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ΠΟΥΝΤΙΑ ΜΑΡΕ (ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΑΛΗ)

Χ

αρακτηριστικό του Βρυσοχωρίτικου τοπίου είναι τα
πολλά νερά. Αναβλύζουν
παντού και σχηματίζουν πηγές, ρυάκια, ρέματα και χειμάρρους. Όλα αυτά
τα νερά συναντούν το ποτάμι, που πηγάζει από τη Μαγούλα, μία τοποθεσία
στο ΝΔ μέρος του χωριού, διασχίζει
το χωριό, ενώνεται χαμηλότερα με τα
ρέματα του Βαντελάκου και της Βαντελιάσκας και ορμητικό μέσα από μία
γραφική διαδρομή καταλήγει στον
Αώο.
Η ανάγκη να επικοινωνούν οι κάτοικοι των μαχαλάδων του χωριού
και να διευκολύνεται η μετακίνησή
τους, τους οδήγησε να κατασκευάσουν πέτρινα τοξωτά γεφύρια.
Τα πέτρινα γεφύρια κτίστηκαν όλα
στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Σήμερα σώζονται μέσα και έξω από το
χωριό έξι μεγάλα πέτρινα τοξωτά γεφύρια και δύο μικρότερα από τα οκτώ
που υπήρχαν παλαιότερα και αντικαταστάθηκαν με τσιμεντένια.
Κάθε γεφύρι έχει πάρει την ονομασία του από το τοπωνύμιο της περιοχής. Το γεφύρι της Κουϊτσας, το
γεφύρι στο μύλο του Γκαράνη, της
Σκαρβένας, του Πέκη.
μόνο η ΠΟΥΝΤΙΑ ΜΑΡΕ έχει το
όνομά της και έχει δώσει το όνομα
και σε όλη την περιοχή.
Η Πούντια Μάρε είναι στο ΒΔ
μέρος του χωριού στον δρόμο για τον

Άγιο Μηνά και σε απόσταση 15-20
περίπου λεπτών από το τελευταίο
σπίτι του Κάτω Μαχαλά.
Πότε κτίστηκε κανείς δεν ξέρει.
Ίσως τον 17ο ή τον 18ο αιώνα από
Κονιτσιώτες μαστόρους, όπως λέει η
προφορική παράδοση των κατοίκων
του χωριού.
Όπως και τα άλλα γεφύρια, έτσι
και η Πούντια Μάρε κτίστηκε με εισφορές και προσωπική εργασία των
κατοίκων.
Ο δρόμος που ξεκινούσε από το
βρωμονέρι, ήταν κατηφορικός ως την
Πούντια, έφτανε στον Άγιο Μηνά και
από εκεί στον Αώο. Ήταν ένας πολυσύχναστος δρόμος και δεκάδες άνθρωποι περνούσαν καθημερινά από
το γεφύρι. Εκτός από τις γεωργικές
εργασίες των κατοίκων στα αμπέλια
της Ουσκ-ντιας, του Μιχαγιάννη, της
Απλιάμπτας και της ευρύτερης περιοχής της Πούντιας, απ’ αυτόν τον
δρόμο πήγαιναν στο μοναστήρι της
Αγίας Τριάδας αλλά και στο Ελεύθερο
και την Κόνιτσα.
Στην δεξιά πλευρά, πριν τη γέφυρα υπήρχαν κήποι. Κήποι που
καλλιεργούνταν με φασόλια και πατάτες. Είχαν μηλιές, αμυγδαλιές, αχλαδιές, γύρω-γύρω απ’ όλα τα δέντρα.
Σε κοντινή απόσταση είχε και η οικογένειά μου ένα μεγάλο πλούσιο και
ωραίο αμπέλι με πολλά καρποφόρα
δέντρα γύρω-γύρω. Μπροστά μου το

έχω, γιατί μικρό παιδί πήγαινα στην
Πούντια. Κουβαλούσα πόσιμο νερό,
από κοντινές πηγές, για τους εργάτες
που έσκαβαν το αμπέλι, έβλεπα τη
γιαγιά μου να κλαδεύει και να κορφολογάει τα κλήματα και εγώ στην
εποχή του τρύγου να ψάχνω για τα
πιο γλυκά σταφύλια. Αλησμόνητες
εποχές!
Το καλοκαίρι, λόγω του κτηματολογίου, πήγα στην Πούντια μετά από
πάρα πολλά χρόνια.
Τι απογοήτευση!
Αν δεν ήξερα πολύ καλά το μέρος,
ούτε καν το γεφύρι δεν θα εύρισκα.
Τεράστια δέντρα έχουν φυτρώσει στις
όχθες του και το έχουν σκεπάσει τελείως. Δεν φαίνεται το τόξο του ούτε
μπορεί να δει κάποιος τα θεμέλιά του,
αν είναι σωστά ή αν κινδυνεύουν.
Είναι πολύ ορμητικό εκεί το ποτάμι,
και έχει πολύ νερό και ο κίνδυνος για
το γεφύρι μεγάλος.
Πάνω στο γεφύρι έχουν φυτρώσει
χόρτα, αλλά δεν έχει ζημιές.
Πέρασα απέναντι, κάθισα στην
άκρη και φώναξα δυνατά, όλες τις
θείες που δούλευαν στα αμπέλια και
τους κήπους κι εγώ τους πήγαινα
νερό και περίμενα να μου δώσουν
ένα μήλο, ένα σταφύλι κάτι τι.
Δεν ήταν φωνή τελικά. Λυγμός
ήταν.
Κάτι πρέπει να γίνει. Να καθαριστεί το γεφύρι. Να υπάρχει. Και ας

H 28η
ΓΙΟΡΤΗ
ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ
ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε
από τις 14.00 έως τις 21.00 ώρα
μεταξύ των χωριών Ηλιοχώρι και
Λάϊστας μας δημιούργησε ορισμένα προβλήματα (λιγότερες
πίτες αγωνία εάν θα γίνει η γιορτή
κ.λ.π.).
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μην έχει κίνηση τώρα. Να καθαριστεί
και ο δρόμος από το βρωμονέρι ως
τον Άγιο Μηνά τουλάχιστον. Σχεδόν
είναι αδιάβατος και αυτός.
Ας το φροντίσουμε το γεφύρι,
όπως και το Μικρό γεφύρι που είναι
σε μικρή απόσταση από το Μεγάλο.
Θα είναι κρίμα να τα χάσουμε.
Έγραφε ο αείμνηστος Αδαμάντιος
Τσιομίδης στο 39 φύλλο της εφημερίδας μας για τα πέτρινα γεφύρια μας...
“Τα παλιά πέτρινα γεφύρια του
χωριού μας αποτελούν μνημεία που
στέκονται μάρτυρες της ιστορίας και
του πολιτισμού αυτού του τόπου.
Είναι δείγματα της γνήσιας λαϊκής τέχνης που άνθισε ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, τους δύο
προηγούμενους αιώνες. Στο πέρασμα
του χρόνου χάθηκαν πολλά αξιόλογα
γεφύρια και αυτά που μένουν ακόμη
όρθια έχουν υποστεί σημαντικές
φθορές και ζημιές και χρειάζονται
άμεση συντήρηση και προστασία. Οι
φορείς της περιοχής, Δημοτική αρχή,
Τοπικό Συμβούλιο, Σύλλογος, σε συνεργασία με την 6η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων ας φροντίσουν για τη
συντήρηση των πέτρινων τοξωτών
γεφυριών, που αποτελούν παραδοσιακά μνημεία και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου”.
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Γράφει ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΠΟΥΝΤΙΑ ΜΑΡΕ

Αν και καθημερινή (Παρασκευή) στις
26 Ιουλίου γιορτάσαμε το παραδοσιακό
πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.
Πριν λίγα χρόνια το πανηγύρι διαρκούσε τέσσερις (4) ημέρες. (Προεόρτια δύο μέρες με έναρξη τις απογευματινές
ώρες στο χοροστάσι, το βράδυ έως τα ξημερώματα στην κεντρική πλατεία και στη
συνέχεια ημερήσιο στη γραφική Μαγούλα με οινολουσία και μπυρολουσία.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤ Η ΣΕΛ. 8
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΟΙκΟΓΕΝΕΙΕς ΤΟΥ χωΡΙΟΥ ΜΑς
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Η οικογένεια ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ είναι
μια μεγάλη οικογένεια και τα μέλη της έχουν μια
συνεχή παρουσία, από τα πολύ παλαιά χρόνια
έως και σήμερα στο χωριό μας.
Γνωστός Γενάρχης της οικογένειας είναι ο
ΝΑΣΙΟΣ ΠΟΥΤΣΙΟΣ που πρέπει να γεννήθηκε
γύρω στο 1825.
Η οικογένεια του Νάσιου ζούσε στον οικισμό
της Γρόνιτσας (Αγία Τριάδα) και ασχολούνταν με
την κτηνοτροφία και το κυνήγι.
Ο Νάσιος είχε τρία παιδιά. Τη ΖΑΧΑΡΩ, τη
ΧΑΪΔΩ και τον ΓΙΑΝΝΗ.
Η Ζαχάρω παντρεύτηκε τον Χρήστο Μαργαρίτη και ήταν η μητέρα της Μαρίας Κουλιού και
της Σταματίας Γιάγκα (βλέπε και εφημ. 94). Η
Χαϊδω εργαζόταν στο σπίτι του Παπα Στέργιου
Γκαράνη. Η παπαδιά την πήρε μαζί της στην
Κων/πολη και κανείς δεν ξέρει αν έμεινε εκεί, αν
γύρισε κ.τ.λ.
Ο Γιάννης ήταν λίγο μελαχρινός και γι αυτό
τον έλεγαν ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (εξ’ ου και το Καραγιαννόπουλος αργότερα, όταν ο γιος του ο Νάσιος
άλλαξε το επίθετο).
Ο Γιάννης εγκαταστάθηκε στον οικισμό του
χωριού και έφυγε από την Γρόνιτσα. Έκτισε το
σπίτι του στον Πέρα Μαχαλά προς το Δ μέρος του
χωριού. Όμως δεν είχε χωράφια σε κοντινή απόσταση κι έτσι πάλι ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και το κυνήγι.
Γυναίκα του ήταν η Δέσποινα και δεν είναι

γνωστό το επίθετό της. Απόκτησαν τέσσερα παιδιά
1) τη ΧΑΪΔΩ σύζυγο του Γιώργου Τράμμα και
μητέρα του Νίκου Τράμμα.
2)Την ΑΓΓΕΛΙΚΗ σύζυγο του Στέργιου Πέκη
και μητέρα της Χαϊδως Τσιουμάνη και της Καλλιόπης Βακάρου
3) Τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ σύζυγο του Κώστα Κασσαβέτη που δεν άφησε απογόνους και
4) Τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ (ΝΑΣΙΟΣ).
Ο Αθανάσιος (1878-1958) παντρεύτηκε την
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΤΣΙΟΥ και απόκτησαν πέντε παιδιά. Τον ΑΝΤΩΝΗ, τον ΓΙΑΝΝΗ, τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ,
τον ΓΕΩΡΓΙΟ και τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ.
Όλοι έζησαν στο Βρυσοχώρι. Σοβαροί, εργατικοί και έντιμοι προσέφεραν στην τοπική κοινωνία και δημιούργησαν άριστες οικογένειες.
Ο Αντώνης τραυματίστηκε ως στρατιώτης
στον πόλεμο του 1940. Ο Γιάννης υπηρέτησε με
επιτυχία την κοινότητα Βρυσοχωρίου ως Πρόεδρος και ως Σύμβουλος για αρκετά χρόνια.
Ο Γεώργιος, ο γνωστός και αγαπητός σε
όλους, ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ήταν αγροφύλακας του χωριού.
Μεγάλο πλήγμα για την οικογένεια ήταν ο
χαμός του Απόστολου στα χρόνια του εμφυλίου.
Ήταν λένε το ωραιότερο παλικάρι της εποχής του.
Λεβέντης, εργατικός και ήσυχος. Άδικα χάθηκε.
Η οικογένεια βίωσε το βαρύ πένθος με υπομονή, κουράγιο και αξιοπρέπεια.
Η μοναχοκόρη της οικογένειας η Δέσποινα

παντρεύτηκε τον Ιωάννη Σιαμπίρη. Έζησε στο
Βρυσοχώρι και δημιούργησε μια πολλή καλή οικογένεια όπως και τα αδέρφια της άλλωστε.
Σήμερα τα παιδιά των αδερφών Καραγιαννόπουλου ζούνε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Εργάζονται στον ιδιωτικό και στον δημόσιο
φορέα ως υπάλληλοι, αξιωματικοί και εκπαιδευτικοί.
Μάλιστα ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ έφτασε στο βαθμό του υποστράτηγου και διετέλεσε Διοικητής της 8ης
Μεραρχίας Πεζικού.
Το γενεαλογικό δέντρο σχηματίζεται ως εξής
και για οικονομία στο χώρο θεωρούμε ως γενάρχη τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ.

Απόστολος Αθ.
Καραγιαννόπουλος από το
αρχείο του
Γιάννη Καραγιαννόπουλου
1924-1948.
Ήταν λεβέντης.
“Ο πιο ωραίος
νέος της γενιάς
του” λένε όσοι
τον γνώρισαν.
Σκοτώθηκε στα
χρόνια του
Εμφυλίου.

Γάμος Γιώργου Καραγιαννόπουλου
και Μαριάνθης Μπάρκα
Βρυσοχώρι 24 Ιουνίου 1951.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (1878 - 1958)
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΤΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1925 - 2009

ΑΝΤΩΝΗΣ
(2014- 2002)
Μαρία Κασσαβέτη

ΓΙΑΝΝΗΣ
(1921 - 2005)
Ελένη Σιάννου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1924 - 1948

Ευανθία Μπάρκα

ΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ
Δημήτρης Αθανασόπουλος

Παρθενόπη Αμοιρίδου

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΡΟΔΑΝΘΗ
Μιχάλης Μιλιώνης

ΑΝΤΩΝΗΣ
Βικτώρια Αγραφιώτη

ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Θωμάς Σιαμπίρης

ΚΩΣΤΑΣ
Ελισσάβετ Μερσηνίδου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Περσεφόνη Κατσικούδη

ΜΑΡΙΑ
Χρ. Κονοσπύρης

ΓΕΩΡΓΙΑ
Αντώνης Εξάρχου

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Σοφία
Τριανταφυλλοπούλου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Αφροδίτη Ζηκοπούλου

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Δημήτριος Γάτσιος

ΖΩΗ
Αλέξανδρος
Νταλαμπάκος

ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Άγγελος Πολύζος

ΓΙΑΝΝΗΣ
Μαρία Πανέλα

ΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ
Ζωή Σάντα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ναταλία Αντωνιάδου

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Κυριάκος Σαββίδης

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
(1910- 1995)
Ιωάννης Σιαμπίρης

ΣΟΦΙΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Κώστας Λιάρος

ΕΛΠΙΔΑ
Γεώργιος Τσαμπούρας

ΕΛΕΝΗ
Κωνσταντίνος Παπαθανασίου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΧΑΪΔΩ

ΑΝΘΟΥΛΑ
Βαγγέλης ‘Αττης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Βάσω Δρομπουλιανούδη

ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Αθανάσιος Τσιομίδης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΛΕΥΚΟΘΕΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φράγκα Δελημήτρου

Μαριάνθη Μπάρκα

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Χρήστος Δημουλάς

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙκΟ κΑΙ δΗΜΟΤΙκΟ ςΥΜβΟΥΛΙΟ
Επιμέλεια: ΚΩΝΣΤΑΣΝΤΙΝΟΥ ΣΙΑΜΠΙΡΗ και ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Την Κυριακή 4 Αυγούστου η πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας, μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του
Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, τέλεσε στον Ι.
Ν. Αγίου Δημητρίου το ετήσιο καθιερωμένο Ιερατικό
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του ευεργέτη
μας, χοροστατούντος του αιδεσιμοτάτου π. ΓΕΩΡΓΙΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ και Ιεροψάλτη τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΚΑΡΟ. Το μνημόσυνο του μηνός Αυγούστου καθιερώθηκε από την Κοινότητα να τελείται κάθε χρόνο για να
τιμούμε την μνήμη του Ευεργέτη μας και να συμμετέ-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου, μέλος της
Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Προσκαλεί
παλαιούς και νέους Υποτρόφους του Κληροδοτήματος, συγχωριανούς και φίλους στο
Ιερατικό Μνημόσυνο που θα γίνει την Πέμπτη
8 Νοεμβρίου 2019 (όρος απαράβατος στη διαθήκη του Ευεργέτη, ημέρα θανάτου της μητέρας του) στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
Βρυσοχωρίου, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
των γονέων του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ
των προγόνων και συγγενών του ανιόντων και
κατιόντων.

χουν περισσότεροι νέοι μας, καθ’ όσον ο ευεργέτης το
μόνο που απαιτεί στη Διαθήκη του είναι να τελείται κάθε
χρόνο στις 8 Νοεμβρίου ανεξαρτήτως ημέρας (καθημερινή ή αργία) ημέρα θανάτου της μητέρας του μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των γονέων του.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ αναφέρθηκε στη Βιογραφία και την προσφορά του
Μεγάλου Ευεργέτη μας. Μετά τη θεία λειτουργία στο
προαύλιο της Εκκλησίας προσφέρθηκαν τα καθιερωμένα
κόλυβα και αρτίδια και ακολούθησε επιμνημόσυνη

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Από την Περιφέρεια Ηπείρου εγκρίθηκαν για
την εκτέλεση τα ακόλουθα έργα:
- Συντήρηση της 25ης Επαρχιακής Οδού από
Σκαμνέλι έως Παλαιοσέλι προϋπολογισμού τετρακοσίων (400.000) χιλιάδων ευρώ.
- Αποκατάσταση γυναικωνίτη Ι. Ναού Αγίου Χαραλάμπους του χωριού μας προϋπολογισμού οχτώ
(8.000) χιλιάδων ευρώ, με φορέα υλοποίησης το
Δήμο Ζαγορίου.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΡΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΣΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

Στις εκλογές που έγιναν
την Κυριακή 7 Ιουλίου
2019 για την εκλογή του
Εθνικού Κοινοβουλίου
στο χωριό μας είχαμε
τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Εγγεγραμμένοι
251
Δικαστ. Αντιπρόσωπος 1
ΣΥΝΟΛΟ
252
Ψήφισαν
154
Λευκά
3
Έγκυρα
151
ΕΛΑΒΑΝ:
Ν.Δ.
74
ΣΥΡΙΖΑ
42
ΚΙΝΑΛ
22
Μέρα 25
9
Πλεύση Ελευθ.
1
Βελόπουλος
1
Χρυσή Αυγή
1

Ελληνική Λύση
ΣΥΝΟΛΟ

1
151

Η Ν.Δ. εξελέγη κυβέρνηση για τα επόμενα
τέσσερα χρόνια με 158
βουλευτές.
Δικαστικός Αντιπρόσωπος ήταν η κ. Έλενα
Κατερίνη από το Πετροβούνι με γραμματέα την κ. Σωτηρία
Τζιούρη από την
Ψήνα. Συγχαίρουμε
την νεοεκλεγήσα κυβέρνηση και της ευχόμαστε,
ευδόκιμη
θητεία και τη μέγιστη
δυνατή προσφορά της
για το καλό της Ελλάδος μας.

Εντός του καλοκαιριού ανακαινίστηκε από τα θεμέλια η Βρύση που είχε γίνει από το Σύλλογο πριν από
τριάντα (30) χρόνια περίοπυ και είχε υποστεί πολλές
φθορές στον κεντρικό δρόμο του χωριού μπροστά από
την οικία Αποστόλου Χρ. Βασδέκη, και απέναντι από το
καφενείο.
Τα υλικά προσέφερε η Εταιρία “ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ” η οποία λειτουργεί στο χωριό μας μικρής Ισχύος
Υδροηλεκτρικό Σταθμό (Θέση Γέφυρα Αώου) και τα
εργατικά Ανώνυμος συγχωριανός μας.
‘Εγινε πράγματι μια πολύ ωραία παραδοσιακή
βρύση, στολίδι στο κέντρο του χωριού.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή, ευχαριστεί
θερμά για την προσφορά τους:
- Το προσωπικό της εταιρίας και τους εύχονται
υγεία και καλά κέρδη από την επιχείρηση και
- Στον ΑΝΩΝΥΜΟ συγχωριανό μας υγεία, προσωπική και οικογενειακή και το παράδειγμα ας γίνει και
σε άλλους συγχωριανούς.

δέηση στην προτομή του ευεργέτη και κατάθεση στεφάνων από την πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ - ΚΥΡΑΤΣΗ και εκ μέρους του
Συλλόγου από τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΒΑΚΑΡΟ. Στο καφέταβέρνα του ΚΩΣΤΑ η επιτροπή του Κληροδοτήματος
προσέφερε καφέ-κονιάκ και βουτήματα. Το Βρυσοχώρι
τίμησε και φέτος με τη σεμνή τελετή τη μνήμη του Ευεργέτη και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη για την πατριωτική
προσφορά του.

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ

ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Στις επαναληπτικές εκλογές
που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 στο Δήμο μας
για την εκλογή Νέου Δημοτικού
Συμβουλίου για την τετραετία
2019-2023 εκλέχθηκαν οι ακόλουθοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Α. Από την πλειοψηφούσα παράταξη “ΖΑΓΟΡΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ”
Τσουμάνης Γεώργιος
Γρουϊδης Ανδρέας
Τσαπάρης Ιωάννης
Λαδιάς Θεοχάρης
Κίτσιος Ηλίας
Περιστέρης Ανατάσιος και
Ρούσκας Παναγιώτης
Β’ Από την παράταξη “ΕΝΙΑΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ”
Σπύρου Βασίλειος
Ράπτη Αγγελική
Τζόκας Σταύρος
Φερεντίνος Δημήτριος
και Κούλας Κωνσταντίνος
Γ’ Από την παράταξη “ΟΡΑΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ”
Τσουμάνης Λεωνίδας
Τσουμάνης Αχιλλέας
Ράπτης Ηλίας
Ζαρκάδας Ελευθέριος και
Μαλανδράκης Ευτύχιος
ΣΥΝΟΛΟ 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι
Το Σάββατο 24 Αυγούστου
στην έδρα του Δήμου (Ασπράγγελοι Ζαγορίου) έγινε η προβλεπόμενη ορκωμοσία των Νέων
Δημοτικών Συμβούλων των προέδρων και εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων οι οποίοι
ανέλαβαν καθήκοντα από την 1
Σεπτεμβρίου 2019.
Η σύνθεση του Νέου Δημοτικού Συμβουλίου είναι η εξής:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σουκουβέλος
Γεώργιος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τσουμάνης Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Τζόκας Σταύρος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Λαδιάς Θεοχάρης
Με απόφαση του Δημάρχου
ορίστηκαν οι ακόλουθοι Αντιδήμαρχοι:
- Θεματικός Αντιδήμαρχος και
αναπληρωτής Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας: Ρούσκας Παναγιώτης
- Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος για την Δημοτική Ενότητα Τύμφης: Γκρουϊδης Ανδρέας
- Αντιδήμαρχος αρμόδιος για
την Δημοτική Ενότητα Κεντρκού
Ζαγορίου και Παπίγκου: Τσαπάρης
Ιωάννης
- Αντιδήμαρχος αρμόδιος για
την Δημοτική Ενότητα Ανατολικού
Ζαγορίου και Βοβούσας: Κίτσιος
Ηλίας.
Σε συνεδρίαση συγκροτήθηκε
η Οικονομική Υπηρεσία του δήμου
ως εξής:
- Σουκουβέλος Γεώργιος
- Ρούσκας Παναγιώτης
- Τσαπάρης Ιωάννης
- Γρουϊδης Ανδρέας
- Κίτσιος Ηλίας
- Κούλας Κωνσταντίνος και
- Ζαρκάδας Ελευθέριος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
- Λαδιάς Θεοχάρης
- Περιστέρης Αναστάσιος και
- Σπύρου Βασίλειος
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας εύχεται
στη Νέα Δημοτική Αρχή και στον
πρόεδρο της Τοπικής μας Κοινότητας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ευαγ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ, ευδόκιμη θητεία και μέγιστη
δυνατή προσφορά για το καλό του
τόπου μας.

4 σελ.
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΑΠΟ ΤΙς δΡΑςΤΗΡΙΟΤΗΤΕς ΤΟΥ ςΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η προγραμματισθείσα ετήσια τακτική Συνέλευση του Συλλόγου στις 4 Αυγούστου 2019 δεν
πραγματοποιήθηκε λόγω μη απαρτίας.
Βάσει του Άρθρου 13 του καταστατικού του
Συλλόγου η Γενική Συνέλευση επαναλήφθηκε
εντός οκτώ (8) ημερών στις 11 Αυγούστου με τα
ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Έγινε απολογισμός και λογοδοσία του
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για την
τριετία 2016-2019
Διαβάστηκε η έκθεση της εξελεγκτικής
επιτροπής για τα πεπραγμένα και έγινε ομόφωνα αποδεκτή απαλλάσσοντας το απερχόμενο
Δ.Σ.
Εκλέχθηκε πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ και Γραμματέας ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Έγινε διαλογική συζήτηση και προτάσεις για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την
τριετία 2019-2022.
Υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για την
εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την
τριετία 2019-2022.
Ακολούθησαν αρχαιρεσίες.

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Σάββατο 17 Αυγούστου 2019 με την υπ’ αριθ.
3 πράξη συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου που προέκυψε από τις
εκλογές της 11 Αυγούστου 2019 για την τριετία 20192022 και έχει ως ακολούθως:
Ευθύμιος Πουποβίνης Πρόεδρος
Δημήτριος Κυράτσης Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Μπάρκας Γενικός Γραμματέας
Βασιλική Δρομπολιανούδη – Καραγιαννοπούλου Ταμίας και
Ευτυχία Οικονόμου – Γεωργοπούλου Έφορος Εκδηλώσεων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αθανάσιος Δημητράκης
Απόλλων Κορέτας
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σταματία Τσουμάνη
Ιωάννης Κυράτσης

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

www.mosv.gr
και οι φωτογραφίες της
εφημερίδας μας θα
εμφανιστούν έγχρωμες

ΟΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (57)
ΠΙΤΕΣ ΤΗΣ 28ης ΓΙΟΡΤΗΣ
ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ

Παρά τις δυσκολίες λόγω διακοπής ρεύματος από τις
14:00 ώρας έως 21:00 παραθέτουμε τα ονόματα των κυριών και δεσποινίδων που προσέφεραν τις πίτες με τη
σειρά που παραδόθηκαν στην επιτροπή παραλαβής και τις
ευχαριστούμε θερμά, διότι στην προσφορά τους κάθε
χρόνο στηρίζεται η επιτυχία αυτής της γιορτής.
Αλκμήνη Βακάρου του Στεργίου
Αλκμήνη Βακάρου του Πολυζώη
Γεωργία Καραγιαννοπούλου του Αποστόλου
Ευανθία Καραγιαννοπούλου
Βασιλική Δρομπολιανούδη – Καραγιαννοπούλου
Ελισσάβετ Μισαηλίδη
Ζωή Δρακου
Στέλλα Κουλιού
Δήμητρα Βακάρου
Αθανασία Κυριακού από το Πετρίτση Σερρών
Σουζάνα Τζουκμάκη από το Πετρίτση Σερρων
Αριστούλα Βακάρου
Ματίνα Βακάρου
Σουλτάνα Νότη
Χαϊδούλα Πουποβίνη
Καλλιόπη Στυλίδου – Πουποβίνη
Αικατερίνη Μπάρκα
Κωνσταντίνα Σιαμπίρη από Αθήνα
Θεοδώρα Γκιτσιούδη – Τσιομίδου
Χρύσα Τσιομίδου
Σοφία Εξάρχου – Πρόϊου
Ισιδώρα Παπακυρίδου – Φάκα από Κουφάλια Θεσσαλονίκης
Σοφία Πρόϊου του Θεοδώρου
Ευαγγελία Μπιζάκη
Σταυρούλα Βασιλείου – Τσιομίδη
Αντωνία Δημητράκη
Χριστίνα Πάσχου – Καπράντζιου
Αικατερίνη Πεπόνη
Μάγδα Μυλωνά – Δημητράκη
Σταματία Σιαμπίρη του Ευαγγέλου
Αθηνά Εξάρχου – Κορακίδου από Αθήνα
Βαρβάρα Νούτσου – Αλικάκου
Νίκη Εξάρχου
Αφροδίτη Ζηκοπούλου – Σιαμπίρη
Χρυσούλα Λιάρου Αμπελιά Ιωαννίνων
Εκισσάβετ Μερσινίδου – Σιαμπίρη
Δέσποινα Σιαμπίρη – Μπάρκα
Αφροδίτη Κανάκη από Καλπάκι Ιωαννίνων
Έλενα Ζιάβρα από Δεμάτι Ζαγορίου
Αικατερίνη Μπάρκα του Ηλία
Ελένη Κουκουστρίκα – Κυράτση
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ από Νεόκαστρο Ημαθίας
Ευτυχία Οικονόμου – Γεωργοπούλου
Χαρίκλεια Καρανικόλα από Αιγίνιο Πιερείας
Αλέκα Πίσπα από Βέροια
Μιχαέλα Πίσπα από Δίστρατο Κόνιτσας
Μαρία Ναστούλη από Κοτσανόπουλο Πρέβεζας
Ελένη Ζιάκου από Κόνιτσα
Μαριάνθη Ζαμπάκου από Ηλιοχώρι Ζαγορίου
Ιφιγένεια Παπανικολάου από Ηλιοχώρι Ζαγορίου
Αγγελική Καφέτσιου από Ηλιοχώρι Ζαγορίου
Μαρία Τσολάκη – Μπασογιάννη από Ηλιοχώρι Ζαγορίου
Περσεφόνη Καραγιαννοπούλου
Δέσποινα Σιαμπίρη – Μπαρλαμπά
Στέλλα Οικονόμου – Τάτση
Ζανέτα Κορέτα
Σταματία Τσουμάνη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Οι εκδηλώσεις του Συλλόγου (πανηγύρι – γιορτή
πίτας – ορειβατικές εξορμήσεις – Αποκριές – Καθαρά
Δευτέρα κ.λ.π.) έχουν σημαντικά έξοδα, δυσανάλογα για
τις οικονομικές δυνατότητες του Συλλόγου. Τις προσπάθειες αυτές του Συλλόγου για την επιτυχή οργάνωση
των εκδηλώσεων ενίσχυσαν και βοήθησαν και φέτος
αρκετοί συγχωριανοί και φίλοι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει θερμές ευχαριστίες στους:
Α. ΧΟΡΗΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ
1. DREAM STROM Γεώργιος Ιωάν. Βακάρος και
Γεράσιμος Βούλγαρης Ιωάννινα
2. ΚΑΦΕ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ Κωνσταντίνος Ευαγ. Σιαμπίρης Βρυσοχώρι
3. ΨΗΣΤΑΡΙΑ «ΑΛΕΚΟΣ» Κρυφοβό Ιωαννίνων
4. ΓΚΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Συγκρότημα κατοικιών Κήποι Ζαγορίου
Β. ΣΤΟΥΣ: ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ που προμηθεύτηκαν λαχνούς για την Λαχειοφόρο
Αγορά
Γ. ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΑΝ
ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΠΙΤΕΣ
- Χρύσα Τσιομίδου
- Θεοδώρα Γκιτσιούδη – Τσιομίδου
- Ισιδώρα Παπακυρίδου – Φάκα
- Ελένη Κουκουστρίκα – Κυράτση
- Βασιλική Δρομπολιανούδη – Καραγιαννοπούλου
- Δέσποινα Σιαμπίρη του Κωνσταντίνου
- Ελισσάβετ Μισαηλίδου
- Ζωή Δράκου
- Αλκμήνη Βακάρου του Στεργίου
- Χρυσούλα Λιάρου οι μικρές
- Μαρία Τσομίδου του Αναστασίου
- Θεοπίστη Πουποβίνη και ο
- Αθανάσιος Δημητράκης
Δ. ΣΤΙΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΑΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟ ΑΓΟΡΑ
- Έλενα Ζιάβρα
- Αφροδίτη Κανάκη
- Σοφία Πρόϊου του Θεοδώρου και
- Κατερίνα Πεπόνη

ΑΠΟΝΟΜΗ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου κάθε χρόνο στο πανηγύρι της
Αγίας Παρασκευής, απονέμει αναμνηστικά διπλώματα
στους επιτυχόντες μαθητές στα ΑΕΙ – ΤΕΙ στις πανελλήνιες εξετάσεις που έχουν καταγωγή από το Βρυσοχώρι
και σε όσους έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες
στο χωριό, ως ακολούθως:
Στην ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΚΑ του Ηλία και της
Δέσποινας για την επιτυχία της στο τμήμα Παιδαγωγικής
Δασκάλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Στο ΘΩΜΑ ΠΕΠΟΝΗ του Ευγγέλου και της Σταματίας Καπράντζιου για την επιτυχία του στο τμήμα Μηχανικών πληροφορικής του ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα)
Στον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΡΑΠΤΗ του Λάμπρου και της
Φιλιώς για την επιτυχία του στην Πολυτεχνική Σχολή
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Παν/μίου Ιωαννίνων
Στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΣΧΑΛΗ του Χρήστου και
της Μαρίας για την επιτυχία της στο Τμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου
Την κ. ΣΟΦΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ – ΠΡΟΪΟΥ για την προσωπική της προσφορά στην καθαριότητα των δύο δρόμων από δένδρα προς Αγία Παρασκευή
Τον Ιερέα Πατέρα ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ για την
προσφορά του στα λειτουργικά δρώμενα του χωριού για
επτά (7) χρόνια καταβάλλοντας κάθε δυνατή ανθρώπινη
προσπάθεια εξυπηρετώντας τρία χωριά.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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εκκλησιαστικα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Λόγω υποχρεώσεων στο χωριό του
Ηλιοχώρι ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ και λόγω καιρικών συνθηδεν
μπορέσαμε
να
κών
λειτουργήσουμε σε όλες τις εκκλησίες
και εξωκλήσια του χωριού.
Πέραν των αρκετών θείων λειτουργιών που έγιναν στον Άγιο Δημήτριο
(παρακλήσεις - Μνημόσυνα κ.λ.π.) έγιναν οι ακόλουθες λειτουργίες στις εκκλησίες:
- Δευτέρα 30 Απριλίου στο εξωκ-

κλήσι του Αγίου Γεωργίου ημέρα γιορτής του Αγίου (μετακινούμενη γιορτή
λόγω Πάσχα).
- Κυριακή 23 Ιουνίου στο παρεκκλήσι του Αγίου Αθανασίου.
- Κυριακή 30 Ιουνίου στον Ι. Ν. Γενέσεως της Θεοτόκου (Κάτω Παναγία).
- Σάββατο 6 Ιουλίου στο Μοναστήρι
της Αγίας Τριάδος διότι δεν πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου εορτή του
Αγίου Πνεύματος λόγω καιρικών συνθηκών.

- Παρασκευή 26 Ιουλίου στο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευή (πανηγύρι
του χωριού). Πλήρες ανακαινισμένο
στο μονοπάτι προς Αλάκο - Τσουκαρόσια - Νεραϊδόβρυση - Μονή Στομίου
Γκαμήλα.
- Πέμπτη 15 Αυγούστου κοινή θεία
λειτουργία (Βρυσοχωρίου και Ηλιοχωρίου) στο εξωκκλήσι της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου (Άνω Παναγία).
Το εξωκλήσι κτισμένο επί της 25ης
Επαρχιακής Οδού από Γιάννενα προς

Στον Άγιο Γεώργιο 23-4-2019

Βρυσοχώρι.
- Ευχαριστούμε θερμά τους Ιεροψάλτες Γεώργιο Βακάρο, Ηλία Παπανικολάου και Δημήτριο Μπασαγιάννη
- Τον π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
για την προσπάθεια που καταβάλλει να
εξυπηρετήσει και τα δύο χωριά και
τέλος
- Τους συγχωριανούς, τους κοντοχωριανούς μας Ηλιοχωρίτες και φίλους που συμμετείχαν στις θείες
λειτουργίες.

Στην Αγία Παρασκευή 26-7-2019

Στον Άγιο Αθανάσιο
23-6-2019

Στο εξωκλήσι
Κοιμήσεως της
Θεοτόκου
15-8-2019

Στην Αγία Τριάδα 17-6-2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Στο εξωκλήσι Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-8-2019

Εντός του καλοκαιριού ολοκληρώθηκαν τα έργα
αναστύλωσης στον Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους (πλακόστρωση δαπέδου, επιχρείσματα, πάτωμα Γυναικωνίτη
κ.λ.π.) προϋπολογισμού εβδομήντα (70.000,00) χιλ.
ευρώ που είχαν διατεθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου.
Έγινε παράδοση του έργου από τον ανάδοχο εργολάβο κ. Αηδώνη Βύρωνα και παραλαβή από την επιβλέπουσα Υπηρεσία της Περιφέρειας.
Το όνειρό μας τόσων ετών έγινε πραγματικότητα. Ο

Ναός καθαρίστηκε και αρχές Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η
τοποθέτηση του τέμπλου.
Από την Περιφέρεια εγκρίθηκε πίστωση προϋπολογισμού οκτώ (8.000,00) χιλ. ευρώ με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ζαγορίου για τη συντήρηση του
Γυναικωνίτη.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή εκ μέρους των απανταχού Βρυσοχωριτών ευχαριστεί θερμά τον περιφερειάρχη κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ για το αμέριστο

ενδιαφέρον του τόσα χρόνια για την αναστύλωση του
Ιερού Ναού, διότι χωρίς την βοήθειά του ο Ναός δεν
θα υπήρχε σήμερα και του εύχεται ατομική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία. Ο Θεός και ο Άγιος Χαράλαμπος να του δίνουν δύναμη για να συνεχίζει να
προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Περιφέρεια διότι με
τέτοιους αξιόλογους υπηρεσιακούς παράγοντες ο
τόπος μας πάει μπροστά.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝδΙΑΦΕΡΟΝ

SUDOKU

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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Επιμέλεια: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ
Σύζυγος σε αμηχανία
Μια κυρία πανάσχημη και μύωπας τριγυρίζει σ’
ένα μουσείο με τον άνδρα της και προσπαθεί να κριτικάρει τα έργα.
- “Και με αυτό εδώ το τέρας, τι θέλει να πει ο ζωγράφος;”, ρωτάει κάποια στιγμή τον άνδρα της
“Μα, χρυσή μου, αυτό δεν είναι πίνακας, είναι
καθρέφτης!”, της ψηθυρίζει αμήχανα εκείνος!

ΤΟΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΜΠΟ

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και
λέει στον Τοτό:
- “Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται ακόμα”. Μπαίνει στην αίθουσα ο Τοτός και τον
ρωτά ο δάσκαλος:
- “Πότε γεννήθηκες;”
- “Το 1821!”
- “Πώς σε λένε;”
- “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης:”
- “Μα καλά τι λες, τρελάθηκες;”
- “Δεν ξέρουμε, ερευνάται ακόμα!”

ΠΑΙΔΙ

Ναι στην αυτονομία

Προσπαθούμε να τονώσουμε το ενδιαφέρον του παιδιού για το σχολείο και να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή
του. Γι’ αυτόν τον λόγο αποφεύγουμε να βοηθάμε το παιδί
να φτιάξει την τσάντα του. Επίσης, κάνοντας καθημερινά τηλεφωνήματα για να μας πουν τα μαθήματα επειδή δεν προσέχει ή λύνοντάς του τις ασκήσεις δεν το βοηθάμε,
απεναντίας του κάνουμε κακό. Αν ζητά τη βοήθειά μας, αναζητάμε μαζί τους τρόπους που θα το βοηθήσουν να τα κάνει
όλα αυτά μόνο του. Του δείχνουμε έναν καλό τρόπο να τακτοποιεί την τσάντα, του παίρνουμε ένα μπλοκάκι για να σημειώνει τα μαθήματα και επιμένουμε στο να κάνει όλα τα
μαθήματα μόνο του. Και φυσικά δεν παραλείπουμε να του
λέμε ότι στο σχολείο δεν πάει για να τα κάνει όλα τέλεια,
αλλά για να μάθει πράγματα που δεν ξέρει.

7 συμβουλές για τη νέα σχολική χρονιά

Η πρώτη μέρα ή η επιστροφή στο σχολείο είναι μία
στιγμή που τα παιδιά περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία.
Το παιδί εγκαταλείπει τον ασφαλή οικογενειακό του περίγυρο και έρχεται αντιμέτωπο με καινούργια και άγνωστα
ερεθίσματα, όπως είναι μια νέα τάξη ή ένας νέος δάσκαλος.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, καλό είναι οι γονείς να προετοιμάζουν εγκαίρως το παιδί τους για όσο το δυνατόν πιο
ομαλή μετάβασή του στο σχολείο ακολουθώντας τις εξής
συμβουλές:
- Αυτό το δεκαήμερο που απομένει για την έναρξη της
σχολικής χρονιάς εφαρμόστε το καινούργιο ωράριο ύπνου
που τόσο ανάγκη θα έχει το παιδί σας, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος.
- Αν το παιδί σας πρόκειται να διαβεί για πρώτη φορά
τη σχολική πόρτα, συζητήστε μαζί του για το πως θα είναι
το σχολείο. Επισκεφθείτε το σχολείο πριν ξεκινήσει και, ει
δυνατόν, κάντε μια βόλτα στους εσωτερικούς χώρους του
ή ακόμα ζητήστε να έχετε μια πρώην γνωριμία με τον δάσκαλο του παιδιού σας, προκειμένου να νιώσει πιο άνετα
με το καινούργιο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
- Επιδιώξτε να συζητήσετε με το παιδί σας για τα συναισθήματα και τους φόβους που έχει, ακούστε προσεκτικά
τους φόβους του και εξηγήστε του με επιχειρήματα όσα του
λέτε.
- Δώστε έμφαση στα πλεονεκτήματα του σχολείου και
στα όσα θετικά προσφέρει, χωρίς να παραγνωρίζετε τα αρνητικά που επισημαίνει το παιδί σας.
- Προετοιμάστε το δωμάτιο του παιδιού σας για την τρέχουσα σχολική χρονιά. Ένα σωστά οργανωμένο δωμάτιο
μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα βοηθητικό για όλα τα παιδιά.
Επίσης, βάλτε το παιδί σας να το διακοσμήσει όπως επιθυμεί.
- Δώστε μεγάλη έμφαση στο θέμα της ασφάλειας. Αν
το παιδί σας είναι μεγάλο, μάθετέ του να πηγαίνει σχολείο
πάντα μαζί με κάποιον φίλο του, καθώς επίσης και να ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδρομή.
- Εμπιστευθείτε το δάσκαλο που θα αναλάβει το παιδί
σας, καθώς και το ίδιο το παιδί σας.

ΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ

Μου φτάνει που ξέρω να διαβάζω, γιατί έτσι μαθαίνω αυτά
που δεν ξέρω, ενώ όταν γράφεις, γράφεις μόνο αυτά που ξέΟυμπέρτο Έκο
ρεις... ήδη...
Είναι δύσκολο να ελευθερώσεις τους ανόητους από τις
αλυσίδες που τιμούν.
Βολταίρος (1694-1778) Γάλλος συγγραφέας,
Ιστορικός και φιλόσοφος
Η εντιμότητα στην πολιτική είναι αποτέλεσμα της δύναμης,
ενώ η υποκρισία αποτέλεσμα της αδυναμίας.
Βλαδίμηρος Ίλιτς Λένιν, 1870-1924, Σοβιετικός ηγέτης
Έχεις ακόμη να κλάψεις πολύ, ώσπου να μάθεις τον κόσμο
Γιάννης Ρίτσος
να γελάει.
Η μάχη που πρέπει να δώσουμε δεν είναι κατά του πλούΌλαφ Πάλμε
του, αλλά κατά της φτώχειας.
Τα συγκρατημένα πάθη κάνουν συνηθισμένους ανθρώΝτενί Ντιντερύ
πους.
Δεν χρειάζεσαι κανέναν να σου πει ποιος είσαι ή τι είσαι.
Τζον Λένον
Είσαι αυτό που είσαι.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

ΡΩΤΩΝΤΑΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ;

Μια οικογένεια ταξιδεύει με
το τρένο.
Το παιδί όμως είναι περίεργο,
και ρωτάει συνέχεια:
- “Μπαμπά, τι είναι αυτό εκεί;”
- “Δεν ξέρω παιδί μου”,
απαντά ο πατέρας.
Τοι μικρό όπως επιμένει:
- “Μπαμπά, κι αυτό εκεί;”
- Δεν ξέρω παιδί μου”,

απαντά
και πάλι ο πατέρας.
Η μητέρα επεμβαίνει και παρατηρεί:
- “Άσε τον πατέρα σου
ήσυχο!”.
Και ο πατέρας διαμαρτυρόμενος!”
- “Μα τι λες, χρυσή μου;
Άσε το παιδί να μαθαίνει!”

Ρούχα - ασπίδα στο κρύο...

Μία από τις πιο κλασικές ατάκες της Ελληνίδας μάνας προς το παιδί
της είναι “ντύσου, θα κρυώσεις”. Ειδικά αυτή την εποχή οι μανούλες
επιμένουν να βάζουν πολλά ρούχα στα παιδάκια τους, προκειμένου να
τα προστατέψουν από το κρύο και τη βροχή.
Μια τέτοια τακτική είναι και η σωστή λύση; Σύμφωνα με την Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία, τα παιδιά ενδείκνυνται να φορούν μόνο
ένα επιπλέον ρούχο απ’ ό,τι φορούν οι ενήλικοι όταν βγαίνουν έξω.

Ισωθερμικά εσώρουχα

Τις κρύες μέρες προτιμήστε να φοράτε στα παιδάκια σας ισοθερμικά εσώρουχα, που θα τα κρατάνε ζεστά όλη τη μέρα. Αποφύγετε τα
πολλά ρούχα, τα οποία εμποδίζουν
τα παιδιά στο παιχνίδι τους, καθώς δεν μπορούν να κινηθούν με
ευκολία. Κατά τα άλλα, επιλέξτε για το ντύσιμό τους -ειδικά τις κρύες
και βροχερές μέρες- τις φόρμες που είναι άνετες και αποφύγετε τα
τζιν παντελόνια που ενδεχομένως να προκαλέσουν υποθερμία εάν
βραχούν.

Ζακέτα φλις

Αντί για μια χοντρή μπλούζα, βάλτε στο παιδί ένα ζεστό και άνετο
φλις, που είναι σίγουρο πως θα το κρατήσει ζεστό ακόμα και τις πιο
κρύες μέρες του χειμώνα. Καλό είναι μέσα από το φλις το παιδί να
φοράει και μια λεπτή μπλούζα.

Για μέσα στην τάξη

Στην τάξη του στο σχολείο το παιδί σας μπορεί να φορά ένα πουκάμισο ή μια μπλούζα, όχι χοντρή για να μην ιδρώσει, ενώ για τα διαλείμματα θα πρέπει απαραιτήτως να φοράει μπουφάν. Θα πρέπει να
φροντίσετε το μπουφάν να είναι μάλλινο εσωτερικά και αδιάβροχο
εξωτερικά, με κουκούλα και μεγάλες τσέπες, ώστε να το προστατεύει
από τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Αθλητικά παπούτσια

Μια καλή λύση είναι τα παπούτσια που θα επιλέξετε να είναι αθλητικά, ανατομικά και άνετα, ώστε να κρατάνε τα πόδια του προστατευμένα. Λίγο-πολύ, θα έχετε ακούσει τους πιο ηλικιωμένους να λέει ότι
“Το κρύωμα το παίρνεις από τα πόδια”.

Ρούχα στην τσάντα

Στο σχολείο, το παιδί σας είναι χρήσιμο να έχει σε μια θήκη της
τσάντας του ένα αδιάβροχο παντελόνι, προκειμένου να το φοράει
πάνω από τη φόρμα σε περίπτωση βροχής. Επιπλέον, στη σχολική
τσάντα του πρέπει να έχει το σκουφί και το κασκόλ του. Όταν κάνει
κρύο, είναι αυτά που θα το κρατήσουν ζεστό.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ένας επιχειρηματίας αποφασίζει μια μέρα να διαπιστώσει πόσο
έξυπνο είναι το στελεχιακό προσωπικό της επιχείρησής του.
Έτσι καλεί πρώτα το μηχανικό του.
Επιχειρηματίας: “Πόσο κάνει 1+1;”
Μηχανικός: “Τί ερώτηση είναι αυτή αφεντικό; Κάνει 2”. “Φωνάζει
το δικηγόρο του. Επιχειρηματίας: Πόσο κάνει 1+1;” Δικηγόρος: “1+1
κάνει 2, εάν ο νόμος δεν ορίζει κάτι διαφορετικό”.
Τέλος, φωνάζει και το λογιστή του.
Επιχειρηματίας: “Πόσο κάνει 1+1;”
Λογιστής: “Όσο θα θέλατε εσείς αφεντικό.”
ΕΤΟΙΜΟΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
Ο δάσκαλος στο μαθητή:
- Γιατί η έκθεσή σου με θέμα το “γάλα” είναι τόσο μικρή; Δεν είχες
τίποτε άλλο να γράψεις;
- Είχα, αλλά ήθελα να γράψω για το συμπυκνωμένο...!

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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ΑΘΛΗΤΙκΑ

21η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε η 21η ποδοσφαιρική συνάντηση μεταξύ ομάδων από χωριά του
Δήμου μας.
Η ποδοσφαιρική μας ομάδα με τη βοήθεια του
Συλλόγου συμμετείχε και σε αυτό το πρωτάθλημα,
αποσπώντας κολακευτικά σχόλια των αντιπάλων,
των θεατών και των Διαιτητών, για το αγωνιστικό
πνεύμα, την ευγενή άμιλλα και το ήθος των παιδιών
μας.
Το πρωτάθλημα πραγματοποιείται με τους Ελληνικούς κανονισμούς ποδοσφαίρου, με διαιτητές της

Ε.Δ. ΕΠΣ Ηπείρου και διοργανωτές το Δήμο και
τους εκπροσώπους των ομάδων που συμμετέχουν.
Στο φετινό πρωτάθλημα, δυστυχώς, συμμετείχαν μόνον επτά (7) ομάδες των χωριών Βρυσοχωρίου - Σκαμνελίου - Τσεπελόβου - Καπεσόβου Κουκουλίου - Ελατοχωρίου και Παπίγκου.
Η ομάδα μας κληρώθηκε στον δεύτερο όμιλο με
τις ομάδες του Ελατοχωρίου και του Κουκουλίου.
Οι νέοι μας κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια
για καλό αποτέλεσμα, πλην όμως κούραση μετά το
πανηγύρι, τραυματισμοί και σκληρή αντιμετώπιση
από την ομάδα του Ελατοχωρίου δεν είχαμε τα ανά-

λογα αποτελέσματα, όπως τα άλλα χρόνια.
Το Νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να ασχοληθεί πιο σοβαρά με την οργάνωση αυτού του θεσμού για να αποφεύγονται δυσμενή σχόλια και
επεισόδια και οι νέοι προβληματίζονται να συμμετέχουν.
Είναι ένα πρωτάθλημα ερασιτεχνών που προβάλλει τα χωριά, δίνει τη δυνατότητα για γνωριμία
των νέων και μια διαφορετική νότα διασκέδασης
στους κατοίκους των χωριών.
Πρωταθλήτρια σε αυτό το τουρνουά είναι η
ομάδα του Τσεπελόβου.

Με την ομάδα του Κουκουλίου.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια:

Σάββατο 27 Ιουλίου 2019
Γήπεδο Τσεπελόβου

Βρυσοχώρι - Ελατοχώρι

Σάββατο 10 Αυγούστου 2019
Γήπεδο Τσεπελόβου

2-4

Αγωνίστηκαν οι νέοι μας
Θωμάς Πεπόνης, Γιάννης Πεπόνης, Δημήτρης Μοπάρκας, Λάμπρος Γεωργόπουλος, Βαγγέλης Κατσάνος,
Σπύρος Γκορίτσας, Αλέξης Νάνος, Αντώνης Κώτσης,
Πέτρος Γκόγκος, Μιχάλης Τάτσης και Νίκος Δόνος.

Κουκούλι - Βρυσοχώρι

4-2

Αγωνίστηκαν οι νέοι μας
Θωμάς Πεπόνης, Γιάννης Πεπόνης, Δημήτρης
Μπάρκας, Βασίλης Ρέμος, Βαγγέλης Στογιάννης, Λάμπρος Γεωργόοπυλος, Μιχάλης Κορέτας, Αδαμάντσιος
Καπράντζιος, Παναγιώτης Παππάς, Πέτρος Γκόγκος
και Νίκος Δόνος.

ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ

Η Χρυσαυγή Τζαμουράνου του Ιωάννη και της Νίκης Ρήμα (εγγονή του αείμνηστου Στεργίου Ρήμα και της Χρυσαυγής Ρήμα),
αθλήτρια του Α.Ο. Σπάρτακου Ιωαννίνων, σημείωσε για το σχολικό
έτος 2018-2019 τις κάτωθι επιτυχίες:
α) Στους Πανελλήνιους Σχολικούς αγώνες Κλασσικού Αθλητισμού Λυκείων Ελλάδας - Κύπρου στις 8-9 Μαΐου 2019 στους “Ζωσιμάδες”, ήταν η 3η Ελληνίδα με 14,66 στον τελικό των 100 μ. με
εμπόδια.
β) Στους 9ους Ιόνιους Αγώνες Στίβου, στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας, στις 25 Μαΐου 2019, κατέλαβε την πρώτη θέση και πήρε το
χρυσό μετάλλιο.
γ) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 (Εφήβων - Νεανίδων) στην Κατερίνη στις 22-23 Ιουνίου 2019, κατέκτησε το χάλκινο
μετάλλιο στα 100 μ. με ψηλά εμπόδια.
δ) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ18 (Παίδων - Κορασίδων) στα Τρίκαλα στις 4-5 Ιουλίου 2019 με ατομικό ρεκόρ (14.59),
σ’ έναν πολύ δύσκολο τελικό (3 τελικές σειρές) των 100 μ. με εμπόδια, κατέλαβε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.
ε) Στην διεθνή συνάντηση στίβου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις
7-8 Αυγούστου 2019, μεταξύ των αθλητών και αθλητριών της κατηγορίας Κ18 από την Ελλάδα και την Κύπρο, συμμετείχε, μετά από
πρόσκληση, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, με την Εθνική ομάδα της
χώρας μας και κατέλαβε την τέταρτη θέση.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν την αγαπητή
ΧΡΥΣΑΥΓΗ και της εύχονται πολλές επιτυχίες και πολλά ρεκόρ.

- Στους νέους μας για την προσπάθεια που κατέβαλαν να διαφημίσουν το χωριό μας με το ήθος
τους. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρία “ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ”, η οποία πέραν των άλλων
δραστηριοτήτων της λειτουργεί στο χωριό μας
Υδροηλεκτρικό Σταθμό μικρής ισχύος και μας έχει
δωρίσει τις αθλητικές στολές.
Καλή συνάντηση το καλοκαίρι του 2020 με ένα
καλύτερο πρωτάθλημα με περισσότερες ομάδες
και οργάνωση.

Στον ορεινό
Μαραθώνιο
στο Ζαγόρι
Έτρεξε 44 χιλιόμετρα
ο 44χρονος
Δημ. Κυράτσης!
Για μια ακόμη φορά ο αθλητής της Φ.Ε.
Ιωαννίνων Δημήτρης Κυράτσης, τερμάτισε
επιτυχώς στον ορεινό Μαραθώνιο των 44
χλμ στο Ζαγόρι.
Πρόκειται για ένα ατομικό επίτευγμα
καθώς ο Δ. Κυράτσης, είναι ηλικίας 44 χρόνων και εκτός της συμμετοχής του στο
Πρωτάθλημα ανδρών βόλλεϋ, συμμετέχει
σε αρκετές δρομικές εκδηλώσεις, με κορυφαία τον επίπονο ορεινό Μαραθώνιο των 44
χλμ στη δύσβατη διαδρομή στο Ζαγόρι.

“Πρωϊνός Λόγος” 26-7-’19
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ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

Γράφει ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ τα ζευγάρια;
Το πώς στουμπίζουν το πιπέρι με το
κρύο νερό και τις αιωνόβιες οξιές. Ήταν η
κορυφαία εκδήλωση του χωριού, πόλος
έλξης και σημείο αναφοράς για τους απανταχού Βρτυσοχωρίτες.
Δυστυχώς σιγά-σιγά όπως όλα τα πανηγύρια έτσι και του χωριού μας έχασαν και
χάνουν το ενδιαφέρον και την παράδοση.
Οι πολλές και διάφορες μοντέρνες εκδηλώσεις, η οικονομική κρίση και η ερήμωση
των χωριών έχουν αρνητικά αποτελέσματα
στην παράδοση. Πώς να ξεχάσουμε οι παλαιότεροι την αναμονή των ξενιτεμένων, την
προετοιμασία όλου του χωριού για το πανηγύρι, το πρώτο φαγητό με ντόπια φασολάκια
και κατσικίσιο κρέας αυτή τη μέρα; Τις μεταμεσονίκτιες ώρες το ταγκό και το φοξ. (Το
Βρυσοχώρι προπολεμικά ακόμη χόρευε
αυτούς τους χορούς που τους ονομάζανε
ευρωπαϊκούς) με τις φιγούρες του Γιωργάρα και της θέας του Γούλη (Ζαχαράκη) και
της Χρυσάνθης και να μην αδικήσουμε όλα

Τον ταβερνιάρη Μπαρμακώστα Σιαμπίρη με την άσπρη ποδιά και τη Σέλφω;
Υπάρχουν όμως αισιόδοξα μηνύματα.
Δεκάδες παιδιά κάθε ηλικίας, πολλοί
συγχωριανοί και επισκέπτες επισκέπτονται
το πανηγύρι μας.
Είναι επομένως ιερά υποχρέωσή μας να
μεταδώσουμε στα παιδιά μας όσο το δυνατόν περισσότερα ήθη και έθιμα του χωριού
μας.
Το πανηγύρι ξεκίνησε με την θεία λειτουργία και την υπαίθρια παράκληση στο
εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής, το χορό
των επιτρόπων, την αναμνηστική φωτογραφία στο ίδιο σημείο κάθε χρόνο (σημείο
απογραφής.
Κάποια μελαγχολία μας λείπουν αλησμόνητα πρόσωπα που έχουν φύγει για
πάντα). Επισκέψεις στα σπίτια του πέρα Μαχαλά που γιορτάζει με τα κλαρίνα, το παραδοσιακό τσίπουρο, λουκούμι, κρύο νερό και
στις αυλές ο χορός.
Το βράδυ στην κεντρική πλατεία με την

κομπανία του ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΝΤΕΡΟΥ με κρασί
- τσίπουρο και μπύρα, γλέντι μέχρι τις πρωϊνές ώρες, με παραδοσιακά τραγούδια και
χορούς από όλη την Ελλάδα. Και είναι επόμενο. Οι εποχές και τα χρόνια αλλάζουνε.
Κάποτε οι γάμοι γίνονταν μεταξύ συγχωριανών ή από γειτονικά χωριά.
Σήμερα οι γάμοι έχουν γίνει σε όλη την
Ελλάδα γαμπροί, νύφες κ.λ.π. και θα πρέπει
και αυτοί να διασκεδάσουν αν και σιγά σιγά μαθαίνουν όλους τους χορούς.
Κάπως έτσι τελείωσε και το πανηγύρι
μας. Μεταξύ άλλων διακρίναμε:
- Μια ομάδα καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Καβάλα που
είχαν κατασκηνώσει για μία εβδομάδα στο
εξωκλήσι της Άνω Παναγίας.
- Για πρώτη φορά στις ρίζες της την κ.
Αντιγόνη Πασχαλίδου του Χριστόδουλου
(Τόζιου) από την Κομοτηνή και διαμένει
στην Αθήνα με τον ξάδελφό της Κωνσταντίνο Αγγελίδη γιος της Κατερίνας Πασχαλίδου με τη σύζυγό του Γλυκερία.
- Τον υποψήφιο βουλευτή και πολιτευτή

του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνο Γάτσιο
με την παρέα του.
- Την κ. Πελαγία Κάτσενου με την οικογένειά της από το Μύτικα Πρεβέζης που τα
τελευταία χρόνια επισκέπτεται αυτές τις
ημέρες το χωριό. Η Πελαγία έζησε στο
χωριό αρκετά χρόνια τους καλοκαιρινούς
μήνες με τους γονείς της και τα αδέλφια της
με την μετακινούμενη κτηνοτροφική μονάδα
τους.
- Την κ. Σουλτάνα Καραγιαννοπούλου
με το σύζυγό της Άγγελο. Κατασυγκινημένη
μετά από επτά χρόνια άνοιξε το πατρικό της
σπίτι και δέχθηκε επισκέψεις και να παραγγέλνει στην κομπανία το τραγούδι που χόρευε ο αείμνηστος πατέρας της Γιάννης
“Τους κλέφτες” και το βράδυ στο γλέντι γνώρισε τη μεγάλη έκπληξη όταν εμφανίστηκε
ο γιος της Κώστας με τη σύζυγό του και την
πεθερά του.
Εάν κάποιοι μου διαφεύγουν ζητώ ταπεινά συγνώμη. Καλό χειμώνα - καλή συνάντηση σε άλλες εκδηλώσεις του χωριού
και του χρόνου ακόμη περισσότεροι.

Αναχώρηση από
το εξωκλήσι
Ο χορός των
επιτρόπων
Η αναμνηστική
φωτογραφία

Στην οικία Καραγιαννόπουλου
Ιωάννη

Στην οικία
Εξάρχου

Στην οικία Ευθ. Πουποβίνη

Στην οικία
Μαριάνθης
Καραγιαννοπούλου
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H 28η ΓΙΟΡΤΗ ΖΑΓΟΡΙςΙΑς ΠΙΤΑς ςΤΟ βΡΥςΟχωΡΙ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1
Με τις προσπάθειες της ΔΕΗ η βλάβη
αποκαταστάθηκε και με μια θαυμάσια
Αυγουστιάτικη βραδυά έγινε για 28η
χρονιά η Γιορτή της Ζαγορίσιας πίτας.
Η Κεντρική πλατεία γεμάτη κόσμο
από συγχωριανούς και φίλους (μετρήθηκαν περίπου 400 άτομα). Το κλαρίνο του
ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΤΕΡΟΥ και η κομπανία του με
παραδοσιακά τραγούδια “Ξενιτεμένα μου
πουλιά” για τους Βρυσοχωρίτες της διασποράς σε τούτη την ταύλα πούμαστε
κ.λ.π.) αντήχησε στα βουνά και στα λαγκάδια.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ καλωσόρισε τους
παρευρισκομένους, αναφέρθηκε στο
ιστορικό της Γιορτής, στις δραστηριότητες του Συλλόγου, στο πρόγραμμα της
εκδήλωσης, ευχαρίστησε τις κυρίες και
δεσποινίδες για την προσφορά τους σε
πίτες διότι σε αυτές στηρίζεται η Γιορτή
και κάλεσε την βουλευτή της Ν.Δ. κ.
ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ και τον νεοεκλεγέντα

Δήμαρχο Ζαγορίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟ να απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό.
“Και οι δύο τονίσανε πως παρά την
οικονομική κρίση ο Σύλλογός σας είναι
πρωτοπόρος στο Ζαγόρι με πάρα πολλές
δραστηριότητες και πρέπει όλοι μαζί να
βοηθήσουμε στην προσπάθειά του. Ακολούθησε η απονομή αναμνηστικών στις
κυρίες και δεσποινίδες που προσέφεραν
τις πίτες, η κλήρωση της τυχερής νοικοκυράς με έξτρα δώρο (τυχερή η κυρία
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ - ΚΥΡΑΤΣΗ) η
αναμνηστική φωτογραφία και ο χορός
των Γυναικών.
Οι κοπέλες μοίρασαν τις πίτες σε όλα
τα τραπέζια (κολοκυθόπιτες - τυρόπιτες
- λαχανόπιτες κ.λ.π.).
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ προσπάθησε
και εξυπηρέτησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον κόσμο με τα εδέσματά
του.
Η κ. Βουλευτής, ο πρόεδρος του Συλ-

λόγου και οι Επίσημοι, ξεκίνησαν το
χορό, η κομπανία, το τσίπουρο, το κρασί,
ανέβασαν το κέφι έως τις πρωϊνές ώρες.
Συγγενείς και φίλοι συναντήθηκαν,
συγκινήθηκαν, διασκέδασαν και ευχήθηκαν και του χρόνου.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους:
- Η βουλευτής της Ν.Δ. κ. ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ
- Ο νεοεκλεγής Δήμαρχός μας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ
- Ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής
Ηπείρου Ταξίαρχος κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΟΥΒΑΛΗΣ με καταγωγή από το Τσεπέλοβο.
- Ο νεοεκλεγής Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ.
- Ο πρώην Δήμαρχος Ζαγορίου και
υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
- Οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων Ηλιοχωρίου κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Τσεπελόβου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ, Βοβούσας κ. ΕΥΗ ΤΑΣΙΟΥ.
- Πολλοί συγχωριανοί και φίλοι από
διάφορες περιοχές της Ελλάδος (Αλεξάνδρεια - Κουφάλια Θεσ/νίκης, Βέροια,
Αθήνα, Ηγουμενίτσα, Γιάννενα, Ηλιοχώρι, Λάϊστα, Σκαμνέλι, Κουκούλι,
Ελεύθερο, Πάδες, Δεμάτι, Καλπάκι
κ.λ.π.). Εάν κάποιοι μου διαφεύγουν
ζητώ συγγνώμη.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες:
- Στις Βρυσοχωρίτισσες και στις γυναίκες των άλλων περιοχών που προσέφεραν τις πίτες.
- Στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου για
την οργάνωση.
- Στους χορηγούς και σε όσους βοήθησαν για την επιτυχία της Γιορτής.
ΥΓΕΙΑ ΚΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ σε επόμενες εκδηλώσεις του Συλλόγου. Και του
χρόνου ακόμη περισσότεροι στην 29η
ΓΙΟΡΤΗ.

Οι πίτες
Η επιτροπή
παραλαβής

Επίσημοι

Οι γυναίκες που προσέφεραν τις πίτες

Ο χορός των γυναικών

Η βουλευτής Ν.Δ. κ. Μαρία
Κεφάλα ανοίγει το χορό.

10 σελ.
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ΟΡΕΙβΑΤΙκΑ
ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ
“ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ” Τσουκαρόσια

Εκατοντάδες κουρασμένοι νευρωτικοί υπερπολιτισμένοι άνθρωποι αρχίζουν
να
ανακαλύπτουν
ότι
πηγαίνοντας στα βουνά πηγαίνουν στο
σπίτι τους
Τζων Μιουιρ
Αυτά τα λόγια που γράφτηκαν στο
μακρινό 1901 από τον φυσιοδίφη και
περιβαλοντολόγο Τζων Μιούιρ με προβληματίζουν βαθιά.
Γιατί άραγε τα βουνά μας κάνουν να
αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε στο
σπίτι μας; Πιστεύω ότι τα βουνά ενσταλάσουν μέσα μας την αίσθηση της γαλήνης, της ηρεμίας, της οικειότητας.
Είναι το ίδιο συναίσθημα που νιώθουμε όταν είμαστε κοντά σε ότι αγαπά
με, την οικογένεια, τους φίλους και ότι
άλλο. Το σπίτι μας τελικά είναι εκεί που
νιώθουμε ελευθερία, ασφάλεια μακριά
από προκαταλήψεις, άγχος και στεναχώριες. Είναι εκεί που μας περιβάλλει
το οικείο.
Ίσως είναι αυτό το συλλογικό ασυνείδητο, δηλαδή οι εμπειρίες, οι διαδρομές όσων έζησαν πριν από μας και
που έχουν συσσωρευτεί στα κύτταρά
μας που οδηγούν τα βήματά μας, εκεί
που ανήκουμε, στα δάση, στη φύση,
στα βουνά. Εκεί που τα δέντρα, τα βότανα και τα αγριολούλουδα μας περιμένουν να τα ακουμπήσουμε, να τα
μυρίσουμε και να τα γευτούμε για να
μας προσφέρουν την καλύτερη θεραπεία για το σώμα και την ψυχή μας.
Στην φετινή πορεία για την Τσούκα
Ρόσια συναντηθήκαμε την Τετάρτη 14
Αυγούστου

στην πλατεία Εξάρχου και με αγροτικά αυτοκίνητα έως την τοποθεσία
Κέτρι ντί Αλάκου (Πέτρες Αλάκου
μερικοί υπερπολιτισμένοι άνθρωποι, αρκετά από εμάς άγνωστοι μεταξύ
μας. Άνθρωποι που ζούμε σε διαφορετικούς τόπους και με διαφορετικό κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο.
Ήερθαμε να περπατήσουμε ξανά το
μονοπάτι που οδηγεί στην Τσούκα
Ρόσια στη μνήμη του παλικαριού του
Γιάννη Τσουμάνη που έφυγε τόσο
νωρίς . Οδηγός μας όπως πάντα ο Θύμιος, έδωσε πριν ξεκινήσουμε τις απαραίτητες οδηγίες και συμβουλές.
Πήραμε το μονοπάτι των βοτάνων.
Έτσι το λέω εγώ γιατί είναι σπαρμένο
με μερικά απ’ τα πιο σπουδαία βότανα
του Ζαγορίου. Πρώτα-πρώτα ήταν το
βάλσαμο με τα μικρά κίτρνα πέταλά του
και τους θεραπευτικούς κόκκινους
στήμονές του. Ταπεινό στη μεγαλοσύνη
του, γιατί είναι σπουδαίο βότανο φάρμακο για το σώμα και την ψυχή.
Παραδίπλα φυτρώνουν τρυφερές οι
αχιλλείες με τα άσπρα σαν ζωγραφιά
λουλουδάκια τους. Δυνατό βότανο κι
αυτό, γνωστό από τη μυθολογία, το βότανο των πολεμιστών. Μ’ αυτό θεράπευαν τις πληγές τους. Ο Αχιλλέας
θεράπευε μ’ αυτό τις πληγές του κι απ’
αυτόν πήρε και το όνομά του.
Ανάμεσα σ’ αυτό είδαμε και το
βερμπάσκο να τεντώνεται χαρούμενο
και περήφανο προς τη μεριά του ήλιου.
Σα να έλεγε: Μη με προσπερνάτε, μη με
ξεχνάτε. Έχω κι εγώ κρυμμένα μυστικά.
Και εδώ και εκεί φύτρωνε το γαϊ-

Στην Τσουκαρόσια

δουράγκαθο, προστατευμένο απ’ τα αγκάθια του. Μη με φοβάστε μας ψιθύριζε. Πλησιάστε με με προσοχή και
σεβασμό και τότε θα σας δώσω ότι
καλό έχω, τα σποράκια μου και τους
τρυφερούς βλαστούς μου, για να είστε
γεροί και δυνατοί και να τα βγάζετε
πέρα στα δύσκολα. Μετά το μονοπάτι
των βοτάνων τρυπώσαμε στη μαγεία
του δάσους της οξιάς.
Μούσκλια στους τεράστιους αρχαίους κορμούς και μυρωδιές του δάσους
και τα πόδια να βουλιάζουν στο παχύ
στρώμα των φύλλων. Και προσπάθεια
να ισορροπήσουμε και να μην γλυστρίσουμε.
Ανηφόρα αλλά και ευφορία. Είναι
σχετικά δύσκολο. Αλλά ήταν τόση η
ενέργεια γύρω μας που παίρναμε δύναμη να προχωρήσουμε. Και κάποτε
μετά την τελευταία ανηφόρα φτάσαμε
επιτέλους. Τα καταφέραμε άλλη μια
φορά να αντικρύσουμε από τόσο κοντά
την κόκκινη κορυφή.
Όλες μας οι αισθήσεις ήταν ανοιχτές διάπλατα. Δεν χορταίναμε να κοιτάμε ένα γύρω την Τύμφη, το Σμόλικα
απέναντι και τα δάση που απλώνονταν
πέρα ως πέρα ως εκεί που έφτανε το
μάτι μας. Ακούγαμε το τραγούδι του
αέρα και μια λεπτή μυρωδιά έφτανε
στις μύτες μας. Ήταν το τσάϊ του βουνού που μοσχοβολούσε. Το ακουμπήσαμε, το χαϊδέψαμε και κόψαμε
δύο-τρία κλωναράκια να τα φυλάξουμε στο τσεπάκι μας.
Α, ναι η ζωή τελικά είναι πολύ
ωραία όταν είσαι στο σπίτι σου.
Οι πιο δυνατοί της παρέας έφτασαν

ως τη σπηλιά αψηφώντας την ανηφόρα με τις σάρες.
Ύστερα ένα διάλειμμα για ξεκούραση, οι απαραίτητες φωτογραφίες και
επιστροφή. Πιο προσεχτικά τώρα γιατί
το κατέβασμα είναι τελικά πιο δύσκολο. Πονάνε λίγο τα γόνατα αλλά εντάξει. Όλα πήγαν καλά. Επιστρέψαμε
γεμάτοι, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι θα
έλεγα. Άλλη μια δυνατή ανάμνηση στο
τσεπάκι της μνήμης κι αυτή η πορεία.
Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θύμιο
για την οργάνωση, το συντονισμό και
την καθοδήγηση της πορείας. Και
ευχές για να ξανασυναντηθούμε του
χρόνου γεροί και δυνατοί να ξαναπερπατήσουμε στο μονοπάτι των βοτάνων
που οδηγεί στην Τσούκα Ρόσια.
Έφη Γκαράνη
Σπέτσες
Υ.Γ. Στην επιστροφή (Κέτρι ντι Αλάκου) ο Στέλιος και η Σταματία μας προσέφερε ωραία πίτα, σάντουϊτς και
αναψυκτικά. Στην πορεία μας συμμετείχαν οι:
Η Έφη Γκαράνη με το σύζυγό της
Δημήτριο Τσούκα - Ευθύμιος Πουποβίνης - Δημήτριος Κυράτσης με τη σύζυγό του Ελένη και τα παιδιά τους
Χαράλαμπο και Βασίλη - ο Γιάννης
Κυράτσης με τη σύζυγό του Σοφία και
τα παιδιά τους Μαρία και Ελένη - η
Άννα Βακάρου με την κόρη της Φεβρωνία (σύζυγος Γεωργίου Δημ. Βακάρου) και ο Χρήστος Γεω. Πασχάλης
με το γιο του Γεώργιο.
Μετακινηθήκαμε με τα αγροτικά
αυτοκίνητα του Θύμιου, του Λεωνίδα
Κορέτα και του Κώστα Χαντόλιου.

Κέτρι ντι Αλάκου
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H MONOΗΜΕΡΗ ΕκδΡΟΜΗ ΤΟΥ Μ.Ο.ς.

Τ

ην Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 ο Μορφωτικός - Ορειβατικός Σύλλογος (Μ.Ο.Σ.)
του χωριού μας πραγματοποίησε την προγραμματισμένη μονοήμερη εκδρομή στο Νομό Πιερίας.
Μια μέρα που θύμιζε περισσότερο καλοκαίρι
από το Άλσος Ιωαννίνων στις 08.00 ώρα επιβιβαστήκαμε στο εκδρομικό λεωφορείο του Αστικού
ΚΤΕΛ Ιωαννίνων (SRATΑ) λόγω κωλύματος του
γνωστού μας Κώστα Ζιάβρα (KONI TRAVEL) και με
οδηγό τον κ. Ευάγγελο Φωτίου ξεκινήσαμε για την
εκδρομή μας.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου και η ξεναγός μας
Έλενα Ζιάβρα (κόρη του Κώστα) καλημέρισαν τους
ταξιδιώτες και ευχήθηκαν καλό ταξίδι.
Η πρώτη στάση στα Γρεβενά στο καφέ “ΠΙΝΔΟΣ”
λίγη ξεκούραση, έναν καφέ και να πάρουμε μαζί
μας την κ. ΡΑΝΙΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ (σύζυγος του αειμνήστου Μητρώλα) που μένει στα Γρεβενά.
Συνεχίσαμε το ταξίδι μας για το Αρχαίο ΔΙΟΝ μεταξύ της Κατερίνης και του Λιτοχώρου.
Η ξεναγός μας σε όλο το ταξίδι μας ενημέρωνε
και στον Αρχαιολογικό χώρο.
Είναι ο μεγαλύτερος Αρχαιολογικός χώρος στην
Ελλάδα, στους πρόποδες του Ολύμπου για να τον
περπατήσεις και μόνο χρειάζονται δύο με τρεις
ώρες. Πάρα-πολλά ευρήματα σε ένα Μουσείο
τριών επιπέδων, Αρχαία θέατρα και ένα ψηφιδωτό
100 τ.μ.
Αν και περιμέναμε πως θα έχει πολύ κόσμο,
καθ’ όσον το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου σε όλους τους Αρχαιολογικούς χώρους

και τα Μουσεία η είσοδος είναι ελεύθερη.
Λίγοι επισκέπτες και περισσότεροι ξένοι τουρίστες. Ίσως προτιμήθηκε η θάλασσα λόγω ζέστης.
Η ώρα είχε φτάσει σχεδόν δύο κατενθουσιασμένοι κατευθυνθήκαμε για το Λιτόχωρο. Τουριστική
και ιστορική κωμόπολη στους πρόποδες του Ολύμπου για το μεσημεριανό μας γεύμα και επίσκεψη
στην πόλη, όπου είχαμε και έκπληξη. Μας καλοσώρισε η κ. ΦΑΝΗ Σταματιάδη - Λάππα, κόρη της αειμνήστου Χρυσούλας Σταματιάδη. Έζησε για πολλά
χρόνια στην Αλεξάνδρεια και στα παιδικά της χρόνια επισκέπτονταν τακτικά το χωριό στο πατρικό της
μητέρας της.
Σήμερα παντρεμένες στο Λιτόχωρο και οι υποχρεώσεις της δεν έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί
το χωριό. Συγκινητικές στιγμές συναντώντας παλιές
συμμαθήτριες και φίλες.
Αφού απολαύσαμε τα ωραία φαγητά και τις πολύ
καλές τιμές και γνωρίσαμε την πόλη ξεκινήσαμε για
την παραλία του Πλαταμώνα με το επιβλητικό Αρχαίο Κάστρο για απογευματινό καφέ.
Η ώρα περνούσε ευχάριστα και το ταξίδι της
επιστροφής μας μεγάλο. Στις 17.30 ώρα πάλι μέσω
της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών και
Εγνατίας πήραμε το δρόμο της επιστροφής.
Τελευταία στάση στα Γρεβενά για λίγη ξεκούραση και να αφήσουμε την κ. ΡΑΝΙΑ.
Στις 22.00 ώρα φτάσαμε στα Γιάννενα κατενθουσιασμένοι, όμως και αρκετά κουρασμένοι.
Ωραίο ταξίδι πλην όμως για να επισκεφτεί κανείς
και να γνωρίσει τα αξιοθέατα του Ν. Πιερίας χρειάζεται τουλάχιστον δύο ημέρες.

Αναμνηστικά Πλαταμώνα

Μουσείο Δίον

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευχαριστεί θερμά:
- Τους συγχωριανούς και φίλους που ήταν στην
εκδρομή
- Τον οδηφό μας κ. Ευάγγελο Φωτείου από τα
Γιάννενα (πολύ καλός οδηγός με υπομονή και χιούμορ) και
- Την ξεναγό μας ΕΛΕΝΑ Ζιάβρα η οποία λατρεύει το χωριό μας, έχει φίλους, το επισκέπτεται
τακτικά στη Γιορτή Πίτας έφερε και πίτα και βοήθησε στη διάθεση λαχνών για τη λαχειοφόφο αγορά
και τέλος τη φίλη της ΧΑΡΟΥΛΑ Παπαχρηστοπούλου
από την Αμαλιάδα. Και οι δύο κοπέλες έχουν σπουδάσει Αρχαιολογία και ασχολούνται με την ξενάγηση.
Με αυτή την εκδρομή έκλεισε ο κύκλος των εκδηλώσεων του καλοκαιριού.
Καλό χειμώνα. Ραντεβού σε επόμενες εκδηλώσεις και για την τριήμερη εκδρομή της άνοιξης με
μεγαλύτερη συμμετοχή.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Υ.Γ . Στην εκδρομή συμμετείχαν:
Ευθύμιος Πουποβίνης
Χαϊδούλα Πουποβίνη
Ράνια Κουνάβου
Σπυριδούλα Κασσαβέτη
Αλκμήνη Βακάρου
Αριστούλα Βακάρου
Ελευθερία Μάντζιου
Δημοσθένης Νότης
Σουτλάνα Νόνη
Ευανθία Καραγιαννοπούλου
Αθανάσιος Καραγιαννόπουλος
Περσεφόνη Καραγιαννοπούλου
Ιωάννης Παντίσης
Μισέλ Παντίση
Χρυσαυγή Ρήμα
Στέλλα Οικονόμου - Τάτση
Γεώργιος Τάτσης
Μαρία Τζούμα
Βαρβάρα Μπλήντα
Χρύσα Μπλήντα - Δράκου
Ζωή Δράκου (13 χρον.)
Δέσποινα Μπλήντα - Μισαηλίδου
Ζήσης Μισαηλίδης (9 χρον.)
Πόπη Γιώτη, Έφη Σκουλίκα (φίλες της Χρύσας και της Δέσποινας)
Δέσποινα Κουνάβου
Σταυρούλα Βασιλείου - Τσιομίδη
Κωνσταντίνος Σιαμπίρης
Ιωάννης Σιαμπίρης
Ελισσάβετ Σιαμπίρη και οι ξεναγοί μας

Πλατεία Λιτοχώρου

12σελ.

SUDOKU

δΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

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.

Του Σταύρου Γκαράνη
Α ΕΥΚΟΛΟ
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Δηλαδή: Ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου, από τα
λόγια του φαίνεται, τον τρόπο που ομιλεί και το περιεχόμενο αυτών που λέγει (Αρχαίο ρητό).

5

• “Επί τα δείπνα των φίλων βραδέως πορεύου, επί δε
τας ατυχίας ταχέως”.
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Επιμέλεια Γ. Κ. ΒΑΚΑΡΟΣ
• “Ανδρός χαρακτήρ εκ λόγου γνωρίζεται”.
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“ΑΠΟ ΤΗΝ
ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ”
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Λύση της σελ. 6

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ
ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Του Γεωργίου Κων. Βακάρου
- Να βαδίζετε πάντοτε στο πεζοδρόμιο και ποτέ
στη μέση του δρόμου
- Τα πεζοδρόμια είναι για τους πεζούς και οι
δρόμοι για τα αυτοκίνητα.
- Όπου δεν υπάρχουν πεζοδρόμια να περπατάτε στην αριστερή άκρη του δρόμου, ώστε να βλέπετε τα αυτοκίνητα που έρχονται από απέναντι και
να προφυλάσσεσθε από αυτά.
- Μην παίζετε ποτέ μέσα στους δρόμους γιατί
κινδυνεύετε κάθε στιγμή από τα διερχόμενα αυτοκίνητα.
- Να περνάτε πάντοτε μέσα από τις διαβάσεις
και όχι έξω από αυτές.
- Όπου δεν υπάρχουν διαβάσεις να περνάτε
από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο κάθετα, σύντομα
και όχι λοξά, αφού προηγουμένως έχετε βεβαιωθεί ότι εκείνη τη στιγμή δεν περνούν αυτοκίνητα
ή άλλα τροχοφόρα (μηχανάκια κ.λ.π.).
(Τμήμα Τροχαίας Βέροιας)

Δηλαδή: Στα συμπόσια των φίλων σου να πηγαίνεις αργά, να μην είσαι εύκολος και πάντα πρόθυμος.
Στις δυστυχίες τους όμως, να πηγαίνεις γρήγορα και
να τους συμπαρίστασαι.
(Χίλων ο Λακεδαιμόνιος 6ος π.Χ. αιών.)
• Ο Θεός μοίρασε όπλα σε όλα τα πλάσματα. Δύναμη και γρηγοράδα στο λιοντάρι, ράμφος στην κότα,
στον ταύρο τα κέρατα, κεντρί στην μέλισσα. Στον άνθρωπο έδωσε το λόγο που είναι πιο κοφτερός κι από
μαχαίρι. (δηλαδή λογικό, και λόγο προφορικό) (Φωκυλίδης ο Μιλήσιος 537 π.Χ.)
• “Ζημίαν αιρού μάλλον ή κέρδος αισχρόν, το μεν
γαρ άπαξ λυπήσει, το δε αεί”. Δηλαδή: να προτιμάς
περισσότερο την ζημιά παρά το αισχρό κέρδος. Διότι
η ζημιά θα σε λυπήσει μία φορά ενώ το αισχρό κέρδος για πάντα. (Χίλων ο Λακεδαιμόνιος 6ος αιών.
π.Χ.).
• Οι χειρότεροι κλέφτες είναι αυτοί που σου κλέβουν τον χρόνο σου (Γκαίτε)
• “Χρόνου φείδου” Δηλαδή: να μην αφήνεις τον
χρόνο σου να περνά άσκοπα, αλλά να τον αξιοποιείς
δημιουργικά.
(Χίλων ο Λακεδαιμόνιος 6ος αι. π.Χ.)
• Να είσαι ντροπαλός μπροστά στους άσπρους
κροτάφους.
(Φωκυλίδης ο Μιλήσιος 537 π.Χ.)
• Όποιος δεν βρίσκει ανάπαυση στην συνείδησή
του, άδικα κοπιάζει ψάχνοντάς την αλλού.
• Ο άνθρωπος είναι συνήθως πιο πρόθυμος να
ανταποδώσει το κακό, παρά να ξεπληρώσει το καλό
που του έκαναν.
• “Θυμού κράτει” (δηλαδή να κυριαρχείς και να
δαμάζεις τον θυμό σου).
• “Η γλώττα μη προτρεχέτω του νοός” (δηλαδή,
πρώτα να σκέπτεσαι και κατόπιν να μιλάς) (Χίλων ο
Λακεδαιμόνιος 6ος αι. π.Χ.)
• “Άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού” (δηλαδή ο
εργαζόμενος είναι άξιος του μισθού της εργασίας
του) Απ. Παύλος
• “Παπαί Μαρδόνιε, κάους επ’ άνδρας ήγαγες μαχησομένους ημέας, οι, ου περί χρημάτων τον αγώνα
ποιεύνται αλλά περί αρετής”. Δηλαδή: αλοίμονε Μαρδόνιε, απέναντι προς ποιους άνδρες μας έφερες να
πολεμήσουμε, οι οποίοι αγωνίζονται όχι για χρήματα
αλλά για την αρετή (Ηρόδοτος).
• “Ως πότε η δόξα των προγόνων σας θα καλύπτει
τα σφάλματα τα δικά σας;” (ο Καίσαρας προς τους
Αθηναίους)
• “Οι μάζες ενθουσιάζονται περισσότερο από τα
συνθήματα και λιγότερο από την λογική”.
• “Ανεξέταστος βίος, ου βιωτός” (δηλαδή: η ζωή
που δεν υποβάλλεται σε έλεγχο, δεν έχει καμμία αξία
για τον άνθρωπο).
(Πλάτων, Απολογία Σωκράτους)
• Η θλίψη μας ξανασυνδέει με τον Θεό (Δάντης)
• Η αληθινή χαρά αναβλύζει μονάχα από την
φλέβα της καλωσύνης (Φώτης Κόντογλου).

Κεντρίσματα
Του ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ
Στο Γυφτόκαμπο, το Σεπτέμβριο 1955,
έφθασε η πρωτοδιορισμένη νηπιαγωγός Αδαμαντία ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, απ’ την Ηλιούπολη Αττικής, 20χρονη κοπέλα τότε. Την περίμενε
με το μουλάρι ο Γεώργιος ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ, ο πασίγνωστος Γιωργάρας.
Την έβαλε στο ζώο και ξεκίνησαν για το
χωριό, αλλά καθώς το ζώο τιναζόταν ή
έσκυβε για κανα χορτάρι, η δασκάλα η Τούλα
τιναζόταν κι αυτή αναφωνώντας: Αχ!...
Κι ο Γιωργάρας απαντούσε με Στεντορία
Φωνή βροντερά:
- Μη φοβάσαι!...
Τα επόμενα χρόνια η δασκάλα η Τούλα μολογούσε ότι μετά το πρώτο πεντάλεπτο, από το
τράνταγμα του ζώου, περισσότερο τρόμαζε
στο δρόμο απ’ την αγριοφωνάρα του Γιωργάρα!..
••••
Το 1954, ο Απόστολος Αντωνίου ΝΟΥΤΣΟΣ (1906-1975) άνοιξε μαγαζί στο Γυφτόκαμπο, με όλα τα είδη.
Εκεί δούλευαν πολλοί δασεργάτες, περνούσαν περαστικοί των γύρω χωριών αλλά
και πολλοί Σαρακατσαναίοι Τσελιγκάδες απ’
τα θερινά βοσκοτόπια. Βοηθούς είχε τον Χαράλαμπο ΚΥΡΑΤΣΗ και το Νίκο τον Χαντόλιο.
Μια μέρα ένας τσέλιγκας απ’ τη “ΜΟΡΦΑ”
σταματά, πίνει ένα ρακί και του βάζει ο Μπάμπης κάτι πράγματα και λίγα σταφύλια.
Βλέπει ο μπάρμπα-Νούτσος το Μπάμπη
και τον σταματά!..
Τι κάνεις παιδί μου δύο οκάδες σταφύλια
στον πρωτοτσέλιγκα του Ζαγορίου. Γέμισε το
κοφίνι που έχει στο ζώο σταφύλια! Αύριο είναι
Παναγιά και τόσες γιορτές μετά, να ‘χουν να
τρώνε οι άνθρωποι!
- Λεφτά δεν θέλω λέει ο Τόλης! Τώρα ωρέ
τσέλιγκα, όταν ξαναπεράσεις φέρε μας δύο
προβατίνες!..
••••
Το 1976-77 υπηρετούσα στην Ασφάλεια
Χωρ/κής Προαστίων στον Περισσό.
Ένα παγερό πρωϊνό του Νοεμβρίου, ενώ
πίναμε καφέ στο κυλικείο της Υπηρεσίας,
μπαίνει και κάθεται ο Αγγελιοφόρος - Δικυκλιστής, ο Πάνος ο ΚΡΟΜΠΑΣ, παραπονούμενος ότι κρύωσε.
Οπότε του λέω εγώ πειρακτικά:
- Δεν στο ‘χω πει Πάνο, πολλές φορές,
λόγω κρύου και μηχανής, να βάλεις φανέλα
μάλλινη.
Κι αυτός απαντά:
- Τι λες Κώστα, Βλάχος είμαι, να φορέσω
μάλλινη, φανέλα!..
Το απόγευμα όμως χειροτέρεψε, κι ο
Αξ/κός Υπηρεσίας με Υπηρεσιακό όχημα, τον
πήγε στον Αντισυν/ρχη Χωρ/κής και γιατρό
Ω.Ρ.Λ. Ανδρέα ΚΑΦΕΤΣΗ, που ήταν γνωστός
του. Του λέει ο Γιατρός:
- Πάρε αυτά τα χαπάκια και να φορέσεις
κάτι χοντρό μάλλινο λόγω αέρα!..
Κι ο Πάνος του λέει:
- Τι λες μωρέ Δόκτωρ, ήλθα στο γιατρό για
να μου πεις για μάλλινο, αυτό μου το λέει ο
Χαντόλιος πειρακτικά στο καφενείο της
Χωρ/κής!..

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019

ΑΠΟ ΤΗΝ κΟΙΝωΝΙκΗ ΖωΗ
ΓΑΜΟΙ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

- Δύο νέα παιδιά Βρυσοχωριτόπουλα ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Χαραλάμπους και της Σούλας Κοπατσιάρι (εγγονός των αειμνήστων Αναστασίου και Δέσποινας) και η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ του Κωνσταντίνου και
της Ευγενίας Καραγιάννη (εγγονή του Αθανασίου Καραγιάννη και Χαρίκλειας Παντίση) αγαπήθηκαν, ερωτεύτηκαν
και το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου
στη θέρμη Θεσσαλονίκης ενώθηκαν με τα δεσμά του
γάμου. Τα στέφανα αντάλλαξαν οι κουμπάροι Λάμπρος
Ντόβας και Μαρία Ζαρκαλή.
Το ζευγάρι δέχθηκε ευχές στον πολυχώρο “ΝΟDΟ”
στην αίθουσα Classic και ακολούθησε γαμήλιο γλέντι με
παραδοσιακή μουσική.
••
- Ένας ακόμη γάμος έγινε την Κυριακή 21 Ιουλίου 2019
στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου στη Ζίτσα Ιωαννίνων. Η ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΠΙΔΕΡΗ του Κωνσταντίνου και της Όλγας (εγγονή
του αειμνήστου Αντωνίου και της Ευτέρπης) παντρεύτηκε
τον αγαπημένο της ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΟΤΣΙΑ του Ιωάννου και της
Κωνσταντίνας, εμπορικό Αντιπρόσωπο από τη Ζίτσα.
Το ζευγάρι δέχθηκε ευχές στο Εξοχικό Κέντρο “ΧΗΤΟΣ”
και ακολούθησε γαμήλιο γλέντι με παραδοσιακή μουσική
μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες.
Ο. Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους νεόνυμφους “Να ζήσουν ευτυχισμένοι, καλούς απογόνους”
και στους γονείς - παππούδες, λοιπούς συγγενείς και
κουμπάρους να χαίρονται τα ταιριαστά ζευγάρια.

- Η ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ του αειμνήστου Δημητρίου
(Μητρώλα) και της Ουρανίας (Ράνιας) σύζυγος ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΖΑΜΑΛΗ, το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019 στον Ι. Ν. Αγίου
Νικολάου Αγοράς Ιωαννίνων βάπτισαν το κοριτσάκι τους,
πρώτο βλαστό της οικογένειας. Ο νονός Θάνος Σωτηρόπουλος χάρισε στη νεοφώτιστη το όνομά της γιαγιάς της
ΙΩΑΝΝΑ.
•••
- Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ
του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας (Ντίνας και η
σύζυγός του Χρύσα την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 στο
παρεκκλήσι Αγίου Στυλιανού στο κτήμα caλαυma,
βάπτισαν το κοριτσάκι τους. Οι νονοί Ιωσήφ Σαμψώνογλου και η Κωνσταντίνα Καρασούλου χάρισαν στη
νεοφώτιστη το όνομα της γιαγιάς της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
•••
- Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ και η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ
του Μιχαήλ και της Σούζης Μιχαλίτσιου την Κυριακή
21 Ιουλίου 2019 στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Γανοχώρας Κατερίνης, βάπτισαν το κοριτσάκι τους.
Η Νονά Λίτσα Παντελίδου χάρισε στη νεοφώτιστη το όνομα ΜΕΛΙΝΑ.
•••
- Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Σιαμπίρης του Γεωργίου και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ (Ντίνας) και η σύζυγός του Ελευθερία, το Σάββατο 27 Ιουλίου 2019, στον Ι. Ν. Προφήτη Ηλία στο Χαϊδάρι, βάπτισαν το κοριτσάκι τους.
Ο νονός χάρισε στη νεοφώτιστη το όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
•••
- Η ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΠΙΔΕΡΗ του Κωνσταντίνου και της Όλγας (εγγονή των αειμνήστων Αντωνίου και της Ευτέρπης) και ο σύζυγός της ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΤΣΙΑΣ,
το Σάββατο 4 Μαΐου 2019, στον Ι. Ν. Προφήτη Ηλία στα Καρδαμίτσια Ιωαννίνων,
βάπτισαν το αγοράκι τους πρώτο βλαστό της οικογένειας.
Οι νονοί Γεώργιος Αλεξίου και Γεωργία Ζιόγκα χάρισαν στο νεοφώτιστο το
όνομα του παππού του ΙΩΑΝΝΗΣ.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας, εύχονται στους
ευτυχισμένους γονείς, παππούδες, νονούς και λοιπούς συγγενείς να χαίρονται
τα νεοφώτιστα.
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- Η ΒΑΣΙΑ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ σύζυγος
του ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΜΑΤΑ του Ευσταθίου και
της Αφροδίτης Μαμουζέλου, την Τρίτη 17
Σεπτεμβρίου 2019 στην Αθήνα, γέννησε
ένα όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι
πρώτο βλαστό της οικογένειας.
•••
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
(Βάσω)
ΤΣΟΛΑΚΗ του
-Η
Στεργίου και της Μαρίας, Ιατρός στο Νοσοκομείο “Αγλαΐα Κυριακού” στην Αθήνα,
σύζυγος του Δούκα Ξυρομερίσιο, την
Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 στην Αθήνα,
έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι
πρώτο βλαστό της οικογένειας.
•••
- Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΤΣΑΡΑ του αειμνήστου Αλέκου και της Κωνσταντίνας (Ντίνας) Μπίρη σύζυγος του Νικολάου Μόκα,
την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019 στα Γιάννενα γέννησε ένα όμορφο και χαριτωμένο
αγοράκι, δεύτερο βλαστό της οικογένειας.
Στους ευτυχισμένους γονείς και παππούδες ευχόμαστε να τους ζήσει το νεογέννητο και να είναι γερό και τυχερό.
Οικ. Αστερίου Τσουμάνη και Γεωργίου Τσουμάνη
•••
Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019
η ΛΟΥΚΙΑ Θωμαδάκη του Νικολάου και
της Χάϊδως Τσουμάνη (εγγονή των αειμνήστων Νικολάου και Λουκίας Τσουμάνη) σύζυγος του Κωνσταντίνου
Κόνιαρη από τα Γιάννενα γέννησε στη
Θεσσαλονίκη ένα χαριτωμένο αγοράκι
πρώτο βλαστό της οικογένειας.
•••
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς,
παππούδες και στους λοιπούς συγγενείς
να χαίρονται και να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 ο Σύλλογος συνταξιούχων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων,
πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή στο Ζαγόρι. Μετά από στάση στη Γέφυρα του Κόκορου και το Τσεπέλοβο, στις 12.00 περίπου ώρα
με επικεφαλής την Πρόεδρο του Συλλόγου
συγχωριανή μας κ. ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ (συνταξιούχος Δασκάλα) και
όλο το διοικητικό Συμβούλιο, έφτασαν στο
χωριό μας.
Στην πλατεία του Αγίου Χαραλάμπους τους
καλοσώρισε και τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος
του Συλλόγου μας κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ.

Στη συνέχεια επισκέφτηκαν για ένα ευλαβικό
προσκύνημα τον Ι. Ν. όπου συνεχίζονται τα
έργα για την επανατοποθέτηση του τέμπλου και
ο πρόεδρος τους ενημέρωσε για την ιστορία
του Ναού και τα έργα που έγιναν για την αναστήλωσή του.
Όλοι εκφράσανε τον θαυμασμό τους για την
προσφορά των κατοίκων και της Περιφέρειας
Ηπείρου και σώθηκε αυτό το Ιερό μνημείο και
πολλοί εκφράσανε την επιθυμία όταν θα γίνει
θεία λειτουργία να παρευρεθούνε.
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων στη συνέχεια
πραγματοποίησε Αρτοκλασία στον Ι. Ν. Αγίου
Δημητρίου όπου τους περίμενε ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ για την τέλεση του μυστηρίου. Στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας μοιράστηκε η Αρτοκλασία και οι αδελφές Μαρία
(συνταξιούχος δασκάλα) και Δέσποινα Κουνάβου, προσέφεραν στους επισκέπτες το παραδοσιακό λουκούμι και κρύο νερό.
Τις μεσημβρινές ώρες γευμάτισαν στο
καφέ-ταβέρνα του ΚΩΣΤΑ νόστιμα εδέσματα
και γίγαντες Βρυσοχωρίου.
Κατόπιν επσικέφτηκαν τα αξιοθέατα του
χωριού (τις τρεις βρύσες στο χοροστάσι, τις τοξωτές πέτρινες γέφυρες κ.λ.π.) και περπάτησαν
στους δρόμους του χωριού.
Τις απογευματινές ώρες αναχωρήσανε για

επίσκεψη και απογευματινό καφέ στη Σαρακατσάνικη Στάνη στο Γυφτόκαμπο και για τα Γιάννενα με τις καλύτερες αναμνήσεις και
κολακευτικά λόγια για το χωριό μας (φύση νερά - φιλοξενία κ.λ.π.)
Ο Μ.Ο.Σ. η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας και η Εκκλησιαστική Επιτροπή ευχαριστούν θερμά για την επίσκεψή τους στο
χωριό μας το Σύλλογο Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών και τους εύχονται υγεία, προσωπική
και οικογενειακή ευτυχία και καλά ταξίδια καθ’
όσον από ότι γνωρίζουμε πραγματοποιούν
πολλές εκδρομές.
ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ και άλλη φορά.
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΑΠΟ ΤΗΝ κΟΙΝωΝΙκΗ ΖωΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠ. ΡΑΠΤΗ
1929-2019

•••••••••••••••••••••••
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΛΑΜΠ. ΡΑΠΤΗ - ΧΡΗΣΤΟΥ

1932-2019

Σε διάστημα δύο μηνών δύο φορές χτύπησε
πένθιμα η καμπάνα του Αγίου Χαραλάμπους
αναγγέλλοντας το θάνατο δύο αγαπημένων αδελφών: του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της Σταματίας.
Πλήρες ημερών, όμως η υγεία τους είχε κλονιστεί αρκετά και ο πανάγαθος Θεός ανάπαυσε τις
ψυχές τους. Ορφανά από την παιδική τους ηλικία
μετά την απώλεια του πατέρα τους εργάστηκαν
σκληρά για την επιβίωσή τους.
Νέοι βρέθηκαν στη λαίλαπα του γενοκτόνου
εμφυλίου και τα αδέλφια σκόρπισαν σε διάφορα
μέρη.
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ και η Σταματία ήταν παιδιά του
Λάμπρου και της Χαϊδως (Η Χάϊδω ορφανή υιοθετήθηκε από τον Γιώργο και Σταματία Γκότση
και κληρονόμησε το σπίτι. Εξού και το δεύτερο
γνωστό επώνυμο στο χωριό μας Ράπτη - Γκότση
και οι θανόντες έφεραν το όνομα του Γιώργου και
Σταματίας Γκότση).
Η Χάϊδω παντρεύτηκε τον Λάμπρο Ράπτη από
τη Θεσπρωτία (σόγαμπρος) και απέκτησαν έξι (6)
παιδιά (Παντελής - Σοφία απεβίωσαν μικρά) (Μαριάνθη - Γιώργο - Σταματία και Γρηγόρη).
• Ο ΓΙΩΡΓΟΣ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό και
ασχολούνταν με την κτηνοτροφία, υλοτομία κ.λ.π., όμως το
όνειρό του ήταν η φωτογραφία.
Το 1957 με δανεικά χίλιες δραχμές αγόρασε μια σπασμένη φωτογραφική Μηχανή που κόλλησε ο ίδιος, αυτοδίδακτος έγινε πλανόδιος φωτογράφος, περπατώντας και
οργώνοντας τα βουνά και τα χωριά της Λάκκας Αώου έως το
Τσεπέλοβο. Φωτογραφίζοντας τοπία - γάμους, πανηγύρια
κ.λ.π., αφήνοντας ένα πλούσιο φωτογραφικό Αρχείο από την
δεκαετία του ‘60 έως την συνταξιοδότησή του.
Παντρεύτηκε την Χάϊδω Πίσπα από το Παλαιοσέλλι και
εγκαταστάθηκαν στην Κόνιτσα.
Απέκτησαν τρία (3) παιδιά: Το Δημήτρη, το Λάμπρο παντρεμένο με την Γαρουφαλιά (Φιλιώ) Ευαγγέλου και τη Σοφία
παντρεμένη με τον Χαράλαμπο Τσιλιγιάννη. Με πολύ κόπο
και στερήσεις άνοιξε το δικό του φωτογραφείο (σήμερα το
συνεχίζει ο γιος του Λάμπρος) και αποκατέστησε με τον καλύτερο τρόπο τα παιδιά του.
Ευτύχησε και χάρηκε τέσσερα (4) εγγόνια και δύο (2) δισέγγονα από το Λάμπρο και τη Σοφία.
Στις 5 Ιουλίου άφησε την τελευταία του πνοή και στις 6 ενταφιάστηκε στην Κόνιτσα παρουσία συγγενών και φίλων.
• Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου 1932 στο χωριό
όπου μεγάλωσε και έζησε και στα δεκαοχτώ της (18) χρόνια
μετακόμισε στην Αθήνα όπου εργάζονταν σε διάφορες εργα-

σίες και το 1966 γνωρίστηκε με τον Χρήστο Χρήστου από το
χωριό Πλακωτή Θεσπρωτίας, αγαπήθηκαν και μετακόμισαν
στο Αμβούργο της Γερμανίας όπου και παντρεύτηκαν.
Το 1971 αναχώρησαν για τη Χάγη της Ολλανδίας και εργάζονταν στην Ελληνική Πρεσβεία όπου εργάζονταν η
αδερφή της Μαριάνθη.
Στη δεκαετία του ‘70 επέστρεψαν στην Αθήνα όπου ο Χρήστος εργάζονταν ως μαρμαράς τζάκια κ.λ.π. και η Σταματία
βοηθός του και έκτισαν το δικό τους σπίτι.
Λόγω εργασίας το 1980 εγκαταστάθηκαν στη Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτίας.
Όμως πάντα το όνειρό τους ήταν τα αδέλφια να ζήσουν
πάλι όλοι μαζί.
Το 2001 αποφάσισαν και η αδελφή τους Μαριάνθη που
ζούσε στην Αθήνα και μετακόμισαν στην Κόνιτσα όπου κτίσανε καινούργιο σπίτι και τα αδέλφια ζούσανε μαζί αγαπημένα (Ο Γρηγόρης πέθανε στην Ολλανδία).
Στις 28 Αυγούστου έφυγε και αυτή για το αιώνιο ταξίδι για
να συναντήσει τα άλλα αδέλφια της και ενταφιάστηκε στην
Κόνιτσα κοντά στον αδελφό της παρουσία συγγενών και
φίλων.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει και η μνήμη
τους ΑΙΩΝΙΑ.
Υ.Γ. Τελευταίος χαιρετισμός στους αγαπημένους μου θείους.
Ευθύμιος Πουποβίνης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ.
ΒΑΚΑΡΟΣ

Το Σάββατο 3 Αυγούστου 2019 ο ΧΡΗΣΤΟΣ Γεω. Βακάρος έφυγε σε ηλικία πενήντα
ενός (51) έτους από τη ζωή εντελώς απροσδόκητα από μεγάλο ισχαιμικό εγγεφαλικό.
Ήταν το δεύτερο παιδί του αειμνήστου Γεωργίου και της Ελευθερίας (εγγονός των αειμνήστων Αποστόλου και Χρυσούλας Βακάρου).
Γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1968 στον Πεντάλοφο Μεσολογγίου, και εργάζονταν σαν ελεύθερος επαγγελματίας.
Ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα Πιερίδου και απέκτησαν μία κόρη, την Ελευθερία
16 ετών. Αγαπούσε το χωριό και όταν του δίνονταν η ευκαιρία το επισκέπτονταν.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Πεντάλοφο παρουσία συγγενών και φίλων.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε και η μνήμη του Αιώνια.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧ.
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΣ
1935-2019

Την Τρίτη 11
Ιουνίου
2019
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙτου
ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ
Μιχαήλ και της
Σταματίας (Η Σταματία ήταν αδελφή
της Χρύσως Καραγιαννοπούλου
που ήταν παντρεμένη στον Άγιο
Σπυρίδωνα Κατερίνης). Το 1959
παντρεύτηκε την
Δέσποινα Μανάκου και απέκτησαν τρία (3) παιδιά.
Την Σταματία παντρεμένη με τον Μιχάλη Δούλκα
από το Λιτόχωρο, τον Μιχάλη παντρεμένο με τη Συμέλα από την Κατερίνη και τον Γιάννη παντρεμένο με
τη Σούλα από τον Άγιο Σπυρίδωνα.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ γεννήθηκε και μεγάλωσε στον
Άγιο Σπυρίδωνα Κατερίνης. Άνθρωπος εργατικός,
ευγενικός και ειλικρινής. Ευτύχησε και χάρηκε έξι
εγγόνια και ένα δισέγγονο. Η ταφή του έγινε στον
Άγιο Σπυρίδωνα παρουσία συγγενών και φίλων.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε και η
μνήμη του ΑΙΩΝΙΑ.

ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 1
Σεπτεμβρίου 2019 η
κ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΤΣΟΜΥΤΗ - ΓΚΑΡΑΝΗ και η κ.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΑΡΑΝΗ, τελέσανε
στην ιδιαίτερη πατρίδα του το Βρυσοχώρι και στον Ι. Ν.
Αγίου Δημητρίου
τρίμηνο Ιερατικό
μνηνόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της
ψυχής του εκλιπόντος συζύγου και πατέρα ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΠΟΣΤ. ΓΚΑΡΑΝΗ.
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ (Γιαννάκης) γεννήθηκε στο χωριό όπου
τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο. Σπούδασε τοπογράφος
Μηχανικός και Πολιτικός Μηχανικός και διετέλεσε Γενικός Διευθυντής στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων.
Δεν ξέχασε ποτέ το χωριό του το οποίο επισκέπτονταν τακτικά στο ανακαινισμένο πατρικό του σπίτι.
Πάντα ενδιαφέρονταν για το χωριό και ως Διευθυντής Δημοσίων Έργων βοήθησε με πολλούς τρόπους το
χωριό.
Η οικογένεια μετά τη θεία λειτουργία πρόσφερε
καφέ και κονιάκ στο καφέ-ταβέρνα του ΚΩΣΤΑ. Οι Βρυσοχωρίτες τίμησαν με την παρουσία τους τη μνήμη του,
σχολιάζοντας με τα πιο κολακευτικά λόγια την προσφορά του.
Ο Μ.Ο.Σ., η Συντακτική και Εκκλησιαστική Επιτροπή
εκφράζουν και πάλι τα συλλυπητήριά τους στη σύζυγο,
την κόρη του, την εγγονή του, τα αδέλφια του και τους
λοιπούς συγγενείς και εύχονται να είναι ελαφρύ το
χώμα της Αθηναϊκής γης που τον σκεπάζει.
Αιωνία η μνήμη του.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝδΙΑΦΕΕΡΟΝ

Μια ωραία

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

Στο Βρυσοχώρι εντός οικισμού (πλησίον οικίας
Δήμο Νότη) πωλείται οικόπεδο 237 τ.μ. ενταγμένμο
στο Κτηματολόγιο. Πληροφορίες στον κ. Αλέξανδρο
Μαργαρίτη Τηλ. 6772001355 Θεσσαλονίκη

Η ΧΡΥΣΑΝΘΗ (Χρύσα) Κουνάβου του αειμνήστου Δημητρίου (Μητρώλα) και της Ουρανίας (Ράνιας) την Τρίτη 7
Μαΐου 2019 σε τελετή στο Νοσοκομείο Χ’’Κώστα Ιωαννίνων
έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο και πήρε την ειδικότητα
ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ και υπηρετεί στο ίδιο Νοσοκομείο.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στην αγαπητή ΧΡΥΣΑ ευδόκιμη σταδιοδρομία.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

Ο Γιώργος Εξαρχόπουλος του Αδαμαντίου και της Σοφίας, εγγονός των αείμνηστων Γεωργίου και Μαρίας Εξαρχόπουλου,
προήχθη στο βαθμό του αντισυνταγματάρχη
και ανέλαβε διοικητής του τάγματος των
Φιλιατών.
Την Παρασκευή 9-8-2019 πολλοί επίσημοι παρέστησαν για να συγχαρούν το
Γιώργο, όπως ο Διοικητής της 8ης Μεραρχίας, επίσημοι από την Ηγουμενίτσα, από τα
Γιάννενα, οι γονείς του, η γυναίκα του, τα
παιδιά του, τα αδέρφια του, συγγενείς,
φίλοι, συνάδελφοι και πολλοί γνωστοί.
Η γιορτή άρχισε με την ομιλία του Διοικητή της 8ης Μεραρχίας ο οποίος με τα καλύτερα λόγια έπλεξε το εγκώμιο του
Γιώργου για την καλοσύνη του, τη συνέπειά
του, την αγάπη για τη δουλειά του και του
ευχήθηκε υγεία, καλή δύναμη και εις ανώτερα.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο απερχόμενος διοικητής ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την προσωπικότητα του
Γιώργου.
Τέλος μίλησε ο Γιώργος ο οποίος ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους και
για την βοήθειά τους για να φτάσει σ’ αυτή
τη θέση. Υποσχέθηκε πως με όλη του τη
δύναμη θα κάνει το παν για να φέρει εις
πέρας ό,τι του εμπιστεύτηκε η πατρίδα.
Τελειώνοντας το λόγο όλοι χειροκρότησαν το Γιώργο και του ευχήθηκαν τα καλύτερα.
Ιδιαίτερα ο Διοικητής της 8ης Μεραρχίας
και οι επίσημοι συνεχάρησαν τους γονείς,
τη γυναίκα του, τα αδέρφια του για την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια που του
πρόσφεραν.
Τελειώνοντας η τελετή οι καλεσμένοι
πέρασαν στο μπουφέ και όλοι σήκωσαν τα
ποτήρια δίνοντας στο Γιώργο χίλιες ευχές.
Με τη σειρά μας κι εμείς ευχόμαστε στον
αγαπημένο μας Γιώργο συγχαρητήρια για
την προαγωγή και την ανάληψη των καθηκόντων του, υγεία και καλή δύναμη στο δύσκολο έργο του και εις ανώτερα.
Οι θείοι
Νίκος και Ιφιγένεια Παπαδάτου

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ του Αδαμαντίου
και της Σοφίας (εγγονός των αειμνήστων Γεωργίου
και Μαρίας), τον Μάϊο του 2019 προήχθη στο βαθμό
του Αντισυνταγματάρχη, και τον Αύγουστο ανέλαβε
τα καθήκοντα του τάγματος πεζικού Φιλιατών που
υπηρετούσε ως Υποδιοικητής.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν
τον αγαπητό ΓΙΩΡΓΟ και του εύχονται σε ανώτερα
καλή τύχη και επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Λόγω υπηρεσιακών αναγκών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι ακόλουθοι στρατιωτικοί
του χωριού μας μετατέθηκαν ως εξής:
- Ο Λοχαγός Μηχανικού ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου και της Περσεφόνης, μετά από τριετή φοίτηση στη ΣΤΕΑΜΧ,
μετατέθηκε από την Αθήνα στη Χίο και ανέλαβε τα
καθήκοντα του Υποδιοικητή Τάγματος Μηχανικού.
- Ο Αρχιλοχίας Πεζικού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΙΡΗΣ του αειμνήστου Νικολάου και της
Αριάδνης από το Σουφλί Έβρου στην Κόνιτσα.
- Ο Αρχιλοχίας Πυροβολικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ του Ευθυμίου και της Χαϊδούλας από
τη Βέροια στα Γιάννενα.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας, εύχονται στους παραπάνω Στρατιωτικούς καλή διαμονή στις νέες μονάδες τους
και καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ο καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ του
Αναστασίου και της Αντωνίας αποσπάστηκε από το
ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας και τοποθετήθηκε στο Επαγγελματικό Λύκειο κοντά στην οικογένειά του.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στον αγαπητό ΘΑΝΑΣΗ επιτυχία στο νέο σχολείο.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(εφημερίδες - περιοδικά)

- Περιοδικό “Κόνιτσα”
- Περιοδικό “Εν Τσεπελόβο”
- Εφημερίδα “Το Ζαγόρι μας”
- Εφημερίδα “Η Φωνή των Μηλιωτάδων Ζαγορίου”

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ

Κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ της
χώρας τα παιδιά που έχουν καταγωγή από το Βρυσοχώρι σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες και εισήχθησαν στις ακόλουθες
Σχολές:
- Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΚΑΡΟΣ του Γεωργίου και της Μαριάννας
στο Τμήμα Πληροφορικής του Παν/μίου Χαλκίδος.
- Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ της Ελένης Λαστιώτη
- Κασσαβέτη στο Παν/μιο Θεσσαλονίκης Νομικό Τμήμα.
- Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ του Νικολάου και της
Στέλλας στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδος μας
τους συγχαίρουν για την επιτυχία τους και τους εύχονται καλή
φοίτηση.

ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Η πρεσβυτέρα ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΒΑΚΑΡΟΥ χήρα του αειμνήστου πατέρα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ και τα παιδιά της
Γιώργος και Σωτήρης, δωρίσανε για εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Συλλόγου ορισμένα βιβλία.
Είναι βιβλία που έχει συγγράψει ο ίδιος ο π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με πολύ επιμέλεια και αναφέρονται στη βιογραφία
του και θρησκευτικού περιεχομένου. Ο π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στο χωριό, ήταν καθηγητής
Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης και για
πολλά χρόνια Αρχιερατικός Επίτροπος της Ι. Μητροπόλεως
Θεσσαλονίκης.
Δεν ξέχασε ποτέ την ιδιαίτερη πατρίδα του και ενδιαφερόταν πάντα για την πρόοδο του χωριού και ιδιαίτερα
για την ανακαίνιση του Αγίου Χαραλάμπους που είχε προσφέρει στην έναρξη των εργασιών με ατομικό του Δάνειο,
Δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές.
Τα βιβλία μπορούν να τα προμηθευτούν δωρεάν από
το Σύλλογο όποιοι χωριανοί και φίλοι επιθυμούν καθ’ όσον
ορισμένα είναι και διπλά.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά την οικογένεια
και να είναι ελαφρύ το χώμα της Θεσσαλονίκης που σκεπάζει τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

ΕΥΧΕΣ
Στην αγαπημένη μας εγγονή ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Νάσια) ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ για το γάμο της με τον αγαπημένο της Βρυσοχωρίτη
ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, της ευχόμαστε να ζήσει με
αγάπη βίο ευτυχή και ανθόσπαρτο.
Οι παππούδες
Αθανάσιος Καραγιάννης
και Χαρίκλεια Παντίση
Στους ευτυχισμένους γονείς και παππούδες ευχόμαστε να
τους ζήσει το νεογέννητο και να είναι γερό και τυχερό.
Οικ. Αστερίου Τσουμάνη και Γεωργίου Τσουμάνη
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ΠΡΟςΦΟΡΕς ΓΙΑ ΤΙς ΕκκΛΗςΙΕς
ΠΡΟσΦΟΡεσ Για τηΝ εΠαΝατΟΠΟΘετηση
τΟΥ τεΜΠλΟΥ αΓιΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥσ
- Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ και η αδερφή
του ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΔΕΚΗ - ΤΖΙΑΣΙΟΥ (Γιάννενα) προσέφεραν διακόσια (200,00) ευρώ στη μνήμη της μητέρας
τους Χαρίκλειας Εξαρχοπούλου - Βασδέκη.
•••
- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ (Αιγίνιο) προσέφερε εκατό (100.00) ευρώ.
•••
- Η κ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΡΑΠΤΗ, η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΡΑΠΤΗ
- ΧΡΗΣΤΟΥ και ο κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ (Κόνιτσα)
προσέφεραν εκατόν πενήντα (150.00) ευρώ στη
μνήμη του αδελφού τους Γεωργίου Ράπτη.
•••
- Η οικογένεια ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αδαμ. Τσιομίδη
(Γιάννενα) προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ, στη
μνήμη αγαπημένων τους προσώπων.
•••
- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ευαγ. ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ (Αθήνα) προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη των αδελφών του.
•••
- Η πρεσβυτέρα ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΒΑΚΑΡΟΥ (Θεσ/νίκη)
προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη της κουνιάδας της Χρυσάνθης Βακάρου - Κουβάτσου.

•••
- Ο κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Νεόκαστρο
Ημαθίας) προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη
μνήμη των γονέων του Βασιλείου και Θεοπίστης.
•••
- Η κ. ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Νεόκαστρο Ημαθίας) προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη
μνήμη των γονέων της Θωμά και Ιωάννας.
•••
- Η κ. ΜΑΧΗ ΠΑΠΠΑ - ΜΟΥΣΤΑΚΑ προσέφερε
είκοσι (20,00) ευρώ στη μνήμη του αδικοχαμένου
παιδιού της Βασίλη Μουστάκα.
•••
- Ο κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΙΔΗΣ (Θεσ/νίκη)
προσέφερε είκοσι (20,00) ευρώ.
•••
- Η κ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ προσέφερε είκοσι (20.00) ευρώ στη μνήμη του
συζύγου της Ανδρέα Αναγνωστόπουλου και των γονέων της.
•••
- Ο π. ΠΑΠΑΜΗΝΑΣ ΤΖΗΜΑΣ (Ελεύθερο Κόνιτσας) προσέφερε δέκα (10.00) ευρώ.

Προσφορές για τον Άγιο Χαράλαμπο
και άλλες εκκλησίες
1) Ο κος Γέωργιος Τσόκος και η
σύζυγός του Μαρία Κυρίτση Τσόκου
U.S.A. 500 ευρώ για τον Άγιο Χαράλαμπο στην μνήμη των γονέων τους.
•••
2) Η κα Σουλτάνα Καραγιαννοπούλου - Πολύζου, Καρδίτσα 100
ευρώ, στην μνήμη των γονέων της
Ιωάννη και Ελένης, της νύφης της
Νόπης Καραγιαννοπούλου και του
γαμπρού της Αντώνη Εξάρχου.
•••
3) Η κα Πελαγία Κάτσενου (Μύτικας Πρεβέζης) 50 ευρώ για τον Άγιο

Χαράλαμπο και 50 ευρώ για την Αγία
Τριάδα στην μνήμη των γονέων της
Κων/νου και Λαμπρινής Κάτσενου.
•••
4) Οι οικογένειες Μιχαήλ Μπιζάκη και του Νικολάου Μπιζάκη 50
ευρώ για τον Άγιο Χαράλαμπο στην
μνήμη του γιου τους και αδελφού
Γεωργίου Μπιζάκη.
•••
5) Ο κος Βασίλειος Πασχάλης
Ηγουμενίτσα πρόσφερε 30 ευρώ για
την Κάτω Παναγιά.
•••

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΜΑΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ
ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΓΑΜΟΥΣ - ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Κ.Λ.Π., ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ:
nea@mosv.gr και στο:

m.poupovini@gmail.com

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Κυκλοφορούν σε 900 φύλλα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΤΖΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2651026296

7) Ο κος Νικόλαος Οικονομόπουλος (Αλεξάνδρεια) προσέφερε
50 ευρώ στη μνήμη του αδελφού
του Δημητρίου.
•••
8) Η κα Νόνη Κουλιού - Βασιλοπούλου (Αλεξάνδρεια) προσέφερε
20 ευρώ στη μνήμη των γονέων και
θείων της.

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 ΕΥΑΓΓ. ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ (Βρυσοχώρι Ζαγορίου τ.κ. 44010 τηλ. 2653022720 κιν. 6974061008 και 6945436304 και η
ταμίας του Συλλόγου ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΜΠΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ (Θωμά Κούργια
2 Ελεούσα τ.κ. 45500 Ιωάννινα) Τηλ. 2651062620 κ 6947042559.
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.

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

6) Η κα Γεωργία Ζλατίντση (Ν.
Πετρίτσι Σερρών) προσέφερε 20
ευρώ για τον Άγιο Χαράλαμπο στην
μνήμη του συζύγου της Νικολάου.

Εκδότης - Υπεύθυνος για το Νόμο

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

Τακτικοί Συνεργάτες

Γκαράνη - Παπακων/νου Χαρίκλεια

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Γκαράνη Έφη
100,00
100.00
Σαχρώνη Αθανασία
50,00
Μπαρλαμπάς Κων/νος
Ρήμα Χρυσαυγή
50,00
Σπαθής Αθανάσιος
- Ανέστη Δάφνη
50,00
Τζαμουράνου Νίκη
50,00
Τσιανόπουλος Γρηγόριος 50,00
Τσιομίδης Αναστάσιος του
Αδαμαντίου
50,00
Καραμουσαλίδης Χαράλαμπος40,00
Κοντογιάννη Χρυσούλα
40,00
Καραγιαννοπούλου Σουλτάνα30,00
30,00
Λένου Ιωάννα
30,00
Μαργαρίτης Γεώργιος
30,00
Παπαθανασίου Κων/νος
Καρανικόλας Γεώργιος
25,00
Καρατζάς Αντώνιος
25,00
Καρατζάς Παναγιώτης
25,00
Κυριακούλης Δημήτριος 25,00
Πασχάλης Γεώργιος
25,00
Αλικάκος Πέτρος
20,00
Γρέντζιος Πούλιος
20,00
Εξαρχοπούλου - Παπαδάτου
Ιφιγένεια
20,00
Ιωαννίδης Κων/νος
20,00
Ιωαννίδου Ανέτα
20,00
Καβαρδίνας Χρήστος
20,00
Καραγιάννης Αθανάσιος
20,00
Καραμουσαλίδη Μαρία
20,00
Καραμουσαλίδης Γεώργιος 20,00
Καραμουσαλίδης Χρήστος 20,00

Καφέτσος Αθανάσιος
20,00
Καφέτσου Μίνα
20,00
Κολλιού Ερμιόνη
20,00
Κωτούλα Άννα
20,00
Μιχαλίτσιου Ιωάννα
20,00
Μπέκα - Καλίδη Ολυμπία 20,00
20,00
Νούτσος Θεόδωρος
Οικονομόπουλος Νικόλαος 20,00
Παπαποστόλου Δέσποινα 20,00
Πασχάλη - Ναλμπανίδου
Χαρούλα
20,00
Πασχάλης Βασίλειος
20,00
20,00
Πασχαλίδου Αντιγόνη
Πιστέλας Παναγιώτης
20,00
20,00
Προδρομίδου Χρυσούλα
Σιαμπίρης Ευάγγελος
του Κων/νου
20,00
Σιαμπίρης Κων/νος του
Ευαγγέλου
20,00
Τάφα Δέσπονα
20,00
Τζήμος π. Μηνάς
20,00
Τσιουμάνης Κων/νος
20,00
Φάκας Παντελής
20,00
Χαντόλιος Στέργιος
20,00
Χαντόλιου - Λούζη Σταματία 20,00
Μπάρκας Αθανάσιος
15,00
Πασχάλη Ελευθερία
15,00
Τσιρώνης Αθανάσιος
15,00
Κάτσενος Αθανάσιος
10,00
Κάτσενου Πελαγία
10,00
Ματσής Γεώργιος
10,00
Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 04.10.2019

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη
Σιαμπίρης Γεώργιος του Ευαγγέλου
Σπυρόπουλος Κων/νος
Τσιομίδου Χρύσα
Κολλιού Ερμιόνη
Οικονόμοπουλος Νικόλαος
Καρανικόλας Γεώργιος

492,00
50,00
50,00
50,00
30,00
30,00
25,00

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

- Ο Μπακιρτζόγλου Ιωάννης και ο Μπακιρτζόγλου Σπυρίδων
(Θεσ/νίκη), προσέφεραν εκατό ευρώ (100,00) στη μνήμη του φίλου
τους Χρήστου Ράδογλου ορειβάτη και λάτρη του Βρυσοχωρίου.
•••
- Ο Τσιώκος Γεώργιος και η Κυρίτση - Τσιώκου Μαρία (ΑΜΕΡΙΚΗ),
προσέφεραν εκατό ευρώ (100,00) στη μνήμη των γονέων τους.
•••
- Η Σταμάτα - Σιγάλα Αικατερίνη (ΒΕΛΓΙΟ), προσέφερε εκατό ευρώ
(100,00) για την καθαριότητα του χωριού.

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
8. Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπούλου Bασιλική
9. Μπάρκας Ηλία Δημήτριος

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
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΜΠΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ
Θωμά Κούργια 2 Ελεούσα τ.κ. 45500
Ιωάννινα
Τηλ: 26510 62620 και 6947042559
β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΣ
Βενιζέλου 42 - Αλεξάνδρεια
Τηλ.: 6977922890

Κατώτερη ετήσια συνδρομή: 10 €

