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έκδοση εφημερίδας ήταν ένας από
τους σκοπούς του Μορφωτικού Ορειβατικού Συλλόγου, από την ίδρυσή του
το 1970, όπως φαίνεται και στο καταστατικό του
(άρθρο 2 Σκοπός 14).
Στη Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου Αρθ.
πράξης 3/26 Σεπτ. 1992 αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί
ο σκοπός του καταστατικού και να εκδοθεί εφημερίδα με
τίτλο
“Τα νέα του Βρυσοχωρίου”.
Τον Ιανουάριο του 1993 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο.
Έτσι ένα όνειρο χρόνων έγινε πραγματικότητα.
Όλα τα Μέλη της Συντακτικής Επιτροπής δηλ. ο Αδαμάντιος Κουνάβος, Αδαμάντιος Τσιομίδης, Δημήτριος Κουνάβος του Αθ., Σταύρος Γκαράνης, Στέργιος Πασχάλης,
Αναστάσιος Ρέμος, Ευτυχία Οικονόμου, Κων/νος Χαντόλιος, Λάζαρος Ζαχαράκης και Ευθύμιος Πουποβίνης, που
ήταν και πρόεδρος του Μ.Ο.Σ. και υπεύθυνος για τον
Νόμο, χαρούμενοι και ευχαριστημένοι από την έκδοση, ευχηθήκαμε μεταξύ μας να αξιωθούμε και να χαρούμε την
έκδοση και του 100ού φύλλου, που τότε φάνταζε σαν
όνειρο απατηλό.
Ευχές εκφράζουμε. Και οι ευχές δεν πραγματοποιούνται πάντοτε. Να όμως που εκείνες οι ευχές πραγματοποιήθηκαν. Σαν από θαύμα!
Γιορτάζουμε σήμερα, αφού έχουμε τη χαρά να διαβάζουμε το 100ό φύλλο. Πόση συγκίνηση! Πόσες αναμνήσεις από τα 24 χρόνια που πέρασαν και την πορεία των 100
φύλλων!
Αυτή η πορεία δεν ήταν εύκολη. Αντίθετα ήταν πολύ
δύσκολη. Περισσότερο μας δυσκόλεψαν και μας πίκραναν
οι απώλειες Μελών της Συντακτικής Επιτροπής.
Χάσαμε πολύτιμους “εργάτες” της εφημερίδας, που με

Η 26η ΓΙΟΡΤΗ
ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ
ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Γράφει: Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΝΟΥ-ΤΣΟΥΜΑΝΗ

Πέρασαν είκοσι έξι (26) χρόνια
αφότου καθιερώθηκε η γιορτή της Ζαγορίσιας πίτας στο χωριό μας.
Στο ξεκίνημα οι πρώτες πίτες ήταν
μόνο πέντε (5). Σιγά-σιγά ο Μ.Ο.Σ. με
πολύ μεγάλη προσπάθεια, διοργανώνει κάθε χρόνο με επιτυχία τη γιορτή,
με τη βοήθεια των κυριών και δεσποινίδων που προσφέρουν τις πίτες.
Έτσι και φέτος το Σάββατο 19 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η 26η
Γιορτή με πρωτοπόρες τις κυρίες και
κοπέλες του χωριού και της ευρύτερης περιοχής, που προσέφεραν συνολικά εβδομήντα επτά (77) διάφορες
ευωδιαστές πίτες για να μοιραστούν
στους παρευρισκόμενους.
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γνώση, υπευθυνότητα και μεράκι δούλευαν για την έκδοσή
της, όπως τον Αδαμάντιο Δ. Κουνάβο, τον Δημήτρη Αθ.
Κουνάβο, τον Αδαμάντιο Τσιομίδη και τελευταία τον Λάμπρο Τάτση, που με το ποιητικό του ταλέντο, την ευαισθησία
του και την αγάπη του για τους ανθρώπους και τη φύση
“χρωμάτιζε” τις σελίδες της εφημερίδας με κείμενα ξεχωριστά, όμορφα, αλησμόνητα.
Χάσαμε ακόμη εξαιρετικούς συνεργάτες, όπως τον Γεώργιο Οικονόμου, τον Κώστα Κουνάβο, τον Ηλία Παπαζήση, τον Παπα-Δημήτρη Βακάρο κ.ά. Ποιόν να
πρωτοθυμηθεί κανείς!
Όμως ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο και δυσκολία ο
Μ.Ο.Σ. που έχει την ευθύνη για την έκδοση της εφημερίδας,
με πρόεδρο τον ακούραστο κ. Ευθύμιο Πουποβίνη, συνεχίζει την έκδοσή της.
Πώς να διαψεύσει άλλωστε κανείς το “ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ
ΞΕΚΙΝΗΜΑ” που ήθελε ο αείμνηστος Αδαμάντιος Κουνάβος στο πρώτο φύλλο και την υπόσχεση του Λάμπρου
Τάτση, στο κύριο άρθρο για τα 20 χρόνια της εφημερίδας
ότι “ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ”;
Και συνεχίζουμε. Με αισιοδοξία, με υπομονή και επιμονή. Γιατί το ενδιαφέρον, η ανταπόκριση και η οικονομική
υποστήριξη από τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και όχι
μόνο φανερώνουν πως υπάρχει λόγος ύπαρξης της εφημερίδας και δεν πάει χαμένος ο κόπος και ο χρόνος μας.
Όλα αυτά τα χρόνια λειτούργησε η εφημερίδα μας σαν
“γέφυρα επικοινωνίας με την πατρίδα” με τους ξενιτεμένους Βρυσοχωρίτες.
Πολλοί έμαθαν για τις ρίζες της καταγωγής τους, άνθρωποι τρίτης και τέταρτης γενιάς, επισκέφτηκαν το χωριό,
έκλαψαν συγκινημένοι στα ερείπια του πατρικού σπιτιού
και άναψαν ένα κεράκι στη μνήμη κάποιου προγόνου.
Καταγράφηκε ακόμη από εκλεκτούς συνεργάτες και
έγινε γνωστή η πλούσια πολιτιστική μας παράδοση και

κληρονομιά.
Αναδείχθηκαν τα προβλήματα που αφορούσαν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και παρουσιάστηκαν στις αρχές, ζητώντας την επίλυσή τους.
Δημοσιεύτηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες από γάμους
και βαπτίσεις, από τα οικογενειακά αρχεία, από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις εκδρομές και τις ορειβατικές εξορμήσεις που θα μείνουν μάρτυρες της ιστορίας και της ζωής
του χωριού μας.
Από τις στήλες της εφημερίδας παρουσιάστηκαν λεπτομερώς οι εργασίες για την αναστήλωση του Αγίου Χαραλάμπους, ενώ παράλληλα η ίδια εφημερίδα βοήθησε
οικονομικά, όπου μπορούσε, τη συντήρηση και τον καλλωπισμό εκκλησιών, γεφυρών, βρύσεων, πλατειών και
δρόμων.
Έγιναν ευρύτερα γνωστές οι δραστηριότητες του Συλλόγου ενώ πριν την έκδοσή της έμεναν στην αφάνεια και
ήταν γνωστές μόνο στο στενό περιβάλλον του χωριού.
Τέλος, αποφέρει στο Σύλλογο ένα σημαντικό έσοδο που
βοηθάει και ενισχύει τις πολύπλευρες δραστηριότητές του.
“Τα νέα του Βρυσοχωρίου” κυκλοφορούν σε 900 φύλλα
και εκδίδονται τέσσερις φορές το χρόνο.
Ταχυδρομούνται όχι μόνο στον Ελλαδικό χώρο, αλλά
και σε κάθε σημείο του Πλανήτη, όπου υπάρχουν Βρυσοχωρίτες και φίλοι.
Ακόμη υπάρχει και ιστοσελίδα στη διεύθυνση
www.mosv.gr.
Σήμερα για να είμαστε αισιόδοξοι για την έκδοση και τη
συνέχισή της, χρειάζεται συστηματική δουλειά, ευρύτερο
δίκτυο συνεργατών και φυσικά οικονομική ενίσχυση από
τους συνδρομητές.
Μακάρι να γιορτάσουμε την έκδοση και την κυκλοφορία πολλών-πολλών ακόμη φύλλων.
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
Αρ. Φύλλου 1
Ίδρυσης
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ Έτος1993
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
ΙανουαρΙος 1993

ΧΡΟΝΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΠΟΛΛΑ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Στις 26 Ιουλίου είναι η γιορτή της
Αγίας Παρασκευής. Στο χωριό μας
αυτή την ημέρα έχουμε το ετήσιο και πατροπαράδοτο πανηγύρι.
Ο σεβαστός και αγαπημένος μου παππούς, ο αείμνηστος Αδαμάντιος Τσιομίδης έγραφε σε παλαιότερη εφημερίδα:
“Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
ήταν και πρέπει να παραμείνει το σημαντικότερο γεγονός στη διαχρονική πορεία
του χωριού μας... Ήταν η κορυφαία εκδήλωση και λειτουργούσε ως πόλος
έλξης και σημείο αναφοράς για τους
“όπου γης Βρυσοχωρίτες”.
Παλαιότερα το πανηγύρι ήταν
3/ήμερο. Την τρίτη ημέρα όλοι οι κάτοικοι και οι οργανοπαίχτες πήγαιναν στη
Μαγούλα. Η Μαγούλα είναι μία τοποθεσία όμορφη μέσα στο δάσος.
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σελ.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΔΕΡΗ

Ο

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΔΕΡΗΣ
ήταν γιος του Αντώνη
Μπιντέρη και αδερφός του
Γιάννη και του Απόστολου, που τα γενεαλογικά τους δέντρα γράφτηκαν
στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας.

Ο Δημήτρης παντρεύτηκε τη μοναχοκόρη μιας οικογένειας, που δεν
είναι γνωστό, ούτε το όνομα της συζύγου ούτε το επίθετο και εγκαταστάθηκε στο σπίτι της.
Το σπίτι ήταν στο κέντρο του χωριού, κάτω από τον Άγιο Δημήτριο.
Ήταν μεγάλο, πέτρινο και τριώροφο.
Κάηκε από τους Γερμανούς. Στη
θέση του έκτισε άλλο σπίτι ο εγγονός
του, επίσης Δημήτρης Μπιδέρης και
αργότερα ανακαινίστηκε από τον αείμνηστο Κώστα Μπιδέρη και τη σύζυγό του Ελένη.
Η Ελένη και τα παιδιά της Δημήτρης και Θανάσης το συντηρούν με
τον καλύτερο τρόπο και είναι πραγματικά ένα στολίδι στο κέντρο του
χωριού.
Ο Γενάρχης της οικογένειας Δημήτρης Μπιντέρης του Αντωνίου,
είχε έναν γιο τον ΑΝΤΩΝΗ. Ο Αντώνης παντρεύτηκε τη ΧΡΥΣΩ ΝΙΚ. ΠΑΣΧΑΛΗ και απόκτησαν τέσσερα

παιδιά. 1) Τη ΜΑΡΙΑ 2) Την ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 3) Την ΑΝΝΑ και 4) τον ΔΗΜΗΤΡΗ.
1) Η ΜΑΡΙΑ (1884 - .........) παντρεύτηκε τον Αναστάσιο Σιαμπίρη.
Στις αρχές του 20ού αιώνα η οικογένεια εγκαταστάθηκε στη Δράμα και
αργότερα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί
ζούνε σήμερα οι απόγονοι της Μαρίας και το γενεαλογικό της δέντρο
δημοσιεύτηκε στο 88 φ. της εφημερίδας μας.
2) Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (1886-1971)
παντρεύτηκε τον Αθανάσιο Εξάρχου
και έζησε όλη της τη ζωή στο Βρυσοχώρι.
3) Η ΑΝΝΑ (1890-1917) παντρεύτηκε τον Δημήτρη Μπίρη. Απόκτησε μία κόρη τη Μαρία, σύζυγο
του Χρήστου Πασχάλη και δύο αγόρια που πέθαναν σε μικρή ηλικία.
4) Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1892 - 1971)
παντρεύτηκε την Αικατερίνη Μπέκα
και δημιούργησαν τη δική τους μεγάλη οικογένεια.
Δάσκαλος
στο
επάγγελμα,
έφευγε από το χωριό, για τις ανάγκες
της δουλειάς του, αλλά η οικογένεια
ζούσε στο Βρυσοχώρι. Σε μεγάλη
ηλικία εγκαταστάθηκε στα Γιάννενα.
Απόκτησαν έξι παιδιά τη ΧΡΥΣΩ,
την ΑΝΝΑ, τη ΜΑΡΙΑ, τον ΑΝΤΩΝΗ,

τον ΚΩΣΤΑ και τη ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
Η ΧΡΥΣΩ (1916-2003) παντρεύτηκε τον Νικόλαο Χαντόλιο και εγκαταστάθηκαν στην Ξεχασμένη της
Βέροιας.
Η ΑΝΝΑ (1921-1996) παντρεύτηκε τον Μιχάλη Πασχάλη. Το γενεαλογικό της δέντρο γράφηκε στο 45
φ. της εφημερίδας μας. Οι απόγονοί
της ζούνε σήμερα στα Γιάννινα και
στην Αθήνα.
Ο ΑΝΤΩΝΗΣ παντρεύτηκε την
Ευτέρπη Ζαχαράκη. Έζησε στην Κόνιτσα και στα Γιάννινα όπου ζούνε
και σήμερα τα παιδιά και τα εγγόνια
του.
Η ΜΑΡΙΑ (1928-1993) παντρεύτηκε τον Αναστάσιο Θεμελή από το
Φλαμπουράρι και εκεί μεγάλωσε τα
παιδιά της. Πέθανε στην Αθήνα.
Ο ΚΩΣΤΑΣ (1930-1990) παντρεύτηκε την Ελένη Σμυρναίου.
Απόκτησαν δύο παιδιά τον ΘΑΝΑΣΗ
που ζει στα Γιάννινα και τον ΔΗΜΗΤΡΗ που είναι εγκατεστημένος με
την οικογένειά του στη Γερμανία.
Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ παντρεύτηκε τον Τιμολέοντα Τζιαφά και ζει με την οικογένειά της στο Νησί των Ιωαννίνων.
Το γενεαλογικό δέντρο του Δημήτρη Μπιδέρη του Αντωνίου σχηματίζεται ως εξής:

Φωτογρ. Ο Δημήτρης Μπιδέρης με τα παιδιά και τα εγγόνια του
Βρυσοχώρι 26-7-1952
Από αριστερά: Δημήτρης Αντ. Μπιδέρης στην αγκαλιά του η εγγονή του Χαϊδούλα Μ. Πασχάλη, Αικατερίνη ΜπέκαΜπιδέρη στην αγκαλιά της ο Χρήστος Μ. Πασχάλης, Χρύσω Μπιδέρη Χαντόλιου, Μιχάλης Πασχάλης στην αγκαλιά του
ο Άλκης Μ. Πασχάλης, Άννα Μπιδέρη - Πασχάλη, στην αγκαλιά της ο Γεώργιος Σίγκας (συγγενής), Βασιλική Μπιδέρη,
πίσω Νίκος Μ. Πασχάλης, Κώστας Χαντόλιος, Αντώνης Μπιδέρης, Μαρία Μπιδέρη - Θεμελή, Κώστας Μπιδέρης και
η Νίκη Εξάρχου εγγονή της Αικατερίνης Μπιδέρη-Εξάρχου.

“Ενθύμιον
οικογενειακής φωτογράφισης μετά των πεθερικών μου και γυναικαδέρφης μου χρυσής εις πανήγυριν Αγίας Παρασκευής
Βρυσοχώρι τη 26/7/1952”
Από το αρχείο του Μιχάλη Ν. Πασχάλη
Τη φωτ. έδωσε στο ΜΟΣ ο γιος του Νίκος.
Από αριστερά
Δημήτριος Μπιδέρηςστην αγκαλιά του η Χαϊδούλα Μ. Πασχάλη
Αικατερίνη Δ. Μπιδέρη
στην αγκαλιά της ο Χρήστος Μ. Πασχάλης
Χρύσω Ν. Χαντόλιου (το γένος Δ. Μπιδέρη)
Μιχάλης Ν. Πασχάλης
στην αγκαλιά τους ο Άλκης Μ. Πασχάλης
Άννα Μ. Πασχάλη (το γένος Δ. Μπιδέρη)
στην αγκαλιά της ο Γεώργιος Θ. Σίγκας
Βασιλική Δ. Μπιδέρη
Όρθιοι
Νίκος Μ. Πασχάλης, Κώστας Ν. Χαντόλιος, Αντώνης Δ. Μπιδέρης,
Μαρία Δ. Μπιδέρη - Θεμελή, Κώστας Δ. Μπιδέρης και η Νίκη Θ.
Εξάρχου.
Φωτό Σίγκας - Ιωάννινα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΝΤΕΡΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ

Χρύσω Ν. Πασχάλη
ΜΑΡΙΑ (1884 -)
Αναστάσιος Σιαμπίρης
Οι απόγονοι
γράφτηκαν στο 98 Φ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (1886 -1971)

Αθανάσιος Εξάρχου

ΑΝΝΑ (1890 -1917)

Δημήτριος Μπίρης

Οι απόγονοι
γράφτηκαν στο 41Φ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(1892 -1971)

Αικατερίνη Μπέκα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΙΑ (1928 - 1993)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΕΦΗ)

ΝΙΚΟΣ (1905 -)

ΧΡΥΣΩ (1916 -2003)
Νικ. Χαντόλιος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1913 -1972)
Δέσποινα Μπιζιακίδου

ΑΝΤΩΝΗΣ (1927 - 2013)
Ευτέρπη Ζαχαράκη

ΚΩΣΤΑΣ (1930 -1990)

Ελένη Σμυρναίου

Τιμολέων Τζιαφάς

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Αθανασία Γκούνη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Λαϊλά

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ολγα Στάμου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σαμπρίνα Kongard

(Κωνσταντίνα
Μουζδράκα)

ΕΥΤΕΡΠΗ

ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ

Χρύσα Στεργίου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΕΝΑ - ΣΟΦΙΑ

ΘΩΜΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Μαρία Χρ, Πασχάλη

Οι απόγονοι
γράφτηκαν στο 42Φ

ΑΝΝΑ (1921 -1996)

Μιχάλης Πασχάλης
Οι απόγονοι
γράφτηκαν στο 45Φ

Αναστάσιος Θεμελής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-

ΜΑξΙΜΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΑπΟ ΤΟ ΤΟπΙΚΟ ΚΑΙ ΔηΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜβΟΥλΙΟ
Επιμέλεια: ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ και ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Τ

ην Κυριακή 30 Ιουλίου 2017 η πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Βρυσοχωρίου του
Δήμου Ζαγορίου, μέλος της
Διαχειριστικής Επιτροπής του
Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, τέλεσε στον
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου το

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Βρυσοχωρίου
του Δήμου Ζαγορίου, μέλος
της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

προσκαλεί
παλαιούς και νέους υποτρόφους του Κληροδοτήματος, συγχωριανούς και
φίλους στο Ιερατικό Μνημόσυνο που θα γίνει την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017
(όρος απαράβατος της διαθήκης του Ευεργέτη, ημέρα
θανάτου της μητέρας του)
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βρυσοχωρίου, υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής των
γονέων του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και
ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ των προγόνων
και συγγενών τους ανιόντων
και κατιόντων.

ετήσιο τακτικό ιερατικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του Ευεργέτη.
Στην τελετή του μνημοσύνου
χοροστάτησε ο αιδεσιμότατος
πατήρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
με ιεροψάλτη τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ
ΚΩΝ. ΒΑΚΑΡΟ. Ο πρόεδρος
του Συλλόγου κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ μετά την τέλεση
του μνημοσύνου αναφέρθηκε
στη βιογραφία του Μεγάλου
Ευεργέρτη και το σκοπό της
ευεργεσίας του. Εξέφρασε κατ'
επανάληψη το παράπονο για την
απουσία αρκετών παιδιών που
λαμβάνουν υποτροφία.
Το μνημόσυνο του μηνός

Αυγούστου αυτό το σκοπό είχε
όταν καθιερώθηκε. Να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι λόγω διακοπών καθ'
όσον στις 8 Νοεμβρίου το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής των γονέων του (είναι
το μόνο που στη διαθήκη του
απαιτεί ο ευεργέτης) είναι
κάπως δύσκολη η συμμετοχή
(Σχολεία - καθημερινή κ.λ.π.).
Θα πρέπει όλοι μας να προτρέπουμε τα παιδιά μας να παρευρίσκονται στο μνημόσυνο,
να γνωρίζουν το βιογραφικό του
ευεργέτη και με τη συμμετοχή
τιμούνε τον ίδιο και τους προγόνους του.Μετά τη θεία λειτουργία στο προαύλιο της εκκλησίας
προσφέρθηκαν τα καθιερωμένα
κόλυβα και αρτίδια. Ακολού-

θησε επιμνημόσυνη δέηση στην
προτομή του ευεργέτη και κατάθεση στεφάνων από την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας κ.
ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ-ΚΥΡΑΤΣΗ και τον έφορα εκδηλώσεων του Συλλόγου κ.
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΡΚΑ.
Ακολούθησε μικρή δεξίωση
στην καφέ-ταβέρνα του ΚΩΣΤΑ
ΣΙΑΜΠΙΡΗ, όπου η Επιτροπή
του Κληροδοτήματος προσέφερε καφέ, κονιάκ και βουτήματα.
Το Βρυσοχώρι τίμησε και
φέτος με τη σεμνή αυτή τελετή
τη μνήμη του Ευεργέτη μας και
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη για
την πατριωτική του προσφορά.

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Η πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, με τη σύμφωνη γνώμη του Μ.Ο.Σ. της Συντακτικής και Εκκλησιαστικής Επιτροπής

Προσκαλεί
τους απανταχού παλαιούς και νέους υποτρόφους του Κληροδοτήματος, συγχωριανούς και φίλους σε ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 (μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της μητέρας του ευεργέτη, για την αντιμετώπιση αναγκών σε αίμα των συγχωριανών μας.
Η Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ευελπιστούμε η συμμετοχή
να τελεσφορήσει όπως γίνεται κάθε χρόνο.

ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες στην Αντιπρόεδρο του Συλλόγου κ. Βασιλική Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπούλου κιν. 6947042559 στον Γραμματέα κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ κιν. 6946317507 και στον Έφορα εκδηλώσεων κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ηλία ΜΠΑΡΚΑ κιν. 6942653893.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου μας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων εκτελέστηκαν τα ακόλουθα έργα:
- Καθαρίστηκε η 25η επαρχιακή οδός από Γυφτόκαμπο έως Βρυσοχώρι από κλαριά που έκαναν δύσκολη την ορατότητα
στους διερχόμενους οδηγούς και ορισμένα κομμάτια με άσφαλτο.
- Καθαρίστηκαν οι δασικοί δρόμοι από κατολισθήσεις, και μετά από πολλά χρόνια αντιπυρική ζώνη από Μαγούλα έως
Μπάλτα.
- Έγινε τσιμεντόστρωση 30 μέτρων και 45 μέτρων από οικία Ευθυμίου Πουποβίνη προς 25η Επαρχιακή Οδό και από
θέση Ζιούπα προς Αγία Παρασκευή αντίστοιχα.
- Έγινε κοπή αγριόχορτων εντός του οικισμού.
Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια, το Δήμο μας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

www.mosv.gr

και οι φωτογραφίες της εφημερίδας
μας θα εμφανιστούν έγχρωμες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΚΕΙΜΕΝΑ - ΓΑΜΟΥΣ - ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Κ.Λ.Π, ΝΑ
ΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ: nea@mosv.gr και στο: m.poupovini@gmail.com
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΟΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΠΙΤΕΣ
ΤΗΣ 26ης ΓΙΟΡΤΗΣ
ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ
Παραθέτουμε τα ονόματα των Κυριών και Δεσποινίδων που πρροσφέρανε τις πίτες
με τη σειρά που παραδόθηκαν στην Επιτροπή παραλαβής.

Μαριάνθη Καραγιαννοπούλου

Ευαγγελία Πασχάλη

Βασιλική Δρομπολιανούδη -

Δέσποινα Νούτσου - Γιαννούση

Καραγιαννοπούλου

Ανδρονίκη Σταλίκα
Στέλλα Πασχαλιώρη -

Αλεξάνδρεια Ημαθ.

Κουλιού Αλεξανάνδρεια

Περσεφόνη Καραγιαννοπούλου

Χρυσούλα Κοπατσάρη -

Ευανθία Καραγιαννοπούλου

Παπαποστόλου Βέροια

Λευκοθέα Τσιομίδου του Αναστ.

Χρυσούλα Λιάρου του Αριστο.

Αλκμήνη Βακάρου του Στέργ.

Αμπελιά Ιωαννίνων

Ζωή Βακάρου του Στεργ.

Ελένη Κουκουστρίκα - Κυράτση

Ευαγγελία Μπιζάκη

Σταματία Μέμου του Χρυσοσ.

Ζωή Δράκου

Χρύσα Σιώκα - Κυρίτση

Ελισσάβετ Μισαηλίδη

Κατερίνα Κυρίτση

Χαρίκλεια Καραγιάννη

Βούλα Τσιούρβα Μακρυχώρι
Λάρισας

Ζανέτα Κορέτα
Κωνσταντίνα Σιαμπίρη Αθήνα
Νικολίνα Βούρβου

Τσεπέλοβο

Λεωνέλα Βούρβου

Τσεπέλοβο

Δέσποινα Μπάρκα
Αικατερίνη Μπάρκα του Ηλία
Θεοδώρα Γκιτσιούδη - Τσιομίδου
Χρύσα Τσιομίδου Παπαθεμιστοκλέους
Ευτυχία Οικονόμου Γεωργοπούλου
Αθηνά Οικονόμου - Πασχάλη
Μάγδα Μυλωνά - Δημητράκη
Σταματία Σιαμπίρη του Ευαγγ.
Δέσποινα Πασχάλη του Γεωργ.
Εβελίνα Γκόγκου
Κατερίνα Πεπόνη
Σπυριδούλα Κασσαβέτη
Αικατερίνα Σταμάτη - Σιγάλα

Χαϊδούλα Πουποβίνη
Καλλιόπη Στυλίδου - Πουποβίνη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ
Νεόκαστρο Ημαθίας
Αντωνία Στασινού
Πεδινή Ιωαννίνων
Δήμητρα Σλατίντση - Βακάρου
Αμαλία Λεοντάρη
Ανατολή Ιωαννίνων
Αλέκα Σιαμπίρη - ΠίσπαΒέροια
Μικαέλα Πίσπα - Μάρτου
Βέροια
Ιφιγένεια ΠαπανικολάουΗλιοχώρι
Αγγελική Καφέτσιου

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 ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ

Νικολέτα Δρομπολιανούδη

Στέλλα Τάτση

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ηλιοχώρι

Μίνα ΚαφέτσιουΗλιοχώρι
Μαριάνθη Ζαμπάκου
Βρυσοχώρι - Ηλιοχώρι
Μαρία Ναστούλη

Νίκη Εξάρχου

Κοτσανόπουλο Πρεβέζης

Κατερίνα Πρόϊου του Θεμιστοκλή

Γεωργία Καρβούνη

Λάϊστα

Σοφία Πρόϊου

Αλεξάνδρα Στούερ

Ηλιοχώρι

Σοφία Πρόϊου του Δημητρίου

Κέλλυ Κωνσταντινίδου Ηλιοχώρι

Παναγιώτα Αηδώνη - Νότη

Χαρίκλεια Ήλου Ηλιοχώρι

Νικολέτα Νότη

Κωνσταντινιά Ντουμάζου

Σουλτάνα Νότη

Ελεύθερο Κονίτσης

Σταυρούλα Σιώκα - Δογορίτη

Θεοδώρα Τσιρώνη

Χαρίκλεια Σιώκα

Ελεύθερο Κονίτσης

Φράνσις Γκαράνη

Ιφιγένεια Χατζηστεργίου -

Αντωνία Δημητράκη

Κοντογιάννη

Ανδρομάχη Κουνάβου

Χατζηστεργίου - Κάλφα Δήμητρα

Δέσποινα Σιαμπίρη του Κων/νου

Νεάπολη Κοζάνης

Αφροδίτη Ζηκοπούλου - Σιαμπίρη

Αικατερίνη Μπάρκα

Ηλιοχώρι

1. DREAM STROM. Γεώργιος Ιωά. Βακάρος
και Γεράσιμος Βούλγαρης. Ιωάννινα.
2. ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ Κωνσταντίνος Ευάγ.
Σιαμπίρης Βρυσοχώρι.
3. ΨΗΣΤΑΡΙΑ “ΑΛΕΚΟΣ” Κρυφοβό Ιωαννίνων
4. ΑΜΑΝΙΤΗΣ - ΓΚΡΟΪΔΗΣ Συγκρότημα κατοικιών Κήποι Ζαγορίου

Β’ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟ ΑΓΟΡΑ
1. Κωνσταντίνος Σιαμπίρης Καφέ - Ψησταριά
Βρυσοχώρι
2. Δέσποινα Μπάρκα Γλυκά Βρυσοχώρι
3. Αφοί Πρόϊου Εμπορία κρεάτων Αλεξάνδρεια Ημαθίας
4. Δήμητρα Σλατίντσι - Βακάρου Ιωάννινα
5. Αθανάσιο Καλότση. Αναψυκτικά - Γκαζόζες Αλεξάνδρεια Ημαθίας
6. Βασίλειο Κων/νου Πασχαλιώρη Φαρμακείο Αλεξάνδρεια Ημαθίας
7. Σωκράτη Μπανιά Χρώματα Ιωάννινα
8. Αρχοντικό “ΖΑΡΚΑΔΑ” Μονοδένδρι Ζαγορίου
9. Χρήστο Γεωργ. ΒΑΚΑΡΟ Ράφτινγκ κ.λ.π.
Ιωάννινα.
Γ’ ΣΤΟΥΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ σε όλη την Ελλάδα που βοήθησαν και διέθεσαν Λαχνούς
για τη Λαχειοφόρο αγορά.
Δ’ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ που
προμηθεύτηκαν Λαχνούς.

Ε’ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ
ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
1. Βασιλική Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπούλου
2. Σταματία Χρυσ. Μέμου
3. Χρύσα Τσιομίδου - Παπαθεμιστοκλέους
4. Λευκοθέα Αναστ. Τσιομίδου
5. Δήμητρα Βακάρου
6.Αλεξάνδρα Σιαμπίρη του Ιωάννου
7.Αλεξάνδρα Πασχάλη του Χρήστου.

ΣΤ’ ΣΤΙΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΠΟΥ
ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΛΑΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
1. Λεωνέλα Βούρβου
2. Δήμητρα Βούρβου
3. Αλεξάνδρα Ιωά. Σιαμπίρη
4. Κατερίνα Πεπόνη
5. Σοφία Πρόϊου
6. Αλεξάνδρα Χρήσ. Πασχάλη
Και ΤΕΛΟΣ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στις
Κυρίες και Δεσποινίδες που προσέφεραν τις
πίτες, διότι σε αυτές οφείλεται η επιτυχία της
Γιορτής.
Υ.Γ. Εάν μας διαφεύγουν κάποια ονόματα ζητάμε ταπεινά ΣΥΓΓΝΩΜΗ.

ΑΠΟΝΟΜΗ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου όπως κάθε χρόνο
στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, έτσι
και φέτος απένειμε αναμνηστικά Διπλώματα στους παρακάτω επιτυχόντες μαθητές
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ στις πανελλήνιες εξετάσεις
το 2016-2017 και έχουν καταγωγή από το
Βρυσοχώρι.
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΔΑΒΑΝΗ του Γεωργίου και της Δέσποινας Γκαράνη (εγγονή
του Ιωάννη Γκαράνη) για την επιτυχία της
στην Οδοντιατρική Σχολή του Παν/μίου
Αθηνών.
- ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΙΔΕΡΗ του Αποστόλου
και της Αικατερίνης (εγγονός του Χρήστου
και της Ευδοξίας Μπιδέρη) για την επιτυχία
του στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του
Αριστοτελείου Παν/μίου Θράκης
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΔΟΓΟΡΙΤΗ του Πέτρου
και της Σταυρούλας (εγγονός του Γεωργίου
Σιώκα και Χαρίκλειας Γκαράνη) για την επιτυχία του στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Πειραιά.
- ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ του Δήμου
και της Μαρίας (εγγονή του Γεωργίου Κρανάσιου και Αγγελικής Τσουμάνη) για την
επιτυχία της στο Παιδαγωγικό Τμήμα του
Παν/μίου Ιωαννίνων.
- ΕΛΕΝΑ - ΣΟΦΙΑ ΜΠΙΔΕΡΗ του Δημητρίου και της Σαμπρίνας (εγγονή του Δημητρίου και της Αικατερίνης Μπιδέρη) για
την επιτυχία της στη Νομική Σχολή του
Παν/μίου Mainz της Γερμανίας.

Η ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δεν πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που ήταν
προγραμματισμένη για το Σάββατο 12 Αυγούστου 2017 λόγω μή απαρτίας.
Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα
γραφεία του Συλλόγου Σαμουήλ και Πινδάρου Γωνία στα Γιάννενα την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11.00.
Η παρουσία όλων των μελών του Συλλόγου και των κατοίκων είναι απαραίτητη
για να συζητηθούν ευρύτερα όλα τα θέματα
και να ληφθούν σωστές αποφάσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους να παρευρεθούν την
Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19
μ.μ. στην αίθουσα του Συλόγου Σαμουήλ
και Πινδάρου Γωνία στα Γιάννενα για την
εγγραφή και συνέχιση των χορευτικών ομίλων. Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη
για το μέλλον των Χορευτικών Ομίλων. Εγγραφή - εκμάθηση ΔΩΡΕΑΝ
Το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
όλους τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν με την ομάδα μας στο μίνι πρωτάθλημα (19η καλοκαιρινή ποδοσφαιρική
συνάντηση Ζαγορίου 2017) το Σάββατο 4
Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 στα Γραφεία του Συλλόγου Σαμουήλ και Πινδάρου
Γωνία στα Γιάννενα για διαλογική συζήτηση
και απονομή αναμνηστικών.
Το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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ΕπΙΜΕλΕΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ βΑΚΑΡΟΥ ΚΑΙ
ΕΥθΥΜΙΟΥ πΟΥπΟβΙΝη

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Λόγω πολλών υποχρεώσεων του Ιερέα μας το
καλοκαίρι, στα τρία χωριά της ενορίας του (Βρυσοχώρι - Ηλιοχώρι - Σκαμνέλι) δεν μπορέσαμε να
λειτουργήσουμε σε όλα τα εξωκλήσια του χωριού
μας. Για να λειτουργήσουμε στα εξωκλήσια την
ημέρα της γιορτής τους, δεν εξυπηρετούν οι αγροτικοί δρόμοι.
Λειτουργήσαμε μόνο στα ακόλουθα:
- ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ του Αγίου Πνεύματος
στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος στην τοποθεσία
Γκρόνιτσα.
- Σάββατο 24 ΙΟΥΝΙΟΥ στο εξωκλήσι
του Αγίου Τρύφωνα, ανακαινισμένο, χτισμένο στην

τοποθεσία Σκαρβένα, κοντά στην επαρχιακή οδό
προς Γέφυρα Αώου, Παλαιοσέλι, Κόνιτσα, όπου η
οικογένεια ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΜΠΙΡΗ τέλεσε αρτοκλασία καθόσον το εξωκλήσι συντηρούνταν από
κτίσεώς του από αυτή την οικογένεια.
- ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ, πανηγύρι Αγίας
Παρασκευής, πλήρες ανακαινισμένο εκκλησάκι
στο μονοπάτι προς Αλάκο, Νεραϊδόβρυση, Τσουκαρόσια - Γκαμήλα - Μονή Στομίου - Κόνιτσα.
- ΤΡΙΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Κοινή θεία λειτουργία (Βρυσοχώρι - Ηλιοχώρι) στο εξωκλήσι της Άνω
Παναγίας, κτισμένο επί της 25ης Επαρχιακής οδού

Βρυσοχώρι - Γιάννενα.
Να ευχαριστήσουμε θερμά:
- τον πατέρα ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ για την προσπάθεια που καταβάλλει για να εξυπηρετήσει και
τα τρία χωριά
- τους Ιεροψάλτες κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΚΑΡΟ και ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
- τους συγχωριανούς, τους φίλους και Ηλιοχωρίτες που συμμετείχαν σε αυτές τις θείες λειτουργίες.
Του χρόνου ο πανάγαθος θεός να μας αξιώσει
να λειτουργήσουμε σε όλες τις εκκλησίες μας και
τα εξωκλήσια που είναι έντεκα (11) τον αριθμό.

Αγιο Τρύφωνα

Αγία Τριάδα

Αγία Παρασκευή

Ανω Παναγία

“Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ”

Από την Λυχνία ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ

Ο Φούριος Κάμιλλος ήταν Ρωμαίος
στρατηγός του 4ου αιώνα μ.Χ. Τον καιρό
που πολιορκούσε την πόλη Φαλέριο,
ένας δάσκαλος απ’ αυτή την πόλη έβγαλε
τους μαθητές του από την φρουρούμενη
πόλη με την πρόφαση ότι τους πάει περίπατο. Στην πραγματικότητα όμως τους
πήγε στον Κάμιλλο, για να πάρει αμοιβή!
Ο Κάμιλλος όμως αντί να κρατήσει τα
παιδιά (ως ομήρους), συνέλαβε τον προδότη δάσκαλο, λέγοντάς του:
- “Μάθε ότι δεν κάνω πόλεμο με τα
παιδιά, αλλά τους ένοπλους άνδρες.
Ύστερα ειδοποίησε τους γονείς των παιδιών να έρθουν να τα πάρουν. Εκείνοι
έκπληκτοι, αλλά και γεμάτοι ευγνωμοσύνη, άνοιξαν τις πύλες της πόλεως στον
Κάμιλλο και τον χαιρέτησαν σαν σύμμαχο! Γνωρίσουμε, βέβαια ότι οι ειδωλολάτρες δεν είχαν πάντοτε ήθος
ανάλογο με εκείνο του Ρωμαίου στρατηγού! Αντιθέτως, πολλοί, πολλές φορές,
ήταν υποδουλωμένοι σε αισχρά ή εγκληματικά πάθη.
Πώς εξηγείται, τότε, η έντιμη, και σε

ορισμένες περιπτώσεις ενάρετη διαγωγή
των προ Χριστού αλλά και των μετά Χριστόν ειδωλολατρών;
Την απάντηση μας την δίδει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος.
• Ενώπιον του Θεού δεν δικαιώνονται οι ακροατές του νόμου (δηλ. των εντολών), αλλά εκείνοι οι οποίοι τηρούν το
νόμο.
Όσο για τα άλλα έθνη (τους ειδωλολάτρες) που δεν γνωρίζουν το νόμο,
εφαρμόζουν (πολλές φορές) από μόνοι
τους το νόμο.
Δείχνουν έτσι ότι οι εντολές του
νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους
και σ’ αυτό συμφωνεί και η συνείδησή
τους, που η φωνή της τους τύπτει ή τους
επαινεί ανάλογα με την διαγωγή τους.
Βλέπουμε δηλαδή, ότι ο Θεός έκανε
τον άνθρωπο αυτάρκη (δηλ. ικανό) για
την εκλογή της αρετής και την αποφυγή
της κακίας. Και αυτή είναι η απάντηση σε
εκείνους που λένε: Γιατί, λοιπόν, ήρθε
τώρα ο ΧΡΙΣΤΟΣ; Και που ήταν οι εκδηλώσεις της μεγάλης του πρόνοιας

Επιμέλεια Γ. Κ. ΒΑΚΑΡΟΣ

(=φροντίδας) τον προηγούμενο καιρό
(πριν την Ενανθρώπησή Του);
“Και τώρα και πριν την χορήγηση του
νόμου το ανθρώπινο γένος απολάμβανε
την Πρόνοια του Θεού” (Αγ. Ιωάννης
Χρυσόστομος).
Βέβαια, εμείς ως χριστιανοί, μπορούμε (και πρέπει) να κάνουμε ασυγκρίτως περισσότερα από όσα έκαναν ή
κάνουν οι μη χριστιανοί είτε προ Χριστού,
είτε μετά Χριστόν.
Γιατί έχουμε πλέον τον ασφαλή νόμο
του Ευαγγελίου. Και επιπλέον την Χάρη
των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας
μας που μας καθιστά ικανούς ακόμη για
την αγιότητα.
Ότι έτσι έχουν τα πράγματα, φαίνεται
στην ζωή όλων των Αγίων της Εκκλησίας, οι οποίοι όπως ο Απόστολος Παύλος, δεν λογάριασαν κόπους και μόχθους
προκειμένου “να κερδίσουν τον Χριστό”
στην παρούσα ζωή και στην αιωνιότητα.
Και εμείς λοιπόν αν βαδίσουμε στα
ίχνη τους θα έχουμε ανάλογη πορεία και
κατάληξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Όσοι χωριανοί μας ή φίλοι του χωριού μας
θέλουν και μπορούν να Βοηθήσουν οικονομικά για την αποπεράτωση της αναστήλωσης
του ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και θέλουν τραπεζική απόδειξη για φορολογική χρήση, ο
αριθμός τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική
Τράπεζα Ελλάδος είναι:
Αριθ. Λογ/σμού 359/001102-93.
ΙΒΑΝ Λογ/σμού GR
3701103590000035900110293
Δικαιούχος: I. Ν. Αγίου Χαραλάμπους
Βρυσοχωρίου

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή
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EKΔηλΩΣΕΙΣ
Εκεί οι χωριανοί έψηναν και χόρευαν. Τελείωνε η ημέρα και το πανηγύρι, με τα παλληκάρια του χωριού και
τους επισκέπτες, να χορεύουν το “πώς
στουμπίζουν το πιπέρι”.
Φέτος το πανηγύρι έγινε μόνο μία
ημέρα. Εγώ αυτή την ημέρα ξύπνησα
νωρίς, γύρω στις 7 το πρωί. Ετοιμάστηκα όλο χαρά και με την οικογένειά
μου πήγαμε στο γραφικό εξωκλήσι της
Αγίας Παρασκευής.
Εκεί συναντήσαμε φίλους, συγγενείς
και άλλους επισκέπτες από διάφορα
μέρη, που ήρθαν για τη γιορτή.
Με ευλάβεια παρακολούθησα τη
θεία λειτουργία και την υπαίθρια παράκληση, όπως και όλος ο κόσμος. Όταν
τελείωσε η παράκληση ο ιερέας, ο κύριος Θύμιος, οι επίτροποι και οι ψάλτες
άρχισαν να χορεύουν. Μετά πήραμε
όλοι θέση για την καθιερωμένη φωτογραφία.
Οι επισκέψεις στα σπίτια του Πέρα
Μαχαλά, κράτησαν ως το μεσημέρι.
Ήταν πολύ ευχάριστες και τηρήθηκαν
όλα τα ήθη και τα έθιμα.
Το απόγευμα κατά τις 8.30 άρχισε ο
χορός στην πλατεία του χωριού, ενώ
σιγά - σιγά γέμισαν με κόσμο όλα τα
τραπέζια. Όλοι χορέψαμε με κέφι και με
πολύ χαρά.
Μετά τα μεσάνυχτα φύγαμε για το
σπίτι μας χαρούμενοι και ευχαριστημένοι. Ήταν μία πολύ όμορφη μέρα η σημερινή. Διασκεδάσαμε, παίξαμε,
συναντήσαμε φίλους και θα μου μείνει
αξέχαστη.

ΓΡΑΦΕΙ
Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΑΝΑΣΤ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ

Αναμνηστική

στην Αγία Παρασκευή

Παιδάκια στην

Αγία Παρασκευή

Αδαμάντιος Αν. Τσιομίδης
Ο Αδαμάντιος είναι γιος του
Αναστάσιου Τσιομίδη και
της Θεοδώρας Γκιτσιούδη Τσιομίδη. Φέτος είναι μαθητής της Στ’ Δημοτικού.
Πράγματι το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής ήταν και είναι “το σημαντικότερο γεγονός του χωριού μας”
Αδαμάντιε. Φέτος ο κόσμος χόρεψε με
κέφι, διασκέδασε, τηρήθηκαν όλα τα
ήθη και έθιμα, βοήθησε σε αυτό και ο
καλός καιρός και όλοι χάρηκαν και ευχαριστήθηκαν.
Για μας τους μεγαλύτερους σε ηλικία, το παραδοσιακό μας πανηγύρι έχει
αφήσει νοσταλγικές μνήμες, βιώματα
και αναμνήσεις.
Στα χρόνια της νιότης μας ξενυ-

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Στην αυλή του Εξάρχου
χτούσαμε χορεύοντας. Μάλιστα τη δεύτερη μέρα, εκεί στο χάραμα, η αείμνηστη Αναστασία Πασχάλη, μας έφερνε
και μας πρόσφερε ζεστή-ζεστή μία
αλευρόπιτα. Ήταν η πιο νόστιμη αλευ-

Στην αυλή του Καραγιαννόπουλου

ρόπιτα του κόσμου! Έπειτα φεύγαμε για
τα σπίτια μας.
Από το 1964, την τρίτη ημέρα, δηλαδή στις 28-7, όλοι οι χωριανοί και οι
οργανοπαίχτες μαζί, συνεχίζαμε το

Στην αυλή του Ρέμου

γλέντι στη Μαφούλα.
Τώρα καμαρώνουμε τους νέους, τα
παιδιά και τα εγγόνια μας, αλλά μελαγχολούμε και λίγο Αδαμάντιε.
Πώς να μη μελαγχολήσεις, να μη
συγκινηθείς, να μη δακρύσεις, όταν
ακούς το “αρχοντόπουλο, την αγγινάρα,
το χαλασιά μου, Αμάν θ’ αφήσω γένια
και μαλλιά, τη Βασιλαρχόντισσα” και
άλλα τραγούδια που χόρευαν πάντοτε,
αγαπημένοι και αλησμόνητοι άνθρωποι,
που έχουν φύγει για πάντα;
Στο προαύλιο της Αγίας Παρασκευής δεν συναντήσαμε πια όλους
τους φίλους και τις φίλες μας και πολλούς συγγενείς. Στο πεζούλι μετρήσαμε
φέτος πολλές άδειες θέσεις. Μας λείπουν αυτοί οι άνθρωποι και η απουσία
τους μας πονάει πολύ μικρέ μου φίλε
Αδαμάντιε.
Ευχάριστο και αισιόδοξο μήνυμα
είναι πως, δεκάδες παιδιά και νέοι κάθε
ηλικίας, αλλά και όλοι οι επισκέπτες και
οι χωριανοί χόρεψαν, ευχαριστήθηκαν,
διασκέδασαν κι έζησαν μία ξεχωριστή
ημέρα. Όπως και εσύ άλλωστε Αδαμάντιε.
Έτσι η συμμετοχή, το κέφι και η ζωντάνια τόσων νέων ανθρώπων μας επιτρέπει να ελπίζουμε, να αισιοδοξούμε
και να ευχόμαστε το πανηγύρι να έχει
μέλλον και να πραγματοποιείται κάθε
χρόνο με μεγάλη επιτυχία. Καλή αντάμωση και το 2018 στην Αγία Παρασκευή.

Ευτυχία Οικονόμου
Γεωργοπούλου

Στην αυλή του Πουποβίνη
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ΔΙΑΦΟΡΑ θΕΜΑΤΑ

SUDOKU

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από
το 1 έως το 9. Κάθε οριζόντια και κάθετη
γραμμή και κάθε περιοχή με 3Χ3 τετράγωνα
πρέπει να περιέχουν μια φορά κάθε αριθμό
από το 1 έως το 9. Άλλωστε το SUDOKU σημαίνει ακριβώς αυτό. Μοναδικός αριθμός
ανά τετράγωνο και ανά σειρά.
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1. Τέσσερα καλογεράκια το ένα τ’ άλλο κυνηγούν και δεν φτάνουν ποτέ.
2. Άγκαθο, καλάγκαθο καλαγκαθένιο το μαντρί και κόκκινα τα γίδια.
3. Χίλιοι μύριοι καλόγεροι σ’ ένα ράσο τυλιγμένο.
4. Χίλια, μίλια πήγαιναν τους έπιακαν, τους έδειραν, τ’ όνομά τους τ’ άλ-

λαξαν.
5. Την ημέρα δούλα, τη νύχτα κυρά.
6. Εκεί που στέκεις έστεκα και κει που στέκω θα σταθείς.
7. Την αυγή με τέσσερα, το μεσημέρι με δύο και το βράδυ με τρία.
8. Τα βουνά χιονίσανε, οι μύλοι ξεριζώθηκαν, τα δύο γίναν τρία.
9. Ποιός πέθανε χωρίς να γεννηθεί;
10. Τέσσερα καλογεράκια σ’ ένα γκρεμό γύριζαν το ένα τ’ άλλο δεν το
φτάνει.
11. Νάτο, νάτο κι έρχεται κι από τη γη δε φαίνεται.
12. Η μάνα μου με γέννησε κι ο φώσφορος με τρέφει κι αν με βαρέσει η
μάνα μου στα κλάματα πεθαίνω.

ΛΥΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛ.11

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
- Το κακό που στην αρχή
μένει ατιμώρητο, αυξάνεται
και χειροτερεύει.
Αίσωπας

- Τίποτε καλό δεν κερδίζεται
χωρίς κόπο.
Ευριπίδης

- Η αρχή δεν είναι μόνο το
ήμισυ του παντός, αλλά διαγράφει και το τέλος.
Πολύβιος

- Είναι λυπηρό να ομιλείς
καλά και στα έργα να πέφτεις
έξω.
Σοφοκλής

- Η σωφροσύνη του πατέρα
είναι η καλύτερη συμβουλή
για τα παιδιά.
Δημόκριτος
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Λύση στη σελίδα 11

ξΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΓΡΙΦΟΥΣ
(Μπορείς να το βρεις;)

1. Τι είναι αυτό που διαρκώς είναι πίσω από την
ώρα;
2. Τι δεν μπορείς να δεις κι όμως είναι πάντα
μπροστά σου;
3. Τι είναι αυτό που ο καθένας το δίνει αλλά λίγοι
το παίρνουν;
4. Τι είναι αυτό που και αν είναι μαύρο, έκανε
και κάνει πολλά για να φωτίσει τον κόσμο;
5. Πως μπορείς να διατηρήσεις τα βιβλία σου με
τέσσερις λέξεις;
6. Πως μπορείς να μάθεις τι αξία έχουν τα χρήματα;
7. Ποια 6 γράμματα μεταβάλλουν το παιδί σε
άντρα;

Η λύση στη σελ.11

- Τίποτε δεν ταιριάζει τόσο
στη δημοκρατία, όσο η φροντίδα για την ισότητα και τη δικαιοσύνη.
Δημοσθένης

- Άριστη δημοκρατία είναι
εκείνη που δεν έχει ούτε
πολύ πλούσιους, ούτε πολύ
φτωχούς πολίτες.
Θαλής

- Ευχάριστη είναι η ζωή, εκεί
όπου για όλους ισχύει δικαιοσύνη και ισότητα.
Σόλωνας

- Η ελευθερία είναι ισάξια με
όλους τους θησαυρούς του
κόσμου.
Ξενοφώντας

- Από τη σκλαβιά δεν μπορεί
να υπάρχει στους ανθρώπους άλλο μεγαλύτερο κακό.
Σοφοκλής

- Θησαυρός άριστος του ανθρώπου είναι η γλώσσα, που
λέγει λίγα.
Ησίοδος

- Η σοφία είναι το μόνο από
όλα τα αγαθά που ποτέ δεν
χάνεται.
Ισοκράτης

ΚΑΝΕΙΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ

Μια Κυριακή πρωί, ο Γουϊλιαμ εισέβαλε στο σαλόνι και είπε:
“Μπαμπά! Μαμά! Έχω καταπληκτικά νέα για σας. Παντρεύομαι το πιο
όμορφο κορίτσι στην πόλη. Μένει ένα τετράγωνο παρακάτω και το
όνομά της είναι Σούζαν. Μετά το δείπνο, ο μπαμπάς του Γουϊλιαμ τον
παίρνει παράμερα και του λέει: “Γιε μου, πρέπει να σου μιλήσω. Εγώ
και η μητέρα σου είμαστε παντρεμένοι εδώ και τριάντα χρόνια. Είναι
υπέροχη σύζυγος αλλά δεν μου προσέφερε και πολύ μεγάλη απόλαυση στο κρεβάτι, οπότε και εγώ τριγύρισα με άλλες γυναίκες αρκετά. Στην πραγματικότητα, η Σούζαν είναι ετεροθαλής αδελφή σου
και πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορείς να την παντρευτείς”.
Ο Γουϊλιαμ ήταν συντετριμμένος. Μετά από οχτώ μήνες άρχισε
επιτέλους να βγαίνει ραντεβού με κοπέλες. Ένα χρόνο αργότερα ήρθε
στο σπίτι και με μεγάλη υπερηφάνεια τους ανακοίνωσε:
Η Νταϊάν κι εγώ παντρευόμαστε τον Ιούνιο”.
Και πάλι ο πατέρας του επέμενε σε άλλη μια ιδιαίτερη συζήτηση
και του ξεστόμισε τα λυπηρά νέα. “Και η Νταϊάν είναι ετεροθαλής
αδελφή σου επίσης, Γουϊλιαμ. Λυπάμαι πολύ γι’ αυτό”.
Ο Γουϊλιαμ έγινε θηρίο. Τελικά αποφάσισε να μεταφέρει στη μητέρα του τα νέα. “Ο μπαμπάς μου έχει προκαλέσει τόσο πολύ κακό.
Υποθέτω ότι δεν πρόκειται ποτέ να παντρευτώ”, παραπονέθηκε. “Κάθε
φορά που ερωτεύομαι, ο Μπαμπάς μου λέει ότι το κορίτσι είναι ετεροθαλής αδελφή μου”.
Η μητέρα του κούνησε απλώς το κεφάλι της. “Μην δίνεις καμία
σημασία σε ό,τι σου λέει, καλέ μου. Δεν είναι ο πραγματικός σου πατέρας”.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

Η ΖΗΛΙΑ

Η Εύα έκανε σκηνή ζηλοτυπίας στον Αδάμ.
- Με απατάς! Πήγες με άλλη!
- Μα είσαι η μοναδική στη Γη.
- Πήγες με άλλη δεν μου το βγάζεις από το
μυαλό!
Με τα πολλά ησύχασαν και πήγαν για ύπνο.
Μετά από λίγη ώρα ξυπνάει ο Αδάμ από ένα
απότομο πόνο στα πλευρά και βλέπει την Εύα
πάνω του.
- Τι κάνεις εκεί;
- Μετράω τα πλευρά σου.

ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ

Η μικρή δεν τα πάει καλά με την αριθμητική
και η μαμά της αναλαμβάνει να την βοηθήσει:
- Ας πούμε ότι είσαι μανάβισσα και εγώ πελάτισσα.
Αγοράζω ένα κιλό πατάτες που κάνουν
εκατό δραχμές το κιλό κι ένα κιλό ντομάτες που
κάνουν διακόσιες το κιλό.
Πόσα πρέπει να σου δώσω;”
Κι η μικρή σαστισμένη απαντά:
- “Δεν πειράζει, με πληρώνετε αύριο...”

ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ένας ιππότης ετοιμάζεται να φύγει για τις
Σταυροφορίες. Φοράει τη ζώνη αγνότητας στη
νεαρή γυναίκα του και μετά καλεί τον ιπποκόμο
του και του λέει:
“Σου παραδίδω το κλειδί της ζώνης αγνότητας της γυναίκας μου. Κράτα το πάντοτε πάνω
σου και μην το δώσεις σε κανένα. Αν δεν έχω
επιστρέψει σε τρία χρόνια σημαίνει ότι έχω πεθάνει και τότε μόνο μπορείς να την ανοίξεις”.
Φεύγει λοιπόν ήσυχος.
Τρεις ώρες αργότερα, ακούει πίσω του καλπασμό, γυρίζει και βλέπει έναν καβαλάρη να τον
πλησιάζει τρέχοντας.
Είναι ο ιπποκόμος, ο οποίος μόλις τον βλέπει
αναφωνεί:
“Κύριε Κόμη, ευτυχώς σας πρόλαβα! Μου
δώσατε λάθος κλειδί...”

Ο ΠΟΝΗΡΟΣ ΑΝΔΡΑΣ

Ένας ληστής, αφού διέρρηξε ένα σπίτι, πιάνει
όμηρους ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Θέλοντας να
σκοτώσει έναν από τους δύο, προσπαθεί να αποφασίσει.
Ρωτάει τη γυναίκα:
-“Πως σε λένε εσένα;”
- “Κλημεντίνη”
- “Α! έτσι λένε τη μάνα μου, δεν θα σε πειράξω εσένα”.
Στη συνέχεια ρωτάει τον άνδρα:
- “Πως σε λένε εσένα;”
- “Παναγιώτη, αλλά με φωνάζουν και Κλημεντίνη”.

Ο ΤΟΤΟΣ

Η δασκάλα ρωτάει τον Τοτό:
- “Πόσοι ήταν οι μαθητές του Χριστού;” Ο Τοτός
όμως δεν ξέρει και έτσι ένας συμμαθητής του θέλοντας να τον βοηθήσει του φωνάζει:
- Όσες είναι και οι ώρες του ρολογιού”.
Τότε ο Τοτός κοίταξε το ρολόϊ και είπε:
- Εννέα παρά είκοσι, κυρία!!!”
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

η ΓΙΟΡΤη ΤηΣ ζΑΓΟΡΙΣΙΑΣ πΙΤΑΣ ΣΤΟ βΡΥΣΟΧΩΡΙ

Συνέχεια από τη σελίδα 1
Η κίνηση στους δρόμους από κόσμο
και αυτοκίνητα άρχισε από νωρίς και η
κεντρική πλατεία γέμισε από χωριανούς
και φίλους όπου και καταμετρήθηκαν
πάνω από 480 άτομα.
Τα γλυκόλαλα κλαρίνα ακούστηκαν
στη σιγαλιά της ζεστής Αυγουστιάτικης
νύχτας Αναμνήσεις για τους μεγαλύτερους, ενθουσιασμός για τη νεολαία και
τρελά παιχνίδια από τους πιτσιρικάδες
που γεμίσανε τον κενό χώρο (την πίστα
χορού).
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ προσπάθησε
με τις δυνατότητες του χωριού, σαν ταβέρνα, να εξυπηρετήσει και να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο με τα εδέσματά
του.
Ο Πρόεδρος του Μ.Ο.Σ. καλωσόρισε
τους συγχωριανούς και φίλους, τονίζοντας τη σημασία της εκδήλωσης και τις
δραστηριότητες του Συλλόγου, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της εκδήλωσης,
ευχαρίστησε τις κυρίες και δεσποινίδες
για την προσφορά τους, τους παρευρισκόμενους και ευχήθηκε μία ευχάριστη
και διασκεδαστική βραδιά.
Στη συνέχεια κάλεσε τον κ. Δήμαρχο
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΠΥΡΟΥ και τον τέως Αντιπεριφερειάρχη και Περιφερειακό Σύμβουλο κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ να
απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό και οι
οποίοι τονίσανε πως παρ’ όλη την οικονομική κρίση, με τη δική σας συμπαράσταση, ο Σύλλογος του χωριού σας είναι
πρωτοπόρος στο Ζαγόρι με πολλές δραστηριότητες και πως πρέπει με τη βοήθεια όλων μας να τον βοηθήσουμε ώστε
να συνεχίσει τις δραστηριότητές του.
Ακολούθησε η απονομή των αναμνηστικών στις κυρίες που προσέφεραν τις
πίτες, η κλήρωση της τυχερής νοικοκυράς με έξτρα δώρο (τυχερή η κ. Βασιλική
(Κούλα)
Πασχαλιώρη
Σαραντοπούλου) και η αναμνηστική
φωτογραφία και ο χορός των γυναικών.
Οι κοπέλες μοίρασαν τις πίτες σε όλα
τα τραπέζια και ήταν γευστικότατες κατά
κοινή ομολογία.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κάλεσε
τους επισήμους να ανοίξουν το χορό και

τα κλαρίνα του μικρού ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΤΕΡΟΥ, του ΘΑΝΑΣΗ ΘΕΜΕΛΗ, το τραγούδι του γαμπρού στο χωριό μας
Ηλιοχωρίτη ΧΡΗΣΤΟ ΚΟΝΟΣΠΥΡΗ, το
κρασί και το τσίπουρο ανέβασαν το κέφι
μέχρι τις πρωϊνές ώρες, όπου η νεολαία
ξημέρωσε με μοντέρνα μουσική και τραγούδια στο ΜΠΑΡ του Μάντη και του
Κώστα.
Ο Σύλλογος, για να αντιμετωπίσει τα
έξοδα, είχε προγραμματίσει Λαχειοφόρο
αγορά και τον πρώτο λαχνό που αντιστοιχούσε σε έγχρωμη τηλεόραση κέρδισε το
ζευγάρι Δήμος και Μαρία Καρανάσιου.
Συγγενείς, φίλοι, παλιοί γνώριμοι συναντήθηκαν αναπολώντας τα περασμένα.
Μας έλειψε πάρα πολύ το χορευτικό μας
με τις παραδοσιακές στολές, που δίνουν
άλλη μία όμορφη νότα στη γιορτή και το
ξεκίνημα με το τραγούδι ΠΟΤΑΜΙΑ.
Κάνω μία έκκληση στη νεολαία μας και
στις μαμάδες να βοηθήσουν το Σύλλογο
για τη συνέχιση των χορευτικών ομίλων.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους:
- Ο Δήμαρχος του Δήμου μας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
- Η Θεματικός Αντιδήμαρχος κα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΑΠΤΗ
- Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ
Πολλοί συγχωριανοί και φίλοι από
Αλεξάνδρεια, Βέροια, Θεσ/νίκη, Αθήνα,
Κόρινθος, Πρέβεζα, Βέλγιο, Γιάννενα,
Ηλιοχώρι, Λάϊστα, ελεύθερο, Πάδες,
Σκαμνέλι, Δίστρατο.
Εάν μου διαφεύγουν κάποιοι, ζητώ
ταπεινά συγγνώμη.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες:
- Στις Βρυσοχωρίτισσες και στις γυναίκες των άλλων χωριών που πρόσφεραν τις πίτες.
- Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου για
την οργάνωση.
- Στους χορηγούς και τους φίλους
που προσέφεραν δώρα για τη Λαχειοφόρο αγορά και σε όσους βοήθησαν
για την επιτυχία της εκδήλωσης.
Εύχομαι καλό χειμώνα και καλή αντάμωση του χρόνου.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΗ 22-8-17

Έγινε με επιτυχία στο Βρυσοχώρι

Μια γιορτή αφιερωμένη
στη Ζαγορίσια πίτα
Η Ζαγορίσια πίτα είχε την ...τιμητική της και φέτος στο όμορφο Βρυσοχώρι Ζαγορίου,
όπου ο τοπικός Μορφωτικός και Ορειβατικός Σύλλογος διοργάνωσε με επιτυχία και μεγάλη
συμμετοχή το Σάββατο την 26η Γιορτή της.
Οι παρευρισκόμενοι γεύτηκαν τις πολλές και νόστιμες πίτες που έφτιαξαν και προσέφεραν οι γυναίκες του χωριού και αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικά και πασίγνωστα φαγητά της περιοχής. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ζαγορίου Βασίλης Σπύρου, η
αντιδήμαρχος Αγγελική Ράπτη, ο περιφερειακός σύμβουλος και πρώην αντιπεριφερειάρχης
Γιάννης Καραμπίνας, η τοπική εκπρόσωπος της Τ.Κ. Βρυσοχωρίου Ελένη Κουκουστρίκα
και ο πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Ευθύμιος Πουποβίνης

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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ΑθληΤΙΚΑ

σελ.

ΕπΙΜΕλΕΙΑ: ΕΥθΥΜΙΟΥ πΟΥπΟβΙΝη

19η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 2017

Πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η 19η καλοκαιρινή ποδοσφαιρική συνάντηση μεταξύ οικισμών του Δήμου μας που
φέτος ήταν αφιερωμένη στο αδικοχαμένο από
τροχαίο παλικάρι ποδοσφαιριστή της ομάδας
Καπεσόβου ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΟΓΑ.
Μετά από αποχή δύο (2) ετών οι νέοι του χωριού
μας συγκροτήσανε και πάλι την ποδοσφαιρική
ομάδα και με τη βοήθεια του Συλλόγου συμμετείχε
στο μίνι αυτό πρωτάθλημα, κάνοντας αξιοπρεπέστατη εμφάνιση αποσπώντας τα κολακευτικά σχόλια των αντιπάλων και των θεατών για το
αγωνιστικό πνεύμα, την ευγενή άμιλλα και το ήθος
των παιδιών μας διαφημίζοντας το χωριό μας.

Η διεξαγωγή του πρωταθλήματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς
ποδοσφαίρου με διαιτητές της Ε.Δ.ΕΠΣ Ηπείρου
και διοργανωτές το Δήμο (υπεύθυνος ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Άγγελος Αρμένης) και τους εκπροσώπους των χωριών που συμμετέχουν.
Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν δέκα (10) ομάδες
των χωριών Βρυσοχωρίου - Σκαμνελίου Τσεπελόβου- Καπεσόβου - Βραδέτου - Κουκουλίου Ασπραγγέλων - Φραγκάδων - Ελατοχωρίου και
Παπίγκου, οι οποίες και χωρίστηκαν με κλήρωση
σε τρεις ομίλους.
Η ομάδα μας κληρώθηκε στον δεύτερο όμιλο με
τις ομάδες Καπεσόβου και Φραγκάδων και προκρίθηκε πρώτη από τον όμιλο. Σε αγώνα μπαράζ απέ-

Σάββατο 15 Ιουλίου 2017 1ος αγώνας
Γήπεδο Ασπραγγέλων: Καπέσοβο- Βρυσοχώρι σκορ 2-1
Αγωνίστηκαν οι νέοι μας:

Όρθιοι από αριστερά: Κωνσταντίνος Μπούγιας - Παναγιώτης Δημητράκης - Δημήτριος Γάτσιος - Λάμπρος Γεωργόουλος - Μιχάλης
Τάτσης.
Καθήμενοι: Δημήτριος Μπάρκας - Ιωάννης Πεπόνης - Θωμάς Πεπόνης - Αλέξανδρος Δογορίτης
Έπαιξαν ακόμη ο Ιωάννης Πουποβίνης και ο μικρός Φώτης Μιμηγιάννης. Σκόρερ ο Δημήτριος Μπάρκας.

κλεισε την ομάδα των Ασπραγγέλων και προκρίθηκε στα προημιτελικά όπου αποκλείστηκε από την
ομάδα του Ελατοχωρίου. Μία ομάδα στην οποία
αναγνωρίζουμε την ανωτερότητά της όχι όμως και
το αγωνιστικό πνεύμα, η οποία εστέφθη και πρωταθλήτρια.
Η συμπεριφορά των ομάδων θα πρέπει να είναι
μέσα σε αγωνιστικά πλαίσια ώστε να συμμετέχουν
περισσότεροι νέοι, να μην δυσφημίζεται το άθλημα
και ο σκοπός του πρωταθλήματος που έχει την
γνωριμία των νέων του Δήμου μας και τη διασκέδαση των Δημοτών.
Συγκινητική ήταν η σιγή ενός λεπτού που κρατήθηκε πριν την έναρξη κάθε αγώνα στη μνήμη του
αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή του Καπεσόβου.

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 2ος αγώνας
Γήπεδο Τσεπελόβου: Βρυσοχώρι - Φραγκάδες Σκορ 5-2

Αγωνίστηκαν οι νέοι μας

Όρθιοι από Αριστερά: Γεώργιος Βακάρος του Ιωάννη - Λάμπρος Γεωργόπουλος - Παναγιώτης Δημητράκης - Δημήτριος Γάτσιος - Αδαμάντιος Καπράντζιος - Αδαμάντιος Τσιομίδης
του Αναστ.
Καθήμενοι: Αλέξης Νάνος - Κωνσταντίνος Μπούγιας - Ιωάννης Πεπόνης - Δημήτριος
Μπάρκας - Θωμάς Πεπόνης - Αντώνης Κώτσης και Γκόγκος Χρήστος.
Τα γκολ για την ομάδα μας: Αλέξης Νάνος - Ιωάννης Πεπόνης - Κώτσης Αντώνης - Λάμπρος Γεωργόοπυλος και ένα αυτογκόλ.

Σάββατο 5 Αυγούστου 2017 4ος αγώνας
Γήπεδο Τσεπελόβου: Ελατοχώρι - Βρυσοχώρι σκορ 4-1
Κυριακή 30 Ιουλίου 2017 3ος αγώνας
Γήπεδο Κήπων. Ασπράγγελοι - Βρυσοχώρι Σκορ 1-2

Αγωνίστηκαν οι νέοι μας

Αγωνίστηκαν οι νέοι μας:

Όρθιοι από αριστερά: Γκόγκος Χρήστος - Λάμπρος Γεωργόπουλος
- Βασίλειος Ρέμος - Δημήτριος Μπάρκας - Αλέξανδρος Δογορίτης Δημήτριος Γάτσιος - Παναγιώτης Δημητράκης.
Καθήμενοι: Κων/νος Μπούγιας - Αδαμάντιος Τσιομίδης - Ιωάννης
Πεπόνης - Θωμάς Πεπόνης - Ιωάννης Σούκης - Μιχάλης Τάτσης και
Αντώνης Κώτσης.
Τα γκολ για την ομάδα μας: Αντώνης Κώτσης και Λάμπρος Γεωργόπουλος.
Υ. Γ. 1. Στον αγώνα αυτό τραυματίστηκε ο ποδοσφαιριστής μας
Γεώργιος Ιωάν. Βακάρος με διάστρεμα.
2. Στη φωτό εμφανίζονται φίλαθλοι του χωριού μας και ορισμένοι
παίκτες της ομάδος των Ασπραγγέλων.

Όρθιοι από αριστερά: Αλέξανδρος Δογορίτης
- Βασίλειος Ρέμος - Παναγιώτης Δημητράκης Δημήτριος Γάτσιος - Μιχάλης Τάτσης - Αδαμάντιος Καπράντζιος - Λάμπρος Γεωργόπουλος.
Καθήμενοι: Κων/νος Μπούγιας - Αντώνης
Κώτσης - Θωμάς Πεπόνης - Ιωάννης Πεπόνης
- Δημήτριος Μπάρκας - Γεώργιος Δογορίτης
και Ιωάννης Σούκης.
Το γκολ της ομάδας μας: Αντώνης Κώτσης
Υ. Γ. Ο αγώνας αυτός δυστυχώς αντιαθλητικός από την αντίπαλη ομάδα και πολλά λάθη
από τους διαιτητές.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια: Στους νέους
μας για την προσπάθεια που κατέβαλαν να διαφημίσουν το χωριό μας, μα περισσότερο για το

αθλητικό τους πνεύμα.
Στους διοργανωτές και ιδιαίτερα στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Άγγελο Αρμένη, ο οποίος
ακούραστα προσπάθησε να γίνει όσο το δυνατόν
καλύτερο πρωτάθλημα και στους διαιτητές της
ΕΔΕΠΣ Ηπείρου.
ΤΕΛΟΣ ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλο το
Βρυσοχώρι στην εταιρία “ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.” η οποία πέραν των άλλων δραστηριοτήτων της λειτουργεί στο χωριό μας
Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο μικρής ισχύος κοντά
στη γέφυρα του Αώου, η οποία μας δώρισε τις
αθλητικές στολές.
Του χρόνου περισσότερες ομάδες και καλύτερο πρωτάθλημα.

10 σελ.
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΕΚΔηλΩΣΕΙΣ - ΟΡΕΙβΑΤΙΚΑ

Ορειβατική πορεία στο μονοπάτι
«Γιάννης Τσουμάνης» Καλοκαίρι 2017
Το Αυγουστιάτικο πρωινό της Κυριακής
13 του μηνός πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια πορεία στη μνήμη του συγχωριανού μας και καλού φίλου, Γιάννη
Τσουμάνη. 0 Γιάννης έχασε τραγικά τη ζωή
του σε ηλικία 33 ετών μετά από τροχαίο ατύχημα. Για να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου παλληκαριού η οικογένεια του και
ο σύλλογος του χωριού μας κάθε χρόνο οργανώνουν την τελευταία δεκαετία ορειβατική
πορεία ακολουθώντας μια πανέμορφη διαδρομή που οδηγεί στα ριζά της ορθοπλαγιάς
της επιβλητικής Τσούκα Ρόσσια. Ο Γιάννης
υπήρξε εν ζωή παθιασμένος ορειβάτης και
λάτρης των βουνών μας. Τι πιό ταιριαστό
λοιπόν από ένα ορειβατικό μονοπάτι στη
μνήμη του το οποίο φέρει και το όνομα του,
και τι εξαίσιος πραγματικά τρόπος να τιμάς
και νά διατηρείς ζωντανή τη μνήμη κάποιου!
Η πρωινή συγκέντρωση είχε οριστεί
στην «πλατεία του Εξάρχου», δίπλα στην
κελαρυστή ομώνυμη βρύση. Η μετακίνηση
έγινε με τα τζιπ των Αστεριού Τσουμάνη,
Ηλία Μπάρκα, Γιάννη Παντίση και το
αγροτικό αυτοκίνητο του Λεωνίδα Κορέτα. Δροσερό και ηλιόλουστο το πρωινό,
καλός οιωνός για μια ευχάριστη ανάβαση
και με αυθόρμητη, πηγαία, παιδική χαρά κάποιοι από εμάς ανεβήκαμε στην καρότσα του
Λεωνίδα.
Οι μικρότεροι της παρέας μας έβλεπαν
με ζήλια και ένα μικρό παράπονο γιατί κι
αυτοί θα ήθελαν να ταξιδέψουν με το αγροτικό στην καρότσα, αλλά οι μεγαλύτεροι ‘νουνεχείς’ τους βεβαιώναμε με στόμφο οτι είναι
ασφαλέστερο και πλέον άνετο το ταξίδι μέσα
στο αυτοκίνητο.
Νοιώθοντας τον δροσερό αέρα στο πρόσωπο, που καθώς περνούσαμε τις ρεματιές
γινόταν απρόσμενα κρύος για την εποχή, και
προσπαθώντας σαν παιχνίδι να αποφύγουμε
τα κλαδιά των δέντρων που ξεπετάγονταν

έξαφνα κάθε τόσο καθώς διασχίζαμε τον πανέμορφο δασικό δρόμο, φτάσαμε με πηγαίο
κέφι και καλή διάθεση στην αφετηρία της
πεζοπορικής διαδρομής μας στην τοποθεσία
«Κέτρι Ντ’ Αλάκου». Στην περιοχή του
Αλάκου πηγάζει και το πόσιμο νερό του χωριού. Ο Θύμιος Πουποβίνης πρόεδρος του
συλλόγου του χωριού μας, αεικίνητος και
πολύπειρος πεζοπόρος τέθηκε όπως κάθε
χρόνο επικεφαλής της πορείας. 0 Μιχάλης
Τάτσης, ανέλαβε το ρόλο που εθιμικά κατείχε ο πατέρας του, αείμνηστος Λάμπρος
Τάτσης, αυτόν του τελευταίου της πορείας
που διασφαλίζει οτι κανείς δεν ξεμένει πίσω.
Η συντροφικότητα και αλληλεγγύη στους
συνοδοιπόρους μας είναι βασικές αρχές της
ορειβατικής φιλοσοφίας. Ο Θύμιος ως έμπειρος πεζοπόρος για να διασφαλίσει ρυθμό
συμβατό με τις ανάγκες της ομάδας έβαλε τη
μικρή μου κόρη Ελένη (7.5 ετών) να ακολουθεί τα πατήματα του ως δεύτερη στη σειρά.
0 Βασίλης Κυράτσης ήταν και φέτος ο μικρότερος της παρέας (5 ετών] ενώ ο Θύμιος
Πουποβίνης ο πρεσβύτερος όλων, αλλά
πάντα γοργοπόδαρος και ακούραστος. Αρκετά νέα παιδιά τίμησαν τη μνήμη του Γιάννη
συμμετέχοντας στην πορεία εδραιώνοντας
την πεποίθηση ότι ο θεσμός θα συνεχίσει και
στο μέλλον.
Η πορεία ακολουθώντας μια πανέμορφη
και εντυπωσιακή διαδρομή ανάμεσα σε καταπράσινα φυλλοβόλα δέντρα, κυρίως πανύψηλες, λυγερές οξιές και άγρια πλατάνια,
μας οδηγεί στα πρώτα ξέφωτα με τον τελικό
μας στόχο, τον μεγαλόπρεπο ερυθρόχρωμο
βράχο, να αχνοφαίνεται στο βάθος. Σταδιακά
το μονοπάτι γίνεται περισσότερο ανηφορικό
ενώ τα φυλλλοβόλα δέντρα δίνουν τη θέση
τους σε αειθαλή πεύκα και αιωνόβια επιβλητικά ρόμπολα. Βγαίνοντας από το πυκνό
δάσος, ο επιβλητικός όγκος της Τυμφαίας
«κόκκινης κορυφής» δεσπόζει αγέρωχος

μπροστά μας. Το τοπίο σταδιακά μεταμορφώνεται σε καθαρά αλπικό, ενώ η θέα της
γύρω περιοχής καθηλώνει. Κάτω από τα
πόδια μας διακρίνεται καθαρά το χωρίο μας
φωλιασμένο στις πλαγιές του βουνού, αλλά
και από την άλλη πλευρά ο μεγαλοπρεπής
Σμόλικας, τα χωριά της «λάκας Αώου», το
Παλιοσέλι, το Ελεύθερο, οι Πάδες, και τα
βουνά της Κόνιτσας, η Τραπεζίτσα και η Σουσουνίτσα. Στο βάθος ξετυλίγονται οι υπόλοιπες τραχιές κορυφές της οροσειράς της
Τύμφης. Βγάζουμε την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία. Μερικοί επιλέξαμε
να ανέβουμε μέχρι τα ριζά του βράχου όπου
και συναντήσαμε μια ομάδα αναρριχητών.
Αρκετοί από εμάς με μπροστάρηδες τα μικρά
παιδιά μαζέψαμε λίγο τσάι του βουνού, τον
θρυλικό και με ιαματικές ιδιότητες Σιδερίτη,
προσέχοντας να μη ξεριζώσουμε το φυτό και
αφήνοντας πάντα τουλάχιστον ένα κλωναράκι σε κάθε συστάδα για να μπορέσει το
φυτό να αναγεννηθεί και να υπάρχει να συντροφεύει τις επισκέψεις μας και τα επόμενα
πολλά χρόνια. Η επιστροφή πιο γρήγορη και
ξεκούραστη αλλά εξίσου διασκεδαστική.
Επιστρέφοντας στην αφετηρία, μας περίμενε
νοστιμότατη παροδοσιακή λαχανόπιτα φτιαγμένη με μεράκι και ψημένη στη γάστρα από
τη μητέρα του Γιάννη, Σταματία ΟικονόμουΤσουμάνη. Ο Μ.Ο.Σ. μοίρασε σάντουιτς και
χυμούς, ενώ για επιδόρπιο είχαμε σπιτικό
γλυκό που ετοίμασε η θεία του Γιάννη Αθηνά
Οικονόμου-Πασχάλη και λουκούμια.
Στη φετινή πορεία συμμετείχαν για την
ιστορία οι ακόλουθοι συγχωριανοί και φίλοι
του χωριού μας: Ευθύμιος Πουποβίνης,
Γιάννης Κυράτσης, Δημήτρης Κυράτσης,
Βασίλης Δημ. Κυράτσης, Χαράλαμπος
Δημ. Κυρατσης, Μαρία Ιωαν. Κυράτση,
Ελένη Ιωαν. Κυράτση, Σοφία Μυλωνά,
Γιώργος Ζησόπουλος, Δανάη Ζυγομάνη,
Ελίνα Γεωργ. Ζησοπούλου, Κατερίνα

Γεωργ. Ζησοπούλου (Αλεξάνδρεια Ημαθείας, συγγενείς οικ. Κυράτση), Μιχάλης Τάτσης, Γιώργος Τσουμάνης, Μαρία
Τσουμάνη, Τίνα Μέμου, Χρυσόστομος
Μέμος, Γιάννης Πεπόνης, Δημήτρης
Μπάρκας, Χρύσα Τσιομίδουν με την
κόρη της Εύα Δημ. Παπαθεμιστοκλέους,
Μάχη Κουνάβου, με το γιο της Κωνσταντίνο Μπούγια και ο αγαπητός σε όλους
σκύλος της Μάχης, Ορφέας που ήταν και η
μασκότ της εκδρομής. Σύνολο 23 άτομα και
ο Ορφέας. Η πορεία αυτή αποτέλεσε μια
θαυμάσια αφορμή για επαφή με τη φύση,
επιστροφή στην προγονική γη, ευκαιρία ανταμώματος με συγχωριανούς και φίλους,
ενώ για κάποιους από εμάς έφερε στη
μνήμη ευχάριστες αναμνήσεις από τις νεανικές ορειβατικές εξορμήσεις μας στα γύρω
βουνά παρέα με τον Γιάννη. Ας γίνουν πορείες σαν αυτή αφορμή να βρισκόμαστε συχνότερα, να ενθαρρύνουμε περισσότερους
να συμμετέχουν και να μπολιάζουμε τη νέα
γενιά με γνώση και αγάπη για τον τόπο αυτό
που αποτελεί για όλους μας κοινή ρίζα. Βιώματα σε προσκαλούν να επιστρέφεις στις θύμισές σου, να μη λησμονείς το παρελθόν και
τους φίλους σου γιατί αυτά καθόρισαν το
παρόν σου, το ποιός είσαι. Να επιστρέφεις,
για να παίρνεις δύναμη να προχωράς παραπέρα, πολίτης του κόσμου μα με ρίζα βαθειά
και στέρεη. Στην μνήμη του φίλου μας
Γιάννη και να είμαστε γεροί να ανταμώνουμε!
Επιστρέφω συχνά
στη γενέθλια γη μου.
Εκεί, με βλέπει η χλόη, με ακούει το
χώμα, γνωρίζω τρεις λέξεις ανέμου.
Τα τοπία της
είναι σα μιάν αγκαλιά που με παίρνει...
(Ν. Βρεττάκος)
Ιωάννης Κυράτσης
Λονδίνο

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΠΑΛΤΑ
Την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη
για φέτος προγραμματισμένη ορειβατική πορεία στη μαγευτική Μαγούλα και Μπάλτα. Δυστυχώς για πρώτη φορά δεν συναντήσαμε
λόγω μεγάλων θερμοκρασιών του καλοκαιριού τα αιωνόβια χιόνια
της Μπάλτας. Η συμμετοχή ίσως λόγω καθημερινής ήταν πολύ
μικρή. Ελπίζουμε του χρόνου περισσότεροι.
Στην πορεία συμμετείχαν: Μιχάλης Τάτσης - Τίνα Μέμου - Χρυσόστομος Μέμος - Ευθύμιος Πουποβίνης - Ιωάννης Πουποβίνης Ευθύμιος Πουποβίνης (ετών 10), Θεοπίστη Πουποβίνη (ετών 6)
και Μαρία Πουποβίνη, οι οποίοι έως τη Μαγούλα μετακινήθηκαν με
το αγροτικό αυτοκίνητο του Λεωνίδα Κορέτα.

Ο Σύλλογος όπως σε όλες τις πορείες προσέφερε αναψυκτικά και
σάντουϊτς.
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Φέτος είχαμε τη χαρά να καλωσορίσουμε στο χωριό μας την
Αγλαΐα Νούτσου Φασίτσα, τον σύζυγό της Σοφοκλή και την κόρη τους
Μαρία.
Η Αγλαΐα γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι. Μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια (Γιδάς) και το 1970 περίπου με την οικογένειά της μετανάστευσε στην Αμερική. Φέτος ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές και
επισκέφτηκε και το χωριό.
Ο χρόνος της επίσκεψης περιορισμένος, όμως η χαρά που συναντηθήκαμε, έστω και για λίγο, ήταν μεγάλη.
Γυρίσαμε το χρόνο πίσω πολλά χρόνια, όταν παιδούλες τρέχαμε
και παίζαμε ξέγνοιαστα.
Το 1960 την ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής, επιστρέφοντας για το
χωριό, από την εκκλησία της Μεγάλης Παναγίας, χαρούμενες και γελαστές σκαρφαλώσαμε σε μια μεγάλη πέτρα.
Ο φωτογράφος Γεώργιος Ράπτης μας απαθανάτισε με μία ωραία
φωτογραφία.
Μετά από 57 χρόνια στην ίδια πέτρα φωτογραφηθήκαμε και
φέτος. Η πέτρα εκεί νεότατη, ο χρόνος δεν την άγγιξε. Τα κοριτσάκια
όμως αγνώριστα!
Αγλαΐτσα να είσαι καλά με την οικογένειά σου στην Αμερική.
Εμείς πάντα θα σε περιμένουμε. Και η πέτρα εκεί και αυτή να μας
περιμένει, όσα χρόνια κι αν περάσουμε.
Σταματία Τσουμάνη
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Καλωσορίσματα
και αναμνήσεις
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ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

της σελ. 7

15 Μαϊου 1960

Από αριστερά: Άννα Χρ. Πασχάλη - Αγλαΐα Αθ.
Νούτσου, Σταματία Γεω. Οικονόμου

1. Ρόδες
2. Ρόδι
3. Ρόδι
4. Ρόκα
5. Σκούπα
6. Γέρος και παιδί
7. Ηλικίες
8. Γεροντική ηλικία
9. Αδάμ
10. Ανέμη
11. Αλέτρι
12. Αλάτι

ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΓΡΙΦΩΝ

της σελ. 7
1. Το πίσω μέρος του ρολογιού
2. Το μέλλον
3. Η συμβουλή
4. Το μελάνι
5. Ποτέ να μη δανείζεις
6. Αν δανείσεις πολλά
7. Ο χρόνος

κεντρΙςΜατα
Του ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ
Πέρασε το Πάσχα εκείνο στα τέλη
της δεκαετίας του 1970 κι οι δύο συνεταίροι κρεοπώλες, ο Μιχάλης Αντωνίου ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ κι
ο Δημήτριος Θεμιστοκλή ΠΡΟΪΟΣ πήγαν σε
χωριό των Γρεβενών και πήραν καμιά εβδομηνταριά κατσικάκια γάλακτος 8 με 10 κιλά το καθένα.
Περνάει απ’ το κρεοπωλείο η Νίτσα Θεοδώρου ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ και παίρνει μισό κατσίκι.
Την άλλη μέρα τό ‘βαλε στο φούρνο, αλλά δεν
της άρεσε και το πήγε πίσω στο μαγαζί του Μιχάλη λέγοντας:
Δεν μου άρεσε Μιχάλη το αφήνω μαζί με το
ταψί κάνε ότι καταλαβαίνεις!
Γιατί μυρίζει κατσικίλα!..
Ο Μιχάλης φώναξε και τον συνάδελφό του
Γιάννη Στεργίου ΚΟΛΙΟ, ανεψιό της Νίτσας απ’
αδελφή και εγγονό του Γεωργίου ΤΡΑΜΑ, παίρνουν και καμιά δεκαριά μπύρες, να και κάνα δυό
πελάτες και τό ‘ριξαν στο φαγοπότι!..
Οπότε ένας απ’ τους πελάτες λέει:
- Μπράβο Γιάννη, για στα χέρια της θειάς
σου της Νίτσας, εύχομαι να μη της αρέσει και το
επόμενο κατσίκι στο φούρνο!..

7

7 Το καλοκαίρι του 1966 ή ‘67 η παρέα
απ’ τον Στέργιο Αποστόλου ΒΑΚΑΡΟ, τον Δημήτρη ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ και τον Ζώη ΒΑΚΑΡΟ πήγαν
στην “καφέ-ταβέρνα” “ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ” του
Ευαγγέλου ΣΙΑΜΠΙΡΗ (Τσάτσα) για να πιουν
κάνα τσίπουρο, με θέα στην “ΤΣΟΥΚΑΡΟΣΙΑ”.
Η τιμή του πιοτού μισή δραχμή, αλλά τα χρήματα λιγοστά, οπότε ο Στέργιος λέει στον καταστηματάρχη:
- Λάλα Αγγέλη, βάζε σιγά-σιγά το μεζέ, να πίνουμε λίγο - λίγο, για να περάσει το βράδυ, γιατί
τα χρήματα είναι λίγα.
Έμαθα ότι τις μέρες που έχει κίνηση και κόσμο στο Ηλιοχώρι, λόγω που πηγαίνουν να δουν τους καταρράκτες και τη λιμνούλα,
υπάρχει ένας Ηλιοχωρίτης, ο Νίκος ο ΝΑΣΙΩΚΑΣ
που βοηθάει “ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΑ”!!
Δηλαδή ο Νίκος με υπομονή και καλοσύνη,
καθοδηγεί και δείχνει στους οδηγούς τις θέσεις
για “πάρκινγκ” στη μικρή πλατεία του πρώην
Σχολείου, όπου λειτουργεί η “ΚΑΦΕ-ΤΑΒΕΡΝΑ”
του Ηλία και της Έφης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ!..
Εύγε! του Νίκου!.. Δεν ξέρω βέβαια αν την
ώρα της “ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ” φοράει και τα άσπρα γάντια του “ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ”!
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ΙούλΙος 2017

Από αριστερά στην ίδια πέτρα: Αγλαΐα Φασίτσα,
Σταματία Τσουμάνη, Άννα Καπράντζιου

7
Όταν ήμουν Χωροφύλακας στην
Ασφάλεια Προαστίων Πρωτευούσης, στη 10ετία
του 1970, ένα Σαββατόβραδο περνώντας απ’ τη
Φιλαδέλφεια παίρνουμε ένα μπουκάλι ουίσκι.
Πάμε στην Υπηρεσία στον Περισσό κι ο συνάδελφος ο Πάνος το αφήνει θορυβώντας στο
τραπέζι του Αξ/κού Υπηρεσίας, που ήταν ο Καλαβρυτινός Σπύρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.
Ο πολύπειρος και καλοφαγάς Σπύρος είχε
πακέτο ψητό και κρασί απ’ τα ημιορεινά του Διακοφτού.
Δεν προλάβαμε να πιούμε δύο γουλιές, όταν
ένας έξαλλος, σίγουρα πιωμένος άνδρας, μπαίνει στο γραφείο και σε στάση έκτασης των χειρών φωνάζει:
- Κύριε Ανθυπασπιστά μούφυγε η γυναίκα
απ’ το σπίτι!..
Ατάραχος ο Σπύρος, παλιός και έμπειρος,
ρουφώντας το κρασάκι αργά μου λέει σε δήθεν
αυστηρό ύφος:
- Τί στέκεις όρθιος και άπραγος κοιτώντας ρε
Κώστα!.. Φέρε μια καρέκλα να καθίσει ο άνθρωπος, να μας πει πως φεύγουν οι γυναίκες απ’ το
σπίτι!.. Γιατί εγώ έχω 22 χρόνια την Καλαβρυτινιά και δεν έχει φύγει ακόμη!..

12σελ.
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΕΚΔηΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΓΡΑΦΕΙ η Βασιλική Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπούλου

Η ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

Ο

Σύλλογός μας εδώ
και δέκα χρόνια
πέραν των άλλων
εκδηλώσεων κάθε χρόνο
πραγματοποιεί δύο εκδρομές
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Μια τριήμερη την άνοιξη και μία
μονοήμερη το φθινόπωρο.
Έτσι και φέτος την Κυριακή 24
Σεπτεμβρίου πραγματοποίησε την
μονοήμερη εκδρομή με προορισμό τη Σκύδρα - Αριδαία - Λουτρά Λουτρακίου (ΠΟΖΑΡ) Έδεσσα
κ.λ.π. του Νομού Πέλλας. Στις
οκτώ (8) η ώρα π.μ. συναντηθήκαμε Βρυσοχωρίτες και φίλοι μας
στο “ΑΛΣΟΣ” στα Γιάννενα, ένα
ωραίο φθινοπωριάτικο πρωϊνό
και με (σχεδόν μόνιμο πλέον)
οδηγό του Λεωφορείου κ. ΚΩΣΤΑ
ΖΙΑΒΡΑ ξεκινήσαμε για το
όμορφο ταξίδι μας.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου και ο
οδηγός χαιρέτησαν τους ταξιδιώτες, κάνοντας μιά σύντομη ενημέρωση για το πρόγραμμα της
εκδρομής και ευχήθηκαν “καλό
μας ταξίδι”.
Η πρώτη στάση μας στο καφέ
“ΠΙΝΔΟΣ” στα Γρεβενά για λίγη
ξεκούραση, έναν καφέ παίρνοντας μαζί μας την κ. Ουρανία Κουνάβου (Ράνια) όπου μένει και μας

υποδέχθηκε όλο χαρά και συγκίνηση που συναντούσε συγγενείς
και φίλους του αείμνηστου συζύγου της Δημητρίου (Μητρόλα).
Μία μικρή στάση στη Βέροια
όπου πήραμε την κ. Δώρα Γαλάνη (φίλη της Αριστούλας Βακάρου) και συνεχίσαμε το ταξίδι μας.
Έξω από τη Νάουσα θλίψη και
προβληματισμός σε όλους μας.
Ένας τόπος που εργαζότανε
τόσος κόσμος με την οικονομική
κρίση τα εργοστάσια (συσκευασία
φρούτων, κρασιών οι κουβέρτες
βέτλανς) όλα κλειστά και ερειπωμένα. Συνεχίσαμε στον πλούσιο
κάμπο της Μακεδονίας με οπορωφόρα δέντρα, φυτώρια κ.λ.π.
και μέσω Σκύδρας και Αριδαίας
και ενώ ο πρόεδρος και ο οδηγός
μας ενημέρωναν Γεωγραφικά
και ιστορικά φτάσαμε στον τελικό
προορισμό μας στα λουτρά
“ΠΟΖΑΡ” (Σλαβικά κάτω από τη
φωτιά).
Πολύς κόσμος αυτοκίνητα από
όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Μας υποδέχθηκαν ο κ. Αθανάσιος Μπάρκας (91 χρόνων) με την
κόρη του Βίκυ, η οικογένεια
Ιωάννη Ευθ. Πουποβίνη, η Αθηνά
Οικονόμου - Πασχάλη με την
κόρη της Δέσποινα και τη συνιφάδα της Ρίτσα Πασχάλη, που

ήρθαν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας για να συναντήσουν συγγενείς και φίλους.
Τα λουτρά σε μία πανέμορφη
τοποθεσία στην κοιλάδα του ρέματος Αγίου Νικολάου (παλαιά
ονομασία Σλάβικη “Τόπλιτσα”
που σημαίνει θερμοπόταμος
αξιοποιημένα αρμονικά με το περιβάλλον, πλατάνια, νερά, καφετέριες, ξενώνες κ.λ.π.
Οι μεταλλικές πηγές που αναβλύζουν σε θερμοκρασία 37 βαθμούς Κελσίου με Ιαματική δράση
και πόσιμο νερό και το οποίο οι
επισκέπτες το χρησιμοποιούν για
λουτροθεραπεία - ποσιοθεραπεία, τόνωση και χαλάρωση. Μικρές και μεγάλες πισίνες ήταν
γεμάτες από κόσμο για θεραπεία.
Αρκετοί πήραμε το μπάνιο μας,
ένα καφεδάκι ή τσίπουρο και επιστροφή στο χωριό Λουτράκι τρία
χιλιόμετρα από τα Λουτρά, πανέμορφο στους πρόποδες του βουνού Βόρας (Καϊμακτσαλάν) για
μεσημεριανό φαγητό.
Στις 4.30 μ.μ. αναχωρήσαμε για
μια επίσκεψη στην πόλη της
Έδεσσας. Μια πόλη προσεγμένη
με πλατάνια, πολλούς καταρράκτες (ο κεντρικός μεγαλύτερος
των Βαλκανίων ύψος 80 μ.)
Επισκεφθήκαμε τους καταρρά-

κτες την πόλη απογευματινό καφέ
και πήραμε το δρόμο της επιστροφής με μια στάση στα Γρεβενά,
όπου η Ράνια μας χαιρέτισε με
δάκρυα και να επαναλαμβάνει
“περιμένω την επόμενη εκδρομή”. Φτάσαμε στα Γιάννενα
στις 10 μ.μ., ευχαριστώντας το
Δ.Σ. του Συλλόγου, τον οδηγό μας
με την υπόσχεση να ξανασυναντηθούμε στην επόμενη εκδρομή
και σε άλλες εκδηλώσεις του
Συλλόγου.
Στην εκδρομή συμμετείχαν οι:
Ευθύμιος Πουποβίνης
Χαϊδούλα Πουποβίνη
Μαρία Ευθ. Πουποβίνη
Αριστούλα Βακάρου
Αλκμήνη Βακάρου
Αντωνία Δημητράκη
Άννα Δημητράκη
Σπυριδούλα Κασσαβέτη
Ευανθία Καραγιαννοπούλου
Ευτέρπη Τσιομίδου
Άννα Καπράντζιου
Ζανέτα Κορέτα
Απόλλων Κορέτας
Κωνσταντίνος Σιαμπίρης
Ιωάννης Κων. Σιαμπίρης
Ελισσάβετ Σιαμπίρη
Ευτυχία Οικονόμου
Δημοσθένης Νότης
Σουλτάνα νότη
Αντώνιος Ιωα. Νότης (13 Χρ.)

Δημοσθένης Ιωάν. Νότης (11 Χρ.)
Χρύσα Μπλήντα - Δράκου
Ζωή Δράκου (11 Χρ.)
Βαρβάρα Μπλήντα
Δέσποινα Μπλήντα - Μισαηλίδου
Ελισσάβετ Μισαηλίδου (12 Χρ.)
Ζήσης Μισαηλίδης (8 Χρ.)
Αθανάσιος Καραγιαννόπουλος
Περσεφόνη Καραγιαννοπούλου
Στέλλα Οικονόμου - Τάτση
Γεώργιος Τάτσης
Σταυρούλα Τσιομίδου
Χρυσαυγή Ρήμα
Χρήστος Τζαμουράνος (8 Χρ.)
Δέσποινα Μπάρκα
Κατερίνα Μπάρκα
Σταματία Σιαμπίρη
Ουρανία Κουνάβου
Βασιλική Βαταβάλη Παπαθεμιστοκλέους
Αθανάσιος Γούρης
Ευαγγελία Γούρη
Ιωάννα Γούρη
Βασιλική Σγούρου
Όλγα Σούρλα
Μαρία Γρίβα
Χαρίκλεια Ντάφη
Θεοδώρα Γαλάνη
Ελένη Ζέγκα
Κλέρη Διαμάντη
Ευδοξία Μουρελά
Χρυσόστομος Μέμος και
η Βασιλική Δρομπολιανούδη Καραγιαννοπούλου

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΓΑΜΟΙ

- Την Κυριακή 27 Αυγούστου 2017 ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ του Δημητρίου και της Άννας,
παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του ΟΛΓΑ
ΚΟΥΣΟΥΡΗ του Πολυχρόνη και της Ιουλίας από το
Σκαμνέλι Ζαγορίου.
Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό της του
Θεού Σοφίας στην Ανατολή Ιωαννίνων, παρουσία
πολλών συγγενών και φίλων και τα στέφανα ανταλλάξανε οι κουμπάροι ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΜΕΡΟΠΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ.
Μετά τη γαμήλια τελετή το ζευγάρι δεξιώθηκε
τους προσκεκλημένους στο κέντρο “Χήτος” στη Μεταμόρφωση Ιωαννίνων και ακολούθησε γαμήλιο
γλέντι με την κομπανία του Γρηγόρη ΚΑΨΑΛΗ μέχρι
τις πρωϊνές ώρες.
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ΔΙΑΦΟΡΑ θΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Εκφράζουμε και δημόσια τη χαρά μας μαζί με τα
συγχαρητήρια στο Βασίλη Ρέμο, ένα νέο παιδί - που
τυχαίνει να είναι και παιδί μας- και που, παρά τις δύσκολες συνθήκες εργασίας του, έφερε εις πέρας την
εκπόνηση αλλά και την υποστήριξη με άριστα της διδακτορικής του διατριβής.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί τα περιεχόμενα της
σχετίζονται με το Ζαγόρι και ειδικότερα με την οικονομία, την εκπαίδευση και την κοινωνία της περιοχής στις αρχές του Μεσοπολέμου.
Είναι σημαντικό να διαπιστώνεται ότι και σήμερα
παρά την απαξίωση που δέχονται οι μεταπτυχιακές
σπουδές στην Ελλάδα οι νέοι μοχθούν και ερευνούν
χωρίς ιδιοτέλεια, αλλά με βασικό κίνητρο την αγάπη
για το γενέθλιο τόπο.
Η έγνοια για τα γράμματα και τον πολιτισμό στο
Ζαγόρι παραμένει αμείωτη και οι νέοι απλώνουν το
χέρι με προθυμία στη σκυτάλη αυτής της παράδοσης.

Θα θέλαμε να προτείνουμε να υπάρξει ανάλογο
ενδιαφέρον από την πολιτεία ή και φορείς της περιοχής ώστε να βλέπει το φως της δημοσιότητας κάθε
υποστηριγμένη διδακτορική διατριβή που αφορά το
Ζαγόρι ή όποια άλλη - ανεξαρτήτως θέματος- αρκεί
να εκπονήθηκε από Ζαγορίσιο.

Τάσος Ρέμος- Μαρία Τσούπη
• Στην αγαπημένη μας εγγονή Ιφιγένεια Παπαδάτου του Δημητρίου και της
Φωτεινής, που πέτυχε στη Νομική Σχολή
του Παν/μίου Κομοτηνής, συγχαίρουμε
εγκάρδια και ευχόμαστε καλή φοίτηση και
υγεία.
Νίκος και Ιφιγένεια Παπαδάτο
υ

“ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ”

6

Επιμέλεια Γ. Κ. ΒΑΚΑΡΟΣ
Ισχυρίζομαι πως ένα είναι
μόνο σαν πρώτο και μέσο
και τελευταίο κεφάλαιο: να
υπάρχει διαπαιδαγώγηση αξιόλογη και παιδεία (μόρφωση)
κατά τους νόμους. (Πλούταρχος)

- Το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017 ο Νικόλαος Τσουμάνης του Ιωάννου και της Φωτεινής, (εγγονός των
αειμνήστων Νίκου και Λουκίας Τσουμάνη), ενώθηκε
με τα δεσμά του γάμου με τη εκλεκτή της καρδιάς
του, Ελένη Κυτούδη του Μόσχου και της Ευαγγελίας.
Το μυστήριο τελέστηκε στον Ι. Ν. Α. Δημητρίου
Τρικάλων Ημαθίας και τα στέφανα αντάλλαξαν οι
κουμπάροι Σωκράτης Φετινίδης και Φανή Βελεκούδη. Μετά τη γαμήλια τελετή το ζεύγος δεξιώθηκε
τους συγγενείς και προσκλεκλημένους στο Αλεξάνδρειο ΜΕΛΑΘΡΟΝ στην Αλεξάνδρεια και ακολούθησε γλέντι μέχρι τις πρωϊνές ώρες.
Νικολάκη και Ελενίτσα, σας ευχόμαστε να ζήσετε,
με υγεία, αγάπη, κατανόηση, ευμάρεια και ευτυχία.
Οι θείοι σας
Στέλιος - Σταματία
Γιώργος - Μαρία
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στους νεόνυμφους “Να ζήσουν ευτυχισμένοι”.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η Σοφιάνα ΒΕΡΝΕΖΟΥ, σύζυγος του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ του Γεωργίου και της Φράνσις, την
Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, έφερε στον κόσμο τον
πρώτο βλαστό της οικογενείας, ένα χαριτωμένο αγοράκι.
- Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΑΡΗ σύζυγος του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΙΤΣΑΡΑ του αειμνήστου Αλέκου και της Κωνσταντίνας Μπίρη, την 15 Σεπτεμβρίου 2017 έφερε
στον κόσμο ένα πανέμορφο χαριτωμένο αγοράκι,
πρώτο βλαστό της οικογένειας.
0 Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς - παππούδες και συγγενείς να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

6

Να δείχνεις επιμέλεια και
φροντίδα για τα μαθήματά
σου πιο μεγάλη, από ότι φροντίζεις για την απόκτηση χρημάτων. Διότι τα μαθήματα, η
μάθηση και η γνώση, δημιουργούν προϋποθέσεις για να αποκτήσει
κανείς
χρήματα
(Φιλήμων)

6

Ο μωρός και αμόρφωτος
όταν γελάει υψώνει δυνατά
την φωνή του, ο έξυπνος όμως
και φρόνιμος ήσυχα και μόλις
θα μειδιάσει. (Σοφ. Σειράχ)

6

Τι μπορεί να συγκριθεί και
να βρεθεί ότι έχει ίση αξία
με το να διαμορφώνεις την
ψυχή του νέου ανθρώπου και
να διαπλάθεις την σκέψη, την
νοοτροπία και το ήθος του;
(Ιωάν. Χρυσόστομος)

6

Δύο στιγμές να θεωρείς ότι
είναι κατάλληλες για να
μιλάς: ή για όσα γνωρίζεις καλά
ή για όσα είναι ανάγκη να μιλήσεις. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις
μόνον ο λόγος είναι προτιμότερος από την σιωπή. Στις άλλες
περιπτώσεις είναι καλύτερα να
σιωπάς παρά να μιλάς. (Ισοκράτης)

6

Όταν δεν ξέρεις σε ποιο λιμάνι κατευθύνεσαι, κανένας άνεμος δεν είναι σωστός για
τα πανιά σου. (Λ. παροιμία)

6

Μη το πεις του φίλου σου,
να μη το μάθει ο εχθρός
σου. (Λ. παροιμία)

6
6

Εν φίλω και εν εχθρώ μη
διηγού. (Σοφία Σειράχ)

Μικροψυχία είναι κακία
της ψυχής εκείνων των ανθρώπων που αδυνατούν να
υποφέρουν, να αντιμετωπίσουν
την ευτυχία και την ατυχία,
όπως επίσης την τιμή και την
ατιμία. (Αριστοτέλης)

6

Ούτε τα πλούτη, ούτε το βασιλικό αξίωμα (η εξουσία)
είναι καλύτερα από τον ειλικρινή φίλο (Ευριπίδης)

6

Προσπάθησε κατά τη νεότητά σου να αποκτήσεις
ευτυχία και στα γηρατειά σου
σοφία και σύνεση (Βίας)

6

Η καλή δουλειά δεν θέλει
μόνο κόπο, αλλά και τρόπο.
(Παροιμία)

6

Σοφό είναι το να κλείνεις το
στόμα σου παρά να μιλάς,
όταν η περίσταση το καλεί.
(Πλούταρχος)
- Έχω, αλήθεια, μεγάλη περιουσία και από όλους νομίζομαι
πλούσιος, αλλά κανένας δεν με
θεωρεί ευτυχισμένο. (Πλούταρχος)
- Το κακό γίνεται με ευκολία.
Η ευκολία όμως φεύγει αλλά το
κακό μένει. Το καλό γίνεται με
δυσκολία. Η δυσκολία φεύγει
αλλά το καλό μένει.
- Μπορείς να δεις, ότι οι πιο
πολλοί από τα άνομα και παράνομα κέρδη να έχουν γίνει δυ-

στυχισμένοι, παρά να έχουν
σωθεί. (Αντιγόνη Σοφοκλή)

6

Δεν είναι δυνατόν ο ίδιος
άνθρωπος να είναι κατήγορος και δικαστής. (Αρχ. ρητό)

6

Πρέπει να γνωρίζει κανείς
ότι δεν είναι εύκολο στον
άνθρωπο να σχηματίσει σωστή
άποψη και ορθή γνώμη για κάτι,
εάν δεν το συζητάει κάθε ημέρα
και δεν ακούει και τις γνώμες
των άλλων και αν δεν το δοκιμάζει στην πρακτική του βίου,
στην καθημερινή πράξη. (Επίκτητος)

6

Οι μνήμες φεύγουν σαν
νερό και οι χρόνοι σαν διαβάτες. (Παροιμία)

6

Κάθε ώρα χαμένου χρόνου
είναι μία πιθανότητα μελλοντικής δυστυχίας. (Μ. Ναπολέων)

6

Ο χρόνος όχι μόνον μας
παρηγορεί για τις ατυχίες
μας, μας επουλώνει τις πληγές
μας, εξωραΐζει τα πράγματα
αλλά και πλουτίζει το πνεύμα
και κάνει την πείρα μας να ωριμάζει. (Σαίξπηρ)

6

Η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι:

* καταχράσθηκε το δικαίωμα
της ελευθερίας και της ισότητας
* έμαθε τους πολίτες να θεωρούν:
Την αυθάδεια ως δικαίωμα,
την παρανομία ως ελευθερία,
την αναίδεια του λόγου ως ιδιότητα, την αναρχία ως ευδαιμονία. (Ισοκράτης)

14 σελ.
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ΑπΟ ΤηΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚη ζΩη
βΑπΤΙΣΕΙΣ

θΑΝΑΤΟΙ

ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΙΚΑ - ΠΑΝΤΙΣΗ

Τ

ην Κυριακή 9 Ιουλίου 2017 η ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΟΤΗ των αειμνήστων Αντωνίου
και Ειρήνης και ο σύζυγός της ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΤΣΗΣ, στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στην Ανατολή Ιωαννίνων βάπτισαν το
κοριτσάκι τους.
Ο Νονός της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ
χάρισε στη νεοφώτιστη το όνομα του παππού της ΔΗΜΗΤΡΑ.

1933 - 2017

Η Στέλλα ήταν μία πολύ όμορφη γυναίκα. “Μοιάζει στην Άβα
Γκάρνερ” της έλεγα συχνά. Κι εκείνη “Να λαϊ κόρμπε τι είναι αυτά
που λες!” μου απαντούσε γελώντας.
Ήταν αρχόντισσα. Στη σκέψη, στο ήθος, στη συμπεριφορά στον
τρόπο ζωής. Ευγενική, καλωσυνάτη, χαμογελαστή είχε έναν καλό
λόγο για όποιον γνώριζε. Έτσι γινόταν αμέσως αγαπητή στο περιβάλλον της και κέρδιζε την εκτίμηση και τον σεβασμό όσων την
γνώριζαν. Γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1933. Οι Βρυσοχωρίτες γονείς της Γιάννης Μπίκας και Χάϊδω Παπα-Νικόλα Κασσαβέτη είχαν
εγκατασταθεί εκεί, όπου ο Γιάννης εργαζότανε ως δάσκαλος.
Στην Κοζάνη μεγάλωσε και εκεί τελείωσε το Γυμνάσιο. Παντρεύτηκε τον Κώστα Παντίση γεωπόνο στο επάγγελμα και τον ακολούθησε στα μέρη που υπηρέτησε, όπως στο Βαθύ, στη Λίμνη της
Εύβοιας και στην Άμφισσα. Τελικά η οικογένεια εγκαταστάθηκε
στην Αθήνα.
Απόκτησαν μία κόρη τη Χαρούλα την οποία ανάθρεψαν, μεγάλωσαν και αποκατέστησαν με μεγάλη στοργή και φροντίδα. Ευτύχησε να χαρεί, να μεγαλώσει και να καμαρώσει και μία εγγονή την
Άννα.
Έφυγε στις 9-9-2017 μετά από πολύχρονη ταλαιπωρία με την
υγεία της, καταλείποντας μνήμη υποδειγματικής και αφοσιωμένης
συζύγου, τρυφερής και στοργικής μητέρας και γιαγιάς και εξαιρετικής κόρης, θείας, νύφης και φίλης.
Άριστη σε όλους τους ρόλους της ζωής.
Ας είναι αιωνία η μνήμη της!
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στην
κόρη της, στο γαμπρό της, στην εγγονή της και τους λοιπούς
συγγενείς τα θερμά τους συλλυπητήρια και εύχονται να
είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που τη σκέπασε.
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου.

Ε

κ παραδρομής και ζητάμε συγγνώμη δεν
γράφτηκε ότι στις 13 Σεπτεμβρίου 2015,
το ζεύγος ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΑΜΠΙΡΗ του Θωμά και
της Χρυσούλας Καραγιαννοπούλου και Μαρία
Πανέλα του Ελευθερίου και της Στυλιανής,
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τρικάλων
Ημαθίας βάπτισαν το κοριτσάκι τους.
Η Νονά της Άννα Καραγιάννη χάρισε στη
νεοφώτιστη το όνομα της γιαγιάς της ΧΡΥΣΟΥΛΑ.

Τ

ο Σάββατο 22 Ιουλίου 2017 ο
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας και η σύζυγός του ΧΡΥΣΑ στο παρεκκλήσι του
Αγίου Στυλιανού βάπτισαν την κόρη
τους. Οι νονοί Δημήτριος και Πόπη χαρίσανε στη νεοφώτιστη το όνομα ΜΑΡΚΕΛΛΑ. Ακολούθησε πάρτυ στο κτήμα
CASARMA.

ΑΛΕξΑΝΔΡΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ
1958-2017

Πένθιμα χτύπησε και πάλι η καμπάνα του
χωριού μας για να μας αναγγείλει την αναχώρηση για την αιωνιότητα μετά από σκληρή
μάχη με την επάρατη νόχο του αγαπητού μας
ΑΛΕΚΟΥ
Ο ΑΛΕΚΟΣ γεννήθηκε στο Κρυφοβό Ιωαννίνων στις 24 Ιουλίου 1958, γιος του Χρήστου
και της Ελευθερίας, όπου μεγάλωσε και έζησε
τα παιδικά του χρόνια. Σπούδασε και εργάστηκε στη Δ/νση Γεωργίας Ιωαννίνων, από
όπου και συνταξιοδοτήθηκε το 2015. Τον
Οκτώβριο του 1983 παντρεύτηκε τη συγχωριανή μας Κωνσταντίνα (Ντίνα) του αειμνήστου Νικολάου και της Αριάδνης Μπίρη και
απέκτησαν δύο παιδιά, το Χρήστο παντρεμένο με την Παναγιώτα Κοντάρη
και την Κατερίνα, παντρεμένη με τον Νικόλαο Μόκα. Ευτύχησε και χάρηκε
ένα εγγονάκι από την κόρη του Κατερίνα. Πάντα ακούραστος και φιλοπρόοδος, πέρα του δημοσίου υπαλλήλου, μαζί με τη σύζυγό του δούλεψαν
σκληρά και από χρόνια λειτουργήσανε το κέντρο εκδηλώσεων “ΑΛΕΚΟΣ”
στο Κρυφοβό. Σωστός επαγγελματίας, αγαπητός σε όλους και έγινε γνωστός σε όλη την Ελλάδα. Αν και οι πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις
δεν του επέτρεπαν, επισκέπτονταν το χωριό της συζύγου του, το αγάπησε
και το αποκάλεσε δεύτερη πατρίδα του. Αποκατέστησε κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τα δύο παιδιά του, το Χρήστο που του παρέδωσε την επιχείρηση και την Κατερίνα, καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας. Στις 5 Αυγούστου
γλέντησε το τελευταίο του επίγειο γλέντι στην βάπτιση της εγγονής του και
δυστυχώς σε ηλικία 59 ετών, στις 26 Αυγούστου έφυγε για το αιώνιο ταξίδι,
χωρίς να προλάβει να χαρεί το δεύτερο εγγόνι του (15 Σεπτ. 2017) αγόρι,
του γιου του Χρήστου, που είναι ταμένο να φέρει το όνομά του. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 27 Αυγούστου στον Ι. Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου στο χωριό του Κρυφοβό, παρουσία συγγενών και πλήθος κόσμου καθ’
όσον ήταν τόσο αγαπητός για να του πουν το στερνό αντίο. ΑΛΕΚΟ, όσοι σε
γνωρίσαμε σε αγαπήσαμε και δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα σε θυμόμαστε
για πάντα γιατί ήσουν κάτι το ξεχωριστό.
Ο Πανάγαθος Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου και να δώσει κουράγιο
στη χαροκαμένη μάνα σου, στη σύζυγό σου, στα παιδιά σου και σε όλους
τους συγγενείς. Ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει, καλό σου ταξίδι και αιωνία η μνήμη σου.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Τ

ην Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου
2017 ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας και η σύζυγός του
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΡΤΟΥ στον Ιερό Ναό
Γεννέσιο της Θεοτόκου στην Πάχη
Μεγάρων βάπτισαν το αγοράκι τους.
Οι νονοί Χρύσα και Βαγγέλης
Τσιάρα χάρισαν στο νεοφώτιστο το
όνομα του παππού του ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Τ

ην Κυριακή 2 Ιουλίου 2017 ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ του Αναστασίου και της
Αντωνίας και η σύζυγός του ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ στο Αρμενοχώρι Φλώρινας βάπτισαν
το αγοράκι τους, πρώτο βλαστό της οικογένειας.
Ο Νονός Κωνσταντίνος Γεωργίου χάρισε
στο νεοφώτιστο το όνομα του παππού του
ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΚΥΛΑΣ
Στο μυστήριο παρευρέθηκαν συγγενείς και
φίλοι από τα Γιάννενα και το Βρυσοχώρι, τους
οποίους το ζεύγος δεξιώθηκε σε ταβέρνα στη
Σκήτη Φλώρινας, όπου και δέχθηκαν ευχές.

Τ

ην Κυριακή 5 Αυγούστου 2017 η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΤΣΑΡΑ του αειμνήστου ΑΛΕΚΟΥ και της
Κωνσταντίνας ΜΠΙΡΗ, σύζυγος του Νικολάου ΜΟΚΑ βάπτισαν στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου, στο Κρυφοβό Ιωαννίνων, το κοριτσάκι τους, πρώτο βλαστό της οικογένειας.
Η νονά Θεοδώρα Κολιοπάνου χάρισε στη νεοφώτιστη το όνομα της γιαγιάς της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ. Το ζευγάρι δέχθηκε ευχές στο κέντρο του πατέρα της “ΑΛΕΚΟΣ HALL” στο Κρυφοβό και ακολούθησε γλέντι με παραδοσιακή δημοτική μουσική.
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ

ΔΙΑΟΡΑ θΕΜΑΤΑ

Κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις 2017, για την εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας, παιδιά που έχουν καταγωγή από το Βρυσοχώρι σημείωσαν σημαντικές
επιτυχίες και εισήχθησαν στις ακόλουθες σχολές.
- Η ΛΕΩΝΕΛΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά και της αειμνήστου Μαρίας Κασσαβέτη στο Αριστοτέλειο Παν/μιο
Θεσ/νίκης Τμήμα Νομική Σχολής.
- Η ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΜΟΥΡΑΝΟΥ του Ιωάννου και της
Νίκης Ρήμα ΑΠ Θεσσαλονίκης Τμήμα Φαρμακευτικής.
- Η ΒΑΪΑ ΜΠΙΖΑΚΗ του Γεωργίου και της Βαρβάρας στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Παν/μίου Φλώρινας.
- Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΡΚΑ του Ηλία και της Δέσποινας στη Σχολή Προσχολικής Αγωγής Θεσ/νίκης.
- - Η ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΟΥΝΤΟΥΔΗ του Γεωργίου και
της Γεωργίας (εγγονή της Γιαννούλας Κολιού και Αντωνίου Πετράκου) στη Σχολή Ιστορίας της Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης.
- Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ του Κυριάκου και
της Δέσποινας (εγγονός του Θωμά Σιαμπίρης και της
Χρυσούλας Καραγιαννοπούλου) στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Καστοριάς.
- Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΛΕΝΟΥ του Ιωάννου και της Δήμητρας (Τούλας) στο Τμήμα Μάρκετινγκ, Εμπορίας και
Διαφήμισης του Παν/μίου Λευκωσίας
- Η Η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ του Δημητρίου
και της Φωτεινής (εγγονή της Ιφιγένειας Εξαρχοπούλου) στη ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ του Πανεπιστημίου Κομοτηνής

Από το ΗΛΙΟΧΩΡΙ
Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ του Μιχαήλ και της
Ιφιγένειας στη Γεωπονική Σχολή Βόλου
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή τους συγχαίρουν για την επιτυχία τους και τους εύχονται καλή φοίτηση.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Ο ΘΩΜΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ του Κυριάκου και της Δέσποινας (εγγονός του Θωμά Σιαμπίρη και της Χρυσούλας Καραγιαννοπούλου βραβεύτηκε:
α. Στις 29 Νοεμβρίου 2015 στο Πνευματικό Κέντρο
Θεσ/νίκης από την Ένωση Φυσικών Βορείου Ελλάδος
για την διάκρισή του στον πανελλήνιο διαγωνισμό
Φυσικής.
β. Στις 2 Ιουνίου 2016 από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας-Ναούσης και Καμπανίας για την διάκρισή του
στον πανελλήνιο διαγωνισμό Φυσικής
γ. Στις 29 Μαρτίου 2017 για την 2η θέση που κατέλαβε η ομάδα του στους Διασχολικούς αγώνες νέας
Ελληνικής Γλώσσας της Δ.Δ.Ε. Φιλολόγων Θεσ/νίκης
και φιλολόγων Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν
τον αγαπητό ΘΩΜΑ και του εύχονται και άλλες διακρίσεις.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι παραβρέθηκαν
και όσοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στο γάμο του
γιου μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ευχόμενοι κάθε προσωπική
και οικογενειακή ευτυχία.
Δημήτρης και Άννα Δημητράκη

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Λόγω υπηρεσιακών αναγκών εντός του καλοκαιριού μετατέθηκαν οι συγχωριανοί μας Στρατιωτικοί ως ακολούθως:
- Το ζεύγος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΒΑΣΔΕΚΗ Ανθυπασπιστής τεθωρακισμένων και ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ Λοχίας ΕΠΟΠ μετά από
οκτώ (8) χρόνια από μονάδες της Νήσου Λήμνου σε μονάδες του
Νομού Κιλκίς.
- Ο Αρχιλοχίας Πεζικού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ. ΜΠΙΡΗΣ από το
πρωτοκλήση Έβρου στο Σουφλί Έβρου.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή τους εύχονται καλή επιτυχία
στα καθήκοντα της Νέας Μονάδος τους και καλή οικογενειακή διαμονή.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ του Θωμά και της Χρυσούλας Καραγιαννοπούλου προήχθη στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τον αγαπητό
μας ΒΑΓΓΕΛΗ και του εύχονται και σε ανώτερα.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
m Στα ανήψια μας Αδαμάντιο Καπράντζιο και Χριστίνα Πάσχου

και στον Κυριάκο Κυριακούλη (Αιγίνιο) και Νικολέτα Γερμάνη,
τους ευχόμαστε καλά στέφανα.
Οικ. Γεωργίου ΠασχάληΘεσ/νίκη
m Στον εξάδελφό μας Αδαμάντιο Καπράντζιο του ευχόμαστε να
ζήσει και καλά στέφανα.
Οικ. Αθανασίου
Καραγιάννη Χρήστου Καβαρδίνα ΘΕΣ/ΝΊΚΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
m Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΕΜΟΥ του Χρυσόστομου και της Βασιλικής,
ολοκλήρωσε με επιτυχία τις Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα
Θεατρικών Σπουδών (Main Theatre Studies) του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) με κατεύθυνση τη Θεατρική Αγωγή.
m Η ΛΟΥΚΙΑ ΘΩΜΑΔΑΚΗ του Νικολάου
και της Χάϊδως (εγγονή
των αειμνήστων Νικολάου και Λουκίας
Τσουμάνη) το 2010 πέρασε στη Σχολή Ιστορίας και Αρχαιολογίας
του Α.Π.Θ. με ειδίκευση
Ιστορικός.
Τον Μάρτιο του 2017
σε τελετή του Παν/μίου
ορκίστηκε και πήρε το
πτυχίο.

ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, προσπαθεί στα
πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του, να σταθεί αρωγός
στις ανάγκες και τα προβλήματα των κατοίκων του χωριού. Και
φέτος προέβη στην αγορά φαρμακευτικού υλικού τα οποία και
παρέδωσε στον προσωπικό “Βοήθεια στο σπίτι” για να μπορεί
κάθε Τρίτη που επισκέπτεται το χωριό, να κάνει απλές εξετάσεις στους ηλικιωμένους συγχωριανούς μας που αφορά στο
Σάκχαρο, Χοληστερίνη κ.λ.π. Μικρή η Δαπάνη, αλλά σημαντική
η Βοήθεια για τους ηλικιωμένους, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία να πηγαίνουν στα Γιάννενα.

σελ.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας και στη σελ. 15 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στον πολυαγαπημένο μας γιο και
αδελφό ΚΩΝ/ΝΟ Δημ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ
κ.λ.π. εκ παραδρομής δεν γράφτηκε
σωστά που πήρε και το πτυχίο. Το ΣΩΣΤΟ
είναι που πήρε και το πτυχίο της Φιλοσοφίας με ΑΡΙΣΤΑ 9,26 του Α.Π.Θ.
Υ.Γ. Ο ΚΩΣΤΑΣ με τον πατέρα του, τη
μητέρα του Ιωάννα των αειμνήστων Μιχάλη και Σταματίας Σιαμπίρη που διαμένουν στη Βέροια και την αδελφή του
Ελένη - Μαρία με τον αρραβωνιαστικό
της ΚΩΣΤΑ (καταγωγή του από την
Ήπειρο) ο οποίος μένει στη Θεσ/νίκη παραβρέθηκαν μετά από επτά χρόνια στη
φετινή μας γιορτή πίτας.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ
ΛΑΒΑΜΕ
Περιοδικό ΚΟΝΙΤΣΑ
Περιοδικό Εν Τσεπελόβο
Εφημερίδα “ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΜΑΣ”
Εφημερίδα “Ο παλμός των
Μηλιωτάδων Ζαγορίου”

“ΤΑ ΕΦΑΓΕ
ΑΥΤΟΣ
ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΤΟΥ”
Φέτος το καλοκαίρι η κ. Σπυριδούλα (Νιόνια) Πασχάλη μου εμπιστεύτηκε το προσωπικό
της ημερολόγιο. Στο ημερολόγιο, εκτός από τα
καθημερινά γεγονότα της ζωής της, γράφει και
διάφορες σκέψεις της, για τα κοινωνικά προβλήματα, για τη νεολαία, τα γηρατειά, τη ζωή
γενικότερα. Γράφει πάντα με αγάπη και κατανόηση.
Στηρίζει τις σκέψεις της σε κάποια παροιμία
και εκφράζει τα συναισθήματά της, την πείρα
και τις εμπειρίες της, γράφοντας στην εγγονή
της μία επιστολή. Μία επιστολή που θα ήθελε
να στείλει και σε όλες τις “εγγονές” του κόσμου
και φυσικά δεν θα ταχυδρομήσει ποτέ.
Με παρακάλεσε, μου υπέδειξε και μου
επέτρεψε να γραφούν στην εφημερίδα οι “επιστολές της” ή ότι άλλο από το ημερολόγιο με
δική μου επιλογή και επιμέλεια.
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου
“Τα έφαγε αυτός τα ψωμιά του” μα τα έφαγα
κι εγώ Λόρι μου, αφού έφτασα σε μία πολύ μεγάλη ηλικία.
Όμως η ζωή συνεχίζεται. Τα συναισθήματα
δεν τρώγονται. Πολύ χάρηκα που σε άκουσα
χθες να μου μιλάς. Έτσι από δω και μπρος θα
σου μιλώ κι εγώ για να με διαβάζεις όταν δεν
θα είμαι πια κοντά σου.
Λοιπόν, όσο είσαι νέα απόλαυσε τη ζωή
σου, προσφέροντας πάντα τη χαρά στον διπλανό σου.
Είναι μεγάλο δώρο η χαρά που την προσφέρεις με μια λέξη, ένα χαμόγελο έναν καλό
λόγο, μία ματιά, λίγη αγάπη.
Όταν φτάσεις και εσύ να λες “Τα έφαγα τα
ψωμιά μου” να θυμάσαι πως αυτά τα ψωμιά
ήταν γλυκά, νόστιμα, ευκολοχώνευτα και ζυμωμένα με χαρά, καλοσύνη και αγάπη.
Σε φιλώ
η Γιαγιά σου
28-11-2013
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2017

πΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚληΣΙΕΣ
ΠΡΟσΦΟΡεσ Για τηΝ εΠαΝατΟΠΟΘετηση
τΟΥ τεΜΠλΟΥ αΓιΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥσ

- Ο κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Θεσ/νίκη) προσέφερε τριακόσια (300) ευρώ στη μνήμη του πατέρα του.
- Η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΣΔΕΚΗ
(Γιάννενα) προσέφερε διακόσια (200) ευρώ στη μνήμη
του συζύγου και των γονέων.
- Η κ. ΑΓΛΑΪΑ ΝΟΥΤΣΟΥ - ΦΑΣΙΤΣΑ (Αμερική)
προσέφερε εκατό (100) ευρώ στη μνήμη των γονέων της
και προσφιλών προσώπων.
- Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΑΣΙΤΣΑ - ΝΤΕΛΗ (Αμερική)
προσέφερε εκατό (100) ευρώ.
- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ (Αθήνα) προσέφερε εκατό (100) ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
- Η κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ - ΣΙΓΑΛΑ (Βέλγιο)
προσέφερε εκατό (100) ευρώ στη μνήμη των γονέων και
προσφιλών προσώπων.
- Ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΤΣΗΣ (Αλεξάνδρεια) προσέφερε εβδομήντα (70) ευρώ στη μνήμη των γονέων του.
- Η οικογένεια ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΥΛΙΟΥ (Αλεξάνδρεια)
προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη των γονέων
τους.
- Η κ. ΜΑΡΙΑ ΦΑΣΙΤΣΑ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Αμερική) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ.
- Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ (Αλεξάν-

δρεια) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
Η Δίδα ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΠΗ (Βέροια) προσέφερε πενήντα
(50) ευρώ στη μνήμη των παππούδων της Γεωργίου και
Σταματίας Πασχαλιώρη.
- Η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΙΡΗ - ΣΚΟΡΝΟΥ (Αλεξάνδρεια) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
- Η κ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (Βρυσοχώρι) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του εγγονού της ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του Αποστόλου και της Βασιλικής
- Η οικογένεια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ (Γιάννενα) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του Αλέκου Κιτσαρά
- Η κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΟΥΤΣΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ (Αλεξάνδρεια) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη
Ευανθίας Βασδέκη
- Η 5η ΕΜΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προσέφερε σαράντα (40)
ευρώ στη μνήμη Ευανθίας Βασδέκη
- Η κ. ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ - ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ (Βέροια) προσέφερε είκοσι (20) ευρώ στη μνήμη των γονέων
της
- Ο κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Γεωργίου
(Θεσ/νίκη) προσέφερε είκοσι (20) ευρώ.

ΠΡΟσΦΟΡεσ Για τον αγιο ΧαΡαλαΜΠΟ
1) Ο κος Νικόλαος Οικονομόπουλος και η σύζυγός
του κα Χάϊδω προσέφεραν 50,00 ευρώ αντί στεφάνου
στη μνήμη της αγαπημένης ανεψιάς τους.
2) Ο κος Μιχαήλ Ν. Μπιζάκης και η σύζυγός του
κα Ευαγγελία προσέφεραν 100,00 ευρώ στην μνήμη των
γονέων και αδελφών τους.
3) Η κα Σταματία Χαντόλιου προσέφερε 30,00
ευρώ στη μνήμη των γονέων της Ιωάννη και Φανής
Χαντόλιου.
4) Η κα Σταματία Αν. Παπαποστόλου (Βέροια) προσέφερε 100 ευρώ.

5) Ο Γεώργιος Τριανταφύλλου προσέφερε 50
ευρώ στην μνήμη της μητέρας του Χρυσούλας και της
θείας του Παρασκευής Τσάγκα.
6) Ο Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου προσέφερε 50 ευρώ αντί
στεφάνου στη μνήμη Αλέκου Κιτσαρά.
7) Ο κ. Χαράλαμπος Παπαποστόλου (Βέροια) και
η σύζυγός του κα Χρυσούλα Κοπατσιάρη προσέφεραν
στον Άγιο Χαράλαμπο Βρυσοχωρίου 100,00 ευρώ στη
μνήμη της Ευανθίας Βασδέκη.
8) Ο κ. Κωνστανίνος Ρέμος (Βόλος) προσέφερε
100 ευρώ στη μνήμη προσφιλών νεκρών

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

• Η οικογένεια Σπύρου και Ελένης Φράγκου (Αθήνα) προσέφερε εκατό ευρώ (100,00) στη μνήμη Νικολάου
Γ. Γκαράνη.
• Η κυρία Στέλλα Οικονόμου - Τάτση (Γιάννενα) προσέφερε τριάντα ευρώ (30,00) στη μνήμη του συζύγου
της Λάμπρου, του Στέργιου Θεοφάνη Βακάρου και Στέλλας Παντίση.

ΕπΙΜΕλΕΙΑ
Τ ην 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.

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

Τ Α Ν Ε Α Τ Ο Υ
Β Ρ Υ Σ Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΩΔ: 1979 - www.mosv.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Κυκλοφορούν σε 900 φύλλα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΤΖΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2651026296

Εκδότης - Υπεύθυνος για το Νόμο

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΟΝΗΣ
Πρόεδρος Μ.Ο.Σ.
44010 ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Τηλ.: 26530 22771
Πάφου 1
45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ.: 26510 64927
ΚΙΝ.: 6979322848

Τακτικοί Συνεργάτες

Γκαράνη - Παπακων/νου Χαρίκλεια

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας μας αριθ. φύλλου 99 σελ. 16 εκ παραδρομής έγιναν τα ακόλουθα
λάθη:
α. Στη στήλη προσφορές στο
Σύλλογο στη μνήμη ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΚΑΡΑΝΗ ΤΟ ΣΩΣΤΟ
είναι Στη μνήμη ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩ. ΓΚΑΡΑΝΗ.
β. Στη στήλη Νικολάου Καράνη αντί Οικογένειας Κλεάρχου Μωραϊτη ΤΟ ΣΩΣΤΟ
είναι οικ. ΚΙΜΩΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ
(ΑΘΗΝΑ)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Θεοδω ρίδη ς Θεόδω ρος
100,00
Θεοδω ρίδο υ Σταματία
100,00
Παπαδάκη Χαρί κλεια
70,00
Κ αλότσης Α αθνάσι ος
50,00
Λ ένου Ιωάννα
50,00
Μ ηνόπ ουλος Κω ν/νος
50,00
Μ παρλαμπ άς Κ ων/νος
50,00
Μ πιδ έρη ς Δ ημή τριος του Κων/νου
50,00
Πασχαλιώρης Κω ν/νος του Γεω ργ ίου
50,00
Πλατή - Αναστασιάδου Ευαγγελία
50,00
Σαραντόπ ουλος Κω ν/νος
50,00
Σιαμπ ίρη Ελισάβετ
50,00
Σιαμπ ίρη ς Γεώ ργιο ς τ ου Ευαγγέλου
50,00
Σταμάτη - Σιγάλα Α ικατερίνη
50,00
Χ αντό λι ος Δ ημή τριος του Νικ ολάου
50,00
Χ αντό λι ος Ν ικόλαος του Δη μητρίου
50,00
Γ ιαννού ση Δ έσπ οινα
30,00
Κ ασαβ έτης Στέργιος
30,00
Κ ωνσταντ ινίδου Κέλλυ
30,00
Οικ ονομόπο υλος Νικ όλαος
30,00
Πασχαλιώρη Ελένη
30,00
Σιαμπ ίρη - Στεργιοπ ούλου Ιω άννα
30,00
Σιαμπ ίρη ς Γεώ ργιο ς τ ου Κων/νου
30,00
Σιαπάτη - Κιτ σαρά Ερμ ιόνη
30,00
Σκό ρνου Χαρίκλεια
30,00
Φαχο υρίδου Δή μητρα
30,00
Ν ότης Δ ημοσθένης
25,00
Α λικάκος Πέτρος
20,00
Β ακ άρου Άννα
20,00
Γ καράνης Γ εώργιος του Απ οστόλου
20,00
Δ ογορίτης Πέτρος
20,00
Ε ξαρχοπού λου - Παπ αδάτου Ιφιγ ένει α 20,00
Ήλου Χρυ σού λα
20,00
Ιω αννίδ ης Κων/νος
20,00
Ιω αννίδ ου Α ννέτα
20,00
Κ αβαρδίνας Θεόδωρος
20,00
Κ αβαρδίνας Χρήστος
20,00
Κ αραγ ιάννης Α θανάσιος
20,00
Κ αφέτσος Αθανάσιος
20,00
Κ αφέτσου Μίνα
20,00
Κ οντογιάννη ς Μιχάλη ς
20,00
Κ ουλιός Μι χάλης
20,00
Κ υριακού λη ς Δημ ήτριος
20,00
Κ ωνσταντ ινίδου Βασιλεία
20,00
Λ ιάπης Ευ άγγελος
20,00
Μ ουχταρόπου λος Δημ ήτριος
20,00
Μ πάρκα Βασιλική
20,00
Μ πάρκας Αθανάσιος
20,00
Μ πιζάκη ς Νικ όλαος του Μι χαήλ
20,00
Μ πίρη ς Δ ημή τριος
20,00
Ν ούτ σος Θεόδωρος
20,00
Παπαγιαννόπου λος π. Βασίλειος
20,00
Παπανικο λάου Ηλίας
20,00
Παπαπ οστ όλου Σταματία
20,00
Πασχάλης Γεώ ργιος
20,00
Σαμαράς Χρήστος
20,00
Σιαμπ ίρη - Πίσπ α Αλέκα
20,00
Χ αντό λι ου - Λού ζη Σταματία
20,00
Χ αραλάμπ ου ς Κων/νος
20,00
Χ ατ ζηαγαπ ίου Νικ όλαος
20,00
Παπαστράτο ς Ε υστράτι ος
15,00
Πασχάλη Α θηνά
15,00
Πασχάλης Χρήστος το υ Ιω άννη
15,00
Πασχαλιώρη Χρυσού λα
15,00
Τσιαπανίδης Δ ιονύσιος
10,00
Κ . ΤΣΙΟΜ ΙΔΗΣ 25. 09.2017

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Μέμος Χρυσόστομος
Οικονομόπουλος Νικόλαος
Νότης Δημοσθένης
Δημητράκης Αθανάσιος
Δρομπουλιανούδη Νικολέτα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Γκαράνης Σταύρος
2. Οικονόμου Ευτυχία
3. Χαντόλιος Κων/νος
4. Βακάρος Γεώργιος
5. Πουποβίνης Ευθύμιος
6. Τσιομίδης Κων/νος
7. Δημητράκης Αθανάσιος
8. Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπούλου Bασιλική
9. Μπάρκας Ηλία Δημήτριος

Πρώτοι Συνεργάτες

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

30,00
30,00
25,00
20,00
10,00

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 €

