣΙΑΜΠΙΡΗ ήταν οι εξής:
1) Οικογένεια ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΑΜΠΙΡΗ
2) Οικογένεια ΜΙΧΑΛΗ ΣΙΑΜΠΙΡΗ
(Το γενεαλογικό δέντρο θα γραφτεί
στο επόμενο φύλλο)
3) Οικογένεια ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΑΜΠΙΡΗ
Οι οικογένειες αυτές δεν είχαν
καμία συγγένεια μεταξύ τους. Ίσως
να είχαν συγγένεια σε παλαιότερα
χρόνια.
Όταν το 1969 η αείμνηστη Ευτέρπη Μπούκη Δουκάκη, από την
Αμερική, επισκέφτηκε το χωριό, μας
είπε πως το επίθετο της οικογένειας
Μπούκη έπρεπε να είναι Σιαμπίρη.
Ο Μπούκης είχε πάει εσώγαμπρος
στην οικογένεια και άλλαξε το επίθετο.
Το ίδιο μας είπε και ο γιος της Ευτέρπης, ο Μιχάλης Δουκάκης το
2009 όταν ήρθε στο Βρυσοχώρι.
Αυτή την πληροφορία δεν την
ήξερε ούτε η γιαγιά μου η Δέσποινα

Οικονόμου, κόρη της Χάϊδως
Μπούκη, ούτε κάποιος άλλος απόγονος. Ίσως η οικογένεια Μπούκη
που έφυγε στην Αμερική στις αρχές
του 20 ού αιώνα να είχε καλύτερη
μνήμη.
Φέτος το καλοκαίρι επισκέφτηκε το
χωριό μας ο κ. Θωμάς Σιαμπίρης
κάτοικος Θεσσαλονίκης, με καταγωγή από το Πετρίτσι Σερρών. Ο κ.
Σιαμπίρης έχει επισκεφθεί κι άλλες
φορές το Βρυσοχώρι. Μας είπε
πως η μνήμη της οικογένειας είναι
πως κατάγονται από κάποιο Ηπειρώτικο χωριό. Καθόλου απίθανο να
κατάγονται από το Βρυσοχώρι,
αφού σε κανένα άλλο χωριό της
Ηπείρου δεν υπάρχει το επίθετο
Σιαμπίρης.
Η Χρυσάφω Μ. Σιαμπίρη-Νότη
έλεγε, όπως μου είπε η εγγονή της
κ. Χρυσαυγής Νότη-Ρήμα, πως
δύο αδέρφια της, που πρέπει να
γεννήθηκαν γύρω στο 1870 έφυγαν
από το Βρυσοχώρι εικοσάχρονα
παιδιά και δεν γύρισαν ποτέ ξανά.
Χάθηκαν στην ξενιτιά και ίσως κά-

ποιος να ήταν πρόγονος του κ.
Θωμά Σιαμπίρη.
Ο κ. Σιαμπίρης θυμάται πως ο
παππούς του ήταν ο ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ. Είχε τρεις γιους. Το
ΜΙΧΑΛΗ που εγκαταστάθηκε στην
Ηράκλεια, τον ΚΩΣΤΑ που εγκαταστάθηκε στις Σέρρες και τον πατέρα του τον ΙΩΑΝΝΗ κάτοικο, όταν
ζούσε, στο Πετρίτσι.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΑΜΠΙΡΗ
Το σπίτι αυτής της οικογένειας ήταν
εκεί που είναι σήμερα το σπίτι της
κ. Δέσποινας
Νούτσου–Γιαννούση.
Εκεί δεν ήταν ένα σπίτι αλλά άλλα
δύο – τρία σπίτια μελών της οικογένειας αδερφών, ξαδερφών κλπ.
Τα αγόρια του Γενάρχη Γιώργου
Σιαμπίρη ταξίδευαν, ενώ οι οικογένειές τους ήταν στο χωριό. Ο Μιχάλης στη Βουλγαρία, όπως φαίνεται
στο προικοσύμφωνο που δημοσιεύεται στη σελ.9
Ο Αναστάσιος στη Θεσσαλία. Η

κόρη του η Χάϊδω σύζυγος Νίκου
Τσιομίδη (Λιούρης) έζησε στο
χωριό.
Το ίδιο έγινε και με τα παιδιά του
Μιχάλη. Οι κόρες του Χάϊδω και
Χρυσάφω παντρεύτηκαν Βρυσοχωρίτες και έζησαν στο χωριό.
Ο γιός του ο Αναστάσιος, αφού
παντρεύτηκε τη Βρυσοχωρίτισσα
Μαρία Αντ. Μπιδέρη, εγκαταστάθηκε στη Δράμα πριν το 1910.
Έχασε νωρίς τη σύζυγό του και
μόνος του μεγάλωσε τα πέντε παιδιά του με στοργή, φροντίδα και
αγάπη.
Αργότερα η οικογένεια εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Σήμερα οι απόγονοί του ζούνε στη
Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και
αλλού.
Γνωρίζουν την καταγωγή της οικογένειας και πολλά μέλη είχαν στενούς δεσμούς με τους συγγενείς
τους από το Βρυσοχώρι.
Το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΜΠΙΡΗ
σχηματίζεται ως εξής:
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Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Ο Πολιτικός Μηχανικός, εργολάβος Δημοσίων Έργων κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΑΦΛΗΣ από την Κόνιτσα, φίλος και λάτρης του Βρυσοχωρίου,
συνέταξε δωρεάν και παρέδωσε στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, μελέτες ύψους τριακοσίων ογδόντα (380.000,00) χιλ. ευρώ
για ανάπλαση του χωριού μας (λιθόστρωτοι δρόμοι, μονοπάτι
προς Αγία Παρασκευή κλπ).
Ο πρόεδρος της προώθησε στο Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου
μας και πιστεύουμε πως κάποιο έργο θα εντάξει σε πρόγραμμα.
Είναι μια βοήθεια προς το Δήμο, διότι οι μελέτες και χρόνο και χρήμα
απαιτούν (πολλές φορές δε οι μελέτες είναι πιο ακριβές από την αξία
του έργου).
Εκ μέρους των απανταχού Βρυσοχωριτών ευχαριστούμε θερμά τον
αγαπητό ΓΙΩΡΓΟ για την ευγενή προσφορά του και του ευχόμαστε
υγεία, καλές δουλειές στο επάγγελμά του και σαν νιόγαμπρος να ευτυχήσουν με τη σύζυγό του ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ και καλούς απογόνους.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ
ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
Την Κυριακή 10 Αυγούστου
2014 ο πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Βρυσοχωρίου του
Δήμου Ζαγορίου, μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος
ΧΗΡΣΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, τέλεσε στον
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βρυσοχωρίου το ετήσιο «Ιερατικό
Μνημόσυνο» υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μεγάλου
ευεργέτη.
Στην τελετή του μνημοσύνου χοροστάτησε ο αιδεσιμότατος πατήρ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ με ιεροψάλτες τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΚΑΡΟ
και ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ. Μετά τη θεία λειτουργία εψάλη επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από τον πρόεδρο της
Τοπικής Κοινότητας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΙΑΜΠΙΡΗ και αντιπρόεδρο του
Μ.Ο.Σ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ στην προτομή του ΕΥΕΡΓΕΤΗ. Ακολούθησε η καθιερωμένη μικρή δεξίωση στο καφενείο του
χωριού όπου προσφέρθηκαν από τη Διαχειριστική Επιτροπή του
Κληροδοτήματος κόλιβα – κονιάκ και βουτήματα.
Το Βρυσοχώρι όπως κάθε χρόνο τίμησε με τη σεμνή τελετή τη
μνήμη του ευεργέτη και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη για την πατριωτική του προσφορά.

ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Μετά τις δημοτικές εκλογές του Μαϊου 2014
πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Δημαιρεσίες για
την πενταετία (5) 2014 -2019 της Νέας Δημοτικής
Αρχής.
Έπειτα από φανερή ψηφοφορία σύμφωνα με τον
κώδικα περί Δήμων η σύνθεση του Δημοτικού
Συμβουλίου έχει ως εξής:
-ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
τηλ . 6957006318
-Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΚΟΤΑΣ τηλ. 6945022461
-Αντιπρόεδρος ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΑΧΙΩΤΗΣ
τηλ 6972401309
-Γραμματέας: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ
τηλ 6972528300
Με απόφαση του κ. Δημάρχου από 1 Σεπτεμβρίου 2014 ορίστηκαν οι ακόλουθοι αντιδήμαρχοι:
-Θεματικός Αντιδήμαρχος ο κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ κιντο6972952193 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που αφορούν την βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων
του Δήμου
2. Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων παντός τύπου που αφορούν το Δήμο
3. Την ευθύνη στον τομέα της καθαριότητας
4. Την ευθύνη στον τομέα περιβάλλοντος
5. Την ευθύνη στον τομέα ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού
6.Την ευθύνη στον τομέα των έργων και των
προμηθειών
7. Πολεοδομικά ζητήματα –επεκτάσεις κτηματογραφήσεις –χρήσης γης-έλεγχος αυθαιρέτων
8. Τον συντονισμό και την εποπτεία θεμάτων εκπαίδευσης τουρισμού, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και συνεργασίας με συλλόγους και φορείς.
10. Την παρακολούθηση της λειτουργίας των
αγροτικών ιατρείων και
11. Τον συντονισμό και εποπτεία λειτουργίας Νομικών προσώπων του Δήμου κατά τόπους Αντιδήμαρχοι:
Α. ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΣ τηλ 6944435100 για τις
Δημοτικές Ενότητες Κεντρικού Ζαγορίου, Τύμφης
και Πάπιγγου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών
Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες
2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων

και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές
ενότητες
3. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες
4. Την υπογραφή βεβαιώσεων πιστοποιητικών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών ενοτήτων
5. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που αφορούν τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων των
δημοτικών ενοτήτων
6. Την συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση
των προβλημάτων τους.
7. Την τέλεση πολιτικών γάμων
Β. ΗΛΙΑΣ ΚΙΤΣΙΟΣ τηλ 6932272697 για τις δημοτικές ενότητες Ανατολικού Ζαγορίου και Βοβούσας.
Αρμοδιότητες όπως και ο κ. ΒΛΑΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΣ ΜΕΛΟΣ
3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ
4. ΗΛΙΑΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
5. ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΜΕΛΟΣ
6. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΟΣ
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΚΑΣ ΜΕΛΟΣ
-Ανταποκριτής ΟΓΑ για τις τοπικές κοινότητες
Τσεπελόβου, Βραδέτου, Βρυσοχωρίου, Ηλιοχωρίου Καπεσόβου, Λάϊστας και Σκαμνελίου η κ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΤΣΑ ΣΙΟΥΛΗ τηλ. 2653360320
- Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Βρυσοχωρίου η κ. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ –ΚΥΡΑΤΣΗ
τηλ. Σταθ. 2651026931 κιν 69485034
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Ονομασία του Δήμου: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
- Έδρα του Δήμου: Ασπράγγελος Ζαγορίου
- Τηλεφωνικό Κέντρο: 2333 – 60300
- Υπεύθυνος Ληξιαρχείου για την τοπική κοινότητα Βρυσοχωρίου η κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΤΣΑ
ΣΙΟΥΛΗ τηλ. 2653360320
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχεται
σε όλο τη Δημοτικό Συμβούλιο ευδόκιμη θητεία και τη μέγιστη δυνατή προσφορά για το
καλό και την πρόοδο του τόπου μας.

ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Στις εκλογές του Μαϊου 2014 οι συγχωριανοί μας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ (Ιατρός) του αειμνήστου Δημητρίου και της Λέλας Μπρουσκέλη εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος, και από την 1η Σεπτεμβρίου μετά από φανερή ψηφοφορία ανέλαβε τα καθήκοντα Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τον αγαπητό Νίκο και του εύχονται ευδόκιμη θητεία,
για το καλό και την πρόοδο του τόπου του.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βρυσοχωρίου του Δήμου
Ζαγορίου μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
προσκαλεί:
Παλαιούς και νέους υπότροφους
του κληροδοτήματος, συγχωριανούς και φίλους στο ιερατικό
Μνημόσυνο που θα γίνει το
Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014
(όρος απαράβατος της Διαθήκης
του ευεργέτη 8 Νοεμβρίου
ημέρα θανάτου της φιλοστόργου
μητρός μου) στον Ιερό Ναό
Αγίου Δημητρίου Βρυσοχωρίου
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ
των προγόνων και συγγενών
τους ανιόντων και κατιόντων.

Πρόσκληση εθελοντικής
αιμοδοσίας
Η Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βρυσοχωρίου και μελος της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη του Μ.Ο.Σ., Συντακτικής και
Εκκλησιαστικής Επιτροπής
προσκαλεί
τους απανταχού παλαιούς και νέους υποτρόφους του κληροδοτήματος, συγχωριανούς και φίλους σε ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
για τις 8 Νοεμβρίου ημέρα Σάββατο (μνημοσύνου της μητρός
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ) εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη προς
τον ευεργέτη αλλά και για την αντιμετώπιση αναγκών σε αίμα των
συγχωριανών μας.
Η προσφορά γίνεται προς την Τράπεζα αίματος του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωωαννίνων. Ευελπιστούμε η προσπάθειά μας θα τελεσφορήσει και ας καθιερωθεί
κάθε χρόνο να γίνεται ανάλογη προσφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες στον Αντιπρόεδρο του Μ.Ο.Σ. κ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ τηλ. 6946317507 και το έφορα εκδηλώσεων του Μ.Ο.Σ. Κύριο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟ τηλ
.6977975807
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Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Την Κυριακή 3 Αυγούστου 2014 και ώρα 11 πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συλλόγου η ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ κύρηξε την έναρξη των εργασιών με θέματα ημερήσιας διάταξης:
-Απολογισμός δραστηριοτήτων πρώτου έτους θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου
-Συζήτηση, διατύπωση προτάσεων, αποφάσεις και
-Διάθεση χρημάτων από ενοικίαση ιδιοκτητών βοσκοτόπων υπόλοιπο 2013 και εισπράξεις 2014.
-Ο πρόεδρος αναφέρθηκε αναλυτικά στις δραστηριότητες του
Συλλόγου, και ζήτησε την βοήθεια όλων ώστε ο Σύλλογος να συνεχίσει τις δραστηριότητες του.
-Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με σκέψεις, προτάσεις και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
-Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής να γιοτάζεται μία ημέρα 26
Ιουλίου εκάστου έτους, η ορχήστρα να πληρωθεί από το Σύλλογο
με έσοδα από Λαχειοφόρο Αγορά και ο χορός να είναι ελεύθερος.
-Να συνεχίσει να εορτάζεται γιορτή πίτας
-Το Δ.Σ. να ενημερώσει μέσω της εφημερίδας «ΤΑΝΕΑ ΤΟΥ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ» τους απανταχού Βρυσοχωρίτες έως 15 Αυγούστου 2015 να καθαρίσουν εντός οικισμού τους κοινόχρηστους
χώρους (οικόπεδα κ.λ.π.) από καρυδιές χόρτα χαμόδεντρα κ.λ.π.
διότι η υπερβολική βλάστηση εντός του χωριού έχει γίνει ανθυγιεινή, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ερπετών και άγριων ζώων.
Μετά από αυτή την ημερομηνία εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. του Συλλόγου. Όσοι δεν ανταποκριθούν στην καθαριότητα να προβεί σε
νέες ενέργειες προς το Δημοτικό Συμβούλιο και την Περιφέρεια
Ηπείρου για την εφαρμογή των νόμων και
Στη διάθεση χρημάτων από ενοικίαση ιδιόκτητων βοσκότοπων
ως ακολούθως:
Α. Το υπόλοιπο 2.200, 00 ευρώ του έτους 2013 για την επανατοποθέτηση του τέμπλου του Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους
Β. Στο Δ.Σ. του συλλόγου 4.200,00 ευρώ έσοδα 2014 για τα λειτουργικά έξοδα.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.400,00 ΕΥΡΩ

ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ένα τμήμα του χορευτικού μας Ομίλου
με την καθοδήγηση του χοροδιδάσκαλου
κ. ΘΩΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥ πραγματοποίησε
στη Γιορτή της πίτας (Σάββατο 23 Αυγούστου 2014) εντυπωσιακή εμφάνιση.
Αγόρια και κορίτσια με παραδοσιακές
στολές χόρεψαν με ρυθμό και χάρη αντιπροσωπευτικούς χορούς του Ζαγορίου
και της Ηπείρου, αποσπώντας επαινετικά σχόλια και θερμά χειροκροτήματα
από το κοινό. Για την ιστορία παραθέτουμε τα ονόματα των χορευτών.
Α’ ΑΓΟΡΙΑ
1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡΕΤΤΑΣ του Λεωνίδα
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ του Ηλία
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ
του Πέτρου
Β’ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά
2 ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΣΙΑ) ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ του
Κων/νου
3 ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΚΑ του Ηλία
5 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ
6 ΛΕΩΝΕΛΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά
7 ΑΘΗΝΑ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ του Ιωάννη
και
8 ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ του
Ιωάννη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Οι εκδηλώσεις του Καλοκαιριού (Πανηγύρι
Αγίας παρασκευής, Γιορτή Πίτας, Διοργάνωση ορειβατικών εξορμήσεων κ.λ.π.) έχουν
σημαντικά έξοδα, δυσανάλογα για τις οικονομικές δυνατότητες του Συλλόγου. Τις προσπάθειες αυτές του Συλλόγου για την
επιτυχή οργάνωση των εκδηλώσεων ενίσχυσαν και βοήθησαν και φέτος αρκετοί συγχωριανοί και φίλοι
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει «Θερμές
ευχαριστίες» στους:
Α ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ
1. DREAM STPOM, Γεώργιος Ιωα. Βακάρος – Γεράσιμος Βούλγαρης, Ιωάννινα
2. ΚΑΦΕ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ
Κων/νος Σιαμπίρης, Βρυσοχώρι
3. Ψησταριά Αλέκος –
Κρυφοβό Ιωαννίνων
4. ΑΜΑΝΙΤΗΣ – ΚΡΟΪΔΗΣ
Συγκρότημα κατοικιών Κήποι Ζαγορίου
5. Μύλοι Ιωαννίνων Ζωγράφου – Τσοπανίδη Ιωάννινα
Β. ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ
ΠΙΤΑΣ
1.
Δέσποινα Κουνάβου
2.
Χαϊδούλα Πουποβίνη
3.
Βασιλική Μπάρκα
4.
Ελισσάβετ Σιαμπίρη
5.
Αφροδίτη Σιαμπίρη
6.
Αλεξία Ντέρου
Γ. ΣΤΙΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ
ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΑΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟ ΑΓΟΡΑ 26
ΚΑΙ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
1. ΛΕΩΛΕΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά
2. ΒΑΪΑ ΜΠΙΖΑΚΗ του Γεωργίου
3. ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΡΕΤΑ του Λεωνίδα και
4. ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΟΡΕΤΑ του Λεωνίδα

ΑΠΟΝΟΜΗ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου απένειμε
όπως κάθε χρόνο στο πανηγύρι
της Αγία Παρασκευής στους παρακάτω επιτυχόντες μαθητές
στα ΑΕΙ–ΤΕΙ της χώρας στις Πανελλήνες εξετάσεις 2013 - 2014
τα αναμνηστικά διπλώματα:
- ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του
Θωμά και της Μαρίας (εγγονή
του αείμνηστου Παπανικόλα και
της Χαρίκλειας Κασσαβέτη) στη
φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίων, τμήμα φιλολογίας
- ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ του Ανέστη και της Ερμιόνης (εγγονή
της Μαρίας βακάρου) στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου Κρήτης
τμήμα ψυχολογίας.
- ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡΕΤΑΣ του Λεωνίδα και της Ζανέτας στο πανεπιστήμιο Τρίπολης τμήμα
οικονομικών επιστημών
- ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΠΗ του Ευαγγέλου
και της Χάιδως (εγγονή του αείμνηστου Γεωργίου και της Σταματίας
Πασχαλιώρη)
στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο
τμήμα Νηπιαγωγών.
- ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΥ του

Κων/νου και της Θεοδώρας (εγγονή του Αποστόλου και της Ευδοξίας Πασχαλιώρη) στη Νομική
Σχολή του Παν/μιου Θεσ/κης.
- ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της Βασιλικής στο
Πανεπιστήμιο Πατρών τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
- ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΑΣΙΑΚΟΥ του
Δημητρίου και της Σταυρούλας
(εγγονή στην Ιατρκή Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών
- ΧΑΡΙΛΚΕΙΑ ΤΖΙΑΣΙΟΥ του
Χρήστου και της Μαρίας (εγγονή του αείμηνστου Κίμωνα
Βασδέκη και της Χαρίκλειας
Εξαρχοπούλου – Βασδέκη) στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Χημικό Τμήμα.
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ του Αντωνίου και της
Χάιδως Μπιδέρη στην ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Λάρισας.
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ
του Ιωάννη και της Βούλας (εγγονός του Δημητρίου Τσουμάνη
στα ΤΕΙ Λάρισας, τμήμα τεχνολόγων Γεωπονίας.

ΟΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΙΤΕΣ Της
23Ης ΓΙΟΡΤΗΣ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ
παραθέτουμε τα ονόματα με σειρά
παράδοσης στην επιτροπή
1.
Στέλλα Τάτση
2.
Χαρίκλεια Καραγιάννη
3.
Ευανθία Καραγιαννοπούλου
4.
Περσεφόνη Καραγιαννοπούλου
5.
Χριστίνα Βούρβου
6.
Λεωνέλα Βούρβου
7.
Αριάδνη Μπίρη
8.
Λευκοθέα Τσιομίδη του Αναστασίου
9.
Σουλτάνα Νότη
10.
Γεωργία Αθανασίου -Κόνιτσα
11.
Σταματία Παλασοπούλου
12.
Δήμητρα Βακάρου
13.
Χάιδω Πουποβίνη
14.
Βίκυ Μπάρκα
15.
Κατερίνα Κυρίτση
16.
Χαρίκλεια Σιώκα
17.
Κατερίνα Πεπόνη
18.
Εβελίνα Γκόγκου
19.
Άννα Καπράντζιου
20.
Ματίνα Μέμου
21.
Φράνσις Γκαράνη
22.
Ελένη Κουκουστρίκα –
Κυράτση
23.
Αθηνά Πασχάλη
24.
Δέσποινα Νούτσου
25.
Ρούλα Σιώκα
26.
Χρύσα Σιώκα
27.
Αλίκη Πασχάλη - Σιαμπίρη
28.
Σταματία Σιαμπίρη
29.
Χρυσαυγή Ρήμα
30.
Ελένη Ζιάκου – Κόνιτσα
31.
Ευανθία Βασδέκη
32.
Μαριάνθη Καραγιαννοπούλου
33.
Γεωργία Καραγιαννοπούλου
34.
Στέλλα Τράκα - Θεσ/νίκη
35.
Ελισσάβετ Σιαμπίρη
36.
Αφροδίτη Ζηκοπούλου –
Σιαμπίρη
37.
Μαριάννα Χαντόλιου
38.
Λίτσα Πασχάλη
39.
Ελισάβετ Μισαηλίδη
40.
Ζωή Δράκου
41.
Αλκμήνη Βακάρου
του Πολυζώη
42.
Αλκμήνη Βακάρου του Στεργίου
43.
Δέσποινα Μπάρκα
44.
Αφροδίτη Καρβούνη
Ασπράγγελοι
45.
Ρίνα Μπάρκα
46.
Νίκη Εξάρχου
47.
Βαρβάρα Νούτσιου – Αλικάκου
48.
Μαρίνα Χρύση-Λεοντάρη - Γιάννενα
49.
Ζανέτα Κορέτα
50.
Μαρία Ναστούλη –
Κοτσανόπουλο Πρέβεζας
51.
Σούλα Κοπατσάρη –
Παπαποστόλου – Βέροια
52.
Σοφιά Πρόιου
53.
Θεοδώρα Γκιτσούδη - Τσιομίδη
54.
Χρύσα Τσιομίδου
55.
Αλέκα Σιαμπίρη – Πίσπα -Δίστρατο
56.
Αλέκα Σιαμπίρη – Μανθοπούλου
Δίστρατο
57.
Ισμήνη Χάιδου – Κουνάβου
58.
Μαριάνθη Ζαμπάκου –
Ηλιοχώρι
59.
Έφη Παπανικολάου – Ηλιοχώρι
60.
Μίνα Καφέτσου – Ηλιοχώρι
61.
Αγγελική Καφέτσου – Ηλιοχώρι
62.
Ιφιγένεια Χατζηστεργίου –
Κοντογιάννη – Ηλιοχώρι
63.
Μάρθα Κοντογιάννη – Ηλιοχώρι
64.
Αθανασία Σαχρόνη – Λάιστα
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Επιμέλεια
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕςΘΕΙΕΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Προσπαθήσαμε και φέτος με τον ακούραστο Ιερέα μας
(εξυπηρετεί τρία χωριά) πατέρα ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΩΝΤΑΡΗ
και κατόπιν προγραμματισμού το καλοκαίρι λειτουργήσαμε σε αρκετά εξωκλήσια καθόσον την ημέρα εορτής
τους οι αγροτικοί δρόμοι είναι δύσκολοι.
Οι θείες λειτουργίες που πραγματοποιήθηκαν έχουν
όπως παρακάτω:
• Σάββατο 5 Ιουλίου 2014 στο εξωκλήσι του Αγίου
Μηνά. Γραφικό Εξωκλήσι ανακαινισμένο από τα θεμέλια,
στον αυχένα προς Απλιάμσα, και στο μονοπάτι προς
Μπαϊάσα, χωριό Ελεύθερο - Κόνιτσα κ.λ.π.
• Σάββατο 19 Ιουλίου 2014 στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Κτισμένο σε υψόμετρο περίπου 1.150 μέτρα,
ανακαινισμένο από τα θεμέλια, χτισμένο στο μονοπάτι
προς τοποθεσία Πρίσκο κ.λ.π. και τα χωριά πάδες Αρμάτα Δίστρατο κ.λ.π.
• Μαγευτική θέα προς τσουκαρόσια Γκαμήλα Σμόλικα.

• Σάββατο και Κυριακή 26 και 27 Ιουλίου (πανηγύρι
Αγίας Παρασκευής) στο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής
πλήρες ανακαινισμένο στο μονοπάτι προς καταλμό
κ.λ.π. προς ορειβατικά μονοπάτια Μοναστήρι Στομίου
κ.λ.π.
• Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014 στο εξωκλήσι του
Αγίου Τρύφωνα Ανακαινισμένο, κτισμένο στη θέση
Σκαρβένα, κοντά στην επαρχιακή οδό προς Γέφυρα
Αώου- Παλαιοσέλι – Κόνιτσα Γρεβενά .
• Η παράδοση θέλει τα εξωκλήσια να είναι κτισμένα
πάνω σε μονοπάτια που οδηγούσαν από και προς τα
χωριά για την προστασία των βοσκών – αγροτών και
διερχομένων και Κυρίως η προστασία με τη βοήθεια των
Αγίων των χωριών από διάφορες αρρώστιες
• Κυριακή 10 Αυγούστου 2014 θεία λειτουεγία στον Ι.
.Ν Αγίου Δημητρίου (Μνημόσυνο ευεργέτη ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ)

• Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014 Εορτή Κοιμήσεως
Θεοτόκου κοινή Θεία Λειτουργία (Βρυσοχώρι και Ηλιοχώρι) στο ξωκλήσι της Ανω παναγιάς.
• Κυριακή 24 Αυγούστου 2014 θεία λειτουργία στον
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου και στη συνέχεια παράκληση στον
πρόναο (χαγιάτι) του Αγίου Χαραλάμπους, διότι στο
εσωτερικό του Ναού εκτελούνται έργα.
• Μένουν από τα έντεκα (11) Εξωκλήσια και Εκκλησίες
ακόμη τρία για θεία λειτουργία (Άγιο Νικόλαο, Άγιο Αθανάσιο, και κάτω Παναγιά) τα οποία βρίσκονται εντός του
χωριού και πιστεύουμε πως μέχρι τέλους του έτους θα
λειτουργήσουμε
• Να ευχαριστήσουμε θερμά τον πατέρα Ιωάννη για την
προσπάθεια που καταβάλλει.
• Ο Θεός να του χαρίζει υγεία στον ίδιο και την οικογένειά του, και του χρόνου να μας αξιώσει ο Θεός να ξαναλειτουργήσουμε σε όλες τις Εκκλησίες..

Στον Άγιο Μηνά
Στον Άγιο Γεώργιο

Παράκληση στον Άγιο Χαράλαμπο

Στην Άνω Παναγία (15-8-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παράκληση στον Άγιο Χαράλαμπο

Στον Άγιο Τρύφωνα

Το εκκλησιαστικό Συμβούλιο
της ενορίας Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου
Ανακοινώνει:
Στους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους ότι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 και
ώρα 19.00 θα επισκεφθεί και
θα τελέσει Εσπερινό ο νέος Μητροπολίτης της Ι. Μ. Ιωαννίνων
σεβασμιότατος ΜΑΞΙΜΟΣ.
Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου
2014 του Λουκά θα γίνει θεία
λειτουργία στο Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου (στο χωριό μας συνηθίζεται να γίνονται κόλυβα).

ΔΩΡΕΑ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Το μήνα Αύγουστο 2014, η κυρία ΧΡΥΣΑ
ΤΣΙΟΜΙΔΗ – ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ εκπλήρωσε το τάμα της στη μνήμη της γιαγιάς
της Χρυσής Τσιομίδη και προσφιλών προσώπων της. Με δική της δαπάνη αντικατέστησε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου τα
παλιά κατεστραμένα ξύλινα παράθυρα, με
παράθυρα αλουμινίου σε χρώμα καρυδιάς τα
οποία δένουν με το κτίσμα του Ναού και το
περιβάλλον.
Ο Ι.Ν. εξασφαλίστηκε από τα νερά της βροχής, τα τρωκτικά κ.λ.π.
Η εκκλησιαστική επιτροπή ευχαριστεί θερμά
την κ. ΧΡΥΣΑ για την ευγενή προσφορά της
και εύχεται ο Άγιος Νικόλαος να χαρίζει υγεία
στην ίδια και την οικογένειά της.
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Του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΝΗΓΥΡΙ: Η λέξη παράγεται από τις λέξεις παν και
άγυρις που σημαίνουν συνάθροιση των πάντων.
Τα πανηγύρια στη χώρα μας έχουν τις ρίζες τους από τα
πανάρχαια χρόνια (Ολύμπιας, Νέμεα, Παναθήναια) και
άλλες τοπικές αρχαιοελληνικές γιορτές, όπου με αφορμή
λατρείας κάποιας θεότητας οι πρόγονοί μας συγκεντρώνονταν για να γιορτάσουν.
Επί τουρκοκρατίας στα πανηγύρια οι ραγιάδες αντάμωναν και θέρμαιναν τις ελπίδες τους για λευτεριά και με το
πρόσχημα της γιορτής οργάνωναν τον αγώνα.
Τα θρησκευτικά πανηγύρια εξακολουθούν να γίνονται σε
όλη τη χώρα. Στα χωριά οι γιορτές των Αγίων αποτελούν
γιορταστικά πανηγύρια με επισκέψεις από τα γύρω
χωριά, φίλου και συγγενείς με χορούς στις πλατείες κ. λ.
π.
Πολύ σωστά έχει ειπωθεί ότι τα πανηγύρια είναι έθιμο
βαθιά χαραγμένο στην καρδιά των πολιτών κάθε τόπου
και πάνω σ’ αυτό συγκροτούνται τα έθνη.
Έθνη που ξέχασαν τα ήθη και έθιμα έσβησαν και αφομοιώθηκαν από άλλους λαούς.
Στις μέρες μας δυστυχώς σιγά σιγά τα πανηγύρια χάνουν
το σκοπό τους και σε πολλά χωριά δε γίνονται καθόλου.
Που είναι στο χωριό μας οι επισκέψεις δύο μέρες επι-

Παράκληση στην Αγία Παρασκευή

σκέψεις στα σπίτια του πέρα μαχαλά. Σήμερα μόλις τελειώνει η εκκλησία οι περισσότεροι φεύγουν στο καφενείο
και στα σπίτια τους.
Ο χορός στο χοροστάσι οι τρεις μέρες γλέντι στην πλατεία, η εκδρομή στη Μαγούλα.
Δυστυχώς όλα σβήνουν στις νέες ιδέες.
Υπάρχουν βέβαια κάποιες δικαιολογίες:
Η βαθειά οικονομική κρίση, ο μόνιμος πληθυσμός λίγος
και οι ξενιτεμένοι συγχωριανοί που δεν έρχονται, η αδιαφορία των νέων μας ως προς τα ήθη και τα έθιμα και
άλλα πολλά που ατόνισαν τη σημασία του πανηγυριού.
Η γενική Συνέλευση του Συλλόγου αποφάσισε από του
χρόνου το πανηγύρι να γιορτάζεται μία μέρα 26 Ιουλίου
(εκάστου έτους). Ας κρατήσουμε έστω ότι μας απομένει.
Το Σάββατο 26 Ιουλίου στο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής τελέστηκε η Θεία λειτουργία και η παράκληση
από τον πατέρα ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΣΦΡΙΤΖΕΡΗ (ο δικός μας
ιερέας λειτούργησε στο Σκαμνέλι) τον ευχαριστούμε
θερμά, ακολούθησε ο χορός των επιτρόπων και η αναμνηστική φωτογραφία.
Πάντα με την κομπανία του ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ μπροστά επισκέψεις στα σπίτια του πέρα μαχαλά (Εξάρχου –
Πουποβίνη) και για πρώτη φορά στο νεόκτιστο σπίτι του

Θωμά, της Γιαννούλας της Στεφανίας του Γρηγόρη και
του μικρού Βασιλάκη.
Ανταλλαγή ευχών από τα βάθη της καρδιάς παραδοσιακό λουκούμι, τσίπουρο και ο χορός των οικείων.
Το βράδυ παραδοσιακό γλέντι στην κεντρική πλατεία
έως τις μεταμεσονύκτιες ώρες.
Την Κυριακή 27 Ιουλίου εορτή του Αγίου Παντελεήμονα,
θεία λειτουργία στο ξωκλήσι της Αγίας παρασκευής (προφανώς εορτάζονταν και από παλιά ο Άγιος Παντελεήμονας, αν και στο χωριό μας δεν υπήρχαν πολλά ονόματα
ΠΑΝΤΕΛΗΣ, για να επισκεφθούνε και τα υπόλοιπα σπίτια του πέρα Μαχαλά, γιατί δεν προλάβαιναν την πρώτη
μέρα).
Χοροστατούντος του ιερέα μας πατέρα ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ και το βράδυ παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία με
πολύ λιγότερη συμμετοχή.
Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να διατηρήσουμε και να
παραδώσουμε στα παιδιά μας αυτό το πανάρχαιο έθιμο
του χωριού μας πριν όλα χαθούν.
ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΥΓ. Ήταν η ευχή μετά το πανηγύρι των ξενιτεμένων συγχωριανών μας που με δάκρυα αποχαιρετούσαν συγγενής
και φίλους και φεύγανε για τον τόπο διαμονής τους.

Η αναμνηστική φωτογραφία

Αναχώρηση από την Αγία Παρασκευή
Στου Εξάρχου

Στου Ευθυμίου Πουποβίνη

Στου Θωμά Θεοδωρακόπουλου

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ

«ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ»
Σάββατο 9 Αυγούστου 2014 και η καθιερωμένη ορειβατική πορεία στη μνήμη του αδικοχαμένου παλικαριού «ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΟΥΜΑΝΗ»
Στην πλατεία Εξάρχου συγκέντρωση θαυμάσιος καιρός και με αγροτικά αυτοκίνητα και τζιπ
ξεκινάμε για τη θέση “κεντρί ντ΄αλάκου” από
όπου ξεκινά η πορεία. Πορεία για όλες τις ηλικίες, σκοπός να τιμήσουμε το παλικάρι, να γνωρίσουν οι νεοι μας την ωραία φύση του χωριού
μας και να μάθουν το περπάτημα των βουνών.
Τριάντα (30) άτομα, ορειβάτες και μία ομάδα
υποστήριξης (οδηγοί – τροφοδότες). Το μονοπάτι φέτος πεντακάθαρο (σε αυτό φρόντισε η οικογένεια ΤΣΟΥΜΑΝΗ και τα αγελάδια που
ανεβοκατεβαίνουν). Ανηφορίζουμε το μονοπάτι
και η πρώτη στάση στη Βρύση «ΤΙΛΕΣΗ» η
ονομασία της από οικογένεια κτηνοτρόφων
(υπάρχει αφιέρωση εικόνας στον Άγιο Χαράλαμπο από την οικογένεια). Λίγο νερό, μια

ανάσα για τους μικρούς ορειβάτες και ξανά πορεία με δεύτερη στάση στη θέση «παλτούρι».
Παλιά χωράφια και θέση κτηνοτρόφων τεράστια
αιωνόβια ρόμπολα μας ξεκουράζουν για λίγο
στο βαθύ ίσκιο τους και συνεχίζουμε για Τρίτη
στάση στον αυχένα της Λαπτάσας. Πρώτη
επαφή με την τσουκαρόσια. Η θέα επιβλητική.
Μια φωτογραφία και το απότομο ανηφορικό μονοπάτι για τον τελικό προορισμό. Βγήκαμε στο
ξέφωτο της τσουκαρόσιας, το λοφάκι κάτω από
τα βράχια. Μπροστά η επιβλητική τσουκαρόσια
και πίσω η μαγευτική φύση. Το μάτι φτάνει ως τη
Βασιλίτσα το Παλιοχώρι και τα Τρόχαχα, ο
Αώος, το χωριό και ως τα σύνορα της Αλβανίας.
Οι πιο νέοι ξεκίνησαν για τα ριζά να ακουμπήσουν τα βράχια και να αγναντέψουν από την
άλλη μεριά τη Μπάλτα και τη Μόρφα, οι υπόλοιποι ξεκούραση λίγο κολατσιό και συζητήσεις για
την ωραία αυτή πορεία. Συγκέντρωση, μια φω-

Η βρύση της Χρύσως βρίσκεται στο Δυτικό
μέρος του χωριού και η διαδρομή είναι Αγία Παρασκευή - βάλντια Λάκου - Βάλντια Λιάσκα Ακάρπινο - Βρύση Χρύσως.
Μπορεί να πάει κανείς στη Βρύση και από το
δασικό δρόμο που οδηγεί προς το μοναστήρι
της Αγίας τριάδας.
Στο ύψος του "Νικοντίνοβα" και 100 περίπου
μέτρα κάτω του δρόμου είναι η ρεματιά που
από το δεξιό βράχο αναβλύζει κρυστάλλινο το
νερό της βρύσης.
Πως πήρε το όνομα κανείς δεν ξέρει. Κυκλοφορούν διάφορες φήμες με επικρατέστερη
εκείνη που λέει πως ληστές άρπαξαν μια πλούσια κοπέλα, τη Χρύσω, ζητώντας λύτρα από την
οικογένειά της.
Στις 9 ακριβώς ξεκινήσαμε. Το μονοπάτι στενό
και γι' αυτό βαδίζαμε ο ένας πίσω από τον άλλο,
σχηματίζοντας μια πολύχρωμη γραμμή.
Στο Βάλντια Λάκου η πρώτη μικρή στάση.
Δίπλα στο ποτάμι το χωράφι της οικογένειάς
μου, χέρσο εδώ και δεκαετίες, μου ξυπνά χιλιάδες αναμνήσεις από τον καιρό που το καλλιεργούσαμε.
Συνεχίζουμε. Θαυμάζουμε τις ομορφιές του το-

ετών 12 Πεπόνη (εγγόνια του Γιάννη και της
Άννας Καπράντζιου), Αννα Πασχάλη του Νικολάου και οι φίλοι μας Γρηγόριος Τσιανόπουλος από την Ξεχασμένη Ημαθίας και
Χαράλαμπος Τριχόπουλος από τα Μουδανιά της Χαλκιδικής.
Η ομάδα υποστήριξης! Αστέριος Τσουμένης,
Ευτυχία Οικονόμου Γιαννοπούλου, Αθηνά Οικονόμου Πασχάλη, Γεώργιος Τσουμάνης του Αστερίου, και οι επισκέπτες στη θέση κετρι ντ’
αλάκου:
Βασιλική Μπάρκα, Ουρανία Χρήστου, από τη
Θεσσαλονίκη, Ευθύμιος ετών 8 και Θεοπίστη
ετών 4 Πουποβίνη του Ιωάννη. Η μετακίνησης
έγινε με τα αυτοκίνητα:
Αστερίου Τσουμάνης, Λάμπρου Τάτση, Ηλία
Μπάρκα, Λεωνίδα Κορέττα, Αναστασίου Δημητράκη, Βασιλικής Μπάρκα και Ηλία Παπανικολάου.

Τσουκαρόσια

Κέτρι ντ’ αλάκου

Συνέχεια από τη σελίδα 1

τογραφία και επιστροφή στη θέση εκκίνησης για
να γευτούμε τις νόστιμες πίτες που κάνει κάθε
χρόνο η Σταματία το κρασί του Στέλιου τα σάντουιτς και τα αναψυκτικά του Συλλόγου και το
κρύο νερό, πάντα προσεγμένα από τον ΚΩΣΤΑ.
Επιβίβαση και επιστροφή για το χωριό με τις καλύτερες αναμνήσεις και η ευχή για του χρόνου
και ακόμη περισσότεροι. Συμμετείχαν από το
Ηλιοχώρι ο Ηλίας Παπανικολάου. Από το Βρυσοχώρι Ευθύμιος Πουποβίνης, ΑθανάσιοςΔημητράκης, Μιχάλης Τάτσης, Μιχάλης Κορέτας,
Απόλλων Κορέττας, Δημήτριος Κυράτσης, Δημήτριος Μπάρκας, και Κατερίνα Μπάρκα του
Ηλία, Αναστάσιος Τσιομίδης του Αδαμαντίου,
Θεοδώρα Γκιτσιούδη-Τσιομίδη, Αδαμάντιος
(ετών 10 και Μαρία ετών 8)του Αναστασίου Τσιομίδη, Ανδρομάχη Κούναβου-Μπούγια, Κωνσταντίνος Μπούγιας (ετών 11), Αδαμάντιος
Καπράντζος, Ιωάννης (ετών 12) και Κατερίνα

πίου, αφουγκραζόμαστε τη βοή των νερών στη
Βάλντια Λιάσκα και προσπαθούμε να υπολογίσουμε σωστά τ ο ύψος του καταράκτη που σχηματίζεται εκεί. Δεν είναι εύκολο. Φτάνουμε στον
Ακάρπινο. Είναι αγνώριστος. Ο Ακάρπινος ήταν
μια μεγάλη καθαρή πλαγιά με μικρή κλίση, που
βοσκούσαν δεκάδες αγελάδες και άλλα ζώα,
πριν πολλά χρόνια. Το χωριό φαινόταν καθαρά
τότε. Τώρα τεράστια πεύκα έχουν φυτρώσει σε
όλη την έκταση τα οποία εμποδίζουν τη θέα
προς το χωριό.
Μετά από μία μικρή στάση συνεχίζουμε. Με
εναλλαγή των τοπίων είτε προς τα δεξιά μας
που βλέπουμε το χωριό μας ανάμεσα από τα
πεύκα, είτε μπροστά μας που βλέπουμε την κοιλάδα του Αώου, το παλιοσέλι και γενικότερα τις
πλαγιές του Σμόλικα φτάνουμε στον προορισμό
μας, μετά από δύο ώρες περίπου πορεία.
Ακούραστοι οι μικροί εκδρομείς αλλά και οι ηλικιωμένου. Μόνο σε κάποιο σημείο η μικρούλα
Εύα Παπαθεμιστοκλέους κουράστηκε λίγο.
Μια μικρή στάση και λίγα μπισκοτάκια τη βοήθησαν να συνεχίσει και μάλιστα να περπατήσει
με κέφι και μεγάλη άνεση.
Καθίσαμε στον παχύ ίσκιο των δέντρων, οι περισσότεροι στην πλαγιά της ρεματιάς και δροσιστήκαμε με το κρυστάλλινο νερό της βρύσης.

Ο κ. Μιχάλης Ζαμπάκος απαθανάτισε τις στιγμές, όπως και όλη η διαδρομή.
Τα αστεία, τα πειράγματα, οι εξηγήσεις και οι
πληροφορίες από τους γνωρίζοντες για τις ονομασίες των τοποθεσιών, έκαναν ευχάριστη την
παραμονή μας στο χώρο της βρύσης.
Ακόμη όλοι ανοίξαμε τα σακίδιά μας και χίλιες
ευχάριστες μυρωδιές σκόρπισαν στον αέρα.
Ο δρόμος της επιστροφής δε μας κούρασε καθόλου.
Σε όλους φάνηκε ευκολότερος, πιο σύντομος,
πιο άνετος, ίσως γιατί ήταν ήδη γνωστός.
Χωρίσαμε ευχαριστημένοι και με την υπόσχεση
να ξαναπάμε στη "βρύση της Χρύσως" και το
επόμενο καλοκαίρι.
Στην πορεία για τη βρύση της Χρύσως πήραν
μέρος οι :
1 Ευθύμιος Πουποβίνης
2 Χαϊδούλα Πουποβίνη
3 Ευανθία Καραγιαννοπούλου
4 Αφροδίτη Σιαμπίρη
5 Σοφία Εξάρχου - Πρόιου
6 Σοφία Πρόιου (ετών 11)
7 Δημήτρης Πρόιος (ετών 10)
8 Μάχη Κουνάβου - Μπούγια
9 Κωνσταντίνος Μπούγιας (ετών 12)

10 Χρύσα Τσιομίδου - Παπαθεμιστοκλέους
11 Ευανθία Παπαθεμιστοκλέους (ετών 8)
12 Αθηνά Πασχάλη
13 Σταματία Τσιουμάνη
14 Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου
15 Άννα Πασχάλη του Νικ.
16 Μιχάλης Τάτσης
17 Ζώης Βάκαρος
18 Αλκμήνη Βάκαρου του Στέργιου (ετών 11)
19 Χρυσόστομος Μέμος
20 Κώστας Χαντόλιος
21 Δημήτριος Μπάρκας του Ηλία
22 Κατερίνα Μπάρκα του Ηλία
23 Αδαμαντία Καπράντζιου - Γκόγκου
24 Εβελίνα Γκόγκου (ετών 9)
25 Ιωάννης Πεπόνης (ετών 12)
26 Κατερίνα Πεπόνη (ετών 12)
27 Γεώργιος Ζαμπάκος Ηλιοχώρι (ετών 82)
28 Μιχάλης Ζαμπάκος Ηλιοχώρι
29 Ιωάννης Στούερ Ηλιοχώρι
30 Αλεξάνδρα Στούερ Ηλιοχώρι
31 Αγγελική Κοντογιάννη Ηλιοχώρι
32 Φίλιππας Στούερ Ηλιοχώρι
33 Νίκος Παυλάτος Κέρκυρα - Αθήνα
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Του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Η 23η ΓΙΟΡΤΗ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ
Το Σάββατο 23 Αυγούστου 2014 με
πρωτοπόρες τις γυναίκες και τις κοπέλες του χωριού πραγματοποιήθηκε
στο χωριό μας η πιο παλιά γιορτή
πίτας στην Ήπειρο.
Ένα θαυμάσιο Αυγουστιάτικο βράδυ το
Βρυσοχώρι γιορτάζει και ευωδιάζει από
διάφορες πίτες που οι κυρίες και οι κοπέλες του χωριού και της ευρύτερης περιοχής προσφέρουν στην επιτροπή του
Μ.Ο.Σ. για να μοιραστούν στους παρευρισκόμενους.
Η κίνηση στους δρόμους από κόσμο και
από αυτοκίνητα μεγάλα η κεντρική πλατεία γέμισε από χωριανούς και φίλους
(καταμετρήθηκαν περίπου 450 άτομα). Η
κομπανία του ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ και
ΝΙΚΟΥ ΝΟΥΣΗ, οι μεζέδες και τα ποτά
του Κώστα Σιαμπίρη ζεσταίνουν το περιβάλλον και το κέφι ανεβαίνει. Ο πρόεδρος του Μ.Ο.Σ. καλωσόρισε τους
συγχωριανούς και φίλους τονίζοντας τη
σημασία της εκδήλωσης, αναφέρθηκε

Το χορευτικό μας

Οι πίτες

στις δραστηριότητες του Συλλόγου και το
όλο πρόγραμμα της εκδήλωσης. Ευχαρίστησε τις κυρίες και δεσποινίδες για
την προσφορά τους (σε αυτές οφείλεται
και η επιτυχία) τους παρευρισκόμενους
και ευχήθηκε μια ευχάριστη και διασκεδαστική βραδιά. Στη συνέχεια κάλεσε τον
Αντιπεριφερειάρχη κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ και τον νέο εκλεγέντα δήμαρχο Ζαγορίου να απευθύνουν
σύντομο χαιρετισμό οι οποίο τόνισαν ότι
παρ’ όλη την οικονομική κρίση ο Μ.Ο.Σ.
είναι πρωτοπόρος στο Ζαγόρι με πολλές
δραστηριότητες, η γιορτή πίτας έγινε
πλέον θεσμός τιμά τη Ζαγορίσια νοικοκυρά, και πως τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει
να συνεχιστούν και να βοηθήσουμε όλοι
μαζί τον δραστήριο σύλλογό σας. Η εμφάνιση ενός τμήματος του χορευτικού
ομίλου με την καθοδήγηση του χοροδιδάσκαλου κ. ΘΩΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥ, οι κοπέλες και τα αγόρια με τις παραδοσιακές
στολές χόρεψαν με ρυθμό και χάρη αντι-

προσωπευτικούς χορούς του Ζαγορίου
και της Ηπείρου και η πλατεία δονήστηκε
από τα χειροκροτήματα αποσπώντας τα
κολακευτικότερα σχόλια. Ακολούθησε η
απονομή αναμνηστικών στις κυρίες και
δεσποινίδες που προσέφεραν τις πίτες,
η αναμνηστική φωτογραφία, η κλήρωση
της τυχερής νοικοκυράς με έξτρα δώρο
(τυχερή η κ. Δέσποινα Μπάρκα), ο
χορός των γυναικών και οι κοπέλες του
χορευτικού τμήματος μοίρασαν τις πίτες
σε κάθε τραπέζι και όλοι απόλαυσαν τη
νοστιμιά της ζαγορίσιας πίτας. Οι επίσημοι σέρνουν το χορό, το γλέντι αρχίζει και
ακολουθούν με προτεραιότητα οι παρέες
από τα γειτονικά χωριά και άλλες περιοχές και το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τις
πρωινές ώρες.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους
-Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου κ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ
-Ο νεοεκλεγής δήμαρχος του Δήμου μας
κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ.

-Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας από το Νέο Πετρίτσι Σερρών κ.
ΘΩΜΑΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ 3ης γενιάς Βρυσοχωριτών
-Ο πρόεδρος του συλλόγου Βλάχων
Νέου Πετριτσίου Σερρών κ. Χρήστος
Καλαϊτζίδης (πρότεινε την αδερφοποίηση των συλλόγων μας και το Δ.Σ. σε
έκτακτη συνεδρίαση αποδέχθηκε την
πρόταση).
-Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες:
-Στις Βρυσοχωρίτισσες και σε όλες τις
νοικοκυρές της ευρύτερης περιοχής που
προσέφεραν τις πίτες. Με αυτή την προσφορά τους οργανώνεται η ωραία αυτή
εκδήλωση.
-Στα μέλη του συλλόγου για την οργάνωση και σε όλους όσοι βοήθησαν για
την επιτυχία της εκδήλωσης.
-Ευχαριστούμε τον κ. Επαμεινώνδα
Γκότση από τη Θεσσαλονίκη για την τηλεοπτική κάλυψη.

Ο χορός των γυναικών

Αναμνηστική φωτογραφία

ΧΟΡΗΓΟΙ 23ης Γιορτής Ζαγορίσιας Πίτας
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Π

ραγματοποιήθηκε και φέτος στη διάρκεια του Καλοκαιριού η 16η ποδοσφαιρική
συνάντηση μεταξύ χωριών του Ζαγορίου. Είναι ένας θεσμός που οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του ελληνικού ποδοσφαίρου και σκοπός
είναι το ζωντάνεμα των χωριών με τη συμμετοχή των νέων και τη γνωριμία μεταξύ των,
το καλό αγωνιστικό πνεύμα, η προβολή των χωριών και μία ξεχωριστή διασκέδαση για
όλους τους Δημότες.
Διοργανώνεται από το Δήμο και εκπροσώπους των χωριών που λαμβάνουν μέρος.
Υπάρχει όμως μία προχειρότητα στη διοργάνωση και θα πρέπει το νέο Δημοτικό Συμβούλιο να προσπαθήσει για την αναβάθμιση του θεσμού, έτσι ώστε να υπάρχει μεγα-

λύτερη συμμετοχή και οι δημότες να ενημερώνονται και να παρακολουθούν τους αγώνες.
Οι νέεοι του χωριούς μας, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για διάκριση πλην όμως
ορισμένες συγκυρίες (τραυματισμοί - μη σωστή ενημέρωση από τους διοργανωτές, μη
συμμετοχή μας στην κλήρωση, δεν είχε συμπεριληφθεί η ομάδα στο πρόγραμμα με αποτέλεσμα αλλαγής του προγράμματος κ.λ.π. Δεν κατάφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα).
Θα πρέπει να κατάβουμε όλοι πως η ποδοσφαιρική αυτή συνάντηση είναι μία διασκέδαση και όχι κλειστά κυκλώματα και πάθος λες και είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η
ομάδα αγωνίστηκε

.Σάββατο 19 Ιουλίου 2014 1ος Αγώνας
Γήπεδο Τσεπελόβου:
Ομάδες: Καρυές και Ανθρακίτης με το Βρυσοχώρι
Σκορ: 3-0

Κυριακή 27 Ιουλίου 2014 2ος αγώνας

Διαιτητές: Μπαδήμας, Σπυρογιώτης και Ζιώγας.
Φωτό: Αγωνίστηκαν οι νέοι μας όρθιοι από αριστερά Χρυσόστομος Βασδέκης, Παναγιώτης Δημητράκης, Λάμπρος Γεωργόπουλος - Μιχάλης Κορέτας, Αλέξανδρος Δογορίτης,
Κων/νος Γιαννακός του Ηλία,
Καθήμενοι: Βασίλειος Γκότσης, Μιχάλης Τάτσης, Δημήτριος Μπάρκας, Κων/νος Γιαννακός του Λάμπρου, Μάνος Κρανιάς.
Στο β’ ημίχρονο οι Πέτρος Δογορίτης και Βασίλειος Ρέμος.

Διαιτητές: Μπούμπας - Σιαμέτης - Γατσόμαλος
Φωτό: Αγωνίστηκαν οι νέεοι μας:
Ορθιοι από αριστερά:Παναγιώτης Δημητράκης, Τάσος Ντάκης,
Απόλλων Κορέτας, Γεώργιος Τσιομίδης και Μάνος Κρανιάς.
Καθήμενοι: Ιωάννης Πουποβίνης, Μιχάλης Τάτσης,
Μιχάλης Κορέτας, Αλέξανδρος Δογορίτης και Δημήτριος Μπάρκας.

Γήπεδο Ασπραγγέλων
Ομάδες: Σκαμνέλι Βρυσοχώρι
Σκορ: 6-0

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια :
Στους Διαιτητές της Ε.Δ.Ε.Π.Σ. Ηπείρου για την άψογη διαιτησία τους. και θερμές ευχαριστίες στον συγχωριανό μας παίκτη της ομάδος μας Λάμπρο Γεωργόπουλο, Διοικητή του Γ.Κ.Ν
Χ/Κώστα και μέλος της Διοίκησης της ομάδας Α.Ο.Βελισσαρίου για τη διάθεση των στολών και τις ευχές όλων μας για καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του Διοικητού και καλή πορεία του Α.Ο.
Βελισσαρίου στο νέο πρωτάθλημα 2014-2015 στην Α’ Κατηγορία Ιωαννίνων
ΚΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ 2015.

Προικοσύμφωνο

Γάμος Πασχάλη Αναστ. Σιαμπίρη Δέσποινας Νικ. Γκαράνη

Βρυσοχώρι 1902

Αριθ. Κωδικός 13 σελ 86
Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος
“Επειδή θείας ευλογίας και τιμής ο γάμος ηξίωται
και εις την τάξιν των επτά μυστηρίων ανυψώθη,
καθώς μαρτυρεί ο Απόστολος Παύλος λέγων
“Το μυστήριον τούτο μέγα εστίν, εγώ δε λέγω εις
Χριστόν και εις την εκκλησίαν”... Δια τούτο και
εγώ η Σταμάτω Δημητρίου, σύζυγος δε του εν
Βουλγαρία αποδημούντος Μιχαήλ Ιωάννου
Σιαμπίρη έχουσα θυγατέρα ενήλικον ονόματι
Χρυσάφω ευχαρίστως δίδω αυτήν ως νόμιμον
σύζυγον τω Κυρ Νικόλαου Παπά Γεωργίου.
Και πρώτον μεν δίδω αυτή την μητρικήν μου
ευχήν και ευλογίαν, ακολούθως δε και προίκα τα
εξής”.... Αναγράφονται αναλυτικά τα χωράφια, τα
αμπέλια, οι κήποι, τα ενδύματα, τα σκεύη και το
ποσό των μετρητών...... Εν Λεσίνίτση τη εικοστή τρίτη Αυγούστου του 1897”
Οι συμβαλλόμενοι
Ο Εφημέριος
(υπογρ) Παπα Κώστας Γεωργίου Ν. Παπά Γεωργίου
Σταμάτω Δημητρίου συζ Μιχ. Ιωαν. Σιαμπίρη με
την συγκατάθεσιν του συζύγου μου ταξιδεύων εν
Βουλγαρία (ως αγράμματος υπογραφή παρά του
αδελφού μου Ιωάννου Δ. Βραχίδου).
Σημ.: Η αντιγραφή έγινε με το μονοτονικό σύστημα, αλλά τηρήθηκε η ορθογραφία και η σύνταξη του κειμένου.
2) Η Σταμάτω Δημητρίου, είναι η Σταμάτω Ιωαν.
Βραχίδη, ο Νικόλαος Παπα Γεωργίου είναι ο
Νίκος Παπα Γεωργίου Νότης και ο εφημέριος, ο
Παπα Κώστας Γεωργίου Μπέκας.

Ευτυχία Οικονόμου Γεωργοπούλου

22

5

21 1

23

6

7

26 8

2

Διακρίνονται:

1.Ο γαμπρος, 2. η νύφη, 5. Αναστάσιος Σιαμπίρης (πατέρας του γαμπρού), 6. Βαρλάμω Γκαβρίκη (μητριά του γαμπρού,
7. Δέσποινα Αναστ. Σιαμπίρη, 8. Ακριβή (Τσίβω) Αναστ. Σιαμπίρη, 21. Μαρία Μπιδέρη, 22. Αναστάσιος Μιχ. Σιαμπίρης,
23. Χάιδω Μιχ. Σιαμπίρη - Τσουμάνη, 26. Χρυσάφω Μιχ. Σιαμπίρη -Νότη

Η φωτογραφία έχει δημοσιευθεί σε πολά έντυπα ημερολόγια κ.λ.π. καθώς και στην εφημερίδα μας. Την δημοσιεύουμε ξανά για τις πληροφορίες που μας δίνει για την οικογένεια Σιαμπίρη.

10 σελ.

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2014

MAΘΗΤΟΛΟΓΙΟ
Δ.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ

ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Του Ευθύμιου Πουποβίνη

Από το υπ’ αριθ. 63 φύλλο της εφημερίδας μας είχαμε αρχίσει να δημοσιεύουμε πίνακες μαθητολογίου των
μαθητών του Δημοτικού Σχολείου
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 καταστράφηκαν λόγω
εμπρησμού στη διάρκεια της κατοχής.
Τα σχολικά έτη 1970-1971 και 19711972 το Δημοτικό Σχολείο δεν λειτούργησε λόγω του μικρού αριθμού
των μαθητών και οι μικροί μαθητές ταλαιπωρήθηκαν πηγαίνοντας σχολείο
στη Λάϊστα – Παλαιοσέλι – Μονοδένδρι κ.λ.π.
Στη σχολική περίοδο1972-1973 με
νέο νόμο το σχολείο επαναλειτούργησε.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 1975-1976
Α’ τάξη

2. Δημήτριος Νικ. Μπίρης

Β’ τάξη

3. Στέργιος Ζήσ. Μπλήντας

Β’ τάξη

4. Αναστασία Στέφ. Πασχάλη

Β’ τάξη

5. Κωνσταντίνα Νικ. Μπίρη

Ε’ τάξη

6. Απόστολος Γεω. Βασδέκης

Ε’ τάξη

7. Μαρία Νικ. Κασσαβέτη

Στ’ τάξη

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
εφημερίδες - περιοδικά)

(

ΚΟΝΙΤΣΑ
ΕΝ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ
ΖΑΓΟΡΙΣΙΑ ΝΕΑ
ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Ενωση Ηπειρωτών Ιλίου Αθηνών
ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΜΑΣ
ΠΑΛΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Στο υπ’ αριθ. 97 φύλλο της εφημερίδας μας από
λάθος γράφτηκαν:
- Στη σελίδα 3 αποτελέσματα εκλογών
Για εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας.
Α. Με το συνδυασμό «Νέα πρόταση για το Ζαγόρι» η κ. Ελένη Κουκουστρίκα – Κυράτση έλαβε
ενενήντα τέσσερις (94) ψήφους (αντί είκοσι τέσσερις που γράφτηκαν στην εφημερίδα) και εξελέγη πρόεδρος τοπικής κοινότητας Βρυσοχωρίου.
- Στη σελίδα 7 31ος Διεθνής Μαραθώνιος αντί
Ευανθία Βασδέκη, γράφτηκε Ευδοκία Βασδέκη.
Ζητάμε ταπεινά συγγνώμη.



Ο Απόστολος Νικολάου ΝΟΥΤΣΟΣ,
γνωστός με το παρατσούκλι Τόλας,
για να στρίβει τον καπνό είχε σ’ άλλη
τσέπη τα κοντά χαρτιά και σ’ άλλη τα
μεγάλα χαρτιά. Όταν μετά από 30 χρόνια ξενιτιάς, γύρισε απ’ την Αμερική ο Νικόλαος ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ, ο Τόλας πήγε σπίτι να τον δει:
Αφού κεράστηκε βλέπει ο Τόλας μια μεγάλη
αμερικάνικη ταμπακιέρα, βγάζει λοιπόν τα μεγάλα χαρτιά και κάνει πολλά τσιγάρα!..
-Τι κάνεις ωρέ Τόλα, όλο τον καπνό τον έστριψες!.. λέει ο Νίκος.
Κι ο Τόλας απαντά:
-Άκου λοιπόν Νίκο, της αμάκας το τσιγάρο, γίνεται πιο καλό και πιο μεγάλο!..



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. Κωνσταντίνος Ευάγγ. Σιαμπίρης

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ

Ο Πρόεδρος και ο ταμίας του Συλλόγου παραδίδουν στον τυχερό
ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗ (στο κέντρο) το αυτοκίνητο
Όπως είναι γνωστό (αριθ.φύλ.86-87 της εφημερ.) το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
στην προσπάθεια με την εκκλησιαστική επιτροπή για την συγκέντρωση χρημάτων και την
επανατοποθέτηση του τέμπλου στον Ιερό
Ναό Αγίου Χαραλάμπους είχε προβεί στην έκδοση Λαχειοφόρου Αγοράς για την κλήρωση
ενός αυτοκινήτου.
Για τη διάθεση των λαχνών βοήθησαν σε όλη
τη χώρα αρκετοί συγχωριανοί. Η προθυμία
των λαχνών από συγχωριανούς και φίλους
ήταν πραγματικά συγκινητική.
Ο ιερός σκοπός επετεύχθη.
- Είχαν εκδοθεί δύο χιλιάδες (2000) λαχνοί.
- Πουλήθηκαν (βάσει πρακτικού επιτροπής)
χίλια επτακόσια σαράντα τέσσερα (1744).
- Αδιάθετοι διακόσιοι πενήντα έξι (256).
- Εισπράχθηκαν είκοσι μία χιλ. Οκτακόσια
(21.800,00) ευρώ.
- Το Δ.Σ. κατέβαλλε στον αντιπρόσωπο κ.
ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ το συμφωνηθέν ποσό
δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ για την αγορά
του αυτοκινήτου.
- Καθαρό εισπραχθέν ποσό για το τέμπλο ένδεκα χιλιάδες οκτακόσια (11.800) ευρώ.
Ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό για τη σημερινή κρίση.
Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2014 πραγματοποιήθηκε η κλήρωση με το Λαϊκό Λαχείο και
τυχερός ήταν ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΣΤΑΜΑ-

ΝΗΣ του Χρήστου από το Δίστρατο Κονίτσης
έμπορος καυσόξυλων και κάρβουνων (Βρύση
Πασιά) κάτοχος του υπ’ αριθμού 3109 Λαχνού.
Το Δ.Σ. συμπλήρωσε τα προβλεπόμενα έγγραφα και παρέδωσε στον τυχερό το αυτοκίνητο μάρκας OPEL CORSA 1200 κ.β.
Το Δ.Σ. εύχεται στον ΓΙΑΝΝΗ καλοτάξιδο και
ο Άγιος Χαράλαμπος προστάτης.
Ο κ. ΝΤΣΑΣΤΑΜΑΝΗΣ παρέδωσε στο Δ.Σ.
του Συλλόγου χίλια (1.000,00) ευρώ για την
ενίσχυση του σκοπού. Το Δ.Σ. αισθάνεται την
ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά!
- Τους απανταχού Βρυσοχώριτες που κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάθεση των Λαχνών
- Τους απανταχού Βρυσοχώριτες και φίλους
που πίστεψαν στην προσπάθειά μας αυτή,
που έστω και από το υστέρημά τους προμηθεύτηκαν Λαχνούς για τον ιερό αυτό σκοπό.
- Τον αντιπρόσωπο της εταιρείας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΠΑΡΜΠΑ για την χορηγία των Λαχνών και την πολύ καλή τιμή που μας
προσέφερε για την αγορά του αυτοκινήτου.
- Το Δ.Σ. συνεχίζει την προσπάθεια για την
συγκέντρωση των απαιτουμένων χρημάτων
και με τη βοήθεια όλων το τέμπλο θα τοποθετηθεί μετά από εβδομήντα (70) και πλέον χρόνια στη φυσική του θέση.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Πριν πολλά χρόνια ήλθε απ’ την
Αλεξάνδρεια στο χωριό, ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΣ του Στέριου, μαζί με
το θείο του ΘΑΝΑΣΗ ΜΠΑΡΚΑ
και τους φίλους του, ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΑΒΕΛΟ και
ΣΑΚΗ ΣΠΑΝΟ.
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΒΕΛΟΣ είχε τότε αυτοκίνητο CITROEN που ψήλωνε ο πίσω άξονας,
κι έτσι είπαν να πάνε στην Αγία Τριάδα για
προσκύνημα και «ΠΙΚ-ΝΙΚ».
Στη θέση «ΑΝΟΥΚΑ» ο δρόμος πια ήταν αδιάβατος για οχήματα λόγω κατολισθήσεων. Εκεί
συνάντησαν υλοτόμους, τους χαιρετούν και
ρωτάει ο αείμνηστος Γιάννης που ήταν και λίγο
ευτραφής:
-Παιδιά για την Αγία Τριάδα θέλει πολλή ώρα;
-Ένα τέταρτο της ώρας απαντούν οι υλοτόμοι.
Κι ο πάντα ετοιμόλογος ΣΑΡΑΒΕΛΟΣ λέει:
-Δικό σας τέταρτο ναι, αλλά για μένα με βλέπετε!..
Συνέχισαν λοιπόν η παρέα με κόπο και ταλαιπωρία, αλλά απόλαυσαν ένα ΠΙΚ-ΝΙΚ, στο
τοπίο και τα κρύα νερά της Αγίας Τριάδας.



Στην εκδρομή που πραγματοποίησε ο Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου στις 1011 Μαϊου 2014 στην Αλβανία ήταν
πολλοί χωριανοί και φίλοι. Φθάνοντας στο χωριό «ΛΑΖΑΡΑΤΙ» η ξεναγός τους ενημερώνει λέγοντας:
-Εδώ είναι τα «ΖΩΝΙΑΝΑ» της Αλβανίας, έχει
το «ΑΒΑΤΟ των Αρχών» καλά χωράφια, καλό
σπόρο και καλή σοδιά!..
Η πρεσβυτέρα Χαρίκλεια ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ κάπως
αφηρημένη, δεν κατάλαβε το υπονοούμενο και
λέει:
- Τότε να πάρουμε σπόρους να βάλουμε και
μεις!..
Κι ο Θύμιος απαντά:
-Κυρά Παπαδιά στο Στρούγκου πάνω απ’ το
σπίτι σου έχεις καλό χωράφι κι η σοδιά θα’ναι
πολύ καλή!..
-Εκεί έπεσε το σχετικό γέλιο με τη γκάφα της
Παπαδιάς!

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Ευθύμιος Πουποβίνης, Χαϊδούλα Πουποβίνη, Βαρβάρα
Μπλίντα, Χρύσα Δράκου, Ζωή Δράκου (ετών 8), Δέσποινα
Μπλίντα - Μισαηλίδη - Ελισάβετ Μισαηλίδη (ετών 11), Αστέριος
Τσουμάνης - Σταματία Τσουμάνη, Κων/νος Σιαμπίρης, Ελισάβετ Σιαμπίρη, Ιωάννης Σιαμπίρης του Κων/νου, Δέσποινα
Μπάρκα, Σταματία Σιαμπίρη, Χαρίκλεια Κασσαβέτη, Χριστίνα
Βούρβου,Νικόλαος Καραγιαννόπουλος, Ευανθία Καραγιαννο-

πούλου, Αλκμήνη Βακάρου, Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου, Δημοσθένης Νότης, Σουλτάνα Νότη, Ιωάννης Παντίσης,
Χρυσαυγή - Ρήμα, Αντωνία Δημητράκη, Αθανάσιος Δημητράκης, Κων/νος Τσιομίδης, Σταυρούλα Τσιομίδου, Γεώργιος Βάκαρος, Δήμητρα Βακάρου, Αθανάσιος Καραγιαννόπουλος,
Περσεφόνη Καραγιαννοπούλου, Δέσποινα Κουνάβου, Μαρία
Κουνάβου- Σμπόνια, Άννα καπράντζιου, Θεοδώρα Γκιτσιούδη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ανακοινώνει σε συγχωριανούς και φίλους της ευρύτερης περιοχής των
Ιωαννίνων ότι την Κυριακή 2 και Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 αρχίζει η λειτουργία των χορευτικών
ομίλων για το έτος 2014-2015 στην αίθουσα του Συλλόγου (Σαμουήλ και Πινδάρου 2 Γιάννενα)
με τη διαδασκαλία Ηπειρωτικών και άλλων ελληνικών χορών με χοροδιδάσκαλο και καθηγητή
φυσικής αγωγής κ. ΘΩΜΑ ΒΟΥΡΒΟ ως εξής:

- Τσιομίδου, Αδαμάντιος Τσιομίδης (ετών 10), Μαρία Τσιομίδου
(ετών 8) και Ευτέρπη Τσιομίδου (ετών 4) του Αναστασίου, Ανδρομάχη Κουνάβου - Μπούγια, Κων/νος Μπούγιας (ετών 12)
, Πόπη Γιώτη (Γιάννενα), Αναστασία Χριστογιάννη (Γιάννενα),
Γιώτα Κοφού (Λάιστα), Δημήτριος Τσάντος, Βασιλική Γιαννάκη
και Ευγενία Γιαννάκη (Τσεπέλοβο), Παναγιώτης Αναγνώστου
και Γεωργία Αναγνώστου (Κόνιτσα).

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ:Ωρα 07.00-8.00 Παιδικό Τμήμα
Ωρα 08.00-8.30 Τμήμα Μεγάλων
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ: Ωρα 07.00 - 08.00 Τμήμα Γυναικών
Εγγραφές και διδασκαλία ΔΩΡΕΑΝ. Παρακαλούνται οι γονείς των μικρών παιδιών, κορίτσια και
αγόρια του μεγάλου τμήματος και γυναίκες που επιθμούν να συμμετάσχουν στη διδασκαλία των
χορών, να δηλώσουν συμμετοχή στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΕΥΘΥΜΑ

ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

Το βάρος της
κόρης του
Ένας Ευρωπαίος πηγαίνει για διακοπές στην
Ινδία μαζί με την όμορφη δεκαοχτάχρονη
κόρη του.
Κάποιος μαχαραγιάς που την είδε, είπε στον
πατέρα της:
-Αν μου επιτρέψεις να παντρευτώ την κόρη
σου, τότε θα σου δώσω τόσα διαμάντια όσο
είναι κα ιτο βάρος της
-Καλά θα σας απαντήσω αργότερα, είπε με
λαχτάρα ο ευτυχής πατέρας...
-Μα... θα το σκεφτήτε; Δεν είναι καλή η προσφορά μου; του είπε ενοχλημένος ο Μαχαραγιάς
- Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις αλλά να…
πρέπει να προφτάσω να την παχύνω λίγο
ακόμη

Ο παππούς
και ο κουφός
Ο Γιάννης κάνει την προσευχή του μιλώντας
δυνατά.
Σε παρακαλώ θεέ μου, βοήθησε με ώστε
αύριο που είναι η γιορτή μου να μου φέρουν
ένα μεγάλο κουτί με σοκολάτες.
Μα γιατί μιλάς τόσο δυνατά Γιαννάκη μου,
του λέει η μητέρα του. Ο Θεός δεν είναι κουφός.
Το ξέρω, μητέρα, αλλά ο παππούς μου, που
είναι στο δωμάτιο του, είναι!!!

Ηθελε να
παντρευτεί
Ο Μόλις οχτώ (8) χρονών Τοτός αφού πήρε
αποφασιστικό ύφος λέει στον πατέρα του:
- Πατέρα αποφάσισα να παντρευτώ
- Αλήθεια παιδί μου; Και ποια θα παντρευτείς;
Μπορώ να μάθω;
- Βεβαίως: θα παντρευτώ τη γιαγιά μου
- Μα, τι λες; Θα σε αφήσω να παντρευτείς τη
μητέρα μου;
- Γιατί δηλαδή; Εσύ πως παντρεύτηκες τη
δική μου;

Το είχε μεράκι
Ένας συνταξιούχος ναυτικός είχε αγοράσει
ένα οικόπεδο σε ένα εξοχικό μέρος θέλοντας
να χτίσει ένα σπίτι για να περάσει τα γηρατειά
του. Μια μέρα λέει σε ένα φίλο του:
-Θα χτίσω έτσι το σπιτικό μου που θα μοιάζει
με καράβι, για να νομίζω ότι είμαι στη θάλασσα που αγαπώ. Τη βεράντα θα την κάνω
σαν γέφυρα, τις καπνοδόχους σα φουγάρα,
και το μπροστινό μέρος θα το κάνω μυτερό
για να μοιάζει με την πλώρη.
-Και τότε ο φίλος του απαντάει:
-Βάλε του Παναμαϊκή σημαία για να μη πληρώνεις φόρους!
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Από τη Σοφία των προγόνων μας

Ό

πως είναι γνωστόν, οι Αρχαίοι μας Έλληνες πρόγονοι δημιούργησαν πολιτισμό ανεπανάληπτον
πάνω στον οποίο στηρίχθηκε ο σημερινός Δυτικοευρωπαϊκός λεγόμενος πολιτισμός. Καλλιέργησαν τα
γρτάμματα, τις τέχνες, τις επιστήμες σε όλες τους τις μορφές και έχουν μείνει ανεπανάληπτες κλασικές, μνημεία
παγκόσμιας κληρονομιάς. Τι να πρωτοθαυμάσουμε και
να αναφέρουμε, τους παρθενώνες, τα αγάλματα, τα θέατρα, τα στάδια, όλες τις μορφές του γραπτού λόγου, τη

Γράφει ο Γ.Κ. Βακάρος
φιλοσοφία, την Ιατρική, τα μαθήματα της φυσικής, την
ποίηση;
Στο νησί των Ιωαννίνων, στη μονή των Φιλανθρωπινών ο
αγιογράφος έχει αποτυπώσει στον πρόναο του καθολικού
τις μορφές επτά αρχαίων φιλοσόφων που θεωρούνται προ
Χριστού Χριστιανοί. Ο δε Μ. Βασίλειος προτρέπει τους
νέους να μελετούν τους αρχαίους συγγραφείς.
Ας δούμε λοιπόν μερικά αποφθέγματα από τη Σοφία τους,
τα οποία έχουν αποδοθεί στην νεοελληνική γλώσσα.

■Τα άδεια ασκιά διακρίνονται από

■ Το κάθε τι που γίνεται σε υπερ-

τον αέρα που είναι φουσκωμένα.
Τους δε ανόητους διακρίνει η
οίηση και η μεγάλη ιδέα που έχουν
για τον εαυτό τους (Σωκράτης)

βολικό βαθμό και μέτρο είναι αντίθετο προς την φύση. Ο ύπνος και
η αγρυπνία και τα δύο, όταν ξεπερνούν το μέτρο, είναι κακό στον
άνθρωπο. (Ιπποκράτης)

■ Όταν οι πολίτες τηρούν τους
νόμους, τότε οι πολιτείες γίνονται
ισχυρότατες και ασφαλέστερες και
ευτυχούν οι πολίτες. (Ξενοφών)
■Να ζηλεύετε και να θαυμάζετε
όχι αυτούς που έχουν μεγάλες περιουσίες αλλά εκείνους που ζουν
με ήσυχη και καθαρή συνείδηση
διότι δεν έχουν κάνει κανένα κακό.
(Ισοκράτης)

■Στον νέο ταιριάζει περισσότερο
να σιωπά, παρά να ομιλεί.
(Μένανδρος)
■ Η έχθρα και η ψυχρότητα με
τους συγγενείς είναι πολύ χειρότερη από την έχθρα με τους ξένους. (Δημόκριτος)
■

Να μην υστερείς στο να είσαι
ευεργετικός απέναντι σε εκείνους
που σε ευεργετούν.
(Ξενοφών)

■

Μια απόφαση σοφή, δηλαδή
που λαμβάνεται κατόπιν βαθειάς
μελέτης και πολλής σκέψεως, νικά
πολλά χέρια. Μία όμως απόφαση
ασύνετη που λαμβάνεται χωρίς
πολλή σκέψη λόγω αμάθειας και
υποστηρίζεται από τον όχλο, γίνεται αιτία μεγάλου κακού.
(Ευριπίδης)

■

Εγώ νομίζω ότι όλοι μας πρέπει στη ζωή μας να επιδιώκουμε
να γνωρίσουμε την αλήθεια, όπως
οι αθλητές επιδιώκουν την καλή
επίδοση και τα βραβεία. (Πλάτων)

■ Η ακόλαστη ζωή φέρει ντροπή,
όσο κι αν είναι ευχάριστη.
(Πλούταρχος)

■ Μη επιτρεπόμενη ευχαρίστηση
γεννά οπωσδήποτε λύπη.
(Αρχαίο ρητό)

■ Οι απολαύσεις περνούν και
σβήνουν, οι αρετές όμως παραμένουν αθάνατες. (Περίανδρος)

και να είναι αισιόδοξος για τα όσα
θα συμβούν στο μέλλον.
(Ισοκράτης)

■

Ευτυχισμένος είναι όποιος με
επιμέλεια αφοσιώθηκε στη γνώση
και μάθηση της ιστορίας.
(Ευριπίδης)

■ Το να θέλει κάποιος συνεχώς
να ομιλεί και να μην θέλει να ακούσει, αυτό δείχνει άνθρωπο με εγωιστική πλεονεξία. (Δημόκριτος)
■

Η παράφορη οργή της ψυχής
γίνεται αφορμή μεγάλων συμφορών στους ανθρώπους.
(Ευριπίδης)

■

Κανείς άνθρωπος που είναι
τεμπέλης και ράθυμος δεν μπορεί
να γίνει διάσημος. (Θεόκριτος)

■ Πόσο ευχάριστο είναι στον άνθρωπο όταν η τιμιότητα συνδυάζεται με την φρόνηση. (Μένανδρος)

■

■

Έχουμε δύο αυτιά και ένα
στόμα, για να ακούμε περισσότερα
και να λέμε λιγότερα. (Ζήνων)

■ Κανένας δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να προτιμά τον πόλεμο
από την ειρήνη. Γιατί στην ειρηνική
περίοδο τα παιδιά θάβουν συνήθως τους γονείς τους, ενώ σε
καιρό πολέμου οι γονείς θάβουν τα
παιδιά τους. (Ηρόδοτος)
■

Όταν πρόκειται να πεις κάτι,
προηγουμένως να το εξετάσεις και
να το μελετήσεις με βαθυστόχαστη
κρίση. (Ισοκράτης)

■ Να παίρνεις απόφαση μετά
από πολλή σκέψη. Ότι όμως αποφασίζεις να το εκτελείς γρήγορα.
(Ισοκράτης)
■ Πρέπει να δείχνει κανείς καρτερία και υπομονή για τις δυσκολίες
του παρόντος και να έχει θάρρος

Συνέχεια από τη σελ. 1
Συμμετείχαν όλες οι ηλικιακές ομάδες του χωριού,
ακόμα και τα παιδιά ήταν πιασμένα στο τέλος του
κυκλικού χορού και «διδάσκονταν» την παράδοση
από τους μεγαλύτερους με τρόπο βιωματικό, φυσικό και αβίαστο.
Με πλαίσιο το «μεσοχώρι» οι κάτοικοι των χωριών
του Ζαγορίου είχαν έναν κοινό τόπο αναφοράς και
έναν κοινό τόπο συνάθροισης τους. Έτσι η επαφή
των κατοίκων ήταν άμεση και καθημερινή και τα
όποια προβλήματα προέκυπταν στην κοινότητα
συζητιόταν από τους ίδιους, πρότειναν λύσεις αντιμετώπισης τους και επιλύονταν άμεσα και αποτελεσματικά. Αυτό το σύστημα οργάνωσης θυμίζει
την αρχαία αγορά στην Αρχαία Ελλάδα. Η λέξη
αγορά προέρχεται από το ρήμα αγείρω - συγκεντρώνω και είχε την έννοια του δημόσιου χώρου. Η
αρχαία αγορά υπήρχε στις περισσότερες πόλεις
της κλασικής Αρχαίας Ελλάδας και μεταγενέστερα

Πρέπει να αναζητάτε δασκάλους για τα παιδιά σας από αυτούς
που η ζωή τους είναι αδιάβλητη και
πολύ προσεκτική, η αναστροφή
τους και η διαγωγή τους ανεπίληπτη και η κατάρτιση τους τέλεια.
(Πλούταρχος)

■ Ρώτησαν τον Αριστοτέλη:
-Τί κερδίζουν όσοι λένε ψέματα;
Και ο φιλόσοφος απάντησε:
-Να μην τους πιστεύει κανείς και
όταν λένε αλήθεια.
-Ότι θα κάνεις, ότι θα πεις, τι θα
συμβεί να στοχαστείς.
-Σε γρήγορη ερώτηση, αργή
απάντηση.

■ Μην σκέφτεσαι τι θα πιείς, αλλά
το τι θα πείς. (Παροιμίες)

■ Η αγάπη αναζητεί πάντα έναν
τρόπο. Η αδιαφορία βρίσκει πάντα
μία δικαιολογία.

στις Ρωμαϊκές πό/χις. Βρισκόταν όπως και το «μεσοχώρι» στο κέντρο της πόλης. Κατά την προϊστορική εποχή ήταν χώρος κατοίκησης και ταφής και
μεταγενέστερα εξελίχτηκε στο διοικητικό, φυλοσοφικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και κυρίως οικονομικό κέντρο της πόλης. Ανάλογα
χαρακτηριστικά παρουσιάζει και το «μεσοχώρι»
και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη η ομοιότητα και
αυτή η συνέχεια που παρατηρείται ανάμεσα στην
Αρχαία Ελλάδα και τη νεότερη. Στη σύγχρονη
εποχή το «μεσοχώρι» διατηρεί ευτυχώς πολλά
από τα χαρακτηριστικά που είχε σε προηγούμενες
εποχές, αν και ζούμε σε μια εποχή αλλοτρίωσης και
εικονικής πραγματικότητας. Ίσως για αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σεβαστούμε, να διατηρήσουμε και αν είναι δυνατό να εξελίξουμε τέτοιου
είδους θεσμούς που προάγουν την κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία των μελών μιας κοινότητας
και τελικά την ομαλή λειτουργία της.

12 σελ.
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Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
2014ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΙΟΣ του Μιχαήλ και της Στέλλας (εγγονός των αειμνήστων Στέργιου και
Δέσποινας Κολιού και του αείμηστου Γεωργίου
Πασχαλιώρη και της Σταματίας) παντρεύτηκε
την αγαπημένη του ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ του Αντωνίου και της Μαρίας. Οι κουμπάροι ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΡΕΖΟΥ και ΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ αντάλλαξαν τα στέφανα.
Στο “Αλεξάνρειο Μέλαθρο” της Αλεξάνδρειας το
ζεύγος δέχθηκε αυχές από συγγνείς και φίλους
και ακολούθησε παραδοσιακό γαμήλιο γλέντι
έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Το Σάββατο 21 Ιουλίου
2014 ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ του Χαράλαμπου και της Σοφίας
(εγγονός του γεωργίου
και της Χάιδως ΡάπτηΓκότση) στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης στην Κόνιτσα
παντρεύτηκε την εκλεκτή
της καρδιάς του ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΥ
του Βασιλείου.
Τα στέφανα αντάλλαξαν
οι κουμπάροι ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΓΕΝΑΣ και ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
Μετά το μυστήριο τα νιόγαμπρα και οι γονείς δεξιώθηκαν τους συγγενείς
και φίλους στο εξοχικό
κέντρο “Φάρμα Σώτος”
στην Κόνιτσα με Δημοτική
μουσική και γαμήλιο
γλέντι μέχρι τις πρωινές
ώρες.

Το Σάββατο 21 Ιουνίου 2014
ο Αντώνιος Βάκαρος του
Γεωργίου και της Δήμητρας
(εγγονός του αείμνηστου
Κων/νου Βακάρου και της
Άννας) ενώθηκε με τα δεσμά
του γάμου την εκλεκτή της
καρδιάς του ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΜΠΑΝΤΙΑ του Σωκράτη και
της Βασιλικής από την Βασιλική Ιωαννίνων. Το μυστήριο
τελέστηκε στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου (Πλατεία
Πάργης) Ιωαννίνων και τα
στέφανα αντάλλαξε ο κουμπάρος ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΛΑΡΑΣ. Μετά τη γαμήλια τελετή
το ζεύγος δεξιώθηκε τους
συγγενείς και προσκεκλημένους στο ξενοδοχείο “Ηπειρος Παλλας” και ακολούθησε
γαμήλιο γλέντι με μουσική
ροκ (από τον αδερφό του
γαμπρού ΧΡΗΣΤΟ) και κλαρίνα με πολύ κέφι μέχρι τις
πρώτες πρωινές ώρες

ΔΙΠΛΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ
Την Κυριακή 31 Αυγούστου 2014 στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στα Τρίκαλλα Ημαθίας, η ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΝΟΥ του Ιωάννου και της Σοφίας (εγγονή του αείμηστου Γεωργίου και Θεοδώρας
Λένου) παντρεύτηκε τον αγαπημένο της ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΝΑ.
Μετά τη στέψη ακολούθησε η βάπτιση της κόρης τους πρώτο βλαστό της οικογένειας.
Ο κουμπάρος και νονοί ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΤΣΟΥΔΗ χάρισαν στη νεοφώτιστη το
όνομα της γιαγιάς της ΣΟΦΙΑ.
Μετά την τέλεση των μυστηρίων οι νεόνυμφοι και η νεοφώτιστη δεξιώθηκαν τους συγγενείς και
φίλους στο εξοχικό κέντρο “Αλεξάνδρειο Μέλαθρο” Αλεξάνδρειας.

Το Σάββατο 30 Αυγούστου 2014 ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ του Ιωάννη και της Κασσιανής στον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κονίτσης παντρεύτηκε την αγαπημένη του ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΦΤΣΗ
του Γεωργίου και της Κυριακής. Τα στέφανα αντάλλαξαν οι κουμπάροι ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
και ΜΑΙΡΗ ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ.
Μετά το μυστήριο το ζεύγος δεξιώθηκε συγγενείς και φίλους στο εξοχικό Κέντρο “Βοϊδομάτης”
και ακολούθησε γαμήλιο γλέντι με δημοτική μουσική μέχρι το πρωι.
Το ζεύγος είναι λάτρης του Βρυσοχωρίου, έχουν σαν εργολάβοι - μηχανικοί πολλά έργα στο
χωριό μας καθώς επίσης και μέρος των εργασιών στον Αγιο Χαράλαμπο.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΚΩΣΤΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Ο λεβέντης δάσκαλος ΚΩΣΤΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ και γαμπρός στο
Βρυσοχώρι, σύζυγος της αγαπημένης μας εξαδέρφης και αδερφής
Μαρίας
(Μαριγούλα)
Εξαρχοπούλου Αρβανίτη, δεν
υπάρχει πια.
Πήρε το δρόμο που δεν έχει γυρισμό, ακολουθώντας το γιο του
Αντώνη, που έφυγε μόλις τρεις
μήνες πριν. Αδύνατο να αντέξει η
ψυχή του πατέρα ένα τέτοιο χτύπημα. Αδύνατο να πιστέψει πως
δεν θα τον ξαναδεί. Ένα όνομα
ψιθύριζε συνέχεια “Αντώνη Αντώνη”. Γέννημα θρέμα της Παραμυθιάς ο Κώστας υπηρέτησε
όλα τα χρόνια εκπαιδευτικός
κοντά στα παιδιά που τα αγαπούσε και τα φρόντιζε χωρίς διακρίσεις. Νέος ακόμα στα πρώτα
χρόνια της διδασκαλικής του καριέρας μαζί με την αγαπημένη
του σύζυγο και δασκάλα την αγαπημένη μας Μαριγούλα έστησαν το σπίτι τους κι έκανα όνειρα
για τη ζωή και το μέλλον. Έφεραν
στον κόσμο δύο υπέροχα παιδιά
τον Αντώνη εκπαιδ/κο, και τον
Νίκο ηθοποιό που ήταν η χαρά
της ζωής τους. Η ευτυχία του μεγάλωσε με τα εγγόνια του τον
Κώστα και τη Μυρτώ τη Μαρία
και τη Γεωργία. Φρόντισε τα παιδιά του με άπειρη αγάπη πάντα
κοντά τους στις υποχρεώσεις και
στις απαιτήσεις τους. Κι εκείνα
γιορτές διακοπές πάντα κοντά
στους γονείς τους. Ένα χαρούμενο σπίτι, γεμάτο φωνές και
γέλια. Τα καλοκαίρια ερχόταν διακοπές στο Βρυσοχώρι που λάτρευε και γινόταν ένα με τους
Βρυσοχωρίτες κι όταν έμπαινε
στο χωριό στο πανηγυρί σειόνταν ο τόπος από τη λεβεντιά του.
Η μοίρα όμως του έπαιξε
άσχημο παιχνίδι. Μη αντέχοντας
την απώλεια του παιδιού του λύγισε και σε λίγο καιρό έφυγε αφήνοντας μεγάλο πόνο.
Αγαπημένη μας Μαριγούλα ξαδέρφη και αδερφή ευχόμαστε ο
Θεός να απαλύνει τον πόνο και
να σου δίνει δύναμη και κουράγιο. Να είσαι σίγουρη πως ο Κώστας κι ο Αντώνης θα είναι
κοντά σου, θα είναι δίπλα σου θα
σε προστατεύουν και θα σε στηρίζουν όπως και σε τούτη τη ζωή.
Κώστα, αγαπημένε μας, όλοι
εμείς που σε γνωρίσαμε και σε
αγαπήσαμε μαζευτήκαμε όλοι
εδώ με δάκρυα στα μάτια για να
σου απευθύνουμε το στερνό
αντίο να σε ξεπροβοδίσουμε στο
στερνό ταξίδι που θα σε οδηγήσει κοντά στον Αντώνη που θα σε
περιμένει στην απέναντι όχθη
μαζί με όλους τους δικούς σου
που έφυγαν.
Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, σου
το υποσχόμαστε.
Καλό ταξίδι Κώστα.
Ιφιγένεια Εξαρχοπούλου Παπαδάτου
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

1926-2014

σελ.

13

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΣΣΗΣ
1937-2014

Ένας ζωντανός και ενθουσιώδης Βρυσοχωρίτης
της διασποράς με έντονα βιώματα και ζωντανές
μνήμες που κληροδότησε από τους αείμνηστους
γονείς του Κώστα Πασχαλίδη και Μαρία
Μπράχα Πασχαλίδη, πέρασε ένα ευχάριστο τριήμερο στο Βρυσοχώρι με τη σύζυγό του…
Έγραψε στο 52 φύλλο της εφημερίδας μας ο αείμνηστος Αδαμάντιος Τσιομίδης, για την τελευταία
επίσκεψη που έκανε στο Βρυσοχώρι στις 18-9 2005
Ο Χριστόδουλος Πασχαλίδης.
Ήταν ένα προσκύνημα στον τόπο που γέννησε
τους γονείς του και όλους τους προγόνους του, κι
ένας αποχαιρετισμός, θα έλεγα στο χωριό που
αγαπούσε, που νοσταλγούσε κι ονειρευόταν,
όπως ο ίδιος έλεγε, όπου κι αν βρισκόταν, στις
Σάππες όπου γεννήθηκε, στην Κομοτηνή, όπου
εργάστηκε στα ελληνικά Μονοπόλεια, παντού και
πάντοτε.
Οι γονείς του εγκαταστάθηκαν στις Σάππες Κομοτηνής πριν το 1920, χωρίς ποτέ να διακόψουν
τις επαφές και τους δεσμούς με το χωριό.
Ο Χριστόδουλος παντρεύτηκε τη Μαρία Πενηντάρη και απόκτησαν μια κόρη, την Αντιγόνη. Χάρηκε ένα εγγονό το Δημήτρη Τοσίδη κι έφυγε από
τη ζωή ήσυχα, στις 6 Ιουλίου 2014, ήρεμα όπως
έζησε και σε όλη του τη ζωή.
Η κηδεία έγινε στην Κομοτηνή παρουσία των οικείων του, συγγενών και φίλων που τον συνόδεψαν στην τελευταία του κατοικία και του
απηύθυναν τον ύστατο χαιρετισμό.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν
στη σύζυγο, στην κόρη του την Αντιγόνη, στον εγγονό του στα αδέρφια του και στους λοιπούς συγγενείς «θερμά συλλυπητήρια» κι εύχονται να μείνει
«αιωνία η μνήμη του».

Στις 12 Ιουνίου 2014 απεβίωσε στη Λάρισα ο
Γιάννης Μεσσής. Η κηδεία του έγινε εκεί την
άλλη μέρα.
Ο Γιάννης γεννήθηκε στις Πάδες. Ήταν ο γιος
ανάμεσα στις δύο κόρες της οικογένειας του
Στέργιου και της Σουλτάνας Μεσσή.
Παντρέυτηκε τη χωριανή μας Ελισσάβετ (Βέτη)
Β. Τσιάμη και εγκαταστάθηκαν στη Λάρισα
όπου ο Γιάννης εργάστηκε στο εργοστάσιο χαρτοποιίας «θεσσαλική».
Απόκτησαν ένα γιο το Στέργιο που ανέθρεψαν
και αποκατέστησαν με τον καλύτερο τρόπο.
Αγαπούσε πολύ τις Πάδες και περνούσε εκεί τα
καλοκαίρια του χωρίς να παραλείπει να επισκέπτεται συχνά το χωριό μας.
Ήταν άνθρωπος, αξιοπρεπής, με ακέραιο χαρακτήρα, και ήθος, με αρχές, εργατικός και αγαπητός σε όλους.
Είχε κοινωνικές ευαισθησίες, ενδιαφέρον για τα
κοινά και διέθετε πολύ χρόνο για τη λύση προβλημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Αρθρογραφούσε σε διάφορα έντυπα και κείμενά
του έχουν δημοσιευθεί και στην εφημερίδας «Τα
νέα του Βρυσοχωρίου».
Έφυγε από τη ζωή ήσυχα και αθόρυβα, με τη
φροντίδα και την αγάπη της οικογένειάς του,
αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στη Βέτη στο
Στέργιο και στη μονάκριβη εγγονή του την Ελισάβετ.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συλλυπούνται τους οικείους κι εύχονται να είναι ελαφρύ το χώμα της Λάρισας που τον σκέπασε.

Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
1934-2014
Ο Ηλίας γεννήθηκε στο Λιτόσελο Φθιώτιδας και ήταν το τέταρτο από τα έξι παιδιά της οικογένειας του
παπά δάσκαλου Βασίλη Παπαβασιλείου.
Σπούδασε στην παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας και υπηρέτησε ως δάσκαλος σε διάφορα χωριά ως το 1968
που εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα.
Παντρεύτηκε τη νηπιαγωγό Αδαμαντία (Τούλα) Πετροπούλου, που το 1955 πρωτοδιορίστηκε στο Βρυσοχώρι. Η Τούλα αγάπησε τους μαθητές της, τους κατοίκους και γενικά το χωριό μας.
Αυτή την αγάπη, την εκτίμηση και τη νοσταλγία τη μετέδωσε και στον σύζυγό της, ο οποίος θεωρούσε το
Βρυσοχώρι ως το χωριό της γυναίκας του.
Ο Ηλίας αγαπούσε τους ανθρώπους με ειλικρίνεια, όπως τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν και όσοι
τον γνώριζαν. Πάντοτε κομψός, πάντοτε καλοντυμένος, ήταν ένας άρχοντας. Ευχάριστος, αισιόδοξος και
χαμογελαστός στις συζητήσεις και στις παρέες, έκρυβε καλά τον βαθύ του πόνο, τον αγιάτρευτο καημό, το
δράμα που βίωνε καθημερινά από το χαμό της μονάκριβης δεκαπεντάχρονης κόρης του της Εύης, από
τροχαίο ατύχημα πριν από πολλά χρόνια.
Είχε ένα μεγαλείο ψυχής ο Ηλίας, όπως είχε και μία κακοτυχία. Έφυγε από τη ζωή και ο ίδιος, από τροχαίο
ατύχημα στις 23 Απριλίου 2014.
Κουράγιο Τούλα κι ας είναι αιώνια η μνήμη του.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στην Τούλα τα θερμά τους συλλυπητήρια.
Ευτυχία Οικονόμου Γεωργοπούλου

14 σελ.
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Η νεοφώτιστη Ερμιόνη

● Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΡΟΪΟΣ του Δημητρίου και της Σοφίας Πρόιου - Εξάρχου
(εγγονός των αείμνηστων Θεοδώρου και
Δέσποινας Εξάρχου) και η σύζυγος του
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΩΝΙΑΔΟΥ, την Κυριακή 22 Ιουνίου 2014 βάπτισαν στον
Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Ημαθίας τον
τρίτο βλαστό της οικογένειας.
Η νονά ΕΛΕΝΗ ΑΣΩΝΙΑΔΟΥ χάρισε στο
νεοφώτιστο το όνομα του παππού του
ΙΩΑΝΝΗΣ.
●Την Κυριακή 13 Ιουλίου 2014 το ζεύγος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΒΑΚΑΡΟΥ - ΠΟΥΛΙΟΥ (Ο Δημήτριος είναι
γιος του Κίμωνα και της Σταυρούλας
Βακάρου) βάπτισαν στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Ν. Ευκαρπίας Θεσ/κης το τρίτο
παιδί της οικογένειας.
Η νονά του, ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΠΥΡΑΚΗ χάρισε στο νεοφώτιστο το όνομα ΣΤΑΥΡΟΣ.
Μετά το μυστήριο οι γονείς του μικρού
ΣΤΑΥΡΑΚΗ δεξιόθηκαν συγγενείς και φίλους σε κοσμική ταβέρνα της περιοχής..
● Την Κυριακή 2 Αυγούστου 2014 το
ζεύγος ΛΙΤΣΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του
Κων/νου και της Βασιλικής Σαραντοπού-

λου- Πασχαλιώρη και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ βάπτισαν στον Ι.Ν. Αγίας
Παρασκευής Κορυφής Ημαθίας την κόρη
τους, δεύτερο βλαστό της οικογένειας . Ο
νονός ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ χάρισε στη νεοφώτιστη το όνομα της γιαγιάς της ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
● Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ του Απόστολου και της Ερμιόνης (εγγονός των
αείμνηστων Χρυσοστόμου και Βασιλικής
Βασδέκη) και η σύζυγός του ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΕΡΑΦΙΔΟΥ την Κυριακή 21 Σεπτεβρίου 2014 βάπτισαν στον Ι.Ν. Αγίου
Θεράποντος στο Κιλκίς το κοριτσάκι τους
δεύτερο βλαστό της οικογένειας. Οι νονοί
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΛΑΤΙΝΤΖΗΣ και Χριστίνα ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ χάρισαν στη νεοφώτιστη το όνομα της γιαγιάς της
ΕΡΜΙΟΝΗ.
Μετά την τελετή το ζεύγος και η νεοφώτιστη δέχτηκαν ευχές στο κτήμα “ευχών”
στο Κιλκίς.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς
και παππούδες να τους ζήσουν τα νεοεφώτιστα.

Ο νεοφώτιστος Σταύρος

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ
● Ο Αθανάσιος Δημητράκης του Αναστάσιου και της Αντωνίας (εγγονός των αείμνηστων Αθανάσιου και Σταματίας Νούτσου), έδωσε στις 28 Ιουνίου 2014,
στο Αρμενοχώρι Φλώρινας, αμοιβαία υπόσχεση γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς του, Ελένη Θεοφανίδου, καθηγήτρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν το ζευγάρι και του εύχονται καλά στέφανα

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014
πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη από το Σύλλογό μας ημερήσια εκδρομή στη λίμνη Πλαστήρα.
Η συμμετοχή όπως κάθε φορά ήταν μαζική.
Η αναχώρησή μας με το τουριστικό
γραφείο CONI TRAVEL και οδηγό τον κ.
ΚΩΣΤΑ ΖΙΑΒΡΑ έγινε από το Άλσος στα
Γιάννενα και ο πρόεδρος του Μ.Ο.Σ. και
ο οδηγός του λεοφωρείου μας καλημέρισαν και ευχήθηκαν καλό ταξίδι και να περάσουμε όμορφα. Ο πρώτος μας
σταθμός ήταν η Καλαμπάκα, για έναν
καφέ και λίγη ξεκούραση.
Συνεχίσαμε για την πόλη της Καρδίτσας και μας δόθηκε η ευκαιρία να απολαύσουμε πέραν των άλλων μια πολύ
όμορφη έκθεση με τοπικά προϊόντα.
Μετά από ανηφορικό δρόμο (λίγο κουραστικός) φτάσαμε στο Μοναστήρι της
Ι.Μ. Παναγιάς Κορώνης σε υψόμετρο
1.150 μ.
Μας υποδέχθηκαν οι μοναχοί της Ι.Μ.
και μας ενημέρωσαν για το ιστορικό της
(ιδρύθηκε το 1.123, επί τουρκοκρατίας
κατά την παράδοση λειτουργούσε κρυφό
σχολειό, το 1943- 3-12 πυρπολύθηκε και
καταστράφηκε πλούτος κειμηλίων, σώθηκε δε εκ θαύματος η εικόνα της Παναγίας της Παμμακάριστου στο τέμπλο.
Θαυμάσιο το Μοναστήρι και η ομορφιά
του τοπίου των Αγράφων και η θέα του
Θεσσαλικού κάμπου.
Μετά το μοναστήρι σειρά είχε η επίσκεψή μας στη λίμνη Πλαστήρα (είναι
μια τεχνιτή λίμνη που σχηματίστηκε το
1959 από τον ποταμό Ταυρωπό ή Μέγδοβα. Επίσημο όνομά της είναι λίμνη
Ταυρωπού όμως δόθηκε όνομα ΠΛΑΣΤΗΡΑ από τον πολιτικό και στρατιωτικό
ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, όταν το 1935

επισκέφθηκε τη γενέτειρά του και βλέποντας το χώρο είπε “εδώ μια μέρα θα
γίνει λίμνη”. Η χρηματοδότηση έγινε από
την Ιταλία για πολεμικές επανορθώσεις.
Σήμερα τη διαχείριση έχει αναλάβει η
ΔΕΗ. Το μεγαλύτερο μήκος της είναι 12
χλμ.το πλάτος 4χλμ. το βάθος της περίπου 60μ. και το υψόμετρο 750μ. Το
νερό χρησιμοποιείται για άρδευση και
από το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο
ισχύος 130 περίπου μέγα βάτ. Πριν την
κατασκευή της λίμνης υπήρχε στο οροπέδιο το αεροδρόμιο της Νεράιδας
όπου κατά τη διάρκεια της κατοχής (Αυγουστος 1943 προσγειώθηκε το πρώτο
συμμαχικό αεροπλάνο). Μετά το γύρο
της λίμνης απολαύσαμε το μεσημεριανό
μας φαγητό με πολύ καλά εδέσματα και
θέα τη λίμνη στο χωριό Νεοχώρι.
Αφήνοντας τη λίμνη πήραμε το δρόμο
της επιστροφής για μία στάση και έναν
καφέ στην πόλη των Τρικάλλων όπου
στο λεοφωρείο μας υποδέχθηκε με
γλυκά ο γαμπρός του συγχωριανού μας
αείμνηστου ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΕΜΟΥ κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ.
Μετά από αυτή τη στάση πήραμε το
δρόμο της επιστροφής για τα Γιάννενα.
Για μία ακόμη φορά η εκδρομή ήταν
άψογη, τόσο από οργάνωση όσο και
από πληροφορίες. Ο ακούραστος πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΟΥΠΟΒΟΝΗΣ σε όλη τη διαδρομή μας
ενημέρωνε για τα πάντα και κάπου
κάπου κάποιο ανεκδοτάκι να ξεχνάμε
την κούραση και να μας διασκεδάσει.
Είδαμε, μάθαμε, ακούσαμε...
Ευχαριστούμε θερμά το Δ.Σ. του Συλλόγου που οργανώνει τέτοιες εκδρομές και
δίνει την ευκαιρία σ’ όλους μας να επισκεφθούμε όμορφα μέρη.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ

Στη λίμνη Πλαστήρα

Στην Ιερά Μονή Κορώνης

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΝΕΟΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
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SUDOKU
Λύση SUDOKU προηγούμενου φύλλου
υπ’ αριθμ. 87

ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΑΤΣΗ

● Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗΣ του
Κων/νου και της Άννας (εγγονός των αειμνήστων Γεωργίου και Βασιλικής Πασχαλιώρη)
περάτωσε τις σπουδές του στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014 έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο και έλαβε το πτυχίο.
● Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΤΣΗΣ του
Αθανασίου και της Χρυσούλας Πασχαλιώρη
(εγγονός των αειμνήστων Κων/νου Κ .... περάτωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο
Θεσ/κης τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάρκετινγκ και την Τετάρτη 25 Ιουνίου έδωσε τον
προβλεπόμενο όρκο και έλαβε το πτυχίο του.
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● Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ του Ευαγγέλου
και της Χάιδως (εγγονός του αείμνηστου Γεωργίου και της Σταματίας Πασχαλιώρη) περάτωσε τις σπουδές του στο τμήμα φιλολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων κα ιτη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014
έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο και πήρε το
πτυχίο του.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τους νέους επιστήμονες του χωριού μας
και τους εύχονται λαμπρή και αντάξια επαγγελματική σταδιοδρομία.

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ του Ευάγγελου και
της Χάιδως (εγγονός του αείμνηστου Γεωργίου και της Σταματίας Πασχαλιώρη) την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014 κατατάχθηκε για να
υπηρετήσει την πατρίδα στο Στρατό Ξηράς
στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως στην Αυλώνα Αττικής και σήμερα υπηρετεί στις διαβιβάσεις
στη μονάδα Βέροιας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στο ΓΙΩΡΓΟ καλή θητεία.

ΝΕΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΙΔΕΡΗ του Κων/νου
(εγγονή του αείμνηστου Αντωνίου και της Ευτέρπης Μπιδέρη) οικονομολόγος (Λογιστικές –
φορολογικές υπηρεσίες – Σύμβουλος
επιχειρήσεων, και ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ του Θεοδώρου Ασφαλιστικός
Σύμβουλος συνεργάζονται και συστεγάζονται
στο γραφείο τους Πινδάρου 12 στα Γιάννενα
(δίπλα από την αίθουσα του συλλόγου μας).
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στους νέους επαγγελματίες καλή επαγγελματική σταδιοδρομία

Β ΜΕΤΡΙΟ

Γ ΔΥΣΚΟΛΟ

5

7

6

1

2

1

4

9

3

8

4
7

8

3

2

5

9

7

3

9

5

6
8

1

6

2 7

7 6

8

4

3

2

4
9

2

1

4

7

9

5

9

2

7

5

6

8

8
1

3 6
4 3

5

3

2

7

1

6

8 9

8

1

9

4

3

5

7 2

4
6

5 1

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ του
Χρήστου και της Μαρίας (εγγονός των αείμνηστου Κίμων Βασδέκη και της Χαρίκλειας Εξαρχοπούλου-Βασδέκη) κατά τις
πανελλήνιες εξετάσεις 2014 για την εισαγωγή σρτα ΑΕΙ -ΤΕΙ της χώρας σημείωσε
σημαντική επιτυχία και πέτυχε τρίτος στο
οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ του Δήμου και
της Μαρίας εγγονός του Γεωργίου και της
Αγγελικής Καρανάσιου στη φαρμακευτική
Σχολή του Παν/μίου Πατρών

σελ.
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Επιστολή
Προς: Εφημερίδα
«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»
Βρυσοχώρι 30 Αυγούστου 2014
Σας παρακαλούμε για τη δημοσίευση στην έγκριτη εφημερίδα μας της παρακάτω επιστολής μας.
Αγαπητοί μου Βρυσοχωρίτες
Φεύγοντας από το χωριό μετά τις καλοκαιρινές μας διακοπές, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους
τους φίλους, γείτονες, συγγενείς και φίλους που μας επισκέφθηκαν και μας προσέφεραν ο καθένας με τον τρόπο του
χαρά και εκδήλωση αγάπης.
Ζητάμε συγνώμη που λόγω ηλικίας δεν μπορέσαμε να τους
επισκεφτούμε στο σπίτι τους, ή τους στενοχωρήσαμε άθελά
μας.
Ευχόμαστε σε όλους υγεία, αγάπη και καλό χειμώνα.
Με άπειρη αγάπη
Βασίλειος και
Σπυριδούλα Πασχάλη
Ηγουμεντίτσα

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
● Στην αγαπημένη μας ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ που διατηρεί το Ουζερί - μεζεδοπωλείο “Οινοδικείο” Δωδώνης
66 στα Γιάννενα με τους πλούσιους μεζέδες και τις
πολύ καλές τιμές και κάθε Δευτέρα διασκεδάζει τους πελάτες της με ζωντανή λαϊκή μουσική (χωρίς ηχεία) τα
θερμά μας συγχαρητήρια και καλές δουλειες.
Η οικογένεια Αναστασίου Γεωργ. Τσιομίδη
● Στον αγαπητό υιό και αδερφό ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΙΑΠΗ ευχόμεθα θερμά συγχαρητήρια για την περάτωση των σπουδών του στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου
Ιωαννίων (τμήμα φιλολογίας)
Οι γονείς
Ευάγγελος και Χάιδω Πασχαλιώρη - Λιάπη
Η αδερφή ΜαρίαΛιάπη
● Στον αγαπημένο μας ανηψιό Χαράλαμπο Τζιάσιο του
Χρήστου Τζιάσιου και της Μαρίας Τζιάσιου -Βασδέκη (εγγονή των αείμνηστων Γεωργίου και Μαρίας Εξαρχοπούλου)
που πέτυχε τρίτος στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων συγχαίρουμε και ευχόμαστε υγεία και καλή φοίτηση.
Νίκος και Ιφιγένεια Παπαδάτου
● Συγχαρητήρια στην εγγονή μας Πολύζου Ουρανία που
πέρασε στο παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ευχόμαστε καλές σπουδές,
καθώς και στην εγγονή μας Πολύζου Μελανία που φοιτά
στο 4ο έτος του ίδιου τμήματος καλό πτυχίο.
Οι παπούδες
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΜΕΛΑΝΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ
● Στον αγαπημένο μας ανηψιό ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟ του
Δήμου και της ΜΑρίας (εγγονός του Γεωργίου και της Αγγελικής Τσουμάνη - Καρανάσιου από τα Τρίκαλλα Ημαθίας για
την επιτυχία του στη φαρμακευτική Σχολή του Παν/μιου Πατρών τα θερμά μας συγχαρητήρια.
Οικογένεια Αστερίου και Γεωργίου Τσουμάνη

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΜΟΣ του Αναστασίου και
της Μαρίας (εγγονός της αειμνήστου Χαρίκλειας
και Ιωάννη Ρέμου) προσλήφθηκε για δύο (2)
μήνες ως εποχικός υπάλληλος στο Δήμο μας (Ζαγορίου).
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στον αγαπητό ΓΙΑΝΝΗ καλή επιτυχία στου έργο
που θα του αναθέσει η υπηρεσία του.

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. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ Δίστρατο (τυχερός του αυτοκινήτου της λαχειοφόρου αγοράς)
προσέφερε χίλια (1.000,00) ευρώ.
●Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Κόνιτσα εργολάβος
Μηχανικός, προσέφερε πεντακόσια (500,00)
ευρώ στη μνήμη Βάϊου Νούτσου
●Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΩΚΟΣ (Αμερική) και η σύζυγός του ΜΑΡΟΥΛΑ ΤΣΩΚΟΥ – ΚΥΡΑΤΣΗ,
προσέφεραν τετρακόσια ογδόντα δύο (482,00)
ευρώ (660 δολ. ΗΠΑ) στη μνήμη των παππούδων τους.
●Η κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΟΥΤΣΟΥ – ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ
Αλεξάνδρεια, προσέφερε εκατόν πενήντα
(150,00) ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
●Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣΑλεξάνδρεια, προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ, στη
μνήμη του γαμπρού του Βάϊου Τσιμπουρογιάννη.
●Ο κ. ΑΛΕΚΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ Κρυφοβό Ιωαννίνων
προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ.
●Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΟΣ Βόλος προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ στη μνήμη προσφιλών
προσώπων.
●Η κ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΣΙΑΜΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
προσέφερε πανήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη της
αδελφής της Χαρίκλειας.
●Ο κ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ Βέλγιο, προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη των γονέων του.
●Η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΙΡΗ – ΣΚΟΡΝΟΥ Αλεξάνδρεια, προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη
μνήμη των αδελφών της.
●Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΑΣΙΤΣΑ – ΒΕΛΗ και ο σύζυγός της Αριστείδης Αμερική, προσέφερε πενήντα
(50,00) ευρώ στη μνήμη των παππούδων τους.
●Η κ. ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΑΣΕΙΛΙΟΥ Θεσ/νίκη, προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Αποστόλου και των γονέων της
Χρήστου και Σοφίας Δούμα.
●Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ και η σύζυγός
του Ιφιγένεια Εξαρχοπούλου (Γιάννενα) πεοσέφεραν πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του αγαπημένου τους Αντώνη Αρβανίτη.
●Η οικογένεια ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΒΑΣΔΕΚΗ και
ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΖΙΑΣΙΟΥ Ιωάννινα, προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του αγαπημένου
τους ΚΩΣΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
●Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Βέροια, προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ
●Ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου
Θεσ/νίκη, προσέφερε τριάντα (30,00) ευρώ.
●Η οικογένεια ΠΑΝΤΕΛΗ και ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΦΑΚΟΥΡΙΔΟΥ Κιλκίς, προσέφερε τριάντα (30,00)
ευρώ στη μνήμη της θείας τους Σταυρούλας Τσιομίδου.
●Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ και η κ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Γιάννινα, προσέφεραν τριάντα (30,00) ευρώ στη
μνήμη του αγαπημένου τους Κώστα Αρβανίτη.
●Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ Ιωάννινα, προσέφερε είκοσι (20,00) ευρώ.

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

Ο κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΙΠΗΣ Αμπελώνας Λάρισας,
προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ για τον Ι.Ν.
Αγίας Παρασκευής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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 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 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.

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!

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

Σίγκα Αικατερίνη
72,00
Λένου Ιωάννα
50,00
Νούτσου-Φασίτσα Αγλαϊα
50,00
Οικονομόπουλος Νικόλαος
50,00
Παπαποστόλου Χαράλαμπος
50,00
Σιγάλας Στέλιος
50,00
Τσουμάνη-Παλασσοπούλου Σταματία
50,00
Χαντόλιος Δημήτριος του Νικολάου
50,00
Χαντόλιος Νικόλαος του Δημητρίου
50,00
Πρόϊος Δημήτριος
40,00
Γιαννούση Δέσποινα
30,00
Κοντογιάννης Μιχάλης
30,00
Μέμος Χρυσόστομος
30,00
Σκόρνου Χαρίκλεια
30,00
Σπυροπούλου Μαριάνθη
30,00
Φαχουρίδου Δήμητρα
30,00
Καφέτσος Αθανάσιος
25,00
Καφέτσου Μίνα
25,00
Μπέκα-Καλίδη Ολυμπία
25,00
Αλικάκος Πέτρος
20,00
Γκαράνης Γεώργιος του Αποστόλου
20,00
Γκρουίδης Αθανάσιος
20,00
Θεοδωρίδης Νικόλάος
20,00
Ιωαννίδης Κων/νος
20,00
Ιωαννίδου Ανέτα
20,00
Καραγιάννης Αθανάσιος
20,00
Κοντογιάννη Χρυσούλα
20,00
Κοντογιάννης Κων/νος
20,00
Κωνσταντινίδης Σπύρος
20,00
Λανάρη Ιωάννα
20,00
Μπιζάκης Νικόλαος του Μιχαήλ
20,00
Νούτσος Θεόδωρος
20,00
Παπαβασιλείου Αναστασία
20,00
Παπανικολάου Ηλίας
20,00
Παπαποστόλου Σταματία
20,00
Παυλάτος Νικόλαος
20,00
Σαμαράς Χρήστος
20,00
Τσολάκης Στέργιος
20,00
Φάκας Παντελής
20,00
Φίλλης Βασίλειος
20,00
Χαντόλιος Κων/νος του Ιωάννη
20,00
Χαντόλιος Στέργιος
20,00
Θεοδωρίδου Γιαννούλα
15,00
Θεοδωρίδου-Καφτεράνη Χρυσούλα
15,00
Μπέκας Βασίλειος
15,00
Παπαστράτος Ευστράτιος
15,00
Δρομπουλιανούδη Νικολέττα
10,00
Ζιούπα Ιουλία
10,00
Κολλιού Δέσποινα
10,00
Μπάρκα Βίκυ
10,00
Μπάρκας Αθανάσιος
10,00
Μπιζάκης Μιχαήλ του Νικολάου
10,00
Παπαχρήστος Αθανάσιος
10,00
Πασχάλης Νικόλαος του Μιχαήλ
10,00
Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 01.10.2014

Π ΡΟ Σ Φ Ο ΡΑ Σ Τ ΟΣ ΥΛ Λ ΟΓ Ο
Η Πασχάλη Σπυριδούλα (Ηγουμενίτσα) προσέφερε στο
σύλλογο εκατό (100,00) ευρώ στη μνήμη του Χριστόδουλου Πασχαλίδη.

ΕΝΙ ΣΧ ΥΣ Η ΣΥΛ Λ ΟΓ Ο Υ

Ανώνυμος (Γιάννινα)
Οικονομόπουλος Νικόλαος
Τσουμάνης Αστέριος
Τσουμάνης Γεώργιος του Αστερίου
Ρέμμος Κων/νος
Ζιούπα Ιουλία
Λάππας Κων/νος
Μαντέλλος Δημήτριος
Σπυροπούλου Μαριάνθη

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

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

150,00
50,00
50,00
50,00
30,00
20,00
20,00
20,00
20,00

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 €

