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ΤΟ 5ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Μ. Ο. Σ. Βρυ-

σοχωρίου για πέμπτη φορά διοργανώνεται το γνωστό, 
πλέον, αντάμωμα στην Αλεξάνδρεια της Ημαθίας, 
στις 20 Φεβρουαρίου του 2010. Από το 1992, που το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με πρόεδρο τον 
διαχρονικά ενθουσιώδη και ακούραστο κ. Ευθύμιο 
Πουποβίνη αποφάσισε αυτή τη συνάντηση, μέχρι σή-
μερα ο φιλόξενος τούτος τόπος εξακολουθεί να πλη-
ροί όλες τις προϋποθέσεις για την επιτυχία του αντα-
μώματος των συγχωριανών μας με τη μεγαλύτερη 
παροικία των Βρυσοχωριτών που ζουν στην Αλεξάν-
δρεια, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Ελπίζουμε ότι 
και εμείς να ανταποκρινόμαστε ανάλογα σ’ αυτή την 
προσπάθεια διασύνδεσης, γνωριμίας, αλλά και ψυχα-
γωγίας όλων μας.

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα νιάτα του Βρυσο-
χωρίου που κάθε φορά μας αποδεικνύουν τις χορευ-
τικές τους ικανότητες, αλλά και το βασικό κίνητρο 
της συμμετοχής τους αυτής που είναι η αγάπη για τον 
τόπο καταγωγής. Όμως, όπως σε κάθε μαθητευόμε-
νο, έτσι και στην περίπτωση αυτή, ο δάσκαλος είναι 
αυτός που καθορίζει την ποιότητα του αποτελέσμα-
τος. Πρόκειται για τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής και 
διευθυντή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων κ. Θωμά Βούρ-
βο, που έχει κατανοήσει ότι παραδοσιακός χορός εί-
ναι, αρχικά, έκφραση εσωτερική και μετά βήματα.

Όπως κάθε φορά, έτσι και φέτος, ελπίζουμε σε μια 
συνάντηση πολλών Βρυσοχωριτών, σ’ ένα σμίξιμο χα-
ράς, αναμνήσεων και νοσταλγίας, σε μια συντροφιά 
όπου οι μεγάλοι επανασυνδέουν το παρόν με το πα-
ρελθόν και οι νεότεροι δημιουργούν προϋποθέσεις 
σχέσεων και γνωριμίας για το μέλλον. Μα πάνω απ’ 
όλα, πρέπει να τονίσουμε αυτή την προσπάθεια του Δ. 
Σ. να διευρύνει, με βασικό μέσο το χορευτικό του, τη 
συνεργασία με όμορες κοινότητες, με άλλους συνδέ-
σμους, συλλόγους ή φορείς και με ανταλλαγές επι-
σκέψεων ή εκδηλώσεων. 

Ζούμε την εποχή της επέκτασης των ορίων, γεω-
γραφικών, οικονομικών αλλά και πολιτισμικών. Εί-

ναι ανάγκη, επομένως, να προσαρμοστούμε στα νέα 
δεδομένα που απαιτούν τις μετακινήσεις των ανθρώ-
πων και το ξεπέρασμα του στείρου τοπικισμού. Η πα-
ραδοσιακή κοινότητα αποτελεί, πλέον, παρελθόν και 
εμείς πρέπει να ζούμε αλλά και να δημιουργούμε το 
δικό μας πολιτισμό, τη δική μας παράδοση, μέσα 
στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής σύγχρονης κοι-
νωνίας. Η εξέλιξη της ζωής οδήγησε στο να συμβιώνει 
πλέον αρμονικά ο Ηπειρώτης με τον Μακεδόνα, τον 
Θεσσαλό ... Τα παιδιά του χορευτικού εκφράζονται το 
ίδιο όμορφα στο άκουσμα ενός Ηπειρώτικου σκοπού 
όπως και μιας άλλης περιοχής. Γιατί στόχος πρέπει να 
είναι όχι η εξιδανίκευση «του δικού μας», αλλά η συλ-
λογικότητα στις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις. Ακρι-
βώς, αυτό το αντάμωμα.

Σε μια άλλη, περασμένη εποχή, η συλλογικότητα 
των ανθρώπων ακολουθούσε άλλους εθιμικούς κανό-
νες, όπως μας είναι γνωστοί από τα πανηγύρια - σί-
γουρα με διαφορετική χροιά απ’ ό,τι σήμερα - τα ζια-
φέτια, τις ονομαστικές γιορτές - όχι τα γενέθλια - και 
τα σημαντικά γεγονότα του κύκλου της ζωής: γέννη-
ση, βάπτιση, γάμος, θάνατος. Κύριο γνώρισμα των 
γιορταστικών συνάξεων ήταν ο συγκεκριμένος τόπος, 
από συγκεκριμένα πρόσωπα, σε συγκεκριμένο χρόνο. 
Τότε, η τελετουργία του γλεντιού είχε μια άλλη διά-
σταση καθώς το γιορτινό τραπέζι γέμιζε από τα εδέ-
σματα του οικογενειακού μόχθου και την προετοιμα-
σία της νοικοκυράς του σπιτιού ή από το φίλεμα, το 
κανίσκι του συγγενή, του γείτονα, του συγχωριανού.

Η σύγχρονη εξέλιξη έφερε και τις αλλαγές στις 
κοινωνικές μας σχέσεις, στα έθιμα μας, στις κατανα-
λωτικές μας συνήθειες, ειδικά τις διατροφικές. Όμως, 
όσο κι αν τα περισσότερα άλλαξαν, μια ανθρώπινη 
ανάγκη παραμένει το ίδιο σταθερή: η ανάγκη της συ-
ναναστροφής, ειδικά μ’ αυτόν που σε συνδέουν κοι-
νές ρίζες - συγγένειας ή καταγωγής - αλλά και η ανά-
γκη της συνεύρεσης μέσω της συνεστίασης και του 
συμποσιασμού. Και πάντα ο άνθρωπος θέλει να ποτί-
ζει αυτές τις ρίζες για να μένουν ζωντανές και να προ-

σφέρουν τα ανεκτίμητα δώρα της χαράς και του κε-
φιού.

Αυτή την πανδαισία των υλικών απολαύσεων, αλλά 
προπαντός των κοινωνικών, μέσω της παρέας των 
απανταχού Βρυσοχωριτών, ας την επιδιώκουμε με 
κάθε τρόπο, όπως μ’ αυτό το αντάμωμα στο Γιδά. Και 
κάτι ακόμα. Ας γινόταν αφορμή όλες αυτές οι συνα-
ντήσεις για το ζωντάνεμα του ίδιου του χωριού από 
τους ανθρώπους εκείνους που έχουν τις ρίζες τους σ’ 
αυτό. Ο τόπος καταγωγής ας λειτουργήσει όχι μόνο 
ως ένας χώρος ιδεατός, αλλά ως ένας τόπος βιωμα-
τικός γι’ αυτούς.

Ας δοθούν κίνητρα για να γεμίσει το χωριό από 
Βρυσοχωρίτες κάθε γενιάς σε όσο μεγαλύτερο διά-
στημα του χρόνου γίνεται. Μπορεί να υπάρχουν υλο-
ποιήσιμες ιδέες που να οδηγήσουν σ’ αυτό το στόχο, 
συνυπολογίζοντας όλες τις αιτίες (οικονομικές, κοι-
νωνικές) που εμποδίζουν αυτή την προσέλευση. Μια 
απ’ αυτές τις ιδέες θα μπορούσε να είναι η από κοι-
νού, δηλαδή συνεταιριστική δημιουργία καταλυμά-
των. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα σε αρκετές οικογέ-
νειες, μέσω χρονομίσθωσης, να διαμένουν εκ περιτρο-
πής όλο σχεδόν το χρόνο με πολύ μικρή αρχική δαπά-
νη. Η συγκεκριμένη πρόταση διευκολύνει αυτόν που 
αδυνατεί οικονομικά για μια ιδιόκτητη κατοικία, αλλά 
και όποιον δε θέλει να περιορίσει τις διακοπές του ή 
τον ελεύθερο χρόνο του σε ένα συγκεκριμένο μόνο 
τόπο. Βέβαια, ευχής έργο θα ήταν κάθε Βρυσοχωρί-
της, κάθε γενιάς να έχει το δικό του σπίτι διαμονής.

Αν, λοιπόν πιστέψουμε ότι ο περαστικός τουρίστας 
δεν είναι ο μοναδικός φορέας ανάπτυξης των χωριών, 
τότε η λύση πρέπει να αναζητηθεί στους απανταχού 
Βρυσοχωρίτες. Το βασικό αίτημα δεν είναι, επομένως, 
το μιας βραδιάς αντάμωμα, αλλά το σμίξιμο, η ουσια-
στική γνωριμία και συμβίωση σε ετήσια βάση.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΠΗ - ΡΕΜΟΥ

Η ελληνική οικογένεια στις πόλεις, ιδιαίτερα όμως 
στην ελληνική ύπαιθρο και στα χωριά, γιορτάζει τα Χρι-
στούγεννα και την Πρωτοχρονιά μέσα σε θερμή οικο-
γενειακή ατμόσφαιρα στο πατρικό της σπίτι. Οι κάτοι-
κοι των μεγάλων αστικών κέντρων φροντίζουν να επι-
στρέψουν αυτές τις «άγιες ημέρες» στα χωριά τους 
και στο πατρικό τους σπίτι, να δουν «καπνό αποθρώ-
σκοντα», να συμμεριστούν και να βιώσουν την «αγιό-
τητα και ιερότητα» των ημερών με φιλικά και αγαπη-
μένα πρόσωπα, να χαρούν και να απολαύσουν τα το-
πικά έθιμα και τις παραδόσεις και να στολίσουν το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο, ένα έθιμο με βορειοευρω-
παϊκή προέλευση, που επικράτησε και στην πατρίδα 
μας. 

Με τον ερχομό των ξενιτεμένων τα χωριά ζωντα-
νεύουν και γίνεται πιο θερμή η θαλπωρή της οικογε-
νειακής εστίας. Οι νοικοκυρές καθαρίζουν και στολί-
ζουν τα σπίτια τους, ζυμώνουν τα χριστόψωμα, ετοι-
μάζουν τις βασιλόπιτες και τα κάθε λογής γλυκά, με-
λομακάρονα, κουραμπιέδες κ.ά. Αλλά και χριστοκού-
λουρα. Επειδή όλα τα καλά περνάνε από τη γευστι-
κή μνήμη, νοερά έρχεται μπροστά μου η γιαγιά, να 
ετοιμάζει μαζί με τα χριστόψωμα και το «κόλιντε», κάτι 
σαν τα σημερινά κουλούρια των πλανόδιων μικροπω-
λητών. Πιο γλυκό «κόλιντε» (κουλούρι) δεν έχω φάει 
και πιο όμορφο τρίγωνο, σε κόκκινη κλωστή δεμένο, 
δεν έχω ματαδεί. 

Οι προσωπικές εμπειρίες και τα ανεξίτηλα βιώ-
ματα των νεανικών μας χρόνων είναι η βασική αιτία 
που μας κρατά κοντά στην εφημερίδα και μας κάνει να 
γράψουμε 17 ολόκληρα χρόνια. Γιατί κάθε στιγμή και 
κάθε περίπτωση που μας συνδέει με τα παιδικά μας 
χρόνια είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. 

Συνέχεια στη σελ. 5

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 
ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ ΜΑΣ ΣΠΙΤΙ   

                                    Της ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΓΚΑΡΑΝΗ - ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ
Τα Χριστούγεννα λέγεται πως είναι η μεγάλη γιορτή 

των παιδιών, γεγονός που δεν αμφισβητείται από κανέ-
ναν. Γιατί από τη νύχτα των Χριστουγέννων το παιδί πήρε 
υπόσταση και αξία ως άνθρωπος ισότιμος με όλες τις άλ-
λες ηλικίες, αφού ο ίδιος ο Θεός ήρθε στη γη, αρχίζοντας 
τη ζωή του από την αρχή της, από το βρεφικό λίκνο.

Από τότε κάθε παιδί φτωχό ή πλούσιο, λευκό ή έγ-
χρωμο, γερό ή ανάπηρο απέκτησε υπόσταση και δικαι-
ώματα, γιατί είναι άνθρωπος, πλάσμα του θεού με αθάνα-
τη ψυχή. Είναι πλασμένο «κατ’ εικόνα και ομοίωση» του 
Θεού προορισμένο να του μοιάσει, να γίνει άγιο, ισχυρό, 
κληρονόμος της Βασιλείας του.

Σήμερα, δύο χιλιάδες χρόνια μετά, πλατάναι το ερώ-
τημα στα χείλη των ανθρώπων, αν το παιδί απολαμβάνει 
την τιμή και τα προνόμια που του χάρισε το Θείο Βρέφος 
εκείνη τη μοναδική νύχτα της Βηθλεέμ. Η απάντηση δύ-
σκολη και διφορούμενη. Σίγουρα ένα μεγάλο μέρος των 
παιδιών που ζουν στις αναπτυγμένες χώρες της Ανατο-
λής και της Δύσης απολαμβάνει αυτά που ευαγγελίζεται 
ο νεογέννητος Χριστός. Η κατάσταση όμως εμφανίζεται 
εφιαλτική στις υπανάπτυκτες χώρες του τρίτου κόσμου, 
όπου χιλιάδες παιδιά κάθε μέρα χάνουν τη ζωή τους από 
ασιτία, αρρώστιες και φτώχεια. Αλλά και στις προηγμέ-
νες κοινωνίες πολλά παιδιά γίνονται θύματα της ανεξέ-
λεγκτης τεχνολογικής ανάπτυξης, προσπαθώντας να δο-
κιμάσουν και να απολαύσουν τα πάντα.

Όμως τώρα είναι Χριστούγεννα, η μεγάλη γιορτή των 
παιδιών. Αν είστε παιδιά χαρείτε! Μείνετε κοντά στο 
Θείο Βρέφος για να κρατήσετε παντοτεινά την αθωότη-
τα και το φωτεινό σας χαμόγελο. Αν είστε μεγάλοι, μείνε-
τε κοντά στα παιδιά και δώστε τους όλα εκείνα τα εφόδια 
που χρειάζονται στη ζωή τους. Είναι αυτονόητο χρέος, 
γιατί είναι δικαίωμα των παιδιών και θέλημα του Θεού, 
που έγινε παιδί για την ανάγκη του ανθρώπου.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ              

                                 Του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ



σελ. 2      Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009                     «Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΙΑΚΗΣ – ΜΠΙΖΙΑΚΙΔΗΣ του 
Αντωνίου, γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι το 1867 και 
ήταν ο πρώτος που άλλαξε το επίθετό του σε ΜΠΙ-
ΖΙΑΚΙΔΗΣ. Η μητέρα του ήταν από την οικογένεια 
ΓΚΑΠΑΣΑ, γι’ αυτό και οι απόγονοί του ήταν γνω-
στοί στο χωριό, ως μέλη της οικογένειας Γκαπάσα 
και όχι της οικογένειας  Μπιζιακίδη. 

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ παντρεύτηκε τη Μαρία Στ. Κουλιού 
κι απέκτησαν πέντε παιδιά. Τη ΧΑΪΔΩ (1900 – 1986) 
σύζυγο του Νίκου Ρήμα, την ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ σύζυγο 
του Γιάννη Ρέμου, τη ΧΡΥΣΟΥΛΑ σύζυγο του Από-
στολου Βακάρου, το ΣΤΕΡΓΙΟ (1913 – 1943) και τη 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ σύζυγο του Λευκαδίτη Σπύρου Αρματά. 

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ εγκαταστάθηκε στο Μέγα Μοναστή-
ρι της Λάρισας. Εκεί άνοιξε μεγάλο παντοπωλείο 
και οι δουλειές του πήγαιναν πολύ καλά. Ήταν πολύ 
εργατικό και φρόντιζε ιδιαίτερα την οικογένειά του, 
που ζούσε μόνιμα στο χωριό. Βοηθούσε ακόμη οι-
κονομικά κάθε χρόνο την «Αδελφότητα Βρυσοχω-
ρίου», με αποτέλεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο να 
τον ανακηρύξει, σε πανηγυρική εκδήλωση, Ευεργέ-
τη της. Βοηθούσε ακόμη και όποιον άλλον χωριανό 
πίστευε πως είχε μεγάλη ανάγκη. Γι’ αυτό όλοι στο 
χωριό τον σέβονταν, τον αγαπούσαν και τον εκτι-
μούσαν. 

Οι απόγονοί του ζούνε σήμερα στο Μεγάλο Μο-
ναστήρι η οικογένεια Ρέμου, στα Γιάννενα, η οι-
κογένεια Ρήμα, στην Κατερίνη απόγονοι της οικο-
γένειας Βακάρου και στην Κάλυμνο ο γιος της Δέ-
σποινας κ. Ευστάθιος Αρματάς. 

ΕΒΔΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΠΙΖΙΑΚΗ – ΜΠΙΖΙΑΚΙΔΗ

Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΠΙΖΙΑΚΙΔΗΣ ήταν της ίδιας 
οικογένειας με τους προγόνους του Γιάννη Μπιζι-
ακίδη. Παντρεύτηκε τη Χάϊδω Θέρου και πήγε γα-
μπρός στο σπίτι της. Ακόμη και σήμερα, τόσο το οι-
κόπεδο που ήταν κτισμένο το σπίτι, όσο και με μέλη 
της οικογένειας είναι γνωστά ως Θέρου. 

Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΠΙΖΙΑΚΙΔΗΣ και η Χάϊδω 
Θέρου απέκτησαν τρία παιδιά. Το ΝΙΚΟ, το ΔΗΜΗ-
ΤΡΗ και τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ.

Ο ΝΙΚΟΣ παντρεύτηκε την Αικατερίνη Μπίκα και 
εγκαταστάθηκαν στην Καβάλα. Μετά το θάνατο του 
Νίκου, η Αικατερίνη επέστρεψε στο χωριό. Επειδή 
δεν είχε δικά της παιδιά τη φρόντισε και τη γηροκό-
μησε η κόρη της αδελφής της, που ήταν η Δέσποινα 
Σιαμπίρη – Μπέκα. Η Αικατερίνη πέθανε το 1933. 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ παντρεύτηκε τη Δέσποινα Παπα-
μίχα και ήταν ο γενάρχης μιας μεγάλης οικογένει-
ας αφού είχε έξι παιδιά. Από τα παιδιά του ο ΧΡΙΣ-
ΤΟΔΟΥΛΟΣ (1857 – 1932) έζησε στο Βρυσοχώρι. 
Ήταν μπακάλης. Έκανε δύο γάμους αλλά δεν απέ-
κτησε παιδιά. 

Ο ΝΙΚΟΣ ήταν δάσκαλος. Εργάστηκε αρκετά χρό-
νια στο Δημοτικό Σχολείο Βρυσοχωρίου και ήταν 
από τους πρωτεργάτες της ίδρυσης και οργάνωσης 
της Αδελφότης η «Αγάπη» το 1911. Έπειτα εργά-
στηκε ως δάσκαλος στη Λάϊστα. Εκεί έκανε δύο γά-
μους. Οι απόγονοί του ζούνε σήμερα στη Θεσσαλο-
νίκη και στην Αμερική τα παιδιά και τα εγγόνια της 
κόρης του Χρυσούλας. Όλοι γνωρίζουν τη βρυσο-
χωρίτικη καταγωγή τους. 

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ παντρεύτηκε μια κοπέλα από την οι-
κογένεια ΠΑΝΤΑ. Έφυγε στην ξενιτιά, δεν ξαναγύ-
ρισε στο χωριό και κανείς δεν έμαθε κάτι για την 

τύχη του. 
Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1867….) παντρεύτηκε τη Μα-

ρία Μπίρη (Μπεόπουλου), αδελφή της Χρυσάφως 
Μπίρη – Βακάρου. Εγκαταστάθηκε στο Αιγίνιο. Οι 
απόγονοί του ζούνε στο Καμποχώρι Ημαθίας. 

Η ΧΑΪΔΩ παντρεύτηκε στη Λάϊστα. Το επίθετο του 
συζύγου της ήταν Τσίκος και δεν απέκτησαν παιδιά. 

Ο ΚΩΣΤΑΣ έγινε παπάς και για πολλά χρόνια λει-
τουργούσε στο Περιβόλι Γρεβενών. Παντρεύτηκε 
τη Σταματία – Απ. Δούμα και ήταν οι γονείς πέντε 
παιδιών. Της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ (Βάγγιως), της ΔΕΣΠΟΙ-
ΝΑΣ, του ΔΗΜΗΤΡΗ, της ΜΑΡΙΑΣ και της ΑΝΝΑΣ. 
Τα κορίτσια του Παπακώστα Μπιζιακίδη παντρεύ-
τηκαν Βρυσοχωρίτες, έζησαν στο χωριό και τα παι-
διά τους συντηρούν τα σπίτια τους και μένουν για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα στο χωριό. 

Η κόρη του Παπακώστα κ. ΑΝΝΑ ΒΑΚΑΡΟΥ ζει 
το χειμώνα στα Γιάννενα και το καλοκαίρι στο χωριό. 

Η ΜΑΡΙΑ δεν παντρεύτηκε. Πέθανε πολύ νέα και 
ήταν η πρώτη γυναίκα από το χωριό μας που σπού-
δασε και έγινε δασκάλα. 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ παντρεύτηκε την Ουρανία – Λα-
μπρίδη από την Κόνιτσα. Σήμερα ζει στην Κόνιτσα 
με την οικογένειά της η κόρη τους Αλεξάνδρα Μπι-
ζακίδη – Πηγαδά. 

Παραθέτουμε το γενεαλογικό δέντρο της οικογέ-
νειας του Χριστόδουλου Μπιζιακίδη. Το γενεαλογι-
κό δέντρο του Γιάννη Μπιζιακίδη παρατίθεται στη 
σελ. 10. 

Ακόμη έχει γραφεί το γενεαλογικό δέντρο της Δέ-
σποινας Χριστ. Μπιζιακίδη στο υπ’ αριθμ. 51 φύλλο 
της εφημερίδας, στην οικογένεια του συζύγου της 
Αποστόλου Τσιόμου – Τσιομίδη. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
                 Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΙΖIΑΚΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΙΑΚΗ – ΜΠΙΖΑΚΙΔΗ

ΝΙΚΟΣ
Αικατερίνη Μπίκα

(Δεν άφησε απογόνους)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δέσποινα Παπαμίχα

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Απόστολος Τσιόμος 
(Γενεαλ. Τσιόμου)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (1857-1932)
Μαρία Καπράντζιου
Σταματία Μπλήντα

ΝΙΚΟΣ
..... Πουάλα

Σούλτω Νούση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μαρία Πάντα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1867-...)
Mαρία Μπεοπούλου

ΚΩΣΤΑΣ (1878- 1944)
Σταματία Απ. Δούμα)

Δεν άφησε απογόνους
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Κώστας Μέμος
Έφυγε στην ξενιτιά 

και χάθηκαν τα ίχνη του
Μπιζακίδης Γεώργιος (1910-...)

Χρυσούλα Πετσίδου

ΧΑΪΔΩ
...Μπισίκας (Τσίκας)

(Δεν άφησαν απογόνους)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Σωκράτης Λαμπράκης

ΦΡΟΣΩ (1918-2009)
Ηρακλής Παπαρακτσής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1939-2005)
Χρυσούλα Βλάχου

ΜΑΡΙΑ
πέθανε 8 χρονών

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γεωργία Νουσιάδη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μαρία Γιαννοπούλου

ΜΑΡΙΑ
Νίκος Παπαδόπουλος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (1908-1992)
Ευάγγελος Κυράτσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(1911-1942)
Ουρανία Λαμπρίδη

ΔΕΣΠΟΙΝΑ (11917-1978)
Θεόδωρος Εξάρχου ΜΑΡΙΑ (1919-1951)

ΑΝΝΑ
Κων/νος Βακάρος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
Δημ. Τσιομίδης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ευάγγελος Πηγαδάς

ΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Θεόδωρος Νούτσος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δήμητρα Ζλατίντση

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Χάθηκε νέος)

ΧΑΡΟΥΛΑ
Απόστολος Μπίστας

ΔΗΜΗΤΡΑ
Γιάννης Παπαδημητρίου

ΟΥΡΑΝΙΑ
Βασίλειος Γρατσούνας

ΑΘΗΝΑ
Κωνστ. Κορακίδης

ΚΙΜΩΝ
Σταυρούλα Μαλικούρτα

ΣΟΦΙΑ
Δημ. Πρόϊος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαριάννα ΜπέκαΣΤΑΜΑΤΙΑ

Χρυσόστομος Μπάκας
ΚΩΣΤΑΣ

Συνέχεια στη σελ. 10

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΠΙΖΙΑΚΗΣ - ΜΠΙΖΙΑΚΙΔΗΣ
Χ ά ϊ δ ω  Θ έ ρ ο υ
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                 Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ - ΑΠ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΦΗΣ 2010
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τύμφης, σε συνε-

δρίαση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26.11.2009 
και ώρα 18.00, ενέκρινε και ψήφισε κατά πλειοψηφία, 
το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2010. 
Για το Τοπικό Διαμέρισμα Βρυσοχωρίου ενέκρινε την 
κατασκευή σειράς έργων και τις αντίστοιχες πιστώσεις:

1.  Από τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (ΣΑΤΑ), εγρκίθηκαν τα ακόλουθα ποσά τα 
οποία θα διατεθούν για την εκτέλεση των ακόλου-
θων έργων:

      -  Κατασκευή λιθοστρώτων 100.000,00  €
      -  Συντήρηση εσωτερικής οδοποιΐας 6.900,00  €
      -  Καθαρισμός αγροτικών δρόμων 6.900,00  €
2.  Συνέχιση των εργασιών διαμόρφωσης του Δημοτι 

κού Σχολείου από το Τεχνικό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕ-
ΑΣ» του 2009, ύψους 150.000,00  €.

Ε Υ Χ Ε Σ
Ο Δήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ και το Δη-

μοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τύμφης, με την ευκαιρία των 

εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους 2010, εύ-

χονται σε όλους τους συνδημότες,

ΥΓΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ και ΠΡΟΚΟΠΗ.

Ε Υ Χ Ε Σ
Το Τοπικό Συμβούλιο του Δημοτικού Διαμερίσματος 

Βρυσοχωρίου, του Δήμου Τύμφης, εύχεται στους απα-
νταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους τους,

Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Λ Λ Α
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2010.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2010

Το Τοπικό Συμβούλιο του Δημοτικού Διαμερίσμα-
τος Βρυσοχωρίου, αποτελούμενο από τους:

1.  ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΙΑΜΠΙΡΗ : Πρόεδρο
2.  ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΥΡΑΤΣΗ  : Μέλος
3.  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΝΟΤΗ : Μέλος
με την υπ’ αριθμ. 1/2009 απόφασή του, αποφάσισε 

να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τύμ-
φης, την ένταξη και εκτέλεση των παρακάτω έργων για 
το 2010.
1.  Να γίνουν διάφορες βελτιώσεις στους εσωτερι-

κούς δρόμους, μετά από υπόδειξη του Τοπικού 
Συμβουλίου, ύψους 6.900,00 €.

2.  Διάνοιξη και τσιμεντόστρωση του δρόμου από οι-
κία Μπίρη έως Γέφυρα Γκαράνη.

3.  Διαμόρφωση και τσιμεντόστρωση πεζόδρομου 
από Χοροστάσι έως οικία Ρέμου.

4.  Διαμόρφωση δρόμου προσπέλασης οχημάτων από 
οικία Ιωάννη Καραγιαννόπουλου έως το εξωκλήσι 
της Αγίας Παρασκευής.

5.  Κατασκευή λιθόστρωτου από οικία Ιωάννη Βακά-
ρου έως οικία ΑΦΩΝ Απ. Γκαράνη.

6.  Διαμόρφωση πεζόδρομου από θέση  Γεωργούλη 
έως δρόμο Μαργάρως και Ξενώνα ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ 
ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ.

7.  Αντικατάσταση στέγης Κοινοτικών Αφοδευτηρίων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
4 η ς  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 0 9

Κατά τις Βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 
2009, είχαμε τα ακόλουθα αποτελέσματα, στα παρακά-
τω Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Τύμφης:

Α’ ΤΟΠ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΦΗΣ

  Βρυσοχ.    Ηλιοχ.   Λάϊστα    Δ. Τύμφης
Εγγεγρ.    228      96      269         2.466
Ψήφισαν    164      67      141         1.627
Άκυρα        3        2          5             25
Έγκυρα    161      65      136        1.602

Ε Λ Α Β Α Ν  Ψ Η Φ Ο Υ Σ
Ν.Δ.      98     33        56          762
ΠΑΣΟΚ       50     22        45          609
Κ.Κ.Ε.         2       5        19            76
ΣΥΝ       3       3          9            62
ΛΑΟΣ       4       1          1            46
ΔΙΑΦ.       4       1          6            47

ΣΥΝΟΛΟ     161     65      136       1.602

Β’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ν.Δ. 42.550 36,12%
ΠΑΣΟΚ 51.787 43,96%
Κ.Κ.Ε.   8.852   7,51%
ΣΥΝ   5.782   4,91%
ΛΑΟΣ   4.099   3,48%
ΔΙΑΦ.   4.743   4,02%

ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
 Α.   ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ
1.  ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
2.  ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 Β.  ΑΠΟ ΤΗ Ν.Δ.

1.  ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.  ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
Συγχαίρουμε τους νεοεκλεγέντες Βουλευτές του 

Νομού μας και τους ευχόμαστε ευδόκιμη βουλευτική 
θητεία και τη μέγιστη δυνατή προσφορά για το καλό 
και την πρόοδο του τόπου.

ΤΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
Συνεχίστηκαν το 2009 και όσο το επέτρεπαν οι καιρι-

κές συνθήκες τους τελευταίους μήνες, οι εργασίες κατα-
σκευής του υδροηλεκτρικού έργου, στο ρέμα του χωριού. 
Ολοκληρώθηκε το δίκτυο μεταφοράς του νερού από την 
υδρομάστευση (θέση Γέφυρα) μέχρι τη γέφυρα Αώου και 
κατασκευάστηκε νέα γέφυρα προσέγγισης στην υδρομά-
στευση (πάνω από την πέτρινη γέφυρα της Σκαρβένας). 
Παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του 
κτιρίου, στην ακροποταμιά πάνω από τη γέφυρα Αώου και 
άρχισε σταδιακά η τοποθέτηση των προβλεπόμενων μηχα-
νημάτων.

Το έργο προχωρά με κανονικούς ρυθμούς και προβλέ-
πεται να ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία εντός του 
2010.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2009, εορτή των Παμεγί-
στων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γραβριήλ, το Τοπικό Συμ-
βούλιο του Δημοτικού Διαμερίσματος Βρυσοχωρίου 
που αποτελεί τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδο-
τήματος, τέλεσε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου 
Βρυσοχωρίου, το καθεριωμένο ετήσιο ιερατικό μνημό-
συνο «υπέρ αναπαύσεως των ψυχών» των γονέων του 
Ευεργέτη, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ και των λοι-
πών συγγενών ανιόντων και κατιόντων.

Στη σεμνή τελετή στην οποία χοροστάτησε ο αιδεσι-
μότατος πατήρ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ, παραβρέθη-
καν οι φορείς του χωριού, παλαιοί και νέοι υπότροφοι 
του κληροδοτήματος και όλοι οι κάτοικοι του χωριού. 
Μετά την τελετή του μνημοσύνου, μοιράστηκαν στον 
αυλόγυρο της εκκλησίας «κόλυβα και αρτίδια». Εφέτος 
δεν έγινε κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Ευ-
εργέτη, λόγω εργασιών στον αυλόγυρο του σχολείου.

Ακολούθησε η καθιερωμένη δεξίωση στο καφενείο 
του ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ, όπου η Διαχειριστική Επιτρο-
πή του κληροδοτήματος προσέφερε καφέ, κονιάκ και 
βουτήματα. Οι παραβρεθέντες χωριανοί αναφέρθηκαν 
και συζήτησαν για τα πατριωτικά αισθήματα των γονέ-
ων του Ευεργέτη και την παρουσία τους στα δρώμε-
να του χωριού και ευχήθηκαν να είναι «αιωνία η μνή-
μη τους».

Α’ ΕΣΟΔΑ
  ΚΕΦ.  ΑΡΙΘ.                 Τ Ι Τ Λ Ο Σ  Ε Σ Ο Δ Ω Ν   ΠΟΣΑ ΣΕ €
  Α’               Α’ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
             

  2.970,00  €
 9.090,00 €

13.440,00 €
4.797,60 €
2.506,80 €

  Β’          
                               220,00 €
      

33.024,40 €
   

 1.559,62 €

34.584,02 €

Β’ ΕΞΟΔΑ
ΚΕΦ. ΑΡΙΘ.                     Τ Ι Τ Λ Ο Σ  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν        ΠΟΣΑ ΣΕ €
 Α’                   ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
 1 Έξοδα κινήσεως Μελών Διαχ. Επιτροπής 300,00 €
 2 Έξοδα συμπράτοντος Υπαλλ. σε Δημοπρασίες 500,00 €
 3 Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες 1.000,00€
 4 Φόροι καταθέσεων 30,00 €
 5 Εισφορές χαρτοσήμου και ΟΓΑ 1.200,00€
 6 Ταχυδρομικά τέλη 100,00 €
 7 Καθαρισμός προτομής και πέριξ χώρου 400,00 €
 8 Απρόβλεπτα 500,00 €
Β’   ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
 1 Υποτροφίες μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου 
  και φοιτητών ΑΕΙ – ΤΕΙ 25.000,00 €
 2 Κοινωφελή έργα στην Κοινότητα              2.000,00 €
  3 Έξοδα τελέσεως δύο μνημοσύνων  1.000,00€
 4 Ενίσχυση ΜΟΣ Βρυσοχωρίου 1.000,00 €
 5 Εκκλησιαστική Επιτροπή 350,00 €
              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 33.380,00 €

          ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
1.  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 34.584,02  €
2.  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 33.380,00  €
3.  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ 2011    1.204,02  €

                    Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ
   ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ. ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΔΕΜΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
   ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ 

                ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΠ. ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ             ΚΥΡΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                            ΝΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ  -  ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010

Ενοίκια υπόγειου και ισόγειου καταστ.
                               Μήνες: 3Χ990,00
                               Μήνες: 9Χ1010,00
Ενοίκια γραφείων 2ου ορόφου

                                Μήνες: 12Χ1.120,00
Ενοίκια γραφείων 3ου ορόφου Μήνες 12Χ399,80
Ενοίκια γραφείων 4ου ορόφου Μήνες: 12Χ208,90

          Β’ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Τόκοι Ταμιευτηρίου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1

2

3
4

1

1
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AΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
                      Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Ε Υ Χ Ε Σ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και 

Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου, εύχεται στα 
μέλη του και στους απανταχού Βρυσοχωρίτες και 
φίλους,

Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Λ Λ Α

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ 2010.

Ε Υ Χ Ε Σ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Ξεχασμένης Ημαθίας, «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ», εύχεται σε σας και 
στους συνεργάτες σας,

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

ΜΕ ΑΓΑΠΗ, ΥΓΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ.

5ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου, αποφάσισε να πραγ-

ματοποιήσει έπειτα από 10 χρόνια, το 5ο Αντάμωμα Βρυ-
σοχωριτών και φίλων το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2010 
στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εκδήλωση θα γίνει στο κοσμι-
κό κέντρο «ΜΟΥΣΕΣ», 4ο χιλιόμετρο Αλεξάνδρειας – Νησε-
λίου. Θα μας διασκεδάσει η γνωστή κομπανία του ΣΤΑΥ-
ΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ και ΝΙΚΟΥ ΝΟΥΣΗ.

Θα εμφανιστούν και θα χορέψουν αντιπροσωπευτικούς 
χορούς της Μακεδονίας και της Ηπείρου και ο χορευτικός 
όμιλος του Συλλόγου μας. Από τα Γιάννενα θα οργανωθεί 
εκδρομή με τουριστικό λεωφορείο και ελπίζουμε σε ανάλο-
γη προσέλευση και από άλλες περιοχές της χώρας.

Είναι ευκαιρία να γίνει ένα ευρύτερο αντάμωμα Βρυσο-
χωριτών και Φίλων, με στόχο την επικοινωνία, τη γνωρι-
μία, την ανταλλαγή απόψεων και ένα αυθεντικό και γνή-
σιο Βρυσοχωρίτικο γλέντι. Ακόμη να δώσουμε την ευκαιρία 
στους νέους δεύτερης και τρίτης γενιάς να γνωριστούν και 
να έρθουν σε επαφή με την παράδοση του τόπου μας.

-  Ώρα έναρξης 20.30.

-  Τιμή εισόδου 20,00 €.

-  Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται πλήρες γεύμα και ποτά.

-  Χορός ελεύθερος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ιωάννινα, στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου

-   ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟ :  Πρόεδρο 697 932 28 43

-   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ : Αντ/δρο 697  963 00 34

-   ΤΑΤΣΗ ΛΑΜΠΡΟ : Γραμματέα 697 907 41 96

-   ΤΣΙΟΜΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ : Ταμία 697 933 43 73

-   ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ : Μέλος 697 797 58 07

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α

-   Δούμα Χαράλαμπο, Πρόεδρο Ηπειρωτικού Συλλόγου 
Αλεξανδρείας. Έτοιμα ενδύματα. Τηλ.: 697 218 74 72.

-   Οικονομόπουλο Νικ., Φαρμακοποιό. Τηλ.: 697 480 46 38

-   Λένο Ιωάννη, έτοιμα ενδύματα. Τηλ.:  693 724 5540

-   Κουτσουπάκη Παναγ., Ξεχασμένη. Τηλ.: 694 606 58 26

Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

-   Οι δηλώσεις συμμετοχής να γίνουν μέχρι τις 10 Φεβρου-
αρίου 2010 για να οριστικοποιήσουμε τον αριθμό στο 
κοσμικό κέντρο.

-   Τους συγχωριανούς μας σε άλλες περιοχές να ενημερώ-
σουν τυχόν ενδιαφερόμενους.

-   Τη βοήθεια όσων μπορούν να προσφέρουν δώρα για τη 
λαχειοφόρο αγορά.

ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ
Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

2/ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΒΕΡΟΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ – ΠΡΕΣΠΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και 
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου, αποφάσισε να 
πραγματοποιήσει 2/ήμερη εκδρομή στη Φλώρινα, το 
Σαββατοκύριακο 8 και 9 Μαΐου 2010. Για το σκοπό αυτό 
ήρθε σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο ΓΟΥΚΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ, και το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής:

Σάββατο 8 Μαΐου 2010
-  Αναχώρηση από Ιωάννινα (ΑΛΣΟΣ).
-  Διαδρομή: Βεργίνα - Βέροια - Νάουσα - Έδεσα - 
   Φλώρινα
-  Διανυχτέρευση Φλώρινα.

Κυριακή 9 Μαΐου 2010

-  Λίμνες Πρεσπών – Καστοριά – Ιωάννινα

Τιμή συμμετοχής 60,00 ευρώ το άτομο. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται η διανυχτέρευση με πρωινό και το 
λεωφορείο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, προσκαλεί συγχωριανούς 
και φίλους να δηλώσουν συμμετοχή έως 31 Μαρτίου 2010 
στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε 

και φέτος την έκδοση ημερολογίου 2010. Πρόκειται 
για καλαίσθητη και επιμελημένη έκδοση, που 
αναδεικνύει διαχρονικά τη «Λαϊκή λιθογλυπτική του 
Βρυσοχωρίου». Την όλη προσπάθεια επιμελήθηκε η 
φιλόλογος κ. ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΠΗ – ΡΕΜΟΥ, η οποία έχει 
ασχοληθεί ερευνητικά με το θέμα στην διδακτορική 
της διατριβή και έχει εντοπίσει πάνω από 100 δείγματα 
λαϊκής λιθογλυπτικής τέχνης σε κτίσματα του χωριού, 
αναδεικνύουν και διαφωτίζουν μια σημαντική πτυχή 
της γλυπτικής της πέτρας, αυθεντική έκφραση της 
παραδοσιακής χειροτεχνικής δημιουργίας. Και είναι 
αξιοσημείωτο ότι στο Βρυσοχώρι έχουν εντοπιστεί 
εξαίρετα δείγματα της τέχνης των πελεκάνων – 
μαστόρων του 18ου και κυρίως του 19ου αιώνα.

Η έκδοση του Ημερολογίου συνεπάγεται για το 
Σύλλογο υψηλό κόστος, εκτύπωσης και ταχυδρομικών 
τελών. Ελπίζουμε, ότι οι αποδέκτες συγχωριανοί και 
φίλοι, θα ενισχύσουν και φέτος, με προαιρετικές 
εισφορές, τη σημαντική αυτή προσπάθεια του 
Συλλόγου. Τέλος το Δ.Σ. του Συλλόγου, εκφράζει 
«θερμές ευχαριστίες» στους ακόλουθους φίλους 
χορηγούς, που ενίσχυσαν και βοήθησαν οικονομικά 
την έκδοση του Ημερολογίου 2010.

1. AVDIS GRUP
2. ΙΜΡΕΛ
3. Μίκρο Εξέτασις
 Μαρία π. Οβρένοβιτς – Γεωργοπούλου
4. Αμανίτης (Αθ. Γκρουίδης – Κήποι)
5. Flocafe
6. Εκδόσεις – βιβλιοπωλεία «ΕΦΥΡΑ»
7. DREAM STROM. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ – ΒΑΚΑΡΟΣ
8. ΚΑΦΕ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ «ΣΙΑΜΠΙΡΗ».

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου, 

α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
στους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους, ότι 

διαθέτει φωτογραφικό αρχείο και D.V.D., από την 
επίσκεψη του ζεύγους ΔΟΥΚΑΚΗ στο Βρυσοχώρι την 
Κυριακή 23 Αυγούστου 2009, γενέτειρα της μητέρας 
του ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΜΠΟΥΚΗ.

Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν φωτογραφίες, 
D.V.D., να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ. του 
Συλλόγου.

Τιμή D.V.D. 15,00 ευρώ.
Τιμή φωτογραφίας 2 ευρώ.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, προσκαλεί τα 

μέλη του και τους κατοίκους του χωριού, σε Έκτακτη Γε-
νική Συνέλευση, τη Μεγάλη Παρασκευή 2 Απριλίου 2010 
και ώρα 11 π.μ., που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
του Κοινοτικού Γραφείου στο Βρυσοχώρι, για συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:
1.  Ενοικίαση ιδιόκτητων βοσκότοπων, για τη θερινή πε-

ρίοδο 2010 και διάθεση των χρημάτων για κοινωφε-
λείς σκοπούς.

2.  Αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων και αναγκών 
του χωριού, εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου 2010 
(πυρκαγιές, καθαριότητα, πολιτιστικές εκδηλώσεις 
κ.λ.π.).

Η παρουσία των μελών του Συλλόγου και των κατοίκων 
του χωριού στη Συνέλευση κρίνεται απαραίτητη, για να συ-
ζητηθούν ευρύτερα και διεξοδικά όλα τα θέματα της ημε-
ρήσιας διάταξης, που αφορούν προβλήματα της καθη-
μερινότητας, να κατατεθούν προτάσεις, να διατυπωθούν 
απόψεις και να ληφθούν σωστές αποφάσεις.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2009
ΑΡ.                 Α ’  Ε Σ Ο Δ Α                  ΠΟΣΑ ΑΡ. Β’  ΕΞΟΔΑ                                            

ΠΟΣΑ 

  1   Υπόλοιπο οικον. Έτους 2008 3.814,49 €   1   Εφημερίδα 2.564,88 €
  2   Εισφορές εφημερίδας 6.302,00 €   2   Ημερολόγιο 3.924,27 €
  3   Ενίσχυση Συλλόγου 5.660,00 €   3   Εκδηλώσεις 5.614,73 €
  4   Ημερολόγιο 1.475,00 €   4   Χορευτικό 2.187,05 €
  5   Εκδηλώσεις 5.511,00 €   5   Ενοίκιο αίθουσας 1.800.00 €
  6   Βοσκοτόπια 4.700,00 €   6   ΕΛΤΑ – ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΔΕΥΑΙ 505,11 €
  7   Κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη 1.000,00 €   7   Διάθεση από βοσκοτόπια 3.873,00 €
  8   Δήμος Τύμφης 600,00 €   8   Φωτογραφικό αρχείο 307,03 €
  9   Λεύκωμα – Μπλούζες – Κάρτες 588,00 €   9   Υλικά – Μεταφορικά – Καθαριότητα 1.728,74 €
10   Τόκοι καταθέσεων 5,74 € 10   Λάβαρα 595,00 €

11   Πυροσβεστικό 1.647,99 €
12   Διάφορα 608,80 €

                 Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 25.356,60 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 29.656,23 €   ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ 2010 4.299,63 €

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 29.656,23 €
        ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
1. Γενικό σύνολο ΕΣΟΔΩΝ 29.656,23 €  
2.  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  25.356,60 €  
3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ 2010   4.299,63 €  

Βρυσοχώρι 31.12.2009
Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Στις πόλεις έχει επικρατήσει, από πολλά χρόνια, το 
ευρωπαϊκό έθιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου, που 
σιγά – σιγά έφτασε και στα χωριά της υπαίθρου. Σήμερα 
τα πολύχρωμα φωτάκια και οι γιρλάντες αναβοσβήνουν 
τις νύχτες στις βεράντες, στα μπαλκόνια, στους δρόμους 
και στις πλατείες, προσθέτοντας χάρη και γοητεία στο 
χριστουγεννιάτικο διάκοσμο των χωριών μας και όταν 
τα χιόνια σκεπάζουν πολλές φορές τα πάντα και ομορφο-
στολίζουν δέντρα, σπίτια, δρόμους, πλατείες, η εικόνα 
γίνεται φανταστική. 

Την παραμονή των Χριστουγέννων αντηχούν από σπίτι 
σε σπίτι οι χαρούμενες φωνές των παιδιών που ψάλλουν 
τα κάλαντα. Ποιος άραγε δεν συγκινείται ακούγοντας το 
«Καλήν ημέραν άρχοντες…» και τις άδολες και αυθόρμη-
τες ευχές των πιτσιρικάδων, που συνεχίζουν την παράδο-
ση και ατενίζουν με χαμόγελα, όνειρα και αισιοδοξία το 
μέλλον! Παλαιότερα, ανήμερα των Χριστουγέννων, γίνο-
νταν γλέντι με κλαρίνα και οι νιες και τα παλικάρια του χω-
ριού έστηναν λεβέντικους χορούς και όλα ακτινοβολού-
σαν χαρά και αισιοδοξία. 

Τα τελευταία χρόνια οι χωριανοί συγκεντρώνονται 
το βράδυ στην ταβέρνα ΣΙΑΜΠΙΡΗ και γιορτάζουν όλοι 
μαζί τη μεγάλη γιορτή. Ευχάριστη, φιλική και γιορταστι-
κή ατμόσφαιρα, ευχές, χαμόγελα και χειραψίες, πικάντι-
κοι μεζέδες και άφθονο ντόπιο κρασί και τσίπουρο, δημι-
ουργούν διάθεση και κέφι, που τα χαίρονται και τα απο-
λαμβάνουν μικροί και μεγάλοι. Οι καλικάντζαροι, για τα 
σημερινά παιδιά, αποτελούν μακρινή ανάμνηση περασμέ-
νων εποχών. 

Πρωτοχρονιά, η πρώτη μέρα του 2010. Στην ελληνι-
κή ορθόδοξη εκκλησία γιορτάζεται την ίδια μέρα και η 
μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου. Είναι ημέρα ιδιαίτερης 
χαράς για τους μικρούς που θα πάρουν τα δώρα τους, 
αλλά και για τους μεγάλους που θα νιώσουν τη χαρά της 
προσφοράς. Οι δύο όψεις του νομίσματος. Τα παιδιά θα 
ψάλλουν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα «αρχιμηνιά και αρ-
χιχρονιά», έθιμα ανεξίτηλα, που θα υπάρχουν όσο θα 
υπάρχουν άνθρωπο με το χαμόγελο της αισιοδοξίας και 
της δημιουργίας. 

Στο χωριό μας οι νοικοκυρές έχουν ετοιμάσει από 
πολύ νωρίς, μοσχομυρωδάτα γλυκά, μελομακάρονα, κου-
ραμπιέδες κ.ά., που προσφέρονται καλοσυνάτα στους 
επισκέπτες του σπιτιού. Οι ευχές, καλή χρονιά, χρόνια 
πολλά, ανταλλάσσονται με ανυπόκριτη χαρά και αγάπη. 
Παλαιά οι χωριανοί συγκεντρώνονταν σε συγγενικά σπί-
τια για να υποδεχτούν τον καινούριο χρόνο. Οι μεγαλύ-
τεροι έπαιζαν χαρτιά για το καλό του χρόνου στα σπί-
τια τους. 

Σήμερα, όπως και τα Χριστούγεννα, συγκεντρώνο-
νται όλοι στο καφενείο Κ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ και σε μια λαμπε-
ρή και γιορταστική ατμόσφαιρα αποχαιρετούν τον παλιό 
χρόνο και καλωσορίζουν τον καινούργιο: Όμορφες στιγ-
μές, όπου αναβιώνουν τα έθιμα της ημέρας, χωριανικό 
αντάμωμα που ενισχύει και δυναμώνει τους φιλικούς δε-
σμούς, ευχάριστη και απολαυστική βραδιά με τα ωραία 
εδέσματα του καταστήματος. Στις 12 η ώρα σβήνουν τα 
φώτα που σηματοδοτούν την αλλαγή του χρόνου και όλοι 
υποδέχονται τον καινούργιο με ευχές, ελπίδες και προσ-
δοκίες για κάτι καλύτερο και πιο δημιουργικό το 2010. 

Ένας ακόμη χρόνος, το 2009 έκλεισε τον κύκλο του 
και μας αποχαιρετά. Σημαντικά γεγονότα συνόδεψαν τη 
χρονιά που πέρασε. Ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές, 
παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, η πρόκριση της 
Εθνικής για το Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής, θρησκευ-
τικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, καλοκαιρινές απο-
δράσεις. Μετράει το ταξίδι, αλλά περισσότερο ο προορι-
σμός του. Η οικονομία αλλά και τόσα άλλα στο μάτι του 
κυκλώνα και πολλά άλλα σημαντικά και ασήμαντα που δί-
νουν νόημα στη ζωή μας!

Σε τοπικό επίπεδο προέχουν τα έργα που έγιναν στο 
χωριό από τη Δημοτική Αρχή, το Τοπικό Συμβούλιο, το 
Σύλλογο και την Εκκλησιαστική Επιτροπή. Η καθαριότη-
τα αποτελεί πάντα προτεραιότητα, όχι μόνο για τους φο-
ρείς, αλλά και για όλους τους κατοίκους και τους διερ-
χόμενους επισκέπτες. Είναι δείγμα πολιτισμού, ποιότη-
τας ζωής και καλαισθησίας και γι’ αυτό πρέπει να επα-
γρυπνούμε όλοι, για να έχουμε το ευρύτερο περιβάλλον 
και το χωριό υπόδειγμα καθαριότητας. Ακόμη χαρήκαμε 
και χειροκροτήσαμε τις ωραίες εμφανίσεις του χορευτι-
κού μας ομίλου. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά έργα που 
άλλαξαν την όψη του χωριού μας. Βέβαια υπάρχουν ακό-

μη μεγάλες ελλείψεις και ανάγκες που πρέπει να αντιμε-
τωπιστούν. Το βάρος πέφτει στη Δημοτική Αρχή και το 
Τοπικό Συμβούλιο που πογραμματίζουν, συντονίζουν και 
εκτελούν τα έργα. Ό,τι γίνεται στο χωριό είναι καλό και 
αφορά όλους. Η καλόπιστη και εποικοδομητική κριτική 
όταν γίνετια με καλές προθέσεις είναι πολύ χρήσιμη, για-
τί αποφεύγονται λάθη και παραλείψεις και όλοι γινόμαστε 
πιο προσεχτικοί και αποτελεσματικοί. 

Η ενοικίαση των βοσκότοπων είναι μια σημαντική 
πηγή εσόδων, χρήσιμη και απαραίτητη για τις ανάγκες 
του χωριού… Με τα χρήματα αυτά συντηρούνται οι εκ-
κλησίες και τα εξωκκλήσια και αντιμετωπίζονται επείγο-
ντα προβλήματα του χωριού. Στο θέμα αυτό πρέπει να εί-
μαστε όλοι θετικοί, παραβλέποντας προσωπικούς ή ιδι-
οτελείς σκοπούς ή κάποιες ρωγμές που αφήνουν οι νό-
μοι. Καλό είναι ακόμη να γνωρίζουμε ότι: άλλο επιβιώνω 
και άλλο ζω καλύτερα. Πάντως οι Βρυσοχωρίτες πρέπει 
να είμαστε υπερήφανοι για τα έργα και για όσα ευχάριστα 
και ωραία συνέβησαν το 2009.

Αποχαιρετούμε λοιπόν τον παλιό το χρόνο και ατενί-
ζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Δεν ξεχνούμε όμως το 
παρελθόν, γιατί είναι ο αψευδής μάρτυρας των ωραίων 
χρόνων που πέρασαν, το φως της αλήθειας, ο τροφοδό-
της της μνήμης, ο δάσκαλος ατόμων και λαών, αλλά και 
ο δάσκαλος που καθοδηγεί το μέλλον. Η ζωή συνεχίζεται 
και κάθε χρόνος που φεύγει αφήνει πίσω αναμνήσεις που 
σημάδεψαν τη ζωή μας. 

Το 2010 ας μας βρει στο χωριό για να υποδεχτούμε 
τον ερχομό του Νέου Χρόνου με αγαπημένα μας πρόσω-
πα στην εστία του πατρικού μας σπιτιού. Να θυμηθούμε 
τα χρόνια που πέρασαν, τις ωραίες και ευχάριστες ημέ-
ρες, τις μαύρες νύχτες, τους χορούς και τα γλέντια, τον 
ερχομό των νέων ανθρώπων στη ζωή αλλά και τις αναχω-
ρήσεις άλλων για το μακρινό «ουράνιο ταξίδι». 

Όλα τα σπίτια του χωριού μας είναι πανέμορφα. Μόνο 
που τα κρύβουν οι πανύψηλες καρυδιές. Το Βρυσοχώ-
ρι δεν χρειάζεται καρυδιές, ούτε άλλα δέντρα. Η ανεξέ-
λεγκτη επιδρομή του πρασίνου αλλοιώνει το κλίμα και 
την αισθητική εικόνα του χωριού. Και όλα αυτά για μια 
χούφτα καρύδια, με μηδαμινή σήμερα αξία. Το χειρότε-
ρο όμως είναι ο Νόμος της Σιωπής που έχει επιβληθεί και 
κανείς δεν ενδιαφέρεται και δεν συζητά το θέμα. Το έχω 
γράψει πολλές φορές. Αλλά δυστυχώς «φωνή βοώντος 
εν τη ερήμω». Αν είχαν φωνή τα σπίτια μας θα διαμαρ-
τύρονταν στους παράγοντες του τόπου, για τον ήλιο και 
τη θέα που στερούνται αλλά και για την υποβάθμιση του 
θαυμάσιου περιβάλλοντος του χωριού. 

Το χωριό μας έχει ξεχωριστές ομορφιές που ο καθένας 
μπορεί να απολαύσει όλες τις εποχές του χρόνου. Γραφι-
κά καλντερίμια, πέτρινα σπίτια, πλακόστρωτες πλατείες, 
πέτρινα τοξωτά γεφύρια, παραδοσιακές βρύσες, γραφι-
κούς ξενώνες και την μεγαλόπρεπη εκκλησία του Αγίου 
Χαραλάμπους. 

Ακόμη τα χειμερινά σπορ, η ορειβασία και το κυνήγι, 
δίνουν ζωή στη μικρή κοινωνία του χωριού τους χειμερι-
νούς μήνες. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μια σύντομη αναδρο-
μή στο 2009. Το Βρυσοχώρι, όπως και όλα τα χωριά της 
υπαίθρου βρίσκεται σε μια δύσκολη καμπή. Δυστυχώς δεν 
έμειναν νέοι άνθρωποι που θα αναπτύξουν παραγωγικές 
δραστηριότητες. Η βελτίωση (ασφαλτόστρωση) του οδι-
κού δικτύου και η σύνδεση με τη Μακεδονία έχουν βγά-
λει το χωριό από την απομόνωση με μεγάλη κίνηση διερ-
χομένων επισκεπτών όλες τις εποχές του χρόνου. Ο του-
ρισμός είναι το ζητούμενο στην εποχή μας και ευχόμαστε 
ένα αξιοποιηθεί κάποτε και στο χωριό μας. 

Για το 2010 εύχομαι σε όλους τους Βρυσοχωρίτες και 
στους φίλους του χωριού να είναι ειρηνικό, χαρούμενο 
και ευτυχισμένο. Να έχουμε πάντα στη σκέψη μας το αγα-
πημένο μας Βρυσοχώρι και καλό είναι όσοι μπορούν να 
περάσουν τις άγιες ημέρες των εορτών στο χωριό, στο 
πατρικό τους σπίτι, κοντά σε συγγενείς και φίλους απο-
λαμβάνοντας το χιονισμένο τοπίο και τις απερίγραπτες 
φυσικές ομορφιές του τόπους μας. 

Εξάλλου το Ζαγόρι γενικά και το Βρυσοχώρι ιδιαίτε-
ρα είναι ένας θαυμάσιος τόπος διακοπών, όχι μόνο για 
τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά αλλά και για κάθε 
εποχή του χρόνου. 

Τα πράγματα εξελίσσονται, ο κόσμος αλλάζει και στο 
βωμό της εξέλιξης θυσιάζονται πολλά πράγματα. Με υπό-
βαθρο τις εμπειρίες του παρελθόντος ατενίζουμε με 
χαρά και αισιοδοξία το μέλλον. 

«Και επί γης ειρήνη»!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ ΜΑΣ ΣΠΙΤΙ
         Της ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΓΚΑΡΑΝΗ - ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ

Κατά το μεσοπόλεμο, όπως και παλαιότερα, έρχονταν 
τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο στο χωριό, Γρεβενιώ-
τες αγωγιάτες με πολλά ζώα (μουλάρια) μεταφέροντας 
σιτάρι. Διανυχτέρευαν συνήθως στο «Αμελικό» και την 
άλλη μέρα πωλούσαν το σιτάρι, έκαναν συμφωνίες και 
δέχονταν παραγγελίες. Πωλούσαν με το σακί, αλλά και 
με την οκά και προσπαθούσαν να κερδίσουν όσο γίνεται 
πιο πολλά.

Οι αγοροπωλησίες γίνονταν στην Κεντρική πλατεία 
(Μεσοχώρι) και ήταν, τρόπος του λέγειν; ένα μικρό πα-
ζάρι. Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ του Νικολάου (γεννημέ-
νος το 1870), γνωστός με το παρατσούκλι Καζάκας ήταν 
ένας έξυπνος, έμπειρος και πολυταξιδεμένος άνθρω-
πος. Παρακολουθούσε τα παζαρέματα και στενοχωριό-
νταν βλέποντας τις πονηριές των κυρατζήδων που προ-
σπαθούσαν να ξεγελάσουν τους χωριανούς για να κερ-
δίσουν περισσότερα. Μια και δυο λοιπόν τους πλησιάζει 
και τους λέει:

-  Πατριώτες, να βάλετε τιμή για κάθε σακί και κάθε οκά   

   για να ξέρουμε τι μας κοστίζουν.

Ενοχλημένοι οι αγωγιάτες, γιατί με την παρέμβαση και 
την παρουσία του «Αμερικάνου», δεν μπορούσαν να ξε-
γελάσουν και να κλέψουν κανέναν αγράμματο ή καμιά 
γριά και καμιά χήρα, λένε στους Βρυσοχωρίτες με αρκε-
τή δόση αγανάκτησης και ειρωνίας:

-  Τι είναι μωρέ τούτος! Να μην τον αφήσετε να ξανα 

   φύγει στην ξενιτιά! Να του κόψετε μισθό και να τον 

   έχετε συμβουλάτορα. Αμάν! Μας χαντάκωσε με τις 

   παρεμβάσεις του!

*  *  *
Καθόμασταν στο καφενείο, το τελευταίο Σάββατο του 

Οκτωβρίου και στην κουβέντα επάνω ο ΜΑΝΤΗΣ ΣΙΑ-
ΜΠΙΡΗΣ τσίγκλισε την ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΝΟΥ, προσπαθώντας 
να βάλει ξύλα στη μεγάλη ξυλόσομπα του μαγαζιού.

-   Αμάν βρε ΙΩΑΝΝΑ, παφ… πουφ… το τσιγάρο, μας 

    φλούμωσες καπνό.

Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΡΕΤΑΣ, που κάθονταν δίπλα και θέ-
λοντας να υπερασπιστεί την Ιωάννα, απαντά:

-   Γιατί ρε ΜΑΝΤΗ σε πειράζει ο καπνός του τσιγάρου. 
    Κοίτα, ότι και η σόμπα βγάζει καπνό, αλλά δεν δια

    μαρτύρεσαι!

*  *  *
Στη συνέχεια της κουβέντας, το ίδιο βράδυ, η ΙΩΑΝ-

ΝΑ ανέφερε μεταξύ των άλλων, ότι είχε συνεννοηθεί με 
το ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΙΣΗ, να συναντηθούν στα Γρεβενά για 
να την μεταφέρει στο Βρυσοχώρι. Έχασε όμως το πρωϊ-
νό λεωφορείο από τη Θεσ/νίκη και έφθασε καθυστερημέ-
να στον προορισμό της και έτσι μπερδεύτηκαν τα πράγ-
ματα.

-   Που είχατε ραντεβού στα Γρεβενά, τη ρώτησα εγώ!

-   Στα τρία αυτά, απάντησε η Ιωάννα!

Μα δεν υπάρχει τέτοια τοποθεσία στα Γρεβενά, τη 
λέω εγώ!

-   ΚΩΣΤΑΚΗ, ρωτάς απερίσκεπτα και την πάτησες 

     την πεπουνόφλουδα, μου απαντάει η Ιωάννα!

-   ΜΕΑ ΓΚΑΦΑ Ιωάννα!

*  *  *
Στις 15 Ιουνίου, πηγαίναμε με το αυτοκίνητό μου στα 

Γιάννενα, εγώ, η γυναίκα μου η ΜΑΡΙΑΝΝΑ και η ξαδέλ-
φη της ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Θ. ΠΑΝΤΙΣΗ, σύζυγος του Αθανασί-
ου Καραγιάννη, ανοιχτόκαρδη και καλοσυνάτη γυναίκα.

Όταν περάσαμε το εξωκλήσι της Παναγίας, στα βλά-
χικα «Λα στ’ Μαρία μάρε», δηλαδή στην Αγία Μαρία τη 
Μεγάλη, η Χαρίκλεια σταυροκοπήθηκε, λέγοντας επικα-
λούμενη τη βοήθεια της Παναγίας.

-  Αμάν Παναγία μου! Δώσε μας πρώτα υγεία και μετά 

   όλα τα άλλα.

-   Αμάν βρε Χαρίκλεια, της λέω και εγώ! Δεν άφησες 

     τίποτε, που να μην το ζητήσεις από την Παναγία μας.

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ
                            Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ
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«Χιόνια στο καμπαναριό, 
που Χριστούγεννα σημαίνουν…»

Σ’ αυτό το υπέροχο μελωδικό τραγουδάκι, απεικονίζε-
ται η ομορφιά και η χάρη των Χριστουγεννιάτικων εορ-
τών στο Βρυσοχώρι. Όμως εφέτος χιόνια στο καμπανα-
ριό δεν είδαμε, παρά μόνο από το σιάδι της Τσιούκα Ρό-
σιας και πάνω. Κάτι σπάνιο βέβαια για το χωριό μας, που 
βρίσκεται σε υψόμετρο 950μ. Μάλλον θύμιζε Πάσχα, με 
εναλλαγές του καιρού (λίγη βροχή) λίγο ήλιο, πεταλού-
δες και θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Ο καλός καιρός 
όμως έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς Βρυσοχωρίτες και 
φίλους επισκέπτες να περάσουν ευχάριστα τις μέρες των 
γιορτών στο χωριό, απολαμβάνοντας από την πλατεία του 
Αγίου Χαραλάμπους το πανόραμα του Βρυσοχωρίτικου 
τοπίου και τις χιονισμένες ορθοπλαγιές της Τσιούκα Ρό-
σιας και της Γκαμήλας. 

Το κάπνισμα των τζακιών, τα χριστουγεννιάτικα δέ-
ντρα με τα πολύχρωμα φωτάκια που αναβόσβησαν στις 
αυλές των σπιτιών, ο στολισμένος και φωτισμένος κε-
ντρικός δρόμος, η κεντρική πλατεία και το χοροστάσι με 
τα πολύχρωμα φωτεινά λαμπιόνια, η κίνηση στους δρό-
μους, τα καλωσορίσματα και οι ευχές, έδωσαν μια χα-
ρούμενη και γιορταστική νότα, που τόνιζαν την αγιότη-
τα των ημερών. 

Ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 
ακούστηκαν χαρμόσυνα στις αυλές των σπιτιών τα κάλα-
ντα, από τις χαρούμενες παιδικές φωνές του Δημήτρη και 
της Κατερίνας Μπάρκα, που κράτησαν και φέτος ζωντα-
νό το παραδοσιακό αυτό έθιμο. 

Το πρωί των Χριστουγέννων οι καμπάνες των εκκλη-
σιών ήχησαν χαρμόσυνα καλώντας τους πιστούς στη λει-
τουργία της γεννήσεως του Χριστού. Μετά τη θεία λει-
τουργία και σύμφωνα με παλιό έθιμο του χωριού, προ-
σφέρθηκαν στον αυλόγυρο της εκκλησίας καλοψημένες 
πίτες από συγγενείς που έχασαν μέσα στο χρόνο που πέ-
ρασε προσφιλή τους πρόσωπα. Εφέτος προσφέρθηκαν 
πίτες «υπέρ αναπάυσεως των ψυχών» των αείμνηστων 
Γεωργίου Καραγιαννόπουλου και Αντωνίου Νότη, από 
τις συζύγους τους Μαριάνθη Καραγιαννόπουλου και Ει-
ρήνης Νότη, αντίστοιχα. 

Ακολούθησαν επισκέψεις στα σπίτια της Μαρίας Αντ. 
Καραγιαννοπούλου, για να ευχηθούν για την εγγονή της 
Χριστίνα και στου Αναστασίου Δημητράκη για να ευχη-
θούν στην οικογένεια για τους αρραβώνες του ΜΑΡΙΟΥ. 
Τέτοιες μέρες κυλούν όμορφα στο Βρυσοχώρι, με ανταλ-
λαγές επισκέψεων, φιλικές και ευχάριστες βραδινές πα-
ρέες στην ταβέρνα του ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ, όπου απο-
λαμβάνουμε πικάντικους μεζέδες και γλυκόπιοτο ντόπιο 
κρασί, με αστεία, συζητήσεις και ευχάριστη κουβέντα για 
τα περασμένα και τα τωρινά. 

Τον καινούργιο χρόνο τον υποδεχτήκαμε, όπως συ-
νηθίζεται τα τελευταία 15 χρόνια, με ομαδικό χωριανι-
κό αντάμωμα στην κατάλληλα διακοσμημένη ταβέρνα του 
ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΜΠIΡΗ όπου παραυρέθηκαν 60 περίπου άτο-
μα. Στις 12 ακριβώς η ώρα έσβησαν τα φώτα και η νεο-
λαία υποδέχτηκε τον καιρνούγιο χρόνο με ομοβροντίες 
των κυνηγετικών όπλων. Ακολούθησαν χειραψίες και ευ-
χές, τραγουδώντας όλοι μαζί τα κάλαντα της Πρωτοχρο-
νιάς. 

Σύμφωνα με τα καθιερωμένα ο Σύλλογος έκοψε πα-
ραδοσιακές βασιλόπιτες, προσφέροντας ένα κομμάτι σε 
κάθε οικογένεια που βρέθηκε εκείνη την ημέρα στο χωριό. 
Τυχερή ήταν η κ. ΤΕΑ ΜΕΛΑ, που προσέφερε το συμβολι-
κό ποσό των 30,00 €, στο Σύλλογο. Ακολούθησε προσφο-
ρά γλυκών από το κατάστημα, ενώ μια ομάδα νέων δοκί-
μασε την τύχη στο τυχερό παραδοσιακό παιχνίδι 21. 

Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς τελέστηκε δοξολογία 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Στις θείες ιεροτελε-
στίες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θε-
οφανείων, χοροστάτησε ο Εφημέριος της Ενορίας μας 
π. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΚΙΤΣΗΣ, με ιεροψάλτη τον καλό και 
αγαπητό φίλο από το Ηλιοχώρι ΓΕΩΡΓΙΟ Ι. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ-
ΛΟΥ. 

Οι μεγάλες και άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς κύλησαν ευχάριστα στο χωριό, αφήνο-
ντας όμορφες και ευχάριστες αναμνήσεις σε χωριανούς 
και φίλους επισκέπτες. Ευχόμαστε του χρόνου, τέτοιες 
μέρες να συναντηθούμε ακόμη περισσότεροι στο αγαπη-
μένο μας Βρυσοχώρι. 

Ανάμεσα σ’ αυτούς που επισκέφθηκαν και πέρασαν για 
πρώτη φορά τις γιορτές στο Βρυσοχώρι, ξεχωρίσαμε:

Α’ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
-  Το ζεύγος ΠΑΝΤΕΛΗ και ΡΟΥΛΑΣ ΦΑΚΑ, με τα δύο
   τους κορίτσια, από τα Κουφάλια Θεσ/νίκιης, φιλοξενού-
   μενοι του Αναστασίου Αδαμ. Τσιομίδη. 
-  Το ζεύγος ΚΩΣΤΑ και ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΓΑΒΡΙΔΗ, κουμπά-
   ροι του Γιάννη Ευθ. Πουποβίνη, από τη Θεσ/νίκη. 
-  Το ζεύγος ΜΙΧΑΛΗ και ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ, 
   από το Διδυμότοιχο, φιλοξενούμενοι της οικογένειας 
   του Απόστολου Καραγιαννόπουλου. 
-  Τη Δ/δα ΜΑΓΔΑ ΜΥΛΩΝΑ από το Βόλο, μνηστή του 
    Μάριου Δημητράκη. 
Στα ενοικιαζόμενα δωμάτια της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ 
– ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ, φιλοξενήθηκαν:
-  Το ζεύγος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΟΥΤΣΑ από 
   την Καβάλα. Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αρχικελευστής του Λι-
   μενικού είναι εγγονός της Χαρίκλειας Τσιομίδου – Πα-
   παδημητρίου και δισέγγονος του αείμνηστου Βρυσοχω-
   ρίτη δασκάλου ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΠ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ. 
-  Το ζεύγος Βασιλείου και Μαρίας Βασδέκη με τα δύο 
    παιδιά τους από το Μακροχώρι Ημαθίας. 

Β’ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
-  Το ζεύγος ΙΩΑΝΝΗ και ΤΕΑΣ ΜΕΛΑ, φιλοξενούμενοι 
   του ΤΑΣΟΥ Ι. ΡΕΜΟΥ. 
-  Το ζεύγος ΙΩΑΝΝΗ και ΤΟΥΛΑΣ ΛΕΝΟΥ, με την κόρη 
    του Αποστολία από την Αλεξάνδρεια (Πρωτοχρονιά στο 
   Βρυσοχώρι έπειτα από 10 χρόνια) και τους κουμπάρους 
   τους ΑΡΓΥΡΗ και ΑΦΡΟΥΛΑ ΜΠΕΙΑΡΗ, από την Κορυ-
   φή Ημαθίας. 
-  Τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ι. ΓΚΑΡΑΝΗ από την Αθήνα, με το 
    σύζυγό της και την κόρη της Αλεξάνδρα.
 Στα ενοικιαζόμενα δωμάτια της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ 
– ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ, κατέλυσαν για πέμπτη συνεχή χρονιά:
-  Το ζεύγος ΚΥΡΙΑΚΟΥ και ΡΙΤΣΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ (δισέγ-
   γονος του αείμνηστου Νίκου Ρέμου) από το Λιανοβέ
   ρι Ημαθίας). 
-  Το ζεύγος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ 
   από τα Σχοινά Ημαθίας. 
-  Το ζεύγος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΧΑΤΖΗ από 
   το Νησί Ημαθίας. 
Εάν μας διαφεύγουν κάποιοι επισκέπτες ζητάμε συγνώμη. 
-  Επισημαίνουμε ακόμη την παρουσία όλες τις ημέρες των 
   Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του ΚΩΝ/ΝΟΥ Ι. 
  ΣΙΑΜΠΙΡΗ (γιο του αείμνηστου Γιάννη Γ. Σιαμπίρη). 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2009 ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
               Της ΜΑΡΙΑΣ ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ 

Βρυσοχώρι 31.12.09/1.1.2010. Στιγμιότυπο από την 
πρωτοχρονιάτικη συνάντηση στην ταβέρνα ΣΙΑΜΠΙΡΗ

Βρυσοχώρι 1.1.2010. Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ και η ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΜΠΑΡΚΑ ψάλουν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς

Βρυσοχώρι 31.12.09/1.1.2010 
Η πρωτοχρονιάτικη τούρτα του Συλλόγου

Βρυσοχώρι 31.12.09/1.1.2010  Βρυσοχωρίτες με 
φίλους τους στην πρωτοχρονιάτικη συνάντηση
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Μια μέρα χωριστήκαμε απ’ το όμορφο χωριό, εμείς 
που γεννηθήκαμε και ζήσαμε σ’αυτό. Έτσι αρχίζει το 
ποίημα του ο ποιητής, γραμμένο του 1948, για τα 
ανταρτόπληκτα παιδιά, που εγκατέλειψαν το χωριό 
τους και συγκεντρώθηκαν στις παιδοπόλεις για να 
γλυτώσουν το παιδομάζωμα. Κάτι παρόμοιο συνέβη 
και σε μας, τα παιδιά του χωριού μας, εδώ και εβδο-
μήντα πέντε χρόνια, που εγκαταλείψαμε το χωριό, 
όχι όμως από το φόβο του παιδομαζώματος, αλλά 
για να συνεχίσουμε τις σπουδές μας στο γυμνάσιο, 
αναζητώντας καλύτερη τύχη.

Αυτή ήταν η συμβολή των γονέων μας, αλλά και η 
φωνή του χωριού μας που μας έλεγε: «Είμαι φτωχό 
χωριό, δεν μπορώ να σας θρέψω. Αναζητήστε καλύ-
τερη τύχη. Συνεχίστε τις σπουδές στο γυμνάσιο. Η 
γνώση είναι δύναμη. Αλλά μη με ξεχάσετε. Να έρχε-
στε τακτικά, να ανανεώνετε τις δυνάμεις σας στην 
αγνή μου φύση και πάλι να ξαναφύγετε».

Ήμασταν αρκετά παιδιά τότε στο γυμνάσιο στα 
Γιάννενα. Εγώ, ο αδελφός μου Αλέξανδρος, ο Χαρά-
λαμπος ο Τράμας, ο Βασίλειος ο Τράμας, ο Αναστά-
σιος Δημητράκης, ο Κώστας Ζουμπούλης, ο Από-
στολος Λένος, ο Κώστας Παντίσης, η Μαρία Μπιζα-
κίδου, η πρώτη κοπέλα του χωριού που συνέχισε τις 
σπουδές και βγήκε δασκάλα, κι από τις καλές μάλι-
στα. Κανένας δεν υπάρχει σήμερα από αυτούς. Όλοι 
γαληνεύουν ψηλά στον ουρανό. Μόνο ο γράφων ζει 
ακόμη.

Οι μισοί σχεδόν καθόμασταν στο ίδιο σπίτι. Στα 
Γιάννενα ένα μόνο δρόμο γνωρίζαμε. Το δρόμο που 
οδηγούσε στο σχολείο. Σπίτι σχολείο και σχολείο 
σπίτι και συνέχεια διάβασμα. Φροντιστήρια δεν υπήρ-
χαν τότε. Έπρεπε να έχουμε καλή επίδοση στα μα-
θήματα, καλή πρόοδο, χωρίς τον κίνδυνο να μείνου-
με στάσιμοι. Πως θα αντικρίζαμε του γονείς μας. Τι 
θα έλεγαν τότε οι κοπέλες για μας; Τα υπολογίζαμε 
κι αυτά.

Κηδεμόνα και σύμβολό μας είχαμε το μακαρίτη 
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΓΚΑΡΑΝΗ, Υπάλληλο της Εμπορικής 
Τράπεζας. Μας αγαπούσε και πάντα μας επισκέπτο-
νταν και μας συμβούλευε. Οι γνώσεις, μας έλεγε, δεν 
αγοράζονται, δε δανείζονται, δεν κλέβονται. Αποκτώ-
νται με κόπους και οι γνώσεις είναι δύναμη. Άγια τα 
κόκαλά του.

Το χωριό το επισκεπτόμασταν τα Χριστούγεννα 
και το Πάσχα. Βρισκόμαστε στο σχολικό έτος 1936 
- 1937. Πλησιάζουν Χριστούγεννα. Από ημέρες μας 
βασάνιζε μέρα και νύχτα η νοσταλγία της πατρίδας. 
Θέλαμε να αναπνεύσουμε τον αέρα του χωριού μας, 
να πατήσουμε τα άγια χώματά του.

Αγαπούσαμε με πάθος το μικρό μας χωριό. Νιώθα-
με όλοι την ίδια λαχτάρα, την ίδια χαρά, την ίδια σφο-
δρή νοσταλγία που άγγιζε πολλές φορές τα όρια της 
μελαγχολίας. Θέλαμε να φτάσουμε στη βρύση του 
Τσιόμου και να φωνάξουμε, όπως φώναζε κάποτε ο 

μακαρίτης ΜΙΧΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ: «Έφθασα γλυκιά πα-
τρίδα».

Η αγωνία κορυφώνεται. Πότε να έρθει η παραμο-
νή των Χριστουγέννων για να αναχωρήσουμε. Αχ! Αυ-
τές οι μικρές μέρες του Δεκεμβρίου πόσο μεγάλες 
μας φαίνονται! Κι αυτοί οι δείκτες του ρολογιού πόσο 
αργά κινούνται 23 Δεκεμβρίου. Τα ξημερώματα έξι 
γυμνασιόπαιδα μ’ένα γελιό στην πλάτη ξεκινήσαμε. 
Καθένας πίστευε πως είχε δυνάμεις να διανύσει με τα 
πόδια απόσταση 80 χιλιομέτρων. Τις δυνάμεις μας τις 
έστελνε το χωριό, το χωριό που μας περίμενε.

Φτάνοντας στο χωριό Ελεούσα μας περικύκλωσαν 
καμιά τριανταριά μαντρόσκυλα. Τώρα ; Πως θα γλυ-
τώσουμε; Ας είναι καλά ο Χαράλαμπος Τράμας. Ψη-
λός, ίσα με δύο μέτρα, προχώρησε μπροστά και σή-
κωσε τα χέρια. Ως δια μαγείας, τα σκυλιά σταμάτησαν 
να μας απειλούν και κουνούσαν τις ουρές σαν ένδειξη 
γνωριμίας και αγάπης. Κάποιοι μυστηριώδη δύναμη 
είχε αυτό το παιδί. Ήταν και υπνοβάτης. Δεν παρα-
λείπω να γράψω πως ο Χαράλαμπος Τράμας ήταν ο 
πρώτος Έλληνας τραυματίας στον πόλεμο του 1940.

Με λίγες στάσεις για ανάπαυση και έπειτα από πο-
ρεία εννέα ωρών φτάσαμε στο Σκαμνέλι και διανυ-
χτερεύσαμε στον ξενώνα του Πέτρου Τσέπη. Την 
άλλη μέρα, πρωί-πρωί, ξεκινήσαμε, με ανανεωμένες 
τις δυνάμεις για πορεία τεσσάρων ωρών. Πρώτος 
σταθμός ανάπαυση η βρύση των Ρεντζαίων. Κρατώ-
ντας αναμμένο φακό, επισκεφθήκαμε το τεράστιο θο-
λωτό υπόγειο σπήλαιο, όπου κρύβονταν οι περιβόη-
τοι ληστές Ρεντζαίοι.

Δεύτερος σταθμός ο Γυφτόκαμπος. Είναι το ψη-
λότερο σημείο σε όλη τη διαδρομή. Φυσούσε ένα σι-
γανό, μα πολύ τσουχτερό αεράκι που σου ξύριζε το 
πρόσωπο. Το παγωμένο λιγοστό χιονάκι, έτριξε κάτω 
από τα πόδια μας. Σε ένα ύψωμα του Γυφτόκαμπου 
πάνω από το περίπτερο του Γιώργου Τριανταφύλ-
λου, υπήρχε εκείνη την εποχή μόνιμο φυλάκιο χωρο-
φυλακής. 

Ήταν ένα θάρρος για κάθε περαστικό. Ανηφορί-
σαμε και το επισκεφθήκαμε. Χάρηκαν που μας είδαν. 
Στην ερημιά που ζούσαν είδαν ανθρώπους. Μας πρό-
σφεραν ζεστό ρόφημα και σταφίδες. Ό,τι χρειάζο-
νταν για μας, του κρύους και κουρασμένους. Τους ευ-
χαριστήσαμε, τους αποχαιρετήσαμε και …δρόμο για 
το χωριό.

Δύο ώρες ακόμη και φτάνουμε. Από το χαΐρι μέχρι 
τον Κρυοπόταμο ο δρόμος είναι κατηγορικός. Εκεί, 
δεν περπατάμε. Τρέχαμε. Κι όσο προχωρούμε, όσο 
πλησιάζουμε προς το χωριό τόσο νιώθουμε τις δυνά-
μεις ανανεωμένες. Και να! Βρισκόμαστε στη Βρύση 
του Τσιόμου. Και φωνάξαμε με όλοι μαζί : «Φτάσαμε 
γλυκιά πατρίδα».

Άλλος απ’τα αριστερά, κι άλλος από τα δεξιά, κα-
τηφορίζουμε, φτάνουμε στα σπίτια μας και …αγκα-
λιά με τους δικούς μας.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ

Βρυσοχώρι 31.12.09/1.1.2010. Βρυσοχωρίτικη 
παρέα στην Πρωτοχρονιάτικη συνάντηση

Παλιογέφυρο Αώου 27.10.09. Ομάδα Λαϊστινών στην 
ωραία εκδήλωση του Ορειβατικού Συλλόγου Λάϊστας

CMYK

Η ΛΙΛΗ (Ευθαλία) ΤΕ-
ΓΟΥ, κόρη του Αθανασί-
ου και της Ευπραξίας Δού-
μα – Τέγου (εγγονή του αεί-
μνηστου Βρυσοχωρίτη Αθα-
νασίου Χαρ.Δούμα και της 
Διαμάντως Δούμα) είναι ένα 
αναδυόμενο και πολλά υπο-
σχόμενο αστέρι στο χώρο 
του καλλιτεχνικού στερεώ-
ματος (θέατρο - τηλεόρα-
ση-κινηματογράφος). Το 
πηγαίο ταλέντο και οι καλλι-
τεχνικές της προδιαθέσεις 
αναδύθηκαν από πολύ νωρίς 
και ο προσανατολισμός της 

από την παιδική ακόμη ηλικία ήταν προς την κατεύθυν-
ση των παραστατικών τεχνών.

Οι σπουδές της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των λε-
γόμενων παραστατικών τεχνών. Συγκεκριμένα σπού-
δασε:

Α΄ ΗΘΟΠΟΙΙΑ 

•  Το 1977 αποφοίτησε από το Θεατρικό Εργαστήριο 

      του Δήμου Νεαπόλεως Θες/νίκης «Θέσπις», με 

     καλλιτεχνικό διευθυντή το Γιώργο Κιουρτσίδη.

•  Το 2000 αποφοίτησε από την Ανωτέρα Δραματική 

     Σχολή «Ίασμος¨, του Βασίλη Διαμαντόπουλου.

•  Παράλληλα παρακολούθησε Σεμινάρια θεάτρου 

     κούκλας, Master class και παιδικού θεάτρου.

Β΄ ΧΟΡΟΣ

•  Κλασσικό μπαλέτο, μοντέρνο, τζαζ, παραδοσια-

    κούς στη Σχολή «Χοροκίνηση», Γεροσιδέρη Μάγδας

ΜΟΥΣΙΚΗ

•  Θεωρητική μουσική, κλασσικό τραγούδι, κλασσική 

     κιθάρα και πιάνο, Master class κιθάρας

Επαγγελματική δραστηριότητα
Έχοντας ως κύρια ενασχόληση το θέατρο, όπου 

συμμετείχε με επιτυχία σε 17 και πλέον παραστάσεις 
έργων, εξίσου σημαντική ήταν και η παρουσία της στην 
τηλεόραση (Mega - Alpha) με συμμετοχή σε τέσσερα 
θεατρικά επεισόδια. Εντυπωσιακή είναι επίσης η εμφά-
νισή της στον κινηματογράφο με αξιόλογους ρόλους 
σε δύο ταινίες μεγάλου μήκους: «Θα το μετανιώσεις» 
του κ. Ευαγγελάτου και «Safe Sex» των Μ. Ρέππα – Θ. 
Παπαθανασίου.

Ένα σημαντικό βήμα περαιτέρω καθιέρωσης και κα-
ταξίωσης αποτελεί η πρόσληψή της από 25 Αυγούστου 
2009 στον θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (Θ.Ο.Κ), που 
τελεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση Βαρνάβα Κυρια-
ζή.

Ανάμεσα σε εξήντα Έλληνες συνυποψηφίους επιλέ-
χτηκε πρώτη και αυτό το γεγονός αποτελεί επιβεβαίω-
ση και αναγνώριση του ταλέντου, της επαγγελματικής 
της επάρκειας και της θεατρικής της παιδείας.

Η πρεμιέρα του πολυβραβευμένου έργου «Το δώρο 
της παπλώματος» στην Λευκωσία, σημείωσε εξαιρετική 
επιτυχία και η εμφάνιση της ΛΙΛΗΣ ήταν εντυπωσιακή.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τη 
ΛΙΛΗ για την ευδόκιμη θεατρική της σταδιοδρομία και 
την πρόσληψη της στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου 
(Θ.Ο.Κ) και της εύχονται συνεχείς επιτυχίες και διακρί-
σεις.

ΛΙΛΗ ΑΘ.ΤΕΓΟΥ
ΜΙΑ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ



Οικονομική διαχείριση 2009
Η οικονομική διαχείριση της Ερανικής Επιτροπής του 

Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους και των άλλων εκκλη-
σιών της Ενορίας, έχει για το οικονομικό έτος 2009 ως 
ακολούθως:
Α’ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

1.  Μπλόκ εισπράξεων (0001 - 0050) 4.065,00 €
2.  Μπλοκ εισπράξεων (0051 - 0072) 2.200,00 €
3.  Μπλοκ εισπράξεων (0398 - 0400) 300,00 €

        ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 6.565,00 €
4.  Τόκοι καταθέσεων 2009 116,65 €
5.  Υπόλοιπο προηγούμενου έτους (31.12.2009) 39.207,77 €

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 45.889,42 €

Β’ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

1.  Μπλόκ εισπράξεων (0326 - 0350) 4.585,00 €
2.  Μπλοκ εισπράξεων (0251 - 0255) 730,00 €

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 5.315,00 €
3.  Προηγούμενο υπόλοιπο 31.12.2009 (χρεωστικό) -6.350,36 €
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ -1.035,36 €

Δ Α Π Α Ν Ε Σ
1.  Άλλες εκκλησίες: 

   -  Θύρα Αγίου Δημητρίου 1.700,00 €
   -  Στασίδια Αγίας Παρασκευής 1.300,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ 3.000,00 €
 ΓΕΝΙΚΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -4.035,36 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
1.  ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡ. ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ    45.889,42  €
2.  ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛ. ΑΛΛΩΝ ΕΚΚΛ.    4.035,36  €
3.  ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2009        41.854,06  €

Το υπόλοιπο 41.854,06 ευρώ, είναι κατατεθειμένο στην 
Εθνική Τράπεζα – Υποκατάστημα Ιωαννίνων, επ’ ονόματι 
της Ερανικής Επιτροπής. Αριθμός Λογαριασμού: 359/29 
61 32 – 69.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Όλες οι δαπάνες έγιναν με ομόφωνες αποφάσεις και 

πρακτικά που θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ιερά 
Μητρόπολη Ιωαννίνων.

1.  Πράξη 5/5.7.2009
   -  Θύρα Αγίου Δημητρίου   1.700.00 €
   -  Στασίδια Αγίας Παρασκευής                1.300,00 €
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο                  3.000,00 €
Η Ερανική Επιτροπή συνεχίζει τον Έρανο για την ανα-

στήλωση του Αγίου Χαραλάμπους και τη συντήρηση και 
των άλλων εκκλησιών και είναι αισιόδοξη ότι με τη συ-
μπαράσταση και βοήθεια των απανταχού Βρυσοχωρι-
τών και φίλων και την οικονομική ενίσχυση που παρέ-
χουν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων και η Ριζά-
ρειος Εκκλησιαστική Σχολή τα έργα θα ολοκληρωθούν 
σε σύντομο χρονικό διάστημα.
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Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Α
                                                        Επιμέλεια: ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                       Επιμέλεια: ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

1. Οικονομική διαχείριση 2009
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Αγίου Χα-

ραλάμπους Βρυσοχωρίου, λειτουργεί ως Σώμα, σύμφω-
να με αποφάσεις του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, για την τριετία 2008-2010, 
με την ακόλουθη σύνθεση.

1.  Π.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΤΣΗΣ Πρόεδρος 

2.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΒΑΚΑΡΟΣ Αντιπρόεδρος 

3.  ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ Γραμματέας

4.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι.ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ Ταμίας 

5.  ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΒΑΚΑΡΟΣ  Μέλος

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο διαχειρίστηκε το 2009 τα 
οικονομικά της Ενορίας με απόλυτη διαφάνεια και τάξη, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννί-
νων. Όλες οι δαπάνες έγιναν με πλήρη παραστατικά στοι-
χεία (τιμολόγια – αποδείξεις), με ομόφωνες αποφάσεις 
του Εκκλ.Συμβουλίου και αντίστοιχα πρακτικά, τα οποία 
θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ιερά Μητρόπολη Ιω-
αννίνων. Η κίνηση του Ταμείου της Ενορίας για το οικο-
νομικό έτος 2009, έχει ως ακολούθως:

Α  ΄ Ε Σ Ο Δ Α
1.  Υπόλοιπο οικον.έτους 2008 1.913,20  €
2.  Κηροπώληση –Δίσκος 4,835,00  €          

3.  Μνημόσυνα-κηδείες 2,599,00  €
4.  Από κοιμητήριο –εξωκλήσια 82,00  €
5.  Από βοσκοτόπια 2,350,00  €
6.  Επιχορήγηση Ριζαρ.Εκκλ.Σχολής 3.000,00  €
7.  Τόκοι καταθέσεων 4,01  €

                           ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 14,783,21  €
Β ’  Ε Ξ Ο Δ Α

  1.  Υποχρεωτικές δαπάνες (Ι.Μ.Ι.) 239,50 €
  2.  ΔΕΗ 129,00  €
  3.  Αγορά κηρού 96,68  €
  4.  Ταχυδρομικά 33,00  €
  5.  Καθαρισμός Εκκλ. Χώρων 420,00  €
  6.  Υλικά καθαριότητας – φωτισμού 45,00  €
  7.  Συντήρηση Στολών – σκευών 140,00  €
  8.  Εξόφληση Τέμπλου Αγ. Παρασκευής 500,00  €
  9.  Συντήρηση καλοριφέρ 110,00  €
10.  Αμοιβή ψάλτη 500,00  €
11.  Διάφορα 95,00  €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.308,18  €

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2009

Α’ ΕΣΟΔΑ 14.783,21  €
Β’ ΕΞΟΔΑ 2.308,18  €
Γ’ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 12.475,03  €

Το χρηματικό υπόλοιπο ύψους 12.475,03  € είναι κατα-
τεθειμένο στο Λογαριασμό του Εκκλησιαστικού Συμβουλί-
ου στην Εθνική Τράπεζα Ιωαννίνων.

2.  Εργασίες και δαπάνες σε εκκλησίες
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο πραγματοποίησε κατά 

τη διάρκεια του 2009, σειρά εργασιών και παρεμβάσεων 
στις εκκλησίες και τα εξωκλήσια του χωριού, φρόντισε 
για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό τους και επιμελήθη-
κε την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό των εκκλησιαστι-
κών χώρων. Αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες 
εργασίες με τις αντίστοιχες δαπάνες:

Α’ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-    Αντικαταστάθηκε η κεντρική θύρα του Ναού, με δω-

ρεά της οικογένειας Αικατερίνης Ηλία Γκαράνη (Λάρι-
σα), ύψους 1.700,00 €.

Β’ ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
-    Κατασκευάστηκαν 10 στασίδια στις δύο πλευρές, με δω-

ρεά της οικογένειας Αικατερίνης Ηλία Γκαράνη (Λάρι-
σα), ύψους 1.300,00 €.

3.  Προγραμματισμός έργων για το 2009

Α’ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
-   Αντικατάσταση των παραθύρων της εκκλησίας.

Β’  ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
-   Κατασκευή εξωτερικής πέτρινης σκάλας του  

     γυναικωνίτη.

Γ’ ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Θα γίνει ανακαίνιση και ανάπλαση του εξωκλησίου με 

τις ακόλουθες εργασίες:

-  Εξωτερική στεγανοποίηση.

-  Εσωτερικά επιχρίσματα.

-  Τοποθέτηση πλακιδίων στο δάπεδο.

-  Κατασκευή τέμπλου.

-  Υδροχρωματισμός.

Δ’ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
-  Θα συνεχιστεί η στεγανοποίηση της Μονής.

-  Επιχρίσματα εσωτερικών χώρων.

-  Οροφή πρόναου.

-  Πλακόστρωση δαπέδου.

4.  Έκφραση ευχαριστιών

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και η Ερανική Επιτροπή 
της Ενορίας Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου, εκφρά-
ζει θερμές ευχαριστίες:

1.  Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστι-
κής Σχολής, για την τακτική οικονομική ενίσχυση του 
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

2.  Στους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους για την 
αμέριστη οικονομική ενίσχυση και βοήθεια που παρέ-
χουν στην Εκκλ. και Ερανική Επιτροπή.

3.  Στην Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων, για το ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον που επιδεικνύει για την Ενορία μας.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α  Η Μ Α Θ Ι Α Σ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - ΩΡΑ 8 μ.μ.

5 ο  Α Ν Τ Α Μ Ω Μ Α  Β Ρ Υ Σ Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Ω Ν  Κ Α Ι  Φ Ι Λ Ω Ν

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΟΥΣΕΣ» - 4ο χλμ. Αλεξάνδρειας - Νησελίου

ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΜΠΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ και ΝΙΚΟΥ ΝΟΥΣΗ

CMYK

Αναλαμβάνει τοπογραφικές εργασίες

ΚΙΝ.: 694 85 25 135 - 694 80 49 952



Αλλαγή κλίματος, μόλυνση νερού, τόνοι λυμάτων, 
καταστροφή δασών, καταστροφή πηγών νερού. Το πε-
ριβάλλον αντιμετωπίζονταν κάποτε ως ένα ζήτημα που 
ενδιέφερε μόνο μια μειονότητα ανθρώπων. Η αντίληψη 
όμως αυτή ανήκει οριστικά στο παρελθόν, καθώς το πε-
ριβάλλον μας αφορά όλους, αφού συνδέεται με όλες 
τις πτυχές του κόσμου, από τον οποίο εξαρτάται η επι-
βίωσή μας.

Πού βρίσκεται η Ελλάδα 
σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα;

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα, στη χώρα μας ειδικά, 
σχετίζονται με την αλόγιστη οικοδομική δραστηριότη-
τα. Η εκτός σχεδίου δόμηση είναι μια ελληνική πρωτο-
τυπία, που όχι μόνο κυριολεκτικά καταστρέφει κατά μη 
αντιστρεπτό τρόπο το τοπίο, αλλά επιπλέον δημιουργεί 
δευτερογενείς επιπτώσεις, που δεν επιτρέπουν τη χω-
ροθέτηση περιβαλλοντικών έργων. Ένα απλό παρά-
δειγμα. Το γεγονός ότι σε όλες τις περιοχές της Ελλά-
δος ξεσηκώνονται για τους χώρους «υγειονομικής τα-
φής απορριμμάτων» είναι επειδή δεν υπάρχουν ελεύ-
θεροι χώροι.

Όλοι οι χώροι έχουν καταληφθεί από οικοδομές. Τα 
πάντα είναι χτισμένα. Δεν υπάρχει περιοχή όπου το μάτι 
σου μπορεί να ξεκουραστεί. Κι ακόμη, είναι η αποψί-
λωση της υπαίθρου, όπου έχει φθαρεί ο κοινωνικός 
ιστός και δεν υπάρχουν αυτοί που θα προστατέψουν τα 
εδάφη τους, τα δάση τους, όπως έκαναν χιλιάδες χρό-
νια. Και από την άλλη η συσσώρευση του πληθυσμού 
στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που παράγει ένα ασπικό 
φαινόμενο μείζονος τάξεως. Είμαστε η χώρα με τη με-
γαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση στην πρωτεύου-
σα, σε ποσοστό επί του συνόλου του πληθυσμού.

Ποιο είναι το μέγιστο των προβλημάτων 
του περιβάλλοντός μας;

Κατά την εκτίμησή μου, είναι δύσκολο να απομο-
νώσεις απειλές στο περιβάλλον όπως η βιομηχανία, 
η εντατική γεωργία, η αυτοκίνηση, η δόμηση των πε-
ριαστικών χώρων. Είναι όλα σύμπλοκα φαινόμενα. Λό-
γου χάρη η κατασκευή ενός προαστίου σε μια μεγα-
λούπολη, μεγαλώνει και την ανάγκη για χρήση ιδιωτι-
κού αυτοκινήτου. Η ίδια αυτή τάση αποδασώνει περιο-
χές. Υπάρχουν περισσότερα απόβλητα, σκουπίδια. Θα 
έλεγα ότι γενικότερα ο κόσμος βαδίζει σε ένα αναπτυξι-
ακό πρότυπο παρωχημένο, καταναλωτικό και ρυπαντι-
κό, παρά το ότι πολλές κοινωνίες παίρνουν μέτρα.

Συχνά κάτω από την καλή όψη χωριών ή πόλεων 
της Ευρώπης, όπως η Δανία βρίσκονται έντονα φαινό-
μενα ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 
Η Δανία από τη μία βάζει ανεμογεννήτριες, από την 
άλλη έχει τις πιο ρυπασμένες ακτές της Ευρώπης! 
Στην Ολλανδία πάλι, όπου υπάρχει καλή διαχείριση του 
περιβάλλοντος, εξάγουν τη ρύπανση είτε με τη μορφή 
αποβλήτου ή με την εισαγωγή ξυλείας από τις τροπι-
κές χώρες, όπου καταστρέφουν τα δάση. Μην μας πα-
ραπλανά η καλή όψη, ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών. 
Υπάρχει δυστυχώς, ένα φαινόμενο παγκοσμιοποίησης 
και σε ότι αφορά τη ρύπανση.

Πώς αντιπαλεύεται αυτή η κατάσταση;

Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το τι κάνουμε. Δεν βλέ-
πω να υπάρχει μακροπρόθεσμο σχέδιο. Δεν εμπιστεύ-
ομαι τα κόμματα, που κανένα δεν έχει εξειδικεύσει τα 
θέματα αυτά. Κανένα κόμμα δεν λέει τι θα κάνει με την 
ελεύθερη δόμηση στα τέσσερα στρέμματα, κανένα δεν 
λέει αν θα βάλει περιβαλλοντικούς φόρους. Θα έλε-
γα ότι είναι μια κοινωνία εγκαταλειμμένη στο βραχυ-
πρόθεσμο ιδιωτικό κέρδος. Δεν φταίνε μόνο οι μεγά-
λες εταιρείες, αλλά και εμείς που θυσιάζουμε συλλο-
γικά αγαθά, όπως το περιβάλλον, για την προσωπική 
μας ευημερία.

Δεν βλέπω ένα ροδαλό μέλλον. Ούτως ή άλλως η 
παγκόσμια οικονομία μας λέει αλλά πράγματα. Το ίδιο 
και η παγκόσμια οικολογία. Παρόμοιες τάσεις έχου-
με και σε διεθνές επίπεδο. Το περιβάλλον περιθωριο-
ποιείται, κανείς δεν θυσιάζει τίποτα στη διεθνή καταπο-
λέμηση της κλιματικής αλλαγής και κοινωνίες όπως η 
Κίνα και άλλοι «δράκοι», εμφανίζονται επιθετικοί, επικα-
λούμενοι το δικαίωμά τους στην κατανάλωση Δυτικού 
τύπου, την οποία ονομάζουν «ανάπτυξη».

Το κεντρικό αίτημα αυτή τη στιγμή με ένα σύνθη-
μα, θα έλεγα ότι είναι:

«καλύτερα με λιγότερα».

Στο υπ’ αριθμ. 63 φύλλο της εφημερίδας μας 
(σελ. 11) είχαμε αρχίσει να δημοσιεύουμε πίνακες 
Μαθητολογίου, των μαθητών του Δημοτικού Σχολεί-
ου Βρυσοχωρίου κατά σχολικά έτη και τάξεις μετά το 
1950. Συνεχίζουμε στο σημερινό φύλλο με το 

Σχολικό έτος 1955 – 1956
Δ/ντής του 1/σιου Δημοτικού Σχολείου Βρυσο-

χωρίου ο συγχωριανός μας δάσκαλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
  1.  Δημήτριος Ν. Δημητράκης Α’ τάξη
  2.  Αθανάσιος Ι. Καραγιαννόπουλος Α’ τάξη
  3.  Δέσποινα Ι. Ρέμου Β΄ τάξη
  4.  Χρήστος Μ. Πασχάλης Β΄ τάξη
  5.  Μαρία Αθ. Κουνάβου Β΄ τάξη
  6.  Χρυσούλα Ι. Σιαμπίρη Β΄ τάξη
  7.  Θεόδωρος Α. Βαγγελής Β΄ τάξη
  8.  Κίμων Κ. Βακάρος Γ΄ τάξη
  9.  Αναστάσιος Ν. Δημητράκης Γ΄ τάξη
10.  Νικόλαος Αντ. Καραγιαννόπουλος Γ΄ τάξη
11.  Άλκης Μ. Πασχάλης Δ΄ τάξη
12.  Στέργιος Απ. Βακάρος Δ΄ τάξη
13.  Δέσποινα Χρ. Βασδέκη Δ΄ τάξη
14.  Αθηνά Θ. Εξάρχου Δ΄ τάξη
15.  Γεώργιος Κ. Βακάρος Δ΄ τάξη
16.  Σουλτάνα Κ. Γεράση (Δίστρατο) Δ΄ τάξη
17.  Αντιγόνη Α. Βαγγελή Δ΄ τάξη
18.  Κων/νος Ι. Ρέμος Ε τάξη
19.  Απόστολος Ι. Σιαμπίρης Ε΄ τάξη
20.  Θωμάς Ευάγγ. Σιαμπίρης Ε΄ τάξη
21.  Αλεξάνδρα Μάϊπα (Δίστρατο) Ε΄ τάξη
22.  Αριστέα Π. Ρεντζούλη (Κόνιτσα) Ε΄ τάξη
23.  Περιστέρα Καρατζήμου (Δίστρατο) Ε΄ τάξη
24.  Δημήτριος Αθ. Κουνάβος Στ΄ τάξη
25.  Κων/νος Ευάγγ. Κυράτσης Στ΄ τάξη
26.  Σταματία Γ. Οικονόμου Στ΄ τάξη
27.  Σταματία Ν. Δημητράκη Στ΄ τάξη
28.  Ελευθερία Γ. Πουποβίνη Στ΄ τάξη
29.  Παρασκευή Μ. Σιαμπίρη Στ΄ τάξη

Εάν θέλετε να κάνετε λαμπρή καριέρα στην Ελλά-
δα του 2010 (ιδίως οι νέοι), παρακαλώ μελετήστε με 
προσοχή τον παρακάτω νόμο του προϊσταμένου ή 
του αφεντικού.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ
Άρθρο  1.  Ο προϊστάμενος ή το αφεντικό έχει δίκιο.
Άρθρο  2.  Ο προϊστάμενος ή το αφεντικό έχει πά -
                  ντα δίκιο.
Άρθρο  3. Στην απίθανη περίπτωση που κάποιος 
                υπάλληλος έχει δίκιο, ισχύουν τα άρθρα 1 
                και 2.
Άρθρο  4. Ο προϊστάμενος ή το αφεντικό δεν κοιμά-
                ται. ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ.
Άρθρο  5. Ο προϊστάμενος ή το αφεντικό δεν τρώει. 
                ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ.
Άρθρο  6. Ο προϊστάμενος ή το αφεντικό δεν πίνει. 
                ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ.
Άρθρο  7. Ο προϊστάμενος ή το αφεντικό δεν φτάνει 
                ποτέ καθυστερημένα στη δουλειά του. 
                ΤΟΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝ.
Άρθρο  8. Ο προϊστάμενος ή το αφεντικό δεν απου-
                σιάζει ποτέ από τη δουλειά του. ΕΙΝΑΙ 
               ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ.
Άρθρο  9. Ο προϊστάμενος ή το αφεντικό δεν διαβά-
                ζει ποτέ εφημερίδα στο γραφείο του. 
                ΜΕΛΕΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΤΑΙ.
Άρθρο  10. Ο προϊστάμενος ή το αφεντικό δεν φλυ-
                  αρεί ποτέ στο γραφείο του. ΕΧΕΙ ΣΥΣΚΕΨΗ
Άρθρο  11. Ο προϊστάμενος ή το αφεντικό δεν δεί-
                    χνει οικειότητα στη Γραμματέα του. ΑΠΛΑ 
                 ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ.
Άρθρο  12. Όποιος μπει στα γραφεία τους με προ
                   σωπική γνώμη, πρέπει να βγει έχοντας 
                   τη γνώμη του προϊστάμενου ή του 
                   αφεντικού.
Άρθρο  13. Όσο περισσότερο σχολιάζεις τον 
                   προϊστάμενο ή το αφεντικό, τόσο 
                    λιγότερο  κάνεις καριέρα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Λάϊστας (Ε.Ο.Σ.), 
οργάνωσε με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου τριήμε-
ρο εκδηλώσεων στις 26, 27 και 28/10/2009 αφιερωμένο 
στο έπος του ’40. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν την Τρίτη 
27 Οκτωβρίου. Ωραίο φθινοπωρινό πρωινό και οι πιο νέοι 
ξεκινούν πεζοπορία 3 ωρών ως τη θέση ΤΖΟΥΓΚΑΛΑ ενώ 
οι υπόλοιποι καταφθάνουν με τα τζιπ. Από εκεί ακολου-
θούν το παλιό γραφικό μονοπάτι που οδηγεί στον Αώο 
ποταμό, όπου μέχρι το 1940 υπήρχε ξύλινο γεφύρι που 
συνέδεε τη Λάϊστα με τις Πάδες και αμφίδρομα τα χωριά 
της Λάκας Αώου με το Ζαγόρι.

Στην εκδήλωση συμμετείχα και εγώ ως λάτρης της 
φύσης και ως εκπρόσωπος του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου και 
του Δήμου Τύμφης. Διαδρομή μαγευτική, φύση φθινο-
πωρινή, μετά από ένα σιγανό απόβροχο. Φτάνοντας στην 
παλιά γέφυρα μένουμε έκθαμβοι από το τοπίο, το στέ-
νωμα του ποταμού που βουΐζει με τα ορμητικά νερά του 
και την αρχιτεκτονική των βάθρων που σώζονται ακόμη.

Η συμμετοχή από τη Λάϊστα αρκετά μεγάλη, περί-
που 35 άτομα κάθε ηλικίας και απέναντι μια ομάδα Πα-
διωτών με επικεφαλής τον κ. ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΜΟ. Ένα μικρό 
διάλειμμα για να προσφερθούν από τις κυρίες της Λάϊ-
στας λουκουμάκια και ωραία χειροποίητα γλυκά. Ο Πρό-
εδρος του Ε.Ο.Σ. Λάϊστας κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΟΑΛΑΣ 
(ΦΟΡΗΣ) με ένα τηλεβόα στο χέρι για να ακούγεται και 
από τους απέναντι Παδιώτες, καλωσορίζει τους προσελ-
θόντες και αναφέρεται εν συντομία στους αγωνιστές της 
Λάκας Αώου που αναχαίτισαν και κατατρόπωσαν την πε-
ρίφημη Μεραρχία των Αλπινιστών ΤΖΟΥΛΙΑ.

Κύριοι ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. ΚΩΣΤΑΣ 
ΤΣΙΠΗΡΑΣ, η κ. ΚΑΙΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ. Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν με σαφή-
νεια και συγκίνηση στα γεγονότα εκείνων των ημερών και 
εξήραν τη γενναιότητα και την αυταπάρνηση του ελληνι-
κού στρατού. Ακολούθησε αναμνηστική φωτογραφία και 
η επιστροφή στη Λάϊστα. Στην πλατεία των Αγίων Ταξι-
αρχών και κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια γευτήκαμε και 
απολαύσαμε τους πικάντικους μεζέδες και το τσίπουρο 
του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΙΠΙΚΟΥ, γεγονός που μας χαλάρωσε και 
μας ξεκούρασε.

Φεύγοντας από τη γραφική Λάϊστα, στο μυαλό μου 
στριφογύριζαν ένα σωρό σκέψεις, που σχετίζονταν με τα 
γεγονότα εκείνης της περιόδου:
-  Οι ξύλινες γέφυρες που συνέδεαν το Βρυσοχώρι με το 
   Παλαιοσέλλι και τη Λάϊστα με τις Πάδες, καταστράφη-
   καν από τον ελληνικό στρατό για να μην περάσουν οι 

   Ιταλοί.
-  Η Μεραρχία ΤΖΟΥΛΙΑ προελαύνει αρχικά στα βουνά 
   και στα φαράγγια εκατέρωθεν του Σμόλικα, αλλά αδυ-
   νατεί να διασπάσει τον Τομέα Αώου, που αμύνεται ηρω
   ϊκά από το Βρυσοχώρι ως το Δίστρατο, τη Βωβούσα, 

   το Μέτσοβο και τα Γρεβενά.
-  Το Τάγμα Κονίτσης, που απαρτίζονταν κατά πλειοψη
  φία από στρατιώτες και αξιωματικούς των χωριών της 
  περιοχής, αφού ανέκοψε την προέλαση των Ιταλών, πέ
  ρασε στην αντεπίθεση κατατροπώνοντας και διαλύο
  ντας την περίφημη Μεραρχία ΤΖΟΥΛΙΑ. Επισημαίνουμε 

  ότι από εδώ άρχισε η οπισθοχώρηση των Ιταλών.

Εδώ θέλω να θέσω έναν προβληματισμό προς την Πο-
λιτεία και τις Αρμόδιες Αρχές:

Κύριοι η ιστορία γράφεται και δεν διαγράφεται. 
Όμως πολλές φορές παραχαράζεται. Κανείς δεν αμφι-
βάλει και δεν αμφισβητεί τις ηρωϊκές μάχες του Καλπακί-
ου και της Γκραμπάλας. Εάν όμως η Μεραρχία ΤΖΟΥΛΙΑ 
διασπούσε τον Τομέα Αώου θα παρακάμπτονταν το Καλ-
πάκι και θα έφθαναν χωρίς αντίσταση στα Γιάννενα και 
στη Θεσσαλία. Θα συνέβαινε κάτι αντίστοιχο με το Ρού-
πελ. Τα οχυρά αμύνονταν, αλλά οι Γερμανοί είχαν φθά-
σει ήδη στη Θεσσαλονίκη.

Είναι καιρός η Ελληνική Πολιτεία να αναγνωρίσει και 
να τιμήσει την ηρωϊκή αυτή περιοχή και τα σημαντικά 
πολεμικά γεγονότα που άλλαξαν τη ροή του πολέμου. 
Να τιμήσει τους ήρωες νεκρούς, τους τραυματίες αλλά 
και τις γυναίκες, που πρόσφεραν τα πάντα για να βοηθή-
σουν τους Έλληνες φαντάρους.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Σ. Λά-
ϊστας και ιδιαίτερα στο δραστήριο πρόεδρο ΦΟΡΗ ΠΟΑ-
ΛΑ και στην αδελφή του ΤΟΥΛΑ για την ωραία εκδήλω-
ση, που μπορεί να γίνει καλό παράδειγμα για κοινές εκ-
δηλώσεις των χωριών της Λάκας Αώου. Ακόμη να καθα-
ριστούν τα μονοπάτια, που ήταν σημαντικές οδικές αρ-
τηρίες στα δύσκολα χρόνια του πολέμου, και μπορούν 
να γίνουν πόλος έλξης ορειβατών και φυσιολατρών. Και 
ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί τοποθετήθηκε το άγαλμα 
του ΦΡΥΖΗ στο Καλπάκι, ενώ ήταν Διοικητής στον Το-
μέα Αώου;

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΣΤΗ ΛΑΪΣΤΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ Δ.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ
Του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(καλύτερα με λιγότερα)

                      Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ
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Βρυσοχώρι 26.7.1935 Ο Παπακώστας Μπιζιακίδης 
με την οικογένειά του και συγγενείς του

Βρυσοχώρι 1939. Ο Παπά - Κώστας Μπιζακίδης 
με συγγενικά του πρόσωπα

Ένας ηλικιωμένος μπαίνει στο Ιατρείο. 
-  Γιατρέ γνώρισα μια πιτσιρίκα, αλλά αντιμετω-
   πίζω μερικά προβλήματα, όταν πάω να τη συνα-
    ντήσω…
-  Πείτε μου Κύριε, τι ακριβώς προβλήματα αντι-
   μετωπίζετε;
-  Να… Στο πρώτο τα πάω μια χαρά. Στο δεύτερο 
   αρχίζω και κουράζομαι. Στο τρίτο όμως, 
   εξαντλούμαι. Μου κόβεται η ανάσα. 
-  Μα τι λέτε; Για την ηλικία σας μια χαρά τα πάτε. 
   Πόσο ετών είστε;
-  95 γιατρέ μου!
-  Κοιτάξτε, σας συμβουλεύω μετά το πρώτο να 
   ξεκουράζεστε. Μην συνεχίζετε αμέσως στο δεύ-
   τερο… Αφήστε όμως το τρίτο γιατί μπορεί να 
   πάθετε καμιά ανακοπή!
-  Δεν γίνεται γιατρέ μου; Η πιτσιρίκα μένει στον 
   τέταρτο όροφο και δεν έχει ασανσέρ. 

*  *  *
Μια ξανθιά λέει στο σύζυγό της:

-  Μήτσο, μας έκλεψαν το αυτοκίνητο, αλλά μην 
   ανησυχείς! Κράτησα το νούμερο

*  *  *
Ο Γιώργος και η Μαρία, γνωρίζονται, ερωτεύο-

νται και μετά την πρώτη φορά που κάνουν σεξ, κά-
θονται ξαπλωμένοι και συζητάνε. 
-  Θα σε λέω Εύα, λέει ο Γιώργος. 
-  Γιατί Εύα; Τον ρωτάει η Μαρία. 
-  Γιατί είσαι η πρώτη μου της απαντά εκείνος. 
-  Ωραία! Τότε και εγώ θα σε λέω Peugeot, του 
   λέει η Μαρία. 
-  Γιατί Peugeot, τη ρωτάει!
-  Γιατί είσαι ο 308ος!

*  *  *
Ένας μπαμπάς μπαίνει στο φαρμακείο μαζί με 

τον 13χρονο γιο του. Ο γιος βλέπει τα κουτάκια 
των προφυλακτικών και ρωτάει:

-  Τι είναι αυτά μπαμπά;
   Κι ο μπαμπάς απαντάει ειλικρινά:
-  Αυτά γιόκα μου, τα λένε προφυλακτικά. Οι 
   άντρες τα χρησιμοποιούν για να κάνουν ασφα-
   λές σεξ. 
-  Ααα! Κατάλαβα! Απαντάει το αγόρι. Μας έδει-
   ξαν και στο σχολείο, στο μάθημα της Σεξουα-
   λικής Αγωγής. Μετά κοιτάει ένα πακέτο τον 3 
   και ρωτάει:
-  Γιατί έχει μόνο 3 αυτό το πακέτο, μπαμπάκο;
- Αυτό αγόρι μου, είναι για παιδιά του λυκείου. 
  Ένα για την Παρασκευή, ένα για το Σάββατο 
και ένα για την Κυριακή. Τότε ο μικρός κοιτάει το 
άλλο πακέτο που έχει 6 μέσα. 
-  Και αυτό μπαμπά, γιατί έχει 6 μέσα;
-  Αυτό είναι για τους φοιτητές. Δύο για την Πα-
ρασκευή δύο για το Σάββατο και για δυο για την 
Κυριακή. 

Τότε ο μικρός βλέπει εκείνο το πακέτο που έχει 
μέσα 12 και γεμάτος απορία ρωτάει:
-  Κι αυτό μπαμπά, που έχει μέσα 12;
    Κι ο μπαμπάς, αναστενάζει και του εξηγεί:
-  Αυτά παιδί μου είναι για τους παντρεμένους. 
   Ένα για κάθε μήνα!

*   *   *
Ένας άντρας ρωτά το γιατρό του, αν θα ζήσει 

μέχρι τα 100. 
Ο γιατρός τον ρωτά;

-  Πίνεις, καπνίζεις; 
   Όχι απαντά ο άντρας. 
-  Ξενυχτάς, παίζεις χαρτιά;
-  Όχι βέβαια, ποτέ δεν έκανα κάτι τέτοιο. 
-  Οδηγείς επικίνδυνα, πας με άλλη γκόμενα 
   κάθε βράδυ;
-  Όχι, κι ούτε πρόκειται. 
-  Τότε, γιατί στο διάβολο, θέλεις να ζήσεις τόσο 
    πολύ! 

Μόλις έχει ανοίξει στην Αθήνα ένα κατάστη-
μα που πουλάει…νέους συζύγους. Στην είσοδο 
υπάρχει μια πινακίδα που περιγράφει πως λει-
τουργεί το κατάστημα:

«Μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα 
ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ! Υπάρχουν έξι όροφοι και η 
τιμή των «προϊόντων» αυξάνεται ανεβαίνοντας 
τους ορόφους. Ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει 
οποιοδήποτε «προϊόν» από έναν όροφο ή μπο-
ρεί να διαλέξει να ανέβει στον επόμενο, αλλά δεν 
μπορεί να επιστρέψει, παρά μόνο για να εξέλθει 
από το κτήριο».

Μια γυναίκα, λοιπόν, πηγαίνει στο κατάστημα 
συζύγων για να βρει σύζυγο.

Στον 1ο όροφο, σε πινακίδα στην πόρτα δια-
βάζει:
-  «Άντρες με δουλειά».
    Στον 2ο όροφο διαβάζει:
-  «Άντρες με δουλειά και σεξ απίλ»
    Στον 3ο όροφο διαβάζει:
-  «Άντρες με δουλειά, σεξ απίλ και σπάνια 
ομορφιά».

Ενθουσιασμένη η γυναίκα συνεχίζει στον 4ο 
όροφο:
-  «Άντρες με δουλειά, σεξ απίλ και σπάνια 
    ομορφιά, που βοηθούν στις δουλειές του 
     σπιτιού».

Πολύ ενθουσιασμένη συνεχίζει στον 5ο όροφο:
-  «Άντρες με δουλειά, σεξ απίλ και σπάνια 
    ομορφιά, που βοηθούν στις δουλειές του 
    σπιτιού και δεν θα σας απατήσουν ποτέ».

Η γυναίκα σκέφτεται σοβαρά να σταματήσει 
στον 5ο όροφο φανερά εντυπωσιασμένη. Την τε-
λευταία στιγμή όμως, αλλάζει γνώμη και ανεβαί-
νει στον 6ο όροφο. Η πινακίδα γράφει:
-  «Δεν υπάρχουν άντρες εδώ. Αυτός ο όροφος 

λειτουργεί μόνο και μόνο ως απόδειξη ότι οι 
γυναίκες είναι μονίμως ανικανοποίητες». 

Ε Υ Θ Υ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α
                Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ
 Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ
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Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Μ Π Ι Ζ Ι Α Κ Η Σ 
Μαρία Κουλιού (1875 - 1955)

ΧΑΪΔΩ (1900 - 1986)
Νίκος Ρήμας

ΣΤΕΡΓΙΟΣ (1913 - 1943) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (1905....)
Γιάννης Ρέμος

ΧΡΥΣΟΥΛΑ (1917...)
Απόστολος Βακάρος

ΔΕΣΠΟΙΝΑ (1919 - 1993)
Σπύρος Αρματάς

ΣΤΕΡΓΙΟΣ (1924 - 2009)
Χρυσαυγή Νότη

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1937 - 2006)
Ελευθ. Παπαδημητρίου

ΣΤΑΘΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Γρηγόρης Τσίπρας

ΜΑΡΙΚΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Όλγα
ΣΤΕΡΓΙΟΣ (1945 - 1976)

Συνέχεια από σελ. 2
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Στις 24 Απριλίου 2009, απεβίωσε στην Βέροια ο γνω-
στός, καταξιωμένος και προβεβλημένος Βωβουσιώτης 
γιατρός ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ. Ένας καλός φίλος και τακτι-
κός συνεργάτης της εφημερίδας μας τα «Νέα του Βρυ-
σοχωρίου» έφυγε διακριτικά και αθόρυβα για το «ουρά-
νιο ταξίδι», αφήνοντας έντονα τα ίχνη μιας πολυκύμα-
ντης επίγειας διαδρομής κατά την οποία δοκιμάστηκε 

σκληρά, ξεπέρασε σκο-
πέλους και εμπόδια, δι-
καιώθηκε και καταξι-
ώθηκε επιστημονικά, 
επαγγελματικά, κοινω-
νικά και πολιτιστικά και 
αναδείχθηκαν τα πλού-
σια ψυχικά και πνευμα-
τικά χαρίσματα και ο 
αδαμάντινος χαρακτή-
ρας του.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ 
γεννήθηκε στη Βωβού-
σα του Ανατολικού Ζα-
γορίου στις 23 Απριλί-
ου του 1921. Τελείωσε 
το Δημοτικό Σχολείο στο 
χωριό του και σε ηλικία 

12 ετών γράφηκε και φοίτησε στη Ζωσιμαία Σχολή των 
Ιωαννίνων, απ’όπου αποφοίτησε με βαθμό «άριστα». Στη 
Ζωσιμαία ήταν συμμαθητής και φίλος με το Βρυσοχωρίτη 
ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΝΑΒΟ.

Το 1939 έφυγε για ανώτερες σπουδές στη Ρουμανία 
και φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Βουκουρεστίου. Με 
πολλές δυσκολίες και αντιξοότητες της εποχής εκείνης, 
αποφοίτησε και πήρε το πτυχίο του Ιατρού το 1946. Ερ-
γάστηκε ως Αγροτικός Γιατρός στην περιοχή της Κων-
στάντζας όπου σημειωτέον ζούσαν πολλοί βλάχοι. Ευ-
συνείδητος και πιστός στον όρκο του Ιπποκράτη, προ-
σέφερε τις ιατρικές του υπηρεσίες σε ορισμένους κατα-
ζητούμενους από την ασφάλεια με αποτέλεσμα να συλ-
λυφθεί και να καταδικαστεί σε πέντε (5) χρόνια φυλακή, 
κάτω από απάνθρωπες συνθήκες.

Όταν αποφυλακίσθηκε έκανε την ειδικότητα του Ακτι-
νολόγου - Ραδιολόγου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μεία στο Ιάσιο. Είχε διατηρήσει την ελληνική υπηκοό-
τητα, πράγμα που τον βοήθησε να πραγματοποιήσει το 
όνειρο της ζωής του και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Επέ-
στρεψε το 1958 και έμεινε για ορισμένο χρονικό διάστη-
μα στην αγαπημένη του Βωβούσα. Στην συνέχεια πήγε 
στην Αθήνα στο Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, για την 
εκμάθηση της ελληνικής ορολογίας της ειδικότητάς του.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ αποφάσισε να εγκατασταθεί και 
να ασκήσει το επάγγελμα του στη Βέροια, όπου είχε πολ-
λούς συγγενείς και πολλούς βλάχους πατριώτες στην 
ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας. Είχε σύγχρονο Ιατρείο 
(Ακτινολογικό Εργαστήριο), ενώ παράλληλα προσέφερε 
τις υπηρεσίες του και ως Ακτινολόγος Ιατρός του ΙΚΑ.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ ευτύχησε να έχει μια εξαιρετική 
οικογένεια. Το 1960 παντρεύτηκε στη Βέροια την ΑΘΗ-
ΝΑ ΠΡΑΠΑ, βλάχα και αυτή στην καταγωγή και απόλυ-
τα προσηλωμένη στις συνήθειες και τις παραδόσεις της 
φάρας. Η ΑΘΗΝΑ ήταν το στήριγμα της ζωής του και 
στάθηκε δίπλα του πιστή σύντροφος, συμπαραστάτης 
και βοηθός, φιλόστοργη και φιλόπονη μητέρα και για-
γιά, παρήγορος άγγελος στις τελευταίες μέρες της ζωής 
του. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ Μηχανολό-
γο Μηχανικό του ΕΜΠ και την ΤΕΣΗ πτυχιούχο Νομικής, 
Υπάλληλο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Ευτύχησε να χα-
ρεί δύο εγγόνια.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ ήταν μια διακεκριμένη προσωπι-
κότητα, με πολλούς και εκλεκτούς φίλους σε όλη την Ελ-
λάδα και το Εξωτερικό. Άνθρωπος, πολύπειρος και πο-
λυταξιδεμένος, με καθαρή σκέψη, συγκροτημένο λόγο 
και πνευματικές ανησυχίες, είχε θετική παρουσία και συ-
νεισφορά στα κοινωνικά, πολιτιστικά και επιστημονικά 
δρώμενα της Βέροιας και του Νομού Ιωαννίνων. Γόνι-
μο και σημαντικό είναι επίσης το συγγραφικό του έργο με 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2009 έφυγε για πάντα από 
κοντά μας ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΕΗΣ, ο καλός φίλος, ο αξιαγά-
πητος και καλοσυνάτος άνθρωπος, το καμάρι της Λάϊστας 
και του Βρυσοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής της 
Λάκας Αώου και του Ζαγορίου. Χτυπημένος από την επά-
ρατο νόσο, αντιμετώπισε με θάρρος και γενναιότητα την 
κατάσταση, πάλεψε παλικαρίσια «στα μαρμαρένια αλώ-
νια» και όπως συμβαίνει σ’αυτές τις περιπτώσεις υπέκυψε 

στο μοιραίο και έφυγε κα-
ταξιωμένος και εξαγνισμέ-
νος για «τη γειτονιά των 
αγγέλων».

Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ γεννή-
θηκε στη Λάϊστα το 1932 
και ήταν γιος του ΙΩΑΝ-
ΝΗ ΒΕΗ από τους Μελι-
γκούς Δωδώνης και της 
Βρυσοχωρίτισσας ΧΑΪ-
ΔΩΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ. Έζη-
σε και μεγάλωσε στο χω-
ριό όπου τελείωσε το Δη-
μοτικό Σχολείο. Από μι-
κρός μπήκε στη βιοπάλη 
κάνοντας διάφορες εργα-
σίες. Δασεργάτης και οδη-
γός του UNIMOC της τότε 
κοινότητας Λάϊστας προ-
σπαθούσε να οργανώσει 
τη ζωή του σε μια περιοχή 
και εποχή με περιορισμέ-

νες ευκαιρίες.

Άνθρωπος αποφασιστικός και δραστήριος αποφάσι-
σε να ξενιτευτεί και το 1966 αναχώρησε για την Αμερι-
κή, αναζητώντας καλύτερες μέρες και καλύτερες ευκαιρί-
ες στη ζωή. Δούλεψε σκληρά αλλά αποδοτικά πολλά χρό-
νια. Το 1977 γνώρισε και παντρεύτηκε τη ΝΙΚΗ ΓΡΙΒΑ, μια 
έξυπνη, δυναμική και φιλόπονη γυναίκα, που στάθηκε δί-
πλα του πιστή και αφοσιωμένη σύζυγος, τρυφερή και 
στοργική μητέρα, πολύτιμη σύντροφος συνεργάτης και 
βοηθός. Απέκτησαν δύο κόρες τις οποίες ανέθρεψαν με 
μεγάλη στοργή και φροντίδα. Τη ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ παντρεμένη 
με το Νίκο Κοσμά και την Ιωάννα. Αξιώθηκε να χαρεί και 
να καμαρώσει ένα εγγονάκι, το ΔΗΜΗΤΡΗ.

ΤΟ 1981 και μη αντέχοντας άλλο την ξενιτιά επιστρέ-
φουν στην Ελλάδα και εγκαθίστανται στη Λάϊστα. Μαζί με 
τη δραστήρια σύζύγό του δημιουργούν μια πρότυπη του-
ριστική μονάδα, που συνεχίζει με επιτυχία τη λειτουργία 
της μέχρι σήμερα. Το Βρυσοχώρι, γενέτειρα της μητέρας 
του είχε πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, το υπε-
ραγαπούσε και το επισκέπτονταν τακτικά.

Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ήταν ο τύπος του σοβαρού, υπεύθυνου, 
δραστήριου και δημιουργικού ανθρώπου. Άνθρωπος χα-
μηλών τόνων, διακρίνονταν για τον ήρεμο και ειλικρινή χα-
ρακτήρα, το καλό χιούμορ, την τεχνική κατάρτιση και τις 
εξαιρετικές επιδόσεις στην μαγειρική. Αντιπροσωπευτικός 
τύπος της κοινωνίας των χωριών μας, απολάμβανε ευ-
ρύτερη αποδοχή, καταξίωση, αναγνώριση και εκτίμηση.

Η κηδεία του έγινε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2009 
στην Λάϊστα, παρουσία των οικείων του, συγγενών και φί-
λων από τη Λάϊστα, το Βρυσοχώρι και άλλα χωριά του Ζα-
γορίου. Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλει στον Ιερό Νάο 
των Ταξιαρχών και η σωρός του ενταφιάστηκε στο κοιμη-
τήριο της Λάϊστας.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στο σύ-
ζυγο, στις κόρες και στους λοιπούς συγγενείς «θερμά 
συλλυπητήρια» και εύχονται να είναι ελαφρύ το χώμα της 
Λάϊστας που τον σκέπασε. 

Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2009, έφυγε για το «ου-
ράνιο ταξίδι» η ΣΟΦΙΑ ΤΣΟΜΙΔΟΥ, σύζυγος του αεί-
μνηστου Βρυσοχωρίτη ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΣΟΜΙΔΗ. Άφησε 
την τελευταία της πνοή στην Κατερίνη, όπου ζούσε 
τα τελευταία χρόνια κοντά στην αγαπημένη της κόρη 
ΙΣΜΗΝΗ, απολαμβάνοντας την αγάπη, τη στοργή και 
τη φροντίδα των οικείων της και αυτό που λέμε «τα 

καλά στερνά». Η κη-
δεία της έγινε την επό-
μενη μέρα στην Κατε-
ρίνη.

Η ΣΟΦΙΑ γεννήθη-
κε το Δεκέμβριο του 
1916 στο Επταχώρι 
Βοΐου και ήταν το ένα-
το από τα έντεκα παι-
διά του δασκάλου και 
προύχοντα του χωριού 
Θεοχάρη Δήμου. Η μη-
τέρα της Σουλτάνα με-
γάλωσε τα παιδιά της 
με σύνεση, στοργή και 
φροντίδα, με πίστη και 
προσήλωση σε αρχές 
και αξίες, ώστε να γί-
νουν ικανά να κερδί-

σουν μια θέση στα κοινωνικά και επιστημονικά δρώ-
μενα της εποχής.

Το 1942 παντρεύτηκε στην Καστοριά το Βρυσοχω-
ρίτη γεωπόνο ΣΤΕΡΓΙΟ ΤΣΙΟΜΙΔΗ. Μετά τη γέννηση 
της μοναχοκόρης τους ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ - ΙΣΜΗΝΗΣ, την 
οποία μεγάλωσαν, ανέθρεψαν και αποκατέστησαν με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το ζευγάρι εγκαταστάθη-
κε στην Αθήνα. Το 1982 έχασε ξαφνικά τον αγαπημέ-
νο της σύζυγο, βιώνοντας μεγάλη δοκιμασία και στε-
νοχώρια στην μέχρι τότε ανέμελη και ευτυχισμένη οι-
κογενειακή τους ζωή.

Η ΣΟΦΙΑ υπήρξε θαραλλέα και εργατική γυναίκα. 
Στάθηκε δίπλα στο σύζυγο της άξια συμπαραστάτης 
και βοηθός και ήταν πάντα μαζί στην καθημερινή τους 
βιοπάλη. Πορεύτηκε στη ζωή της με πίστη σε αρχές, 
αξίες και ιδανικά και ξεχώριζε για τον έντιμο, ειλικρι-
νή και ακέραιο χαρακτήρα της. Έζησε μια δύσκολη 
μεν αλλά αξιοπρεπή ζωή και σχεδόν ως τα 90 της, με 
μια σχετικά καλή μνήμη, απολαμβάνοντας τις μικρο-
χαρές της καθημερινότητας. Ευτύχησε να χαρεί και 
να απολαύσει την αγάπη της εγγονής ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΜΑ-
ΚΡΗ, συζύγου Μιχάλη Βασιλειάδη και της 20/χρονης 
δισέγγονής της ΦΑΙΔΡΑΣ.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν 
στην ΙΣΜΗΝΗ, στο σύζυγό της, στα εγγόνια και τους 
λοιπούς συγγενείς «θερμά συλλυπητήρια» και εύχο-
νται να είναι ελαφρύ το χώμα της Κατερίνης που τη 
σκέπασε.

Ας μείνει «αιωνία η μνήμη της»!

ΚΩΣΤΑΣ ΑΠ.ΧΑΤΖΗΣ
1921 - 2009

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι.  ΒΕΗΣ
1932 - 2009

ΣΟΦΙΑ ΣΤ.ΤΣΟΜΙΔΟΥ
1916 - 2009

ΕΤΗΣΙΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009, τελέστηκε στον 

Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βρυσοχωρίου, από τη σύ-
ζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια του αείμνηστου Γεωργίου 
Καραγιαννοπούλου, που απεβίωσε στο Βρυσοχώρι στις 
6 Ιανουαρίου 2009, ετήσιο ιερατικό μνημόσυνο «υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής» του.

Μετά την τελετή του μνημοσύνου κατά την οποία μοι-
ράστηκαν τα προβλεπόμενα κόλλυβα και αρτίδια παρα-
τέθηκε στη ταβέρνα ΣΙΑΜΠΙΡΗ το καθιερωμένο γεύμα σε 
όλους τους κατοίκους του χωριού. Τον εκλιπόντα τίμη-
σαν με την παρουσία τους συγγενείς, γνωστοί και φίλοι 
από τα γειτονικά χωριά και άλλες περιοχές της Ελλάδας. 
Όλοι μίλησαν και εξήραν την προσωπικότητα του Γεωρ-
γίου Καραγιαννόπουλου, την πολύχρονη προσφορά του 
ως Αγροφύλακα της Κοινότητας και ως μέλος της Εκ-
κλησιαστικής Επιτροπής και ευχήθηκαν να μείνει «αιω-
νία η μνήμη του».

αρθρογραφίες, λαογραφικές και εθνολογικές μελέ-
τες και ανάλυση ιατρικών θεμάτων στον ημερήσιο και πε-
ριοδικό τύπο.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ ήταν ο τύπος του κοσμοπολίτη και 
όλοι επιζητούσαν τη φιλία και τη συντροφιά του. Αγέρω-
χο και επιβλητικό παράστημα είχε το χάρισμα της καλλι-
φωνίας και με τη σύζυγο του Αθηνά ήταν δεξιοτέχνες χο-
ρευτές παραδοσιακών χορών. Ευαίσθητος, αλτρουιστής 
και φιλόπονος αγαπούσε τους πάντες και ιδιαίτερα τους 
νέους, που χαίρονταν να τους βλέπει να προοδεύουν. Η 
αγαπημένη του Βωβούσα ήταν γι’αυτόν το «σημείο ανα-
φοράς» και σίγουρα η Ιθάκη των «ονείρων και των στο-
χασμών» του.

Καλή ανάπαυση αγαπητέ ΚΩΣΤΑ και ας είναι ελαφρύ 
το χώμα της Βέροιας που σε σκέπασε.

Ας μείνει «αιωνία η μνήμη σου»

Σημείωση  Σ.Ε.: Τα βιογραφικά στοιχεία αντλήσαμε 
από επιστολές της συζύγου του Αθηνάς και του κ. Γε-
ωργίου Ν.Τσαγκούλη (Τρίκαλα). 
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Έφυγε ξαφνικά από τη 
ζωή στις 27 Δεκεμβρίου 
2009, σε ηλικία 64 χρόνων, 
ο ΝΙΚΟΣ Κ.ΜΠΕΚΑΣ, μετά 
από σκληρή μάχη που έδι-
νε καθημερινά τον τελευ-
ταίο καιρό, με τα σοβαρά 
προβλήματα υγείας που 
τον ταλαιπωρούσαν.

Ο ΝΙΚΟΣ γεννήθηκε το 
1945 στην Αλεξάνδρεια 
Ημαθίας και ήταν γιος του 
Βρυσοχωρίτη ΚΩΣΤΑ Ν 
ΜΠΕΚΑ και της Ηλιοχωρί-

τισσας Χάϊδως Τσολάκη. Παντρεύτηκε τη Μανουέλα 
Παρασίδου και απέκτησαν δύο παιδιά, τον ΚΩΣΤΑ και 
τη ΧΑΪΔΩ, τα οποία ανέθρεψαν, μεγάλωσαν και απο-
κατέστησαν με μεγάλη στοργή και φροντίδα. Ο ΚΩΣ-
ΤΑΣ είναι Μηχανικος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής. Εργάζεται στη Ζυρίχη και είναι καθη-
γητής στο Πανεπιστήμιο Α.Β.Μ.. Η ΧΑΪΔΩ είναι καθη-
γήτρια Αγγλικών.

Ο ΝΙΚΟΣ ευτύχησε να καμαρώσει ένα εγγόνι από 
την κόρη και δεν πρόλαβε να δει και να χαρεί το εγγόνι 
του από τον ΚΩΣΤΑ, που γεννήθηκε λίγες μέρες μετά 
το θάνατό του.

Ο ΝΙΚΟΣ εργάστηκε σε Τεχνική εταιρεία Επισκευ-
ής Οδικών Δικτύων και διακρίνονταν για την εντιμό-
τητα , την εργατικότητα και την υπευθυνότητα. Ήταν 
σοβαρός, υπεύθυνος και δραστήριος άνθρωπος και 
ξεχώριζε για το ήθος, την συνέπεια, τον ειλικρινή και 
ακέραιο χαρακτήρα του. Έφυγε διακριτικά από αθό-
ρυβα καταλείποντας μνήμη ανιδιοτελούς και καλο-
προαίρετου ανθρώπου, υποδειγματικού και αφοσιω-
μένου συζύγου, στοργικού και τρυφερού πατέρα και 
παππού, καλού πατριώτη και φίλου. Ο θάνατος του 
άφησε πίσω του πόνο, θλίψη και βαρύ πένθος στη σύ-
ζυγο, στα παιδιά του, στα αδέλφια του, σε συγγενείς, 
γνωστούς και φίλους.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στην 
οικογένεια του και στους λοιπούς συγγενείς «θερμά 
συλλυπητήρια και εύχονται να είναι ελαφρύ το χώμα 
της Αλεξάνδρειας που τον σκέπασε».

Ας μείνει «αιωνία η μνήμη του»!

Β Α Π Τ Ι Σ Ε Ι Σ
Το Σάββατο 29 Αυγούστου 2009, το ζεύγος ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΠΑΣΧΑΛΗ του Γεωργίου και ΕΦΗΣ ΜΠΑΤΕΚΑ του Αθα-
νασίου, βάπτισε στον Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου Θεσ/
νίκης το πρώτο τους παιδί. Οι νονοί ΧΡΗΣΤΟΣ και ΙΩΑΝ-
ΝΑ ΧΡΗΣΤΙΔΗ, χάρισαν στον νεοφώτιστο το όνομα του 
παππού του (εκ πατρός) ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Μετά το μυστήριο της βάπτισης ο νεοφώτισος και οι 
γονείς του παρέθεσαν ξεξίωση στους προσκεκλημένους 
τους στον Πλάτανο (Τσινάφορο) Ημαθίας. Ο μπουφές 
έρρεε άφθονος με χειροποίητες λιχουδιές που ικανοποί-
ησε όλους τους καλεσμένους. Τα κλαρίνα από τη Γου-
μένισσα έδωσαν ζωντανό παρόν στο γλέντι, διασκεδάζο-
ντας τους προσκεκλημένους ως τις πρωινές ώρες.

*  *  *
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2009 ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟ-

ΠΟΥΛΟΣ του Σπύρου και της Ευτυχίας Οικονόμου - Γε-
ωργόπουλου και η σύζυγός του ΜΑΡΙΑ ΟΒΡΕΝΟΒΙΤΣ, 
βάπτισαν στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο Κάστρο 
Ιωαννίνων τα δύο παιδιά τους.

Στην κόρη, πρώτο βλαστό της οικογένειας ο νουνός 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, χάρισε το όνομα ΜΕΛΙΣΣΑ. 
Στο γιο, δεύτερο βλαστό της οικογένειας  η νονά ΝΤΟ-
ΛΥ ΦΑΤΣΕΑ, χάρισε το όνομα του παππού (εκ πατρός) 
ΣΠΥΡΟΣ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Κρυφοβό Ιωαννίνων 15-8-2009. Το ζεύγος ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Ν. ΜΠΙΡΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

Ιωάννινα 30.6.2009. Το νεογέννητο αγόρι του 
ΣΤΕΡΠΟΥ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ και ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΣΤΙΩΤΗ

Θεσ/νίκη 29.8.2009. Το ζεύγος ΧΡΗΣΤΟΥ
 Γ. ΠΑΣΧΑΛΗ και ΕΦΗΣ ΜΠΑΤΕΚΑ 

με το νεοφώτιστο γιο τους ΓΕΩΡΓΙΟ

Κορυφή Ημαθίας 26.7.2009. Το ζεύγος ΛΙΤΣΑΣ 
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ και ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ με τη 

νεοφώτιστη κορούλα τους ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Βέροια 23-5-2009. Το ζεύγος ΕΛΕΝΗΣ ΠΙΣΠΑ και ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΥ με την οικογένεια της νύφης

ΝΙΚΟΣ Κ. ΜΠΕΚΑΣ
1 9 4 5  -  2 0 0 9
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Ιωάννινα 24.10.2009. Το ζεύγος ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΘ. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ και ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΤΣΙΟΥ

ορυφή Ημαθίας 13.9.2009.  
ο ζεύγος ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  

αι ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Πλαταμώνας Πιερίας. Το ζεύγος ΜΑΡΙΑΣ 
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ και ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ

Ένας όμορφος γάμος έγινε το Σάββατο 23 Μαΐου 2009 και 
ώρα 7.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βεροίας. Η 
ΕΛΕΝΗ ΠΙΣΠΑ του Θεοδώρου και της Αλέκας Σιαμπίρη – Πί-
σπα (εγγονή των αίμνηστων Βρυσοσχωριτών Μιχαήλ και 
Σταματίας Σιαμπίρη), παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς 
της ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της Χρυ-
σούλας, αστυνομικό από τις Βαρβάρες Βεροίας. Τα στέφανα 
αντάλλαξε ο κουμπάρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΒΕΝΤΙΔΗΣ.

Το γαμήλιο γλέντι είχε αρχίσει από νωρίς το απόγευμα στο 
σπίτι της νύφης με την κομπανία του Κυρ.Τσιτίκα από τα Γρε-
βενά. Μετά τη στέψη οι νεόνυμφοι και οι γονείς τους δεξιώ-
θηκαν τους συγγενείς και φίλους στο κέντρο «Κτήμα Αλέξαν-
δρος» και το γλέντι που ακολούθησε με την παρουσία και πολ-
λών Βρυσοχωριτών, κράτησε με διάθεση και κέφι ως τις με-
σονύχτιες ώρες. 

*  *  *
Το Σάββατο 15 Αυγούστου 2009 ώρα 7 μ.μ.στον Ιερόν 

Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Κρυφοβό Ιωαννίνων, ο 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΡΗΣ του Νικολάου και της Αριάδνης, 
παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΙΑ) 
ΦΩΤΕΙΝΟΥ από το Άργος Ορεστικό Καστοριάς. Τα στέφανα 
αντάλλαξε η ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΑΝ.ΤΣΙΟΜΙΔΗ.

Μετά το μυστήριο του γάμου οι νεόνυμφοι και οι γονείς 
τους δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους συγγενείς και φί-
λους στο πολυτελέστατο κοσμικό κέντρο «ΑΛΕΚΟΣ» στο Κρυ-
φοβό και ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι με κομπανία δημο-
τικής μουσικής, που κράτησε με μεγάλη διάθεση και κέφι ως 
τις πρωινές ώρες.

*  *  *
Άλλος ένας εκλεκτός γάμος έγινε το Σάββατο 24 Οκτωβρί-

ου 2009 και ώρα 5.00 μ.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγί-
ου Αθανασίου Ιωαννίνων. Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, κόρη του Στρατηγού Διοικητή της 8ης Μεραρχίας Αθα-
νασίου Καραγιαννόπουλου και της Περσεφόνης (εγγονή του 
αείμνηστου Αντωνίου Καραγιαννόπουλου και της Μαρίας), 
παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΑΤ-
ΣΙΟ του Αποστόλου και της Ευτυχίας. Τα στέφανα αντάλλεξε 
ο κουμπάρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ.

Μετά την γαμήλια τελετή οι νεόνυμφοι και οι γονείς τους 
δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους συγγενείς και φίλους 
στην πολυτελέστατη αίθουσα του Ξενοδοχείου «DU LAC». Με 
τους ήχους παραδοσιακής και μοντέρνας μουσικής ακολού-
θησε το καθιερωμένο γαμήλιο γλέντι, που κράτησε σε ατμό-
σφαιρα ευθυμίας και κεφιού ως τις πρωινές ώρες.

*  *  *
Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 6.30 μ.μ. στον 

Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κορυφής Ημαθίας, ο ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του Κων/νου και της Βασιλικής (εγ-
γονός του αείμνηστου Βρυσοχωρίτη Γεωργίου Στ. Πασχα-

λιώρη), παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Νικολάου και της Δέσποινας. Τα 
στέφανα αντάλλαξε ο κουμπάρος ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΙΟΣ.

Μετά τη στέψη οι νεόνυμφοι και οι γονείς τους δεξιώθη-
καν τους προσκεκλημένους συγγενείς και φίλους στο πολυτε-
λέστατο Κέντρο «Αλεξάνδρειο Μέλαθρον» στην Αλεξάνδρεια, 
όπου ακολούθησε παραδοσιακό γαμήλιο γλέντι που κράτησε 
με πρωτοφανή διάθεση και κέφι ως τις πρωινές ώρες.

*  *  *
Το Δειλινό της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2009, στις 

8.00 μ.μ, στο παρεκκλήσι των Αγίων Κωνσταντίού και Ελέ-
νης στον Πλαταμώνα Πιερίας η ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ του 
Αθανασίου και της Δέσποινας (εγγονή των αείμνηστων Βρυ-
σοχωριτών Αποστόλου και Μαρίας Νούτσου), ενώθηκε με τα 
δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιά της ΝΙΚΟΛΑΟ 
ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ του Αλεξάνδρου και της Μαρίας. Τα στέφανα 
αντάλλαξαν οι κουμπάροι ΕΛΕΝΗ ΖΕΤΟΥ και ΗΡΑΚΛΗΣ και 
ΑΓΛΑΪΑ ΚΕΛΛΗ.

Μετά τη γαμήλια τελετή οι νεόνυμφοι και οι γονείς τους 
δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους συγγενείς και φίλους στο 
κέντρο «Poseidon Palace» στην Λεπτοκαρυά Πιερίας. Το γα-
μήλιο γλέντι με παραδοσιακούς χορούς, Κρητικές μαντινά-
δες και τις καθιερωμένες «Κρητικές μπαλωθιές» κράτησε με 
ενθουσιασμό, διάθεση και κέφι ως τις πρωινές ώρες.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Η ΤΑΤΑΝΙΑ ΣΙΩΠΗ του Ευαγγέλου και της Ανδριά-

νας (εγγονή του Ηλία Αρματα και της αείμνηστης Βρυ-
σοχωρίτισσας Ελευθερίας Πουποβίνη), Ιδιωτική Υπάλ-
ληλος, έδωσε το Σάββατο 15 Αυγούστου 2009 στα 
Γιάννενα, αμοιβαία υπόσχεση γάμου με τον εκλεκτό 
της καρδιάς της ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΠΑΝΟ του Βασιλείου 
από την Κόνιτσα, εποχικό Πυροσβέστη.

*  *  *
Ο ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ του Αναστασίου και 

της Αντωνίας (εγγονός των αείμνηστων Βρυσοχωρι-
τών Αθανασίου Νούτσου και Νικολάου Δημητράκη), 
Υπάλληλος του Οργανισμού Εργατικής κατοικίας του 
Υπουργείου Εργασίας, έδωσε το Σάββατο 14 Νοεμ-
βρίου 2009 αμοιβαία υπόσχεση γάμου με την εκλε-
κτή της καρδιάς του ΜΑΓΔΑ ΜΥΛΩΝΑ του Νικολάου 
και της Αναστασίας, Τεχνολόγο φυτικής παραγωγής, 
από το Βόλο.

*  *  *
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή, συγχαίρουν τα 

ταιριαστά ζευγάρια και τους γονείς τους, για το ευ-
χάριστο γεγονός των αρραβώνων και τους εύχονται 
«καλά στέφανα».

Γ Α Μ Ο Ι

Ιωάννινα 3.10.2009. Οι νεοφώτιστοι ΜΕΛΙΣΣΑ και ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
στην αγκαλιά των γονιών τους, με το νουνό, τις γιαγιάδες και συγγενείς τους
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Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α
  1. -  Χρήσιμες για τον οργανισμό μας ουσίες.
 -  Ένα υποθετικό
  2. -  Δεν είναι κανείς.  -  Αξιόποινη πράξη.
  3. -  Βγαίνουν από πηγή.  -  Ήταν ο Ιαπετός.
  4. -  Ταιριαστό, ξενόφωνα.  -  Ο αριθμός εβδομή-  
  ντα δύο.  -  Ρωτάει.
  5. -  Ομόηχα φωνήεντα.  -  Ομάδα της Θεσ/νίκης
 -  Ένας οργανισμός.
  6. -  Αίθουσες υποδοχής.  -  Κατάργηση, ύψωση  
  (καθαρ.)
  7. -  Άγιος, ιερός.
  8. -  Ένα γλύκισμα.  -  Είναι πολλά κυνηγετικά   
  πυρά.
  9. -  Ασφαλίζει εργαζόμενους.  
 -  Σιέρα …..οροσειρά της Ισπανίας.
10.  -  Αμερικανική συμφωνία.  -  Ζηλιάρα Θεά.
  -  Μάρκα κρασιού.
11. -  Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού.
 -  Ένας μηχανισμός.
12. -  Χαρτί της τράπουλας.  -  Αναφορική 
     αντωνυμία.
 - Άρθρο στον πληθυντικό (καθαρ.).

Κ Α Θ Ε Τ Α

  1.       -  Σκαιός.  -  Οργανισμός Εργατικής 
    Απασχόλησης.
  2. -  Θερμή παράκληση.  -  Υπάρχει και μόδας.
  3. -  Μαντική τράπουλα.  -  Ασφαλίζει πόρτες.
  4. -  Αποτυχημένες έρευνες.  -  Άρθρο στον
               πληθυντικό.
  5. -  Μία πρόθεση.  -  Μεταλλικά κύπελα.
  6. -  Πανί καραβιού.  -  Μυρίζει αυτό.
  7. -  Τρωκτικό ζώο με έξοχο γουναρικό.
  8. -  Ένα τακτικό αριθμητικό.  -  Φαίνεται αυτό.
  9. -  Είναι στην καταγωγή ο Ρώσος.  -  Λειψό χέρι.
10. -  Ύπαρξη – Των τιτάνων αυτά.
11. -  Δεν τιμωρούνται οι οπτικές.
           -  Ασιατική πρωτεύουσα.
12. -  Βρέχεται ολόγυρα από θάλασσα.
 -  Μία πρόθεση.  -  Ένα αναφορικό (καθαρ.)

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
     Του ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ

DREAM STROM
Γ. ΒΑΚΑΡΟΣ - Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ο.Ε.

Ορθοπεδικά Στρώματα - Μαξιλάρια Υφάσματα

Επιπλώσεων - Έπιπλα

Κοραή 8 τηλ. 26510 21357 - Τσιριγώτη 12 

τηλ.: 26510 34744  ΒΙΠΕ Ιωαννίνων τηλ.: 26510 57681
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ του Αποστόλου και της 
Ερμιόνης (εγγονός των αείμνηστων Βρυσοχωριτών 
Χρυσοστόμου και Βασιλικής Βασδέκη), Μόνιμος 
Υπαξιωματικός, παντρεύτηκε τη Δευτέρα 19 Οκτω-
βρίου 2009, την εκλεκτή της καρδιάς του ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΑ ΣΕΡΑΦΙΔΟΥ. Η γαμήλια τελετή έγινε στο Δημαρ-
χείο Κιλκίς.

*  *  *
Η ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΟΤΗ, κόρη του αείμνηστου Αντω-

νίου Νότη και της Ειρήνης, παντρεύτηκε την Τετάρτη 
5 Νοεμβρίου 2009 τον εκλεκτό της καρδιάς της ΝΙΚΟ 
ΤΑΤΣΗ. Η γαμήλια τελετή έγινε στο Δημαρχείο Ανα-
τολής Ιωαννίνων και τις βέρες αντάλλαξαν οι κου-
μπάροι ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ΒΑΓΓΕΛΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τα 
νέα ζευγάρια και τους γονείς τους και τους εύχονται 
να ζήσουν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε Ι Σ
Η ΕΛΕΝΗ ΛΑΣΤΙΩΤΗ, σύζυγος του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ. 

ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ, απέκτησε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 
στα Γιάννενα, ένα υγιέστατο, όμορφο και χαριτωμέ-
νο αγοράκι, πρώτο βλαστό του γάμου τους.

*  *  * 
Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, σύζυ-

γος του Θεοδώρου Βέργου, απέκτησε την Τετάρτη 
21 Οκτωβρίου 2009 στη Θεσσαλονίκη ένα όμορφο 
και χαριτωμένο κοριτσάκι, δεύτερο βλαστό της οι-
κογένειας. *  *  * 

Η ΟΛΓΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΖΑΚΗ (κόρη του Γιάννη και 
της Αθηνάς Μπιζάκη), σύζυγος του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΣ-
ΤΕΡΙΟΥ, απέκτησε την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2009 
στη Θεσσαλονίκη, ένα όμορφο και χαριτωμένο κορι-
τσάκι, πρώτο βλαστό της οικογένειας.

*  *  * 
Η ΝΕΛΗ ΚΑΤΡΑΝΑ, σύζυγος του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕ-

ΠΕΛΑ (γιος του αείμνηστου Βασιλείου Πέπελα και 
της Χρυσούλας Αθ. Νούτσου), απέκτησε το Σάββα-
το 21 Νοεμβρίου 2009 στην Αλεξάνδρεια ένα όμορ-
φο και χαριτωμένο αγοράκι, πρώτο βλαστό της οικο-
γένειας.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους 
γονείς και στους παππούδες να τους ζήσουν τα νεο-
γέννητα βλαστάρια των οικογενειών τους.

Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ
Φ Ω Ν Ε Σ

Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες
εκείνων που πεθαίνουν, ή εκείνων
που είναι για μας χαμένοι σαν τους
πεθαμένους.

Κάποτε μες στα όνειρά μας ομιλούνε,
κάποτε μες στην σκέψη τες ακούει το 
μυαλό.
Και με τον ήχο των για μια στιγμή 
επιστρέφουν.

Ήχοι από την πρώτη ποίηση της ζωής μας.
Σαν μουσική, τη νύχτα, μακρινή, που σβήνει!

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ
Επιμέλεια: Χρυσόστομος Μέμος

www.tsiomidu.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Μ. ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ - ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ
Βρυσοχώρι Ζαγορίου κιν.6973082870
Τηλ.: 26530 22785 Τηλ. Ιωαννίνων: 26510 38097

Τηλ. 26530 22687
        26510 49207
Κιν.: 6974 589930

Κ Α Φ Ε  Ψ Η Σ Τ Α Ρ Ι Α
« Σ Ι Α Μ Π Ι Ρ Η »

Β ρ υ σ ο χ ώ ρ ι  Ζ α γ ο ρ ί ο υ

Τ η λ . :  2 6 5 3 0  2 2 7 9 0

Κ ι ν . :  6 9 7 4 0 6 1 0 0 8

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου βρίσκεται στη 
δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει, ότι η ΤΡΑΠΕΣΖΑ ΑΙΜΑ-
ΤΟΣ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων βρί-
σκεται σε ΜΕΙΟΝ μονάδες και αδυνατεί να ΒΟΗΘΗΣΕΙ 
όποιον χρειαστεί αίμα.

Απευθύνουμε θερμή παράκληση σε χωριανούς, γνω-
στούς και φίλους και ιδιαίτερα σ’ εκείνους που έχουν δα-
νειστεί αίμα, να ενισχύσουν την προσπάθεια του Συλλό-
γου, προσφέροντας ακίνδυνα μια μονάδα αίματος. Το 
«αίμα είναι αγαθό που σώζει ζωές» και ο καθένας μπο-
ρεί να προσφέρει, για να κρατηθεί ανοιχτή η Τράπεζα. 
Όσοι προσφέρουν αίμα εκτός Ιωαννίνων, να φροντίζουν 
να χρεώνεται στην Τράπεζα αίματος του Συλλόγου, και 
να στέλνουν στον υπεύθυνο κ. ΛΑΜΠΡΟ ΤΑΤΣΗ τη σχε-
τική βεβαίωση για να εξακριβωθεί αν γίνεται κανονικά η 
χρέωση στο Σύλλογο.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ψηλά στ’ απάτητα βουνά, των αετών λιμέρια 
Βλάχοι και Βλαχοπούλες ζουν, παρέα με τ’ αστέρια. 
Στα κορφοβούνια κατοικούν, τον κάμπο αγναντεύουν 
τα δάση έχουν συντροφιά, τη φύση προστατεύουν.

Δεν ξέρουν δόλο και ψευτιά, ούτε την προδοσία, 
ξέρουν με πάθος ν’ αγαπούν Πατρίδα και Θρησκεία. 
Το φλάμπουρο κρατούν ψηλά, έτοιμοι για θυσία 
μές στους αιώνες γράφοντας Eλλάδας ιστορία.

Ξεσήκωσαν τους Έλληνες με Φιλική Εταιρεία, 
έδιωξαν Τούρκους και σκλαβιά κι ήρθε Ελευθερία. 
Περήφανοι, ατρόμητοι, Πατρίδας υπηρέτες, 
θυσία στον συνάνθρωπο, Ελλάδας ευεργέτες.

Άνθρωποι γνήσιοι, καθαροί, κάθε γενιάς καμάρι 
πάντα ο Βλάχος αγαπά την ομορφιά και χάρη. 
Τις επιστήμες αγαπούν, εμπόριο, παιδεία , 
ίδρυσαν γυμναστήρια, σχολές, πολυτεχνεία.

Πρωθυπουργοί, ασημούργοι, αρματωλοί και κλέφτες 
ποίηση και πολιτική, της Γής οι καλλιτέχνες. 
Με το θεό συνομιλούν και συντροφιά τα’ αηδόνια 
και δεν φοβούνται τον καιρό, το κρύο και τα χιόνια.

Στα χειμαδιά για τα βουνά κρατώντας το καπίστρι 
τον Αϊ -Γιωργη φεύγουνε, γυρνούν τον Αϊ- Δημήτρη. 
Είναι γενιά ηρωική με λεβεντιά και χάρη 
ανδρείοι, ήρωες σωστοί Ελλήνων το καμάρι.

Με το μυαλό τους καθαρό, στον κόσμο ξεχωρίζουν 
πρωτοστατούν μές στη ζωή, το δίκαιο στηρίζουν.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΜΜΟΣ

Πρόεδρος Συλλόγου Ημαθιωτών Ν. Καβάλας 

Πρόεδρος ΣΕΓΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΥΜΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΛΑΧΩΝ

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
(Φύλλο εφημερίδας 68, σελ. 14)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

  1. -  ΑΡΚΤΙΚΟ  -  ΣΗΜΑ

  2. -  ΡΟΛΟΣ  -  ΤΑΦΤΑΣ

  3. -  ΤΖΑΜΙΑ  -  ΑΡΤΙΟ

  4. -  ΙΑΣΑ  -  ΓΑΡ  -  ΑΑ

  5. -  ΚΜΡ  -  ΑΓΩ

  6. -  ΒΙΑΙΑ  -  ΑΝΥΣΜΑ

  7. -  ΡΟΛ  -  ΒΟΥΣ

  8. -  ΤΑΡ  -  ΜΑΜ  -    
          ΟΥΣΑ

  9. -  ΑΜΑΝ  -  ΣΑΙΣ

10. -  ΟΡΑΣΗ  -  ΙΣΑ

ΚΑΘΕΤΑ
  1. -  ΑΡΤΙ  -  ΒΗΤΑ

  2. -  ΡΟΖΑΚΙ  -  ΑΜΟ

  3. -  ΚΛΑΣΜΑ  -  ΡΑΡ

  4. -  ΤΟΜΑΡΙ  -  ΝΑ

  5. -  ΙΣΙ  -  ΑΡΜ

  6. -  ΑΓΑ  -  ΟΑΣΗ

  7. -  ΟΤ  -  ΑΓΑΛΜΑ

  8. -  ΑΑΡΩΝ  -  ΙΑ

  9. -  ΣΦΡ  -  ΥΒΟΣ

10. -  ΗΤΤΑ  -  ΣΟΥ

11. -  ΗΜΑΙΑ  - ΜΥΣ

12. -  ΑΣΟ  -  ΒΑΣΑΝΑ.
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Ν Ε Ο Ι  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ε Σ
Το ζεύγος ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΝΟΤΗ και ΝΙΚΟΥ ΤΑΤΣΗ, 

μετά το γάμος τους, ξεκίνησαν μια νέα επαγγελμα-
τική καριέρα. Στην Ανατολή Ιωαννίνων και στη γω-
νία της συμβολής των οδών Ζωσιμάδων και Ομήρου, 
άνοιξαν και λειτουργούν ταβέρνα - ψησταριά με την 
επωνυμία «Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ», προσφέροντας στους πελά-
τες νόστιμους και πικάντικους μεζέδες και ποικιλία 
ποτών. Πρόκειται για ένα ευχάριστο και φιλικό περι-
βάλλον, όπου μπορεί να απολαύσει κανείς το μενού 
της επιθυμίας του και να περάσει ευχάριστες και χα-
ρούμενες στιγμές.

*  *  *
Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΣ του Ιωάννη και 

της Άννας από τις αρχές Δεκεμβρίου 2009, άρχισε 
να λειτουργεί στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη 
και Παπανδρέου το γνωστό γωνιακό περίπτερο. Εί-
ναι ένα περίπτερο σε επίκαιρο και πολυσύχναστο 
σημείο, με καλές προϋποθέσεις και προοπτικές.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους 
νέους επαγγελματίες να είναι επιτυχής και κερδο-
φόρα η νέα τους επαγγελματική ενασχόληση.

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΝΑΒΟΣ του Δημητρίου και της 
Ουρανίας, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατετά-
γη στις 10 Νοεμβρίου 2009 στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως 
Υγειονομικού (ΚΕΥΓ) στην Άρτα για να υπηρετήσει τη 
στρατιωτική του θητεία.

*  *  *
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΕΤΑΣ του Λεωνίδα και της Ζανέτας, 

μετά την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, κατατά-
χτηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009, στο Κέντρο Εκ-
παιδεύσεως Νεοσυλλέκτων στο Πέραμα Ιωαννίνων, για 
να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Μετά την ορ-
κωμοσία, του ανατέθηκε η ειδικότητα του οδηγού αυτο-
κινήτου και συνεχίζει την εκπαίδευση.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στο 
ΘΑΝΟ και στο ΜΙΧΑΛΗ «καλή στρατιωτική θητεία» 
και «καλοί πολίτες».

Δ Ω Ρ Ε Α
Η κ. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Μ.ΠΑΣΧΑΛΗ (Ηγουμενίτσα), 

προσέφερε μια εικόνα στο μοναστήρι της Αγίας Τρι-
άδος, στη μνήμη της αλησμόνητης και αγαπημένης 
της κουνιάδας ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ-
ΟΥ, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου 2008.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΝΑΒΟΣ του Δημητρίου και της 

Ουρανίας (εγγονός των αείμνηστων Βρυσοχωριτών Αθα-
νασίου και Χρυσάνθης Κουνάβου), περάτωσε με επιτυ-
χία τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων. Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009, σε επίση-
μη και πανηγυρική τελετή του Τμήματος, έδωσε τον προ-
βλεπόμενο όρκο και του απονεμήθηκε το πτυχίο της Ια-
τρικής Σχολής. 

*  *  *
Η ΧΑΪΔΩ ΔΟΥΜΑ του Χαράλαμπου και της Κων/νας 

(εγγονή του αείμνηστου Βρυσοχωρίτη Αθανασίου Χ.Δού-
μα και της Διαμάντως Δούμα), περάτωσε με επιτυχία τις 
σπουδές της στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θεσ/νίκης. 
Σε ειδική και πανηγυρική τελετή του Τμήματος την Πέ-
μπτη 18 Ιουνίου 2009, έγινε η προβλεπόμενη ορκωμοσία 
και της απονεμήθηκε το πτυχίο της Αρχαιολογίας.

Η ΧΑΪΔΩ είναι κάτοχος και του πτυχίου Batselor Αρ-
χαιολογίας του Πανεπιστημίου Μπερμιγχαν της Αγγλίας 
(2000 - 2003).

*  *  *
Η ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΙΣΗ του Ιωάννη και της Μισέλ (εγγο-

νή των αείμνηστων Βρυσοχωριτών Νικολάου και Σταμα-
τίας Παντίση), περάτωσε με επιτυχία τις σπουδές της στο 
UTC, Universite Technologigue Compiegne της πόλης 
Κομπιένκι της Γαλλίας. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2009 
σε επίσημη τελετή της σχολής της απονεμήθηκε το δί-
πλωμα της Μηχανικού Τεχνολογίας Πολεοδομίας.

Το 2009 η ΕΛΕΝΗ έγινε και κάτοχος Master του Πα-
νεπιστημίου της Πόλης BLOIS με εξειδίκευση στο θέμα: 
Ανακαίνιση δύο κολλεγίων.

*  *  *
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τους 

νέους επιστήμονες για την ευδόκιμη αποπεράτωση των 
σπουδών τους και τους εύχονται ανάλογη και αντίστοιχη 
με τις σπουδές τους επαγγελματική σταδιοδρομία.

Ε Υ Χ Ε Σ
Η ειρήνη Του ενανθρωπίσαντος Κυρίου να 

πλημμυρίζει Τις καρδιές και Τη ζωή όλων μας, 
χαρίζοντας ευτυχία, υγεία και δύναμη, για πρόο-
δο και δημιουργικότητα στο Νέο Έτος 2010.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

και 

Ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος 2010

Ο Νομάρχης Ιωαννίνων

Αλέξανδρος Καχριμάνης

Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α  Σ Ε  Α . Ε . Ι .
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Έλλη) ΠΑΠΠΑ, του Ιωάννη και της 

Ευαγγελίας - Κασσαβέτη Παππά (εγγονή του Κων/
νου και της Σπυριδούλας Κασσαβέτη), εισήχθη κατά 
τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2009, στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Α.Π. Θεσ/νίκης.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν 
την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ για την επιτυχία και της εύχονται κα-
λές σπουδές.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ του Ευθυμίου και της 

Χαϊδούλας Μόνιμος Λοχίας Ε.Μ.Θ. (Π.Β.), που υπη-
ρετεί σε μονάδα στο Αγιονέρι Κιλκίς, με την υπ’αριθμ. 
15/09/2009 απόφαση του ΕΔΥΕΘΑ της 20ης Νοεμβρί-
ου 2009, προήχθη στο βαθμό του Επιλοχία.

Ο ΜΟΣ και Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν το 
ΓΙΑΝΝΗ για την προαγωγή και του εύχονται ακώλυτη 
και ανοδική σταδιοδρομία στο Στράτευμα.

Μ Ε Τ Α Θ Ε Σ Η  Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Υ
Ο Ανθυπολοχαγός Πεζικού ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΑΒΕ-

ΤΗΣ του Κων/νου και της Σπυριδούλας, μετατέθηκε 
στις 17 Αυγούστου 2009 από το 624 Τάγμα Πεζικού τα 
8ης Μεραρχίας στα Γιάννενα στην Ταξιαρχία Πεζικού 
Φερρών Έβρου.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στον 
αγαπητό ΣΤΕΡΓΙΟ, καλή και ευδόκιμη υπηρεσία στη 
νέα του θέση.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Η ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΙΣΗ του Ιωάννη και της Μισέλ, μετά 

την ολοκλήρωση των σπουδών της σε Πανεπιστήμια 
της Γαλλίας, διορίστηκε και ανέλαβε υπηρεσία από 1 
Δεκεμβρίου 2009 στο Δημαρχείο της πόλης ΕΡΙΝΑΥ 
(παρά τον Σηκουάνα, 50.000 κατοίκους) προάστιο του 
Παρισιού. Η ΕΛΕΝΗ ανέλαβε Υπεύθυνος για τα δημό-
σια κτίρια και τους δημόσιους χώρους της πόλης.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν την 
ΕΛΕΝΗ για το διορισμό και το επαγγελματικό της ξε-
κίνημα και της εύχονται καλή και ευδόκιμη σταδιοδρο-
μία στη θέση που τοποθετήθηκε να υπηρετήσει.

Ε Υ Χ Ε Σ

Στην εγγονή και ανιψιά μας ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΛΙΑΤΣΙΑ 
του Νικολάου και της Αλεξάνδρας, πτυχιούχος Νομι-
κής, που περάτωσε με επιτυχία στις 15.12.2009 τις με-
ταπτυχιακές της Σπουδές στη Νομική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή), εκφράζουμε τα θερ-
μά μας συγχαρητήρια και της ευχόμαστε καλή σταδι-
οδρομία.

Η γιαγιά

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΡΕΜΟΥ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η οικογένεια

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΡΑΚΑ

Ε Υ Χ Ε Σ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και 

Ορειβατικού Συλλόγου Παδιωτών «Ο ΣΜΟΛΙ-
ΚΑΣ» σας εύχεται ολόψυχα:

Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Λ Λ Α 

Κ Α Λ Ε Σ  Γ Ι Ο Ρ Τ Ε Σ

26540 22255
6977399373

Ψ η σ τ α ρ ι ά

« Α λ έ κ ο ς »
Κ ρ υ φ ο β ό  Ι ω α ν ν ί ν ω ν
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

Οι αναστηλωτικές εργασίες στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Χαραλάμπους συνεχίστηκαν και το 2009 με συγκεκριμέ-
νες και προγραμματισμένες παρεμβάσεις. Μετά την κα-
τασκευή της στέγης και την απομάκρυνση των υποστυ-
λωμάτων (χρονολογούνται από το 1951) ο Ναός αποκα-
ταστάθηκε στερεωτικά και δεσπόζει και πάλι επιβλητικός 
και αγέρωχος, στο πιο σημαντικό και επίκαιρο σημείο 
του χωριού μας.

Με πίστωση 20.000,00 ευρώ από το πρόγραμμα 
ΕΤΕΡΠΣ ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι η τοιχο-
ποιΐα του αυλόγυρου της εκκλησίας με καλαίσθητη γκρίζα 
πέτρα. Ήδη ολοκληρώνεται από τη Νομαρχιακή Αυτοδι-
οίκηση Ιωαννίνων ο φάκελος δημοπράτησης 150.000,00 
€ για τη συνέχιση των εργασιών, που περιλαμβάνει την κα-
τασκευή του χαγιατιού, στην παλαιά του μορφή, την απο-
κατάσταση του δαπέδου στον γυναικωνίτη και τις ηλε-
κτρολογικές εγκαταστάσεις. Ελπίζουμε αυτές οι εργασί-
ες να ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι του 2010.

Παράλληλα η Ερανική Επιτροπή συνεχίζει τον έρα-
νο και τη συγκέντρωση χρημάτων για τη συνέχιση των 
εργασιών. Η ανταπόκριση και η βοήθεια των απανταχού 
Βρυσοχωριτών και φίλων τους είναι συγκινητική και εί-
ναι γεγονός αναμφισβήτητο πως οι συγκεκριμένες και 
αθρόες προσφορές, έδωσαν τη δυνατότητα στην Ερα-
νική Επιτροπή να ξεκινήσει το έργο και να συνεχιστεί με 
τη γενναία χρηματοδότηση από τη Νομαρχιακή Αυτοδι-
οίκηση Ιωαννίνων. Ήδη έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτε-
ρο μέρος του έργου και ελπίζουμε βάσιμα ότι θα ολοκλη-
ρωθεί σύντομα και ο Άγιος Χαράλαμπος θα αποδοθεί τε-
λειωμένος και λειτουργικός στην τοπική κοινωνία του χω-
ριού μας.

 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Α ’  Α Ν Ω  Π Α Ν Α Γ Ι Α

*  Το ζεύγος ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ και ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗ 
(Βρυσοχώρι) προσέφερε για την Άνω Παναγία, διακό-
σια (200,00) ευρώ, στη μνήμη των γονέων τους ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΟΥ και ΧΡΥΣΗΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗ και ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΟΥ.

Β ’  Κ Α Τ Ω  Π Α Ν Α Γ Ι Α

*  Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ (Αθήνα), προ-
σέφερε για την Κάτω Παναγία εκατόν είκοσι (120,00) 
ευρώ, στη μνήμη των γονέων του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΧΑΪ-
ΔΩΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ.

*  Η κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤ. ΝΟΥΤΣΟΥ (Θεσ/νίκη) προσέ-
φερε είκοσι (20,00) ευρώ, στη μνήμη του συζύγου της 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ. ΝΟΥΤΣΟΥ.

Γ ’  Α Γ Ι Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η

*  Η κ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΟΥ-
ΛΑ (Ιωάννινα) προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ, στη 
μνήμη του πατέρα της ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥ-
ΛΟΥ.

*  Η κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤ. ΝΟΥΤΣΟΥ (Θεσ/νίκη), προσέ-
φερε είκοσι (20,00) ευρώ, στη μνήμη του συζύγου της.

Δ ’  Α Γ Ι Ο Σ  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ

*  Η κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤ. ΝΟΥΤΣΟΥ (Θεσ/νίκη), προσέφε-
ρε είκοσι (20,00) ευρώ.

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ  Γ Ι Α 
Τ Ο Ν  Α Γ Ι Ο  Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο

*  Η κ. ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ, σύζυγος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑ-
ΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ (Κύπρος), προσέφερε για τον 
Άγιο Χαράλαμπο τριακόσια (300,00) €, στη μνήμη των 
παππούδων της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και ΧΡΥΣΗΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗ 
και του πεθερού της ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΕΟΥΣ.
*  Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ (Αιγίνιο), προσέφε-
ρε για τον Άγιο Χαράλαμπο, εκατόν πενήντα (150,00) 
€, στη μνήμη προσφιλών του προσώπων.
*  ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Βέροια) προσέφερε εκατόν είκοσι 
(120,00) €, στη μνήμη προσφιλών του προσώπων.
*  Το ζεύγος ΣΤΑΥΡΟΥ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΓΚΑΡΑΝΗ 
(Ιωάννινα) προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ, στη μνή-
μη των γονέων τους ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΓΚΑΡΑΝΗ και ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΠΡΙΑ-
ΚΟΥ.
*  Ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ (Θεσ/νίκη), προσέφερε 
εκατό (100,00) €, στη μνήμη των γονέων του ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ και ΧΑΪΔΩΣ ΕΞΑΡΧΟΥ.
*  Η κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΗΜΑ – ΤΣΙΠΡΑ (Βόλος), προσέ-
φερε εκατό (100,00) €, στη μνήμη του αδελφού της 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΗΜΑ.
*  Η κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΑΡΑΝΗ – ΜΠΡΙΑΚΟΥ (Ιωάννι-
να), προσέφερε πενήντα (50,00) €, στη μνήμη των θεί-
ων της ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗ.
*  ΣΠΥΔΙΔΟΥΛΑ ΑΔΑΜ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ (Γερμανία), προ-
σέφερε πενήντα (50,00) €, στη μνήμη της γιαγιάς της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΝ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ.
*  Η κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΞΑΡΧΟΥ – ΚΑΡΩΝΗ (Αλεξάν-
δρεια), προσέφερε πενήντα (50,00) €, στη μνήμη του 
συζύγου της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΩΝΗ και των γονέων 
της ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΧΑΪΔΩΣ ΕΞΑΡΧΟΥ.
*  Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ (Ιωάννινα), προ-
σέφερε τριάντα (30,00) €, στη μνήμη των παππούδων 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗ.

 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο
Ζαμπάκος Μιχάλης 20,00 €
Καφέτσου – Παπάζογλου 20,00 €
Τάτσης Γεώργιος 20,00 €
Χαντόλιος Νικόλαος του Δημ. 20,00 €
Μπίρης Δημήτριος 10,00 €
Πασχαλίδης Παναγιώτης 10,00 €
Ράπτης Γεώργιος 10,00 €
Σιαμπίρης Ευάγγελος του Κων/νου 10,00 €
Σιαμπίρης Κων/νος του Ευαγγέλου 10,00 €
Τσίπρας Βασίλειος  10,00 €
Τσουμάνης Γεώργιος του Κων/νου 10,00 €
Εξαρχόπουλος Αδαμάντιος 5,00 €
Εξαρχόπουλος Γεώργιος 5,00 €

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Εάν κάποιος έχει προσφέρει χρήματα στην Ερανική 

Επιτροπή ή το Σύλλογο και δεν έχει λάβει το διπλότυ-
πο είσπραξης ή δεν έχει καταγραφεί η προσφορά του 
στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας, παρακαλούμε 
να ενημερώσει την Ερανική Επιτροπή και το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου, υπενθυμίζοντας το ποσό και 
το πρόσωπο που το κατέθεσε, για την αποφυγή παρε-
ξηγήσεων και την αποκατάσταση της τάξης.

Υπεύθυνοι της οικονομικής διαχείρισης είναι για μεν 
την Ερανική Επιτροπή ο Ταμίας κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑ-
ΝΗΣ (Πατρ. Ευαγγελίδου 10 - 45444 Ιωάννινα - Τηλ.: 
26510 - 38 813), για δε το Σύλλογο ο Ταμίας κ. ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 
ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

*  Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤ. ΓΚΑΡΑΝΗ  50,00 €
*  Η ΓΕΩΡΓΙΑ Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ  50,00 €
*  Η ΝΙΚΟΛΙΝΑ Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ  30,00 €

Μπούλτης Αντώνιος 100,00 €
Εξαρχοπούλου - Βασδέκη Χαρίκλεια 60,00 €
Αλαμάνης Τριαντάφυλλος 50,00 €
Εξάρχου Θεόδωρος 50,00 €
Ζαμπάκος Μιχάλης 50,00 €
Μηλίγκος Γεώργιος 50,00 €
Οικονομόπουλος Νικόλαος 50,00 €
Παπαδημητρίου Ματούλα 45,00 €
Παπαζήσης Ζήσης 40,00 €
Βακάρος Ευθύμιος 30,00 €
Γιαννούση Δέσποινα 30,00 €
Καφέτσου - Παπάζογλου Έλλη 30,00 €
Σκαρλάτου Χάϊδω 30,00 €
Σταματιάδης Χρήστος 30,00 €
Φιλιππίδης Γεώργιος 30,00 €
Φίλλης Ιωάννης 30,00 €
Χαντόλιος Νικόλαος του Δημ. 30,00 €
Σιαμπίρη - Στεργιοπούλου Ιωάννα 25,00 €
Βακάρος Γεώργιος του Κων/νου 20,00 €
Βέη Νίκη 20,00 €
Δέμκας Γεώργιος 20,00 €
Εξαρχόπουλος Αδαμάντιος 20,00 €
Εξαρχόπουλος Γεώργιος 20,00 €
Ζήκας Δημήτριος 20,00 €
Λειμώνας Πέτρος 20,00 €
Μελάς Ιωάννης 20,00 €
Νούτσος Θεόδωρος 20,00 €
Νούτσου Δέσποινα του Αντωνίου 20,00 €
Πασχαλίδης Παναγιώτης 20,00 €
Πουποβίνης Ευθύμιος 20,00 €
Πουποβίνης Ιωάννης 20,00 €
Ράπτης Γεώργιος 20,00 €
Σαμαράς Χρήστος 20,00 €
Σιαμπίρης Ευάγγελος του Κων/νου 20,00 €
Σιαμπίρης Κων/νος του Ευαγγέλου 20,00 €
Τζούμας Ορέστης 20,00 €
Τσαγκούλης Γεώργιος 20,00 €
Τσίπρας Βασίλειος 20,00 €
Ρέμου - Παπαδοπούλου Χρυσούλα 15,00 €
Καραγιαννοπούλου Φρειδερίκη 10,00 €
Καρανικόλας Γεώργιος 10,00 €
Καρώνη Χρυσούλα 10,00 €
Κόρακα Δέσποινα 10,00 €
Μπίρης Δημήτριος 10,00 €
Μωυσιάδης Χρύσανθος 10,00 €
Πλιάτσικα Αλεξάνδρα 10,00 €
                                              Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 8-1-2010  

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

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 950 öýëëá  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ÓEΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ÔÆÉÁÖÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. 

ÔÇËÅÖÙÍÏ: 26510 26296   

Åêäüôçò - Õðåýèõíïò ãéá ôï Íüìï  

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ 
Ðñüåäñïò Ì.Ï.Ó. 

44010 ÂÑÕÓÏ×ÙÑÉ 
ÔÇË.: 2653 0 22 771 
ÊÉÍ.: 697 932 28 48  

ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ ÕËÇÓ 
Äñ. ÁäáìÜíôéïò Ôóéïìßäçò

Ãõíáéêþí Ðßíäïõ 16 
45 433 - ÉùÜííéíá 

Ôçë.: 2651 0 33 553          
         2653 0 22 788  

ÓÕÍÔÁÊÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ  

1.  Ôóéïìßäçò ÁäáìÜíôéïò  
2.  ÃêáñÜíçò  Óôáýñïò  
3.  Ïéêïíüìïõ Åõôõ÷ßá  
4.  ×áíôüëéïò Êùí/íïò  
5.  ÔÜôóçò ËÜìðñïò  
6.  ÂáêÜñïò Ãåþñãéïò  
7.  Ðïõðïâßíçò Åõèýìéïò   
8.  Τσιομίδης Κων/νος

Πñþôïé ÓõíåñãÜôåò 

+  Äñ. ÄçìÞôñéïò Áè. ÊïõíÜâïò 

+  ÁäáìÜíôéïò Ä. ÊïõíÜâïò 

Ä É Á × Å É Ñ É Ó Ç
á)  ÅéóöïñÝò - óõíäñïìÝò  
 ÊÙÍ/ÍÏÓ ÔÓÉÏÌÉÄÇÓ   

Éãíáôßïõ ¢ñôçò 14   
 45333 - ÉùÜííéíá   
 Ôçë.: 2651024 605  
â)   Óõíåñãáóßåò:   
 ËÁÌÐÑÏÓ ÔÁÔÓÇÓ   

ÓáìïõÞë 51   
 45 444 ÉùÜííéíá   
 Ôçë.: 2651034 219   
ã)   Êáôþôåñç åôÞóéá óõíäñïìÞ:  10 €

Τακτικοί Συνεργάτες
Κουνάβος Κων/νος

Γκαράνη - Παπακων/νου Χαρίκλεια

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη 1.000,00 €
ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Αλεξάνδρεια) 50,00 €
Οικονομόπουλος Νικόλαος 50,00 €
Πασχαλίδης Ιωάννης - Πασχαλίδου Νίνα 50,00 €
Χαντόλιος Νικόλαος του Δημ. 30,00 €
Νούτσου Δέσποινα του Αντωνίου 20,00 €
Πασχαλίδης Παναγιώτης 20,00 €
Ράπτης Γεώργιος 20,00 €
Καρανικόλας Γεώργιος 10,00 €


