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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
1. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
Οι διατροφικές συνήθειες στο χωριό μας, κατά
τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν στενά
συνδεδεμένες με τα προϊόντα του τόπου και τις εποχές του χρόνου. Επηρεάστηκαν ακόμη από την οικονομική κατάσταση κάθε οικογένειας και διαμορφώθηκαν από το εορτολόγιο, τα ήθη και τα έθιμα και σίγουρα αποτελούν ένα σημαντικό μέρος από την πολιτιστική μας παράδοση και κληρονομιά.
Ευλογημένη εποχή ήταν το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Σ’ αυτές τις εποχές τα προϊόντα ήταν άφθονα. Κάλυπταν τις καθημερινές ανάγκες και υπήρχαν
και περισσεύματα, που με κατάλληλη επεξεργασία
αποθηκεύονταν για το χειμώνα και την Άνοιξη.
Τα δημητριακά, τα όσπρια, τα γαλακτοκομικά,
τα αυγά, τα λαχανικά που καλλιεργούσαν στους κήπους, αλλά και τα άγρια χόρτα που μάζευαν από
τους αγρούς, ήταν πρώτης τάξης υλικά, που με επιδέξιους χειρισμούς μετατρέπονταν σε νόστιμες και
θρεπτικές τροφές.
Τα φρούτα, τα σταφύλια από τα αμπέλια ή τις κληματαριές και το κρασί που είχαν στα βαρέλια τους,
πλούτιζαν τα τραπέζια κι έδιναν ξεχωριστό χρώμα
στις γιορτές και στις διασκεδάσεις.
Ακόμη πολλά φρούτα και καρποί χρησιμοποιούνταν και στη μαγειρική, όπως τα ξυνόμηλα, τα κυδώνια, τα δαμάσκηνα, τα κάστανα και τα καρύδια.
Τα κρεμμύδια παράγονταν σε μεγάλες ποσότητες
και δεν έλειπαν από κανένα σπίτι. Αποθηκεύονταν εύκολα για το χειμώνα, χρησιμοποιούνταν στα καθημερινά φαγητά, αλλά και για το στιφάδο, με κρέας άγριων ζώων (κυνήγια).
Άφθονο και εύκολο υλικό ήταν και οι κουκουμέλες
(μανιτάρια) που συλλέγονταν από τα δάση, όπως και
κουκουνάρι από τα πεύκα ή και από τις οξυές.
Είναι εντυπωσιακό πως σ’ έναν τόπο όπως το Βρυσοχώρι με μεγάλη βλάστηση και πλούσια ανθοφορία,
οι κάτοικοι δεν ασχολήθηκαν με τη μελισσοκομία.
Μόνο η οικογένεια Τσιγκουγιάννη – Τσιομίδη είχε κυψέλες και προμήθευε και τους πλούσιους του χωριού
με εξαιρετικής ποιότητας μέλι.
Το σιτάρι που κάθε οικογένεια παρήγαγε δεν ήταν
αρκετό και συχνά αγόραζαν σιτάρι και αλεύρι από
την Κόνιτσα, τα Γιάννινα ή ακόμη από τα πολλά παντοπωλεία του χωριού. Με το σιτάρι έφτιαχναν το
πλιγούρι σε μεγάλες ποσότητες και το αλεύρι ήταν
η βάση για το ψωμί, τον τραχανά, τα πέτουρα και άλλες νοστιμιές
Το γάλα πρόβειο, γίδινο και αγελαδινό, το τυρί, το
βούτυρο και το γιαούρτι ήταν στοιχεία αναπόσπαστα
συνδεδεμένα με το φαγητό το καθημερινό αλλά και
το γιορτινό τραπέζι.
Το λάδι έλειπε και η μεταφορά του ήταν πολύ δύσκολη. Γι’ αυτό χρησιμοποιούνταν με μεγάλη οικονομία και συχνά το αντικαθιστούσαν με βούτυρο.
Πολλές διατροφικές συνήθειες άλλαξαν και πολλά υλικά ξεχάστηκαν τελείως από τότε που καλλιεργήθηκε με μεγάλη επιτυχία και πλούσια παραγωγή η
πατάτα. Το νέο προϊόν έγινε απαραίτητο στη διατροφή και χρησιμοποιήθηκε ως μέσο συναλλαγής άλλων προϊόντων με χωριά της Κόνιτσας, του Ζαγορίου, ακόμη και του Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων.
Αποθηκεύονταν και διατηρούνταν όλο το χειμώνα, μαγειρεύονταν εύκολα, γρήγορα και με πολλούς
τρόπους. Ήταν μία μεγάλη ανακάλυψη στη Μαγειρική και σε δύσκολους καιρούς έσωσε πολύ κόσμο από
την πείνα.
Πριν καλλιεργηθεί η πατάτα χρησιμοποιούσαν ένα
είδος γλυκοπατάτας που φύτευαν στ’ αμπέλια και
ήταν γνωστή ως «Μπριντέννι».

Τα γλυκά ήταν λίγα και φυλάγονταν για ιδιαίτερες
περιστάσεις. Γλυκό έκαναν το κεράσι και το κυδώνι, τριφτό ή πελτέ. Η ζάχαρη ήταν ελάχιστη και χρησιμοποιούνταν με οικονομία και μέτρο, ενώ στις επισκέψεις πρόσφεραν λουκούμι, τσίπουρο και τηγανίτες. Ιδιαίτερη φροντίδα έδειχναν για τον ηλικιωμένο,
τον άρρωστο και τη λεχώνα. Σε τέτοιες περιπτώσεις
έδειχναν ιδιαίτερη ευαισθησία. Μαγείρευαν το καλύτερο που είχαν και αυτό ήταν κοτόπουλο και σούπες
με ρύζι ή τραχανά.
Τη φροντίδα, τη μέριμνα, την αγωνία αλλά και τον
αγώνα για τη διατροφή της οικογένειας είχε πάντοτε
η γυναίκα του σπιτιού. Και δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Σε κάθε σπίτι, σε κάθε νοικοκυριό ζούσαν τρεις
ή και τέσσερις γενιές. Υπήρχαν πολλά παιδιά, έως και
δέκα και γενικά έπρεπε να τραφούν πολλά στόματα,
πολλές φορές και με διαφορετικές ανάγκες (Μωρά,
έφηβοι, ηλικιωμένοι).
Στο μαγειριό με το φούρνο για το ψήσιμο του ψωμιού, με τη γάστρα, τα χαλκώματα, τη γωνιά που άναβε, τη φωτιά και την πυρουστιά που επάνω τοποθετούσε την κατσαρόλα για να βράσει το φαγητό με
τα υλικά που είχε, με επινοητικότητα και δεξιοτεχνία
αλλά πάνω απ’ όλα με στοργή, φροντίδα και αγάπη
για τα παιδιά, για το σύζυγο, για τον πατέρα, για τον
αδερφό, που ήταν οι κουβαλητές και φρόντιζαν να μη
λείπει, κατά το δυνατόν, τίποτε από το σπίτι, δημιουργούσε νοστιμιές και γεύσεις αλησμόνητες.
Αυτή η ηρωίδα γυναίκα δεν είχε να φροντίσει και
να θρέψει μόνο την οικογένειά της, αλλά συγγενείς,
επισκέπτες και φίλους, αφού πολλές φορές το χρόνο
η οικογένεια δεχότανε κόσμο στο σπίτι και παρέθετε
πλούσια τραπέζια.
Στις ονομαστικές γιορτές των αρρένων μελών της
οικογένειας σφάζονταν το «κουρμπάνι» που ήταν ένα
αρνί ή κατσίκι. Στο τραπέζι ήταν καλεσμένοι οι συγγενείς, οι κουμπάροι κ.ά.
Σε πολλές ονομαστικές γιορτές ζυμώνονταν και ο
«Άρτος» που ανήμερα της γιορτής διαβάζονταν στην
εκκλησία, για την καλή υγεία του εορτάζοντος κι έπειτα μοιράζονταν στο εκκλησίασμα.
Στις χαρές και στις λύπες, στ’ αρραβωνιάσματα,
στους γάμους και στις βαπτίσεις, στρώνονταν τραπέζια με κρέατα μαγειρευμένα με κυδώνια, κάστανα,
ξυνόμηλα, πλιγούρι, λάχανα, κρεμμύδια, μανιτάρια,

Καλό Πάσχα

Χρόνια Πολλά

πατάτες και οπωσδήποτε νταβάδες με φασόλια γίγαντες, που ίσως να ήταν και να είναι τα νοστιμότερα
φασόλια σε όλη την Ελλάδα.
Φυσικά δεν έλειπαν οι πίτες. Νόστιμες αλμυρές
γαλατόπιτες, ευωδιαστές τυρόπιτες, χορταστικές λαχανόπιτες και άλλες που στόλιζαν σε κάθε περίσταση το τραπέζι.
Στον κύκλο του χρόνου και με βάση το εορτολόγιο
καθιερώθηκαν και με σεβασμό τηρήθηκαν από γενεά
σε γενεά συνήθειες και έθιμα, όπως είναι σε όλους
μας γνωστή η πρωτοχρονιάτικη πίτα που συνήθως
ήταν τυρόπιτα ή πίτα βινίτα.
Στην περίοδο της Αποκριάς μαγειρεύονταν φαγητά με κρέας την πρώτη Κυριακή και πίτες, τυριά, γιαούρτια τη δεύτερη. Οι συγγενείς συγκεντρώνονταν
και διασκέδαζαν σε ένα σπίτι και η Αποκριά τελείωνε με τη «χάσκα».
Η Σαρακοστή ήταν δύσκολη. Νήστευαν σχεδόν
όλοι. Το τσάι του βουνού, το τίλιο, το σαλέπι, οι ξηροί καρποί, καρύδια, φουντούκια και αμύγδαλα, τα
φασόλια, οι φακές, οι λαχανόπιτες, οι κολοκυθόπιτες
και τα φασολάκια και τα τουρσιά έλυναν το πρόβλημα του φαγητού. Τα ίδια τρόφιμα χρησιμοποιούσαν
και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή σε όλο το χρόνο
που επίσης νήστευαν.
Το Πάσχα το αρνί ή το κατσίκι ψήνονταν στο φούρνο. Δεν μαγείρευαν μαγειρίτσα, αλλά ένα άλλο φαγητό με εντόσθια και χορταρικά που το έλεγαν «γιόμισμα».
Του Ευαγγελισμού, των Βαίων και του Σωτήρος
κάθε οικογένεια έπρεπε να μαγειρέψει ψάρι. Μερικοί
κατέβαιναν στον Αώο και ψάρευαν νοστιμότατες πέστροφες και άλλα ψάρια. Άλλοι έφερναν από τα Γιάννινα «λιμνίσια». Οι πολλοί όμως έλυναν το πρόβλημά
τους με τον παστό μπακαλιάρο. Τηγανητός με σκορδαλιά έσπαζε τις μύτες στις γειτονιές, αλλά και ψημένος στη γάστρα με ξηρά κρεμμύδια κι εκείνες τις
μαύρες σταφίδες γινόταν αιτία πραγματικά να «γλείφεις τα δάχτυλά σου»!
Της Αγίας Τριάδας και τον Δεκαπενταύγουστο,
όλοι οι χωριανοί έτρωγαν μαζί στο χώρο των αντίστοιχων εκκλησιών κοτόπουλα, τυριά, αυγά, πίτες και
άφθονο κρασί, δημιουργούσαν ευχάριστη και εορταστική ατμόσφαιρα. Είναι αξιοσημείωτο το ότι πολύ διακριτικά καλούσαν στα υπαίθρια αυτά τραπέζια και
τους οικονομικά ασθενέστερους ανθρώπους, ώστε
να συμμετέχουν κι αυτοί στη χαρά της ημέρας.
Του Λουκά στις 18 του Οκτώβρη οι οικογένειες
που είχαν πρόσφατο πένθος, μαγείρευαν στο σπίτι
του άφθονα φαγητά. Παρέθεταν γεύμα χωρίς να ξέρουν τον αριθμό των συνδαιτυμόνων αφού δεν καλούσαν κανέναν. Οι συγγενείς και οι φίλοι, ξέροντας
το γεγονός, επισκέπτονταν την οικογένεια φέρνοντας
πάντοτε πίτα.
Τα Χριστούγεννα το οικογενειακό τραπέζι ήταν
λιτό. Μετά την πολυήμερη νηστεία, διάφορες σούπες
κι ένα «Βουλουσίτο» με γίδα ή προβατίνα, με αγριογούρουνο ή παστρουμά και τηγανίτες με ζάχαρη ή
μέλι και η γιορτή τελείωσε.
Συνταγές μαγειρικής δεν υπήρχαν. Κάθε νοικοκυρά είχε το δικό της τρόπο να μαγειρεύει και να μεταμορφώνει τα απλά αλλά αγνά και φρέσκα υλικά σε
νόστιμες και θρεπτικές τροφές.
Αποκτούσε σιγά-σιγά πείρα, εμπειρία και γνώση
που μεταδίδονταν από γενεά σε γενεά μέσα από ασυνείδητους οδούς μίμησης και συνήθειας και αποτέλεσαν τη βάση των μαγειρικών γνώσεων για τις νεότερες γενιές θα έλεγα ως και σήμερα.

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Ευτυχία Οικονόμου – Γεωργοπούλου
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΙΨΙΟΥ – ΣΙΨΙΑ

Στο χωριό μας έζησαν δύο οικογένειες με το επίθετο ΣΙΨΙΟΥ. 1) Η οικογένεια του ΔΗΜΗΤΡΗ και 2) η οικογένεια του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΨΙΟΥ. Ο Δημήτρης και ο Γεώργιος ήταν αδέρφια,
όμως δεν είναι γνωστό το όνομα του
πατέρα τους. Σήμερα οι απόγονοι της
οικογένειας είναι γνωστοί με το επίθετο
ΣΙΨΙΑ – ΣΙΨΙΑΣ.
1η οικογένεια. Το σπίτι αυτής της
οικογένειας, ένα ωραίο πέτρινο διώροφο σπίτι, ήταν κτισμένο στο οικόπεδο
που βρίσκεται Ν.Α. από το σπίτι του κ.
Χρυσόστομου Μέμου. Αυτό το σπίτι κατέρρευσε στη δεκαετία του 1960.
Γενάρχης της οικογένειας ήταν ο
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΨΙΟΣ. Το όνομα της γυναίκας του δεν είναι γνωστό και είχε
τρία παιδιά: 1) Τον ΚΩΣΤΑ 2) τον ΙΩΑΝΝΗ (1860............) και 3) τη ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
1) Ο ΚΩΣΤΑΣ έκανε δύο γάμους.
Στον πρώτο γάμο παντρεύτηκε τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝ. ΔΟΥΜΑ και απέκτησαν
τρία παιδιά. Τη ΧΡΥΣΩ που παντρεύτηκε το Νίκο Βράνα, τη ΜΑΡΙΑ (18601955) που παντρεύτηκε το Μιχάλη Σταματιάδη και το ΓΙΑΝΝΗ. Ο Γιάννης παντρεύτηκε τη Σκαμνελιώτισσα Χρυσούλα Τζιάσιου και εγκαταστάθηκαν στο
Γιδά. Επισκέπτονταν όμως συχνά το
χωριό, συντηρούσαν το πατρικό σπίτι και διέμειναν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο Βρυσοχώρι. Απέκτησαν
τρία παιδιά: τον ΕΥΣΤΑΘΙΟ, τη ΜΑΡΙΓΩ
που παντρεύτηκε τον Αθανάσιο Κανάτα
από τη Λάϊστα και έζησαν στην Ξάνθη
και τον ΚΩΣΤ (1912-2000). Ο Κώστας
παντρεύτηκε τη Βασιλική Ν. Τσιομίδη
και απέκτησαν δύο παιδιά. Το ΣΤΑΘΗ
που ζει με την οικογένειά του στην Περαία Θεσσαλονίκης και το ΓΙΑΝΝΗ που
ζει με την οικογένειά του στο Γιδά.
Σε δεύτερο γάμο ο Κώστας Δ. Σί-

ψιος και μετά το θάνατο της πρώτης
του γυναίκας, παντρεύτηκε τη ΜΑΡΙΑ,
κόρη του παπα Γιώργη Νικολάου Νότη,
όπως φαίνεται σε προικοσύμφωνο που
υπάρχει στον κώδικα της κοινότητας,
με αριθμ. προικ.2 και ημερομηνία 28-81877. Απέκτησαν μία κόρη την ΑΚΡΙΒΩ
και κανείς δεν ξέρει κάτι για τη ζωή αυτής της γυναίκας. Μάλιστα το 1901 ο
Κώστας Δ. Σίψιος συνέταξε και είναι καταχωρημένο στον κώδικα, το «Επιτροπικόν» που το αντιγράφω, διατηρώντας
τη σύνταξη και την ορθογραφία.

«Επιτροπικό»
(Κώδικας Κοινότητας σελίδα 100
αριθμ. 27)
Διά του παρόντος εγγράφου δηλοποιώ ο υποφαινόμενος Κώστας Δημητρίου Σίψιου ότι προ χρόνων ελθών εις
νόμιμον γάμου κοινωνίαν μετά της Μαρίας θυγατρός του αιδεσιμ. Παπά Γεωργίου Νικολάου (Νότη) έλαβον προίκα εκτός των άλλων συνήθων του χωρίου και εις μετρητά γρόσια δύο χιλιάδας
και πεντακόσια αριθ.2500 καθώς φαίνονται εις το τέτε συνταχθέν προικοσύμφωνο υπ’ αριθ. 2 και 28 Αυγούστου 1877
καταχωρημένω και εν τω κώδηκι των ιερών εκκλησιών και τα οποία εξόδευσα
εις διαφόρους οικογενειακάς ανάγκες.
Σήμερον δε επειδή θα απέλθω του χωρίου μετά της ειρημένης συζύγου μου και
της θυγατρός μου Ακρίβως εις Γενίκιοϊ
της Θράκης όπου το συμφέρον με καλεί και επειδή η ώρα του θανάτου είναι
άδηλος, απέναντι του ειρημένου ποσού
των 2500 Γρόσεων προικός της συζύγου
μου διορίζω και αποκαθιστώ τέλειο και
ανενόχλητο επίτροπο μου πληρεξούσιο
τον ρηθέντα πενθερό μου παπά Γεώργιο εις το υπό την κατοχήν και εξουσίας μου δωμάτιον της πατρικής και Μη-

τρικής κληρονομίας, εκτός των δύο άλλων δωματίων τα οποία ανήκουσιν εις
τον αδελφό μου Ιωάννη και αδελφή μου
Βασιλικήν, και παραδίδω αυτώ την κλείδα, παρέχω αυτώ και το δικαίωμα να λάβει άμεσον κατοχή και εξουσία ως άλλος εγώ και να διαθέτη όπως αυτός βούλεται ως τέλειος ιδιοκτήτης αυτού, υπόσχομαι δε να παραδεχτώ τας πράξεις
αυτού ως καλώς ενεργηθείσας.
Προς πίστωσιν όθεν συνετάχθη το
παρόν πληρεξούσιον έγγραφον αναγνωσθέν και μεγαλοφώνως ενώπιον και
των επί τούτω προσκληθέντων εντίμων
και αξιοπρεπών μαρτύρων, και υπογραφέν παρ’ εμού και αυτών βεβαιωθέν δε
και υπογραφόμενο παρά του Μουχτάρου του χωρίου εδόθη αυτώ εις ένδειξιν όπου δει.
Λεσίνιτση 13 Αυγούστου 1901 εν.
Οι συμβαλλόμενοι
Κώστας Δημητρίου Σίψιος βεβαιώ
χαρτόσημο
Σφ.
Οι μάρτυρες
Μιχάλης Κωνσταντίνου Μπίρης
Πανταζής Παναγιώτου παρόν
Αναστάσιος Νίκου
Α. Κ. Τσιομίδης
Νίκος Πασχάλης
Απόστολος Ν. Νούτσος
Βεβαιούται το περιεχόμενον του εγγράφου και το γνήσιον των υπογραφών αυθημερών.
Ο Μουχτάρης
υπογρ. Χρήστος Μπιντέρης Μουχτάρης
Το πρωτότυπο εις χείρας του παπά
Γεωργίου
Τι έγινε ο Κώστας Δ. Σίψιος και η οικογένειά του δεν είναι γνωστό. Γνωστό
είναι πως ο παπά Γιώργης Νότης ποτέ
δεν χρησιμοποίησε το δωμάτιο που του
παραχώρησε ο γαμπρό του και το σπί-

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΨΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΨΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΨΙΟΣ

τι έμεινε στην οικογένειά του Γιάννη Σίψιου, γιου του Κώστα Δημ. Σίψιου από
τον πρώτο του γάμο.
2) Ο ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΣΙΨΙΟΣ με ημερομηνία γέννησης το 1860 είναι γραμμένος στο Μητρώο της Κοινότητας. Το
1920 όπως φαίνεται στον εκλογικό κατάλογο ήταν έμπορος στο Γιδά. Αν είχε
οικογένεια, πώς έζησε, ή άλλες πληροφορίες για τη ζωή του δεν υπάρχουν.
3) Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ παντρεύτηκε τον
Απόστολο Γεωργούλη και εγκαταστάθηκαν στο Αιγίνιο, όπου έζησαν όλη
τους τη ζωή. Δεν απέκτησαν παιδιά και
το 1929 δώρησαν στη Βιοτεχνική Αδελφότητα Βρυσοχωρίου όλη την ακίνητη
περιουσία, που βρίσκονταν στο Βρυσοχώρι, όπως φαίνεται σε δωρητήριες επιστολές προς την Αδελφότητα, που είναι καταχωρημένες στον κώδικα και δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα μας στην
οικογένεια Γεωργούλη (Αριθμ. φύλλου
81 σελ.2). Η Βασιλική πέθανε μετά το
1950.
2η οικογένεια. Το σπίτι αυτής της
οικογένειας ήταν κτισμένο σε διπλανό
οικόπεδο από το σπίτι της οικογένειας
του Δημήτρη Σίψιου και εκεί ακριβώς
που είναι σήμερα το σπίτι των κληρονόμων του αείμνηστου Βάϊου Νούτσου.
Γενάρχης της οικογένειας ήταν ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΨΙΟΣ. Ο Γεώργιος είχε έναν
γιο το ΣΤΕΡΓΙΟ. Αν είχε και κόρες δεν
είναι γνωστό. Ο Στέργιος παντρεύτηκε
τη Χρύσω Παπαγεωργίου και απέκτησαν μία κόρη τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Η Δέσποινα παντρεύτηκε τον Αναστάσιο Απ. Τσιομίδη και ήταν η μητέρα του Στέργιου
Τσιομμίδη και της Αναστασίας Πασχάλη. Η οικογένεια του Στέριου Τσιομίδη
έζησε όλη της τη ζωή στο χωριό και το
γενεαλογικό δέντρο των οικογένεια Σίψιου – Σίψια σχηματίζεται ως εξής:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΨΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΨΙΟΥ

Σταματία Ιωάν. Δούμα
Μαρία Γεωργ. Νότη

(1860 - .....
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Απόστολος Γεωργούλης
δεν άφησε απογόνους

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΨΙΟΣ
Χρυσούλα Τζιάσιου

ΜΑΡΙΑ ΣΙΨΙΟΥ
Μιχάλης Σταματιάδης

ΧΡΥΣΩ ΣΙΨΙΟΥ
Νίκος Βράνας

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
(1910-1929)

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
Μαρία Εξάρχου

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Απόστολος Πέτσιος

ΜΑΡΙΓΩ
Αθανάσιος Κανάτας

ΧΑΪΔΩ
Νίκος Μπιζιάκης

Γιάννης Κώτσιος - Πελτέκης

ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΨΙΑΣ
(1912-2000)
Βασιλική Ν. Τσιομίδου

ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Ζήσης Παπαχρήστος

ΧΑΪΔΩ
Αντώνης Μπιδέρης

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΙΨΙΑΣ
Δέσποινα Δανά

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΨΙΑΣ
Κατίνα Δούκενα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Θανάσης Δούλος

ΧΡΗΣΤΟΣ
Μαρίκα Δώδου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αντώνης Συρίδης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δημ. Κοσμίδη

ΜΑΡΙΑ
Αθανάσιος Μέκας

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Νικολέτα - Δέσποινα

ΕΛΕΝΗ

Κατερίνα

Γεώργιος

ΑΚΡΙΒΩ

ΕΛΕΝΗ

(Τσιουμέτης)

ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Χρύσω Παπαγεωργίου

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Αναστάσιος Απ. Τσιομίδης

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ
Σοφία Δήμου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Νίκος Πασχάλης
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

														
															

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

Επιμέλεια: Απόστολος Σιαμπίρης
Ευθύμιος Πουποβίνης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» της Τοπικής
Κοινότητας Βρυσοχωρίου, καλεί όλους τους μαθητές,
σπουδαστές, φοιτητές που δικαιούνται υποτροφία να
υποβάλλουν μέχρι 22 Μαΐου 2014 στον πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής τα παρακάτω δικαιολογητικά,
προκειμένου να τους χορηγηθεί υποτροφία για το σχολικό έτος 2013-2014. 1. Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολείο
Μέσης Εκπαίδευσης ή ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή για μεταπτυχιακές
σπουδές, που να φαίνεται και ο χρόνος εγγραφής τους
στη Σχολή (μόνο για τους φοιτητές των ΑΕΙ-ΤΕΙ).
2. Πιστοποιητικό ότι είναι Δημότης ή Δημότισσα του
Τοπικού Διαμερίσματος Βρυσοχωρίου.
3. Αίτηση με την οποία να ζητείται υποτροφία (σε περίπτωση ανηλίκων, αίτηση γίνεται από κηδεμόνα). Υποτροφία δικαιούνται:
Α) Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Νομού Ιωαννίνων, που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου.
Β) Όσοι αποφοιτούν από Λύκεια του Νομού Ιωαννίνων
και επιτύχουν σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας,
εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου.
Γ) Παιδιά που αποφοιτούν από οποιοδήποτε Λύκειο
της Ελλάδας και είναι εγγεγραμμένα στο Δημοτολόγιο
της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου τουλάχιστον προ
πενταετίας και επιτύχουν σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της
Ελλάδας. 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 του μαθητές Γυμνασίου- Λυκείου στα 1.200,00 ευρώ, για δε
τους σπουδαστές - φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ στο ποσό
των 1.400,00 ευρώ.
Τα ανωτέρω δύνανται να αυξομειωθούν αναλόγως
των εσόδων του Κληροδοτήματος και του αριθμού των
υποτροφιών που θα καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να
απευθύνονται στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας
Βρυσοχωρίου Δήμου Ζαγορίου κ. Απόστολο Σιαμπίρη
στα τηλέφωνα 26510 25120 &6945035199.
Βρυσοχώρι 7 Μαρτίου 2014
Ο Πρόεδρος της Διαχ/κής Επιτροπής
Του Κληροδοτήματος
Γαβριήλ Παπαναστασίου

Α.

ΟΙΚ. ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΥ ΔΟΎΜΑ - ΠΑΣΧΑΛΊΝΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΆΔΟΥ
Το Δεκέμβρη του 2013 δέχτηκα ένα
τηλεφώνημα από τον κ. Δημήτρη Χρυστακίδη, συνταξιούχο δάσκαλο, από
την Ξάνθη. Με πληροφόρησε ότι γνώρισε στην Ξάνθη την κ. Χρύσα Τσιομίδου
- Παπαθεμιστοκλέους, που υπηρετούσε

εκεί ως δασκάλα. Μίλησαν για το Βρυσοχώρι και έγινε συνδρομητής της εφημερίδας «Τα Νέα του Βρυσοχωρίου».
Ο κ. Χρυστακίδης ήταν πολύ συγκινημένος, αφού η μητέρα του ήταν Βρυσοχωρίτισσα, κόρη του αείμνηστου Χα-

ράλαμπου Δούμα από τον πρώτο του
γάμο με την ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ που έγινε στην Κεσσάνη της Ανατολικής Θράκης. Απέκτησαν δύο παιδιά τη
ΔΕΣΠΟΙΝΑ (1906-1994) μητέρα του κ.
Χρυστακίδη και τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (1909-

1955). Ο Αλέξανδρος είναι εγγεγραμμένος και στο Μητρώο της Κοινότητας Λεσινίτσας (Βρυσοχωρίου). Πέθανε χωρίς
ν’ αφήσει απογόνους. Το γενεαλογικό
δέντρο της Δέσποινας Δούμα - Χρυστακίδου σχηματίζεται ως εξής:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΜΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ (1906-1994)

Αλέξανδρος (1909-1955)

Κώστας Χρυστακίδης

Δεν άφησε απογόνους

ΣΟΦΙΑ (1931-2012)
Αθ. Αθανασιάδης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(1934-2005)
Δέσποινα Καζάκη

ΧΡΗΣΤΟΣ
Σοφία Λογδανίδου

ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ
Ιωάννης Κερμενίδης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πασχαλιώ Τσαντίδου

Σάββας

Κωνσταντινιά

Κωνσταντινιά

Μαρία

Δέσποινα

Κωνσταντίνος

Λεωνίδας

Δέσποινα

Άννα

Κωνσταντινιά

Παρθένα

Γεώργιος

Αλεξάνδρα
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Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, εξουσιοδοτημένο από τους κατοίκους του χωριού για την
ενοικίαση των ιδιόκτητων αγροκτημάτων (βοσκοτόπων) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους την Κυριακή 29 Απριλίου 2014 και ώρα 11.00
π.μ. στο γραφείο του Συλλόγου στο Βρυσοχώρι να
καταθέσουν προσφορές για την ενοικίαση των δύο
ζωνών.
Α’ ΖΩΝΗ
Άνω Παναγία - Κατούνιστα - Χαρδαλιά με όριο
ράχη Μπούρδα - όρια τοπικής κοινότητας Ηλιοχωρίου - Ρασιανίτη ποταμό - Ρέμα Σκαρβένας, Μπόρκα - Ράχη Κοάστας για βοσκή αιγοπροβάτων. Τιμή
εκκίνησης 2.000,00 ευρώ.
Β’ ΖΩΝΗ
Ράχη Μπούρδας - Μπάλτα - Λαπτάσα - Ράχη ΑντιΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
& ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
www.mosv.gr
nea@mosv.gr
Βρυσοχώρι: 11 Μαρτίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 03
Προς: Δήμο Ζαγορίου
44007 Ασπράγγελοι
Κοιν: Αρχείο
Πληρ: Ευθ. Πουποβίνης
Τηλ: 26530-22771 & 2651064927 & 6979322848

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός
δραστηριοτήτων 2014
Κε Δήμαρχε,
Στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας και τη φετινή χρονιά συνεχίζουμε την προσπάθεια βελτίωσης της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής του
Βρυσοχωρίου με τις δραστηριότητες:
Α) Έκδοση της 3μηνης εφημερίδας μας «Τα
Νέα του Βρυσοχωρίου» από το 1993 (κυκλοφόρησε και το 85° φύλλο μας).
Β) Λειτουργία χορευτικών ομίλων με διδασκαλία των παραδοσιακών χορών μας στην αίθουσα
μας (με ενοίκιο) Πινδάρου 2 Ιωάννινα
Γ) Λειτουργία Τράπεζας Αίματος του Μ.Ο.Σ.
Βρυσοχωρίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων
Δ) Έκδοση λαχειοφόρου για τη συντήρηση και
αναστήλωση του Τέμπλου του Ι.Ν. Αγ.Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου.
Ε) Φροντίδα καθαριότητας των κοινόχρηστων
χώρων του χωριού μας και
ΣΤ) Την οργάνωση των παρακάτω πολιτιστικών
και ορειβατικών εκδηλώσεων, κατά σειρά:
1) 10-11 Μαΐου 2ήμερη εκδρομή στην Αλβανία
(Αυλώνα-Αργυρόκαστρο-Αγ.Σαράντα)
2) 9 Ιουνίου προσκύνημα στο μοναστήρι Αγ.
Τριάδας Βρυσοχωρίου
3) 25 Ιουλίου ημέρα καθαριότητας στο Βρυσοχώρι
4) 26-27 Ιουλίου παραδοσιακό πανηγύρι Αγ.
Παρασκευής
5) 28 Ιουλίου πορεία στα χιόνια της μαγευτικής Μαγούλας
6) 9 Αυγούστου πορεία στο μονοπάτι «Γ. Τσουμάνης» - Τσουκαρόσια
7) 14 Αυγούστου πορεία στη βρύση της «Χρύσως»
8) 23 Αυγούστου, 23η Γιορτή Ζαγορίσιας Πίτας
Ευελπιστούμε Κε Δήμαρχε στη ΣΥΝΔΡΟΜΗ
του ΔΗΜΟΥ μας στην έκδοση της Εφημερίδας
μας και στη διοργάνωση της 23ης Γιορτής Ζαγορίσιας Πίτας.
Για το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου
Ο Πρόεδρος
Ευθ. Πουποβίνης
Ο Γραμματέας
Λαμ. Τάτσης

μάνου - Αγιο Μηνά Χροστίτσα - Τσιορτίνοβο Τσιέλα
- Σιάνιστα για βοσκή αιγοπροβάτων. Τιμή εκκίνησης
2.000,00 ευρώ.
Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οι ακόλουθοι:
1. Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταβάλουν στην Επιτροπή ως εγγύηση συμμετοχής
500,00 ευρώ για κάθε ζώνη.
2. Ο διαγωνισμός θα είναι φανερός και κάθε προσφορά θα είναι 50,00 ευρώ και άνω.
3. Το μίσθωμα που θα προκύψει θα καταβληθεί ολόκληρο με την υπογραφή των συμφωνητικών μίσθωσης μέχρι 30 Απριλίου 2014.
4. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο τελευταίος πλειοδότης για την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης κηρύσσεται έκπτωτος και ο διαγωνισμός

Η ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΤΕΜΠΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Στο προηγούμενη φύλλο (αριθ. 85) της εφημερίδας
μας, αναφερθήκαμε με λεπτομέρειες για το τέμπλο του
Αγίου Χαραλάμπους και την έκδοση από το Σύλλογο λαχειοφόρου αγοράς στην προσπάθεια να συγκεντρωθούν
χρήματα και να τοποθετηθεί το τέμπλο μετά από εξήντα
(60) και πλέον χρόνια στη φυσική του θέση.
Μετά και τη διάθεση από την Περιφέρεια Ηπείρου πίστωσης εβδομήντα (70.000,00) χιλ. ευρώ για την ολοκλήρωση των εργασιών στερέωσης κ.λ.π. του Ι.Ν., παράλληλα θα συνεχιστούν και οι εργασίες αναστήλωσης του τέμπλου.
Χρειάζεται ένα σεβαστό ποσό περίπου πενήντα
(50.000,00) χιλιάδες ευρώ.
Γνωρίζουμε την οικονομική δυσκολία που όλοι μας
περνάμε, όμως οι Βρυσοχωρίτες έστω και από το υστέρημά τους θα βοηθήσουμε για να τελειώσει και αυτό το
έργο και ο Ιερός Ναός θα είναι πλέον πλήρως λειτουργικός και μεγαλοπρεπής όπως ήταν όταν κτίστηκε πριν διακόσια (200) και πλέον χρόνια. Η διάθεση των λαχνών άρχισε και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Αυγούστου 2014 με το Λαϊκό Λαχείο, τυχερός θα είναι εκείνος που τα τέσσερα τελευταία ψηφία αντιστοιχούν στα
τέσσερα τελευταία ψηφία του πρώτου αριθμού του λαϊκού λαχείου.
Όσοι Βρυσοχωρίτες και φίλοι επιθυμούν να προμηθευτούν λαχεία μπορούν να επικοινωνήσουν:
- Με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
- Με την Εκκλησιαστική Επιτροπή
- Για την Μακεδονία:
α. Με τον πατέρα Δημήτριο Βακάρο τηλ.6946336070
Θεσσαλονίκη.
β. Με τον κ. Μιχάλη Κολιό τηλ 6977922890 Αλεξάνδρεια
γ. Με την κ. Δέσποινα Νούτσου τηλ. 2333022300 και
κιν.6946336070 Αλεξάνδρεια
δ. Με την κ. Αθηνά Πασχάλη - Οικονόμου τηλ.
2333025905 Αλεξάνδρεια
ε. Με τον κ. Δημήτριο Πρόϊο τηλ. 6975739669 Αλεξάνδρεια.
- Για την Αθήνα με τον κ. Γεώργιο Σιαμπίρη του Ευαγγ.
τηλ.6977479634
- Κ. Γκαράνη Ιωάννη τηλ. 210-6820777 - κιν.6973046886

Για το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και Ορειβατικού Συλλόγου, η Εκκλησιαστική και Ερανική Επιτροπή και οι απανταχού Βρυσοχωρίτες
Ευχαριστούν
θερμά τους αδελφούς ΜΠΑΡΜΠΑ Ο.Ε. εξουσιοδοτημένους επισκευαστές και πωλήσεων οχημάτων OPEL στο
6ο χιλ. της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών για την ευγενή προσφορά της εκτύπωσης των Λαχνών της Λαχειοφόρου αγοράς για την αναστήλωση του τέμπλου Ιερού
Ναού Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου.
Ευχόμαστε στους εν λόγω επιχειρηματίες κάθε ατομική και οικογενειακή ευτυχία και καλές δουλειές στην επιχείρησή τους.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

κατακυρώνεται στον αμέσως επόμενο πλειοδότη.
5. Τα όρια των Ζωνών που περιγράφονται στο συμφωνητικό μίσθωσης θα τηρούνται αυστηρά και ο κτηνοτρόφος που θα προκαλέσει ζημιές εκτός ζώνης
είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ανάλογες αποζημιώσεις στους θιγόμενους κατοίκους.
Σε περίπτωση που στις παραπάνω ημερομηνίες δεν
εμφανισθούν ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για αναζήτηση άλλων κτηνοτρόφων.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΤΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2/ήμερης εκδρομής του Συλλόγου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου αποφάσισε
να πραγματοποιήσει και φέτος 2/ήμερη εκδρομή το
Σαββατοκύριακο 10 και 11 Μαΐου στη γειτονική ΑΛΒΑΝΙΑ.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ήλθε σε επικοινωνία με
διάφορα ταξιδιωτικά γραφεία της πόλης των Ιωαννίνων και έκρινε την πιο συμφέρουσα αυτή της ΚΟNI
TRAVEL.
Tο 2/ήμερο πρόγραμμα έχει ως εξής:

Σάββατο 10 Μαΐου 2014

- Αναχώρηση από Ιωάννινα (ΑΛΣΟΣ) ώρα 7 π.μ.
- Τελωνείο ΚΑΚΑΒΙΑΣ έλεγχος και στάση στα
αφορολόγητα.
- Είσοδος στην Αλβανία, στάση στο χωριό Βουλιαράτες. Επίσκεψη στο Στρατιωτικό Ελληνικό Νεκροταφείο (1940).
- Δερβιτσάνη (Κεφαλοχώρι του Αργυροκάστρου)
Επίσκεψη στην εκκλησία του χωριού.
- Τεπεπέλι (η πόλη του ΑΛΗ ΠΑΣΑ).
- Φίερι επίσκεψη στην αρχαία Απολλωνία μεσημεριανό φαγητό.
- Αναχώρηση για Αυλώνα τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο χρόνος ελεύθερος.

Κυριακή 12 Μαΐου 2014

- Πρωϊνό στο Ξενοδοχείο.
- Αναχώρηση για Αργυρόκαστρο - Επίσκεψη στο
Κάστρο και στην πόλη.
- Αναχώρηση για Αγίους Σαράντα. Επίσκεψη στην
πόλη μεσημεριανό φαγητό.
- Επίσκεψη στα αρχαία του Βουθρωτού.
- Επιστροφή μέσω Τελωνείου Μαυρομάτη. Στάση
στην Ηγουμενίτσα για καφέ.
- Επιστροφή Γιάννενα μέσω Εγνατίας Οδού.
Τιμή συμμετοχής εξήντα (60) ευρώ το άτομο.
- Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται:
Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο τεσσάρων (4)
αστέρων, πρωϊνό, το λεωφορείο, ασφάλιση και ξενάγηση.
- Το Δ.Σ. προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους να
δηλώσουν συμμετοχή το ΑΡΓΟΤΕΡΟ έως 23 Απριλίου 2014.
- Με τη δήλωση θα καταβάλλεται υποχρεωτικά
το αντίτιμο της εκδρομής και ο αριθμός της ταυτότητας καθ’ όσον απαιτούνται ορισμένες διαδικασίες
για το εξωτερικό.
- Σε περίπτωση σοβαρού λόγου και μη συμμετοχή στην εκδρομή το αντίτιμο θα επιστραφεί στον δικαιούχο.
- Σε περίπτωση έγκαιρης συμπλήρωσης των θέσεων θα κρατείται λίστα αναμονής. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα κιν.6979322848 και
2651064967.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να ταξιδέψουμε στην Αλβανία χρειάζεται ταυτότητα νέου τύπου με λατινικό Αλφάβητο ή Διαβατήριο. Όσοι δεν διαθέτουν θα πρέπει να τα προμηθευτούν εγκαίρως. Άλλως δεν μπορούν να ταξιδέψουν.
Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ.

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					
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ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Με απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου τον Φεβρουάριο 2014 εγκρίθηκε πίστωση εβδομήντα
(70.000,00) χιλιάδων ευρώ για την αποπεράτωση στερέωση και αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου
Χαραλάμπου.
Η ανωτέρω πίστωση διετέθει στο Δήμο μας (Ζαγορίου) ως υπεύθυνο για την εκτέλεση του έργου.
Αναμένεται η ανάθεση από το Δήμο σε ανάδοχο
του έργου (εργολάβο) για να αρχίσουν οι εργασίες
(πλακόστρωση δαπέδου, εσωτερικές βαφές, πάτωμα
γυναικωνίτη και αύλειο χώρο). Με την πίστωση αυτή
και παράλληλα με τη λαχειοφόρο αγορά του Συλλόγου για την επανατοποθέτηση του τέμπλου οι εργα-

ΠΑΝΗΓΥΡΙ
«ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ»
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Αγίου
Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 09-6-2014 εορτή του Αγίου Πνεύματος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας. Όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος θα λειτουργηθούμε στο μοναστήρι εφ’
όσον οι καιρικές συνθήκες και η πρόσβαση (λόγω καταπτώσεων) το επιτρέψουν διαφορετικά η θεία λειτουργία θα πραγματοποιηθεί κάποια άλλη μέρα του
καλοκαιριού.
Παρακαλούνται όλοι οι συγχωριανοί και φίλοι να
προσέλθουν στην Αγία Τριάδα για ένα ευλαβικό προσκύνημα.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας του χωριού μας, στην προσπάθειά της για την εξεύρεση χρημάτων για την αποπεράτωση του Αγίου Χαραλάμπους
και ειδικότερα για την συντήρηση και επανατοποθέτηση του τέμπλου, απέστειλε προς τις τράπεζες Εθνική, Άλφα, Πειραιώς και Τράπεζα Ηπείρου την κάτωθι επιστολή.
Βρυσοχώρι 2-1-2014
Αξιότιμε κύριε Διοικητά, είμαστε ένα μικρό ορεινό
χωριό της Ηπείρου στο Ζαγόρι που ονομάζεται Βρυσοχωρι.
Το χωριό μας στον πόλεμο του 1940 κάηκε σχεδόν
ολοκληρωτικά από τους Γερμανούς και πάρα πολύ
λίγα σπίτια έμειναν ανέπαφα, μεταξύ των οποίων και
η κεντρική εκκλησία του χωριού μας, ο Άγιος Χαράλαμπος που είναι κτίσμα των τελών του 18ου αιώνα
(1799). Πρόκειται για έναν μεγαλοπρεπή ναό, ρυθμού
Βασιλικής με τρούλο, και καλύπτει επιφάνεια 460 τετραγωνικών μέτρων, ενώ έχει ανακηρυχθεί από την
8η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων διατηρητέο Μνημείο.
Το μνημείο υπέστη στατικές ζημίες οι οποίες με τους σεισμούς των Επτανήσων (ΖάκυνθοςΚεφαλλονιά ) την δεκαετία του 1950 επιδεινώθηκαν
ακόμα περισσότερο.
Το 1976 ξεκινήσαμε αναστηλωτικές εργασίες και
καταφέραμε να ολοκληρώσουμε όλες τις στερεωτικές
εργασίες στον Ναό από τα θεμέλια έως και την στέγη.
Τώρα μας απομένουν εσωτερικές εργασίες, δηλαδή την συντήρηση και επανατοποθέτηση του τέμπλου, το οποίο είναι ένα από τα ωραιότερα και μεγαλύτερα της περιοχής μας (Ζαγόρι) και της Ηπείρου
γενικότερα, την πλακόστρωση του δαπέδου κ.λ.
Για όλες αυτές τις εργασίες απαιτείται δαπάνη
100.000 και πλέον ευρώ, πόσο υπέρογκο για τις οικονομικές μας δυνατότητες.
Επειδή γνωρίζουμε την αγάπη σας και την ευαισθησία της Τράπεζας σας για την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας, Σας παρακαλούμε να μας
συνδράμετε όσο μπορείτε περισσότερο σε αυτή μας
την προσπάθεια.

Επιμέλεια: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ

σίες στον πολιούχο μας μετά από αγώνα είκοσι (20)
ετών μπαίνουν στην τελική ευθεία. Η Εκκλησιαστική
και Ερανική Επιτροπή, ο Σύλλογος και οι απανταχού
Βρυσοχωρίτες ευχαριστούνε θερμά τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ για το αμέριστο ενδιαφέρον του. Όλα αυτά τα χρόνια για το Ιερό
αυτό μνημείο του χωριού μας διότι πράγματι χωρίς το
δικό του ενδιαφέρον σήμερα ο Ιερός Ναός ίσως να
μην υπήρχε και του εύχονται ατομική και οικογενειακή ευτυχία και καλή επιτυχία στις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2014.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ
της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ιερού Ναού
Αγ. Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου
του Δήμου Ζαγορίου
Αριθ. πρωτ. 9
Θέμα: Ένταξη σε χρηματοδοτικό Πρόγραμμα
της Περιφέρειας, για την αποπεράτωση των εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγ. Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου.
Βρυσοχώρι 7-2-2014
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Υπόψη Κου Περιφερειάρχη)
Κε Περιφερειάρχη,
Γνωρίζοντας το αμέριστο και έμπρακτο ενδιαφέρον σας για την προστασία και ανάδειξη των αξιόλογων εκκλησιαστικών Μνημείων της Περιφέρειας σας,
παρακαλούμε στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων αυτής, να διατεθεί χρηματικό ποσό ύψους
60.000 Ευρώ, (εξήντα χιλιάδες), για την ολοκλήρωση
των εργασιών Στερέωσης - Αποκατάστασης του ενοριακού I. Ναού του Αγ. Χαραλάμπους στην Τ.Κ. Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου. Επιπρόσθετα σας
κάνουμε γνωστό ότι:
1) Οι εργασίες Αποκατάστασης του Μνημείου
ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 1996, βασιζόμενες σε
ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική μελέτη, εγκεκριμένη
από την Δ/νση Βυζ/νών - Μεταβ/νών Μνημείων του
Υπουργείου Πολιτισμού.
2) Το αιτούμενο ποσό, 0α απορροφηθεί για την
ολοκλήρωση της κατασκευής του λίθινου δαπέδου
του ναού και του γυναικωνίτη, καθώς και για την διαμόρφωση του αύλειου χώρου. Εκφράζουμε και πάλι
προκαταβολικά τις θερμές μας ευχαριστίες.
Ο Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής
Ιερ. Ιωάννης Λεοντάρης
Αποφασίζουμε
1. Εγκρίνουμε την διάθεση πίστωσης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ευρώ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με
Κ.Α.2010Ε1103000014 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου»
(Υποέργο: Στερέωση - αποκατάσταση Ιερού Ναού
Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου) για την εκτέλεση
του ανωτέρω έργου.
2. Ορίζουμε Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω έργου το δήμο Ζαγορίου και Διευθύνουσα Υπηρεσία
την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζαγορίου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΕΩΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Όπως μας είναι γνωστό, εδώ και δύο χρόνια τρία
(3) χωριά (Βρυσοχώρι - Ηλιοχώρι - Σκαμνέλι) εξυπηρετούνται από έναν (1) ιερέα. Ίσως η πολιτεία
θα πρέπει να επανεξετάσει το νόμο περί Δημοσίων Υπαλλήλων (πέντε συνταξιοδοτήσεις ένας διορισμός καθ’ όσον ο ιερέας δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλον υπάλληλο, με αποτέλεσμα πολλά χωριά να μένουν αλειτούργητα (Αλβανία του Χόντζα).
Παρ’ όλα αυτά ο Ιερέας μας πατήρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και
παρ’ όλες τις δυσκολίες (καιρικές συνθήκες, μεγάλες αποστάσεις) εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο τα τρία (3) χωριά.
Tον ευχαριστούμε θερμά και ο θεός να του χαρίζει υγεία και οικογενειακή ευτυχία. Εν όψει των
εορτών του Αγίου Πάσχα οι εκκλησιαστικές επιτροπές των παραπάνω ενοριών συνέταξαν το ακόλουθο πρόγραμμα λειτουργιών, ώστε όσο είναι δυνατόν
να εκκλησιαστούν οι πιστοί τις άγιες αυτές ημέρες.
Μήνας Απρίλιος
Σάββατο 12-4-14 του Λαζάρου Σκαμνέλι
Κυριακή 13-4-14 Κυριακή των Βαϊων Βρυσοχώρι
Μ. Τετάρτη 16-4-14 προηγιασμένη θεία κοινωνία
Ηλιοχώρι
Μ. Πέμπτη 17-4-14 ώρα 08.00 π.μ. θεία κοινωνία
Βρυσοχώρι
Μυστικός Δείπνος (Δώδεκα Ευαγγέλια)
ώρα 16.00 Βρυσοχώρι
ώρα 18.00 Ηλιοχώρι
ώρα 20.00 Σκαμνέλι
Μ. Παρασκευή 18-4-14
Α’ Αποκαθήλωση
ώρα 07.00 Σκαμνέλι
ώρα 09.30 Ηλιοχώρι
ώρα 11.30 Βρυσοχώρι
Β’ Επιτάφιος Θρήνος
ώρα 16.00 Βρυσοχώρι
ώρα 18.00 Ηλιοχώρι
ώρα 20.00 Σκαμνέλι
μ. σάββατο 19-4-14
ώρα 07.00 Σκαμνέλι
Ανάσταση του Κυρίου
ώρα 22.00 Βρυσοχώρι
ώρα 23.00 Ηλιοχώρι
ώρα 00.00 Σκαμνέλι
Τέτάρτη 23-4-14 Αγίου Γεωργίου Ηλιοχώρι
Παρασκευή 25-4-14 Ζωοδόχου Πηγής Βρυσοχώρι (εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν ο εκκλησιασμός θα πραγματοποιηθεί στην Άνω Παναγία).
Κυριακή 27-4-14 του Θωμά Σκαμνέλι
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Παρακαλούνται όσοι συγχωριανοί
έχουν να πραγματοποιήσουν άλλα μυστήρια (μνημόσυνα κλπ) να επικοινωνούν έγκαιρα με την εκκλησιαστική επιτροπή για τον αντίστοιχο προγραμματισμό.
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε θερμά τους συγχωριανούς και φίλους που επιθυμούν να κάνουν δωρεά σε κάποια εκκλησία να επικοινωνούν με την Εκκλησιαστική Επιτροπή, διότι σε πολλές εκκλησίες υπάρχουν αρκετά
ίδια είδη που πλεονάζουν (καντήλια - εικόνες κλπ).
Για τον Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους αυτό που προέχει
είναι να συγκεντρωθούν χρήματα για την επανατοποθέτηση του τέμπλου και για στασίδια καθ’ όσον
υπάρχουν τα υπόλοιπα είδη από κτίσεως του Ι.Ν.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή
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«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
«Η ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΑΡΚΟΎΔΑ ΤΗΣ ΠΊΝΔΟΥ» ΑΠΌ ΤΟ «ΔΙΠΛΌ ΒΙΒΛΊΟ» ΤΟΥ Δ. ΧΑΤΖΉ....

Τ

ο Ζαγόρι είναι μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή της πατρίδας μας, που έχει εμπνεύσει πολλούς λογοτέχνες. Το διήγημα «Η τελευταία αρκούδα του Πίνδου» από
το «Διπλό Βιβλίο» του Δ. Χατζή έχει φόντο το Ηλιοχώρι Ζαγορίου. Ο πεζογράφος Δ. Χατζής (Ιωάννινα 1913 - Αθήνα
1981) έζησε πολλά χρόνια της ζωής του εξόριστος από
πολιτικά καθεστώτα, δικτατορία του Μεταξά, Χούντα, σε
Φολέγανδρο, Ικαρία, Ουγγαρία, Παρίσι, Βουδαπέστη...
Στην εξορία του σπούδασε Ελληνική Φιλολογία. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1975. Τα χρόνια 1975 - 1980 είναι χρόνια άνθησης του πολιτιστικού κινήματος. Ο Χατζής δίνεται ολόψυχα σε κάθε αδέσμευτη πολιτιστική κίνηση - δίνει
σε όλη την Ελλάδα διαλέξεις, μαθήματα, παίρνει μέρος
σε συζητήσεις... Η πεζογραφία του είναι στρατευμένη, η
γραφή του ρεαλιστική. Κέντρο της πάντα ο άνθρωπος, «Η
δυστυχία των ανθρώπων στα τέσσερα πέρατα του κόσμου και τότε και πρώτα και πάντα. Και η ελπίδα. Και
πως λουλουδιάζει και γίνεται θέληση των ανθρώπων να
τραβήξει η ζωή παραπέρα...» (από «Το τέλος της μικρής
μας πόλης»). Στηλιτεύει αμείλικτα πρόσωπα και καταστάσεις. Οι ήρωες του είναι μορφές που έπλασε με αγάπη,
συμπορεύεται και αγωνιά μαζί τους και μεταφέρει στους
αναγνώστες του το ίδιο συναίσθημα της συμπάθειας και
της συμπαράστασης. Και σε όλα τα έργα του είναι διάχυτη μια μελαγχολία, όπως η μελαγχολία που πλανάται
πάνω από την πατρίδα του, τα Γιάννενα, εξαιτίας της λίμνης, της ομίχλης που πέφτει βαριά πάνω από την πόλη
και των φαντασμάτων της Φροσύνης και των άλλων 17
αδικοπνιγμένων γυναικών... Κι αν κάποιοι σκεφτούν ότι τα
βιβλία του Χατζή έχουν παλιώσει, αιφνιδιάζονται από το
μαστίγωμα της γραφής του. Όχι μόνο γιατί η αγωνία της
παλαιάς κοινωνίας που υποχωρεί μπροστά στον «νέο κόσμο» που έρχεται είναι πάντα εξίσου διαβρωτική, αλλά και
χάρη στη δύναμη της τεχνικής του. Σημαντικότερα έργα
του : «Το τέλος της μικρής μας πόλης», «Η φωτιά», «Οι

Ανυπεράσπιστοι», «Διπλό Βιβλίο».
Στο διήγημα «Η τελευταία αρκούδα του Πίνδου» ο
Σκουρογιάννης από το Ηλιοχώρι μεταναστεύει στη Γερμανία. Για είκοσι ολόκληρα χρόνια δουλεύει σκληρά σε
εργοστάσιο και αυτό που κάνει υποφερτή τη ζωή του στην
ξενιτιά είναι το όνειρο της επιστροφής. Στην ξένη πολιτεία
δεν τον καταλαβαίνει κανείς, μόλις αρχίζει να λέει «Ιμείς
εκεί στο Ντουμπρίνουβον....» όλοι τον αποπαίρνουν... Το
φυλάει, λοιπόν, για τον εαυτό του, θησαυρό και καημό
του.... Κάποτε όμως γυρίζει. Από τις πρώτες μέρες όμως
αρχίζει να νιώθει πως κάπως είναι και κάπως δεν είναι μαζί
με τους άλλους. Κάτι του λείπει για να είναι μαζί τους, για
να είναι από αυτούς. Γιατί οι άνθρωποι και εκεί δεν τον
καταλαβαίνουν και νιώθει και εκεί ξένος - τετράδιπλα ορφανεμένος. Γιατί δεν τον αποδέχονται όπως είναι και θέλουν να τον αλλάξουν και να τον κάνουν να σκέφτεται και

να συμπεριφέρεται σαν κι αυτούς; Γιατί το τίμημα της ιδιαιτερότητας να είναι πάντα η προσωπική μοναξιά; Πολλοί
συγγενείς του ζητάνε χρήματα για επιχειρήσεις, μα αυτός
αρνείται πεισματικά. Δεν τον ενδιαφέρει. Θέλει την ηρεμία
του, θέλει να δεθεί ξανά με τον τόπο και να βρει τις ισορροπίες του. Σε μια βόλτα του στο δάσος βρίσκει μια μικρή
αρκουδίτσα, την ταΐζει και σιγά σιγά γίνονται φίλοι. Νιώθει
ότι αυτή τον καταλαβαίνει περισσότερο από τους συνανθρώπους του... Η τελευταία αρκούδα της Πίνδου, που κινδυνεύει να την σκοτώσουν οι κυνηγοί και ο τελευταίος άνθρωπος σε ένα χωριό που συνέχεια ερημώνεται....
Αξίζει όμως να διαβάσετε ένα απόσπασμα από το διήγημα με την ιδιαίτερη γραφή του Χατζή: «Πήρε, λοιπόν, τη
μικρή του σύνταξη για τα είκοσι χρόνια του, είχε βέβαια
και κάτι λεφτά μαζεμένα με την τόση τη στέρηση και ξεκίνησε αμέσως για την Ελλάδα - πίσω για το Ντομπρίνοβο Ηλιοχώριον, επαρχία Δωδώνης. Μέσα για μέσα στην καρδιά του Πίνδου. [....]. Και γύρισε ο Σκουρογιάννης εκεί.
Έτσι που το ‘χε τάξει στον εαυτό του. Αυτό το Ντομπρίνοβο ήταν το στήριγμα της καρδιάς του στα χρόνια της ξενιτιάς, ήταν το τέρμα του μακρινού ταξιδιού του - κι η ανταμοιβή του μαζί. Τα μεγάλα βουνά της πατρίδας, έρχονταν
και ξανάρχονταν στην ερημιά του ξένου τόπου, σκεπάζοντας με την αχλή τη γαλάζια τους την καταχνιά της βορινής πολιτείας. [....]. Οι άλλοι θα φεύγαν ως το φθινόπωρο,
αυτός δεν έφευγε, ερχόταν. Κατέβηκε για λίγες μέρες στα
Γιάννινα, κανόνισε την επιταγή για τη σύνταξη του να του
τη στέλνουνε στο χωριό, έβαλε τα λεφτά του στην τράπεζα, τέλειωσε μ’ αυτά, γύρισε πίσω. Καιρός ήτανε να περπατήσει και λίγο τον τόπο του. [...]. Γύρισε αργά στο χωριό με το ηλιοβασίλεμα - γραμμή για το σπίτι - κανέναν δεν
ήθελε. Ήτανε μια μέρα καλή, κάτω στη ρεματιά, στη χαλικαριά, στα πριόνια, ψηλά στο βουνό. Το όνειρο του γυρισμού του δεν τον είχε γελάσει...»
ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ

ΑΡΚΟΥΔΑ: ΕΝΑ ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟ ΖΩΟ...

Σ

το άκουσμα της όλοι αισθανόμαστε φόβο. Τη φανταζόμαστε πελώρια και άγρια, να έρχεται με
απειλητικές διαθέσεις εναντίον μας. Μήπως όμως η αρκούδα είναι τελικά ένα παρεξηγημένο ζώο;
Η ιστορία της αρκούδας είναι πανάρχαια και με τον
πολιτισμό της Ελλάδας τη συνδέουν πολλοί μύθοι και παραδόσεις.
Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία η Καλλιστώ ήταν κόρη του βασιλιά της Αρκαδίας Λυκάονα, ιέρεια του κυνηγιού και προστατευόμενη της θεάς Άρτεμης. Την ερωτεύτηκε όμως ο Δίας και από την ένωση
τους γεννήθηκε ο Αρκάδας. Τότε η Ήρα, η απατημένη
σύζυγος του Δία, για να την εκδικηθεί, την μεταμόρφωσε σε αρκούδα.
Τα χρόνια πέρασαν... Κάποια μέρα που ο νεαρός Αρκάδας κυνηγούσε στα δάση, ξεπρόβαλε από τα φυλλώματα η μεταμορφωμένη σε αρκούδα μάνα του, που έτρεξε με λαχτάρα να τον αγκαλιάσει. Τρομοκρατημένος ο
Αρκάδας, βλέποντας την αρκούδα να έρχεται καταπάνω
του, ετοιμάστηκε να τη σκοτώσει με το δόρυ του. Τότε ο
Δίας, που δεν άντεξε τον πόνο της μητροκτονίας, μεταμόρφωσε μητέρα και γιο σε αστερισμούς πάνω στον ουρανό, για να είναι αιώνια μαζί. Η Καλλιστώ έγινε ο αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου, η κορωνίδα του βόρειου ημισφαιρίου του ουρανού και ο Αρκάς ο αστερισμός της Μικρής Άρκτου.
Όταν όμως η Ήρα κοίταξε στον ουρανό, κατάλαβε
ότι οι δύο νέοι αστερισμοί ήταν έργο του άνδρα της, και
παρήγγειλε αμέσως στον Ωκεανό να μην επιτρέψει ποτέ
στους δύο αστερισμούς να αναπαυθούν στα υγρά βασίλειά του.
Από τότε είναι αειφανείς, δηλαδή ορατοί όλο το χρόνο, και είναι καταδικασμένοι να μην ανατέλλουν και να
μην δύουν ποτέ, για να μη δροσίζονται ποτέ στη θάλασσα.
Η αρκούδα πρωταγωνιστεί και σε πολλούς μύθους
του Αισώπου. Χαρακτηριστικός είναι: «Οι ξυλοκόποι και
η αρκούδα» - «Δύο φίλοι οδοιπορούσαν συντροφιά Ξαφνικά παρουσιάστηκε μπροστά τους μια αρκούδα. Ο ένας
πρόλαβε ν’ ανέβει σ’ ένα δέντρο και να κρυφτεί. Ο άλλος, πριν του ορμήξει η αρκούδα, ξάπλωσε κάτω και έκανε τον πεθαμένο, γιατί είχε ακούσει να λένε πως η αρκούδα δεν αγγίζει πτώματα. Αυτή τον πλησίασε και τον μύριζε παντού. Εκείνος όμως κρατούσε την ανάσα του. Όταν
έφυγε η αρκούδα, αυτός που ήταν ανεβασμένος στο δέντρο κατέβηκε και ρώτησε τον άλλο τι του ψιθύρισε η αρ-

κούδα στο αυτί. Κι εκείνος του απάντησε: «να μην οδοιπορώ με ανθρώπους που δεν παραστέκονται στους φίλους τους όταν κινδυνεύουν». Ο μύθος σημαίνει πως οι
αληθινοί φίλοι στις δυσκολίες φαίνονται...
Η αρκούδα είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό
της Ευρώπης. Διαθέτει μεγάλη μυϊκή δύναμη, ιδιαίτερα
στο λαιμό και στα άκρα. Έχει τριγωνικό κεφάλι, κυκλικά
μικρά αυτιά και μικρά μάτια. Η ουρά της είναι πολύ κοντή
και κρύβεται από τη γούνα της και τα πόδια της καταλήγουν σε πέντε δάχτυλα εφοδιασμένα με καμπυλωτά νύχια. Έχει άριστη ακοή και όσφρηση, όχι όμως καλή όραση (βλέπει αρκετά καλά σε απόσταση 80 μέτρων, αλλά
δεν είναι ικανή να διακρίνει άνθρωπο στα 300 μέτρα).
Βαδίζει πατώντας σε όλο το πέλμα των ποδιών της
και μπορεί να τρέξει με ταχύτητα 40 - 50 χιλιόμετρα την
ώρα. Το βάρος της δεν είναι ποτέ σταθερό. Το φθινόπωρο γίνεται μέγιστο γιατί αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες
λίπους, για να καλύψει τις ανάγκες της κατά την περίοδο
του χειμέριου ύπνου, ενώ την άνοιξη έχει το ελάχιστο βάρος, αφού όλο το λίπος έχει ήδη καταναλωθεί κατά τη διάρκεια του χειμέριου ύπνου.
Ο χειμέριος ύπνος είναι ο μόνος τρόπος επιβίωσης
της αρκούδας κατά τη διάρκεια του χειμώνα και διαφέρει ουσιαστικά από τη χειμερία νάρκη που χαρακτηρίζει
άλλα είδη θηλαστικών.
Κατά το χειμέριο ύπνο η θερμοκρασία του σώματος
της αρκούδας μειώνεται κατά ένα βαθμό περίπου σε σχέση με την κανονική (38°C), οι καρδιακοί παλμοί και ο αναπνευστικός ρυθμός δεν ελαττώνονται δραματικά και το
επίπεδο εγρήγορσης είναι υψηλότερο από ότι στη χειμέρια νάρκη, γι’ αυτό η αρκούδα μπορεί να ξυπνήσει πολύ
εύκολα, όταν ενοχληθεί στη φωλιά της. Δεν αποβάλλει
ούρα ή κόπρανα, γιατί τα ανακυκλώνει ο οργανισμός της.
Η αρκούδα ζει περίπου 20 με 25 χρόνια και δεν είναι εκ φύσεως επιθετικό ζώο. Μπορεί βέβαια όπως κάθε
αμυνόμενο ζώο να εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά
για εκφοβισμό. Όταν σηκώνεται στα πισινά της πόδια
δεν έχει συνήθως επιθετικές διαθέσεις, η κίνηση αυτή είναι ανιχνευτική και έχει απλά σκοπό να αυξήσει το οπτικό της πεδίο. Αμυντικό ρόλο έχει το δυνατό της μούγκρισμα». Χαρακτηριστικά της στοιχεία είναι η μεγάλη ταχύτητά της, η ευκινησία της, η ικανότητα της να ψαρεύει, η
ικανότητα της στην αναρρίχηση και η χρήση του μπροστινού ποδιού ως «χέρι».
Είναι ζώο μοναχικό και κινείται κυρίως το ξημέρωμα,
το σούρουπο και το βράδυ. Οι ώρες αυτές της παρέ-

χουν μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί δεν συμπίπτουν με τις
ώρες της ανθρώπινης δραστηριότητας και στο λιγοστό
φως περνάει απαρατήρητη.
Έχει ανάγκη από μεγάλες ποσότητες τροφής, είναι
ζώο παμφάγο, προτιμά όμως τις τροφές φυτικής προέλευσης, όπως καρπούς του δάσους: Βατόμουρα, άγρια
κορόμηλα, κεράσια, μήλα, αχλάδια, αγριοφράουλες, βελανίδια, καρπούς οξιάς, αλλά και βολβούς, ρίζες και χόρτα. Συμπληρώνει το διαιτολόγιο της με μέλι, έντομα, μυρμήγκια, βατράχια, σαλιγκάρια, ψάρια και χελώνες.
Το θηλυκό και το αρσενικό συναντιούνται μόνο την
εποχή του ζευγαρώματος (από τέλη Μαΐου ως τέλη Ιουλίου). Το αρσενικό διανύει μεγάλες αποστάσεις σε αναζήτηση θηλυκού συντρόφου. Το θηλυκό γεννάει κάθε 2-3
χρόνια, στα μέσα του χειμώνα (Ιανουάριο - Φεβρουάριο)
στη φωλιά του και ενώ βρίσκεται σε κατάσταση χειμέριου ύπνου, ένα - δύο και σπάνια τρία μικρά.
Τα νεογνά γεννιούνται τυφλά και γυμνά και ζυγίζουν
μόλις 250 - 400 γραμμάρια. Αν εγκαταλειφθούν τότε από
τη μητέρα τους πεθαίνουν σε διάστημα μόλις 15-20 λεπτών. Οι πιθανότητες θανάτου γενικότερα των νεογνών
από φυσικά αίτια κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους
φτάνει το 50%. Η ανάπτυξη των νεογνών είναι ταχύτατη
εξαιτίας της υψηλής θρεπτικής αξίας του μητρικού γάλακτος. Τα μικρά αρκουδάκια είναι ικανά την άνοιξη, 4 - 5
μήνες μετά τη γέννηση τους, να ακολουθήσουν την μητέρα τους στο δάσος.
Είναι παράξενο, αλλά τελικά ο μοναδικός εχθρός της
αρκούδας είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, αφού είναι ζώο που
δεν έχει φυσικούς εχθρούς. Η αρκούδα κινδυνεύει από
τον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να τη σκοτώσει, επειδή
έχει προκαλέσει ζημιές σε παραγωγικές μονάδες (κτηνοτροφικά ζώα, μελίσσια, καλλιέργειες), τυχαία κατά το κυνήγι του ή σκόπιμα για να την πάρει σαν τρόπαιο, την ίδια
και τα μικρά της.
Επιπλέον η αρκούδα απειλείται από την υποβάθμιση
ή την απώλεια των βιοτόπων της, εξαιτίας της αλόγιστης
διάνοιξης δασικών δρόμων, της απρογραμμάτιστης υλοτομίας και των πυρκαγιών.
Τέλος απειλείται από την ελλιπή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, που τη θεωρεί απειλή στην περιουσία του και γενικότερα στην ασφάλεια του.
Νομίζω όμως πως πρέπει όλοι μας να αγαπήσουμε
την αρκούδα, γιατί είναι ζώο παρεξηγημένο, και να την
προστατεύσουμε όσο μπορούμε...
ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Βρυσοχώρι 15-3-2014
Αριθ. Πρωτ. 11
Προς
Τον αξιότιμο Περιφερειάρχη Ηπείρου
Κ. Αλέξανδρο Καχριμάνην
Ιωάννινα
Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη. Δια του παρόντος γράμματος θέλουμε να εκφράσουμε προς
υμάς τις πλέον θερμές μας ευχαριστίες για την
αγάπη και το ενδιαφέρον σας προς την Ενορία
μας και ειδικότερα στον υπό αναστήλωση Ιερό
Ναό του Αγίου Χαραλάμπους που χωρίς την δική
σας καθοριστική συμβολή δεν θα καταφέρναμε να
περατώσουμε τις οικοδομικές εργασίες.
Η τελευταία μάλιστα χρηματική επιχορήγηση
ύψους 70.000 ευρώ θα βοηθήσει ώστε να τελειώσουν όλες οι εργασίες αναστύλωσης, ούτως ώστε
το λαμπρό αυτό θρησκευτικό μνημείο έργο της
θρησκευτικής ευλάβειας των προγόνων μας να το
απολαμβάνουν όλες οι επερχόμενες γενεές.
Ευχόμεθα από καρδίας ο Άγιος Χαράλαμπος
να προστατεύει εσάς, την οικογένεια σας και τους
συνεργάτες σας.
Για το Εκκλ. Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
π. ΙΩΑΝ. ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
ΓΕΩΡ. ΒΑΚΑΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Βρυσοχώρι 2-1-2014
Αριθ. πρωτ. 1
Προς τον κ. Δήμαρχο και Δημ. Συμβούλους
του Δήμου Ζαγορίου
Ασπράγγελοι Ιωαννίνων
Θέμα: Οικονομική ενίσχυση
Κοινοπ. Κοινοτ. Εκπροσώπου
Κ.Δ. Βρυσοχωρίου
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε και κ.κ. Δημοτικοί
Σύμβουλοι
Στο χωριό μας το Βρυσοχώρι εδώ και 17 χρόνια προσπαθούμε να αναστυλώσουμε την Ενοριακή μας Εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους η
οποία είναι μία από τις σημαντικές εκκλησίες του
Ζαγορίου και είναι ανακηρυγμένο διατηρητέο
μνημείο.
Έχουμε τελειώσει όλες τις στερεωτικές εργασίες και τώρα πρέπει να συντηρηθεί και επανατοποθετηθεί το τέμπλο του Ναού το οποίο είναι από
τα μεγαλύτερα και ωραιότερα στον χώρο του Ζαγορίου.
Επειδή τα οικονομικά μας είναι πολύ ελάχιστα
και απαιτούνται περί τις 70.000 χιλιάδες ευρώ γι’
αυτήν την εργασία, παρακαλούμε να μας συνδράμει και ο Δήμος μας σ’ αυτήν μας την προσπάθεια.
Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Ο Γραμματέας
Γ. ΒΑΚΑΡΟΣ

ΤΟ ΖΑΓΌΡΙ ΣΤΑ ΧΡΌΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΊΑΣ

Απόσπασμα από το βιβλίο του Ευρυπίδη Μακρή

Το Ζαγόρι αναδείχτηκε, άκμασε και μεγαλούργησε στα
χρόνια της Τουρκοκρατίας. Στα
1431 ο Σουλτάνος Μουράτ Β’
έστειλε από τη Θεσσαλονίκη
στην Ήπειρο τον Ρούμελη Βαλεσή Σινάν πασά να υποτάξει τα
Γιάννινα.
Όταν ο Σινάν πασάς έφτασε
στην περιοχή Μαλακασίου, οι
Ζαγορίσιοι του Ανατολικού Ζαγορίου με τους Μαλακάσιους
πρόβαλαν αντίσταση. Νικήθηκαν όμως σε μάχη που έγινε κοντά στη Βοτσά. Οι Τούρκοι πέρασαν το Δρίσκο και στρατοπέδευσαν έξω από τα Γιάννινα στη
θέση « Προσκύνηση», όπου σήμερα βρίσκεται το νοσοκομείο
Χατζηκώστα.
Τότε, αντιπροσωπεία από 14
χωριά του Κεντρικού Ζαγορίου πήγαν και δήλωσαν υποταγή, ζητώντας αυτονομία, αυτοδιοίκηση και ατέλεια. «Και ταύτα προς απολάκτισιν των τιμαριούχων, ους σφόδρα απεχθάνοντο διά την περιφρονητικήν αυτών διαγωγήν...», όπως γράφει ο
Λαμπρίδης.
Ο Σινάν πασάς θεώρησε ευνοϊκή γι’ αυτόν την αυθόρμητη
υποταγή των Ζαγορίσιων, για να
μπορέσει έτσι καλύτερα να πάρει και τα Γιάννινα. Αποδέχτηκε τις προτάσεις της αντιπροσωπείας και υπέγραψαν συνθηκολόγηση με την οποία τους παραχώρησε αυτονομία και αυτοδιοίκηση και, αντί φόρων, συμφώνησαν να στέλνουν κάθε
χρόνο στην Κωνσταντινούπολη
έναν ορισμένο αριθμό αντρών
το κάθε χωριό, ανάλογα με τον
πληθυσμό του, που θα υπηρετούσαν ως ιπποκόμοι στο σουλτανικό στρατό για διάστημα περίπου δύο μηνών.
Η συνθήκη αυτή ονομάστηκε Βοϊνίκο (από τη λεξη «Βοϊνάκ
»που σημαίνει ιπποκόμος) οι δε
στρατεύσιμοι Βοϊνίκηδες.
Τα χωριά του Βοϊνίκου όπως
τα κατέγραψε ο Αραβαντινός
στα Χρονικά της Ηπείρου ήταν:
Μαυράγγελος
άτομα
27
άσπρα 1200
Μικρή Τσοντίλα άτομα 38

άσπρα 1800
Μπάγια άτομα 48 άσπρα
2850
Ζλάροβο (κοντά στη Μπούλτση) άτομα 18
άσπρα
1000
Μεγάλη Τσέρνιστα (κοντά
στη Μπάγια) άτομα 23 άσπρα
1300
Μανασσής άτομα 29 άσπρα
2100
Βείτζα άτομα 13 άσπρα 700
Τσερβάρι άτομα 7 άσπρα 180
Κουκούλι άτομα 7 άσπρα 400
Σοποτσέλι άτομα 23
άσπρα 1000
Βισσικόν (κοντά στην Καλωτά) άτομα 12 άσπρα 400
Φραγκάδες άτομα 13 άσπρα
500
Βάρβεση (πάνω απ’ τη Μπράγια) άτομα 56 άσπρα 2900
Βουρλάδες(Δίσπερη) άτομα
12 άσπρα 400
Σύνολο άτομα 326 άσπρα
16730
Τα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου, που είχαν αντισταθεί στο
πλευρό των Μαλακασίων εναντίον του Καρα Σινάν το 1431 — νικήθηκαν όπως είπαμε στη μάχη
κοντά στη Βοτσά — προσχώρησαν στη συνθήκη του Βοϊνίκου
αργότερα στα 1480 (2η συνθήκη Βαλιδέ Σουλτάνας).
Πολύ αργότερα (1681) προσχώρησαν και τα χωριά του Δυτικού Ζαγορίου, όταν πια το Ζαγόρι έπαψε να στέλνει στρατεύσιμους στην Κωνσταντινούπολη.
Τότε δημιουργήθηκε και η «Επιστασία Ζαγορίου» (ομοσπονδία).

Η «Επιστασία Ζαγορίου»,
τα προνόμια
Ο θεσμός των βοϊνίκηδων
κράτησε ως το 1670. Τότε οι Ζαγορίσιοι της Κωνσταντινούπολης κατόρθωσαν να καταργήσουν την επιστράτευση και αντ’
αυτής να πληρώνουν κεφαλικό
φόρο. Δημιούργησαν την ονομαζόμενη «Επιστασία Ζαγορίου» (Ναχαγέ Ζαγόρ) με τα περίφημα προνόμια (σουρούτια) που
διατηρήθηκαν δυο αιώνες, μέχρι
το1868. Αυτή ήταν και η χρυσή

ΧΑΪΔΩ ΤΣΙΑΜΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1927 – 2014
Σε Νοσοκομείο της Θεσσαλικής, όπου νοσηλεύονταν
ήσυχα, ήρεμα και αθόρυβα, έφυγε από τη ζωή στις 6 Ιανουαρίου 2014 η ΧΑΪΔΩ ΤΣΙΑΜΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
Η Χάϊδω γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι το 1927 και ήταν
κόρη του Βασίλη Τσιάμη και της Δέσποινας Δημητράκη –
Τσιάμη. Μετά το θάνατο της μητέρας της, όταν η Χάϊδω
μόλις είχε τελειώσει το Δημοτικό Σχολείο, αναγκάστηκε
να ξενιτευτεί. Προορισμός η Λάρισα. Εκεί ρίχτηκε στη βιοπάλη και κατόρθωσε με τις αρετές και την αξιοσύνη που
διέθετε να οργανώσει τέλεια την προσωπική και την οικογενειακή της ζωή.

Παντρεύτηκε τον Ζήση Οικονόμου από τη Λάρισα
και απέκτησαν δύο παιδιά το ΔΗΜΗΤΡΗ, εγκατεστημένο σήμερα στη Θεσσαλονίκη και τον ΚΩΣΤΑ που ζει με
την οικογένειά του στη Λάρισα. Φρόντισαν πολύ τα παιδιά τους, τα σπούδασαν και το αποκατέστησαν όσο καλύτερα μπορούσαν.
Η Χάϊδω γελαστή, ευχάριστη και φιλική διακρινόταν
για το ήθος, τη σοβαρότητα και την εργατικότητα. Έζησε
όλη της τη ζωή στη Λάρισα χωρίς ποτέ να ξεχάσει το χωριό της και τις ρίζες της.
Είχε πάντοτε την επιθυμία να το επισκεφτεί, να πιεί

εποχή του Ζαγορίου. Τι παρέχονταν με τα προνόμια; Είχαν αυτοδιοίκηση και αυτονομία.
Ήταν ελεύθεροι να ασκούν
τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, να έχουν τις εκκλησίες τους
και να χτυπούν τις καμπάνες. Εκκλησιαστικά το Ζαγόρι υπαγόταν στον Επίσκοπο Ιωαννίνων,
εκτός από 9 χωριά του Δυτικού
Ζαγορίου που υπάγονταν στον
Επίσκοπο Βελλάς. Κανένα δικαίωμα εξουσίας ή επέμβασης δεν
είχε ο Επίσκοπος χωρίς τη συγκατάθεση του γενικού προεστού.
Απαγορεύονταν να εισέρχονται Τούρκοι στην περιοχή Ζαγορίου. Υπήρχαν δηλαδή καθορισμένα σύνορα.
Η διοίκηση του Ζαγορίου και
η εφαρμογή των προνομίων είχαν ανατεθεί στο γενικό προεστό, τον Ζαγόρ Κοτζαμπάση
ή βεκίλη του Ζαγορίου. Ο βεκίλης εκλεγόταν για ένα εξάμηνο
και με τον καιρό και για ένα χρόνο, από τους εκλεγμένους «δια
βοής» αντιπροσώπους (βεκίληδες) του κάθε χωριού.
Ο βεκίλης τα πρώτα χρόνια
έμενε στο χωριό του. Αργότερα,
απ’ το 1750 και ύστερα, διέμενε
υποχρεωτικά στα Γιάννινα, στην
«επιστασία», σε νοικιασμένο απ’
το «Κοινό των Ζαγορισίων» σπίτι
ή σε δικό του. Ο Λαμπρίδης λέει
πως για 70 χρόνια γενικοί προεστοί του Ζαγορίου ήταν Βραδετινοί από την οικογένεια Κοντοδήμου. Επίσης για πολλά χρόνια η «Επιστασία Ζαγορίου» είχε
έδρα το Καπέσοβο υπό την προστασία της Βαλιδέ Σουλτάνας,
γράφει ο Κ. Βαρζώκας «Αλέξης
Νούτσος» σελ. 21.
Ο βεκίλης (Ζαγόρ Κοτζαμπάσης) ήταν υποχρεωμένος να μαζεύει και να πληρώνει τους φόρους στο τουρκικό δημόσιο,
αλλά και να φροντίζει για την
εφαρμογή των προνομίων. Εκδίκαζε τις διαφορές των Ζαγορισίων εκτός των ποινικών που υπάγονταν στα τουρκικά δικαστήρια. Τα προνόμια του Ζαγοριού
τα σεβάστηκαν όλοι οι Σουλτάνοι.

νερό στο μαντάνι, να χαρεί το ηλιοβασίλεμα στα τρόχαλα από το μπαλκόνι του σπιτιού της οικογένειας Τσιάμη
και να συναντήσει τους συμμαθητές της, τις φίλες της και
τους συγγενείς της.
Δεν μπόρεσε ποτέ να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες
της και να ταξιδέψει στην Ιθάκη της.
Η κηδεία της έγινε στο Πλατύ Ημαθίας και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του ίδιου χωριού.
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας
εκφράζουν στα παιδιά της, στις αδερφές της και στους
λοιπούς συγγενείς θερμά συλλυπητήρια και ας μείνει αιωνία η μνήμη της!
Ευτυχία Οικονόμου – Γεωργοπούλου

σελ.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
έκοψε στα γραφεία του στα Γιάννενα την
πρωτοχρονιάτικη πίτα του παιδικού χορευτικού Ομίλου.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε εν συντομία στις δραστηριότητες
του Συλλόγου, και παρότρυνε τους συνο-

Παρακαλούνται οι γονείς της παροικίας των Ιωαννίνων να προσπαθήσουν να
φέρνουν τα παιδιά τους στο χορευτικό
του Συλλόγου του χωριού μας.
Δε νομίζουμε πως υπάρχει δικαιολογία «δεν θέλουν δεν τους αρέσει».
Ένα μικρό παιδί πάντα καθοδηγείται
από τους γονείς του και μπορούν να αφιερώσουν μία ώρα την εβδομάδα όταν τα

δούς και τους μικρούς χορευτές να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο την παρουσία
τους στο χορευτικό τμήμα, διατηρώντας
την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά του χωριού και της πατρίδος μας.
Ακολούθησε η κοπή της πίτας και οι
μικροί χορευτές με αγωνία προσπαθούσαν να βρουν το τυχερό νόμισμα. Τυχερός της χρονιάς ήταν ο μικρός ΖΗΣΗΣ
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ του Γεράσιμου και της Δέσποινας (εγγονός του Ζήση και της Βαρβάρας Μπλήντα).

παιδιά συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις, γνωρίζοντας μεταξύ τους, δημιουργούν άρρικτους δεσμούς με το χωριό και
την ιστορία του και υπάρχει και μια συνέχεια στο μέλλον, και αποφεύγονται δυσμενή σχόλια που κυκλοφορούν (μόνον
για το Κληροδότημα γράφοντας.....
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ
ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

EXEI Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ
Ένας χειμώνας τόσο ήπιος χωρίς
παγωνιές και χιόνια και μια τόσο γρήγορη άνοιξη κανένας δεν θυμάται στο
Βρυσοχώρι. Σε έναν ορεινό όγκο ανάμεσα στην Τύμφη και το Σμόλικα το χωριό
σε υψόμετρο 950 μέτρα το πρώτο χιόνι σαν άχνη αρχές Δεκεμβρίου, δέκα με
δεκαπέντε εκατοστά το Γενάρη σε μια
εβδομάδα το έλιωσε, και αμέσως άνοδο
της θερμοκρασίας και πρώϊμη άνοιξη.
Τα δένδρα και τα αγριολούλουδα ανθισμένα τα πρώτα χορταράκια να πρασινίζουν και όλοι αναρωτιούνται που το

πάει εφέτος. Όμως η λαϊκή παροιμία
επαληθεύτηκε. Μάρτης γδάρτης. Μια
απότομη πτώση της θερμοκρασίας λίγη
βροχή και ξημερώνοντας 25η Μαρτίου
δύο εκατοστά χιόνι και όλη η γύρω περιοχή κάτασπρη. Ένα τοπίο πανέμορφο
όμως μέχρι το μεσημέρι το χιόνι εξαφανίστηκε. Όμως αυτά τα δένδρα τα λουλούδια; Ίσως να μην παγώσουν και καταστραγούν.
ΚΑΛΗ - ΚΑΛΗ ΑΝΟΙΞΗ
27 Μαρτίου 2014
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Απόκριες στο χωριό
Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
Ύστερα, ποιος θυμάται από πόσα χρόνια άναψε η τσούκα (η φωτιά της απόκριας) στο Μεσοχώρι του χωριού.
Τίποτα δεν θύμιζε τα αξέχαστα εκείνα
χρόνια τα παλιά. Τότε που όπως διηγούνται οι παλιοί άνοιγαν τα βαρέλια, τα βακούφικα, με το κρασί της εκκλησιάς. Τότε
που πρώτος, για μοναδική φορά το χρόνο άνοιγε το χορό ο παπάς ή οι παπάδες
του χωριού.
Αυτή τη φορά δεν φάνηκε ο μπάρμπαΓιάννης ο Πουποβίνης καβάλα στο γάϊδαρο, της Έπως του Οικονόμου, ντυμένος
Χότζιας και μπροστά του ο Γιώργος Κωνσταντινίδης ντυμένος διάβολος να δέχεται τους αφορισμούς του Χότζια. Έρημο
και μαύρο το καφενείο του μπάρμπα Νίκου του Πασχάλη, δεν δέχτηκε να παραχωρήσει χώρο για εξαγνισμό του Σατανά.
Η κουφάλα της αιωνόβιας καρυδιάς δεν
ήταν εκεί για να δεχθεί τις σπίθες της φωτιάς, για να τρέξει ο Τένης του Παπαλέτσιου με νερό από τον διπλανό λάκκο να
την σβήσει.

Οι ένδεκα απομείναντες ψυχές του χωριού προσπάθησαν να αναβιώσουν από τη
στάχτη το έθιμο.
Άναψαν φωτιά, με ξύλα από τον Κοντογιάννη και χόρεψαν λίγο για το καλό και
στη συνέχεια κάθισαν σ’ ένα τραπέζι στο
καφενείο πίνοντας το γλυκό κρασί τον Κώστα και οι παλιότερα με μεγαλύτερο τον
Ζήση αναπολούσαν τα περασμένα μεγαλεία.
Όλα τελείωσαν με την προσφορά ψημένης πατάτας στη φωτιά της Τσιούκας
από την Αλίκη, Μάντη Στέριο και Θανάση.
Ας ευχηθούμε πως ήταν μια αρχή της
αναβίωσης του εθίμου και του χρόνου η
Βρυσοχωρίτικη παροικία των Ιωαννίνων
θα ανάψει μια φωτιά σαν τα παλιά...
Οι ένδεκα ήταν: Ζήσης Μπλήντας,
Βαρβάρα Μπλήντα, Στέριος Μπλήντας,
Σταματία Σιαμπίρη - Δημητράκη, Κώστας
Σιαμπίρης, Μάντης Σιαμπίρης, Αλίκη Σιαμπίρη-Πασχάλη, Τάσης και Αντωνία Δημητράκη, Θανάσης Δημητράκης και Νίκος
Καραγιαννόπουλος.

CMYK
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ Δ.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ
Από το υπ’ αριθ’ 63 φύλλο της εφημερίδας μας, 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 Κοινό-

τητας είχαν καταστραφεί λόγω εμπρησμού στη διάρκεια της κατοχής.
Τα Σχολικά έτη 1970-1971 και 1971-1972 το Δημοτικό Σχολείο δεν λειτούργησε λόγω του μικρού αριθμού των μαθητών (έγινε συγχώνευση των Σχολείων)
και οι μικροί μαθητές ταλαιπωρήθηκαν πηγαίνοντας
στα Δημοτικά Σχολεία της Λάϊστας - Παλαιοσελίου Μονοδενδρίου κλπ.
Με νέο νόμο άρχισε η επαναλειτουργία του Σχολείου στη σχολική περίοδο 1972-1973. Στη σχολική περίοδο 1973-1974 Δ/ντής του 1/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Βρυσοχωρίου ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. Στέργιος Ζήση Μπλήντας
2. Απόστολος Γεωργ. Βασδέκης
3. Κωνσταντίνα Νικ. Μπίρη
4. Μαρία Νικ. Κασσαβέτη
5. Σταματία Νικ. Μπίρη

Α’ τάξη
Γ’ τάξη
Γ’ τάξη
Δ’ τάξη
Στ’ τάξη

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΟΦΙΕΣ
- Αν υπάρχει μία ομορφιά στη ζωή, είναι τα νιάτα.
- Αν υπάρχει μία ομορφιά στα νιάτα, είναι η δύναμη.
- Και αν δίπλα στη δύναμη συμπορευτούν ισότιμα
και η γνώση, ο κόσμος θάταν καλύτερος εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Συμπέρασμα
Νάχουν τα γηρατειά τη δύναμη,
και τα νιάτα τη γνώση.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΕΥΘΥΜΑ & EΥXAΡΙΣΤΑ
		

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

Ο ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ
Το βραδάκι μετά από μια θεατρική παράσταση, δύο
κύριοι περπατούσαν στο δρόμο, όταν παρατήρησαν μια
καλοντυμένη ελκυστική νέα να περπατά μπροστά τους.
Ο ένας από τους δύο γύρισε στον άλλο και είπε: «Θα έδινα και 500 δολάρια για να περάσω το βράδυ μου με αυτή
τη γυναίκα».
Προς μεγάλη τους έκπληξη, η γυναίκα γύρισε και
είπε: «Εντάξει, εγώ είμαι σύμφωνη!» Είχε γοητευτική εμφάνιση και μια φωνή ευχάριστη, έτσι μετά από μια βιαστική καληνύχτα στο φύλο του ο άντρας ακολούθησε τη
γυναίκα στο διαμέρισμά της, όπου δεν έχασαν καθόλου
χρόνο και πήγαν κατευθείαν στο κρεβάτι.
Την επόμενη μέρα ο άντρας έβγαλε διακόσια πενήντα δολάρια και ετοιμάστηκε να φύγει.
«Εάν δεν μου δώσεις και τα άλλα διακόσια πενήντα
που μου χρωστάς, θα σου κάνω μήνυση!» απείλησε η γυναίκα. Ο άντρας γέλασε: «Θα ήθελα να δω πως θα κάνεις
τέτοιο πράγμα!»
Την επόμενη μέρα έκπληκτος είδε έναν κλητήρα να
του επιδίδει κλήση για προσέλευση ενώπιον δικαστηρίου. Έσπευσε να πάρει τον δικηγόρο του και να του εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Ο δικηγόρος γέλασε και του
δήλωσε πως δεν γίνεται να στηριχθεί μια τέτοια κατηγορία, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να δουν πως θα διατυπωθεί η κατηγορία.
Μετά τα εισαγωγικά, ο δικηγόρος της κυρίας απευθύνθηκε στο δικαστήριο ως εξής: «Κύριε Πρόεδρε, η πελάτης μου κατέχει μια ιδιοκτησία, έναν μικρό κήπο που
περιβάλλεται από επιβλητικό περιβάλλοντα χώρο, την
οποία ιδιοκτησία συμφώνησε να ενοικιάσει στον κατηγορούμενο για μια συγκεκριμένη χρονιά ή διάρκεια, έναντι
του τιμήματος 500 δολαρίων. Ο εναγόμενος κατέλαβε
την ιδιοκτησία, την χρησιμοποίησε εξαντλητικά για τον
σκοπό για τον οποίο την ενοικίασε, αλλά όταν χρειάστηκε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του πλήρωσε μόνο
250 δολάρια. Το μίσθωμα ήταν απολύτως λογικό για μια
τέτοια ιδιοκτησία και ζητούμε να πληρωθεί και το υπόλοιπο μέρος του τιμήματος το οποίο συνεφωνήθη».
Ο δικηγόρος του άντρα, εντυπωσιάστηκε από την
προσέγγιση και αυτό τον ανάγκασε να προσαρμόσει και
τη δική του υπεράσπιση σύμφωνα με την περίσταση.
«Κύριε πρόεδρε, ο πελάτης μου συμφωνεί ότι η νεαρή κυρία διέθετε μια ιδιοκτησία ιδιαίτερης αξίας και από
τη χρήση του μισθίου απήλαυσε μια ορισμένη ικανοποίηση. Όμως ο πελάτης μου ανακάλυψε ένα πηγάδι μέσα
στην ιδιοκτησία, επί του οποίου επένδυσε κόπο και εργασία, εγκατέστησε και βύθισε εντός αντλία την οποία
χρησιμοποίησε και λειτούργησε με προσωπικό μόχθο
ο ίδιος. Προ τούτο, υποστηρίζουμε ότι αυτές οι βελτιώσεις και εργασίες επί της ιδιοκτησίας είναι αρκετές για
να ισοφαρίσουν τη διαφορά της πληρωμής του μισθώματος που προέκυψε και ότι η μηνύτρια απεζημιώθηκε
επαρκώς. Γι’ αυτό ζητούμε να απορριφθεί η αγωγή».
Ο δικηγόρος της μηνύτριας επανήλθε:
«Κύριε Πρόεδρε, η πελάτης μου συμφωνεί ότι πράγματι υπήρχε πηγάδι στην ιδιοκτησία της και αποδέχεται ότι ο εναγόμενος πράγματι τοποθέτησε αντλία εντός
του, όπως ανεφέρθη, όμως ο εναγόμενος γνώριζε ότι
υπήρχε το πηγάδι και μάλιστα αυτός ήταν ο λόγος που
ενοικίασε την ιδιοκτησία. Και φεύγοντας, πήρε μαζί του
την αντλία και κάθε άλλο εργαλείο που χρησιμοποίησε
και όχι μόνο έσυρε όλα αυτά τα εργαλεία μέσα στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά άφησε την τρύπα του πηγαδιού
πολύ μεγαλύτερη απ’ όσο ήταν πριν το χρησιμοποιήσει,
καθιστώντας το έτσι εύκολα προσβάσιμο σε μικρά παιδιά. Ζητούμε λοιπόν, από το δικαστήριό σας την καταδίκη του»!
Και την πέτυχε.

Αξία πολλών ωωω

Ένας αρραβωνιασμένος κύριος πηγαίνει σ’ ένα κοσμηματοπωλείο για να αγοράσει ένα δαχτυλίδι για την
γιορτή της αρραβωνιαστικιάς του.
- Αυτό πόσο κάνει; ρωτάει τον κοσμηματοπώλη, δείχνοντας ένα όμορφο δακτυλίδι με ροζ πέτρα.
- Αυτό κοστίζει οκτώ χιλιάδες ευρώ, λέει ο κοσμητοπώλης.
- Ω!!! κάνει ο φίλος μας που τάχασε με την μεγάλη
αξία του δακτυλιδιού, αυτό δεν μπορώ να το αγοράσω.
Δείχνοντας έπειτα ένα άλλο, ρώτησε και πάλι:
Κι αυτό, πόσο κάνει αυτό;
- Αυτό κύριε κοστίζει δύο «ω» είπε ο καταστηματάρχης.

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ
Ο Απόστολος Αντωνίου ΝΟΥΤΣΟΣ, περίπου το
1953-54 άνοιξε μαγαζί στο Γυφτόκαμπο, με βοηθούς
το Χαράλαμπο Ιωάννη ΚΥΡΑΤΣΗ και το Νικόλαο Δημητρίου ΧΑΝΤΟΛΙΟ.
Τα καλοκαίρια πέρναγε πολύς κόσμος, απ’ τα χωριά απ’ τους θερινούς κτηνοτρόφους και τα εργοτάξια των υλοτόμων.
Λίγες μέρες πριν το Δεκαπενταύγουστο περνάει ο
Νίκος που είχε «ΣΤΑΝΗ» στη «ΜΟΡΦΑ». Παίρνει ρύζια, μακαρόνια και λέει στο Μπάμπη να βάλει και λίγα
σταφύλια!..
Πετιέται τότε ο μπάρμπα-Νούτσος και λέει:
- Τι είναι ωρέ Νίκο, έτσι θα γιορτάσετε την Παναγιά μεθαύριο!..
Του γεμίζει ένα κοφίνι στην πλευρά του ζώου, με
μήλα, σταφύλια και άλλα: συμπληρώνοντας ο πανέξυπνος καταστηματάρχης:
- Πάρτα νάναι γεμάτο το τραπέζι και αν δεν έχεις
παράδες, όταν ματαέρθεις, φέρε μια προβατίνα. Τσέλιγκας είσαι, πάρε όλο το μαγαζί!..
***
Τώρα που η Δ.Ε.Η. κόβει τις παροχές του ρεύματος, θυμήθηκα ένα περιστατικό.
Στο χωριό που γεννήθηκα στην Ξεχασμένη Βεροίας, είχε παντοπωλείο ο πατέρας μου Γιάννης ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ.
Η Δ.Ε.Η. ηλεκτροδότησε το χωριό το Σεπτέμβρη
του 1968. Λίγες μέρες αργότερα ένα Σαββατόβραδο κάθονταν στο μαγαζί πελάτες για να ψωνίζουν και
σχολίαζαν το μεγάλο γεγονός.
Τότε μπαίνει στο μαγαζί ο Αντώνιος Κων/νου
ΜΗΤΣΙΩΤΗΣ, κρατώντας ένα μεγάλο γυάλινο μπουκάλι και λέει στον καταστηματάρχη:
- Γιάγκο, βάλε δύο κιλά καθαρό (φωτιστικό) πετρέλαιο!..
- Τώρα που έχουμε ρεύμα, εσύ αρά Ντώνη αγοράζεις πετρέλαιο για τη γκαζόλαμπα!..
Ο μπάρμπα-Ντώνας, αστείος, ευρηματικός αλλά
και με την πείρα της ζωής απαντά:
- Όταν στείλει η Δ.Ε.Η. τη λυπητερή (λογαριασμό)
πρέπει να δώσουμε παράδες αμέσως ενώ παίρνουμε πετρέλαιο βερεσέ και πληρώνουμε αργότερα στα
μπαμπάκια!..
***
Το Σάββατο 8 Μαρτίου, μετά την Λειτουργία η
Εκκλ/κή Επιτροπή πρόσφερε καφέ στο Καφενείο.
Εκείνη τη στιγμή ήλθε απ’ τα Γιάννενα ο Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας, Απόστολος Ιωάννη ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ.
Χαιρετώντας τους συγχωριανούς, είδε μετά από
πολύ καιρό τον ξάδελφό του Ευάγγελον Κων/νου ΣΙΑΜΠΙΡΗ, οπότε τον χαιρετά και του λέει:
- Πού είσαι ξάδελφε, καιρό έχω να σε δώ!..
Και ο πάντα ετοιμόλογος Βαγγέλης του απαντά
με λόγια σε ποιητικό στιχάκι:
- Όταν ο Γάτος έβγαλε ραντεβού
τη γάτα στην ταράτσα
εμείς ξάδελφε παρ’ όλα αυτά
χαθήκαμε από την πιάτσα!..
Τότε λοιπόν έπεσε γέλιο
σ’ όλους όσους βρίσκονταν εκεί...
***
Έκανε πολλά χρόνια ο Πωγωνήσιος στην Αμερική
και πρόκοψε και καζάντισε.
Έτσι μετά το 1950 έστειλε το γιο του, που δεν
ήξερε γρι!.. Ελληνικά στην πατρίδα, για να παντρευτεί συντοπίτισσα!..
Βρήκε και αρραβώνιασε τη Χρυσ......... απ’ την
Πωγωνιανή.
Ένας χωριανός ρωτάει την προξενήτρα:
- Μα πως θα συνεννοούνται μωρή, η κοπέλα δεν
ξέρει εγγλέζικα!..
Κι η άλλη γυναίκα απαντά φιλοσοφικά!..
- Για αυτή τη δουλειά δεν χρειάζονται λέξεις!..
Η γλώσσα είναι διεθνής και παγκόσμια!..
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«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΩΝ
Τι να προσέξουμε
για ένα ασφαλές ταξίδι

Του Λάμπρου Τάτση
1

Επειδή το καλοκαίρι παρατηρείται μεγαλύτερη
κυκλοφορία αυτοκινήτων και οι μετακινήσεις μας
είναι πιο συχνές, και μάλιστα πολλές φορές με όλη
την οικογένεια, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά
την οδήγηση. Κατά τις μετακινήσεις μας λοιπόν με
αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα στη διάρκεια των καλοκαιρινών μας διακοπών σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση πρέπει για τη δική μας ασφάλεια, την
ασφάλεια της οικογένειάς μας και την ασφάλεια
των συμπολιτών μας, να θυμόμαστε ότι οδηγώ με
ασφάλεια σημαίνει πως πριν την αναχώρησή μας
για τις καλοκαιρινές μας διακοπές είναι απαραίτητο να κάνουμε έναν πλήρη έλεγχο στο όχημά μας.
Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει από
φρένα και ελαστικά μέχρι κουτί πρώτων βοηθειών
και κλιματισμό. Όλοι οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο θα πρέπει να φορούν πάντα τη ζώνη ασφαλείας. Αυτή δεν είναι διακοσμητικό «αξεσουάρ», αλλά
«ασφάλεια ζωής». Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να
προστατεύονται από το ειδικό κάθισμά τους. Ακόμη δεν πίνουμε όταν πρόκειται να οδηγήσουμε και
δεν οδηγούμε όταν είμαστε κουρασμένοι και δεν μιλάμε στο κινητό όταν οδηγούμε. Πρέπει κατά την
οδήγησή μας να δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις
στροφές, κατοικημένες περιοχές και δρόμους, χωρίς μπαριέρα ή στηθαίο. Δεν ρισκάρουμε τις ζωές
μας και τις ζωές των άλλων κάνοντας παραβάσεις
και κρατάμε χαμηλές ταχύτητες. Τα όρια ταχύτητος, οι πινακίδες με οδηγίες και τα φανάρια βρίσκονται εκεί για να μας προστατεύσουν εφόσον τα σεβόμαστε. Για τους μοτοσικλετιστές, ισχύουν περίπου τα ίδια πρέπει όμως να ξέρουμε ότι χωρίς το
σωστό κράνος και το προστατευτικό ντύσιμο είμαστε εκτεθειμένοι ανά πάσα στιγμή σε κίνδυνο. Τα
δίκυκλα δικαιούνται όπως όλα τα τροχοφόρα, τη
δική τους θέση στους δρόμους.
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Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α
1.

- Γίνεται για την συντήρηση - αναστήλωση
του τέμπλου

2.

- Εκκλησία στην Άνω... - ρίξιμο

3.

- Να τονίσω (αρχαίο ρήμα) - ο γκιόνης (αρχ.)

4.

- Δικά σου (αρχ.) - ομάδα ηθοποιών ενός έργου

5.

- Επιγραφές (δυτ.πληθ.) - αριθμητικό

6.

- Αμαθής (αντίστρ.) - όχι άγιες

7.

- Αναφερόμενοι στους παλμούς - Ναντικό
Ίδρυμα Τήνου (αρχικό)

8.

- Κουπιά χωρίς αρχή (αρχ.) - σπάνιο
δέντρο (αιτ.)

9.

- Επίθ. στο Βρυσοχώρι - αρχαίος
λαός Βοιωτίας.

10.

- Τραγούδι (γεν.) - Μάρκα ηλεκτρ. ειδών

11.

- Είδος καφέ - νερό πηγής - Αρχή και τέλος
Κ Α Θ Ε Τ Α

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

Συμπληρωματικές
πληροφορίες
Γράφει η Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου
Στο φύλλο 82 της εφημερίδας μας και στη σελ. 15
δημοσιεύθηκε κείμενο με θέμα «οικογένειες του χωριού
μας και γενεαλογικά δέντρα».
Εκ παραδρομής δεν γράφηκαν οι οικογένειες: Μαργάρα, Τριπέλη, Ντίτσια, Τσιόχα, Ρούσου, Θεοδωρίδη, Λαφαζάνη, Τελέση, Δήμου και Πελτέκη.
Ο Ν. Εξάρχου στο βιβλίο του «το Βρυσοχώρι» αναφέρει και τις εξής οικογένειες: Μπούρδα, Ντάλα, Παρδάλη, Κακάβη, Πισιώτη, Κουρνούτα, Κουϊτσα, Ζαμάνη,
Μανώλη, Σγούρου, Μπιρμπίλη, Γκουρίτσα, Τσιρογιάννη,
Κόγια, Σιόμη, Μαγούλα, Μαργιάννη και Στόϊα. Απόγονοι
αυτών των οικογενειών δεν υπάρχουν. Τα επίθετα έγιναν τοπωνύμια σε διάφορα σημεία του χωριού ή και περιμετρικά του χωριού και συμπεραίνουμε πως εκεί, πολύ
παλιά, ήταν τα σπίτια αυτών των οικογενειών.
Στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας είχα γράψει και το επίθετο ΜΠΑΚΑΛΗ. Την εφημερίδα διάβασε μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας η κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΚΑΛΗ κάτοικος
Ιεροπηγής Καστοριάς σήμερα και πάλι μέσω Ίντερνετ
στην αρχή και τηλεφωνικά αργότερα, επικοινώνησε συγκινημένη μαζί μου και με πληροφόρησε ό,τι η οικογένεια Μπακάλη είναι η δική της οικογένεια.
Οι πρόγονοί της ερχότανε στο Βρυσοχώρι με τα κοπάδια τους τα καλοκαίρια και νοίκιαζαν τα ορεινά βοσκοτόπια. Μάλιστα ο παππούς της και η γιαγιά της πέθαναν
στο Βρυσοχώρι και τάφηκαν εκεί. Η οικογένεια Μπακάλη έζησε στο χωριό μας από το 1866 έως το 1940.
Έπειτα εγκαταστάθηκε στο Κεράσοβο της Κόνιτσας.
Σήμερα οι απόγονοι ζούνε στην Ιεροπηγή Καστοριάς
στα Γιάννινα, στο Πωγώνι, στους Αγίους Σαράντα κι αλλού.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

MIA ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

1.		

- Αριθμητικό για σύνθεση - Παρευρίσκομαι,

		

είμαι...

2.		

- Κλωτσιά (αρχ.) - Έχουν ίδιο μέγεθος -

		

Ένορκη διοικητική εξέταση

3.		

- Ξαναστήσιμο (γεν.)

4.		

- Άγιος ............. (του χωριού μας)

5.		

- Προσωπ. αντων. - αρχ. θεός με άρθρο.

6.		

- Ίδια φωνήεντα - Νησί του Ιονίου - άρθρο πληθ.

7.		

- Δροσερό μέρος της ερήμου (αρχ.)

8.		

- 21 ελληνικά - εγκατέστησα κατοίκους (αόρ.)

9.		

- Κάτοικος Κριμαίας (με άρθρο) -

		

αριθμητικό

10.		

- Παράτολμα

11.		

- Αρχή προσώπου - σταματώ να ρέω

12.		

- Σκόρος (αρχ.) - και όμως, εν τούτοις.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
(Φύλλο εφημερίδας 85)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

1. ΑΣΑ - ΧΑΜΕΝΑ

2. ΑΡΝΑΚΙ - Ο ΑΡΑΨ

2. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

3. ΣΙΑΔΙ - ΦΥΤΙΚΗ

3. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ(Σ)

4. ΑΣΚΙ - ΠΙΝΕΖΕΣ
5. ΤΑ ΟΒΑΛ - ΡΟΣΙ
6. ΟΙ ΦΟΝΙΚΕΣ
7. ΛΥΝΩ - ΑΚΟΣ - ΑΑ
8. ΑΓΙΝΩΤΟΣ - ΑΙΤ(Η)

Ο ευεργέτης του χωριού μας

ΚΑΘΕΤΑ

4. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ
5. ΑΚΙ - ΒΟ - ΟΣΟΡΠ(ΑΝΤΙΣΤΡ.)
6. ΛΙ - ΠΑΝΑΤΤΙΚΑ
7. ΦΙΛΙΚΟΙ - ΑΣ

9. ΜΕΣΙΣΤΙΕΣ - ΔΑ

8. ΜΟΥΝ - ΚΟΣΕΣ

10. ΕΝΙΚΟΙ - ΣΑΤΟ

10. Ο ΡΙΖΟΣ - Τ.Ε.Λ.

11. ΝΝ - ΟΡΚΑ - ΛΕΝΑ

11. ΣΑΚΕΣ - ΑΪΔΟΝΙ

12. ΑΑΑ - ΠΑΣΤΕΛΙΑ

12. ΨΗΣΙΜΑΤΑ - ΑΑ

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 				
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΑΠΌ ΤΟ ΑΡΧΕΊΟ Γ. ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΉ ΓΙΟΡΤΉ 25ης ΜΑΡΤΊΟΥ 1961

1η σειρά καθιστοί από αριστερά: 1. Αναστάσιος Γ.Τσιομίδης 2. Ιωάννα Μ. Σιαμπίρη 3. Γεωργία Ιωάν. Καραγιαννοπούλου 4. Αθανάσιος Αντ. Καραγιαννόπουλος 5. Στέλλα Γ. Οικονόμου 6. Σοφία Θ. Εξάρχου 7. Αναστάσιος Ιωάν. Ρέμος 8. Γεώργιος Ευάγ. Σιαμπίρης 9. Απόστολος Χρ. Βασδέκης 10. Χρυσόστομος Ν. Μέμος
11. Λάμπρος Μακρής (Ιωάννινα).

Όρθιοι από αριστερά: 1. Θεοφάνης Βακάρος 2. Χρυσούλα Ιωάν. Καραγιαννοπούλου 3. Ανθούλα Γ. Καραγιαννοπούλου 4. Χάϊδω Μ. Πασχάλη 5. Φρειδερίκη Μάϊπα (μαθήτρια ΑΜΣΟ) 6. Ελπίδα Ιωάν. Σιαμπίρη 7. Ροδάνθη Αντ. Καραγιαννοπούλου 8. Δέσποινα Αθ. Κουνάβου 9. Αθηνά Γ. Οικονόμου 10. Ευθύμιος Ιωάν. Πουποβίνης 11. Αθανάσιος Θ. Εξάρχου 12. Ζώης Στ. Βακάρος 13. Δημήτριος Ν. Δημητράκης 14. Αθανάσιος Ιωάν. Καραγιαννόπουλος.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Έτοιμο το οικομουσείο Αώου

Αναδημοσίευση από «Ηπ.Αγώνα» 23-1-2014
Συνέδριο για το οικομουσείο του ποταμού
Αώου αλλά και τα εγκαίνια του διοργανώνονται στις 26 και 27 Ιανουαρίου, στον συνεδριακό
χώρο του δημαρχείου Κόνιτσας. Στο συνέδριο
που θα σηματοδοτήσει και την επίσημη έναρξη
του οικομουσείου, θα παρουσιαστούν ο στόχος
του και οι διαδρομές του.
Το διασυνοριακό οικομουσείο του ποταμού
Αώου αποτελεί μια πρωτοβουλία τεσσάρων φορέων από την Ελλάδα και την Αλβανία -Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Institute for Nature Conservation in Albania,
Πίνδος Περιβαλλοντική και Δασαρχείο της Πρεμετής.
Αποσκοπεί δε στην από κοινού προστασία,
προβολή και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής
της λεκάνης απορροής του Αώου, από τις πηγές του μέχρι το Τεπελένι της Αλβανίας, συμπεριλαμβάνοντας το Βοϊδομάτη και το Σαραντάπορο με τα Μαστοροχώρια.
Η δημιουργία του οικομουσείου του ποταμού
Αώου βασίστηκε σε ήδη υπάρχουσες επιστημονικές μελέτες, σε επιτόπια έρευνα και σε μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, πάντα σε στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Μέσα από τη
διαδικασία αυτή επιλέχθηκαν τέσσερις βασικές
θεματικές διαδρομές, «Ο Αώος και ο άνθρωπος», «Οι δρόμοι και η διάσχιση του χώρου»,
«Οι καρποί της γης του Αώου» και «Το νερό
κι ο τόπος» μέσα από τις οποίες ο επισκέπτης

του οικομουσείου θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί και να ανακαλύψει τα ιδιαίτερα πολιτισμικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του
τόπου αυτού. Τα οικομουσείο ανά τον κόσμο,
έχουν συμβάλλει στη διατήρηση και στη στήριξη
παραδοσιακών επαγγελμάτων, στην καταγραφή
και στην μετάδοση της ιστορικής μνήμης, στην
αναβίωση τοπικών εκδηλώσεων και στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Παράλληλα ενισχύουν την επαφή της τοπικής
κοινωνίας με το περιβάλλον και τον πολιτισμό

της, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για στοχευμένες πρωτοβουλίες και δράσεις ανάπτυξης της περιοχής με χαρακτήρα αειφορικό.
Το οικομουσείο του ποταμού Αώου είναι
έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013».
ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΗ
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ΔΙΑΦΟΡΑ
Καταστατικό Συλλόγου
Άρθρο 23ο
Ο Πρόεδρος του Α.Σ. παρίσταται στις συνεδριάσεις του, συγκαλεί το Δ.Σ. και μετά από εντολή του τις γενικές συνελεύσεις, ελέγχει το ταμείο,
έχει τη γενική εποπτεία του Συλλόγου και των επίτροπων του, εποπτεύει τα γραφεία και υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο που
προέρχεται από τον Σύλλογο, τον εκπροσωπεί σε
όλες τις σχέσεις και τις αναφορές για κάθε υπόθεση ενώπιον κάθε αρχής και κάθε είδους δικαστηρίου, εκδίδει με τον γενικό γραμματέα εντάλματα πληρωμής και φροντίζει για την εκτέλεση
αποφάσεων του Δ.Σ.
Άρθρο 24ο
Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά
συνεδριάσεων του Α.Σ., τηρεί την αλληλογραφία,
συνυπογράφει με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο κάθε έγγραφο που εξέρχεται καθώς και τα
εντάλματα πληρωμής, κρατεί το μητρώο των μελών του Συλλόγου, φυλάσσει τη σφραγίδα και διευθύνει το γραφείο.
Άρθρο 25ο
Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. Ο μεγαλύτερος δε από τους συμβούλους αναπληρώνει τον
Αντιπρόεδρο στις δυο παραπάνω περιπτώσεις. Ο
Ταμίας κρατεί το ταμείο του Συλλόγου, ενεργεί
τις διάφορες εισπράξεις με διπλότυπα εισπράξεως υπογραμμένα απ’ αυτόν και τον Πρόεδρο, εξοφλεί τα εντάλματα πληρωμής που εκδίδει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας και τηρεί βιβλίο
ταμείου του Συλλόγου. Ο Ταμίας δικαιούται να
κράτα στα χέρια του για τις τρέχουσες ανάγκες
του Συλλόγου ποσό που δεν ξεπερνά τις 1000,00
ευρώ το υπόλοιπο δε το καταθέτει στο όνομα στο
όνομα του Συλλόγου σε κάποια από τις αναγνωρισμένες τράπεζες ή το ταμιευτήριο σε έντοκο λογαριασμό. Τα ποσά που κατατίθενται κατά τον παραπάνω τρόπο αποσύρονται από τον ίδιο τον ταμία με βάση ειδική εντολή προς την τράπεζα ή το
ταμιευτήριο, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο
και τον Γραμματέα του Συλλόγου μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. με προσωπική του ευθύνη. Κάθε διάθεση χρηματικού ποσού από τα τακτικό έσοδα πάνω από 300,00 ευρώ πρέπει να προέρχεται από απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου. Εξαιρείται η εφημερίδα που απαιτεί πάγια τριμηνιαία δαπάνη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί
κάθε τρία (3) χρονιά να αναπροσαρμόζει το ύψος
των ανωτέρω ποσών μέχρι 10%.
Άρθρο 26ο
Ο έφορος εισηγείται στο Δ.Σ τις διάφορες εκδηλώσεις, πνευματικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές,
ορειβατικές κ.λ.π.

Ε’ ΑΡΧΑΙΡΕΣΊΕΣ
Άρθρο 27ο
Στην τακτική γενική συνέλευση του μήνα Ιουλίου κάθε τρίτου έτους ενεργούνται αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη του Α.Σ. τριμελούς εξελεγκτικής
επιτροπής της οποίας η θητεία είναι δύο χρόνων
όπως και του Δ.Σ.
Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του σωματείου που είναι ταμειακά εντάξει. Με την ίδια προϋπόθεση όλα τα τακτικά μέλη
του συλλόγου έχουν και το δικαίωμα να εκλέγουν.
Πληρωμές καθυστερούμενων εισφορών μπορούν
να γίνουν και στη διάρκεια της ημέρας των εκλογών μπροστά από την ψηφοφορία.

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα μέλους του Α.Σ.
και της εξελεγκτικής επιτροπής υποβάλλουν εγγραφές αιτήσεις μέχρι την προηγούμενη της συνέλευσης ημέρα, ο δε πρόεδρος ανακοινώνει τα
ονόματα των υποψηφίων στη συνέλευση, αναρτά
δε πίνακα τούτων στην αίθουσα της συνεδριάσεως μπροστά από την έναρξη της ψηφοφορίας χωριστά για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις
υποψήφιων, κάθε εκλογέας ψηφίζει ελευθέρα
τους κατάλληλους κατά την κρίση του για τα αξιώματα των μελών του Δ.Σ., και της εξελεγκτικής
επιτροπής.
Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους σε ισοψηφία δε ενεργείται
πλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Από αυτούς σαν τακτικά μέλη για μεν το Α.Σ. θεωρούνται
ότι εκλέχθηκαν οι πρώτοι πέντε κατά σειρά επιτυχίας, οι υπόλοιποι δε τρεις κατά σειρά αποτελούν
τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., για δε την εξελεγκτική επιτροπή οι τρεις πρώτοι κατά σειρά, οι
δε υπόλοιποι τρεις αποτελούν τα αναπληρωματικά της μέλη.
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται μπροστά σε τριμελή εφορευτική επιτροπή, που εκλέγονται από συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια,
διεξάγονται δε ως εξής:
Μπροστά από την έναρξη της ψηφοφορίας η
εφορευτική επιτροπή μεταξύ των μελών της τον
Πρόεδρο και μετά αναλαμβάνει τα καθήκοντα της
και τοποθετεί στο τραπέζι την κάλπη που σφραγίζεται. Μετά μοιράζει σε όλα τα μέλη του σωματείου που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου από ένα ψηφοδέλτιο λευκό ή έντυπο και καλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν. Κάθε εκλογέας
μετά την εξακρίβωση της ταυτότητας του και τον
έλεγχο ότι έχει δικαίωμα ψήφου ρίχνει το ψηφοδέλτιο του στην κάλπη, αφού προηγούμενα γραφεί στον τηρούμενο ονομαστικό πίνακα των ψηφισάντων το ονοματεπώνυμό του και ο αριθμός μητρώου του. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας όλων
των μελών που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου η εφορευτική επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψήφων τηρώντας προς τούτο πίνακα διαλογής. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής, ανακηρύσσει όσους πέτυχαν με σειρά επιτυχίας τόσο
νια το Α.Σ. όσο και για την εξελεγκτική επιτροπή, καθορίζοντας τη σειρά των αναπληρωματικών
ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο
καθένας.

ΣΤ’ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 28ο
Η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται δε στη Γενική συνέλευση των μελών, όταν
εκλέγεται και το Δ.Σ. συνέρχεται μέσα σε οχτώ
μέρες από την εκλογή της και εκλέγει από τα μέλη
της τον Προϊστάμενο και τον γραμματέα της.
Άρθρο 29ο
Η εξελεγκτική επιτροπή υποχρεούται να ελέγχει την ταμειακή διαχείριση του Δ.Σ. τακτικά μεν
κάθε χρόνο και στη 1 ενική Συνέλευση του Ιουνίου, έκτακτα δε όταν ζητηθεί έγγραφα από 10
από τα μέλη, καταχωρίζοντας στο βιβλίο πρακτικών που τηρεί τα πορίσματα του ελέγχου της και
υποβάλλοντας στη γενική συνέλευση των μέλλον
της έκθεση της πάνω στη διαχείριση του υπολόγου Α.Σ. Η εξελεγκτική επιτροπή μπορεί σε περίπτωση ανωμαλιών στη διαχείριση του Α Σ να προκαλεί τη σύγκληση γενικής συνέλευσης δια μέσου

του Προέδρου, σε περίπτωση δε αρνήσεως αυτού
συγκαλεί τη Γενική συνέλευση η ίδια.

Ζ’ ΠΟΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 30ο
Πόροι του συλλόγου είναι: Α) οι συνδρομές
των μελών
Β) οι εκούσιες συνεισφορές των μελών, οι δωρεές τους και τα κληροδοτήματα.
Γ) το καθαρό προϊόν από τις συγκεντρώσεις
και χοροεσπερίδες, εκδρομές, γιορτές, αθλητικές
εκδηλώσεις, λαχειοφόρες αγορές κ.λ.π. που. διοργανώνει ο Σύλλογος.

Η’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31ο
Τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει από τη γενική συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά για τούτο με ημερήσια διάταξη την τροπολογία των άρθρων που
πρέπει να τροποποιηθούν και απαρτίζεται από το
μισό συν ένα από τους εκπληρώσαντες ης υποχρεώσεις τους μελών.
Άρθρο 32ο
Η. απόφαση για την τροποποίηση πρέπει να
ληφθεί με την ψήφο των τριών τετάρτων των παρόντων μελών.
Άρθρο 33ο
Για. κάθε περίπτωση που αφορά τον σύλλογο
και τους σκοπούς του, που προβλέπεται από το
παρόν καταστατικό αποφασίζει η γενική συνέλευση με πρόταση του Δ.Σ. ή των μελών του Συλλόγου.
Άρθρο 34ο
Ο Σύλλογος έχει τη δίκη του σφραγίδα κυκλική, που φέρει γύρω τις λέξεις «Μορφωτικός και
Ορειβατικός Σύλλογος Βρυσοχωρίου» και στη
μέση καλλιτεχνική παράσταση «δορκάδος».
Επίσης δικό του λάβαρο μεταξοΰφαντο των
εθνικών χρωμάτων με την ίδια παράσταση στη
μέση και γύρω την επωνυμία του Συλλόγου. Γιορτάζει δε την 26η Ιουλίου στο πανηγύρι του χωριού.
Άρθρο 35ο
Η διάλυση του Συλλόγου μπορεί να αποφασισθεί από τα μέλη του σε γενική συνέλευση, που
συγκαλείται ειδικά για τούτο και απαρτίζεται από
τα δύο τρίτα τουλάχιστον από τα ταμειακά εντάξει μέλη του, η απόφαση δε για διάλυση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τρων τετάρτων από τα
μέλη, που παρίστανται στη συνέλευση.
Σε περίπτωση διαλύσεως η περιουσία του Συλλόγου διατίθεται ως εξής: α)- ότι αφορά την περιουσία του τμήματος Μορφωτικού Συλλόγου (παραδοσιακές στολές, αίθουσες, γραφεία, λαογραφικό και ιστορικό υλικό κ.λπ) διατίθεται στην Κοινότητα ή στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του χωριού ανάλογα όπως θα ορίσει η γενική συνέλευση που έλαβε την απόφαση με απόλυτη πλειοψηφία, β), -ότι αφορά την περιουσία του ορειβατικού
τμήματος διατίθεται στο Δημόσιο ειδικά στη γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να χρησιμοποιηθεί
για αθλητικούς εν γένει σκοπούς.
Βρυσοχώρι
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 		
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΤΣΗΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014 ο Γιώργος Γεωργόπουλος (γιος του
αείμνηστου Σπύρου και της Ευτυχίας Οικονόμου – Γεωργοπούλου) και η

* Η ΑΝΝΕΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας (εγγονή
του Αθανασίου Καραγιάννη και της Χαρίκλειας Παντίση Καραγιάννη) σύζυγος του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΟΜΒΑΣΙΟΥ απέκτησαν στη Θεσ/νίκη στις 4
Μαρτίου 2014 ένα όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι, πρώτο βλαστό της
οικογένειας.

***

* Ο Θεμιστοκλής και η Κατερίνα Πρόϊου, του Δημητρίου και της Σοφίας Εξάρχου, απέκτησαν στις 6-1-2014 στην Αλεξάνδρεια ένα χαριτωμένο αγοράκι, ο τρίτος βλαστός της οικογενειάς του.

***
* Η Γεωργία Χούτα – Τσαούση, σύζυγος του Στέλιου Γκότση, του
Κων/νου και Γεωργίας Γκότση, απέκτησε την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου
ένα όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι, πρώτο βλαστό της οικογένειας.

***
* Η Ευαγγελία Σεραφίδου, σύζυγος του Χρήστου Βασδέκη, του Αποστόλου και της Ερμιόνης Βασδέκη, απέκτησαν την Κυριακή 2 Μαρτίου
ένα πανέμορφο κοριτσάκι, δεύτερο βλαστό της οικογένειας.

***
* Η Λίτσα Κοκώνη του Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου και της Βασιλικής Σαραντόπουλου – Πασχαλιώρη σύζυγος του Κωνσταντίνου Κολώνη
από την κορυφή Ημαθίας γέννησε στις 29 Οκτωβρίου 2013 ένα όμορφο
και χαριτωμένο κοριτσάκι δεύτερο βλαστό της οικογένειας.

***
* Η Τατιάνα Σιώπη – Σπανού του Ευαγγέλου και της Ανδριάνας (εγγονές του Ηλία και της αείμνηστης Ελευθερίας Πουποβίνη) σύζυγος του
Δημητρίου Σπανού, γέννησε στα Γιάννενα ένα όμορφο και χαριτωμένο
κοριτσάκι, δεύτερο βλαστό της οικογένειας.

σύζυγός του Μαρία Οβρένοβιτς – Γεωργοπούλου στον Ιερό Ναό Αγίων
Αναργύρων στο Κάστρο Ιωαννίνων βαπτίσανε το χαριτωμένο κοριτσάκι
τους, τρίτο βλαστό της οικογένειας. Οι νονοί Ελπίδα Σιδηροπούλου και
Ανδρέας Σταύρου χαρίσανε το όνομα ΠΑΥΛΙΝΑ. Μετά τη βάπτιση ακολούθησε γεύμα στο κέντρο ΑΛΑΝΑ.

***

Την Κυριακή 23
Φεβρουαρίου 2014
η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου και της Ευανθίας (εγγονή του
αείμνηστου Αντωνίου και της Μαρίας
Καραγιαννοπούλου
και του Δημητρίου και της Αικατερίνης Μπάρκα) και
ο σύζυγός της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ βάπτισαν στην Ιερά Μονή
Τσούκας Ελληνικού
το πανέμορφο αγοράκι τους πρώτο βλαστό της οικογένειας. Οι νονοί του το ζεύγος ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΣΣΟΣ και ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ χάρισαν στο νεοφώτιστο το όνομα του παππού του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους αγαπητούς γονείς, νονούς και συγγενείς να τους ζήσουν οι νεοφώτιστοι.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς, νονούς και παππούδες και νονά να τους
ζήσει το νεοφώτιστο.

ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΏΡΙ

Σ

τις 24 Μαρτίου 2014 ο μικρός Αδαμάντιος Τσιομίδης του Αναστασίου και της Θεοδώρας (εγγονός του αείμνηστου Αδαμάντιου Τσιομίδη και της Ευτέρπης) γιόρτασε τα 8α γενέθλιά του στο Βρυσοχώρι,

στο καφενέ του Κώστα.
Η προετοιμασία της οικογένειας, η παρουσία συγγενών και φίλων, η
χαρούμενη συντροφιά των μικρών δημιούργησαν μία ξεχωριστή ατμόσφαιρα, αντάξια των στιγμών αυτής της παιδικής ηλικίας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Σ.Ε. εύχονται στο μικρό Αδαμάντιο να
γιορτάζει πάντα όπως του αρέσει κι όπως του ταιριάζει.

σελ.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ - ΘΑΝΑΤΟΙ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ν. ΤΣΙΟΜΙΔΗ
1928-2014

Στις 12 Ιανουαρίου 2014 στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων όπου νοσηλευόταν, άφησε την τελευταία της πνοή η αγαπημένη, σεβαστή μου θεία ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ν. ΤΣΙΟΜΙΔΗ. Από καιρό είχε προβλήματα με
την υγεία της και παρ’ όλες τις ιατρικές παρακολουθήσεις, τις φαρμακευτικές αγωγές και περισσότερο
τη φροντίδα, τη στοργή, την αγάπη και την περιποίηση της οικογένειάς της, η υγεία της συνεχώς χειροτέρευε.
Στο τέλος τα αλλεπάλληλα εγκεφαλικά ήταν μοιραία. Η Σταυρούλα γεννήθηκε το 1928 στο Βρυσοχώρι και ήταν κόρη του Δημήτρη Μπίρη και της Σταματίας Αντ. Νούτσου. Το 1950 παντρεύτηκε το Βρυσοχωρίτη δάσκαλο Νίκο Κ. Τσιομίδη και εγκαταστάθηκαν
στη Βέροια. Για αρκετά χρόνια έζησαν στο Γιδά και
στις αρχές της δεκαετίας του 1960 εγκαταστάθηκαν
μόνιμα στα Γιάννινα.
Απέκτησαν τρία παιδιά τον Κώστα, δραστήριο μέλος του Δ.Σ. του ΜΟΣ Βρυσοχωρίου και της Συντακτικής Επιτροπής της εφημερίδας μας, παντρεμένο με τη
Σταυρούλα Βασιλείου, το Δημήτρη και τη Μαρία παντρεμένη με τον Ορέστη Τζούμα.
Ευτύχησε να καμαρώσει τέσσερις εγγονές, την
Έλενα και τη Νικολέτα κόρες της Μαρίας, τη Γεωργία
και τη Νικολίνα κόρες του Κώστα. Όλες τις υπεραγαπούσε. Ήταν στοργική μητέρα και πολύ καλή γιαγιά.
Η Σταυρούλα ξεχώριζε για τον ήρεμο και ειλικρινή
χαρακτήρα, το ήθος, την εντιμότητα, την ευγένεια και
την καλοσύνη. Χαμογελαστή, φιλική και φιλόξενη, δεν
περνούσε κανείς από το δρόμο του σπιτιού της στο
χωριό, χωρίς να τον καλέσει στην πανέμορφη αυλή
της, για να προσφέρει έναν καφέ, ένα ποτήρι νερό κι
εκείνα τα περίφημα γλυκά του κουταλιού που η ίδια
παρασκεύαζε.
Αγαπούσε πολύ το χωριό και περνούσε πολλούς
μήνες του χρόνου απολαμβάνοντας τη θαλπωρή του
σπιτιού της και την ξένοιαστη ζωή του χωριού. Τους
χειμερινούς μήνες τους περνούσε στα Γιάννενα.
Τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολη η παραμονή
της στο χωριό και όσο περνούσε ο καιρός και οι ελπίδες λιγόστευαν πως θα μπορέσει να ανακαθίσει στην
αυλή της, να περιποιηθεί τα λαχανικά της και να ποτίσει τα λουλούδια της τόσο περισσότερο στενοχωριόταν, απογοητευόταν και μελαγχολούσε ανησυχητικά.
Τώρα επέστρεψε στις ρίζες της, τις δικές της και
των προγόνων της και αναπαύεται στην ηρεμία και τη
γαλήνη «Λα γιου Θανάση» κοντά στην αγαπημένη της
αδερφή Μαρία Πασχάλη, τη μητέρα μου και κουνιάδα
της Δέσποινα Οικονόμου, τον ξάδερφό της Βάϊο Νούτσο, τον ανιψιό της Αδαμάντιο Τσιομίδη, τον αναδεκτό
της Αντώνη Νότη και άλλους συγγενείς που αγάπησε
στη ζωή της.
Η κηδεία της έγινε στις 13 Ιανουαρίου με την παρουσία των οικείων της, συγγενών, γνωστών και φίλων
που τη συνόδευσαν από τα Γιάννινα για την τελευταία
της κατοικία στο Βρυσοχώρι και σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας του χωριού.
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στα
παιδιά της, στα εγγόνια, στην αδερφή της και στους
λοιπούς συγγενείς «θερμά συλλυπητήρια και εύχονται
να είναι ελαφρύ το χώμα του Βρυσοχωρίου που την
σκέπασε». Ας μείνει «αιωνία η μνήμη της»!
Ευτυχία Οικονόμου – Γεωργοπούλου

ΒΑΪΟΣ ΝΙΚ. ΝΟΥΤΣΟΣ
1930 - 2014

ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
1954 – 2014

Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014 στο Λουτρό Ημαθίας απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών ο ΒΑΪΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ.
Ήταν το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά του Νικολάου Αποστόλου Νούτσου και της Χάϊδως Κολιού.
Γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι όπου και τελείωσε
το Δημοτικό. Το 1946 η οικογένεια μετακόμισε
στην Ξεχασμένη Βεροίας και ο πατέρας του ΝΙΚΟΣ (γνωστός με το όνομα Τρούμαν) νοίκιασε το
Βακούφικο μαγαζί της εκκλησίας και άνοιξε παντοπωλείο, ο ΒΑΪΟΣ αφού υπηρέτησε στο Στρατό συνέχισε να εργάζεται και να διαμένει στην
Ξεχασμένη.
Στις 11 Μαρτίου 1956 παντρεύτηκε στο Βρυσοχώρι τη συγχωριανή ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΥΡΑΤΣΗ του
Ιωάννη και της Παρασκευής (Τσίβως). Το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς αγόρασα ένα παλιό
κτίσμα στο Λουτρό Ημαθίας, το ξανάχτισαν και
εγκαταστάθηκαν εκεί ανοίγοντας ένα πασίγνωστο παντοπωλείο.
Εργάστηκαν σκληρά και μεθοδικά και έκαναν
καλή προκοπή. Απόκτησαν δύο παιδιά τον ΚΩΣΤΑ και την ΔΕΣΠΟΙΝΑ.
Ο ΚΩΣΤΑΣ γιατρός στην Καβάλα παντρεμένος με την ΛΑΟΥΡΑ PAGNINI και τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ πτυχιούχο του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης παντρεμένη με
το ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΛΑΧΟ πτυχιούχο του ΤΕΙ Κοζάνης
γνώρισε και καμάρωσε δύο εγγόνια τον ΒΑΪΟ και
τη ΣΑΡΑ.
Νοσταλγούσε τη γενέτειρά του και το Νοέμβριο του 1994 αγόρασε το σπίτι του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΤΣΙΟΜΙΔΗ (Ζαρλή) το οποίο με τη σύζυγό του
επισκέπτονταν τακτικά.
Το 2000 τον Ιούλιο δέχθηκε βαρύ πλήγμα από
τον αδόκητο θάνατο της συζύγου του ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ. Το άντεξε και με τη συμπαράσταση των παιδιών του απολάμβανε τη σύνταξή του τακτικότατα στο χωριό, κόπους μιας ολόκληρης ζωής.
Όμως η καρδιά του τον πρόδωσε και έφυγε για
πάντα στο αιώνιο ταξίδι. Η εξώδικος ακολουθία
έγινε στις 9 Φεβρουαρίου 2014 στον Ι. Ν. Αγίου
Δημητρίου κατόπιν επιθυμίας του για να είναι κοντά στην αγαπημένη του σύζυγο και στο χωριό
του.
Ο ΒΑΪΟΣ προσέφερε ηθικά και υλικά όλες τις
προσπάθειες του χωριού ειδικά σε θέματα εκκλησιών.
Καλό ταξίδι και να είναι ελαφρύ το χώμα που
τον σκεπάζει.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στα παιδιά, τα εγγόνια και τους λοιπούς συγγενείς θερμά συλλυπητήρια.

Για τρίτη φορά εφέτος χτύπησε πένθιμα η καμπάνα του Αγίου Χαραλάμπους στο χωριό μας
για να μας αναγγείλει το θάνατο της αγαπημένης μας ΠΑΡΘΕΝΑΣ (ΝΟΠΗΣ) ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η ΝΟΠΗ κόρη του Ηρακλή και της Σοφίας
Αμοιρίδου γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1954
στο Παρανέστι Δράμας και ήταν το πρώτο από
τα τρία αδέλφια (Βασίλη και Γιώργο) της οικογένειας.
Στο χωριό της έκανε τα πρώτα βήματα τελείωσε το Δημοτικό και το εξατάξιο Γυμνάσιο.
Εκεί γνώρισε, αγάπησε και ερωτεύτηκε το
συγχωριανό μας ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ όπου υπηρετούσε ως έφεδρος Αξιωματικός και στις 27 Οκτωβρίου 1974 παντρεύτηκαν. Ο ΘΑΝΑΣΗΣ δάσκαλος στο επάγγελμα διορίστηκε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας όπου εγκαταστάθηκαν και απέκτησαν δύο παιδιά, το ΓΙΑΝΝΗ και το ΣΤΑΥΡΟ.
Η ΝΟΠΗ εργάστηκε σκληρά και με αξιοπρέπεια σε διάφορες εργασίες, βοηθώντας στα οικονομικά της οικογένειας για να αγοράσουν το
σπιτάκι τους, να σπουδάσουν και να αποκαταστήσουν τα παιδιά τους.
Πάντα πρόσχαρη και αγαπητή σε όλους φρόντιζε την οικογένειά της και σε κάθε ευκαιρία επισκέπτονταν οικογενειακώς το χωριό μας.
Όμως η μοίρα της άλλα έγραφε, ζήλεψε την
καλοσύνη της, τα νιάτα της χτυπημένη και ταλαιπωρημένη από την επάρατη νόσο στις 14 Φεβρουαρίου 2014 έκοψε το νήμα της ζωής της και
έφυγε για πάντα στο αιώνιο ταξίδι, αφήνοντας
πόνο και δυσαναπλήρωτο κενό στο σύζυγό της,
τα παιδιά της, τα αδέλφια της συγγενείς και φίλους. Η εξώδικος ακολουθία εψάλη στις 15 Φεβρουαρίου στο Κοιμητήριο του Αγίου Αθανασίου
Αλεξάνδρειας.
Βουβοί και συντετριμμένοι ο σύζυγός της, τα
παιδιά της, τα αδέλφια της, συγγενείς, φίλοι και
Βρυσοχώριτες της ευρύτερης περιοχής απηύθυναν τον τελευταίο χαιρετισμό που την συνόδεψαν στην τελευταία κατοικία της. Ο Μ.Ο.Σ. και
η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν εκ μέρους
όλων των Βρυσοχωριτών «θερμά συλλυπητήρια
στον σύζυγό της, τα παιδιά της, τα αδέλφια της
και σε όλους τους συγγενείς.
Εύχονται να είναι ελαφρύ το χώμα της Αλεξάνδρειας που την σκεπάζει και η μνήμη της «ΑΙΩΝΙΑ».
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ
Ο επιλοχίας Πεζικού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΡΗΣ του
αειμνήστου Νικολάου και της Αριάδνης στις 20 Δεκεμβρίου 2013 προήχθη στο βαθμό του Αρχιφύλακα.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τον
αγαπητό ΚΩΣΤΑ και του εύχονται και σε ανώτερα.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ του Παναγιώτη σύζυγος της
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ, των αειμνήστων Βάϊου και
Χαρίκλειας, πτυχιούχος του ΤΕΙ Κοζάνης (τμήμα
οχημάτων) με μετεκπαίδευση στην ΑΣΠΑΙΤΕ Αθηνών, προσλήφθηκε από 30-1-2014 σαν αναπληρωτής καθηγητή στο ΕΠΑΛ Λέρου Δωδεκανήσου.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στον
ΓΙΩΡΓΟ καλή επιτυχία στα καθήκοντά του και μαζί
με τη σύζυγό του καλή διαμονή στο όμορφο νησί.

ΝΕΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Σε πέντε (5) λεπτά από το κέντρο της πόλης των
Ιωαννίνων, επί της λεωφόρου Δωδώνης 66 πλησίον του Μάρκετ «Παπαδόπουλος» (πρώην Παμβώ-

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΖΗΣ από την Αθήνα δώρησε στο Σύλλογο το βιβλίο με τίτλο «Ερπετά
και Ζωϋφια, Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση».
Είναι ένα βιβλίο που έλειπε από την βιβλιοθήκη μας και το οποίο είναι απαραίτητο για
όλους μας με πολλές γνώσεις και οδηγίες αντιμετώπισης.
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ είναι λάτρης του χωριού μας,
τακτικός αναγνώστης της εφημερίδας μας και
επίσης με την οικογένειά του έχουν αγοράσει
οικόπεδο στο χωριό (του αειμνήστου Νικολάου
Καρπούζα).
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή ευχαριστούνε θερμά και τον περιμένουμε στο χωριό
που έχει λίγα χρόνια να έρθει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ευχαριστώ και προσωπικά το φίλο μου ΓΙΑΝΝΗ για την ωραία ευχετήρια κάρτα και για το
περιοδικό «Η φύση» με τη γνωστή όπως γράφει
φωτογραφία «το σπίτι μου», το οποίο θα κρατήσω στο προσωπικό μου αρχείο ως ενθύμιο.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μ.Ο.Σ.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το Υπουργείο Παιδείας λόγω οικονομικής
κρίσης σε μία προσπάθεια να εξυπηρετήσει
όσο είναι δυνατόν τους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητάς για να βρίσκονται πιο κοντά στις
πατρογονικές εστίες, το μήνα Μάρτιο πραγματοποίησε ορισμένες μεταγραφές.
Έτσι δυο φοιτητές του χωριού μας:
- Η ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ του Ανέστη και της Ερμιόνης (εγγονή του Γεωργίου Σιαπάτη και της
Μαρίας Βακάρου - Σιαπάτη) μεταγράφηκε από
το τμήμα Ψυχολογίας του Παν/μίου Ρεθύμνου
Κρήτης στο Παν/μιο Θεσσαλονίκης.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(Εφημερίδες - περιοδικά)

- ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΜΑΣ
- ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
- ΕΝ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ
- Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ
- ΚΟΝΙΤΣΑ
- ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ (Ένωση Ηπειρωτών Ιλίου Αθηνών)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Από το BIELEFELD της Γερμανίας πήραμε από
τον κ. Τσαχπίνη Χρήστο την από 3-3-2014 ακόλουθη επιστολή του.
Προς εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ»
Αξιότιμοι κύριοι
Παρακαλώ ταχυδρομείστε μου ένα φύλλο της
εφημερίδας σας με σκοπό την γνωριμία μας, γράφοντας και τα έξοδα συνδρομής. Σας ευχαριστώ
φιλικά Χρήστος Τσαχπίνης Γερμανία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
κ. Τσαχπίνη σας αποστέλλουμε ορισμένα φύλλα από την εφημερίδα μας και σας ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον σας. Όσο για τη συνδρομή αναφέρεται στην τελευταία σελίδα (16)
της εφημερίδας μας.
Όσο για τη γνωριμία μας θα σας παρακαλούσαμε να μας πληροφορήσετε εάν είναι δυνατόν με
περισσότερα στοιχεία για τον ίδιο, την οικογένειά
σας, την καταγωγή σας κλπ.
Για τη Συντακτική Επιτροπή
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Πρόεδρος Μ.Ο.Σ.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

- Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡΕΤΑΣ του Λεωνίδα και
της Ζανέτας από το Οικονομικό Παν/μιο Τρίπολης στο Οικονομικό Παν/μιο Ιωαννίνων.
- Η Ελένη Κοσμίδου του Δημητρίου και της
Βασιλικής (εγγονή του Ιωάννη και της Κατίνας
Σίψια) μεταγράφηκε από το τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων Πανεπ. Πάτρας στο Παν. Θεσ/νίκης.

της) λειτουργεί από το μήνα Σεπτέμβριο 2013 πλήρες ανακαινισμένο τσιπουράδικο - μεζεδοπωλείο
με την επωνυμία «ΤΟ ΟΙΝΟΔΙΚΕΙΟ» (πρώην Αμέθυστος) της ΜΑΡΙΑΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ του Ευθυμίου
και της Χαϊδούλας, σε συνεργασία με το ΓΙΑΝΝΗ
και ΝΤΕΜΗΣ ΡΙΖΟΥ.
Εξαιρετική κουζίνα με ιδιαίτερα πιάτα, λαχταριστούς μεζέδες και ποικιλία σε σαρακοστιανά.
Όλα τα ποτά σερβίρονται με πλούσιους μεζέδες,
οι δε τιμές προσιτές για όλα τα βαλάντια.
Ειδικός χώρος για καπνιστές και κάθε Πέμπτη ζωντανή μουσική.
Καθαρό και ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ. επικοινωνίας - κρατήσεων 6946552579 και 6936635522
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στην
αγαπητή ΜΑΡΙΑ και τους συνεργάτες της ΓΙΑΝΝΗ
και ΝΤΕΜΗ καλές δουλειές.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στα αγαπημένα μας παιδιά καλή διαμονή
και καλή συνέχεια στα μαθήματά τους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΙΣΣΑΣ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Από 9 Μαρτίου 2014 η Γεωργία Τσιομίδη του
Κων/νου και της Σταυρούλας, εγγονή των αειμνήστων Νικολάου και Σταυρούλας Τσιομίδη
εγκαταστάθηκε για εργασία στο ΝΤΟΥΜΠΑΪ των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στην αγαπητή Γεωργία καλή επαγγελματική σταδιοδρομία.

Με τρία (3) χρυσά μετάλλια επέστρεψε από τους
Χειμερινούς αγώνες Τεχνικής Κολύμβησης που διεξήχθησαν στην Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο 22-23
Μαρτίου 2014,η Χρυσούλα Λιάρου κόρη του Αριστοτέλη Λιάρου και της Αικατερίνης Μπούκα (εγγονή του
Κων/vou και της Χρυσούλας Λιάρου το γένος Σιαμπίρη).Τα μετάλλια κατέκτησε στα ‘ 50μ.Επιφάνειας στα
100μ. Επιφάνειας και στα 200μ. Επιφάνειας ..κάνοντας
χρόνους οι οποίοι εν’ όψει του Πανελληνίου Πρωταθλήματος το καλοκαίρι βάζουν θεμέλιο και για άλλες
πρωτιές. Η Χρυσούλα είναι αθλήτρια του Κολυμβητικού Ομίλου Ιωαννίνων επί τέσσερα συνεχόμενα έτη.

σελ.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
- Ο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΠΗΣ και η κ. ΧΑΪΔΩ
ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ-ΛΙΑΠΗ Βέροια προσέφεραν
διακόσια (200,00) ευρώ στη μνήμη του πατέρα τους Γεωργίου Πασχαλιώρη.
- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ του Ευαγγέλου Αθήνα προσέφερε εκατό (100,00)
ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
- Ο κ. ΚΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αθήνα προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ υπέρ υγείας.
- Η κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΘΗΝΑ
Αλεξάνδρεια προσέφερε πενήντα (50,00)
ευρώ στη μνήμη των γονέων της Γεωργίου
και Δέσποινας Οικονόμου, των πεθερικών
της Χρήστου και Χαϊδως Πασχάλη και των
άλλων αγαπημένων προσώπων της.
- Η κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ του Κων/νου
Γιάννενα προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ
στη μνήμη του Ευεργέτη Χρήστου Αθανασιάδη
- Η κ. ΚΟΥΝΑΒΟΥ - ΜΕΤΤΕΝ Άρτεμις Θεσσαλονίκη προσέφερε τριάντα (30,00) ευρώ
στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
- Ο Γεώργιος Ζαμπάκος και η σύζυγός του
Μαριάνθη Κυράτση Ζαμπάκου, Ηλιοχώρι
προσέφερε 20 ευρώ στη μνήμη του σύγαμπρου και γαμπρού τους Βάϊου Νούτσου.
- Η Αναστασία Τράμα Παπουτσίδου, Κατερίνη, προσέφερε 10 ευρώ.

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Εξαρχόπουλος Νικόλαος

50,00 €

Καγιάς Ευάγγελος

50,00 €

Κανάκης Γεώργιος

50,00 €

Σιαμπίρης Γεώργιος του Ευαγγέλου

50,00 €

Πασχάλης Αντώνιος

30,00 €

Οικ. Κων/νου και Σταυρούλας Τσιομίδη 100,00€

Τάτσης Μιχάλης

30,00 €

Δημήτριος Νικ. Τσιομίδης

100,00€

Πασχάλη Αθηνά

25,00 €

Οικ. Γεωργίας Βασιλείου

100,00€

Πασχάλης Χρήστος του Ιωάννη

25,00 €

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ
ΤΕΜΠΛΟΥ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Στη μνήμη Σταυρούλας Νικ. Τσιομίδη

Οικ. Ορέστη και Μαρίας Τζούμα

50,00€

Βακάρος Κίμωνας

20,00 €

Οικ. Χαρίκλειας Σκόρνου

50,00€

Γρέντζος Πούλιος

20,00 €

Οικ. Δέσποινας Νούτσου - Γιαννούση

50,00€

Κουνάβου-Μέττεν Άρτεμις

20,00 €

Οικ. Ευτέρπης Τσιομίδη στη μνήμη της νονάς της

Κυριακούλης Δημήτριος

20,00 €

Οικ. Ευτυχίας Οικονόμου - Γεωργοπούλου 50,00€

Μπέκα - Γκαρανάτσιου Ελευθερία

20,00 €

Οικ. Αστερίου και Σταματίας Τσουμάνη

50,00€

Μπλήντας Ζήσης

20,00 €

Οικ. Δημοσθένη και Σουλτάνας Νότη

50,00€

Μπούλντης Στέργιος

20,00 €

Οικ. Ιωάννη και Άννας Καπράντζιου

50,00€

Ντάφης Δημήτριος

20,00 €

Οικ. Αλέκου και Κων/νας Κιτσαρά

50,00€

Πασχάλης Γεώργιος

20,00 €

Πασχάλης Χρήστος του Γεωργίου

20,00 €

Οικ. Αθανασίου και Χαρίκλειας Καραγιάννη 30,00€
Οικ. Χρήστου και Ευθυμίας Καβαρδίνα

30,00€

Ράδογλου Χρήστος

20,00 €

Οικ. Ιωάννη και Αθηνάς Πασχάλη

30,00€

Εξαρχόπουλος Αδαμάντιος

15,00 €

Οικ. Λάμπρου και Στέλλας Τάτση

30,00€

Εξαρχόπουλος Γεώργιος

15,00 €

Βαταβάλη Βασιλική

10,00 €

Οικ. Αναστασίου και Αντωνίας Δημητράκη,
στη μνήμη της ξαδέρφης τους

20,00€

Κουνάβου Χρύσα

10,00 €

Οικ. Αικατερίνης Τριάντη

20,00€

Τράμμα - Παπουτσίδου Αναστασία

10,00 €

Οικ. Χρυσούλας Κωστή

20,00€

Οικ. Αθανασίου και Βασιλικής Κωστή

20,00€

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 31.03.2014

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οικ. Ιωάννη και Σταματίας Παπαδοπούλου 20,00€

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.

Σιαμπίρης Γεώργιος του Ευαγγέλου
Ράδογλου Χρήστος

50,00 €
20,00 €

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούμε τους φίλους - αναγνώστες της
εφημερίδας που επιθυμούν δημοσίευση συνεργασιών, γάμων, αρραβώνων, γεννήσεων, βαπτίσεων, νεκρολογιών (κείμενα, φωτογραφίες) να
τις στέλνουν με e-mail στη διεύθυνση: nea@
mosv.gr (βλέποντας ότι έχει σταλεί).

Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε
τη σελίδα του Συλλόγου στο Facebook:
www.facebook.com/Vrisohori

Παρακαλούμε

Ενισχύστε την προσπάθειά μας για την αναστήλωση
του τέμπλου του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους
με τη λαχειοφόρο αγορά μας. (Λεπτομέρειες σελ.4)
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 €

