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ΕΝΑΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ…
Χωρίς περιττά τερτίπια του λόγου, χωρίς εξωραϊσμούς των γεγονότων και των προσώπων έλεγε
την αλήθεια. Όσα είπε και έγραψε, αυτά είναι και
η ιστορία του τόπου, που δεν έχει ανάγκη από την
ωραιοποίηση και τα στρογγυλέματα. Υποκλίνομαι
στη μνήμη και την προσφορά δύο Δασκάλων αυτού
του χωριού. Του Κώστα Κουνάβου και του Γιώργη
Οικονόμου. Γιατί Δάσκαλος και Λόγιος του τόπου
σου είναι τίτλοι που κατακτιούνται με το πώς χειρίζεσαι την πένα και το μυαλό. Με τον αν ο λόγος σου
είναι ουσιαστική συμβολή στην ιστορία, τη λαογραφία, την ηθογραφία, την πολιτική και εν γένει κοινωνικό βίο του χωριού σου.

Σ΄αυτό το τεύχος, λείπει από το πρωτοσέλιδο το
όνομα του σεβαστού, όχι μόνο για την ηλικία του
αλλά, κυρίως, για τις απόψεις και τις γνώσεις του,
Κώστα Κουνάβου. Λίγες μέρες πριν χαθεί, είχα συναντήσει την κόρη του, τη Μάχη και της έλεγα να
του πει να συνεχίσει να γράφει. Πάλι κάτι ετοιμάζει μου είπε και χάρηκα αναμένοντας να διαβάσω το
καινούργιο του κείμενο.
Όμως αντί γι΄αυτόν έγραψε η μοίρα αυτή τη
φορά που, σίγουρα, για όλους μας μια μέρα θα γράψει. Πλήρης ημερών ίσως πουν κάποιοι και μακάρι
να ζήσουμε και μεις τόσο. Ωστόσο, η λύπη για την
απώλεια πολλών ανθρώπων δεν είναι σε σχέση με
την ηλικία αλλά με το κενό της απουσίας τους. Και
ο Κώστας Κουνάβος έφυγε και μαζί του πήρε τα
όσα ακόμα θα μπορούσε να μας πει και να γράψει
για τη ζωή και την ιστορία του χωριού.

Θα θυμάμαι τον κ. Κώστα, εκτός των άλλων,
και ως τον φιλόξενο γείτονα. «Έλα γείτονα..» έλεγε στον Τάσο, όταν ήθελε να κεράσει ένα μπουκάλι
κρασί. Από κείνο το θαυμάσιο κρασί που κάθε σταγόνα έκρυβε τον κόπο στο νοικοκυρεμένου αμπελιού
στην Ασφάκα. Εκεί στη στροφή, ακόμα και οδηγώντας, ήθελα να ρίξω μια ματιά στα στοιχισμένα κλήματα. Για τη φιλοξενία του μου μίλησε και ο πεθερός μου, ο Γιάννης ο Ρέμος. Ήταν τότε στα χρόνια
της νιότης τους που από τη Δοβρά, δασικός εκείνος, πήγαινε με τα πόδια για να δει το συγχωριανό στην Ασφάκα, όπου υπηρετούσε ως δάσκαλος.

Την ημέρα της κηδείας του, ξαναδιάβασα το τελευταίο του κείμενο όπου αναφερόταν στο Πάσχα
του 1941 στο Βρυσοχώρι. Σκεφτόμουν ότι στα 90
του χρόνια μπορούσε να γράφει με έναν τόσο καλά
δομημένο και μακροπερίοδο λόγο. Χωρίς συντακτικά και ορθογραφικά λάθη και, το σημαντικότερο,
με τόσες μεστού περιεχομένου σκέψεις και πληροφορίες.
Μπορούσε να επενδύει τα γεγονότα με την τεκμηρίωση της χρονολογίας και των προσώπων. Σ’
αυτό, όπως και στα άλλα του κείμενα, η μνήμη του
δεν τον εγκατέλειψε.
Οι γνώσεις του αδιαμφισβήτητες και οι αναμνήσεις του κράτησαν ζωντανό το δικό του παρελ-

Ένας χειμώνας
στα Γιάννενα
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θόν αλλά και των συγχωριανών του, αφού οι αναφορές του ήταν πάντα σχετικά με όσα βίωσε στο χωριό του.

ΚΑΛΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Γράφειο ο Κώστας Ν. Χαντόλιος

«Συ δούλε αγαθέ και πιστέ,
είσελθε εις την χαράν
του Κυρίου Σου»

Τον γνώρισα στις Λειτουργίες του Πανηγυριού στην Αγία Παρασκευή. Στις Κυριακάτικες, στους γάμους, τα βαφτίσια στου
Αγίου Δημητρίου, στις εξόδιες από τον
Άγιο Χαράλαμπο, στις ακολουθίες των εξωκλησιών μας, Άγιο Γεώργιο, Άνω Παναγία,
Άγιο Τρύφωνα, στης Αγίας Τριάδας, ιερέας
των μυστηρίων.

Κάθε άλλο, όλα αυτά τα χρόνια μνήμες παλιές,
μνήμες αγαπημένες από την γενέτειρα έρχονταν
στο μυαλό μου και μεγάλωναν μέσα μου την
λαχτάρα της επιστροφής εκεί, όπου ήταν βαθιές οι
ρίζες της καταγωγής μου.
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Μαρία Τσούπη - Ρέμου

Δανείζομαι αυτήν τη φράση από κείμενο
του αείμνηστου Κων/νου Κουνάβου για να
εκφράσω τη στιγμή της «παράδοσης και παραλαβής» του πνεύματος του Παπα- Νικόλα
(Κασσαβέτη).

Πέρασαν περίπου 25 χρόνια από τότε που είχα
επισκεφτεί τα ιστορικά Γιάννενα, και την γενέτειρά
μου το Βρυσοχώρι, όπου για πρώτη φορά αντίκρυσα
το φως της ζωής μου το 1936. Μακρύ το διάστημα
της απουσίας μου από το χωριό και δικαιολογημένα
θα έλεγε κανείς, ότι το είχα λησμονήσει.

Ευτύχησα να προλάβω το παλιό πατρικό σπίτι
της οικογένειάς μου κάτω στο ποτάμι, όταν για
πρώτη φορά είχα επισκεφτεί το χωριό το 1953 με
τους αείμνηστους γονείς μου, στεκόταν όρθιο και
μαρτυρούσε ότι εκεί κάποτε ζούσε μια πολυμελής
οικογένεια, που παράλληλα με τις αγροτικές
εργασίες δραστηριοποιούνταν και στο εμπόριο.
Μετά από αρκετά χρόνια, αφού μεσολάβησαν οι
σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
η στρατιωτική μου θητεία και ο διορισμός μου στη
μέση εκπαίδευση, ξαναγύρισα στην πατρώα γη και
στο χωριό, όμως το παλιό πατρικό δεν υπήρχε
και αντί αυτού οι γονείς μου είχαν χτίσει άλλο στο
κέντρο του χωριού, είναι αυτό που υπάρχει και
σήμερα.

Εκεί γνώρισε και τη γυναίκα του Πόπη, που
πήρε την ομορφιά της κι έφυγε βιαστικά ο μαύρος
καβαλάρης. Ας βρουν παρηγοριά η Μάχη και ο Τάκης στα όσα με το δικό του τρόπο ο καθένας τους
άφησαν, ώστε να μένουν ζωντανοί μέσα από τη μνήμη όλων όσων τους αγάπησαν και τους εκτίμησαν.

Τον γνώρισα όταν ανεβαίναμε κάποτε για
τσάι στην Κοπάνα με το Ζώη Βακάρο. Δεν
έχει σημασία το πότε. Μας ανέβασε σα ζαρκάδι, ακούραστος, μύστης του βουνού, λάτρης της όμορφης φύσης, δεινός κυνηγός.

ΣΤΟ ΟΜΟΡΦΟ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ ΜΑΣ

Από ψηλά θα ‘σαι «Δεσπότη» της Κοπάνας, του Λημεριού των Κλεφτών, των Ριζών
της Τσουκαρόσσιας, της Μπάλτας τα ζωνάρια, του Πηξαριού τα μονοπάτια...
Λάμπρος Τάτσης
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Γράφει η Ε Υ ΤΥ Χ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝ ΟΜ ΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥ Λ ΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ MIΧΑΛΗ ΜΠΟΥΚΗ
Τις πληροφορίες για την οικογένεια ΜΠΟΥΚΗ μου
είχε δώσει η αείμνηστη γιαγιά μου Δέσποινα Παντίση Οικονόμου της οποίας η μητέρα ήταν το γένος Μπούκη.
Ακόμη θυμάμαι πολύ καλά την ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΚΗ (Τέτα
Λένω) που έζησε όλη της τη ζωή στο Βρυσοχώρι και πέθανε το Φεβρουάριο του 1956.
Όταν πήγαινα στο σπίτι της και πήγαινα συχνά, όλο
ιστορίες για την οικογένειά της μου έλεγε.
Γενάρχης της οικογένειας ήταν ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΚΗΣ, που είχε γεννηθεί πριν το 1800. Ο Μιχάλης Μπούκης ήταν ένας καλός νοικοκύρης, που φρόντισε την οικογένειά του και τα τέσσερα παιδιά του αποκαταστάθηκαν με τον καλύτερο τρόπο και ξεχώρισαν στην κοινωνία
του χωριού μας. Τα τέσσερα παιδιά ήταν:
1) Η ΧΑΪΔΩ. Παντρεύτηκε το Μιχάλη Κασσαβέτη και
οι απόγονοί της ζούνε σήμερα στη Βέροια, τη Θεσσαλονίκη και την Κορυφή Ημαθίας.
2) Η ΜΑΡΙΑ. Παντρεύτηκε το Μιχάλη Μπιζιάκη και
εγκαταστάθηκαν στη Λάρισα. Οι απόγονοί της ήταν οι
γνωστές οικογένειες της Λάρισας Κασσαβέτη και Μηλίγκου.
3) Ο ΓΙΩΡΓΟΣ. Ταξίδευε στην Ανατολική Θράκη.
Επέστρεψε στο χωριό αρκετά πλούσιος και έκτισε δίπλα από το πατρικό του, ένα ωραίο πέτρινο σπίτι, με
άνετους χώρους και πολλές ευκολίες για την εποχή του.
Ανακαινισμένο κατά καιρούς, σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση ως και σήμερα.
Ο Γεώργιος Μπούκης είχε μία κόρη την ΑΚΡΙΒΩ
(Τσιβίκα). Η Κατρίνω παντρεύτηκε τον Αντώνη Παρίπο
και απόκτησε μία κόρη τη Σταματία (Στάμω). Η Στάμω
παντρεύτηκε το Δημήτρη Νούτσο και ήταν η μητέρα του
Αντώνη, του Απόστολου και του Νίκου Νούτσου.
4) Ο ΝΙΚΟΣ. Γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι γύρω στο
1830. Ασχολήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία μάλιστα, με
το εμπόριο αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
και είχε έδρα τη Λάρισα. Το σπίτι του, στο χωριό, ήταν
ένα ωραίο αρχοντικό, με άνετους χώρους, επιπλωμένα
δωμάτια και γενικότερα οικιακό εξοπλισμό, που μαρτυ-

ρούσε την οικονομική άνεση και την ευημερία της οικογένειας. Το σπίτι σωζότανε ως το 1990, όπου και κατάρρευσε. Στη θέση του κτίστηκε ο Ξενώνας της οικογένειας Τσιουμάνη.
Ο Νίκος Μπούκης παντρεύτηκε τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΡΑΜΜΑ (Μπαρώνα) και απόκτησαν έξι παιδιά που ήταν:
1) Η ΜΑΡΙΑ (1845-1948). Παντρεύτηκε τον Κώστα
Δούμα και έζησε όλη της τη ζωή στο Βρυσοχώρι.

2) Η ΧΡΥΣΩ (1855-.......). Παντρεύτηκε τον Γεώργιο
Λαφαζάνη. Σήμερα δεν ζει κανένας απόγονός της.
3) Η ΧΑΪΔΩ (1862-1912). Παντρεύτηκε τον Κώστα Ν.
Παντίση και ήταν προγιαγιά μου.
4) Ο ΓΙΩΡΓΟΣ (1858-......). Η κ. Δήμητρα Βαλανά,
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΚΗΣ
ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γεώργιος Μπιζιάκης
(1863-1933)
Μαρία Παπαποστόλου

Κατρίνω
Αντώνης Παρίπος

ΜΑΡΙΑ (1845-1948)
Κώστας Δούμας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1858 -............)
δεν είναι γνωστοί οι απόγονοι

Χρύσω
Γεώργιος Γκότσης

Μιχάλης Μπιζιάκης

Βασιλική (1885-1912)
Κώστας Ρέμος

Ιωάννης (1873 -1917)
Βασιλική Κατσιλίδη

....

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ
Σταματία Τράμμα

ΧΑΪΔΩ

Μιχάλης Κασσαβέτης

Γεώργιος

Αντώνης

Μιχάλης Μπούκης (1858-1940)
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ

ΧΑΪΔΩ (1862 - 1912)
Κώστας Παντίσης

ΕΛΕΝΗ (1871 - 1956)
Αντώνης Κουνάβος
δεν άφησε απογόνους

ΧΡΥΣΩ (1855 - .............)
Γεώργιος Λαφαζάνης

ΝΙΚΟΣ
Δεν άφησε απογόνους

Μιχάλης (1890 - 1990)
Μαρία Πασχάλη

Ελένη
Νίκος Μπρουσκέλης

Νίκος
Χάϊδω Ζ. Γκαράνη

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Στεφανία

Δέσποινα (1894-1990)
Στέργιος Οικονόμου

Νίκος Παντίσης

Μαρία
Αναστάσιος Σιάννος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
- Δούκας

Σταματία (1880 -1947)

ΕΛΕΝΗ (Νίτσα)

Κώστας Σταμάτης

Μαρκαντωνάκης

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΕΥΤΕΡΠΗ
Πάνος Δουκάκης

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ

Η Ευτέρπη Μπούκη - Δουκάκη με την οικογένειά της
στο γάμο του εγγονού της Τζον

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Επιμέλεια: Απόστολος Σιαμπίρης
Ευθύμιος Πουποβίνης

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
Ο
πρόεδρος
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 12 Αυγούστου 2012 στον
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βρυσοχωρίου.

Θέμα: « Αποστολή Απολογισμού
Δράσεων έτους 2011 &
Προγραμματισμού Δράσεων έτους
2012 του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών
Δρυμών Βίκου – Αώου & Πίνδου».
Η Διοίκηση και τα στελέχη του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και
Πίνδου προκειμένου να προβάλουν το έργο του
Φορέα Διαχείρισης, στην τοπική και ευρύτερη
κοινωνία, συνέταξαν και σας αποστέλλουν
τον Απολογισμό Δράσεων έτους 2011. Επίσης
στοχεύοντας σε μια πιο δημιουργική επόμενη
περίοδο και αποβλέποντας στη συμμετοχή όλων
στις σχεδιαζόμενες δράσεις, σας παρουσιάζουν
τον Προγραμματισμό Δράσεων έτους 2012.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
Κατά
τις
βουλευτικές
εκλογές
που
πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας το 2012 τα
αποτελέσματα στο χωριό μας ήταν ως ακολούθως:

Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΙΟΥ 2012
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ: 229
ΨΗΦΙΣΑΝ: 148
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ: 7
ΕΛΑΒΑΝ
- Ν.Δ.: 54
- ΠΑΣΟΚ: 25
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ. ΕΛΛΗΝΕΣ: 11
- ΣΥΡΙΖΑ: 10
- ΔΗΜΟΚΡ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ: 9
- ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ: 6
- ΛΑΟΣ: 5
- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 5
- ΑΝΤΑΡΣΙΑ: 5
- ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: 3
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 3
- ΚΚΕ: 3
Δικαστικός
Αντιπρόσωπος
ο
κ.
ΚΑΤΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ από την Πλακωτή Θεσπρωτίας.

Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Ιουνίου 2012
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 229
ΨΗΦΙΣΑΝ: 139
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ: 1
ΕΛΑΒΑΝ
- Ν.Δ.: 61
- ΠΑΣΟΚ: 31
- ΣΥΡΙΖΑ: 19
- ΔΗΜ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 9
- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 9
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 6
- ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: 1
- ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ: 1
- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ: 1
Δικαστικός αντιπρόσωπος ο κ. ΤΣΙΛΙΜΑΓΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ από την Αθήνα ο οποίος συνοδευόταν
και από τη σύζυγό του κ. ΠΟΛΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
(εκπαιδευτικό) συνδυάζοντας έτσι και τριήμερες
διακοπές στο Βρυσοχώρι. Αναχωρώντας μας
εκμυστηρεύτηκαν ότι πέρασαν πολύ ωραία στο
χωριό και υποσχέθηκαν πως θα μας επισκεφθούν
και πάλι.
Τους ευχαριστούμε για τα ωραία τους λόγια.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε
επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.
Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών ΒίκουΑώου και Πίνδου
Ασπράγγελοι, Δήμου Ζαγορίου,
Ιωάννινα Τ.Κ. 44007
Τηλέφωνα: 26530 22245, 26530 22241
Fax: 26530 22241
Ιστότοπος: http://www.pindosnationalpark.gr

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΜΙΧΑΛΗ ΜΠΟΥΚΗ
Συνέχεια από τη 2η σελίδα
που ζει στη Θεσσαλονίκη και είναι δισέγγονη της Μαρίας Μπούκη - Δούμα μου είπε πως ο Γεώργιος Μπούκης
μετανάστευσε στην Αμερική. Μάλιστα βοηθούσε οικονομικά και τη γιαγιά της.
Αντίθετα ο πατέρας μου, έλεγε πως ο Γιώργος εγκαταστάθηκε πριν το 1900 στην Καβάλα. Εκεί παντρεύτηκε
και δημιούργησε την οικογένειά του. Μάλιστα, έλεγε, πως
το 1941 που βρέθηκε στην Καβάλα ως στρατιώτης, επισκέφτηκε τη «θεία Γιώργαινα» χήρα του Γιώργου Μπούκη που ζούσε εκεί.
Η Τέτα Λένω δεν μιλούσε ποτέ για τον αδελφό της το
Γιώργο. Αλλά και αυτός δεν είχε, από τότε που έφυγε, καμία επικοινωνία με τους συγγενείς του στο χωριό.
5) Η ΕΛΕΝΗ (1871-1956). Παντρεύτηκε το Βρυσοχωρίτη γιατρό Αντώνη Κουνάβο. Ο γιατρός υπηρετούσε
στη Θάσο ή τη Σαμοθράκη και με τις συνήθειες της εποχής η Ελένη έμεινε στο χωριό, περιμένοντας ο γιατρός
να μετατεθεί σε πλησιέστερα μέρη. Όμως αντί για την είδηση της μετάθεσης ήρθε η είδηση του θανάτου. Η Ελένη χήρεψε στα 25 της χρόνια, δεν ξαναπαντρεύτηκε κι
έζησε όλα τα χρόνια στο Βρυσοχώρι.
6) Ο ΜΙΧΑΛΗΣ (1858-1940). Ήταν δίδυμος με τον Γεώργιο και συνέχισε το εμπόριο του πατέρα του στη Λάρισα.
Επισκεπτόταν όμως συχνά το χωριό, για να φροντίζει
τους ηλικιωμένους γονείς του, αλλά και τα πλούσια κτήματα της οικογένειας. Μάλιστα σε κάποιο ταξίδι έπεσε και
θύμα ληστών.

Ο Μιχάλης παντρεύτηκε τη Χρυσούλα Καμπούρη
από το Σκαμνέλι. Το ζευγάρι εγκαταστάθηκε μόνιμα στη
Λάρισα το 1895 αφού ήδη είχαν γεννηθεί στο Βρυσοχώρι τα δύο αγόρια της οικογένειας ο ΝΙΚΟΣ το 1888 και
ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ το 1890. Στη Λάρισα γεννήθηκε η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, η ΕΛΕΝΗ (Νίτσα), η ΕΥΤΕΡΠΗ και η ΕΥΤΥΧΙΑ.
Πριν το 1910 τα δύο αγόρια της οικογένειας ταξίδεψαν στις ΗΠΑ. «Για λίγα χρόνια» υποσχέθηκαν στους γονείς τους και τα λίγα χρόνια έγιναν μια ζωή. Το 1915 ο
Μιχάλης Μπούκης και όλη η οικογένειά του μετανάστευσαν στις ΗΠΑ και εγκαταστάθηκαν στη Βοστώνη. Εκεί
εργάστηκαν, σπούδασαν και δημιούργησαν ωραίες οικογένειες.
Ο ΝΙΚΟΣ και η ΕΥΤΥΧΙΑ δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Ο
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ με την Ελληνίδα σύζυγό του απόκτησαν
πολλά παιδιά. Σήμερα οι απόγονοί τους ζούσε σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ και διακρίνονται ως επιχειρηματίες,
επιστήμονες, ανώτατοι κρατικοί υπάλληλοι, καλλιτέχνες
και γενικά διαπρέπουν σε πολλούς τομείς της κοινωνικής
ζωής.
Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ παντρεύτηκε το Δυτικό Μακεδόνα
ΝΟΥΚΑ, η ΕΛΕΝΗ τον Κρητικό ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ και η
ΕΥΤΕΡΠΗ τον διακεκριμένο γιατρό της Βοστώνης και
αγαπητό σε όλους τους Έλληνες μετανάστες, ΠΑΝΟ
ΔΟΥΚΑΚΗ.
Η Ευτέρπη μία σπάνια γυναίκα με μόρφωση, ήθος, ευγένεια, καλοσύνη και απλότητα ήταν αυτή που κρατούσε
στέρεους τους δεσμούς της οικογένειας Μπούκη με το
χωριό και τους συγγενείς τους.
Αλληλογραφούσε με τον πατέρα μου, που ήταν ανιψιός της, ως το τέλος σχεδόν της ζωής της και έδειχνε
ζωντανό ενδιαφέρον για τα πάντα. Ακόμη βοηθούσε οικονομικά την θεία της Ελένη Μπούκη, πραγματοποιώντας,
όπως έλεγε, την τελευταία επιθυμία του σεβαστού της πατέρα.
Μεγάλη ήταν και η αγάπη της για το Βρυσοχώρι και

όνειρο της ζωής της ήταν να το επισκεφτεί. Έτσι τον Αύγουστο του 1969 με το σύζυγό της, ταξίδεψαν κι έφτασαν ως το χωριό. Στο πατρικό της σπίτι, μέσα σε αναφιλητά από τη συγκίνηση, μας είπε, πως κάθε γωνιά, τόσο του
σπιτιού, όσο και του χωριού, της ήταν γνώριμη και αγαπημένη από τις διηγήσεις του πατέρα της.
Η Ευτέρπη απόκτησε δύο γιους. Το ΣΤΕΛΙΟ που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το 1973 και τον διάσημο
και καταξιωμένο πολιτικό και επιστήμονα, τον πρώην υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ και διαπρεπή κυβερνήτη της
Μασαχουσέτης, για δύο τετραετίες ΜΙΧΑΛΗ ΔΟΥΚΑΚΗ.
Ο Μιχάλης γνώριζε πολύ καλά τους δεσμούς του παππού του, της μητέρας του και των άλλων μελών της οικογένειας Μπούκη με το αγαπημένο τους χωριό το Βρυσοχώρι και τους συγγενείς τους.
Στις 23 Αυγούστου 2009, με τη σύζυγό του Κίτι πήραν
τη μεγάλη απόφαση να επισκεφτούν τη γενέθλια γη του
παππού και της μητέρας του.
Πανηγυρική, επίσημη και μεγαλειώδης ήταν η υποδοχή που τους έγινε στον πλάτανο του Αγίου Χαραλάμπους, τόσο από επίσημους φορείς, όσο και από τους
κατοίκους του χωριού.
Η επίσκεψη στο πατρικό σπίτι της μητέρας του, έτυχε θερμής υποδοχής και φιλοξενίας, από τον Αστέριο
και Σταματία Τσουμάνη, ιδιοκτήτες του σπιτιού σήμερα,
αλλά και από τους υπόλοιπους συγγενείς.
Ο Μιχάλης και η Κίτι συγκινημένοι, αλλά χαρούμενοι
και ευχαριστημένοι, μας ρώτησαν με ενδιαφέρον για διάφορα θέματα, μας διηγήθηκαν δικές τους ιστορίες και
δυσκολεύτηκαν πολύ να φύγουν. Οι προγονικές φωνές
τους κρατούσαν εκεί και ήταν σαν να τις άκουγαν.
Μετά από πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες που
απαθανάτισαν τις πραγματικά μοναδικές στιγμές, αποχαιρετήσαμε το ζεύγος Δουκάκη με συγκίνηση.
Μας υποσχέθηκαν πως θα ξανάρθουν και αυτή τη
φορά θα είναι με τα παιδιά τους.
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«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

AΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Επιμέ λ ε ια : ΕΥ ΘΥ Μ Ι ΟΥ ΠΟΥ ΠΟΒ Ι Ν Η

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 21 Ιουλίου 2012
Πορεία από Βρυσοχώρι, Αγία Παρασκευή, καταρράκτες Βαλντιαλάσκα, Ακάρπινο, Βρύση Χρύσως Μοναστήρι Αγ. Τριάδας (διανυκτέρευση).
Κυριακή: Λειτουργία στο Μοναστήρι.
Διαδρομή εύκολη, προσιτή σε όλες τις ηλικίες.
Ώρα αναχώρησης από Αγία Παρασκευή 08.00 π.μ.
Β’ Σάββατο 5 Αυγούστου 2012
Πορεία Βρυσοχώρι - Αι-Γιώργη. Λειτουργία στον
Αι-Γιώργη.
Αναχώρηση απ’ τον Άγιο Χαράλαμπο 08.00 π.μ.
Γ’ Σάββατο 11 Αυγούστου 2012
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
Για να τιμήσουμε τον αδικοχαμένο νέο ορειβάτη
και μέλος του Συλλόγου και να γνωρίσουν και οι νέοι
τις ομορφιές της ορειβασίας και της φύσης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σύλογου, ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των κατοίκων του χωριού,
προχώρησε και φέτος στην ενοικίαση ιδιόκτητων βοσκότοπων 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 κτηνοτρόφοι εγκαταστάθηκαν με τα ποίμνιά τους στη ζώνη ενοικιάσεως από αρχές Ιουνίου.
Β. Ενοικίασε την Β’ ζώνη (Σιάνιστα – Μπάλτα –
Αλάκο κ.λ.π.) στον κτηνοτρόφο ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΗΛΙΑ
από την Πλακωτή Θεσπρωτίας για τη βοσκή πενήντα
(50) αγελάδων από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου αντί
μισθώματος 2.300,00 ευρώ. Ο κτηνοτρόφος εγκαταστάθηκε στη ζώνη ενοικιάσεως από αρχές Ιουνίου.
Το Δ.Σ. παρά την οικονομική κρίση και την έλλειψη
κτηνοτρόφων κατέβαλε κάθε δυνατή Προσπάθεια για
να ενοικιάσει τις παραπάνω ζώνες και να εξασφαλίσει
κάποια έσοδα για τις ανάγκες του χωριού.
Τα χρήματα (σύνολο 4.300,00 ευρώ) θα διατεθούν
όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
και των κατοίκων που θα πραγματοποιηθεί στις 29
Ιουλίου 2012 στο Βρυσοχώρι.

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανακοινώνει ότι στις 26,27 και 28 Ιουλίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στο Βρυσοχώρι το ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Το τριήμερο πρόγραμμα
του Πανηγυριού έχει ως ακολούθως
Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012
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.
Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012
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 2010-2011 που κατάγονται από το
Βρυσοχώρι και στον για πολλά χρόνια χοροδιδάσκαλό
μας ΘΩΜΑ ΒΟΥΡΒΟ.
Σάββατο 28 Ιουλίου 2012
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.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Δ.Σ. του Μορφωτικού και Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου προσκαλεί τα μέλη του και
τους κατοίκους του χωριού στην ετήσια τακτική
συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
29 Ιουλίου 2012 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία
του Συλλόγου στο Βρυσοχώρι με θέμα ημερήσιας διάταξης:
- Απολογισμός δραστηριοτήτων Διοικητικού
Συμβουλίου για το δεύτερο έτος της θητείας του.
- Συζήτηση – διατύπωση προτάσεων.
- Διάθεση χρημάτων από την ενοικίαση ιδιόκτητων βοσκότοπων έτους 2012.
- Αποφάσεις.
Αυτονόητο είναι ότι πρέπει να παρευρεθούν
στη Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη του Συλλόγου
και οι κάτοικοι του χωριού για να συζητηθούν διεξοδικά όλα τα θέματα που αφορούν το χωριό και
να ληφθούν σωστές και αντιπροσωπευτικές αποφάσεις.

Η 21η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου, ανακοινώνει ότι η «21η Γιορτή της Πίτας» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Αυγούστου 2012 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 25
Αυγούστου 2012 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 Μορφωτικού και
Ορειβατικού Συλλόγου βρίσκεται στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει παρ’ όλη την οικονομική κρίση
που διέρχεται η χώρα και όλοι μας ότι πέρα από τις
άλλες εκδηλώσεις του καλοκαιριού θα πραγματοποιηθεί και φέτος για πέμπτη 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 μας ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ προσφέρθηκε να μας διασκεδάσει δίνοντας μια ξεχωριστή νότα στην κοσμική ζωή του χωριού.
Ο Μ.Ο.Σ. προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους
το Σάββατο 11 Αυγούστου 2012 και ώρα 9 μ.μ.
στην Κεντρική Πλατεία του χωριού, για να απόλαυσουμε ένα ευχάριστο διασκεδαστικό Αυγουστιάτικο βράδυ, με ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια.
Καλή διασκέδαση.

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
26 - 27 - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ

ΠΡΑΞΗ 2/2012
Βρυσοχώρι σήμερα 4 Μαρτίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 11η πρωινή, συνεδρίασε το Εκκλ. Συμβούλιο
της Ενορίας Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου, αποτελούμενο από τους:
1. π. Βασίλειο Κωστακίτση, εφημέριο πρόεδρο
2. Ευθύμιο Ι. Πουποβίνη, Αντιπρόεδρο
3. Γεώργιο Κ. Βακάρο, Γραμματέα
4. Κων/νο Ι. Χαντόλιο, ταμία
5. Σούλτανα Ν. Νότη, μέλος και αφού διαπιστώθηκε
πλήρης απαρτία με τη συμμετοχή όλων των μελών, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα.
ΘΕΜΑ: «Ανανέωση θητείας Ερανικής Επιτροπής».
Αρχομένης της συνεδρίασης ο Γραμματέας του Εκκλ.
Συμβουλίου εισήγεται το θέμα ως ακολούθως:
Η θητεία της Ερανικής Επιτροπής για την αναστήλωση του Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου καθώς και
την συντήρηση και των άλλων Ι. Ναών και παρεκκλήσιων
της Ενορίας μας, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.
2/2010 πράξη του Εκκλ. Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμ. 338/18/26-3-2010 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ι.Μ. Ιωαννίνων, λήγει στις 07-4-2012.
Επειδή οι εργασίες αναστήλωσης του Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους ως και των άλλων Ι. Ναών και παρεκκλήσιων
της Ενορίας μας συνεχίζονται είναι ανάγκη να ανανεωθεί
η θητεία της Ερανικής Επιτροπής και για την επόμενη διετία 08-4-2012 έως 07-4-2014.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση προτείνει ομόφωνα την ανανέωση της θητείας
της Ερανικής Επιτροπής και παρακαλεί την Ι. Μητρόπολη
για την έγκριση αυτής για την διετία 08-4-2012 έως 07-42014 απαρτιζόμενη από τους:
1. π. Βασίλειος Κωστακίτσης εφημέριος της Ενορίας
μας, πρόεδρος
2. π. Δημήτριος Γ. Βακάρος εφημέριος Αγ. Δημητρόου
Θες/νίκης Α’ Αντιπρόεδρος
3. Δημήτριος Αδ. Κουνάβος αρχιτέκτων Ε.Ν. Μνημείων
Ιωαννίνων, Β’ αντιπρόεδρος
4. Γεώργιος Κ. Βακάρος Συν/χος τοπογράφος, γραμματέας
5. Σταύρος Απ. Γκαράνης, συν/χος Τραπεζιτικός ταμίας.
6. Ευθύμιος Ι. Πουποβίνης συν/χος Στρατιωτικός, μέλος
7. Απόστολος Ι. Σιαμπίρης συντ/χος ΔΕΗ, μέλος
8. Άλκης Μιχ. Πασχάλης συν/χος λογιστής, μέλος
9. Μιχαήλ Στ. Κολλιός υπαλ. ΔΟΥ Αλεξάνδρας, μέλος
10. Κωνσταντίνος Ευ. Σιαμπίρης καφεπώλης, μέλος.
Η παρούσα πράξη αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε
υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ π. ΒΑΣ. ΚΩΣΤΑΚΙΤΣΗΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΥΒΙΝΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΚΑΡΟΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝ. ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΝΟΤΗ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 167/99/12-03-2012
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ υπ’ αριθ. 360
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ 12ΗΣ
ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο λαβόν υπ’ όψιν:
α) Τον υπ’ αριθ. 8/1979 Κανονισμόν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και
Ενοριών», άρθρο 17
εγκρίνει
την υπ’ αριθ. 2/2012 πράξιν του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου με θέμα: «Περί αναξέωσεως της θητείας της ερανικής επιτροπής δια την αποπεράτωσιν του Ιερού Ναού
του Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου, δια την διετία
από 09-04-2012 μέχρι 08-04-2014», ως έχει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΠΡΕΣΒ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΤΑΒΑΛΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ: ΠΡΕΣΒ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΞΗΣ, ΠΡΕΣΒ.
ΙΑΝΝΗΣ ΚΙΤΣΟΤΟΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ
ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2012

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ
ΜΑΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας του Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου καθόρισε τις ημέρες
θείας λειτουργίας των εκκλησιών και εξωκλησιών του
χωριού ως εξής:

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του χωριού μας.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας του χωριού
μας καθώς και η Ερανική Επιτροπή που έχει συσταθεί για την προσπάθεια αναστήλωσης του μνημείου του χωριού μας τον Άγιο Χαράλαμπο καθώς και
των άλλων Ι. Ναών και παρεκκλησίων του χωριού
μας, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους
εσάς που συμβάλατε στην οικονομική δυσχέρεια που
υπάρχει στον καθένα μας, στην διετία που μας πέρασε.
Σ’ αυτή την διετία που πέρασε (8-4-2010 έως 7-42012) έγιναν οι παρακάτω εργασίες.
1. Αποπεράτωση της υπεθεμελίωσης στον Άγιο Χαράλαμπο. (Η Ν.Δ. γωνία στο παλιό οστεοφυλάκιο)
2. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση στον Άγιο Χαράλαμπο
3. Τμήμα του Χαγιατιού στον Άγιο Χαράλαμπο
4. Ανακατασκευή της στέγης στον Άγιο Δημήτριο
5. Ανακατασκευή της στέγης στον Άγιο Αθανάσιο
6. Αρμολόγι εξωτερικό και εσωτερικό στον Άγιο
Αθανάσιο
7. Ταβάνι τέμπλο, πόρτα και παράθυρα αλουμινίου
στον Άγιο Αθανάσιο
8. Ταβάνι - τέμπλο και εσωτερικό αρμολόγι στον
Άγιο Τρύφωνα. Στον Άγιο Τρύφωνα μάλιστα λειτουργηθήκαμε το περσινό καλοκαίρι
9. Αποπερατώθηκε το κελί στην Κάτω Παναγία το
οποίο είναι κατοικήσιμο και στο οποίο διαμένει ο
ιερέας της ενορίας μας.
Τώρα απομένουν να συνεχιστούν οι εργασίες
στον Άγιο Χαράλαμπο οι οποίες χρηματοδοτούνται
και από την Περιφέρεια Ηπείρου. Εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε και Δημόσια τον Περιφερειάρχη κο
Αλέξανδρο Καχριμάνη για την αγάπη και το αμέριστο ενδιαφέρον προς το χωριό μας και ειδικά για τον
Άγιο Χαράλαμπο.
Επίσης στο πρόγραμμά μας είναι και μερικές παρεμβάσεις στην Κάτω Παναγία (παράθυρα - θέρμανση κ.λ.π.) καθώς και στην Αγία Τριάδα.
Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται ενδιαφέρον και
οικονομική ευχέρεια. Για τον λόγο αυτό η Εκκλησιαστική Επιτροπή ζήτησε από την Ι. Μητρόπολη Ιωαννίνων την ανανέωση θητείας της Ερανικής Επιτροπής
για άλλη μια διετία 8-4-2012 έως 7-4-2014.
Εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ι. Μητρόπολή μας και ειδικά τον πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Εφραίμ Ντέτσικα για την αγάπη και το ενδιαφέρον του προς την ενορία μας.
Προς ενημέρωση όλων των συγχωριανών μας παραθέτουμε τα οικονομικά αποτελέσματα του Εράνου
διετίας 2010-2012 καθώς και τα αντίστοιχα έξοδα για
την διετία 2010-2012 όπως αυτά κατατέθηκαν στην
Ι.Μ. Ιωαννίνων.
Επίσης ανακοινώνουμε και την σύνθεση της ανανέωσης της Ερανικής Επιτροπής για την διετία 20122014 καθώς και την έγκρισή της από Ι. Μητρόπολη.
Αγαπητοί μας συγχωριανοί
Το χωριό μας είχε και έχει πολιτισμό ο οποίος
αντικατοπτρίζεται από τα μνημεία του (εκκλησίες γέφυρες - γκαλτερίμια κ.λ.π.) τα οποία εμείς πρέπει
να τα διαφυλάξουμε και να τα παραδώσουμε στην νεότερη γενιά.
Μία τέτοια υποχρέωση έχει και η Εκκλησιαστική
Επιτροπή μαζί με την Ερανική Επιτροπή γι’ αυτό ζητάμε απ’ όλους σας οικονομική και προπαντός ηθική συμπαράσταση έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στο
βαρύ αλλά και ωραίο έργο που έχουμε αναλάβει.
Επίσης ευχαριστούμε τις αδελφές Μαρία και Δέσποινα Κουνάβου, τον Αθανάσιο Δημητράκη και την
κα Γιάννα Σιαμπίρη για την δωρεά των εικόνων τέμπλου στον Άγιο Αθανάσιο, καθώς και τον Αδαμάντιο
Σιαμπίρη για τον καθαρισμό των βημόθυμων του Αγίου Αθανασίου και για τα αναλόγια Αγίου Αθανασίου
και Αγίου Τρύφωνα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ στον Άγιο Δημήτριο (Ετήσιο Ιερατικό μνημόσυνο στη μνήμη ΕΙΡΗΝΗΣ
ΝΟΤΗ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Ιουλίου στον Άγιο Δημήτριο (τεσσαρακονθήμερο Ιερατικό μνημόσυνο στη μνήμη πατέρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ στο Μοναστήρι της Αγίας
Τριάδος (το Σάββατο 21 Ιουλίου πορεία και διανυκτέρευση στο Μοναστήρι από το Μ.Ο.Σ.)
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ στην Αγία Παρασκευή
(τριήμερο παραδοσιακό πανηγύρι)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ στην Αγία Παρασκευή
(Αγίου Παντελεήμονα).
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στον Άγιο Δημήτριο
(ετήσιο Ιερατικό μνημόσυνο στη μνήμη του Ευεργέτη ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στο εξωκλήσι Άνω
Παναγίας (Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου).
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στο εξωκλήσι του
Αγίου Μηνά.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στον ανακαινισμένο
Άγιο Αθανάσιο.
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στην Κάτω Παναγία
(Γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου).
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στον Άγιο Τρύφωνα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στον Άγιο Νικόλαο.
Με τον προγραμματισμό αυτό θα λειτουργήσουν
έστω και μια φορά το χρόνο όλες οι εκκλησίες και τα
εξωκλήσια του χωριού, καθ’ όσον οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν να λειτουργήσουν όταν εορτάζουν καθώς επίσης ο Ιερέας της Ενορίας μας εξυπηρετεί και το χωριό Ηλιοχώρι.
Παρακαλούνται οι συγχωριανοί και φίλοι να παρευρεθούν στις θείες λειτουργίες για να τιμήσουμε
τους Αγίους και πραγματοποιήσουμε ολοήμερη εκδρομή στα ανακαινισμένα εξωκλήσια και το Μοναστήρι της Αγίας Τριάδος.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
- Πατήρ Βασίλειος Κωστακίτης, πρόεδρος
- Ευθύμιος Πουποβίνης, αντιπρόεδρος
- Γεώργιος Βακάρος, γραμματέας
- Κων/νος Χαντόλιος, ταμίας
- Σουλτάνα Νότη, μέλος
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Από την Παρασκευή 6 Απριλίου 2012 το χωριό
άρχισε να δέχεται τους πρώτους (λίγοι στην αρχή)
επισκέπτες - χωριανούς.
Σάββατο 7 (του Λαζάρου του Αναστημένου)
Κυριακή 8 των Βαϊων εκκλησιασμός στην εκκλησία
του Αγίου Δημητρίου και η αρχή της Μεγάλης
Εβδομάδας - η εβδομάδα των Παθών του Χριστού.
Μόνο ο Απρίλης και ειδικότερα η ανοιξιάτικη φύση
του Απρίλη μπορεί να ταιριάζει με τα αλλεπάλληλα
γεγονότα του Πάσχα.
Κάθε απόγευμα (Μεγ. Δευτέρα - Μεγ. Τρίτη και
Μεγ. Τετάρτη) η μελωδικότατη πένθιμη φωνή της
καμπάνας του Αγίου Χαραλάμπους, αναγγέλει το
«ΘΕΣΧΟΥΡΕ». Μια λατρευτική συνήθεια από τα
χρόνια της Τουρκοκρατίας, όπου επικαλούμεθα
«Θέσχουρε» - «Θεός σχουρέστον» (συγχώρεστον)
για όλους τους άρρενες προγόνους, αρχής γενομένης,
από το Μάντη Διαμάντη. Τα παιδιά με κάθε χτύπημα
της καμπάνας απαγγέλουν από το Μεγάλο τετράδιο
των ονομάτων - ιδρυτών - αγωνιστών - ευεργετών
και όλων των νεκρών του χωριού.
Ένα παραδοσιακό μεγάλο μνημόσυνο. Τη Μ.
Πέμπτη το πρωί, τα ίδια παιδιά, περνάνε απ’ όλα τα
σπίτια, λέγοντας Θέσχουρε, περιμένουν αυγά ή λίγα
χρήματα ως ανταμοιβή για τον κόπο τους.
Αργά το βράδυ (μετά τη λειτουργία στο Ηλιοχώρι)

στα 12 Ευαγγέλια, όπου όλα τα γεγονότα της πορείας
προς το Γολγοθά εκτυλίσσονται έτσι όπως τα
κατέγραψαν οι Ευαγγελιστές μας.
Από το Μυστικό Δείπνο, τη Σύλληψη, τους
Βασάνους, τη Σταύρωση - Αποκαθήλωση - Ταφή. Το
κεράκι σβήνει 2ο, 3ο, 4ο στο 5ο Ευαγγέλιο «Σήμερον
κρεμάται επί ξύλου», η πιο κατανυκτική στιγμή σε
παραπέμπει στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη!
Ύστερα το νυχτέρι του Χριστού. Ίδια διανυχτέρευση
(ξενύχτι) προσφιλούς νεκρού.
Τη Μεγ. Παρασκευή η Αποκαθήλωση - εντείνεται
το θείο δράμα και η καμπάνα έντονα - συνέχεια
πένθιμα.
Παράλληλα οι γυναίκες (πιστές στο έθιμο)
στολίζουνε τον Επιτάφιο με λογής - λογής λουλούδια,
με τέχνη και ευλάβεια όπως αρμόζει στον Κύριο.
Θα πρέπει, κάνοντας μια παρένθεση από τα
θρησκευτικά δρώμενα, να τονίσουμε κι ένα οργασμό
στο χωριό, των ανθρώπων που ετοιμάζανε τους
κήπους για τις πατάτες, τους γίγαντες (μικρούς
και μεγάλους), οι βέργες ετοιμάζονται το χωράφι,
ζωντανεύει.
Βραδάκι η ακολουθία του Επιταφίου, μακρόσυρτη
πένθιμη - μοιρολόϊ στο Σωτήρα. Οι στάσεις των
εγκωμίων, «Η ζωή εν Τάφω».

Του Λ . Τάτ ση

«Άξιον εστί...». Αι γενεαί πάσαι...» μας οδηγούν σε
κατάνυξη με αποκορύφωμα τον οδυρμό, το σπαραγμό
στο «Ω γλυκύ μου έαρ...», τη χαροκαμένη μάνα. Η
λιτανεία του επιταφείου.
Το Μεγ. Σάββατο διάβηκε με «ανεξήγητη βιασύνη
- αναμονή...». Τα Μεσάνυχτα ο ήχος από τις καμπάνες
- αναστάσιμος - χαρούμενος καλούσαν τους πιστούς
στην Ανάσταση, στη γιορτή των γιορτών της Άνοιξης
της ζωής της αγάπης.
Μετά το «Δεύτε λάβετε φως» η πανηγυρική
φωτοχυσία, μέσα στην εκκλησία - έξω έβρεχε δυνατά.
Το Χριστός Ανέστη, το φιλί της αγάπης, τα χρόνια
πολλά! Νύχτα μαγευτική. Την άλλη μέρα το πρωί
άλλοι στις σούβλες τον οβελία άλλοι στο κοκορέτσι,
άλλοι...
Σ’ αυτό το αντάμωμα μετράς τους παρόντες,
τους απόντες, αυτούς που λείπουνε, αυτούς που
αγαπήσαμε και γέμιζαν το χωριό.
Ας μας αξιώσει ο Θεός του χρόνου νά ‘μαστε πάλι
γεροί και περισσότεροι στο χωριό.

Για την ιστορία αναφέρουμε
Στόλισμα επιταφίου
1. Αλκμήνη Βακάρου
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
2. Ελισάβετ Σιαμπίρη
3. Τάτση Στέλλα
4. Ευανθία Καραγιαννοπούλου
5. Αθηνά Οικονόμου - Πασχάλη
6. Βασιλική Καραγιαννοπούλου
7. Χάϊδω Πουποβίνη
8. Δέσποινα Ιωαν. Πασχάλη
9. Δέσποινα Μπάρκα και η μικρή
10. Κατερίνα Μπάρκα

Οικ. Ευθύμιου Πουποβίνη

Θείες λειτουργίες
Τέλεσε ο Πατήρ Βασίλειος Κωστακίτσης και
ιεροψάλτες ο Γεώργιος Βακάρος, Τριανταφύλλου
Γεώργιος και Άττης Ευάγγελος.

Μ. ΠΕΜΠΤΗ
Νυχτέρι για τη φύλαξη του εσταυρωμένου
παρέμειναν η κ. Ευτέρπη Τσιομίδου, η κ. Σουλτάνα
Νότη και η κ. Ερμιόνη Βασδέκη.

Οικ. Απόστολου Χρ. Βασδέκη

Το Πάσχα μεταξύ των άλλων διακρίναμε μετά από
πολλά χρόνια τον Απόστολο Χρυσ. Βασδέκη με όλη
την οικογένειά του (νύφες και εγγόνια), όπως και
πέρυσι τους συμπεθέρους του Τάσου Δημητράκη
από Βόλο και τον τακτικότατο κάθε Πάσχα, τον
Γιάννη Πασχάλη με την οικογένεια από Αλεξάνδεια
Ημαθίας.

ΘΕΣΧΟΥΡΕ
Τα αδέλφια Δημήτριος και Κατερίνα Ηλία Μπάρκα,
Θωμάς - Ιωάννης και Κατερίνα Πεπόνη και η Εβελίνα
Γκόγκου (εγγόνια Ιωάννη και Άννας Καπράντζιου).

Οικ. Αναστασίου Δημητράκη

Οικ. Ευάγγελου Σιαμπίρη

Οικ. Δημητρίου Μπάρκα

Οικ. Πολυζώη Βακάρου

Οικ. Κων/νου & Απόστολου Σιαμπίρη

Οικ. Δημητρίου Δημητράκη

Οικ. Αναστασίου Αδ. Τσιομίδη

Οικ. Ζήση Μπλήντα

Οικ. Απ. Καραγιαννοπούλου

Οικ. Αναστασίου Γ. Τσιομίδη
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Μ.Ο.Σ.
Γράφει η Χριστίνα Βούρβου

«ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ...»
Το ανήσυχο πνεύμα των Βρυσοχωριτών ξαναχτυπά, με την διοργάνωση της καθιερωμένης
ετήσιας εκδρομής, αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα πιο συγκεκριμένα ο προορισμός μας αυτή
τη φορά ήταν η επίσκεψη μας στους νομούς Καβάλας, Σερρών και Δράμας. Η διήμερη εκδρομή που οργανώθηκε από τον σύλλογο του χωριού
μας (Μ.Ο.Σ.) για τις 12 και 13 Μαΐου όπως ήταν
αναμενόμενο είχε μαζική συμμετοχή και έμελλε
να μείνει σ’ όλους αξέχαστη.
Η αναχώρησή μας έγινε το πρωί του Σαββάτου στις 7:00 π.μ. από το Άλσος (Απόστολος
Παύλος). Η διάθεση όλων ήταν στο ζενίθ, ενώ
κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας διανεμήθηκαν από το δραστήριο πρόεδρο κ. Ευθύμιο Πουποβίνη, φυλλάδια με το πρόγραμμα της εκδρομής.
Αξίζει να αναφέρω πως το πρόγραμμα της εκδρομής ήταν πολυποίκιλο και «εφοδιασμένο» με
μέρη και αξιοθέατα που κανείς μας δεν είχε γνωρίσει πιο πριν. Η άρτια οργάνωση και διαμόρφωσή του ήταν τέτοια που εξυπηρετούσε και ευχαριστούσε όλα τα γούστα.
Η εκδρομή μας είχε ξεκινήσει. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι Βρυσοχωρίτισες απέδειξαν
για άλλη μια φορά την προνοητικότητά τους, καθώς μας εφοδίασαν με γλυκίσματα που είχαν
ετοιμάσει για το πολύωρο ταξίδι μας, γεγονός
που έκανε την εκδρομή μας πιο ζεστή και οικογενειακή. Πρώτος μας σταθμός, η Αμφίπολη Σερρών. Εκεί είχαμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε και να θαυμάσουμε όσους από τους «θησαυρούς» μας κληροδότησε η ιστορία στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αμφίπολης Σερρών.
Σειρά είχε η επίσκεψή μας στον Αρχαιολογικό
χώρο του Φιλίππειου στο Ν. Καβάλας.
Από το πολύωρο ταξίδι και τις ευχάριστες επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους της Αμφίπολης και της Καβάλας, ήρθε να μας ξεκουράσει η άφιξη μας στη πόλη της Καβάλας, όπου
γευματίσαμε και απολαύσαμε τον απογευματινό
μας καφέ, δίπλα στο λιμάνι της όμορφης αυτής
πόλης.
Ύστερα από μια βόλτα στην πόλη της Καβάλας και ξεκούραστοι πια συνεχίσαμε το ταξίδι
μας, με προορισμό αυτή τη φορά την Ι. Μ. Εικοσιφοίνισσας. (Παγγαίο Όρος). Εκεί οι μοναχές
του μοναστηριού μας ξενάγησαν και μας ενημέρωσαν για την ιστορία της Ιεράς Μονής. Η μέρα
μας ολοκληρώθηκε με την άφιξή μας στην πόλη
της Δράμας, όπου και διανυκτερεύσαμε στο Ξενοδοχείο «Εμπορικόν».
Μετά από μια μικρή ανάπαυση στο ξενοδοχείο,
μια βραδινή βόλτα στο κέντρο της πόλης, μας
έδωσε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε την ομορφιά του πάρκου της Αγαίας Βαρβάρας, όπου τα
τρεχούμενα νερά της, έδιναν μια αίσθηση δροσιάς, που σου έδιναν την ψευδαίσθηση πως βρίσκεσαι στο όμορφο χωριό μας.
Το επόμενο πρωί, ύστερα από ένα απολαυστικό πρωινό στο ξενοδοχείο και την αναχώρησή μας από την πόλη της Δράμας διαδέχτηκε η
επίσκεψή μας στο τελωνείο της Εξοχής (σύνορα Ελλάδος - Βουλγαρίας) και έπειτα η επίσκεψή μας στην πόλη Κάτω Νευροκόπι. Όπως ήταν
αναμενόμενο, τις συζητήσεις στις εκάστοτε παρέες, που απολάμβαναν τον καφέ στην πλατεία της
πόλης, μονοπώλησε το κίνημα της πατάτας και η

διασημότητα που πήρε αυτή τη χρονιά.
Αξέχαστη θα μου μείνει η επίσκεψή μας στα
οχυρά του ΛΙΣΣΕ. Εκεί ενημερωθήκαμε τόσο
από τους αρμόδιους των οχυρών όσο και από
την προβολή ενός οπτικο-ακουστικού βίντεο για
την ιστορία των οχυρών και της γύρω περιοχής
(κατά τη διάρκεια του πολέμου της Γερμανίας
εναντίον της Ελλάδος). Ακολούθησε η ξενάγησή
μας μέσα στα οχυρά, συνοδευόμενη από την άριστη ενημέρωση του υπεύθυνου.
Προτελευταίος μας σταθμός υπήρξε η άφιξή μας στο Σπήλαιο της Αλιστράτης, το οποίο
όσοι επισκέφθηκαν μας μίλησαν με πάθος για την
ομορφιά του, καθώς και η ξενάγηση με τρένο στο
φαράγγι του Αγγίτη ποταμού, όπου όλοι θαυμάσαμε την ομορφιά της φύσης.
Τέλος, μια γλυκιά ανάμνηση μας άφησε η επίσκεψή μας στη πόλη των Σερρών, όπου δοκιμάσαμε τον παραδοσιακό και νόστιμο ακανέ, για
τον οποίο φημίζονται οι Σέρρες.
Όπως σε κάθε εκδρομή έτσι και στη δική μας
το απρόβλεπτο είναι πάντα πιθανό. Λίγα χιλιόμετρα έξω από τα Γιάννενα παρουσιάστηκε βλάβη
στο λεωφορείο μας. Χρειάστηκε να έρθει να μας
παραλάβει άλλο για να επιστρέψουμε στην πόλη.
Ωστόσο, παρ’ όλη τη κούραση το γεγονός αντιμετωπίστηκε με χαβαλέ και αστεία απ’ όλους, ενώ
το ηθικό από το πολύωρο ταξίδι δεν πτοήθηκε.
Επιστρέφοντας στην πόλη των Ιωαννίνων,
στο σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε, αποχαιρετώντας ο ένας τον άλλο, δώσαμε υποσχέσεις
πραγματοποίησης και συμμετοχής στην επόμενη εκδρομή.
Ήταν αναμφισβήτητα μια από τις ωραιότερες
και άρτια οργανωμένες εκδρομές στις οποίες
έχω συμμετάσχει. Η τόση ενεργή δραστηριότητα του συλλόγου του χωριού μας με κάνει να χαίρομαι και να μακαρίζω την δύναμη και τη θέληση
των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου που σε τόσο
δύσκολους καιρούς βρίσκουν το κέφι και μας «ταξιδεύουν» σε τόσο όμορφα μέρη.
Ολοκληρώνοντας, θέλω να επισημάνω την σημαντική προσφορά του κου Λάμπρου Τάτση κατά
τη διάρκεια της εκδρομής σχετικά με την ξενάγησή μας σ’ όλα αυτά τα μέρη, όπου με την άριστη
προετοιμασία του, μας ενημέρωνε στο ακέραιο
για τα μέρη του συναντούσαμε.
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ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΟΥ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

Τα ονόματα των χωριανών και φίλων που
συμμετείχαν στην εκδρομή ΚΑΒΑΛΑ - ΔΡΑΜΑ
- ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ - ΣΕΡΡΕΣ
1. Πουποβίνης Ευθύμιος
2. Πουποβίνη Χάϊδω
3. Τάτσης Λάμπρος
4. Τάτση Στέλλα
5. Τάτσης Γεώργιος
6. Σιαμπίρης Απόστολος
7. Σιαμπίρη Αφροδίτη
8. Τσουμάνης Αστέριος
9. Τσουμάνη Σταματία
10. Βακάρος Γεώργιος
11. Βακάρου Δήμητρα
12. Βακάρος Πολυζώης
13. Βακάρου Αλκμίνη
14. Βακάρος Ιωάννης
15. Βακάρου Αριστούλα
16. Μπλήντας Ζήσης
17. Μπλήντα Βαρβάρα
18. Σιαμπίρης Κωνσταντίνος
19. Σιαμπίρη Ελισσάβετ
20. Σιαμπίρης Ιωάννης
21. Σιαμπίρης Δημήτριος
22. Σιαμπίρη Σταματία
23. Μπάρκα Δέσποινα
24. Μπάρκας Δημήτριος
25. Καραγιαννόπουλος Νικόλαος
26. Καραγιαννοπούλου Ευανθία
27. Κορέτας Λεωνίδας
28. Κορέτα Ζανέτα
29. Νότης Δημοσθένης
30. Νότη Σουλτάνα
31. Κουνάβου Μαρία
32. Κουνάβου Δέσποινα
33. Χρηστογιάννης Δημήτριος
34. Χρηστογιάννη Αναστασία
35. Κυριάκης Θωμάς
36. Κυριάκη Αντωνία
37. Μάντζιος Σπύρος
38. Μάντζιου Ελευθερία
39. Οικονόμου Ευτυχία
40. Τσιομίδου Σταυρούλα
41. Ρήμα Χρυσούλα
42. Δημητράκη Άννα
43. Καπράντζιου Άννα
44. Σγούρου Βασιλική
45. Κασσαβέτη Χαρίκλεια
46. Βούρβου Χριστίνα
47. Ζηκόπουλος Αλέξανδρος

Το πρώτο μου ποδήλατο, δεν ήταν το κλασικό
τρίκυκλο που έχουν σήμερα οι πιτσιρικάδες, αλλά
του πατέρα μου, που ήταν πολύ ψηλό και βαρύ ποδήλατο για μένα, γερμανικής κατασκευής μάρκας
BAVER WERKE. Πάνω στο μπροστινό φτερό είχε
ένα χελιδονάκι με ανοιχτά τα φτερά του. Το χρησιμοποιούσε ο πατέρας μου για τις μετακινήσεις
του μέσα στην πόλη των Ιωαννίνων όπου διέμενε
και για ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις, όταν χρειαζότανε, καθ’ όσον τον καιρό εκείνο δεν υπήρχαν
τα Ι.Χ.
Μεταξύ του τιμονιού και του καθίσματος του
ποδηλάτου, πάνω στο σκελετό, ο πατέρας μου
είχε τοποθετήσει ένα καθισματάκι για να κάθομαι
εγώ, όταν με έπαιρνε μαζί του, στο δε πίσω φτερό,
υπήρχε κάθισμα για να κάθεται ακόμη ένα άτομο,
ή να τοποθετεί διάφορα πράγματα για μεταφορά.
Το ποδήλατο αυτό, είναι το πρώτο ποδήλατο
που πήγε στο χωριό μας, μόλις έγινε ο αυτοκινητόδρομος, μαζί με τον αναβάτη του, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, στη κεντρική πλατεία του Μεσοχωρίου.
Το ποδήλατο αυτό φυλάσσεται σε κατάλληλο
χώρο του σπιτιού μου και βρίσκεται σχεδόν στην
ίδια κατάσταση όπως φαίνεται στην φωτογραφία,
αλλά λόγω της μεγάλης κυκλοφοριακής συμφόρησης, σήμερα δεν το χρησιμοποιώ.
Η εκμάθιση της ισορροπίας ήταν πολύ δύσκολη και μάλιστα χωρίς την βοήθεια ενός τρίτου προσώπου. Στην αρχή μόνος μου πάνω στο ένα πεντάλ
της μιας πλευράς του ποδηλάτου, επί αρκετό χρονικό διάστημα προσπαθούσα να ισορροπήσω αφού
το κατάφερα και μη φθάνοντας καθήμενος στο κάθισμα το πεντάλ της άλλης πλευράς, περνούσα το
πόδι μου ανάμεσα από το σκελετό του ποδηλάτου
για να πατήσω το άλλο πεντάλ και έτσι με μισοπενταλιές έθετα το ποδήλατο σε κίνηση. Αυτό γινότανε μέχρι την στιγμή που απέκτησα το κατάλληλο
ύψος για να φθάνουν τα πόδια μου κανονικά, τα πεντάλ καθήμενος στο κάθισμα του ποδηλάτου μου.
Πάνω του ξόρκισα τη φοβία της ισορροπίας,
αγάπησα τις εξερευνήσεις στην εξοχή πέριξ των
Ιωαννίνων, δραπέτευσα όπως πρέπει να κάνουν τα
παιδιά.
Το αναπολώ ακόμα, ήταν ο πρώτος πιστός φίλος μου. Το ποδήλατο είναι:
Μέσο μεταφοράς, αγωνιστικό, μέσο άσκησης
και εκγύμνασης γιατί, όχι και μέσο διασκέδασης.
Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές κινείσαι με τη
ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ.
Για να απολαύσεις ένα ποδήλατο, πρέπει να το
χρησιμοποιείς σωστά.
«Ζωή ποδήλατο, λένε ορισμένοι: Είναι ένας εύστοχος παραλληλισμός. Η ζωή μοιάζει με το ποδήλατο. Το πεντάλ θέλει κόπο, ιδρώτα.
Μα όσο οι ρόδες κινούνται, δεν πέφτεις ποτέ»...
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
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.
Δυστυχώς πριν τη χρονολογία αυτή δεν υπάρχουν
γραπτά στοιχεία καθ’ όσον τα αρχεία του σχολείου και
της κοινότητας είχαν καταστραφεί λόγω πυρκαγιάς στη
διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου.

ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ
P

ΧΑΖΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Γιατί το ασβέστιο στο γάλα δεν κάνει το στήθος κόκαλο;
Όχι μόνο δεν είναι χαζή η ερώτηση, αλλά είναι και από αυτές που απασχόλησαν τους επιστήμονες για δεκαετίες. Βλέπετε, πρόκειται για ένα
από τα βιολογικά παράδοξα: ενώ οι σκληροί ιστοί

Σχολικό Έτος 1964-1965
Δ/ντής του 1/θσίου Δημοτικού Σχολείου Βρυσοχωρίου
ο συγχωριανός δάσκαλος αείμνηστος Γεώργιος Στ.
Οικονόμου

ασβεστοποιούνται, δεν συμβαίνει το ίδιο με τους
μαλακούς, όπως ο μαστικός αδένας.
Την εξήγηση του φαινομένου έδωσαν προσφάτως Αυστραλοί και Σκοτσέζοι ερευνητές: δι-

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. Αθανασία Γ. Καραγιαννοπούλου

Α΄ Τάξη

απίστωσαν ότι οι καζεϊνες (πρωτεϊνες του γάλα-

2. Φρειδερίκη Γ. Καραγιαννοπούλου

Α΄ Τάξη

κτος) «συλαμβάνουν» το φωσφορικό ασβέστιο και

3. Μαριάννα Δημ. Τσιομίδη

Β΄ Τάξη

το συγκρατούν σε υπερμοριακές δομές που ονο-

4. Σουλτάνα Ι. Καραγιαννοπούλου

Β΄ Τάξη

μάζονται μυκήλια. Έτσι αυτό παύει να είναι ελεύ-

5. Αλκμήνη Νικ. Κασσαβέτη

Β΄ Τάξη

θερο για αντιδράσεις.

6. Ιωάννης Γ. Σιαμπίρης

Β΄ Τάξη

7. Ευστάθιος Σπυρ. Αρματάς

Β΄ Τάξη

8. Αναστάσιος Γεωργ. Τσιομίδης

Γ΄ Τάξη
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9. Ιωάννης Αριστ. Κουνάβος

Γ΄ Τάξη

Καλά νέα για όσους δεν αρέσκονται να σηκώ-

10. Δέσποινα Γεωργ. Σιαμπίρη

Γ΄ Τάξη

νουν βάρη στο γυμναστήριο, αλλά θα ήθελαν ένα

11. Θεοφάνης Στ. Βακάρος

Δ΄ Τάξη

υγιές, μυϊκό σύστημα. Καναδοί ερευνητές του Πα-

12. Στέλλα Γεωργ. Οικονόμου

Δ΄ Τάξη

νεπιστημίου Me Master στο Χάμιλτον διεπίστωσαν

13. Σοφία Θεοδ. Εξάρχου

Δ΄ Τάξη

ότι η καλύτερη συνταγή για γερούς μυς είναι οι

14. Γεωργία Ι. Καραγιαννοπούλου

Δ΄ Τάξη

πολλές επαναλήψεις με μικρά βάρη και όχι οι λί-

15. Δημήτριος Αρ. Κουνάβος

Ε΄ Τάξη

γες με μεγάλα.

16. Γεώργιος Ευαγ. Σιαμπίρης

Ε΄ Τάξη

Επιπροσθέτως, τα μικρά βάρη έχουν το πλε-

17. Αθανάσιος Α. Καραγιαννόπουλος

Ε΄ Τάξη

ονέκτημα ότι μειώνουν την πιθανότητα τραυμα-

18. Απόστολος Χρυσ. Βασδέκης

ΣΤ’ Τάξη

τισμών, ενώ τα μεγάλα βάρη «φημίζονται» για το

19. Ιωάννα Μιχ. Σιαμπίρη

ΣΤ’ Τάξη

αντίθετο.

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ
Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (1888 - 1968) ήταν διακεκριμένος νομικός και πολιτικός άνδρας, ευρηματικός τύπος και δεινός ρήτορας.
Σχημάτισε κυβέρνηση κοινοβουλευτική μετά τη σχετική νίκη του κόμματός του, (Ένωση Κέντρου), στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1963.
Λίγες μέρες αργότερα, πάει να τον δει και να τον συγχαρεί ο μεγαλοβιομήχανος Αγγελόπουλος.
Έλειπε ο παλιός διευθυντής του Γραφείου του, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, οπότε τον ανήγγειλε και τον παρουσίασε
ένα νεαρός υπάλληλος. Όταν έφυγε ο Αγγελόπουλος,
σπεύδει θριαμβευτικά ο νεαρός υπάλληλος με δέος και
λέει στον γέροντα πια πρωθυπουργό:
- Κύριε Πρόεδρε να σας ενημερώσω, ότι ο κ. Αγγελόπουλος δεν είναι οπαδός δικός μας αλλά της ΕΡΕ!!!
Και ο γηραιός, συνετός και πολύπλευρος (46 χρόνια μετρούσε η πολιτική ζωή του), πολιτικός, με διάθεση στοργής και πατρικής συμβουλής λέει στον υπάλληλο:
- Αχ Γιάννη, παιδί μου, είσαι μικρός και άπειρος! Οι
βιομήχανοι και οι εφοπλιστές δεν ανήκουν σε κόμματα,
αλλά στο Έθνος!!!

***

Η επανάληψη μετράει
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ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΟΤΙ:

Από τα 579 είδη
ψαριών της Μεσογείου τα 447 ζουν
στις ελληνικές θάλασσες. Στη χώρα
μας έχουν καταγραφεί 6.000 είδη
φυτών, 400 είδη
πτηνών, 100 είδη
θηλαστικών,
59
είδη ερπετών και
18 είδη αμφιβίων.

1962.
Γυμναστικές επιδείξεις
στο Δημοτικό Σχολείο Βρυσοχωρίου

Η ακτογραμμή
της Ελλάδας είναι
16.000 χλμ. ενώ η
χώρα μας διαθέτει
πάνω από 6.000
νησιά και βραχονησίδες.

Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ πριν την Ανάσταση, 14
Απριλίου, ήμαστε στο καφενείο πολλά άτομα. Ο μικρός
Αντώνης Νότης του Ιωάννη, πείραζε τη θερμάστρα και
τον μάλωσε και τον φοβέρισε ο Κώστας ο καταστηματάρχης.
Τότε χαριτολογώντας πετιέται ο Αντώνης Νικολάου
Καραγιαννόπουλος και λέει στο μικρό:
- Μη τον φοβάσαι Αντωνάκη τον Κώστα τον χοντρό
θα τον νικήσουμε αν μας κολλάει πολύ, είμαστε εσύ (ο μικρός), εγώ, θα φωνάξουμε και τον Αντώνη τον Βακάρο,
γινόμαστε τρεις Αντώνηδες.
Λέει ο Κώστας, συμπληρώνοντας:
- Τότε φωνάξτε και τον Αντώνη τον Κουνάβο (του Δημητρίου και της Έλσας) απ’ τη Θεσσαλονίκη να γίνετε
τέσσερις!!!
Την Τρίτη το μεσημέρι έρχεται ένα αυτοκίνητο στο καφενείο και κατεβαίνουν δύο παιδιά τριαντάρικα περίπου.
-Ποιοί είστε τους ρωτάνε οι νεαροί θαμώνες;
Οπότε απαντά ο οδηγός:
- Ρε Κώστα δε με θυμάσαι, ο Αντώνης ο Κουνάβος είμαι και ο αδελφός μου ο Μάριος. Βέβαια έχω να έλθω
εδώ δεκαοκτώ χρόνια!!!

***

Ο Χριστόφορος Γεωργόπουλος διατηρούσε καφενείο
στο χωριό Χαροκόπι Ιωαννίνων. Ένα φθινοπωρινό βράδυ του 1993 πάμε με το περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Κατσικά εγώ με οδηγό αυτοκινήτου τον Αποστόλη
τον Τσιάκαλο,
Περνάμε «για επιτήρηση» όπως λένε τη νύχτα στη
γλώσσα της χωροφυλακής, από το παλιό Μουσείο Βρέλλη στους Μουζακαίους. Μετά περνάμε κι από το καφενείο για κανά ποτηράκι. Μας φέρνει ο κάπελας ρετσίνα
και μεζέ σαγανάκι.
Λέει ο Αποστόλης κάνοντας τη σχετική χειρονομία:
- Μπάρμπα - Χριστόφορε και κανένα κοψίδι...
- Αχ Τόλια μου, πειράζει στη χοληστερίνη! απαντά, ο
καταστηματάρχης!
Και ο Τόλης όντας και εύσωμος και «φαγανούρικος»
απαντά επιτακτικά:
- Ωρέ φέρε εσύ κι ας πειράζει! Το όρνιο τρώει κρέας
κάθε μέρα και ζει εκατόν ογδόντα χρόνια, οι άνθρωποι
τρώνε τέσσερις με οκτώ φορές το μήνα και δεν ζούν ούτε
ογδόντα χρόνια!!!

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012
21η ΓΙΟΡΤΗ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»
ΟΤΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ ΤΟΥ
ΑΩΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΣΑΝ.
ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΛΙΟΝ
Παλαιοσέλλιον 21 Απριλίου 2012
Είναι αδιαμφισβήτητον γεγονός ότι την παλαιά εποχή όλα τα χωριά της κοιλάδος του Αώου, είχαν πολύ πληθυσμό, πολλές οικογένειες πολυμελείς, με πολλά παιδιά.
Έχουμε συγκεντρώσει δύο τόμους από τις αλληλογραφίες του χωριού μας, από την Μητρόπολιν Βελλάς,
διότι ο Μητροπολίτης την εποχή της Τουρκοκρατίας είχε
θρησκευτικές αρμοδιότητες μεν, αλλά επί πλέον είχε και
πολιτικές σε όλη την περιφέρεια της δικαιοδοσίας του.
Σε ορισμένες αλληλογραφίες αποκαλείται και ΥΠΟΥΡΓΟΣ!
Σας στέλνω μια αναφορά των κατοίκων του Παλαιοσελλίου το 1895 που ζητούν την πλήρωση κενών θέσεων
Ιερέων, διότι το χωριό τότε είχε 220 οικογένειες και πέντε
Ιερείς με ανάλογη μηνιαία αμοιβή. Και το Βρυσοχώρι είχε
την ίδια εποχή τρεις Ιερείς, όπως είδα στις δημοσιευόμενες αλληλογραφίες.
Αν δεν υπάρχει αντίρρηση καταχωρήστε το κείμενο αυτό στην εφημερίδα μας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ» με οποιοδήποτε σχόλιό σας.
Ο Σύλλογός μας διατηρεί και άλλες διάφορες αλληλογραφίες της παλαιάς εποχής, όπως με τους ταξιδευμένους Παλαιοσελλίτες στην Οδυσσό και με τον Δήμαρχο τότε της Οδυσσού Γρηγόριον Μαρασλή, ο οποίος
εχρηματοδότητε κατ’ αρχήν την ανέγερσιν του Τριορόφου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοσελλίου με 500 Ρούβλια
το 1907, το οποίον φαίνεται σε φωτογραφίες της εποχής
εκείνης, οι οποίες αναγράφουν την φράσιν: «ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ», που δυστυχώς έκαψαν οι Γερμανοί την 18-10-1943 μαζί με όλο το χωριό καθώς και τα
άλλα χωριά της κοιλάδος του Αώου μεταξύ αυτών και το
Βρυσοχώρι και ακόμη τα αποζημιώνουν.
Στο σχολείο αυτό λειτουργούσαν συγχρόνως νηπιαγωγείο, αρρεναγωγείο, παρθεναγωγείο και σχολαρχείο
με πλούσια αίθουσα μουσείου, και κινηματογραφική μηχανή προβολής.
Ήθελα να συμμετάσχω στην εκδρομή σας την 12 και
13 Μαίου, αλλά ο χρόνος είναι λίγος και οι δύο ημέρες
καλύπτονται σχεδόν με κινήσεις δια λεωφορείου και επί
πλέον πρέπει να ευρίσκομαι στα Γιάννινα από την προηγούμενη ημέρα για να είμαι στην εκκίνηση στις 7 το πρωί.
Να έρθω τις πρωϊνές ώρες αλλά που να αφήσω το αυτοκίνητο, αφού τα πάρκινγκ είναι κλειστά, διότι πολλές φορές το αφήνω σ’ αυτά για λίγες ημέρες.
Αν ήταν τρεις ημέρες με την ανάλογη επί πλέον πληρωμή με εξυπηρετούσε.
Σας χαιρετώ
Πούλιος Γρέντζιος

Προς την Αυτού Σεβασμιότητα Τον Άγιον Βελλάς κ.κ.
Βασίλειον
Σεβασμιώτατε,
Οι μετά σεβασμού υποφαινόμενοι κάτοικοι του χωριού Παλαιοσελλίου υποβάλλομεν τη Υμετέρα Σεβασμιότητι, τα εξής:
Ως γνωστόν Αυτή, εν τω ημετέρω Χωρίω ανέκαθεν
εφημέρευον πέντε Ιερείς άτε του Χωρίου συγκειμένου
εκ διακοσίων είκοσι (220) οικογενειών. Από τινος καιρού
αποβιωσάντων των Αιδ. Παπαμιχαήλ και Παπαναστασίου
αφ’ ενός και αφ’ ετέρου παραιτηθέντων, του μεν Αιδ. Παπαχρήστου, λόγω γήρατος και παθήματος, του δε Ιεροθέου λόγοις οις ο ίδιος μόνον οίδεν, εφημέρευεν επί ικανά έτη ο Αιδ. Σακελλάριος, αλλά και τούτου μη δυναμένου μόνου, παρελάβομεν και τον εκ. Χωρίου Μολίστης
Αιδ. Παπαδημητρίου.
Επειδή δε οι δύο ούτοι δεν επαρκούσιν, διότι η Ιερά
Εκκλησία ημών και το Χωρίων ημών έχει αρκετήν εργασίαν, εκ τούτου προκαλούνται όχι ολίγα παράπονα και αναφύονται έριδες μεταξύ ημών και επειδή είναι ανάγκη να
υπάρχει και έτερος Εφημέριος, ως τοιούτος δε υπάρχει
εκ του ιδίου ημών Χωρίου, ο Γεώργιος Παπαδημητρίου,
ανήρ κατά πάντα φρόνιμος και σεμνός, προτιθέμενος να
περιβληθή τω υψηλώ της ιεροσύνης αξιώματι, δια ταύτα
παρακαλούμεν την Υμετέραν Σεβασμιότητα, ίνα, οψομένη την ανάγκην μας, χειροτονήση τούτον Ιερέα και εξαποστείλη αυτόν Εφημέριον εις το Χωρίον μας.
Επί τη ελπίδι ότι θα ληφθή υπ’ όψιν η ικετευτική ημών
αύτη παράκλησις, υποσημειούμεθα μετά σεβασμού.
Εν Παλαιοσελλίω τη 16η Ιανουαρίου 1895
Οι Κάτοικοι
(έπονται υπογραφαί)
Ακριβές αντίγραφον εκ του Α’ Τόμου της Ιστορίας του
Παλαιοσελλίου από το Αρχείον της Μητροπόλεως Βελλάς και Κονίτσης, του οποίου επεμελήθη ο Συμπατριώτης μας ΗΛΙΑΣ ΧΡ. ΑΝΔΡΕΟΥ.
Παλαιοσέλλιον, Μάϊος 2011
ΠΟΥΛΙΟΣ Θ. ΓΡΕΝΤΖΙΟΣ

Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2012
Ιωάννινα 2 Ιουνίου 2012
Αξιότιμη κα Οικονόμου,
Συγχαίρω βαθύτατα εσάς και τους στενούς συνεργάτες σας, για τις πολλές δραστηριότητες που αφορούν το
γραφικό χωριό σας, Βρυσοχώρι Ζαγορίου, τους πολιτιστικούς συλλόγους, που δίνουν ζωή και ενέργεια για το
καλό όλων σας, τα οποία και προβάλλονται στην κοινωνία μέσω της έγκριτης εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΧΟΩΡΙΟΥ» Ζαγορίου.
Τα παραπάνω στοιχεία, πληροφορήθηκα με πολλή ευχαρίστηση από σας στη διάρκεια πραγματοποίησης ημερήσιας εκδρομής του Συνδέσμου Συνταξιούχων Δασκάλων Ν. Ιωαννίνων, στην ακριτική περιφέρεια Κόνιτσας
- Γράμμο κ.λ.π.
Όταν ακούω το όνομα Βρυσοχώρι, νιώθω μεγαλείο
ψυχής, ανάταση πνεύματος, για τον αείμνηστο χωριανό
σας Γεώργιο Εξαρχόπουλο, που διακρινόταν για το ηθικό ανάστημά του, την πλήρη παιδαγωγική κατάρτιση, την
άμετρο καλοσύνη, γλυκύτητα και ευγένεια, την πολύτιμη προσφορά του, κατά τη διδασκαλική του σταδιοδρομία στη δημοτική εκπαίδευση και στο έθνος γενικότερα.
Με την ευκαιρία σας εσωκλείω φωτ/φο προσωπικής
του επιστολής πριν 50 χρόνια, του τότε αγαπητού μας
προέδρου της ΔΟΕ σ’ εμένα, την οποία κρατώ στο αρχείο μας, εις ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης προς τον
εκλιπόντα.
Κάνοντας δε μια ταπεινή πρόταση, στους χωριανούς
και πατριώτες σας, Ηπειρώτες, απανταχού ευρισκομένους, να συνδράμουν στην προσπάθειά σας, να στηθεί
η προτομή του άξιου τέκνου της Ηπείρου, στον αύλειο
χώρο της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων, στην οποία υπηρέτησε πιστά και αναδείχτηκε μεγάλη προσωπικότητα τιμώντας την εκπαίδευση και την
πόλη μας αργότερα από τη θέση του Αντιδημάρχου
Είθε το παράδειγμά του, να φωτίζει και τις νεότερες
γενιές για το καλό της παιδείας και του έθνους μας.
Ευχαριστώ
Μετά τιμής
Διατελώ
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
ΣΥΝ/ΧΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΣΤΑ 19
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

σελ.
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Ένας χειμώνας
στα Γιάννενα
2011 - 2012
Γράφειο ο Κώστας Ν. Χαντόλιος
Συνέχεια από τη σελ. 1
Η τελευταία πολυετής απουσία μου, όπως
προείπα, οφείλεται στο γεγονός, ότι καταστάσεις
οικογενειακές όπως οι σπουδές των παιδιών
μου, η πολυετής ασθένεια και ο θάνατος της
πολυαγαπημένης μου συζύγου Βασιλικής και
νωρίτερα η ασθένεια και ο θάνατος των γονέων
μου και του αδελφού μου με κράτησαν μακριά.
Μετά απ’ όλες αυτές τις δοκιμασίες φέτος
αποφάσισα
να ξαναγυρίσω στη γενέτειρα και
εγκαταστάθηκα για 6 περίπου μήνες στα Γιάννενα,
όπου πέρασα το χειμώνα μαζί με τον γιο μου
Νικόλαο.
Η παραμονή μου στα Γιάννενα ήταν πραγματικά
πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα ευχάριστη.
Ποτέ άλλοτε δεν είχα παραμείνει στην
πρωτεύουσα της Ηπείρου για τόσο μεγάλο
διάστημα. Είδα από κοντά συγγενείς στενούς και
πιο μακρινούς, γνώρισα τις οικογένειές τους και
παραβρέθηκα σε οικογενειακές συγκεντρώσεις και
κοινωνικές εκδηλώσεις τους.
Πήρα μέρος σε συνεστίαση των συγχωριανών
μου, όπου γνώρισα από κοντά και θυμήθηκα
γνωστούς από παλιά. Στο σημείο αυτό δεν μπορώ
να μην αναφέρω την πολύτιμη και φιλότιμη
προσφορά και την φιλοξενία του πρώτου μου
εξαδέλφου Κώστα Χαντόλιου του Ιωάννου, που
σχεδόν καθημερινά επικοινωνούσε μαζί μου. μαζί
επισκεφτήκαμε διάφορα αξιοθέατα εντός και εκτός
των Ιωαννίνων και χωριά όπως η Ζίτσα, οι Λογγάδες,
η Περίβλεπτος κ.ά.
Άφησα τελευταία την επίσκεψή μου στο
Βρυσοχώρι, γιατί αυτή μου άφησε τις περισσότερες
συγκινήσεις και ξύπνησε μέσα μου παλιές μνήμες.
Κάποια μέρα του Οκτωβρίου ξεκίνησα για τον τελικό
προορισμό. Η διαδρομή γνωστή από παλιά, τα
συναισθήματα όμως και οι συγκινήσεις εκείνης της
ημέρας ποικίλες.
Είναι δύσκολο να εξηγηθούν με λόγια, όσα
αισθάνθηκα εκείνη την ημέρα. Ήταν μια διαδρομή
χαράς και απόλαυσης των αισθήσεων μέσα στα
πεύκα και τα έλατα. Περνώντας ένα - ένα τα χωριά
του Ζαγορίου έφτασα στο εξωκλήσι της Παναγιάς.
Έκανα το σταυρό μου και σε λίγο αντίκρισα το
Βρυσοχώρι.
Η ψυχή μου σκίρτησε από χαρά και αγωνία.
Φτάσαμε στον Άγιο Χαράλαμπο, όπου δούλευε
συνεργείο για την αναστύλωση του ναού. Το θέαμα
από εκεί ήταν υπέροχο, το αλπικό τοπίο απαράμιλλο,
η ερημιά όμως απογοητευτική. Ήταν περίοδος που
δεν υπάρχουν κάτοικοι στο χωριό. Κατέβηκα στην
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, έκανα τον σταυρό
μου και αντίκρισα το πατρικό σπίτι.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΠΡΟΣ
ΤΟ Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Το τελευταίο 4ήμερο του Απριλίου νοιώσαμε την
αγκαλιά του θεού στο εκλεκτό χωριό του Βρυσοχωρίου
μια 7μελής παρέα από τις Σέρρες. Η πρωτομαγιά ήταν η
μέρα της αναχωρήσεως και της καταθέσεως της καρδιάς
μας στον ευλογημένο και ειρηνικό αυτό τόπο.
Με ευγνωμοσύνη.
Γεώργιος - Φωτεινή - Αναστασία Νικολαϊδη
Χαράλαμπος - Αναστασία Σούτζη
Όλγα Μερτζανίδου
Αναστάσης
Υ.Γ.: Η παρέα ήταν φιλοξενούμενη στο σπίτι του
ΒΑΪΟΥ ΝΟΥΤΣΟΥ από την κόρη του ΔΕΣΠΟΙΝΑ και το
γαμπρό του ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΛΑΧΟ.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή τους ευχαριστεί
για τα ωραία τους λόγια για το χωριό μας και τους
περιμένουμε για διακοπές το καλοκαίρι.

Δύσκολα
μπορώ
να
περιγράψω
τα
συναισθήματά μου, το κοίταζα πολύ ώρα ολόγυρα,
στεκόταν ολόρθο, αλλά χορταριασμένο, γεγονός
που μαρτυρούσε την πολύχρονη εγκατάλειψη και
απουσία του ιδιοκτήτη.
Ξύπνησαν μέσα μου παλιές εικόνες, όταν πριν
από πολλά χρόνια τα καλοκαίρια το επισκεπτόμουν
συχνά, άκουσα νοερά ξανά τις φωνές των παιδιών
που έπαιζαν αμέριμνα στην αυλή του. Ο νόμος του
συνειρμού και της ανάπλασης των παραστάσεων
λειτούργησε άψογα, όπως μας λέει η επιστήμη της
ψυχολογίας.
Δεν θα συνεχίσω περισσότερο για να μην κάνω
κατάχρηση του χώρου και του χρόνου, άλλωστε δεν
περιέγραψα τίποτα το πρωτότυπο, αλλά γνωριμες
ψυχικές καταστάσεις και γνωστά συναισθήματα,
όταν μετά από πολλά χρόνια ξαναγυρίζει κανείς
στην γενέτειρα γη κυριευμένος από ανάμικτα
συναισθήματα και με την υπόσχεση προς τον εαυτό
μου, όταν θα ξαναγυρίσω το ερχόμενο καλοκαίρι,
πήρα το δρόμο της επιστροφής για τα Γιάννενα.
Βέροια 10-3-2012
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«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΠΟΪΚΟΥ
1925 - 2012
Τη Δευτέρα 14 Μαϊου, πέθανε στα Γιάννενα, πλήρης
ημερών, σε ηλικία 87 ετών, η Μαριάνθη Μπόϊκου.
Η Μαριάνθη, γεννήθηκε το 1925 στο Βρυσοχώρι και
ήταν κόρη του Δημητρίου Ιωάννη Χαντόλιου και της
Χάϊδως Νικολάου Κοτρώτσιου. Έζησε τα παιδικά και
εφηβικά της χρόνια στο
χωριό, όπου τελείωσε
το Δημοτικό Σχολείο. Το
1947 πέθανε ο πατέρας
της Δημήτριος και την
οικογένεια
ανέλαβε
η μητέρα της Χάϊδω.
Το 1949 παντρεύτηκε
τον
Κερκυραίο
Θεόδωρο Μπόϊκο και
εγκαταστάθηκαν
στα
Γιάννινα.
Στις
αρχές
της
10ετίας
του
’50,
αγόρασαν ένα μεγάλο
διώροφο ακίνητο. Είναι
το ωραίο παραδοσιακό
σπίτι στην οδό Σούτσου
στο Μώλο (Μικρή ρούγα
έλεγαν οι παλιοί Γιαννιώτες το δρόμο αυτό). Εκεί
εγκαταστάθηκαν και άνοιξαν μαγαζί – παντοπωλείο.
Απόκτησαν ένα γιο το Δημήτρη και δύο εγγόνια,
τη Μαριάνθη και το Θόδωρο. Η Μαριάνθη ήταν καλός
άνθρωπος, φιλόστοργη μάνα και καλή οικογενειάρχης.
Έχαιρε εκτίμησης των συγχωριανέ και των γειτόνων
της στο Μώλο, όπου έζησε 60 χρόνια μέχρι το θάνατό
της.
Αιωνία η μνήμη της.
Κ.Ι. Χαντόλιος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ
1941 -2 012
Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 χτύπησε και πάλι
πένθιμα η καμπάνα του Αγίου Χαραλάμπους.
Ξαφνικά και μετά από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο ο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ άφησε την τελευταία του
πνοή στο νοσοκομείο
της Βέροιας.
Ο
αγαπητός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ γεννήθηκε
στο Βρυσοχώρι την 2
Φεβρουαρίου 1941 και
ήταν το δεύτερο παιδί
του
Ευαγγέλου
και
της Χάϊδως Βακάρου –
Σιαμπίρη. Από μικρός
στη βιοπάλη κάνοντας
διάφορες
δουλειές
στο χωριό και το
1964
αναγκάστηκε
να ταξιδεύει και να
εγκατασταθεί στη Θεσ/
νίκη.
Το 1966 εγκαταστάθηκε στα Τρίκαλα Ημαθίας
όπου και παντρεύτηκε την ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΔΕΔΕ και
απέκτησαν τρία παιδιά, τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ, τη ΧΑΪΔΩ και
το ΓΙΩΡΓΟ.
Ευτύχησε και χάρηκε δύο εγγόνια το ΛΑΜΠΡΟ και
τη ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ που του χάρισε η κόρη του ΧΑΪΔΩ και
εργαζόταν ως οικοδόμος στην εταιρεία του αδελφού
του ΓΙΩΡΓΟΥ.
Το 2007 σε τροχαίο δυστύχημα έχασε τον
γαμπρό του, σύζυγο της κόρης τους ΧΑΪΔΩΣ
όμως ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ αγωνιστής όπως πάντα
Προσπάθησε και ξεπέρασε και αυτή τη δοκιμασία.
Το 2001 συνταξιοδοτήθηκε και το 2002 επιστρέφει
οικογενειακώς στα Τρίκαλα Ημαθίας κοντά στα
αδέλφια του ΔΕΣΠΟΙΝΑ και ΘΩΜΑ και τους λοιπούς
συγγενείς του.
Η νεκρώσιμη ακολουθία εψάλη την Παρασκευή
15 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τρικάλων
Ημαθίας παρουσία συγγενών, φίλων και της
Βρυσοχώριτικης παροικίας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν
στη σύζυγό του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του και
αδέλφια του και στους λοιπούς συγγενείς «Θερμά
συλληπητήρια» και να είναι ελαφρύ το χώμα της
φιλόξενης γης της Μακεδονίας που τον σκεπάζει.

ΙΕΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
1930 - 2012
Ο Νικόλαος Κασσαβέτης, του Στέργεου και της
Χάϊδως, γνωστός σ’ όλους στο χωριό ως παπα – Νικόλας
και για εμένα ως παππούς – Νίκος, έφυγε από την ζωή
στις 3-6-2012. Γεννηθείς στις 20 Μαϊου το 1930 και
παντρεμένος με την Κασσαβέτη Χαρίκλεια, με την οποία
απέκτησε τρεις κόρες, την Αλκμήνη, τη Δανάη και τη
Μαρία, άσκησε το λειτούργημα του ιερέα όχι σε μια
αλλά τρεις ενορίες του
Κεντρικού
Ζαγορίου:
του Βρυσοχωρίου, του
Ηλιοχωρίου
και
της
Λάϊστας. Η ιεροσύνη, την
οποία υπηρέτησε για 35
χρόνια, δεν ήταν γι’ αυτόν
ένα επάγγελμα, αλλά κάτι
στο οποίο πίστευε βαθιά
και υπηρετούσε με αγάπη.
Τόσο από τις παιδικές
μου αναμνήσεις όσο και
από όσα έχω μάθει από
τους συγχωριανούς του,
άσκησε το λειτούργημα
του ιερέα διακατέχοντάς
τον
η
αυστηρότητα,
η
απλότητα
και
η
σοβαρότητα. Σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του, τον
συνόδευε το επιβλητικό και διαυγές βλέμμα του, η πίστη
στις αρχές του και η σταθερότητα στις απόψεις του.
Ως μοναδικός ιερέας –για κάποια χρόνια- στις ενορίες
που ανέφερα, υπήρξε μάρτυρας στις χαρές και στις λύπες
πολλών ανθρώπων. Έτσι, δεν θα μπορούσε να λείψει
από αυτές που σημάδεψαν την ζωή του περισσότερο
απ’ όλες. Πάντρεψε και τις τρεις κόρες του και βάφτισε
όλα τα εγγόνια του. Και αν για την κοινότητα του χωριού
ήταν ο «παπα-Νικόλας» για εμένα, τις αδελφές μου και τα
ξαδέρφια μου ήταν ο πολυαγαπημένος «παππούς Νίκος».
Πάντα κοιτούσαμε με θαυμασμό, αγάπη αλλά και
λίγο φόβο αυτόν τον γιγαντόσωμο άντρα με το αυστηρό
βλέμμα. Μας ενέπνεε σεβασμό και σοβαρότητα. Για
εμένα ήταν ξεχωριστός, το επάγγελμά του – κυρίως όταν
ήμουν πιο μικρή- του έκανε διαφορετικό στα μάτια μου
από τους άλλους παππούδες που γνώριζα. Έγνοιά του
ήταν να μας μαθαίνει με τον δικό του τρόπο να είμαστε
σωστά και καλά παιδιά. Φρόντιζε ποτέ να μην μας λείπει
τίποτα και πάντα η χαρά του ήταν διπλή, όταν το σπίτι
του το γέμιζαν οι παρουσίες μας. Οι αναμνήσεις μου
φωτογραφίζουν έναν άνθρωπο δυνατό και μαχητικό,
που είχε βαθιά πιστεύω και φρόντιζε την οικογένειά
του. Ήταν μια ήρεμη δύναμη, που έκανε θορυβώδη την
παρουσία του μόνον όπου χρειαζόταν. Αυτό που θα
μείνει στο μυαλό μου ήταν το πόσο φιλόξενος ήταν. Είτε
συγχωριανός είτε κάποιος ξένος που γνώριζε και τον
συναντούσε ήταν άμεσα και προσκεκλημένος στο σπίτι
του. Το σπίτι του ήταν πάντα ανοιχτό για όλους.
Με την παρουσία της συζύγου του, των παιδιών
του, των εγγονιών του αλλά γνωστών και φίλων

πραγματοποιήθηκε η κηδεία του στο Βρυσοχώρι.
Καλό ταξίδι αγαπημένε μου παππού.
Ας μείνει αιωνία η μνήμη σου!
Χριστίνα Βούρβου
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στη
σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια θερμά συλλυπητήρια.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
1921 - 2 012
Τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012 έφυγε για το αιώνιο
ταξίδι, σε ηλικία 91 ετών, η Πολυξένη Ζακοπούλου,
μητέρα της Αριστούλας Βακάρου και πεθερά του Ιωάννη
Βακάρου.
Η Πολυξένη γεννήθηκε
στην
Αγία
Βαρβάρα
Κονίτσης το 1921. Ήταν
το τέταρτο από τα επτά
παιδιά του Χρήστου και
της Αγαθής Δήσιου.
Παντρεύτηκε
τον
Βασίλειο
Ζακόπουλο
με τον οποίο απέκτησε
τέσσερα
παιδιά,
τον
Αποστόλη, την Ειρήνη, το
Λάζαρο και την Αριστούλα
και ευτύχησε να χαρεί έξι
εγγόνια και έξι δισέγγονα.
Η κηδεία έγινε στα
Ιωάννινα και η νεκρώσιμη
ακολουθία εψάλη στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων.
«Αιωνία η μνήμη της» και ας είναι ελαφρύ το χώμα
που την σκέπασε».

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΝΑΒΟΣ
1921 - 2012
Πλήρης ημερών, ο Κώστας Κουνάβος, ήρεμα και
ήσυχα μας αποχαιρέτησε. Μας είπε το τελευταίο αντίο
και στις 4 Ιουνίου 2012, έφυγε για το μεγάλο ταξίδι της
ζωής του. Αθόρυβα πήρε από τον Κωκυτό τη βάρκα
και πέρασε την Αχερουσία και στην αιωνιότητα.
Δεν ήταν έτοιμος ακόμη γι’ αυτό το ταξίδι. Ήταν
καλά, ήταν υγιής, είχε ενδιαφέροντα και η μνήμη του,
η σκέψη του και το μυαλό του, είχαν τη φρεσκάδα και
την ικμάδα του έφηβου. Ένα μικροατύχημα, στο χώρο
του σπιτιού του, ήταν δυστυχώς μοιραίο.
Η είδηση του θανάτου με συγκλόνισε. Τον είχα
επισκεφτεί λίγες μέρες νωρίτερα, να του ευχηθώ για
τη γιορτή του. Κουβεντιάσαμε διάφορα θέματα, που
αφορούσαν την έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα
του Βρυσοχωρίου» αφού ήταν τακτικός συνεργάτης
και έχουν δημοσιευθεί πολλά δικά του κείμενα, με
διάφορα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, θρησκευτικά
και κοινωνικά θέματα από τη ζωή του χωριού μας.
Δημοσιεύτηκαν ακόμη και πολλά σταυρόλεξα που ο
ίδιος δημιουργούσε. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να γράψει
το κείμενο για το θέμα που ετοίμαζε, ούτε πρόλαβε να
συμπληρώσει το σταυρόλεξο για το σημερινό φύλλο.
Ήταν ανεξάντλητος σε γνώσεις και εμπειρίες,
γοητευτικός στη διήγηση και ευχάριστος στις
θέσεις του. Δεν στενοχωρούσε ποτέ κανέναν.
Μπορούσες να τον ακούς για ώρες. Καλοπροαίρετος
άνθρωπος, αισιόδοξος και ευχαριστημένος με πολύ
λίγα πράγματα, θεωρούσε όλα τα γεγονότα που
συνέβαιναν γύρω του «λαμπρά». Κι όταν υπήρχαν
δυσκολίες προβλήματα και πίκρες, τα ξεπερνούσε
με στωικότητα, υπομονή και κουράγιο. Είχε δύναμη
ψυχής ο Κώστας Κουνάβος. Γεννήθηκε το 1921 στο
Βρυσοχώρι και ήταν ο όγδοος γιος από τα εννέα
παιδιά του Σχολάρχη Δημήτρη Κουνάβου και της
Δέσποινας Φουλίνα.
Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας
και είχε δάσκαλο τον αείμνηστο Ηλία Παπαζήση. Του
χρωστούσε πολλά, όπως μου έλεγε.
Τελείωσε το Γυμνάσιο στα Γιάννινα, μαζί με άλλα
Βρυσοχωριτόπουλα. Από τη φοίτηση στο Γυμνάσιο,
τη συγκατοίκηση και τις παρέες με τους χωριανούς,
διηγούνταν ατελείωτες ιστορίες και περιστατικά. Τι
κρίμα που δεν μαγνητοφώνησα όλες αυτές τις ιστορίες!
Πραγματικός θησαυρός. Και όλες διανθισμένες με
λεπτό και διακριτικό χιούμορ.
Αποφοίτησε από τη Ζωσιμαία Παιδαγωγική
Ακαδημία το 1941. Διορίστηκε στο Φλαμπουράρι
αλλά δεν υπηρέτησε ποτέ εκεί λόγω του πολέμου.
Τοποθετήθηκε στο Μέτσοβο και υπηρέτησε λόγω του
πολέμου. Τοποθετήθηκε στο Μέτσοβο και υπηρέτησε
και σε άλλα σχολεία του Νομού Ιωαννίνων.
Όμως σταθμός στη ζωή του και στην εκπαιδευτική
του καριέρα ήταν η Ασφάκα. Τοποθετήθηκε εκεί
το 1949 και έφυγε το 1971. Όλοι οι μαθητές του,
επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι, αγρότες,
τεχνίτες τον ευγνωμονούν. Μάλιστα για να τον
τιμήσουν και να τον ευχαριστήσουν, για όσα τους
προσέφερε, τόσο σε επίπεδο μάθησης και γνώσης,
όσο και τις Προσπάθειες και τις δραστηριότητες για
την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του χωριού,
οργάνωσαν τον Οκτώβρη του 2010 μία μεγάλη γιορτή,
που πραγματικά τη χάρηκε.
Στην Ασφάκα παντρεύτηκε και τη σύντροφο
της ζωής του, την ευγενική, σοβαρή και δραστήρια
Καλλιόπη (Πόπη) Παπάζογλου, που δυστυχώς έχασε
πριν λίγα χρόνια. Τα δυο τους παιδιά, ο Δημήτρης κι
η Ανδρομάχη ομόρφυναν τη ζωή του ζευγαριού και
συμπλήρωσαν την ευτυχία τους, με τους γάμους που
έκαναν και τα εγγόνια που τους χάρισαν. Τη Βανέσα
ο Δημήτρης και τον Κωνσταντίνο η Μάχη.
Συνταξιοδοτήθηκε το 1978 με το βαθμό του
Διευθυντή Α’ από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων
(Καπλάνειο). Από τότε χαιρότανε την οικογένειά του,
το σπίτι του, το αμπέλι του στην Ασφάκα, τα λουλούδια
του, τα μελίσσια του και το Βρυσοχώρι του, που ήταν
για όλη του τη ζωή η μεγάλη του αγάπη.
Θα μας λείψει. Η κηδεία του έγινε στον Ιερό Ναό
της Περιβλέπτου Ιωαννίνων παρουσία των οικείων του,
συγγενών και φίλων και η σωρός του ενταφιάστηκε
στον ίδιο χώρο που αναπαύεται και η αγαπημένη του
Πόπη.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν
στο Δημήτρη και τη Μάχη, στα εγγόνια και τους
λοιπούς συγγενείς «θερμά συλλυπητήρια» κι εύχονται
να είναι ελαφρύ το χώμα της Γιαννιώτικης γης που τον
σκέπασε.
Ας μείνει «Αιωνία του η μνήμη!»
Ευτυχία Οικονόμου – Γεωργοπούλου

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 στο Δημαρχείο
Ιωαννίνων με την παρουσία συγγενών και φίλων η
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΥΝΑΒΟΥ του αείμνηστου Δημητρίου
(Μητρόλα) και της Ουρανίας παντρεύτηκε τον
εκλεκτό της καρδιάς της ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΣΜΑ,
(νοσηλευτή) του Δημητρίου και της Αικατερίνης
από τα Μάρμαρα Ιωαννίνων.

Η ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΠΕΛΑ του αειμνήστου Βασιλείου
και της Χρυσούλα (εγγονή των αείμνηστων
Αθανασίου και Σταματίας Νούτσου) έδωσε την
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2012 στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
αμοιβαία υπόσχεση γάμου, με τον εκλεκτό της
καρδιάς της ΣΤΕΡΓΙΟ ΜΠΟΥΘΑ υπάλληλο της
Αγροτικής Τράπεζας από τη Βέροια.

- Η ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΑΝΤΕΚΑ, σύζυγος του
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ του Γεωργίου και της
Αριστούλας απέκτησε το Σάββατο 21 Απριλίου
2012 ένα όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι
δεύτερο βλαστό της οικογένειας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν
το ταιριαστό ζευγάρι και τους εύχονται «βίον
ανθόσπαρτο».

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν
το ταιριαστό ζευγάρι και του εύχονται καλά
στέφανα.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
- Την Κυριακή 29 Απριλίου 2012 το ζεύγος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΙΡΗ
και
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΥ, βάπτισαν στο Άργος Ορεστικό
Καστοριάς τα πρώτα δίδυμα βλαστάρια της
οικογένειας. Οι νονοί ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΣ
και ΣΟΦΙΑ – ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΑΣΤΡΑΣΙΑΔΟΥ χάρισαν
στα νεοφώτιστα τα ονόματα τη γιαγιάς ΑΡΙΑΔΝΗ και
της γιαγιάς της Ελευθερίας ΑΝΔΡΕΑΣ αντίστοιχα.

- Η ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ, σύζυγος
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΑΤΣΗ των αείμνηστων
Χαραλάμπου και Μαρίας Κυράτση την Πέμπτη
5 Απριλίου 2012 απέκτησε στα Γιάννενα ένα
όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι δεύτερο
βλαστό της οικογένειας.

- Η ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ σύζυγος του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ, του αειμνήστου
Αθανασίου και της Δέσποινας Νούτσου –
Γιαννούση απέκτησε στη Θεσ/νίκη το Σάββατο
2 Ιουνίου δίδυμα κοριτσάκια πρώτα βλαστάρια
της οικογένειας.

Στο μυστήριο παρευρέθηκαν πολλοί συγγενείς
και φίλοι από τα Γιάννενα και το Βρυσοχώρι, τους
οποίους το ζεύγος δεξιώθηκε σε κοσμική ταβέρνα
του Άργους όπου και δέχθηκαν τις ευχές των.

- Το Σάββατο 26 Μαϊου 2012 το ζεύγος ΘΩΜΑ
ΟΥΖΟΥΝΗ και ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΔΡΟΜΠΟΛΙΑΝΟΥΔΗ
(κόρη των αείμνηστων Γεωργίου και Μαριάνθης
Κολιού) βάπτισαν στα Τρίκαλα Ημαθίας το κοριτσάκι
τους δεύτερο βλαστό της οικογένειας. Οι νονοί
της ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΛΙΟΥ και ΤΣΑΧΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
χάρισαν στη νεοφώτιστη το όνομα της γιαγιάς της
ΜΑΡΙΑΝΘΗ. Μετά την τέλεση του μυστηρίου το
ζεύγος της νεοφώτιστης δεξιώθηκε τους συγγενείς
και φίλους σε ταβέρνα των Τρικάλων.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στα νεοφώτιστα, στους γονείς και τους
παππούδες υγεία και ευτυχία.

- Η ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ σύζυγου του Ιωάννη
Κοσμά, του αειμνήστου Δημητρίου (Μητρόλα)
και της Ουρανίας Κουνάβου απέκτησε τη
Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012 ένα όμορφο και
χαριτωμένο αγοράκι πρώτο βλαστό της
οικογένειας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς και παππούδες
να τους ζήσουν τα νεογέννητα βλαστάρια της
οικογένειας.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΛΕΤΣΙΟΣ
1941 - 2 012
Το Σάββατο 7/1/12 έφυγε από τη ζωή στον
Προβατά Σερρών, ο Απόστολος Παπαλέτσιος.
Ήταν το στερνοπαίδι του Νικολάου Αντωνίου
Παπαλέτσιου και της Βασιλικής Ζησινάκη.
Γεννήθηκε την 3/4/41 στον Προβατά Σερρών
από γονείς πρόσφυγες (περιοχής Ραιδεστού – Αν.
Θράκης) όπου και έζησε όλη την ζωή του εκεί.
Παντρεμένος με την Βασιλική χήρα Βασιλείου,
απέκτησαν δύο παιδιά το Νίκο (χημικό) και την
Αναστασία (μαία).
Ήταν άνθρωπος καλός, ήσυχος, ευγενικός,
υπομονετικός, συνεργάσιμος, καλός συνομιλητής
και ευχάριστος σε όσους τον γνώριζαν.
Εργάστηκε στην Αγροφυλακή για 25 χρόνια απ’
όπου συνταξιοδοτήθηκε. Ευτύχησε να δει τα παιδιά
του επαγγελματικά αποκατεστημένα και με καλές
οικογένειες.
Στην κηδεία του τον συνόδεψαν τα παιδιά του, οι
συγγενείς και πολύς κόσμος.
Ας μείνει αιωνία η μνήμη του.
Λαφίνα Παπαλέτσιου
Σέρρες
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν
στη σύζυγό του ΒΑΣΙΛΙΚΗ την οικογένειά της και σε
όλους τους συγγενείς τα θερμά τους συλλυπητήρια
και εύχονται να μείνει αιωνία η μνήμη του.

Πλημμυρισμένος Αώος
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜ Α Τ A
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 12ο
Η γενική συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά
μέλη του Συλλόγου. Συνέρχεται τακτικά μεν μια
φορά το χρόνο και στο χρονικό διάστημα από 29
Ιουλίου μέχρι 13 Αυγούστου, μετά από προηγούμενη
πρόσκληση του Δ.Σ., που γίνεται μπροστά από
8 ημέρες τουλάχιστον, έκτακτα δε όταν το Δ.Σ.
κρίνει ότι η σύγκληση της είναι αναγκαία, ή όταν
ζητήσει τη σύγκληση της εγγράφως το 1/3 των
ταχτικών μελών που εκπλήρωσαν τις οικονομικές
τους υποχρεώσεις στο Ταμείο του Συλλόγου. Στη
σχετική αίτηση αναγράφονται και τα θέματα, που θα
συζητηθούν, όπως επίσης αναγράφονται αυτά και
στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για
τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, Οι έκτακτες
γενικές συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται σε 15
ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.
Οι προσκλήσεις για τη γενική συνέλευση γίνονται
από τον Πρόεδρο, υπογράφονται δε, από τον γενικό
γραμματέα, από τον οποίο και αποστέλλονται σε
κάθε ένα από τα τακτικά μέλη του Σωματείου οχτώ
τουλάχιστον ημέρες μπροστά από την ημέρα που
ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως. Η.
πρόσκληση αναγράφει με λεπτομέρεια τον τόπο
και χρόνο της συνεδριάσεως και τα θέματα της
ημερήσιας διατάξεως.
Άρθρο 13ο
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία
και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της
ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίσταται το 1/3 των
τακτικών μελών, που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις
τους στο ταμείο του Συλλόγου. Εάν δεν επιτευχθεί
απαρτία συγκαλείται μέσα σε 8 ημέρες από την
ημερομηνία της συνελεύσεως που ματαιώθηκε
νέα συνέλευση με την ίδια ημερήσια διάταξη,
που θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν
παρευρίσκονται.
Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών που είναι ταμειακά εντάξει, είναι δε άκυρες,
αν αφορούν θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη. Για να ληφθεί απόφαση για
τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του
σωματείου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του
μισού αριθμού των μελών και η πλειοψηφία των
παρόντων.
Άρθρο 14ο
Ο Πρόεδρος και Γραμματέας της γενικής
συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης εκλέγονται από τα
παρόντα στη γενική συνέλευση μέλη. Οι αποφάσεις
καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών των
γενικών συνελεύσεων, υπογράφονται δε από τον
Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, καθώς και από
τα τρία μέλη του Σωματείου, που παρευρίσκονταν
στη συνέλευση και υποδεικνύονται από αυτή.
Άρθρο 15ο
Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο
του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση
αυτού. Στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουλίου
κάθε χρόνου λογοδοτεί υποχρεωτικά το Δ.Σ. που
αποχωρεί για τα πεπραγμένα της διοικήσεως στο
διάστημα της θητείας του και διαβάζεται η έκθεση
της εξελεγκτικής επιτροπής πάνω στον έλεγχο
της οικονομικής διαχειρίσεως. Για την λογοδοσία
του Δ.Σ. και την έκθεση του πορίσματος του
ελέγχου της εξελεγκτικής επιτροπής αποφασίζει
η συνέλευση, που εγκρίνει η όχι τον απολογισμό
της διαχειρίσεως του Δ.Σ, της χρήσεως που έληξε.
Όσοι επιθυμούν να εκθέσουν υποψηφιότητα στο
Δ.Σ μπορούν να υποβάλλουν αυτή την ημέρα της
εκλογής. Ακολουθεί η εκλογή του νέου Α. Σ. και της
εξελεγκτικής επιτροπής και λαμβάνονται αποφάσεις
σε όλα τα γενικής φύσεως ζητήματα του Συλλόγου
που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Η γενική συνέλευση ανακηρύσσει τους δωρητές
και ευεργέτες του σωματείου.
Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 16ο
Ο Σύλλογος διοικείται από 5μελές διοικητικό
συμβούλιο, που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση
μεταξύ των τακτικών μελών με μυστική ψηφοφορία
και με σχετική πλειοψηφία, η δε θητεία του διαρκεί
τρία χρόνια.
Άρθρο 17ο
Τα
μέλη
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
συνέρχονται μέσα σε οχτώ ήμερες από την εκλογή
τους σε πρώτη συνεδρίαση, που συγκαλείται
από εκείνο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους,
καταρτίζονται σε σώμα-εκλέγοντας μεταξύ τους
τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο. Γενικό Γραμματέα,
Ταμεία, τον Έφορο εκδηλώσεων.
Άρθρο 18ο
Με πρόταση του εφόρου εκδηλώσεων το
Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει επιτροπές από
μέλη που δεν περιλαμβάνονται στο Διοικητικό
Συμβούλιο για την ενίσχυση του έργου του, οι δε
επιτροπές που καταρτίσθηκαν υποχρεούνται στην
εκτέλεση του έργου, που τους ανατέθηκε.

Του Δημητρίου Τσιομίδη, Ιωάννινα
1

Άρθρο 20ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία
όταν είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον Σύμβουλοι.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία,
σε ισοψήφιο δε νικά η φήφος του Προέδρου.
Άρθρο 21ο
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που
απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχόμενες
τακτικές συνεδριάσεις θεωρείται αυτοδίκαια ότι
παραιτήθηκε και καλείται να αναλάβει την θέση
στο Διοικητικό Συμβούλιο ο αμέσως στην σειρά
επιλαχών αναπληρωτής.
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4
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Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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8
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Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α
1.

- Τοποθεσία μετά τον Άγιο Μηνά.

2.

- Δικαίωμα τροφής στην κατοχή - Σώμα Υλικού
Πολέμου.

3.

- Ένας κώδικας - Πριγκίπισσα απ’ τους
Φαίακες.
- Βγάζει το Βρυσοχώρι - Χαλάνε με το
περπάτημα.

5.

- Την εύχονται όλοι.

6.

- Τοποθεσία προς το Μοναστήρι Αγ. Τριάδας.

7.

- Γυναικείο όνομα - Τα πίσω (αντίστρ.)

8.

- Αρχαίος λαός Ν. Αμερικής - Γυναικείο όνομα.

9.

- Υποθετικό - Φωνή κότας - Αρχαίο υποθετικό .

10.

- Ιρλανδός Φιλόσοφος - Βαφτίζω.

Κ Α Θ Ε Τ Α
1.

- Γιορτάζει 16 Αυγούστου.

2.

- Παλιά οικογένεια και γεφ. στο Βρυσοχώρι «.... ή επί τας».

3.

- ίδια γράμματα - Τοποθεσία Δυτικά
του χωριού.

4.

- Σύνδεσμος (αντιστρ.) - Όχι χοντρό

5.

- Κολχίδα - Όμορφος νέος της Μυθολογίας.

6.

- Τοποθεσία κοντά στο ποτάμι - Ομάδα
βουλευτών.

7.

- Αρχικά Ορειβατικού Συλλόγου (αντιστρ.) Μητέρα (αντιστρ.)

8.

- Τοποθεσία κοντά στο χωριό.

9.

- Οποροφόρο δέντρο (αρχαίο) - Απαιτώ
(αντίστρ).

10.

- Όλος (αρχ.) - Σπίγω.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
(Φύλλο εφημερίδας 78, σελ. 9)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

1. - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

1.- ΠΑΡΛΑΦΕΣΤΑ

2. - ΑΚΑΡΠΙΝΟΥ

(μόνο ακροστιχίδα)

3. - ΡΑΣΕΝΤΙΝΙ

Άρθρο 22ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης, διοικεί τον Σύλλογο,
επιβλέπει και επιδιώκει την πιστή εφαρμογή του
καταστατικού και τον εσωτερικό κανονισμό,
εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό, που διέπει τον
Σύλλογο, συντάσσει τους προϋπολογισμούς του
Συλλόγου και υποβάλλει στην λήξη της θητείας του
στην τακτική Γενική Συνέλευση τον απολογισμό της
διαχείρισης του για έγκριση.
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4.

Άρθρο 19ο
Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε
ολομέλεια τακτικά μεν κάθε τρεις μήνες, έκτακτα
δε όταν το καλέσει ο πρόεδρος ή μετά από αίτηση
τεσσάρων τουλάχιστον από τα μέλη του. στην
οποία αίτηση αναγράφονται και τα θέματα που θα
συζητηθούν.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στο σωματείο για
τις ζημίες που προκλήθηκαν σε τούτο από αμέλεια
η παραδρομή τους, μπορούν δε να ανακληθούν με
απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, για
την ανάκληση, όμως του Προέδρου απαιτείται
πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ΑΚ των
σχετικών με την εντολή σχετικά με τις δαπάνες
των μελών της διοικήσεως, αυτά δεν δικαιούνται
αποζημιώσεως για ημεραργίες λόγω απασχολήσεως
τους στις υποθέσεις του σωματείου εκτός από τα
έξοδα κινήσεως για υποθέσεις τούτου.
Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω
ποινές στα μέλη του σωματείου σε περίπτωση
παραπτωμάτων: α) της έγγραφης παρατήρησης,
β) της αυστηρής έγγραφης επίπληξης, και γ) της
οριστικής διαγραφής, που υπόκειται στην έγκριση
της γενικής συνέλευσης.

2

4. - ΛΕΣΙΝΙΤΣΑ
5. - ΑΓΚΙΓΚΟΡΟΥ
6. - ΦΑΓΓΟΥ
7. - ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ
8. - ΣΚΑΡΒΕΝΑ
9. - ΤΡΥΦΩΝΑΣ
10. - ΑΠΙΑΣΙΓΚΟΣ

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2012

σελ.

15

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤA
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ του Γεωργίου και
της Δήμητρας εκπλήρωσε τη στρατιωτική του
θητεία και την Τρίτη 29 Μαΐου 2012 απολύθηκε
οριστικά των τάξεων του στρατού.

Ο στρατιώτης ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ του
Κων/νου και της Μαριάννας, μετατέθηκε από
μονάδα Τεθ/νων του Έβρου και από τις 12
Μαϊου υπηρετεί στο Λόχο Στρατηγείου της
VIIIης Μεραρχίας Πεζικού στα Γιάννενα.

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ του Κων/νου και
της Μαριάννας, που περάτωσε τις σπουδές του
στις 5 Ιουλίου 2011, στη συνέχεια φέτος στις
5 Απριλίου 2012, έδωσε τον προβλεπόμενο
όρκο και έλαβε το πτυχίο του Τμήματος
Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι.
Κοζάνης.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
εύχονται καλή σταδιοδρομία.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
εύχονται στον αγαπητό Γρηγόρη επαγγελματική
αποκατάσταση.

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ του Ευαγγέλου
και της Σταματίας μετά από 10ετή υπηρεσία
ως εποχικός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
πέτυχε στις εξετάσεις που πραγματοποίησε η
Υπηρεσία του και μονιμοποιήθηκε τον Απρίλιο
του 2012.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στον αγαπητό Αδαμάντιο καλή σταδιοδρομία.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ σύζυγος της
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ του Βάϊου - Νούτσου
κατόπιν εξετάσεων πέτυχε στη Σχολή
ΑΣΠΑΙΤΕ, τμήμα ΕΠΠΑΙΚ του Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η φοίτηση είναι για δύο διδακτικά εξάμηνα.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
συγχαίρουν τον αγαπητό Γιώργο και εύχονται
καλό πτυχίο και γρήγορη επαγγελματική
αποκατάσταση.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή του
εύχονται καλός πολίτης.

ΝΕΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ του Στεργίου και
της Βασιλικής, λειτουργεί εξουσιοδοτημένο
κατάστημα
εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών
στέγης, της Ελληνικής εταιρείας «SANERA» και
δικαιοδοσία στους νομούς Χαλκιδικής, Πέλλης
και Ημαθίας.
Το κατάστημα βρίσκεται στο 1ο χλμ. της Ε.Ο.
Ν. Μουδανιών - Σιθωνίας με τηλ.: 6977874233.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στον αγαπητό Γιάννη καλές δουλειές.

Η φετινή χρονιά μπορούμε να ισχυριστούμε
πως είναι η σεζόν της ουσιαστικής ανασύστασης
της ομάδος του Ζαγορίου καθώς η ποδοσφαιρική
χρονιά 2010-2011 ήταν περισσότερο πιλοτική
χρονιά για την ομάδα καθώς πολύ δύσκολα
συμπληρωνόταν άτομα για προπονήσεις αλλά και
για αγώνες!
Η φετινή όμως χρονιά 2011-2012 βρήκε την
ομάδα ενισχυμένη με πολλούς και ταλαντούχους
ποδοσφαιριστές να αγωνίζεται σε μια έδρα πιο
αρεστή σε όλους μας, το Τσεπέλοβο, καθώς
κατά τη γνώμη μου δεν αρμόζει στην ομάδα του
Ζαγορίου να αγωνίζεται σε έδρες των Ιωαννίνων.
Η σημαντικότητα του εγχειρήματος: Η
γνωριμία και η συναναστροφή ατόμων νεαρής
ηλικίας με κοινό παρονομαστή την καταγωγή, την
αγάπη τους για το Ζαγόρι και την άθληση, αλλά
και την «κάψα» το Ζαγόρι να προβάλλεται σε
όποιον τομέα και να υπάρχει ενασχόληση τους.
Έτσι, πολλοί ποδοσφαιριστές αν και με εμπειρία
σε ανώτερες κατηγορίες προτίμησαν την ένταξη
τους στην ομάδα.
Προπονητής της ομάδος ο Θωμάς Ράπτης
από το Καπέσοβο, με πολύτιμες βοήθειες
από τους Γιάννη Βασδέκη (Βίτσα) και Ηλία
Ράπτη (Καπέσοβο) την ομάδα πλαισιώνουν

Κυρία Ευτυχία, σας παρακαλώ δεχθείτε
αυτό
το
βιβλίο
«ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», 40
φυσικοί παράδεισοι
Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
Andrea
Bonetti
ROAD
Σας ευχαριστώ
Με εκτίμηση
Παλάζης Ιωάννης

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Ο ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ του Αντωνίου και
της Αντωνίας μετατέθηκε από τον Οργανισμό
Εργατικής Κατοικίας (Αθήνα) στον ΟΑΕΔ
Ιωαννίνων.

Στην αγαπημένη μας ανηψιά και εξαδέλφη
Αγγελική Δημ. Μπασαγιάννη (κόρη της Μαρίας
Τσολάκη από το Ηλιοχώρι ), που έλαβε επαξίως
το Πτυχίο της Φαρμακευτικής Σχολής του
Α.Π.Θ. της ευχόμεθα συγχαρητήρια και καλή
σταδιοδρομία.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
εύχονται στον αγαπητό Μάριο και στη σύζυγό
του Μάγδα καλή διαμονή στα Γιάννενα.

ποδοσφαιριστές από χωριά του κεντρικού
Ζαγορίου και του πρώην δήμου Τύμφης όπως η
Λάϊστα, το Σκαμνέλι, το Τσεπέλοβο. το Κουκούλι,
το Καπέσοβο, οι Ασπράγνελοι και η Βίτσα.
Από πλευράς Βρυσοχωρίου στην ομάδα
αγωνίζονται δύο ποδοσφαιριστές. Ο Παναγιώτης
Δημητράκης(τερματοφύλακας) με 20 συμμετοχές
και ο Βασίλης Ρέμος(μέσος) με 24 συμμετοχές
και 3 γκόλ.
Η ομάδα τερμάτισε στην 4η θέση της γ’
ερασιτεχνικής κατηγορίας μία θέση μακριά από
την πολυπόθητη άνοδο.
Βασίλειος Ρέμος
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
αισθάνονται υπερηφάνεια για την ανασύσταση
της ομάδας και εύχονται πάντα ΝΙΚΕΣ και
ΑΝΟΔΟ στην επόμενη κατηγορία.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Πήραμε, διαβάσαμε και ευχαριστούμε πολύ:
- Τα Ζαγορισιακά Νέα
- Το Ζαγόρι μας
- Το περιοδικό ΚΟΝΙΤΣΑ
- Το περιοδικό «ΕΝ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ»
Το
περιοδικό
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ»

Στέργιος-Μαρία
Βάσω-Αγγελίνα
Τσολάκη

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ
Συστάθηκε, ή καλύτερα μπορούμε να πούμε
πως ανασυστάθηκε τη φετινή χρονιά η ομάδα του
ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΥ. Και ο λόγος που γράφω το
ανασυστάθηκε είναι διότι η ομάδα προϋπήρξε και
σε παλαιότερα χρόνια.

ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Η

ΦΩΝΗ

Βιβλίο
από
κ.
Παλάζη
«ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΤΩΝ
Ιωάννη

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΜΟΣ του Αναστασίου και της
Μαρίας Τσιούπη - Ρέμου (εγγονός του Ιωάννου
και της αειμνήστου Χαρίκλειας Ρέμου) κατετάγη
στις 14 Μαϊου 2012 στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως
στη Θήβα για να υπηρετήσει τη Στρατιωτική
του θητεία.
Μετά τον προβλεπόμενο στρατιωτικό όρκο
εκπαιδεύεται ως οδηγός ερπυστριοφόρου
οχήματος (τεθωρακισμένα) στην Αυλώνα.
Μετά
την
ολοκλήρωση
της
βασικής
εκπαίδευσης ο αγαπητός ΓΙΑΝΝΗΣ θα μετατεθεί
στην ΕΛΔΥΚ. (Ελληνικές Δυνάμεις Κύπρου).
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
εύχονται στο στρατευμένο μας ΓΙΑΝΝΗ, Καλή
θητεία.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
- Η ΕΛΕΝΗ ΤΖΟΥΜΑ του Ορέστη και της
Μαρίας δασκάλα, (εγγονή του αειμνήστου
Νικολάου και της Σταυρούλας Τσιομίδη)
μετατέθηκε από το ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
στο ΠΥΣΠΕ Θεσπρωτίας.
- Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του
Αθανασίου και της Περσεφώνης, νηπιαγωγός
μετατέθηκε από την Ιθάκη στην εκπαιδευτική
περιφέρεια Πρέβεζας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
εύχονται στις αγαπητές Ελένη και Χριστίνα
ευδόκιμη υπηρεσία στην ηπειρώτικη γη.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
- Η κ. ΑΝΝΑ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΥ, Ιωάννινα, προσέφερε
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη της μητέρας της
ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ.
- Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάννινα,
προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ, στη μνήμη της
νονάς του ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΜΠΟΪΚΟΥ.
- Η αείμνηστη ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΑΝΔΟΛΙΟΥ - ΜΠΟΪΚΟΥ
Ιωάννινα, είχε προσφέρει πριν από τον θάνατό της
πενήντα (50,00) ευρώ, στη μνήμη των γονέων της
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΧΑΪΔΩΣ ΧΑΝΔΟΛΙΟΥ.
- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΗΣ, Ιωάννινα, προσέφερε
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη των γονέων του.
- Η κ. ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΪΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, Θεσ/νίκη, προσέφερε
πενήντα (50,00) ευρώ, στη μνήμη του συζύγου της
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΥΤΣΟΥ.
- Ο κ. ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΦΗΣ, Χαλκίδα, προσέφερε είκοσι
(20,00) ευρώ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Στη μνήμη του Ιερέα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ
ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ:
- Η σύζυγός του ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ εκατό (100,00)
ευρώ.
- Η κόρη του ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ - ΒΟΥΡΒΟΥ και η
οικογένειά της πενήντα (50,00) ευρώ.
- Η κόρη του ΔΑΝΑΗ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
και η οικογένειά της πενήντα (50,00) ευρώ.
- Η κόρη του ΑΛΚΜΗΝΗ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ - ΒΑΚΑΡΟΥ και ο
σύζυγός της Ζώης, αντί στεφάνου, χρηματικό ποσό.
- Ο εγγονός ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ και η οικογένειά του,
αντί στεφάνου, χρηματικό ποσό.
- Η αδελφή του ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ και
η οικογένεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ανήψια) πενήντα (50,00) ευρώ.
- Η οικογένεια ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΥ (κουνιάδος)
πενήντα (50,00) ευρώ.
- Η συμπεθέρα ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ, Τσεπέλοβο, είκοσι
(20,00) ευρώ.
- Η οικογένεια ΑΧΙΛΛΕΑ ΒΑΓΓΕΛΗ και ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΒΟΥΡΒΟΥ, συμπέθεροι, Τσεπέλοβο, είκοσι (20,00)
ευρώ.
- Ο κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΟΥΡΒΟΣ, συμπέθερος, Τσεπέλοβο,
είκοσι (20,00) ευρώ.
- Η οικογένεια ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΒΟΥΡΒΟΥ και ΛΕΩΝΙΔΑ
ΚΩΣΤΑ, συμπέθεροι, Τσεπέλοβο, είκοσι (20,00)
ευρώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι αναγνώστες, για διάφορους λόγους δε λαμβάνουν την εφημερίδα ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα των υπευθύνων του Συλλόγου
για την αποστολή των φύλλων.
Ο Μ.Ο.Σ. έχοντας ΠΛΗΡΗ συναίσθηση των υποχρεώσεών του, ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να στέλνει την εφημερίδα
μας σ’ όλους τους Βρυσοχωρίτες και φίλους χωρίς
περικοπές ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ στην ένθερμη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ συμπαράστασή σας!

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 900 öýëëá
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ÓEΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ÔÆΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ÔÇËÅÖÙÍÏ: 26510 26296

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ
- Η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΚΟΡΝΟΥ, Αλεξάνδρεια, προσέφερε
πενήντα (50,00) ευρώ, στη μνήμη της αδελφής της
ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ.
- Η κ. ΑΝΝΑ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΥ, Ιωάννινα, προσέφερε
πενήντα (50,00) ευρώ, στη μνήμη της μητέρας της
ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ.
- Η κ. ΕΦΤΕΡΠΗ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ, Ιωάννινα, προσέφερε
τριάντα (30,00) ευρώ, στη μνήμη της ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ
ΜΠΟΪΚΟΥ.
- Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΚΑΡΟΣ, Ιωάννινα, προσέφερε
είκοσι (20,00) ευ ρώ, στη μνήμη των γονέων του.
- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΚΑΡΟΣ, Ιωάννινα, προσέφερε
δέκα πέντε (15,00) ευρώ, στη μνήμη των παπούδων
του.
- Η κ. ΜΑΤΙΝΑ ΒΑΚΑΡΟΥ - ΜΑΝΤΖΙΟΥ, Ιωάννινα,
προσέφερε δέκα πέντε (10,00) ευρώ, στη μνήμη
των παπούδων της.

ΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ

- Το ζεύγος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ,
Βρυσοχώρι, προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ στη
μνήμη των γονέων τους ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ.

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

- Η αείμνηστη ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΑΝΔΟΛΙΟΥ - ΜΠΟΪΚΟΥ,
Ιωάννινα είχε προσφέρει πριν από το θάνατό της
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη των γονέων της
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΧΑΪΔΩΣ.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΗΣ, Ιωάννινα, προσέφερε
τριάντα (30,00) ευρώ.

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Μαμάτας Αθανάσιος
100,00 €
Αϊδονοπούλου Ευανθία
50,00 €
Μπρουσκέλης Χρήστος (Βέροια)
50,00 €
Νούτσου Άρτεμις
50,00 €
Παπαδημητρίου Σταματία
50,00 €
Παπαλέτσιου Λαφίνα
50,00 €
Πασχάλη Σπυριδούλα (Ηγουμενίτσα)
50,00 €
Σιαμπίρης Κων/νος του Ιωάννη
50,00 €
Φάκας Παντελής
40,00 €
Νούτσου - Γιαννούση Δέσποινα
30,00 €
Φερεντίνου Έφη
30,00 €
Χαντόλιος Δημήτριος του Νικ.
30,00 €
Στογιάννη Σταματία
25,00 €
Στογιάννης Βασίλειος
25,00 €
Βακάρος Ιωάννης
20,00 €
Βαταβάλη Βασιλική
20,00 €
Δαλαγγέλης Κων/νος
20,00 €
Εξαρχόπουλος Αδαμάντιος
20,00 €
Εξαρχόπουλος Γεώργιος
20,00 €
GERARDIN D.-DEMOLIN
20,00 €
Μπίρης Κων/νος
20,00 €
Μπλήντας Ζήσης
20,00 €
Μπούσης Γεώργιος
20,00 €
Προσνικλή Ευαγγελία
20,00 €
Σαμαράς Χρήστος
20,00 €
Σκόρνου Χαρίκλεια
20,00 €
Φαχουρίδου Δήμητρα
20,00 €
Βακάρος Γεώργιος του Ιωαν.
15,00 €
Βακάρου - Μάντζιου Ματίνα
15,00 €
Παπαστράτος Ευστράτιος
15,00 €
Κανάκης Γεώργιος
10,00 €
Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 30-06-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούμε τους φίλους - αναγνώστες της εφημερίδας που επιθυμούν δημοσίευση συνεργασιών,
γάμων, αρραβώνων, γεννήσεων, βαπτίσεων, νεκρολογιών (κείμενα, φωτογραφίες) να τις στέλνουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nea@mosv.gr.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Κανάκης Γεώργιος
Στογιάννη Σταματία
Στογιάννης Βασίλειος
Χαντόλιος Δημήτριος του Νικολάου

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

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.

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
Πάφου 1
45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ÔÇË.: 26510 64927
ÊÉÍ.: 6979322848
Τακτικοί Συνεργάτες
Γκαράνη - Παπακων/νου Χαρίκλεια

Σκόρνου Χαρίκλεια
Φαχουρίδου Δήμητρα

- Ο Φασίτσας Σοφοκλής και η Αγλαϊα Νούτσου
(Αμερική) προσέφεραν 100,00 ευρώ στη μνήμη των
γονέων Παναγιώτη και Μαρίας Φασίτσα, Αθανασίου
και Σταματίας Νούτσου.
- Η Χαρίκλεια Σκόρνου (Αλεξάνδρεια) προσέφερε
60,00 ευρώ στη μνήμη Χάϊδως Παντίση, Ιωάννη
Πασχαλιώρη και Νικολάου Αθαν. Νούτσου.
- Ο Αριστείδης Αγορούδης (Θεσ/νίκη) προσέφερε 50,00
ευρώ στη μνήμη Κων/νου Κουνάβου, ενός από τους
τελευταίους δασκάλους του Γένους.
- Η Άννα Καπράντζιου (Γιάννινα) προσέφερε 50,00
ευρώ στη μνήμη της μητέρας της Μαρίας Πασχάλη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα
την άποψη της Εφημερίδας.

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

Πñþôïé ÓõíåñãÜôåò
+
+
+
+

15,00 €
15,00 €

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

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

40,00 €
25,00 €
25,00 €
20,00 €

Äñ. Αδαμάντιος Αν. Τσιομίδης
Äñ. ÄçìÞôñéïò Áè. ÊïõíÜâïò
ÁäáìÜíôéïò Ä. ÊïõíÜâïò
Κουνάβος Κων/νος

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 €

