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1993

“ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ”

υμπληρώνεται φέτος μισός αιώνας λειτουργίας του Μορφωτικού - Ορειβατικού Συλλόγου
του χωριού μας (Μ.Ο.Σ.)
Το 1970 μια ομάδα νέων ανθρώπων
ίδρυσαν το Σύλλογο με έδρα το Βρυσοχώρι συντάσσοντας το καταστατικό με
τριάντα πέντε (35) πρωτοποριακά για την
εποχή εκείνη άρθρα και με μελλοντική
προοπτική.
Το 1971 όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατατέθηκαν στο Πρωτοδικείο
Ιωαννίνων, αναγνωρίστηκε νόμιμα ο
Σύλλογός μας και έλαβε τον αριθμό Μητρώου 870.
Οι σκοποί και οι επιδιώξεις του ήταν
πολλές όπως: Συγκέντρωση λαογραφικών στοιχείων, συντήρηση εκκλησιών,
προστασία της πανίδας και χλωρίδας, καθαριότητα του χωριού, συγκρότηση ορειβατικής ομάδας και αθλητισμού,
διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς
κ.λ.π.
Με το πέρασμα των χρόνων δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες και προβλήματα
και ο Σύλλογος με άριστη συνεργασία της
πρώην κοινότητας και κατόπιν με την τοπική κοινότητα και την εκκλησιαστική
επιτροπή, προσπάθησαν και προσπαθούν
να δώσουν λύσεις.
Όλα τα Διοικητικά Συμβούλια και τα
μέλη δούλεψαν και δουλεύουν σκληρά,
διαθέτοντας πολύτιμο χρόνο, χρήμα και
περίσσευμα αγάπης για το ακριτικό
χωριό μας κτισμένο στην κοιλάδα του
Αώου, ανάμεσα στο Σμόλικα και τη Γκαμήλα (δεύτερο και τρίτο βουνό σε υψόμετρο αντίστοιχα) καταπράσινη φύση

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1940 ΣΤΟ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Με μια σεμνή τελετή και όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα λόγω πανδημίας
γιορτάστηκε και φέτος η Εθνική μας
εορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Στις 11.00 η ώρα ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ και ψάλτη τον κ.
ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ στον Ι. Ν.
Αγίου Δημητρίου τέλεσε τη θεία δοξολογία καθ’ όσον τέλεσε πρώτα στο γειτονικό μας Ηλιοχώρι.
Συνέχεια στη σελ. 7

άφθονα κρύα νερά και με σήμα κατατεθέν την αγέροχη Τσουκαρόσια.
Σε συνεργασία όλων των κατοίκων
του χωριού και της διασποράς όλα αυτά
τα χρόνια ανέπτυξε πολλές δραστηριότητες όπως:
- Δημιουργία λαογραφικού μουσείου
και συγκέντρωσε διάσπαρτο λαογραφικό
υλικό.
- Δημιούργησε πολιτιστικό κέντρο
πρώτα στο πρώην Δημοτικό Σχολείο και
κατόπιν στην αίθουσα Σταματίας Βενέτη
- πατέρα Ασημακοπούλου
(πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εντός του καλοκαιριού και κατόπιν αδείας του Δήμου το Λαογραφικό
Μουσείο και το Πολιτιστικό Κέντρο να
μεταφερθούν στο ανακαινισμένο Δημοτικό Σχολείο).
- Οργάνωσε πολιτιστικές εκδηλώσεις,
Γιορτή Ζαγορίσιας πίτας (φέτος συμπληρώνει είκοσι (20) χρόνια) αναβίωσε τοπικά έθιμα, Χριστούγεννα, Πάσχα,
αποκριές, παραδοσιακά πανηγύρια
(Αγίας Παρασκευής, Αγίας Τριάδας) ανταμώματα των απανταχού Βρυσοχωριτών στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
- Οργάνωσε χορευτικούς ομίλους για
την εκμάθηση παραδοσιακών χορών και
συμμετείχαν σε πολλές εκδηλώσεις στο
χωριό και εκτός χωριού.
- Συνέλεξε παραδοσιακές γυναικείες
στολές μεγάλης αξίας και έραψε στολές
ανδρών, αγοριών και κοριτσιών.
- Οργάνωσε και λειτουργεί τράπεζα
Αίματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, προσέφερε και προσφέρει
αίμα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος.

- Οργάνωσε ορειβατικές εξορμήσεις
στο χωριό και συμμετοχή σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις του ΕΟΣ και της
ΣΟΣΔΕΗ.
- Οργάνωσε ποδοσφαιρική ομάδα η
οποία κάθε καλοκαίρι λαμβάνει μέρος
στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του
δήμου μεταξύ των ομάδων οικισμών του
Δήμου μας.
- Με εξουσιοδότηση των κατοίκων
ανέλαβε τη διαχείριση των ιδιόκτητων
Αγροκτημάτων (βοσκοτόπων) και με τα
έσοδα ανακαινίστηκαν από τα θεμέλια
δύο εξωκκλήσια (Άγιος Γεώργιος, Άγιος
Μηνάς) βοήθησε για τη συντήρηση και
άλλων εκκλησιών και σε άλλες σημαντικές εργασίες του χωριού.
- Μία από τις σπουδαιότερες δραστηριότητες του Συλλόγου ήταν και είναι
μαζί με τη Συντακτική Επιτροπή η έκδοση
της εφημερίδας μας από το 1993 “Τα Νέα
του Βρυσοχωρίου”.
Κυκλοφορεί κάθε τρίμηνο σε 900
φύλλα με συνδρομητές σε όλο τον κόσμο.
Από την έκδοσή της μέχρι σήμερα
ενημερώνει τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους για τα τεκταινόμενα του
χωριού, ανακάλυψε Βρυσοχωρίτες που
είχαν πολλά χρόνια φύγει από το χωριό
και κυρίως με το σχεδιασμό του Γενεολογικού δένδρου ξύπνησε συνειδήσεις
και επανασυνέδεσε συγγενείς και φίλους.
- Εκδόθηκε το άλμπουμ παλαιών φωτογραφιών “Αναδρομή στο χρόνο” και
συνεχίζει την προσπάθεια για τη συγκέντρωση και άλλων φωτογραφιών για τη
διάσωση της ιστορίας του χωριού.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Μπορούμε πλέον να πούμε με βεβαιότητα ότι ο μισός αιώνας λειτουργίας του
ήταν χρόνια δημιουργίας και προσφοράς.
Οι πολλαπλές δραστηριότητές του
έχουν αναβαθμίσει τη ζωή του χωριού
και έχει κάνει το Βρυσοχώρι ευρύτερα
γνωστό.
Το έργο του δεν σταματάει εδώ, και
δεν πρέπει να σταματήσει.
Ο Μ.Ο.Σ. είναι πάντα ανοιχτός σε νέες
προτάσεις και νέες ιδέες. Με τη βοηθεια
όλων άντεξε την οικονομική κρίση και
σήμερα την πανδημία του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ.
Για να συνεχίσει και να ανταποκριθεί
στις μεγάλες προσδοκίες και προκλήσεις
των καιρών χρειάζεται την ηθική και οικονομική βοήθεια στα δύσκολα αυτά
χρόνια και να ανταπεξέλθει στα απαιτούμενα έξοδα.
Χρειάζεται την εμπειρία και τη γνώση
των μεγαλυτέρων μας και τις ιδέες, τον
ενθουσιασμό και τη ζωντάνια των νέων
τώρα όσο ποτέ άλλοτε που η μοίρα των
χωριών είναι κάθε μέρα να ερημώνουν.
Έχουμε ιερή υποχρέωση στους αείμνηστους χωριανούς μας που εργάστηκαν και προσέφεραν όλα τους τα χρόνια
στο Σύλλογο και το χωριό αφήνοντάς μας
βαρειά κληρονομιά σαν παρακαταθήκη.
Ας συνεχίσουμε όλοι μαζί δεν περισσεύει κανείς για τη συνέχιση του Συλλόγου μας και να ευχηθούμε οι απόγονοί
μας να γιορτάσουν τη συμπλήρωση ενός
ΑΙΩΝΑ.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΣΙΤΗ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Εορτή των Θεοφανείων (6 Ιαν.
2021) πρωϊνό τηλέφωνο από το
χωριό. Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ μου ευχήθηκε “Χρόνια πολλά”
και μου λέει: ‘Αντε πες στον Μπαρμαγιάννη να βγάλει τα Γίδια γιατί στη Σιμνικοάρε (τοποθεσία στον Άγιο
Νικόλαο) κατεβαίνει ο Παπανικόλας
και ο κόσμος να αγιάσει τα ζώα.
Συνέχεια στη σελ. 8
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Γράφει

η

ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ΤΣΙΑΜΗ
Ο Γενάρχης της οικογένειας ΤΣΙΑΜΗ Ο
ΝΙΚΟΛΑΣ ήταν γιος του Βαγγέλη Μήτσικα
και αδελφός του πάντου Μήτσικα. Ο Πάντος ήταν ο πατέρας της Χάϊδως Ράπτη
(Γκότση).
Η οικογένεια του Βαγγέλη Μήτσικα
ήρθε στη Λεσινίτσα (Βρυσοχώρι) από το
Μαλούνι Θεσπρωτίας (Τσιάμικο) και ο Νικόλας πολιτογραφήθηκε με το επίθετο
ΤΣΙΑΜΗΣ.
Ο Νικόλας παντρεύτηκε τη ΜΑΡΙΑ ΖΙΟΥΠΑ από το χωριό μας. Αποκτήσανε
πέντε παιδιά που με τυχαία σειρά ήταν
1) η ΣΤΑΜΑΤΙΑ σύζυγος Γίτσα από το
Ηλιοχώρι 2) η ΧΑΪΔΩ σύζυγος Σκαμνέλου
από το Συρράκο 3) ο ΒΑΣΙΛΗΣ, 4) ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ και 5) ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
3) Ο ΒΑΣΙΛΗΣ, γενάρχης και αυτός
μιας πολύ μεγάλης οικογένειας έκανε

τρεις γάμους. Από τον πρώτο γάμο με τη
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ απόκτησε
έξι παιδιά. Τη ΜΑΡΙΑ (1923-2000), τη
ΧΑΪΔΩ (1927-2016), τον ΝΙΚΟ (1925-2004),
την ΚΑΛΛΙΟΠΗ (1929-.......), τον ΘΕΟΔΩΡΟ
(1934-2004) και τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ που σήμερα
ζει στα Ιωάννινα με την οικογένειά της.
Από το δεύτερο γάμο με την παλιοσελίτισσα ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ απόκτησε τρία παιδιά. Την ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
(1941-2020), τον ΘΥΜΙΟ (1944-1997) και τη
ΔΕΣΠΟΙΝΑ.
Δυστυχώς η Αφροδίτη τον Οκτώβριο
του 1951 σε ένα τρομερό δυστύχημα
έχασε τη ζωή της.
Σε τρίτο γάμο παντρεύτηκε τη ΦΡΟΣΩ
ΝΑΣΤΟΥ από τις Πάδες και απόκτησαν δύο
παιδιά: τον ΓΕΩΡΓΙΟ (1954-1988) και τον
ΑΘΑΝΑΣΙΟ.

4) Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ (1901-1948) έζησε στο
Βρυσοχώρι. Παντρεύτηκε τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΙΑΝΝΟΥ εγγονή του Στέργιου Σημίτη.
Απόκτησαν πέντε παιδιά που ήταν η
ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ (1925-1998), η
ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ο ΒΑΣΙΛΗΣ που σκοτώθηκε
στα χρόνια του εμφυλίου και η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
(1940-2014).
5. Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ παντρεύτηκε τη
Βρυσοχωρίτισσα ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΙΑ και εγκαταστάθηκαν στη Λάϊστα. Εκεί έζησαν όλη
τους τη ζωή. Δεν άφησαν απογόνους.
Σήμερα οι απόγονοι του ΝΙΚΟΛΑ
ΤΣΙΑΜΗ ζούνε στα Ιωάννινα, στη Βέροια,
στη Λάρισα, στην Αθήνα, στο Λονδίνο και
σε πόλεις της Γερμανίας.
Ξέρουν τη Βρυσοχωρίτικη καταγωγή
τους και επισκέπτονται το χωριό όταν μπορούν.

Το πατρικό τους σπίτι έχει πουληθεί
και ανήκει σήμερα στους κληρονόμους
του Γιάννη Γ. Σιαμπίρη.
Συντηρεί σπίτι στο χωριό, η κ. Μαριάνθη Ευάγ. Τσιάμη Σπυροπούλου, που
σήμερα ζει στην Αθήνα και το επισκέπτεται
σχεδόν κάθε χρόνο με την οικογένειά της.
Από το γενεαλογικό δέντρο λείπουν οι
νεότερες γενιές. Επιθυμία της αείμνηστης
Ελισσάβετ (Βέτη) ήταν να συναντηθούν
κάποτε όλοι μαζί στο Βρυσοχώρι.
Να γνωριστούν μεταξύ τους, να κλάψουν τους νεκρούς τους, να τους μνημονεύσουν, να θυμηθούν τα παλιά, να
επισκεφτούν, έστω και την αυλή του πατρικού τους σπιτιού και να διασκεδάσουν
στην πλατεία του χωριού. Της είχα υποσχεθεί πως θα την βοηθήσω. Δυστυχώς η
επιθυμία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΣΙΑΜΗΣ (ΜΗΤΣΙΚΑΣ)
ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΠΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ
(1898-1961)

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Γίτσας |(Ηλιοχώρι)

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
(1901 - 1948)
Σταματία Σιάννου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Αννα Βίσσια

ΧΑΪΔΩ
Σκαμνέλλος (Συρράκο)

ΣΤΕΡΓΙΟΣ
(1925 - 1998)

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
(1940 - 2014)
Ντέιβιτ Κλίγκαν

ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Παναγιώτης
Σπυρόπουλος

ΧΡΥΣΑΝΘΗ
(1934 - 2016)
Δημήτρης Μεσσήνης

ΜΑΡΙΑ
(1923 - 2000)

ΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ
Ελένη Χερχελετζάκη

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Μαρία Μαυρικάκη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Φιλιώ Μωραϊτη

ΧΑΙΔΩ
(1927 - 2016)

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΑΣΟΝΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ

ΝΙΚΟΣ
(1925 - 2004)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ

ΕΚΤΟΡΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Τζίμι Γουίλμπερ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ
(1929)

Αργύρης Ζήσης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(1934 - 2004)

Χρυσούλα Μιχαηλίδου

Σίμος Στογιάννης

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
(1941 - 2020)

ΕΥΘΥΜΙΟΣ
(1944 - 1997)

ΝΙΚΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΟΛΓΑ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΕΤΦΡΟΣΥΝΗ

Δέσποινα Δημητράκη
Αφροδίτη Παπαθεοδώρου
Φρόσω Νάστου

ΒΑΣΙΛΗΣ

Χάθηκε στα χρόνια
του Εμφυλίου

Ιωάννης Πουρτίκας

Ζήσης Οικονόμου

Ασπασία Λιάτσικα

Οι απόγονοι
στη σελ 3

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

(1954 - 1988)
Ελένη Καββαδία

Ρούλα Τριάντη

Γιάννης Μέσσης

Ολυμπία Κουρού

Βασιλική Μάϊπα

Σοφία Καμπίτση

ΒΑΣΙΛΗΣ

Γιούλη Τσιούρη

Συνέχεια στη σελίδα 3
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ΑπΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Το υπ αριθμ 112 φύλλο της εφημερίδας μας εκδόθηκε
εξαμηνιαίο λόγω πανδημίας κορωνοϊού από το Β’ τρίμηνο
θα εκδοθεί ανά τρίμηνο
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣ. ΤΣΙΑΜΗΣ
Συνέχεια από τη σελίδα 2

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Τηλέμαχος
Δεληγιάς

ΣΤΑΥΡΟΣ
(1947 - 1914)
Πηνελόπη
Χατζηκυπαρίδου

(1925 - 2004)
Αγλαϊα Σαραντίδου
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Κορνηλια
Πετρά

ΒΑΣΙΛΗΣ
Μπάρμπαρα
Τιρκές

ΝΙΚΟΣ

ΑΓΛΑΪΑ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ

ΕΛΠΙΔΑ

ΑΛΕΞΗΣ

ΑΛΣΞΑΝΔΡΑ

ΠΕΤΡΑ
Γιούγκεν
Ιβάν

ΣΙΜΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου
Ανακοινώνει
στους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους ότι
λόγω πανδημίας κορωνοϊού και των συνεχιζόμενων
μέτρων πρόληψης δεν μπορούμε να προβούμε στον
προγραμματισμό δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων
του Συλλόγου για το 2021.
Σε περίπτωση που γίνει κάποια άρση των περιοριστικών μέτρων θα προγραμματίσουμε και θα ανακοινωθούν στο επόμενο τεύχος της εφημερίδας μας
β΄ τριμήνου (τέλος Ιουνίου).
Θα μπορείτε να ενημερωθείτε και από το
www.mosv.gr
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου προσκαλεί
τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και μέλη του Συλλόγου εφ’ όσον αρθούν τα μέτρα λόγω πανδημίας την
Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00 στα
Γραφεία του Συλλόγου στο Βρυσοχώρι με μοναδικό
θέμα συζήτησης “Διάθεση χρημάτων από την ενοικίαση ιδιόκτητων αγροκτημάτων έτους 2021”.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Σταματία Σιάννου
- Τσιάμη

Μαρία Τσιάμη Πουρτίκα

Η Ελισσάβετ με πένθος για τη μητέρα της, στην αγκαλιά
Αθήνα. Μαριάνθη Τσιάμη της γιαγιάς της η Δέσποινα Β. Τσιάμη και ο Ευθύμιος
Σπυροπούλου,
Σταματία Ράπτη
Τσιάμης. Όρθιος ο θείος τους Γεώργιος Παπαευθυμίου το
- Γκότση, Χρυσάνθη Τσιάμη 1951.
Μεσσήνη

Πάδες. Ο Βασίλης Τσιάμης, η σύζυγός του
Φρόσω Νάστου (από Πάδες) και η Ελισάβετ
Τσιάμη

4 σελ.
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΑπΟ ΤΟ ΤΟπΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΑΜΠΙΡΗ και ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

TO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ
ΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Δυστυχώς για πρώτη φορά λόγω των μέτρων πανδημίας κορωναϊού την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020 δεν
τελέστηκε το καθιερωμένο μνημόσυνο ως μόνη επιθυμία στη διαθήκη του ευεργέτη μας όπως: Την 8η Νοεμβρίου εκάστου έτους ανεξαρτήτως ημέρας, ημέρα
θανάτου της φιλοστόργου μου μητρός να τελείται Ιερα-

τικό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των γονέων μου Αθανασίου, Σταματίας και λοιπών συγγενών
μου. Παρόλα αυτά ο αιδεσιμότατος π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ χωρίς παρουσία πιστών τέλεσε τρισάγιο
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών στην προτομή του Ευεργέτη μας. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον

πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ευάγγ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ και τον πρόεδρο του Μ.Ο.Σ. κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ.
Αιωνία τους η μνήμη για τη μεγαλοψυχία τους και τα
πατριωτικά αισθήματα που μετέδωσαν στο γιο τους
ΧΡΗΣΤΟ ευεργέτη του χωριού μας.

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Τ.Κ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Βρυσοχώρι 23-09-2020
ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ
ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021»
Σας υποβάλλω το τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2021 με την
εξής προτεραιότητα:
1. Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης από “Δεξαμενή” έως
“οικία Νίκης Εξάρχου”, περίπου 350m, καθώς το δίκτυο
είναι από το 1966 και έχει πολλά προβλήματα.
2. Συντήρηση πλατείας Αγίου Χαραλάμπους (ΠΛΑΤΑΝΟΣ),
καθώς έχουν ξηλωθεί πολλές πλάκες.
3. Κατασκευή λιθόστρωτου δρόμου από “Οικία Δημητρίου
Κουνάβου” έως “οικία Ηλια Μπάρκα”
4. Κατασκευή λιθόστρωτου δρόμου από “Καμπαναριό Αγίου
Χαραλάμπους” έως “οικία Κωνσταντίνου Κασσαβέτη”.
5. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κάτωθι “οικίας Στέλλας
Τάτση”.
6. Τσιμεντόστρωση δρόμου από “Γέφυρα Γκαράνη” έως
“πλατεία Καραγιαννόπουλου”.
8. Τσιμεντόστρωση δρόμου από “Οικία Ζήση Μπλήντα” έως
“οικία Ρήμα”.
9. Αλλαγή βανών στο δίκτυο ύδρευσης όπου είναι χαλασμένες (Δεξαμενή - Φρεάτια).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ Κ. ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου
μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» της Τοπικής Κοινότητας
Βρυσοχωρίου, καλεί όλους τους μαθητές, σπουδαστές,
φοιτητές που δικαιούνται υποτροφία να υποβάλλουν δικαιολογητικά, προκειμένου να τους χορηγηθεί υποτροφία για το σχολικό έτος 2020-2021 και να κατατεθούν στο
Δήμο.
1. Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης ή ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή για μεταπτυχιακές σπουδές, που
να φαίνεται και ο χρόνος εγγραφής τους στη Σχολή (μόνο
για τους φοιτητές των ΑΕΙ-ΤΕΙ).
2. Πιστοποιητικό ότι είναι Δημότης ή Δημότισσα
του Τοπικού Διαμερίσματος Βρυσοχωρίου (από τα ΚΕΠ
ή το Δήμο).
3. Αίτηση με την οποία να ζητείται υποτροφία (σε
περίπτωση ανηλίκων, αίτηση γίνεται από τον κηδεμόνα).
Υποτροφία δικαιούνται:
Α) Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Νομού
Ιωαννίνων, που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο
της Τοπικής Κοινότητας ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ.
Β) Όσοι αποφοιτούν από Λύκεια του Νομού Ιωαννίνων και επιτύχουν σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος, εφ΄οσον είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο της
Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου.
Γ) Παιδιά που αποφοιτούν από οποιοδήποτε Λύκειο
της Ελλάδος και είναι εγγεγραμμένα στο Δημοτολόγιο
της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου τουλάχιστον προ
πενταετίας και επιτύχουν σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της

Ελλάδας.
Δ) Όσο από τα παραπάνω παιδιά συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή
εξωτερικού για τέσσερα χρόνια και μέχρι ηλικίας
τριάντα (30) ετών.
Ε) Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται για μεν τους
μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου στα 400 ευρώ, για δε τους
σπουδαστές ΑΕΙ και ΤΕΙ στο ποσό των 600.

Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αυξομοιωθούν αναλόγως των εσόδων του Κληροδοτήματος και του αριθμού των υποτρόφων που θα καταθέσουν τα απαραίτητα
δικαιλογητικά. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά να κατατεθούν έως 30 Απριλίου 2021
Βρυσοχώρι Ζαγορίου Τ.Κ. 44010
Πληροφορίες στα τηλ. 2653022790, 6974061008,
6945436304.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα δικαιολογητικά να υποβληθούν συγκεντρωτικά όπως τα παρακάτω υποδείγματα
Α’ Αίτηση για φοιτητές ΑΕΙ – ΤΕΙ Μεταπτυχιακών
ΑΙΤΗΣΗ
Του Γεωργίου
Κόντου του Ιωάννου
Φοιτητής του Παν/μίου
Ιωαννίνων Βρυσοχώρι
10 Φεβ. 2021

ΠΡΟΣ:
Την Διαχειριστική Επιτροπή
του Κληροδοτήματος
«ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»
Βρυσοχωρίου Δήμου
Ζαγορίου
Σας υποβάλλω τα παρακάτω
δικαιολογητικά προκειμένου
να μου χορηγηθεί υποτροφία
να μου χορηγηθεί υποτροφία
από το Κληροδότημα για το
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.
1. Βεβαίωση φοιτητικής μου
Ιδιότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Ο – Η Αιτών

Β’ Αίτηση για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου
(υποβάλλεται από τον κηδεμόνα).
ΑΙΤΗΣΗ
Του Γεωργίου
Κόντου, κάτοικος
Βρυσοχωρίου
Βρυσοχώρι
10 Φεβ. 2021

ΠΡΟΣ: Την Διαχειριστική Επιτροπή
του Κληροδοτήματος «Χρήστου
Αθανασιάδη» Βρυσοχωρίου Δήμου
Ζαγορίου
1. Σας υποβάλλω τα παρακάτω
δικαιολογητικά της κόρης μου
Γεωργίας Κόντου προκειμένου να
χορηγηθεί υποτροφία από το
Κληροδότημα για το Σχολ.
έτος 2020-2021.
1. Βεβαίωση φοίτησης
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης
Ο – Η αιτ.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
ΕπΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΚΑΡΟΥ
και
ΕΥθΥΜΙΟΥ πΟΥπΟΒΙΝΗ
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σελ.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

5

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λ

όγω πανδημίας, υποχρεώσεων
του Ιερέας μας π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (εξυπηρετεί δύο
χωριά Βρυσοχώρι-Ηλιοχώρι) και καιρικών συνθηκών από τον Οκτώβριο
2020 έως τον Μάρτιο 2021 τελέστηκαν
στο χωριό μας με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα οι ακόλουθες θείες λειτουργίες:
- Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου (εορτή του
Αγίου) με ψάλτη τον κ. Αλικάκο Πέτρο
(σύζυγος Βαρβάρας Θεοδ. Νούτσου
πρόεδρος Πρωτοδικών Ιωαννίνων),

που εκείνες τις ημέρες ήταν οικογενειακώς στο χωριό.
- Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο εξωκκλήσι του Αγίου Τρύφωνα, ανακαινισμένο κοντά στην 25η Επαρχιακή οδό
προς γέφυρα Αώου - Παλαιοσέλι - Κόνιτσα - Γρεβενά, τελέστηκε από την οικογένεια ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΜΠΙΡΗ θεία
λειτουργία και αρτοκλασία υπέρ υγείας
παρουσία των οικογενειών της με όλα
τα προβλεπόμενα μέτρα και ψάλτη τον
κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ.
Το εκκλησάκι από όταν κτίστηκε
συντηρούνταν από τις οικογένειες

Μπίρη.
- Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου εορτή
των Χριστουγέννων στον Ιερό Ναό
Αγίου Δημητρίου με περιορισμένο
αριθμό πιστών και ψάλτες τον κ. Ευθύμιο Πουποβίνη, Μαρία Γρίβα - Χρυσικού και Γεώργιο. Γρίβα
Στη μεγάλη αυτή γιορτή της Χριστιανοσύνης ήρθαν να λειτουργηθούν
από την κοντινή μας Λάϊστα καθ’ όσον
στερούνται Ιερέως ο κ. Σπύρος Χρυσικός με τη σύζυγό του Μαρία, η κ. Χρυσούλα Κοντογιάννη και ο κ. Γεώργιος.
Γρίβας
- Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου στον Ι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Για τις γιορτές του Αγίου Πάσχα οι εκκλησιαστικές επιτροπές των ενοριών
Βρυσοχωρίου και Ηλιοχωρίου με τη συνεργασία του Ιερέα μας π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ που εξυπηρετεί τα δύο χωριά συνέταξαν το ακόλουθο πρόγραμμα:
Α’ ΜΗΝΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Σάββατο 24 Σάββατο του Λαζάρου
Ηλιοχώρι ώρα 08.00
Κυριακή 25 των Βαϊων
Βρυσοχώρι ώρα 08.00
Κυριακή 25 Ακολουθία Νυμφίου
Ηλιοχώρι ώρα 19.30
Μ. Δευτέρα 26 Ακολουθία Νυμφίου
Βρυσοχώρι ώρα 19.30
Μ. Τρίτη 27 προηγιασμένη
Βρυσοχώρι ώρα 08.00
Μ. Τρίτη 27 Ακολουθία Νυμφίου
Ηλιοχώρι ώρα 19.30
Μ. Τετάρτη 28 προηγιασμένη
Ηλιοχώρι ώρα 08.30
Μ. Τετάρτη 28 ευχέλαιο
Βρυσοχώρι ώρα 19.30
Μ. Πέμπτη 29 θεία λειτουργία
Ηλιοχώρι ώρα 08.30
Μ. Πέμπτη 29 Τα δώδεκα ευαγγέλια
Βρυσοχώρι ώρα 18.00
Μ. Πέμπτη 29 Τα δώδεκα ευαγγέλια
Ηλιοχώρι ώρα 21.00
Μ. Παρασκευή 30 Αποκαθήλωσις
Ηλιοχώρι ώρα 08.30
Μ. Παρασκευή 30 Αποκαθήλωσις
Βρυσοχώρι ώρα 11.00
Μ. Παρασκευή 30 Επιτάφιος θρήνος Βρυσοχώρι ώρα 20.30
Β’ ΜΗΝΑΣ ΜΑΪΟΣ
Μ. Σάββατο 1 θεία κοινωνία
Βρυσοχώρι ώρα 08.30
Μ. Σάββατο 1 Τελετή Αναστάσεως
Βρυσοχώρι ώρα 22.00
Μ. Σάββατο 1 Τελετή Αναστάσεως
Ηλιοχώρι ώρα 23.00
Δευτέρα 3 Αγίου Γεωργίου
Βρυσοχώρι ώρα 08.30
Καιρού επιτρέποντος στο εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.
Παρασκευή 7 Ζωοδόχου Πηγής
Βρυσοχώρι ώρα 08.30
Σάββατο 8 θεία λειτουργία
Ηλιοχώρι ώρα 08.30
Κυριακή 9 του Θωμά
Βρυσοχώρι ώρα 08.30
Το πρόγραμμα συντάχθηκε με την προϋπόθεση ότι θα αρθούν ορισμένα μέτρα
της πανδημίας. Σε περίπτωση τροποποίησης του προγράμματος θα ενημερωθείτε
με άλλον τρόπο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
π. Γεώργιος Τριανταφύλλου
Οι εκκλησιαστικές επιτροπές
Βρυσοχωρίου και Ηλιοχωρίου

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

H Eκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου
Ανακοινώνει
ότι τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 εορτή του Αγίου
Πνεύματος πανηγυρίζει η εκκλησία της Αγίας Τριάδος, εφ’ όσον οι καιρικές συνθήκες και η πρόσβαση
προς το εξωκκλήσι το επιτρέψουν, σε ένα περιβάλλον
με κρύα νερά φυλοβόλλα δένδρα και μαγευτική
φύση. Σε διαφορετική περίπτωση θα λειτουργηθούμε
εντός του καλοκαιριού.
Παρακαλούνται οι συγχωριανοί και φίλοι να προσέλθουν για ένα ευλαβικό προσκύνημα και γεύμα
στην εξοχή με την καντίνα του ΚΩΣΤΑ.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ν. Αγίου Δημητρίου, εορτή του Πολιούχου μας Αγίου Χαραλάμπους (ελπίζουμε σύντομα να λειτουργήσουμε
στην ανακαινισμένη εκκλησία του
Αγίου) με ψάλτη τον κ. Γεώργιο Βακάρο,.
Η οικογένεια Νικολάου Καραγιαννόπουλου τηρώντας το έθιμο και η οικογένεια
Αριστούλας
Βακάρου
τελέσανε αρτοκλασία υπέρ υγείας.
- Κυριακή 31 Ιανουαρίου θεία λειτουργία και σαρακονθήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της
αειμνήστου Μαρίας Καραγιαννοπούλου με ψάλτη τον κ. Γεώργιο Βακάρο.

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. Λογαριασμού 359/001102-93
IBAN Λογ/σμού GR
3701103590000035900110293
Δικαιούχος Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους
Βρυσοχωρίου

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

θΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

SUDOKU

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

ΠΑΙΔΙ

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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ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ...

Ο μυθικός ήρωας Θησέας πέθανε στη Σκύρο όταν τον
έσπρωξε σ’ έναν γκρεμό ο Βασιλιάς του νησιού Λυκομήδης;
•••
Η εικονομαχία ξεκίνησε το 726 με διάταγμα κατά των
εικόνων που εξέδωσε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου
Λέων Γ’ ο Ίσαυρος;
•••
Το οικογενειακό επώνυμο του Εθνικού Ευεργέτη
Ιωάννη Βαρβάκη (1745-1825) ήταν Λεοντίδης αλλά το άλλαξε ο ίδιος;
•••
Η πρώτη ελληνικής παραγωγής ταινία animation παρουσιάστηκε το 1945, από τον Σταμάτη Πολενάκη και είχε
τίτλο “Ο Ντούτσε Αφηγείται” και διάρκειας 3’ 35’’;
•••
Η πρώτη αναφορά για το τέρας του Λοχ Νες, χρονολογείται από τον 6ο μ.Χ. αιώνα, όταν ο άγιος Κολούμπα
θρυλείται ότι έσωσε τη ζωή ενός ανθρώπου από αυτό;
•••
Η μέση θερμοκρασία της Σελήνης κυμαίνεται από
+120 βαθμούς C περίπου την ημέρα ως -170 βαθμούς C
τη νύχτα;

O ρόλος των γονιών
στο διάβασμα

Η μελέτη των σχολικών μαθημάτων είναι μία από τις πιο συχνές πηγές εντάσεων ανάμεσα σε παιδιά και γονείς. Με την έναρξη
κάθε σχολικής χρονιάς, μία από τις πιο συχνές αιτίες διένεξης ανάμεσα σε γονείς και παιδιά είναι το διάβασμα για την επόμενη μέρα.
Και αυτό γιατί η προσαρμογή των παιδιών στα νέα δεδομένα
απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα. Μετά το καλοκαίρι, αλλά και από
τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη, τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με αλλαγές. Οι γονείς καλούνται να αντιληφθούν αυτές τις
δυσκολίες που βιώνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες, να κάνουν
υπομονή και να δώσουν χρόνο στα παιδιά τους ώστε να προσαρμοστούν.
Σύμφωνα με τους ειδικούς παιδαγωγούς, το παιδί πρέπει να
είναι υπεύθυνο για τη μελέτη των μαθημάτων του. Οι γονείς πρέπει
να βοηθούν άμεσα τα παιδιά τους μόνο όταν είναι απαραίτητο.
“Δουλειά” του γονιού, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί επιστήμονες,
είναι να ενθαρρύνει τα παιδιά να μπουν στον κόσμο της γνώσης
και της μελέτης, να εξασφαλίζουν σε αυτά τις κατάλληλες συνθήκες
για μελέτη, να τα βοηθούν στη διαχείριση του χρόνου, χωρίς όμως
να τους δίνουν έτοιμες λύσεις ή απαντήσεις.
Μία πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης
δείχνει πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να μπορέσουν να βιώσουν την προσωπική επιτυχία της εκπλήρωσης μια άσκησης.
Άρα, οι γονείς πρέπει να αποφεύγουν να δίνουν απλά τις απαντήσεις στο παιδί τους, αλλά να μάθουν στο παιδί να ανακαλύπτει
την απάντηση. Ο γονιός δηλώνει διαθέσιμος, αλλά αφήνει τον
πρώτο ρόλο στο ίδιο το παιδί μαζί με την ευθύνη για βελτίωση της
εργασίας του. Δηλαδή έχει μία διακριτική αλλά συστηματική παρουσία που θα αποτελεί για το παιδί το “δίχτυ ασφαλείας” που αισθάνεται την ανάγκη να γνωρίζει πως υπάρχει, όταν παρ’ ελπίδα
αποτύχει η προσπάθεια την οποία πρέπει να κατανοήσει πως οφείλει στον -εαυτό του πρώτα απ’ όλα- να καταβάλει μόνο του.

I N F O Συμβουλές για καλύτερη μνήμη

Οι περισσότεροι γονείς θα ήθελαν να συγκρατούν στη μνήμη τους
τα παιδιά τους όσο περισσότερα πράγματα γίνεται.
Το καλύτερο μέσο γι’ αυτό είναι να τους δίδονται ερεθίσματα από
το περιβάλλον, όπως βιβλία, από πολύ νωρίς, για να τα κάνουν να αγαπούν διάφορα πράγματα (όταν κάτι μας αρέσει, το συγκρατούμε καλύτερα). Αλλά δεν χρειάζονται υπερβολές. Όσο πιο μικρά είναι τα
παιδιά τόσο λιγότερη η ώρα μπορούν να συγκεντρωθούν. Είναι καλύτερα να τους αφήνουμε χρόνο για παιχνίδι, ανεμελιά. Ένας άλλος
παράγοντας είναι η υγιεινή: Ο καλός νυχτερινός ύπνος, που εδραιώνει
αυτά που μαθαίνονται μέσα στη μέρα, είναι ουσιαστικής σημασίας. Σε
όλες τις περιπτώσεις τα παιδιά χρειάζονται θετικά σχόλια και ενθάρρυνση γιατί απογοητεύονται γρήγορα και υπάρχει κίνδυνος να μην
έχουν πια διάθεση να καταβάλλουν προσπάθεια.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Αν αναζητείτε τρόπο να αντιμετωπίσετε τις εποχιακές αλλεργίες φυσικά, δεν έχετε παρά να καταναλώνετε σε καθημερινή βάση τις παρακάτω τροφές:
- Το σκόρδο ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα και δρα ως φυσικό αντιβιοτικό.
- Τα λεμόνια είναι πλούσια σε βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά. Ένα ποτήρι νερό με λεμόνι βοηθά τον οργανισμό να απομακρύνει τις τοξίνες και ενισχύει το
ανοσοποιητικό μας!
- Το σπανάκι, το σέσκουλο, η ρόκα και το μαρούλι
δρουν βοηθώντας τον οργανισμό μας να μειώσει τη
φλεγμονή!

ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΣΑΙ
ΜΕ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ

Η τσουκνίδα ενδείκνυνται για τη θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας. Έρευνες δείχνουν πως τα φύλλα
της ελέγχουν την έκκριση της ισταμίνης! Φτιάξτε τσάι
χρησιμοποιώντας τα φύλλα της ή προμηθευτείτε την
από το φαρμακείο σε μορφή βάμματος.

ΥΓΕΙΑ

Φυσική αντιαλλεργική
προστασία

Τα λουλούδια ανθίζουν, η φύση γύρω μας ομορφαίνει, αλλά η γύρη προκαλεί αλλεργικά συμπτώματα σε
πολλούς.
Είναι η εποχή που αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή
τους τα πρώτα ανοιξιάτικα δάκρυα και φτερνίσματα, που
έχουν να κάνουν με την αλλεργική ρινο-επιπεφυκίτιδα,
που ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους όλων των ηλικιών,
ανεξάρτητα από το φύλο τους. Φαγούρα και ερυθρότητα
στα μάτια, αλλά και άφθονη δακρύρροια. Μπούκωμα,
φτερνίσματα και εκροή διαφανούς βλέννης σε μεγάλες
ποσότητες από τη μύτη. Όλα είναι συμπτώματα ιδιαίτερα
ενοχλητικά τόσο για τον πάσχοντα όσο και για το περιβάλλον του. Οι ανοιξιάτικες αλλεργίες εμφανίζονται στην
Ελλάδα αρχές Απριλίου και βρίσκονται σε μεγάλη
έξαρση μέχρι το τέλος Ιουνίου.

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ

Ο πρώτος Έλληνας παραγωγός ταινιών. Γεννήθηκε
στα Ιωάννινα το 1926 αλλά μεγάλωσε στην Ξάνθη. Καταγόταν από τους Ασπραγγέλους Ζαγορίου. Η πρώτη του
ταινία μεγάλου μήκους ήταν η “Στουρνάρα 288” του Ντίνου Δημόπουλου. Υπήρξε παραγωγός ή συμπαραγωγός
σε 32 ταινίες. Κέρδισε πολλά βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Του αποδόθηκε ο τίτλος
του “Πρ΄’ιγκηπα” του Ελληνικού Κινηματογράφου από
τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τους συνεργάτες
του. Πέθανε σε ηλικία 62 ετών από ανακοπή της καρδιάς
σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης λίγο μετά τη λήξη του
30ού Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στις 9 Οκτωβρίου 1989. Η ταινία παραγωγής του που έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια ήταν τα “Χτυποκάρδια στο θρανίο”
(....... 675) σε σκηνοθεσία Αλέκου Σακελλάριου.

ΣΠΙΤΙ

Μαγειρικά Τρικς που θα σας μαγέψουν
Αν τα κατάλληλα εργαλεία
κάνουν τον μάστορα,
τα έξυπνα τεχνάσματα
δημιουργούν τις
επιτυχημένες συνταγές.
•••
Ξεκινήστε με αυτές τις απλές συμβουλές και απογειώστε το φαγητό σας.
- Τηγανητές τραγανές πατάτες:

Για να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, τις αφήνετε
μισή ώρα πασπαλισμένες με λίγο αλάτι.
Μετά τις στεγνώνετε με χαρτί κουζίνας και είναι έτοιμες για τηγάνισμα.
- Πώς θα βράσετε ένα ραγισμένο αβγό:

Τρίψτε το ραγισμένο σημείο με μια φέτα λεμόνι. Το
αβγό θα βράσει χωρίς να βγει το ασπράδι στο νερό.
Για καλύτερα αποτελέσματα προσθέστε και λίγο ξίδι
στο νερό, οπότε ακόμα κι αν το αβγό ραγίσει, το ασπράδι
δεν θα βγαίνει έξω.
- Βουτυρώστε εύκολα τις φόρμες:

Βάλτε τη φόρμα τρία λεπτά σε ζεστό φούρνο, πιάστε
ένα κομμάτι βούτυρο με ένα πηρούνι και περάστε το στα
τυοιχώματα της φόρμας.
- Διατηρήστε τις κρέπες ζεστές:

Για να μπορέσετε να το επιτύχετε μην τις βάζετε στο
φούρνο, γιατί ξεραίνονται. Βάλτε τες καλύτερα σε ένα
πιάτο και τοποθετήστε το πάνω από μια κατσαρόλα με
βραστό νερό. Σκεπάστε τες με ένα άλλο πιάτο, ανάποδα,
για να διατηρηθούν ζεστές.
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΛ 1

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βοβούσας Ζαγορίου δεσποινίδα
ΕΥΗ ΤΑΣΙΟΥ ως ακολούθως:
- Αιδεσιμότατε
- κ. Πρόεδρε της τοπικής Κοινότητας
- κ. Πρόεδρε του Μορφωτικού και
Ορειβατικού Συλλόγου
- Σεβαστό εκκλησίασμα.
Γιορτάζουμε σήμερα τα ογδόντα
(80) χρόνια από το 1940 από τότε που
ο Μπενίτο Μουσολίνι, δικτάτορας της
Ιταλίας κήρυξε τον πόλεμο κατά της
Ελλάδος.
Από το 1939 είχε καταλάβει την γειτονική Αλβανία και όλες του οι ενέργειες έδειχναν πως προετοίμαζε
εισβολή στην Ελλάδα. (τορπιλισμός
Έλλης στο λιμάνι της Τήνου, μεθοριακά επεισόδια). Τα μεσάνυχτα της
28ης Οκτωβρίου ο πρέσβυς της Ιταλίας στην Αθήνα ΓΚΡΑΤΣΙ επισκέφτηκε στο σπίτι του τον πρωθυπουργό
της Ελλάδος Ιωάννη Μεταξά και του
έδωσε τελεσίγραφο της Ιταλικής κυβέρνησης, που τελείωνε στις 6 η ώρα
το πρωί και ζήτησε τα Ιταλικά Στρατεύματα να περάσουν στην Ελλάδα.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός τον κοίταξε με θάρρος στα μάτια και του
απάντησε “Δηλαδή έχουμε πόλεμο”
και βροντοφώναξε το ιστορικό “Ε ΟΧΙ
δεν θα περάσουν”. Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ κοροϊδεύοντας έλεγε πως οχτώ εκατομμύρια λόγχες θα σκεπάσουν τον ήλιο
της Ελλάδος οι δε Αξιωματικοί του στις
29 το πρωί θα πίνουμε τον καφέ μας
στα Γιάννενα.
Πόσο όμως λάθος υπολόγισαν;
Πριν ακόμη λήξει το τελεσίγραφο
στις 05.00 η ώρα τα Ιταλικά Στρατεύματα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό
της εποχής εκείνης προσέβαλαν το
πρώτο ελληνικό φυλάκειο στο χωριό
Πληκάτι Κόνιτσας όπου υπηρετούσαν
τρία παληκάρια του χωριού σας.
Ο Αρχιφύλακας του φυλακείου
έφεδρος Λοχίας Αναστάσιος Τσιομίδης
(πρώτος νεκρός του πολέμου), ο Στρατιώτης Αντώνιος Καραγιαννόπουλος
(πρώτος τραυματίας) και ο Στρατιώτης
Βασίλειος Τράμας πρώτος αιχμάλωτος.
Τιμή και υπερηφάνεια για το χωριό
σας για αυτά τα παλικάρια αν και η ελληνική ιστορία γράφει πολύ λίγα και
δεν τιμήθηκαν από το κράτος ποτέ.
Η Ιταλική επίθεση συνεχίστηκε
απέναντι σε μια χούφτα Ελλήνων φαντάρων χωρίς σύγχρονο εξοπλισμό. Οι
ελληνικές δυνάμεις αμύνονταν μέχρι
της τελικής αμυντικής γραμμής το
Καλπάκι.
Κατά τους Ιταλούς η θρυλική
ορεινή Μεραρχία “Τζούλια” έφτασε
μέχρι το Δίστρατο και το χωριό μου.
Με εντολή της 8ης Μεραρχίας και επικεφαλή τον συγχωριανό μας έφεδρο

Ανθυπολοχαγό Μπιζακίδη έκαψε την
ξύλινη γέφυρα του Αώου και το τάγμα
Κονίτσης δεν επέτρεψαν τις Ιταλικές
δυνάμεις να περάσουν προς το Ζαγόρι.
Στις 11 Νοεμβρίου άρχισε η αντεπίθεση του Ελληνικού Στρατού, διέλυσε τις Ιταλικές δυνάμεις και την
περίφημη ΤΖΟΥΛΙΑ κυνηγώντας την
έως την Κόνιτσα.
Στην περιοχή Άγιος Αθανάσιος στο
χωριό Ελεύθερο ένα άλλο παλικάρι
του χωριού σας ο έφεδρος Υπολοχαγός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ με τη
Διμοιρία πολυβόλων κατάφερε μεγάλο
πλήγμα στις δυνάμεις που υποχωρούσαν με πολλούς νεκρούς, τραυματίες
και αιχμαλώτους.
Εδώ στον Άγιο Δημήτριο είχε εγκατασταθεί χειρουργείο που προσέφερε
πρώτες βοήθειες σε Έλληνες και Ιταλούς τραυματίες.
Το χωριό γέμισε αιχμαλώτους και
το Βρυσοχώρι όπως πάντα φιλόξενο

αν και εχθροί τους πρόσφερε τροφές
και τόσες άλλες βοήθειες. Οι Γυναίκες
του χωριού ηρωίδες της Πίνδου φορτωμένες κουβαλούσαν πυρομαχικά
κ.λ.π. στις πρώτες γραμμές του πολέμου.
Ο Ελληνικός Στρατός συνέχισε παρ’
όλο το βαρύ χειμώνα να κυνηγά τους
Ιταλούς και μέσα στην Αλβανία.
Ήταν θέμα ημερών να τους ρίξουν
στη θάλασσα της Αυλώνας εάν δεν κήρυττε στις 6 Απριλίου 1941 ο άλλος Δικτάτορας της Γερμανίας ΧΙΤΛΕΡ τον
πόλεμο κατά της Ελλάδας.
Ο Ελληνικός Στρατός δεν νικήθηκε
ποτέ. Έγραψε χρυσές σελίδες Ιστορίας.
Έχουμε Ιερά υποχρέωση να τιμούμε τους ήρωες αυτούς.
Να διδάσκουμε στους νεότερους
την ιστορία μας και να διατηρήσουμε
τη χώρα μας ελεύθερη.
- Ζήτω η Ελλάδα
- Ζήτω ο Ελληνικός Στρατός.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου
απ΄οτον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας κ. Κωνσταντίνο Σιαμπίρη και από
τον έφορα εκδηλώσεων του συλλόγου
Δημήτρη Μπάρκαστο Μνημείο του
Αγνώστου Στρατιώτη
Υ.Γ. Ευχαριστούμε θερμά την αγαπητή μας ΕΥΗ για τη σύντομη ιστορική
διαδρομή και τα καλά της λόγια για το
χωριό μας.
Η ΕΥΗ το καλοκαίρι βοηθούσε τον
ΚΩΣΤΑ στην καφε-ταβέρνα, ασχολήθηκε και έμαθε πολλά για το χωριό
μας.
Ο Μ.Ο.Σ., η Συντακτική Επιτροπή
της εφημερίδας και η Εκκλησιαστική
Επιτροπή της εύχεται προσωπική και
οικογενειακή ευτυχία και επιτυχίες
στο έργο της σαν πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βοβούσας.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μ.Ο.Σ.
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΕθΙΜΑ ΑπΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΜΑΣ πΟΥ ΧΑθΗΚΑΝ ΣΤΟ πΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΛ 1
Ίσως να γίνω κάπως κουραστικός όμως είναι μια
ιστορία που χάθηκε στο πέρασμα των χρόνων. Να
θυμηθούν οι παλαιότεροι και οι νέοι μας να μάθουν
για τη ζωή και τα έθιμα του χωριού μας και των προγόνων τους.
Το Βρυσοχώρι αν και βλαχόφωνο δεν ήταν ποτέ
μετακινούμενοι Νομάδες.
Ζούσε με τη Γεωργία - την υλοτομία και την οικόσιτη κτηνοτροφία.
Κάθε οικογένεια διατηρούσε έναν αριθμό ζώων
(Γιδοπρόβατα, Αγελάδες και φορτηγά ζώα, Μουλάρια
και Γαϊδουράκια). Τα Γιδοπρόβατα και οι Αγελάδες
κατά Μαχαλάδες (γειτονιές) σχημάτιζαν κοπάδια και
οι βοσκοί τα οδηγούσαν στο δάσος για βοσκή και το
βράδυ τα επέστρεφαν στα σπίτια. Ήταν μια ωραία εικόνα που μπαίνοντας στο χωριό χωρίζανε μόνα τους
και το καθένα πήγαινε στο στάβλο του ιδιοκτήτη τους.

ΕΘΙΜΑ
- Α’ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ
- Κάθε εξάμηνο (26 Οκτω και 23 Απριλ) γίνονταν
το χειμερινό και θερινό συμφωνητικό μεταξύ ιδιοκτητών και βοσκών και καθορίζονταν η τιμή κάθε
ζώου με το μήνα (π.χ. μία Γίδα Χ 2 δραχ το μήνα) για
βοσκή η καλή βόσκηση και η απώλεια του ζώου. Εάν
εντός οχτώ ημερών ο βοσκός δεν έφερνε κάποιο σημάδι του ζώου που χάθηκε ήταν υποχρεωμένος να
αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη. Ο όρος αυτός είχε σκοπό
να μην μπορεί ο βοσκός να αφαιρέσει κλέβοντας κάποιο ζώο προς όφελός του.

- Β’ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Την ημέρα των Θεοφανείων μετά τη Θεία Λειτουργία στον Άγιο Χαράλαμπο σε πομπή μπροστά το μεγάλο Λάβαρο με τη βάπτιση του Κυρίου όλο το
εκκλησίασμα κάνανε το γύρω του χωριού από το
παλιό μονοπάτι στη θέση Πέτσιου - Βρωμονέρι - Άγιο
Νικόλαο - Κάτω Μαχαλά Χοροστάσι για τον Αγιασμό
των υδάτων.
Στον Άγιο Νικόλαο περίμεναν όλα τα κοπάδια και
ο ιερέας με τους ψάλτες ψέλνοντας τον “εν Ιορδάνη”
αγιάζανε τα ζώα και στη συνέχεια τα οδηγούσαν στο
δάσος.

- Γ’ ΓΕΝΝΗΣΗ ΖΩΟΥ
Εάν κάποιο ζώο γεννούσε την ημέρα στο δάσος ο
βοσκός παρέδινε στον ιδιοκτήτη το νεογέννητο και
του εύχονταν να τους ζήσει.
Ο ιδιοκτήτης την άλλη μέρα πρόσφερε στο βοσκό
μία ριζόπιτα (να ριζώσει το νεογέννητο) και ένα
υδροδοχείο (παγούρι) κρασί για τον κόπο του.

- Δ’ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ανήμερα του Πάσχα οι ιδιοκτήτες προσέφεραν
στους βοσκούς κόκκινο αυγό και μία φέτα ζυμωτό
ψωμί και αν είχαν κανένα κουλούρι ή γλυκά (βέβαια
δύσκολα για τα χρόνια εκείνα).

Ε’ ΑΛΑΤΙΣΜΑ ΣΤΑ ΣΤΕΙΡΑ ΖΩΑ
Τους καλοκαιρινούς μήνες όσα γιδοπρόβατα δεν
είχαν γεννήσει (στείρα) κατσικάκια και αρνάκια σχημάτιζαν ξεχωριστό κοπάδι και διανυκτέρευαν στο
βουνό.
Κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες τις μεσημεριανές
ώρες οι βοσκοί τα οδηγούσαν στο χωριό κοντά στις
τοποθεσίες Πίπη (πάνω από το σπίτι Στατηρά) ή στην
Αγία Παρασκευή ανάλογα σε πιο βουνό ξεκαλοκαιριάζανε.

Κάθε ιδιοκτήτης σε ταψιά έβαζε αλάτι και πίτουρα
και φώναζε τα ζώα που το καθένα είχε το όνομά του.
(Σιούτα - Κανούτα κ.λ.π.).
Αναγνωρίζανε τη φωνή του ιδιοκτήτη τους και
τρέχανε γύρω από το ταψί καθ’ όσον είχαν ανάγκη το
αλάτι.
Το αλάτι ανοίγει την όρεξη του ζώου για βοσκή
και κάνει νόστιμο κρέας.
Στη συνέχεια τα οδηγούσαν πάλι στο δάσος.

ΣΤ’ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΩΡΟΥ
Αυτό και αν ήταν το κάτι άλλο.
Ακόμη και τότε υπήρχε για τους εργαζόμενους το
επίδομα δώρου.
Με το συμφωνητικό του θερινού εξαμήνου (23
Απριλ.) προβλέπονταν σαν επίδομα δώρου τον μήνα
Αύγουστο τα γαλάρια (αυτά που είχαν γάλα) Γίδια (τα
πρόβατα το καλοκαίρι τα δίνανε σε μετακινούμενους
κτηνοτρόφους στο βουνό) για τέσσερις ημέρες τα παραχωρούσαν οι ιδιοκτήτες στους βοσκούς και τα
κρατούσαν στο βουνό χωρίς να τα επιστρέφουν τα
βράδυα, κάνανε στάνες και το γάλα που συγκέντρωναν ήταν για το ΔΩΡΟ.
Οι μνήμες αυτές των παιδικών μου χρόνων για
αυτή τη γιορτή έχουν μείνει βαθιά χαραγμένες στο
μυαλό μου.
Ο αείμνηστος θείος μου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
έστηνε μια μεγάλη Στρατιωτική σκηνή του ‘40 για τη
διαμονή μας.
Συντηρούσανε ή κατασκευάζανε καινούρια στάνη
καζάνια για το γάλα, οικιακά σκεύη κ.λ.π. για τη διαβίωσή μας. Αυτές τις μέρες η οικογένεια του θείου
και εμείς ζούσαμε εκεί.
Απογευματινές ώρες ο πατέρας μου οδηγούσε το
κοπάδι στη Στάνη για άρμεγμα.
Γέμιζαν τα καζάνια μυρωδάτο γάλα και κάνανε
(πήζανε) το τυρί.
Την άλλη μέρα η Μητέρα μου κρεμασμένες τις
τσαντίλες στο ζώο τις πήγαινε στο σπίτι και τοποθετούσε το τυρί σε δοχεία για πώληση.

Είχαμε ένα επιπλέον έσοδο “ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΩΡΟΥ”.
Πολλοί χωριανοί επισκέπτονταν τη Στάνη για να
απολαύσουν τη φύση, τη νομαδική ζωή, το φρέσκο
γάλα, τυρί και γιαούρτι. Σωστό πανηγύρι. Όλη τη
μέρα την περνούσα παίζοντας στη φύση.
Και την ώρα του αρμέγματος μαζί με τη θεία μου
κατευθύναμε το κοπάδι προς τη μικρή έξοδο όπου ο
θείος μου, ο πατέρας μου και η μητέρα μου αρμέγανε τα ζώα.
Πως να ξεχάσω εκείνα τα βράδυα και τον έναστρο ουρανό.
- Μια μαγευτική ησυχία.
Κάπου - κάπου έσπαγε η σιωπή της νύχτας από
τα κυπριά των ζώων και το γαύγισμα του σκύλου μας
“ΧΙΟΝΑΣ” προειδοποιώντας τα άγρια θηρία πως είμαι
εδώ “ΦΥΛΑΚΑΣ”
- Τις πυγολαμπίδες να αναβοσβήνουν στο σκοτάδι και τη συναυλία από τα τριζόνια; Έτσι αποκοιμόμουν στις μοναδικές μυρωδιές της φύσης.
Όλα αυτά τα έθιμα χάθηκαν στο πέρασμα των
χρόνων. Τότε η οικόσιτη κτηνοτροφία στο χωριό ήταν
αρκετά μεγάλη.
Στη δεκαετία του 1960 θυμάμαι περισσότερα από
οχτακόσια (800) γιδοπρόβατα και σαράντα (40) αγελάδες.
Σήμερα που δυστυχώς τα χωριά κοντεύουν να
ερημώσουν στο χωριό μας δεν υπάρχουν ζώα είναι
είδος προς εξαφάνιση.
Τα εγγόνια μας τους καλοκαιρινούς μήνες τα πηγαίνουμε στο μετακινούμενο κτηνοτρόφο Κ. ΝΑΣΤΟΥΛΙ
να γνωρίσουν τα ζώα, καθ’ όσον στα παραμύθια, τα
παιχνίδια ακόμη και στην TV παρουσιάζουν τα ζώα με
γυαλιά, γραβάτες, στολές κ.λ.π.

ΑΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΑΛΛΕΣ
ΕΠΟΧΕΣ
Ευχαριστώ για την υπομονή σας

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
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Ένα βιβλίο, έκπληξη, της κ. Χαρίκλειας Σταματίας Μαργαριτοπούλου, εκδόθηκε από την Φιλοπρόοδο Ένωση Ξάνθης και το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ με τίτλο:

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ

σελ.

ΔΙΑΦΟΡΑ θΕΜΑΤΑ

στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και κυκλοφόρησε στο τέλος του 2020.
Οι πρόγονοι της κ. Μαργαριτοπούλου ξεκίνησαν από τη Λάϊστα, όπως και πολλοί ακόμη βλα΄χοι της Πίνδου και εγκαταστάθηκαν στη σκιά της Ροδόπης.
Αγωνίστηκαν σκληρά, φτώχηναν, πλούτισαν και τελικά διακρίθηκαν στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή, όπου και αν δραστηριοποιήθηκαν.
Απόγονος των Λαϊστινών μεταναστών και με βαθιά αγάπη για τη γη τω ν προγόνων, την αλησμόνητη Λαϊστα, η κ. Μαργαριτοπούλου, συγκέντρωσε με υπομονή, πολύτιμα έγγραφα και φωτογραφίες και μας χάρισε ένα έργο μοναδικό.

Συγχαρητήρια Χαρίκλεια
Σε ευχαριστούμε
Ευτυχία Οικονομου - Γεωργοπούλου

Σημείωση
Για την Διοικούσαν Αρχήν του Μ.Ο.Σ. Βρυχοωρίου.
Μή έχοντας άλλη απασχόληση και λόγω της επικρατούσης καταστάσεως, (πανδημίας), κάθομαι στο
σπίτι μόνος επί 15/ετίαν, γράφω με την μηχανή διάφορα, μεταξύ δε αυτών και τις ανωτέρω εύθυμες
ερωτήσεις. Να ασκήσετε κριτικήν κατ’ αρχήν, και, αν
έχουν κάποιο ενδιαφέρον, δώστε τις στην δημοσιότητα, άλλως να τις καταστρέψετε. Ουδεμίαν αντίρρησιν
έχω. Σέβομαι την ορθήν σαν κριτικήν.
Τις απαντήσεις σας στέλλω σε άλλο φύλλον και εν
περιπτώσει θετικής κριτικής να δημοσιευθούν στην
τελευταία σελίδα της εφημερίδος σας, ή στην επομένην έκδοσιν.
Παλαιοσέλλιον Ιανουάριος 2021
Πούλιος Γρέντζιος
Συνταξιούχος Γραμαμτέας
πρώην Κοινότητος Παλαιοσελλίου

κ. Πούλιο γνωρίζουμε τους άρικτους δεσμούς σας
με το χωριό μας. Σας ευχαριστούμε θερμά για τα κείμενα που μας στέλνετε τακτικά.
Σε αυτό το φύλλο της εφημερίδας μας δημοσιεύουμε σχεδόν τα μισά και σε άλλο φύλλο τα υπόλοιπα
λόγω ελλείψεως χώρου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου και η Συντακτική Επιτροπή

ΕΥΘΥΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) Πώς λέγεται αυτός που
είδε ένα λιντάρι;
2) Ποιός διώχνει όλους τους
άνδρες;
3) Ποιός προσκαλεί όλον τον
κόσμο που βρίσκεται γύρω
του;
4) Ποιός παλεύει με όλον τον
κόσμο και τους νικάει όλους;
5) Ποιός είναι Αρχηγός όλου
του κόσμου;
6) Ποιός αγαπάει όλα τα
άλογα;
7) Ποιός κάθεται σε μια
πέτρα;
8) Ποιοί διάβολοι μένουν
συνέχεια στο ρέμα;
9) Ποιός διοικεί τρεις Δήμους μαζί
10) Ποιός γλίτωσε την πατρίδα του όταν κινδύνευσε;
11) Ποιός μπήκε σαν λιοντάρι σε μια Ιταλική Πόλη;
12) Ποιός διασκεδάζει σε

όλον τον κόσμον;
13) Ποιός αρχαίος Έλληνας
ήταν Αξιωματούχος επί
Τουρκοκρατίας;
14) Ποιός μυθικός ήρωας
ζητούσε συνεχώς βοήθειαν
από την ίδια ΘΕΑ;
15) Ποιός ζη συνεχώς με το
ίδιο ζώον των ψυχρών
Χωρών;
16) Ποιός πολιτικός σκεπάζει τα κεφάλια των ίππων για
να μην τα κάψη ο ήλιος;
17) Ποιός μαύρος σημειώνει συνεχώς νίκες;
18) Ποιά γυναίκα αδειάζει
δοχεία με υγρά με μεγάλη
προσοχή;
19) Ποιός πολεμάει καλλίτερα απ’ όλους;
20) Ποιός επιστρέφει από τα
πολεμικά πλοία;

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΕΥΘΥΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) ΛΕΩΝΙΔΑΣ. Τον λέοντα είδε.
2) Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Το ρήμα Αλέξω = Διώκω. Π.χ.
Αλεξικέραυνον, αλεξήλιον, Αλεξύετον, αλεξίβροχον
3) Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ. Καλεί τους πέριξ αυτού.
4) Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Νικάει τον λαόν.
5) Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ. Άρχων του λαού.
6) Ο ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ. Φίλος των ίππων, αλόγων.
7) Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ.
8) ΟΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΕΣ. Στον λάκον, στο ρέμα μένουν
οι δαίμονες.
9) Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Δήμους τρεις.
10) Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Έσωσε το κράτος
11) Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Μπήκε στη Νάπολη σαν λιοντάρι.
12) Ο ΧΑΡΙΛΑΟΣ. Χαίρεται σε όλον τον κόσμον.
13) Ο ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. Τούρκος Αγάς.
14) Ο ΗΡΑΚΛΗΣ. Παρακαλούσε την θεά ΗΡΑ.
15) Ο ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ. Με την Άλκη βιώνει.
16) Ο ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
17) Ο ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ. Ο Καράς = μαύρος που σημειώνει συνεχώς νίκας.
18) Η ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ. Κάνει καλή ροή.
19) Ο ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ. Καλά μάχεται.
20) Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. Αποχωρεί από τον στόλον.

10 σελ.
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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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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΔΙΑΦΟΡΑ θΕΜΑΤΑ
Βρυσοχώρι Ιωαννίνων

Το Βρυσοχώρι είναι ορεινό
βλαχόφωνο χωριό, σε δασωμένη περιοχή που σήμερα
αποτελεί μέρος του Εθνικού
Πάρκου της Βόρειας Πίνδου.
Νοτιοδυτικά υψώνονται οι κορυφές της Τσούκα-Ρόσιας και
της Γκαμήλας, ενώ σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από
το χωριό και προς τα βόρεια
κυλά ο Αώος ποταμός.
Ο οικισμός αναφέρεται για
πρώτη φορά σε χρυσόβουλο
του Ανδρόνικου Β’ το 1295 και
η παλιά βλάχικη ονομασία
ήταν Λιασινίτσα. Επεκράτησε
όμως η εξελληνισμένη ονομασία Λεσινίτσα, ενώ Βρυσοχώρι
ονομάστηκε το 1927.
Υπάγεται στον Δήμο Ζαγορίου ενώ παλαιότερα αποτελούσε
Δ.Δ. του Δήμου Τύμφης με έδρα το Τσεπέλοβο του Κεντρικού
Ζαγορίου. Απέχει από τα Ιωάννινα 75 χιλιόμετρα. Εύκολη είναι
η πρόσβαση και από τα Γρεβενά, καθώς λίγα χιλιόμετρα χωματόδρομου, καλής όμως βατότητας, συνδέουν το Βρυσοχώρι με
τον ασφαλτοστρωμένο οδικό άξονα που οδηγεί από το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας προς τα χωριά της Λάκκας, του Αώου
και την Κόνιτσα. Από τις αρχές του 18ου και το 19ο αιώνα το
χωριό παρουσίασε μεγάλη ανάπτυξη και οικονομική ακμή που
συνεχίστηκε ως και τις αρχές του 20ού αιώνα και αριθμούσε
σταθερά πάνω από 1600 κατοίκους, που σε ορισμένες χρονικές
περιόδους έφτασαν και τους 1800.
Ξεκίνησε τότε ένα μεταναστευτικό ρεύμα με προορισμό
μέρη περισσότερο εύφορα και φιλόξενα, όπως την Κωνσταντινούπολη, την Ανατολική Θράκη κλπ και οι Βρυσοχωρίτες ασχολήθηκαν κατά κύριο λόγο με το εμπόριο και τις επιχειρήσεις. Με
χρήματα που έστελναν και την προσωπική εργασία των κατοίκων, κτίστηκαν και συντηρήθηκαν εκκλησίες και πέτρινα γεφύρια, στρώθηκαν καλντερίμια, λειτούργησαν σχολεία και έγιναν
πολλά κοινωφελή έργα. Το 1940 το Βρυσοχώρι είχε μεταβληθεί
σε νευραλγικό κέντρο των ελληνικών δυνάμεων που μάχονταν
κατά των Ιταλών και οι γυναίκες του χωριού φορτώνονταν πυρομαχικά για να τα μεταφέρουν σε απόκρημνες χαράδρες και
βουνοκορφές. Τα γεγονότα εκείνης της δεκαετίας έπληξαν το
Βρυσοχώρι και το χωριό κινδύνευσε με ολοκληρωτική καταστροφή. Στο Βρυσοχώρι εδρεύει και ο Μορφωτικός και Ορειβατικός Σύλλογος Βρυσοχωρίου, ενώ από το Βρυσοχώρι
έχουν/είχαν την καταγωγή τους ο ηθοποιός/σκηνοθέτης Τζον
Κασσαβέτης, ο υποψήφιος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών
το 1988 Μάικλ Δουκάκης και η πρώτη Ελληνίδα που αποφοίτησε
από Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, Ευτέρπη Μπούκη Δουκάκη.

ΜΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΑΞΗ
Λίγο πριν την είσοδο στο χωριό Ηλιοχώρι και επί της 25ης
επαρχιακής οδού Ιωαννίνων - Βρυσοχώρι υπάρχει από πολλά
χρόνια εικόνισμα στη μνήμη του πάτερ ΚΟΣΜΑ του Αιτωλού.
Η οικογένεια Κωνσταντίνου Δημ. Πολύζου από το Ηλιοχώρι έκτισε νέο εικόνισμα. Πολύ ωραία φιλοτεχνισμένο και
με πολύ προφητικά λόγια του Αγίου
- Στην πρώτη εικόνα η μορφή του Αγίου Π. Κοσμά
- Στην ενδιάμεση αναφέρει:

Ο ΑΓΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
“Καλότυχα βουνά πόσον
κόσμο θα γλυτώσετε”
Είναι γεγονός: Οι προφητείες του επαληθεύτηκαν καθ’
όσον πέρασε και από το χωριό μας και τα βουνά σώσανε πολύ
κόσμο με τις πατάτες κ.λ.π. και στην κατοχή και στον εμφύλιο.
- Στην τελευταία αναφέρει:
Εδώ δίδαξε τον
Σεπτέμβριο του 1778
του έγινε μεγάλη υποδοχή
Έμεινε στο χωριό 3 μέρες.
Από τότε το σημείο ονομάστηκε
ΚΡΟΥΤΣΕ (Ελληνικός Σταυρός)
Συγχαρητήρια στην οικογένεια και ο Άγιος να τους χαρίζει
υγεία.

Περνώντας αξίζει μια προσευχή ένα άναμα το καντηλάκι
και να πάρετε την ευχή του Αγίου.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Κεντρίσματα
Η Μαρία χήρα Κων/νου ΤΣΙΟΜΙΔΗ (1878 - 1971), χήρα
από το 1922, κατόρθωσε να μεγαλώσει τα τρία παιδιά της
ζώντας στο παλιό σπίτι (προγονικό) της οικογένειας του
άνδρα της (ΤΣΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗ), (ένα πλυσταριό κι ένα δωμάτιο), με φροντίδα και στοργή.
Στο πλυσταριό είχε για πολύ καιρό αργαλειό. Ένα δροσερό
πρωϊνό, ρωτάει ο μικρότερος γιος της Μήτρος (1917-1991)
που την έβλεπε πια γριά και δεν βαριέσαι!
- Ωρέ μάνα δεν μπαίνει στον αργαλειό!..
- Άπειρον’ σ’ μούνε τζούα (δηλαδή ξημερώνει και αύριο
μέρα) απαντά ατάραχη η Μάρω!..
Μετά από λίγες μέρες άκουγαν οι γείτονες από το πλυσταριό θορύβους “Γκραπ-Γκρουπ, αλλά η εβδομηντάχρονη
γριά Μάρω λιάζονταν στο προσήλιο της αυλής!..
Πηγαίνουν οι γείτονες στον “ΤΣΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗ” και βλέπουν το Μήτρο να υφαίνει στον αργαλειό και τον μεγαλύτερο αδελφό του Νικόλαο ΤΣΙΟΜΙΔΗ (1910-1992) να πλέκει
μάλλινες κάλτσες!..
•••
Ο Μπάρμπα - Χρήστος ο ΜΠΑΡΚΑΣ, ήταν πολυάσχολος
άνθρωπος στο χωριό. Εκτός τη γεωργοκτηνοτροφία, ασχολούνταν με την πρακτική οδοντοεξαγωγή (όλοι γνώριζαν
την τανάλια του). Ήταν όμως και κουρέας και δείχνοντας
ένα ξυράφι έλεγε:
- Μ’ αυτό ωρέ το ξυράφι ξύρισα τον καπετάν Ζέρβα! Στα
στερνά του στα μέσα της δεκαετίας του 1950 βρέθηκε στα
παιδιά του στο (Γιδάς) - Αλεξάνδρεια - Ημαθίας.
Ο έφεδρος Ανθ/γός της Ε.Σ.Α. Χριστόδουλος ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ του Κων/νου απ’ τις Σάπες - Ροδόπη που υπηρετούσε
στη Βέροια, πάει στο Γιδά να δει τον μπάρμπα Χρήστο.
Ψηλός, ευθυτενής με τη στολάρα χαιρετάει το γέρος και
λέει:
- Καλημέρα μπάρμπα!
Ανταπάντησε ο γέρος κοιτώντας περίεργα καθ’ ότι δεν τον
γνώρισε, οπότε ο Χριστόδουλος του λέει με νόημα
- Ήρθα να με ξυρίσεις με το ξυράφι που έκανες το Ναπολέοντα ΖΕΡΒΑ!..
Αναπήδησε από χαρά ο μπάρμπα - Χρήστος και με συγκίνηση του λέει!
- Αμ’ καλά κατάλαβα ότι είσαι “ΛΕΣΙΝΤΣΙΩΤΗΣ”, αλλά ωρέ
ποιός είσαι!..
•••
Ο Χρυσόστομος Αποστόλους ΒΑΣΔΕΚΗΣ (1912 - 2001),
περίπου το 1991 - 92 έπαθε εγκεφαλικό και νοσηλεύθηκε
για πολλές μέρες στο Νοσοκομείο.
Όταν συνήλθε και έγινε καλά πήγαν στο χωριό. Μετά από
λίγες μέρες ο γιος του Απόστολος, για να τον πειράξει τον
ρωτάει δήθεν απορώντας:
- Λάϊ πατέρα, ασί τσι ιράς κουμ αρουσίς Μίχα, τρικούς σ’
φουτζίς!
Δηλαδή στα ελληνικά:
- Ω πατέρα, έτσι που ήσουν πως γέλασες τον Μίχο (αντί
για θάνατο οι βλάχοι βάζουν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ) πέρασες κι έφυγες!..
Κι ο πατέρας του απαντά:
- Να ωρέ γιέ μου, του είπε ότι είμαι καπνιστής, να βγω
έξω για τσιγάρο, την κοπάνισα κι έφυγε τρέχοντας!..
•••
Η Σταματία Χριστοδούλου ΜΠΙΖΙΑΚΙΔΗ (γνωστή στο
χωριό σαν Μάτα αλ Χριστόδουλου) ζούσε στο παλιό μικρό
σπίτι ενός δωματίου, Βορειοδυτικά της οικίας ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΥ. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, την πήρε στο σπίτι
του ο από αδελφό ανηψιός της ο Ζήσης ΜΠΛΙΝΤΑΣ.
Ετοίμασε λοιπόν το κρεββάτι της γιαγιάς - Μάτως η νοικοκυρά η Βαρβάρα, σύζυγος του Ζήση, βάζοντας καλή βελέντζα (Σάσμα) χωρίς φλόκια, αλλά και δύο σεντόνια.
Φαίνεται ότι η γιαγιά δεν ήξερε από σεντόνια!.. και λέει
απορώντας:
- Γκίνι σάσμα μα μπουγ’ έ σι σάβανι τρι Μόρτου!.. δηλαδή
στα ελληνικά:
- Καλά η βλέντζα αλλά με έβαλε ζωντανή στα σάβανα.
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕ ΛΙθΟΣ “ΤΟΥ ΤΑΚΗ”

Σ

το φιλόξενο περιβάλλον και παραδοσιακό χωριό στο Δίλοφο Ζαγορίου
Ιωαννίνων που έγινε πιο γνωστό και
από το σήριαλ του Μανούσου Μανουσάκη “Άγγιγμα ψυχής” δραστηριοποιείται επαγγελματικά
ο συγχωριανός μας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τάκης) ΚΟΥΝΑΒΟΣ
Ο ΤΑΚΗΣ ασχολήθηκε με πολλές εργασίες
όμως το μεράκι του ήταν πάντα η Μαγειρική.
Εργάζονταν στη Θεσσαλονίκη όπου έκανε το
όνειρό του πραγματικότητα, σπουδάζοντας
συγχρόνως στη μαγειρική.
Το 2013 εντόπισε στο χωριό Δίλοφο ένα παρατημένο οίκημα κοντά στην κεντρική πλατεία.
Έβαλε την εμπειρία του και το μεράκι και σε
πέντε (5) χρόνια κατά κοινή ομολογία το εστιατόριο - καφέ “Λίθος του Τάκη” θεωρείται ένα
από τα καλύτερα γαστρονομικά στέκια του Ζαγορίου και στον κόσμο καθ’ όσον το 2020 βραβεύτηκε με το TRAVELER’ CHOICE
TRIPADVISOR στο top 10 των εστιατορίων παγκοσμίως. Οικογενειακή επιχείρηση, όλα τα
εδέσματα φτιαγμένα με μεράκι από τον ίδιο.
Παραδοσιακές Ηπειρώτικες συνταγές, πίτες,
χορταρικά, κρεατικά κ.λ.π. μέχρι και ψωμί ζυμώνει κάθε μέρα. Στις 13 Φεβρουαρίου στην
εκπομπή Σαββατοκύριακο με τον ΜΑΝΕΣΗ, ο
τηλεπαρουσιαστής του ζήτησε και έκανε ζωντανή σύνδεση με τον ΤΑΚΗ στο ΛΙΘΟ, ζητώντας

περισσότερες πληροφορίες για το στέκι καθ’
όσον ενημερώθηκε για τη βράβευσή του. Αυτή
την εποχή λόγω πανδημίας συντηρεί την επιχείρηση και μαζί με την κόρη του ΒΑΝΕΣΑ μπροστά στο εστιατόριο έδινε τις απαντήσεις με
μετριοφροσύνη χωρίς πολλά λόγια.
Το κυριότερο: Τόνισε πως η καταγωγή του
είναι από το Βρυσοχώρι και διάλεξε αυτό το
χωριό λόγω και της μικρής απόστασης από τα
Γιάννενα (περίπου 40 χιλιόμετρα).
Γνήσιος Βρυσοχωρίτης, γιος των αειμνήστων
Κωνσταντίνου και της Καλλιόπης Κουνάβου,
κληρονόμησε από τους γονείς του την παθολογική αγάπη για το χωριό καθ’ όσον από μικρός
τα καλοκαίρια και όσο οι εργασίες του πατέρα
του (δάσκαλος) το επέτρεπαν ήταν στο χωριό.

Είναι παντρεμένος με την Μόνικα Μπουράϊ
και έχει δύο παιδιά τη Βανέσα και τον Κωνσταντίνο που έχει το όνομα του παππού του (για
όσους γνωρίζουν Λαμπράς ο νεύτερος). Με την
αδελφή του Μάχη προσπαθούν και συντηρούν
το πατρικό τους σπίτι στον Πέρα Μαχαλά και το
παράπονό του είναι ότι λόγω της εργασίας του
δεν μπορεί να επισκέπτεται τακτικά και να απολαύσει το χωριό που υπεραγαπά.
Εύχομαι στον αγαπητό ΤΑΚΗ και γείτονά μου
στο χωριό ατομική και οικογενειακή ευτυχία, να
λήξει γρήγορα αυτή η άσχημη εποχή της πανδημίας και να δεχθεί στο ΛΙΘΟ τους πολυπληθείς
πελάτες που τον αγαπούν.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
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ΔΙΑΦΟΡΑ θΕΜΑΤΑ
«ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ»
Επιμέλεια Γ. Κ. ΒΑΚΑΡΟΣ

Τα σκυλιά δεν δαγκώνουν όσους πέφτουν κάτω.
ΚΙ ο θυμός σταματά και δεν ξεσπά σε άνθρωπο που
θα δείξει ταπείνωση μπροστά στον θυμωμένο. (Αριστοτέλης 384-332 π.Χ)
Άσκησε την αρετή χωρίς να παραπονιέσαι για
τους κόπους. Γιατί χωρίς κόπους η αρετή δεν αποκτάται. (Όσιος Εφραίμ ο Σύρος)
Οι φθονεροί δεν ευχαριστούνται τόσο για τα δικά
τους αγαθά, όσο για τις συμφορές των άλλων. (Θεόφραστος 372-287 π.Χ.)
Στον τόπο του δικαστηρίου των Αρχαίων Θηβών,
ήταν ζωγραφισμένοι οι βουλευτές με τον ηγεμόνα στο
κέντρο. Όμως οι βουλευτές ήταν χωρίς χέρια και ο
ηγεμόνας χωρίς μάτια! Τους ζωγράφιζαν χωρίς χέρια
για να μη δωροδοκούνται και χωρίς μάντια τον ηγεμόνα για να μην μεροληπτεί.
«Ουκ έστιν αδικούντα και επιορκούντα και ψευδόμενον, δύναμην βεβαίαν κτήσασθαι». Δηλαδή, δεν
είναι δυνατόν άνθρωπος άδικος και επίορκος και
ψεύτης να αποκτήσει δύναμη σίγουρη και βέβαιη.
«Πάντ’ εστίν εξευρείν εάν μη τον πόνον φεύγη τις».
Δηλαδή, όλα κανείς μπορεί να τα επιτύχει αν δεν
αποφεύγει τους κόπους (Δημοσθένης 383-322π.Χ.)
Ο κυβερνήτης ενός λαούς πρέπει να αποβλέπει
όχι στο δικό του καλό, αλλά στο καλό του λαού του.
Ο μικρός άνθρωπος (στο μυαλό), προσέχει τα
σφάλματα των άλλων και ποτέ τα δικά του.
Πολλά παιδιά, πολλές φροντίδες, κανένα παιδί,
καμία χαρά.
Τον ψεύτη δεν τον πιστεύουν ακόμα και όταν λέει
αλήθεια (Κικέρων 106-43 π.Χ.)
«Ανθρώπων ευγενέστατοι, οι καταφρονούντες
πλούτου, δόξης, ηδονής ζωής», δηλαδή οι πιο ευγενείς από τους ανθρώπους είναι εκείνοι που περιφρονούν τον πλούτο, τη δόξα, την ηδονή της ζωής.
«Το εν τη καρδία του νήφοντος, επί της γλώσσης
του μεθυόντος», δηλαδή εκείνο που έχει στην καρδιά
του ο νηφάλιος, θα το πει όταν μεθύσει.

(Διογένης 413-323 π.Χ.)

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ο Αιτωλός

Σε ομιλία του κάποτε προς τους τσελιγκάδες, μεταξύ
άλλων του είπε: «Εδώ έχετε πρόβατα. Το γάλα της Κυριακής τι το κάμνετε; Άκουσε παιδί μου: να το σμίγεις
όλο και να το κάμνης επτά μερίδια. Τα έξι μερίδια κράτησέ τα διά λόγου σου να κυβερνηθείς και το άλλο μερίδιο της Κυριακής αν θέλεις δώσε το ελεημοσύνην εις
τους πτωχούς ή στην Εκκλησία ή κατά το παρόν εγώ
σε συμβουλεύω να το δώσης εις το Σχολείον διά να ευλογήσει ο Θεός τα πρόβατά σου».

Αναζήτηση της Αλήθειας

«Αν μπορεί κανείς να μ’ επικρίνει και να μου δείξει
ότι δεν σκέπτομαι καλά ή δεν ενεργώ όπως πρέπει, με
χαρά θ’ αλλάξω γνώμη. Γιατί αναζητώ την αλήθεια που
απ’ αυτήν ποτέ κανείς δεν ζημιώθηκε, ενώ ζημιώνεται
όποιος επιμένει στην εσφαλμένη γνώμη του.
(Μάρκος Αυρήλιος 121-180 μ.Χ)
«Τίποτε ωραιότερο, τίποτε πιο λαμπρό από το φως της
αλήθειας»
(Κικέρων 106-43 π.Χ.)

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Ένα νέο βιβλίο
για το Ζαγόρι

(Από Εφημερίδα της εποχής)

Στην πλατεία Συντάγματος και μπροστά από το
κτίριο της σημερινής Βουλής των Ελλήνων, τιμά
η ΕΛΛΑΔΑ τα παιδιά της που την υπερασπίσθηκαν.
Στήνεται στην Αθήνα το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου και έχουμε τα εγκαίνια 25 Μαρτίου 1932. Στο μνημείο ανάπτεται κανδήλα, που
το φως της μεταφέρεται από την ακοίμητη κανδήλα της Μονής της Αγίας Λαύρας, η οποία έκτοται όλο το εικοσιτετράωρο παραμένει άσβεστη
μπροστά στο μνημείο μαζί με την συνεχή τιμητική Φρουρά. Πίσω απ’ τον τάφο και στον τοίχο,
υπάρχει ανάγλυφη παράσταση γυμνού οπλίτου
με κράνος και με ασπίδα σε ύπτια θέση, αδιάσπαστη ενότητα όλων των Ελλήνων όλων των
αιώνων. Αριστερά και δεξιά της παραστάσεως
έχουν χαραχθεί αντιστοίχως οι φράσεις:
«ΜΙΑ ΚΛΙΝΗ ΚΕΝΗ ΦΕΡΕΤΑΙ ΕΣΤΩΜΕΝΗ
ΤΩΝ ΑΦΑΝΩΝ» και «ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ
ΠΑΣΑ ΓΗ ΤΑΦΟΣ» (Επιτάφιος Περικλή)
Ο χώρος του Αγνώστου Στρατιώτου είναι
ιερός. Με δέος, σεβασμό και με θρησκευτική ευλάβεια να πλησιάζουμε. Μας θυμίζει όλους τους
αγνώστους που αναπαύονται στα βουνά και στα
λαγκάδια ή στον πυθμένα της θάλασσας. Όλοι
τους αιώνιοι φύλακες και φρουροί των συνόρων
της πατρίδας μας.
Μαζί με τον σεβασμό στον ιερό χώρο του
Αγνώστου Στρατιώτου να αφουγκρασθούμε και
την φωνή τους.
«Πολεμήσαμε γι’ αυτή την ΕΛΛΑΔΑ και καταματώσαμε. Ακρωτηριαστήκαμε, πεινάσαμε…
στηθήκαμε στο εκτελεστικό απόσπασμα… Θυσιάσαμε τη ζωή μας. Όσοι από εμάς ζήσαμε,
χρειάσθηκε σε πολλές περιπτώσεις να μαζεύουμε τους νεκρούς με τα κάρα από τους δρόμους και να τους θάβουμε άκλαυτους σε
ανώνυμους τάφους. Σε σας μένει να ισιάσετε και
να στολίσετε τον τόπο, όπου εμείς ελευθερώσαμε».

21 Φεβρουαρίου 1913

Μετά από διαπραγματεύσεις των αντιπροσώπων του Εσσάτ Πασά και του Ελληνικού Στρατηγείου της Ηπείρου, υπογράφεται συμφωνία με την
οποία παραδίδονται «άνευ όρων» στον Ελληνικό
στρατό 1000 Τούρκοι αξιωματικοί 32.000 οπλίτες
και 108 πυροβόλα. Έτσι ο νικηφόρος Ελληνικός
Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στην ιστορική
πόλη των Ιωαννίνων, κάτω από τις ενθουσιώδεις
ζητωκραυγές των κατοίκων της και υψώνεται στο
ρολόγι της πλατείας η γαλανόλευκη.

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΙΑΤΡΟΥ

Η Ιατρός – αναισθησιολόγος Χρυσούλα ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ του Κων/νου και της Βασιλικής (Πτυχιούχος της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Σόφιας)
υπηρετούσε στο Νοσοκομείο Ναούσης. Απ’ το
Νοέμβριο του 2020 αποσπάσθηκε στο Νοσοκομείο Βεροίας.
ΥΓ. Ένα μεγάλο – μεγάλο ευχαριστώ
από Βρυσοχωρίτη για κάποια βοήθεια.

Το 2020 εκδόθηκε
από το Δήμο Ζαγορίου
το βιβλίο της κ. Ελένης
Οικονομίδου – Δούβλη
με τίτλο
«Βιβλιοτετράδιο εκ
Ζαγρίου
Μι του ματ’
Κιμι του πλόχειρου»
Το
βιβλιοτετράδιο
είναι τυπωμένο σε πολυτελές χαρτί και σε μεγάλο μέγεθος.
Η γλώσσα είναι απλή, κατανοητή και σε
πολλά κείμενα η συγγραφέας χρησιμοποιεί την
ντοπιολαλιά του Ζαγορίου.
Η Ελένη γεννήθηκε στον Ελαφότοπο και λόγω
του γάμου της με τον κ. Γεώργιο Δούβλη περνάει πολύ χρόνο στα Άνω Πεδινά.
Με μεράκι, με ζήλο και με βαθειά αγάπη για
το Ζαγόρι, συγκέντρωσε το πολύτιμο υλικό της.
Αφιέρωσε πολύ χρόνο, επικοινώνησε με
πολλούς ανθρώπους από τα περισσότερα χωριά
και με σεβασμό στην παράδοση έγραψε τις ιστορίες, διάφορες μαρτυρίες, ήθη, έθιμα και πάνω
απ’ όλα αγαπημένες, αυθεντικές, παραδοσιακές
συνταγές μαγειρικής. Έτσι συγκέντρωσε ένα
μέρος του άϋλου πλούτου του πολιτισμού και
της κουλτούρας του Ζαγορίου.
Δεκάδες φωτογραφίες, από την κοινωνική
ζωή, τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις στολίζουν τα κείμενα και μας συγκινούν, θυμίζοντάς
μας τα χρόνια και τους ανθρώπους που έφυγαν.
Ωραιότατο και το εξώφυλλο, με την σεβάσμια,
χαμογελαστή και καλοσυνάτη ηλικιωμένη γυναίκα να πλάθει αέρινο φύλλο για την πίτα της.
Τη διάσημη Ζαγορίσια πίτα. Συμβολικό και το
οπισθόφυλλο. Κλειστός ο ομπορός (εξώπορτα)
κάποιου σπιτιού, όπως κλειστοί είναι και οι περισσότερες ομποροί (εξώπορτες) στο Ζαγόρι.
Δυστυχώς.
Το βιβλίο η Ελένη το αφιερώνει «Στις Κυραμάνες… στις μάνες… στη Ζαγορίσια γυναίκα».
Σε όλους μας και στις επόμενες γενεές το
αφιερώνεις, ακριβή μου φίλη Ελένη, ιερή παρακαταθήκη του πολιτισμού, της ζωής και της
ομορφιάς των χωριών μας, που αγαπάμε.

Συγχαρητήρια!! Σε ευχαριστούμε
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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ΑπΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
MAΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
1924-2020

Η Μαρία
γεννήθηκε στο
Βρυσοχώρι
και ήταν το
πρώτο παιδί
του
ιερέα
Στέργιου Κασσαβέτη και της
Χάϊδως Νούτσου. Σε ηλικία
ενός
έτους
έφυγε από το
χωριό μαζί με
τους γονείς της
για το Βραδέτο, γιατί εκεί
τοποθετήθηκε
ο πατέρας της
ως
ιερέας.
Κάθε καλοκαίρι όμως επέστρεφε στο χωριό.
Μετά από παραμονή δέκα ετών στο Βραδέτο μετακόμισαν για την Καλουτά εξαιτίας της εργασίας του πατέρας της.
Όταν ήταν δεκαεπτά ετών επέστρεψαν μόνιμα στο Βρυσοχώρι όπου και εγκαταστάθηκαν. Στα δεκαοχτώ της παντρεύτηκε τον Βρυσοχωρίτη Αντώνιο Καραγιαννόπουλο, με τον
οποίο απέκτησαν τρία παιδιά. Τον Νικόλαο, τον Αθανάσιο,
και την Ροδάνθη. Από τα παιδιά της χάρηκε έξι εγγόνια και
δέκα δισέγγονα τα οποία υπεραγαπούσε και καμάρωνε.
Δούλεψε πάρα πολύ σκληρά στην κτηνοτροφία και την γεωργία για να αποκαταστήσει τα παιδιά της με τον καλύτερο
τρόπο. Διακρίνονταν για το ήθος, την ευγένεια και την καλοσύνη.
Ήταν βαθιά θρησκευόμενο άτομο και κάθε μέρα μέχρι
τα βαθιά γεράματα πήγαινε και άναβε το καντηλάκι του Αγίου
Δημητρίου. “Με βοηθάει, με έχει σαν το στάρι”, έλεγε. Τον
Νοέμβριο για λόγους υγείας, αναγκάσθηκε να κατέβει στα
Ιωάννινα παρά τη θέλησή της. Η αγάπη της για το χωριό και
η επιθυμία της να πεθάνει στον τόπο που λάτρεψε δεν την
βοήθησαν στην υγεία της. Και στις 27 Δεκεμβρίου σε ηλικία
ενενήντα έξι ετών άφησε την τελευταία της πνοή στα Ιωάννινα.
Η κηδεία της τελέσθηκε στο Βρυσοχώρι υπό δύσκολες
συνθήκες λόγω κορωνοϊού. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του
Βρυσοχωρίου που την σκεπάζει και που τόσο αγάπησε. Αιωνία της η μνήμη.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ 1936-2020

Σε ηλικία 84 ετών το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έφυγε μετά
από πολύ αγώνα με τον καρκίνο για το αιώνιο ταξίδι ο ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ του Αθανασίου και της Λαμπρινής.
Γεννήθηκε το 1936 στον Πλάτανο Ημαθίας όπου έζησε και μεγάλωσε.
Το 1963 παντρεύτηκε τη Βρυσοχωρίτισσα Ευθυμία Παντίση του
Θεοδώρου και της Δέσποινας. Και μετακόμισαν στη Θεσσαλονίκη,
όπου και εργάζονταν.
Απέκτησαν δύο παιδιά: Τον Θεόδωρο (δάσκαλο) παντρεμένο
με την Κωνσταντίνα Κάμου η οποία διατηρεί λογιστικό γραφείο και
τον Αθανάσιο ιδιωτικό υπάλληλο.
Και οι δύο οικογένειες ζουν και εργάζονται στη Θεσσαλονίκη.
Ευτύχησε και χάρηκε δύο εγγόνια τα οποία λάτρευε και φέρουν
το όνομά του. Τη Χριστίνα από το γάμο του γιού του Θεόδωρου και
το Χρήστο από το γάμο του Αθανασίου.
Μετά τη συνταξιοδότησή του ζούσε με τη σύζυγό του στην ιδιαίτερη πατρίδα του στον Πλάτανο.
Ο αείμνηστος ΧΡΗΣΤΟΣ ήταν λάτρης του χωριού της συζύγου
του και το επισκέπτονταν τακτικά φιλοξενούμενος στο καινούργιο σπίτι του μπατζανάκι του Αθανασίου Καραγιάννη και Χαρίκλειας Παντίση.
Η κηδεία του έγινε στον Πλάτανο στις 8 Νοεμβρίου παρουσία λίγων συγγενών και φίλων λόγω πανδημίας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του και στους λοιπούς συγγενείς και εύχονται η ψυχή του να αναπαυθεί “εν Ειρήνη”

Ας είναι “Αιωνία η μνήμη του”

Lida SPINETTI 1922-2021

Στις 28 Ιανουαρίου 2021, πέθανε στο Κάλλιαρι της Σαρδηνίας σε ηλικία 99 ετών, η Lida SPINETTI μητέρα της Λάουρας PAGNINI.
Η Λάουρα είναι σύζυγος του Κων/νου ΝΟΥΤΣΟΥ του Βάϊου και της Χαρίκλειας Κυράτση.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στη Λάουρα, τον Κώστα, τα εγγόνια
και στους λοιπούς συγγενείς. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την σκεπάζει και η μνήμη της να μείνει Αιώνια.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(1933-2020)

Η νύφη της
Ευανθία Μπάρκα-Καραγιαννοπούλου

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΕΞΑΡΧΟΥ
1938-2020

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020 ύστερα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα και νοσηλεία ενός μηνός σε Νοσοκομείο
των Αθηνών άφησε την τελευταία της αναπνοή η ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΕΞΑΡΧΟΥ.
Η Μαριάνθη ήταν το δεύτερο παιδί (Χρυσούλα - Μαριάνθη, Αντώνιος, Θεόδωρος) του Δημητρίου και της Χάϊδως
το γένος Μπίρη.
Σπούδασε νηπιαγωγός και υπηρέτησε ως άριστη παιδαγωγός σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και του εξωτερικού ως ακολούθως:
Το 1966 πρωτοδιορίστηκε στο Γαρδίκι Παραμυθιάς Θεσπρωτίας και το 1969 μετατέθηκε στο Νησέλι Ημαθίας.
Το 1972 μετατέθηκε στον Πειραιά και από το 1977 έως
το 1985 υπηρέτησε στις πόλεις Φραγκφούρτης, Μόναχο και
Νυρεμβέργης της Γερμανίας, από όπου επέστρεψε στον
Πειραιά και στην Αθήνα από όπου και συνταξιοδοτήθηκε.
Ζούσε μόνη στο Νέο Ψυχικό Αθηνών καθ’ όσον δεν απέκτησε οικογένεια. Η Μαριάνθη άριστος εκπαιδευτικός και
βαθειά θρησκευόμενη.
Η εξώδικος ακολουθία κατόπιν επιθυμία της έγινε παρουσία λίγων συγγενών και της παροικίας Βρυσοχώρι των
λόγω πανδημίας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας
εκφράζουν στους συγγενείς της τα θερμά συλλυπητήρια.

Αιωνία η μνήμη της.

Αδαμαντία Πετροπούλου και Ηλίας Παπαβασιλείου στο Βρυσοχώρι της Αγίας Παρασκευής.
Το φθινόπωρο του 1955 διορίστηκε στο Νηπιαγωγείο του χωριού μας η Αδαμαντία (Τούλα) Πετροπούλου. Είχε γεννηθεί
και είχε μεγαλώσει στην Αθήνα.
Το ταξίδι και η άφιξή της στο Βτυσοχώρι ήταν για τη νέα κοπέλα ένα μεγάλο σοκ.
“Θα πεθάνω κυρά Δέσποινα” έλεγε στη μητέρα μου τις ημέρες
που την φιλοξένησαν οι γονείς μου, ώσπου να βρει σπίτι.
Γρήγορα προσαρμόστηκε στον τρόπο ζωής του χωριού. Συμμετείχε στις γιορτές, στις εκδηλώσεις, στις εκδρομές, στα πανηγύρια, παντού. Τη βοήθησε πολύ η μητέρα μου, της
συμπαραστάθηκε σε κάθε δυσκολία και τη βοήθησε να λύσει
κάθε πρόβλημα. Επίσης και οι δασκάλες της Οικοκυρικής
Σχολής ήταν πάντοτε κοντά της.
Στο Βρυσοχώρι κάθισε πέντε χρόνια και ήταν αρκετά για να
την αγαπήσουν οι μαθητές της, αλλά και οι κάτοικοι να εκτιμήσουν την ευγενική, χαμογελαστή, απλή, προσιτή και καλοπροαίρετη Δασκάλα.
Σε μετάθεσή της στη Λάρισα γνώρισε τον σύντροφό της, τον
εξαίρετο δάσκαλο Ηλία Παπαβασιλείου. Αποκτήσανε μία κόρη
την Εύη που τη λατρέψανε και δυστυχώς τη χάσανε στα 16

της χρόνια σε τροχαίο.
Με δύναμη ψυχής, με υπομονή και κουράγιο, πορεύτηκαν
στη ζωή τους, μετά το δυστύχημα, με αξιοπρέπεια.
Επισκεπτόταν με το σύζυγό της το χωριό μας, γιατί και η ίδια
αγαπούσε πολύ τους μαθητές της, τους κατοίκους και το Βρυσοχώρι, που πια το θεωρούσε και δικό της χωριό. Πάντοτε
έλεγε σε όλους, πως στο Βρυσοχώρι, παρά τις δυσκολίες, πέρασε τα πιο ωραία χρόνια της ζωής της.
Και εγώ την αγαπούσε την κυρία Τούλα. Από δύο χρονών περίπου πήγαινα στο Νηπιαγωγείο και με δεχότανε. Καθόμουν
στο θρανίο και ακολουθούσα τις δραστηριότητες των κανονικών μαθητών.
“Στελλίτσα μου, μου έλεγε, στην κούνια σε βρήκα και ήσουν
ένα ήσυχο, ωραίο μωρό και ένα φρόνιμο παιδάκι στο σχολείο”.
Σεβαστή, αλησμόνητη και αγαπημένη ήταν η πρώτη μου Δασκάλα και θα τη θυμάμαι πάντοτε με εκτίμηση και αγάπη.
Αιωνία της η μνήμη.
Και εκεί που είναι μακάρι να βρει την Εύη της και τον Ηλία της

Στέλλα Οικονόμου - Τάτση
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ΑπΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΠΙΣΠΑΣ
1980-2020

Κακόηχα χτύπησε η καμπάνα
του Αγίου Χαραστο
λάμπους
χωριό μας την
αποφράδα ημέρα
της 9 Σεπτεμβρίου
2020, και από
στόμα σε στόμα
μάθαμε το κακό.
“Έφυγε για πάντα
χάνοντας τη μάχη
αφού πάλεψε με
τον καρκίνο ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΣΠΑΣ σε
ηλικία μόλις 40
ετών. Οι κορυφές
της Τσουκαρόσια
του Σμόλικα και
Βασιλίτσας
της
αναστέναξαν για το
κακό που έγινε. Ο ΓΙΩΡΓΟΣ γιος του Θεόδωρου Πίσπα
από το Δίστρατο Κόνιτσας και της Βρυσοχωρίτισσας
Αλέκας Σιαμπίρη των αειμνήστων Μιχάλη και Σταματίας, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βέροια Ημαθίας.
Σπούδασε ειδικός Γενικός Ιατρός άριστος επιστήμονας με δικό του ιατρείο στη Βέροια.
Παντρεύτηκε τη Χρυσούλα Γκαβανά και απόλτησαν
δύο παιδιά. Βάσκανη μοίρα ζήλεψε τα νιάτα του, το χαμόγελό του, την λεβεντιά του κι έκοψε το νήμα της ζωή
πριν χαρεί την οικογένειά του. Πώς να ξεχάσουμε το
ΓΙΩΡΓΟ. κάθε γιορτή πίτας με την οικογένειά του έρχονταν στο χωριό της μητέρας του και εκείνο τον λεβέντικο χορό του.
Δεν βρίσκω λόγια παρηγοριάς για τους χαροκαμένους (σύζυγο, παιδιά, γονείς, αδελφές και λοιπούς συγγενείς και εύχομαι ο πανάγαθος θεός να χύσει βάλσαμο
παρηγοριάς στις πονεμένες καρδιές τους.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ημαθίας που τον σκεπάζει και η μνήμη του Αιωνία.
Εκ μέρους του Μ.Ο.Σ. της Συντακτικής Επιτροπής
και των απανταχού Βρυσοχωριτών εκφράζουμε τα
θερμά μας συλλυπητήρια.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΚΑΡΟΥ 1942-2020

Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 απεβίωσε μετά από μακροχρόνια ασθένεια η
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΚΑΡΟΥ του Ιωάννου. Γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1942 στον Πεντάλοφο Μεσολογγίου όπου μεγάλωσε και
έζησε όλα της τα χρόνια. Το 1963 παντρεύτηκε το συγχωριανό μας αείμνηστο Γεώργιο
Βακάρο του Αποστόλου και της Χρυσούλας
που υπηρετούσε στο χωριό της υπάλληλος
Γεωπονίας. Αγαπημένο ζευγάρι, πάλεψαν
σκληρά στη ζωή και απόκτησαν δύο αγόρια
τον Απόστολο και το Χρήστο. Έχασε πριν
χρόνια το σύζυγό της όμως το τελικό χτύπημα ήταν το 2019 ο ξαφνικός θάνατος του
γιου της Χρήστου σε ηλικία 51 ετών.
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ αγαπούσε το χωριό του
άντρα της, το επισκέπτονταν τακτικά και προσπαθούσαν να ξαναχτίσουν το
πατρικό σπίτι. Όμως οι υποχρεώσεις τους να μεγαλώσουν τα παιδιά κ.λ.π.
δεν πρόλαβαν. Ευτύχησε και χάρηκε τρία εγγόνια, το Γιώργο και τον Χρήστο
από το γάμο του Αποστόλη και την Ελευθερία από το γάμο του Χρήστου.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια
στο γιο της, τη νύφη της, τα εγγόνια της και στους λοιπούς συγγενείς.
Ας είναι αιώνια η μνήμη της.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021 η ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΠΑΝΤΙΑ σύζυγος Αντωνίου Βακάρου του Γεωργίου και της Δήμητρας (εγγονός των αειμνήστων
Κωνσταντίνου και Άννας) στα Γιάννινα έφερε στον κόσμο ένα πανέμορφο
αγοράκι δεύτερο βλαστό της οικογένειας.
- Την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 η ΟΛΓΑ ΚΟΥΣΟΥΡΙ σύζυγος Παναγιώτη Δημητράκη του Δημητρίου και της Άννας (εγγονός των αειμνήστων Νικολάου και Μαριάνθης) γέννησε στα Γιάννινα ένα όμορφο και
χαριτωμένο αγοράκι πρώτο βλαστό της οικογένειας.
- Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Κική/Πουλημένου σύζυγος Στέργιου Κουλιού του Μιχάλη και της Στέλλας Πασχαλιώρη) (εγγονός των αειμνήστων Στέργιου και
Δέσποινας) την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 στον Πειραιά γέννησε ένα
χαριτωμένο κοριτσάκι δεύτερο βλαστό της οικογένειας.
- H EΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σύζυγος του Γεωργίου Σαραντόπουλου του Κωνσταντίνου και της ΒΑσιλικής (Κούλας) Πασχαλιώρη την
Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020 γέννησε ένα χαριτωμένο αγοράκι δεύτερο βλαστό
της οικογένειας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας εύχονται
στα ευτυχισμένα ζευγάρια, τους παππούδες και στους λοιπούς συγγενείς να τους ζήσουν τα νεογέννητα γερά και τυχερά.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ
1953-2020

Δυστυχώς την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021
σε ηλικία 58 ετών έχασε τη
μάχη από την πανδημία
του κορωνοϊού ο Παναγιώτης Κουτλουμπάσης.
Γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου 1963 στον Άγιο Σπυρίδωνα Κατερί....... Είχε
άμεση σχέση με το Βρυσοχώρι καθ’ όσον ο πεθερός
του Δημήτριος Μιχαλίτσιος ήταν γιος της Μάτως Καραγιαννοπούλου (αδελφή της Χρύσως) που είχε παντρευτεί στον Άγιο Σπυρίδωνα και στις 27 Δεκεμβρίου 1987.
Παντρεύτηκε την κόρη του Ελπίδα (του Δημητρίου
και της Αγορίτσας Μιχαλίτσιου).
Με την ελπίδα απόκτησαν δύο παιδιά, τον Δημήτρη
και της Κατερίνα.
Ευτύχησε και χάρηκε δύο εγγόνια από τον γάμο του
Δημήτρη του Παναγιώτη και της Μαριάνθης, όμως δεν
πρόλαβε να χαρεί τον γάμο της αρραβωνιασμένης
κόρης του Κατερίνας.
Η εξώδιος ακολουθία εψάλη με την παρουσία
λίγων συγγενών λόγω μέτρων πανδημίας στον Άγιο
Σπυρίδωνα.
Ο .Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν
τα θερμά τους συλλυπητήρια στη σύζυγό του, τα παιδιά, τα εγγόνια του και στους λοιπούς συγγενείς.
Αιωνία του η μνήμη

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Στις οικογένειες των αειμνήστων:
- Γαμπρού μας, μπατζανάκι και θείου Χρήστου
Καβαρδίνα
- Εξαδέλφου μας και θείου Δημητρίου Νικ. Τσιομίδη και
- Γειτόνισσά μας θεία Μαρία Αντ. Καραγιαννοπούλου εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια
και ευχόμαστε η ψυχή τους να αναπαυθεί “Εν Ειρήνη”.
Οι οικογένειες
- Αθανασίου Καραγιάννη και Χαρίκλειας Παντίση
- Κωνσταντίνου και Ευγενίας Ιωαννίδη

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2020 - 2021 ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Φωτό Ηλίας Μπάρκας

Η

Φθινόπωρο στο Βρυσοχώρι

κλιματική αλλαγή είναι πλέον ορατή. Έρχεται πάρα πολύ πιο γρήγορα από ότι
και οι επιστήμονες προβλέπουν. Πώς να
εξηγήσει κανείς τα φαινόμενα το χωριό σε
950 μ υψόμετρο το χειμώνα 2018-2019 δύο
εκατοστά μόνο χιόνι μέσα στο χωριό.
Πάνω από 5 χρόνια έχουμε να δούμε χιόνι
το καλοκαίρι στη Μπαλτα που ήταν αιωνόβιος μικρός παγετώνας. Έως τα μέσα Φεβρουαρίου γενικά ήπιος χωρίς χιόνι,
παγωνιές με αρκετές δυνατές βροχές και για
πρώτη φορά τόσο δυνατούς ανέμους.
Αρχές Φεβρουαρίου οι επιστήμονες προειδοποιούσαν για ακραία καιρικά φαινόμενα
(συνηθισμένα τα τελευταία χρόνια) και να
στις 14 Φεβρουαρίου (κουτσοφλέβαρος) η
Μήδεια (συνηθίζεται οι επιστήμονες να δίνουν κάποια ονομασία) μυθική κόρη του
Αιητή και σύζυγος του Ιάσονα πρωτοφανή
χιονόπτωση σε όλη τη χώρα (πεδινά - νησιά)

και σε χώρες του κόσμου που είχε πολλά
χρόνια να χιονίσει.
Διακοπές ρεύματος (βασικά από πτώση δέντρων), καταστροφές, διαμαρτυρία του κόσμου κ.λ.π.
Η φύση δεν νικιέται ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ
Αυτοί που νοιάζονται δήθεν για το περιβάλλον και ο καθένας μας ας αναλάβουμε τις
ευθύνες του. Έχουμε πάρει τα κατάλληλα
μέτρα για να προστατεύουμε τον εαυτό μας;
κάποτε το κάθε σπίτι προέβλεπε και είχε ορισμένα μέσα για λίγες μέρες επιβίωσης. Σήμερα εκτός από ορισμένα ορεινά χωριά δεν
υπάρχει ούτε ένα κιλό αλεύρι. Τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Εμείς τί κάνουμε;
Εν πάση περιπτώσει στο χωριό μας το χιόνι
έφτασε τα 40-45 εκατοστά και θερμοκρασία
μείον 12-14 βαθμούς Κελσίου.
Ο προγραμματισμός του Δήμου και της Περιφέρειας (γνώστες σε τέτοια φαινόμενα) τα

εκχιονιστικά μηχανήματα δούλεψαν γρήγορα χωρίς να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα.
Ευλογία ήταν το χιόνι και η παγωνιά. Σκοτώνει τα μικρόβια όμως έχει και το πολυτιμότερο αγαθό “ΤΟ ΝΕΡΟ”, το απολαύσανε και
οι χωριανοί που φέτος το χειμώνα λόγω
πανδημίας αυξήθηκε ο πληθυσμός.
Πέρασε και αυτός ο χειμώνας με την καραντίνα, τα καλά και τα ανεπιθύμητα και βαδίζουμε στην άνοιξη.
Ήρθε η άνοιξη του 2021 να είναι μια νέα
αρχή στη ζωή μας χωρίς κορωνοϊό. Να ξαναβρούμε τους ρυθμούς της ζωής μας, να
ανταμώνουμε στο χωριό το καλοκαίρι στο
πανηγύρι, τη Γιορτή πίτας και να απολαύσουμε το χιόνι στη Μπάλτα το προνόμιο που
είχαμε σε όλη τη χώρα.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Οκτώβριος 2020 - Μάρτιος 2021

σελ.

15

θΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΝΕΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΥΛΙΔΟΥ (Φιλόλογος σύζυγος
Ιωάννου Πουποβίνη) προσλήφθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2021 αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ΠΥΣΔΕ
Νομού Ιωαννίνων και τοποθετήθηκε στο 2ο Γενικό
Λύκειο Ιωαννίνων και στο Γυμνάσιο Περάματος
Ιωαννίνων.
Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ (Δασκάλα) του Θωμά και
της αειμνήστου Μαρίας Κασσαβέτη προσλήφθηκε
από αρχές του Σχολικού έτους στο ΠΥΣΔΕ Νομού
Άρτας και τοποθετήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Γαβριάς Άρτας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
της εφημερίδας μας τους εύχονται
ευδόκιμη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

Νέος επιστήμων

Ο Μάριος-Θεόδωρος Εξάρχου του Αθανασίου

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ του Αθανασίου και της Σταθούλας
εγγονός του Ιωάννου και της Μαρίας από τη Ελεύθερο Κονίτσης λειτουργεί δικό του αρτοποιείο στην οδό Μολοσσών 26 στα Λακώματα
Ιωαννίνων τηλ. 26510 77375
Ο Κώστας και οι γονείς του είναι λάτρεις του χωριού μας, τακτικοί αναγνώστες της εφημερίδας μας και για όσους θυμούνται μετά από πολλά
χρόνια κατόπιν τάματος ο αδελφός του ΓΙΑΝΝΗΣ βαπτίστηκε στο Μοναστήρι της Αγίας Τριάδος την ημέρα εορτής της εκκλησίας με κλαρίνα
και πάρα πολύς κόσμος.
Στο αρτοποιείο του θα βρείτε ωραία νόστιμα ψωμιά και άλλα εδέσματα.

και της Μαριάννας, εγγονός των αειμνήστων Θεοδώρου και Δέσποινας Εξάρχου απεφοίτησε από την
σχολή Δασολογίας και διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανε/μίου
Θράκης. Του ευχόμεθα καλή σταδιοδρομία και καλός
πολίτης

Ο Μ.Ο.Σ και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας
μας εύχονται στον αγαπητό μας Κώστα «ΚΑΛΕΣ
ΔΟΥΛΕΙΕΣ»

Οικογένεια Αθανασίου Εξάρχου
Υ.Γ. Ο Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου και η
Συντακτική Επιτροπή εύχονται στον
αγαπητό Μάριο καλός πολίτης και
καλή επαγγελματική αποκατάσταση.

Για τη σχολική χρονιά 2020-2021 η Αγγελική Τσουμάνη του Ιωάννη
και της Φωτεινής, διορίστηκε ως εικαστικός στην Α/θμια εκπαίδευση,
στο Δημοτικό Σχολείο Βεργίνας Ημαθίας.
Οι γονείς Γιάννης και Φωτεινή
Και τα αδέρφια Λουκία – Νίκος – Ελένη και Φωτεινούλα εύχονται
στην Αγγελική καλή σταδιοδρομία με υγεία και χαρά.
Οι θείοι Αστέριος και Σταματία Τσουμάνη και τα εξαδέλφια ΓιώργοςΜαρία και Ιωάννα εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια για τον διορισμό
και εύχονται πολλές επιτυχίες, διακρίσεις και άριστη σταδιοδρομία.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΟΠΛΙΤΟΥ

Ο Μάριος-Θεόδωρος Εξάρχου του Αθανασίου
και της Μαριάννας (εγγονός του αείμνηστου Θεόδωρου και της Δέσποινας Εξάρχου) κατετάγη στις
10-11-2020 στο 592 Μ/ΤΠ στο Λιτόχωρο Πιερίας
και στις 12-11-2020 κατετάγη στην Αεροπορία
Στρατού στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Στις 18-112020 πήρε Φ.Π. για το 525 Μ/ΤΟ στο Πολύκαστρο
Κιλκίς όπου ορκίστηκε και συνέχισε την εκπαίδευση των ΣΠΕΝ οπλιτών. Στις 16-12-2020 πήρε
Φ.Π. για το δεύτερο ΤΥΑΔ στα Μέγαρα Αττικής
όπου θα συνεχίσει την υπόλοιπη θητεία.

Του ευχόμαστε καλή θητεία.
Η οικογένεια Αθανασίου Εξάρχου

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Στο υπ’ αριθ. 111 φύλλο της εφημερίδας μας
και στη σελίδα 15 ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ από
λάθος γράφηκε:
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ του Ηλία και της
Δέσποινας (εγγονός του Δημητρίου και της Αικατερίνης Μπάρκα και του αειμνήστου Αντωνίου
και Μαρίας Καραγιαννοπούλου) κ.λ.π.
ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ:
Εγγονός του Δημητρίου και Αικατερίνης και
του Ευαγγέλου και Σταματίας Σιαμπίρη

Σιαμπίρης Ιωά. Κωνσταν τίνος
Νούτσου – Γιαννούση Δέσποινα

50 ευρώ Γιάννινα
50 ευρώ Αλεξάνδρεια

Πασχαλιώρης Κωνσταντίνος
Σιγάλας Στυλιανός
Παπαποστόλου Χαράλαμπος
Σταματοπούλου Έλλη
Λώλα Ιωάννα

Πασχαλιώρη Χρυσούλα
Χαντόλιος Κωνσταντίνος
Παπαποστόλου Σταματία
Τσιομίδης Δημήτριος
Πλιάτσικα Αλεξάνδρα
Παυλάτος Νικόλαος
Χαντόλιου - Λούζη Σταματία
Θεοδωρίδου Γιαννούλα
Παπαδοπούλου Χρυσούλα
Κόρακα Δέσποινα
Βακάρου Δημ. Φεβρωνία
Κατσάνου Πελαγία

50 ευρώ Αλεξάνδρεια
50 ευρώ Βέλγιο
50 ευρώ Βέροια
50 ευρώ Θεσσαλονίκη
45 ευρώ Ελεούσα
Ιωαννίνων
40 ευρώ Γιαννιτσά
40 ευρώ Βόλος
30 ευρώ Καβάλα
30 ευρώ Θεσσαλονίκη
30 ευρώ Τρίκαλα
Ημαθ.
20 ευρώ Θεσσαλονίκη
20 ευρώ Θεσσαλονίκη
20 ευρώ Θεσσαλονίκη
20 ευρώ Θεσσαλονίκη
20 ευρώ Θεσσαλονίκη
20 ευρώ Βρυσοχώρι
20 ευρώ Μελίκη
Ημαθ.
20 ευρώ Μελίκη
Ημαθ.
20 ευρώ Λάρισα
20 ευρώ Λάρισα
20 ευρώ Μοναχίτης
Γρεβ.
20 ευρώ Βρυσάκι
Ημαθ.
20 ευρώ Γιάννινα
20 ευρώ Αιγίνιο
20 ευρώ Ξεχασμένη
Ημαθ.
20 ευρώ Αλεξάνδρεια
20 ευρώ Γιάννενα
20 ευρώ Βέροια
20 ευρώ Βέροια
20 ευρώ Αθήνα
20 ευρώ Αθήνα
20 ευρώ Αθήνα
15 ευρώ Μελίκη Ημαθ.
10 ευρώ Γιάννινα
10 ευρώ Αθήνα
10 ευρώ Θεσσαλονίκη
10 ευρώ Πρέβεζα

Σιαπάτη - Κιτσαρά Ερμιόνη
Ζιούπα Ιουλία

20 ευρώ Γιάννινα
20 ευρώ Θεσσαλονίκη

Σίψιας Ευστάθιος
Λούρου Ιφιγένεια
Νούτσος Κωνσταντίνος
Λένου Ιωάννα
Κολιού Δέσποινα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ι. Ναού Αγίου
Χαραλάμπους της Ενορίας ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ και ο πρόεδρος αυτής Ιερέας π. Γεώργιος Τριανταφύλλου
θερμά ευχαριστούν την οικογένεια του αειμνήστου
π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ για την ΔΩΡΕΑ Δύο (2) ιερατικών στολών για τις ανάγκες της Ενορίας και του
ιερέα μας π. Γεωργίου.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.
110 ΚΑΙ 111 ΦΎΛΛΑ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ

Νέα εκπαιδευτικός

Ένα Μάθημα

Πριν 60 περίπου χρόνια, την ημέρα του Αγίου Χαραλάμπους, πολιούχου του χωριού μας, είχε χιονίσει πολύ. Όλοι οι άνδρες του χωριού
μας πήγαν κυνήγι για αγριογούρουνα, στην εκκλησία κανένας. Το χιόνι
ευνοούσε το κυνήγι και έμπειροι όπως ήταν όλοι, πίστευαν πως θα γύριζαν φορτωμένοι με αγριογούρουνα.
Πράγματι πολλά γουρούνια πέρασαν από όλα τα καρτέρια. Όμως
κανένας κυνηγός δεν μπόρεσε να σκοτώσει ούτε ένα. Από τότε δεν
πήγαν ποτέ ξανά κυνήγι αυτή την ημέρα. Πήγαιναν στην εκκλησία.
Το πάθημα έγινε μάθημα.

Σταματία Τσουμάνη

Διόρθωση

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, στη σελίδα 8 και με τίτλο
«ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» γράφηκε ότι «το 1984
Κοινοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη
απόφαση προχώρησε σε αντιπαροχή
του Κληροδοτήματος» κ.λ.π.
Το σωστό είναι ότι η απόφαση πάρθηκε στη συνεδρίαση στις 3-4-1989
Και για την ιστορία στο Κοινοτικό
Συμβούλιο ήταν
Ο Αντώνιος Νότης Πρόεδρος

Αστέριος Τσουμάνης Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Βασδέκης
Ιωάννης Καραγιαννόπουλος
Ζήσης Μπλήντας
Άλκης Πασχάλης
και Αριστείδης Κουνάβος που απουσίαζες από την συνεδρίαση.
Το κληροδότημα εκπροσωπούσε
στην Αθήνα ο δικηγόρος Γεώργιος
Παντίσης και στα Ιωάννινα ο Σωτήρης Σταματιάδης.

Αστέριος Τσουμάνης

Σαμαράς Χρήστος
Θεοδωρίδης Νικόλαος
Νούτσος Θεόδωρος
Αλικάκος Πέτρος
Πασχάλης Γεώργιος
Μπλήντα Βαρβάρα
Παπαποστόλου Δήμος
Τζαφέρη Αναστασία
Καφέτσιος Αθανάσιος
Καφέτσιου Μίνα
Κουντρομίχος Χρήστος
Χ’’αγαπίου Νατάσα
Παπαζήσης Ζήσης
Κυριακούλης Δημήτριος
Χαντόλιος Στέργιος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(εφημερίες – περιοδικά)

Περιοδικό «Κόνιτσα
Περιοδικό «Εν Τσεπελόβο)
Εφημερίδα «Το Ζαγόρι μας»
Εφημερίδα «Η φωνή των Μη-

λιωτάδων Ζαγορίου»
Λαϊστινά Νέα»

16σελ.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Οκτώβριος 2020 - Μάρτιος 2021

πΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Η οικογ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΙΣΠΑ (Βέροια) προσέφερε εκατόν πενήντα (150) ευρώ υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του γιου, συζύγου, πατέρα και
αδελφού Γεωργίου Πίσπα.

Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ (Αιγίνιο
προσέφερε είκοσι (20) ευρώ στη μνήμη Νικολάου Εξαρχοπούλου ή Εξάρχου.

Δωρεές για τον Άγιο Χαράλαμπο
Αντώνης Βακάρος για τον Άγιο Χαράλαμπο
50 ευρώ στη μνήμη των παππούδων του
Η κα Αθανασία Νούτσου – Εξάρχου
Θεσ/νίκη 100 ευρώ για τον Άγιο Χαράλαμπο στη
μνήμη των γονέων της
Η κα Σταματία Παπαποστόλου (Βέροια) για
τον Άγιο Χαράλαμπο 100 ευρώ στη μνήμη των
γονέων της.
Ο κ. Χαράλαμπος Παπαποστόλου (Βέροια)
για τον Άγιο Χαράλαμπο 50 ευρώ στη μνήμη
των γονέων του.
Ο κ. Χρήστος Νούτσος (USA) για τον Άγιο
Χαράλαμπο 300 ευρώ στη μνήμη των παππούδων του.

Β’) Δωρεές για την Κάτω Παναγιά για το ταβάνι
Η κα Σπυριδούλα Τσιομίδη προσέφερε 200
ευρώ εις μνήμη του πατέρα της Αδαμαντίου.
Η κα Ευτέρπη Τσιομίδη προσέφερε 150
ευρώ εις μνήμη του συζύγου της και των γονέων της
Η κα Χρύσα Τσιομίδη προσέφερε 300 ευρώ
στην μνήμη του πατέρα της Αδαμαντίου και της
γιαγιάς της Χρύσως Τσιομίδη
Η κα Μαρία (Μαριγούλα Εξαρχοπούλου –
Αρβανίτη Παραμυθιά) προσέφερε 50 ευρώ στη
μνήμη Βασιλείου Πασχάλη, Αναστασίας Τσουκιά και προσφιλών προσώπων

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παπάζογλου Ιωάννης

50 ευρώ Αθήνα

Κουτσουπάκης Παναγιώτης
Ρέμος Γεώργιος

50 ευρώ Μ. Μοναστήρι

Παπαχρήστου Αθανάσιος

για τον Άγιο Χαράλαμπο
εις μνήμην Μαρίας Καραγιαννοπούλου

Ο κος Νίκος Καραγιαννόπουλος 100 ευρώ εις μνήμην της Μητέρας του Μαρίας Καραγιαννοπούλου
Η κα Ροδάνθη Μηλιώνη 50 ευρώ εις μνήμην της Μητρέρας της Μαρίας Καραγιαννοπούλου
Η κα Μαρία Ν. Καραγιαννοπούλου εις μνήμην της γιαγιάς της Μαρίας Καραγιανννοπούλου 50 ευρώ.
Η κα Μαρία Μηλιώνη και ο σύζυγός της Χρήστος Κονοσπύρης 25 ευρώ εις μνήμη της γιαγιάς τους

50 ευρώ Κόνιτσα

Τσιομίδου Σπυριδούλα

30 ευρώ Γερμανία

Τσιομίδου Ευτέρπη

25 ευρώ Γιάννενα

Αρβανίτη Μαρία

20 ευρώ Παραμυθιά

Αρβανίτης Κωνσταντίνος

20 ευρώ Αθήνα

Αρβανίτη Ευαγγελία

20 ευρώ Αθήνα

Εξάρχου – Νούτσου Αθανασία 20 ευρώ Θεσσαλονίκη
Αλικάκος Πέτρος

20 ευρώ Θεσσαλονίκη

Εξαρχόπουλος Νικόλαος

20 ευρώ Αιγίνιο

Βακάρος Κων. Γεώργιος

20 ευρώ Γιάννενα

Βαταβάλη Βασιλική

20 ευρώ Γιάννενα

Γκροϊδης Αθανάσιος

20 ευρώ Ασπράγγελοι

Σιαμπίρης Κων. Ευάγγελος

20 ευρώ Βρυσοχώρι

Σιαμπίρης Ευάγ. Κωνσταντίνος 20 ευρώ Βρυσοχώρι
Τσιρώνης Αθανάσιος

20 ευρώ Ελεύθερο

Χρυστακίδης Δημήτριος

ΔΩΡΕΕΣ

50 ευρώ Ξεχασμένη

20 ευρώ Ξάνθη

Μακρής Αχιλλέας

20 ευρώ Γιάννενα

Μάρκου Βασιλική

10 ευρώ Γιάννενα

Βακάρος Κων. Γεώργιος

10 ευρώ Γιάννενα

Βακάρου Αριστούλα

10 ευρώ Γιάννενα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η κα Στέλλα Οικονόμου – Τάτση προσέφερε τριάντα

Μαρίας Καραγιαννοπούλου
Η κα Ζωή Μηλιώνη και ο σύζυγός της Αλέξανδρος Νταλαμπάκος 25 ευρώ εις μνήμην της γιαγιάς
τους Μαρίας Καραγιαννοπούλου

(30) ευρώ στη μνήμη του ξαδέλφου της Δημητρίου Νικ.
Τσιομίδη

Ο κος Κων/νος Κασσαβέτης 100 ευρώ εις μνήμην της αδερφής του Μαρίας Καραγιαννοπούλου

Η κα Σπυριδούλα Γεωργαλλά Σπυριδούλα 30 ευρώ

Η κα Αλκμήνη Βακάρου 30 ευρώ εις μνήμην της θείας της Μαρίας Καραγιαννοπούλου

Η κα Ευτέρπη Τσιομίδου

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
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

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 ΕΥΑΓΓ.
ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ (Βρυσοχώρι Ζαγορίου τ.κ. 44010 τηλ. 2653022720 κιν. 6974061008 και
6945436304 και η ταμίας του Συλλόγου ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΜΠΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (Θωμά Κούργια 2 Ελεούσα τ.κ. 45500 Ιωάννινα) Τηλ. 2651062620
κ 6947042559.
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.

Εκδότης - Υπεύθυνος για το Νόμο

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

Τακτικοί Συνεργάτες

Γκαράνη - Παπακων/νου Χαρίκλεια

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

www.mosv.gr
και οι φωτογραφίες
της εφημερίδας μας
θα εμφανιστούν έγχρωμες

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

25 ευρώ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

α) Εισφορές - συνδρομές
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΜΠΟΛΙΑΝΟΥΔΗΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Θωμά Κούργια 2 Ελεούσα τ.κ. 45500
Ιωάννινα
Τηλ: 26510 62620 και 6947042559
β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΣ
Βενιζέλου 42 - Αλεξάνδρεια
Τηλ.: 6977922890

Κατώτερη ετήσια συνδρομή: 10 €

μΗπως ξΕχαςα να τΗν πλΗρωςω

