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1940 - ΕΡΓΩ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ

Ή

ταν μήνας Οκτώβριος σωτηρίου έτους
1940. Ο λαός των Ελλήνων φιλήσυχος
και φιλειρεινικός εμερίμνα διά την ευμένεια των ημερών και ξαφνικά αναίτια και απρόκλητα το φρενήρες ήθος του φασισμού του
Μουσολίνη ήλθεν επί θύραις και αργά τη νύχτα
της 28ης Οκτωβρίου ενώ εκοιμάτο με ύφος ειρήνης τον εράπισε ζητώντας επειγόντως τους αρμούς της υπάρξεώς του, αλλά η λαβή δεν εδόθη,
ο πολύτροπος τούτος λαός ο ολίγος ηγέρθη οργισμένος.
Παραμέρισε τα όνειρα, ανασύνταξε την υπάρξή
του, διευθέτησε απταίστως την μνήμη του και μ’
ένα καθολικό βροντερό “ΟΧΙ” ύψωσε την οργή του
υπέρ την νύχτα. Για να ζήσει τον συνεπήρε ολόκληρο έρως θανάτου. Μόνος, γυμνός, χωρίς έγκαιρη πανοπλία υπερέβη την μοίρα του κόσμου
και ενίκησε.
Ανασκεύασε την θύελλα του τρόμου που μαστίγωσε το ηθικό ερείπιο των εθνών, εφύτευσεν,
εστία σήψεως στην εκκωφαντική ύβρι του αιώνα,
περιήγαγε σε τραυλισμό τον θρασύ κομπασμό του
εξώστου, άνοιξε ρωγμή μεσημβρίας, στο μεσονύκτιο και μέσ’ στην ακμή της απογνώσεως ερέθισε
την θηριωδία της ελπίδος.
Τα πράγματα τότε άλλαξαν, οι λαοί έκτοτε νίκησαν με τις δυνάμεις των, αλλά η Ελλάς άστραψε το
φως. Με τη λάμψη του ‘40 οι λαοί είδαν και γνώρισαν. Η φρικαλέα πίστη ό,τι η ελευθερία δεν ενχωρεί πλέον στην μοίρα μας με την έκρηξη του ‘40
διελύθη. Στην δυστυχέστερη στιγμή του να πείσεις
τον κόσμο ότι μπορεί να σωθεί και η πειθώ σου να

“Αγάπη
για τη φύση”
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ

Το Σάββατο 14 Αυγούστου 2021 στις
19.00 ώρα διοργανώθηκε για δεύτερη
χρονιά από το Μ.Ο.Σ. του χωριού μας
αγώνας δρόμου με τη συμμετοχή των
παιδιών του χωριού ηλικίας έως δεκατεσσάρων (14) ετών.
Στις 18.45 ώρα οι μικροί αθλητές
συγκεντρώθηκαν στη θέση Κουάστα
για την εκκίνηση του Αγώνα. Με την
επίβλεψη μπαμπάδων κ.λ.π. οι μικροί
δρομείς ξεκίνησαν για τον τερματισμό.
Γονείς, παππούδες, φίλοι στην πλατεία Αγίου Χαραλάμπους στον Πλάτανο περίμεναν να δούνε τον
τερματισμό.

Συνέχεια στη σελ. 8

έχει σαφήνεια αραγούς μεσημβρίας παρασκεύασε
το τέλειο δώρημα. Μολαταύτα η Ελλάς απεκόμισε
από τον κόσμον σταυρόν, τον σταυρόν αυτόν αίρει
και σήμερον η πατρίδα μας υπερασπιζόμενη τα
βόρεια, χερσαία και θαλάσσια σύνορα, όπου
έχουν μεταφερθεί οι σύγχρονες θερμοπύλες με
τους ηρωϊκούς υπερασπιστές για τους οποίους
αρμόζει πλήρως το τετράστοιχο του Εθνικού μας
ποιητή από τον ύμνο εις την Ελευθερία “Ω”. Τριακόσιοι σηκωθείτε και ξανάρθετε σε μας, τα παιδιά
σας θέλει δείτε πόσο μοιάζουνε με σας”. Αναλογιζόμενοι το ‘40 δεν πρέπει να μας κυριεύει η διηγηματική του εκδοχή. Των γεγονότων η μοίρα
είναι να χάνονται και στο πέρασμα του χρόνου
σβήνουν, δεν απομένουν από αυτά παρά μόνον
ωχρά σκέλεθρα που και αυτά τα σκελεύει η λήθη.
Αυτό που σώζεται στο διηνεκές είναι η ακατανίκητη δύναμη που απέλυσε από την ψυχή του
έθνους, το πυκνό φάσμα των ιδεών που περικλείει, η παιδεία της υψηλής πράξεως.
Εντούτοις το ‘40 δεν προσφέρεται για μάταιη
καύχηση. Μας επιτρέπεται να καυχώμεθα μόνον
όταν η υψηλή πράξη την διεξερχόμεθα επαξίως ή
την συνεχίζουμε ανταξίως. Δεν μας επιτρέπεται
άλλωστε να καυχώμεθα και δι’ έναν άλλον, ιερόν
λόγον.
Το ‘40 είναι καύχημα αλλά του καυχήματος η
λάμψη εστιλβώθηκε από τον θάνατον. Ο αιμόφυρτος άθλος του έθνους είναι έργο των νεκρών μας,
είναι η δωρεά του θανάτου των και στο σημείο
αυτό ας μου επιτραπεί να ενώσω την φωνή μου
με την φωνή όλων των Βρυσοχωριτών όπου γης

για να το ακούσουν και για να το μάθουν όλοι ότι
ο πρώτος που έπεσε νεκρός τη νύχτα της 28ης
Οκτωβρίου του 1940 σε προκεχωρημένο φυλάκιο
στα Ελληνοαλβανικά σύνορα ήταν βρυσοχωρίτης
και το όνομα αυτού λοχίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΜΙΔΗΣ. Αιωνία σου η μνήμη ήρωα Αναστάσιε Τσομίδη, ΑΘΑΝΑΤΟΣ. Και τώρα ας κατέλθωμεν
νοερώς εις τους τάφους των διά να γευθώμεν το
αιώνιον πνευμα των.
Ας ανοίξουμε με τους νεκρούς μας νηπενθή διάλογον για της ζωής, το γήρας, για του θανάτου την
αιωνιότητα.
Ας διδαχθούμε. Οι νεκροί μπορεί να διδάξουν,
έχουν ό,τι δεν έχει κανείς μας, την σοφία και την
γνώση του θανάτου. Μόνον εκείνοι ξέρουν ότι η
μόνη εφικτή τελειότης είναι ο θάνατος. Ύστερα πεφορτισμένοι από την σοφίαν των ας φύγωμεν.
Όπισθεν οι νεκροί μας και είναι όλοι τους σχεδόν
νέοι, θα παρακολουθούν το μάταιο βήμα μας, ήρεμοι, ακύμαντοι καθώς όταν ήρθαμε με το ήμερο
κάλλος των, με μιαν ευγένειαν πένθους που δεσμεύει κάτι από την τρυφερότητα και κάτι από την
αιωνιότητα και με έκδηλη στο βλέμμα των την
προσμονή ότι την ύψιστη υπέρ πατρίδος θυσία των
εμείς θα την δικαιώσουμε και με το έργο μας θα
την τιμήσουμε.
Αρμόδια επομένως και κρίσιμα αποφάνθηκε ο
κλασσικός αιώνας εξαγγέλοντας εις γενναίαν ρήτραν το “ήκιστα ισσόροπον, οφείλημα ο λόγος
έργω και δηλούσθαι τας τιμάς”.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΤΙΣΗΣ
Αθήνα Οκτώβριος 2021

To δικό μου
Βρυσοχώρι
Επισκέφθηκα το Βρυσοχώρι 4 φορές.
Σε πολύ μικρή ηλικία, χωρίς καμιά
δική μου ανάμνηση αλλά γεμάτη από
εικόνες και σκηνές του χωριού που
δημιουργήθηκαν από τις αφηγήσεις
των γονιών μου.
Κεντρικό θέμα η δυσκολία να προσεγγίσουμε το χωριό τότε από κακοτράχαλο δρόμο, η επίσκεψή μας στον
Νικόλαο Παντίση αδελφό του παππού
μου (Θεόδωρου Θεοδωρίδη) ο οποίος
μας φίλεψε πίτα φτιαγμένη από τα
χέρια του (σκηνή που είχε εντυπωσιάσει τον αδελφό μου, πως αν και άνδρας, ο παππούς εκείνος έφτιαχνε
πίτα).
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ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

OIKOΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
Το σπίτι της οικογένειας ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
ήταν εκεί που είναι σήμερα το σπίτι του κ.
Θάνου Κυρίτση, του κ. Γιώργου Γκαράνη
και των κληρονόμων της αείμνηστης Σταματίας Σιάννου - Σιαμπίρη.
Όλοι τους είναι απόγονοι της Χάϊδως Δημητράκη Σιαννίδη.
Το όνομα του γενάρχη δεν είναι γνωστό.
Ο Νίκος Δημ. Δημητράκης στο βιβλίο του
“ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ” γράφει πως η οικογένεια κατάγεται
από την οικογένεια γκαράνη. Κάποιος από
την οικογένεια Γκαράνη πήγε σώγαμπρος
στην οικογένεια Δημητράκη και κατά την
συνήθεια της εποχής τα παιδιά του πολιτογραφήθηκαν με το επίθετο της μητέρας
τους. Η πληροφορία αυτή δεν υπάρχει στη
συλλογική μνήμη των κατοίκων του χωριού και η ιστορία της οικογένειας αρχίζει
να γίνεται γνωστή λίγο πριν από το 1800
περίπου. Τότε υπάρχουν στην οικογένεια
τα ονόματα τριών αγοριών που είναι ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ και ο ΣΤΥΛΟΣ
γενάρχες αντίστοιχων οικογενειών του
χωριού μας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για
τον Δημήτρη Δημητράκη. Κόρη του ήταν η

ΧΑΪΔΩ που παντρεύτηκε τον Ιωάννη
Σιάννο- Σιαννίδη και απόκτησαν δύο γιους
τον ΝΙΚΟ και τον ΓΕΩΡΓΙΟ. Το γενεαλογικό
δέντρο γράφηκε στο φύλλο 87 της εφημερίδας μας στην οικογένεια Σιαννίδη. Υπάρχουν απόγονοι της Χάϊδως Δημητράκη,
κανείς όμως δεν φέρει το επίθετό της.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για αυτή την
οικογένεια. Από το κληροδοτήριο μαθαίνουμε πως ο Στύλος είχε έναν γιο τον Δημητράκη Γιαννίτση.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
Ο Αναγνώστης ήταν γιατρός. Κυνηγημένος από τους Τούρκους πήγε στην Πελοπόννησο, όπου πήρε μέρος στην
επανάσταση του 1821. Για τις υπηρεσίες
του στην επανάσταση παρασημοφορήθηκε
από τον βασιλιά Όθωνα.
Ο Αναγνώστης έφυγε από το πατρικό του
σπίτι και εγκαταστάθηκε εκεί όπου έζησαν
οι απόγονοί του και σήμερα ανήκει αυτό
το σπίτι στον τρισέγγονό του κ. Αναστάσιο
Δημητράκη.
Ο Αναγνώστης είχε δύο παιδιά: Τη ΧΡΥΣΑΦΩ και τον ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Ο Αναστάσης

ήταν γνωστός στο χωριό ως Ναστάσης
έτσι τον φώναζαν. Ήταν μυλωνάς στο
επάγγελμα και αυτό στενάχωρησε ιδιαίτερα τον πατέρα του, που ήθελε ο γιος του
να σπουδάσει.
Ο Ναστάσης παντρεύτηκε τη ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΓΕΝΑ από το Παλιοσέλι και απόκτησαν
τρία παιδιά. Τη ΜΑΡΙΑ, που παντρεύτηκε
τον Στέφανο Αστερίου από το Τσεπέλοβο,
τη ΧΡΥΣΩ που δεν παντρεύτηκε ποτέ, γιατί
όπως έλεγε δεν ήθελε να φύγει από το πατρικό της σπίτι και τον ΔΗΜΗΤΡΗ.
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1878-1950) Μήτρα αλ Ναστάση όπως ήταν γνωστός, ήταν ένας άνθρωπος σοβαρός, έντιμος και εργατικός.
Ήταν επαγγελματίας τσαγγάρης, μυλωνάς,
ιδιοκτήτης του νερόμυλου Γκαράνη - Δημητράκη - Ναστάση και άριστος τεχνίτης
στο κτίσιμο της πέτρας και ιδιαίτερα στην
κατασκευή των πλακοστρωμένων σκεπών.
Είχε έτσι οικονομική άνεση και βοηθούσε όπως μπορούσε συγγενείς, χωριανούς και φίλους. Ακόμη συμμετείχε
ενεργά στις κοινωνικές, θρησκευτικές και
πολιτιστικές δραστηριότητες του χωριού.
Στη δίνη του εμφυλίου βρέθηκε εξόριστος στη Γυάρο και εκεί πέθανε το 1950.

Παντρεύτηκε τη ΜΑΡΙΑ ΜΙΧ. ΜΠΛΗΝΤΑ
και απόκτησαν μία κόρη τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ σύζυγο του Βασίλη Τσιάμη.
Σε δεύτερο γάμο παντρεύτηκε τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ και απόκτησαν δύο
γιους, τον ΝΙΚΟ (1914-2000) και τον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ (1919-1943) και μία κόρη που πέθανε μικρή.
Τους δύο γιους τους έστειλε στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και τελείωσαν την
Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών.
Ο Αναστάσιος πέθανε το 1943.
Ο Νίκος παντρεύτηκε την ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΒΑΣΔΕΚΗ και απόκτησαν πέντε παιδιά.
Ένα αγόρι που πέθανε στην βρεφική ηλικία, την ΕΙΡΗΝΗ που ζει μόνιμα στην Πολωνία, τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ σύζυγο του
Ευάγγελου Σιαμπίρη, που ζει μόνιμα στο
Βρυσοχώρι, τον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ και τον ΔΗΜΗΤΡΗ, οι οποίοι συντηρούν τα σπίτια
τους στο χωριό και μοιράζονται το χρόνο
τους ανάμεσα στο χωριό και τα Γιάννινα.
Ο Νίκος το 1948 βρέθηκε στην Αλβανία
και αργότερα στην Πολωνία. Γύρισε στην
Ελλάδα το 1976.
Το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ σχηματίζει ως εξής:

ΓΟΝΕΙΣ

(δεν ειναι γνωστά ονόματα)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΑΪΔΩ
Γιάννης Σιαννίδης

ΧΡΥΣΑΦΩ

ΝΙΚΟΣ (1875 - 1970)
Σταματία Κασσαβέτη
Μαρία Ζουμόυλη

ΧΡΥΣΩ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1881 - )
Ακρίβω Αν. Σιαμπίρη

ΕΙΡΗΝΗ
ΡΟΜΠΕΡΤ ΣΟΠΑΝΣΚΑ
(1963 - 2019)

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Δήμητρα Βαγενά

ΣΤΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΙΤΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1878 - 1950 )
Μαρία Μπλήντα
Σταματία Πασχαλιώρη

ΜΑΡΙΑ
Στέφανος Αστερίου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Βασίλης Τσιάμης)

ΝΙΚΟΣ (1914 - 2000)
Μαριάνθη Βασδέκη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(1919 - 1943)

ΚΑΛΥΨΩ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
(Ευάγγελος Σιαμπίρης)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(Αντωνία Αθ. Νούτσου)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Άννα Κυνίρη

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ηλίας Μπάρκας

ΜΑΡΙΟΣ
Μάγδα Μυλωνά

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ελένη Θεοφανίδου

ΚΩΣΤΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΚΥΛΑΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Αλίκη Πασχάλη

ΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Όλγα Κουσουρή
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αναστάσιος Δημητράκης
(1919 -1943)
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ΔΙΑΘΗΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
Λεσινίτσα 26 Δεκεμβρίου 1861

“Έδωκεν ο επουράνιος θεός εις
ημάς τους ανθρώπους τα επιούσια
αγαθά και ζώντας μεν να τα έχωμεν εις την εξουσίαν και μετά θάνατον να τα αφίσωμεν εις τους
κληρονόμους ή όπου βούλητε καθ’
ης μέλλονας και εγώ ο αναγνώστης δημητράκης να κάμω την παρούσαν μου διαθήκην επειδή
έφθασα εις τα λίσθια του θανάτου
έτι σώας έχων τας φρένας και τον
συλλογισμόν, παρακαλώ όλους
τους Χριστιανούς ιερωμένους, μοναχούς και λαϊκούς να με συγχωρέσουν, να συγχωρέση και αυτοίς
ο πανάγαθος θεός... ψυχής σωτηρία... διά την ψυχήν μου αφίνω

των ιερέων ένα λυχνάρι: και από
ένα ..... τα δε κινητά μου και ακίνητα κτήματα όσα και αν ........ έως
εις το λεπτόν να τα έχη εις την
εξουσίαν της η συμβία μου έως
ότου ζη και κανείς από τα δύο μου
τέκνα αναστάσιον και χρυσάφω
δεν έχη να αντιλογή εις τα γραφόμενα όπου σημειώνω και αποφασίζω και μετά θάνατο αυτής να
κάμη και αυτής τα μνημόσυνά της
ως έθος του τόπου. Έπειτα αυτά τα
δύο γνήσιά μου να τα μοιράσουν εξ
ίσου όλα τα κινητά και ακίνητά μου
κτήματα έως εις το λεπτόν (ει δε
και θέλην (διασσείρη;) την παρούσαν μου διαθήκην ή από.... ή από

των συγγενών μου ή ξένον να έχη
την κατάραν του Χριστού και της
Παναγίας και πάντων των αγίων
και προκοπήν να μην ίδωσιν έως
να μετανοήσουν και ...συγχωρηθήσονται διά έγινε το (παρόν;) εις ένδοξον:
1861: Νοεμβρίου 26: λεσινίτζα
(Δεκέμβριος)
Ο ιερεύς Πανικόλαος ομολογώ
κατά την εξομολόγησίν του:
Η χειρόγραφη διαθήκη του Αναγνώστη Δημητράκη βρίσκεται στα
χέρια του Κ. Αναστασίου Δημητράκη, ο οποίος ευγενικά μας την
παραχώρησε για να την δημοσιεύσουμε.

Κληροδοτήριο

Το κληροδοτήριο συντάχτηκε το 1911 από την Χάϊδω Δημητράκη - Σιαννίδη,
ιδιοκτήτριας του ήμισυ νερόμυλου που ήταν γνωστός στο χωριό ως μύλος
του Γκαράνη και ανήκε στην οικογένεια Δημητράκη από αγορά ή από κληρονομιά.
Η φιλεκπαιδευτική αδελφότητα πούλησε αργότερα το μερίδιό της και αγοράστηκε από τον Μήτρο Δημητράκη. Έτσι η οικογένεια του Μήτρου απόκτησε

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός
ότι καθιστά γενική κληρονόμο της
περιουσίας του την συμβία του που
δεν αναφέρει καν το όνομά της.
Αναφέρει τα ονόματα των τέκνων
του και δίνει την εντολή να σεβαστούν τη μητέρα τους και να μοιράσουν όλα τα κινητά και ακίνητα
εξ’ ίσου μετά το θάνατό της.
Πληροφορούμαστε από την διαθήκη ότι ο Αναγνώστης είχε και
κόρη τη Χρυσάφω. Όμως στην οικογένεια δεν υπάρχουν απόγονοι
της Χρυσάφως. Ίσως η Χρυσάφω
να μη παντρεύτηκε ποτέ.

Ευτυχία Οικονόμου
- Γεωργοπούλου

την κυριότητα του μύλου, που πια ήταν γνωστός ως “μουάρα αλ Ναστάση”.
Εντύπωση προκαλούν οι όροι της διαθέτριας Χάϊδως Δημητράκη, όπως
επίσης και το ότι υπογράφει με το πατρικό της επίθετο και όχι με το επίθετο
του συζύγου της.

Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

4 σελ.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΑΜΠΤΙΣΗ & ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

τα μνΗμοςυνα του ευεργετΗ μας χρΗςτου αΘαναςιαΔΗ

8 Αυγούστου 2021

8 Νοεμβρίου 2021

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Κωνσταντίνος Σιαμπίρης (εκπρόσωπος της
Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ με όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα λόγω COVID-19 τέλεσε τα δύο μνημόσυνα:
- Την Κυριακή 8 Αυγούστου στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου το καθιερωμένο από την
κοινότητα ετήσιο ιερατικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του ευεργέτη και

- Την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου βάσει των όρων της Διαθήκης του Ευεργέτη το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των γονέων του και λοιπών συγγενών του ευεργέτη.Σεμνές τελετές: Θεία λειτουργία - Επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων
στην προτομή του ευεργέτη, κόλυβα - καφές και κονιάκ στο καφενείο.

Αιωνία τους η μνήμη.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Σε συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμο μας
έγιναν και συνεχίζονται
ορισμένα έργα στο χωριό
μας ως ακολούθως:
- Από την Περιφέρεια:
1) Ασφαλτοστρώθηκαν
ορισμένα τμήματα λόγω
φθοράς επί της 25ης επαρχιακής οδού από Σκαμνέλι
έως γέφυρα Αώου και
2) Έγιναν και συνεχίζονται
τα Ζαρζανέτια λόγω κατολισθήσεων επί της 25ης
Επαρχιακής Οδού από Σκαμνέλι έως γέφυρα Αώου
(Κουτσιανάδες, Ηλιοχώρι,
Ανίγιστα, Σκαρβένα κ.λ.π.)
Ανάδοχος των έργων ο κ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ από
την Κόνιτσα.
- Από το Δήμο μας (Ζαγορίου)
1) Αντικαταστάθηκε όλο το
δίκτυο ύδρευσης του πέρα
Μαχαλά. Ένα έργο απαραίτητο για την υγεία των ανθρώπων καθ’ όσον το
δίκτυο ήταν από το 1964-65
και παρουσίαζε πολλά προβλήματα.Ανάδοχος
του

έργου ο κ. ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ από τα Γιάννενα.
2) Κατασκευάστηκε λιθόστρωτο (καλντερίμι) ένα
έργο και αυτό απαραίτητο
από χρόνια από διασταύρωση Χοροστάσι έως οικία
κληρονόμων Ιωα. Ρέμου.
3) Τσιμεντοστρώθηκε το
υπόλοιπο τμήμα του δρόμου από οικία Ευθυμίου
Πουποβίνη έως 25η επαρχιακή οδό.
3) Άρχισε και συνεχίζεται
η επισκευή στο πλακόστρωτο και στα Πεζούλια
στην πλατεία Αγίου Χαραλάμπους λόγω φθοράς
Ανάδοχος των έργων ο κ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ από
την Κόνιτσα.
Εκ μέρους των απανταχού
Βρυσοχωριτών μέσω της
εφημερίδας μας ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχό
μας για το ενδιαφέρον τους
και ευχόμαστε ατομική και
οικογενειακή ευτυχία και
δύναμη για συνέχιση των
καθηκόντων τους.

ΣΚΑΡΒΝΕΑ

Πεζούλια
Πλατείας
Αγίου
Χαραλάμπους

Κοντογιάννη
- Ζαρζανέτια
ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 5
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αΠο τις ΔραςτΗριοτΗτες του ςυΛΛογου

εΠιμεΛεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

Δυστυχώς για δεύτερη χρονιά λόγω πανδημίας ο Σύλλογός μας δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις κ.λ.π. το 2021. Πραγματοποίησε μόνο τον “Αγώνα
δρόμου - Αγάπη για τη φύση” για τα παιδιά, την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο χωριό
και αντί το Σάββατο 21 Αυγούστου για τη γιορτή της 29ης πίτας πραγματοποίησε ένα Αυγουστιάτικο βράδυ με δημοτική κομπανία και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.
Το Δ.Σ. δεν μπορούμε για το 2022 να προγραμματίσουμε καμία εκδήλωση λόγω covid-19,
όμως θα ενημερώνουμε τους συγχωριανούς και φίλους μας μέσω της εφημερίδας μας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου και η Συντακτική Επιτροπή της
εφημερίδας, ενημερώνει τους απανταχού Βρυσοχωρίτες
και φίλους αναγνώστες ότι το υπ’ αριθμ. 114 φύλλο εκδόθηκε εξαμηνιαίο (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2021) λόγω
πανδημίας.
Πιστεύουμε ως απαλλαγμένοι πλέον από την πανδημία
και με τη δική σας ηθική και οικονομική συμπαράσταση
με το Νέο Έτος να συνεχίσουμε την έκδοση όπως πριν
κάθε τρίμηνο.

αΠο το τοΠικο και ΔΗμοτικο ςυμΒουΛιο

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5

εΠιμεΛεια: κωνςταντινου ςιαμΠιρΗ και ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011
Κάθε δέκα (10) χρόνια πραγματοποιείται από τη Στατιστική Υπηρεσία όλων των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απογραφή πληθυσμού και κτιριακών εγκαταστάσεων για να αξιολογούνται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και να γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση, την ηλικία του πληθυσμού, το σύνολο του πληθυσμού που
κατοικεί σε κάθε περιοχή και το σύνολο σε όλη την επικράτεια, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τις γραμματικές γνώσεις κ.λ.π.
Η τελευταία απογραφή είχε πραγματοποιηθεί στη χώρα μας το 2011
Φέτος εν μέσω πανδημίας πραγματοποιήθηκε η απογραφή με καινούργιες μεθόδους ακόμη και με ηλεκτρονικά μέσα από αρχές Νοεμβρίου και με την παράταση 9
Ιανουαρίου 2022.
Στις προηγούμενες απογραφές είχαμε το 2001 109 άτομα και το 2011 89

άτομα.
Φέτος η υπεύθυνη υπάλληλος για την απογραφή κ. Σοφία Ράπτη από το Τσεπέλοβο
σε συνεργασία με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας κ. Κωνσταντίνο Σιαμπίρη απογράψανε στο χωριό μας ογδόντα επτά (87) άτομα.
Είχαμε μια πολύ μικρή απόκλιση πληθυσμού τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια και

δείχνει πως το χωριό μας είναι ένα ζωντανό χωριό με αισιοδοξία για το μέλλον.
Θα μπορούσαμε να απογραφούμε περισσότεροι βοηθώντας το χωριό και το Δήμο
μας για τη διεκδίκηση περισσοτέρων χρημάτων από το κράτος διότι οι επιχορηγήσεις
προς τους Δήμους (ΣΑΤΑ κ.λ.π.) δίνονται βάσει απογραφής και όχι εγγεγραμμένων
στα Δημοτολόγια (το χωριό μας περίπου τριακόσια (300) άτομα.).
Στην επόμενη απογραφή το 2031 να είναι περισσότεροι

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ
ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
Βρυσοχώρι
Ηλιοχώρι
Λάϊστα

2001
2001
2001

109
40
127

2011
2011
2011

89
31
59

2021 87
2021 41
2021 57

ΕΥΧΟΝΤΑΙ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Μ.Ο.Σ. - Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ»

ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ - ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ - ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ COVID-19 ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2022
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εΠιμεΛεια: γεωργιου
Βακαρου
και
ευΘυμιου ΠουΠοΒινΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Μετά τον εορτασμό του πανηγυριού της Αγίας Τριάδος (21
Ιουνίου) και υποχρεώσεων του Ιερέα μας π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (εξυπηρετεί τρία χωριά Βρυσοχώρι - Ηλιοχώρι - Λάϊστα) δεν μπορέσαμε να λειτουργήσουμε σε όλες τις
εκκλησίες. Και Εξωκλήσια του χωριού (ένδεκα 11 τον
αριθμό). Οι περισσότερες θείες λειτουργίες πραγματοποιήθηκαν (παρακλήσεις - Μνημόσυνα κ.λ.π.) στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου και οι ακόλουθες σε άλλες εκκλησίες και
εξωκκλήσια.
- Δευτέρα 26 Ιουλίου: Στο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής
(το πανηγύρι του χωριού) που δυστυχώς για δεύτερη χρονιά
δεν πραγματοποιήθηκε όπως όλα τα χρόνια λόγω covid-19,
χωρίς μουσική επίσκεψη στα σπίτια του πέρα Μαχαλά, γλέντι
στην κεντρική πλατεία κ.λ.π.
Το εξωκλήσι πλήρες ανακαινισμένο στον πέρα Μαχαλά και
στο μονοπάτι 03 προς Αλάκο - Τσουκαρόσια - Νεραϊδόβρυση
- Μονή Στομίου κ.λ.π.
- Σάββατο 14 Αυγούστου (Αντί 15 λόγω υποχρεώσεων του
Ιερέα μας) κοινή θεία λειτουργία (Βρυσοχώρι και Ηλιοχώρι)
στο εξωκλήσι Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Άνω Παναγιά) κτισμένο επί της 25ης Επαρχιακής οδού από Γιάννενα προς
Βρυσοχώρι.
- Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου στον Ι. Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου
στον Κάτω Μαχαλά.
Μετά τη θεία λειτουργία στο προαύλιο της εκκλησίας η κ.
Έφη ΓΚΑΡΑΝΗ και ο σύζυγός της Δημήτρης (από φέτος νοικιάζουνε το κελί της εκκλησίας, ήταν μια επιθυμία ετών) κεράσανε πολύ ωραία γλυκά. Βοήθειά τους και η Παναγιά μαζί
τους.
- Πέμπτη 11 Νοεμβρίου στο εξωκλήσι του Αγίου Τρύφωνα
ανακαινισμένο κοντά στην 25η Επαρχιακή οδό από Βρυσοχώρι προς γέφυρα Αώου - Παλαιοσέλι - Κόνιτσα - Γρεβενά
κ.λ.π. η οικογένεια της κ. ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΜΠΙΡΗ τέλεσε θεία λειτουργία και Αρτοκλασία υπέρ υγείας. Βοήθειά τους.
Ευχαριστούμε θερμά:
- τον π. ΓΕΩΡΓΙΟ για την προσπάθεια που καταβάλλει και

εξυπηρετεί τα τρία χωριά.
- Τους Ιεροψάλτες κ. Γεώργιο και Ζώη Βακάρο, την κ.

Αγία Παρασκευή
26 Ιουλίου

Μαρία Τσολάκη από το Ηλιοχώρι και τον κ. Ευθύμιο
Πουποβίνη.
- Τους συγχωριανούς και φίλους που συμμετείχαν στις

θείες λειτουργίες.
Ας ευχηθούμε το νέο έτος 2022 να είναι απαλλαγμένο από
την πανδημία και να λειτουργηθούμε σε όλες τις εκκλησίες.
Υ.Γ. Την Παρασκευή 30 Ιουλίου η οικογένεια ΧΡΗΣΤΟΥ

ΘΕΟΔ. ΝΟΥΤΣΟΥ που εργάζεται και ζει στην Αμερική πραγματοποίησε θεία λειτουργία υπέρ υγείας στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου.

Άνω Παναγιά 14 Αυγούστου

Άγιο Τρύφωνα
11 Νοεμβρίου

Άνω Παναγιά
14 Αυγούστου

ΠΡΟΤΑΣΗ

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
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Θεματα με ενΔιαΦερον

SUDOKU

ΥΓΕΙΑ

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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ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΙ

Πρέπει πάντα να τους παίρνουμε στα σοβαρά. Η πιο συνηθισμένη
αιτία είναι το άγχος και η σωματική ένταση. Εδώ βοηθούν η χαλάρωση
και η γυμναστική. Οι πονοκέφαλοι μπορεί ακόμη να υποδηλώνουν κάποια πάθηση στα μάτια. Εάν ο πονοκέφαλος εκδηλώνεται ξαφνικά
έπειτα από ένα χασμουρητό ή από φτέρνισμα, υπάρχει περίπτωση να
έχει πάθει κάτι το τρίδυμο νεύρο.

ΞΗΡΟ ΔΕΡΜΑ

Η ξηροδερμία δεν προστατεύει από μύκητες, βακτηρίδια και περιβαλλοντολογικά δηλητήρια. Συχνή αιτία: έλλειψη ισορροπίας μεταξύ
των ορμονών. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να βοηθήσουν χάπια με
οιστρογόνα.
Πολύ συχνά επίσης το ξηρό δέρμα είναι δείγμα έντονης τάσης για
αλλεργική νευροδερματίτιδα. Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο
είναι το πρόσωπο, ο αυχένας, οι αγκώνες και οι πτυχές πίσω από τα
γόνατα. Οι ειδικοί επιστήμονες συνιστούν μπάνια με ειδικά έλαια, κρέμες και δίαιτα.

ΚΑΚΟΣΜΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
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Β ΜΕΤΡΙΟ

2

6

3

9

6
7

5

9

6

2

5

1

9

5
9

6

8

Όταν το σώμα μας εκπέμπει SOS!

Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, ο οργανισμός μας έχει την
ικανότητα να μας δείχνει το πρόβλημα εκπέμποντας σήματα κινδύνου.
Μάθετε να τα αποκρυπτογραφείτε!
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Στην περίπτωση που η αναπνοή σας έχει κάτι από την μυρωδιά του
ασετόν, υπάρχουν υπόνοιες για διαβήτη. Εάν έχει κάτι από την μυρωδιά του πηλού, υπάρχουν υπόνοιες, για κίρρωση ή φλεγμονή του ήπατος. Αναπνοή που μυρίζει λίγο ουρία υποδηλώνει πάθηση των
νεφρών, ενώ όταν μυρίζει σαν κάτι χαλασμένο δείχνει συνήθως χαλασμένα δόντια, ή φλεγμονές στα ούλα. Άλλες αιτίες μπορεί να είναι
φλεγμονές του στομάχου ή των βλεννογόνων της στοματικής κοιλότητας, ακόμη και καρκίνος της γλώσσας.

ΒΟΥΗΤΟ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ

Η πιο συχνή αιτία για το βουητό στα αυτιά είναι η ύπαρξη κυψελίδας,
δηλαδή συσσωρευμένου κεριού μέσα στο αυτί. Άλλες πιθανές αιτίες
είναι η έκθεση σε πολύ δυνατούς ήχους, ωτίτιδα, τραυματισμός του
αυτιού, υπέρταση, στρες, απώλεια της ακοής λόγω ηλικίας.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΑΛΛΙΩΝ

Μια απώλεια 30-60 τριχών την ημέρα είναι κανονική. Εάν χάνετε
πάνω από 100, κάντε μια ανάλυση των τριχών σας. Η αιτία είναι συχνά
διάφορα περιβαλλοντικά δηλητήρια (υδράργυρος, μόλυβδος, χαλκός,
νικέλιο, έλλειψη σιδήρου ή ψευδαργύρου, βλάβη του θυρεοειδούς,
φλεγμονή του στομάχου, του εντέρου ή του συκωτιού, και καμιά φορά
και έλλειψη οιστρογόνων.

ΚΡΥΑ ΔΑΧΤΥΛΑ

Τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών μας είναι παγωμένα ακόμα
και όταν ο καιρός είναι πολύ ζεστός. Για τη διαφορά θερμοκρασίας
που παρατηρείται ανάμεσα στα άκρα και το υπόλοιπο σώμα την ευθύνη φέρουν προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με το αναπνευστικό, την κυκλοφορία του αίματος ή την έλλειψη σιδήρου.

ΠΑΙΔΙ -Κατασκευές στο πνεύμα των Χριστουγέννων
Η λύση στη σελ. 11

Χριστούγεννα χωρίς χειροποίητες κατασκευές, ιδιαίτερα στολίδια και γιρλάντες δεν γίνεται. Ειδικά εάν υπάρξει και αρμονική συνεργασία
γονέων και παιδιών, τότε το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Ιδού κάποιες ιδέες που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους δημιουργούς.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ

μπορείτε να φτιάξετε από στικ
κανέλας. Δεν έχετε παρά να ενώσετε ανά δύο στικ με μια δυνατή
κόλλα. Στη συνέχεια δέστε γύρω
από αυτά κορδέλες, φροντίζοντας
ο κόμπος να είναι πάνω στα στικ.
αφήνοντας να προεξέχει λίγη
κορδέλα και από τις δύο πλευρές.
Στην κορυφή τοποθετήστε μια
λεπτή κορδελίτσα για να κρεμάσετε το όμορφο στολίδι σας.
ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ από χαρτί κυριολεκτικά με
τα χεράκια σας θα σας ενθουσιάσει. Πάρτε ένα μεγάλο πράσινο
χαρτόνι, ζωγραφίστε επάνω τις
παλάμες σας και εν συνεχεία
κόψτε τα... χεράκια όλων των
μελών της οικογένείας σας προσεκτικά. Τακτοποιείστε τα σε
σχήμα δέντρου, με τα μικρότερα
χέρια στην κορυφή και τα μεγα-

λύτερα στο κάτω μέρος. Για να τα
ενώσετε όλα τα χρειαστείτε συρραπτικό. Στο τέλος προσθέστε ένα
αστεράκι και πάλι από χαρτόνι
(χρώμα κίτρινο), καθώς και μια
βάση από καφέ χαρτόνι. Έτσι θα
δημιουργήσετε ένα όμορφο δεντράκι, το οποίο μπορείτε να κολλήσετε στην πόρτα ενός
δωματίου.
ΟΜΟΡΦΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ σε
σχήμα καραμέλας μπορείτε να
δημιουργήσετε και από τσόχα
λευκού χρώματος. Οι γονείς περάστε περιμετρικά με τη χρήση
μιας βελόνας κόκκινη κλωστή και
στη συνέχεια αφήστε τα παιδιά
σας να περάσουν και να δέσουν
μια κορδέλα, κόκκινη κατά προτίμηση, την οποία μπορούν και να
κολλήσουν. Και τα στολίδια - φατσούλες αρέσουν στα παιδιά.

Πάρτε ένα χάρτινο πιατάκι,
βάψτε το κέντρο αυτού ροζ και με
ένα μαρκαδόρο κάντε δύο μάτια.
Στη συνέχεια κολλήστε ακριβώς
από τη μέση και κάτω από το
πιάτο ένα βαμβάκι, ενώ κόψτε
ένα τρίγωνο για να το χρησιμοποιήσετε ως καπελάκι στην πρωτότυπη
αυτή
κατασκευή
αφιερωμένη στον Άγιο Βασίλη.
ΚΑΙ ΟΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, που μπορείτε να τις στείλετε
σε συγγενικά πρόσωπα και φίλους, αρέσουν στα παιδιά. το
μόνο που χρειάζονται είναι πολλούς μαρκαδόρους, χοντρούς και
λεπτούς και πολλή φαντασία.
ΕΞΙΣΟΥ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ
στην κατασκευή είναι και το δεντράκι από κλωστές. Κόψτε ένα
κομμάτι χαρτονιού σε σχήμα τριγώνου και τυλίξτε γύρω του πρά-

σινα ή κόκκινα νήματα. Όταν τελειώσετε με το τύλιγμα - δέσιμο,
προσθέστε ένα αστεράκι στην κορυφή και το δεντράκι σας θα είναι
έτοιμο. Εάν θέλετε να το κρεμάσετε στο δέντρο σας, περάστε μια
κορδέλα στην κορυφή, χρησιμοποιώντας δυνατή κόλλα.
ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, συγκαταλέγεται ο χάρτινος χιονάνθρωπος. Τυλίξτε
άδεια κουτιά με άσπρο χαρτί, τοποθετήστε το ένα κουτί πάνω στο
άλλο και ζωγραφίστε πάνω τους
κουμπιά. Ιδανικό το τρίτο κουτί,
που θα είναι το κεφάλι του χιονανθρώπου, πρέπει να είναι μικρότερο. Σε εκείνο θα βάλετε το
κασκόλ και θα ζωγραφίσετε μύτη
και μάτια. Αν θέλετε να το κάνετε
πιο ιδιαίτερο, βάλτε στην κορυφή
και ένα καπελάκι.
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ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ...

Ο Δημήτριος Λούνδρας (1885-1970), κατέκτησε την τρίτη θέση
στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας (1896), στο δίζυγο, μαζί
με τους Ι. Χρυσάφη, Ι. Μητρόπουλο και Φ. Καρβέλα, σε ηλικία
μόλις 11 ετών;
•••
Το κόκκινο ελάφι, που συναντάμε και σε αρκετά μέρη της Ελλάδος, τρέχει πολύ γρήγορα κάνοντας άλματα μέχρι και 8 μέτρα και
ζει 40-50 χρόνια;
•••
Δημιουργός του πρώτο ραδιοφωνικού σταθμού στην Ελλάδα,
αλλά και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια (1928) ήταν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός Χρήστος Τσιγγιρίδης (1877-1947);
•••
Ο μαϊντανός λέγεται και μακεδονήσι;
•••
Ο Διοσκουρίδης (περ. 10-90 μ.Χ.) θεωρείται ο μεγαλύτερος φαρμακολάγνος της αρχαιότητας και το πεντάτομο έργο του “Περί Ύλης
Ιατρικής” άσκησε μεγάλη επιρροή στη φαρμακολογία περίπου ως
το 1600;

ΠΡΟΣΩΠΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΑΚΑΡΗΣ

Αρχαιολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και για
πολλά μεταπολεμικά χρόνια Διευθυντής της ΙΒ Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Γεννήθηκε το 1916 στα Ιωάννινα. Το αρχαιολογικό
ανασκαφικό του έργο είναι τεράστιο. Έγινε διεθνώς γνωστός από
την ανάδειξη του Παλαιολιθικού Σπηλαίου Ασπροχάλικο Πρέβεζας
(200.000 π.Χ.) και της Καστρίτσας Ιωαννίνων, με τον Έρικ Χιγκς. Με
την ανακάλυψη αυτή τεκμηριώθηκε ότι η ζωή στην Ευρώπη χρονολογικά αρχίζει από την Ελλάδα. Ταυτοποίησε τα ονόματα των 4
Ηλειακών Ακροπόλεων του Ν. Πρέβεζας (Αρχαία Πανδοσία, Αρχαία
Ελάτρεια, Αρχαίες Βατίες, Βουχέτιον) και του Αρχαίου Ορράου).
Ήταν στενός φίλος με τον Νίκολας Χάμοντ και με αυτόν είχαν “σαρώσει” με τα πόδια όλη την Ήπειρο. Πέθανε το 1996 στα Ιωάννινα.

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ

Ασπίδα σε κρυολόγημα και συνάχι

Το κρυολόγημα και το συνάχι προσβάλλουν συχνά τα παιδιά μας
κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα περισσότερα κρυολογούν ή συναχώνονται 5-7 φορές μέχρι την ηλικία των δύο χρόνων, ενώ όσα
πηγαίνουν σε νηπιακό σταθμό κρυολογούν συχνότερα, λόγω του
συγχρωτισμού με άλλα παιδιά, αφού οι ιοί της γρίπης μεταφέρονται, από το ένα στο άλλο είτε με μολυσμένα χέρια είτε με σταγονίδια
που εκπέμπονται με το φτάρνισμα ή τον βήχα.
Με τον καιρό όμως, όταν το παιδί αποκτά μεγαλύτερη ανοσία,
αραιώνουν τα κρυολογήματα. Τα συμπτώματα είναι γνωστά: φτάρνισμα, συνάχι, βήχας, πονόλαιμος, ίσως δέκατα πυρετού 38-38,4
βαθμούς Κελσίου. Όταν πρόκειται για βρέφος κάτω των 6 μηνών,
καλό είναι να ενημερώνεται ο παιδίατρος για οποιοδήποτε κρυολόγημα ή συνάχι. Σε μεγαλύτερα παιδιά η διάγνωση του παιδιάτρου κρίνεται αναγκαία όταν το παιδί δυσκολεύεται στην αναπνοή,
δεν μπορεί να φάει ή όταν δείχνει ιδιαίτερα καταβεβλημένο.
Πάντως, ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού, ο παιδίατρος
πρέπει πάντα να ενημερώνεται όταν το συνάχι συνοδεύεται ή ακολουθείται από συμπτώματα όπως υψηλός πυρετός, δυσκολία στην
αναπνοή, εμετοί, ή εάν το συνάχι διαρκεί πάνω από επτά μέρες.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕ

Η φροντίδα γίνεται με απλά φυσικά μέσα όπως τα ζεστά μπάνια,
τα πολλά υγρά, η ξεκούραση, η ελαφριά διατροφή. Επίσης, φροντίζουμε να υπάρχει υγρασία στο δωμάτιο του παιδιού για να μη
στεγνώνει η βλεννογόνος της μύτης του. Καλό είναι να αποφεύγετε
να βρίσκεστε με τα παιδιά σας σε πολυσύχναστους χώρους. Ακόμη
να θυμάστε ότι το εμβόλιο για τη γρίπη ενδείκνυται σε ορισμένες
περιπτώσεις παιδιών όπως σ’ αυτά που πάσχουν από χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού ή του κυκλοφοριακού συστήματος.

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΝΟΥΜΕ ΝΕΡΟ

Μπορεί να είναι αποδεδειγμένο ότι το να πίνεις αρκετό νερό κατά
τη διάρκεια της μέρας μόνο καλό κάνει στην υγεία μας. Ωστόσο
υπάρχουν κάποιες ώρες που καλό θα ήταν να το αποφεύγουμε!
Συγκεκριμένα:
Μην πίνετε ολόκληρα ποτήρια με νερό κατά τη διάρκεια του γεύματος γιατί κάτι τέτοιο δυσχεραίνει την πέψη των τροφών, ενώ
μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα και αέρια. Προτιμήστε να πίνετε
νερό πριν το φαγητό. Έτσι, όχι μόνο θα ενυδατώσετε τον οργανισμό
σας, αλλά θα αποφύγετε και την κατανάλωση αρκετών περιττών
θερμίδων κατά το γεύμα σας.
Η κατανάλωση πολύ νερού όταν γυμναζόμαστε μπορεί να αραιώσει την ποσότητα κάποιων θρεπτικών συστατικών όπως είναι το
κάλιο και το νάτριο που έχει ανάγκη ο οργανισμός μας.
Είναι καλύτερο να επιλέξετε ένα ποτό με ηλεκτρολύτες (π.χ. νερό
καρύδας) όσο θα γυμνάζεστε.
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΛ 1

Με ζητωκραυγές και χειροκροτήματα υποδεχθήκαμε τους συμμετέχοντες. Κάθε
παιδί είχε το μερίδιό του στα χειροκροτήματα και στις αγκαλιές των παρευρισκομένων.
Ακολούθησε η απονομή μεταλλίων, αναμνηστικών διπλωμάτων, σοκολάτες και
χυμοί από τον Μ.Ο.Σ.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις αναμνηστικές φωτογραφίες των παιδιών και
των παρευρισκομένων. Μια υπέροχη εκδήλωση για τα παιδιά που συμμετείχαν
όσο και για τους θεατές που τους φέρνει κοντά στην ωραία φύση του Βρυσοχωρίου
και στην άθληση και υποχρέωση όλων μας να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας.
Αξίζουν συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και Ορειβατικού Συλλόγου του χωριού μας για την πρωτοβουλία αυτή και για τόσα πολλά άλλα
προσφέρει στο χωριό (έκδοση εφημερίδας, εκδηλώσεις, καθαριότητες κ.λ.π.)
Να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο και αγάπη για το χωριό και του χρόνου η συμμετοχή
των παιδιών να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Μια ανώνυμη Βρυσοχωρίτισσα Μάνα
Στον ΑΓΩΝΑ συμμετείχαν τα παιδιά ηλικίας έως δεκατεσσάρων (14) ετών ως
ακολούθως:

Αθανάσιος Γάτσιος
Παναγιώτης Πλιώτας
Βησσαρίων Αθανασόπουλος
Ιωάννης Πρόϊος
Δημήτριος Πρόϊος
Σοφία Πρόϊου
Μιχάλης Βακάρος

Ζήσης Μισαηλίδης
Ιωάννης Καπράντζιος
Κλειώ Βερναδάκη
Δημήτριος Αθανασίου
Κωνσταντίνος Σούρσος
Απόστολος Γάτσιος
Χαρούλα Πουποβίνη
Θεοπίστη Πουποβίνη

Ευθύμιος Πουποβίνης
Θάλεια Βερναδάκη
Νικόλαος Μπλιώτας
Εύα Πασχάλη
Άννα Πασχάλη
Άλκης Πασχάλης
Αριστείδης Σταλίκας

Η σειρά των ονομάτων είναι τυχαία και όχι βάσει τερματισμού.

Τα παιδικά μας χρόνια γεμάτα από επισκέψεις στο χωριό όπου κατοικούσαν οι παππούδες μου στη Μελική Ημαθίας. «Εμείς όμως είμαστε
Ηπειρώτες...» έλεγε ο πατέρας μου, «...από τα Ζαγόρια». Έχοντας χάσει
την μητέρα του Σταματία (Μάτω) σε μικρή ηλικία, η αγάπη του για τη
γιαγιά Χάϊδω του Λούπα που προλάβαμε να γνωρίσουμε εγώ και ο
αδελφός μου ως προγιαγιά, ήταν έκδηλη όπως και η αγάπη της γιαγιάς
για τον εγγονό της, τον Δημάκη. Φωτογραφίες ασπρόμαυρες εποχής
στους τοίχους στο σπίτι των Παπαποστολέων και με τη γιαγιά μου Σταματία, νέα κοπέλα και άλλες οικογενειακές με πολλά παιδιά.
Το όνομα μου (σχετικά σπάνιο στα σχολεία της Μακεδονίας), το όνομα
της Σταματίας, από το Βρυσοχώρι, που χάθηκε νωρίς.
Εγώ Μάτα και η θεία (εξαδέλφη του πατέρα μου) Σταματούλα.
Ο πατέρας μου δεν μιλούσε πολύ. Νιώθαμε όμως την αγάπη του για
το Βρυσοχώρι και τους συγγενείς του, θείους και ξαδέλφια που ζούσαν
στη Μελίκη, δύο δεμένες οικογένειες στο κέντρο του χωριού με δεσμούς ισχυρούς που παραμένουν και σε μας τους νεότερους.
Η δεύτερη επίσκεψη ήταν με τους γονείς μου πριν 20 χρόνια. Φιλοξενία στο σπίτι του Χαράλαμπου και της Χάϊδως Παπαποστόλου, επισκέψεις σε σπίτια συγχωριανοί, καφέ στο σπίτι του Γιώργου
Οικονόμου, που ζούσε τότε. Υπήρχαν κάποιοι που γνώριζαν τη γιαγιά
μου, που δεν γνώρισα, και μας την ανέφεραν.
Ως ενήλικη τότε εντυπωσιάστηκα από την ομορφιά του χωριού. Αυτή
η θέα!!! Μια τρίτη επίσκεψη με τον σύζυγο μου στο χωριό ως τουρίστες
της ευρύτερης περιοχής για λίγες ώρες μόνο, δεν μέτρησε λόγω της
σύντομης παραμονής ως κανονική επίσκεψη... Πάντα όμως ήταν με
μια διαφορετική γλυκιά αίσθηση ότι γύρναγα σε κάτι δικό μου. Για
πολλά χρόνια έλεγα στον εαυτό μου: Φέτος θα πάμε στο χωριό. Τα «Νέα
του Βρυσοχωρίου» μου Ενίσχυαν την σταθερή εσωτερική ανάγκη για
να το επισκεφθώ ξανά και μας κρατούσαν όλους σε επαφή με τις εξελίξεις.
Οι υποχρεώσεις όμως πολλές, δύο παιδιά, «απώλειες» Αγαπημένων,
πέρασαν άλλα 17 χρόνια μέχρι την τέταρτη επίσκεψη. Ήταν σαν ψέμα.
Φέτος τα καταφέραμε. Ήρθαμε όλοι μαζί!!!. Τρεις υπέροχες μέρες. Στον
ξενώνα της Σταματίας και του Στέλιου όπου νιώσαμε σαν στο σπίτι μας,
τη φιλόξενη παρέα του Κώστα του Σιαμπίρη και τα βραδινά συναπαντήματα με όλους τους Βρυσοχωρίτες που ήταν παρόντες εκείνο το τριήμερο. Η φύση, η θέα του βουνού το κελάρυσμα του νερού σε τόσα
σημεία στο Βρυσοχώρι, το υπέροχο κλίμα, ο Άγιος Χαράλαμπος, το
σχολείο, οι ζεστοί άνθρωποι, μαζί με το γλυκό αίσθημα που αναδύεται
στον τόπο καταγωγής, στον τόπο των προγόνων, κέρδισαν όλους μας.
Μακάρι να ξαναβρεθούμε σύντομα!!!

Σταματία (Μάτα) Θεοδωρίδου
Καλοκαίρι 2021
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ιςτοριες του Βρυςοχωριου
«Το 1940 στο Βρυσοχώρι»
Το 1940 το Βρυσοχώρι ζούσε στον πυρετό
του πολέμου.
Οι γυναίκες ετοίμαζαν τρόφιμα και μάλλινα
ρούχα και φορτωμένες τα μετέφεραν πάνω
στα βουνά, στο μέτωπο. Οι νέοι πολεμούσαν
στα βουνά και οι ηλικιωμένοι βοηθούσαν,
όπως μπορούσαν.
Ο Ελληνικός Στρατός διέταξε τον έφεδρο
Υπολοχαγό Γεώργιο Αδαμαντίου Εξαρχόπουλο από το Βρυσοχώρι να παρατάξει τη διμοιρία του (πολυβολιτές) στο Ελεύθερο
Κονίτσης και να αντιμετωπίσει την περιβόητη
Μεραρχία των Ιταλών Αλπινιστών. Την Επίλεκτη Ιταλική Μεραρχία ΤΖΟΥΛΙΑ κατά την
Υποχώρησή της.
Ο Ελληνικός Στρατός αφού πέρασε το πλημμυρισμένο ποταμό Αώο, με τη δεύτερη τοποθεσία παράταξης, γιατί η πρώτη έγινε γνωστή
στον εχθρό και θα τους έκαιγαν με τους ΟΛΜΟΥΣ κατάφερε τσάκισε, και νίκησε τους Ιταλούς και έσωσε την Ελλάδα μας.
Οι Ιταλοί αιχμάλωτοι πολέμου, χωρίς τα
υπερσύγχρονα όπλα τους αλλά με μια γκρίζα
ζεστή κουβέρτα στο κεφάλι τους, γιατί το
κρύο ήταν τσουχτερό, αφού πέρασαν τον
πλημμυρισμένο ποταμό Αώο, υπό την επιτήρηση του Ελληνικού Στρατού έφθασαν στο

Πόλεμος
Βρυσοχώρι.
Το χωριό μας γέμισε απ’ άκρη σ’ άκρη από
Ιταλούς αιχμαλώτους και Έλληνες Στρατιώτες, οι οποίοι συνεχώς τους προωθούσαν για
τα Γιάννινα.
Όλο το χωριό ήταν χαρούμενο και υπερήφανο για την Μεγάλη Νίκη και πρόσφερε
κάθε μέρα τρόφιμα στον Ελληνικό Σρτατό.
Στον Άγιο Δημήτριο είχε στηθεί χειρουργείο
για τους βαριά πληγωμένους και στα σπίτια
γιατροί φρόντιζαν τα ελαφρά τραύματα.
Δυστυχώς ο πόλεμος είχε και απώλειες, γι’
αυτό δεν πανηγυρίσαμε.
Η Ελληνική Πολιτεία ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ Έφεδρο
Υπολοχαγό Γεώργιο Εξαρχόπουλο με τον
Μεγαλόσταυρο του Φοίνικα, τον Πολεμικό
Σταυρό Γ’ τάξεως, για τον ηρωϊσμό του κατά
την πολεμική αυτή Επιχείρηση “Αριστείο ΑΝΔΡΕΙΑΣ”.
Λάτρευε το Βρυσοχώρι και τους συνανθρώπους του.
Ήταν σπάνιος άνθρωπος. “Ήγγισε το τέ-

λειον” κατά την ρήση του Επισκόπου Ιωαννίνων Σεραφείμ. “Έκανε καλό σ’ εχθρούς και
φίλους” κατά τη ρήση πολιτικού του αντιπάλου.
Προστάτευσε πολλούς συνανθρώπους του
σε δύσκολες καταστάσεις.
Είχε Μεγάλη εκτίμηση στην κοινωνία των
Ιωαννίνων.
Διετέλεσε Αντιδήμαρχος στο Δήμο Ιωαννιτών.
Σαν Αντιδήμαρχος έδωσε εργασία σε ανέργους, βοήθησε οικονομικά δυνατούς και
άλλα πολλά καλά. Επίσης σαν αντιδήμαρχος
τίμησε τον πρώτο Βρυσοχωρίτη νεκρό του
Ελληνοϊταλικού πολέμου, δίνοντας το όνομά
του σε ένα δρόμο της πόλης.
“ΟΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ” πίσω από
το Γήπεδο.
Είμαι πολύ τυχερή και περήφανη, που είχα
ένα θείο τόσο αξιόλογο, τόσο καλό άνθρωπο.
Με τη φροντίδα τον μεγάλωσα στο ορφανοτροφείο θηλέων Ιωαννίνων. Εκεί σπούδασα,
δούλεψα μετά και του χρωστάω μεγάλη ευγνωμοσύνη.

Μαρία Μαριγούλα
Εξαρχοπούλου Αρβανίτη

γερμανικΗ κατοχΗ
Το 1941 ήρθαν στο Βρυσοχώρι οι Γερμανοί.
Ήρθαν πρωϊνή ώρα. Τους υποδέχτηκαν ο πρόεδρος, ο παπάς, ο δάσκαλος και πολύς κόσμος.
Τους πρόσφεραν πίτες, φρούτα και ξηρούς
καρπούς. Εκείνοι έφαγαν και συνέχισαν το
δρόμο τους για τα Γιάννινα. Όμως πήραν και
μερικούς ομήρους. Ένας προσπάθησε να
φύγει και τον σκότωσαν επί τόπου. Ο κόσμος
φοβήθηκε πολύ.
Όλοι επιζητούσαν τη συντροφιά φίλων ή συγγενών για περισσότερο θάρρος. Ο πρόεδρος
του χωριού μας γύριζε δίνοντας θάρρος στον
κόσμο.
Όμως μια γυναικεία κραυγή “Πλάϊ ξιπατουμένε φώκου λα Φουλίν” τον τρόμαξε κι έγινε
καπνός, γιατί καιγόταν και το σπίτι του λόγω
μεσοτοιχίας.
Κι αυτό γιατί το απόγευμα ήρθαν άλλοι γερμανοί από άλλο δρόμο, απ’ τον Κάτω Μαχαλά
κι αυτοί άρχισαν να καίνε σπίτια και ν’ απειλούν κόσμο.

Στους δρόμους του χωριού περπατούσαν
γερμανοί. Ακόμη αντηχεί στ’ αυτιά μου το
“γκράπ γκρουπ” της γερμανικής μπότας. Πολλοί έφυγαν από την πίσω πόρτα του σπιτιού
τους. Εμείς από κήπο σε κήπο ανάμεσα στις
φασολιές και τα φυτά, περπατώντας με τα τέσσερα κι από την ακροποταμιά φτάσαμε στην
Κουίτσα, άλλοι από την Αγία Παρασκευή πήραμε τον ανήφορο για το βουνό.
Καθώς ανεβαίναμε συναντήσαμε συγγενείς
και φίλους.
Το δρόμο μας τον φώτιζαν οι μεγάλες φλόγες
των σπιτιών, που καίγονταν και οι σπαρακτικές κραυγές των ζώων ράγιζαν την καρδιά
μας.
Αυτή η νύχτα ήταν σκέτη κόλαση. Μετά από
περπάτημα ωρών φτάσαμε άλλοι στου Φάγγου, άλλοι στον Αλάκο, άλλοι αλλού.
Εκεί στου Φάγγου, αφού πήραμε μια βαθιά
ανάσα καθίσαμε στο φιλόξενο παχύ στρώμα
των ξερών φύλλων της οξιάς και κοιμηθήκαμε
νηστικοί.

Την άλλη μέρα, αφού οι παρατηρητές με τα
κιάλα διαβεβαίωσαν, ότι οι γερμανοί έφυγαν
απ’ το Βρυσοχώρι κατεβήκαμε χαμηλότερα,
κοντά στο χωριό.
Οι μεγάλοι κατέβηκαν να δουν τα σπίτια τους
και να φέρουν κάτι για φαγητό.
Οι πυροπαθείς βολεύτηκαν σε αχυρώνες, ή
σε σπίτια φίλων ή συγγενών.
Ο πόλεμος στην Ελλάδα έφερε καταστροφές
και συμφορές, χάθηκαν ανθρώπινες ζωές.
Έτσι έχομε τις μαρτυρικές πόλεις Παραμυθιά
Θεσπρωτίας, Λιγγιάδες Ιωαννίνων και άλλες
πολλές πόλεις.
Ας ευχηθούμε ΕΙΡΗΝΗ στον κόσμο.

Μαριγούλα, Μαρία
Αρβανίτη Εξαρχοπούλου
Υ.Γ.
Το Βρυσοχώρι δύο καλοκαίρια παραθέριζε στα κτήματα, διά τον φόβον
των γερμανών, διότι ξαναπέρασαν και
πάλι έκαψαν σπίτια.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΔιαΦορα Θεματα

Φίλοι από τη Λίλη της Γαλλίας

Είχαμε τη χαρά και το καλοκαίρι που μας πέρασε να υποδεχτούμε στο χωριό μας, τους ξεχωριστούς,
αξιόλογους και αγαπητούς μας φίλους Dominigue GFRARDIN και τη σύζυγό του Marie - Paule DEMOLIN. Ο Ντομινίκ και η Μαρία ζούνε στη Λίλη της Γαλλίας και εργαζότανε στο εκεί πανεπιστήμιο.
Ήρθαν πρώτη φορά στο Βρυσοχώρι το 1995. Από τότε σχεδόν κάθε καλοκαίρι έρχονται στο χωριό
μας. Έχουν έρθει στην Αγία Τριάδα, το Πάσχα, της Αγίας Παρασκευής, στη γιορτή της πίτας και μένουν κάθε
φορά αρκετές μέρες. Αγαπούν γενικότερα την Ελλάδα, έμαθαν ελληνικά και για την οικογένειά μου είναι
μεγάλη χαρά να τους φιλοξενούμε.

Σταματία Τσουμάνη

αΠο τΗν ςοΦια των Προγονων μας
“Δει σώφρων, δίκαιος, αγαθός ανήρ
σιγάν ή λαλείν τα καίρια”. Δηλαδή, ο συνετός, ο δίκαιος και αγαθός άνθρωπος πρέπει να σιωπά ή να λέει μόνο τα αναγκαία.
- “Ο χρήσιμ’ ειδώς, ουχ ο πολλά ειδώς,
σοφός”.
Δηλαδή, σοφός είναι όποιος ξέρει τα
χρήσιμα, όχι τα πολλά.

(Αισχύλος 525 - 456 π.Χ.)
•••
- “Βούλου, γονείς πρώτιστον εν τιμαίς
έχειν”.
Δηλαδή, φρόντιζε πρώτα απ’ όλα τα τιμάς
τους γονείς σου.
- “Εάν μη τις τρέφει τους γονέας, άτιμος
εστίν”.
Δηλαδή, εκείνος που δεν φροντίζει για
την διατροφή και συντήρηση των γονέων
του είναι άτιμος

- “Άνθρωπος ων τούτ’ ίσθι μέμνησ’ αεί”
δηλαδή, είσαι άνθρωπος και αυτό να το
γνωρίζεις και να το θυμάσαι πάντα.

(Φιλήμων)
•••
- “Το φυλάξαι τ’ αγαθά του κτήσασθαι χαλεπώτερον” δηλαδή πιο δύσκολο είναι να
διατηρήσεις τα αγαθά παρά να τ’ αποκτήσεις.
- “Δει γαρ” δικαίως αλλήλοις της πολιτείας κοινωνείν” δηλαδή πρέπει οι πολίτες
να μετέχουν της πολιτείας φερόμενοι δικαίως στις μεταξύ τους σχέσεις

(Δημοσθένης 383 - 322 π.Χ.)
•••
- Ο γενναίος οφείλει να είναι και μεγαλόψυχος.
- Δεν υπάρχει στιγμή χωρίς κάποιο καθήκον.

(Μένανδρος 342 - 290 π.Χ.)

(Κικέρων 106 - 43 π.Χ.)

•••
- “Θυμός συγκρατούμενος γνώρισμα
φρονίμων”.

•••
- Πιστεύω ότι αν μία πολιτεία βρίσκεται
στο σύνολό της σε ακμή, εξυπηρετεί καλύ-

τερα τους πολίτες, παρά όταν οι πολίτες
ευτυχούν ο καθένας χωριστά, αλλά η πατρίδα στο σύνολό της δυστυχεί.
- Όταν ελαφρώνεις τον πολίτη από τα
βάρη, γίνεται ισχυρότερος για την πατρίδα
και πιο πρόθυμα τα χέρια του για εργασία.

(Περικλής 430 π.Χ.)
•••
- “Βουλήν γερόντων πάσαν εις πράξιν
λαβέ” δηλαδή για κάθε πράξη, δουλειά
σου, πάρε την συμβουλή των γερόντων.
- “Ουδείς μετ’ οργής ασφαλώς βουλεύεται” δηλαδή κανένας δεν σκέπτεται σωστά
όταν είναι οργισμένος.

(Μένανδρος 342 - 290 π.Χ.)
•••
- “Χρόνος δίκαιον άνδρα δείκνυσι μόνος”
δηλαδή δεν γεννήθηκα για να μισώ αλλά
για να αγαπώ.
- “Άδωρα εχθρών δώρα”, δηλαδή τα
δώρα των εχθρών δεν είναι δώρα.

(Σοφούλης 496 - 406 π.Χ.)

Επιμέλεια Γ. Κ. Βακάρος
-”Χρησιμοποίησε όποια γλώσσα θέλεις.
Ποτέ όμως δεν θα καταφέρεις να πεις κάτι
διαφορετικό από αυτό που είσαι”.
- “Όταν ήμουν νύφη δεν είχα καλή πεθερά. Τώρα που είμαι πεθερά δεν έχω
καλή νύφη.
(Πολύβιος 201-120 π.Χ.)
- “Ασθενές μεν της γυναικός το σώμα,
ανδρείον δε το φρόνημα”.

(Κύριλλος Αλεξανδρείας)
•••
- “Ουδέν ισχυρότερον γυναικός ευλαβούς και συνετής, προς το ρυθμίζειν
άνδρα και διαπλάττειν αυτού την ψυχήν εν
οις αν θέλη”.

(Ιωάννης Χρυσόστομος)
•••
- “Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απονδόχευτος”.
Δηλαδή ζωή χωρίς γιορτές είναι δρόμος
μακρύς χωρίς να υπάρχει πανδοχείο για
να ξεκουραστείς.

•••

ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

(Δημόκριτος 460 - 370 π.Χ.)

Βρυσοχώρι 1965. Η ποδοσφαιρική ομαδα
“Πίνδος Βρυσοχωρίου” πριν από τον αγώνα
στη Λάιστα.

Τα αδέρφια
Χαρίκλεια
Σπύρος
και Γιώργος
Αποστόλου
Γκαράνης
1957 - 1958

Από αριστερά όρθιοι: Δημήτρης Γ. Βακάρος.
Κωνστ. Στ. Κασσαβέτης, Νικο΄λαος Νικολάου
(Κόνιτσα),Αδαμάντιος Αν. Τσιομίδης, Γεώργιος
Μ. Παντίσης, Μιχάλης Χρ. Πασχάλης, Σταύρος Απ.
Γκαράνης, Γιάννης Αδ. Καπράτζιος, Στέργιος
Ν. Πασχάλης, Γιάννης Απ. Γκαράνης.

Φθινόπωρο στο Βρυσοχώρι

Έχει θάλασσα ή λίμνη το Βρυσοχώρι;

Καθιστοί:
Δημοσθένης Γ. Νότης, Στέφανος Πασχάλης,
Αδαμάντιος Γ. Εξαρχόπουλος

SUDOKU

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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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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«Τί κοινό υπάρχει
μεταξύ τους»

Την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
των Ελλήνων στην Βενετία Ιταλίας κατά την διάρκεια της με Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια Θείας Λειτουργίας, ο Μητροπολίτης Ιταλίας κ.κ.
Πολύκαρπος χειροτόνισε τον χωριανό μας ιεροδιάκονο π. Βησσαρίωνα Γ. Βακάρο από διάκονο σε πρεσβύτερο και του απένειμε και
το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Ο π. Βησσαρίων ανέλαβε προϊστάμενος
του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου και ταυτόχρονα βοηθός του Μητροπολίτη.
Στην χειροτονία παραβρέθηκαν οι γονείς του, τα αδέρφια του,
φίλοι του από Γιάννενα - Θεσ/νίκη - Αθήνα, φίλοι του από Ιταλία,
Αυστρία, σύσσωμη η Ελληνική Κοινότητα Βενετίας με επικεφαλής
τον πρόεδρό της κο Δημήτριο Ζαφειρόπουλο.
Ο πρόξενος της Ελλάδας στην Βενετία κος Bruno Beruardi με
την Ελληνίδα σύζυγό του καθώς και αντιπροσωπεία της Δυτικής Εκκλησίας.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε δεξίωση όπου ο
π. Βησσαρίων δέχθηκε τις ευχές των παρισταμένων.
Ο ΜΟΣ Βρυσοχωρίου καθώς και όλοι οι χωριανοί μας νιώθουν
υπερήφανοι που ένας χωριανός μας κληρικός ανέλαβε προϊστάμενος του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου της αρχαιότερης Ελληνικής Κοινότητας
στον κόσμο και του εύχονται καλή ιερωσύνη και να έχει καλή και
ευάρεστη παρισία σε Θεό και ανθρώπους.
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Ο π. Βησσαρίων ως Διάκονος

Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΒΑΚΑΡΟΥ

Τα λόγια μας, το νερό, η φωτιά, και το μαχαίρι;
Μοιάζουν κατά το εξής: Και τα τέσσερα μπορούν να οδηγήσουν, ανάλογα με τη χρήση, σε κάτι
πολύ καλό ή πολύ άσχημο. Έτσι, τα λόγια μας μπορούν να παρηγορήσουν αλλά και να θίξουν. Το
νερό να μας ξεδιψάσει αλλά και να μας πνίξει. Η
φωτιά να μας ζεστάνει ή να μας κάψει. Με το μαχαίρι να κόψουμε το ψωμί αλλά και να κοπούμε.
Παρακαλώ σε Κύριέ μου
και προσκυνώσε Θεέ μου
αρρώστεια εις την ξενητιά
του ξένου μην του δίνεις.

Ιωάννης Πολέμης

Κεντρίσματα
Του Κώστα Χαντόλιου
Ο Αδαμάντιος Ιωάννη ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΣ (19041983), όταν έπαιζε τάβλι, αργούσε πολύ ζυγίζοντας
τα πούλια και το αποτέλεσμα της κίνησής τους.
Μια μέρα στο καφενείο του Νίκου ΠΑΣΧΑΛΗ
(Πεταλά) έπαιζε με τον Αντώνη Δημ. ΝΟΥΤΣΟ.
Ο Αντώνης ξέροντας την αργοπορία του συμπαίκτη του στο τάβλι λέει:
- Μάντη, πήγε η ώρα 11, μέχρι να ζυγίσεις τα
πούλια, να δεις τα κενά, να ρίξεις τη ζαριά, εγώ
πετάγομαι για λίγο δίπλα στον ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ πίνω
ένα ποτήρι γάλα (ξυνόγαλο) και γυρίζω!...
Πήγε λοιπόν γρήγορα, ήπιε το δροσιστικό του ο
Αντώνης, γύρισε και συνέχισαν το παιχνίδι απρόσκοπτα και ομαλά!..
•••
Η Σταματία Δημητρίου ΜΠΙΡΗ (1895 - 1987) γνωστή με το όνομα Καβούκαινα, είχε όταν την γνώρισα πείρα ζωής εννιά δεκαετιών.
Έλεγε λοιπόν:
- Μπόρτζια βα παλτίρε σ’ κάλε βα υμνάρε! Δηλαδή.
- Το χρέος θέλει πληρωμή κι ο δρόμος μας θέλει
περπάτημα!..
Όταν πάλι κάποιος γκρίνιαζε για δυσκολίες ή
αναποδιές έλεγε η Μάτω θυμόσοφα:
- Υπομονή παιδί μου περνάει η μπόρα και θ’ αλλάξει το καθεστώς!..
•••

Ο σπιτονοικοκύρης μου στην Πωγωνιανή
Κώστας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ μου έλεγε στη δεκαετία του 1990 τα εξής:
Πήγε το 1935 στη Θεσ/νίκη με λεωφορείο για
να μάθει ραπτική! Πώς πήγε;
Κάποιος ΜΠΕΤΖΙΟΣ απ’ το Βασιλικό είχε λεωφορείο. Ξεκινούσε το πρωί απ’ τα Γιάννινα,
ακολουθούσε την Π.Ε.Ο. προς Μπουραζάνι Κόνιτσα. Στη θέση “ΔΕΣΗ” κοντά στο Βασιλικό
μπήκε ο μέλλον Ράπτης και άλλοι Πωγωνήσιοι.
Το λεωφορείο μέσω Μέρτζανης - Ερσέκας
έφαθσε αργά το απόγευμα στην Κορυτσά. Εκεί
πέρασαν το βράδυ και το πρωί έφυγαν διά
μέσω Κρυσταλλοπηγής - Πισοδερίου - Φλώρινας έφθασαν το απόγευμα στη Θεσ/νίκη!..

Ο π. Βησσαρίων ως πρεσβύτερος (ιερέας)

Από την εις
πρεσβύτερον
χειροτονία
του Διακόνου
π. Βησσαρίωνος Βακάρου
στον Ι. Ν.
Αγίου
Γεωργίου
των Ελλήνων
στην Βενετία.

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η Σαλονίκη που έσβηνε με του καιρού το διάβα
(καντήλι που τρεμόφωτο για λάδι λαχταρά)
αποβραδίς κοιμήθηκε δυστυχισμένη σκλάβα
και την αυγούλα εξύπνησε αρχόντισσα κυρά.
Τί να ‘βλεπε στον ύπνο της, τι να ‘ταν τ’ όνειρό
της;
Τον Άϊ Δημήτρην έβλεπε στ’ άτι του το γοργό
που ροβολώντας έκραζε με τη φωνή της νιότης:
“Άνοιξε πόρτα της σκλαβιάς, η Ελευθεριά είμ’
εγώ!”

11

Αν έχω σωστές πληροφορίες ο δρόμος της
Κατάρας άνοιξε το 1938.

8

Δημοτικό

σελ.

Ο π. Βησσαρίων ως Αρχιμανδρίτης της
Ορθοδόξου Ι. Μητροπόλεως Ιταλίας

12σελ.
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

γιορτες - εκΔΗΛωςεις
29η ΓΙΟΡΤΗ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ

Γ

ια δεύτερη χρονιά δυστυχώς δεν
έγινε η προγραμματισμένη για το
Σάββατο 21 Αυγούστου γιορτή Ζαγορίσιας
πίτας στο χωριό λόγω πανδημίας covid-19.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου σε έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε το ίδιο βράδυ να πραγματοποιήσει με όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα ένα μικρό γλέντι με τη δημοτική
κομπανία του Γιώργου Ντέρου και Μιχάλη

Παϊλα. Η κεντρική πλατεία σχεδόν μισή
από κόσμο χωρίς κέφι και χορό όμως μετά
από δύο χρόνια απολαύσανε τον ήχο του
κλαρίνου.
Πολλές νοικοκυρές έψησαν πίτες και τις
απολαύσανε με την παρέα τους με τους
ήχους του κλαρίνου, τηρώντας και το
έθιμο. Με πολύ καλό ζεστό βράδυ έστω
και έτσι πέρασε μια ωραία βραδιά άλλαξε

λίγο την ψυχολογία των συγχωριανών και
φίλων, ξεφεύγοντας από τα καθημερινά
προβλήματα και την πανδημία.

Ευχόμαστε του χρόνου απαλλαγμένοι
από τη νόσο να γιορτάσουμε όπως πριν την
ωραία μας αυτή εκδήλωση.

O EOΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Σ

ε μια σεμνή τελετή με όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα γιορτάστηκε και φέτος η Εθνική μας
Εορτή 1940 στο χωριό μας. Ώρα 11.00 ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ τέλεσε στον Ι. Ν. Αγίου
Δημητρίου τη θεία δοξολογία και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον πρόεδρο της Τοπικής
Κοινότητας κ. Κωνσταντίνο Σιαμπίρη και την
έφορα εκδηλώσεων του Συλλόγου κ. Ευτυχίας Οικονόμου - Γεωργοπούλου στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος στο καφενείο προσέφερε το καθιερωμένο πατροπαράδοτο λουκούμι
και καφέ.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και του χρόνου
περισσότεροι.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Ί

σως να ήταν η χειρότερη χρονιά για τον εορτασμό
των εορτών του δωδεκαημέρου για το χωριό μας.
Λόγω πανδημίας covid-19, προβληματισμός, φόβος
για την μετάδοση της νόσου και παρά τις πολύ καλές
καιρικές συνθήκες δεν μετακινήθηκαν για το χωριό
πολύ συγχωριανοί. Έστω και έτσι όσοι βρέθηκαν στο
χωριό απόλαυσαν το ωραίο χειμωνιάτικο τοπίο και
την ησυχία του χωριού. Ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ με ψάλτη τον κ. ΖΩΗ ΒΑΚΑΡΟ την Κυριακή (2612-’21) τέλεσε τη θεία λειτουργία της γεννήσεως του
Θεανθρώπου (έχει τρεις ενορίες). Τα κάλαντα ακούστηκαν από τη δίδα ΕΥΗ ΤΑΣΙΟΥ, πρόεδρο Τ.Κ. Βοβούσας (βοηθό τον Κώστα στην καφέ-ταβέρνα)
και τα αδέλφια, τον Αντώνη και Δημοσθένη Νότη.
Ο ΜΟΣ τηρώντας το έθιμο στο καφενείο του ΚΩΣΤΑ
έστω με τους λίγους χωριανούς και τους Ηλία-Έφη
και Τάσο Παπανικολάου από το Ηλιοχώρι και ένας
φίλος του Τάσου, την παραμονή έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα με τυχερό της χρονιάς πατέρας και γιος (ο
Ευάγγελος και Κώστας Σιαμπίρης) το νόμισμα έπεσε
στη μέση κατά την κοπή των τεμαχίων.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Και του χρόνου απαλλαγμένοι από τη νόσο

Στολισμός πλατείας και καφέ-ταβέρνας από τον ΚΩΣΤΑ και την ΕΥΗ

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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αΠο τΗν κοινωνικΗ ΖωΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΜΑΝΗΣ 1934-2021

Δημήτρης Τσιουμάνης Μήτσος
και Δημητρος του Τσουμάνη, κατά
τους Βρυσοχωρίτες.
Γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι
Ιωαννίνων, τον Μάϊο του 1934,
από τον Γιάννη και την Χάιδω
Τσουμάνη. Ήταν το πρώτο τους
παιδί, ακολούθησαν άλλα τρία, ο
Νίκος, ο Στέλιος και η Αγγελική.
Στα πέντε του, η οικογένεια έφυγε
στην Μακεδονία κι εγκαταστάθηκαν τελικά στα Τρίκαλα Ημαθίας.
Επέστρεψε στην Ήπειρο, στα
Γιάννενα, για να υπηρετήσει στο
στρατό και να σπουδάσει στην
Ακαδημία. Παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ρούλα στα Τρίκαλα κι έκανε μαζί της δύο
παιδιά, τον Γιάννη και την Χάιδω. Διορίστηκε και δίδαξε
σε χωριά των Γρεβενών, στα Γρεβενά και μετά από περίπου δέκα χρόνια, επέστρεψε στην Ημαθία και δίδαξε
στην Αλεξάνδρεια, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε.
Αγαπούσε τα παιδιά, το σχολείο, τις παρέες, το Βρυσοχώρι και τα Τρίκαλα. Ήταν δίκαιος κι ενωτικός, αυστηρός και χαμογελαστός, αγωνιστής! Ήταν καλός
δάσκαλος και πατέρας. Ήταν ο πατέρας μας!
“Έφυγε” στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 στα 87 του.
Θα τον αγαπάμε πάντα! Γιάννης και Χάιδω Τσουμάνη

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1935 - 2021

ΤΟΥΛΑ (ΣΤΑΜΑΤΙΑ) Κ. ΜΠΕΚΑ (1952 - 2021)

Την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 απεβίωσε σε ηλικία
86 ετών στο Αιγίνιο Πιερίας ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ. Ο εκλιπών ήταν παντρεμένος με τη Βρυσοχωρίτισσα Δέσποινα Εξαρχοπούλου το γένος Νικολάου
και απέκτησαν δύο παιδιά την Ευδοξία και τον Αργύρη (παλαίμαχος καλαθοσφαριστής της Εθνικής Ελλάδος και του Παναθηναϊκού).
Άνθρωπος εργατικός, ήρεμος, όλο καλοσύνη. Διατηρούσε άρρηκτους δεσμούς με το χωριό της συζύγου του.
Αιωνία η μνήμη του.
Και να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

Ο συγχωριανός μας καθηγητής και
Διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(Θάνος) Κυρίτσης μετά από τριάντα
πέντε (35) χρόνια υπηρεσίας ως το
καλοκαίρι συνταξιοδοτήθηκε.
Ένας εξαίρετος άνθρωπος και λαμπρός επιστήμονας βοήθησε με τις
γνώσεις του. Όσοι από τους συνανθρώπους είχαν την ανάγκη και το
χωριό μας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
εύχονται στον αγαπητό μας ΘΑΝΟ
ατομική και οικογενειακή ευτυχία και
να απολαύσει τους κόπους τόσων
ετών εργασίας.

MIXAHΛ Ν. ΜΠΙΖΑΚΗΣ 1931 - 2021
Ο ΜΠΙΖΑΚΗΣ Μιχαήλ του Νικολάου και
της Χάιδως (το γένος Σταματιάδη) γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι στις 27-8-1931 και
ήταν το 5ο παιδί της οικογένειας. Έμεινε ορφανός από πατέρα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Κατατάχθηκε στην τέως
Χωροφυλακή το 1952 και υπηρέτησε σε
διάφορες υπηρεσίες της Θεσσαλίας και Δυτικής - Κεντρικής Μακεδονίας. Το 1963
παντρεύτηκε την Ευαγγελία Αδαμοπούλου
από το Βρυσάκι Ημαθίας και απέκτησε δύο παιδιά τον Νίκο και
τον Γιώργο τα οποία κατάφερε με στερήσεις να μεγαλώσει, έχοντας πάντοτε την συνεχή και καθοριστική συμπαράσταση της συζύγου του. Ευτύχησε να χαρεί 5 εγγόνια, την Ευαγγελία (Εύη),
την Βάγια, τον Μιχάλη, την Στέλλα και την Ευαγγελία. Μετά την
συνταξιοδότησή του έμενε μόνιμα στις Συκιές - Θεσσαλονίκης
και επισκεπτόταν κάθε καλοκαίρι το χωριό που αγαπούσε πολύ,
χωρίς να παραλείπει σε κάθε αφορμή να αναφέρεται στις ομορφιές του. Όμως η πρόωρη απώλεια του γιού του Γεωργίου από
παθολογικά αίτια το 2017 άρχισε σταδιακά να κλονίζει την ήδη
επιβαρυμένη, από το πέρασμα του χρόνου, υγεία του. Άφησε την
πρόσκαιρη επίγεια ζωή την Παρασκευή 16-4-2021 μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε την Κυριακή 18-4-21 στον Ι. Ναό των Παμμεγίστων - Ταξιαρχών στα κοιμητήρια Ευόσμου - Θεσσαλονίκης, παρουσία των πλησιέστερων συγγενών λόγων των μέτρων για την
πανδημία.

Η Τούλα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1952. Ήταν η μοναχοκόρη του Βρυσοχωρίτη Κώστα Μπέκα και της Θάλειας Σωτηριάδου και εγγονή της αδελφής
του παππού μου, της Σταματίας Οικονόμου Μπέκα, που ζούσε στην Καβάλα.
Η Τούλα μετά τον γάμο της με τον Καβαλιώτη Ονούφριο Χαραλαμπίδη, πρώην
παίχτη του ΠΑΟΚ μετακόμισε στην Καβάλα, καθώς και οι γονείς της και εκεί
έζησε όλα της τα χρόνια.
Απόκτησε δύο κόρες την Κωνσταντίνα και την Αναστασί και χάρηκε δύο εγγονές, κόρες της Αναστασίας.
Το καλοκαίρι του 2021 νόσησε με κορωνοϊό, δεν άντεξε και χάθηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας.
Ο πρόωρος και ξαφνικός χαμός της μας γέμισε πόνο και θλίψη.
Καλή ανάπαυση, αγαπημένη και αλησμόνητη ξαδέλφη μου.
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

ΔιαΦορα

ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 σε Δημόσια εκδήλωση στην αίθουσα του
Α.Π.Θ. με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ο Νεκτάριος Σιάχος του Αχιλλέα και
της Κατερίνας Πάντου - Σιάχου ζει και εργάζεται στη
Θεσσαλονίκη, αναγορεύτηκε
Διδάκτορας του Τμήματος
Κτηνιατρκής της Σχολής Επιστημών Υγείας. Αριστούχος
της διδακτορικής του διατριβής ο ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ είναι εγγονός του Κωνσταντίνου και της Χρυσαυγής
Πάντου και δισέγγονος του Δημήτρη (Μήτρου) Πουποβίνη - Πάντου που
ζουν στην Καλαμπάκα.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τον αγαπητό Νεκτάριο
και του εύχονται υγεία και καλή σταδιοδρομία.

ΕΥΧΕΣ
Τον αγαπημένο μας γιο, αδερφό και ανιψιό Κίμωνα Τζιάσιο του Χρήστου και της Μαρίας
Βασδέκη (εγγονό των αειμνήστων Γεωργίου και Μαρίας Εξαρχοπούλου, Κίμωνα και Χαρίκλειας Βασδέκη) που πέτυχε με μεγάλη επιτυχία -7ος- στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις τον Ιούνιο του 2021, συγχαίρουμε θερμά και εγκάρδια. Οι καλύτερες ευχές μας θα τον συνοδεύουν και θα τον συντροφεύουν πάντα στο νέο αυτό ξεκίνημα της ζωής του. Καλή φοίτηση,
καλή δύναμη, υγεία, χαρά και ευτυχία και πάντα επιτυχίες.
Οι γονείς σου Χρήστος και Μαρία Τζιάσιου
Τα αδέρφια σου Χαρίκλεια και Χαράλαμπος
Ο θείος σου Κωνσταντίνος και νονός σου Βασδέκης
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ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΠΙΔΕΡΗ - ΠΑΠΟΥΤΣΗ (1929 - 2011)
Η Χρυσάνθη γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι το 1929 και ήταν το τρίτο παιδί του
Αντώνη Μπιδέρη και της Χάϊδως Βράνα.
Στη δεκαετία του 1940 η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Ξεχασμένη της Βέροιας, ενώ η Χρυσάνθη με τη μητέρα της
επισκεπτότανε κάθε καλοκαίρι το χωριό
μας, όπου και συντηρούσαν το ωραίο
πέτρινο, διόροφο σπίτι τους.
Παντρεύτηκε τον Αναστάσιο Παπουτσή
από την Πτολεμαϊδα Κοζάνης και λόγω
των μεταθέσεων του συζύγου της, που ήταν τραπεζικός υπάλληλος, έζησε στην Αλεξάνδρεια (Γιδάς) στη Βέροια και τελικά
στη Θεσσαλονίκη, όπου και πέθανε στις 2-8-21.
Απόκτησε δύο γιούς, τον ΠΕΤΡΟ και τον ΙΩΑΝΝΗ και χάρηκε
δύο εγγονές τη Στυλιανή και τη Μαρία παιδιά του Πέτρου.
Η Χρυσάνθη ξεχώριζε για τον ήρεμο και ειλικρινή χαρακτήρα, το ήθος, την ευγένεια και την καλοσύνη.
Πάντοτε χαμογελαστή, φιλική, φιλόξενη και καλοσυνάτη είχε
έναν καλό λόγο και περίσσια αγάπη για τους ανθρώπους της,
τους συγγενείς της και όλους τους γνωστούς της. Ξεχωριστή
ήταν και η αγάπη της για το Βρυσοχώρι και τους Βρυσοχωρίτες.
Ας μείνει αιωνία η μνήμη της
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στα παιδιά της,
στις εγγονές της και στους λοιπούς συγγενείς τα συλλυπητήριά
τους και εύχονται να είναι ελαφρύ το χώμα που την σκέπασε.

ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ. ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ 1937 - 2021

Όσο ήσυχη ήταν η ζωή του, τόσο
ήσυχα την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου
2021 έφυγε για πάντα ο αγαπητός σε
όλους μας Ηλίας Κων. Σιαμπίρης.
Ποιός δεν τον θυμάται και δεν θα
τον θυμόμαστε εκεί κάπου στον κεντρικό δρόμο του χωριού να καλωσορίζει ή να αποχαιρετά αυτούς που
έρχονταν ή φεύγανε με εκείνο το
ωραίο και ντροπαλό χαμόγελο και να
δέχεται μια καραμέλα μια σοκολάτα.
Πόσους και πόσους δεν ξεπροβόδισε;
Όμως έφυγε σχεδόν μόνος του να τον ξεπροβοδίζουν
λίγοι χωριανοί και συγγενείς λόγω πανδημίας και χειμώνα.
Η κατάσταση της υγείας του τον τελευταίο καιρό είχε
επιβαρυνθεί και δεν άντεξε άλλους πόνους άλλες ταλαιπωρίες στη ζωή του.
Ήταν το πέμπτο παιδί του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας Σιαμπίρη (Γιάννης - Γιώργος - Βαγγέλης - Μαριάνθη
- Ηλίας) και έζησε όλα τα χρόνια στο χωριό με τον αδελφό
του Βαγγέλη, τη νύφη του Σταματία και τα ανήψια που τον
περιέβαλαν με περισσή αγάπη και φροντίδα.
Η κηδεία του έγινε την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου στον Ι.
Ν. Αγίου Δημητρίου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον
δέχθηκε και η μνήμη αιωνία.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Στην αδερφή μας Αριστέα Πίσπα - Πασχάλη και στην
οικογένειά της εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια
για την απώλεια του γαμπρού μας Γεωργίου Χρ. Πασχάλη.
Οι οικογένειες
Αθανασίου Καραγιάννη και Χαρίκλειας Παντίση - Καραγιάννη και Ευθυμίας Παντίση - Καβαρδίνα.

Την αγαπημένη μας ανιψιά και ξαδέρφη Παρασκευή Παπαδάτου του Δημητρίου και της
Φωτεινής (εγγονή της Ιφιγένειας Εξαρχοπούλου - Παπαδάτου και των αείμνηστων Γεωργίου
και Μαρίας Εξαρχοπούλου και Νικολάου Παπαδάτου) που πέτυχε κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου του 2021 με μεγάλη επιτυχία στην Ιατρική Σχολή στην Αλεξανδρούπολη,
συγχαίρουμε με τις καλύτερες ευχές μας. Καλή φοίτηση, καλή διαμονή, υγεία και δύναμη στο
νέο αυτό ξεκίνημα.
Κωνσταντίνος Βασδέκης
Οικογένεια Χρήστου Τζιάσιου, Χρήστος - Μαρία
Χαρίκλεια - Χαράλαμπος - Κίμωνας

14 σελ.
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αΠο τΗν κοινωνικΗ ΖωΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

Την Τετάρτη 11 Αυγούστου στο Δημαρχείο
της Αυλώνας ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΕΤΑΣ του Λεωνίδα και της Ζανέτας παντρεύτηκε την αγαπημένη του Μέλι Τσέλα (οικονομικές
επιστήμες) του Μεμίν και της Ελίντας.
Τα δακτυλίδια αντάλλαξε η κουμπάρα Ρεζάτα Μυτράϊ και ακολούθησε παραδοσιακό
γαμήλιο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωϊνές
ώρες.
Όμως δεν τελείωσαν όλα εδώ. Την Πέμπτη
12 Αυγούστου η επιθυμία της νύφης έγινε
πραγματικότητα. Στο χωριό Μεκάτι (των πεθερικών της) στη νεόκτιστη εκκλησία του Αγίου

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Δύο αδελφές κόρες του αειμνήστου Δημητρίου (Μητρώλα) και της Ουρανίας (Ράνιας)
Κουνάβου γέννησαν την ίδια ημέρα Σάββατο 30 Οκτωβρίου.
-Η ΧΡΥΣΑΝΘΗ (Χρύσα) σύζυγος του
Ιωάννη Κοσμά γέννησε στα Γιάννενα ένα
όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι τρίτο
βλαστό της οικογένειας.
- ΣΤΕΛΛΑ σύζυγος του Θεοδώρου Πάμαληγέννησε στη Γερμανία ένα όμορφο και
χαριτωμένο αγοράκι δεύτερο βλαστό της οικογένειας.
- Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΣΧΟΥ σύζυγος του Αφαμαντίου Καπράντζιου την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 γέννησε στα Γιάννενα ένα
όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι δεύτερο
βλαστό της οικογένειας.

Δημητρίου (βαπτίστηκε χριστιανή ορθόδοξη
και η νονά της χάρισε το όνομα ΜΕΛΙΝΑ.
Ο γάμος δηλώθηκε στο Δήμο μας (Ζαγορίου)
και στα Δημοτολόγια του χωριού μας οικογενειακή μερίδα του ΜΙΧΑΛΗ.
Το ζευγάρι ζει και εργάζεται στο Βέλγιο με
προοπτική την επιστροφή στην Ελλάδα. Η νεόνυμφη και νεοφώτιστη παρακολουθεί εντατικά ελληνικά με περισσότερο τη γραφή.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στο ευτυχισμένο ζευγάρι να ζήσουν καλούς
απογόνους και στους γονείς και λοιπούς συγγενείς να τους χαίρονται.

Στις 3-5-2021, στον Ι. Ν. Αγίου
Αντωνίου στη Βέροια, ο Πασχάλης ΜΠΙΔΕΡΗΣ του Χρήστου και
της Ευδοξίας, παντρεύτηκε την
εκλεκτή της καρδιάς του Ευαγγελία
ΚΡΕΜΙΩΤΗ του
Ιωάννη και της Μαρίκας απ΄τον
Σταυρό Ημαθίας.
Το ζευγάρι δέχθηκε ευχές και
ακολούθησε γαμήλια δεξίωση σε
στενό οικογενειακό και φιλικό
κύκλο.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
- Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου
Νικολάου Πειραιά, ο ΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ και
της Στέλλας (εγγονός των αείμνηστων Βρυσοχωριτών
Στεργίου και Δέσποινας Κουλιού και Γεωργίου και Σταματίας Πασχαλιώρη) η σύζυγός του ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ κι η μεγάλη αδερφούλα Μαρία, βάπτισαν την
κορούλα τους (δεύτερο βλαστό της οικογένειας).
Η νονά χάρισε στη νεοφώτιστη το όνομα της γιαγιάς της
ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΜΙΧΑΕΛΑ
- Την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021 στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη
του Θεολόγου στον Άγιο Ιωάννη Ιωαννίνων το ζευγάρι
Παναγιώτη Δημητράκη του Δημητρίου και της Άννας και
Όλγας Κουσουρή του Χρόνη και της Ιουλίας βάπτισαν το
αγοράκι τους (πρώτο βλαστό της οικογένειας).
Ο νονός Γεώργιος Καραβασίλης χάρισε στο νεοφώτιστο
το όνομα του παππού του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

- Η ΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΑΡΗ σύζυγος του Χρήστου Κιτσαρά του αειμνήστου Αλέκου και
της Κωνσταντίνας (Ντίνας) Μπίρη την Τρίτη
21 Σεπτεμβρίου 2021 γέννησε στα Γιάννενα
ένα όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι δεύτερο βλαστό της οικογένειας.

- Το ζεύγος Σπυριδούλας Τσιομίδου (κόρη του αείμνηστου Αδαμαντίου Τσιομίδη και της Ευτέρπης) και Κωνσταντίνου Γεωργαλλά βάπτισαν στις 16 Αυγούστου 2021
τα δίδυμα αγοράκια τους στον Ι. Ν. Αρχιμανδρείου Ιωαννίνων.
Οι νονές Θεοδώρα Γκιτσιούδη - Τσιομίδη και Έλενα Γεωργαλλά - Οικονόμου τους χάρισαν τα ονόματα των παππούδων τους ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ και ΧΡΗΣΤΟΣ.
Οι γονείς, οι παππούδες και λοιποί στενοί συγγενείς εύχονται στα νεοφώτιστα υγεία και καλή τύχη στη ζωή τους.

- Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΥΛΟΥ σύζυγος του
Στεργίου Κεφάλα του Αντωνίου και της
Ασπασίας (εγγονός της αειμνήστου Χρυσούλας Τράντη Καρπούζα) γέννησε την Τετάρτη
15 Σεπτεμβρίου 2021 ένα όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι πρώτο βλαστό της οικογένειας.

- Το ζεύγος Αντωνίου Βακάρου και Νικολέτας Μπανιά στις
22 Αυγούστου 2021 βαπτίσανε στον Ι. Ναό Αγίου Τρύφωνα
Βασιλικής Ιωαννίνων το δεύτερο παιδί τους. Η νονά του κ.
Χαρίκλεια Καρακατσάνη χάρισε στο βαπτιζόμενο αγοράκι
το όνομα Βασίλειος.
Το μυστήριο τέλεσε ο π. Κωνσταντίνος βοηθούμενος από
τον Διάκονο π. Βησσαρίωνα αδελφός του Αντώνη.
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Θεματα με ενΔιαΦερον
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

Ο πρόεδρος Πρωτοδικών Ιωαννίνων κ. ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ σύζυγος της Βρυσοχωρίτισσας Βαρβάρας Νούτσου το Σεπτέμβριο μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
Για το χωριό μας ήταν τιμή και χαιρόμασταν που είχαμε κοντά μας έναν εξαίρετο
άνθρωπο, λαμπρό επιστήμονα και τακτικό επισκέπτη στο χωριό της συζύγου του
οικογενειακώς.
Οι οικογενειακές του όμως υποχρεώσεις ήταν στη Θεσσαλονίκη και ήταν απαραίτητο να είναι κοντά στην οικογένειά του.
Εκ μέρους των απανταχού Βρυσοχωριτών ευχόμαστε στον αγαπητό μας Πέτρο
ατομική και οικογενειακή ευτυχία και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΑ 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:
- Ο ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου και της Ανδρομάχης
(Μάχης) Κουνάβου (εγγονός των αειμνήστων Κωνσταντίνου και Καλλιόπης
Κουνάβου) στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- Η ΠΡΟΪΟΥ ΣΟΦΙΑ του Θεοδώρου και της Κατερίνης (εγγονή του Δημητρίου και της Σοφίας Εξάρχου στο Τμήμα Επιστημών της εκπαίδευσης
και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
- Ο ΤΖΙΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ του Χρήστου και της Μαρίας (εγγονός των αειμνήστων Κίμωνα Βασδέκη και Χαρίκλειας Εξαρχοπούλου) στο τμήμα Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- Η ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Δημητρίου και της Φωτεινής (εγγονή
του αειμνήστου Νικολάου και της Ιφιγένειας Εξαρχοπούλου) στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αλεξανδρούπολης.
- Ο ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου και της Αναστασίας Προδρομίδου (εγγονός της Χρυσούλας Κολιού - Προδρομίδου) στο Τμήμα Φυσικών σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας τους συγχαίρουν για την επιτυχία τους και τους εύχονται καλή φοίτηση.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

- Η ΟΛΓΑ ΚΟΥΣΟΥΡΗ (φιλόλογος) σύζυγος του Παναγιώτη Δημητράκη προσλήφθηκε ως μόνιμη καθηγήτρια και τοποθετήθηκε στο ΠΥΣΔΕ
Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
- Η ΚΥΡΙΑΚΗ (Κική) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (βιολόγος) (σύζυγος του Γεωργίου Τσιομίδη) προσλήφθηκε ως μόνιμη στο ΠΥΣΔΕ Νομού Πρέβεζας και
τοποθετήθηκε σε σχολείο της Πρέβεζας και Πάργας.
- Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΥΛΙΔΟΥ (φιλόλογος) σύζυγος του Ιωάννου Πουποβίνη προσλήφθηκε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ΠΥΣΔΕ Νομού Ιωαννίνων
και τοποθετήθηκε σε Λύκειο Ιωαννίνων.
- Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ (Δασκάλα) του Θωμά και της αειμνήστου Μαρίας Κασσαβέτη προσλήφθηκε αναπληρώτρια Δασκάλα στο ΠΥΣΔΕ Πρέβεζας
και τοποθετήθηκε σε σχολείο της Πάργας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς καλή διαμονή και ευδόκιμη εκπαιδευτική υπηρεσία.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ο Αντισυνταγματάρχης Πεζικού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ του Αδαμαντίου και της Σοφίας (εγγονός των αειμνήστων Γεωργίου και Μαρίας) μετατέθηκε από το τάγμα Πεζικού Φιλιατών
στο Στρατηγείο 8 Μ/Π ΤΑΞ ΥΠ Μ.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας, εύχονται στον
αγαπητό μας ΓΙΩΡΓΟ καλή διαμονή και επιτυχία στα καθήκοντά του στη νέα
Μονάδα.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

Στις ετήσιες κρίσεις των Αξιωματικών ο Λοχαγός Μηχανικού ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου και της Περσεφώνης (εγγονός των αειμνήστων Αντωνίου και Μαρίας προήχθη στο βαθμό του Ταγματάρχου και
παρέμεινε ως Υποδιοικητής στο τάγμα Μηχανικού στη Χίο.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας συγχαίρουν τον αγαπητό
μας ΑΝΤΩΝΗ του εύχονται σε ανώτερα και καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Στις 21-11-2021 ο Υπαστυνόμος Α’ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ του Αποστόλου
και της Ερμιόνης (εγγονός των αειμνήστων Χρυσοστόμου και Βασιλικής) που υπηρετεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Κιλκίς προήχθη στο Βαθμό του Αστυνόμου Β’.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας συγχαίρουν τον αγαπητό
μας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ και του εύχονται σε ανώτερα και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥ
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ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ανώνυμη

50 ευρώ

Γιάννενα

Αναστάσιος

50 ευρώ

Αθήνα

Σιγάλας Λάκης

50 ευρώ

Βέλγιο

Σιαμπίρης Ιωάν. Κων/νος

50 ευρώ

Βρυσοχώρι

Γκιτσιούδη Θεοδώρα

50 ευρώ

Βρυσοχώρι

Τσιομίδου Χρύσα

50 ευρώ

Θεσ/νίκη

Ντάφλης Γεώργιος

50 ευρώ

Κόνιτσα

Ρέμος Γεώργιος

50 ευρώ

Μοναστήρι

Πασχάλη Γιάννα

50 ευρώ

Γαλλία

Ντομινίκ Μαρία

50 ευρώ

Γαλλία

Παντίσης Γεώργιος

50 ευρώ

Αθήνα

Εξαρχοπούλου - Αρβανίτη Μαριγούλα

50 ευρώ

Παραμυθιά

Νούτσος Θεόδ. Χρήστος

50 ευρώ

Αμερική

Βασδέκης Απόστολος

50 ευρώ

Βρυσοχώρι

Θεοδωρίδου Σταματία (Νιάτα)

50 ευρώ

Θεσσαλονίκη

Πάντος Κωνσταντίνος

40 ευρώ

Καλαμπάκα

Πασχάλη Αριστέα

30 ευρώ

Θεσ/νίκη

Τσουμάνης Αστέριος

30 ευρώ

Βρυσοχώρι

Γκαράνη - Σιώκα Χαρίκλεια

30 ευρώ

Γιάννενα

Τσιομίδου Ευτέρπη

30 ευρώ

Γιάννενα

Τσιομίδου Σπυριδούλα

30 ευρώ

Γερμανία

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Αρβανίτη Ευαγγελία

30 ευρώ

Αθήνα

Αρβανίτης Νικόλαος

30 ευρώ

Αθήνα

Νούρσος Χρήστος

30 ευρώ

Αμερική

Περιοδικό “Κόνιτσα”
Περιοδικό “Εν Τσεπελόβο”
Εφημερίδα “Το Ζαγόρι μας”
Εφημερίδα “Η φωνή των Μηλιωτάδων Ζαγορίου”
“Λαϊστινά Νέα”

Μέμος Χρυσόστομος

30 ευρώ

Γιάννενα

Λένου Ιωάννα

30 ευρώ

Θεσ/νίκη

Καρατζήμος Σπυρίδων

25 ευρώ

Γιάννενα

Τσουμάνη - Παλασσοπούλου Σταματία

25 ευρώ

Θεσ/νίκη

Παλασσοπούλου Μαριάννα

25 ευρώ

Θεσ/νίκη

Καραμουσαλίδης Νικόλαος

20 ευρώ

Κιλκίς

Κολιού Δέσποινα

20 ευρώ Τρίκαλα Ημαθίας

Νούτσος Θεόδωρος

20 ευρώ

Θεσ/νίκη

Μπιζάκης Νικόλαος

20 ευρώ

Θεσ/νίκη

Καφέτσιου - Κωνσταντινίδου Βάσω

20 ευρώ

Αθήνα

Κωνσταντινίδου Κέλυ

20 ευρώ

Βέλγιο

Βλάχος Γεώργιος

20 ευρώ

Βέροια

Καβαρδίνα Ευθυμία

20 ευρώ

Θεσ/νίκη

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος

20 ευρώ

Θεσ/νίκη

Καραγιάννης Αθανάσιος

20 ευρώ

Θεσ/νίκη

Παπαποστόλου Δέσποινα

20 ευρώ

Θεσ/νίκη

Φάκας Παντελής

20 ευρώ

Κουφάλια

Αλικάκος Πέτρος

20 ευρώ

Θεσ/νίκη

Καφέτσιος Αθανάσιος

20 ευρώ

Λάρισα

Καφέτσιου Μίνα

20 ευρώ

Λάρισα

Παπανικολάου Ιφιγένεια

20 ευρώ

Ηλιοχώρι

Σουκουβέλος Γεώργιος (Δήμαρχος)

20 ευρώ

Σκαμνέλι

Κυριακούλης Δημήτριος

20 ευρώ

Αιγίνιο

Καραμουσαλίδου Παρασκευή

20 ευρώ

Σέρρες

Εξαρχιπούλου - Παπαδάτου Ιφιγένεια

20 ευρώ

Γιάννενα

Γκροϊδης Αθανάσιος

20 ευρώ

Ασπράγγελοι

Καρανάσιου Αγγελική

20 ευρώ Τρίκαλα Ημαθίας

Μιχαλήτσιου Ιωάννα

20 ευρώ

Κατερίνη

Τζίμος Παπαμηνάς

20 ευρώ

Ελεύθερο

Γρέντζιος Πούλιος

20 ευρώ

Παλαιοσέλι

Μπλήντα Βαρβάρα

20 ευρώ

Βρυσοχώρι

Παπαποστόλου Σταματία

20 ευρώ

Βέροια

Κουντρομίχος Χρήστος

20 ευρώ

Αλεξάνδρεια

Λόλα Ιωάννα

20 ευρώ Ελεούσα Ιωαννίνων

Σιάχος Αχιλλέας

10 ευρώ

Καλαμπάκα

Κάτσενου Πελαγία

10 ευρώ

Πρέβεζα

Κεφάλας Αντώνιος

10 ευρώ

Αλεξάνδρεια

Η ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ του αειμνήστου
Δημητρίου και της Ουρανίας την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021 κατόπιν εξετάσεως στον Ιατρικό
Σύλλογο του Ντύσελντορφ της Γερμανίας πήρε
και την ειδικότητα της Ακτινολογίας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν την αγαπητή μας ΣΤΕΛΛΑ και τς εύχονται καλή επιτυχία στο κοινωνικό της
λειτούργημα.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Δασολόγος Μάριος Θεόδωρος; Εξάρχου του
Αθανασίου και της Μαριάννας διορίστηκε με σύμβαση με Ι.Δ.Ο.Χ. στο Δασαρχείο Τριπόλεως. Του εχόμαστε καλή σταδιοδρομία.
Οικογένεια Αθανασίου Θ. Εξάρχου

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ανώνυμος δώρισε στο Σύλλογο για εμπλουτισμό της συλλογής παραδοσιακών στολών δύο
παραδοσιακά φορέματα και ένα συγκούνι.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου την ευχαριστεί
θερμά και της εύχονται ατομική και οικογενειακή ευτυχία.

(εφημερίδες - περιοδικά)

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Στον αγαπημένο μας ανηψιό Κίμωνα Τζιάσιο γιο του Χρήστου και της Μαρίας, εγγονός
της αειμνήστου Χαρίκλειας Εξαρχοπούλου
που πέτυχε στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα πιο θερμά μου
συγχαρητήρια. Του εύχομαι υγεία, καλή φοίτηση και καλή σταδιοδρομία στη ζωή του.
Η θεία

Ιφιγένεια Εξαρχοπούλου - Παπαδάτου

ΕΥΧΕΣ

Στην αγαπημένη μου εγγονούλα Παρασκευή
Παπαδάτου του Δημητρίου και της Φωτεινής εγγονός του αειμνήστου Νικολάου Παπαδάτου και
της Ιφιγένειας Εξαρχοπούλου - Παπαδάτου, που
πέρασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αλεξανδρούπολης και εύχομαι ολόψυχα υγεία
και καλή φοίτηση και καλή τύχη σε ότι κι αν κάνει
στη ζωή της.
Σ’ αγαπώ πολύ Τριανταφυλλάκι μου κόκκινο
Η γιαγιά
Ιφιγένεια Παπαδάτου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

• Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά
τον κ. Χαράλαμπο Τζιάσιο του Χρήστου και της
Μαρίας εγγονός των αειμνήστων Κίμωνα
Βασδέκη και Χαρίκλειας Εξαρχοπούλου, οικονομολόγο πτυχιούχο του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων που διατηρεί μαζί με το θείο του
λογιστικό γραφείο στην οδό Δωδώνης 26 στα
Γιάννενα για την εξυπηρέτηση σε ότι αφορά
λογιστικές υποθέσεις του Συλλόγου και του
εύχεται καλές δουλειές.
• Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω
τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους για
τη συμπαράσταση και τις ευχές τους στην
πρόσφατη περιπέτεια της υγείας μου.
Ευθύμιος Πουποβίνης

30 Δεκεμβρίου 2021
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Ιούλιος 2021 - Δεκέμβριος 2021

ΠροςΦορες για τις εκκΛΗςιες
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
- Η οικογ. Ευθυμίας Παντίση - Καβαρδίνα
(Θεσ/νίκη) προσέφερε εκατό (100 ευρώ) στη
μνήμη του συζύγου πατέρα και παππού Χρήστου
Καβαρδίνα.
- Η οικογ. Τσιομίδη Αναστασίου και Θεοδώρας
Γκιτσιούδη (Βρυσοχώρι) προσέφερε εκατό (100
ευρώ) στη μνήμη του πατέρα και παππού Αδαμαντίου Τσιομίδη και προσφιλών προσώπων.
- Η οικογ. Ουρανίας (Ράνιας) Κουνάβου (Γερμανία και Γιάννενα) προσέφερε εκατό (100 ευρώ)
στη μνήμη του συζύγου, πατέρα και παππού Δημητρίου Αθ. Κουνάβου και προσφιλών προσώπων.
- Η οικογ. Αγγελικής Τσουμάνη - Καρανάσιου
(Τρίκαλα Ημαθίας) προσέφερε εκατό (100 ευρώ)
στη μνήμη προσφιλών προσώπων.

- Η οικογ. Χαρίκλειας Παντίση - Καραγιάννη και
Ευγενίας και Κωνσταντίνου Ιωαννίδη (Θεσ/νίκη)
προσέφερε εξήντα (60 ευρώ) στη μνήμη των
θείων και γαμβρών Γεωργίου Πασχάλη και Χρήστου Καβαρδίνα.
- Η οικογ. Αλικάκου Πέτρου και Βαρβάρας Νούτσου (Θεσ/νίκη) προσέφερε πενήντα (50 ευρώ)
στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
- Η οικογ. Γεωργίου βλάχου και Δέσποινας
Βάϊου Νούτσου (Βέροια) προσέφερε πενήντα (50
ευρώ) στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
- Ο μαθητής Ευθύμιος Ιωάν. Πουποβίνης (Γιάννενα) προσέφερε είκοσι (20 ευρώ) στη μνήμη του
ευεργέτη Χρήστου Αθανασιάδη.

Δωρεές για τον Άγιο Χαράλαμπο
1) Σταματία Θεοδωρίδη (Βέροια) 150 ευρώ εις μνήμη
Νικολάου Θεοδωρίδη.
2) Γεώργιος Κ. Βακάρος (Ιωάννινα) 20 ευρώ εις
μνήμη Γεωργίου Σιαπάτη.
3) Χρήστος Νούτσος (USA) 100 ευρώ στη μνήμη
των παππούδων του.
4) Οι οικογένειες Μαριάννας Παλασσοπούλου και
Ματούλας Παλασσοπούλου (Θεσ/νίκη) προσέφεραν 200,00 ευρώ στη μνήμη του Θεολόγου Ευθυμιάδη.
5) Η κα Αικατερίνη Σιγάλα (Βέλγιο) προσέφερε

100,00 ευρώ εις μνήμην προσφιλικών προσώπων.
6) Η οικογένεια Ορέστη και Μαρίας Τζούμα (Ιωάννινα) προσέφεραν 150,00 ευρώ εις μνήμη Δημητρίου Τσιομίδη.
7) Ο κος Κων/νος Ρέμος προσέφερε 150,00 ευρώ
εις μνήμη των γονέων του
8) Ο κος Νικόλαος Μπιζάκης (Θεσ/νίκη) προσέφερε 300,00 ευρώ εις μνήμη του πατρός του Μιχαήλ
και του αδελφού του Γεωργίου
9) Από ανώνυμον (2.000) δύο χιλιάδες ευρώ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου
προσέφεραν:
- Η οικογ. Κουνάβου Ουρανίας (Ράνια) Γερμανία και
Γιάννενα εκατό (100) ευρώ στη μνήμη του συζύγου,
πατέρα και παππού Δημητρίου Αθαν. Κουνάβου.
- Η οικ. Πασχαλιώρη Κωνσταντίνου (Αλεξάνδρεια)
εκατό (100) ευρώ στη μνήμη των γονέων και λοιπών
συγγενών.
- Η κ. Τσιομίδου - Παπαθεμιστοκλέους Χρύσα
(Θεσ/νίκη) πενήνταν (50) ευρώ στη μνήμη του θείου
Γεωργίου Χρ. Πασχάλη.
- Η κ. Παπακυρίδου - Φάκα Ρούλα (Κουφάλια) πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του πατέρα της Παπακυρίδη Χρήστου.
- Η οικογ. Κοτανίδου - Μπιζάκη Βαρβάρα (Ρούλα)
(Θεσ/νίκη) πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του συζύγου και πατέρα Γεωργίου Μπιζάκη.
- Η οικογ. Σιμόπουλου Γρηγορίου και Θεοδωρακοπούλου Στεφανίας πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη των
γονέων και παππούδων Θωμά Θεοδωρακόπουλο και
Γιαννούλας Παντίση - Θεοδωρακοπούλου.
- Η οικογ. Αλικάκου Πέτρου και Νούτσου Βαρβάρας
(Θεσ/νίκη) πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη των παππούδων των οικογενειών Αλικάκου, Νούτσου και
Εξάρχου.
- Η οικογ. Τσουμάνη Αστερίου και Γεωργίου Τσουμάνη (Γιάννενα) πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του
αδελφού και θείου Δημητρίου Τσουμάνη.
- Η κ. Τσιομίδου Σπυριδούλα (Γερμανία) τριάντα

(30) ευρώ.
- Η κ. Τσιομίδου Ευτέρπη (Γιάννενα) είκοσι (20)
ευρώ.
30 Δεκεμβρίου 2021
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για άλλες Εκκλησίες
1) Η κα Βαρβάρα Μπλήντα για
τον Άγιο Δημήτριο 30,00 ευρώ
στη μνήμη του συζύγου της Ζήση
Μπλήντα.
2) Η κα Σουλτάνα Καραγιαννοπούλου (Καρδίτσα) προσέφερε
για την Αγία Παρασκευή 50,00
ευρώ εις μνήμη Παναγιώτη και

Θωμά Σιαμπίρη.
3) Η κα Σπυριδούλα Τσιομίδη
(Γερμανία) προσέφερε 200 ευρώ
για την Κάτω Παναγιά στην
μνήμη του πατέρα της Αδαμαντίου και των παππούδων της.
4) Η κα Ευτέρπη Τσιομίδη
(Ιωάννινα) προσέφερε 150 ευρώ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

για την Κάτω Παναγιά στην
μνήμη των γονιών της και του
αδελφού της.
5) Η κα Ρούλα Σιώκα - Δογορίτη (Ιωάννινα) προσέφερε 100
ευρώ για την Κάτω Παναγιά στην
μνήμη του πατέρα της Γεωργίου
Σιώκα.

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:

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 Ζαγοριου τ.κ. 44010 τηλ. 2653022720 κιν. 6974061008 και 6945436304
και η ταμίας του Συλλόγου ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΜΠΟΗΥΛΙΑΝΟΥΔΗ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (Θωμά Κούργια 2 Ελεούσα
τ.κ. 45500 Ιωάννινα ) Τηλ. 2651062620 κιν. 6947042559.
Συνδρομές, προσφορές και δωρεές που αποστέλλονται με ταχυδρομικέ επιταγές να εκδίδονται στο ΟΝΟΜΑ του
ΤΑΜΙΑ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του Συλλόγου, και όχι στο Σύλλογο, Εφημερδία και Εκκλησία, διότι η
εξαργύρωση 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

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

m.poupovini@gmail.com

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

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

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 ΔΡΟΜΠΟΛΙΑΝΟΥΔΗΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
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 €

ΜΗπΩς ξΕχαςα να ΤΗν πλΗΡΩςΩ

