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ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ
Το Βρυσοχώρι ήταν ένα από τα μεγάλα, σε έκταση και
πληθυσμό, χωριά του Ζαγορίου. Από το 1850 ως και το
1900 αριθμούσε σταθερά πάνω από 1600 κατοίκους. Σε
ορισμένες μάλιστα χρονικές περιόδους έφτασαν και τους
1800. Οι περισσότεροι ήταν γεωργοί, κτηνοτρόφοι, τεχνίτες και έμποροι.
Η οικονομική κατάσταση των κατοίκων δεν ήταν πάντοτε
η καλύτερη. Επίσης η παραγωγή και η διάθεση των προϊόντων ήταν δύσκολη, αφού δεν υπήρχαν συγκοινωνίες, δρόμοι και μεγάλες αγορές σε κοντινές αποστάσεις.
Επί πλέον, αν οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούσαν, ή κατέστρεφαν την παραγωγή, δεν υπήρχε καμία κρατική μέριμνα, ούτε ίσχυε κάποια ασφάλεια για τα προϊόντα ή για τους
ανθρώπους. Αλλά πέρα από αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες δεν υπήρχε καμία προοπτική για μόρφωση,
επαγγελματική αποκατάσταση και βελτίωση των όρων και
των συνθηκών διαβίωσης. Έτσι, από ανάγκη και όχι από διάθεση περιπέτειας και γνωριμίας νέων τόπων, οι άντρες ως
το 1900 περίπου, αλλά και ολόκληρες οικογένειες από τις
αρχές του 20ου αιώνα, πήραν τους δρόμους της ξενιτιάς.
Οι Βρυσοχωρίτες άνθρωποι έξυπνοι, τολμηροί, εργατικοί και αποφασιστικοί, άνθρωποι που διψούσαν για μόρφωση, επαγγελματική αποκατάσταση και προκοπή για την
οικογένειά τους, ξεκίνησαν τα μεγάλα ταξίδια.
Με εφόδιο την ελπίδα και την πίστη πως θα πετύχουν
τους σκοπούς τους και γρήγορα θα επιστρέψουν πάλι στα
πάτρια εδάφη, έφευγαν από το αγαπημένο τους χωριό και
ζούσαν το χωρισμό από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Αυτή η ώρα του χωρισμού ήταν πραγματικά δύσκολη
για όλους. Από μέρες γινόταν η προετοιμασία για το ταξίδι
και παρέες, μεγάλες παρέες, έφευγαν μαζί.
Σαν σε γιορτή, αλλά μία πικρή, στενάχωρη, πονεμένη
γιορτή, ξεκινούσαν οι ταξιδιώτες. Μαζί τους και όλοι οι φίλοι, οι γείτονες, οι συγγενείς, τα αδέρφια και οι γονείς για
να τους ξεπροβοδίσουν.
Στη βρύση του Τσιόμου, στην Παναγία ή ακόμη και στη
Βαλιαρά, σημεία εξόδου και εισόδου στη Νότια πλευρά του
χωριού, εκεί στα «κλαψοχώραφα» όπως μου τα ονόμασε η
γνωστή λαογράφος του Ζαγορίου κ. Ελένη Οικονομίδου –
Δούβλη, γινόταν ο αποχαιρετισμός.
Τραγούδια της ξενιτιάς, ευχές, συμβουλές και χαιρετίσματα από συγγενείς στους ήδη ταξιδεμένους, φόρτιζαν

συναισθηματικά την ατμόσφαιρα και τα δάκρυα πότιζαν
όχι μόνο τον τόπο του αποχαιρετισμού αλλά και όλο το
δρόμο, προς την ξενιτιά, αλλά και προς το χωριό, αφού «ο
ζωντανός ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει».
Κύριος προορισμός των ξενιτεμένων ήταν η Κωνσταντινούπολη, η Ανατολική Θράκη με κυριότερες παροικίες στη
Ραιδεστό, την Κεσάνη, τα Ύψαλα, το Ιντσελίκ, τη Σαρακίνα και τη Συλλυβρία. Οι δρόμοι της ξενιτιάς οδήγησαν πολλούς ανθρώπους ακόμα και στη Βουλγαρία ή στο Βουκουρέστι. Άλλοι αγαπημένοι προορισμοί ήταν η Καβάλα, το Καζακλάρ (Αμπελώνας), η Λάρισα και τα χωριά του Ημαθιώτικου κάμπου, με προτίμηση την Αλεξάνδρεια (Γιδάς) όπου
και σήμερα ζουν πάρα πολλές οικογένειες με Βρυσοχωρίτικη καταγωγή.
Μετά το 1900 άνοιξε ο δρόμος για την Αμερική και ήταν
για αρκετούς αυτός ο δρόμος μονόδρομος. Εγκαταστάθηκαν εκεί και δεν γύρισαν ποτέ ξανά. Γύρω στο 1900 επίσης
ελάχιστες οικογένειες αναζητούν καλύτερες συνθήκες δουλειάς και διαβίωσης στον Πειραιά και την Αθήνα, που με την
πάροδο των χρόνων γινόταν όλο και περισσότερες.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως οι Βρυσοχωρίτες
στους δρόμους της ξενιτιάς ποτέ δεν έβαλαν στις προτιμήσεις τους και Ηπειρωτικές πόλεις με εξαίρεση την Ηγουμενίτσα. Παρ’ όλο που ήταν γνωστή η ευημερία και η ανάπτυξη των Ιωαννίνων, τουλάχιστον μετά το 1800. Μόνο μετά το
1930 αγοράστηκαν στα Ιωάννινα τα δύο – τρία πρώτα σπίτια από χωριανούς μας.
Σήμερα τα Ιωάννινα αριθμούν πάνω από εβδομήντα οικογένειες Βρυσοχωριτών. Όλες είναι άριστα εγκατεστημένες με ιδιόκτητα σπίτια και άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Όμως έχουν και σπίτι στο χωριό το οποίο φροντίζουν, συντηρούν και επισκέπτονται συχνά.
Οι δρόμοι της ξενιτιάς δεν ήταν στρωμένοι με ροδοπέταλα αλλά με εμπόδια, προβλήματα οικονομικά και κοινωνικά, με νοσταλγία, καημό και πόνο. Βασικό τους μέλημα
ήταν η οικονομική ενίσχυση τς οικογένειας που έμεινε στο
χωριό και η λύση των δικών τους οικονομικών προβλημάτων.
Μεγάλος ήταν ο αγώνας, πολλή η δουλειά και περισσότερο
το άγχος για να τα καταφέρουν.
Στους νέους τόπους εγκατάστασης φρόντιζαν οι ταξιδεμένοι να είναι κοντά ο ένας στον άλλο, να συμπαραστέκονται, να βοηθάνε και να στηρίζουν το χωριανό όπου και
όπως ο καθένας μπορούσε. Συνδετικός κρίκος η αγάπη και

η νοσταλγία για τη γενέθλια γη. Μάλιστα για την καλύτερη,
άμεση και αποτελεσματική λύση των προβλημάτων ίδρυσαν
εκεί στην ξενιτιά Αδελφότητες και Σωματεία, με σκοπούς
που διαφοροποιούνταν ανάλογα με τα προβλήματα και τις
ανάγκες κάθε εποχής. Πολλοί πλούτισαν στον ξένο τόπο.
Με τα χρήματα που έστελναν κτίστηκαν πολλά μεγάλα πέτρινα σπίτια και οι οικογένειες ακολούθησαν έναν γοργό
ρυθμό προόδου, ανάπτυξης και ευημερίας. Έστελναν ακόμη χρήματα για κοινωφελή έργα. Κτίστηκαν εκκλησίες, πέτρινα γεφύρια, βρύσες και γενικά αναβαθμίστηκε η κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του χωριού.
Η μετακίνηση των ανθρώπων, με τα όσα προβλήματα,
σήμαινε παράλληλα και μετακίνηση ιδεών και υλικών αγαθών. Έτσι βλέπουμε σε σπίτια να υπάρχουν εγκυκλοπαίδειες, πορσελάνινα αντικείμενα και γενικότερα οικιακός εξοπλισμός πέραν των τοπικών δεδομένων.
Παρ’ όλα αυτά, πολλά ήταν και τα προβλήματα της οικογένειας που έμεινε στο χωριό. Οι γυναίκες ζούσαν με τη μοναξιά, την έλλειψη και την προσμονή του συζύγου, του πατέρα, του γιού, του αδελφού.
Οι γυναίκες άξιες, ικανές, δυνατές αναλάμβαναν όλες
τις ευθύνες του σπιτιού, της ανατροφής των παιδιών, της
διαχείρισης των πόρων και της παραγωγής προϊόντων.
Έζησαν με αξιοπρέπεια και αλήθεια είναι πως τα κατάφεραν πολύ καλά, όποιους ρόλους κι αν επωμίστηκαν.
Πολλοί χωριανοί μας ευτύχησαν να επιστρέψουν στις
οικογένειές τους και στο χωριό. Άλλοι χάθηκαν στην ξενιτιά και άλλοι εγκαταστάθηκαν στις νέες πατρίδες, έστησαν τα νοικοκυριά τους, πρόκοψαν περισσότερο ή λιγότερο
στον ξένο τόπο.
Τάφηκαν εκεί, όμως σαν παρακαταθήκη άφησαν στα παιδιά και στα εγγόνια την ανάμνηση, την αγάπη και την νοσταλγία για τη γενέθλια γη τους. Έτσι πολλοί απόγονοι τρίτης και τέταρτης γενιάς επισκέπτονται το χωριό με ενδιαφέρον, συγκίνηση, χαρά και ευχαρίστηση ψάχνοντας τις
ρίζες τους. Ρωτούν για το πατρικό τους σπίτι, συλλέγουν
πληροφορίες για τους προγόνους τους και υπόσχονται
πως δεν θα ξεχάσουν ποτέ πια το χωριό ης οικογένειάς
τους και ότι θα ξανάρθουν.
Πάντοτε θα τους περιμένουμε.
Για τη Συντακτική Επιτροπή
Ευτυχία Οικονόμου – Γεωργοπούλου

ΠΑΠΑ - ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ - 35 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΙΜΕΝΑΣ
Όταν πρωτόρθα στο Βρυσοχώρι μέσα στ’ άλλα
που με κυρίεψαν, άρχιζε να κτίζεται ένας κόσμος
που αποτελούσε αυτόν τον τόπο.
Ανάμεσα στον κόσμο αυτό, πήρε θέση πρωταρχική
ο παπά – Νικόλας (Κασσαβέτης). Από το 1956 που
χειροτονήθηκε, στο χρέος του εφημέριου και στο
χρέος του ποιμένα του χωριού μας.
Έτσι σιγά – σιγά «έκτισε» το λειτούργημά του με
σεβασμό στα καθήκοντά του. Θα παραθέσω εδώ,
από το άρθρο (φύλλο 9-1994 της εφημερίδας μας)
του Σπ. Κωνσταντινίδη – Ηλιοχώρι τις φράσεις:
«Καλοσυνάτη, σοβαρή παρουσία για πολλά
χρόνια στον τόπο του, δεν κατακρίθηκε από
κανέναν...».
Από το σπίτι του, στην κορυφή του χωριού
(σημαδιακό) σαν να επέβλεπε, να προστάτευε το
ποίμνιό του.
Ασφαλώς πριν το 1976 που τον γνώρισα, οι
συνθήκες στο Βρυσοχώρι δεν ήταν και τόσο άνετες
(όπως και στ’ άλλα χωριά της πατρίδας μας). Όλα
όμως τα ξωκλήσια, το θεωρούσε ΧΡΕΟΣ του να
τα λειτουργήσει, να τα συντηρήσει (με την ταπεινή
συνεισφορά των κατοίκων).
Μες στο χωριό ο Άγιος Χαράλαμπος, ο Άγιος
Δημήτριος, η Κάτω Παναγία, όλες είχαν τη ζωντάνια
που την μετέδιδε στο εκκλησίασμά του (μαζί με τον
ιεροψάλτη, Αριστείδη Κουνάβο).

Αναπολώ, τότες (στις μέρες του Παπά – Νικόλα)
όλη τη θρησκευτική καρτερικότητα του μαρτυρίου
των Παθών όλης της Μεγάλης Εβδομάδας, πρωί,
απόγευμα, βράδυ, όταν χτυπούσε την καμπάνα για
εσπερινό, για όρθρο, σαλαγώντας το κοπάδι του για
την κατανυκτική σύναξη.
Αναπολώ τις εσπερινές παρακλήσεις του
Αυγούστου, θερμές ικεσίες με τη χαρακτηριστική
του φωνή!
Αναπολώ
τις
γιορταστικές
μέρες
των
Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, των Φώτων μες
στη σιγαλιά του χειμώνα! Οι χαιρετισμοί κάθε
Παρασκευή της Μ. Σαρακοστής!
«Για βρέχει σ’ όλο το χωριό
για σ’ όλο είναι λιακάδα», έλεγε ένα ποίημα για
το χωριό.
Εκεί μέσα θα ‘πρεπε ο ποιητής σα ζωγράφος να
βάλει τον Παπά και το Δάσκαλο που δημιουργούν
αέναα την κοινωνία του χωριού. Στις γιορτές και
στις χαρές, σ’ όλα τα σπίτια έδινε το παρόν για τις
ευχές του.
Κι όταν η μοίρα το ‘φερνε να κατευοδώσει
κάποιον δικό μας – ήταν εκεί, όχι ο ψυχρός
ρασοφόρος για την κηδεία ή το μνημόσυνο, αλλά
να συμπονέσει καλύτερα τους χωριανούς του.
Λ. Τάτσης
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ
Το επίθετο ΒΑΚΑΡΟΣ είναι πολύ συνηθισμένο στην
περιοχή της Τοσκάνης της Ιταλίας, όπως μου είπε ο
πατέρας Βησσαρίων Γ. Βακάρος και στην κοινωνική
διαστρωμάτωση των Ρωμαϊκών χρόνων οι ΒΑΚΑΡΟΙ
αποτελούσαν την μεσαία τάξη και έπρεπε να έχουν τη
δυνατότητα να συντηρούν οκτώ βόδια.

φός της Αθανάσιος, στην Κατερίνη ο Απόστολος Γ.
Βακάρος και στις ΗΠΑ ο Φάνης Στ. Βακάρος.
Αρκετές οικογένειες ζούνε στα Γιάννινα. Επισκέπτονται συχνά το χωριό και συντηρούν εκεί και τα πατρικά τους σπίτια όπως ο Πολυζώης Στ. Βακάρος, που
έχει προσφέρει παλαιότερα πολλές υπηρεσίες τόσο
στην τοπική Αυτοδιοίκηση, όσο και στο ΜΟΣ και ο γιος
του Στέργιος, ο Γεώργιος Κ. Βακάρος που είναι δραστήριο μέλος της εκκλησιαστικής και της συντακτικής
επιτροπής της εφημερίδας μας και ο Γιάννης Γ. Βακάρος, γνωστός έμπορος των Ιωαννίνων, με την οικογένειά του και τις αδερφές του Χρυσάνθη και Μαριάνθη.

Στη βλάχικη γλώσσα βακάρος είναι αυτός που
τρέφει ή βόσκει αγελάδες.
Στο χωριό μας, όσο υπάρχει μνήμη, ή ακόμη και παράδοση, κανένα μέλος της οικογένειας Βακάρου δεν
έτρεφε ή δεν έβοσκε αγελάδες. Αντίθετα τα μέλη των
οικογενειών κατά κανόνα ήταν έμποροι, τεχνίτες και
υπάλληλοι. Ακόμη η οικογένεια έδωσε και δύο ιερείς:
τον πατέρα Δημήτριο Γ. Βακάρο, πρωτοπρεσβύτερο
στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον πατέρα Βησσαρίωνα, αρχιδιάκονο της Ιεράς Μητρόπολης
Ιωαννίνων.
Για τον πρώτο Βακάρο που υπάρχουν στοιχεία είναι ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ γιος του Στέργιου. Το όνομά του
είναι στον εκλογικό κατάλογο της κοινότητας Λεσινίτσας (Βρυσοχωρίου) του 1920 και έτος γέννησης το
1859. Από τον ίδιο κατάλογο πληροφορούμαστε πως ο
Απόστολος ήταν έμπορος στη Θεσσαλία.
Ο Απόστολος καθώς και ο αδερφός του Κωνσταντίνος ήταν γενάρχες πολλών και μεγάλων οικογενειών του χωριού μας. Η αδερφή τους η Χρύσω παντρεύτηκε τον Αθανάσιο Μπιζιακίδη κι έζησε όλη της τη
ζωή στο χωριό.
Από τα πολύ παλιά χρόνια οι άρρενες της οικογένειας και αργότερα και οι οικογένειες, ταξίδευαν σε
διάφορα μέρη προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών
ζωής και όρων διαβίωσης. Σήμερα οικογένειες Βακάρου ζούνε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, όπως

Στα Γιάννινα δραστηριοποιείται επαγγελματικά
ως έμπορος ο Χρήστος Βακάρος γιος του αείμνηστου
Γιώργου και της Ελευθερίας και η σεβαστή και αγαπημένη μου κυρία Άννα χήρα του Κώστα Βακάρου, την
οποία πάντοτε ευχαριστώ, για την πολύτιμη βοήθεια
στη συλλογή πληροφοριών για τις οικογένειες του χωριού μας, αλλά και την αναγνώριση προσώπων σε παλιές φωτογραφίες.

ΧΑΙΔΩ Κ. ΒΑΚΑΡΟΥ – ΡΗΜΑ (1866-1961)
Ήταν μία ξεχωριστή γυναίκα του χωριού μας. Με αξιοπρέπεια πάλεψε τη φτώχεια, τις προκαταλήψεις, τα
προβλήματα και τις δυσκολίες των χρόνων που έζησε.
Μεγάλωσε μόνη της, ο σύζυγός της έλειπε στην ξενιτιά,
την κόρη της Βασιλική και βοήθησε με μητρική στοργή,
αγάπη και φροντίδα τα ορφανά και ανήλικα παιδιά του
αδερφού της Δημήτρη.

Με το επίθετο «Βακαρόπουλος» υπάρχουν πολλές
οικογένειες στην Πεπονιά Σερρών. Είναι απόγονοι του
Κωνσταντίνου Στεργ. Βακάρου από δεύτερο γάμο.
Γνωρίζουν την καταγωγή τους και επικοινωνούν συχνά με τους συγγενείς τους στα Γιάννινα.
Οικογένεια Βακάρου υπάρχει και στο Ηλιοχώρι,
χωρίς να έχει κάποια συγγένεια με τις οικογένειες
του χωριού μας.
Το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας σχηματίζεται ως εξής:

στην Καλαμάτα ο Κίμων Κ. Βακάρος, στα Τρίκαλα
Ημαθίας η Βασιλική Βακάρου – Κουλιού κι ο αδερ-
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ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1859-...

Αθαν. Μπιζιακίδης

Ζαχάρω Παπαγεωργίου
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ΜΑΡΙΑ
Δημ. Βραχίδης

ΧΑΪΔΩ (1866-1961)
Στέργιος Ρήμας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1868-1925)
Χρυσάφω Μπίρη +1923
(Μπεόπουλου)

ΣΤΕΡΓΙΟΣ (1863-......
Πέθανε νέος

ΔΗΜΟΣ
Ζαχάρω Τσιουμάνη

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεωργ. Τσιαμπαλής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1919-1945)

Ευαγγελία
Θωμάς Κορτζής

Πρόδρομος
(1910 - 1939)

Ζαχαρούλα, Κώστας, Θεόδωρος
Πέθαναν σε μικρή ηλικία

Δημήτρης (1945-1979)
Ελισσάβετ

Ευθυμία
Γεώργιος Καθρέπτης

ΣΤΕΡΓΙΟΣ (1906-1992)
Καλλιόπη Πέκη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1908-1977)
Σταματία Πουποβίνη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1912-2005)
Άννα Μπιζιακίδου

ΧΡΗΣΤΟΣ
(1922-1928)

Πολυζώης
Αλκμήνη Κασσαβέτη

ΦΑΝΗΣ
Λίντα

Δημήτρης
Καρανίκα Φεβρωνία

Γεώργιος
Άννα

Γεώργιος
Δήμητρα Ζλατίντση

Στέργιος
Αλέκα Λιάρου

Χριστίνα

ΧΡΥΣΩ

Αλ

Γιάννης

Σωτήρης

Κίμων

Αριστούλα Ζιακοπούλου

Ναταλία

Σταυρούλα Μαλικούρτη

Στίβεν

Χρύσα
Κώστας Κουβάτσιος

Ματίνα
Βασίλης Μάντζιος

Βυσσαρίων

Στεφανία
Βασίλης Μουστάκας

Μαριάνθη
Γεώργιος Σιαπάτης

Γεώργιος
Μαριάννα Ζήκα

Αντώνης

Ερμιόνη
Ανέστης Κιτσαράς

Κώστας

Δημήτρης

Χρήστος

Αλκμήνη

Ζωή
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Την Κυριακή 19 Αυγούστου του 2012 και ώρα 11.00
π.μ. έγινε η προβλεπόμενη από το άρθρο 85 του κώδικα
των Δήμων, η ετήσια Λαϊκή Συνέλευση των κατοίκων
του χωριού, μετά από πρόσκληση του προέδρου της
Τοπικής Κοινότητας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΙΑΜΠΙΡΗ.
Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αρκετοί συγχωριανοί.
Ο Δήμαρχος κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και ο
επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ.
Ο κ. πρόεδρος καλοσώρισε τους εκπροσώπους του
Δήμου, χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους και στη
συνέχεια απευθύνθηκε στον κ. Δήμαρχο, τονίζοντας
ότι τα κυριότερα προβλήματα που θα σας αναφέρω
σας είναι γνωστά καθ’ όσον σας τα έχω τονίσει κατ’
επανάληψη. Χρονίζουν χωρίς να έχετε προβεί σε καμία
ενέργεια.
Υπάρχουν μελέτες για διάφορα έργα στο χωριό από
τον προηγούμενο δήμο (Τύμφης) και δεν υλοποιήθηκε
καμία στα δύο χρόνια του νέου δήμου.
- Ο τοίχος του Νεκροταφείου έχει πέσει και παρά
τις συνεχείς ενοχλήσεις μου δεν έχει αποκατασταθεί
παρουσιάζοντας μια εικόνα απαράδεκτη και κανέναν
σεβασμό στους νεκρούς.
- Η υδρομάστευση χρειάζεται επειγόντως περίφραξη
διότι υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης από διερχόμενα ζώα
κ.λ.π.
- Οι Δημοτικές τουαλέτες με εντολή σας είναι
κλειστές καθ’ όσον ο Δήμος δεν διαθέτει χρήματα
για την καθαριότητα με αποτέλεσμα οι διερχόμενοι
τουρίστες να διαμαρτύρονται, να προβαίνουν για τις
φυσικές ανάγκες στους δρόμους και στους κήπους με
συνέπεια οι κάτοικοι να διαμαρτύρονται και να υπάρχει
κίνδυνος μολύνσεως.
- Δεν υπάρχει χώρος κατασκήνωσης για τους
τουρίστες και συνήθως κατασκηνώνουν στην πλατεία
του Αγίου Χαραλάμπους που διαθέτει φως και νερό
πλην όμως οι τουαλέτες είναι μακριά και κλειστές.
- Η καθαριότητα του χωριού είναι απαράδεκτη!
1ον Διότι η αποκομιδή των σκουπιδιών μια φορά την
εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες δεν επαρκεί και
δεν έγινε στα δύο χρόνια της Δημαρχίας σας καμία
απολύμανση των κάδων.
2ον Δεν πραγματοποιήθηκε καμία κοπή χόρτων
από τους κεντρικούς δρόμους εκθέτοντας το χωριό

ΜΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Η εταιρεία Δ. ΚΩΣΤΑΛΑΣ – Ο. ΠΑΠΑΔΕΛΟΥ
Ο.Ε. ΕΛΠΙΔΑ (Εκδόσεις χαρτών, βιβλίων, Αθήνα)
με ιδιωτική πρωτοβουλία πραγματοποίησε το
2012 ΔΩΡΕΑΝ επιδείξεις σε όλη την Ελλάδα
με
άρτια
εκπαιδευμένο
προσωπικό
και
φωτογραφικό υλικό, ενημερώνοντας το κοινό
σε θέματα πρώτων βοηθειών, επειγόντων
περιστατικών, ατυχημάτων και βοτανοπρακτικής
φυτοθεραπείας.
Το Σάββατο 21 Ιουλίου ο εκπρόσωπος της
εταιρείας κ. ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΛΙΟΣ επισκέφτηκε το
χωριό μας και παρουσία πολλών συγχωριανέ
(πάνω από 40 άτομα) ενημέρωσε με απλά λόγια
και παραστατικότατα στους παρευρισκόμενους
σε θέματα αντιμετώπισης και πρόληψης
λιποθυμιών,
ημικρανία,
πονοκεφάλων,
ρινορραγίας, απόφραξης τραχείας, επιληπτικών
επεισοδίων, διάσωση από πνιγμό, εγκαυμάτων,
πίεσης, σακχάρου, χοληστερίνης, προστάτη,
οστεοπόρωσης
κ.λ.π.
παρουσιάζοντας
συγχρόνως έναν χρήσιμο και πρακτικό οδηγό
πρώτων βοήθεια επειγόντων περιστατικών και
βοτανοπρακτικής φυτοθεραπείας τον οποίο και
προμηθεύτηκαν πολλοί συγχωριανοί μας (ίσως
να είναι και απαραίτητος σε κάθε σπίτι).
Στο τέλος της επίδειξης ο κ. ΣΠΥΡΟΣ δέχθηκε
και εξήγησε απλά και κατανοητά πολλές

σε κίνδυνο πυρκαγιάς και μικρούς και μεγάλους σε
κίνδυνο από φίδια.
- Δεν έγινε διάνυξη στους δασικούς δρόμους και
ευτυχώς που δεν είχαμε πυρκαγιάς (εκτός μίας και
είμαστε τυχεροί που η πρόσβαση των πυροσβεστικών
μηχανημάτων ήταν εύκολη) διότι το χωριό μας είναι
σχεδόν εκατό τοις εκατό δασοσκεπές.
Κατόπιν το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος λέγοντας
ότι «κατανοώ τα προβλήματα πλην όμως λόγω της
οικονομικής κρίσης δεν έχουμε τη δυνατότητα να γίνουν
πολλά, άλλα ότι είναι άμεσα αναγκαία». Στη συνέχεια
το λόγο πήρε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του
Δήμου ο οποίος τόνισε ότι πράγματι στο Δήμο υπάρχει
οικονομική δυσκολία όμως ορισμένα πρέπει να γίνουν
και μάλιστα γρήγορα καθ’ όσον εκθέτουν το Δήμο και
υπάρχει κίνδυνος να εκτεθεί το χωριό σε ασθένειες.
Ακολούθησε
διαλογική
συζήτηση
με
τους
παρευρισκόμενους και ο πρόεδρος του Μορφωτικού
και Ορειβατικού Συλλόγου κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
απευθυνόμενος στον κ. Δήμαρχο τόνισε ότι: δεν γίνεται
σωστή κατανομή στην επιχορήγηση των Συλλόγων,
σχεδόν μηδενική δράση του Δήμου σε θέματα
πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων που ψυχαγωγούν
τους κατοίκους και προβάλουν το δήμο (και αυτές που
γίνονται είναι συνήθως στα ίδια χωριά), δεν γνωρίζουμε
ποιος είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος των πολιτιστικών,
έχει συγκροτηθεί σε σώμα το Δ.Σ. του Πολιτιστικού
Κέντρου και οι περισσότεροι σύλλογοι δεν γνωρίζουν
ούτε την σύνθεσή του.

Επιμέλεια: Απόστολος Σιαμπίρης
Ευθύμιος Πουποβίνης

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ
ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
Την Κυριακή 12 Αυγούστου 2012 ο Πρόεδρος
της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου του Δήμου
Ζαγορίου, μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του
Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ τέλεσε
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βρυσοχωρίου, το
καθεριωμένο ετήσιο «Ιερατικό μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του μεγάλου ευεργέτη,
όπου χοροστάτησε ο αιδέσιμοτητατος πατήρ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ.

Σε θέματα καθαριότητας και ειδικά οι τουαλέτες είναι
θέμα υγείας και πολιτισμού και στη Γενική Συνέλευση
του συλλόγου αποφασίστηκε παρ’ όλες τις δύσκολες
οικονομικές δυνατότητες του Συλλόγου να μισθώσει
υπεύθυνο και να ανοίξει τις τουαλέτες. Κλείνοντας ο
κ. πρόεδρος τόνισε στον κ. Δήμαρχο ότι ορισμένα από
γα λεγόμενά του δεν ευσταθούν και θα πρέπει να έχει
καλύτερη συνεργασία με τους συλλόγους διότι αυτοί
και βοηθούν το δήμο και με τις μικρές κατά τόπους
εκδηλώσεις προβάλουν το Δήμο.
Στα ίδια σχεδόν θέματα αναφέρθηκαν και άλλοι
συγχωριανοί οι οποίοι τόνισαν ότι αναγνωρίζουν
τα οικονομικά προβλήματα του Δήμου, πλην όμως
διαφωνούν σε ορισμένα θέματα καθ’ όσον η
απουσία του Δήμου είναι εμφανέστατη ειδικά στα
απομακρυσμένα χωριά.
Τέλος ο κ. Δήμαρχος και ο εκπρόσωπος της τοπικής
κοινότητας ευχαρίστησαν τους παρευρισκόμενους για
τη συμμετοχή τους και για την όμορφη ατμόσφαιρα
που πραγματοποιήθηκε η Λαϊκή Συνέλευση.

Μετά τη θεία λειτουργία το εκκλησίασμα
μετέβη στην προτομή του ευεργέτη όπου εψάλη
επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων

ερωτήσεις από το κοινό τονίζοντας ειδικά το
θέμα της βοτανοθεραπείας, που η φύση χάρισε
απλόχερα στην Ελλάδα και από ότι βλέπω και
ακούω και στο χωριό σας πλην όμως λίγοι τα
χρησιμοποιούν.
Όλοι χαιρέτισαν και ευχαρίστησαν τον
εκπρόσωπο σχολιάζοντας με κολακευτικά λόγια
την όλη ενέργεια της εταιρείας για τέτοια θέματα
που δυστυχώς η επίσημη πολιτεία είναι απούσα.
Ευχαριστούμε θερμά και συγχαίρουμε την
εταιρεία για το φιλανθρωπικό έργο που ανέλαβε.
Υ.Γ.: Η εταιρεία προβαίνει κατά καιρούς σε
ενημερώσεις για το κοινό μέσω του τύπου και
της τηλεόρασης.

από τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΙΑΜΠΙΡΗ και από τον Πρόεδρο του

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο
Πρόεδρος
της
Τοπικής
Κοινότητας
Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου, μέλος της
Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
Προσκαλεί
Παλαιούς
και
νέους
υποτρόφους
του
Κληροδοτήματος, συγχωριανούς και φίλους, στο
Ιερατικό Μνημόσυνο που θα γίνει την Πέμπτη 8
Νοεμβρίου 2012 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
Βρυσοχωρίου υπέρ των ψυχών των γονέων
του ευεργέτη ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ των
προγόνων και συγγενών τους, ανιόντων και
κατιόντων.

Συλλόγου κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ.
Ακολούθησε η καθιερωμένη δεξίωση στο
καφενέ του χωριού όπου προσφέρθηκαν καφές –
κονιάκ και βουτήματα.
Το Βρυσοχώρι τίμησε και φέτος με τη σεμνή
τελετή τη μνήμη του μεγάλου μας ευεργέτη και
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ανιδιοτελή
και πατριωτική προσφορά του.
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Την Κυριακή 29 Ιουλίου 2012 και ώρα 11.00 π.μ.
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου η ετήσια Τακτική Γενική Συνελευση.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ευθύμιος Πουποβίνης
κήρυξε την έναρξη των εργασιών με θέματα ημερήσιας διατάξεως:
- Υπολογισμός δραστηριοτήτων δεύτερου έτους θητείας του Δ.Σ.
- Συζήτηση, διατύπωση προτάσεων – αποφάσεις και
- Διάθεση χρημάτων από ενοικίαση βοσκοτόπων έτους
2012.
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε αναλυτικά στις δραστηριότητες του Συλλόγου και στην ανάγκη συνέχισής των
με τη βοήθεια όλων.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με σκέψεις, προτάσεις και αποφάσεις:
- Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων με προσωπική εργασία
- Καθαρισμός Κοινοτ. WC με δαπάνη από βοσκοτόπια
- Χώροι υποδοχής κατασκηνωτών (WC)
- Προστασία γεφυριών
- Ενίσχυση ορχήστρας (με είσοδο)
- Διάθεση των χρημάτων από ενοικίαση βοσκοτόπων:
α) Εκκλησία 1.000 ευρώ (χίλια ευρώ β) Σύλλογο
3.300 ευρώ (τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ).

ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ
Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. απένειμε στους παρακάτω επιτυχόντες μαθητές του ακαδημαϊκού έτους 2010-11 τα
αναμνηστικά διπλώματα:
- ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΤΣΙΟΜΙΔΗ του Κων/νου και της Σταυρούλας (εγγονή του αείμνηστου Νικολάου και Σταυρούλας) στο Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Ηπείρου – Γιάννενα.
- ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΥΝΑΒΟΣ του Δημητρίου και της
Ισμήνης (εγγονός του αειμνήστου Αδαμαντίου και
Γαλάτειας) στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θράκης – Ξάνθη.
- ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΝΑΒΟΣ του Δημητρίου και της Ισμήνης (εγγονός του αειμνήστου Αδαμαντίου και Γαλάτειας στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ΤΕΙ Θεσ/νίκης.
- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΚΑΚΗΣ του Γεωργίου και της Γεωργίας (εγγονός του Ιωάννη και Παρασκευής Κουλιού)
στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπ. Δικτύων των ΤΕΙ
Θεσσαλίας – Βόλο.
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΡΚΑ του Χρήστου και της Κων/νας
(εγγονή των αειμνήστων Χαραλάμπους και Αθανασίας) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτ. Εκπαίδευσης
Θεσ/νίκης.
- ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΠΙΖΑΚΗ του Ιωάννη και της Μαρίας (εγγονή του αειμνήστου Γεωργίου Νικ. Μπιζάκη) στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα Φιλοσοφ.
Σχολής Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.
- ΛΗΔΑ ΤΣΟΥΚΑ του Δημητρίου και της Ευθυμίας (εγγονή από θυγατέρα του αειμνήστου Μιχαήλ Δημ.
Γκαράνη) στη Σχολή Παραδοσιακής και Λαϊκής
Μουσικής ΤΕΙ Άρτας.
Επίσης το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. τίμησε το ΘΩΜΑ ΒΟΥΡΒΟ για την πολύχρονη προσφορά του ως δάσκαλος
των χορευτικών του Συλλόγου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανακοινώνει
σε συγχωριανούς και φίλους της ευρύτερης περιοχής
των Ιωαννίνων, ότι από την Κυριακή 21 και Δευτέρα 22
Οκτωβρίου 2012, αρχίζει η λειτουργία των χορευτικών
Ομίλων για το έτος 2012-2013, στην αίθουσα του Συλλόγου (Σαμουήλ και Πινδάρου 2 – Γιάννενα) με τη διδασκαλία Ηπειρωτικών και άλλων Ελληνικών χορών με χοροδιδάσκαλο και καθηγητή φυσικής Αγωγής κ. ΘΩΜΑ ΒΟΥΡΒΟ. Τα τμήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
- Ώρα 6.30 μ.μ. εως 7.30 μ.μ. παιδικό τμήμα
- Ώρα 7.30 μ.μ. έως 9.30 μ.μ. τμήμα μεγάλων
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
- Ώρα 7.00 μ.μ. έως 8.00 μ.μ. τμήμα γυναικών.
Εγγραφές και διδασκαλία ΔΩΡΕΑΝ.
Παρακαλούνται οι γονείς των μικρών παιδιών, αγόρια
και κορίτσια του μεγάλου τμήματος και οι κυρίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διδασκαλία των χορών, να
το δηλώσουν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

		

ΟΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΠΙΤΕΣ ΤΗΣ 21ης
ΓΙΟΡΤΗΣ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ
Παραθέτουμε τα ονοματεπώνυμα με τη σειρά παράδοσης της πίτας στην οργανωτική επιτροπή του
Μ.Ο.Σ.
1. Στέλλα Τάτση
2. Μαρίνα Μπούθα (Βέροια)
3. Ευτυχία Οικονόμου- Γεωργοπούλου
4. Αριάδνη Μπίρη
5. Λευκοθέα Τσιομίδη
6. Δήμητρα Βακάρου
7. Νικολέττα Μπαντιά
8. Αλκμήνη Βακάρου του Στεργίου
9. Αλεξάνδρα Λιάρου – Βακάρου
10. Ζανέτα Κορέττα
11. Κατερίνα Πεπόνη
12. Αθηνά Πασχάλη
13. Νίκη Εξάρχου
14. Σοφία Πρόϊου
15. Αικατερίνη Μπάρκα
16. Δέσποινα Μπάρκα
17. Χαρίκλεια Καραγιάννη
18. Ευανθία Βασδέκη
19. Ιουλία Ζιούπα (Θεσ/νίκη)
20. Μαρία Τσιτσιλαρά (Ημαθία)
21. Δέσποινα Πασχάλη του Γεωργ. (Θεσ/νίκη)
22. Άννα Καπράντζιου
23. Εβελίνα Γκόγκου
24. Ευαγγελία Γκόγκου
25. Άννα Δημητράκη
26. Ευαγγελία Μπιζάκη
27. Ελισάβετ Σιαμπίρη
28. Κλαίρη Διαμάντη (Ηγουμενίτσα)
29. Αφροδίτη Ζηκοπούλου – Σιαμπίρη
30. Σπυριδούλα Κασσαβέτη
31. Ελένη Λαστιώτη
32. Χριστίνα Βούρβου (Τσεπέλοβο)
33. Λεωνέλα Βούρβου
34. Χρύσα Μπλήντα
35. Δέσποινα Μπλήντα
36. Σταματία Σταμάτη
37. Μάγδα Μυλωνά
38. Αντωνία Δημητράκη
39. Νίκη Ρήμα
40. Αλέκα Σιαμπίρη (Βέροια)
41. Αλίκη Πασχάλη
42. Σταματία Σιαμπίρη
43. Σουλτάνα Νότη
44. Κατερίνα Μπάρκα του Ηλία
45. Μαριάννα Τσιομίδου
46. Μαριάνθη Ράπτη (Κόνιτσα)
47. Χάϊδω Πουποβίνη
48. Μαρία Πουποβίνη
49. Καλιόπη Στυλίδου
50. Αικατερίνη Αθανασοπούλου (Κουκλέσι)
51. Ευανθία Καριαγιαννοπούλου
52. Ελένη Παντίση
53. Σπυριδούλα Τσιομίδου
54. Θεοδώρα Γκιτσιούδη
55. Ισιδώρα Παπακυρίδου (Κουφάλια)
56. Βασιλική Καραγιαννοπούλου
57. Μαριάνθη Καραγιαννοπούλου
58. Νικολέτα Νότη
59. Παναγιώτα Νότη
60. Αριστούλα Βακάρου
61. Ματίνα Βακάρου
62. Μαρία Ναστούλη (Κοτσαν. Πρέβ.)
63. Καίτη Στατηρά
64. Βασιλική Μπαντιά (Βασιλική Ιωάν.)
65. Έφη Παπανικολάου (Ηλιοχώρι)
66. Κοντογιάννη Αγγελική (Ηλιοχώρι)
67. Μίνα Καφέτσιου (Ηλιοχώρι)
68. Αγγελική Καφέτσιου (Ηλιοχώρι).

Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η Γιορτή της
Πίτας και η Λαϊκή Βραδιά είναι εκδηλώσεις με σημαντικά
λειτουργικά έξοδα, δυσανάλογα για τις οικονομικές δυνατότητες του Συλλόγου.
Τη φιλότιμη και φιλόδοξη προσπάθεια του Συλλόγου
για την επιτυχή οργάνωση των εκδηλώσεων ενίσχυσαν
και φέτος αρκετά φυσικά πρόσωπα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει
«θερμές ευχαριστίες» στους:
Α) ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
1. DREAM STROM, Γεώργιος Ι. Βακάρος – Γ. Βούλγαρης, Ιωάννινα
2. ΑΜΑΝΙΤΗΣ, Συγκρότημα Κατοικιών, Κήποι Ζαγορίου
3. ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΑΛΕΚΟΣ, Κρυφοβό Ιωαννίνων
4. ΚΑΦΕ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ Κων/νος Ευαγγέλου Σιαμπίρης,
Βρυσοχώρι
5. ΜΥΛΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζωγράφου – Τσοπανίδη Ιωάννινα
Β) ΟΣΟΥΣ ΔΙΕΘΕΣΑΝ ΔΩΡΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥΣ ΑΓΟΡΕΣ
1. Ιωάννη Λένο, Ανδρική μόδα, Αλεξάνδρεια
2. Ευάγγελο Σιώπη, Μύλοι Κεπενού, Ιωάννινα
3. Νικόλαο Οικονομόπουλο, Φαρμακείο, Αλεξάνδρεια
4. Δέσποινα Μπάρκα, γλυκά κουταλιού, Βρυσοχώρι
5. Κωνσταντίνο Ευαγ. Σιαμπίρη, καφέ – ψησταριά Βρυσοχώρι
6. Γεώργιο Σταυράκη, Ηλεκτρικά είδη, Ιωάννινα
7. Μπαντιά Σωκράτη, κατάστημα χρωμάτων Ιωάννινα
Γ) ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
1. Οικονομου – Γεωργοπούλου Ευτυχία
2. Βακάρου – Σλατίντζη Δήμητρα
3. Σιαμπίρη – Ζηκοπούλου Αφροδίτη
4. Πουποβίνη Χάϊδω
5. Καραγιαννοπούλου – Δρομπολιανούδη Βασιλική
6. Πασχάλη – Οικονόμου Αθηνά
7. Σιαμπίρη Ελισάβετ
8. Στυλίδου – Πουποβίνη Καλλιόπη
Δ) ΣΤΙΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΑΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥΣ ΑΓΟΡΕΣ
1. Ευαγγελία Μπιζιάκη του Γεωργίου
2. Γεωργία Τσιομίδου του Κων/νου
3. Λεωνέλα Βούρβου του Θωμά
4. Αλεξάνδρα Σιαμπίρη του Ιωάννη
5. Έλενα Φάκα του Παντελή
6. Αννέτα Ιωαννίδου του Κων/νου
7. Αικατερίνη Μπάρκα του Ηλία
8. Βανέσα Κουνάβου του Δημητρίου
9. Νικολίνα Τσιομίδου του Κων/νου

ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ένα τμήμα του Χορευτικού μας ομίλου υπό την καθοδήγηση του χοροδιδάσκαλου κ. ΘΩΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥ πραγματοποίησε στη Γιορτή της Πίτας (25 Αυγούστου 2012)
εντυπωσιακή εμφάνιση. Κορίτσια (καθ’ όσον η γιορτή είναι αφιερωμένη στη Γυναίκα) με αυθεντικές παραδοσιακές στολές, χόρεψαν με ρυθμό και χάρη αντιπροσωπευτικούς ηπειρώτικους χορούς, αποσπώντας επαινετικά σχόλια και θερμό χειροκρότημα από το κοινό. Παραθέτουμε τα ονόματα των χορευτριών.
1.

ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ του Ευθυμίου

2.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά

3.

ΑΝΝΕΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ του Κων/νου

4.

ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά

5.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά

6.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ του Κων/νου

7.

ΛΕΩΝΕΛΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά

8.

ΑΘΗΝΑ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ του Ιωάννη

9.

ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ του Ιωάννη

10. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΚΑ του Ηλία και
11. η μικρή ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΠΟΝΗ.

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					
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Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

						

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ

Οι καλοκαιρινές Θείες Λειτουργίες στην Ενορία μας
															

Άγιος Γεώργιος

Αγία Τριάδα
Η θρησκευτικότητα των Βρυσοχωριτών προγόνων μας ήταν μεγάλη και
αυτό συμπεραίνεται από το πλήθος των
εκκλησιών που έκτισαν, συνολικά έντεκα εκ των οποίων η σημαντικότερη και
ωραιότερη που δεσπόζει σ’ όλη την περιοχή του χωριού μας είναι ο Άγιος Χαράλαμπος.
Πέντε από αυτές (Άγιος Μηνάς, Άγιος Τρύφωνας, Άγιος Γεώργιος, Πάνω
Παναγία και Αγία Παρασκευή) είναι κτισμένες πάνω στους δρόμους εισόδου –
εξόδου από το χωριό και αυτό έχει την
σημάδια του γιατί αυτοί που έφευγαν για
ταξίδι ή εργασία στα κτήματά τους ζητούσαν την βοήθεια του Αγίου να έχουν
καλό ταξίδι ή καλή δουλειά και όταν επέστρεφαν να ευχαριστήσουν που επέστρεψαν καλά στο χωριό και στην οικογένειά τους.
Χαρακτηριστικό είναι και αυτό που
αναγράφεται σε πινακίδα στην πόρτα
της Πάνω Παναγίας «Διαβάτη η χάρη
της Παναγίας εδώ σε καρτερεί να πάρεις την ευχή της και ώρα σου καλή».
Έτσι λοιπόν και εμείς μετά από πάρα
πολλά χρόνια από τότε που μακαριστός
Παπα-Νικόλας Κασσαβέτης του το επέτρεπε η υγεία του, καταστρώσαμε ένα
πρόγραμμα με τον Παπα-Βασίλη και
μετά με τον Παπα-Γιάννη, να λειτουργήσουμε σ’ όλα τα εξωκλήσια.
Η αρχή έγινε από την Αγία Τριάδα,
μιας και δεν μπορέσαμε να πάμε την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος λόγω του ότι
ο δρόμος δεν ήταν βατός και δεν περνούσαν τα αυτοκίνητα. Έτσι την Κυριακή 22 Ιουλίου 2012 πήγαμε στην Αγία
Τριάδα σύσσωμο όλο το χωριό και λειτουργηθήκαμε. Μετά το τέλος της θείας

Γράφει ο Γ. Κ. Βακάρος

λειτουργίας η Εκκλησιαστική Επιτροπή
προσέφερε το πατροπαράδοτο κέρασμα τσίπουρο και λουκούμι.
Μετά την Αγία Τριάδα σειρά είχε η
Αγία Παρασκευή 26 και 27 Ιουλίου, το
παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού μας

ενορίες Βρυσοχωρίου και Ηλιοχωρίου.
Κόσμος πάρα πολύς, γεμάτη η Εκκλησία και ο περίβολος χώρος. Πολλοί ξενιτεμένοι μας συγχωριανοί και φίλοι του χωριού μας μεταξύ αυτών και ο
κ. Ζήσης Παπάζισης γιος του μακαρι-

Πάνω Παναγία
με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων καθώς και αρκετών ξενιτεμένων συγχωριανών μας και φίλων.
Την Κυριακή 5 Αυγούστου με λειτουργό αυτήν την φορά το νέο μας Ιερέα π. Ιωάννη Λεοντάρη ανεβήκαμε στον
Άγιο Γεώργιο σχεδόν όλο το χωριό μας
ακολούθησε.
Τον 15Αύγουστο ο εκκλησιασμός
έγινε από κοινού όπως γινόταν και παλιά στην Πάνω Παναγία μαζί και οι δύο

Άγιος Μηνάς

στού Ηλία Παπαζήση που για χρόνια
ήταν δάσκαλος στο χωριό μας και ο Ζήσης ήταν μαθητής στο σχολείο του χωριού μας.
Το Σάββατο 18 Αυγούστου μετά από
πάρα πολλά χρόνια η θεία λειτουργία και
με αρτοκλασία έγινε στο ανακαινισμένο
εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου. Το είχε
τάμα η οικογένεια του Ηλία Μπάρκα για
το αίσιον πέρας της περιπέτειας που
είχε ο αγαπητός Ηλίας με την υγεία του.

Την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου και το
Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου η θεία λειτουργία έγινε στον Άγιο Μηνά και Άγιο
Τρύφωνα αντίστοιχα με συμμετοχή όλων
των κατοίκων που βρίσκονταν στο χωριό.
Οι αδελφές Μαρία και Δέσποινα Κουνάβου καθώς και η οικογένεια της Αριάδνης Μπίρη πρόσφεραν και αρτοκλασία στον Άγιο Μηνά και Άγιο Τρύφωνα
αντίστοιχα μιας και οι οικογένειές τους
από παλιά είχαν την εποπτεία και συντήρηση αυτών των εκκλησιών. Το αναλόγιο
σ’ όλες αυτές τις θείες λειτουργίες διακόνησαν οι κ.κ. Γιώργος Τριανταφύλλου, Χαράλαμπος Νόνας από το Σκαμνέλι, Γιώργος Πλιάμης γαμπρός του
Στέριου Πασχάλη από Κολινδρό Πιερίας και ο γράφων.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή τους ευχαριστεί και εύχεται ο θεός μας δια πρεσβειών των Αγίων μας να τους έχει καλά
για να μπορούν να διακονούν το αναλόγιο της Ενορίας μας. Τέλος ευχόμαστε
ο Πανάγιος Θεός μας δια πρέσβεων της
Κυρίας Θεοτόκου και των τιμωμένων
Αγίων της Ενορίας μας να έχει όλους
εσάς καλά ώστε και το ερχόμενο καλοκαίρι να μπορέσουμε να ξαναλειτουργήσουμε σ’ όλα τα εξωκλήσια καθώς και
στον προστάτη Άγιο της Ενορίας μας
Άγιο Χαράλαμπο του οποίου ο Ι. Ναός
το στολίδι αυτό του χωριού μας έχει μπει
στην τελική του φάση.
Θερμές ευχαριστίες και στον Παπαβασίλη Κωστακίτση που παρά το σοβαρό πρόβλημα της υγείας του πρόσφερε
με πολλή αγάπη και αυταπάρνηση την
διακονία του στην ενορία μας και του ευχόμαστε ο Θεός μας να τον έχει καλά
για να προσφέρει την διακονία του στη
νέα του ενορία.

Άγιος Τρύφωνας

σελ.
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ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2012
																	

Η καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία
Διαβάζοντας στο 30ο φύλλο της εφημερίδας μας
«ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ» (Ιούλιος 1993)
μια αναδημοσίευση από το 1936 (εφημ. Αώος –
Κόνιτσας) για το πώς γίνονταν τότε το πανηγύρι, δεν
υπάρχουν διαφορές (εκτός από τον πολύ κόσμο τότε
και το ότι δε γινόταν βράδυ στην πλατεία).
Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012 το απόγευμα, το χτύπημα
της καμπάνας της Αγίας Παρασκευής σημαίνει το
ξεκίνημα της γιορτής.
Το χωριό έχει υποδεχθεί πολλά από τα «παιδιά» του,
από Γιάννενα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, Θεσσαλονίκη
κ.λ.π. πιστοί, τακτικοί επισκέπτες.
Την άλλη μέρα από τα δρομάκια του χωριού,
σιγά – σιγά προσκυνητές της Αγίας Παρασκευής
πορεύονται για τη Λειτουργία της.
Από το χοροστάσι, τη Τζιάμινα, τη γέφυρα
Γκαράνη, μικροί – μεγάλοι, διαβήκαμε το «Λα άπα
στ’ βίνιρε» και αντικρύσαμε το ολόασπρο εκκλησάκι.
Είπαμε και μια καλημέρα στην Τσουκαρόσια, σαν
τεράστια εικόνα καρτέραγε και εκείνη το κερί της. Ο

περίβολος, το πεζούλι, ο αιωνόβιος δρυς, το μικρό
κωδωνοστάσι, όλα γιορταλαγμένα!
Ο παπα – Βασίλης τέλειωσε τη Θεία Λειτουργία και
μας περίμενε για ασπασμό στη Χάρη Της.
Ακολούθησε ο καθιερωμένος χορός των επιτρόπων
στον Ιερό Περίβολο και γύρω από την Εκκλησία. Σε
λίγο η τελετουργική στιγμή της Μεγάλης αναμνηστικής
φωτογραφίας (να μετριούνται οι παρόντες) και με τη
συνοδεία χαρακτηριστικών για την περίσταση σκοπών
(μελωδιών), πήραμε το δρόμο για τα σπίτια του πέρα
Μαχαλά που μας δέχτηκαν φέτος, άλλα από αυτά με
όργανα λαλούντα και άλλα σιωπώντα...
Κείνα τα χρόνια το πανηγύρι άρχιζε στις 3 το
μεσημέρι στο χοροστάσι απ’ όπου αντηχούσαν σ’
όλο το χωριό τα κλαρίνα!
Στις μέρες μας πάει αργά η ώρα ν’ αρχίσει το γλέντι.
Κάποτε ο χορός κρατούσε ως το κρύο πρωί, τώρα το
κρύο... κρατάει μικρό το κέφι.
Τη Δεύτερη μέρα του Αγίου Παντελεήμονα,

Του Λ. Τάτση

κάποτε ξαναγιόμιζαν οι στράτες, μετά τη λειτουργία
συνεχίζονταν οι επισκέψεις και στα υπόλοιπα σπίτια
του πέρα Μαχαλά, μερικές φορές περνούσε τη
Τζιάμινα ή και το χοροστάσι. Παλιοί καιροί!
Φέτος καρτερούσαμε το βράδυ, βράδυ Παρασκευής.
Κόσμος περισσότερος κι ως το Σάββατο τις πρώτες
ώρες αντηχούσε το κλαρίνο.
Στη Μαγούλα, αυτή η έξοδος με αρκετές παρουσίες.
Το χιόνι αλίμονο καρτέραγε πολλούς, η Μπάλτα
πρόσφερνε λιγοστό, μα ευωδιαστό τσάι κι η βρύση
η κρυστάλινη (της Μαγούλας) με παγερή ηδονή να
μας ξεδιψάσει.
Θα κλείσω με λόγια της ίδιας αναδημοσίευσης
του 1936 σαν ευχή: Του χρόνου να ξετυλιχτούν
ταινίες πιο όμορφες για να στολίσουμε τη ζωή μας
με εμορφιά και αντί για αργή και μονότονη η ζωή
να κυλά πιο ευτυχισμένη και σ’ αυτό να απαντούνε
νέοι... καινούριο αίμα του χωριού.
Σημ.: Μας τίμησαν με την επίσκεψή τους
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου
μας (Ζαγορίου) Βασίλειος Σπύρου και ο Δημοτικός
Σύμβουλος Βαγγελής Δημήτριος.

Ένα αγαπημένο τραγούδι σ’ έναν αγαπημένο
απόντα (Κ. Κουνάβο)

Ο χορός των επιτρόπων

Χορός στην οικία Εξάρχου

Χορός στην οικία Ευθύμιου Πουποβίνη

Χορός το βράδυ στην πλατεία
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Τ ου Ευθύμιου Πουποβίνη

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Σάββατο 11 Αυγούστου 2012. Ο καιρός για το
Βρυσοχώρι όχι και τόσο κατάλληλος για υπαίθριες εκδηλώσεις. Μετά από βροχόπτωση και το σχετικό κρύο όμως ο ήχος των μπουζουκιών του Γιάννη Βασιλείου και του Νίκου Μητσόπουλου, τα πλήκτρα του συγχωριανού μας Γεωργίου Αν. Τσιομίδη,
το τραγούδι του Κώστα Κοντιά και της Ευγενίας Παντούλα, οι μεζέδες και τα ποτά του Κώστα Σιαμπίρη, έσβησαν το κρύο και το κέφι κυριάρχησε μέχρι
τις μεσονύχτιες ώρες με ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια.

Μια στάση για το ανέβασμα
11 Αυγούστου 2012 ημέρα Σάββατο, ο καιρός
άστατος, από βραδύς βρέχει ακατάπαυστα. Μια
αναλαμπή του καιρού και οι πρώτοι αναβάτες από
το Ηλιοχώρι φτάνουν στον Πλάτανο. Όχι και τόσο
κατάλληλα προετοίμασμενοι για μια τέτοια ημέρα
και πορεία.
Μετά από μια μικρή ανταλλαγή απόψεων με τον
πρόεδρο του Συλλόγου καθ’ όσον υπήρχαν και μικροί
υποψήφιοι ορειβάτες αναχωρούν για το Ηλιοχώρι.
Στη μικρή πλατεία στην είσοδο του χωριού άρχισαν
να καταφθάνουν Βρυσοχώριτες κάθε ηλικίας για την
πραγματοποίηση της καθιερωμένης ανάβασης στο
μονοπάτι «Ιωάννης Τσουμάνης» αφιερωμένη στο
αδικοχαμένο παλικάρι του χωριού μας μέλος του
χορευτικού ομίλου μας και δεινός ορειβάτης.
Η συμμετοχή αρκετά καλή (θα μπορούσε να ήταν
ακόμη πιο μεγάλη ειδικά από νέους. Γιατί;) Και με
αυτοκίνητα ξεκινήσαμε έως τη θέση Κέντρι Ντι
Αλάκου. Μια μικρή ενημέρωση και ξεκινήσαμε μέσα
σε πανύψηλες οξιές, πεύκα και ρόμπολα με τη
θέληση να φτάσουμε στα ριζά της ΤΣΟΥΚΑΡΟΣΙΑΣ.
Η πεσμένη φυλλωσιά δεν μας βοηθάει, πολλοί
μικροί ορειβάτες άπειροι γλυστρούν και τα σύννεφα
πυκνώνουν, όμως συνεχίζουμε με πείσμα. Δυο μικρές
στάσεις και φτάνουμε στη θέση ΠΑΛΤΟΥΡΙ. Δεν μας
παίρνει για πιο πάνω. Ο πρόεδρος αποφασίζει ότι
πρέπει να επιστρέψουμε.
Οι πιο τολμηροί και δυνατοί συνεχίζουν,
Δημήτριος Κυράτσης, Καρέτας Απόλλων, Τσιομίδης

Αναστάσιος του Αδαμ. και η πιο μεγάλη – μικρή
της παρέας ορειβάτης Τσιομίδου Μαρία του
Αναστασίου (ετών πέντε) με τη βοήθεια του μπαμπά
της φτάνουν στα Ριζά.
Οι υπόλοιποι επιστρέφουμε στην αφετηρία.
Τα σάντουιτς και αναψυκτικά και το λουκούμι
προσφορά του Συλλόγου και οι πεντανόστιμες
πίτες της Σταματίας Τσουμάνη μας ξεκουράζουν.
Μια αναμνηστική φωτογραφία, μια ευχή, μια καλή
συνάντηση του χρόνου και επιστρέφουμε στο χωριό
για ξεκούραση για το βραδινό γλέντι. Το ευχάριστο
είναι ότι κάθε χρόνο συμμετέχουν νέα πρόσωπα και
ειδικά νέα παιδιά που θέλουν να γνωρίσουν τις
ομορφιές του Βρυσοχωρίου.
Στην πορεία συμμετείχαν: Πουποβίνης Ευθύμιος,
Τάτσης Λάμπρος, Τάτσης Μιχαήλ, Κυράτσης
Δημήτριος,
Κορέτας
Απόλλων,
Μπάρκας
Δημήτριος του Ηλία, Μπάρκα Αικατερίνη του
Ηλία, Τζαμουράνος Ιωάννης, Τζαμουράνου Νίκη,
Τζαμουράνου Αθηνά, Τζαμουράνου Χρυσαυγή,
Διγώνης Βασίλειος (ανηψιός Τζαμουράνου Ιωάννη
από Πρέβεζα), Τσιομίδης Αναστάσιος του Γεωργ.
Βούρβου Λεονέλα του Θωμά, Τσιομίδης Αναστάσιος
του Αδαμ. Γκιτσιούδη Θεοδώρα, Τσιομίδης
Αδαμάντιος του Αναστασίου, Τσιομίδου Μαρία του
Αναστ., Οβρένοβιτς Μαρία. Στην Κίτρα Ντι Αλάκου
μας περίμεναν οι: Τσουμάνης Αστέριος, Οικονόμου
– Γεωργοπούλου Ευτυχία, Γεωργόπουλος Γεώργιος,
Γεωργοπούλου Μελίσσα και η Πασχάλη Αλεξάνδρα
του Χρήστου.

Αναμνηστική φωτογραφία στη θέση «Κέτρι Ντι Αλάκου»

Μια παρέα νέων χορεύει... γιάνκα
Για 5η χρονιά ο Μ.Ο.Σ. διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση και η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη δεδομένου της επιτυχίας που σημειώνει κάθε χρόνο.
Η μεγάλη παρέα από το Ηλιοχώρι και μια ομάδα νέων από την Αθήνα που διέμεναν στο Ηλιοχώρι έδωσαν μια ξεχωριστή νότα σε αυτή την εκδήλωση διασκεδάζοντας με την ψυχή τους.
Τους ευχαριστούμε θερμά. Καλό χειμώνα του
χρόνου περιμένοντας ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή.

Ο Νικόλας Μπίρης... «ρίχνει»
τη ζεϊμπεκιά του

ΧΟΡΗΓΟΙ 21ης Γιορτής Ζαγορίσιας Πίτας
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η 21η ΓΙΟΡΤΗ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ
Οι Πολιτιστικές, Ορειβατικές και άλλες εκδηλώσεις
που πραγματοποιεί ο ΜΟΣ, γίνονται αφορμή να επισκέπτονται το χωριό, ταξιδευμένοι Βρυσοχωρίτες, φίλοι του χωριού μας από διάφορα μέρη της Ελλάδας
και του εξωτερικού, καθώς και κάτοικοι από τα γειτονικά μας χωριά.
Φέτος στη «Γιορτή της πίτας» με χαρά υποδεχτήκαμε τον κ. Απόστολο Χ. Μπρουσκέλη με τη σύζυγό
του Κορτέσα, το γιο τους Χαράλαμπο με τη σύζυγό
του Έμυ και τις δύο κόρες τους Κορτέσα και Ζηνοβία, και τον κ. Σωτήρη Ζιωγάνα με τη σύζυγό του Χάϊδω, κόρη του Απόστολου Μπρουσκέλη.
Η οικογένεια Μπρουσκέλη, με καταγωγή από το
Βρυσοχώρι, ζει στην Κατερίνη και τα μέλη της συμμετέχουν ενεργά στην επιστημονική, οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πόλης.
Ακόμη υποδεχτήκαμε τον κ. Νίκο Ζιούπα, επιχειρηματία στο Πλατύ Ημαθίας και την εξαδέρφη του
Ιουλία Ιωάν. Ζιούπα με το σύζυγό της κ. Νίκο Τερζή.
Η Ιουλία, καθηγήτρια Γαλλικών στη Μέση εκπαίδευση σε σχολεία της Θεσσαλονίκης, εξέφρασε από
το μικρόφωνο τη χαρά και την ευχαρίστησή της, που
της δόθηκε η ευκαιρία να βρίσκεται στη γιορτή της
πίτας και να γιορτάζει με τους συγγενείς της που συνάντησε στο χωριό και όλους τους χωριανούς.

Οι γυναίκες που πρόσφεραν τις πίτες
Σάββατο 25 Αυγούστου 2012, ένα θαυμάσιο Αυγουστιάτικο βράδυ και το Βρυσοχώρι γιορτάζει την
21η Γιορτή Πίτας. Μια εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός και παράδοση τιμώντας τη Βρυσοχωρίτισσα και
Ζαγορίσια νοικοκυρά.
Οι γάστρες ψήσανε τις διάφορες πεντανόστιμες
πίτες και οι κυρίες και δεσποινίδες από το Βρυσοχώρι και από άλλες περιοχές τις προασέφεραν στις κυρίες της επιτροπής.

Όλοι απολαμβάνουν τη νοστιμιά της πίτας και εκφράζονται με τα καλύτερα λόγια για την δεξιοτεχνία,
την ποιότητα και την ανιδιοτελή προσφορά των γυναικών.
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος καλεί τους επισήμους
να σύρουν το χορό και το γλέντι αρχίζει να φουντώνει. Ακολουθούν με προτεραιότητα οι παρέες από τα
γειτονικά χωριά και από τις άλλες περιοχές.

Η κίνηση στους δρόμους από πεζούς και τροχοφόρα μεγάλη και η κεντρική πλατεία δεν χωρά άλλον
κόσμο (καταμετρήθηκαν πάνω από 550 άτομα).

Γίνεται η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς
(δώρα προσφορά του Συλλόγου και φίλων χορηγών) και το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τις πρωϊνές
ώρες.

Η κομπανία του ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ και του ΝΙΚΟΥ ΝΟΥΣΗ ξεκινώντας με την «ΠΟΤΑΜΙΑ» (Δημοτικό εμβατήριο για το Βρυσοχώρι) αρχίζει να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα, ανεβάζοντας το κέφι με την κατανάλωση ποτών συνοδευόμενα με ωραίους μεζέδες
από την ψησταριά του ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες
στις Βρυσοχωρίτισσες και σε όλες τις γυναίκες που
προσέφεραν τις πίτες, διότι με τη δική τους προσφορά οργανώνεται αυτή η εκδήλωση, στα μέλη του
Δ.Σ. και σε όλους όσοι βοήθησαν για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης.

Ο Πρόεδρος του Μ.Ο.Σ. καλοσώρισε τους παρευρισκομένους, αναφέρθηκε εν συντομία στην καθιέρωση και το σκοπό της γιορτής, στις δραστηριότητες του συλλόγου, το πρόγραμμα της εκδήλωσης
και κάλεσε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου και φίλο
του Βρυσοχωρίου κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ (δεν
απουσίασε από καμία γιορτή πίτας) και τον Δήμαρχο κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για ένα σύντομο
χαιρετισμό.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους:
- Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ.
- Ο Δήμαρχος Ζαγορίου κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
- Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου δεσποινίδα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΗ.
- Πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων και Συλλόγων.

Οικογένεια Απόστολου Μπρουσκέλη
Ήρεμα και αθόρυβα παραβρέθηκε στη γιορτή και
η κ. Μαρία Τσιμίδου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, με το σύζυγό της.
Η Μαρία ήταν συγκινημένη, γιατί σκοπός του ταξιδιού της ήταν ακόμη, να ανάψει κι ένα κεράκι στο
οστεοφυλάκειο του χωριού μας, που έγινε η τελευταία κατοικία του Βρυσοχωρίτη πατέρα της Ζήση
Τσιμίδη.
Επίσης χαρήκαμε την πολυμελή παρέα της κυρίας Στέλλας Πέπελα (κόρη της Χρυσούλας Αθ. Νούτσου) που χόρεψαν, διασκέδασαν και μας ενθουσίασαν με την ευχάριστη διάθεσή τους, το κέφι και τη
ζωντάνια τους.
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

Και οι δύο εξήραν την προσπάθεια του Συλλόγου
που παρ’ όλη την οικονομική κρίση συνεχίζει τις δραστηριότητές του και ότι η Γιορτή του Βρυσοχωρίου
ξεχωρίζει από τις άλλες διότι τιμά την παράδοση, τη
Ζαγορίσια νοικοκυρά και διαφημίζει όχι μόνο το Βρυσοχώρι και το Ζαγόρι αλλά και την Ήπειρο.
Πρέπει τέτοιοι Σύλλογοι και τέτοιες εκδηλώσεις
να βοηθηθούν από όλους τους φορείς και τους συγχωριανούς.
Ένα τμήμα του χορευτικού ομίλου, κοπέλες με
γνήσιες παραδοσιακές στολές και με την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου κ. ΘΩΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥ χόρεψε με ρυθμό και χάρη αντιπροσωπευτικούς Ζαγορίσιους και Ηπειρώτικους χορούς, αποσπώντας τα ζεστά χειροκροτήματα του κοινού.
Ο κ. Πρόεδρος εκφωνεί τα ονόματα των γυναικών που προσέφεραν τις πίτες καλώντας τες να παραλάβουν το συμβολικό αναμνηστικό δώρο προσφορά του Συλλόγου, γίνεται η κλήρωση για την τυχερή νοικοκυρά με έξτρα δώρο (τυχερή η κ. ΕΛΕΝΗ ΛΑΣΤΙΩΤΗ, σύζυγος Στεργίου Κων/νου Κασσαβέτη) μία αναμνηστική φωτογραφία, ο χορός των γυναικών και οι κοπέλες του χορευτικού μοιράζουν τις
πίτες σε κάθε τραπέζι.

Το χορευτικό του Μ.Ο.Σ. ξεκινάει την εκδήλωση
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

«ΠΑΣΧΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ»
«Σμίλεψε πάλι δάσκαλε ψυχές
κι ό,τι σου απόμεινε ακόμη στη ζωή σου,
μη τ’ αρνηθείς θυσίαστο ως τη στερνή πνοή
σου»
Οι πιο πάνω στίχοι του Κωστή Παλαμά ας σταθούν προσκύνημα στη μνήμη του ακάματου Βρυσοχωρίτη δασκάλου με τη μεγάλη καρδιά, που μας
αγκάλιαζε όλους, του Κώστα Δ. Κουνάβου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούνιο. Με
την πένα του μέσα από τις σελίδες της Βρυσοχωρίτικης εφημερίδας σμίλευε τις ψυχές μας «ως τη
στερνή πνοή του». Πνοή ενενήντα ενός ετών. Με
τις γνώσεις του πότιζε τις ρίζες της παράδοσης
του χωριού του, το οποίο λάτρευε και έδινε τροφή
στο «Δένδρο του Βρυσοχωρίου» να μεγαλώνει, να
απλώνει κλώνους και να αποδίδει καρπούς για την
πνευματική τροφή των νεώτερων γενεών.
Στο 78° φύλλο της εφημερίδας «Τα Νέα του
Βρυσοχωρίου» (Α’ τριμήνου2012), στην οποία ήταν
τακτικός συνεργάτης, διάβασα με συγκίνηση το τελευταίο κείμενο της ζωής του με τον τίτλο «Πάσχα
του έτους 1941 στο Βρυσοχώρι». Εξιστορεί κατά
τρόπο γλαφυρό, όπως πάντα, δύο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν τότε στο Βρυσοχώρι και την
ευρύτερη περιοχή του. Το ένα ήταν ένα αγγλικό
αλεξίπτωτο που είδε τη δεύτερη μέρα του Πάσχα
«από την αυλή του σπιτιού του», όπως χαρακτηριστικά περιγράφει, να αιωρείται απέναντι στις πλαγιές του Σμόλικα, επάνω από το Παλαιοσέλλι. Το
άλλο η επιστροφή των στρατιωτών μας από το Αλβανικό μέτωπο, που είχε καταρρεύσει μετά την πισώπλατη εισβολή των πανίσχυρων γερμανικών μεραρχιών.
Είπα με συγκίνηση, διότι διαβάζοντας το ζωντάνεψαν μέσα μου μνήμες παλιές της παιδικής μου
ηλικίας, της εποχής του Πάσχα εκείνου, που με παρακινούν να παραθέσω πιο κάτω και τις δικές μου
απόψεις για τα ίδια εκείνα ιστορικά γεγονότα. Τα
παρακολούθησα από την απέναντι μεριά, από το
χωριό μου το Παλαιοσέλι, στο οποίο έμεινα τότε με
τον παππού μου το Θύμιο.
Ο παππούς μου γύρω στα εβδομήντα του, γεννημένος και μεγαλωμένος επί Τουρκοκρατίας με
γραμματικές γνώσεις του Δημοτικού, που γνώρισε τη φρίκη της σκλαβιάς, αλλά και την ανεκτίμητη αξία της λευτεριάς, ήταν άνθρωπος σώφρων
και νουνεχής με κοινόν νουν ( αν και σήμερα ο κοινός νους δεν είναι τόσο κοινός όσο κοινώς νομίζεται). Είχε δική του φιλοσοφική σκέψη, δικές του
αξίες και αρχές, ακόμη και άποψη για τη ανατροφή
των παιδιών κατά τρόπο παιδαγωγικό θα έλεγα. Πίστευε πώς τα παιδιά πρέπει να γνωρίσουν τον κόσμο ξεκινώντας από τα κοντινά προς τα απώτερα.
Εμένα, το πρώτο εγγόνι του, με έπαιρνε μαζί του
σε όλες τις αγροτικές εργασίες του και σε όλες
τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής του χωριού. Με
έπαιρνε στους κήπους, τα αμπέλια, τα χωράφια, το
δάσος, ακόμα και στο ποτάμι τον Αώο, όταν ήταν
πλημμυρισμένος και κατέβαζε κούτσουρα. Αχώριστος σύντροφος ο λευκός, εργατικός και υπομονετικός γαϊδαράκος, που τον αποκαλούσε Άπεντίμ’
λόγω της αθιγγάνικης προέλευσης. Όταν οι αποστάσεις που διανύαμε ήταν κουραστικές με ανέβαζε στο φορτωμένο ζώο επάνω στο σαμάρι ανάμεσα από τα φορτία «πανωσάμαρα», όπως έλεγε. Με
έπαιρνε μαζί του στην εκκλησία, όπου ήταν ο πρωτοψάλτης, στις γιορτές, τις κατ’ οίκον επισκέψεις
που γινόντουσαν τότε στους εορτάζοντας, τα πανηγύρια του χωριού, τους γάμους, τα βαφτίσια, τα
μνημόσυνα, ακόμα και στις κηδείες.
Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα του 1941 είχαμε στο χωριό κηδεία, ήταν της γιαγιάς Καραφέρη γνωστής ως «γιαγιά σύκου (μάϊα αλ σύκου, στα
βλάχικα). Μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία κοντά στο
μεσημέρι, όταν η πομπή πλησίαζε στο νεκροταφείο
στο εκκλησάκι του Αη-Δημήτρη ακούστηκαν ξαφνικά βόμβοι αεροπλάνων και κροταλίσματα πολυβόλων. Στον ουρανό φάνηκαν τρία αεροπλάνα-δύο
ιταλικά και ένα αγγλικό. Ανεβοκατέβαιναν στον ουρανό, πάνω από τα κεφάλια μας μανιασμένα με τις
μηχανές τους να μουγκρίζουν και τα πολυβόλα να
κροταλίζουν. Είχαν εμπλακεί σε αερομαχία για τα
καλά. Σε κάποια φάση απομακρύνθηκαν προς το

Ελεύθερο πίσω από το ύψωμα του Σωτήρα, αλλά
σε λίγο επανήλθαν. Οι άντρες σκόρπισαν κάτω
από τα δένδρα και οι γυναίκες μαζεύτηκαν γύρω
από το φέρετρο, που είχε εγκαταλειφθεί στο έδαφος. Τότε το αγγλικό αεροπλάνο άρχισε να βγάζει μαύρους καπνούς από την ουρά του, προσπάθησε να πάρει ύψος, διέγραψε ένα τόξο και μετά
βούτηξε προς τα κάτω σφυρίζοντας. Συντρίφτηκε
προς το μέρος του Ελευθέρου. Τα ιταλικά αεροπλάνα έφυγαν και στον ουρανό φάνηκε ένα μικρό
λευκό «καντήλι». Ήταν το αλεξίπτωτο με τον πιλότο
που πρόλαβε και πήδηξε. Οι απλοϊκές γυναίκες του
χωριού, που δεν είχαν ποτέ ακούσει για αλεξίπτωτα και αερομαχίες, μόλις είδαν το «καντήλι» άρχισαν να φωνάζουν θαύμα -θαύμα και να σταυροκοπιούνται. Το θαύμα δεν κράτησε πολύ γιατί το «καντήλι» όπως έπεφτε μεγάλωνε και φάνηκε η ύπαρξη ανθρώπου κρεμασμένου στον αέρα να κουνάει
τα πόδια. Ο αλεξιπτωτιστής έπεσε πιο πέρα από το
χωριό προς το γεφύρι του ‘Χασάν’. Αυτό το αλεξίπτωτο παρακολουθούσε από την απέναντι μεριά,
από την αυλή του σπιτιού του, ο αείμνηστος Κώστας. Ο πιλότος βρέθηκε σώος από την χωροφυλακή και άντρες του χωριού. Το βράδυ φιλοξενήθηκε στο σπίτι του προέδρου της κοινότητας και
την επομένη ημέρα, αφού πρώτα ντύθηκε με ρούχα πολιτικά για να μην αναγνωρισθεί από τους Γερμανούς, οδηγήθηκε από τους χωροφύλακες στην
Κόνιτσα. Τι απόγινε μετά κανείς δεν έμαθε.
Ολόκληρη εκείνη την Μ. Εβδομάδα περνούσαν
από το χωριό κατά ομάδες οι στρατιώτες μας, που
ερχόντουσαν από το μέτωπο της Αλβανίας, που
είχε ήδη καταρρεύσει. Ήταν οι νικητές της Πίνδου
και του Αλβανικών βουνών, ο ημίθεοι του Έπους
του ‘40,εκείνοι που έκαναν την Ελλάδα φοβερή
στους εχθρούς και σεβαστή στους φίλους, εκείνοι
που κατέπληξαν με τον ηρωισμό τους την ανθρωπότητα, εκείνοι των οποίων τη δόξα ζήλεψαν ακόμη
και οι ήρωες, ώστε ο τότε πρωθυπουργός της Αγγλίας να αναφωνήσει από τον ραδιοφωνικό σταθμό
του Β.B.C. στο Λονδίνο ότι οι «οι ήρωες πολεμούν
σαν Έλληνες».
Τώρα αποφασισμένοι να μην πέσουν στα χέρια
του Γερμανού με τη στολή τους, βάλθηκαν να λακίζουν κρυφά, να σκορπάνε όπου μπορούσαν, σε
όλες τις κατευθύνσεις, με ό,τι βρίσκανε πρόχειρο ή
με τα πόδια, κι ας είχαν πορευτεί έτσι όλο το δρόμο
από την Αλβανία ως εδώ. Γέμισε το χωριό από φυγάδες όχι του πολέμου αλλά της αιχμαλωσίας. Με
οδύσσειες αφάνταστες οι άντρες αυτοί, οι νηστικοί
μια και δυο εβδομάδες, οι κυνηγημένοι, τραβούσαν
τώρα για τα σπίτια τους, για τα χωριά τους που τα
είχε κιόλας ισκιώσει ο ζυγός της σκλαβιάς. Παρά
την απερίγραπτη ταλαιπωρία τους στο μέτωπο
τους έβλεπες την υπερηφάνεια να τους στεφανώνει και στο αστραφτερό βλέμμα τους την ακλόνητη ψυχική δύναμη, την αφάνταστη σωματική αντοχή και τη μεγάλη αγάπη για την πατρίδα. Αποφασισμένοι να πολεμήσουν ξανά τον εισβολέα-εχθρό
από άλλο μετερίζι.
Οι ομάδες των πρώτων ημερών συνέχισαν την
πορεία τους, αφού πρώτα εφοδιάστηκαν με τρόφιμα που οι κάτοικοι του χωριού τους προσέφεραν
με προθυμία. Οι πιο καθυστερημένοι έκαναν Πάσχα
μαζί μας. Ήταν ένα Πάσχα διαφορετικό. Έμοιαζε
με «Πάσχα χωρίς Ανάσταση». Τη χαρά της Ανάστασης σάρωσε ο ταυτόχρονος ερχομός της μαύρης
Κατοχής, που άπλωνε το σκοτεινό της πέπλο επάνω από τη χώρα μας δείχνοντας συνάμα τα γαμψά
της νύχια, έτοιμη να τη κατασπαράξει.
Αδύναμη η πένα μου αγαπητέ αναγνώστη να
περιγράψει τους «αβάσταχτους χειμώνες» , κι ας
ήταν Άνοιξη και Πασχαλιά, που πλάκωσαν τις καρδιές των ανθρώπων. Μέσα στην άγρια εκείνη «βαρυχειμωνιά», μέσα στο πυκνό σκοτάδι της σκλαβιάς ο κόσμος πρόσμενε να δει αλκυονίδες μέρες,
που φέρνουνε στο νου μου τους πιο κάτω στίχους
του I. Δροσίνη:
«Και στης ζωής τους πιο βαριούς χειμώνες
αλκυονίδες μέρες καρτερώ».
Ιωάννινα - Αύγουστος 2012
Ζήσης Παπαζήσης
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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Του ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Τόπος χορού στο Βρυσοχώρι (παλιά)
2. Είδος ξύλου – τραγούδι (θηλ.)
3. Σχετικές με πέλαγός μας – Σύμβολο ατμόιππου
4. Άφωνη Μαρία – Δολώματα εξόντωσης
5. Αβγό (αρχ.) – Χρυσές ή χάρτινες αξίζουν
6. Άηχο νησί – Κοίλαδα Γερμανίας – Ακέφαλη θεά
7. Μορφή (γεν. θηλ.)
8. Είδος φιδιού – άγιο
9. Επιφώνημα αρένας – Επίθ. στο Βρυσοχώρι (γεν.)
10. Άφθονες στο Βρυσοχώρι – Κατάληξη αρσ.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Βαρύς στο Βρυσοχώρι
2. Είσοδος στην αυλή μας – Αρχαίο ξίφος
3. Ολι ........ (Ευρωπαίος πολιτικός) – Δώσε φιλί
4. Εξαίσιο αντίστρ. - Είδος υφάσματος
5. Γλυκιά .....
6. Φουστανελάς – Αγενή πρόσωνηση
7. Γυναίκες από πόλη Μακεδονίας
8. Ιρλανδός φιλόσοφος – Πρόθεση – Σώμα στρατού
9. Βουνό Κρήτης – Προσωπ. Αντών. – Κίνηση νερού
10. Την ερωτεύτηκε ο Λέανδρος – Χωρίς μυαλό (αρχ.)

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
(Φύλλο εφημερίδας 79)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

1. ΑΠΛΙΑΜΠΤΣΑ

1. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

2. ΔΕΛΤΙΟ - ΣΥΠ

2. ΠΕΚΗ - ΤΑΝ

3. ΑΚ - ΝΑΥΣΙΚΑ

3. ΛΛ - ΛΙΑΣΚΑ

4. ΜΗΛΑ - ΣΟΛΕΣ

4. ΙΤΝΑ (ΑΝΤΙ) - ΛΙΑΝΟ

5. ΥΓΕΙΑ

5. ΑΙΑ - ΥΛΑΣ

6. ΝΤΑΛΛΑ

6. ΜΟΥΣΓΑ - ΚΟ

7. ΤΑΣΙΑ - ΑΤΩΝ (ΝΩΤΑ)

7. ΣΟΕ - (ΕΟΣ) - ΑΜΑΜ
(ΜΑΜΑ)

8. ΙΝΚΑΣ - ΜΑΤΩ
9. ΑΝ - ΚΑ - ΗΝ
10. ΣΩ - ΟΝΟΜΑΖΩ

8. ΤΣΙΛΙΣΤΑ
9. ΣΥΚΕΑ - ΩΤΗΖ (ΖΗΤΩ)
10. ΑΠΑΣ - ΕΝΩΝΩ

CMYK
σελ.
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«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

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.
Σχολικό Έτος 1965-1966
Δ/ντής
του
1/θσίου
Δημοτικού
Σχολείου
Βρυσοχωρίου ο συγχωριανός δάσκαλος αείμνηστος
Γεώργιος Στ. Οικονόμου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ «ΕΛΠΙΣ»
Σταύρος Γκαράνης
Μέσα στην πρωτοφανή κρίση που πλήττει σήμερα
τη χώρα μας, την καταβαράθρωση των εισοδημάτων
και του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων που η αναλγησία Κυβερνήσεων και Τρόικας εφευρίσκει απίστευτους τρόπους για την εξοικονόμηση κάποιων χρηματικών κονδυλίων και που δεν διστάζει να προβεί στην
περικοπή τους ακόμη και όταν είναι σίγουρο ότι θα χάσει πολύ περισσότερα από την παρατεινόμενη ύφεση
και την αυξανόμενη ανεργία δεν απομένει στους σκληρά και βάναυσα δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας να
αντιδράσουμε με μοναδικά όπλα στη φαρέτρα μας,
την πίστη, την αγάπη, την αλληλεγγύη μεταξύ μας και
την ελπίδα.
Είναι φρόνιμο και σκόπιμο να περιγράψουμε Γκρόσο Μόντο τα ψυχικά αυτά χαρίσματα.
Η ΠΙΣΤΗ εκδηλώνεται ως δύναμη θελήσεως, αισιοδοξία, προσδοκία, παράτολμο θάρρος, σταθερότητα, καρτερία, αγωνιστική διάθεση. Η σημασία της είναι ανυπολόγιστη. Η πίστη έγραψε ο Λ. Τολστόι είναι
η δύναμη της ζωής. Δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς την πίστη.

1. Αλέκα Μ. Σιαμπίρη			

Α΄ Τάξη

2. Γεώργιος Ιωαν. Πουποβίνης		

Α΄ Τάξη

3. Δανάη Ν. Κασσαβέτη		

Α΄ Τάξη

4. Φρειδερίκη Γ. Καραγιαννοπούλου

Β΄ Τάξη

5. Αθανασία Γ. Καραγιαννοπούλου

Β΄ Τάξη

6. Μαριάννα Δ. Τσιομίδου		

Γ΄ Τάξη

7. Αλκμήνη Ν. Κασσαβέτη		

Γ΄ Τάξη

8. Σουλτάνα Ι. Καραγιαννοπούλου

Γ΄ Τάξη

9. Ιωάννης Γ. Σιαμπίρης		

Γ΄ Τάξη

γ) είναι ανιδιοτελής και

10. Ευστάθιος Σπ. Αρματάς		

Γ΄ Τάξη

δ) είναι μακρόθυμη και σταθερή...

11. Ιωάννης Αριστ. Κουνάβος		

Δ΄ Τάξη

12. Αναστάσιος Γ. Τσιομίδης		

Δ΄ Τάξη

13. Δέσποινα Γ. Σιαμπίρη		

Δ΄ Τάξη

Η αγάπη σε τελευταία ανάλυση εξευγενίζει την
ψυχή του ανθρώπου, καταπραϋνει τα ένστικτά του,
οδηγεί το πνεύμα του σε ό,τι ωραίο, μεγάλο, αληθινό και δίκαιο.

14. Γεωργία Ι. Καραγιαννοπούλου

Ε΄ Τάξη

15. Σοφία Θ. Εξάρχου			

Ε΄ Τάξη

16. Στέλλα Γ. Οικονόμου		

Ε΄ Τάξη

17. Θεοφάνης Στ. Βακάρος		

Ε΄ Τάξη

18. Αθανάσιος Α. Καραγιαννόπουλος ΣΤ΄ Τάξη
19. Γεώργιος Ευαγ. Σιαμπίρης		

ΣΤ΄ Τάξη

20. Δημήτριος Αριστ. Κουνάβος

ΣΤ΄ Τάξη

Η ΑΓΑΠΗ ως αρετή αλλά και ως βαθύτατος συναισθηματικός δεσμός αποτελεί το πιο ισχυρό βάθρο
στήριξης, παρουσιάζει δε τα παρακάτω χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
α) έχει καθολικότητα, περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους χωρίς εξαιρέσεις ή συμπάθειες
β) εκδηλώνεται με έργα. Η αγάπη δεν είναι μια απλή
συναισθηματική κατάσταση, έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, που εκδηλώνεται πάντα αβίαστα σε
έργα φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ είναι η συναίσθηση των ανθρώπων ότι έχουν ο ένας για τον άλλο αμοιβαίες υποχρεώσεις και αμοιβαία δικαιώματα.
Η αλληλεγγύη ως αρετή στηρίζεται σε δύο βάσεις. Η πρώτη είναι η συνειδητοποίηση ότι το άτομο
αποτελεί κοινωνική μονάδα και για την επιβίωσή του
χρειάζεται τη συνεργασία των άλλων για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του.
Η δεύτερη βάση είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπό του.
Η αλληλεγγύη εκδηλώνεται ως ενδιαφέρον, παρηγοριά, βοήθεια, προστασία. Ως χριστιανική αρετή
είναι από τις πιο βασικές και αποτελεί χριστιανικό καθήκον.
Τέλος η ΕΛΠΙΔΑ. Επιβάλλεται ο ταλαίπωρος και
εξαθλιωμένος πολίτης να μη στερηθεί τις ελπίδες που
είναι η προσδοκία και η απαντοχή επιθυμητού πράγματος.
Είναι συναίσθημα παραμυθίας σε ώρες θλίψης και
πηγή δύναμης. Η ελπίδα δίνει σε κάθε άνθρωπο θάρρος, αισιοδοξία και πίστη κατά την αντιμετώπιση των
προβλημάτων της ζωής.
Τη μεγάλη της αξία αντιλήφθηκαν πρώτοι οι αρχαίοι το μόνο αγαθό που απέμεινε στο μύθο του Επιμηθέα, όταν η απερισκεψία της Πανδώρας εξανέμισε
όλα τα άλλα αγαθά ήταν η Ελπίδα.
Ωστόσο, η ελπίδα δεν αποτελεί για τον άνθρωπο
κατάσταση εφησυχασμού και άπρακτης αναμονής καλύτερης τύχης. Είναι ενέργεια και δράση και ένταση
δυνάμεων για παράκαμψη του αδιεξόδου και επίτευξη του επιθυμητού. Η αξία της ελπίδας είναι αναντικατάστατη για τη διατήρηση και την προαγωγή της ανθρώπινης ζωής.

Σχολικό έτος 1959-1960

Το ερώτημα που τίθεται ανάμεσά μας είναι αν θα
λειτουργήσουμε σαν ξένοι παρατηρητές της ζωής
μας δεχόμενοι τη μοίρα μας σε μια λογική του «σφάξε
με αγά μου να αγιάσω» ή έχοντας τα ανωτέρω όπλα
στη φαρέτρα μας θα αντιδράσουμε άμεσα και αποφασιστικά, γιατί το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ
Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ
Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (1892-1967), ζούσε στην Πόλη (Κωνσταντινούπολη), όπου ο πατέρας
του διατηρούσε εμπορικό κατάστημα και θεωρούνταν
πλούσιος. Αυτός αργότερα άλλαξε το επώνυμό του και
το έκανε ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ. Έχοντας χρήματα και όντας
νέος 20χρονος, πήγαινε σ’ ένα ευρωπαϊκό μαγαζί για
φαγητό και διασκέδαση. Μια μέρα θέλησε να τον συνοδέψει ο πατέρας του Μιχάλης. Φόρεσε το καινούριο
κοστούμι ο νεαρός Αντώνης και το καλύτερο σαλβάρι ο μπάρμπα – Μιχάλης και πήγαν, καβάλα στ’ άλογά
τους. Στην είσοδο όμως του μοντέρνου καταστήματος
οι πορτιέρηδες δεν άφησαν το Μιχάλη να περάσει, γιατί φορούσε σαλβάρια!
Ο πατέρας λοιπόν γύρισε πίσω στο σπίτι, δαγκώνοντας τακτικά το μαζεμένο δάκτυλο (δείκτη του αριστερού χεριού του) από στενοχώρια και αγανάκτηση! Ο
μπάρμπα – Μιχάλης αργότερα, φοβούμενος μη μπλέξει
ο γιος του και παντρευτεί καμιά τουρκοπούλα εξαπέστειλε τον Αντωνάκη στην απελευθερωμένη πια Ήπειρο, να πάει στο Βρυσοχώρι. Εκεί παντρεύτηκε τη Μαρία Εξάρχου του Γεωργίου από το Ηλιοχώρι και έγινε
δάσκαλος.

***

Ο Μιχάλης Χρήστου ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ευκατάστατος πια
έμπορος στην πόλη, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή
πούλησε το βιος του και με αρκετό «κομπόδεμα» εγκαταστάθηκε στη σημερινή Αλεξάνδρεια (Γιδά) Ημαθίας,
όπου ζούσε και εμπορεύονταν ο κουνιάδος του Ιωάννης ΣΙΨΙΑΣ, αδελφός της συζύγου του Μαρίας Σίψια.
Ασχολήθηκε κι αυτός με το εμπόριο αλλά παράλληλα δάνειζε χρήματα (λίρες) στους αγρότες της κωμόπολης. Ο μπάρμπα – Κώστας (ένας από τους δανεισθέντες) όμως αργούσε να επιστρέψει τα δανεικά.
Περνάει λοιπόν ο Μίχος μια μέρα επίτηδες στις 11 η
ώρα το μεσημέρι και λέει:
- Δεν πειράζει κυρά – Κώσταινα που ο Κώστας είναι
στο χωράφι θα περάσω άλλη μέρα.
Μετά μια βδομάδα πάλι περνάει την ίδια ώρα από
κει, πίνει καφέ και φεύγει άπραγος.
Την τρίτη φορά πάλι στις 11 η ώρα, νά ‘σου ο Μίχος. Πίνει καφέ, τρώει με την οικογένεια το γεύμα (μεσημέρι)... γέρνει στην ψάθα στο «ΛΙΑΚΩΤΟ» κοιμάται
δύο ώρες... μετά του κάνει η Κώσταινα καφέ και πριν
ο νοικοκύρης με το ηλιοβασίλεμα έρθει ο Μίχος πανέξυπνα φεύγει!
Όταν γυρίζει ο Κώστας απ’ το χωράφι του λέει η
κυρά του νευριασμένη...
- Κάνε τι θα κάνεις, σύμασε τα δανεικά για να τα δώσεις στο Μίχο το Βλάχο, γιατί σήμερα τον είχα εδώ σαν
τσιμπούρι όλη μέρα!

***

Ο Αδαμάντιος Ιωάννη Καπράντζιος (1905-1983)
ήταν υπάλληλος της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Όταν
είχε άδεια ή ευκαιρία ανέβαινε στο χωριό και άχολουνταν με διάφορα. Κάποιο Αύγουστο λίγο πριν τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, όλα τα καρποφόρα δέντρα (μηλιές,
αχλαδιές κ.λ.π.) ήταν φορτωμένα καρπούς. Κάθε πρωί
έπαιρνε τορβάδες και μάζευε συνέχεια.
Σε κάποιο όμως δέντρο που σκαρφάλωσε γλίστρησε, έπεσε και χτύπησε! Ο Νικόλαος Αναστασίου Τσιομίδης (1878-1950), επ’ αδελφή γαμπρός του, που ήταν
κλητήρας του Ειρηνοδικείου Κόνιτσας, το μαθαίνει και
για να τον πειράξει του γράφει γράμμα:
- Αγαπημένε κουνιάδε, μπράβο για την συγκομιδή!
αλλά η λαιμαργία πληρώνεται!

***

Ο Γεώργιος Βασδέκης (1905-1999), γιος του περιβόητου παπα-Απόστολου Βασδέκη, ήταν δάσκαλος και
νομικός. Ήταν άνθρωπος ήπιων τόνων, καλός και συνετός. Σε σχέσεις διατροφής και διατροφικές συνήθειες ήταν εγκρατής και λιτοδίαιτος. Για τα καθημερινά
φαγητά έλεγε να είναι απλά και ιατρικά ενδεδειγμένα.
Έλεγε επίσης με διάθεση λαϊκής θυμοσοφίας:
- Το πρωί φάγε μόνος σου, το μεσημέρι μοίρασε το
φαγητό σου με το φίλο σου, το βράδυ χάρισε το φαγητό σου στον εχθρό σου.

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ
Κατά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2012, για την
εισαγωγή στα ΑΕΙ – ΤΕΙ της χώρας παιδιά που
έλκουν την καταγωγή τους από το Βρυσοχώρι
σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες και εισήχθησαν στις ακόλουθες σχολές:
1. Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΠΑ του Ιωάννου και της
Ευαγγελίας (εγγονή του Κωνσταντίνου και
Σπυριδούλας Κασσαβέτη) στην Αγγλική φιλολογία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2. Η ΑΝΘΙΑ ΧΑΣΙΑΚΟΥ του Δημητρίου και της
Σταυρούλα (εγγονή της Σταματίας Ευαγγέλου
Κυράτση στην Ιατρική Σχολή Ηρακλείου Κρήτης.
3. Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΙΖΙΑΚΗ του Γεωργίου και
της Βαρβάρας Κοτονίδου του Αθανασίου και
της Βάϊας (εγγονή του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας) στη Σχολή Αστυφυλάκων.
Από το γειτονικό Ηλιοχώρι:
1. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΤΗΣ του Αντωνίου και
της Λεμονιάς στο τμήμα Μηχανολογίας Πάτρας.
2. Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του Νικολάου στο τμήμα Διαχ. Πολ. Περιβάλλοντος και
Νέων ΤΕΙ Αγρινίου.
3. Η ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΡΙΓΚΗ του Σταύρου, Λογοθεραπείας Ιωαννίνων.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στους παραπάνω επιτυχόντες καλές σπουδές.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Στον αγαπημένο μας ανηψιό και εξάδελφο
ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ (γιο της Μαίρης Τσολάκη από το Ηλιοχώρι) που παντρεύτηκε στα
Φάρσαλα την 30-6-2012 την Ματούλα Θεοδωροπούλου ευχόμεθα βίον ανθόσπαρτο και κάθε ευτυχία.
Στέργιος – Μαρία
Βάσω – Αγγελίνα Τσολάκη

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
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.
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ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Στις προγραμματισμένες από το Γεν. Επιτελείο
Στρατού (Γ.Ε.Σ.) μεταθέσεις οι ακόλουθοι συγχωριανοί μας στρατιωτικοί λόγω υπηρεσιακών
αναγκών μετατέθηκαν:
- Ο ταγματάρχης Οικονομικού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΗΣ του Ευαγγέλου και της Ανθούλας (εγγονός του αειμνήστου Γεωργίου Καραγιαννοπούλου και της Μαριάνθης) την Δευτέρα 27
Αυγούστου 2012 από την Διεύθυνση Οικονομικού της VIII Μ.Π. (Γιάννενα) στο Β’ Κεντρικό Ταμείο Στρατού ως Διευθυντής (Βέροια).
- Ο Λοχαγός Μηχανικού ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου και της Περσεφώνης (εγγονός του αειμνήστου Αντωνίου
Καραγιαννοπούλου και της Μαρίας) από 23ο
Λόχο Μηχανικού στο 723 Τάγμα Μηχανικού Γ’
Σώμα Στρατού Θεσ/νίκης στις 14 Σεπτεμβρίου 2012.
- Ο Επιλοχίας Πεζικού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΡΗΣ του αειμνήστου Νικολάου και της Αριάδνης την Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012 από το
596 αερομεταφερόμενο Τάγμα Πεζικού (Κιλκίς) στο 583 ΤΠ (Κόνιτσα).
- Η Επιλοχίας Πεζικού ΦΡΑΓΚΑ ΔΑΛΑΜΗΤΡΑ,
σύζυγο του Γεωργίου ΑΤΤΗ την Δευτέρα 27
Αυγούστου 2012 από το 8ο Κεντρικό Ταμείο
Στρατού (Γιάννενα) στο Β’ Ελεγκτήριο Δαπανών (ΕΛΔΑΠ) Βέροια.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στους παραπάνω συγχωριανούς μας Στρατιωτικούς καλή διαμονή στην νέα τους πόλη
και καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.

ΑΠΟΛΥΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ του Κωνσταντίνου και
της Μαριάνας Τσιομίδου, απολύθηκε από τις
τάξεις του Στρατού την Πέμπτη 26 Ιουλίου
2012.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στον αγαπητό ΓΙΑΝΝΗ, καλός πολίτης και
καλή επαγγελματική αποκατάσταση.

Στέργιος – Μαρία
Βάσω – Αγγελίνα Τσολάκη

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
Η ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά και της Μαρίας (εγγονή του αειμνήστου Παπα – Νικόλα
Κασσαβέτη και της Χαρίκλεια), πραγματοποίησε την πρακτική της εξάσκηση από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2012 στο Βιοχημικό
τμήμα του Γεν. Κρατικού Νοσοκομείου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» στα Γιάννενα.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στην αγαπητή ΝΙΚΟΛΙΝΑ καλό πτυχίο.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
Στις ετήσιες τακτικές κρίσεις 2012 του Στρατού
Ξηράς ο Λοχαγός Οικονομικού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΗΣ του Ευαγγέλου και της Ανθούλας Καραγιαννοπούλου προήχθη κατ’ εκλογή στο βαθμό του ταγματάρχη.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στον αγαπητό ΓΙΩΡΓΟ υγεία και ταχεία ανέλιξη στα ανώτερα.

σελ.
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ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Η ΛΙΤΣΑ ΝΑΝΣΗ του Ευθύμη Λίτσα και της Μαρίας Παπαβασιλείου (εγγονή του αειμνήστου
Αποστόλου Παπαβασιλείου και της Σούλας
Δούμα, δισέγγονη του Χρήστου και της Σοφίας Δούμα) την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012,
έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο και έλαβε το
πτυχίο από το Παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλικής.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στη ΛΙΤΣΑ καλή σταδιοδρομία.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΙΑΜΗΣ του Γεωργίου και της
Αναστασίας (εγγονός του Στέργιου και της
Δέσποινας Πασχάλη) απολύθηκε από τις τάξεις του Στρατού στις 12-4-2012 ως Έφεδρος
Ανθυπολοχαγός. Ο αγαπητός ΝΙΚΟΛΑΟΣ περάτωσε τις σπουδές στο τμήμα Ακτινολογίας
– Ακτινοθεραπείας του ΑΕΙ Αθήνας και ορκίστηκε επιτυχώς στις 11-6-2012 με βαθμό πτυχίου 7,2.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στον αγαπητό Νίκο καλός πολίτης και καλή
σταδιοδρομία.
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΙΑΜΗΣ (γαμπρός του Στέργιου και της Δέσποινας Πασχάλη αφού πέρασε στη βασική εκπαίδευση στο Πυροσβεστικό Σώμα, μονιμοποιήθηκε στις 6-4-2012.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στον αγαπητό Γεώργιο καλή επαγγελματική
πορεία.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
- Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΣ του Ιωάννου
και της Άννας προσλήφθηκε από το μήνα
Μάϊο και για οκτώ (8) μήνες ως εποχικός
πυροσβέστης.
- Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ του Λάμπρου και της
Στέλλας από Ιούλιο προσλήφθηκε από την
Περιφέρεια, μέσω ΑΣΕΠ για πέντε (5) μήνες
στο πρόγραμμα εργασίας Κοινοφελούς
Χαρακτήρα.
- Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ του Δημητρίου
και της Άννας την Δευτέρα ...... Σεπτεμβρίου
προσλήφθηκε στο Δήμο Ζαγορίου για πέντε
(5) μήνες μέσω ΑΣΕΠ από το πρόγραμμα για
μείωση της ανεργίας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στα Βρυσοχωριτόπουλα καλή επιτυχία στο
έργο που τους αναθέτει η υπηρεσία τους.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Πήραμε, διαβάσαμε και ευχαριστούμε.
- ΤΑ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
- ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΜΑΣ
- ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΚΟΝΙΤΣΑ»
- ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΕΝ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ»
ΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ».

«Η

ΦΩΝΗ

ΤΩΝ
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«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΓΑΜΟΙ
Την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ του Ευαγγέλου και της Σταματίας,
πυροσβέστης τέλεσε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων
πολιτικό γάμο με την εκλεκτή της καρδιάς του
συγχωριανή μας ΑΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ του Στέφανου και της Παρασκευής, υπάλληλο της Τράπεζας Πειραιώς Θεσσαλονίκης.
Τα δακτυλίδια αντάλλαξαν ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και η
ΣΥΛΒΙΑ ΝΤΟΒΑ.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στο νιόπαντρο ζευγάρι βίο ευτυχή και ανθόσπαρτο.

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ
Την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου και της Ευανθίας ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ του Βησσαρίωνα και της Αικατερίνης. Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Μπιζάνι Ιωαννίνων, παρουσία συγγενών,
φίλων και συγχωριανών. Τα στέφανα αντάλλαξαν
οι κουμπάροι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ και η
ΕΛΕΝΑ ΖΩΤΟΥ.
Μετά τη γαμήλια τελετή το ζεύγος δεξιώθηκε
τους συγγενείς και προσκεκλημένους στο κέντρο
«ΑΛΕΚΟΣ» στο Κρυφοβό Ιωαννίνων.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στους νιόπαντρους κάθε ευτυχία στη ζωή τους.

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΟΣ των αείμνηστων
Γεωργίου και Θεοδώρας (εγγονός των
αείμνηστων Χρυσοστόμου και Βασιλικής
Βασδέκη) έδωσε το Σάββατο 18 Αυγούστου
2012 στον Κολινδρό Πιερίας αμοιβαία υπόσχεση
γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς του
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΥΓΔΑΛΙΑ του Αθανασίου και της
Αικατερίνης, καθηγήτρια Μουσικής (σπούδασε
στο ΤΕΙ Άρτας).
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
συγχαίρουν το ταιριαστό ζευγάρι και του
εύχονται καλά στέφανα.

Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012 η ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΛΕΝΟΥ του Ιωάννου και της Δήμητρας
(εγγονή του αείμνηστου Απόστολο Λένου και
της Ελπίδας) παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της ΙΩΑΝΝΗ ΡΙΖΟ του Αποστόλου και της
Πασχαλίας στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία
Θεσσαλονίκης παρουσία συγγενών και φίλων.
Τα στέφανα αντάλλαξαν οι ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΗΣ και ΧΑΡΑ ΒΕΖΥΡΙΔΟΥ.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στους νεόνυμφους βίον ανθόσπαρτο.

21η ΓΙΟΡΤΗ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Συγχαρητήρια αξίζουν στον ΜΟΣ
Βρυσοχωρίου για τη διοργάνωση
της 21ης Γιορτής Ζαγορίσιας Πίτας
στο Βρυσοχώρι στις 25 Αυγούστου
2012!
Παρά την οικονομική και γενικότερη κρίση της εποχής μας συγκεντρωθήκαμε όλοι στο Βρυσοχώρι,
ένα πανέμορφο χωριό πνιγμένο στο
πράσινο και στα κρύα νερά, για να
τιμήσουμε τον ΜΟΣ, το χωριό, τους
ανθρώπους του και φυσικά τις πίτες.
Η πίτα ήταν το παραδοσιακό έδεσμα του Ζαγορίου, δικαιολογημένα,
λοιπόν, της αξίζει κάθε τιμή και προβολή. Την πρωτοβουλία αυτή ανέλα-

βε για 21 συνεχόμενα έτη ο πολύ
οργανωμένος και δραστήριος Μορφωτικός και Ορειβατικός Σύλλογος.
Οι νοικοκυρές του Βρυσοχωρίου
από την πρώτη στιγμή στήριξαν αυτήν την πρωτοβουλία φτιάχνοντας
με πολύ κέφι και μεράκι πεντανόστιμες και άφθονες πίτες πολλών
ειδών: χορτόπιτες, τυρόπιτες, κολοκυθόπιτες, μακαρονόπιτες, ζυμαρόπιτες...

κούς χορούς και μας έβαλε όλους σε
κέφια. Οι νοικοκυρές που προσέφεραν τις πίτες βραβεύτηκαν και τις χειροκροτήσαμε όλοι μας. Ακολούθησε
χορός από τους κατοίκους των γειτονικών χωριών του Βρυσοχωρίου,
από το Ηλιοχώρι, τη Λάιστα, το Σκαμνέλι και φυσικά και από τους ξενιτεμένους Βρυσοχωρίτες που ζουν
στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και σε
άλλα μέρη της Ελλάδας.

Αφού, λοιπόν, μοιράστηκαν οι πίτες σε όλα τα τραπέζια, δωρεάν φυσικά, η γιορτή άρχισε!

Το χορό συνόδεψε η ορχήστρα
παραδοσιακής
μουσικής,
κλαρίνο έπαιξε ο κ. Ντέρος Σταύρος και
τραγούδησε ο κ. Νούσης Νίκος. Σε
ένα «διάλειμμα» του χορού έγινε και

Το χορευτικό του Βρυσοχωρίου
χόρεψε πολύ ωραίους παραδοσια-

Ο καθιερωμένος χορός των γυναικών

η λαχειοφόρος κλήρωση και πολλοί ήταν οι τυχεροί που κέρδισαν
κάποιο από τα πολλά και χρήσιμα δώρα που προσφέρθηκαν στον
Σύλλογο.
Παραδοσιακές πίτες, ποτά, μουσική και χορός είναι τελικά τα «συστατικά» μιας πολύ πετυχημένης
βραδιάς!
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ αξίζουν στον
ΜΟΣ Βρυσοχωρίου και ιδιαίτερα
στον κ. Θύμιο Πουποβίνη, που είναι
μια από τις πιο ζωντανές «ψυχές»
του χωριού και του Συλλόγου.
Ευχόμαστε και του χρόνου!
ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ

Οι κυρίες της επιτροπής, που υποδέχονταν τις πίτες

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012

σελ.

13

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η ΑΓΑΠΗ ΠΑΣΧΑΛΗ, σύζυγος του ΣΙΜΟΥ
ΚΟΖΙΔΗ του Στέφανου και της Παρασκευής την
Τρίτη 19 Ιουνίου 2012 απέκτησε ένα όμορφο
και χαριτωμένο κοριτσάκι, δεύτερο βλαστό της
οικογένειας.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

- Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012 το ζεύγος
Αθανασίου Κυρίτση και Χρύσας Σιώκα, βάπτισε

- Την Κυριακή 26 Αυγούστου 2012 το ζεύγος
Αντώνης Μπάλιος και Δέσποινα Γκαράνη του
Σταύρου και της Αλεξάνδρας βάπτισε στον

- Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΪΟΥ, σύζυγος του
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΠΡΟΪΟΥ του Δημητρίου και της
Σοφίας (εγγονός των αείμνηστων Θεοδώρου
και Δέσποινας Εξάρχου) την Παρασκευή 11
Μαϊου 2012 απέκτησε το δεύτερο βλαστό της
οικογένειας ένα πανέμορφο αγοράκι.

- Η ΡΑΣΑ ΙΣΚΙΕΦ σύζυγος του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ του Παναγιώτη και της
Γεωργίας (εγγονός του Αθανασίου Βακάρου και
της αειμνήστου Σοφίας) την Τετάρτη 18 Ιουλίου
2012, απέκτησε ένα όμορφο και χαριτωμένο
κοριτσάκι πρώτο βλαστό της οικογένειας.

Η
ΣΑΝΤΑ
ΖΩΗ,
σύζυγος
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΥΖΟΥ του Άγγελου
και της Σουλτάνας (εγγονός του αειμνήστου
Ιωάννη Καραγιαννόπουλου και της Ελένης) την
Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012, απέκτησε
στην Καρδίτσα ένα πανέμορφο υγιέστατο
αγοράκι, πρώτο βλαστό της οικογένειας.

- Η ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΟΥΤΣΟΥ, σύζυγος του
ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟΥ του Θεοδώρου και της
Αθανασίας (εγγονή των αείμνηστων Νικολάου
και Χάϊδως Νούτσου και Θεοδώρου και
Δέσποινας Εξάρχου) απέκτησε στη Θεσσαλονίκη
το Σάββατο 2 Ιουνίου δίδυμα αγοράκια, πρώτα
βλαστάρια της οικογένειας.

- Η ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗ ΑΝΘΕΙΑ, σύζυγος του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου
και της Χάϊδως (εγγονός των αείμνηστων
Αναστασίου και Δέσποινας Παπαποστόλου
Λούπα) απέκτησε την Τετάρτη 22 Αυγούστου
ένα όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι, πρώτο
βλαστό της οικογένειας.

στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου (Δουρούτη
Ιωαννίνων) το όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι
τους, δεύτερο βλαστό της οικογένειας.

Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου (Αγοράς) Ιωαννίνων
το όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι τους,
πρώτο βλαστό της οικογένειας.
Οι νονοί της Θεόδωρος και Χριστίνα
Νούσια, χαρίσανε στη νεοφώτιστη το όνομα
της γιαγιάς της ΑΛΕΞΑΔΡΑ.
Μετά τη βάπτιση ακολούθησε γεύμα στο
κέντρο «ΠΟΛΙΤΕΙΑ».
- Η ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΙΩΠΗ του Ευαγγέλου και της
Ανδριάνας (εγγονή της αειμνήστου Ελευθερίας
Πουποβίνη) και ο σύζυγός της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ πυροσβέστης την Κυριακή 8 Ιουλίου
2012 βάπτισαν στην Κόνιτσα τον πρώτο βλαστό
της οικογένειας.

Μετά την τέλεση του μυστηρίου ακολούθησε
γεύμα στο προαύλιο της εκκλησίας.
- Το Σάββατο 18 Αυγούστου 2012 το ζεύγος
ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΣΧΟΥ και ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΞΑΡΧΟΥ του
Αθανασίου και Μαριάννας Εξάρχου, βάπτισαν
στα Ίσθμια Κορινθίας το πρώτο βλαστάρι της
οικογένειας.
Η νονά Χλόη Ελευθερίου χάρισε στη
νεοφώτιστη το όνομα Αλεξάνδρα. Μετά
την τέλεση του μυστηρίου το ζεύγος της
νεοφώτιστης δεξιώθηκε τους συγγενείς σε
ταβέρνα στον Άσσο Κορινθίας.
- Το Σάββατο
22 Σεπτεμβρίου
2012 στον Ιερό Ναό
Αγίου Χριστοφόρου
της Άνω Τούμπας
Θεσσαλικής, το
ζεύγος ΠΕΤΡΟΥ
και ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΛΙΚΑΚΟΥ –
ΝΟΥΤΣΟΥ, βάπτισαν
τα δίδυμα αγοράκια
τους, πρώτα
βλαστάρια της
οικογένειάς τους.

- Η ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, σύζυγος του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ του Νικολάου και της
Ιφιγένεια (εγγονός των αείμνηστων Γεωργίου
και Μαρίας Εξαρχοπούλου) την Κυριακή 8
Ιουλίου 2012 στη Θεσσαλική έφερε στον κόσμο
ένα όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι, πρώτο
βλαστό της οικογένειας.

- Η ΕΦΗ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ του Νικολάου, από
Τσεπέλοβο έφερε στον κόσμο ένα πανέμορφο
κοριτσάκι, δεύτερο βλαστό της οικογένειας.

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

Οι νονοί Σπύρος Βούλγαρης και Γιώτα
Ζαγοριανάκου χάρισαν στο νεοφώτιστο το
όνομα ΝΙΚΟΣ.

Ο νονός της Σταύρος Ρωμανέλης χάρισε
στο νεοφώτιστο το όνομα του παππού του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

Οι νονοί Κων/νος
Στίγκας και Ελπίδα
Χατζηαγόρου και
Δημήτρης και Συμέλα
Μπετσάκου, χάρισαν
στα νεοφώτιστα τα
ονόματα Κωνσταντίνος και Θεόδωρος.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
εύχονται να τους ζήσουν και να είναι
καλοφωτισμένα.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΠΙΠΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
1 9 26 - 2012

ΣΟΦΙΑ ΜΠΛΗΝΤΑ - ΓΚΙΖΑΡΗ
1929 - 2012

Η Δέσποινα-Πιπίνα Παναγιωτάκη, η Πιπίνα, όπως
την ήξεραν στο χωριό, γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι
το 1926. Ήταν η πρωτότοκη του Χριστόδουλου Πασχάλη και της Βασιλικής Πασχάλη Παρίπου. Αδέλφια της ήταν οι εκλιπόντες σήμερα Μιχάλης Πασχάλης και Χαρίκλεια Σακελλαρίου. Έζησε στο Βρυσοχώρι και στην Ηγουμενίτσα στα παιδικά και νεανικά
χρόνια (Δημοτικό, Λαμπριάδειος Οικοκυρική Σχο-

Τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012, η καμπάνα
του Αγίου Χαραλάμπους στο Βρυσοχώρι ήχησε
πένθιμα για να αναγγείλει τον θάνατο μίας ακόμη
ξενιτεμένης Βρυσοχωρίτισας, που κατοικούσε
στην Αλεξάνδρεια.
Η ΓΚΙΖΑΡΗ ΣΟΦΙΑ γεννήθηκε και μεγάλωσε στη
Μελίκη στις 01-05-1929 και ήταν κόρη του Μπλήντα

λή) και, μετά το γάμο της με τον Ιωάννη Παναγιωτάκη, Κερκυραίο καθηγητή φυσικών, λυκειάρχη, έζησε
στα Γιάννενα και στην Αθήνα. Απέκτησε δύο παιδιά,
την Εύη (Ευανθία), καθηγήτρια, συνταξιούχο τραπεζοϋπάλληλο και την Βίκη (Βασιλική), επίσης τραπεζοϋπάλληλο.
Η Εύη είναι παντρεμένη με τον Κερκυραίο δικηγόρο Σπύρο Λαζαρόπουλο και έχουν δύο παιδιά,
την Ειρήνη, φοιτήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής του
ΑΠΘ. και την Δέσποινα, φοιτήτρια του Οικονομικού
και Πολιτικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του
ΑΠΘ. Εννοείται ότι τα δύο εγγονάκια ήταν το φώς
της ζωής της. Ζούσε στο σπίτι της στην Αθήνα μαζί
με την μικρή της κόρη Βίκη.
Έφυγε από κοντά μας στις 6 Αυγούστου, ύστερα
από ατύχημα (πτώση) που συνέβη ανήμερα της Αγίας Παρασκευής στο σπίτι της και ύστερα από βραχύχρονη νοσηλεία. Έφυγε ακριβώς 14 χρονιά μετά
την απώλεια του αγαπημένου της συζύγου Γιάννη,
έχοντας στο πλευρό της παιδιά και εγγόνια, που της
έκλεισαν τα μάτια.
Στη ζωή της ήταν πάντοτε άριστη σύζυγος και
μάνα, νοικοκυρά, και έδινε ιδιαίτερη σημασία στην οικογένεια, το σπίτι, τη φιλοξενία, τα τραπεζώματα με
πλήθος καλομαγειρεμένων φαγητών (μαστόρισσα
από τις τελευταίες που έχουν απομείνει στις παραδοσιακές πίττες), τα εργόχειρα κάθε είδους, όπως κεντήματα απαράμιλλης τέχνης, πλέξιμο, βελονάκι και
προπάντων ράψιμο, που για αρκετά χρόνια την συντρόφευε καθημερινά.
Τη ζωή της την χαρακτήριζε πάντα η δικαιοσύνη, η
αγάπη για όλους, το ΜΕΡΑΚΙ για το ωραίο και προπάντων το μεράκι για το σπίτι της και τα πολλά και
όμορφα λουλούδια της βεράντας της, που μέχρι το
τέλος φρόντιζε. Γενικά ήταν ένας σπάνιος Άνθρωπος,
καλοσυνάτη, ευγενική, έξυπνη, πρόθυμη να βοηθήσει
τον συνάνθρωπο και να προσφέρει στην κοινωνία, την
οικογένεια, τους φίλους και γνωστούς.
Έφυγε όρθια, χωρίς να έχει ιδιαίτερα προβλήματα υγείας στα τελευταία χρόνια της ζωής της, περπατούσε, αυτοεξυπηρετούνταν, έκανε τα μικροθελήματά της και είχε ως το τέλος πλήρη πνευματική διαύγεια. Θα μας λείψει η ευγενική μορφή της, η αρχοντιά της, η συμβουλή της, η σωστή κρίση της και η ευγένεια της ψυχής της. Και αυτή την ώρα, της θλίψης,
του πόνου και της πίκρας, ταπεινά μπορώ να σου
πω μαμά μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα πρόσφερες στην αδερφή μου και σ’ εμένα. Να σου πω
ένα μεγάλο ευχαριστώ για την Άνοιξη που φύτεψες
στις καρδιές μας! «Αιωνία σου η μνήμη»
Εύη Παναγιωτάκη - Λαζαροπούλου
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν
στους οικείους «θερμά συλλυπητήρια».

Μιχαήλ και της Κυράτση Άννας.
Παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 1960 τον
Δημοσθένη Γκιζάρη και απέκτησαν δύο παιδιά τα
οποία μεγάλωσαν, ανέθρεψαν και αποκατέστησαν
με μεγάλη στοργή και φροντίδα. Η Αννα Γκιζάρη
Δασκάλα που παντρεύτηκε τον Κουρμουλάκη Κων/
νο γεωπόνο, και απέκτησε δύο παιδιά τον Στράτο
και τον Δημοσθένη και την Παναγιώτα Γκιζάρη
ελεύθερος επαγγελματίας που παντρεύτηκε τον
Απόστολο Γιουτίκα εκτελωνιστή και απέκτησε
δύο παιδιά την Αιμιλία και την Σοφία.
Η κηδεία της έγινε την Δευτέρα 13-08-2012 στον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στην Αλεξάνδρεια
παρουσία των οικείων της, συγγενών, φύλων της
Βρυσοχωρίτικης παροικίας της Αλεξανδρείας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν
στις κόρες Άννα & Παναγιώτα Γκιζάρη «θερμά
συλλυπητήρια» και να είναι ελαφρύ το χώμα που
την σκέπασε.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά τους συγγενείς, τους
συγχωριανούς και φίλους που συμπαραστάθηκαν
στο βαρύ πένθος της απώλειας του αγαπημένου
μας πατέρα και παππού.
Δημήτριος Κων. Κουνάβος
Ανδρομάχη και Αθανάσιος Μπούγιας
Βανέσα Δημ. Κουνάβου
Κωνσταντίνος Αθ. Μπούγιας

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ»
με αριθμό φύλλου 79 και στη δεύτερη σελίδα
τα ονόματα των παιδιών του ΜΙΧΑΛΗ ΜΠΟΥΚΗ
γράφηκαν μπερδεμένα.
Παρακαλώ να διαβαστούν σωστά, όπως:
1. «Η ΧΑΪΔΩ παντρεύτηκε τον Μιχάλη Κασσαβέτη
και οι απόγονοι ήταν οι γνωστές οικογένειες της
Λάρισας Κασσαβέτη και Μηλίγκου.
2. Η ΜΑΡΙΑ παντρεύτηκε το Μιχάλη Μπιζιάκη
και οι απόγονοι ζούνε σήμερα στη Βέροια, τη
Θεσσαλονίκη και την κορυφή Ημαθίας.
Ευτυχία Οίκονμου – Γεωργοπούλου

ΠΡΑΞΗ 5/2012
Βρυσοχώρι σήμερα 12 Απριλίου 2012 ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 11η πρωϊνή συνεδρίασε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους της Ενορίας
Βρυσοχωρίου αποτελούμενο από τους:
1. π. Βασίλειο Κωστακίτση, Εφημέριο, Πρόεδρο
2. Ευθύμιο Ι. Πουπουβίνη, Αντιπρόεδρο
3. Γεώργιο Κ. Βακάρο, Γραμματέα
4. Κων/νο Ι. Χαντόλιο, Ταμία
5. Σουλτάνα Ν. Νότη, Μέλος
και με την συμμετοχή του ταμία της Ερανικής Επιτροπής κ. Σταύρου Απ. Γκαράνη και αφού διαπιστώθηκε
απαρτία με την συμμετοχή όλων των μελών, συζήτησαν
και αποφάσισαν για το παρακάτω θέμα: ΘΕΜΑ: «Οικονομικά αποτελέσματα εράνου διετίας 2010-2012».
Τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στην
παραπάνω διετία είναι αναλυτικά τα ακόλουθα:
Α’ ΕΣΟΔΑ
1. Διπλότυπο εισπράξεως: Νο 001-050
(αποδείξεις 50) 			
5.015,00 €
2. Διπλότυπο εισπράξεως: Νο 051-100
(αποδείξεις 50) 			
5.395,00 €
3. Διπλότυπο εισπράξεως: Νο 101-151
(αποδείξεις 50) 			
170,00 €
4. Διπλότυπο εισπράξεως: Νο 151-200
(αποδείξεις 50) 			
7.933,00 €
5. Διπλότυπο εισπράξεως: Νο 201-250
(αποδείξεις 50) 			
450,00 €
			
ΣΥΝΟΛΟ 18.963,00 €
Τόκοι λογ/σμού ταμιευτηρίου
Ερανικής περιόδου 			
146,60 €
		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 19.109,60 €
Υπόλοιπο λογ/σμού προηγούμενης χρήσεως
					
47.869,06 €
			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 66.978,66 €
Β’ ΕΞΟΔΑ (πληρωμές)
Αναλήψεις και πληρωμές από τον λογ/σμό της Ερανικής Επιτροπής στην Ε.Τ.Ε. (Αριθ. λ/σμού 359-296132-69)
έγιναν με πράξεις της Εκκλ. Επιτροπής, θεωρημένες και
εγκεκριμένες από την Ι.Μ. Ιωαννίνων και έχουν ως κατωτέρω:
1. Πράξη 5/30-5-2010 Άγιος Χαράλαμπος
523,20 €
2. Πράξη 9/30-6-20120 Άγιος Δημήτριος 10.000,00 €
3. Πράξη 14/12-12-2012 Άγιος Αθανάσιος 7.800,00 €
και Κάτω Παναγία (κελλί) 		
808,00 €
4. Πράξη 5/15-5-2011 Κάτω Παναγία (κελλί) 6.000,00 €
5. Πράξη 7/6-11-2011 Κάτω Παναγία (κελλί) 4.335,00 €
Άγιος Αθανάσιος 			
3.007,00 €
και Άγιος Τρύφανας 			
1.950,00 €
6. Πράξη 8/20-11-2011 Άγιος Αθανάσιος
500,00 €
και Άγιος Τρύφωνας
420,00 €
7. Πράξη 9/11-12-2011 Κ. Παναγία (κελλί) 1.240,00 €
		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 36.583,20 €
Τα παραπάνω ποσά αποδόθηκαν στους δικαιούχους
σύμφωνα με τα παραστατικά (τιμολόγια - αποδείξεις) των
αντιστοίχων πράξεων.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Α’ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		
66.978,66 €
Β’ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 		
36.583,20 €
Γ’ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 		
30.395,46 €
Το υπόλοιπο είναι κατατεθειμένο στην Εθνική Τράπεζα Ιωαννίνων αριθ. λογαριασμού 359-296132-69 επ’
ονόματι της Ερανικής Επιτροπής του Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου, όπως αυτό συμφωνεί με φωτοτυπία του βιβλιαρίου με υπόλοιπο στις 07-04-2012,
30.395,46 € και το οποίο συμφωνεί με το υπόλοιπο της
ανακεφαλαίωσης. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αφού
ήλεγξε λεπτομερώς τα παραστατικά στοιχεία των εσόδων και εξόδων και συζήτησε διεξοδικά για την διαδικασία της οικονομικής διαχείρισης,
Αποφασίζει ομόφωνα
1. Αποδέχεται και εγκρίνει τα αποτελέσματα του εράνου
στην διετία 2010-2012 που απέφερε καθαρό προϊόν
ύψους 18.963,00 ευρώ.
2. Ευχαριστεί και συγχαίρει όλα τα μέλη της Ερανικής
Επιτροπής για τον ζήλο και προθυμία που επέδειξαν
για τα άριστα αποτελέσματα του εράνου.
3. Ευχαριστεί δε και όλους τους συγχωριανούς και φίλους του χωριού μας που βοήθησαν οικονομικά αυτήν την προσπάθεια.
4. Ευχαριστεί και συγχαίρει τον ταμία της Ερανικής Επιτροπής κ. ΣΤΑΥΡΟ ΑΠ. ΓΚΑΡΑΝΗ για την άψογη,
υπεύθυνη και υποδειγματική διαχείριση και τον απαλλάσσει από κάθε περαιτέρω ευθύνη.
5. Να κατατεθθούν όλα τα παραστατικά στοιχεία του
Εράνου, έσοδα και έξοδα της διετίας 2010-2012 στην
Ι.Μ. Ιωαννίνων για έλεγχο και έγκριση των απολογιστικών στοιχείων.
Η παρούσα πράξη αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε
υπογράφεται από τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤA
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Αρκετά χρόνια μετά την πυρκαγιά στο Κοινοτικό
Δάσος Αγίας Τριάδος κ.λ.π. για ένα και πλέον
μήνα (από μέσα Ιουλίου έως μέσα Αυγούστου)
μαίνονταν η πυρκαγιά από πτώση κεραυνού δυτικά
του ρέματος «ΑΜΠΟΥΤΣΙΑΣ» κοντά στην ξακουστή
ΝΕΡΑΪΔΡΟΒΡΥΣΗ.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
- Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ του Δημητρίου και της
Χάϊδως προσέφερε την απαιτούμενη ξυλεία για
την επισκευή του καμπαναριού της εκκλησίας
Κάτω Παναγίας στη μνήμη της συζύγου του.

- Ανώνυμος πλήρωσε τα έξοδα για την τοποθέτηση
ξύλινης επένδυσης στην Αγία Τράπεζα και ένα
τραπέζι στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου.

Χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες των πεζοπόρων
τμημάτων της πυροσβεστικής υπηρεσίας κάνοντας
ζώνες πυρασφαλείας και αναβάσεις με σχοινιά
μεταφέροντας νερό και αντλίες αποφεύχθηκε
μεγαλύτερη καταστροφή.

- Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ του παπά – Στέριου
και της Χάϊδως, εθελοντικά προέβη στο βάψιμο
και μικροεπισκευές του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου.

Στην όλη επιχείρηση συμμετείχαν και οι
συγχωριανοί μας πυροσβέστες ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Ευαγ. ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ και ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Ιωαν.
ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΣ και ο συντάξουχος πυροσβέστης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΝΑΒΟΣ, άριστοι γνώστες
της περιοχής, οδηγώντας τα πεζοπόρα τμήματα στα
δύσβατα μονοπάτια και στην όλη επιχείρηση.

Με τις υπ’ αριθ. 562/349 και 568/355/1-8-2012
αποφάσεις της Ι.Μ. Ιωαννίνων μετατέθηκε από
την Ενορία μας ο π. Βασίλειος Κωστακίτσης
στην Ενορία Κρύας – Λυκοτριχίου Ιωαννίνων και
στην Ενορία μας τοποθετήθηκε ο π. Ιωάννης
Λιοντάρης, ο οποίος θα εξυπηρετεί και τις Ενορίες
Σκαμνελίου και Ηλιοχωρίου.

- Η ΑΓΛΑΪΑ ΦΑΣΙΤΣΑ – ΝΟΥΤΣΟΥ και η οικογένειά της
διέθεσε τριακόσια (300,00) ευρώ για επισκευές
στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη μνήμη του
αδελφού της ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΥΤΣΟΥ.

Ο κίνδυνος να επεκταθεί στο υπόλοιπο δάσος ήταν
αρκετά μεγάλος λόγω της ξηρασίας, των δυνατών
ανέμων και του δύσβατου της περιοχής.

Κάηκαν αρκετά πεύκα και ρόμπολα σε βραχώδη
περιοχή.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΙΕΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ευχαριστεί τον π.
Βασίλειο για όλον αυτόν τον καιρό που υπηρέτησε
την Ενορία μας και του ευχόμεθα να έχει καλή
διακονία στην νέα του Ενορία.
Στον δε παλαιό μας γνώριμο π. Ιωάννη, του
ευχόμεθα να έχει καλή διακονία και στην Ενορία
μας.

- Οι αδελφές ΧΡΙΣΤΙΝΑ και ΛΕΩΝΕΛΑ ΒΟΥΡΒΟΥ,
κόρες του Θωμά και της Μαρίας Βούρβου –
Κασσαβέτη, βοήθησαν στον καθαρισμό και
ετοιμασία για την Θεία Λειτουργία στα εξωκκλήσια
του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Μηνά.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στον πατέρα Ιωάννη καλή διακονία στην Ενορία
του χωριού μας.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή θερμά ευχαριστεί όλους
αυτούς για την προσφορά τους.

Στα μέσα Αυγούστου και δεύτερη πυρκαγιά πάλι
από κεραυνό στην τοποθεσία «ΒΡΥΣΗ ΧΡΥΣΩΣ»,
όμως αμέσως η επέμβαση με οχήματα της
πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κίνδυνος αποφεύχθηκε,
καθόσον ήταν πλησίον σε δασικό δρόμο.
Το βασικότερο ήταν ότι και οι δύο πυρκαγιές
ήταν προπέλασιμες σε οχήματα για τη γρήγορη
μεταφορά προσωπικού και μηχανημάτων (οι δρόμοι
ήταν καθαροί) καθ’ όσον οι δασικοί δρόμοι δεν
αποκαταστάθηκαν από τις βλάβες του χειμώνα από
τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Το Βρυσοχώρι και η ευρύτερη περιοχή είναι
δασοσκεπής και οι κίνδυνοι για μεγάλες καταστροφές
είναι αρκετά μεγάλοι. Ίσως ο κ. Δήμαρχος στο
μέλλον θα πρέπει να πάρει ορισμένα μέτρα πριν
είναι πολύ αργά.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Η ΧΡΥΣΑ Γ. ΒΑΚΑΡΟΥ – ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ νύφη, με τ’ αδέρφια της και τις οικογένειές τους

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μ.Ο.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1859 - ........
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1880-......
Μαρία Πασχαλιώρη

ΧΑΪΔΩ

Ευαγ. Σιαμπίρης

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

(1908-...) Χρυσ. Μπιζιακίδου

(1915-1939)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στέργιος

Γιάννης Βαμβακάς

(1937-2006) Ελ. Παπαδημητρίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Χρήστος

(1941-2012) Ρούλα Δεδέ

Παναγιώτα Γκούνα

Θωμάς

Γεώργιος

Γεώργιος

Χρήστος

Χρυσ. Καραγιαννοπούλου

Ντίνα Κούνα

(1946-1976)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σοφία Σωτηράκη

Γεωργία

Παναγιώτης Κουτσοπάκης

Μαίρη

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Γεώργιος Κουλιός

Γεώργιος
Ράσα Ισκιέρ

Ελένη

Κώστας Τζούργιας

Παναγιώτης Ζαχαράκης

Ελευθερία

Γεώργιος

Ευφροσύνη

Θανάσης

Σοφία

Νίκος

Μαριάνθη

(1940-2000)
Γεωρ. Δρομπολιανούδης

Ράσα Ισκιέφ

Χρυσούλα

Γεωργ. Προδρομίδης

Γιαννούλα

Αντώνης Πετράκος
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
- Οι οικογένειες ΙΩΑΝΝΗ και ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΥΡΑΤΣΗ, Βρυσοχώρι, προσέφεραν διακόσια
πενήντα (250,00) ευρώ στη μνήμη του πατέρα
τους ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΥΡΑΤΣΗ.
- Η κ. ΕΛΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ - ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ,
Θεσ/νίκη προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ,
στη μνήμη του αδελφού της ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ, με την συμπλήρωση ενός έτους
από τον θάνατό του.
- Η οικογένεια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και ΜΑΡΙΑΣ ΣΜΠΟΝΙΑ
και η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘ. ΚΟΥΝΑΒΟΥ, Ιωάννινα,
προσέφεραν εξήντα (60,00) ευρώ, στη μνήμη
του θείου τους ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΥΝΑΒΟΥ.
- Το ζεύγος ΠΕΤΡΟΣ και ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΙΚΑΚΟΥ
- ΝΟΥΤΣΟΥ, Θεσ/νίκη, προσέφερε σαράντα
(40,00) ευρώ, στη μνήμη των παππούδων τους.
- Ο κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ, Κατερίνη,
προσέφερε είκοσι (20,00) ευρώ.
- Η κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΑΜΑ - ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ,
Κατερίνη, προσέφερε δέκα (10,00) ευρώ.

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.

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.

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
- Στη μνήμη των ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ και
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΥΝΑΒΟΥ
προσέφεραν
- Η οικογένεια ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΚΟΥΝΑΒΟΥ 50,00
ευρώ
- Η οικογένεια ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΛΙΚΑ 50,00 ευρώ.

ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

- Ο κ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ προσέφερε
30,00 ευρώ.
-

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η
κ.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Καρδίτσα, προσέφερε
50,00 ευρώ, στη μνήμη του γαμπρού της
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΞΑΡΧΟΥ και του πατέρα της
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ.

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

- Ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ, Αλεξάνδρεια,
προσέφερε
50,00 ευρώ, στη μνήμη της
συζύγου του ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ.

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

- Η κ. ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΔΕΡΗ, Ιωάννινα, προσέφερε
20,00 ευρώ, στη μνήμη του συζύγου της
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

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.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
- Η Τσιμίδου Μαρία (Θεσ/νικη) προσέφερε 100,00
ευρώ στη μνήμη του πατέρα της Ζήση Τσιμίδη.
- Η Άννα και η Παναγιώτα Γκιζάρη (Αλεξάνδρεια)
προσέφεραν 50,00 ευρώ στη μνήμη της
μητέρας τους Σοφίας Γκιζάρη.
- Η Σοφία Εξάρχου και ο Δημήτριος Πρόιος
(Αλεξάνδρεια) προσέφεραν 50,00 ευρώ στη
μνήμη των γονέων τους.
- Η Χρυσούλα Τσιομίδη και ο Δημήτριος
Παπαθεμιστοκλέους (Ξάνθη) προσέφεραν
50,00 ευρώ στη μνήμη του πατέρα τους
Αδαμαντίου Τσιομίδη.
- Ο Ζιούπας Νικόλαος (Πλατύ Ημαθίας)
προσέφερε 20,00 ευρώ στη μνήμη των γονέων
του και συγγενών του.
- Η Ζιούπα - Τερζή Ιουλία (Θέρμη Θεσ/νίκης)
προσέφερε 10,00 ευρώ στη μνήμη των γονέων
της Ιωάννη και Σοφίας Ζιούπα.

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

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Γκαράνης Νικόλαος του Γεωργίου
Λένου Ελπίδα
Μπρουσκέλης Απόστολος
Μπρουσκέλης Χαράλαμπος του Απ.
Μπιζάκης Μιχαήλ του Νικολάου
Ζιούπας Νικόλαος
Καραγιαννοπούλου-Πολύζου Σουλτ.
Κυράτσης Δημήτριος
Κωνσταντινίδης Σπύρος
Λένου Ιωάννα
Μπιδέρης Ιωάννης
Ράπτη Μαριάνθη
Τάτσης Λάμπρος
Τσολάκης Στέργιος
Χρήστου Χρήστος
Βακάρου Άννα
Δρομπουλιανούδη Βασιλική
Εξαρχοπούλου-Παπαδάτου Ιφιγένεια
Καραγιάννης Αθανάσιος
Κασσαβέτης Στέργιος
Καφέτσος Αθανάσιος
Καφέτσου Μίνα
Κοντογιάννη Χρυσούλα
Κοντογιάννης Κων/νος
Κοντογιάννης Μιχάλης
Κουνάβος Δημήτριος του Κων/νου
Λάππας Κων/νος
Λένος Ιωάννης
Μπιδέρη-Τζαφέρη Αναστασία
Μπίρης Δημήτριος
Νούτσος Θεόδωρος
Νούτσου Βαρβάρα
Παππάς Ιωάννης
Ράπτης Γεώργιος
Φιλιππίδης Γεώργιος
Μπέκας Βασίλειος
Μπιδέρης Απόστολος του Χρήστου
Μπιδέρης Πασχάλης του Χρήστου
Ζιούπα-Τερζή Ιουλία
Μπάρκας Αθανάσιος
Ναλμπανίδης Αργύριος
Προδρομίδου Αναστασία
Προδρομίδου Χρυσούλα
Τράμμα-Παπουτσίδου Αναστασία

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 27-9-2012

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Μπρουσκέλης Νικόλαος
Τσιμπικάκης Βασίλειος και Ολυμπία
Μέμος Χρυσόστομος
Ρέμμος Κων/νος
Μαντέλλος Δημήτριος
Ναλμπανίδης Αργύριος

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
+
+
+
+

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

100,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
35,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

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

ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ
á) ÅéóöïñÝò - óõíäñïìÝò
ÊÙÍ/ÍÏÓ ÔÓÉÏÌÉÄÇÓ Éãíáôßïõ
¢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 €

O AΝΑΔΡΟΜΑΡΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Γράφει ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΥΝΑΒΟΣ
Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, λέει το τραγούδι.
Και πραγματικά. Σε ένα δρόμο, είτε πόλης, είτε χωριού είτε
και μικρού οικισμού, πόσα δεν συμβαίνουν. Η ζωή με τις
εκδηλώσεις της πλουτίζει τις δραστηριότητες των ανθρώπων που ζουν σε κάθε δρόμο. Και παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί δρόμοι να έχουν το δικό τους χαρακτήρα, τη
δική τους οντότητα, το δικό τους περιεχόμενο, ανάλογα με
τις πολιτιστικές επιδόσεις και δραστηριότητες των κατοίκων, που διαβιούν εκεί.
Σκοπός, τώρα, της Συντακτικής Επιτροπής με την
έρευνα που ξεκινά είναι να αποκρυπτογραφήσει και να φέρει στο φως, ό,τι κατά καιρούς έχει συμβεί σε κάθε δρόμο
από το βίο των ανθρώπων και από καθετί άλλο.
Αφετηρία για το ξεκίνημα της έρευνας θα είναι ο Πλάτανος και από αυτόν θα αρχίσουμε. Τον
Πλατεία - Πλάτανος - Εκκλησία Αγίου Χαραλάμπους
ΦΩΤΟ: ΣΤ. ΜΠΑΗΝΤΑΣ 2-4-1995
φύτευσε το 1896 ο Νικόλαος Πασχάλης, ο λεγόμενος
Πεταλάς, που ήταν προύχοντας και ενδιαφερόταν για τα
πράγματα του χωριού. Μικρό δεντράκι τότε μεγάλωσε
σιγά - σιγά με τη φρορντίδα της Κοινότητας, που διαμόρφωσε γύρω του και ψηλότερα από το έδαφος μια πλατειούλα με καθίσματα γύρω-γύρω με σανίδια από παλιά καρούτα, δηλ. από κρασοβάρελο, που άνθεξαν πάρα πολλά χρόνια στα χτυπήματα των καιρικών συνθηκών. Τώρα
τα καθίσματα έχουν ανανεωθεί και ο χώρος αυτός. είναι
ένα καλό στέκι, όπου βρίσκουν την ευκαιρία το καλοκαίρι
οι αργόσχολοι να κάθονται και να απολαμβάνουν τη δροσιά στον ίσκιο του πλατάνου και το θέαμα της οργιαστικής
βλάστησης που απλώνεται ολόγυρα.
Στην πραγματικότητα κέντρο του χωριού είναι τώρα ο
πλάτανος και το χειμώνα με τις λιακάδες και το καλοκαίρι
με τις δροσιές. Είναι ξάνοιγμα και χαίρεται κανείς την ποικιλία χωρίς πλήξη.
Την περίοδο των πολεμικών γεγονότων, που συσσώρευσαν πολλές πληγές στο χωριό, γνώρισε και ο πλάτανος πολλές κακοπάθειες με συνέπεια ο κορμός του να κουφιάσει και να χάσει την προηγούμενη του θαλλερή εμφάνιση. Όμως η φύση, που πάντα προστατεύει τα πλάσματα της, του έδωσε τη δυνατότητα να ανανεωθεί. Και νάτος
τώρα χρόνο με το χρόνο και ψηλώνει και φουντώνει και πιο
σφριγηλός δείχνει και θα τον χαίρονται γενεές γενεών και
θα του σιγοψιθυρίζουν: «Γεια σου, χαρά σου πλάτανε, να
ζήσεις χίλια χρόνια,’ πόσες γενιές στον ίσκιο του να δροσιστούν κάθισαν...».
Απέναντι ακριβώς από τον πλάτανο και προς την πλευρά του λιβαδιού αντικρίζουμε τη μεγάλη μας εκκλησιά,
τον Άγιο Χαράλαμπο. Μεγάλη, επιβλητική, στέκει ολόρθη,
λες και θέλει να συναγωνιστεί την απέναντι της Τσουκαρόσια’. Με την πρώτη ματιά νομίζει κανείς ότι καλά κρατιέται.
Όμως η πραγματικότητα είναι τρομερή. Έχει συγκλονιστεί
ολόσωμη από καθίζηση των θεμελίων της. Και θα είχε καταρρεύσει, αν δεν είχε υποστηλωθεί γερά το 1951, που
έγινε μια πρώτη επισκευή. Και έτσι κρατιέται ακόμη όρθια
και ανανεώνει τις ελπίδες
όλων των χωριανών, ότι κάτι θα γίνει για την αναστύλωση της. Χρόνια τώρα γίνονται ενέργειες για να βρεθεί
κάποια πηγή χρηματοδότησης, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Λειτουργεί και η Ερανική Επιτροπή που έχει συγκεντρώσει μερικά χρήματα, τα οποία όμως δεν επαρκούν για την
υποθεμελίωσή της. Ελπίζουμε σε μια γενναιότερη χρηματοδότηση από το πακέτο Ντελόρ. Συνεχίζεται όμως και ο
έρανος και αν κατορθώσουμε να αποσπάσουμε κάποιο σημαντικό κονδύλιο από την Ευρωπαϊκή Ενωση, εντός του
έτους θα ευτυχήσουμε να δούμε την έναρξη των εργασιών
για την επισκευή αυτού του εκκλησιαστικού μνημείου μας,
που αποτελεί τον κρίκο που μας συνδέει με την πατρογονική κληρονομιά μας.
Τα παλιά τα χρόνια, που τα τεχνικά μέσα ήταν πενιχρά
και περιορισμένα, κάθε σημαντικό έργο περιβάλλονταν και
από ένα θρύλο. Ετσι και για την εκκλησία μας πλάσθηκε
και ο σχετικός θρύλος. Για τα έξοδα ανέγερσης της συστρατεύθηκαν όλοι οι χωριανοί και κυρίως οι ταξιδιώτες.
Έτσι συνεισέφεραν στον έρανο οι ταξιδιώτες της Πόλης,
της Θράκης, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και άλλων
περιοχών. Οι της Θράκης και της Πόλης, που ήταν οι περισσότεροι και οι πλουσιότεροι, συνεισέφεραν τα περισσότερα ποσά και επιθυμούσαν η εκκλησία να τιμηθεί στο
όνομα του Αγίου Χαραλάμπους. Και έστειλαν και την εικόνα του Αγίου. Τότε η επικοινωνία γινόταν οδικώς με τα ζώα.
Οταν λοιπόν το καραβάνι των ταξιδιωτών έφτασε στο χωριό, το μουλάρι που έφερνε την εικόνα του Αγίου σταμάτησε σε ένα σημείο και δεν εννοούσε να προχωρήσει παρόλες τις επεμβάσεις των αγωγιατών. Ετρεξαν οι χωριανοί
να βοηθήσουν, αλλά οι προσπάθειες απέβησαν μάταιες.
Το ζώο είχε στυλώσει τα πόδια του και έμεινε σαν «στήλη
άλατος». Τότε οι ιερείς και οι πρόκριτοι έδωσαν την εξήγηση, ότι ήταν θέλημα του Αγίου η εκκλησία να γίνει στο σημείο αυτό. Ετσι και έγινε. Με την ευκαιρία ας αναφέρουμε και το άλλο περιστατικό. Οι εργασίες για την ανέγερση άρχισαν το Μάιο του 1799 και τελείωσαν τον Αύγουστο του 1819. Δηλαδή χρειάστηκαν κάπου είκοσι χρόνια
για να ολοκληρωθεί η εκκλησία, που κόστισε 3540 χρυσές
λίρες Τουρκίας. Οταν όλα είχαν ετοιμαστεί, ορίστηκαν να

γίνουν τα ανοιξιθύρια, δηλ. τα εγκαίνια, στις 10 Σεπτεμβρίου 1819, με την παρουσία και του Μητροπολίτη Ιωαννίνων
Γαβριήλ. Και ενώ όλοι είχαν συγκεντρωθεί στο προαύλιο
και ήταν πολυάνθρωπο τότε το χωριό - αριθμούσε 1845 κατοίκους - οι κάτοικοι χωρισμένοι σε ομάδες άρχισαν να θέτουν ζήτημα ονομασίας της εκκλησίας. Οι ταξιδιώτες της
Θράκης και της Πόλης ήθελαν να τιμηθεί στη μνήμη του
Αγίου Χαραλάμπους, της Θεσσαλίας στη μνήμη των Αγίων Αποστόλων και άλλοι στη μνήμη των Τριών Ιεραρχών.
Τότε ο Μητροπολίτης για να δώσει τέλος στη διένεξη, ζήτησε και του έφερε η επιτροπή τον κατάλογο των εισφορών. Και όταν είδε ότι τα περισσότερα χρήματα τα διέθεσαν οι ταξιδιώτες που είχαν φέρει και την εικόνα του Αγίου
Χαραλάμπους, χωρίς να πει τίποτε, έκαμε τον σταυρό του,
ασπάστηκε την εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους και ψάλλοντας το τροπάριο του Αγίου «Ο στύλος ακλόνητος της εκκλησίας Χριστού...» άνοιξε τη θύρα και μπήκε μέσα. Τότε
και όλοι οι κάτοικοι χωρίς καμιά διαμαρτυρία ακολούθησαν και παρακολούθησαν την τελετή των εγκαινίων.
Αυτά είναι περιστατικά που συνέβησαν την εποχή εκείνη, την τόσο δύσκολη, που όμως οι παλιοί μας οι παππούληδες, χάρη στην αποφασιστικότητα τους, την πίστη τους,
τη σύμπνοια τους και την πειθαρχία τους κατόρθωσαν να
ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να φέρουν εις πέρας αυτό
το μεγάλο έργο που θέρμανε την καρδιά τους και τώρα καλούνται οι απόγονοι τους να το αναστηλώσουν.
Δίπλα από την εκκλησία βρίσκεται το νεκροταφείο, η
τελευταία κατοικία όλων που ζουν στο χωριό. Εκεί κοντά
- κοντά ο ένας με τον άλλον κοιμούνται τον αιώνιο ύπνο
τους. Είτε στη ζωή ήταν οικείοι, ή συγγενείς ή φίλοι, είτε
είχαν διαφορές μεταξύ τους, ή και μίσος ο θάνατος τους
εξίσωσε και τους κατέταξε στη χώρα των μακάρων. Και
μένουν εκεί ήσυχοι χωρίς έγνοιες, χωρίς διαφορές. «Εκεί
ένθα απέδρα πάσα λύπη, πόνος ή στεναγμός.». Η Κοινότητα το φροντίζει και το προσέχει, ώστε η εμφάνιση του να
είναι αντάξια της σημασίας του.
Στην άκρη του νεκροταφείου προς τα κάτω δεξιά, παλιά ήταν ένα μικρό κτίσμα.. Ηταν το καμίνι του Γιάννη Καρακατσούλη. Καλός τεχνίτης δούλευε τα σίδερα και έφτιαχνε διάφορα εργαλεία απαραίτητα στην αγροτική ζωή του
χωριού, κασμάδες, δικέλια, σκαλιστήρια κ.λ.π. Οι κάτοικοι
εκτιμούσαν την τέχνη του Γιάννη, που με φιλότιμη προσπάθεια φρόντιζε να εξυπηρετήσει το χωριό. Από τα χαράματα
έπιανε δουλειά και τα «ταγκ-τουγκ» στο αμόνι ξυπνούσε το
χωριό. Και το φυσερό, που το χειρίζονταν η γυναίκα του,
συνέχεια φυσούσε αέρα στα κάρβουνα, που φλόγιζαν και
έκαναν τα σίδερα μαλακά και εύπλαστα. Και ο Γιάννης, γεροδεμένος και μαύρος από τους καπνούς, τα έπιανε με τη
μακριά τανάλια, που την κρατούσε με το αριστερό χέρι και
με το μεγάλο σφυρί στο δεξί, τα χτυπούσε και τα ξαναχτυπούσε ώσπου έπαιρναν τη μορφή που ήθελε. Αλλά τι περίεργος συνδυασμός! Αυτός που ασχολούνταν με τη φωτιά και το σίδερο, δουλειά σκληρή και μουντζούρα πολλή,
θέρμαινε μέσα του την πιο ευγενική ευαισθησία, την αγάπη στη μουσική. Επαιζε βιολί και πολύ καλό βιολί μάλιστα.
Στο χωριό και στα περίχωρα ήταν περιζήτητος και
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καθώς την εποχή εκείνη το κρασί ήταν άφθονο και
καλό, ο Καρακατσούλης καλούνταν συχνά να δώσει ζωή
στα γλέντια και στις χαρές..Στο ελληνοτουρκικό πόλεμο
του 1912-13 ο Καρακατσούλης, θέλοντας και αυτός να
προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ελευθερία, σκοτώθηκε σε μια σύγκρουση με τους Τούρκους μεταξύ Τσεπέλοβου και Σκαμνε-λίου. Αφησε τρεις κόρες κι έναν γιο, τον
Στέργιο. Από τα κορίτσια τα δύο πέθαναν στη γρίπη του
1917 την ίδια μέρα. Το μεγαλύτερο παντρεύτηκε στη Λάϊστα. Ο Στέργιος σαν έμεινε ορφανός μπήκε στο Ορφανοτροφείο του Γεωργίου Σταύρου στα Γιάννινα. Εκεί τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο και συγχρόνως παρακολούθησε και μουσικά μαθήματα στη μουσική μπάντα του ιδρύματος. Έτσι έμαθε καλά τη μουσική και το βιολί και βγήκε
από το Ορφανοτροφείο βιολιστής καλός, όπως και ο πατέρας του. Κατά τη δεκαετία του πενήντα έφυγε από το χωριό και εγκαταστάθηκε στην Κομοτηνή, όπου και πέθανε
αφήνοντας δύο παιδιά.
Συνεχίζοντας το δρόμο, αριστερά προβάλλει το σπίτι
του Γεωργίου Βασδέκη καινούριο, σύγχρονο, χτίστηκε στα
θεμέλια του παλιού, που το πυρπόλησαν οι Γερμανοί το
1943: Αυτό το παλιό ήταν ενός Παπαστεργίου, που είχε
τρεις κόρες. Τη μία πάντρεψε στο Χρήστο Ζιούπα, με το
παρατσούκλι πλάστας, που ήταν σαμαράς. Αυτός είχε διαμορφώσει στον ανήφορο της Κουστέρας προς τη Λούτσα μερικά πεζούλια, στα οποία έσπερνε βρίζα. Και τώρα η
θέση αυτή λέγεται ακόμη: «Λα σικάρα αλ πλάστα». Και αυτός είχε τρεις-κόρες. Τη μία πάντρεψε στον Παπαπόστολο
Βασδέκη, ο οποίος δημιούργησε σ’ αυτό το σπίτι την οικογένεια δύο γιους και τρεις κόρες. Το πρώτο παιδί της οικογένειας, ο Γιώργος, σπούδασε και έγινε δάσκαλος, υπακούοντας όμως στην εσωτερική πίεση για ανώτερες σπουδές πήρε και το δίπλωμα της Νομικής του πανεπιστημίου Αθηνών. Ο δεύτερος ο Χρυσόστομος, ασχολήθηκε με
αγροτικές εργασίες. Ακραία σπίτια ήταν ένα του Αναστασίου Λούπα και ένα του Ντανίκα. Και τα δύο κάηκαν από
τους Γερμανούς.

