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20 χρόνια Εφημερίδας
Γεννήθηκες και κυκλοφόρησες τέλη Γενάρη του
1993. Όμως ήσουνα στα όνειρα του Συλλόγου μας,
από παλιά, από την ίδρυσή του, όπως φαίνεται από τα
καταστατικά του (Άρθρο 2, 14ος Σκοπός), μια οπτασία
ψηλή ωσάν την Τσουκαρόσια.
Πολλές οι δυσκολίες του εγχειρήματος της τολμηρής
ενέργειας του ΜΟΣ για την Έκδοσή σου. Όμως η
ανάγκη, η αδήριτη ανάγκη για ένα βήμα προς τα
εμπρός, προς τα έξω, ώθησαν το τότε Δ.Σ. του με τους
Δραστήριο Ευθύμιο Πουποβίνη Πρόεδρο, Αθανάσιο
Μπούγια Αντιπρόεδρο, Απόστολο Γ. Βασδέκη Ταμία,
Κων/νο Ε. Σιαμπίρη Γραμματέα, Δημήτριο Μπίρη,
Σταματία Τσουμάνη και Αναστάσιο Γ. Τσιομίδη, μέλη
(να πάρουν την ιστορική απόφαση) να βγουν μπροστά,
αντάμα με την Α΄ Συντακτική Επιτροπή: Αδαμάντιο
Κουνάβο, Αδαμάντιο Τσιομίδη, Δημήτριο Κουνάβο,
Σταύρο Γκαράνη, Στέργιο Πασχάλη, Αναστάσιο
Ρέμο, Ευτυχία Οικονόμου, Κων/νο Χαντόλιο, Λάζαρο
Ζαχαράκη και Ευθύμιο Πουποβίνη.
Είχανε τόση ορμή, που το ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
ΣΟΥ προοιωνίζονταν όντως μακρόχρονο!

Φιλοδόξησες να γίνεις ο συνδετικός κρίκος των
απανταχού Βρυσοχωριτών, η ζωντανή φωνή για τα
καυτά, σοβαρά και επίκαιρα προβλήματα του τόπου,
διετράνωνε στο κάλεσμά του ο Αδαμάντιος Τσιομίδης
που έφερε το ΚΥΡΙΟ βάρος της ομολογουμένως
δύσκολης έκδοσής σου!
Ξεκίνησες
με
«αισιόδοξη
προσδοκία
και
οραματισμούς για την πορεία και την εξέλιξη», ήτανε
τα λόγια του ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ άρθρου γραμμένο από
τον Αδαμάντιο Κουνάβο! Έκανες ευρύτερα γνωστές
χαρές, τους γάμους, τις γεννήσεις, τα βαφτίσια, τόσων
γενεών, με ευχές και φωτογραφίες, που θα μένουνε
σαν πινακοθήκη!
Ανέδειξες
τα
οικογενειακά
δέντρα
των
Βρυσοχωριτών, γνώρισαν οι νεότεροι τις ρίζες τους και
τα απόθεσες στην περίβλεπτη κόχη της μνήμης.
Σαν πένθιμη καμπάνα, χρέος δυσβάσταχτο, έφερνες
το μήνυμα της απώλειας, με αφιερώματα εξόδια,
μεγάλων και μικρών εκλιπόντων της κοινωνίας μας.
Ερεύνησες με ζωντανές μαρτυρίες την ιστορία του
χωριού, συνταρακτικών εποχών, παρακαταθήκη για τις

επόμενες γενιές!
Κατέγραψες
μέσα
από
την
παράδοση,
φυλλομετρώντας τις πολιτιστικές δραστηριότητες, τα
ήθη και τα έθιμα, περιβολάκια οι μνήμες που ανέδειξες,
όλο το χρόνο, όλες τις μέρες ασχολιών και γιορτών!
Πρόβαλλες την απλόχερη ομορφιά που σπατάλησε η
απεραντοσύνη του πράσινου πέπλου του δάσους στη
λυγερή κορμοστασιά της Τσουκαρόσιας, της αγέρωχης
Γκαμήλας, και της επιβλητικής ιερότητας της Αγίας
Τριάδας αβασταγή της φύσης!
Άκουσες τα προβλήματα με αντικειμενικότητα –η
φοβικότητα για ολισθήματα πολιτικά (κομματικά)
δεν έσπειρε στείρες αντιπαραθέσεις! Η επιβίωση
και η συνέχειά σου μαρτυρά ότι η ανταπόκριση και η
οικονομική υποστήριξη Βρυσοχωριτών και φίλων ήταν
και είναι πέρα από κάθε προσδοκία!
Κάτω από τέτοιο βάρος νιώθουμε την Ανάγκη να
υποσχεθούμε μόνο, ότι ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ!
Για τη Συντακτική Επιτροπή
Λάμπρος Τάτσης

Φωτό της 1ης σελ. του 1ου φύλλου μας

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΟΥΝΑΒΟΣ
Από τις πολλές αμέτρητες αναμνήσεις από το χωριό μου το Βρυσοχώρι, δεν μπορώ να παραλείψω κάτι
πολύ σημαντικό. Ένα όνειρο τόσο όμορφο, μια πραγματικότητα που έζησα κι ακόμη τη ζω, αν και πέρασαν
τόσα χρόνια.
Θα προσπαθήσω να περιγράψω ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι που ακόμη με ταξιδεύει, δεν τελειώνει, ούτε πρόκειται!
Ξέρω θα παραλείψω πολλά αλλά είναι ευκαιρία κάποιος να συμπληρώσει, κάποιος να θυμηθεί κάτι παραπάνω, να δημοσιευθεί κι έτσι να συμπληρωθεί μία ολοκληρωμένη ιστορία.
Πολλοί θα νοσταλγήσουν, θα χαρούν, θα θυμηθούν,
ίσως δακρύσουν. Οι νεότεροι θα μάθουν κάτι παραπάνω.
Το ταξίδι αυτό θέλω να το αφιερώσω στην μνήμη
του πατέρα μου Κώστα Κουνάβο (Λαμπράς) που με
τόσο ζήλο και αγάπη έγραφε στην εφημερίδα του χωριού μας.
Ο συγχωρεμένος ο πατέρας ήταν δάσκαλος. Με το
που έκλεινε η πόρτα του σχολείου για καλοκαιρινές διακοπές, η επόμενη υποχρέωσή του αμέσως ήταν οι ετοιμασίες για το Βρυσοχώρι. Σας πληροφορώ δεν ήταν λίγες, ήταν πάρα πολλές για τους ευνόητους λόγους.
Η αδερφή μου κι εγώ μικρά παιδιά δημοτικού.
Η Μάνα Θεός σχωρέστην επί ποδός. Έπρεπε να
ετοιμαστούν όλα. Και η τελευταία λεπτομέρεια. Περι-

Συνέχεια στη σελ. 14

Χρόνια Πολλά

Η Τσαρτσόβα και οι κρυμμένες
Ελληνικές Σημαίες...
Τι διηγείται αυτόπτης μάρτυρας
των γεγονότων του ‘40
Γράφει ο ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Αντί οποιουδήποτε άλλου γραπτού κειμένου για τη
μεγάλη μας Εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940,
προτιμώ σαν επίκαιρο θέμα του πολέμου που η Ιταλία
επετέθη κατά της Ελλάδας, στη μνήμη των πεσόντων,
εκείνων που θυσίασαν για την Πατρίδα μας, την Ελλάδα
μας, ό,τι πολυτιμότερο είχαν, τη ζωή τους, να παρουσιάσω ή πιο σωστά, να αντιγράψω από το εξαίρετο βιβλίο
του αειμνήστου Γιώργη Σ. Οικονόμου, αυτόπτη και αυτήκοου, καταγόμενου από το Βρυσοχώρι Ζαγορίου, με τον
τίτλο «ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ‘40», ένα απόσπασμα που επιγράφεται «ΤΣΑΡΤΣΟΒΑ».
Ένα βιβλίο που θα πρέπει όλοι οι Ηπειρώτες και όχι
μόνο, να το διαβάσουν, γιατί οπωσδήποτε κάποιον δικό
τους θα βρουν που αγωνίστηκε ή και θυσιάστηκε για την
πατρίδα μας για να το έχουν στο εικόνισμα του σπιτιού
τους, δίπλα στην καντήλα.
«Τσάρτσοβα»

Καλή Χρονιά

Δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνία, που με το Απόσπασμα Αώου και μαζί του το Τάγμα Κονίτσης, μπήκαμε
στην Αλβανία περνώντας από την «Μέρτζανη» στο ποτάμι του Σαρανταπόρου, όπου το Μηχανικό είχε στήσει μια
πρόχειρη γέφυρα για πεζούς κατ’ αρχήν. Έχω όμως ζωηρότατο στη μνήμη τούτο το περιστατικό, σαν φτάσαμε
στο πρώτο χωριό, την Τσαρτσόβα.
Ο Ανθυπίατρος Κώστας Λ. Λαμπρίδης, αργότερα Δι-
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ
Ο Γενάρχης της Οικογένειας ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ, όπως φαίνεται στο Μητρώο της Κοινότητας, είχε
δύο γιους: το ΓΕΩΡΓΙΟ που γεννήθηκε το 1866 και στον
εκλογικό κατάλογο του 1920 φαίνεται πως ήταν εργάτης
στην Αθήνα και τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ που γεννήθηκε το 1874.
Ακόμη στον εκλογικό κατάλογο υπάρχει και το όνομα
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ του Αναστασίου, που
ήταν 48 ετών το 1920 και ζούσε στη Θεσσαλονίκη.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ παντρεύτηκε τη
Βρυσοχωρίτισσα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΣΙΨΙΟΥ και εγκαταστάθηκαν στο Αιγίνιο Πιερίας ίσως και πριν το 1900, χωρίς ποτέ να ξεχάσουν τη γενέθλια γη τους. Το 1929 θέλοντας να ευεργετήσουν το χωριό τους, δώρισαν στην αδελφότητα Βρυσοχωρίου «Η Ελπίς» όλα τα κτήματά τους.
Αντιγράφω από τον κώδικα της Κοινότητας σελ. 303,
304 και 305 τα σχετικά πρακτικά και το πληρεξούσιο της
οικογένειας και ας είναι η αναφορά αυτή ένα μνημόσυνο
σ’ αυτούς τους γενναιόδωρους ανθρώπους.
Πράξις 14 σελ. 303
Συνεδρίασις 30ης Αυγούστου 1929
Πρόεδρος: Ν. Ιωαννίδης
Παρόντα μέλη: Δημ. Κουνάβος, Νικ. Σιανίδης
Αντ. Σταματιάδης, Γεωργ. Μπλήντας, Δημ. Χαδόλιος,
Δημ. Δημητράκης.
Καταρτισθείσης νομίμου απαρτίας δια της παρούσης
των ως άνω μελών ο κ. πρόεδρος εκήρυξε την έναρξιν
της συνεδριάσεως και εισηγήθη το θέμα «περί παραχωρήσεως όλης της ακινήτου περιουσίας του συμπατριώτου ημών Αποστόλου Στεργίου Γεωργούλη και Βασιλικής Απ. Γεωργούλη το γένος Δημ. Σίψιου προς την αδελφότητα και ανακηρύξεως αυτών ως Μεγ. Ευεργετών της
αδελφότητας» εκθέσας τα εξής.
Ο επί πολλά έτη απουσιάζων εκ της πατρίδος Απόστολος Στ. Γεωργούλης μετά της συζύγου του Βασιλικής και ήδη διαμένων εν Αιγινίω (Λιμπάνοβον) Βερροίας
δι’ επιστολής των προς τον κ. Πρόεδρον της Βιοτεχνικής
Αδελφότητος «η Ελπίς» παραχωρών άπασαν την ενταύθα ακίνητον περιουσίαν των με το αποκλειστικό δικαίωμα ίνα η αδελφότης ως γενικός και ανέκλητος πληρξούσιος πωλήση αυτήν προς το συμφέρον και δια λογαριασμό
της υπό ένα μόνον όρον να ανακηρυχθώσιν ευεργέται της
αδελφότητος και να μνημονεύονται τα ονόματα των αποθανόντων οικείων και συγγενών των επιδείξας και ονομαστικόν κατάλογον της ακινήτου περιουσίας των σταλείσα
υπό των ιδίων.
Προέτεινε δε όπως η αδελφότης αποδεχθή την γενομένην παραχώρησιν και τον όρον και να σταλή ευχαριστήριος επιστολή μέχρις ότου αποσταλώσι διπλώματα.
Το Συμβούλιον ακούσαν τον κ. πρόεδρο συνδιασκεφθέν ήκουσε μετ’ ευχαριστήσεως το άγγελμα, απεδέχθη

Στο 78 φύλλο της εφημερίδας μας
και στις «Οικογένειες του χωριού μας»
γράφτηκε το γενεαλογικό δέντρο της
οικογένειας ΜΠΙΚΑ.
Για τον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΠΙΚΑ του
Νικολάου, που το όνομά του είναι
γραμμένο τόσο στο μητρώο, όσο και
στον εκλογικό κατάλογο του 1920,
κανείς δεν ήξερε να μου πει, πού
έζησε, πώς έζησε και αν είχε ή όχι
απογόνους.
Το καλοκαίρι του 2012 επισκέφτηκε
το Βρυσοχώρι ο κ. Νίκος Ζιούπας,
κάτοικος Πλατύ Ημαθίας, του οποίου
η γιαγιά από τον πατέρα του ήταν
από την οικογένεια Μπίκα.
Με πληροφόρησε λοιπόν ότι ο
Αναστάσιος έχει απογόνους, οι
οποίοι είναι συγγενείς του και είναι
εγκατεστημένοι στο ΔΟΞΑΤΟ της
Δράμας.
Επικοινώνησα με τον κ. Αναστάσιο
Γιαν. Μπίκα και την αδερφή του κ.
Χρυσούλα Μπίκα - Μισορεβύθη,
εγγόνια
του
Βρυσοχωρίτη
Αναστασίου Νικ. Μπίκα και μου
έδωσαν τις πληροφορίες, ώστε να
συμπληρωθεί όλο το γενεαλογικό
δέντρο της οικογένειας ΜΠΙΚΑ.

Θανάσης

ομοφώνως την γενομένην παραχώρησιν και αποφάσισε
την δια πλειοδοτικής δημοπρασίας εκποίησιν των κτημάτων και την οριστικήν κατακύρωσιν αυτών μέχρι τρίτης Σεπτεμβρίου ε.ε. ανέθεσε δε εις τον κ. πρόεδρον την έκδοσιν των πωλητηρίων εις τους τελευταίους πλειοδότας επ’
ονομάτων των.
Εφ’ ώ συνετάγη η παρούσα και υπογράφεται.
Πράξις 15 σελ. 304
Συνεδρίασις 3ης Σεπτεμβρίου 1929
Προεδρία Ν. Ιωαννίδης
Παρόντα μέλη
Δ. Κουνάβος
Ν. Σιαννίδης
Αντ. Σταματιάδης
Γ. Μπλήντας
Δ. Χαδόλιας		
Δ. Δημητράκης
Καταρτισθείσης νομίμου απαρτίας δια της παρούσης
απάντων των άνω μελών ο κ. πρόεδρος εκήρυξε την έναρξιν της συνεδριάσεως και εισηγήθη το θέμα περί κατακυρώσεως της εις τους τελευταίους πλειοδότας πωληθέντων κτημάτων της περιουσίας Αποστόλου Στεργίου Γεωργούλη και συζύγου Βασιλικής συμφώνως της υπ’ αρ.
14 εε πράξης εκθέσας ως εξής:
1) Οικόπεδον εις οίκον Γεωργούλη μετά τοιούτου Μαρίας
Σιαμπίρη εις τον κ. Ιωάννην καρπούζην
αντί δραχμών 					
500
2) Χερσάδιον εις «Χαρχάρια Τσιλίστα»
εις Δημ. Χαδόλιον 				
1250
3) Κήπος και οικόπεδον Τσιόμου εις
κ. Ιωάννην Καρπούζην 				
675
4) Κήπος εις «Μάρμουρη» εις
τον κ. Αντώνιον Εξάρχου 			
260
5) Κήπος εις «Άγιον Νικόλαον» εις τον
κ. Στέργιον Μπλήνταν 				
372
6) Κήπος εις «Σιρήνι» εις Νικόλαον Μπιζιάκην
475
7) Κήπος εις «Χοροστάσι» εις Δημ. Κουνάβου
300
8) Κήπος εις «Κουΐτσα» εις Νικ. Μπιζιάκην 		
175
9) 2 αμπέλια εις «Αγ. Σπυρίδωνα» εις Δέσπω Μπέκα 1105
10) Χερσάδι εις «Ρασατίνι» εις Γεώργιον Ν. Τράμμαν 700
11) Χωράφι εις «Αλάκου» εις Αντώνιον Σταματιάδην 360
12) Χωράφι εις «Φάκου» εις Νικ. Μπιζιάκην
195
13) Χωράφι εις «Πάντε - μάρε» εις Αντ. Εξάρχου
150
14) Χωράφι εις «Σιάνιστα» εις Γ. Σέτταν
100
				
το όλον
6617
Προσέθεσε δε ότι η δημοπρασία εγένετο δημοσία και

καθ’ όλους τους νόμιμους τύπους άνευ οιασδήποτε ενστάσεως παρ’ ουδενός και ότι υπολείπεται μόνον η έκδοσις των σχετικών τίτλων κατοχής επ’ ονόματι των δικαιούχων.
Το Συμβούλιον ακούσαν τον κ. πρέοδρο εγκρίνει και
αναγνωρίζει την ως άνω κατακύρωσιν και αναθέτει τω κ.
προέδρω τα περαιτέρω.
Εφ’ ω και εγένετο η παρούσα πράξις και υπογράφεται ως έπεται
Σελίδα 305
Πληρεξούσιον
Αποστόλου Στ. Γεωργούλη και συζύγου του Βασιλικής το γένος Δημ. Σίψιου
Προς τον κύριον πρέοδρον της Βιοτεχνικής Αδελφότητος Βρυσοχωρίου «Η Ελπίς»
Εις Βρυσοχώριον
Κύριε πρόεδρε
Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι Βρυσοχωρίου Απόστολος
Στεργ. Γεωργούλης και σύζυγός μου Βασιλική το γένος Δημητρίου Σίψιου διαμένοντες ως εκ της εργασίας
μας εις χωρίων Αιγίνιον (τέως Λιμπάνοβον) περιφερείας Κατερίνης και θέλοντες να ευεργετήσωμεν την Βιοτεχνικήν Αδελφότητα της πατρίδος μας και να αναγράφωσι τα ονόματά μας μεταξύ των άλλων ευεργετών παραχωρούμεν προς αυτήν οικειολθελώς και απαραβιάστως όλην
μας την ακίνητον περιουσίαν μας ήτις ευρίσκεται εις την
πατρίδα μας Βρυσοχώριον είτε εξ’ ιδιοκτησίαν μας είτε εκ
κληρονομίας γονέων και συγγενών εις τας γνωστάς τοποθεσίας και υπό τα γνωστά σύνορα καθώς και εις το ιδιαίτερον επισυναπτόμενον κατάλογον διαλαμβάνονται.
Παρακαλούμεν δε υμάς κ. πρόεδρε ίνα ως γενικός και
ανέκλητος πληρεξούσιος ημών προβήτε εις πώλησιν αυτών δια λογαριασμόν της Αδελφότητος ημών αποξενουμένων δια ταύτης μας παντός δικαιώματος ιδιοκτησίας
επ’ αυτών με μόνην την αξίωσιν ίνα γραφώσι τα ονόματά
μας μεταξύ των ευεργετών της αδελφότητος.
Μετά της ελπίδας ότι θα δεχτήτε την μικράν μας ταύτην ευεργεσίαν διατελούμεν μετά τιμής.
Εν Αιγινίω τη 20 Ιουλίου 1929
Απόστολος Στ. Γεωργούλης
Βασιλική Απ. Γεωργούλη.
Από το 1929 και μετά την παραχώρηση των κτημάτων στην αδελφότητα, κανένα μέλος της οικογένειας δεν
ήρθε στο Βρυσοχώρι και κανείς δεν έμαθε κάτι για την
τύχη τους. Στο Βρυσοχώρι όμως η οικογένεια δεν ξεχάστηκε. Ακόμη και σήμερα ο δρόμος που είναι μπροστά
από το οικόπεδο της οικίας Γεωργούλη είναι γνωστός ως
«Κάλε αλ Γεωργούλη» (ο δρόμος του Γεωργούλη) και ας
μείνει αιωνία η μνήμη τους.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΙΚΑ
ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΚΑΣ
(1846 - ........._
Ο Αναστάσιος είχε άλλα
τέσσερα αδέρφια (γράφηκαν στο φύλλο 78)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(1880 - .......)
Παρασκευή Μπακιρτζή

Χρυσούλα
πέθανε νέα

Γιαννίκος
(1913 - 2004)

Στέργιος
(1918 - 2000)

Χρυσούλα
Γαβριήλ Μισορεβύθης

Αναστάσιος
Ανθούλα Καμηνέλη

Αναστάσιος
Γεωργία Δαστερίδου

Χρυσούλα

Ευστράτιος

Θεοφάνης

Γιάννης
Βασιλική

Σπύρος

Δημήτρης

Στέργιος

Αριστείδης

Χρυσούλα

Παρασκευή

Γιάννης
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

														
															

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ29/1072012
ΠΡΟΣ
		
το Δήμο Ζαγορίου, Ασπράγγελοι
Σας υποβάλλουμε κατάσταση έργων για την
κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του έτους
2013 και πρέπει να συμπεριληφθούν στον αντίστοιχο
προϋπολογισμό του έτους 2013.
Αον ΕΡΓΑ ΜΕ ΕΤΟΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ
ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
1) Από οικία Δημ. Τσιομίδη έως πλατεία Κόντρου
λιθόστρωτο 50τ.μ.περίπου καθώς και πλακόστρωτο
35 τ.μ.
2) Από Παναγία έως οικία Αντ. Νότη λιθόστρωτο
140τ.μ.περίπου
3) Από Παναγία έως οικία Νικ. Μπίρη λιθόστρωτο
250τ.μ. περίπου.
4) Από δρόμο Χοροστάσι έως οικία Ιωαν. Ρέμμου
λιθόστρωτο 35 τ.μ. σε σκαλοπάτια
5) Από οικία Αδαμ. Κουνάβου έως οικία Δημ.
Μπάρκα λιθόστρωτο 265τ.μ.περίπου
6) Από οικία Νικ. Μπίρη έως πέτρινη τοξωτή
γέφυρα Γκαράνη διάνοιξη και τσιμεντόστρωση.
Βον ΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
1) Διάνοιξη & κατασκευή λιθόστρωτου από οικία
Δημ. Μπάρκα έως οικία Νικ. Οικονομόπουλου.
2) Διάνοιξη & κατασκευή λιθόστρωτου από οικία
Απόσ. Γκαράνη έως οικία Γεωργ. Βακάρου & Χαρ.
Κυράτση.
3)
Κατασκευή
τοίχου
αντιστήριξης
στο
Νεκροταφείο, λόγω κατάρρευσης του είδη
υπάρχοντα.
4) Άρση καταπτώσεων όλων των Δασικών δρόμων.
5) Κατασκευή λιθόστρωτου από οικία Κων.
Κασαβέτη έως οικίσκο αναμεταδωτών Τηλεόρασης.
6) Κατασκευή λιθόστρωτου ή πλακόστρωτου από
διασταύρωση οικίας Λένου έως οικία Θωμά Σιαμπίρη.
7) Αντικατάσταση στέγης Κοινοτικών αφοδευτηρίων
και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής.
8) Διαμόρφωση εξωτερικής εισόδου και προαυλίου
χώρου του είδη ανακαινισμένου παλαιού Δημοτικού
Σχολείου.
9) Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης πέρα μαχαλά
λόγω φθοράς και παλαιότητας.
Ο Εκπρόσωπος
Αποσ. Σιαμπίρης

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Τ.Κ.ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 29/10/2012
Προς
Το Δήμο Ζαγορίου,
Ασπράγγελοι
Με
έγγραφο
που
σας είχαμε στείλει στις
25/9/2011 σας γνωρίζαμε
τις ζημιές που έχουν
υποστεί δύο Γέφυρες
μέσα στο χωριό.
Είδη
έχει
περάσει
ένας χρόνος χωρίς να
έχει γίνει καμία ενέργεια
από τον Δήμο, με
αποτέλεσμα σήμερα η
πέτρινη τοξωτή γέφυρα
στην
θέση
Γκαράνη
να είναι έτοιμη για
κατάρρευση και λίαν
επικίνδυνη
για
τους
περαστικούς
καθόσον
συνδέει
τον
πέρα
μαχαλά με το υπόλοιπο
χωριό και ακόμη για
τούς επισκέπτες που την
επισκέπτονται.

Επιμέλεια: Απόστολος Σιαμπίρης
Ευθύμιος Πουποβίνης

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2012 εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ
και Γραβριήλ, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου κ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ ως μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του
κληροδοτήματος τέλεσε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου το καθιερωμένο
βάσει της διαθήκης του ευεργέτη ως μόνη επιθυμία.
«Την 8η Νοεμηβρίου εκάστου έτους ημέρα θανάτου της φιλοστόργου μου
μητρός, να τελείται Ιερατικό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των
γονέων μου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ και των λοιπών συγγενών μου».
Στη σεμνή τελετή στην οποία χοροστάτησε ο αιδεσιμότατος πατήρ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ (Ιερέας της Ενορίας μας) και Ιεροψάλτες τους κ. ΧΑΡΛΑΑΜΠΟ
ΝΟΝΑ από το Σκαμνέλι και τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ από το Ηλιοχώρι,
παρευρέθηκαν οι φορείς του χωριού, παλαιοί και νέοι υπότροφοι.
Μετά τη θεία λειτουργία ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση
στεφάνων από τους Προέδρους της Τοπικής Κοινότητας και του Συλλόγου
στην προτομή του ευεργέτη και στη συνέχεια μικρή δεξίωση στο καφενείο
του ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ οι παρευρισκόμενοι σχολίασαν με κολακευτικά λόγια
τα πατριωτικά αισθήματα των γονέων και του ευεργέτη και ευχήθηκαν «Να
είναι αιωνία η μνήμη τους».

Προς
τούτο
σας
π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε
,όπως προβείτε στις
απαραίτητες ενέργειες
για άμεση αποκατάσταση
των
ζημιών
προς
αποφυγή δυσάρεστων
καταστάσεων
τόσον
για
ανθρώπινα
ατυχήματα, όσον και
για την κατάρρευση
της τοξωτής πέτρινης
παραδοσιακής γέφυρας.
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΑΠΟΣ. ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ

Βρυσοχωρίτες μπροστά στην προτομή του Ευεργέτη
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012
ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

1. Υπόλοιπο Οικ. έτους 2011				
2. Εισφορές εφημερίδας				
3. Ενίσχυση συλλόγου				
4. Ημερολόγιο				
5. Εκδηλώσεις				
6. Κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη
7. Ενοικίαση βοσκοτόπων:				
8. Τόκοι καταθέσεων				

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

4.547,78 €
3.476,00 €
1.315,00 €
65,00 €
2.934,00 €
1.000,00 €
4.300,00 €
0,80 €

17.638,58 €

1. Εφημερίδα			
3.260,56 €
2. Εκδηλώσεις			
3.596,41 €
3. Χορευτικό				 1.293,33 €
4. Ενοίκιο αίθουσας				 1.800,00 €
5. ΔΕΗ – ΕΛΤΑ – ΟΤΕ – ΔΕΥΑΙ		
713,00 €
6. Διάθεση από βοσκοτόπια				 1.830,00 €
7. Υλικά – Γραφικά – Καθαριότητα
800,00 €
8. Ιστοσελίδα				
100,00 €
9. Διάφορα				
315,00 €
120. Υπόλοιπο για το 2013				 3.930,28 €
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		
17.638,58 €
Βρυσοχώρι 31-12-2012
Ο ΤΑΜΙΑΣ
Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ

Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΟΙ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανακοινώνει σε συγχωριανούς και φίλους ότι οι ώρες λειτουργίας των χορευτικών ομίλων από το μήνα Δεκέμβριο άλλαξαν ως εξής:
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ: 7 μ.μ. έως 8.00 μ.μ. τμήμα κυριών
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΩΡΑ 6.40 μ.μ. έως 7.30 μ.μ. τμήμα Παιδικό.
ΩΡΑ 7.30 μ.μ. έως 9.00 μ.μ. τμήμα Εφήβων.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και
Ορειβατικού Συλλόγου συνεδρίασε και με την υπ’
αριθμ. 3/2012 πράξη προέβη κατόπιν αιτήσεώς τους
στην έγκριση και εγγραφή νέων τακτικών μελών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5 άρθρο του καταστατικού.
Τα εγγραφέντα μέλη είναι τα εξής:
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ του Κων/νου
2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ του Κων/νου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου προγραμματίζει για την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 (Τσικνοπέμπτη)
συνεστίαση στο κέντρο «ΑΛΕΚΟΣ» στο Κρυφοβό
Ιωαννίνων των Βρυσοχωριτών και φίλων των Ιωαννίνων.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 26510-64927
και 6979322848 κ. πρόεδρο του Μ.Ο.Σ. Ευθύμιο
Πουποβίνη.
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
www.mosv.gr , nea@mosv.gr
Πληρ: Ευθ. Πουποβίνης
Τηλ: 26530-22771 & 26510-64927 & 6979322848
Βρυσοχώρι: 19-11-2012
Αρ. Πρωτ.: 5
Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ζαγορίου
Κοιν.: - Περιφ.Ηπείρου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Εφορία Νεωτέρων Μνημείων
ΘΕΜΑ: Παραδοσιακή γέφυρα Βρυσοχωρίου
Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Τόσο στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
μελών του Μορφωτικού και Ορειβατικού Συλλόγου
Βρυσοχωρίου, όσο και στην Λαϊκή Συνέλευση των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου (στην
οποία παρευρεθήκατε), τονίστηκε η ΑΜΕΣΗ αποκατάσταση της φθοράς της παραδοσιακής Γέφυρας Γκαράνη εντός του οικισμού μας.
Μετά παρέλευση αρκετού χρόνου απραξίας, ανάγκη για ΕΓΚΑΙΡΗ παρέμβαση, πριν καταστραφεί, για
κόστος που υπολείπεται κατά πολύ της υποχρέωσης
μας για την συντήρηση τέτοιων Νεωτέρων Μνημείων.
Προσφορά αξιόπιστου εμπειροτέχνη (σε εργασίες
στον Άγιο Χαράλαμπο Βρυσοχωρίου), ανεβάζουν το
ποσό της δαπάνης στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5,000 €).
Την παρούσα επιστολή συνυπογράφει και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου.
Για το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου
Ο Πρόεδρος
Ευθύμιος Πουποβίνης
Λάμπρος Τάτσης
Για την Τοπική Κοινότητα Βρυσοχωρίου
Ο Εκπρόσωπος
Απόστολος Σιαμπίρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΝΕΩΤΕΡΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΙΣΙΟΥ
Ασωπίου 9 - 45 444 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Α. Λύτρα
Τηλέφωνο : (26510) - 78 062, 78 018
Fax : (26510)-21 203 , e-mail : ynmhp@culture. gr
Ιωάννινα: 30-11-2012
Αρ. πρωτ.: 2916
ΠΡΟΣ: / ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ & ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Βρυσοχώρι Ζαγορίου

3. ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ του Κων/νου
4. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά
5. ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά
6. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΡΗ του Σπυρίδωνα
7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΣ του Βασιλείου
8. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ του Αλέκου
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό
του Συλλόγου τακτικά μέλη γίνονται δεκτοί κατόπιν αιτήσεως όσοι κατάγονται από το Βρυσοχώρι Έλληνες
- Ελληνίδες καθώς οι σύζυγοι και τα παιδιά εφ’ όσον
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Ελπίζουμε το παράδειγμα των παραπάνω νέων να
γίνει παράδειγμα και σε άλλους Βρυσοχωρίτες και να
εγγραφούν μέλη του συλλόγου, για τη συνέχισή του
και ιερά υποχρέωση στον τόπο καταγωγής τους και
σε αυτούς που ίδρυσαν το σύλλογο.
Για το Δ.Σ.

ΚΟΙΝ.: 1 .ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
2.ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΘΕΜΑ: Παραδοσιακή γέφυρα Βρυσοχωρίου
ΣΧΕΤ.: Το από 19-11-2012 έγγραφό σας

Αναφορικά με το θέμα σας πληροφορούμε ότι είμαστε σύμφωνοι για την αποκατάσταση της γέφυρας Γκαράνη η οποία άλλωστε έχει αποτυπωθεί από το 1990
από την υπηρεσία μας.
Θα πρέπει ωστόσο να μας υποβάλλεται μελέτη με τον
τρόπο αποκατάστασης διότι εμπίπτει στα τελευταία εκατό χρόνια και βάσει του άρ. 6, παργ.10, Ν.3028/2002Τια
την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής κληρονομίας’ (ΦΕΚ153/Α/28-6-2002) απαιτείται η
έγκριση της υπηρεσίας μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Δ.Σ. του Συλλόγου με έγγραφό του
το οποίο και παραθέτουμε, απευθύνθηκε στο Δήμο μας
ως άμεσο υπεύθυνο και προϊσταμένη Αρχή επισήμανε
τον κίνδυνο κατάρρευσης της παραδοσιακής γέφυρας.
Από το Δήμο μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία πληροφόρηση.
Αντιθέτως μας απαντά η αρμόδια υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων η οποία μας συνιστά να υποβάλλουμε
σχετική μελέτη κ.λ.π.
Στη σημερινή οικονομική κρίση είναι δυνατόν ο Σύλλογός μας να προβεί σε μια τέτοια δαπάνη; Μήπως οι
αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικές
στη μελέτη διαφόρων εγγράφων που λαμβάνουν;
Επισημαίνουμε και πάλι ότι ο κίνδυνος κατάρρευσης
της γέφυρας είναι υπαρκτός και οι αρμόδιοι ας ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΕΥΘΥΝΕΣ.

Ο κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ μας έστειλε
και δώρισε στο Σύλλογό μας τρία (3) DVD που καλύπτουν την όλη εκδήλωση της 21ης Γιορτής Πίτας
που έγινε το Σάββατο 25 Αυγούστου 2012.
Είναι πράγματι μια πολύ καλά προσεγμένη εργασία
καλύπτοντας την όλη εκδήλωση και με πλάνα από το
χωριό και τη φύση.
Ο κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, νοσηλευτής στο επάγγελμα διαμένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και το χρόνο της
αδείας του τον αφιερώνει σε ταξίδια ψάχνοντας ήθη
και έθιμα της πατρίδος μας.
Έτσι διαβάζοντας μία αφίσα του Συλλόγου που καλούσε τους συγχωριανούς και φίλους να παρευρεθούν στη γιορτή βρέθηκε στο χωριό μας.
Σε συνομιλία με τον κ. πρόεδρο του Συλλόγου δήλωσε ότι ενθουσιάστηκε από την ωραία φύση του χωριού μας και την όλη εκδήλωση.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου τον ευχαριστεί θερμά για
την προσφορά του και τα ωραία λόγια και τον περιμένουμε το ερχόμενο καλοκαίρι σε κάποια εκδήλωση.
Υ.Γ.: κ. Επαμεινώνδα στο χωριό μας υπάρχουν
πολλοί συγχωριανοί με το επώνυμο Γκότσης. Μήπως οι ρίζες σας είναι Βρυσοχωρίτικες και πρέπει
να τις ψάξουμε;

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Μ.Ο.Σ.

Για το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
				
						

			

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
		

Επιμέλεια: Σταύρου Γκαράνη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 2012
Η οικονομική διαχείριση της Ερανικής Επιτροπής του
Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους και των άλλων εκκλησιών
της Ενορίας για το Οικονομικό Έτος 2012, έχει ως ακολούθως:
Α’ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
1. Μπλοκ Εισπράξεων Αριθ. 100
200,00 €
2. Μπλοκ Εισπράξεων Αριθ. 101-102
170,00 €
3. Μπλοκ Εισπράξεων Αριθ. 001-031
2.305,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
4. Τόκοι καταθέσεων Α’ εξαμηνίας 2012
5. Τόκοι καταθέσεων, Β’ εξαμηνίας 2012
6. Υπόλοιπο προηγουμένου έτους 2012
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

2.675,00 €
27,47 €
23,30 €
61.567,82 €
64.293,59 €

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ)
1. Ποσοστό 2% επί του εράνου
(08/04/2010-07/04/2012) υπέρ του λογ/σμού
πρώτων κοινωνικών βοηθειών (πράξη 4/12-4-2012)		
				
379,26 €
2. Για την επισκευή της στέγης του καμπαναριού
και της εξωτερικής εισόδου του Ιερού Ναού
Αγίου Χαραλάμπους (πράξη Νο 6/18/08/2012) 1.230,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ			
1.609,26 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			
64.293,59 €
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 		
1.609,26 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ Λ/ΣΜΟΥ 31/12/2012
62.684,33 €

		

						

Β’ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
1. Μπλοκ Εισπράξεων Αριθ. 201 - 205
450,00 €
2. Μπλοκ Εισπράξεων Αριθ. 151 - 165
610,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
1.060,00 €
3. Χρεωστικό υπόλ. προηγ. έτους 31-12-11
31.992,36€
4. Χρεωστικό υπόλ. 31-12-12
30.932,36 €
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
1. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛ. ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
62.684,33 €
2. Μείον ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛ. ΑΛΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣ. 30.932,36 €
3. ΠΙΣΤΩΤ. ΥΠΟΛ. ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠ. 31-12-12 31.751,97 €
Το υπόλοιπο 31.751,97 ευρώ, είναι κατατεθειμένο στην
Εθνική Τράπεζα, κατάστημα Ιωαννίνων επ’ ονόματι της
Ερανικής Επιτροπής Ι.Ν. Αγιου Χαραλάμπους Αριθμός
Λογ. 359/29613269.
Όλες οι δαπάνες έγιναν με ομόφωνες αποφάσεις και πρακτικά που θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων.
Γ’ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΛΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
			
ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ
1. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12.955,14 €
2. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1.355,23 €
3. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ
11.808,74 €
4. ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9.608,00 €
5. ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
2.020,00 €
6. ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ				
2.020,96 €
7. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ			
310,00 €
8. ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ			
2.205,10 €
9. ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ				
1.248,69 €
10. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			
1.030,00 €
		
ΣΥΝΟΛΟ 37.747,11 €
6.814,75 €
					
30.932,36 €
€
31/12/2012-ΕΙΣ ΝΕΟ
37.747,11
37.747,11 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3ης ΦΑΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Τον Οκτώβριο του 2012 ολοκληρώθηκε από τον εργολάβο κ. ΕΝΤΗ ΡΑΦΤΗ η 3η φάση των εργασιών «Αναστήλωσης Ιερού ναού Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου ύψους 150.000,00 ευρώ» που είχε εγκριθεί από την
πρώην Νομαρχία Ιωαννίνων στις 22 Νοεμβρίου 2010.
Η μελέτη προέβλεπε την υποθεμελίωση του παλιού
οστειοφυλακίου, το σοβάτισμα της εσωτερικής τοιχοποϊίας, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και την αποκατάσταση του πρόναου (χαγιάτι) στέγη, πλακόστρωση, και την
τοιχοποιϊα έως τη γωνία της εκκλησίας όπως ήταν το πρώτο χαγιάτι. Όλες οι εργασίες έγιναν βάσει της μελέτης με
την αυστηρή επίβλεψη της υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και του επιβλέποντος μηχανικού της Νομαρχίας κ. ΑΡΓΥΡΗ ΝΑΚΟΥ.
Επίσης τοποθετήθηκαν τα 20 παράθυρα καθώς και τα
παράθυρα του τρούλου. Το όνειρο των απανταχού Βρυσοχωριτών και φίλων για τη σωτηρία του Ιερού Ναού του
μνημείου του χωριού μας έγινε πραγματικότητα.
Περνάμε πλέον στην τελική φάση και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας μας και η Ερανική Επιτροπή με το ποσό που έχει συγκεντρωθεί από την προσφορά όλων σας αποφάσισε την Άνοιξη του ερχόμενου χρόνου να προβεί σε διάφορες μικροεπεμβάσεις στον Ιερό

Ναό (τσιμεντόστρωση δαπέδου, τοποθέτηση τέμπλου εικόνων, κατασκευή τοιχοποιϊας και σκαλιά στον προαύλιο
χώρο και τον Αύγουστο του 2013 να πραγματοποιηθεί πανηγυρική θεία λειτουργία μετά από εξήντα (60) και πλέον
χρόνια ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και οι απανταχού Βρυσοχωρίτες ευχαριστούμε θερμά τον πρώην Νομάρχη
και πρώτο αιρετό εκλεγμένο περιφερειάρχη Ηπείρου κ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον
που έδειξε όλα αυτά τα χρόνια για τον Ι.Ν.
Εξασφάλισε από διάφορα προγράμματα πάνω από
επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000,00) που χωρίς αυτή
τη βοήθεια ο Ιερός Ναός δεν θα υπήρχε πλέον.
Ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός και ο Άγιος Χαράλαμπος να του χαρίζει δύναμη, υγεία, κάθε ατομική και οικογενειακή ευτυχία και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο
του στην περιφέρεια.
ΣΗΜ.: ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΔΩΡΕΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Το χαγιάτι του Αγ. Χαραλάμπους όπως έγινε σήμερα

Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
- Ο κ. ΒΑΪΟΣ ΝΙΚ. ΝΟΥΤΣΟΣ με δικά του έξοδα
αντικατέστησε το φθαρμένο ταβάνι και την πόρτα στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στη μνήμη των γονέων του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΧΑΪΔΩΣ του αδελφού του
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και του θείου του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΟΥΤΣΟΥ του Αποστόλου.
- Ανώνυμος δώρισε στο εξωκλήσι του Αγίου
Τρύφωνα πέντε (5) καρέκλες στη μνήμη του πατρός του.
- Ανώνυμος καθάρισε και επιδιόρθωσε το αναλόγιο και τον πολυέλαιο στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου
και ετοιμάζει κατόπιν πληροφοριών και ένα προσκυνητάρι.
Ο εν λόγω ανώνυμος έχει προσφέρει προσωπική εργασία σε πολλά εξωκλήσια.
Είθε να τον μιμηθούν και άλλοι συγχωριανοί
μας.
- Ανώνυμος με προσωπική εργασία έρχισε τον
καθαρισμό από άχρηστα δένδρα στον προαύλιο
χώρο του Αγίου Χαραλάμπους.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή τους ευχαριστεί
θερμά για την προσφορά τους και περιμένει και
άλλους εθελοντές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή γνωστοποιεί στους
απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους ότι:
- Στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου μετά τις δωρεές
συγχωριανών μας (βάψιμο - αντικατάσταση νταβανιού, πόρτας κ.λ.π.) απομένουν για την ολοκλήρωσή του η πλακόστρωση του δαπέδου και
η αντικατάσταση των παραθύρων (είναι πολύ
φθαρμένα) και το κόστος τους ανέρχεται στα χίλια εξακόσια ευρώ (1.600,00 ευρώ).
- Στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Κάτω
Παναγία) οι εσωτερικοί τοίχοι έχουν πολλά χρόνια να βαφτούνε και χρειάζονται άμεσα βάψιμο.
Επειδή η οικονομική κατάσταση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής δεν επιτρέπει ώστε να προβεί
στις παραπάνω εργασίες (κάνοντας και μία σχετική οικονομία για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και τον Άγιο Χαράλαμπο) και να κλείσει έτσι ο
κύκλος συντηρήσεως όλων των εκκλησιών και εξωκλησιών, παρακαλεί όσους επιθυμούν να προβούν
σε κάποια από τις παραπάνω εργασίες ή μέρος αυτών, να επικοινωνήσουν με την Εκκλησιαστική Επιτροπή.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου και την Τετάρτη 21
Νοεμβρίου 2012 (εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου) τελέστηκαν θείες λειτουργίες στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και την Κάτω Παναγία (Κοιμήσεως
της Θεοτόκου), αντίστοιχα χοροστατούντος του
πατέρα ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗ ΛΙΟΝΤΑΡΗ και ιεροψάλτη
τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.
Έτσι μετά από πολλά χρόνια βάσει του προγράμματος που είχαμε καταστρώσει σαν εκκλησιαστική επιτροπή λειτούργησαν όλες οι εκκλησίες
και τα εξωκλήσια του χωριού πλην του Αγίου Χαραλάμπους που με τη βοήθεια όλων μας βάσει του
νέου προγράμματος θα λειτουργήσουμε το ερχόμενο καλοκαίρι του 2013.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά
και εύχεται στον Ιερέα, τους ιεροψάλτες και σε
όλους εσάς ο Πανάγιος Θεός να χαρίζει υγεία και
του χρόνου όλοι μαζί να επαναλάβουμε το ίδιο
πρόγραμμα.
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ
1. 3ος Ημιμαραθώνιος ΔΙΟΝ (21,1 Km)
ΔΙΟΝ 4-3-2012. (Το ΔΙΟΝ είναι χωριό στο Νομό
Πιερίας έξω από την Κατερίνη στους πρόποδες του
Ολύμπου)
Συμμετοχή: Απόστολος Βασδέκης
2. 7ος Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος»
(42,2 Km)
Πέλλα - Θεσ/νίκη 1-4-2012
Εκκίνηση από την Πέλλα και τερματισμός στο Λευκό
Πύργο
Συμμετοχή: Απόστολος Βασδέκης
3. 1ο Απάν σο ροκανόπον (15 Km)
Επτάλοφος Κιλκίς 13-5-2012
Αγώνας 15 Km που πραγματοποιήθηκε στην
Επτάλοφο Κιλκίς στη μνήμη των 353.000 Ποντίων
που σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους. Τον αγώνα
παρακολούθησαν οι Απόστολος Χρ. Βασδέκης και ο
Κων/νος Μπίρης με τη σύζυγό του Ελευθερία και τα
δίδυμα.
Συμμετοχή: Απόστολος Βασδέκης, Αδαμάντιος
Καπράντζιος.
4. 2ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας (21,1 Km)
Λευκάδα 27-5-2012
Συμμετοχή: Απόστολος Βασδέκης, Αδαμάντιος
Καπράντζιος
Επίσης την ίδια μέρα (27-5-2012) σε παράλληλο αγώνα
5 Km που πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα συμμετείχε
ο Ρέμος Βασίλειος.
5. 6ος Γύρος λίμνης Ιωαννίνων (30 Km)
Ιωάννινα 18-9-2012
Συμμετοχή: Απόστολος Βασδέκης, Αδαμάντιος
Καπράντζιος.
6. 2ος Ημιμαραθώνιος λίμνης Βεγηορίδας (21,1 Km)
Άρνισσα 14-10-2012 (Η Άρνισσα είναι χωριό έξω από
την Έδεσσα δίπλα στη λίμνη Βεγορίτιδα).
Συμμετοχή: Απόστολος Βασδέκης
7. 34ος Μαραθώνιος Κωνσταντινούπολης (42,2 Km)
Κωνσταντινούπολη 11-11-2012
Συμμετοχή: Απόστολος Βασδέκης, Αδαμάντιος
Καπράντζιος
Να σημειωθεί ότι ο Αδαμάντιος Καπράντζιος
συμμετείχε για πρώτη φορά σε Μαραθώνιο (42,2 Km),
στον μαραθώνιο της Κων/πολης και κατάφερε να
τερματίσει με επιτυχία, στο επίπονο αυτό αγώνισμα,
που πέρα από την κατάλληλη προετοιμασία απαιτεί και
δύναμη ψυχής και έγινε έτσι ο δεύτερος Βρυσοχωρίτης
Μαραθωνοδρόμος.
Επίσης ο Αδαμάντιος τον Ιούνιο του 2012 πήρε μέρος
και σε ορεινό αγώνα βουνού που πραγματοποιήθηκε
στο Ζαγόρι.
8. 1ος Φιλίππειος δρόμος (15 Km)
Βέροια 9-12-2012
Αγώνας 15 Km με εκκίνηση από τη Βεργίνα και
τερματισμό στο Δημαρχείο Βέροιας
Συμμετοχή: Απόστολος Βασδέκης

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Ο συγχωριανός μας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ του
Ηλία και της Δέσποινας (εγγονός του Δημητρίου
και Αικατερίνης Μπάρκα και Ευαγγέλου και
Σταματίας Σιαμπίρη) αθλητής του Ναυτικού Ομίλου
Παμβώτιδας Ιωαννίνων συμμετείχε σε διάφορους
αγώνες στην Ελλάδα ΚΑΝΟΕ - ΚΑΓΙΑΚ για αθλητές
ηλικίας από 16 έως 17 ετών.

Στους ίδιους αγώνες έλαβε μέρος και ο
συναθλητής του ΔΗΜΗΤΡΗ και κοντοχωριανός μας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ του Σπύρου και της Μαρίας
Γρίβα - Χρυσικού.

Οι δύο νεαροί συναθλητές και φίλοι έλαβαν μέρος
στους ακόλουθους αγώνες και σειρά κατάταξης:
- 7 και 8 Ιουλίου 2012 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Ανάπτυξης ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ήμερων νερών «Σχοινιά»
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ στα χίλια (1000) μέτρα μονό
Κ1 παίδων και στα διακόσια (200) μέτρα μονά και
παίδων 6.
- 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Διασυλλογικοί αγώνες στα Γιάννενα.
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ στα διακόσια (200) μέτρα
μονό Κ1 παίδων τελικός. Άτυχος ο Δημητράκης
ανατράπηκε από εμβολισμό άλλου αθλητή λίγο πριν
τον τερματισμό ενώ είχε σίγουρη την 3η θέση.
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΗΣ
Διπλό Κ2 παίδων τελικός 3η θέση και Χάλκινο
μετάλλιο.
- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ μονό Κ1 παμπαίδων
διακόσια (200) μέτρα τελικός 2η θέση και αργυρό
μετάλλιο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ και ΙΑΣΩΝΑΣ
ΠΕΤΟΥΣΗΣ διπλό Κ2 παμπαίδων τελικός 2η θέση
και Αργυρό μετάλλιο.
-22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
Διασυλλογικοί Αγώνες στο Βόλο
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ μονό Κ1 παίδων στα
διακόσια (200) μέτρα τελικός 6ος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΣ
Διπλό Κ2 παίδων στα διακόσια (200) μέτρα τελικός
ανατράπηκαν λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό και
ενώ κατείχαν την 3η θέση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ Μονό Κ1 παίδων στα
διακόσια (200) μέτρα τελικός 3η θέση και χάλκινο
μετάλλιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ Μονό Κ1 Παμπαίδων στα
200 μέτρα τελικός πρώτος και χρυσό μετάλλιο.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν
τον αγαπητό ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ και τους συναδέλφους
του και τους εύχονται επιτυχίες και βραβεύσεις σε
όλες τις δραστηριότητες της ζωής τους και να γίνουν
λαμπερό παράδειγμα στους νέους να ασχοληθούν
με τον αθλητισμό αποφεύγοντας τους πειρασμούς
της καθημερινότητας.
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ είναι και μέλος του Χορευτικού
Ομίλου του χωριού μας.

CMYK
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Προς Εφημερίδα
Τα Νέα του Βρυσοχωρίου
Βρυσοχώρι Ιωαννίνων

Οι χαρές των παιδιών μας
Ο κ. Πέτρος Αλικάκος και η κα Βαρβάρα Νούτσου
του Θεόδωρου και της Αναστασίας, αδελφή του
Χρήστου, από το Βρυσοχώρι Ζαγορίου, οικογένεια
με πολυετή συνεχή προσφορά στα δρώμενα της
Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης, απέκτησαν τα
πρώτα τους δίδυμα αγόρια.
Η Βαρβάρα Νούτσου από μικρό κοριτσάκι
συμμετείχε στα χορευτικά συγκροτήματα της Εστίας.
Μέλος των επιτροπών διοργάνωσης εκδηλώσεων
του σωματείου, ως σημαιοφόρος στις παρελάσεις,
διετέλεσε δασκάλα των χορευτικών και έφθασε
να υπηρετήσει την ΗΕΘ από την θέση της Εφόρου
Νεολαίας και μετά τις εκλογές της 1.4-2012 λόγω των
αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων ως μέλος
της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΗΕΘ.
Τη χαρά της γέννησης των παιδιών, την ημέρα
του Αγίου Πνεύματος, την μοιραζόμαστε με τους
ευτυχισμένους γονείς και τους παππούδες και τις
γιαγιάδες , όλοι εμείς που ανήκουμε στην πνευματική
ηπειρωτική της οικογένεια και υπηρετούμε με
συνείδηση την ηπειρωτική ιδέα.
Στα νεοφώτιστα που έλαβαν τα ονόματα των
παππούδων τους Θεόδωρος και Κωνσταντίνος,
ευχόμαστε να ζήσουν , να είναι ευλογημένα και
καλότυχα και να γαλουχηθούν με την ιδέα της
ηπειρωτικής ανιδιοτελούς προσφοράς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΛΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΣ του Βασιλείου και της
Χρύσας (εγγονός του Ζήση και της Βαρβάρας
Μπλήντα) απολύθηκε από τις τάξεις του στρατού
στις 3 Οκτωβρίου 2012 παίρνοντας το απολυτήριο
από μονάδα της Καβύλης του Έβρου όπου
υπηρέτησε για δέκα (10) μήνες.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στον αγαπητό Γιάννη καλός πολίτης και γρήγορη
επαγγελματική αποκατάσταση.

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ «ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ»
ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ
				
ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ
Τα δημοτικά μας τραγούδια είναι ένας ζωντανός
«καθρέφτης» μιας εποχής και των ανθρώπων της...
Γιατί σ’ αυτά φαίνονται οι παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα
και η νοοτροπία τους. Και φαίνονται καθαρά, χωρίς
εξωτερικές παρεμβάσεις και ερμηνείες από εξωγενείς
παράγοντες. Φυσικά τα τραγούδια και οι χοροί
γειτονικών περιοχών είναι λογικό να μοιάζουν μεταξύ
τους, το παράξενο όμως είναι ότι μοιάζουν κάποια
τραγούδια και χοροί που προέρχονται από περιοχές που
βρίσκονται μακριά η μια από την άλλη. Χαρακτηριστικό
είναι το παράδειγμα δύο τραγουδιών που προέρχονται
από τελείως διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας : το
ένα είναι το πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι
«Στης πικροδάφνης τον ανθό..» που χορεύεται στο
Ζαγόρι μας και το άλλο το τραγούδι «Μικρό κορτσούδι
αγάπησα..» από την Ανατολική Ρωμυλία. Στην περιοχή
αυτή της βόρειας Θράκης κατοικούσαν Έλληνες
από τους αρχαίους χρόνους. Τον 13ο αιώνα έγινε
επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μετά από
μετακινήσεις πληθυσμών κατοικούνταν από Έλληνες,
Βούλγαρους και Τούρκους. Σε ολόκληρη άλλωστε
την τεράστια Οθωμανική αυτοκρατορία δεν υπήρχαν
σύνορα με τη σημερινή έννοια και διαβιούσαν πολλές
εθνότητες με διαφορετικές θρησκείες. Οι Έλληνες
ζούσαν σε συμπαγείς κοινότητες, με οικονομική
ευρωστία και μεγάλη πνευματική ανάπτυξη, τα ελληνικά
σχολεία άλλωστε υπερτερούσαν όλων των υπόλοιπων.
Σημαντικότερες πόλεις ήταν η Φιλιππούπολη, η
Σωζόπολη, η Μεσημβρία, ο Πύργος, η Αγχίαλος, η
Στενήμαχος, το Καβακλή. Η Συνθήκη του Βερολίνου
(1878) ονόμασε επίσημα αυτήν την περιοχή Ανατολική
Ρωμυλία και την μετέτρεψε σε αυτόνομη επαρχία με
πρωτεύουσα την Φιλιππούπολη, υπό την επικυριαρχία
του Σουλτάνου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα
σύνορα της εκτείνονταν από τις ακτές του Εύξεινου
Πόντου, ακολουθούσαν την οροσειρά της Ροδόπης,
μέχρι τα σύνορα της Βουλγαρικής ηγεμονίας στο
ύψος των πηγών του Νέστου. Στις διατάξεις όμως
που ρύθμιζαν το καθεστώς αυτής της επαρχίας δεν
συμπεριλαμβανόταν καμιά αναφορά στους Έλληνες.
Και η έλλειψη οποιασδήποτε ρητής αναφοράς στη
διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ελληνισμού δεν
προοιώνιζε ευνοϊκές εξελίξεις. Επιπλέον δεν είχε
εκτιμηθεί δεόντως η δυναμική Βουλγαρική παρουσία
στην επαρχία. Έτσι στις 6 Σεπτεμβρίου 1885
εθνικιστές Βούλγαροι της Ρωμυλίας οργάνωσαν
πραξικόπημα ενάντια της Τουρκικής ηγεμόνευσης και
κήρυξαν την ένωση της επαρχίας με το Πριγκηπάτο
της Βουλγαρίας. Η Τουρκία δεν αντέδρασε, η Ρωσία
εκδήλωσε την αντίθεση της και η Σερβία και η Ελλάδα
διαμαρτυρήθηκαν για την καταπάτηση της συνθήκης

του Βερολίνου. Τελικά η Συνθήκη του Βουκουρεστίου
(3 Μαρτίου 1886), που ισχύει ως σήμερα, άφησε την
Ανατολική Ρωμυλία και την Βουλγαρία ενωμένες. Η
ελληνική κυβέρνηση, παρά την επιστράτευση που
διέταξε, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ουσιαστικά.
Από τότε πολλοί Έλληνες της Ανατολικής Ρωμυλίας
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη γη που γεννήθηκαν
και έζησαν... Έρχονται στην Ελλάδα με μόνη αποσκευή
τις παραδόσεις τους και ριζώνουν στα χωριά της
Ροδόπης, του Έβρου και της Ξάνθης.

ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΘΟΣ του Δήμου και της Μαρίας,
εγγονός του αειμνήστου Γεωργίου (Γεωργάρα) και
της Λευκοθέας Τσιομίδη υπηρετεί τη στρατιωτική
του θητεία από 5αμήνου στη Λέσχη Αξιωματικών
Φρουράς Κοζάνης.

Την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε
η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ηπειρωτών
Φαρσάλων Θεσσαλίας και περιχώρων η οποία
ομόφωνα εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνεδρίασε την 30η Νοεμβρίου
2012 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
- Στέργιος Τσολάκης, Πρόεδρος (Από Ηλιοχώρι)
- Βασιλική Σουκουβέλου - Γκέτσου, Αντιπρόεδρος
(Από Σκαμνέλι)
- Ντίνα Μπαράκου, Γραμματέας (Από Ηλιοχώρι)
- Ιωάννα Μάρκου, Ταμίας (Από Λάϊστα)
- Όλγα Αλεξοπούλου - Γκρίνιου, Έφορος Αλληλ.
(Από Λάίστα)
- Γιάννα Πιτσάβα, έφορος Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας
(Από Μελιγγούς Άρτας)
- Αγγελική Εξάρχου, μέλος (Από Ηλιοχώρι)
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχεται στο
νέο Δ.Σ. του Συλλόγου καλή επιτυχία στο έργο του.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΜΟΣ του Αναστασίου και της
Μαρίας προσλήφθηκε τον μήνα Σεπτέμβριο στο
Δήμο Ζαγορίου (ΚΕΠ ΒΟΒΟΥΣΑΣ) για πέντε (5)
μήνες μέσω ΑΣΕΠ στο πρόγραμμα Κοινοφελούς
χαρακτήρα.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στον αγαπητό ΒΑΣΙΛΗ καλή επιτυχία στο έργο που
του ανέθεσε η υπηρεσία.

Από αυτήν, λοιπόν, την βασανισμένη περιοχή
προέρχεται το τραγούδι με τους εκπληκτικούς στίχους:
«Μικρό κορτσούδι αγάπησα, μ’ αξιώνει να το πάρω,
μον’ αξιώνει κι πλάτινε κι πήρε άλλον άντρα. Δεν το ‘χω
εγώ τι μαραζί κι πήρει άλλον άντρα, μον’ το ‘χω πως
με κάλεσε για λούλουν ή για μπράτιμον... Μποιριόντας
κουμπαρούδα μου, την παλιά την αγάπη την δική μου...
Βαστήχτηκαν τα χέρια μου, καρτσήσαν τα στεφάνια...
Παπάς μ’ αγριοκοίταξε με τ’ άγριο του το μάτι... - Παπά
μου δεν αγάπησες, νύχτα ήταν το φεγγάρι... - Παπά
μου δεν καρτέρησες την κόρη στο πηγάδι; - Κι αν
δεν καρτέρησα παλικάρι μου που να ‘ξερα τον καημό
σου....»
Η ομοιότητα των δυο τραγουδιών είναι εκπληκτική. Ο
γαμπρός που τελικά γίνεται κουμπάρος στον γάμο της
αγαπημένης του... Η καρδιά και τα χέρια που πρέπει
να «βαστάξουν» τα στέφανα, για γίνει ο γάμος... Και
ταυτόχρονα οι συνθήκες της εποχής, ο νέος περιμένει
την αγάπη του στο πηγάδι... Βέβαια στην εκδοχή της
Ανατολικής Ρωμυλίας η ιστορία παρουσιάζεται σαν
πραγματικότητα και για αυτό είναι πιο δραματική, ενώ
στην εκδοχή του Ζαγορίου παρουσιάζεται σαν όνειρο...
Και μπορεί οι δυο περιοχές να απέχουν πολύ η μια από
την άλλη, όμως οι καρδιές και τα συναισθήματα των
ανθρώπων είναι πάντα ίδια... Οπότε δεν θα πρέπει
τελικά να μας παραξενεύει η ομοιότητα τραγουδιών.
Και ίσως το Ζαγόρι και η ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου
να μην ήταν τόσο απομωνομένη όσο πιστεύουμε. Γιατί
οι άνθρωποι ταξιδεύουν, οπότε «ταξιδεύουν» οι στίχοι
και η μουσική...
Το Ζαγόρι μας είναι μια περιοχή με ανεξάντλητη
μουσική και χορευτική παράδοση. Και με τη μελέτη
αυτής _της ^παράδοσης μπορεί να προκύψουν πολύ
χρήσιμα συμπεράσματα για τις συνθήκες διαβίωσης
σε παλιότερες εποχές και για την νοοτροπία και
ψυχολογία των ανθρώπων. Ας την σεβαστούμε, ας την
αξιοποιήσουμε, αλλά ποτέ να μην την παραποιήσουμε...
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Ανήμερα των Χριστουγέννων η παρέα
των Ζωής Δράκου, Ελισσάβετ Μισαηλίδη,
Αλκμήνης
Βακάρου,
Αντωνίου
Νότη,
Δημοσθένη Νότη, Κατερίνας Μπάρκα και
Δημήτρη Μπάρκα σκόρπισαν και φέτος
το χαρμόσυνο μήνυμα της Γέννησης του
Χριστού.
Εκείνα τα χρόνια αντηχούσε το «Κόλιντε
μέλιντε» μόνο για το «κουλάκου».
Παραμονές
της
Πρωτοχρονιάς!
Το
Βρυσοχώρι σιγά - σιγά ανοίγει ξανά τις
σπιτοαγκαλιές του! Ο καιρός θαυμάσιος
με έναν ήλιο αξιοζήλευτο. Το απόγευμα
ο Εσπερινός από την καμπάνα του ΑηΔημήτρη.
Η νύχτα άπλωνε τα φτερά της, τα φώτα
στους δρόμους και τα στολίδια στις βεράντες
των σπιτιών, δημιουργούσαν ένα σκηνικό
για τη σύναξη, την εορταστική συνάθροιση
στο καφενείο του Κωστάκη (Σιαμπίρη) να
περιμένουμε τον καινούριο χρόνο!
Κάτι που πουθενά αλλού δε γίνεται.
Ο γιορταστικός διάκοσμος (τύφλα να
‘χουνε τα ρεβεγιόν σε πολυτελή ξενοδοχεία

Λ. Τάτσης

και σαλέ), η διάθεση, η ζεστασιά, τα μικρά
παιδιά που ζουζούνιζαν στη βρύση (φωτό).
Μετά το καλωσόρισμα του Νέου χρόνου
2000 και 13 με τις ομοβροντίες (να διώξουμε
την κακοτυχία μας) με τις θερμές ευχές,
το κόψιμο της πίτας από τον πρόεδρο του
Μ.Ο.Σ. Ευθύμιο Πουποβίνη - τόσα κομμάτια
(31) όσες και οι οικογένειες που ήτανε το
βράδυ εκείνο στο Βρυσοχώρι. Το τυχερό
φλουρί έμεινε στον Άγιο Χαράλαμπο.
Ανήμερα πρωί - πρωί ο Παπαγιάννης
Λεοντάρης σήμανε την Πρωτοχρονιάτικη
λειτουργία με ιεροψάλτες τους Ευθ.
Πουποβίνη και Λάμπρο Τάτση.
Θαυμάσιοι ύμνοι - εξαίσια μέρα!
Η παρέα των:
από κάτω Ευανθία
Παπαθεμιστοκλέους,
Μαρία
Τσιομίδη,
Αντώνης Νότης, Δημοσθένης Νότης, Αμαλία
Λεοντάρη, Ευτέρπη Τσιομίδη, Ελισσάβετ
Μισαηλίδη, Αδαμάντιος Τσιομίδης, Δημήτρης
Μπάρκας και Κατερίνα Μπάρκα γύρισε το
χωριό για τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς. Οι
παιδικές φωνές μια ελπίδα, μια υπόσχεση
πως του χρόνου θα ‘μαστε περισσότεροι.

Τα παιδιά στα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς

Τα Βρυσοχωριτόπουλα στα κάλαντα των Χριστουγέννων

Τα Βρυσοχωριτόπουλα στη βρύση περιμένοντας το νέο έτος

Οι Βρυσοχωρίτες καρτερώντας το νέο χρόνο στο καφενείο του Κώστα

Η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Μ.Ο.Σ.

CMYK
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στα πλαίσια λειτουργίας του ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ η Δ/νση Κοιν. Μέριμνας
της Περιφέρειας Ηπείρου και ενόψει των εορτών των
Χριστουγέννων, ανέλαβε την πρωτοβουλία συγκέντρωσης ειδών διατροφής (μακράς ημερομηνίας λήξης) καθώς και ειδών ατομικής υγιεινής και χαρτικών, τα οποία
θα διατεθούν σε Κοινωνικές Δομές της περιοχής. (Κέντρα Παιδικής Μέριμνας, Γηροκομεία, Θεραπευτήρια
Χρονίως Πασχόντων, Ξενώνες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Συσσίτια Ενοριών, Κοινωνικά Παντοπωλεία κ.α.) Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται στο 128
γραφείο της Περιφέρειας Ηπείρου.
Εκτιμώντας τις δραστηριότητες του Συλλόγου σας
και θεωρώντας ότι η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη
για το συντονισμό της πρωτοβουλίας αυτής, σας καλούμε σε συνάντηση στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, τις
15 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00 μ.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου κ.
ΟΔΥΣΣΕΑ ΠΟΤΣΗ και της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
συνάντηση των Συλλόγων Ν. Ιωαννίνων στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Γιάννενα με θέμα
«Συγκέντρωση ειδών διατροφής, ατομικής υγιεινής
κ.λ.π.» για διάθεση σε κοινωνικές δομές της περιοχής.
Λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας και πολλοί συνάνθρωποί μας δεν μπορούν να εξοικονομήσουν ούτε τα απαραίτητα είδη για
την επιβίωσή τους, το Δ.Σ. του Συλλόγου συμμετέχοντας
στην ανθρωπιστική αυτή πρωτοβουλία της περιφέρειας,
καλεί τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους, να προσφέρουν ότι είδη τροφίμων μακράς διάρκειας, (το χωριό
μας διαθέτει και αρκετά τοπικά προϊόντα όπως πατάτες,
φασόλια κ.λ.π.), είδη ατομικής υγιεινής κ.λ.π. τα οποία θα
συγκεντρώσει ο Σύλλογος και θα τα παραδώσει στην Δ/
νση Κοινωνικής Μέριμνας της περιφέρειας Ηπείρου, αποδεικνύοντας ότι το Βρυσοχώρι ένα μικρό αλλά μεγάλο
χωριό μπορεί και ξέρει να συμπαραστέκεται και να βοηθά
τους συνανθρώπους του.
Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και μετά τις γιορτές,
όσοι επιθυμούν να προσφέρουν να επικοινωνήσουν με
τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Για το Δ.Σ.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΧΙΟΝΙ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 (πρώτος μήνας του Χειμώνα) έκαναν την εμφάνιση (λίγα βέβαια) μέσα
στο χωριό τα πρώτα χιόνια, προειδοποιώντας μας ότι το ήπιο φθινόπωρο τελείωσε.
Ήταν πράγματι καταπληκτικό, ένα ολόλευκο τοπίο σε όλη τη Λάκκα Αώου.
ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
Στις 20 Οκτωβρίου 2012 ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ του Θωμά και της Χρυσούλας (εγγονός των αειμνήστων Ευαγγέλου και Χάϊδως Σιαμπίρη και του αειμνήστου Ιωάννου και της Ελένης Καραγιαννοπούλου)
που υπηρετεί στο 507 Μ.Κ.Τ. (Μηχανοκίνητο Τάγμα
Πεζικού) Άσυρο Θεσσαλονίκης προήχθη στο βαθμό
του Ανθυπολοχαγού.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή του εύχονται
συγχαρητήρια και σε ανώτερα.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(Αναδημοσίευση από τα «ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ» στις 21-12-12

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 τα μέλη του Δ.Σ.
του Συλλόγου παρέδωσε στην Περιφέρεια Ηπείρου
(γραφείο 128 Κοινωνικής Μέριμνας) είδη διατροφής
και υγιεινής που συγκέντρωσε από προσφορά συγχωριανών και φίλων για την ενίσχυση διαφόρων ιδρυμάτων και αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας λόγω οικονομικής κρίσης.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά όλους όσους προσέφεραν αυτά τα είδη και πληροφορεί τους απανταχού
Βρυσοχωρίτες και φίλους ότι συνεχίζει την προσπάθεια συγκέντρωσης ειδών διατροφής μακράς διάρκειας και ειδών υγιεινής.
Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΟΔΥΣΣΕΑ ΠΟΤΣΗ
ΤΗΛ.: 26510 87214
Ιωάννινα 21-12-2012
ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Εκτιμώντας ιδιαιτέρως την ευγενική προσφορά
σας σε είδη πρώτης ανάγκης και αναγνωρίζοντας τη
συμβολή σας στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας για
τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων της περιοχής μας, θεωρούμε υποχρέωση μας να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συνεισφορά σας την οποία θα
αξιοποιήσουμε με υπευθυνότητα και σεβασμό.
Με εκτίμηση
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΟΤΣΗΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στην αγαπημένη μας εγγονή, ανιψιά και ξαδέρφη
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΟΡΑΚΑ, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την επιτυχία της στη Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων.
Η γιαγιά Χρυσούλα Ρέμου - Παπαδοπούλου
Οι θείοι Νίκος και Αλεξάνδρα Πλιάτσικα
Τα ξαδέρφια

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Η οικονομική κρίση που μαστίζει τα τελευταία χρόνια την πατρίδα μας δεν ήταν δυνατόν να μην επηρεάσει και το χωριό μας. Όπως τόσοι χιλιάδες νέοι
έτσι και το ζεύγος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΤΑΛΑΜΠΑΚΟΥ και
ΖΩΗΣ ΜΗΛΙΩΝΗ του αειμνήστου Μιχάλη και της Ροδάνθης (εγγονή του αειμνήστου Αντωνίου και της Μαρίας Καραγιαννοπούλου) και τα παιδιά τους ΔΑΝΙΗΛ
και ΡΟΔΑΝΘΗ στις 15 Οκτωβρίου 2012 μετανάστευσης από τα Γιάννενα στο Μόναχο της Γερμανίας αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στην
οικογένεια του ΑΛΕΞΗ καλή διαμονή, υγεία και προκοπή στην ξένη χώρα και ας ελπίσουμε πως η οικονομική κρίση στη χώρα μας θα ξεπεραστεί γρήγορα και
να επιστρέψουν στην πατρίδα και στους δικούς τους
ανθρώπους.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ
Νέες προσφορές σε είδη διατροφής, είδη υγιεινής
και χαρτικά διέθεσαν για το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διέθεσαν οι εξής σύλλογοι και φορείς: Σύλλογος Καλαρρυτών, Όμιλος Inner wheel,Σύλλογος
Ματσουκίου «Η Βύλιζα»,Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου, Σωματεία του Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων Μπάσκετ, Βόλεϊ, Χάντμπολ και ο Σύλλογος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης, Πολιτιστικός Σύλλογος Μονολιθίου, Α.Ο «Ποσειδών» Ιωαννίνων, Μορφωτικός και Ορειβατικός Σύλλογος Βρυσοχωρίου,
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, LIDL ELLAS @ ΣΙΑ Ο.Ε
(1 χιλ. Ε.Ο Ιωαννίνων-Κόνιτσας). Από την Περιφέρεια
παραδόθηκαν ακόμα είδη διατροφής, είδη ατομικής
υγιεινής και χαρτικά στην Ιερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής Κονίτσης, στο Γηροκομείο Κόνιτσας και στην Ενορία Κρύας – Αγ. Μαρίνας.
«Να ευχαριστήσω όλους αυτούς που σήμερα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου. Το ‘λίγο’ του
κάθε ένα ξεχωριστά, γίνεται ‘πολύ’ και εμείς με τη σειρά μας ανταποκρινόμαστε σε δομές μέριμνας, τρίτης
ηλικίας. Ελπίζουμε να έχει συνέχεια, δεν είναι εορταστικό το γεγονός» δήλωσε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Οδυσσέας Πότσης.

Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΡ. ΜΕΜΟΥ εισήχθη για το
Ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 στην ΑΣΠΑΙΤΕ
Ιωαννίνων.
Στο υπ’ αριθ. 80 φύλλο της εφημερίδας μας «ΤΑ
ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ» (σελ. 11) εκ παραδρομής
δεν καταχωρήθηκε η ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ,
κόρη της Γεωργίας Νικ. Κονδύλη δισέγγονη του
Αποστόλου Χρ. Μπιδέρη (ΑΣΜΠΙ) η οποία κατά
τις Πανελλήνιες εξετάσεις 2012 πέτυχε στο Τμήμα
Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στο Βόλο.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή τους
εύχονται καλές σπουδές.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Ο εγγονός του Μιχαήλ Εξάρχου, γιος της Σίσσυς
(Νάνσης) Εξάρχου και του Πήτερ Χολτς, Μαξ
Εξάρχου Χολτς πήρε το Μάστερς Δημόσιας Υγείας
από το Ουάσινγκτον Γιουνιβέρσιτυ στο Σαιντ Λούις
και τον Αύγουστο ξεκίνησε τις σπουδές του στην
Ιατρική στο Σαιντ Λούις Γιουνιβέρσιτυ.
Του ευχόμαστε όλοι καλή σταδιοδρομία.

CMYK
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ Δ.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ
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.
Δυστυχώς πριν τη χρονολογία αυτή δεν υπάρχουν
γραπτά στοιχεία καθ’ όσον τα αρχεία του σχολείου και
της κοινότητας είχαν καταστραφεί λόγω πυρκαγιάς
στη διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου.
Σχολικό Έτος 1966-1967
Δ/ντής
του
1/θσίου
Δημοτικού
Σχολείου
Βρυσοχωρίου ο συγχωριανός δάσκαλος αείμνηστος
Γεώργιος Στ. Οικονόμου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. Αλέκα Μιχ. Σιαμπίρη

Β’ τάξη

2. Γεώργιος Ιωαν. Πουποβίνης

Β’ τάξη

3. Δανάη Νικ. Κασσαβέτη

Β’ τάξη

4. Φρειδερίκη Γεωργ. Καραγιαννοπούλου Γ’ τάξη
5. Αθανασία Γεωργ. Καραγιαννοπούλου

Γ’ τάξη

6. Μαριάνα Δημ. Τσιομίδη

Δ’ τάξη

7. Αλκμήνη Νικ. Κασσαβέτη

Δ’ τάξη

8. Σουλτάνα Ιωάν. Καραγιαννοπούλου

Δ’ τάξη

9. Ιωάννης Αριστ. Κουνάβος

Ε’ τάξη

10. Αναστάσιος Γεωργ. Τσιομίδης

Ε’ τάξη

11. Γεωργία Ιωαν. Καραγιαννοπούλου

ΣΤ’ τάξη

12. Σοφία Θεοδ. Εξάρχου

ΣΤ’ τάξη

13. Στέλλα Γεωργ. Οικονόμου

ΣΤ’ τάξη

14. Θεοφάνης Στ. Βακάρος

ΣΤ’ τάξη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ του Στ. Γκαράνη
ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ
Αγαπημένε παππού καλησπέρα.
Η υγεία μου βαίνει καλώς
και για σένα ελπίζω
το ίδιο ακριβώς.
Αφ’ ότου απήλθες
παρήλθαν έτη 65.
Tις διηγήσεις σου μου διηγήθηκε
η κόρη σου και μητέρα μου.
Για τις αδυσώπητες μάχες
με τον μακρύ ποδαρόδρομο
μέχρι να φτάσεις στο σχολειό,
με τους βαρείς χειμώνες
για να επιβιώσουν τα ζωντανά,
με τη γηγια να καρπίσουν τ’ αμπέλια
-κι έβγαλαν ρόζους τα χέρια σουγια ένα καρβέλι ψωμί
που τεμάχιζες στα δέκα,
για λίγες πατάτες
που ήταν καθημερινό δείπνο,
για μια λάμπα το βράδυ
που να θυμίζει το φως,
τις αδυσώπητες μάχες
να μη φύγουν τα παιδιά σου στα ξένα
να μη σβήσει η ελπίδα των ανθρώπων
για μια ζωή καλύτερη...
- για τον άγριο πόλεμο
και τους μυριάδες νεκρούς
για το διωγμό και το φόβο
απ’ τους ανακηρυχθέντες νικητές.
Αγαπητέ μου παππού
τα νέα αποδώ
απαράλλαχτα είναι και ίδια.
Η γη να ρημάζει
οι νέοι να φεύγουν
γέροι στη φτώχεια
τα σχολειά κλείνουν
η λάμπα ανάβει ξανά
το μέλλον οπισθοχωρεί βίαια.
Αν σκέφτεσαι να ξανάρθει
να το σκεφτείς καλά.
Του Κώστα Σκηνιώτη,
Ποιητή Μέλους της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΒΗΜΑ
Αρ. Φύλλου 31/ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

1965. Από το αρχείο Γ. Οικονόμου. Διακρίνεται η νηπιαγωγός Βασιλική Μπαρκαγιάννη

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ
Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ
Ο Απόστολος Γεωργίου ΒΑΚΑΡΟΣ (γεν. 1908) ήταν
γείτονες με τον Ιωάννη Νικολάου ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ (19161993). Κάποια μέρα πάει ο Γιάννης στην αυλή τον Τόλη.
- Γείτονα δεν το πέτυχες το παστουρμά, δεν ήταν
τόσο καλός!
Ο οικοδεσπότης δεν μίλησε αλλά κούνησε το
κεφάλι του. Κάποια μέρα πάει κρυφά στην αυλή του
ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ, κόβει ένα κομμάτι απ’ τον κρεμασμένο
παστουρμά και τον ετοιμάζει για μεζέ φωνάζοντας και
τον γείτονα πάλι να πιούν!
Αφού ήπιαν κανά δυο ποτηράκια, ρωτάει ο Τόλης
το Γιάννη:
- Γείτονα πώς το βλέπει αυτό το μαζέ λέει τίποτα;
- Αυτός ο παστουρμάς μάλιστα! Είναι πολύ καλός!
απαντά ο μπάρμπα – Γιάννης.
Τότε ο Τόλης λέει γελώντας:
- Φάε Γιάννη κι άλλο αν σ’ άρεσε! Γιατί αυτό είναι
κομμάτι απ’ το δικό σου παστουρμά!

***
Ο
Δημήτριος
Νικολάου
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ,
πρωτοδιορίσθηκε δάσκαλος στο Αγκίστρι Αιγίνης.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1973 λοιπόν, φεύγει με
φέρυ – μπόουτ απ’ τον Πειραιά πάει στην Αίγινα κι από
‘κει με καϊκι στο μικρό νησάκι Αγκίστρι.
Το χωριό ήταν πάνω, γι’ αυτό παίρνει στο ένα χέρι
μια μεγάλη βαλίτσα που είχε, στο άλλο χέρι το σακάκι
του και περπατάει κανά μισάωρο.
Όταν φθάνει στο χωριό τον βλέπει ένας γέρος
θαμώνας του καφενείου και νομίζοντας ότι είναι
πραματευτής (πλανόδιος πωλητής) του φωνάζει:
- Καλώς το παλικάρι έχεις πουκάμισα, άνοιξε τη
βαλίτσα να τα δούμε!
Ο νεαρός εκπαιδευτικός απαντά κοφτά:
- Όχι μπάρμπα δεν είμαι πλανόδιος, είμαι ο
νεοδιορισμένος δάσκαλος στο χωριό σας!

***
Στις 13 Σεπτεμβρίου 1990, μια ηλιόλουστη μέρα,
πηγαίναμε οικογενειακώς από την Πωγωνιανή
Πωγωνίου, όπου υπηρετούσα, στη γενέτειρά μου στο
χωριό Ξεχασμένη Βέροιας.
Το μεσημέρι κάναμε στάση για ξεκούραση και
φαγητό, στο 90ο χλμ. Ιωαννίνων – Κόνιτσας – Κοζάνης.
Την ώρα που σταμάτησα το αυτοκίνητο (ένα παλιό VW
γνωστό και ως χελώνα) έμπαιναν στην ίδια αυλή ένας
φορτωτής κι ένα γκρέϊντερ.
Πριν σβήσω τη μηχανή βγαίνει έξω ο 4χρονος τότε
γιος μου Γιάννης, ανοίγει το καπό κοιτάει λίγο και λέει:
- Μπαμπά η μηχανή είναι εντάξει, αλλά εγώ όταν
μεγαλώσω θα πάρω γκρέϊντερ. Άντε τώρα πάμε να
κεράσεις καφέ!
Δεν άντεξε ο ένας οδηγός, του φάνηκε παράξενο
και ρωτάει:
- Ωρέ μικρούλη, εσύ κοιτάς τη μηχανή και πίνεις και
καφέ!!!
Ο χαρούμενος γιατί πηγαίναμε βόλτα Γιάννης
απαντά:

Από αριστερά 1η σειρά: Στέλλα Οικονόμου, Γεωργία Καραγιαννοπούλου, Αθανασία
Καραγιαννοπούλου, Σοφία Εξάρχου, Φρειδερίκη Καραγιαννοπούλου, Μαριάννα Τσιομίδου,
Αλέκα Σιαμπίρη, Γεώργιος Πουποβίνης, Σουζάνα Ζαχαράκη.
Πίσω από αριστέρα: Δημήτριος Κουνάβος, Αθανάσιος Αντ. Καραγιαννόπουλος, Δέσποινα
Σιαμπίρη, Θεοφάνης Βακάρος, Απόστολος Χρ. Βασδέκης, Ιωάννης Γ. Σιαμπίρης, Σουλτάνα
Καραγιαννοπούλου

- Οι γονείς μου πίνουν καφέ, εγώ πορτοκαλάδα, γιατί
κουραστήκαμε απ’ την Πωγωνιανή για τη Ξεχασμένη
είναι πολλές ώρες!
- Τι είναι αυτό το Ξεχασμένο ρε μικρέ; Ρωτάει
απορρημένα ο άνθρωπος!
- Το χωριό του μπαμπά μου απαντά ο γιός μου!!!

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5, Τ.Κ. 45332
Τηλ. 2651035228
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ιωάννινα, 31 Οκτωβρίου 2012
Προς
Την Δ/νση της περιοδικής εκδόσεως
«ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ»
Εις Βρυσοχώριον Ζαγορίου
Αγαπητοί μου,
Επιβεβλημένο καθήκον μου είναι να στείλω στο
καθ’ όλα τέλειο έντυπό σας, προς δημοσίευσιν,
τις λίγες σκέψεις μου που έγραψα για τον αείμνηστο δάσκαλο και πολεμιστή του ’40 Βρυσοχωρίτη Γεώργιο Οικονόμου.
Ο Γεώργιος Οικονόμου ήταν ένας από αυτούς
που γράφει ο μεγάλος μας ποιητής Γ. Σεφέρης
«οι ήρωες περπατάνε τη νύχτα», δηλαδή ήταν
ένας ήρωας και με την ευρύτερη έννοια: ευγενής, διακριτικός, αξιότιμος κ.λ.π. που ποτέ στο
βίο του δεν επεδίωξε να επιδειχθεί, «περπατούσε στα νύχια» και μόνο τη νύχτα για να μην
ακουστεί το πέρασμά του.
Αιωνία ας είναι η μνήμη του!
Με πολλήν εκτίμησιν

Παρουσίαση βιβλίου
Ευχαριστώ τον κ. Ιωάννη Γ. Παπαϊωάννου για
τα καλά σχόλια, που γραπτά αλλά και προφορικά σε
μένα διατύπωσε, για το βιβλίο του αείμνηστου πατέρα μου, Γιώργη Στ. Οικονόμου «ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ του ‘40».
Ο κ. Παπαϊωάννου γεννήθηκε στο Πάπιγκο.
Με επαγγελματική ευσυνειδησία και ανθρώπινη
ευαισθησία εργάστηκε για πολλά χρόνια ως συμβολαιογράφος στην Κόνιτσα, απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε.
Με τη σοφία των χρόνων, αλλά και νεανικό ενθουσιασμό μελετά, ερευνά και γράφει για την ιστορία
και τον πολιτισμό του χωριού του.
Τελευταίο του βιβλίο η «Ιστορία του Ιερού Ναού
Αγίου Βλασίου και λοιπών λατρευτικών Μνημείων
του Παπίγκου».
Είναι ένα βιβλίο κειμήλιο για κάθε Παπιγκιώτη και
κάθε αναγνώστη, φίλο της παράδοσης και της Ζαγορίσιας εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής.
Είναι ένα καλαίσθητο βιβλίο, με θαυμάσιες φωτογραφίες, με λεπτομέρειες για τον Άγιο Βλάσιο Παπίγκου, άλλων λατρευτικών μνημείων του χωριού, τις
βιογραφίες των ευεργετών κ.ά.
Μελετάς τις σελίδες και εκτός από τις γνώσεις
που αποκτάς, σου δίνει τη χαρά και την αίσθηση πως
βρίσκεσαι εκεί, στα στασίδια της εκκλησίας, με τον
συγγραφέα, τους φίλους σου, τους Παπιγκιώτες
ψέλνοντας: «και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος»…
Συγχαρητήρια
Ευτυχία Οικονόμου – Γεωργοπούλου

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΙΚΙΑΣ
Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ των αειμνήστων
Αποστόλου και Δέσποινας το φθινόπωρο έκανε
γενική ανακαίνιση της παλιάς του οικίας στο χωριό.
Καλομελετημένη εργασία, ένα όμορφο στολίδι και
ένα ακόμη σπίτι που σώθηκε από κατάρρευση.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν
τον αγαπητό ΓΙΩΡΓΟ γι’ αυτή την πρωτοβουλία και
εύχονται στον ίδιο και στην οικογένειά του υγεία και
να απολαύσουν όταν οι εργασίες τους το επιτρέπουν
το ανακαινισμένο σπίτι τους.

Η Τσαρτσόβα και οι κρυμμένες
Ελληνικές Σημαίες...
Τι διηγείται αυτόπτης μάρτυρας
των γεγονότων του ‘40
Γράφει ο ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
		
1

ευθυντής Υγιεινής του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος,
μας λέει σε μένα και στον γαμπρό του επ’ αδελφή Δημήτριο Μπιζακίδη, Ανθυπολοχαγό Υπασπιστή του Τάγματος Κονίτσης, γεωπόνο, χωριανό μου, συνομήλικο και
χρυσό μου γείτονα: «παιδιά, εγώ θα πάω μια επίσκεψη
σε μια φιλική μου οικογένεια». Βεβαίως πολλοί κάτοικοι
του χωριού καλωσόρισαν τον γιατρό, όπως και όλους
τους Έλληνες στρατιώτες, αλλά ο γιατρός ήταν ιδιαιτέρως γνώριμος, γιατί πολλές φορές νύχτα «και λαθρομετανάστης» επισκέπτονταν τα Ελληνικά χωριά της μεθορίου. Έρχονταν και τον έπαιρναν με τα άλογα τους οι κάτοικοι για τους αρρώστους τους. Του είχαν πολύ εμπιστοσύνη σαν γιατρό. Και επιπλέον γιατί είχε και τις τσάντες γεμάτες φάρμακα. Έτσι του είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη και εκτίμηση. Γύρισε ο γιατρός σε μισή περίπου
ώρα και μας λέει, στον γαμπρό του και σε μένα: «Παιδιά, το μεσημέρι θα φάμε σε κάποιο φιλικό μου σπίτι.
Τώρα που πήγα με κάλεσαν για τραπέζι, εμένα και δύο
- τρεις φίλους. Θα πάμε οι τρεις μας». Πήγαμε. Στη σάλα
στρωμένο το τραπέζι με άσπρο λινό τραπεζομάντηλο και
ίδιες πετσέτες. Στη μέση του τραπεζιού σουπιέρα, άχνιζε η σούπα και μοσχοβολούσε ντόπιο βούτυρο. Δίπλα
μια πιατέλα γεμάτη τεμαχισμένο κόκορα, θα ήταν δύο
- τρεις οκάδες, καβουρδισμένος κι αυτός πάλι με βούτυρο. Πιατέλα άλλη με χόρτα βουνού, αγριοράδικα, πικροράδικα. Και στη μέση μια κανάτα μαύρο κρασί.

4

Με τέτοιους αγωνιστές, «η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα
τραβά»...
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Τοποθεσία μετά τον Άγιο Μηνά
2. Είναι και ...καιρού - Σώμα Υλικού Πολέμου
3. Ένας κώδικας - Πριγκίπισα των Φαιάκων
4. Παράγει το Βρυσοχώρι - Χαλάνε στο βάδισμα
5. Εύχονται όλοι...
6. Κοντά στην Αγία Τριάδα
7. Γυναικείο όνομα - Το πίσω (αντιστρ.)
8. Αρχαίος λαός (Αμερ.) - Γυναικείο όνομα (Βρυσ.)
9. Υποθέτει - φωνή κότας - αρχ. υποθετικό
10. Ιρλανδός φιλόσοφ. - βαφτίζω.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Γιορτάζει 16 Αυγούστου
2. Οικογένεια και γεφυράκι στο Βρυσ. -ή ... ή επί τας
3. Ίδια γραμ. - Τοποθεσία Δυτ. του χωριού
4. Μέρος του αργαλειού (αντιστρ.) - Όχι χοντρό
5. Η Κολχίδα - Όμορφος της Μυθολογίας
6. Τοποθεσία κοντά στο ποτάμι - Ομάδα Βουλευτών
7. Αρχικά Ορειβατ. Συλλόγου (αντιστρ.) - Μητέρα
(αντίστρ).
8. Τοποθεσία κοντά στο χωριό
9. Δέντρο του Ιούδα (αρχ.) - Απαιτώ (αντιστρ.)
10. Όλος (αρχ.) - Σμίγω

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Την
Παρασκευή
30
Νοεμβρίου
2012
συνταξιοδοτήθηκε ο συγχωριανός μας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ του αειμνήστου Νικολάου και της
Σταυρούλας. Ο αγαπητός Τάκης πρώην υπάλληλος
του ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών
Ερευνών) μετατάχθηκε στα ΤΕΙ Ηπείρου (Γιάννενα)
απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε.

3

2
3

Αιωνία η μνήμη, πρώτα των υπέρ Πατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικώς πεσόντων υπέρ της πατρίδος μας,
της πολυβασανισμένης Ελλάδος μας κι έπειτα, όλων των
άλλων ηρωικώς καθ’ οιονδήποτε τρόπο αγωνισαμένων,
Αξιωματικών, οπλιτών και του Ανωνύμου Λαού, καθώς
και του συγγραφέως του ανωτέρω προαναφερθέντος
βιβλίου Γιώργη Σ. Οικονόμου!

2

1

Συνέχεια από την 1η σελ.

Καθίσαμε όλοι μαζί με την οικογένεια, σαν να γνωριζόμασταν από πολλά χρόνια. Εξαιρετικά ευχάριστη,
εγκάρδια η ατμόσφαιρα, ήρεμα τράβαγε η συζήτηση, τι
άλλο για τον πόλεμο. Οπότε, πώς μου ήρθε εμένα και πετάω στη συζήτηση μια παρατήρηση: «Παράξενο πράγμα, τόσο εγκάρδια μας υποδέχτηκαν και μας εχαιρέτησαν οι κάτοικοι του χωριού. Μας ενθουσίασαν, αλλά Ελληνική Σημαία δεν είδα σε καμμιά πόρτα, σε κανένα παράθυρο». Δεν πρόφτασα να τελειώσω και η σπιτονοικοκυρά, σβέλτη και πανέξυπνη, πετάγεται και πηγαίνει
στην άκρη της σάλας, του δωματίου, σηκώνει το καπάκι από μια καρσέλα, μπαούλο. Άναυδοι παρακολουθούμε και οι τρεις μας. Ανασηκώνει τα καλωστρωμένα μέσα
στο μπαούλο ρούχα και από το βάθος ανασύρει μια Ελληνική σημαία της ξηράς, των φρουρίων, με τον πάνλευκο Σταυρό στον γαλάζιο φόντο κι έναν μπρούτζινο Σταυρό, η Σημαία με θαυμάσια κρόσσια και κορδόνια, και χαρούμενη μας λέει: «Όλοι έχουμε τις Σημαίες μας, αλλά
πώς να τις βγάλουμε στις πόρτες και στα παράθυρα: Αν
εσείς φύγετε και μας αφήσετε στα χέρια των Αρβανιτών,
όπως μας αφήσατε και άλλοτε, τι θα γίνουμε;». Πόσο
προφητικά μίλησε η γυναίκα και πόσο δίκιο είχε!

ΔΗΜ.ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ Γιάννινα

(Φύλλο εφημερίδας 80)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

1. ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ

2. ΕΒΕΝΟΣ - ΩΔΗ

2. ΟΒΟΡΟΣ - ΑΟΡ

3. ΙΟΝΙΚΟΣ - ΗΡ

3. ΡΕΝ - ΦΙΛΑ

4. ΜΡ - ΦΟΛΕΣ

4. ΟΝΙΦ(αντιστρ).-ΣΑΤΕΝ

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή του εύχονται
υγεία για να χαρεί και απολεύσει τη σύνταξή του,
κόπος εργασίας τόσων ετών.

5. ΩΟΝ - ΛΙΡΕΣ

5. ΣΟΚΟΛΑΤΑ

6. ΝΣ - ΣΑΑΡ - ΕΑ

6. ΤΣΟΛΙΑΣ - ΡΕ

7. ΦΑΤΣΑΣ

7. ΣΕΡΡΑΙΕΣ

Σημ. : Ο Τάκης μετά το θάνατο του αειμνήστου
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΥΝΑΒΟΥ επιμελείται το ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
της εφημερίδας μας.

8. ΣΑΪΤΑ - ΙΕΡΟ

8. ΣΩ - ΣΕ - ΣΕΜ

9. ΟΛΕ - ΡΕΜΟΥ

9. ΙΔΗ - ΣΕ - ΡΟΗ

10. ΚΡΑΝΙΕΣ - ΗΣ

10. ΗΡΩ - ΑΝΟΥΣ

σελ.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Στις 18 Ιουλίου 2012 η ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΓΙΑ του Ευαγγέλου και της Αγγελικής, φίλων-λατρών του Βρυσοχωρίου και συνδρομητών της εφημερίδας μας
και ο ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΡΗΣ του Χρήστου και
της Γεωργίας απέκτησαν ένα χαριτωμένο αγοράκι,
δεύτερο βλαστό της οικογένειας.

*

*

*

- Η ΜΑΓΔΑ ΜΥΛΩΝΑ σύζυγος του ΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ του Αναστασίου και της Αντωνίας απέκτησε την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 στα Γιάννινα ένα όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι, πρώτο
βλαστό της οικογένειας.
*

*

*

- Η ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ του Παναγιώτη και
της Γεωργίας (εγγονή της αειμνήστου Σοφίας και
του Αθανασίου Βακάρου), σύζυγος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ απέκτησε στις 1-11-12 ένα όμορφο και
χαριτωμένο κοριτσάκι, δεύτερο βλαστό της οικογένειας.
*

*

*

*

- Η ΧΑΡΑ ΠΑΠΠΑ σύζυγος του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΜΠΑΚΟΥ του Γεωργίου και της Μαριάνθης Ζαμπάκου - Κυράτση απέκτησε την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2012 στα Γιάννινα ένα χαριτωμένο αγοράκι,
δεύτερο βλαστό της οικογένειας.

*

*

- Στις 26 Νοεμβρίου 2012 το ζεύγος ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΒΑΚΑΡΟΥ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΒΛΕΤΣΑ απέκτησαν
ένα νέο αγοράκι, δεύτερο παιδί στην οικογένειά
τους.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
- Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2012 ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΡΟΪΟΣ του Δημητρίου και της Σοφίας
Εξάρχου - Πρόϊου και η σύζυγός του ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
βάπτισαν στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο Λουτρό Ημαθίας το δεύτερο βλαστό της οικογένειας.
Οι νονοί ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και
ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ από τη Βυρώνεια Σερρών
χάρισαν στο νεοφώτιστο το όνομα του παππού του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
***
- Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου και της Χάϊδως Παπαποστόλου (Λούπα) Οικονομοπούλου και ο σύζυγός της ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΓΟΣ στις 14 Οκτωβρίου 2012 βάπτισαν το αγοράκι
τους τρίτο βλαστό της οικογένειας..
Η νονά ΜΑΡΙΑ ΜΠΓΙΑΛΑ - ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ δώρισε
στο νεοφώτιστο το όνομα ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ.
***

Ο Κώστας είναι γιος του Κίμωνα και της Βούλας
Βακάρου.

- Στις 29 Δεκεμβρίου 2012 η ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ του Παναγιώτη και της Γεωργίας και ο σύζυγός της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ βάπτισαν στην
Ιερά Μονή Αγ. Αθανασίου Βαλτινού Τρικάλων το
κοριτσάκι τους. Ο νονός Χαρίλαος Παπαδόπουλος
χάρισε στη μικρή το όνομα ΕΜΜΕΛΕΙΑ.

Ο Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους πανευτυχείς γονείς και στους
παππούδες να τους ζήσουν οι νέοι βλαστοί.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στους γονείς και παππούδες των νεοφώτιστων
κάθε ευτυχία.

ΓΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΟΥΤΣΟΥ & ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΕΞΑΡΧΟΥ
Από το άλμπουμ «ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ» Μ.Ο.Σ. - Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

Διακρίνουμε αριστερά της νύφης οι κουμπάροι Γεώργιος και Αλεξάνδρα Σιαμπίρη, Χαρίκλεια Κασσαβέτη, Σταματία Κουνάβου, Θεόδωρος Εξάρχου, Δέσποινα Εξάρχου, Βασιλική Τσαμπαλή.
Δεξιά του γαμπρού, Αθηνά Εξάρχου, Χάϊδω Νούτσου, Μαρία Νούτσου, Δέσποινα Ρέμου, Χάϊδω Ράπτη. Πίσω Αθανάσιος
Εξάρχου, Χρυσούλα Σιαμπίρη, Γεώργιος Βακάρος, Κώστας (Ντίνος) Κυράτσης, Άννα Βακάρου, Βασιλική Πασχάλη, Νίκη Εξάρχου, Παπα-Νικόλας Κασσαβέτης, Χαρίκλεια Τσιομίδη και Αντώνιος Νούτσος.
Κάτω (από αριστερά) τα μικρά Τάσος Τσιομίδης, Γιάννης Κουνάβος, Στέλλα Οικονόμου, Δέσποινα Κουνάβου, Μαρία Τσιομίδου, (Βλάμης) Αθανάσιος Αντ. Καραγιαννόπουλος, Σοφία Εξάρχου, Δέσποινα Γ. Σιαμπίρη, Αλκμήνη Κασσαβέτη, Δανάη Κασσαβέτη, Αθανασία Καραγιαννοπούλου, Αθανασία Κοντογιάννη και Απόστολος Καραγιαννόπουλος.

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΦΙΛΛΗΣ
1926-2012

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΓΟΣ
1938-2012

Την Κυριακή 5 Αυγούστου 2012 προδομένος
από την καρδιά του έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο
ΙΩΑΝΝΗΣ (γνωστός σαν μπάρμπα - Γιάννης) ΦΙΛΛΗΣ του Βασιλείου και
της Χρυσής Πολυμέρη.

Για άλλη μια φορά εφέτος χτύπησε λυπητερά η
καμπάνα του Αγίου Χαραλάμπους στο χωριό μας
για να μας αναγγείλει τον ξαφνικό θάνατο ενός αγαπητού μας
συμπατριώτη στην Αλεξάνδρεια, που δεν ήταν
άλλος από τον Θανάση
Τέγο, τον άνδρα της
Φραξούλας, γαμπρός
του Θανάση και της
Διαμάντως Δούμα.

Ο Μπάρμπα - Γιάννης γεννήθηκε στο Ηλιοχώρι και ήταν το δεύτερο παιδί της οικογένειας (πρώτη η Χρυσούλα και τρίτη η Χαρίκλεια Νάτσικα - Φίλλη).
Το 1947 κατατάχθηκε στο Δημοκρατικό
Στρατό και με το τέλος
του εμφυλίου (φθινόπωρο 1949) βρέθηκε στη Σοβιετική Ένωση (Τσιλσίκ , πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν).
Τον Οκτώβριο του 1961 παντρεύτηκε την ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ ΧΑΤΖΙΚΙΔΗ (Ρωσοπόντια) και απέκτησαν τρία παιδιά, τη Χρυσούλα, το Βασίλη και το
Νίκο, τα οποία μεγάλωσαν, ανέθρεψαν και αποκατέστησαν με στοργή και φροντίδα.
Τον Αύγουστο του 1977 επαναπατρίσθηκε και
εγκαταστάθηκε στα Γιάννενα χωρίς να παραλείψει
να επισκέπτεται τακτικά το αγαπημένο του χωριό
Ηλιοχώρι, όπου εργάστηκε ως ηλεκτροσυγκολλητής από όπου και συνταξιοδοτήθηκε.
Ευτύχησε να καμαρώσει τέσσερα (4) εγγόνια, το ΓΙΩΡΓΟ από την κόρη του Χρυσούλα, τον
ΓΙΑΝΝΗ, την ΜΑΡΙΑ και την ΡΕΓΓΙΝΑ- ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ από το Νίκο και τη νύφη του ΥΠΑΤΙΑ ΚΑΨΑΛΗ
από τη Λάϊστα.
Η κηδεία του έγινε στο Ηλιοχώρι παρουσία των
οικείων του, συγγενών, συγχωριανών και φίλων.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν
στους οικείους του θερμά συλλυπητήρια και να είναι ελαφρύ το χώμα του χωριού του που τον σκέπασε.
ΣΗΜ.: Ο αγαπητός ΜΠΑΡΜΠΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ήταν
συνδρομητής, τακτικός αναγνώστης και πολλές
φορές αρθρογράφος (ειδικά σε θέματα των Γερμανικών αποζημιώσεων) της εφημερίδας μας «ΤΑ
ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ».

ΠΙΠΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΣΧΑΛΗ-ΠΑΠΑΓΙΩΤΑΚΗ
1924-2012
Την ημέρα της Αγίας Παρασκευής, ημέρα πανηγυριού του χωριού μας, περιμέναμε με τις αδελφές
μου το τηλεφώνημα της Πιπίνας, όπως συνήθιζε για
χρόνια. να μας ευχηθεί τα χρόνια πολλά και να μας
εκφράσει τη δική της νοερή παρουσία στα δρώμενα των ημερών. Φέτος το τηλεφώνημα δεν έγινε και
προβληματιστήκαμε. Λίγες μέρες αργότερα μάθαμε
από την κόρη της τη Βίκη το δυσάρεστο νέο.
Δυσκολεύτηκα να το πιστέψω. «Είμαι καλά» μου
είχε πει λίγες μέρες νωρίτερα. «Με τα προβλήματά μου, αλλά όρθια και με όλες τις δραστηριότητές
μου». Δυστυχώς το πέσιμο στη βεράντα της ήταν
και μοιραίο.
Την αγαπούσα πολύ την Πιπίνα και θα τη θυμάμαι
πάντοτε για την ευγένεια, τη σοβαρότητα, τη διακρι-

ΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Στις 25 Νοεμβρίου 2012 συμπληρώθηκε ένας
χρόνος από την απώλεια της Κωνσταντίνας Νικολάου που καταγόταν εκ μητρός από το Βρυσοχώρι. Γεννήθηκε στη Μελίκη Βέροιας και μεγάλωσε στην Καβάλα. Παντρεύτηκε στη Φλώρινα όπου και έζησε ως
το τέλος της ζωής της.
Ανέθρεψε δύο παιδιά,
το Νικόλαο Νικολάου,
μηχανολόγο

Ο Θανάσης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1938 και ήταν
ο δευτερότοκος γιος
από τα τρία παιδιά του
Κωνσταντίνου και της

μηχανι-

κό και την Αρχοντούλα Νικολάου, φιλόλογο και είχε τέσσερα
εγγόνια.

Ευθαλίας Τέγου.

Συγγενείς,

Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές στην Αλεξάνδρεια πήγε στο Γκράτς της Αυστρίας όπου απεφοίτησε από το εκεί Πολυτεχνείο στη σχολή Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων.

και όλη η Φλώρινα τη θυμάται για την αφοσίωσή
της στην οικογένειά της, την κοινωνικότητα και το
αγόγγυστο δόσιμό της προς όλους.

Παντρεύτηκε το 1972 με την Φραξούλα, κόρη
των αείμνηστων Αθανασίου και Διαμάντως Δούμα
και απέκτησαν μία κόρη, την Ευθαλία (Λίλη).
Διορίστηκε και υπηρέτησε για τριάντα χρόνια
στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Δημοσίων Έργων στην Βέροια απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε.
Ο μακαριστός Θανάσης ήταν ένας πολύ μετρημένος, σώφρων και ήπιων τόνων άνθρωπος με καλοσύνη, ανθρωπιά, καταδεχτικότητα, να εξυπηρετεί
τους πάντες για τα πάντα.
Έφυγε όμως νωρίς και αναπάντεχα για την αιωνιότητα αφήνοντας απαρηγόρητες την αγαπημένη
του Φραξούλα και την μονάκριβη κόρη τους Λίλη.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 20 Σεπτεμβρίου
2012 στην Αλεξάνδρεια, πάνδημος με την συμμετοχή όλης της εκεί Βρυσοχωρίτικης παροικίας.
Καλό ταξίδι και καλόν παράδεισο αγαπητέ μας
Θανάση.
Ο Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου, η Συντακτική Επιτροπή καθώς και όλοι οι χωριανοί εύχονται στον πανάγαθο θεό μας να τον κατατάξει με τους δικαίους στη χώρα των ζώντων, στη δε αγαπημένη του
Φραξούλα και την κόρη του Λίλη υπομονή και κουράγιο.
Για την Συντακτική Επιτροπή
Γ. Βακάρος

φίλοι

Νικολάου
Αρχοντούλα

Τηλεφωνική ήταν η πρώτη επικοινωνία - γνωριμία
με την αλησμόνητη Ντίνα.
Της ζητούσα πληροφορίες, όταν ήταν να γράψω
το γενεολογικό δέντρο της οικογένειας Μπέκα, μέλος της οποίας ήταν και η ίδια, αφού η μητέρα
της, η Χαρίκλεια Μπέκα, ήταν η μοναχοκόρη του
παπακώστα Μπέκα και της επίσης Βρυσοχωρίτισσας Μαρίας Πασχαλιώρη.
Το τηλεφώνημά μου ήταν για εκείνη μία ευχάριστη έκπληξη όπως μου είπε. Φανερά συγκινημένη
άρχισε να με ρωτάει για να μάθει όσο το δυνατόν
περισσότερα για το Βρυσοχώρι, τόπο γέννησης της
μητέρας της, τους συγγενείς της, τις δραστηριότητες του Μ.Ο.Σ., την εφημερίδα κ.λ.π.
Η Ντίνα έχασε πολύ μικρή τη μητέρα της και
ήταν πολύ λίγες οι πληροφορίες που είχε για το
χωριό μας.
Το 2009 η Ντίνα επισκέφτηκε για πρώτη φορά το
Βρυσοχώρι. Ενθουσιάστηκε, χάρηκε, πόνεσε, συ-

τικότητα και τη νοικοκυροσύνη της.

γκινήθηκε, γνώρισε συγγενείς από τη μεριά της για-

Δημιούργησε μία αξιόλογη οικογένεια, με τον
αγαπημένο της Γιάγκο, καθηγητή Φυσικό από την
Κέρκυρα και τις δύο θαυμάσιες κόρες της την Εύη
και τη Βίκη.

γιάς της και γενικά αυτή η επίσκεψη δόνησε ευαί-

Πάντοτε με σύγχρονες αντιλήψεις, πάλευε η κάθε
μέρα να είναι καλύτερη από τη χθεσινή γι’ αυτή και
την οικογένειά της.

Την επισκέφτηκα στη Φλώρινα στο σπίτι της, ένα

Διάβαζε πολύ και φρόντιζε συνεχώς να ενημερώνεται, να μαθαίνει, να μορφώνεται. «Έμαθα πολλά
στη ζωή μου, όχι μιλώντας, αλλά ακούγοντας» μου
έλεγε συχνά και η ζωή της τόσο στο Βρυσοχώρι που
μεγάλωσε, όσο και στην Ηγουμενίτσα, που είχε τις
εργασίες ο πατέρας της, στα Γιάννενα και στην Αθήνα που τελικά εγκαταστάθηκε, ήταν γεμάτη, αξιόλογη, ενδιαφέρουσα, ήρεμη, ωραία και ευτυχισμένη.
Ας μείνει αιωνία η μνήμη της
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

σθητες χορδές της ψυχής της και της ζωής της.
Επιθυμία της ήταν βέβαια να έρθει ξανά και ξανά
πολλές φορές δυστυχώς όμως...
νεοκλασικό αρχοντικό, στις όχθες του Σακολέβα και
με δέχτηκε με χαρά, ευγένεια, καλοσύνη και αγάπη, γνωρίσματα του χαρακτήρα της και της συμπεριφοράς της.
Δυστυχώς η Ντίνα έφυγε νωρίς.
Στα παιδιά της Αρχοντούλα και Νικόλαο, στα εγγόνια και σε όλους τους συγγενείς της της μεγάλης
οικογένειας Μπέκα που την υπεραγαπούσαν θερμά
συλλυπητήρια.
Ας είναι αιωνία η μνήμη της

Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΟΥΝΑΒΟΣ
Συνέχεια από 1η σελ.
θώρια για λάθη ή ξεχάσαμε κάτι δεν υπήρχαν. Το ταξίδι
ήταν μεγάλο και επίπονο.
Οι βαλίτσες σπάνιζαν, όλα πακεταριζόταν σε κουτιά
δεμένα καλά με τον τριχωτό χρυσαφί σπάγκο, και στον
κόμπο επάνω ένα τετράγωνο χαρτί συνήθως από πακέτο
τσιγάρων που αναγραφόταν το ονοματεπώνυμο και ο τόπος προορισμού.
Η ημερομηνία αναχώρησης ήταν συγκεκριμένη. Αμέσως μετά των Αγίων Αποστόλων. Τέλη Ιουνίου.
Χαράματα ερχόταν το ταξί έξω από το σπίτι να μας
πάει στην στοά Ρούκα οδός Ανεξαρτησίας. Ένα μικρό
πρακτορείο με τσίγκο ίσα που χωρούσε δύο λεωφορεία.
Ούτε εκδοτήρια εισιτηρίων, ούτε μεγάφωνα, ούτε αιρκοντίσιον. Είχε ένα καφενείο λιτό για τους επιβάτες που πίναν το καφεδάκι ή το αναψυκτικό γιατί ο επόμενος καφές
ήταν πολύ μακριά.
Μέσα και έξω από το καφενείο, πράγματα. Τσουβάλια, κουτιά, κουτάκια, φτυάρια, κασμάδες και διάφορα
είδη πρώτης ανάγκης.
Εκεί άρχιζε να μπαίνει στο αίμα το χωριό με συναντήσεις παλιών φίλων που είχαν χρόνια ν’ ανταμώσουν οι μεγαλύτεροι. Το λεωφορείο είναι εκεί. Πράσινο, πολύ μεγάλο για τα μάτια μου. Αν θυμάμαι καλά ήταν 24 θέσεων. Είχε μια τεράστια μούρη μυτερή με τους μεγάλους
στρόγγυλους προβολείς στα φτερά και στο κέντρο ψηλά
μπροστά το σήμα της Μερσεντές σε νίκελ. Οι δύο πόρτες ορθάνοιχτες για την τακτοποίηση των επιβατών. Από
την πίσω δεν μπορούσες να μπεις παρά μόνο μπουσουλώντας γιατί ήταν φορτωμένο με τσουβάλια. Τσιμέντα,
αλεύρια κλπ. Στο πίσω μέρος είχε μία μικρή σχάρα που
χωρούσε άνετα ένα δυο κουτιά με κότες και ένα σκυλόσπιτο, με το σκυλί μέσα. Στην οροφή είχε την μεγάλη σχάρα όπου μπροστά – μπροστά είχε την μαναβική του καφενείου και πιο πίσω καλά στοιβαγμένα ότι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Νοικοκυριά ολόκληρα. Είτε αυτών που ταξίδευαν είτε πράγματα που στέλναν συγγενείς
στους δικούς τους. Κι όλα αυτά τα τακτοποιούσε ένας.
Ο Νάσιος, ο Θανάσης, ο Πολύζος από το Ηλιοχώρι. Ο αείμνηστος φάνταζε στα μάτια μου σαν ήρωας.
Ήταν άνθρωπος που αγαπούσαν όλοι. Κακιά κουβέντα
δεν άκουγες γι’ αυτόν. Άνθρωπος εμπιστοσύνης, υπομονετικός, αρκετές φορές και λίγο νευρικός, αλλά με το δίκιο του γιατί έπρεπε να γίνουν όλα όπως αυτός όριζε και
ήξερε. Χρόνια στο τιμόνι ίδια διαδρομή ήξερε και την τελευταία πέτρα στον δρόμο, την παραμικρή λεπτομέρεια.
Έπρεπε να τα κανονίσει όλα, να φροντίσει για τις εφημερίδες, τα περιοδικά, διάφορες παραγγελίες χωριανών.
Έκανε τα πάντα. Για να γράψει κανείς για τον Νάσο πρέπει να εκδόσει βιβλίο. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι στην
ιστορία του Βρυσοχωρίου. Και όχι μόνο.
Αφού δενόταν όλα τα πράγματα και σκεπαζόταν με
τον μεγάλο μουσαμά, ο Νάσιος φώναζε για επιβίβαση.
Όλοι στεκόταν στην σειρά και ένας-ένας έμπαινε και καθόταν στη θέση που είχε φροντίσει να μην κρατήσει από
πριν. Μερικοί τελευταίοι αργοπορημένοι, αγχωμένοι, ερχόταν τρέχοντας και καταϊδρωμένοι, γιατί έπρεπε να προλάβουν τα τελευταία ψώνια. Όλοι στις θέσεις τους, ο Νάσιος στο τιμόνι και αργά-αργά βαρυφορτωμένο ξεκινούσε περίπου στις 8:30 με 9:00 το πρωί. Η μάνα είχε φροντίσει να έχουμε τα απαραίτητα για το δρόμο. Λίγο νερό,
ξηρά τροφή, πετσετούλα κι ένα αρκετά μεγάλο κονσερβοκούτι κενό για περίπτωση ζαλάδας. Λίγες κουβέντες
άκουγες στην αρχή. Ένα σπάνιο μαγνητόφωνο με κάτι περίεργες κασέτες ορθογώνιες με τέσσερις τρύπες (συλλεκτικό κομμάτι) προσπαθούσε να καλύψει τον θόρυβο της
μηχανής μα ήταν αδύνατο.
Ανηφορίζαμε στο Ροντοβάνι, αρχίζουν οι στροφές. Η
μόνη παρηγοριά ήταν ότι μπαίναμε στην περιοχή του Ζαγορίου, στο πρώτο χωριό.
Ασπράγγελοι (Ντοβρά). Ο κάμπος κι αμέσως δεξιά
επάνω το χωριό. Απ’ εδώ και πέρα άρχιζαν οι ιστορίες.
Καθ’ ένας κάτι είχε να πει. Μία παρέα όλοι μοιραζόταν
παλιές ιστορίες. Μιλούσαν για πρόσωπα, εμπειρίες, καταστάσεις από τον πόλεμο κλπ.
Είχε δεν είχε επιβάτη περνούσε από το Κουκούλι ή
αμέσως μετά ανηφόριζε για το Καπέσοβο. Μετά ξεκινούσε το μαρτύριο. Τέρμα η άσφαλτος. Χώμα, χαλίκια, πέτρες και πολύ σκόνη. Οι ώρες πολλές ατελείωτες, το λεωφορείο ταλαντευόταν αριστερά δεξιά προσπερνώντας
λακκούβες και πέτρες. Στα πέταλα του δρόμου πολλές
φορές η σκόνη ερχόταν μέσα και μας έπνιγε.

Αύγουστος 1968. Το ζεύγος Αστερίου και Σταματίας
Τσουμάνη - αρραβωνιασμένοι- μπροστά στον Πολύζο

Κατηφορίζοντας απέναντι βλέπαμε το Τσεπέλοβο με
τις βουνοκορφές. Πίσω από εκεί έπρεπε να περάσουμε.
Είχαμε υπομονή, είχαμε χαρά δεν μας ένοιαζε το μαρτύριο του δρόμου. Εξάλλου οι μεγαλύτεροι για να μας παρηγορήσουν λέγανε και δείχνανε τα μονοπάτια που περνούσαν πεζοί, φορτωμένοι για να κατέβουν στα Γιάννενα. Ήξεραν όλα τα βουνά, όλα τα περάσματα. Αυτό κι αν
ήταν άθλος.
Κι αν ήταν χειμώνας; Ή αν είχαν άρρωστο που χρειαζόταν γιατρό; Ή τα δωδεκάχρονα παιδιά να πηγαινοέρχονται με τα πόδια στο χωριό Χριστούγεννα, Πάσχα, Καλοκαίρι για να φοιτήσουν στο γυμνάσιο, που χωριά κοντά
στην πόλη δεν το κάνανε. Βέβαια οι χωριανοί μας φημίζονται για την μόρφωση και την παιδεία τους από πολύ παλιά.
Σε 4-5 χιλιόμετρα περνούσαμε το Σκαμννέλι, ένα
εξωκλήσι δεξιά πιο πέρα μια ξηρολιθιά ένας σωρός από
πέτρες στοιβαγμένες το εικόνισμα. Και ξαφνικά σκοτείνιασμα. Είχαμε μπει στο δάσος. Το τοπίο άλλαζε γέμιζε
το μάτι στο πράσινο. Έλατα παντού καθ’ ένα ξέρει και μία
ιστορία. «Εδώ βάζεις κανούργιο σηκώτι» έλεγε ο πατέρας. Η διαδρομή πιο όμορφη τώρα παρ’ όλη τη σκόνη. Το
λεωφορείο αγκομαχούσε στις τελευταίες στροφές μέχρι
να κάνουμε την μεγάλη στάση. Επιτέλους Γυφτόκαμπος.
Σταματούσαμε μπροστά σε δύο καλύβες. Στην πόρτα πάντα χαμογελαστός ο κυρ-Γιώργης ο Τριανταφύλλου ιδιοκτήτης με την συμπαθέστατη γυναίκα του κυρα-Χάϊδω.
Παρείχαν όλες τις υπηρεσίες. Καφέ, γλυκό, τσίπουρο,
φαγητό. Αν ήθελες και ύπνο υπήρχαν πίσω από το καφενείο δωμάτια.
Κατεβαίναμε όλοι και τρέχαμε κατ’ ευθείαν στην βρύση. Ένας σωλήνας γυρισμένος σαν Γάμα κεφαλαίο έτρεχε ακατάπαυστα παγωμένο νερό. Κατέληγε σ’ ένα αυλάκι γεμάτο αναψυκτικά και μπύρες για να ξεδιψάσει ο ταξιδιώτης. Όλα εδώ ήταν πιο νόστιμα πιο εύγευστα. Λουκούμι και νερό λέγανε. Ότι καλύτερο. Εδώ φεύγανε οι ζαλάδες, άλλαζε η διάθεση. Γέλια, πειράγματα. Όλοι μ’ ένα
ενθουσιασμό με μία λαχτάρα. Το έβλεπες άλλωστε στα
μάτια τους. Το σφύριγμα του αέρα στα έλατα ήταν ανώτερο κι από συμφωνική ορχήστρα που σου χαϊδεύει τ’ αυτιά. Ένας τόπος ηρεμίας, ευλογημένος. Είμασταν κοντά
στο Θεό.
Ο Νάσιος Πολύζος εδώ είχε και τα εκδοτήρια εισιτηρίων. Στον Γυφτόκαμπο πλήρωνες για το ταξίδι σου. Περίεργο ακούγεται αλλά έτσι ήταν τότε. Αφού ξεκουραζόμασταν όλοι, αναζωογονημένοι πλέον μπαίναμε στις θέσεις μας για το υπόλοιπο της διαδρομής. Ο Γυφτόκαμπος ήταν πάντα σημείο αναφοράς για τους ταξιδιώτες.
Από τους οδοιπόρους μέχρι και σήμερα. Παλιά υπήρχε
και χωροφυλακή για τον φόβο των ληστών. Στην περιοχή
δρούσαν και οι Ρεντζέοι. Τρομεροί ληστές. Υπάρχει η τοποθεσία πριν τον Γυφτόκαμπο «Σπηλιά των Ρεντζέων».
Εδώ σ’ αυτόν τον χώρο οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας εύρισκαν ένα πιάτο ζεστό φαγητό, έναν άνθρωπο
να πουν μία κουβέντα. Ήταν ένα σημείο ενημέρωσης για
την κατάσταση του δρόμου, για τις καιρικές συνθήκες και
ότι άλλο αφορούσε την περιοχή. Δυστυχώς σήμερα δεν
υπάρχει ούτε το καφενείο ούτε ο κυρ-Γιώργης με την κυρά-Χάϊδω. Ούτε καν η βρύση.
Στεναχωριέμαι οπότε περνάω από εκεί για την εγκατάλειψη, μα έχω μέσα μου τις παλιές εικόνες κι αισθάνομαι τυχερός που τις έζησα. Αφήνουμε πίσω την σκόνη του
λεωφορείου, την ερημιά και τον κυρ-Γιώργη με την κυρα-Χάϊδω να μας γνέφουν για καλό ταξίδι.

Διασταύρωση. Όποιος ήθελε πήγαινε μια βόλτα μέχρι την Λάϊστα. Οι υπόλοιποι με τα πόδια. Σαν μια γιορτή, σαν Πρωτομαγιά. Χαρούμενοι πηγαίναμε στην δημοσιά μέχρι όπου φτάσουμε μέχρι να μας προλάβει το λεωφορείο. Μπορούσαμε να φτάσουμε και στο χωριό. Δεν είχαμε πρόβλημα είμασταν μια παρέα. Δεν υπήρχε κούραση γελούσαμε και τραγουδούσαμε. Πηγαίναμε να περάσουμε καλά. Και τα καταφέρναμε. Αυτά τα βιώματα μένουν, υπάρχουν βαθιά μέσα σε όλους και όταν έρχεται
στο χωριό μέχρι σήμερα ο ξενιτεμένος νιώθει την ίδια ζεστασιά, τα ίδια παλιά συναισθήματα.
Μία ώρα αργότερα έσπαγε την ησυχία ο θόρυβος της
μηχανής και όπου έβρισκε κόσμο τους ανέβαζε μέχρι και
τον τελευταίο. Όλοι τώρα συζητούσαν για το επόμενο δύσκολο πέρασμα.
Το Πορτολάτο που μόνιμα είχε κατολισθήσεις και όταν
έβρεχε ήταν το σημείο που καλούσαν τ’ αυτοκίνητα στη
λάσπη. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος των οδηγών. Ειδικά
όταν περνούσαν τα μεγάλα φορτηγά φορτωμένα ξυλεία,
οι ροδιές που αφήναν ήταν τεράστιες και δύσκολα προσπελάσιμες. Περνούσαμε το Σουινά και κατευθείαν στο
Ηλιοχώρι (Ντομπρίνοβο). Ένα ακόμη δύσκολο πέρασμα
στη Βαλιαρά και ανηφορίζαμε για την Παναγία.
«Διαβάτα, της Θεοτόκου η χάρις
εδώ σε προσκαλεί, την ευχή της να πάρεις,
Ώρα σου καλή»
Έτσι είχε γράψει ο παππούς μου σε μια πινακίδα πάνω
από την πόρτα στο εξωκλήσι της Παναγίας για τους ξενιτεμένους που φεύγουν. Ας ανάβουν ένα κερί στη Χάρη
Της κι έπαιρναν ευλογία. Εδώ τους αποχαιρετούσαν οι
συγγενείς και οι φίλοι. Εδώ το δάκρυ έκαιγε το μαντήλι. Όλοι κάναμε τον σταυρό μας, συνεχίζαμε κλείνοντας
ραντεβού για τον Δεκαπενταύγουστο. Μετά τα σάδια της
Παναγίας στην τελευταία στροφή πριν μπούμε στον δασικό δρόμο για Μαγούλα, Αγία Τριάδα κ.λ.π. το τοπίο άλλαξε. Οι όγκοι της Τσούκα Ρόσας επιβλητικοί με τα αιώνια χιόνια στα ριζά της μας καλοσόριζε. Ο Νάσιος κόρναρε από την Βρύση του Τσιόμου. Ειδοποιούσε όλο το χωριό. Τον δρόμο μας έκοβε το ποτάμι. Καθαρό παγωμένο νερό δρόσιζε τις ρόδες. Άρχιζαν να φαίνονται τα σπίτια του χωριού.
Όλοι μέσα στο λεωφορείο προσπαθούσαν να κοιτάξουν από τα παράθυρα να δουν τον τόπο τους, τα χώματά
τους. Οι κόρνες συνεχιζόταν σ’ όλα τα πέταλα κι όλο πλησιάζαμε. Ξαναπερνούσαμε πάλι μέσα από το ποτάμι στην
Κουίτσα και επιτέλους μπαίναμε στο Βρυσοχώρι.
Μικροί, μεγάλοι, νοικοκυρές αφήνουν τις δουλειές
στην μέση και τραβούσαν για το καφενείο στο Μεσοχώρι.
Ήταν το γεγονός. Ερχόντουσαν να δουν, να χαιρετήσουν,
να μάθουν νέα. Θύμιζε γιορτή. Μια γιορτή χωρίς όνομα
μα τόσο σημαντική.
Το λεωφορείο έκανε στροφή στον Πλάτανο και πάρκαρε μπροστά στο καφενείο. Όλοι τώρα ήταν έξω κοιτούσαν ποιοι θα κατέβουν ποιούς θα καλοσωρίσουν. Κατεβαίναμε ένας - ένας. Παράξενα συναισθήματα τώρα
που τα σκέφτομαι. Για λίγες στιγμές να αισθάνεσαι, μεγάλος, τρανός, με τόσο κοινό να σου χαμογελάει και να
σε καλοδέχεται.
Ο Νάσιος πριν ο άνθρωπος πάρει μία ανάσα πέφτανε
όλοι πάνω μου για μια εφημερίδα, για ένα περοδικό «Ρομάντσο ή Φαντάζιο».
Πρόθυμα παιδιά του χωριού σκαρφαλώνουν στη σχάρα να λύσουν τον μουσαμά, να ξεφορτώσουν τις αποσκευές φωνάζοντας τα ονόματα των δικαιούχων. Το καφενείο έσφιζε από κόσμο. Τα φρούτα και τα λαχανικά ξεφορτώνονταν και τοποθετούνταν μέσα δεξιά και δίνουν
μια ιδιαίτερη μυρωδιά στο χώρο, που ακόμη νοσταλγώ.
Σιγά - σιγά όλα μπαίνανε στο ρυθμό τους. Οι επιβάτες
με τα πράγματα πηγαίνουν σπίτια τους. Αν ήταν πολλά
κάποιο μουλάρι θα βοηθούσε στην μεταφορά. Ήταν το
αγροτικό κάθε σπιτιού. Και ήταν αρκετά τότε.
Οι νοικοκυρές φεύγανε να συνεχίσουν τις δουλειές
τους, τα παιδιά για παιχνίδι. Οι μεγαλύτεροι συνέχιζαν
το τάβλι ή την πρέφα πίνοντας το τσιπουράκι τους, πριν
πάνε για το μεσημεριανό φαγητό.
Ο Νάσιος έπαιρνε τις παραγγελίες για το επόμενο ταξίδι. Ρωτούσε αν υπάρχει επιβάτης έστω ένας ή δύο, τουλάχιστον να έχει παρέα για τον μακρύ δρόμο. Σε λίγο χτυπούσε η κόρνα μα τώρα είχε άλλο ήχο, πιο λυπητερή, πιο
σύντομη, χωρίς γιορτινό χαρακτήρα.
Το λεωφορείο έπαιρνε τον δρόμο της επιστροφής
πολύ πιο ελαφρύ. Χανόταν πέρα απ’ του Εξάρχου κι ακουγόταν το βουητό του για πολύ ώρα μέχρι ν’ ανεβεί και τα
τελευταία πέταλα.
Εμείς μέναμε πίσω στο χωριό να ζήσουμε τις όμορφες
διακοπές μας, περιμένοντας τα επόμενα κορναρίσματα
να τρέξουμε να υποδεχθούμε με τη σειρά μας. να συμμετάσχουμε κι εμείς σ’ αυτή την γιορτή.

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤA
Δεκαπενταύγουστος 2012 στην Παναγία του Βρυσοχωρίου
Του Ζήση Ηλ. Παπαζήση
Λέγεται ότι την πραγματική ιστορία ενός χωρίου
την γράφουν οι κάτοικοι του. Δυστυχώς συχνά, στο
πέρασμα του χρόνου, τα ονόματα τους χάνονται, οι
μνήμες σβήνουν, οι άνθρωποι οι ίδιοι σκορπίζουν σε
χίλια μέρη. Αυτό όμως δεν ισχύει για το Βρυσοχώρι,
διότι το άλμπουμ «Αναδρομή στο χρόνο 1895-1970
Βρυσοχώρι-Ζαγορίου» της κ. Ευτυχίας Γ. ΟικονόμουΓεωργοπούλου κρατάει ζωντανά τα ονόματα και
τις μνήμες των ανθρώπων που πέρασαν από τη ζωή
και άφησαν άσβηστα- τα βήματα τους. Είναι ένα
αρχείο ακένωτης πηγής ιστορικού πλούτου. Σε κάθε
φωτογραφία του διαβάζεις ένα μικρό κομμάτι της
ιστορίας του χωρίου και σε όλες την ιστορία του. Αν
δε παραδεχθούμε, ότι μία φωτογραφία ισοδυναμεί με
χίλιες λέξεις τότε όλες μαζί οι φωτογραφίες γράφουν
την ιστορία με πολλές χιλιάδες λέξεις.
Η πορεία μου μέσα στο άλμπουμ με έφερε στα
ξωκλήσια του Βρυσοχωρίου, τα οποία, αν καλά
θυμάμαι, είναι επτά στημένα γύρω από του χωριό
αφιερωμένα σε διαφορετικούς αγίους. Καταφανώς
μαρτυρούν το ανεπτυγμένο θρησκευτικό συναίσθημα
των ανθρώπων που τα έκτισαν και ότι ήθελαν τον
προστάτη άγιό τους κοντά στον τόπο της εργασίας, στα
χωράφια, τα αμπέλια κ.ά.. Η πίστη τους αυτή στο Θεό
τους έδινε τη δύναμη να σκάβουν και να καλλιεργούν
σπιθαμή προς σπιθαμή τη μάνα γη με πρωτόγονα
μέσα, όπως το δικέλλι και τον κασμά σφυρηλατημένα
στο αμόνι του γύφτου. Είχαν συναίσθηση για την αξία
της γης και παρακαλούσαν το Θεό να ευλογήσει την
καρποφορία της. Από αρχαιοτάτων χρόνων οι άνθρωποι
αγάπησαν τη γη, την αγκάλιασαν, τη θεοποίησαν.
Οι αρχαίοι Έλληνες την έθεσαν «υπό την σκέπην»
της Θεάς Δήμητρας. Ο δε Κικέρων αναφερόμενος
στη γη γράφει: «Nihil pulchrius, nihil utilius, nihil
uberius argicultura» (= τίποτε πλουσιώτερο, τίποτε
ωφελιμώτερο, τίποτε αφθονώτερο από τη γεωργία).
Λιτή η «παμμήτορ γη» δηλαδή η μητέρα των πάντων
γη, παραμένει η μοναδική ελπίδα για την έξοδο μας
από τη σημερινή αδιέξοδη οικονομική κρίση.
Στην εποχή τους τα εξωκλήσια αυτά χρησίμευαν
και ως~ καταλύματα. Οι πόρτες τους ήταν ανοικτές,
δεν κλείδωναν, διότι οι άνθρωποι εκείνοι ήταν άδολοι
και δεν είχαν ακόμη ανακαλύψει την «επιστήμη της
ιεροσυλίας». Όταν τύχαινε διαβάτης να νυκτώσει κοντά
τους εκεί έβρισκε κατάλυμα και περνούσε τη νύχτα.
Όταν ξεσπούσαν-μπόρες και καταιγίδες εκεί έβρισκαν
καταφύγιο όσοι δούλευαν στα γύρω χωράφια. Από
καταλύματα σε εξωκλήσια έχω προσωπική εμπειρία. Στη
μαύρη Κατοχή Οκτώβριο μήνα χρειάστηκε να ταξιδέψω
με το θείο μου από το χωριό μου το Παλαιοσέλλι στα
Γιάννενα μέσω Ζαγορίου. Ταξίδι δύο ολόκληρων
ημερών. Την πρώτη μέρα μας βρήκε το βράδυ πάνω
από το χωριό Νεγάδες, όπου βρήκαμε ένα ξωκλήσι και
περάσαμε τη νύχτα.
Στη φωτογραφία με το εξωκλήσι της Μεγάλης
Παναγίας, όπως αποκαλείται στο Βρυσοχώρι, γνωστό
στην ευρύτερη περιοχή ως Παναγία του Βρυσοχωριου
(Στ-μ-ρία ντΐ Λιάσι-ντζ, βλαχιστί) σταματώ και θυμάμαι
τα παιδικά μου χρόνια και την Κατοχή. Θυμάμαι τον
πόλεμο: του ‘40. Εκεί ο στρατός μας είχε στήσει το
ορεινό πυροβολικό και κτυπούσε αμείλικτα και με
καταπληκτική ευστοχία την Ιταλική μεραρχία Τζούλια,
που είχε καταλάβει ολόκληρη την οροσειρά του Σμόλικα
απέναντι. Βρίσκεται Ν-Α του χωριού και σε υψόμετρο
1.200 μ. περίπου μέσα σε πυκνό πευκόφυτο δάσος με
φόντο την επιβλητική μορφή της Τσούκα-Ρόσια και
τις βραχώδεις πριονωτές βουνοκορφές της Τύμφης
(Γκαμήλας) με τα μόνιμα χιόνια. Τοπίο απερίγραπτης
φυσικής ομορφιάς. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από την
ομορφιά των Αλπικών τοπίων. Εκείνα ίσως έχουν να
ζηλέψουν κάτι,
Το ξωκλήσι βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Μπροστά του
υπάρχει ο μοναδικός δρόμος, παλιά μουλαρόδρομοςτώρα αυτοκινητόδρομος. Ο ταξιδιώτης από ή προς το
Βρυσοχώρι από εκεί θα περάσει. Δίπλα στην είσοδο ο
επισκέπτης διαβάζει τη ρήση του αείμνηστου σχολάρχη
Δημητρίου Αδ. Κουνάβου: «Διάβατα, της Θεοτόκου η
χάρις εδώ σε προσκαλεί, την ευχή της να πάρεις, ώρα
σου καλή».
Στην παιδική μου ηλικία και πιο πολύ στα χρόνια
της Κατοχής περνούσα από εκεί συχνά, πήγαινα από
το Παλαιοσέλλι, όπου έμενα, στο Ηλιοχώρι το χωριό
της μητέρας μου κοντά στη γιαγιά μου τη Μαρία
τη Νασιοάκαινα. Ξεκινούσα από το Παλαιοσέλλι τις
περισσότερες φορές μόνος παιδί 13-14 ετών, διέσχιζα
πεζός τον Αώο και ανηφόριζα προς το Βρυσοχώρι
και το ξωκλήσι της Παναγίας. Μολονότι δεν είχα την

αίσθηση του φόβου από την ερημική φύση, ούτε από τα
άγρια θηρία, όταν έφθανα κοντά του ένιωθα πιο άνετα,
ένιωθα σιγουριά και ασφάλεια. Έκανα το σταυρό μου
και συνέχιζα την πορεία μου, με την ευχή της Παναγίας
η ώρα μου ήταν πάντα καλή. Εκτός από μία μικρή
περιπέτεια το καλοκαίρι του 1944 στην Κατοχή. Έκανα
το συνηθισμένο δρομολόγιο Παλαιοσέλλι-Ηλιοχώρι
(πορεία τεσσάρων ωρών). Κοντά στο μεσημέρι στο
ξωκλήσι της Παναγίας βρήκα φυλάκιο 5-6 ανταρτών.
Μου ζήτησαν άδεια κυκλοφορίας την οποία δεν είχα.
Τότε υπήρχε διαταγή των ανταρτών οι μετακινούμενοι
από ένα χωριό στο άλλο να εφοδιάζονται με έγγραφη
άδεια από τον υπεύθυνο του χωριού τους. Ο υπεύθυνος
ήταν ο άνθρωπος της εμπιστοσύνης τους, που είχε
αντικαταστήσει τον πρόεδρο της Κοινότητας, τον οποίο
οι αντάρτες είχαν καταργήσει. Με κράτησαν μέσα στο
εκκλησάκι μέχρι να γίνει εξακρίβωση στοιχείων. Όταν
έπεσε το σούρουπο ήρθε ένας αντάρτης που είχε
κατέβει στο χωριό. Ήταν ο Λάζαρος Μουστάκας από το
Παλαιοσέλλι στενός συγγενής μου. Η εξακρίβωση έγινε
και αφέθηκα ελεύθερος. Στη συνέχεια της πορείας μου
με βρήκε το σκοτάδι της νύχτας και δυσκολεύτηκα
αρκετά να φθάσω στον προορισμό μου. Ακόμη δεν
έχω καταλάβει τι είχαν να φοβηθούν οι αντάρτες από
ένα παιδί της ηλικίας μου. Πιθανόν να έκαναν στενή
ερμηνεία της διαταγής που είχαν ή ακόμη να έδειξαν
υπέρμετρο ζήλο στην εκτέλεση της.
Πάνε χρόνια τώρα που είχα την επιθυμία να
παραβρεθώ στο ξωκλήσι της Παναγίας Βρυσοχωριου
το Δεκαπενταύγουστο. Κάποιο κώλυμα παρουσιαζόταν
και συνεχώς το ανέβαλα. Εφέτος όμως το αποφάσισα.
Ξεκινήσαμε πολύ πρωί από το σπίτι μου στα Γιάννενα
με τη γυναίκα μου Πόλλυ και το γιο μου Ηλία και
φθάσαμε στην Παναγία αρκετά νωρίς. Στην είσοδο
δίπλα στο παγκάρι μας καλωσόρισαν ο δραστήριος
Θύμιος Πουποβίνης και ο Νίκος Κοντοσπίρης από
το Ηλιοχώρι. Τα δύο χωριά (Βρυσοχώρι-Ηλιοχώρι)
συνεόρτασαν αυτό το Πάσχα του καλοκαιρού.
Το ερημικό και φτωχικό εκκλησάκι γέμισε από κόσμο
και η απέριττη εσωτερική εμφάνιση του έλαμψε από
τις ακτίνες του ήλιου, που έμπαιναν από το παράθυρο,
αφού πρώτα περνούσαν ανάμεσα από τα βελονωτά
κλαδιά των γύρω πεύκων κάνοντας πολύχρωμες
φωτεινές γραμμές στον άσπρο καπνό, που έβγαινε από
το θυμιατό του ιερέα (Ιωάννη Λεοντάρη). Το φυσικό
αυτό διάνθισμα μαζί με την ορθοφωνία του ιερέα και την
καλλιφωνία των ψαλτών (Χαραλ. Νόνα και Γεωργίου
Τριανταφύλλου) δημιούργησαν ψυχική ανάταση και
περισσή κατάνυξη κατά την παρακολούθηση της Θείας
Λειτουργίας. Η απόλυση έγινε έξω στον υπαίθριο χώρο
για να συμμετάσχει ο πολύς κόσμος, αφού προηγήθηκε
παράκληση προς τη Θεοτόκο.
Κατά την παράκληση προσπαθούσα με το βλέμμα μου
στραμμένο μέσα στο πλήθος να ανακάλυψα) παιδικούς
φίλους από τα χρόνια που έζησα στο Βρυσοχώρι.
Δυστυχώς λίγοι οι παρόντες και πιο πολλοί οι απόντες,
ακόμη και από τη ζωή. Παρών ο παλιός μου γείτονας
και στενός φίλος Νίκος Χαντόλιος, αειθαλής, πάντα
γελαστός και με τον καλό του λόγο, ο οποίος λόγω
επαγγέλματος «πολλών ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον
έγνω» έχει πολλά να μας διηγηθεί.
Αισθητή η απουσία δυο παιδικών φίλων μου του
Γιώργου Καραγιαννόπουλου (αγροφύλακα) και του
Τάκη Σταματιάδη (δασκάλου) που δεν είναι πια κοντά
μας.
Με τον Γιώργο είχα την τελευταία συνάντηση το
καλοκαίρι της δεκαετίας του ‘70 στην τοποθεσία
«Μπάλτα» του Βρυσοχωριου. Παραθέριζα στο
Ηλιοχώρι εκείνο το καλοκαίρι και ένα πρωινό με τον

αείμνηστο Γιάννη Καφέτσιο πήγαμε στο βουνό για τσάι.
Ψάχνοντας βρεθήκαμε στο μέρος του Βρυσοχωρίου
κοντά στη θέση «Μπάλτα», όπου υπήρχε τσάι άφθονο.
Μόλις επιδοθήκαμε στη συλλογή του ακούμε τη
σφυρίχτρα του αγροφύλακα. Τι σου ήταν εκείνοι οι
αγροφύλακες! Δεν προλάβαινες να κόψεις κάποιο
ζηλευτό φρούτο και να το φρρρ... της σφυρίχτρας που
δεν σε άφηνε «να προκόψεις». Είδα τον Γιώργο με τη
σφυρίχτρα στο στόμα και το όπλο στο χέρι να τρέχει
ακάθεκτος προς το μέρος μας. Μόλις με είδε άφησε τη
σφυρίχτρα να κρέμεται στο στήθος του και το όπλο του
το πέταξε στο χορταριασμένο έδαφος. Αγκαλιαστήκαμε,
καθίσαμε σε ένα βράχο και μιλήσαμε αρκετά. Μετά ο
Γιώργος σηκώθηκε, μάζεψε μια καλή χεριά τσάι, την
οποία μου χάρισε. Εκεί χωρίσαμε και δεν τον είδα ξανά.
Ας αναπαύεται «εν ειρήνη».
Ο Τάκης, όπως τον γνώρισα τότε στην εφηβική
ηλικία, μειλίχιος, συνετός, φιλότιμος με πρόωρη
ώριμη σκέψη. Γείτονες στα Γιάννενα, συμμαθητές
στο Οκτατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων και συγκάτοικοι
στο ίδιο θρανίο. Μαζί διαβάζαμε τα απογεύματα τα
δύσκολα μαθήματα, μαθηματικά (άλγεβρα-γεωμετρία)
και αρχαία ελληνικά. Τότε δεν υπήρχαν φροντιστήρια,
ούτε λύσεις και μεταφράσεις να μας διευκολύνουν. Ο
ένας συμπλήρωνε τις δυσκολίες του άλλου. Αν πάλι
κάτι δεν καταλαβαίναμε την επομένη μέρα στο σχολείο
ρωτούσαμε τους συμμαθητές μας πριν μπούμε στην
τάξη. Δεν πηγαίναμε ποτέ αδιάβαστοι όχι τόσο από
βαθμολογικό φόβο, όσο από ευθιξία, από φιλότιμο.
Στην έκτη (ΣΤ’) τάξη στο μάθημα των Θρησκευτικών
συνέβηκε το εξής περιστατικό: Μπήκε στην αίθουσα
ο καθηγητής, «ο πατήρ Μιχαήλ» (Ιερέας-θεολόγος
Μιχαήλ Παπάζογλου) άνθρωπος ακραίων θέσεων,
άνοιξε τον κατάλογο του και διάβασε τα ονόματα 4-5
συμμαθητών για να εξεταστούν στο μάθημα και να
βαθμολογηθούν προφορικά στο 6/μηνο. Μεταξύ αυτών
και ο Τάκης, ο οποίος, όπως πάντα, απάντησε πολύ
καλά. Τότε «ο πατήρ Μιχαήλ» του είπε: «Σταματιάδη
μου είπες πολύ καλά το μάθημα, αλλά δεν θα σε
βαθμολογήσω γιατί σε είδα να κάνεις παρέα με εκείνον
τον Παπαζήση πού φορούσε το πηλήκιο στραβά».
Την επομένη χρονιά ο Τάκης έφυγε για την
Αλεξάνδρεια (Γιδάς) και φοίτησε στο Γυμνάσιο
Βέροιας. Στην αρχή διατηρήσαμε αλληλογραφία με την
πάροδο όμως του χρόνου κάτω από τις αντιξοότητες
και τις εκπλήξεις της ζωής, ίσως ακόμη και από δικά
μας λάθη, αποξενωθήκαμε. Πιστεύω, ότι ο Τάκης
πορεύτηκε και στην υπόλοιπη ζωή του με τις αρετές
που είχε από παιδί. Ο χαρακτήρας του είχε χαραχθεί
και δεν μπορούσε να αλλάξει. Ακόμη πιστεύω ότι οι
μαθητές που είχαν την τύχη να περάσουν από την
τάξη του έχουν πάρει πάρα πολλά από τα ψυχικά του
χαρίσματα και ότι θα τον θυμούνται. Όταν διάβασα στα
«Νέα του Βρυσοχωρίου» τη νεκρολογία του γραμμένη
από την αδελφή του Έλλη λυπήθηκα πολύ. Η μνήμη
αφυπνίστηκε και ο Τάκης μένει πάντα ζωντανός μέσα
μου.
Είθε να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει και
η ψυχή του να αναπαύεται «εν σκηναίς δικαίων».
Τελειώνοντας την παρέμβαση που έγινε λόγω του
συνειρμού των παραστάσεων, επανέρχομαι στην
παράκληση στο ξωκλήσι της Παναγίας, όπου μετά
την απόλυση οι μεν Βρυσοχωρίτες ροβόλησαν για το
Βρυσοχώρι να, πραγματοποιήσουν τις πατροπαράδοτες
επισκέψεις στα σπίτια των εορταζόντων, οι δε
Ηλιοχωρίτες επέστρεψαν στο χωριό τους, μαζί δε μ’
αυτούς και ο γράφων με την παρέα του.
Στο Ηλιοχώρι δεχθήκαμε το θερμό καλωσόρισμα
των Ηλία Παπανικολάου και της γυναίκας του
Έφης, ιδιοκτητών του ειδυλλιακού καφενείου «οι
Καταρράκτες» με τους ζηλευτούς μεζέδες. Εκεί στην
πλακόστρωση αυλή του κάτω από την σκιά των δέντρων
απολαύσαμε τον καλοψημένο στη χόβολη καφέ με
το γευστικό κέικ και τα αναψυκτικά, προσφορά του
ακούραστου Προέδρου του Εκπολιτιστικού Συλλόγου
Ηλιοχωρίου Στέργιου Τσολάκη εξαδέλφου μου, ο
οποίος σωματικά κατοικεί και εργάζεται στα Φάρσαλα,
ψυχικά όμως είναι στο αγαπημένο του «Ντομπρίνοβο».
Είδα τους λιγοστούς συγχωριανούς μετά από πολλά
χρόνια, συζήτησα μαζί τους και τους χάρηκα.
Κοντά στο μεσημέρι πήραμε τον δρόμο της
επιστροφής-γυρίσαμε στα Γιάννενα ευχαριστημένοι,
αλλά και ενθουσιασμένοι από την εκδρομή και το
προσκύνημα στην Παναγία με την προσδοκία του
χρόνου να ξαναπάμε. Της Θεοτόκου η χάρις εκεί μας
προσκαλεί.
Ιωάννινα - Νοέμβριος 2012
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«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

σελ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
- Η κ. ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΟΜΙΔΗ - ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ,
Ξάνθη,
προσέφερε
τριακόσια
(300,00)
ευρώ, στη μνήμη της γιαγιάς της ΧΡΥΣΗΣ
ΤΣΙΟΜΙΔΗ, του πατέρα της ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
ΤΣΙΟΜΙΔΗ και του πεθερού της ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ.
- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ, ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ και η σύζυγός του ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΜΒΑΚΑ - ΣΙΑΜΠΙΡΗ, προσέφεραν εκατόν
ογδόντα (180,00) ευρώ, στη μνήμη του
αδελφού τους ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΑΓ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ.
- Η κ. ΕΥΤΕΡΠΗ ΤΣΙΟΜΙΔΗ, Ιωάννινα, προσέφερε
εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ, στη μνήμη
προσφιλών της προσώπων.
- Η κ. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΜΙΔΗ, Γερμανία,
προσέφερε εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ,
στη μνήμη του πατέρα της ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
ΤΣΙΟΜΙΔΗ και της γιαγιά της ΧΡΥΣΗΣ
ΤΣΙΟΜΙΔΗ.
- Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΟΥΠΑΣ, Πλατύ Ημαθίας
προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ, στη μνήμη
των γονέων του και συγγενών του.
- Τα αδέλφια ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ και ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΜΠΙΔΕΡΗΣ, του ΧΡΗΣΤΟΥ προσέφεραν
τριάντα πέντε (35,00) ευρώ.
- Η κ. ΙΟΥΛΙΑ ΖΙΟΥΠΑ - ΤΕΡΖΗ, Θεσσαλονίκη,
προσέφερε τριάντα (30,00) ευρώ, στη μνήμη
των γονέων της ΙΩΑΝΝΗ και ΣΟΦΙΑΣ ΖΙΟΥΠΑ.
- Ο κ. ΚΙΜΩΝ ΒΑΚΑΡΟΣ, Καλαμάντα, προσέφερε
τριάντα (30,00) ευρώ στη μνήμη του πατέρα
του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ.

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!

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τσιομίδου Σπυριδούλα
Καρανάσιος Γεώργιος
Τσιομίδου Ευτέρπη
Τσιουμάνης Δημήτριος
Τσουμάνης Ιωάννης του Δημητρίου

30,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
- Η Οικονόμου - Γεωργοπούλου Ευτυχία (Γιάννινα)
προσέφερε 50,00 ευρώ στη μνήμη των γονέων
της Γεωργίου και Δέσποινας Οικονόμου.

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.

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.

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.

Μηλίγκος Γεώργιος

50,00 €

Νότη Νικολέτα

50,00 €

Νότης Ιωάννης

50,00 €

Παπαζήσης Ζήσης

50,00 €

Τσουμάνη-Κυριακάκη Μαριγούλα

50,00 €

Τσίτσιος Σωτήριος

40,00 €

Μπάρκας Δημήτριος

30,00 €

Τράμμα Δέσποινα

30,00 €

Τράμμα Σοφία

30,00 €

Τράμμας Ιωάννης

30,00 €

Τσιομίδου Ευτέρπη

30,00 €

Τσιομίδου Σπυριδούλα

30,00 €

Πασχάλης Γεώργιος

25,00 €

Πασχάλης Χρήστος του Γεωργίου

25,00 €

Αρβανίτη Μαρία

20,00 €

Αρβανίτης Αντώνιος

20,00 €

Αρβανίτης Νικόλαος

20,00 €

Βακάρος Κίμων

20,00 €

Κυριακούλης Δημήτριος

20,00 €

Λιάπης Ευάγγελος

20,00 €

Μαμάτα Ευαγγελία

20,00 €

Νούτσος Βάϊος

20,00 €

Πασχάλης Στέφανος

20,00 €

Σιαμπίρης Γεώργιος του Ευαγγέλου

20,00 €

Σιαμπίρης Ευάγγελος του Θωμά

20,00 €

Βλάχος Γεώργιος

15,00 €

Μπλήντα -Γκιζάρη Σοφία

15,00 €

Νούτσος Κων/νος

15,00 €

Μπάρκα Βασιλική

10,00 €

Παπαδοπούλου -Κόρακα Δέσποινα

10,00 €

Παπαδοπούλου-Πλιάτσικα Αλεξάνδρα 10,00 €
Πασχάλης Νικόλαος του Μιχαήλ

10,00 €

Ρέμου-Παπαδοπούλου Χρυσούλα

10,00 €

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 3-1-2013

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

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ, Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εύχονται στους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους

Ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος 2013
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

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
Γκαράνη - Παπακων/νου Χαρίκλεια

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

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

Πñþôïé ÓõíåñãÜôåò
+
+
+
+

Äñ. Αδαμάντιος Αν. Τσιομίδης
Äñ. ÄçìÞôñéïò Áè. ÊïõíÜâïò
ÁäáìÜíôéïò Ä. ÊïõíÜâïò
Κων/νος Κουνάβος

ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ
á) ÅéóöïñÝò - óõíäñïìÝò
ÊÙÍ/ÍÏÓ ÔÓÉÏÌÉÄÇÓ Éãíáôßïõ
¢ñôçò 14 - 45333 ÉùÜííéíá
Ôçë.: 2651024 605, 6979334373

β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΣ
Βενιζέλου 42 - Αλεξάνδρεια
Τηλ.: 6977922890
Êáôþôåñç åôÞóéá óõíäñïìÞ: 10 €

