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Τ

ο Βρυσοχώρι ένα ορεινό χωριό
κτισμένο στις Βορειοανατολικές
πλαγιές της Τύμφης. Έχει
πλούσια βλάστηση, μεγάλα δάση και
πολλά τρεχούμενα νερά, που πηγάζουν
από τις γνωστές κορυφές της Τύμφης,
την Τσούκα Ρόσια και την Γκαμήλα. Σήμερα όλη η περιοχή αποτελεί μέρος του
Γεωπάρκου Βίκου - Αώου.
Με τα νερά της Βάλια ντι Αλάκου,
Βάλια (ποταμάκι - ρέμα) ντι Λιάσκα και
άλλων μικρότερων ρεμάτων, ρυακιών
και πηγών πότιζαν παλαιότερα πολλά
χωράφια και κήπους με διάφορες καλλιέργειες και ιδίως με φασόλια, γίγαντες
και μπαρμπουνοφάσολα, πατάτες και
οπωροκηπευτικά.
Οι αρδευόμενες εκτάσεις όχι μόνο
κάλυπταν τις τοπικές ανάγκες σε γεωργικά προϊόντα, άριστης ποιότητας, αλλά
εξασφάλιζαν στους κατοίκους και ικανοποιητικά εισοδήματα από την πώληση
των προϊόντων.
Όλα αυτά τα ρέματα καταλήγουν τελικά και εμπλουτίζουν με τα πεντακάθαρα νερά τους το μεγάλο, πολύβουο και
ιστορικό ποτάμι μας, τον Αώο.
Σημαντικό για τη ζωή πολλών οικογενειών του χωριού ήταν παλαιότερα και το
ποτάμι της Αγίας Τριάδας στη Γρόνιτσα.
Με τα νερά του πότιζαν χωράφια, κοπάδια και πολλοί δασεργάτες δούλευαν την
ξυλεία από τα γειτονικά δάση με τα πριόνια, που κινούνταν με το νερό αυτού του
ποταμού (νεροπρίονα).
Από όλα όμως τα ποτάμια (ρ, ου) το
πιο σημαντικό για τη ζωή του χωριού
ήταν και είναι το ποτάμι που πηγάζει από
την τοποθεσία Μαγούλα και κατά παράδοξο τρόπο δεν φέρει συγκεκριμένη ονομασία. Παίρνει την ονομασία των τόπων
που διασχίζει, όπως ρ, ου λα φαγγου, ρ,
ου Σιάνιστε, ρ, ου λα χρουστάσι, ρ, ου
Σκαρβένα...
Γύρω από αυτό το ποτάμι οργάνωθηκε στην πορεία του χρόνου ο μεγαλύ-

τερο παραγωγικός και κοινωνικός ιστός
του χωριού.
Το γραφικό αυτό ποτάμι που διασχίζει
και χωρίζει το χωριό στα δύο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την υπόσταση και
την ευρύτερη ανάπτυξη του τόπου. Ίσως
και η ίδρυση του χωριού στη σημερινή
θέση, πέραν των άλλων λόγων, να οφείλεται σε αυτό το ποτάμι και τα άφθονα
νερά που αναβλύζουν δεξιά και αριστερά
της κοίτης του.
Παλαιότερα λειτουργούσαν με τα ορμητικά νερά του πέντε νερόμυλοι, δύο
μαντάνια και μετά το 1950 το ξυλουργικό
εργαστήριο της οικογένειας του αείμνηστου Γεωργίου Νότη που σώζεται ακόμη.
Σ’ αυτό το ποτάμι σώζονται σήμερα
δύο πέτρινα πανέμορφα γεφύρια, της
Κουϊτσας και του Γκαράνη, και αφού
ενωθεί με τη Βάλε ντι Αλάκου και Βάλε
ντι Λιάσκα υπάρχουν άλλα δύο: της
Πούντιας και της Σκαρβένας.
Σε μικρή απόσταση από το χωριό και
κοντά στην τοποθεσία Σκαρβένα έγινε
από ιδιωτική εταιρία ένα μικρό φράγμα
και με τα νερά του λειτουργεί το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην όχθη του
Αώου.
Ο λάκος - ρέμα που ξεκινάει από εκεί
που ήταν στο σπίτι του Γκότση και ο
λάκος της Κιάτρα κου Άπα αφού ενωθούν περνάνε κοντά στην κεντρική πλατεία του χωριού.
Ένας ακόμη λάκος είναι εκείνος στον
Πέρα Μαχαλά γνωστός ως λάκος του
Χατζή. Αυτά τα ρέματα δεν έχουν πάντοτε
νερό και παλαιότερα χρησιμοποιούνταν
και σαν αρδευτικά αυλάκια. Όταν όμως
βρέχει συγκεντρώνουν πολλά νερά,
αγριεύουν και γίνονται επικίνδυνα.
Εκτός από τα ποτάμια πολλές είναι και
οι πηγές που με λιγότερο ή περισσότερο
νερό υπάρχουν σε όλη την έκταση του
χωριού.
Πολλές από αυτές τις πηγές είχαν
γίνει βρύσες. Αυτές οι βρύσες κάλυπταν

τις ανάγκες των κατοίκων για πόσιμο
νερό. Μετρήσαμε δέκα πέντε περίπου
βρύσες με γάργαρο, τρεχούμενο, κρυστάλλινο νερό εντός του οικισμού και σε
μικρή ακτίνα από αυτόν, με κορωνίδα τη
διάσημη και πολυφωτογραφημένη Νεραϊδόβρυση.
Εντός του οικισμού υπήρχαν και μερικά πηγάδια. Μικρά πηγάδια, που έσκυβες και έπαιρνες νερό. Αυτά τα πηγάδια
ήταν του Καπράντζιου, μέσα στο σπίτι της
οικογένειας Μπέκα - Νούτσου, του Αθανασίου Νούτσου, του Μπιδέρη και του
Παντίση. Ένα ακόμη πηγάδι ήταν στην
αυλή του σπιτιού του αείμνηστου Αντώνη
Νότη λα Τουζίκα. Το 1955 περίπου για τις
ανάγκες της Οικοκυρικής Σχολής Βρυσοχωρίου (Α. Μ.Ο.Σ.) κατασκευάστηκε μία
μικρή δεξαμενή στο οικόπεδο της οικογένειας Μπέκα, όπου υπήρχε πηγή
νερού, και υδροδοτήθηκε η Α. Μ.Ο.Σ.
Και άλλες πηγές υπάρχουν στην
έκταση του χωριού. Δίνουν την εντύπωση πως κάτω από πολλά σπίτια, φυσικά σε μεγάλο βάθος, ρέουν ποτάμια,
μικρά, μεγάλα, μεγαλύτερα...
Το 1959 από τον αείμνηστο ευεργέτη
Γεώργιο Στ. Γκαράνη, με υδρομάστευση
στην Κουϊτσα, έγινε ένα μικρό υδραγωγείο και υδροδοτήθηκε ο Κάτω Μαχαλάς,
που είχε κάπως μακριά τις βρύσες με
πόσιμο νερό.
Τότε κατασκευάστηκαν και οι βρύσες
στην Κουϊτσα, στο έμπα του χωριού, στον
Πλάτανο και στη Μικρή Παναγιά. Η
βρύση στην Κουϊτσα ανακατασκευάστηκε
με δωρεά του Γεωργίου Ν. Γκαράνη εγγονού του ευεργέτη Γεωργίου Γκαράνη.
Με την υδροδότηση του χωριού από
την πηγή του Αλάκου το 1963-64, πολλές
φυσικές βρύσες εγκαταλείφθηκαν. Γέμισαν χόρτα, ξύλα και πέτρες και δύσκολα
τις βρίσκει κανείς.
Με τη λειτουργία του υδραγωγείου
όλα τα σπίτια έχουν για τις ανάγκες τους
άφθονο κρυστάλλινο, πεντακάθαρο νερό,

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Με αρκετή ηλιοφάνεια και αρκετό κρύο,
χωρίς ίχνος χιονιού μέσα στο χωριό μέχρι
ανήμερα της Πρωτοχρονιάς γιορτάσαμε τις
Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς. Λίγο η οικονομική κρίση,
λίγο το τσουχτερό κρύο, και κάποια μικρή
ίωση γρίπης δεν επέτρεψαν να μετακινηθούν πολλοί ξενιτεμένοι μας συγχωριανοί για
τις γιορτές στο χωριό. Παρ’ όλα αυτά καταμετρήθηκαν περίπου εβδομήντα (70) άτομα.
Συνέχεια στη σελ. 8 , 9

αφού η πηγή στον Αλάκο δεν βαρύνεται
από καμία εστία μόλυνσης, όπως εξ’
άλλου και όλες οι άλλες πηγές και το
υδραγωγείο στη θέση Τσιέλλα καθαρίζεται συχνά.
Με το νερό από το κεντρικό υδραγωγείο κατασκευάστηκαν δύο ακόμη βρύσες στο δρόμο για το Μιρμίντο, δωρεά
της κ. Δέσποινας Νούτσου - Γιαννούση
στη μνήμη των γονέων και του συζύγου
της η βρύση στην Αγία Παρασκευή
δωρεά του αείμνηστου Απόστολου Ζ.
Γκαράνη στη μνήμη της μητέρας του και
η βρύση μπροστά από το καφενείο Σιαμπίρη με δαπάνη του ΜΟΣ.
Το Βρυσοχώρι ίσως να είναι από τα
λίγα χωριά που έχει τόσες “βάλιες” ποτάμια, τόσους λάκους, ρυάκια, πηγές και
βρύσες στη γεωγραφική του έκταση.
Στα πολλά νερά και στις βρύσες του
οφείλει και το όνομά του, όταν το 1927
από ΛΕΣΙΝΙΤΣΑ ονομάστηκε ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ.
Όλα αυτά τα νερά για να είναι χρήσιμα
και ωφέλιμα θέλουν και κάποια φροντίδα
και καλή διαχείριση, ειδικά μέσα στο
χωριό, για να αποφεύγονται οι ζημιές
από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Είναι
ανάγκη, σε τακτά χρονικά διαστήματα να
καθαρίζεται η κοίτη από κλαδιά και δέντρα που φυτρώνουν και εμποδίζουν την
άνετη ροή του νερού. Μεγάλη φροντίδα
και προσοχή θέλουν και τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια.
Έτσι, με λίγη προσπάθεια θα μπορούμε να χαιρόμαστε αυτόν τον φυσικό
πλούτο, να χαιρόμαστε τα ποτάμια μας, να
ξεδιψάμε με τα γάργαρα, κρυστάλλινα και
πεντακάθαρα νερά και να απολαμβάνουμε τα μοναδικά τοπία που δημιουργούν.
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ευτυχία Οικονόμου
- Γεωργοπούλου

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ήταν από το τέλος Αυγούστου, όταν μελετώντας την πρώτη φάση τoυ Ελληνο-ιταλικού πολέμου του 1940, είχα εστιάσει την
προσοχή μου στα χωριά του Zαγopioυ.
Διαδίκτυο και βιβλία ιστορικά, ημερολόγια
πολεμιστών, ανεπίσημες πληροφορίες
από προφορικές μαρτυρίες, επηρεάζοντας
τη λογική και το συναίσθημα, με οδηγούσαν σ' ένα χώρο, στην' Ηπειρο. Αναζητούσα μια άκρη του νήματος, για να
μπορέσω να πιαστώ και να ξεκινήσω. "
Συνέχεια στη σελ. 7
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

οικογενειες του χωριου μας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Στα μέσα του 19ου αιώνα ζούσαν στο χωριό μας τρεις οικογένειες
με το επίθετο ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. Αν
είχαν συγγένεια ή είχαν κοινό πρόγονο δεν είναι γνωστό.
Οι οικογένειες ήταν:
1) Οικογένεια του ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Η οικογένεια του Αντώνη είχε το
σπίτι εκεί που είναι σήμερα το σπίτι
των κληρονόμων του Χρήστου Γ.
Πασχάλη. (Λα Τσαλ - Τζιώτζια). Ο
γιος του Αντώνη ο Ιωάννης είναι
γραμμένος στο Μητρώο της Κοινότητας Λεσινίτσας (Βρυσοχώρι) με
έτος γέννησης το 1860. Από τον
εκλογικό κατάλογο του 1920 αντλούμε την πληροφορία πως ο Ιωάννης ήταν στη Θράκη παντοπώλης.
Παντρεύτηκε τη Σταματία Τζουβάρα και απόκτησαν μία κόρη τη
Μαρία, σύζυγο του Γεωργίου Χρ.
Πασχάλη και μητέρα του Χρήστου
Πασχάλη.
Ο Ιωάννης χάθηκε στην ξενιτιά,
όπως έλεγε η γυναίκα του, που

έζησε με την κόρη της όλη τη ζωή
της στο χωριό και πέθανε το 1955.
Ίσως από αυτή την οικογένεια
ήταν και η Μαρία Παπαποστόλου η
οποία παντρεύτηκε τον Γεώργιο Μ.
Μπιζάκη. Η εγγονή της Σταματία
Μπιζιάκη - Πασχαλιώρη, που μου
έδωσε την πληροφορία όταν ζούσε,
ήξερε το όνομα της γιαγιάς της, όχι
όμως και την οικογένειά της.
2) Οικογένεια ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Το σπίτι της οικογένειας ήταν
ανάμεσα από το δικό μου σπίτι και
το σπίτι του κ. Αναστασίου Δημητράκη.
Ο Δημήτριος είχε δύο γιους, τον
Ιωάννη με έτος γέννησης το 1874
(Μητρώο) (εκλογικός κατάλογος
1920) και έναν ακόμη γιο που δεν
είναι γνωστό το όνομά του.
Αυτός ο γιος κράτησε το πατρικό
σπίτι. Γύρω στο 1920 ζούσε εκεί η
σύζυγός του γνωστή ως “Παπουστόλω”. Δεν είχε παιδιά και πούλησε το σπίτι και τους κήπους στον

Δημήτρη Δημητράκη. Ένα μικρό
μέρος του κήπου αγόρασε και η
προγιαγιά μου. Ο Ιωάννης παντρεύτηκε τη Μαρία Κων. Ζιούπα και
πήγε γαμπρός στο σπίτι της.
Απόκτησαν 4 παιδιά: τον Δημήτριο (Δήμος) με έτος γέννησης το
1908 τον Απόστολο (1910), τον Κωνσταντίνο 1913 (Μητρώο) και τη Δέσποινα.
Ο Δήμος και ο Απόστολος από
μικρά παιδιά εγκαταστάθηκαν στη
Λάρισα και εκεί πέθαναν στη δεκαετία του 1950. Για τον Κωνσταντίνο
δεν υπάρχουν πληροφορίες.
Η Δέσποινα παντρεύτηκε τον
Κωνσταντίνο Δημ. Κυράτση, έζησε
στη Λάρισα και στο Βρυσοχώρι και
ήταν η μητέρα της Καλλιόπης και
του Γιάννη.
Όλοι πέθαναν χωρίς να αφήσουν απογόνους.
3) Οικογένεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ο Νικόλαος Παπαποστόλου είχε
το σπίτι του στο δρόμο για το Μιρ-

μίντο, εκεί που τα δισέγγονά του ο
Χαράλαμπος με τη σύζυγό του Χρυσούλα Κοπατσάρη και η Χάϊδω με
το σύζυγό της Νίκο Οικονομόπουλο
έκτισαν ένα μεγάλο σπίτι, από τα μεγαλύτερα στο χωριό, το οποίο συντηρούν, επισκέπτονται συχνά και το
χαίρονται. Ο Νικόλαος Παπαποστόλου είχε 4 παιδιά. Τη Μαρία σύζυγο
του Ιωάννη Χαντόλιου, τον Αναστάσιο (1864-1900), τον Δήμο (1874 1963) και η Βασιλική σύζυγο του
Γιάννη Μπίρη. Ο Δήμος και ο γιος
του ο Αναστάσιος στο Μήτρώο είναι
γραμμένοι με το επίθετο ΛΟΥΠΑΣ
και έτσι συνηθίζεται να αποκαλούμε
στο χωριό τα μέλη της οικογένειας.
Ο Αναστάσιος Νικ. Παπαποστόλου, πολύ νέος, έφυγε από το χωριό
και εγκαταστάθηκε στο Κλειδί Ημαθίας, όπου άνοιξε παντοπωλείο και
δραστηριοποιήθηκε στο εμπόριο.
Σε ηλικία 12 χρόνων έφυγε από
το χωριό και ο Δήμος και ακολούθησε τον αδερφό του.
Μετά το θάνατο του Αναστασίου

ο Δήμος μετέφερε την επιχείρηση
στο Γιδά. Εκεί όμως κινδύνευε η
ζωή του στα χρόνια του Μακεδονικού αγώνα και επέστρεψε στο Βρυσοχώρι όπου ζούσαν οι γονείς του
και οι δύο αδερφές του παντρεμένες με Βρυσοχωρίτες.
Στο Βρυσοχώρι γεννήθηκε ο
γιος του Νίκος (1906 - 2003) και η
κόρη του Σταματία.
Μετά έφυγε πάλι οικογενειακώς
και εγκαταστάθηκε στη Μελίκη
Ημαθίας χωρίς ποτέ να κόψει τις
χρυσές αόρατες κλωστές που τον
συνέδεαν με τη γενέθλια γη της οικογένειάς του.
Στη Μελίκη έζησαν και μεγάλωσαν τα παιδιά και τα εγγόνια του.
Σήμερα είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες
δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι
και ζούνε στη Βέροια, στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξάνδρεια.
Και το γενεαλογικό δέντρο της
οικογένειας σχηματίζεται ως εξής:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ
Ιωάννης Χαντόλιος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(1864 - 1900)

ΔΗΜΟΣ
(1874 - 1963)
Χάιδω Μπιδέρη

ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
(1900Χ. Παπαθανασίου
Μ. Καπέτση

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
1901-1918

ΜΑΡΙΑ
Μιχ. Μπιτζιάκης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γιάννης Μπίρης

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Πασχάλης Πασχαλιώρης

1. Γιάννης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(1898-1946)
Χάιδω Κοτρώτσιου

ΧΑΪΔΩ (1905
Αντ. Μπιτζιάκης
Απόστ. Μπιδέρης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ολγα Περσοπούλου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(1906-2003)
Ουρανία Γιάγκα

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Θεόδωρος Θεοδωρίδης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1913 - 1987)
Δέσποινα κ Χαντόλιου

ΔΗΜΟΣ
Δέσποινα
Γιοβανοπούλου

ΔΗΜΑΚΗΣ
1931-2002
Μαρία Ζαρκάδα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Χρυσούλα Κοπατσάρη

ΜΑΡΙΑ
Χρήστος Σαμαράς

ΝΙΚΟΣ
Ιζόλδη Επεπέ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΝΙΚΟΣ

2. Αρτεμησία
3. Κώστας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Πέθανε μικρός

ΧΑΪΔΩ
Εξάρχου

1. Χρυσούλα
2. Αντώνης
3. Θεόδωρος
4. Μαριάνθη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πέθανε μικρή

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΧΑΪΔΩ
Νικος Οικονομόπουλος

ΑΝΤΩΝΗΣ
Χρυσάνθη Μπαλασούλη

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Θοδωρής Βέργος

Όρθιοι από αριστερά: Νικόλαος Παπαποστόλου, Δήμος Παπαποστόλου (λαλαδήμος), Αναστάσιος Παπαποστόλου, Χάϊδω
Παπαποστόλου, Σταματία Παπαποστόλου (σύζυγος Θεοδώρου Παντίση - Θεοδωρίδη), Χαράλαμπος Δήμου Παπαποστόλου, Μαρίκα Παπαποστόλου.
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απο το τοπικο και δημοτικο ςυμβουλιο
Επιμέλεια: ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ και ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ
ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2018 η πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου, μέλος της
Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος “ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ” τέλεσε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου το
καθιερωμένο από την Διαθήκη του
Ευεργέτη “ΜΟΝΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ” την 8η
Νοεμβρίου εκάστου έτους (ανεξαρτήτου
ημέρας) ημέρα θανάτου της φιλοστόργου
μου μητρός να τελείται Ιερατικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των γονέων μου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ και λοιπών
συγγενών μου”.
Στη σεμνή τελετή χοροστατούντος
του αιδεσιμότατου πατέρα ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ και ιεροψάλτη τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ
ΒΑΚΑΡΟ παρευρέθηκαν οι φορείς του
χωριού, παλαιοί και νέοι υπότροφοι.
Μετά τη θεία λειτουργία και με καταρρακτώδη βροχή εντός της εκκλησίας
μοιράστηκαν στους παρευρισκομένους
τα προβλεπόμενα κόλυβα και αρτίδια.
Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και
κατάθεση στεφάνων από την πρόεδρο

της Τοπικής Κοινότητας κ. ΕΛΕΝΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ - ΚΥΡΑΤΣΗ και από τον
πρόεδρο του Μ.Ο.Σ. κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ εκ μέρους του Συλλόγου στην προτομή του ευεργέτη.
Στη συνέχεια στο καφενείο του
ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ μικρή δεξίωση με

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Τ.Κ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 22-09-2018
ΠΡΟΣ
Τον κύριο Δήμαρχο
ΘΕΜΑ: ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2017-2018
1) Κύριε Δήμαρχε σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
2) Από τις θεομηνίες του χειμώνα 2017-2018 στο κεντρικό ρέμα (θέση χοροστάσι) έχουν πέσει πολλά δέντρα
εντός της κοίτης, τα οποία με τις βροχοπτώσεις του χειμώνα θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα πλημμυρών (σας έχει γίνει επιτόπια ενημέρωση). Χρειάζεται
άμεση απομάκρυνση.
3) Επίσης από τις θεομηνίες επί της 25ης Ε.Ο. με διασταύρωση οικίας Ευθύμιου Πουποβίνη έχει αποκοπεί
τμήμα του δρόμου (επίσης έχετε ενημερωθεί επιτόπου).
Δεν έχει συμπεριληφθεί σε κανένα τεχνικό πρόγραμμα
και ενόψει του χειμώνα ίσως να δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα.
4) Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.
Η Εκπρόσωπος
Κουκουστρίκα Ελένη

καφέ κονιάκ και βουτήματα.
Όλοι ευχήθηκαν να είναι αιωνία η
μνήμη τους και εξήραν την μεγαλοψυχία
τους για τα πατριωτικά αισθήματα που
μετέδωσαν στο γιο τους ΧΡΗΣΤΟ ευεργέτη του χωριού μας.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Βρυσοχωρίου μέλος της Διαχειριστικής
Επιτροπής του Κληροδοτήματος "ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ" της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου, καλεί όλους
τους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές που
δικαιούνται υποτροφία να υποβάλλουν
μέχρι 20 Φεβρουαρίου τα παρακάτω
δικαιολογητικά, προκειμένου να τους
χορηγηθεί υποτροφία για το σχολικό
έτος 2018-2019.
1. Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολείο
Μέσης Εκπαίδευσης ή ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή για
μεταπτυχιακές σπουδές, που να φαίνεται και ο χρόνος εγγραφής τους στη
Σχολή (μόνο για τους φοιτητές των ΑΕΙ ΤΕΙ).
2. Πιστοποιητικό ότι είναι Δημότης ή
Δημότισσα του Τοπικού Διαμερίσματος

Βρυσοχωρίου. (από τα ΚΕΠ ή το Δήμο)
3. Αίτηση με την οποία να ζητείται
υποτροφία (σε περίπτωση ανηλίκων, αίτηση γίνεται από τον κηδεμόνα)
Υποτροφία δικαιούνται:
Α) Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
του Νομού Ιωαννίνων, που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο της Τοπικής
Κοινότητας ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ.
Β) Όσοι αποφοιτούν από Λύκεια του
Νομού Ιωαννίνων και επιτύχουν σε
οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος, εφ'
όσον είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας Βρυοοχωρίου.
Γ) Παιδιά που αποφοιτούν από
οποιοδήποτε Λύκειο της Ελλάδος και
είναι εγγεγραμμένα στο Δημοτολόγιο της
Τοπικής Κοινότητας Βρυοοχωρίου τουλάχιστον προ πενταετίας και επιτύχουν,

σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος.
Δ) Όσα από τα παραπάνω παιδιά συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε
Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή εξωτερικού για τέσσερα χρόνια και μέχρι ηλικίας τριάντα (30) ετών.
Ε) Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται για μεν τους μαθητές Γυμνασίου Λυκείου στα 700.00 ευρώ, για δε τους
σπουδαστές - φοιτητές των ΑΕΙ και
ΤΕΙ στο ποσό των 900.00 ευρώ.
Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αυξομειωθούν αναλόγως των εσόδων του
Κληροδοτήματος και του αριθμού των
υποτρόφων που θα καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Πληροφορίες
στα
τηλέφ.
2651026931 και 6948503462.
Ταχυδρομική διεύθυνση Αλ. Σβώλου
1 - Τ.Κ. 45444 Ιωάννινα

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα δικαιολογητικά να υποβληθούν συγκεντρωτικά όπως τα παρακάτω υποδείγματα
Α’ Αίτηση για φοιτητές ΑΕΙ - ΤΕΙ - Μεταπτυχιακών
ΑΙΤΗΣΗ
Του Γεωργίου Κόντου
του Ιωάννου
Φοιτητής του Παν/μίου
Ιωαννίνων
Βρυσοχώρι
10 Φεβ. 2019

ΠΡΟΣ:
Την Διαχειριστική Επιτροπή
του Κληροδοτήματος
“ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ”
Βρυσοχωρίου Δήμου
Ζαγορίου

Σας υποβάλλω τα παρακάτω
δικαιολογητικά προκειμένου
να μου χορηγηθεί υποτροφία
από το Κληροδότημα για το
Ακαδημαϊκό Έτος 2018- 2019.
1. Βεβαίωση φοιτητικής μου
Ιδιότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Ο - Η Αιτών

Β’ Αίτηση για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου
(υποβάλλεται από τον κηδεμόνα)
ΑΙΤΗΣΗ
Του Γεωργίου Κόντου,
κάτοικος Βρυσοχωρίου
Βρυσοχώρι 10 Φεβ. 2019

ΠΡΟΣ:
Την Διαχειριστική Επιτροπή
του Κληροδοτήματος “Χρήστου Αθανασιάδη” Βρυσοχωρίου Δήμου Ζαγορίου
1. Σας υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά της
κόρης μου Γεωργίας Κόντου προκειμένου να της χορηγηθεί υποτροφία από το
Κληροδότημα για το Σχολ.
έτος 2018 - 2019
1. Βεβαίωση φοίτησης
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Ο - Η αιτ.

Μετά την κατάθεση

4 σελ.
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απο τις δραςτηριοτητες του ςυλλογου
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2018
ΕΣΟΔΑ

1. Υπόλοιπο 2017
2. Εισφορές εφημερίδας
3. Ενίσχυση συλλόγου
4. Εκδηλώσεις
5. Κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη
6. Ενοικίαση βοσκοτόπων
7. Τόκοι καταθέσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Ορειβατικού Συλλόγου (Μ.Ο.Σ.)
Βρυσοχωρίου
Προσκαλεί
συγχωριανούς και φίλους την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 (της Τυροφάγου)
στο Βρυσοχώρι (εφ’ όσον
οι καιρικές συνθήκες το
επιτρέψουν) για το άναμα
της φωτιάς (Τσιούκα) χορό
γύρω από τη φωτιά. Και
την Καθαρά Δευτέρα παραδοσιακή
φασολάδα
κ.λ.π. στο καφέ - ταβέρνα
του Κώστα.
Το Δ.Σ. του
Συλλόγου

4.217,05
3.086,00
140,00
1.332,00
989,00
2.000,00
0,14
11.764,19

ΜΕ
ΕΛΠΙΔΑ

Ο Γέρο χρόνος 2018 με βήμα
αργό μάζεψε σιγά - σιγά τις
μέρες του με δυσάρεστες και ευχάριστες στιγμές.
Δύσκολος χρόνος για την
χώρα μας. Κρίση - πλημμύρεςπυρκαγιές κ.λ.π.
Το Νέο Έτος 2019 μακάρι να
φύγουνε οι καλικάντζαροι που
πριονίζουν το δένδρο της γης και
δυναστεύουν τις ζωές μας και
των φώτων τ’ Αγιονέρι να φέρει
λίγες σταγόνες ελπίδας σε όλο
τον κόσμο χωρίς πολέμους, οικονομικά προβλήματα κ.λ.π.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΞΟΔΑ

1. Εφημερίδα
2. Εκδηλώσεις
3. Ενοίκιο αίθουσας
4. ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΛΤΑ - ΔΕΥΑΙ
5. Υλικά, γραφικά, καθαριότητα
6. Ιστοσελίδα
7. Διάφορα
8. Υπόλοιπο για το 2019
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

3.273,04
2.187,06
1.800,00
483,00
284,40
100,02
9,00
3.627,67
11.764,19
Βρυσοχώρι, 31 Δεκ. 2018
Ο ΤΑΜΙΑΣ
Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου
Ανακοινώνει
ότι το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 θα πραγματοποιήσει την κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας στην Ταβέρνα “Πράσινη Γωνιά (Καρβούνης)” στην
Ελεούσα Ιωαννίνων
Προσκαλεί
συγχωριανούς και φίλους σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτό το αντάμωμα, να ανταλλάξουμε ευχές και να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά.
Τιμή συμμετοχής: Δέκα πέντε (15) ευρώ το άτομο. Το μενού συμπεριλαμβάνει:
Χοιρινή μπριζόλα ή μπιφτέκι ή κοτόπουλο. Σαλάτες - Τυρί - Γαλοτύρι
κ.λ.π.
Λαϊκό ποτό απεριόριστο.
Θα διασκεδάσουμε με δημοτική ορχήστρα.
Δηλώσεις συμμετοχής έως 22 Ιανουαρίου 2019.
- Πρόεδρο του Συλλόγου κιν. 6979322848
- Αντιπρόεδρο του Συλλόγου κιν. 6947042559
- Έφορα εκδηλώσεων κιν. 6942653893
Ώρα έναρξης: 20.00

O M.O.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ,
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
“ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ”, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ

“ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ”
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ, ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2019
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εκκλησιαστικα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

χειροτονια διακονου
Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018, εορτή της "Σύλληψης της
Αγίας Άννας" (μητέρα της Παναγίας) στον Ιερό Ναό του Αγίου
Νικολάου στο Ηλιοχώρι, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας
κ.κ. Μάξιμος ετέλεσε τη Θεία Λειτυργία.
Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και αφού προηγήθηκε η "Μοναχική Κουρά", χειροτόνησε "Διάκονο" τον Γεώργιο
Ιωάν. Τριανταφύλλου από το Ηλιοχώρι. Στο Ιερό αυτό μυστήριο
τίμησαν με την παρουσία τους τον αγαπητό μας ΓΙΩΡΓΟ, ο Δήμαρχός μας κ. Βασίλειος Σπύρου, ο επικεφαλής της μείζονος
πλειοψηφίας κ. Γαβριήλ Παπαναστασίου, ο επικεφαλής της
ελάσσωνος μειοψηφίας κ. Λεωνίδας Τσουμάνης, ο πρώην Δήμαρχος τύμφης κ. Γεώργιος Σουκουβέλος, πολύς κόσμος από
το χωριό μας, το Σκαμνέλι, τη Λάϊστα, τα Γιάννενα και από άλλα
μέρη και φυσικά από το χωριό του, το Ηλιοχώρι. Η εκκλησία
γεμάτη και από ομολογία Ηλιοχωριτών, τόσο πολύ κόσμο το
χωριό είχε πάρα πολλά χρόνια να δει.
Ίσως ήταν η πρώτη φορά που τελείται χειροτονία κληρικού
σε ένα μικρό χωριό και τόσο μακριά από την έδρα της Μητρόπολης. Αυτό είναι προς τιμήν του Μητροπολίτη μας, διότι φαίνεται η αγάπη του για όλη τη Μητρόπολη και πως οι ενορίες
των χωριών έχουν κι αυτές δικαίωμα τελέσεως τέτοιων μυστηρίων.
Συγκινητικές στιγμές από όλο το εκκλησίασμα (πολλοί
πρώτη φορά ζήσανε αυτό το θρησκευτικό Μυστήριο). Ο ΓΙΩΡΓΟΣ κατασυγκινημένος για τις ευλογίες του Μητροπολίτη του
Πνευματικού του πατέρα π. Ιωάννη Λεοντάρη και ιερέα μας
και δύο ακόμη διακόνων.
Συγκινητικές οι στιγμές της οικογένειάς του (δυστυχώς δεν
ζει η μητέρα του) χαρά και δάκρυα.
Για τον ίδιο πραγματοποιήθηκε ένα όνειρο ζωής. Άνθρωπος μια ζωή αφιερωμένη στην θρησκεία και στην εκκλησία,
για πάνω από είκοσι (20) χρόνια Ιεροψάλτης στο χωριό του
αλλά και στο χωριό μας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα ο π. Γεώργιος θα χειροτονηθεί και Ιερέας και θα αναλάβει ως Ιερέας
τις ενορίες του Ηλιοχωρίου και Βρυσοχωρίου.
Στον νεοχειροκροτηθέντα ΔΙΑΚΟΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ η Εκκλησιαστική Επιτροπή, ο Μορφωτικός και Ορειβατικός Σύλλογος, η
Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας "Τα νέα του Βρυσοχωρίου", οι απανταχού Βρυσοχωρίτες και Ηλιοχωρίτες, του εύχονται "ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ" να είναι ΑΞΙΟΣ της "αποστολής" που
επέλεξε στη ζωή του , ο ΧΡΗΣΤΟΣ, η ΠΑΝΑΓΙΑ, Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του χωριού του και όλοι οι Άγιοι να του δίνουν δύναμη, υγεία και να τον προστατεύουν από κάθε κακό και
παγίδα του Διαβόλου.
ΑΞΙΟΣ - ΑΞΙΟΣ - ΑΞΙΟΣ
Η Συντακτική Επιτροπή

οι εργαςιες ςτον αγιο χαραλαμπο
Σχεδόν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην στερέωση και
αποκατάσταση των ζημιών στον Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους του
χωριού μας.
Έγιναν τα επιχρίσματα - η πλακόστρωση - το πάτωμα
στον γυναικωνίτη - η εξωτερική δυτική σκάλα και απομένουν ορισμένες λεπτομέρειες.
Η Περιφέρεια Ηπείρου ενέκρινε ακόμη 20.000 ευρώ για
την αποκατάσταση των ζημιών στο καμπαναριό και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
Με την καλυτέρευση των καιρικών συνθηκών θα αρχίσει

η τοποθέτηση του τέμπλου, του Άμβωνα - προσκυνητάρια
κ.λ.π. και πιστεύουμε πως την άνοιξη και το καλοκαίρι θα
λειτουργηθούμε σε αυτό το εκκλησιαστικό μνημείο.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή, εκ μέρους των απανταχού
Βρυσοχωριτών ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ θερμά τον Περιφερειάρχη
Ηπείρου κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ για το αμέριστο ενδιαφέρον του όλα αυτά τα χρόνια για τη σωτηρία του μνημείου μας και του εύχονται ατομική και οικογενειακή ευτυχία
και στις επερχόμενες Περιφερειακές εκλογές ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Θεματα με ενδιαΦερον

SUDOKU

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1
έως το 9. Κάθε οριζόντια και κάθετη γραμμή και
κάθε περιοχή με 3Χ3 τετράγωνα πρέπει να περιέχουν μια φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9. Άλλωστε το SUDOKU σημαίνει ακριβώς αυτό.
Μοναδικός αριθμός ανά τετράγωνο και ανά σειρά.
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Λύση στη σελίδα 11

Ένα πορτοκάλι την ημέρα...

Σύμφωνα με Βρετανική έρευνα η κατανάλωση
ενός πορτοκαλιού την ημέρα μπορεί να βοηθήσει
στη πρόληψη του σχηματισμού έλκους του στομάχου. Ένα πορτοκάλι έχει πάνω από 170 διαφορετικά
θρεπτικά συστατικά και πολλές ακόμη ευεργετικές
ιδιότητες, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι έχουν αντικαρκινική και αντιφλεγμονώδη δράση, αλλά και
ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Επιπλέον και με
βάση πάντα την ίδια έρευνα η κατανάλωση ενός ποτηριού φρεσκοστυμμένου χυμού πορτοκαλιού κάθε
πρωί έχει ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα: “ξυπνάει”
το μυαλό, αυξάνοντας την πνευματική εγρήγορση.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΥΠΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ: Αυτό που αγχώνει τα παιδιά σε αυτή την περίπτωση είναι ο φόβος του αποχωρισμού, ο οποίος σχετίζεται με την εγκατάλειψη. Στην πραγματικότητα, πολλά παιδιά ανησυχούν για την ηρεμία της
οικογένειάς τους χωρίς αυτά.
Ενθαρρύνετέ τα να παίρνουν μαζί τους ένα οικείο αντικείμενο, ένα αγαπημένο τους παιχνίδι ή το ζωάκι που προτιμούν.
Λέγετέ τους ότι μπορούν να σας τηλεφωνήσουν όποια ώρα θελήσουν.
Αποφύγετε να τους τηλεφωνήσετε εσείς, γιατί υπάρχει κίνδυνος να νιώσουν
ενοχή και να πιστέψουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ: Ακόμα κι αν ονειρεύονται να πάνε π.χ. στη
Eurodisney το πρωί της αναχώρησης μπορεί να είναι νευρικά ή ακόμα και
να αρνηθούν να φύγουν: τα άγνωστα μέρη τους προκαλούν άγχος.
Αναζητήστε ενημερωτικό - φωτογραφικό υλικό από τα μέρη που θα επισκεφτείτε καθώς επίσης και από το ξενοδοχείο όπου θα μείνετε. Όσο μεγαλύτερες δυνατότητες δίνονται στα παιδιά να εξοικειωθούν με τον προορισμό
σας, τόσο περισσότερη ασφάλεια θα αισθάνονται.
Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χρόνος. Μια πηγή άγχους είναι
ένα φορτωμένο πρόγραμμα που κουράζει τα παιδιά. Στόχος των διακοπών
άλλωστε είναι η χαλάρωση.
ΠΑΙΔΙΚΑ ΦΛΕΡΤ: Οι περιστάσεις αυτές δημιουργούν το μεγαλύτερο
άγχος, γιατί “γεννάνε” πολλά ερωτήματα, αμφιβολίες και ανασφάλειες. Ενθαρρύνετέ τα να σας μιλάνε. Βοηθώντας τα να εκφράσουν τα συναισθήματά
τους, τους δίνετε να σκεφτούν διάφορες λύσεις.

ΠΑΙΔΙ
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Οι αγωνίες των παιδιών

Τι αγχώνει τα παιδιά; Οι ανησυχίες τους είναι ίδιες με αυτές των μεγάλων; Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά έρχεται να δώσει μια έρευνα
του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ που παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Μόνα στο σπίτι: Πολλά παιδιά επιστρέφουν από το σχολείο και περιμένουν τους γονείς τους στο σπίτι. Τα περισσότερα τα καταφέρνουν πολύ
καλά, αλλά σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα αρκετά έχουν δείξει
ότι έχουν μεγαλύτερο άγχος από τα άλλα.
- Κάτω από την ηλικία των 11 χρόνων ένα παιδί δεν πρέπει να μένει
μόνο του στο σπίτι.
- Τηλεφωνήστε τους μία ώρα που θα έχετε ορίσει από πριν. Θα νιώσουν έτσι πιο ασφαλή.
- Φροντίστε να υπάρχει ένας γείτονας ή ένας φίλος διαθέσιμος σε
περίπτωση που το παιδί σας χρειαστεί κάποια βοήθεια. Αν ξέρει ότι μπορεί να υπολογίζει σε κάποιον, θα αισθάνεται πιο σίγουρο.

Λίγο πριν τελειώσει το σχολείο όλη η τάξη έχει βγει
φωτογραφία και η δασκάλα προσπαθεί να πείσει τα παιδάκια να αγοράσουν την ομαδική φωτογραφία: “Σκεφτείτε πόσο ωραίο θα είναι όταν θα έχετε μεγαλώσει και
θα βλέπετε την φωτογραφία και θα λέτε: αυτή είναι η
Ελένη, είναι γιατρός, αυτός είναι ο Μιχάλης είναι δικηγόρος...” “και αυτή είναι η δασκάλα, είναι νεκρή!”, ακούγεται μια φωνή από το βάθος!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;

ΜΕ ΒΑΣΗ έρευνες που έγιναν στο παρελθόν, όταν οι γονείς δεν αφήνουν τα
παιδιά να παίξουν και να λερωθούν, ουσιαστικά τα εμποδίζουν να δημιουργήσουν
και να αναπτύξουν το φυσικό ανοσοποιητικό τους σύστημα.
ΤΟ ΠΑΙΔΙ πρέπει να πίνει 6-8 ποτήρια την ημέρα νερό. Όχι αναψυκτικά τύπου
κόλα ή χυμούς του εμπορίου, και αυτό γιατί περιέχουν πολύ ζάχαρη, καθόλου βιταμίνες και κόβουν την όρεξη.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ που διαθέτουν smartphone ή tablet έχουν πολλές πιθανότητες να
κολλήσουν ψείρες, και αυτό γιατί όταν συνωστίζονται μπροστά σε μία οθόνη διευκολύνουν τα... άλματά τους από το ένα κεφάλι στο άλλο.

ΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ

- Ίσως το φως να ‘ναι μια νέα τυραννία. Ποιός ξέρει τι καινούργια
πράγματα θα δίξει.
Κων/τίνος Καβάφης
- Κάθε ζωή διαμορφώνεται από μία μοναδική στιγμή, τη στιγμή που
ο άνθρωπος συνειδητοποιεί, μια για πάντα, ποιος είναι.
- Χόρχε Λουίς Μπόρχες
- Στα 18, οι πεποιθήσεις μας είναι υψώματα απ’ όπου ατενίζουμε.
Στα 45, είναι σπηλιές όπου κρυβόμαστε.
- Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ
- Μόνο αυτός που ρισκάρει να πάει πολύ μακριά μπορεί να ανακαλύψει πόσο μακριά μπορεί να πάει κανείς.
- Τ.Σ. Έλιοτ
- Δεν υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν
τις ιδέες και αυτές παίρνουν το μπόϊ του ανθρώπου που τις κουβαλάει.
- Νίκος Καζαντζάκης
- Αναρωτιέμαι πόσους ανθρώπους κοίταξα στη ζωή μου, χωρίς να
τους δω ποτέ.
- Τζον Σταινμπεκ
- Κάποια μέρα θα βρω τις κατάλληλες λέξεις και θα είναι απλές.
- Τζακ Κέρονακ
- Η δειλία είναι απλώς η έλλειψη της ικανότητας να αναστείλεις τη
λειτουργία της φαντασίας.
- Έρνεστ Χεμινγουέι

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

ΥΓΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
Φρένο στους χειμωνιάτικους ιούς
Από τις συνηθέστερες φλεγμονές που προσβάλλουν αυτή την εποχή τις παιδικές αλλά και τις
βρεφικές ηλικίες είναι η ρινίτιδα, η φαρυγγίτιδα
και η βρογχιολίτιδα.
Αναφορικά με τις δύο πρώτες, προκαλούνται,
όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί επιστήμονες, από
βακτήρια ή ιούς που εκδηλώνονται με: φτάρνισμα,
πυρετό, βήχα και αναπνευστικά προβλήματα.
Προσοχή, γιατί εάν δεν ληφθούν τα απαραίτητα
μέτρα είναι πιθανόν να εξελιχθούν σε πνευμονίες
ή βρογχοπνευμονίες. Η φροντίδα γίνεται με τη χορήγηση πολλών υγρών και αντιπυρετικών. Τα αντιβιοτικά πρέπει να αποφεύγονται.
Προσοχή τον χειμώνα χρειάζονται και τα αυτιά
των παιδιών. Η πιο συχνή λοίμωξη που απειλεί
βρέφη και παιδιά είναι η οξεία μέση πυώδης ωτίτιδα. Πρόκειται για ωτίτιδα που δημιουργείται από
ρινίτιδα, ιγμορίτιδα, αμυγδαλίτιδα ή από ιλαρά,
ανεμοβλογιά, ερυθρά ή από τραυματισμό, που
μπορεί να σπάσει το τύμπανο.
Τα συμπτώματα στην αρχή της φλεγμονής
είναι τα παράπονα του παιδιού για πόνο και ελαφρά βαρηκοϊα, ή λίγος πυρετός. Στη συνέχεια αυξάνει η βαρηκοϊα ενώ τα μωρά μπορεί να
παρουσιάσουν σπασμούς ή να κάνουν εμετό.
Συχνά τα παιδιά παρουσιάζουν και ναυτία ή ανορεξία. Η φροντίδα πρέπει να αρχίσει όσο το δυνατόν νωρίτερα, με το κατάλληλο αντιβιοτικό που θα
δώσει ο γιατρός, το οποίο πιθανόν να συνδυαστεί
και με κάποιο παυσίπονο, αποσυμφορητικό και
αντιπυρετικό.
Επίσης οι γονείς θα πρέπει να αποφεύγουν να
ρίχνουν στο αυτί των παιδιών ωτικές σταγόνες
πρωτού τα δει ο γιατρός. Απαραίτητη είναι η παραμονή του παιδιού για λίγες ημέρες στο σπίτι
καθώς και η ανάπαυση και η ελαφριά διατροφή.
Σε ότι αφορά τη βρογχιολίτιδα, είναι μια πάθηση που εμφανίζεται κυρίως στα βρέφη, ιδιαίτερα των πρώτων έξι μηνών, η οποία συχνά τον
χειμώνα τα οδηγεί στο νοσοκομείο. Προσβάλλει
συνήθως -όπως επισημαίνουν οι παιδίατροιμωρά που δεν θηλάζουν και προκαλείται από τον
αναπνευστικό ιό, ο οποίος μεταδίδεται με τα σταγονίδια, από κάποιον μεγαλύτερο της οικογένειας,
ο οποίος είναι κρυολογημένος.
Τα πρώτα συμπτώματα που εμφανίζονται είναι
ρινική καταρροή, βήχας, ταχύπνοια και χαμηλός
πυρετός. Εάν το πρόβλημα εξελιχθεί, τότε παρουσιάζεται κάποια αναπνευστική δυσχέρεια. Η θεραπεία είναι κυρίως συμπτωματική.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Μια ηλικιωμένη κυρία αποφάσισε να πληρώσει έναν καλό ζωγράφο να της φτιάξει το πορτρέτο
της. Και του λέει: “Ζωγράφισε και μερικά σκουλαρίκια με διαμάντια, ένα περιδέραιο με διαμάντια,
βραχιόλια με σμαράγδια, ρουμπίνια, καρφίτσες,
και ένα χρυσό ρολόϊ ρόλεξ”. “Μα αφού δεν φοράς
τίποτα από όλα αυτά, γιατί να το κάνω αυτό; είπε ο
ζωγράφος.
“Το ξέρω”, είπε η γυναίκα. “Σε περίπτωση
όμως που εγώ πεθάνω πριν τον άντρα μου, και
ξαναπαντρευτεί θέλω η καινούργια γυναίκα του
να κάνει άνω-κάτω το σπίτι ψάχνοντας για αυτά τα
χρυσαφικά και να του κάνει την ζωή μαρτύριο”.
Στο μάθημα της Χημείας ο Καθηγητής:
Θα μας πεις παιδί μου Δημόπουλε τι είναι το
θεϊκό οξύ;
Μα... μάλιστα κύριε.
Χμμμ... το ξέρω... Εδώ το έχω...”
στην άκρη της γλώσσας μου...
- Φτύστο παιδί μου γρήγορα,
θα δηλητηριαστείς...!!

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

σελ.

7

οδοιπορικο ςτο βρυςοχωρι, 26-28/10/2018
Συνέχεια από την 1η σελ.
Τα Νέα του Βρυσοχωρίου", μια πολύ επιμελημένη εφημερίδα του
τοπικού Συλλόγου, ανεβασμένη στο διαδίκτυο, μου πρόσφεραν πληροφορίες ιστορικές ενδιαφέρουσες αλλά κα»... πιο συμπυκνωμένες,
όπως αριθμοί τηλεφώνων: έτσι προσέγγισα στον , άγνωστο μου ως
εκείνη την στιγμή, κ. Ευθύμη Πουποβίνη. Μιλήσαμε για το χωριό του
, το Βρυσοχώρι, και για το ρόλο που έπαιξε στον πόλεμο του '40. Οι
πληροφορίες του, καταλυτικές για πρόσωπα και γεγονότα.
Ποιο ήταν λοσιόν το Βρυσοχώρι; Ούτε που είχα ακούσει ως τότε
το όνομα του. Άνοιξα χάρτες πάνω στο γραφείο, άνοιξα τον υπολογιστή : ένα μικρό χωριό, κρυμμένο μέσα στα βουνά της Πίνδου. Είχα
περάσει σε κάποια επίσκεψη στα Ζαγοροχώρια από πολύ κοντά. Τα
βουνά της Πίνδου τα είχα δει, ή νόμιζα τουλάχιστον πως τα είχα δει:
μέχρι το Τσεπέλοβο και το Μονοδέντρι, το Βραδέτο και την Βωβούσα.
Και τον Αώο. Τον μικρό "ποταμό που διέσχιζε την Βωβούσα. Ως εκεί.
Είχαν περάσει δύο περίπου μήνες. Πλησίαζε η 28η Οκτωβρίου,
ημέρα μνήμης εκείνων των γεγονότων, του Πολέμου. Στο μυαλό και
στο συναίσθημα είχε αποκρυσταλλωθεί, σκέψη και μαζί μεγάλη επιθυμία, μια επίσκεψη στο Βρυσοχώρι και στον κ. Ευθύμη.
Του τηλεφώνησα. Η τύχη μού ήταν ευνοϊκή. Ταξίδευε εκείνη την
στιγμή για το χωριό του.
- Θα μείνω εκεί λίγες μέρες, μου είπε. Μπορείς να έρθεις;
- Το συντομότερο. Αυτό είναι το πρόγραμμα μου.
26 Οκτωβρίου, μεσημέρι Παρασκευής ήμουν στον δρόμο. Το ταξίδι, πολύωρο. Παρέκαμψα τα Γιάννενα και άρχισα να ανηφορίζω
προς τα Ζαγοροχώρια, μετά την Μεταμόρφωση.
Ένα πελώριο άγαλμα δέσποζε στην κορυφή ενός υψώματος.
Πλησίασα και στάθηκα; Η γυναίκα του Ζαγορίου· η Ηπειρώτισσα του
1940, που φορτωμένη εφόδια ανέβαινε τα κακοτράχαλα βουνά, για
να βοηθήσει στον Αγώνα που έδινε ο υπόλοιπος στρατός. Η θέα του
αγάλματος με έβαζε πιο πολύ στο κλίμα του πολέμου εκείνου, στο
κλίμα των ήμερων.
Γνωστά τα επόμενα χωριά, τα είχα ξαναδεί :Καπέσοβο, Τσεπέλοβο, Βραδέτο, Σκαμνέλι. Ως εδώ. Όμως από εδώ . το τοπίο άννωστο.
Όσο εντυπωσιακό ή φοβερό κι αν είναι κάτι. η δεύτερη ματιά, η αίσθηση ότι το έχεις ξαναδεί, αμβλύνει τα συναισθήματα: της έκπληξης,
του φόβου ή της χαράς. Το καινούργιο όμως, η πρώτη εντύπωση, η
πρώτη ματιά καθηλώνει.
Εντυπωσιάζουν τα βουνά στο Ζαγόρι. Κι όσο ανεβαίνεις προς τον
Βορρά, ακόμη περισσότερο. Τεράστιοι όγκοι, που οι κορυφές τους
συνήθως είναι κρυμμένες μέσα στα σύννεφα, που όταν ο ήλιος τα
διαλύει, τότε φαίνονται: γυμνοί βράχοι, απότομοι, η βλάστηση δεν φτάνει ως εκεί, ξεκινάει χαμηλότερα. Εκεί πετάνε μόνο αγριοπούλια. Πώς
μπορεί να ανέβαιναν εκεί άνθρωποι το '40;! Και μάλιστα για να πολεμήσουν;! Πώς να νικήσουν τα στοιχειά της φύσης, για να νικήσουν
ύστερα τους Ιταλούς εισβολείς. Ποιος ήταν ο δυσκολότερος αντίπαλος;!
Προχωρώ κι άλλο. Μα πού είναι το Βρυσοχώρι;! Τα βουνά γύρω
μου όλο και ψηλώνουν, προκαλούν δέος. Κι εκεί, φάνηκε σε μια
στροφή του δρόμου. Ξαφνικά, μέσα στο άγριο τοπίο, στο έργο της
φύσης, φάνηκαν τα ίχνη, η παρουσία των ανθρώπων : σπίτια, καπνός
που ανέβαινε από τις καμινάδες, ζωή.
Πώς έφτασαν ως εδώ οι πρώτοι που το έχτισαν; Πότε; τί ήταν αυτό
που τους παρακίνησε να έρθουν ως εδώ, στα απρόσιτα αυτά μέρη,
και να εγκατασταθούν; Από ποια μονοπάτια δύσβατα έφθασαν, ποια
περάσματα ακολουθώντας; Ποιός, τί τους οδήγησε ως εδώ, άνθρωπος ή ανάγκη;
Τσούκα Ρόσα, Τραπεζίτσα, Σουσνίτσα, Κλέφτης, Γκαμήλα...., οι
γύρω κορυφές. Κρύβουν καλά το Βρυσοχώρι, το απαγγιάζουν, το
προφυλάσσουν. Από τί όμως; Οι σκέψεις διαδέχονται η μια την άλλη,
βήμα βήμα, σε ρυθμό χορευτικό, ζευγάρι με τα συναισθήματα. Το
Βρυσοχώρι, σε υψόμετρο εννιακόσια... τόσα μέτρα, κι οι κορυφές
γύρω υπερβαίνουν τα δύο χιλιάδες τόσα.....! Αριθμοί και μεγέθη
μεγάλα. Όπως κι η πολύ
πυκνή μαύρη πεύκη που καλύπτει και δεσπόζει εδώ: πανύψηλα
δέντρα που δείχνεις νάνος και χάνεσαι δίπλα τους, μηδέ και βλέπεις
την κορυφή τους. Η φύση σε όλο της το μεγαλείο!
Είχε ήδη αρχίσει να πέφτει το σούρουπο. Ο κ. Ευθύμης και η σύζυγός του μας
περίμεναν. Είχαν βγει στον δρόμο ανησυχώντας απ' την αργοπορία μας. Η πρώτη από κοντά γνωριμία: φιλική, εγκάρδια. Η πρώτη δικαίωση για το πολύωρο ταξίδι. Στο μικρό ηπειρώτικο καφενείο, που
συγκέντρωνε πολλούς ρόλους κοινωνικής υποδοχής (καφενείο, παντοπωλείο, εστιατόριο, χώρος συναντήσεων και συζητήσεων ), η κουβέντα έφθασε γρήγορα στο ζητούμενο. Ο Ευθύμης προσπάθησε,
έστω και θεωρητικά, να μου εξηγήσει με υπομονή και λεπτομέρειες,
τί έγινε εκεί στον πόλεμο του 1940, με βάση τον χώρο και τους ανθρώπους του. Έχοντας ο ίδιος υπηρετήσει για χρόνια στον στρατό, και
ντόπιος, έχοντας ζήσει ο ίδιος στον συγκεκριμένο χώρο από μικρό
παιδί, γνωρίζοντας την νοοτροπία του πολέμου αλλά και. την μορφολογία και την ιστορία του τόπου του, ήταν μάλλον ο πιο κατάλληλος
να με κατατοπίσει για τα γεγονότα που ζητούσα να μάθω.
- Αύριο κανόνισα να πάμε σε κάποια μέρη εδώ κοντά, όπου συνέβησαν γεγονότα
σημαντικά, μου είπε. Η επόμενη ημέρα λοσιόν διαφαινόταν ακόμη
πιο ενδιαφέρουσα.
27 Οκτωβρίου, πρωί. Η πρώτη εικόνα του χωριού στο φως της
μέρας: το
Φθινόπωρο έρχεται νωρίς εδώ πάνω, και τα χρώματα του δένονται με το έντονο πράσινο της μαύρης πεύκης. Η παρουσία και η ζωή
του ανθρώπου φαίνεται να επισκιάζεται από την παρουσία και την

ζωή της γύρω φύσης. Ο καπνός από τα αναμμένα τζάκια και τις σόμπες φαίνεται για λίγο στην καθαρή ατμόσφαιρα και διαλύεται γρήγορα.
Τα σύννεφα όμως καλύπτουν τις επιβλητικές κορυφές της Τσούκα
Ρόσα και είναι τόσο πυκνά που ο πρωινός ήλιος δεν τα διαλύει και
μόλις που διακρίνεται ότι υπάρχει πίσω τους.
Ώρα 10 είχε οριστεί η συνάντηση μας. Με το ψηλό αυτοκίνητο του
κ. Κώστα Χαντόλιου αφήσαμε την άσφαλτο και μπαίνοντας σε δασικό
κομμένο δρόμο προχωρήσαμε μέσα στο δάσος της μαύρης πεύκης.
Ήμασταν πάνω από το χωριό, σε ύφος περισσότερο από 1100 μέτρα.
Εκεί απ' όπου οι' Ελληνες στρατιώτες, στον μεγάλο πόλεμο του '40
χτυπούσαν με τα πυροβόλα τους στην απέναντι βόρεια πλευρά του

η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους, που αναπαλαιώνεται σιγά σιγά
με την προσπάθεια των κατοίκων, και δίπλα το Κοιμητήριο με το Οστεοφυλάκιό του, λιτά και απέριττα, όμως πολύ φροντισμένα. Οι κάτοικοι
του χωριού, κοινωνία με σεβασμό στις παραδόσεις τους, τιμούν τους
νεκρούς τους. Εκεί κοντά και η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, όπου
"λειτουργούσε Ορεινό Χειρουργείο την εποχή του πολέμου", πληροφορούμαι. Ακούσια, συνειρμικά, η σκέψη και πάλι γυρίζει χρονικά
πίσω, στο ρόλο που έπαιξε το χωριό και oι κάτοικοι του στη νικηφόρα
έκβαση της πρώτης φάσης του πολέμου αλλά και αργότερα. Περνάμε
δίπλα από την πλατεία και αρχίζουμε να κατεβαίνουμε στο Ρέμα Χοροστάσι με τις βρύσες - πηγές, που ξεδιψούσαν τους διαβάτες Η πλα-

Γέφυρα Αώου

Φθινοπωρινή άποψη
Βρυσοχωρίου

Γέφυρα Σκαρβένας
Αώου, πάνω στον ορεινό όγκο του Σμόλικα, τους Ιταλούς Αλπινιστές
της Μεραρχίας Τζούλια, που είχαν καταλάβει από την πρώτη μέρα
του Νοεμβρίου το Παλαιοσέλι και τους Πάδες, με επόμενο στόχο να
κατευθυνθούν νότια προς την υπόλοιπη Ελλάδα περνώντας τον Αώο
ποταμό. Όμως, όπως ο ίδιος ο Ιταλός Στρατηγός Πράσκα έγραψε, το
ελληνικό πυροβολικό τούς καθήλωσε εκεί. Και το Βρυσοχώρι, μάχιμοι και άμαχοι, άνδρες και γυναίκες, πρόσφεραν τη μέγιστη στήριξη
σ' αυτόν τον άνισο αγώνα, υλική και ηθική, μέχρι την ήττα της Ιταλικής
Μεραρχίας λίγες ημέρες αργότερα. Συνεχίσαμε βόρεια ως το εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, για να δούμε εκεί δίπλα το μικρό ύψωμα,
το παρατηρητήριο των ελλήνων πυροβολητών.
Η θέα εκπληκτική! Απέναντι μας το Παλαιοσέλι, ανατολικά του τα
Άρματα, κι ακόμη πιο ανατολικά το Δίστρατο! Σαν μικρές άσπρες πινελιές ζωγράφου φαίνονται τα σπίτια τους πάνω στο σκουρόχρωμο
φόντο του δάσους, που κυριαρχεί πλέον στα βουνά της περιοχής.
-Μα ...πώς μπορούσαν να εντοπίσουν από τόσο μακριά και με
τόσο πυκνή βλάστηση τις κινήσεις των εχθρών;
-Δεν ήταν έτσι παλιότερα, μου εξήγησε. Οι κάτοικοι των χωριών,
πολύ περισσότεροι, καλλιεργούσαν τη γη όσο μπορούσαν, η κτηνοτροφία ήταν ανεπτυγμένη, επομένως τα δέντρα λιγότερα. Η απουσία
των ανθρώπων αργότερα έδωσε στη φύση τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ελεύθερα, μεγάλωσε τα δάση, πύκνωσε τη βλάστηση. Τετρακόσιοι πενήντα ήταν οι κάτοικοι στο Βρυσοχώρι το 1940, σήμερα κι
αν είναι δεκαπέντε οι μόνιμοι κάτοικοι του τον χειμώνα. Το ίδιο συνέβη και στα γύρω χωριά: το Παλιοχώρι μόλις που διακρίνεται από
μακριά, λίγες λευκές κουκίδες τα εγκαταλελειμμένα του σπίτια, τα
ίχνη του μέσα στο πράσινο, προδίδουν εκεί την αλλοτινή παρουσία
του. Έχει ήδη εγκαταλειφθεί εδώ και χρόνια. Η απόσταση φαίνεται
πολύ μεγάλη ανάμεσα στα δυο βουνά, όμως... "σε ευθεία γραμμή δεν
είναι", μου εξηγεί ο πληροφορητής μου, "οι μεγάλοι αυτοί ορεινοί
όγκοι ξεγελούν το μάτι". Κι ανάμεσα τους, στο βάθος, χωρίς να τον
βλέπεις, τον ακούς μόνο,
ορμητικό τον Αώο να κυλάει τα νερά του... χωρίζοντας κι ενώνοντας ταυτόχρονα τα δυο βουνά..... τους δυο στρατούς.... τους ανθρώπους.....
Επιστρέφαμε στο χωριό. Μικρή ανάπαυλα στο σπίτι του Ευθύμη.
Ένας καφές και γλυκό του κουταλιού απ' τη Χαιδούλα, δίπλα στο
αναμμένο τζάκι, και συζήτηση , για να απαλυνθούν οι εντυπώσεις και
τα συναισθήματα, πριν συνεχίσουμε. Στο κέντρο περίπου του χωριού

τεία του σκεπασμένη απ' τα φύλλα του Φθινοπώρου. Η ατμόσφαιρα
αλλάζει. Οι ακτίνες του ήλιου δεν φτάνουν ως εδώ. Μούσκλια παντού.
Τα νερά του ποταμού.... το πέρασμα τους ακούγεται από ψηλά. Η
υγρασία κάνει το κρύο αισθητό, διαπεραστικό. Σηκώνοντας το κεφάλι
βλέπεις ψηλά τα παραδοσιακά σπίτια του χωριού. Η γκρίζα ηπειρώτικη πέτρα δένει στέρεα με το "γκρίζο" ηπειρώτικο τοπίο. Ανηφορίζουμε πάλι προς την πλατεία.
Τελευταίος μας σταθμός, ο ποταμός Αώος, πέντε χιλιόμετρα περίπου από το Βρυσοχώρι, φυσικό όριο των χωριών του Ζαγορίου.
Μπροστά μας η γέφυρα που οδηγεί στα χωριά του Σμόλικα. Την
παλιά ξύλινη γέφυρα, σύνδεσμο ανάμεσα στα χωριά της Τύμφης και
του Σμόλικα, οι Έλληνες αναγκάστηκαν να την κάψουν την τέταρτη
μέρα του πολέμου, για να εμποδίσουν την κάθοδο των Ιταλών Αλπινιστών της Μεραρχίας Τζούλια προς Νότο. Έτσι ο Αώος, σύμμαχος
φυσικός στο πλευρό της μαχόμενης Ελλάδας, ήταν και παρέμεινε γι'
αυτούς εμπόδιο απροσπέλαστο, παρά τις πολλές τους προσπάθειες,
καθώς r άμυνα των Ελλήνων, που είχε οργανωθεί στην νότια πλευρά
του ποταμού, στα υψώματα με κέντρο το Βρυσοχώρι δεν τους άφησε
τελικώς περιθώρια προέλασης. Καθηλώθηκαν εκεί, καταστράφηκαν.
"Το Βρυσοχώρι ήταν ομολογουμένως το δεύτερο Καλπάκι", έγραψε
κάποιος χωριανός που είχε ζήσει τα γεγονότα.
Επιστροφή στο χωριό. Πλούσια σε εμπειρίες η μέρα που πέρασε.
Βράδυ, γύρω από ένα τραπέζι στο "μοναδικό" καφενείο, με τη ζεστασιά της μεγάλης ξυλόσομπας, του κόκκινου κρασιού και της καλής
παρέας, αναλύονται οι τελευταίες απορίες, συζητιούνται οι εντυπώσεις και εκφράζονται τα συναισθήματα. Φαίνεται καθαρά ότι έχουν
ήδη τεθεί και οι βάσεις για καινούργιους φίλους, τον Ευθύμη, την Χαιδούλα και τον κ. Κώστα.
Μιλάμε σαν να γνωριζόμαστε καιρό. Αυτές οι λίγες αλλά μεστές
από κοινές εμπειρίες ώρες, η καλή και φιλόξενη διάθεση, οδήγησαν
γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση.
Αργά, περασμένες έντεκα, αποχαιρετούμε τους φίλους μας ευχαριστώντας τους για όσα μας πρόσφεραν στον χρόνο που περάσαμε
μαζί τους. Το άλλο πρωί αφήνουμε το Βρυσοχώρι παίρνοντας το
δρόμο προς τα χωριά της Κόνιτσας. Απ' το Παλιοσέλι ρίχνουμε απέναντι το βλέμμα μας. Το Βρυσοχώρι, "το μικρό Καλπάκι", έχει εκεί τη
θέση του: μια περίβλεπτη θέση στην Ιστορία του Πολέμου του 1940.
Ιφιγένεια Λούρου
Βόλος

8 σελ.

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

χριςτουγεννα και
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

Ανήμερα των Χριστουγέννων δεν
σήμανε η καμπάνα του Αγίου Δημητρίου για τη Γέννηση του Θεανθρώπου, καθ’ όσον ο Ιερέας μας
εξυπηρετεί τρία χωριά και φέτος είχε
σειρά το Σκαμνέλι.
Όμως με τα κάλαντα των παιδιών
στις αυλές των σπιτιών νιώσαμε την
Αγιοσύνη και το μεγαλείο της θρησκευτικής αυτής ημέρας.
Συγκεντρώσεις σε συγγενικά σπίτια
με αναμμένα τζάκια και θερμάστρες,
στο καφέ-ταβέρνα του ΚΩΣΤΑ με
εκλεκτούς μεζέδες, τσίπουρο και
κρασί οι ημέρες περάσανε ευχάριστα.
Παραμονή Πρωτοχρονιάς όπου
εδώ και είκοσι εφτά (27) χρόνια (αυτό

ίσως να γίνεται μόνον στο χωριό μας)
ο Σύλλογος έχει καθιερώσει την κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας
και το ρεβεγιόν στο καφέ του ΚΩΣΤΑ
όπου και συγκεντρώνονται οι χωριανοί, φίλοι και επισκέπτες για την αλλαγή του χρόνου και διασκέδαση.
Μεζέδες, τσίπουρο και κρασί καλωσορίσματα και με την αλλαγή του
χρόνου σβήνουν τα φώτα και οι κυνηγοί με ομοβροντία πυροβολισμών
αποχαιρετούμε τον παλιό το χρόνο,
εξόρκιση των κακών και υποδοχή του
Νέου Έτους με νέες ελπίδες.
Ανταλλαγή ευχών όλοι μαζί “πάει ο
παλιός ο χρόνος” κ.λ.π. και η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. Βασιλική

Στα κάλαντα των Χριστουγέννων
Ευτέρπη Αναστ. Τσιομίδη, Μαρία Αναστ. Τσιομίδη,
Δημοσθένης Νότης, Βησαρίων Αθανασόπουλος,
Ζήσης Μισαηλίδης, Αντώνιος Νότης,
Αδαμάντιος Αναστ. Τσιομίδης

Το εργατοτεχνικό προσωπικό στην κουζίνα

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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πρωτοχρονια ςτο βρυςοχωρι
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1
Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπούλου και ο έφορας
εκδηλώσεων κ. Δημήτριος Ηλ. Μπάρκας έκοψαν την
βασιλόπιτα σε τόσα τεμάχια όσες και οι οικογένειες
βρίσκονται αυτό το βράδυ στο χωριό.
Μέχρι σήμερα 2-1-2019 που γράφονται αυτές οι
λέξεις δεν βρέθηκε το τυχερό φλουρί. Ίσως το τυχερό
να είναι σε κάποιο ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν ήταν
στο καφενείο.
Ακολούθησε κέρασμα γλυκών από τον ιδιοκτήτη
της ταβέρνας ΚΩΣΤΑ και της εορτάζουσας Βασιλικής
Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπούλου.
Η νύχτα συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωϊνές
ώρες με κουβέντες και χορό.
Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς με λίγο χιόνι και αρκετό κρύο σήμανε η καμπάνα του Αγίου Δημητρίου,
καλώντας τους πιστούς στη θεία λειτουργία του Αγίου
Βασιλείου.

Ο πατήρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ παρά τις καιρικές
συνθήκες ήρθε από τα Γιάννενα και με τον νεοχειροτονηθέντα Διάκονο π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ και
Ιεροψάλτη τον κ. ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ από το Ηλιοχώρι μας λειτούργησε και ευχήθηκε καλή χρονιά,
υγεία σε όλους.
Μετά τη θεία λειτουργία όλοι οι πιστοί στο καφενείο για έναν πρωϊνό καφέ και ανταλλαγή ευχών.
Μας συγκίνησαν τα κάλαντα των παιδιών που ξεκίνησαν από το καφενείο και συνέχισαν για τα σπίτια.
Τις απογευματινές ώρες άρχισε η αναχώρηση των
ξενιτεμένων χωριανών και φίλων με την ευχή του
χρόνου πάλι μαζί.
Κάπως έτσι περάσανε αυτές οι Άγιες ημέρες των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
- Διακρίναμε πέραν των άλλων συγχωριανών μας
το ζευγάρι από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης (τακτικό-

τατοι επισκέπτες του χωριού Πάσχα, καλοκαίρι
κ.λ.π.) κουμπάροι του Αναστασίου Αδ. Τσιομίδη και
της Θεοδώρας Γκιτσιούδη, Παντελή και Ρούλα Φάκα.
- Το ζευγάρι φίλοι του Παντελή και της Ρούλας
Δημητρίου και Μαρίας Γάκη επίσης από τα Κουφάλια.
- Τα αδέλφια Γιώργο και Κώστα Σιαμπίρη του αειμνήστου Γιάννη και της Γιάννας από την Αθήνα με τις
φίλες τους Γιώτα Ταμβάκου και Ηλιάνα Βέλη.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
και σας περιμένουμε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας το Σάββατο 26 Ιανουαρίου
2019 στην ταβέρνα “Πράσινη Γωνιά” Ελεούσα
Ιωαννίνων.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Από τη θεία λειτουργία 1-1-2019

Στα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς
Αντώνιος Νότης, Αδαμάντιος Τσιομίδης, Μαρία Τσιομίδου
Δημοσθένης Νότης

10 σελ.
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

παλαιοςελι
Ένας κεραυνόπληκτος οικισμός της ηπείρου

Ί

σως o τίτλος αυτός να θεωρήται
υπερβολικός και να εμπνέει αμφιβολίαν, αλλά τα αδιάσειστα γεγονότα της τελευταίας 50/ετίας
αποδεικνύουν την πραγματικότητα και
πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν, να μελετηθή ο Οικισμός από γεωλογικής καταστάσεως και να ευρεθή ο τρόπος
αντιμετωπίσεως για να μην συμβούν
και άλλα παρόμοια γεγονότα.
Ι) Αρχές της 10/ετίας I960 τρεις
κοπέλες του Χωριού πήγαν έξω από
το Χωριό για χορτονομή με άριστες
καιρικές συνθήκες. Ξαφνικά συννέφιασε και άρχισαν να πέφτουν κεραυνοί σε διάφορες τοποθεσίες όχι και
αρκετά μακριά. Άρχισε να βρέχει και
πήγαν να προφυλαχθούν κάτω από
έναν βράχο. Το νερό άρχισε να κυλά
από τον βράχον προς τα μέσα και oι
κοπέλες βρέχονταν. Πήγαν τότε κάτω
από πυκνά χαμόκλαδα να προφυλαχθούν. Δεν περνάνε λίγα λεπτά και
ένας κεραυνός κατέστρεψε τον βράχον που προηγουμένως είχαν κατάφυγε οι τρεις κοπέλες. Το τυχερό τους
ήταν από τα μέγιστα.

2) Τον επόμενον χρόνον ένας κεραυνός κατέπεσε σε απόστασιν 20 μ.
από τα τελευταία σπίτια του Χωριού
και όσα ραδιόφωνα λειτουργούσαν
την στιγμήν εκείνην με ξηρά στοιχεία
90 και 1,5 βολτ και με εξωτερική κεραία της εποχής εκείνης, κατεστράφησαν.
3) Την ίδια 10/ετίαν και τους θερινούς μήνες, ο Απόστολος Κουρτίνος,
βόσκοντας τα γίδια του Χωριού πιο
ψηλά από το Χωριό, έχασε 16 γίδια
από χτύπημα κεραυνού και το ευτύχημα ότι ευρίσκετο την στιγμήν της
πτώσεως του κεραυνού έξω από την
ακτίνα καταστροφής του κοπαδιού,
και δεν επλήγη.
4) Το I968 , θερινός μήνας, κεραυνός κατέπεσεν εντός του οικισμού και
στο οικόπεδο του Γεωργίου Πίσπα
πλησίον της οικίας του όπου υπήρχε
μια καρυδιά, την οποίαν κατέστρεψε
και άναψε όλον τον σωρόν καυσοξύλων που υπήρχε κάτω από την καρυδιά.
5) Την ίδια χρονιά κεραυνός κατέπεσε πλησίον του στεγάστρου του

Κων/νου Χαρίση (ακατοίκητον) και
κατέστρεψε τις δύο λεύκες πού ήταν
εκεί κοντά.
6) Το 1966, το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής και την στιγμήν που
κτυπούσαν oι καμπάνες για τον επιτάφιον, κεραυνός κατέπεσεν επάνω στο
Κοινοτικόν κατάστημα, 10 μ. πλησίον
της κεντρικής Εκκλησίας της Αγίας
Παρασκευής κατέστρεψε όλο το δίκτυον του Ο.Τ.Ε. διότι εντός του Κοινοτικού Γραφείου υπήρχε σε
λειτουργία μεταλλάκτης 10 γραμμών
προς τον Σταθμόν Χωρ/κής καί Τα
Τ.Ε.Α. του Χωριού και προς τις Κοινότητες, Ελευθέρου, Παλαιοσελίου,
Πάων, Αρμάτων, Διστράτου, Βρυσοχωρίου και προς Κόνιτσαν. Ευτυχώς
δεν υπήρχε κανείς εκείνην την στιγμήν εντός του κτιρίου.
7) To 2001 κεραυνός κατέπεσεν
στην άκρη της νοτίας πλευράς του
Χωριού και κατακεραύνωσε ακαριαίως τον ατυχή συμπατριώτην μας
Γεώργιον Γιαννούσην. Το γεγονός
αυτό κατακεραύνωσε την κοινήν
γνώμην των κατοίκων και ανεπτερώ-

θηκε η συνεχής ανησυχία των κατοίκων από τις συχνές κεραυνοπτώσεις.
8) Αρχές Μαΐου του έτους (2017),
κεραυνός κατέπεσεν εις τον αυλόγυρον της Κεντρικής Εκκλησίας της
Αγίας Παρασκευής, επάνω στο μοναδικό έλατο, 10 μ., πλησίον της Εκκλησίας και το κατέστρεψε. Κάτω από το
έλατο αυτό συνήθως πολλοί κάθονται
κουβεντιάζοντας, αλλά κυρίως κάθονται μετά το τέλος της λειτουργίας,
είτε για ίσκιο είτε για προφύλαξη από
ελαφριά και σιγανή βροχή. Εξυπακούεται ότι εφ’ εξής ουδείς θα καθίσει
εκεί έχοντας υπ’ όψιν το γεγονός του
κεραυνού.
Το Χωριό έχει αμφιθεατρική θέση
και περιβάλλεται προς ανατολάς, προς
βορράν και προς δυσμάς με συνεχή
κορυφογραμμήν. Πλήρη ορατότητα
έχει μόνο προς νότον. Κεραυνοί πέφτουν συχνά στα δένδρα πιο ψηλά
από τον Οικισμόν.
Ορισμένοι πιστεύουν ότι το υπέδαφος της περιοχής του Χωριού, ενδέχεται να έχει κάποιο μετάλλευμα που
προσελκύει τους κεραυνούς αλλά δεν
υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείον.
Προ ετών το Ινστιτούτον Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(Ι.Γ.Μ.Ε.), ενήργησε λεπτομερή και
εμπεριστατωμένην έρευναν εφ’ όλης
της περιοχής της Κοινότητος και πρέπει να δώσει πληροφορίες σχετικώς
αν όντως πρόκειται περί υπάρξεως
μεταλλεύματος εις το υπέδαφος όχι
μόνον της Κοινότητος αλλά και όλην
την περιοχή της κοιλάδος του Αώου
και τους όρους του Σμόλικα γενικώς.
Διά την προστασίαν του Οικισμού
από τις κεραυνοπτώσεις, επιβάλλεται
η αντιμετώπισις διά τοποθετήσεως
αλεξικεραύνων εις τα πιθανά σημεία
καθ’ υπόδειξιν ειδικού που έχει γνώσεις περί αυτών.
Η δαπάνη είναι λίαν προσιτή και δε
νομίζω όρτι δεν πρέπει να διατεθεί εκ
μέρους του Δήμου, λαμβάνοντας υπ’
όψιν το μέγα όφελος που θα προκύψει ως προς την ασφάλειαν των κατοίκων, έχοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω
γεγονότα.
Τα φαινόμενα των κεραυνών στο
Παλαιοσέλι, είναι γνωστά ανέκαθεν
καθ’ ομολογίαν των παλαιοτέρων κατοίκων.
Επί Τουρκοκρατίας είχαν φυτέψει
οι κάτοικοι πανύψηλες λεύκες σε όλα
τα πιθανά σημεία εντός του χωριού
και περιμετρικώς. Σε πολύ παλαιές
φωτογραφίες φαίνονται όλες. Η τελευταία που βρίσκεται πάνω από το
σπίτι μου, είναι κτυπημένη από κεραυνό.

Πούλιος Γρέντζιος
πρώην Γραμματεύς
Κοινότητος Παλαιοσελίου

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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“ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ”

Επιμέλεια: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΒΑΚΑΡΟΥ
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Την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 το υπεύθυνο συνεργείο που έχει ορισθεί από το
Δήμο μας πραγματοποίησε την σύνδεση στο
Κοινοτικό Κατάστημα του χωριού μας των
οπτικών ινών (INTERNET). Η αναμετάδοση
είναι δωρεάν και σε περιμετρική ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων. Όσοι επιθυμούν να
συνδεθούν για να έχουν και στα σπίτια τους
γρήγορο INTERNET να απευθυνθούν στις
εταιρείες τηλεφωνίας της COSMOTE.

ΑΓΑΠΑ ΓΙΑ ΝΑ Σ’
ΑΓΑΠΟΥΝ

11

διαΦορα Θεματα

SUDOKU
Α ΕΥΚΟΛΟ

σελ.

Μία κουκουβάγια -τέλεια εγωίστρια- απ’
όλα τα πουλιά ήταν φευγάτη. Όλα τους παίρναν ύφος κρύο, θλιβερό, όταν αντάμωναν
μαζί της. Σ’ ένα τρυγώνι ευαίσθητο, μια
ημέρα διηγήθηκε την έκπληξή της κι αυτό
την αποκρίθηκε: “Το λάθος είναι όλο δικό
σου. Αγάπα για να σ’ αγαπούν”.

• Μυστικό των δύο είναι μυστικό Θεού, μυστικό τριών
είναι μυστικό όλου του κόσμου.
(Περίανδρος)
- Είναι αχάριστος όποιος, αν και ευεργετήθηκε το ξεχνά
(Αρχ. Ρητό)
- Γύμναζε με πόνους το σώμα, την δε ψυχή γενναία να υπομένει τους κινδύνους (Δημόκριτος)
- Όπως η σκουριά κατατρώει το σίδερο, έτσι και ο φθόνος
κατατρώει την ψυχή του φθονερού
(Μ. Βασίλειος)
- Δεν υπάρχει τίποτε τόσο χρήσιμο και τόσο καλό ανάμεσα
στους ανθρώπους, όσο η τάξη.
(Ξενοφών)
- Μη λες λίγα με πολλά λόγια, αλλά πολλά με λίγα λόγια
(Πυθαγόρας)
- Πριν προχωρήσεις σε μία πράξη, να σκέφτεσαι προηγουμένως πολύ. (Αρχ. Ρητό)
- Ρίζα πολλών κακών η αμάθεια (Αρχ. Ρητό)
- Όποιος γνωρίζει ν’ ακούει τους άλλους, σημαίνει ότι έχει
μάθει πολλά. (Πλίνιος)
- Πολλοί μπορούν να συζητούν, λίγοι γνωρίζουν να συνομιλούν. (Αρχ. Ρητό)
- Η συκοφαντία μοιάζει με φλόγα που μαυρίζει όσα δεν
μπορεί να κάψει. (Τάκιτος)
- Η αρετή δεν χάνεται, κι αν ακόμα πεθάνει αυτός που την
έχει (Αριστείδης ο δίκαιος).
- Ο διάλογος και η μη βίαιη διαπαιδαγώγηση, είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθει ένα παιδί τους κανόνες και τα όρια
που χρειάζεται στη ζωή του. (Αιλιανός)
- Όσο περισσότερο σκέπτεται ο νους, τόσο λιγότερο μιλά η
γλώσσα και όσο προσεκτικότερα εξετάζουμε τα πράγματα, τόσο
δυσκολότερα εκφέρουμε γνώμη (Φραγκλίνος)
- Όποιος αναζητά την αλήθεια, θα βρει τον Θεό.
- Το να είναι κανείς ταπεινός προς τους ανωτέρους του είναι
καθήκον, προς τους ίσους του λεπτότητα, προς τους κατωτέρους μεγαλοψυχία.
- Πριν γράψεις, σκέψου! Πριν κατακρίνεις, περίμενε! Πριν
προσευχηθείς, συγχώρα! Πριν παραιτηθείς, προσπάθησε!
- Φτιάχνεις όμορφο μέλλον, αν ζεις όμορφο σήμερα. Γιατί
το σήμερα γίνεται δυνατό παρελθόν που επιστρέφει και επηρεάζει το αύριο.
- Εξέτασε και ρώτησε τον φίλο σου και συνεξηγήσου μαζί
του, διότι πολλές φορές γίνεται διαβολή και συκοφαντία και γι’
αυτό μη πιστεύεις κάθε λόγο. (Σοφία Σειράχ)
- Χωρίς ελευθερία, τί θα ήσουνα ω Ελλάδα! Χωρίς εσένα,
Ελλάδα, τι θα ήταν ο κόσμος! (Βίλχελμ Μύλλερ).
- Αν αγαπάς την ζωή σου, μην χάνεις τον καιρό σου, γιατί ο
καιρός είναι το νήμα που υφαίνεται η ζωή. (Μ. Αυρήλιος)
- Ο άριστος τρόπος διαφυλάξεως της ευεργεσίας είναι η
ανάμνησή της και η συνεχής ευχαριστία προς τον ευεργέτη.
(Ιωάν. Χρυσόστομος).

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

Ο λόγος του Έλληνα μόνιμου αντιπροσώπου στον Ο.Η.Ε.
“πριν ξεκινήσω, θέλω να πω κάτι για τον Μέγα Αλέξανδρο”.
Όταν δάμασε τον Βουκεφάλα, κατά τον γυρισμό του, περνώντας τον Αξιό ποταμό σκέφθηκε να κάνει ένα μπάνιο. Ακούμπησε τα ρούχα του στον βράχο και μπήκε στο νερό. Όταν
βγήκε και θέλησε να ντυθεί, τα ρούχα του είχαν εξαφανισθεί.
Τα είχε κλέψει ένας Σλάβος της Μακεδονίας”.
Τότε πετάχτηκε οργισμένος ο Σλάβος εκπρόσωπος της
Π.Γ.Δ.Μ. και φώναξε: “Τί είναι αυτά που λες; Οι Σλάβοι δεν
ήταν εκεί τότε!” Οπότε ο Έλληνας αντιπρόσωπος είπε χαμογελώντας: “Τώρα που το ξεκαθαρίσαμε αυτό, μπορώ να ξεκινήσω...”.

κεντρισματα
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ

Ο

Στέργιος Αναστασίου ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ (ΖΑΡΛΗΣ)
είχε γεωπονικό κατάστημα στην Αθήνα, στην
οδό Απελλού, στην αρχή της οδού Αιόλου.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, πήγαινε τακτικά
εκεί ο δάσκαλος Δημήτρης Ν. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ.
Μια μέρα μια πελάτισσα του έδειξε τα κίτρινα φύλλα
της γαρδένιας της.
Παίρνει λοιπόν ο Στέργιος μια σακούλα και ρίχνει μ’
ένα κουταλάκι λίγο από ένα φάρμακο λίγο απ’ το άλλο,
λίγο από το παραπέρα, συνάμα της εξηγεί τη δοσολογία.
Όταν έφυγε η κυρία, ρωτάει ο Μήτσος με απορία:
- Πώς κατάλαβες μπάρμπα - Στέργιο τι έχουν τα
φυτά;...
Κι άλλος απαντά:
- Η φύσις ανεξερεύνητος! παιδί μου. Τίποτα δεν κατάλαβα. Της έδωσα ένα μείγμα ουσιών, για να ευχαριστηθεί και να της πάρω 20-30 δραχμές.
*********
Απόστολος Κων/νου ΤΣΙΩΜΟΣ (1830-1915)
είχε το σπίτι του στο κέντρο του χωριού (σημ.
οικία Στέργιου ΠΑΣΧΑΛΗ).
Παντρεύτηκε τη Δέσπω ΜΠΙΖΙΑΚΙΔΗ (ΘΕΡΟΥ). Απόκτησαν 15 παιδιά απ’ τα οποία έζησαν μόνο οκτώ.
Στις αρχές της 10ετίας του 1900, έκαναν προξενιό στο
γιο τους Αναστάσιο (1869-1917). Πηγαίνει λοιπόν η μάνα
του γαμπρού η Δέσπω στο σπίτι της νύφης Σταματίας
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ για τις λεπτομέρειες. Αλλά επειδή ο πατέρας της νύφης ........ Νικόλας δεν είχε να δώσει προίκα η
Δέσπω χαλάει το προξενιό του γιου της.
Πηγαίνει αμέσως (είχε πια νυχτώσει) η Δέσπω και
μετά από σκέψη φωνάζει τη Τσιαμπουλού να πάνε στην
αδελφή της τη Σίψαινα (σημ. οικία Βάϊου ΝΟΥΤΣΟΥ). Ζητάει τη μοναχοκόρη της Δέσποινα για νύφη.
- Μα τώρα νύχτα θα λέμε τέτοια πράγματα για παντρειές, λέει η Σίψαινα.
Κι η Δέσπω λέει κοφτά και επιτακτικά:
- Απόψε θα πάρω την κοπέλα σπίτι, αύριο πρέπει να
κάνουμε προζύμια και σφαχτά!
Μεθαύριο έρχεται ο γιος μου ο Τάσης απ’ την Καρδίτσα (ο άνδρας της Αποστόλης είχε στην πόλη αυτή εργαστήριο Χαλβαδοποιίας) και πρέπει να τον παντρέψω!..
Με τη μεσολάβηση της Τσιαμπαλούς η Πεθερά
Δέσπω πήρε την κοπέλα για νύφη (Δέσποινα κι αυτή) και
πήγαν σπίτι στου Τσιώμου. Ήλθε λοιπόν κι ο γιος της ο
Τάσης απ’ τα ξένα και τους πάντρεψαν!..

Ο

Έ

*********
νας κύριος μπαίνει στο κρεοπωλείο του Α και
ζητάει κατσικίσιο κρέας.

Ο κρεοπώλης του λέει:
- Δεν έχω... έχω πρόβειο. Δύσκολα αυτές τις μέρες
θα βρεις κατσικίσιο.
Πηγαίνει ο πελάτης στο άλλο μαγαζί του Β και ζητάει
το ίδιο.
Ο Βήτα κατάλαβε ότι ο πελάτης είναι ιδιόρρυθμος και
άσχετος και του πουλάει πρόβειο για κατσικίσιο. Παίρνει
ο αγοραστής το πακέτο και πάει και το δείχνει στο προηγούμενο μαγαζί.
- Ορίστε κύριε Άλφα το κρέας που γύρευα!..
Ο κρεοπώλης Α, ειλικρινής, το κοιτάει, κατάλαβε την
κομπίνα του συναδέλφου του και λέει ειρωνικά:
- Μάλιστα από κατσίκι. Που ο πατέρας του ήταν
κριάρι κι η μάνα του προβατίνα!..

Σιωπή

Μη λες τίποτε άλλο παρά μόνο ό,τι μπορεί να
ωφελήσει τους άλλους και τον εαυτό σου.
Απόφευγε την αργολογία. (Βενιαμίν Φραγκλίνος)

12σελ.

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

διαΦορα Θεματα
Βράβευση της Αγγελίνας Τσουμάνη στην Tokyo International
Mini-Print Triennial

Με την απονομή του 2ου Βραβείου (Semi Grand-Prix)
στη χαράκτρια Αγγελίνα Τσουμάνη πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 στο Τόκιο η τελετή βράβευσης
των νικητών της διεθνούς τριενάλε χαρακτικής Tokyo International Mini-Print Triennial που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Τέχνης Τάμα, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια
καλλιτεχνικών σπουδών στην Ιαπωνία.
Το βραβείο για το έργο της «Fabric» απένειμε στην Ελληνίδα χαράκτρια ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου και κριτικός τέχνης κ. Ακίρα Τακεχάτα.
Η Αγγελίνα Τσουμάνη γεννήθηκε το 1994 στη Θεσσαλονίκη και είναι απόφοιτος του Τμήματος Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Στην τελετή παρευρέθηκε ο Επιτετραμμένος της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκιο κ. Γεώργιος Παρθενίου (Σύμβουλος Α’).

ΕΥΧΕΣ

- Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 η
Ελένη σύζυγος του Νικολάου Τσουμάνη γέννησε στη Θεσ/νίκη ένα
όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι,
πρώτο βλαστό της οικογένειας.
Στους ευτυχισμένους γονείς και
παππούδες ευχόμαστε να τους ζήσει.
Το μωράκι είναι δισέγγονο των αειμνήστων Νίκου και Λουκίας Τσουμάνη.
Οικογένειες: Αστερίου και Γεωργίου Τσουμάνη - Βρυσοχώρι.
••••
- Στους ευτυχείς γονείς Νίκο και
Ελένη Τσουμάνη για την απόκτηση της
πρωτότοκης κόρης τους, ευχόμαστε να
τους ζήσει, να είναι γερή και τυχερή και
να τους δίνει χαρές στη ζωή τους.
Οι παππούδες: Γιάννης και Φωτεινή Τσουμάνη
Οι θείες:
Λουκία και Αγγελίνα Τσουμάνη

Νέοι επιστήμονες
Βρυσοχωρίτες που διαπρέπουν στο Εξωτερικό

Ένα ακόμη Βρυσοχωριτόπουλο ο Χρήστος Νούτσος γιος του Θόδωρου
και της Αθανασίας Εξάρχου. Ο Χρήστος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη αλλά
τις καλοκαιρινές διακοπές τις περνούσε στο Βρυσοχώρι γενέτειρα των γονέων του και παππούδων του και βοηθούσε τον μακαριστό Τζιότζιο στην εκκλησία. Αποφοίτησε από τα ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Γεωπονίας και στην
συνέχεια στην Ολλανδία για ανώτερες σπουδές. (Master - Διδακτορικό). Από
την Ολλανδία βρέθηκε στις Η.Π.Α. όπου συνέχισε και εκεί τις σπουδές του.
Σήμερα ο Χρήστος ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ ως επίκουρος καθηγητής στο
Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στην έδρα της Βιολογίας των
Φυτών όπου και διδάσκει βιολογία των φυτών από τον Σεπτέμβριο του 2016.
Παράλληλα είναι και επικεφαλής ομάδας που ασχολείται με την έρευνα στην
γονιδιωματική των φυτών και η έρευνά τους επικεντρώνεται στην βελτίωση
του καλαμποκιού και στην προσαρμογή των φυτικών ειδών στα μικροκλίματα
που αλλάζουν μέσα στον χρόνο. Είναι παντρεμένος με την Ελένη Μποϊκογλου
από τα Τρίγλια Χαλκιδικής είναι και αυτή Γεωπόνος και εργάζεται και αυτή
στο ίδιο Πανεπιστήμιο με τον Χρήστο. ‘Εχουν ένα παιδί τον Θοδωρή.
Ο Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τον αγαπητό Χρήστο και την γυναίκα του και τους εύχονται και σ’ ανώτερα και να είναι
πάντα καλά.

Έκθεση φωτογραφίας για “τη ζωή στα παλιά θρανία”
Δημ. Σχολείο Στρατίνιστας.
Δάσκαλος Βασίλης Παππάς
Από το ημερολόγιο της
Αδελφότητας 2012.

Η Αγγελίνα Τσουμάνη με το βραβείο της.

Η Αγγελίνα
Τσουμάνη με τον
Πρόεδρο του
Πανεπιστημίου Ακίρα
Τακεχάτα.

Φωτογραφίες Τζούνκο Ναγκάτα.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

- Στην αγαπημένη μας κόρη Αγγελίνα Ιωάννου Τσουμάνη (χαράκτρια) για τη βράβευσή της με το δεύτερο βραβείο σε παγκόσμιο διαγωνισμό στο Τόκιο, εκφράζουμε τα
θερμά μας συγχαρητήρια και της ευχόμαστε να έχει πάντα
επιτυχίες στη ζωή της.
Οι γονείς: Γιάννης και Φωτεινή Τσουμάνη
Τα αδέλφια: Λουκία - Νίκος και Ελένη
•••
- Στην ανηψιά μας Αγγελίνα Τσουμάνη του Ιωάννη και
της Φωτεινής, θερμά συγχαρητήρια για τη βράβευσή της
στο Τόκιο της Ιαπωνίας, ευχόμαστε και σε ανώτερα.
Οικ. Αστερίου και Γεωργίου Τσουμάνη.

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

Η Αγγελική - Αντωνία Τσολάκη του Στεργίου και της
Μαρίας από το Ηλιοχώρι, μετά την εκπαίδευσή της στην
Α’ Παθολογική Κλινική του Αχιλλοπουλείου Νοσοκομείου
Βόλου για τη λήψη της ειδικότητος Δερματολογίας διορίστηκε για την υποχρεωτική θητεία της σε Αγροτικό Ιατρείο
στο Κ. Υ. Σοφάδων και Π.Ι. Γεφυριών Καρδίτσας.
Ευχόμαστε στην Αγγελίνα καλή σταδιοδρομία.
Οικογένεια: Αστερίου Τσουμάνη

ΖΠΑ Δάσκαλος Γεώργιος
Εξαρχόπουλος. Σχ. Χρονιά 51-52
Από το αρχείο Λουϊζας
Αγγελοπούλου
Μια πρωτότυπη έκθεση φωτογραφίας παρουσιάστηκε στον Πολυχώρο “Δημ. Χατζής” (Παλαιά
Σφαγεία) στα μέσα του περασμένου Οκτώβρη, από το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Συνταξιούχων
Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννίνων.
Καθοριστικό ρόλο στην οργάνωσή της είχαν δυο ζαγορίσιες κυρίες: η συγχωριανή μας Ευτυχία
Οικονόμου - Γεωργοπούλου, Πρόεδρος του Συνδέσμου και η Ελένη
Οικονομίδου - Δούβλη, από τα
πλέον δραστήρια στελέχη του.
Το φωτογραφικό υλικό ανέδειξε πτυχές από τη σχολική ζωή
του περασμένου αιώνα, μιας εποχής που συνέπεσε με σημαντικά
ιστορικά, πολιτικά, οικονομικά και
κοινωνικά γεγονότα που επηρέασαν και το χώρο της εκπαίδευσης.
Στα δύσκολα αυτά χρόνια ο
ρόλος του δάσκαλου ήταν πολύπλευρος: γιατρός, δικηγόρος, συμβολαιογράφος,
σύμβουλος,
γραμματέας, ψάλτης, γεωπόνος. Το
έργο του κυριολεκτικά, λειτούργημα μέσα σε ακατάλληλες αίθουσες και σε πολυπληθείς τάξεις, με
μαθητές που βίωναν τη φτώχεια
και τις στερήσεις.
Επισκέφτηκα την έκθεση και το
πλήθος των εικόνων έφερε στο
φως και ζωντάνεψε όλες τις σχολικές δραστηριότητες: τον Αγιασμό,

τις γιορτές, τις σχολικές αίθουσες,
τα πέτρινα σχολεία, τις αναμνηστικές φωτογραφίες με δασκάλους
και μαθητές, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, το σχολικό κήπο, τις
εξετάσεις, τις γυμναστικές επιδείξεις. Φωτογραφίες, ακόμη, από ελληνικά
σχολεία
της
Κωνσταντινούπολης, της Γερμανίας και της Σουηδίας. Εξαιρετικό
ενδιαφέρον είχαν και τα παλιά διδακτικά και εξωσχολικά βιβλία
που έφερε από την προσωπική της
συλλογή η κ. Ελένη Οικονομίδου Δούβλη. Σημαντικά ήταν ακόμη τα
σχολικά εκθέματα που δανείστηκαν από το Λαογραφικό Μουσείο
στον Ελαφότοπο, που πρόθυμα παραχώρησε ο αγαπητός κ. Μιχάλης
Οικονομίδης.
Φωτογραφικό υλικό πρόσφερε, επίσης, και η συγχωριανή
μας Μάχη Κουνάβου, αλλά και
συγκίνηση καθώς έβλεπα το μακαρίτη πατέρα της και γείτονά μου,
επί το έργον. Ο Γιώργος Εξαρχόπουλος ήταν επίσης ένας αλλά
βρυσοχωρίτης δάσκαλος που ανέδειξε αυτή η έκθεση. Δάσκαλος
περιωπής ο Νικόλαος Τσιομίδης
με πήγε πίσω, στα δικά μου μαθητικά χρόνια.
Δάκρυα κύλησαν για το σεβαστό θείο Γιώργη Οικονόμου και τον
αλησμόνητο Λάμπρο Τάτση, που
για μένα υπήρξαν Δάσκαλοι εφ’
όρου ζωής.
Ένα “ταξίδι” μνήμης η όλη προσπάθεια αλλά και ένα πλήθος ποικίλων πληροφοριών που έδινε η

σημειολογία της κάθε φωτογραφίας. Πληροφορίες και τεκμήρια
που πρόσφερε η φωτογραφική
αποτύπωση της στιγμής. Γιατί η
μορφή κρύβει κι ένα περιεχόμενο,
μια ιστορία. Τα πρόσωπα, τα κτίρια,
ο περιβάλλον χώρος, έτσι όπως
παγώνουν το χρόνο, τη ζωή και την
εποχή μπορούν και τα αναπαράγουν. Γιατί η θέαση μιας φωτογραφικής εικόνας είναι μια μορφή
επικοινωνίας. Ένας διάλογος ανάμεσα στο θεατή και το θεώμενο. Η
φωτογραφική “γλώσσα” προσφέρει γνώσεις αλλά και συγκινητική
φόρτιση.
Όλες αυτές οι εικόνες συνθέτουν έναν κώδικα επικοινωνίας
που μπορεί να υποδηλώνει τα κοινωνικά - οικονομικά προβλήματα,
την ψυχολογία των ανθρώπων της
εποχής, την αισθητική, τον πολιτισμό τους γενικότερα.
Από την προσωπική μου ανάγνωση, αυτών των φωτογραφιών
στέκομαι σε ένα “σημείο”: στα αγέλαστα πρόσωπα των μαθητών
/τριών, με εξαίρεση τις σπάνιες
εκείνες φωτογραφίες όπου ο δάσκαλος χαμογελά. Σφιγμένα χείλη,
αυστηρό βλέμμα, σοβαρό ύφος,
πειθαρχημένη στάση σώματος ως
καθόριζε το τυπικό της φωτογράφησης, του φακού, δηλαδή, που
σπάνια έβλεπε μπροστά του ο μαθητής κι ο δάσκαλος ή μια βιωμένη υπακοή στους κανόνες της
στερημένης ζωής όλων;
Μαρία Τσούπη - Ρέμου

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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διαΦορα Θεματα
Φθινόπωρο στο
Βρυσοχώρι

Για το Εθνικό
Κτηματολόγιο

Προχωρημένο φθινόπωρο στο Βρυσοχώρι. Είναι η εποχή που
έχουν σχεδόν όλοι φύγει. Το χωριό έρημο γιορτάζει τη μοναξιά
του στα χρυσοκόκκινα. Κι αν αποφασίσεις να αψηφήσεις τα σχόλια
των φίλων και των συγγενών που σου λένε πως τρελάθηκες και
θέλεις να πάρεις τα βουνά τέτοια εποχή, η απόφαση γι’ αυτό το ταξίδι θα είναι το καλλίτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό
σου. Γιατί όταν πια θα είσαι στο χωριό και θα ξετυλίγεις το δώρο
σου, τα μάτια σου θα χάνονται σε χίλιους φθινοπωρινούς πίνακες
και εσύ θα είσαι ένα κομματάκι, ένα σημαδάκι σ’ αυτές τις ζωγραφιές αλλά θα είσαι μέσα σ’ αυτές, μέρος απ’ αυτές. Τ’ αυτιά σου
δεν θα χορταίνουν το τραγούδι του ποταμού και ο άνεμος που τραγουδάει και παίζει κρουστά με τα φύλλα στο μεγάλο πλατάνι της
πλατείας θα δίνει ρεσιτάλ μόνο για σένα, ενώ εσύ θα κάθεσαι στο
παγκάκι και θα στέλνεις σήματα στην Τσούκα Ροσια. Τα πόδια σου
δεν θα κουράζονται να περπατούν στα χορταριασμένα μονοπάτια,
στις ανηφόρες και στις κατηφόρες γιατί τα έφερες εκεί που αγαπούν να περπατούν. Και η ψυχή σου αν καταφέρεις να ξεφύγεις
για λίγο απ’ τον εγωιστικό εαυτό σου, να γίνεις ένα με τα βουνά,
με τα δέντρα, με το ποτάμι και με τον άνεμο θα γεμίσει αληθινά συναισθήματα. Χαρά, γαλήνη, ομορφιά. Γιατί είσαι κομμάτι αυτού του
κόσμου και μάλλον το είχες ξεχάσει. Κι αυτή η εποχή το τέλος του
φθινοπώρου ήταν μια ευκαιρία να το θυμηθείς. Να ξανασκεφτείς
από πού έρχεσαι και που πας. Τι αξίζει και τι δεν αξίζει. Εδώ σ’
αυτό τον τόπο όλα ξεκαθαρίζουν. Όλα είναι απλά. Το περιτύλιγμα
το πέταξες καθώς ερχόσουν λίγο μετά τη βρύση, στη στροφή. Κι
έτσι το μόνο που μένει είναι ένα ευχαριστώ που υπάρχει για σένα
αυτός ο τόπος και άλλο ένα για τις φθινοπωρινές μέρες που έζησες
σ’ αυτό το χωριουδάκι ανάμεσα στα βουνά, το άδειο από ανθρώπους αλλά γεμάτο ομορφιά.
Καλά Χριστούγεννα
Ευτυχισμένος και χαρούμενος ο καινούργιος χρόνος
Έφη Γκαράνη
Σπέτσες

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας
(Αρ. Φύλλου 104 σελ. 1) αναφερθήκαμε στην
έναρξη του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ στο Δήμο
μας και στο χωριό μας.
Ο χρόνος πραγματοποιήσεώς του ήταν από τις
15 Οκτωβρίου 2018 έως 15 Μαρτίου 2019.
Δυστυχώς στη χώρα μας, πάντα εκ του προχείρου. Σε έναν ορεινό Δήμο, μέσα στο χειμώνα, με
τα ερημωμένα χωριά (οι κάτοικοι έχουν σκορπίσει
σε όλη την Ελλάδα) εάν είναι δυνατόν να πραγματοποιήσουν την περιουσία τους και να την καταχωρήσουν στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ;
Έχουν γίνει πολλές διαμαρτυρίες προς τις αρμόδιες Αρχές και δόθηκε νέα παράταση από τις 10
Δεκεμβρίου 2018 έως 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019. Ίσως, δεν
το γνωρίζουμε, να δοθεί και άλλη παράταση. Το
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ πρέπει να γίνει, όχι όμως το χειμώνα.
Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος μας θα λειτουργεί
στους Κήπους Ζαγορίου γραφείο κτηματογράφησης κάθε Δευτέρα έως και Πέμπτη τις ώρες από
8:00 έως 16:00 τηλ. πληροφόρησης κα Δροσούλα
Τσουμάνη κιν. 6985846185
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων μας, θα
προτείναμε όσοι επιθυμούν, να προσλάβουμε κάποιον υπεύθυνο για την καταγραφή της περιουσίας
μας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2651064927 και
κινητό 6979322848 κο ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ
Υ.Γ. Γνωρίζετε, στα είκοσι (20) περίπου τελευταία χρόνια που έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα το
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;
Έχει καταγραφεί περίπου το 20% της περιουσίας των Ελλήνων σε όλη τη χώρα (συνήθως στις
μεγάλες πόλεις). Έχει κατοχυρωθεί οριστικά στους
δικαιούχους περίπου το 7%. Υπολείπεται περίπου
το 80% για καταγραφή κ.λ.π. Πότε θα γίνει;
ΕΛΛΑΔΑ πάντα σε ρυθμούς χελώνας και γραφειοκρατίας.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Ένας ώριμος νέος 87 ετών στα 2.637 μέτρα

Την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΑΚΟΣ
με τον γιό του Μιχάλη και τον Λάμπρο Γιαννακό από το Ηλιοχώρι Ζαγορίου, πραγματοποίησαν ορειβατική πορεία από τις
Πάδες Κόνιτσας στην κορυφή του δεύτερου σε υψόμετρο
βουνό της Ελλάδος, το ΣΜΟΛΙΚΑ (2.637 μ.).
Αυτή για τον κ. Γιώργο ήταν η δεύτερη φορά (η πρώτη
πριν πέντε (5) χρόνια που ανέβηκε στην κορυφή.
Μην νομίσετε πως είναι κάποιος έμπειρος ή γυμνασμένος
ορειβάτης, ένα απλός βιοπαλαιστής (συνταξιούχος αυτοκινητιστής) που ζει ήσυχα με τη σύζυγό του στο χωριό Ηλιοχώρι.
Γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1932 από φτωχή οικογένεια και μια ζωή πάλεψε και ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες της

Ανάβαση προς την κορυφή

ζωής. Το μυστικό που τον κρατάει τόσο δυνατό; Πιστεύω από
όσο τον γνωρίζω: Η καλοσύνη του, η πραότητά του, η φυσιολογική ζωή στο χωριό του και το συχνό περπάτημα στα μονοπάτια και τα βουνά του χωριού του.
Μπάρμπα Γιώργη εάν έχεις και άλλη συναγή να μας την
πεις.
Εύχομαι με όλη την καρδιά και στα 100 στην κορυφή του
Ολύμπου.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Υ.Γ. Ο κ. Γιώργης είναι παντρεμένος με τη συγχωριανή
μας Μαριάνθη Ιων. Κυράτση και έχει δύο γιούς, τον Μιχάλη
και τον Αντώνη και δύο εγγόνια.

Στην κορυφή του Σμόλικα

«Τιμημένα ράσα που
έγραψαν ιστορία»

Ο κ. Αριστείδης Γκότσης κάτοικος Τρικάλων, με καταγωγή από το Περιβόλι Γρεβενών και γαμπρός από θυγατέρα του αείμνηστου Χρήστου Στ. Ρέμου, συνδρομητής της
εφημερίδας μας μας έστειλε να δημοσιεύσουμε στην εφημερίδα μας ένα άρθρο που ο ίδιος δημοσίευσε στην εφημερίδα ΕΡΕΥΝΑ των Τρικάλων στις 2-11-2018 και είχε
τίτλο «τιμημένα ράσα που έγραψαν ιστορία».
Δημοσιεύουμε σε περίληψη το άρθρο που αναφέρεται
στο «χρονικό της διάσωσης των Ιερών Κειμηλίων όλης της
περιοχής, δικαιοδοσίας Ι. Μητροπόλεως Γρεβενών και
Βοϊου 1943-1944».
«Την Άνοιξη του 1943 και η στρατιωτική διοίκηση των
Γερμανών από την Κοζάνη επιχειρεί προς τα Γρεβενά, που
τα κατήχανε οι αντάρτες του ΕΛΑΣ.
Η ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανησυχεί τρομερά για
την τύχη των Ιερών Κειμηλίων μεγάλης θρησκευτικής και
πολιτιστικής αξίας, όπου βρίσκονται τώρα όλα μαζί στο Μοναστήρι Οσίου Νικάνωρος – Ζαβόρδας από το 1930.
Αποφασίζει λοιπόν να τα μεταφέρει σε ασφαλέστερο
μέρος, πιο μακριά, δυτικότερα και διαλέγει την Ι. Μονή Θεοτόκου στο Σπήλαιο.
Το Σπήλαιο από μόνο του είναι ένα ασφαλέστατο φυσικό καταφύγιο. Για να το βρεις πρέπει να πετάς σε ελικόπτερο. Φορτώθηκαν τα κειμήλια, περίπου 500 κιλά, σε
τέσσερα μουλάρια και με άκρα μυστικότητα ο αγωγιάτης
έφτασε στο σπίτι του παπά ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΠΕΤΡΟΥ
(1892-1972).
Ο παπα Χρήστος με κίνδυνο της ζωής του και κάτω
από το άγρυπνο βλέμμα των Γερμανών, που είχαν φτάσει
και στο Σπήλαιο και ρήμαξαν την περιοχή, κατόρθωσε να
φυγαδεύσει από το σπίτι του, να κρύψει και να προστατεύσει τα ιερά κειμήλια, τα οποία το 1944 παρέδωσε στην Ιερά
Μητρόπολη.
Ο ίδιος ο ιερέας είχε κρύψει τόσο στο σπίτι του, που τελικά κάηκε από τους Γερμανούς, όσο και στο Μοναστήρι
πολλούς ανθρώπους, ακόμη και οικογένειες Ισραηλιτών».
Και τελειώνει ο κ. Γκότσης:
«Μακαριστέ παπα Χρήστο άξιοι οι κόποι σου.
Αναπαύσου εν ειρήη. «Τον νόμον τετήρηκαν…».
Για την Συντακτική Επιτροπή
Ευτυχία Οικονόμου – Γεωργοπούλου

Επιτυχίες σε ΑΕΙ – ΤΕΙ
Κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις 2018, για την εισαγωγή
στα ΑΕΙ – ΤΕΙ της χώρας και άλλος μαθητής με καταγωγή
από το Βρυσοχώρι σημείωσε σημαντική επιτυχία.
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ του Λάμπρους και της Φιλιώς
(εγγονός του Γεωργίου Γκότση και της Χάϊδως) πέρασε
στην Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή τον συγχαίρει για
την επιτυχία του και του εύχονται καλή φοίτηση.

Νέα Επιστήμονας
Η
Ευμορφία
Παντίση του Νικολάου και της Πηνελόπης,
κάτοικος
Μελίκης (εγγονή του
αειμνήστου Θεοδώρου Νικ. Παντίση) το
2014 πέρασε στη
Σχολή Αισθητικής
και Κοσμητολογίας
του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.
Τον Δεκκέμβριο
του 2018, σε τελετή του ΤΕΙ ορκίστηκε και πήρε το πτυχία.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εύχονται καλή
σταδιοδρομία.
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“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

απο την κοινωνικη Ζωη
Θάνατοι

Στις 25 Νοεμβρίου 2018, στο Νοσοκομείο Βέροιας, άφησε την
τελευταία του πνοή ο Νικόλαος Κων/νου
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ.
Ο Νίκος γεννήθηκε στη Μελίκη Βέροιας, στις 15-2-1931. Ήταν το τρίτο παιδί
(Γεώργιος, Δημήτριος, Νικόλαος, Θεόδωρος) του Κων/νου ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ
(ΠΑΝΤΙΣΗ) και της Χρυσούλας Δημητρίου ΚΥΡΑΤΣΗ.
Το 1960 παντρεύτηκε την Ευμορφία
ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΝΤΑ από το Νεόκαστρο Βέροιας, κι απόκτησαν δύο παιδιά, τη Χρυσούλα και την Θεοδώρα.
Δούλεψε πάρα πολύ στα χωράφια (ήταν αγρότης), πέρασε δύσκολα και φτωχικά χρόνια, αλλά είχε μια ευτυχισμένη οικογένεια,
οπότε ξεπερνώνταν οι δυσκολίες.
Το φθινόπωρο του 1953, υπηρετώντας φαντάρος στο Καλπάκι
– Ιωαννίνων, μετά από πορεία δύο ημερών μέσα στα χιόνια πήγε
στο Βρυσοχώρι (προσκύνημα στο χωριό των γονιών του). Εκεί αντάμωσε τις οικογένειες των θείων του Ιωάννη, Κων/νου και Ευαγγέλου ΚΥΡΑΤΣΗ.
Ήταν χαρούμενος άνθρωπος, καλοπροαίρετος, φιλότιμος και
για όλους είχε να πει μια καλή κουβέντα.
Με τη βοήθεια της γυναίκα του Μόρφως, μεγάλωσαν τις δύο
κόρες τους, με στοργή και φροντίδα.
Η Χρυσούλα είναι παντρεμένη με τον Νικόλαο ΜΑΝΙΚΑ και η
Θεοδώρα με τον Ιωάννη ΝΤΟΒΑ, εκεί στο χωριό Μελίκη.
Απ’ τις οικογένειες των θυγατέρων του, γνώρισε και χάρηκε
τέσσερα εγγόνια. Τη Λεμονιά, τον Αντώνη, τον Θανάση και την Ευμορφία.
Οι περισσότεροι φίλοι του ήταν στο Νιόκαστρο όπου πήγαινε
τακτικά, πίνοντας και κανά τσιπουράκι. Όλοι τον αγαπούσαν και
τον εκτιμούσαν. Όλοι είχαν να λένε τα καλύτερα για τον Νίκο τον
Πάπια (παρατσούκλι του Παππού του Γεωργίου ΠΑΝΤΙΣΗ).
Η κηδεία του έγινε στις 26/11 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου – Μελίκης. Τον συνόδεψαν η σύζυγός του, τα παιδιά κι εγγόνια του. Επίσης συγγενείς, χωριανοί και Νεοκαστρίτες. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα που τον σκεπάζει!..

Γέννηση

Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 το ζεύγος Αντωνίου Γ.
Βακάρου και Νικολέτας Σωκ. Μπαντιά απέκτησε το πρώτο τους
παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι.
Ο Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου και η συντακτική Επιτροπή εύχονται
στον αγαπητό Αντώνη και Νικολέτα καθώς και στους παππούδες
Γιώργο και Δήμητρα Βακάρου, Σωκράτη και Βασιλική Μπαντιά
να τους ζήσει το νεογέννητο και να χαρούν και σε άλλα.

Διπλό μυστήριο

Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018, παρουσία πολλών συγγενών
– συγχωριανών και φίλων ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΣ του
Ιωάννου και της Άννας, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στη Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων παντρεύτηκε την αγαπημένη του ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΣΧΟΥ του Σπύρου και της Γεωργίας. Τα στέφανα αντάλλαξε η
κουμπάρα ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά και της αειμνήστου Μαρίας Κασσαβέτη.
Μετά τα στέφανα ακολούθησε το μυστήριο της βάφτισης του
πρώτου βλαστού της οικογένειας και η νονά του ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΤΑΚΟΥ
χάρισε στο νεοφώτιστο το όνομα του παππού του ΙΩΑΝΝΗΣ.
Οι ευτυχισμένες στιγμές του ζευγαριού με όλους τους προσκεκλημένους ολοκληρώθηκαν με πολύ κέφι μέχρι τις πρωινές ώρες
στο «ΑΛΕΚΟΣ HALL» στο Κρυφοβό Ιωαννίνων.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους νεόνυμφους, στο νεοφώτιστο, στους νονούς να ζήσουν ευτυχισμένοι και
στους συγγενείς να τους χαίρονται.

Αθλητικά

Γάμος

Ένας υπέροχος γάμος έγινε την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου
2018. Η Βασιλική (Βάσω) Τσολάκη του Στέργιου και της Μαρίας
από το Ηλιοχώρι (ιατρός στο Νοσοκομείο Αγλαϊα Κυριακού) και
ο Δούκας Ξηρομερίσιος (Μηχανολόγος – Μηχανικός)
έδωσαν το πιο
όμορφο ραντεβού
της κοινής τους
ζωής στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Καλά
Νερά Πηλίου, όπου
μεταξύ συγγενών
και φίλων, ενώθηκαν με τα ιερά
δεσμά του γάμου.
Τα στέφανα αντάλλαξε η κουμπάρα
Αγγελική Βλάχου.
Η ευτυχισμένη
στιγμή για όλους
συνεχίστηκε με παραδοσιακό γαμήλιο
γλέντι στο Ξενία
Domotel Βόλου.
Στην αγαπημένη μας Βασούλα, που ήταν για χρόνια μέλος του χορευτικού
μας ομίλου, και στο σύζυγό της ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή τους εύχονται βίον ανθόσπαρτο, καλούς απογόνους και
στους ευτυχισμένους γονείς και λοιπούς συγγενείς να τους χαίρονται.

Βάπτιση

Ο ΧΡΗΣΤΟς ΚΙΤΣΑΡΑΣ του αειμνήστου Αλέκου και της Κωνσταντίνας Μπίρη και η σύζυγός του ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΑΡΙ το
Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 στον Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου
στο Κρυφοβό Ιωαννίνων βάπτισαν το αγοράκι τους (πρώτο βλαστό της οικογένειας).
Η Νονά του Ευαγγελία – Μαρία Βερλέτη χάρισε στο νεοφώτιστο το όνομα του παππού του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς, παππούδες, νονά και λοιπούς συγγενείς να χαίρονται το νεοφώτιστο.

Οι νέοι του χωριού μας πάντα τους άρεσε να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Πολλοί πριν από εμάς ασχολήθηκαν και διακρίθηκαν στο ποδόσφαιρο – κλασικό αθλητισμό – κολύμβηση κ.λ.π.
Σήμερα, νέοι του χωριού μας που διακρίνονται στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο Νομού Ιωαννίνων και οι οποίοι είναι και βασικοί στην ομάδα του χωριού μας στο θερινό πρωτάθλημα Ζαγορίου είναι οι εξής:

Δημήτριος Ηλ. Μπάρκας

Θωμάς Πεπόνης

Αγωνίζεται στη Θύελλα Ελεούσας στο
πρωτάθλημα Α’ ερασιτεχνικής κατηγορίας
Νομού Ιωαννίνων είναι βασικός μεσοεπιθετικός

Ιωάννης Πεπόνης

Αγωνίζεται στην Κ17 του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
στο πρωτάθλημα SUPER LEAGUE Κ17 αμυντικός και είναι σε όλα τα ματς βασικός.

Δημήτριος Μπάρκας Ευάγγελος Στογιάννης

Αγωνίζεται στην ομάδα του ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΥ στο πρωτάθλημα Β’ ερασιτεχνικής
κατηγορίας Νομού Ιωαννίνων επιθετικός.

Αγωνίζεται στην ομάδα του ΑΕΤΟΥ ΝΗΣΟΥ
στο πρωτάθλημα Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας
Νομού Ιωαννίνων βασικός αμυντικός μέσος
με την ομάδα του χωριού μας.

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”
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Θεματα με ενδιαΦερον

Νέοι επαγγελματίες

Στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων (Δωδώνης
και Χατζή Πελερέν 4Α) κοντά στο Σούπερ Μάρκετ Παπαγεωργίου, δύο νέα παιδιά του χωριού μας ο ΓΙΩΡΓΟΣ και ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΘΟΥ του Δήμου και της
Μαρίας Τσιομίδου (εγγόνια του αειμνήστου Γιωργάρα
και της Θέας) δοκιμάζουν τις τύχες τους στο ανακαινισμένο μεζεδοπωλείο – τσιπουράδικο με την επωνυμία
«Ο Μπακαλόγατος» τηλ. 2651117449
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στα
αγαπητά μας παιδιά καλές δουλειές.

Το ξέρατε;
Ότι το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στη χώρα
μας στολίστηκε το 1833 από κάποιον πλούσιο Έλληνα
ονόματι Παπαρηγόπουλο από τη Νάξο. Έως τότε στολίζονταν καραβάκια διότι η Ελλάδα είναι κατ’ εξοχήν
χώρα θαλασσινή. Τελικά καθιερώθηκε δέκα χρόνια
αργότερα το 1843 και από τότε στολίζονται και δέντρα.
Ο πρώτος μεταβυζαντινός ηγέτης της Ελλάδας
που ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης χαρακτήρισε
«ηγέτη του Έθνους», ο Ιωάννης Καποδίστριας εισήγαγε την πατάτα στην Ελλάδα. (Τέτοιες είχαμε και στο
χωριό μας και δυστυχώς χάσαμε από αυτή την
ωραία πατάτα το σπόρο) και κάλεσε τους Έλληνες να
αγοράσουν. Οι Έλληνες κάπως δύσπιστοι δεν αγοράζανε. Τότε ο πανέξυπνος κυβερνήτης έβαλε δήθεν
αστυνομικούς να τη φυλάνε. Βλέποντας οι Έλληνες
πως αυτό το αγαθό φυλάσσεται άρα είναι κάτι πολύτιμο και άρχισαν να τις κλέβουν. ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝΑ!
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Συγχαρητήρια
Θερμά συγχαρητήρια στον αγαπημένο μας ανεψιό
Γεώργιο Εξαρχόπουλο, του Αδαμαντίου και της Σοφίας,
εγγονός των αείμνηστων Γεώργιο και Μαρίας Εξαρχοπούλου, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Διοικητή στο τάγμα
Φιλιατών Θεσπρωτίας.
Στον Γιώργο ευχόμαστε υγεία, καλή δύναμη στα νέα
του καθήκοντα και εις ανώτερα.

***
Τον αγαπημένο μας ανεψιό Χαράλαμπο Τζιάσιο, του
Χρήστου και της Μαρίας, εγγονός της Χαρίκλειας και του
αείμνηστου Κίμωνα Βασδέκη, γιατί στις 26-11-2018
έλαβε επάξια το πτυχίο οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ευχόμαστε στον αγαπημένο μας
Μπάμπη υγεία και καλή σταδιοδρομία.
Οι θείοι
Νίκος και Ιφιγένεια Παπαδάτου

Ξενιτιά
Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, οι χωριανοί μας και
γενικά οι Ηπειρώτες (μόνο άνδρες), λόγω του αγόνου
της περιοχής ξενιτεύτηκαν σε διάφορα μέρη της γης
(Ρουμανία – Κωνσταντινούπολη – Μακεδονία κ.λ.π.)
για δουλειά και καλύτερες ημέρες της οικογένειας.
Το ταξίδι διαρκούσε έως και σαράντα (40) ημέρες
με φορτηγά, ζώα, πεζοί και με πολλούς κινδύνους
(κλέφτες κ.λ.π.). Συγκεντρώνονταν από τα γύρω χωριά
όσοι ήταν να ξενιτευτούν και ορίζαν την ημερομηνία
αναχώρησης, σχηματίζοντας μεγάλα καραβάνια και
για ασφάλεια.
Ο αποχωρισμός ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Μέσα
επικοινωνίας δεν υπήρχαν και η επικοινωνία με τους
δικούς τους ανθρώπους ανύπαρκτη.
Πολλοί από τους ξενιτεμένους δεν ξαναγύριζαν
είτε γιατί πέθαιναν είτε γιατί παντρεύονταν στα ξένα.
Τότε λέγανε: Ζυγίσανε το θάνατο και την ξενιτιά και η
ξενιτιά ήταν πιο βαριά από το θάνατο. Πράγματι ήταν
ένας ζωντανός χωρισμός.
Ο αποχωρισμός για τους συγχωριανούς μας γινόταν στο εξωκκλήσι της Άνω Παναγιάς και ο αείμνηστος δάσκαλος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΝΑΒΟΣ το 1938
έγραψε σε πίνακα που υπάρχει έως σήμερα, αριστερά
της πόρτας τα εξής:
«Διαβάτα της Θεοτόκου η χάρις εδώ σε προσκαλή.
Την ευχή της να πάρης ώρα σου καλή).
Η μεγάλη θλίψη για τον αποχωρισμό είχε εμπνεύσει πολλούς λαϊκούς ποιητές και να ένας χαρακτηριστικός διάλογος από νιόπαντρο ζευγάρι που ο άνδρας
ετοιμάζεται να ταξιδέψει:
- έδυσε ο ήλιος στην αυλή, ξύπνα ακριβή μου
ξύπνα.
Η νύφη που θέλει να τον κρατήσει κι άλλο κοντά
της
- Δεν είναι ο ήλιος, είναι αυτό της νύχτας το φεγγάρι κοιμήσου ακόμα, σφίξε με γλυκά στην αγκαλιά
σου και φίλησέ με στο λαιμό, στα μάτια και στα φρύδια.
Σε λίγο κελαηδούν τα κοκόρια, τα ακούει ο σύζυγος και ξαναλέει:
Άκου Μαρουσιώ κι, κι, κι, φωνάζουν τα κοκόρια,
ξύπνα ακριβή μου κι έφεξε και πάει ο ήλιος γιόμα και
θα με αφήσει η συντροφιά.
Στην πόρτα ακούγεται ο χτύπος της συντροφιάς
που περιμένει να φύγουν. Η νεαρή γυναίκα ξεσπά σε
κλάματα και ο σύζυγος παρακαλεί τη μητέρα του να
του ετοιμάσει τα πράγματα για το ταξίδι.
Κλάψε με μάνα, κλάψε με, κι εγώ πάω στα ξένα.
Στα ξένα και στα μακρινά για ζω και για πεθαίνω.
Βουνά τετράψηλα κι ερημιές και κάμπους θα περάσω,
ποιος ξέρει αν θα σας ξαναδώ, ποιος ξέρει αν θα γυρίσω.
Μάνα την πόρτα κοίταξε, ποιος είναι ποιος βροντάει; Θα ‘ ναι η μαύρη συντροφιά;
Άνοιξε μάνα, άνοιξε και γύρνα και σιγούρεψε τα
έρμα μου δισάκια γιατί η δύστυχη γυναίκα μου το χωρισμό μας κλαίει.
Αυτά τα λίγα λόγια μαρτυρούν πόσο δύσκολα ήταν
εκείνα τα χρόνια τα ξένα.
Δυστυχώς και στις μέρες μας πολλοί (κυρίως νέοι)
αναγκάζονται να πάρουν πάλι το δρόμο της ξενιτιάς
λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Ευτυχώς, σήμερα όλα
έχουν απλοποιηθεί με τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς
και επικοινωνίας και ο αποχωρισμός είναι γλυκόπικρος.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Μετανάστευση
Η οικονομική κρίση στη χώρας μας δυστυχώς
μετά από οκτώ (8) χρόνια συνεχίζεται.
Χιλιάδες νέοι και οικογένειες (υπολογίζονται σε
700.000) πήραν το δρόμο της ξενιτιάς σε όλα τα μέρη
της γης για καλύτερες μέρες. Το καλύτερο επιστημονικό και εργατοτεχνικό δυναμικό αποδυναμώνουν τη
χώρα μας και πολύ δύσκολα θα ξαναγυρίσουν στην
Ελλάδα.
Μετά την οικογένεια του συγχωριανού μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ του Ιωάννη και της Αθηνάς Οικονόμου, που μετανάστευσαν από τη Νάουσα στην Πάφο
της Κύπρου (εκεί υπάρχουν εργασίες, στην Ελλάδα;),
ένας ακόμη νέος του χωριού μας ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΕΤΑΣ του Λεωνίδα και της Ζανέτας, έφυγε στην Κολωνία της Γερμανίας όπου και εργάζεται.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας εύχονται υγεία, καλή διαμονή και κάποια
στιγμή ας ελπίσουμε πως οι συνθήκες στην Ελλάδα
θα καλυτερεύσουν και θα επανέλθουν στην πατρίδα
τους.

Πρόσληψη
εκπαιδευτικού
Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά και της αειμνήστου Μαρίας Κασσαβέτη την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου
2018 προσλήφθηκε σαν αναπληρώτρια δασκάλα στο
1ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου Κεφαλονιάς.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στην αγαπητή ΧΡΙΣΤΙΝΑ καλή διαμονή και ευδόκιμη
εκπαιδευτική υπηρεσία.

Έργα που εκτελέστηκαν
στο χωριό μας
Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, με δαπάνες
της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου, αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που είχαν γίνει με τις κατακλυσμιαίες βροχές από 29-11 έως 2-12-2017, ως
ακολούθως:
Τοίχος αντιστήριξης από Τζιάμινα έως οικία Στέλλας Οικονόμου – Τάτση
Ζαρζανέτια από Γέφυρα Γκαράνη προς οικία Ζώη
Βακάρου
Τοίχος αντιστήριξης από οικία Σταματιάδη προς
χοροστάσι
Αποκατάσταση ζημιών στη Γέφυρα Κουϊτσας
Συνεχίζεται η διάνοιξη προς Αγία Παρασκευή

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

(εφημερίδες - περιοδικά)
Περιοδικό «Κόνιτσα»
Περιοδικό «Εν Τσεπελόβο»
Εφημερίδα «Το Ζαγόρι μας»
Εφημερίδα «Η φωνή των Μηλιωτάδων
Ζαγορίου»

16σελ.

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

προςΦορες για τις εκκληςιες
ΠΡΟσΦΟΡεσ Για τηΝ εΠαΝατΟΠΟΘετηση
τΟΥ τεΜΠλΟΥ αΓιΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥσ
- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ (Αιγίνιο) προσέφερε εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ
- ΑΝΩΝΥΜΟΣ προσέφερε πενήντα (50,00)

50,00

Ρέμος Γεώργιος

50,00

Καρανικόλας Γεώργιος

30,00

Μπαρλαμπά Δέσποινα

30,00

Σιαμπίρη Αλεξάνδρα του Γεωργίου

30,00

Τσιομίδου Ευτέρπη

30,00

Τσιομίδου Σπυριδούλα

30,00

εκατόν πενήντα (150) ευρώ στη μνήμη αγαπημένων της

Δαλαγγέλης Κων/νος

20,00

προσώπων.

Θεοδωρίδου Ευμορφία

20,00

Λάππας Κων/νος

20,00

Μπιδέρη - Τζαφέρη Αναστασία

20,00

Παπαζήσης Ζήσης

20,00

Παπαποστόλου Δήμος

20,00

Πλιάτσικα Αλεξάνδρα

20,00

Τσιομίδης Δημήτριος Βέροια

20,00

Τσιομίδης Κων/νος

20,00

Τσίτσος Σωτήριος

20,00

Φάκας Παντελής

20,00

Μπάρκας Αθανάσιος

15,00

Πασχάλη Αθηνά

15,00

Πασχάλης Χρήστος του Ιωάννη

15,00

Σισμανίδης Τηλέμαχος

15,00

Κόρακα Δέσποινα

10,00

Παπαδοπούλου Χρυσούλα

10,00

Τζήμας Γεώργιος

10,00

Τσουμάνης Γεώργιος του Κων/νου

10,00

ευρώ.
- Ο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΤΗΣ (Ελεούσα Ιωαννίνων) προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ.

•••
- Η κ. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ (Γερμανία) προσέφερε διακόσια (200) ευρώ στη μνήμη του αγαπημένου της πατέρα Αδαμαντίου Τσιομίδη.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΧΙΟΥ 2019
ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ “ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ”
ΣΤΗΝ ΕΛΕΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 20:00
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Την επιμέλεια της τελευταίας σελίδας της εφημερίδας,
που αφορά τις προσφορές, δωρεές και συνδρομές για
Εκκλησίες του χωριού και του Συλλόγου, επιμελούνται
αντίστοιχα ο ταμίας της Εκκλησιαστικής Επιτροπής κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ (Πινδάρου 15 τ.κ. 45
333 Ιωάννινα τηλ.: 2651038097 και 2653022785) και ο
Ταμίας του Συλλόγου κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ (Ιγνατίου Άρτας 14 τ.κ 45 333 τηλ.: 26510 24605 Ιωάννινα).
Συνδρομές, προσφορές και δωρεές που αποστέλλονται
με ταχυδρομικές επιταγές να εκδίδονται στο ΟΝΟΜΑ
του ΤΑΜΙΑ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του Συλλόγου, και όχι στο Σύλλογο, Εφημερίδα και Εκκλησία,
διότι η αξαργύρωσή τους είναι δυσχερής.

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

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΩΔ: 1979 - www.mosv.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Κυκλοφορούν σε 900 φύλλα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΤΖΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2651026296

Εκδότης - Υπεύθυνος για το Νόμο

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Πρόεδρος Μ.Ο.Σ.
44010 ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Τηλ.: 26530 22771
Πάφου 1
45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ.: 26510 64927
ΚΙΝ.: 6979322848

Τακτικοί Συνεργάτες

Γκαράνη - Παπακων/νου Χαρίκλεια

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 05.01.2019

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

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

Τ Α Ν Ε Α Τ Ο Υ
Β Ρ Υ Σ Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πρόϊος Δημήτριος

ΔΩΡεεσ Για τον αγιο ΧαΡαλαΜΠΟ
- Η κ. ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ - ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
του αειμνήστου Αδαμαντίου και της Ευτέρπης
(Θεσ/νίκη) προσέφερε τριακόσια (300) ευρώ στη μνήμη
της γιαγιάς της Χρυσής Τσιομίδου, του πατέρα της και
λοιπών συγγενικών προσώπων.
•••
- Η κ. ΕΥΤΕΡΠΗ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ (Γιάννενα) προσέφερε

“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου”

Κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη

989,00

Τσιομίδου Σπυριδούλα

30,00

Καρανικόλας Γεώργιος

20,00

Τσιομίδου Ευτέρπη

20,00

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Γκαράνης Σταύρος
2. Οικονόμου Ευτυχία
3. Χαντόλιος Κων/νος
4. Βακάρος Γεώργιος
5. Πουποβίνης Ευθύμιος
6. Τσιομίδης Κων/νος
7. Δημητράκης Αθανάσιος
8. Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπούλου Bασιλική
9. Μπάρκας Ηλία Δημήτριος

Πρώτοι Συνεργάτες

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

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

α) Εισφορές - συνδρομές
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ
Ιγνατίου Άρτης 14 - 45333 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651024 605, 6979334373
β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΣ
Βενιζέλου 42 - Αλεξάνδρεια
Τηλ.: 6977922890

Κατώτερη ετήσια συνδρομή: 10 €

