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Στο τέλος περίπου του 19ου αιώνα, ο
συνταξιούχος δάσκαλος Χρήστος Τριαν-
ταφυλλίδης, έδωσε στην μικρή πλατεία
την ελληνική ονομασία ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ.

Χορού + στάση, χοροστάσι και χρου-
στάσι στην καθημερινότητα, ενώ ως τότε
ήταν γνωστή η πλατεία με το τοπωνύμιο
«λα μουάρα αλ Παπακώστα» στο μύλο
του Παπακώστα, από τον νερόμυλο της
οικογένειας που ήταν εκεί κοντά.

Χοροστάσι ονομάστηκε, γιατί γινόταν
εκεί το γλέντι στο πανηγύρι της Αγίας
Παρασκευής, στη γιορτή της μετοικεσίας
και όλα τα γαμήλια γλέντια.

Μάλιστα η καλύτερη ευχή στο χωριό
μας προς τους νέους ήταν να χορέψουν
ως γαμπροί και νύφες στο χοροστάσι και
στους γονείς να αξιωθούν να γίνουν πε-
θεροί εκεί.

Η πλατεία 200 τ.μ. περίπου, βρίσκεται
στους πρόποδες του λόφου της Τσιέλας
και στην αριστερή όχθη του μικρού πο-
ταμού που διασχίζει το χωριό μας.

Στο κέντρο της πλατείας υπάρχει και
σήμερα ακόμη μία μεγάλη μουριά. Τη
φύτεψε ο Τάσης Σιαμπίρης το 1904.

Στη νοτιοδυτική πλευρά, μέσα από τα
έγκατα της Τσιέλας, ανάβλυζε παλαι-
ότερα πλούσια πηγή νερού. Ο χώρος
διαμορφώθηκε κατάλληλα. Κτίστηκε,

σχηματίστηκε μία μικρή δεξαμενή και το
νερό βρίσκει διέξοδο σήμερα σε τρεις
μεταλλικούς σωλήνες, που ρέουν συνέ-
χεια. Το νερό είναι άφθονο, κρυστάλλινο,
παγωμένο και με σταθερή θερμοκρασία
όλες τις εποχές του χρόνου.

Περίφημες οι τρεις βρύσες και με το
ωραίο πέτρινο στέγαστρο αποτελούν
στολίδι της πλατείας και ξεδιψά σαν για
αιώνες τους κατοίκους του χωριού ως
το 1960 περίπου, που έγινε το υδραγω-
γείο.

Αριστερά από τις βρύσες και με μια
μικρή υψομετρική διαφορά από την
πλατεία είναι ένας άλλος χώρος 40 τ.μ.
περίπου δωρεά της οικογένειας του
Κώστα Φουλίνα στους κατοίκους του
χωριού. Στο κέντρο αυτού του χώρου
πάλι ο Τάσης Σιαμπίρης φύτεψε μία φλα-
μουριά το 1911. Υπάρχει ακόμη και μο-
σχοβολάει ο τόπος, όταν ανθίζει.

Το 1964 με πρόεδρο της κοινότητας
τον αείμνηστο Γεώργιο Νότη, κτίστηκε ο
τοίχος προς το βορινό μέρος της πλα-
τείας. Κτίστηκαν τα πεζούλια, τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν ως καθίσματα, ενι-
σχύθηκαν τα ποδαρικά της γέφυρας και
αντικαταστάθηκε η ξύλινη γέφυρα με
τσιμεντένια.

Ήταν σπουδαία αυτά τα έργα, γιατί

βοήθησαν τη διέλευση αυτοκινήτων και
έτσι εξυπηρετήθηκαν οι οικογένειες του
πέρα Μαχαλά.

Το 1997 με πρόεδρο τον κ. Δημήτριο
Μπάρκα η πλατεία στρώθηκε με μαύρη
πλάκα, ενώ αργότερα με πρόεδρο του
τοπικού συμβουλίου τον κ. Απόστολο
Σιαμπίρη ηλεκτροφωτίστηκε.

Με όλα αυτά τα έργα ανάπλασης η
πλατεία απόκτησε παραδοσιακό χρώμα
και αναβαθμίστηκε αισθητικά η όψη του
χώρου.

Το χοροστάσι παλαιότερα παρου-
σίαζε ζωηρή κίνηση.

Άτομα πηγαινοέρχονταν καθημερινά
να πάρουν νερό για τις ανάγκες των οι-
κογενειών τους.

Τα χαράματα των ημερών του καλο-
καιριού στο χοροστάσι συγκεντρώνον-
ταν πολλοί κάτοικοι, για να λιχνίσουν το
σιτάρι ή και τη φακή, που τότε καλλιερ-
γούσαν.

Στην πλατεία συγκεντρώνονταν τα
πρωινά οι έφηβοι του χωριού και έπαιρ-
ναν τα πρώτα μαθήματα στην ξερή, την
πρέφα και τη δηλωτή, ενώ μικρότερα
παιδιά εξασκούνταν με τα λάστιχά τους
στο σημάδι.

Τα ζεστά μεσημέρια του καλοκαιριού
άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας απολάμ-

βαναν τη δροσιά κάτω από τη φλαμου-
ριά, συζητούσαν τα προβλήματα, αντάλ-
λασσαν απόψεις και έβρισκαν λύσεις.

Καλό θα ήταν και σε αυτόν τον χώρο
να γίνουν μερικά έργα. Να καθαριστεί
από την άγρια βλάστηση, να πλακοστρω-
θεί και να γίνουν τα ξύλινα καθίσματα.
Ίσως κάποιος να καθίσει ξανά, να ξεκου-
ραστεί και να απολαύσει τη μοναδικό-
τητα του τοπίου.

Ακόμη, στο χοροστάσι κατέληγε η
θρησκευτική πομπή την ημέρα των Θε-
οφανείων και εκεί στις τρεις βρύσες γι-
νόταν ο αγιασμός των υδάτων.

Μετά το 1970 περίπου όλες οι εκδη-
λώσεις γίνονται στην κεντρική πλατεία,
στο Μεσοχώρι και η ωραία, ήσυχη και
ρομαντική πλατεία του χοιροστασίου δεν
παρουσιάζει καμία κίνηση. Απλά είναι
πέρασμα,

Όμως το χοροστάσι είναι σημείο ανα-
φοράς, ξυπνάει μνήμες για κάθε κοινω-
νική, πολιτιστική και θρησκευτική
εκδήλωση και ο χώρος εκφράζει τις εμ-
πειρίες, τις αναμνήσεις και τα βιώματα
κάθε Βρυσοχωρίτη κάποιας ηλικίας.

Για τη Συντακτική Επιτροπή

Ευτυχία Οικονόμου – Γεωργοπούλου

Η πλατεία στο χοροστάσι

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡοΜοΥ
«Αγάπη για τη φύση»

Η ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συνέχεια στη σελ. 12Συνέχεια στη σελ. 13

Για τρίτη χρονιά ο Σύλλογος του χω-
ριού μας διοργάνωσε την Κυριακή 14
Αυγούστου 2022 τον αγώνα δρόμου με
τίτλο «Αγάπη για τη φύση» (συμβολικός
τίτλος) καθόσων το χωριό μας είναι
πράγματι προικισμένο με όλα τα ωραία
στοιχεία της φύσης.

Στις 19.00 ώρα μικροί εθελοντές έως
14ρων ετών συγκεντρώθηκαν στην το-
ποθεσία «ΚΟΑΣΤΑ) για την εκκίνηση
ενώ γονείς – παππούδες – αδέλφια –
φίλοι περίμεναν τον τερματισμό στον
Πλάτανο. Ζητωκραυγές και χειροκροτή-
ματα υποδέχθηκαν τους συμμετέχοντες.

Ακολούθησε απονομή μεταλλίων,
αναμνηστικών διπλωμάτων σοκολάτες
και χυμοί.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου συνεχάρη
τους μικρούς αθλητές και με λίγα λόγια
τους παρότρυνε να αγαπήσουν αυτό το

Το χοΡΕΥΤΙκο ΤοΥ ΜοΣ

ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 μια
πολύ καλή φθινοπωρινή μέρα στις
08:00 η ώρα συγκεντρωθήκαμε στο
ΑΛΣΟΣ στα Γιάννενα για την εκδρομή
που είχε προγραμματίσει ο Σύλλογος
του χωριού μετά από δύο χρόνια παν-
δημίας για τη Λευκάδα.

Χωριανοί και λίγοι φίλοι ανεβήκαμε
στο λεωφορείο του κ. ΚΩΣΤΑ ΖΙΑΒΡΑ
και εμείς τα πένα (5) παιδιά (Ευθύμης
και Θεοπίστη Πουποβίνη, Ζήσης Μι-
σαηλίδης, Ευτέρπη Τσιομίδη και
Αριάδνη Μπίρη) καθίσαμε στα τελευταία
καθίσματα για να το διασκεδάσουμε κα-
λύτερα. Περίπου στις 10:00 κάναμε την
πρώτη στάση για καφέ, λίγο πρωινό και
λίγο ξεκούραση στο Άκτιο. Έπειτα συνε-
χίσαμε για τη Λευκάδα περάσαμε από
το υπαθαλάσσιο τούνελ που ήταν απί-
στευτο. 
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Γράφει   η   ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕς ΤΟΥ χΩΡΙΟΥ ΜΑς
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΠΑΘΟΔΩΡΟΥ

Το σπίτι της οικογένειας ΠΑΠΑ-
ΘΟΔΩΡΟΥ ήταν σχεδόν απέναντι και
Νότια από το σπίτι της κ. Δέσποινας
Γκαράνη και κάηκε από τους Γερμα-
νούς το 1944.

Το οικόπεδο ανήκει σήμερα στην
κ. Μαριάνθη Κυράτση Ζαμπάκου από
κληρονομιά.

Γενάρχης της οικογένειας ήταν ο
ΜΗΤΡΟΣ ΠΑΠΑ ΘΟΔΩΡΟΣ. Δεν είναι
γνωστό το όνομα της γυναίκας του.
Γνωστό είναι ότι είχε δύο παιδιά: Τον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ και τον ΝΙΚΟ
Ο Απόστολος ήταν παπάς και λει-

τουργούσε στον Άγιο Δημήτριο του
χωριού μας. Παντρεύτηκε τη Χάϊδω
Απ. Καπράντζιου και απόκτησαν τρία
παιδιά. Τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ που ήταν σύζυ-
γος του Μήτσιου Βενέτη. 

Πέθανε το 1962 χωρίς να αφήσει
απογόνους. 

Τον ΜΗΤΡΟ που πέθανε μικρός
και τη ΜΑΡΙΑ σύζυγο του Χρήστου
Μπιδέρη. Η Μαρία γνωστή στο χωριό

με το όνομα Ίτω πέθανε το 1962 και οι
απόγονοί της γράφηκαν στην οικογέ-
νεια Μπιδέρη στο 99 φύλλο της εφη-
μερίδας μας.

Ο Νίκος παντρεύτηκε τη Δέσποινα
Διαμάντη και απόκτησαν τρία παιδιά.
Τον ΜΗΤΡΟ που παντρεύτηκε στη
Λάϊστα τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ, σύζυγο του Δη-
μήτρη Παπαγεωργίου και οι απόγονοι
γράφηκαν στην εφ. 63 του 2008 και τη
ΜΑΡΙΑ.

Η Μαρία παντρεύτηκε τον Νίκο

Τζινέλη από το Ελεύθερο Κόνιτσας.
Απόκτησαν έξι παιδιά. Τον Στέργιο,
τον Σωτήρη, τη Δέσποινα, την Ευδο-
κία, τον Μήτρο και τον Μανώλη.

Τις πληροφορίες για την οικογέ-
νεια Παπαθόδωρου μου έδωσε η κ.
Μαριάνθη Κυράτση Ζαμπάκου της
οποίας η γιαγιά από τη μητέρα της, η
Μαρία Μπιδέρη, ήταν το γένος Παπα-
θόδωρου. 

Την ευχαριστώ.

Οικογένεια ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΑΜΠΙΚΗ
Υπάρχει η παράδοση πως ο πα-

τέρας του Παναγιώτη Μπαμπίκη
ήρθε στο Βρυσοχώρι από το Περι-
βόλι Γρεβενών. Παντρεύτηκε Βρυ-
σοχωρίτισσα και στο χωριό μας
δημιούργησε την οικογένειά του. Το
όνομα της γυναίκας του δεν είναι
γνωστό.

Απόκτησαν δύο παιδιά τον ΠΑΝ-
ΤΑΖΗ και τη ΧΡΥΣΩ. Ο Πανταζής
(Πάντας) είναι γραμμένος στο Μη-
τρώο της Κοινότητας Λεσινίτσας
(Βρυσοχωρίου) με έτος γέννησης το
1848. Πέθανε το 1923 ή το 1925.

Παντρεύτηκε γυναίκα από την
οικογένεια Βασδέκη, αλλά δεν είναι

γνωστό το όνομά της.
Απόκτησαν τρία κορίτσια: τη ΒΑ-

ΣΙΛΙΚΗ, τη ΧΡΥΣΩ και τη ΧΑΪΔΩ.
Η αδερφή του Πανταζή η ΧΡΥΣΩ

παντρεύτηκε τον ΜΙΧΑΛΗ ΜΠΙ-
ΔΕΡΗ και τα παιδιά της ήταν ο ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΣ που σκοτώθηκε από
ατύχημα πολύ νέος, ο ΑΝΤΩΝΗΣ
γενάρχης μιας μεγάλης οικογένειας
και η ΣΤΑΜΑΤΙΑ πρώτη σύζυγος
του Δημήτρη Παπαγεωργίου που
πέθανε νέα, λίγες μέρες μετά το
γάμο της.

Το σπίτι της οικογένειας Μπαμ-
πίκη ήταν στο κέντρο του χωριού
και είναι γνωστό και σήμερα ακόμη

ως οικόπεδο Μπαμπίκη.
Ήταν κτισμένο κάτω από το σπίτι

των κληρονόμων του Κώστα Μπι-
δέρη. Πέτρινο, μεγάλο με δυτικό
προσανατολισμό και μία μεγάλη
στεγασμένη βεράντα (Πατίκου) σε
όλο το μήκος του σπιτιού, με θέα
όλη την οροσειρά της Τύμφης. Κα-
τέρρευσε στο τέλος της δεκαετίας
του 1940.

Το οικόπεδο αρκετά μεγάλο φτά-
νει δυτικά ως το λάκο, όπου και συ-
νορεύει με το οικόπεδο του σπιτιού
μου.

Στη μέση του οικοπέδου ήταν το
αλώνι του σπιτιού. Διακρίνεται πολύ

καλά, αν καθαριστεί από τη βλά-
στηση και στην άκρη προς το λάκο
ήταν η αχυρώνα. Πέτρινη. Στάβλος
στο ισόγειο και αχυρώνα στον
όροφο.

Ήταν καλός νοικοκύρης ο Πάν-
τας, όπως τον έλεγαν στο χωριό
μας. Σιδεράς το επάγγελμα, είχε το
εργαστήριο στην άκρη του σπιτιού
του. Πολλές φορές ταξίδευε και
στην Ανατολική Θράκη. Γι’ αυτό
όταν ερχόταν στο χωριό φορούσε
τις βράκες εκείνης της περιοχής και
ξεχώριζε από τους άλλους κατά κά-
ποιον τρόπο.Το γενεαλογικό του
δέντρο σχηματίζεται ως εξής:

ΒΑΣΙΛΙκΗ 
κώστας Πέτσιος

χΑΪΔΩ
χρήστος οικονόμου

ΔΕΣΠοΙΝΑ
Αντώνης Νούτσος

ΜΑΙΡΗ
Δημ. Ζορζομίκος

ΑΠοΣΤοΛοΣ
χρύσω Φουλίνα

ΠΑΝΤΑΖΗΣ(1848-1923 ή 25)
... Βασδέκη

χΡΥΣΩ
Μιχάλης Μπιδέρης

χΑΪΔΩ
Γιώργος Τράμμας

ΜΑΡΙΑ
Στέργιος κουλιός

ΓΙΑΝΝΗΣ
Βούλα Στογιαννάρη

ΑΝΤΩΝΗΣ
χάϊδω Βράνα

χΡΥΣΩ
Νίκος Ιατρού

ΑΙκΑΤΕΡΙΝΗ
κώστας καλότσης

ΑΘΑΝΑΣΙοΣ
Σούλα Πασχαλιώρη

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Δημ. Παπαγεωργίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΜΠΙκΗΣ



Με θρησκευτική ευλάβεια
τελέστηκαν και φέτος την Κυ-
ριακή 7 Αυγούστου και την Τρίτη
8 Νοεμβρίου 2022 τα καθιερω-
μένα μνημόσυνα υπέρ αναπαύ-
σεως των ψυχών του ευεργέτη
μας και των γονέων του αντί-
στοιχα.

Την 8η Νοεμβρίου κάθε
χρόνο ανεξαρτήτως ημέρας τε-
λούμε το μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως των γονέων του και
λοιπών συγγενών (είναι η μόνη
επιθυμία του ευεργέτη, ημέρα
θανάτου της μητέρας του). Για
τον εαυτό του ο ευεργέτης δεν
ζητάει τίποτε. Έτσι η τότε κοινό-
τητα καθιέρωσε το πρώτο

10ήμερο του Αυγούστου να τε-
λείται μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής του και με
σκοπό να παρευρίσκονται πε-
ρισσότεροι παλαιοί και νέοι υπό-
τροφοι να τιμήσουν τη μνήμη
του.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ: Αν και καλο-
καίρι και πάντα Κυριακή κάθε
χρόνο όλο και λιγότερα τιμούμε
τη μνήμη του ειδικά οι νέοι του
χωριού.

ΠΡΕΠΕΙ: Γονείς και παππού-
δες να προβληματιστούμε και να
μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά
μας την αγάπη που είχε ο ΕΥΕΡ-
ΓΕΤΗΣ για το χωριό και τις
σπουδές της νεολαίας. Ας πρά-
ξουμε λοιπόν το καθήκον μας να
γνωρίζουμε ποιος ήταν ο ευερ-
γέτης; Τι σκοπό είχε με τη δια-
θήκη του; Και όχι άλλες

σκέψεις... Σεμνές και οι δύο τε-
λετές με τα καθιερωμένα κό-
λυβα, αρτίδια, κονιάκ κλπ στο
καφενείο και την κατάθεση στε-
φάνων στην προτομή του ευερ-
γέτη. Τη μνήμη του ευεργέτη και
των γονέων του τίμησαν με την
παρουσία τους ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γε-
ώργιος Τσουμάνης με τη σύζυγό
του, ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος
Σουκουβέλος, ο Αντιδήμαρχος
κ. Ανδρέας Γκροϊδης, η μηχανι-
κός του Δήμου μας κ. Δήμητρα
Κουσουρή, ο Γεν. Γραμματέας
του Δήμου Κ. Μπαμπασίκας
Κων/νος (ενημέρωσε σχετικά
τους παρευρισκομένους για το
Κληροδότημα) και η μηχανικός
και συγχωριανή μας κ. Δέσποινα
Κων/νου Σιαμπίρη.
Ας είναι αιωνία η μνήμη τους.
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ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ςΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : κΩΝΣΤΑΝΤΙΝοΥ ΣΙΑΜΠΙΡΗ και ΕΥΘΥΜΙοΥ ΠοΥΠοΒΙΝΗ

Ακολουθούν Νομοθετικά διατάγματα

Α’ ΥΠΕΒΛΗΘΗΝ ΤΗΝ 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝ-
ΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓ-

ΚΡΙΣΗ
Β’ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛ. 71335/1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αριθ.Αποφ. 85/2022
Από το Πρακτικό 8/2021 της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνε-
δρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ζαγορίου
θέμα 1° ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση απολο-
γισμού 2021 για το Κληροδότημα «Χ. Αθανα-
σιάδη» στην Τ.Κ. Βρυσοχωρίου»
Στους Ασπραγγέλους και στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 07 Απριλίου,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε τα-
κτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Ζα-
γορίου, ύστερα από την 2050/01-04-2022
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νό-
μιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή
σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη: 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του
Δήμου Μπιζμπέλη Αγνή.
Παρών στην συνεδρίαση και ο κ. Μπαμπασί-
κας Κων/νος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου.
Συζήτηση επί του 1ου θέματος ημερήσιας διά-
ταξης Εισηγούμαστε   τον απολογισμό του κλη-
ροδοτήματος «Χ.Αθανασιάδη» της Τ.Κ.
Βρυσοχωρίου για το οικονομικό έτος 2021 ως
ακολούθως: Οικονομικό έτος 2021
1. Έσοδα: 22.864,45€
2. Ταμιακό υπόλοιπο 31/12/2020: 24.416,42€
Σύνολο εσόδων: 47.280,87€
3. Έξοδα: 31.797,81 €
4. Ταμιακό Υπόλοιπο 31/12/2021: 15.483,06€
Επισυνάπτεται ο πίνακας εσόδων και δαπανών
2021. Παρακαλούμε για την έγκριση του απο-
λογισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον ει-
σηγητή και έλαβε υπόψη της την εισήγηση του,
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει   τον   απολογισμό   του   κληροδοτή-
ματος   «Χ.Αθανασιάδη»   της   Τ.Κ. Βρυσοχω-
ρίου για το οικονομικό έτος 2021 ως
ακολούθως: Οικονομικό έτος 2021
1. Έσοδα: 22.864,45€
2. Ταμιακό υπόλοιπο 31/12/2020: 24.416,42€
Σύνολο εσόδων: 47.280,87€
3. Έξοδα: 31.797,81 €
4. Ταμιακό Υπόλοιπο 31/12/2021: 15.483,06
ευρώ.
Επισυνάπτεται ο πίνακας εσόδων και δαπανών
2021 ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσης απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξονα αριθμό 85/2022.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
- Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσο-
χωρίου
- Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού -
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου και
- Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας Αγίου
Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα
17:00 τους απανταχού Βρυσοχωρίτες στα Γρα-
φεία του Συλλόγου Σαμουήλ και Πινδάρου
γωνία στα Ιωάννινα.
Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη για να
συζητηθούν όλα τα θέματα που αφορούν το
χωριό μας και να λυθούν ορισμένες παρεξηγή-
σεις.
Υ.Γ. Καλά είναι να είναι παρών και η σπου-
δάζουσα νεολαία.

ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
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οΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥο (42) ΠΙΤΕΣ ΤΗΣ
30ΗΣ ΓΙοΡΤΗΣ ΖΑΓοΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ

Μετά από δύο χρόνια λόγω πανδημίας covid-19 πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Αυγούστου 2022
η προγραμματισμένη από το Δ.Σ. του Συλλόγου η “Γιορτή Ζαγορίσιας Πίτας”.
Παραθέτουμε τα ονόματα των κυριών και δεσποινίδων που προσέφεραν τις πίτες με τη σειρά που
παραδόθηκαν στην επιτροπή παραλαβής:
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου                                                                   Βρυσοχώρι
Αλκμήνη Βακάρου                                                                                                    Βρυσοχώρι
Κωνσταντίνα Σιαμπίρη                                                                                                      Αθήνα
Ζανέτα Κορέτα                                                                                                           Βρυσοχώρι
Στέλλα Οικονόμου - Τάτση                                                                                       Βρυσοχώρι
Ελισσάβετ Μισαηλίδη                                                                                               Βρυσοχώρι
Δέσποινα Κουνάβου - Σταλίκα                                                                               Βρυσοχώρι
Αθανασία Τσιομίδου                                                                                                 Βρυσοχώρι
Αικατερίνη Σταμάτη - Σιγάλα                                                                                    Βρυξέλλες
Περσεφόνη Καραγιαννοπούλου                                                                                 Ιωάννινα
Ευανθία Καραγιαννοπούλου                                                                                   Βρυσοχώρι
Μαρία Τσουμάνη                                                                                                       Βρυσοχώρι
Σταυρούλα (Ρούλα) Βασιλείου - Τσιομίδου                                                          Βρυσοχώρι
Μάγδα Μυλωνά - Δημητράκη                                                                                Βρυσοχώρι
Χριστίνα Πάσχου - Καπράντζιου                                                                             Βρυσοχώρι
Ματούλα Καπράντζιου                                                                                             Βρυσοχώρι
Καλλιόπη Στυλίδου - Πουποβίνη                                                                           Βρυσοχώρι
Χαϊδούλα Πουποβίνη                                                                                               Βρυσοχώρι
Βασιλική Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπούλου                                               Βρυσοχώρι
Λίτσα Ταξιάρχη                                                                                                             Λιτόχωρο
Δέσποινα Κολιού                                                                                             Τρίκαλα Ημαθίας
Σταματία Βακάρου - Μάντζιου                                                                                     Γιάννενα
Αριστούλα Βακάρου                                                                                                      Γιάννενα
Άννα Κυνίρη - Δημητράκη                                                                                      Βρυσοχώρι
Αφροδίτη Ζηκοπούλου - Σιαμπίρη                                                                        Βρυσοχώρι
Νότη Σουλτάνα                                                                                                          Βρυσοχώρι
Ελισσάβετ Σιαμπίρη                                                                                                  Βρυσοχώρι
Αλίκη Πασχάλη - Σιαμπίρη                                                                                      Βρυσοχώρι
Σταματία Ευάγ. Σιαμπίρη                                                                                         Βρυσοχώρι
Σούλα Πίτσα                                                                                                                    Ιωάννινα
Φράνσις Γεω. Γκαράνα                                                                                                     Αθήνα
Μαριάνα Τσιομίδου - Χαντόλιου                                                                             Βρυσοχώρι
Χρύσα Τσιομίδου - Παπαθεμιστοκλέους                                                                 Θεσ/νίκης
Χρύσα Πρόϊου                                                                                                         Αλεξάνδρεια
Βάσω Μπρουσκέλη                                                                                               Αλεξάνδρεια
Ευαγγελία Στεφανίδου - Βασδέκη                                                                                   Κιλκίς
Αικατερίνη Μπάρκα                                                                                                  Βρυσοχώρι
Δέσποινα Μπάρκα                                                                                                    Βρυχοχώρι
Ευαγγελία Γούρη                                                                                        Ελεύθερο Κονίτσης
Κέλλυ Καφέτσιου                                                                                                          Ηλιοχώρι
Κέλλυ Κωνσταντινίδου                                                                                                Ηλιοχώρι
Νικολέτα Μπαντά - Βακάρου                                                                                       Γιάννενα
Το Δ.Σ. του Συλλόγου τις ευχαριστεί θερμά διότι με την προσφορά τους στηρίζεται η επιτυχία της
Γιορτής.
Υ.Γ. Φέτος ήταν οι λιγότερες πίτες από κάθε άλλη χρονιά λόγω επιφυλακτικότητας του covid-19.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΠο Το ΣΥΛΛοΓο
Ο Μορφωτικός και Ορειβατικός Σύλλογος (Μ.Ο.Σ.) του χωριού μας

όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 ημέρα πανη-
γύρεως του χωριού και γιορτής του Συλλόγου βράβευσε τους επιτυχόντες
στις πανελλήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ της χώρας, τους ακόλουθους μαθητές
που έχουν καταγωγή από το Βρυσοχώρι.

Δεν βραβεύτηκαν καθ’ όσον δεν έγιναν τα πανηγύρια λόγω κορωνοϊού
το 2019.

- ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΚΑΡΟ του Γεωργίου και της Μαριάννας για την επιτυχία
του στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας Ε.Κ.Π.Α. Ψαχνά Ευ-
βοιας .

- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑ της Ελένης Λαστιώτη - Κασσαβέτη για
την επιτυχία του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νομικό τμήμα.

- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΙΖΑΚΗ του Νικολάου και της Στέλλας στη Σχολή
Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2020
- ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ του Ιωάννου και της Νίκης Ρήμα για την

επιτυχία της στο Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Φυσικοθεραπείας
- ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΛΙΚΑ του Βασιλείου και της Δέσποινας Κουνάβου

για την επιτυχία της στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τμήμα
Μηχανικών Χωροταξίας.

- ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΙΡΗ του Δημητρίου και της Κατερίνας για την επιτυχία
του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών
Σπουδών

- ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΠΟΝΗ του Ευαγγέλου και της Σταματίας Καπράντζιου
για την επιτυχία της στο Πολυτεχνείο Ιωαννίνων τμήμα Επιστήμης Υλικών

- ΘΩΜΑ ΣΑΒΒΙΔΗ του Κυριάκου και της Δέσποινας Σιαμπίρη για την
επιτυχία του στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης.

2021
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΟΥΓΙΑ του Αθανασίου και της Ανδρομάχης (Μάχης)

Κουνάβου για την επιτυχία του στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.

- ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΪΟΥ του Θεοδώρου και της Κατερίνας για την επιτυχία της
στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πα-
νεπιστημίου Πατρών.

- ΚΙΜΩΝΑ ΤΖΙΑΣΙΟ του Χρήστου και της Μαρίας Βασδέκη για την επι-
τυχία του στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληρο-
φορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ του Δημητρίου και της Φωτεινής για την
επιτυχία της στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αλεξανδρούπολης

- ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΒΑΡΣΑΜΗ του Νικολάου και της Αναστασίας Προδρομίδου
για την επιτυχία τους στο Τμήμα Φυσικών σπουδών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.

- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΜΑΝΤΕΛΛΟ του Δημητρίου και της Χαρίκλειας Ρέμμου
για την επιτυχία του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών και Τεχνολο-
γίαςΥπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ΓΕΝΙκΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤοΥ ΣΥΛΛοΓοΥ
ΑΠΟ ΤΙς ΔΡΑςΤΗΡΙΟΤΗΤΕς ΤΟΥ ςΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΘΥΜΙοΥ ΠοΥΠοΒΙΝΗ

Την Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022 και ώρα
19.00 στα Γραφεία του Συλλόγου στο Βρυ-
σοχώρι, πραγματοποιήθηκε βάσει του άρ-
θρου 13 του καταστατικού η
προγραμματισμένη ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των μελών του Συλλόγου και
των κατοίκων του χωριού με θέματα ημερή-
σιας διάταξης:

- Απολογισμός απερχομένου Διοικητικού
Συμβουλίου

- Συζήτηση - Διατύπωση προτάσεων
- Διάθεση χρημάτων από την ενοικίαση

των Ιδιόκτητων Αγροκτημάτων Έτους 2022
και 

- Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
για την τριετία 2022 - 2025

Η Γενική Συνέλευση ήταν σε απαρτία και
εξέλεξε πρόεδρο τον κ. Αλικάκο Πέτρο (πρό-
εδρο Πρωτοδ. Θεσ/νίκης) και Γραμματέα τον
κ. Δημητράκη Αθανάσιο.

Ο απερχόμενος πρόεδρος του Δ.Σ.Κ. Ευ-
θύμιος Πουποβίνης, έκανε απολογισμό των
εργασιών του Συλλόγου για την τριετία 2019-
2022.

Ο κ. πρόεδρος κάλεσε την Εξελεγκτική
Επιτροπή και η οποία διάβασε την έκθεση
για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και πως ήταν
όλες οι ενέργειες σωστές βάσει νόμου και
των παραστατικών δικαιολογητικών.

Η έκθεση έγινε ομόφωνα αποδεκτή απαλ-
λάσσοντας το απερχόμενο Δ.Σ.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος της Γεν. Συν.
κάλεσε όσους επιθυμούν να λάβουν το λόγο,
και ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ευ-
χαρίστησαν το απερχόμενο Δ.Σ. για την προ-
σφορά του.

- Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα πρότεινε
στο νέο Δ.Σ. εν περιλείψει τα ακόλουθα:

- Πρώτη προτεραιότητα να συνεχίσει την
έκδοση της εφημερίδας “Τα Νέα του Βρυσο-
χωρίου” βάσει των οικονομικών εσόδων
καθ’ όσον είναι ο συνδετικός κρίκος με το
χωριό των απανταχού Βρυσοχωριτών και
φίλων.

- Να προσπαθήσει για την επαναλειτουρ-
γία των χορευτικών ομίλων την διάδοση της
παραδοσιακής μουσικής και χορών.

- Να συνεχίσει τη λειτουργία της τράπεζας

αίματος στο Γ.Π.Ν.Ι. που μέχρι σήμερα έχει
βοηθήσει αρκετούς συγχωριανούς.

- Να κάνει αίτηση στο Δήμο μας (Ζαγο-
ρίου) για την παραχώρηση του πρώην Δη-
μοτικού Σχολείου για να στεγαστεί ο
Σύλλογος και να λειτουργήσει σαν μουσείο
- έκθεση φωτογραφίας κ.λ.π.

- Να διατηρήσει το πανηγύρι και τη γιορτή
πίτας.

- Τα χρήματα από την ενοικίαση των αγρο-
κτημάτων 2022 να διατεθούν για τη λειτουρ-
γία του Συλλόγου.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε τους
ενδιαφερομένους να θέσουν υποψηφιότητες
για το νέο Δ.Σ. για την τριετία 2022-2025 και
ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για την
εκλογή Δ.Σ. ως ακολούθως με τη σειρά των
ψήφων.

Ευθύμιος Πουποβίνης
Βασιλική Δρομπολιανούδη - Καραγιαννο-

πούλου
Δημήτριος Κυράτσης
Απόλλων Κορέτας
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

Σταματία Τσουμάνη και 
Αθανάσιος Δημητράκης
Εκλέγονται οι πέντε πρώτοι
Για το Εποπτικό Συμβούλιο
Χρύσα Τσιομίδου - Παπαθεμιστοκέους
Μαρία Κουνάβου - Σμπόνια και
Δέσποινα Κουνάβου
εκλέγονται και οι τρεις.
Κλείνοντας τη Γενική Συνέλευση ο κ. πρό-

εδρος ευχαρίστησε το απερχόμενο Δ.Σ. για
την προσφορά του, τους παρευρισκομένους
για την άψογη συνεργασία και τις προτάσεις
τους, τονίζοντας πως είναι ιερά υποχρέωση
όλων μας να βοηθούν με κάθε μέσον το Δ.Σ.
ώστε να μπορεί να εργάζεται απρόσκοπτα
για το καλό του χωριού μας και ευχήθηκε
στο Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΛΗ ΕΠΙ-
ΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ.

Ο πρόεδρος της Γεν. Συν. 
Αλικάκος Πέτρος

Ο Γραμματέας
Δημητράκης Αθανάσιος

Ακριβές αντίγραφο εκ των πρακτικών
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑςΗ ΤΟΥ ςΥΛΛΟΓΟΥ 

Το ΝΕο ΔΙοΙκΗΤΙκο 
ΣΥΜΒοΥΛΙο ΤοΥ ΣΥΛΛοΓοΥ

Την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022 με
την υπ’ αριθμ. πράξη, συγκροτήθηκε σε
σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου που προέκυψε από τις εκλο-
γές της Γενικής Συνέλευσης της 15 Αυ-
γούστου 2022 για την τριετία 2022-2025
και έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Ευθύμιος Πουποβίνης
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Κυράτσης
Γεν. Γραμματέας: Απόλλων Κορέτας
Ταμίας: Βασιλική Δρομπολιανούδη
Έφορας εκδηλώσεων: Ευτυχία Οικονό-
μου Γιαννοπούλου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΛΗ

- Σταματία Τσουμάνη
- Αθανάσιος Δημητράκης

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
- Χρύσα Τσιομίδου - Παπαθεμιστο-

κλέους
- Μαρία Κουνάβου - Σμπόνια και
- Δέσποινα Κουνάβου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
- Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου
- Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού - Ορειβατικού Συλ-

λόγου Βρυσοχωρίου
- Η εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας Αγίου Χαραλάμπους

Βρυσοχωρίου

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17.00 τους απαντα-

χού Βρυσοχωρίτες στα Γραφεία του Συλλόγου στα Ιωάννινα (Σα-
μουήλ και Πινδάρου γωνία).

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη για να συζητηθούν όλα τα
θέματα του χωριού μας και να λυθούν ορισμένες παρεξηγήσεις.

Υ.Γ. Καλά είναι να είναι παρών και η σπουδάζουσα νεολαία.

Οι εκδηλώσεις του Συλλόγου (πανηγύρι -
γιορτή πίτας - Καθαρά Δευτέρα - Πρωτοχρονιά
κ.λ.π.) έχουν σημαντικά έξοδα δυσανάλογα με
τις οικονομικές δυνατότητες του Συλλόγου. Τις
προσπάθειες του Συλλόγου για την επιτυχή ορ-
γάνωση της Γιορτής βοήθησαν και ενίσχυσαν
αρκετοί συγχωριανοί και φίλοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει θερμές
ευχαριστίες στους:

Α’ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ
- DREAM STROM Γεώργιος Ιωα. Βακρος και
Γεράσιμος Βούλγαρης Ιωάννινα
- ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ: Κωνσταντίνος Ευαγγ.

Σιαμπίρης
Βρυσοχώρι

- ΨΗΣΤΑΡΙΑ “ΑΛΕΚΟΣ” Κρυφοβό Ιωαννίνων
- ΓΚΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Συγκρότημα κα-

τοικιών
Κήποι Ζαγορίου

Β’ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΠΟΥ
ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΣΤΙΣ ΠΙΤΕΣ

- Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου
- Βασιλική (Βάσω) Δρομπολιανούδη - Καρα-

γιαννοπούλου
- Τίνα Μέμου
- Σταματία Βακάρου
- Λίτσα Ταξιάρχη από το Λιτόχωρο
- Χρύσα Τσιομίδου

- Ανέτα Ιωαννίδου
- Βάϊα Μπιζάκη
- Εύη Μπιζάκη
- Αλίκη Πασχάλη
- Γιώτα Νότη

Γ’ ΣΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗ-
ΣΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΑΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑ-
ΧΕΙΟΦΟΡΟ ΑΓΟΡΑ

- Σοφία Πρόϊου
- Δημήτριο Πρόϊο
- Αλκμήνη Βακάρου
- Ανδρονίκη Σταλίκα
- Νικόλαο Μπίρη
- Ελισσάβετ Μισαηλίδη

Δ’ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟ ΑΓΟΡΑ
Γεώργιο Βακάρο του Ιωάννη (Γιάννενα) Γεώρ-
γιο Βακάρο του Δημ. (Θεσ/νίκη) Κων/νο Σιαμ-
πίρη (Βρυσοχώρι) Αφούς Πρόϊου
(Αλεξάνδρεια) Ιωάννη Λένο Αλεξανδρ.) Στέργιο
Κεφάλα (Αλεξ.), Αθανάσιο Καλότση (Αλε-
ξάνδρ.), Γεώργιο Δημητριάδη (Αλεξάνδρ.), Κα-
τερίνα Οικονομοπούλου (Αλεξάνδρ.), Ανώνυμο
9Βέροια) Αφούς Καρατζά (Μελίκη), Αθανάσιο
Γκροϊδη (Ασπράγγελοι), Ευάγγελο Σιώπη
(Πρωτόπαππα), και ......... Kων/νο Ζιάβρα
(Ιωάννινα).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΘΥΜΙοΥ ΠοΥΠοΒΙΝΗ

ΕΥχΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΡΑχΩΡΗΤΗΡΙο
Στους Ασπράγγελους σήμερα 09-11-2022, ημέρα εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. οι κατωτέρω υπογραφόμενοι:
Α) Ο Σουκουβέλος Γεώργιος, Δήμαρχος του Δήμου Ζαγορίου θα ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου, λαμ-
βάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 92/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίυο που δημοσιεύτηκε με ΑΔΑ: 6ΗΚ9ΩΡΞ-ΤΨ9 για την παραχώ-
ρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βρυσοχωρίου στον Μορφωτικό – Ορειβατικό Σύλλογο Βρυσοχωρίου.
Β) Ο Πουποβίνης Ευθύμιος ως εκπρόσωπος και πρόεδρος του Μορφωτικού Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου βάσεις της υπ’ αριθ.
3/20-08-2022 πράξης του συλλόγου με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα για την τριετία 2022 – 2025, το καταστατικό του Συλλόγου με αριθ.
870 και το αίτημα του συλλόγου προς το Δήμο συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
1. Ο Δήμος Ζαγορίου σύμφωνα με την αριθ. 92/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και τη θετική γνώμη του προέδρου της Κοινότητας
παραχωρεί στον δεύτερο εκ των συμβαλλομένων το πρώην Δημοτικό Σχολείου Βρυσοχωρίου στον Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου. Η παραχώρηση
αρχίζειαπό την 1-12-2022 με διάρκεια πέντε (5) έτη.
2. Η παραχώρηση μπορεί να ανακληθεί με όμοια Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Ο Σύλλογος αναλαμβάνει τις δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, τα τέλη καθαριότητας καθώς και την ασφάλεια και συντήρηση του κτιρίου.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω και διανέμεται σε τέσσερα αντίγραφα.

ΕΥχΑΡΙΣΤΗΡΙο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορ-

φωτικού και Ορειβατικού Συλλόγου
από μέρος των απανταχού Βρυσοχω-
ριτών ευχαριστούν θερμά τον Δή-
μαρχο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟ και
όλο το δημοτικό συμβούλιο του δήμου
μας «Ζαγορίου» για την παραχώρηση
του πρώην δημοτικού σχολείου μας,
όπου θα στεγάσουμε το λαογραφικό
μουσείο μας που βρίσκεται διάσπαρτο,
τα γραφεία μας και αίθουσα εκδηλώ-
σεων.

Η 30η ΓΙοΡΤΗ ΖΑΓοΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤο ΒΡΥΣοχΩΡΙ
Μετά από δύο χρόνια λόγω covid-19 το Σάββατο 20 Αυ-

γούστου πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη από το
Σύλλογο 30η Γιορτή Ζαγορίσας Πίτας.

Θαυμάσιο Αυγουστιάτικο βράδυ, κόσμος αρκετός (γεμάτη
η κεντρική πλατεία, άτομα περίπου 400) και το κλαρίνο του
ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΤΕΡΟΥ και της κομπανίας του με παραδοσιακά
τραγούδια της ταύλας κλπ ξανακούστηκαν στα βουνά και στα
λαγγάδια του χωριού.

Περίπου στις 21.00 ώρα ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. ΕΥ-
ΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ καλωσόρισε τους παρευρισκομένους
αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του συλλόγου, ευχαρίστησε
τις κυρίες και δεσποινίδες για την προσφορά τους γιατί σε
αυτές στηρίζεται αυτή η γιορτή και σε αυτές είναι αφιερω-
μένη: Στη Βρυσοχωρίτισα και Ζαγορίσια νοικοκυρά. Στη συ-
νέχεια κάλεσε το Δήμαρχο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟ να
χαιρετήσει και να απευθύνει χαιρετισμό. Ο Δήμαρχος τόνισε
πως ο Σύλλογος Βρυσοχωρίου είναι πρωτοπόρος στο Ζαγόρι
με τις δραστηριότητές του μα προπαντός με την έκδοση της
εφημερίδας του προβάλλει το χωριό σας αλλά και το δήμο
μας.

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ χάρισε στις νοικοκυρές που κά-
νανε τις πίτες αναμνηστικά, φωτογραφία (ενθύμιο) και χορός
των γυναικών.

Νέες κοπέλες μοίρασαν σε όλα τα τραπέζια διάφορες νο-

στιμότατες πίτες (από ότι πληροφορήθηκα ήταν λιγότερες από
τα άλλα χρόνια λόγω covid-19).

Ο Δήμαρχος, ο πρόεδρος του συλλόγου κλπ άνοιξαν το
χορό και πολύ κέφι μέχρι τα ξημερώματα.

Έμαθα πως πριν τον covid-19 πως το χωριό είχε τα χο-
ρευτικά του τμήματα και άνοιγαν το χορό.

Πέρασα αν και περαστική ένα αξέχαστο βράδυ κάτι που
δεν περίμενα σε τόσο απομακρισμένο χωριό.

Θερμά συγχαρητήρια στο Δ.Σ του Συλλόγου σε όλες τις
νοικοκυρές και στους Βρυσοχωρίτες.

Περαστική ΑΝΩΝΥΜΗ

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 6

Ο χαιρετισμός του Δημάρχου

Οι κυρίες και δεσπoινίδες που έκαναν τις πίτες
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑςΗ ΤΟΥ ςΥΛΛΟΓΟΥ 

εκκλησιαστικα Καλοκαιρινές θείες λειτουργίες
Παρά τις πολλές

υποχρεώσεις του π.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εξυπηρετεί
τρία χωριά) προσπαθή-
σαμε και λειτουργή-
σαμε στις
περισσότερες εκκλη-
σίες και εξωκλήσια (το
χωριό μας έχει σύνολο
11) πέρα τις θείες λει-
ρουργίες στον Ι. Ν.
Αγίου Δημητρίου
πραγματοποιήσαμε τις
ακόλουθες λειτουργίες:

- Την Τρίτη 26 Ιουλίου στο εξωκλήσι τις Αγίας Παρασκευής το
πατροπαράδοτο πανηγύρι μας με ψάλτες τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΚΑΡΟ
και ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΠΙΖΑΚΗ

- Εκτός της θείας
λειτουργίας στην Αγία
Τριάδα (13-6-22) οι
αδελφές Μαρία 
Κουνάβου - Σμπόνια
και Δέσποινα
Κουνάβου στις 11 
Αυγούστου 
πραγματοποίησαν θεία
λειτουργία στο 
Μοναστήρι υπέρ
υγείας.

- Δευτέρα 15 Αυγούστου κοινή θεία λειτουργία (Βρυσοχώρι - Ηλιοχώρι) στο εξωκκλήσι
Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Άνω Παναγιά)

- Η οικογένεια ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΟΥΤΣΟΥ του αειμνήστου Θεοδώρου και Αθανασίας Εξάρχου-
Νούτσου που ζει και εργάζεται στην Αμερική, πραγματοποίησε θεία λειτουργία υπέρ υγείας στο
εξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου.

- Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου (Κάτω Παναγίας) όπου
η κα Έφη Γκαράνη και ο σύζυγός της Δημήτριος κεράσανε σπιτικά εδέσματα.

- Δεν λειτουργήσαμε στον Άγιο Γεώργιο τον Άγιο Αθανάσιο και τον Άγιο Χαράλαμπο.

Πρώτα ο θεός το 2023 θα λειτουργήσουμε και σε αυτές τις εκκλησίες.

Οικογένεια Αριάδνης Μπίρη το Σάββατο 5 Νοεμβρίου πραγματοποίησε 
στον Άγιο Τρύφωνα θεία λειτουργία και αρτοκλασία υπέρ υγείας.

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΣΕΛ 5

Παρέα φίλων στο ζενίθ του κεφιού.

Mνημόσυνο Αθανασιάδη

Εκκολαπτώμενοι χορευτές.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Β ΜΕΤΡΙο
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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 περιέ-
χουν μια φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9. Άλ-
λωστε το SUDOKU σημαίνει ακριβώς αυτό.
Μοναδικός αριθμός ανά τετράγωνο και ανά σειρά.
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ΥΓΕΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΖοΥΜΕ κΑΛΥΤΕΡΑ

- Το μαύρο τσάϊ μειώνει τις πιθανότητες εμφράγματος, είναι 100% φυσικό
δεν περιέχει λιπαρά ή ζάχαρη, ενώ ένα φλυτζάνι περιέχει τη μισή καφεϊνη
από ένα φλυτζάνι καφέ.

•••
- Οι τσίχλες αδυνατίζουν! Σύμφωνα με ερευνητές με την συνεχή κίνηση
των γνάθων μπορούμε να χάσουμε, κατά μέσο όρο, πέντε κιλά σ’ ένα
χρόνο. Με την προϋπόθεση ότι δεν περιέχουν ζάχαρη, έτσι;

•••
- Αν σας αρέσει το μοσχοκάρυδο, μην το παρακάνετε. Η υπερβολική κατα-
νάλωσή του μπορεί να προκαλέσει άγχος, ναυτία μέχρι και παραισθήσεις.
Μια ουσία που περιέχει μεταλλάσσεται σε αμφεταμίνη

Ξεφορτωθείτε τους κιρσούς
- Έχετε κιρσούς. Σας ταλαιπωρούν οι πρησμένες φλέβες και ευρυαγγείες.
Δείτε τι πρέπει να κάνετε:
- Να περπατάτε ή να γυμνάζεστε τακτικά ώστε να τονώνεται η κυκλοφορία
του αίματος.
- Συνηθίστε μια υγιεινή ισορροπημένη διατροφή και μην ξεχνάτε να τρώτε
άφθονα φρούτα και λαχανικά.
- Μη βάζετε παραπανίσια κιλά γιατί αυτά επιβαρύνουν τους κιρσούς.
- Περιποιηθείτε το δέρμα σας. Αν είναι ξηρό, απλώστε στα πόδια μια πλού-
σια κρέμα και κάντε απαλό μασάζ για να απορροφηθεί.
- Επισκεφθείτε ειδικούς για τους κιρσούς γιατρούς που θα σας συμβου-
λεύσουν για αποτελεσματική θεραπεία.
- Συνηθίστε να φοράτε ίσια αθλητικά παπούτσια που δεν σας ενοχλούν.

ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΜΑΣ
- Η σωματική μας αντοχή δοκιμάζεται

σκληρά. Προσοχή λοιπόν στις 
παρακάτω αρνητικές συνήθειες:

- Αϋπνία: Κατατρώει τη σωματική μας αντοχή καθώς εμποδίζει τον οργα-
νισμό να ανακτήσει τις δυνάμεις του.
Για να ξαναβρείτε τον ύπνο σας πρέπει να ανακαλύψετε τον τρόπο που θα
σας βοηθήσει να περάσετε από την εγρήγορση στην υπνηλία: Φως χαμη-
λωμένο, απαλή μουσική και ήπια χρώματα, χαμηλή θερμοκρασία, δροσερό
ντουζ.
Ένα τέχνασμα για να μη χάνετε τον ύπνο σας: Πριν αποκοιμηθείτε, κοιτάξτε
μία φορά νοερά όλους τους μυς σας και προσπαθήστε να φανταστείτε ότι
χαλαρώνουν. Ταυτόχρονα, αναπνέετε από την κοιλιά.
- Εργασία: Μάθετε να σταματάτε κάπου-κάπου τη δουλειά σας. Ακόμα κι
αν η δουλειά σας είναι ενδιαφέρουσα, καταναλώνει ενέργεια, γιατί απαιτεί
συγκέντρωση, μερικές φορές και σωματική προσπάθεια. Η λύση είναι: τμη-
ματικές διακοπές. Ειδικά τον χειμώνα ο οργανισμός χρειάζεται περισσό-
τερη ανάπαυση. Μια εβδομάδα στον ήλιο μέσα στον χειμώνα ωφελεί όσο
μια αγωγή με βιταμίνες. Επωφεληθείτε όσο μπορείτε από τις ακτίνες του.

οΙ οΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ
ΠΑΙΔοΨΥχοΛοΓΩΝ

ΠΡοΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εάν κάτι σε κάνει να νιώσεις άβολα ή δεν
είσαι σίγουρα αν αυτό που συμβαίνει είναι
σωστό, να μιλήσεις σε έναν ενήλικο που
εμπιστεύεσαι. 
Το σώμα σου σου ανήκει και κανείς δεν
μπορεί να σε ακουμπήσει κάπου που δεν
θέλεις.
Ένας ενήλικος δεν πρέπει ποτέ να ζητάει
από ένα παιδί να αγγίξει τα γεννητικά του
όργανα.
Ξεχώρισε το “δώρο από τη “δωροδοκία”:
Δώρο είναι κάτι που σου δίνει κάποιος
γιατί σε αγαπάει. Δωροδοκία είναι όταν
κάποιος σου δίνει κάτι ή σε αφήνει να κά-
νεις κάτι και ζητάει αντάλλαγμα για αυτό.
Να είσαι πάντα υποψιασμένος, όταν ένας
άνθρωπος σου λέει “αυτό είναι ένα μυ-
στικό που είναι μεταξύ μας”.
Κανείς δεν έχει δικαίωμα να σου πει να
κρατήσεις μυστικό από τη μαμά ή τον
μπαμπά σου.

Προς τους γονείς
Το παιδί που λαμβάνει αγάπη προσοχή και
υποστήριξη από το σπίτι του δεν θα την
αναζητήσει αλλού.
Το να κερδίσει ο παιδόφιλος την εμπιστο-
σύνη του παιδιού δεν είναι αρκετό, χρει-
άζεται και τις κατάλληλες ευκαιρίες (τόπο,
χρόνο).
Να πηγαίνετε στις δραστηριότητες του παι-
διού σας ούτως ώστε αυτό ο άνθρωπος να
βλέπει ότι έχει γονείς που ενδιαφέρονται.
Αναλάβετε από πολύ νωρίς τη σεξουαλική
διαπαιδαγώγησή του. Μιλήστε του για όλα
τα μέρη του σώματος, τη λειτουργία τους
και την τεκνοποίηση.
Απαντήστε σε κάθε του ερώτηση και πείτε
του ότι θα είστε εκεί πάντοτε για να λύσετε
οποιαδήποτε απορία του.
Ενημερωθείτε για την ασφαλή πλοήγηση
στο Διαδίκτυο και μιλήστε του για τους κιν-
δύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει.

ΑΝΕκΔοΤΑ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΣΤΑΥΡοΥ ΓκΑΡΑΝΗ

ΥΓΕΙΑ
Μην αφήνετε τον χειμώνα να... 

παγώνει το σώμα σας!
Αισθάνεστε ολοένα και πιο κουρασμένοι; Οι αντοχές σας δείχνουν να σας

εγκαταλείπουν; Χρειαζόμαστε επειγόντως ανάκτηση των δυνάμεών μας; Τι
πρέπει να κάνουμε; Η σωματική δραστηριότητα είναι ό,τι καλύτερο για την ενί-
σχυση της αντοχής μας, υποστηρίζει μια πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου
του Ντένβερ των ΗΠΑ. Όσο λιγότερο κινούμαστε τόσο περισσότερο καταδικά-
ζουμε το σώμα μας να γεράσει πριν την ώρα του, επισημαίνουν οι ερευνητές
του Ντένβερ, προσθέτοντας παράλληλα πως το σύστημα καρδιάς - πνευμόνων
είναι αυτό που οφελείται από την άσκηση, καθώς η κυκλοφορία βελτιώνεται,
διότι ελευθερώνεται περισσότερη ενέργεια.

Πώς θα διαλέξουμε όμως άθλημα: Το τζόκινγκ, η κολύμβηση, η ποδηλασία,
το αερόμπικ είναι τα καταλληλότερα αθλήματα αντοχής, όπως και το γρήγορο
βάδισμα. Επίσης δραστηριότητες που απομακρύνουν τις εντάσεις, όπως είναι
τα αθλήματα ε μπάλα (ποδόσφαιρο, τένις, πινγκ πονγκ, μπάσκετ). 

Η απαραίτητη εξάσκηση: 2-3 φορές την εβδομάδα.

ΔΙΑΙΤΑ:
Προσοχή στις εξαντλητικές δίαιτες. Θα πρέπει να γνωρίζετε πως ο οργανι-

σμός μας χρειάζεται ένα ελάχιστο ποσό θερμίδων για να λειτουργήσει σωστά.
Κάτω από 1200 θερμίδες την ημέρα οδηγείται σε εξάντληση δυνάμεων.

Στον πρώτο χρόνο του γάμου ο άντρας μι-
λάει και η γυναίκα ακούει. Στον δεύτερο η γυ-
ναίκα μιλάει και ο άντρας ακούει.

Στον τρίτο μιλάνε και οι δύο και οι γείτονες
ακούνε.

•••
Μια οικογένεια ταξιδεύει με το τρένο. Το

παιδί είναι όμως περίεργο, και ρωτάει συνέ-
χεια:

- “Μπαμπά, τι είναι αυτό εκεί;”
- “Δεν ξέρω παιδί μου”, απαντά ο πατέρας.
Το μικρό όμως επιμένει::
- “Μπαμπά, και αυτό εκεί;”
- “Δεν ξέρω παιδί μου”, απαντά και πάλι ο

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

θαίνει!”
•••

Περνάει κάποιος έξω από ένα τρελοκομείο,
κρατώντας ένα τσουβάλι στον ώμο του.

- “Τι κουβαλάς εκεί;”, τον ρωτάει ένας τρό-
φιμος μέσα από τα κάγκελα.

- “Κοπριά, για να τη βάλω στις φράουλές
μου” αποκρίνεται ο περαστικός.

- “Κοίτα να δεις αδικία!”, λέει αγανακτισμέ-
νος ο άλλος.

“Εγώ τις τρώω με ζάχαρη κι όμως εμένα
θεωρούν τρελό!”

•••
Μια ηλικιωμένη κυρία αποφάσισε να πλη-

ρώσει έναν καλό ζωγράφο να της φτιάξει το
πορτρέτο της. Και του λέει: “Ζωγράφισε και με-
ρικά σκουλαρίκια με διαμάντια, ένα περιδέραιο
με διαμάντια, βραχιόλια με σμαράγδια, ρουμ-
πίνια, καρφίτσες και ένα χρυσό ρολόϊ ρόλεξ”.
“Μα αφού δεν φοράς τίποτα από όλα αυτά, γιατί
να το κάνω αυτό;” είπε ο ζωγράφος.

“Το ξέρω”, είπε η γυναίκα. “Σε περίπτωση
όμως που εγώ πεθάνω πριν τον άντρα μου, και
ξαναπαντρευτεί, θέλω η καινούργια γυναίκα
του να κάνει άνω-κάτω το σπίτι ψάχνοντας για
αυτά τα χρυσαφικά και να του κάνει την ζωή
μαρτύριο”.



Οι θεατρικές παραστάσεις του συλλόγου «Αμαδρυάς»
στο Βρυσοχώρι τηνπερίοδο 1929-1932 
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ΓΡΑΦΕΙ  Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ) ΜΕΜοΥ

Ηιδέα για αυτό το άρθρο προέκυψε ένα
αυγουστιάτικο απόγευμα στο σπίτι της
Σταματίας Οικονόμου-Τσουμάνη,  χα-

ζεύοντας  το  λεύκωμα  «Αναδρομή  στο  χρόνο
1895-1970.  Βρυσοχώρι Ζαγορίου του Μ.Ο.Σ. και
της αδερφής της, Ευτυχίας Οικονόμου-Γεωργο-
πούλου. Πέφτοντας πάνω στα φωτογραφικά ντο-
κουμέντα που διαθέτουμε από τις θεατρικές
παραστάσεις που έδωσε ο Σύλλογος, μου δημι-
ουργήθηκε η περιέργεια να ψάξω περισσότερο
και να γράψω για την πολιτιστική του δράση, που
όμως δεν ήταν ο βασικός σκοπός της σύστασής
του.

Όμως, ας τα πάρουμε από την αρχή.
Από το άρθρο «Τα σωματεία του χωριού»

του Αδαμάντιου Τσιομίδη στην παρούσα εφη-
μερίδα (αρ. φύλλου 49, 2004) πληροφορού-
μαστε ότι στις 28 Δεκεμβρίου 1928, σαράντα
δύο νέοι του χωριού μας από δεκαοχτώ έως
είκοσι πέντε χρονών ιδρύουν τον Δενδροκο-
μικό Σύλλογο Βρυσοχωρίου «Αμαδρυάς» με
κύριο σκοπό την προστασία και την περαι-
τέρω ανάπτυξη και διάδοση των καρποφό-
ρων δέντρων. Δημιουργούν φυτώριο κάτω
από τον Άγιο Νικόλαο, φυτεύουν και εμβο-
λιάζουν τα καρποφόρα δέντρα και ανάμεσα
στο ευρύ φάσμα των ανησυχιών τους, ανεβά-
ζουν και θεατρικές παραστάσεις για την ψυ-
χαγωγία των συγχωριανών τους, που, όμως,
προσελκύουν και θεατές από τα γύρω χωριά.
Από το βιβλίο του Νικόλαου Εξάρχου «Το
Βρυσοχώρι Ζαγορίου. Ιστορία, λαογραφία,
ήθη και έθιμα» και από το βιβλίο του Νικό-
λαου Δημητράκη-Δημητρακόπουλου «Οι Άλ-
πεις της Πίνδου», αντλούμε την πληροφορία
πως την περίοδο που δίνονταν οι παραστά-
σεις, το Βρυσοχώρι ήταν πολιτιστικό κέντρο
της περιοχής. Ακόμα, πως οι νέοι του Συλλό-
γου σπούδαζαν στα Γιάννενα και έχοντας
επιρροές από την ελληνική μυθολογία, του
δίνουν το όνομα «Αμαδρυάς». 

Σύμφωνα με τον μύθο, η Δρυς Βελανιδιά
μεγαλώνει μαζί με τη Νύμφη Αμαδριάδα, η
οποία δεύτερη, πονάει όταν η Βελανιδιά κό-
βεται. Στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο του
Συλλόγου πρόεδρος ήταν ο Ν. Παντίσης και
μέλη: ο Γ. Εξαρχόπουλος, ο Ν. Εξάρχου ο Σ.
Τσιομίδης, ο Αδ. Κουνάβος, ο Ν. Τσιομίδης,
ο Ν. Τράμας, ο Αν. Τσιομίδης και ο Αδ. Κα-
πράντζιος. Ο Σύλλογος έδρασε έως περίπου
το 1940 όπου και ατόνισε.     

Από τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που
διασώζονται, η πρώτη παράσταση που έπαι-
ξαν οι νέοι του Συλλόγου -τονίζουμε πως οι
παραστάσεις ήταν ερασιτεχνικού Συλλόγου
και όχι διερχόμενου επαγγελματικού θιάσου-
δόθηκε στις 25 Αυγούστου 1929 (ίσως η ημε-
ρομηνία της πρεμιέρας) με το θεατρικό έργο

«Σκλάβα» του Σπυρίδωνα Περεσιάδη, έμμε-
τρο δραματικό ειδύλλιο του 1902, σε τέσσερις
πράξεις και γραμμένο στη δημοτική γλώσσα
με ανομοιοκατάληκτο, δεκαπεντασύλλαβο
στίχο. Δε γνωρίζουμε εάν οι νέοι του Συλλό-
γου διασκεύασαν ή έπαιξαν το έργο ακριβώς
όπως στο πρωτότυπο. Η δράση του έργου το-
ποθετείται χρονικά επί τουρκοκρατίας στο
ορεινό, αγροτικό περιβάλλον του Χελμού,
έχει διάφορα μπλεξίματα και ανατροπές και
λήγει με αίσιο τέλος -με δύο γάμους σε κλίμα
πανηγυριού. Προφανώς οι νέοι θεώρησαν
πως ο ορεινός χώρος δράσης του έργου ται-
ριάζει με το Ζαγορίσιο τοπίο. Τα ρούχα της
παράστασης ήταν από το βεστιάριο της οικο-
γένειας Διαμάντη. 

Η παράσταση δόθηκε στην κεντρική πλα-
τεία του χωριού. Από τη φωτογραφία του κοι-
νού που παρακολουθούσε την παράσταση,
βλέπουμε τους δύο μουσικούς που παίζουν
βιολί, ο ένας από τους δύο, είναι ο Κώστας
Ρέσσος. Το κοινό έχει κυρίως αστικό ντύσιμο
αλλά διακρίνουμε και φορεσιές τοπικές,
αγροτικές. Κατά τα λεγόμενα της Βασιλικής
Ρόκου, φαίνονται τα αποτελέσματα της
«πνευματικής αστικοποίησης» της βλαχόφω-
νης κοινότητας του Βρυσοχωρίου χωρίς
όμως να υπάρχει αλλοίωση στα ήθη και τα
έθιμα. 

Οι θεατές παρακολουθούν καθιστοί αλλά
και όρθιοι, ανάμεικτα και όχι χωριστά, ανά
φύλο και δε διακρίνουμε να υπάρχουν ταξι-
κοί διαχωρισμοί στην τοποθέτησή τους. Κυ-
ριαρχεί η σοβαρότητα στο βλέμμα και μια
προσήλωση ευλαβική, σχεδόν κατανυκτική
για το σπουδαίο γεγονός που συνδέει τη μι-
κροκοινωνία του χωριού με τον ίδιο αξιακό
προσανατολισμό και το συλλογικό ήθος.
Πράγματι, με μια φευγαλέα ματιά, μπορεί κά-
ποιος να νομίσει ότι η φωτογραφία τραβή-
χτηκε ύστερα από κάποια προγραμματισμένη
εκκλησιαστική λειτουργία και όχι από θεα-
τρική παράσταση.

Η δεύτερη θεατρική παράσταση για την
οποία έχουμε διασωσμένο φωτογραφικό
υλικό, είναι η παράσταση «Γκόλφω», που
παίχτηκε από τον «θίασο» των νέων του Συλ-
λόγου, τον Αύγουστο του 1930. Έργο, γραμ-
μένο από τον Σπυρίδωνα Περεσιάδη
-παρατηρούμε την προτίμηση των νέων στον
συγκεκριμένο συγγραφέα χωρίς να γνωρί-
ζουμε τους λόγους, ίσως για το βουκολικό
τοπίο και τα κοινά στον χώρο ίσως και τη
δράση που μπορεί να εντοπίζουν, ανάμεσα
στην περιοχή των Αροάνιων Όρεων των Κα-
λαβρύτων και του Ζαγορίσιου τοπίου του χω-
ριού μας. Η «Γκόλφω», έργο του 1904,
ανήκει στο θεατρικό είδος του ερωτικού ή ει-

δυλλιακού δράματος και είναι χωρισμένο σε
πέντε πράξεις. Γραμμένο στη δημοτική
γλώσσα -και από εδώ βγάζουμε συμπερά-
σματα για το όραμα των νέων του Συλλόγου-
μιλά για τον εφηβικό έρωτα δύο νέων -της
Γκόλφως και του Τάσου- από τον οποίο
έρωτά τους επηρεάζεται όλος ο κοινωνικός
τους περίγυρος χωρίς οι ίδιοι να το αντιλαμ-
βάνονται διότι ζουν στον «δικό τους κόσμο».
Το έργο τελειώνει δραματικά, με τον θάνατο
των δύο νέων α λα «Ρωμαίος και Ιουλιέτα»
και βασίζεται σε θρύλο της περιοχής του Χελ-
μού. Όλοι οι ρόλοι, ανδρικοί και γυναικείοι,
σε αυτήν και σε όλες τις παραστάσεις που
έδωσε ο Σύλλογος, παίχτηκαν -παραδο-
σιακά- από τους άνδρες-μέλη του Συλλόγου. 

Οι ενδυμασίες ήταν από το βεστιάριο/ συλ-
λογή της οικογένειας Διαμάντη, οι οποίες δυ-
στυχώς κάηκαν στο σπίτι της κόρης
Διαμάντη, νύφης στην οικογένεια Ρέσσου.

Η τρίτη παράσταση που ανέβασαν τα μέλη
του Συλλόγου “Αμαδρυάς” ήταν το 1932 με
τον “Μύλο της έριδος”.

ένα κωμμυδύλιο του Νικολάου Λάσκαρη,
γραμμένο το 1892. Η δράση του έργου τοπο-
θετείται στους μύλους Αττικής και αφορά στη
διαμάχη μεταξύ του κυρ Νικόλα και του κυρ
Θανάση, δύο ηλικιωμένων γειτόνων και μελ-
λοντικών συμπεθέρων, που διεκδικούν την
ιδιοκτησία του ερειπωμένου μύλου και χάριν
αυτής της έχθρας δεν αφήνουν τα παιδιά να
παντρευτούν.

Το έργο διασκευάστηκε από τους νέους
του Συλλόγου “Αμαδρυάς” ώστε να ανταπο-
κρίνεται σε αναγνωρίσιμους χαρακτηριστι-
κούς τύπους του Βρυσοχωρίου και σε
καταστάσεις της κοινότητας.

Ναστάση (Δημητράκη)
To έργο αφορά τον μύλο της οικογένειας

Γκαράνη που δόθηκε προίκα στην κόρη της
οικογένειας, η οποία παντρεύτηκε άνδρα
από το Τσεπέλοβο. Ο άνδρας της ήθελε να
πουληθεί ο μύλος για να αποκομίσει τα χρή-
ματα. Τελικά ο μύλος δεν πουλήθηκε.

Όλοι οι ρόλοι και εδώ παίχτηκαν από τους
νέους του Συλλόγου.

Βλέπουμε πως με τη διοργάνωση αυτών
των πρωτόγνωρων πολιτιστικών γεγονότων

για την περιοχή του Ζαγορίου, οι νέοι του
Συλλόγου, μέσα από τη συλλογική προσπά-
θεια, ίσως κατάφεραν να θέσουν κάποια λι-
θαράκια στην καλλιέργεια της θεατρικής
παιδείας των κατοίκων του Βρυσοχωρίου
και των γύρω χωριών, την εξάσκηση της
κριτικής τους ματιάς και της αισθητικής τους
αντίληψης. Πρέπει να κατάφεραν να τους
ψυχαγωγήσουν και να τους ενώσουν  μέσα  
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 “Επί σκηνής ο θίασος του έργου “ΣκΛΑΒΑ” Βρυσοχώρι 1929

Βρυσοχώρι 1930 “Η Γκόλφω” Θεατρική παράσταση από τους νέους του χωριού.

από το  συλλογικό
βίωμα της θέασης των
παραστάσεων το  οποίο
αποτυπώνεται στα ιστο-
ρικά, φωτογραφικά τεκ-
μήρια που μας
απέμειναν. Ο Γιάννης Σα-
ραλής στο «Ζαγόρι. Ένας
απίθανος κόσμος» μιλάει
για «το θαύμα που συν-
τελέστηκε στο Ζαγόρι [...]
και τον μοναδικό του πο-
λιτισμό». Συγκεκριμένα
για το Βρυσοχώρι γράφει
πως «είναι απ’ τα χωριά
εκείνα, που δε διατυμπα-
νίζουν την παρουσία
τους μήτε τις ομορφιές
τους. [...].

Ζει κρυμμένο μέσ’ το
δικό του κόσμο κι ανα-
πνέει τη νερένια του
ατμόσφαιρα, μέσα στον
αιώνιο ίσκιο και τις χι-
μαιρικές του οπτασίες,
που πλάθει ασώπαστα η
συμφωνία του νερού».

Καταλήγει με βεβαι-
ότητα πως «το Βρυσο-
χώρι θα ‘πρεπε να
λέγεται Νεραϊδοχώρι».

Αρκετά από τα παρα-
πάνω στοιχεία μας τα
αφηγήθηκε η κ. Ευτυχία
Οικονόμου - Γεωργο-
πούλου, όπως της τα
αφηγήθηκε ο αείμνηστος
πατέρας της Γεώργιος
Οικονόμου, ο οποίος και
συμμετείχε στα θεατρικά
δρώμενα του Συλλόγου
“Αμαδρυάς”.

Από την πλευρά μας
για να εμπλουτιστεί η πα-
ρούσα έρευνα, ζητούμε
από όποιον ή

όποια διαθέτει υλικό
σχετικά με τις θεατρικές
παραστάσεις και πιθανόν
άλλες πολιτιστικές δρά-
σεις του Συλλόγου «Αμα-
δρυάς» να
επικοινωνήσει στο e-
mail memou_stama-
tia@yahoo.gr και
πιθανόν να επανέλθουμε
μελλοντικά με εκτενέ-
στερο άρθρο εάν βρε-
θούν περαιτέρω
στοιχεία. Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης “Ο μύλος της έριδος” Βρυσοχώρι 1932

Τα πρόσωπα των φωτογραφιών έχουν αναγνωριστεί από τους αείμνηστους Γεώργιο 
και Δέσποινα Οικονόμου, Άννα Βακάρου και Μαρία Πασχάλη.
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Η ΕΠΕΤΕΙοΣ ΤΗΣ 28ης οκΤΩΒΡΙοΥ ΣΤο ΒΡΥΣοχΩΡΙ
28.10.2022. 82 χρόνια μετά την κήρυξη του πολέμου

ενάντια στην φασιστική τότε Ιταλία. 28η Οκτωβρίου
1940, ο Ελληνικός Στρατός ξεκίνησε να μάχεται για να
αποτρέψει την εισβολή. Η εισβολή πραγματοποιήθηκε
στην Ελληνο-Αλβανική μεθόριο. Πραγματοποιήθηκε
στην περιοχή πολύ κοντά στο χωριό μας στο Βρυσο-
χώρι. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, οι Ηπειρώτες και οι
Ηπειρώτισσες, οι Βρυσοχωρίτες και οι Βρυσοχωρίτισ-
σες έδωσαν μάχες για την προάσπιση των εδαφών της
πατρίδας μας.

Η αντίσταση που επέδειξαν για αρκετούς μήνες,
ήταν αυτή που έφερε και νικηφόρα αποτελέσματα
νικών και κατακτήσεων εντός και εκτός της Ελληνικής
μεθοριακής γραμμής. Η χαρά ήταν μεγάλη. Ένα μικρό
έθνος με μικρότερη στρατιωτική δύναμη νικά στο πεδίο
της μάχης ένα μεγαλύτερο έθνος με κραυγαλέα υπε-
ροπλία. Η αντίθεση αυτή είναι γνωστή και στην αρχαι-
ότερη ιστορία και επαναλαμβάνεται και στη σημερινή

εποχή, διότι η δύναμη για ελευθερία νικά τη δύναμη
των όπλων, νικά τη δύναμη του κατακτητή.

Με αυτές τις σκέψεις ήλθαμε οικογενειακώς στο
χωριό μας, για ακόμη μια φορά. Αυτή τη φορά βρεθή-
καμε σ’ αυτά τα ιστορικά χώματα την ημέρα της επε-
τείου της 28ης Οκτωβρίου. Η ημέρα ξεκίνησε με
δοξολογία στο ναό του Αγίου Δημητρίου από τον ευλο-
γημένο ιερέα μας π. Γεώργιο και με σύντομη προσφώ-
νηση από τον Θύμιο, ο οποίος χρόνια τώρα προσφέρει
με τις δράσεις του Μορφωτικού και Ορειβατικού Συλ-
λόγου του χωριού. Μετά το απέριττο μνήμα που έφτιαξε
ο πατέρας για τον πεσόντα στρατιώτη από την Προσο-
τσάνη Δράμας τότε την περίοδο των εχθροπραξιών,
πίσω από το κοιμητήριο του χωριού. Συγκίνηση.

Και εκεί τα δύο αγόρια μας με τα δύο αγόρια του
Μάριου και της Μάγδας ξεδίπλωσαν τη μεγάλη ελλη-
νική σημαία. Δύο από τα παιδιά κατέθεσαν δάφνινα
στεφάνια στον τύμβο ενός παλικαριού, που σκοτώθηκε

υπερασπιζόμενος την πατρίδα μας. Το αποκορύφωμα
σε λίγη ώρα.

Τα τέσσερα νεαρά αγόρια, μόνα παιδιά στο χωριό
εκείνη την ημέρα, πήραν την ελληνική σημαία, από τις
τέσσερις άκρες της και παρέλασαν στον κεντρικό
δρόμο του χωριού. Μάλιστα ο ένας γιός είχε προνοήσει
να φέρει από τη θεσσαλονίκη και μεγάφωνο με την κα-
τάλληλη μουσική υπόκρουση. Ήταν συγκινητικό να
βλέπεις τα μικρά παιδιά να τιμούν τους αγωνιστές και
τις αγωνίστριες εκείνων των χρόνων. Οι συγχωριανοί
καταχειροκρότησαν με καμάρι τα παιδιά. Το χωριό
ζωντάνεψε και τίμησε με τον δικό του τρόπο τους αγώ-
νες του 1940 για ελευθερία.

Θα μας μείνει αξέχαστη η ημέρα αυτή, όπως την πε-
ράσαμε στο χωριό μας. Όπως αξέχαστη θα μείνει και
στα τέσσερα μικρά αγόρια. Και αυτό θα είναι το όφελος
για τη μελλοντική τους πορεία.

Πέτρος ΑλικάκοςΠέτρος Αλικάκος

Τα παιδιά ξεδίπλωσαν την ελληνική σημαία Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων

Κατάθεση στεφάνων ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ: Μετά από 30 τουλάχιστον χρόνια 
παρέλαση παιδιών στο Βρυσοχώρι
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Κεντρίσματα
Ο Γεώργιος Νικολάου ΝΟΤΗΣ (Παπαλέτσιος)
(1897-1989) συζητούσε με άλλους για εργαρ-
τικότητα και γρηγοράδα. 
- Ακούστε λέει να σας πω! Οι γυναίκες, όταν
είναι ανύπαντρες και νέες κουνάνε γρήγορα τα
χέρια και τα πόδια, όταν παντρευτούν, πολυλο-
γούν, κουνώντας γρήγορα στόμα και γλώσσα!..
Αυτός λοιπόν ο μπάρμπα - Γιώργης σε συνάν-
τησή μας το 1979, μου μίλησε για το πρώτο τα-
ξίδι του στην Κωνσταντινούπολη όταν ήταν 9
χρόνων, διάρκειας 7 ημερών!..
Επειδή έπασχε από κοίλη, ο πάππος του Γε-
ώργιος ΝΟΤΗΣ τον έστειλε με άλλους συντο-
πίτες 26 άτομα, με αρχηγό τον παπά - Στέργιο
ΓΚΑΡΑΝΗ, ο οποίος ιερουργούσε στην Πόλη,
να πάει στον πατέρα του Νίκο.
Έκαναν δύο μέρες για Γιάννενα φυσικά πεζοί
ή στα ζώα απ’ εκεί με ιππήλατες άμαξες άλλες
δύο μέρες στην Πρέβεζα. Την πέμπτη μέρα με
καράβι πέρασαν από Πάτρα και μετά Πειραιά.
Την άλλη ημέρα με άλλο καράβι μετά από 35-
40 ώρες έφθασαν στην Πόλη!..
Εκεί τον πήρε ο πατέρας του Νικόλαος Γεωρ-
γίου ΝΟΤΗΣ (γενν. 1865) και αφού τον πήγε σε
γιατρό, έγινε καλά. Έμεινε επτά χρόνια εκεί
στην Πόλη, δουλεύοντας σε διάφορα μαγαζιά.

•••
O Nικόλαος ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ (1880 γενν.) πήγε
στην Αμερική για εργασία αφήνοντας στο
χωριό γυναίκα και μικρή κόρη τη Χάϊδω.
Όταν γύρισε απ’ την ξενιτιά, έφυγε για το χωριό
μαζί με άλλους απ΄ τα Γιάννενα, κοντά στο
Πάσχα του 1936-37.
Το χωριό έμαθε για τους ξενιτεμένους και τους
περίμεναν στη Βρύση του “ΤΣΙΩΜΟΥ”. Βλέπει
μιά κυρία ο ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ και νομίζοντας πως
είναι η γυναίκα του Μαρία την αγκαλιάζει λέ-
γοντας:
- Μωρέ Μάρω σε βλέπω ότι μετά είκοσι χρό-
νια είσαι ίδια, δεν γέρασες καθόλου!..
Τότε η γυναίκα απαντάει:
- Μα δεν είμαι η Μάρω είμαι η Χάϊδω!.. Πράγ-
ματι ήταν η κόρη του Χάϊδω συζ. Δημητρίου
ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ (1906-1995).

•••
Η Μαρίκα συζ. Αντωνίου ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥ-
ΛΟΥ (1925-2020), ζήτησε απ’ τον πατέρα της,
παπά-Στέργιο ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ, να της δώσει χρή-
ματα.
Ο παπά-Στέργιος της δίνει 20-30 δραχμές. Της
Μαρίκας της φάνηκαν λίγα και του λέει:
- Ωρέ πατέρα εγώ ήλπιζα να μου δώσεις δύο-
τρία κατοστάρικα!..
Τότε ο παπάς απαντά με διάθεση ορμήνειας:
- Άκουσε κόρη μου, όποιος δεν θέλει τα λίγα,
τότε χάνει και τα πολλά!..

•••
Ένα απόγευμα Αυγούστου στη δεκαετία του
1960, ο παπά-Στέργιος κάθονταν στον πλάτανο
του Αγίου Χαραλάμπους.
Ενώ βασίλευε ο ήλιος έρχεται ο δάσκαλος
Απόστολος Ζήση ΓΚΑΡΑΝΗΣ (1908-1987).
Χαιρετά ο δάσκαλος τον παπά και για να τον
πειράξει, του λέει κάτι απ’ την καθαρεύουσα
γλώσσα!..
Κι ο παπάς επίσης πειρακτικά και ετοιμόλογα,
του απαντά:
- Δάσκαλε, μετά την δύσιν του ηλίου δεν δου-
λεύουν τα γραφεία!..

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Β ΜΕΤΡΙο

Γ ΔΥΣκοΛο

Α ΕΥκοΛο
2 1 9 3 7 5 4 8 6

8 5 4 9 2 6 3 7 1

6 7 3 8 4 1 9 2 5

4 2 6 5 8 7 1 3 9

3 9 5 6 1 2 7 4 8

7 8 1 4 3 4 6 5 2

1 4 2 7 9 8 5 6 3

9 6 7 2 5 3 8 1 4

5 3 8 1 6 4 2 9 7

7 5 1 6 3 8 2 4 9

2 3 4 5 1 9 8 6 7
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SUDOKU
Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1 έως το

9. Κάθε οριζόντια και κάθετη γραμμή και κάθε περιοχή
με 3Χ3 τετράγωνα πρέπει να περιέχουν μια φορά κάθε
αριθμό από το 1 έως το 9. Άλλωστε το SUDOKU σημαίνει
ακριβώς αυτό. Μοναδικός αριθμός ανά τετράγωνο και
ανά σειρά.
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ΓΕΩΡΓΙοΣ ΕΞΑΡχοΠοΥΛοΣ
Ο πατέρας μου. 

Πενήντα χρόνια απουσίας
“Ήγγισε το τέλειον ο Γιώργος γιατί τέλειος είναι μόνο ο Θεός”. Με

αυτά τα ωραία λόγια αποχαιρέτισε τον πατέρα μου ο μακαριστός ΔΕ-
σπότης Σεραφείμ όταν στις 18 Ιουνίου 1972 εψάλλει η εξόδιος ακολου-
θία για τον αγαπημένο πατέρα μου.

Δοτικός, χαρούμενος με την ψυχή του έδινε τη βοήθειά του και ευ-
χαριστούσε όλους. Άριστος σύζυγος και πατέρας φρόντιζε με αγάπη
την οικογένειά του. Γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι, το 1908 από τον Αδα-
μάντιο και τη Μαρία Εξαρχοπούλου και ήταν το δεύτερο παιδί της οι-
κογένειας. Τελείωσε το δημοτικό στο χωριό και με τον αδερφό του
Νίκο δυο μικρά παιδιά ξεκίνησαν φορτωμένα με δύο τουρβάδες ο κα-
θένας, στον ένα τα λίγα ρούχα τους και στον άλλο μερικά τρόφιμα, και
γεμάτα αγάπη για μόρφωση ήρθαν με τα πόδια στα Γιάννενα από χωριό
σε χωριό κι από ράχη σε ράχη. Έμειναν σε ένα μικρό κρύο δωμάτιο

και χωρίς ηλεκτρικό διάβα-
σαν με μεγάλη όρεξη γι’ αυτό
που ξεκίνησαν και κατάφε-
ραν να τελειώσουν το γυμνά-
σιο. Αμέσως μετά έδωσαν
εξετάσεις και πέτυχαν στη
Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακα-
δημία Ιωαννίνων και έγιναν
δύο εξαίρετοι επώνυμοι δά-
σκαλοι. Ο πατέρας μου αμέ-
σως μετά παντρεύτηκε την
αγαπημένη μας μητέρα τη
Μαρία κόρη του Στέργιου και

Χάϊδως Παπαγεωργίου. Έφεραν στον κόσμο τρία παιδιά, τη Χαρίκλεια,
τον Μαντούλη και την Ιφιγένεια. Πρόλαβε δυστυχώς να γνωρίσει δύο
μόνο εγγόνια, τον Κώστα, γιο της Χαρίκλειας και τον Δημήτρη γιο της
Ιφιγένειας. Τα άλλα έξι ήρθαν όταν ο πατέρας είχε φύγει. 

Αυτά τα εγγόνια ήταν όλη του η αγάπη. Μόλις παντρεύτηκε έφυγε
στην Αθήνα για μετεκπαίδευση. Όταν τελείωσε κι από εκεί δυστυχώς
άρχισε ο πόλεμος και με το όπλο στο χέρι μαζί με άξιους συμπολεμι-
στές πολεμούσε στα βουνά τους Ιταλούς, τους Γερμανούς με αγάπη για
την πατρίδα και σε μια δύσκολη μάχη με τους Ιταλούς που ήταν εφο-
διασμένοι με όπλα τανκς, βόμβες, κατάφερε με τους συμπολεμιστές
του να νικήσει την επίλεκτη πολεμική ομάδα των Ιταλών νίκησε την
περίφημη “Τζούλια” τρέποντάς τους σε φυγή γιατί οι στρατιώτες ήταν
άξιοι πολεμιστές και πίστη στο Θεό. 

Ο πατέρας μου αιχμαλωτίστηκε στον Πεντάλοφο λίγο έξω από την
Κόνιτσα από τους αντίθετους στις πεποιθήσεις του αλλά ο Θεός τον
έσωσε και γύρισε γερός στην οικογένειά του. Αμέσως διορίστηκε ως
διευθυντής στα πρότυπα δημοτικά σχολεία της Ζωσιμαίας Παιδαγωγι-
κής Ακαδημίας Ιωαννίνων για πολλά χρόνια. Μετά πήγε στην Αθήνα
στην ομοσπονδία των δασκάλων ως υποδιευθυντής και μετά ως
εκλεγμένος διευθυντής δούλεψε πολύ για τον κλάδο. Όταν επέστρεψε
μετά από λίγα χρόνια στα Γιάννενα συνέχισε ως διευθυντής πάλι στα
πρότυπα δημοτικά σχολεία. Όταν συνταξιοδοτήθηκε εκλέχτηκε σαν
εκλεκτό μέλος της Γιαννιώτικης κοινωνίας ως δημοτικός σύμβουλος,
γιατί τότε δεν γινόταν δημοτικές εκλογές, ως αντιδήμαρχος και μετά
ως δήμαρχος για μεγάλα χρονικά διαστήματα όταν ο δήμαρχος απου-
σίαζε. Επάξια τον αντικαθιστούσε σε συνέδρια, εορταστικές εκδηλώ-
σεις όπως στο Μεσολόγγι, στο Σούλι και αλλού. Πρόθυμος και δοτικός
βοηθούσε γνωστούς, φίλους και όλους τους βοηθούσε όταν είχαν
ανάγκη.

Τελειώνοντας και ως δημοτικός σύμβουλος η ζωή του ήταν ήσυχη,
απολάμβανε την οικογενειακή γαλήνη και φρόντιζε τους γονείς του.
Πολλά μετάλλια, βραβεία έλαβε και βραβεύτηκε και με τον χρυσό
σταυρό του Φοίνικα” που δίνεται μόνο σε επίλεκτους Έλληνες για τις
ανδραγαθίες του και κοσμούν το σαλόνι μου σε εξαιρετική θέση. Απο-
φράδα ημέρα 18 Ιουνίου βρισκόμενος στο χωριό με τη μητέρα μου η
καρδιά του η κουρασμένη τον πρόδωσε και χωρίς ιατρική βοήθεια
άφησε την τελευταία του πνοή στα χέρια της μητέρας μας.

Στα χέρια σου τώρα πατέρα έχεις κοντά σου τον αγαπημένο μου
Νίκο και την αδελφούλα μου την Χαρίκλεια που ήρθαν κοντά σας για
να σας φροντίσουν όλους να σας προσέχουν όπως έκαναν και σ’ αυτή
τη ζωή. Η απουσία τους μας γεμίζει πόνο και θλίψη.

Καλέ μου πατέρα
Δεν σε ξεχνάμε ποτέ και σ’ ευχαριστούμε για τα καλά που μας έδω-

σες για τη ζωή γιατί μόνο καλά έδινες. Αιωνία σου η μνήμη.

Η κόρη σου Ιφιγένεια - Εξαρχοπούλου - Παπαδάτου

Ξένοιαστες αποκριές

Τρία μικρά παιδάκια ποζάρουν στην αυλή του σπιτιού
του Γεωργίου Βακάρου στην οδό Σαμουήλ δίπλα στον
πλάτανο όπου έκαιγε η μεγάλη φωτιά την τελευταία Κυ-
ριακή της αποκριάς. Πρώτη από αριστερά είναι η Μαρία
(Μαριάνθη) Βακάρου - Σιαπάτη. Τσιγγάνα δίπλα ο Κίμω-
νας Βακάρος καουμπόυς και δίπλα του η Ιφιγένεια Εξαρ-
χοπούλου - Παπαδάτου ντυμένη κινέζα. Γεμάτα χαρά και
ανεμελιά χαρούμενα πετούσαν χαρτοπόλεμο και σερπα-
τίνες. Πιστεύω πως άξιζε να την δουν πολλοί και να θυ-
μηθούμε όλοι τα δικά μας ξένοιαστα χρόνια που δεν
ξαναγυρίζουν. Οι καιροί σήμερα είναι δύσκολοι και πιο
πολύ για τα παιδιά που ζουν σε δύσκολες καταστάσεις.
Ας κάνουμε όλοι κάτι οι μεγάλοι να τα βοηθήσουμε για
να γίνει πιο καλή η ζωή τους.
Ιφιγένεια Εξαρχοπούλου - Παπαδάτου

ΤοΥ  ΣΤΑΥΡοΥ ΓκΑΡΑΝΗ
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ΕΚΔΗΛΩςΕΙς
ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΛ 1

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πριν φτάσουμε στη Λευκάδα σταματή-
σαμε γιατί εκείνη την ώρα μετακινούν-
ταν η μεγάλη γέφυρα για να περάσουν
τα καράβια (η Λευκάδα και η Εύβοια
είναι τα μόνα νησιά που συνδέονται με
γέφυρες) είναι πολύ μεγάλο έργο τε-
χνολογίας.
Συνεχίσαμε το ταξίδι μας και ανεβή-
καμε στο Μοναστήρι Παναγίας Φανε-
ρωμένης στο λόφο πάνω από την πόλη.
Προσκυνήσαμε κάποια αναμνηστικά,
φωτογραφηθήκαμε και αναχωρήσαμε
για το Νυδρί. Το Νυδρί πολύ ωραίο
χωριό τουριστικό με το άγαλμα του Έλ-
ληνα εφοπλιστή και το νησί του το
Σκορπιό Αριστοτέλη Ωνάση όπου και
βγήκαμε φωτογραφίες με τα παιδιά της
παρέας μας.
Είχε φτάσει μεσημέρι και πλέον ήταν
ώρα για φαγητό. Στο εστιατόριο «Συμ-

πόσιο» στην παραλία φάγαμε ωραία
νόστιμα σουβλάκια, θαλασσινά κλπ.
Πολύ εξυπηρέτηση από το προσωπικό.
Μια βόλτα ακόμη στα στενά του χωριού
και επιστρέψαμε στην πόλη της Λευκά-
δας τελευταία μας στάση. Οι μεγαλύτε-
ροι καφεδάκι, τσιπουράκι και εμείς τα
παιδιά ωραία παγωτά. Βόλτες στην
πόλη, μια φωτογραφία ακόμη και ανα-
χωρήσαμε για τα Γιάννενα. Γύρω στις
20.00 ώρα είμασταν στα Γιάννενα και
τελείωσε η εκδρομή μας.
Περάσαμε πολύ ωραία, γνωρίσαμε
καινούργια μέρη και πράγματα.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το
Μ.Ο.Σ. για τις ωραίες εκδρομές κλπ.
Και θα θέλαμε σε άλλες εκδρομές να
συμμετέχουν και άλλα παιδιά του χω-
ριού γιατί έτσι γνωριζόμαστε καλύτερα
και στο μέλλον να προσφέρουμε και

εμείς στο όμορφο Βρυσοχώρι.
Οι μαθητές
Ευθύμης και Θεοπίστη Ιωα. Πουπο-
βίνη.
Υ.Γ. Στην εκδρομή συμμετείχαν 
Ευθύμιος Πουποβίνης
Χαϊδούλα Πουποβίνη
Ιωάννης Κων. Σιαμπίρης
Κωνσταντίνος Ιωα. Σιαμπίρης
Ελισσάβετ Σιαμπίρη
Αλκμήνη Βακάρου
Ευανθία Καραγιαννοπούλου
Περσεφόνη Καραγιαννοπούλου
Αντωνία Δημητράκη
Χαρίκλεια Κασσαβέτη
Ευτυχία Οικονόμου
Δημοσθένης Νότης
Σουλτάνα Νότη
Χαρίκλεια Τζιμογιάννη
Μαρία Τζιμογιάννη

Ευτέρπη Τσιομίδη
Βαρβάρα Μπλήντα
Χρύσα Μπλήντα Δράκου
Δέσποινα Μπλήντα Μισαηλίδη
Αριάδνη Μπίρη
Ιωάννης Παντίσης
Μισέλ Παντίση
Ουρανία (Ράνια) Κουνάβου
Αθανάσιος Κουνάβος
Άννα Καπράντζιου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ευθύμιος Ιωαν. Πουποβίνης
Θεοπίστη Ιωαν. Πουποβίνη
Ευτέρπη Ανα. Τσιομίδη
Ζήσης Μισαηλίδης και Αριάδνη
Κων/νου Μπίρη και  ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ
Αθανάσιος Γούρης
Αγγελική Γίδα
Πάσχου Γεωργία και Γεωργία Μπε-
κρή.

Το θαύμα της τεχνολογίας. Η τεράστια μετακινούμενη γέφυρα Στην είσοδο του Μοναστηρίου Παναγίας Φανερωμένης

Η παρέα των παιδιών την ώρα του φαγητού Μερική άποψη του Νυδρίου

Η παρέα των παιδιών στο άγαλμα του Αριστοτέλη Ωνάση Στη Λευκάδα πριν την αναχώρηση
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ΕΚΔΗΛΩςΕΙς

όμορφο χωριό μας
και τη φύση. Όμως και
οι μεγαλύτεροι οφεί-
λουμε να εμπνεύσουμε
στα παιδιά μας αυτή την
αγάπη.

Συγχαρητήρια στο
Δ.Σ του Μ.Ο.Σ για την
πρωτοβουλία και αυτή η
μικρή εκδήλωση να συ-
νεχιστεί.

Στον αγώνα συμμε-
τείχαν τα παιδιά:

Πρόϊου Σοφία
Πρόϊος Δημήτριος
Πρόϊος Ιωάννης
Πουποβίνη Θεοπίστη
Πουποβίνη Χαϊδούλα

– Άννα
Γάτσιος Αθανάσιος 
Γάτσιος Απόστολος
Βερναδάκη Θάλεια
Βερναδάκη Κλειό
Σούρσος Κωνσταντί-

νος
Καπράντζιος Ιωάννης
Μισαηλίδης Ζήσης
Κοσκίδη Στεφανία
Βασδέκης Ραφαήλ
Βασδέκη Ερμιόνη
Νότσος Θεόδωρος

Αλικάκος Κωνσταντί-
νος

Αλικάκος Θεόδωρος
Τσουμάνη Ιωάννηα
Μπίρη Αριάδνη
Βασδέκη Βασιλική
Και οι παραθεριστές

από Θεσσαλονίκη
Μηλένα Ελευθεριά-

δου και 
Αγιανίδης Νικόλαος
Η σειρά των ονομά-

των είναι τυχαία και όχι
βάσει τερματισμού

Τα αναμνηστικά δι-
πλώματα ήταν προ-
σφορά του Συλλόγου.

Υ.Γ. Τα μετάλλια, οι
σοκολάτες και οι χυμοί
ήταν προσφορά του κ.
Γεωργίου Ιωα. Βακάρου
(Γιάννικα) και του Χρή-
στου Θεοδ. Νούτσου
Αμερική αντίστοιχα.

Το Δ.Σ. τους ευχαρι-
στεί θερμά, τους εύχεται
κάθε οικογενειακή ευ-
τυχία και ας τους μιμη-
θούν και άλλοι για
προσφορές στο Σύλ-
λογο.

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΛ 1

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ

«Αγάπη για τη φύση»

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αν και όλοι μας περιμέναμε μετά από δύο χρόνια παν-

δημίας (covid-19) να αναβιώσει το πατροπαράδοτο πα-
νηγύρι μας, και φέτος δεν πραγματοποιήθηκε όπως τα
άλλα χρόνια.

Την Τρίτη το πρωί 26-7-2022 το πρωί Θεία Λειτουργία
στο ανακαινισμένο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής και
παρεκκλήσι στον προαύλιο χώρο χοροστατούντος του
Ιερέα μας π. ΓΕΩΡΓΙΟ και ψάλτη τον κ. Γεώργιο Κων. Βα-
κάρο και τον έφηβο ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΠΙΖΑΚΙ του Νικολάου
και της Δήμητρας (εγγονός του αειμνήστου Μιχάλη και
της Ευαγγελίας). Σεμνό παλικάρι που παρακολουθεί σχο-

λές ψαλτικής του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες στη ζωή.
Λόγω ορισμένων προβλημάτων δεν είχαμε όπως τα

άλλα χρόνια τη δημοτική ορχήστρα για την έναρξη του
πανηγυριού, το χορό των επιτροπών κλπ. Ακολούθησε
όπως κάθε χρόνο η αναμνηστική φωτογραφία (είναι μια
άτυπη απογραφή). Οι επισκέψεις στα σπίτια του πέρα Μα-
χαλά με τα κλαρίνα, το τσίπουρο και το λουκούμι δεν
πραγματοποιήθηκαν. Το βράδυ αν και καθημερινή δεν
περιμέναμε πως η κεντρική πλατεία θα γέμιζε από
κόσμο.

Η κομπανία του ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΤΕΡΟΥ τα ποτά και τα εδέ-

σματα του ΚΩΣΤΑ και ένα υπέροχο βράδυ ανέβασαν το
κέφι και ο χορός μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες.

Όλοι το είχαμε ανάγκη να διασκεδάσουμε. Πέραν των
συγχωριανών και φίλων διακρίναμε για πρώτη φορά στο
χωριό και στο πανηγύρι το ζευγάρι DANIEL και CORINNE
SZYRURA από τη Γαλλία (ξαδέλφια της MISEL Παντιση)
που κατενθουσιάστηκαν με έστω τα λίγα αυτά έθιμα και
το ζεύγος Καρατζά από τη Μελίκη Ημαθίας.

Ας ευχηθούμε πως θα περάσουν αυτά τα προβλήματα
και του χρόνου το πανηγύρι μας θα ξαναγίνει όπως πριν.

Β.Π.

Εξωκλήσι
Αγίας

Παρασκευής

Το ξεκινημα 
της 

ορχήστρας

Βραδυνό 
γλέντι

Αναμνηστική φωτογραφία

Στο χώρο εκκίνησης: Τοποθεσία Κοάστα

Στην πλατεία Αγίου Χαραλάμπους
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΑΜοΣ
Μετά τον πολιτικό γάμο (20 Αυγούστου 2020) η ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά και

της αειμνήστου Μαριας Κασσαβέτη (εγγονή των αειμνήστων Δημητρίου και Χριστίνας
Βούρβου και του αειμνήστου Παπανικόλα
και Χαρίκλειας Κασσαβέτη) το Σάββατο 17
Σεπτεμβρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Νι-
κολάου Αγοράς Ιωαννίνων παντρεύτηκε τον
αγαπημένο της ΣΤΕΡΓΙΟ ΧΑΣΙΩΤΗ (Φοροτε-
χνικό) του Ηρακλή και της Λουκίας) από τη
Μηλιά Μετσόβου. Τα στέφανα αντάλλαξαν οι
κουμπάροι Χρήστος Νίστας και Θεοδώρα
Σουρδή.

Η ευτυχισμένη στιγμή συνεχίστηκε με
παραδοσιακό γαμήλιο γλέντι με δημοτική
ορχήστρα στο κέντρο εκδηλώσεων «ALE-
KOS HALL» στο Κρυφοβό Ιωαννίνων.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της
εφημερίδας εύχονται στο ταιριαστό ζευγάρι
να ζήσουν ευτυχισμένοι, καλούς απογόνους
και στους ευτυχισμένους γονείς και λοιπούς
συγγενείς να τους χαίρονται.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Την Κυριακή 31 Ιουλίου 2022 το ζευγάρι Αδαμαντίυο Κα-

πράντζιου του Ιωάννου και της Άννας και η Χριστίνα Πάσχου
βάπτισαν στα Γιάννινα το αγοράκι τους, δεύτερο βλαστό της οι-
κογένειας.

Ο νονός χάρισε στο νεοφώτιστο το όνομα ΑΧΙΛΛΕΑΣ.

Μία πολύ ευτυχισμένη στιγμή μοιράστηκε με συγγενείς και
φίλους η οικογένεια Δημητρίου Ανάστου και Δήμητρας Ανά-
στου – Μπιδέρη στις 19 Ιουλίου 2020, στη βάφτιση του τέταρτου
εγγονού τους και δεύτερου παιδιού του γιου τους Κωνσταντί-
νου. Ο Κωνσταντίνος με την σύζυγο του, Ουρανία Τσιώλα,
έχουν ακόμα ένα παιδί το Δήμητριο. Το όνομα του νεοφώτιστου
είναι Εμμανουήλ. Το μυστήριο της βαπτίσεως έγινε στον Ι.Ν.
Αγίων Αρχαγγέλων των Ασωμάτων Βέροιας σε μία σεμνή τε-
λετή εξαιτίας της πανδημίας. Όλοι οι παρευρισκόμενοι ευχή-
θηκαν στο νεοφώτιστο υγεία, τύχη, αγάπη κι ευλογία.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους ευτυ-
χισμένους γονείς, παππούδες, νονούς και λοιπούς συγγενείς
να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα να τα χαίρονται γερά και τυχερά.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου

2022 η ΚΥΡΙΑΚΗ (Κική) Παπαγε-
ωργίου του Γεωργίου και της Χρυ-
σοπηγής σύζυγος του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τσιομίδη του Αναστασίου και της
Αθανασίας (εγγονός του αειμνή-
στου Γεωργίου (Γιωργάρα) και της
Λευκοθέας Τσιομίδου και του αει-
μνήστου Γεωργίου (Τζιόντζιου) και
της Μαριάνθης Καραγιαννοπού-
λου) στα Γιάννινα έφερε στον
κόσμο δυο πανέμορφα (δίδυμα
αγοράκι και κοριτσάκι) πρώτα βλα-
στάρια της οικογένειας.

Η ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΑΝΤΖΑΡΑ του
Ελευθερίου από το Κουκούλι Ζαγο-
ρίου σύζυγος του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΡΕΜΟΥ του Αναστασίου και της
Μαρίας Τσούπη – Ρέμου (εγγονός
των αειμνήστων Ιωάννου και Χαρί-
κλειας Ρέμου) στα Γιάννενα έφερε
στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επι-
τροπή εύχονται στους ευτυχισμέ-
νους γονείς, παππούδες και
λοιπούς συγγενείς να τους ζήσουν
τα νεογέννητα να τα χαίρονται γερά
και τυχερά.

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μα
(αριθ. Φύλλου 115 σελ.7) η κυρία ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ Καθηγήτρια – Μεταφράστρια μας
είχε μεταφράσει πολλές ονομασίες τοποθε-
σιών κλπ. του χωριού μας. Στο τέλος του κει-
μένου ζητούσαμε από τους αναγνώστες μας
εάν γνωρίζουν σχετικά τέτοιες παράξενες
ονομασίες να μας τις γνωρίσουν.
Πράγματι η κα ΜΙΧΑΕΛΑ (Μιχαλίτσα) ΠΙΣΠΑ
του Θεοδώρου και της συγχωριανής μας
Αλέκας Μιχ. Σιαμπέρη – Πίσπα (εγγονή των
αειμνήστων Μιχάλη και Σταματίας Σιαμπίρη
– Σιάνου) μας έστειλε τα ακόλουθα και την
ευχαριστούμε θερμά. Περιμένουμε και άλλες
ετυμηγορίες.
Μουζγκα: Είναι το κοκκινόχωμα που όταν
αναμιγνύεται με το νερό γίνεται μούζγκα δη-
λαδή λάσπη. Στο Δίστρατο ο συγχωρεμένος
ο παππούς μου Γεώργιος όταν έβρεχε έλεγε
στο μπαμπά μου Θεόδωρο ezlii snu Lia tsets
tou Cali atsea ari mouzga (έζλιι σνου λιά
τσετς του καλι ατσεα αρι ΜΟΥΖΓΚΑ). Αυτό γι-
νόταν λάσπη όταν έβρεχε.
Βουλουγακα: Στα βλάχικα είναι η μικρή κοι-
λάδα στο βουνό. Έχει δύο ονομασίες παντεα
μαρη σημαίνει μεγάλη πεδιάδα ή κοιλάδα, η
μικρή κοιλάδα είναι η Βουλουαγκα. Στο Δί-

στρατο υπάρχει ένα μέρος απέναντι που λέ-
γεται λα βουλοτζι La Vulotzi το οποίο αποτε-
λείται από 3 μέρη Voulouagka Βουλουάγκα
εκεί δεν έχει καθόλου νερό.
Ένα τραγούδι λέει:
TU VOULOUOTZILI LA MUSHATE VIARSI
NIORLU CU GALEATA, TUTI IARBA LII
BANTI ST CU FROUTZA CANTI CANTI= ΤΟΥ
ΒΙΟΡΛΟΥ ΛΑ ΜΟΥΣΕΑΤΕ ΒΙΑΡΣΙ ΝΙΟΡΛΟΥ
ΚΟΥ ΓΚΑΛΕΑΤΑ, ΤΟΥΤΙ ΙΑΡΜΠΑ ΛΙΙ ΙΜ-
ΠΑΝΤΙ ΣΤ ΚΟΥ ΦΡΟΥΤΖΑ ΚΑΝΤΙ ΚΑΤΙ.
Στα ελληνικά δεν μπορώ να τα γράψω κα-
θαρά γιατί πολλά άλφα δεν προφέρονται κα-
θαρά αλλά με κλειστό τόνο παρόλα αυτά
έκανα ότι μπορούσα.
Κιαρι: CIARI είναι το ανήλιο στα βλάχικα.
Πάλι θα σας πω ότι στο Δίστρατο υπάρχει το-
ποθεσία που λέγεται κιαρι γιατί είναι ανήλιο.
Στο πατρικό σπίτι μας λέγανε voi PISPEOI hits
TU ciari εσείς Πισπέοι είστε στο ανήλιο.
Υ.Γ. Και στο Βρυσοχώρι υπάρχουν πολλές
τοποθεσίες ανήλιες και ονομάζονται
«Κιαρε».

ΠΡοΣΛΗΨΕΙΣ ΕκΠΑΙΔΕΥΤΙκΩΝ
Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ (δασκάλα) του Θωμά και της αειμνή-

στου Μαρίας Κασσαβέτη (εγγονή του αειμνήστου παπανικόλα
και Χαρίκλειας Κασσαβέτη) διορίστηκε στο ΠΥΣΔΕ του νομού
Αιτωλοακαρνανίας.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (Μηχανολόγος) σύζυγος της Δέσποι-
νας Νούτσου (των αειμνήστων Βάϊου και Χαρίκλειας Νούτσου)
διορίστηκε στο ΠΥΣΔΕ του Νομού Πιερίας.

Η ΟΛΓΑ ΚΟΥΣΟΥΡΗ (Φιλόλογος) του Χρόνη και της Ιουλίας
σύζυγος του Παναγιώτη Δημητράκη διορίστηκε στο ΠΥΣΔΕ του
νομού Αιτωλοακαρνανίας και στο Λύκειο Κατούνας.

Η ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ (Καθηγήτρια Βιολογίας) του Θωμά
και της αειμνήστου Μαρίας Κασσαβέτη (εγγονή του αειμνήστου
Παπανικολα και της Χαρίκλειας Κασσαβέτη), προσλήφθηκε ανα-
πληρώτρια καθηγήτρια στο Γυμνάσιο και Λύκειο Φιλιατών Θε-
σπρωτίας.

Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΥΛΙΔΟΥ (φιλόλογος) σύζυγος του Ιωάννου
Που ποβίνη προσλήφθηκε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο
ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων και τοποθετήθηκε σε γυμνάσιο και λύκειο
Μετσόβου.

Η ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ (ψυχολόγος ) του Ανέστη και της Ερ-
μιόνης (εγγονή του αειμνήστου Γεωργίου Σαπάτη και της Μα-
ριάνθης Βακάρου) προσλήφθηκε αναπληρώτρια καθηγήτρια
στο ΠΥΣΔΕ Νομού Πρέβεζας και τοποθετήθηκε σε ειδικό σχο-
λείο.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους ανω-
τέρω εκπαιδευτικούς καλή ευδόκιμη εκπαιδευτική υπηρεσία.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙκΩΝ

Κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού οι ακόλουθοι
συγχωριανοί μας Στρατιω-
τικοί μετατέθηκαν ως ακο-
λούθως:

Ο Υπίλαρχος Τεθωρακι-
σμένων ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΔΕ-
ΚΗΣ του Αποστόλου και της
Ερμιόνης (εγγονός των αει-
μνήστων Χρυσοστόμου και
Βασιλικής ΒΑΣΔΕΚΗ)μετα-
τέθηκε από την ΕΛΔΥΚ «Ελ-
ληνική Δύναμη Κύπρου»
στην 12η Μονάδα Επιστρα-
τεύσεων στο Κιλκίς.

Η Επιλοχίας Υλικού Πο-
λέμου ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΡΑ-
ΦΕΙΔΟΥ σύζυγος του
Χρήστου Βασδέκη μετατέ-
θηκε από την ΕΛΔΥΚ στην
600 ΜΑΠ στο Κιλκίς.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντα-
κτική Επιτροπή εύχονται
στους παραπάνω Στρατιω-
τικούς καλή διαμονή και
επιτυχία στα καθήκοντά
τους στις νέες μονάδες.

Το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε στη
γλώσσα μας (ελληνική) είναι η Γραμμα-
τική του Λασκαρέως.
Η εκτύπωση του έγινε στο Μιλάνο (Ιτα-
λία) το 1476 με την επιμέλεια του Δημη-
τρίου του Κρητός. Επίσης από την Κρήτη
κατήγετο και ο πρώτος στοιχειοθέτης ο
οποίος εκλέγετο Αλέξανδρος Γεωργίου
και εξέδωκε στην Βενετία το ψαλτήρι
στα 1486.
Το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο ίδρυσε
ο Κρητικός Ζαχαρίας Καλλέργης τέλη
του 15ου αιώνα καταρχάς στην Βενετία
και αργότερα στη Ρώμη.
«Ο ΕΛΛΗΝΑΣ»
«Καταραμένε» Έλληνα όπου να γυρίσω

τη σκέψη μου, όπου και να στρέψω την
ψυχή μου, μπροστά μου σε βρίσκω.
Τέχνη λαχταρώ, ποίηση, θέατρο, αρχι-
τεκτονική, εσύ μπροστά μου πρώτος κι
αξεπέραστος.
Επιστήμη αναζητώ, μαθηματικά, φιλο-
σοφία, ιατρική, κορυφαίος και ανυπέρ-
βλητος.
Για δημοκρατία διψώ, ισονομία και ισό-
τητα, εσύ μπροστά μου ασυναγώνιστος
και ανεπισκίαστος.
«Καταραμένε» Έλληνα, καταραμένη
γνώση. Γιατί να σ’ αγγίζω; Για να αι-
σθανθώ πόσο μικρός είμαι, ασήμαντος
μηδαμινός; Γιατί δεν μ’ αφήνεις στη δυ-
στυχία μου και στην ανεμελιά μου;

«Καταραμένε» Έλληνα, τα βρήκες όλα,
φιλοσοφία, γεωμετρία, φυσική, αστρο-
νομία.... τίποτε δεν άφησες για μας (Σίλ-
λερ – Γερμανός ποιητής)
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ
«Τα σχολεία χτίσε... λιτά χτίστε τα,
απλόχωρα, μεγάλα, γερά θεμελιωμένα
κι ο δάσκαλος ποιητής
και τα βιβλία.... σαν κρίνα» (Κωστής Πα-
λαμάς)
Οι μαθητές παροτρύνονται περισσότερο
στο να επιδιώκουν το καλό όταν από
τους δασκάλους τους παίρνουν παρά-
δειγμα.
(Ιωάννης Χρυσόστομος)
Γ. Βακάρος

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜοΝΑΣ
Η Έλενα Σοφία Μπιδέρη κόρη του Δγμήτρη και της Σαμπρίνας
Μπιδέρη τελείωσε με επιτυχία τις πτυχιακές εξετάσεις της νομικής
στο Πανεπιστήμιο του Mainz (Γερμανία).
Από το Μάιο του 2023 αρχίζει υποχρεωτική πρακτική εξάσκηση
στης νομικής (δικαστήρια, εισαγγελία, ομοσπονδιακά υπουργεία)
που θα διαρκέσει 30 μήνες.
Συγχαρητήρια Έλενα – Σοφία 
Καλή σταδιοδρομία
Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

ΣΥΜΦΩΝο ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
Τον Μάιο του 2022 ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΜΟΣ του Αναστασίου και της Μαρίας Τσούπη

– Ρέμου και η ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΑΝΤΖΑΡΑ του Ελευθερίου από το Κουκούλι Ζαγορίου,
σύναψαν Σύμφωνο Συμβίωσης επισφραγίζοντας έτσι την αγάπη τους.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται να ζήσουν ευτυχισμένοι, καλούς
απογόνους και στους ευτυχισμένους γονείς και λοιπούς συγγενείς να τους χαίρονται.

ΕΤΥΜΗΓοΡΙΑ ΛΕΞΕΩΝ

«ΤΥΠοΓΡΑΦΙΑ κΑΙ ΒΙΒΛΙο»
Η ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ του Κωνσταντίνου και της
Σταυρούλας (Ρούλας) εγγονή των αειμνήστων Νικολάου
και Σταυρούλας την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 προσ-
λήφθηκε αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου στο Εσπε-
ρινό ΕΠΑΛ Λειβαδιάς.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΕΙΣΦοΡΕΣ - ΣΥΝΔΡοΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Β’ Εξάμηνο 2022
Γκαράνης Νικόλαος Γεωργ.                         50 ευρώ Ελβετία
Γκαράνης Γεώργιος Νικ.                               50 ευρώ Ελβετία
Γκαράνη Έφη                                                   50 ευρώ Αθήνα
Γκαράνη Τίνα                                                   50 ευρώ Αθήνα
Παπαποστόλου Χαράλαμπος                         50 ευρώ Βέροια
Σιγάλας Λάκης                                                 50 ευρώ Βρυξέλλες
Τσιομίδου Χρύσα                                            50 ευρώ Θεσ/νίκη
Μηνόπουλος Κων/νος                                   50 ευρώ Αλεξάνδρεια
Μπρουσκέλη Χάϊδω                                       50 ευρώ Αλεξάνδρεια 
Σιαμπίρης Γεώργιος Ευάγγ.                          40 ευρώ Αθήνα
Πάντος Κωνσταντίνος                                     40 ευρώ Καλαμπάκα
Νούτσου - Γιαννούση Δέσποινα                  30 ευρώ Αλεξάνδρεια
Παλασσοπούλου Μαριάννα                           30 ευρώ Θεσ/νίκη
Τσουμάνη - Παλασσοπούλου Σταματία       30 ευρώ Θεσ/νίκη
Ζωγράφος Κωνσταντίνος                              30 ευρώ Πάδες
Τσιομίδου Σπυριδούλα                                  30 ευρώ Γερμανία
Τσιομίδου Ευτέρπη                                         30 ευρώ Βρυσοχώρι
Λένου Ιωάννα                                                  30 ευρώ Θεσ/νίκη
Κουλιός Μιχαήλ                                              30 ευρώ Αλεξάνδρεια
Σιαπάτη Ερμιόνη                                             30 ευρώ Γιάννενα
Κωνσταντινίδου Κέλλυ                                  30 ευρώ Βέλγιο
Σιαμπίρης Γεώργιος Ευαγγ.                          30 ευρώ Αθήνα
Γκαράνης Γεώργιος Αποστ.                          30 ευρώ Αθήνα
Τσίτος Σωτήριος                                              25 ευρώ Γιάννενα
Πρόϊος Δημήτριος                                           25 ευρώ Αλεξάνδρεια
Καρατζάς Αντώνιος                                        25 ευρώ Μελίκη
Καρατζάς Παναγιώτης                                   25 ευρώ Μελίκη
Παπαδοπούλου - Πλιάτσικα Αλεξάνδρα     25 ευρώ Γιάννενα
Ρέμου - Παπαδοπούλου Χρυσούλα             25 ευρώ Γιάννενα
Σανόρας Χρήστος                                            25 ευρώ Θεσ/νίκη
Παπαποστόλου Σταματία                               20 ευρώ Βέροια
Παπαποστόλου Δήμος                                    20 ευρώ Βέροια
Σταρίδα - Γκόντοβα Κατερίνα                       20 ευρώ Γιάννενα
Χαντόλιου Σταματία                                         20 ευρώ Αθήνα
Χαντόλιος Στέργιος                                          20 ευρώ Ξεχασμένη
Κουλιός Στέργιος                                            20 ευρώ Αθήνα
Μπιδέρη Ανάστου Δήμητρα                          20 ευρώ Βέροια
Αρβανίτη Μαρία                                              20 ευρώ Παραμυθιά
Αρβανίτης Νικόλαος                                       20 ευρώ Αθήνα
Αρβανίτη Ευαγγελία                                       20 ευρώ Αθήνα
Πασχαλιώρη Χρυσούλα                                 20 ευρώ Αλεξάνδρεια
Μπιζάκης Νικόλαος                                        20 ευρώ Θεσ/νίκη
Σακκάς Χρήστος                                              20 ευρώ Γιάννινα
Ματσής Γεώργιος                                           20 ευρώ Ελεύθερο
Τσιρώνης Αθανάσιος                                      20 ευρώ Ελεύθερο
Γούρης Αθανάσιος του Μηνά                       20 ευρώ Γιάννενα
Κεφάλας Αντώνιος                                         20 ευρώ Αλεξάνδρεια
Καραγιάννης Αθανάσιος                                20 ευρώ Θεσ/νίκη
Ιωαννίδης Κωνσνταντίνος                             20 ευρώ Θεσ/νίκη
Φάκας Παντελής                                             20 ευρώ Κουφάλια
Φίλης Βασίλειος                                              20 ευρώ Ηλιοχώρι
Χαντόλιος Κωνσταντίνος                                20 ευρώ Γιάννινα
Καφέτσιου Μίνα                                              20 ευρώ Λάρισα
Κωνσταντίνίδου - Καφέτσιου Βασιλική       20 ευρώ Αθήνα
Καφέτσιος Αθανάσιος                                    20 ευρώ Αθήνα
Κασσαβέτη - Παππά Ευαγγελία                    20 ευρώ Γιάννενα
Βακάρου - Μάντζιου Σταματία                      20 ευρώ Γιάννινα
Μέμος Χρυσόστομος                                      20 ευρώ Γιάννενα
Καραγιαννόπουλος Αθανάσιος Αντων.       20 ευρώ Γιάννενα
Εξαρχόπουλος Αθανάσιος                             20 ευρώ Αιγίνιο
Τζιμογιάννης Δημήτριος                                20 ευρώ Γιάννινα
Γκόγκου Μαρία                                               20 ευρώ Τρίκαλα
Πασχάλης Ιωάννης                                         15 ευρώ Αλεξάνδρεια
Πασχάλης Χρήστος Ιωα.                                15 ευρώ Κύπρος
Σιάχος Αχιλλέας                                              10 ευρώ Καλάμπάκα
Βέη Νίκη                                                          10 ευρώ Λάϊστα
Ιωαννίδου Αθανασία (Νάσια)                        10 ευρώ Θεσ/νίκη
Αγγέλη γιαννιούλα                                          10 ευρώ Γιάννινα
Κάτσενου Πελαγία                                          10 ευρώ Πρέβεζα
Βρυσοχώρι 30 Δεκ. 2022 - Η ταμίας
Βασιλική Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπούλου

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Η οικονομική κρίση και η ανεργία συνεχίζεται στη χώρα μας και χιλιάδες νέοι

ξενιτεύονται σε όλα τα μέρη της γης για καλύτερη ζωή.
Επιστημονικό και εργατικό δυναμικό αποδυναμώνουν τη χώρα μας και πολύ

δύσκολα να ξαναγυρίσουν.
Ένας ακόμη νέο του χωριού μας ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡΕΤΑΣ (Οικονομολόγος) του

Λεωνίδα και της Ζανέτας πήγε κοντά στον αδελφό του Μιχάλη στις Βρυξέλλες όπου
και εργάζονται.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στον αγαπητό μας Απόλλων υγεία,
καλή διαμονή και ας ελπίσουμε πως οι εργασιακές συνθήκες της Ελλάδος θα κα-
λυτερεύσουν και να επανέλθει στην πατρίδα του.

ΤΙΜΗΤΙκΗ 
ΔΙΑκΡΙΣΗ

Ο Πέτρος Αλικάκος, σύζυγος της Βαρ-
βάρας Νούτσου του Θεοδώρου και της
Αθανασίας Εξάρχου, τον Σεπτέμβριο του
2022 εκλέχτηκε με την ψήφο των συνα-
δέλφων του, Πρόεδρος του Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης. Το Πρωτοδικείο Θεσσαλο-
νίκης είναι το δεύτερο μεγαλύτερο Πρω-
τοδικείο της χώρας μετά από αυτό της
Αθήνας, έχει 125 δικαστές και 185 δικαστι-
κούς υπαλλήλους και δικαιοδοσία σε
πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή

εύχονται στον αγαπητό μας ΠΕΤΡΟ συγχα-
ρητήρια και καλή επιτυχία στα δικαστικά
του καθήκοντα.

ΣΥΓχΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στην αγαπημένη μου εγγονή Ιφιγέ-

νεια Παπαδάτου του Δημητρίου και της
Φωτεινής, εγγονή του αείμνηστου Νικο-
λάου Παπαδάτου και της Ιφιγένειας Πα-
παδάτου, που πήρε επάξια το πτυχίο
Νομικής από το Πανεπιστήμιο της Κομο-
τηνής στις 30 Νοεμβρίου, της εύχομαι
υγεία, καλή σταδιοδρομία και καλή τύχη
στη ζωή της. Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί,
συνάδελφοι με χαρά παρακολούθησαν
την τελετή με χαρά και ευχήθηκαν στην
Ιφιγένεια όλα τα καλά να έχει.
Η γιαγιά Ιφιγένεια
Ιφιγένεια Παπαδάτου - Εξαρχοπούλου

ΔΩΡΕΑ
Η κ. ΑΣΠΑΣΙΑ Τράντη - Κεφάλα (Αλεξάν-
δρεια) κόρης της αειμνήστου Χρυσούλας
Καρπούζα - Τράντη δώρισε στο Σύλλογό μας
ένα συγκούνι για εμπλουτισμό της συλλογής
μας με παραδοσιακές στολές.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της
εφημερίδας μας ευχαριστούν θερμά την
αγαπητή μας συγχωριανή Ασπασία και της
εύχονται κάθε ατομική και οικογενειακή ευ-
τυχία.

ΕΥχΑΡΙΣΤΗΡΙο
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας Αγίου Χαραλάμπους εκ μέρους των

απανταχού Βρυσοχωριτών ευχαριστούν θερμά τον συγχωριανό μας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ
Ιωαν. ΣΙΑΜΠΙΡΗ, τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΑΦΛΗ εργολάβο Δημοσίων Έργων από την
Κόνιτσα και την εταιρεία «ΠΙΝΔΟΣ Ενεργειακή» που λειτουργεί εργοστάσιο ηλε-
κτρικής ενέργειας στον Αώο, γιατί με δικές τους δαπάνες απομακρίνανε τα χώματα
και τα υπόλοιπα υλικά από τον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους.

Ήταν μια αρκετά ακριβή δαπάνη για τα δεδομένα της ενορίας.
Τους χυνόμαστε ατομική και οικογενειακή ευτυχία και κέρδη στον εργολάβο

και την εταιρεία.

ΕΠΙΤΥχΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ
Κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2022  για την εισαγωγή στα ΑΕΙ της χώρας,

ετα παιδιά που έχουν καταγωγή από το Βρυσοχώρι σημείωσαν σημαντικές επι-
τυχίες και εισήχθησαν στις ακόλουθες σχολές:

Η ΑΛΚΜΗΝΗ ΒΑΚΑΡΟΥ του Στέργιου και της Αλέκας Λιάρου – Βακάρου (εγ-
γονή του Ζώη και της Αλκμήνης Βακάρου και Κωνσταντίνου και Χρυσούλας Λιά-
ρου – Σιαμπίρη), στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ του Ανέστη και της Ερμιόνης Σιαπάτη – Κιτσαρά (εγ-
γονός της Μαριάνθης Βακάρου ) στο Τμήμα Τουρισμού του Ιόνιου Πανεπιστημίου
(Κέρκυρα).

Η ΠΑΥΛΙΝΑ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και της Φωτεινής (εγγονή του
Αδαμαντίου και της Σοφίας) στο Τμήμα επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων του
Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά)

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροή της εφημερίδας μας του συγχαίρει για την
επιτυχία τους και τους εύχονται καλή φοίτηση.

ΕΝΤΥΠΑ ΠοΥ ΛΑΒΑΜΕ
(εφημερίες – περιοδικά)

Περιοδικό «Κόνιτσα»
Περιοδικό

«Εν Τσεπελόβο»
Εφημερίδα 

«Το Ζαγόρι μας»
Εφημερίδα «Η Φωνή των Μηλιω-

τάδων Ζαγορίου»

Περιοδικό «Η Φωνή των Παλαι-

οχωριτών 

Συρράκου»

Λαϊστινά Νέα

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

ΕΥΧΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ - ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟ 2023

Φωτογραφίες από το χοροστάσι

Οι τρεις βρύσες

1) Στον ίσκιο της Φλαμουριάς
δεκαετία 1960 από αριστερά Γε-
ώργιος Εξαρχόπουλος, Γεώργιος
Πουποβίνης, Γεώργιος Οικονό-
μου, Απόστολος Στ. Γκαράνης,
Χρυσόστομος Βασδέκης, Αντώ-
νης Σταματιάδης, Νίκος Τσιομί-
δης και Απόστολος Βακάρος.

Γαμήλιο
γλέντι

φωτό
Έφης 

Γκαράνη



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

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

Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η
α) Εισφορές - συνδρομές

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΜΠΟΛΙΑΝΟΥΔΗ-
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

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

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

Ιούλιος- Δεκέμβριος 2022 “Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 16σελ.

- Η κ. ΧΡΥΣΑ Τσιομίδου Παπαθεμιστοκλέους (Θεσ/νίκη) προ-
σέφερε εκατό (100 ευρώ) στη μνήμη της γιαγιάς της και του πα-
τέρα της.
- Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ Χαντόλιου (Αθήνα) προσέφερε πενήντα (50
ευρώ) στη μνήμη των γονέων της.
-  Η οικ. ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΥΛΙΟΥ (Αλεξάνδρεια) προσέφερε πενήντα

(50 ευρώ) στη μνήμη των γονέων και παππούδων Στέργιου και
Δέσποινας Κουλιού και Γεωργίου και Σταματίας Πασχαλιώρη.
- Η κ. ΘΕΟΔΩΡΑ Καρώνη (Αλεξάνδρεια) προσέφερε πενήντα
(50 ευρώ) στη μνήμη των γονέων και παππούδων.
- Η κ. ΡΟΥΛΑ ΦΑΚΑ (Κουφάλια) προσέφερε πενήντα (50
ευρώ).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

- Ο κ. Ζουμπούλης Χρήστος (Γερμανία)

προσέφερε διακόσια πενήντα (250) ευρώ στη

μνήμη των γονέων του Κωνσταντίνου και

Αναστασίας.

- Η οικ. της κ. Ουρανίας (Ράνιας) Κουνά-

βου (Γρεβενά - Γερμανία - Γιάννενα) προσέ-

φερε εκατό (100) ευρώ στη μνήμη του

συζύγου, πατέρα και παππού Δημητρίου

(Μητρώλα) Κουνάβου.

- Ο κ. Νικόλαος Γεωργ. Γκαράνης (Ελβε-

τία) προσέφερε εκατό (100) ευρώ στη μνήμη

του παππού του Νικολάου Γεωργ. Γκαράνη.

- Η κ. Τίνα Γκαράνη Παπαδάτου (Αθήνα)

προσέφερε εκατόν (100) ευρώ στη μνήμη του

πατέρα της Νικολάου Γεωργ. Γκαράνη.

- Ο κ. Γεώργιος Νικ. Γκαράνης (Ελβετία)

προσέφερε εκατόν (100) ευρώ στη μνήμη του

παππού του Γεωργίου Στεργ. Γκαράνη.

- Η κ. Έφη Γκαράνη (Αθήνα) προσέφερε

εκατόν (100) ευρώ στη μνήμη του συζύγου

της Νικολάου Γεωργ. Γκαράνη.

- Τα τέκνα του Χρήστου Γεω. Πασχάλη Γε-

ώργιος και Μαρίνα (Θεσ/νίκη) προσέφεραν

πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη του παππού

τους Γεωργίου και Αριστέας Πασχάλη.

- Η κ. Σπυριδούλα Αδαμ. Τσιομίδη (Γερ-

μανία) προσέφερε τριάντα (30) ευρώ.

- Η κ. Ευτέρπη Τσιομίδου (Γιάννενα) προ-

σέφερε είκοσι (20) ευρώ.

Βρυσοχώρι 30 Δεκ. 2022

Η Ταμίας

Βασιλική Δρομπολιανούδη 

- Καραγιαννοπούλου

ΠΡΟςΦΟΡΕς ΓΙΑ ΤΙς ΕΚΚΛΗςΙΕς
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ

ΤΕΜΠΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

1) Τσίτσος Σωτήριος (Ιωάννινα) 50 ευρώ για την Κάτω Παναγία εις μνήμη της Μητέρας και του Αδελφού του.
2) Μαρία και Δέσποινα Κουνάβου (Ιωάννινα) 60 ευρώ για την Αγία Τριάδα στην μνήμη των γονέων τους Αθανασίου και Χρυσάνθης.
3) Ευτέρπη Τσιομίδη (Ιωάννινα) 150 ευρώ για την Κάτω Παναγία στην μνήμη όλων των κεκοιμημένων προγόνων, συγγενών και φίλων.
4) Σπυριδούλα Τσιομίδη (Γερμανία) 200 ευρώ για την Κάτω Παναγία στην μνήμη όλων των κεκοιμημένων προγόνων.

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΚΑΡΑΝΗΣ (Ελ-
βετία) προσέφερε για την εκκλησία της
Κάτω Παναγίας (Γεννήσεως Θεοτόκου)
εκατό (100) ευρώ στη μνήμη του πατέρα
του Νικολάου Γεωργ. Γκαράνη.

- Ο κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΣ (Αλεξάν-
δρεια) προσέφερε για την εκκλησία
της Αγίας Παρασκευής τριάντα (30)
ευρώ στη μνήμη του μπατζανάκι
Ευάγγελο Λιάπη.

- Η κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ - ΣΙ-

ΓΑΛΑ (Βρυξέλλες) προσέφερε εκατό
(100) ευρώ για την εγκατάσταση μι-
κροφωνικής συσκευής στον Ι. Ν.
Αγίου Δημητρίου.

ΠΡΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

1) Κων/νος Μηνόπουλος (Αλεξάνδρεια) 50 ευρώ
2) Χρήστος Ζουμπούλης (Γερμανία) 300 ευρώ Δωρεά για τον
Άγιο Χαράλαμπο στη μνήμη των γονέων του
3) Αθανασία Νούτσου (Θεσ/νίκη) 500 ευρώ Δωρεά στη μνήμη
του συζύγου της Θεοδώρου Νούτσου
4) Χρήστος Νούτσος (U.S.A.) 250 ευρώ στην μνήμη του πα-
τέρα του Θεοδώρου Νούτσου.
5) Βαρβάρα Νούτσου και ο σύζυγός της Πέτρος Αλικάκος
(Θεσ/νίκη) 250 ευρώ στη μνήμη του πατέρα τους Θεοδώρου
Νούτσου
6) Κων/νος Νούτσος (Καβάλα) 100 ευρώ στη μνήμη των
θείων του Θοεδώρου - Αντωνίου και Αποστόλου Νούτσου.
7) Χαράλαμπος Παπαποστόλου (Βέροια) 100 ευρώ εις μνήμη

των γονέων του
8) Σταματία Παπαποστόλου (Βέροια) 100 ευρώ εις μνήμη των
γονέων της
9) Μπούφη Καλλιόπη (Εύβοια) 50 ευρώ εις μνήμη του συζύ-
γου της Ηλία 
10) Κασσαβέτης Στέργιος (Ιωάννινα) 30 ευρώ.
11) Κοντρομίχος Χρήστος (Θεσ/νίκη) 30 ευρώ εις μνήμη συ-
ζύγου του Αλέκας Σταματιάδου.
12) Αλικάκος Πέτρος (Θεσ/νίκη) 100 ευρώ εις μνήμη Θεοδώ-
ρου Νούτσου.
13) Οικ. Μπιζάκη Νικολάου (Θεσ/νίκη) 300 ευρώ στη μνήμη
του πατέρα και παππού Μιχάλη και αδελφού και θείου Γεωρ-
γίου

Δωρεές για τον Άγιο Χαράλαμπο

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
www.mosv.gr

και οι φωτογραφίες 
της εφημερίδας μας 

θα εμφανιστούν έγχρωμες

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Την επιμέλεια της τελευταίας σελίδας της εφημερίδας, που αφορά τις προσφορές,
δωρεές και συνδρομές για Εκκλησίες του χωριού και του Συλλόγου, επιμελούνται
αντίστοιχα ο ταμίας της Εκκλησιαστικής Επιτροπής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓ.
ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ (Βρυσοχώρι Ζαγορίου τ.κ. 44010 τηλ. 2653022720 κιν. 6974061008 και
6945436304 και η ταμίας του Συλλόγου ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΜΠΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ-ΚΑΡΑ-
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (Θωμά Κούργια 2 Ελεούσα τ.κ. 45500 Ιωάννινα) Τηλ. 2651062620
κ 6947042559.
Συνδρομές, προσφορές και δωρεές που αποστέλλονται με ταχυδρομικές επιταγές
να εκδίδονται στο ΟΝΟΜΑ του ΤΑΜΙΑ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του Συλ-
λόγου, και όχι στο Σύλλογο, Εφημερίδα και Εκκλησία, διότι η αξαργύρωσή τους
είναι δυσχερής.

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


