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ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ «ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ»
Οι δραστηριότητες του ΜΟΣ Βρυσοχωρίου είναι πάρα
πολλές, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε όλους τους
τομείς της κοινωνικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής
ζωής του χωριού μας.
Όμως η οργάνωση της «Γιορτής της πίτας» είναι η
ωραιότερη, η μαζικότερη και η πιο ενδιαφέρουσα εκδήλωση και δίκαια έχει κερδίσει την αποδοχή και αναγνώριση
ως το σημαντικότερο πολιτιστικό γεγονός του χωριού μας.
Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι η ιδέα για γιορτή
ειδικά «πίτας» ήταν πρωτοποριακή και την ακολούθησαν και
άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι.
Φέτος συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από τότε που γιορτάσαμε για πρώτη φορά τη «Γιορτή της πίτας» στο Βρυσοχώρι. Η ιδέα ανήκει στον κ. Αθανάσιο Μπούγια που το 1991
ήταν ιδιοκτήτης της ταβέρνας «ΝΕΡΑΪΔΟΒΡΥΣΗ». Οι τέσσερις μόνο πίτες τότε, η παρέα και η μουσική δημιούργησαν μία ευχάριστη ατμόσφαιρα με πολύ κέφι και πρωτότυπες εμπειρίες.
Την άλλη χρονιά ανέλαβε την οργάνωση ο ΜΟΣ Βρυσοχωρίου και από τότε η γιορτή πραγματοποιείται το πρώτο
Σάββατο του τρίτου δεκαημέρου του Αυγούστου. Η εκδήλωση πλέον ξεπέρασε τα στενά όρια του χωριού, προβλήθηκε, διαφημίστηκε και εξελίχθηκε στο πιο σημαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής του Κεντρικού Ζαγορίου.
Η γιορτή γοήτευσε τους κατοίκους του χωριού, ενθουσίασε όσους επισκέπτες γιόρτασαν μαζί μας και συγκίνησε
τους ξενιτεμένους Βρυσοχωρίτες και φίλους από κάθε περιοχή της χώρας, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο αθρόα να είναι η προσέλευση και μικρή η κεντρική πλατεία γι’ αυτή την
εκδήλωση.
Η μεγάλη επιτυχία, η δημοσιότητα και η ευρύτερη αποδοχή της οφείλεται αναμφισβήτητα στην άριστη οργάνωση από τα μέλη του Δ.Σ. του ΜΟΣ, που εργάζονται διακριτικά, μεθοδικά και αθόρυβα για την επιτυχία αυτής της βραδιάς, στις γυναίκες και στα κορίτσια του χωριού, αλλά και
σε αρκετές γυναίκες από γειτονικά χωριά και άλλες περιοχές, που προσφέρουν τις ευωδιαστές, νόστιμες και καλοψημένες πίτες.
Η πίτα έχει ιστορία και παράδοση στο χωριό μας, στην

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Μ.Ο.Σ.
ΟΛΥΜΠΙΑ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Γράφει ο Λάμπρος Τάτσης

ευρύτερη περιοχή του Ζαγορίου και ίσως σε ολόκληρη την
Ελλάδα. Αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα στο Βρυσοχωρίτικο τραπέζι. Στο γιορτινό, στο πένθιμο, κυρίως στο καθημερινό έχει πάντα την πρώτη θέση και οι πίτες είναι συνήθεια και τρόπος ζωής.
Με πίτες μεγάλωσαν γενιές και γενιές και η μνήμη μας
έχει καταγράψει στις σελίδες της πεντανόστιμες τυρόπιτες, λαχανόπιτες, κολοκυθόπιτες, πίτες ντι ουσκάτε, (χειμωνιάτικες πίτες με στεγνά από το καλοκαίρι λάχανα), πίτες ντι λάπτε (γαλατόπιτες, βινίτες, κρεμμυδόπιτες, αυγόπιτες, τραχνόπιτες, ρυζόπιτες, όλες καλοψημένες στη γάστρα και μοσχομυρωδάτες. Όλες με αέρινα φύλλα κατασκευασμένα με δεξιοτεχνία, με μεράκι, έμπνευση και φαντασία για την καλύτερη ποιότητα και την άριστη εμφάνιση.
Αυτή η παραδοσιακή συνήθεια και τέχνη μεταδίδεται
από τις παλιότερες νοικοκυρές στις νεότερες και με αφορμή γη «γιορτή της πίτας» ακόμα και πολύ νεαρές δεσποινίδες προσπαθούν να δημιουργήσουν τη δική τους πίτα, να
την προσφέρουν και να είναι μάλιστα και η καλύτερη.
Βέβαια ο ΜΟΣ ποτέ δεν μπήκε στη λογική να αξιολογήσει και να βραβεύσει κάποια πίτα. Όλες είναι πρώτες και
όλες βαθμολογούνται με άριστα. Μόνο που για να ευχαριστήσει τις κυρίες και τις δεσποινίδες οι οποίες προσφέρουν
τις πίτες, χαρίζει στην κάθε μία από ένα μικρό αναμνηστικό δώρο.
Ακόμη, με κλήρο προσφέρει ένα καλύτερο δώρο σε μία
γυναίκα, που θεωρείται και είναι, η τυχερή γυναίκα της βραδιάς. Εξ άλλου, οι γυναίκες είναι και τα τιμώμενα πρόσωπα και αυτές κρατώντας το δώρο, φωτογραφίζονται για
ανάμνηση. Έπειτα σχηματίζουν μια σειρά, που γίνεται σιγά
– σιγά κύκλος και αρχίζουν το χορό.
Η βραδιά είναι ξεχωριστή. Η γιορτή είναι αφιερωμένη
στην πίτα που διαχρονικά αποτελούσε το βασικό είδος της
διατροφικής μας κουλτούρας, αλλά και στη βρυσοχωρίτισσα γυναίκα που ποτέ δεν κουράστηκε να επινοεί τρόπους
για να ευχαριστήσει τους δικούς της και τους καλεσμένους
στο τραπέζι της.
Κι απόψε όλοι είναι καλεσμένοι. Όλοι πρέπει να γευτούν
τις πίτες, να διασκεδάσουν, να χαρούν τη βραδιά και να φύγουν ευχαριστημένοι από την πλατεία.

Καλό Καλοκαίρι
Ευχάριστες διακοπές

Στις 7 Μαΐου 2011 πραγματοποιήθηκε η
προγραμματισμένη διήμερη εκδρομή του Μ.Ο.Σ.
Βρυσοχωρίου στην Πελοπόννησο. Η συμμετοχή
των χωριανών και φίλων του Βρυσοχωρίου ήταν
πολυπληθής με παρουσία πενήντα -50 ατόμων.
Η αναχώρησή μας όπως πάντα από το ΄Αλσος
με θαυμάσιο καιρό σε μια ευχάριστη διαδρομή.
Περάσαμε την παράκαμψη Φιλιππιάδας και ΄Αρταςκομμάτι της Ιόνιας μέχρι διασταύρωση για Κομπότι
΄Αρτας-πατρίδα του συνιδρυτή της Φιλικής
Εταιρείας Νικόλαου Σκουφά. Πρώτη στάση στον
΄Αγιο Στέφανο, μετά τη Λίμνη Αμβρακία για λίγο
ξεμούδιασμα με δυο γουλιές καφέ. Ξανά στην Ιόνια
μέχρι τη διασταύρωση για το Αιτωλικό όπου πήραμε
την παλιά Εθνική και βρεθήκαμε στη γέφυρα ΡίουΑντιρρίου. Θαυμάσαμε για δεύτερη φορά την
ομορφιά και το μεγαλείο της.
Μέσα από τον περιφερειακό της Πάτρας
αφήνοντας αριστερά μας τo Παναχαικό, πιάσαμε
τον κάμπο της Αχαΐας. Ένας πλούσιος κάμπος
και μια δεύτερη ολιγόλεπτη στάση. Ο δρόμος για
Πύργο-Ολυμπία μακρύς, περνώντας από ΛεχαινάΓαστούνη- Αμαλιάδα, δεξιά μας ο Πύργος του
παλιού νομού Ηλείας.
Κατευθυνθήκαμε

προς

την

Ολυμπία

που
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Οι χωριανοί να χαίρονται για την επιτυχία της γιορτής και
οι επισκέπτες να διηγούνται τις εντυπώσεις τους κι έτσι να
γίνεται καλύτερη προβολή και διαφήμιση του χωριού μας.
Είναι αλήθεια πως οι επισκέπτες είναι όλο και περισσότεροι κάθε χρόνο. Είναι ένα αντάμωμα χωριανών και φίλων
απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό ακόμη, που ενισχύει
την επαφή και την επικοινωνία, αναπτύσσει σχέσεις και δεσμούς γνωριμίας και φιλίας, προβάλλει και διαφημίζει το
χωριό μας.
Το μοίρασμα της πίτας γίνεται με τάξη, ευγένεια και ευπρέπεια από τις κοπέλες του χορευτικού και τη διακριτική βοήθεια των γυναικών, μελών του ΜΟΣ, έτσι ώστε όλοι οι
επισκέπτες να εξυπηρετηθούν και σε κάθε τραπέζι να σερβιριστεί ανάλογη ποσότητα και διαφορετική ποικιλία πίτας.
Είναι αξιοσημείωτη η προθυμία και η συλλογική συμμετοχή στην όλη διαδικασία της οργάνωσης της γιορτής.
Αυτό φέρνει στην επιφάνεια έναν παλιό θεσμό που υπήρχε
στο χωριό μας. Είναι η αλληλοβοήθεια και η προσφορά στο
σύνολο που εκφραζόταν με πολλούς τρόπους. Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει τη συνοχή της μικρής μας κοινωνίας,
ειδικά σήμερα που ο ατομισμός είναι κυρίαρχη ιδεολογία.
Η «Γιορτή της πίτας» συνδυάζεται και με την εμφάνιση
του χορευτικού μας ομίλου. Αγόρια και κορίτσια ντυμένα
με αυθεντικές παραδοσιακές φορεσιές, χορεύουν με ρυθμό και χάρη, ζαγορίσιους, ηπειρώτικους και άλλους ελληνικούς χορούς και η ωραία εμφάνιση αποσπά κάθε χρόνο
επαινετικά σχόλια και θερμά χειροκροτήματα.
Ακολουθεί το παραδοσιακό βρυσοχωρίτικο γλέντι, με
κομπανία λαϊκών οργάνων, ως τις πρωινές ώρες.
Ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας αυτής της γιορτής οφείλεται βέβαια και στους χορηγούς, ιδιώτες, πρώην Δήμο Τύμφης και πρώην Τοπική – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που ενίσχυσαν οικονομικά την προσπάθεια του
ΜΟΣ για την καλύτερη οργάνωση.
Σε όλους οφείλουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» και ευελπιστούμε ότι και μελλοντικά θα ενισχύουν αυτή την όμορφη
και πρωτότυπη εκδήλωση.
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Γράφει ο Γιώργος Κ. Βακάρος
Μας αξίωσε ο Θεός κι εφέτος να γιορτάσουμε αγαπητοί μου συγχωριανοί και φίλοι του χωριού μας μέσα
στην καρδιά της άνοιξης, το Άγιο Πάσχα, την μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Τη γιορτή της χαράς, της αγάπης, της ελπίδας, της ανάστασης.
Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκίνησε με το πανάρχαιο έθιμο του χωριού μας το «Θέσχουρε» δηλαδή Θεός σχωρέστον. Το έθιμο αυτό που χάνεται μέσα στα χρόνια
της ύπαρξης του χωριού μας, κάθε χρόνο όλα τα παιδιά του χωριού μαζεύονται στον Άγιο Χαράλαμπο το
απόγευμα της Μ. Δευτέρας, Μ. Τρίτης και Μ. Τετάρτης και ένα από αυτά φωνάζει με δυνατή και μακρόσυρτη φωνή όλα τα ονοματεπώνυμα που είναι γραμμένα σε ειδικό βιβλίο των αρρένων συγχωριανών μας
που έχουν πεθάνει. Χτυπά πένθημα τρεις φορές η
καμπάνα και όλα μαζί δυνατά και μακρόσυρτα «Θέσχουρε». Το πρώτο όνομα που απαγγέλεται είναι του
Μάντη Διαμάντη. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος δεν
γνωρίζουμε. Η παράδοση θέλει το έθιμο να καθιερώθηκε στους ιδρυτές του χωριού και τους ευεργέτες τότε
των εκκλησιών των σχολείων κ.λ.π., όπως επίσης δεν
γνωρίζουμε γιατί μνημονεύονται μόνον οι άρρενες.

Ο πλάτανος,
η Τσιέλα και
η Τσουκαρόσια
περιμένουν

Τη Μ. Πέμπτη το πρωί τα παιδιά με το καλαθάκι
περνούν από όλα τα σπίτια του χωριού μαζεύοντας
άσπρα αυγά και φιλοδωρήματα για τον κόπο τους λέγοντας στους οικοδεσπότες μπαίνοντας στην αυλή
τη λέξη «Θέσχουρε».
Την Μ. Τετάρτη το απόγευμα ο ιερέας της Ενορίας
μας ετέλεσε το Άγιο Ευχέλαιο στο οποίο πήραν μέρος
όλοι οι κάτοικοι που ήταν στο χωριό.
Την Μ. Πέμπτη το βραδάκι στα 12 Ευαγγέλια η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου γέμισε από κόσμο που
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑ
προικοσύμφωνο του 1877 (κώδικας κοινότητας
σελ. 72) και σ’ ένα ενοικιαστήριο βοσκοτόπων
που βρήκα στο αρχείο του πατέρα μου.

Ο τελευταίος άνθρωπος που έφερε το επίθετο ΠΑΠΑΜΙΧΑΣ ήταν ο γιος του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ο
ΣΤΕΡΓΙΟΣ. Σήμερα κανείς δεν φέρει αυτό το επίθετο, αν και πολλές οικογένειες του χωριού μας
έλκουν την καταγωγή από την οικογένεια Παπαμίχα.

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΣ εκτός από το
Στέργιο είχε και δύο κόρες, τη ΜΑΡΙΑ και τη
ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Η Μαρία παντρεύτηκε το Διαμα-

Το επίθετο δεν έχει ξεχαστεί. Το χρησιμοποιούμε στο χωριό ή ως τοπωνύμιο «Λα Παπαμίχα»
ή και σαν επίθετο σε απογόνους της οικογένειας,
σε μεταξύ μας συζητήσεις, όπως «Μάτα αλ Παπαμίχα, Έπα αλ Παπαμίχα» κ.λ.π.

ντή Εξάρχου – Εξαρχόπουλο και στο χωριό ήταν
γνωστή με το παρατσούκλι «πιάξα αλί Κουνάβε».
Η Δέσποινα παντρεύτηκε το Δημήτρη Μπιζιακίδη και ήταν η μητέρα μιας πολύ μεγάλης οικογένειας, όπως και η αδελφή της η Μαρία.
Το γενεαλογικό δέντρο σχηματίζεται ως εξής:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΣ

Το σπίτι της οικογένειας ήταν στην είσοδο –
έξοδο του χωριού και στον αγροτικό δρόμο που
ένωνε το χωριό με τη Μούμα και τη Σιάνιστα και
λίγο πιο πάνω από το σπίτι της οικογένειας Λένου.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Γεώργιος Μπράχας

Τις πληροφορίες για την οικογένεια, μου έδωσε η κ. Άννα Βακάρου, της οποίας η γιαγιά από
τον πατέρα της ήταν το γένος Παπαμίχα.

Οι απόγονοι στην
οικογ. Μπράχα

Ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΣ υπογράφει σ’ ένα

ΜΑΡΙΑ

Διαμαντής
Εξαρχόπουλος

ΝΙΚΟΣ

(Νταϊνίκος) Σταματία
Παρίπου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1867...
Σταματία Ν. Τράμμα

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Δημ. Μπιζιακίδης
Οι απόγονοι γράφηκαν
στην οικ. Μπιζιακίδη
αρ.φ. 69

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Πασχάλης Ν. Ηλος
(Πασχαλιώρης)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΗΤΡΟΥ ΜΠΡΑΧΑ
Τις πληροφορίες για την οικογένεια ΜΠΡΑΧΑ μου είχε δώσει η αείμνηστη Σταματία Κουνάβου Μέμου, της οποίας η γιαγιά της από τη
μητέρα της, ήταν το γένος Μπράχα.
Οι πρόγονοι της οικογένειας ΜΠΡΑΧΑ κατοικούσαν στον οικισμό «Απλιάμπτσα», γι’
αυτό η οικογένεια Μπράχα συντηρούσε και το
εξωκλήσι του Αγίου Μηνά, που ήταν κοντά
στην Απλιάμπτσα.
Όταν εγκαταστάθηκαν στο χωριό έκτισαν το
σπίτι τους εκεί που σήμερα είναι ένα μικρό οικόπεδο και βρίσκεται πίσω από το σπίτι του κ.
Γιώργου Σιαμπίρη. Το σπίτι κάηκε από τους
Γερμανούς. Πήρε και αρκετό μέρος ο δημόσιος δρόμος και το υπόλοιπο οικόπεδο ανήκει
σήμερα στους κληρονόμους της Μαρίας Ιωάννου Μπράχα – Πασχαλίδη.
Γενάρχης της οικογένειας ήταν ο ΜΗΤΡΟΣ

ΜΠΡΑΧΑΣ και δεν είναι γνωστό το όνομα της
γυναίκας του. Αυτό το ζευγάρι απόκτησε έξι
παιδιά, τρία αγόρια και τρία κορίτσια. Οι απόγονοι αυτών των παιδιών είναι πολλοί. Το επίθετο όμως το φέρει σήμερα μόνο ο Στέλιος Μπράχας υιοθετημένος γιος του Γιάννη
Μπράχα που ζει στη Βραζιλία.
Ο Γιάννης Μπράχας έζησε πολλά χρόνια
της ζωής του στα Γιάννενα και ήταν από τους
πρώτους ιδιοκτήτες ταξί της πόλης.
Ακόμη, μέλη της οικογένειας, άλλαξαν το
επίθετό τους από ΜΠΡΑΧΑΣ σε ΒΡΑΧΙΔΗΣ
όπως ο δάσκαλος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΙΔΗΣ
(1885 – 1943). Το Δημήτρη Βραχίδη τον σκότωσαν οι Γερμανοί, χωρίς κανέναν λόγο, στο
Βρυσοχώρι το 1943.
Το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας σχηματίζεται ως εξής:

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΙΔΗΣ εγγονός του Μήτρου
Μπράχα και του Στέργιου Παπαμίχα, με την κόρη
του Χρυσάνθη και τη σύζυγό του Μαρία Σταμάτη

ΜΗΤΡΟΣ ΜΠΡΑΧΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δέσποινα Στ. Παπαμίχα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΙΔΗΣ
Βασ. Βασδέκη
Μαρία Μπιζιάκη
Μαρία Σταμάτη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΡΙΑ

Κώστας Πασχαλίδης
Γενεαλ. δέντρο φυλ. 46

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Σταμ. Κυράτση
Δεν άφησαν απογόνους

Γιώργος Τάφας

ΜΑΡΙΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Χρήστος Ν. Τσιομίδης
Δεν είναι γνωστός κανένας
απόγονος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Αικ. Νικ. Πασχάλη

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σταμ. Ιωαν. Χαντόλιου

ΓΙΑΝΝΗΣ (1901-...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βασιλική Νικ. Χαντόλιου

ΜΙΧΑΛΗΣ

Μαρία Ιωαν. Μπίρη

(Λάϊστα)

Αθ. Κουνάβος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Νίκος Ευστ. Μπιζιάκης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1905-...
Δεν άφησε απογόνους

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Μαρία Αντ. Μπιδέρη

ΣΤΕΛΙΟΣ

ζει στη Βραζιλία

ΧΡΥΣΑΦΩ

Νίκος Νότης

ΧΡΥΣΩ

Νίκος Κυρτσάλης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αντώνης Κουνάβος

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Νίκος Μέμος

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Μιχάλης Ιωαν. Σιαμπίρης

ΧΑΪΔΩ

Δημ. Τσιουμάνης

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 				
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

														
															
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 3-4-2011
			
Προς
			
Τον Δήμο Ζαγορίου
			
Δημ. Ενότητα Τύμφης

«Εργασίες που πρέπει να γίνουν άμεσα»
Εν όψει των εορτών του Πάσχα σας γνωρίζω
κάποιες εργασίες που είναι απαραίτητες να
γίνουν στα χωριά.
1ον Να γεμίσουν οι λακκούβες που υπάρχουν
αρκετές στο δρόμο από Γυφτόκαμπο προς
Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι και Λάϊστα.
Το γέμισμα μπορεί να γίνει προσωρινά με
ψυχρή άσφαλτο ή ακόμη με αμμοχάλικο.
2ον Οι πλατείες και οι κεντρικοί δρόμοι θέλουν
καθάρισμα καθώς λόγω του Φθινοπώρου και του
Χειμώνα είναι γεμάτοι σκουπίδια. Παράκληση
όπως το καθάρισμα να γίνεται κατόπιν
συνεννοήσεως με τον τοπικό εκπρόσωπο.
3ον Οι Κοινοτικές τουαλέτες θέλουν
τουλάχιστον για τις ημέρες του Πάσχα να
καθαρίζονται τακτικά και καθημερινά.
4ον Πρέπει να αντικατασταθούν οι καμένες
λάμπες του κοινοτικού φωτισμού στους δρόμους
και τις πλατείες.
5ον Πάνω από το Ηλιοχώρι στον δρόμο προς
Βρυσοχώρι και στην θέση Κοντογιάννη έχει
δημιουργηθεί καθίζηση στο κάτω μέρος και
υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
6ον Στον δρόμο από Βρυσοχώρι προς
Παλαιοσέλι, υπάρχουν πολλές καταπτώσεις και
πέτρες στο οδόστρωμα που κάνουν δύσκολη
την διέλευση καθώς τις ημέρες του Πάσχα
αναμένεται η κίνηση να είναι αυξημένη από και
προς.
Παράκληση για δικές σας ενέργειες.
Ο εκπρόσωπος
Απόστολος Σιαμπίρης

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
(προς τον κ. Δήμαρχο Δήμου Ζαγορίου)
κ. Δήμαρχε,
Εν όψει των εορτών του Πάσχα είχε αρχίσει
σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου η επισκευή
του ασφαλτοτάπητα, λόγω των δυσμενών
καιρικών φαινομένων του χειμώνα (λακκούβες,
καταπτώσεις, κ.λ.π.).
Την Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου πληροφορηθήκαμε
από τον εκπρόσωπο της τοπικής μας κοινότητας
ότι οι λακκούβες από το Σκαμνέλι προς Βρυσοχώρι
δεν θα καλυφθούν καθ’ όσον το εργοστάσιο
παραγωγής ασφάλτου σταμάτησε να λειτουργεί
λόγω εορτών του Πάσχα. Το εν λόγω πρόβλημα
το είχε επισημάνει κατ’ επανάληψη και με γραπτή
επιστολή ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας.
Έτσι δεν έγινε καμία παρέμβαση από το
Σκαμνέλι έως το χωριό μας, με αποτέλεσμα την
έντονη διαμαρτυρία των διερχομένων με Ι.Χ.
ντόπιων και ξένων επισκεπτών τις ημέρες του
Πάσχα.
Θα μπορούσαν να καλυφθούν έστω και
πρόχειρα με ένα αυτοκίνητο χαλίκι για την
καλύτερη διακίνηση των αυτοκινήτων, πλην όμως
δεν έγινε καμία παρέμβαση και οι λακκούβες
παραμένουν έως και σήμερα.
Ίσως θα πρέπει τα αρμόδια όργανά σας να
είναι πιο προσεκτικοί σε τέτοια ζητήματα διότι
δεν μπορεί όλοι οι δρόμοι να έχουν επισκευαστεί
και τα χωριά μας να αισθάνονται απομονωμένα
(Βρυσοχώρι – Ηλιοχώρι – Λάϊστα). Επίσης σας
πληροφορούμε ότι πριν από πέντε χρόνια σε
συνεργασία του τότε Δήμου Τύμφης και της Ν.Α.Ι.
καθαρίστηκαν τα κλαδιά σε όλο το οδικό δίκτυο
από Σκαμνέλι έως Βρυσοχώρι τα οποία εμπόδιζαν
την ορατότητα και εγκυμονούσαν κινδύνους
ατυχήματος. Σήμερα η ορατότητα σε πολλά
σημεία είναι μηδενική, οι λακκούβες και τα κλαδιά
εγκυμονούν κινδύνους ατυχήματος και μάλιστα
ενόψει καλοκαιριού που η κίνηση είναι αυξημένη.
Σας παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ’
όψιν της διαμαρτυρίες μας και να προβείτε στις
ανάλογες ενέργειες.
Οι κάτοικοι του Βρυσοχωρίου

Επιμέλεια: Απόστολος Σιαμπίρης
Ευθύμιος Πουποβίνης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Τοπική Κοινότητα δόθηκε στη δημοσιότητα από το Δήμο Ζαγορίου
η οικονομική κατάσταση των πρώην Δήμων και κοινοτήτων την 31 Δεκεμβρίου 2010 ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Συνεχιζόμενα έργα – οφειλές από ίδια έσοδα
Λοιπές υποχρεώσεις (δάνεια – κατασχέσεις)
Αποθεματικό στις 31-12-2010
Εισπράξεις πρώτου τριμήνου 2011 από βεβαιώσεις 2010
Σύνολο υποχρεώσεων από ίδια έσοδα

497.932,71
0
291,99
27.799,00
469.871,72 (43,65%)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΒΟΥΣΑΣ
Συνεχιζόμενα έργα – οφειλές από ίδια έσοδα
Λοιπές υποχρεώσεις (δάνεια – κατασχέσεις)
Αποθεματικό στις 31-12-2010
Εισπράξεις πρώτου τριμήνου 2011 από βεβαιώσεις 2010
Σύνολο υποχρεώσεων από ίδια έσοδα

118.960,42
92.631,60
46.620,31
62,64
211.592,02 (19,65%)

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Συνεχιζόμενα έργα – οφειλές από ίδια έσοδα
Λοιπές υποχρεώσεις (δάνεια – κατασχέσεις)
Αποθεματικό στις 31-12-2010
Εισπράξεις πρώτου τριμήνου 2011 από βεβαιώσεις 2010
Σύνολο υποχρεώσεων από ίδια έσοδα

256.725,18
0
66.547,00
42.508,78
147.669,40 (13,71%)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΙΓΚΟΥ
Συνεχιζόμενα έργα – οφειλές από ίδια έσοδα
Λοιπές υποχρεώσεις (δάνεια – κατασχέσεις)
Αποθεματικό στις 31-12-2010
Εισπράξεις πρώτου τριμήνου 2011 από βεβαιώσεις 2010
Σύνολο υποχρεώσεων από ίδια έσοδα

267.744,42
0
65.814,00
319
201.611,42 (18,72%)

ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΦΗΣ
Συνεχιζόμενα έργα – οφειλές από ίδια έσοδα
Λοιπές υποχρεώσεις (δάνεια – κατασχέσεις)
Αποθεματικό στις 31-12-2010
Εισπράξεις πρώτου τριμήνου 2011 από βεβαιώσεις 2010
Σύνολο υποχρεώσεων από ίδια έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΝ

119.045,63
0
40.087,00
33.292,00
45.666,63 (4,24%)
1.076.411,19 ΕΥΡΩ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011

Του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Κάθε δέκα (10) χρόνια πραγματοποιείται από
την Στατιστική Υπηρεσία όλων των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απογραφή πληθυσμού και
κτιριακών εγκαταστάσεων για να αξιολογούνται
από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και να γνωρίζουν
την οικονομική κατάσταση της χώρας, την ηλικία
του πληθυσμού, το σύνολο του πληθυσμού που
κατοικεί κατά περιοχή, τις κτιριακές εγκαταστάσεις
κ.λ.π.
Την Πέμπτη 12 Μαϊου 2011 πραγματοποιήθηκε
η απογραφή στο χωριό μας και απογράφησαν
ογδόντα εννέα (89) άτομα.
Αυτό δείχνει πως το χωριό μας είναι ακόμη ένα
ζωντανό χωριό με σχετικά μικρή πτώση πληθυσμού
και με αισιοδοξία για το μέλλον.
Θα
μπορούσαμε
να
απογραφούμε
περισσότεροι βοηθώντας έτσι και το χωριό και το
δήμο γενικότερα για διεκδίκηση περισσοτέρων
κονδυλίων από το κράτος διότι οι επιχορηγήσεις
δίνονται βάσει απογραφής και όχι βάσει εκλογικών
καταλόγων.
Στην επόμενη απογραφή περισσότεροι.
Για την ιστορία
ΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ: 2001: 109 άτομα, 2011: 89 άτομα.
ΗΛΙΟΧΩΡΙ:
2001: 40 άτομα, 2011: 31 άτομα.
ΛΑΪΣΤΑ:
2001: 127 άτομα, 2011: 59 άτομα.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
Ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας
Βρυσοχωρίου που εκπροσωπεί τη Διαχειριστική
Επιτροπή
του
κληροδοτήματος
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ προσκαλεί παλαιούς και νέους
υποτρόφους του κληροδοτήματος, τους κατοίκους
και φίλους του χωριού, στο ετήσιο «Ιερατικό
μνημόσυνο» υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
ευεργέτη ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ που θα γίνει
την Κυριακή 14 Αυγούστου 2011 στον Ιερό Ναό
Αγίου Δημητρίου Βρυσοχωρίου.

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Τ.Δ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 8/6/2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Υποτρόφων Μαθητών-Φοιτητών & Μετ/κών
Σχολικού Έτους 2010-2011
Ο Εκπρόσωπος του Τ.Δ. Βρυσοχωρίου, σαν
Δ Ε του Κλη/τος Χρ. Αθανασιάδη συνέταξε την
κατάσταση των υπότροφων Μαθητών-Φοιτητών και
Μετ/κων Σχολ. Έτους 2010-2011 σύμφωνα με τα
δικαιολογητικά που υπέβαλαν.
Α. Μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου
1) Μπάρκας Δημήτριος του Ηλία, Β’ Τάξη
Γυμνασίου
2) Δράκος Ιωάννης του Βασιλείου, Γ’ Τάξη
Λυκείου
3) Καραγιαννοπούλου Γεωργία του Αποστόλου,
Γ’ Τάξη Λυκείου
4) Κιτσαρά Ναταλία του Ανέστη, Α’ Τάξη Λυκείου
5) Κουνάβος Μιλτιάδης του Δημητρίου, Γ’ Τάξη
Λυκείου
Β. Φοιτητές-Σπουδαστές ΑΕΙ-ΤΕΙ & Μετ/κά
1) Εξαρχοπούλου Αναστασία του Αδαμαντίου,
Γεωπ/κή Σχολή Θεσσαλονίκης
2) Εξάρχου Χάιδω του Αντωνίου, Φιλοσοφική
Σχολή Αθηνών
3) Κουνάβου Στεργιανή του Δημητρίου, Ιατρική
Σχολή Ιωαννίνων
4) Κουρή Χριστίνα του Σπυρίδωνα, Φυσική Σχολή
Ιωαννίνων
5) Κουνάβος Αδαμάντιος του Δημητρίου,
Μαθηματική Σχολή Ιωαννίνων
6) Τσιομίδη Γεωργία του Κων/νου, Τμήμα
Νηπιαγωγών Φλώρινας
7) Τσιομίδη Νικολίνα του Κων/νου, Θεολογική
Σχολή Θεσσαλονίκης
8) Στυλίδου Καλλιόπη του Σωκράτη, ΤΕΙ
Λογοθεραπείας Ιωαννίνων
9) Βακάρος Χρήστος του Γεωργίου, Μετ/κό
Heriot watt Σκωτίας.
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ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου, ανακοινώνει στους φίλους της πεζοπορίας και της ορειβασίας ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες πορείες – αναβάσεις.
Α’ Σάββατο 23 Ιουλίου 2011
Θα πραγματοποιηθεί πορεία στους καταρράκτες του Ηλιοχωρίου.
Πρόκειται για ένα θαύμα της φύσης, σε μια μικρή εύκολη, ευχάριστη και προσιτή διαδρομή σε
όλες τις ηλικίες. Ώρα αναχώρησης από το Βρυσοχώρι με Ι.Χ. έως Ηλιοχώρι 07.00 π.μ.
Β’ Σάββατο 30 Ιουλίου 2011
Πορεία από Βρυσοχώρι, Αγία Παρασκευή, καταρράκτες Βαλντιαλάσκα, Ακάρπινο, Βρύση Χρύσως.
Διαδρομή εύκολη, προσιτή σε όλες τις ηλικίες. Ώρα αναχώρησης από Αγία Παρασκευή 08.00
π.μ.
Γ’ Σάββατο 13 Αυγούστου 2011
Θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία στο
μονοπάτι «Γιάννης Τσουμάνης» αφιερωμένη στη
μνήμη του αδικοχαμένου παλικαριού. Πρόκειται για
διαδρομή εύκολη και προσιτή σε όλες τις ηλικίες
και αξίζει να περπατήσει κανείς το γνώριμο μονοπάτι προς Τσουκαρόσια και να απολαύσει τη μαγεία του Βρυσοχωρίτικου τοπίου και της Λάκκας
Αώου.
Ο Μ.Ο.Σ. προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους
να συμμετέχουν στις παραπάνω πορείες
Α. Για να τιμήσουμε τον αδικοχαμένο νέο ορειβάτη και μέλος του Συλλόγου
Β. Για να γνωρίσουν και οι νέοι τις ομορφιές
της ορειβασίας και της φύσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Δ.Σ. του Μορφωτικού και Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου προσκαλεί τα μέλη του στην
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Ιουλίου 2011 και ώρα
18.00 στα γραφεία του Συλλόγου στο Βρυσοχώρι
με θέματα ημερήσιας διάταξης:
- Απολογισμός δραστηριοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου για το πρώτο έτος της θητείας του.
- Συζήτηση – Διατύπωση προτάσεων.
- Διάθεση χρημάτων από την ενοικίαση ιδιόκτητων βοσκοτόπων έτους 2012.
- Αποφάσεις.
Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να παραβρεθούν στη
Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη του Συλλόγου και
οι χωριανοί για να συζητηθούν διεξοδικά όλα τα θέματα που αφορούν το σύλλογο και το χωριό και να
ληφθούν σωστές και αντιπροσωπευτικές αποφάσεις.

		

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανακοινώνει ότι στις 26,27 και 28 Ιουλίου 2010 θα πραγματοποιηθεί στο Βρυσοχώρι το ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Το τριήμερο πρόγραμμα
του Πανηγυριού έχει ως ακολούθως
Τρίτη 26 Ιουλίου 2010
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 πλατεία με την εμφάνιση του χορευτικού ομίλου του χωριού, παρουσιάζοντας αντιπροσωπευτικούς χορούς της Ηπείρου.
Τετάρτη 27 Ιουλίου 2010
Το πρωί εορτή του Αγίου Παντελεήμονος, Εκκλησιασμός στο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής. Ώρα
9μ.μ. Απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων στους επιτυχόντες μαθητές στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας κατά
το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 που κατάγονται από το
Βρυσοχώρι και τον κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΩΝ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ για
την κοινωνική προσφορά του, διατηρώντας το μοναδικό καφενείο - ψησταριά στο χωριό τα σαράντα χρόνια.
Πέμπτη 28 Ιουλίου 2010
Ομαδική εκδρομή στις μαγευτικές τοποθεσία της
Μαγούλας και την Μπάλτας και το μεσημέρι υπαίθριο
γεύμα και παραδοσιακό Βρυσωρίτικο γλέντι κάτω από
τις οξιές και δίπλα από την κρυστάλλινη πηγή της Μαγούλας.
Ο ΜΟΣ, προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους σ’ένα ευρύτερο αντάμωμα στο Βρυσοχώρι, για να τονώσουμε το πανηγύρι μας και να απολαύσουμε με γνήσιο και αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι με την κομπανία
του ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ και ΝΙΚΟΥ ΝΟΥΣΗ.
Είναι καιρός να δώσουμε προτεραιότητα στο πανηγύρι, για να γίνει ξανά σημείο αναφοράς και πόλος
έλξης για τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ως εκπρόσωπος των κατοίκων του χωριού, προχώρησε
και φέτος στην ενοικίαση των ιδιόκτητων Βοσκοτόπων που χωρίζονται σε δύο ζώνες με τις ακόλουθες
προσφορές.
Α: Ενοικίασε την Α: Ζώνη (Παναγία –Κατούνιστα Πρίσκος κ.λ.π.) στους κτηνοτρόφους ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ από το Κοτσανόπουλο Πρέβεζας και ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ από το Ηλιοχώρι, για τη βοσκή αιγοπροβάτων αντί μισθώματος 2.000,00 ευρώ. Οι δύο κτηνοτρόφοι εγκαταστάθηκαν με τα ποίμνια τους στη ζώνη ενοικιάσεως
από αρχάς Ιουνίου.
Β: Ενοικίασε την Β΄ Ζώνη (Σιάνιστα-ΜαγούλαΑλάκο κ.λ.π.) στον κτηνοτρόφο ΤΣΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ από το Άγιο Βλάσιο Θεσπρωτίας για τη βοσκή προβάτων αντί μισθώματος 1.500,00 ευρώ. Ο
κτηνοτρόφος εγκαταστάθηκε με το ποίμνιο του στη
ζώνη ενοικιάσεως από αρχάς Ιουνίου. Τα χρήματα από την ενοικίαση των ιδιόκτητων βοσκοτόπων,
θα διατεθούν όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και των κατοίκων που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Ιουλίου 2011 στο Βρυσοχώρι.

Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Η 20η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου, ανακοινώνει ότι η «20η Γιορτή της Πίτας» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Αυγούστου 2011 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
Λάκας Αώου και του Νομού γενικότερα.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:
- Από τις 5 το απόγευμα θα συγκεντρωθούν οι
πίτες στην αίθουσα του Συλλόγου.
- Ώρα έναρξης της εκδήλωσης 8 μ.μ.
- Χαιρετισμοί
- Εμφάνιση χορευτικού ομίλου Συλλόγου.
- Απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων και δώρων στις γυναίκες που θα προσφέρουν τις
πίτες.
- Αναμνηστικές φωτογραφίες και κλήρωση για
την τυχερή γυναίκα της βραδιάς.
- Παραδοσιακό βρυσοχωρίτικο γλέντι ως τις
πρωινές ώρες.
Οι βρυσοχωρίτισσες νοικοκυρές, στις οποίες είναι αφιερωμένη η «Γιορτή της Πίτας», καλούνται και φέτος να αναδείξουν το ζήλο, το μεράκι,
και τη δεξιοτεχνία που διαθέτουν, προσφέροντας
τις γνωστές νόστιμες και ευωδιαστές βρυσοχωρίτικες πίτες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους το Σάββατο 20
Αυγούστου 2011 στο Βρυσοχώρι, για να γευτούν παραδοσιακές βρυσοχωρίτικες πίτες, να χορέψουν και να γλεντήσουν με την κομπανία του
ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ και ΝΙΚΟΥ ΝΟΥΣΗ. Ευπρόσδεκτες είναι και πίτες από νοικοκυρές γειτονικών
χωριών και άλλων περιοχών.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Ο.Σ., βρίσκεται
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει, ότι πέρα από
τις άλλες εκδηλώσεις του Καλοκαιριού, θα πραγματοποιηθεί και φέτος για τέταρτη χρονιά «Μουσική Βραδιά» , με τη συμμετοχή Λαϊκής ορχήστρας,
μετά τη μεγάλη επιτυχία και την ευρύτερη αποδοχή
που είχε από χωριανούς, φίλους και επισκέπτες η
αντίστοιχη εκδήλωση τα προηγούμενα χρόνια.
Μια κομπανία νέων παιδιών με επικεφαλή το
συγχωριανό ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝ.ΤΣΙΟΜΙΔΗ προσφέρθηκε να μας διασκεδάσει δίνοντας μια ξεχωριστή νότα
στην κοσμική ζωή του χωριού.
Ο ΜΟΣ προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους το
Σάββατο 13 Αυγούστου 2011 και ώρα 9μ.μ. στην
Κεντρική πλατεία του χωριού, για να απολαύσουμε ένα ευχάριστο και διασκεδαστικό βράδυ, με ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια και τους μελωδικούς
ήχους του μπουζουκιού.

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
26 - 27 - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
						

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΥΦΩΝΑ
Την Κυριακή 17 Ιουλίου 2011 η Εκκλησιαστική Επιτροπή αποφάσισε να πραγματοποιηθεί μετά
από πολλά χρόνια θεία λειτουργία στο ανακαινισμένο εξωκλήσι του Αγίου Τρύφωνα.
Το πρώτο εξωκλήσι Αγίου Τρύφωνα (προστάτη των αμπελουργών) ήταν κτισμένο στο μονοπάτι
κοντά στην τοποθεσία ΣΚΑΡΒΕΝΑ όπου υπήρχαν
πολλοί αμπελώνες του χωριού, και συντηρούνταν
από την οικογένεια ΜΠΙΡΗ.

			

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Δύο ανώνυμοι συγχωριανοί μας ράψανε και
δωρίσανε στην εκκλησία του χωριού μας τρεις
παιδικές στολές (άμφια) που φοράνε τη Μ. Πέμπτη για τη φύλαξη του εσταυρωμένου. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή εκφράζει «θερμές ευχαριστίες» για τη δωρεά στους αγαπητούς μας συγχωριανούς και ευχόμαστε ο θεός να τους χαρίζει
υγεία και οικογενειακή ευτυχία.
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ΔΩΡΕΑ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του
Συλλόγου μας ο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ μας εδώρισε τον Α’ τόμο του βιβλίου με
τίτλο «ΜΑΣΤΟΡΟΙ ΧΤΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ».
Το βιβλίο είναι έργο του ιδίου και του καθηγητή ΑΡΓΥΡΗ ΠΕΤΡΟΝΩΤΗ που επί 40 χρόνια συλλέξανε πληροφορίες για τη ζωή και τα
έργα των κτιστάδων και όπως οι συγγραφείς
αναφέρουν:
«Αφιερώνεται σε όσους αποθαμένους και
ζωντανούς μαστόρους μας βοήθησαν αυτά τα
40 τελευταία χρόνια στην έρευνά μας.

Το παλιό εκκλησάκι είχε καταστραφεί.
Το 1959 έως το 1964 έγινε χάραξη για οδικό δίκτυο από Βρυσοχώρι προς Παλαιοσέλι και ο τότε
Εργολάβος – Μηχανικός κ. ΔΑΝΙΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ από τη Δίρφη Πελ/νήσου έκτισε καινούργιο εξωκλήσι στην τοποθεσία που είναι σήμερα στη
ΣΚΑΡΒΕΝΑ επί της 35ης Επαρχιακής οδού Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλλι.

Β.Π. & Α.Π.».

Είναι ένας εικονογραφημένος τόμος πολύ
προσεγμένος με μαρτυρίες μαστόρων και ανθρώπων που έζησαν αυτούς τους καλλιτέχνες
της πέτρας και τα έργα τους κοσμούν την Ελλάδα και πολλά κράτη ανά τον κόσμο.

Έγιναν τα θυρανοίξια πλην όμως δεν πρόλαβε
να ολοκληρώσει την κατασκευή του.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά τον κ. ΒΑΣΙΛΗ για
την δωρεά του και του εύχονται υγεία προσωπική και οικογενειακή και καλό κουράγιο για
την έκδοση του Β’ τόμου.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή εφέτος ολοκλήρωσε την κατασκευή του (ταβάνι – τέμπλο – αρμολόγι) και προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους να παρευρεθούν στη θεία λειτουργία τιμώντας τον Άγιο
και επιτέλους να λειτουργήσει και αυτό το εγκατελλειμένο εκκλησάκι. Μετά τη θεία λειτουργία θα
ακολουθήσει επίσκεψη – ενημέρωση από εκπρόσωπο της εταιρίας «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ Α.Ε.» σχετικά με το έργο και τη λειτουργία του νέου υδροηλεκτρικού εργοστασίου στη γέφυρα Αώου. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά:
- τον κ. ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (Βιοτεχνία
επεξεργασίας ξύλου Ηλιοχώρι) για τη δωρεά της
ξυλείας
- τον ανώνυμο (επιθυμία του) για τη δωρεά
προσφοράς εργασίας σε διάφορες εργασίες
στην εκκλησία.
Επίσης όσοι επιθυμούν να προσφέρουν κάποια δωρεά στο εξωκλήσι να επικοινωνήσουν με
την επιτροπή για να συμπληρωθούν ορισμένες
ελλείψεις.

σελ.

Το εξώφυλλο του βιβλίου

Υ.Γ.: Ο ΒΑΣΙΛΗΣ, δικηγόρος στο επάγγελμα
διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της Κοινότητας του χωριού του «Πυρσόγιαννη Κονίτσης» και πρώτος δήμαρχος του Δήμου Μαστοροχωρίων. Είναι τακτικός αναγνώστης της
εφημερίδας μας «Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»,
έχει πολλούς φίλους από το χωριό μας, επισκέφτηκε πολλές φορές το χωριό με τη σύζυγό του ΦΑΝΗ ΣΑΡΡΗ που ασχολείται με τη
φωτογράφηση και συλλογή ιστορικών στοιχείων για τους κτιστάδες των εκκλησιών μας
και των πέτρινων γεφυριών όπως ο ίδιος μας
αποκάλυψε στον Β’ τόμο θα αναφέρεται και
για την ιστορία των εκκλησιών και γεφυριών
του χωριού μας.

Ανοιξιάτικη άποψη του Βρυσοχωρίου
από τη θέση «Αυχένας Μπόργια»

σελ.
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
												
Συνέχεια από τη σελ. 1

Γράφει ο Γιώργος Κ. Βακάρος

Το πρωί της Μ. Παρασκευής οι νέες κυρίες και τα
κορίτσια του χωριού ήρθαν στην εκκλησία σαν άλλες
Μυροφόρες για να στολίσουν τον Επιτάφιο για να διαβασθούν στην συνέχεια οι Μεγάλες Ώρες της Μ. Παρασκευής που με τους υπέροχους ψαλμούς, προφητείες, αναγνώσματα, Αποστολικές περικοπές, Ευαγγέλια
και τροπάρια δημιουργούν κατάνυξη στην ψυχή μας η
οποία πλησιάζει πιο πολύ και ευκολότερα στον Θείο Δημιουργό της.
Στην συνέχεια η αποκαθήλωση που και αυτή με τα
υπέροχα ιερά αναγνώσματα μαλακώνουν την ψυχή μας
ώστε να συμμετάσχει ακόμη πιο πολύ στο θείο δράμα
και με την καμπάνα από αυτή την στιγμή να χτυπά συνεχώς πένθιμα.
Το βράδυ αργά, μιας και ο ιερέας μας έχει και την
Ενορία του διπλανού χωριού, (το Ηλιοχώρι), μαζεύτηκε όλο το χωριό καθώς και οι αγαπητοί μας φίλοι επισκέπτες στην Εκκλησία του χωριού μας τον Άγιο Δημήτριο για να ψάλουμε τα Εγκώμια και να γίνει η περιφορά του Επιταφίου.

ήρθαν από τα Γιάννενα καθώς και ξενητεμένοι μας συγχωριανοί από άλλα μέρη για να γιορτάσουν το Πάσχα
στο χωριό μας.
Η βραδιά και το περιβάλλον ήταν τέτοιο που δημιουργούσε κατάνυξη καθώς εκτυλίσσονταν το θείο δράμα και όταν μετά το 5ο Ευαγγέλιο βγήκε ο εσταυρωμένος και ακούστηκε το «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…»
ρίγος μας κατέλαβε, αναλογιζόμενοι σε ποιον βαθμό
ταπείνωσης έφτασε ο Κύριός μας, για να μπορέσουμε
εμείς να σωθούμε.

Η βραδιά υπέροχη καταπληκτική μέσα στην υπέροχη σιωπή της φύσης να ακούγονται οι υπέροχες μελωδίες των εγκωμίων όπως «Η ζωή εν τάφω…», «Άξιον
εστί…», «Αι γεννεαί αι πάσαι…», «Έραναν τον τάφο…»
και τα άλλα αυτά υπέροχα τροπάρια της Εκκλησιαστικής ποίησης που σε ανεβάζουν πνευματικά και προσεγγίζεις πιο πολύ τον Δημιουργό των πάντων.
Την άλλη ημέρα, δηλαδή το Μ. Σάββατο έγινε η Θεία
Λειτουργία του Μ. Βασιλείου για να μπορέσει να κοινωνήσει ο κόσμος μας και η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία θα γινόταν στο διπλανό χωριό, το Ηλιοχώρι. Πόσο
κατανυκτική είναι η Θεία Λειτουργία του Μ. Σαββάτου
με τα ιερά αναγνώσματα και προφητείες αλλά και πόση
χαρά μας δίνει με το «Ανάστα ο Θεός…» και με τα δαφνόφυλλα που σκορπά μέσα στον Ναό ο Ιερέας.
Αργά το βράδυ του Μ. Σαββάτου οι τρεις καμπάνες
του χωριού χτύπησαν χαρμόσυνα για την τελετή της
Αναστάσεως.
Όλοι οι κάτοικοι του χωριού καθώς και οι αγαπητοί
μας φίλοι επισκέπτες γέμισαν ασφυκτικά την Εκκλησία
του Αγίου Δημητρίου και όταν ακούστηκε το «Χριστός
Ανέστη» μια απέραντη χαρά κατέλαβε όλους μας γιατί
η ΖΩΗ νίκησε το Θάνατο.
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, το Πάσχα είναι και

Περιφορά Επιταφίου

Οικ. Ζώη Βακάρου

πρέπει να είναι η χαρά της ζωής μας.
Είναι η εορτή των εορτών όπως αναφέρει και ο Ιερός Υμνωδός, η γιορτή της αγάπης, της συγχώρεσης
και συγγνώμης, της Ελπίδας.
Ας έχουμε λοιπόν στην καρδιά μας την χαρά της
Αναστάσεως και της αγάπης, να βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας σαν δικό μας άνθρωπο, να συμμετέχουμε
στην χαρά του αλλά και στην λύπη του γιατί μόνον έτσι
θα είναι πιο ωραία και πιο ανθρώπινη η ζωή μας και θα
έχει και νόημα.
Εύχομαι να μας αξιώσει ο Θεός και του χρόνου να
συνεορτάσουμε όλοι μαζί το Πάσχα στο όμορφο χωριό
μας μακριά από το βουητό της πόλης, μέσα στην ομορφιά της φύσης, που τόση πολλή μας έδωσε ο Δημιουργός Θεός μας.
Χρόνια Πολλά άγια κι ευλογημένα.
Για την ιστορία να αναφέρω:
- Όλες τις θείες λειτουργίες ετέλεσε ο εφημέριος
της ενορίας μας πατήρ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΤΣΗΣ και
ιεροψάλτες τους κ. Γεώργιο ΚΩΝ. ΒΑΚΑΡΟ και Γεώργιο ΙΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ από το Ηλιοχώρι.
- Την Μ. Πέμπτη στο νυχτέρι για τη φύλαξη του
εσταυρωμένου παρέμειναν η κ. ΕΥΤΕΡΠΗ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ, η κ. ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ, η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ και η εγγονή της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΑΚ.
- Την Μ. Παρασκευή το πρωί οι κυρίες ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΙΑΜΠΙΡΗ, ΧΑΪΔΩ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ, ΣΤΕΛΛΑ ΤΑΤΣΗ,
ΑΘΗΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑ. ΠΑΣΧΑΛΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ, ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΛΚΜΗΝΗ ΒΑΚΑΡΟΥ, ΑΝΝΑ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΥ και οι μικρές ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΡΚΑ και ΑΛΚΜΗΝΗ ΣΤ. ΒΑΚΑΡΟΥ στόλισαν τον επιτάφιο με ανοιξιάτικα λουλούδια.
- Καταμετρήθηκαν την ημέρα του Πάσχα εκατόν είκοσι επτά (127) άτομα. Μεταξύ των επισκεπτών διακρίναμε μετά από πολλά χρόνια τον Απόστολο Βασδέκη με τη σύζυγο Ερμιόνη για πρώτη φορά Πάσχα
στο χωριό τον νεαρό ΣΤΕΡΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑ του Αντωνίου
και της Ασπασίας εγγονός της κ. Χρυσούλας Καρπούζα – Τράντη με τους φίλους του ΘΩΜΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗ, ΒΑΣΙΟ ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗ,
ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΣΙΛΟΠΟΥΛΟ, ΠΑΥΛΟ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΑΝΟ
ΚΟΚΑΡΙΔΗ και ΝΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Ακολουθία της Ανάστασης

Οικ. Ευτ. Οικονόμου, Ιωαν. Πασχάλη, Λ. Τάτση
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
												

Οικ. Αστερίου Τσουμάνη

Οικ. Λεωνίδα Κορέτα

Οικ. Αναστ. Γ. Τσιομίδη

Οικ. Δημ. Δημητράκη

Γράφει ο Γιώργος Κ. Βακάρος

Οικ. Ευθ. Πουποβίνη

Οικ. Αναστ. Δημητράκη

Οικ. Κων/νου και Αποστόλου Σιαμπίρη
Οικ. Νότη

Οικ. Ζήση Μπλήντα

Οικ. Αναστ. Αδ. Τσιομίδη

Η πολυπληθής παρέα Στέργιου Κεφάλα
στον ξενώνα της Μαριάννας Χαντόλιου

Οικ. Γ. Καραγιαννοπούλου
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
Το εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου είναι κτισμένο στο Ανατολικό μέρος του χωριού. Στην άκρη της ράχης
αγναντεύει την απεραντοσύνη των βουνών με θέα τη Βασιλίτσα, το Σμόλικα
και τις πανέμορφες κορυφές της Τύμφης.
Θεμελιώθηκε από τους κατοίκους
του οικισμού «Πρίσκος» στα πολύ –
πολύ παλιά χρόνια. Τον 19ο αιώνα τη
συντήρηση και τη φροντίδα του Αγίου
Γεωργίου είχε η οικογένεια ΦΟΥΛΙΝΑ. Το 1908 το εξωκλήσι ανακαινίστηκε από τα θεμέλιά του με τις φροντίδες
των κατοίκων του χωριού. Από τότε συντηρούνταν κατά διαστήματα είτε από
την εκκλησιαστική επιτροπή είτε από
ιδιώτες.
Τα τελευταία χρόνια το εξωκλήσι
είχε εγκαταλειφθεί και κινδύνευε να καταρρεύσει.
Το 2004, η Εκκλησιαστική Επιτροπή, που συγκροτούνταν από τους αείμνηστους Γιώργο Καραγιαννόπουλο
και Αδαμάντιο Τσιομίδη αποφάσισε,
με τη σύμφωνη γνώμη και των κατοίκων, να ανακαινίσει το εξωκλήσι. Οι ερ-

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
				

Εκείνη τη χρονιά η γιορτή του Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου γιορτάστηκε στις 24 Απριλίου. Η θεία λειτουργία
έγινε στο γραφικό εξωκλήσι, μετά από
πολλά χρόνια και με την παρουσία σχεδόν όλων των κατοίκων του χωριού, ιερουργούντος του π. Εφραίμ Ντέτσικα
ιερατικού επιτρόπου της Ι.Μ. Ιωαννίνων.
Φέτος στις 25 Απριλίου ο παπα
– Βασίλης Κωστακίτσης τέλεσε τη
θεία λειτουργία στο εξωκλήσι του ΑϊΓιώργη.
Κάτοικοι του χωριού, φίλοι και επισκέπτες, άλλοι πεζοί και άλλοι με αυτοκίνητα φτάσαμε πρωί – πρωί ως εκεί.
Μετά τη θεία λειτουργία ακολούθησαν κεράσματα από τους Γιώργηδες
και μοιράστηκε «Άρτος» από την οικογένειά μου για «χρόνια πολλά», καλή
υγεία και ευημερία του εορτάζοντος
παιδιού μου του Γιώργου. Παλιά πολ-

Του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

λές οικογένειες προσέφεραν για τον
ίδιο σκοπό «Άρτους».
Φύγαμε άλλοι με τ’ αυτοκίνητά τους
και άλλοι από το μονοπάτι που απέχει
40 περίπου λεπτά από το χωριό.
Στου «Κακάβη» τοποθεσία μ’ ένα
μεγάλο χωράφι, θυμήθηκα το χορό,
το τραγούδι, το κέφι και τα κεράσματα
που γινόταν εκεί, κάθε φορά του Αγίου
Γεωργίου και στις δεκαετίες του 1950
και 1960.
Πρώτος πάντα στο χορό ο αείμνηστος Γεώργιος Πουποβίνης ως επίτροπος της εκκλησίας.
Έπειτα κατεβαίναμε στο χωριό και
όλοι μαζί επισκεπτόμασταν τους Γιώργηδες. Πρώτη επίσκεψη στον κ. Γεώργιο Ράπτη, που το σπίτι του ήταν το
πλησιέστερο προς το εξωκλήσι. Αξέχαστες εποχές!
Ευχόμαστε και του χρόνου η χάρη
του Αγίου να μας αξιώσει να βρεθούμε
και πάλι όλοι μαζί και ακόμη περισσότεροι στο όμορφο και γραφικό εξωκλήσι.
Σταματία Τσουμάνη

Την Δευτέρα (ημέρα του Αγίου Πνεύματος) 13 Ιουνίου 2011 το χωριό μας τιμώντας το Άγιο Πνεύμα ετέλεσε Θεία λειτουργία χοροστατούντος του Ιερέα της
Ενορίας μας παπά – ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΣΤΑΚΙΤΣΗ και ιεροψάλτη τον κ. Γεώργιο ΚΩΝ.
ΒΑΚΑΡΟ στο Μοναστήρι της Αγίας Τριάδος.

γασίες ολοκληρώθηκαν το 2006.

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

Από μέρες τα σκαπτικά μηχανήματα
του Δήμου καθάρισαν το δρόμο από καταπτώσεις, οι κ. ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ και
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ διευθέτησαν τους χώρους εξωτερικά της
εκκλησίας (κοπή χόρτων, κλαριών κ.λ.π.),
η Εκκλησιαστική Επιτροπή καθάρισε και
ετοίμασε το εσωτερικό του Μοναστηριού
και την Κυριακή 12 Ιουνίου ήταν όλα έτοιμα για τη θεία λειτουργία και για το πανηγύρι, ένα έθιμο που τηρείται με θρησκευτική ευλάβεια πάνω από εκατό (100) χρόνια.
Όμως ένα ψιλόβροχο την Κυριακή το
απόγευμα και απογοήτευση σε όλους μας
καθ’ όσον και πέρυσι είχαμε το ίδιο πρόβλημα και δεν έγινε το πανηγύρι. Την Δευτέρα το πρωί μια πυκνή ομίχλη σκέπαζε το
χωριό, σημάδι πως η ημέρα θα καλυτερεύσει και δεν θα έχουμε βροχόπτωση.
Έτσι με τζιπ και αγροτικά οχήματα ξεκινήσαμε για το μεγάλο προσκύνημα. Μια
διαδρομή δώδεκα χιλιομέτρων μέσα σε
παρθένο δάσος περνώντας διαδοχικά πέντε ποταμάκια και λιγότερο της μιας ώρας
σε μια φανταστική τοποθεσία (της Γκρόνιτσας) ξεπροβάλει το μικρό εκκλησάκι, ότι
έχει απομείνει από το άλλοτε μεγάλο Μοναστήρι με τους καλογέρους, τα κελιά, τα
ζώα, τους στάβλους και τις αχυρώνες, τα
μελίσσια και τα καλλιεργημένα χωράφια.
Ο ιερέας μας, τέλεσε τη θεία λειτουργία και στον υπαίθριο χώρο τη Μικρή πα-

ράκληση.
Παραδοσιακό κέρασμα (λουκούμι,
ούζο και παγωμένο νερό του ρέματος της
Αγίας Τριάδος) από την Εκκλησιαστική
Επιτροπή.
Οι ευωδία από τα καλοψημένα εδέσματα από τη μόνιμη ξύλινη καντίνα του
ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ μας άνοιξε την όρεξη
και στο πάνω σιάδι ένα υπέροχο υπαίθριο
γεύμα με κρασί και μπύρα, συζητήσεις και
αστεία κάτω από σκιερά πανύψηλα αιωνόβια φυλλοβόλα δένδρα.
Όμως λόγω της Κυριακάτικης βροχής
μας έλλειψε η κομπανία του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΝΤΕΡΟΥ να μας ανεβάσει το κέφι.
Του χρόνου ίσως η Αγία Τριάδα θα μας
περιμένει με τα κλαρίνα όπως τόσα χρόνια
το έθιμο προστάζει.
Έτσι σιγά – σιγά τις απογευματινές
ώρες άρχισε η επιστροφή στο χωριό με
την ευχή όλων μας και του χρόνου να είμαστε παρόντες και να παρευρεθούν και άλλοι συγχωριανοί και φίλοι που για κάποιο
λόγο δεν ήταν εφέτος. Καταμετρηθήκαμε πάνω από εξήντα (60) άτομα. Ξεχωρίσαμε τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΟΥΜΑΝΗ (Δημητρό) και τον κ. ΣΤΕΡΓΙΟ ΜΙΧ. ΚΟΥΛΙΟ
με τη φίλη του ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ
από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
Η έκπληξη της ημέρας ήταν των οικογενειών ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ και
ΚΩΣΤΑ ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΥ από την Αλεξάνδρεια επιστρέφοντας από ολιγοήμερες διακοπές ήρθαν από το Μοναστήρι για ένα
ευλαβικό προσκύνημα.
Η χάρη της Αγίας Τριάδος να μας ευλογεί και σε αυτούς που προσφέρανε διαχρονικά στο Μοναστήρι και φύγαν από τη
ζωή ο Θεός να τους χαρίζει «αιώνια ανάπαυση».

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

2Οη ΓΙΟΡΤΗ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ
με την κομπανία Στ. Ντέρου - Νικ. Νούση
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Και λίγη ευθυμία
Του Κ. Κουνάβου
Το γιατί
Ρώτησαν κάποτε τον Άγγλο ποιητή Μιλτωνα γιατί ο
βασιλεύς μπορεί να στεφθεί σε ηλικία 14 ετών, ενώ για
να παντρετεί πρέπει να ‘χει συμπληρώσει τα 18 χρόνια.
Αυτό συμβαίνει, απάντηυσε ο Μίλτων, γιατί είναι πιο
εύκολο να κυβερνήσεις ένα βασίλειο, παρά μια γυναίκα.
Η γυναίκα του Μίλτωνος
Η τρίτη γυναίκα του διάσημου ποιητή Μίλτωνος, είχε
ένα δύστροπο χαρακτήρα, αλλά είχε ένα πολύ απαλό
δέρμα, ένα τόσο ωραίο ροδόχρωμο δέρμα, που χάρις σ’
αυτό συγκινούσε τους πάντες, ο δε ποιητής υπόμενε τα
ελαττώματά της.
Ένας ευγενής Γάλλος που πήγε μια μέρα επίσκεψη,
του είπε: Ω κύριε Μίλτων, η ομορφιά της γυναίκας σας
ξεχωρίζει απ’ όλες τις άλλες… έχει τη δροσερότητα του
ρόδου! Τούτο είναι αληθές, απάντησε ο ποιητής αναστενάζοντας. «Αλίμονο όμως, είμαι τόσο τυφλός και δεν αισθάνομαι παρά μόνο τα αγκάθια του.
Ο Πικασό
Με την ταχεία προέλαση των Γερμανών στη Γαλλία
ο διάσημος ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο παγιδεύτηκε στο
Παρίσι. Μια μέρα λοιπόν, ο Πικάσο εκλήθη στην Κομαντατούρα, όπου αντιμετώπισε αμέσως έναν άγριο γερμανό αξιωματικό. Είσαι ο αντιφασίστας ζωγράφος; Τον ρώτησε. Γεια! Απάντησε με ηρεμία ο Πικάσο. Πράγματι είμαι
ένας ζωγράφος.
Ο Γερμανός αξιωματικός τότε έβαλε κάτω από τη
μύτη του μια εικόνα. Ήταν ο ζωγραφικός πίνακας «Γκουέρνικα» που έδειχνε την καταστροφή που προξένησαν τα
γερμανικά αεροπλάνα στούκας στην άτυχη αυτή ιστορική πόλη κατά τον πόλεμο. Εσείς το κάνατε αυτό; Βρυχήθηκε ο Γερμανός. Όχι κύριε, απάντησε ο Πικάσο. Εσείς!
Αγκαλιασμένες
Κάποτε κάλεσαν σε μια έκθεση ζωγραφικής το Γάλλο πολιτικό Α. Μπριάν, που ήταν λεπτός χιουμορίστας.
Εκείνος είδε με ενδιαφέρον τους πίνακες. Ξαφνικά όμως
έτρεξε και σταμάτησε μπροστά σ’ ένα που παρίστανε δύο
γυναίκες αγκαλιασμένες.
Ο ζωγράφος έσπευσε τότε να του εξηγήσει: Η σύνθεση αυτή, εξοχότατε, είναι αλληγορική: συμβολίζει την ευεργεσία και την ευγνωμοσύνη. Καταλαβαίνω, αποκρίθηκε ο Μπράν. Και σε θαυμάζω. Διερωτώμαι όμως, πως τις
συνέλαβες τόσο αγκαλιασμένες, γιατί οι καημένες συναντώνται τόσο σπάνια.
Ο στρατηγός Πελοπίδας
Όταν ο στρατηγός των Θηβαίων Πελοπίδας έφευγε
κάποτε στον πόλεμο, η γυναίκα του, με δάκρυα στα μάτια
τον ικέτευε να προσέχει τη ζωή του.
Αυτή είναι μια συμβολή, απάντησε ο Πελοπίδας, που
πρέπει να τη δίνει κανείς μόνο στους απλούς στρατιώτες.
Προκειμένου όμως για τους στρατηγούς, πρέπει να τους
συνιστά κανείς να προσέχουν τη ζωή των άλλων.
Δύο όψεις
Ένας απαισιόδοξος έλεγε: Τι κρίμα! Και τα τριαντάφυλλα ακόμα έχουν αγκάθια. Κι ένας αισιόδοξος απάντησε: Τι ωραία! Και τα αγκάθια ακόμα, έχουν τριαντάφυλλα.
Καλό σόϊ
Τι θα πει ο πατέρας σου όταν μάθει πως είσαι στη φυλακή; Ρωτήστε τον! Βρίσκεται στο διπλανό κελί.
Πολύ πιο ευτυχής
Στην παρέα υπάρχει κάποιος που ασχολείται με τον
πνευματισμό. Φωνάζει, λοιπόν, όλους κοντά του και βάζει
το τραπεζάκι να μιλήσει. Μια κυρία, χήρα, ρωτάει το δύστυχο σύζυγό της που πέθανε πριν από μερικούς μήνες.
Εσύ είσαι Περικλή; Ναι εγώ είμαι,.
Είσαι ευτυχής; Απολύτως. Είσαι πιο ευτυχής απ’ όταν
ζούσες μαζί μου; Πολύ πιο ευτυχής. Που βρίσκεσαι; Το
πνεύμα. Στην κόλαση!
Αινίγματα
- Νερό με γεννά, ήλιος με τρέφει. Βασιλείς και άρχοντες με τιμούν και σαν δω τη μάνα μου πέφτω και πεθαίνω.
- Στέκομαι όταν στέκεσαι. Κινούμαι όταν κινείσαι. Αδύνατον να είμαι όπως εσύ δεν είσαι.

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ Δ.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ
Από υπ’ αριθ. 63 φύλλο της εφημερίδας μας
(σελ.11) είχαμε αρχίσει να δημοσιεύουμε πίνακες
Μαθητολογίου των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου
Βρυσοχωρίου κατά Σχολικά Έτη και τάξεις, μετά το
1950.
Πριν τη χρονολογία αυτή, δεν υπάρχουν γραπτά
στοιχεία καθ’ όσον τα αρχεία του Σχολείου και της
κοινότητας έχουν καταστραφεί στην κατοχή και
εμφύλιο πόλεμο.
Σχολικό Έτος 1961-1962
Δ/ντής
του
1/σίου
Δημοτικού
Σχολείου
Βρυσοχωρίου ο συγχωριανός δάσκαλος Γεώργιος
Στ. Οικονόμου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. Γεωργία Ιωαν. Καραγιαννοπούλου

Α΄ Τάξη

2. Θεοφάνης Στ. Βακάρος		

Α΄ Τάξη

3. Στέλλα Γεωργ. Οικονόμου		

Α΄ Τάξη

4. Σοφία Θεοδ. Εξάρχου		

Α΄ Τάξη

5. Δημήτριος Αριστ. Κουνάβος		

B΄ Τάξη

6. Γεώργιος Ευαγ. Σιαμπίρης		

B΄ Τάξη

7. Αθανάσιος Αντ. Καραγιαννόπουλος Β΄ Τάξη

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΠ’ ΤΟΝ
«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ»
Από το Βρυσοχώρι τα νέα
Μια πορεία 40 χρόνων δεν είναι λίγη για ένα
σύλλογο. Πρόκειται για το Μορφωτικό και ορειβατικό σύλλογο Βρυσοχωρίου που «το 2011 μπήκε δυναμικά στην 5η δεκαετία των δραστηριοτήτων του, της δημιουργίας και της προσφοράς στο
χωριό μας». Το γράφει η δασκάλα Ευτυχία Οικονόμου-Γεωργοπούλου στο πρωτοσέλιδο άρθρο
της εφημερίδας τους «Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»,
που ιδρύθηκε το 1993. Το ενδιαφέρον για το χωριό της αρθρογράφου και οι προβληματισμοί της είναι γνωστοί σε μας από τις πολλές συζητήσεις μαζί
της που κάναμε στο παρελθόν. Μας μετέφερε κάθε
φορά τα νέα του Βρυσοχωρίου, αλλά και τα παλιά
όπως τα κατέγραφε ο αξιόλογος δάσκαλος πατέρας της. Το σεντούκι του είναι γεμάτο από λαογραφία, από γραπτά και εικόνες. Έτσι το κείμενο μας
πληροφόρησε για περισσότερα, αλλά δεν μας ξάφνιασε. Γνωρίζαμε πολύ καλά για τις δραστηριότητες του Μ.Ο.Σ που δεν περιορίζονται το καλοκαίρι,
αλλά γίνονται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και είναι πολύ σημαντικές. Τους ευχόμαστε να τα εκατοστήσουν και να συνεχίσουν το μέχρι τώρα επιτυχημένο έργο τους.

8. Απόστολος Χρυσ. Βασδέκης		

Γ΄ Τάξη

9. Ιωάννα Μιχ. Σιαμπίρη		

Γ΄ Τάξη

10. Θεοδώρα Χρ. Βασδέκη		

Δ΄ Τάξη

11. Χρυσούλα Ι. Καραγιαννοπούλου

Δ΄ Τάξη

12. Ανθούλα Γ. Καραγιαννοπούλου

Δ΄ Τάξη

13. Αναστάσιος Ιωαν. Ρέμος		

Δ΄ Τάξη

Αναβιώνει το «Θέσχουρε»

14. Ζώτου Ιουλία			

Δ΄ Τάξη

15. Δέσποινα Αθ. Κουνάβου		

Ε΄ Τάξη

16. Ελπίδα Ιωαν. Σιαμπίρη		

Ε΄ Τάξη

Με τη στεντόρεια φωνή ενός από τα δυο εναπομείναντα παιδιά του Βρυσοχωρίου, αναβίωσε και
φέτος τη Μεγάλη εβδομάδα στο όμορφο χωριό το
έθιμο του «Θέσχουρε». Και τί είναι αυτό το έθιμο,
που το περιγράφει στο πόνημα του ο παλιός συνεργάτης του Η.Α. ο Βρυσοχωρίτης δάσκαλος Γιώργος Οικονόμου; Τις τρεις πρώτες ημέρες της Μεγάλης εβδομάδας τα παιδιά του χωριού μαζεύονταν
στο προαύλιο της εκκλησίας και ζητούσαν να συγχωρεθούν τα πεθαμένα των οικογενειών τους. Ο
ένας από αυτούς φώναζε δυνατά, ώστε να ακούγεται σε όλα τα σπίτια το όνομα εκείνου που ζητούσαν
να συγχωρεθεί η ψυχή του. Οι άλλοι μαζί του αναφωνούσαν «Θεός σχωρέστον» κραυγή που η ηχώ
της ακούγονταν «Θέσχουρε» και έτσι έμεινε. Ακόμη
αντηχεί στα αυτιά της Ευτυχίας Οικονόμου η φωνή
που ερχόταν από την εκκλησία κι εκείνη σαν παιδί
δεν μπορούσε να εξηγήσει τη συγκίνηση που διακατείχε τους μεγάλους. Πολύ αργότερα βίωσε τραγικούς θανάτους και ριγεί στο άκουσμα της φωνής.

17. Ροδάνθη Αντ. Καραγιαννοπούλου Ε΄ Τάξη
18. Χρυσόστομος Νικ. Μέμος		

Ε΄ Τάξη

19. Αχιλλέας Δημ. Μακρής		

Ε΄ Τάξη

20. Αθηνά Γεωργ. Οικονόμου		

ΣΤ΄ Τάξη

21. Αθανάσιος Θεοδ. Εξάρχου		

ΣΤ΄ Τάξη

22. Πολυζώης Στ. Βακάρος		

ΣΤ΄ Τάξη

23. Ευθύμιος Ιωαν. Πουποβίνης

ΣΤ΄ Τάξη

24. Φρειδερίκη Γ. Μάϊπα (Δίστρατο)

ΣΤ΄ Τάξη

25. Τζίμου Κρυσταλία (Ελεύθερο)

ΣΤ΄ Τάξη

Από το 1951 εγκαταστάθηκε στο χωριό μας και
λειτουργεί η Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή
(Α.Μ.Ο.Σ.) Βρυσοχωρίου που δέχονταν μαθήτριες
από την ευρύτερη περιοχή των χωριών της Λάκκας
Αώου και του Ζαγορίου και αρκετές μαθήτριες της
Α.Μ.Ο.Σ. ήταν και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου.
Υ.Γ.: Ο μαθητής ΜΑΚΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ήταν παιδί
της Διευθύντριας της Α.Μ.Ο.Σ. κ. Νίνας Μακρή.

ΛΟΥΚΙΑ ΤΖΑΛΛΑ, 19-4-2011

ΛΟΥΚΙΑ ΤΖΑΛΛΑ, Τρίτη 3-5-2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΧΩΡΙΟΥ
« ΤΟ ΝΤΟΜΠΡΙΝΟΒΟ »
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ «ΤΟ ΝΤΟΜΠΡΙΝΟΒΟ»
ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΕΙ
Την Τρίτη 16 Αυγούστου και ώρα 21:00 στην πλατεία της Τ.Κ. Ηλιοχωρίου, όπου στα
πλαίσια της Πολιτιστικής αναβάθμισης της περιοχής ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ηλιοχωρίου «Το Ντομπρίνοβο» διοργανώνει Κινηματογραφική - Φιλολογική Βραδιά και θα προβάλλει την κινηματογραφική ταινία γυρισμένη στο Ηλιοχώρι «Η τελευταία αρκούδα της Πίνδου» σκηνοθεσίας Μέμης Σπυράτου από το Ελληνικό κέντρο κινηματογράφου.
Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος
Στέργιος Τσουλάκης

CMYK
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«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Μ.Ο.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Συνέχεια από τη σελ. 1
πλησιάζαμε, πρώτο στόχο της πρώτης μέρας μας. Η
Ολυμπία που ήταν κέντρο Θρησκευτικό, Αθλητικό
του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού. Η αρχή των
Ολυμπιακών Αγώνων έγινε από τον Ηρακλή μετά
τον άθλο του –της Κόπρου του Αυγεία. Η διένεξη
Ηλείων και Πίσσας με λύση του Ηρακλή, άλλη
εκδοχή, εκτόνωσε την πολεμική ορμή με αγώνες
αθλητικούς. Οι πρώτοι Αγώνες ανάγονται στο 776
π.Χ. και κάθε 4 χρόνια τελούνταν με μεγαλοπρέπεια
προς τιμή του ΟΛΥΜΠΙΟΥ Δία-στην ΟΛΥΜΠΙΑ-μέχρι
το 394μ.Χ. που καταργήθηκαν από τον αυτοκράτορα
του Βυζαντίου Θεοδόσιο-μαζί με το κλείσιμο των

Φιλοσοφικών Σχολών της Αθήνας-εξαιτίας
πάθους των φανατικών χριστιανών.

του

Μέσα στον Αρχαιολογικό Χώρο είδαμε στην αρχή
το Πελόπιο, κτίριο προς τιμή του Πέλοπα, ιδρυτή
της – Πέλοπος νήσος - Πελοποννήσου. Δίπλα μας το
Ηραίο-ναός της ΄Ηρας, σώζονται οι μεγάλες δωρικές
κολόνες.
Μπροστά από το Ηραίο γίνεται η αφή της
Ολυμπιακής Φλόγας με την πρωθιέρεια.
Αριστερά ο χώρος με ανδριάντες Ρωμαίων
αυτοκρατόρων. Στη συνέχεια «Θησαυροί» οικήματα
με δώρα των γνωστών Ελληνικών πόλεων
Μεγαρέων, Κορινθίων, Αθηναίων. Περνώντας την
Κρύπτη-μια στοά βγαίνουμε στο ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, όπου τελούνταν οι αγώνες δρόμου,
αλμάτων.
Διακρίνεται το σημείο όπου οι Ελλανόδικοιεπίτροποι- Κριτές των Αγώνων στεφάνωναν τους
αθλητές με «κότινο» στεφάνι αγριελιάς. Σ’ αυτό το
σημείο η πρωθιέρεια παραδίδει στον πρώτο δρομέα
την ιερή Φλόγα –με τη φράση «τήνελλα, Καλλίνικε»
να τη μεταφέρουν στον τόπο διεξαγωγής των
σημερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Γυρίζοντας συναντάμε απέναντι από το Ηραίο, το
κεντρικό Ιερό της Ολυμπίας, το Ναό του Δία. Ήταν
μεγαλοπρεπής, μήκος 64μ πλάτος 27μ και ύψος
20μ,στέγαζε το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δίαύψος 12,50 μ.ένα από τα 7 θαύματα του Αρχαίου
κόσμου. Το άγαλμα αυτό το 395μ.Χ. μεταφέρθηκε
να στολίσει την Κων/πολη. Δυστυχώς σήμερα δε
σώθηκε τίποτε από το άγαλμα αυτό.
Αριστερά το εργαστήρι του Φειδία ,δεξιά μας
το Γυμνάσιο, η Παλαίστρα, το Πρυτανείο-τόπος
συγκέντρωσης των Αντιπροσώπων των πόλεων.
Ανηφορήσαμε για το Μουσείο. Στην Α’ αίθουσα
η αναπαράσταση του Ιερού της Ολυμπίας, στη Δ΄
Μάχη Γιγάντων και Θεών, στην Ε΄ από το εργαστήρι

του Φειδία, το κράνος του Μιλτιάδη, στην ΣΤ΄ το
περίφημο άγαλμα της Νίκης του Παιονίου,στη Ζ΄
η κεφαλή αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
στην Η΄ το εξαίσιο άγαλμα ο Ερμής του Πραξιτέλη,
στη Ι΄εκθέτονται ευρήματα από τους Ολυμπιακούς
Αγώνες και στη ΙΑ΄ την κεντρική,από το Ναό του
Δία του ΑνατολικούΑετώματος η αρματοδρομία
Πέλοπα - Οινόμαου με το τραγικό τέλος, του Δυτικού
Αετώματος ο αγώνας Κενταύρων-Λαπίθων και στις
Μετόπες του οι ονομαστοί 12 Άθλοι του Ηρακλή.
Πάνω από το Μουσείο ο Κρόνιος λόφος με τα
σημάδια της πρόσφατης πυρκαγιάς.
Το απόγευμα πήραμε το δρόμο για τον Πύργο.Μια
μικρή βόλτα με το λεωφορείο και καταλήξαμε στο
Κατάκολο,στο ξενοδοχείο μας. Λίγη ξεκούραση και το
βράδυ στην παραλία, στις γραφικές ψαροταβέρνες
δοκιμάσαμε τη γευστική κουζίνα της περιοχής.
Οι ντόπιοι υπερηφανεύονται γιατί από κει
κατάγονταν
ο κυβερνήτης του Παπανικολή,ο
εφοπλιστής Λάτσης και ο ηθοποιός Χαϊκάλης.
Την άλλη μέρα από το Διακοφτό πήραμε το
δρόμο για τα Καλάβρυτα.Μέσα από ένα φιδίσιο
δρόμο, ανηφορικό. Κάτω αγναντεύουμε το Βουραϊκό.

Κάπου- κάπου παίζουν κρυφτούλι το ποτάμι και η
γραμμή του οδοντωτού τρένου.
Ο δρόμος στερεύει και να μπροστά μας τα
Καλάβρυτα.Τόπος μαρτυρίου στη διάρκεια της
Γερμανικής Κατοχής, μνήμες αλησμόνητες του
αδηφάγου πολέμου.
Μέσα από μια μικρή όμορφη διαδρομή, νότια των
Καλαβρύτων, πήγαμε στο Σπήλαιο των Λιμνών. Η
απόλαυση δική μας.
Η διαδρομή μέσα στα σπλάχνα του βουνού με
τις λιμνούλες από κάτω υπέροχη. Τα σχήματα στα
τοιχώματα απερίγραπτα.
Ξαναγυρίζουμε στα Καλάβρυτα για φαγητό, όπου

στη «Στάνη» πραγματικά βρήκαμε χορταστικά και
νόστιμα εδέσματα.
Το απόγευμα επισκευτήκαμε
μοναστήρι της Αγίας Λαύρας,

το

ιστορικό

τόπος συμβολικός για τον αγώνα του 1821.
Ανάψαμε ένα κεράκι ,είδαμε τα ιστορικά εκθέματα…
ενός πολύ μεγάλου μοναστηριού στην εποχής της
Τουρκοκρατίας.
Γύρω - γύρω η φύση είναι στην πιο καλή της ώρα.
Το μάτι αγκαλιάζει τη μαγευτική απεραντοσύνη με
βουλιμία περισσή.
Επόμενη
στάση
στο
Μέγα
Σπήλαιο.
Σκαρφαλωμένο,κουρνιασμένο στη φωλιά ενός
θεόρατου βράχου επιβάλλεται με την αρχοντιά
του. Μέσα στη γαλήνη που σου εμπνέει διαβήκαμε
το κατώφλι του Καθολικού με τα σπάνια και Ιερά
Λείψανα ασκητών και μοναχών.
Πήραμε το δρόμο της επιστροφής, το κατέβασμα
κουραστικό, μια στάση στο Διακοφτό για να
συνέλθουμε και γυρισμός στα Γιάννενα με υπόσχεση
και όρεξη για του χρόνου στη νέα απόδραση του
Μ.Ο.Σ.
Λάμπρος Τάτσης

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Μ.Ο.Σ.
Τα ονόματα των χωριανών και
φίλων που συμμετείχαν στην
εκδρομή ΟΛΥΜΠΙΑ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Οδηγός: Κονοσπύρης Χρήστος.
1. Πουποβίνης Ευθύμιος
2. Πουποβίνη Χάϊδω
3. Σιαμπίρης Απόστολος
4. Σιαμπίρη Αφροδίτη
5. Τάτσης Λάμπρος
6. Τάτσης Γεώργιος
7. Τάτση Στέλλα
8. Τσουμάνης Αστέριος
9. Τσουμάνη Σταματία
10. Βακάρος Γεώργιος
11. Βακάρου Δήμητρα
12. Χρηστογιάννης Δημήτριος
13. Χρηστογιάννη Αναστασία

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ - ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

									
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ
Ο Μορφωτικός και Ορειβατικός Σύλλογος του Άκουσα και διάβασα πως το Μοναστήρι ανήκε
χωριού μας δραστήριος και εφευρετικός όπως πάντα, κάποτε στο Βρυσοχώρι και να που σήμερα γνωρίζω
μετά την 2/ήμερη εκδρομή που πραγματοποίησε στην τα πραγματικά αφεντικά μου» (πράγματι όπως μας
Αρχαία Ολυμπία - Καλάβρυτα (7 & 8 Μαϊου 2011) μας είχε ενημερώσει κατά τη διαδρομή στο λεωφορείο ο
χάρισε μια νέα εμπειρία και ικανοποίησε τα όνειρα πολλών πρόεδρος του Συλλόγου κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΠΟΒΙΝΗΣ το
Βρυσοχωριτών και φίλων πραγματοποιώντας το Σάββατο μοναστήρι ανήκε στα Διοικητικά όρια του Βρυσοχωρίου
28 Μαΐου 2011 προσκύνημα - πορεία στην Ιερά Μονή και κερδήθηκε κατόπιν δικαστικών αγώνων πολλών ετών
τη δεκαετία του 30 από το Δήμο Κόνιτσας.
Στομίου Κόνιτσας.
Η αναχώρηση έγινε στις 08:30 π.μ. από το πρακτορείο
του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, με αγκαζέ λεωφορείο και οδηγό
το γαμπρό στο χωριό μας ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚ. ΚΟΝΟΣΠΥΡΗ
(σύζυγο της Μαρίας Μηλιώνη - Καραγιαννοπούλου) και
η αποβίβαση στο μονότοξο Πέτρινο γεφύρι της Κόνιτσας
(ένα από τα μεγαλύτερα μονότοξα πέτρινα γεφύρια των
Βαλκανίων ύψους 20 μέτρων του αρχιτέκτονα ΖΙΩΓΑ
από την Πυρσόγιαννη). Μια ωραία ανοιξιάτικη ηλιόλουστη
μέρα, μια αναμνηστική φωτογραφία πάνω στη γέφυρα και
ξεκινάμε στην πύλη και στην είσοδο του φαραγγιού του
Αώου μας καλωσορίζει μια πινακίδα στο Εθνικό Πάρκο

14. Μπλήντας Ζήσης
15. Μπλήντα Βαρβάρα
16. Σιαμπίρης Κων/νος
17. Σιαμπίρη Ελισάβετ
19. Κορέτας Λεωνίδας
20. Κορέτα Ζανέτα
21. Πασχάλης Άλκης
22. Πασχάλη Ευαγγελία
23. Βακάρος Ιωάννης
24. Βακάρου Αριστούλα
25. Κουνάβου Δέσποινα
26. Κουνάβου Μαρία
27. Κασσαβέτη Σπυριδούλα
28. Παπά Ευαγγελία

Ήταν πράγματι μια αξέχαστη εκδρομή, ένα όνειρο
ζωής για ανθρώπους (ηλικιωμένους ανήμπορους) που δεν
είχαν πάει στο Μοναστήρι.

29. Νότης Δημοσθένης
30. Νότη Σουλτάνα
31. Βακάρος Ζώης
33. Καραγιαννόπουλος Νικόλαος
34. Καραγιαννοπούλου Ευανθία
35. Μπούγια Ανδρομάχη
36. Μπύγιας Κων/νος
37. Κασσαβέτη Χαρίκλεια
38. Μπίρη Αριάδνη
39. Οικονόμου Ευτυχία
40. Μπιδέρη Ελένη
41. Μπάρκα Δέσποινα
42. Σιαμπίρη Σταματία
43. Δημητράκη Αντωνία
44. Ρήμα Χρυσαυγή
45. Τσιομίδου Ευτέρπη
46. Σιαμπίρης Δημήτριος
47. Ζηκόπουλος Αλέξανδρος
48. Βασδέκη Ευανθία
49. Γαλάνη Θεοδώρα
50. Σγούρου Βασιλική.

ΒΙΚΟΥ - ΑΩΟΥ και το Εθνικό πάρκο Βόρειας Πίνδου
και αρχίζει μια ονειρώδη διαδρομή δίπλα στην κοίτη
του ποταμού Αώου με τα παγωμένα νερά του σχεδόν
να σε χαϊδεύουν (ένα από τα καθαρότερα ποτάμια της
Ευρώπης) και δεξιά αριστερά αιωνόβια σπάνια δένδρα και
λουλούδια στις απότομες ορθοπλαγιές της Τραπεζίτσας
και της Γκαμήλας.
Η διαδρομή σχετικά εύκολη και βατή χωρίς δυσκολίες
πλην την τελευταία από τη μόνη ανηφόρα που δυσκόλεψε
λίγο τους πιο ηλικιωμένους...
Μετά από διαδρομή σχεδόν δύο ωρών φτάσαμε
στην Ιερά Μονή αφιερωμένη στη γέννηση της Θεοτόκου
(γιορτάζει 8 Σεπτ.) Επιβλητική κτισμένη στην κορυφή
ενός απότομου βράχου που σχηματίζει άνοιγμα (Στόμιο)
προς το ποτάμι, έτσι δόθηκε και η ονομασία «Ιερά Μονή
Στομίου» στα δεξιά της εισόδου γράφει «κτίστηκε το
1774».
Μας υποδέχθηκε θερμά ο Ηγούμενος της Μονής
Πατήρ ΚΟΣΜΑΣ ΣΙΩΖΙΟΣ μια σεβάσμια μορφή ασκητή
κερνώντας μας λουκούμι - καφέ και δροσερό νερό από
τις πηγές της Γκαμήλας που στέκεται αγέρωχη πάνω από
το μοναστήρι και στο βάθος του φαραγγιού κατηφορίζει
βουίζοντας τα παγωμένα
νερά του ο Αώος.
Μετά
από
ένα
προσκύνημα στην Παναγιά
μια μικρή ξενάγηση στο
χώρο της Μονής και μια
αναμνηστική
φωτογραφία
στο
ψηλότερο
σημείο
της Μονής όπου κανείς
αγναντεύει την απότομη
χαράδρα και τον κάμπο της
Κόνιτσας, ο πατήρ ΚΟΣΜΑΣ
μας ενημέρωσε σχετικά με
την ιστορία του μοναστηριού
ξεκινώντας ως εξής:

Ο ιερός χώρος της Ολυμπίας στην αρχαιότητα

Ξαναχτίστηκε και η λειτουργία του βασικά ξανάρχισε
όταν εδώ ασκήτεψε ο πατήρ Παΐσιος από το 1958 έως
το 1962 όπου αναχώρησε για το ΣΙΝΑ. Ο πατήρ ΠΑΪΣΙΟΣ
ΕΖΝΕΠΙΔΗΣ ο Άγιος αυτός Ηγούμενος γνωστός σε όλη
την Ελλάδα για την αγιοσύνη του και τις προφητείες που
σήμερα όσο ποτέ άλλοτε επαληθεύονται, γεννήθηκε
το 1924 στο χωριό ΦΑΡΑΣΑ της Καποδοκίας. Ήταν το
όγδοο από τα δέκα παιδιά της οικογένειας και την ίδια
χρονιά σαράντα (40) ημερών βρέφος διωγμένοι από τους
Τούρκους εγκαταστάθηκαν οικογενειακός την Κόνιτσα
επισκέφθηκε μια φορά τη γεννέτηρά του το 1972 και
ασκήτεψε σε πολλά μοναστήρια και στις 12 Ιουλίου
1994 εκοιμήθη.
Μετά τη σύντομη ενημέρωση ο πρόεδρος του Μ.Ο.Σ.
ευχαρίστησε τον πατέρα ΚΟΣΜΑ για την φιλοξενία και
τα ωραία λόγια του ευχόμενος ο πανάγαθος Θεός να
του χαρίζει υγεία και δύναμη για την ολοκλήρωση του
έργου του και καλό παράδεισο εκατόν πενήντα (150)
μέτρα έξω από το προαύλιο της Μονής σε ένα κατάλληλα
διαμορφωμένο χώρο με φυσική πηγή (κρύο και καθαρό
νερό) μεταβήκαμε για λίγη ξεκούραση και κολατσιό.
Η επιστροφή ήταν πιο άνετη. Ικανοποιημένοι από την
ωραία θέα και την όλη επίσκεψη στη Μονή με δρόμο
κατηφορικό συγκεντρωθήκαμε στην Κάτω Κόνιτσα σε
ένα ωραίο περιβάλλον κοντά στο ποτάμι στο Ξενοδοχείο
«ΓΕΦΥΡΙ» για λίγη ξεκούραση έναν καφέ και επιστροφή
στα Γιάννενα.

18. Σιαμπίρης Ιωάννης

32. Βακάρου Αλκμήνη

Ο Πατήρ ΚΟΣΜΑΣ συνέχισε λέγοντάς μας για το έργο
της Μονής και την ιστορία του και πως στην κατοχή το
μεγαλύτερο μέρος της καταστράφηκε από εμπρησμό
των Γερμανών.

και

«Περάσανε από εδώ
άλλοι Βρυσοχωρίτες.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ.
να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο το έργο τους να μας
χαρίσουν και άλλες τέτοιες συγκινήσεις, διότι αυτές οι
εκδρομές πέραν της διασκέδασης γίνεται και μια γνωριμία
και σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των συγχωριανών και φίλων.
Για την ιστορία από ονόματα των συμμετασχόντων
καθ’ όσον συμμετείχαν άτομα ηλικίας από πέντε (5) έως
εβδομήντα ετών.
-Πουποβίνης Ευθύμιος -Πουποβίνη Χαϊδούλα
-Τάτσης Λάμπρος - Τάτση Στέλλα - Βακάρος Γεώργιος
Βακάρου Δήμητρα - Σιαμπίρη Αφροδίτη - Σιαμπίρης
Απόστολος - Μπάρκα Δέσποινα - Μπάρκα Κατερίνα
Καραγιαννοπούλου Ευανθία - Τσιομίδης Αναστάσιος
του Γεωργ. - Τσιομίδης Γεώργιος - Τσουμάνης ΑστέριοςΤσουμάνη Σταματία - Μάντζιος Βασίλειος - Τσιομίδου
Σταυρούλα - Τσιομίδου Νικολίνα - Κουνάβου Δέσποινα
- Κουνάβου Μαρία - Τσιομίδου Μαριάνα - Μέμος
Χρυσόστομος - Κορέτα Ζανέτα - Τσιομίδης Αναστάσιος
του Αδάμ Τσιομίδης Αδαμάντιος του Ανασ ( 5 ετών)Γκιτσιούδη Θεοδώρα -Σιαμπίρη Σταματία - Δημητράκης
Αναστάσιος- Γρίβα Μαρία (Λαϊστα) -Πασχάλη Λαμπρινή
(Γιάννενα) Μπεκρή Γεωργία (Γιάννενα) - Τάτση Ελένη
και Τάτση Βάσω (Γιάννενα) - Μέρτζιανη Εύη (Γιάννενα)
- Σλατίντση Γεωργία (Ν. Πετρίτση Σερρών).
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΘΑΝΑΤΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΒΑΣΙΛΙΚΑΣ
Ο καλός καγαθός, κατά τη ρήση και την έννοια των
αρχαίων προγόνων μας, έφυγε για πάντα από κοντά
μας στις 2 Απριλίου.

Η επίγεια ζωή του επιφύλαξε πολλές και σκληρές
δοκιμασίες. Πάλεψε έντιμα και αναδείχτηκε νικητής με
μόνα εφόδια την πίστη στο Θεό και την αγάπη του στον
άνθρωπο. Υπήρξε εκτός από συγγενής μου και φίλος
παιδιόθεν.
Γεννήθηκε στο Παλαιοσέλλι το 1925. Στη βρεφική
του ηλικία ορφάνεψε από μάνα και στην παιδική του
χάνει και τον πατέρα του.
Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο στο χωριό του. Εν
συνεχεία φοίτησε στο Ορφανοτροφείου Κονίτσης,
όπου έμαθε την τέχνη του ράπτη.

Στην κατοχή έφηβος πια αγωνίστηκε για τον
επιούσιο της οικογενείας του, της θετής μητέρας του,
των δύο μικρότερων ετεροθαλών αδελφών του και
της θείας του, τους οποίους υπεραγαπούσε. Έφθανε
πεζοπορώντας μέχρι τα Γρεβενά μέσα στα χιόνια και
τα κρύα για λίγο καλαμπόκι.
Στο στρατό υπηρέτησε 36 μήνες στο όπλο του
Μηχανικού ως ναρκαλιευτής κατά τη διάρκεια του
ανταρτοπόλεμου. Επεδίωκε πάντοτε να πηγαίνει προς
ανίχνευση ναρκών αψηφώντας το μεγάλο κίνδυνο. Στις
επικίνδυνες αυτές αποστολές, που ήταν αμοιβόμενες
χρηματικά, πήγαιναν μόνο εθελοντές στρατιώτες.
Όταν απολύθηκε από το στρατό βρέθηκε στα
Γιάννινα μόνος, χωρίς στέγη και εργασία. Είχε όμως
έξι χρυσές λίρες Αγγλίας, που είχε καταφέρει να
αποκτήσει στη στρατιωτική του θητεία. Μ’ αυτές
αγόρασε μία ραπτομηχανή SINGER και νοίκιασε ένα
μικρό μαγαζί στην οδό Mιχ. Αγγέλου. Έτσι άρχισε την
σταδιοδρομία του ως ράπτης. Δημιούργησε μεγάλη
πελατεία και απέκτησε πολλούς φίλους. Το ταπεινό
μαγαζάκι του έγινε το αγαπημένο στέκι των φίλων
του.
Αργότερα παντρεύτηκε τη Φρόσω Γρατσούνα
μοδίστρα από την Κόνιτσα. Μετά δε την
συνταξιοδότηση του διένυσε το υπόλοιπο της ζωής
του στο σπίτι του στην Πλατεία Πάργης παλεύοντας
τα δύο τελευταία χρόνια με την ανίατη ασθένειά του.
Τη φορά αυτή δεν τα κατάφερε. Υπέκυψε στης μοίρας
τα γραμμένα.
Οι καρδιές όσων τον γνώρισαν γέμισαν θλίψη,
γιατί ήταν αγαπητός απ’ όλους. Ποτέ δεν τον άκουσα
να πει κακιά κουβέντα.
Στην απαρηγόρητη γυναίκα του Φρόσω εύχομαι να
αντλήσει δύναμη από τη Θεία Πρόνοια για να απαλύνει
τον πόνο της.
Καλό σου ταξίδι αλησμόνητε Γιώργο. Είθε εκεί
στους ουρανούς ο Θεός να ανταμείψει την επί της
γης καλοσύνη σου.
Αιωνία η μνήμη σου και ας είναι ελαφρύ το χώμα
της Γιαννιώτικης γης που σε σκεπάζει.
Ζήσης Παπαζήσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
1970-2011

Την Κυριακή 27 Μαρτίου 2011 έφυγε ξαφνικά
για την αιώνια ζωή από πνευμονικό οίδημα σε ηλικία
μόλις 41 ετών από το Ηλιοχώρι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Χρήστου και της Αυγής
(εγγονός των αειμνήστων Γεωργίου και Χάϊδως
Τριανταφύλλου). Σε ηλικία επτά (7) ετών έχασε
ξαφνικά την μητέρα του και μεγάλωσε με την αγάπη
και τη φροντίδα του πατέρα του που εργαζόταν
μαζί ως υπάλληλοι στο ΚΤΕΛ Ιωαννίνων.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν
στους οικείους θερμά συλλυπητήρια και είθε ο
χρόνος να απαλύνει τον πόνο τους.

Η Μονή Στομίου την οποία επισκεφθήκαμε στις 28 Μαΐου 2011, η οποία παλαιότερα ανήκε στο Βρυσοχώρι)
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΓΑΜΟΣ
Ένας ωραίος γάμος έγινε το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011 στη Θεσσαλονίκη.
Η ΕΛΠΙΔΑ ΛΕΝΟΥ του Ιωάννη και της Δήμητρας (εγγονή του αείμνηστου
Αποστόλου Λένου και της Ελπίδας) ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον
εκλεκτό της καρδιάς της ΙΩΑΝΝΗ ΝΟΥΣΙΟ του Κόδρου και της Δωροθέας, ιατρικό
επισκέπτη με καταγωγή από το Περιβόλι Γρεβενών και διαμονή στην Αθήνα.
Το μυστήριο τελέσθηκε στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης
με κουμπάρα την κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ.
Μετά το μυστήριο οι νεόνυμφοι και οι γονείς τους δεξιώθηκαν τους

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗ του Γεωργίου και της Αριστούλας (εγγονή του
αειμνήστου Χρήστου Πασχάλη και της Μαρίας Μπίρη – Πασχάλη) έδωσε την
Κυριακή του Πάσχα (24-4-2011) στον Πλάτανο Ημαθίας, αμοιβαία υπόσχεση
γάμου, με τον εκλεκτό της καρδιάς της ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟ του Αθανασίου
και της Ζωής από τη Θεσσαλονίκη.
Τα δαχτυλίδια αντάλλαξαν ο αδελφός του γαμπρού Γεώργιος Καραμήτρος και
ο μικρός Γεώργιος Χρ. Πασχάλης ανηψιός της νύφης.

Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου και της Ευανθίας (εγγονή
του αειμνήστου Αντωνίου και της Μαρίας Καραγιαννοπούλου - Δημητρίου και
Αικατερίνης Μπάρκα) δασκάλα, έδωσε την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011 αμοιβαία
υπόσχεση γάμου, με τον εκλεκτό της καρδιάς της ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
του Βυσσαρίωνα και της Αικατερίνης, ιατρικός επισκέπτης από το Κουκλέσι
Ιωαννίνων.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τα ταιριαστά ζευγάρια
για το γεγονός των αρραβώνων τους και τους εύχονται «καλά στέφανα».

ΓΕΝΝΗΣΗ
προσκεκλημένους συγγενείς και φίλους στο «Polis Convention Center» στους
Ταγαράδες Θεσσαλονίκης.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στο ταιριαστό ζευγάρι «βίον
ανθόσπαρτον».

Η ΜΑΡΙΑ ΟΒΡΕΝΟΒΙΤΣ σύζυγος του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ του
αειμνήστου Σπύρου και της Ευτυχίας Οικονόμου – Γεωργοπούλου απέκτησε την
Δευτέρα 9 Ιουνίου 2011 στα Γιάννενα ένα όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι
τρίτο βλαστό της οικογένειας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς
και παππούδες να τους ζήσει το νεογέννητο βλαστάρι της οικογένειας.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

- Την Κυριακή 19 Ιουνίου 2011 το ζεύγος Ιωάννη
Ευθ. Πουποβίνη και Καλλιόπης Σωκρ. Στυλίδη βάπτισε
στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο Λουτρό Ημαθίας
το όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι τους δεύτερο
βλαστό της οικογένειας . Η νουνά της ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ από Αλεξάνδρεια Ημαθίας χάρισε
στη νεοφώτιστη το όνομα της γιαγιάς της ΘΕΟΠΙΣΤΗ.

Το Σάββατο 18
Ιουνίου 2011 το
ζεύγος Παναγιώτη
Ζαχαράκη και Ελένης
Κουτσουπάκη του
Παναγιώτη και της
Γεωργίας (εγγονή
του Αθανασίου και
της αειμνήστου
Σοφίας Βακάρου)
βάπτισαν στα Τρίκαλα
Θεσσαλίας, το
όμορφο κοριτσάκι
τους πρώτο βλαστό
της οικογένειας. Ο
νονός της ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΙΣΗΣ χάρισε
στη νεοφώτιστη το
όνομα της γιαγιάς της
ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
- Το Σάββατο
21 Μαΐου 2011
ο Γεώργιος
Σαραντόπουλος του
Κων/νου και της
Βασιλικής, εγγονός
του αειμνήστου
Γεωργίου Στ.
Πασχαλιώρη και η
σύζυγός του Ελευθερία
Παπαδημητρίου
βάπτισαν στον
Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής στην
Κορυφή Ημαθίας
το όμορφο και
χαριτωμένο αγοράκι
τους. Οι νονού του
Στέργιος και Στέλλα
Κουλιού χάρισαν
στον νεοφώτιστο το
όνομα του παππού του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται να ζήσουν οι νεοφώτιστοι

- Το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011 το ζεύγος Άννας
Πασχάλη (του Νικολάου και της Σπυριδούλας) και Ηλία
Πλιώτα βάπτισε στα Γιάννενα το όμορφο και χαριτωμένο
αγοράκι τους πρώτο βλαστό της οικογένειας η νονά και
θεία του Ουρανία Πασχάλη χάρισε στο νεοφώτιστο το
όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
- Την Κυριακή 29 Μαίου 2011 το ζεύγος Χριστίνας
Καραγιαννοπούλου (του Αθανασίου και της Περσεφόνης)
και Δημητρίου Γάτσιου βάπτισε στον Ιερό Ναό
Αρχιμανδρειού στα Γιάννενα το όμορφο και χαριτωμένο
αγοράκι τους πρώτο βλαστό της οικογένειας ο νουνός
του Γεώργιος Γάτσιος χάρισε στο νεοφώτιστο το όνομα
του αείμνηστου παππού του ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
		
1

2

ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ
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Πεθαίνουν δύο άνθρωποι, ο ένας από συγκοπή,
ο άλλος από πνευμονία. Συναντιούνται στον
παράδεισο και λέει ο δεύτερος στον πρώτο:
- Πώς πέθανες;

3

- Από συγκοπή. Εσύ πώς πέθανες;

4

- Από πνευμονία. Πώς την έπαθες τη συγκοπή;

5

- Ήμουν στο γραφείο και με παίρνει ένας
άγνωστος τηλέφωνο και μου λέει: «Η γυναίκα
σου σε κερατώνει». Παρατάω τη δουλειά, παίρνω
το αμάξι και πηγαίνω στο σπίτι. Μπαίνω στην
κρεβατοκάμαρα…τίποτα, στο μπάνιο τίποτα, στο
πατάρι τίποτα, στο γκαράζ τίποτα, στην κουζίνα
τίποτα κι από τη χαρά μου έπαθα συγκοπή.

6
7
8
9
10
11

- Πάρ’ τα βλάκα! Αν άνοιγες το ψυγείο, τώρα θα
ζούσαμε και οι δύο!

12
13
14
15

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α
1. -Γλώσσα δεν έχει, μιλάει, αφτιά δεν έχει, ακούει.
- Με το πρώτο συνθετικό στη Λάνγκα θα βρείτε Κευλάνη.
2. - Αδελφή της Ιφιγένειας και Ορέστη. - Αγκίδα
3. - Πεδιάδα ανάμεσα σε βουνοκορφές.
4. - Μακριά, αραιά. - Πρωτεύουσα του Θιβέτ.
5. - Βότανο που δεν ακούγεται. - Το χαρτί που γράφου
με αλλιώς. - Αρχικά υπερδύναμης.
6. - Είναι τα Τζουμέρκα. - Το γράμμα γάμα χωρίς 		
φωνή. - Συμπεραίνει.
7. - Αθλητικός όμιλος. - Μικρό δοχείο λαδιού με μύτη.
- Η προς τα πίσω ώθηση.
8. - Σιωπηλή σύνεση. - Σύντομοι αδελφοί.
9. - Σύνδεσμος. - Ένα συμπλεκτικό
10. - Όμορφος νέος της μυθολογίας που μεταμορφώθη
κε στο ομώνυμο άνθος.
- Απασχόλησε τους φιλοσόφους.
11. - Φυτό χωρίς κορμό. - Παχύρευστη εύφλεκτη ύλη
που βγαίνει από διάφορα δέντρα.
12. - Γιος του στρατηγού Μιλτιάδη.
13. - Η γυναίκα του Γκορμπατσόφ. - Κλωστές.
14. - Ασκούπιστο
15. - Η προστακτική μιας προσευχής.- Υποθέτει.
- Σταυρολεξολούλουδα.

Κ Α Θ Ε Τ Α
1. - Στέλνει τη φωνή μας μακριά. - Το αντίθετο του κατά
2. - Έδωσε το όνομα στον ηλεκτρισμό. - Αθλητικός όμιλος. - Αυτό αλλιώς.
3. - Θα τη δούμε στο νεροχύτη. - Στενό δρομάκι.
4. - Μακράν επί χρόνου και τόπου. - Μουσική νότα.
- Βρίσκονταν συγκρινόμενα.
5. - Σιωπηλή φυτίνη. - Είδη κλασμάτων.
6. - Μας δείχνει την ώρα. - Ο αριθμός 209 με γράμματα.
- Υποθέτει.
7. - Είδος βόμβας. - Η κότα στην καθαρεύουσα.
8. - Τώρα λέγεται στρατονομία. - Υπάρχει και αμαρτιών.
		
- Δείχνει
9. - Βασίλισσα της Καρίας - Μία πρόθεση.
- Ένα ηδύποτο.
10. - Χειμωνιάτικο σπορ. - Ήταν πάντα οι αγώνες των
Ελλήνων. - Ακολουθείται από τον αβλαβή.
11. - Ακρωτήρι της Αχαϊας. - Καθένας, αρχαία.
- Γυναικείο όνομα
12. - Κλωστίτσα. - Γελαστικό. - Κάνει τον όνο μουλάρι.
- Το σπαθί του Ομήρου.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Ένας πατέρας μπαίνει στο δωμάτιο της κόρης
του: Εκείνη λείπει, αλλά υπάρχει ένα γράμμα πάνω
στο κρεβάτι της! Αρχίζει να σκέφτεται τα χειρότερα
και με τρεμάμενα χέρια ανοίγει το γράμμα και
διαβάζει:
Αγαπημένε μου μπαμπά,
Λυπάμαι πολύ που βρίσκομαι στη δυσάρεστη
θέση να σου πω πως έφυγα με το καινούριο μου
αγόρι.
Βρήκα επιτέλους την αληθινή αγάπη! Αχ… να
μπορούσες μόνο να τον έβλεπες! Είναι τόσο
όμορφος με τα τατουάζ και τα σκουλαρίκια και τόσο
αγέρωχος πάνω στη μεγάλη και γρήγορη μηχανή
του! Αλλά δεν είναι μόνο αυτό…
Επιτέλους είμαι έγκυος! Ο Αμπντούλ λέει ότι θα
είμαστε μια χαρά στο τροχόσπιτό του καταμεσής
στο δάσος και ότι θέλει να κάνουμε πολλά παιδιά.
Αυτό βέβαια είναι και το δικό μου όνειρο!
Ανακάλυψα επίσης πως η μαριχουάνα δεν κάνει
κακό.
Γι’ αυτό αποφασίσαμε να την καλλιεργούμε για
εμάς και τους φίλους μας όταν θα ξεμένουμε από
κοκαΐνη και έκσταση.
Εν τω μεταξύ, ελπίζω η επιστήμη να βρει σύντομα
τη θεραπεία για το AIDS και να μπορέσει ο Αμπντούλ
να γίνει καλά. Το αξίζει!
Μπαμπάκα μου, δεν θέλω να ανησυχείς για μένα.
Είμαι 15 ετών και ξέρω να φροντίζω τον εαυτό
μου. Κι έπειτα ο Αμπντούλ είναι τόσο δυνατός με
τη σοφία και την πείρα των 47 χρόνων του. Με
καθοδηγεί και με συμβουλεύει με τον καλύτερο
τρόπο για τις επιλογές μου, όπως για την επιλογή
μου να ασπαστώ τον ισλαμισμό.
Θα έρθω να σε βρω σύντομα, έτσι θα σου δοθεί η
ευκαιρία να γνωρίσεις τα εγγονάκια σου!
Με αγάπη
Το λατρεμένο σου κοριτσάκι!
Υ.Γ.: Πλάκα σου κάνω μπαμπά! Coolαρε! Είμαι
στη Μαρία, απλώς ήθελα να σου πω πως στη ζωή
υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα από τους
βαθμούς του τριμήνου που θα βρεις στο κομοδίνο!

(Φύλλο εφημερίδας 74, σελ. 7)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. ΤΡΕΙΣ - ΜΟΥΡΙΑ
2. ΖΑΝΤΑ - ΟΡΦΑΝΑ
3. ΕΚΤΟ - ΟΡΚΑ - ΔΡ
4. ΜΟΡ - ΚΡ - ΑΛΛΟ
5. ΙΣΟΤΙΜΑ - ΟΑΣΗ
6. ΜΟΛΟΧΕΣ
7. ΑΠΕΡΑΝΤΑ - ΚΑΙ
8. ΩΣΝ - ΕΙΡΤ - ΡΣ
9. ΟΜ - ΟΙΣ - ΑΑ
10. ΦΑΡΣΑ - ΜΠΟΛ
11. ΜΑΛΤΑ - ΓΗ
12. ΑΤΥΠΑ - ΙΡΜΑ
13. ΙΑΜΑΤΙΚΑ - ΟΛΟ
14. ΤΙΑΡΑ - ΑΜΑΚΕΣ

ΚΑΘΕΤΑ
1 ΤΖΕΜΙΝΑ - ΟΦΣΑΪΤ
2. ΡΑΚΟΣ - ΠΩΜΑ - ΤΑΙ
3. ΕΝΤΡΟΜΕΣ - ΡΕΥΜΑ
4. ΙΤΟ - ΤΟΡΝΟΣ - ΠΑΡ
5. ΣΑ - ΚΙΛΑ - ΙΑΜΑΤΑ
6. ΟΡΜΟΝΕΣ
7. ΜΟΡ - ΑΧΤΙ - ΟΛΙΚΑ
8. ΟΡΚΑ - ΕΑΡ - ΤΡΑΜ
9. ΥΦΑΛΟΣ - ΤΑΜΑΜ
10. ΡΑ - ΛΑ - ΑΠ - ΑΟΡ
11. ΙΝΔΟΣ - ΑΡ - ΟΓ - ΛΕ
12. ΑΑΡ - ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ

Η γυναίκα είναι στο κατώφλι του θανάτου. Ζητάει
από τα εφτά παιδιά της να βγουν έξω από το
δωμάτιο και να την αφήσουν για λίγο μόνη με τον
άντρα της. Του ψιθυρίζει με μεγάλη προσπάθεια:
- Θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι…
- Ναι;
- Ξέρεις …το έβδομο παιδί μας ο Γιωργάκης…
- Τί; Δεν είναι δικό μου;
- Όχι, όχι… Αυτός είναι δικό σου!

Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ
Από το 1950 που μετεγκαταστάθηκε από Γιάννενα
στο Γιδά – Αλεξάνδρεια, με την οικογένειά του ο
Αθανάσιος ΝΟΥΤΣΟΣ του Αντωνίου (1916-2002),
έρχονταν τακτικά στο Βρυσοχώρι, κι αυτός κι η
γυναίκα του Σταματία με τα παιδιά τους.
Ένα καλοκαίρι στις αρχές της 10ετίας του ’80,
βρέθηκε μόνος στο χωριό. Καλός, τίμιος και κοινωνικός
ακούει ένα βραδάκι ότι έρχεται ο Νομάρχης Ιωαννίνων
για επίσκεψη.
Περνάει λοιπόν από το τηλεφωνείο (στο σπίτι του
Γεωργίου (Τζιότζιου) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ) αλλά
δυσκολεύτηκε να μιλήσει τηλεφωνικά με την γυναίκα
του Σταματία στο Γιδά.
Μετά πηγαίνει λοιπόν στο καφενείο και να σου
φθάνει ο Νομάρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
με υπηρεσιακούς παράγοντες και τη γυναίκα του.
Τον υποδέχθηκαν οι τοπικοί άρχοντες, μίλησε και
ευχαρίστησε τους χωριανούς για την παρουσία.
Κατόπιν ζήτησε αιτήματα από τους χωριανούς!
Σηκώνεται λοιπόν ο μπάρμπα – Νάσιος και λέει:
- κ. Νομάρχα, θέλει φτιάξιμο το τηλέφωνο, γιατί πριν
δεν μπορούσα να συνεννοηθώ με τη γυναίκα μου στην
Αλεξάνδρεια Ημαθίας!
Κι ο Νομάρχης για να διασκεδάσει τις ατέλειες του
ΟΤΕ:
- Εγώ έχω τη γυναίκα δίπλα μου και δεν συνεννοούμαι,
εσύ θέλεις να το πετύχεις από τριακόσια χιλιόμετρα
μακριά!

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Στις αρχές της 10ετίας του ’50 ο δρόμος έφθανε
απ’ τα Γιάννενα μέχρι το «ΓΥΦΤΟΚΑΜΠΟ». Από
κει οι επιβάτες συνέχιζαν με τα πόδια ή με τα ζώα
με αγωγιάτες. Κάποιος λοιπόν πήρε τον Γεώργιο
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ να τον πάει με το μουλάρι
του στο Γυφτόκαμπο για να πάρει το λεωφορείο για
τα Γιάννενα.
Στο Γυφτόκαμπο βλέπει ο Γιώργης να κατεβαίνει
απ’ τα’ αυτοκίνητο ο συγχωριανός του απ’ την Αθήνα
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΙΣΗΣ.
Για να μη χάσει το «ναύλο» της επιστροφής λέει ο
Γιώργης στον Κώστα Βλάχικα:
- Λάϊ Κώστα, Βούρου Βίντου, Βούρου αρκοάρε,
αλίν’τε πρι μ’λάρε, δηλαδή στα ελληνικά:
- Ω, Κώστα, κανένας αέρας κανένα κρύο, ανέβα
στο μουλάρι!

Όταν κυκλοφόρησαν ευρύτερα στην επαρχία,
τα συσκευασμένα φακελάκια, τσάϊ «LIPTON», τα
καθιέρωσε κι ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΟΤΣΗΣ στο
καφενείο – πρακτορείο ΚΤΕΛ, που διατηρούσε στη
Μελίκη Βέροιας, στο τέλος της 10ετίας του ’60.
Έρχεται ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ και του
λέει:
- Αρά Θόδωρε, φέρε μου ένα τσιάϊ μέχρι να πιράσ’
του λιωφορείο για Βέργια!
Του φέρνει λοιπόν ο καταστηματάρχης τα σύνεργα,
αλλά ο μπάρμπα – Πρώτσιους αγνοώντας τη νέα
μόδα, βάζει ζάχαρη μόνο στη φλυτζάνα με το νερό
και πίνει το ζεστό! Κατάλαβε η γυναίκα του Θόδωρα,
Ελένη και του πηγαίνει ξανά ζεστό νερό και βάζει το
φακελάκι LIPTON μέσα.
Τότε λέει με απορία ο μπάρμπα Πρώτσιος:
- Αμ γι’ αυτό είδα στου φλυτζάν’ πριν, δεν απόλ’κει
χρώμα!
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΙΡΗΣ (1932-2002),
ήσυχος, καλός και τίμιος άνθρωπος, έζησε χωρίς να
πατήσει ποτέ στο γιατρό. Στις αρχές της δεκαετίας
του ΄90 ένοιωσε ένα πόνο στο στήθος, οπότε πήγε στα
Γιάννενα σ’ ένα παθολόγο γιατρό να τον εξετάσει.
Τον ρωτάει λοιπόν ο επιστήμονας:
- Κυρ Νίκο, έχεις χολιστερήνη και ζάχαρο;
- Όχι, απαντά ο Νίκος.
- Πότε έκανες τελευταία εξέταση γι’ αυτά;
- Ποτέ δεν έχω κάνει τέτοιο πράγμα! Απαντάει ο
εξεταζόμενος…

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΠΙΤΙ
ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Μετά από πολλά χρόνια ένα νέο σπίτι κτίζεται
στο χωριό μας. Η Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΝΤΙΣΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ του Γεωργίου (Πάπια) και ο
σύζυγός της ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
που διαμένουν στην ξεχασμένη Ημαθίας
αποφάσισαν να κτίσουν σπίτι στο χωριό.
Μια οικογένεια του ΠΑΝΤΙΣΗ έφυγε από το
χωριό πριν πολλά χρόνια και εγκαταστάθηκε στην
Κεντρική Μακεδονία.
Στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής 267-2008 το χορευτικό τμήμα του πολιτιστικού

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Την Παρασκευή 13 Μαϊου 2011 πραγματοποιήθηκε
κατόπιν προσκλήσεως της αρμοδίου Αντιδημάρχου κ.
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΗ, συγκέντρωση των πολιτιστικών
Μορφωτικών και ορειβατικών Συλλόγων του Δήμου
Ζαγορίου στο Δημαρχείο (Ασπράγγελοι).
Ο κ. Δήμαρχος ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και η
κ. Αντιδήμαρχος, καλοσώρισαν τους εκπροσώπους
των Συλλόγων και ανάλυσαν τον προγραμματισμό του
Δήμου σε ότι αφορά τον πολιτισμό και τις εκδηλώσεις
του Δήμου.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με τους
εκπροσώπους των Συλλόγων και ανταλλάχθηκαν
απόψεις σε πολλά θέματα.
Παρευβρέθηκαν είκοσι πέντε (25) εκπρόσωποι
των Συλλόγων από διάφορα χωριά του Δήμου.
Το Σύλλογό μας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ.
Ήταν μια καλή πρωτοβουλία της κ. Αντιδημάρχου
και τέτοιες συγκεντρώσεις θα πρέπει να γίνονται πιο
τακτικά έτσι ώστε να υπάρχει γνωριμία μεταξύ των
Συλλόγων, συντονισμός σε θάματα πολιτισμού και
εκδηλώσεων για την καλύτερη προβολή του Ζαγορίου
των χωριών και του Δήμου γενικότερα. Περιμένουμε
την επόμενη συγκέντρωση πιο οργανωμένη και με
περισσότερες πρωτοβουλίες του Δήμου.

Συλλόγου «Γεώργιος Σεφέρης» Ξεχασμένης ήταν
φιλοξενούμενο του Συλλόγου μας.
Η
οικογένεια
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
επισκέφθηκε για δεύτερη φορά το χωριό καθ’
όσον η κόρη τους ΣΤΕΦΑΝΙΑ ήταν γραμματέας
του Συλλόγου και μέλος του χορευτικού ομίλου.
Την ΣΤΕΦΑΝΙΑ ίσως κάτι την συγκίνησε από το
χωριό των προγόνων της και επιστρέφοντας στην
Ξεχασμένη ζήτησε από τους γονείς της να κτίσουν
σπίτι στο Βρυσοχώρι. Ήταν φαίνεται η αφορμή.
Το οικόπεδο αγοράστηκε (δεν υπήρχε από
κληρονομιά) από τον κ. ΣΤΕΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΠΑΣΧΑΛΗ
(ενδιάμεσα από οικία Βακάρου Γεωργίου Αστερίου Τσουμάνη) και την Άνοιξη του 2010
μπήκε ο θεμέλιος λίθος.
Ήδη το σπίτι βρίσκεται στα τελειώματα
και ίσως στο πανηγύρι του χωριού μας (267-2011) να επισκεφτούμε την οικογένεια
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ στο νέο τους σπίτι
με κλαρίνα παίζοντας τη γνωστή πατινάδα
«ποταμιά» .
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στην οικογένεια να το χαρούν με υγεία και την
επιθυμία της ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ να την ακολουθήσουν
και άλλοι απόγονοι Βρυσοχωριτών.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ
Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΑΡΑ σύζυγος Λάζαρου Ζαχαράκη
των αειμνήστων Γεωργίου και Χρυσάνθης
Ζαχαράκη - Μπίρη, υπέβαλε την παραίτησή της
και από 14 Οκτωβρίου 2010 ανήκει στον κλάδο
των συνταξιούχων εκπαιδευτικών.
Η ΓΕΩΡΓΙΑ υπηρέτησε σαν δασκάλα σε διάφορα
Δημοτικά Σχολεία των ΠΥΣΠΕ.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν
την αγαπητή ΓΕΩΡΓΙΑ για την ευδόκιμη
υπαλληλική της σταδιοδρομία ως εκπαιδευτικός
και εύχονται ο Θεός να της χαρίζει υγεία για να
χαρεί και απολαύσει τη σύνταξη, καρπό εργασίας
τόσων ετών.

Έντυπα που λάβαμε
Πήραμε, διαβάσαμε και ευχαριστούμε πολύ:
- Τα Ζαγορισιακά Νέα, φύλλο 75
- Το Ζαγόρι μας, φύλλο 395

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Στις ετήσιες τακτικές κρίσεις (7 Απριλ. 2011) του
Στρατού Ξηράς ο Ταγματάρχης Πεζικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ του αειμνήστου Ελευθερίου
και της Ευανθίας, σύζυγος της Χρύσας Τσιομίδη
του αειμνήστου Αδαμαντίου (Μάντη) και της
Ευτέρπης προήχθη κατ’ εκλογήν στον βαθμό του
Αντισυνταγματάρχη.
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ υπηρετεί στην Ανωτέρα Σχολή
Πολέμου ως Εκπαιδευόμενος.
-Επίσης στις ίδιες τακτικές κρίσεις ο ταγματάρχης
πεζικού ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΙΔΕΡΗΣ του Χρήστου και
της Ευδοξίας (εγγονός του αειμνήστου Αποστόλη
Μπιδέρη (ΑΣΠΕΙ) προήχθη κατ’ εκλογήν στο βαθμό
του Αντισυνταγματάρχη. Ο ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ υπηρετεί
ως υποδιοικητής στο 525 μηχανοκίνητο τάγμα
πεζικού.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στους νεοπροαχθέντες Αξιωματικούς μας υγεία και
ταχεία ανέλιξη στα ανώτερα.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΜΟΥ
Ο Βασίλειος Ρέμος του Αναστασίου και της
Μαρίας (εγγονός του Ιωαν. Ρέμου) που υπηρετούσε
τη θητεία του σε μονάδα της Σαμοθράκης, από
τις 6 Ιουνίου 2011, μετατέθηκε στο Τάγμα Γ.Ε.Σ./
Α.Σ.Α.Ε.Δ. στην Αθήνα.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στον
αγαπητό Βασίλη καλή υπόλοιπη θητεία και γρήγορα
«καλός πολίτης».

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
Ο Αθανάσιος Δημητράκης του Αναστασίου και της
Αντωνίας (Νούτσου) για το σχολ.. έτος 2011 - 12
μετατέθηκε από το ΠΥΣΔΕ ΣΑΜΟΥ, υπηρετούσε στην
Ικαρία, στο ΠΥΣΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ και τοποθετήθηκε
στο Ε.Π.Α.Λ. Παραμυθιάς.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στον αγαπητό Αθανάσιο ευδόκιμη υπηρεσία στην
Ηπειρώτικη γη.

- Λαϊστινά Νέα, φύλλο 57
- Εν Τσεπελόβω, τεύχος 8ο
- Περιοδικό «Κόνιτσα»
- Δημότης Πολυκάστρου

ΧΟΡΗΓΟΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2011

σελ.

16 					

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

- Το ζεύγος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΑΡΚΑ,

Ιωάννινα,

προσέφερε

χίλια

(1.000,00) ευρώ και το ζεύγος ΝΙΚΟΛΑΟΣ και
ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ιωάννινα,
προσέφερε διακόσια (200,00) ευρώ, υπέρ
υγείας του υιού και αδελφού τους αντίστοιχα,
ΗΛΙΑ

ΜΠΑΡΚΑ,

μετά

την

πρόσφατη

περιπέτειά του που είχε αίσιο τέλος.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
- Η οικογένεια ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,
Βέροια, προσέφερε διακόσια (200,00) ευρώ,
στη μνήμη της μητέρας και γιαγιάς τους
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ.
- Η κ. ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, Θεσ/νίκη,
προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη
του συζύγου της ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΥΤΣΟΥ.
- Η κ. ΜΑΡΙΚΑ ΛΟΥΚΑ - ΠΑΝΙΤΣΗ, Άδενδρο
Θεσ/νίκης, προσέφερε τριάντα (30,00) ευρώ,

ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ
- Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ, Αθήνα, προσέφερε
εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ, στη μνήμη της
συζύγου του ΣΟΦΙΑΣ.
- Η κ. ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΤΣΙΟΥΔΗ, Γερμανία, προσέφερε
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του
συμπεθέρου της ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ.

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- Η κ. ΑΝΝΑ ΒΑΚΑΡΟΥ, Ιωάννινα, προσέφερε
εκατό (100,00) ευρώ, στη μνήμη του συζύγου
και των γονέων της.
- Ο κ. ΚΙΜΩΝ ΒΑΚΑΡΟΣ, Καλαμάτα, προσέφερε
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του πατέρα
του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ.

ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
- Η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΚΟΡΝΟΥ, Αλεξάνδρεια,
προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη
των γονέων της.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

στη μνήμη του συζύγου της ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ν.

Μπακιρτζόγλου Ιωάννης

ΠΑΝΤΙΣΗ.

Δογορίτης Πέτρος

- Το ζεύγος ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΙΩΚΑ,
Ιωάννινα, προσέφερε τριάντα (30,00) ευρώ
στη μνήμη ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΑ.
- Ο κ. ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΦΗΣ, Χαλκίδα, προσέφερε
δέκα (10) ευρώ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Την επιμέλεια της τελευταίας σελίδας της
εφημερίδας, που αφορά τις προσφορές, δωρεές και συνδρομές για εκκλησίες του χωριού και
του Σύλλόγου, επιμελούνται αντίστοιχα ο ταμίας
της Ερανικής επιτροπής κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠ.ΓΚΑΡΑΝΗΣ (πατρ. Ευαγγελίδου 10, Τ.Κ. 45444 Ιωάννινα,
τηλ. 26510 38813) και ο ταμίας του Συλλόγου κ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν.ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ (Ιγνατίου Άρτας 14, Τ.Κ
45333, τηλ. 26510 24605 Ιωάννινα).
Συνδρομές, προσφορές και δωρεές που αποστέλονται με ταχυδρομικές επιταγές να εκδίδονται στο ΟΝΟΜΑ του ΤΑΜΙΑ (Ερανικής Επιτροπής ή Συλλόγου) και όχι στο Σύλλογο, εφημερίδα ή Εκκλησία που η εξαργύρωσή τους είναι δυσχερής.

ÔÁ ÍÅÁ ÔÏÕ
ÂÑÕÓÏ×ÙÑÉÏÕ

ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ
Ì.Ï.Ó. ÂÑÕÓÏ×ÙÑÉÏÕ
ÊÙÄ: 1979 - www.mosv.gr

ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:

ÌÏÑÖÙÔÉÊÏÓ & ÏÑÅÉÂÁÔÉÊÏÓ
ÓÕËËÏÃÏÓ ÂÑÕÓÏ×ÙÑÉÏÕ
Êõêëïöïñïýí óå 950 öýëëá
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ÓEΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ÔÆΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ÔÇËÅÖÙÍÏ: 26510 26296

50,00 €
40,00 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ο
κ.
Τσαγκούλης
Γεώργιος
(Τρίκαλα)
προσέφερε στην εφημερίδα 20,00 ευρώ στη
μνήμη Αδαμαντίου Τσιομίδη.

Αηδονοπούλου Ευανθία

50,00 €

Κωτούλα Άννα

50,00 €

Μηνόπουλος Κων/νος

50,00 €

Πασχαλιώρης Κων/νος

50,00 €

Γκιτσιούδη Μαρία

40,00 €

Αγγέλη-Οικονόμου Γιαννούλα

20,00 €

Βακάρος Ευθύμιος

20,00 €

Βακάρος Ιωάννης

20,00 €

Δαλαγγέλης Κων/νος

20,00 €

Ευθυμίου Χρυσούλα

20,00 €

Ζήκας Δημήτριος

20,00 €

Θεοδωρακόπουλος Θωμάς

20,00 €

Θεοδωρίδου Γιαννούλα

20,00 €

Καραμουσαλίδου-Παρασκευά Παρασκευή 20,00 €
Κολιοκώτση Δήμητρα

20,00 €

Λάπας Κων/νος

20,00 €

Λουκά - Παντίση Μαρία

20,00 €

Ματσής Γεώργιος

20,00 €

Μπιδέρη Ελένη

20,00 €

Μπλήντας Ζήσης

20,00 €

Πασχαλίδου-Αγγελίδου Κατίνα

20,00 €

Σκόρνου Χαρίκλεια

20,00 €

Σπύρου Σοφία

20,00 €

Τόλη Μαρία

20,00 €

Τσιουμάνη Χάιδω

20,00 €

Τσιουμάνης Δημήτριος του Ιωαν.

20,00 €

Τσιουμάνης Ιωάννης του Δημ.

20,00 €

Φαχουρίδου Δήμητρα

20,00 €

Φιλιππίδης Γεώργιος

20,00 €

Χρηστογιάννης Δημήτριος

20,00 €

Βακάρος Γεώργιος του Ιωαν.

15,00 €

Βακάρου Ματίνα

15,00 €

Ηλιακοπούλου Αναστασία

15,00 €

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 27-6-2011

Παρακαλούμε τους φίλους - αναγνώστες της
εφημερίδας που επιθυμούν δημοσίευση συνεργα-

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

σιών (κείμενα, φωτογραφίες) να τις στέλνουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nea@mosv.gr.

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

Åêäüôçò - Õðåýèõíïò ãéá ôï Íüìï
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Ðñüåäñïò Ì.Ï.Ó.
44010 ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Τηλ.: 26530 22771
Στεφ. Στεφάνου 18
45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ÔÇË.: 26510 64927
ÊÉÍ.: 6979322848
Τακτικοί Συνεργάτες
Κουνάβος Κων/νος
Γκαράνη - Παπακων/νου Χαρίκλεια

Βακάρος Ιωάννης

20,00 €

Βακάρος Γεώργιος του Ιωαν.

15,00 €

Βακάρου Ματίνα

15,00 €

Καπάιου - Μπανά Ελπινίκη

15,00 €

Μπλήντας Ζήσης

15,00 €

Γκιτσιούδη Μαρία

10,00 €

Μπούφης Ηλίας

10,00 €

Σκόρνου Χαρίκλεια

10,00 €

Φαχουρίδου Δήμητρα

10,00 €

ÓÕÍÔÁÊÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ÃêáñÜíçò Óôáýñïò
Ïéêïíüìïõ Åõôõ÷ßá
×áíôüëéïò Êùí/íïò
ÔÜôóçò ËÜìðñïò
ÂáêÜñïò Ãåþñãéïò
Ðïõðïâßíçò Åõèýìéïò
Τσιομίδης Κων/νος

Πñþôïé ÓõíåñãÜôåò
+ Äñ. Αδαμάντιος Αν. Τσιομίδης
+ Äñ. ÄçìÞôñéïò Áè. ÊïõíÜâïò
+ ÁäáìÜíôéïò Ä. ÊïõíÜâïò

ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ
á) ÅéóöïñÝò - óõíäñïìÝò
ÊÙÍ/ÍÏÓ ÔÓÉÏÌÉÄÇÓÉãíáôßïõ
¢ñôçò 14 - 45333 ÉùÜííéíá
Ôçë.: 2651024 605, 6979334373
β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΣ
Βενιζέλου 42 - Αλεξάνδρεια
Τηλ.: 6977922890
2) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μακ. Προϊου 3 Αλεξάνδρεια,
Τηλ.: 6973314037
1)

Êáôþôåñç åôÞóéá óõíäñïìÞ: 10 €

