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τις 31-10-1983 το Δ.Σ. του Μορφωτικού Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου (Μ.Ο.Σ.). με πρόεδρο τον κ. Άλκη Πασχάλη αποφάσισε να
πραγματοποιήσει την πρόταση που είχε τεθεί και υπέρ ψηφιστεί στην Γενική Συνέλευση του Μ.Ο.Σ. στις 27-71983 σχετικά με την οργάνωση Χορευτικών Ομίλων.
Εξάλλου ένας από τους βασικούς σκοπούς του Μ.Ο.Σ.
από την ίδρυσή του το 1970, ήταν η εκμάθηση, η διάσωση και η διάδοση των παραδοσιακών χορών, τραγουδιών και η συλλογή ενδυμασιών.
Συγκροτήθηκε τότε μία "επιτροπή χορού" με μέλη τη
γράφουσα και τις κυρίες: Χαρίκλεια Σιώκα, Αλκμήνη Βακάρου, Ευανθία Καραγιαννοπούλου και Δέσποινα Αρ.
Κουνάβου.
Σκοπός αυτής της επιτροπής ήταν, σε συνεργασία με
τον Πρόεδρο του Μ.Ο.Σ. να ενημερώνει τους χορευτές
για τον τόπο και τον χρόνο της συνάντησης του χορευτικού, να φροντίζει για την εύρεση της αίθουσας, αφού δεν
υπήρχε μόνιμη αίθουσα όπως υπάρχει τώρα και να συγκεντρώσει παραδοσιακές φορεσιές τόσο γυναικείες όσο
και αντρικές.
Σε πολλά από τα σπίτια του χωριού διασώζονταν πολλές γυναικείες φορεσιές, όπως συγκούνια, φορέματα,
κεντημένες ποδιές και μαντήλια. Επειδή όμως δεν
χρησιμοποιούνταν θεωρούνταν πια ως άχρηστες και ευκαιρία ζητούσαν οι ιδιοκτήτες να τις πουλήσουν ή και να
τις πετάξουν.
Ο Μ.Ο.Σ. αλλά και οι κυρίες του χορευτικού πράγματι
συγκέντρωσαν τις φορεσιές ή τμήματα αυτών, τις περιποιήθηκαν, τις φρόντισαν και διέσωσαν αυτά τα ανεκτίμητα κειμήλια του λαϊκού μας πολιτισμού, που
μαρτυρούν την ιστορία αλλά και την παράδοση του χωριού μας.
Ακόμη ράφτηκαν, με βάση τις πρωτότυπες φορεσιές
και πολλά νέα φορέματα τόσο από τον Μ.Ο.Σ. όσο και από
τις ίδιες τις κυρίες του χορευτικού.
Πρόβλημα ήταν η ανδρική ενδυμασία, καθώς στα σπίτια δεν βρέθηκαν παλιές φορεσιές. Εξάλλου οι άνδρες
στο χωριό μας από τον 19ο αιώνα φορούσαν ευρω-

παϊκά ρούχα ή ρούχα του τόπου που ταξίδευαν. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε φωτογραφία του 1902 μόνο δύο
άντρες φορούν φουστανέλα.
Αποφασίστηκε λοιπόν να καθιερωθεί ως αντρική φορεσιά η μπουραζάνα, που είχε υιοθετηθεί και από τους
περισσότερους Συλλόγους της Ηπείρου.
Σήμερα ο Μ.Ο.Σ. έχει δημιουργήσει μία πλούσια συλλογή με γυναικείες, ανδρικές και παιδικές ενδυμασίες.
Όμως οι ανάγκες είναι πολλές και κάθε δωρεά και προσφορά, έστω και ενός τμήματος στολής είναι πάντα ευπρόσδεκτη.
Τα χορευτικά κάτω από τη διδασκαλία του γνωστού
Γιαννιώτη Γυμναστή κ. Αθανασίου Δρούγια, γρήγορα
έφτασαν σε θαυμαστά επίπεδα γνώσης και εκτέλεσης
των παραδοσιακών χορών. Παρουσιάστηκαν με θριαμβευτική επιτυχία σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις
όπως στους Κήπους Ζαγορίου, στην Πρέβεζα, στις εκδηλώσεις του Μ.Ο.Σ. στο Βρυσοχώρι και τους ετήσιους
χορούς στα Γιάννινα. Η τελευταία εμφάνιση έγινε στο ξενοδοχείο "Ξενία" το 1986. Έπειτα από αυτή την εμφάνιση
τα χορευτικά ατόνησαν ή μάλλον διαλύθηκαν.
Βέβαια, η εργασία που είχε γίνει δεν πήγε χαμένη. Ένας
μεγάλος αριθμός ατόμων είχε μάθει σωστά, μεθοδικά
και άρτια τους χορούς και ήταν σε θέση να συμμετάσχει
με επιτυχία σε οποιαδήποτε εκδήλωση.
Η επανασύσταση του χορευτικού ομίλου έγινε τον Ιανουάριο του 1992 και μάλιστα με δύο τμήματα. Ένα
τμήμα παιδικό και ένα ενηλίκων και συνεχίζει να υπάρχει μέχρι και σήμερα.
Με χοροδιδάσκαλο τον καταξιωμένο καθηγητή Φυσικής Αγωγής κ. Θωμά Βούρβο και πρόεδρο του Μ.Ο.Σ.
τον κ. Ευθύμιο Πουποβίνη τα χορευτικά μας έγραψαν
ιστορία.
Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση που έγινε στην Αλεξάνδρεια (Γιδάς) Ημαθίας στις 21-3-1992 στο πρώτο αντάμωμα των απανταχού Βρυσοχωριτών. Άλλες εμφανίσεις
του χορευτικού πραγματοποιήθηκαν στο Ελληνικό Ιωαννίνων στις 7-9-1992, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις "Ημαθιώτικα" στις 4-9-1993, στο 2ο, 3ο και 4ο αντάμωμα των

Βρυσοχωριτών στο Γιδά, στην Ξεχασμένη Βέροιας στις
26-10-2008, στο Νησί Ημαθίας στις 20-9-2010 και σε
όλες τις εκδηλώσεις του Μ.Ο.Σ. στο Βρυσοχώρι (πανηγύρι - γιορτή πίτας), καθώς και τους ετήσιους χορούς
στα Γιάννινα.
Η άψογη εμφάνιση των χορευτικών, όπου κι αν παρουσιάστηκαν, ενθουσίασαν, συγκίνησαν, ευχαρίστησαν
τους θαμώνες και καταχειροκροτήθηκαν.
Στις μέρες μας ο χρόνος αφενός για τους μικρούς με
τις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες κι αφ' ετέρου για τους μεγάλους με τις πολλές υποχρεώσεις είναι
πολύτιμος.
Όμως ο χρόνος που διαθέτουν για την εκμάθηση των
χορών, περίπου μία ώρα εβδομαδιαίως, δεν είναι
"χαμένος χρόνος".
Οι συναντήσεις των χορευτών, μικρών και μεγάλων,
βοηθούν στη σύσφιξη των σχέσεων, δημιουργούν δεσμούς γνωριμίας και φιλίας και αποτελούν ουσιαστική
αιτία συνεχούς επαφής με το χωριό. Ακόμη η μουσική,
ο χορός και το τραγούδι αποτελούν τον καλύτερο τρόπο
διασκέδασης και ψυχαγωγίας διαχρονικά και σε όλες τις
κοινωνίες.
Τέλος, οι χορευτές διδάσκονται σωστά τους χορούς
ώστε να μπορούν αργότερα να συμμετάσχουν σε διάφορες ιδιωτικές εκδηλώσεις όπως σε γάμους, βαπτίσεις,
γιορτές κ.λ.π.
Ο Μ.Ο.Σ. καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την οργάνωση, τη λειτουργία και την εμφάνιση των χορευτικών
τμημάτων. Η προσπάθεια αυτή, καθώς και όποια δαπάνη
αποτελεί επένδυση στον πολιτισμό και μεγάλη προσφορά
στο μέλλον του χωριού μας. Όμως για να διατηρηθούν
και να συνεχίσουν την ως τώρα επιτυχημένη πορεία
τους οι χορευτικοί όμιλοι, χρειάζονται την αμέριστη υποστήριξη, βοήθεια και συμπαράσταση όλων των Μελών
του Μ.Ο.Σ. και την πρόθυμη προσέλευση των χορευτών
για τη στελέχωση των τμημάτων.
Ας το ελπίσουμε

Η 25η ΓιορτΗ
ΖΑΓορισιΑσ πιτΑσ
Σάββατο 20 Αυγούστου 2016 και μετά
από το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής ο
καιρός πάλι με τα τερτίπια του. Ισχυρή βροχόπτωση (για πρώτη φορά στα 25 χρόνια
Γιορτή πίτας) τις απογευματινές ώρες και
αγωνία για την εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά οι κυρίες της επιτροπής στην αίθουσα της κοινότητας περιμένουν και συγκεντρώνουν τις
πίτες που προσφέρουν οι κυρίες και Δεσποινίδες του χωριού και από άλλες περιοχές. Η συμμετοχή και η προσφορά
συγκινητική.Παρά την βροχή και τους γνωστούς λόγους που οι περισσότεροι γνωρίζουμε συγκεντρώθηκαν εξήντα οκτώ (68)
πίτες. Η βροχή σταμάτησε, λίγο κρύο και η
κεντρική πλατεία γεμάτη από συγχωριανούς και φίλους (Μια πρόχειρη απογραφή
καταμετρήθηκαν πάνω από τετρακόσια
(400) άτομα.
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ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Αναφορά στη Λεσνίτσα
σε αρχείο εγγράφων
(1820) του Αλή πασά

φθινοπωρο
στο βρυσοχωρι

Υπάρχει μια σημαντική τετράτομη έκδοση για το Αρχείο του Αλή Πασά με τίτλο
: Αρχείο του Αλή Πασά –Γενναδείου Βιβλιοθήκης (Έκδοση, Σχολιασμός, Ευρετήρια Β. Παναγιωτόπουλος, Δ.
Δημητρόπουλος, Π. Μιχαηλάρης) Αθήνα
2007. Στις σελίδες του Γ΄ τόμου γίνεται
αναφορά στη Λεσνίτσα Ζαγορίου, που
έχει σχέση με τη διαφιλονικούμενη Μονή
Στομίου, μεταξύ των κατοίκων της και
της Κόνιτσας. Παραθέτω το κείμενο
όπως αυτό είναι καταγραμμένο σε έγγραφο του Αρχείου, το οποίο διέσωσαν
δύο συλλέκτες και στη συνέχεια περιήλθε
στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, όπου και φυλάσσεται σήμερα.
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σελ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Γράφει η ΕυτυχιΑ οιΚονοΜου - ΓΕωρΓοπουΛου

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΡΚΑ
Ο Χρήστος Μπάρκας γεννήθηκε στο Παλιοσέλλι το 1879. Το 1899 εγκαταστάθηκε
στο Βρυσοχώρι, αφού παντρεύτηκε την
Καλλιόπη Γεωργίου Κολιό. Στον κώδικα
της κοινότητας Λεσινίτσας (Βρυσοχωρίου)
και στη σελ. 93 υπάρχει το προικοσύμφωνο,
που συντάχτηκε για αυτόν τον γάμο και δημοσιεύεται στη σελ. 11.
Με την Καλλιόπη δεν απόκτησαν παιδιά.
Η Καλλιόπη πέθανε γύρω στο 1923. Τότε ο
Χρήστος Μπάρκας παντρεύτηκε τη Χάϊδω
Πασχαλιώρη, χήρα του Γιάννη Κουλιού
και μητέρα δύο ανήλικων παιδιών του
Στέργιου και του Γιώργου.
Με τη Χάϊδω Πασχαλιώρη απόκτησαν δύο
γιούς, τον Θανάση και τον Χαράλαμπο (1927
- 2005).
Ο Χρήστος Μπάρκας ήταν ξυλουργός,
κτίστης και γενικά άριστος τεχνίτης στις οικοδομικές εργασίες. Όμως στο Βρυσοχώρι
έμεινε γνωστός για την ικανότητα που είχε,
την τεχνική και την γνώση στην εξαγωγή
των δοντιών και τη θεραπεία του πονόδοντου με διάφορα πρακτικά μέσα. Ήταν για
πολλά χρόνια ο οδοντίατρος του χωριού.
Γράφει η κ. Χαρίκλεια Γκαράνη - Παπακων/νου στην εφημ.15 σελ.5 του 1996 "Ο
ΜΠΑΡΜΠΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ, που τον
θυμάμαι καλά, ήταν ο πρακτικός οδοντίατρος του χωριού μας. Το οδοντιατρείο λειτουργούσε στην αυλή του σπιτιού του κάτω
από τη μουριά. Για πολυθρόνα χρησιμοποι-

ούσε το πέτρινο πεζούλι και το μόνο εργαλείο που διέθετε ήταν η περίφημη "ζωντάγρα" του... Ήλεγχε με το χέρι το πονεμένο
δόντι, έπαιρνε τη μαγική "ζωντάγρα" και με
μεγάλη επιδεξιότητα απάλλασσε τον ασθενή
από τον "κοκκάλινο φταίχτη"...
Κάτω από το βάρος των γηρατειών, με
σπαραγμό ψυχής, έφυγε από το χωριό το
φθινόπωρο του 1959, μαζί με τη σύζυγό του
για την Αλεξάνδρεια (Γιδάς) και εγκαταστάθηκαν στο σπίτι του γιού τους του Θανάση.
Πέθανε τα Χριστούγεννα της ίδιας χρονιάς,
ενώ η Χάϊδω έζησε αρκετά χρόνια εκεί.
Στην Αλεξάνδρεια είχαν εγκατασταθεί τόσο
ο Στέργιος και ο Γεώργιος Κουλιός όσο και
ο Θανάσης και ο Χαράλαμπος Μπάρκας.
Εκεί εργάστηκαν και μεγάλωσαν τις οικογένειές τους.
Όμως δεν ξέχασαν ποτέ το χωριό και οι
ψυχικοί και συναισθηματικοί δεσμοί ήταν
πάντοτε ισχυροί με τον γενέθλιο τόπο. Το
επισκέπτονταν συχνά, ενδιαφερότανε, για
τα νέα και τα δρώμενα στο Βρυσοχώρι
και ήταν από τα πλέον ενεργά και δραστήρια μέλη της Βρυσοχωρίτικης παροικίας
του Γιδά. Μάλιστα ο Θανάσης μαζί με την
κόρη του Βίκυ, επισκέπτονται και τώρα
πολύ συχνά το χωριό, αφού η κόρη του η
Χαϊδούλα έχει παντρευτεί τον κ. Ευθύμιο
Πουποβίνη και ζει μόνιμα στα Γιάννινα το
χειμώνα και στο Βρυσοχώρι το καλοκαίρι.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΗΛΙΑ ΜΠΑΡΚΑ
Ο Ηλίας Μπάρκας γεννήθηκε στο Παλιοσέλλι το 1893 και ήταν δεύτερος ξάδελφος του Χρήστου Μπάρκα. Ήρθε στο
Βρυσοχώρι και παντρεύτηκε τη Χρύσω
Πασχαλιώρη, που ήταν αδελφή της Χάϊδως Πασχαλιώρη - Κουλιού - Μπάρκα.
Απόκτησαν έξι παιδιά: Τον Δημήτρη
(1919 - 1928), τον Γιάννη (19221928), τον Γεώργιο (1925 - 1947),
τον Παναγιώτη (1928 - 1947), τη Μαριάνθη και τον Δημήτρη.
Η οικογένεια είχε πολλά δυστυχήματα.
Από δυστύχημα χάθηκε ο Δημήτρης,
ενώ στον εμφύλιο έχασαν τη ζωή τους ο
Γεώργιος και ο Παναγιώτης.
Από δυστύχημα έχασε τη ζωή του το
1933 και ο πατέρας της οικογένειας, ο
αείμνηστος Ηλίας Μπάρκας. Εκπυρσοκρότησε το όπλο του, όταν γλύστρησε και
έπεσε ο ίδιος στο έδαφος και αυτοτραυματίστηκε. Αυτό είπε στους άλλους κυνηγούς, που έτρεξαν να τον βοηθήσουν,
λίγο πριν πεθάνει. Αυτό ήταν και το πόρισμα της Αστυνομίας.
Η Χρύσω μετά το θάνατο του συζύγου
της, μεγάλωσε μόνη της τα παιδιά της.
Ήταν πραγματικά μία ηρωϊδα.
Ήταν μία Αγία γυναίκα που καρτερικά,
στωϊκά, αντιμετώπισε τα χτυπήματα της
ζωής, με την ευχή να μην της συμβεί και
κάτι χειρότερο.
Έδινε αυτή την ευχή γιατί ήθελε να

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΓΚΑΣ (1879-1959)
Καλλιόπη Γ. Κολιό
Χάιδω Πασχαλιώρη

προστατέψει τα δύο παιδιά της τη Μαριάνθη και το Δημήτρη.
Ευτυχώς που έζησε και τους είδε άριστα αποκατεστημένους και χάρηκε και
εγγόνια. Η Μαριάνθη παντρεύτηκε τον
αείμνηστο Γεώργιο Καραγιαννόπουλο
και ζει μόνιμα στο Βρυσοχώρι.
Ο Δημήτρης με τη σύζυγό του Αικατερίνη Πουποβίνη - Μπάρκα μοιράζει το
χρόνο του ανάμεσα στα Γιάννινα και το
χωριό.
Παλαιότερα πρόσφερε τις υπηρεσίες
του, στην Κοινότητα Βρυσοχωρίου, άλλοτε ως Πρόεδρος και άλλοτε ως Κοιν.
Σύμβουλος.
Μάλιστα, επί των ημερών της προεδρίας του έγιναν αρκετά έργα στο χωριό
και λύθηκαν προβλήματα που για χρόνια
ταλαιπωρούσαν τους κατοίκους.Τα δύο
παιδιά του Δημήτρη και της Αικατερίνης
Μπάρκα ο Ηλίας, παντρεμένος με τη Δέσποινα Ευαγ. Σιαμπίρη και η Ευανθία
παντρεμένη με το Νίκο Καραγιαννόπουλο, συντροφεύουν τους γονείς τους
στα Γιάννινα και περνούν και πολύ χρόνο
στο Βρυσοχώρι.
Ακόμη ο Ηλίας διατηρεί στο χωριό μία
μικρή μελισσοκομική μονάδα και παράγει μέλι, μπορεί λίγο, αλλά πάντοτε εξαιρετικής ποιότητας.
Το γενεαλογικό δέντρο των οικογενειών Μπάρκα σχηματίζεται ως εξής:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(1929 - 2005)
Αναστασία Παντέλη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αναστασία Βαλκάνη
(1929 - 2007)

ΧΑϊΔΟΥΛΑ
Ευθύμιος Πουποβίνης

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Βίκυ)

ΧΡΗΣΤΟΣ (1964-..._
Κων/να Καυρουτζίδου

ΙΩΑΝΝΗΣ
Καλλιόπη Στυλίδου

ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΝΙΚΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΘΕΟΠΙΣΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ
Μανώλης Καμπούρογλου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο Χρήστος Μπάργκας με τις νύφες του Μαρίκα Γεωρ. Κουλιού,
και τον γιο της Γιάννη και δεξιά η
Αναστασία Αθ. Μπάργκα με την κόρη της Χαϊδούλα.

Βρυσοχώρι Αύγουστος 1955

ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΡΓΚΑΣ (1893-1933)
Χρύσω Πασχαλιώρη

Από το γάμο του Δημήτρη Μπάργκα
και της Αικατερίνης Πουποβίνη Μπάρκα. Τρίτη στο χορό η Χάιδω
Μπάρκα, έβδομη η Χρύσω Μπάρκα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
(1919 -1928)

ΓΙΑΝΝΗΣ
(1922 - 1928)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(1925 - 1947)

ΕΥΑΝΘΙΑ
Νίκος
Καραγιαννόπουλος

ΜΑΡΙΑ
Δημήτρης
Αθανασόπουλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(1928 -1947)

ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Γεώργιος
Καραγιαννοπουλος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αικατερίνη Πουποβίνη

ΗΛΙΑΣ
Δέσποινα Ευαγγ.
Σιαμπίρη

ΑΝΤΩΝΗΣ
Βικτώρια
Αγραφιώτη

ΑΝΘΟΥΛΑ
Ευάγγελος Άττης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Αναστάσιος
Τσιομίδης

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Χρήστος Δημουλάς

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Βασιλική Δρομπουλιανίδη
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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 7 Αυγούστου 2016 η
πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου
του Δήμου Ζαγορίου, μέλος
της Διαχειριστικής Επιτροπής
του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, τέλεσε στον
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου το

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

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 Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 (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.

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 πρόεδρο του
Συλλόγου κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ.
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 Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 (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

Σε συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου μας (Ζαγορίου) εντός του καλοκαιριού καθαρίστηκε η 25η Επαρχιακή οδός από Γυφτόκαμπο έως στο χωριό από κλαριά και δένδρα που έκαναν δύσκολη την ορατότητα στους διερχόμενους
οδηγούς. Τώρα η πρόσβαση είναι πιο εύκολη. Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια και το Δήμο μας.

ΑπΟ ΤΙΣ δΡΑΣΤηΡΙΟΤηΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥλλΟΓΟΥ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου όπως κάθε
χρόνο στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής απένειμε αναμνηστικά διπλώματα στους παρακάτω επιτυχόντες
μαθητές στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας στις
πανελλήνιες εξετάσεις το 2015-2016 και
έχουν καταγωγή από το Βρυσοχώρι:
- ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΡΚΑ του Ηλία και
της Δέσποινας για την επιτυχία του στο
Οικονομικό Τμήμα του Παν/μίου Ιωαννίνων
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΣΙΩΠΗ του Ευαγγέλου

και της Ανδριάνας για την επιτυχία του
στο Τμήμα Φυσιοθεραπείας του
Παν/μίου Πατρών
- ΜΑΡΙΟ - ΘΕΟΔΩΡΟ ΕΞΑΡΧΟΥ του
Αθανασίου και της Μαριάνας για την
επιτυχία του στη Δασολογική Σχολή του
Παν/μίου Θράκης.
- ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΑΠΤΗ του Λάμπρου και
της Γαρυφαλιάς για την επιτυχία του στο
Μαθηματικό Τμήμα του Παν/μίου Ιωαννίνων
- ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΣΙΑΚΟΥ του Δημη-

τρίου και της Σταυρούλας για την επιτυχία της στην Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.
Θεσσαλονίκης.
- ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΝΤΟΥΝΤΟΥΔΗ του
Γεωργίου και της Γεωργίας για την επιτυχία του στο Τμήμα Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π. Θεσσαλονίκης.
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗ του Γεωργίου και της Γεωργίας για την επιτυχία της στη Διοίκηση Επιχειρήσεων των
Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

- ΘΕΟΦΑΝΗ ΛΟΥΖΗ του Θεοχάρη
και της Σταματίας για την επιτυχία του
στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών των
Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Επίσης απένειμε αναμνηστικό δίπλωμα στην οικογένεια ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΝΑΣΤΟΥΛΗ από το Κοτσανόπουλο Πρεβέζης διότι πάνω από τριάντα (30) συνεχόμενα χρόνια ενοικιάζει τα ιδιόκτητα
βοσκοτόπια του χωριού και έχει συνεισφέρει ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό
ποσό για τις ανάγκες του χωριού.
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ΑπΟ ΤΙΣ δΡΑΣΤηΡΙΟΤηΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥλλΟΓΟΥ
Η ΓΕνιΚΗ συνΕΛΕυσΗ
του συΛΛοΓου

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Αυγούστου 2016 και
ώρα 19:00 στα γραφεία του Συλλόγου στο Βρυσοχώρι η
προγραμματισμένη από το Δ.Σ. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία ο κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ, πρόεδρος του Συλλόγου, κήρυξε την έναρξη
των εργασιών με θέματα ημερησίας διάταξης:
- Απολογισμός δραστηριοτήτων απερχομένου Δ.Σ.
- Έγκριση πεπραγμένων απερχομένου Δ.Σ.
- Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου για την τριετία 2016-2019.
Ο απερχόμενος πρόεδρος αναφέρθηκε με σαφήνεια στις
πολλαπλές δραστηριότητες του Συλλόγου στην τριετία που πέρασε επιγραμματικά ως ακολούθως:
- Πολιτιστικές εκδηλώσεις
- Ενοικίαση βοσκοτόπων
- Έκδοση εφημερίδας
- Τράπεζα Αίματος
- Καθαριότητες του χωριού
- Χορευτικοί και ορειβατικοί όμιλοι
- Διοργάνωση εκδρομών
- Άριστη συνεργασία Συλλόγου, Τοπικής Κοινότητας και
Εκκλησιαστικής Επιτροπής.
Κλείνοντας τόνισε την ανάγκη να πλαισιώσουμε ακόμη
περισσότερο και να βοηθήσουμε το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου
καθ' όσον είναι πλέον ο μόνος φορέας που μπορεί να εκπροσωπήσει το χωριό (ακόμη και σε δικαστικές διαφορές) σε θέματα που αφορούν το χωριό, και να το διατηρήσει ζωντανό
καθ' όσον με τον σχεδιασμό του Καποδίστρια και του Καλλικράτη οι τοπικές κοινότητες έχουν πλέον υποβαθμιστεί.
Η κ. πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ανέγνωσε την έκθεση Οικονομικής Διαχείρισης της τριετίας, επισημαίνοντας ότι ήταν
σωστή, αμερόληπτη και αντικειμενική. Η Γενική Συνέλευση
ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα για την οικονομική διαχείριση της τριετίας 2013-2016 απαλλάσσοντας το απερχόμενο
Δ.Σ. κάθε περαιτέρω ευθύνης.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, διατυπώθηκαν σκέψεις
και προτάσεις για την επόμενη τριετία και εξουσιοδοτήθηκε
το νέο Δ.Σ. για την υλοποίησή τους.
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση επέλεξε τριμελή Επιτροπή αποτελουμένη από τους: ΙΩΑΝΝΗ ΚΥΡΑΤΣΗ ως πρόεδρο, ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΥΡΑΤΣΗ και ΜΑΡΙΑΝΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ για
να διενεργήσει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου για την τριετία 2016-2019.
Μετά την ψηφοφορία εξελέγησαν με απόλυτη σειρά οι
ακόλουθοι:

Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΜΠΟΛΙΑΝΟΥΔΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ του Ηλία

Β' ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ
- ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΤΣΟΥΜΑΝΗ

Γ' ΕΠΟΠΤΙΚΟ

- ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
- ΜΑΡΙΑΝΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ
- ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΜΠΙΡΗ

Δ' ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ του Ιωάν.
- ΑΛΚΜΗΝΗ ΒΑΚΑΡΟΥ

TO NEο Δ.σ. του συΛΛοΓου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου που αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες στις 13 Αυγούστου 2016 σε συνεδρίασή του το Σάββατο 20
Αυγούστου 2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
• ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ Πρόεδρος
• ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΜΠΟΛΙΑΝΟΥΔΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αντιπρόεδρος
• ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Γεν. Γραμματέας
• ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ Ταμίας
• ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ του Ηλία Έφορας Εκδηλώσεων

ΕπιΜΕΛΕιΑ : ΕυθυΜιου πουποβινΗ

ΕυχΑριστΗριΑ

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
1. DREAM STROM Γεώργιος Ιωάν. Βακάρος - Γεράσιμος Βούλγαρης Ιωάννινα
2. ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ Κωνσταντίνος Ευάγγ. Σιαμπίρης Βρυσοχώρι
3. ΨΗΣΤΑΡΙΑ "ΑΛΕΚΟΣ" Κρυφοβό Ιωαννίνων
4. ΑΜΑΝΙΤΗΣ - ΓΚΡΟΪΔΗΣ Συγκρότημα κατοικιών
Κήποι Ζαγορίου.

Β' ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥΣ ΑΓΟΡΕΣ

1. Κωνσταντίνος Σιαμπίρης: Καφέ-ψησταριά - Βρυσοχώρι
2. Δέσποινα Μπάρκα: Γλυκά Βρυσοχώρι
3. Ευάγγελος Σιώπης - Ιωάννινα Άλευρα Μύλοι Κρήτης
4. Γρηγόριος Τσιαμόπουλος Ξεχασμένη Ημαθίας
5. Αφοί Πρόϊου: Εμπορία Κρεάτων Αλεξάνδρεια Ημαθίας
6. ΤΡΟΥΦΑ ΚΛΑΜΠ Δεμάτι Ιωαννίνων

Γ' ΣΤΟΥΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ
σε όλη την Ελλάδα που βοήθησαν και διέθεσαν Λαχνούς για
τη λαχειοφόρο αγορά του πανηγυριού και τη Γιορτή πίτας

Δ' ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ που προμηθεύτηκαν Λαχνούς.
Ε' ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
1. Ερμιόνη Αποστ. Βασδέκη
2. Δέσποινα Αθαν. Κουνάβου
3. Αθηνά Οικονόμου - Πασχάλη
4. Χαϊδούλα Πουποβίνη
5. Ελένη Κουκουστρίκα - Κυράτση
6. Δήμητρα Σλατίντζη - Βακάρου
7. Ελισάβετ Σιαμπίρη
8. Χρύσα Σιώκα
9. Ρούλα Σιώκα
10. Σοφία Μυλωνά - Κυράτση

ΣΤ' ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΠΟΥ
ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΑΧΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
1. Δέσποινα Κολιού
2. Νικολέτα Δρομπολιανούδη
3. Λευκοθέα Αν. Τσιομίδη
4. Έλενα Φάκα
5. Ευδοκία φάκα

ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στις
κυρίες και Δεσποινίδες που προσέφεραν τις πίτες, διότι σε
αυτές οφείλεται η επιτυχία της Γιορτής.
Υ.Γ. Εάν κάποια ονόματα μας διαφεύγουν ζητάμε ταπεινά ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΑνΑΚοινωσΗ προσΚΛΗσΗ

Ο Μ.Ο.Σ. προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους να παρευρεθούν στις 12 Οκτωβρίου και ώρα 19 μ.μ. ημέρα
Τετάρτη στην αίθουσα του Συλλόγου Σαμουήλκαι Πινδάρου γωνία για τη συνέχιση των χορευτικών τμημάτων
ενηλίκων και παιδιών.
Η παρουσίασή σας κρίνεται απαραίτητη για το μέλλον
των χορευτικών τμημάτων. Στο εξής ο Σύλλογος δεν θα
φέρει καμία ευθύνη.
Βασιλική Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπούλου
Αντιπρόεδρος τηλ. 6947042559

οι ΕΞΗντΑ οΚτω πιτΕσ
τΗσ 25ης ΓιορτΗσ
ΖΑΓορισιΑσ πιτΑσ
Παραθέτουμε τα ονόματα των κυριών και Δεσποινίδων που έκαναν πίτα, με τη σειρά παράδοσης στην Επιτροπή
Σταματία Σιαμπίρη του Ευαγγέλου
Αλίκη Πασχάλη
Κλειώ και Θάλεια Βερναδάκη
Λευκοθέα Αναστ. Τσιομίδη
Αικατερίνη Μπάρκα
Δέσποινα Μπάρκα
Κατερίνα Πεπόνη
Άννα Δημητράκη
Άννα Καπράντζιου
Ερμιόνη Βασδέκη
Αθηνά Πασχάλη
Ευανθία Καραγιαννοπούλου
Περσεφόνη Καραγιαννοπούλου
Σταματία Παλασσοπούλου
Χρύσα Μπλήντα
Ελισάβετ Μισαηλίδη
Θεώνη Δάγκου
- Παλιοσέλι Κόνιτσας
Ευανθία Βασδέκη
Καλλιόπη Στυλίδου
Χαϊδούλα Πουποβίνη
Ελένη Κυράτση
Σοφία Κυράτση
Φράνσις Γκαράνη
Σοφιάννα Γκαράνη
Νεφέλη Γκούντη
- Ελαφότοπο Ζαγορίου
Σταυρούλα Σιώκα
Χαρίκλεια Σιώκα
Αντωνία Στασινού
- Πεδινή Ιωαννίνων
Ελένη Ζήκου Κόνιτσα
Δήμητρα Βακάρου
Σουλτάνα Νότη
Παναγιώτα Νότη
Χαρά Γκόγκου
Σπυριδούλα Κασσαβέτη
Αικατερίνη Σταμάτη-Σιγάλα
Βαρβάρα Νούτσου-Αλικάκου
Βασίλειος Βασδέκης - Βέροια
Κατερίνα Αθανασοπούλου
- Κουκλέσι Ιωαννίνων
Βάσω Καραγιαννοπούλου
Αναστασία Προδρομίδου
- Πλατύ Ημαθίας
Χρύσα Σιώκα
Μαριάννα Τσιομίδου
Αφροδίτη Σιαμπίρη
Νίκη Ρήμα
Ευαγγελία Πασχάλη
Κατερίνα Μπάρκα του Ηλία
Ιωάννα Θεοδωρακοπούλου
- Ξεχασμένη Ημαθίας
Ζανέττα Κορέτα
Αντωνία Δημητράκη
Χαρίκλεια Καραγιάννη
Χρυσούλα Λιάρου
Δέσποινα Κων. Σιαμπίρη
Ελισάβετ Σιαμπίρη
Έλενα Φάκα - Κουφάλια Θεσ/νίκης
Ευδοκία Φάκα - Κουφάλια Θεσ/νίκης
Χρύσα Τσιομίδου
Ευτέρπη Τσιομίδου
Θεοδώρα Γκιτσιούδη
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου
Νίκη Εξάρχου
Σοφία Εξάρχου - Πρόϊου
Αλέκα Σιαμπίρη-Πίσπα - Δίστρατο Κόνιτσας
Μικαέλα Πίσπα - Δίστρατο Κόνιτσας
Γιαννούλα Παγανιά - Πάδες Κόνιτσας
Tzoula Clamb - Δεμάτι Ζαγορίου
Μαρία Ναστούλη - Κοτσανόπουλο Πρέβεζας
Μίνα Καφέτσου - Ηλιοχώρι Ζαγορίου
Μαριάνθη Ζαμπάκου - Ηλιοχώρι Ζαγορίου
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ΕπΙΜΕλΕΙΑ:
ΕΥθΥΜΙΟΥ πΟΥπΟβΙΝη
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ βΑΚΑΡΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος
με τον ακούραστο Ιερέα μας που
εξυπηρετεί τρία χωριά πατέρα
ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ και κατόπιν προγραμματισμού το καλοκαίρι λειτουργήσαμε
σε όλες τις εκκλησίες και τα εξωκλήσια
(εκτός Αγίου Νικολάου θα γίνει θεία λειτουργία τον Οκτώβριο και τον Άγιο Χαράλαμπο λόγω εργασιών του χρόνου
σίγουρα). Για να λειτουργήσουν τα εξωκλήσια την ημέρα της γιορτής τους οι αγροτικοί
δρόμοι δεν εξυπηρετούν.
ΔΕΥΤΕΡΑ: 20 Ιουνίου 2016
στο Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας (Δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο)
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10 Ιουλίου 2016 στον Άγιο
Δημήτριο

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 Ιουλίου 2016
στον Άγιο Μηνά ανακαινισμένο στο μονοπάτι προς τοποθεσία Απλιάμτσα Μπαϊάσα Αώο και χωριό ελεύθερο.
ΤΡΙΤΗ και ΤΕΤΑΡΤΗ 26 και
27 Ιουλίου 2016 (πανηγύρι) Αγίας
Παρασκευής, πλήρες ανακαινισμένο στο
μονοπάτι προς Αλάκο, Νεραϊδόβρυση,
Γκαμήλα, Μοναστήρι Στομίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ: 7 Αυγούστου
2016 Άγιο Δημήτριο - Μνημόσυνο Ευεργέτη ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ.
ΔΕΥΤΕΡΑ: 15 Αυγούστου
2016 εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
κοινή θεία λειτουργία (Βρυσοχώρι - Ηλιοχώρι) στο εξωκλήσι της Άνω Παναγίας επί
της επαρχιακής οδού Βρυσοχώρι Γιάννενα,

χοροστατούντος του Ιερέα μας και Ιεροψάλτη τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 Αυγούστου
2016. Στο εξωκλήσι του Αγίου Τρύφωνα.
Ανακαινισμένο, κτισμένο στην τοποθεσία
Σκαρβένα, κοντά στην επαρχιακή οδό προς
Γέφυρα Αώου, Παλαιοσέλι - Κόνιτσα Γρεβενά.
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 Σεπτεμβρίου
2016 στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου.
Κτισμένο σε υψόμετρο 1.150 μέτρων ανακαινισμένο από τα θεμέλια, στο μονοπάτι
προς τοποθεσία ΠΡΙΣΚΟ κ.λ.π. και προς τα
χωριά Πάδες - Άρματα - Δίστρατο. Μαγευτική η θέα προς Τσουκαρόσια - Γκαμήλα Σμόλικα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Σεπτεμβρίου

2016. Στον Άγιο Αθανάσιο το εκκλησάκι
κοντά στον Άγιο Χαράλαμπο ανακαινισμένο.
Είναι το πρώτο εκκλησάκι που κτίστηκε στο
χωριό, άγνωστη η χρονολογία.
Να ευχαριστήσουμε θερμά:
- Τον πατέρα ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ για
την προσπάθεια που καταβάλλει και ο θεός
να του χαρίζει υγεία στον ίδιο και στην οικογένειά του.
- Τους ιεροψάλτες κ. ΓΕΩΡΓΙΟ
Κων. ΒΑΚΑΡΟ και τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.
- Τους συγχωριανούς και φίλους που
συμμετείχαν σε αυτές τις θείες λειτουργίες
και του χρόνου ο πανάγαθος θεός να μας
αξιώσει να λειτουργήσουμε σε όλες τις εκκλησίες (Σύνολο ένδεκα (11)).

Άγιος
Μηνάς

Άγιος
Γεώργιος
Άνω
Παναγία

Άγιος
Αθανάσιος

Άγιος
Τρύφωνας

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: Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή
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ΓρΑφΕι ο ΕυθυΜιοσ πουποβινΗσ

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ό

πως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος την Τρίτη 26
Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο χωριό μας
το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, όχι
όπως ήταν πριν από λίγα χρόνια. Δυστυχώς, η οικονομική κρίση επηρέασε και αυτές ακόμη τις εκδηλώσεις και από τετραήμερο που ήταν πριν (προεόρτια,
επισκέψεις δύο (2) ημέρες στον πέρα μαχαλά, χορό
στο χοροστάσι, πλατεία, Μαγούλα) πραγματοποιείται
πλέον μία (1) ημέρα.
Παρ' όλα αυτά το πανηγύρι αποτελεί ένα ξεχωριστό
γεγονός που πέρα από την θρησκευτική κατάνυξη,
δίνει την ευκαιρία στους απανταχού Βρυσοχωρίτες να
βρίσκονται στο χωριό τους, να συναντήσουν συγγενείς
και φίλους και να διασκεδάσουν με παραδοσιακή
ηπειρώτικη μουσική.
Η έναρξη γίνεται στο προσεγμένο εξωκλήσι της
Αγίας Παρασκευής με τη Θεία Λειτουργία, την παράκληση. (Χοροστάτησε ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Θεόκλητος από το Μέτσοβο και Ιεροψάλτες τον κ. Γεώργιο
Βακάρο και Γεώργιο Τσιώκο σύζυγος της Μαρούλας
Σιανίδη - Κυρίτση). Τον χορό της εκκλησιαστικής επιτροπής και την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία (Μια άτυπη απογραφή που δυστυχώς πολλοί
έχουν φύγει για το αιώνιο ταξίδι).
Με τους ήχους της παραδοσιακής ορχήστρας και
την πατινάδα "ποταμιά" ξεκίνησαν όλοι για τις επισκέψεις στα σπίτια του πέρα Μαχαλά που γιορτάζει.
Πρώτη επίσκεψη στο σπίτι των αδελφών Εξάρχου
(Νίκης κλπ) με το παραδοσιακό κέρασμα του λουκουμιού και τσίπουρου και τον χορό των οικείων.
Ακολούθησε η επίσκεψη για ευχές, κέρασμα και
χορό στο σπίτι Καραγιαννόπουλου (Μαριάνθης Αποστόλου κλπ) και όλα κυλούσαν όμορφα. Μια
ξαφνική μπόρα σταμάτησε το πατροπαράδοτο έθιμο
και οι επισκέψεις στα υπόλοιπα σπίτια (Πουποβίνη Θεοδωρακοπούλου κλπ) δεν έγιναν. Η επόμενη συνάντηση στην κεντρική πλατεία το βράδυ με αρκετό
κρύο (λόγω μεσημεριάτικης βροχής) και με τους
ήχους της παραδοσιακής ηπειρώτικης κομπανίας
(Μας έλειψε μετά από 23 χρόνια ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΕΡΟΣ
λόγω προβλήματος υγείας, του ευχόμαστε περαστικά). Τον αντικατέστησε επάξια στο κλαρίνο ο ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ και η υπόλοιπη γνωστή από
χρόνια κομπανία του Γιάννη Νίνη, Γιάννη Δεληγιάννη,
Πέτρου Σέλιου και Νίκου Νούση (πληρωμένη ορχήστρα από λαχειοφόρο αγορά) με πολύ κέφι. Το γλέντι
κράτησε έως τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Το επόμενο
πρωί Τετάρτη 27 Ιουλίου εορτή του Αγίου Παντελεήμονα και πάλι στο εξωκλήσι θεία λειτουργία χοροστατούντος του Ιερέα μας πατέρα Ιωάννη Λεοντάρη
και το πανηγύρι μας τελείωσε χωρίς επισκέψεις στον
Μαχαλά χωρίς γλέντι στην πλατεία χωρίς Μαγούλα
όπως πριν λίγα χρόνια. Πέρασε και αυτό χωρίς να
μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε με τον τριήμερο και τετραήμερο εορτασμό που μας παρέδωσαν
οι πρόγονοί μας. Δυστυχώς και αυτό σημείο των καιρών, έχουμε όμως ιερά υποχρέωση να κρατήσουμε
όσο μπορούμε ζωντανά τα ήθη και έθιμα που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας, γι' αυτό του χρόνου να είμαστε όλοι εκεί.
Υ.Γ. Πέραν των άλλων ξενιτεμένων το Καλοκαίρι
διακρίναμε μετά από χρόνια την οικογένεια της Μαρούλας Σιανίδη - Κυρίτση με το σύζυγό της, τον γιο
της και τη νύφη της από την Αμερική. Μετά από 25
χρόνια την κ. Ασπασία Σιγάλα κόρη της Ρίνας Σταμάτη
με το σύζυγό της ΠΙΤΕΡ ΒΑΪΣ και το αγοράκι τους. Εάν
κάποιοι μας διαφεύγουν ζητάμε ταπεινά ΣΥΓΝΩΜΗ.

Στην παράκληση - Αγία Παρασκευή

Αναμνηστική φωτογραφία

Στην αυλή του Εξάρχου

Στην αυλή του Καραγιαννόπουλου
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ΕΚδηλΩΣΕΙΣ

Η 25Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Η

κομπανία
του
ΠΡΟΚΟΠΗ
ΘΕΜΕΛΗ και ΝΙΚΟΥ
ΝΟΥΣΗ ζεσταίνουν την ατμόσφαιρα με νοσταλγικές μελωδίες (τραγούδια της ταύλας,
της ξενιτιάς, Ζαγορίσια Πωγωνίσια κ.λ.π.) και οι μυρωδιές από τα εδέσματα του
Κώστα το κρασί και το τσίπουρο ανεβάζουν το κέφι.
Ο Πρόεδρος του Μ.Ο.Σ. κ.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε στις
δραστηριότητες του Συλλόγου,
στη σημασία της εκδήλωσης
και ευχαρίστησε τις κυρίες και
Δεσποινίδες για την προσφορά τους, διότι σε αυτές
οφείλεται η επιτυχία και ο
Σύλλογος με αυτή την εκδήλωση την αφιερώνει και τιμά
την Βρυσοχωρίτισσα και τις
νοικοκυρές της ευρύτερης
περιοχής και κάλεσε το Δήμαρχο του Δήμου μας (Ζαγορίου) κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΠΥΡΟΥ
να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Ο κ. Δήμαρχος στο χαιρετισμό του τόνισε πως ο
Σύλλογος του χωριού σας
είναι από τους πιο δραστήριους Συλλόγους του Δήμου,
αλλά και του Νομού Ιωαννίνων με εφημερίδα, χορευτικούς ομίλους, τράπεζα
αίματος, εκδηλώσεις ορειβασίες κ.λ.π. και θα πρέπει όλοι
μας να τον στηρίζουμε διότι
εάν και ο Σύλλογος σταματήσει τις δραστηριότητες όλα τελειώνουν. Δυστυχώς και οι
Δήμοι βρίσκονται σε δύσκολη
οικονομική κατάσταση.
Για πρώτη φορά φέτος
μετά από είκοσι τέσσερα (24)
χρόνια δεν εμφανίστηκαν τα
χορευτικά μας. (γνωστοί οι
λόγοι θέλοντας να τιμήσουν
κάποια πρόσωπα).
Ακολούθησε η παραλαβή
των αναμνηστικών δώρων

προσφορά στις κυρίες και Δεσποινίδες που προσέφεραν τις
πίτες και η κλήρωση της τυχερής νοικοκυράς, (τυχερή η κ.
ΜΑΡΙΑ ΝΑΣΤΟΥΛΗ από το
Κοτσανόπουλο Πρέβεζας) η
αναμνηστική φωτογραφία, και
όλες μαζί σείρανε το χορό.
Κυρίες και κοπέλες μοίρασαν τις πίτες σε όλους τους
παρευρισκομένους και οι επισκέπτες μας είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν την ποικιλία
και το μεράκι με το οποίο γίνεται η Βρυσοχωρίτικη πίτα.
Αλευρόπιτες, χορτόπιτες, τυρόπιτες, ριζόπιτες, κολοκυθόπιτες, κοτόπιτες, μπατσαριές
και άλλες γεύσεις κατέκλυσαν
τα τραπέζια. Το γλέντι φούντωσε φέρνοντάς μας θύμησες
παλιές, από εποχές ανεμελιάς
και χαράς με φίλους που η
απουσία τους ήταν αισθητή.
Η παρουσία πολλών μικρών παιδιών ήταν τόσο αισθητή που μας γέμισε ελπίδα
για το μέλλον και την ανανέωση.
Το κέφι κράτησε μέχρι τις
πρώτες πρωϊνές ώρες και
έκλεισε με το καθιερωμένο
πλέον νοσταλγικό τραγούδι "Σ'
αγαπώ γιατί είσαι ωραία".
Λόγω υποχρεώσεών τους
την εκδήλωση χαιρέτισαν με
μηνύματα ο Περιφερειάρχης
Ηπείρου κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχός μας
κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ, ο
επικεφαλής της Αντιπολίτευσης κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ, φίλοι και φίλες από
διάφορες περιοχές της Ελλάδος.
ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΘΕΡΜΑ.
ΚΑΛΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο χορός των γυναικών

Χαιρετισμός του Προέδρου

Οι κυρίες και δεσποινίδες που πρόσφεραν τις πίτες

Μεταμεσονύχτιες ώρες
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ηΜΕΡηΣΙΑ ΕΚδΡΟΜη ΤΟΥ ΜΟΣ βΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΓρΑφΕι Η βΑσιΛιΚΗ ΔροΜποΛιΑνουΔΗ - ΚΑρΑΓιΑννοπουΛου

Τ

ην Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη από το Μ.Ο.Σ. η μονοήμερη εκδρομή. Στις
08.00 ώρα συναντηθήκαμε στο "ΑΛΣΟΣ" Ιωαννίνων και με
σύμμαχο τον καλό καιρό και οδηγό του λεωφ. τον κ. Ευάγγελο Ζήση
ξεκινήσαμε για το όμορφο ταξίδι μας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου χαιρέτησε τους συγχωριανούς και φίλους, έκανε μια σύντομη ενημέρωση για το όλο πρόγραμμα της εκδρομής και ευχήθηκε "καλό μας ταξίδι". Η πρώτη μας επίσκεψη στην Ιερά
Μονή Παναγίας Φανερωμένης στο χωριό Κερασώνας Πρέβεζας.
Η Μονή ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης
και έως το 1940 φιλοξενούσε Μοναχούς.
Έκτοτε το Μοναστήρι σχεδόν εγκαταλείφθηκε.
Περίπου πριν από δύο (2) χρόνια δύο (2) αδελφές (Μοναχές) η συγχωριανή μας ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ (κατά κόσμο Δέσποινα Τσιομίδου του
αειμνήστου Νικολάου και της Παρασκευής (Βούλας) Τσιλιγκίρη) και η
ΘΕΟΦΑΝΩ από τα Τρίκαλα με την ευλογία της Μητρόπολης εγκαταστάθηκαν στο Μοναστήρι και επαναλειτούργησε. Η εκκλησία τα υπόλοιπα
κτίρια και ο περιβάλλον χώρος πολύ προσεγμένα με πολύ δουλεία από
τις δύο αδελφές.
Φτάσαμε την ώρα της θείας λειτουργίας και παρακολουθήσαμε με
θρησκευτική ευλάβεια και συγκίνηση το υπόλοιπο της θείας λειτουργίας χοροστατούντος του Αιδεσιμότατου πατέρα ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝΤΑΖΗ
και Ιεροψάλτες τις δύο Μοναχές.
Με τη λήξη της θείας λειτουργίας οι στιγμές πολύ συγκινητικές οι
δυο αδελφές μας περίμεναν αφού είχαν ενημερωθεί από τον πρόεδρο
του Μ.Ο.Σ.
Οι στιγμές αυτές δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε ένα χαρτί. Κατευθυνθήκαμε με πρόσκληση των αδελφών στο ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ. Τόπος
ιερός από ξύλο και πέτρα, εικόνες Αγίων και χειροποίητα έργα των Μοναχών.
Μας προσφέρθηκε καφές, βουτήματα κ.λ.π. και ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΟΥΜΕΝΟΣ συνταξιούχος δάσκαλος από το χωριό μας ενημέρωσε για
το ιστορικό της Ι.Μ. (κτίστηκε το 1709, ορισμένες Αγιογραφίες καταστράφηκαν από τους Ιταλούς στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, επί τουρκοκρατίας
λειτουργούσε Κρυφό Σχολειό. Πανηγυρίζει του Αγίου Πνεύματος και
στις 23 Αυγούστου).
Πίσω από το ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ βρίσκεται το μικρό εκκλησάκι των
Αγίων Ραφαήλ - Νικολάου και Ειρήνης και στο επάνω μέρος τα κελιά
των Μοναχών.
Ο Πρόεδρος του Μ.Ο.Σ. ευχαρίστησε τον κ. ΔΗΜΗΤΡΗ για την ενη-

μέρωση και τις αδελφές για την φιλοξενία. Προσέφερε γλυκά από τον
Μ.Ο.Σ., κάποιο χρηματικό ποσό προσφορά των εκδρομέων για τις ανάγκες της Μονής και προσκάλεσε τις αδελφές να επισκεφθούν το χωριό
και να λειτουργήσουμε στον Άγιο Νικόλαο στις 9 Οκτωβρίου 2016 (κοντινό εκκλησάκι στη γειτονιά της αδελφής ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ) την οποία
και αποδέχθηκαν.
Στη συνέχεια στον προαύλιο χώρο με πλατάνια, λουλούδια πολύ
όμορφα, αναμνηστικές φωτογραφίες σε φορτισμένη ατμόσφαιρα χαιρετηθήκαμε και αναχωρήσαμε για τη δεύτερη στάση για έναν καφέ στο
παραθαλάσσιο χωριό "Κανάλι". Τουριστικό χωριό, ζεστή μέρα και κάποιοι τολμηροί έκαναν το πρωϊνό τους μπάνιο στη θάλασσα.
Το μεσημέρι φτάσαμε στο χωριό "Γλυκή", στις πηγές του Αχέροντα
ποταμού.
Ο ποταμός της θλίψης, οι πύλες του Άδη. Το πέρασμα στον άλλο
κόσμο. Στην αρχαιότητα πίστευαν ότι ο Αχέρων είναι το ποτάμι όπου ο
θεός ΕΡΜΗΣ παρέδιδε τις ψυχές των νεκρών στο χάροντα για να καταλήξουν στο Βασίλειο του Άδη. Η κάθε ψυχή έπρεπε να δώσει τον
οβολό (χρήματα) για να περάσει το πορθμείο του χάροντα. Στο κοντινό
χωριό Μεσοπόταμος το αρχαίο Νεκρομαντείο. Διαφορετικό από το μαντείο των Δελφών και της Δωδώνης. Ο σκοπός δεν ήταν η παροχή χρησμού αλλά η διευκόλυνση της επικοινωνίας των επισκεπτών με τις
ψυχές των συγγενών τους.
Κάτω από πανύψηλα πλατάνια, δίπλα στο ποτάμι σε όμορφες ταβέρνες απολαύσαμε το μεσημεριανό φαγητό, τον καφέ και τις βόλτες
κατά μήκος του ποταμού, όπου πολλοί τουρίστες κάνανε κανό-καγιάκ.
Η τρίτη και τελευταία μας επίσκεψη στην όμορφη "Πάργα", όπου
δικαίως ονομάστηκε "Η Μύκονος της Ηπείρου". Πολύ ωραία μέρα για
εκδρομή, πολύ ζέστη, αρκετοί τουρίστες, άλλοι κολυμπούσαν, ηλιοθεραπεία και βόλτες στα σοκάκια.
Ξεχυθήκαμε στην πόλη (περίπου 4000 κατοίκους) στα όμορφα σοκάκια της με τουριστικά καταστήματα, ξενώνες, στο πανέμορφο κάστρο,
στις καφετέριες.
Ένα δίωρο γεμάτο ομορφιές, με τα καραβάκια να αδειάζουν και να
γεμίζουν τουρίστες με προορισμό το Σαρακινό - Παξούς και Αντίπαξους, με το νησάκι της Παναγιάς (έχει εκκλησάκι γραφικό της Παναγίας)
και βόλτες στα πλακόστρωτα σοκάκια και την ωραία παραλία.
Επιστρέψαμε στα Γιάννινα γεμάτοι από όμορφες εικόνες και αναμνήσεις και υποσχεθήκαμε να κάνουμε και άλλες εκδρομές.

στο Αρχονταρίκι

στη ι. Μ. παναγίας φανερωμένης

Καλό φθινόπωρο - καλό χειμώνα
και σε νεότερες εκδηλώσεις του Μ.Ο.Σ.

Στην εκδρομή συμμετείχαν:
Ευθύμιος Ποπυποβίνης
Χαϊδούλα Πουποβίνη
Ευτέρπη Τσιομίδου
Βασιλική Παπαθεμιστοκλέους - Βαταβάλη
Αλκμήνη Βακάρου
Ευανθία Καραγιαννοπούλου
Βασιλική Δρομπολιανούδη
- Καραγιαννοπούλου
Χρυσαυγή Ρήμα
Σπυριδούλα Κασσαβέτη
Άννα Καπράντζιου
Άννα Δημητράκη
Χρύσα Μπλήντα - Δράκου
Ζωή Δράκου
Δέσποινα Μπλήντα - Μισαηλίδου
Ελισάβετ Μισαηλίδου
Ζήσης Μισαηλίδης
Πόπη Γιώτη
Έφη Σκουλίκα
Στέλλα Τάτση
Γεώργιος Τάτσης
Αθανάσιος Καραγιαννόπουλος
Περσεφόνη Καραγιαννοπούλου
Απόστολος Σιαμπίρης
Αφροδίτη Ζηκοπούλου - Σιαμπίρη
Κων/νος Σιαμπίρης
Ιωάννης Σιαμπίρης
Ελισάβετ Σιαμπίρη
Δέσποινα Μπάρκα
Σταματία Σιαμπίρη
Αντωνία Δημητράκη
Αναστάσιος Τσιομίδης
Αθανασία Τσιομίδου
Δημοσθένης Νότης
Σουλτάνα Νότη
Δέσποινα Κουνάβου
Μαρία Κουνάβου - Σμπόνοια
Βασιλική Σγούρου
Όλγα Σούρλα - Λογοθέτη
Χρυσόστομος Μέμος
Σταματία Μέμου
Γεώργιος Βακάρος
Χαρίκλεια Νότη - Τζιμογιάννη

Μπροστά στην ι.Μ.

Κάτω από τον πλάτανο ι.Μ.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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ΟΡΕΙβΑΤΙΚΑ

σελ.

ΕπιΜΕΛΕιΑ ΕυθυΜιου πουποβινΗ

πορΕιΑ στο ΜονοπΑτι "ΓιΑννΗσ τσουΜΑνΗσ"

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
προγραμμάτισε και πραγματοποίησε και
φέτος την πορεία στο μονοπάτι "ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ" που έχει καθιερώσει πάνω
από δέκα (10) χρόνια στη μνήμη του αδικοχαμένου ορειβάτη και μέλος του Δ.Σ. του
Συλλόγου ΓΙΑΝΝΗ Αστ. ΤΣΟΥΜΑΝΗ. Στις
οκτώ (8) η ώρα το πρωί το Σάββατο 13 Αυγούστου 2016 στην πλατεία Εξάρχου, συγκέντρωση και αναχώρηση με αγροτικά
αυτοκίνητα και τζιπ για την τοποθεσία "Κέτρι
Ντι Αλάκου) (στις πέτρες του Αλάκου) αποβίβαση, μια πρόχειρη απογραφή (Δέκα έξι
16) άτομα και η πορεία ξεκινά. Ιδανική μέρα
για πεζοπορία.
Συχνές στάσεις λόγω και παιδιών μικρής ηλικίας φτάνουμε στη βρύση "ΤΙΛΕΣΗ" και συνεχίζουμε προς "ΠΑΛΤΟΥΡΙ"

και στον αυχένα "ΛΑΠΤΑΣΑΣ" (τόπος γαλακτερός) και η πρώτη κάπως κοντινή επαφή
με το επιβλητικό βουνό. Μια αναμνηστική
φωτογραφία, λίγο κολατσιό και συνέχεια για
το σιάδι της Τσουκαρόσιας.
Η θέα επιβλητική. Μπροστά μας το τεράστιο βουνό της "ΤΣΟΥΚΑΡΟΣΙΑΣ" οροσειρά
της Πίνδου και πίσω μας η μαγευτική θέα
(Φαράγγι - Αώου, Σουσνίτσα - Σμόλικας Βασιλίτσα, Τραπεζίτσα, τα χωριά της Λάκκας
Αώου Ελεύθερο, Παλαιοσέλι, Πάδες, Άρματα και το Βρυσοχώρι από ψηλά. Τα παιδιά
ξεφωνίζουν για να ακούσουν τον αντίλαλο.
Ξεκούραση, λίγο κολατσιό, τα παιδιά να μαζέψουν όλο χαρά λίγο τσάϊ του βουνού, μια
αναμνηστική φωτογραφία και επιστροφή για
το σημείο που ξεκινήσαμε όπου μας περίμεναν αρκετοί συγχωριανοί και οι νόστιμες

πίτες της ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗ, τα σάντουϊτς και οι χυμοί προσφορά του Μ.Ο.Σ.
Λίγη ξεκούραση, λίγα αστεία και με ανταμοιβή της ωραίας θέας και των αναμνήσεων μια ακόμη αναμνηστική φωτογραφία
και επιβίβαση για επιστροφή στο χωριό με
την ευχή και του χρόνου με περισσότερη
συμμετοχή, δείχνοντας την αγάπη και το σεβασμό στο αδικοχαμένο παλικάρι και στους
γονείς και τον αδελφό του, που με ανυπομονησία περιμένουν κάθε χρόνο.
Στην πορεία συμμετείχαν: Ευθύμιος
Πουποβίνης, Γεώργιος και Μαρία Τσουμάνη, Απόλλων Κορέτας, Μιχάλης Τάτσης,
Γρηγόριος Τσιαμόπουλος, Ιωάννης Κυράτσης, Σοφία Μυλωνά-Κυράτση, Δημήτριος
Κυράτσης, Ελένη Κουκουστρίκα-Κυράτση,
Χαράλαμπος Δημ. Κυράτση (7 ετών), Βα-

σίλειος Δημ. Κυράτση (5 ετών), Ελένη
Ιωάν. Κυράτση (8 ετών), Μαρία Ιωά. Κυράτση (10 ετών) και οι φίλοι μας ορειβάτες από την Αθήνα που τιμήσανε το
παλικάρι Αθανάσιος Σπάθης και Δάφνη
Ανέστη.
Στην τοποθεσία "Κέτρι ντι Αλάκου" μας

περίμεναν ο Αστέριος Τσουμάνης, η Αθηνά
Οικονόμου-Πασχάλη, ο Κων/νος Χαντόλιος,
η Μαριάννα Χαντόλιου, ο Ιωάννης Πουποβίνης, ο Ευθύμιος Πουποβίνης (9 ετών), η
Θεοπίστη Πουποβίνη (5 ετών) και ο Λεωνίδας Κορέτας.
Η μετακίνηση έγινε με τα αυτοκίνητα του
Αστερίου Τσουμάνη, Λεωνίδα Κορέτα,
Κων/νου Χαντόλιου και Ευθυμίου Πουποβίνη.

πορΕιΑ στο ΕΞωΚΚΛΗσι ΑΓιου ΓΕωρΓιου

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη δεύτερη πορεία στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου.
Ραντεβού στις 8:30 το πρωί στην πλατεία του
Αγίου Χαραλάμπους και μια παρέα από
τριάντα τρία (33) άτομα κάθε ηλικίας ξεκινήσαμε οδοιπορικώς για τον Άγιο Γεώργιο.
Μια διαδρομή πολύ όμορφη στο καθαρισμένο μονοπάτι που κάποτε ήταν αρκετά μεγάλο και καθαρό που εξυπηρετούσε τις
ανάγκες των συγχωριανών (περνούσανε κοπάδια ζώων που σήμερα δεν υπάρχουν, καυσόξυλα, κλαριά και χόρτα για τα ζώα το
χειμώνα).
Με μικρές στάσεις ανηφορίζαμε βλέποντας
ένα μέρος του χωριού και την Τσουκαρόσια
και τη Γκαμήλα να στέκονται αγέρωχα ψηλά.
Μια φωτογραφία στη θέση "Γκράσε" με
φόντο την Τσουκαρόσια και το μονοπάτι
κάπως πιο ομαλό φτάσαμε στο σιάδι "Κακάβι"
απέναντι το Παλαιοσέλι και ο Σμόλικας
(2.637 μ.υψ.) με τη θρυλική Δρακόλιμνη.

Λίγη ξεκούραση και σε λίγο φτάσαμε στον Άγιο
Γεώργιο ένα όμορφο και γραφικό εξωκλήσι
προσεγμένο όπως όλες οι εκκλησίες και τα
εξωκλήσια του χωριού κτισμένο στον αυχένα
ενός λόφου. Προσκύνημα των εικόνων, λίγη
ξεκούραση ενώ ο Σύλλογος με το μαγαζί του
χωριού είχε φροντίσει για σάντουϊτς, χυμούς
και κρύο νερό.
Μια καλή παρέα μικροί και μεγάλοι ακούγανε με ενδιαφέρον τις ιστορίες των μεγαλυτέρων, για το εξωκλήσι το παρατηρητήριο του
1940 από όπου ο παρατηρητής έδινε στοιχεία
στο πυροβολικό του Στρατού μας που φύτευσε το βλήμα στο καζάνι των Ιταλών την
ώρα του συσσιτίου και χτυπούσε αλύπητα την
περιβόητη Ιταλική Μεραρχία Τζούλια.
Πέρα από τα χωράφια και τα βοσκοτόπια του
χωριού, το μονοπάτι κάποτε οδηγούσε από
και προς τα χωριά Πάδες - Άρματα και Δίστρατο.
Στο βάθος η χαράδρα του Αώου και το ποτάμι και τα βουνά της Αλβανίας. Άλλη μια

φωτογραφία για να φυλακίσει την στιγμή και
ο δρόμος της επιστροφής λίγο πιο μακρινός.
Όμως πιο βατός δασόδρομος στη ράχη πάνω
από το λιβάδι μέσα σε φυλοβόλα και πέφτα,
φτάνουμε στη στάνη των κτηνοτρόφων της οικογένειας Ναστούλη. Οι μικροί φίλοι όλο χαρά
αντικρίζοντας τις κότες, τα κατσικάκια και τα
προβατάκια και όλο απορία για τη ζωή των
κτηνοτρόφων. Μια στάση στο άλλο εξωκλήσι
της Άνω Παναγίας, μία φωτογραφία στη
βρύση και συνέχεια για το χωριό. Με ιστορίες,
κουβέντες και αστεία ομόρφυναν τη διαδρομή
έχοντας ένα όμορφο πρωϊνό, όμως λίγο πριν
φτάσουμε στην πλατεία Αγίου Χαραλάμπους
μία ξαφνική μπόρα βροχής μας χάλασε λίγο
την πορεία μας.
Ξεχωρίσαμε βιαστικά ο καθένας για το σπίτι
του, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για νέες
διαδρομές του χρόνου.
Στην πορεία συμμετείχαν:
Ενήλικες: Ευθύμιος Πουποβίνης, Βασδέκης Απόστολος, Ερμιόνη Βασδέκη, Άννα

ΚΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟ 2017

Δημητράκη, Χρυσόστομος Μέμος, Μιχάλης
Τάτσης, Δημήτριος Κυράτσης, Ιωάννης
Κυράτσης, Ελένη Κουκουστρίκα-Κυράτση,
Καλλιόπη Στυλίδου-Πουποβίνη, Ιωάννης
Πουποβίνης, Σοφία Μυλωνά-Κυράτση και
Βασίλειος Σταλίκας.
Ανήλικοι: Ευθύμιος Ιωάν. Πουποβίνης (9
ετών), Θεοπίστη Πουποβίνη (6 ετών)
Σοφία Πρόϊου (14 ετών), Δημήτριος Πρόϊος (12 ετών), Κωνσταντίνος Μπούγιας
(14 ετών), Νικόλαος Μπίρης (14 ετών),
Παντελής Φισκατόλης (11 ετών), Αδαμάντιος Τσιομίδης (11 ετών), Μαρία
Τσιομίδου (9 ετών), Αριστείδης Σταλίκας
(9 ετών), Ανδρονίκη Σταλίκα (14 ετών),
Αντώνιος Νότης (11 ετών), Δημοσθένης
Νότης (9 ετών), Χαράλαμπος Κυράτσης (6
ετών), Βασίλειος Κυράτσης (5 ετών),
Ιωάννης Πεπόνης (15 ετών), Κατερίνα
Πεπόνη (15 ετών), Απόστολος Χρυσ. Βασδέκης (9 ετών), Μαρία Κυράτση (10 ετών)
και Ελένη Κυράτση (8 ετών).

10 σελ.
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SUDOKU

Tου στΑυρου ΓΚΑρΑνΗ

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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Λύση στη σελίδα 12

ΛυσΕισ των
ΑινιΓΜΑτων
Λύση στη σελ. 12

1. Έξω-έξω μαλακό,
από μέσα χνουδερό
και μέσα ένα κομμάτι
φάϊ.
2. Πετεινός νυχάτος,
νάτος, υχοποδαράτοςμ, ανεβαίνει και
κρίνει με δικαιοσύνη.
3. Τρία άλογα: Το ένα
κοιμάται, το άλλο

τρώει, το τρίτο τρέχει.
4. Ψηλός-ψηλός καλόγερος και κόκκαλα
δεν έχει.
5. Έχω ένα άλογο,
όλο το βαρώ, ποτέ
δεν φεύγει.
6. Από μητέρα κόκκινη μαύρος ο γιος
γεννιέται.

ΞΕνΑΓΗσΗ
στουσ Γριφουσ

(Μπορείς να το βρεις;)
1. Γιατί φεύγει η ώρα;
2. Τι μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος όταν εργαστεί πολύ
μέσα σ' ένα κήπο;
3. Τι περνάει μια πόρτα αλλά ποτέ δεν μπαίνει μέσα ούτε
βγαίνει έξω;
4. Τι είναι αυτό που έχει μάτια μα δε βλέπει;
5. Τι είναι αυτό που περνάει μπροστά από τον ήλιο αλλά
δεν ρίχνει σκιά;
6. Τι είναι αυτό που έχει δύο κεφάλια, έξι πόδια, μια ουρά
και τέσσερα αυτιά;
7. Τι είναι αυτό που πάντα περπατάει με το κεφάλι προς τα
κάτω;
8. Τι είναι αυτό που μένει νέο όσο κι αν περάσει ο χρόνος;
ΛυσΗ στΗ σΕΛ.12

τι να πρωτοδιαλέξει;

Ο ασθενής επισκέφτεται τον γιατρό του για να μάθει τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που έκανε πρόσφατα.
- Λοιπόν γιατρέ μου, τι νέα έχουμε;
- Έχω ευχάριστα και δυσάρεστα νέα, είπε ο γιατρός με ανησυχία.
- Πες μου, πρώτα τα ευχάριστα νέα, είπε ο ασθενής!
- Οι εξετάσεις έδειξαν ότι η ασθένειά σου είναι πολύ βαριάς μορφής και σου απομένουν 24 ώρες ζωής.
- Α' Τι φρίκη, αυτό είναι τρομερό, είπε ο ασθενής. Κι αν αυτό ήταν
το ευχάριστο, τότε τα... δυσάρεστα ποια είναι;
- Το δυσάρεστο είναι ότι χθες έμαθα τα αποτελέσματα και σ' έψαχνα όλη μέρα στο τηλέφωνο...

'Αλλος έπαθε,
άλλος έμαθε

Ένας δημοσιογράφος παίρνει μια συνέντευξη από έναν διάσημο
θηριοδαμαστή:
- Κι ο πατέρας μου ήταν θηριοδαμαστής, από κείνον έμαθα την
τέχνη.
- Εσύ έχεις βάλει ποτέ το κεφάλι σου μέσα στο στόμα του λιονταριού, ρώτησε με δέος ο δημοσιογράφος.
- Μόνο μια φορά, για να δω τι γίνεται ο πατέρας μου!

ΑτυχΗ
συΛΛυπΗτΗριΑ

Κάποτε υπήρχαν δύο δίδυμα αδέλφια, ο Τζο και ο Τζόϊ Τζόουνς. Ο Τζο παντρεύτηκε και ο Τζόϊ παρέμεινε εργένης. Ο ανύπαντρος αδελφός είχε μια παλιά ψαρόβαρκα με την οποία είχε
δεθεί πολύ. Έτυχε τώρα να πεθάνει η γυναίκα του αδελφού του
του Τζο και την ίδια μέρα να βουλιάξει και η βάρκα του Τζόϊ. Μερικές μέρες αργότερα μια ηλικιωμένη κυρία συνάντησε στο
δρόμο τον Τζόϊ και τον μπέρδεψε με τον Τζό.
"Ω κύριε Τζόουνς!", είπε η ηλικιωμένη κυρία. "Λυπάμαι για
την απώλειά σας, καταλαβαίνω ότι θα νιώθετε χάλια!"
"Μπα, δεν βαριέστε! απάντησε ο Τζόϊ. Δεν ήταν και πολύ σόϊ.
Ο πάτος της είχε τα χάλια του και μύριζε κιόλας άσχημα ψαρίλα!
Όποτε έμπαινα μέσα της έτριζε άσχημα, και μπροστά είχε μια
σχισμή με μια τρύπα που γινότανε όλο και μεγαλύτερη όσο τη
χρησιμοποιούσα. Δύσκολα μπορούσα να την κουμαντάρω, κουνιόταν πολύ άσχημα, αλλά και όποιος άλλος έμπαινε μέσα της τα
ίδια μου έλεγε. Αλλά εκείνο που την αποτελείωσε ήταν όταν τέσσερις φίλοι μου ήρθαν από την πόλη και ήθελαν να διασκεδάσουν. Μου ζήτησαν να την δανειστούν. Εγώ τους είπα ότι δεν θα
άντεχε και τους τέσσερις μαζί, αλλά εκείνοι επέμειναν και μπήκαν μέσα της και οι τέσσερις ταυτόχρονα. Ε, αυτό δεν το άντεξε,
σκίστηκε στα δύο και τελείωσε...".
Εκεί η ηλικιωμένη δεν άντεξε άλλο και λιποθύμησε.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
ΓρΑφΕι ο στΑυροσ ΓΚΑρΑνΗσ

παροιμιες
• Αν δεν αστράψει, δε βροντά.
•Χωρίς φωτιά καπνός δεν βγαίνει.
•Όπως έστρωσες, θα πέσεις.
•Άδικο σπέρνεις, άδικο θα θερίσεις.
•Αξίζει ο άνθρωπος, όσο συλλογίζεται.
•Ο πρώτος εχθρός σου είναι ο εαυτός
σου.
•Η γλώσσα τιμάει το πρόσωπο.
•Τέλος καλό, όλα καλά.
•Ο καιρός ξεσκεπάζει την αλήθεια.
•Η αργία είναι η αρχή κάθε κακού.
•Ότι γυαλίζει δεν είναι διαμάντι.
•Μην ακούς ένα και κρίνεις δύο.
•Η κολακεία φέρνει φίλους, η αλήθεια
εχθρούς.
•Στους μικρούς μικρά δίνει ο θεός.
•Ότι ρίχνεις πίσω σου, θα το βρεις εμπρός σου.
•Όποιος στραβά πατεί, πέφτει και γκρεμίζεται.
•Ό,τι έκαμες θα πάθεις και ό,τι έδωκες
θα λάβεις.
•Όποιος δεν ξέρει να βοηθάει, μένει κατάμονος και δυστυχάει.
•Όποιος πονηρεύεται , στο τέλος ξολοθρεύεται.
•Το κακό καταδιώκει εκείνον που το
έκαμε.
•Αδικία σπυρί σπαρμένο κι αν φυτρώσει δε σταχυάζει.
•Στραβά πηγαίνεις κάβουρα, να δω την
κατάντια σου.
•Βλέποντας εκπαιδεύομαι στων άλλων
τα κακά.
•Πες μου με ποιον πας, να σου πω το τι
αξίζεις.
•Η ευτυχία κάνει τους φίλους και η δυστυχία τους δοκιμάζει.
•Κάθε καλό κατατρέχεται από εκείνους
που δεν το ΄χουν.
•Όσο φόρτωμα μπορείς, τόσο και να σηκώνεις.
•Όποιος γνωρίζει να υπομένει, πάντα
κερδισμένος βγαίνει.
•Ο δίκαιος δε φοβάται από τα, κακά
λόγια που ακούει.
•Πρέπει κανείς να πάθει χίλιες ζημιές,
για να μάθει χίλιες γνώσεις.

Ξύδι για τον θυμό

Ένας παλιατζής χτυπάει μια πόρτα του,
ανοίγει μια δύστροπη και κακοδιάθετη γυναίκα.
- Έχετε άδειες μπουκάλες για πούλημα,
λέει ο παλιατζής, μπουκάλες του κρασιού,
μποτίλιες από λικέρ...
- Έχω την όψη γυναίκας που πίνει αλκοόλ; απαντάει απότομα η κυρία.
- Βεβαίως όχι, απαντάει ο παλιατζής.
Αναμφίβολα όμως θα έχετε μπουκάλες
από ξύδι...

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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Το κείμενο έχει ως εξής: «Παλικάρια και Λησνιτζιώτες όπου είσθε εις το μοναστήρι σάς χαιρετούμεν και σάς φανερώνομεν, εδώ εμάθαμεν ότι ήρθεταν αυτού εις το μοναστήρι μας και
το επιάσηταν και λέγετε ότι έχετε μπουγιουρντί αυθεντικόν και να το πάρετε να το φέρετε εδώ να το ιδούμεν και ημείς δια να κάμωμεν βοκούφην τον αυθέντην μας και υγιαίνοιτε.

1820
Ιουλί(ου) 11
Κόνιτζα
Ησμαήλμπέγης Ζεϊνέλμπεγης (τ.σ.τ.)

Ελμάζ μπέγης (τ.σ.τ.)

Μάλιο μέτζες (τ.σ.τ.)»

Σχολιασμός
(Μπουγιουρντί (μπουγιουλδί, μποερντί, μπογιορντί, μποϊρουλτί): έγγραφη διαταγή, διάταγμα.
Βοκούφης (βακούφης, βουκούφης, φουκούφης): γνώστης, πληροφορημένος, ενημερωμένος).
Σύμφωνα με τα σχόλια, πρόκειται για έγγραφο-γράμμα των μπέηδων της Κόνιτσας προς τα «παλληκάρια και τους Λησνιτζιώτες» που έχουν καταλάβει το μοναστήρι της Κόνιτσας, διατεινόμενοι ότι ενεργούν με μπουγιουρντί αυθεντικό. Τους ζητούν να κατέβουν στην Κόνιτσα και να επιδείξουν το μπουγιουρντί, επειδή προφανώς υποψιάζονται κάποιο τέχνασμα των
εχθρών του Αλή Πασά.
Για τους τρεις που υπογράφουν αναφέρεται ότι ο « Μάλιο Μέτζες» είναι γιος του Μεχμέτ αγά Μέτζε Μπόνου, στρατηγού του Αλή Πασά και βρισκόταν στην Κόνιτσα επικεφαλής κάποιας
φρουράς. Ο «Ελμάζ μπέγης» πρέπει να είναι κάποιος Κονιτσιώτης. Ο «Ισμαήλμπέγης Ζεϊνέλμπεγης» είναι ο Ισμαήλ Κονίτζας, εξάδελφος του Αλή Πασά, γιός του αδελφού της μητέρας του
Χάμκως, από το γένος Ζεϊνέλμπεη της Κόνιτσας. Αναφέρεται ακόμα ότι είναι ο φιλάνθρωπος μουσουλμάνος που προστάτεψε τον Μακρυγιάννη στην Άρτα το καλοκαίρι του 1821.

Μαρία Τσούπη-Ρέμου
Απο την εκδρομη
Κυριακη 25-9-2016
Επιμέλεια: Ευτυχίας οικονόμου - Γεωργοπούλου

Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος
Επειδή θείας ευλογίας και τιμής ο γάμος ηξίωται, και εις την τάξιν των επτά
θείων της εκκλησίας μυστηρίων ανυψώθη, καθώς μαρτυρεί ο Απόστολος Παύλος λέγων "το μυστήριον τούτο μέγα εστίν, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την
εκκλησίαν"...
Διά τούτο και εγώ η υποφαινομένη Δέσπω Γεωργίου Κολιό έχουσα αδελφήν ονόματι Καλλιόπη, ευχαρίστως, και με την συγκατάθεσιν των συγγενών
μου, δίδω αυτήν εις νόμινον σύζυγον τω εκ Παλαιοσελίω Χήστω Κων/νου
Μπάρκα. Και πρώτον μεν παρακαλώ τον Ύψιστον να δώση εις αυτούς την Χάριν
και ευλογίαν, ίνα ζήσωσιν εν ειρήνη και συζυγική ομονοία και αγάπη έτη πλείστα και πανευδαίμονα, ακολούθως δε τα εξής εκ της πατρικής και μητρικής
ημών περιουσίας.
Το ήμισυ της οικίας μεθ' όλην την εν αυτή ευρεθησομένων επίπλων και
σκευών και μεθ' όλης της περιοχής, εκτός ολίγου μέρους κήπου, το οποίον θα
μείνει εις εμέ διά λάχανα.
Χωράφια: εις Αλάκον, Σιάνιστα, κατούνιστα και εις Σιρίνι πιάστιρε και λάζινα
εις Στιριγκόνι διά χόρτον.
Αμπέλια. Εις Σκαρβένα και Πέργουλα εις Σιρίνι καθώς και τα συνήθη του
τόπου και ενδύματα προσθέτως δε και λίρας Οθωμανικάς πέντε αριθ. 5 τας μεν
δύο μετρητάς τας δε τρεις μετά παρέλευσιν καιρού, οπότε θέλουν καταχωρηθεί
όπισθεν του παρόντος.
Προς πίστωσιν όθεν συνετάχθη το παρόν προικοσύμφωνον, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς, και υπογραφέν παρά δε των συμβαλλομένων μερών, του εφημερίου ιερέως και των επί τούτω προσκληθέντων εντίμων και αξιόπιστων
μαρτύρων, κατεχωρήθη και εν τω κώδικη της εκκλησίας υπό τον αύξ. αριθ. 20
σελ. 93 ίνα εξής το κύρος και την ισχύν εν παντί τόπω δικαιοσύνης.
Λεσινίτση 27 Ιουλίου 1899 εννέα.
Υπογ. Εγώ η Δέσπω Γεωργίου Κολιό βεβαιώνω τα άνωθεν ως αγράμματη με
υπογράφει ο Παπαγιάννης Γεωργίου Τράμμας.
Υπογ. Χρήστος Κων/νου Μπάρκας βεβαιώνω τα άνωθεν
Κώστας Μπλίντας
Γεώργιος Μπλίντας
Γιάννης Κυρατσόπουλος
Ο εφημέριος Παπά Γιάννης Τράμμας επιβεβαιώ.
Ότι ακριβές αντίγραφον εξαχθέν εκ του πρωτοτύπου του εις χείρας των νεονύμφων.
Αυθημερών
ο Εφοροεπίτροπος και Γραμματεύς
χρ. τριανταφυλλίδης

Ταξιδεύοντας

Παρέα στην Πάργα

ΕθΕΛοντισΜοσ

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ σήμερα για ορισμένους είναι ακόμη άγνωστη λέξη.
Η κριτική για τα άθλια και ανύπαρκτα
(Κράτος - Περιφέρειες - Δήμοι - Σύλλογοι
κ.λ.π.) γίνεται εκ του περισσού, λες και τα
ανωτέρω είναι μια οντότητα χωρίς πολίτες.
Οι πρόγονοί μας πρόσφεραν πάντα με
κέφι και μεράκι ένα σωρό εθελοντικές
εργασίες στο χωριό (καλντερίμια - αποχιονισμούς δρόμων - καθαριότητα εκκλησιών - καθάρισμα μονοπατιών κ.λ.π.) το
κλαδευτήρι το τσεκουράκι πάντα στο χέρι.
Εμείς σήμερα τι κάνουμε;
Παρά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την Κυριακή 3 Αυγούστου 2014
(Δημοσιεύτηκε στη σελ.4 στο υπ' αριθ. 88
φύλλο της εφημερίδας μας και έγινε
υπενθύμιση στη σελ. 4 στο υπ' αριθ. 90
φύλλο) για καθαρισμό των κοινόχρηστων
χώρων (χαμόδενδρα - καρυδιές κ.λ.π.)
δυστυχώς μέχρι σήμερα έχουν γίνει λίγα
πράγματα.
Το καλοκαίρι η κ. ΣΟΦΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ ΠΡΟΪΟΥ με δικά της έξοδα καθάρισε το
μονοπάτι από πέτρα Σιάνου έως τα νερά
της Αγίας Παρασκευής. Έτσι από τον Πλάτανο βλέπει κανείς το παλιό μονοπάτι πεντακάθαρο. Ας ακολουθήσουμε το
παράδειγμά της και να μην τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Δεν γίνονται
όλα με χρήματα.
Η συντΑΚτιΚΗ ΕπιτροπΗ

(εφημερίδες - περιοδικά)

ΕΝΤΥπΑ πΟΥ λΑβΑΜΕ

Μερική άποψη Πάργας

- ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΜΑΣ
- ΕΝ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ
- Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ
ΣΥΡΡΑΚΟΥ
- ΚΟΝΙΤΣΑ
- Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
www.mosv.gr

Χαράλαμπος και Αθανάσιος Μπάρκας

Αθανάσιος Μπάρκας
και Αναστασία
Βαλκάνη

Νησί της Παναγιάς στην Πάργα

και οι φωτογραφίες
της εφημερίδας μας θα
εμφανιστούν έγχρωμες.

12σελ.
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SUDOKU

δΙΑΦΟΡΑ θΕΜΑΤΑ

ΕΧΕΤΕ "ΚΑΡΔΙΑ";
Από την Λυχνία νιΚοποΛΕωσ

Tου στΑυρου ΓΚΑρΑνΗ
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Λύση στη σελίδα 12

ΛυσΕισ των
ΑινιΓΜΑτων
Λύση στη σελ. 10

1. Κάστανο
2. Καντάρι
3. Καπνός

4. Καπνός
5. Αργαλιός
6. Καπνός

ΛυσΕισ των
Γρυφων
Λύση στη σελ. 10

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

1. Γιατί πολλοί θέλουν να τα σκοτώσουν...
2. Ένας άνθρωπος κουρασμένος
3. Η κλειδαρότρυπα
4. Η πατάτα
5. Ο αέρας
6. Άνθρωπος σε άλογο
7. Καρφί στη σόλα παπουτσιού
8. Η φωτογραφία

Επιμέλεια Γ. Κ. βακάρος

• Αν έχεις καρδιά μπορείς να σωθείς", έλεγε ο άγιος Παμβώ (Γεροντικόν αββά ΠαμβώΙ).
Αν θέλουμε να σωθούμε τότε ψάχνουμε τρόπους και μεθόδους που θα μας οδηγήσουν στην σωτηρία. Βέβαια, προσπαθούμε. Άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Το "δώσε αίμα και λάβε πνεύμα"
των πατέρων, μας επισημαίνει την ανάγκη της άσκησης για να λάβουμε την χάρη του αγίου Πνεύματος.
Με βάση αυτόν τον γενικό κανόνα, ας δούμε τι σημαίνει "καρδιά". Και βέβαια δεν εννοεί ο άγιος την
βιολογική καρδιά, την οποία έχουμε όλοι!
"Καρδιά", λοιπόν, σημαίνει το εσωτερικό πνευματικό φρόνημα. Τις διαθέσεις της ψυχής μας που
αφορούν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες μας, δηλαδή τον όλο άνθρωπο. Γι' αυτό και
ο λαός μας τον σκληρό, τον κακότροπο, τον εκδικητικό άνθρωπο τον λέει "άκαρδο"!
Στην παράκληση του Θεοδώρου της Φέρμης προς τον Άγιο "πες μου λόγο πως να σωθώ", ο Άγιος
απάντησε:
- Θεόδωρε, να έχεις έλεος προς όλους. Γιατί το έλεος μας δίνει παρρησία (θάρος) ενώπιον του
Θεού.
Το έλεος σημαίνει να δείχνουμε αγάπη, ακόμη και σε εκείνους που δεν την αξίζουν! Γι' αυτό και
μας χαρίζει παρρησία, αφού μας κάνει μιμητές του Χριστού.
Επεξηγώντας την "καρδιά" ο άγιος έλεγε στους ασκητές που τον επισκέπτονταν για να ακούσουν
λόγια ωφέλιμα:
- "Καλές είναι οι πράξεις": νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές και ότι άλλο καλό κάνει κάποιος για
να αποκτήσει πνευματική προκοπή, "αλλά εάν φυλάξετε την συνείδησή σας καθαρή απέναντι του πλησίον σας τότε σώζεσθε".
Το ίδιο επανέλαβε και στον ηγούμενο της ερήμου της Νιτρίας όταν εκείνος τον ερώτησε σχετικά.
Πρόσθεσε δε και την ανάγκη της άσκησης, δηλαδή της νηστείας και της προσευχής.
Να λοιπόν ποιος έχει "καρδιά":
Αυτός που αγαπά, που ελεεί, που συμπονεί, που καταδέχεται, που συγκαταβαίνει στις αδυναμίες
όλων των συνανθρώπων του. Αυτός έχει καρδιά. Δείχνει έλεος. Και αυτό το έλεος ανοίγει την πόρτα
της Βασιλείας του ΘΕΟΥ.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι σωτηρίας. Όλοι όμως καταλήγουν σε ένα: Στο να αποκτήσουμε "καρδιά"
όμοια με την "καρδιά" του Ελεήμονα Κυρίου.
Ας τον παρακαλούμε να "πλατύνει" την καρδιά μας.
Να μας δώσει την δύναμη, κατά το ανθρώπινο, να ταυτίσουμε την καρδιά μας με την δική του.
"Καρδιά Χριστού ήταν η καρδιά του Παύλου" λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον απόστολο
Παύλο, ερμηνεύοντας την προς Ρωμαίους επιστολήν του.
Ας αγωνισθούμε λοιπόν με όλες μας τις δυνάμεις να αποκτήσουμε και εμείς αυτή την "καρδιά"
για να σωθούμε.

Απο τΗν σοφιΑ των προΓονων ΜΑσ

Επιμέλεια Γ. Κ. βΑΚΑροσ

• Μην ανοίγεις την καρδιά σου σε κάθε
άγνωστο άνθρωπο και μη δέχεσαι εύνοια
και φιλία απ' αυτόν. (Σοφ. Σειράχ)
• Πριν από κάθε καλό επίτευγμα προηγείται κοπιαστική εργασία και άσκηση που
την συνοδεύει απαραίτητα η εγκράτεια
(Πυθαγόρας)
• Όταν βλέπουμε κάποιον να είναι αχάριστος προς τους γονείς του, κανείς δεν θα
πιστέψει ότι και όταν κάποιος τον ευεργετήσει θα του αναγνωρίσει την ευεργεσία
(Ξενοφών)
• Σωφροσύνη είναι η εγκράτεια και η
κυριαρχία στις ηδονές και στις διάφορες
επιθυμίες. (Πλάτων)
• Πρέπει ο κάθε άνθρωπος, αφού θεωρήσει την εγκράτεια ως στερεή βάση της
αρετής, αυτήν να χαράζει πρώτη αρετή
στην ψυχή του (Ξενοφών).
• Μην πράξεις τίποτε στη ζωή σου που
θα σου δημιουργήσει φόβο μήπως το μάθει
ο πλησίον σου. (Επίκουρος)
• Η Ζωή είναι πάρα πολύ σύντομη και
πρέπει να φροντίζουμε όχι για απόκτηση
υλικών αγαθών αλλά αιωνίων, όπως για
σωφροσύνη, ανδρεία, σύνεση, αγάπη (Μ.
Αντώνιος)
• Να ζηλεύεις τον έντιμο και μυαλωμένο άνθρωπο και να επιδιώκεις να του
μοιάσεις (Μένανδρος)
• Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ζώο,
περισσότερο από ό,τι είναι κάθε μέλισσα
και κάθε ζώο που ζει σε αγέλη (κοπάδι)
(Αριστοτέλης)
• Την μόρφωση και παιδαγωγία την
θεωρώ θεμέλιο λίθο της ευδαιμονίας και
ευτυχίας του ανθρώπου και αιτία της
ορθής και συνετής σκέψης (Πλούταρχος)
• Σοφός δεν είναι αυτός που γνωρίζει
πολλά αλλά ανώφελα, αλλά αυτός που
γνωρίζει χρήσιμα πράγματα. (Αισχύλος)
• Καλύτερα να μαθαίνει κανείς και να διδάσκεται σε προχωρημένη ηλικία, παρά να
μένει αγράμματος (Κλεόβουλος)
• Το καλύτερο μάθημα είναι να μπορέσει

κάποιος να ξεμάθει τις κακές συνήθειες που
έχει αποκτήσει (Σόλων)
• Οι μαθητές διδάσκονται διάφορα μαθήματα από τους δασκάλους για να γίνουν στη
ζωή τους συνετοί και ειλικρινείς άνθρωποι
(Πλούταρχος)
• Εάν είσαι μελετηρός και συνεχώς μαθαίνεις, θα μάθεις πολλά, θα γίνεις γνώστης
πολλών πραγμάτων (Ισοκράτης)
• Στον αμαθή και αγράμματο άνθρωπο,
ο σοφός και εγγράμματος που ομιλεί σοφά,
θα φανεί ότι δεν θα λέγει καλά (Ευριπίδης)
• Πολλές φορές μετάνοιωσα επειδή
άνοιξα το στόμα μου και μίλησα, ποτέ όμως
γιατί δεν μίλησα (Σιμωνίδης)
• Δεν πρέπει να κυριαρχεί και να υπερισχύει ο θυμός και η οργή στις ενέργειες
του ανθρώπου, αλλά η σκέψη (Επίχαρμος)
• Πολλά δεινά επακολουθούν στους
ανθρώπους, στους οποίους λείπει η ικανότητα να παίρνουν αποφάσεις. (Αρχαίο γνωμικό)
• Η ομορφιά είναι κάτι που όλοι ποθούν, αλλά διαρκεί λίγο (Πλούταχρος)
• Προσπάθησε να βρεις ησυχία, οι
δουλειές δεν τελιώνουν ποτέ. (Αβάς Ισαάκ)
• Η στιγμή της πραγματικής ησυχίας
σου δεν είναι εκείνη που κοιμάσαι εσύ,
αλλά εκείνη που κοιμάται ήσυχη η συνείδησή σου.
• Η συκοφαντία μοιάζει με φλόγα που
μαυρίζει όσα δεν μπορεί να κάψει (Τάκιτος)
• Να λες εκείνα που η περίσταση επιβάλλει. (Βίας)
• Το παιχνίδι είναι μία ψυχαγωγία και
ξεκουράζει. Όσοι βρίσκονται σε αδυναμία να
εργάζονται συνέχεια, έχουν ανάγκη από
ανάπαυση. (Αριστοτέλης)
• Αν κάποιος με εξαπατήσει μία φορά
είναι ντροπή του, αν δύο φορές, ντροπή δική
μου. (Λαϊκή παροιμία)
• Όποιος μαγειρεύει ψέματα, στο πιάτο
του τα βρίσκει. (Λαϊκή Παροιμία)
• Σε πήρα για τριαντάφυλλο και βγήκες
γαϊδουράγκαθο. (Λαϊκή Παροιμία).

κεντριςματα
Του ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ
7Όταν στη δεκαετία του
1930, γύρισε απ' την Αμερική ο
Νικόλαος ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ είχε φέρει
καπνό σε μεγάλες κασσετίνες.
Ο Απόστολος Νικολάου ΝΟΥΤΣΟΣ (Τόλης) είχε πάντοτε μικρά
αλλά και μεγάλα χαρτιά για να
στρίβει τον καπνό. Πάει λοιπόν ο
Νίκος να δει μετά από τόσα χρόνια
ξενιτιάς τον Τόλα στο σπίτι του,
έχοντας καπνό.
Συζητώντας λοιπόν αρχίζει ο
Τόλας να κάνει τσιγάρα για τον
καφέ, αλλά στρίβοντας τα μεγάλα
χαρτιά!...
Τον ρωτάει λοιπόν ο ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ:
- Τι κάνεις ωρέ Τόλα, πάει όλος
ο καπνός!..
Κι ο άλλος απαντά ατάραχος και
ευχάριστα.
- Άκουσε να σου πω Νίκο, της
αμάκας το τσιγάρο, γίνεται πιο
καλό και πιο μεγάλο!..
kt Το έτος 1976 ο Δημήτριος ΠΡΟΪΟΣ του Θεμιστοκλή, από
το Σχοινιά - Ημαθίας παντρεύτηκε
τη Σοφία ΕΞΑΡΧΟΥ του Θεοδώρου.
Πέρναγε λοιπόν από το κρεοπωλείο του στο Γιδά (Αλεξάνδρεια) ο
Νικόλαος Αποστόλου ΝΟΥΤΣΟΣ ο
γνωστός (Τρούμαν γενν. 1893) και
τούλεγε:
- Τάκη συμπέθερε θα με πάρεις
να πάμε στο πανηγύρι στο Βρυσοχώρι!..
- Μετά χαράς απαντούσε ο
Τάκης, να πάμε μπάρμπα-Νίκο
ευχαρίστως!..
Όταν όμως ήλθαν οι μέρες ο
Τάκης θα έφευγε στις 20-7 για
Τσεχία για να αγοράσουν μοσχάρια και δεν προγραμμάτισε ταξίδι
στο χωριό.
Τότε ανέλαβε ο συνεταίρος του
Τάκη ο Μιχάλης ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
τον Αντωνίου να σώσει την κατάσταση, γνωρίζοντας το χαρακτήρα
του μπάρμπα-Νίκου του Τρούμαν,
και του λέει:
- Ωρέ μπάρμπα - Νίκο, εσύ με
τέτοιο όνομα, με κοστούμι και γραβάτα θα πας στο Βρυσοχώρι με το
φορτηγό του Τάκη του ΠΡΟΪΟΥ!..
Τσίμπησε ο άλλος και λέει:
Α! δεν πάω στο χωριό μου με
φορτηγό, εγώ νόμισα ότι ο Τάκης
πάει στο χωριό με λιμουζίνα (μεγάλο επιβατικό)!...
a Ο δάσκαλος Δημήτριος
Αδαμαντίου. ΚΟΥΝΑΒΟΣ και ο Νικόλαος. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ περπατώντας στο μεσοχώρι, βρέθηκαν στην
αυλή του Χρήστου Ιωάννη ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ.
Φωνάζουν λοιπόν του Χρήστου:
- Λάϊ (ρε) Χρήστο να μπούμε
μέσα να πιούμε καφέ αντάμα:
Κι ο νοικοκύρης απαντά επιτακτικά!..
Ελάτε οπωσδήποτε για καφέ για
να πιο και γω, γιατί μια ώρα φωνάζω για καφέ κι' η κυρά μου
ακόμα δεν μούκανε!..

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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ΟΙ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΟΜΙλΟΙ
Παραθέτουμε ορισμένες φωτογραφίες από διάφορες εκδηλώσεις των χορευτικών μας ομίλων.

Από τη συνάντηση των Χορευτικών Ομίλων
Ζαγορίου (Ζαγορίτικα) 10 Αυγούστου 1985

Από την εμφάνιση στις εκδηλώσεις στο Ελληνικό
Ιωαννίνων 7 Σεπτεμβρίου 1992

Τα αγόρια στον ετήσιο χορό των Βρυσοχωριτών στη
Λέσχη Αξ/κών Ιωαννίνων το 1992.

Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής Κεντρική Πλατεία

Μετά από κάποια εκδήλωση κεντρική πλατεία 1997

Πρώτη εμφάνιση στο χωριό μετά
την αναδιοργάνωση 1992

Ένα τμήμα του Παιδικού Ομίλου

20η Γιορτή Ζαγορίσιας πίτας 20 Αυγούστου 2011

Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κρατήσουμε ζωντανούς τους χορευτικούς μας ομίλους και να μάθουν τα παιδιά
μας την παράδοση και να προβάλλουν το χωριό.
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14 σελ.
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΑπΟ ΤηΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚη ΖΩη
ΑΡΡΑβΩΝΑΣ

ΓΑΜΟΙ
• Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου και της Ευανθίας (εγγονός του αειμνήστου
Αντωνίου και της Μαρίας Καραγιαννοπούλου, του Δημητρίου και Αικατερίνας Μπάρκα) το Σάββατο 2 Ιουλίου
2016 στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής
στο Μπιζάνι Ιωαννίνων (Ηρώο Μπιζανομάχων) παντρεύτηκε την αγαπημένη του ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ
του αειμνήστου Αριστοτέλη και της
Ελένης. Τα στέφανα αντάλλαξε ο
κουμπάρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιωάν.
ΠΑΠΠΑΣ.
Μετά τη γαμήλια τελετή το ζευγάρι
δέχθηκε ευχές στο κέντρο "ΑΛΕΚΟΣ"
στο Κρυφοβό Ιωαννίνων, και ακολούθησε γλέντι μέχρι τις πρώτες
πρωϊνές ώρες.

• Άλλος ένας ωραίος γάμος έγινε την Κυριακή 31 Ιουλίου 2016. Η ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ του αειμνήστου Δημητρίου και της Ουρανίας (εγγονή των αειμνήστων Αθανασίου και Χρυσάνθης Κουνάβου) παντρεύτηκε τον αγαπημένο της ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΑΜΑΛΗ του Χρήστου και της Γιαννούλας από το Αγρίνιο. Το
μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στα Καρδαμίτσια Ιωαννίνων. Τα στέφανα αντάλλαξε ο
κουμπάρος ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
Ακολούθησε γαμήλιο γλέντι με παραδοσιακή μουσική στο κέντρο "Κρυστάλ Παλλάς" στο 8ο χιλ. Ε.Ο.
Ιωαννίνων - Αθηνών.



Ο Αρχιπυροσβέστης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ του αειμνήστου Γεωργίου και της Ευανθίας,
έδωσε αμοιβαία υπόσχεση γάμου με
την εκλεκτή της καρδιάς του ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΙΤΣΑ, ιδιωτική υπάλληλος του
Ευσταθίου και της Έλσας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
συγχαίρουν το νέο ζευγάρι και τους
εύχονται καλά στέφανα.

πΟλΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ



Η ΧΑΪΔΟΥΛΑ ΔΟΥΜΑ (Αρχαιολόγος) του Χαράλαμπου και
της Κωνσταντινιάς (εγγονή των αειμνήστων Αθανασίου και Διαμάντως Δούμα)
την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 στο
Δημαρχείο Ξάνθης παντρεύτηκε τον
αγαπημένο της ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΠΟΥΑΡΙΔΗ
των αειμνήστων Νικολάου και Φωτεινής τραυματιοφορέα του ΕΚΑΒ.

ΓΕΝΝηΣΕΙΣ



Η ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
του Χρήστου και της Εφημίας, σύζυγος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ του Αναστασίου και της
Αντωνίας (εγγονός των αειμνήστων
Νικολάου και Μαριάνθης και Αθανασίου και Σταματίας Νούτσου) την
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 στα Γιάννενα
γέννησε ένα όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι, πρώτο βλαστό της οικογένειας.
Η ΧΑΪΔΩ ΔΟΥΜΑ του Χαραλάμπου και της Κωνσταντινιάς, (εγγονή των αειμνήστων
Αθανασίου και Διαμάντως ΔΟΥΜΑ)
σύζυγος ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΟΥΑΡΙΔΗ την
Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 στην Ξάνθη
γέννησε ένα όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι, πρώτο βλαστό της οικογένειας.
Η ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΑΡΑ του Γεωργίου και της Σταματίας, σύζυγος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΑΜΠΙΡΗ του
Γεωργίου και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ
(εγγονός των αειμνήστων Ευαγγέλου και Χάϊδως Σιαμπίρη) την γέννησε στην Αθήνα 25-9-2016ένα
όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι
πρώτο βλαστό της οικογένειας.
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΡΤΟΥ σύζυγος του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΣΙΑΜΠΙΡΗ του Γεωργίου και της
Κωνσταντίνας (εγγονός των αειμνήστων Ευαγγέλου και Χάϊδως Σιαμπίρη) την Τετάρτη 6-7-2016 στην
Αθήνα γέννησε ένα όμορφο και χαριτωμένο Αγοράκι πρώτο βλαστό
της οικογένειας.
• Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς και παππούδες να τους
ζήσουν τα νεογέννητα.





• Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016 ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΡΑΒΑΝΗΣ του Αθανασίου και της Σουζάνας Ζαχαράκη (εγγονός των αειμνήστων Γεωργίου Ζαχαράκη και
Χρυσάνθης Μπίρη) στον Ι.Ν. του Αγίου Παντελεήμονα
Καριωτών Λευκάδας παντρεύτηκε την αγαπημένη του
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ. Τα στέφανα αντάλλαξαν οι
κουμπάροι ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΔΡΑΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΚΑΛΗΣ.
Το ζεύγος δέχθηκε ευχές στο κέντρο "Ανάσα του
Ζορμπά" στη Νικαιάννα Λευκάδας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους νεόνυμφους “Βίο ευτυχή και ανθόσπαρτο”



“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2016

ΑπΟ ΤηΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚη ΖΩη
βΑπΤΙΣΕΙΣ

m Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Αθανασίου και της

Περσεφώνης (εγγονή του αειμνήστου Αντωνίου και της Μαρίας)
και ο σύζυγός της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ στον Ιερό Ναό Αρχιμανδρειού στα Γιάννενα την Κυριακή 10 Ιουλίου 2016, βάπτισαν το
αγοράκι τους (δεύτερο βλαστό της οικογένειας). Η νονά ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΤΟΝΤΟΥ χάρισε στο νεοφώτιστο το όνομα του παππού του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
m Την Κυριακή 24 Ιουλίου 2016 στη Μονή Αγίας Κυριακής στο
Λουτρό Ημαθίας ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΙΟΣ του Μιχαήλ και της Στέλλας (εγγονός των αειμνήστων Στέργιου και Δέσποινας Κουλιού και
Γεωργίου και Σταματίας Πασχαλιώρη) και η σύζυγός του ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ, βάπτισαν την κορούλα τους (πρώτο βλαστό
της οικογένειας).

Η νονά ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΡΕΖΟΥ χάρισε στη νεοφώτιστη το όνομα της
γιαγιάς της ΜΑΡΙΑ.
m Η ΕΜΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ - ΜΠΟΥΡΗ κόρη της Ιωάννας Λένου

(εγγονή του αειμνήστου Αποστόλου και της Ελπίδας) και ο σύζυγός
της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΗΣ στη Θεσσαλονίκη βάπτισαν την
κορούλα τους (πρώτο βλαστό της οικογένειας). Η νονά της ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΦΕΛΟΥΚΑ χάρισε στη νεοφώτιστη το όνομα του παππού
(Ηλίας) και της Γιαγιάς (Ιωάννα) ΗΛΙΑΝΝΑ
m Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2016 η ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΠΕΛΑ του αειμνήστου Βασιλείου και της Χρυσούλας Νούτσου (εγγονή των αειμνήστων (Αθανασίου και Σταματίας Νούτσου) και ο σύζυγός της
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΘΑΣ στον Ιερ Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στην Κουμαριά Ημαθίας βάπτισαν την κόρη τους. (πρώτο βλαστό
της οικογένειας). Ο νονός της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ, χάρισε στη
νεοφώτιστη το όνομα της γιαγιάς της ΑΝΝΑ.
m Το ζευγάρι ΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ του Αναστασίου και της

Αντωνίας (εγγονός των αειμνήστων Νικολάου και Μαριάνθης
Δημητράκη και Αθανασίου και Σταματίας Νούτσου) και ΜΑΓΔΑΣ ΜΥΛΩΝΑ την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου Βουνοπλαγιάς Ιωαννίνων, βάπτισαν το
αγοράκι τους (δεύτερο βλαστό της οικογένειας). Η νονά του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΜΟΥΤΣΑΝΗ (σύζυγος Αθανασίου Μπλατσά
από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας) χάρισε στο νεοφώτιστο το όνομα
του παππού του ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΣΥΝΤΑΞΙΟδΟΤηΣη
ΙδΙΩΤΙΚηΣ ΥπΑλληλΟΥ
Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΛΗΝΤΑ Ιδιωτική Υπάλληλος του Ζήση
και της Βαρβάρας από τον Ιούνιο του 2016 συνταξιοδοτήθηκε.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στην αγαπητή ΔΕΣΠΟΙΝΑ κάθε οικογενειακή ευτυχία και υγεία για να απολαύσει
τους κόπους τόσων ετών εργασίας.

ΜΕΤΑπΤΥΧΙΑΚΕΣ
ΣπΟΥδΕΣ
•Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ολοκλήρωσε
επιτυχώς τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στο
Γεωπονικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Βόλου.
•Σήμερα κατέχει τη θέση Περιφερειάρχη στον
οργανισμό "Δήμητρα" του Υπουργείου Γεωργίας
με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
•Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ είναι σύζυγος της Στεφανίας Θεοδωρακοπούλου που κτίσανε το σπίτι στο χωριό
τα τελευταία χρόνια.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική συγχαίρουν τον αγαπητό ΓΡΗΓΟΡΗ και του εύχονται καλή επιτυχία στο
δύσκολο έργο που έχει αναλάβει.

ΕπΙΤΥΧΙΕΣ
ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ
Στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2016 οι παρακάτω
μαθητές που έχουν καταγωγή από το χωριό σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες ως ακολούθως:
• Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΔΑΒΑΝΗ του Γεωργίου και της Δέσποινας Γκαράνη (εγγονή Ιωάννη
Γκαράνη) στην Οδοντιατρική Ιατρική Σχολή του
Παν/μίου Αθηνών.
• Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΓΡΙΤΗΣ του Πέτρου
και της Ρούλας Σιώκα (εγγονός της Χαρίκλειας Γκαράνη και του Γεωργίου Σιώκα) στο Τμήμα Διοίκηση
Επιχειρήσεων του Παν/μίου Πειραιά.
•Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ του Δήμου και
της Μαρίας (εγγονή του Γεωργίου και της Αγγελικής
Τσουμάνη - Καρανάσιου) στο Παιδαγωγικό Τμήμα
του Παν/μίου Ιωαννίνων.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρει
τους επιτυχόντες και τους εύχεται καλές σπουδές.

ΜΕΤΑθΕΣΕΙΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Λόγω υπηρεσιακών αναγκών εντός του καλοκαιριού οι στρατιωτικοί μετατέθηκαν ως ακολούθως:
• Ο ταγματάρχης Οικονομικού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΗΣ
του Ευαγγέλου και της Ανθούλας Καραγιαννοπούλου - Άττη μετατέθηκε από το Β' ΕΛΔΑΠ στην VIII
Μ.Π./ΤΑΞΣ στη Δ/νση Οικονομικού ως Διευθυντής.
• Η Αρχιλοχίας Οικονομικού ΦΡΑΓΚΑ ΔΑΛΑΜΗΤΡΑ σύζυγος του Γεωργίου Άττη μετατέθηκε
από το Κ.ΤΣ Βεροίας στο Κ.ΤΣ Βεροίας στο Υποταμίο
Ιωαννίνων.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτρπή εύχονται
στους παραπάνω συγχωριανούς Στρατιωτικού
καλή διαμονή, καλή τύχη και επιτυχία στα νέα τους
καθήκοντα.

πΡΟΑΓΩΓη
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ
Ο Λοχαγός Οικονομικού ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου και της Ευανθίας προήχθη στο βαθμό του Ταγματάρχη.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στον ΑΝΤΩΝΗ και σε ανώτερα.

σελ.
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θΕΜΑΤΑ ΜΕ
ΕΝδΙΑΦΕΡΟΝ

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.

ΜΕτΕΓΚΑτΑστΑσΗ
οφθΑΛΜοΛοΓιΚου
ΚΕντρου
Στις 25-5-2015 μετεγκαταστάθηκε στην
οδό Εθνικής Αντιστάσεως 173 στην περιοχή του Φοίνικα Θεσσαλονίκης το σύγχρονο οφθαλμολογικό κέντρο "aser και
οφθαλμός" που είχε ξεκινήσει τη λειτουργία του στις 3-9-2008.
Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του που
πλησιάζουν τα 3000 τετρ.μέτρα, εκτελούνται όλες οι υπάρχουσες οφθαλμολογικές διαγνωστικές εξετάσεις και
πραγματοποιούνται όλες οι οφθαλμολογικές εγχειρήσεις: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑ - ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΠΟΛΟΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ - ΒΟΤΤΟΧ - ΠΤΕΡΥΓΙΑ
ΧΑΛΑΖΙΑ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (μυωπία, υπερμετρωπία,
αστιγματισμός, κερατόκωνος) ενδουαλοειδικές ενέσεις.
Τόσο τα μηχανήματα, όσο και ο χειρουργικός εξοπλισμός είναι τα πιο μοντέρνα που υπάρχουν στην Βόρεια
Ελλάδα. Μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο συγχωριανός μας ΣΠΥΡΟΣ Ιωάν. ΠΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ γιος της
Σταματίας Τσιουμάνη (εγγονός Νικολάου
Τσιουμάνη).
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
εύχονται στον αγαπημένο μας ΣΠΥΡΟ
καλή επιτυχία στο έργο του.
Για τυχόν επικοινωνία με τον ΣΠΥΡΟ
στα τηλ. 2310433790 και 6979110032.

ΣΥΓΧΑΡηΤηΡΙΑ
Στην αγαπημένη μας ανιψιά ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ για την επιτυχία
της στο Παιδαγωγικό Τμήμα του
Παν/μίου Ιωαννίνων. Την καλωσορίζουμε στα Γιάννενα και της ευχόμαστε
καλές σπουδές.
Οι οικογένειες
Αστερίου και Γεωργίου Τσουμάνη
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πΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚληΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤηΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤηΣη
ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
- Η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΣΔΕΚΗ (Γιάννινα) προσέφερε διακόσια (200) ευρώ, στη
μνήμη των γονέων της και συγγενικών προσώπων.
- Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ (Αγγλία) προσέφερε εκατό (100) ευρώ, στη μνήμη των γονέων του Χαράλαμπου και Μαρίας Κυράτση.
- Η κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΟΥΤΣΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ
(Αλεξάνδρεια) προσέφερε εκατό (100) ευρώ, στη μνήμη
του συζύγου της Αθανασίου Γιαννούση.
- Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ Ευαγγ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ (Βρυσοχώρι) προσέφερε εκατό (100) ευρώ, υπέρ υγείας της οικογενείας της.
- ΑΝΩΝΥΜΗ προσέφερε εκατό (100) ευρώ υπέρ
αναπαύσεως συγγενικών προσώπων.
- Η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΙΡΗ - ΣΚΟΡΝΟΥ (Αλεξάνδρειας) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη

Μαρίας Κασσαβέτη - Βούργου.
- Η οικογένεια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ (Γιάννινα) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη
μνήμη των γονέων και παππούδων.
- Η κ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΛΙΑΡΑΚΗ και ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΜΑΣΟΥΛΗ (Κομοτηνή) προσφέρανε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη των γονέων τους
Χρήστου και Μαρίας και του αδελφού τους Ιωάννη Καραμασούλη.
- Η κ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΑΜΠΙΡΗ - ΤΣΙΜΠΟΥΚΕΛΗ (Αθήνα) προσέφερε σαράντα (40) ευρώ, στη
μνήμη των γονέων της Κων/νου και Δέσποινας και του
ανιψιού της Ιωάννη Σιαμπίρη.
- Η κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΥΦΗ (Χαλκίδα) προσέφερε
είκοσι (20) ευρώ, στη μνήμη του συζύγου της Ηλία
Μπούφη.

προσφορΕσ ΓιΑ τον
ΑΓιο χΑρΑΛΑΜπο

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ
ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

- Ο κ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Βέροια)
προσέφερε εκατό (100) ευρώ στη μνήμη Κων/νου και Μαρίας Μπιζάκη.
- Η κ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (Βέροια) προσέφερε εκατό (100) ευρώ στη μνήμη Κων/νου και Μαρίας
Μπιζάκη
- Ο κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (Ξεχασμένη
Ημαθίας) προσέφερε εκατό (100) ευρώ, υπέρ υγείας της οικογενείας του, και αναπαύσεως των κεκοιμημένων θείων
και συγγενών πάππων προς πάππων.
- Ο κ. ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (Θεσ/νίκη) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ, υπέρ υγείας της οικογενείας του.
- Ο κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αλεξάνδρεια) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ, στη μνήμη Κων/νου
και Μαρίας Μπιζάκη.

ΔωρΕΑ ΓιΑ τον
ΑΓιο χΑρΑΛΑΜπο

Το ζεύγος Αθανασίου και Ελένης Καβαρδίνα Θεσσαλονίκη, προσέφεραν εις μνήμην του πνευματικού τους πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ ένα βαρύτιμο ασημένιο καντίλι έργο του
ασημουργού Ανδρέα Βαρζώκα Ιωάννινα.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Ενορίας Αγίου Χαραλάμπους
Βρυσοχωρίου ευχαριστεί θερμά το ζεύγος Καβαρδίνα και εύχεται
ο Άγιος Χαράλαμπος να είναι πάντα αρωγός στην ζωή τους.

Η οικογένεια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛ.
ΜΠΙΡΗ (Βρυσοχώρι) προσ΄φερε για την εκκλησία της Κάτω Παναγίας διακόσια (200) ευρώ στη
μνήμη του πατέρα και παππού Νικόλαο Μπίρη και
της εξαδέλφης Μαρίας Κασσαβέτη - Βούρβου.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
- Ο Πασχάλης Γεώργιος (Θεσ/νίκη) προσέφερε
είκοσι (20,00) ευρώ, στη μνήμη του γαμβρού του
Χρήστου.
- Ο Σισμανίδης Τηλέμαχος (Αλεξάνδρεια) προσέφερε δεκαπέντε (15,00) ευρώ, στη μνήμη της συζύγου του Αναστασίας Μπλήντα - Σισμανίδου.

πΑρΑΚΛΗσΗ

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

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

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

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2016

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 ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ στην ένθερμη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ συμπαράσταση σας!

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

Κυρίτση - τσώκου Μαρούλα
100,00 €
παπαλέτσιου - προσνικλή Ευαγγελία
100,00 €
σιαμπίρη - τσιμπουκέλη Μαριάνθη
80,00 €
ΑνωνυΜΗ
50,00 €
Γκαράνη - παπακωνσταντίνου χαρίκλεια
50,00 €
Καραγιαννοπούλου - πολύζου σουλτάνα
50,00 €
παπαποστόλου χαράλαμπος
50,00 €
πασχαλιώρης Κων/νος του Γεωργίου
50,00 €
πρόϊος Δημήτριος
50,00 €
σιαμπίρη Ελισάβετ
50,00 €
σιγάλας Λάκης
50,00 €
σταματιάδου - Καρασαββίδου Ελένη
50,00 €
σταματιάδου - σταματοπούλου Έλλη
50,00 €
τσουμάνη - παλασσοπούλου σταματία
50,00 €
Γκαράνης Γεώργιος του Αποστόλου
30,00 €
Κολλιού - πετράκου Γιαννούλα
30,00 €
Κυράτσης ιωάννης
30,00 €
Μέμος χρυσόστομος
30,00 €
σκόρνου χαρίκλεια
30,00 €
φαχουρίδου Δήμητρα
30,00 €
Καραμασούλη χαρίκλεια
25,00 €
σαλιαράκη φωτεινή
25,00 €
τσολάκης στέργιος
25,00 €
Αρβανίτη Ευαγγελία
22,00 €
Αρβανίτη Μαρία
22,00 €
Αρβανίτης νικόλαος
22,00 €
Αθανασόπουλος βησσαρίων
20,00 €
Αλικάκος πέτρος
20,00 €
Εξαρχόπουλος νικόλαος
20,00 €
Ήλου - Καραγιάννη χαρούλα
20,00 €
θεοδωρακόπουλος θωμάς
20,00 €
θεοδωρίδης νικόλαος του Κων/νου
20,00 €
θεοδωρίδου - Καφτεράνη χρυσούλα
20,00 €
ιωαννίδης Κων/νος
20,00 €
ιωαννίδου Ανέτα
20,00 €
Καβαρδίνα Ευθυμία
20,00 €
Καραγιάννης Αθανάσιος
20,00 €
Καφέτσιος Αθανάσιος
20,00 €
Καφέτσιου Μίνα
20,00 €
Κολλιού Δέσποινα
20,00 €
Κονοσπύρης νικόλαος
20,00 €
Κυριακούλης Δημήτριος
20,00 €
Κωνσταντινίδης σπύρος
20,00 €
Μάρκου παναγιώτης
20,00 €
Μπιζάκης νικόλαος του Μιχαήλ
20,00 €
νούτσος θεόδωρος
20,00 €
ντουντούδη Γεωργία
20,00 €
παπαποστόλου Δημάκης
20,00 €
παπαποστόλου σταματία
20,00 €
παππάς ιωάννης
20,00 €
πασχαλιώρη χρυσούλα
20,00 €
παυλάτος νικόλαος
20,00 €
ράπτης Γεώργιος
20,00 €
σιαμπίρη-πίσπα Αλέκα
20,00 €
φερεντίνου Έφη
20,00 €
χαντόλιος στέργιος
20,00 €
χαντόλιου-Λούζη σταματία
20,00 €
Μπάρκα βίκυ
15,00 €
πασχάλης χρήστος του Γεωργίου
15,00 €
ΑνωνυΜοσ (Γιάννινα)
10,00 €
Μπίρης Δημήτριος
10,00 €
παπαδάτος Γεώργιος
10,00 €
σπαθής Αθανάσιος
10,00 €
Κ. τσιοΜιΔΗσ 30.09.2016

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣη

Εκδότης - Υπεύθυνος για το Νόμο

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Λένος Ιωάννης
Πασχαλιώρης Γεώργιος
Λένου Ιωάννα
Γιαννούση Δέσποινα
Τσιαμόπουλος Γρηγόριος
Μπέκα - Καλίδη Ολυμπία
Πασχάλη Ελευθερία
Ράπτης Γεώργιος
Πασχάλη Αθηνά
Πασχάλης Χρήστος του Ιωάννη

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 Τάτσης

50,00 €
50,00 €
40,00 €
30,00 €
30,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €

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 €

