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Στις 9 Μαΐου 2015 συμπληρώθηκαν εκατό (100)
χρόνια από το θάνατο του Μεγάλου Ευεργέτη μας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ. Ο ΧΡΗΣΤΟΣ γεν-
νήθηκε το 1835 στο χωριό . Το πατρικό του σπίτι
ήταν στον πέρα Μαχαλά στη θέση "ΧΑΤΖΗ" και
μέχρι σήμερα υπάρχουν ορισμένα ερείπια.

Ο πατέρας του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ-ΤΡΙΑΝΤΑ-
ΦΥΛΛΟΥ γιατρός στο επάγγελμα εγκαταστάθηκε
στη Λάρισα και η μητέρα του ΣΤΑΜΑΤΩ, ζούσε στο
χωριό με τα δύο παιδιά.

Το ΧΡΗΣΤΟ και το ΓΙΩΡΓΟ που ήταν μικρότερος
φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού και σε
ηλικία δέκα (10) ετών η οικογένεια μετακόμισε στη
Λάρισα κοντά στον πατέρα τους όπου και τελείωσε
το Γυμνάσιο.

Μετά την αποφοίτησή του διορίστηκε Δημόσιος
Υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών στην
Αθήνα.

Εξάντλησε όλες τις βαθμίδες της Υπαλληλικής Ιε-
ραρχίας και τιμήθηκε με τον Αργυρό Σταυρό του
Φοίνικα και το Χρυσό Σταυρό των Ιπποτών.

Συνταξιοδοτήθηκε το 1900 με το βαθμό του Γενι-
κού Γραμματέα και εγκαταστάθηκε στη Λάρισα. Το
επώνυμο ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ είναι μεταγενέστερο.
Όπως προκύπτει από επιστολή του προς την τότε
αδελφότητα του χωριού μας "Η ΑΓΑΠΗ" αναφέρει:
"Το όνομά μου επιθυμώ να γραφεί ως εξής: ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ το γένος ΧΑΤΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑ-
ΦΥΛΛΟΥ εκ της ρίζης ΔΗΜΟΥ-ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ".

Για τους προγόνους του δυστυχώς γνωρίζουμε
πολύ λίγα.

Σε άλλη επιστολή του προς την αδελφότητα το

1911 και από όσα αναφέρονται στον διασωθέντα
κώδικα της κοινότητας για την πρώτη τέλεση του
μνημοσύνου το 1914 γράφει: "Τελευτών εσωκλείο
επιταγήν εκ δραχμών εκατό (100), προς τέλεσην
μνημοσύνου των γονέων και προγόνων μου την
8ην Νοεμβρίου ενεστότος έτους, ημέρα θανάτου
της φιλοστόργου μου μητρός, ης δεν ηξιώθην να
δώσω ούτε εν ποτήριον ύδατος, το δε περίσσευμα
χρησιμευσάτω διά την αδελφότητά μας.

Το μνημόσυνο εννοώ να γίνει την ανωτέρω ημε-
ρομηνία και ουχί άλλην.

Οι αείμνηστοι ούτοι πρόγονοί μου καταγώμενοι εξ
επισήμων και ευγενών οικογενειών, ήταν τέκνα
ορθοδόξου εκκλησίας γνήσια και ευσεβή εν τοις
οποίοις πας τις έβλεπε χαρακτήρα προδίδοντα αι-
σθήματα πατριωτικά και φιλανθρωπικά. Οι φιλό-
στοργοι δε ούτοι γονείς ανέθρεψαν και εμόρφωσαν
εν παιδεία και νουθεσία τους υιούς των". Μόνον μία
τέτοια ανατροφή από τέτοιους γονείς και προγόνους
μπορούσε να μεταδώσει και να σφυρηλατήσει τους
άρρηκτους δεσμούς του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
με την προγονική γη και να είναι ισχυρό κίνητρο για
την απέραντη αγάπη και το ζωηρό ενδιαφέρον για
το χωριό "ένθα εγώ και ο αδελφός μου εγεννήθη-
μεν" όπως χαρακτηριστικά γράφει στη διαθήκη του.

Σε απόσπασμα επιστολής του φαίνεται καθαρά ο
σεβασμός και η αγάπη που έτρεφε ο ευεργέτης για
τη "φιλόστοργη" όπως τη χαρακτηρίζει μητέρα του
και η αγάπη για το χωριό του.

Ήταν επώνυμος και ανώτερος υπάλληλος του
Υπουργείου Οικονομικών. Οι περιστάσεις τον ανάγ-
κασαν να ζει μακριά και δεν μπορούσε να ταξιδέψει
και να επισκεφθεί τους γονείς του στη Λάρισα και

τη γενέτειρα τουρκοκρατούμενη Ήπειρο. Άνθρω-
πος του μέτρου και εκφραστής της Ηπειρώτικης
ιδέας και παράδοσης ο ευεργέτης δημιούργησε στη
Λάρισα όπως γράφει στη διαθήκη του το 1910 και
προσθήκη 1913 "την διά μυρίων οικονομικών
μέχρι στερήσεως κτηθείσα σμικράν περιουσία" δεν
την διέθεσε για κανέναν άλλο σκοπό αλλά "δι' ανω-
τέραν εκπαίδευσιν των νέων εκείνων του χωριού
οίτινες δείκνυνται ζήλον έχοντες προς ανωτέρω
σπουδάς" και τελειώνει:

Εκφράζω την ευχή όπως άλλος συγχωριανός
μου διαθέσει μεγαλύτερη περιουσία για το σκοπό
αυτό να του γίνει ανδριάντας και να γραφεί με
χρυσά ανεξίτηλα γράμματα το όνομά του σε εμφανή
θέση του χωριού. Η απόφαση αυτή δείχνει την προ-
οδευτική αντίληψη και σκέψη του ευεργέτη να
δώσει πνευματικά εφόδια στους νέους του χωριού
του.

Στις επιστολές του και τη διαθήκη του, διαφαίνεται
η προσήλωσή του στα υψηλά ιδανικά της φυλής
μας. Θρησκεία - πατρίδα - οικογένεια. Στην κοινό-
τητα το μόνο που επιβάλλει την υποχρέωση "Να
τελεί κάθε χρόνο ανεξαρτήτου ημέρας την 8η Νο-
εμβρίου ημέρα θανάτου της φιλοστόργου του μη-
τρός, Ιερατικό Μνημόσυνο υπέρ ψυχικής σωτηρίας
των γονέων και προγόνων του".

Εκφράζει την πίστη του στην Ορθόδοξη Ανατολική
Εκκλησία, ζητώντας συγχώρεση από όσους τυχόν
επίκρανεν "εν αγνοία η εν γνώσει" συγχωρώντας
παράλληλα και αυτός όσους των επίκραναν εν τη
ζωή.

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ άφησε με τις νουθε-
σίες του και την ευεργεσία παρακαταθήκη και κλη-

ρονομιά στις επόμενες γενεές του χωριού μας.
Κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του

η ανιδιοτέλεια, η ευσυνειδησία, το ήθος, η προσή-
λωσή του στο καθήκον, η φιλοπατρία, η φιλανθρω-
πία και το βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα.
Προσέφερε πολλά χωρίς αντάλλαγμα και σκοπιμό-
τητες. Κληροδότησε περιουσία και ιδέες με διαχρο-
νική αξία. 

Απεβίωσε στις 9 Μαΐου 1915 σε ηλικία ογδόντα
(80)ετών, τα δε οστά του κατόπιν επιθυμίας του με-
ταφέρθηκαν από την κοινότητα στο χωριό και φυ-
λάσσονται στο οστεοφυλάκιο του Αγίου
Χαραλάμπους. Το Κληροδότημα στη Λάρισα μετά
την αντιπαροχή που δόθηκε το 1989, αποφέρει κάθε
χρόνιο ένα σεβαστό χρηματικό ποσό και μετά την
τροποποίηση της διαθήκης το 1993 μοιράζει στα
παιδιά του χωριού που σπουδάζουν και στις τρεις
βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους
όρους και την επιθυμία του ευεργέτη. Ευγνώμονες
λοιπόν προς τους γονείς τους προγόνους του και
τον ίδιο τον ΧΡΗΣΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ έχουμε ιερά
υποχρέωση να τιμούμε τη μνήμη τους, και να με-
ταλαμπαδεύσουμε στους νέους του χωριού μας το
παράδειγμα και τα αγνά αισθήματά του.

Στις 9 Αυγούστου 2015 που θα τελεστεί το καθιε-
ρωμένο κάθε χρόνο Ιερατικό Μνημόσυνο καθώς
και για τα εκατό (100) χρόνια από το θάνατό του, ας
παρευρεθούμε όλοι μας για να ενώσουμε τις δεή-
σεις μας στον πανάγαθο θεό να αναπαύσει την
ψυχή του.

Η ΜΝΗΜΗ ΑΙΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

9 MAΪΟΥ 1915 - 9 ΜΑΪΟΥ 2015
ΕΚΑΤΟ (100) ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Τριήμερη εκδρομή
του Μ.Ο.Σ. 8-9 και 

10 Μαϊου 2015 
στα Σακοπια 

Εκεί που μετρούσαμε αντίστροφα, με ανυπομονησία,
έρχεται τελικά το πρωινό της 8ης Μαΐου, όπου ξεκινά
η εκδρομή μας με σημείο συνάντησης το Άλσος Ιωαν-
νίνων. Νυσταγμένοι κάπως αλλά με τρομερή διάθεση,
αρχίσαμε τα πειράγματα μεταξύ μας, κάνοντας χρήση
ονομάτων της πολιτικής και τα "γεια σου κύριε Βαρου-
φάκη" και "καλώς την κυρία Δαμανάκη" έπαιρναν και
έδιναν προκαλώντας θετική διάθεση που ακολούθησε
καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου μας.

Μετά τη στάση στα Γρεβενά, όπου επιβιβάστηκε η
αγαπητή μας Ράνια, ακολούθησε η στάση στο τελωνείο
Νίκης της Φλώρινας και εν συνεχεία η πρώτη μας
εξόρμηση εκτός συνόρων, στα Μπίτολα ή

ΠΑΣΧΑ 
ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 10ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 8

Γράφει : ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Γράφει η ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΡΥΣ. ΜΕΜΟΥ Καλό καλοκαίρι
Καλές διακοπές

στο Βρυσοχώρι

Να την προβάλλ' η Πασχαλιά
ξανθή χρυσοντημένη

και με λουλούδια εδώ κι εκεί
χίλια φιλιά σκορπάει

ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
Πάσχα, η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Γιορτή

της χαράς, της αγάπης, της ελπίδας, της ανάστασης.
Για τους ορθόδοξους χριστιανούς αναμφίβολα είναι η με-

γαλύτερη γιορτή γιατί ο Υιός του Θεού οδηγείται ακούσια
στα "Άγια πάθει", σταυρώνεται, θανατώνεται και ανασταί-
νεται για να σώσει το ανθρώπινο γένος από τα "δεσμά της
αμαρτίας".



Ηοικογένεια Ντανίκα -
Νούτσου έχει μία συ-
νεχή παρουσία στο

χωριό μας τουλάχιστον 300 χρό-
νια. Η παράδοση αλλά και η
μνήμη μελών της οικογένειας
λέει πως κάποιος μακρινός πρό-
γονος ήρθε στο χωριό μας, από
την ελληνόφωνη περιοχή της Αλ-
βανίας και συγκεκριμένα από το
χωριό Δίβρη γύρω στο 1700.
Αυτός ο μακρινός πρόγονος
έφερε το επίθετο ΝΤΑΝΙΚΑΣ.

Έτσι ήταν γνωστή η οικογένεια
και ως τα μέσα του 19ου αιώνα.

Ο πρώτος γνωστός γενάρχης
της οικογένειας που γεννήθηκε
γύρω στο 1800 ήταν ο ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΣ. Δεν είναι γνωστά τα ονό-
ματα των γονέων του, ούτε το
όνομα της γυναίκας του. Αδερφή
του Απόστολου ήταν η ΣΤΑΜΑ-
ΤΙΑ.

Η Σταματία παντρεύτηκε τον
γιατρό Αθανάσιο Χατζή - Τριαντα-
φύλλου και ήταν η μητέρα του
ευεργέτη μας Χρήστου Αθανα-
σιάδη.

Ο Απόστολος είχε έναν γιο το
Νίκο. Αν είχε και κόρες δεν είναι
γνωστό.

Ο Νίκος, γνωστός στο χωριό ως
ΝΤΑΪΝΙΚΟΣ είχε τέσσερα  παιδιά:
τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ (Τόλας) (1866....)
τον ΑΝΤΩΝΗ (1870...) που όλοι
έλεγαν πως ήταν ο ωραιότερος
άντρας της εποχής του τον ΔΗ-
ΜΗΤΡΗ (1872-..................) και τη
ΧΑΪΔΩ.

Τα τρία αγόρια πολιτογραφήθη-
καν με το επίθετο "ΝΟΥΤΣΟΣ".
Παντρεύτηκαν τις σχετικά πλού-

σιες μοναχοκόρες του χωριού
και πήγαν εσώγαμπροι στα σπίτια
τους. Η Χαϊδω παντρεύτηκε τον
Χριστόδουλο Τράμμα. Απόκτησε
έναν γιο το ΓΙΑΝΝΗ που σκοτώ-
θηκε στη Μ. Ασία το 1920.

Μετά το θάνατο του Γιάννη πού-
λησε ότι είχε στο χωριό και έφυγε
για την Ανατολική Θράκη όπου

ήταν εγκατεστημένος ο άνδρας
της. Και εκεί πέθανε.

Ο Απόστολος, ο Αντώνης και ο
Δημήτρης στις αρχές του 2ού
αιώνα φεύγουν από το χωριό και
πηγαίνουν στην Ξεχασμένη της
Βέροιας, ενώ οι οικογένειές τους
μένουν στο χωριό. Αργότερα τα
τρία αδέρφια χωρίζουν. Ο Από-

στολος και ο Αντώνης πηγαίνουν
στο Γιδά και ο Δημήτρης στο Κε-
φαλοχώρι. Μαζί τους παίρνουν
και τα αγόρια των οικογενειών
τους, ενώ οι κοπέλες παντρεύον-
ται στο χωριό και μένουν εκεί.
Μόνο η Δέσποινα Αντ. Νούτσου
ακολουθεί τον άνδρα της και εγ-
καθίσταται στα Τρίκαλα Ημαθίας

και η Σταματία Απ. Νούτσου εγ-
καθίσταται στο Γιδά. Μετά τον εμ-
φύλιο έφυγαν και οι οικογένειες.
Έμεινε στο χωριό η γυναίκα του
Απόστολου Νούτσου η Δέσποινα,
γνωστή ως Τσαλ Τόλα. Η Δέ-
σποινα πέθανε το 1963. Σήμερα οι
απόγονοι του Απόστολου ζούνε
στην Αρμενία, στη Δράμα, στη

Θεσσαλονίκη, στα Γιάννινα, στην
Καβάλα, στο Βρυσοχώρι, στις
ΗΠΑ και στην Ολλανδία. Οι από-
γονοι του Αντώνη ζούνε στη Βέ-
ροια, στο Γιδά, στις ΗΠΑ, στα
Γιάννινα και στο Βρυσοχώρι. Και
οι απόγονοι του Δημήτρη στη
Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στη
Σύρο ο Δημήτρης Απ. Νούτσος
με την οικογένειά του. Τα μέλη
των οικογενειών Νούτσου διατη-
ρούν στενούς δεσμούς με το
χωριό και το επισκέπτονται
συχνά. Φροντίζουν και συντη-
ρούν σπίτια όπως ο κ. Κώστας Β.
Νούτσος και η αδερφή του Δέ-
σποινα, το σπίτι το οποίο κληρο-
νόμησαν από τον αείμνηστο
πατέρα τους Βάϊο που ζούσε στο
Λουτρό Ημαθίας. Ο Βάϊος το
έκτισε με κόπο, μεράκι και αγάπη
και περνούσε σ' αυτό τα καλοκαί-
ρια σχεδόν ως το θάνατό του.
Τώρα αναπαύεται στο κοιμητήρι
του χωριού αφού αυτή ήταν η τε-
λευταία του επιθυμία. Τα παιδιά
του την σεβάστηκαν και την
πραγματοποίησαν. Στολίδι στο
κέντρο του χωριού είναι το σπίτι
της κ. Δέσποινας Απ. Νούτσου -
Γιαννούση και μάλιστα με "ταυτό-
τητα", αφού με καλαίσθητη πινα-
κίδα στον ομπορό, πληροφορεί
τους περαστικούς πως είναι
"κάσα αλ Νούτσου". Τεράστιο σε
όγκο είναι και το παλιό αρχοντικό
της οικογένειες του αείμνηστου
Δημ. Ν. Νούτσου, που ο γιος του
Απόστολος το ανακαίνισε, το συν-
τήρησε, το έσωσε από τη φθορά
του χρόνου και το παρέδωσε
στους κληρονόμους του.

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2015 “Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 2σελ.

ΣΤΑΜΑΤΙΑ (1810-..)
Αθανάσιος Χατζής - Τριανταφύλλου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΑΝΙΚΑΣ
(1800-...)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
(1835 - 1915)

ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΝΙΚΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ
(1866-...)

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΥΤΣΟΣ
(1870-...)

ΧΡΥΣΩ ΚΑΣΑΒΕΤΗ

ΧΑΪΔΩ
ΠΑΠΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ

(1897-...)
ΧΑΪΔΩ ΚΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΪΟΣ (1930-2014) 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝ. 

ΚΥΡΑΤΣΗ

ΑΝΤΩΝΗΣ
(1925 - 2000)

ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΥΤΖΗ

ΚΩΣΤΑΣ
ΛΑΟΥΡΑ PAGNINI

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΒΑΪΟΣ ΣΑΡΑ

ΚΩΣΤΑΣ (1907)

ΠΕΘΑΝΕ ΜΙΚΡΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΜΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΥΤΣΟΣ (1872-...) 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΡΟΙΠΟΥ

ΧΑΪΔΩ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΤΡΑΜΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΝΗ

ΜΠΟΪΚΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΟΣ
ΣΕΡΓΙΑΝΗ ΤΖΙΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΕΛΓΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΖΕΦΡΥ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ
Σκοτώθηκε στη
Μ. Ασία το 1920

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Γράφει η Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΤΑΝΙΚΑ - ΝΟΥΤΣΟΥ

Ο Απόστολος
Νικολάου 
Νούτσος με  
την κόρη του
Σταματία
Νούτσου Τράμμα
και την εγγονή
του Χρύσω
Τράμμα και τον
γαμβρό του
Μιχάλη Τράμα. 
Αλεξάνδρεια
(Γιδάς1931)

το γεν. δεντρ. στη σελ. 3 το γεν. δεντρ. στη σελ. 3

το γεν. δεντρ. γράφτηκε στο Φ. 54
το γεν. δεντρ. γράφτηκε στο Φ. 62
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1872-...)
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΡΙΠΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
(1911-2003)
ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

ΑΝ. ΜΠΙΔΕΡΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗ

ΜΑΤΙΝΑ

ΦΩΦΗ

ΝΙΚΟΣ
(1914-...)

ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΑΣΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΕΜΨΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΝΑΥΣΙΚΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΤΙΝΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ
(1909-2007)

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΡΤΕΜΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΦΛΩΡΑ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΥΘ. ΠΑΝΤΙΣΗΣ
ΔΗΜ. ΜΠΙΡΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ

ΦΑΝΗ

ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΣ

ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
(1905-1975)

ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΠΕΛΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΕΛΛΗ ΚΑΤΡΑΝΑ

ΣΤΕΛΛΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΜΠΟΥΘΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΙΟΣ

ΑΓΛΑΪΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ 
ΦΑΣΙΤΣΑΣ

ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(1916- 2002)

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ

ΝΙΚΟΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΤΣΙΜΑΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΔΕΛΛΗΣ

ΝΙΚΟΣ (1897-...)
ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

Μ. ΠΑΣΧΑΛΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΝΑΣΤ.

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΓΔΑ ΜΥΛΩΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΕΛΕΝΗ 

ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Θεσσαλονίκη 1950. Ο Απόστολος Αντ. 
Νούτσος με τη σύζυγό του Μαρία Μπέκα -
Νούτσου και την κόρη τους Δέσποινα

Βρυσοχώρι Ιανουάριος 1945. 
Ο Θανάσης Αντ. Νούτσος και η Σταματία 
Αντ. Εξάρχου την ημέρα του γάμου τους. 
Η νύφη φοράει μόνο το βέλος (Ζ’ βόνου) γιατί
το νυφικό λόγω του χιονιού δεν έφτασε έγκαιρα
στο Βρυσοχώρι

Οικογένεια Δημητρίου Νικολ. Νούτσου. 
Ορθιοι οι γιοί τους Απόστολος (Τολίκας) 
Αντώνης και Νίκος

ΑΝΤΩΝΗΣ(1870-1937)
ΧΡΥΣΩ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ

το γεν. δεντρ. γράφτηκε στο Φ. 41
το γεν. δεντρ. γράφτηκε στο Φ. 74
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ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και Ορειβατικού
Συλλόγου, ανακοινώνει ότι κατόπιν αποφάσεως των μελών του
Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Κυ-
ριακή 3 Αυγούστου 2014 στα γραφεία του Συλλόγου, αποφασί-
στηκε ομόφωνα το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής να
γιορτάζεται από το 2015 μία (1) ημέρα στις 26 Ιουλίου κάθε
χρόνο. Το πρόγραμμα του πανηγυριού έχει ως εξής:

Κυριακή 26 Ιουλίου 2015
Το πρωί πανηγυρική θεία λειτουργία στο εξωκλήσι της Αγίας

Παρασκευής και επισκέψεις στα σπίτια του πέρα μαχαλά.
Ώρα 9 μ.μ. έναρξη παραδοσιακού γλεντιού στην κεντρική πλα-

τεία με την κομπανία του ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ και ΝΙΚΟΥ ΝΟΥΣΗ.
Ο χορός ελεύθερος.

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015
Εορτή του Αγίου Παντελεήμονος. Εκκλησιασμός στο εξωκλήσι

της Αγίας Παρασκευής.
Τρίτη 28 Ιουλίου 2015
Όσοι επιθυμούν ημερήσια εκδρομή στις μαγευτικές τοποθεσίες

της Μαγούλας και της Μπάλτας.
Ο Μ.Ο.Σ. προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους σε ένα ευρύτερο

αντάμωμα στο Βρυσοχώρι για να τονώσουμε το πανηγύρι και
να απολαύσουμε γνήσιο και παραδοσιακό γλέντι.

Είναι καιρός να δώσουμε προτεραιότητα στο πανηγύρι και να
γίνει σημείο αναφοράς και πόλος έλξεως για τους απανταχού
Βρυσοχωρίτες.

Η ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας (Αριθ. φύλ. 90 σελ.5),
είχαμε αναφερθεί με λεπτομέρεια για την έκδοση της Λαχειοφόρου
Αγοράς του Συλλόγου για να καλυφθούν τα έξοδα του πανηγυριού της
Αγίας Παρασκευής. Οι λαχνοί κυκλοφορούν και η τιμή ενός εκάστου
είναι δύο (2) ευρώ. Μέχρι σήμερα η ανταπόκριση από τους απανταχού
Βρυσοχωρίτες ΔΥΣΤΥΧΩΣ είναι πολύ μικρή. Καταλαβαίνουμε τις οικο-
νομικές δυσκολίες της εποχής, πλην όμως έχουμε ιερά υποχρέωση
να διατηρήσουμε όσο είναι δυνατόν τα ήθη και έθιμα που μας κληρο-
νόμησαν οι πρόγονοί μας.

Ας ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ όλοι μαζί μια τελευταία προσπάθεια να προμη-
θευτούμε λαχνούς. Όσοι από τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φί-
λους επιθυμούν να βοηθήσουν στη διάθεση των Λαχνών να
επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Όσοι δεν μπορέσουν να διαθέσουν όλους τους λαχνούς, τους αδιά-
θετους και τα στελέχη θα πρέπει να τους επιστρέψουν έως 20 Ιουλίου
2015 καθ' όσον η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είμαστε
βέβαιοι πως όλοι μας θα ανταποκριθούμε στο κάλεσμα αυτό του Δ.Σ.

ΚΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ

24η ΓΙΟΡΤΗ 
ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και ορει-
βατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου, ανακοινώνει ότι η
«24η Γιορτή της πίτας» θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 22 Αυγούστου 2015 στην κεντρική πλατεία
του χωριού. Η «Γιορτή της πίτας» είναι μια σημαντική
πολιτιστική εκδήλωση του χωριού μας, με ευρύτερη
αποδοχή, αναγνώριση και απήχηση στην περιοχή των
χωριών του Ζαγορίου, της Λάκκας Αώου και του
Νομού γενικότερα. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης πε-
ριλαμβάνει:

• Από ώρα 5 το απόγευμα θα συγκεντρωθούν οι
πίτες στην αίθουσα του Συλλόγου.

• Ώρα έναρξης της εκδήλωσης 8 μ.μ.
• Χαιρετισμοί
• Εμφάνιση χορευτικού ομίλου του Συλλόγου
• Απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων και δώρων

στις γυναίκες που θα προσφέρουν τις πίτες.
• Αναμνηστικές φωτογραφίες, κλήρωση για την τυ-

χερή νοικοκυρά της βραδιάς, χορός γυναικών
• Παραδοσιακό Βρυσοχωρίτικο γλέντι. Οι Βρυσοχω-

ρίτισσες νοικοκυρές, στις οποίες είναι αφιερωμένη η
«Γιορτή της πίτας», καλούνται και φέτος να αναδεί-
ξουν το ζήλο, το μεράκι, και τη δεξιοτεχνία που διαθέ-
τουν, προσφέροντας τις γνωστές νόστιμες και
ευωδιαστές Βρυσοχωρίτικες πίτες. Το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου, προσκαλεί συγχωριανούς
και φίλους το Σάββατο 22 Αυγούστου 2015 στο Βρυ-
σοχώρι, για να γευτούν παραδοσιακές Βρυσοχωρίτι-
κες πίτες, να χορέψουν και να γλεντήσουν με την
κομπανία του Σταύρου Ντέρου και Νίκου Νούση. Ευ-
πρόσδεκτες είναι οι πίτες από νοικοκυρές γειτονικών
χωριών και άλλων περιοχών.

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και Ορειβατι-

κού Συλλόγου Βρυσοχωρίου, ανακοινώνει στους φίλους
της πεζοπορίας και της ορειβασίας, ότι κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες πορείες-
αναβάσεις.

Σάββατο 1η Αυγούστου 2015
Πορεία στις δύο μονότοξες πέτρινες γέφυρες (Άγιο Νικό-

λαο-Άγιο Σπυρίδωνα μικρή γέφυρα, μεγάλη γέφυρα. Άγιο
Μηνά και επιστροφή.

Διαδρομή εύκολη, προσιτή σε όλες τις ηλικίες.
Διάρκεια μετάβασης και επιστροφής περίπου τρεις (3)

ώρες με αρκετή ξεκούραση.
Ώρα αναχώρησης από Άγιο Νικόλαο 08.00.
Κυριακή 30 Αυγούστου 2015
Η καθιερωμένη πορεία προς Τσουκαρόσια στο μονοπάτι

"Γιάννης Τσουμάνης", αφιερωμένη στη μνήμη του αδικο-
χαμένου παλικαριού. Πρόκειται για διαδρομή εύκολη και
προσιτή σε όλες τις ηλικίες και αξίζει να περπατήσει κανείς
το γνώριμο μονοπάτι και να απολαύσει τη μαγεία του Βρυ-
σοχωρίτικου τοπίου και της Λάκκας Αώου.

Ώρα αναχώρησης από πλατεία Εξάρχου 08.00.
Ο Μ.Ο.Σ. προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους να συμ-

μετέχουν σε αυτές τις πορείες.
Να τιμήσουμε τον αδικοχαμένο νέο ορειβάτη και μέλος

του Συλλόγου και να γνωρίσουνε οι νέοι τις ομορφιές της
ορειβασίας, της φύσης και τα μονοπάτια του χωριού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ως εξουσιοδοτη-
μένος εκπρόσωπος των κατοίκων του χωριού, προχώρησε
και φέτος στην ενοικίαση ιδιοτήτων αγροκτημάτων που χω-
ρίζονται σε δύο ζώνες με τις ακόλουθες προσφορές. 

Α. Ενοικίασε την Α' ζώνη (Παναγία κατούνιστα) στους
κτηνοτρόφους Ναστούλη Ελευθέριο από το Κατσανόπουλο
Πρέβεζας και Τριανταφύλλου Γεώργιο από το Ηλιοχώρι
για τη βοσκή αιγοπροβάτων αντί μισθώματος 2.000,00
ευρώ, οι κτηνοτρόφοι εγκαταστάθηκαν στη ζώνη ενοικιά-
σεως με τα ποίμνια τους από αρχές Ιουνίου.

Β. Ενοικίασε την Β' ζώνη (Σιάνιστα-Μπάλτα-Αλάκο κ.λ.π.
στον κτηνοτρόφο Ιωάννου Βασίλειο από Κοκινιά Θεσπρω-
τίας για τη βοσκή αγελάδων έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 αντί
μισθώματος 2.200,00 ευρώ. Ο κτηνοτρόφος εγκαταστάθηκε
στη ζώνη ενοικιάσεως από αρχές Ιουνίου.

Το Δ.Σ. παρά την οικονομική κρίση και την έλλειψη κτη-
νοτρόφων κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενοι-
κιάσει τις παραπάνω ζώνες και να εξασφαλίσει κάποια
έσοδα για τις ανάγκες του χωριού. Τα χρήματα (σύνολο
4.200 ευρώ) θα διατεθούν όπως αποφασίσει η Γενική Συ-
νέλευση του Συλλόγου και των κατοίκων που θα πραγμα-
τοποιηθεί την Κυριακή 1 Αυγούστου 2015 στο
Βρυσοχώρι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και ορει-
βατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου προσκαλεί τα  Μέλη
του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Αυγούστου και
ώρα 19.00 στα Γραφεία του Συλλόγου στο Βρυσο-
χώρι με θέματα ημερήσιας διάταξης.
• Απολογισμός δραστηριοτήτων δευτέρου έτους της
θητείας.
• Συζήτηση-διατύπωση προτάσεων
• Διάθεση χρημάτων από ενοικίαση ιδιοκτητών βο-
σκότοπων.

Η παρουσία όλων των μελών του Συλλόγου είναι
απαραίτητη για να συζητηθούν ευρύτερα όλα τα θέ-
ματα και να ληφθούν σωστές αποφάσεις.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Επιμέλεια:  ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και Ορειβατικού Συλλό-
γου αποφάσισε και φέτος να πραγματοποιήσει ημερήσια εκδρομή την
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015 στην Κέρκυρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- Κυριακή ώρα 7.00 αναχώρηση από Γιάννενα (ΑΛΣΟΣ)
- Ώρα 8.30 αναχώρηση με φέρυ-μποτ από Ηγουμενίτσα
-Ώρα 10.00 περίπου άφιξη στην Κέρκυρα
-Καφέ στην πλατεία Ληστών - Προσκύνημα στον Άγιο Σπυρίδωνα
-Επίσκεψη στο Κανόνι - Αχίλλειο - Μουσείο
-Μεσημεριανό γεύμα
-Επιστροφή για Γιάννενα
Τιμή: Είκοσι (20) ευρώ το άτομο.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Εισιτήριο-Λεωφορείο-Φέρυ μποτ.
Δηλώσεις συμμετοχής έως 10 Σεπτεμβρίου 2015 στον πρόεδρο του

Μ.Ο.Σ. κ. Ευθύμιο Πουποβίνη.
Τηλ. 2651064927 - 2653022771
κιν. 6979322848

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 8-9 ΚΑΙ 10 ΜΑΪΟΥ 2015 (ΣΚΟΠΙΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ)

Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 η Περι-
φέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με το
Δήμο Ιωαννιτών και τις Υπηρεσίες Αι-
μοδοσίας του Πανεπιστημιακού & Γε-
νικού Νοσοκομείου «Γ. Χατζηκώστα»
βράβευσε Συλλόγους και Φορείς αιμο-
δοσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων. Ανάμεσα
στους συλλόγους βραβεύτηκε και ο
ΜΟΣ Βρυσοχωρίου για την προσφορά
του στην εθελοντική αιμοδοσία. 

Την απονομή της τιμητικής διάκρισης
την έκανε στον σύλλογο μας ο Δ/κτης
του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Χατζη-
κώστα» και συγχωριανός μας Λάμπρος
Γεωργόπουλος.

Να θυμίσουμε στους φίλους και συγ-
χωριανούς μας ότι η Τράπεζα Αίματος
του Συλλόγου μας άρχισε να λειτουργεί
από τις 11/12/1993 με το όνομα «ΜΟΣ
Βρυσοχωρίου».

Κατά την διάρκεια αυτών των χρό-

νων δόθηκαν εθελοντικά συνολικά 195
φιάλες Αίματος και πραγματοποιήθη-
καν 201 καλύψεις (υπάρχει έλλειμα 6
φιαλών) για τις ανάγκες των μελών του
Συλλόγου, των συγχωριανών μας και
των φίλων του χωριού μας. 

Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύλλογο
μας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε
οποιοδήποτε Αιμοδοτικό Κέντρο της
χώρας, στο όνομα της Τράπεζας του
Συλλόγου και κατόπιν να ειδοποιηθεί ο
Σύλλογο μας, ώστε να επιβεβαιωθεί η
κάλυψη, στα τηλ.: 

Κων. Τσιομίδη-6979334373, Αθ. Δη-
μητράκη-6946317507 & Αδ. Καπράν-
τζιο- 6946120178.

Θα θέλαμε να τονίσουμε την σημασία
της διατήρησης της Τράπεζας Αίματος
αλλά και την προσπάθεια όλων μας να
ενισχύσουμε αυτήν την ανθρωπιστική
προσπάθεια.

1. Πουποβίνης Ευθύμιος
2. Πουποβίνη Χαϊδούλα
3. Τσιομίδης Κωνσταντίνος
4. Βασιλείου - Τσιομίδου Σταυρούλα
5. Τσιομίδου Κων. Νικολίνα
6. Σιαμπίρης Απόστολος
7. Ζηκοπούλου - Σιαμπίρη Αφροδίτη
8. Σιαμπίρη Σταματία
9. Νότης Δημοσθένης
10. Νότη Σουλτάνα
11. Κασσαβέτη Χαρίκλεια
12. Σιαμπίρης Κωνσταντίνος
13. Σιαμπίρης Κ. Ιωάννης
14. Σιαμπίρη Ελισσάβετ

15. Μπλήντα Βαρβάρα
16. Βακάρου Αλκμήνη
17. Κορέτας Λεωνίδας
18. Κορέτας Απόλλων
19. Κορέτα Ζανέτα
20. Γεωργοπούλου-Οικονόμου Ευτυχία
21. Καραγιαννόπουλος Αθανάσιος
22. Καραγιαννοπούλου Περσεφώνη
23. Κουνάβου Δέσποινα
24. Κουνάβου-Σμπόνοια Μαρία
25. Δημητράκης Αναστάσιος
26. Δημητράκη Αντωνία
27. Τσιομίδου Ευτέρπη
28. Μπάρκα-Καραγιαννοπούλου

Ευανθία
29. Μπάρκα Δέσποινα
30. Μπάρκα Κατερίνα
31. Δρομπολιανούδη-

Καραγιαννοπούλου Βασιλική
32. Τάτση Στέλλα
33. Τάτσης Γεώργιος
34. Κασσαβέτη Σπυριδούλα
35. Κασσαβέτη-Παππά Ευαγγελία
36. Μέμος Χρυσόστομος
37. Μέμου Χρ. Σταματία
38. Τζούμα-Τσιομίδου Μαρία
39. Τζούμα Ελένη
40. Καπράντζιου Άννα

41. Παπαδόπουλος Ιωάννης
42. Παπαδοπούλου-Μπίρη Σταματία
43. Σφέτκου-Μπίρη Ελευθερία
44. Κουνάβου Ουρανία
45. Μηλωνάς Νικόλαος 
46. Μηλωνά Αναστασία 
πεθεροί Μάριου Αν. Δημητράκη
47. Λάμπρη Σοφία 

(φίλη Ευτυχίας Οικονόμου)
48. Σγούρου-Μήτση Βασιλική 

(φίλη Βρυσοχωρίου)
49. Μουρελά Ευδοξία 

(νονά Μαρίας Πουποβίνη από
Λαμία)

-Η ΑΓΑΠΗ βρίσκεται πέρα από το πρέπει. Το
πρέπει την περιορίζει. Η αγάπη βρίσκεται στην
άβυσσο της καρδιάς και στην απεραντοσύνη
της θάλασσας.

- Η ΑΓΑΠΗ δεν είναι το ΕΓΩ. Είναι το ΕΜΕΙΣ.
Είναι το "πάν εν παντί"

-Η ΑΓΑΠΗ δεν είναι περίσταση. Είναι της
ψυχής Ανάσταση και της ειρήνης επανάσταση.

-ΑΓΑΠΗ: Μια παρέμβαση θεού στα ντέρτια
των ανθρώπων.

-Χρέος της θρησκείας είναι να οδηγεί την
ΑΓΑΠΗ διότι εάν δεν υπάρχει ΑΓΑΠΗ δεν
υπάρχει θρησκεία.

-Τίποτε δεν αγάπησα σαν την ΑΓΑΠΗ.
-Τίποτε δεν αρνήθηκα σαν την ΑΓΑΠΗ.
-Πότε θα συγγενέψουμε με την ΑΓΑΠΗ;
-Το χρήμα πόρτες ανοίγει. Η ΑΓΑΠΗ καρδιές.

-Θα μπορούσα να απαρνηθώ ακόμη και τον
ίδιο τον Θεό, αν μου ζητούσε μέτρο στην
ΑΓΑΠΗ.

-ΑΓΑΠΗ κρύψου, τρύπωσε όπου μπορείς.
Έρχεται βαρυχείμωνο. Δεν ακούς τα τραγούδια
των πυραύλων και των τουφεκιών.

Τις απόψεις μας τις χάρισε η ξεναγός μας
ΑΝΙΤΑ GORGEVIC από τα BIΤOLA στην τριή-
μερη εκδρομή του Μ.Ο.Σ. στα Σκόπια - Αλβα-
νία. 

Η ANITA BITOLIANA όπως αποκαλούσε τον
εαυτό της ήταν απολαυστική πέρα από άριστη
ξεναγός. 

Είχε αστείρευτο χιούμορ με ανέκδοτα κλπ.
Μας υποσχέθηκε πως θα μας στείλει και άλλα
ωραία τέτοια κείμενα. 

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ.

Κωνσταντίνος Τσιομίδης,
Λάμπρος Γεωργόπουλος 
(Διοικητής Χατζηκώστα), 
Αθανάσιος Δημητράκης

Επιμέλεια:  ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ



Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2015 “Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 6 σελ.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Λόγω πολλών θρησκευτικών εορτών και
πανηγύρεων, οι εκκλησιαστικές επιτροπές
των χωριών Βρυσοχωρίου - Ηλιοχωρίου και
Σκαμνελίου, με το ζήλο και την καλή διάθεση
του Ιερέα μας, πατέρα ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ,
συνέταξαν το ακόλουθο πρόγραμμα θείων
λειτουργιών έτσι ώστε και τα τρία χωριά να
εξυπηρετηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
Δευτέρα 1-6-2015 Αγίου Πνεύματος Αγία
Τριάδα Βρυσοχώρι
Κυριακή 7-6-2015 Ηλιοχώρι
Κυριακή 14-6-2015 Σκαμνέλι
Σάββατο 20-6-2015 Εξωκκλήσι Αγίου Τρύ-
φωνα Βρυσοχώρι
Κυριακή 21-6-2015 Σκαμνέλι

Κυριακή 28-6-2015 Ηλιοχώρι
Δευτέρα 29-6-2015 Πέτρου και Παύλου
Σκαμνέλι

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
Σάββατο 4-7-2015 Βρυσοχώρι Μνημό-
συνο
Κυριακή 5-7-2015 Σκαμνέλι
Σάββατο 11-7-2015 Ηλιοχώρι
Κυριακή 12-7-2015 Άγιος Αθανάσιος
Βρυσοχώρι
Κυριακή 19-7-2015 Σκαμνέλι
Δευτέρα 20-7-2015 Προφήτης Ηλίας
Ηλιοχώρι
Κυριακή 26-7-2015 Αγίας Παρασκευής
Σκαμνέλι
Κυριακή 26-7-2015 Αγίας Παρασκευής
αναζήτηση Ιερέα Βρυσοχώρι
Δευτέρα 27-7-2015 Αγίου Παντελεή-
μονα Βρυσοχώρι

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015
Σάββατο 1-8-2015 Σκαμνέλι
Κυριακή 2-8-2015 Ηλιοχώρι
Πέμπτη 6-8-2015 Μεταμόρφωση Σωτήρος
Ηλιοχώρι
Σάββατο 8-8-2015 Άγιος Μηνάς Βρυσο-
χώρι
Κυριακή 9-8-2015 Μνημόσυνο Ευεργέτη
Χρήστου Αθανασιάδη
Βρυσοχώρι
Σάββατο 15-8-2015 Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου κοινή θεία λειτουργία Άνω Παναγία Βρυ-
σοχώρι - Ηλιοχώρι
Κυριακή 16-8-2015 Σκαμνέλι
Σάββατο 22-8-2015 Ηλιοχώρι
Κυριακή 23-8-2015 Άγιος Νικόλαος Βρυ-
σοχώρι
Σάββατο 29-8-2015 Άγιος Γεώργιος η Αγία

Τριάδα Βρυσοχώρι
Κυριακή 30-8-2015 Άγιος Δημήτριος
Ηλιοχώρι

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Κυριακή 6-9-2015 Σκαμνέλι
Τρίτη 8-9-2015 Γέννηση Θεοτόκου Κάτω
Παναγία Βρυσοχώρι
Κυριακή 13-9-2015 Ηλιοχώρι
Δευτέρα 14-9-2015 Ύψωσις Τιμίου 
Σταυρού Σκαμνέλι
Κυριακή 20-9-2015 Βρυσοχώρι
Κυριακή 27-9-2015 Ηλιοχώρι
Παρατήρηση: Το πρόγραμμα, λόγω εκτά-
κτων περιπτώσεων, μπορεί να τροποποι-
ηθεί.

Η πορεία των εργασιών 
αναστύλωσης του

Ι. Ναού Αγίου 
Χαραλάμπους

Όπως είναι γνωστόν σ' όλους μας, η προσπάθεια ανα-
στύλωσης του Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους, άρχισε εδώ και
20 χρόνια περίπου. Μέχρι τώρα έχουν τελειώσει πάρα
πολλές εργασίες από τις προβλεπόμενες. Απομένει η
πλακόστρωση του δαπέδου του Ναού, το πάτωμα στο γυ-
ναικονίτη, το βάψιμο, καθώς και η διαμόρφωση του αύ-
λιου χώρου, τα οποία έχει αναλάβει η Περιφέρεια
Ηπείρου.

Εμείς σαν Εκκλησιαστική Επιτροπή και χωριό γενικό-
τερα πρέπει να αναλάβουμε την επανατοποθέτηση του
τέμπλου, την κατασκευή στασιδίων, αναλογίων, καντι-
λίων και λοιπών εκκλησιαστικών αντικειμένων ώστε ο
Ναός αυτός να καταστεί πλήρης λειτουργικός.

Για το σκοπό αυτό απαιτούνται αρκετά χρήματα. Παρά
τις οικονομικές δυσκολίες που περνάμε όλοι μας, τα αι-
σθήματα  αγάπης για το χωριό μας και για τον Άγιο Χα-
ράλαμπο ειδικότερα θα υπερισχύσουν και από το
υστέρημά του ο καθένας μας θα προσφέρει ότι μπορεί.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή έχει ανοίξει λογαριασμό
Δωρεών για τον Άγιο Χαράλαμπο Βρυσοχωρίου, έτσι
ώστε οι ευρισκόμενοι εκτός Βρυσοχωρίου και Ιωαννί-
νων να μπορούν να εξυπηρετούνται. Ο Αριθμός Λογα-
ριασμού είναι 359/001102-93 στην Εθνική Τράπεζα.
Δικαιούχος Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Παρακαλούνται όσοι συγχωριανοί

έχουν να πραγματοποιήσουν διάφορα
μυστήρια (μνημόσυνα κλπ) να επι¬κοινω-
νούν έγκαιρα με την εκκλησιαστική επι-
τροπή για τον αντίστοιχο προγραμματισμό
καθ' όσον ο Ιερέας μας εξυπηρετεί τρία
(3) χωριά.

ΘΕΡΜΗ 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε θερμά τους συγχωριανούς και φίλους
που επιθυμούν να κάνουν δωρεά σε κάποια εκκλησία να
επικοινωνούν με την Εκκλησιαστική Επιτροπή, διότι σε
πολλές εκκλησίες υπάρχουν αρκετά Ίδια είδη που πλεο-
νάζουν (καντήλια - εικόνες κλπ). Για τον I. Ν. Αγίου Χα-
ραλάμπους αυτό που προέχει είναι να συγκεντρω¬θούν
χρήματα για την επανατοποθέτηση του τέμπλου και για
στασίδια καθ' όσον υπάρχουν τα υπόλοιπα είδη από κτί-
σεως του Ι.Ν.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Εν όψει καλοκαιριού για αποφυγή πυρκαγιών τα μηχανήματα του Δήμου και της
Περιφέρειας Ηπείρου είχαν καθαρίσει τον δασικό δρόμο που οδηγεί στο Μονα-
στήρι της Αγίας Τριάδος. Ο χώρος είχε προετοιμαστεί και η εκκλησία και όλα ήταν
έτοιμα για τη θεία λειτουργία την 1η Ιουνίου.

Μια δυνατή νεροποντή την παραμονή και ένα θλιβερό γεγονός (1-6-15 κηδεία
Χαρίκλειας - Τσιομίδη) ακυρώθηκε το πανηγύρι.

Η θεία λειτουργία πραγματοποιήθηκε στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου και μετά τη λει-
τουργία η Εκκλησιαστική Επιτροπή προσέφερε όπως το έθιμο ορίζει στους εκ-
κλησιαζόμενους λουκούμι και ούζο.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή εκτός απροόπτου προγραμμάτισε για το Σάββατο 29
Αυγούστου να πραγματοποιηθεί η θεία λειτουργία στο Μοναστήρι μας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Από 1 Ιουνίου έως 27 Σεπτεμβρίου 2015

ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ;
Αναδημοσίευση από την ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ

Επιμέλεια Γ. Κ. Βακάρος

Ο Πύρρος (318-272 π.Χ.)
υπήρξε βασιλιάς της Ηπείρου,
έξυπνος, δραστήριος και τρο-
μερά φιλόδοξος.

Δεξί του χέρι στις διπλωματι-
κές του υποθέσεις είχε τον πε-
ρίφημο ρήτορα της εποχής του
τον Κινέα.

Ο Κινέας δεν συμφωνούσε
με την επιμονή του Πύρρου να
κατακτήσει πάση θυσία την
Ιταλία. Γι' αυτό και του έλεγε
προκειμένου να αποτρέψει το
παράλογο αυτό εγχείρημα:

-Τί σκέπτεσαι να κάνεις Βα-
σιλιά μου, αν νικήσεις τους
Ρωμαίους;

-Θα κατακτήσω την Σικελία.
-Και μετά, τί θα κάνεις;
-Θα περάσω στην Αφρική για

να την κατακτήσω κι αυτήν.
-Και ύστερα;
-Ύστερα θα ησυχάσουμε,

απολαμβάνοντας τα αγαθά της

ειρήνης.
-Και γιατί δεν αρχίζεις από

τώρα να απολαμβάνεις την
ανάπαυση, που με τόσο αίμα
προσπαθείς να κερδίσεις;...!
(Απάντηση καμία).

Τελικά ο Πύρρος είχε άδοξο
τέλος. Σκοτώθηκε στο Άργος
από ένα κεραμίδι, που έριξε
από ψηλά μία γυναίκα.

Από τότε πέρασαν 23 αιώνες.
Αλλά η νοοτροπία των ανθρώ-
πων δεν άλλαξε!

Επικρατεί ο ίδιος παραλογι-
σμός στις επιδιώξεις μας για
απόκτηση και διαχείριση επι-
γείων αγαθών, δηλαδή πραγ-
μάτων με ημερομηνία λήξεως.

Να πως περιγράφει αυτήν
την κατάσταση ο απόστολος Ιά-
κωβος στην Καθολική του Επι-
στολή.

"Από πού προέρχονται οι πό-
λεμοι και οι μάχες μεταξύ σας;

Δεν προέρχονται από την
επιθυμία των ηδονών, που
διεξάγουν πόλεμο μέσα σας;

Επιθυμείτε κάτι και δεν το
έχετε και για να το αποκτήσετε,
φονεύετε και ζηλεύετε. Και
όμως δεν μπορείτε να το επι-
τύχετε. Μάχεσθε και πολεμάτε
και δεν αποκτάτε αυτό που
επιδιώκετε, γιατί δεν το ζητάτε
από τον Θεό.

Ζητάτε κάτι και δεν το παίρ-
νετε γιατί το ζητάτε με σκοπό
την ικανοποίηση των παθών
σας" (Ιάκ. 4, 1-3).

Πραγματικά, οι άνθρωποι
είναι πάντα οι ίδιοι. Και ο μεν
Πύρρος έχει το ελαφρυντικό
ότι έζησε τριακόσια χρόνια προ
Χριστού. Εμείς όμως που συμ-
περιφερόμαστε με ανάλογο
τρόπο, όπως τόσο ανάγλυφα
τον περιγράφει ο απόστολος, τι
απολογία θα δώσουμε στον

Χριστό;
Είναι καιρός λοιπόν να ξυ-

πνήσουμε από τον ύπνο της
αμαρτίας και να αναλάβουμε
δράση πράγμα που σημαίνει:

- Έχοντας ως οδηγό μας τις
εντολές του Κυρίου, ερευ-
νούμε την συνείδησή μας για
ανακάλυψη και αποκάλυψη
των παθών μας.

- Στη συνέχεια με εργαλείο
την μετάνοια και εξομολόγηση
διορθώνουμε τις "παράλογες"
χρόνιες αμαρτωλές μας συνή-
θειες.

Σ' αυτήν την διαδικασία κατα-
λυτικό ρόλο παίζει ο ιερέας -
πνευματικός πατέρας, ο οποίος
σαν άλλος "ρήτορας Κινέας"
μας συμβουλεύει διαρκώς, και
μας δείχνει συνεχώς το πρό-
σωπο του Χριστού, ώστε να
μην παρασυρόμαστε από την
δελεαστική έλξη της αμαρτίας.
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