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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

Πάσχα των Ελλήνων!

Πάσχα στο Βρυσοχώρι! Εδώ που η φύση  (φέτος) 
η Μαγιάτικη μας περίμενε.

Μετά του Λαζάρου, η Κυριακή των Βαΐων. Κάπο-
τε που όλα τα χωριά είχανε ιερείς, μοιράζονταν τα Βά-
για και έμπαινε το πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας, 
το πνεύμα των Παθών.

Από το απόγευμα της Μ. Δευτέρας η πένθιμη 
φωνή του καμπαναριού του Αγίου Χαραλάμπους δι-
αλαλεί και καλεί θα συμμετάσχουμε (έστω και νοερά) 
στο ΘΕΣΧΟΥΡΕ.

Μια συνήθεια από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. 
Τα παιδιά μετά τον ήχο της καμπάνας απαγγέλουν 
από το Ειδικό Τετράδιο, ονόματα αγωνιστών, ιδρυ-
τών, ευεργετών και όλων των αρρένων του χωριού 
που κοιμήθηκαν. (Περισ. στο κύριο άρθρο του προ-
ηγ. φύλλου 82 της εφημ.).

Όπως και να το χαρακτηρίσει κανείς, ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΤΗΡΙΟ, ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, οι λέξεις φτωχές δεν αποδί-
δουν το μεγαλείο και την πρωτοτυπία της λατρείας 
αυτού του εθίμου. Τα ονόματα πολλά, μοιράζονται 
στα τρία απογεύματα της Μ. Δευτέρας, Μ. Τρίτης και 
Μ. Τετάρτης. Πάντα πριν βασιλέψει ο ήλιος, πάντα με 
τον ίδιο ρυθμό με μόνο τελετάρχη το γηραιό μας πλά-
τανο και τον ίδιο ήχο της καμπάνας του Αγ. Χαραλά-
μπους!

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Γράφει ο Λ. Τάτσης

Καλό Καλοκαίρι

στο Βρυσοχώρι

Στο αρ. Φύλλου 82 της εφημερίδας μας γράψαμε για 
το πως ιδρύθηκε το χωριό μας στην σημερινή του μορφή, 
στις εκκλησιές του μεγάλες και μικρές, στα άτομα που 
προσήλθαν στον Ιερό Κλήρο και γενικά πως δημιουργή-
θηκε αυτή η αξιέπαινη εκκλησιαστική παράδοση σε αυτό 
το μικρό και απομακρυσμένο χωριό.

Στο σημερινό φύλλο ας ακούσουμε τι έχει να μας πει 
ένας παλιός λευίτης, ο μακαριστός πατήρ Στέργιος Γκα-
ράνης, που διατέλεσε εφημέριος στον ναό της Άγιας Τρι-
άδος στην Κων/πολη, παππούς της αγαπητής μας Χαρί-
κλειας Γκαράνη-Σιώκα, η οποία ευγενώς μας παραχώρη-
σε το πνευματικό αυτό κειμήλιο από τον παππού της για 
να γνωρίσουμε και εμείς οι νεώτεροι Βρυσοχωρίτες την 
πνευματικότητα των προγόνων μας.

Ας τον ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει στον λόγο 
του για την Κυριακή των Απόκρεων.

“ Η φιλόστοργος ημών μήτηρ αγία του Χριστού Εκ-
κλησία δια να μας προετοιμάσει εις τους προκείμενους 
αγώνας της ψυχωφελούς νηστείας και προσευχής, μετά 
την ευαγγελική ανάγνωση των δυο παρελθουσών Κυρι-
ακών, προσπάθησε να διεγείρει εις ημάς συναισθήματα 
εγκαρδίου συντριβής και υιικού θάρρους προς τον Θεόν, 
τον πολυεύσπλαχνο πατέρα, όστις με ανοιχτός αγκά-
λας υποδέχεται τον μετανοούντα αμαρτωλό, αλλά επει-
δή γνωρίζει ότι όλα τα πνευματικά της τέκνα δεν ωφε-
λούνται αμέσως διά του τρόπου τούτου ή ότι υπάρχουσι 
ψυχαί εις τας οποίας έρχεται η κατάνυξις ή ο σωτήριος 

«Το χωριό μας και η 
Εκκλησιαστική του παράδοση

Γράφει ο Γεώργιος Βακάρος  

Συνέχεια στη σελ. 8 Συνέχεια στη σελ. 11

Το καλοκαίρι του 2013 θα μείνει γραμμένο στην 
ιστορία του χωριού μας, αλλά και στη μνήμη όλων 
μας σαν χρονολογία ορόσημο. ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ 
ΞΑΝΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.

Τα τελευταία εβδομήντα (70) και πλέον χρόνια, 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος και αγωνία όλων 
ήταν να αναστηλωθεί ο Άγιος Χαράλαμπος και να 
ξαναλειτουργήσει με ασφάλεια. Με αυτό το όρα-
μα γαλουχήθηκαν, ανδρώθηκαν και έφυγαν γενιές 
και γενιές Βρυσοχωριτών. Η θεμελίωση του Ιερού 
Ναού (βυζαντινού ρυθμού) έγινε το 1799, και οι 
εργασίες ολοκληρώθηκαν το 1819 όταν τοποθε-
τήθηκε και το περίφημο τέμπλο του.

Το όλο έργο στοίχισε τρεις χιλιάδες πεντακόσιες 
σαράντα (3.540) χρυσές λίρες Τουρκίας. Τότε το 
χωριό απαριθμούσε χίλιους οχτακόσιους ογδόντα 
(1880) κατοίκους και υπηρετούσαν έξη (6) ιερείς.

Με πρωτοβουλία των ιερέων και με τους προύχο-
ντες του χωριού πρωτοστάτησαν για την ανέγερση 
του μεγαλοπρεπούς Ιερού Ναού.

Όλα τα χρήματα συγκεντρώθηκαν από εισφορές 
των απανταχού Βρυσοχωριτών και από τα έσοδα 
του Μοναστηριού της Αγίας Τριάδας. Τεράστια 
προσφορά για εκείνη την εποχή (πάντα η αγάπη για 
το χωριό τους οι Βρυσοχωρίτες).

Τα ανοιξιθύρια πραγματοποίησε ο Μητροπο-
λίτης Ιωαννίνων ΓΑΒΡΙΗΛ στις 10 Σεπτεμβρί-
ου 1819. Στο προαύλιο της εκκλησίας υπήρχαν δι-
αφωνίες και φιλονικούσαν ως προς την ονομασία 
του Αγίου από τους ξενιτεμένους Βρυσοχωρίτες οι 
οποίοι είχαν προσφέρει και τα περισσότερα χρήμα-

τα φέρνοντας μαζί τους και κάποια εικόνα Αγίου. 

Τότε ο Μητροπολίτης ζήτησε από την επιτροπή 
που συγκέντρωσε τα χρήματα τον κατάλογο των ει-
σφορών, και διαπιστώνοντας ότι τα περισσότερα 
χρήματα είχαν προσφέρει οι ταξιδιώτες της Θρά-
κης και της Κωνσταντινούπολης (1840 λίρες), έκα-
νε το σταυρό του, ασπάστηκε την εικόνα που κρα-
τούσαν και ψάλλοντας το τροπάριο του Αγίου Χα-
ραλάμπους (Στύλος ακλόνητος της εκκλησίας Χρι-
στού κ.λ.π.) άνοιξε την πόρτα. Η φιλονικεία έληξε 
και όλοι αδελφομένοι μπήκαν στην εκκλησία για τη 
θεία λειτουργία. Για πολλά χρόνια ήταν ο Κεντρικός 
Ναός και όλες οι θείες λειτουργίες και τα μυστήρια 
τελούνταν σε αυτόν.

Όμως με την πάροδο του χρόνου άρχισε να πα-
ρουσιάζει μεγάλα προβλήματα στατικότητας λόγω 
καθιζήσεως του εδάφους, και να εγκαταλείπε-
ται λόγω μεγάλου κόστους για επισκευή. Το 1951 
η Αρχιεπισκοπή πρόσφερε στην κοινότητα εκατό 
(100.000) χιλιάδες δραχμές για διάφορα έργα συ-
ντήρησης πλην όμως δεν ολοκληρώθηκαν. Τοποθε-
τήθηκαν υποστηλώσεις και έτσι δεν κατέρρευσε ο 
Ναός.

Από το 1951 έγιναν αρκετές προσπάθειες για τη 
συγκέντρωση χρημάτων (το επίσημο κράτος πά-
ντα απών) και στις 17 Ιουνίου 1996 με πρωτοβου-
λία της νεοσύστατης εκκλησιαστικής και ερανικής 
επιτροπής και του κοινοτικού συμβουλίου και με 
Δέκα Επτά εκατομ. (17.000.000) δραχ. προϊόν από 
εράνους και εισφορές των απανταχού Βρυσοχωρι-
τών και φίλων ξεκίνησε η πρώτη φάση αναστήλω-

σης του Ιερού Ναού και την Κυριακή 23 Ιουνίου 
τελέσθηκε αγιασμός για την έναρξη των εργασιών. 
Από το 1996 μέχρι σήμερα πρωτόγνωρη  η αγάπη, 
το ενδιαφέρον και η προσφορά των συγχωριανών 
και φίλων. Συγκεντρώθηκαν περίπου τριακόσιες χι-
λιάδες (300.000) δραχμές και με το ενδιαφέρον 
και την αμέριστη συμπαράσταση του Νομάρχη και 
νυν περιφερειάρχη κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΧΡΙΜΑ-
ΝΗ από διάφορα προγράμματα εξασφάλισε χρή-
ματα ύψους περίπου επτακοσίων χιλ. (700.000,00) 
ευρώ και ο Ιερός Ναός, το θρησκευτικό αυτό μνη-
μείο αναστηλώθηκε, έγιναν πάρα πολλές εργασί-
ες και με ασφάλεια πλέον πέρασε στην τελική του 
φάση.

Υπάρχουν αρκετές εργασίες ακόμη να γίνουν, 
(πλακόστρωση δαπέδου εξοπλισμός κλπ), όμως 
παρ’ όλη την οικονομική κρίση, με την ευλογία του 
πανάγαθου θεού, του Αγίου, και την αγάπη όλων 
μας θα συγκεντρώνονται χρήματα και θα συμπλη-
ρωθούν οι ελλείψεις του Ναού. Στη γενιά μας έλα-
χε ο κλήρος. Η ελπίδα και το όραμα όλων για το ση-
μαντικότερο αυτό μνημείο θρησκευτικής και πολιτι-
στικής κληρονομιάς του χωριού μας να γίνει πραγ-
ματικότητα. 

Ο πολιούχος μας Άγιος Χαράλαμπος που μας 
έδωσε τη δύναμη να πετύχουμε πραγματικό άθλο, 
αναστηλώθηκε, ανακαινίστηκε και στις 25 Αυγού-
στου μας περιμένει όλοι μαζί να ξαναλειτουργή-
σει μετά από πολλά χρόνια σε πανηγυρική θεία 
λειτουργία.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
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Γνωστός Γενάρχης της οικογένειας ήταν ο ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΡΕΜΟΣ. Είχε το σπίτι του στην Πλαγιά της Τσιέλας και 
στο Ανατολικό μέρος του σπιτιού του κ. Θύμιου Πουπο-
βίνη. Το σπίτι αυτό εγκαταλείφθηκε από τα εγγόνια του, 
που ή έκτισαν άλλα σπίτια σε κεντρικότερα σημεία του 
χωριού ή έφυγαν στην ξενιτιά.

Από τα μέσα του 19ου αιώνα, πολλές οικογένειες τα-
ξίδεψαν κι εγκαταστάθηκαν σε πόλεις της Θεσσαλίας 
και της Μακεδονίας, χωρίς ποτέ να κόψουν και τους δε-
σμούς με το χωριό. Σήμερα όπου υπάρχει οικογένεια ΡΕ-
ΜΟΥ έχει Βρυσοχωρίτικη καταγωγή, εκτός από το γνω-
στό τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο, που το επίθετό του είναι 
ψευδώνυμο.

Ο Χρήστος Ρέμος είχε δύο παιδιά: τον ΚΩΣΤΑ και το 
ΣΤΕΡΓΙΟ. (Το γενεαλογικό δέντρο του Στέργιου θα γρα-
φεί στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας).

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΧΡ. ΡΕΜΟΣ γεννήθηκε γύρω στο 1830. 
Δεν είναι γνωστό το όνομα της γυναίκας του. Όμως είναι 
γνωστό πως είχε πέντε παιδιά που ήταν: 1) Ο ΧΡΗΣΤΟΣ 
(1861-.......). Το 1920 ο Χρήστος ήταν παντοπώλης στο 
Γιδά. Ο Χρήστος είχε τρία παιδιά. α) Το ΓΕΩΡΓΙΟ β) το 
ΔΗΜΗΤΡΗ και γ) τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.

α) Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1891-1957) παντρεύτηκε τη Βρυσο-
χωρίτισσα ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΥΣΟΥ και μετεγράφη στη Θεσ-
σαλονίκη όπως φαίνεται στο Μητρώο. Όμως ο Γεώργιος 
έζησε στο Αιγίνιο Πιερίας. Εκεί είχε αρτοποιείο, στο οποίο 
δούλεψαν κατά καιρούς αρκετοί Βρυσοχωρίτες. Στο Αιγί-
νιο ζει σήμερα η κόρη του Χαρίκλεια Καρανικόλα και άλ-
λοι απόγονοί του. β) Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1900) παντρεύτηκε 
τη ΜΑΡΙΑ κόρη της Κατρίνως Κουλιού και του Σπύρου 
Πατσιούρα. Το σπίτι του ήταν δίπλα από το σπίτι του Πα-
παθόδωρου και ακριβώς απέναντι από την εξώπορτα του 
σπιτιού των κληρονόμων του Απόστολου Ζήση Γκαράνη. 
Ο Δημήτρης Ρέμος με την οικογένειά του εγκαταστάθηκε 
στη Βέροια. Με τη Μαρία Πατσιούρα απόκτησε μία κόρη 
τη Χαρίκλεια, σύζυγο του Βασίλη Βασιλιδάκη.

Σε δεύτερο γάμο παντρεύτηκε τη Βεροιώτισσα Βασι-
λική Αγγέλη και απόκτησαν το ΧΡΗΣΤΟ και τη ΜΑΡΙΝΑ. 
Ο Χρήστος ζει σήμερα με τα παιδιά του Δημήτρη και Θε-
όδωρο στην Καβάλα.

γ) Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1895.....). Δεν υπάρχει κα-
μία πληροφορία για τον Κωνσταντίνο. 2) Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
(1866......) εγκαταστάθηκε στο Βελεστίνο. Απόκτησε τέσ-
σερα παιδιά α) τη ΧΡΥΣΩ β) τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ γ) το ΓΙΑΝ-
ΝΗ και δ) τη ΣΟΦΙΑ α) Η ΧΡΥΣΩ παντρεύτηκε και εγκα-
ταστάθηκε στην Ευξεινούπολη Βόλου. Απόκτησε έναν γιο 
το Χρήστο που έχασε νωρίς. β) η ΔΕΣΠΟΙΝΑ πέθανε νέα 
χωρίς ν’ αφήσει απογόνους. γ) ο ΓΙΑΝΝΗΣ παντρεύτηκε 
τη Βρυσοχωρίτισσα Αικατερίνη Μπιζακίδου. Εγκαταστά-
θηκαν στο Μεγάλο Μοναστήρι της Λάρισας και εκεί ζού-
νε σήμερα τα παιδιά τους ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ, η 
ΜΑΡΙΚΑ και ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ.

δ) η ΣΟΦΙΑ (1916-2003) παντρεύτηκε τον ΑΝΤΩΝΗ 
ΧΡΗΣΤΟΥ από τα Άρματα της Κόνιτσας κι έζησε το μεγα-
λύτερο μέρος της ζωής στη Σκοτούσα Φαρσάλων. Τα παι-
διά της ΑΝΝΑ και ΧΡΗΣΤΟΣ με τις οικογένειές τους ζού-
νε στη Λάρισα.

3) Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ παντρέυτηκε το ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΡΟΥΣΚΕ-
ΛΗ και απόκτησε δύο παιδιά το ΝΙΚΟ και το ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟ. Η οικογένεια εγκαταστάθηκε στο Αιγίνιο. Σήμερα 
οι απόγονοι του Νίκου ζούνε στη Βέροια, στο Καψοχώρι 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
                 Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΕΜΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Χάϊδω Πέτσιου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΜΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΡΕΜΟΣ
Το γενεαλογικό του δέντρο θα 
γραφεί στο επόμενο φύλλο εφ.

ΚΩΣΤΑΣ ΡΕΜΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
Μαρία Σιάννου  (σελ. 15)

ΧΡΥΣΩ
ΚΟΡΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(1866 -.........)

ΝΙΚΟΣ
Ελένη Παντίση

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Παν. Καρανικόλας

ΜΑΡΙΑ
Θωμάς Κυριακόπουλος

ΧΡΗΣΤΟΣ
Μαρίκα Δέρου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Χρήστος Μπρουσκέλης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1891-1957)
Δέσποινα Ρούσου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(1895 -.....)

ΧΡΗΣΤΟΣ
(1861-........)

Δημήτριος (1900-....)
Μαρία Πατσιούρα
Βασιλική Αγγέλη

ΧΡΥΣΩ
Νίκος Τσιόμος

Γιάννενα 1929. Αριστερά δεύτερη σειρά πρώτος Ευάγγελος Κ. Ρέμος

Συνέχεια στη σελ. 15

ΧΑΪΔΩ
Γιάννης Καρπούζης

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Βασίλης Βασιλιδάκης

ΜΑΡΙΝΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ
Ελένη Παπατσαρούχα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Γιάννης Παπαδόπουλος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πέναθε νέα
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
              Επιμέλεια: Απόστολος Σιαμπίρης

                      Ευθύμιος Πουποβίνης

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

Τ.Κ.ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 

ΚΛΗΡ/ΜΑ ΧΡ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

ΒΡΥΣOΧΩΡΙ 10/6/2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υποτρόφων Μαθητών-Φοιτητών & Μετ/κών Σχολικού 
Έτους 2012-2013

Ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Βρυσοχωρίου σαν Δ. Ε. του 
Κληρ/τος Χρ. Αθανασιάδη Συνέταξε την κατάσταση 
των υποτρόφων Μαθητών- Φοιτητών και Μετ/κών Σχολ. 
Έτους 2012-2013 σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που 
μας υπέβαλαν.

Α Μαθητές Γυμνασίου- Λυκείου

1) Μπάρκας Δημήτριος του Ηλία  Α Λυκείου

2) Μπάρκα Αικατερίνη του Ηλία  Β Γυμνασίου

3) Κιτσαρά Ναταλία   του Ανέστη Γ Λυκείου

4) Κορέτας Απόλλων του Λεωνίδα Γ Λυκείου

Β Φοιτητές - Σπουδαστές ΑΕΙ-ΤΕΙ & Μετ/κά

1) Τσιομίδη Νικολίνα του Κων/νου, ΤΕΙ Ηπείρου

2) Εξαρχοπούλου Αναστασία του Αδαμαντίου, Αρ. Παν/
μιο Θεσσαλονίκης

3) Κουνάβος Αδαμάντιος του Δημητρίου Πανεπιστήμιο 
Θράκης

4) Κουνάβος Μιλτιάδης του Δημητρίου, ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης

5) Ρέμος Βασίλειος του Αναστασίου, Εκπόνηση 
Διδακτορικού, Παιδαγωγικό Ιωαννίνων

Ο Εκπρόσωπος  Απόστολος Σιαμπίρης

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

Τ.Κ.ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 

ΚΛ/MA ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 27/3/2013

ΠΡΟΣ Τον Δήμο Ζαγορίου 

Ασπράγγελοι

Ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Βρυσοχωρίου, σαν 
διαχειριστής του Κληρ/τος Χρ. Αθανασιάδη, σας γνωρίζω 
ότι στις 31/3/2013 λήγει η σύμβαση μίσθωσης ακινήτου 
γραφείου 3ου ορόφου στην Παπαναστασίου 21 στην 
Λάρισα, μεταξύ των μισθωτών ΠΡΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ& ΔΑΥΙΔ 
ΜΩΥΣΗ και του Κληρ/τος Χρ. Αθανασιάδη.

Στο άρθρο 11 του υπάρχοντος συμβολαίου προβλέπεται 
παράταση της σύμβασης εφόσον συμφωνούν εγγράφως 
οι συμβαλλόμενοι.

Οι μισθωτές Πράπας Γεώργιος και Δαβίδ Μωυσής 
με έγγραφο τους στις 27/3/2013 μας γνωρίζουν ότι 
συμφωνούν να παραταθεί η σύμβαση τους για τρία (3) 
ακόμη έτη με την προϋπόθεση να μειωθεί το σημερινό 
μίσθωμα των 211,68  ευρώ σε 190ευρώ πλέον Χαρτοσήμου, 
λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης.

Σαν Εκπρόσωπος λαμβάνοντας υπόψιν το έγγραφο 
και αξιολογώντας την παρούσα Οικονομική κατάσταση 
και την δυσκολία που υπάρχει για να ενοικιαστεί εκ νέου 
το γραφείο, συμφωνώ με το έγγραφο των μισθωτών για 
παράταση της σύμβασης για τρία (3) χρόνια με μίσθωμα 
200ευρώ μαζί με το χαρτόσημο. Μετά από αυτά και 
εφόσον συμφωνείται και εσείς, παρακαλώ να συνταχθεί 
νέα Σύμβαση με έναρξη 1/4/2013 έως 31/3/2016 με τους 
ίδιους όρους του παλαιού πού σας επισυνάπτω. Μετά την 
σύνταξη να σταλεί στους ενδιαφερόμενους για υπογραφή 
και επιστροφή για θεώρηση από την εφορεία Ιωαννίνων.

Συνημμένα»

1) Αντίγραφο παλαιού Συμβολαίου 2) Έγγραφο των 
ενδιαφερομένων

Ο Εκπρόσωπος Απόστολος Σιαμπίρης

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

Τ.Κ.ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 

ΚΛ/ΜΑ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 10/6/2013

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ

Ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Βρυσοχωρίου, σαν διαχ/στής 
του Κληρ/τος Χρ. Αθανασιάδη σας διαβιβάζω την από 17-
5-2013 επιστολή του κ. Τριαντάφυλλου Ιωάννη ενοικιαστή 
Ιατρείου 3ου ορόφου στην Λάρισα Παπαναστασίου 21

Στον κ. Τριαντάφυλλου είχαμε ζητήσει να γίνει εξώδικη 
καταγγελία του συμβολαίου και δεν γνωρίζουμε τι έγινε 
ακόμη.

Ο κ. Τριαντάφυλλου με την πιο πάνω επιστολή του μας 
γνωρίζει ότι θα αποδώσει άμεσα το ακίνητο το αργότερο 
μέχρι 15/6/2013 και μας ζητάει να τύχει σχετικής ρύθμισης 
της οφειλής του σύμφωνα με την επιστολή του.

Συμφωνούμε να γίνει ρύθμιση όπως μας ζητάει, με την 
προϋπόθεση ότι η ρύθμιση να γίνει μέσω του Δικηγόρου 
που είχε αναλάβει την εξώδικη καταγγελία. 

Επίσης πρέπει να συσταθεί επιτροπή από τον Δήμο 
να μεταβεί στην Λάρισα για την παραλαβή του ακινήτου 
και να εξετάσει τυχόν φθορές και καταλογισμό αυτών. 
Μετά την παραλαβή πρέπει άμεσα να γίνει διακήρυξη 
για μίσθωση του ακινήτου για οποιαδήποτε χρήση, με 
σχετικές ανακοινώσεις στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με 
όρους Δημοσίων κτιρίων, προς τούτο σας επισυνάπτω για 
διευκόλυνση παλαιά διακήρυξη από την Κοινότητα καθώς 
και αντίγραφο από το αρχικό συμβόλαιο. Για επικοινωνία 
με τον κ. Τριανταφύλλου στο τηλ. 6980721747.

Συνημμένα

1) Επιστολή ενδιαφερομένου

2) Παλαιά Διακήρυξη

3) Αρχικό συμβόλαιο

Ο Τοπικός Εκπρόσωπος 

Αποστ. Σιαμπίρης

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Τ.Κ.ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 10/6/2013

ΚΛΗΡ/ΜΑ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ

Σχετικά με το αριθ.πρωτ.4716/25-4-2013 δικό σας, που 

αφορά ανανέωση μίσθωσης καταστήματος από την κ. 

Μιχαλοπούλου Ευδοκία συμφωνούμε στην ανανέωση του 

συμβολαίου της για δύο χρόνια με ταυτόχρονη μείωση 

του ενοικίου κατά 20% ήτοι από 1060ευρώ που είναι 

σήμερα σε 860 ευρώ μαζί με το χαρτόσημο και ΟΓΑ. 

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την ανανέωση είναι 

να καταθέσει η κ. Μιχαλοπούλου Ευδοκία δύο ενοίκια ως 

προκαταβολή ή ισόποση εγγυητική επιστολή Τραπέζης.

Ακόμη θα πρέπει να εξοφλήσει τουλάχιστον τα 

οφειλόμενα ενοίκια του έτους 2012 ποσού (6.440,00 

ευρώ) καθώς και τους μήνες του τρέχοντος έτους ποσού 

(6.360,00 ευρώ). 

Σε περίπτωση αδυναμίας μπορεί να γίνει ανάλογη 

έγγραφη δέσμευση για διακανονισμό καταβολής όλων 

των οφειλών της το αργότερο μέχρι τέλους Νοεμβρίου 

2013, σε αντίθετη δε περίπτωση να αποδεσμεύσει το 

ακίνητο με την λήξη της σύμβασης ήτοι 30/6/2013.

Για επικοινωνία με την κ. Μιχαλοπούλου στο τηλ. 2410-

251414.

Ο Εκπρόσωπος 

Αποστ. Σιαμπίρης

    Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχω-
ρίου που εκπροσωπεί τη Διαχειριστική Επιτροπή του 
Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ προσκα-
λεί παλαιούς και νέους υποτρόφους του Κληροδο-
τήματος, τους κατοίκους και φίλους του χωριού, 
στο ετήσιο τακτικό «Ιερατικό Μνημόσυνο» υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής του ευεργέτη ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΑΔΗ που θα γίνει την 3 Αυγούστου 2013 στον 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βρυσοχωρίου.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

    Με πρωτοβουλία των νέων του χωριού μας συ-
γκροτήθηκε ποδοσφαιρική ομάδα και για πρώτη 
φορά θα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα ποδοσφαί-
ρου που διοργανώνεται κάθε χρόνο μεταξύ χωριών 
του Δήμου (Μουντιάλ Ζαγορίου). Το πρόγραμμα για 
την ομάδα μας έχει ως ακολούθως:
Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 Βρυσοχώρι - Καπέσο-

βο ώρα έναρξης 18:15 Γήπεδο Τσεπελόβου
Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013 Άνω Πεδινά - Βρυσοχώρι 

ώρα έναρξης 18:15 Γήπεδο Ασπραγγέλων
Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 Πάπιγκο - Βρυσοχώρι 

ώρα έναρξης 18:15 Γήπεδο Φλαμπουραρίου.
    Είθε η ομάδα μας να κερδίσει τους αγώνες και να 

προκριθεί στον επόμενο γύρο. Μπορούν να λάβουν 
μέρος Βρυσοχωριτόπουλα από όλη την Ελλάδα. Τέ-
τοιες πρωτοβουλίες των νέων μας αξίζουν θερμά 
συγχαρητήρια διότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν 
άλλες κακοτοπιές και προβάλλουν το χωριό μας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα
6979322848

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Πρόεδρος Μ.Ο.Σ.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Την Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 τα μέλη του διοι-
κητικού Συμβουλίου του Συλλόγου παρέδωσε στην 
Περιφέρεια Ηπείρου (γραφείο 128 Κοινωνικής Μέ-
ριμνας) για δεύτερη φορά είδη διατροφής και υγι-
εινής, που συγκέντρωσε από προσφορά συγχωρια-
νών και φίλων για την βοήθεια διαφόρων ιδρυμάτων 
και αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας λόγω οικο-
νομικής κρίσης. Ενόψει εορτών του Πάσχα το Δ.Σ. 
ευχαριστεί θερμά όλους όσους προσέφεραν αυτά 
τα είδη, αποδεικνύοντας ότι το Βρυσοχώρι μπορεί 
και ξέρει να συμπαραστέκεται και να βοηθά τους 
συνανθρώπους του.

Το Δ.Σ. θα συνεχίσει να συγκεντρώνει τρόφιμα 
και είδη υγιεινής και όσοι επιθυμούν να προσφέ-
ρουν να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ. του 
Συλλόγου.
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AΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
                      Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Β Ρ Υ Σ Ο Χ Ω Ρ Ι

26-27-28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
ΚΑΛΑΡΥΤΕΣ - ΣΥΡΡΑΚΟ

Το Δ.Σ. του ΜΟΣ αποφάσισε να πραγματοποιήσει 
ημερήσια εκδρομή στις 15 ή 22 Σεπτεμβρίου 2013 ημέ-
ρα Κυριακή στους Καλαρύτες - Μονή Κηπίνας Συρρά-
κο, με λεωφορείο των ΚΤΕΛ Ιωαννίνων. 

Πρόγραμμα: Κυριακή πρωί 07.00 αναχώρηση από 
ΚΤΕΛ - Καλαρύτες για καφέ. Επίσκεψη στην Μονή Κη-
πίνας και μεσημέρι Συρράκο, βράδυ επιστροφή Γιάν-
νενα.

Τιμή: 10 ευρώ το άτομο. Δηλώσεις συμμετοχής μέ-
χρι 20 Αυγούστου τηλ. κ. Πουποβίνη Ετυθύμιο, πρόε-
δρο: 2653022771 και 6979322848.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και 
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου, προσκαλεί τα 
μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Αυγούστου 2013 
και ώρα 19.00 μ.μ. στα Γραφεία του Συλλόγου στο 
Βρυσοχώρι με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Απολογισμός δραστηριοτήτων απερχόμενου 
Διοικητικού Συμβουλίου

- Συζήτηση Διατύπωση προτάσεων

- Έγκριση πεπραγμένων απερχόμενου Διοικη-
τικού Συμβουλίου

- Αρχαιρεσίες για την εκλογή του Νέου Διοικη-
τικού Συμβουλίου

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και 
των κατοίκων που είχε προγραμματιστεί για τη Δευ-
τέρα 6 Μαΐου 2013 αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας 
και όλα τα θέματα που αφορούσαν την ημερησία δι-
άταξη θα συζητηθούν στην ετήσια τακτική Συνέλευ-
ση.

Η παρουσία όλων των μελών του Συλλόγου είναι 
απαραίτητη για να συζητηθούν ευρύτερα όλα τα θέ-
ματα, να ληφθούν σωστές αποφάσεις και να εκλεγεί 
νέο Δ.Σ. για την τριετία 2013-2016.

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανακοινώ-
νει ότι στις 26,27 και 28 Ιουλίου 2013 θα πραγματο-
ποιηθεί στο Βρυσοχώρι το ετήσιο παραδοσιακό πανη-
γύρι της Αγίας Παρασκευής. Το τριήμερο πρόγραμμα 
του Πανηγυριού έχει ως ακολούθως

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013

Το πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο εξωκλή-
σι της Αγίας Παρασκευής και επισκέψεις στα σπίτια 
του πέρα μαχαλά.

Ώρα 9 μ.μ. έναρξη παραδοσιακού γλεντιού στην 
κεντρική πλατεία με την εμφάνιση του χορευτικού ομί-
λου του χωριού, παρουσιάζοντας αντιπροσωπευτι-
κούς χορούς της Ηπείρου.

Σάββατο 27 Ιουλίου 2013

Το πρωί εορτή του Αγίου Παντελεήμονος, Εκκλη-
σιασμός στο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής. Ώρα 
9μ.μ. Απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων στους επι-
τυχόντες μαθητές στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας κατά 
το Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 που κατάγονται από το 
Βρυσοχώρι.

Κυριακή 28 Ιουλίου 2013

Ομαδική εκδρομή στις μαγευτικές τοποθεσία της 
Μαγούλας και την Μπάλτας και το μεσημέρι υπαίθριο 
γεύμα και παραδοσιακό Βρυσοχωρίτικο γλέντι κάτω 
από τις οξιές και δίπλα από την κρυστάλλινη πηγή της 
Μαγούλας. 

Ο ΜΟΣ, προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους σ’έ-
να ευρύτερο αντάμωμα στο Βρυσοχώρι, για να τονώ-
σουμε το πανηγύρι μας και να απολαύσουμε με γνή-
σιο και αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι με την κομπανία 
του ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ και ΝΙΚΟΥ ΝΟΥΣΗ.

Είναι καιρός να δώσουμε προτεραιότητα στο πα-
νηγύρι, για να γίνει ξανά σημείο αναφοράς και πόλος 
έλξης για τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους.

Η 22η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και 
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου, ανακοινώνει 
ότι η «22η Γιορτή της Πίτας» θα πραγματοποιηθεί το 
Σάββατο 24 Αυγούστου 2013 στην κεντρική πλατεία 
του χωριού. Η «Γιορτή της Πίτας» είναι μια σημαντι-
κή πολιτιστική εκδήλωση του χωριού μας, με ευρύτε-
ρη αποδοχή, αναγνώριση και απήχηση στην περιοχή 
των χωριών του Ζαγορίου, της Λάκας Αώου και του 
Νομού γενικότερα.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

- Από τις 5 το απόγευμα θα συγκεντρωθούν οι πί-
τες στην αίθουσα του Συλλόγου.

- Ώρα έναρξης της εκδήλωσης 8 μ.μ.

- Χαιρετισμοί

- Εμφάνιση χορευτικού ομίλου Συλλόγου.

- Απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων και δώρων 
στις γυναίκες που θα προσφέρουν τις πίτες.

- Αναμνηστικές φωτογραφίες και κλήρωση για την 
τυχερή γυναίκα της βραδιάς.

- Παραδοσιακό βρυσοχωρίτικο γλέντι ως τις πρωι-
νές ώρες.

Οι βρυσοχωρίτισσες νοικοκυρές, στις οποίες εί-
ναι αφιερωμένη η «Γιορτή της Πίτας», καλούνται και 
φέτος να αναδείξουν το ζήλο, το μεράκι, και τη δεξι-
οτεχνία που διαθέτουν, προσφέροντας τις γνωστές 
νόστιμες και ευωδιαστές βρυσοχωρίτικες πίτες. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, προ-
σκαλεί συγχωριανούς και φίλους το Σάββατο 24 Αυ-
γούστου 2013 στο Βρυσοχώρι, για να γευτούν πα-
ραδοσιακές βρυσοχωρίτικες πίτες, να χορέψουν και 
να γλεντήσουν με την κομπανία του ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΤΕ-
ΡΟΥ και ΝΙΚΟΥ ΝΟΥΣΗ. Ευπρόσδεκτες είναι και πί-
τες από νοικοκυρές γειτονικών χωριών και άλλων πε-
ριοχών.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και Ορει-

βατικού Συλλόγου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει παρ’ όλη την οικονομική κρίση που διέρ-
χεται η χώρα και όλοι μας ότι πέρα από τις άλλες εκ-
δηλώσεις του καλοκαιριού θα πραγματοποιηθεί και φέ-
τος για πέμπτη χρονιά «Μουσική βραδιά» με τη συμμε-
τοχή λαϊκής ορχήστρας, μετά τη μεγάλη επιτυχία και 
την ευρύτερη αποδοχή που είχε από χωριανούς, φί-
λους και επισκέπτες η αντίστοιχη εκδήλωση τα προη-
γούμενα χρόνια.

Μια κομπανία νέων παιδιών με επικεφαλή το συγ-
χωριανό μας ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ προσφέρθη-
κε να μας διασκεδάσει δίνοντας μια ξεχωριστή νότα 
στην κοσμική ζωή του χωριού.

Ο Μ.Ο.Σ. προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους το 
Σάββατο 10 Αυγούστου 2013 και ώρα 9 μ.μ. στην Κε-
ντρική Πλατεία του χωριού, για να απόλαυσουμε ένα 
ευχάριστο διασκεδαστικό Αυγουστιάτικο βράδυ, με 
ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια.

Καλή διασκέδαση.

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και 

Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου, ανακοινώνει 
στους φίλους της πεζοπορίας και της ορειβασίας ότι 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα πραγματοποιη-
θούν οι ακόλουθες πορείες – αναβάσεις.

Α’ Σάββατο 10 Αυγούστου 2013

Θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία στο 
μονοπάτι «Γιάννης Τσουμάνης» αφιερωμένη στη μνή-
μη του αδικοχαμένου παλικαριού. Πρόκειται για δια-
δρομή εύκολη και προσιτή σε όλες τις ηλικίες και 
αξίζει να περπατήσει κανείς το γνώριμο μονοπάτι 
προς Τσουκαρόσια και να απολαύσει τη μαγεία του 
Βρυσοχωρίτικου τοπίου και της Λάκκας Αώου.

Β’ Σάββατο 17 Αυγούστου 2013

Πορεία από Βρυσοχώρι, Αγία Παρασκευή, καταρ-
ράκτες Βαλντιαλάσκα, Ακάρπινο, Βρύση Χρύσως.

Διαδρομή εύκολη, προσιτή σε όλες τις ηλικίες. 
Ώρα αναχώρησης από Αγία Παρασκευή 08.00 π.μ.

Ο Μ.Ο.Σ. προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους να 
συμμετέχουν στις παραπάνω πορείες

Για να τιμήσουμε τον αδικοχαμένο νέο ορειβάτη 
και μέλος του Συλλόγου και να γνωρίσουν και οι νέοι 
τις ομορφιές της ορειβασίας και της φύσης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ως εξουσιο-
δοτημένος εκπρόσωπος των κατοίκων του χωριού, προ-
χώρησε και φέτος στην ενοικίαση ιδιόκτητων βοσκότο-
πων που χωρίζονται σε δύο ζώνες με τις ακόλουθες 
προσφορές:

Α. Ενοικίασε την Α’ Ζώνη (Παναγία – Κατούνιστα 
– Πρίσκος κ.λ.π.) στους κτηνοτρόφους ΝΑΣΤΟΥΛΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ από το Κοτσανόπουλο Πρέβεζας και ΤΡΙ-
ΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ από το Ηλιοχώρι, για τη βοσκή 
αιγοπροβάτων αντί μισθώματος 2.000,00 ευρώ. Οι κτη-
νοτρόφοι εγκαταστάθηκαν με τα ποίμνιά τους στη ζώνη 
ενοικιάσεως από αρχές Ιουνίου.

Β. Ενοικίασε την Β’ ζώνη (Σιάνιστα – Μπάλτα – Αλά-
κο κ.λ.π.) στον κτηνοτρόφο ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΗΛΙΑ από την 
Πλακωτή Θεσπρωτίας για τη βοσκή πενήντα (50) αγε-
λάδων από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου αντί μισθώμα-
τος 2.200,00 ευρώ. Ο κτηνοτρόφος εγκαταστάθηκε στη 
ζώνη ενοικιάσεως από αρχές Ιουνίου.

Το Δ.Σ. παρά την οικονομική κρίση και την έλλειψη 
κτηνοτρόφων κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
ενοικιάσει τις παραπάνω ζώνες και να εξασφαλίσει κά-
ποια έσοδα για τις ανάγκες του χωριού. 

Τα χρήματα (σύνολο 4.200,00 ευρώ) θα διατεθούν 
όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και 
των κατοίκων που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Αυγού-
στου 2013 στο Βρυσοχώρι.
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ ΙΚΑ
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                                                                                                                     ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Εδώ και ένα χρόνο δυστυχώς τρία χωριά (Βρυσο-
χώρι – Ηλιοχώρι και Σκαμνέλι) εξυπηρετούνται από 
έναν (1) Ιερέα.
Λόγω καλοκαιριού και πολλών θρησκευτικών εορ-

τών και με τον ζήλο και την καλή διάθεση του Ιερέα 
μας πατέρα Ιωάννη Λεοντάρη, οι Εκκλησιαστικές 
Επιτροπές των ως άνω ενοριών συνέταξαν το ακό-
λουθο πρόγραμμα λειτουργιών έτσι ώστε όλα τα χω-
ριά να εξυπηρετηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
Κυριακή 9-6-2013 Ηλιοχώρι
Πέμπτη 13-6-2013 Σκαμνέλι
Κυριακή 16-6-2013 Βρυσοχώρι
Σάββατο 22-6-2013 Ηλιοχώρι
Κυριακή 23-6-2013 Σκαμνέλι
Δευτέρα 24-6-2013 Αγίου Πνεύματος Βρυσοχώρι
Σάββατο 29-6-2013 Πέτρου και Παύλου Σκαμνέλι

ΙΟΥΛΙΟΣ
Σάββατο 6-7-2013 Ηλιοχώρι ή Σκαμνέλι
Κυριακή 7-7-2013 Ηλιοχώρι ή Σκαμνέλι
Σάββατο 13-7-2013 Βρυσοχώρι
Κυριακή 14-7-2013 Άνω Παναγιά Βρυσοχώρι
Σάββατο 20-7-13 Προφήτη Ηλία Ηλιοχώρι
Κυριακή 21-7-2013 Σκαμνέλι
Παρασκευή 26-7-2013 Αγία Παρασκευή Σκαμνέλι
Παρασκευή 26-7-2013 Αναζήτηση 
Ιερέα Βρυσοχώρι
Σάββατο 27-7-2013 Αγίου Παντελεήμονα 
Βρυσοχώρι
Κυριακή 28-7-2013 Σκαμνέλι

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
Παρασκευή 2-8-2013 Μοναστήρι Αγίας Τριάδας ή 

εξωκκλήσι Αγίου Γεωργίου Βρυσοχώρι
Σάββατο 3-8-2013 Μνημόσυνο ευεργέτη Χρήστου 

Αθανασιάδη Βρυσοχώρι
Κυριακή 4-8-2013 Γυφτόκαμπο
Τρίτη 6-8-2013 Ηλιοχώρι
Κυριακή 11-8-2013 Σκαμνέλι
Πέμπτη 15-8-2013 Κοιμήσεως Θεοτόκου Άνω Πα-

ναγία κοινή θεία λειτουργία Βρυσοχώρι – Ηλιοχώρι
Παρασκευή 16-8-2013 εξωκκλήσι Αγίου Μηνά 

Βρυσοχώρι
Σάββατο 17-8-2013 Ηλιοχώρι
Κυριακή 18-8-2013 εξωκλήσι Αγίου Γεωργίου ή 

Μοναστήρι Αγίας Τριάδος Βρυσοχώρι
Σάββατο 24-8-2013 Σκαμνέλι
Κυριακή 25-8-2013 Θεία Λειτουργία στον Άγιο Χα-

ράλαμπο Βρυσοχώρι.
Είναι γεγονός ότι ο Ιερέας μας καταβάλλει κάθε δυ-

νατή προσπάθεια να εξυπηρετήσει τα τρία χωριά, 
πλην όμως λόγω εκτάκτων περιπτώσεων το πρό-
γραμμα μπορεί να τροποποιηθεί. Παρακαλούνται 
όσοι συγχωριανοί έχουν να πραγματοποιήσουν άλλα 
μυστήρια (μνημόσυνα κλπ) να επικοινωνούν έγκαιρα 
με την Εκκλησιαστική Επιτροπή.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
  Δυστυχώς και φέτος δεν πραγματοποιήθηκε το πανη-

γύρι της Αγίας Τριάδος στο Μοναστήρι. Παρά τον θαυ-
μάσιο καιρό το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας δεν 
κατάφερε να καθαρίσει τον δασικό δρόμο από κατα-
πτώσεις και έτσι η Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθη-
κε στον Άγιο Δημήτριο παρουσία αρκετών συγχωρια-
νών μας.
  Η Εκκλησιαστική Επιτροπή θα προγραμματίσει θεία 

λειτουργία στο Μοναστήρι εντός του καλοκαιριού εφ’ 
όσον ο Δήμος καθαρίσει το δρόμο. Θα παρακαλούσαμε 
τον κ. Δήμαρχο να συντονίζει καλύτερα τον καθαρισμό 
των δασικών και αγροτικών δρόμων, διότι πέραν των δι-
αφυγόντων εσόδων από το πανηγύρι προς την εκκλησία 
βρισκόμαστε ήδη σε καλοκαιρινή περίοδο και ο κίνδυ-
νος πυρκαγιών είναι πολύ μεγάλος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟ 
1 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της ενορίας 
Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου

Ανακοινώνει

Στους απανταχού συγχωριανούς και φί-
λους ενόψει Θείας Λειτουργίας μετά από 
πολλά χρόνια την Κυριακή 25 Αυγούστου 
2013 στον Άγιο Χαράλαμπο:

1. Όσοι επιθυμούν να κάνουν κάποια δω-
ρεά (καντήλια – στασίδια – αναλόγιο κλπ) να 
επικοινωνήσουν με την Εκκλησιαστική Επι-
τροπή.

2. Ορίζει ως εθελοντική προσωπική εργα-
σία την Δευτέρα και την Τρίτη 12 και 13 Αυ-
γούστου για τον ευπρεπισμό της Εκκλησίας 
και του προαύλιου χώρου.

Ευελπιστούμε πως όλοι μας θα ανταποκρι-
θούμε στο ιερό αυτό κάλεσμα.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας Αγίου Χα-

ραλάμπους Βρυσοχωρίου
Ανακοινώνει
στους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους ότι η 

Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων έδωσε εντολή προς όλες 
τις Ενορίες που ανήκουν σε αυτή, να υποβάλλουν 
έως 31 Αυγούστου 2013 καταστάσεις ορθοδόξων οι-
κογενειών, προκειμένου να υποβληθούν στο Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διάθεση ιε-
ρέων λόγω οικονομικής κρίσης.

Κρίνεται πλέον επιβεβλημένο όλοι μας ανεξαρτή-
τως τόπου διαμονής μας να εγγραφούμε στην ενο-
ρία του χωριού μας έτσι ώστε να παρουσιάσουμε ένα 
αξιόλογο ποσοστό πιστών για να μπορούμε να έχου-
με ιερέα έστω με δύο ή και τρία χωριά.

Παρακαλούμε τους απανταχού Βρυσοχωρίτες το 
ταχύτερο δυνατόν να στείλουν κατάσταση μελών οι-
κογενείας τους όπως το υπόδειγμα.

Για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσετε 
με τα εξής μέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής.

1. Ευθύμιο Πουποβίνη Αντιπρόεδρο στα τηλ. 
26510 64927 – 26530 22771 κινητό 6979322848

2. Γεώργιο Βακάρο Γραμματέα τηλ. 26510 36237 
κινητό 6947703861

3. Κωνσταντίνο Χαντόλιο Ταμία τηλ. 26510 38097 
και 26530 22785.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΡΙΤΩΝ

Ανώνυμος από το χωριό μας με δικά του έξο-
δα έκανε την αναπαλαίωση στο τέμπλο του Ιερού 
Ναού Αγίου Νικολάου. Ο εν λόγω ανώνυμος προ-
σφέρει αρκετά στις εκκλησίες του χωριού μας (αφι-
λοκερδώς με την επιδεξιότητα που διαθέτει αυτο-
δίδακτος) με μικροεπεμβάσεις σε τέτοια έργα τέ-
χνης.

Η εκκλησιαστική επιτροπή τον ευχαριστεί θερ-
μά και εύχεται ο πανάγαθος Θεός και οι Άγιοι να 
του χαρίζουν υγεία και οικογενειακή ευτυχία.

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΤΕΜΠΛΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ονομα-
τεπώνυ-
μο αρχη-
γού οικο-
γενείας

Μέλη 
οικογέ-
νειας

Συγγέ-
νεια

Έτος 

γέν-
νη-
σης

Τόπος 
γέννη-

σης

Επάγ-
γελμα

Π.χ. Πο-
λύπλευ-
ρος Γε-
ώργιος 
 

Λουκία

Παύλος

Μαρία 
 

Σύζυγος

Γιος

Θυγατέρα 

 

1950

1953 
1955

1958 
 

Βρυσο-
χώρι

Αλεξάν.

Ιωάνν. 
Άρτα 

Δάσκα-
λος

Οικοκυ-
ρά

Καθηγη-
τής

Δασκά-
λα

Ο Άγιος Χαράλαμπος σας περιμένει
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο προηγούμενο υπ’ αριθ. 82 φύλλο της εφημε-
ρίδας μας αποτύπωσα ορισμένα ήθη και έθιμα του 
χωριού που χάθηκαν και χάνονται στην πορεία του 
χρόνου, υποσχόμενοι πως θα συνεχίσω και σε άλλα 
φύλλα για να τα θυμηθούμε οι παλαιότεροι και οι 
νέοι να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα και την ιστορία 
του χωριού. Νέοι το τονίζω και πάλι. Κλείστε τα αυτιά 
σας στις κακές σειρήνες της εποχής.

Μάθετε και ακολουθήστε την ιστορία της χώρας, 
τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων σας πριν είναι 
αργά για το μέλλον σας και τη χώρα.

Το πανηγύρι στο Μοναστήρι της Αγίας Τριάδος 
εορτάζεται σαράντα εννέα (49) ημέρες μετά το Πά-
σχα, πλην όμως οι πρόγονοί μας το μεταφέρανε την 
επομένη του Αγίου Πνεύματος λόγω μεγάλης θρη-
σκευτικής εορτής και τη μεγαλύτερη συμμετοχή του 
κόσμου.

Την παραμονή πολλοί πιστοί με επικεφαλής τον ιε-
ρέα πηγαίνανε στο Μοναστήρι να προετοιμάσουν το 
χώρο και να κάνουν τον προβλεπόμενο εσπερινό.

Το βράδυ γύρω από τις φωτιές ψήνοντας κοκο-
ρέτσια, μπριζόλες κλπ, καταναλώνοντας άφθονο 
ντόπιο κρασί και τσίπουρο, κέφι και τραγούδι, και 
διηγώντας ιστορίες του Μοναστηρίου και της γύρω 
περιοχής.

Τη νύχτα διανυκτερεύανε στο κελί στον  αχυρώνα 
(σήμερα δεν υπάρχει) και στην ύπαιθρο (θυμάμαι παι-
δάκι ηλικίας 7-8 ετών διανυκτερεύσαμε με την αεί-
μνηστη μητέρα μου μέσα στην εκκλησία με άλλους  
συγχωριανούς ασθενείς, διότι εγώ λέει υπνοβατού-
σα για την ευλογία και θεραπεία μας από την Αγία 
Τριάδα).

Ανήμερα του πανηγυριού ξεκινώντας χαράματα 
για να διανύσουν πεζοπορία δύο και πλέον ωρών από 
τα μονοπάτια της Μπόργιας και της Νεραϊδόβρυσης, 
έφθαναν με τα φορτηγά ζώα και τα εδέσματά τους για 
τη Θεία Λειτουργία. Στο χωριό μένανε μόνον οι ηλικι-
ωμένοι και οι ασθενείς. Κόσμος αρκετός από το χωριό 
(μέχρι και τα κορίτσια της Οικοκυρικής Σχολής με επι-
κεφαλής τις δασκάλες τους) από τα γύρω χωριά και 
κυρίως από το Ελεύθερο και το Παλαιοσέλι.

Ακόμη και οι βοσκοί οδηγούσαν τα κοπάδια στους 
χώρους του Μοναστηρίου για να πάρουν την ευλο-
γία της Αγίας.

Το 1955 εάν δε με απατά η μνήμη μου ο αείμνη-
στος ιερέας παπα-Απόστολος Βασδέκης σε βαθειά 
γεράματα, απαίτησε από το γιο του Χρυσόστομο και 
τον μετέφερε δεμένο καβάλα στο ζώο για να παρα-
στεί στη Θεία Λειτουργία. Το φθινόπωρο απεβίωσε. 

Όλα τελούνταν με σειρά και θρησκευτική ευλά-
βεια. Μετά τη Θεία Λειτουργία και την Παράκληση 
στο πρώτο σιάδι του Μοναστηριού στρώνανε τα πολύ-

χρωμα χειροποίητα κελίμια στα βαθύσκια σιάδια, τα 
δύο καταστήματα του χωριού (Ευαγγέλου και Κων/
νου Γεωργ. Σιαμπίρη, σήμερα το συνεχίζει ο Κώστας 
Ευαγ. Σιαμπίρης) απλώνανε σε πρόχειρους πάγκους 
καραμέλες-μπισκότα κλπ και κυρίως κοκορέτσια - 
ψητά σούβλας, αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά πα-
γωμένα από τα κρύα νερά του ποταμού, και άρχιζε το 
φαγοπότι και το γλέντι καταναλώνοντας άφθονο κρα-
σί και τσίπουρο με τη συνοδεία δημοτικής μουσικής 
(βιολιά και κλαρίνα με τους αδελφούς Γιώργο και 
Τηλέμαχο Αλεξίου από το Ελεύθερο Κονίτσης).

Θυμάμαι τον αείμνηστο καταστηματάρχη Ευάγγε-
λο Γεωργ. Σιαμπίρη σχεδόν μεθυσμένο με τη σούβλα 
ψητό αρνί στους ώμους έπεσε στη φωτιά διαφημίζο-
ντας την μπύρα του «Έλα μπύρα κρίκες». Αργά το 
απόγευμα άρχιζε η επιστροφή για το χωριό ευχόμε-
νοι και του χρόνου πάλι όλοι μαζί και η θεία χάρης της 
Αγίας Τριάδος να μας προστατεύει.

Ένα χρόνο μάλιστα ήταν τέτοιο κέφι που οι προ-
σκυνηταί σταμάτησαν με τα κλαρίνα στη ράχη Μπόρ-
για και στήσανε γλέντι μέχρι το σούρουπο για να 
ακούνε και να διασκεδάσουν αυτοί που είχαν μείνει 
στο χωριό.

Το 1992 ο Μ.Ο.Σ. προσπάθησε και αναβίωσε το 
πανηγύρι συγκεντρώνοντας αρκετό κόσμο (έως 350 
άτομα και μάλιστα το ζεύγος Αθανασίου και Σταθού-
λας Παπαχρήστου από το Ελεύθερο Κονίτσης, βά-
πτισαν το πρώτο τους βλαστάρι τάμα προηγούμε-
νης χρονιάς στην Αγία. Τότε μέχρι και ΙΧ αυτοκίνητα 
έφταναν στο Μοναστήρι.

Τα τελευταία χρόνια πότε οι καιρικές συνθήκες, η 
αδιαφορία των αρμοδίων αρχών (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) για 
τον καθαρισμό του δασικού δρόμου και η οικονομική 
κρίση το πανηγύρι έχει ατονίσει.

Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να το αναβιώσου-
με πιέζοντας τις προϊστάμενες αρχές για το δρόμο.

Η Αγία μας περιμένει για τις ευλογίες της εκεί 
στη Γκρόνιτσα όπου κάποτε ζούσανε καλόγεροι με 
χωράφια, ζώα, μελίσια και νερόμυλο, βοηθώντας 
τους φτωχούς και στην κατοχή και στον εμφύλιο, 
έσωσε τους διερχομένους για την Κόνιτσα από τα 
γύρω χωριά και την πατάτα που παρήγαγαν τα χω-
ράφια της.

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ 
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α
1.   - Βρύση έξω από το χωριό μας.

2.  - Τα είχε 400 (γεν.) - Επίθετο στο Βρυσ. (γεν)

3.  - Κωδ. των ΕΛΤΑ - Παλιά πρωτ. Δ. Γερμανίας  
 (γεν.) - Αρχαίο άρθρο θηλ.

4.  - Κοντινό μας χωριό

5.  - Παιδί του Νώε - Επίχρισμα (με άρθρο)

6.  - Ειδικές φορεσιές (αντισ.) - Δίψηφο σύμφωνο

7.  - Κωμωδία του Αριστοφάνη - Πατημασιά

8.  - Όχι παλιό - Επίθ. στο Βρυσοχώρι (με άρθρο)

9.  - Μάρκα τσιγάρων - Βασίλισσα (αρχ.)

Κ Α Θ Ε Τ Α

1.   - Επίθετο στο Βρυσοχώρι - Μισό ζευγάρι

2.   - Ναοί

3.   - Αιγύπτιος Θεός - Πόθος (αρχ.)

4.   - Ζώο που ζει στο Βρυσοχώρι (αιτ.) 

  - 38 Ελληνικό

5.   - Κυλάει με το ρολόι (με άρθρο)

6.   -...τα κορδόνια - Ξεν.ανδρικό όνομα (αντίστρ.)

7.   - Όχι χλωρός (με άρθρο) 

  - Φωνήεντα ποιότητας

8.   - Έδρα πολεμ. αεροπορίας (αρχ.) - Άφωνα έτη

9.   - Ίδια σύμφωνα - Πουλιά που τρώνε πτώματα

10.  - Μικρό (αρχ., αντίστρ.)

  - Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

11.  - Μαζεύεται στο γάμο  - Χωράφι

12.  - Όμοια φωνήεντα - Έγραψα ...για 20!

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
(Φύλλο εφημερίδας 82)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1.  ΣΙΑΝΙΣΤΑ - ΤΣ
2.  ΚΟΝΤΡΟΥ - ΑΣΤ
3.  ΑΣΤΟ - ΧΡΟΝΙΑ
4.  ΙΛΙΟΝ - ΕΛΗ
5.  ΒΩΜΟΣ - ΑΙΜΙ
6.  ΕΚΑΒΗ - ΒΟΕΣ
7.  ΝΕΝΑ - ΜΟΥΛΤΟ
8.  ΑΑΟ - ΑΠ - ΝΕΑΣ
9.  ΝΣΚ - ΕΡΙΣ
10.  ΓΙ - ΑΙΣΙΟ - ΤΕ
11.  ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΕΤΑ

1.  ΣΚΑΡΒΕΝΑ - ΓΜ
2.  ΙΟΣ - ΩΚΕΑΝΙΑ
3.  ΑΝΤΙΜΑΝΟΣ 
4.  ΝΤΟΛΟΒΑ - ΚΑΝ
5.  ΙΡ - ΙΣΗ - ΙΗ
6.  ΣΟΧΟ - ΜΠΕΣΤ
7.  ΤΥΡΝΑΒΟ - ΡΙΙ
8.  ΙΟΥΝΙΟΣ
9.  ΑΝΕΜΕΛΕΣ
10.  ΤΣΙΛΙΣΤΑ - ΤΟ
11.  ΣΤΑΗ - ΟΣΙΕΣΟ Ανθυπαστυνόμος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΑΣΔΕ-

ΚΗΣ του Αποστόλου και της Ερμιόνης (εγγονός 
των αειμνήστων Χρυσοστόμου και Βασιλικής Βασ-
δέκη) που υπηρετεί στην Αστυνομική Δ/νση του Κιλ-
κίς, μετά από επιτυχείς εξετάσεις εισήχθη στη Σχο-
λή Αξιωματικών Αστυνομίας τμήμα μετεκπαίδευσης 
Μονίμων Ανθυπαστυνόμων (Υ.Ε.Μ.Α.) παράρτημα 
Βέροιας. Μετά το τέλος της τετράμηνης εκπαίδευ-
σής του θα ονομασθεί υπαστυνόμος Β΄.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαί-
ρουν θερμά τον αγαπητό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ και του 
εύχονται και σε ανώτερα.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ

- ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΜΑΣ

- ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

- ΕΝ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ

- Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ

- ΚΟΝΙΤΣΑ

- ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ (Ένωση Ηπειρωτών Ιλίου – Αθηνών)

- Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ENTYΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Ο Δημήτριος Κουνάβος (των αειμνήστων Κων/
νου και της Πόπης Κουνάβου) από τον Ιούνιο του 
2013 δραστηριοποιείται στο κέντρο «ΛΙΘΟΣ» στο 
ΔΙΛΟΦΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ.

Ο Δημήτρης με την εμπειρία του και το θαυμά-
σιο χώρο δημιουργεί ευχάριστο και φιλικό περιβάλ-
λον για να απολαύσει κανείς μέσα από νόστιμους 
και πικάνικους μεζέδες τις επιθυμίες του και ευχά-
ριστες στιγμές.

Ο Μ.Ο.Σ., η Συντακτική Επιτροπή εύχονται 
στον αγαπητό Δημήτρη μέρες υγείας και κερδο-
φόρες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥ ΜΑΣ

Το Μοναστήρι της Αγίας Τριάδος
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Από το 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.

Σχολικό έτος 1968-1969.

Δ/ντής του 1/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Βρυσοχωρίου 
ο κ. Κωνσταντίνος Τάτσης από την Άνω Πέτρα Άρτας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. Μαρία Γεω. Τσιομίδη   Α΄ τάξη

2. Σταματία Νικ. Μπίρη   Α΄ τάξη

3. Δέσποινα Αριστ. Κουνάβου  Β΄ τάξη

4. Απόστολος Γεω. Καραγιαννόπουλος  Β΄ τάξη

5. Αλέκα Μιχ. Σιαμπίρη    Δ΄ τάξη

6. Γεώργιος Ιωάν. Πουποβίνης   Δ΄ τάξη

7. Δανάη Νικο.Κασσαβέτη   Δ΄ τάξη

8. Αθανασία Γεω. Καραγιαννοπούλου Ε΄ τάξη

9. Φρειδερίκη Γεω. Καραγιαννοπούλου Ε΄ τάξη

10. Ιωάννης Γεω. Σιαμπίρης  Ε΄ τάξη

11. Σουλτάνα Ιωάν.Καραγιαννοπούλου Στ΄τάξη

12. Αλκμήνη Νικ. Κασσαβέτη  Στ΄τάξη

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ 
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

                           του ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Τη μεγάλη Παρασκευή φέτος, μετά τη λειτουργία 
του «Επιταφείου ΘΡΗΝΟΥ» κατά τις 7 η ώρα το 
απόγευμα βοήθησαν πολλοί για την καθαριότητα. 
Πιάνουν λοιπόν το κουβούκλιο του επιταφείου ο 
Λάμπρος ΤΑΤΣΗΣ κι ο Αθανάσιος ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 
αλλά στο πέρασμα της εισόδου, λόγου του όγκου 
της ξυλόγλυπτης κατασκευής του, δυσκολεύτηκαν 
λίγο... 

Ιδίως με το ξύλινο φωτιζόμενο Σταυρό στην 
κορυφή των πλευρών της σκέπης του ξυλόγλυπτου.

-Για σταθείτε ρε παιδιά, λέει ο Γιάννης ο 
ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ, αφού ο Σταυρός είναι πρόσθετος... 
Βγάλτε τον για να χωρέσει...!

• • • • •

Στο σπίτι του Δημοσθένη ΝΟΤΗ, το απόγευμα της 
Κυριακής του Πάσχα, λέει ο εξάχρονος μικρανεψιός 
του και συνονόματος Δημοσθένης Ιωάννη ΝΟΤΗΣ:

- Τι να κάνω, θέλω να βρω παιδιά να παίξω..! Τότε 
του λέει η Σουλτάνα, γυναίκα του Τένη.

- Πήγαινε στο σπίτι  της Αριάδνης (του ΜΠΙΡΗ) 
να δεις τον Ανδρέα (εγγονός της Αριάδνης).

- Α! καλά, πολύ καλά τον Ανδρέα τον ξέρω από 
πολλά χρόνια!..

Τότε πετάγεται η Σουλτάνα και του λέει του 
μικρού!..

- Τι λες ορέ Δημοσθένη ο Ανδρέας είναι μόλις 
είκοσι μηνών!..

• • • • •

Ο Αθανάσιος ΚΟΥΝΑΒΟΣ ήταν καλόκαρδος 
άνθρωπος και αγαπούσε τη νεολαία. Τον πείραζε 
πολύ ο Πολυζώης ΒΑΚΑΡΟΣ του Στεργίου και άλλα 
παιδιά. Το Πάσχα του 1969, στην «ΑΝΑΣΤΑΣΗ» 
ήταν όλοι στην εκκλησία. 

Ο Νάσιος κρατούσε μια μεγάλη λαμπάδα στη 
μασχάλη, με την κάφτρα προς τα πίσω. Βάζουν 
οι μάγγες οι νεαροί, το Σώστη το ΜΕΜΟ και του 
ανάβει τη λαμπάδα πριν το «Δεύτε λάβετε ΦΩΣ!!.. 

Τινάζεται ο μπάρμπα-Νάσιος, γυρίζει προς τα 
πίσω, παρακάμπτει το Αδιάφορο και σοβαρό 
Σώστη και κοπανάει τη λαμπάδα στο κεφάλι του 
Ζώη... που κάθονταν με τους άλλους παραπίσω 
κρυφο-γελώντας...!

• • • • •

Κάποιο καλοκαίρι, μεταξύ των ετών 1938-40, 
έγινε φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των 
χωριών Βρυσοχωρίου-Λάϊστας.

Για γήπεδο είχαν τα σιάδια της Άνω-Παναγίας. Για 
κάθετα δοκάρια οι παίκτες κόψανε τέσσερα ξύλα 
και τα στήσανε στις θέσεις των νοητών τερμάτων 
(Γκολ-ποστ).

Για οριζόντια δοκάρια όμως δεν βρίσκανε 
μακριά ξύλα. Πρακτικά μυαλά όμως οι λεβέντες 
της εποχής. Εκεί κοντά ήταν δεμένα μουλάρια 
που έβοσκαν. Βγάλαν λοιπόν τα καπίστριά τους 
και με το σχοινί δηλαδή την τριχιά τους κάνανε τα 
οριζόντια δοκάρια!.. 

Κι ο αγώνας έγινε κανονικά!..

KEΝΤΡΙΣΜΑΤΑ
                   του ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥΑπό τα παλαιά: Να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται 

οι παλαιότεροι
Τα ’μπλεξε η Μάρω με τον Τζώνη

Τα ‘μπλεξε η Μάρω με τον Τζώνη
όπου με το τζιπ την ξεθεώνει
κι όταν μια βραδυά βρεθήκατε μόνοι
είπ’ αυτή κυτώντας το τιμόνι.

Στάσου τζωνάκι μην βάζεις ταχύτητα Τρίτη
γιατί όπως πάμε απόψε δεν φθάνουμε σπίτι
Στάσου τζωνάκι μην κάνεις και καμιά τρέλα
Και αλλοίμονό μας Μαϊντάρλινγκ εάν σπάσει η 

σαμπρέλα.

α! α! α! α! α! α! α! α!
η μηχανή έχει φουντώσει και έχει ανάψει
α! α! α! α! α! α! α! α!
και όπως πάει θα μας κάψει
α! α! α! α! α! α! α! α!
και πως θα πάμε τώρα Τζώνη στην Αθήνα
που σώθηκε όλη η βενζίνα.

Κι ύστερα, από αυτήν την ιστορία
σπίτι η Μάρω γύρισε κυρία
και όταν τ’ όμαθε όλη η ενορία
είχε γίνει πια η αβαρία
Μέσα στην κοιλιά της η Μαρία
ένιωθε τρανή κυκλοφορία
και όπως είχε γίνει πια η αβαρία
έλεγε στον Τζώνη με πικρία.

Ήλθες σαν την άνοιξη και μούφερες
αυτό που λαχταρούσα.
Ήλθες και από τότε πια δεν μούρχονται
τα ρούχα που φορούσα.
Ήλθες και με χόρτασες καβάλα
με το τζιπ που αγαπούσα
Ήλθες και μου χάρισες το παν
και τα λοιπά.

Μα η ζωή σαν σφαίρα που γυρίζει
χίλιες δύο εκπλήξεις μας χαρίζει
φεύγει ο Τζώνης κάποτε κι αρχίζει
δράμα για την Μάρω που δακρύζει
Άρχισ’ η κοιλιά να γουργουρίζει,
κι η μαρίδα όλο την κουρδίζει
κι όπως κάποιο άλλο δράμα αρχίζει
λέει καθώς η δόλια σφουγγαρίζει.

Γιούπι για για, γιούπι γιούπι για
με έχει κάψει η Εγγλέζικη μαγκιά
κι όμως πάντα σαν αναστενάζω
πάντα θα φωνάζω
ντόπιο βρε παιδιά
πάντα θα φωνάζω
ντόπιο βρε παιδιά!

Σχολείο
Ένα πρωί μια μαμά πάει να ξυπνήσει το γιο της.

- Ξύπνα αγόρι μου. Είναι ώρα να πας σχολείο.

- Γιατί, μωρέ μαμά; Δεν θέλω να πάω…

- Πες μου δυο λόγους που δεν θέλεις να πας!

- Τα παιδιά σε με χωνεύουν και οι δάσκαλοι με μισούν. 
Να γιατί!

- Αυτός δεν είναι λόγος να μη θες να πας σχολείο. Έλα, 
σήκω να ετοιμαστείς…

- Πες μου δύο λόγους για να πάω σχολείο.

- Λοιπόν… Ένας λόγος: Είσαι 52 ετών. Κι ο δεύτερος: 
Είσαι ο διευθυντής!

ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
                         του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ 

Παν ότι αν μέλλης ερείν πρότερον επισκόπει τη γνώμη, 
πολλοίς γαρ η γλώττα προτρέχει της διανοίας.

 (Ισοκράτης)

Ερμηνεία: Για ότι πρόκειται να μιλήσεις, προηγουμένως 
να σκεφτείς καλά, γιατί σε πολλούς η γλώσσα τρέχει πιο 
μπροστά από την σκέψη.

Νέος πεφυκώς, πολλά χρηστά μάνθανε.

 (Αρχαίο ρητό)

Ερμηνεία: Όταν είσαι νέος προσπάθησε να μαθαίνεις 
πολλά και ωφέλιμα.

Ανεξέταστον μη κόλαζε ουδένα.

 (Αρχαίο ρητό)

Ερμηνεία: Προτού ανακρίνεις και εξετάσεις με προσοχή, 
να μην καταδικάζεις κανέναν.

Μη κατόκνει μακράν οδόν πορεύεσθαι προς τους 
διδάσκειν τι χρήσιμον επαγγελλομένους.

 (Ισοκράτης)

Ερμηνεία: Μην αποφεύγεις την ταλαιπωρία και τον κόπο 
να πας σε εκείνους τους δασκάλους που μπορούν να σου 
διδάξουν χρήσιμα πράγματα.

Γλώσσα κακή τρίτου προσώπου, έδιωξε γυναίκες 
ενάρετες και εργατικές από τα σπίτια τους και στέρησε 
αυτές από τους κόπους των χεριών τους και τους μόχθους 
τους.

Προσοχή στις κρυφές κακολογίες και ψιθυρισμούς.

 (Σοφία Σειράχ κη’ 15)

Ο μέλλεις πράττειν, μη πρόλεγε. Αποτυχών γαρ 
γελασθήση.

 (Πιττακός)

Ερμηνεία: Αυτό που πρόκειται να κάνεις μην το 
διατυμπανίζεις από πριν. Γιατί αν δεν κατορθώσεις να το 
πραγματοποιήσεις θα γελοιοποιηθείς.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
(Γνωμικά, παροιμίες, αποφθέγματα)

Επιμέλεια: Γ. Κ. ΒΑΚΑΡΟΥ
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Π Α Σ Χ Α  Σ Τ Ο  Β Ρ Υ Σ Ο Χ Ω Ρ Ι

Το πρωί της Μ. Πέμπτης λειτουρ-
γηθήκαμε στον Άγιο Δημήτριο με τον 
εφημέριο π. Ιωάννη Λεοντάρη (με την 
καθιερωμένη Μεταλαβιά).

Μετά τη Λειτουργία το σμάρι των 
παιδιών που «τέλεσε» το «θέσχουρε» με 
το καλαθάκι τους διαβήκανε σ’ όλες τις 
ανοιχτές αυλές των σπιτιών του χωριού 
λέγοντας «ΘΕΣΧΟΥΡΕ». Οι νοικοκυραί-
οι ως ευχαριστώ για την ανάμνηση των 
προσφιλών τους πεθαμένων τους φιλέ-
βουν αυγό και χρήματα.

Το απόγευμα στα Δώδεκα Ευαγγέλια 
ξετυλίγεται το θείο δράμα από τη Σύλ-
ληψη στον κήπο της Γεσθημανής και τη 
Σταύρωση στο Γολγοθά, ένα-ένα σαν 
σβήνονται τα κεράκια μπροστά στην 
Ωραία Πύλη.

«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου». Το 
βράδυ το νυχτέρι του Χριστού ξενύχτι 
προσφιλούς προσώπου!

Μεγ. Παρασκευή πρωί η Αποκαθή-
λωση, ο έντονος, συνεχής, πένθιμος 
ήχος της καμπάνας του Αγίου Δημητρί-
ου. Έξω στην αυλή οι γυναίκες, πιστές 
στο ιερό έθιμο, στολίζουνε τον Επιτά-
φιο, με τέχνη και ευλάβεια με λογής-
λογής λουλούδια που ταιριάζουνε στο 
άχραντο σώμα του Χριστού.

Το απόγευμα η Ακολουθία του Επι-
ταφίου με τα δοξαστικά, μοιρολόγια κα-
τανυκτικά εγκώμια προς τον Ιησού.

Η ζωή εν τάφω... Άξιον εστί... Αι γε-
νεαί πάσαι... με τη μεγαλύτερη τελε-
τουργική οδύνη της χαροκαμένης Μά-
νας-Παναγίας (Ω γλυκί μου έαρ...).

Η περιφορά του Επιταφίου με τρεις 
ενδιάμεσες στάσεις για τις δέουσες δε-
ήσεις...

Το Μ. Σάββατο όπως πάντα με συνε-
παίρνει αυτή η αλλοπρόσαλλη εναλλαγή 
αναμονής και βιασύνης μέχρι ν’ ακου-
στεί το βράδυ η Αναστάσιμη καμπάνα. 
Γέμισε ο Αη-Δημήτρης από χαρμόσυ-
να πρόσωπα μεγάλων αλλά και πολλών 
μικρών παιδιών, σαν έφεξε ολόλαμπρα 

ο ιερέας με το «Δεύτε λάβετε φως...» 
Αντιλάλησε η αυλή-η ανοιξιάτικη βρα-
διά από «χρόνια πολλά» από καρδιάς, 
από Αγάπης. Εκείνη την ώρα, ένιωσα 
την ανάγκη (όπως και όλοι οι χωριανοί 
πιστεύω) να ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ τον π. 
Ιωάννη Λεοντάρη που πάλεψε πραγμα-
τικά (με το χρόνο) να ιερουργήσει τις 
άγιες Αυτές ημέρες και στις Τρεις Ενο-
ρίες του (Σκαμνέλι, Ηλιοχώρι και Βρυ-
σοχώρι). «Τον ευλογούντα και αγιάζο-
ντα ημάς Κύριε φύλατε». Τέτοιες άγιες 
μέρες μετράς τους απόντες που μας 
λείψανε, αυτούς που αγαπήσαμε! Με-
τράμε και τους παρόντες στο χωριό που 
φέτος γιόρτασαν εδώ το Πάσχα.

Είδαμε τη Χαϊδω Χαρ. Μπρουσκέλη 
με την κόρη της Βάσω το γαμπρό της 
Γιάννη Σκαλινό και την εγγονή της Ελέ-
νη.

Μετά από χρόνια ο Αθαν. Καραγιάν-
νης οικογ. με τον γαμπρό του Κώστα.

Ο Μιχάλης Κολλιός οικογ.
Η Κολλιού Δέσποινα του Νικ.
Ο Θάνος ο Κυρίτσης οικογ. μαζί με 

την Χαρίκλεια και Γεώργιο Σιώκα.
Τη Δεύτερη μέρα του Πάσχα σα να 

‘χε τάμα, διάβηκε από το Βρυσοχώρι η 
Χάϊδω Αντ. Πασχάλη με το σύζυγό της 
Αργύρη και τα παιδιά τους.

Για την ιστορία τα παιδιά που συμ-
μετείχαν στο «ΘΕΣΧΟΥΡΕ» ήταν: Δη-
μήτρης & Αικατερίνη Μπάρκα, Λεω-
νέλα Βούρβου, Αλκμήνη Βακάρου, 
Εβελίνα Γκόγκου, Μαρία Αν. Τσιομί-
δη, Κατερίνα Πεπόνη, Νικόλαος Μπί-
ρης, Γιάννης Πεπόνης, Θωμάς Πεπό-
νης, Αδαμάντιος Τσιομίδης και Δημο-
σθένης Νότης.

Ακόμα οι γυναίκες που συμμετείχαν 
στο στόλισμα του Επιταφίου ήταν: Ελι-
σάβετ Σιαμπίρη, Λεονέλα Βούρβου, 
Ευανθία Καραγιαννοπούλου, Αλκμή-
νη Βακάρου, Χάϊδω Πουποβίνη, Στέλ-
λα Τάτση, Αλέκα Βακάρου, Δέσποινα 
Μπάρκα, Μαρία Πουποβίνη, Κατερίνα 
Μπάρκα, Ελισάβετ Μισαηλίδη, Κατερί-
να Πεπόνη.

Συνέχεια από τη σελ. 1
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΜΟΣ 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ

Για άλλη μια χρονιά οι Βρυσοχωρίτες «απέδρα-
σαν»... Πιστοί οι περισσότεροι στην ετήσια εκδρο-
μή του Συλλόγου -που έχει πλέον γίνει θεσμός- ξε-
κίνησαν το πρωί της 19ης Μαΐου, για τον όμορφο 
Θεσσαλικό κάμπο.

Στην Καλαμπάκα, μετά την άφιξη από τα Ιωάν-
νινα, ο πρωϊνός καφές και η βόλτα έδωσε σε όλους 
τη δυνατότητα να απολαύσουν τη μικρή αυτή αλλά 
όμορφη πόλη.

Εκεί συναντήσαμε τον κ. Αχιλλέα και την κ. Κα-
τερίνα Σιάχου-Πάντου (Η κ. Κατερίνα με ρίζες Βρυ-
σοχωρίτικες) οι οποίοι στο δρόμο μας για την επι-
κείμενη επίσκεψη στα μοναστήρια, στα Μετέωρα 
μας ενημέρωναν για την ιστορία και τη δημιουργία 
των μοναστηριών πάνω σε αυτούς τους τεράστι-
ους σκοτεινόχρωμους βράχους. Το σύμπλεγμα των 
τεράστιων αυτών βράχων δημιούργησε σε όλους 
ανεξαιρέτως τον θαυμασμό για την δημιουργία του 
γεωλογικού αυτού τοπίου.

Η επίσκεψή μας στις μονές Αγίου Στεφάνου 
καθώς και στο μοναστήρι «Μεγάλο Μετέωρο» (ή 
αλλιώς μονή «Μεταμόρφωσης του Σωτήρος), δεν 
άφησαν κανέναν ασυγκίνητο. Με την άψογη ξενά-
γηση του κ. Αχιλλέα και της κας Κατερίνας Σιά-
χου-Πάντου ενημερωθήκαμε για την ιστορία του 
κάθε μοναστηριού, καθώς και για τον τρόπο ζωής 
των μοναχών. Η ενημέρωσή μας όμως δεν περιορί-
στηκε μόνο για τα μοναστήρια που επισκεφτήκαμε, 
αλλά και για την ιστορία της γύρω περιοχής.

Ιδιαίτερη έκπληξη έκανε σε όλους μας η αέ-
ναη προσπάθεια των μοναχών να βελτιώσουν και 
να εξελίξουν τις εγκαταστάσεις των μοναστηριών, 
χωρίς ωστόσο να παρεμβαίνουν αρνητικά στο αρχι-
κό παραδοσιακό πρότυπο δημιουργίας τους. Αξίζει 
να αναφέρουμε πως όλες οι γυναίκες επισκέπτρι-
ες που έμπαιναν στα μοναστήρια και φορούσαν πα-
ντελόνι, προμηθεύονταν μια φούστα-ποδιά που πα-
ρείχε κάθε μονή στην είσοδό του, για να κυκλοφο-
ρήσουν μέσα σ’ αυτό.

Αφήνοντας τα Μετέωρα, με τις ωραιότερες 
εντυπώσεις, ξεκινήσαμε για τα όμορφα Τρίκαλα. 
Μια βόλτα, μετά το μεσημεριανό γεύμα στα φιλό-
ξενα Τρίκαλα, δίπλα στο ποτάμι, στην πλατεία της 
πόλης και στους πεζόδρομους μας έδωσε την αί-
σθηση της ζωντάνιας που είχε η πόλη. Το δροσε-
ρό ποτάμι σε ξεκούραζε από το ζεστό κλίμα της πε-
ριοχής.

Παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής για Γιάν-
νενα ήταν απαραίτητη θαρρώ μια επίσκεψη στους 
ομοίους ημών βλάχους. Στο Μέτσοβο, λοιπόν, ένας 
απογευματινός καφές ήταν ανάσα ξεκούρασης και 
χαλάρωσης από μια μέρα γεμάτη τόσο σε πληρο-
φορίες όσο και σε θέαμα.

Αξίζει να αναφερθώ ότι πολύ σημαντική κατά τη 
διάρκεια της εκδρομής ήταν η ενημέρωση για κάθε 
μέρος που επισκεφθήκαμε από τον κ. Τάτση Λά-
μπρο. Ενημερωμένος και εφοδιασμένος με τις απα-
ραίτητες πληροφορίες μας τροφοδοτούσε με γνώ-
σεις τόσο για το όνομα της κάθε περιοχής όσο και 
για την ιστορία και τα ήθη και τα έθιμα του κάθε μέ-
ρους.

Ήταν αναμφισβήτητα μια εκδρομή που πρόσφε-
ρε όχι μόνο ψυχαγωγία αλλά και ενημέρωση για τα 
όσα είδαμε και ακούσαμε. Αξίζει να συγχαρούμε 
το Δ.Σ. του ΜΟΣ που παρά τους δύσκολους και-
ρούς δημιούργησε και υλοποίησε μια τέτοια εκδρο-
μή.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ

Ο ΜΟΣ ευχαριστεί ολόψυχα τον οδηγό Ιωάννη 
Παππά και τους Αχιλλέα και Κατερίνα Σιάχου για-
τί έκαναν την εκδρομή μας υπέροχη.

«Βρυσοχωρίτες...
 ταξιδεύουν παντού»

ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ
1. Πουποβίνης Ευθύμιος
2. Πουποβίνη Χαϊδούλα
3. Τάτσης Λάμπρος
4. Τάτση Στέλλα
5. Τάτσης Γεώργιος
6. Τσιομίδης Κων/νος
7. Τσιομίδου Σταυρούλα του Κων/
νου
8. Γεωργοπούλου - Οικονόμου 
Ευτυχία
9. Παπά-Κασσαβέτη Ευαγγελία
10. Κασσαβέτη Σπυριδούλα
11. Μπίρη Ελευθερία
12. Παπαδοπούλου-Μπίρη 
Σταματία
13. Κουνάβου Ουρανία
14. Κοσμά Αικατερίνη (συμπεθ.
Κουνάβου Ουρανίας)

15. Μπλήντα Βαρβάρα
16. Δράκου - Μπλήντα Χρύσα
17. Δράκου Ζωίτσα
18. Μισαηλίδη - Μπλήντα 
Δέσποινα
19. Μισαηλίδη Ελισάβετ
20. Γιώτη Πόπη (φίλη Μπλήντα 
Δέσποινας)
21. Βακάρου Αλκμήνη
22. Καπράντζιου Άννα
23. Μπάρκα-Σιαμπίρη Δέσποινα
24. Μπάρκα Αικατερίνη του Ηλία
25. Βακάρου Χρυσάνθη
26. Καραγιαννοπούλου-
Δρομπολιανούδη Βάσω
27. Καραγιαννοπούλου - Μπάρκα 
Ευανθία
28. Κασσαβέτη Χαρίκλεια
29. Βούρβου Χριστίνα

30. Βούρβου Νικολίνα

31. Τσουμάνης Αστέριος

32. Τσουμάνη Σταματία

33. Νότης Δημοσθένης

34. Νότη Σουλτάνα

35. Καραγιαννόπουλος Αθανάσιος

36. Καραγιαννοπούλου 
Περσεφώνη

37. Τσιομίδου Ευτέρπη

38. Δημητράκη Αντωνία

39. Παντίσης Ιωάννης

40. Ρήμα Χρυσαυγή

41. Σιαμπίρη Σταματία του 
Ευαγγέλου
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες δρόμου μεσαίων και 

μεγάλων αποστάσεων Χειμώνα – Άνοιξης 2013 με 

συμμετοχές Βρυσοχωριτών δρομέων σε πολλούς 

από αυτούς. Συγκεκριμένα οι αγώνες αναλυτικά 

και οι Βρυσοχωρίτες που συμμετείχαν σε αυτούς 

είναι οι εξής:

1. Ιωάννινα 17-2-2013. Μπιζάνιος δρόμος (11,3 
χλμ)

Βασδέκης Απόστολος, Καπράντζιος Αδαμάντιος, 
Ρέμος Βασίλειος

2. Δίον Πιερίας 3-3-2013. 4ος Ημιμαραθώνιος 
Δίον (21,1 χλμ) Βασδέκης Απόστολος

3. Μιλάνο 7-4-2013. 13ος Μαραθώνιος Μιλάνου 
(42,2 χλμ) Βασδέκης Απόστολος

4. Τρίκαλα 7-4-2013. 6ος Ημιμαραθώνιος Θ. 
Σταμόπουλος (21,1 χλμ) Καπράντζιος Αδαμάντιος

5. Θεσσαλονίκη 21-4-2013. 8ος Μαραθώνιος 
Μέγας Αλέξανδρος (42,2χλμ, 10 χλμ, 5 χλμ) 
Βασδέκης Απόστολος στον αγώνα 10 χλμ

6. Ιωάννινα 19-5-2013 RON GREECE (10 χλμ, 
5 χλμ) Βασδέκης Απόστολος και Καπράντζιος 
Αδαμάντιος στον αγώνα 10 χλμ

7. Καστοριά 26-5-2013 RUN GREECE (21,1χλμ, 
10χλμ, 5χλμ) Βασδέκης Απόστολος και Καπράντζιος 
Αδαμάντιος στον ημιμαραθώνιο (21,1 χλμ).

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ

Συμμετοχές Βρυσοχωριτών 
σε αγώνες δρόμου

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2013 ο 

13ος Μαραθώνιος Μιλάνου με χιλιάδες αθλητές 

από όλο τον κόσμο. Στον αγώνα συμμετείχε και 

ο συγχωριανός μας Απόστολος Βασδέκης του 

Γεωργίου, ο οποίος μαζί με άλλους επτά αθλητές 

εκπροσώπησαν επάξια τον Σύλλογο Δρομέων 

Ιωαννίνων, αφού κατάφεραν όλοι να τερματίσουν, 

τρέχοντας με επιτυχία την απόσταση των 42,2 χλμ. 

Τον αγώνα παρακολούθησαν και οι συγχωριανές 

μας Ευανθία Βασδέκη και Χαρίκλεια Κασσαβέτη 

που συμμετείχαν στην εκδρομή του Συλλόγου 

Δρομέων Ιωαννίνων στο Μιλάνο.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ

φόβος δια των εκπληκτικών διηγήσεων, δια τού-
το σήμερον με την φοβέραν περιγραφή της παγκοσμί-
ου και αδεκάστου κρίσεως, η μήτηρ ημών Εκκλησία θέ-
λει να εννοήσουμε τι πρέπει να περιμένει ο αμετανό-
ητος και σκληροκάρδιος αμαρτωλός όταν ο παντοδύ-
ναμος και δικαιοκριτής Θεός, εξαντλήσας όλα τα μέσα 
της μακροθυμίας και της φιλανθρωπίας φάνει τελευταί-
ον, με τα φοβερά και τρομερά αυτού δικαιώματα, κριτής 
απροσωπόληπτος του τε ορατού και αόρατου κόσμου.

Αλλά άραγε η παγκόσμιος αυτή κρίσις είναι ανα-
γκαία και διότι και πότε θα γίνει; Ίσως ταύτα με ερω-
τήσει ο ταλαίπωρος αμαρτωλός, όστις δεν θέλει να ξυ-
πνήσει από τον πνευματικόν αυτού λήθαργων. Αλλά ας 
προσέξαμε και ημείς εις τας ερωτήσεις ταύτας, δια να 
καταλάβομεν τον σκοπόν της Εκκλησίας, ήτις διέταξαν 
την σημερινήν ανάγνωσιν της ευαγγελικής περικοπής.

Ότι αναμφιβόλως θα γίνει η τελευταία κρίσις και 
ανταπόδοσης το μαρτυρεί ο Λόγος του Θεού. Οι θειοι 
απόστολοι πολλάκις ειπόν περί της μελλούσης κρίσε-
ως προς σοφρωνισμόν των αμετανόητων αμαρτωλών, 
βεβαιούντες ότι “τους πάντας ημάς φανερωθήναι δει 
έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ίνα κομίσητε έκα-
στος τα δια του σώματος, προς α έπραξεν, είτε αγαθόν 
είτε κακόν” και ότι “ Ιδού έρχεται ο Κύριος εν μυριάδαις 
αγίαις Αυτού, ποιήσαι κρίσιν, κατά πάντων και ελέγξαι 
πάντας τους ασεβείς περί πάντων των έργων ασέβει-
ας αυτών, ων ησέβησαν και περί πάντων των σκληρών 
ων ελάλησαν κατ’ αυτού αμαρτωλοί ασεβείς” Αλλά και 
αν δεν έχομεν τοιαύτας αναντήριτους μαρτυρίας  της 
αγίας γραφής, έπρεπε να μας καταπείσει η έννοια της 
θειας δικαιοσύνης, ότι αναποφεύκτως θα έλθει ένας 
καιρός, κατά τον οποίον “ τα μεν κρυπτά του σκότους 
θα φωτισθώσιν, αι δε βουλαί των αμαρτωλών θα φανε-
ρωθώσι έμπροσθεν των αγγέλων και των ανθρώπων” . 
Ναι το απαιτεί η θεια δικαιοσύνη, επειδή άλλως ο θρίαμ-
βος του αμαρτωλού εις την παρούσα ζωήν θα εσκανδά-
λιζε τον δίκαιον, εάν ο δικαιοκριτής Θεός δεν υπέσχετο 
τον καιρόν καθ’ ον ο θρίαμβος ούτος ,δια με τον αμαρ-
τωλόν θα γίνει θλίψις και καταισχύνη, δια δε τον δίκαιον 
χαράν και παρηγοριά και έπαινος. Αλλά το απαιτεί και η 
θεια φιλανθρωπία και ευσπλαχνία, διότι κατ’ άλλον τρό-
πον οι αγωνισταί της ευσεβείας και της αρετής ήθελον 
απελπισθεί και αποκάμει.

Και λοιπόν τρέμε και φρίξον, ότι ο άφρων παραβά-
της των εντολών του Κυρίου, όστις συχνά αναπαύεται 
εις τους ανόητους τούτους λόγους “ φάγομεν πιώμεν 
αύριον γαρ αποθνήσκωμεν”. Βεβαίως και θα αποθά-
νωμεν, αλλά και θα σταθώμεν εις κρίσιν φοβεράν και 
απροσωπόληπτον. Αλλοίμονον εις εκείνους όσοι μείνω-
σιν αμετανόητοι. Τα βουνά και τας πέτρας θα προσκα-
λούν εις βοήθειαν οι απελπισμένοι αμαρτωλοί λέγοντες 
“πέσατε εφ ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του 
καθήμενου επί του Θρόνου, και από της οργής του Αρ-
νιού, ότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής Αυτού και 
τις δύναται σταθήναι” Αλλά απαντήσις εις τας παρακλή-
σεις, τους αναστεναγμούς και τους θρήνους των αμετα-
νόητων αμαρτωλών θα είναι αυτή η φωνή του Θεού “Πο-
ρεύεσθε απ εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον 
το ητοιμασμένω τω Διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού”.

Υμείς δε οι ευλαβείς και ενάρετοι χριστιανοί, οι ακρι-
βώς εκτελείτε τας εντολάς του Θεού και σέβεσθε της 
αγιας Αυτου Εκκλησιας τα παραγγελματα, εχετε θαρ-
ρος και σταθειτε ακλονητοι εις την μακαριαν υμων ελπι-
δα. Σας μακαριζω και σας ζηλευω, διοτι εις την ημεραν 
εκεινη της παγκοσμιου κρισεως, εμπροσθεν του Ουρα-
νου και της Γης, θα ακουσετε απο το στομα του παντο-
δυναμου Θεου την πανεφροσυνον ταυτην προσκλησιν 
“ Δευτε οι ευλογημενοι του Πατρος μου κληρονομησα-
τε την ητοιμασμενην ημιν βασιλειαν απο καταβολης κο-
σμου”

Τοιουτοτροπως αγαπητοι μου αδελφοι θα γινει και 
πρεπει να γινει η μελλουσα κρισις ολων των ανθρωπι-
νων γενεων. Ταυτην ηδη προ πολλου επιθυμουσιν και 
ζητουσιν αι ψυχαι των εσφαγιασμενων δια τον λογον 
του Θεου και δια των μαρτυριων και εκραζον μεγαλη τη 
φωνη λεγοντες “ εως ποτε ο Δεσποτης ο Αγιος ο αληθι-
νος ου κρινεις και εκδικησεις το αιμα ημων  απο των κα-
τοικουντων επι της γης ;”

Αλλα διατι αργει και δεν ερχεται η επιθυμητη ταυτη 
ημερα της δικαιας κρισις ισως ερωτα ο δικαιος, βλεπων 
με πονον ψυχης τον θριαμβον της ασεβειας, της ηθικης 
διαφθορας και της αλλης παρανομιας ; Εως ποτε Δε-
σποτα Αγιε και Αληθινε δεν κρινεις και δεν εκδικεισε τας 
θλιψεις και τα δακρυα μας, τους καταδιωγμους και τους 
εμπαιγμους της κακιας και της κακολογιας των ζωντων 
επι της γης ; Αλλα ας μην ταρασσεται η καρδια σας, ω 
φιλοι του Σωτηρος Χριστουκαι της αγιας Αυτου πιστε-
ως  ατρομητοι υπερασπισται “ ου βραδυνει Κυριος της 
επαγγελιας ως τινες βραδυτητα ηγουνται, αλλα μακρο-
θυμει εις υμας, μη βουλομενος τινας απολεσθαι αλλα 
παντας εις μετανοιαν χωρησαι”.  Ο Κυριος και Θεος 
ημων ειναι τοσο ελεημων και μακροθυμος, ωστε μαλλον 
προτιμα να αναβαλλει εις τινα καιρον, την πληρη και ιε-
ραν ανταμοιβη του δικαιου, παρα να επιταχυνει την αιω-
νιον κολασιν του αμαρτωλου, παρα του οποιου περιμε-
νε ακομα την μετανοιαν.

Αλλα ποτε τελος παντων θα πληρωθει το μετρον της 
θειας Του μακροθυμιας; Αναμφιβολως τοτε, οποταν δεν 
υπαρχει πλεον ουδεμιαν ελπις μετανοιας και διορθω-
σεως. Οταν η ασεβεια και των ηθων εξαχρειωσις τοσο 
θα κυριευσει τον κοσμον , ωστε οι κεραυνοι του ουρα-
νου δεν θα δυνηθωσι να ξυπνηησουσι τους αμαρτωλους 
απο τον βαθυ υπνον της αμαρτιας.Φοβερος και ολεθρι-
ος εκεινος ο χρονος. Και τοιουτος χρονος πραγματικα 
θα υπαρξει πριν ελθει το τελος του κοσμου. 

Ιδου τινα απο τα σημεια τα οποια προειπεν ο Κυρι-
ος ημων. “ εγερθησετε εθνος επι εθνος και βασιλεια επι 
βασιλειαν και εσονται λιμοι και σεισμοι κατα τοπους πα-
ντα δε ταυτα αρχη ωδυνων”

Αλλα ποθεν θα προελθει  αυτη η διαμαχη μεταξυ 
των εθνων και των ανθρωπων ; “ πολλοι ψευδοπροφη-
ται εγερθησονται και πλανησουσι πολλους και δια το 
πληθυνθηναι την ανομιαν ψυγησεται η αγαπη των πολ-
λων” Και αιτια τουτων θα ειναι το πληθος των ψευδοδι-
δασκαλων , οιτινες θα εξαπλωσουσι πανταχου την ασε-
βειαν και την ανομιαν της οποιας αποτελεσμα θα ειναι 
η ελλειψης αγαπης και η διαρρυξις ολων των κοινονι-
κων και οικογενειακων δεσμων, και εριδες και πολεμοι.  
Η δε καταρροη του ηθικου κοσμου θα φανει εις  μοναδι-
κα και ασυνηθιστα σημεια της υλικης φυσεως, τα οποια 
θα προξενεσωσιν εις τας καρδιας των ανθρωπων ταρα-
χην θλιψιν και τρομον. “ Και εσονται σημεια εν ηλιω και 
σεληνη και αστροις και επι της γης συνοχη εθνων εν 
απορια ηχους θαλασσης και σαλου αποψυχοντων αν-
θρωπων απο φοβου και προσδοκιας των επερχομενων 
τη οικουμενη και γαρ δυναμεις των ουρανων σαλευθη-
σονται”

Αλλα ισως αδελφοι μου μετ’ολα αυτα να με ερωτη-
σετε; Ημεις αραγε θα ζησωμεν μεχρις οτου γινουσι τα 
φοβερα ταυτα σημεια ; Δεν τολμω να απαντησω εις αυ-
την την ερωτησιν ουτε θετικως ουτε αρνητικως. Διοτι ο 
Κυριος ημων εις την ερωτησιν των αγιων του μαθητων 
και αποστολων  “ Κυριε ει εν τω χρωνω τουτω αποκαθι-
στανης την βασιλειαν του Ισραηλ” απεκριθη “ ουχ ημιν 
εστι γνωναι χρονους η’ καιρους , ους ο Πατηρ εθεσεν 
εις την ιδιαν εξουσιαν”  Και αλλου παλι ειπε “ περι δε 
της ημερας της ελευσεως ουδεις ειδεν, ουδε οι αγγελοι 
των ουρανων, ει μη μονο ο Πατηρ μου μονος” Οθεν εις 
ημας ειναι αναγκαιον και οφελιμον να γνωριζωμεν οτι 
θα γινει κρισις φοβερα και αδεκαστος δια τους ασεβεις 
και αμετανοητους, χαρα δε και εφροσυνη δια τους ευ-
σεβεις και δικαιους. Αλλα ποτε; 

Οταν θελησει ο ουρανιος Πατηρ. Ημεις δε, εχοντες 
παντοτε προ οφθαλμων το αδηλον και απροσδιοριστον 
της φοβερας και τελευταιας εκεινης ημερας, χρεω-
στουμεν να ενθυμουμεθα ημερα και νυκτα την ακολου-
θον εντολη του Θεου “ Προσεχετε δε εαυτοις μηποτε 
βαρηθωσιν υμων αι καρδιαι εν κραιπαλη και μεθη και 
μεριμναις βιωτικαις και επιστη εφ υμας αιφνιδιος η ημε-
ρα εκεινη ως παγις. Επισελευσεται γαρ ρπι παντας τους 
καθημενους επι προσωπον πασης της γης. Αγρυπνειτε 
δε εν παντι καιρω δεομενοι ινα κατισχυσητε εκφυγειν 
ταυτα  παντα τα μελλοντα γινεσθαι και σταθηναι εμπρο-
σθεν του υιου του ανθρωπου” 

Γένοιτο 

Κωνσταντινούπολη 1899

«Το χωριό μας και η Εκκλησιαστική του παράδοση»
Γράφει ο Γ.Κ. Βακάρος 
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Η ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ του αειμνήστου Δη-

μητρίου και της Ουρανίας  (εγγονή των αειμνή-
στων Αθανασίου και Χρυσάνθης Κουνάβου) πε-
ράτωσε τις σπουδές της και την Δευτέρα 11 
Μαρτίου 2013 έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο 
και έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγ-
χαίρουν την αγαπητή ΧΡΥΣΑ και εύχονται καλή 
σταδιοδρομία.

Ο Βάϊος ΝΟΥΤΣΟΣ του Κω/νου και της Λά-
ουρας, στις 3 Απριλίου έδωσε το νενομισμέ-
νο όρκο, ενώπιον των Πανεπιστημιακών Αρ-
χών και έλαβε το πτυχίο του Τμήματος Μηχα-
νικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηεπικοινω-
νιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας στο Βόλο.

Ο Μ.Ο.Σ. εύχεται στο νεαρό επιστήμονα 
«Καλή Σταδιοδρομία».

Η Σταυρούλα - Γεωργία ΜΠΑΚΑ, συζ. Δημη-
τρίου ΧΑΣΙΑΚΟΥ, Ιατρός Βιοπαθολόγος, στις 27 
Μαρτίου εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών...

Ο Μ.Ο.Σ. εύχεται στη Ρούλα, «συγχαρητή-
ρια» και πάντα διακρίσεις...

Ο Μιχάλης Τάτσης του Λάμπρου και της 
Στέλλας (εγγονός των αειμνήστων Γεωργίου 
και Δέσποινας Οικονόμου) μετά από Μεταπτυ-
χιακή Άσκηση ως Ειδικευόμενος στο Γεν. Νοσ. 
Χατζηκώστα Ιωαννίνων και επιτυχείς εξετάσεις 
στις 17 Απριλίου 2013 έλαβε τον τίτλο της ια-
τρικής ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
(ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ).

Ο. Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχο-
νται στον αγαπητό Μιχάλη καλή σταδιοδρομία.

ΑΠΟΛΥΘΗΚΕ  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ του Δήμου και της 

Μαρίας, εγγονός του αειμνήστου Γεωργίου (Γε-
ωργάρα) και της Λευκοθέας Τσιομίδου απολύ-
θηκε από τις τάξεις του Στρατού την Τετάρτη 12 
Ιουνίου 2013 παίρνοντας το απολυτήριο από μο-
νάδα της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Κοζά-
νης.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχο-
νται στον αγαπητό Γιώργο Καλός πολίτης και 
επαγγελματική αποκατάσταση.

Πώς να αγαπήσεις έναν τόπο αν δεν τον κοιτάξεις από 
ψηλά. Με αυτή τη διατύπωση κάποιος παλιός ορειβάτης 
πριν από χρόνια κάλυψε σχεδόν τα πάντα. Την αμφίπλευρη 
σχέση του φυσιολάτρη ορειβάτη με το φυσικό κόσμο που 
απλώνεται παντού γύρω του.

Πότε ήταν η τελευταία φορά που αισθανθήκατε γεμάτη 
από κάποια δυνατή εμπειρία, από κάτι ξεχωριστό που γέμισε 
δημιουργικά το χρόνο σας; Που σας έκανε στην επιστροφή 
να οδηγείτε σχεδόν μηχανικά, γιατί το σώμα ήταν εδώ, αλλά 
το πνεύμα είχε μείνει κάπου αλλού...

Όμως από κάτι πρέπει να ξεκινήσουμε...
Η απόφαση για την ορειβατική εξόρμηση της Ορειβ. Πα-

ρέας Αλεξ/λης είχε ληφθεί αρκετό καιρό πριν. Έμενε μόνο η 
ημερομηνία. Σα βάση αυτή τη φορά επιλέχτηκε το πανέμορ-
φο ορεινό χωριό του Ζαγοριού, το Βρυσοχώρι, σκαρφαλω-
μένο στις βόρειες πλαγιές της Γκαμήλας, μέσα σε ατέλειω-
τη βλάστηση, νερά κρυστάλλινα, ποταμάκια...

Το απόγευμα της Παρασκευής (14 Ιουνίου) μας βρίσκει 
ν’ αγναντεύουμε με δέος τις απόκρημνες και θεαματικές κο-
ρυφές της Τύμφης που εδώ στη βόρεια πλευρά η θέα είναι 
κάτι το απίστευτο. 

Οι περισσότεροι αποφασίζουν να διανυκτερεύσουν σε 
αντίσκηνα, ενώ κάποιοι άλλοι επιλέγουν το φιλόξενο ξενώ-
να του κ. Στέλιου Τσουμάνη. Όλοι περιμένουν το ξημέρω-
μα της επόμενης μέρας για τη μεταφορά μας στην Κόνιτσα, 
μιας και ορίστηκε σαν αφετηρία της ορειβατικής εξόρμησης.

Εκεί από το πανέμορφο γεφύρι της, που χρονολογείται 
από το 1871 ξεκινάμε με το μυαλό γεμάτο σκέψεις για τη δι-
αδρομή μιας και οι φωτογραφίες που είχαμε δει μέχρι τώρα 
ήταν ανεπανάληπτες. Να όμως που το ανθρώπινο μάτι μπο-
ρεί να αντιληφθεί αυτήν την εκπληκτική ομορφιά που ξετυ-
λίγεται μπροστά μας, καθώς το μονοπάτι παράλληλα με τον 
Αώο μας ανεβάζει σιγά-σιγά προς τη Μονή Στομίου. Ο ήχος 
της ροής του ποταμού αρχίζει να γίνεται κάτι το αφηρημένο, 
η σιωπή πρωταγωνιστεί παντού, μπαίνουμε στα δάση που 
κυριαρχούν στη βορινή πλευρά της Γκαμήλας. Η θέα από τη 
Μονή σου κόβει την ανάσα και που είσαι ακόμα...

Μέχρι εδώ είχαμε ξανακάνει τη διαδρομή από εδώ και 
πέρα το άγνωστο, η κρυμμένη ομορφιά του υπέροχου βου-
νού, που για να τη γευτείς πρέπει να προσπαθήσεις αρκε-
τά...

Γεμίζουμε τα παγούρια και η μαγεία αρχίζει. Ποια φωτο-
γραφική μηχανή μπορεί να αιχμαλωτίσει αυτά που βλέπου-
με, μαγικά δάση οξιάς, τεράστια ρόμπολα και πάνω απ’ όλα 
η σιωπή που μόνο εδώ μπορείς να εκτιμήσεις.

Οι ώρες περνούν, συνεχίζουμε ν’ ανεβαίνουμε, οι λίγες 
ανάσες απαραίτητες, μια και τα σακίδια βαραίνουν αρκετά. 
Τα τοπία εκπληκτικά, ο Σμόλικας απέναντι ορθώνει το ανά-
στημά του υπερήφανα, ενώ οι υπόλοιπες κορυφές και η Γκα-
μήλα, γεμίζουν τον ουρανό από πάνω μας. Στην περιοχή του 
Καλογερικού η πρώτη μεγάλη στάση για φωτογραφίες και 
περισυλλογή...

Συνεχίζουμε, η ομορφιά αμείωτη, φτάνουμε στο Σιάδι 
της Μύγας, παντού γύρω μας κορυφές, ενώ η φύση οργιά-
ζει με το πράσινο. Ξανά ανηφορικό μονοπάτι... Επιτέλους η 
Λούτσα του Κάτσανου. Η δεύτερη μεγάλη στάση, εδώ λίγο 
ψωμί και σταφίδες, είναι αρκετές, ενώ το βλέμμα δε χορταί-
νει να σαρώνει γύρω, προσπαθώντας να κρατήσει εικόνες...

Αυτά τα χρώματα υπάρχουν μόνο εδώ στη φύση που 
θενά αλλού. Από εδώ και πέρα μέχρι το Βρυσοχώρι η δια-
δρομή είναι πιο εύκολη. Κατεβαίνουμε και έχουμε στο μυα-
λό μας ό,τι είδαμε μέχρι τώρα...

Ο επίλογος της μεγάλης αυτής ορειβατικής εξόρμησης, 
γράφεται στην ταβέρνα του Κώστα το βράδυ του Σαββάτου, 
μαζί με αρκετούς κατοίκους του χωριού όπως τον Πρόεδρο 
(του Μ.Ο.Σ.) Ευθύμιο (Πουποβίνη) που τον ευχαριστούμε 
πολύ για την πολύτιμες πληροφορίες, καθώς και τη βοήθεια 
του Τάσου... που χρειάστηκε κάποια στιγμή. Την άλλη μέρα 
αποχαιρετούμε όλους όσους γνωρίσαμε με τη σκέψη ότι θα 
ξαναβρεθούμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Ρίχνουμε τις τελευ-
ταίες ματιές στην Γκαμήλα και στο πεντάμορφο και φιλόξε-
νο Βρυσοχώρι και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής.

Φίλε ταξιδιώτη, αν θέλεις να νιώσεις αυτή τη μαγεία που 
ζήσαμε, άρχισε να σχεδιάζεις μια διαδρομή εκεί και κρά-
τα στις πνευματικές σου αποσκευές αρκετό χώρο για όσες 
όμορφες εικόνες αντικρίσεις εκεί που ήμασταν εμείς.

Υ.Γ. Για την ιστορία στην εξόρμηση της Ορειβατικής Πα-
ρέας Αλεξ/πολης συμμετείχαν οι: Μούφτογλου Λάζαρος, 
Χαλάστρας Σπύρος, Λετσίδης Χρήστος, Λήμνιος Νίκος, Μυ-
λωνάς Παύλος, Παπαδόπουλος Πάνος, Διακίδης Πασχά-
λης, Λαλάκη Αναστασία, Παπαρίδης Κώστας, Γεωργαντού-
δης Γιώργος, Μητριτζίνιος Γιάννης και Δεληγιώργης Πανα-
γιώτης.

Σπύρος Χαλάστρας

Σημ. Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν 
θερμές ευχαριστίες στο συντάκτη για τα όμορφα λόγια της 
περιγραφής της πορείας τους.

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κόνιτσα - Βρυσοχώρι 15-6-2013

Χαλάστρας Σπύρος, μέλος Ορειβ.Παρ. Αλεξ/λης

Η κ. Χαρά Τζαμπούρα στο 82 φύλλο της εφημε-
ρίδας μας και στη σελ.11 γράφει για τα βότανα, και 
τη θεραπευτική τους ιδιότητα και για τους Βικογια-
τρούς. Αναφέρει και τον Καραβέλα ως Βικογιατρό. 
Αν δεν είναι συνωνυμία τότε ο Καραβέλας ήταν χω-
ριανός μας και ήταν μέλος της γνωστής οικογένειας 
ΚΑΡΒΕΛΑ.

Έγινε όμως γνωστό ως Καραβέλας, γιατί ήταν δύ-
σκολη η προφορά του «ρβ». Καραβέλα τον αναφέρει 
και ο Κώστας Κρυστάλλης στο βιβλίο του «Άπαντα» 
τόμος β σελ.511 σε σχετική αναφορά για τη Λεσινί-
τσα (Βρυσοχώρι).

Ο Καραβέλας - Καρβέλας, όπως λέει η παράδοση 
στο χωριό μας, δεν ήταν Βικογιατρός, αλλά επιστή-
μων γιατρός με σπουδές στην Ιταλία και στην Κων-
σταντινούπολη.

Εγκαταστάθηκε στην Πόλη και η φήμη του απλώ-
θηκε παντού. Ο ίδιος ο Σουλτάνος τον κάλεσε στα 
ανάκτορα. Εκτίμησε τις γνώσεις του, το ήθος, την ευ-
γένεια, την εργατικότητα και την εντιμότητά του και 
τον διόρισε γιατρό της οικογένειάς του.

Όταν η Σουλτάνα ήταν έγκυος ο Καρβέλας διέ-
γνωσε τη δίδυμη κύηση. Το ζητούμενο από το Σουλ-
τάνο ήταν το φύλο του μωρού. Η διάγνωση ήταν αδύ-
νατη και ακόμη δυσκολότερη η απάντηση. Έξυπνος 
όμως ο Καρβέλας, έδωσε την απάντηση που γράφει 
η κ. Τζαμπούρα. «Όταν πάει προς τα εκεί φαίνεται 
ότι θα κάνει αγόρι, κι όταν έρχεται προς τα εδώ δεί-
χνει για κορίτσι!» Όταν γέννησε η Σουλτάνα ο για-
τρός επαληθεύτηκε, αφού το ένα μωρό ήταν αγόρι 
και το άλλο κορίτσι.

Ακόμη ο Καρβέλας και άλλα μέλη της οικογένειάς 
του, νοίκιαζαν τα κτήματα της Βαλιδέ Σουλτάνας στη 
Θράκη.

Με την πρόσβαση που είχε, ο γιατρός Καρβέλας 
και η οικογένειά του στα ανάκτορα, πέτυχε πολλά 
προνόμια για το χωριό μας.

Με φιρμάνια που ο ίδιος έφερε, η Κοινότητα κατο-
χύρωσε τα όριά της με όμορες κοινότητες και πέτυ-
χε να θέσει τα όριά της με την Κόνιτσα, προς το Δυ-
τικό μέρος του χωριού, μέχρι και τη Μονή Στομίου.

Αργότερα και μετά από πολλές δίκες η Κόνιτσα 
κέρδισε τη μονή Στομίου.

Στον Κώδικα της Κοινότητας και στη σελ. 26 σε 
κατάσταση του 1884 υπάρχουν τα ονόματα του Στά-
θη Καρβέλα, του Γιάννη Καρβέλα και του Γιώργη 
Καρβέλα. Ο γιατρός Καρβέλας έζησε στα τέλη του 
18ου αιώνα.

Σήμερα δεν υπάρχει κανένας απόγονος της οικο-
γένειας Καρβέλα. Το 1845 πέθανε στο Βρυσοχώρι η 
Τσίβω Καρβέλα, ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα είχε πε-
θάνει και η μητέρα της η Βασιλική. Η Βασιλική ήταν 
κόρη του Κώστα Ζιούπα.

Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

 «Βότανα: 
Μια πολύ παλιά ιστορία...»

Η Ορειβατική Παρέα Αλεξανδρούπολης
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τη λαϊκή σοφία μη την ψάχνεις σε βιβλία και δι-
ατριβές. Ούτε σε γραμματισμένους με τίτλους και 
περγαμηνές. Μίλα λίγη ώρα με τη συμπαθέστατη 
Μαριάνθη του αξέχαστου Τζιότζιου. Λόγια αληθι-
νά, χωρίς περιστροφές και τερτίπια. Γιατί  δεν τις 
ταιριάζουν τα λεκτικά τεχνάσματα και τα υπονοού-
μενα. Τη συναντήσαμε  με τον Τάσο στο Βρυσοχώ-

ρι μια βροχερή-ως συνήθως- μέρα της Άνοιξης. Με  
μια αρμαθιά ξύλα  παραμάσκαλα και με εκείνο το 
χαμόγελο που δεν υπολογίζει την κούραση από το 
περπάτημα και την πολύωρη δουλειά. Αυτά είναι και 
τα  καθημερινά της χάπια, γιατί η Μαριάνθη όπως 
μας είπε δεν πήρε ποτέ φάρμακα και δεν ξέρει τι θα 
πει ντεπόν. 

Σκέφτηκα τότε όλους εκείνους τους ηλικιωμένους 
που στο όνομα της προόδου και της εξέλιξης άφη-
σαν τα πέτρινα ευάερα πατρικά τους σπίτια για μια 
ανήλια γκαρσονιέρα στην πόλη που να χει το πλεο-
νέκτημα της τουαλέτας δίπλα στο υπνοδωμάτιο. Η 
Μαριάνθη, η Θέα, η Αριάδνη, η Σταματία προτίμη-
σαν ν’ αγναντεύουν τις βουνοκορφές της Τσού-
κα Ρόσια και η ματιά τους να βυθίζεται σ’αυτή την 
υπέροχη μοναξιά της φύσης παρά στην απελπι-
στική μοναξιά του πλήθους.

 Πόσο απατηλό αποδείχτηκε αλήθεια το ιδανι-
κό αυτής της γενιάς να ζήσουν άρχοντες και αρχό-
ντισσες χωρίς  σωματικό κόπο, να τα χουν όλα δί-
πλα τους, να τους υπηρετούν τα παιδιά τους, γιατί 
έχουν –λέει- υποχρέωση στους γονείς; Είναι η γε-
νιά που το βίωμα της ανέχειας και της πείνας δεν 
την άφησε  να εκτιμήσει σωστά την έννοια της ευ-
ημερίας. Γέμισαν ψυχοφάρμακα τα συρτάρια των 
γερόντων που δεν άντεξαν το στρίμωγμα του μπε-
τόν και τη θέα  του απέναντι άδειου μπαλκονιού.

  Κάθε φορά που βλέπω μια Μαριάνθη θαυμά-
ζω αυτή την αξιοπρέπεια της  αυτάρκειάς της που 
δεν της επιτρέπει τη λέξη βάρος στην ίδια πρώτα 
και έπειτα στους άλλους. Που, χωρίς και η ίδια να 
το καταλαβαίνει, κάνει το μόχθο της φάρμακο και 
άσκηση του σώματος και προπαντός του μυαλού.  
Θαυμάζω όλες αυτές τις ηρωίδες των χωριών που 
αντιστέκονται στη μιζέρια και τη γκρίνια του έγκλει-
στου. 

Θαυμάζω ειδικά το πείσμα και την αντοχή της  Μα-
ριάνθης μας που ανήμερα τ’ Αγιωργιού με βροχή 
κατακλυσμό πήγε ν’ ανάψει τα καντήλια στο ξω-
κλήσι του χωριού. Και όταν οι άλλοι της παρέας θέ-
λησαν να γυρίσουν πίσω, εκείνη είπε : « Δε θα πε-
ράσεις βροχή. Από πάνω θα μπαίνεις από κάτω 
θα βγαίνεις»!

Καθώς κοιτάζω τη φωτογραφία της θαυμάζω την 
αποφασιστικότητα και τη ζωντάνια της όταν μιλά-
ει και αφηγείται τα τωρινά, αλλά και τη δυνατή της 
μνήμη στα περασμένα! Ένα μόνο με στεναχωρεί: 
αυτό το σπασμένο χέρι που δεν την άφηνε να ξε-
μπλέκει τα  μαλλιά της και να πλέκει εκείνες τις δυό 
πλεξούδες …. 

Μαρία Τσούπη- Ρέμου

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Στις 21 Μαρτίου 2013, στο Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Ιωαννιτών,  στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για 
τα 100 χρόνια από την Απελευθέρωση των Ιωαννί-
νων οργανώθηκε ποιητική βραδιά για την πόλη των 
Ιωαννίνων. Εκτός των άλλων, συμμετείχε και ο κ. Μέ-
μος Αθανάσιος, συνταξιούχος καθηγητής της  Δευτε-
ροβάθμιας  Εκπαίδευσης, ο οποίος μίλησε με συγκι-

νητικά λόγια για το δάσκαλό του  κ. Μιλτιάδη Κου-
νάβο. 

Παραθέτουμε το κείμενο όπως ακριβώς ακούστηκε 
εκείνη τη βραδιά:

« Ήταν 20 Φεβρουαρίου 1956. 

Ο δάσκαλος των Προτύπων της Ακαδημίας κ. Κου-
νάβος Μιλτιάδης , ανέλαβε να κάνει ομιλία στο μονα-
δικό μέσο ενημέρωσης που ήταν το ραδιόφωνο για 
την απελευθέρωση των Ιωαννίνων το 1913.

 Ετοίμασε την ομιλία του και για να τη διανθήσει 
έγραψε 4-5 δικά του ποιήματα και τα μοίρασε σε μα-
θητές για να τα απαγγείλουν.

Ένας από τους μαθητές ήμουν και εγώ, ο Θανά-
σης Μέμος, 4η τάξη Δημοτικού στο 2ο Μονοτάξιο της 
Ακαδημίας. Τίτλος του ποιήματος το Μπιζάνι. Έπρε-
πε να μάθουμε όλοι τα ποιήματα απ’ έξω, για να μη 
ακούγονται τα φύλλα του χαρτιού χράτς- χρούτς στο 
μαγνητόφωνο.

Στις 20 Φλεβάρη 1956 έγινε η εγγραφή στο αμφιθέ-
ατρο της Ακαδημίας σε μαγνητόφωνο PHILIPS με κα-
ρούλια από τον κ.Νίκο Παναγιωτίδη, που είχε κατά-
στημα κάτω από το ξενοδοχείο Ακροπόλ επί της 28ης 
Οκτωβρίου. Έγινε μια ωραία εγγραφή και ο πανηγυρι-
κός της ημέρας ακούστηκε την επόμενη μέρα απ’ τον 
αείμνηστο δάσκαλο Κουνάβο Μιλτιάδη καθώς και τα 
ποιήματα από εμάς, τους τότε μαθητές του. 

Κάθε χρόνο από τότε, τέτοια μέρα, το ποίημα αυτό, 
έρχεται στο μυαλό μου και νοερά το απαγγέλω.

Σήμερα, ύστερα από 57 χρόνια, 21 Μάρτη 2013 ημέ-
ρα της ποίησης, θα το απαγγείλω σε σας, στο Πνευ-
ματικό Κέντρο , αίθουσα Βασιλ. Πυρσινέλλας και θα 
το αφιερώσω στη μνήμη του μεγάλου δάσκαλου της 
Ακαδημίας κ. Κουνάβο Μιλτιάδη.

Την εκδήλωση τιμά με την παρουσία του ο αρχιτέ-
κτων – μηχανικός Δημήτρης Κουνάβος, γιός του Αδα-
μάντιου, επίσης μεγάλου διδασκάλου της Ακαδημίας, 
ανεψιός του Μιλτιάδη Κουνάβου και τον ευχαριστού-
με θερμά.  

 Ακολουθεί η απαγγελία του ποιήματος.

ΜΠΙΖΑΝΙ

Μπιζάνι πώς απόρθητο στέκεις και μας θωρείς;

Και δε  νογάς και δε βογγάς κι άτρεμο καμαρώνεις;

Τα γρανιτένια στήθη σου, για λίγο πρότεινέ τα

 Κι έναν περίλαμπρο στρατό, απώθησε με λύσα.

Σκούξτε τουφέκια εκεί ψηλά από τη Μανωλιάσα!

Ροβόλα Βελισσάριε κι εσύ τη ράχη!

Και Κωνσταντίνε βασιλιά έμπα και συναντήσου

Με τον Εσάτ πασά, σ’ αυτή την παινεμένη πόλη

 Τα θρυλικά μας Γιάννενα τα κοσμοξακουσμένα

 Για να χαρούν οι νικηταί και οι νικημένοι!

Κι από τα ριποθέμελα κι από της γης τα βάθη

 Αχός βαρύς ακούγεται, αχός βαρύς και λέει

Τάφος και τότες έγινα τάφος και τώρα θα’ μαι

 Να σύρω στα κατάβαθα εχθρό που θα πατήσει

 Τα τιμημένο χώμα μου το χώμα απ΄το Μπιζάνι».

Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχε επίσης και η κ. Μα-
ρία Τσούπη-Ρέμου με δικό της  ποίημα το οποίο πα-
ραθέτουμε:

ΠΑΜΒΩΤΙΣ

Ουράνιο τόξο - χαμόγελο πάνω στη νεφελώδη σου 
σιωπή

τόσα χρόνια τώρα κι ακόμα δεν είδα.

Του Κάστρου μόνο το μάτι τ’ αυστηρό, 

βιγλάτορα της μνήμης…

Χαρακιές στο πρόσωπό σου οι ελπίδες μας,

σαν της κυράς σου, της Φροσύνης, που ακόμα να 
γλυκάνεις.

Και σαν τη δικιά μου προσμονή

να δω φιλντισένιο το νερό, καθρέφτη τ’ ουρανού…

Τη νύχτα μονάχα μπορώ ατάραχη να σε δω.

Τότε που λάμνουν οι αναμνήσεις μας 

για κείνον τον πρώτο έρωτα. 

Εκεί στο νησάκι σου που σμίγουν το ιερό και το ανό-
σιο: 

τα μοναστήρια της πίστης και η τύρβη των περα-
στικών…

Παγωμένη κι ακύμαντη μ΄ αρέσεις..

Να σ΄ ακούω χορδή συρμακέσικη

που αγγίζει σημεία της ψυχής μου…

Μαρία Τσούπη 16-3-2013

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

12 3

Οι Βρυσοχωρίτες δάσκαλοι των πρωτύπων της 
Ακαδημίας 1,2,3 Μιλτιάδης Κουνάβος, Αδαμάντι-

ος Κουνάβος, Γεώργιος Εξαρχόπουλος

Στην εκδήλωση αυτή η Μαρία Τσούπη - Ρέμου 
παρουσίασε το ενδιαφέρον θέμα -Τα πέτρινα γε-
φύρια ο συμβολικός τόπος- που σε επόμενα φύλ-
λα ίσως θα καταχωρήσουμε την παρουσίασή της
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Ένας παραδοσιακός ελληνικός γάμος έγινε την Κυριακή 17 Μαρτίου 2013 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Paramos του New Jersey.

Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΑΣΙΤΣΑ του Σοφοκλή και της Αγλαϊας (εγγονή των αειμνή-
στων Αθανασίου και Σταματίας Νούτσου) Βιοχημικός, παντρεύτηκε τον εκλε-
κτό της καρδιάς της ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΕΛΗ του Γεωργίου και της Σταυρούλας, 
αναισθησιολόγο.

Τα στέφανα αντάλλαξαν οι κουμπάροι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΘΕΟΧΑΡΙΣΤΗ 
ΣΟΥΛΕΛΛΗ. Ακολούθησε ελληνικότατο γαμήλιο παραδοσιακό γλέντι στο κέ-
ντρο The Venerian Garfieid στο New Jersey, όπου οι νεόνυμφοι δέχθηκαν ευ-
χές και δεξιώθηκαν τους συγγενείς και φίλους της Αμερικάνικης παροικίας.

Από την Ελλάδα παραυρέθηκαν η θεία της νύφης Αντωνία Δημητράκη-
Νούτσου και η εξαδέλφη της Στέλλα Πέπελα με τον αρραβωνιαστικό της Γε-
ώργιο Μπούφη.

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

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΡΑ-
ΦΙΔΟΥ σύζυγος του 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΔΕΚΗ 
του Αποστόλου και της 
Ερμιόνης (εγγονός των 
αειμνήστων Χρυσο-
στόμου και Βασιλικής 
Βασδέκη) απέκτησαν 
την Δευτέρα 13 Μαΐ-
ου 2013 στη Θεσσαλο-
νίκη ένα όμορφο χαρι-
τωμένο αγοράκι, πρώ-
το βλαστό της οικογέ-
νειας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συ-
ντακτική Επιτροπή εύ-
χονται στους ευτυχείς 
γονείς και παππούδες 
να τους ζήσει ο νεαρός 
βλαστός.

ΓΑΜΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗ
Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012 το ζεύγος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΦΑΣΙΣΤΑ του Σοφοκλή και της Αγλαΐας 
(εγγονή των αειμνήστων Αθανασίου και Σταματίας 
Νούτσου) και ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ, 
βάπτισαν στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρκέλας στη 
Νέα Υόρκη τον πρώτο βλαστό της οικογένειας. Οι 
νονοί ΗΛΙΑΣ και ΤΑΤΙΑΝΑ ΨΥΛΛΟΥ χάρισαν στο 
νεοφώτιστο το όνομα ΜΑΡΚΕΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ.

Ακολούθησε δεξίωση σε κέντρο του New Jersey με 
την συμμετοχή συγγενών και φίλων της Αμερικάνικης 
παροικίας.

***

Ο Γεώργιος Παπαδάτος του Νικολάου και της 
Ιφιγένειας (εγγονός των αείμνηστων Γεωργίου και 
Μαρίας Εξαρχοπούλου) και η σύζυγός του Μαίρη 
Νικολάου το Σάββατο 18 Απριλίου 2013 βάπτισαν 
την κόρη τους στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής 
Θεσσαλονίκης.

Οι νονοί Δημήτρης και Ευαγγελία Γάκη χάρισαν 
στη νεοφώτιστη το όνομα Δανάη.

***

Την Κυριακή 2 Ιουνίου, στον Ιερό Ναό Κων/
νου και Ελένης στην Πεντέλη Ιωαννίνων, οι γονείς 
Αντώνης και Χαρά (Χαρούλα) ΖΑΜΠΑΚΟΥ, βάφτισαν 

το δευτερότοκο γιο τους. Η νονά Σοφία ΜΠΡΑΦΑ, 
δώρησε στον νεοφώτιστο το όνομα Κωνσταντίνος...

Ο Μ.Ο.Σ. εύχεται στους ευτυχισμένους γονείς να 
τους ζήσει...

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Την Παρασκευή 16 
Απριλίου 2013 ο ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝ-
ΝΗΣ, ελεύθερος επαγ-
γελματίας, του Χαραλά-
μπους και της Σοφίας 
(εγγονός του Γεωργίου 
και της Χάϊδως Ράπτη - 
Γκότση) αρραβώνιασε 
στην Κόνιτσα την εκλε-
κτή της καρδιάς του ΝΑ-
ΤΑΣΣΑ ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΥ, 
κομμώτρια, του Βασιλεί-
ου και της Ευαγγελίας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντα-
κτική Επιτροπή συγχαί-
ρουν το ζευγάρι και του 
εύχονται καλά στέφανα.

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ

Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή στις 26-3-2013 
η Γεωργία Νάσιου.

Γεννήθηκε στο Ελεύθερο και ήταν αδελφή της Χρυ-
σούλας, που χρόνια δούλεψε στην Α.Μ.Ο.Σ. Βρυ-
σοχωρίου και της Ευανθίας, που είχε παντρευτεί το 
Βρυσοχωρίτη Νικόλαο Δ. Νούτσο.

Η Γεωργία μεγάλωσε στο Ελεύθερο. Τα χρόνια 
εκείνα ήταν πολύ δύσκολα και η ζωή ένας συνεχής 
αγώνας, που η Γεωργία (Γίτσα) κέρδισε με αξιοπρέ-
πεια, ήθος, εντιμότητα, υπομονή κι επιμονή.

Ήρεμη, ήσυχη και χαμηλών τόνων είχε πάντοτε 
έναν καλό λόγο για τον καθένα. Γι’ αυτό κέρδιζε την 
αγάπη, την εκτίμηση και το σεβασμό, όλων όσων τη 

γνώριζαν.

Παντρεύτηκε το Γεώργιο Ψαλτόπουλο και εγκατα-
στάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μετά το θάνατο του συ-
ζύγου της, έμεινε με τις αδερφές της Χρυσούλα και 
Ευανθία.

Μετά το θάνατο και της Χρυσούλας η Ευανθία είχε 
τη φροντίδα της και της πρόσφερε πολλή αγάπη, 
στοργή και περιποίηση. Ας μείνει αιωνία η μνήμη της.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στην 
Ευανθία και στους λοιπούς συγγενείς τα θερμά τους 
συλλυπητήρια.

Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΣΙΟΥ - ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Στο φύλλο 82 της εφημερίδας μας και στη σελ.14 
δημοσιεύθηκε νεκρολογία για το «ΓΙΩΡΓΟ ΠΟΥ 
ΕΦΥΓΕ» από την κ. Ιφιγένεια Εξαρχοπούλου - Πα-
παδάτου.

Παραλείφθηκε η τελευταία παράγραφος που εί-
ναι: «Ο Γιώργος ήταν γιος των εκπαιδευτικών Χρή-
στου Έξαρχου από το Ελληνικό Ιωαννίνων και της 
Χρυσούλας Κατσικούμπα από το Κρυφοβό.

Ο Γιώργος είχε γεννηθεί το 1970 και έφυγε στις 
15-11-2012.

Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗ

Ο πένθημος ήχος της καμπάνας του Αγίου Χα-
ραλάμπους ανήγγειλε το θάνατο της Βασιλικής 
Μπρουσκέλη. 

Η Βασιλική που απεβίωσε στις 21 Ιουνίου 2013 
ζούσε στο Καψοχώρι Ημαθίας.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται ελα-
φρύ το χώμα που τη σκέπασε και στους συγγενείς 
της θερμά συλλυπητήρια.
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και στο Γιδά και οι απόγονοι του Χαράλαμπου στο Αιγίνιο 
και στην Κατερίνη.

4) Η ΧΡΥΣΩ παντρεύτηκε το ΝΙΚΟ ΤΣΙΟΜΟ κι έζησε 
όλη της τη ζωή στο χωριό μας. Ήταν η μητέρα της ΧΑΪ-
ΔΩΣ ΤΣΙΟΜΟΥ - ΚΑΡΠΟΥΖΗ.

5) Ο ΙΩΑΝΝΗΣ παντρεύτηκε τη Βρυσοχωρίτισσα ΜΑ-
ΡΙΑ ΣΙΑΝΝΟΥ κόρη του Πολυχρόνη Σιάννου και της Βα-
σιλικής Κλιέτσου.

Έκτισε το σπίτι του, ένα ωραίο πέτρινο, διόροφο σπίτι, 
εκεί που είναι σήμερα το σπίτι του εγγονού του κ. Γιάννη 
Ρέμου. Βέβαια αυτό το σπίτι κάηκε από τους Γερμανούς.

Η οικογένεια του Ιωάννη Ρέμου εγκαταστάθηκε στο Αι-
γίνιο Πιερίας μαζί με τα τρία τους παιδιά: 1) τον ΚΩΣΤΑ 2) 
το ΝΙΚΟ και 3) το ΔΗΜΗΤΡΗ. Στο Αιγίνιο γεννήθηκε ο 4) 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και 5) ο ΗΛΙΑΣ.

1) Ο Κώστας έφυγε μεγάλος από το χωριό και ήταν 
πολύ στενή η σχέση του με τον τόπο που γεννήθηκε. Έφυ-
γε από το χωριό και πήγε στη Λάρισα. Εκεί άνοιξε αρτο-
ποιείο στο σιδηροδρομικό σταθμό. Αργότερα εγκαταστά-
θηκε στα Φάρσαλα και άνοιξε δικό του φούρνο στον Αλμυ-
ρό του Βόλου, το 1932.Παντρεύτηκε τη ΒΑΣΙΛΙΚΗ (1885-
1912) κόρη του Κώστα Δούμα και της Μαρίας Μπούκη. 
Απόκτησαν έναν γιο τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ (1909-1944). Ο Ευ-
άγγελος εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στο Μεγάλο 
Μοναστήρι της Λάρισας. Είχε παντρευτεί και είχε απο-
κτήσει ένα κορίτσι την ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (1940-2008).

Μετά το θάνατο της Βασιλικής ο Κώστας Ρέμος πα-
ντρεύτηκε τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ. Απόκτησαν δύο 
παιδιά το ΓΙΑΝΝΗ και τη ΧΡΥΣΟΥΛΑ.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ παντρεύτηκε τη ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Ν. ΤΣΙΟΜΙ-
ΔΟΥ. Ξαναέκτισε το πατρικό του σπίτι στα τέλη της δεκα-
ετίας του 1940. Το ανακαίνισε αργότερα και σήμερα βρί-
σκεται σε άριστη κατάσταση. Για πολλά χρόνια ο Γιάννης 
έζησε στον Αλμυρό.

Η οικογένεια απόκτησε τρία παιδιά τον ΚΩΣΤΑ που 
ζει σήμερα με τη σύζυγό του ΑΦΡΟΥΛΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ-
ΔΟΥ στο Βόλο. Η κόρη τους η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ με την οικο-
γένειά της ζει στην Αθήνα,  τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ (1947-2010) 
και τον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ.

Ο Αναστάσιος με τη σύζυγό του ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΠΗ, τα 
παιδιά τους ΓΙΑΝΝΗ και ΒΑΣΙΛΗ και τον πατέρα του, ζει 
στα Γιάννινα.

Η οικογένεια του Αναστάσιου επισκέπτεται συχνά το 
χωριό. Συντηρούν το πατρικό τους σπίτι κι έχουν προσφέ-
ρει κατά καιρούς τις υπηρεσίες τους τόσο στην Κοινότη-
τα, όπου η κ. Μαρία Ρέμου-Τσούπη ήταν Κοιν. Σύμβου-
λος, όσο και στο ΜΟΣ και τη Συντακτική Επιτροπή της 
εφημερίδας μας ο Αναστάσιος, που για χρόνια ήταν μέ-
λος.

Η ΧΡΥΣΟΥΛΑ έζησε για πολλά χρόνια στη Ρουμανία. 
Εκεί παντρεύτηκε το Γιαννιώτη δικηγόρο Ευάγγελο Πα-
παδόπουλο. Απόκτησαν δύο κόρες την ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
σύζυγο του ΝΙΚΟΥ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ που ζει στα Γιάννινα και 

τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ σύζυγο του ΔΗΜ. ΚΟΡΑΚΑ που ζει στην 
Αθήνα.

2) Ο ΝΙΚΟΣ (1886....) έφυγε νέος από το χωριό. Το 
1920 δούλευε ως αρτοποιός στη Δράμα. Αργότερα 
εγκαταστάθηκε στη Λάρισα. Παντρεύτηκε τη Ρωξάνη και 
απόκτησαν τρεις κόρες: τη ΜΑΡΙΚΑ, τη ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ και 
τη ΘΕΟΔΩΡΑ. Και οι τρεις πέθαναν στη Λάρισα χωρίς ν’ 
αφήσουν απογόνους.

3) Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ακολούθησε τον πατέρα του στην 
ξενιτιά και εγκαταστάθηκε στο Αιγίνιο, σπούδασε φαρ-
μακοποιός και συμμετείχε στη Μικρασιατική Εκστρατεία 
σαν φαρμακοποιός. Αρρώστησε και επέστρεψε στην Ελ-
λάδα και πέθανε στη Λάρισα. Ήταν σχετικά πολύ νέος και 
δεν είχε παντρευτεί.

4) Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ παντρεύτηκε την Ηλιοχωρίτισσα 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗ και εγκαταστάθηκε στον Αλμυ-
ρό του Βόλου. Απόκτησαν τρεις κόρες τη ΜΑΡΙΑ σύζυ-
γο του ΔΗΜ. ΒΑΛΑΜΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, τη ΧΡΥΣΟΥΛΑ σύζυ-
γο του ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΡΑΤΣΟΚΗ και την ΕΛΕΝΗ σύζυγο 
του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ.

5) Ο ΗΛΙΑΣ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αιγίνιο. Εκεί 
ως φαρμακοποιός που ήταν, άνοιξε και το πρώτο του 
φαρμακείο. Αργότερα άνοιξε φαρμακείο στην Κατερίνη. 
Παντρεύτηκε τη Φιλίτσα. Μετά τη συνταξιοδότησή του 
εγκαταστάθηκε στο Βόλο. Δεν άφησε απογόνους. Το 
γενεαλογικό δέντρο του ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΡΕΜΟΥ σχηματίζε-
ται ως εξής:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΡΕΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Τιμωλέων Θάνος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΛΑΖΑΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΡΕΜΟΣ
Μαρία Σιάννου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
(1909-1944)

ΚΩΣΤΑΣ
Αφρούλα Σακελλαρίδου

ΙΩΑΝΝΗΣ
Χαρίκλεια Τσιομίδου

ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Παντελής Καρατσόλης

ΕΛΕΝΗ
Απόστολος Κομνηνός

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΡΙΑ
Δημ. Βαλαμοτόπουλος

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΜΑΡΙΚΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ευαγ. Παπαδόπουλος

Αγία Κυριακή Βέροιας (1931) Μαρία Γ. Ρέμου 
(τέταρτη από τη δεύτερη σειρά αριστερά)

Συνέχεια από τη σελίδα 2

ΚΩΣΤΑΣ (1881-1939)
Βασιλική Δούμα

Δέσποινα Μπαράκου

ΗΛΙΑΣ
Δεν άφησε απογόνους

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Δέσποινα Παπαγιώτη

ΝΙΚΟΣ (1886-....)
Ρωξάνη

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πέθανε νέος

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
(1947-2010)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Μαρία Τσούπη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Νικ. Πλιάτσικας

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Δημ. Κόρακας

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Δημ. Μαντέλος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Θεσσαλονίκη 30-4-1933 Χρήστος Ρέμος 
(πρώτος αριστερά)
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Δερδεμέζης Χρήστος 50,00 €
Ζηκοπούλου-Σιαμπίρη Αφροδίτη 50,00 €
Σιώκα Χαρίκλεια 40,00 €
Μπούσης Ευριπίδης 30,00 €
Σκόρνου Χαρίκλεια 30,00 €
Σπυροπούλου Μαριάνθη 30,00 €
Φαχουρίδου Δήμητρα 30,00 €
Μπάκα – Χασιάκου Σταυρούλα 25,00 €
Μπάκας Χρυσόστομος 25,00 €
Πάντος Βασίλειος 25,00 €
Πάντος Κων/νος 25,00 €
Σιαμπίρης Ευάγγελος του Κων/νου 25,00 €
Σιαμπίρης Κων/νος του Ευαγγέλου 25,00 €
Χρηστακίδης Δημήτριος 25,00 €
Δημητράκης Παναγιώτης 20,00 €
Λιάρος Αριστοτέλης 20,00 €
Ράδογλου Χρήστος 20,00 €
Σιάχος Αχιλλέας 20,00 €
Σίψιας Ιωάννης 20,00 €
Χαντόλιος Κων/νος του Ιωάννη 20,00 €
Σίψια-Κοσμίδη Βασιλική 15,00 €
Σίψια – Μέκα Μαρία 15,00 €
Γκόντοβου Αικατερίνη 10,00 €
Δρομπολιανούδη Νικολέτα 10,00 €
Κωσταντής Γεώργιος 10,00 €
Λούσιας Σπύρος 10,00 €
Παπαχρήστου Αθανάσιος 10,00 €

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 30.06.2013

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

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   

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

ÓÕÍÔÁÊÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ  

1.  ÃêáñÜíçò  Óôáýñïò  
2.  Ïéêïíüìïõ Åõôõ÷ßá  
3.  ×áíôüëéïò Êùí/íïò  
4.  ÔÜôóçò ËÜìðñïò  
5.  ÂáêÜñïò Ãåþñãéïò  
6.  Ðïõðïâßíçò Åõèýìéïò   
7.  Τσιομίδης Κων/νος

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

Ä É Á × Å É Ñ É Ó Ç

á)  ÅéóöïñÝò - óõíäñïìÝò  
 ÊÙÍ/ÍÏÓ ÔÓÉÏÌÉÄÇÓ Éãíáôßïõ

     ¢ñôçò 14 - 45333 ÉùÜííéíá  
 Ôçë.: 2651024 605, 6979334373

β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
       ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΣ
       Βενιζέλου 42 - Αλεξάνδρεια
       Τηλ.: 6977922890

Êáôþôåñç åôÞóéá óõíäñïìÞ:  10 €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Γιάννινα) 90,00 €
Σπυροπούλου Μαριάνθη 70,00 €
Ράδογλου Χρήστος 20,00 €

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

- Η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ, Βρυσοχώρι 
προσέφερε διακόσια (200) ευρώ., στη μνήμη 
του συζύγου της ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ.

- Η κ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΙΑΜΠΙΡΗ-ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ, 
Ιωάννινα, προσέφερε εκατό (100) ευρώ στη 
μνήμη των γονέων της.

- Η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΚΟΡΝΟΥ, Αλεξάνδρεια, 
προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη των 
γονέων της και αδελφών της.

- Ο κ. ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ξεχασμένη, 
προσέφερε τριάντα (30) ευρώ.

- Η κ. ΧΑΪΔΩ ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗ, Αλεξάνδρεια, 
προσέφερε είκοσι (20) ευρώ.

- Ο κ. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΠΟΥΣΗΣ, Ιωάννινα προσέφερε 
είκοσι (20) ευρώ, στη μνήμη των γονέων του.

- Ο κ. ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΦΗΣ, Χαλκίδα, προσέφερε 
είκοσι (20) ευρώ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
-Ανώνυμο ζευγάρι (Γιάννινα) προσέφερε 200,00 

ευρώ στη μνήμη συγγενικών τους προσώπων.

Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η

Στο υπ’ αριθ’ 82 φύλλο της εφημερίδας μας και 
στη σελίδα 16 (προσφορές για τον Άγιο Χαράλαμπο) 
γράφτηκε από λάθος: «Ανώνυμο ζευγάρι από το 
Βρυσοχώρι στη μνήμη του παιδιού τους προσέφερε 
100,00 ευρώ». 

Το σωστό είναι Ανώνυμο ζευγάρι από το 
Βρυσοχώρι προσέφερε 100,00 ευρώ στη μνήμη 
των παππούδων και του εξαδέλφου τους. 

Ζητάμε συγγνώμη από το συμπαθέστατο ζευγάρι 
για το λάθος μας αυτό.

Β Ρ Υ Σ Ο Χ Ω Ρ Ι
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ: Βρυσοχώρι, προσέφερε εξακόσια 

(600) ευρώ, στη μνήμη των γονέων της και του 
αδελφού της.

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Παρακαλούμε τους φίλους - αναγνώστες της 

εφημερίδας που επιθυμούν δημοσίευση συνερ-
γασιών, γάμων, αρραβώνων, γεννήσεων, βαπτί-
σεων, νεκρολογιών (κείμενα, φωτογραφίες) να 
τις στέλνουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

 nea@mosv.gr.

 Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Η
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 συν-
δρομητές, όσους αλλάζουν διεύθυνση και επιθυμούν 
να συνεχίσουν να παίρνουν την εφημερίδα να μας 
γνωρίζουν έγκαιρα τη νέα τους διεύθυνση.

 Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α
Την επιμέλεια της τελευταίας σελίδας της εφημε-

ρίδας, που αφορά τις προσφορές, δωρεές και συν-

δρομές για εκκλησίες του χωριού και του Σύλλόγου, 

επιμελούνται αντίστοιχα ο ταμίας της Ερανικής επι-

τροπής κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠ.ΓΚΑΡΑΝΗΣ (Πατρ. Ευαγγε-

λίδου 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 Ιω-

άννινα). 

Συνδρομές, προσφορές και δωρεές που αποστέ-

λονται με ταχυδρομικές επιταγές να εκδίδονται στο 

ΟΝΟΜΑ του ΤΑΜΙΑ (Ερανικής Επιτροπής ή Συλλό-

γου) και όχι στο Σύλλογο, εφημερίδα ή Εκκλησία που 

η εξαργύρωσή τους είναι δυσχερής.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Όσοι αναγνώστες, για διάφορους λόγους δε λαμ-
βάνουν την εφημερίδα ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να επικοινω-
νούν με τα τηλέφωνα των υπευθύνων του Συλλόγου 
για την αποστολή των φύλλων.

Ο Μ.Ο.Σ. έχοντας ΠΛΗΡΗ συναίσθηση των υπο-
χρεώσεών του, ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να στέλνει την εφημερίδα 
μας σ’ όλους τους Βρυσοχωρίτες και φίλους χωρίς 
περικοπές ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ στην ένθερμη ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΗ συμπαράστασή σας!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν 
απαραίτητα την άποψη της Εφημερίδας.


