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Τα Νέα του
Βρυσοχωρίου
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

«Ανασαίνουν» ακόμα σε κάποια χωριά εκείνα τα παλιά καφενεία που, καθώς μπαίνεις, εξακολουθούν να λειτουργούν
όλες οι αισθήσεις. Πρώτα, ένας ευχάριστα βουερός χώρος
από αντροπαρέες σε μια ατμόσφαιρα συγχρωτισμού και απόλυτης επικοινωνίας. Έπειτα, εκείνη η ανάμεικτη μυρουδιά
καφέ, τσίπουρου και άλλων προϊόντων πρώτης ανάγκης. Η
διακόσμηση λιτή, πολλές φορές με φωτογραφίες παλιές και
με τον τιμοκατάλογο για τα προσφερόμενα είδη. Τα έπιπλα
και τα σύνεργα σαν να μην ήταν ποτέ καινούργια. Μα πάνω απ’
όλα γεύεσαι αυτή την αίσθηση του οικείου χώρου. Του χώρου όπου σε ξέρουν όλοι και τους ξέρεις και συ.
Η ιστορία αυτών των παραδοσιακών καφενείων είναι μια
σημαντική πλευρά της ζωής του κάθε χωριού. Γιατί ο κόσμος
του καφενείου ήταν ένα μικρό τμήμα της κοινωνίας, που αντιπροσώπευε όλη την κοινωνία του χωριού. Το δημόσιο αυτό
καταφύγιο δεν ήταν μόνο χώρος αναψυχής, αλλά είχε και
ίσως εξακολουθεί να έχει ένα τεράστιο κοινωνικό, πολιτικό
και πολιτισμικό ρόλο. Εδώ γίνονταν συναλλαγές, διαπραγματεύσεις και συνεχίζει να γίνεται κριτική της πολιτικής ζωής
του τόπου, να ανταλλάσσουν οι θαμώνες απόψεις γύρω από
την επικαιρότητα. Εδώ συχνάζουν άνθρωποι όλων των παρατάξεων και το καφενείο είναι ο δείκτης των πολιτικών διεργασιών και του κυρίαρχου πολιτικού κλίματος.
Κάθε χωριό και το δικό του καφενείο, τη δική του «μικρή
Βουλή», καθώς πάντα η πολιτική ήταν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των συζητήσεων. Διάλογος, αντιπαραθέσεις,
διαφωνίες, ένταση, πάθος και εκρήξεις από τους καφενόβιους που βρίσκουν εδώ το βήμα για να μιλήσουν ή να υπερασπιστούν τις απόψεις τους. Σ’ αυτή την «αρχαία Αγορά» του
σήμερα κυριαρχεί ο λόγος. Η επικοινωνία, η ενημέρωση, ο
σχολιασμός, η αυστηρή κριτική των πάντων.
Είναι η μέθη του λόγου που σε τέτοιες μέρες κρίσης τα καφενεία γίνονται χώροι εκτόνωσης. Κοινότητες ευψυχίας και
ατέλειωτων συζητήσεων των κοινωνικών προβλημάτων και
ανησυχιών. Ο λόγος είναι το δυνατό πιοτό που ενώνει τους
ανθρώπους, που τους φέρνει κοντά, έστω και διαφωνούντες.
Γιατί το καφενείο προσφέρει – σε πείσμα των παρατάξεων –
αυτό το συναίσθημα του ανήκειν σε μια ομάδα όπου ο καθένας μπορεί να έχει και να υπερασπίζεται το δικό του διαφορετικό ρόλο. Η δημόσια πολιτική ζωή με όλα τα θετικά και αρνητικά της, με όλες τις εκδοχές της, γίνεται αφορμή για την
ανάπτυξη της παρέας. Ειδικά σήμερα τα καφενεία είναι εστίες αντίστασης στην απομόνωση που καλλιεργεί η ανέχεια.
Πάντα τα στέκια αυτά είχαν ένα χώρο για όλους, ανεξαρ-
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τήτως πολιτικής τοποθέτησης και κοινωνικής τάξης. Θαμώνες
του ήταν και είναι οι πλούσιοι και οι φτωχοί μαζί. Ίσως υποσυνείδητα να κάθονται σε συγκεκριμένες θέσεις ανάλογα και με
τη θέση τους στην κοινωνία του χωριού. Ο κεντρικός και περίοπτος χώρος ανήκει στους εχούμενους. Παράμερα οι υπόλοιποι. Επίσης ανάλογα με τις ασχολίες και ο χρόνος που θάρθει ο καθένας.
Ο καφετζής τα ξέρει όλα, αλλά μιλάει λίγο. Κρατάει ισορροπίες. Πρέπει να είναι ευγενικός ακόμα και προσποιητά. Να
δίνει δίκιο σ’ όλους και να ξεθυμαίνει κι αυτός αραιά και που.
Να υπομένει τους απαιτητικούς στο μεζέ, τους αργόσχολους ή σφιχτοχέρηδες που μ’ ένα καφέ ή τσίπουρο περνούν
τη μέρα τους. Να ανέχεται τη μεταμεσονύχτια εξουθενωτική
μέθη, να ξέρει να βάζει τελικό όριο, αλλά και να πυροδοτεί το
συμποσιασμό της παρέας με μια «σειρά» κερασμένη από το
κατάστημα.
Είναι αυτή η μοναδική ευτυχία του καφενείου που κάνει
τους θαμώνες να το νιώθουν σα δεύτερο σπίτι τους. Είναι μια
όαση ξεκούρασης ή ένας χώρος σχόλης για τους εργαζόμενους. Είναι για όλους: άνεργους, μπατίρηδες, εργένηδες
συνταξιούχους. Ο χώρος είναι ενιαίος για να εξασφαλίζει την
κοινωνική επαφή. Γιατί στο καφενείο πας για να δεις και να
σε δουν. Ν’ ακούσεις και να πεις. Η επίπλωση λιτή. Ένα τραπεζάκι και δυο καρέκλες με φτηνό ψαθί. Στη μέση η ξυλόσομπα
πατάει στο ξύλινο φθαρμένο πάτωμα. Εδώ μαζεύονται γύρω –
γύρω τις παγερές νύχτες του χειμώνα, πυρώνοντας σώμα και
προπαντός ψυχή. Γιατί στο καφενείο αποζητάς την ανθρώπινη διάσταση της ζωής που τη βρίσκεις έτσι καθώς κοιτάς, μιλώντας ή σιωπώντας, το μικρό πιατάκι του μεζέ: μια ελιά, ένα
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κομμάτι αγγούρι, μισή ντομάτα, λίγο τυρί… Η ζωή είναι εδώ.
Στην πανδαισία της αντροπαρέας, στα πούλια που χτυπάς
δυνατά και εκτονώνεσαι, στα ζάρια που κρατάς στο χέρι σου
και ορίζεις την τύχη σου. Στο λουκούμι που σε κερνάει ο νικημένος.
Οι γυναίκες απουσιάζουν και οι άντρες απελευθερώνουν το
λόγο. Έχουν ακροατήριο που τους ακούει, που τους αποδέχεται, που διαλέγεται μαζί τους. Μιλούν απερίσπαστα για ό,τι
τους ενδιαφέρει: την πολιτική, το ποδόσφαιρο, το κυνήγι, τις
γυναίκες. Κάνουν πονηρά πειράγματα, λένε αστεία και σοβαρά. Ξέρουν καλά ο ένας τα χούγια του άλλου. Μπορούν να θίγουν χωρίς να προσβάλλουν. Να ειρωνεύονται χωρίς να μειώνουν. Να καλαμπουρίζουν χωρίς να εξευτελίζουν. Όλα εδώ
έχουν ένα όριο. Γιατί όλοι αύριο εδώ θα ξανάρθουν. Όλοι είναι
γνωστοί, αλλά και ο άγνωστος που θα μπει γίνεται γνωστός.
Στο καφενείο του χωριού μας πολλά απ’ αυτά επιβεβαιώνονται. Είναι η καρδιά του Βρυσοχωρίου. Το αντιλαμβάνεσαι τις
ώρες που χρειάζεται να μείνει κλειστό. Σαν να μην ανασαίνει
το χωριό. Είναι σημείο αναφοράς, χώρος που σμίγουν λιγότεροι το χειμώνα και περισσότεροι το καλοκαίρι. Είναι χαρακτηριστικό που εδώ και χρόνια έσπασε το κατεστημένο με την
παρουσία των γυναικών.
Ο κυρ – Βαγγέλης ήταν κάποτε η ψυχή του καφενείου.
Με το δικό του προσωπικό στυλ καφετζή και προπαντός με
το άψογο σερβίρισμα. Καφές σε χοντρό άσπρο πορσελάνινο φλιτζάνι και νερό κρύο σε κατακάθαρο ποτήρι που δροσίζει τα σωθικά. Άξιος διάδοχος ο αγαπητός σε όλους Κώστας που κρατάει την πατρική παράδοση αλλά πρόσθεσε και
κείνα τα μοσχοβολιστά εδέσματα που και ποιος δεν παίνεψε!
Σε τούτη την εποχή με τις τόσες αλλαγές, κυρίως τις αρνητικές, είναι ηρωισμός να διατηρεί ένας νέος ανοιχτό όλο το
χρόνο το καφενείο του χωριού. Να υπάρχει ένα φως στην
καταχνιά του χειμώνα κι ένα ζεστό στέκι στον περαστικό,
το ντόπιο, τον κυνηγό, τον διερχόμενο, τον τουρίστα. Όλοι
εμείς οι παραθεριστές του καλοκαιριού ας μη θεωρούμε δεδομένη πάντα την ύπαρξη του καφενείου που, εκτός από την
ευκολία του καλοκαιριού, έζησε και τις δυσκολίες του χειμώνα.
Κώστα, σ’ ευχαριστούμε!
Για τη Συντακτική Επιτροπή
Βασίλης Ρέμος
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Του Λ. Τάτση

Επιμέλεια: Σταύρος Γκαράνης
Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης για όλους μας.
Είναι ημέρα υπερηφάνειας για το σθένος που επέδειξε
ο ελληνισμός και ταυτόχρονα, επέτειος απόδοσης της
οφειλομένης τιμής σε όλους όσους αντιστάθηκαν στις
δυνάμεις της βίας και του σκοταδισμού.
Όταν, όμως, κάποιος μιλάει για προσφορά ανθρώπων
που έζησαν χρόνια πριν και έγραψαν μια σημαντική
ιστορία, η δυσκολία έγκειται όχι στο τι πρέπει να πει,
αλλά στο τι επιτρέπεται να παραλείψει.
Δυστυχώς, οι παραλείψεις μου θα είναι πολλές, γιατί
το εγχείρημα να τονισθεί η προσφορά των αγωνιστών
του 1940 στο στενό πλαίσιο λίγης ώρας, μοιάζει με
προσπάθεια να μεταγγίσει κάποιος τον ωκεανό σε μια
μικρή λίμνη.
28η Οκτωβρίου 1940
28η Οκτωβρίου 2011
Ας υψωθούν τα Έθνη στους ουρανούς για να
συναντήσουν με τη σκέψη τους ηρωϊκούς νεκρούς
που περνούν από την ιστορία και βαδίζουν προς την
αιωνιότητα.
Ας αναβαπτισθούν οι λαοί, στην κολυμπήθρα της
ελληνικής ιστορίας για να ενστερνιστούν τις ιδέες της
προς την πατρίδα.
Η επέτειος του ΟΧΙ και της νίκης του 1940, στα
βουνά της Πίνδου και της Αλβανίας κατά της φασιστικής
Ιταλίας, προσθέτει, καινούριες σελίδες δόξας στην
Ελληνική ιστορία, με νέα μηνύματα, προς τους λαούς
της γης με ανυπέρβλητα παραδείγματα αυτοθυσίας και
φιλοπατρίας.
Η ιστορική μνήμη, τη μέρα αυτή, ξεπερνώντας τη
διάσταση του χώρου και του χρόνου, γυρνά στο παρελθόν
για να συναντηθεί με το αθάνατο ελληνικό πνεύμα.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2011

Φέτος το «Χιόνια στο καμπαναριό...» ταίριαξε απόλυτα με τη Χριστουγεννιάτικη φύση στο Βρυσοχώρι.
Μετά τις 20 Δεκεμβρίου φρόντισε το κατάλευκο πέπλο του χιονιά να σκεπάσει τα πάντα μέσα στο χωριό.
Παράλληλα οι πλατείες, τα σπίτια, το καφενείο στολίστηκαν, μπαίνοντας στο πνεύμα των ημερών.
Την παραμονή των Χριστουγέννων η μικρή Αλκμήνη Στ. Βακάρου μας τραγούδησε (στη γειτονιά μας)
τα κάλαντα των Χριστουγέννων. Ανήμερα παρακολουθήσαμε τη θεία λειτουργία με ευλάβεια, με αναμνήσεις παλαιών εποχών, προσώπων απόντων, ξεχασμένων εθίμων.Στο προαύλιο του Αγίου Δημητρίου οι ευχές για τη χρονιάρα μέρα αλλά και η πίτα της οικογένειας Νότη στη μνήμη της Ειρήνης Νότη.
Οι φωνές της Κατερίνας και του Δημήτρη Ηλ.
Μπάρκα μετέφεραν και φέτος σ’ όλα τα σπίτια τα κάλαντα με το χαρμόσυνο νέο της Χριστιανοσύνης.
Κάποτε τέτοιες ώρες, τέτοιες μέρες ακούγονταν το
«Κόλιντε - μέλιντε...» με τα ανάλογα φιλοδωρήματα.
Οι ημέρες μέχρι την Πρωτοχρονιά κυλούσαν όμορφα, με τους κυνηγούς στα καρτέρια τους, με επισκέψεις σε συγγενικά σπίτια και μια βόλτα στο Μιρμίντου
που πάντα είχε γοητευτική θέα.
Παραμονές Πρωτοχρονιάς!
Καινούριο χιόνι. Ο δρόμος όμως πρόσβασης από
Γιάννενα πάντα ανοιχτός, με την αμέριστη φροντίδα
του Δήμου, πάντα καθαρός. Τα πρωινά της Τσουκαρόσιας εξαίσια, οι δασωμένες πλαγιές με καινούριες
ομορφιές, με υποσχέσεις αλπικές.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Το βράδυ στο καφενείο υποδεχθήκαμε το νέο χρό-
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
Η οικογένεια ΔΙΑΜΑΝΤΗ ήταν μία ξεχωριστή
οικογένεια του χωριού μας και αυτό γιατί
ενώ οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν γεωργοί
και κτηνοτρόφοι, μικροτεχνίτες, έμποροι ή
υπάλληλοι, οι ΔΙΑΜΑΝΤΑΙΟΙ ήταν καπεταναίοι.
Πάντοτε ντυμένοι μ ε λευκές φουστανέλες, ήταν
αυτοί που η Ελληνική ιστορία χαρακτηρίζει ως
«Αρματωλούς και κλέφτες».
Γράφει ο Νίκος Εξάρχου στο βιβλίο του
«το Βρυσοχώρι» έκδοση 1975 σελ. 76: «Από
την οικογένεια αυτή (Διαμάντη) ο ΜΑΝΤΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ήταν με την κλεφτουριά καπετάνιος
στα βουνά της Θεσσαλίας. Κατά την ελληνικήν
επανάστασιν ενώθηκε με τους εκεί αγωνιστάς
και έλαβε μέρος εις τους απελευθερωτικούς
αγώνας. Το έτος 1835 ήρθε στο χωριό μας με τα
παλληκάρια του»
Όταν επέστρεψε για τη Θεσσαλία σε κάποιο
σταυροδρόμι της θέσεως «Κουκουρούζου» για
να φοβίσει τους Τούρκους της περιφέρειας
έγραψε σε μια μεγάλη πλάκα τα εξής: «Ο Μάντης
Διαμάντης πέρασε με τα 40 παλληκάρια του».
Το όνομα του ΜΑΝΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ είναι πολύ
γνωστό στο χωριό, αφού μνημονεύεται πρώτο,
σ’ έναν μακρύ κατάλογο των νεκρών αντρών του
χωριού, που τα παιδιά εκφωνούν τα τρία πρώτα
απογεύματα της Μεγάλης Εβδομάδας, στο
γνωστό «Θέσχουρε».
Ακόμη για την οικογένεια ΔΙΑΜΑΝΤΗ γράφει
η κ. Χαρίκλεια Γκαράνη - Παπακωνσταντίνου
στην εφημερίδα μας «Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»
αριθμ. φύλλου 35 και στη σελ. 5: «Τρία αδέρφια
ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ και ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
πούλησαν το μεγάλο κτήμα τους στη Λειβαδιά
και με τα χρήματα που εισέπραξαν οργάνωσαν
επαναστατικό σώμα από κατοίκους του χωριού
μας. Πρωτοπαλίκαρο των τριών αργηχών ήταν ο
Βρυσοχωρίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ. Η δράση
αυτού του σώματος αναπτύχθηκε στην περιοχή
του Μετσόβου και κατόρθωσε να αποκόψει την
επικοινωνία των Τούρκων μεταξύ Ιωαννίνων και
Θεσσαλίας. Η κυριότερη συμπλοκή έγινε στην
περιοχή της Πέτρας Ζαγορίου, όπου ύστερα από
αιματηρές μάχες κατόρθωσαν να νικήσουν και να

απωθήσουν τους Τούρκους».
Πατέρας των τριών αδερφών ήταν ο ΚΩΣΤΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, αδερφός του Μάντη. Ο Μάντης
δεν άφησε απογόνους, ενώ τα παιδιά του Κώστα
δημιούργησαν μεγάλες οικογένειες. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ
είχε μια κόρη τη ΜΑΡΙΑ που παντρεύτηκε τον
Κώστα Ρέσσο. Παιδιά της ήταν ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,
ο ΝΙΚΟΣ, ο ΓΙΩΡΓΟΣ και η ΣΤΑΜΑΤΙΑ που
παντρεύτηκε τον Αντώνη Ν. Πασχάλη. Μάλιστα,
έλεγε ο πατέρας μου, πως στο σπίτι της Σταματίας
φυλάσσονταν και οι φουστανέλες και τ’ άρματα
των Διαμανταίων, που κάηκαν μαζί με το σπίτι το
1943 από τους Γερμανούς.
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ είχε δύο κόρες τη ΜΑΡΙΑ και τη
ΣΤΑΜΑΤΙΑ. Η Μαρία παντρεύτηκε τον Κώστα
Μπίρη και οι απόγονοί της γράφτηκαν στο φύλλο
41 σελ. 2 της εφημερίδας μας. Μάλιστα από
λανθασμένη πληροφόρηση που είχα τότε αντί
για Μαρία έγραψα το όνομα της Σταματίας ως
συζύγου του Κ. Μπίρη.
Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ παντρεύτηκε το ΝΙΚΟΛΑΟ
ΣΙΑΝΝΟ και είχε δύο γιους, το ΓΕΩΡΓΙΟ που
παντρεύτηκε τη Χάϊδω Γ. Σιάννου - Σιανίδη και
τον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ που παντρεύτηκε τη Μαρία
Σημίτη.
Ο τρίτος αδερφός ο ΝΙΚΟΣ είχε έναν γιο τον
ΚΩΣΤΑ (1853-1925). Συχνά υπέγραφε και ως
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Στο χωριό ήταν γνωστός με
το παρατσούκλι «Καβούκης». Παντρεύτηκε την
πλούσια Βρυσοχωρίτισσα Χάϊδω Ν. Τσιαμπαλή.
Αυτό το ζευγάρι δεν απόκτησε παιδιά. Πήραν όμως
στο σπίτι τους το παιδί της πρώτης εξαδέρφης
τους, της Μαρίας Μπίρη, το ΔΗΜΗΤΡΗ. Στο σπίτι
αυτό ζει σήμερα η οικογένεια του αείμνηστου
Νίκου Δ. Μπίρη.
Ο Κώστας Ν. Διαμάντης - Διαμαντόπουλος
δεν ακολούθησε την ιστορία των προγόνων του.
Έζησε στο Βρυσοχώρι και δούλευε στο νερόμυλο
και στο μαντάνι που είχε στο χωριό.
Αυτή ήταν η οικογένεια ΔΙΑΜΑΝΤΗ που έζησε
τον 19ο αιώνα στο χωριό μας. Μια οικογένεια με
ιστορία, με πολλά μέλη, με προσφορά στον τόπο
και με πολλές περιπέτειες.
Λένε μάλιστα πως εκτός από τις περιπέτειες

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

........................

ΜΑΝΤΗΣ

Μαρία
Κώστας Ρέσσος

Απόστολος
Μαρία Εξάρχου

Νίκος
Χρύσω Απ. Τσιόμου
Γεώργιος
Μαρία Μ. Σταμάτη

Σταματία
Αντώνης Ν. Πασχάλης

ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΚΩΣΤΑΣ

Χωρίς οικογένεια

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

των αντρών, τους τραυματισμούς κ.λ.π. και οι τρεις
συννυφάδες από ατυχήματα έχασαν τη ζωή τους.
Η γυναίκα του Γιάννη, εγκυμονούσα, φοβήθηκε
τόσο πολύ όταν κάποιο βράδυ επέστρεψε
ξαφνικά ο άντρας της στο σπίτι τραυματισμένος,
πεινασμένος και ταλαιπωρημένος, που όχι μόνο
έχασε το μωρό αλλά και τη ζωή της.
Η γυναίκα του Γιώργου πήγε στην περιοχή
της Αγίας Παρασκευής να βγάλει πηλό για τις
ανάγκες του σπιτιού της. Μία πέτρα κύλησε από
την πλαγιά και την τραυμάτισε θανάσιμα.
Και η τρίτη συννυφάδα, γυναίκα του Νίκου
έχασε τη ζωή της από δυστύχημα, αλλά κανείς
δεν θυμάται πια, να το περιγράψει.
Τις πληροφορίες αυτές μου τις επιβεβαίωσε
και η κ. Χαρίκλεια Μπίρη - Σκόρνου, απόγονος
της οικογένειας, αφού η γιαγιά της ήταν από την
οικογένεια ΔΙΑΜΑΝΤΗ και συχνά την άκουγε
να διηγείται τα κατορθώματα των δικών της
ανθρώπων.
Η κ. Σκόρνου θυμάται και το σπίτι αυτής της
οικογένειας, που ήταν κτισμένο σε οικόπεδο στο
ΒΑ μέρος του σπιτιού της οικογένειας του κ.
Δημοσθένη Νότη.
Ήταν ένα σπίτι μεγάλο, πέτρινο, με δύο ορόφους
και υπόγειο. Στο υπόγειο υπήρχαν σκαλισμένα στο
χώμα καθίσματα σε μικρές αναβαθμίδες. Αυτό
το υπόγειο το χρησιμοποιούσαν ως εκκλησία για
τα μέλη της οικογένειας ή ακόμη και ως σχολείο.
Η υπόγεια αυτή αίθουσα επικοινωνούσε με μια
τεράστια κρύπτη (μπίμπτσα) που βρισκόταν
ακριβώς κάτω από την αυλή του σπιτιού. Στην
κρύπτη πήγαινε κανείς από ένα μικρό άνοιγμα,
που έδινε την εντύπωση πως ήταν το άνοιγμα ενός
φούρνου.
Σ’ αυτό το σπίτι με τα υπόγεια, τους κρυψώνες
και τους άλλους χώρους ζούσαν και οι τρεις
οικογένειες των παιδιών του ΚΩΣΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
αλλά και ο ΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ.
Το σπίτι της οικογένειας κατέρρευσε στη
δεκαετία του 1930.
Σήμερα κανείς δεν φέρει το επίθετο
της οικογένειας και το γενεαλογικό δέντρο
σχηματίζεται ως εξής:

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Μαρία
Κώστας Μπίρης

Χάϊδω
Δημ. Χαντόλιος

Σταματία
Νίκος Σιάννος

Μαρία
Απόστολος Λένος

Γιώργος
Χάϊδω Σιάννου Σιαννίδη

Γιάννης
Μαρία Απ. Τσιόμου
Β. Παπαποστόλου

Αναστάσιος
Μαρία Σημίτη

Μιχάλης
Μαρία Ράδου
Δημήτρης
Άννα Μπιδέρη
Σταματία Νούτσου

Κώστας Διαμάντης
Διαμαντόπουλος (1853-1925)
Χάϊδω Ν. Τσιαμπαλή

Δεν άφησε απογόνους
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

														
															

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011 συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας. Πέραν των
άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το υπ’ αριθμ.
...... θέμα αναφέρονταν στην ψήφιση κανονισμού
ύδρευσης του Δήμου.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εισηγήθηκε το θέμα και
ακολούθησε διαλογική συζήτηση «πάνω από δύο ώρες
επί του θέματος», με τοποθετήσεις και αντεγκλήσεις
Δημοτικών
Συμβούλων,
προέδρων
τοπικών
κοινοτήτων - Συλλόγων και παρευρισκομένων
συνδημοτών.
Σύσσωμη η Αντιπολίτευση και οι αρμόδιοι φορείς
τοπικών κοινοτήτων αντέδρασαν έντονα και ειδικά
στο άρθρο του κανονισμού που αναφέρεται στην
τοποθέτηση υδρομέτρων σε τοπικές κοινότητες που
δεν διαθέτουν υδρόμετρα, πλην όμως έχουν άφθονο
νερό φυσικής ροής, χωρίς προβλήματα λειψυδρίας και
πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες (παγετός κ.λ.π.).
Παρά τις έντονες αντιδράσεις ο κ. Δήμαρχος και
διάφοροι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξής του
με εμμονή και αστήριχτες προτάσεις επέμειναν στο
άρθρο και τελικά ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και θα
τοποθετηθούν υδρόμετρα.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος
της τοπικής κοινότητας και ο πρόεδρος του ΜΟΣ.
Υπέβαλαν τις προτάσεις τους και διαμαρτυρήθηκαν
έντονα, καθ’ όσον το Βρυσοχώρι διαθέτει άφθονο
νερό, που καταλήγει σε κεντρικά ρέματα χωρίς
να εξυπηρετεί κανένα σκοπό και πολύ άσχημες το
χειμώνα καιρικές συνθήκες.
Σε ερώτηση του προέδρου του ΜΟΣ σε Δημοτικό
Σύμβουλο της συμπολίτευσης γιατί τόση εμμονή για
την τοποθέτηση υδρομέτρων η απάντηση ήταν:
«Γιατί εγώ να έχω υδρόμετρο και να πληρώνω έξτρα
νερό και εσείς μόνο το πάγιο».
Μια απάντηση απαράδεκτη από το Δημοτικό
Σύμβουλο που διοικεί σήμερα το δήμο μας (υπ’ όψιν
ότι ο δημοτικός σύμβουλος κατάγεται από χωριό που
η ύδρευση γίνεται από γεωτρήσεις επιβαρύνοντας
το δήμο με διάφορα έξοδα (αντλιοστάσια, ηλεκτρικό
ρεύμα κλπ). Ρωτάμε και θέλουμε κάποια απάντηση από
τον κ. Δήμαρχο, διότι πέραν του Βρυσοχωρίου το θέμα
απασχολεί όλες τις κοινότητες που δεν διαθέτουν
υδρόμετρα, έχουν άφθονο νερό φυσικής ροής, δεν
παρουσιάζουν πρόβλημα
λειψυδρίας, άσχημες
καιρικές συνθήκες, είναι απομακρυσμένα και δεν έχουν
έντονη τουριστική ανάπτυξη όπως άλλα χωριά:
- Σε τι θα εξυπηρετήσει τους κατοίκους των χωριών
που έχουν έλλειψη νερού και αυξημένη τουριστική
κίνηση τοποθετώντας σε ένα χρόνο υδρόμετρα σε
χωριά με άφθονο νερό;
- Αναφερθήκατε για ενιαία πολιτική του δήμου,

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011 εορτή των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, ο πρόεδρος της
τοπικής κοινότητας Βρυσοχωρίου ως μέλος της
Διαχειριστικής Επιτροπής, του κληροδοτήματος
τέλεσε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βρυσοχωρίου
το καθιερωμένο μνημόσυνο.
«Μόνη επιθυμία του ευεργέτη: την 8η Νοεμβρίου
να τελείται ιερατικό μνημόσυνο, ημέρα θανάτου
της φιλοστόργου μου μητρός» ιερατικό μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως των γονέων του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και
ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ και των λοιπών συγγενών του.
Στη σεμνή τελετή στην οποία χοροστάτησε ο
αιδεσιμότητατος πατήρ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΤΣΗΣ
(ιερέας της ενορίας μας) παρευρέθηκαν οι φορείς του
χωριού παλαιοί και νέοι υπότροφοι του χωριού.
Μετά τη θεία λειτουργία ακολούθησε κατάθεση
στεφάνων και τρισάγιο στην προτομή του ευεργέτη
και στη συνέχεια μικρή δεξίωση στο καφενείο του
ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ όπου η Διαχειριστική Επιτροπή
του Κληροδοτήματος μοίρασε κόλυβα και αρτίδια
προσφέροντας καφέ, κονιάκ και βουτήγματα. Οι
παρευρίσκοντες χωριανοί αναφέρθηκαν και συζήτησαν
για τα πατριωτικά αισθήματα των γονέων και του
ευεργέτη και ευχήθηκαν «Να είναι αιωνία η μνήμη
τους».

ΣΩΣΤΑ. Όμως ο δήμος Ιωαννιτών εφαρμόζει
διαφορετικό τιμολόγιο ύδρευσης στους δήμους που
συγχωνεύτηκαν με το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» εσείς
γιατί; Μπορείτε να διαθέσετε π.χ. αποχιονιστικά
μηχανήματα σε κάθε χωριό ώστε να γίνεται
συγχρώνως η διάνοιξη όπως γίνεται στα πεδινά
χωριά και σε κεντρικές αρτηρίες; Ασφαλώς ΟΧΙ.
- Μπορείτε να αυξήσετε την τουριστική κίνηση σε
όλα τα χωριά; Ασφαλώς ΟΧΙ.
Επομένως δεν συζητάμε για ενιαία πολιτική
στο δήμο, υπάρχουν ιδιομορφίες και πρέπει να τις
λαμβάνετε σοβαρά υπ’ όψιν.
Μέχρι σήμερα ισχύει ένα πάγιο τιμολόγιο σε όλα τα
χωριά. Απλά αυξήστε το πάγιο.
Αναφερθήκατε κατά κόρον ότι τα υδρόμετρα θα
τοποθετηθούν, όμως δεν θα λειτουργήσουν. Προς
τι τότε κ. Δήμαρχε τόση βιασύνη και επιμονή στην
τοποθέτηση υδρομέτρων με μια δαπάνη αρκετά
σοβαρή τη στιγμή που ο Δήμος και η χώρα μας περνά
μια οικονομική κρίση πρωτόγνωρη και ο ελληνικός
λαός υποβάλλεται σε θυσίες, όταν ο δήμος δεν
διαθέτει ούτε ευρώ για κάποιο έργο;
(Μια μικρή βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης του χωριού
μας κράτησε δύο μήνες και τελικά η αποκατάσταση
του λιθόστρωτου έγινε με χρήματα άλλων και όχι του
Δήμου).
Μήπως τοποθετώντας υδρόμετρα λειτουργήσουν
(όπως διαδίδεται) δύο μήνες το καλοκαίρι (Ιούλιο Αύγουστο) στερώντας από τους λίγους εναπομείναντες
ηλικιωμένους στα χωριά μας το φασολάκι και την
πατάτα που σήμερα με την μείωση των συντάξεων
έχουν τόση ανάγκη και το νερό άχρηστο πλέον να
ρέει προς τον Αώο;
κ. Δήμαρχε, μαζί με τον υπογράφοντα όταν είσασταν
πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ζαγορίου
επισκεφθήκαμε διάφορες πηγές του χωριού που το
νερό δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό για μεταφορά
τους σε χωριά που έχουν έλλειψη νερού.
Σήμερα ο ίδιος πραγματοποιείτε μελέτη για τα
ρέματα της Αγίας Τριάδος.
Το Βρυσοχώρι σας το παραδίδει απλόχερα και
είθε να πραγματοποιήσετε αυτό το μεγάλο έργο για
να εξυπηρετήσει όλους τους συνδημότες μας που
στερούνται αυτού του πολύτιμου αγαθού.
Δυστυχώς ο θεός αυτό μας έδωσε και τη φύση.
Άλλοι καρπούνται άλλα αγαθά (τουρισμός κοντά στα
Γιάννενα κ.λ.π.).
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Πρόεδρος ΜΟΣ

Επιμέλεια: Απόστολος Σιαμπίρης
Ευθύμιος Πουποβίνης

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΒΡΥΣΟΧΟΡΙΟΥ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 6-11-2011
				
				
				

ΠΡΟΣ
τον Δήμο Ζαγορίου
Ασπράγγελοι

Σας υποβάλλουμε κατάσταση έργων για την
κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του έτους
2012 και πρέπει να συμπεριληφθούν στον αντίστοιχο
προϋπολογισμό του έτους 2012.
Aov ΕΡΓΑ ΜΕ ΕΤΟΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΤΥΜΦΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΖΟΥΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
1) Από οικία Δημ. Τσιομίδη έως πλατεία Κόντρου
λιθόστρωτο 50 τ.μ.περίπου καθώς και πλακόστρωτο
35 τ.μ.
2) Από Παναγία έως οικία Αντ. Νότη λιθόστρωτο 140
τ.μ.περίπου
3) Από Παναγία έως οικία Νικ. Μπίρη λιθόστρωτο 250
τ.μ. περίπου.
4) Από δρόμο Χοροστάσι έως οικία Ιωαν. Ρέμμου
λιθόστρωτο 35 τ.μ. σε σκαλοπάτια
5) Από οικία Αδαμ. Κουνάβου έως οικία Δημ. Μπάρκα
λιθόστρωτο 265 τ.μ. περίπου
6) Από οικία Νικ. Μπίρη έως πέτρινη τοξωτή γέφυρα
Γκαράνη Διάνοιξη και τσιμεντόστρωση.
Βον ΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
1) Διάνοιξη & κατασκευή λιθόστρωτου από οικία Αποσ.
Γκαράνη έως οικία Γεωρ. Βακάρου & Χαρ. Κυράτση.
2) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Νεκροταφείο,
λόγω κατάρρευσης του είδη υπάρχοντα.
3) Άρση καταπτώσεων όλων των Δασικών δρόμων.
4) Κατασκευή λιθόστρωτου από οικία Κων. Κασαβέτη
έως οικίσκο αναμεταδωτών Τηλεόρασης.
5) Κατασκευή λιθόστρωτου ή πλακόστρωτου από
διασταύρωση οικίας Λένου έως οικία Θωμά Σιαμπίρη.
6) Αντικατάσταση στέγης Κοινοτικών αφοδευτηρίων και
τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής.
7) Διαμόρφωση εξωτερικής εισόδου και προαυλίου
χώρου του είδη ανακαινισμένου παλαιού Δημοτικού
Σχολείου.
8) Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης πέρα μαχαλά λόγω
φθοράς και παλαιότητας.
Ο Εκπρόσωπος
Αποσ. Σιαμπίρης
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Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2011
Α’ ΕΣΟΔΑ

ΑΡ.

ΠΟΣΑ

ΑΡ.

Β’ ΕΞΟΔΑ

ΠΟΣΑ

1

Υπόλοιπο οικον. Έτους 2010

3.719,77 €

1

Εφημερίδα

2.910,37 €

2

Εισφορές εφημερίδας

5.045,00 €

2

Ημερολόγιο

2.601,14 €

3

Ενίσχυση Συλλόγου

1.155,00 €

3

Εκδηλώσεις

4.030,76 €

4

Ημερολόγιο

1.280,00 €

4

Χορευτικό

1.292,10 €

5

Εκδηλώσεις

4.044,00 €

5

Ενοίκιο αίθουσας

1.800,00 €

6

Κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη

1.000,00 €

6

ΕΛΤΑ – ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΔΕΥΑΙ

1.100,08 €

7

Δήμος Ζαγορίου

500,00 €

7

Φωτογραφικό αρχείο

8

Ενοικίαση βοσκοτόπων

2.000,00 €

8

Υλικά – Γραφικά – Καθαριότητα

174,80 €

9

Λεύκωμα

50,00 €

9

Ιστοσελίδα

100,00 €

0,76 €

10

Διάφορα

180,00 €

11

Υπόλοιπο για το 2012

10

Τόκοι καταθέσεων

18.794,53 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

57,50 €

4.547,78 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

18.794,53 €

Βρυσοχώρι 31.12.2011
Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ

EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, καλεί τα μέλη του και τους κατοίκους του χωριού
σε έκτακτη γενική συνέλευση, τη Μεγάλη Παρασκευή 13 Απριλίου 2012 και ώρα 11 π.μ.
στην αίθουσα του Κοινοτικού Γραφείου στο
Βρυσοχώρι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα ακόλουθα θέματα:
1. Ενοικίαση ιδιόκτητων βοσκοτόπων, για τη
θερινή περίοδο 2012 και διάθεση χρημάτων για κοινωφελείς σκοπούς.
2. Γενικά θέματα που αφορούν το χωριό μας.
Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη
για να συζητηθούν ευρύτερα και διεξοδικά όλα
τα θέματα που αφορούν τα προβλήματα της
καθημερινότητας του χωριού, να κατατεθούν
προτάσεις και να ληφθούν σωστές αποφάσεις.
Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της
συνέλευσης λόγω απαρτίας, τα θέματα θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις στην τακτική ΕΤΗΣΙΑ Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
την Κυριακή 29 Ιουλίου 2012.

ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου όπως κάθε χρόνο έτσι
και φέτος στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων προέβη στην αγορά φαρμακευτικού υλικού το οποίο και παρέδωσε στο προσωπικό της
ομάδας «Βοήθεια στο σπίτι» για να μπορεί κάθε
Τρίτη που επισκέπτεται το χωριό να κάνει απλές
εξετάσεις στους ηλικιωμένους συγχωριανούς μας
(σακχαρώδη διαβήτη - χοληστερίνη, τριγλικερίδια κ.λ.π.).
Η δαπάνη μικρή (180 ευρώ), όμως σημαντική
η βοήθεια για τους ηλικιωμένους αποφεύγοντας
την ταλαιπωρία να ανεβοκατεβαίνουν στα Γιάννενα για απλές ιατρικές εξετάσεις.

ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και
Ορειβατικού Συλλόγου, βρίσκεται στη δυσάρεστη
θέση να πληροφορήσει τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους ότι δεν θα εκδόσει μετά από πολλά χρόνια ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ για το έτος 2012 λόγω μεγάλου οικονομικού κόστους (2.000,00 ευρώ περίπου). Η οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας
και ο καθένας μας ατομικά άγγιξε και το Σύλλογό
μας. Προσπαθούμε σαν Δ.Σ. κάνοντας όσο το δυνατόν οικονομία για να κρατήσουμε ζωντανό το Σύλλογό μας και την έκδοση της εφημερίδας.
Γνωρίζουμε τις ευαισθησίες σας και την αγάπη
για το χωριό, ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί προσφέροντας από το υστέρημά μας ότι μπορούμε για να
συνεχίσει ο Σύλλογος τη λειτουργία του που πρόσφερε και προσφέρει τόσα πολλά στο χωριό μας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ.
Βρυσοχωρίου
προγραμματίζει για το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου
2012 Συνεστίαση στο
κέντρο «ΑΛΕΚΟΣ» στο
Κρυφοβό
Ιωαννίνων
των Βρυσοχωριτών και
φίλων των Ιωαννίνων.
Παρακαλούνται
όσοι
ενδιαφέρονται
για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6979322848 και
6510 64927 κ. Ευθύμιο Πουποβίνη.

ΕΥΧΕΣ
- Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας
εύχονται στα μέλη, στους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ το 2012
- Ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου εύχεται
στους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΥΓΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ και ΕΙΡΗΝΙΚΟ το 2012

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
				
						

			

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
		

Επιμέλεια: Σταύρου Γκαράνη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 2011
Η οικονομική διαχείριση της Ερανικής Επιτροπής του
Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους και των άλλων εκκλησιών
της Ενορίας για το Οικονομικό Έτος 2011, έχει ως ακολούθως:
Α’ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
1. Μπλοκ Εισπράξεων Αριθ. 0039-0059
600,00 €
2. Μπλοκ Εισπράξεων Αριθ. 0051-0099
5.196,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
5.795,00 €
3. Τόκοι καταθέσεων Α’ εξαμηνίας 2011
34,74 €
4. Τόκοι καταθέσεων, Β’ εξαμηνίας 2011
31,87 €
5. Υπόλοιπο προηγουμένου έτους (31-12-’10) 55.706,21 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
61.567,32 €
Β’ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
1. Μπλοκ εισπράξεων αριθ. 0173-0200
2.720,00 €
2. Χρεωστικό υπόλοιπο προηγουμένου
έτους (31-12-2010) 			
17.260,36 €
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (31-12-2011)
14.540,36 €
ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ) ΑΛΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
1. Εργασίες και αγορά υλικού για το κελί
Κάτω Παναγίας 			
6.000,00 €
2. Εργασίες και αγορά υλικών για κελί Κάτω
Παναγίας, Άγιο Αθανάσιο και Άγιο τρύφωνα 9.292,00 €
3. Για εικόνες για τον Άγιο Αθανάσιο
και Άγιο Τρύφωνα 			
920,00 €
4. Για ηλεκτρολογικές εργασίες και αγορά οικοσκευής
για το κελί Κάτω Παναγίας 		
1.240,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 			
17.452,00 €
1. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Α/Ε) -ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
						
14.540,36 €
2. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 			
17.452,00 €
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΑΛΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (31/12/2011)
31.992,36 €
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 		
61.567,82 €
2. ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΛΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 					
31.992,36 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
ΣΤΟΝ ΆΓΙΟ ΜΗΝΑ
Λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων δεν
πραγματοποιήθηκε και φέτος στις 11 Νοεμβρίου θεία λειτουργία στο εξωκλήσι του Αγίου Μηνά
(ημέρα εορτής του Αγίου) όπως είχε προγραμματισθεί.
Η εκκλησιαστική Επιτροπή θα προγραμματίσει θεία λειτουργία στον Άγιο Μηνά και Άγιο
Νικόλαο τους καλοκαιρινούς μήνες, ενημερώνοντας σχετικά τους απανταχού Βρυσοχωρίτες
μέσω της εφημερίδας μας.

		

Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

						

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 		
29.575,46 €
Το υπόλοιπο 29.575,46 ευρώ, είναι κατατεθειμένο στην
Εθνική Τράπεζα - Κατάστημα Ιωαννίνων, επ’ ονόματι της
Ερανικής Επιτροπής Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους - Αριθμός λ/
σμού 359/29613269.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Όλες οι δαπάνες έγιναν με ομόφωνες αποφάσεις και
πρακτικά που θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ιερά
Μητρόπολη Ιωαννίνων.
1. Πράξη 7/06-11-2011, Εργασίες και υλικά
για το κελί Κάτω Παναγίας 		
6.000,00 €
2. Πράξη 7/06-11-2011, Εργασίες και υλικά
α) κελί Κάτω Παναγίας 4.304, β) Άγιος Αθανάσιος 3.038 €
και γ) Άγιος Τρύφωνας 			
1.950 €
Ήτοι σύνολο 				
9.292,00 €
3. Πράξη 8/20-11-2011 - Για την προμήθεια εικόνων
α) Άγιο Αθανάσιο 				
500 €
και Άγιο Τρύφωνα 				
420 €
ήτοι σύνολο 					
920 €
4. Πράξη 9/14/12/2011. Για ηλεκτρολογικές
εργασίες και αγορά οικοσκευής για το
κελί Κάτω Παναγίας 			
1.240,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
17.452,00 €
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΛΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
			
ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ
1. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13.075,14 €
2. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1.435,23 €
3. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ
12.188,74 €
4. ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9.908,00 €
5. ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
2.020,00 €
6. ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ				
2.020,96 €
7. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ			
310,00 €
8. ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ			
2.105,10 €
9. ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ				
1.198,69 €
10. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			
1.000,00 €
		
ΣΥΝΟΛΟ 38.627,11 €
6.634,75 €
		
31/12/2011-ΕΙΣ ΝΕΟ
31.992,36 €
€
		
38.627,11
38.627,11 €
31/12/2011 - ΕΙΣ ΝΕΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΛΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 		

31.992,36 €

Η Ερανική Επιτροπή συνεχίζει τον έρανο για την αναστήλωση του Αγίου Χαραλάμπους και την συντήρηση και
των άλλων εκκλησιών και είναι αισιόδοξη ότι με την συμπαράσταση και την βοήθεια των απανταχού Βρυσοχωριτών και φίλων και την οικονομική ενίσχυση που παρέχουν
η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, τα έργα θα ολοκληρωθούν
σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Ανώνυμοι συγχωριανοί στον ανακαινισμένο Άγιο Αθανάσιο του χωριού μας:
- Δωρίσανε τις εικόνες του τέμπλου και διάφορες άλλες μικρότερου μεθέγους.
- Με δικά τους έξοδα κατασκευάσανε το τέμπλο.
- Με προσωπικά έξοδα και εργασία αναπαλαιώσανε
τις δύο πόρτες της Ωραίας Πύλης, παλαιά κομμάτια του τέμπλου, τον πολυέλαιο και άλλες εργασίες.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή τους ευχαριστεί θερμά και
εύχεται ο Άγιος να τους χαρίζει υγεία και προκοπή.
Υ.Γ.: Η εκκλησία έχει και άλλες ανάγκες όποιος επιθυμεί να προσφέρει κάτι, ας επικοινωνήσει με την
εκκλησιαστική επιτροπή ώστε να μην προσφέρονται είδη που υπάρχουν στην εκκλησία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ
ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Πληρ.: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ
ΣΑΜΟΥΗΛ 41
45333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ.: 26510-36237
Βρυσοχώρι 31-12-2011
			

ΠΡΟΣ

			

Τους απανταχού

			

Βρυσοχωρίτες

			

και φίλους του χωριού μας

			

Έδρες τους

ΘΕΜΑ: «Έκφραση ευχαριστιών»
Αγαπητοί συγχωριανοί - αγαπητοί φίλοι του χωριού μας.
Η Ερανική Επιτροπή για την αναστήλωση του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου και το
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της ενορίας μας, εκφράζουν προς τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους του χωριού μας «θερμές ευχαριστίες» για την
συνεχιζόμενη, αμέριστη οικονομική τους βοήθεια
και συμπαράσταση στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για την αναστήλωση του Αγίου Χαραλάμπους, αλλά και για τη συντήρηση και των άλλων
εκκλησιών της Ενορίας μας.
Συνεχίστηκαν και εφέτος οι εργασίες αποκατάστασης στον Άγιο Χαράλαμπο με την κατασκευή
ταβανιού στον γυναικωνίτη του Ναού, ηλεκτρολογική εγκατάσταση σ’ όλον τον Ναό, εσωτερικό σοβάτισμα καθώς και μερική αποκατάσταση του χαγιατιού.
Παράλληλα ανακαινίσθηκαν τελείως ο Άγιος
Αθανάσιος, ο Άγιος Τρύφωνας καθώς και το κελί
στην Κάτω Παναγία το οποίο είναι πλέον κατοικήσιμο.
Η κοινή προσπάθεια και ο έρανος συνεχίζονται
και ελπίζουμε ότι σύντομα θα λειτουργηθούμε στον
ανακαινισμένο Ι.Ν. του Αγίου Χαραλάμπους.
Ιδιαίτερα όμως ευχαριστούμε την Περιφέρεια
Ηπείρου και προπαντός τον Περιφερειάρχη μας κ.
Αλέξανδρο Καχριμάνη για το ενδιαφέρον του στην
προσπάθειά μας αυτή, για τα σημαντικά χρηματικά ποσά που διέθεσε η Περιφέρεια προς τον σκοπό αυτό.
Και πάλι ένα μεγάλο «ευχαριστώ» προς όλους.

Για την Ερανική Επιτροπή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΤΣΗΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΒΑΚΑΡΟΣ

H ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΧΟΝΤΑΙ
στους ενορίτες και φίλους του Βρυσοχωρίου

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Το χρέος του σύγχρονου ελληνισμού
απέναντι στους ήρωες της 28ης
Οκτωβρίου 1940

Ο Ε.Ο.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Καίτη Δ. Στατηρά

Επιμέλεια: Σταύρος Γκαράνης
Συνέχεια από τη σελ. 1
Αυτό το πνεύμα των Ελλήνων ηρώων είναι ο αέναος
φωσφορισμός της χώρας μας. Είναι το ίδιο το πνεύμα
της φυλής που γιγαντώθηκε με έργα της νόησης και του
λόγου, αφού θήτευσε σε σχολείο πράξεων άφθαστου
μεγαλείου. Είναι το πνεύμα της φυλετικής συνέχειας που
παρουσιάζεται σε όμοιες κρίσιμες περιστάσεις, με μια
καταπληκτική σταθερότητα. Αυτό το ελληνικό πνεύμα
είναι που βοήθησε τους Έλληνες να σταθούν πάνω στο
ΟΧΙ, με την πίστη στην ανωτερότητα του Δικαίου και της
Πατρίδας.
Τη μέρα αυτή, οι ψυχές φτερουγίζουν στον παράδεισο
της ελληνικής αρετής και της ελευθερίας, ανακαλώντας
στη μνήμη τη νύχτα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, όταν οι
Έλληνες επέστρεφαν, δια του πρωθυπουργού της χώρας,
Ιωάννη Μεταξά, την ύβρη και το ιταμό τελεσίγραφο, με
το οποίο ο παρανοϊκός «αφέντης» ζητούσε την υποταγή
της Ελλάδας. Ήταν τη νύχτα που ο Ιταλός πρέσβης θα
θυμάται για το θαύμα που συντελέστηκε μπροστά του:
Είδε τον κοντόσωμο γέρο με τα σταχτιά μάτια που είχε
αντίκρυ του, να μεγαλώνει, να ψηλώνει, να γκρεμίζει τη
στέγη του μικρού σπιτιού της Κηφισιάς, ν’ αγγίζει με το
μέτωπό του τ’ αστέρια και από το στόμα του να βγάζει
δύο συλλαβές που αντιλάλησαν στα πέρατα του κόσμου:
ΟΧΙ.
Ο νυχτερινός επισκέπτης έσπευσε αμέσως να
πληροφορήσει τον «αφέντη» του πως ο δρόμος θα ήταν
δύσβατος.
Η κήρυξη του πολέμου ήταν αναπόφευκτο γεγονός:
«Από της έκτης πρωϊνής σήμερον, ο εχθρός προσβάλλει
τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής
μεθορίου. «Αι ημετεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου
εδάφους».
Η πατρίδα μπαίνει στον πόλεμο και αρχίζει η μάχη της
Πίνδου και της Αλβανίας, με απαράμιλλη ομοψυχία.
Οι σειρήνες, αντί να τρομοκρατήσουν, αντήχησαν σαν
πολεμικά εμβατήρια που προκαλούσαν ενθουσιασμό
για το μεγάλο ΟΧΙ που ξεκίνησε από την Κηφισιά και
έγινε σάλπισμα για να αντηχήσει από άκρον σε άκρο στη
δοξασμένη πατρίδα.
Η Ελλάδα ξέρει να δίνει μάχες τίμια, παλικαρίσια και
περήφανα. Από την Πίνδο και την Τρεμπεσίνα πέρασε
στο Καλπάκι και την Κλεισούρα. Κι άναψε το γλέντι στη
Βόρειο Ήπειρο, κι ανέτειλαν τα γαλάζια χρώματα στην
Κοριτσά, στο Πόγραδετς, στο Δέλβινο, στους Άγιους
Σαράντα και στο Αργυρόκαστρο.
Στον αέρα αντηχούσαν τα τραγούδια της νίκης:
«Κορόϊδο Μουσολίνι, κανένας δε θα μείνει».
Και πράγματι ήλθε η νίκη. Μια νίκη που λάμπρυνε τα
ελληνική όπλα. Οι αριθμοί ακόμη μια φορά ανατράπηκαν,
ο φασισμός και η βία εξευτελίστηκαν.
Σ’ αυτό το ασκητικό και πολυβασανισμένο έθνος
δόθηκε θεία βουλήσει, ο ρόλος να κατασχύνει τους
ισχυρούς, να σταθεί βράχος ασάλευτος, πάνω στον οποίο
έσπαζαν τα κύματα της βαρβαρότητας και της κτηνωδίας.
Πρώτος ο Μουσολίνι απορούσε: «Η ελληνική
περίπτωση αποδεικνύει ότι οι εκπλήξεις είναι πάντοτε
δυνατές».
Η Ελλάδα βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινής γνώμης. Οι Έλληνες
στρατιώτες με τις νίκες τους υπενθύμισαν σε μια ζοφερή
καμπή της ανθρώπινης ιστορίας την ύπαρξη του θείου
νόμου και έστρεψαν την πορεία της ανθρωπότητας προς
την κάθαρση, τη συντριβή της βίας, τη σωτηρία του
πολιτισμού.
Εκδηλώσεις θαυμασμού προέρχονται από ηγέτες: Ο
πρωθυπουργός του Καναδά Μακένζι Κίνγκ, έγραψε:
«Όταν η κοιτίδα του πολιτισμού υφίσταται τέτοια
επίθεση, η θέση όλων είναι στο πλευρό της».
Η τουρκική εφημερίδα, Σμεκάδ διακήρυξε: «Ζήτω η
Ελλάς».
Οι Τάϊμς του Λονδίνου τόνισαν: «Η Ελλάδα έχει το
δικαίωμα να συγχαίρει τον εαυτό της για τον αγώνα
εναντίον εχθρού υπερπενταπλασίου», για να καταλήξει
ο Τσώρτσιλ: «Υπάρχει ένα ηρωϊκό έθνος προς το οποίο
οι σκέψεις στρέφονται με θαυμασμό».
Κι όταν ήλθε η υποχώρηση μετά τον άνισο αγώνα
με τις ναζιστικές δυνάμεις, όταν το σκοτάδι της τριπλής
κατοχής σκέπασε τη χώρα, το φρόνημα των Ελλήνων
διατηρήθηκε υψηλό.
Το μεγάλο γεγονός του ηρωϊκού αγώνα κατά του
Άξονα οφείλεται στην ομοψυχία των Ελλήνων. Αυτή
η ομοψυχία πρέπει να υπάρχει όχι μόνον σε καιρό
πολέμου, αλλά και σε καιρούς ειρηνικούς.
Ας γονατίσουμε για να προσκηνήσουμε νοερά τους
ιερούς τάφους πάνω στις χιονοσκέπαστες βουνοπλαγιές,

εκεί που στήθηκαν ξύλινοι Σταυροί, εκεί που από τον πάγο
τα πόδια έγιναν ξύλινα και αντί για νεκρολούλουδα, ας
επαναλάβουμε τα λόγια του ποιητή:
Σε πλάκες από μάρμαρο της Πάρου
Μεγάλη, λαξεμένη ωδή του Πινδάρου
Πρέπει σ’ εσάς, αψηφητές του Χάρου
που στης Πίνδου πάνω κάθε κόχη
Εγράψατε με το αίμα σας το ΟΧΙ.
Ας τους διαβεβαιώσουμε πως η θυσία τους μας
καθοδηγεί, με πίστη στην Παναγιά που σκέπασε όλον τον
αγώνα.
Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε την παρακαταθήκη
που με θυσίες μας κληροδότησαν, να φανούμε άξιοι
της ελευθερίας που μας χρέωσαν, μιας ελευθερίας που
πραγματώνεται μέσα από τον σεβασμό του άλλου.
Αθάνατη γενιά του Σαράντα, ανάπηροι του πολέμου,
αγέρωχοι φαντάροι του Αλβανικού Έπους, Ελληνικέ λαέ
που φώναξες το ΟΧΙ.
Δεχθείτε σήμερα τον άπειρο σεβασμό και την
περιφάνεια για σας. Δεχτείτε το σεβασμό μας για την
πράξη σας, γιατί γνωρίζουμε ότι, όπως λέει και ο Κων/νος
Καβάφης: Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα,
που πρέπει το μεγάλο ΝΑΙ ή το μεγάλο ΟΧΙ να πούμε.
Φανερώνεται αμέσως ποιος τό ‘χει έτοιμο μέσα του το
ΝΑΙ και λέγοντάς το πέρα πηγαίνει στην τιμή και στην
πεποίθησή του. Ο αρνηθείς δε μετανιώνει. Αν ρωτιούνταν,
πάλι ΟΧΙ θα ξαναέλεγε.
Δεχτείτε την πίστη μας στα ιδανικά της ελευθερίας.
Συνεχιστές της πορείας σας και μεις, θα ακολουθήσουμε
τα βήματα που χαράξατε βαθιά μες στην καρδιά μας,
γιατί;
Κι αν η Ελλάδα τόση δα
Στο χάρτη μια κοιτίδα
Είναι η ωραιότερη στον κόσμο αυτόν πατρίδα
Πάνω σ’ αυτή το δάχτυλο
Όλοι οι λαοί ακουμπάνε
Και τους παλμούς της λευτεριάς
Ακούνε να χτυπάνε.
Σήμερα, κάτω από τις σύγχρονες συνθήκες ζωής, είναι
πολύ δύσκολο να γίνει κατανοητό σε βάθος το νόημα και
η σημασία της τιτάνιας εκείνης προσπάθειας του έθνους
μας. Κάπως οι επετειακοί εορτασμοί αποβαίνουν χρήσιμοι
για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.
Γονατιστοί
μπροστά,
στην
ιστορία
μας
αναδιπλώνουμε την ιερή μνήμη και αναβαπτιζόμαστε
στην εθνική μας κολυμπήρθα. Όσοι λαοί δεν έχουν μνήμη
χάνονται και ξεθωριάζει η ύπαρξή τους. Όσοι διδάσκονται
από την πηγή της ιστορίας τους ξαναγεννιούνται.
Με αφορμή όλα αυτά, πρέπει να καταλάβουμε πως
είναι ανάγκη τα έθνη να ομονοήσουν. Να καταργηθούν
οι πόλεμοι και οι μάχες και όλα τα όπλα να γίνουν
εργαλεία προόδου.
Κι όλα αυτά να φτάσουν ως τους μεγάλους της
γης, στους ώμους των οποίων πέφτει το βαρύ φορτίο
της ευθύνης για τον κόσμο που θα παραδώσουν στις
μελλοντικές γενιές, για τις οποίες ευχόμαστε να ζήσουν
μακριά από πολέμους που φέρνουν το χειμώνα στις
καρδιές των ανθρώπων.
Εμείς που καταβάλλουμε προσπάθειες, ας εργαστούμε
πιο εντατικά για να καλυτερέψουμε τον κόσμο. Κι
όταν καλυτερέψουμε τον κόσμο, ας συνεχίσουμε για να
καλυτερέψουμε κι άλλο αυτόν τον καλύτερο κόσμο. Κι αν
καλυτερεύοντας τον κόσμο, συμπληρώσουμε την αλήθεια,
λοιπόν, ας συμπληρώσουμε κι άλλο την συμπληρωμένη
αλήθεια. Κι αν συμπληρώνοντας την αλήθεια, αλλάξουμε
την ανθρωπότητα, ας αλλάξουμε κι άλλο την αλλαγμένη
ανθρωπότητα.
Ο 21ος αιώνας, το απαιτεί, όπως απαιτεί το:
ΟΧΙ στον πόλεμο.
ΟΧΙ στην αδικία και στο μίσος.
ΝΑΙ στην συναδέλφωση των λαών.
ΝΑΙ στην ειρήνη, στη χαρά και στην αγάπη.
ΝΑΙ στη ζωή!

23 Οκτωβρίου Τσεπέλοβο - Τσούκα Ρόσα Βρυσοχώρι. Η μέρα ξεκίνησε όσο χειρότερα μπορούσε.
Έβρεχε από το βράδυ. Και είχαν γραφτεί 3 λεωφορεία
κόσμος κι άλλοι θα ‘ρχονταν με Ι.Χ. Γιατί οι πορείες ήταν
τρεις. Η Γ: Τσεπέλοβο - Βρυσοχώρι. Η Β: Βρυσοχώρι στάνη Κατσάνου. Η Α: Βρυσοχώρι - Νεραϊδόβρυση.
Εις πείσμα των συνθηκών πάνω από 120 άτομα στα
τρία λεωφορεία. Η υπαρχηγός ήταν αντίθετη στο να γίνει
η Γ. «Δεν γίνεται διάσχιση με βροχή». Όμως η βροχή
έκοψε. Αρκετοί ορειβάτες ονειρευόταν την διάσχιση. Κι
εγώ. Κι έτσι ξεκίνησε η ομάδα «Γ» από το Τσεπέλοβο,
περίπου 60 άτομα ενώ η Β και Α κατευθυνόταν προς το
Βρυσοχώρι για ν’ αρχίσουν τις πορείες τους.
Και ποιος ορειβάτης δεν θέλει γαλανούς ουρανούς

με ψηλές κορυφές; Όμως οι κορυφές ήταν κρυμμένες
στα σύννεφα του νοτιά. Οι περισσότεροι ορειβάτες
έκαναν για πρώτη φορά αυτήν την πορεία. Στα άβατα
της Τύμφης. Εκεί που κατοικεί ο άνεμος, το χιόνι, η
θύελλα, ο πάγος, το νερό. Εκεί που ο άνθρωπος φαίνεται
αυτό που είναι: ένα σχεδόν τίποτα. Εκεί που αρχίζει
και φαίνεται ο Θεός. Πόσο συμπυκνωμένη δύναμη
είναι η οροσειρά της Τύμφης! Αγέρωχη, αινιγματική,
φευγαλέα. Όπως τ’ αγρίμια της. Η Τύμφη ήθελε να
την περάσουμε με σύννεφο. Δεν είχα καμία αμφιβολία
πως θα μας φιλοξενούσε με τον καλύτερο τρόπο. Και
το παραμύθι ξεκίνησε. Το σύννεφο τύλιγε με την ομίχλη
του τα βουνά, πύκνωνε, αραίωνε, ψήλωνε, κατέβαινε
κι έφτιαχνε μια ατμόσφαιρα μαγική. Ακολουθούσαμε
καλά σηματοδοτημένο μονοπάτι. Δεξιά είχαμε την
Γκούρα. Προχωρούσαμε γρήγορα, δίχως στάσεις, γιατί
το μεσημεράκι προβλεπόταν βροχή. Το κομπολόϊ των
ορειβατών μάκραινε και έπρεπε να έχουμε οπτική
επαφή και μεσ’ την ψιχάλα και το σύννεφο η ορατότητα
ήτανε ελάχιστη. Καθώς πλησιάζαμε την ανηφόρα για το
διάσελο του «Φονικού» μπήκαμε στο χιόνι. Τα σημάδια
χάθηκαν στο χιόνι, δεν έβλεπες την μύτη σου από την
χιονόπτωση και το σύννεφο και το μόνο που ευελπιστούσα
ότι θ’ ακολουθούσαν οι ορειβάτες ήταν τα πατήματα. Στο
διάσελο η χιονόπτωση πύκνωσε λόγω του υψομέτρου.
Εκεί το ένα μονοπάτι σε πάει στην κορυφή της Τσούκα
Ρόσα, μια επικίνδυνη πορεία με καλές συνθήκες, πόσο
μάλλον τώρα, και το άλλο σε κατεβάζει μέσα από μεγάλο
και απότομο χαλιά στα πετρώδη οροπέδια - υψίπεδα
ανάμεσα από Μεγάλα Λιθάρια και Τσούκα Ρόσα, εκεί
που κάποτε ήτανε στάνες, υπήρχαν πρόβατα κι η
φλογέρα αντηχούσε στα πέτρινα βουνά. Κατεβαίναμε
προσεκτικά, ελικοειδώς γιατί το χιόνι που κάλυπτε τον
χαλιά ήταν σχεδόν παγωμένο.
Κάτω το χιόνι λιγόστευε: Το σύννεφο αραίωσε και
είδαμε φευγαλέα τις αιχμηρές κορυφές να λογχίζουν
τον ουρανό. Φάνηκε η Τσούκα Ρόσα: «θα την ανεβώ
μέχρι το αριστερό της καζάνι». Ποιοι ακολουθούνε;
Ελάχιστοι. Ανεβήκαμε τα βράχια αλλά το σύννεφο μας
εμπόδισε να δούμε μακριά. Κοιτάξαμε κάτω κι η θέα μας
σε άφηνε άφωνο. Ο γκρεμός ήταν σαν να τον έκοψες
με τσεκούρι. Αυτή είναι η Τύμφη. Πήραμε το μονοπάτι
ξανά. Στάνη Κάτσανου, ξερολούτσα Κάτσανου κι από
εδώ στο δάσος. Μαυρόπευκα, οξυές, αγριοπλάτανοι. Τι
εξαίσια που είναι τα φυλλοβόλλα ντυμένα στα χρυσά, τα
πορτοκαλιά και τα κόκκινα. Αργότερα οι ορειβάτες θα
μου εκφράσουν τον θαυμασμό τους γι’ αυτά.
«Τι όμορφα που ήταν αυτά τα δέντρα! Τι ήταν;»
Ξέρουν για τις γυμνές μορφές, τα κακοτράχαλα βουνά,
τα έλατα και τα πεύκα. Αλλά δεν ξέρουν για την μαγεία
του φθινόπωρου σ’ ένα φυλλοβόλο δάσος. Τέτοια δεν
είχαν δει τα μάτια τους. Έπιασε ξανά η βροχή. Περνάω
την Νεραϊδόβρυση υπό βροχή. Είμαι στην τελευταία
ομάδα γιατί... υπάρχουν πολλοί λόγοι, γιατί ξανανέβηκα
μέχρι την μέση του χιονισμένου χαλιά για να βοηθήσω
μια ομάδα, γιατί πήγα Τσούκα Ρόσα, γιατί... γιατί πώς να
φύγω απ’ όλη αυτή την ομορφιά; Πώς να την αποχωριστώ;
Οι τελευταίοι έφτασαν στο καφενείο κατά τις 7.20, 10
και 20 ώρες. Όλοι ευτυχισμένοι. Και το επιστέγασμα
ήταν το καφενείο. Κι αυτό δεν είναι δικά μου λόγια. Είναι
των ορειβατών «ένα αυθεντικό καφενείο του χωριού,
ζεστό, φιλόξενο».
Οι αρχηγοί των ορειβασιών ήταν: Γ: αρχηγός Καίτη
Στατηρά, υπαρχηγός Λαμπρινή Νάτσικα. Β: Αντώνης
Βρόικος, Άρης Μπαρτζώκας. Α: Γιώργος Μακρίδης.
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»
Εφόδιο για επαγγελματική
αποκατάσταση

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τον Αύγουστο 2011 ο αγαπητός μου φίλος
(συνταξιούχος
εφοριακός
και
συγγραφέας)
ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, σύζυγος της κ.
ΒΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΦΕΤΣΙΟΥ από το Ηλιοχώρι χάρισε
στην οικογένειά μου μια συλλογή ποιημάτων με
τίτλο «ΛΥΡΙΚΟΙ ΗΧΟΙ ΚΙ... ΑΠΟΗΧΟΙ». Μια συλλογή
εκατόν είκοσι (120) ποιημάτων εμπνευσμένα από
τον ίδιο με βαθύ στοχασμό και περιγράφοντας τη
ζωή του, τη φύση, τα προβλήματα της χώρας μας
κ.λ.π.
Όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο αγαπητός ΣΠΥΡΟΣ
προβληματίζεται, στοχάζεται και δημιουργεί. Το
μελέτησα με προσοχή, μα στάθηκα περισσότερο
στη σελίδα 51 με τίτλο «ΠΑΡΤΕ ΜΙΑΝ ΑΛΛΗ ΚΙΒΩΤΟ»
ταιριάζει στα ξεχασμένα χωριά μας.
Πράσινο θαύμα το ακριβό βουνό μας σας προσφέρει
σε σας που ζείτε ολοχρονίς στον ...μαραζιάρη κάμπο
σκλάβοι του βίου σας γίνατε κι ο νους σας υποφέρει
στον κύκλο αυτής της κόλασης δεν θα ‘θελα να μπω.....
Δροσιές παίρνει η ανάσα σας και το κορμί ημερεύει
που ‘ναι σαν «Μάνα» εξ ουρανού τις σημερινές τις μέρες.
Πόσες ωρούλες συναπτές η μνήμη σας γυρεύει
να βγείτε πάλι στα βουνά, απ’ τις κάψες και τις ξέρες!
Πράσινο, ελπίδα και δροσιά από το βουνίσιο αγέρι
νά ‘ναι κι άλλα καλύτερα φάρμακα αυτού του κόσμου;
Πάρτε μιαν άλλη κιβωτό κι άλλο άξιο περιστέρι
που αντί εδώ, ελιάς κλάδο να βρει τα μύρα κάθε
ηδυόσμου.
Και ως Υ.Γ. καταλήγει:
18-7-2003 Παρασκευή Ηλιοχώρι Ζαγορίου

Ο κύριος Κώστας Ν. Χαντόλιος, συνταξιούχος
καθηγητής (φιλόλογος) έδωσε, για το αρχείο του
Μ.Ο.Σ. σε φωτοτυπία, το απολυτήριο που πήρε
ο πατέρας του Νικόλαος Κ. Χαντόλιος από το
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» κατά το σχολικό έτος
1921-1922.
Οι μαθητές παρακολουθούσαν τα μαθήματα του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΣΧΟΛΕΊΟΥ, μετά την αποφοίτησή
τους από το 6/τάξιο Δημοτικό Σχολείο. Η φοίτηση
ήταν τριετής και δεν ήταν υποχρεωτική.
«ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ» δεν υπήρχε σε όλα
τα χωριά. Γι’ αυτό και τα παιδιά του χωριού μας
φοιτούσαν στη Λάϊστα στο «Σχολαρχείο» όπως
αλλιώς το έλεγαν.
Στο «ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ» δίδασκαν δάσκαλοι.
Μάλιστα στη Λάϊστα υπηρέτησαν και πολλοί
Βρυσοχωρίτες δάσκαλοι. Το συγκεκριμένο
απολυτήριο υπογράφει ως Διευθυντής ο γνωστός
διακεκριμένος
Βρυσοχωρίτης
δάσκαλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΝΑΒΟΣ.
Άξιο απορίας και θαυμασμού θα έλεγα, είναι το
γεγονός πως ο απόφοιτος του Ελληνικού Σχολείου
αποκτούσε τόσες πολλές γνώσεις και επάρκεια
ικανοτήτων, που μπορούσε να χρησιμοποιήσει
το απολυτήριο ως δικαιολογητικό για την
επαγγελματική του αποκατάσταση.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αείμνηστος
Νικόλαος Κων. Χαντόλιος με εφόδιο και
δικαιολογητικό το απολυτήριο, εργάστηκε ως
γραμματέας στην κοινότητα Ξεχασμένης, που
ήταν τότε η μεγαλύτερη κοινότητα του Νομού
Ημαθίας.
Εργάστηκε ως το 1968 και συνταξιοδοτήθηκε.
Άλλα χρόνια και άλλοι καιροί!
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

(Κάτω Χαγιάτι) εδώ υποφερτή - σχεδόν ευχάριστη
ζέστη. Στην Αθήνα πρόβλεψη 3 βαθμοί Κελσίου.
Η οικογένεια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ διαμένει μόνιμα
στην Αθήνα είναι τακτικοί αναγνώστες της
εφημερίδας μας, διαθέτουν δικό τους σπίτι στο
Ηλιοχώρι όπου στο επισκέπτονται τακτικά καθώς και
το χωριό μας.
Αγαπητέ φίλε ΣΠΥΡΟ σε ευχαριστώ για τη
δωρεά και τα μεστά σου λόγια. Ευχόμαστε σε σένα
προσωπικά και στην οικογένειά σου κάθε ευτυχία και
ακόμη μεγαλύτερα συγγραφικά έργα σου.
Καλή συνάντηση σύντομα στο Ηλιοχώρι και
Βρυσοχώρι.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

«ΟΙ ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΟΙ»
«ΟΙ ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΟΙ» ένα Καλλιτεχνικό Σωματείο
της πόλης των Ιωαννίνων, με προγραμματισμένες
δραστηριότητες
και
πολυβραβευμένης
σε
πανελλήνιο επίπεδο της θεατρικής τους σκηνής,
έδωσαν την ευκαιρία στο θεατρόφιλο κοινό της
πόλης, να παρακολουθήσει το Σάββατο 17-12-2011
και ώρα 9 μ.μ. στο θέατρο της Στοάς Ορφέα, ένα
ανθολόγιο θεατρικών αποσπασμάτων, από τα αρχαία
χρόνια ως τις μέρες μας.
Το θέατρο ήταν κατάμεστο. Το κοινό εκδήλωσε
την ευχαρίστηση και την ικανοποίησή του με
θέμα χειροκροτήματα στους ηθοποιούς και τους
άλλους συντελεστές της παράστασης. Ανάμεσα
στους ηθοποιούς και με ρόλο στα δρώμενα ήταν
και η κ. ΑΝΝΑ ΑΡΜΑΤΑ κόρη της αείμνηστης
Βρυσοχωρίτισσας Ελευθερίας Πουποβίνη. Στο
ίδιο Σωματείο συμμετέχει και ο γιος της Άννας ο
Λευτέρης Σιώπης.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
«Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ»
Σπούδαζα
Ιστορία
και
ερωτεύτηκα
την
Αρχαιολογία
από
το
πρώτο
έτος,
όταν
βρέθηκα σε μια ανασκαφή
μυκηναϊκού τάφου. Το
«κλικ» έγινε μέσα μου
όταν καθάρισα μια πήλινη
κανάτα, το πιο κοινό και
καθημερινό αντικείμενο.
Μου θύμιζε τις κανάτες που χρησιμοποιούμε σήμερα
στις ταβέρνες. Έκανα τη σύνδεση. Μόλις επέστρεψα
από έναν μήνα ανασκαφής στην Πάτρα. Η ανασκαφή
είναι απελευθέρωση και φυγή. Βρίσκομαι όσες ώρες
χρειαστεί κάτω από τον ήλιο και απολαμβάνω τη χαρά
της αναζήτησης.
θεωρώ ότι όλες οι ανασκαφές στις οποίες έχω
εργαστεί είχαν σημαντικές ανακαλύψεις. Και δεν μιλάω
για τη σπουδαιότητα ή τη σπανιότητα των ευρημάτων.
Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις σε ανασκαφή αρχαίου
θεάτρου τα φθαρμένα σκαλοπάτια από τους χιλιάδες
ανθρώπους που τα ανέβαιναν επί χρόνια. Σε ρωμαϊκό
νεκροταφείο χτισμένο με τούβλα διακρίναμε σε
κάποιο από αυτά τις πατημασιές ενός μικρού σκύλου
και ενός παιδιού. Μπορείς να φανταστείς το παιδάκι
που κυνηγάει τον σκύλο να πατάει ένα από τα πήλινα
τούβλα που έχει αφήσει ο κεραμέας να στεγνώσουν
στον ήλιο. Ένα αποτύπωμα στην αιωνιότητα. Πρέπει
να αντισταθούμε στον πειρασμό να τα βρούμε όλα.
Σκάβουμε ένα δείγμα μόνο του χώρου και ποτέ
όλον τον χώρο. Ακόμη και η αρχαία Ολυμπία δεν
έχει σκαφτεί ολόκληρη. Ένα μέρος οφείλεις να το
αφήσεις για την επόμενη γενιά, που θα έχει καλύτερη
μέθοδο από σένα και θα ανατρέξει σε σένα και θα
σε διορθώσει.
Κάποιες στιγμές θα ήθελα, κατά έναν μαγικό
τρόπο, να μεταφερθώ στο παρελθόν για να απαντήσω
σε κάποια ερωτήματα. Η δουλειά του αρχαιολόγου
της ανασκαφής είναι η ανάπλαση της θεατρικότητας
και της δράσης που έχει οδηγήσει στο εύρημα. Ποιος
έζησε εκεί, ποιος έχτισε τι και ποιος ήταν αυτός ο
οποίος είναι θαμμένος στον τάφο. Οι αρχαίοι ήταν
άνθρωποι σαν εμάς. Η μελέτη του παρελθόντος σε
προσγειώνει. Καταλαβαίνεις ύστερα από λίγο πως
ο εαυτός σου δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος.
Σήμερα, ως επιμελητής αρχαιοτήτων του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου, δεν υποχρεούμαι να
συμμετέχω σε ανασκαφές. Ωστόσο, φροντίζω
τα καλοκαίρια στην άδεια μου να εργάζομαι σε
προγράμματα που με ενδιαφέρουν.
Η συνέντευξη του ΚΩΣΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ δόθηκε
στον κ. Θοδωρή Σκριβάνο και δημοσιεύθηκε στο
ΒΗΜΑgazino τεύχος 561 στις 17 Ιουλίου 2011.
Ο Κώστας Πασχαλίδης είναι γιος του Παναγιώτη
και της Μαίρης Πασχαλίδη και εγγονός των
αείμνηστων Βρυσοχωριτών Κώστα Πασχαλίδη
και Μαρίας Μπράχα - Πασχαλίδη που στις αρχές
του 20ου αιώνα εγκαταστάθηκαν στις Σάππες
Κομοτηνής.
Σήμερα τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονά τους
λαμπροί επιστήμονες, επιχειρηματίες και δημόσιοι
υπάλληλοι είναι εγκατεστημένοι σε διάφορες πόλεις
της Ελλάδας και προσφέρουν σε όλους τους τομείς
της κοινωνικής ζωής.
Ο Κώστας Πασχαλίδης, πτυχιούχος του Ιστορικού
Αρχαιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου
της Κέρκυρας και της Φιλοσοφικής Ιωαννίνων,
εργάζεται ως επιμελητής αρχαιοτήτων στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.

Συγχαρητήρια Άννα και πάντα θριαμβευτικές
επιτυχίες!

Το Δ.Σ. του ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή της
εφημερίδας «Τα Νέα του Βρυσοχωρίου εκφράζουν
τα συγχαρητήρια στον αγαπητό Κώστα κι εύχονται
κάθε ατομική και επαγγελματική επιτυχία.

Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου
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«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΧΘΕΣ
Η ΠΑΤΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΥΝΑΒΟΥ
Η πατάτα γνωστή και ως γεώμηλο, είναι φυτό που
καλλιεργείται για τους εδώδιμους κονδύλους της οι
οποίοι είναι πλούσιοι σε άμυλο και αποτελούν τροφή μεγάλης θρεπτικής αξίας. Είναι φυτό ιθαγενές των υψιπέδων του Μεξικού, του Περού, της Χιλής και της Κολομβίας, περιοχές όπου ζούσαν Ινδιάνοι, Ίνκας, Αζτέκοι.
Μεταφέρθηκε από τη Νότια Αμερική στην Ισπανία
από Ισπανούς εξερευνητές και γρήγορα επεκτάθηκε σε
ολόκληρη την Ευρώπη.
Είναι ευρύτατα διαδεδομένη στην Ελλάδα και τρώγεται ως βασική τροφή. Στην Ελλάδα την έφερε ο Ιωάννης
Καποδίστριας. Ο πρώτος που έφερε το σπόρο στην Ελλάδα, ονομάζονταν Πατάτας. Στην αρχή καλλιεργήθηκε
σε περιορισμένη κλίμακα, πειραματικά. Λέγεται μάλιστα
ότι ο Καποδίστριας λόγω της επιφυλακτικότητας των Ελλήνων προς το νέο τρόφιμο, τις κλείδωνε σε αποθήκες
τις οποίες εσκεμμένα άφησε αφύλακτες τη νύχτα, ώστε
να μπορεί ο λαός να τις κλέψει νομίζοντας πως ήταν πολύτιμες. Μάλλον το κλείδωμα των πατατών σε αποθήκες
με το οποίο ο Καποδίστριας έπεισε τους Έλληνες να δοκιμάσουν την πατάτα, είναι καθαρός μύθος. Τα ιστορικά
στοιχεία δείχνουν τη μεγάλη ευκολία με την οποία εισήχθη η καλλιέργεια της πατάτας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας παρά τις αρχικές δυσκολίες, λόγω έλλειψης τεχνικών γνώσεων και δυνατοτήτων ή ακαταλληλότητος των
εδαφών. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, ότι εκείνη την εποχή μεγάλο μέρος του πληθυσμού κυριολεκτικά λιμοκτονούσε και γι’ αυτό δεν μπορούσε να είχε αντίρρηση σ’
αυτή την εύγευστη και θρεπτική τροφή.
Η καλλιέργεια της πατάτας άρχισε πια να γενικεύεται. Μέσα στο 1828 συγκομίζονταν οι πρώτες πειραματικές εσοδείες σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Και η γενική εφημερίδα της Ελλάδος την 15-02-’28 γράφει ότι αυξάνει η φύτευση της πατάτας, η οποία άνοιξε στους φτωχούς βέβαιον και φιλάνθρωπον καταφύγιον της αθλιότητας και της δυστυχίας των.
Πριν ακόμη απελευθερωθεί η Ήπειρος ο σπόρος της
πατάτας ήρθε και στο Βρυσοχώρι. Η πρώτη καλλιέργεια
της πατάτας στο χωριό μας συνδέεται και με την αμάθεια και αφέλεια των παππούδων μας. Ακούστε χωριανοί! Ακούστηκε μια μέρα μια γεροντική φωνή. Το Ελληνικό Κουβέρνο (Κυβέρνηση) μας έστειλε σπόρο από πατάτες. Είναι καλή τροφή με μεγάλη θρεπτική αξία. Με την
πάροδο του χρόνου σχεδόν όλα τα χωριά προμηθεύτηκαν το σπόρο. Το περίεργο όμως είναι ότι κάθε βλαχοχώρι έχει δώσει άλλη ονομασία στην πατάτα. Στο Βρυσοχώρι, στο Παλιοσέλι, στις Πάδες, στα Άρματα, Στο Δίστρατο: Μπουρμπόλιε, στη Λάϊστα: Μπότσις, στη Βωβούσα: Καρκέντζι, στη Μηλιά: Μπουτουμιάρε, στο Μέτσοβο: Ντουρντούφε, στο Ηλιοχώρι: Κ’στ’νιε.
Με επιφυλακτικότητα και διστακτικότητα φύτεψαν τις
πρώτες πατάτες. Φύτρωσαν, μεγάλωσαν, έβγαλαν άνθη
και σχηματίστηκαν οι πρώτοι καρποί. Πράσινοι, ακριβώς
όπως οι πράσινες ντομάτες. Αυτοί είναι οι καρποί της πατάτας, αυτούς θα μαγειρέψουμε. Μαγείρεψαν αλλά τι να
φάνε.
Πίκρα, δηλητήριο. Θυμωμένοι και αγανακτισμένοι ξερίζωσαν τις πατάτες και τις πέταξαν στους όχτους χωρίς
να δώσουν σημασία στους κονδύλους που είχαν σχηματιστεί στις ρίζες. Ακους εκεί ο Καποδίστριας μας έστειλε πατάτες να μας δηλητηριάσει... Καλά έκαναν και τον
σκότωσαν.
Το φθινόπωρο άναψαν φωτιά στους όχτους για να
κάψουν τα αγριόχορτα και τις πατατιές. Μαζί όμως ψήθηκαν και οι κόνδυλοι. Βρε παιδιά, ακούστηκε μια φωνή.
Βλέπω τις πατάτες μαλακές, δε δοκιμάζουμε; Γλυκές,
γλυκές, ωραίες. Αυτές πρέπει να τρώμε. Ωραίες οι πατάτες. Καλός ο Καποδίστριας που μας τις έστειλε. Κρίμα που σκότωσαν τέτοιον άνθρωπο. Αλήθεια τι σου είναι αυτή η ψυχολογία του όχλου. Κρίνουμε τον πλησίον
μας ανάλογα με τα συμφέροντά μας.
Από τότε άρχισε η συστηματική καλλιέργεια της πατάτας στους κήπους του χωριού, Τσουρτίνοβα, Βαντελάκο, Βαντελιάσκα, Κουρνούτα, Σιάνιστα μέχρι του Φάγκου.
Ολόκληροι τόνοι από πατάτες συγκεντρώνονταν
κάθε φθινόπωρο. Ήταν ένα πολύ καλό έσοδο για τους
κατοίκους. Η παραγωγή της πατάτας ήταν πολύ σημαντική ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια των δύο παγκοσμίων πολέμων αφού έθρεψε και κράτησε ζωντανούς πολλούς ανθρώπους.
Κάθε φθινόπωρο οι χωριανοί μας φόρτωναν τις πατάτες και τις πήγαιναν στην Κόνιτσα ή στα καμποχώρια των Ιωαννίνων και εκεί γίνονταν ανταλλα-
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ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ Δ.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Ο Μ.Ο.Σ. από αυτό το φύλλο σε συνέχειες θα
δημοσιεύει το Καταστατικό του Συλλόγου για να το
γνωρίζουν τα μέλη - κάτοικοι και φίλοι του Βρυσοχωρίου.
Καταστατικό
Α’ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1°
Ιδρύεται στο Βρυσοχώρι
Ζαγορίου Ιωαννίνων,
σύλλογος, με την επωνυμία «Μορφωτικός και Ορειβατικός
Σύλλογος Βρυσοχωρίου», με έδρα το Βρυσοχώρι.

Από το υπ’ αριθ. 63 φύλλο της εφημερίδας
μας (σελ. 11) είχαμε αρχίσει να δημοσιεύουμε
πίνακες Μαθητολογίου των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Βρυσοχωρίου κατά σχολικά
έτη και τάξεις μετά το 1950. Πριν τη χρονολογία
αυτή, δυστυχώς δεν υπάρχουν γραπτά στοιχεία
καθ’ όσον τα αρχεία του Σχολείου και της Κοινότητας έχουν καταστραφεί λόγω πυρκαγιάς
στη διάρκεια της κατοχής και εμφυλίου πολέμου.

Άρθρο 2°
Σαν σκοποί του Συλλόγου καθορίζονται:
Α.) Γενικοί σκοποί που αφορούν το Μορφωτικό Τμήμα
του Συλλόγου:
ι. Συγκέντρωση λαογραφικών στοιχείων και συγγραφή
της ιστορίας του χωριού.
2. Συντήρηση
αρχιτεκτονικής.

εξωκλησιών

και

σπιτιών

λαϊκής

3. Διατήρηση και συντήρηση λαϊκής χειροτεχνίας,
κεντήματος, υφαντικής.
4. Προβολή και εξωραϊσμός του χωριού.
5. Επιμέλεια της καθαριότητας του χωριού.
6. Περιφρούρηση και προστασία της φύσης του
Δημοτικού
Διαμερίσματος
Βρυσοχωρίου
(πρώην
κοινοτικής περιφέρειας Βρυσοχωρίου) εναντίον κάθε
ανθρώπινης επέμβασης ή αλλοίωσης των υδάτινων πόρων
(όπως, ενδεικτικώς, ποταμάκια, ρέματα, καταρράκτες
και πηγές) οι οποίοι τροφοδοτούν τον Εθνικό Δρυμό
της Χαράδρας (φαραγγιού) Αώου, που επικοινωνούν με
αυτούς.
7. Διάσωση της πανίδας και χλωρίδας της περιοχής
με την επιδίωξη:
-προστασίας του υπάρχοντος καταφυγίου θηραμάτων.
-Εμπλουτισμού των ποτάμισκων με πέστροφα,
- Σύστασης βοτανικού κήπου, αντιπροσωπευτικού
παν σπανίων ειδών της αλπικής χλωρίδας.
8. Κατασκευή ηρώου πεσόντων και προτομών
ευεργετών του χωριού.
9. Συμβολή στην επίλυση των αναγκών και των
προβλημάτων του χωριού (εσωτερικοί λιθόστρωτοι
δρόμοι, πλατείες, βρύσες, πέτρινα τοξωτά γεφύρια
κ.λ.π.).
10. Δημιουργία προϋποθέσεων για την επάνοδο των
ξενιτεμένων χωριανών και την προσέλευση ξένων.
11. Ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού.
12. Τουριστική προβολή των απαράμιλλων φυσικών
καλλονών και των αλπικών τοπίων από τον τύπο, το
ραδιόφωνο^ την τηλεόραση και με τη δημιουργία
φωτογραφικής εκθέσεως.
13.
Οργάνωση
πολιτιστικών
δραστηριοτήτων
(παραδοσιακά πανηγύρια, τοπικές γιορτές, αναβίωση
εθίμων κ.λπ.), που αποβλέπουν στην προβολή του
χωριού, στην κοινωνική επαφή των μελών καθώς και
στην ηθική και υλική ενίσχυση αυτών και των μονίμων
κατοίκων του χωριού.
14. Έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού.
15. Ιδρυση Τράπεζας αίματος στα Γιάννενα
16.Οργάνωση
λαογραφικού
μουσείου
και
εμπλουτισμός του συλλόγου με τοπικές ενδυμασίες,
νομίσματα, εργαλεία, σκεύη κ. λ π.

Σχολικό έτος 1962-1963
Δ/ντής του 1θ/σίου Δημοτικού Σχολείου Βρυσοχωρίου ο συγχωριανός δάσκαλος Γεώργιος
Στ. Οικονόμου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. Ιωάννης Αριστ. Κουνάβος		

Α’ Τάξη

2. Δέσποινα Γ. Σιαμπίρη

Α’ Τάξη

3. Αναστάσιος Γ. Τσιομίδης

Α’ Τάξη

4. Λάζαρος Γ. Ζαχαράκης

Α’ Τάξη

5. Έκτορας Δημ. Μπαζίνας

Α’ Τάξη

(Μανδρότοπος Παραμυθιάς)
6. Γεωργία Ι. Καραγιαννοπούλου

Β’ Τάξη

7. Θεοφάνης Στ. Βακάρος

Β’ Τάξη

8. Στέλλα Γεωργ. Οικονόμου

Β’ Τάξη

8. Σοφία Θεοδ. Εξάρχου

Β’ Τάξη

10. Ανδρομάχη Δημ. Μπαζίνα

Β’ Τάξη

(Μανδρότοπος Παραμυθιάς)
11. Δημήτριος Αριστ. Κουνάβος

Γ’ Τάξη

12. Γεώργιος Ευαγ. Σιαμπίρης

Γ’ Τάξη

13. Αθανάσιος Αντ. Καραγιαννόπουλος Γ’ Τάξη
14. Απόστολος Χρ. Βασδέκης

Δ’ Τάξη

15. Ιωάννα Μιχ. Σιαμπίρη

Δ’ Τάξη

16. Θεοδώρα Χρυσ. Βασδέκη

Ε’ Τάξη

17. Χρυσούλα Ι. Καραγιαννοπούλου

Ε’ Τάξη

18. Ανθούλα Γ. Καραγιαννοπούλου

Ε’ Τάξη

19. Αναστάσιος Ι. Ρέμος

Ε’ Τάξη

20. Αλεξάνδρα Δημ. Μπαζίνα

Ε’ Τάξη

(Μανδρότοπος Παραμυθιάς)
21. Δέσποινα Αθ. Κουνάβου

ΣΤ’ Τάξη

22. Ελπίδα Ιωαν. Σιαμπίρη

ΣΤ’ Τάξη

23. Ροδάνθη Αντ. Καραγιαννοπούλου ΣΤ’ Τάξη
24. Χρυσόστομος Νικ. Μέμος

ΣΤ’ Τάξη

25. Αχιλλέας Δημ. Μακρής

ΣΤ’ Τάξη

26. Κωνσταντίνα Δημ. Μπαζίνα

ΣΤ’ Τάξη

(Μανδρότοπος Παραμυθιάς)

H συνέχεια στο επόμενο φύλλο
γή με καλαμπόκι. Μια οκά πατάτες, μια οκά καλαμπόκι.
Κι ο λαϊκός μας ποιητής δεν άργησε να απαθανατίσει
με αυτοσχέδιο τραγούδι αυτή την ανταλλαγή των προϊόντων.
Απ’ το χωριό το Βρυσοχώρι ξεκίνησαν πατατοφόροι
Με κουστούμια και γραβάτες να αλλάξουν τις πατάτες.
Έφυγαν από το σπίτι για να βρουν αραποσίτι.

Από το 1951 εγκαταστάθηκε στο χωριό μας
και λειτουργούσε έως το .... η Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή (Α.Μ.Ο.Σ.) Βρυσοχωρίου όπου δέχονταν μαθήτριες από την ευρύτερη
περιοχή των χωριών της Λάκκας Αώου και του
Ζαγορίου και αρκετές μαθήτριες της Α.Μ.Ο.Σ.
ήταν και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου καθώς και μετακινουμένων κτηνοτρόφων.

Κάτω στα καμποχώρια φορώντας πανωφόρια.
Μπουλουμπάσης και Σαϊτάνο, πήρανε και παραπάνω.
Σήμερα η καλλιέργεια έχει μειωθεί σημαντικά. Καλιεργείται μόνον για τις ανάγκες των ολίγων κατοίκων που
έχουν μείνει στο χωριό!

Υ.Γ.: Ο μαθητής ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ της ΣΤ’
τάξης ήταν παιδί της Διευθύντριας της Σχολής
ΝΙΝΑΣ ΜΑΚΡΗ.

CMYK
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ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ

-------

2.

----

12 Οκτωβρίου 1944 οι Γερμανοί
αποχωρούσαν από την Αθήνα!
Σήμερα έρχονται πάλι
για να την καταλάβουν!
12 Οκτωβρίου 1944

3.

-------

Εξήντα επτά χρόνια πριν, ένα πρωϊνό Πέμπτης, οι
καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν χαρμό-

4.

--------

5.

-----

συνα, καλώντας τους Αθηναίους να ξεχυθούν στους
δρόμους και να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. Όλο το βράδυ, μικρές φάλαγγες γερμανικών αυτοκινήτων ξεκινούσαν προς το Βορρά και στις
6.30 το πρωί άρχισε η αποχώρηση του κυρίως σώμα-

6.

----------

7.

------

8.

-------

τος. Μια νέα μέρα ξημέρωσε για τον βασανισμένο Ελληνικό λαό μετά από 1625 μέρες γερμανικής κατοχής,
γεμάτες αίμα, δάκρυα και ιδρώτα.

----

Δυστυχώς αυτή τη φορά, με την σύμφωνη γνώμη
της Ελληνικής Κυβέρνησης και τις ευλογίες της Τρόϊκας.

10. - - - - -

Πόσα χρόνια θα κρατήσει αυτή τη φορά η νέα γερ-

11. - - - - - - - -

*

*

- Όταν ήταν 16 χρόνων ο Ιωάννης Στεργίου
ΚΟΛΙΟΣ, βλέπει το Νικόλαο Αντωνίου Νούτσου (γεν. 1896) να φοράει κοντό παντελόνι
σαν μικρό παιδί και εμπνεύστηκε το τετράστιχο:

κρυα και ιδρώτα;

το ΝΟΥΤΣΟ τον τρελάκια
φορά παντελονάκια!...

*

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

PΑν φάτε μεγάλη ποσότητα κρέατος ένα βράδυ, την άλλη μέρα προτιμήστε να φάτε ψάρι.

P Αν δεν σας αρέσουν τα φρούτα και τα λαχανικά, δοκιμάστε νέες συνταγές και τρόπους για
να τα αξιοποιήσετε, όπως ψητά ή βραστά λαχανικά, φυσικούς χυμούς φρούτων ή φρουτοσαλάτες.

P Ποτέ μην τρώτε ενώ κάνετε άλλα πράγματα,

ΚΑΘΕΤΑ

1. ΣΑΜΑΡΙΝΑ - ΑΣ

1. ΣΑΡΑΝΤΑ - ΦΕΓΓΑΡΙ

2. ΑΛΑΖΩΝΙΚΑ

2. ΑΛΑ - ΥΜΕΤΕΡΟΣ

3. ΡΑΜΑ - ΑΝΙ - ΜΜ

3. ΜΑΜΟΥΘ - ΑΤΕΣ - ΒΓ

4. ΟΡΗ - ΑΔΕΙΑ

4. ΑΖΑΡΙΑΣ - ΑΡΘΡΑ - ΑΙ

5. ΝΑΥΙ - ΑΡΑ

5. ΡΩ - ΑΗΤΤΗΤΟ

6. ΘΑΝΟΣ - ΠΡΟ

6. ΙΝΑ - ΡΟΦΟΣ - ΜΑΟΝΙ

7. ΑΥ - ΦΟΡΕΑΣ

7. ΝΙΝΑ - ΣΟΥΣΤΑ - ΣΙΚΕ

8. ΜΑ - ΧΟΥΝΤ

8. ΑΚΙΔΑ - ΡΝ- ΑΝΙ - ΟΑΣ

9. ΦΕΤΑ - ΣΣ - ΟΣΟ

9. ΕΡΠΕΤΟ - ΗΡ - ΧΝΤ

10. ΕΤΕΡΑ - ΤΑ -ΙΣ

10. ΜΙΑΡΑ - ΣΙ - ΟΟ

11. ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

11. ΣΗΜΑ - ΟΣΙΟΣ - ΣΟΣ

16. ΑΓΙΟ - ΕΣΤ

*

Μην είδατε μωρέ παιδιά

ρά, το βράδυ φάτε κάτι ελαφρύ.

(Φύλλο εφημερίδας 76, σελ. 11)

15. ΒΑΤΙΚΑΝΟ

Μετά γυρίζει ο Νάσιος στο σχολείο χωρίς να
καταλάβει κανείς τίποτα!

PΑν το μεσημεριανό σας είναι πλούσιο σε λιπα-

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

14. ΡΣ - ΗΝΙΟΧΟΣ

Επειδή αυτά τα ζώα κάνουν συνήθως δύο τρύπες στα δέντρα, βάζει το Νάσιο με το αναμμένο θειάφι να λιβανίζει στην κάτω τρύπα
και αυτός με το σακί πιάνει τα ζώα στην απάνω τρύπα.

μανική κατοχή, χρόνια γεμάτα και πάλι με αίμα δά-

Χρήσιμα

Λ.Τ.

13. ΑΟΡΑΤΟΣ

Έτσι κείνη τη μέρα παίρνει σάκκο και θειάφι
και πάει στο κοιμητήριο. Βλέπει στην αυλή
του σχολείου το μαθητή γιο του Αθανάσιο
και τον φωνάζει να βοηθήσει.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΖΩΪΑ

Β’ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Τοποθεσία πάνω από το υδραγωγείο.
2. Έδιωξε τη δραχμή.
3. Είδος πεύκου
4. Σ’ αυτόν υφαίνανε...
5. Ουράνιο τόξο
6. Λίμνη με ...τρίτωνες.
7. Του ύπνου ...ταξίδι.
8. Τοποθεσία μετά την Παναγία.
9. Το καλαμπόκι.
10. Ποίημα, τραγούδι εγκωμιαστικό.
11. Τοποθεσία προς τον Αώο.
12. Γειτονικό μας χωριό

12. ΓΡ - ΡΤΑ - ΙΡΙΣ

- Ο Αντώνιος Αθανασίου ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ήταν άριστος κυνηγός. Κάποια μέρα
στα μέσα της δεκαετίας του ‘60 βρίσκει φωλιά κουναβιών, στην κουφάλα ενός δέντρου
στο κοιμητήριο στο Βρυσοχώρι, πίσω από
τον Άϊ Θανάση.

που τώρα στα γεράματα

12. - - - - - - - -

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ

Πριν λίγες ημέρες ήρθε ο Γερμανός Αντικαγελάριος Φίλιπ Ρέσλερ με μια στρατιά επιχειρηματίες για να

9

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ

Οκτώβριος 2011

καταλάβουν Οικονομικά την Ελλάδα.

9.

σελ.

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

Α’ ΚΑΘΕΤΑ
Τα αρχικά των λέξεων της ακροστιχίδας
μας δίνουν βρύση με ...μυθικό πρόσωπο

1.

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011

όπως όταν βλέπετε τηλεόραση. Κινδυνεύετε
να φάτε πολύ περισσότερο απ’ ό,τι πρέπει.

P Αν έχετε περιττό βάρος, η λύση είναι απλή:

Βλέπει να έρχονται με μπαστούνι η κάθε μία
την Άννα Κων/νου ΒΑΚΑΡΟΥ και την Ευανθία (Βάσω) Γεωργίου ΒΑΣΔΕΚΗ και τις τσίγκλησε λέγοντας πειρακτικά:
- Καλημέρα στις νεαρές!
Οπότε η κυρά - Βάσω απαντά αυτοσαρκάζοντας:
- Με γιαλάκια, μπαστουνάκια και πολλά παλιά
φαρμάκια!

*

P Αν πιστεύετε ότι η μερίδα που σας σερβίρουν
είναι μεγάλη όταν τρώτε έξω, μοιραστείτε την
με ένα φίλο.
τε τα μαχαιροπίρουνα κάτω ανάμεσα σε κάθε
μπουκιά.

P

Τα έτοιμα, μαγειρευτά γεύματα συχνά αναγράφουν πάνω στη συσκευασία και τον αριθμό των θερμίδων, ώστε να γνωρίζετε τι περιέχει αυτό που τρώτε.

P

Δεν υπάρχουν «καλές» ή «κακές» τροφές.
Μόνο καλή και κακή διατροφή.

P Μην νιώθετε ενοχές για τα φαγητά που σας
αρέσουν. Απλώς προσπαθήστε να μετριάσετε
τις μερίδες σας και τη συχνότητα με την οποία
τα καταναλώνετε.
- Από την εφημερίδα «ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
26, 27-11-2011-

*

- Ήταν στην αυλή της εκκλησίας ο Θύμιος ο
ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ.

θα πρέπει να τρώτε λιγότερες θερμίδες και να
«καίτε» μέσω της άσκησης περισσότερες.

P Μασάτε αργά το φαγητό σας και τοποθετεί-

*

*

*

- Την Τρίτη 1 Νοεμβρίου, κάθονταν σ’ ένα τραπέζι στο καφενείο η Ιωάννα Αποστόλου ΛΕΝΟΥ (η πασίγνωστη στα Βρυσοχωριτόπουλα
θεία -ΤΖΟ) μαζί με τη Δέσποινα ΝΟΥΤΣΟΥ
- ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ.
Μπαίνει στο μαγαζί ο Νίκος Αντωνίου ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ και τις χαιρετά!
- Καλησπέρα στις κοπέλες, τι κάνετε!
Και η πάντοτε εύθυμη Ιωάννα απαντά γελώντας:
- Τι να κάνουμε, καλά, ευχαριστούμε Νίκο για
το κοπλιμάν, αλλά αν μαζέψουμε τα χρόνια
μας κοντεύουμε τον Παρθενώνα!

CMYK
σελ.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
1929 - 2011
Στις 20 του Σεπτέμβρη πέθανε στη
Θεσσαλονίκη, ο Χρίστος Σταματιάδης σε
ηλικία 82 ετών από
βαρύ εγκεφαλικό.
Γεννήθηκε
στο
Βρυσοχώρι στις 20
Αυγούστου 1929 και
ήταν το πέμπτο από
τα οκτώ παιδιά του
Αντώνη Σταματιάδη
και της Ηλιοχωρίτισας Μαρίας Εξάρχου
- Σταματιάδη.
Το 1950 η οικογένεια εγκαταστάθηκε
στην Αλεξάνδρεια (Γιδάς) και ο Τάκης, αφού τελείωσε το Γυμνάσιο στη
Βέροια, φοίτησε στη συνέχεια στην Παιδαγωγική
Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Με το πτυχίο του δασκάλου, που απόκτησε το 1955, διορίστηκε και υπηρέτησε σε διάφορα σχολεία της Β. Ελλάδας.
Ο Τάκης ήταν άνθρωπος σοβαρός, πράος, ήρεμος με άψογο ήθος, συμπεριφορά και ευγένεια.
Ήταν υπόδειγμα καλοπροαίρετου ανθρώπου και
στοργικού πατέρα και συζύγου.
Το 1966 παντρεύτηκε τη συνάδελφό του Ελένη
Καρασαββίδου και το 1971 η οικογένεια εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλωσαν, φρόντισαν, σπούδασαν και αποκατέστησαν με τον καλύτερο τρόπο τα δύο τους παιδιά. Τον Αντώνη, κτηνίατρο και τη Μαρία, χημικό.
Η Μαρία παντρεύτηκε το Γιάννη Γεωργιάδη, δάσκαλο, κάτοικο Θεσσαλονίκης και ο Τάκης ευτύχησε να καμαρώσει και να χαρεί δύο εγγόνια, παιδιά
της Μαρίας, τον Γεώργιο και το Χρίστο.
Η κηδεία του έγινε στη Θεσσαλονίκη και η νεκρώσιμη ακολουθία εψάλει στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, παρουσία των οικείων
του, συγγενών, φίλων και της Βρυσοχωρίτικης παροικίας της Θεσσαλονίκης. Καλό ταξίδι αγαπημένε
μου αδελφέ.
Έλλη Σταματιάδου - Σταματοπούλου
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν
στη σύζυγο, στα παιδιά, στα εγγόνια, στην αδερφή
του Έλλη και στους λοιπούς συγγενείς «θερμά συλλυπητήρια» και εύχονται να είναι ελαφρύ το χώμα
της Θεσσαλονίκης που τον σκέπασε.
Ας μείνει «αιωνία η μνήμη του»!

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΡΕΜΟΥ - ΚΑΡΑΤΣΟΚΗ
Στις 25 Οκτωβρίου 2011 πέθανε στον Αλμυρό
Μαγνησίας η ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΡΕΜΟΥ - ΚΑΡΑΤΣΟΚΗ. Η
Χρυσούλα ήταν κόρη του Βρυσοχωρίτη Αναστασίου Ρέμου και της Ηλιοχωρίτισσας Δέσποινας Παπαγιώτη.
Η Χρυσούλα παντρεύτηκε το γιατρό Παντελή
Καρατσόκη κι έζησε όλη της τη ζωή στον Αλμυρό.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ
1924 - 2011
Την Κυριακή 30
Οκτωβρίου, πέθανε
πλήρης ημερών στα
Γιάννενα, σε ηλικία
87 ετών, ο Χαράλαμπος Κυράτσης του
Ιωάννη.
Ο
Χαράλαμπος
γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι τον Οκτώβριο του 1924. Ήταν
το τρίτο παιδί (Δημήτριος,
Σταματία,
Χαράλαμπος,
Χαρίκλεια, Μαριάνθη)
του Ιωάννη Δημητρίου Κυράτση (γνωστού και με το παρατσούκλι
«ΜΠΑΜΠΑΝΗ») και της Ακρίβως Χρήστου Μπιδέρη.
Νέος έζησε στο χωριό όπου τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο. Το 1940 16χρονος μαζί με τον Γεώργιο Νικολάου Τσιομίδη (Γιωργάρα) κατέβηκαν
στο Γιδά «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» και δούλεψαν στο καφενείο του Σιδηροδρομικού Σταθμού το πασίγνωστο στο Ρουμλούκι «ΜΠΟΥΦΕ».
Την περίοδο της κατοχής ο Χαράλαμπος πήγε
στην Ξεχασμένη, στους θείους του από μητέρα
Αντώνη και Απόστολο (Ασμπεί) ΜΠΙΔΕΡΗ και
δούλεψε στον Ξεχασμενιώτη κτηματία Κων/νο
Κυριακόπουλο (μπάρμα Κωστάκη Μυλωνά).
Στα 1946-49 υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό. Μετά τη θητεία του και επειδή ο πατέρας του
Γιάννης βρέθηκε σαν πολιτικός πρόσφυγας στη
Ρουμανία, πήρε το βάρος της οικογένειάς του.
Δούλεψε στο Δασικό Συνεταιρισμό του χωριού
και στα Γιάννενα εργάτης σε έργα της ΔΕΗ.
Ήταν ήσυχος, μειλίχιος, καλός άνθρωπος και
τον εκτιμούσαν όλοι οι χωριανοί και συνάδελφοι.
Το Σεπτέμβριο του 1972, παντρεύτηκε τη Μαρία Δημητρίου Τάγκα απ’ το Τσεπέλοβο, εξαιρετική γυναίκα και μετακόμισαν στα Γιάννενα.
Στην πόλη άνοιξε οπωροπωλείο για βιοποριστικούς λόγους και το λειτούργησε για 30 χρόνια.
Απέκτησαν δύο παιδιά που τα μεγάλωσαν με
φροντίδα και καλοσύνη.
Ένα τελευταίο χτύπημα της μοίρας, ήταν ο θάνατος της συζύγου του Μαρίας στις 9-5-1997.
Συντριμμένος απ’ το συμβάν συνέχισε με αξιοπρέπεια και καμάρωσε τα παιδιά του αποκατεστημένα
και παντρεμένα.
Το Γιάννη, κτηνίατρο με μετεκπαίδευση στην
Αγγλία, παντρεμένο με τη Σοφία Γεωργίου Μυλωνά, χαρίζοντάς του δύο εγγονές, τη Μαρία και
την Ελένη.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα του Αλμυρού που τη
σκέπασε και ας μείνει «αιωνία η μνήμη της».

Το Δημήτρη, υπάλληλο του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων,
παντρεμένο με την Ελένη Βασιλείου Κουκουστρίκα, χαρίζοντάς του ένα εγγόνι, και το όνομά
του Χαράλαμπο.

ΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πήγαινε τακτικά στο Βρυσοχώρι στο ανακαινισμένο σπίτι του και συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις είτε στα Γιάννενα είτε στο χωριό.

Στις 25 Νοεμβρίου 2011 απεβίωσε στη Φλώρινα η ΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κόρη της αείμνηστης Χαρίκλειας Μπέκα και εγγονής των Βρυσοχωριτών Παπακώστα Μπέκα και Μαρίας Πασχαλιώρη.
Η κηδεία της έγινε στη Φλώρινα παρουσία των
οικείων της, συγγενών, γνωστών και φίλων.
Ελαφρύ να είναι το χώμα που τη σκέπασε και
«αιωνία η μνήμη της».
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στους οικείους θερμά συλλυπητήρια.

Πιστεύω ότι θα λείψει σ’ όλους τους χωριανούς. Στην κηδεία του τον συνόδεψαν τα παιδιά
του, συγγενείς, χωριανοί και φίλοι.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στα παιδιά του Γιάννη και Δημήτρη, θερμά συλλυπητήρια και ας είναι ελαφρύ το χώμα της Γιαννιώτικης γης που τον σκεπάζει.

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΑΘΑΝ. ΔΟΥΜΑ
1923 - 2011
Στις 9 Νοεμβρίου
2011 χτύπησε για άλλη
μία φορά για εφέτος
πένθιμα η καμπάνα του
Αγίου
Χαραλάμπους
του χωριού μας, αυτήν
την φορά για την Κυρά
Διαμάντω Δούμα.
Η Διαμάντω γεννήθηκε το 1923 στο χωριό
Παλαιομάνινα Αιτωλοακαρνανίας και γονείς
της ήταν ο Φώτιος και
η Σταματία Νίτσα.
Είχε την ατυχία να
πεθάνουν οι γονείς
της και να μείνει ορφανή σε μικρή ηλικία. Μία
όμως θεία της μαζί με
τον άνδρα της που έμενε στην Μακεδονία (Κιλκίς) την
πήρε μαζί με τα άλλα αδέρφια της εκεί για να τα φροντίζει και να μεγαλώσουν. Για να βρουν δουλειά έφτασαν
μέχρι την Αλεξάνδρεια (Γιδά) όπου εκεί γνωρίστηκε με
τον εκεί εγκατεστημένο συγχωριανό μας Αθανάσιο Χαραλ. Δούμα με τον οποίο και παντρεύτηκε. Από αυτόν τον
γάμο γεννήθηκαν τρία παιδιά, η Χάϊδω, η Φραξούλα και
ο Χαράλαμπος (Μπάμπης).
Η ζωή όμως της επεφύλαξε μία μεγάλη πίκρα. Σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα έχασε την πολυαγαπημένη της
κόρη την Χάϊδω μαζί με τον γαμπρό της και μια εγγονή της.
Η κυρά Διαμάντω ήταν μια ζωντανή γυναίκα δυναμική, γεμάτη καλοσύνη και ανθρωπιά και βοηθούσε με
κάθε τρόπο όσους της ζητούσαν βοήθεια. Η αγάπη της
για το χωριό μας ήταν μεγάλη. Κάθε καλοκαίρι έρχονταν
στο χωριό με τα παιδιά της για διακοπές.
Παρά τις πίκρες της ζωής, ευτύχησε να χαρεί έξι εγγόνια και δύο δισέγγονα.
Η εξόδιος ακολουθία ψάλθηκε στον Ι. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια με την συμμετοχή της
Βρυσοχωρίτικης παροικίας και πλήθος κόσμου.
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή συλλυπούνται
θερμά την οικογένεια της και εύχονται να είναι αναπαυμένη η ψυχή της και ελαφρύ το χώμα που την σκέπασε.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ
1914 - 2011

Η ΜΑΡΙΑ γεννήθηκε
στην Κωνσταντινούπολη
και ήταν το πρώτο
παιδί του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΙΡΗ και της ΑΝΝΑΣ
ΜΠΙΔΕΡΗ.
Σε ηλικία μόλις τριών
(3) ετών έμεινε ορφανή
από τη μητέρα της και
ο πατέρας της ήρθε σε
δεύτερο γάμο με την
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΝΟΥΤΣΟΥ
(τέτα Μάτα αλ Μπίρη) η
οποία και τη μεγάλωσε
με στοργή και φροντίδα
όπως και τα υπόλοιπα
παιδιά της.
Το 1935 παντρεύτηκε
το
συγχωριανό
της
ΧΡΗΣΤΟ Γ. ΠΑΣΧΑΛΗ (Τσαλτζιώτζιο) και απέκτησαν
τρία (3) παιδιά, το ΓΙΩΡΓΟ, το ΣΤΕΦΑΝΟ και την ΑΝΝΑ,
τα οποία ανέθρεψαν με οικογενειακές και θρησκευτικές
αρχές, αγάπη για το συνάνθρωπο και λατρεία για το
χωριό.
Από τους γάμους των παιδιών της ευτύχησε και
καμάρωσε οκτώ (8) εγγόνια και επτά (7) δισέγγονα.
Η κ. ΜΑΡΙΑ πάντα γελαστή, καλοσυνάτη με αστείρευτο
χιούμορ, αγαπητή και ευχάριστη σε όσους τη γνώρισαν.
Στις 20 Οκτωβρίου έφυγε για το αιώνιο ταξίδι πλήρεις
ημερών σε ηλικία εννενήντα επτά (97) ετών. Καλό της
ταξίδι και νά ‘ναι ελαφρύ το Βρυσοχωρίτικο χώμα που τη
σκεπάζει και η μνήμη της ΑΙΩΝΙΑ.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στις
οικογένειες θερμά συλλυπητήρια.

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤ. ΝΟΥΤΣΟΥ
1 9 21 - 2011

ΣΤΑΜΑΤΩ ΑΠ. ΝΟΥΤΣΟΥ
1922 - 2011

Με το βαρύ φορτίο των 90 χρόνων και των
πολλών και διαφορετικών προβλημάτων υγείας που
αντιμετώπιζε τελευταία, έφυγε από τη ζωή, στις 8
Νοεμβρίου 2011 η σεβαστή, πολυαγαπημένη και
αλησμόνητη θεία μου ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤ. ΝΟΥΤΣΟΥ.

Έφυγε από τη ζωή την 1η Δεκεμβρίου 2011
η ΣΤΑΜΑΤΩ ΑΠ. ΝΟΥΤΣΟΥ. Αναπαύτηκε και
ξεκουράστηκε μετά από έναν αγώνα που για χρόνια
έδινε με τα προβλήματα υγείας που είχε, με σοβαρότερα
τα κινητικά, που δυσκόλευαν την καθημερινότητα και
γενικά τη ζωή της.
Πάντα κοντά της ο γιος της ΑΝΤΩΝΗΣ που
συγκατοικούσε μαζί της, αλλά και ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ
και ο ΝΙΚΟΣ της
συμπαραστάθηκαν
τόσο
πολύ
που
κατά καιρούς στις
νοσηλείες της στα
νοσοκομεία, οι άλλοι
ασθενείς αλλά και οι
γιατροί εκπλήσσονταν
από την περιποίηση, τη
στοργή, τη φροντίδα
και την αγάπη των
τριών παιδιών και
των οικογενειών τους
προς τη μητέρα τους.
Η
ΣΤΑΜΑΤΩ
γεννήθηκε
στο
Βρυσοχώρι το 1922
και ήταν κόρη του
Αντώνη Μπιδέρη και
της Χάϊδως Βράνα
Μπιδέρη.
Στο
Βρυσοχώρι μεγάλωσε κι έζησε ως το γάμο της με τον
Απόστολο Δημ. Νούτσο.
Το ζευγάρι πήρε το δρόμο της ξενιτιάς με πρώτο
σταθμό το Κεφαλοχώρι Ημαθίας, όπου ήταν
εγκατεστημένη από χρόνια η πατρική οικογένεια του
Απόστολου Νούτσου.
Αργότερα η οικογένεια εγκαταστάθηκε οριστικά στη
Θεσσαλονίκη. Εκεί με το σύζυγό της μεγάλωσαν τα τρία
τους παιδιά και τα χάρηκαν άριστα αποκατεστημένα,
όπως χάρηκαν και τα έξι τους εγγόνια, τον Απόστολο
και τη Φλώρα παιδιά του Δημήτρη, τη Ματίνα και τη
Φώφη παιδιά του Νίκου και το Βασίλη και τη Ματίνα
παιδιά του Αντώνη. Η Σταμάτω, η Τολήκαινα όπως
ήταν γνωστή, για να ξεχωρίζει από άλλες δύο κυρίες
με το ίδιο ονοματεπώνυμο, μεγάλωσε μία μεγάλη,
αγαπημένη και ευτυχισμένη οικογένεια.
Προκομένα παιδιά, εξαίρετες νύφες και θαυμάσια
εγγόνια. Όμως η Σταμάτω είχε και ένοιωθε ένα μεγάλο
κενό στην πόλη που ζούσε, στον ξένο τόπο όπως έλεγε.
Το μυαλό της, η σκέψη της, η καρδιά της ήταν αλλού.
όσο κι αν έφυγε όσο κι αν έλειψε, οι ρίζες της ήταν βαθιά
ριζωμένες στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Το
χωριό της.
Έτσι όταν τα παιδιά αποκαταστάθηκαν και οι
υποχρεώσεις λιγόστεψαν, αποφάσισαν με το σύζυγό της
να επιστρέψουν στο Βρυσοχώρι και να ανακαινίσουν
το παλιό αρχοντικό, της οικογένειας (κτισμένο πριν
το 1850 από τον προπάπου του Απόστολου από τη
μητέρα του τον Γεώργιο Μπούκη). Το ανακαίνισαν.
Για χρόνια κάθε καλοκαίρι ο Απόστολος και η Σταμάτω
περνούσαν στο χωριό κι ήταν και οι δυο πραγματικά
ευτυχισμένοι.
Γειτονικά τα σπίτια μας, περάσαμε αξέχαστε
καλοκαίρια με τις πίτες μας, τους καφέδες μας, την
καλή παρέα, το ατελείωτο χιούμορ της Σταμάτως και
το «ιαματικό» νερό της «Κιάτρας» που ο αείμνηστος
Απόστολος μας κουβαλούσε κάθε απόγευμα. Ήταν
αγαπητή, ευγενική, εργατική και φιλότιμη γυναίκα
η Σταμάτω. Ήταν ήσυχη, αθόρυβη, υπομονετική,
καλοσυνάτη. Έκρυβε όμως πολλές δυνάμεις μέσα της.
Έπαιρνε πρωτοβουλίες, αποφάσιζε. Ήταν τελικά η
ήρεμη δύναμη της οικογένειάς της.
Η κηδεία της έγινε την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου
και η νεκρώσιμη ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό του
Σωτήρος. Η ταφή έγινε στο κοιμητήρι της Αναστάσεως
κοντά στο μνήμα της αγαπημένης της συμφάδας
Δέσποινας Αντ. Νούτσου. Μαζί έπαιξαν στους
δρόμους και τις πλατείες του χωριού. Μαζί τελείωσαν
το Δημοτικό στο Βρυσοχώρι. Μαζί αντιμετώπισαν τα
προβλήματα της ξενιτιάς. Μαζί και τώρα στο χώρο της
αιώνιας ανάπαυσης.
Σταματία Τσουμάνη

Η Δέσποινα γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι το 1921 και
ήταν η μονάκριβη κόρη του Χρήστου Οικονόμου και
της Χάϊδως Πέτσιου.
Είχε την ατυχία,
σε βρεφική ηλικία,
να χάσει τη μητέρα
της. Όμως μεγάλωσε
στο
Βρυσοχώρι
σ’ ένα ευχάριστο,
χαρούμενο,
φιλικό
και
οικογενειακό
περιβάλλον στο σπίτι
των θείων της Στέργιου
και Δέσποινας Στ.
Οικονόμου και του
πατέρα
μου,
που
έτρεφε
πάντοτε
αδελφική αγάπη για τη
Δέσποινα Οικονόμου
- Νούτσου.
Το 1939 παντρεύτηκε το Βρυσοχωρίτη Αντώνη
Δ. Νούτσο και εγκαταστάθηκαν στο Κεφαλοχώρι
Ημαθίας και αργότερα στον Πρόδρομο, όπου ήταν
οι δουλειές του συζύγου της. Το 1944 μετακόμισαν
οριστικά στη Θεσσαλονίκη. Απόκτησαν μια κόρη
την ΑΡΤΕΜΗ που μεγάλωσαν και ανέθρεψαν με
μεγάλη στοργή και φροντίδα.
Την
καμάρωσαν
άριστα
αποκατεστημένη
επαγγελματικά, ως υπάλληλο στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης στην Πολυτεχνική Σχολή, τμήμα
Αρχιτεκτόνων και καταξιωμένης κοινωνικά με τη
συμμετοχή της σε ανασκαφές, συγγραφικές εργασίες
και έρευνες του ίδιου πανεπιστημίου.
Η Δέσποινα ήταν ο τύπος της χαρούμενης,
ευχάριστης και καλοπροαίρετης γυναίκας. Άριστη
νοικοκυρά διακρίνονταν για την ειλικρίνεια, την
καλοσύνη, τον ήρεμο χαρακτήρα και το ασίγαστο
πάθος της δημιουργίας και της προσφοράς.
Το σπίτι της ήταν ανοιχτό και φιλόξενο για κάθε
Βρυσοχωρίτη, συγγενή, γνωστό ή φίλο.
Υποδειγματική ήταν ακόμη η περιποίηση, η
φροντίδα και πάνω απ’ όλα η καλή κουβέντα, το
ενδιαφέρον και η αγάπη της για όλο τον κόσμο. Είχε
το χάρισμα της επικοινωνίας και ήταν πάντα γελαστή
και ευχάριστη στις συναναστροφές.
Ζωηρό ήταν το ενδιαφέρον της για το Βρυσοχώρι,
τον Άγιο Χαράλαμπο και όλους τους ανθρώπους
του χωριού. Ρωτούσε, ήθελε να μάθει νέα, ταξίδευε
νοερά στ’ αγαπημένα της μέρη, συμμετείχε με τη
σκέψη της στις εκδηλώσεις, αφού λόγοι υγείας δεν
της επέτρεπαν τα μακρινά ταξίδια και τις μετακινήσεις
ώστε να επισκέπτεται το χωριό. Πάντοτε όμως ένα
κομμάτι της καρδιάς της και της σκέψης της ήταν στο
Βρυσοχώρι.
Η κηδεία έγινε το απόγευμα της 8ης Νοεμβρίου
στη Θεσσαλονίκη παρουσία των οικείων της, των
φίλων, των συγγενών που ταξίδεψαν από την
Αλεξάνδρεια (Γιδάς) τα Γιάννενα και την Καβάλα
και σύσσωμης της Βρυσοχωρίτικης παροικίας της
Θεσσαλονίκης.
Θεία μου σε αποχαιρέτησα με σεβασμό και αγάπη
και ράντισα τον τάφο σου με δάκρυα θλίψης και λίγα
τριαντάφυλλα, που συμβόλιζαν την παντοτινή Άνοιξη
που είχες στη σκέψη, στην καρδιά σου και γενικά στη
ζωή σου. Αιωνία η μνήμη σου.
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική επιτροπή εκφράζουν
στην Άρτεμη και στους λοιπούς συγγενείς «θερμά
συλλυπητήρια» κι εύχονται να είναι ελαφρύ το χώμα
που την σκέπασε.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική επιτροπή εκφράζουν στα
παιδιά, στα εγγόνια, στην αδερφή της Χρυσάνθη και
λοιπούς συγγενείς «θερμά συλλυπητήρια» κι εύχονται
να είναι ελαφρύ το χώμα της Θεσσαλονίκης που τη
σκέπασε.
«Ας μείνει αιωνία η μνήμη της»!

ΧΑΙΔΩ ΠΑΝΤΙΣΗ
1925 - 2011
Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011, πέθανε στη Θεσ/
νίκη, σε ηλικία 86 ετών, η Χάϊδω ΠΑΝΤΙΣΗ.
Η Χάϊδω γεννήθηκε στις 15-9-1925, στη Μελίκη
Βεροίας. Ήταν κόρη του Νικολάου Γεωργίου ΠΑΝΤΙΣΗ
και της Σταματίας Δημητρίου ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ.
Πέρασε τα παιδικά της χρόνια στη Μελίκη όπου έβγαλε
το Δημοτικό σχολείο. Τελείωσε το Γυμνάσιο Βεροίας και
αργότερα σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών.
Το 1956 παντρεύτηκε τον Ξεχασμενιώτη Σωτήριο
Νικολάου ΡΗΓΟΠΟΥΛΟ,
αλλά δεν απόκτησαν
παιδιά.
Ήταν
ήσυχη
και
συμπαθής γυναίκα και
την αγαπούσαν και την
εκτιμούσαν όλοι.
Σαν
επιστήμων
οδοντίατρος υπηρέτησε
στο ΙΚΑ Κερατσινίου,
Νέου Κόσμου, Δάφνης
Αττικής και μετά στο
ΙΚΑ Ναούσης και τέλος
στη Βέροια απ’ όπου
και
πήρε
σύνταξη.
Συγχρόνως διατηρούσε
ιατρείο
στη
Μελίκη,
διακρινό΄μενη για την
επαγγελματική
της
κατάρτιση. Το 1992
πέθανε ο σύζυγός της Σωτήρης.
Τα τελευταία χρόνια παντρεύτηκε το Θεόδωρο
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ απ’ την Αλεξάνδρεια. Απ’ τον Ιούνιο 2011
που άρχισε να έχει προβλήματα υγείας νοσηλεύτηκε
σε νοσοκομεία, με φροντίδα του ανιψιού της Νικολάου
Γεωργίου ΠΑΝΤΙΣΗ.
Η ταφή της έγινε στη γενέτειρά της Μελίκη, παρουσία
συγγενών και συγχωριανών.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν
στους οικείους θερμά συλλυπητήρια και ας είναι
ελαφρύ το Μακεδονικό χώμα που τη σκεπάζει.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ
1927 - 2011
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ γεννήθηκε στα Γιάννενα από
Γιαννιώτες γονείς και σ’ αυτή την πόλη μεγάλωσε και
έζησε όλη του τη ζωή.
Υπάλληλος στον ΟΤΕ όπου από εκεί συνταξιοδοτήθηκε.
Στη δουλειά του ξεχώριζε για την εργατικότητά του, την
τιμιότητα και το ήθος. Αγνός και καλόψυχος άνθρωπος
διακρινόταν για την ειλικρίνεια, την καλοσύνη και τον
ήρεμο χαρακτήρα του.
Παντρεύτηκε την Αθηνά Παπακώστα από το Πάπιγκο
και μαζί έδωσαν τον ωραίο αγώνα της ζωής.
Δημιούργησαν ιδανική οικογένεια με ηθικές και
κοινωνικές αρετές και απόκτησαν δύο παιδιά: την
εξαίρετη φιλόλογο Μαρία, παντρεμένη με τον
Αναστάσιο Ρέμο, γεωπόνο - καθηγητή και το Δημήτρη,
που ήταν μουσικός, παντρεμένος με την παιδίατρο
Πελαγία Τσακιρίδου.
Η ανατροπή στην ήρεμη, ήσυχη και δημιουργική πορεία
της οικογένειας έγινε, όταν σε τροχαίο δυστύχημα
έχασαν τον μονάκριβο και πολυαγαπημένο γιο τους
Δημήτρη.
Από τότε ο Βασίλης αρνήθηκε τη ζωή. Ο ήλιος
σκοτείνιασε και οι μέρες δεν είχαν πια κανένα νόημα,
καμία ομορφιά.
Του συμπαραστάθηκαν με πίστη, αφοσίωση,
τρυφερότητα και αγάπη τόσο η γυναίκα του όσο και η
Μαρία με τον Τάσο.
Μοναδική ηλιαχτίδα που ζέσταινε λίγο τις παγωμένες
μέρες του ήταν τα εγγόνια του, ο Γιάννης και ο
Βασίλης, παιδιά της Μαρίας και η μικρή Αιμιλία, κόρη
του Δημήτρη που όμως δεν ήταν κοντά του, αφού ζει
μόνιμα με τη μητέρα της στην Αθήνα.
Στις 15-12-2011 αναπαύτηκε για πάντα. Η κηδεία έγινε
στα Ιωάννινα και η νεκρώσιμη ακολουθία εψάλει στον
Άγιο Νικόλαο Κοπάνων. Πλήθος κόσμου συνόδεψε το
Βασίλη στην τελευταία του κατοικία και όλοι ευχηθήκαμε
να είναι ελαφρύ το χώμα της αγαπημένης του
Γιαννιώτικης γης που τον σκέπασε.
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική επιτροπή εκφράζουν στη
σύζυγο, στη Μαρία, τον Τάσο και τα εγγόνια «θερμά
συλλυπητήρια» κι εύχονται να είναι αιωνία η μνήμη του.
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

σελ.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΓΑΜΟΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Η
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΣΙΩΠΗ,
(σύζυγος
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ) του Ηλία Αρματά και της
αείμνηστης Ελευθερίας Πουποβίνη, απέκτησε
την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011 στα Γιάννενα
ένα όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι, πρώτο
βλαστό της οικογένειας.

Η ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του
Θωμά και της Γιαννούλας (εγγονή από μητέρα
του αειμνήστου Γεωργίου Κων. Θεοδωρίδη
(ΠΑΠΙΑ) και της Μαριγούλας Γεωργ. Μπιζιάκη)
έδωσε το Σάββατο 26 Νοεμβρίου στην
Ξεχασμένη Ημαθίας αμοιβαία υπόσχεση γάμου,
με τον εκλεκτό της καρδιάς της ΓΡΗΓΟΡΙΟ
ΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟ του Βασιλείου και της
Θεοπίστης, γεωπόνο Παν/μίου Αθηνών από το
Νεόκαστρο Ημαθίας.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς και παππούδες
να τους ζήσει το νεογέννητο βλαστάρι της
οικογένειας.

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗ (κόρη του
αείμνηστου Χαράλαμπου και της Χάιδως)
σύζυγος του Ιωάννη Καλίνη, απέκτησε στις 13
Αυγούστου 2011 ένα όμορφο και χαριτωμένο
κοριτσάκι, πρώτο βλαστό της οικογένειάς τους.
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς και παππούδες
να τους ζήσει το νεογέννητο βλαστάρι της
οικογένειας.

H
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
(Μάχη) ΛΕΝΟΥ του
ΙΩΑΝΝΟΥ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ (εγγονή του
αείμνηστου
Βρυσοχωρίτη
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΛΕΝΟΥ) έδωσε την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου
2011 αμοιβαία υπόσχεση γάμου με τον
εκλεκτό της καρδιάς της ΙΩΑΝΝΗ ΑΠ. ΡΙΖΟ
οικονομολόγο.

Ο ΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ και
της ΣΤΕΛΛΑΣ (εγγονός των αείμνηστων
Βρυσοχωριτών Στεργίου Κουλιού και Γεωργίου
Πασχαλιώρη) έδωσε το Σάββατο 26 Νοεμβρίου
2011 αμοιβαία υπόσχεση γάμου με την εκλεκτή
της καρδιάς του ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ένας εκλεκτός γάμος έγινε την Κυριακή 9
Οκτωβρίου 2011 στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας
στη Νέα Ιωνία του Βόλου.
Ο ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ του Αναστασίου
και της Αντωνίας (εγγονός των αειμνήστων
Νικολάου και Μαριάνθης Δημητράκη και του
Αθανασίου και Σταματίας Νούτσου) παντρεύτηκε
την εκλεκτή της καρδιάς του ΜΑΓΔΑ ΜΥΛΩΝΑ
του Νικολάου και της Αναστασίας από το
Βόλο. Τα στέφανα αντάλλαξε ο κ. ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου και της
Ευανθίας.
Μετά το μυστήριο του γάμου ακολούθησε
γαμήλιο γλέντι με δημοτική και λαϊκή ορχήστρα
από τα Γιάννενα στο κέντρο «Φίλια γη» της Ν.
Ιωνίας.

του Αντωνίου και της Μαρίας μαθηματικό του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή
συγχαίρουν τα παραπάνω ταιριαστά ζευγάρια
για το γεγονός των αρραγώνων τους και τους
εύχονται «καλά στέφανα».

Παρευρέθηκαν πολλοί συγγενείς και φίλοι
από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας - Γιάννενα Βρυσοχώρι και Αμερική (οι ξαδέλφες Μαρία και
Σταματία Φασίτσα - Νούτσου).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στους νεόνυμφους βίον ανθόσπαρτον και
στους γονείς τους να τους ζήσουν χαρούμενοι,
αγαπημένοι και ευτυχισμένοι.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Επειδή επιστρέφονται εφημερίδες με την
ένδειξη «άγνωστος» η Συντακτική Επιτροπή
της εφημερίδας και η Ερανική Επιτροπή των
Εκκλησιών του χωριού, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝ τους
αγαπητούς αναγνώστες και συνδρομητές,
όσους αλλάζουν διεύθυνση και επιθυμούν να
συνεχίσουν να παίρνουν την εφημερίδα να
μας γνωρίζουν έγκαιρα τη νέα τους διεύθυνση.

Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 το ζεύγος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΑΜΠΙΡΗ (του Θωμά και της
Χρυσούλας) και της ΣΟΦΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
(του Αντωνίου και της Αικατερίνης -Κυριακής)
βάπτισε στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής στο
Λουτρό Ημαθίας το όμορφο και χαριτωμένο
κοριτσάκι τους, δεύτερο βλαστό της οικογένειας.
Ο νονός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ χάρισε
στη νεοφώτιστη το όνομα του παππού και της
γιαγιάς της ΑΝΤΩΝΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ.
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στη νεοφώτιστη, τους γονείς και παππούδες
τους υγεία και ευτυχία.

Την επιμέλεια της τελευταίας σελίδας της
εφημερίδας, που αφορά τις προσφορές, δωρεές και συνδρομές για εκκλησίες του χωριού και
του Σύλλόγου, έχουν αντίστοιχα ο ταμίας της
Ερανικής επιτροπής κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠ.ΓΚΑΡΑΝΗΣ (πατρ. Ευαγγελίδου 10, Τ.Κ. 45444 Ιωάννινα, τηλ. 26510 38813) και ο ταμίας του Συλλόγου
κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν.ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ (Ιγνατίου Άρτας 14,
Τ.Κ 45333, τηλ. 26510 24605 Ιωάννινα).
Συνδρομές, προσφορές και δωρεές που αποστέλονται με ταχυδρομικές επιταγές να εκδίδονται στο ΟΝΟΜΑ του ΤΑΜΙΑ (Ερανικής Επιτροπής ή Συλλόγου) και όχι στο Σύλλογο, εφημερίδα ή Εκκλησία που η εξαργύρωσή τους είναι δυσχερής.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Του Λ. Τάτση
Συνέχεια από τη σελ. 1
νο, όλο το χωριό, όπως τό ‘χουμε συνήθειο, χρόνια
τώρα, ίσως πριν από το 1992. Η περιποίηση του Κώστα, ο γιορταστικός διάκοσμος των τραπεζιών, η πίτα
του ΜΟΣ.
Με το τυχερό κομμάτι στη Λευκοθέα Τσιομίδη, μια
ζεστασιά που κρατάει και θα χρονίζει!
Την άλλη μέρα μια μεγάλη παρέα των μικρών Αδα-

μαντίου και Ελένης Αν. Τσιομίδη, Αντωνίου και Δημοσθένη Ιωαν. Νότη, Δημητρίου και Κατερίνας Ηλ.
Μπάρκα και η Ελισάβετ Δράκου (εγγονή Ζήση Μπλήντα) γύρισε όλα τα σπίτια για το έμπα -τα κάλαντα της
Πρωτοχρονιάς. Μέσα στα χιονισμένα σοκάκια του χωριού, ήταν μια νεανική ελπίδα πως και του χρόνου θα
‘μαστε περισσότεροι και πάντα χαρούμενοι.

Την Κυριακή 4-12-2011 στην αίθουσα
Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιμαίας
Ακαδημίας συνεχίστηκε και φέτος η εκδήλωση
της Εταιρείας Λογοτεχνών και Συγγραφέων
Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου:
«Η ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ».
Μετά τις εμπνευσμένες προσφωνήσεις
της Άννας Δερέκα, προέδρου ΕΛ.ΣΗ και
του Γαβριήλ Παπαναστασίου, Δημάρχου
Ζαγορίου,
οι
ειδικοί
επιστήμονες
ομιλητές Γ. Σμύρης αρχιτ. (Η μορφή και τα
υλικά), Λ. Μπενάτση, ιστορικού (Η πέτρα
ως διακοσμητικό υλικό), Θ. Ζυγούρης,
αρχιτέκτονα (Λίθος, λάθος, άλλοθι) και τέλος

Χιονισμένο καμπαναριό

Στολισμένο σπίτι

η δική μας Μαρία Τσούπη δρ. Ιστορίας Αρχαιολογίας (Η πρόσοψη ως οριακή ζώνη
μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού χώρου).
Θέσεις ειδικών και λόγια σωστά για την
παράδοση! Εκείνοι, οι ΜΑΣΤΟΡΟΙ του ΧΤΕΣ
που χρησιμοποίησαν το μόνο υλικό που είχαν,
την πέτρα!
Χωρίς να θέλω να μηδενίσω τη σημερινή
αρχιτεκτονική - δόμηση, αν εκείνα «τα μόνα»,
δημιουργούν τέτοια «τυπολατρεία»! Της
«χρείας» τα υλικά και ο τρόπος, ασύγκριτα
της τεχνολογίας και των σπουδαγμένων!

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα

Η βασιλόπιτα του Μ.Ο.Σ.

Λάμπρος Τάτσης

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς

Χαιρετίζοντας την Πρωτοχρονιά

σελ.
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤA
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Το Δεκέμβριο του 2011 συνταξιοδοτήθηκε
ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΛΙΝΤΑΣ του Ζήση και της
Βαρβάρας. Ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ υπηρέτησε σαν
δάσκαλος στα Δημοτικά Σχολεία Κεφαλοχωρίου
- Αρμάτων και Διστράτου Κόνιτσας, στο
Δημοτικό Σχολείο Κατούνας Αιτ/νίας, στο
Δημοτικό σχολείο Αετού Φιλιατών Θεσπρωτίας,
στο Δημοτικό Σχολείο Κουκλεσίου Ιωαννίνων,
στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων και τα
τελευταία έξι (6) χρόνια στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο Ιωαννίνων.

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ γιος της Χριστίνας
Πασχάλη και εγγονός του αείμνηστου Μιχάλη Πασχάλη
και της Σπυριδούλας, αφού πήρε το απολυτήριο
στρατού από την 6/41 μονάδα πεζικού, εργάζεται στην
εταιρεία Γκράντ Σεκιούριτι στην Ηγουμενίτσα.

Στις 10 Οκτωβρίου 2011 συνταξιοδοτήθηκε
ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΕΜΟΣ του Ιωάννη και της
αείμνηστης Χαρίκλειας Ρέμου. Ο Τάσος διορίστηκε
ως εκπαιδευτικός το 1984. Υπηρέτησε στο 1ο
ΤΕΛ Ιωαννίνων, στο ΤΕΛ Αιγίου και Βόλου και
συνταξιοδοτήθηκε από το 1ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας.

Ο Ιωάννης Χαντόλιος του Κων/νου και της
Μαριάννας, κατατάχθηκε στις 26-10-11 στο στρατό,
στον Αυλώνα Αττικής και τώρα υπηρετεί σε μονάδα
Τεθ/μένων στο Βόρειο Έβρο.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στους αγαπητούς ΣΤΕΡΓΙΟ και ΤΑΣΟ ο Θεός
να τους χαρίζει δύναμη και υγεία να χαρεί και
απολαύσει τη σύνταξή του καρπό εργασίας
τόσων ετών.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν το
Μιχάλη και του εύχονται επιτυχία και διακρίσεις στο
έργο του.

ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
ΘΗΤΕΙΑ

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στον
αγαπητό Γιάννη καλή θητεία.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΗ
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Νοεμβρίου
2011, ο 29ος Κλασσικός Μαραθώνιος Αθηνών,
με συμμετοχή περίπου 12.000 αθλητών από
93 χώρες. Η κλασσική αυτή διαδρομή μήκους
42,2 χλμ. είναι από τις πιο δύσκολες, λόγω
των πολλών ανηφορικών χιλιομέτρων που
περιλαμβάνει. Παρόλα αυτά όμως, λόγω της
αυθεντικότητάς της, αποτελεί διακαή πόθο
όλων των μαραθωνοδρόμων παγκοσμίως να τη
διανύσουν έστω και μια φορά στη ζωή τους και να
καταφέρουν να τερματίσουν στο Παναθηναϊκό
Στάδιο.

Αυξήθηκε η Βρυσοχωρίτικη παροικία των
Ιωαννίνων. Ο Κων/νος Χαντόλιος του Νικολάου
και της Χρυσής (το γένος Δημητρίου Μπιδέρη),
συνταξιούχος καθηγητής Φιλολογίας, που διαμένει
οικογενειακώς
στη
Βέροια,
εγκαταστάθηκε
προσωρινά στα Γιάννενα. Μαζί με το γιο του Νίκο,
τελειόφοιτο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
του
Δημοκρίτειου
πανεπιστημίου
Θράκης,
νοίκιασαν και κατοικούν σε σπίτι στην οδό Ιεράρχου
Γερβασίου 19.
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή του εύχονται
καλή διαμονή.

Στο φετινό Κλασσικό Μαραθώνιο Αθηνών πήρε
μέρος ο συγχωριανός μας Απόστολος Βασδέκης
του Γεωργίου, ο οποίος κατάφερε να τερματίσει
σε 4:13:30, διανύοντας την απόσταση με μέση
ωριαία ταχύτητα 10 χλμ./ ώρα.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΟΣ γιος του Τάσου και της Μαρίας
(εγγονός του Γιάννη Ρέμου και της αείμνηστης
Χαρίκλειας) αποπεράτωσε με επιτυχία τις σπουδές του
στο Οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
και την 1η Δεκεμβρίου ορκίστηκε και πήρε το πτυχίο
του.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ ανήκει στο
δυναμικό του Αθλητικού Σωματείου Στίβου ΕΚΑ
Δωδώνη Ιωαννίνων, είναι μέλος του Συλλόγου
Δρομέων Υγείας Αθηνών (ΣΔΥΑ) και της
Αθλητικής Ένωσης Πυροσβεστών Ελλάδος
(ΑΕΠΕ).

Η ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΤΣΙΟΥ του Θανάση και της
αείμνηστης Βασιλικής Πασχάλη - Κάτσιου
(εγγονή του αείμνηστου Μιχάλη Πασχάλη και της
Σπυριδούλας) περάτωσε με επιτυχία τις σπουδές της
στο τμήμα Φυσιοθεραπείας των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011 της
απονεμήθηκε το πτυχίο της Σχολής και έδωσε τον
προβλεπόμενο όρκο. Την απονομή παρακολούθησε ο
πατέρας της, η αδερφή της η γιαγία της Σπυριδούλα
και πολλές φίλες της.
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν
το Βασίλη και τη Ναταλία και τους οικείους για
την αποπεράτωση των σπουδών τους και εύχονται
γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Η Κατερίνα Κιτσαρά του Αλέκου και της Ντίνας
(εγγονή της Αριάδνης και του αείμνηστου Νικολάου
Μπίρη), για το σχολικό έτος 2011-12 έχει προσληφθεί
στην Α’ Κεφαλληνίας (1ο, 2ο και 3ο Γυμνάσιο
Αργοστολίου) το Νοέμβριο του 2011, ως αναπληρώτρια
(κανονικού ωραρίου) καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας.
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στην
Κατερίνα ευδόκιμη εκπαιδευτική υπηρεσία.

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΕΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ

Συμμετέχει σε αγώνες δρόμου μεσαίων
και μεγάλων αποστάσεων και προπονείται
καθημερινά διανύοντας 12-15 χλμ. κατά μέσο
όρο ημερησίως.
Το Μέγαρο του Κληροδοτήματος
ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 κλιμάκιο του
χωριού με επικεφαλής τον πρόεδρο της Τοπικής
Κοινότητας μετέβη στη Λάρισα να επιθεωρήσουν
το ακίνητο του κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ και να λυθούν ορισμένα θέματα
που προέκυψαν με ενοικιαστάς λόγω κρίσης.
Δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις και όλα πλέον
λειτουργούν κανονικά.
Το πρόβλημα του κληροδοτήματος κάθε χρόνο
θα γίνεται και πιο έντονο λόγω και της νέας
συγχώνευσης των Καλλικρατικών δήμων και όλοι
οι φορείς του χωριού και οι κάτοικοι θα πρέπει
να παρακολουθούμε στενά και το Δήμο και τη
λειτουργία του.

Την προηγούμενη χρονιά πήρε μέρος επίσης
στις 20-3-2011 στον 4ο Ημιμαραθώνιο «Θανάσης
Σταμόπουλος» Καλαμπάκα - Τρίκαλα (21,1 χλμ)
στις 29-5-2011 στον 1ο Πράσινο Ημιμαραθώνιο
Λευκάδας (21,1 χλμ.) και στις 18-9-2011 στον 5ο
Γύρο Λίμνης Ιωαννίνων (30 χλμ.).
Στους δυο τελευταίους αγώνες συμμετείχε και
ο Αδαμάντιος Καπράντζιος σημειώνοντας πολύ
καλές επιδόσεις. Ο Μάντης είναι και αυτός πολύ
καλός δρομέας και φιλοδοξεί μέσα στο έτος
που διανύουμε να συμμετάσχει και αυτός και να
τερματίσει σε μαραθώνιο δρόμο και να γίνει έτσι
ο δεύτερος Βρυσοχωρίτης μαραθωνοδρόμος.
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρει
τους παραπάνω αθλητές και εύχονται ακόμη
πιο μεγάλες επιτυχίες.

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤA
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο υπ’ αριθμ. 76 φύλλο της εφημερίδας
μας (σελ. 15) «Βραβεύσεις Βετεράνων
Ποδοσφαιριστών» κατόπιν διορθώσεως από
τους παλαίμαχους θα θέλαμε να διευκρινίσουμε
ότι:
Το 1962 συγχωνεύτηκαν οι ομάδες Ατρόμητος
και Ολυμπιακός Ιωαννίνων με την ονομασία ΑΟ
Ιωαννίνων.
Στις 11 Μαϊου 1966 ο ΑΟ Ιωαννίνων και
ο Αβέρωφ συγχωνεύτηκαν και ιδρύθηκε ο
σημερινός ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ Μ.Ο.Σ.
Στο υπ’ αριθ. 76 φύλλο (σελίδα 2) της
εφημερίδας μας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ»
αρθρογραφεί η κ. ΑΝΝΑ ΚΩΤΟΥΛΑ με τίτλο
«ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΠΑΠΠΟΥ ΜΑΣ».
Ένα άρθρο πολύ συγκινητικό που όλως
τυχαία ανακαλύπτει τις ρίζες των προγόνων
της και με την πρώτη ευκαιρία επισκέπεται μαζί
με την ξαδέλφη της ΛΑΦΙΝΑ ΠΑΠΑΛΕΤΣΙΟΥ
το χωριό του προπάππου τους για μια πρώτη

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΑΤΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού διεξήχθη το
15ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης ΚΑΝΟΕ
ΚΑΓΙΑΚ ήμερων νερών.
Ο Ναυτικός Όμιλος Παμβώτιδας Ιωαννίνων
συμμετείχε με αθλητές ηλικίας 11 έως 14 ετών
συμμειώνοντας μάλιστα αρκετές μεγάλες επιτυχίες.
Στους αγώνες έλαβε μέρος και ο συγχωριανός μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ του Ηλία και της Δέσποινας
(εγγονός του Δημητρίου και Αικατερίνης Μπάρκα
και του Ευαγγέλου και Σταματίας Σιαμπίρη) με
πολύ καλές επιδόσεις, καθώς επίσης συμμετείχαν και
παιδιά κοντοχωριανών μας. Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ
του Σπύρου και της Μαρίας και η ΕΛΒΙΡΑ ΜΕΜΟΥ
του Χρήστου και της Σταυρούλας από τη Λάϊστα.
Στους αγώνες στη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου
στις 6 και 7 Αυγούστου 2011 οι εν λόγω αθλητές
έλαβαν τις ακόλουθες θέσεις κατάταξης.
- Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ στο Μονό Κ1 500 μ. στον
προκριματικό και ημιτελικό 4ος.
-

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΣ στο διπλό Κ2 1000 μ. στον προκριματικό
3οι και στον τελικό 6οι.

- Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ στο Μονό κ. 500 μ. στον
προκριματικό 1ος και στον τελικό δυστυχώς η
βάρκα του ανατράπηκε και ο Νικολάκης έχασε το
σίγουρο χρυσό μετάλλιο.
- Η ΕΛΒΙΡΑ ΜΕΜΟΥ στο μονό Κ1 500 μ. στον
προκριματικό 2η και στον τελικό 6η.
Στους διασυλλογικούς αγώνες ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ
ήμερων νερών που διεξήχθησαν την Κυριακή
11 Σεπτεμβρίου 2011 στη Λίμνη Παμβώτιδα στα
Γιάννενα οι αθλητές μας έλαβαν τις ακόλουθες
θέσεις κατάταξης:
- Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ στο Μονό Κ1 200 μ.
στον τελικό 4ος (δυστυχώς το σκάφος του δέχθηκε
σύγκρουση από άλλο σκάφος χάνοντας σίγουρα
μια από τις τρεις πρώτες θέσεις.
- Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ στο Μονό Κ1 200 μ. στον
τελικό 3ος.
- Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ και ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΣ στο διπλό Κ2 200 μ. στον τελικό 4οι.
-Οι ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ,
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ και ο ΙΑΣΩΝΑΣ
ΠΕΤΟΥΣΗΣ στο τετραπλό Κ4 200 μ. στον τελικό 3οι
και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο.
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν
το ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ και τους συναθλητές του και
τους εύχονται επιτυχίες και βραβεία σε όλες τις
δραστηριότητες της ζωής τους, γενόμενοι λαμπερό
παράδειγμα στους νέους να ασχοληθούν με τον
αθλητισμό αποφεύγοντας τους πειρασμούς της
καθημερινότητας.
ΣΗΜ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Στο Ναυτικό
Όμιλο Παμβώτιδας είναι ιδρυτικό μέλος και αθλητής
ο συγχωριανός μας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΜΟΣ του
Αναστασίου.

Η Μαγδαληνή ΜΠΙΖΑΚΗ του Ιωάννη και της
Μαρίας, εγγονή του αείμνηστου Γεωργίου
Νικολάου Μπιζάκη, πέτυχε στο Ιστορικό Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

γνωριμία.
Η κ. Άννα αφηγείται με πολύ συγκίνηση
και κολακευτικά λόγια όλα όσα γνώρισε
και πέρασε έστω και για λίγο στο χωριό των
προγόνων της.
Προς το τέλος του κειμένου στην εκδήλωση
του

Συλλόγου

«Λαϊκά

βράδυα»

και

στο

χαιρετισμό και καλοσώρισμα του προέδρου
του ΜΟΣ η κ. Άννα μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Αλλά δεν καταλάβαμε γιατί ο πρόεδρος μας

Η Λήδα ΤΣΟΥΚΑ του Δημητρίου και της

αποκάλεσε «Ξενιτεμένους».

Ευθυμίας από τις Σπέτσες, πέρασε στη σχολή
Παραδοσιακής και Λαϊκής μουσικής του ΤΕΙ
Άρτας.
Η Λήδα που σπούδασε βιολί σε Ωδείο
είναι εγγονή από θυγατέρα του Λαρισαίου
αειμνήστου

Πολιτικού

Μηχανικού

Μιχάλη

Δημητρίου ΓΚΑΡΑΝΗ.

αποκαλώ

Άννα,

Βρυσοχωρίτες,

εμείς
όσοι

οι

αυτόχθονες

χωριανοί

μας

ξενιτεύτηκαν για διάφορους λόγους σε όλο
τον κόσμο δεν τους ξεχάσαμε ποτέ, δεν
τους θεωρήσαμε ποτέ ξένους (όπως και

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στις αγαπητές ΜΑΓΔΑ

Αγαπητή κυρία, επιτρέψτε μου να σας

και ΛΗΔΑ καλές

σπουδές.

δεν είναι), τους θεωρούμε ξενιτεμένους και
ότι κάποτε θα γυρίσουν στο χωριό τους,
στον τόπο καταγωγής τους, έστω και για
λίγο όπως εσείς για να γνωριστούν και να

ΜΟΝΑΔΑ
ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΑΣ

επανασυνδεθούν με τις ρίζες τους.
Αυτή τη μικρή διευκρίνηση ήθελα να σας
κάνω κ. Άννα και να σας ευχαριστήσω εκ
μέρους όλων των συγχωριανών για τα ωραία

Στο νομό Ημαθίας και στο πεδινό χωριό Πλάτανος
(Τσινάφορο) λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια
μια αξιόλογη μονάδα αγελαδοτροφίας.

και μεστά λόγια σας για το χωριό σας, το

Εμπνευστής και δημιουργός της συγκεκριμένης
επιχείρησης είναι ο πετυχημένος και πανέξυπνος
Δημήτριος Βασιλόπουλος.

να περάσουμε ωραία στο Βρυσοχώρι.

Εμείς, οι Βρυσοχωρίτες, είμαστε υπερήφανοι
γιατί κατάγεται από το «δικό μας χωριό», αφού είναι
εγγονός της Μαρίας Εξαρχοπούλου, παντρεμένη
στο Αιγίνιο Πιερίας.
Του ευχόμαστε, λοιπόν, κάθε επιτυχία στο
τολμηρό και φιλόδοξο εγχείρημά του.

χωριό του προπάππου σας και πάντα θα σας
περιμένουμε για περισσότερη γνωριμία και

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Ευχαριστούμε θερμά:

- ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΜΑΣ
Πασχάλης Γεώργιος

- ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
- ΠΑΠΙΓΚΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ από βάθους ψυχής μου τις θείες, τους
θείους και τα εξαδέλφια μου για τις ευχές τους.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ. ΠΑΣΧΑΛΗ
Πλάτανος Ημαθίας

- ΛΑΪΣΤΙΝΑ ΝΕΑ
- ΚΟΝΙΤΣΑ
- Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ
- ΕΝ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ
- ΑΠΕΙ ΡΩΤΑΝ ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΠΑΔΙΩΤΩΝ
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Στη μνήμη του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝ. ΚΥΡΑΤΣΗ
προσέφεραν:
- Ο κ. ΒΑΪΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ, Λουτρό Ημαθίας, προσέφερε
εκατό (100) ευρώ, στη μνήμη του κουνιάδου του.
- Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΖΑΜΠΑΚΟΥ, Ηλιοχώρι
Ζαγορίου προσέφεραν πενήντα (50,00) ευρώ στη
μνήμη του αδελφού τους
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
- Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΜΠΑΚΟΣ, Ιωάννινα, προσέφερε
πενήντα (50,00) ευρώ.
- Ο ΑΝΤΩΝΗΣ και ΧΑΡΑ ΖΑΜΠΑΚΟΥ, Ιωάννινα,
προσέφεραν πενήντα (50,00) ευρώ.
- Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΛΑΟΥΡΑ ΝΟΥΤΣΟΥ, Καβάλα,
προσέφεραν πενήντα (50,00) ευρώ.
- Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ,
Ιωάννινα, προσέφεραν πενήντα (50,00) ευρώ.
- Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΟΥΤΣΟΥ, Βέροια,
προσέφερε είκοσι (20,00) ευρώ.
- Η κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΚΑΡΟΥ - ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ, Ιωάννινα,
προσέφερε τριάντα (30) ευρώ στη μνήμη του
κουμπάρου της.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
-

Στη μνήμη της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΑΝΤ. ΝΟΥΤΣΟΥ
προσέφεραν:
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ και ΝΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ, Θεσ/νίκη εκατό
(100,00) ευρώ.
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ, Αθήνα,
εκατό (100,00) ευρώ.
Η οικογένεια ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΒΕΛΛΟΥ, Θεσ/νίκη,
πενήντα (50,00) ευρώ.
Η ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, Θεσ/νίκη,
τριάντα (30,00) ευρώ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
- Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αιγίνιο, προσέφερε
διακόσια (200,00) ευρώ.
- Η ΓΕΡΓΙΑ ΤΣΙΟΜΙΔΗ, Ιωάννινα, προσέφερε πενήντα
(50,00) ευρώ στη μνήμη του ευεργέτη Χρήστου
Αθανασιάδη.
- Η ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΤΣΙΟΜΙΔΗ, Ιωάννινα, προσέφερε πενήντα
(50,00) ευρώ στη μνήμη του ευεργέτη Χρήστου
Αθανασιάδη.
- Η κ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΚΑΡΑΝΗ, Λάρισα, προσέφερε τριακόσια
(300,00) ευρώ.
- Η κ. ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ - ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ,
Ξάνθη, προσέφερε τριακόσια (300,00) ευρώ στη μνήμη
της γιαγιάς της ΧΡΥΣΗΣ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ, του πατέρα
της ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ και του πεθερού της
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ.
- Η κ. ΕΛΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ, Θεσ/νίκη, προσέφερε διακόσια
(200,00) ευρώ, στη μνήμη του αδελφού της ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ.
- Η κ. ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ και τα παιδιά της ΑΝΤΩΝΗΣ,
ΜΑΡΙΑ και ΓΙΑΝΝΗΣ, Θεσ/νίκη, προσέφεραν διακόσια
(200,00) ευρώ, στη μνήμη του συζύγου και πατέρα
αντίστοιχα ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ.
- Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ, Αθήνα,
προσέφεραν εκατό (100,00) ευρώ, στη μνήμη
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ.
- Η οικογένεια ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΙΠΗ, Αμπελώνας Λάρισας,
προσέφεραν εκατό (100,00) ευρώ, στη μνήμη των
γονέων του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΠΗ,
του αδεφλού του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΙΠΗ, της αδελφής
του ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ και του συζύγου της ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΣΙΩΜΟΥ, της ανηψιάς του ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ και του
συζύγου της ΑΟΥΡΕΛ και των νονών τους ΝΙΚΟΛΑΟΥ
και ΜΑΡΙΑΣ ΣΙΑΝΙΔΗ.
- Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, του Θεοδώρου, Θεσ/νίκη,
προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ, στη μνήμη της θείας
του ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.

ÔÁ ÍÅÁ ÔÏÕ
ÂÑÕÓÏ×ÙÑÉÏÕ

ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ
Ì.Ï.Ó. ÂÑÕÓÏ×ÙÑÉÏÕ
ÊÙÄ: 1979 - www.mosv.gr

ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:

ÌÏÑÖÙÔÉÊÏÓ & ÏÑÅÉÂÁÔÉÊÏÓ
ÓÕËËÏÃÏÓ ÂÑÕÓÏ×ÙÑÉÏÕ
Êõêëïöïñïýí óå 900 öýëëá
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ÓEΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ÔÆΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ÔÇËÅÖÙÍÏ: 26510 26296

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Γκαράνης Σταύρος
50,00 €
Δούμα - Παπαβασιλείου Σούλα
50,00 €
Δούμα - Σμυρλή Μαρία
50,00 €
Μηλίγκος Γεώργιος
50,00 €
Παπαζήσης Ζήσης
50,00 €
Παπαποστόλου Χαράλαμπος
50,00 €
Πουποβίνης Ιωάννης
50,00 €
Φίλλης Ιωάννης
50,00 €
Πασχαλίδης Ιωάννης
40,00 €
Σίψιας Ιωάννης
40,00 €
Σίψια Βασιλική
30,00 €
Σίψια Μαρία
30,00 €
Σώρου Αθηνά
30,00 €
Αγγελίδου - Πασχαλίδου Κατίνα
25,00 €
Πάντος Βασίλειος
25,00 €
Πάντος Κων/νος
25,00 €
Φιλιππίδης Γεώργιος
25,00 €
ΑΝΩΝΥΜΗ, Γιάννινα
20,00 €
Βακάρος Γεώργιος του Κων/νου
20,00 €
Βακάρος Κίμων
20,00 €
Βακάρου Άννα
20,00 €
Βασδέκης Χρυσόστομος
20,00 €
Δερδεμέζης Χρήστος
20,00 €
Εξαρχοπούλου Ιφιγένεια
20,00 €
Καρβούνη - Γεωργίτση Ελένη
20,00 €
Κυριακούλης Δημήτριος
20,00 €
Λιάρος Αριστοτέλης
20,00 €
Μαμάτα Ευαγγελία
20,00 €
Μπίρη Αριάδνη
20,00 €
Μπίρης Δημήτριος
20,00 €
Νούτσος Βάιος
20,00 €
Παπαδόπουλος Ιωάννης
20,00 €
Πασχάλης Γεώργιος
20,00 €
Πασχάλης Χρήστος του Γεωργ.
20,00 €
Πασχαλίδης Παναγιώτης
20,00 €
Ρέμου - Καρατσώκη Χρυσούλα
20,00 €
Σιάχος Αχιλλέας
20,00 €
Τάφα Δέσποινα
20,00 €
Τσιομίδου Χαρίκλεια
20,00 €
Τσιομίδου-Παπαθεμιστοκλέους Χρύσα 20,00 €
Βλάχος Γεώργιος
15,00 €
Νούτσος Κων/νος
15,00 €
Ρέμου-Βαλαματοπούλου Μαρία
15,00 €
Ρέμου- Παπαδοπούλου Χρυσούλα
15,00 €
Καζαντζίδης Κυριάκος
10,00 €
Καρανικόλας Γεώργιος
10,00 €
Παπαδοπούλου-Κόρακα Δέσποινα
10,00 €
Παπαδοπούλου-Πλιάτσικα Αλεξάνδρα 10,00 €
Πασχάλης Νικόλαος του Μιχαήλ
10,00 €
Σταρίδα - Γκότοβου Κατερίνα
10,00 €

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ:
- Η κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ-ΣΜΠΟΝΙΑ
- Η κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘ. ΚΟΥΝΑΒΟΥ, Ιωάννινα
- Η κ. ΓΙΑΝΝΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ, Αθήνα
- Ο κ. ΚΙΜΩΝ Κ. ΒΑΚΑΡΟΣ, Καλαμάτα
- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΒΑΚΑΡΟΣ, Ιωάννινα

340,00 €
340,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- Η κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΩΝΗ, Αλεξάνδρεια, προσέφερε
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη της νουνάς της
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.

ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ
- Η κ. ΕΥΤΕΡΠΗ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ, Ιωάννινα, προσέφερε
εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ στη μνήμη του
συζύγου της ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ και των
προσφιλών προσώπων της.
- Η ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ, Ιωάννινα, προσέφερε
εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ στη μνήμη του
πατέρα της ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ.
- Η ΜΑΡΙΑΝΘΗ - ΜΠΟΪΚΟΥ, Ιωάννινα, προσέφερε
πενήντα (50,00) ευρώ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
- Η κ. Άρτεμις Νούτσου (Θεσ/νίκη) προσέφερε 50,00
ευρώ στη μνήμη της μητέρας της Δέσποινας
Νούτσου.
- Η Ευτυχία Οικονόμου (Γιάννινα) προσέφερε 50,00
ευρώ στη μνήμη Δέσποινας Νούτσου.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδης
Δήμος Ζαγορίου
Βούρβος Θωμάς
Γκαράνη Αντιγόνη
Τσιομίδου Σπυριδούλα
Τσιομίδου Ευτέρπη
Τσιομίδου-Παπαθεμιστοκλέους Χρύσα
Πασχαλίδης Παναγιώτης

1.000,00 €
500,00 €
50,00 €
50,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
20,00 €

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
20,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

Τσιομίδου Ευτέρπη
Τσιομίδου Σπυριδούλα
Εξαρχοπούλου Ιφιγένεια
Καρανικόλας Γεώργιος
Πασχαλίδης Ιωάννης
Πασχαλίδης Παναγιώτης
Πίπης Απόστολος

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

Åêäüôçò - Õðåýèõíïò ãéá ôï Íüìï
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Ðñüåäñïò Ì.Ï.Ó.
44010 ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Τηλ.: 26530 22771
Πάρου 1
45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ÔÇË.: 26510 64927
ÊÉÍ.: 6979322848
Τακτικοί Συνεργάτες
Κουνάβος Κων/νος
Γκαράνη - Παπακων/νου Χαρίκλεια

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 09-01-2012
Παρά τον τετραπλασιασμό των ταχυδρομικών τελών της εφημερίδας μας, ο ΜΟΣ έχοντας ΠΛΗΡΗ
συναίσθηση των υποχρεώσεών του, ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ
να τη στέλνει σ’ όλους τους Βρυσοχωρίτες και φίλους χωρίς περικοπές στηριζόμενος στην ένθερμη
συμπαράστασή σας!
Όσοι αναγνώστες, για διάφορους λόγους δε λαβαίνουν την εφημερίδα, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα των υπευθύνων του ΜΟΣ
για την αποστολή των φύλλων!

ÓÕÍÔÁÊÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ÃêáñÜíçò Óôáýñïò
Ïéêïíüìïõ Åõôõ÷ßá
×áíôüëéïò Êùí/íïò
ÔÜôóçò ËÜìðñïò
ÂáêÜñïò Ãåþñãéïò
Ðïõðïâßíçò Åõèýìéïò
Τσιομίδης Κων/νος

Πñþôïé ÓõíåñãÜôåò
+ Äñ. Αδαμάντιος Αν. Τσιομίδης
+ Äñ. ÄçìÞôñéïò Áè. ÊïõíÜâïò
+ ÁäáìÜíôéïò Ä. ÊïõíÜâïò

ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ
á) ÅéóöïñÝò - óõíäñïìÝò
ÊÙÍ/ÍÏÓ ÔÓÉÏÌÉÄÇÓÉãíáôßïõ
¢ñôçò 14 - 45333 ÉùÜííéíá
Ôçë.: 2651024 605, 6979334373
β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΣ
Βενιζέλου 42 - Αλεξάνδρεια
Τηλ.: 6977922890
2) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μακ. Προϊου 3 Αλεξάνδρεια,
Τηλ.: 6973314037
1)

Êáôþôåñç åôÞóéá óõíäñïìÞ: 10 €

