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ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 1940
Το Βρυσοχώρι λόγω της γεωγραφικής του
θέσης βρέθηκε στο επίκεντρο των στρατιωτικών γεγονότων του 1940.
Με την επίθεση των Ιταλών στην Κόνιτσα
στις 28 Οκτωβρίου 1940, το Τάγμα Κονίτσης
με Διοικητή τον Ταγματάρχη Νικόλαο Γίγα,
άρχισε να οπισθοχωρεί προς το Πεκλάρι,
Σουσνίτσα, Ελεύθερο. Πέρασε τον Αώο και
έφτασε στο Βρυσοχώρι. Εκεί ήταν η τελευταία γραμμή άμυνας. "Εδώ άμυνα μέχρις
εσχάτων" είπε στους στρατιώτες του ο Διοικητής. Στο Τάγμα Κονίτσης υπηρετούσαν και
15 Βρυσοχωρίτες στρατιώτες.
Ακόμη έφτασε στο Βρυσοχώρι το 11/5
Τάγμα Τρικάλων με Διοικητή τον Ταγματάρχη
Πέτρο Παπαβασιλείου.
Οργανώθηκε η άμυνα στην αριστερή νότια
όχθη του Αώου με ακτίνα δράσης από τη
Μονή Στομίου ως απέναντι από το Δίστρατο.
Ο εχθρός δεν έπρεπε να περάσει τον Αώο. για
μεγαλύτερη ασφάλεια ο στρατός έκαψε και το
ξύλινο γεφύρι του Αώου. Αν κατόρθωνε να
περάσει το Βρυσοχώρι ή τη Λάϊστα προς το
Ανατολικό ή το Κεντρικό Ζαγόρι η άμυνα της
ηρωϊκής VIII Mεραρχίας στο Καλπάκι πλευροκοπιόταν και σχεδόν αχρηστευόταν.
Εκτός από τα δύο τάγματα πεζικού (Κονίτσης - Τρικάλων) στο Βρυσοχώρι εγκαταστάθηκαν:
- Ουλαμός Πυροβολικού με Διοικητή τον
Νικόλαυ Πανδή ο οποίος είχε ταχθεί σε θέσεις που του εξασφάλιζε πεδίο βολής από το
Ελεύθερο ως τα Άρματα.
- Ορεινό χειρουργείο με επικεφαλής τον αρχίατρο Κωνσταντίνο Φαρμακίδη.
- Συγκροτήθηκε το Απόσπασμα Αώου με
Ανώτερο Διοικητή τον Αντισυνταγματάρχη
Μαρδοχαίο Φριζή.
- Στις 4 ή 6 Νοεμβρίου έφτασε μια επιλαρχία ιππικού με Διοικητή τον Ίλαρχο Τζαβέλλα
και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε το στρατη-

γείο της Μεραρχίας ιππικού με διοικητή τον
Υποστράτηγο Γεώργιο Στανωτά.
Όσον αφορά τους τραυματίες Έλληνες και
Ιταλούς, από τις μάχες στο Ελεύθερο και στο
Παλιοσέλλι τους έφερνα στο Βρυσοχώρι, νοσηλεύονταν κι έπειτα με όποιο μέσο, προωθούνταν προς Καπέσοβο - Ιωάννινα. Το ίδιο
συνέβαινε και με τους αιχμαλώτους. Ερχότανε στο Βρυσοχώρι και όταν επέτρεπαν οι
συνθήκες έφευγαν για το Καπέσοβο.
Άντεχε το Βρυσοχώρι τόση κίνηση, τόσες
ανθρώπινες ενέργειες; Μπορούσε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν για
τρόφιμα, στέγη ζωοτροφές ακόμη και ξύλα
για θέρμανση, μαγείρευμα κλπ;
Κι όμως άντεξε και μάλιστα αγόγγυστα. Με
θέληση και προθυμία, με ηρωϊσμό και αυτοθυσία έπραξαν όλοι οι κάτοικοι το καθήκον
τους. Πρόσφεραν τρόφιμα, κλινοσκεπάσματα,
ζωοτροφές, βοήθησαν με όποιον τρόπο μπορούσαν, άνοιξαν τα σπίτια τους, φιλοξένησαν
και περιποιήθηκαν τραυματίες, φιλοξένησαν
τους κατοίκους από τα χωριά του Ζαγορίου
που έφερναν με μουλάρια τρόφιμα και πολεμοφόδια και υποχρεωτικά διανυκτέρευαν
στο Βρυσοχώρι. Μετέφεραν τρόφιμα και πολεμοφόδια στους απομακρυσμένους Λόχους
ως ψηλά στην Γκαμήλα γιατί μόνο οι Βρυσοχωρίτες και οι Βρυσοχωρίτισσες ήξεραν τις
τοποθεσίες, τα μονοπάτια και τα περάσματα
στους νερόλακους που από τις πολλές βροχές είχαν γίνει θολά κατεβασμένα ποτάμια.
Γράφει ο κ. Βασίλης Αρχιμανδρίτης έφεδρος Ανθ/γός στο βιβλίο του "ΠΟΡΕΙΑ ΓΕΝΝΑΙΩΝ" σελ. 77 "κάτω από το Βρυσοχώρι
περιμένοντας τη "Τζούλια"... Πώς βγάλαμε
πέρα όλες αυτές τις μέρες; Πώς αντέξαμε την
πείνα ώσπου να οργανωθούν οι εφοδιοπομπές ένας Θεός ξέρει. Οι Βρυσοχωρίτες μας
έδιναν με προθυμία ότι τους ζητούσαμε,
αφού έβλεπαν τις ανέχειές μας. Το λιγοστό

ψωμί που τους περίσσευε, τα φασόλια, τα καρύδια, τους τραχανάδες, γενικά ό,τι είχαν
προετοιμάσει για το χειμώνα"...
Στη σελ. 87 γράφει... "Ο Αώος θολός κουρκούτι, κυλούσε μπροστά μας, σαν θηρίο με το
παράξενο βουητό σαν να μας φοβέριζε.
Ψάξαμε για λίγο για πόρους - περάσματα,
που υπό άλλες συνθήκες ήταν στο μέρος
εκείνο, όπως μας έλεγαν οι οδηγοί μας, οι
ανεκτίμητοι εκείνοι Βρυσοχωρίτες που θυσίασαν τα πάντα για να μας βοηθήσουν".
Ο αείμνηστος πατέρας μου Γιώργης Στ. Οικονόμου, πολεμιστής ο ίδιος το 1940 χαρακτηρίζει και ονομάζει το Βρυσοχώρι "Μικρό
Καλπάκι του '40" Εφημ. "Τα Νέα του Βρυσοχωρίου αριθ. φυλ. 4 σελ.3-4. Ο ίδιος στο βιβλίο του "Μνήμες και Μνημόσυνα του '40"
γράφει στη σελ. 30 "Οι πρώτες γυναίκες που
φορτώθηκαν με πυρομαχικά προ παντός για
να πάνε στους Λόχους, ήταν Βρυσοχωρίτισσες.
Επίσης οι πρώτες μεταφορές πυρομαχικών
και τροφίμων από το Καπέσοβο, με όσα φορτηγά ζώα δεν είχαν επιταχθεί έγιναν από
Βρυσοχωρίτες και Βρυσοχωρίτισσες. Χιλιάδες οκάδες (κιλά).
Πολλά προσέφεραν οι Βρυσοχωρίτες.
Χόρτο σε αχυρώνα δεν έμεινε. Οι κήποι ανασκάφτηκαν για πατάτες. Τουλάχιστον 3-4 τόνους. Και η πριθυμία των χωριανών
υποδειγματική, κυριολεκτικά αξιοθαύμαστη,
αλλά και ομολογούμενη από τον Φριζή και
από τον Γίγα.
Χαρακτηριστική είναι και η μαρτυρία του
Κώστα Κουνάβου, "Τα Νέα του Βρυσοχωρίου" αριθμ. φυλ. 16... Κάπου στο δρόμο,
όπου σήμερα η διακλάδωση για τη Λάϊστα
συνάντησα την χωριανή μας Χάϊδω Καρπούζη. Ήταν φορτωμένη μ' ένα σακί κουραμάνες και στην ποδιά της βαστούσε ένα βαρύ
πράγμα.

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ
1937 - 2015
Δίκαιοι εις τον αιώνα Ζώσι και θάνατος ουκ άπτεται αυτούς
όπως λέγει ο προφήτης. Και η προφητική αυτή ρήση ισχύει
απόλυτα για τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο π. Δημήτριο Βακάρο, ο οποίος για 52 συναπτά έτη αξιώθηκε να ιερουργεί τα
ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας και μάλιστα τα τελευταία 5
χρόνια με σοβαρά προβλήματα της υγείας του.
Γεννήθηκε στο χωριό μας το Βρυσοχώρι το Νοέμβριο του
1937 και ήταν το πρώτο από τα τέσσερα παιδιά του Γεωργίου
Δ. Βακάρου και της Σταματίας Ν. Πουποβίνη. Από μικρό παιδί
φάνηκε η αγάπη και η λαχτάρα του για την Εκκλησία, τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Από πολύ μικρός μαθήτευσε
κοντά στον μακαριστό Λευϊτη του Θεού π. Απόστολο Βασδέκη
από τον οποίο διδάχθηκε την Ψαλτική, την διακονία στο Ναό,
αλλά και γενικότερα την Χριστιανική Ζωή.
Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα γιατί οι γονείς του
φτωχοί βιοπαλαιστές αγωνίζονταν για να ζήσουν την οικογένειά
τους και αυτός παιδί και αργότερα φοιτητής ξενοδούλευε για
να βοηθήσει.
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- Τι έχεις στην ποδιά σου κυρά Χάϊδω;
- Οβίδα για το κανόνι παιδί μου. Έπεσε από
το άλογο που τις κουβαλούσε και 'γω για να
το ξαλαφρώσω έβαλα μία στην ποδιά μου.
Ποιός ξέρει. Μία οβίδα μπορεί να σώσει τα
παιδιά μας, την πατρίδα....". Στη συνέχεια αναφέρει ότι "οι χωριανοί βράζανε πατάτες σε
μεγάλα καζάνια, τις έβγαζαν στα σταυροδρόμια και τις μοιράζανε στους στρατιώτες, μαζί
με λαχανόπιτες ή κολοκυθόπιτες. Σε μία μόνο
μέρα οι Βρυσοχωρίτες πρόσφεραν εκατό ζυγούρια δωρεάν, ένα κάθε οικογένεια"...
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι ο Βρυσοχωρίτης δάσκαλος έφεδρος Ανθ/γός Γεώργιος
Εξαρχόπουλος έδωσε σκληρή μάχη με τους
Ιταλούς στις 8 ή 9 Νοεμβρίου στο Ελεύθερο
και νίκησε. Ήταν η πρώτη νίκη των Ελληνικών Δυνάμεων, με πολλούς αιχμαλώτους,
που αναπτέρωσε το ηθικό του Στρατού μας,
γκρέμισε το μύθο της Ιταλικής δύναμης και
υπεροχής και δυσκόλεψε την προέλαση των
Ιταλών προς Παλιοσέλλι - Δίστρατο και αντίστροφα.
Κλείνοντας αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σόλων
Γκίκας επίτιμος αρχηγός Γ.Ε.Σ., πρώην
Υπουργός αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά του Βρυσοχωρίου γράφει σε επιστολή
του προς τον αείμνηστο Βρυσοχωρίτη δάσκαλο Απόστολο Ζ. Γκαράνη:
Κύριε Γκαράνη
...Έχω ζωηράς αναμνήσεις από το Βρυσοχώρι. Εκεί τον Νοέμβριον του 1940 εκρίθη η
μάχη της Πίνδου, με την καταστροφήν της
Μεραρχίας Τζούλια. Το 3ο Σύνταγμα ιππικού
και το απόσπασμα Φριζή υπό τας διαταγάς
της Μεραρχίας Ιππικού της οποίας ήμην επιτελάρχης, έδωκεν αποφασιστικήν μάχην και
διαβάντα τον Αώον απεσυνέθεσαν την καλυτέραν Ιταλικήν Μεραρχίαν...
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Επιμέλεια
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

“Συ δούλε αγαθέ και πιστέ, είσελθε εις την χαράν
του Κυρίου Σου”

Ξεφυλλίζοντας το αρχείο της εφημερίδας μας "Τα Νέα του Βρυσοχωρίου"
στο υπ' αριθ. 69 φύλλο και στην
πρώτη σελίδα, με συγκίνησε πάρα
πολύ το άρθρο του αείμνηστου ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ (αρχισυντάκτη της εφημερίδας από το
πρώτο φύλλο έως το θάνατό του) και
το παραθέτω όπως το είχε συντάξει,
καθ' όσον είναι ένα άρθρο διαχρονικό
με μεγάλη σημασία για τα παιδιά και
προπαντός σήμερα όπου χάνονται
τόσα παιδιά στον υγρό τάφο της Μεσογείου από την αδιαφορία των μεγάλων δυνάμεων μόνον και μόνον για
τα οικονομικά συμφέροντα προφασιζόμενοι δήθεν θρησκευτικές και εθνικές διαφορές.
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

OIKOΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΡΜΑΣΟΥΛΗ - ΚΑΡΑΜΑΣΟΥΛΗ - ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΙΔΟΥ
Στο παλιό Μητρώο της κοινότητας Λεσινίτσας (1835-1924) Βρυσοχωρίου είναι εγγεγραμμένοι με
το επίθετο ΚΑΡΜΑΣΟΥΛΗ οι εξής:
Καρμασούλης Χρήστος του Γεωργίου με έτος γέννησης το 1978,
Καρμασούλης
Χρήστος του
Ιωάννη με έτος γέννησης το 1896
και την παρατήρηση ότι μετεγράφη
εις Κομοτηνή.
Καρμασούλης Γεώργιος του
Χρήστου με έτος γέννησης το 1906
Καρμασούλης Ιωάννης του Χρήστου με έτος γέννησης το 1912 και
με το επίθετο ΚΑΡΑΜΑΣΟΥΛΗΣ ο
Ιωάννης του Χρήστου με έτος γέννησης το 1924.
Στον εκλογικό κατάλογο του 1920
είναι μόνο το όνομα του Καρμασούλη Χρήστου του Γεωργίου,
που τότε ήταν στη Θράκη και
ασκούσε το επάγγελμα του παντοπώλη.
Γνωστός Γενάρχης της οικογένειας είναι ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΜΑΣΟΥΛΗΣ. Σύζυγός του ήταν η
ΖΑΧΑΡΩ. Ο Γιάννης γεννήθηκε
μετά το 1700 και είναι γνωστό το
όνομά του γιατί, όπως λέει η παράδοση, φιλοξένησε στο σπίτι του
τον Κοσμά τον Αιτωλό, όταν πέρασε από τη Λεσινίτσα (Βρυσοχώρι) το 1778.
Έπειτα τα ονόματα των απογόνων
του είναι άγνωστα ως τον ΓΕΩΡΓΙΟ που ήταν πατέρας του ΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΡΜΑΣΟΥΛΗ και του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΙΔΗ.
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ παντρεύτηκε τη
Χάϊδω Κουτσιονόρη. Το σπίτι της
οικογένειας Κουτσιονόρη ήταν στο
δρόμο προς την Αγία Παρασκευή
και πάνω από το σπίτι του αείμνηστου Γιώργου Πουποβίνη. Απόκτησαν έναν γιο το ΧΡΗΣΤΟ.
Ο Χρήστος παντρεύτηκε τη Βρυσοχωρίτισσα Μαρία Ρέσσου και
απόκτησαν τρία παιδιά τον
ΓΙΑΝΝΗ (1924-1986) τη ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ και τη ΦΩΤΕΙΝΗ. Το 1931 η
οικογένεια έφυγε από το Βρυσοχώρι και εγκαταστάθηκε στην Κομοτηνή, όπου ζούνε ως και
σήμερα οι απόγονοι γνωστοί με το
επίθετο ΚΑΡΑΜΑΣΟΥΛΗ.

Καλοκαίρι 1964 στο Βρυσοχώρι.
Από αριστερά: Μαρία Καραμουσαλίδου
Σταματία Οικονόμου
Βασιλική Καραμουσαλίδου
Ο αδερφός του ΓΙΑΝΝΗ ο ΧΡΗΣΤΟΣ παντρεύτηκε τη Βασιλική,
κόρη του Δημήτρη Χαντόλιου και
της Χάϊδως Κ. Μπίρη.
Το 1912 και αφού είχαν γεννηθεί
τα δύο παιδιά τους ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ και
ο ΓΙΑΝΝΗΣ, η οικογένεια πήρε το
δρόμο της ξενιτιάς και εγκαστά-

θηκε στην Κεσσάνη της Ανατολικής Θράκης. Εκεί η οικογένεια
Χαντόλιου είχε μεγάλη περιουσία.
Στην Κεσσάνη ο Χρήστος άλλαξε
το επίθετο σε ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΙΔΗΣ
και αυτό το επίθετο φέρνουν όλοι
οι απόγονοί του.
Μετά το θάνατο της Βασιλικής ο

Χρήστος παντρεύτηκε σε δεύτερο
γάμο τη Θρακιώτισσα Ευαγγελία
Σουφλιώτη και απόκτησαν δύο
παιδιά την ΣΤΑΜΑΤΙΑ (1922-1993)
και τον ΔΗΜΗΤΡΗ (1925-1993).
Μετά το 1922 ο Χρήστος Καραμουσαλίδης με την οικογένειά του
εγκαταστάθηκε στις Σάππες Κομοτηνής, όπου έζησε ως το τέλος της
ζωής του.
Στις Σάππες παντρεύτηκε και
έζησε όλη της τη ζωή και η Σταματία. Απέκτησε τρεις γιους τον
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ που σήμερα ζει στις
ΗΠΑ τον ΧΡΗΣΤΟ που ζει στις
Σάππες και τον ΙΣΙΔΩΡΟ εγκατεστημένο στην Κομοτηνή.
Στις Σάππες ζούσε με την οικογένειά του και ο Δήμήτρης. Αργότερα
εγκαταστάθηκε
στην
Κομοτηνή όπου ζει σήμερα η σύζυγός του κ. ΜΕΡΟΠΗ με τις κόρες
της Ευαγγελία και Χριστίνα και τα
εγγόνια της. Είχε δε, η οικογένεια
την ατυχία να χάσει την αγαπημένη
κόρη και αδερφή, την Παρασκευή
σε σχετικά νέα ηλικία.
Ο Γεώργιος και ο Γιάννης γύρω
στο 1935-1940 μετακόμισαν και
εγκαταστάθηκαν στη Μελίκη Ημαθίας. Εκεί ζούσε η αδερφή της μητέρας τους η Σταματία σύζυγος του
Βρυσοχωρίτη κτηματία Νικολάου
Παντίση.
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1906-2000) παντρεύτηκε τον Ηλιοχωρίτισσα
ΧΑΪΔΩ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ και απέκτησαν τρία παιδιά. Το ΧΡΗΣΤΟ παντρεμένο με την Αικατερίνη
Χριστοδουλοπούλου που ζει σήμερα και με τα παιδιά του Γεώργιο
Χαράλαμπο και Μαρία στις Σέρρες,
την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ που ζει επίσης
στις Σέρρες με τον σύζυγός της
Παρασκευά και τα παιδιά της
Πέτρο και Γεώργιο και τον ΝΙΚΟ.
Ο Νίκος ζει στο Κιλκίς. Είναι παντρεμένος με τη Χρυσούλα Κετίκογλου και έχουν δυό γιούς τον
Γεώργιο και τον Αλέξανδρο.
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΙΔΗΣ
(1912-1986) παντρεύτηκε τη Βρυσοχωρίτισσα Χάϊδω Ζιούπα. Απέκτησαν δύο κόρες τη ΒΑΣΙΛΙΚΗ
και τη ΜΑΡΙΑ.

Η Βασιλική (1944-1975) παντρεύτηκε τον Γεώργιο Σιούρκα και
απέκτησε έναν γιο το Δημήτρη.
Χάθηκε πολύ νέα, βυθίζοντας στο
πένθος την οικογένειά της και
όσους την γνώρισαν. Ήταν μία
υπέροχη κοπέλα. Όμορφη, απλή,
καταδεκτική, ομόρφυνε με την παρουσία της και τη ζωντάνια της τις
παρέες μας, τις εκδρομές μας,
τους χορούς μας, τη ζωή μας, το
καλοκαίρι του 1964, όταν με την
αδερφή της επισκέφτηκαν το Βρυσοχώρι.
Δεν πρόλαβε να μεγαλώσει το
μονάκριβο παιδί της, το Δημήτρη
που σήμερα ζει, με τη γυναίκα του
Αργυρούλα Παππά και την κόρη
του Βασιλική-Αντιγόνη στην Πρέβεζα, τόπο καταγωγής του πατέρα
του.
Η ΜΑΡΙΑ έχασε το σύζυγό της
Γιάννη Τσιάλλη και ζει με τα δύο
της παιδιά το Βασίλη και τον Γεώργιο στη Θεσσαλονίκη.
Οι οικογένειες Καραμασούλη Καραμουσαλίδου λείπουν από το
Βρυσοχώρι πάνω από εκατό χρόνια.
Παρ' όλα αυτά όλοι γνωρίζουν τη
Βρυσοχωρίτικη καταγωγή τους
και επισκέπτονται κατά διαστήματα
το χωριό.
Μάλιστα το 1993 ζήσαμε συγκινητικές στιγμές όταν επισκέφθηκε
τη γενέτειρά του, μετά από 83 χρόνια ο Γεώργιος Καραμουσαλίδης.
Από τη μητέρα του, τους συγγενείς και άλλους Βρυσοχωρίτες της
Μελίκης Ημαθίας, γνώριζε πρόσωπα, ιστορίες και γεγονότα του
χωριού μας που κρατούσαν άσβεστη τη φλόγα της νοσταλγίας και
την επιθυμία κάποτε να ξαναγυρίσει.
Το προσκύνημα στην εκκλησία
της Μικρής Παναγιάς, που ο ίδιος
θυμόταν πολύ καλά, αφού ήταν
απέναντι από το σπίτι του, έφερε
στα χείλη του τη γνωστή φράση
του Ευαγγελίου "Νυν απολύεις τον
δούλον σου"...
Πέθανε το 2000 και το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειες σχηματίζεται ως εξής:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΜΑΣΟΥΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
Χάϊδω
Κουτσιονόρη

ΓΙΑΝΝΗΣ
1924 - 1986
Φανή Αλμπανίδου

ΧΡΗΣΤΟΣ
Ιωάννα

Κομοτηνή 1933. Οικογένεια
Χρήστου Καραμασούλη

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΣΟΥΛΗΣ
(1846-1970)
Μαρία Ρέσσου

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΝΟΥΣΑΛΙΔΗΣ
(18 ... 1960 )
Βασιλική Χαντόλιου
Ευαγγελία Σουφλιώτη

ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Μαρία Αλμπανίδου

ΘΕΟΦΑΝΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ
ΔΕΝΤΡΟ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 9

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015

σελ.

3

ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ και ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ
ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 η πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου
του Δήμου Ζαγορίου, μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, τέλεσε
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
Βρυσοχωρίου το καθιερωμένο
βάσει της διαθήκης του Ευεργέτη "Η ΜΟΝΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ"
την 8η Νοεμβρίου εκάστου
έτους, ημέρα θανάτου της φιλοστόργου μου μητρός να τελείται Ιερατικό μνημνόσυνο
υπέρ αναπαύσεως των γονέων
μου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ
και λοιπών συγγενών μου. Στη σεμνή
τελετή χοροστατούντος του αιδεσιμότατου
πατέρα ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ και Ιεροψάλτη
τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΚΑΡΟ, παρευρέθηκαν οι

φορείς του χωριού παλαιοί και νέοι υποτρόφοι.
Μετά τη θεία λειτουργία στον προαύλιο
χώρο της εκκλησίας μοιράστηκαν στους
παρευρισκομένους τα προβλεπόμενα
κόλυβα και αρτίδια. Ακολούθησε
επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από την πρόεδρο
της τοπικής κοινότητας κ.
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ - ΚΥΡΑΤΣΗ και από τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ
ΒΑΚΑΡΟ εκ μέρος του Συλλόγου
στην προτομή του Ευεργέρη, και
στη συνέχεια μικρή δεξίωση στο
καφενείο του ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ. Όλοι
ευχήθηκαν να είναι αιωνία η μνήμη τους
και εξήραν την μεγαλοψυχία τους για τα πατριωτικά αισθήματα που μετέδωσαν στο γιό
τους ευεργέτη του χωριού μας.

ΔΗΜΟΣ ζΑΓΟρΙΟΥ
ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΒρΥΣΟΧΩρΙΟΥ
ΒρΥΣΟΧΩρΙ 4/3/2015
ΠρΟΣ
ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑρΧΟ ζΑΓΟρΙΟΥ
Ασπράγγελοι
Θέμα: Θεομηνίες - Καταστροφές
κ. Δήμαρχε σας πληροφορώ ότι από τις μεγάλες πλημμύρες κατά
τη διάρκεια του χειμώνα δημιουργήθηκαν εντός και εκτός οικισμού
ορισμένα προβλήματα, με σοβαρότερο το μπάζωμα δύο παραδοσιακών πέτρινων γεφυριών και ενός φρεατίου από φερτά υλικά με
αποτέλεσμα:
- Να κινδυνεύουν οι γέφυρες με κατάρρευση
- Να καταστρέφει κοινοτικούς δρόμους και να γίνονται απροσπέλαστοι σε οικίες επί της 25ης Επαρχιακής οδού. Κοντά στον οικισμό
έχουν πέσει μεγάλοι βράχοι, με αποτέλεσμα να φράζουν τα όμβρια
νερά και να καταστρέφουν δρόμους εντός οικισμού.
Οι εν λόγω βράχοι παρά την προσπάθεια των μηχανημάτων του
Δήμου και της Περιφέρειας δεν μετακινούνται.
Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε το ταχύτερο δυνατό για την απόφραξη των γεφυριών και των φρεατίων, την αποκατάσταση του
δρόμου και να σπάσουν (μάλλον με φουρνέλα) οι μεγάλοι βράχοι
επί της Ε.Ο. πριν δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα.
ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΒρΥΣΟΧΩρΙΟΥ
ΠρΟΣ ΠΕρΙΦΕρΕΙΑ ΗΠΕΙρΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Εδώ και δύο χρόνια με τη σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων του χωριού
(τοπική κοινότητα - Μ.Ο.Σ. - Εκκλησιαστική Επιτροπή - Συντακτική Επιτροπή
της εφημερίδας μας) καθιερώθηκε κάθε χρόνο στις 8 Νοεμβρίου ημέρα
μνημοσύνου των γονέων του ευεργέτη μας ως ημέρα αιμοδοσίας στην Τράπεζα αίματος του Μ.Ο.Σ. που λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων ως ελάχιστος φόρος τιμής και ευγνωμοσύνης στους γονείς και
τον ευεργέτη.
Σχετική πρόσκληση υπήρχε και στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας
(υπ' αρ. 92 σελ.3).
Δυστυχώς και φέτος η ανταπόκριση ήταν πολύ μικρή. Πάλι η πρόσκληση
πέρασε στα ψηλά;
Δεν μας ενδιαφέρει η Τράπεζα αίματος; Ποια η προσφορά μας στους γονείς
και τον ευεργέτη μας; ΜΟΝΟΝ πόσα θα πάρουμε; για άλλη μια φορά απευθυνόμαστε στους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους, στους παλαιούς και
ειδικά στους νέους υποτρόφους ας προσφέρουν μια μονάδα αίμα τιμώντας
έτσι τον ευεργέτη και τους γονείς του. Όταν θα το έχουμε ανάγκη ίσως τότε
να καταλάβουμε την σημασία του.
Ίσως όμως να είναι αργά. ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ

ΔΗΜΟΣ ζΑΓΟρΙΟΥ
Τ.Κ. ΒρΥΣΟΧΩρΙΟΥ
ΒρΥΣΟΧΩρΙ 19/10/2015
ΠρΟΣ το Δήμο ζαγορίου
Ασπράγγελοι
Σας υποβάλλουμε κατάσταση έργων για την
κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έτους
2016 και πρέπει να συμπεριληφθούν στο αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
1) Από Παναγία έως οικία Δημ. Νότη και από
Παναγία έως οικία Νικ. Μπίρη να κατασκευασθεί λιθόστρωτο περίπου 300 τ.μ.
2) Από οικία Νικ. Μπίρη έως πέτρινη τοξωτή
γέφυρα Γκαράνη διάνοιξη-διαμόρφωση και τσιμεντόστρωση.
3) Τσιμεντόστρωση από οικία Ευθυμίου Πουποβίνη προς 25ης Ε.Ο. περίπου εκατό (100)
μέτρα.
4) Διάνοιξη κοινοτικής οδού από οικία Ιωάννη
Καραγιαννόπουλου έως εκκλησία Αγ. Παρασκευής (ΣΑΤΑ).
5) Επίσης στα γενικά έργα πρέπει να γίνει συντήρηση του ασφαλτοτάπητα από Σκαμνέλι έως
Βρυσοχώρι, διότι είναι σε άθλια κατάσταση.
ΒρΥΣΟΧΩρΙ 10/11/2015

Σας ενημερώνω ότι πριν την είσοδο του χωρίου (ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ) έχουνε πέσει μεγάλοι βράχοι με αποτέλεσμα να φράζουν τα όμβρια νερά, να έχει κλείσει ο μισός επαρχιακός δρόμος με σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος για τους διερχόμενους οδηγούς. Επίσης
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πτώσης και άλλων μεγάλων βράχων που θα έχει ως αποτέλεσμα να κλείσει τελείως ο επαρχιακός
δρόμος πριν την είσοδο του χωριού. Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την απομάκρυνση το ταχύτερο δυνατό και την αποκατάσταση του δρόμου πριν δημιουργηθούν μεγαλύτερα προβλήματα.

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ
ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Εντός του έτους 2015 πραγματοποιήθηκαν στο χωριό
μας τα παρακάτω έργα:
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
- Έγινε απόφραξη των παραδοσιακών πέτρινων τοξοτών γεφυριών και των φρεατίων από φερτά υλικά λόγω
πλημμυρών
- Κοπή χόρτων αρχές του καλοκαιριού σε όλο το χωριό.
- Καθαρισμός ορισμένων αγροτικών και δασικών δρόμων
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Καθαρισμός και αποχιονισμός στη διάρκεια του χειμώνα 2014-2015
- Το φθινόπωρο μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας καθάρισαν την 25η Επαρχιακή Οδό από καταπτώσεις και απόφραξη αυλακιών.
- Έγινε άρση των βράχων στη θέση Μούμα, όπου είχαν
φράξει κατά το ήμισυ την κεντρική Ε.Ο. και υπήρχε κίνδυνος ατυχήματος.
Στην οικονομική κρίση που περνά η χώρα μας, φαίνεται
καθαρά και η οικονομική δυσπραγία του Δήμου και της
Περιφέρειας και δεν μπορούν να εκτελέσουν μεγαλύτερα
έργα. Παρ' όλα αυτά να ευχαριστήσουμε το Δήμο και την
Περιφέρεια για το ενδιαφέρον τους και τις προσπάθειες
που καταβάλλουν για την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των οικισμών.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής
του Κληροδοτήματος "ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ" της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου,
καλεί όλους τους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές που δικαιούνται υποτροφία να υποβάλλουν
μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να τους χορηγηθεί
υποτροφία για το σχολικό έτος 2015-2016.
1. Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολείο Μέσης
Εκπαίδευσης ή ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή για μεταπτυχιακές
σπουδές, που να φαίνεται και ο χρόνος εγγρα-

φής τους στη Σχολή (μόνο για τους φοιτητές
των ΑΕΙ - ΤΕΙ).
2. Πιστοποιητικό ότι είναι Δημότης ή Δημότισσα του Τοπικού Διαμερίσματος Βρυσοχωρίου.
3. Αίτηση με την οποία να ζητείται υποτροφία (σε περίπτωση ανηλίκων, αίτηση γίνεται
από τον κηδεμόνα)
Υποτροφία δικαιούνται:
Α) Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του

Νομού Ιωαννίνων, που είναι εγγεγραμμένοι
στο Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου.

Β) Όσοι αποφοιτούν από Λύκεια του
Νομού Ιωαννίνων και επιτύχουν σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος, εφ' όσον είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο της Τοπικής
Κοινότητας Βρυοοχωρίου.
Γ) Παιδιά που αποφοιτούν από οποιοδήποτε Λύκειο της Ελλάδος και είναι εγγεγραμμένα στο Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας
Βρυοοχωρίου τουλάχιστον προ πενταετίας και
επιτύχουν, σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος.
Δ) Όσα από τα παραπάνω παιδιά συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο

του εσωτερικού ή εξωτερικού για τέσσερα
χρόνια και μέχρι ηλικίας τριάντα (30) ετών.
Ε) Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται για
μεν τους μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου στα
1.200,00 ευρώ, για δε τους σπουδαστές - φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ στο ποσό των 1.400,00
ευρώ.

Τα ανωτέρω δύνανται να αυξομειωθούν
αναλόγως των εσόδων του Κληροδοτήματος
και του αριθμού των υποτρόφων που θα καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.\
Πληροφορίες στα τηλέφ. 2651026931
και 6948503462.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Γράφει : ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Ισολογισμός συλλόγου οικονομικού έτους 2015
Έσοδα
1. Υπόλοιπο οικονομικού έτους 2014
2. Εισφορές εφημερίδας
3. Ενίσχυση συλλόγου
4. Εκδηλώσεις
5. Κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη
6. Ενοικίαση βοσκοτόπων
7. Τόκοι καταθέσεων
Γενικό σύνολο εσόδων

2563,42
3672,00
795,00
4088,00
1000,00
2000,00
0,05
14.118,47

ΚΑΛΕΣΜΑ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, καλεί συγχωριανούς και φίλους την
Κυριακή 14 Μαρτίου 2015 (Τυρινής Μεγάλες Απόκριες) στο
Βρυσοχώρι. (Εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν)
για άναμμα της φωτιάς (Τσιούκα) χορό στη φωτιά και την
Καθαρά Δευτέρα παραδοσιακή φασολάδα κ.λ.π. στην ταβέρνα του ΚΩΣΤΑ.

Έξοδα
1. Εφημερίδα
2. Εκδηλώσεις
3. Χορευτικό
4. Ενοίκιο αίθουσας
5. Δ.Ε.Η. – ΕΛΤΑ- Ο.Τ.Ε.- ΔΕΥΑΙ
6. Διάθεση από βοσκοτόπια
7. Υλικά γραφικά καθαριότητα
8. Ιστοσελίδα
9. Διαφορά
10. Υπόλοιπο για το οικονομικό έτος 2016
Γενικό σύνολο εξόδων

Βρυσοχώρι 31 Δεκεμβρίου 2015
Ο ταμίας
Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ

3226,70
2916,64
1200,00
1800,00
576,48
2330,00
321,59
100,00
67,00
1580,06
14.118,47

26.11.15 Το πρώτο χιόνι στο Βρυσοχώρι

1.8.2015 Γέφυρα Σιμίτη

Περιμένοντας το φούρναρι καλοκαίρι 2015

Παραδοσιακό σεντούκι (μπαούλο) στο Βρυσοχώρι

Ο Μ.Ο.Σ. , Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ

2016

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ, ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ

Συνέχεια από σελίδα 1
Τα Χριστούγεννα λέγεται πως είναι η μεγάλη γιορτή
των παιδιών, γεγονός που δεν αμφισβητείται από κανέναν. Γιατί από τη νύχτα των Χριστουγέννων το παιδί
πήρε υπόσταση και αξία ως άνθρωπος ισότιμος με όλες
τις άλλες ηλικίες, αφού ο ίδιος ο Θεός ήρθε στη γη, αρχίζοντας τη ζωή του από την αρχή της, από το βρεφικό
λίκνο.
Από τότε κάθε παιδί φτωχό ή πλούσιο, λευκό ή έγχρωμο, γερό ή ανάπηρο απέκτησε υπόσταση και δικαιώματα, γιατί είναι άνθρωπος, πλάσμα του θεού με
αθάνατη ψυχή. Είναι πλασμένο «κατ' εικόνα και ομοίωση» του Θεού προορισμένο να του μοιάσει, να γίνει

άγιο, ισχυρό, κληρονόμος της Βασιλείας του.
Σήμερα, δύο χιλιάδες χρόνια μετά, πλανάται το ερώτημα στα χείλη των ανθρώπων, αν το παιδί απολαμβάνει
την τιμή και τα προνόμια που του χάρισε το Θείο Βρέφος
εκείνη τη μοναδική νύχτα της Βηθλεέμ. Η απάντηση δύσκολη και διφορούμενη. Σίγουρα ένα μεγάλο μέρος των
παιδιών που ζουν στις αναπτυγμένες χώρες της Ανατολής και της Δύσης απολαμβάνει αυτά που ευαγγελίζεται ο νεογέννητος Χριστός.
Η κατάσταση όμως εμφανίζεται εφιαλτική στις υπανάπτυκτες χώρες του τρίτου κόσμου, όπου χιλιάδες παιδιά
κάθε μέρα χάνουν τη ζωή τους από ασιτία, αρρώστιες

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ
Του Γεωργίου Βακάρου

Μη κακολογείς τους ανθρώπους που σε
περιβάλλουν, εάν το κάνεις θα ακούσεις από
αυτούς πράγματα που θα σε λυπήσουν
(Χίλων)
Έργον των συκοφαντών είναι κι εκείνους
που είναι αθώοι και δεν έχουν κάνει κανένα
κακό, να τους εμπλέκουν σε κατηγορίες.
(Ισοκράτης)
Να μισείς αυτούς που κολακεύουν τους
άλλους όπως και αυτούς που εξαπατούν τους
άλλους. Γιατί και οι δύο όταν γίνουν πιστευτοί,
ζημιώνουν και αδικούν αυτούς που τους έδειξαν εμπιστοσύνη και τους πίστεψαν.
(Ισοκράτης)
Οι άνδρες είναι η δύναμη στο κράτος και
όχι τα φρούρια (οχυρωματικά έργα) ή τα άδεια
από άνδρες καράβια (Θουκυδίδης)
Τρομερή παγίδα γίνεται στον άνθρωπο το
στόμα του, με το οποίο έδωσε κάποια υπόσχεση
(Παροιμιών στ' 2)
Γέλιο άσκοπο, μυαλό άσκεφτο
(Λαϊκή Παροιμία)
Οι θεοί μας χάρισαν τον ύπνο για να ξεχνούμε τα κακά και να αναπαυόμαστε από
τους κόπους.
(Πλούταρχος)
Σε όλα τα λόγια σου και τις πράξεις σου να
θυμάσαι τα τέλη της ζωής σου και δεν θα
αμαρτήσεις ποτέ
(Σοφ. Σειράχ ζ' 36)
Φιλοξενία και δώρα τυφλώνουν τα μάτια
και των συνετών δικαστών και σαν φίμωτρο
στο στόμα εμποδίζουν τους ελέγχους και τις
επιτιμήσεις.
(Σοφ.Σειράχ η' 29)
Δάνειζα τον Θεό όποιος ελεεί τον πτωχό,
ανάλογα δε με το ποσό και με τη διάθεση που
προσφέρει την ελεημοσύνη θα τον ανταμείψει

ο Θεός(παροιμιών ιθ17).

και φτώχεια. Αλλά και στις προηγμένες κοινωνίες πολλά
παιδιά γίνονται θύματα της ανεξέλεγκτης τεχνολογικής
ανάπτυξης, προσπαθώντας να δοκιμάσουν και να απολαύσουν τα πάντα.
Όμως τώρα είναι Χριστούγεννα, η μεγάλη γιορτή
των παιδιών. Αν είστε παιδιά χαρείτε! Μείνετε κοντά
στο Θείο Βρέφος για να κρατήσετε παντοτεινά την αθωότητα και το φωτεινό σας χαμόγελο. Αν είστε μεγάλοι,
μείνετε κοντά στα παιδιά και δώστε τους όλα εκείνα τα
εφόδια που χρειάζονται στη ζωή τους. Είναι αυτονόητο
χρέος, γιατί είναι δικαίωμα των παιδιών και θέλημα του
Θεού, που έγινε παιδί για την ανάγκη του ανθρώπου.

"ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ
ΚΑΙ ΤΣΟΥΒΑΛΙ"
Από την Λυχνία Νικοπόλεως

(Παροιμιών ιθ' 17)
Όταν πίνεις μη λες πολλά λόγια, γιατί υπάρχει κίνδυνος να πέσεις σε πολλά σφάλματα.
(Χίλων)
Ο μεθυσμένος θα σταματούσε να μεθά, αν
κατόρθωνε να έβλεπε πως συμπεριφέρεται,
όταν βρίσκεται υπό την επίδραση του κρασιού
που ήπιε. Δηλαδή στο μεθύσι του πάνω.
(Πλούταρχος)
Όταν χάνεται ο πλούτος, δεν χάνεται τίποτα.
Όταν χάνεται η υγεία, χάνεται κάτι. Όταν χάνεται ο χαρακτήρας, τότε χάνονται όλα.
(Λαϊκή παροιμία)
Είναι μεγάλη ευτυχία να έχει κανείς ό,τι
θέλει. Αλλά είναι μεγαλύτερη ευτυχία να μένει
ευχαριστημένος με ότι έχει.
(Λαϊκή παροιμία)
Φιλονικούσαν δύο άνθρωποι για ένα κομμάτι από τα χωράφια τους. Ένας σοφός γέροντας που τον ρώτησαν δεν είπε τίποτε. Έσκυψε
μόνον κάτω στο χώμα και ρώτησε τη γη σε
ποιον από τους δύο ανήκει το χωράφι. "Τι σου
είπε η γη;" τον ρώτησαν οι ενδιαφερόμενοι.
Και εκείνος τους αποκρίθηκε. Μου είπε: "Πες
τους αυτοί ανήκουν σε μένα, όχι εγώ σ' αυτούς"!
Η αγάπη δεν λέει ποτέ τι "πρέπει" να κάνω,
αλλά τι "μπορώ" να κάνω.
Τίποτε δεν είναι αδύνατο στον άνθρωπο
που θέλει.
Εκείνος που αποκτά γνώση και δεν την
χρησιμοποιεί, μοιάζει με εκείνον που οργώνει
ένα χωράφι αλλά δεν το σπέρνει.
(Λαϊκές παροιμίες)
Ποτέ δεν έκανα τίποτε τυχαία, ούτε καμία
από τις εφευρέσεις μου έγινε στην τύχη. Όλα
τα πέτυχα με την βοήθεια του Θεού και με
σκληρή εργασία.
(Παστέρ)

Του Γεωργίου Βακάρου

Ένας αμαξάς, καθώς οδηγούσε την άμαξά του, βλέπει, δίπλα του στον δρόμο,
έναν άνθρωπο να κουβαλάει στους ώμους του ένα τεράστιο τσουβάλι με πατάτες.
Βλέποντάς τον σ' αυτή την κατάσταση, καταϊδρωμένο από το βάρος που κουβαλούσε, τον συμπόνεσε.
Γυρίζει και του λέει: Πού πας; Μη ταλαιπωρείσαι έτσι. Έλα, ανέβα στην άμαξα.
Αφού ανέβηκε επάνω στην άμαξα, συνέχιζε να κρατάει το τσουβάλι επάνω
του. Με την διαφορά, ότι τώρα το είχε κατεβάσει από τον ώμο και το έβαλε στα γόνατά του, κρατώντας το στην αγκαλιά του.
Ο αμαξάς, γεμάτος απορία τον ρωτάει:
- Γιατί δεν το βάζεις κάτω να μην κουράζεσαι;
Και εκείνος του απαντάει:
Δεν θέλω να σε κουράζω περισσότερο. Ευχαριστώ για το καλό που μου έκανες
και δεν περπατάω με το τσουβάλι στον ώμο: Αυτό μου είναι αρκετό! Μη σε κουράζω κι άλλο.
Του ήρθαν γέλια του ανθρώπου. Μη τον κουράζει κι άλλο!
Λες και η άμαξα θα είχε περισσότερο βάρος αν εκείνος δεν κρατούσε το τσουβάλι στα πόδια του, αλλά το άφηνε κάτω στο πάτωμα!
Όλοι είμαστε οδοιπόροι. Αλλά στον δρόμο της ζωής.
Και όλοι μας περπατάμε κουβαλώντας πάνω μας ένα τσουβάλι. Τί τσουβάλι;
Όχι βέβαια με πατάτες: Αλλά με προβλήματα, ταλαιπωρίες, πάθη, μίση, κακίες...
Που μας ταλαιπωρούν!
Πνευματικό βάρος ασήκωτο!
Και να, δίπλα μας περπατάει ο Χριστός και μας λέει:
"Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καιγώ αναπαύσω
υμάς". Ελάτε κοντά μου οι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Ανεβείτε στην άμαξά μου, που λέγεται Ζωή κατά τις συμβουλές μου, για να
έχετε κουράγιο και να φτάσετε στον τελικό προορισμό σας, την βασιλεία των ουρανών, ψυχικά ξεκούραστοι και με ασφάλεια.
Στις 26 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας προτείνειέναν οδοιπόρο-υπόδειγμα. Έναν
άνθρωπο ο οποίος είχε ανεβεί και αυτός επάνω στην άμαξα του Χριστού, αλλά το
τσουβάλι με τις "πατάτες" το είχε αποθέσει όχι στα γόνατά του, αλλά μπροστά στα
πόδια του Χριστού!
Ο οδοιπόρος αυτός, που είναι ο άγιος Δημήτριος, πρώτα-πρώτα τακτοποίησε
το "τσουβάλι" των αμαρτιών του, ζώντας μια ζωή γεμάτη αρετές, αποτέλεσμα του
κόπου του, για την διόρθωση της ψυχής του. Και έτσι όταν του φόρτωσαν και το
"τσουβάλι" της άρνησης της πίστης του στο Χριστό, το ξεφόρτωσε μπροστά στα
πόδια του οδηγού της άμαξας της ζωής του: τον Χριστό.
Η εμπιστοσύνη του στον Χριστό ήταν τόσο μεγάλη και απόλυτη, ώστε θέλησε
να του μοιάσει ακόμη και στον τρόπο του θανάτου του. Έτσι, όταν μππήκαν στην
φυλακή οι στρατιώτες για να τον εκτελέσουν, ο άγιος Δημήτριος σήκωσε το χέρι
του και έδειξε το σημείο στο οποίο λόγχισαν τον Χριστό (πλευρά), προτρέποντάς
τους να τρυπήσουν και τον ίδιο στο ίδιο ακριβώς σημείο.
Εμείς, τι κάνουμε με το δικό μας βαρύ "τσουβάλι", τα πάθη μας, και τις αμαρτίες
μας; Το κρατάμε σφιχτά στην αγκαλιά μας ή το εναποθέτουμε (διά της μετανοίας)
στα πόδια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού;
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Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Μ.Ο.Σ.
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗ - ΣΙΑΜΠΙΡΗ

Στις 4 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε
η προγραμματισμένη εκδρομή του ΜΟΣ
στην Κέρκυρα. Η εκδρομή αρχικά είχε προγραμματιστεί για την 20η Σεπτεμβρίου αλλά
λόγω εκλογών πραγματοποιήθηκε στις 4
Οκτωβρίου όπου το άγχος για τις καιρικές
συνθήκες ήταν έντονο. Η εκδρομή όμως
ήταν φανταστική , τα πάντα κύλησαν
όμορφα και -το πιο σημαντικό- ο καιρός
ήταν με το μέρος μας. Το πρωί της Κυριακής λοιπόν συναντηθήκαμε 7 η ώρα το
πρωί στο Άλσος και το όμορφο ταξίδι για το
νησί των Φαιάκων ξεκίνησε. Φτάσαμε στην
Ηγουμενίτσα και από εκεί με το πλοίο της
γραμμής «Αγία Ειρήνη» ταξιδέψαμε , παρέα
με τους γλάρους και τα κύματα με σύμμαχο
τον ήλιο και μετά από μιάμιση ώρα φτάσαμε
τελικά στον προορισμό μας, την μαγευτική
Κέρκυρα.
Χωρίς να χάσουμε χρόνο, χαζεύοντας τα
όμορφα μεσαιωνικά κτίρια, το Μον ρεπό
το επιβλητικό νεοκλασικό παλάτι που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, το μουσείο
του Διονυσίου Σολωμού το πρώτο
πράγμα που αντικρίζουμε φτάνοντας στην
Παλιά Πόλη είναι η Σπιανάδα. Πρόκειται
για τη μεγαλύτερη πλατεία της Ευρώπης.
Αρχίσαμε την περιήγησή μας με αφετηρία
τον Ναό του Άγιου Σπυρίδωνα ένα από τα
σημαντικότερα μεταβυζαντινά μνημεία της
πόλης. Ο επιβλητικός Ναός καθώς και η
υπέροχη ψαλμωδία από την χορωδία, σου
προκαλούσε ρίγη συγκίνησης και δέος. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε το άφθαρτο
σκήνωμα του Αγίου, όπου άνθρωποι από
όλα τα μέρη έρχονται για να προσκυνήσουν.
Ο Άγιος Σπυρίδωνας έσωσε το νησί από
την πείνα και τις καταστροφές πολλές
φορές και έτσι έχει μία εξέχουσα θέση στην
καρδιά των Κερκυραίων. Είχαμε δύο

ώρες ελεύθερες και περιπλανηθήκαμε στα
σοκάκια του νησιού με αέρα νότιας Ιταλίας,
δρόμοι με αισθητική, στα μικρά, όμορφα
μαγαζάκια που βρίσκονται στα καντούνια,
αγοράσαμε αναμνηστικά και φυσικά το
πλέον γνωστό κουμ κουάτ σε γλυκό και
λικέρ.
Απολαύσαμε άλλοι το καφεδάκι μας,
άλλοι το ουζάκι μας στην όμορφη Πλατεία
Λίστον, που αποτελεί το πιο κοσμικό σημείο της πόλης, και είχαμε την τύχη να
δούμε αγώνα κρίκετ από δύο ομάδες του
εξωτερικού.
Ήρθε λοιπόν η ώρα για το μεσημεριανό
μας φαγοπότι και κατευθυνθήκαμε προς το
Ύψος ένα όμορφο παραθαλάσσιο χωριό
και απολαύσαμε τους μεζέδες, τα ψαράκια
και φυσικά τις τοπικές λιχουδιές και νοστημιές όπως η παστιτσάδα, το σοφρίτο και το
μπουρδέτο στην όμορφη ταβέρνα «ΝΑΟΥΣΑ»!!!

Επόμενος
σταθμός
το
«ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ»,το γνωστό ανάκτορο
της πριγκίπισσας Σίσσυ της Αυστρίας.
Ο χώρος των ανακτόρων πραγματικά δεν
περιγράφεται με λόγια. Απόλυτα εναρμονισμένος με το φυσικό περιβάλλον της Κέρκυρας οι κήποι του είναι γεμάτοι δένδρα και
φυτά. Τα επιβλητικά αγάλματα των μουσών
καθώς και αγάλματα από την αρχαία ελληνική μυθολογία κοσμούν τον προαύλιο
χώρο. Όπως και το υπέροχο άγαλμα του
Αχιλλέα με τη λαβωμένη από το βέλος
φτέρνα γνωστό ως ο Αχιλλέας Θνήσκων.
Η θέα από το μπαλκόνι του παλατιού μαγική
με το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου να σου
κόβει την ανάσα. Χωρίς να χάσουμε χρόνο
τραβήξαμε για το Κανόνι (το όνομα του προϋπήρχε πριν το 1798 που οι Γάλλοι έστη-

σαν το πυροβόλο όπλο) και το ομώνυμο
cafe, και την Παναγία των Βλαχερνών. Η
Παναγία των Βλαχερνών είναι ένα από τα
πιο γνωστά σημεία της πόλης, και βρίσκεται
στο νησάκι της Βλαχέρνας που ενώνεται
με την ξηρά με μια μικρή πεζογέφυρα. Από
το Κανόνι μπορεί κανείς να δει και το
Ποντικονήσι. Το Ποντικονήσι αναφέρεται
σε πολλούς μύθους. Σύμφωνα με τον πιο
διάσημο αυτών, το Ποντικονήσι είναι στην
πραγματικότητα το καράβι του Οδυσσέα,
που τον έφερε στο νησί των Φαιάκων. Στο
κανόνι απολαύσαμε και το απογευματινό
μας καφεδάκι και αφεθήκαμε να χαζεύουμε την μαγική θέα με το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας να απλώνεται στα πόδια
μας και το Ποντικονήσι και το κάτασπρο εκκλησάκι της Παναγίας να συμπληρώνουν
αυτό το μαγικό τοπίο.
Κάπου εδώ η εκδρομή μας στην Κέρκυρα έφτασε στο τέλος και ξαναπήραμε το
καράβι για την επιστροφή. Το ταξίδι μας
ήταν υπέροχο, ο καιρός φανταστικός και το
ηλιοβασίλεμα από το καράβι μία μοναδική
εμπειρία.
Ένα ευχαριστώ στον οδηγό μας τον κύριο
Κώστα ζιάβρα για την πολύ καλή εξυπηρέτηση και την όμορφη ξενάγηση. Τέλος θα
ήθελα να πω ότι ήταν η πρώτη μου συμμετοχή σε εκδρομή του Μ.Ο.Σ. και η εμπειρία
μου ήταν πολύ θετική. Η οργάνωση πραγματικά πολύ καλή, η τήρηση του προγράμματος άψογη, το γέλιο, το κέφι και η θετική
ενέργεια διάχυτα σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Ευχαριστώ τον Μ.Ο.Σ. για αυτή
την εμπειρία και φυσικά την παρέα μουΙ
Εύχομαι στην επόμενη εκδρομή να είμαστε
ακόμα περισσότεροι και κλείνοντας να πώ:
ΕΠΕρΑΣΑΜΕ ΟΜΟρΦΑ, ΟΜΟρΦΑ
ΠΟΛΥ!!!!!!!!!!!!!

Οι συμμετέχοντες
σ' αυτή την
εκδρομή είναι:

1. Ευθύμιος Πουποβίνης
2. Χαϊδούλα Πουποβίνη
3. Ευτυχία Οικονόμου
- Γεωργοπούλου
4. Στέλλα Τάτση
5. Γεώργιος Τάτσης
6. Βαρβάρα Μπλήντα
7. Χρύσα Μπλήντα - Δράκου
8. Ζωή Δράκου
9. Ιωάννης Δράκος
10. Δέσποινα Μπλήντα
- Μισαηλίδου
11. Ελισσάβετ Μισαηλίδου
12. Δημοσθένης Νότης
13. Σουλτάνα Νότη
14. Δέσποινα Σιαμπίρη- Μπάρκα
15. Αικατερίνη Μπάρκα του Ηλία
16 Χαρίκλεια Κασσαβέτη
17. Αλκμήνη Βακάρου
18. Δημήτριος Μπάρκας
19. Ευανθία Καραγιαννοπούλου
20. Απόστολος Σιαμπίρης
21. Αφροδίτη Ζηκοπούλου
-Σιαμπίρη
22. Αθανάσιος Καραγιαννόπουλος
23. Περσεφώνη
Καραγιαννοπούλου
24. Κωνσταντίνος Σιαμπίρης
25. Ελισσάβετ Σιαμπίρη
26. Ιωάννης Σιαμπίρης
27. Σπυριδούλα Κασσαβέτη
28. Δέσποινα Κουνάβου
29. Μαρία Κουνάβου-Σμπόνια
30. Άννα Καπράντζιου
31. Αναστάσιος Δημητράκης
32. Αντωνία Δημητράκη
33. Ευτέρπη Τσιομίδου
34. Αστέριος Τσουμάνης
35. Σταματία Τσουμάνη
36. Χρυσαυγή Ρήμα
37. Αριάδνη Μπίρη
38. Αλίκη Πασχάλη-Σιαμπίρη
39. Μαρία Τσιομίδου-Τζούμα
40. Κωνσταντίνος Λιάρος
41. Χρυσούλα Σιαμπίρη-Λιάρου
42. Βασιλική Δρομπολιανούδη
-Καραγιαννοπούλου
43. Απόλλων Κορέτας
44. Λευκοθέα Τσιομίδου του Αναστ.
45. Χαρίκλεια Νότη-Τζιμογιάννη
46. Γεώργιος Ζαμπάκος
47. Βασιλική Σγούρου
48. Όλγα Λογοθέτη
49. Πόπη Γιώτη
50. Έφη Σκουλίκα
51. Βασιλική Κολόκα και
52. Κλέρη Διαμάντη.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Γράφει : ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

ΠΕΡΙ ΧΑΟΥΣ

Ένας γιατρός, ένας αρχιτέκτονας κι ένας δικηγόρος, συζητούσαν για το ποιο από τα επαγγέλματα που
εκπροσωπούσαν ήταν το αρχαιότερο επάγγελμα:
Ο γιατρός είπε: "Θυμηθείτε, την έκτη μέρα ο Θεός πήρε ένα πλευρό του Αδάμ κι έφτιαξε την Εύα, άρα
ήταν ο πρώτος χειρούργος. Γι' αυτό η ιατρική είναι το αρχαιότερο επάγγελμα".
Ο αρχιτέκτονας απάντησε, "Πριν απ' αυτό όμως, ο Θεός έφτιαξε τη Γη και τον ουρανό από το χάος
και την αταξία, ήταν δηλαδή ο πρώτος αρχιτέκτονας. Άρα η αρχιτεκτονική είναι το αρχαιότερο επάγγελμα". Και τότε ο δικηγόρος μίλησε. "Ναι, είπε, αλλά ποιός νομίζεις ότι δημιούργησε όλο αυτό το χάος
και την αταξία;"

SUDOKU

Με το ζόρι...
πεθαμένος

Tου ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ
Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς
από το 1 έως το 9. Κάθε οριζόντια και κάθετη γραμμή και κάθε περιοχή με 3Χ3 τετράγωνα πρέπει να περιέχουν μια φορά
κάθε αριθμό από το 1 έως το 9. Άλλωστε
το SUDOKU σημαίνει ακριβώς αυτό. Μοναδικός αριθμός ανά τετράγωνο και ανά
σειρά.
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Ένας αναγνώστης μιας μεγάλης καθημερινής
εφημερίδας ζητάει εξοργισμένος να δει τον αρχισυντάκτη της.
- Κύριε, του λέει, μαθαίνω από την εφημερίδα
σας πως πριν από λίγες ημέρες πέθανα.
- Αν η εφημερίδα μου γράφει αυτή την είδηση,
απαντάει με ύφος ο αρχισυντάκτης, το γεγονός είναι
απόλυτα αληθινό.
- Μα σας βεβαιώνω ότι η εφημερίδα σας "έπεσε
έξω, αφού όπως βλέπετε είμαι ολοζώντανος μπροστά σας. Περιμένω λοιπόν από την εφημερίδα σας
μια επανόρθωση".
- Αδύνατον κύριε, δεν επανορθώνουμε ποτέ ούτε
μια γραμμή, από ότι γράφεται στην εφημερίδα μας.
- Και όμως είμαι στη ζωή, και θα 'θελα αυτό να
το ξέρει όλος ο κόσμος που με γνωρίζει.
- Τότε για να τακτοποιήσουμε τα πράγματα, κατέληξε ο αρχισυντάκτης, και για να σας δείξω πως δεν
έχω καμιά προκατάληψη εναντίον σας, σας υπόσχομαι να σας περάσω αύριο στις αγγελίες των γεννήσεων.

Ωραίο
παράδειγμα

Ένα παιδάκι -ανθρωποφάγος- κοιτάζει με απορία ένα αεροπλάνο που πετάει εκείνη τη στιγμή
στον ουρανό. Ρωτάει τη μητέρα του:
- Μαμά τρώγεται αυτό;
- Βεβαίως παιδί μου, απαντάει η μητέρα του,
όμως μόνο το εσωτερικό του, όπως κάνουμε και
με τον αστακό.

Δεν κατάλαβε για
ποιον έλεγε

Μια πολυάριθμη και φτωχή οικογένεια, ζει σ' ένα
σπιτάκι που έχει μόνο ένα δωμάτιο. Δώδεκα πρόσωπα μένουν σ' αυτό το σπιτάκι και οι ηλικίες τους
ξεκινούν από 2 μέχρι 78 χρονών.
Ένας παπάς που τους επισκέφθηκε, τους έδωσε
την ευχή του:
- Ο Θεός μαζί σας τέκνα μου.
- Όχι, φωνάζει η φτωχειά και δύστυχη μητέρα,
που δεν κατάλαβε! Είμαστε τόσο στριμωγμένοι εδώ,
που δε χωράει άλλος...

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

1. Περπατάει σε μια κάμαρη και ύστερα πηγαίνει σ' άλλη μόνο αν πας μαζί, μόλις την αφήσεις σταματά κι αυτή.
2. Χρυσαφένιο το κεφάλι μου, τα ποδάρια μου
τα κόβουν, το κορμάκι μου το σπάνε για να ζήσουν οι φονιάδες μου.
3. Ανθός, ανθός, ανθότατος και από το μέλι
πιο γλυκός.
4. Έχω ένα πραματάκι, στον κήπο δεν πάει
και τα λαχάνά μας τρώει.
5. Επάνω από το σπίτι μας χαλί στρωμένο με
καρύδια και στη μέση μια κούπα μέλι.
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12

Όμορφα λόγια

Ένα νεαρό ζευγάρι κάθεται στο πάρκο και
συζητά:
- Κώστα, λέει η γυναίκα, πες μου, τα μάτια
μου δεν λάμπουν σαν αστέρια;
- Ναι απαντάει εκείνος.
- Και τα δόντια μου δεν αστράφουν σαν
μαργαριτάρια;
- Ναι, ξαναπαντά.
- Και τα μαλλιά μου δεν είναι σαν καθαρό
χρυσάφι μέσα στο φως του φεγγαριού;
- ...ναι απαντά και πάλι αυτός.
- Ω! Κώστα, μόνο εσύ ξέρεις να λες τόσο
ποιητικά λόγια.

ΑΝ ΕΧΕΙΣ
ΜΕΣΟ

Η κατηγορία είναι βαριά: φόνος εκ προμελέτης.
Ο κατηγορούμενος όμως, έχει την τύχη να
γνωρίζει έναν από τους ενόρκους, που είχε
μεγάλη επιρροή.
Τον ικετεύει λοιπόν να προσπαθήσει να
πείσει και τους άλλους ενόρκους ότι επρόκειτο για φόνο εξ αμελείας.
Όταν τελειώνει η διαδικασία, οι ένορκοι
αποσύρονται στην ειδική αίθουσα για να συσκεφτούν και να βγάλουν απόφαση.
Η ετυμηγορία αργεί, και η αγωνία του κατηγορούμενου κορυφώνεται. Κάποια στιγμή,
οι ένορκοι ξαναμπαίνουν στην αίθουσα και η
ετυμηγορία, προς μεγάλη ανακούφιση του
κατηγορουμένου, είναι φόνος εξ αμελείας.
Η απόφαση είναι τρία χρόνια φυλάκισης.
Ευχαριστημένος που γλίτωσε από βαρύτερη
ποινή, ο κατηγορούμενος πριν πάρει το
δρόμο για την φυλακή, συναντά το γνωστό
του στην έξοδό του από την αίθουσα.
"Λοιπόν φίλε μου, θα δυσκολεύτηκες πολύ
να τους πείσεις.
Η σύσκεψη κράτησε πάρα πολύ ώρα".
"Αν δυσκολεύτηκα: Είδα κι έπαθα να τους
πείσω.
Αυτοί θέλανε να σε βγάλουν αθώο!"
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά στο Βρυσοχώρι

Γράφει: Ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Η γέννηση του Χριστού
καθιερώθηκε ως αυτοτελής
χριστιανική γιορτή στην Αντιόχεια της Καππαδοκίας το
376 μετά Χριστόν, στην Κωνσταντινούπολη το 380 μετά
Χριστόν, στη μικρά Ασία στα
τέλη περίπου του τέταρτου
αιώνα, ενώ στην Παλαιστίνη
οριστικά τον έκτο αιώνα.
Στην καθιέρωση της γιορτής συνέβαλε αρχικά, Η ανακάλυψη από την Αγία Ελένη
το σπηλαίου της γέννησης
Του Χριστού στη Βηθλεέμ και
η ανέγερση του ομώνυμου
ναού πάνω από αυτό με δαπάνες του μεγάλου Κωσταντίνου.
Από τότε η γέννηση του
Χριστού, αποτελεί μία απ τις
σημαντικότερες γιορτές της
χριστιανοσύνης και εορτάζεται με ευλάβεια, κατάνυξη και
μεγαλοπρέπεια.
Τις ημέρες αυτές νιώθουμε την ανάγκη όλοι χριστιανοί
να
σκύψουμε
ευλαβικά μπροστά στη φάτνη
του θείου βρέφους και να
στρέψουμε το νου μας και
την καρδιά μας στο άστρο της
Βηθλεέμ, για να ζητήσουμε
να οδηγήσει και τα δικά μας
βήματα στο δρόμο της αρετής, της αγάπης, της μεταμέλειας και της συγνώμης
Και επί γής ειρήνης εν
ανθρώποις Ευδοκία
Οι πολυήμερες διακοπές
των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς δίνουν την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους
για
ομαδικές
αποδράσεις σε όλα τα μέρη
της Ελλάδος για ξεκούραση,
συνάντηση και γιορτές με
συγγενικά πρόσωπα και φίλους.
Τα χωριά μας τους χειμωνιάτικους μήνες περνούν
δύσκολα και περιμένουν τις
γιορτές των Χριστουγέννων
να ξαναζωντανέψουν.
Τα Χριστούγεννα και την
Πρωτοχρονιά στο χωριό μας
διατηρούν ακόμη πολλά στοιχεία από την πλούσια τοπική
παράδοση και σε συνδυασμό
με το πανέμορφο τοπίο, το
ζεστό και φιλικό περιβάλλον,
το αντάμωμα των χωριανών
και τις καλές παρέες, δίνουν
την ευκαιρία σε μικρούς και
μεγάλους να περάσουν όμορφες και χαρούμενες στιγμές,
που δημιουργούν ψυχικούς
και συναισθηματικούς δεσμούς με τον τόπο και τις
ρίζες καταγωγής.
Με ηλιόλουστες ημέρες
τα Χριστούγεννα, θυμίζοντας
περισσότερο Πάσχα κάθε
μέρα οι καμινάδες απ’τα
αναμμένα τζάκια αυξάνονται
μαρτυρώντας ότι και άλλοι
χωριανοί ήρθαν για τις γιορτές, σπίτια στολισμένα με χριστουγεννιάτικα δέντρα και
φωτάκια.
Παραμονή των Χριστουγέννων και ανήμερα της

γιος χρόνος με ευχές αισιοδοξίας, ευημερίας, ψυχικής
και σωματικής υγείας και των
φτωχών τ΄αγιονέρι να φέρει
λίγες σταγόνες ελπίδας στις
τσέπες τους το 2016 καλή
χρονιά.
Πρωτοχρονιάς γλυκές παιδικές φωνούλες το Αδαμαντίου
της Μαρίας και Ευτέρπης
Αναστάσιου Τσιομίδη, του
Αντώνη και Δημοσθένη
Ιωάννη Νότη, της Κατερίνας
και Νικολάκη Θάνου Κυρίτση, της Ζωής της Χρύσας
Μπλάντα- Δράκου, της Ελισάβετ και του Ζήση της Δέσποινας Μπλάντα Μιχαηλίδη,
της Αλκμήνης και της Ζωής
Στεργίου Βακάρου και της
Ευανθίας Χρύσας Τσιομίδη ΠαπαΘεμιστοκλέους, έψαλλαν στις αυλές των σπιτιών τα
κάλαντα με μεστά αισθήματα
αγάπης και αθωότητας άνοιγαν τα χεράκια τους και με
ένα πλατύ χαμόγελο δεχόταν
φιλοδωρήματα και κάποια
γλυκίσματα από τους οικοδεσπότες, κρατώντας ζωντανό
αυτό το ωραίο έθιμο.
Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων (Σάββατο 21-122015) χοροστατούντος του
ιερέα μας πατέρα Ιωάννη Λεοντάρη τις άγιες αυτές ημέρες
κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξυπηρετήσει τα
τρία χωριά και ιεροψάλτη τον
κύριο Γεωργίου Τριαντάφυλλου τελέστηκε Θεία λειτουργία στον ιερό ναό του Αγίου
Δημητρίου και απηύθυνε χριστιανικό μήνυμα στο εκκλησίασμα.
Ακολούθησε επίσκεψη
και καφές στην οικία Αναστασίου Δημητράκη όπως το
έθιμο ορίζει. Το βράδυ παραμονή Πρωτοχρονιάς με ολικό
παγετό (θερμοκρασία μείον
10-15 βαθμούς) σύναξη των
χωριανών στην καφέ καφέ
Αθήνα του Κώστα όπως συνηθίζεται εδώ και 24 χρόνια
για συνάντηση και ρεβεγιόν.
Στις 12 ακριβώς έσβησαν
τα φώτα και οι νεαροί κυνηγοί του χωριού υποδέχτηκαν
με ομοβροντίες πυροβολισμών το καινούργιο χρόνο.
Χειραψίες, φιλιά και ανταλλαγές ευχών για ένα χαρούμενο
ευτυχισμένο
και
ελπιδοφόρο νέο έτος.
Ακολούθησε Η κοπή της
βασιλόπιτας προσφορά του
συλλόγου από ένα κομμάτι

στις οικογένειες που βρέθηκαν εκείνο το βράδυ στο
χωριό και γλυκά από τον καταστηματάρχη Κώστα και την
εορτάζουσα Βασιλική Δρομπολιανούδη – Καραμανοπούλου. Τυχεροί της χρονιάς Η
οικογένεια Αναστασίου Δημητράκη. Το αντίστοιχο χρηματικό ποσό προσέφερε στον
Άγιο Χαράλαμπο για την επανατοποθέτηση του τέμπλου
και τους ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο στο νέο χρόνο.
Κρασί, τσίπουρο, μεζέδες,
χαμόγελα και το πατροπαράδοτο έθιμο το 31 από μία
ομάδα. Έτσι για το καλό του
χρόνου και το καλαμπούρι, το
κέρδος μικρό δεν έχει σημασία. Τυχερός ο Δημητράκης
Ηλία Μπάρκα.
Κάπως έτσι γιόρτασε τις
άγιες αυτές μέρες το Βρυσοχώρι. Η αγάπη και η ειρήνη
του Θεανθρώπου, που ήρθε
γεννήθηκε ως άνθρωπος την
υγιή ας ανθίσει στις ψυχές
μας όχι μόνο τις άγιες μέρες,
αλλά και όλο το χρόνο. Ο καινούργιος χρόνος ας φέρει
όλα όσα μας στέρησε ο προηγούμενος.
Ας ξεκινήσει ο καινούρ-

Υ. Γ. Αξίζει να επισημάνουμε πέρα των άλλων συγχωριανών την παρουσία μετά
από πολλά χρόνια της Γιάννας σύζυγο του αείμνηστου
Γιάννη Γεωργίου Σιαμπίριη
με τα παιδιά της Γιώργο και
Κωσταντίνο.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
ΓΡΑΦΕΙ: Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΙΔΗΣ (1878 - 1960)
Βασιλική Χαντόλιου
Ευαγγελία Παπαλιά
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(1906 - 2000)
Χάϊδω
Κουκουράβα

ΓΙΑΝΝΗΣ
(1912 - 1986)
Χάϊδω
Ζιούπα

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
1922 - 1993
Δημ. Καραθανάσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1925-2012
Μερόπη
Καραγκιόζογλου

ΧΡΗΣΤΟΣ
Αικ.
Χριστοδουλοπούλου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έλενα
Παντρεμένου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1944-1975
Γεώργ. Σούγκας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΑΡΙΑ
Γιάννης
Τσιάλλης

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δημ. Παρασκευάς

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Πασχαλίνα
Σαρμή

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Νικ.
Τρυφωνίδης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(1963 - 2012)
Σάββας
Καραπαζαρλής

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Γεώργιος
Τσιαβδαρίδης

ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΣ
Χρυσούλα
Κετίκογλου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Κατερίνα
Τραψιώτη

ΜΑΡΙΑ
Θεόδωρος
Φράγκος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αργυρούλα
Παππά

ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αφροδίτη
Κανδύλη

ΔΗΜΗΡΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σάππες 1929. Οικ. Χρήστου και Ευαγγελίας Καραμασουλίδη. Στην πρώτη σειρά ο Δημήτρης, οι γονείς
και
η Σταματία. Δεύτερη σειρά Χρήστος ΚαραμασούΣάππες 1950-51. Ο Χρήστος και η Ευαγγελία
λης,
Γιώργος Καραμασουλίδης και Γιάννης ΚαραΚαραμουσαλίδη με τα εγγόνια Αναστάσιο
μουσαλίδης.
και Χρήστο Καραθανάση.

ΕΛΕΝΗ

ΑΝΕΣΤΗΣ

Βρυσοχώρι 22-8-1997. Παρασκευή
Καραμουσαλίδου με το σύζυγό της,
τα παιδιά τους και φιλική τους
παρέα.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ 24
Στο βουνό: Μαύρη πέτρα (στο
Γράμμο) του χωριού Πληκάτι Κονίτσης,
σε υψόμετρο 1975 μέτρα επί της μεθοριακής γραμμής των Ελληνοαλβανικών
συνόρων (Αυχένας Αγίας Μαρίνας) βρίσκεται το Ελληνικό Φυλάκιο 24 ή
Κουκούλη.
Η έκταση του φυλακίου είναι 1400 Μ2
ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου.
Σε αυτή την περιοχή από το 1923
υπήρχε φυλάκιο με Λαμαρίνες, με αριθ.
24 ή Κουκούλη προς τιμήν του Λοχία
Κουκούλη που φονεύθηκε το 1914. Το
1935 στην ίδια θέση κτίστηκε λιθόκτιστο
φυλάκιο λειτούργησε μέχρι στις 28
Οκτωβρίου 1940 και εξυπηρετούσε τις
ανάγκες μιας ομάδας τυφεκιοφόρων.
Ανήκε στον 1ο Λόχο προκαλύψεως του
Τάγματος Κονίτσης με έδρα το χωριό
Βούρμπιανη, μαζί με τα φυλάκια 21-22
και 23.
Το καλοκαίρι του 1940 ο Λόχος εντάχθηκε στο απόσπασμα Πίνδου με Διοικητή τον Συνταγματάρχη Πεζικού
ΚΩΝ/ΝΟ ΔΑΒΑΚΗ.
Το φυλάκιο αυτό (24) έχει ιδιαίτερη
σημασία για το ΧΩρΙΟ ΜΑΣ. Σε αυτό
υπηρετούσαν το 1940 οι επίστρατοι συγχωριανοί μας έφεδρος Λοχίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ (ή
ΤΣΙΩΜΟΣ κατά την ιστορία Στρατού) αρχιφύλακας του φυλακίου και οι έφεδροι
Στρατιώτες ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΚΑρΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ και ΧΑρΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤρΑΜΑΣ. Πριν ακόμη λήξει
το τελεσίγραφο του Πρέσβη της Ιταλίας
ΓΚρΑΤΣΙ που παρέδωσε στον Έλληνα
πρωθυπουργό ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ μέσα
στα άγρια μεσάνυχτα με πολύ κρύο και
βροχερό καιρό ξαφνικά επιτέθηκε στο
φυλάκιο ο πιο επίλεκτος σχηματισμός
των Ιταλικών ενόπλων δυνάμεων, το καμάρι τους η Μεραρχία Αλπινιστών
ΤζΟΥΛΙΑ (στη συνέχεια του πολέμου ξεφτιλίστηκε στα βουνά της Πίνδου από
τους ξυπόλητους τσολιάδες, όπως τους
αποκαλούσαν Ιταλοί αξιωματούχοι) με τη
φάλαγγα "ΤΟΛΜΕΤΣΙΟ" αποτελούμενη
από ένα τάγμα Αλπινιστών και πυροβολικό.
Άνοιξαν πυρ κατά του φυλακίου με
πολυβόλα και χειροβομβίδες. Οι άνδρες
του φυλακίου δεν αιφνιδιάζονται, αντιστέκονται ηρωϊκά στις κατά πολύ μεγαλύτερες ιταλικές δυνάμεις.

Σήμερα το Φυλάκιο Κουκούλη ή
Ε.Φ. 24 επί του Γράμμου
(Αυχένας Αγ. Μαρίνας). Βλέπουμε
το κυρίως φλάκιο και δεξιά
το δωμάτιο του Αρχιφυλακα ενώ
πίσω διακρίνεται η καμινάδα.

Εφ. Λοχίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ
Πρώτος νεκρός

Προσπαθούν να διαφύγουν. Οι Ιταλοί
σπάνε την πόρτα του φυλακίου με πολυβόλα και χειροβομβίδες. Το αποτέλεσμα:
Πρώτος νεκρός του Ελληνοϊταλικού πολέμου ο Αρχιφύλακας εφ. Λοχίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ που κρατούσε
την πόρτα και τρεις (3) ακόμη άνδρες νεκροί.
Πρώτοι τραυματίες: ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑρΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ και ΧΑρΑΛΑΜΠΟΣ ΤρΑΜΑΣ, που παρά τα τραύματά τους κατάφεραν να διαφύγουν.
Όμως τι κρίμα. Γιορτάζουμε με παρελάσεις αναπαράσταση των μαχών (Καλπάκι
- Γκραμπάλα κλπ) για τον πρώτο νεκρό
και τους πρώτους τραυματίες του πολέμου ούτε ΛΕΞΗ.
Ούτε λέξη για το ΒρΥΣΟΧΩρΙ, το
μικρό Καλπάκι, διότι εάν οι ιταλικές δυνάμεις περνούσανε τον Αώο ποταμό
προς Βρυσοχώρι - Ζαγόρι τι θα ΗΤΑΝ
ΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ;
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑρΓΑ ΑΣ τους
θυμηθεί κάποτε η πατρίδα.
Θυσιάστηκαν όπως και τόσοι άλλοι
για να ζούμε εμείς ελεύθεροι.
Ήταν ήρωες και θα παραμείνουν
Ήρωες ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ.

Εφ. Στρατιώτης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑρΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Βρυσοχωρίτες πολεμιστές το 1940
Πρώτος τραυματίας

Έ φεδρος Ανθυπολοχαγός Γεώργιος Αδαμ. Εξαρχόπουλος, έφεδρος Ανθυπολοχαγός Δημήτριος Κων. Μπιζακίδης,

έφεδρος Λοχίας Αναστάσιος Ν. Τσιώμος ή Τσιομίδης, Δεκανέας Γεώργιος Στ. Οικονόμου. Στρατιώτες: Στέργιος Ιωάν.
Κολιός, Μιχαήλ Ν. Πασχάλης, Γεώργιος Ν. Πουποβίνης, Θεόδωρος Αθ. Εξάρχου, Αντώνιος Αθ. Καραγιαννόπουλος,
Χαράλαμπος Ιωάν. Τράμμας, Κώστας Γεώργ. Μπέκας, Ιωάννης Γεωρ. Σιαμπίρης, Ευάγγελος Γεωρ. Σιαμπίρης,
Ιωάννης Κ. Χαντόλιος, Χρήστος Γεωρ. Πασχάλης. Ακόμη υπηρετούσαν στο στρατό οι Αριστείδης Δημ. Κουνάβος, ο
αδερφός του Αλέξανδρος Δ. Κουνάβος και ο Γιάννης Χρ. Μπίκας που σκοτώθηκε στο Πωγώνι.
Στο τερμίστ τραυματίστηκε ο Θεόδωρος Εξάρχου.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Απόλυση στρατιώτη

Ο Νικόλαος Παπαποστόλου του Χαραλάμπους και της Σούλας που υπηρετούσε τη
στρατιωτική του θητεία σε μονάδα της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 9, Δεκεμβρίου 2015
απολύθηκε από τις τάξεις του στρατού.
Ο Μ.Ο.Σ. και η συντακτική επιτροπή εύχονται στον αγαπητό Νίκο καλός πολίτης.

Έντυπα που λάβαμε

(Εφημερίδες-περιοδικά)

-Περιοδικό «Κόνιτσας»
-Περιοδικό «Η φωνή των Παλαιοχωριτών Συρράκου»
-Εφημερίδα «Το Ζαγόρι μας»
-Εφημερίδα “Η Φωνή των Μηλιωτάδων
Ζαγορίου”
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Περάτωση σπουδών στρατιωτικού

Ο Λοχαγός οικονομικού Αντώνιος Καραγιαννόπουλος του Νικόλαου και της
Ευανθίας περάτωσε με επιτυχία τις σπουδές του στη σχολή πεζικού (Χαλκίδα) από
7-9-2015 έως 3-10-2015 και στη σχολή Λοχαγών οικονομικού από 4-10-2015 έως
27-11-2015 στο Ρουφ.Ο Μ.Ο.Σ. και η συντακτική επιτροπή συγχαίρουν τον Αντώνη
και του εύχονται και άλλες επιτυχίες.

Τυπογραφικές παραλείψεις

Στο προτελευταίο φύλλο υπ’ αριθμό 92 της εφημερίδας μας έγιναν ορισμένες τυπογραφικές παραλείψεις:
-Τρίμηνο έκδοσης γράφτηκε: Ιούνιος - Ιούλιος- Αύγουστος. Το σωστό είναι: Ιούλιος
Αύγουστος Σεπτέμβριος.
- Στη σελίδα 5 εκκλησιαστικά: μετά τη φωτογραφία 15 Αυγούστου 2015, Άνω Παναγιά και η αμέσως επόμενη είναι στον Άγιο Νικόλαο 23 Αυγούστου 2015.
- Στη σελίδα 13 ορειβατικά: Ο Μιχάλης είναι γιος της Βρυσοχωρίτισσας Μαριάνθης
Ευάγγελου Κυράτση, το σωστό είναι Μαριάνθη Ιωάννου Κυράτση.

σελ.
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Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Πρόσληψη δημοσίου υπαλλήλου

Η Χριστίνα Βούρβου του Θωμά και της Μαρίας Βούρβου -Κασσαβέτη προσλήφθηκε ως αναπληρώτρια δασκάλα στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και τοποθετήθηκε στο 3ο
δημοτικό σχολείο Μαρμάρων Ιωαννίνων (Καρδαμίτσια).
Ο Μ.Ο.Σ. και η συντακτική επιτροπή στην αγαπητή
Χριστίνα ευδόκιμη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Η Νικολίνα Βούρβου του Θωμά και της Μαρίας
Βούρβου - Κασσαβέτη ξεκίνησε από το Μάρτιο 2015
Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Διατμηματικό Μάστερ Ιατρικής Χημείας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Ο Μ.Ο.Σ. και η συντακτική επιτροπή εύχονται στην
αγαπητή Νικολίνα ευδόκιμη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Χάρτης των τελευταίων μαχών της Ιταλικής Μεραρχίας «Τζούλια»,
στο νότιο Σμόλικα Λάκκα (Αώου) 1940
Πηγή: Ιστορία Γενικού Επιτελείου Στρατού « Η Ιταλική εισβολή»
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ
ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
της Σελίδας 7

SUDOKU

1. - Σκούπα
2. - Στάχυ (στάρι)

3. - Ύπνος
4. - Τέντζερης

5) Ουρανός

ΛΥΣΗ της Σελ. 7
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"ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ
ΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΩΣΕΙΣ"

1) Να πλένετε καλά και συχνά τα χέρια σας
2) Μην αγγίζετε την μύτη και τα μάτια σας με τα χέρια
3) Η μύτη να είναι πάντα καθαρή.
4) τονώστε το ανοσοποιητικό σύστημα με βιταμίνη C
5) Αερίζετε τακτικά τους χώρους του σπιτιού και της
εργασίας σας.
6) Βεβαιωθείτε ότι η ατμόσφαιρα στο δωμάτιο είναι
η κατάλληλη (19-20 βαθμούς και υγρασία 40-60%).
7) Σωστή ενυδάτωση του οργανισμού (σούπες, χυμούς).
8)Προσοχή στις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας.
9) Ελέγχετε συχνά για συμπτώματα
10) Το κρυολόγημα οφείλεται κυρίως σε ιούς (200
διαφορετικά είδη), άρα δεν ενδείκνυνται αντιβιοτικά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Τον Δ/τή του Νοσοκομείου ΧΑΤζΗΚΩΣΤΑ κ.ΛΑΜΠρΟ ΓΕΩρΓΟΠΟΥΛΟ για όλες τις προσπάθειες που
έκανε και όλους τους Γιατρούς και Νοσηλευτές για την
βοήθειά τους στην Διάγνωση του προβλήματός μου.

"ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ"
κον ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ (κιν. 6974589867)

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α'
Στην Β' Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ στην Εξοχή Θεσ/νίκης καθώς και
όλους τους συνεργάτες του για την άριστη και αποτελεσματική θεραπεία μου.
Το ΕΥΧΑρΙΣΤΩ είναι λίγο για την κ. ΑΣΤΕρΗ Αναισθησιολόγο Δ/ντρια του Τμήματος Αναισθησίας και Προετοιμασίας των ασθενών, χέρια μαγικά, αέρινα.
Είναι γεγονός ότι δεν κατάλαβα τσίμπημα. Δεν ένοιωσα πόνο και γι' αυτό σας ευχαριστώ διπλά. Δεν θα ξεχάσω αυτό που λέτε στους ασθενείς σας.
"ΕΓΩ ΤΣΙΜΠΑΩ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΕΥΓΩ"
Τέλος ευχαριστώ θερμά τον δραστήριο πρόεδρο του
ΜΟΣ ΒρΥΣΟΧΩρΊΟΥ κ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟ και
όλα τα μέλη του Δ.Σ. για τις συντονισμένες προσπάθειες
που κάνουν να συντηρήσουν την ΤρΑΠΕζΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
του ΜΟΣ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
και τη διάθεση Μονάδων αίματος για την θεραπεία μου.
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Ι. ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Η ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΤΕΜΠΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου
Πληροφορεί
τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους ότι συνεχίζονται οι εργασίες για την επανατοποθέτηση του τέμπλου στον Άγιο Χαράλαμπο.
Για την ολοκλήρωσή του απαιτείται ακόμη ένα σεβαστό χρηματικό ποσό.
Παρακαλούμε για την βοήθειά σας και πιστεύουμε πως εντός του έτους 2016 θα τοποθετηθεί στη φυσική του θέση.
Ο αριθμός ΔΩΡΕΩΝ στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος έχει ως εξής:
IBAN Gr 3701103590000035900110293
Aριθ. Λογ/σμού 359/001102-93.
Δικαιούχοι: Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου.

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ

Του ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ

1. Ο Ιωάννης ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ του Νικολάου (19161993), άμα άκουγε συζητήσεις για χρέη στο Δημόσιο,
ή για Τράπεζες έλεγε:
- Κάλλιο Πάλα (η λεπίδα απ' το γιαταγάνι) Τουρκικιά παρά πέννα Ελληνικιά!..
2. Η Α.Μ.Ο.Σ. (Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική
Σχολή) Βρυσοχωρίου, λειτούργησε τα έτη 1948-63
και μετά πήγε στο Δίστρατο.
Η διευθύντρια Φώνη, πήγαινε δύο φορές το μήνα
και έκανε μάθημα στα κορίτσια του Δημοτικού Σχολείου Παλιοσελίου, που μιλούσαν βλάχικα και το
ελληνικό λεξιλόγιό τους: ήταν πολύ φτωχό. Λέει λοιπόν η δασκάλα η Φώνη: - Οσάκις σας λέω αυτά εσείς
δεν καταλαβαίνετε!..
Πετιέται τότε η 10χρονη μαθήτρια Σουλτάνα
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, σήμερα σύζυγος του Δημοσθένη
ΝΟΤΗ και λέει:
- Μα ακόμα δεν ήλθε η Δασκάλα από που ξέρει
τον χωριανό μας το Σάκη (οσάκις) τον ΜΟΥΧΑΙ.
3. Ο Κων/νος ΠΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ απ' το Κυπαρίσσι
- Γρεβενών ήταν Δάσκαλος καλός, αλλά ήταν και άνθρωπος σφιχτός και οικονόμος, όπως μου 'λεγε ο εγγονός του και συμμαθητής μου Κώστας
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ.
Μεγάλη οικογένεια, είχε 7 παιδιά, τους μάθαινε
πάντοτε να περνούν με λίγα.
Μια μέρα βλέπει την κόρη του Ελένη, να ρίχνει
λάδι με το λαδοδοχείο με περίσσια στην κατσαρόλα.
Τρέχει λοιπόν και την κατσαδιάζει λέγοντας:
- Άκου κόρη μου, το λαδοτήρι δεν το γέρνουμε
κάτω να σωληναρίζει (τρέχει συνέχεια)!.. αλλά βάζουμε το δάχτυλο, για να στάζει...
4. Στις αρχές Νοεμβρίου ήλθε πάνω στο χωριό ο
Χρυσόστομος ΜΕΜΟΣ. Έχοντας σκοπό να μαζέψει
καρύδια, το βράδυ στο καφενείο βρίσκει το Νίκο τον
Αλβανό, το τσοπάνι που φυλάει τα γελάδια του κτηνοτρόφου ΙΩΑΝΝΟΥ και το ρωτάει:
- Νίκο εκεί πάνω στη "ΣΙΑΝΙΣΤΑ" έχουν οι καρυδιές καρύδια να έρθω αύριο να μαζέψω;
Ο Νίκος του απαντά πρόθυμα:
- Έλα Μέμο έχουν πολύ πράμα, θα δέσω τα σκυλιά όλα για ασφάλεια!..
Τότε ο Σώστης ξαναρωτά δύσπιστα:
- Ναι αλλά εκεί στο δάσος μη φανεί καμιά αρκούδα!..
Αμέσως ο βοσκός απαντά νευρικά:
- Α... Ωρέ τις αρκούδες δεν μπορώ να τις πιάσω
και να τις δέσω!..

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Τον ανηψιό μου Σπύρο Ι. Παλασόπουλο μέλος της
νέας Οφθαλμολογικής Κλινικής "LASAR-ΟΦΘΑΛΜΟΣ"
στο Φοίνικα Θεσ/νίκης 2310 433790, για την βοήθειά
του.

ΕΠΙΣΗΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Όλους τους συγγενείς μου που μου συμπαραστάθηκαν κατά την διάρκεια της χειρούργησής μου, καθώς και
όλους τους φίλους που μου ευχήθηκαν καλή ανάρωση.
Ευχαριστούμε για όλα
Οικογένεια Αστερίου Τσουμάνη

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ π. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΑΚΑΡΟ
Εκ μέρους του ΜΟΣ Βρυσοχωρίου και
της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ενορίας
Βρυσοχωρίου, αποχαιρέτησε τον νεκρό
ο Πρωτοδίκης κ. Πέτρος Αλικάκος.
Παναγιώτατε,
Σεπτή των Ιεραρχών χορεία,
Κυρίες και Κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι,. Αγαπητοί και αγαπητές συμπολίτες, Αγαπητή πρεσβυτέρα Φεβρωνία, Αγαπητοί Γιώργο και Σωτήρη,
Η εικόνα του μακαριστού πατέρα Δημήτριου Βακάρου
συμπληρώνεται με τον αγαπημένο τόπο της καταγωγής
του, το Βρυσοχώρι Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων.
Σάββατο 5 Νοειιβρίου 1937. Γεννιέται στο Βρυσοχώρι
Ιωαννίνων ο Δημήτριος γιος του Γεωργίου Βακάρου του
Δημητρίου και της Σταματίας Πουποβίνη του Νικολάου. 0
μακαριστός π. Δημήτριος έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής
του στο Βρυσοχώρι και διδάχτηκε ταΊτρώτα του γράμματα
στο Δημοτικό Σχολείο Βρυσοχωρίου μέχρι την Τρίτη τάξη.
Μετά, το ταξίδι της ζωής τον οδήγησε στα Ιωάννινα και
στην πόλη μας τη Θεσσαλονίκη, όπου νυμφεύθηκε και
απέκτησε δύο υιούς (τον πρώτο στη Θεσσαλονίκη και τον
δεύτερο στις Η ΠΑ, όπου και διακόνησε την εκεί εκκλησία
για επτά περίπου έτη. Η πρεσβυτέρα Φεβρωνία έκτοτε
πάντοτε και παντού τον ακολούθησε, ήταν πάντοτε δίπλα
του.
Το Βρυσοχώρι και οι άνθρωποι του χαράχτηκαν για
πάντα στην ψυχή του πατρός Δημητρίου.
Γράφει ο π. Δημήτριος στο βιβλίο του («την Διακονίαν
σου Πληροφόρησον») για τη μορφή του παπά Απόστολου
Βασδέκη, ο οποίος τον μύησε στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, του έμαθε να ψάλλει στο αναλόγιο, του δίδαξε το
τυπικό των ακολουθιών και του ενέπνευσε την αγάπη και
το σεβασμό όλων των τελουμένων στον ιερό ναό. Μαζί του
πήγαινε σε όλους του ιερούς ναούς του Βρυσοχωρίου (3
ναούς και 8 παρεκκλήσια).
Κατά τη φοίτηση του στη Σχολή Βελά, τα καλοκαίρια,
δούλευε στη διάνοιξη δρόμων από το Σκαμνέλι Ζαγορίου
προς τα χωριά Λάϊστα, Ηλιοχώρι και Βρυσοχώρι (το χωριό
μου, όπως λέει στο βιβλίο του) προς εξοικονόμηση χρημάτων. Η αγάπη του πατρός Δημητρίου για το Βρυσοχώρι
δεν μειώθηκε ποτέ! Ηταν σε όλη του τη ζωή το χωριό του!
Ήταν υπερήφανος για την καταγωγή του και αγαπούσε
όλους τους Βρυσοχωρίτες.
Όσο ζούσε δεν παρέλειψε να ιερουργήσει σε μυστήριο
Βρυσοχωρίτη. Στους γάμους είχε πάντα ένα καλό λόγο να
πει για τα παιδιά και τα εγγόνια των συνομηλίκων του που
τελούσαν το μυστήριο. Δε θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια του
στο δικό μου γάμο πριν 10 χρόνια. Με τι στοργή είχε μιλήσει για τη σύζυγο μου στο τέλος του μυστηρίου. Σαν να
ήταν το δικό του παιδί...
Σε κάθε θεία λειτουργία μνημόνευε τους ζώντες και
τους τεθνεώτες Βρυσοχωρίτες. Είχε ξεχωριστή αγάπη για
όλους! Ενδιαφερόταν για όλους. Ακόμη και για τα πιο απλά
προβλήματα τους. Ακόμη και... για την ορθοδοντική των
παιδιών των συνομηλίκων συγχωριανών του....
Πάντοτε έβρισκε το χρόνο να συναναστραφεί με
όλους. Προσηνής και κοινωνικός μεταλαμπάδευσε σε
εμάς τους νεότερους τις γνώσεις και την εμπειρία του από
την εκκλησιαστική ζωή και μας έκανε κοινωνούς ιστορικών γεγονότων, τα οποία ο ίδιος βίωσε στο χώρο της Εκκλησίας. Με ιδιαίτερη φροντίδα ενδιαφερόταν για τους
ιερούς ναούς του Βρυσοχωρίου. Ο Άγιος Χαράλαμπος ο
καθεδρικός ναός του Βρυσοχωρίου ήταν το καμάρι του
και είχε διαθέσει προσωπικούς οικονομικούς πόρους για
την αναστήλωσή του. Το ενδιαφέρον του επεκτεινόταν σε
όλους τους ιερούς ναούς. Προσωπικά θυμάμαι την επιστασία του κατά την ανακαίνιση πολλών ναών του χωριού
μας. Η προσοχή του στρεφόταν και στην πιο μικρή εικόνα
του κάθε ναού. Ήθελε κάθε ναός να έχει τη λάμψη που
είχε κατά τη νεανική του περίοδο, όταν στο Βρυσοχώρι
κατοικούσαν εκατοντάδες άνθρωποι.
Τα τελευταία χρόνια επιδίωκε να βρίσκεται στο χωριό
κάθε καλοκαίρι και ιδίως την περίοδο της πανηγύρεως
της Αγίας Παρασκευής, στο αφιερωμένο εκκλησάκι προς
την Αγία, οπότε και τελούσε τη θεία λειτουργία ακόμη και
όταν η υγεία του δεν του το επέτρεπε.
Οι Βρυσοχωρίτες, και εμείς που αισθανόμαστε Βρυσοχωρίτες, έχοντας οικογενειακούς δεσμούς με τον τόπο
αυτό, θα τον θυμόμαστε πάντα ως εξέχουσα εκκλησιαστική προσωπικότητα, ως ένα προσηνή λειτουργό της ιεροσύνης και ως ένα φυλεύσπλαχνο πατέρα. Αιωνία του η
μνήμη!

Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΑΚΑΡΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπος της Ηπειρωτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης με βαθιά θλίψη απευθύνει τον ύστατο χαιρετισμό στον αλησμόνητο πατέρα Δημήτριο Βακάρο από το Βρυσοχώρι Ζαγορίου Ιωαννίνων, εν ενεργεία μέλος της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης, μέχρι την ύστατη ώρα, στον φλογερό πατριώτη
που αγάπησε, υπηρέτησε και προώθησε την ηπειρωτική ιδέα.Εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην ακούραστη συνοδοιπόρο του άξια πρεσβυτέρα Φεβρωνία, στα παιδιά του, τα εγγόνια του και τους λοιπούς συγγενείς.
Ό Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος ο ευπατρίδης Ηπειρώτης και πνευματικός πατέρας των Ηπειρωτών εγκαταλείποντας τον φυσικό του βίο, εισήλθε στο πάνθεον των μεγάλων ανδρών της λεβεντογέννας Ηπείρου , γιατί με το έργο του προσέφερε στην ιδέα του Ηπειρωτισμού -Εθελοντισμού δικαίωσε την ρήση η Εύανδρος Ήπειρος και άφησε πίσω του
παρακαταθήκη στις επερχόμενες γενεές την αγωνιστικότητα του , την αισιοδοξία του, την δημιουργικότητα, την εθελοντική
προσφορά του για την προβολή των ηπειρωτικών θεμάτων.Αισθανόμαστε γαλήνη, γιατί αναχώρησε για την γειτονιά των Αγγέλων , με την αγάπη και την φροντίδα των δικών του ανθρώπων. Έφυγε από την αγκαλιά τους, για να πάει να συναντήσει
τους αγαπημένους του , που επί σειρά ετών τίμησε την μνήμη τους. Φεύγοντας, μάς αφήνει αυτή την πίκρα που νοιώθουμε
κάθε φορά που ξεκινάει το ταξίδι προς την αιωνιότητα ένας ακόμα Ηπειρώτης, από την γενιά των Ηπειρωτών που είχαν ταυτίσει την ύπαρξη τους με την Ήπειρο. Και αισθανόμαστε την ευθύνη της συνέχισης του τρόπου σκέψης και πορείας ζωής με
ηπειρωτικό πνεύμα στην μεγαλούπολη. Το πνεύμα και η ψυχή του θα είναι πάντα δίπλα μας, οδηγός για μια ζωή ανιδιοτελούς
αθόρυβης, ουσιαστικής προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και την πατρίδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ηπειρωτικής Εστίας
Θεσσαλονίκης στην έκτακτη συνεδρίαση της Τετάρτης 16 Δεκεμβρίου 2015, αποφάσισε:
Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του προς τους οικείους ,συγγενείς και συνεργάτες
• Να τελέσει τοισάνιο στον Ιεοό Ναό Ανίου Δηυητοίου την Τρτόοτη 16.12.2015
•Να εκφωνηθεί αποχαιρετιστήριος λόγος από τον Ηπειρώτη Πρωτοπρεσβύτερο Μηνά Βασάκο
•Να μνημονευθεί για την προσφορά του στην Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης στο ετήσιο μνημόσυνο των Ηπειρωτών
που τελεί η Ηπειρωτική Εστία στις αρχές Οκτωβρίου.
• Να δημοσιευθεί το παρόν στον Ηπειρωτικό Τύπο.
Οι Ηπειρώτες και οι Ηπειρώτισσες της Θεσσαλονίκης δέονται του Υψίστου την ψυχή του μεταστάντος να κατατάξει μεταξύ
των Δικαίων και στους οικείους του να χαρίζει υγεία και μακροημέρευση. Αιωνία η μνήμη.

Εκ μέρους της Α.Ε.Σ Θεσσαλονίκης αποχαιρέτησε τον νεκρό ο Πρόεδρός της
π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος.

Μνήμη δικαίων μετ' εγκωμίων όπως λέγει ο προφήτης, και είναι άξια αυτή η εύσημως ημέρα, πολλών εγκωμίων προς
το δίκαιο άνδρα της Εκκλησίας μας που προπέμπουμε σήμερα στην αγκαλιά του δικαιοκρίτου Θεού. Τον αγαπητό μας σε
όλους, τον μειλίχιο, τον μεστό Εκκλησιαστικής πράξεως και δάσκαλο της λειτουργικής παραδόσεως, τον λειτουργό του Υψίστου
και καλιφωνότατο τον π. Δημήτριο, τον άνθρωπο της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που για όλους εμάς τους καθηγητές και
τους φοιτητές της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης ήταν ο μεγάλος ευεργέτης και εμπνευστής του σχεδίου
της Ανατωτατοποίησης. Το όραμα της ποιοτικής κατάρτισης του Ιερού Κλήρου και των εργατών της Εκκλησίας ήταν το όραμα
του δασκάλου μας. Το όραμα για το οποίο θυσιάστηκε. Θα θυμόμαστε πάντοτε τον π. Δημήτριο να διδάσκει με πάθος ειδικά
θέματα Λειτουργικής και Ποιμαντικής. Με ήρεμο βλέμα και κοφτερό λόγο οι φοιτητές κρέμονταν από τα χείλη του. Σοφός και
πολυπράγμων αλλά κυρίως Εκκλησιαστικός έρχεται συχνά η εικόνα από το γραφείο του ως σχολάρχου της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε χαρτιά και αμέτρητα βιβλία και στην άκρη του γραφείου πάντοτε αναμμένο
θυμίαμα, προσφορά ευωδίας προς τον Κύριο που τόσο πολύ αγαπούσε και του αφιέρωσε τη ζωή του. Τον άνθρωπο που σπάνια τιμωρούσε τα σφάλματα των συνεργατών του γιάτι βασικός κανόνας της ζωής του ήταν η σοφή συμβουλή για τη μετάνοια.
Συμβουλές και παράδειγμα τις ατέλειωτες ώρες στο εξομολογητήριο, θυσιαστική υπηρεσία στο θυσιαστήριο με ψυχική ζέση
και πνευματική ανάταση, καίριες καθογήσεις στις συνεδριάσεις των καθηγητών, έλεος και αγάπη στους φοιτητές του και σε
τυχών παραπτώματα τους, συνεχείς παρεμβάσεις στο Υπουργείο, στη Ιερά Σύνοδο, στους τοπικούς άρχοντες και στους φορείς
για την αγαπημένη του νύμφη την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση. Ο π. Δημήτριος δεν ήταν απλά ένας καθηγητής, ένας σχολάρχης
της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ήταν η καρδιά και ο νους της Ακαδημίας. Εμείς στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση θα τον έχουμε
πάντοτε παράδειγμα προς μίμηση θυσίας για τους φοιτητές, πρότυπο δασκάλου και ακαδημαϊκού και εμπνευστή της Ακαδημίας
μας. Γι'αύτό αγαπητέ μας παπα-Δημήτρη, ή φυσική καί ανθρώπινη λύπη μας ελαττώνεται άπό τήν ελπίδα καί τήν βαθειά πεποίθηση δτι «μεταβέβηκες έκ τού θανάτου είς τήν ζωήν» καί «άπό τά λυπηρότερα στά χρηστότερα καί θυμηδέστερα» στήν αιώνια χαρά καί απόλαυση. Ή Εκκλησιαστική Ακαδημία αυτή πού τόσο αγάπησες σέ στερείται. Όμως ή Εκκλησία δέν σέ έχασε.
Σε έχει πρεσβευτή στόν θρόνο της χάριτος τού Θεού, στόν ουρανό καί θά κοσμείς τόν χορό των αγγελικών δυνάμεων της αιωνίας δόξης τοΰ «Έσφαγμένου Άρνίου». Έκεΐ απερίσπαστος πλέον θά παρακαλείς τόν Κύριο καί θά προσεύχεσαι γιά δλους
μας. Αιωνία σου η μνήμη σου διδάσκαλε και σχολάρχη μας. Να εύχουμε την ευχή σου.

Πως ο ηλεκτρινικός τύπος της Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε
τον θάνατο του π. Δημητρίου Βακάρου

Μεγάλη απώλεια για τη Θεσσαλονίκη, ο ξαφνικός χαμός επιφανούς συμπολίτη μας
Εφυγε ξαφνικά από τη ζωή, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες μεγάλης ομάδας διασωστών και γιατρών του ΕΚΑΒ, από
ανακοπή, ο Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Βακάρος.
Ο Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Βακάρος γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1937 στο Βρυσοχώρι Ζαγορίου Ιωαννίνων. Νυμφεύθηκε το 1963 τη Φεβρωνία Καρανίκα, πατέρας δύο παιδιών του Γεωργίου και του Σωτηρίου.
Το ίδιο έτος χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου - Παναγούδας Θεσσαλονίκης, όπου και τοποθετήθηκε ως εφημέριος. Το 1969 έφυγε για σπουδές στην Αμερική και όταν επέστρεψε τοποθετήθηκε
ως εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.
Πτυχιούχος: α) Του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων, β) Της Θεολογικής Σχολής του ΑΠ.Θ., γ) Του General Theological
(Master's Degree στη Θεολογία) της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α., δ) Του Ινστιτούτου Θεραπευτικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής
του Ψ.Κ.Β.Ε.. ε) Του Μακεδόνικου Ωδείου Θεσσαλονίκης στη βυζαντινή μουσική και στ) Διδάκτωρ Θεολογικής Σχολής του
Α.Π.Θ. Μετεκπαιδεύτηκε: α) στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1966-1968), β) στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα των Η.Π.Α. στη Φιλοσοφία (ΐ97θ-1972), γ) στο General Theological Seminaiy της Νέας Υόρκης στη Λειτουργική Θεολογία και Ομιλητική (1972-1974). Υπηρέτησε ως καθηγητής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1976-1978),
διετέλεσε Διευθυντής αναγνωρισμένων Ελληνορθόδοξων σχολείων της Αμερικής (1970-1976) και από το 1990 μέχρι 30 Ιουνίου 2005 διετέλεσε διευθυντής της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε επί μακρόν στη θέση του
προεδρεύοντος του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Ινστιτούτου και από το 1978 ο Παναγιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ.
Παντελεήμων Β τον τοποθέτησε στη θέση του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ι.Μ.Θ., στη θέση του Αρχισυντάκτου του
περιοδικού της Μητροπόλεως "Γρηγόριος ο Παλαμάς" (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών) και στη θέση του Διευθυντού της Σχολής
Γονέων και Κηδεμόνων της Ι.Μ.Θ., θέσεις τις οποίες κατείχε μέχρι την 1ην Ιουνίου 2001. Συνέγραψε βιβλία, μελέτες και άρθρα
που δημοσιεύτηκαν αυτοτελώς, καθώς και σε περιοδικά και εφημερίδες της Ελλάδος και της Αμερικής.

14 σελ.
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΓΑΜΟΙ
- Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΚΑΡΑΝΗΣ του Γεωργίου και της Φράνσις
Γκαράνη, εγγονός των
αειμνήστων Αποστόλου (τραπεζικού0 και
της Δέσποινας Γκαράνη, και η ΣΟΦΙΑΝΑ
ΒΕΡΝΕΖΟΥ του Δημητρίου και της Ευφροσύνης από την Αθήνα,
την Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2015, ενώθηκαν με τα δεσμά του
Γάμου στον Ιερό Ναό
Αγίου Κωνσταντίνου
και Ελένης στη Γλυφάδα Αθηνών παρουσία συγγενών, φίλων
και συναδέλφων.
Τα στέφανα αντάλλαξαν οι κουμπάροι ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και
ΔΑΝΑΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ.
Μετά το μυστήριο το
ζεύγος δεξιώθηκε
τους προσκεκλημένους και δέχθηκε
ευχές στο Κέντρο BLE
AZURE ΑΚΤΗ ΑΛΙΜΟΥ
στον Άλιμο, και ακολούθησε γαμήλιο
γλέντι έως το πρωί.

- Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΤΣΑΡΑ
του Αλεξάνδρου (Αλέκου)
και της Κωνσταντίνας Μπίρη
- Κιτσαρά (εγγονή του αειμνήστου Νικολάου και της
Αριάδνης Μπίρη) το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015,
παντρεύτηκε τον αγαπημένο
της ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΚΑ (Αστυνομικό) του Ιωάννου και της
Μαγδαληνής από το Αγρίνιο.
Το μυστήριο τελέστηκε
στον Ιερό Ναό Γεννήσεως
της Θεοτόκου στο Κρυφοβό
Ιωαννίνων.
Τα στέφανα αντάλλαξαν οι
κουμπάροι ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥ και ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ.
Μετά το μυστήριο του
γάμου, το ζευγάρι και οι γονείς δέχθηκαν ευχές στην
οικογενειακή ψησταριά ταβέρνα "Αλέκος" στο Κρυφοβό όπου και ακολούθησε
παραδοσιακό
γαμήλιο
γλέντι μέχρι τις πρωϊνές
ώρες.
Και κάτι ακόμη: το ζευγάρι
πραγματοποίησε το γαμήλιο
ταξίδι στο χωριό της γιαγιάς
και της μαμάς της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ το Βρυσοχώρι και στο
Ζαγόρι.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στα ταιριαστά ζευγάρια, βίο ευτυχή και καλούς απογόνους.
Στους ευτυχισμένους γονείς, παππούδες και κουμπάρους να τους χαίρονται.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

- Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 στη Λάρνακα της Κύπρου η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ του Στεργίου, σύζυγος ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΗ,
γέννησε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, πρώτο βλαστό της οικογένειας.

- Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας και η σύζυγός του ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΣΙΩΤΗ την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015 βάπτισαν στον Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων στα Πεύκα
Θεσσαλονίκης το κοριτσάκι τους τρίτο παιδί της οικογένειας.
Οι νονοί ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΣ και ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ χάρισαν στη νεοφώτιστη το όνομα
της γιαγιάς της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.

- Η ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΠΕΛΑ σύζυγος του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΘΑ, του αειμνήστου Βασιλείου και της Χρυσούλας Νούτσου - Πέπελα (εγγονή
των αειμνήστων Αθανασίου και Σταματίας Νούτσου) την Πέμπτη 5
Νοεμβρίου 2015 γέννησε στη Βέροια ένα χαριτωμένο κοριτσάκι
πρώτο βλαστό της οικογένειας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς και παππούδες να τους ζήσουν οι νέοι βλαστοί.

- Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΝΑΒΟΣ του Κωνσταντίνου και της Καλλιόπης και η σύζυγός του ΜΟΝΙΚΑ ΜΠΟΥΡΑΪ το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 στον Ι. Ν. Περιβλέπτου Ιωαννίνων βάπτισαν
το αγοράκι τους πρώτο βλαστό της οικογένειας.
Ο Νονός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΣ χάρισε στο νεοφώτιστο το όνομα του παππού του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

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

ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
(Λάμπρου Τάτση)
Έμεινε το ερώτημα: Πώς έφυγε αυτός ο "πράος, αόργητος, γαλύνος το είδος, θερμός το πνεύμα, πολύς το φαινόμενον, πλουσιότερος το κρυπτότερον (Γρηγόριος) και όμως έφυγε, πλην
όμως ο αγαπημένος μου φίλος ΛΑΜΠΡΟΣ το αρχοντόπουλο του
αγαπημένου του Δημοτικού τραγουδιού, είναι κάπου εκεί ψηλά
σε τόπο χλοερό "ένθα απέδρα πάσα λύπη ή στεναγμός" και μας
παρακολουθεί.
Είναι κοντά μας στην οικογένειά του, στους συγγενείς, τους φίλους, στα δύο αγαπημένα του χωριά (Νεοχωράκι - Βρυσοχώρι),
συμμετέχει στις εκδηλώσεις στη σύνταξη της εφημερίδας, τις
εκκλησίες το Σύλλογο. Η προσφορά και το έργο του βαθειά χαραγμένη στο νου και στην καρδιά όλων μας την Κυριακή 18
Οκτωβρίου στη γενέτειρά του το Παλαιοχωράκι Άρτας με θρησκευτική Ευλάβεια τελέστηκε παρουσία της συζύγου του ΣΤΕΛ-

ΛΑΣ των παιδιών του ΜΙΧΑΛΗ και ΓΙΩΡΓΟ, των αδελφών του,
συγγενών και φίλων, συγχωριανών του από το Παλαιοχωράκι
και Βρυσοχώρι, το ετήσιο Ιερατικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του. Μετά την τεέλση του μνημοσύνου η οικογένειά του προσέφερε καφέ και βουτήματα στην καφε-ταβέρνα
του χωριού. Βουβή ατμόσφαιρα. Με τα καλύτερα λόγια σχολίαζαν και εξήραν την προσωπικότητα, το ήθος, την επιστημονική
του κατάρτιση και τις αρχές που κοσμούσαν τον αγαπητό ΛΑΜΠΡΟ.
Δυσαναπλήρωτο το κενό σου στην οικογένειά σου, τους συγγενείς, τους φίλους σου και στα δύο χωριά σου.
Ας είναι ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ αγαπητέ μου φίλε ΛΑΜΠΡΟ.
ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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Παράκληση Αγία Παρασκευή
Το 1958 αποφοίτησε αριστούχος από το Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς και το ίδιο έτος
κατόπιν εξετάσεων εγγράφεται στην Θεολογική Σχολή
Α.Π. Θεσσαλονίκης. Εκεί στην
Θεσσαλονίκη η αγάπη του για
την Εκκλησία και ειδικότερα
για την ιεροσύνη γίνεται
ακόμα πιο μεγάλη.
Το 1963 παντρεύεται με
την Φεβρωνία Καρανίκα
Θεσσαλονικιά από την τριανδρεία με την οποία γεννούν
δύο παιδιά τον Γιώργο και τον
Σωτήρη. Την ίδια χρονιά στις
8 Σεπτεμβρίου χειροτονήθηκε Διάκονος και λίγο μετά
πρεσβύτερος στον Ι. Ν. Γεννήσεως Θεοτόκου - Παναγούδας Θεσσαλονίκης όπου
και τοποθετήθηκε ως εφημέριος.
Η δίψα του όμως για περαιτέρω σπουδές τον φέρνουν το 1969 στις ΗΠΑ όπου
εγγράφεται σε εκεί πανεπιστήμια και συγχρόνως τοποθετείται και σαν ιερέας στις
εκεί Ορθόδοξες Ενορίες (Κοινότητες) καθώς και σε Ελληνικά Σχολεία ως δάσκαλος.
Το 1976 επιστρέφει στην
Ελλάδα και διορίζεται καθηγητής σε Λύκειο στην Ηγουμενίτσα μέχρι το 1978.
Το 1978 έρχεται στη
Θεσ/νίκη και ο Μητροπολίτης

Θεσ/νίκης Παντελεήμων ο Β'
τον τοποθετεί Ιερέα στον Άγιο
Δημήτριο πολιούχο της Θεσσαλονίκης.
Εκεί στον Άγιο Δημήτριο
αρχίζει η μεγάλη του δράση.
Ιερουργεί, τελεί τα ιερά μυστήρια κηρύτει μα προπαντός
εξομολογεί, εξομολογεί ώρες
ατελείωτες και βοηθάει διάφορους με κάθε τρόπο πνευματικό ή υλικό. Και από που
δεν έρχονται να εξομολογηθούν στον π. Δημήτριο! ή από
που δεν τηλεφωνούν για να
του πουν τα βάσανά τους ή να
ζητήσουν την συμβουλή του
στο πρόβλημά τους! και αυτός
απαντά σ' όλους με αγάπη και
κατανόηση.
Γ' αυτές του τις αρετές και
ικανότητες ο Μητροπολίτης
Θεσ/νίκης Παντελεήμων ο Β'
τον τοποθετεί Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Μητροπόλεως
Θεσσαλονίκης,
Αρχισυντάκτη του περιοδικού
της Μητροπόλεως "Γρηγόριος Παλαμάς", Διευθυντή
της Σχολής Γονέων της Μητροπόλεως Θεσ/νίκης, καθώς
και στην θέση του προεδρεύοντος στο Θεαγένειο
Αντικαρκινικού Ινστιτούτου
και ταυτόχρονα του απονέμει
το οφίκιο του "Μεγάλου Πρωτοπρεσβύτερου" που είναι η
μεγαλύτερη διάκριση για έγ-

γαμο κληρικό.
Το 1990 διορίζεται από το
Υπουργείο Παιδείας Διευθυντής στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσ/νίκης θέση
που κατείχε έως τον Ιούνιο
του 2005 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Και στην θέση
αυτή άφησε ανεξίτηλη την
σφραγίδα του. Αγαπούσε
τους φοιτητές του όπως και
τα δικά του παιδιά και φρόντιζε για κάθε τους ανάγκη,
άκουγε προσεκτικά τα διάφορα προβλήματά τους και
πολύ σπάνια τιμωρούσε παραπτώματά τους. Ήταν ο σωστός παιδαγωγός, πίστευε ότι
με τον διάλογο θα γίνονταν
όλα καλά.
Όποιος του ζητούσε βοήθεια για οτιδήποτε θα την είχε
ακόμη και για τα πιο ασήμαντα πράγματα.
Το χωριό του το Βρυσοχώρι το υπεραγαπούσε,
καθώς και όλους τους Βρυσοχωρίτες. Σε κάθε Θεία Λειτουργία στην προσκομιδή μας
μνημονεύεται όλους ζώντας
και κοιμημένους.
Το ενδιαφέρον του για τις
Εκκλησίες του μεγάλο ειδικά
για τον Άγιο Χαράλαμπο για
την αναστύλωση του οποίου
διέθεσε μεγάλα χρηματικά
ποσά και ο Άγιος Χαράλαμπος τον αξίωσε να λειτουργήσει τον Αύγουστο του 2013 για
πρώτη φορά μετά από πενήντα σχεδόν χρόνια. Σε κάθε
επικοινωνία μας ρωτούσε
πως πάνε οι εργασίες και αν
υπάρχουν χρήματα.
Στο χωριό ερχόταν τα καλοκαίρια τακτικά και ειδικά
στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής όπου λειτουργούσε και στο κήρυγμά του
μας τόνιζε να έχουμε αγάπη
μεταξύ μας.
Αλλά και το συγγραφικό
του έργο πολύ μεγάλο.
Έγραψε περί τα 70 βιβλία και
διάφορα άρθρα σε εκκλησιαστικά περιοδικά στην Ελλάδα
και στην Αμερική.
Ο θάνατος τον βρήκε στο
γραφείο του να διορθώνει τα
χειρόγραφα του τελευταίου
του βιβλίου την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 και η γλυκόλαλη καμπάνα του Αγίου
Χαράλαμπου στο χωριό μας

σελ.
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Παράκληση Αγία Παρασκευή 26-7-1985 με τον μακαριστό Ν. Κασσαβέτη

Αναμνηστική φωτογραφία Αγία Παρασκευή
χτύπησε πένθιμα για να αναγγείλει την εις Θεόν εκδημίαν
του.
Η εξώδιος ακολουθία
εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίου
Δημητρίου Θεσ/νίκης χοροστατούντος του Μητροπολίτη
Θεσ/νίκης κ.κ. Άνθιμου μαζί
με άλλους τέσσερις Αρχιερείς
και τριάντα ιερείς.
Παρέστη σύσσωμη η
Βρυσοχωρίτικη
παροικία
Θεσ/νίκης,
εκπρόσωποι
αρχών, φίλοι του από παντού
και πλήθος κόσμου για τον
τελευταίο χαιρετισμό στον
πατέρα τους ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΑΚΑΡΟ. Ο ενταφιασμός έγινε
στο Κοιμητήριο της Αναστάσεως του Κυρίου στην

Θέρμη, όπου ομάδα φοιτητών
της Ανωτέρας Εκκλ. Σχολής
την ώρα που κατέβαινε το
φέρετρο στον τάφο έψαλαν το
"Χριστός Ανέστη" και το τροπάριο του Αγίου Δημητρίου.
Το κενό που άφησε είναι
πάρα πολύ μεγάλο. Για το
χωριό μας η απώλειά του μεγάλη και αναπλήρωτη.
Η παρακαταθήκη που
μας άφησε είναι να έχουμε
αγάπη για το χωριό μας,
αγάπη και κατανόηση μεταξύ
μας.
Στην αγαπημένη του οικογένεια εκφράζουμε τα
θερμά μας συλλυπητήρια,
ευχόμενοι ο Θεός μας να
αναπαύσει την ψυχήν του

μετά των Αγίων και Δικαίων
σε χώρα ζώντων κοντά στον
Ιερομάρτυρα Άγιο Χαράλαμπο και Μεγαλομάρτυρα
Άγιο Δημήτριο που τόσο
πολύ αγάπησε και λάτρεψε
στην ζωή του.
Το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2015 μετά τη θεία λειτουργία ο αιδεσιμότατος
πατήρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
(ιερέας του χωριού μας και
μαθητής του πατέρα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) μαζί με τους συγχωριανούς ετέλεσαν τρισάγιο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του. Αιωνία του η μνήμη.
Για την
Συντακτική Επιτροπή
Γ. Κ. ΒΑΚΑΡΟΣ

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΪΝΟ ΛΟΓΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ Πέμπτης 17 Δεκ. 2015

Ένας από τους πλέον διακεκριμένους Ηπειρώτες Ιερωμένους, ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Βακάρος, άφησε προχθές την τελευταία του πνοή. Καταγόταν από το Βρυσοχώρι Ζαγορίου,
με έντονη προσφορά στην ορθοδοξία και στον ελληνισμό. Πνευματικό καμάρι της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζει τον κοιμηθέντα Ιερέα, η έγκυρη εκκλησιαστική ιστοσελίδα ekklisia online,
παραθέτοντας παράλληλα το πλούσιο βιογραφικό του, με δράσεις πάντα στην υπηρεσία της Εκκλησίας και του ανθρώπου. «Καμάρι» όμως ήταν και για τη γενέθλια γη του, το Βρυσοχώρι
Ζαγορίου, στο οποίο γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1937 για να «αναχθεί» στη συνέχεια -ξεκινώντας την πορεία του από το Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς- στους ορίζοντες της Ορθοδοξίας και του
Ελληνισμού.
Το 1963 χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Παναγούδας Θεσσαλονίκης, όπου και τοποθετήθηκε αρχικά ως εφημέριος. Το 1969 έφυγε
για σπουδές στην Αμερική και όταν επέστρεψε τοποθετήθηκε ως εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.
Σπουδές και προσφορά
Ο μακαριστός Δ. Βακάρος, ήταν πτυχιούχος: α) Του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων, β) Της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., γ) Του General Theological (Master's Degree στη
Θεολογία) της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α., δ) Του Ινστιτούτου Θεραπευτικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής του Ψ.Κ.Β.Ε., ε) Του Μακεδόνικου Ωδείου Θεσσαλονίκης στη βυζαντινή μουσική
και στ) Διδάκτωρ Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Μετεκπαιδεύτηκε: α) στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1966-1968), β) στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα των Η.Π.Α. στη φιλοσοφία (1970-1972), γ) στο
General Theological Seminary της Νέας Υόρκης στη Λειτουργική Θεολογία και Ομιλητική (1972-1974).
Υπηρέτησε ως καθηγητής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1976-1978), διετέλεσε Διευθυντής αναγνωρισμένων Ελληνορθόδοξων σχολείων της Αμερικής (1970-1976) και από το
1990 μέχρι 30 Ιουνίου 2005 διετέλεσε διευθυντής της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης.
Υπηρέτησε επί μακρόν στη θέση του προεδρεύοντος του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Ινστιτούτου και από το 1978 ο τότε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων Β τον τοποθέτησε
στη θέση του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ι.Μ.Θ., στη θέση του Αρχισυντάκτου του περιοδικού της Μητροπόλεως Τρηγόριος ο Παλαμάς" (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών) και στη
θέση του Διευθυντού της Σχολής Γονέων και Κηδεμόνων της Ι.Μ.Θ., θέσεις τις οποίες κατείχε μέχρι την 1ην Ιουνίου 2001.
Συνέγραψε βιβλία, μελέτες και άρθρα που δημοσιεύτηκαν αυτοτελώς, καθώς και σε περιοδικά και εφημερίδες της Ελλάδος και της Αμερικής.
Ήταν παντρεμένος από το 1963 με την Φεβρωνία Καρανίκα, με την οποία απέκτησαν δύο αγόρια.

16σελ.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
- Η κ. ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ - ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ και ο σύζυγός
της Δημήτριος (Ξάνθη) πριοσέφεραν τριακόσια (300) ευρώ στη
μνήμη της γιαγιάς τους Χρυσής Τσιομίδου και λοιπών προσφιλών
προσώπων.
- Η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΣΔΕΚΗ (Γιάννενα) προσέφερε τριακόσια (300) ευρώ στη μνήμη των γονέων της και συγγενικών προσώπων./
- Η κ. ΕΥΤΕΡΠΗ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ (Γιάννενα) προσέφερε εκατόν πενήντα (150) ευρώ στη μνήμη του συζύγου της, γονέων και συγγενικών προσώπων.
- Η κ. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ (Γερμανία) προσέφερε εκατόν πενήντα (150) ευρώ στη μνήμη του πατέρα της Αδαμαντίου και αγαπημένων προσώπων της.
- Η κ. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ και τα παιδιά της (Τρίκαλα Ημαθίας)
προσέφεραν εκατό (100) ευρώ στη μνήμη του συζύγου και πατέρα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ.
- Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ (Βρυσοχώρι) προσέφερε εκατό
(100) ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
- Ο κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Βέροια) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
- Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Βέροια) προσέφερε πενήντα
ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
- Η οικογένεια ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
(Θεσ/νίκη) προσ΄φερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη της αγαπημένης τους θείας ΚΑΤΙΝΑΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗ - ΚΑΡΑΛΗ (κόρη Αναστασίου
Σιαμπίρη) που απεβίωσε στην Αθήνα στις 6 Δεκ. 2015.
- Η οικογένεια ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ (Βρυσοχώρι) προσέφερε τα είκοσι (20) ευρώ που αντιστοιχούσαν στο φλουρί της Βασιλόπιτας (31-12-15) του Συλλόγου
- Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΡΑΠΤΗ και ο σύζυγός της ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
(Κόνιτσα) προσέφεραν είκοσι (20) ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
- Η κ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΡΑΠΤΗ (Κόνιτσα) προσέφερε είκοσι (20) ευρώ
στη μνήμη προσφιλών προσώπων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Την επιμέλεια της τελευταίας σελίδας της εφημερίδας,
που αφορά τις προσφορές, δωρεές και συνδρομές για Εκκλησίες του χωριού και του Συλλόγου, επιμελούνται αντίστοιχα ο ταμίας της Εκκλησιαστικής Επιτροπής κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ (Πινδάρου 15 τ.κ. 45 333
Ιωάννινα τηλ.: 2651038097 και 2653022785) και ο Ταμίας
του Συλλόγου κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ (Ιγνατίου Άρτης 14
τ.κ 45 333 τηλ.: 26510 24605 Ιωάννινα). Συνδρομές, προσφορές και δωρεές που αποστέλλονται με ταχυδρομικές
επιταγές να εκδίδονται στο ΟΝΟΜΑ του ΤΑΜΙΑ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του Συλλόγου, και όχι στο Σύλλογο, Εφημερίδα και Εκκλησία, διότι η αξαργύρωσή τους
είναι δυσχερής.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΤΕΜΠΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ π. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΑΚΑΡΟ

Σίγγα Αικατερίνη

87,00

Σιαμπίρη Γιάννα

50,00

- Η οικογένεια ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΒΑΚΑΡΟΥ - ΣΙΑΠΑΤΗ (Γιάννενα)
προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του αδελφού και θείου π.
Δημήτριο Βακάρο.
- Η κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΚΑΡΟΥ - ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ και ο σύζυγός της
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Γιάννενα) προσφέρανε πενήντα (50) ευρώ στη
μνήμη του αδελφού τους π. Δημήτριο Βακάρο.
- Η οικογένεια ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ του Κων/νου (Γιάννενα) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του εξαδέλφου τους π. Δημήτριο Βακάρο.
- Η οικογένεια ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ (Βρυσοχώρι) προσέφερε
πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του εξαδέλφου τους π. Δημήτριο Βακάρο.
- Η οικογένεια ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
(Θεσ/νίκη) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ αντί στεφάνου στη μνήμη
του κουμπάρου τους π. Δημήτριο Βακάρο.

Τσιαπανίδης Διονύσιος

40,00

Παπαζήσης Ζήσης

30,00

Τσιομίδου Ευτέρπη

30,00

Τσιομίδου Σπυριδούλα

30,00

Κοντογιάννης Κων/νος

25,00

Αρβανίτη Ευαγγελία

20,00

Αρβανίτη Μαρία

20,00

Αρβανίτης Νικόλαος

20,00

Βακάρος Ευθύμιος

20,00

Θεοδωρίδου-Λανάρη Ιωάννα

20,00

Μπάρκας Δημήτριος

20,00

Μπιδέρης Απόστολος

20,00

Μπιδέρης Πασχάλης

20,00

Σακκάς Χρήστος

20,00

Παπαποστόλου Σταματία

20,00

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε θερμά τους συγχωριανούς και φίλους
που επιθυμούν να κάνουν δωρεά σε κάποια εκκλησία
να επικοινωνούν με την Εκκλησιαστική Επιτροπή, διότι
σε πολλές εκκλησίες υπάρχουν αρκετά ίδια είδη που
πλεονάζουν (καντήλια - εικόνες κλπ). Για τον I. Ν. Αγίου
Χαραλάμπους αυτό που προέχει είναι να συγκεντρωθούν χρήματα για την επανατοποθέτηση του τέμπλου και
για στασίδια καθ' όσον υπάρχουν τα υπόλοιπα είδη από
κτίσεως του Ι.Ν.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

Σιαμπίρης Γεώργιος του Κων/νου 50,00

Μπλήντα-Σισμανίδου Αναστασία 15,00
Πασχάλη Αθηνά

15,00

Πασχάλης Χρήστος του Ιωάννη

15,00

Ράπτη Μαριάνθη

15,00

Χρήστου Χρήστος

15,00

Μπούλντης Στέργιος

10,00

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 04.01.2016

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούνται όσοι συγχωριανοί έχουν να πραγματοποιήσουν διάφορα μυστήρια (μνημόσυνα κλπ) να επικοινωνούν
έγκαιρα με την εκκλησιαστική επιτροπή για τον αντίστοιχο
προγραμματισμό καθ' όσον ο Ιερέας μας εξυπηρετεί τρία (3)
χωριά.

Κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη
Τσιομίδου Ευτέρπη
Τσιομίδου Σπυριδούλα

1.000,00
20,00
20,00

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
• Ο κ. Βουδούρης Σπύρος (Θεσ/νίκη)
προσέφερε στην εφημερίδα πενήντα
(50,00) ευρώ στη μνήμη Αδαμαντίου
Τσιομίδη.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
• Η κ. Νούτσου Άρτεμις (Θεσ/νίκη)
προσέφερε στο σύλλογο είκοσι (20,00)
ευρώ στη μνήμη των γονέων της Αντωνίου και Δέσποινας Νούτσου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούμε τους φίλους - αναγνώστες της εφημερίδας που επιθυμούν δημοσίευση συνεργασιών, γάμων, αρραβώνων, γεννήσεων, βαπτίσεων, νεκρο-λογιών (κείμενα. φωτογραφίες) να τις στέλνουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

Όσοι αναγνώστες, για διάφορους λόγους δε λαμβάνουν εφημερίδα ΠΑρΑΚΑΛΟΥΜΕ να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα των υπευθύνων του Συλλόγου για την αποστολή των φύλλων. Ο Μ.Ο.Σ. έχοντας πλήρη συναίσθηση των υποχρεώσεων του, ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να στέλνει την εφημερίδα μας σ' όλους
τους Βρυσοχωρίτες και φίλους χωρίς περικοπές ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ στην ένθερμη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ συμπαράσταση σας!

nea@mosv.gr

Τ Α Ν Ε Α Τ Ο Υ
Β Ρ Υ Σ Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΩΔ: 1979 - www.mosv.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Κυκλοφορούν σε 900 φύλλα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΤΖΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2651026296

Εκδότης - Υπεύθυνος για το Νόμο

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΟΝΗΣ
Πρόεδρος Μ.Ο.Σ.
44010 ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Τηλ.: 26530 22771
Πάφου 1
45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ.: 26510 64927
ΚΙΝ.: 6979322848

Τακτικοί Συνεργάτες

Γκαράνη - Παπακων/νου Χαρίκλεια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Γκαράνης Σταύρος
2. Οικονόμου Ευτυχία
3. Χαντόλιος Κων/νος
4. Βακάρος Γεώργιος
5. Πουποβίνης Ευθύμιος
6. Τσιομίδης Κων/νος
7. Δημητράκης Αθανάσιος

Πρώτοι Συνεργάτες

1+ Δρ. Δημήτριος Αθ. Κουνάβος
2+ Αδαμάντιος Δ. Κουνάβος
3+ Δρ. Αδαμάντιος Αν. Τσιομίδης
4+ Κων/νος Κουνάβος
5+ Λάμπρος Τάτσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

α) Εισφορές - συνδρομές
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ
Ιγνατίου Άρτης 14 - 45333 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651024 605, 6979334373
β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΣ
Βενιζέλου 42 - Αλεξάνδρεια
Τηλ.: 6977922890

Κατώτερη ετήσια συνδρομή: 10 €

