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ιαχρονικά σε όλες τις κοινωνίες και σε όλο τον
κόσμο ο άνθρωπος νιώθει την ανάγκη να διακόψει τις εργασίες του, να σταματήσει τη μονοτονία
της ημέρας και να ομορφύνει τη ζωή του με διάφορες
εκδηλώσεις, γιορτές, πανηγύρια, τραγούδια και διασκεδάσεις.
Η καθιέρωση των εορτών, ο τρόπος τέλεσης, τα ήθη
και τα έθιμα που συνήθως ορίζουν τις εκδηλώσεις, φανερώνουν πολλές φορές το μοντέλο της κοινωνίας, την
ατμόσφαιρα της ζωής και γενικότερα το πολιτιστικό επίπεδο ενός συγκεκριμένου τόπου, κάποιας κοινωνίας,
ίσως και ενός ολόκληρου λαού.
Στο Βρυσοχώρι οι κάτοικοι, από τα πολύ παλιά χρόνια ζούσαν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου ευχάριστα,
όμορφα, με γιορτές, πανηγύρια, γλέντια και διασκεδάσεις.
Η επιστροφή στο χωριό μας των ξενιτεμένων, η συμμετοχή των διανοουμένων της διασποράς αλλά και η παρουσία της "σπουδάζουσας νεολαίας" κατά καιρούς,
κατόρθωσε να ανεβάσει το πολιτιστικό επίπεδο και να
"αστικοποιήσει" κατά κάποιον τρόπο πνευματικά τη ζωή
των κατοίκων.
Οι γιορτές που με μεγαλοπρέπεια γιόρταζαν ήταν
εθνικές, θρησκευτικές, οικογενειακές, τοπικές και
Σχολικές παλαιότερα χωρίς να είναι πάντοτε ευδιάκριτες οι μεν από τις δε.
Πολλές μάλιστα γιορτές ήταν στενά συνδεδεμένες με
τις θρησκευτικές γιορτές και το εορτολόγιο της εκκλησίας.
Μεγαλύτερη γιορτή -σωστό πανηγύρι- ήταν η γιορτή
των "Μετοικεσίων". Σε αυτή τη γιορτή που τελούνταν στις 30 Ιουνίου, δηλ. των 12 Αποστόλων, γιόρταζαν τη μετεγκατάσταση των κατοίκων των οικισμών της
Σκαρβένας, της Απλιάμπτσας και του Πρίσκου στον
σημερινό οικισμό του χωριού.
Η γιορτή των Μετοικεσίων δεν γιορτάζεται πια και
κανείς δεν ξέρει και δεν θυμάται πότε καταργήθηκε.
Με ευλάβεια, θρησκευτική τυπολατρία και κατάνυξη
γιόρταζαν τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές όπως τις δεκαπέντε ημέρες του Πάσχα, τα Χριστούγεννα, τα Θεοφά-

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Γράφει ο Ευθύμιος Πουποβίνης

Με κατάνυξη και με τα πατροπαράδοτα
έθιμα του χωριού γιορτάστηκε και φέτος
το Άγιο Πάσχα. Η μεγαλύτερη γιορτή της
χριστιανοσύνης, της αγάπης, της χαράς,
της ελπίδας και της Ανάστασης. Ο υιός του
Θεού εκούσια οδηγείται στα "Άγια Πάθη",
σταυρώνεται, θανατώνεται και ανασταίνεται για να σώσει τους ανθρώπους από τις
αμαρτίες.
Σάββατο 30 Απριλίου Ανάσταση του
Λαζάρου, "ένα από τα πολλά θαύματα του
Κυρίου" θεία λειτουργία στον Άγιο Δημήτριο
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛ 8,9

νεια και την Πρωτοχρονιά.
Οι θρησκευτικές εορτές γιορτάζονταν αξιοπρεπώς
και κόσμια από τα πολύ παλιά χρόνια και στους τρεις Μαχαλάδες στους οποίους χωρίζονταν το χωριό.
Κάθε Μαχαλάς είχε τη δική του εκκλησία και αντίστοιχη γιορτή. Οι κάτοικοι του Μαχαλά δεχότανε ομαδικές επισκέψεις, προσκαλούσαν τους συγγενείς τους σε
"τραπέζια" και χόρευαν σε συγκεκριμένες τοποθεσίες
όλοι μαζί. Στις 8 Σεπτεμβρίου γιόρταζε ο κάτω Μαχαλάς και το γλέντι γινότανε στον "Κόντρο".
Στο εξωκλήσι της Στμρίας Μάρε (Παναγία Μεγάλη)
γιόρταζε ο πάνω Μαχαλάς, στις 23 Αυγούστου, τα εννιάμερα της Παναγίας. Εκεί γινότανε το γλέντι και στον
αυλόγυρο της εκκλησίας στρώνονταν τα "τραπέζια".
Αυτή η γιορτή έχει καταργηθεί πριν από πολλά χρόνια
και ο Μαχαλάς, αλλά και όλο το χωριό γιορτάζει στις 15
Αυγούστου.
Ο πέρα Μαχαλάς, που είχε περίπου 250 άτομα στις
αρχές του 20ού αιώνα γιόρταζε της Αγίας Παρασκευής.
Μάλιστα δεν αρκούσε η μία ημέρα και το πανηγύρι συνεχιζότανε και του Αγίου Παντελεήμονα με εκκλησιασμό,
επισκέψεις στα σπίτια και χορό στο χοροστάσι. Από το
1964 προστέθηκε και τρίτη ημέρα και μεταφέρθηκε η
γιορτή στην εξοχή στην τοποθεσία Μαγούλα.
Μετά το 1900 καθιερώθηκε η γιορτή της Αγίας Παρασκευής και ως πανηγύρι του χωριού. Ως τότε πανηγύρι ήταν η γιορτή του Αγίου Χαραλάμπους που είναι και
ο Πολιούχος του χωριού.
Με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων τελούνταν
οι λειτουργίες στο Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας και στα
εξωκλήσια του Αγίου Μηνά, του Τρύφωνα και του Αγίου
Νικολάου και του Αγίου Γεωργίου. Στις γιορτές και τις
εκδηλώσεις που ακολουθούσαν τις θείες λειτουργίες,
πολλές φορές ερχότανε επισκέπτες και από τα γύρω
χωριά, το Ηλιοχώρι, τη Λάϊστα, το Παλαιοσέλι, το Ελεύθερο ακόμη και από την Κόνιτσα και τα Γιάννινα.
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάζονταν και οι οικογενειακές γιορτές δηλ. οι ονομαστικές γιορτές, οι γάμοι και
οι βαπτίσεις.
Κάθε μία από αυτές τις γιορτές είχε τα δικά της ήθη

και έθιμα που μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά, χρωμάτιζαν και ομόρφυναν την κάθε εκδήλωση, διαφοροποιούσαν τις μέρες, τους μήνες, τα χρόνια, χαράσσονταν
βαθιά στη συνείδηση των οικείων και των συμμετασχόντων και δημιουργούσαν τη συλλογική μνήμη, που έμενε
ανεξίτηλα χαραγμένη και νοσταλγική στη ζωή των ανθρώπων.
Αλησμόνητα σε πολλές γενιές και προ πάντων σε
όσους τα έζησαν έμειναν τα "σουαρέ" και οι χοροεσπερίδες του μεσοπολέμου, οι θεατρικές παραστάσεις της
δεκαετίας του 1930 και τα "πάρτυ" της δεκαετίας του
1950 και του '60.
Η καλά οργανωμένη κοινωνική και πολιτιστική ζωή
συνεχίζεται ως τις μέρες μας. Λείπει βέβαια ο πολύς κόσμος που ζούσε παλαιότερα στο χωριό μας, με αποτέλεσμα να λιγοστέψουν οι εκδηλώσεις και να γίνουν αλλαγές
στις συνήθειες και γενικότερα στον τρόπο ζωής.
Όμως ο Μορφωτικός και Ορειβατικός Σύλλογος
(Μ.Ο.Σ.) που ιδρύθηκε το 1970 φροντίζει με κάθε
τρόπο, με ζήλο θα έλεγα, να οργανώνει γιορτές και εκδηλώσεις, να τηρούνται τα ήθη και τα έθιμα και οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες να περνούν ευχάριστα το
χρόνο τους.
Στην προσπάθεια αυτή καθιέρωσε μία ακόμη πρωτότυπη, γοητευτική και όμορφη πολιτιστική εκδήλωση και
γιορτή τη "Γιορτή της πίτας". Αυτή η γιορτή άρεσε τόσο
πολύ, ώστε όλοι οι κάτοικοι να τη στηρίζουν εδώ και 25
χρόνια, να έρχονται πολλοί επισκέπτες από διάφορα
μέρη της Ελλάδας και να επιστρέφουν στο χωριό ξενιτεμένοι Βρυσοχωρίτες. Ακολουθώντας το παράδειγμα του
Μ.Ο.Σ. πολλοί Σύλλογοι οργάνωσαν και στα δικά τους
χωριά αυτή τη γιορτή, την στηρίζουν και την διαδίδουν.
Με όλες αυτές τις γιορτές και τις εκδηλώσεις η
καθημερινότητα στο Βρυσοχώρι ήταν, είναι και ευχόμαστε να είναι πάντοτε ενδιαφέρουσα, ευχάριστη
και πάνω απ' όλα πολιτισμένη.
Καλό καλοκαίρι
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
- ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Καλό Καλοκαίρι

στο Βρυσοχώρι

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Γράφει η Σταματία Τσουμάνη

Ένα όμορφο πρωϊνό του Μάη, την Παρασκευή 6-5-2016 ο Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου πραγματοποίησε τριήμερη εκδρομή
στην Πελοπόννησο. Η αναχώρηση έγινε
από το "Άλσος". Εκεί συγκεντρωθήκαμε
πρωί-πρωί, τακτοποιηθήκαμε στις θέσεις
μας και ξεκινήσαμε χαρούμενοι, κεφάτοι
και αισιόδοξοι.Μέσα στο λεωφορείο ο
Πρόεδρος του Μ.Ο.Σ. κ. Ευθύμιος Πουποβίνης μας ενημέρωσε για τη διαδρομή και

για τα μέρη που επρόκειτο να επισκεφτούμε.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Σ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΛΗΔΑ - ΜΠΛΗΝΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΠΛΙΔΑ και ΜΙΧΑΛΗ ΜΠΛΙΔΑ - ΜΠΛΙΤΑ - ΜΠΛΗΝΤΑ

το Μητρώο της Κοινότητας Λεσινίτσας (Βρυσοχωρίου), στον εκλογικό κατάλογο του 1920, αλλά και
στον Κώδικα της Κοινότητας τα επίθετα των Μελών
είναι γραμμένα με διαφορετικό ορθογραφικό τρόπο.
Αλλού γράφονται ως Μπλήδας, Μπλήτας - Μπλίτας - Μπλίδας ενώ σήμερα γράφονται ΜΠΛΗΝΤΑΣ.
Στις αρχές του 20ου αιώνα ζούσαν στο χωριό μας τρεις οικογένειες. 1η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Οικογένεια ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΛΗΔΑ
- ΜΠΛΗΝΤΑ. Το σπίτι αυτής της οικογένειας ήταν εκεί που
είναι σήμερα το σπίτι του κ. ΖΗΣΗ ΜΠΛΗΝΤΑ. Δεν είναι
γνωστό το όνομα του Γενάρχη. Ίσως να ήταν ΣΤΕΡΓΙΟΣ.
Γνωστό είναι πως είχε τρία παιδιά. 1) τον ΓΕΩΡΓΙΟ 2) τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ και 3) τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ.
1) Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ παντρεύτηκε τη ΜΑΡΙΑ ΠΕΚΗ και απόκτησαν
δύο παιδιά τον ΣΤΕΡΓΙΟ (1888 - 1955) και τον ΚΩΣΤΑ (1890 ......)
Ο Στέργιος παντρεύτηκε την Αναστασία Ν. Τράμμα. Όμως η
Αναστασία πέθανε πολύ νέα και ο Στέργιος σε δεύτερο γάμο
παντρεύτηκε τη ΧΡΥΣΩ ΙΩΑΑΝ. ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ. Απόκτησαν έναν
γιο τον Ζήση.
Ο Ζήσης όπως και οι πρόγονοί του, δεν έφυγε ποτέ από το
χωριό. Με την εξαίρετη σύζυγό του την κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΑΓΚΟΥ
από το Παλαιοσέλι, οργάνωσαν με τον καλύτερο τρόπο το νοικοκυριό τους και μεγάλωσαν, σπούδασαν και αποκατέστησαν
άριστα τα τρία παιδιά τους, τον ΣΤΕΡΓΙΟ, τη ΧΡΥΣΑ και τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ.
Τώρα στο όμορφο, άνετο και φροντισμένο σπιτικό τους χαίρονται τα παιδιά και τα εγγόνια τους, που ζουν στα Γιάννινα
και τους επισκέπτονται συχνά.
Ακόμη ο Ζήσης πρόσφερε παλαιότερα τις υπηρεσίες του
στην τότε Κοινότητα Βρυσοχωρίου, άλλοτε ως Πρόεδρος και
άλλοτε ως Σύμβουλος στο Δ.Σ.
Ο ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΜΠΛΗΝΤΑΣ παντρεύτηκε τη ΧΑΪΔΩ ΛΙΑΚΟΥ
από τη Λάϊστα. Εγκαταστάθηκε στη Λάϊστα και εκεί έζησε όλη
του τη ζωή.
Ο Κώστας δεν άφησε απογόνους.
2) Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ παντρεύτηκε τον Γεώργιο Σιαμπίρη και ήταν
η μητέρα του Κώστα, του Βαγγέλη, του Μιχάλη, του Γιάννη
Σιαμπίρη, της Χρύσως Πουποβίνη και της Σταματίας Μπίκα.
3) Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ παντρεύτηκε τον Γεώργιο Κων. Πασχαλιώρη και ήταν η μητέρα του Κώστα, του Στέργιου, του Πασχάλη Πασχαλιώρη και της Δέσποινας Ζουμπούλη.
2η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Ήταν η οικογένεια του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΛΙΔΑ.
Το σπίτι αυτής της οικογένειας συστεγάζονταν με το σπίτι της
πρώτης οικογένειας. Αυτό σημαίνει πως παλαιότερα είχαν
στενή συγγένεια, ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα, η συγγένεια
ήταν μακρινή, όπως μου είπε ο κ. Ζήσης Μπλήντας και τον
ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
Ο Χρήστος Μπλίδας είχε έναν γιο τον ΜΙΧΑΛΗ (1852.........).
Ο Μιχάλης παντρεύτηκε τη Βασιλική Γεωργ. Γκαράνη

Η Σταματία Κων. Μπλίτα με την οικογένειά της.
Πειραιάς δεκαετία 1920.

(αδερφή του Παπα Στέργιου). Στο χωριό την φώναζαν
"Ντέλφω" και έτσι είναι γνωστή. Από λάθος πληροφορία στην
οικ. Γκαράνη είχα γράψει το όνομα του συζύγου της ως "Κωνσταντίνος" αντί του σωστού που είναι Μιχάλης.
Απόκτησαν μία κόρη τη ΜΑΡΙΑ που παντρεύτηκε τον Δημήτρη Δημητράκη. Απόγονοι αυτής της οικογένειας είναι τα παιδιά των αείμνηστων Βασίλη Τσιάμη και Δέσποινας
Δημητράκη.
3η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Γενάρχης αυτής της οικογένειας ήταν ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΛΙΔΑΣ και το σπίτι του, ένα μεγάλο πέτρινο σπίτι
και με πολλούς βοηθητικούς χώρους, ήταν ανάμεσα από το
σπίτι του κ. Ζήση Μπλήντα και το σπίτι των κληρονόμων του
Μιχάλη Πασχάλη.
Ο Μιχάλης Μπλίδας είχε δύο γιους 1) τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
και 2) τον ΓΕΩΡΓΙΟ.
1) Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ παντρεύτηκε τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚ. ΠΑΝΤΙΣΗ και απόκτησαν τέσσερα παιδιά α) τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ β) τη
ΧΡΥΣΩ γ) τον ΜΙΧΑΛΗ (1891-1965) και μία ακόμη κόρη που
παντρεύτηκε τον Θανασό Κουνάβο. Δεν είναι γνωστό αν
υπάρχουν απόγονοι αυτής της κόρης.
α) Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ παντρεύτηκε τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡ. ΠΑΣΧΑΛΗ.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1920 η οικογένεια εγκαταστάθηκε στον Πειραιά και εκεί ζούνε οι απόγονοί τους.
β) Η ΧΡΥΣΩ παντρεύτηκε τον ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΗ. Εγκαταστάθηκαν στη Βέροια και αργότερα στο Γιδά.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΛΙΔΑΣ

γ) Ο ΜΙΧΑΛΗΣ. Παντρεύτηκε τη μοναχοκόρη του Μιχάλη
Μπίρη τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ. Απόκτησαν τρία κορίτσια. Πολύ νέα πέθανε η γυναίκα του και στη συνέχεια και τα τρία κορίτσια σε
μικρή ηλικία.
Το 1938 μετεγράφει στην Μελίκη Ημαθίας. Σε δεύτερο γάμο
παντρεύτηκε την ΑΝΝΑ ΚΥΡΑΤΣΗ. Απόκτησαν δύο κόρες. Τη
ΣΟΦΙΑ και την ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Σούλα).
2. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Έζησε στο Βρυσοχώρι. Το σπίτι του ήταν
αυτό που κάθεται η οικογένεια του κ. Λεωνίδα Κορέτα, ιδιοκτησίας σήμερα των κληρονόμων των αείμνηστων Μιχάλη
και Μαρίας Παντίση. Σ' αυτό το σπίτι, που ένα μεγάλο μέρος
κάηκε στα χρόνια του εμφυλίου, ο Γεώργιος Μπλίτας είχε το
μεγαλύτερο και καλύτερα οργανωμένο παντοπωλείο, όχι
μόνο στο χωριό μας αλλά και στη γύρω περιοχή.
Είχε τη φήμη πλούσιου ανθρώπου και το 1904 έπεσε θύμα
ληστών και απαγωγής. Σχετικά έγραψαν τότε για το περιστατικό, όχι μόνο οι εφημερίδες των Ιωαννίνων αλλά και των
Αθηνών.
Οι ληστές κράτησαν τον Γεώργιο Μπλίτα τρεις μήνες στα
δάση του Σκαμνελίου και τον απελευθέρωσαν, όταν η γυναίκα
του Μαρία έδωσε 300 κι άλλοι έλεγαν 500 χρυσές λίρες.
Ο Γεώργιος Μπλίτας ήταν σημαντικός παράγοντας στην κοινωνική, θρησκευτική και οικονομική ζωή του χωριού μας.
Το 1890 ως το1900 περίπου ήταν Μουχτάρης. Έπειτα ως το
θάνατό του το 1936 ήταν μέλος στο Δ.Σ. του Κοινοτικού Συμβουλίου ή στο Δ.Σ. των Αδελφοτήτων.
Στον Κώδικα της Κοινότητας, σε κάθε σελίδα και για πολλά
χρόνια σε όλες τις πράξεις και τις αποφάσεις υπάρχει και η
υπογραφή του.
Ο Γεώργιος Μπλίτας δεν άφησε απογόνους. Γράφοντας το
κείμενο για την οικογένεια Μπλήντα έζησα και μία... έκπληξη.
Η φίλη μου και συνδρομήτρια της εφημερίδας μας κ. Κατερίνα Σταρίδα-Γκότοβου με πληροφόρησε ότι υπάρχει οικογένεια ΜΠΛΥΝΤΑ και στη Σιταριά Πωγωνίου.
Ο τελευταίος απόγονος ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΥΝΤΑΣ είναι μόνιμος κάτοικος των ΗΠΑ. Επισκέπτεται σχεδόν κάθε χρόνο το
χωριό του και αναζητά τις ρίζες του, αφού ξέρει πως η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Σιταριά από κάπου αλλού.
Μάλιστα η κ. Σταρίδα μου έφερε δύο καρτ-ποστάλ. Τις
έστειλε ο Βασίλης Γκότσης (υπαρκτό επίθετο στο Βρυσοχώρι)
στον παππού της τον Αλέξη Σταρίδα.
Η μία είναι από το Κάϊρο. Πληροφορεί τον Αλέξη, ότι περιμένει να 'ρθει στο Κάϊρο και ο Κώστας Μπλύντας .
Η άλλη είναι από την Κέρκυρα και έχει ημερομηνία 22 Ιουλίου 1926. Πληροφορεί τον Αλέξη ότι είχε γράμμα από τον
Κώστα Μπλύντα.
Είναι άσχετοι με το Βρυσοχώρι ο Γκότσης και ο Μπλύντας
ή να είναι από τους ανθρώπους που έφυγαν στην ξενιτιά, δεν
γύρισαν ποτέ στο χωριό και εγκαταστάθηκαν αλλού; Ποιος να
ξέρει!

ΚΩΣΤΑΣ
Δέσποινα Ν. Παντίση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΙΤΑΣ (1849 - 1936)
Μαρία Πασχάλη

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Δημ. Πασχάλης

ΜΙΧΑΛΗΣ (1891 - 1965)
Σταμ. Μπίρη
‘Αννα Κυράτση

ΧΡΥΣΩ
Μιχάλης Σταμάτης

κόρη παντρεμένη με τον
Θανασό Κουνάβο

ΜΑΡΙΑ
Καραλής

τρία κορίτσια
πέθαναν μικρά

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Γιουτίκας Απόστολος

ΚΩΣΤΑΣ
πέθανε 18 χρονών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σχοινιώτης
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Κόχυλας

ΣΟΦΙΑ
Δήμος Γκιζάρης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέμαχος Σισμανίδης

ΑΝΝΑ
Κουρμουλάκης Κώστας
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΧΡΗΣΤΟΣ
πέθανε 3 χρονών
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Νικ. Τσιουμάνης
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ΑπΟ ΤΟ ΤΟπΙΚΟ ΚΑΙ δηΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜβΟΥλΙΟ
Επιμέλεια: ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ και ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΤΟ ΕΤΗΣIO TAKTIKO
ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Η πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου που εκπροσωπεί τη Διαχειριστική Επιτροπή του
Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
Προσκαλεί

παλαιούς και νέους υποτρόφους του Κληροδοτήματος, τους κατοίκους
και φίλους του χωριού
μας στο ετήσιο τακτικό
"Ιερατικό Μνημόσυνο"
υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του ευεργέτη
μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ που θα γίνει την
Κυριακή 7 Αυγούστου
2016 στον Ιερό Ναό
Αγίου Δημητρίου Βρυσοχωρίου.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Τ.Κ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 6-05-2016
Κύριε Δήμαρχε σας ενημερώνω ότι πρέπει να
γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:
1) Να καθαριστεί η δεξαμενή γιατί το νερό
είναι πόσιμο.
2) Να καθαριστούν οι αγροτικοί δρόμοι και
επίσης να καθαριστεί ο δρόμος προς Αγία Τριάδα
(20 Ιουνίου έχει λειτουργία - πανηγύρι).
3) Να οριστεί υπεύθυνος για τον καθαρισμό
στις δημοτικές τουαλέτες.
4) Να κοπούν τα χόρτα του χωριού, γιατί εγκυμονεί κίνδυνος για φίδια και πυρκαγιές.
5) Δύο κολώνες της ΔΕΗ δεν ανάβουνε (έχουν
αλλάξει λάμπες αλλά πάλι δεν ανάβουνε εδώ και
δύο (2) χρόνια).
Η εκπρόσωπος
Κουκουστρίκα Ελένη

ΕΡΓΑ ΠΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

- Από την Περιφέρεια Ηπείρου όλο το χειμώνα μέχρι και σήμερα συνεχίζει να καθαρίζει
την 25η Ε.Ο. από χιόνια - καταπτώσεις κ.λ.π.
- Από το Δήμο μας:
Καθαρίστηκε και έγινε απολύμανση στην κεντρική δεξαμενή πόσιμου νερού του χωριού. Καθαρίστηκαν οι δασικοί οδοί από καταπτώσεις
προς Αγία Τριάδα- Αγιο Γεώργιο - Σιάνιστα - Δοκίμη κ.λ.π..
- Εντός του Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η
κοπή των αγριόχορτων εντός του οικισμού.

ΑπΟ ΤΙΣ δΡΑΣΤηΡΙΟΤηΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥλλΟΓΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 6-7 ΚΑΙ 8 ΜΑΪΟΥ 2016 ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
1. Πουποβίνης Ευθύμιος
2. Πουποβίνη Χαϊδούλα
3. Τάτση Στέλλα
4. Τάτσης Γεώργιος
5. Καραγιαννόπουλος Αθανάσιος
6. Καραγιαννοπούλου Περσεφώνη
7. Καραγιαννόπουλος Νικόλαος
8. Καραγιαννοπούλου Ευανθία
9. Κουνάβου Δέσποινα
10. Σμπόνια Μαρία
11. Σιαμπίρης Απόστολος
12. Τζούμα Μαρία
13. Τζούμα Ελένη
14. Τσουμάνης Αστέριος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και Ορειβατικού Συλλόγου, αποφάσισε
και φέτος να πραγματοποιήσει ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016.
Το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:
- Κυριακή, ώρα 08.00 αναχώρηση από
Γιάννενα (ΑΛΣΟΣ).
- Πρώτη στάση για προσκύνημα στο Μοναστήρι Παναγίας Φανερωμένης στον Κερασώνα Πρέβεζας (Μονάζει η συγχωριανή
μας μοναχή ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ κατά κόσμο
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ)
- Στη συνέχεια επίσκεψη στις πηγές
Αχέροντα (πύλες του Άδη) στη Γλυκή Θεσπρωτίας φαγητό το μεσημέρι.
- Αναχώρηση για Πάργα, απογευματινό
καφέ και επιστροφή μέσω Ηγουμενίτσας
(Εγνατία οδό) για Γιάννενα.
ΤΙΜΗ: Δέκα (10) ευρώ το άτομο.
Δηλώσεις συμμετοχής έως 15 Σεπτεμβρίου στον πρόεδρο του Μ.Ο.Σ. κ. ΕΥΘΥΜΙΟ
ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ. Τηλέφωνα: 26510 64927 και
κιν. 6979322848.

15. Τσουμάνη Σταματία
16. Σίψιας Ευστάθιος
17. Σίψια Δέσποινα
18. Παπαδοπούλου Σταματία
19 Παπαδοπούλου Δήμητρα
20. Κουνάβου Ανδρομάχη
21. Μπούγιας Κωνσταντίνος
22. Νότης Δημοσθένης
23. Νότη Σουλτάνα
24. Τζιμογιάννης Δημήτριος
25. Τζιμογιάννη Χαρίκλεια
26. Μέμος Χρυσόστομος
27 Μέμου Σταματία
28. Παντίσης Ιωάννης

29. Παντίση Μισιέλ
30. Μπλήντα Βαρβάρα
31. Κασσαβέτη Σπυριδούλα
32. Σταλίκας Βασίλειος
33. Σταλίκα Δέσποινα
34. Σταλίκα Ανδρονίκη
35. Σταλίκας Αριστείδης
36. Κουνάβος Ιωάννης
37. Σιαμπίρης Κωνσταντίνος
38. Σιαμπίρης Ελισσάβετ
39. Σιαμπίρης Ιωάννης
40. Μπάρκα Δέσποινα
41. Μπάρκα Αικατερίνη
42. Σιαμπίρη Σταματία

43. Βακάρου Αλκμήνη
44. Καπράντζιου Άννα
45. Δημητράκη Αντωνία
46. Μπάρκας Δημήτριος
47. Ρήμα Χρυσαυγή
48. Δρομπολιανούδη Βασιλική
49. Σγούρου Βασιλική
(φίλη Βρυσοχωρίου)
50. Ντάφη Χαρίκλεια (από Λάϊστα)
51. Ζαμπάκος Γεώργιος
(από Ηλιοχώρι) και
52 .Μουρελά Ευδοξία (νονά Μαρίας Πουποβίνη από Λαμία).

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Ο Μορφωτικός και Ορειβατικός Σύλλογος (Μ.Ο.Σ.) Βρυσοχωρίου,
όπως κάθε χρόνο, και φέτος αποφάσισε την Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 και
ώρα 20.30 ημέρα πανηγύρεως του χωριού και γιορτής σου Συλλόγου
να βραβεύσει τους επιτυχόντες στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2015
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας τους ακόλουθους μαθητές που έχουν καταγωγή από το Βρυσοχώρι.
- ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΡΚΑ του Ηλία και της Δέσποινας για την επιτυχία του στο Οικονομικό Τμήμα του Παν/μίου Ιωαννίνων.
- ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΑΠΤΗ του Λάμπρου και της Γαρυφαλίας (Φιλιώς) στο
Μαθηματικό Τμήμα του Παν/μίου Ιωαννίνων.
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΣΙΩΠΗ του Ευαγγέλου και της Ανδριάνας στο
Παν/μιο Πατρών τμήμα Φυσιοθεραπείας
- ΜΑΡΙΟ - ΘΕΟΔΩΡΟ ΕΞΑΡΧΟΥ του Αθανασίου και της Μαριάνας
στη Δασολογική Σχολή του Παν/μίου Θράκης.
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ του Γεωργίου και της Γεωργίας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λάρισας.
- ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΣΙΑΚΟΥ του Δημητρίου και της Σταυρούλας στο
Τμήμα της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π. Θεσ/νίκης.
- ΘΕΟΦΑΝΗ ΛΟΥΖΗ του Θεοχάρη και της Σταματίας στο Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών των ΤΕΙ Λάρισας.
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να παρευρεθούν στη βράβευσή
τους, και οι γονείς, συγγενείς και φίλοι να μοιραστούν μαζί με τα παιδιά τους τη χαρά και με το χειροκρότημά τους να επιβραβεύσουν για
μία ακόμη φορά την επιτυχία τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Μορφωτικός και Ορειβατικός Σύλλογος Βρυσοχωρίου
Ευχαριστεί

θερμά τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΥΛΩΝΑ για τη δωρεά μιάς
πολύ ωραίας χειροποίητης σε ξύλο αναπαράσταση μιας
Νεράϊδας, και η οποία θα τοποθετηθεί στη θέση πλατείας
Εξάρχου από όπου η αφετηρία για το μονοπάτι προς Νεραϊδόβρυση.Ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ διαμένει στη Δράμα (πρώην
Δήμαρχος του Δήμου Καλαπακίου), έχει καταγωγή από
τη Λάϊστα, στην οποία και διαθέτει σπίτι και πρόεδρος
του Ορειβατικού Συλλόγου. Το Δ.Σ. εύχεται στο φίλο
ΓΙΩΡΓΟ κάθε ατομική και οικογενειακή ευτυχία.
Υ.Γ. Ο αειθαλής φίλος σε κάποιο πανηγύρι της
Λάϊστας (15 Αυγούστου) που έκανε την εμφάνιση ο
χορευτικός μας όμιλος, χόρεψε με τα παιδιά μας με
παραδοσιακή στολή.

4 σελ.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου
Προσκαλεί
τα μέλη του στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Αυγούστου 2016 και
ώρα 19.00 στα Γραφεία του Συλλόγου στο Βρυσοχώρι
με θέματα ημερήσιας διάταξης:
- Απολογισμός δραστηριοτήτων απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου
- Έγκριση πεπραγμένων απερχομένου Διοικητικού
Συμβουλίου
- Συζήτηση - Διατύπωση προτάσεων
- Αρχαιρεσίες για την εκλογή Νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.
Η παρουσία όλων των μελών του Συλλόγου είναι
απαραίτητη για να συζητηθούν ευρύτερα όλα τα θέματα,
να ληφθούν σωστές αποφάσεις και να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την τριετία 2016-2019.

ΤΟ πΑΝηΓΥΡΙ ΤηΣ
ΑΓΙΑΣ πΑΡΑΣΚΕΥηΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και Ορειβατικού Συλλόγου, ανακοινώνει ότι κατόπιν αποφάσεως των μελών του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση
που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Αυγούστου
2014 στα γραφεία του Συλλόγου, αποφασίστηκε ομόφωνα το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής να γιορτάζεται από το 2015 μία (1) ημέρα στις 26 Ιουλίου
κάθε χρόνο. Το πρόγραμμα του πανηγυριού έχει ως
εξής:

Τρίτη 26 Ιουλίου 2016
Το πρωί πανηγυρική θεία λειτουργία στο εξωκλήσι της
Αγίας Παρασκευής και επισκέψεις στα σπίτια του πέρα
μαχαλά. Ώρα 9 μ.μ. έναρξη παραδοσιακού γλεντιού στην
κεντρική πλατεία με την κομπανία του ΠΡΟΚΟΠΗ ΘΕΜΕΛΗ και ΝΙΚΟΥ ΝΟΥΣΗ. Ο χορός ελεύθερος.

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016
Εορτή του Αγίου Παντελεήμονος. Εκκλησιασμός στο
εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής.

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016
Όσοι επιθυμούν ημερήσια εκδρομή στις μαγευτικές
τοποθεσίες της Μαγούλας και της Μπάλτας.
Ο Μ.Ο.Σ. προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους σε
ένα ευρύτερο αντάμωμα στο Βρυσοχώρι για να τονώσουμε το πανηγύρι και να απολαύσουμε γνήσιο και παραδοσιακό γλέντι.
Είναι καιρός να δώσουμε προτεραιότητα στο πανηγύρι και να γίνει σημείο αναφοράς και πόλος έλξεως
για τους απανταχού Βρυσοχωρίτες.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Η ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας
(Αριθ. φύλ. 94 σελ......) είχαμε αναφερθεί με λεπτομέρεια για την έκδοση της Λαχειοφόρου αγοράς του Συλλόγου, για να καλυφθούν τα έξοδα του πανηγυριού της
Αγίας Παρασκευής (26 Ιουλίου) και της γιορτής της
Πίτας (20 Αυγούστ.). Οι λαχνοί κυκλοφορούν και η τιμή
ενός εκάστου είναι δύο (2) ευρώ.
Καταλαβαίνουμε τις οικονομικές δυσκολίες όλων
μας, πλην όμως έχουμε ιερά υποχρέωση να διατηρήσουμε όσο είναι δυνατόν τα ήθη και έθιμα του χωριού
μας που μας κληρονόμησαν οι πρόγονοί μας. Ας βοηθήσουμε όλοι μαζί την προσπάθεια αυτή του Συλλόγου. Ο χορός και στις δύο εκδηλώσεις θα είναι
ελεύθερος.
Όσοι από τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους επιθυμούν να βοηθήσουν στη διάθεση των Λαχνών να επικοινωνήσουν με τα μέλη Δ.Σ. του
Συλλόγου. Όσοι δεν μπορέσουν να διαθέσουν όλους
τους λαχνούς που ζήτησαν, τους αδιάθετους και τα
στελέχη να τα επιστρέψουν έως 10 Αυγούστου καθ'
όσον κλήρωση θα γίνει στις 20 Αυγούστου 2016 στη
"Γιορτή πίτας".
Είμαστε βέβαιοι πως όλοι μας θα ανταποκριθούμε
στο κάλεσμα αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου από την αγάπη για το χωριό μας.

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου
Ανακοινώνει
στους φίλους της πεζοπορίας και της ορειβασίας,
ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες πορείες - αναβάσεις:
- Σάββατο 13 Αυγούστου 2016: Η καθιερωμένη πορεία προς Τσουκαρόσια στο μονοπάτι "ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ", αφιερωμένη στη μνήμη του αδικοχαμένου παλικαριού. Πρόκειται για διαδρομή εύκολη και
προσιτή σε όλες τις ηλικίες. Αξίζει να περπατήσει κανείς το γνώριμο μονοπάτι, και να απολαύσει τη μαγεία
του Βρυσοχωρίτικου τοπίου και της Λάκκας Αώου.
Ώρα αναχώρησης από πλατεία Εξάρχου 08.00
Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016.
Πορεία προς Άγιο Γεώργιο - Ράχη Ζαμάνη και επιστροφή από το μονοπάτι Κοάστας.
Πρόκειται για διαδρομή εύκολη και προσιτή σε
όλες τις ηλικίες.
Αξίζει να περπατήσει κανείς αυτό το μονοπάτι και
να θαυμάσει την Τσουκαρόσια, τη Γκαμήλα, το Σμόλικα, τον ποταμό Αώο και τα χωριά της επαρχίας Κονίτσης (Παλιοσέλι - Πάδες έως Άρματα).
Ώρα αναχώρησης 08.00 από την πλατεία Αγίου Χαραλάμπους.

25η ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου ανακοινώνει ότι η 25η
Γιορτή της πίτας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Αυγούστου 2016 στην Κεντρική Πλατεία του χωριού. Η

"Γιορτή της πίτας" είναι μια σημαντική πολιτιστική εκδήλωση του χωριού μας, με ευρύτερη αποδοχή, αναγνώριση
και απήχηση στην περιοχή των χωριών του Ζαγορίου, της
Λάκκας Αώου και του Νομού γενικότερα.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:
- Από ώρα 5 το απόγευμα θα συγκεντρωθούν οι πίτες
στην αίθουσα του Συλλόγου:
- Ώρα έναρξης της εκδήλωσης 8 μ.μ.
- Χαιρετισμοί
- Απονομή αναμνηστικών δώρων στις γυναίκες που θα
προσφέρουν τις πίτες
- Αναμνηστικές φωτογραφίες - κλήρωση για την τυχερή νοικοκυρά της βραδιάς.
- Χορός γυναικών
- Παραδοσιακό Βρυσοχωρίτικο γλέντι και ο χορός
ελεύθερος.
Οι Βρυσοχωρίτικες νοικοκυρές, στις οποίες είναι αφιερωμένη η "Γιορτή της πίτας" καλούνται και φέτος να αναδείξουν το ζήλο, το μεράκι, και την δεξιοτεχνία που
διαθέτουν, προσφέροντας τις γνωστές νόστιμες και ευωδιαστές Βρυσοχωρίτικες πίτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου
Προσκαλεί

συγχωριανούς και φίλους το Σάββατο 20 Αυγούστου
2016 στο Βρυσοχώρι, για να γευτούν παραδοσιακές Βρυσοχωρίτικες πίτες, να χορέψουν και να γλεντήσουν με την
κομπανία του ΠΡΟΚΟΠΗ ΘΕΜΕΛΗκαι ΝΙΚΟΥ ΝΟΥΣΗ. Ευπρόσδεκτες είναι οι πίτες από νοικοκυρές γειτονικών χωριών και άλλων περιοχών.

ΕΝΟΙΚΙΑΣη ΙδΙΟΚΤηΤΩΝ
ΑΓΡΟΚΤηΜΑΤΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των κατοίκων του χωριού, προχώρησε και φέτος στην ενοικίαση ιδιοτήτων αγροκτημάτων
που χωρίζονται σε δύο ζώνες με τις ακόλουθες προσφορές.
Α. Ενοικίασε την Α' ζώνη (Παναγία κατούνιστα) στους
κτηνοτρόφους Ναστούλη Ελευθέριο από το Κοτσανόπουλο Πρέβεζας και Τριανταφύλλου Γεώργιο από το
Ηλιοχώρι για τη βοσκή αιγοπροβάτων αντί μισθώματος
2.000,00 ευρώ, οι κτηνοτρόφοι εγκαταστάθηκαν στη
ζώνη ενοικιάσεως με τα ποίμνια τους από αρχές Ιουνίου.
Β. Ενοικίασε την Β' ζώνη (Σιάνιστα-Μπάλτα-Αλάκο
κ.λ.π. στον κτηνοτρόφο Ιωάννου Βασίλειο από Κοκινιά
Θεσπρωτίας για τη βοσκή αγελάδων έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 αντί μισθώματος 2.000,00 ευρώ. Ο κτηνοτρόφος εγκαταστάθηκε στη ζώνη ενοικιάσεως από αρχές
Ιουνίου. Το Δ.Σ. παρά την οικονομική κρίση και την έλλειψη κτηνοτρόφων κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια
για να ενοικιάσει τις παραπάνω ζώνες και να εξασφαλίσει
κάποια έσοδα για τις ανάγκες του χωριού. Τα χρήματα
(σύνολο 4.000 ευρώ) θα διατεθούν όπως αποφασίσει η
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και των κατοίκων που
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Αυγούστου 2016
~στο Βρυσοχώρι.

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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ΕπΙΜΕλΕΙΑ:
ΕΥθΥΜΙΟΥ πΟΥπΟβΙΝη
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ βΑΚΑΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Από 1 ΙουΛίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2016

Λόγω πολλών θρησκευτικών εορτών και πανηγύρεων οι εκκλησιαστικές επιτροπές των χωριών Βρυσοχωρίου, Ηλιοχωρίου και Σκαμνελίου, με το ζήλο και την καλή διάθεση του
Ιερέα μας πατέρα ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ συνέταξαν το ακόλουθο πρόγραμμα θείων λειτουργιών, έτσι ώστε και τα τρία χωριά να εξυπηρετηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο.

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Κυριακή 3-7-16 Σκαμνέλι
Σάββατο 9-7-16 Ηλιοχώρι
Κυριακή 10-7-16 Βρυσοχώρι
Σάββατο 16-7-16 Βρυσοχώρι Άγιο Μηνά
Κυριακή 17-7-16 Σκαμνέλι
Τετάρτη 20-7-16 Προφήτη Ηλία Ηλιοχώρι
Κυριακή 24-7-16 Ηλιοχώρι
Τρίτη 26-7-16 Βρυσοχώρι Αγίας Παρασκευής
Τετάρτη 27-7-16 Βρυσοχώρι Αγίου Παντελεήμονα
Σάββατο 30-7-16 Σκαμνέλι
Κυριακή 31-7-16 Σκαμνέλι

Σάββατο 6-8-16 Του Σωτήρος Ηλιοχώρι
Κυριακή 7-8-16 Βρυσοχώρι Μνημόσυνο Ευεργέτη
Σάββατο 13-8-16 Ηλιοχώρι
Κυριακή 14-8-16 Σκαμνέλι
Δευτέρα 15-8-16 Κοινή θεία λειτουργία
Άνω Παναγία Βρυσοχώρι Ηλιοχώρι (Κοιμήσεως της Θεοτόκου)
Κυριακή 21-8-16 Σκαμνέλι
Σάββατο 27-8-16 Βρυσοχώρι Άγιο Τρύφωνα
Κυριακή 28-8-16 Ηλιοχώρι

"ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΣ"
Επιμέλεια Γ. Κ. Βακάρος

Από την Λυχνία Νικοπόλεως
Το βάπτισμα ονομάζεται φώτισμα και ο βαπτιζόμενος φωτιζόμενος. Για την εκκλησία
φωτισμένος άνθρωπος δεν είναι ο έξυπνος,
ο διαβασμένος ή ο σπουδαγμένος, αλλά
αυτός που βλέπει το φως του Χριστού. Αυτός
που θεωρεί το φως του Χριστού σαν το μόνο
αληθινό φως που μ' αυτό φωτίζει ολόκληρη
τη ζωή του.
Ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος Γκαίτε
λέει ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι αυτό
που φαίνεται πιο εύκολο: Το να ανοίξεις τα
μάτια σου στο φως που είναι μπροστά σου.
Μερικές φορές κλείνουμε τα μάτια μας στο
φως του Χριστού, δεν το αγαπάμε, δεν το
αναζητούμε, γιατί μας φαίνεται πιο βολικό το
σκοτάδι και το φως ενοχλητικό.
Σκοτάδι είναι τα πάθη μας, οι αδυναμίες
μας, οι κακίες μας. Αυτά δεν τα απαρνούμαστε τόσο εύκολα! Και βέβαια, φως του Χριστού είναι ο λόγος του, δηλαδή οι εντολές
του.
Πώς φωτίζεται, λοιπόν, ο άνθρωπος;
Ανοίγοντας τα μάτια του στο φως του Χριστού!
Στην πράξη πώς γίνεται αυτό;
Αν στην διάρκεια της ημέρας, δεν βρεις
χρόνο να σταθείς μπροστά στην εικόνα του
Χριστού για να προσευχηθείς ή για να ανοίξεις βιβλίο που έχει λόγο Χριστού, τότε πώς
θα μπει το φως του Χριστού στην καρδιά
σου;
Αν το μοναδικό "πνευματικό" φως που αντικρύζουμε προέρχεται από τον οχετό των
μέσων μαζικής ενημέρωσης (χωρίς τα αναγκαία πνευματικά φίλτρα), πώς να προκό-

ψουμε ως άνθρωποι και ως χριστιανοί;
Ένας νεαρός οδηγώντας το αυτοκίνητό του,
σταμάτησε και πήρε από την στάση ενός λεωφορείου έναν ιερέα που περίμενε. Όταν
τον άφησε λίγο πιο κάτω, που ήταν ο προορισμός του, άνοιξε ο ιερέας την τσάντα του
και ευχαριστώντας τον, του πρόσφερε δύο
βιβλιαράκια. Αλλά εκείνος αρνήθηκε να τα
πάρει, λέγοντας ότι δεν διαβάζει τέτοια βιβλία. Εξωτερικά, άνθρωπος καλλιεργημένος, κανονικός, ευγενικός.
Όμως η πόρτα της καρδιάς του ήταν κλειστή για το φως του Χριστού. Είσοδος του
φωτός αυτού σημαίνει πρόσκληση για αλλαγή ζωής. Όχι και τόσο ευχάριστο πράγμα,
σε πολλές περιπτώσεις!
Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να μας δείξει ποια είναι η αληθινή ανθρωπιά. Ανθρωπιά, που δεν έχει σχέση με τον Χριστό, δεν
είναι ανθρωπιά. Μπορεί να είναι μια βιτρίνα
ανθρωπιάς αλλ' όχι η αληθινή.
Κριτήριο ανθρωπιάς είναι βέβαια οι εντολές του Ευαγγελίου που απαιτούν δουλειά,
κόπο, "λάντζα"! Όταν ένα παράθυρο είναι
κλειστό, δεν βλέπουμε ούτε την σκόνη, ούτε
την ακαταστασία που υπάρχει σ' ένα δωμάτιο. Και όταν ο άνθρωπος βαριέται ν' ανοίξει
το παράθυρο για να μην πάρει σκούπα στο
χέρι, ο άνθρωπος αυτός είναι μάλλον άμυαλος! Κάπως έτσι είναι και η καρδιά μας!
Φωτισμένος είναι ο άνθρωπος εκείνος που
κάνει την παλικαριά, ν' ανοίξει διάπλατα τα
ψυχικά του μάτια στο φως του ΧΡΙΣΤΟΥ. Και
με αυτό οδηγό να διορθώσει την πορεία της
ΖΩΗΣ του.

Παπάς βαρεί τα σήμαντρα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Σάββατο 3-9-16
Βρυσοχώρι Άγιο Γεώργιο
Κυριακή 4-9-16 Ηλιοχώρι
Πέμπτη 8-9-16 Σκαμνέλι
Κυριακή 11-9-16
Βρυσοχώρι Άγιο Αθανάσιο
Τετάρτη 14-9-16 Ηλιοχώρι
Κυριακή 18-9-16 Σκαμνέλι
Κυριακή 25-9-16 Ηλιοχώρι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Όσοι χωριανοί μας ή φίλοι του χωριού μας θέλουν να βοηθήσουν οικονομικά για την αναστήλωση του Αγίου Χαραλάμπους και θέλουν τραπεζική απόδειξη για φορολογική χρήση, ο
αριθμός τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδας είναι:
Αριθ. Λογ/σμού 359/001102-93
IBAN Λογ/σμού GR 3701103590000035900110293
Δικαιούχος: Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Μετά την αγωνία όλων μας την προηγούμενη μέρα, που ο καιρός έκανε τα παιχνίδια του (συννεφιά - λίγες ψιχάλες) την Δευτέρα 20-6-16 του Αγίου Πνεύματος θαυμάσια μέρα και μετά
από δύο (2) χρόνια (τα προηγούμενα άστατος καιρός) θεία λειτουργία στο Μοναστήρι της Αγίας
Τριάδος. Σκαπτικά μηχανήματα της Περιφέρειας και του Δήμου, καθάρισαν τον δασόδρομο από
κατολισθήσεις κ.λ.π. Ο ΚΩΣΤΑΣ και ο ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, διευθέτησαν τους εξωτερικούς χώρους
από αγριόχορτα κ.λ.π. και η Εκκλησιαστική Επιτροπή το εσωτερικό του Μοναστηριού και όλα
έτοιμα για τη θεία λειτουργία. Τζιπ και αγροτικά οχήματα ξεκίνησαν για το ευλαβικό προσκύνημα. Μια διαδρομή περίπου δώδεκα (12) χιλιομέτρων μέσα σε παρθένο δάσος περνώντας
διαδοχικά ποταμάκια φτάνουν στη φανταστική τοποθεσία (στη Γκρόνιτσα) στο μικρό εκκλησάκι
της Αγίας Τριάδος, ότι έχει απομείνει από το άλλοτε μεγάλο Μοναστήρι με τους καλόγερους, τα
κελιά, τα χωράφια και τα ζώα. Ο Ιερέας μας πατήρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ και Ιεροψάλτη τον
ΓΙΩΡΓΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ τέλεσε την θεία λειτουργία και στον υπαίθριο χώρο τη Μικρή Παράκληση, την αρτοκλασία υπέρ υγείας της οικογένειας ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΤΣΟΥΜΑΝΗ, και κέρασμα
από την Εκκλησιαστική Επιτροπή το καθιερωμένο λουκούμι, ούζο και παγωμένο νερό από το
ρέμα της Αγίας Τριάδος. Η ευωδιά από τους μεζέδες του ΚΩΣΤΑ μας άνοιξε την όρεξη και κάτω
από πανύψηλα δένδρα ένα υπέροχο υπαίθριο γεύμα με κρασί, μπύρα, αστεία και συζητήσεις.
Τις απογευματινές ώρες άρχισε η επιστροφή στο χωριό με την ευχή όλων η Χάρη της Αγίας
και του χρόνου να είμαστε εκεί με παραδοσιακή κομπανία, όπως εδώ και εκατό (100) χρόνια
το έθιμο ορίζει. Καταμετρήθηκαν πάνω από ενενήντα (90) άτομα. Μας τίμησε με την παρουσία
του ο Δήμαρχός μας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ.
Μεταξύ των προσκυνητάς ξεχωρίσαμε από μακριά την οικογένεια του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΤΣΗ από
το Ελεύθερο Κονίτσης, την οικογένεια του ΠΑΝΤΕΛΗ ΦΑΚΑ από τα Κουφάλια Θεσ/νίκης.
(κουμπάροι της Θεοδώρας και του Τάσου Τσιομίδη και τακτικοί επισκέπτες του χωριού μας).
Τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΠΑΡΚΑ (ενενήντα (90) ετών) με την κόρη του Βίκυ από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Εάν κάποιοι μας διαφεύγουν ζητάμε ταπεινά συγνώμη.
Η χάρη της Αγίας να μας ευλογεί, και σε αυτούς που διαχρονικά προσφέρανε, στο Μοναστήρι
ο Θεός να τους χαρίζει "Αιώνια ανάπαυση".

Στην παράκληση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Μεσημεριανό γεύμα

6

Απρίλιος - Μάιος- Ιούνιος 2016

σελ.

SUDOKU

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

δΙΑΦΟΡΑ θΕΜΑΤΑ
ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ

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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Λύση στη σελ. 10

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΣΚΥΛΟΣ

Μπαίνει ένας άνθρωπος σε ένα μικρό μαγαζάκι, και διαβάζει μια ταμπέλα:
"ΠΡΟΣΟΧΗ" Επικίνδυνος σκύλος!!!

Ο πελάτης καθώς προχωράει βλέπει ένα γέρικο σκυλί να ξαπλώνει νωχελικά στο πάτωμα.
"Καλά, αυτό είναι το επικίνδυνο σκυλί;" ρωτάει τον
καταστηματάρχη προσπαθώντας να κρύψει το
γέλιο του. "Ναι" λέει αυτός. "Εμένα πάντως δεν
μου φαίνεται επικίνδυνο". "Κοίτα φίλε, τουλάχιστον τώρα που έβαλα την ταμπέλα κανένας δεν
σκοντάφτει πάνω του.".

Βιολιστής: Ο άνθρωπος που είναι πάντα βυθισμένος στη μουσική μέχρι το λαιμό.
Διασκέδαση: Η τέχνη να κουράζεσαι τις ώρες της
ανάπαυσης.
Είδος πολυτελείας: Είδος πρώτης ανάγκης συν
τους φόρους.
Κληρονομικότητα: Η αρχή στην οποία πιστεύουν
οι πατεράδες, όταν γεννήσουν έξυπνα παιδιά.
Μαντήλι: Είναι ένα κομμάτι ύφασμα που μας χρησιμεύει για να σκουπίζουμε τις σκόνες από τα παπούτσια
μας. Μερικοί όμως ανάγωγοι το χρησιμοποιούν για να
σκουπίζουν και τη μύτη τους.
Μύτη: Μέρος στο οποίο στηρίζουμε τα γυαλιά μας.
Όνειρο: Ο κινηματογράφος αυτών που κοιμούνται.
Πολυλογάς: Ο άνθρωπος που όταν τον ρωτήσεις
τι ώρα είναι, αναλαμβάνει να σου εξηγήσει πως κατασκευάζεται το ρολόϊ.
Σκαντζόχοιρος: Το αγαπημένο ζώο των φακίρηδων.
Το σπίτι των ονείρων σου: Ένα σπίτι που στην
πραγματικότητα κοστίζει τα διπλάσια απ' ότι ονειρεύτηκες.
Συνάχι: Θύελλα στα ρουθούνια.
Φίλοι: Δύο άνθρωποι τσακωμένοι με το ίδιο πρόσωπο.
Συνώνυμο: Είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε στη
θέση μιας άλλης, όταν δεν ξέρουμε την ορθογραφία της
πρώτης λέξης.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΓΡΙΦΟΥΣ
(Μπορείς να το βρεις;)

1. Ποιό είναι το καλύτερο και φθηνότερο φως;
2. Ποιό είναι το πιο πολύτιμο ψάρι;
3. Σε ποιόν άνθρωπο βγάζουν όλοι το καπέλο
τους;
4. Τί κάνει μια κότα όταν στέκεται στο ένα πόδι
της;
5. Ποιό μπορεί να τρέχει πιο γρήγορα, το κρύο ή
η ζέστη;
6. Αν ένα παιδί πέσει στο νερό, τι είναι το πρώτο
πράγμα που θα κάνει;
7. Τί χτυπά κανείς μόνο όταν είναι καλό;
8. Τί βρίσκεται στη μέση της Σπάρτης;

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ.10

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ.10

1. Είναι ένα σπιτάκι που ούτε πόρτα έχει ούτε και
παραθυράκι κι ο νοικοκύρης του μπαίνει και βγαίνει.
2. Τι είναι εκείνο που γεννιέται στα λουλούδια και
πεθαίνει στην εκκλησία;
3. Κοντός χοντρός καλόγερος με πολλά ράσα τυλιγμένος.
4. Ανεβαίνει, κατεβαίνει το ζωνάρι λύνει δένει.
5. Ένα τραγί, μικρό τραγί, με δώδεκα τομάρια.
6. Γύρω-γύρω γυαλιστερό κι από μέσα μαλακό.

Η προίκα
ήταν καλή

Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

Ο γιος ενός πλούσιου πηγαίνει στην Αμερική
για διακοπές και μετά από λίγες μέρες στέλνει
το παρακάτω τηλεγράφημα στον πατέρα του:
"Γνώρισα μια όμορφη κοπέλα και θέλω να
την παντρευτώ. Η υποψήφια γυναίκα μου έχει
προίκα πεντακόσιες χιλιάδες. Συμφωνείς να
παντρευτούμε;"
Τότε ο πατέρας απαντάει:
- Δραχμές ή δολάρια;
Ο γιος απαντάει:
- Πεντακόσιες χιλιάδες δολάρια βέβαια.
- Με τις ευχές μου, απάντησε χαρούμενος ο
πατέρας.

Θέλει κι αυτός
να ζήσει!!!

"Όταν είμαι άρρωστος πηγαίνω στο γιατρό.
Πληρώνω πρόθυμα την αμοιβή του. Στο κάτωκάτω της γραφής πρέπει να ζήσουν και οι γιατροί.
Ο γιατρός, μου γράφει μια συνταγή και την
πάω στο φαρμακοποιό.
Πληρώνω πρόθυμα την αξία του φαρμάκου.
Πρέπει να ζήσουν και οι φαρμακοποιοί.
Έπειτα πηγαίνω σπίτι και χύνω το φάρμακο στο
νεροχύτη. Γιατί κι εγώ πρέπει να ζήσω".

Συναγωνισμός
αφέλειας

Δύο μπαμπάδες συζητούν για τα παιδιά τους.
- Δε ξέρεις τι χαζός που είναι ο γιός μου, λέει
ο πρώτος. Είναι κάτι το απίστευτο.
- Μπα, ο δικός μου είναι χειρότερος.
- Μωρέ χειρότερος από τον δικό μου δεν
υπάρχει και θα στο αποδείξω αμέσως.
Γιάννη, έλα εδώ αμέσως.
Ο Γιαννάκης πλησιάζει.
- Πάρε εκατό δραχμές και πήγαινε να μου
αγοράσεις ένα ψυγείο... Κοίταξέ τον, πάει...
- Έλα τώρα εσύ να δεις πόσο κουτός είναι ο
δικός μου γιος, λέει ο άλλος ο πατέρας.
Νίκο, έλα εδώ.
- Αμέσως πατέρα.
- Πήγαινε στο καφενείο να δεις αν είμαι μέσα
και έλα γρήγορα να μου πεις. Κοίταξε τον χαζό...
πάει.
Οι δύο πιτσιρίκοι σε λίγο συναντιώνται στο
δρόμο.
Λέει ο πρώτος:
- Ο πατέρας μου δεν έχει μυαλό; Μου 'δωσε
εκατό δραχμές να του αγοράσω ένα ψυγείο
χωρίς να μου πει ποια μάρκα προτιμάει.
- Αμ, ο δικός μου, απαντάει ο άλλος, είναι
χειρότερος. Με στέλνει στο καφενείο να δω αν
είναι εκεί, λες και δεν μπορούσε να τηλεφωνήσει...

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Γιώργος Σιαμπίρης

ΚΩΣΤΑΣ
Δέσποινα Βακάρου
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Χάϊδω Βακάρου

ΜΙΧΑΛΗΣ
Σταματία Σιάννου

ΓΙΑΝΝΗΣ
Δέσποινα Καραγιαννοπούλου

ΧΡΥΣΩ
Γεώργιος Πουποβίνης
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Χρήστος Μπίκας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΛΗΝΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΗΔΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΕΚΗ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΛΗΝΤΑΣ
(1888-1955)
Αναστασία Τράμμα
Χρύσω Τσιουμάνη

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΛΗΝΤΑΣ
(1890 - ...)

ΖΗΣΗΣ
Βαρβάρα Δάγκου

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΧΡΥΣΑ
Βασίλης Δράκος

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Γεράσιμος Μισαϊλίδης

Χάϊδω Λιάκου

ΖΩΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΖΗΣΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ
Χρυσ. Μπιζάκη

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Δημ. Γκόγκος
Χρήστος Ζουμπούλης
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Βασιλική Καπράντζιου
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Σταματία Μπίρη

Ο Στέργιος Γ. Μπλήντας και η σύζυγός
του Χρύσω Τσιουμάνη - Μπλήντα.

Ο Κώστας Γεωργ.
Μπλήντας ..........

Ο Γεώργιος Μιχ. Μπλίτας με τη σύζυγό του
Μαρία Πασχάλη. Βρυσοχώρι 1930.

Η Χρύσω Κων. Μπλίτα
με την εγγονή της
Ματούλα Ν. Τσιουμάνη.
Βρυσοχώρι 1939.

8 σελ.
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Κ

υριακή των Βαΐων
είσοδος του Χριστού
στα Ιεροσόλυμα και
μπαίνουμε στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας του μαρτυρίου και των Παθών.
Το απόγευμα της Μ. Δευτέρας, Μ. Τρίτης και Μ. Τετάρτης, τα παιδιά του χωριού στο
προαύλιο του Αγίου Αθανασίου χτυπώντας πένθιμα την
καμπάνα πραγματοποίησαν και
φέτος το μοναδικό έθιμο στον
κόσμο το "ΘΕΣΚΟΥΡΕ". Σε ειδικό βιβλίο είναι γραμμένα τα
ονόματα των αρρένων του χωριού που έφυγαν για το αιώνιο
ταξίδι. Ένα απλό μνημόσυνο στη
μνήμη τους (πως και γιατί αναφέρονται μόνον οι άρρενες, και
γενικά για το έθιμο, έχουν γραφεί αναλυτικά στο υπ' αριθ. 82
φύλλο της εφημερίδας μας).
Τη Μ. Πέμπτη τα παιδιά με
το καλαθάκι από σπίτι σε σπίτι,
αναφωνώντας στην αυλή το
ΘΕΣΚΟΥΡΕ "θεός συγχωρέσει"
μαζεύουν άσπρα αυγά, και φιλοδωρήματα για τον κόπο τους.
Η χαρά και η αγωνία τους στη
μοιρασιά δεν περιγράφεται.
Το απόγευμα ξετυλίγεται το
"θείο Δράμα". Τα δώδεκα
Ευαγγέλια, η Σταύρωση. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, στέφανον εξ ακανθών κ.λ.π., και
ρίγη συγκινήσεως από τους πιστούς. Το πρωί της Μ. Παρασκευής οι κυρίες και οι
κοπέλες του χωριού με ευλάβεια στολίζουν τον επιτάφιο και
στις 11.00 ώρα η αποκαθήλωση
του εσταυρωμένου.
Το απόγευμα πένθιμος ο
χτύπος της καμπάνας, η ακολουθία του επιταφίου με τα καταλυτικά εγκώμια "Η Ζωή εν
τάφω, Άξιον εστί, Αι γεννεαί
πάσαι κ.λ.π.). Ακολουθεί η περιφορά του επιταφίου τα παιδιά
με ειδική στολή τα εξαπτέρυγα
και το μεγάλο λάβαρο με τη
σταύρωση.
Το Μ. Σάββατο θεία λειτουργία, θεία κοινωνία και προετοιμασία για την Κυριακή
(καθαριότητες, σουβλίσματα
κ.λ.π.) Στις 22.00 ώρα του Μ.
Σαββάτου οι τρεις καμπάνες
χαρμόσυνα καλούν τους πιστούς στην Ανάσταση.
Τα φώτα σβήνουν και στην
ωραία πύλη το "Δεύτερ λάβετε φως". Μικροί και μεγάλοι
προσπαθούν πρώτοι να πάρουν
το Άγιο Φως. Στο προαύλιο της
εκκλησίας το Ευαγγέλιο και ο
πατήρ ΙΩΑΝΝΗΣ ψάλλει το
"ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ".
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πΑΣΧΑ ΣΤΟ
Ομοβροντία πυροβολισμών,
και πυροτεχνήματα γεμίζουν
τον ουρανό. Αντίλαλος στα
βουνά και τα λαγκάδια αναγγέλλουν και αυτά το χαρμόσυνο
μήνυμα.
Χαρούμενα πρόσωπα. Ανταλλαγή ευχών. Μετά το θείο
δράμα "η Ανάσταση". Η ζωή νίκησε το θάνατο. Αναχώρηση
για τα σπίτια, το τσούγκρισμα
των αυγών και τη ζεστή μαγειρίτσα. Οι μικροί λιλιπούτειοι
ποιος θα σπάσει τα περισσότερα
αυγά, και ο ιερέας μας συνεχίζει
για τα υπόλοιπα χωριά (Ηλιοχώρι - Σκαμνέλι).
Την Κυριακή το πρωί βουβή
η ατμόσφαιρα στο χωριό. Καθόλου μουσικές, λίγα ψητά, λίγα
κοκορέτσια. Γνωστοί οι λόγοι
σε όλους μας.
Θλιμμένες και χαρούμενες
οι μέρες του Πάσχα. Αναλογίζεσαι και μετράς τους απόντες
που έφυγαν για πάντα στο αιώνιο ταξίδι, τους απόντες που
για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν
να έρθουν, μετράς και τους παρόντες περίπου εκατόν είκοσι
(120) ψυχές.
Πέραν των συγχωριανών,
φιλοξενήθηκαν στο χωριό.
- Από την Αλεξάνδρεια
Ημαθίας η οικογένεια του
Νίκου Οικονομόπουλου με την
κόρη του Κατερίνα, το σύζυγό
της Θεόδωρο και τα παιδιά τους
Σοφία - Νικολέτα και Στράτο.
- Την οικογένεια της Χαϊδούλας Πασχάλη του Αντω., το
σύζυγό της Αργύρη και τα παιδιά τους Γεώργιο και Μαριάνθη.
- Την οικογένεια του Αναστασίου Καρανάσιου (ανηψιός
της Αγγελικής Τσουμάνη) με τη
σύζυγό του Σωτηρία και τα παιδιά τους Δημήτριο και Κωνσταντίνο.
- Την Ασπασούλα Καρπούζα
- Τράντη με το σύζυγό της Αντώνιο και τον κουνιάδο της με
τη σύζυγό του.
- Από το Βόλο η οικογένεια
του Δημητρίου Κρατηρά (ορειβάτες).
- Από τα Μέγαρα τον Γιάννη
Στεργίου με τη σύζυγό του και
τα παιδιά τους Ανδρέα και
Μάριο φιλοι του Γιάννη Νότη
Για την Ιστορία να αναφέρουμε:
- Τα παιδιά που συμμετείχαν
στο "ΘΕΣΚΟΥΡΕ", τα αδέλφια
Θωμά - Γιάννη και Κατερίνα
Πεπόνη, τα αδέλφια Σοφία και
Δημήτριο Πρόϊο και η εξαδέλφη τους Χρύσα Ντάκου,

Τα παιδιά στο Θέσκουρε

Οι κυρίες που στολίσανε τον Επιτάφιο

Η περιφορά του Επιταφίου

που για το "ΘΕΣΚΟΥΡΕ" και
μόνον ήρθαν για τρεις ημέρες
από την Αλεξάνδρεια. Ήθελαν
να γνωρίσουν το έθιμο και η
αγάπη τους για το χωριό. Εύγε
τους και ας τους μιμηθούν και
άλλα παιδιά. Την Αλκμήνη Βακάρου, την Ζωή Δράκου και
τον Ζήση Μισαηλίδη και την
Εβελίνα Γκόγκου.
- Τις γυναίκες στο ξενύχτι

του Εσταυρωμένου: Ευανθία δυνατή ανθρώπινη προσπάθεια
Καραγιαννοπούλου, Σουλτάνα και εξυπηρετεί και τα τρία
Νότη και Άννα Δημητράκη.
χωριά.
- Τις γυναίκες και κοπέλες
Τέλος να ευχαριστήσουμε
που συμμετείχαν στο στόλισμα τους ιεροψάλτες Γεώργιο
του επιταφίου (λόγω πολλών Τριανταφύλλου και τους κ. Χαονομάτων εμφανίζονται στη ράλαμπο και Σωτήρη Νόνα.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
φωτογραφία).
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
- Να ευχαριστήσουμε τον
Και του χρόνου
Ιερέα μας πατέρα ΙΩΑΝΝΗ ΛΕπερισσότεροι
ΟΝΤΑΡΗ που καταβάλλει κάθε

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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βΡΥΣΟΧΩΡΙ

Στο ψητό του Ζήση Μπλήντα

9

σελ.

Στο ψητό στην οικία Μπάρκα

Στο ψητό του Ευάγγελου Σιαμπίρη
Το κοκορέτσι
του Ευθύμιου
Πουποβίνη

Το αρνί καταναλώθηκε. Αναμνηστική
στην οικία Αστερίου Τσουμάνη

Το κοκορέτσι και το ψητό στο ταψί. Οικία
Μαριάνθης Καραγιαννοπούλου

Τα κοκορέτσια εν δράση Αριάδνη Μπίρη
και Αναστασίου Γεωρ. Τσιομίδη

Στο σπίτι των αδερφών Σιαμπίρη

Τα ψητά Δημοσθένη και Ιωάννη Νότη

10 σελ.
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δΙΑΦΟΡΑ θΕΜΑΤΑ

SUDOKU

ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ

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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Λύση της σελίδας 6

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

Λύση της σελ.6

1. Κουκούλι
2. Κερί
3. Κρεμμύδι

4. Κουβάς
5. Κρεμμύδι
6. Κάστανο

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΡΙΦΟΥΣ

Λύση της σελ.6

1. Το φως της ημέρας
2. Το χρυσόψαρο
3. Στον Κουρέα
4. Σηκώνει το άλλο

5. Η ζέστη
6. Θα γίνει μούσκεμα
7. Το φρέσκο αυγό
8. Το γράμμα "Ρ"

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ
Παρατηρούμε δυστυχώς στους δύσκολους καιρούς που ζούμε
ότι, εκτός των άλλων, έχουμε σοβαρό έλλειμμα και στη σωφροσύνη,
της οποίας την έννοιας θα προσπαθήσουμε με αδρές γραμμές να
αναλύσουμε ως ακολούθως:
Σωφροσύνη: είναι η ικανότητα του ατόμου να καθορίζει κάθε
φορά εκείνο που πρέπει να πράξει με βάση την σκέψη και τις ηθικές
αρχές. Έτσι αποφεύγονται ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν
βιαστικά και κάτω από την πίεση επιθυμιών και παρορμήσεων.
Όπως γίνεται φανερό η σωφροσύνη είναι μια κατάσταση αυτοκυριαρχίας και έχει αναφερθεί μάλιστα ότι ως αρετή είναι η μητέρα
όλων των αρετών.

Πραγματικά οποιαδήποτε αρετή χωρίς σωφροσύνη μπορεί να
καταλήξει στην υπερβολή ή στο παράλογο.
Για παράδειγμα ο στρατιώτης με την παράτολμη ανδρεία μπορεί
να βάλει τη ζωή του σε κίνδυνο χωρίς όφελος, αφού μια τέτοια ενέργεια δεν χαρακτηρίζεται ποτέ ως πράξη αυτοθυσίας.
Η ασύνετη ελπίδα εύκολα αποδεικνύεται ουτοπία, ενώ η απονομή του δικαίου χωρίς σωφροσύνη μπορεί να αποδειχτεί αδικία.
Διακριτικό γνώρισμα του σώφρονα ανθρώπου είναι η ορθοφροσύνη. Σε κάθε ενέργειά του η σκέψη προηγείται της απόφασης και
η απόφαση της εκτέλεσης.
Για αυτό και τα άτομα που η σκέψη τους ακολουθεί την απόφαση
ή ακόμη χειρότερα την εκτέλεση χαρακτηρίζονται ορθώς ως επιπόλαια.
Ο Σώφρονας είναι εγκρατής, φρόνιμος και νηφάλιος. Είναι ο
άνθρωπος εκείνος που δεν αφήνει ποτέ τον εαυτό του να παρασυρθεί από τις εντυπώσεις της στιγμής.

Η σωφροσύνη είναι σπουδαιότατη αρετή για τη σωστή συμπεριφορά καθενός, ιδιαίτερη όμως σημασία αποκτά όταν αποτελεί
γνώρισμα του χαρακτήρα κάθε ηγέτη. Οι αποφάσεις ή οι διαταγές
που προέρχονται από ορθή σκέψη κατά κανόνα εκτελούνται και μαζί
με την ωφέλεια που φέρνουν, αυξάνουν οπωσδήποτε και το γόητρο
του ηγέτη. Οι επιπόλαιες αποφάσεις συνήθως ακυρώνονται ή αναστέλλονται συνεπιφέροντας όπως είναι φυσικό και τις ευνόητες ζημιές.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ
Επιμέλεια Γ. Κ. Βακάρου
1) Όταν κάποιος είναι μεθυσμένος, τότε φανερώνει την ποιότητα του
χαρακτήρα του. (Πλούταρχος)
2) Να ομιλείς και να εκφέρεις γνώμη για κάτι, μόνον όταν αυτό το γνωρίζεις καλά (Αρχαίο ρητό)
3) Είναι επικίνδυνο να δώσεις μαχαίρι σε μανιακό άνθρωπο, καθώς
και δύναμη και εξουσία σε μοχθηρό άνθρωπο (Αντισθένης)
4) Οι γέροντες οφείλουν να έχουν σοβαρότητα στην όψη, γλυκύτητα
στους λόγους και φρόνηση στην καρδιά (Αρχαίο ρητό)
5) Οι πόλεις δεν διοικούνται σωστά με τους νόμους, αλλά με την ηθική
συμπεριφορά των πολιτών (Ισοκράτης)
6) Λένε, πως άξιος άρχοντας είναι όποιος κάνει μεγάλη μία μικρή χώρα.
Εγώ όμως λέω πως ακόμα σημαντικότερο είναι αν κατορθώσει να κάνει
σπουδαία μία φαύλη πολιτεία (Μ. Φώτιος)
7) Οι νέοι να έχουν απλότητα στην καρδιά, μέτρο στα λόγια και αιδώ
στην όψη (Αρχ. ρητό)
8) Να ασκείς το σώμα σου και να γυμνάζεσαι, όχι για να αποκτήσεις
δύναμη αλλά για να είσαι υγιής (Αρχ. ρητό)
9) Οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν ευτυχισμένοι, είναι ανάγκη πολύ
να κοπιάσουν (Σοφοκλής).
10) Όποιος προσέχει το στόμα και τη γλώσσα του ώστε να λέει τα πρέποντα, γλυτώνει την ψυχή του από πολλές στενοχώριες; (παροιμ. Κα
23)
11) Οι συνετοί συζητούν. Οι μωροί και επιπόλαιοι αποφασίζουν αμέσως.
12) Να ελέγχεις όσους σε πολεμούν με την δύναμη της αρετής και όχι
με την πιθανολογία των λόγων σου.
13) Με τη μελέτη βλέπεις σαν σε καθρέφτη τα λάθη σου. Με την πολλή
μελέτη και την άσκηση, η βία και η αγριότητα των παθών εξασθενεί.
(Δίδυμος ο τυφλός)
14) Για την ευσέβεια και να ομιλείς και να μαθαίνεις (Αρχ. ρητό)
15) Δει θεούς μεν σέβεσθαι, γονέας δε τιμάν, πρεσβυτέρους δε αιδείσθαι, νόμους πειθαρχείν, άρχουσιν υπείκειν, φίλους αγαπάν, προς γυναίκας σωφρονείν... (Πλούταρχος).
16) Το "ευ ζην" σημαίνει να ζει κανείς με τους άλλους συνανθρώπους
του με φιλία και αγάπη, με σύνεση και φρόνηση και με δικαιοσύνη
(Πλούταρχος).
17) Ο άνθρωπος οφείλει να επιδιώκει όχι να φαίνεται καλός, αλλά να
είναι πράγματι καλός και στο σπίτι του και στην κοινωνία (Πλάτων).

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ

Του ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ

Ο παπα-Απόστολος ΒΑΣΔΕΚΗΣ ήταν καλός ιερωμένος και θρησκευτικός λειτουργός και ψάλτης.
Εκείνη την εποχή του μεσοπολέμου (1922-1940) οι
παπάδες στηρίζονταν στα "ΤΥΧΕΡΑ", για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Στις πέντε λοιπόν του Γενάρη,
έχοντας βοηθό το Γιώργη το Βρυσοχωρίτη, που δεν
είχε ο καημένος ευστροφία πνεύματος, βγήκαν στο
χωριό που λειτουργούσε, για τον Αγιασμό στα σπίτια.
Σε ένα πλουσιόσπιτο είδε ο παπάς στο "μπασίδι" δηλ.
στο σημερινό χωλ (ήταν αταβάνωτο), πολλές πλεξίδες
από κρεμμύδια, φρούτα και μπόλικο παστουρμά να
κρέμονται απ' τα ξύλινα δοκάρια της οροφής.
Αρχίζει ο παπά-Τόλης τον Αγιασμό:
- Σώσον Κύριε τον λαόν σου!..
Κάτι του έδωσε ο νοικοκύρης, αλλά του παπά του
"γιάλισαν" τα κρεμασμένα και βλέποντας το Γιώργη να
κοιτάει απαθής και νωχελικά τον πρόντιξε στα βλάχικα:
- Τσί σέτζσ ασί λάϊ πάρου πάσσαλος από κέδρολλιά
νίστεντι σπιντζουράτε!
- Τί κάθεσαι έτσι ορέ αλαφρόμυαλε Γιώργη, πάρε
κάτι απ' τα κρεμασμένα!...

•••

Στο μεγάλο κήπο Βορειοδυτικά της οικίας ΚΟΥΝΑΒΟΥ στο πέρα μαχαλά εκείνο το καλοκαίρι του 1961 ή
'62, ο Αριστείδης ΚΟΥΝΑΒΟΣ είχει βάλει καλαμπόκια.
Δύο μικρά παιδιά τότε, ο Ευθύμιος ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ και
ο Κων/νος Νικολάου ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ πήγαν εκεί για να
"κλέψουν" ρόκες να τις ψήσουν.
Τους αντιλήφθηκε όμως η σύζυγος του Αριστείδη η
Σταματία, που ήταν στη γέφυρα του Μύλου του "ΓΚΑΡΑΝΗ" και τότε η πλαγιά της "ΤΣΕΛΑΣ" ήταν γυμνή από
δένδρα, φώναξε και τον Αγροφύλακα τον Τζιότζιο και
πήγαν στον κήπο.
Ο Θύμιος μαθημένος απ' τα κατατόπια του χωριού,
ρίχνει το σακούλι με τις ρόκες στον ώμο του πηδάει το
φράκτη, φεύγει προς την οικία ΣΙΑΝΝΟΥ και χάνεται.
Ο Κώστας όμως άμαθος από το Βρυσοχώρι (με την οικογένειά του ζούσαν στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας) τριγυρνούσε στις καλαμποκιές - φασολιές μέχρι που τον
έπιασαν, όμως κατέστρεψαν τον μισό κήπο.

•••

Στα τέλη της δεκαετίας του '50 μεταφορές στο χωριό
έκαμνε ο Τάσος ο ΧΡΥΣΙΚΟΣ με το φορτηγό του.
Έτσι λοιπόν ένα απόγευμα στα τέλη Αυγούστου του
1960, ήλθε αγώϊ ο Τάσιος απ' τα Γιάννενα και σταμάτησε στη Βρύση του "ΤΣΙΩΜΟΥ" γιατί ο δρόμος ήταν
χαλασμένος στη "ΜΟΥΜΑ".
Κουβαλούσε τα εμπορεύματα κάποιος χωριανός με
μουλάρια μέχρι το χωριό.
Μια παρέα παιδιών ανεβαίνουν στο φορτηγό, τρώνε
ένα πακέτο μπισκότα και φρούτα και ξεκινούν το
δρόμο για να γυρίσουν παίζοντας.
Στη "ΜΟΥΜΑ" βγάζουν τα παπούτσια για να την περάσουν και βάζουν κόντρα στο πέταμα των παπουτσιών. Αλλά όμως το ένα παπούτσι του Αθανασίου
Ιωάννη ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ πέφτει μέσα στο νερό.
Τρέχει από πίσω να το πιάσει ο Αθανάσιος ΕΞΑΡΧΟΥ.
Ακολουθώντας το νερό με αγωνία ο Νάσιος φθάνει
στη θέση "ΚΟΥΪΤΣΑ" όπου συναντά τον Νίκο το ΜΕΜΟ,
που είχε φορτωμένο το μουλάρι του με ξύλα και τον
ρωτάει:
- Λάλα-Νίκο μήπως βρήκες ένα παπούτσι του Νάσιου του Πλάκα!..
Ο Νίκος νόμισε ότι τον κοροϊδεύει και άρχισε να τον
κυνηγάει με τη βέργα στα χέρια απειλώντας τον!..
Σταμάτα λάϊ κιρούτε (χαμένε) να σου δείξω τι παπούτσι βρήκα!..

•••

Κάποιος παίρνει τηλέφωνο μια γυναίκα στο κάτω μαχαλά, αλλά κάπως ακατάλληλη ώρα, απομεσήμερο.
- Έλα της λέει ο τηλεφωνών τι κάνεις!..
Κι η γυναίκα καλοπροαίρετη μεν, αλλά πασίγνωστη σαν
πειραχτήρι και πλακατζού λέει!
- Α! γιάσου, εμείς στον κάτω μαχαλά είμαστε ξαπλωμένες στο κρεββάτι, εσείς στον πάνω μαχαλά τι κάνετε!..
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑπΟ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ πΑΝηΓΥΡΙΑ ΣΤΟ βΡΥΣΟΧΩΡΙ
Της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Αγία Τριάδα 25-6-1929
Στο κάτω αριστερό μέρος είναι ο Στέργιος Ιωάν. Καρακατσούλης. Στην αγκαλιά του κρατάει το βιολί του. Τα μέλη της οικογένειας Καρακατσούλη ήταν οι μουσικοί και οι οργανοπαίχτες στο
χωριό μας τουλάχιστον ως το 1930

Αγία Τριάδα 14-6-1965
23η Γιορτή Πίτας

Μεγάλη
Παναγία
15-8-1967.
Λείπουν
οι οργανοπαίχτες, αλλά αυτό
δεν πτοούσε τους
κατοίκους,
οι οποίοι με
αμείωτο κέφι
τραγουδούσαν
οι ίδιοι.

Αγία Παρασκευή 26-7-1998

Ξεφάντωμα στη Μαγούλα. 28-7-1970.

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

nea@mosv.gr

Άγιος Γεώργιος
23-4-1960.
Στο βάθος
χιονισμένη
η κορυφή του Σμόλικα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣη
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.

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!

12σελ.
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ΤΡΙηΜΕΡη ΕΚδΡΟΜη
Πλατεία Ηρώων
Τρίπολη

Αγία Θεοδώρα
Βάστα

Μυστράς

Αγία Θεοδώρα
Βάστα

Όλα τα μέρη ήταν γνωστά από τη
Γεωγραφία και από την ιστορία,
όμως πολλοί από εμάς δεν τα είχαμε ποτέ επισκεφτεί. Έτσι η εκδρομή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τους περισσότερους.
Μετά από μία ευχάριστη και
άνετη διαδρομή σταματήσαμε για
λίγο στο Αντίρριο. Ήπιαμε τον καφέ
μας και θαυμάσαμε τη γνωστή γέφυρα του Ρίο.
Συνεχίσαμε το ταξίδι μας προς
τον Πύργο. Τι ωραία μέρη! Τι
πλούσιος τόπος, κατάφυτος με
ελιές και άλλες καλλιέργειες. Σωστός παράδεισος.
Συχνά τα τοπία αλλάζουν. Ανηφοριές, κατηφοριές, στροφές, γραφικά χωριά στις πλαγιές των
λόφων και ωραίες τοποθεσίες, που
συνθέτουν τις μοναδικές ελληνικές
ομορφιές.
Κοντά στη Μεγαλόπολη επισκεφτήκαμε τη γνωστή εκκλησία της
Αγίας Θεοδώρας Βάστα. Εκεί και η
αναμνηστική φωτογραφία. Συνεχίσαμε προς τη Σπάρτη, όπου φτάσαμε αργά το απόγευμα και
διανυκτερεύσαμε. Εντύπωση μας
έκανε η τέλεια ρυμοτομία, η καθαριότητα της πόλης, η ήρεμη και
ήσυχη ζωή και φυσικά η ιστορία
της.
Το Σάββατο 7 Μαΐου ξεκινήσαμε
για το Σπήλαιο Διρού, που είναι
ένα ακόμη θαύμα της φύσης.
Το μεσημέρι φτάσαμε στο Γύθειο. Τι ωραία κωμόπολη που
είναι!
Τι γραφικό λιμανάκι που έχει!
Εδώ χαρήκαμε την όμορφη και περιποιημένη παραλία με τα τραπεζάκια στρωμένα με άσπρα - μπλε
τραπεζομάνδηλα έτοιμα να υποδεχτούν τους επισκέπτες.
Δοκιμάσαμε νόστιμα καλομαγειρεμένα φαγητά δίπλα στο κύμα και
ήταν σαν να παίζαμε σε κάποια
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ΤΟΥ Μ.Ο.Σ.
παλιά ελληνική ταινία, όπως φαντάστηκε μία ρομαντική κυρία της
συντροφιάς, καθώς της άρεσε
πάρα πολύ το όλο σκηνικό.
Ο οδηγός μας επανέφερε στην
πραγματικότητα, αφού η ώρα είχε
περάσει και έπρεπε να φύγουμε.
Επόμενος προορισμός η Μονεμβασιά. Το μεγάλο πλήθος των επισκεπτών που συναντήσαμε εκεί, μας
εντυπωσίασε και φανέρωσε την
εξέχουσα θέση αυτής της μοναδικής πόλης στον Ελλαδικό χώρο.
Την Μονεμβασιά την προσκυνάς, απογειώνεσαι, θαυμάζεις,
απορείς και αναρωτιέσαι: Είναι δυνατόν να κάνει τέτοια θαύματα η
φύση και ο άνθρωπος; Κι όμως
είναι. Απόδειξη η Μονεμβασιά.
Επισκεφτήκαμε το πατρικό σπίτι
του ποιητή μας Γιάννη Ρίτσου και
θαυμάσαμε την προτομή του να
ατενίζει το πέλαγος...
Επιστρέψαμε το βράδυ στη
Σπάρτη όπου και διανυκτερεύσαμε.
Την άλλη μέρα, Κυριακή 8-5
αναχωρήσαμε από τη Σπάρτη με
προορισμό τον Μυστρά. Όμως η
ημέρα ήταν βροχερή και κρύα.
Έτσι δυσκολευτήκαμε να χαρούμε
και να απολαύσουμε το μεγαλείο
των Παλαιολόγων.
Συνεχίσαμε για την Τρίπολη,
όπου κάναμε την επόμενη στάση
για ένα "τίποτα" στην πλατεία της
πόλης.
Ευχαριστημένοι και με πλούσιες
εμπειρίες, από τις σημαντικές
αυτές περιοχές της πατρίδας μας
πήραμε το δρόμο του γυρισμού, με
την ευχή να πραγματοποιούνται
συχνά τέτοιες δραστηριότητες από
τον Μ.Ο.Σ.
Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω
θερμά τον κ. Ευθύμιο Πουποβίνη,
πρόεδρο του Μ.Ο.Σ., για την άψογη
οργάνωση και πραγματοποίηση
της εκδρομής. Να ευχαριστήσω
ακόμη το ταξιδιωτικό γραφείο
KONI TRAVEL και τον έμπειρο
οδηγό κ. Κώστα Ζιάβρα.
Στην εκδρομή συμμετείχαν:
όσοι αναφέρονται στη σελ. 3 της
εφημερίδας μας.
Υ.Γ. Την ημέρα επίσκεψής
μας στην Τρίπολη (8 Μαΐου)
ήταν η γιορτή της μητέρας. Στην
πλατεία Ηρώων μας εντυπωσίασε το άγαλμα της Μητέρας με
το μωρό στην αγκαλιά και το
αναγραφόμενο ρητό.

Παραλία Σπήλαιο
Διρού

Νησάκι Κρανάη Κάστρο
Τζανετάκη, Γήθειο

Γήθειο

Μυστράς

Μονεμβασιά

Μητρόπολη
Μυστρά

13

14 σελ.
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΑπΟ ΤηΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚη ΖΩη
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΙΜΙΤΗ
1934 - 2016

θΑΝΑΤΟΙ

Από τις 4/4/2016 στις 04:27 η ζωή μας δε θα
είναι ποτέ η ίδια. Εκείνη την ημέρα έφυγε από
τις ζωές μας η αγαπημένη Βρυσοχωρίτισσα ή
Ηπειρώτισσα όπως την φώναζε ο σύζυγός της
Δημήτρης Μεσσήνης και πήγε να συναντήσει
εκείνον, την αδερφή της Χαρούλα Κλίγκαν, τον
αδερφό της Στέλιο Τσιάμη, τη γυναίκα του και
τον σύζυγο της αγαπημένης της αδερφής Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
Η ζωή της είχε ξεκινήσει το Νοέμβριο του
1934 στο Βρυσοχώρι όπου μεγάλωσε μαζί με τα
άλλα της αδέρφια. Εκείνη και η οικογένειά της
βρέθηκαν νωρίς αντιμέτωποι με τη δύσκολη
πλευρά της ζωής και του πολέμου. Σε μικρή
ηλικία είδε το σπίτι της να καίγεται, βρισκόμενη στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπου, στις Παιδουπόλεις όπως τις έλεγε συνεχίστηκε η ζωή της έως ότου
ήρθε στην Αθήνα.
Υπό την προστασία του αδερφού της Στέλιου Τσιάμη και της αδερφής της Μαριάνθης Σπυροπούλου και των συζύγων τους τελείωσε τη νοσηλευτική σχολή
της εποχής. Εκείνο τον καιρό γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της Δημήτρη Μεσσήνη όπου απέκτησαν το Δεκέμβρη του 1967 τον αγαπημένο τους γιο Αθανάσιο
Μεσσήνη.Όμορφη σύζυγος, στοργική μητέρα και δραστήρια γυναίκα με αστείρευτη δημιουργικότητα κι ατελείωτη καλοσύνη.
Το 1987 απέκτησε κι άλλο ένα παιδί, τη νύφη της Τριανταφυλλιά Μωραΐτη-Μεσσήνη. Άλλη μία ευχάριστη περιπέτεια προστέθηκε στη ζωή της όταν έγινε γιαγιά
την άνοιξη του '88 στη συνονόματη της Χρυσάνθη Μεσσήνη, το καλοκαίρι του
'89 στον Δημήτρη και το 2000 στη Στελίτσα.
Περιπέτεια κανονική! Να μη πέσουν τα παιδιά, να φάνε φρέσκο ψάρι τα παιδιά,
να μάθουν ποδήλατο τα παιδιά, να διαβάσουν τα παιδιά, να κάνουν κάθε καλοκαίρι μπάνιο στη θάλασσα στο εξοχικό τα παιδιά!
Τα παιδιά μεγάλα και μικρά όσο και να μεγάλωναν πάντα ήταν παιδιά και όση
αγάπη τους έδινε άλλο τόσο την αγαπούσαν κι αυτά, όχι μόνο γιατί τα μεγάλωσε
αλλά για την αγκαλιά της, τη φυσική της αγκαλιά αλλά τη ψυχική της αγκαλιά σε
όλη την οικογένεια.
Αυτή η αγκαλιά είναι που μας λείπει κι η έλλειψη αυτής της αγκαλιάς μας άλλαξε για πάντα τη ζωή. Όμως ευχαριστούμε τον Ύψιστο που είχαμε την ευλογία
να μεγαλώσουμε μέσα σε αυτή την αγκαλιά.
Την Χρυσάνθη Μεσσήνη θα τη θυμούνται όλοι για τουλάχιστον ένα από τα καλά
που είχε, εγώ θα τη θυμάμαι σε ένα μεγάλο τραπέζι με τον παππού μου Δημήτρη,
τη θεία Χαρούλα, με το άντρα της, το θείο Στέλιο και τη γυναίκα του και το θείο
Παναγιώτη να λένε πόσο όμορφα πέρασαν τη ζωή τους και συνεχίζουν να ζουν
ευτυχισμένοι στον παράδεισο.
Ας είναι αιωνία της η μνήμη
Η εγγονή σου Χρυσάνθη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μ. ΜΠΛΗΝΤΑ
- ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ 1941 - 2016

Στις 7 Μαΐου 2016 έφυγε από τη ζωή η Αναστασία (Σούλα) Μ. Mπλήντα Σισμανίδου. Η Σούλα ήταν το δεύτερο παιδί του Μιχάλη Κ. Μπλήντα και της
Άννας Δ. Κυράτση.
Γεννήθηκε στη Μελίκη Ημαθίας και εκεί μεγάλωσε. Μετά το γάμο της με
τον Τηλέμαχο Σισμανίδη, εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια (Γιδά), όπου
έζησε ως το τέλος της ζωής της.
Η Σούλα ήταν μία απλή και αξιαγάπητη γυναίκα που ξεχώριζε για την καλοσύνη, την ευγένεια και την πραότητα.
Ήταν υπόδειγμα καλής νοικοκυράς, αφοσιωμένης συζύγου και ενάρετης
γυναίκας. Τα πολλά προβλήματα υγείας που είχε δυσκόλευαν τη ζωή της
και περιόριζαν τις δραστηριότητές της. Όμως αγωνιζόταν πάντοτε για το καλύτερο, τόσο για την ίδια όσο και για το σύζυγό της.
Παρ' όλο που ήταν δεύτερης γενιάς ξενιτεμένη Βρυσοχωρίτισσα, διατηρούσε μία τρυφερή αγάπη και νοσταλγία, για τον γενέθλιο τόπο των γονέων
της. Έτσι σχεδόν σε καθημερινή βάση, συναναστρεφόταν με άλλες ξενιτεμένες Βρυσοχωρίτισσες του Γιδά και συγγενείς των γονιών της.
Βαρύ το πλήγμα ήταν για τη Σούλα ο θάνατος της αδελφής της, της Σοφίας
Μπλήντα - Γκιζάρη. Οι δύο κόρες της Σοφίας, η Παναγιώτα και η Άννα ήταν
οι πολυαγαπημένες ανιψιές της, που και οι ίδιες την αγαπούσαν και την
φρόντιζαν.
Με το θάνατό της έφυγε η τελευταία απόγονος της παλιάς οικογένειας του
Μιχάλη Μπλήντα του χωριού μας.
Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν τα συλλυπητήρια στον σύζυγο, στις ανιψιές και λοιπούς συγγενείς και εύχονται να είναι ελαφρύ το
χώμα που την σκέπασε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 1931 - 2016

Το Σάββατο 2 Απριλίου 2016, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ του Νικολάου και της Χρυσούλας. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ γεννήθηκε
στις 14 Νοεμβρίου 1931 στη Λεκάνη Καβάλας όπου έζησε τα παιδικά
του χρόνια. Στη συνέχεια μετέβηκε και εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη
αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Στις 15 Μαρτίου 1965 παντρεύτηκε τη
συγχωριανή μας αείμνηστη ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ευάγ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ όπου αγωνίστηκαν σκληρά κάνοντας διάφορες εργασίες (παντοπωλείο στη Σταυρούπολη Θεσ/νίκης, θυρωροί κ.λ.π.). Μετά τη συνταξιοδότησή τους
έκτισαν το σπίτι τους στα Τρίκαλα Ημαθίας, όπου ζούσαν κοντά στα αδέλφια της συζύγου του (Παναγιώτη και Θωμά). Όσο η υγεία τους το επέτρεπε επισκέπτονταν τακτικά το χωριό τα καλοκαίρια, μαζί με τη
ΔΕΣΠΟΙΝΑ και τα κουνιάδια του.
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ άνθρωπος φιλήσυχος, εργατικός με αστείρευτο χιούμορ.
Πριν από λίγα χρόνια που έχασε την πολυαγαπημένη του σύζυγο η υγεία του επιδεινώθηκε δραματικά.
Πάλεψε όπως πάλευε σε όλη του τη ζωή, όμως ο θάνατος τον νίκησε. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε
στα Τρίκαλα Ημαθίας, παρουσία συγγενών και Βρυσοχωριτών του ρουμλουκιού.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει και η μνήμη του αιώνια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ 1935-2016

Την 27-5-2016 απεβίωσε στη Βέροια σε ηλικία 81 ετών ο συνταξιούχος Δικηγόρος
Κωνσταντίνος Μπιζάκης του Νικολάου και της Χάιδως το γένος Χαντόλιου, λίγες μόνο
μέρες μετά τον ξαφνικό θάνατο της συζύγου του Μαρίας Ιωαννίδου την 13-4-2016, με
την οποία ήταν ζευγάρι στη ζωή από τα μαθητικά τους ακόμη χρόνια.
Ο Κώστας ήταν το πέμπτο παιδί της οικογένειας Νικολάου ΜΠΙΖΑΚΗ (Γεώργιος,
Μαρία, Σταματία, Αντώνης, Κώστας, Μεταξία). Ο Κώστας, περήφανος πάντοτε για την
καταγωγή του από το Βρυσοχώρι, γεννήθηκε στην Κορυφή Ημαθίας το 1935, διετέλεσε
μάλιστα και Γραμματέας της τότε Κοινότητος Κορυφής. Άσκησε με ιδιαίτερη επιτυχία τη δικηγορία στη Βέροια
από το έτος 1966 μέχρι το 2008 και διετέλεσε Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας κατά το χρονικό
διάστημα των ετών 1981-1983. Διακρίθηκε στη ζωή για την αθόρυβη αλλά ουσιαστική και ανυπόκριτη προσφορά του στο συνάνθρωπο, τη σεμνότητά του και την τόλμη του, ενώ κατά τη διακονία της δικηγορίας την
οποία τίμησε όσο λίγοι, επέδειξε απαρέγκλιτη προσήλωση στις αρχές της εντιμότητας, της αξιοπρέπειας και
του απόλυτου σεβασμού πελατών και αντιδίκων, των συναδέλφων του δικηγόρων και των δικαστών και
απήλαυσε την πλήρη αποδοχή όλης της κοινωνίας και ιδιαίτερα όλων όσων τον γνώρισαν ως άνθρωπο και
ως επαγγελματία. Παρέμεινε μέχρι το τέλος, αφοσιωμένος σύντροφος της συζύγου του Μαρίας, ακλόνητο
στήριγμα για τα παιδιά του Νίκο και Θόδωρο και φάρος φωτεινός για τα εγγόνια του Κώστα, Μαρία και Γιώργο
προς τα οποία δίδαξε τη γνώση και τη σοφία που η ζωή του είχε απλόχερα χαρίσει, πάντα προσιτός και δοτικός
προς όλους τους συγγενείς και φίλους. Αποχαιρετούμε από τη στήλη αυτή έναν ωραίο άνθρωπο.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΡΕΜΟΣ 1916 - 2016

Μετά από νοσηλεία λίγων ημερών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, έφυγε από τη ζωή,
στις 12-5-2016 ο ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΡΕΜΟΣ.
Η κηδεία του έγινε στις 13-5 στον Ιερό Ναό Αγίου
Νικολάου Κοπάνων Ιωαννίνων και τον συνόδευσαν
στην τελευταία του κατοικία συγγενείς, γνωστοί, φίλοι
και σύσσωμη η Βρυσοχωρίτικη παροικία των Ιωαννίνων. Τα "σαράντα" δόθηκαν στο Βρυσοχώρι. Τηρήθηκαν όλα τα έθιμα που απαιτούσε η ημέρα και
τιμήθηκε η μνήμη του με ιδιαίτερο σεβασμό.
Ο Γιάννης γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι το
1916 και ήταν ο πρωτότοκος γιος του
Κώστα Ρέμου και της Δέσποινας Μπαράκου. Στο Βρυσοχώρι τελείωσε το Δημοτικό
Σχολείο και το Σχολαρχείο στο Τσεπέλοβο.
Νέος ακολούθησε τον πατέρα του στην ξενιτιά. Εγκαταστάθηκε στον Αλμυρό του
Βόλου, όπου ο πατέρας του διατηρούσε αρτοποιείο και εκεί εργάστηκε.
Το 1936 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία. Επιλέχτηκε λόγω ύψους, ήθους και λεβεντιάς ως φρουρός - τσολιάς στα Ανάκτορα.
Το 1941 επιστρατεύτηκε στον ελληνοϊταλικό πόλεμο.
Τραυματίστηκε στην Αλβανία και νοσηλεύτηκε στο
Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Το 1944 επέστρεψε στο Βρυσοχώρι. Είχε πεθάνει ο
πατέρας του και στο χωριό ζούσε η μητέρα του.
Παντρεύτηκε τη ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Ν. ΤΣΙΟΜΙΔΗ και απόκτησαν τρία παιδιά. Τον ΚΩΣΤΑ δασικό υπάλληλο,
παντρεμένο με την Αφρούλα Σακελλαρίδου, κάτοικο
Βόλου, τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ (1947 - 2010) και τον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Γεωπόνο καθηγητή παντρεμένο με τη Μαρία
Τσούπη, κάτοικο Ιωαννίνων.
Εργάστηκε στη Δασική Υπηρεσία με έδρα τους Κήπους Ζαγορίου. Το 1961 μετατέθηκε στον Αλμυρό απ'

όπου και συνταξιοδοτήθηκε το 1973. Από τότε περνούσε με την οικογένειά του τον χειμώνα στον Αλμυρό και το καλοκαίρι στο Βρυσοχώρι. Ο Γιάννης
Ρέμος ήταν ένας άρχοντας στη σκέψη, στη συμπεριφορά και στον τρόπο της ζωής του. Άνθρωπος του
μέτρου και χαμηλών τόνων διακρινότανε για τον
ήρεμο και ακέραιο χαρακτήρα του, το ήθος, την ευσυνειδησία, την εργατικότητα, τη δημιουργικότητα και
την προσήλωσή του σε αρχές, αξίες και ιδανικά. Είχε
την ατυχία να χάσει τη σύζυγό του. Αυτός
ο θάνατος ανέτρεψε τη ζωή του και τη
ζωή όλης της οικογένειας. Όμως δεν λύγισε. Όταν έχασε την πολυαγαπημένη και
μονάκριβη κόρη του τη Δέσποινα λύγισε.
Έχασε ολόκληρο τον κόσμο. Πικράθηκε,
απογοητεύτηκε, απελπίστηκε. Όμως και
πάλι πάλεψε. Αντλούσε κουράγιο και δύναμη από τα παιδιά του και τα τρία του εγγόνια, τη ΧΑΡΟΥΛΑ παιδί του Κώστα, τον
ΓΙΑΝΝΗ και τον ΒΑΣΙΛΗ παιδιά του
Τάσου. Εγκαταστάθηκε στα Γιάννινα και ζούσε με την
οικογένεια του Τάσου και της Μαρίας.
Όλοι τον φρόντιζαν με περισσή αγάπη και στοργή,
είχε και υποδειγματική περιποίηση ως την τελευταία
μέρα της ζωής του.
Ας έχουν τις ευχές και τις ευλογίες του!
"Αιωνία η μνήμη σου" πολυσέβαστε θείε κι ας συναντήσεις στους μυστηριώδεις ουράνιους δρόμους
τους αλησμόνητους γονείς σου, τη λατρεμένη σύζυγό
σου και την πολυαγαπημένη σου Δέσποινα.
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν τα
θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά του, στα εγγόνια, στα
δισέγγονά του, στην αδερφή του Χρυσούλα και στους
λοιπούς συγγενείς και εύχονται να είναι ελαφρύ το
χώμα της Γιαννιώτικης γης που τον σκέπασε.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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ΑπΟ ΤηΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚη ΖΩη
ΓΕΝΝηΣΕΙΣ
m Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΥΛΩΝΑ σύζυ-

γος του ΜΑΡΙΟΥ Αναστ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
την Παρασκευή 1η Απριλίου 2016 γέννησε στα Γιάννινα ένα όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι, δεύτερο βλαστό της
οικογένειας.
m Η ΑΝΝΕΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ του
Κων/νου και της Ευγενίας (εγγονή του
Αθανασίου Καραγιάννη και της Χαρίκλειας Παντίση - Καραγιάννη) σύζυγος
του ΝΙΚΟΥ ΜΟΝΟΜΒΑΣΙΟΥ, την Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 στην Αθήνα γέννησε ένα όμορφο και χαριτωμένο
κοριτσάκι, δεύτερο βλαστό της οικογένειας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς
και παππούδες να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

βΑπΤΙΣΕΙΣ

m Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ του Χαραλάμπους και

της Σοφίας (εγγονός του Γεωργίου και της Χάϊδως Ράπτη - Γκότση)
και η σύζυγός του ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΥ του Βασιλείου την
Δευτέρα 2 Μαΐου 2016 βάπτισαν στην Κόνιτσα το πρώτο τους παιδί.
Ο νουνός του Βαγενάς Χρήστος χάρισε στο νεοφώτιστο το όνομα
του παππού του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
m Η ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΖΟΥ του Άγγελου και της Σουλτάνας Καραγιαννοπούλου - Πολύζου (εγγονή των αειμνήστων Ιωάννου και
Ελένης Καραγιαννοπούλου και ο σύζυγός της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στις 28 Ιουνίου 2015 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως
Αγίου Ιωάννη Πηλίου βάπτισαν την κόρη τους και ο νονός
Ελευθέριος Τζαλαβάρας χάρισε το όνομα της γιαγιάς της
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική
Επιτροπή εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς, παππούδες, και νουνούς να τους
ζήσουν τα νεοφώτιστα.

ΓΑΜΟΣ
Το Σάββατο 27 Ιουνίου 2015 η ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΖΟΥ του Άγγελου
και της Σουλτάνας Καραγιαννοπούλου - Πολύζου (εγγονή των αειμνήστων Ιωάννου και της Ελένης Καραγιαννοπούλου) μετά τον
πολιτικό γάμο (21-6-2011) παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τον
αγαπημένο της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Δημητρίου και της Ευαγγελίας. Τα στέφανα αντάλλαξε ο κουμπάρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΖΑΛΑΒΑΡΑΣ. Μετά τη γαμήλια τελετή οι ευτυχισμένες στιγμές του ζευγαριού με τους συγγενείς και προσκεκλημμένους ολοκληρώθηκαν με πολύ κέφι στην Νταμούχαρη Πηλίου.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους νεόνυμφους,
στους γονείς και συγγενείς να ζήσουν ευτυχισμένοι και να τους
χαίρονται.

ΝΕΟΙ ΕπΙΣΤηΜΟΝΕΣ
m Η ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ του αειμνήστου Αριστοτέλη και της Ελένης, σύζυγος του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ την Παρασκευή 15 Απριλίου
2016, έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο και πήρε το
πτυχίο Χημικού από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
m Η ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ του Κωνσταντίνου και
της Σταυρούλας (Ρούλας) περάτωσε με επιτυχία τις
σπουδές της στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στα Ιωάννινα και στις 10 Ιουνίου 2016
σε επίσημη τελετή, έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο
και της απονεμήθηκε το πτυχίο.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν
τους νέους επιστήμονες του χωριού μας και τους εύχονται λαμπρή και αντάξια επαγγελματική σταδιοδρομία.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ

Ο πύραρχος ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ του
αειμνήστου Γεωργίου και της Ευανθίας την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 μετατέθηκε από τη
Δ/νση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Κέρκυρας
όπου υπηρετούσε ως Δ/ντής, στα Γιάννενα στην
5η Ε.Μ.Α.Κ. (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών) ως Διοικητής.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή καλοσωρίζουν τον αγαπητό Απόστολο στα Γιάννενα και
του εύχονται καλή διαμονή και καλή επιτυχία
στα νέα του καθήκοντα.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Το 15νθήμερο των εορτών του Αγίου Πάσχα έκλεισε για το Βρυσοχώρι με την γιορτή της Εργατική Πρωτομαγιάς που για φέτος (λόγω Πάσχα 1 Μαΐου) έγινε την Τρίτη 3 Μαΐου. Στο
χωριό όλοι στόλισαν τις εξώπορτες με το παραδοσιακό Μαγιάτικο στεφάνι με ντόπια αγριολούλουδα, όπως το έθιμο προστάζει. Το μεσημέρι με μικρή συμμετοχή (ίσως φταίει και η
οικονομική κρίση) στην καφέ-ταβέρνα του ΚΩΣΤΑ απολαύσαμε τους εκλεκτούς μεζέδες (κεμπάπ) και αρκετό κρασί. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και του χρόνου περισσότεροι.

16σελ.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Απρίλιος - Μάιος- Ιούνιος 2016

πΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚληΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤηΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤηΣη
ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Α' ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ: ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ - ΒΟΥΡΒΟΥ
- O κ. ΘΩΜΑΣ ΒΟΥΡΒΟΣ και οι κόρες του ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΙΝΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ και ΛΕΩΝΕΛΑ προσέφεραν εκατό
(100) ευρώ στη μνήμη της συζύγου και μητέρας
- Η κ. ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΡΒΟΥ και η κόρη της ΛΟΥΚΙΑ (Τσεπέλοβο) προσέφεραν εκατό (100) ευρώ στη μνήμη της ανιψιάς
και εξαδέλφης
- Η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ (Βρυσοχώρι) προσέφερε
πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη της κόρης της
- Ο κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΟΥΡΒΟΣ (Τσεπέλοβο) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη της ανιψιάς
- Η κ. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΔΟΥΒΑΛΗ (Τσεπέλοβο) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη της ανιψιάς
- Ο κ. ΚΟΣΜΑΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ (Τσεπέλοβο προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη της ανιψιάς
- Η κ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΥ - ΓΚΟΓΚΟΥ (Γιάννενα)
προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη της εξαδέλφης
- Ο κ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ και η κ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΟΥΡΒΟΥ
(Τσεπέλοβο) προσέφεραν πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη της
αδελφής τους.
- Οι κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ (Τσεπέλοβο) προσέφεραν πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη της ανι-

ψιάς και εξαδέλφης
- Η κ. ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΑΣΔΕΚΗ και ο γιος της ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
(Βρυσοχώρι) προσέφεραν σαράντα (40) ευρώ στη μνήμη
της ανιψιάς και εξαδέλφης
- Ο κ. ΘΩΜΑΣ ΚΗΤΤΑΣ και η σύζυγός του ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑΓΚΑ (Τσεπέλοβο) προσέφεραν τριάντα (30) ευρώ στη
μνήμη της κουμπάρας τους.
- Η οικογένεια ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΠΑΝΤΙΣΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
(Θεσ/νίκη) προσέφερε είκοσι (20) ευρώ στη μνήμη της εξαδέλφης
- Ο κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ και η κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΥΡΒΟΥ
(Τσεπέλοβο) προσέφερε είκοσι (20) ευρώ στη μνήμη της
αδελφής τους.
Β' ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ: ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΜΟΥ
- Το ζεύγος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΡΕΜΟΥ
(Αθήνα) προσέφερε εκατό (100) ευρώ στη μνήμη του πατρός τους.
- Το ζεύγος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΜΑΝΤΕΛΟΥ
(ΒΟΛΟΣ) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του.
- Η οικ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΠΑΝΤΙΣΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
(Θεσ/νίκη) προσέφερε τριάντα (30) ευρώ στη μνήμη του
θείου τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ (Αιγίνιο) προσέφερε εκατόν εξήντα (160) ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων
- Η οικ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ευάγ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ (Αθήνα) προσέφερε
εκατόν πενήντα (150) ευρώ στη μνήμη του γαμπρού τους
ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΜΒΑΚΑ και της αδελφής τους ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ.
- Η κ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Θεσ/νίκη) προσέφερε εκατό (100)
ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
- Η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΡΑΝΗ - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(Αθήνα) προσέφερε εκατό (100) ευρώ στη μνήμη των γονέων
της Αποστόλου και Δέσποινας και του συζύγου της Ευθυμίου.
- Η κ. ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΛΙΟΥ (Αλεξάνδρεια) προσέφερε πενήντα
(50) ευρώ στη μνήμη των θείων της Κωνσταντίνου και Μαρίας Μπιζιάκη
- Η κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΥΦΗ (Χαλκίδα) προσέφερε πενήντα

(50) ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Ηλία
- Η κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΚΑ (Βρυσοχώρι) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του εξαδέλφου της Ιωάννου Γ.
Βακάρου
- Η οικ. ΗΛΙΑ Δημ. ΜΠΑΡΚΑ (Βρυσοχώρι) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του θείου τους Ιωάννη Βακάρου
- Η οικ. ΑΛΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ (Γιάννενα) προσέφερε τριάντα (30)
ευρώ στη μνήμη Ιωάννου Βακάρου
- Η κ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΖΑΜΠΑΚΟΥ (Ηλιοχώρι) προσέφερε είκοσι (20) ευρώ υπέρ υγείας αυτής και της οικογενείας της
- Η κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΜΑΤΑ (Λάρισα) προσέφερε είκοσι (20)
ευρώ.
- Ανώνυμη από το Βόρειο Ζαγόρι προσέφερε δέκα (10)
ευρώ υπέρ υγείας.

¬Δημήτρη Βακάρου
- Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ - ΠΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ (Θεσ/νίκη) προσέφερε
για την Αγία Τριάδα πενήντα (50) ευρώ
στη μνήμη των γονέων της Νικολάου
και Βασιλικής Τσουμάνη.
- Η οικ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ Αριστείδη ΚΟΥΝΑΒΟΥ (Βρυσοχώρι) προσέφερε

Ζηκοπούλου - Σιαμπίρη Αφροδίτη
Ζαμπάκου Μαριάνθη
Πάντος Βασίλειος
Βακάρου Άννα
Βακάρου Αριστούλα
Βακάρου Ματίνα
Γούρης Στέφανος
Καζούκα Γεωργία
Καρανικόλας Γεώργιος
Μπιδέρη Αναστασία
Μπιζάκης Μιχαήλ του Γεωργίου
Ράδογλου Χρήστος
Σγούρου Βασιλική
Σιαμπίρης Ευάγγελος του Κων/νου
Σιαμπίρης Κων/νος του Ευαγγέλου
Τζιμογιάννης Δημήτριος
Χαντόλιος Κων/νος
Χατζηαγαπίου Αναστασία
Μπέκας Βασίλειος
Παπακώστα Ελευθερία
Παπαστράτος Ευστράτιος
Σισμανίδης Τηλέμαχος
Αγγέλη - Οικονόμου Γιαννούλα
Βαταβάλη Βασιλική
Γιώτη Πόπη
Γκάμα Πανωραία
Γούρης Αθανάσιος του Μ.
Γρέντζιος Γεώργιος
Εξαρχόπουλος Αδαμάντιος
Κολιοκότση Δήμητρα
Ματσής Γεώργιος
Σιώρη Αλεξάνδρα
Σούρλα Όλγα
Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 27.06.2016

50,00
30,00
25,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
15,00
15,00
15,00
15,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τσιομίδη - Μακρή Ισμήνη
ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Γιάννινα)
Καρανικόλας Γεώργιος
Οικονόμου - Γεωργοπούλου Ευτυχία

100.00
20,00
20,00
20,00

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Η οικ. Σιαμπίρη Γεωργίου του Ευαγγέλου (Αθήνα) προσέφερε στο σύλλογο
πενήντα (50,00) ευρώ, στη μνήμη της αδελφής τους Δέσποινας και του γαμπρού τους Ιωάννη Βαμβακά.

ΕπΙΜΕλΕΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
- Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ (Αθήνα)
προσέφερε εκατό (100) ευρώ για τον
Άγιο Τρύφωνα στη μνήμη του θείου της
Γεωργίου (Γιωργάρα) Τσιομίδη.
- Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ - ΠΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ (Θεσ/νίκη) προσέφερε
στην Αγία Τριάδα πενήντα (50) ευρώ,
στη μνήμη του κουμπάρου της παπα-

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

τριάντα (30) ευρώ για την Άνω Παναγία
στη μνήμη της ανιψιάς και εξαδέλφης
ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ - ΒΟΥΡΒΟΥ.
- Η οικ. ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΜΠΙΡΗ (Βρυσοχώρι) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ
για τον Άγιο Τρύφωνα στη μνήμη της
ανιψιάς και εξαδέλφης ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ - ΒΟΥΡΒΟΥ

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 ΤΣΙΟ-ΜΙΔΗΣ (Ιγνατίου Άρτας 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.

Βρυσοχώρι
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
25η ΓΙΟΡΤΗ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ

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 €

