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ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ
Όλο το 2020, όλος ο χρόνος,
είναι αλοιώτικος και διαφορετικός
από τα άλλα χρόνια και αυτό γιατί η
πανδημία από τον COVID 19 εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο με μεγάλη ταχύτητα και έχει τρομερές
συνέπειες στην οικογενειακή, κοινωνική, οικονομική ζωή των ανθρώπων, των κρατών και
ολόκληρου του πλανήτη.
Στην αρχή του χρόνου οι ιθύνοντες κινητοποιήθηκαν έγκαιρα
και προλάβαμε το κακό που συνέβη σε γειτονικές μας χώρες.
Μετά την καραντίνα, το κλείσιμο
των καταστημάτων, τον περιορισμό
των μετακινήσεων και άλλων μέτρων που πάρθηκαν, ευελπιστούσαμε πως το καλοκαίρι θα
επιστρέφαμε στην κανονικότητα.
Περιμέναμε πως θα ήταν και το καλοκαίρι του 2020 όπως τα προηγούμενα καλοκαίρια τουλάχιστον
στο χωριό μας.
Περιμένουμε το καλοκαίρι.
Είναι η εποχή των διακοπών. Είναι
η εποχή των πολλών επισκέψεων

στο χωριό, τόσο ταξιδεμένων Βρυσοχωριτών, όσο και μεγάλου αριθμού τουριστών και ορειβατών.
Είναι η εποχή του παραδοσιακού και πατροπαράδοτου πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής, του
εκκλησιασμού στο εξωκλήσι της
Μεγάλης Παναγίας (Κοίμησης Θεοτόκου), των ομαδικών επισκέψεων,
των εκδρομών, της γιορτής, της
πίτας, το πρώτο Σάββατο μετά τον
Δεκαπενταύγουστο και άλλων εκδηλώσεων, που ο δραστήριος ΜΟΣ
Βρυσοχωρίου προγραμματίζει για
το καλοκαίρι.
Καμία από αυτές τις εκδηλώσεις
δεν πραγματοποιήθηκε.
Υπήρχε βέβαια και η σχετική
απαγόρευση από την πολιτεία, αλλά
και οι ίδιοι άνθρωποι καμία διάθεση
δεν είχανε. Άλλαξε η ζωή. Σταμάτησαν, ακόμη και σε ατομικό επίπεδο
οι χειραψίες και οι συναθροίσεις.
Έλειπε η καλή διάθεση, η ξενοιασιά. Κυριαρχούσε ο ΦΟΒΟΣ και οι
απαγορεύσεις.
Ακόμη και το καφενείο του χω-

ριού άλλαξε τρόπο λειτουργίας. Τοποθετήθηκαν λιγότερα τραπέζια
στον εσωτερικό χώρο και αραιά,
αραιά οι καρέκλες, έτσι ώστε οι θαμώνες να είναι λιγότερα και μακριά
ο ένας από τον άλλο.
Οι κοινωνικές εκδηλώσεις, οι
επισκέψεις, οι περίπατοι γίνονταν
με μεγάλη προσοχή, με τις απαιτούμενες προφυλάξεις ή και σταμάτησαν τελείως.
Μονότονο, άχρωμο και στενάχωρο ήταν αυτό το καλοκαίρι. Ήταν
ένα δύσκολο καλοκαίρι. Αλλιώτικο.
Χαρούμενη νότα, ευχάριστη και
αισιόδοξη ήταν μόνο η εικόνα που
παρουσίαζε για αρκετές μέρες η
πλατεία του χωριού. Ένα πλήθος
παιδιών, κάθε ηλικίας, με τις φωνές
και τα παιχνίδια τους έδιναν το μήνυμα πως, έτσι ή αλλιώς, η ζωή συνεχίζεται.
Συνεχίζεται. Με δυσκολίες βέβαια, γιατί όλη αυτή η κατάσταση με
τον κορωνοϊό έχεις και άλλες παραμέτρους. Πολλοί άνθρωποι έχασαν
τις δουλειές τους, επιχειρήσεις πε-

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
“Αγάπη για τη φύση”

Συνέχεια στη σελ. 7

Ας είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα
πάνε καλά.
Καλό χειμώνα!

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Ευτυχία Οικονόμου
-Γεωργοπούλου
ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Τ

Τ

ο Σάββατο 15 Αυγούστου
2020, στις 19:00, διοργανώθηκε από το ΜΟΣ Βρυσοχωρίου αγώνας δρόμου με τη
συμμετοχή των παιδιών του χωριού.
Στις 18:45 οι μικροί αθλητές ανηφόρισαν για την Κουϊτσα και έφτασαν
στην εκκίνηση του αγώνα... Ενώ γονείς, γιαγιάδες και παππούδες, μικρότερα αδέλφια και φίλοι φτάσαμε
στον πλάτανο περιμένοντας να δούμε
τον τερματισμό. Με ζητωκραυγές και
χειροκροτήματα υποδεχτήκαμε τους
συμμετέχοντες. Κάθε παιδί είχε το
μερίδιό του στα χειροκροτήματα και
τις αγκαλιές στον τερματισμό.

ριόρισαν τις δραστηριότητές τους,
άλλες έκλεισαν και πολλοί συμπολίτες μας δεν δούλεψαν καθόλου.
Το χειρότερο βέβαια είναι πως
πολλές οικογένειες θρηνούν για τον
χαμό αγαπημένων τους ανθρώπων
από τον κορωνοϊό. Ευτυχώς στο
χωριό μας δεν είχαμε κανένα κρούσμα.
Και ενώ περιμέναμε πως όλα θα
πάνε καλύτερα, πως θα ξεπερνούσαμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα,
δυστυχώς
αυτή
η
πρωτόγνωρη κατάσταση συνεχίζεται.
Κανείς δεν γνωρίζει πότε η ζωή
μας θα επανέλθει στην προηγούμενη κανονικότητα. Μακάρι αυτό
να συμβεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

ο χωριό μας μπορεί να υπερηφανεύεται δικαιολογημένα
για τον εκλεκτό άνδρα που
ανέδειξε και ο οποίος με το μόχθο του
ευεργέτησε πλουσιοπάροχα το χωριό.
Πρόκειται για τον Μεγάλο μας
Ευεργέτη ΧΡΗΣΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ.
Ο ΧΡΗΣΤΟΣ γεννήθηκε στο χωριό
στις 9 Μαϊου του 1835 και το πραγματικό του όνομα ήταν Χρήστος Χατζής
- Τριανταφύλλου από ρίζες Δήμου Χρήστου Κουκουζέλη. Το άλλαξε σε
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ με μια επιστολή προς
την κοινότητα χωρίς να αναφέρει τους
λόγους ούτε υπάρχουν περισσότερα
στοιχεία. Πατέρας του ήταν ο Αθανάσιος γιατρός εγκατεστημένος στη Λάρισα και μητέρα του η Σταματία με τα
δύο παιδιά ΧΡΗΣΤΟ και ΓΙΩΡΓΟ ζούσανε στο χωριό.
Συνέχεια στη σελ. 8
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οικογενειες του χωριου μας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΛΕΝΟΥ

ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΥΤΥΧίΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Γνωστός γενάρχης της οικογένειας είναι ο ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΕΝΟΣ που γεννήθηκε γύρω στο 1830.
Ο Γιάννης παντρεύτηκε τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗ και
απόκτησαν έναν γιο τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ.
Ο Απόστολος παντρεύτηκε τη ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΡΗ, αδερφή
του Γιάννη, του Δημήτρη και του Μιχάλη Μπίρη. Απόκτησαν έναν γιο το ΓΙΑΝΝΗ.
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠ. ΛΕΝΟΣ (1884-1973) είναι γενάρχης
μιας μεγάλης οικογένειας του χωριού μας, με πολλούς
απογόνους, που σήμερα ζούνε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Ημαθία και σε χώρες του εξωτερικού και
διαπρέπουν σε πολλούς τομείς της κοινωνικής και οκονομικής ζωής.
Ο Γιάννης παντρεύτηκε την ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝ. ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΥ. Ήταν μια ωραία, δυνατή γυναίκα, μία
ηρωίδα. Μεγάλωσε μόνη της τα τρία παιδιά της, με αρχές,
ηθικές αξίες και αξιοπρέπεια, αφού ο σύζυγός της, έλειπε
πάντοτε στην ξενιτιά, στην Κωνσταντινούπολη πρώτα και
στα Τρίκαλα Ημαθίας μετά το 1920, όπου εγκαταστάθηκε
οριστικά.
Στα Τρίκαλα βοήθησε και έσωσε πολύν κόσμο, με τις
πρακτικές ιατρικές του γνώσεις. Ήταν κατά κάποιον τρόπο

ο γιατρός του χωριού και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια.
Ο Γιάννης και η Κατρίνω, όπως ήταν γνωστή στο
χωριό η Αικατερίνη, απόκτησαν τρία παιδιά.
1) τη ΜΑΡΙΑ σύζυγο του Βρυσοχωρίτη Μιχάλη Σταμάτη. Ήταν η μητέρα της ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ της αείμνηστης ΔΗΜΗΤΡΑΣ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΙΓΑΛΑ-ΚΟΪΚΟΥ. 2) τον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ και 3) τον ΓΕΩΡΓΙΟ.
2) Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Τόλιος) εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια (Γιδάς), παντρεύτηκε την ΕΛΠΙΔΑ ΣΟΛΟΠΟΤΙΑ
και απόκτησαν τρία παιδιά την ΙΩΑΝΝΑ, τον ΓΙΑΝΝΗ και
την ΕΥΘΥΜΙΑ που μεγάλωσαν, σπούδασαν και αποκατέστησαν με τον καλύτερο τρόπο.
Ο Απόστολος διακρίθηκε για το ήθος του, την εργατικότητά του, τις κοινωνικές ευαισθησίες του, την αγάπη για
τον συνάνθρωπό του και ιδιαίτερα για τους Βρυσωχορίτες
του Γιδά. Όλους τους βοηθούσε, όπου, όσο και όταν μπορούσε από τη θέση του φαρμακοποιού.
Απερίγραπτη ήταν και η αγάπη του για το χωριό και
αθεράπευτη η νοσταλγία του. Όλη του τη ζωή ένοιωθε
βαθιά μέσα του την ξενιτιά και επέστρεφε στο σπίτι του,
όταν μπορούσε.
Αυτή την αγάπη την μετέδωσε και στα παιδιά του. Τόσο

Βρυσοχώρι Αγία Παρασκευή 1966

Ο Απόστολος Λένος με την οικογένειά του και
όρθιοι από αριστερά: Απόστολος Λένος συγγενείς
η Ελπίδα, η Ευθυμία, η Ιωάννα, ο Γιάννης Λένος,
ο Μιχάλης Σταμάτης και ο Απόστολος Νούτσος.
Καθιστοί: Μαρία Νούτσου, Δήμητρα ΣταμάτηΚόϊκου, Κατερίνα Κόϊκου, Τάσος Κόϊκος, Δέσποινα
Νούτσου και Κατερίνα Σταμάτη - Σιγάλα.
Στην αγκαλιά της η κόρη της Ασπασία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΝΟΣ
Δέσποινα Πασχάλη

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Βρυσοχώρι Αύγουστος 1966
Αικατερίνη Λένου - Μιχάλης Σταμάτης
Γιάννης Λένος και Μαρία Λένου - Σταμάτη

Μαρία Μπίρη

ΓΙΑΝΝΗΣ (1884-1973)

Αικατερίνη Καπράντζιου

ΜΑΡΙΑ
1915-1989

Μιχάλης Σταμάτης

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ

Αναστάσιος Κόϊκος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΩΑΝΝΑ

Ηλίας Βασιλειάδης

ΕΜΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
(1919-1977)

Ελπίδα Σαλοποτιά

ΓΙΑΝΝΗΣ

Δήμητρα Λαφαζάνη

η Ιωάννα όσο και ο Γιάννης, γνωστός έμπορος στο Γιδά,
επισκέπτονται συχνά το χωριό. Μάλιστα πριν αρκετά χρόνια έκτισαν, στο χώρο του παλιού πατρικού, που είχε καεί
από τους Γερμανούς το 1944, είχε ξανακτιστεί από τη γιαγιά Κατρίνω, και με τα χρόνια είχε καταρρεύσει, ένα
ωραίο, πέτρινο, διόροφο σπίτι, πραγματικό στολίδι στην
είδοσο του χωριού.
Η Ευθυμία ζει με την όμορφη οικογένειά της στη Νιγηρία.
3) Ο ΓΙΩΡΓΟΣ εγκαταστάθηκε κοντά στον πατέρα του
στα Τρίκαλα Ημαθίας. Παντρεύτηκε την ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΡΟΜΠΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ και απόκτησαν δύο παιδιά την ΚΑΤΕΡΙΝΑ
που σήμερα ζει στη Θεσσαλονίκη και τον ΓΙΑΝΝΗ (19551918) που ζούσε μόνιμα στα Τρίκαλα και δυστυχώς έφυγε
νωρίς.
Ο γιος του Γιάννη ο ΓΙΩΡΓΟΣ διατηρεί στα Τρίκαλα μία
από τις μεγαλύτερες ταβέρνες, ψησταριές. Για την οικογένεια ΛΕΝΟΥ μου μιλούσε συχνά η γιαγιά μου Δέσποινα
Παντίση-Οικονόμου λόγω της συγγένειας που είχε. Η γιαγιά της Μαρία Πασχάλη-Παντίση ήταν αδερφή της Δέσποινας Πασχάλη - Λένου.
Το γενεαλογικό δέντρο σχηματίζεται ως εξής:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(1927-1979)

Θροδώρα Δρομπουλιανούδη

ΕΥΘΥΜΙΑ

Έρνεστ Ουγκό

Κων/νος Μπούρης

Γιάννης Νουσίου

ΕΛΠΙΔΑ

ΕΛΠΙΔΑ

Στυλιανός Σιγάλας

Γιάννης Ρίζος

ΜΑΧΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΕΡΝΕΣΤ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

ΒΙΚΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΣΟΦΙΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ

(1955-31-3-1978)
Σοφία Γιανκίδου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ

Δημήτριος Μπάνας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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απο το τοπικο και δημοτικο ςυμβουλιο
Επιμέλεια: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΑΜΠΙΡΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
Την Κυριακή 9 Αυγούστου ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ευαγ. ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ 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. ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ.
Το μνημόσυνο του μηνός Αυγούστου καθιερώθηκε
από την τότε κοινότητα να τελείται κάθε χρόνο για να τιμούμε την μνήμη του ευεργέτη και να συμμετέχουν πε-

ρισσότεροι 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 Σταματίας μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των γονέων του.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ αναφέρθηκε στη βιογραφία και την προσφορά στο
χωριό για τη σπουδάζουσα νεολαία του Μεγάλου Ευεργέτη.
Μετά τη θεία λειτουργία στο προαύλιο της Εκκλησίας
προσφέρθηκαν τα καθιερωμένα κόλυβα και αρτίδια, και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟς Ευάγγ.
Σιαμπίρης, μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
παλαιούς και νέους υποτρόφους του Κληροδοτήματος, συγχωριανούς και φίλους στο Ιερατικό Μνημόσυνο που θα γίνει την Κυριακή 8 Νοεμβρίου (όρος απαράβατος της Διαθήκης του Ευεργέτη ημέρα θανάτου της μητέρας του Σταματίας)
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Βρυσοχωρι, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
των γονέων του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και Σταματίας, των προγόνων, συγγενών του ανιόντων και κατιόντων.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στην προτομή του
ευεργέτη και κατάθεση στεφάνων από τον κ. Δήμαρχο
και εκ μέρος του Συλλόγου από την ταμία κ. Βασιλική
Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπούλου.
Στο καφενείο του ΚΩΣΤΑ η Επιτροπή του Κληροδοτήματος προσέφερε καφέ - κονιάκ και βουτήματα.
Τη σεμνή αυτή τελετή πέραν από τους Βρυσοχωρίτες
τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Δήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ και ο εντεταλμένος σύμβουλος του
πρώην Δήμου Τύμφης κ. Γκροϊδης Ανδρέας.

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

4 σελ.
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απο τις δραςτηριοτητες του ςυλλογου
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Την Κυριακή 9 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Συλλόγου στο χωριό η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όπως είχε ανακοινωθεί μέσω της εφημερίδας μας και
τοιχοκόληση της ανακοίνωσης με θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
- Απολογισμός πρώτου έτους θητείας του Νέου Διοικητικού
Συμβουλίου
- Συζήτηση - Διατύπωση προτάσεων
- Διάθεση χρημάτων από ενοικίαση ιδιόκτητων Αγροκτήματα.
Συζητήθηκαν ευρύτερα θέματα που απασχολούν το Σύλλογο
και γενικά το χωριό και εγκρίθηκε με απόλυτη πλειοψηφία από
τα χρήματα ενοικιάσεως Ιδιόκτητων Αγροκτημάτων πεντακόσια
(500) ευρώ να δοθούν στον Ιερέα της Ενορίας καθ’ όσον είναι
άμισθος και τα υπόλοιπα για τις λειτουργικές ανάγκες του Συλλόγου.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Κάθε χρόνο ο Σύλλογός μας βραβεύει τους επιτυχόντες στις πανελλήνιες εξετάσεις για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της
χώρας τους μαθητές που έχουν καταγωγή από το Βρυσοχώρι στις 26 Ιουλίου ημέρα πανηγύρεως του χωριού
και του Συλλόγου.
Λόγω κορωνοϊού που ακυρώθηκαν όλες οι εκδηλώσεις το Δ.Σ. του
Συλλόγου αποφάσισε οι προγραμματισμένες βραβεύσεις για τις 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν μαζί με
τους επιτυχόντες του 2020 στις 26 Ιουλίου 2021.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου.

ΑΚΥΡΩΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δυστυχώς λόγω πανδημίας κορωνοϊού οι
προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Συλλόγου
για το καλοκαίρι ακυρώθηκαν όπως:
- Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
- Η 29η Γιορτή Ζαγορίσιας πίτας
- Η Ημερήσια εκδρομή του Σεπτεμβρίου
- Οι δύο ορειβατικές πορείες.
Ήταν μια άσχημη χρονιά όμως ας ξεπεράσουμε όσο το δυνατόν ανώδυνα την πανδημία και
ας ελπίσουμε πως το 2021 θα είναι καλύτερη
χρονιά και όλοι μαζί να πραγματοποιήσουμε και
να απολαύσουμε όσα χάσαμε φέτος.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

απο το τοπικο και δημοτικο ςυμβουλιο
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υποτρόφων Μαθητών - Φοιτητών και Μεταπτυχιακών σπουδών Σχολ. Έτους 2019-2020
Ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου (πρόεδρος κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ευάγ. Σιαμπίρης)
μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος “ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ” συνέταξε και
υπέβαλλε στο Δήμο μας (Ζαγορίου) κατάσταση
Υποτρόφων Μαθητών Γυμνασίου - Λυκείου - Φοιτητών ΑΕΙ-ΤΕΙ και μεταπτυχιακών σπουδών για το
Σχολικό Έτος 2019-2020 σύμφωνα με τους όρους
της Διαθήκης του Ευεργέτου και τα δικαιολογητικά
που υπέβαλλαν οι ενδιαφερόμενοι ως ακολούθως:
Α’ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ
Δημοσθένης Νότης
Α’ Γυμνασίου
Μαρία Τσιομίδου
Α’ Γυμνασίου
Αριστείδης Σταλίκας
Α’ Γυμνασίου
Ευθύμιος Πουποβίνης
Α’ Γυμνασίου
Ζωή Δράκου
Α’ Γυμνασίου
Ιωάννης Μάντζιος
Α’ Γυμνασίου
Άννα Πασχάλη
Β’ Γυμνασίου
Ελισσάβετ Μισαηλίδη
Β’ Γυμνασίου
Αδαμάντιος Τσιομίδης
Β’ Γυμνασίου
Ελευθερία Μάντζιου
Γ’ Γυμνασίου
Αντώνιος Νότης
Γ’ Γυμνασίου

Εβελίνα Γκόγκου
Άγγελος Κιτσαράς
Ηλίας Στογιάννης
Αλκμήνη Βακάρου
Παυλίνα Εξαρχοπούλου
Κωνσταντίνος Μπούγιας
Παρασκευή Παπαδάτου
Κατερίνα Πεπόνη
Ιωάννης Πεπόνης
Ανδρονίκη Σταλίκα

Γ’ Γυμνασίου
Α’ Λυκείου
Α’ Λυκείου
Α’ Λυκείου
Β΄ Λυκείου
Β’ Λυκείου
Β’ Λυκείου
Γ’ Λυκείου
Γ’ Λυκείου
Γ’ Λυκείου

Β’ ΑΕΙ-ΤΕΙ
Αικατερίνη Μπάρκα: Σχολή Προσχολικής Αγωγής του Παν/μίου Ιωαννίνων
Θωμάς Πεπόνης: Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ
Ηπείρου (Άρτα)
Βάϊα Μπιζάκη: Σχολή Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Α.Π.Θ. Παιδαγωγικό Τμήμα.
Ιφιγένεια Παπαδάτου: Νομική Σχολή του
Παν/μίου Κομοτηνής.
Δημήτριος Μπάρκας: Οικονομικό Τμήμα του
Παν/μίου Ιωαννίνων
Μάριος - Θεόδωρος Εξάρχου: Τμήμα Δασολο-

γίας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων του Παν/μίου Θράκης
Αλέξανδρος Σαββίδης: Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)
Σταματία Στογιάννη: Α.Π.Θ. Σχολή Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού
Ιωάννης Βακάρος: Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας. Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών.
Κωνσταντίνος Βλαχοκώστας: Τμήμα Νομικής
του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης
Γεώργιος Ράπτης: Σχολή Θετικών Επιστημών
του Παν/μίου Ιωαννίνων
Ευάγγελος Ράπτης: Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Παν/μίου Ιωαννίνων

Γ’ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Ναταλία Κιτσαρά: Διαχείριση Γήρανσης και
Χρόνιων Νοσημάτων. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Παν/μίου Θεσ/νίκης.
Νικολίνα Τσιομίδη: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαγνωστική Θεραπευτική Συμβουλευτική
του Παν/μίου Ιωαννίνων.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Σε συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου μας συνεχίζονται στο χωριό μας τα ακόλουθα έργα:
• Από την Περιφέρεια συνεχίζεται η επισκευή του ασφαλτοτάπητα (πίστωση τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ ανάδοχος του έργου ο κ. Γεώργιος Ντάφλης) από
Σκαμνέλι έως γέφυρα Αώου (25η επ. οδ.) και κατασκευή ζαρζανέτια στη θέση Μούμα λόγω κατολισθήσεων
• Από το Δήμο μας εγκρίθηκε η Μελέτη για το έργο: “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον Πέρα Μαχαλά” λόγω παλαιότητας και πολλών προβλημάτων.
Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Ηπείρου και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.
• Άρχισε ο καθαρσμός του κεντρικού ρέματος από φερτά υλικά.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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εκκλησιαστικα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λόγω υποχρεώσεων του Ιερέα μας π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (εξυπηρετεί δύο χωριά, Βρυσοχώρι - Ηλιοχώρι),
καιρικών συνθηκών και κορωνοϊού, δεν μπορέσαμε να λειτουργήσουμε σε όλες τις εκκλησίες και εξωκλήσια του χωριού (ένδεκα τον αριθμό).
Περισσότερες θείες λειτουργίες πραγματοποιήθηκαν στον
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου (παρακλήσεις - μνημόσυνα κ.λ.π.) και
οι ακόλουθες σε άλλες εκκλησίες:
- Κυριακή 26 Ιουλίου στο εξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής (πανηγύρι του χωριού). Πλήρες ανακαινισμένο στον
πέρα Μαχαλά και στο μονοπάτι προς Αλάκο - Τσουκαρόσια -

Νεραϊδόβρυση - Γκαμήλα - Μονή Στομίου - Κόνιτσα.

θεια που καταβάλλει και εξυπηρετεί τα δύο χωριά.

- Σάββατο 15 Αυγούστου κοινή θεία λειτουργία (Βρυσοχώρι - Ηλιοχώρι) στο εξωκλήσι Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(Άνω Παναγία) κτισμένο επί της 25ης Επαρχιακής Οδού από
Γιάννινα προς Βρυσοχώρι.

- Τους Ιεροψάλτες κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΚΑΡΟ - ΔΗΜΗΤΡΗ
ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ (γαμπρός στο Ηλιοχώρι σύζυγος Μαίρης
Τσολάκη) και ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

- Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στον Ι. Ν. Γεννέσεως της Θεοτόκου
(εορτασμός της Θεοτόκου) στον Κάτω Μαχαλά του χωριού.
- Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου η
ύψωσις του τίμιου Σταυρού.
- Ευχαριστούμε θερμά: τον π. ΓΕΩΡΓΙΟ για την προσπά-

- Τους συγχωριανούς και φίλους που συμμετείχαν στις
θείες λειτουργίες
Ας ευχηθούμε του χρόνου να είναι μία καλύτερη χρονιά
και να λειτουργηθούμε σε όλες τις εκκλησίες

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26 Ιουλίου Αγία Παρασκευή

8 Σεπτεμβρίου κάτω Παναγία
Γεννέσιο της Θεοτόκου

15Αύγουστος Άνω Παναγία

ΠΡΟΤΑΣΗ

14 Σεπτεμβρίου Ύψωσις Τιμίου Σταυρού

Από εκκλησιαζομένους συγχωριανούς και φίλους προτάθηκε να τοποθετηθεί στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου μικροφωνική συσκευή για καλύτερη ακουστική και περισσότερο στον προαύλιο χώρο λόγω κορωνοϊού. Κάποια κυρία
προσέφερε ένα χρηματικό ποσό. Τα έσοδα είναι λίγα και οι ανάγκες για τη συντήρηση των ένδεκα εκκλησιών είναι πολλά. Παρακαλούμε όσοι επιθυμούν να
προσφέρουν κάποια χρήματα να επικοινωνήσουν με την εκκλησιαστική επιτροπή. Γνωρίζουμε την ευαισθησία για τις εκκλησίες των συγχωριανών και
φίλων και πιστεύουμε πως και αυτή η προσπάθεια θα αποδώσει.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

‘Όσοι χωριανοί μας ή φίλοι του χωριού μας θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά
για την αποπεράτωση της αναστήλωσης του ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και θέλουν τραπεζική
απόδειξη για φορολογική χρήση, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική

Τράπεζα Ελλάδος είναι:
Αριθ. Λογαριασμού 359/001102-93
IBAN Λογ/σμού GR
3701103590000035900110293
Δικαιούχος Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

6

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.

Α ΕΥΚΟΛΟ
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Θεματα με ενδιαΦερον
ΠΑΙΔΙ

Η ενημέρωση ασπίδα κόντρα

στους κινδύνους
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Γυρνάει ο Γιαννάκης από το σχολείο και τον
ρωτάει ο πατέρας του:
- Λοιπόν; σήμερα δεν θα παίρνατε βαθμούς;
Πού είναι ο έλεγχός σου;
“Θα στον φέρω αύριο. Σήμερα τον δάνεισα
στην Καιτούλα”
- “Στην Καιτούλα; Αυτή δεν είναι η πρώτη στην
τάξη;”
“Ναι”.
- “Και τί τον ήθελε τον έλεγχό σου;”
- “Ήθελε να κάνει πλάκα στους γονείς της!”
•••
Ο πελάτης στο Ζαχαροπλαστείο:
- “Γκαρσόν, έλα γρήγορα εδώ, απαιτώ εξηγήσεις...
Βρήκα ένα μυρμήγκι στο παγωτό μου, γιατί;
λέει φοβερά” ενοχλημένος.
- “Α, το αφιλότιμο κάνει και χειμερινά σπορ!!
λέει το γκαρσόνι...
•••
“Πιστεύεις στη ζωή μετά τον θάνατο;” ρώτησε
ο προϊστάμενος έναν εργαζόμενο.
“Ναι, βέβαια, πιστεύω” είπε ο εργαζόμενος.
“Αυτό είναι καλό”, είπε ο προϊστάμενος.
“Χθες όταν έφυγες να πας στην κηδεία της γιαγιάς σου, η γιαγιά σου πέρασε από εδώ να σε δει”.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, με τον όρο σεξουαλική
παρενόχληση αναφερόμαστε στην με οποιοδήποτε
τρόπο (λεκτική, οπτική και σωματική) προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας του παιδιού ή του ατόμου γενικότερα, που του προκαλεί φόβο, ντροπή, πόνο,
αποστροφή.
Το φαινόμενο συναντάται συχνά, αλλά δημοσιοποιείται σπάνια, γιατί δημιουργεί ενοχή στο θύμα και γι’
αυτό αποσιωπάται. Την εγκληματική αυτή συμπεριφορά
την έχουν άτομα με διαταραγμένη προσωπικότητα και
σεξουαλικές αποκλίσεις.
Πολλές φορές μάλιστα έχουν σχέση εξουσίας με το
παιδί, μια και πρόκειται για συγγενή, δάσκαλο, προπονητή, την οποία και χρησιμοποιούν για να το εκμεταλλευτούν και να εξασφαλίσουν τη σιωπή του.
Πως μπορούμε να προφυλάξουμε τα παιδιά από τα
άτομα αυτά; Με τη σωστή ενημέρωση, απαντούν οι ειδικοί, ζητώντας από τους γονείς να μιλούν χωρίς κόμπλεξ στα παιδιά τους σχετικά με το σώμα τους και τις
λειτουργίες του. Τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης σε μικρή ηλικία μπορεί αργότερα να παρουσιάσουν σοβαρά προβλήματα στην
ψυχική τους υγεία και στη φυσιολογική εξέλιξη της σεξουαλικής τους ζωής ως ενήλικες. Για παράδειγμα,
μπορεί να διαμορφώσουν κακή σχέση με το άλλο φύλο,
σεξουαλική ψυχρότητα, αίσθημα ενοχής.

ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ
- Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν ότι “το σώμα τους και
το μυαλό τους τους ανήκει, είναι δικό τους και πρέπει οι
άλλοι να το σέβονται”.
- Η ενημέρωση δίνει δύναμη, αλλά δεν χρειάζεται
να τρομάζουμε υπερβολικά τα παιδιά και να τα κάνουμε
να χάσουν παντελώς την εμπιστοσύνη τους στον κόσμο
των ενηλίκων.
- Κάθε παιδί θα πρέπει να απαντήσει καταφατικά στις
ερωτήσεις:
“Ξέρουν οι γονείς μου που βρίσκομαι τώρα;”
“Αν κάτι μου συμβεί υπάρχει κάποιος που γνωρίζω
και εμπιστεύομαι για να με βοηθήσει;”
- Θα πρέπει να προτρέπετε τα παιδιά σας να λένε
“όχι” όταν κάποιος γνωστός ή άγνωστος τους ζητήσει
κάτι που δεν τους αρέσει ή τους έχετε μάθει να αποφεύγουν.

ΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ

Ο Ισχυρός πρέπει να είναι πράος, ώστε περισσότερο
να τον ντρέπονται παρά να τον φοβούνται.
- Χίλων ο Λακεδαιμόνιος
(Εκ των επτά σοφών της Αρχαίας Ελλάδας)

•••
Ο άνθρωπος που είναι ενάρετος και σοφός δεν έχει
ανάγκη από δόξα
- Πλούταρχος

•••
“Αύριο”, λες και μέσα σ’ αυτήν την μικρή αναβολή
παραμονεύει ολόκληρο το πελώριο ΠΟΤΕ.
- Τάσος Λειβαδίτης

•••
Αρκεί. Μονάχοι μας φθειρόμαστε πιότερο απ’ όσο
μας φθείρουν τα γεγονότα κι ο χρόνος.
- Γιάννης Ρίτσος

•••
Βανδαλισμός για μένα είναι οι ίδιες οι πόλεις που
δεν σέβονται τη γη και τα αυτοκίνητα που μολύνουν το
περιβάλλον.
- Cacao Rocks

•••
Η τέχνη στον δημόσιο χώρο είναι σημαντική γιατί
είναι το προϊόν που παραδίδεται έξω από τα στεγανά και
από την κάπως τυποποιημένη σχέση.
- Όλια Λαζαρίδου

Του Σταύρου Γκαράνη

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΥΓΕΙΑ

Τα... φίλτρα προστασίας
Το κλιματιστικό μπορεί να αποτελεί μια εξαιρετικά χρήσιμη συσκευή ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που το θερμόμετρο βρίσκεται στο κόκκινο, ωστόσο μπορεί να γίνει επικίνδυνο
επιφέροντας βλάβες στην υγεία μας.
Όταν λοιπόν η χρήση του κλιματιστικού δεν γίνεται βάσει των
οδηγιών του κατασκευαστή, τότε παραμονεύουν μια σειρά από
ασθένειες που μπορεί να προκληθούν από τη λάθος χρήση του.
Προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από κλιματιστικά που
δεν συντηρούνται σωστά (π.χ. δεν φιλτράρουν καλά τον αέρα που
παίρνουν από το περιβάλλον ή τα φίλτρα τους έχουν παραφορτωθεί
από σκόνες, μύκητες, αιωρούμενα σωματίδια) είναι: διάφορες αλλεργικές εκδηλώσεις από το αναπνευστικό π.χ. επίμονος βήχας και
παρόξυνση βρογχικού άσθματος, παρόξυνση ή επιδείνωση χρόνιας
βρογχίτιδας ή πνευμονικού εμφυσήματος και σπανιότερα λοιμώξεις του αναπνευστικού.
Τα κλιματιστικά των αυτοκινήτων έχουν ενοχοποιηθεί για οξεία
ιγμορίτιδα, κυρίως όταν το ψυχρό ρεύμα έχει κατεύθυνση προς το
πρόσωπο των επιβατών.
Επίσης από τα κλιματιστικά μπορεί να προκληθεί και η νόσος
των λεγεωνάριων. Πρόκειται για ένα είδος άτυπης πνευμονίας, η
οποία αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα και δεν αντιμετωπισθεί σωστά,
μπορεί να είναι και θανατηφόρα. Επιπλέον, η λάθος χρήση του κλιματιστικού μπορεί να επιδεινώσει παθήσεις όπως η αρθρίτιδα και
η νευρίτιδα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού στους 25-26 βαθμούς Κελσίου και όχι χαμηλότερα.
- Αφήστε μία πόρτα ή ένα παράθυρο μισάνοιχτα, προκειμένου
να ανανεώνεται ο αέρας.
- Αποφύγετε να βρίσκεστε στην ευθεία του αέρα που διοχετεύει
στον χώρο το κλιματιστικό.
- Φροντίστε η ψύξη να κατανέμεται ομοιογενώς στον χώρο.
- Μην καπνίζετε σε χώρους που κλιματίζονται.
- Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα του κλιματιστικού.
Σημειωτέον ότι τα κλιματιστικά θα πρέπει να υποβάλλονται σε
συντήρηση από τεχνικό μία φορά το χρόνο, η οποία θα περιλαμβάνει: Εξωτερικό και εσωτερικό καθαρισμό των μηχανημάτων, καθαρισμό των φίλτρων, χημικό καθαρισμό των εναλλακτών
θερμότητας και γενικά φυσικό και λειτουργικό έλεγχο των μηχανημάτων.

ΚΟΛΥΜΠΙ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
Από τις πλέον ευχάριστες δραστηριότητες του καλοκαιριού θεωρείται το κολύμπι. Είναι μια σωματική άσκηση που έχει σημαντικά
οφέλη για την καρδιά, καθώς μειώνει την αρτηριακή πίεση, μειώνει
τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων, αυξάνει την HDL (καλή χοληστερίνη) και βελτιώνει τα επίπεδα σακχάρου του αίματος. Παρ’ όλα
αυτά όμως πρέπει να γίνεται με προσοχή. Ειδικά όσοι-ες πάσχουν
από καρδιοπάθεια και θα βρεθούν στη θάλασσα πρέπει πρώτα να
έχουν προβεί στις απαραίτητες εξετάσεις. Καλό είναι μάλιστα να
αποφεύγουν τις επικίνδυνες ώρες του ήλιου, μεταξύ 12-3 μ.μ. Σύμφωνα με τους ειδικούς θα πρέπει να έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον 2 ώρες από το τελευταίο γεύμα.

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ
- Αρετή είναι η ομορφιά και η υγεία της ψυχής, ενώ κακία
είναι αρρώστια, ασχημία και αδυναμία της.
Πλάτωνας

- Μην κάνετε στους άλλους εκείνα, για τα οποία σεις θυμώνετε όταν τα κάνουν οι άλλοι σε σας.
Ισοκράτης

- Δεν πρέπει να φροντίζουμε πάρα πολύ να ζούμε μονάχα,
αλλά το να ζούμε με εντιμότητα.
Πλάτωνας

- Έχουμε χρέος κατά δύναμη να βοηθάμε τους αδικημένους
και να μην αδιαφορούμε. Γιατί αυτό είναι δίκαιο και καλό, ενώ
το αντίθετο είναι άδικο και κακό.
Δημόκριτος
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Ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν ήταν μεγαλύτερος ο ενθουσιασμός των παιδιών που τερμάτιζαν ή
των ενηλίκων που τους υποδέχτηκαν! ακολούθησε
απονομή μεταλλίων και αναμνηστικών διπλωμάτων από
το Δ.Σ. του ΜΟΣ, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκαν σε
όλους σοκολάτες και χυμοί. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες,
στις οποίες συμμετείχαν με ενθουσιασμό όλοι οι συμμετέχοντες αλλά και οι γονείς τους! Ήταν μια υπέροχη
πρωτοβουλία, που γέμισε με χαρά και ικανοποίηση αυτούς που συμμετείχαν όσο και μας τους θεατές!! “Νους
υγιείς εν σώματι υγιεί”, έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι και πόσο επίκαιρο είναι σήμερα. Με τους δείκτες της
παχυσαρκίας να αυξάνονται στον δυτικό κόσμο και την
αθλητική παιδεία να μην γνωρίζει και τις πιο ανθηρές
μέρες της είναι πιο άμεσο από ποτέ να υπογραμμίσουμε
την ανάγκη για φυσική δραστηριότητα και επαφή με τη
φύση. Μία αλήθεια που εμείς, οι γονείς, οφείλουμε να
εμπνεύσουμε στα παιδιά μας! Και δεν θα μπορούσε να
βρεθεί καλύτερο σκηνικό να συμβεί αυτό από το καταπράσινο Βρυσοχώρι. Συγχαρητήρια στο ΜΟΣ για την
πρωτοβουλία, που ελπίζουμε να επαναληφθεί!

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ

nea.......mosv.gr

Και οι φωτογραφίες θα εμφανιστούν έγχρωμες

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Η ΕΥΗ ΤΑΣΙΟΥ πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βοβούσας Ζαγορίου, μια κοπέλα πρόσχαρη και ευγενική
που αγαπά και λατρεύει το χωριό μας το καλοκαίρι βοηθούσε τον ΚΩΣΤΑ στο καφέ-ταβέρνα του.
Η ΕΥΗ είναι και καλή κομμώτρια κούρεψε αφιλοκερδώς γυναίκες - άνδρες και παιδά του χωριού απαλλάσσοντάς τους από την ταλαιπωρία να μεταβαίνουν για το
σκοπό αυτό στα Γιάννινα. Ακόμη και trendy κούρεμα
στις γιαγιάδες.
ΕΥΗ σε ευχαριστούμε εκ μέρους των συγχωριανών
και σου ευχόμαστε υγεία, ατομική και οικογενειακή,
καλές δουλειές και καλή τύχη. Θα μας λείψεις.

σελ.
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αΘλητικα
:ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ συμμετείχαν
τα παιδιά ηλικάις έως
δεκατεσσάρων (14) ετών
- Αθανάσιος Γάτσιος
- Ιωάννης Πρόϊος
- Ευάγγελος Κώνστας
- Δημήτριος Πρόϊος
- Νικόλαος Κυρίτσης
- Ζήσης Μισαηλίδης
- Αναστάσιος Δημητράκης
- Νικόλαος Δημητράκης
- Χρήστος Γκόγκος

- Παναγιώτης Πλιώτας
- Κωνσταντίνος Σούρσος
- Ελένη Κυράτση
- Χαράλαμπος Κυράτσης
- Απόστολος Γάτσιος
- Κλειώ Βερναδάκη
- Σοφία Πρόϊου
- Θάλεια Βερναδάκη
- Βασίλειος Κυράτσης
- Άννα Πασχάλη
- Μαρία Κυράτση
- Ευτέρπη Τσιομίδου

- Θεοπίστη Πουποβίνη
- Ευθύμιος Πουποβίνης
- Δημοσθένης Νότης
- Αδαμάντιος Τσιομίδης
- Αριστείδης Σταλίκας
- Ιωάννης Μάντζιος
- Αντώνιος Νότης
- Μαρία Τσιομίδου
Η σειρά των ονομάτων είναι τυχαία
και όχι βάσει του τερματισμού.
Μαρία Γιαννούση

8 σελ.
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ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΑΜΠΙΡΗ

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 1Η ΣΕΛΊΔΑ 1

ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Τ

ο σπίτι τους ήταν στον πέρα μαχαλά ακόμη μέχρι σήμερα σώζονται τα χαλάσματα στη θέση

Χατζή.
Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο
χωριό όπου τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν
στη Λάρισα κοντά στον πατέρα τους όπου
τελείωσε το Γυμνάσιο. Ακολούθησε ανώτερες σπουδές και σε νεανική ηλικία διορίστηκε υπάλληλος στο Υπουργείο
Οικονομικών στην Αθήνα.
Προικισμένος με σπάνια ψυχικά και
πνευματικά χαρίσματα, με ηθικές, χριστιανικές και κοινωνικές αρχές και πάνω
από όλα με έντονα πατριωτικά αισθήματα,
ευσυνείδητος και εργατικός στην υπαλληλική του σταδιοδρομία έφτασε στον ανώτερο βαθμό του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Οικονομικών και για την
πλούσια προσφορά στην θητεία του τιμήθηκε με το “Χρυσό Σταυρό των Ιπποτών
του Σωτήρος” διά “τας πολλάς και εντίμους υπηρεσίας προς την πατρίδα”.
Συνταξιοδοτήθηκε το 1900 και εγκαταστάθηκε στη Λάρισα όπου και η κτηματική
του περιουσία γιατί το χωριό δεν είχε
ακόμη ελευθερωθεί.
Όμως τα έντονα βιώματα, οι ζωντανές
αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας, δεν
έσβησαν ποτέ από τη σκέψη, την καρδιά
και το πνεύμα του ΧΡΗΣΤΟΥ για το αγαπημένο του χωριό.
Πέθανε στις 9 Μαΐου 1915 σε ηλικία 80
ετών και κατόπιν επιθυμίας του τα οστά
του μεταφέρθηκαν και φυλάσσονται στο
οστεοφυλάκιο του χωριού.
Η έννοια της αγαθοεργίας, της φιλανθρωπίας και το πνεύμα της δημιουργίας
και της προσφοράς φαίνονται από το απλό
και υψηλών εννοιών κείμενο της διαθήκης του που συνέταξε στις 20 Ιουλίου
1910.
Δεν δημιούργησε οικογένεια και στην
πρώτη παράγραφο της Διαθήκης αναφέρει: “Την διά μυρίων οικονομικών μέχρι
στερήσεως κτηθείσας σμικράν περιουσίαν συνισταμένη κ.λ.π. όπως το αντίγραφο της Διαθήκης διαθέτω στην
Κοινότητα Λεσινίτσας (σήμερα Βρυσοχώρι) για να πληρώνονται κάθε χρόνο οι
“διδάσκαλοι της ελληνικής γλώσσας (απαγορευμένης της Ρουμανικής) αρρένων
και θηλέων του χωριού μου. Το 1913 όταν
η Τουρκοκρατούμενη Ήπειρος απελευθερώθηκε τροποποίησε τη Διαθήκη του με
μία προοδευτική και πολύ σημαντική για
την εποχή διατύπωση. Συγκεκριμένα γράφει: “Επειδή δε το χωριό μας θελήσει θεία,
ηλευθερώθη ήδη και το Δημόσιον θέλει
καταβάλει τη δαπάνη της Δημοτικής εκπαιδεύσεως των αρρένων και θηλέων
δέον να μεριμνείσει δι’ ανωτέραν εκπαίδευσιν των νέων εκείνων οίτινες δείκνυνται ζήλον έχοντες προς ανωτέρας
σπουδάς” εύχεται δε να βρεθεί και άλλος
συγχωριανός “προσενέγκη διά τον ιερόν
τούτον σκοπόν γενναιοτέραν προσφοράν
χρησιμεύουσα και προς ανωτέραν εκπαί-

δευσιν” να του γίνει ανδριάντας σε εμφανή
σημείο του χωριού για εμπνεύσεις και
άλλων συγχωριανών.
Ένα μέρος της περιουσίας του διαθέτει
στον μόνο αδελφό του ΓΙΩΡΓΟ που δυστυχώς παρ’ όλες τις προσπάθειες τόσων
ετών δεν κατέστη δυνατόν να βρεθούν περισσότερα στοιχεία για την τύχη του και το
“επί της οδού “Ακροπόλεως” (σήμερα Παπαναστασίου 21) μαγαζί του μετά του συνεχόμενου κλιβάνου διαθέτω στην
κοινότητα του χωριού μου Λεσινίτσα ένθα
εγώ και ο αδελφός μου εγεννήθημεν για
τη μόρφωση των Νέων μας. Τα έσοδα να
καταθέτονται στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και η κοινότητα να τα χρησιμοποιεί για
το σκοπό αυτό.
Για τον εαυτό του δεν ζητά τίποτε.
Το μόνο που απαιτεί είναι: “Στην Κοινότητα επιβάλλω την υποχρέωσιν, ίνα κατ’
έτος την ογδόην (8) Νοεμβρίου, ημέρα θανάτου της φιλοστόργου μου μητρός που
δυστυχώς λόγω της τουρκοκρατούμενης
Λάρισας δεν μπόρεσα να της προσφέρω
ούτε ένα ποτήριον νερό, τέλη Ιερατικόν
μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως ψυχικής
σωτηρίας των γονέων μου, προγόνων και
λοιπών συγγενών ανιόντων και κατιόντων
αυτών.
Η Κοινότητα παρ’ όλα που δεν απαιτεί
τίποτε ο ευεργέτης πριν από πολλά χρόνια
τοποθέτησε τον Ανδριάντα του στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου (Μάλλον θα
πρέπει να μεταφερθεί σε πιο εμφανή σημείο του χωριού). Και το 1995 με ομόφωνη απόφαση καθιέρωσε την πρώτη
Κυριακή του Αυγούστου κάθε χρόνο να
τελείται ξεχωριστό μνημόσυνο στη μνήμη
του ως ελάχιστος φόρος τιμής για την
προσφορά στο χωριό του.
Από το 1915 το μαγαζί και ο φούρνος
σε μία έκταση 300 Μ2 περίπου στο κέντρο
της Λάρισας με τα ενοίκια άρχισε να προσφέρει έστω και ένα μικρό χρηματικό
ποσό στους νέους του χωριού για τις
σπουδές τους.
Στη Γερμανική κατοχή με τους βομβαρδισμούς ένα τμήμα της περιουσίας
καταστράφηκε.
Το 1984 το Κοινοτικό Συμβούλιο με
ομόφωνη απόφαση προχώρησε σε αντιπαροχή του Κληροδοτήματος πετυχαίνοντας σχεδόν το 53% της αντιπαροχής από
τον ανάδοχο Κ. Κοτρώνη και κέρδισε:
α. Υπόγειο και ισόγειο κατάστημα
149,50 τ.μ.
β. Στον 2ο όροφο δύο διαμερίσματα
167 τ.μ.
γ. Στον 3ο όροφο διαμέρισμα 85 τ.μ.
και

δ. Στον 4ο όροφο 33 τ.μ.
Με την ολοκλήρωση του κτιρίου το
1989 νοικιάστηκαν όλα και έφεραν μεγάλα
έσοδα στο κληροδότημα.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο τότε
κοινοτικό Συμβούλιο για την μεγάλη επιτυχία τους.
Επειδή τα έσοδα ήταν αρκετά το Κοινοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση
το 1993 προέβη σε τροποποίηση της Διαθήκης του Ευεργέτη προσαρμόζοντάς την
στα σημερινά δεδομένα με δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία καταλήγει:
Για τους λόγους; αυτούς
Συνεκδικάζει την αίτηση και την παρέμβαση που αναφέρονται στο σκεπτικό.
Δέχεται εν μέρει την αίτηση και στο
σύνολό της την παρέμβαση. Βεβαιώνει ότι
η θέληση του διαθέτη Χρήστου Αθανασιάδη, για τον αναφερόμενο στην από
20.7.1910 ιδιόγραφη διαθήκη του κοινωφελή σκοπό, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του
περιεχομένου της και ότι η θέληση αυτή
του παραπάνω διαθέτη ικανοποιείται πληρέστερα: α) με τη χορήγηση από τα εισοδήματα του κληροδοτήματος που
αναφέρονται στο σκεπτικό υποτροφιών
σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου γραμμένους στα δημοτολόγια της Κοινότητας
Βρυσοχωρίου, β) με τη χορήγηση, από τα
ίδια παραπάνω εισοδήματα, υποτροφιών
σε όσους σπουδαστές αποφοιτούν από
Λύκεια του Νομού Ιωαννίνων και επιτύχουν σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας εφόσον είναι γραμμένοι στα
δημοτολόγια της Κοινότητας Βρυσοχωρίου καθώς και σε όσους σπουδαστές
αποφοιτούν από οποιοδήποτε Λύκειο της
Ελλάδας και επιτύχουν σε οποιοδήποτε
ΑΕΙή ΤΕΙ της Ελλάδας, εφόσον είναι γραμμένοι τουλάχιστον πριν από μία πενταετία
στα δημοτολόγια της Κοινότητας Βρυσοχωρίου, για το χρόνο σπουδών που προβλέπουν οι νόμοι και οι κανονισμοί
καθενός ΑΕΙ και ΤΕΙ, γ) με τη χορήγηση,
από τα ίδια παραπάνω εισοδήματα, υποτροφιών σε όσους από τους παραπάνω
σπουδαστές συνεχίσουν μεταπτυχιακές
σπουδές σε ανώτατες σχολές Πανεπιστημίων του εσωτερικού ή του εξωτερικού
για διάρκεια τεσσάρων (4) ετών και μέχρις
ηλικίας τριάντα (30) ετών και δ) εφόσον
μετά τη χορήγηση των ανωτέρω υποτροφιών παραμένουν από τα πιο πάνω εισοδήματα αδιάθετα χρηματικά ποσά: 1) με
την εκτέλεση βασικών και αναγκαίων κοινωφελών έργων στην Κοινότητα Βρυσοχωρίου και συγκεκριμένα έργων
συντηρήσεως και ανακαινίσεως εκκλησιών και εξωκκλησίων, του υπάρχοντος
Δημοτικού Σχολείου, παλαιών τοξοτών
γεφυρών, λιθόστρωτων οδών και χώρων
αθλήσεως και 2) με τη χρηματοδότηση
μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων διαμέσου του Μορφωτικού Ορειβατικού Συλλόγου (ΜΟΣ) Βρυσοχωρίου και
ειδικότερα με την οικονομική ενίσχυση

του υπάρχοντος χορετικού ομίλου, παραδοσιακών εκδηλώσεων και εορτών και
εκδόσεως ενημερωτικού εντύπου.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην
Αθήνα, στις 25 Φεβρουαρίου 1997, και
δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, σε
έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να
παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοί τους δικηγόροι, στις 11 Μαρτίου
1997.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σήμερα τα έσοδα του κληροδοτήματος
είναι:
α. Του ισογείου και υπογείου καταστήματος 880 ευρώ μηνιαίως
β. Του 2ου ορόφου 700 ευρώ μηνιαίως
γ. Του 3ου ορόφου ξενοίκιαστο πάνω
από 5 χρόνια και
δ. Του 4ου ορόφου 200 ευρώ μηνιαίως.
Το Σύνολο των εσόδων είναι περίπου
21.360 ευρώ.
Στα έξοδα συμπεριλαμβάνονται περίπου 5.500 ευρώ ΕΝΦΙΑ φόρος ΟΓΑ/χαρτόσι, κοινόχρηστα, μνημόσυνα κ.λ.π.
λειτουργικά έξοδα και τα υπόλοιπα διατίθενται για τους νέους που σπουδάζουν.
Επειδή δημιουργούνται ορισμένα παράπονα πως είναι λίγα τα χρήματα που
λαμβάνουν οι υπότροφοι, επόμενο είναι
καθ’ όσον όσοι περισσότεροι υπότροφοι
τόσα λιγότερα χρήματα θα λαμβάνουν (Για
το Σχολ. έτος 2019-2020 είναι περίπου 35
υπότροφοι).
Η Διαθήκη του Μεγάλου Ευεργέτη μας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ συντάχθηκε το
1910 και 1913 σε μία εποχή δύσκολη για
το Έθνος μας.
Πιστεύει στην ελευθερία, την πρόοδο
και την αναγέννηση του Έθνους που στηρίζονται στην εκπαίδευση του λαού, γι’
αυτό και διαθέτει αυτή την περιουσία του
για να ανεβάσει το μορφωτικό, πνευματικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό επίπεδο
των νέων του χωριού του.
Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ δεν είναι
απλός ο Μεγάλος Ευεργέτης του χωριού
μας.
Με τη διαθήκη του και ορισμένες επιστολές του που σώθηκαν στον κώδικα της
Κοινότητας προς την Κοινότητα και τους
τότε Συλλόγους του χωριού (δυστυχώς
περισσότερες πληροφορίες δεν υπάρχουν
για τον ίδιο και τους προγόνους του) διδάσκει, εμπνέει και καθοδηγεί τις απερχόμενες γενεές στο δρόμο της αρετής και
της προόδους.
Ευγνώμονες λοιπόν προς τους γονείς
του, τους προγόνους του που γαλούχησαν
με πατριωτικά αισθήματα το γιο τους και
στον ίδιο τον ευεργέτη έχουμε ιερά υποχρέωση να διατηρήσουμε άσβεστη στο
νου και την καρδιά μας τη μνήμη του Μεγάλου μας Ευεργέτη και να μεταλαμπαδεύσουμε στη νέα γενιά τα αισθήματα του
ευεργέτη.
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διαΦορα Θεματα
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Με ημερομηνία 22-12-2019 πήραμε από τον κ. Θεόδωρο Νταλάκα την κάτωθι
επιστολή, με τις σκέψεις και τις απόψεις, για το βιβλίο - Λεύκωμα “Αναδρομή στο
χρόνο”.
Η μη έκδοση της εφημερίδας τον Απρίλιο του 2020 και η πλούσια ύλη για την
έκδοση του Ιουλίου, εμπόδισαν τη δημοσίευση της επιστολής σε προηγούμενο
τεύχος της εφημερίδας μας.
Σας ευχαριστούμε θερμά κ. Νταλάκα, για το χρόνο που διαθέσατε να μελετήσετε
το βιβλίο, αλλά και για τα καλά σας λόγια.
Να είσαστε καλά
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

Σκέψεις μου
για το βιβλίο

Έπεσε τυχαία στα χέρια μου το βιβλίο της Ευτυχίας Γ. Οικονόμου Γεωργοπούλου που αναφέρεται στο γενέθλιο τόπο της, στο Βρυσοχώρι Παλιά Λεσινίτσα - Ιωαννίνων.
Τίτλος του: “Αναδρομή στο χρόνο 1895-1970 (2006 Εκδ. Εφύρα). Πρόκειται για χωριό του Ζαγορίου των Ιωαννίνων που αγναντεύει από ψηλά
τον κόσμο, αφού βρίσκεται στο ορεινό όγκο που περικλείεται από τον αγέραστο Σμόλικα -δεύτερο σε ανάστημα βουνό της πατρίδας μας- και την
Γκαμήλα και διασχίζεται από τον Αώο, το μοναδικό ποτάμι μας που κατευθύνεται σε ξένη θάλασσα!
Στο βιβλίο απεικονίζονται οι φυσικές ομορφιές του τοπίου, της αρχιτεκτονικής του χωριού και οι ποικίλες δραστηριότητες ζωής και δράσης
των ανθρώπων. Τετρακόσιες πενήντα περίπου φωτογραφίες ενταγμένες
σε θεματικές ενότητες οικονομικές, θρησκευτικές, οικογενειακές, κοινωνικοπολιτιστικές με σχετικά σχόλια, ζωντανεύουν σκηνές ζωής και
δράσης και παρουσιάζουν το κοινό πλαίσιο αναφοράς των απανταχού
Βρυσοχωριτών.
Αναφέρω ενδεικτικά μερικές από τις αρετές του έργου αυτού που με
έχουν εντυπωσιάσει. Αναφέρω πρώτα-πρώτα το γεγονός ότι η αρχική
ιδέα της συγγραφέα για τη συγκρότηση ενός βιβλίου με τα κοινά στοιχεία
ταυτότητας των συγχωριανών της βρήκε άμεση κι ομόθυμη ανταπόκριση
στη σκέψη και τα συναισθήματά τους, όπως προκύπτει από την πρόθυμη
προσφορά φωτογραφιών που καλύπτουν μία χρονική περίοδο δύο περίπου αιώνων. Ανέμεναν μία τέτοια πρωτοβουλία και τους δόθηκε η ευκαιρία!
Ένα άλλο χαρακτηριστικό που αναδύεται από την ανάγνωση του βιβλίου είναι οι ανοιχτοί ορίζοντες των κατοίκων του ορεινού αυτού οικισμού. Πρόκειται για μια γόνιμη και δημιουργική αλληλεπίδραση ανάμεσα
στον τοπικό πολιτισμό ενός παραδοσιακού βλαχόφωνου οικισμού με άλλους διαφορετικούς πολιτισμούς που γνώρισαν διαχρονικά οι άνθρωποι
που ξενητεύτηκαν. Καρπός της κοινωνικοπολιτισμικής αυτής αλληλεπίδρασης είναι τα έργα ευποιϊας των ανθρώπων που ξενιτεύτηκαν στον γενέθλιο τόπο τους από τη μια μεριά και την ευδοκίμηση και διάκρισή τους
στα πλαίσια άλλων πολιτισμικών περιβαλλόντων.
Ένα άλλο τέλος χαρακτηριστικό της ορεινής αυτής κοινότητας είναι το
ενδιαφέρον της για την εκπαίδευση και παιδεία -ιδιαίτερα των κοριτσιώνόπως προκύπτει απ’ το φωτογραφικό υλικό γύρω απ’ τη ζωή και τις δραστηριότητες του σχολείου αλλά και τα σχετικά σχόλια που τα συνοδεύουν.
Ωστόσο στα 1986, η ιστορία κατέγραψε το τέλος ζωής των σχολείων.
Άφησε όμως ανέπαφη κι απείραχτη την παρακαταθήκη που κληροδότησε
στις νέες γενιές.
Στις μέρες μας η παρακαταθήκη αυτή εμπνέει μία νέα άνθηση του ενδιαφέροντος για τα γράμματα και την παιδεία. Έμπνευση αυτή ταυτίζει την
αδιαφορία για την παιδεία με έναν μονομερή κι αστόχαστον αφοπλισμό.
Κλείνοντας το σημείωμά μου αυτό θα επιθυμούσα να εκφράσω τη
χαρά μου για την επιλογή της γλώσσας - φωτογραφικής και γραπτής για την παρουσίαση του έργου της συγγραφέα στο αναγνωστικό της κοινό.
Θεόδ. Νταλάκας
π. Διευ/ντής Ζωσ. Παιδ. Ακαδημίας Ιωαννίνων

Επιστολή από τον κ. Θεόδ. Νταλάκα
Κα Ευτυχία
Έχω την χαρά να σας στείλω ένα εύστοχο σημείωμά μου σχετικά με τα όσα έμαθα
για την ιδιαίτερη πατρίδα σας και τις σκέψεις που μου προκάλεσε η αναδρομή σας
στον τόπο και το χρόνο της. Μπορείτε να αξιοποιήσετε το περιεχόμενό της όπως νομίζετε.
Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για τη σύλληψη και την έκφραση της ιστορίας
του χωριού σας. Διασώσατε σημαντικά σημεία μιας πορείας δύο αιώνων του Βρυσοχωρίου κι όσο περνούν τα χρόνια τόσο το νόημα του έργου σας θα κερδίζει σε εύσημα και αξία.
Με πολλή εκρίμηση
Θ.Ν.

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΤΕ

Συμπληρώνονται διακόσια (200) χρόνια ή δύο (2) αιώνες και οι απανταχού Έλληνες
τιμούμε και γιορτάζουμε την αρχή του απελευθερωτικού αγώνα του 1821 από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Είχαν περάσει πάνω από τετρακόσια (400) χρόνια σκλαβιάς που η πόλη (Κωνσταντινούπολη) ΕΑΛΩ (έπεσε). Οι πολιορκητές με φανατισμό και μίσος μπήκανε στην πόλη.
Ο Μωάμεθ τους είχε υποσχεθεί και τους άφησε για δύο ημέρες για κάθε είδος βανδαλισμού. Καταστρέφανε τα πάντα. Ακόμη και τα βιβλία της Αγίας Σοφίας για να πάρουν
τα χρυσόδετα περιτυλίγματά τους.
Βλέποντας ο Μωάμεθ τις καταστροφές και τις θηριωδίες είπε “Ω πόλη σε ποιούς σε
παρέδωσα. Οι απόγονοι του Ισλάμ προς το Χριστιανισμό έχουν να επιδείξουν πάντοτε τη
θρησκεία του μίσους. Από την απελευθέρωση της χώρας μας μέχρι και σήμερα όλες οι
κυβερνήσεις της Τουρκίας παρασύροντας και το λαό προσπαθούν και δημιουργούν προβλήματα στη χώρα μας (Διωγμοί Ελλήνων από την πόλη - παράλια Μ. Ασίας - Κύπρο Ίμια κλ.π.) οραματίζοναι την επανίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας διά πυρός και
σιδήρον καταστρέφοντας κάθε τι το χριστιανικό και διεκδικώντας από τη χώρα μας κάτι
που δεν τους ανήκει παρ’ όλο και με τη σύμφωνη γνώμη των μεγάλων δυνάμεών μας
έχουν πάρει αρκετά (Κων/πολη - Ανατολική Θράκη - Κατεχόμενη Κύπρο - παράλια Μ.
Ασίας).
Η συμπεριφορά τους απαράδεκτη και έχω ιδίαν αντίληψη από την εισβολή στην
Κύπρο (βιασμοί γυναικών - δολοφονία αμάχων ακόμη και μικρών παιδιών - συμπεριφορά σε αιχμαλώτους πολέμου μετατροπή εκκλησιών σε τζαμιά - στάβλους κ.λ.π. Ο
πρόεδρος; ΕΡΝΤΟΓΑΝ οραματίζεται να γίνει Σουλτάνος προσπαθώντας να φανατίσει
τους Μουσουλμάνους με ιδιοληψίες ανοίγοντας παντού μέτωπα και κυρίως προς τη
χώρα μας.
Μετέτρεψε παρά την παγκόσμια διαμαρτυρία ένα μνημείο την Αγία Σοφία αναγνωρισμένο από την UNESCO σε τζαμί και συνεχίζει να μετατρέπει και άλλες εκκλησίες.
Πότε χριστιανοί κάνανε τέτοια εγκλήματα; Οι προκλητικές κινήσεις στο Αιγαίο, στην
Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο, οι απειλές του στη χώρα μας σε τι αποσκοπούν;
Οι πολιτισμένοι λαοί ανησυχούν και δεν θα μείνουν αδιάφοροι.
Η παροιμία λέει “τον φίλο τον διαλέγεις, το συγγενή και τον γείτονα όχι”.
Δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε με έναν ΚΑΚΟ γείτονα. Όχι πως όλος ο
λαός και ορισμένοι ηγέτες της Τουρκίας είναι το ίδιο. Όμως η ιστορία και τα γεγονότα το
μαρτυρούν. Δεν θα σταματήσουν ποτέ να έχουν τα βλέμματα στραμμένα στη χώρα μας
Το 1821 οι πρόγονοί μας με πολλές θυσίες ξεκίνησαν τον απελευθερωτικό αγώνα μετά
από τετρακόσια και πλέον χρόνια σκλαβιάς και τα κατάφεραν.
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε είναι ιερό μας καθήκον να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα
της χώρας μας, όπως μας την παρέδωσαν οι πρόγονοί μας με σύσσωμες τις πολιτικές
δυνάμεις.
Ας αφήσουν τις ατέλειωτες μεταξύ τους έριδες για πολιτική κατανάλωση.
Χορτάσαμε να ακούμε και να βλέπουμε στα ΜΜΕ εικόνες και γεγονότα που προσβάλουν τα ήθη και έθιμα αλλά και τον ανθρώπινο πολιτισμό μας. Όταν είμαστε ενωμένοι
το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν σαν Έλληνες κάνουμε θαύματα.
Λένε είμαστε μόνοι και μικρή χώρα μπροστά στην Τουρκία. Δεν φοβόμαστε κανέναν.
Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες και εάν χρειαστεί θα το αποδείξουν μαζί με
τον ελληνικό λαό.
Το 1974 ο Τουρκοκυπριακός ραδιοφωνικός σταθμός από την κατεχόμενη Κύπρο
προκαλούσε “Μολών λαβέ κ. Κληρίδη” και εμείς σήμερα σαν Έλληνες Σπαρτιάτες απαντάμε “Μολών λαβέ κ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ”. Και πιστεύω “προσωπική μου γνώμη” πως το τέλος
του θα είναι πολύ κακό όπως και σε ηγέτες άλλων χωρών που είχαν τις μεγάλες ΙΔΕΕΣ.

Ευθύμιος; Πουποβίνης
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γεωργιος αδαμ. εΞαρχοπουλος
Ψάχνοντας στο αρχείο μου ανακάλυψα μια επιστολή του αειμνήστου εκπαιδευτικού συγχωριανού μας Γεωργίου Αδαμ. Εξαρχόπουλου που απευθύνονταν ως υποψήφιος Αιρετός τακτικό μέλος στις εκλογές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης το 1963 με
την πολύ ωραία συντακτική και καθαρεύουσα γλώσσα που τότε χρησιμοποιούσαν,
ΚΑΙ την οποία και παραθέτω.

Το πώς βρέθηκε στο αρχείο μου αυτή η επιστολή δεν θυμάμαι ίσως να ήταν από το
αρχείο του αειμνήστου Αδαμαντίου Τσιομίδη επίσης εκπαιδευτικού.
Ο αείμνηστος Γεώργιος Εξαρχόπουλος γνήσιο τέκνο του χωριού μας γεννήθηκε
μεγάλωσε και έμαθε τα πρώτα γράμματα στο χωριό.
Άριστος εκπαιδευτικός, με πολλές περγαμηνές διετέλεσε επιθεωρητής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δάσκαλος στο Πρότυπο Σχολείο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων και Διευθυντής σε πολλά Σχολεία.
Εκλέχτηκε πολλές φορές τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επίσης εκλέχτηκε Αντιδήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννίνων.
Το 1940 στον πόλεμο κατά των Ιταλών υπηρετούσε ως Έφεδρος Υπολοχαγός και
ήταν αυτός που με διαταγή πέρασε με την Διμοιρία του (πολυβολιτών) τον πλημμυρισμένο ποταμό Αώο από το Βρυσοχώρι και στη θέση Άγιο Αθανάσιο του χωριού Ελεύθερο Κόνιτσας συνέτριψε κατά την οπισθοχώρηση την περιβόητη Ιταλική επίλεκτη
ορειβατική Μεραρχία ΤΖΟΥΛΙΑ, κάτι που έχουν γραφτεί στην ιστορία πολύ λίγα.
Τιμήθηκε από την ελληνική πολιτεία με τον Πολεμικό Σταυρό Γ’ Τάξεως για την
ηρωϊκή του προσπάθεια κατά της επιχείρησης.
Σε κάποια συζήτηση με τον εγγονό του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣΔΕΚΗ των αειμνήστων
Κίμωνα και Χαρίκλειας Εξαρχοπούλου για την επιστολή που είχα, μου παραχώρησε δύο
κείμενα της εφημερίδας “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ” Πανελλήνιας Εμβέλειας την Τετάρτη
20 Νοεμβρίου 1963 που πέραν των άλλων υποψηφίων αναφέρεται με τα κολακευτικότερα
λόγια για τον αείμνηστο συγχωριανό μας, τα οποία παραθέτω ως ακολούθως:

Το Βρυσοχώρι είναι υπερήφανο για τέτοιες προσωπικότητες που έχει αναδείξει
(Τζων Κασσαβέτης - Μάϊκλ Δουκάκης - Χρληστος Αθανασιάδης - Γεώργιος Εξαρχό
πουλος κ.λ.π.) οι οποίοι τιμήσανε το χωριό και τους χρωστάμε ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ

Για να προλάβετε το
κρυολόγημα

11

Θεματα με ενδιαΦερον

Του Σταύρου Γκαράνη
Λύση της σελ. 6

6

σελ.

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

Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ
Μάθηση

Για τους νέους η μόρφωση είναι σωφροσύνη, για τους ηλικιωμένους παρηγοριά, για τους φτωχούς πλούτος και για
τους πλούσιους στόλισμα.

(Διογένης ο Λαέρτιος)

Πολυπραγμοσύνη

Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο πολυπράγμονας, που συνεχώς ασχολείται
με τις ξένες υποθέσεις και την ζωή των
άλλων, να μπορεί να επιμεληθεί τη δική
του ζωή.

(Ιωάννης Χρυσόστομος).

Ο Φλέμινγκ για
τα θαύματα

“Αν η μελέτη των Ευαγγελίων γίνεται
με καλή προαίρεση, τα θαύματα αυτά γεννούν την πεποίθηση ότι η Χριστιανική Εκκλησία δεν ιδρύθηκε πάνω σ’ έναν μύθο
ή δεν τράφηκε από την απάτη, αλλά στηρίζεται σε ιστορικά και ακριβή γεγονότα
που όσο κι αν φαίνονται παράδοξα, είναι
διαπιστωμένα ότι έγιναν πραγματικά και
είναι τα μέγιστα γεγονότα στην ιστορία του
κόσμου”.

(Από την διάλεξή του με
θέμα: “Επιστήμη και
θαύματα”)

Ο Φ. Νίτσε για
τους Έλληνες

Δεν υπάρχει λαός στον κόσμο ο
οποίος να έχει προσφέρει τόσα στην ανθρωπότητα όσο ο ελληνικός, και να έχει
καταπολεμηθεί τόσο πολύ από τόσους
πολλούς λαούς, οι οποίοι δεν πρόσφεραν
τίποτε σ’ αυτήν (την ανθρωπότητα).

Η Ελληνική σκέψη,
κτήμα παγκόσμιο

“ΔΙΠΛΟΥΝ ΟΡΩΣΙΝ ΟΙ ΜΑΘΟΝΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ”
Αυτή η επιγραφή στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ! βρίσκεται χαραγμένη στην είσοδο του κτιρίου της Γραμματείας του Πανεπιστημίου
του ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ (Σκωτία). Είναι φράση
του Πυθαγόρα και σημαίνει: “Διπλά βλέπουν αυτοί που γνωρίζουν γράμματα.
Δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε αιωνόβιο
στον πολιτισμό μας, που να μην προέρχεται από την Ελλάδα.
(Will Durant. Γάλλος
Ιστορικός)

Του ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤόΛΙΟΥ

Κεντρίσματα
Μετά την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου στις 2810-1940, την πρώτη Νοεμβρίου έγινε το απόσπασμα Αώου
με έδρα το Βρυσοχώρι και διοικητής το Συντ/ρχη Μαρδοχαίο ΦΡΙΖΗ.
Τις επόμενες μέρες έφεραν πολλούς αιχμαλώτους Ιταλούς από τις μάχες που έγιναν στα υψώματα του “ΚΛΕΦΤΗ” βορείως του Ελεύθερου - Κονίτσης.
Ανάμεσα σ’ αυτούς κι ένας Αντισυνταγματάρχης γιατρός
με ωραία στολή.
Βλέπει τα γαλονά η Μαρία συζ. Γεωργίου ΠΑΣΧΑΛΗ και
τον ρωτά για το γιο της τον Χρήστο (γενν. 1909):
- Κύριε Αξ/κέ έχω καιρό να πάρω γράμμα του γιου
μου!...
- Κι ο Ιταλός Αξ/κός με συμπόνοια για τη μάνα που
έκλαιγε λέει:
- Μη κλαις και η μάνα μου έχει να μάθει νέα μου από
τότε που φύγαμε απ’ την Πατρίδα μου!..
•••
Το καλοκαίρι του 1945, μια παρέα 15 περίπου ατόμων
από το Βρυσοχώρι και Ηλιοχώρι με 35 περίπου μουλάρια
και γαϊδούρια ξεκίνησαν για τα Γιάννενα για ψώνια. Το
βράδυ τους βρήκε στη θέση “ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ” κάτω από το
ορυχείο “Αμμοληψίας” των Ασπραγγέλων.
Τη νύχτα κρυφά οι “ΚΡΑΨΙΤΕΣ κλέφτες” τους πήραν
όλα τα ζώα. Η Χάϊδω Ιωάννη ΚΑΡΠΟΥΖΗ είχε δεμένο το
σχοινί στο σώμα της κι ένας κλέφτης το τραβούσε μερικές
φορές τάχα ότι τραβάει το ζώο.
Το μουλάρι της Δέσποινας ΜΠΕΚΑ έκοψε το σχοινί και
γύρισε στο χωριό.
Μετά από καταγγελία οι χωροφύλακες της Υποδιοίκησης Χωρ/κής Μπάγιας (Κήπων) βρήκαν τα ζώα και τους
ζωοκλέπτες.
Κάλεσαν λοιπόν στους Κήπους όλους τους χωριανούς για αναγνώριση και απόδοσης των κλαπέντων
ζώων.
Ρωτάει ο Υπομοίραρχος τη Χάϊδω ΚΑΡΠΟΥΖΗ κι
εκείνη φωνάζει:
- Ρούσα, Ρούσα έλα εδώ!..
Κι η μούλα τρέχει κοντά της!..
Μετά ο Αξ/κός ρωτάει άλλον:
Έλα δω εσύ νεαρέ, μπορείς να γνωρίσεις το ζώο σου.
Ο Βασίλης Ιωάννη ΠΑΣΧΑΛΗΣ (1926-2020) είχε
χάσει το γάϊδαρό του. Αλλά έχοντας μαζί του τον πανέξυπνο σκύλο του του λέει επιτακτικά:
- Έλα Λέωωων ανέβα ρε γρήγορα απάνω!..
Κι ο σκύλος περνώντας από τόσα ζώα ανέβηκε στο
γάϊδαρο του Βασίλη, γαυγίζοντας σαν σύνθημα στο
αφεντικό του!...
Ο δάσκαλος Τάσος Τασιόπουλος, από το Κεφαλοχώρι
- Βεροίας, είναι γαμπρός σε θυγατέρα του Βρυσοχωρίτη
Νικολάου Στεργίου ΡΕΜΟΥ.
Ένα ζεστό καλοκαιριάτικο πρωϊνό πριν χρόνια κάθονταν με παρέα στο καφενείο του χωριού του.
Στο δρόμο πέρναγε περπατώντας νωχελικά ο χωριανός του (και κάπως ελαφρύς στο νου) ο Μήτσι...
Περπατούσε αργά και έξυνε το κεφάλι του συνέχεια
αλλά φορώντας “JOKEY”. Τότε κάποιος τον ρωτάει:
- Γιατί άρα Μήτσ.... δεν βγάντ’τς το καπέλο να ξύϊς το
κεφάλ’ς καλά!..
Κι ο Μήτσ.... απαντά με αφέλεια στη Ρουμλουκιώτικη
προσφορά:
- Γιατί άρα Γόλη (Γρηγόρη), εσύ σ’ τρώγει ο κώλ’ σ’
βγάντς του πανταλόν’ σ’ για να ξύϊς το κώλ’ σ’!...

12σελ.

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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απο την κοινωνικη Ζωη - Θανατοι
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
1936-2020

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
1926-2020

Βασίλης Ιωάννη Πασχάλης, ο τελευταίος
της παλιάς γενιάς της μεγάλης οικογένειας
Γιάννη Πασχάλη μας αποχαιρέτισε για πάντα.
Έφυγε αθόρυβα, ήσυχα όπως ήσυχη αθόρυβη ήταν και η ζωή του.
Άνθρωπος χαμηλών τόνων, ο καλός μας
θείος, δουλευταράς, με όλη τη σημασία της
λέξης.
Καμάρωνε για τον τόπο καταγωγής του.
Του άρεσε να λέει: Είμαι από το Βρυσοχώρι
και από τον κάτω μαχαλά. Εδώ επιτρέπεται ένα
μικρό σχόλιο. ‘Εχουμε το αποκορύφωμα του
γνήσιου πατριώτη. Ο κάτω μαχαλάς, η Κάτω
Παναγία για το θείο ήταν τόπος ιερός, τον σεβόταν τον λάτρευε.
Πηγαιμός στα πάτρια εδάφη όσο περνούσαν τα χρόνια γινόταν πιο συχνά. Χωρίς το απαραίτητο προσκύνημα στην Κάτω Παναγιά, ήταν
αδιανόητο για τον θείο Βασίλη.
Πάμε τώρα σε κάτι άλλο εξίσου σοβαρό.
Ξεχωριστή θέση, την πρώτη στην καρδιά του
είχαν: Η πολυαγαπημένη του κορούλα Γιάννα,
πάντα καμάρωνε γι’ αυτή. Η γυναίκα του Σπυριδούλα και η μεγάλη του αδυναμία η εγγονούλα του Λορελάη, ο γαμπρός του Φιλίπ. Και
κάτι προσωπικό: Στο θείο Βασίλη τον μπάρμπα
μας είχαμε μεγάλη αδυναμία τα αδέλφια μου
κι εγώ.
Μιλούσαμε τακτικά στο τηλέφωνο. Όταν
αργούσαμε να επικοινωνήσουμε μας έλεγε:
Αργήσατε, χαθήκατε θέλω να σας ακούω,
αφού δεν μπορώ να σας βλέπω.
Ο αδελφός μας Γιάννης εξάλλου είχε το
όνομα του πατέρα του.
Η τελευταία μας συνομιλία η καινοτόμη
“Γειά σου Ζήση” κλείνω με το εξής: Επιθυμία
της αδελφής μου και δική μου είναι το καντηλάκι της Κάτω Παναγίας, η εκκλησία της καρδιάς του θείου μας, να σιγοκαίει όσο πιο πολλές
φορές γίνεται. Είμαστε βέβαιοι ότι θα ευχαριστούσε πολύ το Βασίλη μας!!
Γι’ αυτό ακριβώς το σκοπό, προσφέρουμε
το ποσό των (100) εκατό ευρώ.
Καλέ μας θείε θα σε σκεφτόμαστε πάντα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Τα ανίψια σου
ΓΚΑΡΑΝΗ - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΚΑΡΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ

Ο παππούς μας
Ήρεμα
και
απρόσμενα έφυγες
από κοντά μας αγαπημένες μας παππού ΝΙΚΟ μετά από
μια
ολιγοήμερη
αδιαθεσία. Ήσουν
μαχητής της ζωής
παρ’ όλα τα προβλήματα υγείας που
είχες. Ήθελες να ζήσεις να χαρείς να
μας χαρείς όπως
έκανες πάντα όταν
μας έβλεπες και η
ψυχή σου γέμιζε
χαρά και μας συμβούλευες και χαιρόσουν με την πρόοδό
μας και ευχόσουν να μας δεις σε υψηλά επίπεδα των σπουδών μας.
Αλλά η ζωή σου σταμάτησε στις 26 Ιουνίου 2020 και έφυγες για το
αγύριστο ταξίδι. Δεν το πιστεύουμε πως δεν είσαι πια μαζί μας. Γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Κέρκυρα στο όμορφο νησί σου, όπως
το αποκαλούσες και τα καλοκαίρια μας τα περνούσαμε εκεί με λαχτάρα για το σπίτι σου για τους δικούς σου, για τη θάλασσα που υπεραγαπούσες και εμείς μικρά τότε παιγνίδι ατελείωτο στις απέραντες
αυλές και κάτω από τις ελιές και μπάνια στις όμορφες θάλασσες της
Κέρκυρας. Πως να τα ξεχάσουμε όλα αυτά καλέ μας παππού. Ο πατέρας σου ο παππούς Μήτσος λιγομίλητος και σοβαρός και η γιαγιά
Ευθυμία με την υπέρ του δέοντος καλή ακοή την οποία κληρονόμησες κι εσύ κι εμείς. Τα απογεύματα μας πήγαινες βόλτα στο Κατοχώρι, εξερευνούσαμε τις ομορφιές του χωριού σου, του χωριού μας.
Από όλους εσύ ήθελες να κάνουμε βόλτες να μας ευχαριστείς, να
μοιραζόμαστε όμορφες στιγμές που τότε δεν ξέραμε πόσο πολύτιμες
ήταν.
Παντρεύτηκες τη γλυκιά μας γιαγιά Ιφιγένεια, κόρη του Γιώργου
και της Μαρίας Εξαρχοπούλου, και φέρατε στον κόσμο τον πατέρα
μας το Δημήτρη και το θείο Γιώργο τα οποία μεγαλώσατε με αγάπη
και φροντίδα, τα σπουδάσατε και τα βοηθήσατε μέχρι τώρα.
Η αγάπη σου και η φροντίδα σου για τη γιαγιά μας ήταν απερίγραπτη. Παντού μαζί πάντα κοντά ο ένας με το άλλον στα εύκολα και
στα δύσκολα με κατανόηση δεν της χαλούσες χατήρι. Άριστος στη
δουλειά σου πάντα διευθυντής στην Αγροτική Τράπεζα στην Κέρκυρα πρώτα μετά στην Κόνιτσα, στο Μέτσοβο είκοσι χρόνια, στη Φιλιππιάδα, στο Αγρίνιο, τελευταία στην Ηγουμενίτσα από όπου και
συνταξιοδοτήθηκες. Άριστος στις συναλλαγές σου με τους πιστούς
της Τράπεζας με ευγένεια και κατανόηση στους υπαλλήλους. Φρότνιζες την Τράπεζα σαν το σπίτι σου. Όλοι σε θυμούνται με αγάπη, όλοι
έχουν να πουν έναν καλό λόγο για σένα γλυκέ μας παπουκάκι όπως
σε φωνάζαμε κι εσύ γελούσες, γελούσες...
Είσαι κοντά στο Θεό θα μας βλέπειες και θα χαίρεσαι. Μας λείπεις, μας λείπεις πολύ, όμως θα σε έχουμε πάντα μέσα στην καρδιά
μας σαν κάτι πολύτιμο.
Σου υποσχόμαστε ακόμα ότι θα φροντίζουμε με άπειρη αγάπη
τη γιαγιά Ιφιγένεια, θα την αγαπάμε και θα είμαστε κοντά της.
Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ καλέ μας παππού.
Καλό σου ταξίδι.
Αιωνία σου η μνήμη

Οι εγγονούλες σου Ιφιγένεια και Παρασκευή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΟΥΠΑΣ 1945-2020
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΟΥΠΑΣ 1943-2020

Σε διάστημα λιγότερο των δύο μηνών δύο αδέλφια με Βρυσοχωρίτικες ρίζες έφυγαν ξαφνικά για το αιώνιο ταξίδι.
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΟΥΠΑΣ ήταν παιδιά του Χρήστου και της Ευδοκίας Ζιούπας που είχαν τέσσερα (4) αγόρια (Δημήτριος - Νικόλαος - Στέφανος και Παναγιώτης).
Ζούσαν στη Μελίκη Ημαθίας και στη συνέχεια όλη η οικογένεια μετακόμισε στο Πλατύ Ημαθίας.
- Ο ΝΙΚΟΣ γεννήθηκε το 1945 στη Μελίκη και από πολύ μικρή ηλικία έζησε όλα του τα χρόνια στο Πλατύ διατηρώντας από το
1975 βιβλιοπωλείο από όπου και συνταξιοδοτήθηκε.
Στις 29 Ιουνίου η καρδιά του τον πρόδωσε στην παραλία που είχε πάει για μπάνια αφήνοντας την τελευταία του πνοή.
- Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ γεννήθηκε το 1943 και εργάζονταν στη Θεσσαλονίκη.
Μετά την συνταξιοδότησή του ζούσε μόνιμα στο Πλατύ.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ημαθιώτικης γης που τους σκεπάζει.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΜΠΟΛΙΑΝΟΥΔΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΠΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1934-2020

Ο Μπιδέρης Χρήστος του Αποστόλου και της Χάϊδως, το
γένος Χαντόλιου γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι την 10/11/1934.
Και οι δύο γονείς του, Απόστολος και Χάϊδω κατάγονταν από
το Βρυσοχώρι κι όπως όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, ασχολούνταν με την κτηνοτροφία.
Όμως ο παππούς του ο Χρήστος ήταν επιτυχημένος έμπορος και είχε χτίσει και ένα Χάνι στην Ξεχασμένη της Ημαθίας.
Σε ηλικία 3 ετών όλη η οικογένεια μαζί με τον μικρό Χρήστο και τις τρεις αδερφές του (Μαρία, Γιαννούλα, Αναστασία)
έφυγαν από το Βρυσοχώρι για την Ξεχασμένη επάνω σε
μουλάρια. Η μετακόμιση σχεδιαζόταν ως προσωρινή αρχικά. Όμως μετά ξέσπασε ο πόλεμος του ‘40 και η πατρική,
πέτρινη οικία κάηκε. Στη συνέχεια ακολούθησε ο συμμοριτοπόλεμος, με αποτέλεσμα η μόνιμη διανομή να γίνει η Ξεχασμένη.
Η ζωή στην Ξεχασμένη ήταν δύσκολη, ειδικά στα χρόνια
της κατοχής και μετά. Μάλιστα ο Χρήστος έσωσε τον πατέρα
του Απόστολο όταν οι Γερμανοί τον φόρτωσαν στο τραίνο για
το Άουσβιτς, με την διαμεσολάβηση ενός Γερμανοπολωνού
Λοχία που γνώριζε.
Τα παιδικά χρόνια ήταν δύσκολα λόγω της πείνας και της
συνεχούς εργασίας. Κάθε πρωί με την ανατολή έως την
δύση εργαζόταν φτιάχνοντας προβόλους στον Αλιάκμονα με
το νερό ως τη μέση. Συνθήκες που ούτε τις φανταζόμαστε
σήμερα.
Το βράδυ διάβασμα με το λυχνάρι. Έτσι ο Χρήστος κατάφερε και τελείωσε το εξατάξιο γυμνάσιο της εποχής.
Στη συνέχεια κατατάχθηκε στον στρατό, όπου λόγω της
επιμέλειας και εξυπνάδας του πρότειναν και έγινε ΔΕΑ, και
στη συνέχεια Ανθυπολοχαγός Πεζικού.
Η ιστορία του στον στρατό είναι μεγάλη. Αρχικά ως εθελοντής κατατάχθηκε στο σώμα του Γρίβα Διγενή στην Κύπρο
όπου έμεινε για μία διετία, στην περιοχή της Μόρφου (Σήμερα είναι στα κατεχόμενα).
Εκεί, γνωστός ως Καπετάν Μπύρος (από το Μπιδέρης),
επέφερε πανωλεθρία στους Τουρκοκύπριους και τις Αγγλικές δυνάμεις κατοχής. Μάλιστα μέχρι και σήμερα πολλοί
στρατιωτικοί εκ Κύπρου έχουν ακουστά για τον Καπετάν
Μπύρο.
Με τον επαναπατρισμό του υπηρέτησε σε μονάδες της
Κεντρκής Μακεδονίας και την περίοδο εκείνη εκπόνησε μελέτη στο ΓΕΣ με θέμα τον κίνδυνο του Σλαβομακεδονικού
ζητήματος.
Το 1970 παντρεύτηκε την Ευδοξία Κυριακοπούλου, από
την Ξεχασμένη με την οποία απέκτησαν 3 παιδιά. Τον Αποστόλη, τον Πασχάλη και την Χάϊδω.
Η Σταδιοδρομία του Χρήστου στον στρατό συνεχίστηκε
με πολλές μεταθέσεις ανά την επικράτεια αλλά και πολλές
διακρίσεις. Κατάφερε με στερήσεις να σπουδάσει και τα τρία
παιδιά του, αν και όπως έλεγε ο ίδιος αυτό οφείλεται και στην
υπέροχη γυναίκα του, την Ευδοξία.
Το 1986, με αίτησή του και φέροντας τον βαθμό του Ταγματάρχη αποστρατεύθηκε και έζησε στην συνέχεια στην
Θεσσαλονίκη και την τελευταία δεκαετία στην Ξεχασμένη.
Αγαπητός, φιλέσπλαχνος και κοινωνικός ήταν μεγάλη
απώλεια, όταν ξαφνικά την 30/6/2020 πήρε μετάθεση για τον
παράδεισο.

Απόστολος Χ. Μπιδέρης

14 σελ.
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απο την κοινωνικη Ζωη
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΓΑΜΟΣ

Το πιο όμορφο ραντεβού της κοινής τους ζωής έδωσαν ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ του Αναστασίου και της
Αθανασίας (εγγονός του αειμνήστου
Γεωργάρα και Θέας και του αειμνήστου Γεωργίου και Μαριάνθης Καραγιαννοπούλου) με την ΚΥΡΙΑΚΗ (Κική)
Παπαγεωργίου του Γεωργίου και της
Χρυσοπηγής από την Βουνοπλαγιά
Ιωαννίνων στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου στον Άγιο Ιωαννίνων (κοντά
στο αεροδρόμιο) παρουσία συγγενών
και φίλων το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020
ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου,.
Τα στέφανα αντάλλαξαν οι κουμπάροι Εύη Γκόγκου και Θανάσης Βόλλας. Η ευτυχισμένη στιγμή για όλους
συνεχίστηκε (έστω και με λιγότερους
καλεσμένους λόγω κορωνοϊού) με παραδοσιακό γαμήλιο γλέντι με τη δημοτική ορχήστρα του Βασίλη Παπαγεωργίου (αδελφός της νύφης) και λαϊκών
οργάνων (φίλοι και συνεργάτες του γαμπρού) μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες
στο Κέντρο Αλέκος Hall στο Κρυφοβό Ιωαννίνων.
Το ζευγάρι μετά από λίγες μέρες από την τελετή φωτογραφήθηκε σε ορισμένα σημεία του χωριού σαν ανάμνηση καθόσον δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί ο γάμος στο χωριό.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας εύχεται στο τεριαστό
ζευγάρι να ζήσουν ευτυχισμένοι, καλούς απογόνους και στους ευτυχισμένους
γονείς και λοιπούς συγγενείς να τους χαίρονται.

Στην γέφυρα
Γκαράνη
Στην πλατεία
Αγίου Χαράλαμπου

Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 το ζεύγος Χρήστου Βασδέκη του Αποστόλου
και της Ερμιόνης και Ευαγγελίας Σεραφίδου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Κρηστώνη Κιλκίς βάπτισαν τα δίδυμα παιδιά τους (τρίτο και τέταρτο βλαστό της οικογένειας). Οι νονοί Αικατερίνη Αγγελάκη και
Πολύκαρπος Κατσέας χάρισαν στα νεοφώτιστα τα ονόματα ΑΓΓΕΛΟΣ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας εύχονται στο
ευτυχισμένο ζευγάρι, παππούδες, νονούς και λοιπούς συγγενείς να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα και να τα χαίρονται.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

Μετά από δύο αναβολές λόγω
πανδημίας κορωνοϊού για την τέλεση θρησκευτικού γάμου η ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά και της
αειμνήστου Μαρίας Κασσαβέτη (εγγονή του αειμνήστου Παπανικόλα
Κασσαβέτη και της Χαρίκλειας) την
Πέμπτη 20 Αυγούστου στο Δημαρχείο Ιωαννίνων παντρεύτηκε τον
αγαπημένο της ΣΤΕΡΓΙΟ ΧΑΣΙΩΤΗ
(φοροτεχνικό) του Ηρακλή και της
Λουκίας από την Μηλιά Μετσόβου.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή τους εύχονται να ζήσουν ευτυχισμένοι, καλούς απογόνους και
στους ευτυχισμένους γονείς και λοιπούς συγγενείς να τους χαίρονται.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Το Σάββατο 4 Ιουλίου 2020 η
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ σύζυγος
του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου και της
Ευανθίας (εγγονός του αειμνήστου
Αντωνίου και Μαρίας και Δημητρίου και Αικατερίνης Μπάρκα)
στην Ξάνθη έφερε στον κόσμο ένα
πανέμορφο αγοράκι πρώτο βλαστό
της οικογένειας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στο ευτυχισμένο
ζευγάρι, στους παππούδες και λοιπούς συγγενείς να τους ζήσει το
νεογέννητο γερό και τυχερό.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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διαΦορα Θεματα
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μετατέθηκαν οι
ακόλουθες συγχωριανοί μας Στρατιωτικοί:
- Ο Ανθυπολοχαγός τεθωρακισμένων ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΔΕΚΗΣ του Αποστόλου και της Ερμιόνης (εγγονός
των αειμνήστων Χρυσοστόμου και Βασιλικής ΒΑΣΔΕΚΗ) και η σύζυγός του ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΡΑΦΙΔΟΥ
Μόνιμος Λοχίας Υλικού Πολέμου από μονάδες του
Κιλκίς στην ΕΛΔΥΚ (Ελληνική Δύναμη Κύπρου).
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους
παραπάνω Στρατιωτικούς καλή διαμονή και επιτυχία
στα καθήκοντά τους στις νέες Μονάδες.

- Η ΟΛΓΑ ΚΟΥΣΟΥΡΗ (φιλόλογος καθηγήτρια) του Χρόνη
και της Ιουλίας σύζυγος Παναγιώτη Δημητράκη του Δημητρίου και της Άννας προσλήφθηκε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο 3ο Γυμνάσιο Θηβών.
- Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (Μηχανολόγος) σύζυγος Δέσποινας Νούτσου των αειμνήστων Βάϊου και Χαρίκλειας προσλήφθηκε αναπληρωτής καθηγητής στις Κυκλάδες
(Σαντορίνη).
- Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ (Δασκάλα) του Θωμά και της
αειμνήστου Μαρίας Κασσαβέτη προσλήφθηκε αναπληρώτρια Δασκάλα στο ΠΥΣΔΕ Νομού Άρτας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται καλή διανομή και ευδόκιμη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Το Ζεύγος Γεωργίου Αναστ. Τσιομίδη και Βασλικής
(Κικής) Παπαγεωργίου και οι οικογένειές τους ευχαριστούν θερμά συγχωριανούς και φίλους για τις ευχές για
την πιο όμορφη στιγμή της ζωής τους και τους εύχονται
υγεία και αγάπη στις δικές τους οικογένειες.

ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡΕΤΑΣ του Λεωνίδα και της Ζανέτας
ολοκλήρωσε με επιτυχία τον κύκλο σπουδών του στο
τμήμα Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 σε τελετή του Παν/μίου
έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο και πήρε το πτυχίο
του.
Ο. Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρει τον
αγαπητό Απόλλωνα και του εύχεται καλή σταδιοδρομία.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥΠΟΛΟΥ - ΓΑΤΣΙΟΥ του
Αθανασίου και της Περσεφόνης (Δασκάλα) εγγονή του
αειμνήστου Αντωνίου και της Μαρίας Καραγιαννοπούλου) μετατέθηκε από το ΠΥΣΔΕ Νομού Πρέβεζας στο
ΠΥΣΔΕ Νομού Ιωαννίνων.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στην
αγαπητή Χριστίνα καλή διαμονή με την οικογένειά της και
ευδόκιμη εκπαιδευτική υπηρεσία.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Η οικονομική κρίση στη χώρα μας δυστυχώς συνεχίζεται. Χιλιάδες νέοι και οικογένειες ξενιτεύτηκαν σε
όλα τα μέρη της γης για καλύτερες μέρες.
Επιστημονικό και εργατοτεχνικό δυναμικό αποδυναμώνουν τη χώρα μας και πολύ δύσκολα να ξαναγυρίσουν.
Ένας ακόμη νέος του χωριού μας ο ΜΙΧΑΛΗΣ Κορέτας του Λεωνίδα και της Ζανέτας έφυγε στη Mors του
Βελγίου όπου ζει και εργάζεται.
Ο Μ.Ο.Σ.. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας
μας εύχεται στον αγαπητό μας ΜΙΧΑΛΗ υγεία, καλή
διαμονή και κάποια στιγμή ας ελπίσουμε πως οι εργασιακές συνθήκες στην Ελλάδα θα καλυτερεύσουν και
να επανέλθει στην πατρίδα.

ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ του Ηλία και της Δέποινας
(εγγονός του Δημητρίου και της Αικατερίνης Μπάρκα
και του αειμνήστου Αντωνίου και Μαρίας Καραγιαννοπούλου) ολοκλήρωσε τις Στρατιωτικές του υποχρεώσεις και το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020 απολύθηκε
οριστικά των τάξεων του Στρατού.
Ο Μ.Ο.Σ.. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας
μας εύχονται στον αγαπητό μας ΔΗΜΗΤΡΗ καλός πολίτης και επαγγελματική αποκατάσταση.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ
Κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στα
ΑΕΙ της χώρας παιδιά που έχουν καταγωγή από το Βρυσοχώρι σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες και εισήχθησαν
στις ακόλουθες σχολές:
- Η ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΛΙΚΑ του Βασιλείου και της Δέσποινας Κουνάβου (εγγονή του αειμνήστου Αριστείδη και
της Σταματίας) στο Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας.
- Η ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ του Ιωάννου και της
Νίκης Ρήμα (εγγονή του αειμνήστου Στέργιου και της
Χρυσαυγής) στο Παν/μιο Πατρών Τμήμα Φυσικοθεραπείας.
- Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΡΗΣ του Δημητρίου και της Κατερίνας (εγγονός του αειμνήστου Νικολάου και της Αριάδνης
Μπίρη) στο Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) στο
Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.
- Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΠΟΝΗ του Ευαγγέλου και της Σταματίας Καπράντζιου (εγγονή του Ιωάννου και της Άννας) στο
Πολυτεχνείο Ιωαννίνων Τμήμα Επιστήμης Υλικών.
- Ο ΘΩΜΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ του Κυριάκου και της Δέσποινας
Σιαμπίρη (εγγονός του αειμνήστου Θωμά και Χρυσούλας
Καραγιαννοπούλου) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης στο Παν/μιο Αιγαίου στη Ρόδο.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας
μας τους συγχαίρουν για την επιτυχία τους και τους εύχονται καλή φοίτηση.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Στο Ηλιοχώρι Ζαγορίου στο Κέντρο του χωριού με
ωραία θέμα, κοντά στην κεντρική πλατεία πωλείται παλιά
κατοικία με οικόπεδο. Πληροφορίες στο 2510225673 κιν.
6978997075.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(εφημερίες – περιοδικά)

Περιοδικό «Κόνιτσα
Περιοδικό «Εν Τσεπελόβο)
Εφημερίδα «Το Ζαγόρι μας»
Εφημερίδα «Η φωνή των Μη-

λιωτάδων Ζαγορίου»
Περιοδικό «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Συρράκου»
Λαϊστινά Νέα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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!

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Στη διάρκεια του καλοκαιριού προσλήφθηκαν σε διάφορα προγράμματα οι ακόλουθοι συγχωριανοί μας:
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναστ. Τσιομίδης στο ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων).
- ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΥΛΙΔΟΥ (σύζυγος Ιωά. Πουποβίνη)
στο Δήμο Ιωαννιτών.
- ΜΑΓΔΑ ΜΥΛΩΝΑ (σύζυγος Μάριου Δημητράκη)
στο Δήμο Καλπακίου Ν. Ιωαννίνων.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας
μας τους εύχονται καλή επιτυχία στα καθήκοντα που
θα τους ανατεθούν.

Ανάληψη καθηκόντων
Ο κ. ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ σύζυγος της Βρυσοχωρίτισσας Βαρβάρας Θεοδ. Νούτσου και Αθανασίας Εξάρχου
στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 παρουσιάστηκε και ανέλαβε τα
καθήκοντα προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
μετατιθέμενος από το Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφαση
του Ανωτάτου δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου
Πάγου.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας εκ
μέρους των απανταχού Βρυσοχωριτών καλωσορίζουν τον
αγαπητό ΠΕΤΡΟ στα Γιάννινα και του εύχονται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο της δικαιοσύνης και σε ανώτερα.

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Η ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ του αειμνήστου Αθανασίου και
της Δέσποινας Νούτσου (εγγονή των αειμνήστων Αποστόλου και Μαρίας Νούτσου) μετατάχθη στις 19 Αυγούστου 2020 από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο
ΤΕΦΑΑ του Α.Π.Θ. ως ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό
προσωπικό).
Ο Μ.Ο.Σ και η Συντακτική Επιτροπή της εύχονται ευδόκιμη εκπαιδευτική υπηρεσία

ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ο κ. ΠΑΛΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ από την Αθήνα λάτρης του
χωριού μας (έχει αγοράσει και οικόπεδο) δώρισε για
εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου μας το βιβλίο “ΡΙΖΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΛΑΧΟΙ”. Είναι πράγματι ένα
πολύ μελετημένο βιβλίο που αναφέρεται στις ρίζες,
ήθη και έθιμα, ενδυμασίες κ.λ.π. για τους Βλάχους της
χώρας μας και αξίζει κανείς να το μελετήσει.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας
μας ευχαριστούν θερμά τον αγαπητό μας ΓΙΑΝΝΗ και
του εύχονται κάθε ατομική και οικογενειακή ευτυχία.

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

16σελ.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020

προςΦορες για τις εκκληςιες

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟσΦΟΡεσ Για τηΝ εΠαΝατΟΠΟΘετηση
τΟΥ τεΜΠλΟΥ αΓιΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥσ

Οικονομόπουλος Νικόλαος

100 ευρώ Αλεξάνδρεια

Γκαράνης Νικόλαος

50 ευρώ

Αθήνα

Μαργαριτοπούλου Χαρίκλεια

50 ευρώ

Ξάνθη

Τσιομίδου Χρύσα

50 ευρώ

Θεσ/νίκη

Καρανικόλας Γεώργιος

50 ευρώ

Αιγίνιο

Ρέμος Γεώργιος

50 ευρώ Μ. Μοναστήρι

Πάντος Κων/νος

40 ευρώ

Καλαμπάκα

Φαχουρίδου Δήμητρα

30 ευρώ

Κιλκίς

Κασσαβέτη - Παππά Ευαγγελία

30 ευρώ

Γιάννινα

Κωνσταντινίδου Βασούλα

25 ευρώ

Αθήνα

Κωνσταντινίδου Κέλυ

25 ευρώ

Βέλγιο

Αλικάκος Πέτρος

20 ευρώ

Θεσ/νίκη

Μπιζάκης Νικόλαος του Μιχαήλ 20 ευρώ

Θεσ/νίκη

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚ.
ΤΣΙΟΜΙΔΗ

- Η κ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΧΟΥΡΙΔΟΥ (Κιλκίς) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του εξαδέλφου.
- Η κ. ΧΡΥΣΑ ΑΔΑΜ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ (Θεσ/νίκη) προσέφερε
πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του εξαδέλφου.
- Η οικογένεια ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ (Αλεξάνδρεια)
προσέφερε τριάντα (30) ευρώ στη μνήμη του εξαδέλφου
- Η οικογένεια ΣΤΕΛΛΑΣ Οικονόμου - Τάτση (Γιάννινα)
προσέφερε τριάντα (30) ευρώ στη μνήμη του εξαδέλφου

- Ο κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(Αλεξάνδρεια) προσέφερε εκατό (100) ευρώ
στη μνήμη του αδελφού του Κωνσταντίνου.
- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ (Αιγίνιο) προσέφερε εκατό (100) ευρώ στη
μνήμη προσφιλών προσώπων
- Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Αθήνα) προσέφερε τράντα (30) ευρώ στη
μνήμη του πατέρα του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
- Η κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΑΤΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ (Αλεξάνδρεια) προσέφερε πενήντα
(50) ευρώ στη μνήμη του θείου της Θωμά
Πλατή

Δωρεές για τον Άγιο Χαράλαμπο
1) Η κ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ και τα παιδιά της ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Γιάννινα) προσέφεραν εκατό (100)
ευρώ στη μνήμη του συζύγου και πατέρα ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ
2) Η κα Βασιλική Βαταβάλη 50 ευρώ για
τον Άγιο Χαράλαμπο εις μνήμη του συζύγου
της Ανδρέα.
3)Η κα Σπυριδούλα Κασσαβέτη 50 ευρώ
για τον Άγιο Χαράλαμπο στην μνήμη προσφιλών της προσώπων.
4) Η κα Σταματία Χαντόλιου-Λούζη 30
ευρώ για τον Άγιο Χαράλαμπο στη μνήμη των
γονέων της Ιωάννη και Φανής Χαντόλιου
5) Η κα Σοφία Πρόϊου - Εξάρχου 20 ευρώ
για τον Άγιο Χαράλαμπο στην μνη΄μη των γονέων της Θεοδώρου και Δέσποινας
6) Ο κ. Ευστάθιος Σίψας 30 ευρώ για τον
Άγιο Χαράλαμπο στη μνήμη προσφιλών προ-

σώπων.
7) 7. - Η κ. Έλλη Σταματιάδου - Σταματοπούλου προσέφερε 500 ευρώ στον Άγιο Χαράλαμπο
στη μνήμη του άντρα της Θωμά Σταματόπουλου,
των γονέων της Μαρίας και Αντώνη Σταματιάδη
και των επτά αδελφών της.
8) Ο κος Χρήστος Κοντρομίχος 30 ευρώ
για τον Άγιο Χαράλαμπο εις μνήμη συζύγου,
αδελφών, παππούδων
9) Η κα Καλλιόπη Μπούφη 50 ευρώ για
τον Άγιο Χαράλαμπο στην μνήμη του συζύγου
της Ηλία.
10) Ο κος Απόστολος Μπιδέρης του Χρήστου 20 ευρώ για τον Άγιο Χαράλαμπο στην
μνήμη του πατέρα του.
11. - Η κ. Αλεξάνδρα Σιαμπίρη (Αθήνα) προσέφερε 500 ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Γεωργίου και των παιδιών της Γιάννη και Άννας.

Προσφορές για άλλες εκκλησίες
1) Ο κ. Ευστάθιος Σίψας 30 ευρώ για την Κάτω Παναγία στην μνήμη προσφιλών προσώπων.
2) Η κα Αικατερίνη Σιγάλα (Βέλγιο) για τον Άγιο Δημήτριο 100 ευρώ για εγκατάσταση μικροφωνικής
συσκευής.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

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 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

20 ευρώ Αλεξάνδρεια

Αντρωνίου Χαρίκλεια

20 ευρώ

Καβάλα

Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος

20 ευρώ

Αθήνα

Ιφιγένια Εξαρχοπούλου

20 ευρώ

Γιάννινα

Μπάρκας Αθανάσιος

10 ευρώ Αλεξάνδρεια

Μπάρκα Βασιλική

10 ευρώ Θεσσαλονίκη

Σιαμπίρη Αλεξάνδρα

10 ευρώ

Αθήνα

Δήμου Ευστάθιος

10 ευρώ

Αλίαρκος

Μπαρλαμπάς Κωνσταντίνος

10 ευρώ

Αθήνα

Σιαμπίρη Γιάννα

10 ευρώ

Αθήνα

Σιάχος Αχιλλλέας

10 ευρώ

Καλαμπάκα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

- Η κ. ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ (Γιάννινα)
προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του εξαδέλφου Δημητρίου
Νικ. Τσιομίδη.
- Η οικογένεια ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΤΣΟΥΜΑΝΗ (Γιάννινα) προσέφερε
πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του εξαδέλφου Δημητρίου Νικ. Τσιομίδη.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

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 ΔΡΟΜΠΟΛΙΑΝΟΥΔΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (Θωμά Κούργια
2 Ελεούσα Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα) Τηλ. 2651062620 και 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 εξαργύρωσή 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

Πασχαλιώρη Βασιλική

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.

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 ΔΡΟΜΠΟΛΙΑΝΟΥΔΗ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Θωμά Κούργια 2 Ελεούσα Τ.Κ. 45500
Ιωάννινα
Τηλ. 2651062620 και 6947042559
β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΣ
Βενιζέλου 42 - Αλεξάνδρεια
Τηλ.: 6977922890

