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ΕΝΑΣ ΒΑΡΥΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2011-2012
Ήπιο φθινόπωρο με λίγες βροχοπτώσεις και πάχνες το Νοέμβριο, θερμοκρασίες ασυνήθιστες για την εποχή, που τίποτε
δεν προμήνυε έναν τόσο βαρύ χειμώνα.
Η Ευρώπη και η χώρα μας δοκιμάστηκε σκληρά από ακραία
καιρικά φαινόμενα με παρατεταμένες χιονοπτώσεις και πολικές θερμοκρασίες και πλημμύρες, δημιουργώντας πολλά προβλήματα σε συγκοινωνίες και σε δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και επικοινωνιών.
Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, αγροτικές καλλιέργειες,
ζωϊκά κεφάλαια και εγκαταστάσεις καταστράφηκαν, ακόμη δε
πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
Ίσως τα περισσότερα να είχαν αποφευχθεί εάν οι κυβερνήσεις των χωρών είχαν προνοήσει και είχαν λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα.
Στις 13 Δεκεμβρίου το πρώτο χιόνι επισκέφτηκε το χωριό
μας και για δύο και πλέον μήνες συνεχείς χιονοπτώσεις (το
χιόνι ξεπέρασε τα δύο μέτρα στο σύνολο) και παρατεταμένες
πολικές θερμοκρασίες. Στα μέσα Ιανουαρίου καταμετρήθηκε
από τον κ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ στη βεράντα του σπιτιού του μείον 22 βαθμοί Κελσίου ώρα 10:00 π.μ.. Και δεν θύμιζε σε κανέναν από τους ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού
άλλον τέτοιο βαρύ χειμώνα.
Ο χειμώνας του 2005-2006 ήταν δύσκολος όπου από τις
24 έως 31 Ιανουαρίου το χιόνι ξεπέρασε το ενάμιση (1 1/2)
μέτρο δημιουργώντας πολλά προβλήματα στις συγκοινωνίες,
την ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες, κάνονας δύσκολη
τη ζωή των κατοίκων του χωριού, ήταν όμως μικρής διάρκειας
και η κατάσταση επανήλθε γρήγορα στα συνήθη για την εποχή
επίπεδα, διδάσκοντας και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομού
αναπροσαρμόζοντας τα σχέδια για την αντιμετώπιση τέτοιων
ακραίων καιρικών φαινομένων και έτσι το χειμώνα αυτό το χωριό μας δεν αντιμετώπισε τέτοια προβλήματα.
Τα εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφέρειας και του Δήμου με άριστη συνεργασία και συντονισμό σε λίγες ώρες
έστω και με αντιολισθητικές αλυσίδες δίνανε πρόσβαση για
το χωριό.
Η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες μετά έστω και της
μικρής συντήρησης που έγινε στα δίκτυα ήταν μικρής διάρκειας.
Οι κυριότερες δυσκολίες για τους κατοίκους του χωριού

ΛΙΓΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!

ήταν η επικοινωνία μεταξύ τους καθ’ όσον οι εσωτερικοί δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι από το πολύ χιόνι και τους πάγους,
ο κίνδυνος να παγώσει το δίκτυο ύδρευσης και σε περίπτωση
εάν συνεχίζονταν για περισσότερο διάστημα η κακοκαιρία να
πέσουν ορισμένα κτίσματα από το βάρος του χιονιού και να
μείνουν από αποθέματα θέρμανσης.
Μεγάλες ζημιές σε εγκαταστάσεις κ.λ.π. δεν παρατηρήθηκαν, θα πρέπει όμως μόλις λιώσουνε τα χιόνια όσοι διαθέτουν
σπίτια στο Βρυσοχώρι να τα επισκεφτούν για έλεγχο τυχόν
βλαβών από τη βαρυχειμωνιά.
Οι επιστήμονες μελετούν και προειδοποιούν λόγω της κληματικής αλλαγής ότι στο μέλλον θα περιμένουμε πιο τακτικά
ακραία καιρικά φαινόμενα (υψηλές θερμοκρασίες, πολλές
χιονοπτώσεις, παγετούς, πλημμύρες κ.λ.π.) και ως εκ τού-

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
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ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1941
ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Του Κ. Κουνάβου

Του Σταύρου Γκαράνη
Καταλαβαίνω ότι σε καμία περίπτωση η εποχή δεν
είναι ιδανική για να βλέπει κανείς τα πράγματα με θετική
οπτική. Η ανεργία στην Ελλάδα έχει αγγίξει τα όρια
της ανεργίας που γνώρισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες
την περίοδο της μεγάλης ύφεσης, ενώ οι πολιτικοί μας,
μοιάζουν αποκομμένοι από την πραγματικότητα και
πολύ περισσότερο από την καθημερινότητα που ζούμε
εμείς, οι απλοί πολίτες της χώρας. Άξιοι συμπαραστάτες
σε αυτή την ιστορία και βασικοί υπεύθυνοι για την κακή
ψυχολογία του κόσμου, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
που με περίσσια αφέλεια δεν διστάζουν να φέρνουν την
καταστροφή για ψύλλου πήδημα. Λένε όμως ότι μετά την
καταιγίδα βγαίνει ο ήλιος και αυτό είναι κάτι βγαλμένο
μέσα από τη ζωή και όχι θεωρία κάποιου οικονομολόγου
που βλέπει απλά τα νούμερα.
Αν παρακολουθήσει κανείς τι γίνεται σε ολόκληρο τον
πλανήτη, θα καταλάβει ότι κάτι αλλάζει, αφού σε πάνω
από 900 πόλεις υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν
στους δρόμους να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο
και μια πιο δίκαιη αντιμετώπιση από το πολιτικό και
οικονομικό σύστημα.
Εκατομμύρια έξυπνοι, μορφωμένοι, τεχνοκράτες
και διανοούμενοι άνθρωποι ανήκουν πλέον στην τάξη
των «αγανακτισμένων», και αυτό μόνο σε κάτι θετικό
μπορεί να καταλήξει. Καταλαβαίνουμε πλέον ότι εμείς οι
Έλληνες δεν είμαστε μόνοι μας απέναντι στην κρίση και
ότι όλοι πρέπει να βάλουμε το χεράκι μας για να υπάρξει
ένα καλύτερο αύριο. Οι ζωές μας αλλάζουν και αυτό δεν
είναι απαραίτητα κακό. Ζούμε σε μια χώρα που βρέχεται
παντού από την θάλασσα.
Οι άνθρωποι είναι φιλόξενοι και φιλότιμοι.
Όπου η επαρχία είναι ανεκμετάλλευτη, όπως και οι
πλουτοπαραγωγικοί πόροι της. Γεωγραφικά βρισκόμαστε

του η πολιτεία να αναθεωρήσει όλα τα σχέδια για την έγκαιρη αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων.
Σαν Βρυσοχωρίτες θα πρέπει να προσέξουμε τις κτιριακές
μας εγκαταστάσεις για την αντοχή στο βάρος μεγάλου όγκου
χιονιού, στις υδραυλικές μας εγκαταστάσεις και όσα σπίτια είναι κλειστά να διακόπτουν τη ροή του ρεύματος από το ρολόι
της ΔΕΗ για αποφυγή βραχυκυκλώματος.
Παρ’ όλη τη βαρυχειμωνιά το Βρυσοχώρι είχε μια ομορφιά
και λάμψη που σπάνια συναντάς. Ένα κάτασπρο πέπλο σκέπαζε το Βρυσοχωρίτικο τοπίο και της Λάκκας Αώου και μια
γοητεία που προσφέρει μοναδικές και ανεπανάληπτες εμπειρίες για τους επισκέπτες.
Για τη Συντακτική Επιτροπή
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Πολλές φορές γιόρτασα το Πάσχα στο χωριό, μα
εκείνο το Πάσχα του 1941, θα μου μείνει αξέχαστο,
γιατί είναι συνδεδεμένο με ιστορικά γεγονότα.
Ενώ ο πόλεμος συνεχίζονταν νικηφόρος στα Βορειηπειρωτικά βουνά στις 6 Απριλίου του 1941 οι Γερμανοί μας κήρυξαν τον πόλεμο.
Παρά την ηρωϊκή αντίσταση του Ελληνικού στρατού, ήταν αδύνατο ν’ αντέξει στην συντριπτική, από
κάθε άποψη, υπεροχή του γερμανικού στρατού, αφού
μάλιστα τα ελληνικά στρατεύματα είχαν απομονωθεί
στη Βόρειο Ήπειρο. Ο βασιλιάς και η κυβέρνηση είχαν
φύγει για την Αίγυπτο. Το Μέγα Σάββατο, στο χωριό είχαν αρχίσει οι προετοιμασίες για το Πάσχα.
Ξαφνικά, κατά το μεσημέρι το χωριό γέμισε λιποτάκτες στρατιώτες. Όλοι τους υπερήφανοι, στεφανωμένοι με δάφνες, με ένα χαμόγελο που μόνο σε Ελληνικά
χείλη μπορεί ν’ ανθίσει. Ήταν οι νικητές του πολέμου.
Γιατί όμως λιποτάχτησαν;
Εδείλιασαν; Ποτέ. Δε γνώριζαν τους όρους της
συνθηκολόγησης που έγινε στο Βοτονόσι του Μετσόβου μεταξύ Γερμανών αξιωματούχων, του Μητροπολίτη Ιωαννίνων και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και πάσης Ελλάδος, Σπυρίδωνος και του σωματάρχη
Τσολάκογλου και φοβήθηκαν την αιχμαλωσία.
Η μαύρη κατοχή που θα ακολουθούσε θα είχε ανάγκη από εργατικά χέρια και έπρεπε να βρίσκονται στα
χωριά τους για την παραγωγή αγαθών.

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Πρωί - πρωί, την ημέρα της ανάστασης και όταν από
τα χείλη του ιερέα ακούστηκε το Χριστός Ανέστη, μια
ομοβροντία από πυροβολισμούς μας έκανε να κλείσουμε τ’ αφτιά μας. Νόμιζε κανείς πως γίνονταν πραγμα-
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΙΚΑ
Ο Γενάρχης της οικογένειας, όπως φαίνεται
στο παλιό Μητρώο της Κοινότητας Λεσινίτσας,
είναι ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΚΑΣ.

γο του Βρυσοχωρίτη Δημήτρη Ζιούπα και μητέρα του Γιάννη, του Χρήστου, του Νίκου Ζιούπα
και της Χάϊδως Ζιούπα Καραμουσαλίδη.

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΚΑΣ είχε δύο γιους και μία
κόρη. Η κόρη, που δεν είναι γνωστό το όνομά
της παντρεύτηκε το γνωστό δάσκαλο του χωριού
μας Χρήστο Τριανταφυλλίδη. Πέθανε λίγα χρόνια
μετά το θάνατο του συζύγου της γύρω στο 1910,
χωρίς ν’ αφήσει απογόνους.

5. Ο ΧΡΗΣΤΟΣ (1891 - .....). Ο Χρήστος σε
πρώτο γάμο παντρεύτηκε τη Βασιλική Ν. Τσιόμου (αδερφή της Χάϊδως Τσιόμου - Καρπούζη).
Απόκτησαν έναν γιο το ΓΙΑΝΝΗ (1912-1940). Ο
Γιάννης σε μικρή ηλικία παντρεύτηκε την Κατερίνα Γκούμα με καταγωγή από το Παλιοχώρι και
κάτοικο της Λάϊστας, αλλά χώρισαν. Ο Γιάννης
«έπεσε υπέρ Πατρίδας» στον πόλεμο του 1940.

Οι δύο γιοί ήταν ο ΝΙΚΟΣ και ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
Ο ΝΙΚΟΣ (1846 - ......) ταξίδευε στη Βουλγαρία.
Γύριζε όμως συχνά στο χωριό, όπου ζούσε η οικογένειά του. Δεν είναι γνωστό το όνομα της γυναίκας του, απόκτησαν όμως πέντε παιδιά που ήταν:

Ο πατέρας του σε δεύτερο γάμο παντρεύτηκε τη Σταματία Γεωργ. Σιαμπίρη και απόκτησαν
έναν γιο το Νίκο. Ο Νίκος (1922 -.....), εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί παντρεύτηκε και
δημιούργησε την οικογένειά του. Σήμερα, κανείς
απ’ όσους ρώτησα, δεν ξέρει κάτι για τους απογόνους του.

1) Η ΜΑΡΙΑ. Η Μαρία παντρεύτηκε τον Αναστάσιο Σιαμπίρη. Απόκτησε δύο κορίτσια τη Δέσποινα, σύζυγο του Γεωργίου Μπέκα και την Παρασκευή (Τσίβω) σύζυγο του Γιώργου Σιανίδη.
Απόκτησε κι έναν γιο τον Πασχάλη. Ο Πασχάλης
παντρεύτηκε τη Δέσποινα Νικ. Γκαράνη, έφυγε
όμως για την Αμερική και χάθηκαν τα ίχνη του.
2) Ο ΙΩΑΝΝΗΣ (1877 - ........). Δεν υπάρχουν
πολλές πληροφορίες για τον Ιωάννη. Και αυτό
γιατί στις αρχές του 20ου αιώνα έφυγε για την
Αμερική και κανείς δεν έμαθε κάτι για την τύχη
του.
3) Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1880 -.....). Και ο Αναστάσιος έφυγε στην Αμερική και χάθηκαν εκεί τα ίχνη
του.
4) Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Παντρεύτηκε στο Βρυσοχώ-

Φωτογρ. Γάμος Στέλλας Ιωάννη Μπίκα - Κώστα
Μ. Παντίση, Αθήνα 9-12-1956 Παράνυμφος η Μερσίνα Μπακιρτζόγλου, κουμπάρος ο Νίκος Παντίσης
ρι και δεν είναι γνωστό το όνομα της γυναίκας
του. Απόκτησαν τη Χρυσάφω, σύζυγο του Νίκου
Τσουμάνη, που ζούσε στο Πλατύ Ημαθίας, τη
Σταματία που παντρεύτηκε τον Ανθυπατόπουλο στο Λιανοβέρι Ημαθίας και τη Μαρία, σύζυ-

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΚΑΣ ο γενάρχης της οικογένειας είχε γιο και τον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ (1857-......). Ο
Αναστάσιος ήταν άνθρωπος του χορού, του γλεντιού και της διασκέδασης. Ευχάριστος, καλοσυνάτος και πάντοτε με καλή διάθεση, με χιούμορ
και αθώες φάρσες, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός από
τους συγγενείς και τους χωριανούς. Είχε το σπίτι του στον Πάνω Μαχαλά σε αντίθεση με όλες τις
άλλες οικογένειες Μπίκα που είχαν τα σπίτια τους
στον Πέρα Μαχαλά και πάνω από το σπίτι του κ.
Γιάννη Ρέμου.

Συνέχεια από τη σελ. 14

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΣ
(1846 - .......)

ΜΑΡΙΑ
Αναστάσιος Σιαμπίρης

ΙΩΑΝΝΗΣ (1877-....)

κόρη

Χρ. Τριανταφυλλίδης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1880-....)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(1857-........)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1884-....)

ΧΡΗΣΤΟΣ (1891-....)
Βασιλική Ν. Τσιόμου
Σταματία Γ. Σιαμπίρη

Δεν είναι γνωστοί οι απόγονοι

Δεν είναι γνωστοί οι απόγονοι

Πασχάλης
Δέσποινα Ν. Γκαράνη

Μαρία
Δημ. Ζιούπας

Σταματία
Ανθυπατόπουλος

Παρασκευή
Γιώργος Σιανίδης

Γιάννης
Σοφία Παπαδοπούλου

Γεώργιος
Μαρία Κουκοράβα

Χρήστος
Ευδοκία Πετρινού

ΓΙΑΝΝΗΣ (1888-1953)
Χρύσω Αν. Εξάρχου
Χάϊδω Ν. Κασσαβέτη

κόρη
παντρεύτηκε στον
Αμπελώνα της Λάρισας

ΑΦΡΟΔΙΤΗ (1888-1953)
Χαρ. Μπακιρτζόγλου

ΣΤΕΛΛΑ
Κώστας Παντίσης

ΜΑΡΙΑ (1936-1999)
Ιωάννης Αντωνιάδης

Χαρούλα
Σπύρος Σιούλας

Ρόδη

Δέσποινα
Γεώργιος Μπέκας

Νίκος

Χάϊδω
Γιάννης Καραμουσαλίδης

Μερσίνα
Σπύρος

Γιάννης

Χρυσάφω
Νίκος Τσιουμάνης
Δεν άφησε απογόνους

ΓΙΑΝΝΗΣ (1912-1940)
Κατερίνα Γκούμα

ΝΙΚΟΣ
(1922 - ....)
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Επιμέλεια: Απόστολος Σιαμπίρης
Ευθύμιος Πουποβίνης

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ BPYΣΟΧΩΡΙΟΥ
Αριθ.πρωτ: 2115

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του
Κληροδοτήματος «ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» της
Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου, καλεί όλους
τους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές που δικαιούνται υποτροφία να υποβάλλουν μέχρι 22 Μαΐου 2012 στον πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκείμενου να τους χορηγηθεί υποτροφία για το σχολικό έτος 2011-2012.
1. Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης ή ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή για μεταπτυχιακές σπουδές, που να φαίνεται και ο χρόνος εγγραφής
τους στη Σχολή (μόνο για τους φοιτητές των
ΑΕΙ - ΤΕΙ).
2. Πιστοποιητικό ότι είναι Δημότης ή Δημότισσα
του Τοπικού Διαμερίσματος Βρυσοχωρίου.
3. Αίτηση με την οποία να ζητείται υποτροφία (σε
περίπτωση ανηλίκων, αίτηση γίνεται από τον
κηδεμόνα )
Υποτροφία δικαιούνται:
Α) Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Νομού
Ιωαννίνων, που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητος Βρυσοχωρίου.
Β) Όσοι αποφοιτούν από Λύκεια του Νομού Ιωαννίνων και επιτύχουν σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ
της Ελλάδος, εφ’ όσον είναι εγγεγραμμένοι στο
Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου.
Γ) Παιδιά που αποφοιτούν από οποιοδήποτε
Λύκειο της Ελλάδος και είναι εγγεγραμμένα στο
Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου τουλάχιστον προ πενταετίας και επιτύχουν
σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος.
Δ) Όσα από τα παραπάνω παιδιά συνεχίσουν
μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο του
εσωτερικού ή εξωτερικού για τέσσερα χρόνια και
μέχρι ηλικίας τριάντα (30) ετών.
Ε) Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται για μεν
τους μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου στα 1.300,00
ευρώ, για δε τους σπουδαστές - φοιτητές των
ΑΕΙ και ΤΕΙ στο ποσό των 1.400,00 ευρώ.
Τα ανωτέρω δύνανται να αυξομειωθούν αναλόγως των εσόδων του Κληροδοτήματος και του
αριθμού των υποτρόφων που θα καταθέσουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον εκπρόσωπο της
Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου Δήμου Τύμφης κ. Απόστολο Σιαμπίρη στα τηλέφωνα 26510
25120 και 6945035199.
Βρυσοχώρι 1 Μαρτίου 2012
Ο Πρόεδρος της Διαχ/κής Επιτροπής
του Κληροδοτήματος
Γαβριήλ Παπαναστασίου

Στο υπ’ αριθμ. 11 φύλλο της εφημερίδας
μας δημοσιεύτηκε η Διαθήκη του ευεργέτη
του χωριού μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ.
Στο φύλλο αυτή δημοσιεύουμε την
τροποποίηση της διαθήκης με απόφαση
του τότε Κοινοτικού Συμβουλίου και την
υπ’ αριθ. 1908/1997 απόφαση του Εφετείου
Αθηνών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμ. 8/8-8-93 συνεδρίασης
της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος
Χρήστου Αθανασιάδη. Αριθμός Απόφασης 10/93
«Περί διαθέσεως των εσόδων του Κληροδοτήματος
Χρ. Αθανασιάδη» Στο Βρυσοχώρι και στα γραφεία,
του Κληροδοτήματος Χρ. Αθανασιάδη, σήμερα την 8η
Αυγούστου 1993, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και
ώρα 11π.μ., ήλθε σε συνεδρίαση η Δια/κή Επιτροπή
του Κληρ/τος, μετά από την υπ’αριθμ. 56Ο/4-8-93
έγγραφη πρόσκληση του προέδρου που επιδόθηκε σε
καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το
Νόμο.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
σε σύνολο επτά μελών βρέθηκαν παρόντα επτά, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 			
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Δημήτριος Μπάρκας (ΠΡΌΕΔΡΟΣ) ουδείς
2) Σταύρος Γκαράνης
3) Αντώνιος Νότης
4) Αστέριος Τσουμάνης
5) Πολυζώης Βακάρος
6) Άλκης Πασχάλης
7)Αριστείδης Κουνάβος
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
της Διαχ/κής Επιτροπής του Κληρ/τος Χρήστου
Αθανασιάδη και εισηγήθηκε το πρώτο και μοναδικό
θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας ότι επειδή
η βούληση του διαθέτη αείμνηστου ευεργέτη της
Κοινότητας ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ δεν επιδέχεται
αμφισβήτηση και παρερμηνεία, πιστεύουμε ότι πρέπει
να παραμείνει στη βάση σεβαστή και αναλλοίωτη και
να είναι βασικά υπότροφοι οι «ζήλον έχοντες» νέοι
του χωριού (αγόρια και κορίτσια) που φοιτούν στα
Γυμνάστα και Λύκεια του Νομού Ιωαννίνων.
Επειδή με την αξιοποίηση του Κληροδοτήματος θα
προκύψουν αυξημένα έσοδα, μέρος των οποίων θα
παραμείνει αδιάθετο, παρακαλώ να προτείνετε λύσεις
για την διάθεση των εσόδων.
Αφού έγιναν προτάσεις για τη διάθεση των εσόδων
και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Για τη διαθέτη των
εσόδων του Κληροδοτήματος:
Α’ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ:
1.Υπότροφοι είναι, βασικά μαθητές Γυμνασίου και
Λυκείου του Νομού Ιωαννίνων που είναι εγγεγραμμένοι
στα Δημοτολόγια της Κοινότητας Βρυσοχωρίου.
2. Όσοι αποφοιτούν από Λύκεια του Νομού
Ιωαννίνων και επιτύχουν σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
της Ελλάδας δικαιούνται υποτροφίας εφόσον είναι

εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια της Κοινότητας
Βρυσοχωρίου.
3. Παιδιά που αποφοιτούν από οποιαδήποτε Λύκεια
της Ελλάδας και είναι εγγεγραμμένα στα Δημοτολόγια
της Κοινότητας Βρυσοχωρίου τουλάχιστον προ
πενταετίας
«δικαιούνται
υποτροφίας
εφόσον,
επιτύχουν σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας.
4. Όσα από τα παραπάνω παιδιά συνεχίσουν
μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια του
Εσωτερικού ή τον Εξωτερικού δικαιούνται υποτροφίας
για τέσσερα χρόνια και μέχρι ηλικίας τριάντα (30):
χρονών.
5. Οι υποτροφίες θα δοθούν σε υποτρόφους
Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και μεταπτυχιακές - σπουδές θα είναι
προσαυξημένες κατά 20% των υποτροφιών Γυμνασίων
και Λυκείων.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία τα έσοδα δεν
επαρκέσουν για την κάλυψη των υποτροφιών σε Α.Ε.Ι.,
Τ.Ε.Ι., και μεταπτυχιακές σπουδές οι υποτροφίες θα
χορηγούνται αναλογικά μειωμένες.
7. Οι υποτροφίες των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. θα χορηγούνται
για το χρόνο σπουδών που προβλέπουν οι κανονισμοί
της κάθε σχολής.
Β’ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ:
Επειδή είναι πιθανόν και μετά τη χορήγηση
των υποτροφιών τους τρεις κύκλους σπουδών να
παραμείνουν αδιάθετα έσοδα, αποφασίζουμε τα
ακόλουθα:
1. Την ίδρυση πνευματικού κέντρου στο Βρυσοχώρι
στο όνομα του διαθέτη (κτίριο πολλαπλών χρήσεων, με
αίθουσα διαλέξεων, τελετών και δεξιώσεων, αίθουσα
λαογραφικού μουσείου, αίθουσα βιβλιοθήκης, ξενώνα
κ.λ.π.).
2. Την πραγματοποίηση βασικών και αναγκαίων
κοινωφελών έργων στη γενέτειρα του ευεργέτη
(συντήρηση και ανακαίνιση εκκλησιών και εξωκλησίων,
τοξοτών γεφυρών, λιθόστρωτων δρόμων του χωριού,
χώρων άθλησης κλπ.).
3. Τη χρηματοδότηση πολιτιστικών εκδηλώσεων
μέσω του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου (χορευτικοί όμιλοι,
παραδοσιακές εκδηλώσεις και εορτές καθώς και την
έκδοση ενημερωτικού εντύπου).
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/93.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. Γι’ αυτό συντάχθηκε
το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής:.
Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά
Ο Πρόεδρος της Διαχ/κής Επιτροπής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ
Η Γραμματέας
Φωτίου Ευαγγελία
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου,
εξουσιοδοτημένο από τους κατοίκους του χωριού για την ενοικίαση των ιδιόκτητων αγροκτημάτων (βοσκοτόπων) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους την Κυριακή 22 Απριλίου 2012 και ώρα 11.00 π.μ. στο
γραφείο του Συλλόγου στο Βρυσοχώρι να καταθέσουν προσφορές για την ενοικίαση των
δύο ζωνών.
Α’ ΖΩΝΗ
Άνω Παναγία - Κατούνιστα - Χαρδαλιά με
όριο ράχη Μπούρδα - όρια τοπικής κοινότητας Ηλιοχωρίου - Ρασιανίτη ποταμό - Ρέμα
Σκαρβένας, Μπόρκα - Ράχη Κοάστας για βοσκή αιγοπροβάτων. Τιμή εκκίνησης 2.000,00
ευρώ.
Β’ ΖΩΝΗ
Ράχη Μπούρδας - Μπάλτα - Λαπτάσα
- Ράχη Αντιμάνου - Αγιο Μηνά Χροστίτσα Τσιορτίνοβο Τσιέλα - Σιάνιστα για βοσκή αιγοπροβάτων. Τιμή εκκίνησης 2.000,00 ευρώ.
Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οι
ακόλουθοι:
1. Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει
να καταβάλουν στην Επιτροπή ως εγγύηση
συμμετοχής 500,00 ευρώ για κάθε ζώνη.
2. Ο διαγωνισμός θα είναι φανερός και κάθε
προσφορά θα είναι 50,00 ευρώ και άνω.
3. Το μίσθωμα που θα προκύψει θα καταβληθεί
ολόκληρο με την υπογραφή των συμφωνητικών μίσθωσης μέχρι 30 Απριλίου 2012.
4. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο τελευταίος πλειοδότης για την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης κηρύσσεται έκπτωτος
και ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον αμέσως επόμενο πλειοδότη.
5. Τα όρια των Ζωνών που περιγράφονται στο
συμφωνητικό μίσθωσης θα τηρούνται αυστηρά και ο κτηνοτρόφος που θα προκαλέσει ζημιές εκτός ζώνης είναι υποχρεωμένος
να καταβάλει ανάλογες αποζημιώσεις στους
θιγόμενους κατοίκους.
Σε περίπτωση που στις παραπάνω ημερομηνίες δεν εμφανισθούν ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για αναζήτηση άλλων
κτηνοτρόφων.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΤΣΗΣ

		

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2012
Ο Μ.Ο.Σ. αποφάσισε για το 2012 τις παρακάτω εκδηλώσεις:
Α’ Πολιτιστικές
- 12-13 Μαΐου: Διήμερη εκδρομή Αμφίπολη Καβάλα - Δράμα. Διανυκτέρευση Δράμα (περισ.
πληρ. στη διπλανή σχετ. ανακοίνωση).
- 4 Ιουνίου: Αγίου Πνευματος προσκύνημα
στην Αγία Τριάδα.
- 26-27-28 Ιουλίου: Παραδοσιακό πανηγύρι
Αγίας Παρασκευής (την τρίτη μέρα, Σάββατο,
Μαγούλα).
- 11 Αυγούστου: Σάββατο βράδυ Λαϊκή Βραδιά
- Σάββατο 25 Αυγούστου το βράδυ: 21η Γιορτή Ζαγορίσιας Πίτας
Β’ Ορειβατικά
- 21-22 Συμμετοχή στην 72η Πανελ. Ορειβατική Συνάντηση (τόπος και χρόνος θα ορισθεί αργότερα).
- 11 Αυγούστου Σάββατο: Πορεία στο μονοπάτι Ι. Τσουμάνης (Βρυσοχώρι - Ριζά Τσουκαρόσιας).
- 18 Αυγούστου Σάββατο: Πορεία στη Βρύση Χρύσως - Αγ. Τριάδα (ίσως Κυριακή 19 Αυγούστου να συνδυαστεί με λειτουργία στο μοναστήρι).

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προσκαλεί τα μέλη του και τους κατοίκους του χωριού σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα
16 Απριλίου 2012 και ώρα 11 π.μ. που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του κοινοτικού γραφείου στο Βρυσοχώρι για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:
1. Ενοίκιο ιδιόκτητων βοσκοτόπων για τη θερινή
περίοδο 2012.
2. Αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων και αναγκών του χωριού εν όψει καλοκαιρινής περιόδου 2012 (πυρκαγιές, καθαριότητα), πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λ.π.
Η παρουσία των μελών του Συλλόγου και των
κατοίκων του χωριού στη Συνέλευση κρίνεται
απαραίτητη (καθ’ όσον τα τελευταία χρόνια έχει
ατονίσει) για να συζητηθούν ευρύτερα και διεξοδικά όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
και όλα τα θέματα που απασχολούν το χωριό, να
κατατεθούν προτάσεις και να ληφθούν σωστές
αποφάσεις και όχι εκ των υστέρων να συζητούνται σε διάφορα άλλα στέκια του χωριού.
Σε περίπτωση μη απαρτίας όλα τα θέματα
και οι αποφάσεις θα παρθούν στην ΕΤΗΣΙΑ γενική συνέλευση του Συλλόγου.

Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2/ήμερη εκδρομή Συλλόγου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου αποφάσισε
να πραγματοποιήσει και φέτος 2/ήμερη εκδρομή
το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Μαΐου (σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών την ημερομηνία αυτή, η
εκδρομή θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο
5 και 6 Μαΐου 2012).
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ήρθε σε επικοινωνία με
διάφορα ταξιδιωτικά γραφεία της πόλης των Ιωαννίνων και έκρινε την πιο συμφέρουσα αυτή του
ΚΤΕΛ (Τμήμα τουρισμού).
Το 2/ήμερο πρόγραμμα έχει ως εξής:
Σάββατο 12 ή 5 Μαίου 2012
- Αναχώρηση από Ιωάννινα (Άλσος) ώρα 07:00
π.μ.
- Επίσκεψη Αρχαιολογικού Μουσείου Αμφίπολης Ν. Σερρών
- Επίσκεψη στην πόλη της Καβάλας και αρχαιολογικό χώρο Φιλίππειου.
- Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Εικοσιφοίνισσας.
- Επίσκεψη αξιοθέατων Δράμας (Πάρκο Αγίας Βαρβάρας - Μύλοι των Ζώνκε- Βυζαντινά τείχη κ.λ.π.).
Διανυκτέρευση Ξενοδοχείο ΕΜΠΟΡΙΚΟ Δράμα.
Κυριακή 13 ή 6 Μαΐου 2012
- Επίσκεψη πολεμικού μουσείου και οχυρών
ΛΙΣΣΕ Κ. Νευροκοπίου
- Επίσκεψη Σπηλαίου ΜΑΑΡΑ ποταμού Αγγίτη Ν. Δράμας
- Επίσκεψη Σπηλαίου ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ και ξενάγηση με τρενάκι στη χαράδρα του Αγγίτη Ν. Σερρών.
- Επίσκεψη στην πόλη των Σερρών.
Επιστροφή στα Γιάννενα.
Τιμή συμμετοχής 60 ευρώ το άτομο.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Διανυκτέρευση
με πρωϊνό και λεωφορείο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους να δηλώσουν συμμετοχή το ΑΡΓΟΤΕΡΟ έως 20 Απριλίου 2012, καταβάλλοντας
το αντίτιμο της εκδρομής στα μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου.
- Σε περίπτωση σοβαρού λόγου και μη συμμετοχής
στην εκδρομή, το αντίτιμο θα επιστραφεί στον
δικαιούχο.
- Σε περίπτωση έγκαιρης συμπλήρωσης των θέσεων θα κρατείται λίστα αναμονής.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο:
κιν. 6979322848 και σταθερό 26510 64927.
Υ.Γ.: Με την ευκαιρία επίσκεψης στο Κ. Νευροκόπι, όσοι επιθυμούν την προμήθεια πατατόσπορου (5 κιλά κατά άτομο) να το δηλώσουν με
τη συμμετοχή για την έγκαιρη προμήθεια.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
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ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ
ΕΝΟΡΙΩΝ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΗΛΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012
Οι Ενορίες των δύο χωριών (Βρυσοχωρίου και Ηλιοχωρίου) εξυπηρετούνται από ένα
ιερέα.
Κατόπιν αυτού οι Εκκλησιαστικές Επιτροπές καθορίσανε από κοινού τις ημέρες λειτουργίας των εορτών του Αγίου Πάσχα ως
εξής:
7-4-2012 Σάββατο του Λαζάρου, Ηλιοχώρι
8-4-2012 Κυριακή των Βαϊων, Βρυσοχώρι
11-4-2012 Μ. Τετάρτη ευχέλαιο, Ηλιοχώρι
12-4-2012 Μ. Πέμπτη:
Ώρα 08.00 π.μ. Βρυσοχώρι
Ώρα 18:00 μ.μ. Ηλιοχώρι
Ώρα 21.00 μ.μ. Βρυσοχώρι
13-4-2012 Μ. Παρασκευή:
Ώρα 08:00 π.μ. Ηλιοχώρι
Ώρα 11:00 π.μ. Βρυσοχώρι
Ώρα 18.00 μ.μ. Βρυσοχώρι
Ώρα 21.00 μ.μ. Ηλιοχώρι
14-4-2012 Μ. Σάββατο:
Ώρα 08:00 π.μ. Ηλιοχώρι
Ώρα 11:00 μ.μ. Ανάσταση του Κυρίου
Ηλιοχώρι
Ώρα 12:00 μ.μ. Ανάσταση του Κυρίου
και θεία λειτουργία Βρυσοχώρι
22-4-2012 Κυριακή του Θωμά,
Βρυσοχώρι
23-4-2012 Εορτή Αγίου Γεωργίου,
Ηλιοχώρι
29-4-2012 Κυριακή των Μυροφόρων,
Ηλιοχώρι

ΠΑΝΗΓΥΡΙ
«ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ»
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2012 εορτή του Αγίου Πνεύματος πανηγυρίζει το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος θα λειτουργηθούμε στην Αγία
Τριάδα εφ’ όσον ο καιρός και η πρόσβαση
στο Μοναστήρι το επιτρέψουν, διαφορετικά
η θεία λειτουργία στο Μοναστήρι θα γίνει μια
άλλη μέρα του καλοκαιριού.
Παρακαλούνται όλοι οι χωριανοί και φίλοι
του Βρυσοχωρίου να προσέλθουν στην Αγία
Τριάδα για ένα ευλαβικό προσκύνημα.

			

		

						

Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΟΥΠΗ
- ΡΕΜΟΥ «ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ»
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Α. ΘΕΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
Στην περιοχή «Γκρόνιτσα», 13 χιλιόμετρα μακριά
από το χωριό Βρυσοχώρι βρίσκεται το μοναστήρι της
Αγίας Τριάδας σε υψόμετρο 950 μ. περίπου. Είναι κτισμένο στη χούνη που σχηματίζεται από δύο μεγάλα
αντερίσματα. Το ένα, το ανατολικό, κατεβαίνει από τη
ράχη «Μπάμπα», συνεχίζει στο ασκηταριό «Βουλτσιουτούρου» και φθάνει μέχρι το μονο¬πάτι «Τρύπα». Το
άλλο ξεκινάει από τα «Λημέρια των κλεφτών» και στη
συνέχεια περιλαμβάνει πιο κάτω τις περιοχές «Σιατραβάνι-Αγκροά-πε» και καταλήγει στο «Καρλέτζι». Είναι
χαρακτηριστική η μεγάλη κλίση του εδάφους, αλλά και
η πλούσια βλάστηση από βελανιδιές και πεύκα. Υπάρχουν δε πηγές με άφθονο και κρύο νερό χειμώνα - καλοκαίρι.
Στην ιδιοκτησία του μοναστηριού ανήκε σύμφωνα
με τον Ν. Εξάρχου «ολόκληρος η περιοχή «Γκρόνιτσα»,
επάνω ολόκληρη η πλαγιά και πέρα εις το χωράφι του
«Νικολέττα», το οποίον είχε δωρηθή από τους κληρονόμους του εις το Μοναστήρι και εκείθεν ακολουθεί
τον μουλαρόδρομον μέχρι το εικόνισμα της «Ντάλλας»
κατεβαίνει το αντέρισμα στο μονοπάτι «Τρύπα» (σημερινόν αμαξιτόδρομον) ακολουθεί τούτον προς δυσμάς
περνά τον λάκκον, ρίχνεται απέναντι συναντά τον δρόμον προς «Αγκουάπε» και κλείνει εις το σημείον όπου
άλλοτε ήτο το «Μελισσοκομείον» του Μοναστηριού».
Στο Διάταγμα όμως «Διαχωρισμού της περιουσίας της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου, Βοτσάς Ιωαννίνων» που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 25 Ιανουαρίου 1936, στο Α’ τείχος,
αριθ. φύλλου 20, η περιουσία του μετόχιου Αγ. Τριάδας-Γκρονίτσης αναφέρεται στη σελίδα 117 ως εξής:
Οι κατά καιρούς καλόγεροι ίσιωναν για κήπους ποτιστικούς εννιά πεζούλες - αναβαθμίδες με μήκος 50100 μέτρα και πλάτος 8-12 μέτρα. Όλοι αυτοί οι κήποι
συναποτελούσαν μια καλλιεργίσιμη έκταση 7-8 στρεμμάτων. Στο «Καρλίτζι» καλλιεργούσαν το πιο εύφορο
ποτιστικό κτήμα. Το χαμηλό υψόμετρο έδινε πολύ πρώιμη παραγωγή. Εκτός από τα κτήματα το μοναστήρι διατηρούσε κοπάδι από 150-200.γιδοπρόβατα, 80 περίπου κυψέλες μελισσών στην περιοχή που σήμερα λέγεται «Λαλγκίνι (στα μελίσσια)» Διέθετε επίσης νεροτριβιά, μαντάτι και μύλο, υδροκίνητα.
Η φιλοξενία που παρείχε ήταν ξεχωριστή σε όλους
τους διερχόμενους και σε όλες τις δύσκολες εποχές.
Σημαντική επίσης η κοινωνική προσφρορά του μοναστηριού καθώς μέρος των εσόδων του διέθετε για τη
λειτουργία των σχολείων.
Το μοναστήρι παρέμεινε ζωντανό και σε λειτουργία
μέχρι το 1926, οπότε και έπαψαν να ζουν σ’ αυτό καλόγεροι .
Από το 1923 μέχρι το 1934 εγκαταστάθηκαν εδώ
δύο πολυμελείς οικογένειες: του Βασιλείου Τσιάμη και
Ηλία Μπάρκα, ζώντας με τα κτήματα του μοναστηριού
και με κοπάδι 150 γιδοπροβάτων.
Β. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ. ΝΤΟΠΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Η χρονολογία που χτίστηκε η εκκλησία και το μοναστήρι χάνεται βαθιά στο χρόνο. Η παλαιότερη αναφορά είναι από το I. Λαμπρίδη στα Ηπειρωτιά Μελετήματα, όπου αναφέρει: «Το επώνυμον Μπούϊας προ
εκατονταετηρίδων φέρει και η οικογένεια τις εις Λεσνίτσαν του Ζαγορίου, ης πάντα τα μέλη ανέκαθεν ξανθά και ατρόμητα είναι. Μνημονεύονται δε και μέλη
της πάτριας ταύτης συγγενή και ομόφυλα των περιωνύμων εκείνων Μπουΐων. Κατώκουν δε κατ’ αρχάς εις
τρώγλας, λέγεται, και αγρίως διητώντο, απεκαλούντο
δε Μπού’ι’οι και Μπο’ιάνοι, εν οις και Θεοδόσιος τις
Μποϊάνης, δωρησάμενος μετά της συζύγου του Κάλως
Ισκάνοβας τω 1647 και τριώδιον εις την εκκλησίαν της
Αγίας Τριάδος».
Από τον ίδιο συγγραφέα αναφέρεται ότι «...Εις δε
την μητρόπολιν Ιωαννίνων υπάγονται 16 μοναί η της
Βοτσάς ... και η Λεσνίτσης επί τη αυτή μνήμη τω 1773
υπό των Ιερομόναχων Χρύσανθου και Ιωακείμ, εν Βλαχία προβιωσάντων, κτισθείσα». Με βάση τις δυο αυτές
χρονολογίες φαίνεται πως το μοναστήρι χτίστηκε στα
1773 και ότι 126 χρόνια νωρίτερα υπήρχε κάποια εκκλησία στην οποία έγινε και η δωρεά του Θεοδοσίου

Μποιάννη και της Κάλως Ισκάνοβας.
Πιστεύουμε λοιπόν ότι η εκκλησία αυτή που προϋπήρχε του μοναστηριού είναι ο θολωτός ναίσκος που
συναντάμε σήμερα στο αριστερό αέρος του δρόμου
που οδηγεί στο κτίσμα του καθολικού της Αγίας Τριάδας. Πρόκειται για το ασκηταριό της «Γκρόνιτσας»
, που αποτέλεσε και τον αρχικό θρησκευτικό πυρήνα
της μονής. Η δωρεά του τριωδίου το 1647, όπως αναφέρθηκε, πιθανόν να αφορά αυτό το ναό.
Ο Ν. Εξάρχου εξάλλου σημειώνει: «Επάνω σε μια
πέτρα, που είναι σήμερον τοποθετημένη στον εξωτερικό τοίχο του κελιού της Στασινής της Α’, την οποίαν οι κτίσται, κατά την γενομένην επισκευήν της τοιχοποιίας το έτος 1932, την τοποθέτησαν εκεί μάλλον
κατά λάθος, ενώ πρότερον ήτο αριστερά της εισόδου
του ναού, αναγράφει με παλαιά αριθμητικά σημεία, τα
εξής:
«εθεμελιώθη Ιούνιος ις-αχξζ»
Δηλαδή, λέγει, ότι ο ναός εθεμελιώθη εις τας 20
Ιουνίου του έτους 1667»8. Στη συνέχεια δε αναφέρει
ότι η θεμελίωση και το κτίσιμο του καθολικού της μονής έγινε απ’ τους μοναχούς Ιωακείμ, Χρύσανθο και
Στασινή, που ήρθαν από την Ανατολική Θράκη και διέμειναν αρχικά στο Ασκηταριό «Βουλτσιουτούρου».
Επομένως η χρονολογία 1773 που αναφέρει ο I. Λαμπρίδης δεν πρέπει να αφορά το κτίσιμο αλλά την επισκευή του καθολικού, όπως τεκμηριώνεται αυτό από
τη χαραγμένη σε πέτρα χρονολογία ανακαίνισης που
υπήρχε.
Στο πάνω δεξιό τμήμα της εισόδου του υπόγειου
ασκηταριού της «Γκρόνιτσας» υπήρχε χαραγμένη η
χρονολογία 1726 που αφορά την επισκευή του. Σήμερα δεν υπάρχει η χαραγμένη αυτή πέτρα, που πιθανόν
να βρίσκεται στα ερείπια του τμήματος αυτού.
Σύμφωνα με την παράδοση του χωριού οι Λεσιντσιώτες δημιούργησαν και μία ιστορία σχετικά με την
πρώτη θεμελίωση του μοναστηριού. Με βάση αυτήν
τρεις αδελφοί ήταν μοναχοί στο ασκηταριό «Βουλτσιουτούρου», που βρίσκεται σε σπηλιά κάτω από το δρόμο που οδηγεί προς τον «Αβάλο». Για τις γεωργικές
τους δουλειές είχαν ένα γαιδουράκι, που ένα Δεκέμβρη, δύο χρόνια πριν γίνει η θεμελίωση του Μοναστηριού το έχασαν και το αναζητούσαν για τρεις μέρες.
Επειδή δεν το έβρισκαν κατευθύνθηκαν προς το Βρυσοχώρι αλλά και εκεί δεν το βρήκαν. Νύχτωσε και φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του Φιλτσίκα. Εν τω μεταξύ, όλη
τη νύχτα -χιόνιζε και έτσι την άλλη μέρα τα τρία αδέλφια αποκλείστηκαν στο χωριό. Ακολούθησε βαρύς χειμώνας και γι’ αυτό αναγκάστηκαν να παραμείνουν για
τρείς μήνες. Την Άνοιξη αποφάσισαν να επιστρέψουν.
Ξημερώνοντας όμως η μέρα της αναχώρησης είδαν
στο όνειρο τους την Αγία Τριάδα που τους συμβούλεψε για τη θέση που θα εύρισκαν το γαιδουράκι. Πράγματι μόλις έφτασαν στη ράχη «Ντάλα» απέναντι από
το μοναστήρι άκουσαν το γάιδαρο στην περιοχή, όπου
τους υπέδειξε η Αγία Τριάδα. Αυτό το θεώρησαν ως
θαύμα και έτσι αποφάσισαν να χτίσουν το μοναστήρι
με προσωπική τους εργασία και με την ερανική εισφορά των κατοίκων του χωριού.
Σύμφωνα με μία άλλη ντόπια παράδοση ο Αλής
πριν εξελιχθεί σε Πασάς των Γιαννίνων, όταν είχε παυθεί από Δερβέναγας, διωκόμενος από τον τότε Πασά
των Γιαννίνων έφτασε στο χωριό και οι Λεσιντσιώτες
τον οδήγησαν στα «Πυξάρια», τέσσερις ώρες με τα πόδια μακριά από το χωριό. Η θέση αυτή είναι κοντά στο
μοναστήρι της Αγίας Τριάδας και την διάλεξαν ως κατάλληλη και ασφαλή.
Την παράδοση αυτή ενισχύει η αναφορά του Αραβαντινού, που γράφει ότι:
«Περί δε το έτος 1785 εισήλασεν ο Αλής μετά πολυαρίθμου συμμορίας εις τα πλούσιας κώμας του Ζαγορίου και πολλαχώς κατεπίεσε την χώραν» παραμείνας
δε εν αυτή επί τεσσάρας όλους μήνας και τας παλαιάς
σχέσεις αυτού προς τινάς των προυχόντων εκαλλιέργησε και νέας τοιαύτας συνέδεσε, οίον προς τον Κ. Μαρίνην εκ Καπεσσόβου και τον Βασίλ. Ράδον εκ Τσεπελόβου και άλλους, οίτινες δια των εν Κωνσταντινουπόλει πλουσίων και ισχυρών οικείων και συμπολιτών μεγάλως συνετέλεσαν μετέπειτα εις ανύψωσιν αυτού.
Και τω όντι δεν εβράδυνε να παρουσιασθεί μετ’ ολίγον περίστασις όπως οι φίλοι αυτού ούτοι και προστάται φανώσιν αυτώ ωφέλιμοι».
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Του Ευθύμιου Πουποβίνη
Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012 το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου αντί ετήσιου χορού λόγω
οικονομικής κρίσης, πραγματοποίησε συνεστίαση
συγχωριανών και φίλων στην ταβέρνα - ψησταριά
«ΑΛΕΚΟΣ» στο Κρυφοβό Ιωαννίνων.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους περίπου
πενήντα (50) συγχωριανοί και φίλοι.

Ο Πρόεδρος του Μ.Ο.Σ. κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφέρθηκε με
συντομία στις δραστηριότητες του Συλλόγου και στα
γενικότερα προβλήματα του χωριού και ευχήθηκε μια
ευχάριστη βραδιά και η επόμενη συνάντηση το Πάσχα
στο χωριό.
Ακολούθησε γλέντι με CD του καταστήματος,
πικάντικους μεζέδες με την μαεστρία του ΑΛΕΚΟΥ και
μπόλικο κρασί.

ΛΙΓΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Της Στέλλας Τάτση
Η Διεθνής μέρα της Γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο
στις 8 Μαρτίου σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης
διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από
εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι
οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες δουλειάς.
Η πρώτη Μέρα της Γυναίκας γιορτάστηκε το 1909 και
το 1911 υιοθετήθηκε από τη Σοσιαλιστική Διεθνή. Με
την Οκτωβριανή επανάσταση καθιερώθηκε στη Ρωσία σαν
επίσημα αργία. Με την άνοδο του φεμινιστικού κινήματος
στη Δύση αναζωογονήθηκε η μέρα της Γυναίκας που
από το 1975, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, καθιερώνεται ως
ανάδειξη των γυναικείων προβλημάτων και δικαιωμάτων.
Όμως η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας έχασε τη
βαρύνουσα σημασία της και γιορτάζεται ως έκφραση
συμπάθειας των ανδρών προς τις γυναίκες, με προσφορά
λουλουδιών και δώρων.

Με αφορμή αυτή τη γιορτή, στις 8 Μαρτίου, στο κέντρο
ΜΕΛΑΝΔΡΑ η φίλη του χωριού μας, Εύη Μερτζάλη
(πρόεδρος του Συλλόγου Καρδαμιτσίων) διοργάνωσε
εκδήλωση με μουσική, μεζέδες και ποτά.
Αποφασίσαμε μια παρέα από γνωστές και φίλες
(Βρυσοχωρίου) να παρευρεθούμε.
Στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα, ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΑΦΗΣΑΜΕ
ΟΛΑ ΠΙΣΩ ΜΑΣ, εκείνες τις ώρες. Και δείξαμε ότι
πράγματι γιορτάζαμε την ΗΜΕΡΑ μας με κέφι, χορό και
τραγούδι.
Στην παρέα μας ήταν η Ευανθία Καραγιαννοπούλου,
η Χάϊδω Πουποβίνη, η Δέσποινα Μπάρκα, η Ρούλα
Τσιομίδου, η Εύη Μερτζάλη, η Στέλλα Τάτση και άλλες,
περάσαμε ωραία και του χρόνου να ‘μαστε καλά!

Του Σταύρου Γκαράνη
Συνέχεια από τη σελ. 1
σε στρατηγικό σημείο και τα λιμάνια μας είναι
σταυροδρόμια της Ευρώπης και της Ασίας, ενίοτε
και της Αφρικής. Κοινώς, είναι στο χέρι μας να είμαστε
καλά, αρκεί να ξεφύγουμε και να ξεχάσουμε κάποιες
από τις παλαιές, κακές μας συνήθειες και να δούμε το
μέλλον με διαφορετική οπτική.
Προτάσεις για eco friendly αυτοκίνητα, γιατί αν δεν
προσέξουμε, σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε... πλανήτη.
Προτάσεις διασκέδασης για όλα τα γούστα, από τα
πλέον ψαγμένα στα πλέον καθιερωμένα, για να μη μείνει
κανείς παραπονεμένος. Σινεμά και μουσική, γιατί χωρίς
αυτά η ζωή φαντάζει άνοστη. «Γιορτάζουμε» τη ζωή του
μεγάλου καλλιτέχνη, της τεχνολογίας Steve Jobs και
αναπολούμε τις εποχές που ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ αλώνιζε
τον πλανήτη, ψαρεύοντας, κυνηγώντας και γράφοντας.
Ονειρευόμαστε πως θα ήταν να δουλεύουμε στη
Google, στη Lego και στις άλλες εταιρείες που διαθέτουν
τα πιο εντυπωσιακά γραφεία στον κόσμο.
Δίνουμε βάση σε όλες εκείνες τις λεπτομέρειες,
μικρές και μεγάλες, που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας
καλύτερη. Γιατί τελικά μόνο αυτό μετράει, το πως θα
κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη και πως θα ξεφύγουμε
από τη μίζερη εικονική πραγματικότητα στην οποία μας
έχουν βάλει και η οποία υπονοεί ότι χωρίς υλικά αγαθά
δεν έχουμε τίποτα. Και μπορούμε να το κάνουμε, αφού η
οικονομική κρίση μας στερεί μεν κάποια πράγματα, αλλά
μας ανοίγει παράλληλα την πόρτα, ώστε να εκτιμήσουμε
περισσότερο κάποιες μικρές καθημερινές απολαύσεις
που είχαμε αφήσει στο περιθώριο. Όπως η στιγμή
που γυρνάς σπίτι μετά από μια δύσκολη μέρα, κάθεσαι
στον καναπέ και αντί να ανοίξεις την τηλεόραση, βάζεις
να ακούσεις ένα αγαπημένο σου cd. Όπως η στιγμή
που θα ανοίξεις την εφημερίδα και θα ανάψεις το
πρώτο τσιγάρο της ημέρας, αφήνοντας πίσω το άγχος
της καθημερινότητας. Μπορεί να είναι ένα sms από
τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σου, μια βόλτα στην
παραλία, μια συνεύρεση με τους φίλους σου, ένα
ποτήρι κρασί και ένα καλό βιβλίο.
Γιατί τελικά πράγματα που κάνουν τη ζωή μας
καλύτερη, υπάρχουν δεκάδες. Αυτό που εμείς πρέπει
να κάνουμε είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι ζωές
μας δεν είναι οι αγορές και τα χρηματιστήρια, να το
πάρουμε απόφαση και να αρχίσουμε να βλέπουμε τα
πράγματα αλλιώς.

ΑΝΟΙΞΗ ΜΕΣ’ ΣΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ (Σ. Μάργαρη)
Από το περιοδικό BIG FISH (16-1-2011)

Ενδιάμεσα ο ΑΛΕΚΟΣ και η σύζυγός του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (κόρη του αειμνήστου Νικολάου και
της Αριάδνης Μπίρη) προσέφεραν σε όλους ωραίο
σπιτικό γλυκό (Τσιζ κέϊκ) φτιαχμένο από τα χέρια της
ΝΤΙΝΑΣ.
Η ωραία συνεστίαση παρά τις πολλές και σημαντικές
απουσίες συγχωριανών μας, σημείωσε εξαιρετική
επιτυχία, γιατί έδωσε την ευκαιρία στους Βρυσοχωρίτες
των Ιωαννίνων να συναντηθούν, να γλεντήσουν και να
περάσουν μια ευχάριστη βραδιά.

Υ.Γ.: Μεταξύ των άλλων διακρίναμε τον κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΑΝΤΟΛΙΟ του Νικολάου και της
Χρυσής (το γένος Δημητρίου Μπιδέρη) συνταξιούχο
καθηγητή φιλολογίας με το γιο του ΝΙΚΟ που
πρόσφατα εγκαταστάθηκαν στα Γιάννενα και μετά από
πολλά χρόνια βρέθηκε και πάλι παρέα με συγχωριανούς
του.

Επιμέλεια: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ
Τέσσερις στις πέντε ρυτίδες που υπάρχουν στο
πρόσωπο σας οφείλονται στην καθημερινή έκθεση
σας στον ήλιο, χειμώνα -καλοκαίρι. Επιλέγοντας μια
καθημερινή ενυδατική με αντηλιακό δείκτη εξασφαλίζεστε
ιδανικά.
• Αυξήστε τις ποσότητες νερού που πίνετε.
Επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει τη ραγδαία
βελτίωση που προκαλούν στο δέρμα οκτώ ποτήρια
νερού κάθε μέρα.
• Φοράτε πλαστικά γάντια όταν κάνετε λάντζα. Τα
χημικά των απορρυπαντικών, η χλωρίνη ή το παγωμένο
νερό είναι ό,τι χειρότερο για την επιδερμίδα των χεριών
και την καλή φόρμα των νυχιών σας.
Για έξτρα φροντίδα απλώνετε μια πλούσια κρέμα πριν
φορέσετε τα γάντια.
• Τρίψτε απαλά όλο το σώμα σας με ένα αγνό έλαιο
πριν κοιμηθείτε. Διεγείρεται η λεμφική λειτουργία, το
σώμα αποτοξινώνεται και το επόμενο πρωί ξυπνάτε με
μια βελούδινη υφή στο δέρμα σας.
• Βουρτσίζετε τα μαλλιά σας το βράδυ. Η παραγωγή
μελατονίνης (ορμόνη που ανάμεσα σε πολλά είναι
υπεύθυνη και για την υγεία των μαλλιών) αυξάνεται τις
νυχτερινές ώρες και ένα καλό βούρτσισμα των μαλλιών
εκείνες τις ώρες, βοηθά στην ταχύτερη απορρόφηση
μελατονίνης στο τριχωτό και την καλύτερη αναδιανομή
των φυσικών ελαίων που εκκρίνει η τρίχα.
• Το αβοκάντο θεωρείται το φρούτο της ομορφιάς.
Πλούσιο σε βιταμίνες Α, Β, C και Ε, διαθέτει σημαντικές
ενυδατικές και επουλωτικές ιδιότητες για το δέρμα,
αποτελώντας έναν ισχυρό σύμμαχο ενάντια στην
ξηροδερμία.
• Μην ξεχνάτε την πολυβιταμίνη σας. Όταν ο
οργανισμός είναι πλήρης απαραίτητων στοιχείων,
λειτουργεί ρολόι. Το ίδιο ακριβώς θετικά επηρεάζεται και

η όψη της επιδερμίδας σας.

1

. Λίγο τζινσένγκ (πιπερόριζα) σε βραστό νερό, ένα
κουταλάκι μέλι και λίγες σταγόνες λεμόνι αφυπνίζουν
την αδρανή ή βαριεστημένη λίμπιντο.

2

. Οι αντιοξειδωτικές ουσίες που υπάρχουν στο
πράσινο τσάι και τον ελληνικό καφέ σταματούν
τον πολλαπλασιασμό των ιών που αποδυναμώνουν το
ανοσοποιητικό.

3

. Σε σκόνη, κάψουλες ή σιρόπι, η σπιρουλίνα
καθαρίζει το αίμα, ενισχύει τον μεταβολισμό και
ενεργοποιεί τους αμυντικούς μηχανισμούς.

4

. Αν υποφέρετε από συνεχείς, επώδυνες και κυρίως
αδικαιολόγητες ενοχλήσεις στη σπονδυλική στήλη,
αλλάξτε το πολυχρησιμοποιημένο στρώμα που κοιμάστε.

5

. Τα μεσοδόντια βουρτσάκια ή το νήμα έπειτα από
κάθε γεύμα προστατεύουν τα ούλα από βακτήρια που
μπορεί να οδηγήσουν σε αντίδραση του ανοσοποιητικού.

6

. Το «χτίσιμο» των μυών με βάρη βοηθά στη διάλυση
της υπερβολικής ποσότητας σακχάρου στο αίμα και
διατηρεί σταθερή την πίεση.

7

. Μια ασπιρίνη καθημερινά προλαμβάνει την
καρδιακή προσβολή στους άντρες αλλά λιγότερο
στις γυναίκες, επειδή αυτές έχουν πυκνότερο αίμα.

8

. Καταναλώνοντας αμινοξέα και πρωτεϊνούχα
συμπληρώματα μετά την προπόνηση με βάρη στο
γυμναστήριο ή στο σπίτι, οι μυς αναπτύσσονται 15%
περισσότερο.
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τιμήθηκε το ζεύγος Δουκάκη
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ» - Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011
Στις 23 Αυγούστου 2009 ο κ. ΜΙΧΑΛΗΣ
ΔΟΥΚΑΚΗΣ, ο διάσημος και καταξιωμένος
ελληνοαμερικανός πολιτικός και επιστήμονας, πρώην
υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ και κυβερνήτης
της Μασαχουσέτης, επισκέφτηκε με τη σύζυγό
του Κίτι το Βρυσοχώρι γενέτειρα της μητέρας του
ΕΥΤΕΡΠΗΣ και του παππού του ΜΙΧΑΛΗ ΜΠΟΥΚΗ.
Το ζεύγος Δουκάκη συνόδευε ο διάσημος
δημοσιογράφος
και
συγγραφέας
Νίκος
Γκατζογιάννης, η αδερφή της Κίτι με τον σύζυγό
της, ο τότε Δήμαρχος Ιωαννίνων Νίκος Γκόντας,
ο δημοσιογράφος Γιάννης Ντάσκας και άλλοι
επίσημοι όπως ο Νομάρχης τότε κ. Αλ. Καχριμάνης,
ο Βουλευτής κ. Μ. Παντούλας, ο πρύτανης του
Πανεπιστημίου κ. Γεροθανάσης, ο στρατηγός της
8ης Μεραρχίας κ. Αθαν. Καραγιαννόπουλος, ο
Δήμαρχος Τύμφης κ. Σουκουβέλος και Κεντρικού
Ζαγορίου κ. Γ. Παπαναστασίου κ.ά.
Μετά την επίσημη υποδοχή που έγινε στην πλατεία
του Αγίου Χαραλάμπους το ζεύγος Δουκάκη
επισκέφτηκε την οικία Μπούκη, πατρικό σπίτι της
μητέρας του, που έχει ανακατασκευαστεί και σήμερα
λειτουργεί ως ξενώνας.
Εκεί τους υποδέχτηκαν οι συγγενείς και οι στιγμές
ήταν πραγματικά συγκινητικές και αλησμόνητες.
Το απόκομμα της εφημερίδας «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ»
μας έστειλε η κ. Αικατερίνη Εξάρχου - Σίγκα. Η
κ. Σίγκα με καταγωγή από το Βρυσοχώρι, ζει στο
Γούστερ της Μασσαχουσέτης από το 1956. Εκεί
έχει αναπτύξει πολλές δραστηριότητες και με κάθε
τρόπο βοηθάει για τη λύση εθνικών, θρησκευτικών
και κοινωνικών γενικότερα προβλημάτων της
ομογένειας.

Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου
Τιμήθηκε το ζεύγος Δουκάκη
ΒΟΣΤΟΝΗ. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Βενιαμίν
Φράνκλιν, τίμησε με το βραβείο Φράνκλιν το ζεύγος
Μιχαήλ και Κίτι Δουκάκη, σε μία όμορφη και σεμνή
τελετή την οποία παρουσίασε η Τζανέτ Γου από τον
τηλεοπτικό σταθμό 5 της Βοστόνης.
Ο πρόεδρος του Κολεγίου, Γεώργιος Χρύσης, είπε
ότι «είμαστε κατενθουσιασμένοι που μπορέσαμε να
τιμήσουμε την οικογένεια Δουκάκη για τις πολλές

Από την εκδήλωση βράβευσης του ζεύγους Δουκάκη, αριστερά ο πρόεδρος του
Κολεγίου Γιώργος Χρύσης, η Αννέ Μπέλι - Μπέρμαν, πρόεδρος της Εφορίας,
η Κίτι και ο Μιχάλης Δουκάκης
υπηρεσίες καθ’ όλη της τη ζωή και τις συνεισφορές
της στη φιλανθρωπία, στον δημόσιο πολιτικό βίο,
στην Παιδεία και στις διεθνείς σχέσεις σε αμφότερο
στο εσωτερικό και εξωτερικό. Η προσφορά τους
στην κοινωνία αντανακλά τις αξίες του δωρητή μας,
Βενιαμίν Φράνκλιν».
Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Μιχάλης
Δουκάκης υπογράμμισε πως «σ’ αυτή την εποχή της
οικονομικής αβεβαιότητας συγχαίρουμε το Κολέγιο
για το εξαιρετικό έργο που επιτελεί στην παιδεία
ανδρών και γυναικών στους τομείς της τεχνολογίας,

οι οποίοι οδηγούν στην εύρεση καλών θέσεων
εργασίας και επιτυχημένων καριέρων».
Ο κ. Δουκάκης ανέφερε ακόμα, ότι «χρειαζόμαστε
αυτού του είδους τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις
υπηρεσίες που προσφέρουν στους νέους, στην
Πολιτεία και στη χώρα μας. Είμαστε ευγνώμονες
και σας ευχαριστούμε για την απονομή αυτού του
βραβείου».
Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Βενιαμίν Φράνκλιν
ιδρύθηκε το 1908 και βρίσκεται μέσα στην ιστορική
περιοχή της Βοστώνης γνωστή ως South End.

Προβολή του εναλλακτικού τουρισμού της Ηπείρου
Βραβείο για την Περιφέρεια στην Έκθεση NEXUS, αλλά και συνάντηση Καχριμάνη - Νικητιάδη
  Αναδημοσίευση από τα «ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ», 31-3-12
Σε μία ακόμα έκθεση, στην Διεθνή
Έκθεση NEXUS που για πρώτη φορά
πραγματοποιείται στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC της Αθήνας συμμετέχει η
Περιφέρεια Ηπείρου με στόχο την
προβολή και προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που προσφέρει η Ήπειρος.
Η έκθεση αποτέλεσε και αφορμή
για μία συνάντηση του Περιφερειάρχη
Αλέκου Καχριμάνη με τον Υφυπουργό
Πολιτισμού και Τουρισμού Γ. Νικητιάδη, την ημέρα των εγκαινίων που έγιναν το απόγευμα της Πέμπτης. Ο κ.
Καχριμάνης, είχε την ευκαιρία σε σύντομη συζήτηση με τον Υφυπουργό,
να τον ενημερώσει σε γενικές γραμμές
για τα προβλήματα και τις προοπτικές
του τουρισμού και ιδιαίτερα των εναλλακτικών μορφών στην Ήπειρο.
Ο Περιφερειάρχης παρέλαβε επί-

σης το βραβείο που απονεμήθηκε στην
Περιφέρεια από τους διοργανωτές για
την Ιστορία, τον Πολιτισμό και το πλούσιο προϊόν σε εναλλακτικές μορφές
τουρισμού που διαθέτει η Ήπειρος.
Ο Περιφερειάρχης κ. Καχριμάνης,
αναφερόμενος στην Έκθεση, υπογράμμισε ότι: «η Περιφέρεια, στο πλαίσιο της προσπάθειας και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για την ενιαία τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου,
εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν, επιζητεί συνεχώς νέες αγορές, προβάλλει κάθε δυνατότητα και δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για προσέλκυση τουριστών προς κάθε γωνιά και περιοχή.
Με γνώμονα αυτές τις αρχές, συμμετέχει και στη Διεθνή Έκθεση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού. Η Ήπειρος διαθέτει πολλές και ποικίλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού...
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ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΧΘΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο
Β) Ειδικοί σκοποί που αφορούν το Ορειβατικό
Τμήμα και τον Αθλητισμού
1. Συστηματική καλλιέργεια και διάδοση
της ορειβασίας (ορειβατική πορεία, αναβάσεις,
αλπινισμός, τρέκιγκ κλπ.).
2. Καλλιέργεια και ανάπτυξη της αναρρίχησης,
καταρρίχησης κλπ.
3. Κατασκευή ορειβατικού καταφυγίου στο
ορειβατικό μονοπάτι Νεραΐ’δόβρυσηςΓκαμήλας.
4. Συστηματική καλλιέργεια όλαον των
Ολυμπιακών αθλημάτων.
5.
Συμμετοχή
στις
προγραμματισμένες
δραστηριότητες όλων των Ομοσπονδιών
(ορειβατικές,
αθλητικές,
πολιτιστικές,
καλλιτεχνικές, επιστημονικές κ.λ.π.).
Άρθρο 3°
Σαν μέσα για την επίτευξη των παραπάνω
σκοπών καθορίζονται:
Οργάνωση διαλέξεων, εκδρομών, η συγκρότηση
αθλητικής και ορειβατικής ομάδας, χορευτικού
ομίλου
καθώς
ομάδων
καθαρότητας
και
εξωραϊσμού, η έκδοση εφημερίδας και περιοδικού.
Άρθρο 4°
Ο Σύλλογος δεν αναμειγνύεται στην πολιτική,
διαλέξεις δε και δημόσιες συζητήσεις, με τις οποίες
προβάλλονται ή απλώς θίγονται πολιτικές και
πολιτειακές πεποιθήσεις απαγορεύονται απόλυτα.
Σε
περίπτωση
ιδρύσεως
Ομοσπονδίας
Πολιτιστικών Συλλόγων, μπορεί να συμμετέχει
και το σωματείο με απόφαση της γενικής του
συνελεύσεως που θα λαμβάνεται με απόλυτη
πλειοφηφία των παρευρισκομένων ταμιακά εντάξει
μελών του.
Β’ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 5°
Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά
(Μορφωτικού και Ορειβατικού Τμήματος), επίτιμα
και αθλούμενα.
Α’ Σαν Τακτικά μέλη του Μορφωτικού Τμήματος
γίνονται δεκτοί όσοι κατάγονται από το Βρυσοχώρι
Έλληνες και Ελληνίδες καθώς και οι σύζυγοι και τα
παιδιά όσων κατάγονται από το Βρυσοχώρι, εφόσον
έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλακίας τους.
Μπορούν επίσης να εγγραφούν σαν τακτικά
μέλη όλοι οι Βρυσοχωρίτες, που κατοικούν έξω
από το χωριό και των δυο φύλλων, με τους όρους
και τις προϋποθέσεις με τις οποίες γίνονται μέλη
όσοι κατοικούν στο Βρυσοχώρι και με τις ίδιες
οικονομικές υποχρεώσεις.
Η εγγραφή των μελών γίνεται μετά από έγγραφη
δήλωση του ενδιαφερόμενου να γίνει μέλος του
Συλλόγου, ότι θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις
του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού
του Συλλόγου και μετά τη σχετική έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει με
απόλυτη πλειοψηφία.
Β’ Σαν τακτικά Μέλη του Ορειβατικού Τμήματος
γίνονται δεχτοί οι φίλοι του βουνού και της ορειβασίας
Έλληνες και Ελληνίδες και οι ασχολούμενη με
τα υπό του τμήματος καλλιεργούμενα χειμερινά
αθλήματα.
Γ’ Σαν επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από
τη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου, όλοι όσοι προσφέρουν
εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο και τους
σκοπούς του.
Δ’ Σαν αθλούμενα (ασκούμενα) μέλη, γίνονται
δεκτοί όσοι συμμετέχουν στις αγωνιστικές
εκδηλώσεις του Τμήματος, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Τα αθλούμενα μέλη εφόσον είναι τακτικά και έχουν
συμπληρώσει το 18° έτος. μπορούν να μετέχουν

στις γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου και
εκλογής.

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ Δ.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Άρθρο 6°
Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να
μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και να εκλέγουν
και εκλέγονται, αφού εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις
τους στο ταμείο του σωματείου.
Τα τακτικά μέλη απολαμβάνουν όλα τα
δικαιώματα του συλλόγου και παράλληλα έχουν
την υποχρέωση και το καθήκον να προσφέρουν την
συμβολή και τις υπηρεσίες τους για την προαγωγή
και ευόδωση των σκοπών του συλλόγου.
Άρθρο 7°
Κάθε τακτικό μέλος καταβάλλει στο ταμείο του
Συλλόγου σαν δικαίωμα εγγραφής 10,00 € εφάπαξ,
σαν ετήσια δε συνδρομή 10,00 € . Θεωρείται δε ότι
εκπλήρωσε την ετήσια συνδρομή 10,00 € όποιος
προσφέρει για τους σκοπούς του Συλλόγου πάνω
από 20,00 €.. Το εκάστοτε Διοικητικό συμβούλιο
μπορεί να αυξομειώσει τις ετήσιες συνδρομές
ανάλογα υε τις εκάστοτε συνθήκες (οικονομικές
ανάγκες του Συλλόγου).

Από 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 του εμφυλίου πολέμου.
Σχολικό Έτος 1963-1964
Δ/ντής
του
1/θσίου
Δημοτικού
Σχολείου
Βρυσοχωρίου ο συγχωριανός δάσκαλος Γεώργιος
Στ. Οικονόμου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Άρθρο 8°
Κάθε μέλος μπορεί οποτεδήποτε να αποχωρήσει με τη θέληση του από τον Σύλλογο μετά από
έγγραφη δήλωση του στο Διοικητικό Συμβούλιο
ότι παραιτείται από το δικαίωμα να είναι μέλος του
Συλλόγου. Εξακολουθεί, όμως μετά την αποχώρηση του να είναι υποχρεωμένο απέναντι στο σύλλογο για τις τυχόν καθυστερούμενες ετήσιες ή άλλες
έκτακτες εισφορές του μέχρι την ημέρα διαγραφής
του.

1. Ιωάννης Γεωργ. Σιαμπίρης		

Α΄ Τάξη

2. Αλκμήνη Ν. Κασσαβέτη		

Α΄ Τάξη

3. Μαριάννα Δ. Τσιομίδη		

Α΄ Τάξη

4. Σουλτάνα Ι. Καραγιαννοπούλου

Α΄ Τάξη

5. Ιωάννης Αρ. Κουνάβου		

Β΄ Τάξη

6. Δέσποινα Γ. Σιαμπίρη 		

Β΄ Τάξη

7. Αναστάσιος Γεωργ. Τσιομίδης

Β΄ Τάξη

8. Λάζαρος Γεωργ. Ζαχαράκης		

Β΄ Τάξη

Άρθρο 9°
Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να συμμορφώνονται στις γενικές διατάξεις του καταστατικού αυτού, στις αποφάσεις τις γενικής συνέλευσης και
του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήφθηκαν μέσα
στα όρια του καταστατικού και της δικαιοδοσίας
του.
Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται η αφαιρούνται με την συναίνεση όλων των μελών, ποτέ
όμως, το δικαίωμα αυξημένης ψήφου στις γενικές
συνελεύσεις.

9. Γεωργία Ι. Καραγιαννοπούλου

Γ΄ Τάξη

10. Θεοφάνης Στ. Βακάρος		

Γ΄ Τάξη

11. Στέλλα Γεωργ. Οικονόμου		

Γ΄ Τάξη

12. Σοφία Θ. Εξάρχου			

Γ΄ Τάξη

13. Δημήτριος Αριστ. Κουνάβος

Δ΄ Τάξη

14. Γεώργιος Ευαγ. Σιαμπίρης		

Δ΄ Τάξη

Άρθρο 10°
Κάθε μέλος που επιδεικνύει διαγωγή απρεπή
και ανάρμοστη στο Σύλλογο, αντίθετη με τις διατάξεις του καταστατικού και την τάξη που τηρείται
σε αυτόν, ιδιαίτερα δε προς το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού καθώς και κάθε μέλος που δεν
εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Σύλλογο αποβάλλεται από τον Σύλλογο
και διαγράφεται από τα μέλη του μετά από απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με
απόλυτη πλειοψηφία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται για το σκοπό αυτό αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία δύο
τουλάχιστον τακτικών μελών. Κατά τις αποφάσεως αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται
προσφυγή στη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την έκδοση της. Το μέλος που
διαγράφεται δεν έχει δικαίωμα για τις συνδρομές
που κατέβαλλε, υποχρεούται δε, να καταβάλλει τις
οφειλόμενες.
Επίσης μπορεί να προσφύγει στη γενική συνέλευση κάθε ένας. που η αίτηση του για εγγραφή
σαν μέλος του σωματείου απορρίφθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προσφυγή γίνεται στην πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, που αποφαίνεται οριστικοί, για την παραδοχή η
όχι του αιτούντα σαν μέλος του σωματείου.
Άρθρο 11°
Η ευκοσμία και τάξη στο εντευκτήριο του συλλόγου ρυθμίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό.
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

15. Αθανάσιος Α. Καραγιαννόπουλος Δ΄ Τάξη
16. Απόστολος Χρυσ. Βασδέκης

Ε΄ Τάξη

17. Ιωάννα Μιχ. Σιαμπίρη		

Ε΄ Τάξη

18. Θεοδώρα Χρυσ. Βασδέκη		

ΣΤ’ Τάξη

19. Χρυσούλα Ι. Καραγιαννοπούλου

ΣΤ’ Τάξη

20. Ανθούλα Γ. Καραγιαννοπούλου

ΣΤ’ Τάξη

Η έλλειψη των βασικών αναγκών όχι
μόνο δεν εμπόδιζε τη δίψα για μάθηση
αλλά την ενίσχυε
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ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ

1
2

Εκείνη τη στιγμή πλησιάζει με μια PORSCHE
ένας τύπος, περιμένοντας κι αυτός στο φανάρι.
Ανάβει το πράσινο και ΒΡΟΥΟΥΟΥΜΜΜ, χάθηκε
ο παππούς!

3
4
5
6

Ο τύπος θύμωσε που τον πέρασε ο παππούς
με το ...σαραβαλάκι του. Την επόμενη μέρα, ξανασυναντιούνται στα φανάρια, όμως αυτή τη φορά ο
τύπος έχει πάρει μία FERRARI.

7
8
9
10

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α
1. Τ’ όνομα του ...καρτέρι.
2. Τοποθεσία απέναντι της Αγίας Παρασκευής.
3. Τοποθεσία μεταξύ Μιρμίντου και Μπόρκας.
4. Το παλιό όνομα του χωριού μας.
5. Κάποτε εκεί κυνηγούσαν αγριογούρουνα.
6. Τοποθεσία μεταξύ Σιάνιστας και Μαγούλας.
7. Είναι ο Χρ. Αθανασιάδης.
8. Ήταν παλιά αμπελώνας.
9. Άγιος φύλακας - προστάτης των αμπελιών.
10. Η μεγάλη μας γέφυρα εκεί.

Πάλι εξαφανίζεται ο παππούς, αφήνοντας
πίσω τον τύπο με τη FERRARI. «Τα παίρνει» ο
τύπος. Την επόμενη μέρα εμφανίζεται με μια
LAMBORGHINI και πετυχαίνει πάλι τον παππού
στο Φανάρι. Ανάβει το πράσινο, χάνεται πάλι ο
παππούς. Ο τύπος όμως δεν το βάζει κάτω, τρέχει με 300 και σχεδόν τον φθάνει.
Η απόσταση ήταν πολύ μικρή, αλλά το κοντέρ της LAMBORGINI κόντευε να σπάσει! Ανοίγει ο τύπος το παράθυρο και φωνάζει στον παππού: «Τώρα τι θα κάνεις, γέρο, μπροστά στη
LAMBORGINI μου». Και ο παππούς απαντά: «Θα
βάλω δεύτερη»!

Κ Α Θ Ε Τ Α

1. (ΜΟΝΟ) Το όνομα μιας παλιάς οικογένειας
που δεν υπάρχει σήμερα.

ΛΥΣΗ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑΣ
προηγ. φύλλου 77
Α’ ΚΑΘΕΤΑ
Τα αρχικά των λέξεων της ακροστιχίδας
μας δίνουν βρύση με ...μυθικό πρόσωπο

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ν ΤΟΛΟΒΑ
ΕΥΡ Ω
ΡΟ ΜΠΟΛΟ
ΑΡΓ Α ΛΕΙ Ο
Ι Ρ Ι ΔΑ
ΔΡΑΚ ΟΛ Ι ΜΝΗ
Ο ΝΕ Ι -Ρ Ο
Β ΑΛΙ Α -Ρ Α
-

ΡΟ Κ Α
Υ Μ
Ν ΟΣ
10. -Σ ΚΑ Ρ ΒΕΝΑ
11. 9.

Η Λ -Ι ΟΧ ΩΡΙ
12. 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

PΜια ξανθιά οδηγεί το αυτοκίνητό της και σε
ένα φανάρι εμφανίζεται ένας Πακιστανός για να
της καθαρίσει το τζάμι.
Το τζάμι είναι καθαρό, δεν χρειάζεται καθάρισμα, έτσι η κοπέλα του δίνει 50 λεπτά και του κάνει νόημα να μην της το καθαρίσει. Ο Πακιστανός
ενθουσιάζεται και της λέει με σπαστά ελληνικά:
«Είστε πολύ όμορφη!»
Η κοπέλα συνεχίζει και στο άλλο φανάρι πάλι
τα ίδια.
Ο ίδιος Πακιστανός να της πλύνει το τζάμι, του
δίνει πάλι 50 λεπτά και εκείνος της κάνει πάλι το
ίδιο κομπλιμέντο. Αυτή η ιστορία συνεχίζει για 5-6
ακόμη φανάρια, οπότε απορημένη η ξανθιά δεν
αντέχει και του λέει:
«Κοίτα, θα σου δώσω 10 ευρώ αν μου πεις πως
το κάνεις να εμφανίζεσαι ο ίδιος άνθρωπος σε
κάθε φανάρι...».
«Κυρία», της απαντάει, ο Πακιστανός, «δώστε
μου 10 ευρώ να σας πω πώς να βγείτε απ’ την
πλατεία»!

9

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ
Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ
PΜια μέρα είναι στα φανάρια ένας παππούς
σταματημένος με το αυτοκίνητό του, ένα παλιό
MAZDA... σαράβαλο, περιμένοντας το πράσινο...

1

σελ.

- Η Αθανασία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου (Τζιότζιου) και της Μαριάνθης έμεινε μετεξεταστέα στα Μαθηματικά. Γι’ αυτό όταν ήλθε
ο Σεπτέμβρης του 1972, πήγε στο Τσεπέλοβο με
τη μητέρα της, διάβασε και τη Δευτέρα έγραφε
το μάθημα, μετά από εντατική προετοιμασία το
καλοκαίρι.
Την Κυριακή όμως γινόταν ο γάμος του Χαράλαμπου ΚΥΡΑΤΣΗ. Έτσι την Κυριακή το βράδυ λέει στη μάνα της ότι θα πάει σε μια φίλη της
να διαβάζουν μαζί. Συναντάει όμως στην πλατεία τη Μαριάννα Δημητρίου ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ και κάθονται μέχρι το πρωί στο γλέντι, στο γάμο.
Δεν πήγε καν στο γυμνάσιο να γράψει. Πήγε
το μεσημέρι της Δευτέρας στο σπίτι και λέει στη
μάνα της:
- Μαμά έγραψα καλά περνάω!...
Βγαίνουν τα αποτελέσματα, η Αθανασία δεν
περνάει!...
Τι να κάνει λοιπόν ο πατέρας της ο Τζιότζιος,
βγαίνει στην πλατεία του Βρυσοχωρίου στεναχωρημένος, βρίσκει το χωροφύλακα Λευτέρη
ΜΠΑΛΑ, ο οποίος τον πηγαίνει με το μηχανάκι
στο Τσεπέλοβο.
Πάει λοιπόν ο Τζιότζιος στο γυμνάσιο και ζητάει, αναθεώρηση εξέτασης του γραπτού της
κόρης του.
- Για να γίνει αυτό, λέει ο Γυμνασιάρχης, πρέπει να υπάρχει γραπτό, η κόρη σου άνθρωπέ
μου, εκείνη τη μέρα δεν ήλθε να γράψει!

*

*

*

- Υπάρχει η συνήθεια, να μην ανεβαίνουν οι
Βρυσοχωρίτες στο χωριό το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας.
Προτιμούν εκδρομές την Καθαρή Δευτέρα
στα κοντινά και πιο μακρινά χωριά των Ιωαννίνων. Φέτος εν τούτοις παρ’ όλα τα χιόνια μαζί με
τους πελάτες στους ξενώνες, ήμασταν 32 άτομα το τριήμερο αυτό, δηλαδή 25-26-27 Φεβρουαρίου. Θυμάμαι ότι το αντίστοιχο τριήμερο του
έτους 2009 (1-2-3) Μαρτίου είμαστε πολύ λιγότεροι.
Το βράδυ λοιπόν της Κυριακής στο καφενείο
λέει ο Κώστας ο ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ:
- Αδειανό το χωριό, μόνο 13 άτομα είμαστε!
Τότε πετιέται και συμπληρώνει ο Απόστολος
Γεωργίου ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:
- Πώς είπες Κώστα! 13 άτομα μόνο! Ναι αλλά
έχουμε 23 σκυλιά!

PΤρεις ηλικιωμένοι συζητούν για τα προβλήματα των γηρατειών. Λέει ο πρώτος:
«Μου είπε προχθές η εγγονή μου να της διαβάσω ένα παραμύθι και δεν μπορούσα να δω τα
γράμματα με τίποτα. Εγώ που έβλεπα μύγα στο
ένα χιλιόμετρο!
Έβαλα γυαλιά, μετακίνησα το βιβλίο, αλλά τίποτα. Δεν βλέπω ρε παιδιά, δεν βλέπω!»
Λέει ο δεύτερος:
«Εγώ πάλι, πήγα σ’ έναν φίλο μου επίσκεψη
που δεν έχει ασανσέρ και για να ανέβει στον πρώτο όροφο τα έφτυσα.
Εγώ που έκανα τον μαραθώνα για ζέσταμα.
Δεν αντέχω, ρε παιδιά, δεν αντέχω...».
Λέει και ο τρίτος:
«Εγώ να δείτε τι παθαίνω!
Χτες που είχε έρθει η Σβετλάνα να καθαρίσει,
τη στρίμωξα σε μια γωνιά και πάνω που ετοιμαζόμουν να ...καταλαβαίνετε, μου λέει: «Σιγά, κύριος
Σπύρος, τέταρτη φορά σήμερα;».
Ξεχνάω, ρε παιδιά, ξεχνάω!».

*

*

*

- Μου το διηγήθηκε ο ξάδελφός μου Κων/
νος Νικολάου ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ. Στις βουλευτικές
εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1951, τρεις πολιτικοί μεταξύ των άλλων, ήταν οι Βενιζελογενείς
«Άσπονδοι φίλοι» μεταξύ τους α) Σοφοκλής ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, β) Νικόλαος ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ και γ) Γεώργιος ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. Ο καθένας είχε κάνει δικό
του κόμμα. Όλοι έμπειροι και με ιστορία.
Πάει λοιπόν ένα βράδυ και μιλάει στη Βέροια
ο Γεώργιος ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. Πρώτα αναφέρεται
στο Σοφοκλή ΒΕΝΙΖΕΛΟ, όντας ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ δεινός ρήτορας:
- Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ «αχθοφόρος ενός μεγάλου
ονόματος»...
Και κατόπιν για τον ΠΛΑΣΤΗΡΑ:
- Ο ένδοξος στρατηγός, όταν ομιλεί από γραπτού, εννοούμε ημείς και δεν εννοεί ο ίδιος.
Όταν ομιλεί από στήθους (χωρίς σημειώσεις)
εννοεί αυτός και δεν εννοούμεν ημείς ουδέν!....

CMYK
σελ.
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1941
ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Του Κ. Κουνάβου
Συνέχεια από τη σελ. 1
τική μάχη.
Μετά τη Θεία Λειτουργία φύγαμε για τα σπίτια μας παίρνοντας μαζί και τους στρατιώτες για
να γιορτάσουν μαζί μας.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας, το χωριό
άδειασε από τους στρατιώτες, αφού πρώτα πέταξαν τα όπλα στους κήπους.
- Γιατί τα πετάτε; Τους ρωτήσαμε.
- Δεν τα πετάμε. Τα σπέρνουμε, μας καθυσήχασαν.
Τι εννοούσαν μ’ αυτό;
Θα χρειάζονταν τα όπλα για την Εθνική Αντίσταση που θα ακολουθούσε. Και πράγματι ιδρύθηκαν μυστικές οργανώσεις που αποτελούνταν
από ένοπλες ομάδες και κατασκοπευτικές, οι
οποίες με μάχες και σαμποτάζ, συγκέντρωση
και μεταβίβαση πληροφοριών στα συμμαχικά
στρατεύματα προξενούσαν φθορά στον εχθρό
και τον εμπόδιζαν να κινηθεί εύκολα.
Η ελληνική Εθνική Αντίσταση, στάθηκε πρωτοπόρα, παρουσίασε απαράμιλλα δείγματα
ηρωϊσμού και φιλοπατρίας σ’ όλη την πορεία
του πολέμου και βοήθησε στη νίκη κατά του φασισμού. Και δίκαια μπορεί να καυχηθεί η Ελλάδα
γιατί ο ηρωϊσμός της προκάλεσε πραγματικά το
γενικό θαυμασμό!
Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα έγινε κάτι που
κανείς δεν το φαντάζονταν. Από την αυλή του
σπιτιού, όπου καθόμουν, είδα απέναντι στις
πλαγιές τον Σμόλικα μεταξύ Παλιοσελλίου και
Ελευθέρου ένα αλεξίπτωτο να πέφτει. Τι είναι
τούτο πάλι; Διερωτήθηκα. Σε λίγο ακούστηκαν
δυνατές φωνές απ’ όλο το χωριό.
Πέφτουν Γερμανοί αλεξιπτωτιστές. Σαν ηλεκτρικό ρεύμα μεταδόθηκε η είδηση σ’ όλο το
χωριό. Ο Γιώργος Νότης, μετέπειτα αείμνηστος
πρόεδρος του χωριού, έτρεχε στους δρόμους
φωνάζοντας: Πάρτε τα όπλα, ανεβείτε στις
κορφές και ρίξτε στο ψαχνό.
Τίποτε απ’ όλα αυτά. Δεν ήταν αλεξιπτωτιστές. Δύο γερμανικά αεροπλάνα, καταδίωκαν
ένα εγγλέζικο, το οποίο και κατέρριψαν. Ο Άγγλος αεροπόρος πρόλαβε και πετάχτηκε με
αλεξίπτωτο.
Στις 27 Απριλίου τα γερμανικά στρατεύματα
έμπαιναν στην Αθήνα. Στην Ελλάδα απλώθηκε
η μαύρη κατοχή.
Εμείς τώρα ζούσαμε με μια επιθυμία, με
έναν πόθο, με μια λαχτάρα. Να δούμε κάποτε
τις σημαίες να κυματίζουν στους δρόμους των
πόλεων και των χωριών, να δούμε μια μέρα
τον Παρθενώνα λυτρωμένο από την αγκυλωτή κηλίδα, να δούμε στην άσφαλτο τα τελευταία ίχνη της ναζιστικής μπότας, να δούμε και
ίσως πολύ γλήγορα ν’ αντηχήσει το γέλιο σε
μια χώρα από την οποία είχε σβήσει η χαρά.

ΨΑΧΝΩ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Εφημερίδες - περιοδικά - βιβλία)

Στην άλλη άκρη του τηλεφώνου μια τρεμάμενη φωνή από συγκίνηση:

- ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΜΑΣ

«κ. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Σας τηλεφωνώ από Καστοριά και λέγομαι ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ. Οι γονείς μου έχουν φύγει από το
Βρυσοχώρι πριν πολλά χρόνια και εγώ έλειπα
χρόνια στη Γερμανία.

- ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Κατάγομαι από την οικογένεια ΜΠΕΚΑ. Σας
παρακαλώ, ψάχνω τις ρίζες μου, τους συγγενείς
μου. Μπορείτε να με βοηθήσετε;».

- ΕΝ ΤΣΕΠΕΛΟΒΩ

Μετά από το τηλεφώνημα αυτό ο κ. ΧΡΥΣΑΦΗΣ μας έστειλε μία σύντομη επιστολή με όσα
στοιχεία γνώριζε για τους συγγενείς του.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου του έστειλε μια σειρά
από εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ»
(στο υπ’ αριθμόν 65 φύλλο) σελ. 2, αναφέρεται
στο οικογενειακό δέντρο του ΜΠΕΚΑ και ανέλαβε να τον ενημερώσει με όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την οικογένειά του και τις
ρίζες του.
Κύριε Χρυσάφη, μας συγκινήσατε με τα λόγια σας και την επιστολή σας. Ποτέ δεν είναι
αργά και σας πληροφορούμε πως κάθε τόσο και
άλλοι Βρυσοχωρίτες της διασποράς ψάχνουν
τις ρίζες τους.
Το καλοκαίρι, όπως υποσχεθήκατε, πρώτα ο
Θεός, σας περιμένουμε στο χωριό, στη γενέτειρα των προγόνων σας για περισσότερη γνωριμία.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Πρόεδρος Μ.Ο.Σ.

- ΠΑΠΙΓΚΟ
- Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ

Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΦΕΤΑΣ από την Άνω Γλυφάδα (Τεμπών 46) μας δώρισε για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Συλλόγου τα βιβλία του:
- Λαχένεια κόρη του Μεγαλοδιαβάτορα
Τορφών
- Βασιλεμένος ήλιος Έκπτωτος
- Δαίμονες και ξωτικά.
Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΦΕΤΑΣ γεννήθηκε στην
Αθήνα. Σπούδασε κλασικό τραγούδι, θέατρο,
αγωγή του λόγου και μελοδραματικής τέχνης και
πρωταγωνιστεί στην Εθνική Λυρική Σκηνή.
Έχει εκδόσει αρκετές ποιητικές συλλογές.
Ο Μ.Ο.Σ. τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του.

Στο ταμείο άφησαν μόνον ένα νόμισμα
και αυτό κίβδηλο...
								
Τι μας θυμίζει, τι μας θυμίζει η μικρή, πικρή και άκρως ελληνική- ιστορία που ακολουθεί;
Μήπως μας προειδοποιεί πώς καταλήγει ένα
καταχρεωμένο δανειζόμενο κράτος της... φαγάνας
και της κόντρας;
Στις 7 Φεβρουαρίου 1825 κι ενώ η Επανάσταση
βρισκόταν σε κρίσιμη καμπή «συνωμολογήθη
εν Λονδίνω εθνικόν δάνειον δύο εκατομμυρίων
χρυσών λιρών, διά την χρηματοδότησιν του
αγώνος».
Το 55% του δανείου συμφωνήθηκε να καλύψει
τις επισφάλειες των Άγγλων πιστωτών, δηλαδή
τα 2.000.000 γίνονται 900.000 λίρες. Η Ελλάδα
βέβαια πλήρωνε τόκους για 2.000.000.
Από τα 900.000 κρατούνται προκαταβολικά:
Τόκοι δύο χρόνων 200.000 λίρες. Μεσιτικά 68.000
λίρες. Εξαγορά ομολογιών δανείου 212.000 λίρες.
Συμβολαιογραφικά 13.700 λίρες. Έξοδα Ελλήνων
μεσαζόντων 15.487 λίρες.
Από τα εναπομείναντα, στάλθηκαν στις ΗΠΑ
156.000 λίρες για την κατασκευή δύο φρεγατών.
Τελικά κατασκευάστηκε μόνο μία, που ήρθε στην
Ελλάδα και την έκαψε ο Ανδρέας Μιαούλης την
1η Αυγούστου 1831 στο λιμάνι του Πόρου, όταν
επαναστάτησε κατά του Καποδίστρια.

Αναδημοσίευση από «ΤΑ ΝΕΑ»

Άλλες 123.000 λίρες έμειναν στην Αγγλία
για την αγορά έξι πολεμικών πλοιαρίων. Στην
Ελλάδα έφτασε μόνον το σκάφος «Καρτερία».
Όμως δαπανήθηκαν για τη μισθοδοσία του
φιλέλληνα Κόχραν 37.000 λίρες, για αποπληρωμή
πολεμοφοδίων 77.200 και για «λοιπούς, διάφορους
λογαριασμούς» 47.000 λίρες.
Έτσι, απέμειναν ψίχουλα και αντί και αυτά
να πάνε στον αγώνα κατασπαταλήθηκαν στον
εμφύλιο ανάμεσα στους Μωραϊτες και τους
Ρουμελιώτες, όταν οι περιώνυμοι καπεταναίοι
στρατολογούσαν κόσμο για να χτυπήσουν τους
εσωτερικούς εχθρούς και πληρώνονταν από τα
χρήματα του δανείου.
Ο Γκούρας, για παράδειγμα, φέρεται να είχε σώμα
150 ενόπλων, αλλά είχε ψεύτικους καταλόγους
για 500 και εισέπραττε για τη μισθοδοσία και τα
τροφεία τους - όπως και οι αντίπαλοί του.
Όταν ο Καποδίστριας ανέλαβε κυβερνήτης,
έδωσε εντολή στον πρόεδρο της επιτροπής
οικονομικών Ανδρέα Κοντόσταυλο να κάνει
απογραφή της κρατικής περιουσίας.
Το κείμενό του ήταν συντομότατο: «κύριε
Κυβερνήτα, εις το ταμείον του κράτους υπάρχει
έν μόνο νόμισμα κι αυτό κίβδηλον»...
ΦΟΙΒΗ

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
1 9 22 - 2011
Την Τρίτη 17-1-2012, πέθανε πλήρης ημερών, στην
Ξεχασμένη Βεροίας, ο Νικόλαος ΚΟΝΔΥΛΗΣ.
Ο Νίκος γεννήθηκε το 1922, στο χωριό Μάγειρα
Ηλείας κοντά στην Αρχαία ΟΛΥΜΠΙΑ. Ήταν το δεύτερο
απ’ τα 14 παιδιά του Ιωάννη και της Αφροδίτης
ΚΟΝΔΥΛΗ. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο στο χωριό
του και το Γυμνάσιο στον Πύργο Ηλείας. Μετά την
απελευθέρωση απ’ τους Γερμανούς υπηρέτησε στο
στρατό και στη συνέχεια κατά τον εμφύλιο σαν έφεδρος
Αξ/κός στο Στρατό. Τραυματίσθηκε βαριά στο δεξί του
χέρι σε μάχη στη Μουργκάνα - Θεσπρωτίας. Για το λόγο
αυτό συνταξιοδοτήθηκε «εν τιμητική αποστρατεία».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗΣ
1930 - 2012
Στις 9 Φεβρουαρίου 2012 χτύπησε πένθιμα η καμπάνα
του Αγίου Χαραλάμπους.
Το δυσάρεστο γεγονός μαθεύτηκε γρήγορα σε όλο το
χωριό και σε όλους τους Βρυσοχωρίτες της διασποράς:
«Πέθανε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ο ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗΣ του Πασχάλη και της Σταματίας Μπίρη».
Ο αγαπητός ΓΙΑΝΝΗΣ (Γιάγκος), τρίτο παιδί της
οικογένειας γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι στις 30-7-1930.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝ. ΝΟΥΤΣΟΣ
1949 - 2011
...κι όμως έφυγε...
Ο Νικάκης δεν θα μας ξανάρθει από το Γιδά
με το Μερσεντές του, μεταφέροντας από την εκεί
Βρυσοχωρίτικη παροικία, στους εδώ συγγενείς και
φίλους χίλια δυο καλούδια και προμήθειες, συνεχίζοντας
την παράδοση του αείμνηστου πατέρα του, Μπάρμπα Νούτσο.

Το 1955 γνώρισε στο Ηλιοχώρι - Ζαγορίου τη Μαρίκα
Αποστόλου ΜΠΙΔΕΡΗ, παντρεύτηκαν και απόκτησαν
δύο κόρες. Την Αφροδίτη και τη Γεωργία.
Το 1968, μετά από προτροπή του κουνιάδου του
Χρήστου ΜΠΙΔΕΡΗ εγκαταστάθηκε οικογενειακώς στην
Ξεχασμένη Βεροίας. Βοηθούμενος πολλαπλά απ’ τη
σύζυγό του Μαρίκα, με πατρική φροντίδα φρόντισε οι
κόρες τους, να βγάλουν το γυμνάσιο και να τραβήξουν
το δρόμο της ζωής.
Σήμερα η Αφροδίτη παντρεμένη με τον καθηγητή
Γιώργο ΚΑΒΕΛΑΚΗ και τα δύο τους αγόρια ζουν στα
Χανιά.
Η Γεωργία με τα δύο της παιδιά ζει στο Μόναχο της
Γερμανίας και εργάζεται στο Δήμο της πόλεως.
Όντας άνθρωπος φιλαλήθης, τίμιος και μετρίων
τόνων, κέρδισε την εκτίμηση και αγάπη συγγενών,
φίλων και χωριανών.
Καμάρωσε τέσσερα εγγόνια και έζησε ήσυχα τα χρόνια
μέχρι το θάνατό του.
Η κηδεία έγινε στην Ξεχασμένη παρουσία των οικείων
του, των συγγενών, φίλων και χωριανών!
Αιωνία η μνήμη του!
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν
στους οικείους θερμά συλλυπητήρια και να είναι
ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε.

ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΝΑΜΕ

Η οικογένειά του μετακόμισε στην Αλεξάνδρεια και από
μικρός στα βάσανα και στη βιοπάλη της ζωής.
Το 1965 παντρεύτηκε την Βρυσοχωρίτισσα
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΣΧΑΛΗ του Νικολάου και της Αναστασίας
και απέκτησαν δυο παιδιά τον ΠΑΣΧΑΛΗ καθηγητή
Φυσικής Αγωγής και την ΣΤΑΜΑΤΙΑ, καθηγήτρια
Πληροφορικής. Η κηδεία του έγινε την Παρασκευή
10 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Αλεξάνδρειας παρουσία των οικείων του, συγγενών και
φίλων της Βρυσοχωρίτικης παροικίας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στη
σύζυγό του και τα παιδιά «θερμά συλληπητήρια» και να
είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 22 Ιανουαρίου 2012 πέθανε σε ηλικία 63 ετών
στη Λάρισα ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΙΟΥΡΗΣ του Αντωνίου και της
Βασιλικής Σιούρη - Κουνάβου.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν
στην σύζυγό του ΔΗΜΗΤΡΑ, την οικογένειά της και σε
όλους τους συγγενείς τα θερμά τους συλλυπητήρια και
εύχονται να μείνει αιωνία η μνήμη του.

Δεν θα ξαναχορέψει στο πανηγύρι το «Έπεσα απ’ το
δέντρο κυρά - Γιώργαινα», πάνω στον τοίχο που χωρίζει
την πάνω και κάτω πλατεία του χωριού...
Η γη τον αγκάλιασε τη μέρα της ονομαστικής του
γιορτής, στις έξι του Δεκέμβρη, μετά από τρίμηνη
περίπου οδυνηρή περίοδο, χτυπημένος από την επάρατη
νόσο. Η ζωή του ξεκίνησε από το Κάστρο των Ιωαννίνων,
όπου γεννήθηκε, γιατί εκεί είχε καταφύγει η οικογένειά
του στη δύνη του εμφυλίου πολέμου.
Στη συνέχεια η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στο Γιδά
(Αλεξάνδρεια Ημαθίας), παραθερίζοντας ανελλειπώς τα
καλοκαίρια στο χωριό. Ο Νίκος συνέχισε την παράδοση
του πατέρα του εργαζόμενος σαν αυτοκινητιστής.
Με τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκίνησε η
οικογενειακή του ζωή, που έφερε στη ζωή την μονάκριβη
κόρη του, Ντίνα, πτυχιούχο του μαθηματικού
τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρόσφατα
παντρεμένη με το Στρατιωτικό Κων/νο Τριανταφυλλίδη
από την Κατερίνη. Έφυγε στην αγκαλιά αγαπημένων
του προσώπων... Αγαπημένε μας Νίκο, όσοι πραγματικά
σε αγαπήσαμε, σου ευχόμαστε εκεί που πήγες να βρεις
αγάπη και αιώνια γαλήνη...
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στην
οικογένειά του και τους συγγενείς θερμά συλλυπητήρια
και να μείνει αιωνία η μνήμη του.
Τάσης

Δύο (2) χρόνια (24-3-2010) περάσανε από τη μέρα
που έφυγες έτσι αναπάντεχα για το αιώνιο ταξίδι σου
αγαπητέ μας ΜΑΝΤΗ. Όμως δεν σε ξεχάσαμε ούτε θα
ξεχαστείς ποτέ.
Το έργο σου που τόσο αγάπησες (Εκκλησία Εφημερίδα) συνεχίζεται παρ’ όλες τις οικονομικές
δυσκολίες. Είσαι πάντα στις καρδιές όλων μας.
Αιωνία σου η μνήμη.
Για το Μ.Ο.Σ., τη Συντακτική και Εκκλησιαστική
Επιτροπή
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Ένα απλό μνημόσυνο για τα δύο χρόνια από
το χαμό του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ.

Κοιλάδα Αώου. Το παγωμένο κάτασπρο πέπλο του χιονιά, αφήνει και περιθώρια ελπίδας και
ομορφιάς για την Άνοιξη που θα έρθει
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΙΝΙΤΣΑΣ
(Βρυσοχωρίου)
Σελίς 125
Αριθμ. Πρωτ. 569
Εγκύκλιος της Ιεράς Μητροπόλεως περί
αποστολής δύο υποψηφίων υποτρόφων δια την
Ριζάρειον Εκκλ. Σχολήν
Αιδεσιμότατοι ιερείς και τίμιοι Μουχτάριδες
και πρόκριτοι του χωριού Λεσινίτσης. Επειδή το
Διοικ. Συμβούλιον της Ριζαρείου Εκκλ. Σχολής εις
επιστολήν του από 1ης Ιουλίου 1898 υπ’ αριθμ.
2783/7453 αναγέλλει εις την Ιεράν Μητρόπολιν
ότι κατά το έτος τούτο αποφοιτούντος ενός
φοιτητού και αποβιώσαντος ετέρου, δέον ίνα
αντικατασταθώσιν ούτοι, προσκαλούμεν υμάς
δια της παρούσης, όπως σπεύσητε, και επί τη
βάσει του υπ’ αριθμ. πρ. 1345/6636 και ημερ. 19
Ιουν. 1895 εγγράφου του Διοικ. Συμβουλίου του
κοινοποιηθέντος εις τας Κοινότητας Ζαγορίου,
σπεύσατε και υποδείξατε εκ της Κοινότητάς σας
δύο υποψήφιος υποτρόφους εις την Ριζάρειον
Εκκλησιαστική Σχολήν αποστέλλοντες εις την
Ιεράν Μητρόπολιν τα σχετικά έγγραφα μέχρι
της 1ης προσεχούς μηνός Αυγ. απροφασίστως,
ότε σταλήσονται εντεύθεν εις τον προς
ορισμόν. Ταύτα εις πληροφορίαν σας και είθε
υγιαίνοντος εν Κυρίω.

Προς την Σεβαστήν Ιεράν Μητρόπολιν
Ιωάννινα
Συνεπεία της υπ’ αριθμ. 569 και από το
φθίνοντος ήδη μηνός εγκυκλίου της Ιεράς
Μητροπόλεως αφορώσης την εκλογήν δύο
υποτρόφων υποψηφίων δια την Ριζάρειον
Εκκλησιαστικήν Σχολήν η Κοινότης ημών
συνελθούσα εις γενικήν συνέλευσιν εξελέξατο
ως τοιούτους τον Λεωνίδαν Αποστόλου
Τσομίδου ηλικίας 17 ετών κράσεως υγιούς και
τελειόφοιτον του Σχολαρχείου Καρδίτσης της
Θεσσαλίας και τον Στέργιον Γεωργ. Δημητριάδην
ετών 18, οσαύτως υγιούς κράσεως και φοιτητήν
της Αης Τάξεως του Γυμνασίου της εν Κων/
πόλη Μεγάλης του Γένους Σχολής, αμφοτέρους
έχοντες τα απαιτούμενα προσόντα.
Ταύτα καθυποβάλλοντες τη Ιερά Μητροπόλη
διατελούμεν μετά του προσήκοντος σεβασμού.

Λεσινίτση 29 Ιουλ. 1898
Οι Μουχτάρ και πρόκριτοι
(έπονται οι υπογραφές)
Οι Ιερείς

Ελήφθη 26 Ιουλίου

Σ.Μ.

20 Ιουλίου 1898 Ιωάννινα

Παπακώστας Γεωργίου

Ο Αρχιερατικός Επίτροπος

(υπογρ.) Παπά Γεώργ. Νικολάου

(υπογρ.) Αρχ. Μελέτιος

Παπά Γιάννης Γεωργίου

Ο Λεωνίδας Απ. Τσιομίδης (1882 - 1918)
επιλέχτηκε από τη Μητρόπολη και φοίτησε στη
Ριζάρειο Σχολή. Εργάστηκε ως δάσκαλος στο
Βόλο ως το θάνατό του το 1918. Παντρεύτηκε τη
Βρυσοχωρίτισσα Μαρία Φουλίνα και απέκτησαν
μία κόρη, τη Χαρίκλεια. Μετά το θάνατο του
Λεωνίδα η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην
Καβάλα.
Ο Στέργιος Γεωργ. Δημητριάδης (18801941) είναι ο Στέργιος Γεωργ. Παπαγεωργίου.
Δημήτρης ήταν ο παππούς του και κατά τη
συνήθεια της εποχής το όνομα του πατέρα ή
παππού γινόταν και επίθετο. (Στο ίδιο έγγραφο
όλοι οι ιερείς υπογράφουν με τα ονόματα των
πατεράδων τους ως επίθετα).
Ο Στέργιος ήταν από τους πιο μορφωμένους
δασκάλους της γενιάς του και εντύπωση
προκαλεί το γεγονός ότι φοιτούσε στη Μεγάλη
του Γένους Σχολή.
Φοίτησε και στη Ριζάρειο Σχολή και
υπηρέτησε ως δάσκαλος για πολλά χρόνια στην
Πτολεμαϊδα.
Παντρεύτηκε τη Χάϊδω Στ. Πασχάλη και ήταν
από τους πρώτους Βρυσοχωρίτες που αγόρασε
σπίτι στα Γιάννενα.
Ένα πανέμορφο σπίτι στην οδό Σαμουήλ,
στέκι και πέρασμα όλων των Βρυσοχωριτών,
όσο ζούσε ο ίδιος και αργότερα που το σπίτι
είχε η κόρη του Μαρία με το σύζυγό της Γεώργιο
Εξαρχόπουλο.
Μαθαίνουμε ακόμη από την απαντητική
επιστολή προς τη Μητρόπολη πως εκείνη την
εποχή υπηρετούσαν και ιερουργούσαν στο
χωριό τρεις ιερείς, που υπογράφουν και την
επιστολή: ο Παπακώστας Γεωργίου, που ήταν ο
Παπακώστας Μπέκας, ο Παπα Γεωργ. Νικολάου
που ήταν ο Παπα Γιώργης Νότης και ο Παπα
Γιάννης Γεωργίου που ήταν ο Παπα Γιάννης
Τράμμας.
Ευτυχία Οικονόμου Γεωργοπούλου

Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟ ΖΑΓΟΡΙ (ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ)
Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαγορίου, βρέθηκαν τα κονδύλια από την Περιφέρεια
										
Στο Τσεπέλοβο, στους χώρους του πρώην
Δημαρχείου
Τύμφης,
θα
λειτουργήσει
ο
Καλλιτεχνικός Σταθμός που σχεδιάζει εδώ και χρόνια
για την περιοχή του Ζαγορίου η Σχολή Καλών Τεχνών.
Στο κτίριο, το οποίο έχει τα αρχιτεκτονικά στοιχεία
του τόπου μας, θα γίνουν μικρές τροποποιήσεις,
ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό για τους νέους
σκοπούς που καλείται να υπηρετήσει.
Η λειτουργία του Καλλιτεχνικού Σταθμού θα
συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη του Ζαγορίου
και μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για
την Ήπειρο. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών είχε
ζητήσει αρχικά και της είχε παραχωρηθεί οικόπεδο
στο Μονοδένδρι για την κατασκευή κτιρίου, ωστόσο
μετά τον Καλλικράτη τα δεδομένα άλλαξαν, αφού
απελευθερώθηκαν κτίρια της Αυτοδιοίκησης που
μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση
αυτή.
Πριν μερικούς μήνες η Σύγκλητος της Σχολής
Καλών Τεχνών ζήτησε να προχωρήσει στην
αξιοποίηση του πρώην δημαρχείου Τύμφης, ενός
κτιρίου 800 τετραγωνικών περίπου, που δεσπόζει
στην κεντρική πλατεία.

(Αναδημοσίευση από τα «ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΑ ΝΕΑ», αρ. φύλλου 79)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαγορίου αποφάσισε
να προχωρήσει στην παραχώρηση για 30 χρόνια
με δικαίωμα παράτασης, εκτιμώντας ότι η
συγκεκριμένη δραστηριότητα θα αναβαθμίσει τον
Δήμο, θα συμβάλλει στην ποιοτική ανάπτυξη του και
θα αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του.
Αρωγός στην προσπάθεια αυτή έρχεται η
Περιφέρεια Ηπείρου με την έγκριση του ποσού που
απαιτείται για τις βελτιώσεις στο κτίριο του πρώην
δημαρχείου. Έτσι η Επιτροπή Περιβάλλοντος
ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού,
της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών,
της
Δημοτικής
Κοινωφελούς
Επιχείρησης
Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων και του Δήμου
Ζαγορίου, για την τροποποίηση του έργου «Εργασίες
μικρών τροποποιήσεων του κτιρίου Δημαρχείου
Τύμφης».
Με την ίδρυση του Παραρτήματος
Καλλιτεχνικού Σταθμού στο Τσεπέλοβο, το Ζαγόρι
αναμένεται να βγει ωφελημένο πολλαπλά. Θα
αποτελέσει έναν ακόμα λόγο για αύξηση της
επισκεψιμότητας, αναβαθμίζεται εκπαιδευτικά και
περιβαλλοντικά, αναδεικνύεται η αρχιτεκτονική
του κληρονομιά. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν τα

οικονομικά οφέλη από τη φιλοξενία των φοιτητών,
καθώς και η αξιοποίηση του νέου δημαρχείου,
που είναι κόσμημα για το Τεπέλοβο, ωστόσο θα
παρέμενε ανεκμετάλλευτο και σύντομα θα άρχιζαν οι
φθορές, αν δεν χρησιμοποιούνταν. Την ικανοποίηση
του για την πρόοδο που σημειώνεται στο θέμα
της δημιουργίας του Παραρτήματος εξέφρασε
ο Περιφερειάρχης κ. Αλέκος Καχριμάνης, ο
οποίος για την προώθηση της σημαντικής αυτής
πρωτοβουλίας είχε αλλεπάλληλες επικοινωνίες και
συνομιλίες με τον πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών κ. Γεώργιο Χαρβαλιά και το Δήμαρχο
Ζαγορίου κ. Γαβριήλ Παπαναστασίου.
«Πρόκειται για μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη,
επιστέγασμα της συνεργασίας της Περιφέρειας
με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και το Δήμο
Ζαγορίου.
Με τη λειτουργία τού Παραρτήματος η περιοχή
Ζαγορίου θα έχει πολλαπλά οφέλη, ενώ με τη
συνεργασία που αναμένεται να υπάρξει με το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα άλλα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα θα δοθεί η δυνατότητα για εκπαιδευτικά
προγράμματα και ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων»,
τόνισε ο κ. Καχριμάνης.

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΗ

- Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ (σύζυγος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΣΧΟΥ) του Αθανασίου και της Μαριάννας (εγγονή
των αειμνήστων Θεοδώρου και Δέσποινας Εξάρχου και
Γεωργίου και Ευγενίας Μπέκα) απέκτησε την Τετάρτη 4
Ιανουαρίου 2012 ένα όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι,
πρώτο βλαστό της οικογένειας.

Η Σταματία Φασίτσα του Σοφοκλή και της Αγλαΐας
(εγγονή από μητέρα του αειμνήστου Αθανασίου και
Σταματίας Νούτσου) μικροβιολόγος, έδωσε την Κυριακή
18 Σεπτεμβρίου 2011 στο Hackensack, NJ U.S.A. αμοιβαία
υπόσχεση γάμου, με τον εκλεκτό της καρδιάς της Αριστείδη
Ντελή του Γεωργίου και της Σταυρούλας, αναισθησιολόγο
από το Hartford, CT U.S.A.

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012
το ζεύγος Στέργιου Καραγιαννάκη
και Δέσποινας Εξάρχου, κόρη του
Αθανάσιου Θ. Εξάρχου και της
Μαριάνας βάπτισαν στο Ιερό Μετόχιο
της Αγίας Σκέπης, της Ιεράς Μονής
Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους (που
έχει έδρα στην Νέα Πέραμο Αττικής),
το όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι
τους, δεύτερο βλαστό της οικογένειας.
Η νονά Φασίδου Ευγενία χάρισε στη
νεοφώτιστη το όνομα της γιαγιάς
Ευαγγελίας Καραγιαννάκη.

- Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΑΣΙΤΣΑ (σύζυγος Κωνσταντίνου
Μαυριανού) του Σοφοκλή και της Αγλαϊας (εγγονή
των αειμνήστων Αθανασίου και Σταματίας Νούτσου)
απέκτησε την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου στην Αμερική ένα
όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι, πρώτο βλαστό της
οικογένειας.

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ του Γεωργίου και της
Κωνσταντίνας (εγγονός των αειμνήστων Ευαγγέλου και
Χάϊδως Σιαμπίρη, έδωσε την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου
2012 στην Αθήνα, αμοιβαία υπόσχεση γάμου με την εκλεκτή
της καρδιάς του ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΙΑΡΑ του Γεωργίου και της
Σταματίας, υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας από τη Λάρισα.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους
γονείς και παππούδες να τους ζήσουν τα νεογέννητα
βλαστάρια των οικογενειών τους.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τα
ταιριαστά ζευγάρια και τους εύχονται καλά στέφανα.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
εύχονται στη νεοφώτιστη, στους γονείς
και παππούδες, υγεία και ευτυχία.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ
Οι φωτογραφίες είναι από το ΛΕΎΚΩΜΑ «ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ»,
Βρυσοχώρι (Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου, Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ)

1946 Βρυσοχώρι. Βάπτιση στον Άγιο Δημήτριο της Άρτεμης
Αντων. Νούτσου.

1948 Ιωάννινα. Βάπτιση στον Άγιο Νικόλαο Αγοράς του
Χρήστου Μιχ. Πασχάλη.

Νονός ο Μιχάλης Χρ. Πασχάλης

Νονός ο Νικόλαος Τσιομίδης

Κέρδος 10 δισ. ευρώ, αν οι καταναλωτές αγόραζαν ελληνικά
προϊόντα αξίας 1.000 ευρώ, όλο το 2012
(Αναδημοσίευση από τα «ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΑ ΝΕΑ» αρ. φύλλου 79)
«Κίνημα Πολιτών-Καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε». Η πρωτοβουλία ξεκίνησε πριν από
ενάμιση χρόνο από εκατό προσωπικότητες της
επιχειρηματικής, συνδικαλιστικής και ακαδημαϊκής
κοινότητας, δίνει χειροπιαστή διέξοδο στο πρόβλημα
της ελληνικής οικονομίας.
Εάν εξαιρέσουμε τους ανέργους και τους
χαμηλοσυνταξιούχους, υπολογίζεται ότι, αν κάθε
Έλληνας καταφέρει να αγοράσει το 2012 ελληνικά
προϊόντα αξίας 1.000 ευρώ στη θέση ξένων
προϊόντων, τότε θα προστεθούν στην προβληματική
ελληνική οικονομία 10 δισ. ευρώ! Όταν καταναλώνουμε
προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται στον τόπο
μας, ενισχύουμε την ελληνική οικονομία, μειώνουμε τα
ελλείμματα και την ανεργία, στηρίζουμε την εγχώρια
παραγωγή δημιoυργoύμε θέσεις εργασίας.
Πιστεύοντας ότι στην κρισιμότατη καμπή που

βιώνει η χώρα είναι απαραίτητο να εντατικοποιηθεί ο
αγώνας για την προτίμηση των ελληνικών προϊόντων,
το διοικητικό συμβούλιο του Κινήματος οργάνωσε
συνάντηση- συνέντευξη Τύπου ώστε να διαδοθεί ότι
«η προτίμηση των ελληνικών προϊόντων αποτελεί
σήμερα εθνικό καθήκον». Στη συνάντηση, παρόντες
και ενεργοί υποστηρικτές της ιδέας, οι πρόεδροι των
μεγαλύτερων επαγγελματικών και συνδικαλιστών
φορέων και οργανώσεων της χώρας, του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου
Ελλάδας,
του
Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου Ελλάδας, της ΓΣΕΒΕΕ, της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας, της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Εμπόρων και εκπρόσωποι του ΕΒΕΑ της ΓΣΕΕ και της
ΑΔΕΔΥ.
Πώς αναγνωρίζεται ένα ελληνικό προϊόν;
Σημαντική είδηση που γνωστοποιήθηκε στη
συνάντηση, είναι η υποβολή από τον γενικό
γραμματέα Εμπορίου, Στ. Κομνηνό νομοσχεδίου για

τις προϋποθέσεις και τους όρους με τους οποίους θα
γίνεται η ειδική σήμανση των ελληνικών προϊόντων,
ώστε οι Έλληνες καταναλωτές να γνωρίζουν την
προέλευση των προϊόντων που επιλέγουν να
αγοράσουν.
Πώς μπορεί να αναγνωριστεί ένα προϊόν που
είναι ελληνικό; Όπως εξήγησε ο κ. Σκουλάς, πρώην
υπουργός Τουρισμού, το μόνο, μέχρι στιγμής, μέσο
αναγνώρισης που διαθέτουμε είναι οι κωδικοί 520 και,
521. Όποιο προϊόν φέρει έναν από τους δυο κωδικούς,
είναι κατά 90% ελληνικό. Εάν δεν φέρει . κάποιον από
τους δυο κωδικούς, το προϊόν δεν έχει καμία σχέση με
την Ελλάδα.
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ΔΙΑΦ Ο Ρ Α Θ ΕΜ Α Τ A
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΙΚΑ
Συνέχεια από τη 2η σελίδα
Έζησε στο Βρυσοχώρι τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. Κατά διαστήματα όμως ταξίδευε και στην Καβάλα και εργάζονταν σε διάφορες δουλειές.
Παντρεύτηκε στο Βρυσοχώρι και απόκτησε
μία κόρη η οποία παντρεύτηκε στον Αμπελώνα
της Λάρισας και δεν είναι γνωστό το όνομά της
κι έναν γιο το ΓΙΑΝΝΗ. Ο Γιάννης (1888-1953)
ήταν δάσκαλος και υπηρέτησε σε σχολεία του
Ν. Κοζάνης.
Σε πρώτο γάμο παντρεύτηκε τη Χρύσω Αντ.
Εξάρχου και απόκτησαν μία κόρη την Αφροδίτη
(1924-2005). Η Αφροδίτη παντρεύτηκε το Χαράλαμπο Μπακιρτζόγλου και απόκτησε τρία παιδιά το Σπύρο, το Γιάννη και τη Μερσίνα.
Σε δεύτερο γάμο ο Γιάννης Μπίκας παντρεύτηκε τη Χάϊδω, κόρη του Παπά Νικόλα Κασσαβέτη. Με τη Χάϊδω απόκτησαν δύο κόρες τη Στέλλα και τη Μαρία.
Η Στέλλα παντρεύτηκε τον αείμνηστο Βρυσοχωρίτη Κώστα Μ. Παντίση. Σήμερα η Στέλλα, τελευταία απόγονος αυτής της μεγάλης οικογένειας, ζει στην Αθήνα με την κόρη της Χαρούλα και
την οικογένεια της Χαρούλας.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της
ΧΡΥΣΑΣ (εγγονός του Ζήση και της Βαρβάρας
Μπλήντα) κατετάγη στις 7 Φεβρουαρίου 2012
στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού στη
Θήβα για να υπηρετήσει την στρατιωτική του
θητεία.
Μετά τον προβλεπόμενο στρατιωτικό όρκο
μετετέθη και υπηρετεί σε μονάδα Καβύλης
Έβρου.
Ο αγαπητός ΓΙΑΝΝΗΣ είναι χρόνια μέλος του
χορευτικού ομίλου.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή και όλα τα
παιδιά του χορευτικού εύχονται στο στρατευμένο
καλή θητεία.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΟΠΛΙΤΗ
Ο Στρατιώτης Μηχανικού ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ
του Γεωργίου και της Δήμητρας Βακάρου Σλατίντζη (εγγονός του αειμνήστου Κωνσταντίνου
και της Άννας) το Σάββατο 3 Μαρτίου 2012
μετατέθηκε από μονάδα Μηχανικού του Έβρου
στο 708 τάγμα Μηχανικού στα Γιάννενα για το
υπόλοιπο της στρατιωτικής του θητείας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή
καλοσωρίζουν τον αγαπητό ΧΡΗΣΤΟ και του
εύχονται καλή παραμονή και γρήγορα καλός
πολίτης.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ο
συγχωριανός
μας
Αντιπύραρχος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ του αειμνήστου
Γεωργίου και της Ευανθίας την Τετάρτη 1
Φεβρουαρίου 2012 μετατέθηκε από Διοικητής
του 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού Ιωαννίνων,
και τοποθετήθηκε Διοικητής στη Διεύθυνση
Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών
του
Νομού
Πρέβεζας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στον αγαπητό ΑΠΟΣΤΟΛΟ καλή επιτυχία στα
νέα του καθήκοντα.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Στο υπ’ αριθ. 77 φύλλο της εφημερίδας μας ο
δαίμων του τυπογραφείου έκανε το θαύμα:
- Στη σελίδα 7 «ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ» στην Αθήνα
πρόβλεψη 3 βαθμοί κελσίου, σωστό 35.
- Στη σελίδα 15 ΤΥΠΟΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ, σωστό
ΤΥΠΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ.
- Στη σελίδα 16 η Δ/νση του προέδρου αντί
Πάρου 1, σωστό Πάφου 1.

Η Μαρία (1936-1999) παντρεύτηκε τον Ιωάννη Αντωνιάδη και ήταν η μητέρα της Ρόδης και
του Λευτέρη.

Βρυσοχώρι Χειμώνας 2011 - 2012.
Η Τσιέλα και η Τσουκαρόσια στο βάθος χιονισμένες.

Παγοκρύ-

Με θέα την Τσέλα και Τσουκαρόσια
Σε φωτογραφία του αείμνηστου Δ.
Στατηρά διακρίνεται στην άκρη αριστερά
η γωνία του διώροφου πέτρινου, του
καλοκτισμένου σπιτιού της οικογένειας
Γιάννη Αναστασίου Μπίκα

σταλλα άλλων
εποχών σαν
σπαθιά που
‘χαν χαράξει
τα παιδικά
μας χρόνια
και τα όνειρά
μας

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤA
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Περήφανοι οι Έλληνες
στον κόσμο βασιλεύουν
Μεγαλεξάνδρου απόγονοι
τον κόσμο κυριεύουν.

Καβάλα Φεβρουαρίου 2012

Είμαστε γνήσιοι Έλληνες
Είμαστε όλοι Έλληνες

λένε και καμαρώνουν

είναι, το σύνθημά τους

και με χαρά χορεύοντας

και την Ελλάδα έχουνε

συρτάκι ξεσπαθώνουν.

όλοι τους στην καρδιά τους.
Τιμή, δόξα παγκόσμια
Ευρώπη και Αμερική

στο γένος των Ελλήνων

μα και στην Αυστραλία

περήφανοι συνεχιστές

είμαστε όλοι Έλληνες

λαμπρού έργου εκείνων.

Η

εταιρεία

συμβούλων

Impel

(www.impel.gr)

ιδιοκτησίας

των

Γιώργου και Λάμπρου Γεωργόπουλου, που δραστηριοποιείται εδώ και
7 έτη με αντικείμενο την υλοποίηση έργων στους τομείς της διοίκησης
(management), της διαφήμισης (marketing) και του διαδικτύου (web)
εγκαταστάθηκε σε νέα γραφεία που βρίσκονται:
- στα Ιωάννινα, Μιχαήλ Αγγέλου 7 (κέντρο)
- στην Αθήνα, Τσακάλωφ 7 (Κολωνάκι)
e-mail: ggeo@impel.gr

λένε με παρρησία.
Παγκόσμιο το κίνημα
δόξα και περηφάνια
και η χαρά του Έλληνα
φτάνει ως τα ουράνια.

Χρήστος Ρέμμος
Επίτιμος Πρόεδρος
Πανηπειρωτικής Ένωσης Ν.
Καβάλας

ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 1953
Από το αρχείο του αείμνηστου δασκάλου του Δημοτικού Σχολείου, Γιώργη Στ. Οικονόμου

1. Ευγενία Εξάρχου (Η Νηπιαγωγός), 2. Απόστολος Ιωαν. Σιαμπίρης, 3. Θωμάς Ευαγ. Σιαμπίρης, 4. Ντίνος Ιωαν. Ρέμος, 5. Κώστας
Ευαγ. Κυράτσης, 6. Στέργιος Απ. Βακάρος, 7. Αθηνά Θ. Εξάρχου, 8. Άλκης Μ. Πασχάλης, 9. Ελισσάβετ Β. Τσιάμη,
10. Χρυσούλα Ιωαν. Σιαμπίρη, 11. Δέσποινα Χρ. Βασδέκη, 12. Δημήτριος Αθ. Κουνάβος, 13. Δέσποινα Ιωάν. Ρέμου, 14. Δημήτριος Ν.
Δημητράκης, 15. Αναστάσιος Ν. Δημητράκης, 16. Χαρίκλεια Γ. Νότη, 17. Ζήσης Στ. Μπλήντας, 18. Αναστασία Νικ. Τράμμα,
19. Στέφανος Χρ. Πασχάλης, 20. Μαρία Αθ. Κουνάβου, 21. Νίκος Μ. Πασχάλης, 22. Σταματία Ιωάν. Σιαμπίρη, 23. Χρυσαυγή Γ. Νότη,
24. Άννα Χρ. Πασχάλη, 25. Χρυσούλα Ν. Πασχάλη, 26. Ευτυχία Γ. Οικονόμου, 27. Γεώργιος Στ. Οικονόμου (Ο Δάσκαλος),
28. Σταματία Γ. Οικονόμου, 29. Αθανασία Θ. Εξάρχου, 30. Νίκη Θ. Εξάρχου, 31. Ελευθερία Γ. Πουποβίνη, 32. Σταματία Ν. Δημητράκη

σελ.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
- Η κα ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ και τα παιδιά
της ΠΑΣΧΑΛΗΣ και ΣΤΑΜΑΤΙΑ, Αλεξάνδρεια
Ημαθίας, προσέφεραν εκατό (100,00) ευρώ,
στη μνήμη του συζύγου και πατέρα αντίστοιχα,
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ.
-

Η κα ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΥΝΑΒΟΥ - ΜΕΤΤΕΝ,
Θεσσαλονίκη, προσέφερε εβδομήντα (70,00)
ευρώ, στη μνήμη των γονέων, συζύγου, αδελφού.

- Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ του Ηλία και της
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, Ιωάννινα, προσέφερε πενήντα
(50,00) ευρώ, στη μνήμη του ευεργέτη ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι αναγνώστες, για διάφορους λόγους
δε λαμβάνουν την εφημερίδα ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα των υπευθύνων του Συλλόγου για την αποστολή των φύλλων.
Ο Μ.Ο.Σ. έχοντας ΠΛΗΡΗ συναίσθηση των
υποχρεώσεών του, ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να στέλνει την
εφημερίδα μας σ’ όλους τους Βρυσοχωρίτες
και φίλους χωρίς περικοπές ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ
στην ένθερμη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ συμπαράστασή
σας!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Την επιμέλεια της τελευταίας σελίδας της
εφημερίδας, που αφορά τις προσφορές, δωρεές και συνδρομές για εκκλησίες του χωριού και
του Σύλλόγου, επιμελούνται 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.

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.

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

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ:
- Η κ. ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Βέροια, προσέφερε
εκατό (100,00) ευρώ, στη μνήμη των γονέων της
ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΣΤΕΡΓΙΑΝΗΣ.
-

Η κα ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Βέροια,
προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ, στη μνήμη της
μητέρας της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ.

ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ
-

Ο κ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΟΤΗΣ, Βρυσοχώρι,
προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ, στη μνήμη της
νύφης του ΕΙΡΗΝΗΣ ΝΟΤΗ.

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΒΑΚΑΡΟΣ, Ιωάννινα, προσέφερε
πενήντα (50,00) ευρώ, στη μνήμη του πατέρα του
και παπούδων του.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
- Ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ του Αναστασίου
και της Αντωνίας προσέφερε μία εικόνα στον
ανακαινισμένο Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στη μνήμη
του παππού του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΟΥΤΣΟΥ.
- Η κα ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ προσέφερε στον
ανακαινισμένο Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου μία εικόνα
στη μνήμη των γονέων της ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και
ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ.

Μπαξεβάνης Χρυσάφης

100,00 €

Σίγγα Αικατερίνη

71,00 €

Ζαμπάκος Μιχάλης

50,00 €

Καγιάς Ευάγγελος

50,00 €

Παπαγεωργίου Βασίλειος

50,00 €

Τσιομίδου Ευγενία

50,00 €

Βασδέκη Ευανθία

30,00 €

Κουνάβου - Μέττεν Άρτεμις

30,00 €

Πασχαλίδης Χριστόδουλος

30,00 €

Πολύζος Δημήτριος

25,00 €

Πολύζος Κων/νος

25,00 €

ΑΝΩΝΥΜΗ (Γιάννενα)

20,00 €

Βακάρος Γεώργιος του Κων/νου

20,00 €

Γρέντζιος Πούλιος

20,00 €

Δημητράκης Παναγιώτης

20,00 €

Ευθυμίου Χρυσούλα

20,00 €

Ζήκας Δημήτριος

20,00 €

Καρβούνη Γεωργία

20,00 €

Μπέκα - Πλατή Αφροδίτη

20,00 €

Μπιζάκης Μιχαήλ του Γεωργίου

20,00 €

Παπακώστα Ελευθερία

20,00 €

Παπακώστας Θεοφάνης

20,00 €

Σιαμπίρης Απόστολος

20,00 €

Σπύρου Σοφία

20,00 €

Χαντόλιος Κων/νος του Νικολάου

20,00 €

Χρηστογιάννης Δημήτριος

20,00 €

ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Ηράκλειο)

10,00 €

Ζαμπάκας Δημήτριος

10,00 €

Σισμανίδου - Μπλήντα Αναστασία

10,00 €

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 25-03-2012

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Βασδέκης Απόστολος του Γεωργίου
Μπέκα - Πλατή Αφροδίτη

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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα
την άποψη της Εφημερίδας.

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

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

30,00 €
10,00 €

Μπέκα - Πλατή Αφροδίτη
Σισμανίδου - Μπλήντα Αναστασία

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
-

Η οικ. Αστερίου και Σταματίας Τσουμάνη
(Γιάννινα) προσέφερε 50,00 ευρώ στη μνήμη
της αγαπημένης τους θείας Δέσποινας Αντ.
Νούτσου.
- Η οικ. Ιωάννη και Αθηνάς Πασχάλη (Αλεξάνδρεια)
προσέφερε 50,00 ευρώ στη μνήμη της
αγαπημένης τους θείας Δέσποινας Αντ.
Νούτσου.
- Η οικ. Στέλλας και Λάμπρου Τάτση (Γιάννινα)
προσέφερε 50,00 ευρώ στη μνήμη της
αγαπημένης τους θείας Δέσποινας Αντ.
Νούτσου.

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

20,00 €
5,00 €

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 €

