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Η ίδρυση του χωριού μας
Π

ότε ακριβώς ιδρύθηκε το
χωριό μας όπως και άλλα
χωριά της Ηπείρου δεν είναι
ακριβώς γνωστό. Από τα λίγα
γραπτά στοιχεία που υπάρχουν και σύμφωνα με την παράδοση, μαρτυρούν πως
είναι αρχαίος οικισμός.
Ο ιστορικός ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ γράφει ότι η
Περιφέρεια της Τύμφης Ζαγορίου και
στη Λάκκα Αώου μέχρι το όρος Σμόλικας
κατοικήθηκε από Έλληνες απόγονους
των Τυμφαίων και Παρωραίων.
Το 428 π.Χ. περιοχή του Ζαγορίου ονομάζετο Παρωραία, με βασιλιά τον
ΟΡΟΙΔΟ και πρωτεύουσα το Κήσεον
κοντά στο Φλαμπουράρι και Μακρίνο.
Με την κάθοδο των Σλάβων το 540 μ.Χ. μετονομάστηκε σε «ΖΑΓΟΡΕ» λέξη σλάβικη
και σημαίνει «Ζα=μπρος και όπισθεν» και
ΓΚΟΡΙ=Βουνό και εξελληνίσθηκε σε ΖΑΓΟΡΙ.
Κατόπιν όλων αυτών είναι ξεκάθαρο
πως οι Βρυσοχωρίτες είμαστε απόγονοι
των Τυμφαίων και των Παρωραίων.
Σε διάφορες περιοχές του χωριού βρέθηκαν νομίσματα τα οποία μαρτυρούν
την από πολλών αιώνων παρουσία κατοίκων και οικισμών (Δομητιανού Καίσαρος 180 μ.Χ., Κωνσταντίνου και
Ελένης 315 μ.Χ., Ιουστινιανού 600 μ.Χ.
καθώς και σε Χρυσόβολο Ανδρόνικου
του Β’ το 1380 μ.Χ.)
Ο Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ στη νεότερη Γε-

ωγραφία της Ηπείρου (Αθήνα 1937) γράφει πως από τους αρχαίους χρόνους οι
κάτοικοι της Ηπείρου ήταν γεωργοί και
κτηνοτρόφοι στο επάγγελμα και ζούσαν
εκεί που είχαν τα χωράφια και τα κοπάδια τους. Λίγες οικογένειες διάσπαρτες
με την αρχηγία του Γενάρχη.
Το Βρυσοχώρι πριν αναπτυχθεί σε
χωριό κατά την παράδοση είχε τέσσερις
(4) οικισμούς.
Σαν πρώτος αναφέρεται ο οικισμός της
«Μπαϊάσας» και απλώνονταν από την τοποθεσία Μπαλταστρίτζι έως τοποθεσία
Απλιάμ τσα (Στη βλάχικη γλώσσα σημαίνει αχυρώνας).
Λόγω αυξήσεως του πληθυσμού δημιουργήθηκε ο δεύτερος οικισμός, από τη
Γέφυρα του Αώου ποταμού έως τη γέφυρα Σκαρβένας. Κατόπιν δημιουργήθηκε ο τρίτος στην τοποθεσία «Πρίσκος»
(σημαίνει Αρχαίος) και απλώνονταν από
την τοποθεσία Γκουρίτσα έως τον Άγιο
Γεώργιο και τέλος ο τέταρτος οικισμός
στη θέση «Μανώλη» και απλώνονταν
από τη θέση Μιρμίντου έως το ποτάμι
του χοροστασίου.
Ο κάθε οικισμός έπαιρνε το όνομα του
Γενάρχου. Ποιοι ήταν οι πρώτοι Γενάρχαι ; Δεν γνωρίζουμε. Μπορούμε να υποθέσουμε πως Γενάρχες θα ήταν ο
«Μπαϊσης στη Μαϊάσα» ο «Σκαρβένας ή
Σκαρβέλας» στη Σκαρβένα ο «Πρίσκος»
στον Πρίσκο και ο «Μανώλης» στου Μα-
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νώλη.
Υπήρχε και ο οικισμός «Λιποχώρι» με
τριάντα (30) περίπου οικογένειες πίσω
από τη ράχη «Λιβάδι» έως στο ποταμό
Ρασανίτι και τον Προφήτη Ηλία Ηλιοχωρίου.
Κατοικήθηκε τον 8 ο μ.Χ. αιώνα και
πήρε το όνομα χωριού και όχι Γενάρχου.
Διαλύθηκε τον 16 ο μ.Χ. αιώνα και οι
κάτοικοι μετακόμισαν άλλοι στο Βρυσοχώρι και άλλοι στο Ηλιοχώρι.
Η μεταφορά των οικισμών στη σημερινή θέση του χωριού άρχισε να γίνεται
σταδιακά με τελευταίο τον οικισμό του
«Πρίσκου» διότι οι κάτοικοι διαφωνούσαν με την συνένωση.
Η τελική συνένωση πραγματοποιήθηκε
τον 8 ο μ.Χ. αιώνα επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που οργανώθηκαν οι κοινότητες για να προφυλάσσονται από την
επιδρομή ληστών.
Σε ανάμνηση της συνένωσης των οικισμών στις 30 Ιουνίου κάθε χρόνο γιορτάζονταν η εορτή της «μετοικεσίας» με
κρασί-βιολιά και χορούς στην πλατεία
Χοροστασίου.
Το πρώτο όνομα του χωριού ήταν
«Άγιος Αθανάσιος» κτίστηκε ο σημερινός Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου και θεωρείται
ο αρχαιότερος Ναός. Αργότερα σε ανάμνηση των πρώην οικισμών κτίστηκαν ο
Άγιος Μηνάς, ο Άγιος Τρίφωνας (Σκαρβένα) και ο Άγιος Γεώργιος.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Γράφει ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
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ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΤΣΗΣ
1950-2014

Σ

Η

Ευρώπη και όλος ο πλανήτης από τις
αρχές του φθινοπώρου και όλο το
χειμώνα δοκιμάστηκε σκληρά από
ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πολικές θερμοκρασίες) περιουσίες καταστράφηκαν, ανθρώπινες ζωές
χάθηκαν.
Οι επιστήμονες μελετούν και προειδοποιούν
για τη μεγάλη κλιματολογική αλλαγή που έρχεται και θα πρέπει όλες οι κυβερνήσεις στον
κόσμο να πάρουν μέτρα για την αντιμετώπιση.
Όμως «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Συσκέψεις, παχιά λόγια και καμία σοβαρή απόφαση. Ο άνθρωπος συνεχίζει να καταστρέφει το
περιβάλλον, στο βωμό του κέρδους. ΄Εως πότε;
Και ενώ παρακολουθούσαμε στα Μ.Μ.Ε.
σκηνές βιβλικής καταστροφής στον κόσμο, τα
φαινόμενα ήρθαν και στη χώρα μας (καταρρακτώδεις βροχές, παγετός, χιονοπτώσεις ακόμη
και σε περιοχές που σπάνια χιόνιζε).

Με τον ερχομό των Σλάβων και την κατοχή της Ηπείρου από αυτούς, μετονόμασαν τα χωριά δίνοντας δικά τους ονόματα
και το χωριό μας από Άγιο Αθανάσιο το
ονομάσανε «Λεσινίτσα», που σημαίνει
Λεπτοκαρυώνας τόπος με πολλές Λεπτοκαρυές.
Η σημερινή ονομασία δόθηκε το 1927
όπως γράψαμε αναλυτικά στο υπ’ αριθμ’
89 φύλλο της εφημερίδας μας.
Ανασκαφικά ευρήματα δεν υπάρχουν
διότι δεν έχει γίνει καμία επιστημονική
προσπάθεια. Ανθρώπινοι σκελετοί έχουν
βρεθεί κατά καιρούς σε διάφορες περιοχές και γύρω από τις εκκλησίες. Ίσως να
ήταν τα κοιμητήρια του χωριού. Το χωριό
μετά τη συνένωση των οικισμών αριθμούσε πάνω από 1800 κατοίκους.
Σήμερα το Βρυσοχώρι είναι τοπική κοινότητα του Δήμου Ζαγορίου με έδρα
τους Ασπραγγέλους. Ακολουθεί τη μοίρα
όλων σχεδόν των ορεινών χωριών της
Ελλάδος.
Λίγοι κάτοικοι, πολλά προβλήματα,
αβέβαιο μέλλον, αλλά πολλή αγάπη για
τον τόπο μας από τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και όχι μόνο και μία ευχή: Να
ξαναζωντανέψουν τα χωριά και όλα να
γίνουν καλύτερα.

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

τις 29 Οκτωβρίου 2014 έφυγε από
κοντά μας ο Λάμπρος μας. Ο χαμός
του ήταν ένα σκληρό, βαρύ κι αδυσώπητο χτύπημα για την οικογένειά
μας, για τ’ αδέλφια του Ευγένιο και Κώστα
και τις οικογένειές τους, για όλους τους
συγγενείς και τους φίλους του.
Ο Λάμπρος γεννήθηκε το 1950 στο Παλιοχωράκι, έναν συνοικισμό του Δημαριού
Άρτας και ήταν το πρώτο από τα τρία παιδιά
του Μιχάλη Τάτση και της Αργυρώς Μαλτέζου-Τάτση.
Τον Λάμπρο τον γνώρισα το φθινόπωρο
του 1968 στο Παλιοχωράκι, όπου υπηρετούσε ο αείμνηστος σύζυγός μου Σπύρος
Γεωργόπουλος ως δάσκαλος και έμεινε στο
σπίτι της οικογένειας του Λάμπρου. Με εντυπωσίασε με τις γνώσεις του, την ευφυΐα
του, την ευγένειά του και την καλοσύνη του.
Ετοιμαζότανε τότε για τις πανελλήνιες εξετάσεις και προβληματιζόταν για την επιλογή
της Σχολής.
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Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΣΙΑΜΠΙΡΗ
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ έζησε στο
χωριό μας τον 19ο αιώνα. Είχε γιο τον ΓΕΩΡΓΙΟ και δεν είναι γνωστό αν είχε και
άλλα παιδιά. Ο Γεώργιος έζησε όλη του τη
ζωή στο Βρυσοχώρι καθώς και όλα του τα
παιδιά. Ήταν άριστος τεχνίτης. Κτίστης,
ξυλουργός και επιπλοποιός. Το σπίτι του
ήταν στον πάνω Μαχαλά και το κληρονόμησε ο γιός του ο Βαγγέλης.
Παντρεύτηκε τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΛΗΝΤΑ
και απόκτησαν έξι παιδιά: Τη Σταματία,
τον Κώστα (1900 – 1980), τον Βαγγέλη
(1904 – 1993), τον Μιχάλη (1909 – 1967),
τον Γιάννη (1911 – 2006) και τη Χρύσω
(1913 – 2002).
Και τα έξι παιδιά παντρεύτηκαν στο Βρυσοχώρι και έζησαν στο χωριό. Ήταν δε

αγαπητοί και σεβαστοί απ’ όλους τους κατοίκους και άριστοι οικογενειάρχες.
Ο Κώστας έκτισε, με κόπο και δυσκολίες, το κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο
του χωριού και το λειτούργησε ως καφενείο και παντοπωλείο. Σήμερα συνεχίζει
την εργασία του παππού του και μάλιστα
με μεγάλη επιτυχία, ο εγγονός του ο Κώστας Ευάγ. Σιαμπίρης.
Ο Μιχάλης ήταν ο νοσοκόμος του χωριού. Μάλιστα όταν ήμουν μικρή, και σε
πολύ δύσκολα χρόνια, τότε που το χωριό
μας δεν είχε καμία επικοινωνία με την
πόλη, χτύπησα πολύ σοβαρά πάνω από το
αριστερό μου μάτι.
Ο αείμνηστος Μιχάλης με επαγγελματική
ευσυνειδησία, τρόπο, και μέθοδο και

χωρίς πολλά μέσα, θεράπευσε την πληγή,
γλύτωσε το μάτι από μόλυνση κλπ) και όλα
πήγαν καλά.
Η οικογένειά μου κι εγώ, ποτέ δεν ξεχάσαμε την συμβολή και τη βοήθειά του στην
θεραπεία μου και την αποκατάσταση της
υγείας μου.
Ο Βαγγέλης διατηρούσε ταβέρνα. Ποιος
μπορεί να ξεχάσει το νοστιμότατο κοκορέτσι
και το κεμπάπ του Βαγγέλη!
Ήταν και ο κουρέας του χωριού.
Ο Γιάννης ήταν ξυλουργός και επιπλοποιός. Ακόμη πρόσφερε τις υπηρεσίες του,
στην τότε Κοινότητα Βρυσοχωρίου, ως Κοινοτικός Σύμβουλος για πολλά χρόνια, αλλά
και ως πρόεδρος το 1957.
Το ίδιο εργάστηκε για την λύση των προ-

βλημάτων του χωριού και ο γιος του ο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ως εκπρόσωπος της τοπικής
κοινότητας Βρυσοχωρίου στο Δήμο Τύμφης και στο Δήμο Ζαγορίου από το 2006
έως το 2014.
Τα εγγόνια και τα δισέγγονα του Γιώργου
Σιαμπίρη ζούνε σήμερα στο Βρυσοχώρι,
στα Γιάννινα, στη Βέροια, στα Τρίκαλα Ημαθίας, στην Αθήνα και στη Σουηδία η κ. Παρασκευή Μ. Σιαμπίρη Ράπτη με την
οικογένειά της.
Επισκέπτονται όμως συχνά το χωριό και
πολλά σπίτια καλοσυντηρημένα και περιποιημένα, ανήκουν σε οικογένειες εγγονών
και δισέγγονων του Γιώργου Σιαμπίρη.
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ
Κώστας
και
Δέσποινα
Σιαμπίρη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΛΗΝΤΑ

ΧΡΥΣΩ
(1913-2002)
ΓΕΩΡΓΙΟσ
ΠΟΥΠΟΒΙΝΗσ

ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ

(1904-1993)
ΧΑϊΔΩ ΒΑΚΑΡΟΥ

(1909-1967)
σΤΑΜΑΤΙΑ σΙΑΝΝΟΥ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΣΠΥΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΕΛΗΣ

ΗΛΙΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ

ΞΑΝΘΟΥΛΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ ΑΡΜΑΤΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΑΛΙΚΗ ΣΤ.
ΠΑΣΧΑΛΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΑΣ

ΑΝΝΑ
ΕΘΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΤΡΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΩΣΤΑΣ (1900-1980)
ΔΕσΠΟΙΝΑ
ΒΑΚΑΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ
(1957-2007)
ΓΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΣΤΑΣ
ΜΠΑΡΛΑΜΠΑΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ

(1911-2006)
ΔΕσΠΟΙΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Γενεαλογικά δέντρα στη σελ. 11

ΓΙΑΝΝΗΣ

(1912-1940)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΥΜΑ

ΝΙΚΟΣ
(1922...)
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Επιμέλεια: ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ,

ΚΕΦ

ΑΡ

1

1
2
3
4

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Κατάστημα Ισογείου
Γραφείο 2ου ορόφου
" 3ου "
" 4ου "

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΣΕ €
10177,2
12007,1
2645
2306

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
2
1

ΚΕΦ
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

27135,3

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕσΟΔΑ
Τόκοι Καταθ. έτους

38,94

ΑΡ

2

1

2
3
3
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩσΗ
Α' ΕΣΟΔΑ

Β' ΕΞΟΔΑ

1 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕσΟΔΑ
2 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕσΟΔΑ
3 ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥσ
4 ΓΕΝ. σΥΝΟΛΟ ΕσΟΔΩΝ

Β' ΕΞΟΔΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες
Κοινόχρηστα 3ου ορόφου (Κενό)
Χαρτόσημο &ΟΓΑ χαρτοσήμου
Φόρος καταθέσεων
Καλλοπισμός και καθαρισμός προτομής
Πρόστιμο για διαγραφή Παλαιού ΑΦΜ
Επιχορήγηση ΜΟσ Βρυσοχωρίου
Ε.Ε.Τ.Α.&ΤΑΠ 2013
Πρόστιμο για τιμολόγια 2005&2006
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1
ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕσΕΩσ ΟΡΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗσ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕσ ΧΟΛ ΕΤΟΥσ 2013-2014
Α' ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑσΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
Β' σΠΟΥΔΑσΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ ΤΕΙ
ΕΞΟΔΑ ΤΕΛΕσΕΩσ 2 ΜΝΗΜΟσΥΝΩΝ
ΕΚΚΛΗσΙΑσΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2

27135,3
38,94
24227,99
51402,23

1 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗσΗσ
19364,04
Κ' ΕΚΤΕΛΕσΕΩσ ΟΡΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗσ
ΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟσ 2015
32038,19

ΠΡΟΣ:

ΕΥΡΩ
73,8
441
1048,6
5,84
300
100
1000
866
204,8
4040,04
7200
7000
774
350
15324

ΣΥΝΟΛΟ 1 4040,04
ΣΥΝΟΛΟ 2 15324
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 19364,04
ΒΡΥσΟΧΩΡΙ

38,94
27174,24

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟσ
Β σΠΥΡΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Η Εκπρόσωπος
Κουκουστρίκα Ελένη

α) Γιώτης Ελευθέριος
β) Βλάχος Μιχαήλ
γ) Κίτσιος Ηλίας
δ) Τζόκας σταύρος
ε) Παπαναστασιου Γαβριήλ
ζ) Ρούσκας Παναγώτης

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015
Για τις βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015, τα αποτελέσματα στο χωριό μας
ήταν ως ακολούθως:
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΨΗΦΙΣΑΝ
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ
ΕΓΓΥΡΑ
ΕΛΑΒΑΝ

232
126
0
126

Ν.Δ.
ΣΥΡΙΖΑ
ΠΑΣΟΚ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

57
32
21
4
3

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
ΑΝΕΛ
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΣΥΝΟΛΟ

3
3
2
1
126

Δικαστικός αντιπρόσωπος ο κ. ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ από την Κέρκυρα, ο οποίος αναχωρώντας από το χωριό, μας ευχαρίστησε για
τη φιλοξενία, πέρασε πολύ ωραία και πως με την πρώτη ευκαιρία θα ξαναεπισκεφθεί το χωριό.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2015
ΣΤΟ ΗΛΙΟΧΩΡΙ
Για τις βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας την Κυριακή
25 Ιανουαρίου 2015 τα αποτελέσματα στο
γειτονικό ΗΛΙΟΧΩΡΙ ήταν ως ακολούθως:
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
92
ΨΗΦΙΣΑΝ
52
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ
ΕΓΓΥΡΑ
52
ΕΛΑΒΑΝ
ΝΔ
20
ΣΥΡΙΖΑ
20
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
4
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 4
ΠΑΣΟΚ
2
ΑΝΕΛ
1
Κ.Κ.Ε
1
ΣΥΝΟΛΟ
52
Δικαστικός αντιπρόσωπος η κα Παπιγκιώτη
Ελπίδα από το Σκαμνέλι Ζαγορίου

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 4 ΜΑΡ. 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Οικον. ΕΤΟΥΣ 2014
Α’ ΕΣΟΔΑ

3

Τον
κ. Δήμαρχο Ζαγορίου
Ασπράγγελοι

ΘΕΜΑ
Θεομηνίες Καταστροφές
Κ. Δήμαρχε σας πληροφορώ ότι
από τις μεγάλες πλημμύρες κατά τη
διάρκεια του χειμώνα δημιουργήθηκαν εντός και εκτός οικισμού
ορισμένα προβλήματα, με σοβαρότερο το μπάζωμα δύο παραδοσιακών πέτρινων γεφυριών και ενός
φρεατίου από φερτά υλικά, με αποτέλεσμα:
- Να κινδυνεύουν οι γέφυρες με
κατάρρευση
- Να καταστρέψει Δημοτικούς
δρόμους και να γίνονται απροσπέλαστοι σε οικίες.
Επί της 25ης επαρχιακής οδού
κοντά στον οικισμό έχουν πέσει μεγάλοι βράχοι, με αποτέλεσμα να
φράζουν τα όμβρια νερά και να καταστρέψουν δρόμο εντός οικισμού.
Οι εν λόγω βράχοι παρά την προσπάθεια των μηχανημάτων του
Δήμου και της Περιφέρειας δεν μετακινούνται.
Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε το
ταχύτερο δυνατόν για την απόφραξη των γεφυριών και του φρεατίου την αποκατάσταση του
δρόμου, και να σπάσουν (μάλλον με
φουρνέλα) οι μεγάλοι βράχοι επί
της Ε.Ο. πριν δημιουργηθούν και
άλλα προβλήματα.
Η εκπρόσωπος
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» της Τοπικής Κοινότητας
Βρυσοχωρίου, καλεί όλους τους μαθητές,
σπουδαστές, φοιτητές που δικαιούνται
υποτροφία να υποβάλλουν μέχρι 20
Μαΐου 2015 στον πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκείμενου να τους χορηγηθεί
υποτροφία για το σχολικό έτος 2014 2015.
1. Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολείο Μέσης
Εκπαίδευσης ή ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή για μεταπτυχιακές σπουδές, που να φαίνεται
και ο χρόνος εγγραφής τους στη Σχολή
(μόνο για τους φοιτητές των ΑΕΙ - ΤΕΙ).
2. Πιστοποιητικό ότι είναι Δημότης ή Δημότισσα του Τοπικού Διαμερίσματος
Βρυσοχωρίου.
3. Αίτηση με την οποία να ζητείται υποτροφία (σε περίπτωση ανηλίκων, αί-

τηση γίνεται από τον κηδεμόνα)
Υποτροφία δικαιούνται:
Α) Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του
Νομού : Ιωαννίνων, που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητος Βρυσοχωρίου.
Β) Όσοι αποφοιτούν από Λύκεια του
Νομού Ιωαννίνων και επιτύχουν σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος, εφ' όσον
είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο της
Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου.
Γ) Παιδιά που αποφοιτούν από οποιοδήποτε Λύκειο της Ελλάδος και είναι εγγεγραμμένα στο Δημοτολόγιο της Τοπικής
Κοινότητας Βρυσοχωρίου τουλάχιστον προ
πενταετίας και επιτύχουν, σε οποιοδήποτε
ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος.
Δ) Όσα από τα παραπάνω παιδιά συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή εξωτερικού για
τέσσερα χρόνια και μέχρι ηλικίας τριάντα

(30) ετών.
Ε) Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται για
μεν τους μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου
στα 1.200,00 ευρώ, για δε τους σπουδαστές - φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ στο ποσό
των 1.400,00 ευρώ.
Τα ανωτέρω δύνανται να αυξομειωθούν
αναλόγως των εσόδων του Κληροδοτήματος και του αριθμού των υποτρόφων που
θα καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον εκπρόσωπο
της
Τοπικής
Κοινότητας
Βρυσοχωρίου Δήμου Ζαγορίου ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ τηλ. 2651026931 κιν.:
6948503462
Βρυσοχώρι 1 Μαρτίου
Ο Πρόεδρος της Διαχ/κης Επιτροπής
του κληροδοτήματος
Βασίλειος Σταύρου

4 σελ.

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ
Βρυσοχώρι 12/02/2015
Αριθ. Πρωτ.: 2
ΠΡΟΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο Ζαγορίου
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Ασπράγγελοι,
ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
τ.κ 44007
Πληρ.:
Ευθύμιος Πουποβίνης
ΚΟΙΝ:
Πρόεδρος Μ.Ο.Σ
3.
Αρχείο
Τηλ.: 2651064927
Κιν.: 6979322848

ΘΕΜΑ:
Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
του Συλλόγου για το έτος 2015
Κύριε Δήμαρχε,
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας και για τη φετινή χρονιά συνεχίζουμε την προσπάθεια βελτίωσης της πολιτιστικής
και κοινωνικής ζωής του χωριού μας με τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Α. Έκδοση της τρίμηνης εφημερίδας μας «Τα Νέα του Βρυσοχωρίου», που κυκλοφορεί από το 1993 (κυκλοφόρησε και
το υπ. αριθ. 89 φύλλο).
Β. Λειτουργία χορευτικών ομίλων με τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών στην αίθουσα μας (με ενοίκιο), Πινδάρου
12, Ιωάννινα.
Γ. Λειτουργία Τράπεζας Αίματος του Μ.Ο.Σ Βρυσοχωρίου,
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (από το 1992).
Δ. Φροντίδα-καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων του χωριού μας.
Ε. Οργάνωση των παρακάτω Πολιτιστικών και Ορειβατικών εκδηλώσεων:
1. Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή, 08-09-10 Μαΐου 2015,
τριήμερη εκδρομή στην Οχρίδα Σκοπίων.
2. Δευτέρα 1η Ιουνίου 2015, προσκύνημα στο μοναστήρι
της Αγίας Τριάδας Βρυσοχωρίου.
3. Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015, καθαριότητα του χωριού.
4. Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015, διοργάνωση παραδοσιακού
πανηγυριού Αγίας Παρασκευής.
5. Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015, πορεία στα χιόνια στη μαγευτική Μαγούλα Μπαλτάς.
6. Σάββατο, 1η Αυγούστου 2015, πορεία στις δύο μονότοξες πέτρινες γέφυρες προς Άγιο Μηνά.
7. Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015, πορεία στο μονοπάτι
«Ιωάννη Τσουμάνη» - Τσουκαρόσα, (καθιερωμένη κάθε
χρόνο, στην μνήμη του αδικοχαμένου ορειβάτη μας και
μέλος του συλλόγου).
8. Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015, διοργάνωση 24ης Γιορτής
Ζαγορίσιας Πίτας.
Ζύριε Δήμαρχε,
1. Γνωρίζετε, ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια, ότι ο Σύλλογος μας είχε επιφορτιστεί με την καθαριότητα των Δημοτικών τουαλετών του
χωριού μας (με κόστος 200,00 ευρώ ετησίως), κάτι που δεν
συμβαίνει σε κανέναν άλλο σύλλογο των χωριών του Δήμου.
Επίσης δεν βοηθηθήκαμε από τον Δήμο σε αντίθεση με άλλους συλλόγους που επιχορηγήθηκαν.
2. Το φθινόπωρο του 2014, ο Σύλλογος μας προέβη στον
καθαρισμό των ρεμάτων εντός οικισμού από κλαριά-πέτρες
κ.ά., αν και ήταν αρμοδιότητα του Δήμου και αποφύγαμε
τυχόν πλημμύρες λόγω των έντονων καιρικών φαινόμενων.
Γνωρίζουμε την οικονομική κατάσταση του Δήμου, πλην
όμως την ίδια οικονομική κατάσταση αντιμετωπίζει και ο
Σύλλογος μας. Ευελπιστούμε στην ΣΥΝΔΡΟΜΗ του Δήμου
για την συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας μας, στη διοργάνωση της 24ης Γιορτής Ζαγορίσιας Πίτας (διαφημίζεται
το Ζαγόρι και ο Δήμιος μας) και στη διατήρηση της καθαριότητας στο χωρίο μας.

Για το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Υ.Γ. Θα σας παρακαλέσουμε να ορίσετε μια συνεδρίαση
όλων των συλλόγων του Δήμου, προκειμένου να συζητηθούν διεξοδικά όλα τα θέματα.

Βρυσοχώρι 12/02/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
3/ήμερης εκδρομής
του Συλλόγου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου, αποφάσισε
και φέτος να πραγματοποιήσει 3/ήμερη εκδρομή την
Παρασκευή 8, Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαϊου
2015 στα Σκόπια και Αλβανία.
Το Δ.Σ. ήλθε σε επικοινωνία με διάφορα ταξιδιωτικά γραφεία της πόλης των Ιωαννίνων και έκρινε
την πιο συμφέρουσα αυτή της KONI TRAVEL.
Το 3/ήμερο πρόγραμμα έχει ως εξής:
Παρασκευή 8 Μαϊου 2015
Αναχώρηση από Ιωάννινα (ΑΛΣΟΣ ώρα
07.00)
Στάση στα Γρεβενά για καφέ
Φλώρινα – Τελωνείο ΝΙΚΗΣ στάση στα
DUTTY FREE
Στάση στην πόλη Μπίτολα (18 χιλ. από τα
σύνορα) Ξενάγηση στην πόλη – εκκλησία
Αγίου Δημητρίου – Σκεπαστή αγορά, μεσημεριανό φαγητό και αναχώρηση για
Οχρίδα τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο MILENIUM PALACE 4 αστέρων. Χρόνος ελεύθερος. Βραδινό φαγητό στο Ξενοδοχείο και
διασκέδαση με παραδοσιακή και ελληνική
μουσική του τόπου τους.
Σάββατο 9 Μαϊου 2015
Πρωϊνό στο Ξενοδοχείο
Επίσκεψη στην πόλη Στρούγκα ξενάγηση
στην πόλη στον Ναό Οσίου Ναούμ
Επιστροφή στην Οχρίδα ξενάγηση με βραδυνό φαγητό στο Ξενοδοχείο διασκέδαση
με παραδοσιακή μουσική.
Κυριακή 10 Μαϊου 2015
Πρωϊνό στο Ξενοδοχείο
Αναχώρηση για Αλβανία τελωνείο…
Επίσκεψη στην πόλη του Πόγραδετς (καφέ)
Επίσκεψη στην πόλη της Κορυτσάς: χρόνος
ελεύθερος – μεσημεριανό φαγητό.
Αναχώρηση: Τελωνείο Δροσοπηγής,
στάση στην πόλη της Καστοριάς για καφέ.
Επιστροφή στα Γιάννενα μέσω Εγνατίας
οδού.
Τιμή συμμετοχής εκατόν δέκα (110) ευρώ το
άτομο.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται:
Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο τεσσάρων (4) αστέρων, με πρωϊνά – δύο βραδινά φαγητά και διασκέδαση με ζωντανή μουσική. Η μεταφορά, η ασφάλιση
(μόλις βγούμε, έως επιστρέψουμε στην Ελλάδα), ξενάγηση και τελωνεία.
Το Δ.Σ. προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδρομή να δηλώσουν συμμετοχή το ΑΡΓΟΤΕΡΟ έως
25 Απριλίου 2015 στα μέλη του Δ.Σ.
Με τη δήλωση θα καταβάλλεται υποχρεωτικά το
αντίτιμο της εκδρομής, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθ’ όσον για το εξωτερικό απαιτούνται
ορισμένες διαδικασίες.
Σε περίπτωση σοβαρού λόγου και μη συμμετοχή
στην εκδρομή, το αντίτιμο θα επιστραφεί στον δικαιούχο.
Σε περίπτωση έγκαιρης συμπλήρωσης των θέσεων θα κρατείται λίστα αναμονής. Για περισσότερες πληροφορίες στον πρόεδρο του Συλλόγου τηλ.
2651064927 και κιν. 6979322848

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να ταξιδέψουμε στα Σκόπια και στην Αλβανία
χρειάζεται νέου τύπου ταυτότητα με λατινικό Αλφάβητο ή Διαβατήριο.
Για παιδιά που συνοδεύονται από έναν γονέα χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του άλλου ότι επιτρέπει το
παιδί να ταξιδέψει με τον γονέα του.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
& ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο Ζαγορίου
Ασπράγγελοι,
τ.κ 44007

ΚΟΙΝ:
1. Περιφέρεια Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1 τ.κ. 45110
Πληρ.:
2. Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων
Ευθύμιος Πουποβίνης Ασωπιού 9, τ.κ. 45444
Πρόεδρος Μ.Ο.Σ
Ιωάννινα
Τηλ.: 2651064927
3. Αρχείο
Κιν.: 6979322848

ΘΕΜΑ:
Επιθεώρηση-Συντήρηση
μονότοξων
πέτρινων γεφυριών
Κύριε Δήμαρχε,
Σας πληροφορούμε ότι στο χωρίο μας (εντός και εκτός
οικισμού) υπάρχουν ακόμα οκτώ (8) μονότοξες πέτρινες γέφυρες άνω των τριακοσίων (300) ετών, οι
οποίες είναι λειτουργικές και εξυπηρετούν τις ανάγκες
των κατοίκων.
Τα παραδοσιακά αυτά πέτρινα μνημεία δεν έχουν επιθεωρηθεί και συντηρηθεί από ειδικούς για πάρα πολλά
χρόνια. Με αφορμή την κατάρρευση της ιστορικής γέφυρας της Πλάκας Τζουμέρκων σας παρακαλούμε να
απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να προβούν στην επιθεώρηση και συντήρηση των εν λόγω
μνημείων πριν να είναι αργά. Σε περίπτωση καταστροφής τους δεν θα φέρουμε πλέον καμιά ευθύνη.
Για το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ.
Βρυσοχωρίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους
απανταχού Βρυσοχωρίτες ότι:
Στη Γενική Τακτική ετήσια Συνέλευση
του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 3 Αυγούστου 2014 στο Βρυσοχώρι πέραν των άλλων θεμάτων εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. του Συλλόγου (η
απόφαση δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ’ 88
σελίδα 4 της εφημερίδας μας «τα Νέα του
Βρυσοχωρίου») να ενημερώσει τους
απανταχού Βρυσοχωρίτες να προβούν
στον καθαρισμό έως 15 Αυγούστου 2015
εντός οικισμού κοινόχρηστους χώρους
από χαμόδενδρα, χόρτα, καρυδιές κλπ.,
διότι η υπερβολική βλάστηση έχει γίνει
ανθυγιεινή και επικίνδυνη για πυρκαγιά,
ερπετά και άγρια ζώα.
Υπενθυμίζουμε λοιπόν πως έως τις 15
Αυγούστου 2015 θα πρέπει όλοι μας να
προβούμε στον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων. Πέραν της ημερομηνίας
αυτής το Δ.Σ. του Συλλόγου έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση να αναθέσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και
την Περιφέρεια Ηπείρου για να εφαρμοστούν οι νόμοι.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, εξουσιοδοτημένο από τους κατοίκους του χωριού για την ενοικίαση
των ιδιόκτητων αγροκτημάτων (βοσκοτόπων) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους την Κυριακή
5 Απριλίου 2015 και ώρα 11.00 π,μ. στο γραφείο του
Συλλόγου στο Βρυσοχώρι να καταθέσουν προσφορές
για την ενοικίαση των δύο ζωνών.
Α' ΖΩΝΗ
Άνω Παναγία - Κατούνιοτα - Χαρδαλιά με όριο ράχη
Μπούρδα - όρια τοπικής κοινότητας Ηλιοχω-ρίου - Ρασιανίτη ποταμό - Ρέμα Σκαρβένας, Μπάρκα - Ράχη Κοάστας για βοσκή αιγοπροβάτων. Τιμή εκκίνησης 2.000,00
ευρώ.
Β' ΖΩΝΗ
Ράχη Μπούρδας - Μπάλτα - Λαπτάσα - Ράχη Αντιμά-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Αυγούστου 2014, αποφασίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του Συλλόγου το πανηγύρι
της Αγίας Παρασκευής να γιορτάζεται πλέον
μία (1) ημέρα στις 26 Ιουλίου κάθε χρόνο.
Η ορχήστρα να πληρώνεται από το Σύλλογο
με έσοδα από Λαχειοφόρο Αγορά και ο χορός
να είναι ελεύθερος. Κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σε συνεδρίασή
του αποφάσισε ομόφωνα να προβεί στην έκδοση Λαχειοφόρου Αγοράς να συγκεντρώσει
χρήματα για την πληρωμή της ορχήστρας.
Η διάθεση των Λαχνών θα ξεκινήσει εντός
του μηνός Απριλίου για να υπάρχει αρκετός
χρόνος έως το καλοκαίρι. Η κλήρωση θα
πραγματοποιηθεί την ημέρα της εορτής Αγίας
Παρασκευής (Κυριακή 26-7-2015).
Ο πρώτος λαχνός κερδίζει μια τηλεόραση
ΠΛΑΣΜΑ 32’’, και διάφορα άλλα δώρα.
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΛΑΧΝΟΥ ΔΥΟ (2)
ΕΥΡΩ
Παρακαλούμε τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους να βοηθήσουν στη διάθεση των
Λαχνών, καθ’ όσον τα έσοδα του Συλλόγου
είναι λίγα και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε
αυτά τα έξοδα. Ο πληθυσμός και η συμμετοχή
των συγχωριανών μειώθηκε αρκετά και δεν
μπορεί να τηρηθεί το έθιμο (ο πρωτο-χορευτής
πληρώνει).
Είναι υποχρέωση όλων μας και ειδικά οι ξενιτεμένοι συγχωριανοί μας που δεν μπορούν
να παρευρεθούν στο πανηγύρι, ας βοηθήσουν
να τηρήσουμε τα ήθη και έθιμα του χωριού.
Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν στη διάθεση
των ΛΑΧΝΩΝ να επικοινωνήσουν με τα μέλη
του Συλλόγου:
-ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ πρόεδρο κιν.
6979322848
-ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟ αντιπρόεδρο
κιν 6977975807
-ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ γραμματέα κιν
6946317507
-ΚΩ/ΝΟ ΤΣΙΟΜΙΔΗ ταμία κιν. 6979334373 και
-ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ κιν. 6976709133.
Όσοι προμηθευτούν λαχνούς για διάθεση και
δεν τους διαθέσουν παρακαλούνται να τους
επιστρέψουν έως 15 Ιουλίου 2015.
ΚΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ.
Είμαστε βέβαιοι πως όλοι θα ανταποκριθούμε
σε αυτό το κάλεσμα
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

νου - Αγιο Μηνά Χροοτίτσα - Τσιορτίνοβο Τσιέλα - Σιάνιστα για βοσκή Βοοειδών. Τιμή εκκίνησης 2.200,00
ευρώ.
Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οι ακόλουθοι:
1. Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να κα-ταβάλουν στην Επιτροπή ως εγγύηση συμμετοχής 500,00
ευρώ για κάθε ζώνη.
2. Ο διαγωνισμός θα είναι φανερός και κάθε προσφορά
θα είναι 50,00 ευρώ και άνω.
3. Το μίσθωμα που θα προκύψει θα καταβληθεί ολόκληρο με την υπογραφή των συμφωνητικών μίσθωσης
μέχρι 30 Απριλίου 2015.
4. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο τελευταίος πλειοδότης για την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης
κηρύσσεται έκπτωτος και ο διαγωνισμός κατακυρώνεται

στον αμέσως επόμενο πλειοδότη.
5. Τα όρια των Ζωνών που περιγράφονται στο συμφωνητικό μίσθωσης θα τηρούνται αυστηρά και ο κτηνοτρόφος που θα προκαλέσει ζημιές εκτός ζώνης είναι
υποχρεωμένος να καταβάλει ανάλογες αποζημιώσεις
στους θιγόμενους κατοίκους.
Σε περίπτωση που στις παραπάνω ημερομηνίες δεν εμφανισθούν ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι το Διοικητικό
Συμβούλιο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
αναζήτηση άλλων κτηνοτρόφων.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
Την Κυριακή 15 και Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου έκοψε στα γραφεία του στα
Γιάννενα την πρωτοχρονιάτικη πίτα των
χορευτικών ομίλων. Ο πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε εν συντομία στις δραστηριότητες του Συλλόγου, και στις
προσπάθειες που καταβάλλει παρ’ όλη την
οικονομική κρίση να διατηρήσει τα ήθη και
έθιμα του χωριού. Εξέφρασε το παράπονο

εκ μέρους του Δ.Σ. ότι, ενώ στα Γιάννενα
υπάρχει μεγάλος αριθμός παιδιών από το
Βρυσοχώρι, η συμμετοχή σε ορισμένες
εκδηλώσεις είναι μικρή.
Θα πρέπει οι γονείς να παροτρύνουν τα
παιδιά να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις,
ήθη και έθιμα του χωριού, ώστε να αποκτήσουν συνείδηση και αγάπη για το
χωριό τους και τις ρίζες τους (Δυστυχώς
μάλλον ότι συμφέρει από το χωριό

κληρ/μα κλπ). Ευχαρίστησε θερμά τους
συμμετέχοντες και ευχήθηκε καλή χρονιά,
υγεία και καλή πρόοδο στους μαθητές.
Τα μέλη του Δ.Σ. μοίρασαν σε όλους τους
παρευρισκομένους πίτα και αναψυκτικά.
Τυχερός της χρονιάς ήταν ο χοροδιδάσκαλος κ. ΘΩΜΑΣ ΒΟΥΡΒΟΣ ο οποίος το αντίστοιχο χρηματικό ποσό του νομίσματος,
το προσέφερε στο Σύλλογο.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
Επιμέλεια:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2014
Β’ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Α’ ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
1.
2.
3.

Από πώληση κεριών και Δίσκο
Από Δωρεές
Υπόλοιπο παρελθούσης χρήσεως

1.408,00 ευρώ
8.423.54 ευρώ
1.107,78 ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

10.939,32 ευρώ

Βρυσοχώρι 19-1-2015
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

157,22 ευρώ

2. Φωτισμός (ΔΕΗ)

119,00 ευρώ

3. Αγορά εκκλ. Βιβλίων και γραφ. Ύλης

202,35 ευρώ

4. Νομικές υποχρεώσεις (κρατήσεις)

325,57 ευρώ

5. Συντήρηση Ιερού Ναού

1,663,75 ευρώ

6. Εσωτερική Ιεραποστολή

50,00 ευρώ

7. Γενικό φιλόπτωχο ταμείο

50,00 ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΝΟΤΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ

1. Αγορά κεριών

2.567,89 ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ την 31-12-2014 προς νέα χρήση
10.939,32 – 2.567,89 = 8.371,43

ΕΥΡΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Όπως είναι γνωστό, εδώ και τρία χρόνια τα χωριά μας Βρυσοχώρι – Ηλιοχώρι και Σκαμνέλι εξυπηρετούνται από έναν (1) ιερέα.
Ο ιερέας μας πατήρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ καταβάλλει κάθε δυνατή ανθρώπινη προσπάθεια και παρ’ όλες
τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και μεγάλες αποσπάσεις, εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο τα τρία (3)
χωριά.
Τον ευχαριστούμε θερμά και ο πανάγαθος θεός να του χαρίζει υγεία και οικογενειακή ευτυχία.
Εν όψει των εορτών του Αγίου Πάσχα οι εκκλησιαστικές επιτροπές των παραπάνω ενοριών συνέταξαν το
ακόλουθο πρόγραμμα θείων λειτουργιών, έτσι ώστε όσο είναι δυνατόν να εκκλησιαστούν οι πιστοί τις άγιες
αυτές ημέρες.

Μήνας Απρίλιος

Σάββατο 4-4-15

Ανάστασις του Λαζάρου Σκαμνέλι

Κυριακή 5-4-15

Κυριακή των Βαΐων Βρυσοχώρι

Μ. Τετάρτη 8-4-15

Πρωηγιασμένη – θεία κοινωνία
Ηλιοχώρι

Μ. Πέμπτη 9-4-15

Α’ ώρα 8.00 θεία κοινωνία
Βρυσοχώρι
Β. Μυστικός Δείπνος (Δώδεκα Ευαγγέλια)
Ώρα 16.00 Βρυσοχώρι
Ώρα 18.00 Ηλιοχώρι
Ώρα 20.00 Σκαμνέλι

Μ. Παρασκευή 10-4-15

Β’ Επιτάφιος Θρήνος
Ώρα 16.00 Βρυσοχώρι
Ώρα 18.00 Ηλιοχώρι
Ώρα 20.00 Σκαμνέλι

Μ. Σάββατο 11-4-15

Ανάσταση του Κυρίου
Ώρα 22.00 Βρυσοχώρι
Ώρα 23.00 Ηλιοχώρι
Ώρα 00.00 Σκαμνέλι

Παρασκευή 17-4-15
Ζωοδόχου Πηγής Βρυσοχώρι (εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν ο εκκλησιασμός
θα πραγματοποιηθεί στην Άνω Παναγία).

Κυριακή 19-4-15

Α. Αποκαθήλωση

Κυριακή του Θωμά Σκαμνέλι

Ώρα 07.00 Σκαμνέλι
Ώρα 09.30 Ηλιοχώρι
Ώρα 11.30 Βρυσοχώρι

Αγίου Γεωργίου Ηλιοχώρι

Πέμπτη 23-4-15

Μεγάλη Πέμπτη στον Άγιο Δημήτριο Βρυσοχωρίου.

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Η εκκλησιαστική επιτροπή της ενορίας Αγίου Χαραλάμπους
Βρυσοχωρίου

Πληροφορεί

Τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους, ότι συνεχίζονται
οι εργασίες για την επανατοποθέτηση του τέμπλου στον Άγιο Χαράλαμπο.
Για την ολοκλήρωσή του απαιτείται ακόμη ένα σεβαστό χρηματικό ποσό. Παρακαλούμε για την βοήθειά σας.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Παρακαλούνται όσοι συγχωριανοί έχουν να πραγματοποιήσουν διάφορα μυστήρια (μνημόσυνα κλπ) να επικοινωνούν έγκαιρα με την εκκλησιαστική επιτροπή για τον αντίστοιχο προγραμματισμό καθ’ όσον ο Ιερέας μας
εξυπηρετεί τρία (3) χωριά.

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε θερμά τους συγχωριανούς και φίλους που επ'ιθυμούν να κάνουν δωρεά σε κάποια εκκλησία
να επικοινωνούν με την Εκκλησιαστική Επιτροπή, διότι σε πολλές εκκλησίες υπάρχουν αρκετά ίδια είδη που
πλεονάζουν (καντήλια - εικόνες κλπ). Για τον I. Ν. Αγίου Χαραλάμπους αυτό που προέχει είναι να συγκεντρωθούν χρήματα για την επανατοποθέτηση του τέμπλου και για στασίδια καθ' όσον υπάρχουν τα υπόλοιπα είδη
από κτίσεως του Ι.Ν. ' Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

ΠΑΝΗΓΥΡΙ
«ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ»
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 1 Ιουνίου
2015 εορτή του Αγίου Πνεύματος πανηγυρίζει το μοναστήρι
της Αγίας Τριάδας όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα λειτουργηθούμε στην Αγία Τριάδα εφ' όσον ο καιρός και η πρόσβαση στο Μοναστήρι το επιτρέψουν, διαφορετικά η θεια
λειτουργία στο Μοναστήρι θα γίνει μια άλλη μέρα του καλοκαιριού. Παρακαλούνται όλοι οι χωριανοί και φίλοι του Βρυσοχωρίου να προσέλθουν στην Αγία Τριάδα για ένα ευλαβικό
προσκύνημα.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015

σελ.

7

Όπως τονίστηκε στην χθεσινή
εκδήλωση του Νοσοκομείου

Υψηλού επιπέδου οι
παρεχόμενες υπηρεσίες
στο «Χατζηκώστα»

«Μίνι» απολογισμός του Διοικητή Λ. Γεωργόπουλου για το 2014

Παρουσία όλων των γιατρών,
των νοσηλευτών και των διοικητικών υπαλλήλων του Νοσοκομείου, καθώς και του νέου
βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων
Γιάννη Καραγιάννη, του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκου Καχριμάνη, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων Γιώργου Παπαδιώτη και των
διοικητών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Φιλιατών Σπύρου Δερδεμέζη, έγινε χθες η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Νοσοκομείου «Χατζηκώστα».

Έξοχη φωτογραφία! Βρυσοχώρι 1957. Το πρώτο δρομολόγιο του ΚΤΕΛ. Τα πρόσωπα λάμπουν
από χαρά! Επιτέλους θα μπορούν να πηγαίνεουν στην πόλη. Είτε πρόκειται για ένα γεφύρι...
Είτε για ένα λεωφορείο... Είτε για το πιο εξελιγμένο smartphone. Οι άνθρωποι είχαν πάντα
την ανάγκη για απικοινωνία.

Δεκαετία του 1960.
Βρυσοχώρι. Τα παιδιά
κοιτάζουν μελαγχολικά
το φακό. Το χαμόγελο
δύσκολο. Ο αγώνας για
την επιβίωση αδυσώπητος. Οι στερήσεις πολλές... Τα σημερινά
παιδιά όμως των
tablets και των
iphones, πρέπει να γνωρίζουν το “τότε” για να
εκτιμούν τον “σήμερα”.

Υψηλό επίπεδο…
Στο υψηλό επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών που είναι ανάγκη
να συνεχιστεί, αλλά και στην ποιότητα των παρεχόμενων υγείας
του Νοσοκομείου «Χατζηκώστα» αναφέρθηκαν Διοίκηση και
φορείς του Νοσηλευτικού ιδρύματος.
Ήταν μια χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας πολλά χρονίζοντα
προβλήματα επιλύθηκαν, ενώ αναβαθμίστηκαν σημαντικά τόσο
ο εξοπλισμός, όσο και πολλές ακόμη υπηρεσίες.

Μεταβατική περίοδος
Σχολιάζοντας την επόμενη μέρα της νέας διακυβέρνησης της
χώρας ο κ. Γεωργόπουλος υποστήριξε πως «βρισκόμαστε για
την ώρα σε μία μεταβατική περίοδο. Δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμός όσο δεν γνωρίζουμε τις διαθέσεις του Υπουργείου. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα
ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο. Θα αποφύγω να κάνω εκτιμήσεις,
ωστόσο εύχομαι πραγματικά όλα να πάνε καλά και η νέα χρονιά
να είναι πραγματικά καλύτερη από κάθε άλλη για το Νοσοκομείο
μας, το προσωπικό του και τους συμπολίτες μας».

Ο απολογισμός της Διοίκησης
Παράλληλα, ο Λ. Γεωργόπουλος έκανε έναν «μίνι» απολογισμό
της χρονιάς που πέρασε, σημειώνοντας πως επιλύθηκε το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου, με τα οφέλη να είναι
ορατά στο άμεσο μέλλον, αναβαθμίστηκε ο εξοπλισμός του αιμοδυναμικού, αξιοποιώντας χρήματα κληροδοτήματος, ενώ παραλαμβάνονται τα κλειδιά του Πολυδύναμου Κέντρου.
Ερωτηθείς για το εάν τα Γιάννενα πρέπει να γίνουν η έδρα της
Υγειονομικής Περιφέρειας –τώρα είναι στην Πάτρα-, ο Διοικητής
του «Χατζηκώστα» σημείωσε πως αυτό έπρεπε να είχε ήδη
γίνει, καθώς η περιοχή μας δέχεται ασθενείς από μεγάλο μέρος
της Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας, τη Θεσσαλία, τα Ιόνια Νησιά,
την Αλβανία κ.ά. Στους χαιρετισμούς όλοι αναφέρθηκαν στο
καλό επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών, ενώ ο εκπρόσωποι των
γιατρών, των νοσηλευτών και του διοικητικού προσωπικού σημείωσαν και την ανάγκη προσλήψεων για να στελεχωθεί καλύτερα το Νοσηλευτικό Ίδρυμα.

ΒΙΛΙΑΝ ΣΤΑΣΙΝΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Είναι μεγάλη τιμή για το χωριό μας που ο συγχωριανός μας ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του αειμνήστου Σπύρου και της Ευτυχίας
Οικονόμου (εγγονός των αειμνήστων Γεωργίου και Δέσποινας Οικονόμου) είναι Διοικητής σε έναν τέτοιο μεγάλο οργανισμό.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται εκ μέρους των
απανταχού Βρυσοχωριτών ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο κοινωνικό έργο που επιτελεί.

Ο Κ. Κώστας

Δαλαγκέλης
από την

Πέτρα
Ζαγορίου
είναι τακτικός
αναγνώστης
της εφημερίδας
μας και
λάτρης του
Βρυσοχωρίου

* Παραμονή Πρωτοχρονιάς έφυγε από κοντά μας για πάντα ένας ιδιαίτερος, ξεχωριστός,
σπανίων ψυχικών χαρισμάτων, ακέραιος χαρακτήρας και καθ' όλα ολοκληρωμένος συνΑνθρωπος.
Αισθάνομαι τυχερός στη ζωή μου που τον γνώρισα και με θεωρούσε φίλο του και για 30 χρόνια
σχεδόν καθημερινά είχαμε «καλημέρα». Από την κάθε κουβέντα μαζί του αντλούσα γνώση,
πνευματικότητα, παιδαγώγηση, κοινωνική καθοδήγηση.
Δεν είναι υπερβολή όσα και να γραφτούν για τον Κώστα Δήμου. Αγαπούσε παθιασμένα τον
τόπο καταγωγής του, την πανέμορφη Βωβούσα και το Ανατολικό Ζαγόρι. Αθεράπευτος φυσιολάτρης, διαλαλούσε την μοναδικότητα ομορφιάς της Κοιλάδας του Αώου.
Η επιστημονική του κατάρτιση (Γεωπόνος - Αρχαιολόγος - Φιλόλογος) και η έντονη και πολύπλευρη ενασχόληση με τα κοινά (Πολ. Σύλλογο, Πρόεδρος Κοινότητας, Περιφερειακό Συμβούλιο Αν. Ζαγορίου, Δασικοί Συνεταιρισμοί, κλπ.), τον έκαναν πρωτοπόρο σε εφαρμόσιμες
μελέτες και απλές σκέψεις για ανάπτυξη και πρόοδο της περιοχής του Ανατ. Ζαγορίου ιδιαιτέρως.
Ενεργός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και πάντα πρόθυμος να προσφέρει αφιλοκερδώς την επιστημονική και εμπειρικά τεκμηριωμένη άποψη του για το γενικό συμφέρον.
Η ζωή του από μικρό παιδί ήταν δύσκολη αλλά όπως έλεγε του χάρισε πολλές ευχάριστες δυσκολίες, αλλά όλα τα αντιμετώπιζε με «Καργιωτάκια υπομονή»! Δεν μισούσε κανέναν.
Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του, την αξιότιμη γυναίκα του και τα
παιδιά του.
Αντίο φίλε Κώστα. Αντίο περήφανε Αετέ της Βάλια Κάλντας. Παίξε τις μεγάλες φτερούγες σου
και κροτάλισε την γαμψή μύτη σου πάνω από τα μαυροέλατα και τα ρόμπολα της Μόρφας και
της Φλέγκας, για να μάθουν πως αν και έφυγες για την άνω Ιερουσαλήμ, τα γραπτά σου με την
αγάπη για περιβαντολλογική προστασία παραμένουν και θα βρίσκονται πάντα συνοδοιπόροι να
τα μελετούν και να τα εφαρμόζουν.
Φαντάζομαι αυτοί που σε πίκραναν να έχουν μετανιώσει και όπως ο ψαλμωδός γράφει «αισχυνθήτωσαν και εντροπήτωσαν οι μισούντες με αδίκως και ζητούντες τα κακά μοι».
Κώστας Χρ. Δαλογγέλης
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Ο ίδιος προτιμούσε, επιθυμούσε κάποια πανεπιστημιακή Σχολή με δυνατότητα διορισμού στην εκπαίδευση,
αλλά τα τέσσερα χρόνια φοίτησης ήταν
δυσβάστακτα οικονομικά, για τους
σκληρά εργαζόμενους γονείς του στο
μεροκάματο και στη γεωργία.
Μετά από ώριμη σκέψη, σοβαρότητα
και υπευθυνότητα αποφάσισε να φοιτήσει σε κάποια Παιδαγωγική Ακαδημία που τότε η φοίτηση ήταν διετής.
Η εισαγωγή του στην Ακαδημία της
Φλώρινας και μάλιστα με πολύ καλή
σειρά επιτυχίας, του έδωσε την ευκαιρία να κερδίσει και να λάβει υποτροφία
από το ΙΚΥ. Μετά την αποφοίτηση και
τη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος
αξιωματικός, διορίστηκε στις 2 Οκτωβρίου 1976 δάσκαλος στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας και τοποθετήθηκε
στην Καστριώτισσα Αμφιλοχίας.
Το 1977 αποσπάστηκε στο Αγρίνιο.
Υπηρέτησε ακόμη με απόσπαση ή τοποθέτηση στην Αγία Παρασκευή Τριχωνίδας, στα Καραμαναίϊκα, στη
Σαργιάδα, στα Κελλάκια, στη Ράινα, στη
Φραγκόσκαλα, στη Νέα Αβόρανη, στις
εργατικές κατοικίες Αγρινίου και στη
Στράτο.
Το 1992 μετατέθηκε στο Νομό Ιωαννίνων. Πήρε οργανική θέση στους Βαριάδες, αλλά αποσπάσθηκε στο
Ελληνικό.
Υπηρέτησε ακόμη στην Καλλιθέα

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Επιμέλεια: ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Ανεπανάληπτες οι σχολικές γιορτές που οργάνωνε.

Κόνιτσας, στο Πετσάλι στο 14ο Δημ.
Σχολείο και με απόσπαση στο 1ο (Καπλάνειος) απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε στις 8-8-2008.
Καταξιωμένος δάσκαλος με άρτια
επιστημονική κατάρτιση, με πνευματική καλλιέργεια και ψυχική δύναμη,
με υπομονή, με αγάπη για τους μαθητές του και πραγματικό ζήλο για την εργασία του κέρδιζε παντού και πάντοτε
τον σεβασμό των μαθητών, την εκτίμηση των συναδέλφων και την αναγνώριση του έργου και της προσφοράς
του από τις κοινωνίες, όπου κι αν υπηρέτησε.
Το 1976 παντρεύτηκε την αδελφή
μου, Στέλλα Γ. Οικονόμου. Απόκτησαν δύο παιδιά τον Μιχάλη γιατρό Μικροβιολόγο και τον Γιώργο.
Ευτύχησε να χαρεί τον Μιχάλη με
δικό του ιατρείο στα Γιάννινα κι αυτό
τον ανακούφιζε, τον χαροποιούσε και
τον έκανε να ξεχνά τις δυσκολίες, τα
προβλήματα και τους καημούς που ο
ίδιος πέρασε.
Γράφει σ’ ένα ποίημά του
«… Ποτέ δεν πήραν κάλεσμα απ’
τη χαρά
να βρεθώ στο χοροστάσι της
Σα μοίραζε το γέλιο η Πανδώρα
τη γεύση της ζωής,
τ’ άδειο λαγήνι της περίσσεψε
για μένα…
Μικρό, δεν μ’ έπαιρνε ο Αη Βασίλης
ν’ αμαι στο τραπέζι του
να ‘χω σοκολάτες και τρενάκια
Περνούσα τις γιορτές με φαντασίωση…
Στης νιότης μου τον κήπο,
καρτερώντας μια μορφή, δε
δυνήθηκα, να δρέψω τα μελλίρρυτα
κεράσια, που μου ανήκανε,
σα να μου πρέπανε μονάχα,
πικροράδικα επιβίωσης…»
Ασχολήθηκε ενεργά με τον Μορφωτικό Ορειβατικό Σύλλογο Βρυσοχωρίου και συμμετείχε στο Δ.Σ. άλλοτε ως
Μέλος, άλλοτε ως Γραμματέας ή και
Αντιπρόεδρος.

Αναχώρηση από την Αγία Παρασκευή.

Το χαιρότανε αυτό το σπίτι. Το αγαπούσε. Κι ήταν ξεκούραση, χαρά και
ευχαρίστηση να κάθεται στη βεράντα
του και ν’ αγναντεύει την ομορφιά των
βουνών απέναντι.
Αγαπούσε τη φύση. Περισσότερο
όμως αγαπούσε τους ανθρώπους.
Στον καθένα έβρισκε και κάποιο χάρισμα που τον έκανε μοναδικό κι αξιαγάπητο. Ιδιαίτερη αδυναμία είχε στα
παιδιά που γεννήθηκαν την ίδια χρονιά
με τον ίδιο. Τον Θύμιο, τον Ζώη, την
Αθηνά…
Και τα παιδιά του 1950 του χωριού
του τα θυμότανε με πόνο και τα μνημόνευε καθημερινά, αφού όλα είχαν πεθάνει, άλλα από ατυχήματα κι άλλα από
ασθένειες.
Ο Λάμπρος με το θάνατό του έκλεισε
και τη σελίδα του Μητρώου, με τους
γεννηθέντες εκείνης της χρονιάς στο
χωριό του.
Η κηδεία έγινε στις 30 Οκτωβρίου
στο Παλιοχωράκι Άρτας και πλήθος
κόσμου συνόδευσε τον Λάμπρο στην
τελευταία του κατοικία. Συνάδελφοί
του από το Αγρίνιο, την Άρτα και τα
Γιάννινα, φίλοι του, χωριανοί του και
άνθρωποι από τα γύρω χωριά, από την
Άνω Πέτρα, το Φωτεινό, το Διάσελλο
και το Δημαριό.
Ήρθαν συγγενείς από την Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη και την Άρτα.
Ακόμη συγγενείς και φίλοι από το
Βρυσοχώρι. Μάλιστα ο ΜΟΣ Βρυσοχωρίου, για να τιμήσει τη μνήμη του
εκλεκτού του Μέλους φίλου και Συνεργάτη διέθεσε λεωφορείο, ώστε να
είναι ευκολότερη και η μεταφορά των
Μελών του.
Με πόνο, οδύνη, θλίψη και στεναγμό
είπαμε το τελευταίο αντίο.

Αγαπητέ μου Λάμπρο

Στους ουράνιους δρόμους που θα
περιδιαβαίνεις ας βρεις τη γαλήνη και
την ανάπαυση. Ας βρεις τους σεβαστούς γονείς σου, τον αγαπημένο σου
Σπύρο, τον Παύλο μου, τον Γιάννη
μας κι εκεί, κάτω από σκιερές κληματαριές και καρποφόρες κερασιές, ανάμεσα από ανθισμένες τριανταφυλλιές,
μαντζουράνες και τουλίπες, να παίζετε
το τάβλι σας και να οργανώνετε εκδηλώσεις, χορούς, πανηγύρια και ορειβατικές εξορμήσεις.
Μόνο σε παρακαλώ μην βρεις τους
γονείς μου. Πώς ν’ αντέξουν αυτό το
χτύπημα κι εκεί; Πώς ν’ αντέξουν την
ιδέα πως η Στέλλα τους θα ζει χωρίς
εσένα;

Λάμπρο μου

Με συναδέλφους
Είχε ωραίες ιδέες, πρότεινε λύσεις
και φρόντιζε για την καλύτερη οργάνωση και παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Μ.Ο.Σ. Δική του ήταν και η
ιδέα της κλήρωσης ενός αυτοκινήτου
για την ενίσχυση της προσπάθειας
συντήρησης και επανατοποθέτησης
του τέμπλου του Αγίου Χαραλάμπους
στη θέση του.
Από το 1992 που η οικογένεια εγκαταστάθηκες στα Γιάννινα ο Λάμπρος
ήταν και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της εφημερίδας «Τα Νέα του

Βρυσοχωρίου».
Τα κείμενά του στόλιζαν τις σελίδες

της εφημερίδας, τα ποιήματά του μας
εντυπωσίαζαν και μας συγκινούσαν οι
ευαισθησίες του για τα κοινωνικά προβλήματα.
Ήταν ποιητής και λογοτέχνης ο Λάμπρος και όχι μόνο. Ήταν μουσικός, τραγουδιστής, ψάλτης, ζωγράφος. Ήταν
κτίστης, επιπλοποιός, υδραυλικός,
ηλεκτρολόγος και γεωργός.
Χαιρόταν τη φύση. Ίσως γι’ αυτό ν’
αγάπησε το Βρυσοχώρι με τόσο πάθος.
Για την πλούσια φύση του. Τον γοήτευαν τα βουνά κι ήταν δεινός ορειβάτης. Ευχαριστιόταν το κελάρισμα των
νερών κι έγραφε ποιήματα για τη

«σπατάλη ομορφιάς» όπως έλεγε
κάθε φορά που βρισκόταν μπροστά σ’
ένα ξεχωριστό τοπίο για τη δική του αισθητική αντίληψη.
Η ανθισμένη κερασιά στην αυλή του
σπιτιού του γινόταν μούσα και της
έγραφε τραγούδια. Το ίδιο και η γέφυρα της Κουϊτσας, το χοροστάσι η

Τσουκαρόσια…
Όλες αυτές οι ομορφιές και οι αγάπες
του, τον οδήγησαν στην απόφαση να
κτίσει στο Βρυσοχώρι ένα μικρό αλλά
ωραίο και λειτουργικό σπίτι, που πολλές από τις εργασίες έγιναν από τον
ίδιο.

Σ’ ευχαριστούμε για τ’ ανθρώπινα και
φιλικά αισθήματα που έτρεφες για
όλους μας. Σ’ ευγνωμονούμε για τις
αλησμόνητες στιγμές που μας χάρισες
με τις σκέψεις σου, το πηγαίο χιούμορ
σου και τις εμπειρίες που μοιράστηκες
μαζί μας.
Η ήρεμη, καλοσυνάτη, ευγενική
μορφή σου θα πλανάται στο χώρο και
στη σκέψη μας. Θα μας συνοδεύει και
θα μας συντροφεύει πάντοτε. Θ’
ακούμε «τ’ αρχοντόπουλο» που με
τόσο μεράκι, λεβεντιά και χάρη, χόρευες και θα ζωντανεύουν οι ωραίες
στιγμές από τα χρόνια που πέρασαν.
Όμως τώρα, όσο περνάει ο καιρός, η
έλλειψη της παρουσίας σου γίνεται όλο
και πιο δύσκολη, πιο προβληματική.
Αβάσταχτα νοσταλγική.
Καληνύχτα Λάμπρο!

Ευτυχία
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

SUDOKU

Tου ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ
Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς
από το 1 έως το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή
και κάθε περιοχή με 3Χ3 τετράγωνα πρέπει να περιέχουν μια φορά μόνο κάθε
αριθμό από το 1 έως το 9. Άλλωστε το SUDOKU σημαίνει ακριβώς αυτό. Μοναδικός
αριθμός ανά τετράγωνο και ανά σειρά.
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ΑΥΤΟ ΕΨΑΧΝΕ

Ένας ιεραπόστολος στέλνεται στα βάθη της μαύρης
Αφρικής. Περνάει χρόνια με τους ανθρώπους διδάσκοντάς τους ανάγνωση, γραφή και τους καλούς χριστιανικούς τρόπους των λευκών ανθρώπων. Ένα
πράγμα το οποίο ιδιαίτερα υπογράμίζε είναι τα κακά
του σεξουαλικού αμαρτήματος. Οφείλετε να μην διαπράττετε μοιχεία ή προγαμιαίες σχέσεις!
Μια μέρα, η γυναίκα ενός από τους προύχοντες της
φυλής έφερε στον κόσμο ένα λευκό παιδί. Το χωριό
είναι σοκαρισμένο και ο αρχηγός στέλνεται από τον
λαό του να μιλήσει στον ιεραπόστολο.
«Μας δίδαξες τα κακά του σεξουαλικού αμαρτήματος. Μια από τις γυναίκες μας έφερε στον κόσμο ένα
λευκό παιδί και εσύ είσαι ο μόνος λευκός που πάτησε
το πόδι του. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ευφυία για να
συμπεράνει κανείς τι έχει συμβεί».
Ο ιεραπόστολος απαντά: «Όχι, όχι καλέ μου άνθρωπε. Κάνεις λάθος. Εδώ έχουμε ένα φυσιολογικό
φαινόμενο – αυτό που ονομάζουμε αλμπίνο. Κοίτα σε
κείνο εκεί το μακρινό λιβάδι. Ανάμεσα στο κοπάδι
των λευκών προβάτων, υπάρχει και ένα μαύρο. Η
φύση το κάνει αυτό κατά περιστάσεις».
Ο αρχηγός κάνει μια μικρή παύση και μετά λέει:
«Άκου να δεις, μην πεις τίποτα για το πρόβατο και δεν
θα πω τίποτα για το παιδί!»

Σ’ ένα κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλεκτών ο δεκανέας αναφέρει στο λοχαγό-γιατρό του στρατοπέδου
ότι ο στρατιώτης Λουφατζίδης συμπεριφέρεται μυστήρια.
-Τριγυρίζει όλη μέρα στο στρατόπεδο, γιατρέ μου,
μαζεύει χαρτιά και κάθε φορά φωνάζει: «δεν είναι
αυτό!» Πρέπει να τον εξετάσετε γιατρέ μου!
Την ίδια στιγμή εμφανίζεται ο στρατιώτης Λουφατζίδης. Χωρίς να δώσει προσοχή στον λοχαγό πηγαίνει στο ντουλάπι του, το ανοίγει και αρχίζει να βγάζει
από μέσα τα ιατρικά έγγραφα. Τα κοιτάζει, ένα-ένα,
φωνάζει κάθε φορά «δεν είναι αυτό» και τα πετάει
κάτω.
Ο λοχαγός-γιατρός κουνάει με λύπη το κεφάλι του
και του λέει:
-Άκουσε παιδί μου, νομίζω πως δεν είσαι κατάλληλος για το στρατό.
Τότε διατάζει τον δεκανέα να ετοιμάσει το απολυτήριο του φαντάρου. Ο δεκανέας το ετοιμάζει και ο γιατρός το υπογράφει και το δίνει στον Λουφατζίδη.
Αυτός το παίρνει στα χέρια του το κοιτάζει προσεκτικά και γυρίζοντας στον γιατρό του λέει:
-Μπράβο γιατρέ μου, αυτό είναι!!!

ΗΞΕΡΕ ΝΑ
ΚΕΡΝΑΕΙ

ΜΗΝΥΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Ο Νίκος μπαίνει τρικλίζοντας από το πιοτό σε
μια κοσμική ταβέρνα και παραγγέλνει μισό κιλό
κρασί.
Σε μια στιγμή φωνάζει:
«Όταν εγώ πίνω, πίνουν όλοι». Παραγγέλνει
λοιπόν στον σερβιτόρο να κεράσει τους πελάτες,
τους μουσικούς, τους σερβιτόρους…
Σε λίγο παραγγέλνει άλλο μισό κιλό κρασί και
λέει:
«Όταν εγώ ξαναπίνω, τότε όλοι ξαναπίνουν»
και δίνει νέα διαταγή στο σερβιτόρο να κεράσει
όλο τον κόσμο. Όταν όμως ήρθε η ώρα να πληρώσει βγάζει από την τσέπη του μόνο 5 ευρώ,
ίσα-ίσα για να πληρώσει το λογαριασμό του.
Τότε φώναξε: «Όταν εγώ πληρώνω πληρώνουν
όλοι».

Δεν έχει κανείς το δικαίωμα
να παίζει με τους θεσμούς.
Είναι ένα μήνυμα που
Πρέπει να ακούσουν και
να κατανοήσουν όλοι,
ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς
που βιώνει δραματικά, σχεδόν
όλη η ελληνική κοινωνία!!!
ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ
Θα δουν ότι θα ισχύει
στην πράξη το:
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«Για να πετύχεις, δούλευε :
-λίγο τη γλώσσα σου,
-περισσότερο τα χέρια σου
-και πιο πολύ το μυαλό σου».
(Λαϊκή Παροιμία)
«Ο απερίσκεπτος νέος, μετανοεί
γέρος».
(Λαϊκή Παροιμία)
«Αμάθεια είναι νύχτα του νου,
αλλά και νύχτα χωρίς φεγγάρι και

άστρα».
(Λαϊκή Παροιμία)
Αν σκέφτεσαι δύο φορές πριν μιλήσεις, θα μιλάς δύο φορές καλύτερα.
(Λαϊκή Παροιμία)
«Όποιος λαλεί χωρίς να συλλογιέται, τουφεκίζει χωρίς να σημαδεύει».
(Λαϊκή Παροιμία)

Είναι μεγάλη ευτυχία να έχει κανείς
ότι θέλει. Αλλά είναι μεγαλύτερη ευτυχία να μένει ευχαριστημένος με ότι
έχει.

******************************

Η πραγματική ταπείνωση κρύβει όχι
μόνον τις άλλες αρετές αλλά και τον
εαυτό της.

******************************

Να αισθάνεσαι ντροπή για τις αμαρτίες σου, αλλά να μην απελπίζεσαι.
(Ιερός Χρυσόστομος)

10 σελ.
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Επιμέλεια
του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Στο χωριό μας λίγα χιόνια σε σύγκριση με άλλα χρόνια. Όμως μεγάλες
βροχοπτώσεις ολικός και συνεχής
παγετός (το θερμόμετρο έδειξε έως
μείον δεκαπέντε (15) βαθμούς Κελσίου, άνεμοι δυνατοί.
Όπως διηγούνται οι μεγαλύτεροι του
χωριού (Μαρία και Μαριάνθη Καραγιαννοπούλου, Ευάγγελος Σιαμπίρης, Ζήσης Μπλήντας), τέτοιες
δυνατές βροχές δεν θυμούνται στη
ζωή τους.
Σε όλα τα σημεία του χωριού έβγαιναν νερά με κίνδυνο να παρασύρουν
τα πάντα.
Ο ΚΩΣΤΑΣ Σιαμπίρης που φωτογράφησε τη γέφυρα του Αώου το
νερό ήταν μισό ½ μέτρο κάτω από την
οροφή της.
Δημοτικοί δρόμοι μέσα στο χωριό
μετατράπηκαν σε χειμαάρρους και
κατέστρεψαν τμήματα από αυτούς. Το
ρέμα ΧΑΤΖΗ στον πέρα μαχαλά είχε
τόσο πολύ νερό και ορμή, κατέβασε
φερτά υλικά (πέτρες, ξύλα κλπ) με
αποτέλεσμα να φράξει το πέτρινο γεφύρι στου ΡΕΜΟΥ να υπερχειλίσουν
τα νερά και να καταστρέψουν κομμάτια του δρόμου προς την οικία του και
προς τα σπίτια του πέρα μαχαλά.
Κατολισθήσεις στον επαρχιακό
δρόμο από τη Βρύση Τσιόμου έως
τη γέφυρα Αώου, πτώσεις μεγάλων
βράχων δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο Δήμος
και η Περιφέρεια Ηπείρου κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την
αντιμετώπιση των φαινομένων (αλάτι
για τον πάγο, μηχανήματα για την
άρση του χιονιού και των κατολισθήσεων).
Ο Σύλλογος από το φθινόπωρο είχε
προνοήσει και καθαρίσει τα κεντρικά
ρέματα και αυλάκια του χωριού και
αποφεύχθηκαν πιο σοβαρά προβλήματα.
Θα πρέπει όλοι μας όσοι έχουμε
σπίτια στο χωριό, να προβλέψουμε
και να καθαρίζουμε όλα τα αυλάκια
περιμετρικά του σπιτιού και τους
μπαξέδες μας έτσι ώστε τα όμβρια
νερά να κατευθύνονται προς τα ρέματα. Έτσι θα αποφύγουμε μεγάλες
καταστροφές. Ας αναλάβουμε όλοι τις
ευθύνες μας.
Η εκπρόσωπος της τοπικής μας κοινότητας και ο Μ.Ο.Σ. έχουν ενημερώσει τις προϊστάμενες αρχές για τα
προβλήματα, και ζήτησαν άμεση αποκατάστασή τους.
Το χωριό, η κοιλάδα του Αώου, το
παγωμένο κάτασπρο χιόνι, το πλημμυρισμένο ποτάμι του χοροστασίου
και του Αώου, τα παγοκρύσταλλα
άλλων εποχών σαν σπαθιά που χάραξαν τα παιδικά μας χρόνια και τα
όνειρά μας, προσέφεραν μοναδικές
ομορφιές και εμπειρίες στους ντόπιους και τους επισκέπτες όμως:
Παρ’ όλες τις κακουχίες του χειμώνα αφήνουν όμως και περιθώρια
ελπίδας για την άνοιξη που θα έρθει.

ΠΑΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ
Φωτογράφος τοπίου και άγριας ζωής και φαρμακοποιός
με φαρμακείο σε Καλούτσιανη – Τζαμί ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ιστοσελίδα: PANOS LASKARAKIS.COM

Φ

ωτογραφική μου αποστολή η Τύμφη
και το Ανατολικό Ζαγόρι. Ενα από τα
ωραιότερα σημεία της Ελλάδας και όχι
μόνο.
Πέρασα τη νύχτα στο Βρυσοχώρι προκειμένου
να έχω το πρώτο φως της ανατολής στις χιονισμένες κορυφές της Τύμφης – Τσουκαρόσια
(2.237 μ.).
Μαζί με 3 φίλους, εκεί ήταν ο ιδανικός προορισμός για φωτογραφία – φαγητό – περπάτημα και

απόλαυση της άγριας φύσης και τοπίου.
Όμως δεν ήταν η τελευταία φορά εκεί, απλά η
πρώτη.
Ο φίλος μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ θα κάνει έκθεση φωτογραφίας στις 6 Μαϊου 2015. Θα είμαστε όλοι
εκεί.
Τον ευχαριστούμε θερμά για τα καλά του λόγια
και για τις φωτογραφίες.
Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου

Τσούκα ρόσια με φεγγάρι

Ο πρώτος ήλιος.

Φωτό: Κώστας Σιαμπίρης

Παγοκρύσταλλα σαν τον παλίο καιρό...

Κατολίσθηση θέση Μούμα

Κατολίσθηση θέση Μπόργκα

Γέφυρα Αώου πλημμυρισμένη

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΜΠΙΡΗ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ έζησε στη απόκτησαν παιδιά και η Δέσποινα μετά
Λάρισα. Παντρεύτηκε τη Δέσποινα το θάνατο του συζύγου της άφησε, με
Γεωργ. Ζουμπούλη και πλούτισε διαθήκη που συνέταξε στον συμβολαιασχολούμενος με το εμπόριο. Δεν ογράφο της Λάρισας, Πανταζή Νικο-

λάου Μουλάλη, με την υπ’ αριθμ. κειμένην εις την περιφέρειαν της Κοι23574 συμβολαιογραφική πράξη του νότητάς μας, εις την Βιοτεχνικήν Αδελμηνός Ιουνίου του 1924 «αφιερεί άπα- φότητα Λεσινίτσης (Βρυσοχωρίου) η
σαν την ακίνητον αυτής περιουσίαν, Ελπίς». Κώδικας Κοινότητας σελ. 259

ΓΙΑΝΝΗΣ
(1911 - 2006)
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ 1934 -2005

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΕΛΠΙΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΑΜΠΟΥΡΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΚΩΣΤΑΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΕΡΣΙΝΙΔΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΑΡΟΣ

ΑΛΕΚΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΚΑ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1904 -1993 Χαιδω βακαρου
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
(1933-2014)
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(1941-2012)
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΕΔΕ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΑΪΔΩ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΘΩΜΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΧΡΥΣΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΘΩΜΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΛΑ

ΑΝΤΩΝΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΣΟΦΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
Οικογένεια
Ευαγγέλου
Σιαμπίρη

ΜΙΧΑΛΗΣ
1909 - 1967
ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΣΙΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΙΛΙΑΝ
ΒΟΛΜΠΕΡΓΚ

ΜΑΤΙΑΣ

11

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΡΑΠΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΛΕΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΙΣΠΑΣ

ΕΛΕΝΗ

ΜΙΧΑΕΛΑ

ΚΩΣΤΑΣ

ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΝΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ
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Σπύρος
Παλασσόπουλος

Ο Σπύρος Παλασσόπουλος του
Ιωάννου και της Σταματίας Τσιουμάνη
(εγγονός των αειμνήστων Νικολάου
και Βασιλικής Τσιουμάνη) σήμερα
είναι απόστρατος αξιωματικός
του Υγειονομικού

ΑΠΟΚΟΙΜΙΣΜΕΝΟΣ
Ζαγορίσια η ψυχή πονά τον Ηπειρώτη ξεσηκωμός και ταραχή δονούν το στρατιώτη. Κλαρίνα δεν
ακούγονται, τα έλιωσε η θλίψη και σιωπούν παντοτινά χωρίς καμιά τύψη.
Ησουν λεβέντης στανραϊτός κι ελάφι στο Ζαγόρι
κι όλοι σε καμαρώνουνε μέσα στο Βρυσοχώρι.
Εκεί αφού το θέλησε, πήγε να ξαποστάσει άγγελος
πήρε την ψυχή του, στους ουρανούς ν' αγιάσει.
Αγέρωχε έλατε παππού των κυνηγών καμάρι
στην κράση ήσουν μέταλλο και στην καρδιά λιοντάρι. Τα μάτια σου λαύρα και φωτιά με το γαλάζιο
χρώμα κι ένα φαρδύ χαμόγελο στο σμιλεμένο
στόμα.
Στη βρυσομάνα Ήπειρο σε μέρη ονειρεμένα
σκαρφάλωνες σαν έφηβος βουνά παραδεισένια.
Τα Ζαγορίσια χώματα τα πότισες, να γιάνουν, το
νέκταρ το αθάνατο να πιουν, να μην πεθάνουν.


Παππού γεννήθηκες να ζεις στης φτώχειας το
καλύβι να μάχεσαι αδιάκοπα με πένα και μολύβι,
να'χεις τη σκέψη βάσανο, το λογισμό σον τρόμο κι
όλων τα βάρη να βαστάς στο ματωμένο σου ώμο.
Σαν καπετάνιος άριστος τις πάλεψες τις μπόρες
και έσπρωξες στην αρετή γυναίκα και μόνο
κόρες. Αφού έκανες το καθήκον σον στης ζήσης
το τιμόνι, μες τον Θεού την αγκαλιά πήγες λευκός
σαν χιόνι.
Σε παραδείσου ανάκτορο να σεργιανά η μορφή
του βάλ' την Θεέ μον στην κορφή, που 'θελε στη
ζωή του ν' ακούει γάργαρα νερά, σήμαντρα και
καμπάνες αγγελικές φωνές μωρών πον βύζαιναν οι μάνες.
Στον παππού μου Νίκο Δ. Τσιουμάνη

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια
Ημαδίας ιο 1964.
Η καταγωγή του είναι από ιο
Νυμφαίο της Φλώρινας. Το 1982
αποφοίτησε από ίο Πειραματικό
Σχολείο ιου Πανεπιστημίου
Θεο/νίκης. Τον Ιούλιο του 1988
αποφοίτησε από την Ιατρική
Σχολή ιου Α.Π.Θ., αριστούχος.
Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ορκίστηκε ανΘυπίατρος. Ομιλεί άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά.
Τον Μάρτιο του 1995 έλαβε τον
τίτλο της ειδικότητας του Χειρουργού - Οφθαλμίατρου. Ζει και
εργάζεται στην Θεσσαλονίκη
ασκώντας το Ιατρικό επάγγελμα.
Είναι παντρεμένος με την οδοντίατρο Μαρία Επ. Πενθερουδάκη
και έχει 2 κόρες, την Μόνια (5
χρονών) και τον Γιάννη (2,5 χρονών).

Νικόλαος Τσιουμάνης,
Γεώργιος Οικονόμου

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΟΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ
Πάντα ο σοφός πατέρας μου, το τόνιζε με ηρεμία πως φίλοι δεν υπάρχουν, παρά στους τύπους μόνο, πως
ίχνη αγάπης και ανθρωπιάς είναι άγνωστα στοιχεία, κι ότι ο κόσμος χαίρεται σαν λιώνεις μες στον πόνο.
Ποτέ μου δεν τον άκουγα, και τον παρεξηγούσα οι φίλοι μου του έλεγα, με σπρώχνουν
προς τα πάνω.
Ίσως μ' αυτές τις σκέψεις μου πολύ τον αδικούσα, γι' αυτό και αποφάσισα μια δοκιμή να κάνω.
Στους καρδιακούς, χαράματα, τους φίλους τηλεφώνησα παράγγειλα να σπεύσουν κοντά μου να με σώσουν,
φωτιά πήρε το σπίτι μου, κακιά άσπονδη φόνισσα, γλώσσες τεράστιες πυρκαγιάς πάλευαν,
να με ζώσουν.
Ώρες πολλές πέρασαν, μ' απάντηση καμιά για μένα δε θέλησε κανείς τον ύπνο του, να χάσει όλοι τους προτίμησαν την άκρατη ησυχία κι ο πιο επιστήθιος φίλος μου κι αυτός μ' είχε ξεχάσει.

Μετά όμως μπήκαν στο μυαλό απίθανες ιδέες, ξανά τους τηλεφώνησα να έρθουν, να με βρουν, γυναίκες
είχα σπίτι μου, νόστιμες και ωραίες που μες στην κραιπάλη ήξεραν ακόλαστα να . ζουν.
Αμέσως όλοι έφθασαν, καμιά απουσία τούτη τη μαγική βραδιά αξέχαστα να ζήσουν... Θυσίασαν τον ύπνο
τους, τι τραγική ειρωνεία γιατί το φίλο πόναγαν κι ήθελαν να βοηθήσουν...
-"Συμπτώσεις" είπα μέσα μου, δεν έδωσα σημασία, την πυρκαγιά λησμόνησα κι έκανα άλλο βήμα, είπα
ότι είμαι πλούσιος στην πρώτη ευκαιρία πως το λαχείο μου έπεσε κι έχω γεμίσει χρήμα.
Πάλι τους τηλεφώνησα γύρω στις τρεις το βράδυ, αν θέλουν να έρθουν σπίτι μου λεφτά να τους χαρίσω...
Σαν αστραπή όλοι σίμωσαν, ανθρώπινο κοπάδι την πόρτα μου τους άνοιξα, χωρίς να τους μετρήσω.
Έφαγαν, ήπιαν, γλέντησαν κι αφού πήραν το χρήμα
όλοι τους μ' εγκατέλειψαν, Θεέ μου τι οδύνη!! Μονάχο κι έρημο μ' άφησαν στ' αλήθεια, μα τι κρίμα
κι ούτε τους τύπους κράτησαν, φεύγοντας με βιασύνη.

Μα πάλι τους συγχώρεσα χωρίς καμιά τύψη, οι φίλοι μου επιζητούν μονάχα το καλό μου, σε κάθε αποτυχία
μου σπαράζουν από θλίψη...
Αυτά σκεφτόμουν διαρκώς με το φτωχό μυαλό μου.
Μα όταν βαριά αρρώστησα γεμάτος αγωνία, τους φίλους πάλι κάλεσα, να έρθουν, να με δουν πέντε εβδομάδες
συναπτές, επίσκεψη καμία κι ύστερα δικαιολογήθηκαν, δεν μπόρεσαν να με βρουν.
Μόνη παρέα δίπλα μου σ' όλη αυτή τη φάση ένας ορός στη φλέβα μου και γύψος στο κρανίο... Οι φίλοι που
με λάτρευαν, με είχαν ξεχάσει να αργοσβήνω μόνος μου σαν άγριο θηρίο...

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ
Δ.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Του Ευθυμίου Πουποβίνη

Του Σταύρου Γκαράνη
Λύση SUDOKU της 9 σελίδας
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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 από
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 1971-1972 το Δημοτικό
Σχολείο δεν λειτούργησε λόγω μικρού αριθμού μαθητών, και οι
μαθητές ταλαιπωρήθηκαν πηγαίνοντας σχολείο σε άλλα σχολεία
του Νομού. Στη σχολική περίοδο 1972-1973 με νέο νόμο το σχολείο επαναλειτούργησε. Από το Σχολικό έτος 1978 έως το 1982
δεν υπάρχουν γραπτά στοιχεία, διότι το 1986 το σχολείο έπαψε
να λειτουργεί οριστικά και τα αρχεία μεταφέρθηκαν στη Λάϊστα
και στο Τσεπέλοβο και δεν μπορούμε να τα βρούμε. Γίνονται
προσπάθειες από μαρτυρίες των τότε μαθητών για τη συγκέντρωση στοιχείων και να συνεχίσουμε στα επόμενα φύλλα της
εφημερίδας μας.
Παρακαλούμε τους μαθητές ή δασκάλους εάν έχουν στοιχεία
να μας τα παραχωρήσουν.
Η δασκάλα κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΥΡΒΟΥ από το Τσεπέλοβο, από το
προσωπικό της αρχείο μας παραχώρησε την κατάσταση των μαθητών της και τις φωτογραφίες.
Την ευχαριστούμε ΘΕΡΜΑ.
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ από 13-12-1983 ΕΩΣ 21-6-1984
Δ/ντής μονοθέσιου Δημοτ. Σχολ. η αναπληρώτρια δασκάλα
κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΥΡΒΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
1)
Όλγα Κων. Ντινούλη Α΄τάξη από Βιασικό Ζαγορ.
2)
Δέσποινα Ευάγ. Σιαμπίρη
Γ’ τάξη
3)
Κωνσταντίνος Νικ. Μπίρης
Γ’ τάξη
4)
Ιωάννης Αντω. Νότης
Ε’ τάξη
5)
Νικόλαος Στέφ. Πασχάλης
Ε’ τάξη
6)
Δέποινα Ζήσ. Μπλήντα
Ε’ τάξη
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ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1984-1985
Δ/ντής μονοθέσιου Δημοτ. Σχολ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΥΡΒΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
1) Όλγα Κων. Ντινούλη
Β’ τάξη
2) Δέσποινα Ευάγ. Σιαμπίρη
Γ’ τάξη
3) Κωνσταντίνος Νικ. Μπίρης
Γ’ τάξη
4) Ιωάννης Αντω. Νότης
Στ’ τάξη
5) Νικόλαος Στεργ. Πασχάλης
Στ’ τάξη
6) Δέσποινα Ζής. Μπλήντα
Στ’ τάξη

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ



ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ

Άνοιξη του 1965. Οι γεωργικές ασχολίες έχουν αρχίσει. Ειδικότερα το καθάρισμα και το όργωμα των χωραφιών.
Ο αείμνηστος Γεώργιος Νικολάου
ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ (19011-1993) δούλευε,
διότι το όργωμα είχε συμφέρουσα τιμή. Όργωνε με το δικό του δυνατό μουλάρι και η τιμή
περιλάμβανε τον κόπο του ιδίου συν για το
ζώο, χωρίς ποτέ να είναι καθορισμένο το ποσό
των χρημάτων. Γινόταν συμφωνία.
Εκείνη τη μέρα όργωνε στα χωράφια του
Γιώργου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, στο «ΤΣΙΟΡΤΙΝΟΒΟ»
στην «ΚΙΑΤΡΑ ΚΟΥΑΠΑ» όλη μέρα δουλειά.
Το βράδυ κατάκοπος αλά χαρούμενος πήγε
στο σπίτι του νοικοκύρη για να πληρωθεί!..
Κεράστηκε τσίπουρο και ρωτάει τον ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ:
- Δάσκαλε πόσα παίρνεις εσύ μεροκάματο!..
ρώτησε χιουμοριστικά και έξυπνα. Δώσμου
εμένα τα μισά για σήμερα!..
Πληρώθηκε τα μισά ενός υποτιθέμενου ημερομισθίου του δασκάλου και έμειναν κι’ οι δυο
ευχαριστημένοι.
Ωραίοι άνθρωποι εργατικοί, έντιμοι που όλα
τα έλυναν και κανόνιζαν με τέτοιο τρόπο!..



Ο Νικόλαος Δημητρίου ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ (1908-1987) ήταν
υπάλληλος της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων Αλεξανδρείας Ημαθίας
όπου και κατοικούσε εκεί στην πόλη αυτή.
Προς το τέλος της δεκαετίας του 1960, επικεφαλής ενός κλιμακίου πήγαν στα Γιαννιτσά, για δουλειές στα αποστραγγιστικά έργα
του κάμπου.
Έμεναν εκεί στην πόλη για πολλούς μήνες.
Πειραχτήρι και αστείος, συναντά μια μέρα
3-4 γνωστούς του από τα περίχωρα του
Γιδά, τους οποίους ήξερε ότι ήταν ποτηράκηδες.
- Καλημέρα μπάρμπα Νίκο του λένε!..
Αμέσως γυρίζει το μυαλό του και τους
απαντά:
- Βρε καλώς τους κοντοχωριανούς! Βλέπετε στο σακούλι έχω μεζέδες και κρασί
από ‘δώ! Ελάτε το βραδάκι να το πιούμε!..
Να μένουμε με τα παιδιά στο σπίτι μετά το
ποδηλατάδικο λέει ο Νίκος σοβαρά!..
Πάνε λοιπόν το απόγευμα οι τέσσερις
φίλοι στο σπίτι αυτό, αλλά αντί για το Νίκο
και τους χειριστές των μηχανημάτων, βλέπουν μια γυναίκα που τους λέει!
- Περάστε παιδιά έχουμε ωραία κορίτσια
εδώ!.. Ήταν η τσατσά του οίκου ανοχής!..
Αχ! είπαν όλοι τους, μας την έφερε ο παλιόβλαχος!..



(εφημερίδες – περιοδικά)
- Περιοδικό «Εν Τσεπελόβω»
- Περιοδικό «Η φωνή των Παλαιοχωριτών
Συρράκου»
- Εφημερίδα «ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΜΑΣ»
- Εφημερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ»
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Η Μάτω Δημητρίου ΜΠΙΡΗ
(1985-1987) το γένος Αντωνίου
ΝΟΥΤΣΟΥ, άμα έβλεπε ανθρώπους να γκρινιάζουν για τη φτώχεια αλλά
και γενικά έλεγε:
- Μη φοβάστε βρε παιδιά, θα ‘ρθει ώρα και
θ’ αλλάξει το καθεστώς!..

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
- Περιοδικό «ΚΟΝΙΤΣΑ»

σελ.

Εκδρομή στον Άγιο Γεώργιο

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Στο υπ’ αριθ. 89 φύλλο της εφημερίδας μας γράφτηκαν
λάθος ως εξής:
Κωνσταντίνα Νικο Μπίρη και Απόστολος Γεω. Βασδέκης
Γ’ τάξη. Το σωστό είναι: Στ’ τάξη



-Η Ευαγγελία Ευαγγέλου ΚΥΡΑΤΣΗ (1908-1992) το γένος
Κων/νου ΜΠΙΖΙΑΚΙΔΗ, αν
έβλεπε γυναίκες να φορούν φανταχτερά
ρούχα, έλεγε!
- Φάε ότι σου τρώγεται και ντύσου όπως
σου πρέπει!..

14 σελ.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ. ΧΑΣΙΑΚΟΣ
1955 – 2014
Την Παρασκευή 19-12-14, πέθανε στην
Αθήνα, σε ηλικία 59 ετών, ο Γιατρός Δημήτριος ΧΑΣΙΑΚΟΣ.
Ο Δημήτρης γεννήθηκε το 1955 στο χωριό
Σγάρα της πρώην κοινότητας Καταρράκτη –
Άρτας. Ήταν το πέμπτο απ’ τα επτά παιδιά του
Κων/νου και της Ανθής ΧΑΣΙΑΚΟΥ.
Τελείωσε το δημοτικό στο χωριό του και τις
πρώτες τάξεις στο γυμνάσιο Αγνάντων. Ήταν
πανέξυπνο παιδί και οι καθηγητές τον επαινούσαν σαν εύστροφο και καλό μαθητή. Από το
1969 συνέχισε και τελείωσε το γυμνάσιο στην
Αθήνα. Κατόπιν σπούδασε στην Ιατρική Σχολή

του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Πήρε ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, όπου αργότερα
εργαζόταν σαν Γιατρός.
Πήγε στην Αμερική και μετεκπαιδεύτηκε
στην εξωσωματική γονιμοποίηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Βαλτιμόρη του
Μαίρυλαντ και επέστρεψε στη θέση του στο
Αρεταίειο.
Δραστήριος άνθρωπος, οξύνους και άριστος
επιστήμονας, ευπροσήγορος προς τους συνανθρώπους του, συναδέλφους, συνεργάτες και
ασθενείς, έχαιρε καλής φήμης και εκτίμησης.
Γι’ αυτό και νωρίς ανακηρύχθηκε επίκουρος
καθηγητής της Ιατρικής Σχολής αργότερα
αναπληρωτής και το 2014 καθηγητής της ίδιας
Σχολής.
Παντρεύτηκε την επίσης Γιατρό – Μικροβιολόγο Σταυρούλα ΜΠΑΚΑ του Χρυσοστόμου
και της Σταματίας, εγγονή των αειμνήστων
Ευαγγέλου και Ευαγγελίας ΚΥΡΑΤΣΗ απ’ το
Βρυσοχώρι. Απόκτησαν τέσσερα παιδιά (θυγατέρες): Την Ανθούλα, τη Σταματία, τη Χριστίνα και την Ελένη.
Καλός σύζυγος και στοργικός πατέρας, ήταν
πρότυπο γονιού και ανθρώπου για τις θυγατέρες τους. Την εμφάνιση της αρρώστιας την αντιμετώπισε στωϊκά και με θάρρος-υπομονή
μέχρι που άφησε την τελευταία του πνοή στις

19 Δεκεμβρίου.
Η κηδεία του έγινε στο χωριό του στη Σγάρα,
παρουσία των οικείων του, των αδελφών, των
συγγενών, των φίλων και πλήθους από χωριανούς και κοντοχωριανούς.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα του χωριού του που
τον σκεπάζει!
Αιωνία του η μνήμη!..

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
1923-2014

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι το 1923 και ήταν το
δεύτερο από τα επτά παιδιά της οικογένειας του Κώστα Πασχαλίδη και της Μαρίας Βραχίδου (Μπράχα) Πασχαλίδη.
Στο τέλος της δεκαετίας του 1920 και μετά τη γέννηση και του
τρίτου παιδιού του Πασχάλη, η οικογένεια έφυγε από το Βρυσοχώρι για την ξενιτιά, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης
και εργασίας.
Η οικογένεια εγκαταστάθηκε στις Σάππες Κομοτηνής. Εκεί ο
Γιάννης τελείωσε το Δημοτικό και το Γυμνάσιο στην Κομοτηνή.
Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Α.Π. Θεσσαλονίκης και εργάστηκε ως γιατρός παθολόγος στις Σάππες.
Απλός, ευγενικός, αλτρουϊστής, με άψογο ήθος και συμπεριφορά,
με προοδευτικές αρχές, αγκάλιασε τους κατοίκους της περιοχής,
κι έγιναν όλοι τους παιδιά του. Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, όλοι.
Ο γιατρός Γιάννης Πασχαλίδης, ο Άνθρωπος Γιάννης Πασχαλίδης, είχε το χάρισμα της φιλικής και ανθρώπινης επικοινωνίας
με τους ασθενείς, με τους συνεργάτες του και γενικά όλους τους
ανθρώπους και καταξιώθηκε ως γιατρός, για την ευρύτατη επιστημονική του κατάρτιση και συγκρότηση.
Παντρεύτηκε τη ΝΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Μαία στο επάγγελμα,
πιστή σύντροφο και συνεργάτιδά του.
Μετά τις Σάππες το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη,
όπου ο Γιάννης εργάστηκε ως Ιατρός του ΙΚΑ.
Ο Γιάννης έζησε όλη του τη ζωή μακριά από την γενέτειρά του.
Όμως διατηρούσε πάντα ακατάλυτους ψυχικούς και συναισθηματικούς δεσμούς τόσο με το χωριό όσο και με τους κατοίκους.
Στις επισκέψεις του στο Βρυσοχώρι γινόταν πάλι παιδί. Ζούσε
έντονα την κάθε στιγμή. Χαιρόταν να θυμάται και να διηγείται ιστορίες και γεγονότα του χωριού, που είχε ακούσει από τους γονείς
και τη γιαγιά του, από τη μεριά της μητέρας του, Κατρίνα Πασχάλη-Μράχα.
Με το θάνατό του η Βρυσοχωρίτικη παροικία της Θεσσαλονίκης
έγινε φτωχότερη και όλοι εμείς που τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε πάντοτε με εκτίμηση, σεβασμό κι αγάπη.
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγο, στα αδέρφια και τους συγγενείς κι εύχονται να
είναι ελαφρύ το χώμα της Θεσσαλονίκης που τον σκέπασε.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Ευτυχία Οικονόμου-Γεωργοπούλου

Κ. Ι. Χαντόλιος

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΑΓΓ.
ΣΙΑΜΠΙΡΗ
1931 – 2014
Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2014 χτύπησε και πάλι πένθιμα η καμπάνα του Αγίου
Χαράλαμπου, αναγγέλλοντας το θάνατο της
χωριανής μας ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΣΙΑΜ-

ΠΙΡΗ.
Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ γεννήθηκε στις 27 Απριλίου
1931 και ήταν το πρώτο από τα τέσσερα παιδιά (Δέσποινα – Παναγιώτης – Θωμάς –
Γεώργιος) του Ευάγγελου Γεω. Σιαμπίρη
και της Χάϊδως Βακάρου.
Πέρασε τα παιδικά της χρόνια στο χωριό και
ασχολούνταν με οικιακές εργασίες και με το
παντοπωλείο – ψησταριά των γονέων της
«ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ» στο ισόγειο της οικίας Νικ. Καρπούζα.
Το 1964 15 Μαρτίου παντρεύτηκε τον
ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΜΒΑΚΑ του Νικολάου και της
Χρυσούλας από τη Λεκάνη Καβάλας.
Μαζί με το σύζυγό της διατηρούσαν παντοπωλείο στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
Στη συνέχεια ανέλαβαν θυρωροί σε πολυκατοικία στην οδό Μάρκου Μπότσαρη
αριθμ. 8 στη Σταυρούπολη.
Το 1990 μετακόμισαν στα Τρίκαλα Ημαθίας κοντά στα αδέλφια της Παναγιώτη και
Θωμά και έκτισαν το δικό τους σπίτι.
Τα τελευταία χρόνια η υγεία της κλονίστηκε
σοβαρά, η οποία και την ταλαιπώρησε.
Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ήταν αξιαγάπητη, τίμια και
ειλικρινής, αγαπούσε και λάτρευε τη γενέτειρά της. Όσο ήταν υγιής επισκέπτονταν το
χωριό. Ήταν ο συνδετικός κρίκος των Βρυσοχωριτών του ρυμλουκιού.

Η νεκρώσιμη ακολουθία διαβάστηκε στον

Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου στα Τρίκαλα Ημαθίας, παρουσία συγγενών, φίλων και Βρυσοχωριτών της ευρύτερης περιοχής.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή, εύχονται στο σύζυγό της ΓΙΑΝΝΗ στα αδέλφια της
και λοιπούς συγγενείς θερμά συλλυπητήρια
και να είναι ελαφρύ το χώμα που την σκεπάζει.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓ.
ΜΠΟΥΣΗΣ
1928-2015
Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου
2015 η καμπάνα του Αγίου Χαραλάμπους χτύπησε πένθιμα.
Ένας ακόμη με ρίζες Βρυσοχωρίτικες έφυγε για το αιώνιο ταξίδι.
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΗΣ του Ευαγγέλου (από την Λίππα Σουλίου) και της
Μαρίας Νικ. Πουποβίνη γεννήθηκε
στις 5 Ιουνίου 1929 και ήταν το πρώτο
παιδί της οικογένειας (Γεώργιος Ευ-

ριπίδης).
Σε πολύ μικρή ηλικία ξαφνικά έχασε
τη μητέρα του στο Δίλοφο Ζαγορίου,
όπου ο πατέρας του υπηρετούσε δασοφύλακας. Δύσκολα παιδικά χρόνια,
και τα δύο ορφανά αδέλφια χωρίσανε.
Ο Ευριπίδης στην Παιδούπολη και ο
Γιώργος στο χωριό της μητέρας του
κοντά στους θείους του (Γιώργο –
Σταματία και Γιάννη) όπου ακολουθούσε τον αγαπημένο του θείο
Γιάννη με τα γίδια του χωριού. Το

1945 παντρεύτηκε την Αθηνά Ζιώγα
από τη Μουκοβίνα Σουλίου και απέκτησε πέντε (5) παιδιά (Μαρία – Βασιλική – Δημήτρη – Λάμπρο και
Βαγγέλη).
Όμως η μοίρα και πάλι του έπαιξε
άσχημο παιχνίδι. Το 1962 έχασε τη
σύντροφό του από την επάρατη νόσο
και έμεινε με τα 5 ορφανά. Μη μπορώντας να ανταπεξέλθει στους δύσκολους χρόνους με τα ορφανά,
παντρεύτηκε τη Θεοδώρα Τζουβάρα
και απέκτησε ένα γιο τον Κωνσταντίνο, που ζει και εργάζεται στη Γερμα-

Ευθύμιος Πουποβίνης

νία. Πάλεψε σκληρά εργαζόμενος στα
ανθρακωρυχία του Βελγίου και της
Γερμανίας, όπου και εγκαταστάθηκε
στο Ντορμούντ. Μετά τη συνταξιοδότησή του επισκέπτονταν τακτικά την
Ελλάδα και το χωριό της μητέρας του
το Βρυσοχώρι και θυμόταν τα παιδικά
χρόνια, τους συγγενείς και τους φίλους
του.
Ευτύχησε να χαρεί δώδεκα (12) εγγόνια και έξι (6) δισέγγονα.
Άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Ντορμούντ Γερμανίας
από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.
Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις

28 Φεβρουαρίου 2015 στο Ντορμούντ. Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική
Επιτροπή εκφράζουν στη σύζυγο, τα
παιδιά, τα εγγόνια και στους λοιπούς
συγγενείς «θερμά συλλυπητήρια» και
εύχονται αιωνία η μνήμη του και να
είναι ελαφρύ το χώμα της ξενιτιάς που
τον σκεπάζει.

ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ (Γκόγκας) ήταν τακτικός
αναγνώστης της εφημερίδας μας και
ενημερώνονταν για τα νέα του χωριού του.

ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΜΟΥ 1929-2014
Στις 4 Δεκεμβρίου 2014 έφυγε από τη
ζωή η ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΜΟΥ. Η Ειρήνη γεννήθηκε στη Ρεντίνα Καρδίτσας και ήταν
κόρη του Δημήτρη και της Μαριγώς Σακελλαρίου.
Παντρεύτηκε τον Βρυσοχωρίτη Χρήστο Στ. Ρέμο, αξιωματικό της Σχολής
Ευελπίδων και το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.

Απόκτησαν δύο κόρες τη Μαίρη, σύζυγο του Αριστείδη Γκότση από το Περιβόλι Γρεβενών και τη Στέλλα σύζυγο
του Δημήτρη Στεφανή.
Μετά το θάνατο του Χρήστου το 2007
η Ειρήνη έζησε με τις κόρες της και τις
οικογένειές τους. Τη φρόντισαν και την
περιποιήθηκαν με αγάπη, στοργή και
τρυφερότητα ως το τέλος της ζωής της.

Ας έχουν για πάντα την ευχή της και ας
είναι αιωνία η μνήμη της.
Ευτυχία Οικονόμου – Γεωργοπούλου
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή της
εφημερίδας εκφράζουν τα θερμά τους
συλλυπητήρια στη Μαίρη, στη Στέλλα
και στις οικογένειές τους και εύχονται να
είναι ελαφρύ το χώμα της Τρικαλινής
γης που τη σκέπασε.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΝΑΒΟΣ των αειμνήστων
Κωνσταντίνου και Καλλιόπης Κουνάβος στις 29 Νοεμβρίου 2014, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με
την αγαπημένη του ΜΟΝΙΚΑ ΜΠΟΥΡΑΪ από την
Ουγγαρία.
Το μυστήριο τελέστηκε στην Ιερά Μονή Περιβλέπτου στα Γιάννενα. Τα στέφανα αντάλλαξε ο κουμπάρος ΑΡΗΣ ΑΓΟΡΟΥΔΗΣ.
Μετά τη γαμήλια τελετή το ζευγάρι δεξιώθηκε τους
συγγενείς και φίλους στην ιδιωτική τους ταβέρνα
«ΛΙΘΟΣ», που διατηρούν στο Δίλοφο Ζαγορίου.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν
τους νεόνυμφους και τους εύχονται να ευτυχήσουν.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΘΩΜΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ του Κυριάκου και της Δέσποινας Σιαμπίρη-Σαββίδη (εγγονός του Θωμά Σιαμπίρη
και Χρυσούλας Καραγιαννοπούλου) πήρε μέρος στον
7ο και 8ο Μαθηματικό διαγωνισμό της Ελληνικής
Μαθηματικής εταιρείας του Νομού Ημαθίας.
Διέπρεψε για δεύτερη φορά και του απονεμήθηκε το τιμητικό δίπλωμα και ο έπαινος στις 8 Ιουνίου 2014 στη
Νάουσα Ημαθίας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τον
μικρό ΘΩΜΑ και του εύχονται ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

σελ.
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ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ
Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Χαρούλα) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του Γεωργίου και της Δανάης Κασσαβέτη (εγγονή του αειμνήστου Παπανικόλα
και της Χαρίκλειας Κασσαβέτη) στις 26 Δεκεμβρίου 2014, έδωσε αμοιβαία υπόσχεση
γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΑΜΠΡΟΦΩΤΗ του Διαμαντάκη και της Μερόπης από τα Τζουμέρκα.
Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ διατηρεί κατάστημα επισκευής μοτοποδηλάτων στα Γιάννενα.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
συγχαίρουν το ζευγάρι και τους εύχονται
«καλά στέφανα».

Η ΜΟΝΙΚΑ ΜΠΟΥΡΑΪ σύζυγος του Δημητρίου Κουνάβου
των αειμνήστων Κωνσταντίνου
και Καλλιόπης Κουνάβου, απέκτησε στις 27 Δεκ. 2014 στα
Γιάννενα, ένα όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι, πρώτο βλαστό
της οικογένειας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική
Επιτροπή εύχονται στο ευτυχισμένο ζευγάρι να τους ζήσει το
νεογέννητο.

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

Η ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ του αειμνήστου Δημητρίου (Μητρώλα) και της Ουρανίας (Ράνιας) Κουνάβου (εγγονή των αειμνήστων Αθανασίου και
Χρυσάνθης Κουνάβου), μετά την πρακτική της
εξάσκηση στη Γυναικολογική Χειρουργική στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Γρεβενών, στις 12 Ιανουαρίου 2015 επέστρεψε στα Γιάννενα, και
προσλήφθηκε για τέσσερα (4) χρόνια στο Γενικό
Κρατικό Νοσοκομείο «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» για να
λάβει και την ειδικότητα της Ουρολόγου.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στην αγαπητή ΧΡΥΣΑ καλή διαμονή και καλές
σπουδές.

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ του Κων/νου
και της Χαρούλας Ρήμα (εγγονή του αειμνήστου Στέργιου και της Χρυσαυγής Νότη-Ρήμα)
περάτωσε με επιτυχία τις σπουδές της και στις
1 Δεκεμβρίου 2014 ενώπιον των πρυτανικών αρχών έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο
και έλαβε το πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ο.Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν την αγαπητή ΓΕΩΡΓΙΑ και της εύχονται γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση στο
δύσκολο στίβο της ζωής.

ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΒΟΤΑΝΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Διορθωτικό
Η Κοκώνη (Λίτσα) ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Κων/νου
και της Βασιλικής είναι εγγονή του αειμνήστου Γεωργίου Στεργίου ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ. Είναι παντρεμένη με τον
Κωνσταντίνο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ και κατοικούν στην Κορυφή
Βεροίας.

Α. Η ΜΕΝΤΑ
Το χωριό μας διαθέτει αρκετή ποσότητα
του βοτάνου της Μέντας εντός του οικισμού και στα βουνά με καλύτερη αυτή
της Τσουκαρόσιας.
Η Μέντα χρησιμοποιείται πάρα πολύ
από βοτανολόγους και θεραπευτές.
Έρευνες κυρίως Γερμανών και
Ρώσων επιστημόνων, έχουν δείξει πως
μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση
του έλκους και στη διέγερση των εκκρίσεων της χολής.
Σκοτώνει διάφορα βακτήρια, καθώς
και τον ιό που προκαλεί έρπητες στο
στόμα και στα γεννητικά όργανα.
Χρησιμοποιείται σαν συστατικό για
αλοιφές που χρησιμοποιούνται για μυϊκούς πόνους και για στοματικά διαλύματα οδοντόκρεμες κλπ.
Ο ατμός της ανακουφίζει από το συνάχι
και τη δυσκολία στην αναπνοή και σαν
ρόφημα βοηθά στην αντιμετώπιση του
βήχα και του πονοκεφάλου.

Β. ΤΟ ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ
Άφθονο και αυτό στα βουνά μας
Σαν ρόφημα εξαιρετικά αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των κρυολογημάτων, των αναπνευστικών
προβλημάτων και του επίμονου βήχα. Ανακουφίζει
από τη δυσπεψία και τον πόνο στο στομάχι. Είναι τονωτικό και διουρητικό, βοηθά στις περιπτώσεις νεφρολιθίασης.
Χρησιμοποιήστε τα άφοβα.
Στο επόμενο τεύχος και άλλα βότανα.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

16 σελ.
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ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούμε τους φίλους - αναγνώστες της εφημερίδας που επιθυμούν δημοσίευση συνεργασιών, γάμων,
αρραβώνων, γεννήσεων, βαπτίσεων,
νεκρο-λογιώνίκείμενα. φωτογραφίες)
να τις στέλνουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
nea@mosv.gr

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Επειδή επιστρέφονται εφημερίδες με την
ένδειξη “άγνωστος” η Συντακτικη 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 υποχρεώσεων του, ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να
στέλνει την εφημερίδα μας σ' όλους τους
Βρυσοχωρίτες και φίλους χωρίς περικοπές ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ στην ένθερμη
' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ συμπαράσταση σας!

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

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΤΕΜΠΛΟΥ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
- Η κ. ΚΟΥΝΑΒΟΥ – ΜΕΤΤΕΝ ΑΡΤΕΜΙΣ (Θεσ/νίκη) προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ.
- Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ (Αθήνα) προσέφερε πενήντα
(50,00) ευρώ στη μνήμη των γονέων της Μιχαήλ και Μαρίας Σταματιάδη.
- Η κ. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ – ΠΕΡΙΚΟΥ (Αθήνα) πρόσφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη Πασχάλη, Σταματίας, Άρτεμις και Ιωάννη Πασχαλιώρη.
- Η κ. ΚΥΝΙΡΗ – ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ (Γιάννενα) προσέφερε
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του αδελφού της.
- Ο κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ (Τρίκαλα) προσέφερε είκοσι
(250,00) ευρώ στη μνήμη της γιαγιάς Μαρίας Στ. Ρέμου.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
- Η κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΑΜΑ (Θεσ/νίκη) προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ.
- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ του Κων/νου (Γιάννενα) προσέφερε πενήντα
(50,00) ευρώ.
- Ανώνυμος προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ.
- Η κ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΖΑΜΠΑΚΟΥ (Ηλιοχώρι) προσέφερε είκοσι (20,00) ευρώ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
- Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΑΜΑΔΙΑΔΗ (Αθήνα) προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ
στον Άγιο Τρύφωνα στη μνήμη της ανηψιάς Κατερίνας Αν. Κόϊκου και του εξαδέλφου της Χρήστου Ν. Πασιώτη.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Στο υπ’ αριθ’ 89 φύλλο της εφημερίδας
μας και στη σελίδα 16 καταχωρήθηκαν
από λάθος ως εξής:
Α’ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
- Η κ. ΕΛΛΗ ΣΤΑΜΑΔΙΑΤΗ – ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ (Θεσ/νίκη) προσέφερε
εκατό (100,00) ευρώ στη μνήμη των
γονέων της.
ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ Διακόσια (200,00)
ευρώ.
Β’ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΥΡΑΤΣΗ

Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΑΤΣΗ (Γιάννενα) προσέφεραν εκατό
(10,00) ευρώ στη μνήμη του πατέρα
τους.
ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ:
Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΕΛΕΝΗ ΜΥΛΩΝΑ
(Θεσ/νίκη)
προσέφεραν
εκατό
(100,00) ευρώ στη μνήμη του συμπέθερου Χαράλαμπου Κυράτση.
Γ’ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΥΡΑΤΣΗ
- Ο κ. ΚΙΜΩΝ ΒΑΚΑΡΟΣ (Καλαμάτα)
προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη
μνήμη του ξαδέλφου του.
ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ τριάντα (30,00) ευρώ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ
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

ΕΙΣΦΟΡΕΣ –
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σταμάτη Σταματία

50,00

Χαντόλιος Δημήτριος του Νικολάου

50,00

Χαντόλιος Νικόλαος του Δημητρίου

50,00

Κουνάβου – Μέττεν Άρτεμις

30,00

Πασχάλης Γεώργιος

30,00

Αρβανίτη Ευαγγελία

20,00

Αρβανίτη Μαρία

20,00

Αρβανίτης Νικόλαος

20,00

Μπάρκα Βασιλική

20,00

Μπλήντας Ζήσης

20,00

Πασχάλης Χρήστος του Γεωργίου

20,00

Πασχαλιώτη-Περίκου Μαγδαληνή

20,00

Πολύζος Κων/νος

20,00

Πολύζου Αθανασία

20,00

Σγούρου Βασιλική

20,00

Στογιάννη Σταματία

20,00

Στογιάννης Βασίλειος

20,00

Καραμουσαλίδου Παρασκευή

15,00

Βαταβάλη Βασιλική

10,00

Δαλαγγέλης Κων/νος

10,00

Σουκουβέλος Γεώργιος

10,00

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 18.03.2015

Ε Ν ΙΣ Χ Υ Σ Η Σ ΥΛ Λ ΟΓ Ο Υ
Ο κ. Κυριακόπουλος Γεώργιος προσέφερε
στο σύλλογο 30,00 ευρώ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
- Ο Γεώργιος Πασχάλης (Θεσ/νίκη) προσέφερε
στο σύλλογο 50,00 ευρώ, στη μνήμη του γαμβρού
του Χρήστου Καραμήτρου.
- Η Δέσποινα Πασχάλη του Γεωργίου
(Θεσ/νίκη) προσέφερε στο σύλλογο 50,00 ευρώ
στη μνήμη του συζύγου της Χρήστου Καραμήτρου.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
-Η κ. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΣΧΑΛΗ (Ηγουμενίτσα)
προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του
Γιάννη Πασχαλίδη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Γκαράνης Σταύρος
2. Οικονόμου Ευτυχία
3. Χαντόλιος Κων/νος
4. Βακάρος Γεώργιος
5. Πουποβίνης Ευθύμιος
6. Τσιομίδης Κων/νος
7. Δημητράκης Αθανάσιος

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

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 €

