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σκευτικές παραστάσεις.
Η μεταφορά του πρέπει να έγινε από τη Ρωσία
με πλοίο σε κάποιο λιμάνι της Ηπείρου (τότε Πρέβεζας) και από εκεί στο χωριό με φορτηγά, ζώα ή όλη
τη διαδρομή με ζώα «Άθλος για την εποχή εκείνη».
Πάνω από εξήντα (60) χρόνια λόγω υποστυλώσεως του Ι.Ν. και του κινδύνου να καταρρεύσει το
τέμπλο μεταφέρθηκε και φυλάσσεται με ασφάλεια
σε αποθήκες του χωριού.
Στα χρόνια που πέρασαν δεν έχει μεγάλες φθορές. Χάρη στις προσπάθειες των προέδρων και των
εκκλησιαστικών επιτροπών ψεκάστηκε δυο φορές
με αντισαρακικό υγρό και έτσι το τέμπλο είναι σε
πάρα πολύ καλή κατάσταση.
Με κοινή προσπάθεια όλων μας ήρθε η ώρα για
την επανατοποθέτηση του τέμπλου στη φυσική του
θέση, εκεί που πρωτοτοποθετήθηκε πριν διακόσια
(200) και πλέον χρόνια.
Απαιτείται ένα σεβαστό χρηματικό ποσό (περίπου 50.000 έως 60.000 χιλιάδ. ευρώ).
Ο Μορφωτικός και Ορειβατικός Σύλλογος θέλοντας να βοηθήσει την Εκκλησιαστική και Ερανική Επιτροπή, αποφάσισε να προβεί σε λαχειοφόρο αγορά συγκεντρώνοντας χρήματα για το σκοπό αυτό (περισσότερες πληροφορίες στη σελ.4
της εφημερίδας). Παρά την οικονομική κρίση είμαστε βέβαιοι πως όλοι μας έστω και από το υστέρημά μας θα βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια έτσι
ώστε να ολοκληρωθεί ένας ακόμη άθλος στο εκκλησιαστικό αυτό οικοδόμημα και ο πανάγαθος θεός
και ο Άγιος Χαράλαμπος θα μας ανταμείψει.
Οι εργασίες ξεκινάνε εντός του μηνός Φεβρουαρίου 2014.

Ίσως να είναι υπερβολικό και βαρετό για τους
σεβαστούς αναγνώστες μας ότι στα δύο (2) προηγούμενα φύλλα (αριθ. 83 και 84) της εφημερίδας
μας το κύριο άρθρο αναφέρονταν στον πολιούχο
του χωριού μας τον Άγιο Χαράλαμπο.
Είναι όμως επιτακτική ανάγκη και πρέπει και σε
αυτό το τεύχος να αφιερώσουμε το κύριο άρθρο
σε αυτό το θρησκευτικό και πολιτιστικό μνημείο του
χωριού.
Όπως αναφερθήκαμε ειδικά στο φύλλο 83
(σελ.1) οι εργασίες αναστήλωσης του Ιερού Ναού
έχουν προχωρήσει αρκετά και οι προσπάθειες όλων
μας συνεχίζονται για την ολοκλήρωσή του.
ΤΩΡΑ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ για τον καθαρισμό - τη συντήρηση και την τοποθέτηση του τέμπλου.
Με τη θεμελίωση του Ιερού Ναού (1799) συγχρόνως άρχισε και η κατασκευή του τέμπλου εβδομήντα (70) τετραγωνικών μέτρων, του Άμβωνα, το
Προσκυνητάρι, οι Εικόνες κ.λ.π. με τη συνδρομή
των απανταχού Βρυσοχωριτών του Μοναστηρίου
της Αγίας Τριάδος και φίλων, σημερινή αξία περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00).
Στις 10 Σεπτεμβρίου 1819 που πραγματοποιήθηκαν τα ανοιξιθύρια ο Ιερός Ναός θεωρήθηκε ο μεγαλύτερος και ωραιότερος της ευρύτερης περιοχής με το θαυμάσιο τέμπλο.
Γραπτά στοιχεία δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετά, διότι τα αρχεία του χωριού καταστράφηκαν
λόγω πυρπολήσεως του χωριού από τους Γερμανούς κατακτητές.
Από τα λίγα γραπτά στοιχεία που σώθηκαν από
μαρτυρίες παλαιοτέρων και από ειδικούς τεχνοκράτες, προφανώς είναι ρώσικης τεχνολογίας σκαλισμένο με το χέρι σε ξύλα μασίφ βελανιδιάς και
καρυδιάς βαμμένα και επιχρυσωμένα με ανεξίτηλα
χρώματα της εποχής εκείνης και πάρα πολλές θρη-
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ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Καλή Χρονιά

Του Λάμπρου Τάτση

Τζαμπούρα Χαρά
Τα Χριστούγεννα έχουν συνδεθεί στο μυαλό όλων
μας με φανταχτερά στολισμένα Χριστουγεννιάτικα δέντρα, που στην κορυφή τους δεσπόζει το αστέρι της
Βηθλεέμ και στη βάση τους η Φάτνη με τον νεογέννητο Χριστό και τους Τρεις Μάγους να Τον προσκυνάνε
και να Του προσφέρουν τα δώρα τους. Ποια ιστορική
όμως πραγματικότητα κρύβεται πίσω από αυτά τα Χριστουγεννιάτικα σύμβολα;
Ο μύθος λέει πως έφτασαν Τρεις Μάγοι από την
Ανατολή, τους οποίους κατεύθυνε ένα πολύ λαμπρό
Αστέρι και τους οδήγησε στη Βηθλεέμ.
Προσκύνησαν, λοιπόν, τον νεογέννητο Ιησού, προσφέροντάς Του χρυσό (που συμβολίζει τη βασιλική
του φύση, σαν δώρο που δινόταν στους βασιλείς), λιβάνι (που συμβολίζει τη θεϊκή του φύση, καθώς χρησιμοποιούταν στους βωμούς κατά τη θεϊκή λατρεία) και
σμύρνα (που συμβολίζει το μελλοντικό Πάθος και το
θάνατο του Ιησού, γιατί με αυτό αρωμάτιζαν τους νεκρούς).
Πριν φτάσουν στη Βηθλεέμ συναντούν στα Ιεροσόλυμα τον βασιλιά Ηρώδη, που με πονηριά τους ζητάει να τον ενημερώσουν κατά την επιστροφή τους για

Συνέχεια στην 14η σελ.

ΜΕ ΕΛΠΙΔΑ

Χρόνια Πολλά

Ο γέρο χρόνος -2013- μάζευε σιγά τις
μέρες του, το βήμα του αργό και επώδυνο,
το φορτίο του άχθος δυσάρεστων και ευχάριστων στιγμών, όμως ναι ο καιρός προμηνύονταν καλός για παραμονή Πρωτοχρονιάς.
Πάνω στα βουνά μας το χιόνι θρονιασμένο (λευκό σημάδι αγνότητας) όπως τα βήματα των χωριανών που αντηχούν στο καλντερίμι. Στα σπίτια ο μαρτυριάρης καπνός
του τζακιού δίνει σήματα ύπαρξης παρουσίας. Στις βεράντες τα πολύχρωμα λαμπάκια
αναβοσβήνουν (απόγνωση - ελπίδα εναλλάσονται, φως-σκοτάδι, της χρονιάς που πέρασε).
Μακάρι να φεύγανε οι καλοκάντζαροι
που δυναστεύουν τις ζωές μας και των φώτων τ’ Αγιονέρι να φέρει λίγες σταγόνες ελπίδας στις τσέπες του 2014.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΦΟΥΛΙΝΑ – ΦΩΛΙΝΑ – ΦΟΛΙΝΑ
Τα μέλη της οικογένειας Φουλίνα, τόσο στο Μητρώο
όσο και στον Εκλογικό Κατάλογο του 1920, αλλά και στον
Κώδικα της Κοινότητας Λεσινίτσας, γράφονται άλλοτε
Φουλίνα, άλλοτε Φωλίνα και Φολίνα.
Τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου ζούσαν στο χωριό μας τρεις οικογένειες ΦΟΥΛΙΝΑ, που δεν είχαν συγγένεια μεταξύ τους ή ήταν πολύ μακρινή.
1η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Το σπίτι αυτής της οικογένειας ήταν
εκεί που είναι σήμερα το σπίτι των κληρονόμων του Απόστολου Στ. Γκαράνη. Γενάρχης ήταν ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΛΙΝΑΣ . Στη σελίδα 4 του Κώδικα η εκκλησιαστική επιτροπή
εισπράττει από τον Γεώργιον Φολίναν στις 20 Οκτωβρίου
1839 από ομόλογα 200. Στην ίδια λίστα πάλι ο Γεώργιος
Φολίνας διά Γιώργι Καρβέλη 300. Οι αριθμοί 200 και 300
μάλλον αντιστοιχούν σε γρόσια. Δεν διευκρινίζεται.
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΛΙΝΑΣ είχε τρία παιδιά 1) το ΝΙΚΟ 2)
το ΓΙΑΝΝΗ και 3) τη ΧΡΥΣΩ.
1) Ο ΝΙΚΟΣ. Στη σελίδα 63 του Κώδικα γράφει πως «ο
Νίκος Φολίνας αγόρασε από το υφαντήριο της Αδελφότητας 4 προσκέφαλα κεντημένα για 36 γρόσια». Και στη
σελ.121 «ο Νικόλαος Γεωργ. Φολίνας κατασκεύασε το ταβάνι του Αγίου Νικολάου δι’ εξόδων του» το 1899.
Ο Νίκος Φολίνας παντρεύτηκε την Ακρίβω Παρλαφέστα, κόρη της Χάϊδως Κ. Ζιούπα. Απόκτησαν δύο παιδιά
το ΓΕΩΡΓΙΟ και τη ΧΡΥΣΩ.
Ο Γεώργιος την ημέρα της ονομαστικής του γιορτής,
χορεύοντας μέσα στο σπίτι του και σε κατάσταση χαράς
και ευθυμίας, πήρε στα χέρια του το κυνηγετικό του όπλο.
Δυστυχώς από απροσεξία του σκοτώθηκε. Είχε παντρευτεί την Αικατερίνη Μπέκα. Είχαν αποκτήσει κι ένα κορίτσι
που πέθανε λίγο αργότερα σε πολύ μικρή ηλικία.
Η ΧΡΥΣΩ (1895-1984) παντρεύτηκε τον Απόστολο Μπιδέρη. Χήρεψε όμως σχεδόν αμέσως μετά το γάμο της κι
έμεινε χήρα 13 ή 14 χρόνων. Σε δεύτερο γάμο παντρεύτηκε τον Ηλιοχωρίτη Θεόδωρο Μπαλάφα. Απόκτησε δύο
παιδιά το ΓΕΩΡΓΙΟ που πέθανε ξαφνικά και χωρίς κάποια
αιτία σε ηλικία 12 χρόνων και τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ, σύζυγο του
Απόστολου Στ. Γκαράνη. Νωρίς έχασε και το δεύτερο σύζυγό της . Μόνη της μεγάλωσε με τον καλύτερο τρόπο τη
μοναχοκόρη της και αφοσιώθηκε στην κόρη της, στην οικογένειά της και στα εγγόνια της.
Εργατική, δραστήρια και δυναμική πάλεψε με τις δυ-

σκολίες, τα προβλήματα και τις αντιξοότητες που συνάντησε στη ζωή της. Σεβάσμια μορφή, γλυκύτατη, συνετή
ήξερε να κρύβει καλά τον πόνο και την πίκρα της από τις
αδικίες της ζωής.
2. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ (1853 – 1942). Οι πληροφορίες για το
Γιάννη είναι: Μητρώο: Φωλίνας Ιωάννης του Γεωργίου
1853
Εκλογικός κατάλογος 1920: Φουλίνας Ιωάννης του Γεωργίου Λεσινίτσα έμπορος
Κώδικας σελ.85 Γιάννης Φολίνας. Υπογράφει σε κανονισμό «για την καλή λειτουργία των εκπαιδευτικών καταστημάτων, τη φορολογία των κατοίκων στις διάφορες οικονομικές συναλλαγές τους και τις εισφορές σε γάμους,
βαπτίσεις υπέρ της εκκλησίας και άλλων κοινωφελών σκοπών» 30 Ιανουαρίου 1896
Ο Γιάννης έφυγε από το πατρικό σπίτι κι έκτισε το δικό
του, εκεί που είναι σήμερα το σπίτι του κ. Βασίλη Πασχάλη. Παντρεύτηκε τη Χάϊδω Κουκουζέλη. Απόκτησαν δύο
κόρες τη ΜΑΡΙΑ σύζυγο του Ιωάννη Χρ. Πασχάλη και τη
ΔΕΣΠΟΙΝΑ σύζυγο του Δημητρίου Κουνάβου.
Ο Γιάννης και ο αδερφός του ο Νίκος ταξίδευαν στη
Σαρακίνα. Εκεί είχαν αποκτήσει πολύ μεγάλη περιουσία.
Επέστρεψαν στο χωριό, όπου ζούσαν οι οικογένειές τους
και είχαν το σεβασμό, την εκτίμηση και την αγάπη, όλων
των κατοίκων του χωριού, γιατί ήταν πράγματι σοβαροί,
εργατικοί και προοδευτικοί άνθρωποι, όπως μου έλεγε ο
εγγονός του Γιάννη, ο αείμνηστος Κώστας Δ. Κουνάβος.
3) Η ΧΡΥΣΩ Γεωργ. ΦΟΥΛΙΝΑ παντρεύτηκε το Στέργιο
Κ. Χαντόλιο. Απόκτησε τρία παιδιά. Δύο αγόρια που πέθαναν σε μικρή ηλικία και μία κόρη τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Η Δέποινα παντρεύτηκε τον Αδαμάντιο Εξάρχου και ήταν η μητέρα της Χρυσής Εξάρχου – Τσιομίδου.
2η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Γενάρχης αυτής της οικογένειας
ήταν ο ΣΤΕΡΓΙΟς ΦΟΥΛΙΝΑΣ. Το σπίτι του ήταν κάτω από
το σπίτι του κ. Νίκου Καραγιαννόπουλου. Σήμερα είναι κήπος και ανήκει στην οικογένεια Καραγιαννόπουλου από
αγορά. Αυτή η οικογένεια ήταν γνωστή και ως «Μαζιώτη».
Στη σελίδα 5 του κώδικα γράφει πως «εδόθησαν στον
Στέργιο Φολίνα αιγοπρόβατα προς διατροφήν και επιμέλειαν από το διαλυθέν κοπάδι της Αγίας Τριάδος».
Ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 1896
Ο Στέργιος είχε έναν γιο τον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ. Από τον

εκλογικό κατάλογο του 1920 μαθαίνουμε πως τότε ο Αναστάσιος ήταν 27 χρόνων και ήταν εργάτης στη Θεσσαλονίκη. Ο Αναστάσιος παντρεύτηκε τη Βρυσοχωρίτισσα Χαρίκλεια Κώτσιου-Πελτέκη. Απόκτησαν δύο παιδιά τον ΙΩΑΝΝΗ (1921-1985) και την ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
Ο Αναστάσιος πέθανε όταν τα παιδιά ήταν πολύ μικρά.
Η Χαρίκλεια ξαναπαντρεύτηκε και πήρε το Στέργιο Γκότση. Έδωσε το Γιάννη για υιοθεσία στο Ελεύθερο, στην
οικογένεια της Βρυσοχωρίτισσας Μαρίνας Αναστ. Βασδέκη συζύγου του Σωτήρη Τόλη. Ο Γιάννης παντρεύτηκε την
Ελένη Δάλλα από το Ελεύθερο της Κονίτσης και απόκτησε δύο κόρες τη Χαρίκλεια σύζυγο του Γιώργο Ματσή και
την Ευαγγελία σύζυγο του Αθανασίου Γούρη.
Η Χαρίκλεια Φουλίνα – Γκότση έφυγε από το Βρυσοχώρι και εγκαταστάθηκε στο Γιδά. Πήρε μαζί της και την
κόρη της Αναστασία. Η Αναστασία παντρεύτηκε στην Καρυά Καβάλας (το γενεαλογικό δέντρο στη σελίδα 3).
3η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Το σπίτι αυτής της οικογένειας ήταν
ακριβώς πάνω από τη Φλαμουριά στο χοροστάσι.
Γενάρχης αυτής της οικογένειας ήταν ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΛΙΝΑΣ. Ο Μήτρος Φουλίνας, όπως ήταν γνωστός
στο χωριό είχε τρία παιδιά τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ που παντρεύτηκε
το Στέργιο Σιμήτη, τη ΧΡΥΣΩ που παντρεύτηκε το Γιάννη
Ευαγ. Χαντόλιου και τον ΚΩΣΤΑ.
Ο Κώστας είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο με έτος
γέννησης το 1854. Από τον εκλογικό κατάλογο μαθαίνουμε πως ο Κώστας Φουλίνας του Δημητρίου το 1920 ήταν
παντοπώλης στο Βελεστίνο.
Ακόμη στον κώδικα της Κοινότητας Λεσινίτσας και στη
σελ.95 ο Κώστας Δ. Φουλίνας υπογράφει ως μάρτυρας σε
προικοσύμφωνο που συντάχτηκε για το γάμο της Μαρίας
Ιωάν. Παρίπου και του Μιχάλη Χρ. Πασχάλη στις 18 Ιουνίου του 1900 και στη σελίδα 58 «Ο διαχειριστής των εσόδων των ιερών σκηνωμάτων Νίκος Πασχάλης έδωσε στον
Κώστα Φολίνα 46 γρόσια. 30 Αυγούστου 1899».
Ο Κώστας είχε μία κόρη τη ΜΑΡΙΑ. Η Μαρία παντρεύτηκε το Λεωνίδα Απ. Τσιόμο-Τσιομίδη και ήταν η μητέρα
της Χαρίκλειας Παπαδημητρίου που έζησε στην Καβάλα.
Σήμερα ζει στην Καβάλα η κόρη της Χαρίκλειας και δισέγγονη του Κώστα Φουλίνα η κ. Μαρία Παπαδημητρίου. Αν ο
Κώστας είχε άλλα παιδιά δεν είναι γνωστό.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΛΙΝΑΣ

Η Χρύσω Φουλίνα - Μπαλάφα με την κόρη της
Δέσποινα Γκαράνη στα Ιωάννινα

Μαρία Ιωάννη Πασχάλη, Δέσποινα Δημ. Κουνάβου,
κόρες του Ιωάννη Φουλίνα

ΝΙΚΟΣ
Ακρίβω Παρλαφέστα

ΙΩΑΝΝΗΣ (1853-1942)
Χάϊδω Κουκουζέλη

ΧΡΥΣΩ
Στέργιος Χαντόλιος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πέθανε 12 χρόνων

ΜΑΡΙΑ
Ιωάννης Πασχάλης

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Δημ. Κουνάβος

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Αδαμ. Εξάρχου

ΧΡΥΣΗ
Αναστ. Τσιομίδης

ΧΡΥΣΩ (1895-1984)
Απ. Μπιδέρης
Θεόδ. Μπαλάφας

ΧΑΪΔΩ Νικ. Εξαρχόπουλος
Μηνάς Θεολόγος

ΑΝΤΩΝΗΣ (1901-1987)
Δημ. Ρόμπαπα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1911-1997)
Χρυσάνθη Βραχίδη

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Σταμ. Κασσαβέτη

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Απόστ. Στ. Γκαράνης

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Απ. Γκαράνης

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (1906-2001)
Γαλάτεια Κωνσταντινίδου

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (1913-1983)
Γαλήνη Γκουντινάρη

ΚΩΣΤΑΣ (1921-2012)
Καλλιόπη Παπάζογλου

ΒΑΣΙΛΗΣ
Σπυρ. Πιτούλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Παύλος Τσουκιάς

ΙΩΑΝΝΗΣ (1909-1978)
Χαρίκλεια Μουρουδάκη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(1918-1999)
Μαίρη Παλαντζίδου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (1923-1988)
Αντώνης Σιούρης
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

														
															

Επιμέλεια: Απόστολος Σιαμπίρης
Ευθύμιος Πουποβίνης

TO MNHMOΣΥΝΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 εορτή των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, ο
πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ ως μέλος
της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ τέλεσε στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου το καθιερωμένο βάσει της
διαθήκης του ευεργέτη, ΜΟΝΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ.
«Την 8η Νοεμβρίου εκάστου έτους ημέρα θανάτου της φιλοστόργου μου μητρός, (τη μέρα θανάτου της η μητέρα του γιόρταζε) να τελείται Ιερατικό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των γονέων μου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ και των λοιπών συγγενών μου».

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας
μας (Αριθ. φύλλου 84 σελ.3) με τη σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων του χωριού
(Τοπική Κοινότητα - Μ.Ο.Σ. - Συντακτική
και Εκκλησιαστική Επιτροπή) προσκαλούσαμε τους απανταχού παλαιούς και νέους
υποτρόφους, του Κληροδοτήματος, συγχωριανούς και φίλους σε ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ την 8η Νοεμβρίου 2013. (Ημέρα
Μνημοσύνου των γονέων του Ευεργέτη)
και μάλιστα να καθιερωθεί για κάθε χρόνο ως ημέρα αιμοδοσίας προς την Τράπεζα Αίματος του Μ.Ο.Σ. που λειτουργεί στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
ως ελάχιστος φόρος τιμής στους γονείς
του και τον ευεργέτη.

Στη σεμνή τελετή στην οποία χοροστάτησε ο
αιδεσιμότατος πατήρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ (Ιερέας της ενορίας μας) και Ιεροψάλτη τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, από το Ηλιοχώρι παρευρέθηκαν οι φορείς του χωριού, πολλοί συγχωριανοί, παλαιοί και νέοι υπότροφοι. Μετά τη
Θεία Λειτουργία στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας μοιράστηκαν στους παρευρισκομένους από
τις κυρίες του χωριού τα προβλεπόμενα κόλυβα
και αρτίδια.
Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από τον Πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΙΩΑΝ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ και τον
πρόεδρο του Συλλόγου κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ στην προτομή του Ευεργέτη και στη συνέχεια μικρή δεξίωση στο καφενείο του ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ με καφέ - κονιάκ και βουτήματα, σχολιά-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Δυστυχώς η ανταπόκριση ήταν πολύ μικρή (Μόλις δύο (2) άτομα προσφέρανε
αίμα).
ΓΙΑΤΙ;
Μήπως η πρόσκληση πέρασε στα ψιλά;

ζοντας τη μεγαλοψυχία των γονέων του ευεργέτη για τα πατριωτικά αισθήματα που του μετέδωσαν για το χωριό του και όλοι ευχήθηκαν «Να είναι αιωνία η μνήμη τους».

- Ποιά η προσφορά μας προς τον ευεργέτη και τους γονείς του; Η αδιαφορία
όλων μας και προπάντων των υποτρόφων;
- Τι μας ενδιαφέρει πόσα θα πάρουμε;
Ας αναλογιστούμε λίγο και ας παροτρύνουμε τους νέους μας.
ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΦΟΥΛΙΝΑΣ

Η λειτουργία της Τράπεζας συνεχίζεται.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χαρίκλεια Κώτσιου

ΙΩΑΝΝΗΣ (1921-1984)
Ελένη Δάλλα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Γεώργιος Ματσής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αθαν. Γούρης

Οι απόγονοι ζούνε
στην Καρυά Καβάλας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΗΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ

ΟΛΥΜΠΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΛΙΝΑΣ
Γιάννης Ευαγγ. Χαντόλιος

ΚΩΣΤΑΣ
(1854.......)

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Στέργιος Σιμήτης

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Μήτρος Μπράχας

ΜΑΡΙΑ
Λεων. Τσιομίδης

ΜΑΡΙΑ
Αναστ. Σιάννος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Απ. Παπαδημητρίου

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Ευάγγ. Τσιάμης

ΧΡΥΣΩ

ΓΙΑΝΝΗΣ

H Χαρίκλεια Λεων. Τσιομίδη - Παπαδημητρίου
εγγονή του Κώστα Δ. Φωλίνα
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AΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
					

						

		

Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013
ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

1. Υπόλοιπο Οικ. έτους 2012........................................ 3.930,28 €
2. Εισφορές εφημερίδας............................................... 4.158,00 €
3. Ενίσχυση συλλόγου.................................................... 960,00 €
4. Ημερολόγιο................................................................... 30,00 €
5. Εκδηλώσεις.............................................................. 3.308,00 €
6. Κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη............................... 1.000,00 €
7. Ενοικίαση βοσκοτόπων:.......................................... 2.000,00 €
8. Μπλούζες - λεύκωμα.................................................. 350,00 €
9. Τόκοι καταθέσεων........................................................... 0,04 €

1. Εφημερίδα............................................................ 3.197,99 €
2. Εκδηλώσεις.......................................................... 4.194,77 €
3. Χορευτικό............................................................ 1.400,00 €
4. Ενοίκιο αίθουσας................................................. 1.800,00 €
5. ΔΕΗ – ΕΛΤΑ – ΟΤΕ – ΔΕΥΑΙ................................ 779,00 €
6. Διάθεση από βοσκοτόπια.......................................... 40,00 €
7. Υλικά – Γραφικά – Καθαριότητα............................ 312,02 €
8. Ιστοσελίδα............................................................... 100,00 €
9. Διάφορα................................................................... 153,60 €
10. Υπόλοιπο για το 2014........................................ 3.758,94 €

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ..................................... 15.736,32 € ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ.............................

15.736,32 €

Βρυσοχώρι 31-12-2013
Ο ΤΑΜΙΑΣ
Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνει
στους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους ότι,
στην προσπάθεια που καταβάλλεται από κοινού
(Μ.Ο.Σ. - Εκκλησιαστική και Ερανική Επιτροπή) για
τον καθαρισμό - συντήρηση και τοποθέτηση του τέμπλου (70 τετρ. μέτρα) στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους αποφάσισε
ομόφωνα
και προέβη στην έκδοση λαχειοφόρου αγοράς για την κλήρωση ενός αυτοκινήτου μάρκας
OPEL CORSA 1200 κυβικά, πεντάθυρο, χρώματος άσπρο, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα τα οποία αφαιρώντας τα έξοδα θα διαθέσει εξ
ολοκλήρου στον ανάδοχο του έργου. Εκδόθηκαν δύο (2.000,00) χιλιάδες λαχνοί. Σε κάθε λαχνό αντιστοιχούν πέντε (5) αριθμοί και η τιμή του
ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα ευρώ και πενή-

ντα λεπτών (12,50) η δε κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Αυγούστου 2014 ημέρα κληρώσεως του Λαϊκού Λαχείου (πρώτος λαχνός τα τελευταία τέσσερα ψηφία). Ο τυχερός μπορεί να παραλάβει το αυτοκίνητό του έως και 28 Νοεμβρίου
2014. Γνωρίζουμε την οικονομική κρίση που περνάμε όλοι μας, όμως ο σκοπός είναι ιερός. Παρακαλούμε θερμά τους απανταχού Βρυσοχωρίτες, τους
φίλους και όσοι μπορούν να βοηθήσουν την προσπάθειά μας αυτή ώστε να συγκεντρωθούν τα χρήματα και το τέμπλο διακοσίων (200) ετών να τοποθετηθεί στη φυσική του θέση.
Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν στη διάθεση λαχνών να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου και της εκκλησιαστικής επιτροπής. Επίσης διάθεση λαχνών μπορεί να γίνει και μέσω ταχυ-

δρομείων κατόπιν επικοινωνίας. Ας πράξουμε όλοι
το καθήκον μας προς τον πολιούχο του χωριού μας
και ο Άγιος Χαράλαμπος θα μας ανταμείψει.
Παράλληλα ο Σύλλογος συγκεντρώνει χρήματα
μόνο για την αναστήλωση του τέμπλου.
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ
- Ευθύμιος Πουποβίνης 6979322848
- Αθανάσιος Δημητράκης 6946317507
- Λάμπρος Τάτσης 6979074196
- Κων/νος Τσιομίδης 6979334373
- Αδαμάντιος Καπράντζιος 6977975807
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
- Ευθύμιος Πουποβίνης 6979322848
- Γεώργιος Βακάρος 6947703861
- Κων/νος Χαντόλιος 2651038097
- Σουλτάνα Νότη 2653022774
- Σταύρος Γκαράνης 2651038813
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ, Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ», Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2014
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
				

		

Επιμέλεια: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ

				

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
		

Επιμέλεια: Σταύρου Γκαράνη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 2013
Η οικονομική διαχείριση της Ερανικής Επιτροπής του
Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους και των άλλων εκκλησιών
της Ενορίας για το Οικονομικό Έτος 2013, έχει ως ακολούθως:
Α’ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
1. Μπλοκ Εισπράξεων Αριθ. 032-050
1.610,00 €
2. Μπλοκ Εισπράξεων Αριθ. 051-071
1.825,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
3.435,00 €
3. Τόκοι καταθέσεων Α’ εξαμηνίας 2013
4. Τόκοι καταθέσεων, Β’ εξαμηνίας 2013
5. Υπόλοιπο προηγουμένου έτους 2012
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16,80 €
4,21 €
62,684,33 €
66.140,34 €

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ)
1. Για την κατασκευή είκοσι (20) παραθύρων
(πράξη 8/30/12/2012)			
5.167,50 €
2. Για στρώσιμο του δαπέδου με μπετόν
και άλλες εργασίες
20.000,00 €
3. Μεταφορά και Συντήρηση Τέμπλου
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ Λ/ΣΜΟΥ		
Β’ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
1. Μπλοκ Εισπράξεων Αριθ. 166-168
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

1.800,00 €
26.967,50 €
66.140,34 €
26.967,50 €
39.172,84 €

2. Χρεωστικό υπόλ. 31-12-2012

30.932,36 €
30.232,36 €

		

3. Χρεωστικό υπόλ. 31-12-2013
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

39.172,84 €
2. Μείον ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛ. ΑΛΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣ. 30,232,36 €

1. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛ. ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Το υπόλοιπο 8.940,48 ευρώ, είναι κατατεθειμένο στην
Εθνική Τράπεζα, κατάστημα Ιωαννίνων επ’ ονόματι της
Ερανικής Επιτροπής Ι.Ν. Αγιου Χαραλάμπους Αριθμός
Λογ. 359/29613269.
Όλες οι δαπάνες έγιναν με ομόφωνες αποφάσεις και πρακτικά που θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων.
Γ’ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΛΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
			
1. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ
4. ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ
12.955,14 €

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ

1.355,23 €
11.708,74 €
9.608,00 €
2.020,00 €
2.620,96 €
310,00 €

6. ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ				
7. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ			

2.205,10 €
1.248,69 €

8. ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ			
9. ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ				

1.030,00 €
7.414,75 €

10. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 37.647,11 €
ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 37.647,11 €

7.414,75 €
30.232,36 €

31/12/2013-ΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΗ		
		
700,00 €
700,00 €

8.940,48 €

3. ΠΙΣΤΩΤ. ΥΠΟΛ. ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠ. 31-12-13

31/12/2013-ΕΙΣ ΝΕΟ

37.647,11 €
30.232,36 €

-

37.647,11 €

ΔΩΡΕΕΣ
Η κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΡΛΑΜΠΑ-ΣΙΑΜΠΙΡΗ
του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας δώρισε στον
Άγιο Χαράλαμπο ένα θυμιατό. Η Εκκλησιαστική
Επιτροπή την ευχαριστεί θερμά για την ευγενή
προσφορά της και της εύχεται ο Άγιος Χαράλαμπος να χαρίζει υγεία στην ίδια και στην οικογένειά της.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΕΤΙΑ 2014-2016
Αγαπητοί μας συγχωριανοί
Η θητεία του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενορίας μας έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2013 και ανανεώθηκε για μία τριετία με απόφαση της Ι. Μητροπόλεως Ιωαννίνων από 1-1-2014 έως 31-12-2016 με τα ίδια άτομα όπως και το
προηγούμενο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, δηλαδή τακτικά μέλη ο εφημέριος
της Ενορίας μας π. Ιωάννης Λεοντάρης, Γεώργιος Κ. Βακάρος, Ευθύμιος Ι.
Πουποβίνης, Κων/νος Ι. Χαντόλιος, Σουλτάνα Ν. Νότη και αναπληρωματικά
μέλη Λάμπρος Τάτσης, Αναστάσιος Γ. Τσιομίδης, Ιωάννης Γ. Βακάρος και
Κων/νος Ευ. Σιαμπίρης.
Στο διάστημα αυτό που πέρασε των τριών ετών, προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε το καλύτερον δυνατόν τα έσοδα της Ενορίας μας με απόλυτη διαφάνεια καθώς και τις άλλες υποθέσεις που αφορούσαν την Ενορία μας, με
την έγκριση πάντα της Ι. Μητροπόλεώς μας, με την οποία έχουμε άριστη σχέση, την οποία θερμά ευχαριστούμε για την αγάπη και συμπαράστασή της στο
έργο μας και ειδικότερα τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο αυτής π. Εφραίμ
Ντέτσικα.
Στην τριετία που μας πέρασε καταφέραμε να περατώσουμε τις ανακαινιστικές εργασίες, με την δική σας οικονομική και ηθική συμπαράσταση, σ’ όλα τα
εξωκλήσια του χωριού μας, καθιστώντας τα πλήρως λειτουργικά, περιποιημένα και προπαντός προσβάσιμα με αυτοκίνητο, έτσι ώστε οι φίλοι επισκέπτες
του χωριού μας να θαυμάζουν πως ένα τόσο μικρό χωριό σε κατοίκους να έχει
τόσα πολλά εξωκκλήσια τόσο πολύ καλοδιατηρημένα και περιποιημένα.
Για το μεγάλο όνειρό μας αλλά και κάθε Βρυσοχωρίτη, την αναστύλωση δηλαδή του Ι. Ναού του Αγίου Χαραλάμπους, καταφέραμε με την δική σας πάντα συμπαράσταση οικονομική και ηθική, αλλά και της Περιφέρειας και του
Περιφερειάρχη μας κου Αλέξανδρου Καχριμάνη, τον οποίο πάρα πολύ ευχαριστούμε για την αγάπη του προς το χωριό μας, να τελειώσουμε όλες τις στερεωτικές εργασίες, επιχρίσματα, στέγη, χαγιάτι και να σταθεί όρθιος αυτός ο
μεγαλοπρεπής Ι. Ναός, το καύχημα των Βρυσοχωριτών τον οποίο έχτισε η πίστη των προγόνων μας, και να τον ξαναλειτουργήσουμε τον περασμένο Αύγουστο μετά από 50 και πλέον χρόνια.
Τώρα απομένουν η συντήρηση και επανατοποθέτηση του τέμπλου το
οποίο είναι από τα καλύτερα και μεγαλύτερα τέμπλα της περιοχής μας (Ζαγορίου) με πολύ μεγάλη αξία, η πλακόστρωση του δαπέδου του Ναού, τα

στασίδια καθώς και ο αύλιος χώρος.
Από εσάς αγαπητοί μας συγχωριανοί και φίλοι του χωριού μας ζητούμε την
βοήθειά σας (οικονομική και ηθική) γνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες
που περνάμε όλοι μας και σας υποσχόμεθα ότι θα εντείνουμε την προσπάθειά
μας έτσι ώστε ο Άγιος Χαράλαμπος να τελειώσει το συντομότερον δυνατόν.
Γνωρίζουμε τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν αλλά πιστεύουμε
ακράδαντα στην άνωθεν βοήθεια, διότι σ’ αυτήν μας την προσπάθεια αρωγός
και βοηθός μας είναι ο Άγιος Χαράλαμπος, ο οποίος θέλει το σπίτι του τον
Ναό του όρθιο και να λειτουργείται.
Ευχόμαστε στον καθένα σας ξεχωριστά καλή κι ευλογημένη χρονιά και ο
Άγιος Χαράλαμπος να είναι αρωγός και προστάτης όλων μας.
Για το Εκκλ. Συμβούλιο
Γ. Κ. Βακάρος
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Γράφει ο Δημήτρης και η Κατερίνα Ηλία Μπάρκα

Στα κάλαντα των Χριστουγέννων

Η Βασιλόπιτα του ΜΟΣ

Α

νήμερα των Χριστουγέννων χτύπησε η καμπάνα του Αγίου - Δημητρίου. Ο Παπα-Γιάννης Λεοντάρης καλούσε τους πιστούς στη χαρμόσυνη λειτουργία της γεννήσεως του Θεανθρώπου.
Μετά το πέρας της λειτουργίας στο προαύλιο της
εκκλησίας ακούγονται ευχές για την ημέρα και το καθιερωμένο ορίστε των φιλόξενων γυναικών του χωριού
στα σπίτια τους για χριστουγεννιάτικα γλυκά και καφέ.
Με σύμμαχο το ζεστό ήλιο τα παιδιά με τα τρίγωνα
στα χέρια και τις γλυκές τους φωνές τραγούδησαν τα
χριστουγεννιάτικα κάλαντα σε όλα τα σπίτια του χωριού.
Οι μέρες περνούν χωρίς να δούμε να πέφτει ούτε
μια νιφάδα χιονιού μέσα στο χωριό και φτάνει παραμονή Πρωτοχρονιάς.
Όλοι οι χωριανοί μαζεύονται στο καφενείο του Κώστα όπου υπάρχει όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, εκλεκτοί μεζέδες, άφθονο κρασί και άψογη
εξυπηρέτηση. Έτσι οι τελευταίες ώρες του χρόνου
περνάνε με πειράγματα, συζητήσεις και γέλια πολλά.
Λίγα λεπτά πριν έρθει η καινούργια χρονιά οι κυνηγοί του χωριού παίρνουν τις θέσεις τους έξω από
το καφενείο με τα όπλα στα χέρια για να ρίξουν στον
αέρα και να αποχαιρετίσουν τον παλιό χρόνο και να
καλωσορίσουν τον νέο.
Αφού εναλλάσσονται ευχές για το νέο έτος ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ευθύμιος Πουποβίνης και το
Δ.Σ κόβουν την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα η οποία
μοιράζεται σε όλες τις οικογένειες που παρευρίσκονται τις ημέρες αυτές στο χωριό. Το φλουρί κέρδισε η
κυρά - Μαρία Καραγιαννοπούλου η οποία το χρηματικό ποσό που αντιστοιχούσε σ’ αυτό το πρόσφερε στον
Άγιο - Χαράλαμπο.
Στη συνέχεια όπως κάθε χρόνο μοιράζονται γλυκά
εκ μέρους του Κων/νου Σιαμπίρη και της Βάσως Καραγιαννοπούλου για την ονομαστική της εορτή.
Με το πέρας της ώρας και ακολουθώντας το πρωτοχρονιάτικο έθιμο κάποιοι από τους θαμώνες του μαγαζιού αποφάσισαν να δοκιμάσουν την τύχη τους στα
χαρτιά.
Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς τα παιδιά του χωριού
Αλκμήνη και Ζωή Βακάρου, Ζωή Δράκου , Ελισάβετ
Μισαηλίδη, Αικατερίνη Μπάρκα, Αντώνης και Δημοσθένης Νότης, Ευανθία Παπαθεμιστοκλέους και
Αδαμάντιος, Μαρία και Ευτέρπη Τσιομίδη τραγούδησαν τα κάλαντα πήραν τα φιλοδωρήματα και ευχήθηκαν καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Ευχή όλων των
Βρυσογωριτών να είμαστε όλοι καλά και του χρόνου
ακόμη περισσότεροι.
Καλή Χρονιά
Δημήτρης - Κατερίνα Μπάρκα τoυ Ηλία

Οι Βρυσοχωρίτες στην Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση

Τα παιδιά στα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα

CMYK
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
O NEOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίστηκαν οι νέες διοικήσεις των νοσοκομείων, με μια ευχάριστη έκπληξη να έρχεται για το νοσοκομείο Χατζηκώστα,
καθώς o Λάμπρος Γεωργόπουλος, αναλαμβάνει χρέη διοικητή.
Ο ΜΟΣΒ συγxαίρει το Βρυσοχωρίτη στην
καταγωγή, εγγονό του δασκάλου Γιώργη Οικονόμου και της Δέσποινας Οικονόμου και γιό
των επίσης δασκάλων Ευτυχίας Οικονόμου και
Σπύρου Γεωργόπουλου (με καταγωγή από την
Άρτα), κ. Λάμπρο Γεωργόπουλο για τον διορισμό του σε ειδική θέση ευθύνης του Υπουργείου Υγείας, αυτή του Διοικητή του Νοσοκομείου
Χατζηκώστα των Ιωαννίνων και του εύχεται τα
καλύτερα για το εξαιρετικά δύσκολο έργο του.
Το ιστορικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα των Ιωαννίνων διαθέτει 350 κλίνες, είναι διασυνδεδεμένο και έχει υπό την «ομπρέλα του» τα 6 κέντρα
υγείας του Νομού Ιωαννίνων και τα 58 Περιφερειακά Ιατρεία με ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνά τα 1000 άτομα.
Ο κ. Γεωργόπουλος είναι ένα από τα πιο νέα
στελέχη με εξειδικευμένες σπουδές στο αντικείμενο, αφού έχει σπουδάσει πάνω σ’ αυτό.
Σπούδασε management στα Πανεπιστήμια
South Bank και Middlesex του Λονδίνου και
κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο από το Imperial
College στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Δια-

θέτει περισσότερες από 1000 ώρες διδασκαλίας είτε στην 3οβάθμια εκπαίδευση είτε σε ενήλικους, στο αντικείμενο της διοικητικής επιστήμης, του μάρκετινγκ, της επιχειρηματικότητας,
ενώ αρκετές φορές έχει κληθεί ως ομιλητής σε
διάφορους οργανισμούς και εκδηλώσεις. Υπήρξε επικεφαλής στο σχεδιασμό και την υλοποίηση περισσοτέρων των 1000 έργων που αφορούσαν διαδικτυακή παρουσία, ηλεκτρονικό εμπόριο, εταιρική ταυτότητα, ανασχεδιασμό εταιρικών διαδικασιών, επιχειρηματικά σχέδια και
σχέδια μάρκετινγκ. Αγαπημένα του πεδία: επιχειρηματικότητα, καινοτομία, διαφάνεια, δια-

χείριση έργου, μέτρηση αποδοτικότητας, διαδίκτυο.
Αναλαμβάνει αυτή τη θέση σε μια δύσκολη περίοδο που ως γνωστόν τα θέματα υγείας «ασθενούν βαρέως». Το «Χατζηκώστα» είναι
ένα νοσοκομείο με προϊστορία και μεγάλη προσφορά στο χώρο της υγείας από της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα. Είναι ένα νοσοκομείο που
και στην παροχή υπηρεσιών υγείας, αλλά και σε
ανθρώπινο επίπεδο, ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα
της χώρας.
Το διοικητικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καλούνται υπό τη νέα διοίκηση και με
τις αντιξοότητες που υπάρχουν, να αντιμετωπίσουν τα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν
γενικά στο χώρο της υγείας.
Ο κ. Γεωργόπουλος έχει δώσει εξετάσεις
στον ιδιωτικό τομέα που απασχολείται τα τελευταία χρόνια (o κ. Γεωργόπουλος ίδρυσε
την εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Impel
το 2005) και είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει πολλά από τα δεδομένα, όπως αυτά έχουν μέχρι
σήμερα. Νέος άνθρωπος, με νέες ιδέες, ελπίζουμε να αποτελέσει το στέλεχος εκείνο που θα
προσφέρει γνώσεις και τακτικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Αν αναλογιστεί κανείς ότι
η υγεία σε όλες τις γραμμές σήμερα έχει προβλήματα, το έργο που καλείται να προσφέρει
ο νέος διοικητής και η υπ’ αυτόν νέα διοίκηση
όταν οριστεί, είναι πολλαπλό και δύσκολο.

ANAΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ «ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ» 22-1-2014 (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

Παρθένο ποτάμι των Βαλκανίων που απειλείται ο Αώος
Δημοσίευμα του «Der Spiegel» για την απειλή των ποταμών από τα φράγματα
«Οι διεθνείς επενδυτές δεν ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον»
Τον Αώο, ως παράδειγμα παρθένου
ποταμού, που απειλείται από την κατασκευή φράγματος, φέρνει σε ρεπορτάζ του για τα οικοσυστήματα των Βαλκανίων, το γερμανικό περιοδικό «Der
Spiegel».
Όπως τονίζεται, ούτε ένα φράγμα
δεν διακόπτει την πορεία του ποταμού
Αώου (Vjose στα αλβανικά) με συνολικό

μήκος 270 χλμ (τα 70 στην Ελλάδα και
τα υπόλοιπα στην Αλβανία) που πηγάζει
από τη Βάλια Κάλντα στη Βόρεια Πίνδο
και εκβάλλει στην Αδριατική.
«Το ποτάμι γεμίζει όλη την κοιλάδα.
Τέτοιο φαινόμενο στην Ευρώπη, μόνο
εδώ στα Βαλκάνια εντοπίζεται» σχολίασε στο Spiegel ο Ούλριχ Αϊχελμαν,
περιβαλλοντολόγος της οργάνωσης

RiverWatch.
Ο Αώος δεν είναι ο μόνος παρθένος
ποταμός: «Η μπλε καρδιά της Ευρώπης
χτυπάει στα Βαλκάνια» λέει ο Αϊχελμαν,
ο οποίος συνεργάζεται με την περιβαλλοντική οργάνωση ‘EuroNatur’, για την
προστασία των υγροβιότοπων της περιοχής. Σύμφωνα με ειδικούς το 80% των
ποταμών των Βαλκανίων παραμένουν σε

πολύ καλή κατάσταση.
Αλλά τώρα οι τελευταίοι παρθένοι
ποταμοί της Ευρώπης κινδυνεύουν: περισσότερα από 570 φράγματα με υδροηλεκτρικούς σταθμούς σχεδιάζεται να
κατασκευαστούν στην περιοχή με χρήματα διεθνών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
TA ΠΡΩΤΑ ΧΙΟΝΙΑ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: Πρώτος μήνας του χειμώνα και
στις 3-12-2013 έκαναν την εμφάνιση (πολύ λίγα
βέβαια) τα πρώτα χιόνια (καθυστερώντας κατά μια
ημέρα εν συγκρίσει με το 2012, 2-2-2012) μέσα στο
χωριό.
Μετά από ένα καταπληκτικό Φθινόπωρο όλοι
περιμέναμε τα πρώτα χιόνια και μάλιστα αρκετά.
Μάλλον το Φθινόπωρο συνεχίζεται συνεχίζεται και
μέχρι σήμερα 31-12-2013 που γράφονται αυτές οι
γραμμές αν εξαιρέσουμε κάποιες παγωνιές ο καιρός
είναι για υψόμετρο 950 μέτρα θαυμάσιος.
Πότε θα δούμε χιόνια εφέτος;
ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Αυτοκίνητο
Κρίση και οδική ανασφάλεια
Σταύρος Γκαράνης
Επηρεάζει η οικονομική ύφεση την οδική ασφάλεια και πώς; Θα ακούσετε πολλούς να καταλήγουν
στο συμπέρασμα ότι ο περιορισμός των μετακινήσεων και το συντηρητικότερο –καθότι οικονομικότεροστυλ οδήγησης λειτουργούν θετικά και συμβάλλουν
σε μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Μάλλον πρόκειται για μία επιφανειακή προσέγγιση του ζητήματος. Ας δούμε γιατί: Τα άδεια κρατικά ταμεία έχουν
αφήσει στο έλεος του Θεού τη συντήρηση του οδικού δικτύου. Ακόμη και απολύτως αναγκαίες εργασίες πάνε για το (αόρατο) μέλλον: Ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουμε εξαιτίας του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα ή μιας Μεγάλης λακούβας. Το πρόβλημα
συναντιέται παντού και στις πόλεις και στους εθνικούς δρόμους. Το πρόβλημα αυτό ισχύει και για τα
Ζαγοροχώρια καθώς και για το χωριό μου ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ και ιδιαίτερα το τμήμα από Βρυσοχώρι προς
Κόνιτσα και προς χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσα.
Μεγάλο πρόβλημα επίσης παρουσιάζεται και με
την τεχνική κατάσταση των αυτοκινήτων. Οι ιδιοκτήτες πολλών οχημάτων δεν έχουν χρήματα για τα
σέρβις.
Έτσι βλέπουμε να μεγαλώνει με γεωμετρική
πρόοδο ο αριθμός των αυτοκινήτων με φθαρμένα
ελαστικά, χαλασμένα φώτα ή φρένα. Στους δρόμους κυκλοφορούν πλέον πολλά γηρασμένα σαραβαλάκια. Η οικονομική δυσπραγία και η χρηματοδότηση με το σταγονόμετρο έχει μετατρέψει πολλά (μικρά και μεγάλα) οχήματα σε κινητές βόμβες.
Η ανεργία, τα οικονομικά προβλήματα της καθημερινότητας, η ανασφάλεια για το μέλλον αγχώνουν τον οδηγό, ο οποίος γίνεται επιθετικός.
Το σενάριο του επιθετικού οδηγού στο τιμόνι
ενός κακοσυντηρημένου αυτοκινήτου με φθαρμένα ελαστικά και φρένα, που κινείται σε ένα ολισθηρό οδόστρωμα με χαλασμένα φανάρια δεν ανήκει
στην επιστημονική φαντασία, αλλά εξαιτίας της κρίσης μπήκε για τα καλά πλέον στη ζωή μας.
Ας έχουμε λοιπόν το νου μας…

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Στον αγαπημένο μου εγγονό ΝΑΣΟ ΛΙΤΣΑ, που τον
Δεκέμβριο του 2013 ορκίστηκε και πήρε το πτυχίο
του Φιλολόγου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσ/νίκης. Γιος της Μαρίας Παπαβασιλείου και
του Ευθύμη Λίτσα, εγγονός του Απόστολου και της
Σούλας Παπαβασιλείου και δισέγγονος του Χρήστου
και της Σοφίας Δούμα. Θερμά συγχαρητήρια και καλή
σταδιοδρομία.
Σούλα Παπαβασιλείου

ΣΤΟ ΔΙΛΟΦΟ, ΣΤΟ «ΛΙΘΟ»
Το Δίλοφο, σε κάθε εποχή, είναι άγγιγμα
ψυχής. Όπως εκείνο το φθινοπωρινό βραδάκι του
Οκτώβρη με πανσέληνο που είχα καιρό να δω την
ομορφιά και τον πολιτισμό της πέτρας. Να φέγγει
τα μάτια και την ψυχή καθώς μαγεύεσαι από το
φωτισμένο καλντερίμι όπου η σιωπή μετράει τα
βήματά σου. Να σκύβεις καθώς φοβάσαι το σκοτάδι
και η φεγγαρόσκονη να σου δείχνει την τέχνη του
μάστορα στο λιθόστρωτο σοκάκι. Και σαν πάρεις
θάρρος ορθώνεις τη ματιά σου στο ψηλότερο
αρχοντικό του Ζαγοριού για το χατίρι -λένε- της
νύφης από το Κουκούλι ή φιλόδοξο σημάδι του
πλούσιου γαμπρού.
Το Δίλοφο, ξέμακρο από τον τουριστικό
συρφετό, φιλοξενεί «ψαγμένους» επισκέπτες
σε χώρους που σέβονται τον πολιτισμό του
τόπου. Παλιά αρχοντικά, εκκλησιές, πλατείες και
σύγχρονοι ξενώνες επισημαίνουν το αρμονικό
δέσιμο του χθες με το σήμερα.
Αυτό τον τόπο διάλεξε και ο Τάκης ο Κουνάβος
για να μας προσφέρει την ομορφιά του δικού του
«Λίθου». Ένα καλαίσθητο εστιατόριο- καφέ που
η εξωτερική ζαγορίσια λιτότητα του κτιρίου σε
προδιαθέτει θετικά. Η αφθονία των γεύσεων και
της ευχάριστης ατμόσφαιρας αφορά το εσωτερικό
του. Έτσι ήταν στο Ζαγόρι. Η ανεπιτήδευτη
απλότητα του έξω και ο αμητός των αγαθών στο
εσωτερικό και στο μέτρο των δυνατοτήτων της
κάθε κοινωνικής τάξης. Η περίτεχνη διακόσμηση
των τοίχων, των επίπλων, η ακριβή οικοσκευή
των αρχοντόσπιτων και όλος αυτός ο πλούτος
του εσωτερικού που φανέρωνε μια εσωστρεφή
οργάνωση της κατοικίας. Στο «Λίθο» νιώθεις αυτή
τη ζεστασιά του ζαγορίσιου φιλόξενου σπιτιού που
συμπληρώνει η γνήσια υποδοχή του Τάκη.
Το Δίλοφο κέρδισε την προτίμηση όχι μόνο των
ντόπιων αλλά και των «ξένων», όπως του κρητικού
της παρέας που μίλησε με νοσταλγία για την
αυθεντικότητα των παλιών μόνιμων κατοίκων του
χωριού. Σήμερα, νομίζω, πως ο οικοδεσπότης του
«Λίθου» συνεχίζει αυτή την παράδοση με σύγχρονη
εκδοχή. Με τον ήρεμο και αληθινό λόγο ενός νέου
ανθρώπου που μαζί με τη σύντροφό του έκανε
το επάγγελμα τρόπο ζωής ή τον τρόπο ζωής
επάγγελμα. Δοσμένος κυριολεκτικά σ’ αυτό, θα
σου προσφέρει γεύσεις και μυρουδιές θαυμάσιες.
Σαν εκείνο το γουρουνόπουλο, σιγοψημένο για
ώρες στη γάστρα ή εκείνη τη σούπα από μοσχάρι
σε ζουμί-ζελέ από βρασμένα κόκκαλα.
Το κατάστημα διαθέτει ειλικρίνεια και δεν
πουλάει τα δήθεν «παραδοσιακά» που μας έκαναν
να ξεχάσουμε και την έννοια της παράδοσης.
Παραδοσιακό γιαούρτι, τυρί, κρέας … μέχρι και
κάρβουνα ακούς ή διαβάζεις! Σου υπόσχεται
ποιότητα με τα σύγχρονα δεδομένα των προϊόντων,
καθαριότητα σχολαστική και προπαντός μαγειρική
τέχνη!
Τάκη, στην υγειά μας…
Μαρία Τσούπη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ θερμά και συγχαίρω τον Διευθντή
της Β’ Παθολογικής Κλινικής του Γενικού
Νοσοκομείου Χ’’Κώστα κ. Μακρυγιάννη Δημήτριο,
την επιμελήτρια κ. Αρβανίτη Ελένη, τον γιατρό
κ. Βαρσάμη Νικόλαο, όλους τους επιμελητές και
γιατρούς, καθώς και το Νοσηλευτικό Προσωπικό
για τις άριστες υπηρεσίες που προσέφεραν στη
μητέρα μου, και όχι μόνο, κατά την διάρκεια της
νοσηλείας της.
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Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α
1.

- Λειτούργησε ξανά ο Άγιος...

2.

- Μικρό πρόβατο. - Μαύρος (με άρθρο) αρχ.

3.

- Ίσιο χωραφάκι - από φυτό αυτή.

4.

- Τσουβάλι - Μικρά καρφιά με πλατύ κεφάλι.

5.

- Έχουν σχήμα αυγού (με άρθρο)
- Πάολο... παλιός ιταλός ποδοσφαιριστής.

6.

- Αναφέρονται σε φόνους (με άρθρο).

7.

- Ρίχνω υγρό - κατάληξη χαϊδευτικών
- φωνήεντα ποιότητας.

8.

- Ανώριμος - Ατέλειωτο νησί Ατλαντικού

9.

- Σημαίες σε πένθος - Επιτακτικό μόριο.

10.

- Έννοια του ενός (πληθ.)
- Παλαιά εταιρ. επίπλων.

11.

- Ίδια σύμφωνα - Είδος φάλαινας
- Γυναικ. χαϊδευτικό.

12.

- Φωνήεντα ποιότητας - Έχει μέλι και σουσάμι.

Κ Α Θ Ε Τ Α
1. 		

- Μονάδα φωτομετρίας - Έχουν χαθεί.

2. 		

- Γιορτή του Δεκέμβρη.

3. 		

- Ανανέωση (αρχ.) χωρίς κατάληξη.

4. 		

- Σχετικό με το ραδιόφωνο.

5. 		

- κατάληξη υποκορ. (ουδ.) - ΒΟ

		

- Μπροστά (αρχ.αντιστρ.)

6. 		

- Λίγο λίγο - Αναφέρονται σ’ όλη την Αττική

7. 		

- Όχι εχθρικοί - μόριο (ευχής).

8. 		

- Ξένο φεγγάρι - Εργαλεία κοπής χόρτων.

9. 		

- Πρόγονοι - ξύλινο σπίτι.

10.

- Παλιός κωμικός (με άρθρο).
- Τεχν. Επαγγ. Λύκεια

11.

- Τσάντες σχολικές - Γλυκόλαλο πουλί.

12.

- Η πράξη του ψήνω (πληθ.) - Φων. ποιότητας

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
(Φύλλο εφημερίδας 83)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. ΝΕΡΑΪΔΟΒΡΥΣΗ
2. ΟΚΑΣ ΕΞΑΡΧΟΥ
3. ΤΚ - ΒΟΝΗΣ - ΑΙ
4. ΗΛΙΟΧΩΡΙ
5. ΣΗΜ - Ο ΣΟΒΑΣ
6. ΣΕΛΟΤΣ - ΓΚ
7. ΕΙΡΗΝΗ - ΧΝΑΡΙ

Με εκτίμηση

8. ΝΕΟ - Ο ΠΑΡΙΠΟΣ

Τσιομίδης Αναστάσιος

9. ΑΣΣΟΣ - ΑΝΑΣΣΑ

ΚΑΘΕΤΑ
1. ΝΟΤΗΣ - ΕΝΑ
2. ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
3. ΡΑ - ΙΜΕΡΟΣ
4. ΑΣΒΟ - ΛΗ
5. Ο ΧΡΟΝΟΣ
6. ΔΕΝΩ - ΤΗΠ
7. Ο ΞΗΡΟΣ - ΑΑ
8. ΒΑΣΙΣ - ΧΡΝ
9. ΡΡ - ΟΡΝΙΑ
10. ΥΧΑΡΒ - ΑΠΣ
11. ΣΟΙ - ΑΓΡΟΣ
12. ΗΥ - ΕΣΚΙΣΑ

CMYK
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΓΚΑ: Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
														
* Η Αναδημοσίευση, συνέντευξη της Βρυσοχωρίτισσας κ. Αικατερίνης Σίγκα-Εξάρχου από την εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ» της Ν. Υόρκης
Η Αικατερίνη Σίγκα από το Γούστερ της Μασαχουσέτης, είναι «η μάνα» του ομογενειακού Ηπειρωτισμού
της πόλης του Γούστερ, που θεωρείται η πρωτεύουσά
του και όχι μόνο. Πρόεδρος του γυναικείου συλλόγου
«Ο Χορός του Ζαλόγγου» είναι η ψυχή και η κινητήρια
δύναμη της δράσης και των δραστηριοτήτων, ενώ έχει
προσφέρει μακρόχρονες και πολύτιμες υπηρεσίες στην
Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής.
Έχει αποκτήσει την αγάπη, τον σεβασμό και την
εκτίμηση της κοινότητας του Αγίου Σπυρίδωνα καθότι
δίνει πάντοτε πρώτη το παρών σε κάθε εθελοντική πρόσκληση, εργαζόμενη και προσφέροντας αγόγγυστα και
φιλότιμα.
Χαμογελαστή πάντοτε, πρόθυμη, ευγενή προς
όλους, το λέγει η καρδιά της για τον Ελληνισμό. Κρατά τη φλόγα του μαρτυρικού Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού αναμμένη και δεν αφήνει να ξεχαστεί και από
κανέναν. Οι πάντες την αγαπούν, την σέβονται και την
τιμούν, ενώ οι νέες γυναίκες στο πρόσωπό της βλέπουν την Ελληνίδα γυναίκα που ξέρει να αγωνίζεται με
θάρρος και γενναιότητα τις αντιξοότητες της ζωής, να
τις αφήσει πίσω και να προχωρά μπροστά. Παρά τους
αρκετούς Μάηδες που βαραίνουν το κορμί της, είναι
ακούραστη και αεικίνητη, ενώ όπως είπε «δεν μπορώ να
καθίσω, πρέπει κάτι να κάνω».
Η Αικατερίνη Σίγκα, η αρχόντισσα στη μορφή και
την ψυχή από την Ήπειρο, είναι το σημείο ενότητας και
συνεργασίας των Ηπειρωτικών συλλόγων του Γούστερ
και όχι μόνο. Ο εθελοντισμός είναι στο αίμα της. Η προσφορά της στα κοινά είναι ταυτισμένη με την ύπαρξή
της. Είναι η γυναίκα της γενιάς που όταν περάσει θα
αφήσει δυσαναπλήρωτα κενά, ίσως και το τέλος ολόκληρων συλλόγων.
Η Αικατερίνη Σίγκα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο
Βρυσοχώρι κι έμεινε εκεί μέχρι το 1940. Όταν έκαψαν οι Γερμανοί το χωριό τους αναγκάσθηκαν να μεταβούν στα Γιάννενα. Οι γονείς της, ο Νικόλαος και η
Μαρία Εξάρχου, πήραν το μοναχοπαίδι του την Αικατερίνη κι όπως είπε «θεωρούμαστε πρόσφυγες στα Γιάννενα, τα οποία είχαν πολλούς Εβραίους και καλοστεκούμενους οικονομικά. Αλλά ο Χίτλερ είχε μεγάλο άχτι
εναντίον τους και θυμάμαι τους είχε μαζέψει εκεί στην
παραλία της λίμνης της κυρα-Ευφροσύνης κι άφησαν
τα σπίτια τους και μέσα έβαλε εμάς από την υπόλοιπη
Ήπειρο που ήμασταν πυροπαθείς».
Στα Γιάννενα η κ. Σίγκα τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο κι άρχισε να πηγαίνει στην Λαμπριάδειο Οικοκυρική Σχολή στα Πεδινά του Ζαγορίου, αλλά όπως είπε,
πήγα δύο μήνες, άρχισε ο πόλεμος κι εκεί τελείωσαν
όλα».
Στα Γιάννενα γνώρισε τον σύζυγό της τον αείμνηστο Θεόδωρο Σίγκα. Είπε ότι «ο Θεόδωρος πήγαινε
στο ιεροδιδασκαλείο της Βελλά κι ήθελε στην αρχή να
γίνει ιερέας, αλλά μετά το μετανοούσε» και συμπλήρωσε «δεν τον ρώτησα ποτέ γιατί το μετάνιωσε».
Ο Θεόδωρος για την Αικατερίνη ήταν ο κόσμος όλος.
Η κ. Σίγκα θυμάται τα πάντα με λεπτομέρειες. Όταν την
ρωτήσαμε πώς γνωρίστηκε με τον Θεόδωρο, εν ριπή
οφθαλμού θυμήθηκε και είπε πως «είχα μία πρώτη εξαδέλφη στην Ηγουμενίτσα κι ό,τι χρειαζόταν της τα ψώνιζα εγώ στα Γιάννενα και της τα έστελνα με κάποιον
χωροφύλακα ο οποίος πηγαινοερχόταν Ηγουμενίτσα Γιάννενα. Είχα πάει λοιπόν μια μέρα στην Στρατώνα να
τον βρω να του δώσω το δέμα για την εξαδέλφη μου.
Εκεί που πήγαν λοιπόν να αφήσω το δέμα να της
το μεταφέρει ο χωροφύλακας στην Ηγουμενίτσα ο Θεόδωρος ήταν στρατιώτης εκεί οπότε με είδε. Ρώτησε
έναν γείτονά μου που υπηρετούσε κι αυτός εκεί κι εκείνος του είπε ότι η Κατερίνα είναι το καμάρι της γειτονιάς», και πρόσθεσε «με αγαπούσαν όλοι, πάντοτε μιλούσα, γελούσα, ήμουν ανοιχτόκαρδος άνθρωπος».
Ο έρωτας χτύπησε την καρδιά του Θεόδωρου ακαριαία. Είπε στον φίλο του, αφού την ξέρεις την Κατερίνα θα πάμε μαζί στα Γιάννενα. Έτσι κι έγινε, κι όπως
είπε η κ. Σίγκα «άρχισε το ειδύλλιο, άρχισε και μου
έστελνε γράμματα. Ξέρετε δεν βγαίναμε έξω τότε, ήταν
αλλιώς τα πράγματα, ντρεπόμαστε μη τύχει και μας δει
κανείς. Στην πλατεία Ιωαννίνων γινόταν η βόλτα ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας και το λέγαμε νυφοπάζαρο,
εκεί φούντωναν οι έρωτες, κι εκεί βρισκόμασταν με τον
Θεόδωρο και μιλούσαμε».

Η Αικατερίνη Σίγκα με τον Ολυμπιονίκη
του αθλήματος της άρσης βαρών Πύρρο Δήμα
κατά την επίσκεψή του στο Γούστερ τ
ον Απρίλιο του 2012

Στη συνέχεια αρραβωνιάστηκαν και το 1948 παντρεύτηκαν. Τα δύο της αγόρια, ο Γιώργος και ο Μιχαήλ, γεννήθηκαν στα Γιάννενα, αλλά η κόρη της η Μαρία στο Γούστερ.
Το 1956 πήραν τη μεγάλη απόφαση και μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο
Γούστερ. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε έλθει η πεθερά της
με τον κουνιάδο της στην πόλη Κλίντον. Είπε ότι «η πεθερά μου είχε έναν θείο στην πόλη Κλίντον της Μασαχουσέτης, ο οποίος έβαλε εγγύηση και την έφερε, κι ο
αδελφός του έβαλε εγγύηση και ήλθαμε εμείς στο Γούστερ».
Η ίδια δεν ήθελε να έλθει στην Αμερική. Είπε «ήμουν
μοναχοπαίδι, άφησα τους γονείς μου εκεί, ζούσαμε
καλά δεν είχαμε πρόβλημα. Ο Θεόδωρος εργαζόταν
στο νοσοκομείο, ήμαστε μια χαρά, δεν ήθελα να έλθω,
αλλά το όνειρο του Θεόδωρου ήταν να έλθει στην Αμερική και βέβαια δεν μπορούσα να του χαλάσω το χατίρι.
Στην αρχή δεν της άρεσε καθόλου, αλλά όπως είπε
«δεν είπα ποτέ στον Θεόδωρο ότι δεν μου άρεσε, δεν
ήθελα ποτέ να τον στενοχωρήσω ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος».
Όταν πρωτοήλθε στη Νέα Υόρκη κι αντίκρισε τους
θεόρατους ουρανοξύστες τρόμαξε και διερωτήθηκε
«μα πώς μένουν οι άνθρωποι μέσα σ’ αυτά τα πανύψηλα κουτιά» κι ο Θεόδωρος της απαντούσε «κι όμως εκεί
μένουν».
Από τη Νέα Υόρκη οι αμερικανικές Αρχές τους έβαλαν μέσα σ’ ένα λεωφορείο με προορισμό το Γούστερ
της Μασαχουσέτης. Είπε πως «μας περίμεναν εδώ στο
Γούστερ η πεθερά μου και ο κουνιάδος μου, το περιβάλλον τους ήταν όλοι από τα Γιάννενα που ήλθαν
να μας καλωσορίσουν και τους ξέραμε από εκεί γιατί τους βλέπαμε τις Κυριακές, τις γιορτές, κι έτσι δεν
στενοχωρηθήκαμε που ήλθαμε. Είχε πολύ κόσμο τότε
το γούστερ. Ήταν λόγου χάρη ο κ. Κοτσίδης, ο οποίος τον άνδρα μου τον αγαπούσε τόσο πολύ, τον φώναζε παιδί μου Θεόδωρε. Άρχισε λοιπόν να εργάζεται στο
Table-Talk στα γλυκίσματα (pies) αλλά δεν του άρεσε
πολύ. Ήταν εδώ όμως ένας χωριανός του, καλό παιδί,
ο Νίκος Καραγούνης κι αυτός έφερε την πίτσα στη Νέα
Αγγλία. Είχε ανοίξει την πρώτη Πίτσα στο Νιου Λόντον
του Κονέκτικατ και ζήτησε από τον άνδρα μου να μπούνε συνέταιροι, ήταν συγχωριανοί. Ο Νίκος Καραγούνης
ήταν καλό παιδί βοήθησε πολύ κόσμο, κι έτσι άνοιξαν
πιτσαρία με τον Θεόδωρο εδώ λίγο πιο κάτω στην οδό
Pleasant. Η επιχείρηση πήγε πολύ καλά είχαμε πολλές
δουλειές. Έφυγε, εν τον μεταξύ, ο Νίκος Καραγκούνης
και άφησε το μαγαζί στον άντρα μου και τον αδελφό
του και πήγε να υποστηρίξει κι άλλους καθότι δεν είχε
νυμφευθεί, δεν είχε παιδιά κι έτσι μπορούσε και βοηθούσε πολύ τους συγχωριανούς του.
Παρ’ όλη την επιχείρηση και την πολλή εργασία που
απαιτεί η λειτουργία μιας πιτσαρίας, πολλές και ατελείωτες ώρες το ζεύγος Αικατερίνης και Θεόδωρου δραστηριοποιούνταν σ’ όλα τα ομογενειακά κοινά, ιδιαίτερα στους Ηπειρωτικούς Συλλόγους και την Πανηπειρωτική Ένωση, αλλά και στην κοινότητα του Αγίου
Σπυρίδωνα.
Είπε, πως «δεν σταματήσαμε, ούτε απομακρυνθήκαμε καθόλου από τα κοινά. Παρόντες σ’ όλα τα συνέδρια
της Πανηπειρωτικής, εγώ στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα,
μια ζωή πλήρης, χαρούμενη, όλα πήγαιναν καλά ώσπου
το 1984 «έφυγε» ο Θεόδωρος σε ηλικία 59 χρονών. Είχε
λίγα προβλήματα καρδιάς, είχε κάνει εγχείρηση σε δύο

ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΛΜΟΥΚΟΥ
αρτηρίες κι όλα πήγαιναν καλά, αλλά ξαφνικά ήλθε μία
ολική καρδιακή προσβολή και πάει. Ήταν μεγάλο χτύπημα, νόμισα ότι τελείωσε η ζωή και για μένα. Ήταν
ένας υπέροχος άνθρωπος, περάσαμε καλή ζωή, δεν είχαμε ποτέ τσακωμούς και προβλήματα. Πολλές φορές
τον ρωτούσαν διάφοροι δεν τσακώνεσαι ποτέ με την
Κατερίνα, κι εκείνος απαντούσε όχι δεν τσακωνόμαστε
ποτέ γιατί και κάτι να πούμε, γελάει η Κατερίνα. Ζούσαμε καλή ζωή, περνούσαμε καλά».
Είπε ακόμα, πως «ο θάνατος του Θεόδωρου ήταν η
πιο μεγάλη πίκρα που γεύθηκα στη ζωή μου. Τρία χρόνια πριν το θάνατο του Θεόδωρου είχαν πεθάνει οι γονείς μου, τους οποίους τους είχαν φέρει εδώ και κάθισαν 10 χρόνια. Κάθε Άνοιξη πήγαιναν στην Ελλάδα και
επέστρεφαν πάλι εδώ το Φθινόπωρο. Πέθαναν και οι
δύο στην Ελλάδα και δοξάζω το Θεό που βρέθηκα εκεί
και ήμουν παρούσα. Λυπήθηκα βέβαια με τον θάνατό
τους, γονείς ήταν, αλλά ο ξαφνικός θάνατος του άντρα
μου ήταν η πιο μεγάλη πίκρα και καημός».
Το μαγαζί το κράτησε η κ. Σίγκα μέχρι πριν μερικά
χρόνια, αλλά όπως είπε «ο μικρός γιος μας νυμφεύθηκε έκανε τρία κοριτσάκια κι έπρεπε να είναι και με την
οικογένειά του λίγο γιατί μη ξεχνάτε η εργασία στην πιτσαρία απαιτεί πολλές ώρες».
Η κ. Σίγκα δεν έκλεισε ποτέ την πόρτα της σε όποιον
της ζήτησε βοήθεια πάσης φύσεως, είναι άνθρωπος
πλασμένος από τον Θεό να βοηθά και να συμμετέχει
στα κοινά. Τον Δημοκρατικό βουλευτή από την περιφέρεια του Γούστερ τον Τζιμ Μακόβεν τον έχει σαν θετό
της γιο. Είπε πως «όταν έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα μέσα από τη δική μας πιτσαρία ξεκίνησε την
προεκλογική του εκστρατεία. Του είπε λυπάμαι που δεν
ζει ο άντρας μου να σου συμπαρασταθεί δυναμικά, να
σε συστήσει και σ’ άλλους Έλληνες, να έλθει μαζί σου
στην εκστρατεία του κι εκείνος μου απάντησε πως «είσαι εσύ, το ίδιο είναι, σε θέλω να με συνδέσεις με την
Ελληνική Κοινότητα». Εκείνη την εποχή γινόταν ένα Ελληνικό Φεστιβάλ ήλθε ο Τζίμης Μακόβερν, τον συστήσαμε, γνωρίστηκε με κόσμο, έκανε διασυνδέσεις με άλλους Έλληνες και το εκτιμά πολύ γι’ αυτό και πάντοτε
σε όλα τα ελληνικά θέματα είναι με το μέρος της Ελλάδας».
Η κ. Σίγκα έχει τρεις εγγονές και μάλιστα είναι τρίδυμες, η Μιχαέλα, η Ελπίδα και η Κατερίνα. Είναι η μεγάλη χαρά της ζωής της. Είπε πως είναι «καλά κορίτσια,
καλές στα μαθήματα, χαμογελαστές, με καλή ανατροφή».
Όταν την ρωτήσαμε, με σύζυγο, με τρία παιδιά, με
επιχείρηση πού βρίσκατε τον χρόνο και ασχολιόσασταν
και με την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα και με τον
σύλλογο «Χορός του Ζαλόγγου», ανέφερε πως «όταν
ήλθαμε εδώ ήμουν νέα βέβαια, οπότε με πήρε η κ.
Όλγα Οικονόμου και μου είπε θα γραφτεί στον Ηπειρώτικο. Τις απάντησα πως να γραφτώ ακόμα δεν έχουμε τακτοποιηθεί. Εκείνη επέμενε, οπότε πήγα γράφτηκα στο Ηπειρώτικο, γράφτηκα και στη Φιλόπτωχο κι
ήμουν η πιο νέα τότε κι έτρεχα. Είχα όμως τους γονείς μου εδώ και η μητέρα μου ήταν στο σπίτι με τα παιδιά, μαγείρευε, τα φρόντιζε, τα περίμενε να έλθουν από
το σχολείο. Ξεκινούσα το πρωί από το σπίτι και πήγαινα στο μαγαζί περπατώντας, δεν ήταν μακριά δέκα λεπτά δρόμος και μου άρεσε κιόλας. Αν και ο Θεόδωρος
μου είχε αγοράσει αυτοκίνητο δεν οδηγούσα, άρχισαν
να οδηγώ όταν πέθανε εκείνος. Πιο μπροστά δεν υπήρχε και ανάγκη διότι μαζί πηγαίναμε παντού, εκείνος τα
έκανε όλα. Εργαζόμουν λοιπόν όλη την ημέρα στην πιτσαρία και στις 6 η ώρα το απόγευμα του έλεγα φεύγω
για την εκκλησία. Στην αρχή είχαμε τον π. Σόλωνα Τσαντίκο κι έπειτα ήλθε ο π. Γεώργιος Στεφανίδης, ο οποίος πρωτάρχισε το Ελληνικό φεστιβάλ εδώ στην κοινότητα. Στις 10 η ώρα το βράδυ ερχόταν ο άντρας μου
και με έπαιρνε. Ένα παράξενο πράγμα, είχα πονοκέφαλο στο μαγαζί, αλλά μόλις ερχόμουν στην εκκλησία το
απόγευμα έφευγε ο πονοκέφαλος, οπότε με πείραζε ο
Θεόδωρος κι έλεγε θα σου αγοράσω κι ένα κρεβάτι να
κοιμάσαι εδώ στην εκκλησία. Η απάντηση στην ερώτησή σας είναι πως όταν θέλει κάποιος να κάνει κάτι βρίσκει χρόνο».
Μιλώντας για την Πανηπειρωτική, τόνισε πως «τότε
η Πανηπειρωτική πετούσε κυριολεκτικά. Αφού να σκεφθείτε το 1972 είχαμε δώδεκα γυναικεία τμήματα και
μάλιστα είχα διατελέσει και πρόεδρος αυτών των γυναικείων τμημάτων». Υπηρέτησε πρόεδρος της Φιλοπτώ-
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«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΩΝ
Βασδέκης - Καπράντζιος
τερμάτισαν στον τριεθνή
Μαραθώνιο της Αυστρίας
Με εννέα (9) Έλληνες αθλητές εκπροσωπήθηκε
επάξια η Ελλάδα στον 7ο SPARKASSE MARATHON
την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013. Ένας αγώνας εξαιρετικά επιτυχημένος αγωνιστικά και οργανωτικά.
Χαρακτηριστικό του αγώνα ήταν ότι η διαδρομή
περνούσε από τρεις διαφορετικές χώρες και συγκεκριμένα από Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία. Οι δρομείς
αφού πέρασαν και την Ελβετία τελικά επέστρεψαν
στην Αυστρία όπου και έγινε ο τερματισμός στο αθλητικό κέντρο του Brebends. Τέλος το γεγονός ότι οι διοργανωτές μετέφεραν τους αθλητές από την Αυστρία
στην Γερμανία και συγκεκριμένα στο νησί Lindau (σημείο αφετηρίας) με καράβι αποτέλεσε μια ξεχωριστή
εμπειρία για όσους συμμετείχαν.
Ο 7ος τριεθνής Μαραθώνιος της Αυστρίας πέρασε
στην ιστορία μαζί με τους εννέα (9) Έλληνες αθλητές
που συμμετείχαν, οι πέντε εκ των οποίων εκπροσωπούσαν τον Σύλλογο Δρομέων Ιωαννίνων (Σ.Δ.Τ.).
Μεταξύ αυτών και οι συγχωριανοί μας Βασδέκης
Απόστολος και Καπράντζιος Αδαμάντιος, οι οποίοι
για άλλη μια φορά κατάφεραν να περάσουν τη γραμμή του τερματισμού τρέχοντας με επιτυχία και χωρίς
κανένα πρόβλημα τα 42,2χλμ.

ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ 2013
Ολοκληρώθηκαν και για το έτος 2013 οι αγώνες δρόμου, διεθνείς, καθώς και οι αντίστοιχοι λαϊκού μαζικού
αθλητισμού με συμμετοχές Βρυσοχωριτών δρομέων σε
αρκετούς από αυτούς. Πιο συγκεκριμένα οι αγώνες στους
οποίους είχαμε Βρυσοχωρίτικες συμμετοχές ήταν χρονολογικά οι παρακάτω:
1. Μπιζάνιος δρόμος (11,3χλμ), 17-2-2013 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Συμμετείχαν οι Βασδέκης Απόστολος, Καπράντζιος
Αδαμάντιος και Ρέμος Βασίλειος.
2. 4ος Ημιμαραθώνιος ΔΙΟΝ (21,1χλμ), 3-3-2013 ΔΙΟΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
Συμμετείχαν οι Βασδέκης Απόστολος και Ρέμος Βασίλειος
3. 6ος Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκα - Τρίκαλα (21,1χλμ)
- 7-4-2013 Συμμετείχε ο Καπράντζιος Αδαμάντιος.
4. 13ος Μαραθώνιος Μιλάνου (42,2χλμ), 7-4-2013, ΜΙΛΑΝΟ Συμμετείχε ο Βασδέκης Απόστολος
5. 8ος Διεθνής Μαραθώνιος Μ. Αλέξανδρος 21-42013, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συμμετείχε ο Βασδέκης Απόστολος στον
αγώνα δρόμου 10χλμ.
6. RUN-GREECE Ιoannina (10χλμ), 19-5-2013, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Συμμετείχαν οι Βασδέκης Απόστολος και Καπράντζιος
Αδαμάντιος

Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 6.000 συνολικά, ενώ
οι παράλληλοι αγώνες ήταν ημιμαραθώνιος αγώνας,
αγώνας δρόμου 10 χλμ, περιπατητικός και παιδικοί
αγώνες από την παραμονή.

Συνέχεια από την 9η σελ.
χου επί τέσσερα χρόνια, εξακολουθεί να είναι μέλος της
και επίσης εξακολουθεί να είναι πρόεδρος στο σύλλογο
«Χορός του Ζαλόγγου». Δεν την αφήνουν να φύγει από
την προεδρία του συλλόγου. «Πρέπει να απαλλαγώ πια
από τα καθήκοντα αυτά, να αναλάβει και κάποια άλλη
κυρία και τους λέγω πείτε ότι πέθανα, τι θα γίνει και μου
λένε είπαμε στο Θεό και δεν σε παίρνει», πρόσθεσε.
Τόνισε ακόμη, πως «έχουμε καλή Φιλόπτωχο, καλές κοπέλες, είναι η πιο δραστήρια Φιλόπτωχος, έχουμε
πάνω από 250 μέλη».
Μιλώντας για την κοινότητα ανέφερε πως «είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα σήμερα, δεν δίνει ο κόσμος χρήματα όπως δίναμε τα πρώτα χρόνια. Θυμάμαι
όταν πρωτοήρθαμε ένας Έλληνας δικηγόρος ο Ανδρέας
Γκοδίμης είπε στον Θεόδωρο θα πάρεις την ασφάλεια
Blue Cross & Blue Shield και θα πληρώνεις την εκκλησία, αυτούς τους δύο λογαριασμούς θα τους έχεις για
πάντοτε και τα κάναμε και τα δύο. Την ασφάλεια την έχω
μέχρι τώρα και φυσικά δίνουμε και στην εκκλησία από
την αρχή που τα πράγματα ήταν δύσκολα και δεν είχαμε. Τώρα ο κόσμος έχει λεφτά, αλλά δεν δίνουν». Η αγωνία της είναι το αύριο της Ομογένειας. Όπως είπε «τι επιφυλάσσει το μέλλον όταν περάσει αυτή γενιά. Πήγα πριν
λίγο καιρό σε μία αρκετά μεγάλη κοινότητα στο Κονέκτικατ που είχε συγγενείς ο άνδρας μου και την Κυριακή
στην εκκλησία ήταν μόνο είκοσι άτομα. Λέγω στους συγγενείς μας εκεί, μα τι γίνεται εδώ;».
Ο «Εθνικός Κήρυκας», είπε, «είναι ο καθημερινός μου
φίλος, τον διαβάζω συνέχεια από την ημέρα που ήλθαμε συνέχεια, από το 1956» και τόνισε «δεν μπορώ χωρίς
τον «Ε.Κ.».
Κάποια στιγμή στη διάρκεια της συνέντευξής μας και
με τον αυθορμητισμό που τη διακρίνει, ρώτησε «μα τι
γίνεται με την Ελλάδα, θα κάνει τίποτε ο Σαμαράς, να
κάνω κι εσάς μια συνέντευξη», είπε με το γνωστό της χαμόγελο.
Αν ξεκινούσε τη ζωή της σήμερα, η κ. Κατερίνα Σίγκα θα ήθελε να εκπληρώσει μια βαθιά της επιθυμία, να
σπουδάσει. «Θα ήθελα να γινόμουν δασκάλα, θα μου
άρεσε να ήμουν με τα παιδάκια και να τα μαθαίνω γράμματα», τόνισε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΜΜΟΣ
Καβάλα Δεκέμβριος 2013
«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»
εφημερίδα τοπική
με εμφάνιση σπουδαία
επίκαιρη ιστορική.
Έκδοση τριμηνιαία
με τα νέα του χωριού
των αρχών και των κατοίκων
μα και των απανταχού.
Σύγχρονη εφημερίδα
δόξα Βρυσοχωριτών
της Ηπείρου το καμάρι
περηφάνια χωριανών.
Εκδηλώσεις τους προβάλλει
την κοινωνική ζωή
προσφορές κι επιτυχίες
και ζωή αθλητική.
Προβολή και του Συλλόγου
Σύγχρονου Μορφωτικού
των μελών του Συμβουλίου,
των κατοίκων του χωριού.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΒΑΣΔΕΚΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΓΚΑ: Η ΜΑΝΑ
ΤΟΥ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΕΥΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

7. RUN-GREECE Kastoria (21,1χλμ), 26-5-2013 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Συμμετείχαν οι Βασδέκης Απόστολος και Καπράντζιος Αδαμάντιος.
8. Αθαμάνιος δρόμος (12χλμ), 10-8-2013, ΑΘΑΜΑΝΙΟ
Συμμετείχε ο Βασδέκης Απόστολος
9. 1ος Νάϊος Ημιμαραθώνιος (21,1χλμ), 1-9-2013, ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Συμμετείχαν οι Βασδέκης Απόστολος
και Καπράντζιος Αδαμάντιος.
10. 7ος γύρος Λίμνης Ιωαννίνων (30 χλμ), 15-9-2013,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Συμμετείχαν οι Βασδέκης Απόστολος, Καπράντζιος Αδαμάντιος και Κυράτσης Δημήτριος.

Ύμνους και στην Εκκλησία
την παλιά κι ιστορική
του Αγίου Χαραλάμπους
που έχει αναστηλωθεί.
Περηφάνια ανεβάζει
μα και τον πατριωτισμό
ήθος και Χριστιανοσύνη
θάρρος ηπειρωτικό.
Στους συντάκτες της επαίνους
Πουποβίνη και Γκαράνη
Οικονόμου και Χαντόλιο
Τσιομίδη, Τάτση και Βακάρο.
Καλή Χρονιά, Χρόνια Πολλά
φίλοι αγαπημένοι
Βρυσοχωρίτες απανταχού
να είστε ευτυχισμένοι.

11. 7ος Αγώνας λιμνοθάλασσας Αιτωλικού (12χλμ),
28-9-2013, ΑΙΤΩΛΙΚΟ Συμμετείχε ο Βασδέκης Απόστολος.

Χρήστος Ρέμμος
Ένας απόδημος Βρυσοχωρίτης
Επίτιμος Πρόεδρος Ηπειρωτών Καβάλας
Πρόεδρος Αθλητικού Ομίλου Καβάλας

12. 7ος SPARKASSE MARATHON, (42,2χλμ), 6-102013, ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ Συμμετείχαν οι Βασδέκης Απόστολος και Καπράντζιος Αδαμάντιος.

13. 2ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος (21,1χλμ), 19-102013, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Συμμετείχε ο Βασδέκης Απόστολος
14. 31ος Κλασσικός Μαραθώνιος Αθήνας, 11-11-2013
ΑΘΗΝΑ Συμμετείχε ο Βασδέκης Απόστολος στον αγώνα
10χλμ.
15. 2ος Φιλίππειος δρόμος (14,6χλμ), 8-12-2013, ΒΕΡΓΙΝΑ-ΒΕΡΟΙΑ Συμμετείχε ο Βασδέκης Απόστολος
Τα αξιοσημείωτα γεγονότα πάντως της χρονιάς που πέρασε ήταν η πρώτη συμμετοχή του Κυράτση Δημητρίου σε
αγώνα δρόμου και μάλιστα απόστασης 30χλμ (γύρος λίμνης Παμβώτιδας), η οποία ήταν απόλυτα επιτυχής καθώς
και η πρώτη συμμετοχή του Βασίλη Ρέμου σε ημιμαραθώνιο ΔΙΟΝ Πιερίας) που και αυτή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΒΑΣΔΕΚΗΣ

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 				
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ Δ.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ
Από το υπ’ αριθ’ 63 φύλλο της εφημερίδας μας είχαμε αρχίσει να δημοσιεύουμε πίνακες Μαθητολογίου
των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου του χωριού μας
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.
Τα Σχολικά Έτη 1970-1971 και 1971-1972 το Δημοτικό Σχολείο δεν λειτούργησε λόγω του μικρού αριθμού των μαθητών (συγχώνευση Σχολείων) και οι μικροί μαθητές ταλαιπωρήθηκαν πηγαίνοντας στα Δημοτικά Σχολεία της Λάϊστας, του Παλαιοσελίου - Μονοδενδρίου κ.λ.π.
Με νέο νόμο άρχισε η επαναλειτουργία και στη
σχολική περίοδο 1972-1973.
Δ/ντής του 1/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Βρυσοχωρίου ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ από
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. Απόστολος Βασδέκης του Γεωργίου
Β΄ τάξη
2. Μαρία Κασσαβέτη του Νικολάου
Γ΄ τάξη
3. Κωνσταντίνα Μπίρη του Νικολάου
Γ΄ τάξη
4. Μαρία Τσιομίδου του Γεωργίου
Ε΄ τάξη
5. Σταματία Μπίρη του Νικολάου
Ε’ τάξη
6. Δέσποινα Κουνάβου του Αριστ.
Στ’ τάξη
7. Απόστολος Καραγιαννόπουλος του Γ. Στ’ τάξη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε κάθε φύλλο της εφημερίδας μας δημοσιεύουμε
τα νεογέννητα που γεννήθηκαν στο αντίστοιχο τρίμηνο των απανταχού Βρυσοχωριτών.
Στο υπ’ αριθ’ 61 φύλλο και στη σελίδα 10 είχαμε
δημοσιεύσει τα νεογέννητα του έτους (2007) για το
λόγο ότι τόσα πολλά παιδάκια να γεννηθούν στα Δημοτολόγια της τοπικής κοινότητας. Από πληροφορίες
και σχετικής έρευνας είχανε να γραφτούνε πάνω από
εβδομήντα (70) χρόνια.
Τα παιδάκια αυτά βαπτίστηκαν και για το Σχολικό Έτος 2013-2014 φοιτούν στην Α΄ τάξη σε διάφορα Δημοτικά Σχολεία της χώρας. Μπορούμε να φανταστούμε ΕΑΝ αυτά τα παιδάκια πηγαίνανε στο Δημοτικό του χωριού μας τον πληθυσμό και τη ζωντάνια
του χωριού; Δυστυχώς όμως όπως φαίνεται και από
τις δημοσιεύσεις μας από χρόνια άρχισε η μείωση των
μαθητών και του πληθυσμού του χωριού και όπως θα
πληροφορηθούμε στα επόμενα φύλλα της εφημερίδας μας το Δημοτικό Σχολείο έκλεισε οριστικά.
Τα παιδάκια αυτά είναι:
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ (25-1-2007) του Χρυσοστόμου και της Ασημούλας Πουρνάρα (εγγονός
του Αποστόλου και της Ερμιόνης Βασδέκη)
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ (3-2-2007) του Βασιλείου
και της Σταματίας (εγγονός του Ιωάννη και Αριστούλας Βακάρου)
3. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΟΤΗΣ (23-3-2007) του Ιωάννη και της Γιώτας Αηδόνη (εγγονός των αειμνήστων
Αντωνίου και Ειρήνης Νότη).
4. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ (18-4-2007) του Βασιλείου και της Δέσποινας (εγγονός του αειμνήστου Αριστείδη και Σταματίας Κουνάβου).
5. ΖΩΗ ΔΡΑΚΟΥ (11-7-2007) του Βασιλείου και της
Χρύσας (εγγονή του Ζήση και της Βαρβάρας Μπλήντα).
6. ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΑΤΣΗ (17-7-2007) του Ιωάννη και της
Σοφίας Μυλωνά (εγγονή των αειμνήστων Χαραλάμπου και Μαρίας Κυράτση).
7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΚΣΙΔΗ (20-9-2007) του Συμεών
και της Αγάπης (εγγονή του Στέφανου και Παρασκευής Πασχάλη)
8. ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ (18-10-2007) του Αναστασίου και της Θεοδώρας Γκιτσιούδη (εγγονή του αειμνήστου Αδαμαντίου και Ευτέρπης Τσιομίδου)
9. ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ (29-10-2007)
του Δημητρίου και της Χρύσας Τσιομίδου (εγγονή του
αειμνήστου Αδαμαντίου και Ευτέρπης Τσιομίδου).
10. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ (31-10-2007) του Ιωάννη και της Καλλιόπης Στυλίδου εγγονός του Ευθυμίου και της Χάϊδως Πουποβίνη.
ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΡΑΦΤΟΥΝΕ ΞΑΝΑ ΤΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΑ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΤΟΣ;

ΜΙΚΡΑ & EΥXAΡΙΣΤΑ
		

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

- Μπαμπά, εσύ είχες ερωτευθεί ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο;
- Τι μου θύμισες τώρα γιε μου!
Φυσικά!
- Και τι έγινε;
- Τίποτα... Το έμαθε η μάνα σου και σου αλλάξαμε σχολείο...!
***
Ένας τύπος με 6 παιδιά χωνόταν όλο και πιο βαθιά
στα χρέη και δυσκολευόταν τρομερά να αντεπεξέλθει
στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Μια μέρα απελπισμένος είπε στη γυναίκα του:
- Αν μείνεις πάλι έγκυος θα αυτοκτονήσω. Λίγους
μήνες αργότερα η γυναίκα του του λέει το μεγάλο
νέο, ότι είναι πάλι έγκυος.
Ο φτωχός φίλος μας δεν άντεξε. Τρέχει στο δωμάτιο, αρπάζει ένα πιστόλι, το βάζει στον κρόταφο και
ετοιμάζεται να τραβήξει τη σκανδάλη.
Εκείνη τη στιγμή μπαίνει στο δωμάτιο η γυναίκα
του τρομαγμένη και με τρεμάμενη φωνή του λέει:
- Μη!!! Μην το κάνει αυτός. Σκοτώνεις έναν αθώο!!!
***
Η μικρή δεν τα πάει καλά με την αριθμητική και η
μάνα της αναλαμβάνει να τη βοηθήσει:
- Ας πούμε ότι είσαι μανάβισσα και εγώ πελάτισσα. Αγοράζω ένα κιλό πατάτες που κάνουν ένα ευρώ
κι ένα κιλό ντομάτες που κάνουν ένα ευρώ και πενήντα λεπτά το κιλό. Πόσα πρέπει να σου δώσω; Κι η μικρή σαστισμένη απαντά:
- Δεν πειράζει, με πληρώνετε αύριο...
***
Ένα ζευγάρι συζητά για τις διακοπές:
- Λοιπόν, γυναίκα, πρέπει να αποφασίσεις. Διακοπές στη Χαβάη ή διακοπές στο χωριό σου για να μπορέσω να σου αγοράσω εκείνο το μενταγιόν που είδαμε τις προάλλες;
- Διακοπές στη Χαβάη!
- Πώς κι έτσι;
- Να έχω ακούσει ότι εκεί τα κοσμήματα είναι φθηνά...
***
Ήταν ένα αντρόγυνο και μια φορά η γυναίκα ρωτάει τον άντρα:
- Τι θα έκανες, αν πέθαινα;
- Τι εννοείς, τι θα έκανα; απαντά εκείνος.
- Θα ξαναπαντρευόσουν;
- Όχι, βέβαια, λέει εκείνος.
- Μα δεν σ’ αρέσει να είσαι παντρεμένος;
- Ε, μ’ αρέσει.
- Τότε γιατί δεν θα ξαναπαντρευόσουν;
- Ε, καλά θα ξαναπαντρευόμουν.
- Και θα κοιμόσουν στο κρεβάτι μας;
- Ε, ναι θα κοιμόμουν νομίζω.
- Αχά, λέει η γυναίκα του. Και θα την άφηνες να
φοράει τα παλιά μου ρούχα;
- Αν εκείνη το επιθυμούσε, νομίζω πως ναι.
- Αλήθεια; Και θα έπαιρνες όλες τις φωτογραφίες
μου και θα τις άλλαζες με δικές της;
- Ε, μάλλον έτσι θα έκανα. Αυτό πρέπει να είναι και
το σωστό...
- Έτσι ε; Και θα την άφηνες να παίζει με τα μπαστούνια μου του γκολφ;
- Όχι, βέβαια, απαντά εκείνος. Είναι αριστερόχειρας...
***
Ο άντρας ρωτάει το Θεό:
- Θεέ, γιατί δημιούργησες τις γυναίκες τόσο όμορφες;
- Για να τις ερωτεύεστε!
- Μα γιατί όμως είναι τόσο κουτές;
- Για να σας ερωτεύονται!
Πάει ένας τύπος σ’ ένα σούπερ μάρκετ και πάει
στα τυριά και λέει:
- Φιλαράκι, θέλω μισό κιλό φέτα...
Ο υπάλληλος βάζει... ζυγίζει... και του λέει:
- Είναι 650(γρ.) να το αφήσω;;;
Και ο τύπος του λέει:
Ασ’ το... και βάλει μισό κιλό...!!!
***
- Μαμά, μαμά, ο μπαμπάς είναι πάλι μεθυσμένος!
- Ναι; και πώς το κατάλαβες παιδί μου;
- Να, είναι στο μπάνιο και ξυρίζει τον... καθρέφτη!

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ
Απ’ την Αλεξάνδρεια Ημαθίας μέχρι το Βρυσοχώρι, σήμερα με αυτοκίνητο κάνουν περίπου
τρισήμιση ώρες μέσω Βασιλίτσας.
Ένας Βρυσοχωρίτης μου διηγήθηκε ότι τον
Αύγουστο του 1935 έκανε για να καλύψει την
ίδια απόσταση τρεις μέρες.
Απ’ την Αλεξάνδρεια (τότε λέγονταν ΓΙΔΑΣ)
ανέβηκε στην καρότσα ενός φορτηγού αυτοκινήτου πρωί-πρωί και το σούρουπο έφτασαν στα
Γρεβενά. Κοιμήθηκε λοιπόν το βράδυ εκεί και το
άλλο πρωϊνό με τα πόδια περπατώντας δύο μέρες έφτασε στο Βρυσοχώρι.
***
Ο Αθανάσιος Αντωνίου ΝΟΥΤΣΟΣ (19162002) ήταν στην Αλεξάνδρεια γνωστός και σαν
μπάρμπα ΝΟΥΤΣΟΣ. Οι Βρυσοχωρίτες του
Ρουμλουκίου αποκαλούσαν μπάρμπα-ΝΟΥΤΣΟ
και τον αδελφό του Απόστολο (1906-1975). Ο
μπάρμπα-Νάσιος λοιπόν στη δεκαετία του 1960,
άρχισε να πηγαίνει στο πανηγύρι του Βρυσοχωρίου με το φορτηγό αυτοκίνητό του κουβαλώντας άλευρα για τους Βρυσοχωρίτες.
Φόρτωνε λοιπόν στο φορτηγό (MERCEDES
1113), 5-6 τόννους αλεύρι, την οικογένειά του
αλλά και άλλους χωριανούς (φυσικά στην καρότσα) και ξεκινούσε πρωί για το χωριό. Έφθανε
στο Βρυσοχώρι απ’ ευθείας μεν την ίδια μέρα
αλλά μετά από 13-14 ώρες κοπιαστικό ταξίδι!...,
μέσω Κατερίνης, Λαρίσης, Τρικάλων, Κατάρας,
Ιωαννίνων!..
***
Κάποια χρονιά δεν πήγαν να λειτουργήσουν
οι Βρυσοχωρίτες στην Αγία Τριάδα, λόγω καιρού. Πέρασε το καλοκαίρι και μετά το δεκαπενταύγουστο ένα απόγευμα Κυριακής, ο παπα-Απόστολος ΒΑΣΔΕΚΗΣ, έξυπνος και ευρηματικός στέλνει τον νεαρό Νικόλαο ΚΑΡΠΟΥΖΗ
στη θέση «ΜΠΟΡΙΑ» να ανεμίζει ένα λευκό σεντόνι σαν λάβαρο!.. Βλέπουν το θέαμα απ’ το
«ΜΟΥΡΜΙΝΤΟ» όσοι βγήκαν βόλτα εκεί κατά το
σούρουπο και τρέχουν και το λένε στον παπάΤόλη!..
-Μας καλεί η Αγία Τριάδα να πάμε εκεί να μη
τη λησμονήσουμε λέει επιτακτικά ο παπάς!..
Πήγαν λοιπόν σε λίγες μέρες, έγινε το Έθιμο
και ο παπά-Τόλης γέμισε μια καλάθα λειτουργιές!..
***
Ο παπά-Στέργιος ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ πήγε στο
σπίτι του γαμπρού του Αριστείδη ΚΟΥΝΑΒΟΥ,
και ζήτησε από τη συμπεθέρα του Δέσποινα
Δημητρίου ΚΟΥΝΑΒΟΥ, το μύλο για να αλέσει
καφέ.
Η συμπεθέρα του Δέσποινα του λέει:
- Καλά... ήρθες απ’ τον πάνω μαχαλά εδώ
κάτω τόσο μακρυά να πάρεις το μύλο, δεν βρήκες άλλο πιο κοντά;
Ο παπά-Στέργιος ετοιμόλογος της απαντά:
- Καλά βρε συμπεθέρα και συ δεν βρήκες πιο
κοντά νύφη και ήλθατε στον πάνω-μαχαλά να
πάρετε την κόρη μου!..
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
Τ

ο Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 η ΑΝΝΕΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ του Κωνσταντίνου
και της Ευγενίας (εγγονή του Αθανασίου Καραγιάννη και της Χαρίκλειας Παντίση-Καραγιάννη) ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό

της καρδιάς της ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΝΟΜΒΑΣΙΟ του Θεοδώρου και της Αργυρώς ιδιωτικό υπάλληλο από τη Σέριφο και διαμένει στην Αθήνα.
Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου στην Καλαμαριά
Θεσσαλονίκης και τα στέφανα αντάλλαξε η κουμπάρα κ. ΕΛΠΙΔΑ ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ. Μετά τη γαμήλια τελετή το ζεύγος δεξιώθηκε τους συγγενείς
και προσκεκλημένους στο χωριό της Ειρήνης και ακολούθησε γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τ

ην Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 ο ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΤΥΛΙΔΗΣ του Σωκράτη και της Θεοπίστης, Αστυφύλακας από την Αλεξάνδρεια Ημα-

θίας στο Δημαρχείο Τρικάλων Θεσσαλίας παντρεύτηκε την αγαπημένη του
ΙΩΑΝΝΑ ΠΛΙΑΓΚΑ του Βασιλείου και της Μαρίας επίσης Αστυφύλακα από
τη Μεγάρχη Τρικάλων. Τα δακτυλίδια αντάλλαξαν οι κουμπάροι ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ και ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ. Ο ΦΙΛΙΠΠΑΣ είναι αδελφός
της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΤΥΛΙΔΟΥ - ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ λάτρης του Βρυσοχωρίου και
φίλος με πολλούς νέους του χωριού. Το ζεύγος υπηρετεί στα Α/Τ Τούμπας
και Ιωνίας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

ΓΑΜΟΙ

Τ

ο Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας (εγγονός των αείμνηστων Ευαγγέλου και
Χάϊδως Σιαμπίρη) παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΑΡΑ
του Γεωργίου
και της Σταματίας, υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας
από τη Λάρισα.
Το μυστήριο τελέστηκε
στον Ιερό Ναό
Μυροφόρων
και
Νικοδήμου στους Αγίους Αναργύρους Αθηνών
και τα στέφανα ανταλλάξανε οι κουμπάροι ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ και ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΥΡΟΥ.
Μετά το μυστήριο τα νιόγαμπρα και οι
γονείς δεξιώθηκαν συγγενείς και φίλους στο κέντρο 5 ELEMENTS στη Βαρυμπόμπη και
ακολούθησε γνήσιο γαμήλιο γλέντι με κλαρίνα και βιολιά με πολύ κέφι έως
τις πρωϊνές ώρες.

Σ

τον Ιερό Ναό
των Τριών Ιεραρχών στη Θεσσαλονίκη η ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΣΧΑΛΗ του Γεωργίου και της Αριστούλας (εγγονή των αειμνήστων Χρήστου και
Μαρίας Πασχάλη) το
Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013 ενώθηκε με
τα δεσμά του γάμου
τον εκλεκτό της καρδιάς της ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟ του Δήμου
και της Ζωής από τη
Θεσσαλονίκη.
Τα στέφανα αντάλλαξαν οι κουμπάροι
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΣΙΔΟΥ.
Στο κέντρο Nouvelle
στο Ωραιόκαστρο το
ζεύγος δέχθηκε τις
ευχές από συγγενείς
και φίλους και ακολούθησε παραδοσιακό γαμήλιο γλέντι έως τις πρωϊνές ώρες.

* Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους νεόνυμφους και τους συγγενείς τους να τους ζήσουν.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΠΛΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013 παρουσία πολλών συγγενών και φίλων ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ του Άγγελου και της Σουλτάνας (εγγονός του αειμνήστου Ιωάννη και Ελένης Καραγιαννοπούλου) στον Ιερό
Ναό Αγίου Ιωάννη Αντζούση στη Λευκάδα παντρεύτηκε την αγαπημένη

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Τ

ο Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013 το ζεύγος Μάριου Κουκουσούρη
και Στέλλας Καγιά βάπτισε στο Ναό Παναγίας - Ελευθερώτριας
στην Πολιτεία (Αθήνα) το όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι τους, δεύτερο βλαστό της οικογένειας. Ο νονός Νίκος Σπύρος χάρισε στο νεοφώτιστο το όνομα του παππού Ευάγγελος.

Ο παππούς Ευάγγελος Καγιάς τακτικός αναγνώστης της εφημερίδας
και λάτρης, φίλος και τακτικός επισκέπτης του χωριού μας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους γονείς, παππούδες και νονό του νεοφώτιστου κάθε ευτυχία.

Τ

του ΖΩΗ ΣΑΝΤΑ του Γεωργίου. Τα στέφανα αντάλλαξε το ζεύγος ΒΑΪΟΥ
ΣΚΟΥΡΑ και ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΓΑΪΔΑΤΖΗ. Μετά τα στέφανα ακολούθησε το
μυστήριο της βάπτισης του πρώτου βλαστού της οικογένειας και ο νουνός του χάρισε στο νεοφώτιστο το όνομα του παππού του ΑΓΓΕΛΟΣ.

ην Κυριακή 28 Ιουλίου 2013 στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου
Πυλαίας Θεσσαλονίκης το ζεύγος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ του
Παναγιώτη και της Γεωργίας (εγγονός του Αθανασίου και της αειμνήστου Σοφίας Βακάρου) και η σύζυγός του ΕΙΣΚΙΕΦ ΡΑΣΑ, βάπτισαν το
πανέμορφο κοριτσάκι τους πρώτο βλαστό της οικογένειας. Η νονά ΕΙΣΚΙΕΦ ΛΑΝΑ χάρισε στη νεοφώτιστη το όνομα της γιαγιάς της ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΚΛΟΝΤΙΑ.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους ευτυχισμένους
γονείς, νονούς και παππούδες και νονά να τους ζήσει το νεοφώτιστο.

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ

Ο

Νίκος Τσουμάνης του Ιωάννη και της Φωτεινής από τα Τρίκαλα Ημαθίας
(εγγονός των αείμνηστων Νικολάου και Ρούσας - Λουκίας Τσουμάνη) και η
Ελένη Κυτούδη του Μόσχου και της Ευαγγελίας από τα Τρίκαλα Ημαθίας έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου στις 10-5-2013 στα Τρίκαλα.

Οι ευτυχισμένες στιγμές του ζευγαριού με όλους τους προσκεκλημένους ολοκληρώθηκαν με πολύ κέφι μέχρι τις πρωϊνές ώρες στο παραλιακό κέντρο «ΠΑΝΘΕΟΣ».

Με τις καλύτερες ευχές
Οικ. Γεωργίου Τσουμάνη, Γιάννενα
Αστερίου Τσουμάνη, Γιάννενα
Δημητρίου Τσουμάνη, Αλεξάνδρεια
Ιωάννου Δ. Τσουμάνη, Αλεξάνδρεια

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους νεόνυμφους,
στο νεοφώτιστο, στους νονούς και συγγενείς τους να τους ζήσουν.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους μνηστευμένους
και συγγενείς τους καλά στέφανα.

σελ.
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«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΘΑΝΑΤΟΙ

γιος του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΚΟΤΣΗ (εγγονός του Ιωάννη και της Δόμνας
Γκότση). Τελείωσε το Λύκειο Αλεξάνδρειας και
από μικρός στη βιοπάλη εργατικός και πρόθυμος εργαζόταν στην επιχείρηση της οικογένειάς
του (Ζαχαροπλαστική).
Η κηδεία του έγινε στις 12 Νοεμβρίου 2013
στην Αλεξάνδρεια και η αποφράδα εκείνη ημέρα
έμοιαζε Μεγάλη Παρασκευή.
Βουβοί και συντετριμμένοι οι απαρηγόρητοι γονείς του, ο αδελφός του, συγγενείς, γνωστοί και φίλοι και οι Βρυσοχωρίτες της ευρύτερης περιοχής, απηύθυναν τον ύστατο χαιρετισμό στο παλικάρι που τον συνόδεψαν στην τελευταία του κατοικία στο Κοιμητήριο του Αγίου
Αθανασίου.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν εκ μέρους όλων των Βρυσοχωριτών «Θερμά συλλυπητήρια στους απαρηγόρητους γονείς,
τον αδελφό του και σε όλους τους συγγενείς και
εύχονται το χώμα της Αλεξάνδρειας που τον σκεπάζει να είναι ελαφρύ και η μνήμη του αιωνία».

IΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΟΤΣΗΣ
1978 - 2013

Κακόηχα χτύπησε ένα τηλέφωνο την αποφράδα εκείνη ημέρα στις 11 Νοεμβρίου 2013
«Κάλεσμα από την Αλεξάνδρεια (Γιδά) Ημαθίας» έφυγε για πάντα ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ήταν
η απάντηση». Η είδηση του ξαφνικού θανάτου
του παλικαριού έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία
στην οικογένειά του, τους συγγενείς, γνωστούς
- φίλους και στους απανταχού Βρυσοχωρίτες.
Η καμπάνα του Αγίου Χαραλάμπους χτύπησε
πένθιμα για τον άδικο χαμό και οι κορυφές της
Τσουκαρόσιας και της γκαμήλας αναστέναζαν
για το κακό που έγινε.
Βάσκανη μοίρα ζήλεψε τα νιάτα του την λεβεντιά του και το χαμόγελο και στα τριάντα πέντε
του (35) χρόνια, έκοψε το νήμα της ζωής παγώνοντας τη νεανική καρδιά του.
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια στις
21 Φεβρουαρίου 1978 και ήταν ο πρωτότοκος

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ - ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ....
Συνέχεια από τη σελ. 1
την ακριβή τοποθεσία γέννησης του Βρέφους,
ώστε κι αυτός να τον τιμήσει, ενώ στην πραγματικότητα ήθελε να τον θανατώσει, γι’ αυτό και διέταξε τη
Σφαγή των Νηπίων.
Η ιστορία συνεχίζεται με την εμφάνιση ενός αγγέλου στους Τρεις Μάγους, που τους αποκαλύπτει τον
κίνδυνο που διέτρεχε ο Ιησούς, αν μάθαινε ο Ηρώδης
την τοποθεσία της γέννησης του, και έτσι αυτοί δε γύρισαν από τον ίδιο δρόμο.
Το συμπέρασμα πως οι μάγοι ήταν τρεις προκύπτει μόνο από το γεγονός πως στο ευαγγέλιο αναφέρονται τρία δώρα (λιβάνι, χρυσός, σμύρνα) και έτσι
θεωρήθηκε δεδομένο πως ήταν τρία και τα άτομα που
τα έφεραν. Διαφορετικές παραδόσεις υποστηρίζουν
πως ήταν δύο, τέσσερις, επτά, ακόμη και δώδεκα.
Τα ονόματα, με τα οποία γνωρίζουμε σήμερα τους
Μάγους, διασώζονται στην εκκλησία του San Apolinar
Nuovo στη Ραβέννα της Ιταλίας. Το διάζωμα μιας εικόνας είναι διακοσμημένο με μωσαϊκά που χρονολογούνται στα μέσα του 6ου αιώνα και αναπαριστάνουν
την Πομπή των Παρθένων.
Αυτή η πομπή οδηγείται από τρία άτομα με περσική ενδυμασία και φρυγικούς σκούφους, που παρουσιάζονται σε στάση προσφοράς προς την Παρθένο,
που κάθεται στο θρόνο με το Βρέφος στο αριστερό
της γόνατο. Πάνω από τα κεφάλια τους διαβάζουμε
από τα δεξιά προς τα αριστερά τα ονόματα τους: Κάσπαρ, Μελχιόρ, Βαλτάσαρ.
Στις διάφορες απεικονίσεις τους οι Μάγοι συνήθως εμφανίζονται ως εξής: πρώτος ο Κάσπαρ, γεροντότερος και σχεδόν πάντοτε με γενειάδα, δεύτερος
ο Μελχιόρ, πάντα νέος και χωρίς γενειάδα και τρίτος
ο Βαλτάσαρ, πάντα πολύ μελαχρινός ή μαύρος.
Κάποιος άλλος θρύλος αφηγείται πως ο απόστολος Θωμάς τους συνάντησε, μετά την Ανάσταση του
Ιησού, στο Σαββά, όπου βαφτίστηκαν και χρίστηκαν
επίσκοποι. Το έτος 70μ.Χ. βρήκαν μαρτυρικό θάνατο και ετάφησαν στην ίδια σαρκοφάγο. Τον 12° αιώνα μ.Χ. η Αγία Ελένη μετέφερε τα λείψανα τους στην
Κωνσταντινούπολη. Ο Φεδερίκος I. Κοκκινογένης τα
μετέφερε αργότερα στην Κολονία, όπου αναπαύονται
μέχρι σήμερα φορώντας τις κορόνες που φορούσαν
εν ζωή. Έτσι η Κολονία αναδείχθηκε, με τη Ρώμη και
τον Άγιο Ιάκωβο της Κομποστέλλα, σε ένα από τα δημοφιλέστερα προσκυνήματα του κόσμου.
Αναφορά στους τρεις Μάγους υπάρχει και στα
Απόκρυφα Ευαγγέλια. Σύμφωνα με την απόκρυφη
παράδοση αυτά τα πρόσωπα προέρχονταν από τον

τόπο του Πρεσβύτερου Ιωάννη (αυτοκράτορα της
Αβησσυνίας).
Σιγά - σιγά η παράδοση πρόσθεσε στην ιστορία
των τριών μάγων κι άλλα στοιχεία με τη μορφή συμβολογίας: ως αντιπρόσωποι των τριών φυλών που
ήταν γνωστές κατά την αρχαιότητα, αντιπρόσωποι
των τριών ηλικιών του ανθρώπου και αντιπρόσωποι
των τριών ηπείρων (Ασία, Αφρική και Ευρώπη).
Στην πραγματικότητα βέβαια η ονομασία magos
προέρχεται από τη λατινικοί magi και αυτή από την
ελληνική «μάγοι». Και ο όρος είχε διαφορετική σημασία από τη σημερινή, ήταν ένας τίτλος που δινόταν
στις τάξεις του ιερατείου των ζωροαστριστών (ζωροαστρισμός ήταν η επίσημη θρησκεία των Περσών). Οι
ιερείς αυτοί έδιναν ιδιαίτερη σημασία στους αστερισμούς και θεωρούνταν κατά μια έννοια και αστρολόγοι.
Τους Μάγους οδήγησε το Άστρο της Βηθλεέμ,
που σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή ήταν ένα
αστρονομικό φαινόμενο. Σύμφωνα με τον Κέπλερ και
άλλους αστρονόμους το έτος 747 από κτίσεως Ρώμης ή το 7 π.Χ. υπήρξε πράγματι ένα ουράνιο φαινόμενο, που προκαλείται με τη συνάντηση των τριών
πλανητών, του Κρόνου, του Δία και της Αφροδίτης.
Κατά το φαινόμενο αυτό, μετά την παρέλευση δύο
ή τριών μηνών, ο Δίας δύει ή εξέρχεται από την τροχιά. Τότε παρατηρείται και πάλι το ίδιο έντονο φωτεινό φαινόμενο που παρουσιάζεται στην αρχή, σαν να
εμφανίζεται εκ νέου.

Το γεγονός αυτό ταιριάζει με την παρατήρηση του
Ματθαίου ότι οι Μάγοι πορευόμενοι προς τη Βηθλεέμ, «είδον» τον «αστέρα» και «εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα», προσθέτοντας ότι το «αστέρι» αυτό
ήταν ίδιο με εκείνο «ον είδον εν τη Ανατολή» (Ματθ.
2,9-10). Καθώς ένα ταξίδι από τη Μεσοποταμία στην
Παλαιστίνη με τα μέσα της εποχής διαρκούσε δύο ή
τρεις μήνες, η χρονική αυτή απόσταση ταιριάζει με
την αντίστοιχη φυσική κίνηση του πλανήτη Δία και τη
διπλή εμφάνιση του κατά την είσοδο και έξοδο από
την τροχιά συνάντησης με τους άλλους δύο πλανήτες.
Το φαινόμενο αυτό από αστρονομική άποψη δεν
ήταν κάτι εξαιρετικό, από αστρολογική όμως άποψη
ήταν πολύ σημαντικό, γιατί θεωρήθηκε οιωνός (σημάδι) της έλευση ενός βασιλιά.
Μεταγενέστερα βέβαια έγινε το Χριστουγεννιάτικο Αστέρι της Βηθλεέμ, σύμβολο των Χριστουγέννων
και απαραίτητο στολίδι κάθε Χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Και παρά την ιστορική προέλευση όλων αυτών των
Χριστουγεννιάτικων συμβόλων, εμείς εξακολουθούμε
να τα αγαπάμε και να τα μεταδίδουμε στις επόμενες
γενιές, γιατί είναι αυτά που κάνουν τις γιορτινές μέρες να διαφέρουν από τις υπόλοιπες!
Τα Χριστούγεννα είναι μια πάρα πολύ σημαντική
γιορτή. Ας προσπαθήσουμε φέτος να της δώσουμε
άλλο περιεχόμενο!
ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 				
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΟΣ

* Στον αγαπημένο μας ανιψιό, ξάδερφο και θείο
Γιώργο Εξαρχόπουλο του Αδαμαντίου και της Σοφίας (εγγονό των αείμνηστων Γεωργίου και Μαρίας
Εξαρχοπούλου) ευχόμαστε ολόψυχα «θερμά συγχαρητήρια» για την προαγωγή του στο βαθμό του
Ταγματάρχη. Επίσης του ευχόμαστε εις ανώτερα,
καλή διαμονή στο νησί Σαμοθράκη όπου και μετατέθηκε, καλή τύχη και καλή επιτυχία στα νέα του
καθήκοντα.
Η θεία Χαρίκλεια Βασδέκη
Τα ξαδέρφια Κωνσταντίνος Βασδέκης
Χρήστος και Μαρία Τζιάσιου
Τα ανίψια
Χαρούλα - Χαράλαμπος
Κίμωνας
-------------- *------------* Στον αγαπημένο μας ανεψιό Γεώργιο Εξαρχόπουλο (εγγονό των αείμνηστων Γεωργίου και Μαρίας Εξαρχοπούλου) που προήχθη επάξια στο βαθμό του Ταγματάρχη ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.
Οι θείοι
Νίκος και Ιφιγένεια Παπαδάτου
-------------- *------------Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στον
αγαπητό Γεώργιο συγχαρητήρια για την προαγωγή του και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα .
* Στην αγαπημένη μας εγγονή, κόρη και ανιψιά
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΖΙΑΣΙΟΥ του Χρήστου και της Μαρίας
εκφράζουμε «θερμά συγχαρητήρια» για την επιτυχία της στο Χημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τη συγχαίρουμε και ευχόμαστε υγεία και
καλή φοίτηση.
Η γιαγιά Χαρίκλεια Βασδέκη
Ο θείος Κωνσταντίνος Βασδέκης
Οι γονείς Χρήστος και Μαρία Τζιάσιου
Τα αδέρφια Χαράλαμπος και Κίμωνας

Η Βάσω Τσολάκη του Στεργίου και της Μαρίας από
το Ηλιοχώρι, πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ειδικεύεται από τις 06-12-2013
στο Νοσοκομείο Λαμίας στην Παιδιατρική.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΙΚΙΑΣ
Το ζεύγος ΠΕΤΡΟΥ ΔΟΓΟΡΙΤΗ και ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ
ΣΙΩΚΑ του Γεωργίου και της Χαρίκλειας ΣΙΩΚΑΓΚΑΡΑΝΗ από το καλοκαίρι άρχισε τις εργασίες
και έκανε γενική ανακαίνιση της παλιάς οικίας στο
χωριό.
Καλομελετημένη εργασία και ένα ακόμη σπίτι που
σώθηκε από κατάρρευση.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν
το αγαπημένο μας ζευγάρι και εύχονται να το
απολαύσουν όταν οι εργασίες ολοκληρωθούν.

Η αγαπητή μας Βάσω για χρόνια ήταν στο χορευτικό του Βρυσοχωρίου.
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στην
αγαπητή Βάσω καλές σπουδές και γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση.

ΝΕΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Από τις 14 του Γενάρη ο Μιχάλης Τάτσης του
Λάμπρου και της Στέλλας, εγγονός των αειμνήστων Γεωργίου και Δέσποινας Οικονόμου, ιατρός Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος δραστηριοποιείται στο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου
34, 1ος όροφος, Γιάννενα ιατρείο του. Τηλ.
2651073091 και 6974825872.
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στον αγαπητό Μιχάλη καλή επαγγελματική σταδιοδρομία.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΤΣΑΡΑ του Αλέκου και της Κωνσταντίνας (ΝΤΙΝΑΣ) (εγγονή του αειμνήστου Νικολάου
και Αριάδνης Μπίρη) προσλήφθηκε για το σχολικό
έτος 2013-2014 στην Α’ Κεφαλληνίας (Γυμνάσιο Αργοστολίου) ως αναπληρώτρια κανονικού ωραρίου
καθηγήτρια οικιακής οικονομίας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στην
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ευδόκιμη εκπαιδευτική υπηρεσία.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΙΖΑΚΗ του Γεωργίου και της
Βαρβάρας (εγγονή Μιχαήλ και Ευαγγελίας Μπιζάκη) δόκιμος Αστυφύλακας 2ετούς φοιτήσεως
πραγματοποιεί την πρακτική της εξάσκηση στο
Αστυνομικό Τμήμα Μελισσίων Αττικής.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στην αγαπητή EΥΗ καλή διαμονή και καλή σταδιοδρομία.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Η Αγγελική Τσουμάνη του Ιωάννου και της Φωτεινής από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας εγγονή των
Αείμνηστων Νικολάου Τσουμάνη και της Ρούσας Λουκίας Τσουμάνη, μετά από εξετάσεις στην Αθήνα πέρασε στη Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα.
Οικογένεια Γεωργίου Τσουμάνη Ιωάννινα
Αστερίου Τσουμάνη Ιωάννινα
Δημητρίου Τσουμάνη Αλεξάνδρεια
Ιωάννου Δ. Τσουμάνη Αλεξάνδρεια

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο υπ’ αριθμ. 84 φύλλο της εφημερίδας μας και στη
σελίδα 15 «Επιτυχίες σε ΑΕΙ-ΤΕΙ» γράφτηκε από λάθος:
ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΥ του Κων/νου και της Θεοδώρας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.
Το σωτό είναι στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Θεσ/νίκης.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Την Παρασκευή 25-7-2013 συνταξιοδοτήθηκε ο
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ των αειμνήστων Αναστασίου και Σοφίας από το Ηλιοχώρι. Ο ΗΛΙΑΣ ορκίστηκε στις 30-10-1985 ως Γραμματέας της τότε
Κοινότητας Ηλιοχωρίου.
Μετά τη συνένωση των κοινοτήτων υπηρέτησε με Β΄βαθμό στο Δήμο Τύμφης και κατόπιν στο
Δήμο Ζαγορίου.
Εργατικό και ευσυνείδητος πάντα πρόθυμος να
εξυπηρετήσει τους συνδημότες. Υπηρέτησε ως
υπηρεσιακός Γραμματέας λόγω ελλείψεως δύο
φορές στο χωριό μας (1987-1990 και 1994-1998)
και ως ανταποκριτής του ΟΓΑ και ΕΛΓΑ από το
1987 έως το 1990, και από το 1994 έως την συνταξιοδότησή του, βοηθώντας τους συγχωριανούς μας σε διάφορα θέματα ειδικά μετά την συνένωση των κοινοτήτων λόγω αποστάσεως.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στον αγαπητό ΗΛΙΑ κάθε οικογενειακή ευτυχία
και υγεία να απολαύσει τη σύνταξή του κόπος
τόσων ετών εργασίας.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΞ/ΚΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 αποστρατεύτηκε ο ταγματάρχης τεθωρακισμένων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας
ως ευδοκίμως τερματίσας την Στρατιωτική του
σταδιοδρομία.
Υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες του Στρατού
πάντα εργατικός, πρόθυμος και ευσυνείδητος σε
ότι του ανέθεσε η πατρίδα.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στον αγαπητό ΓΙΩΡΓΟ ατομική και οικογενειακή ευτυχία για να χαρεί και απολαύσει τη συνταξή του καρπό εργασίας και μόχθου τόσων
ετών.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Αγοράστε το λαχείο μας για την αναστήλωση του τέμπλου

- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΟΝΙΤΣΑ
- Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
- ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
- ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΜΑΣ
- ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ (Ένωση Ηπειρ. Ιλίου Αθηνών)
- Eν Τσεπελόβο
- Ο παλμός των Μηλιωτάδων
- Η Φωνή των Παλαιοχωριτών

σελ.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
- Η κ. ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ προσέφερε τριακόσια (300,00) ευρώ, στη μνήμη της γιαγιάς της ΧΡΥΣΗΣ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ, του πατέρα της ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ και του πεθερού της ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ.
- Η ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Α. ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ Γερμανία, προσέφερε διακόσια (200,00) ευρώ στη μνήμη της γιαγιάς της
ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΒΑΣΣΟΥ και των άλλων ΠΡΟΣΦΙΛΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ.
- Η κα ΕΥΤΕΡΠΗ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ, Ιωάννινα, προσέφερε εκατόν πενήντα (150.00) ευρώ, στη μνήμη ΠΡΟΣΦΙΛΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.
- Ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ, Θεσσαλονίκη, προσέφερε
εκατό (100,00) ευρώ.
- Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, Θεσσαλονίκη, προσέφερε τριάντα πέντα (35,00) ευρώ.
- Η κ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΟΥΤΣΟΥ, Θεσσαλονίκη, προσέφερε είκοσι (20,00) ευρώ στη μνήμη των γονέων της ΑΝΤΩΝΙΟΥ και ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ.
- Ο κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ Βέροια προσέφερε
εκατόν πενήντα (150.00) ευρώ στη μνήμη της αδελφής
του Βασιλικής.
- Τα αδέλφια ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ και ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΝΑΒΟΣ
του Δημητρίου Γιάννενα προσέφεραν πενήντα (50,00)
ευρώ στη μνήμη του ευεργέτη ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ του Ευαγγέλου Αθήνα
προσέφερε διακόσια (200,00) ευρώ υπέρ υγείας.
- Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ του Κων/νου Γιάννενα προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ υπέρ υγείας.
- Ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΝΑΒΟΣ του Δημητρίου Γερμανία
προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ στη μνήμη του πατέρα του
- Η κ. ΣΜΠΟΝΙΑ - ΚΟΥΝΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ Γιάννενα προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΗΣ Γερμανία προσέφερε ογδόντα (80,00) ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
- Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ του Ιωάννη Γιάννενα προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ υπέρ υγείας.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ
- Ο κ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Χρήστου
Χαλκιδική προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη
μνήμη της μητέρας του ΜΑΡΙΑΣ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Βασδέκη Ευανθία
Βασδέκης Απόστολος του Γεωργίου
Οικονομόπουλος Νικόλαος
Τσιομίδου Σπυριδούλα
Τσιομίδου Ευτέρπη
Πουποβίνης Ευθύμιος

50,00 €
50,00 €
50,00 €
30,00 €
20,00 €
10,00 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
- Η ΜΑΡΙΑ ΑΝΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ προσέφερε 20,00 ευρώ (τυχερή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούμε τους φίλους - αναγνώστες της
εφημερίδας που επιθυμούν δημοσίευση συνεργασιών, γάμων, αρραβώνων, γεννήσεων, βαπτίσεων, νεκρολογιών (κείμενα, φωτογραφίες) να
τις στέλνουν με e-mail στη διεύθυνση: nea@
mosv.gr (βλέποντας ότι έχει σταλεί).

Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε
τη σελίδα του Συλλόγου στο Facebook:
www.facebook.com/Vrisohori

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

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παντίσης Γεώργιος
100,00 €
Λένος Ιωάννης του Αποστόλου
50,00 €
Μηλίγκος Γεώργιος
50,00 €
Νούτσου-Φασίτσα Αγλαϊα
50,00 €
Πετράκος Αντώνιος
50,00
Πρόϊος Δημήτριος
50,00
Τσομίδου Ευγενία
50,00
Παπαζήσης Ζήσης
30,00
Τσιομίδου Ευτέρπη
30,00
Τσιομίδου Σπυριδούλα
30,00
Τσίτσος Σωτήριος
30,00
Γούρης Στέφανος
25,00
Μορφωτικός Σύλλογος Ελευθερίου 25,00
Μπέκα-Καλίδη Ολυμπία
25,00
Αλικάκος Πέτρος
20,00
Αρβανίτη Μαρία
20,00
Αρβανίτης Αντώνιος
20,00
Αρβανίτης Νικόλαος
20,00
Βαρζώκας Ανδρέας
20,00
Γκότσης Κων/νος
20,00
Ερμής Σωτήριος
20,00
Θεοδωρίδης Νικόλαος
20,00
Θεοδωρίδου Θεοδώρα
20,00
Κονοσπύρης Νικόλαος
20,00
Λάππας Κων/νος
20,00
Μπιζάκης Μιχαήλ του Γεωργίου
20,00
Μπούσης Γεώργιος
20,00
Νούτσος Θεόδωρος
20,00
Νούτσου Άρτεμις
20,00
Οικονομόπουλος Νικόλαος
20,00
Παπαδάτος Νικόλαος
20,00
Παπανικολάου Ηλίας
20,00
Πολύζος Δημήτριος
20,00
Πολύζος Κων/νος
20,00
Τσιομίδης Δημήτριος (Βέροια)
20,00
Φάκας Παντελής
20,00
Πασχάλης Νικόλαος του Μιχαήλ
10,00
Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 08.01.2014

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
- Ο Ιωάννης Τσουμάνης του Νικολάου (Πλατύ
Ημαθίας), προσέφερε στο Σύλλογο 100,00 ευρώ,
στη μνήμη των γονέων του Νικολάου και Ρούσσας
- Λουκίας Τσουμάνη.

Παρακαλούμε

Ενισχύστε την προσπάθειά μας για την αναστήλωση
του τέμπλου του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους
με τη λαχειοφόρο αγορά μας. (Λεπτομέρειες σελ.4)
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Πñþôïé ÓõíåñãÜôåò
+
+
+
+

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

ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ
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 €

