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Αξέχαστε φίλε Μάντη!

Βουβοί και συντετριμμένοι από τον αιφνίδιο 
και αναπάντεχο θάνατό σου, είμαστε εδώ συγγε-
νείς, γνωστοί, χωριανοί και φίλοι, για να σου απευ-
θύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό και να σε συνοδέ-
ψουμε στην τελευταία σου κατοικία, εκεί που βασι-
λεύει η ηρεμία και η γαλήνη και δεν υπάρχει κατά 
τον ιερό ψαλμωδό «οδύνη, λύπη και στεναγμός». 
(Αυτά ακριβώς τα λόγια είχες πει και εσύ στον επι-
κήδειο της μητέρας μου στις 15/6/2000).

Έφυγες από κοντά μας αθόρυβα, καταξιωμένος 
και τιμημένος. Ήσουν μια πραγματική ολοκληρω-
μένη προσωπικότητα. Προικισμένος με σπάνια 
ψυχικά και πνευματικά χαρίσματα και έναν πλού-
σιο και ευαίσθητο συναισθηματικό κόσμο, ήσουν 
πραγματικός άρχοντας στην ψυχή, στη σκέψη, 
στην όψη και στην συμπεριφορά και ξεχώριζες για 
την πραότητα, την απλότητα, τον ήρεμο χαρακτή-
ρα, την ειλικρίνεια, την ευγένεια, το ήθος και την 
καλοσύνη.

Είχες το σπάνιο χάρισμα της αμεσότητας και 
της επικοινωνίας και αποτελούσες για όλους υπό-
δειγμα αφοσιωμένου και ενάρετου συζύγου, φιλό-
στεργου πατέρα, τρυφερού και αξιαγάπητου παπ-
πού.

Η οικογενειακή σου ζωή ήταν ήρεμη, χαρούμε-
νη και ευτυχισμένη και με την σύζυγό σου ΕΥΤΕΡ-
ΠΗ, αναθρέψατε με στοργή και φροντίδα τα τρία 
αγαπημένα σας παιδιά, την ΧΡΥΣΑ, τον ΤΑΣΟ και 
την ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ. Από το περίσσευμα του ψυχικού 
σου πλούτου και τα αποθέματα των αρετών που κο-
σμούσαν την ολοκληρωμένη προσωπικότητά σου, 
ανάθρεψες και γαλούχησες με αρχές και αξίες και 
ιδανικά τα τρία παιδιά και αξιώθηκες να τα καμα-
ρώσεις άριστα αποκαταστημένα επαγγελματικά, 
οικογενειακά και κοινωνικά και να χαρείς τρία εγ-

E Π Ι Κ Η Δ Ε Ι Ο Σ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΤΣΙΟΜΙΔΗ  

(Εκφωνήθηκε από τον ΣΤΑΥΡΟ ΓΚΑΡΑΝΗ)

Αγαπητέ Μάντη,

Σε αποκαλώ Μάντη, γιατί με αυτό το όνομα όλοι 
οι χωριανοί σε γνωρίζαμε, σε φωνάζαμε, σε αγα-
πούσαμε και θα μείνεις για πάντα στις καρδιές 
μας.

Το 1970 με ένα πρόχειρο καταστατικό για Συλ-
λόγους που έφερες μαζί σου από την Ημαθία όπου 
υπηρετούσες σαν δάσκαλος, με δική σου προτρο-
πή και με μια ομάδα νέων ιδρύεται στο χωριό «Ο 
Μορφωτικός και Ορειβατικός Σύλλογος Βρυσο-
χωρίου».

Αναλαμβάνεις Γεν. Γραμματέας, μπαίνουν οι 
βάσεις λειτουργίας του, και μέχρι χθες είτε ως μέ-
λος του Δ.Σ., είτε ως απλό μέλος δεν έπαψες στιγ-
μή να προσφέρεις με αγάπη και πάθος τις υπη-
ρεσίες σου στο σύλλογο, στην εκκλησιαστική επι-
τροπή και στο χωριό γενικότερα.

Το 1993 ξεκινά η έκδοση της εφημερίδας μας 
(δικός σου ο τίτλος) «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ» 
που έλαχε να γίνει η μεγάλη σου αγάπη, ο μεγά-
λος σου έρωτας.

Ως υπεύθυνος ύλης και αρχισυντάκτης για 
δέκα επτά (17) χρόνια εργάστηκες αφιλοκερδώς 
με πολλές θυσίες και κόπους χωρίς να δυσανα-
σχετήσεις ούτε μία φορά, και έφθασε η εφημερί-
δα μας σε όλο τον κόσμο κυκλοφορώντας σε 900 
φύλλα πληροφορώντας τους συγχωριανούς και φί-
λους για όλα τα δρώμενα στο χωριό και την ευρύ-
τερη περιοχή.

«Πριν από 20 περίπου ημέρες με φώναξες στο 
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γόνια.

Μία άλλη πτυχή της ζωής σου ήταν ο ψυχικός 
και συναισθηματικός δεσμός με το χωριό σου 
το ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ. Γεννήθηκες το 1938 στο Μέτσο-
βο, όπου υπηρετούσε ως δασοφύλακας ο Βρυσο-
χωρίτης πατέρας σου. Εδώ στο Βρυσοχώρι μεγά-
λωσες, εδώ τελείωσες το Δημοτικό Σχολείο, εδώ 
περνούσες τις καλοκαιρινές διακοπές και με την 
έντονη προσωπικότητά σου, συμμετείχες ενεργά 
στην κοινωνική, θρησκευτική και πολιτιστική ζωή 
του χωριού. Πιστεύω πως στο φιλικό και φιλόξενη 
περιβάλλον του χωριού εύρισκες ηρεμία και γαλή-
νη και εδώ ένιωθες χαρούμενος και ευτυχισμένος.

Αλησμόνητε Μάντη. Ήσουν στη συνείδηση όλων 
των χωριανών και όλων όσων σε γνώριζαν, ο καλός 
σύζυγος, ο στοργικός πατέρας, ο πονετικός συγ-
γενής, ο αξιαγάπητος φίλος και συγχωριανός, ο 
άνθρωπος που νοιάζονταν και φρόντιζε για την 
πρόοδο του χωριού.

Έφυγες όμως ΜΑΝΤΗ, με ένα μεγάλο παράπο-
νο, που δεν πρόλαβες να δεις τον Ιερό Ναό του 
Αγίου Χαραλάμπους να έχει αποπερατωθεί, για την 
αποπεράτωση του οποίου είχες ενδιαφερθεί και εί-
χες προσφέρει πάρα πολλά.

ΜΑΝΤΗ! Σου υποσχόμεθα ότι όλοι μας θα προ-
σπαθήσουμε και θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, 
ώστε η επιθυμία σου να γίνει πραγματικότητα.

Η επαγγελματική σου σταδιοδρομία ήταν λα-
μπρή, εξαιρετική και αξιοζήλευτη. Ως δάσκαλος 
εργάστηκες με αφοσίωση, μεγάλο ενδιαφέρον και 
φιλότιμο στο έργο που σου ανέθεσε η πολιτεία, 
να μάθεις τα παιδιά γράμματα. Στο ΕΖΛΙΓΚΕΝ της 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (1975-1982), που υπηρετούσες, πραγ-
ματοποίησες ανώτερες σπουδές και απέκτησες ΔΙ-
ΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ.

Εξάντλησες την διδασκαλική ιεραρχία. Το 1991 
τοποθετήθηκες Σχολικός Σύμβουλος στη 3η Εκ-
παιδευτική περιφέρεια Ιωαννίνων, θέση που θα 
την ζήλευαν πάρα πολλοί συνάδελφοί σου και το 
1999 συνταξιοδοτήθηκες.

Χθες με το άγγελμα του θανάτου σου, η καμπά-
να του Αγίου Χαραλάμπους του χωριού μας χτύπη-
σε πένθιμα. Τα μάτια των «όπου γης Βρυσοχωρι-
τών» είναι αυτή τη στιγμή βουρκωμένα και νοερά, 
όσοι δεν μπόρεσαν να έρθουν για να σε αποχαιρε-
τήσουν, βρίσκονται στον Ιερό αυτό χώρο και εύχο-
νται στον πανάγαθο να είναι η ψυχή σου ψηλά στον 
ουρανό ήρεμη, γαλήνια και ευτυχισμένη.

Η Τσουκαρόσια, η Γκαμήλα, οι πλαγιές και τα 
λαγκάδια του χωριού, αναστενάζουν αυτή τη στιγ-
μή και στέλνουν το τελευταίο και ύστατο χαιρετι-
σμό τους.

Φεύγεις τώρα από κοντά μας τιμημένος και κα-
ταξιωμένος. Φεύγεις σήμερα από κοντά μας και 
μας κάνεις να νιώθουμε βαθιά το μεγάλο κενό που 
αφήνει ο θάνατός σου. Φεύγεις όμως με τη συνεί-
δηση ήρεμη, γιατί εξεπλήρωσες στο ακέραιο το 
καθήκον σου, ως οικογενειάρχης και ως πατριώ-
της.

Γιατί ήσουν πάντα παρών, όπου η παρουσία σου 
ήταν αναγκαία, να βοηθήσεις, να συμβουλέψεις, να 
υποδείξεις. Φεύγεις από κοντά μας, αλλά αφήνεις 
πίσω σου λαμπρό παράδειγμα. Φεύγεις γιατί αυτή 
είναι η μοίρα όλων των ανθρώπων, αλλά η μνήμη 
σου θα μείνει άσβεστη και ανεξίτηλη για πάντα 
στις καρδιές όσων σε γνώρισαν. Το Βρυσοχώρι, 
που τόσο πολύ αγάπησες και τόσο ενδιαφέρθηκε 
γι’ αυτό, γίνεται από σήμερα φτωχότερο.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΦΙΛΕ!

Εύχομαι εκεί ψηλά στον ουρανό να αναπαυθεί η 
ψυχή σου και σε διαβεβαιώνουμε πως εδώ στη γη 
θα μείνεις για πάντα ζωντανός στην καρδιά και στη 
σκέψη μας.

Σε αποχαιρετώ και εύχομαι να είναι ελαφρύ το 
χώμα που θα σε σκεπάσει. 

Αιωνία σου η μνήμη, φίλε Μάντη!

E Π Ι Κ Η Δ Ε Ι Ο Σ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΤΣΙΟΜΙΔΗ  

(Εκφωνήθηκε από τον ΣΤΑΥΡΟ ΓΚΑΡΑΝΗ)

Αγαπητέ Αδαμάντιε και Αδαμάντινε,

Μεγάλη χριστιανική γιορτή σήμερα. Ο Ευαγγελι-
σμός της Θεοτόκου. Μεγάλη εθνική γιορτή. Η εθνι-
κή μας παλιγγενεσία. Αυτή την ημέρα διάλεξες να 
εγκαταλείψεις τα εγκόσμια και να φύγεις από κο-
ντά μας. Η τραγική είδηση του θανάτου σου διαδό-
θηκε σαν αστραπή κι έκανε τις καρδιές μας να ρα-
γίσουν και τα μάτια μας να βουρκώσουν. Μεγάλος 
ο πόνος της καρδιάς που δύσκολα θα περάσει, αν 
περάσει, και τα δάκρυα θ’ αργήσουν να σταματή-
σουν, αν σταματήσουν.

Και δικαιολογημένα γιατί νοιώθουμε όλοι μας το 
μεγάλο κενό που άφησε ο θάνατός σου. Το χωριό 
μας, που τόσο πολύ αγάπησες, από σήμερα γίνεται 
πτωχότερο.

Αδαμάντιε, το πνεύμα είναι αδύναμο να σκιαγρα-
φήσει τη φυσιογνωμία σου. Και το χέρι μου ανίσχυ-
ρο να γράψει. Γιατί δεν ήσουν ένας απλός άνθρω-
πος. Παρά μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Μια 
μορφή ανεπανάληπτης ευγένειας με έντονες πνευ-
ματικές ανησυχίες. Πολυσύνθετος στη μόρφωση 
και αγγελικά πλασμένος στην ψυχή άνθρωπος, με 
ανεξάντλητο φωσφορίζοντα και ακτινοβόλο πλού-
το ως επιστήμονας άριστος, ως άνθρωπος άγγιζες 
την τελειότητα. Τέλειος μόνο ο Θεός. Αμετακίνητος 
από τις ηθικές αξίες της ζωής σου, υπερασπίστηκες 
με το παράδειγμά σου πρώτα, αλλά και με το λόγο 
σου σοβαρά και μαχητικά όταν χρειάστηκε, τις ιδέες 
σου και τις απόψεις σου. Δεν παραμέριζες τα εμπό-
δια που συναντούσες στη ζωή σου. Ούτε τα παράκα-
μπτες. Αλλά τα ανέτρεπες.

η υψηλότερη αρετή για σένα, ήταν η σωφροσύ-
νη που κλείνει μέσα της τα πολυτιμότερα ηθικά στοι-
χεία της αγνότητας, της εγκράτειας, της σεμνότη-
τας, της φρόνησης.

Η εντιμότητά σου, η μεγαλοψυχία σου, τα ορά-
ματά σου, γίνονται κληρονομιά και πολύτιμο παρά-
δειγμα για όλους μας. Το ήθος, η μετριοπάθεια, η 
σοβαρότητα, η ανθρωπιά σου σε έκαναν να ακτινο-
βολείς και να εμπνέεις.

Σαν δάσκαλος, είχες τη σφραγίδα της διδασκαλι-
κής δωρεάς και ενσάρκωνες τον τύπο του ιδεώδους 
παιδαγωγού. Υπήρξες για πολλά χρόνια υπόδειγμα 
καλού δασκάλου και αληθινού παιδαγωγού.

Με την επιστημονική σου συγκρότηση, το παιδα-
γωγικό σου ήθος, γαλούχησες με τα νάματα της ελ-
ληνοχριστιανικής παιδείας γενεές μαθητών. Ήσουν 
ακριβώς όπως ήθελε ο Πλούταρχος το δάσκαλο.

«Δει δε τον διδάσκαλο είναι τοις βίοις αδιάβλη-
τος τοις τρόποις ανεπίληπτος ταις εμπειρίες άρι-
στος».

Αδαμάντιε, υπήρχες υπόδειγμα καλού οικογενει-
άρχη, στοργικού πατέρα και αφοσιωμένου συζύ-
γου. Γι’ αυτό και κατόρθωσες μαζί με την λατρεμένη 
σου σύζυγο να αποκαταστήσετε τα παιδιά σας, να 
τους δώσετε την πρέπουσα αγωγή, ώστε να γίνουν 
χρήσιμα μέλη της κοινωνίας. Να λένε τα άριστα και 
να πράττουν τα κάλλιστα.

Το χωριό το αγάπησες με πάθος και φρόντισες 
για την πρόοδό του και την προβολή του στο πα-
νελλήνιο. Πάντα ήσουν παρών για κάθε υπόθεση του 
χωριού και όπου η παρουσία σου ήταν αναγκαία.

Αδαμάντιε, ευτύχησες ν’ αφήσεις πίσω σου ένα 
σημαντικό παράδειγμα ζωής και ευγενών αγώνων, 
το οποίον θ’ αποτελεί εσαεί την πολυτιμότερη κλη-
ρονομιά στα παιδιά σου και στ’ αγγόνια σου. Γιατί 
πέρα από το θάνατο, μένουν άφθαρτα και αναλλοί-
ωτα ο βίος και η πολιτεία κάθε ανθρώπου, «το κα-
λόν έργον», που στη ζωή του επετέλεσε.

Αδαμάντιε, πορεύσου και αναπαύσου εν ειρήνη. 
Και τώρα εκεί ψηλά που θα γαληνέψεις η σκέψη 
μας θα σε συντροφεύει.

Αιωνία σου η μνήμη.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ
Εκφωνήθηκε 

από τον Κώστα Κουνάβο

σπίτι σου για συνεργασία για την εφημερίδα και 
σε κάποια στιγμή απουσίας της συζύγου σου με 
δάκρυα στα μάτια μου είπες: «Θύμιο οι δυνάμεις 
μου με εγκαταλείπουν πρέπει να βρεθούν και άλ-
λοι αντικαταστάτες μας, θα γράψω το τελευταίο 
αποχαιρετιστήριο άρθρο και θα παραιτηθώ από 
υπεύθυνος ύλης».

Σε απέτρεψα και σου είπα: «Τι είναι αυτά που 
λες, θα συνεχίσουμε με την ίδια σύνθεση και θα 
δούμε τι θα γίνει…».

Μέχρι προχθές στο κρεβάτι του νοσοκομείου 
προσπάθησες να ολοκληρώσεις την έκδοση της 
τελευταίας εφημερίδας.

Δεν πρόλαβες, έμεινε στη μέση.

Για δέκα (10) και πλέον χρόνια στην εκκλησια-
στική επιτροπή μεγάλο το έργο σου (ανακαίνιση 
– συντήρηση εκκλησιών και τόσα άλλα).

Σήμερα σου υποσχόμαστε σαν Δ.Σ. του Συλλό-
γου, Συντακτική και Εκκλησιαστική επιτροπή, να 
συνεχίσουμε το μεγάλο σου έργο και από εκεί 
ψηλά να χαίρεσαι για τη συνέχεια και στα όνειρά 
μας να μας δίνεις τις οδηγίες σου.

Ξεπέρασες στο στίβο της ζωής όλα τα εμπό-
δια (ορφάνια, φτώχεια κ.λ.π.) όμως αυτό το εμπό-
διο δεν το ξεπέρασες, αν και πάλεψες με επιμο-
νή και υπομονή.

Κανείς μας δεν μπορεί να πιστέψει πως ένας 
βράχος κύλησε τόσο εύκολα.

«Μακαρία η οδός ην πορεύεις σήμερον».

Δυσαναπλήρωτο όμως το κενό στην αγαπημέ-
νη σου σύζυγο, στα παιδιά σου και το Βρυσοχώρι 
από σήμερα φτωχότερο.

Ήσουν το καμάρι μας, ο φάρος του Βρυσοχω-
ρίου, ο μπροστάρης σε όλα, η μεγάλη μας αγάπη.

Ήσουν ο δάσκαλός μου για 6 μήνες στο Δημο-
τικό Σχολείο του χωριού μας.

Ήσουν πάντα κοντά μου στα 19 χρόνια που εί-
μαι στο Σύλλογο είτε ως πρόεδρος, είτε σαν μέλος 
του Δ.Σ. και με δίδαξες τόσα πολλά.

Σε ευχαριστώ από βάθος καρδιάς μου. Σε λίγο 
θα φύγεις για πάντα από κοντά μας για το αιώνιο 
ταξίδι, όμως αγαπητέ ΜΑΝΤΗ θα βρίσκεσαι στην 
καρδιά και στις σκέψεις όλων μας. 

Δεν πέθανες, έγινες ΑΘΑΝΑΤΟΣ.

Στο κοιμητήριο του Αγίου Χαραλάμπους αγνα-
ντεύοντας τις ορθοπλαγιές της Γκαμήλας και της 
Τσουκαρώσιας, που τόσο αγάπησες και περπάτη-
σες με τις ορειβασίες σου, να σχεδιάζεις για την 
αποπεράτωση του Ιερού Ναού που ήταν το μεγα-
λύτερο όνειρό σου και δεν πρόλαβες.

«Να λειτουργήσει, έλεγες και ας πεθάνω». Κά-
ποια μέρα θα πραγματοποιηθεί το όνειρό σου.

Κοιμήσου ήσυχος, ξεκουράσου και όλα όσα 
ονειρεύτηκες θα πραγματοποιηθούν γιατί αξί-
ζουν.

Μεγάλη και σημαδιακή ημέρα σήμερα που φεύ-
γεις.

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και αναγέννηση 
του Έθνους.

-  Αντίο αγαπημένε μας ΜΑΝΤΗ.

-  Αντίο αγαπημένε μας φίλε.

-  Αντίο καμάρι του Βρυσοχωρίου

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.

Αιωνία σου η μνήμη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Συνέχεια από τη σελ. 1

E Π Ι Κ Η Δ Ε Ι Ο Σ
Εκφωνήθηκε 

από τον ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ
Πρόεδρο Μορφωτικού – 

Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                 Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ - ΑΠ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ

ΚΛΗΡΟΔ. ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληρο-

δοτήματος «ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» του Δημοτικού Δι-
αμερίσματος Βρυσοχωρίου, καλεί όλους τους μαθητές, 
σπουδαστές, φοιτητές που δικαιούνται υποτροφία να υπο-
βάλλουν μέχρι 25 Μαΐου 2010 στον πρόεδρο της Διαχει-
ριστικής Επιτροπής τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκει-
μένου να τους χορηγηθεί υποτροφία για το σχολικό έτος 
2009 – 2010.
1.  Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης 

ή ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή για μεταπτυχιακές σπουδές, που να φαί-
νεται και ο χρόνος εγγραφής τους στη Σχολή (μόνο για 
τους φοιτητές των ΑΕΙ - ΤΕΙ) καθώς και η διάρκεια φοί-
τησης σε κάθε σχολή.

2.  Πιστοποιητικό ότι είναι Δημότης ή Δημότισσα του Δη-
μοτικού Διαμερίσματος Βρυσοχωρίου.

3.  Αίτηση με την οποία να ζητείται υποτροφία (σε περίπτω-
ση ανηλίκων, αίτηση γίνεται από τον κηδεμόνα) .Υποτρο-
φία δικαιούνται:
Α) Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Νομού Ιωαννί-

νων, που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο του Δημο-
τικού Διαμερίσματος Βρυσοχωρίου.

Β) Όσοι αποφοιτούν από Λύκεια του Νομού Ιωαννίνων 
και επιτύχουν σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος, εφ’ 
όσον είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο του Δημοτι-
κού Διαμερίσματος Βρυσοχωρίου.

Γ) Παιδιά που αποφοιτούν από οποιοδήποτε Λύκειο 
της Ελλάδος και είναι εγγεγραμμένα στο Δημοτολόγιο 
του Δημοτικού Διαμερίσματος Βρυσοχωρίου τουλάχιστον 
προ πενταετίας και επιτύχουν σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
της Ελλάδος.

Δ) Όσα από τα παραπάνω παιδιά συνεχίσουν μεταπτυ-
χιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή εξω-
τερικού για τέσσερα χρόνια και μέχρι ηλικίας τριάντα (30) 
ετών.

Ε) Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται για μεν τους μα-
θητές Γυμνασίου - Λυκείου στα 1.300,00 ευρώ, για δε τους 
σπουδαστές - φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ στο ποσό των 
1.700,00 ευρώ.

Τα ανωτέρω δύνανται να αυξομειωθούν αναλόγως των 
εσόδων του Κληροδοτήματος και του αριθμού των υπο-
τρόφων που θα καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να 
απευθύνονται στον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου του 
Δημοτικού Διαμερίσματος Βρυσοχωρίου Δήμου Τύρφης 
κ. Σιαμπίρη Απόστολο στο τηλ. & FΑΧ 2651025120 & κιν. 
6945035199.

Βρυσοχώρι 10 Μαρτίου 2010
Ο Πρόεδρος της Διαχ/κής Επιτροπής του Κληρ.

Γεώργιος Σουκουβέλος
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΦΙΛΙΩ ΝΟΚΑ - ΖΑΡΑΧΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 29-3-2010

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

25η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ

Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες, που επικρά-

τησαν το φετινό χειμώνα (χιονοπτώσεις, συνεχείς 

και παρατεταμένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες) 

προκάλεσαν μεγάλες κατολισθήσεις και σημαντι-
κές ζημιές στο τμήμα του δρόμου από Ηλιοχώρι – 
Βρυσοχώρι – Γέφυρα Αώου – Παλαιοσέλι, με απο-

τέλεσμα να γίνεται πολλές φορές ο δρόμος αδιά-

βατος και να ταλαιπωρούνται οι διερχόμενοι με τα 

Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Τα τεχνικά έργα που έχουν γίνει κατά καιρούς 

περιόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις κατολισθήσεις, 

όμως η μεγάλη κακοκαιρία ανέδειξε πολλά δύσκο-

λα και ευάλωτα σημεία του δρόμου στα οποία πρέ-

πει να γίνουν συμπληρωματικές τοιχοποιΐες αντι-

στήριξης, ζαρζανέτια και διευθετήσεις στο οδό-

στρωμα.

Συνεχής ήταν η παρουσία της τεχνικής υπηρε-

σίας της Νομαρχίας Ιωαννίνων, η οποία εντόπιζε 

και επεσήμανε τα επικίνδυνα σημεία και έδινε εντο-

λές για την άμεση αντιμετώπιση και αποκατάστα-

ση των ζημιών.

Όπως μας πληροφόρησαν οι αρμόδιοι τεχνικοί 
της Νομαρχίας έχουν επισημανθεί τα επικίνδυνα 

σημεία και εντός του καλοκαιριού θα γίνουν συ-
μπληρωματικά έργα.

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσου-
με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων και 
προσωπικά το Νομάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμά-
νη και τον προϊστάμενο πολιτικής προστασίας κ. 
Δημήτριο Μαυρογιώργο, για το ενδιαφέρον που 

επιδεικνύουν για την ευρύτερη ορεινή περιοχή της 
Βόρειας Πίνδου.

Η σύνδεση της 25ης Ε.Ο. από Βρυσοχώρι – 
Γέφυρα Αώου με την 35η Ε.Ο. (Παλαιοσέλι) είναι 

έργο πνοής για την ευρύτερη περιοχή, γιατί έχει 

σπάσει την απομόνωση και έχει γίνει μοχλός του-
ριστικής προβολής και ανάπτυξης για τα απομο-
νωμένα χωριά μας.

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ 
Δ.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

                                   ΤΟΥ ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Από το υπ’ αριθ. 63 φύλλο της εφημερίδας μας εί-
χαμε αρχίσει να δημοσιεύουμε πίνακες μαθητολογί-
ου των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Βρυσο-
χωρίου κατά τα σχολικά έτη και τάξεις μετά το 1950, 
καθ’ όσον πριν το 1950 τα αρχεία έχουν καταστρα-
φεί λόγω πυρκαγιάς του σχολείου από τους Γερμα-
νούς. Συνεχίζουμε στο σημερινό φύλλο με το σχολι-
κό έτος 1956 – 1957.

Δ/ντής του 1/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Βρυσο-
χωρίου ο συγχωριανός μας δάσκαλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.

1.  Πολυζώης Στ. Βακάρος  Α’ τάξη
2.  Αθανάσιος Θ. Εξάρχου  Α’ τάξη
3.  Ευθύμιος Ι. Πουποβίνης  Α’ τάξη
4.  Ροδάνθη Αντ. Καραγιαννοπούλου Α’ τάξη
5.  Αθηνά Γ. Οικονόμου   Α’ τάξη
6.  Δημήτριος Ν. Δημητράκης  Β’ τάξη
7.  Αθανάσιος Ι. Καραγιαννόπουλος Β’ τάξη
8.  Δέσποινα Ι. Ρέμου   Γ’ τάξη
9.  Χρήστος Μ. Πασχάλης  Γ’ τάξη
10.  Μαρία Αθ. Κουνάβου  Γ’ τάξη
11.  Χρυσούλα Ι. Σιαμπίρη  Γ’ τάξη
12.  Ερμιόνη Στ. Κολιού   Γ’ τάξη
13.  Θεόδωρος Α. Βαγγελής (Πάπιγκο) Γ’ τάξη
14.  Κίμων Κ. Βακάρος   Δ’ τάξη
15.  Αναστάσιος Ν. Δημητράκης  Δ’ τάξη
16.  Νικόλαος Αντ. Καραγιαννόπουλος Δ’ τάξη
17.  Στέργιος Απ. Βακάρος  Ε’ τάξη
18.  Δέσποινα Χρ. Βασδέκη  Ε’ τάξη
19.  Αθηνά Θ. Εξάρχου   Ε’ τάξη
20.  Γεώργιος Κ. Βακάρος  Ε’ τάξη
21.  Θωμάς Ευ. Σιαμπίρης  Ε’ τάξη
22.  Σουλτάνα Κ. Γεράση (Δίστρατο) Ε’ τάξη
23.  Αντιγόνη Α. Βαγγελή (Σίβοτα) Ε’ τάξη
24.  Σουλτάνα Α. Πίσπα (Δίστρατο) Ε’ τάξη
25.  Γεωργία Αθ. Τσώνα (Δίστρατο) Ε’ τάξη
26.  Απόστολος Ι. Σιαμπίρης  ΣΤ’ τάξη
27.  Κων/νος Ι. Ρέμος   ΣΤ’ τάξη
28.  Αλεξάνδρα Μάϊπα (Δίστρατο) ΣΤ’ τάξη
29.  Περιστέρα Καρατζήμου (Δίστρατο) ΣΤ’ τάξη
30.  Μαρία Ανδ. Ράπτη (Δίστρατο) ΣΤ’ τάξη
31.  Αικατερίνη Ντασταμάνη (Δίστρατο) ΣΤ’ τάξη

Σημ.: Οι εντός παρενθέσεως οικισμοί δηλώνουν 
την καταγωγή των μαθητών, καθ’ όσον είναι τέ-
κνα κτηνοτρόφων ή κορίτσια που σπουδάζανε στην 
Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή (Α.Μ.Ο.Σ.) 
Βρυσοχωρίου.

39482,6
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AΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
                      Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ανακοινώνει στους συγ-
χωριανούς και φίλους που θα συμμετάσχουν στην 
εκδρομή που θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος το 
Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου 2010 στη Φλώρι-
να ότι η αναχώρηση του λεωφορείου θα γίνει από 
το Άλσος το Σάββατο 8 Μαΐου 2010 και ώρα 7.30 
π.μ. 

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010 ο Μ.Ο.Σ. έκο-
ψε την βασιλόπιτα για τα μέλη του χορευτικού ομί-
λου.

Τυχερή της χρονιάς ήταν η ΤΣΟΛΑΚΗ ΒΑΣΩ 
του Στεργίου και της Μαίρης, φοιτήτρια Ιατρικής 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από το Ηλιοχώρι.

Ο Μ.Ο.Σ. και η συντακτική επιτροπή εύχονται 
στην αγαπητή ΒΑΣΟΥΛΑ πάντα τυχερή και καλό 
πτυχίο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Το Διοικητικό Συμβoύλιο του Συλλόγου, εξουσι-
οδοτημένο από τους κατοίκους του χωριού για την 
ενοικίαση των ιδιόκτητων αγροκτημάτων (βοσκο-
τόπων), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους κτηνο-
τρόφους την Κυριακή 18 Απριλίου 2010 και ώρα 11 
π,μ. στο γραφείο του» Συλλόγού στο Βρυσοχώρι, 
να καταθέσουν προσφορές για την ενοικίαση των 
δύο ζωνών.

Α! ΖΩΝΗ: Άνω Παναγιά - Κατούνιστα - Χαρδαλιά 
με όριο ράχη Μπούρδα - Πρίσκος - Στρόκινα 
-Σκαρβένα - Μπόρκα, για βοσκή αιγοπροβά-
των. Τιμή εκκίνησης 2.200,00 ευρώ.

Β!   ΖΩΝΗ: Σιάνιστα - Μαγούλα - Μπάλτα - Αλά-
κος-Λαπτοάσα  μέχρι Σιαλατούρα  - Ακάρπινος 
- Τσιορτίνοβο - Χροστίτσα, για βοσκή αιγοπρο-
βάτων. Τιμή εκκίνησης 2.200,00 ευρώ.

Οι οροί συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι οι 
ακόλουθοι:

1. Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να 
καταβάλουν στην Επιτροπή ως εγγύηση συμμε-
τοχής 500,00 ευρώ για κάθε Ζώνη.

2. Τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού για κάθε Ζώνη 
2.200,00 ευρώ.

3. Ο διαγωνισμός θα είναι φανερός και κάθε προ-
σφορά θα είναι 50,00 ευρώ και άνω.

4. Το μίσθωμα που θα προκύψει δα καταβληθεί 
ολόκληρο με την υπογραφή των συμφωνητικών 
μίσθωσης, μέχρι 30 Απριλίου 2010.

5. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο τελευταίος 
πλειοδότης για την υπογραφή του συμφωνητι-
κού μίσθωσης, κηρύσσεται έκπτωτος και ο δια-
γωνισμός κατακυρώνεται στον αμέσως επόμε-
νο πλειοδότη.

6. Τα όρια των Ζωνών που περιγράφονται στο 
συμφωνητικό μίσθωσης θα τηρούνται αυστηρά 
και ο κτηνοτρόφος που θα προκαλέσει ζημιές 
εκτός ζώνης, είναι  υποχρεωμένος να  καταβά-
λει ανάλογες αποζημιώσεις στους θιγόμενους 
κατοίκους.

Σε περίπτωση που στις παραπάνω ημερομηνί-
ες δεν εμφανισθούν ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι, 
το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για αναζήτηση άλλων κτηνοτρόφων.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ         ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΤΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010
ΤΟΥ Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

Κάθε καινούριο χρόνο και μια ωραία έκπληξη 
μας επιφυλάσσει ο Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου, με το 
ανελλιπώς εκδιδόμενο εδώ και πολλά χρόνια ημε-
ρολόγιο, πάντα με ένα θέμα αισιοδοξίας.

Φέτος το θέμα του είναι «τα λιθανάγλυφα του 
Βρυσοχωρίου», με λίγα μεστά περιεχομένου, σαν 
πρόλογο, λόγια – σκέψεις της εξαίρετης επιστήμο-
νος, φιλολόγου, συγγραφέως Βρυσοχωρίτισσας, 
εκ μητρός Παπιγκιώτισσας – κ. Μαρίας Τσούπη-
Ρέμου.

Ο κάθε παραλήπτης του, μόλις το πάρει στο χέρι 
του, βλέποντας το θαυμάζει πως εκείνοι οι απλοί 
και ως επί το πλείστον ολιγογράμματοι έως αγράμ-
ματοι μαστόροι από τα χωριά της Κόνιτσας, διαλέ-
γουν τα κοτρώνια και τις άξεστες πέτρες που με το 
σφυρί και το καλέμι τις λειαίνουν, τις κάνουν πίνα-
κες και σκαλίζουν –γράφουν-, πάνω σ’ αυτές καλλι-
τεχνικές παραστάσεις κι ύστερα τις τοποθετούσαν 
σε περίοπτη θέση των εκκλησιών και των σπιτιών 
που έχτιζαν, τότε που θεωρούσαν τα κτίσματα αυτά 
ως τα ιερότερα τεμένη και πολύ τα σέβονταν, τα 
πρόσεχαν, ήθελαν να είναι εν λειτουργία και γεμά-
τα κόσμο, να φαίνονται, να φαντάζουν και να τα κα-
μαρώνουν.

Και έγιναν σήμερα σε μας, οι σκαλισμένες αυ-
τές πέτρες, τετράδια και βιβλία που πολύ μας αρέ-
σει να τα διαβάζουμε. Να διαβάζουμε και να απο-
κρυπτογραφούμε αυτές τις καλλιτεχνικές παραστά-
σεις – ζωγραφιές, οι οποίες απεικονίζουν, εκφρά-
ζουν η κάθε μια ένα βαθύ εγκάρδιο νόημα, μια 
ευχή. Και ήταν οι ευχές αυτές κυρίως:

-  «Ένας σταυρός ή παλιότερα μια ανατρεπτική 
μάσκα, να διώχνει το κακό και να μένει μέσα το 
καλό, η Αγάπη. Άλλο αν εμποδίζει σήμερα κά-
ποιους ο σταυρός, δικαίωμά τους, ας τον βγά-
λουν, «…όστις θέλει…», είπε εκείνος που σταυ-
ρώθηκε! Εκείνοι θα χάσουν!

-  Ένα απλό λουλούδι – σπάνια περισσότερα, ελ-
λείψει χώρου-, να συμβολίζει την Άνοιξη, τη 
χαρά, την Αγάπη.

-  Δυο μαστοί, που συμβολίζουν, την αγάπη του 
μωρού προς τη γεννήτρα μάννα του, τη ζωή. 
Έτσι και όλα τα μέλη του σπιτιού, ιδιαίτερα 
εκείνοι που ταξίδευαν μακριά, να έχουν το νου 
τους στο σπίτι τους και να είναι γεμάτο τροφή 
και αγάπη: «…Μαζοί οι εκβλύζοντες της σωτη-
ρίας το γάλα…»! (Στιχηρό προσόμοιο του εσπε-
ρινού, Νείλου του Ξανθόπουλου, Ήχος πλ. α’, 
στην εορτή των Τριών Ιεραρχών).

Τελειώνοντας, θερμά συγχαίρω τα μέλη του 
Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου, την κ. Μαρία Τσού-
πη – Ρέμου, καθώς και όλους όσους καθ’ οιονδή-
ποτε τρόπο συνέβαλαν στην έκδοση του Ημερο-
λογίου αυτού και εύχομαι, ο Θεός να σας χαρίζει 
υγεία, μακροημέρευση, δύναμη και αντοχή για να 
μπορείτε να συνεχίζετε να δημιουργείτε τέτοιου εί-
δους έργα και προπαντός να μην εισχωρήσει μετα-
ξύ σας η γκρίνια, αυτή που δεν αφήνει τίποτε όρθιο.

Σκαλίστε ανεξίτηλα μέσα σας την Αγάπη, απο-
τρεπτικό του κάθε κακού.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

τ. Συμβολαιογράφος Κόνιτσας

Ιωάννινα, Ιανουάριος 2010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
(Πράξης Μορφωτικού – Ορειβατικού 

Συλλόγου  Βρυσοχωρίου)

Από την υπ’ αριθμ. 2/24-3-2010 πράξη συνεδριά-
σεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού 
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου.

ΘΕΜΑ: Ενέργειες Διοικητικού Συμβουλίου για 
να τιμηθεί η μνήμη του εκλιπόντος Δρ. ΑΔΑΜΑ-
ΝΤΙΟΥ ΑΝ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ.

Βρυσοχώρι σήμερα 24 Μαρτίου 2010 ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρί-
αση το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και 
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου, έπειτα από 
πρόσκληση του Προέδρου και αφού διαπιστώθη-
κε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία με την παρουσία και 
των πέντε (5) μελών ήτοι:

ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Πρόεδρος

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ- ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, 
Αντιπρόεδρος

ΤΑΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Γεν. Γραμματέας

ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ταμίας

ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Έφορος εκδηλώ-
σεων.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυ-
ξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγήθηκε το 
θέμα της ημερησίας διάταξης ως ακολούθως:

Το άγγελμα του αιφνίδιου και πρόωρου θα-
νάτου του Δρ. ΑΔΜΑΝΤΙΟΥ ΑΝ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ, έχει 
συγκλονίσει και έχει βυθίσει σε βαθύτατο πένθος 
τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους του.

Ο εκλιπών υπήρξε πρωτεργάτης και ιδρυτικό 
μέλος του Συλλόγου, εμπνευστής και βασικός συ-
ντελεστής της εφημερίδας μας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥ-
ΣΟΧΩΡΙΟΥ» όπου επί δεκαεπτά (17) έτη προσέφε-
ρε με ζήλο και ενθουσιασμό τις πολύτιμες υπηρεσί-
ες του ως υπεύθυνος ύλης, ως μέλος της συντακτι-
κής επιτροπής και επί σειρά ετών γραμματέας της 
εκκλησιαστικής επιτροπής.

Είναι επομένως αυτονόητο χρέος του σημερι-
νού διοικητικού συμβουλίου να τιμήσει τη μνήμη 
του εκλιπόντος που ξεχώριζε ως επιστήμονας, ως 
διακεκριμένος εκπαιδευτικός, ως μέλος του Συλ-
λόγου και της εκκλησιαστικής επιτροπής, ως άν-
θρωπος και προπάντων ως ζωντανός και ακούρα-
στος πατριώτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπόψη την εισήγηση του προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Να παρακολουθήσει σύσσωμο το Δ.Σ. την νε-
κρώσιμη ακολουθία του εκλιπόντος.

2. Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.

3. Να καταθέσει ποσό πενήντα (50) ευρώ στην 
Ερανική Επιτροπή του Αγίου Χαραλάμπους.

4. Να μεταβεί στην οικία του εκλιπόντος και να 
εκφράσει στην οικογένειά του και τους οικεί-
ους του τα συλλυπητήρια των μελών.

5. Να μην πραγματοποιηθεί με δημοτική ορχή-
στρα το πανηγύρι της Αγ. Τριάδας.

6. Να δημοσιευτεί η απόφαση στην εφημερίδα 
«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου». Η παρούσα πράξη 
αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται 
ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Ευθ. Πουποβίνης 

Τα μέλη

Ευτ. Οικονόμου

Λαμ. Τάτσης

Κων. Τσιομίδης

Αλ. Καπράντζιος

ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, προσπαθεί στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων του, να σταθεί αρωγός στις ανάγκες και 
τα προβλήματα των κατοίκων του χωριού. Έτσι προ-
έβη στην αγορά φαρμακευτικού υλικού το οποίο 
παρέδωσε στο προσωπικό της ομάδας«Βοήθεια στο 
σπίτι», για να μπορεί κάθε Τρίτη που επισκέπτεται 
το χωριό, να κάνει απλές εξετάσεις στους ηλικιωμέ-
νους συγχωριανούς μας, που αφορούν το σάκχα-
ρο, τη χοληστερίνη και τα τριγλικερίδια.

Μικρή η δαπάνη, αλλά σημαντική η βοήθεια για 
τους ηλικιωμένους συγχωριανούς που αποφεύγουν 
την ταλαιπωρία να ανεβοκατεβαίνουν στα Γιάννενα.
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1. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 12-12-1938
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45444
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΙΝΔΟΥ 16β
2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Από τη γέννηση μου μέχρι το 13ο έτος έζησα στον τόπο που 

γεννήθηκα. Όλα τα χρόνια της γυμνασιακής μου φοίτησης κατοι-
κούσα στην Κόνιτσα απ’ όπου και αποφοίτησα το 1957. Σπούδα-
σα στη Ζ. Π.Α. Ιωαννίνων (1957-1959). Το 1963 διορίστηκα Δά-
σκαλος στην Α’ Εκπ/κή Περιφέρεια Ημαθίας (ΦΕΚ διορισμού : 
223/26.8.1963), όπου υπηρέτησα σε διάφορα Δημοτικά Σχολεία 
μέχρι το 1975. Από το 1975 μέχρι το 1982 υπηρέτησα με απόσπα-
ση σε ελληνικά σχολεία της Δυτικής Γερμανίας (3 χρόνια σε σχο-
λεία) μητρικής γλώσσας και 4 χρόνια σε δίγλωσσες τάξεις). Κατά 
το χρόνο της απόσπασης μου στη Δυτική Γερμανία παρακολού-
θησα αρχικά το Τμήμα 2/ετούς Μετ/σης για Έλληνες Δασκάλους 
στην Ανώτατη Παιδαγωγική Σχολή ESSLINGEN και στη συνέχεια 
σπούδασα Παιδαγωγικά (Σχολική Παιδαγωγική και Κοινωνιολογία) 
4 χρόνια στην ίδια Σχολή.

Μετά την επιστροφή μου από τη Δυτική Γερμανία αποσπάστη-
κα στη Ζ.Π.Α. Ιωαννίνων, όπου υπηρέτησα από το 1983 μέχρι το 
1988 ως Καθηγητής του κλάδου των   Παιδαγωγικών μαθημάτων. 
Από το 1988 μέχρι το 1992.

2 υπηρέτησα με απόσπαση στη ΣΕΛΔΕ Ιωαννίνων, ενώ παράλ-
ληλα δίδασκα

παιδαγωγικά μαθήματα και στο Τμήμα Βρεφονηπιοκόμων Ιω-
αννίνων (Παράρτημα ΤΕΙ Μεσολογγίου). Με τη λειτουργία των 
ΠΕΚ., που άρχισε το Ακαδ. έτος 1992-1993, δίδαξα στα δύο Τμή-
ματα Επιμορφούμενων Εκπ/κών / Α/θμιας Εκπ/σης τη Μεθοδολο-
γία του γλωσσικού μαθήματος. Από 1.04.1993 επιλέχτηκα και υπη-
ρετώ ως Σχολικός Σύμβουλος στην 3η Περιφ. Π.Ε. Νομού Ιωαννί-
νων με έδρα τα Ιωάννινα.

3.ΣΠΟΥΔΕΣ
α.  Απόφοιτος Γυμνασίου Κονίτσης (1957)
β.  Πτυχιούχος της Ζ.Π.Α. Ιωαννίνων (1959)
γ.  Πτυχιούχος 2/ετούς Μετ/σης της Ανώτατης Παιδαγωγικής Σχο-

λής
ESSLINGEN Δυτικής Γερμανίας (1979), ισότιμης και αντίστοιχης 

με τη 2/ετή Μετ/ση στο Μ.Δ.Δ.Ε., όπως προκύπτει από το σχε-
τικό τίτλο ισοτιμίας

του Μ.Δ.Δ.Ε και του ΥΠΕΠΘ. 
δ.  Διπλωματούχος  Παιδαγωγός της Ανώτατης  Παιδαγωγικής  

σχολής
ESSLINGEN  Δυτικής  Γερμανίας (1982) στους κλάδους Σχολικής 

Παιδαγωγικής  και Κοινωνιολογίας.   Ο τίτλος Diplom Padagoge 
αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθ. 7035/4.5.1984 βεβαίωση του 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως ισότιμος με τα απονεμόμενα από τα Ελληνι-
κά ΑΕΙ. 

ε.  Διδάκτωρ των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπερι-
φοράς του

EBERHARD KARLS   Πανεπιστημίου Tubingen (Τυβίγγης) Δυτικής 
Γερμανίας (1993).
4.  ΓΛΩΣΣΑ :
Γερμανική-πολύ   καλά 
Τίτλοι σπουδής Γερμανικής γλώσσας: 
Αδεια επάρκειας προσόντων ΥΠΕΠΘ.
5.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι εμπειρίες της διδακτικής πράξης, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 

και οι προβληματισμοί για την εκπαίδευση και την παιδεία γενικό-
τερα, εμπεριέχονται στα βιβλία, στις εργασίες και στις εισηγήσεις 
που αναφέρονται στη συνέχεια :
1.  DAS SYSTEM DER STAATLICHEN VORSCHULERZIEHUNG IN 

GRIECHENLAND MIT BESONDERER BERUCKSICHTIGUNG 
DER AKADEMISCHEN AUSBILDUNG DER ERZIEHER.  (Το σύ-
στημα της δημόσιας προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα με ιδι-
αίτερη αναφορά στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση των νηπιαγω-
γών). Διδακτορική διατριβή,  Tubingen 1993, σελ. 288.

2. ZUR SITUATION DER VORSCHULERZIEHUNG DER 
GRIECHISCHEN KINDER IN DER BRD. (Έρευνα των συνθηκών 
της προσχολικής αγωγής στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας). Διπλωματική εργασία, Esslingen 1978, σελ.110.

3.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ :

Το βιβλίο αυτό (μονογραφία) έκτασης 83 σελίδων κυκλοφόρησε 
τον Ιούνιο του 1994 και είναι μια ευρύτερη αναφορά στη με-
θοδολογία του γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο. 

4.  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ
Το βιβλίο αυτό έκτασης 208 σελίδων, γράφτηκε το 1986 κατά τη 

διάρκεια της
Απόσπασής μου στη Ζ.Π.Α. Ιωαννίνων ως Καθηγητή των Παιδαγω-

γικών μαθημάτων. 
5.  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΕΙΔΙΚΗ
Το βιβλίο αυτό έκτασης 79 σελίδων γράφτηκε το 1987 για χρή-

ση των / σπουδαστών της Ζ.Π.Α. Ιωαννίνων. Είναι μια παρουσίαση 
της νέας μεθοδικής προσέγγισης των μαθημάτων.

6.  DIE FAMILIE IN GRIECHENLAND (Η οικογένεια στην Ελλά-
δα). Εργασία -εισήγηση, που παρουσιάστηκε στην Ανώτατη Παιδα-
γωγική Σχολή Esslingen Δυτικής Γερμανίας το 1978, στα πλαίσια 
των παιδαγωγικών μου σπουδών.

7.  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗ-
ΣΗΣ.

Εισήγηση σε «Ημερίδα» Δασκάλων Ειδικής Αγωγής που πραγ-
ματοποιήθηκε στα Γιάννενα στις 10.09.1993.

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ   

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. 
Εισήγηση στο 1ο Διεθνές Σεμινάριο Προσχολικής Αγωγής που
οργανώθηκε στα Γιάννενα στο 3/ήμερο 27, 28 και 29 Μαίου 

1994, από το
Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Ηπείρου, με συμμετοχή Ελ-

λήνων και Ξένων Επιστημόνων.
9.  ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Μελέτη - μονογραφία, για χρήση των σπουδαστών του Βου 

Εξαμήνου του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Ιωαννίνων. Ιω-
άννινα 1995, σελ. 58.

10.  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εισήγηση σε Σεμινάριο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που 
πραγματοποιήθηκε στο Μέτσοβο στις 6.4.1995.

11.  ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ -ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

Έκθεση συμμετοχής του υποφαινόμενου στο Κοινοτικό Πρό-
γραμμα ΑRΙΟΝ που πραγματοποιήθηκε στη Στουτγάρδη της 
Γερμανίας από 27.11 έως 1.12.1995. Η έκθεση υποβλήθηκε στο 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

12.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ.

Κοινή Έκθεση των οκτώ (8) εκπροσώπων των χωρών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης που  συμμετείχαν στο πρόγραμμα ΑΡΙΟΝ  στη  
Στουτγάρδη. Η Έκθεση, γραμμένη στην αγγλική γλώσσα, υποβλή-
θηκε στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Βρυξέλλες και 
στα αντίστοιχα Υπουργεία Παιδείας των χωρών που εκπροσωπού-
σαν οι συμμετέχοντες.

13.  Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Εισήγηση σε ημερίδα Φυσικής Αγωγής που πραγματοποιήθηκε 
στα Γιάννενα στις 8.03.1996, για Γυμναστές που υπηρετούν στην 
Α/θμια Εκπαίδευση. Η εισήγηση με περίληψη (Zussamenfassung) 
στα γερμανικά, δημοσιεύτηκε στο Παιδαγωγικό Περιοδικό «ΠΑΙ-
ΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» 4/1995.

14.  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ III.
Μελέτη - μονογραφία -, για χρήση των σπουδαστών του Γου 

Εξαμήνου του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Ιωαννίνων. Ιω-
άννινα 1996, σελ. 87.

15.  ΈΚΘΕΣΗ συμμετοχής του υποφαινόμενου στο Ευρωπα-
ϊκό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς του Συμβουλίου της Ευρώπης 
που πραγματοποιήθηκε στο Donaueschingen της Γερμανίας από 
19 έως 23 Νοεμβρίου 1997, με θέμα : «Το παιχνίδι ως εκπαιδευτι-
κή ευκαιρία». Αντίτυπο της έκθεσης (στα γερμανικά και στα ελλη-
νικά) υποβλήθηκε στο αρμόδιο Εκπ/κό Τμήμα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης στο 3ίΓ336υΓα και στη Δ/νση Διεθνών Εκπ/κών Σχέσεων 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

16.  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1.  Στη Ζ.Π.Α. Ιωαννίνων 5 χρόνια.
Από το Ακαδημαϊκό έτος 1983 - 84 έως το 1988 υπηρέτησα με 

απόσπαση στη    Ζ.Π.Α. Ιωαννίνων ως Καθηγητής του κλάδου των 
παιδαγωγικών μαθημάτων. Δίδαξα στη Ζ.Π.Α. Ιωαννίνων τα παρα-
κάτω μαθήματα:
α.- Διδακτική Μεθοδολογία - Γενική. Αο έτος.
β.- Διδακτική Μεθοδολογία - Ειδική. Αο και Βο έτος. 
γ.- Γενική Ψυχολογία. Αο έτος.
δ.- Συμμετοχή στην οργάνωση και εποπτεία των Πρακτικών ασκή-

σεων Αου και Βου έτους.
2.- Στη ΣΕΛΔΕ Ιωαννίνων 4 χρόνια.
Δίδαξα τέσσερα (4) Ακαδημ. έτη (1987-88, 1989-90, 1990-91 και 

1991-92)
στη ΣΕΛΔΕ Ιωαννίνων (Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημο-

τικής Εκπαίδευσης) τα παρακάτω μαθήματα :
α.- Αναλυτικά Προγράμματα.
β.- Διδακτική του Γλωσσικού μαθήματος.
γ.- Ιστορία Νεοελληνικής Παιδείας.
δ.- Συμμετοχή στην οργάνωση και εποπτεία των Πρακτικών ασκή-

σεων.
3.- Στο ΠΕΚ Ιωαννίνων 3 χρόνια.
Δίδαξα στο ΠΕΚ Ιωαννίνων κατά τα Ακαδημαϊκά έτη 1992-93, 1993-

94 και 1994-95, το αντικείμενο «θεωρία και πράξη Γλωσσικού 
Μαθήματος».

4.-Στο Τμήμα ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Ιωαννίνων (Παράρτημα ΤΕΙ 
Μεσολογγίου και νυν Ηπείρου) 10 χρόνια. Δίδαξα στο ανωτέρω 
Τμήμα των ΤΕΙ τα εξής μαθήματα α.-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ   Βο   Εξά-
μηνο Γο, Δο, Εο, Στο

β.- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
Εξάμηνο Εο
γ.- ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ   Εξάμηνο Βο 
δ.- ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ             Εξάμηνο ΣΤο
5.- Επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανε-

πιστημίου V       Ιωαννίνων για το πρόγραμμα Εξομοίωσης των 
Νηπιαγωγών

7.-   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ    -    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ    ΚΑΙ ΣΥΝΔ/ΣΤΙΚΗ       ΔΡΑΣ-
ΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1.- Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΛΛΗΝΟ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ.

2.- Επιστημονικός Συνεργάτης του παιδαγωγικού περιοδικού «ΠΑΙ-
ΔΑΓΩΓΙΚΟΣ     ΛΟΓΟΣ».

3.- Ιδρυτικό μέλος, Ταμίας, Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος 
αντίστοιχα του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών «Ο ΑΡΙΣ-
ΤΟΤΕΛΗΣ» στο ομόσπονδο γερμανικό κράτος της Βάδης Βυρ-
τεμβέργης, 1977-1981.

4.- Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος του Συλλόγου «ΠΤΥΧΙΟΥ-
ΧΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», που υπηρετού-
σαν με απόσπαση στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και στις Σχο-

λές Νηπιαγωγών, 1984-1988.
5.- Πρόεδρος της Κοινότητας Καμποχωρίου Ημαθίας, 1974.
6.- Μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλό-

γου «Γονέων και Κηδεμόνων» 5ου Λυκείου Ιωαννίνων, 1987-
1989.

7.- Υπεύθυνος Σύνταξης και Ύλης της εφημερίδας «Τα Νέα του 
Βρυσοχωρίου».

8.-    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ     ΣΕ    ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
1.- Επιμορφωτικό Σεμινάριο που οργανώθηκε στην πόλη Esslingen 

από τις συνεργαζόμενες Υπηρεσίες Παιδείας του Ομόσπονδου 
γερμανικού κράτους της Βάδης - Βυρτεμβέργης και της πόλε-
ως Esslingen με θέμα : «Μέσα διδασκαλίας στο μάθημα της Με-
λέτης του Περιβάλλοντος του βασικού σχολείου».

2.- Σεμινάριο της γερμανικής Συνδικαλιστικής Ένωσης περιοχής 
Esslingen με θέμα : «Δυνατότητες συνεργασίας Γερμανών και 
Ξένων γονέων και δασκάλων».

3.- Επιμορφωτικό Σεμινάριο Σχολικών Συμβούλων που οργανώθη-
κε από το ΥΠΕΠΘ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην Αθήνα 
στις 7 και 8/5.1993.

4.- Ημερίδα Δασκάλων Ειδικής Αγωγής που πραγματοποιήθηκε 
στα Γιάννενα στις 10.09.1993. Εισηγήθηκα το θέμα : “Ό ρόλος 
του δασκάλου του κανονικού σχολείου στη διάγνωση και αντι-
μετώπιση των δυσκολιών μάθησης».

5.- Τριήμερη επιμορφωτική συνάντηση Σχολικών Συμβούλων που 
διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τη Δ/νση 
Σπουδών Π.Ε. του ΥΠΕΠΘ στην Αθήνα από 28 έως 30-9-1994.

6.- Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί-
δευσης Νομού Ιωαννίνων που έγινε στα Γιάννενα από 2 έως 
3.12.1994 με θέμα : «ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΧΟΛΕΙΟ».

7.-Ενημερωτική συνάντηση Σχολικών Συμβούλων και Προϊσταμέ-
νων Δ/νσεων, που έγινε στην Πάτρα στις 16.12.1994.

8.- Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που 
πραγματοποιήθηκε στο Μέτσοβο στις 6.04.1995. Εισηγήθηκα 
το θέμα : «Σχεδιασμός και εκτέλεση προγράμματος Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης».

9.- Επιμορφωτική ημερίδα Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Α/θμιας 
Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα στις 
8.3.1996. Εισηγήθηκα το θέμα : «Η παιδαγωγική διάσταση της 
Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο».

10.- Συμμετοχή σε ημερίδα που οργανώθηκε από την Ελληνογερ-
μανική Ένωση Παιδαγωγών στις 27.4.1996 στο Ξενοδοχείο 
«ΑΠΟΛΛΩΝ» στο Μαραθιά Δωρίδος με θέμα: «Ανθρωπολογική 
Παιδαγωγική». Εισηγήθηκα το θέμα : «Η έννοια της παιδαγωγι-
κής ατμόσφαιρας στον OTTO FRIEDRICH BOLLNOW.

11.- Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στο Donaueschingen της Γερμανί-
ας από 19 έως 23.11.1997 με θέμα : «Το παιχνίδι ως εκπαιδευ-
τική ευκαιρία»

12.- Συμμετοχή στο ενημερωτικό Σεμινάριο για τις Ομάδες Υπο-
στήριξης της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, το οποίο διοργανώ-
θηκε στη Θεσ/νίκη από τις 27 έως τις 28 Νοεμβρίου 1997 από 
το Τμήμα Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.

9.-   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1.- Πενθήμερο Παιδαγωγικό Συνέδριο που διοργάνωσε η ΕΛΛΗ-

ΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ στην Πάργα Πρέβεζας 
από 27 έως 31 Ιουλίου 1987, με θέμα : ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗ. Εισηγήθηκα το θέμα: «Η γλωσσική εξέλιξη του παιδιού στο 
Δημοτικό Σχολείο».

2.- Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής που διοργάνωσε 
το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων στα Γιάννενα από 20 έως 22 Μαΐου 1994 με θέμα : «Αναλυ-
τικά Προγράμματα στην Προσχολική Αγωγή».

3.- Διεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής που διοργάνωσε το 
Τμήμα /   Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου στα Γιάν-
νενα από 27 έως 29 Μαΐου 1994. Εισηγήθηκα το θέμα : «Προ-
γράμματα Αντισταθμιστικής Αγωγής για την προσχολική ηλι-
κία».

4.- Συμμετοχή   στο   Κοινοτικό   Πρόγραμμα ARION1995/1996   
που πραγματοποιήθηκε στη Στουτγάρδη της Γερμανίας από 
27.11  έως 1.12.1995. Εκθέσεις για τις θεματικές ενότητες του 
Προγράμματος και τα πορίσματα των εργασιών υποβλήθηκαν 
στο ΥΠΕΠΘ και στην αρμόδια Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων στις Βρυξέλλες.

5.- Συμμετοχή στο Η’ Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο της Παιδα-
γωγικής Εταιρείας Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε από 17 
έως 19 Οκτωβρίου 1997 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με θέμα : 
«Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός».

6.- 18/19.11.1997 συμμετοχή στο Συμπόσιο του Γερμανικού Ινστι-
τούτου «για εξ αποστάσεως ερευνητικές σπουδές» του Πανεπι-
στημίου Tubingen Γερμανίας με θέμα «Εξ αποστάσεως σπου-
δές με αυτοοργανούμενη και ετεροκατευθυνόμενη μάθηση».
10.-Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Έγγαμος - πατέρας τριών (3) παιδιών 
Μέλη οικογένειας :

1.-   Ευτέρπη Βάσσου-Τσιομίδου, σύζυγος, ημερ. Γέν.: 4-6-1946, 
νηπιαγωγός

2.-    Αναστάσιος Τσιομίδης, υιός, ημερ. Γεν.: 7-5-1971, Υπάλλη-
λος ΑΤΕ Ιωαννίνων

3.-  Χρυσούλα Τσιομίδου, κόρη, ημερ. Γέν.: 8-4-1974, Δασκάλα
4.-  Σπυριδούλα Τσιομίδου, κόρη, ημερ. Γεν.: 9-9-1983, Γιατρός.

11. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Από 1-4-1993 τοποθετήθηκε και υπηρέτησε ως Σχολικός Σύμ-

βουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης στην 3η Περιφέρεια Π.Ε. Νομού Ιω-
αννίνων με έδρα τα Γιάννενα.

Συνταξιοδοτήθηκε το 1999.

Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ
Διπλωματούχος Παιδαγωγός

Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΝ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 3ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Πτυχιούχου Παιδαγ. Ακαδημίας - Πτυχιούχου 2/ετούς Μετ/σης

Διπλωματούχου Παιδαγωγού Διδάκτορα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπεριφοράς
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Όπως κάθε φορά, έτσι και φέτος, 
το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. ήλπιζε σε μια συ-
νάντηση πολλών Βρυσοχωριτών, σ’ 
ένα σμίξιμο χαράς αναμνήσεων και 
νοσταλγίας (Μαρίας Τσούπη – Ρέ-
μου). Με τη λαχτάρα και την αγω-
νία της επιτυχίας, το Σάββατο 20 Φε-
βρουαρίου 2010, ξεκίνησε το λεωφο-
ρείο με το χορευτικό του Μ.Ο.Σ. για 
την Αλεξάνδρεια με τους ακόλουθους 
επιβάτες:

-  Βούρβος Θωμάς, χοροδιδάσκαλος

-  Βούρβου Δήμητρα

-  Βούρβου Λεωνέλα

-  Βούρβου Νικολίνα

-  Βούρβου Χριστίνα

-  Κουνάβος Αθανάσιος

-  Κουνάβου Στέλλα

-  Μιχαήλ Ευφροσύνη

-  Ποάλας Δημήτριος

-  Πουποβίνη Μαρία

-  Ρέμος Βασίλειος

-  Τσολάκη Βάσω

-  Τσιομίδου Λευκοθέα

Από την Ξεχασμένη προστέθηκε 
στο χορευτικό η Θεοδωρακοπούλου 
Στεφανία. Όλα ζωντανά και δυναμικά 
παιδιά με εφόδια τη δροσιά της νιό-
της, τις παραδοσιακές στολές και με 
μεγάλη θέληση.

Στο κάλεσμα του ΜΟΣ για το 5ο 
Αντάμωμα ταξίδεψαν μαζί οι Βούρ-
βου Μαρία, Βακάρος Γεώργιος, ο 
Σιαμπίρης Απόστολος με τη σύζυ-
γό του Αφροδίτη Ζηκοπούλου, ο Λά-
μπρος Τάτσης με τη σύζυγό του Στέλ-
λα και από τα Γρεβενά η Ράνια Κου-
νάβου. Θα πρέπει εδώ να επισημά-
νουμε τη θερμή συμμετοχή του Ηλία 
Μπάρκα και της συζύγου του Δέσποι-
νας και των δύο παιδιών του Δημητρί-
ου και Αικατερίνης, βασικά μέλη του 
χορευτικού, που ταξίδεψαν με το δικό 
τους αυτοκίνητο.

Επίσης με δικό τους μέσο ταξίδε-
ψαν ο Τσιομίδης Κωνσταντίνος με 
τη σύζυγό του Σταυρούλα και από τη 
Φλώρινα η Τσιομίδου Γεωργία. Ακό-
μη από τα Γιάννενα ο Αναστάσιος Αδ. 
Τσιομίδης με τη σύζυγό του Θεοδώ-
ρα και τα δύο παιδιά τους Αδαμάντιο 
και Μαρία. Τέλος συμπλήρωσαν την 
εκπροσώπηση του χωριού το ζεύγος 
Αποστόλου και Βάσως Καραγιαννο-
πούλου και ο Μιχάλης Τάτσης.

Στις 9 το βράδυ στο «κέντρο ΜΟΥ-
ΣΕΣ», μετά το θερμό καλωσόρισμα 
του Προέδρου του Μ.Ο.Σ., κ. Ευθυμί-

ου Πουποβίνη και τις πατρικές ευχές 
του Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ και με 
την παρουσία διακοσίων είκοσι περί-
που Βρυσοχωριτών και φίλων τους η 
ορχήστρα των Σταύρου Ντέρου, κλα-
ρίνο, Νίκο Νούση, τραγούδι, Γιάν-
νη Νίνη, βιολί, Γιάννη Τσίκο, κιθάρα 
και Παναγιώτη Σιώρη, ντέφι έπιασαν 
τους γλυκούς σκοπούς, την ώρα που 
από την εσωτερική σκάλα εμφανίζο-
νταν το χορευτικό μας, τα νιάτα και 
το μέλλον του Βρυσοχωρίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του δα-
σκάλου Θωμά Βούρβου, εναλλάσσο-
νταν ρυθμοί και σκοποί, τόποι και πε-
ριοχές, μέσα από τα θερμά χειροκρο-
τήματα όλων. Μετά από τη λαμπρή 
έξοδο του χορευτικού, ο Πρόεδρος 
κάλεσε τους Βρυσοχωρίτες και τους 
φίλους τους να σύρουν το χορό. Η πί-
στα γέμισε από χορούς νοσταλγίας.

Είδαμε στο τραπέζι του Π. ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ από τη Θεσσαλο-
νίκη τη σύζυγό του Φεβρωνία, το γιο 
τους Σωτήρη με τη σύζυγό του Νατα-
λία και τα δύο παιδιά τους Δημήτριο 
και Απόστολο, το Γιώργο Βακάρο και 
Αθανάσιο Καβαρδίνα φίλους τους. 
Ακόμη το ζεύγος Δημητρίου και Σοφί-
ας Πρόϊου και τους κουμπάρους τους 
(Σχοινά). Από τα Τρίκαλα Ημαθίας τον 
Αντώνη Πετράκο με τη σύζυγό του 
Γιαννούλα Κολιού, τη Γεωργία Ντου-
ντούδη με τα εγγόνια της, τον Ανα-
στάσιο Πετράκο με τη σύζυγό του Σο-
φία Καλογιάννη και το γιο τους Αντώ-
νη. Τον Σάκη Παπαμιχαήλ και Σοφία 
Κόντη, φίλοι τους.

Από τη Θεσσαλονίκη και Πλάτα-
νο Ημαθίας τον Αθανάσιο και Χαρί-
κλεια Καραγιάννη, το Χρήστο και Ευ-
θυμία Καβαρδίνα, το Δημήτριο και 
την Ελισάβετ Κραχάλα, την Αλεξο-
πούλου Ντίνα, τη Ράπτη Μαίρη, το 
Σωτήρη και τη Ναυσικά Μπουλοπού-
λου, το Νικόλαο και τη Μαρίκα Ντε-
λιοπούλου. Από την Αλεξάνδρια το 
Στράτο και την Ερμιόνη Κολιού – Βα-
σιλόπουλου, Οικονομόπουλο Νικό-
λαο με το γιο του Αντώνη και τη σύ-
ζυγό του Χρυσάνθη Μπαλασούλη, ο 
Γιάννης και η Βούλα Κολιού. Ο Αθα-
νάσιος Μπάρκας, η Βασιλική Μπάρ-
κα, ο Θύμιος και η Χάϊδω Πουποβίνη, 
ο Ιωάννης και η Πόπη Στυλίδου Που-
ποβίνη με το μικρό της Θύμιο, ο Σω-
κράτης και η Θεοπίστη Στυλίδη.

Ο Δημήτριος και η Μαρία Τσομί-
δη από τη Βέροια, ο Δημήτριος και η 
Δήμητρα Μπιδέρη – Ανάστου, ο Μπι-
δέρης Ιωάννης με τον γιο του Αντώ-

νιο. Ο Θωμάς και η Ιωάννα Θεοδω-
ρακοπούλου από την Ξεχασμένη. 
Στην παρέα του χοροδιδάσκαλου 
Θωμά Βούρβου, η σύζυγός του Μα-
ρία Κασσαβέτη και ο Γιάννης Βαρθο-
λομαίος, φίλος τους από τη Νάουσα. 
Ο Κων/νος και η Βασιλική Πασχαλιώ-
ρη – Σαραντοπούλου, ο Μιχάλης και 
η Στέλλα Πασχαλιώρη – Κολιού, η Χά-
Ϊδω Πασχαλιώρη, ο Στέργιος Κουλιός 
και η Δέσποινα Κουλιού. Ο Αντώνης 
και η Μαρία μπιζάκη (Κορυφή), ο Γε-
ώργιος Λιάπης, η Μαρία Λιάπη και ο 
Ευάγγελος Λιάπης (Βέροια) με τους 
φίλους τους Νίκο και Δέσποινα Πα-
παδημητρίου. Από την Αλεξάνδρεια 
ο Αντώνιος και η Γεωργία Εξάρχου.

Ο Θωμάς και η Χρυσούλα Κα-
ραγιαννοπούλου – Σιαμπίρη με την 
κόρη τους Δέσποινα και τα παιδιά 
τους Αντώνιο και Γεώργιο. Το ζεύ-
γος Δημητρίου και Βιργινίας Ζορμπά 
(οδηγός λεωφορείου). Το Νικόλαο 
και τη Βάνα Μπρουσκέλη, τον Αντώ-
νιο και τη Ρίτσα Πασχάλη, τον Αργύ-
ρη και τη Χάϊδω Πασχάλη – Ναλμπα-
νίδη, την Αθηνά και τη Δέσποινα Πα-
σχάλη και τη φίλη τους Σούζη Παπα-
γεωργίου. Στο τραπέζι του Αναστασί-
ου Αδαμ. Τσιομίδη διακρίναμε τους 
κουμπάρους τους Παντελή και Ισι-
δώρας Φάκα με την κόρη τους Αθα-
νασία, από τα Κουφάλια.

Σε άλλη μεγάλη παρέα διακρίνα-
με τον Εξάρχου Δημήτριο, την Αντω-
νιάδου Ναταλία, το Θεόδωρο και τη 
Νέλλη Πέπελα, την Εξάρχου Χάϊδω, 
το Σαββίδη Αλέξανδρο και τη Χρυ-
σούλα Καραγιαννοπούλου. Ακόμη το 

Νικόλαο Τάκα από τον Κολιονδρό, το 
Νικόλαο Ζιούπα από το Πλατύ Ημαθί-
ας, το Νικόλαο Τερζή και την Ιουλία 
Ζιούπα (Θες/νίκη), τον Απόστολο και 
τη Νίκη Φιλιππόπουλο (Κορυφή), το 
Δημήτριο και την Ειρήνη Καλογιάννη 
από την Κορυφή.

Τον Αθανάσιο και τη Χρυσούλα 
Καλότση (Αλεξάνδρεια), τον Τράντη 
Χρήστο και τους φίλους τους Δημή-
τριο και Δέσποινα Στιλπνοπούλου, 
το Βαγγέλη και την Ειρήνη Καζαντζί-
δου, (Νησί), το Θωμά και τη Χρυσάν-
θη Τσούκλα (Λουδίας), το Βασίλειο 
και τη Χρυσή Γιαννόπουλου (Βέροια) 
και τον Κων/νο και Ελένη Γιαννόπου-
λου (Αλεξάνδρεια).

Από τη Βέροια το Θεόδωρο και την 
Αλέκα Σιαμπίρη – Πίσπα, το Γεώργιο 
Πίσπα, τη Μιχαέλα Πίσπα, το Χρήστο 
και την Ελένη Πίσπα Μαρθόπουλου. 
Το Μάκη και τη Μαρία Καρανάτσι-
ου (Τρίκαλα Ημαθίας), το Γιώργο και 
την Αριστέα Πασχάλη, Θες/νίκη, την 
Δέσποινα Γ. Πασχάλη. Το Δημήτριο 
και τη Σταυρούλα Κυριακούλη (Αι-
γίνιο), τον Παναγιώτη και τον Αντώ-
νιο Καρατζά (Μελίκη), την Παναγιώ-
τα Καρατζά και Κων/νος Σαπουνάς 
(Λάϊστα). Την Ιωάννα Παπαδημητρί-
ου και το Χρήστο Τσούκα (Μελίκη), 
τη Μουχταροπούλου Ευανθία (εγγο-
νή της Πηνελόπης Παπαγεωργίου), 
την Πλατή Αναστασιάδου Ευαγγελία 
(από οικογένεια Μπέκα), το Γεώργιο 
και την Αικατερίνη Γερμανού – Καρα-
νικόλα από το Αιγίνιο, τον Παναγιώ-
τη και την Ολυμπία Νιώντα – Παναρά, 
από το Αιγίνιο.

ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
               Του Λάμπρου Τάτση

Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 20-2-2010
Ο Βρυσοχωρίτης πρωτοπρεσβύτερος 

πατήρ ΒΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ απευθύνει σύντομο χαιρετισμό
Κοσμικό Κέντρο «ΜΟΥΣΕΣ», Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Μερική άποψη απ’ το γλέντι 20-2-2010

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Κοσμικό Κέντρο «ΜΟΥΣΕΣ» 20-2-2010
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1.  Φίλοι, επισκεφτήκαμε το Βρυσοχώρι και μεί-
ναμε κατάπληκτοι με το πράσινο, τη φιλοξενία 
και το πανέμορφο τοπίο

Διοικητικό Συμβούλιο
Πολιτιστικού Συλλόγου

Ξεχασμένης

2.  Ωραίο Βρυσοχώρι μα πιο ωραίοι οι κάτοικοι. Εί-
μαστε κουμπάροι της Σοφίας Εξάρχου και του 
Δημήτρη Πρόϊου. Τι να γράψω για το Βρυσο-
χώρι, τους φιλόξενους κατοίκους, τα ωραία πο-
τάμια, τα πολλά δέντρα, τις όμορφες εκκλησί-
ες. Γραφικό το Βρυσοχώρι με τα ωραία σπίτια, 
τα πλακόστρωτα. Είμαστε και εμείς που από την 
πρώτη φορά το αγαπήσαμε.
Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής με τα έθιμα 

θα μας μείνουν αξέχαστα. Ή τη γιορτή της πίτας! 
Γλέντι μέχρι το πρωί. 

Αγαπάμε το Βρυσοχώρι και τους Βρυσοχωρίτες
20-2-2010 

Με αγάπη σε όλους Γιώργος και Μαλαματένια 
Γκοτζαμάνη

3.  Βρίσκομαι στο χορό σας με τη σύζυγό μου Ισι-
δώρα και μία από τις θυγατέρες μου την Αθα-
νασία. Η καταγωγή μου είναι από τα Κουφάλια 
Θεσσαλονίκης. Το δέσιμό μου με το χωριό σας 
Βρυσοχώρι έγινε από τον Τάσο Τσιομίδη τον 
κουμπάρο μου.

Όσο περνάει ο καιρός η σχέση αυτή γίνεται και πιο 
άρρηκτη. Σ’ αυτό βοηθά η όλη προσπάθεια που 
καταβάλετε όλοι οι Βρυσοχωρίτες να διατηρη-
θούν τα ήθη και έθιμα του τόπου μας.

Παρακολουθώ τα δρώμενά σας μέσα από την εφη-
μερίδα που εκδίδετε και που μου την στέλνει ο 
κ. Αδαμάντιος Τσιομίδης.

Το χωριό σας το επισκέφτηκα αρκετές φορές. Με 
έχει αγγίξει η απλότητα των κατοίκων και οι 
φυσικές ομορφιές.

Σας εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσετε με τον ίδιο 
ζήλο και να αγωνίζεστε για τη διατήρηση όλων 
αυτών των αξιών που μας χαρακτηρίζουν σαν 
λαό.
Θα με βρείτε συμπαραστάτη σας.

Με εκτίμηση
Παντελής Φάκας.

4.  Κατά την επίσκεψή μου στο Βρυσοχώρι έμει-
να με τις καλύτερες εντυπώσεις. Σας συγχαίρω για 
το έργο σας.

Φίλη από Ανατολική Ρωμυλία
Σωτηρία Δημητρίου.

5.  Αφιερώνω τη βραδιά αυτή στη μητέρα μου Μα-
ριάνθη Δρομπουλιαννούδη που απουσιάζει 
απόψε από την εκδήλωση αλλά είναι μέσα στην 
ψυχή μου και της χαρίζω το αγαπημένο της τρα-
γούδι.

«Τι να σου κάνω Χάϊδω μου»
Νικολέτα Δρομπουλιαννούδη. Κόρη της Μαριάν-

θης Κολιού και εγγονή της Βασιλικής (Σίλω).

6.  Ονομάζομαι Αριστοτέλης Κούγκας του Αριστεί-
δη και της Ελένης, κάτοικος Αλεξάνδρειας και 
γέννημα – θρέμμα του τόπου.

Η γνωριμία με το Βρυσοχώρι έγινε το χειμώνα του 
2009 καλεσμένος από την Ασπασία Τράντου - 
Καρπούζα και τον Αντώνη Κεφάλα για ένα Σαβ-
βατοκύριακο.

Οι εντυπώσεις μου ήταν άριστες αφ’ ενός για τη 
φιλοξενία των κατοίκων του Βρυσοχωρίου και 
αφ’ ετέρου για τον απόλυτο ρυθμό παράδοσης 
που διατηρεί μέχρι σήμερα το χωριό.

7.  Ονομάζομαι Πεσιντζάκη Χρυσάνθη το γένος 
Μαντζίλα. Η μητέρα μου είναι από το Ελληνικό 
(Λοζέτσι) Ιωαννίνων.

Η οικογένειά μου είναι στο χορό καλεσμένη της 
Ασπασίας και του Αντώνη Κεφάλα. Δεν έχου-
με επισκεφθεί ακόμη το Βρυσοχώρι, είναι όμως 
στα επόμενα σχέδιά μας.

Καλή δύναμη σ’ ότι κάνετε για να διατηρείτε την 
παράδοση και τον πολιτισμό της Ηπείρου.

8.  Με λένε Ιωάννα Ντουντούδη και είμαι 10 χρο-
νών. Εγγονή της Γιαννούλας Πετράκου και δι-
σεγγονή της Βασιλικής Κολιού. Η προγιαγιά 
μου είναι σήμερα 91 χρονών και μου έχει πει 
πολλές ιστορίες για το Βρυσοχώρι.

9.  Αγαπάμε πολύ το Βρυσοχώρι και θέλουμε να το 
επισκεπτόμαστε συχνά!

Γεωργία Πετράκου, εγγονή της Βασιλικής Κο-
λιού και κόρη της Γιαννούλας Κολιού – Πετράκου.

10. Πρώτη φορά είδα νερά 
  και βράχους να μυρίζουν 
  Πρώτη φορά είδα ψυχές 
  στα ξένα να μ’ αγγίζουν.

  Πρώτη φορά σ’ ένα χωριό
  νιώθω να μ’ αγκαλιάζουν
  Πρώτη φορά τόσο ψηλά
  οι φόβοι μου φωλιάζουν.

  Εμένα με κερδίσατε
  και στο δικό μου σπίτι
  Γυναίκα μάνα και παιδιά
  με λεν Βρυσοχωρίτη.

  Νεκτάριος – Εύα 
  Καραγκιοζοπαίκτης
  και είτε θέλετε είτε όχι

   ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ 5ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ

CMYK

Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου εκφράζει 
«θερμές ευχαριστίες»:
- Σε όλους τους συγχωριανούς και φίλους που 

παρευρέθηκαν στο 5ο αντάμωμα των απα-
νταχού Βρυσοχωριτών την 20η Φεβρουαρίου 
2010 στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

- Σε όσους βοήθησαν στην οργάνωση και ιδιαι-
τέρως: τον κ. Μιχάλη Κολιό και τη σύζυγό του 
Στέλλα, τον κ. Κεφάλα Αντώνιο και τη σύζυγό 
του Ασπασία, τον κ. Κουτσουπάκη Παναγιώτη 
και τη σύζυγό του Γεωργία, τον κ. Οικονομό-
πουλο Νικόλαο.

- Την κ. Βάσω Καραγιαννοπούλου – Δρομπο-
λιανούδη, την κ. Νικολέτα Δρομπολιανούδη, 
την κ. Κεφάλα Ασπασία και την δίδα Κολιού 
Δέσποινα που βοήθησαν στη διάθεση των λα-
χνών για την λαχειοφόρο αγορά.

- Τους επιχειρηματίες και φυσικά πρόσωπα που 
μας ενίσχυσαν με δώρα για τη λαχειοφόρο 
αγορά:

  1.  Κουτσουπάκη Παναγιώτα, Ξεχασμένη
  2.  Τσιαπανίτη Λεων. ΕΠΕ, Αλεξάνδρεια
  3.  Αφοί Καρατζά Ο.Ε., Μελίκη
  4.  Λένο Ιωάννη, Αλεξάνδρεια
  5.  Δελιόπουλο Κ. – Διαμαντόπουλο Α., Αλεξάν-

δρεια
  6.  Παγιούδη Ιορδάνη, Αλεξάνδρεια
  7.  Παπασταματίου Σταμάτη, Αλεξάνδρεια
  8.  Δημητριάδη Δημήτριο, Αλεξάνδρεια
  9.  Χρηστίδη Αλέξανδρο, Αλεξάνδρεια
10.  Σιδηρόπουλο Κων/νο, Αλεξάνδρεια
11.  Ελευθεριάδου Ιωάννα, Αλεξάνδρεια
12.  Σεμερτζή Α.Ε., Αλεξάνδρεια
13.  Βaby Express, Αλεξάνδρεια
14.  Οπτικά Στεφούλης, Αλεξάνδρεια
15.  Τσίπη Θωμαή, Αλεξάνδρεια
16.  Δελιοπούλου Σοφία, Αλεξάνδρεια
17.  Σταμπουλή Αλίκη, Αλεξάνδρεια
18.  Οικονομόπουλο Νικόλαο, Αλεξάνδρεια
19.  Χατζηαγαπίου Ευθύμιο, Βρυσάκι
20.  Οικονομοπούλου Κατερίνα, Κεφαλοχώρι
21.  Μπούκα Λαμπρινή, Αλεξάνδρεια
22.  Καλότση Αθανάσιο, Αλεξάνδρεια
23.  Κεφαλά Ντίνα, Αλεξάνδρεια
24.  Ελευθεριάδου Θεοδοσία, Αλεξάνδρεια
25.  Σταμπουλή Ευθύμιο, Αλεξάνδρεια
26.  Τσιφλίδου Σοφία, Αλεξάνδρεια
27.  Κούγκα Αριστοτέλη, Αλεξάνδρεια
28.  Γιοβανοπούλου Όλγα, Αλεξάνδρεια
29.  Κεφάλα Στέργιο, Αλεξάνδρεια
30.  Fast food Κεφάλας, Αλεξάνδρεια
31.  Κίτσιο Νικόλαο, Αλεξάνδρεια

Υ.Γ.: Ζητάμε συγγνώμη αν κάποιος μας διαφεύ-
γει.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η σύζυγος του αείμνηστου ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ 
ΤΣΙΟΜΙΔΗ, τα παιδιά του Αναστάσιος και Θε-
οδώρα Τσιομίδου, Χρύσα και Δημήτριος Πα-
παθεμιστοκλέους, Σπυριδούλα Τσιομίδου, κα-
θώς και τα εγγόνια του Αδαμάντιος, Μαρία 
και Ευανθία, επιθυμούν θα εκφράσουν μέσω 
της εφημερίδας τα «ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ» 
που τόσο πολύ αγάπησε και επιμεληθηκε όλα 
αυτά τα χρόνια, τη βαθειά τους οδύνη, για το 
χαμό του πολυαγαπημένου τους συζύγου, πα-
τέρα και παππού και να ευχαριστήσουν συγγε-
νείς, φίλους, χωριανούς και συναδέλφους, για 
την αμέριστη συμπαράστασή τους στο βαρύ 
τους πένθος.

Με πολλή αγάπη προς όλους
Η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Esslingen Δυτ. Γερμανίας, 18-5-1979. 
Ο αείμνηστος Αδαμάντιος Τσιομίδης με τους μαθητές του



Σε ατμόσφαιρα συγκίνησης η αλλαγή 
φρουράς στην VIIIη Μεραρχία

Απολογισμός με κοινωνικό περιεχόμενο από τον Αθ. Καραγιαννόπουλο

Με τις προβλεπόμενες στρατιωτικές τιμές και με 
κάθε επισημότητα, παρουσία εκπροσώπων των 

στρατιωτικών, πολιτικών και θρησκευτικών αρχών του 
τόπου, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, η τελε-
τή παράδοσης – παραλαβής της διοίκησης της ιστορι-
κής VIIIης Μεραρχίας από τον ευδοκίμως τερματίσαντα 
τη θητεία του με το βαθμό του αντιστρατήγου, Αθανάσιο 
Καραγιαννόπουλο, στον ταξίαρχο Ευστάθιο Βούτο. 

«ΠΡΩΪΝΑ  ΝΕΑ» 17-3-2010

Από τον Γιαννιώτη αντ/γο Αθ. Καραγιαννόπουλο

Συγκινητική χθες η τελετή παράδοσης 
της 8ης Μεραρχίας

Ανέλαβε ο νέος διοικητής, ταξίαρχος Ευστ. Βούτος

Με έμμεση αιχμή για την υποβάθμιση της ιστορικής, 
αλλά και θρυλικής, 8ης Μεραρχίας σε Ταξιαρχία, παρέ-
δωσε χθες στο στρατόπεδο Κατσιμήτρου την διοίκηση, ο 
νατιστράτηγος κ. Αθανάσιος Καραγιαννόπουλος στο νέο 
Διοικητή Ταξίαρχο κ. Ευστάθιο Βούτο.

«Προσπάθησα στα χρόνια της θητείας μου να αναβαθ-
μίσω την 8η Μεραρχία», είπτε ο κ. Καραγιαννόπουλος 
προσθέτοντας με έμφαση: «Ήμουν ο πρώτος και ο τε-
λευταίος Γιαννιώτης στρατηγός της 8ης Μεραρχίας»!

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ
Ο απερχόμενος Διοικητής απαρίθμησε μια σειρά από 

πρωτοβουλίες του προς όφελος της Ηπειρωτικής κοι-
νωνίας, τις οποίες μάλιστα αναγνώρισε στο χαιρετισμό 
του και ο Νομάρχης Ιωαννίνων Αλέξανδρος Καχριμάνης. 
Άλλωστε γι’ αυτό του απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέ-
τες από το Λύκειο Ελληνίδων, τον Όμιλο Σκοποβολής και 
τους Αποστράτους.

Ο ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ο νέος Διοικητής της 8ης Μεραρχίας Ευστάθιος Βού-

τος υποσχέθηκε ότι θα ασκήσει τα καθήκοντά του με 
αντικειμενικότητα. Μάλιστα εξήρε και το έργο του προ-
κατόχου του, το οποίο, όπως είπε αναγνωρίζεται απ’ 
όλες τις πλευρές.

Μετά την τελετή παράδοσης – παραλαβής, ακολούθη-
σε δεξίωση στο εστιατόριο του στρατοπέδου.

Μεταξύ των παρευρισκομένων, ήταν ο Νομάρχης Αλέ-
κος Καχριμάνης, ο Δήμαρχος Τύμφης Γιώργος Σουκου-
βέλος, ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κώ-
στας Πέτσιος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ιωαννίνων Βασίλης Κοσμάς, εκπρόσωποι των αστυνομι-
κών και στρατιωτικών αρχών και φυσικά πολλοί αξιωματι-
κοί και υπαξιωματικοί της 8ης Μεραρχίας.

Άξιος σε όλα του!
Συναισθηματικά φορτισμένος ήταν ο αντιστράτηγος 

Αθανάσιος Καραγιανόπουλος, κατά την τελετή αποχώ-
ρησής του χθες από την 8η Μεραρχία.

«Ήμουν ο πρώτος και ο τελευταίος Γιαννιώτης Στρατη-
γός», τόνισε με νόημα και πρόσθεσε: «Θα παραμείνω στα 
Γιάννινα και σπίτι μου είναι επί της οδού 8ης Μεραρχίας».

Στο τέλος οι παρευρισκόμενοι φώναξαν: «Άξιος». Ναι, 
ήταν και είναι σε όλα του άξιος ο Στρατηγός.

ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 17-3-2010
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ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΝΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις Ανωτάτων Αξιω-
ματικών τον Μάρτιο ο συγχωριανός μας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του Αντωνίου και της Μαρίας 
προήχθη σε Αντ/γο και αποστρατεύτηκε κατόπιν απο-
φάσεως της Στρατιωτικής και Πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «ως ευδοκίμως τερματί-
σας την στρατιωτική σταδιοδρομία».

Ο αγαπητός Θανάσης, γέννημα – θρέμμα του Βρυ-
σοχωρίου τελείωσε το Δημοτικό σχολείο στο χωριό και 
το 6τάξιο Γυμνάσιο Κόνιτσας.

Το 1973 εισήχθη στη Στρ/κή Σχολή Ευελπίδων και 
το 1977 ορκίστηκε Ανθυπολοχαγός Πεζικού. Μάχι-
μος και επιτελικός Αξ/κός με άριστη κατάρτιση σε 
στρατιωτικά θέματα υπηρέτησε ως επιτελής και διοι-
κητής σε μονάδες πεζικού. (Δ/κτής 625 Τ.Π. – Τάγ-
μα Εθνοφρουράς Κύπρου – Σύνταγμα Σαμοθρά-
κης – Επιτελής Σχηματισμών ΓΕΣ), εκπαιδευτής πα-
ραγωγικών σχολών (Σ.Σ.Ε. Στρ/κή Σχολή Ευελπίδων 
Σ.Σ.Α.Σ., Στρ/κή Σχολή Αξ/κών Σωμάτων.

Τον Μάρτιο του 2008 προάγεται σε Υποστράτηγο, 
μετατίθεται από υποδιευθυντής της Διοικήσεως Πεζι-
κού του ΓΕΣ στην 8η Μεραρχία Πεζικού και στις 14 
του ιδίου μήνα αναλαμβάνει τη Διοίκησή της.

Στα 37 χρόνια της Στρ/κής του θητείας εξήντλη-
σε όλους τους βαθμούς της στρατιωτικής ιεραρχί-
ας και υπηρέτησε με συνέπεια – αφοσίωση και υψη-
λό φρόνημα ήθους και επαγγελματικής ευσυνειδησί-
ας την πατρίδα.

Του απονεμήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μετάλλια 
και ο τίτλος του επιτίμου Διοικητού της 8ης Μεραρχί-
ας Πεζικού.

Την 16η Μαρτίου 2010 σε συγκινησιακά φορτισμέ-
νη ατμόσφαιρα, παρουσία του Δ/ντού του Α’ Σώματος 
Στρατού Αντιστράτηγου Μπασδάνη Ιωάννη, των πο-
λιτών και στρατιωτικών αρχών των Ιωαννίνων και της 
Ηπείρου, φίλων, συγγενών και πολλών συγχωριανών 
στο στρατόπεδο «Κατσιμήτρου» παρέδωσε την Διοί-
κηση της 8ης Μεραρχίας πεζικού στον ταξίαρχο κ. 
Βούτο Ευστάθιο.

Ακολούθησε λιτή δεξίωση στο κέντρο ψυχαγωγίας 
της μονάδας (Κ.Ψ.Μ.) όπου ο αγαπητός Θανάσης με 
δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε όλους τους Αξ/κούς 
και οπλίτες, όλους όσοι τον βοήθησαν στο δύσκολο 
έργο που είχε αναλάβει, τους ευχήθηκε υγεία και προ-
κοπή και τελειώνοντας τόνισε: «Ίσως να ήταν της τύ-
χης μου γραφτό ο πρώτος και τελευταίος Γιαννιώτης 
Στρατηγός γιος του πρώτου τραυματία του έπους 
του ’40, που θα διαμένει μονίμως στα Γιάννενα και 
μάλιστα στην οδό 8ης Μεραρχίας, καθ’ όσον πλέον 
με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας και της Ανωτάτης Στρ/κής ηγεσίας 
η ιστορική Μεραρχία υποβαθμίζεται σε 8η Ταξιαρ-
χία…».

Το έργο του αποστατευθέντος Στρατηγού εξήραν 
ο διοικητής του Α.Σ.Σ. – ο Νομάρχης Ιωαννίνων κ. Αλέ-
ξανδρος Καχριμάνης, ο οποίος τον ευχαρίστησε για τη 
βοήθεια και τη συνεργασία που παρείχε στο Νομό Ιω-

αννίνων και σε όλη την Ήπειρο (παραχώρηση παλαι-
ών Στρ/δων κ.λ.π.) για κοινωφελής σκοπούς η Ένωση 
Αποστράτων Αξ/κών και πολλοί άλλοι.

Ο Αντιστράτηγος Καραγιαννόπουλος ήταν και θα 
παραμείνει για το χωριό μας ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. 
Είναι ο πρώτος συγχωριανός που ανέβηκε όλα τα σκα-
λιά της στρατιωτικής ιεραρχίας και ίσως να περάσουν 
πολλά χρόνια για το χωριό μας αξιωματικός να ανέβει 
τόσο ψηλά.

Μας έκανε υπερήφανους και έμμεσα έγινε το χω-
ριό μας πιο γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Για δε την υπο-
βάθμιση της 8ης Μ.Π. σε 8η Ταξιαρχία για το χωριό 
μας και για την Ήπειρο γενικότερα έχει ξεχωριστή ση-
μασία.

8η Μεραρχία Πεζικού με 100 χρόνια ιστορία άρρη-
κτα συνδεδεμένη με το έπος του ’40 με την ιστορία της 
και το όνομά της μεγάλωσαν γενιές και γενιές. 

28η Οκτωβρίου 1940 ώρα 5.30 , εκδήλωση επιθέσε-
ως από τα Ιταλικά Στρατεύματα:
-  Φυλάκιο Βούρμπιανης: Εφ. Λοχίας Τσιομίδης Ανα-

στάσιος, αρχιφύλακας πρώτος νεκρός του πολέ-
μου Βρυσοχωρίτης.

-  Φυλάκιο Βούρμπιανης: Στρ/της Καραγιαννόπου-
λος Αθαν. Αντώνιος πρώτος τραυματίας του πολέ-
μου Βρυσοχωρίτης (πατέρας του αποστρατευθέ-
ντος Στρατηγού) και πολλοί άλλοι τραυματίες και 
μαχηταί του χωριού μας.

-  Βρυσοχώρι και Λάκκα Αώου προπύργιο: Η θρυ-
λική και πολυσυζητημένη Ιταλική ορεινή Μεραρ-
χία «ΤΖΟΥΛΙΑ» συντρίβεται και (από εδώ αρχίζει η 
αντεπίθεση του Ελληνικού Στρατού).
Κύριοι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της 

χώρας, είναι κρίμα στο βωμό της οικονομικής κρίσης 
και της παγκοσμιοποίησης, να διαγράφουμε την ιστο-
ρία μας. Η 8η Μεραρχία για όλη την Ήπειρο είναι μια 
ιστορία, ένα καμάρι γραμμένη με χρυσά γράμματα 
ακόμη και στα ιστορικά αρχεία της Ιταλίας και είναι 
προσβλητικό για τους νεκρούς τους τραυματίες και 
τον στρατηγό «ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟ».

Προσωπικά ως πρώην Αξιωματικός του Ελληνικού 
Στρατού (γνωρίζοντας τι θα πει πόλεμος λαβών μέ-
ρος στις επιχειρήσεις το 1974 εναντίον των Τούρκων 
στην Κύπρο) και που υπηρέτησα δύο φορές σε μονά-
δες της Μεραρχίας και κάθε Ηπειρώτης δύσκολα θα 
προφέρει τη λέξη «8η Ταξιαρχία» και πολύ καλά έπρα-
ξες στρατηγέ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΕ και στην πρόσοψη 
του κτιρίου της Μεραρχίας τοποθέτησες πινακίδα «8η 
ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ» να θυμίζει την 
ιστορία.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται 
στον αγαπητό ΘΑΝΑΣΗ υγεία, κάθε ατομική και οι-
κογενειακή ευτυχία και με το καλό να υποδεχθεί το 
πρώτο εγγονάκι από την κόρη του ΧΡΙΣΤΙΝΝΑ.

Πουποβίνης Ευθύμιος
Πρόεδρος Μ.Ο.Σ. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Στρατόπεδο «ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ», 16-3-2010
Στο μέσον ο παραδίδων Αντ/γος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.

Ο παραδίδων Αντ/γος ΑΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
με συγγενείς και φίλους Βρυσοχωρίτες, 16-3-2010



Σε ένα ευχάριστο, φιλικό και πατριωτικό κλίμα, 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 
2010, στην αίθουσα του Συλλόγου εντός του κτι-
ρίου της Ηπειρωτικής Εστίας, η κοπή της πίτας 
του Συλλόγου Ζαγορισίων Νομού Λάρισας «ΟΙ ΡΙ-
ΖΑΡΗΔΕΣ».

Παρευρέθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Συλλόγου, που οργάνωσαν και επιμε-
λήθηκαν την ωραία εκδήλωση και φυσικά πλήθος 
μελών και φίλων του Συλλόγου. Την εκδήλωση τί-
μησαν επίσης με την παρουσία τους:
-Ο κ.Σάπκας Ιωάννης, Υποψήφιος Δήμαρχος Λα-

ρισαίων.
-Ο κ.Νιτσιακος Χρήστος, Πρόεδρος της Κοινότη-

τας Αετομηλίτσας.
-Ο κ.Κοντογιάννης Νικόδημος, Πρόεδρος Συλλό-

γου Παδιωτών.
-Τα μέλη του Πανηπειτωτικού Συνδέσμου Λάρι-

σας:
-Σακογιάνης Παναγιώτης
-ΚατσαρούΑικατερίνη
-Γκατζόγιας Παναγιώτης
-Νιτσιάκου Αγγελική

Το Διοικητικό Συμβούλιο «ευχαριστεί θερμά» 
όλους όσους παραυρέθηκαν στην ετήσια εκδήλω-
ση του Συλλόγου και ελπίζει ότι και σ το μέλλον 
θα υπάρξει ανάλογη ανταπόκριση σε αντίστοιχη 
πρόσκληση

Η Γραμματέας του Συλλόγου
ΜΙΝΑ ΚΑΦΕΤΣΟΥ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου βρίσκεται στην δυσάρε-
στη θέση και ανακοινώνει 

Ανακοινώνει
στους απανταχού συγχωριανούς και φίλους ότι 

μετά από δέκα (18) οκτώ χρόνια λειτουργίας της 
Τράπεζας Αίματος στο Παν/κο Νοσοκομείο Ιω-
αννίνων, έπαψε να λειτουργεί λόγω οφειλής μονά-
δων αίματος από το Σύλλογο προς το Νοσοκομείο. 
Στα χρόνια λειτουργίας της βοήθησε πάρα πολ-
λούς συγχωριανούς και φίλους σώζοντας ζωές.

Δυστυχώς παρά τις κατ’επανάληψη εκκλήσεις 
μας για ενίσχυση της τράπεζας πολλοί λίγοι αντα-
ποκρίθηκαν και συνήθως οι ίδιοι αιμοδότες. 

Απευθύνουμε για τελευταία φορά ΘΕΡΜΗ ΠΑ-
ΡΑΚΛΗΣΗ σε συγχωριανούς και φίλους και ΙΔΙΑΙ-
ΤΕΡΑ σ’εκείνους που έχουν δανειστεί αίμα να ενι-
σχύσουν την προσπάθειά μας για να επαναλει-
τουργήσει η Τράπεζα, προσφέροντας ακίνδυνα 
μια μονάδα αίματος.

Δεν γνωρίζουμε ο καθένας μας πότε θα χρεια-
στούμε αίμα και τότε θα είναι δύσκολο να εξυπη-
ρετηθεί. Ο Σύλλογος μας καθιερώνει ως μήνες αι-
μοδοσίας τον ΑΠΡΙΛΙΟ και το ΜΑΙΟ του 2010.

Μπορείτε να δώσετε αίμα σε οποιοδήπο-
τε Νοσοκομείο τη χώρας για την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙ-
ΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ στο ΠΑΝ/ΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» αποστέλλοντας τη 
σχετική βεβαίωση ότι δώσατε αίμα στον υπεύθυ-
νο του Συλλόγου κ.ΛΑΜΠΡΟ ΤΑΤΣΗ για να εξα-
κριβωθεί αν γίνεται κανονικά η χρέωση στο σύλ-
λογό μας. 

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο Ο.Η.Ε. αποφάσισε να κάνει Παγκόσμια έρευνα 
με το ερώτημα: «Εκφέρετε την ΤΙΜΙΑ και ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ 
σας ΓΝΩΜΗ για τη ΛΥΣΗ στο ΠΡΟΒΛΗΜΑ της ΕΛ-
ΛΕΙΨΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στον ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ.

Η έρευνα απέτυχε γιατί:

-Στις Η.Π.Α. δεν ήξεραν τι σημαίνει υπόλοιπος κό-
σμος.

-Στην Αφρική δεν ήξεραν τι σημαίνει τρόφιμα.

- Στην Δυτ.Ευρώπη δεν ήξεραν τι σημαίνει πρόβλη-
μα.

-Στη Μέση Ανατολή δεν ήξεραν τι σημαίνει λύση.

-Στην Κίνα δεν ήξεραν τι σημαίνει γνώμη.

-Στην Βρετανία δεν ήξεραν τι σημαίνει ειλικρινής.

-Στην Ανατολική Ευρώπη δεν ήξεραν τι σημαίνει τί-
μια…

-Στην Ελλάδα δεν ξέρουμε τι σημαίνουν όλα τα πα-
ραπάνω, 

εκτός από το πρόβλημα!

Για την αντίγραφη από τα Νέα

Λάμπρος Τάτσης

Α’ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

-  Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Μαΐου διήμερη εκδρο-
μή Βεργίνα – Νάουσα – Έδεσσα – Νυμφαίο – 
Φλώρινα (διανυκτέρευση Λίμνες Πρεσπών – Κα-
στοριά, επιστροφή Ιωάννινα.

-  Δευτέρα 24 Μαΐου εορτασμός Αγίου Πνεύματος 
στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος.

-  Δευτέρα 26 και Τρίτη 27 Ιουλίου, παραδοσια-
κό πανηγύρι με τη συμμετοχή χορευτικού ομί-
λου και την κομπανία ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ και ΝΙ-
ΚΟΥ ΝΟΥΣΗ.

-  Τετάρτη 28 Ιουλίου, ομαδική εξόρμηση στις γρα-
φικές περιοχές Μαγούλες και Μπάλτας, γεύμα 
και γλέντι κάτω από τις αιωνόβιες οξιές με την 
κομπανία ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ.

-  Σάββατο 31 Ιουλίου παράσταση θεάτρου σκιών 
(Καραγκιόζη).

-  Σάββατο 31 Ιουλίου Γεν. Συνέλευση μελών του 
Συλλόγου, απολογισμός, αρχαιρεσίες εκλογής 
νέου Δ.Σ.

-  Κυριακή 1 Αυγούστου μνημόσυνο ευεργέτη 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

-  Σάββατο 21 Αυγούστου, γιορτή 10ης Ζαγορίσιας 
Πίτας με την κομπανία ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ.

-  Σάββατο 28 Αυγούστου, αυγουστιάτικο βράδυ 
με λαϊκή ορχήστρα.

Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ

-  Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Ιουλίου, συμμετοχή 
του Ορειβατικού Ομίλου (ΜΟΣ) στην πανελλή-
νια ορειβατική συνάντηση (λεπτομ. Στο επόμε-
νο φύλλο).

-  Σάββατο 28 Αυγούστου Ορειβατική πορεία για 
όλες τις ηλικίες στο ορειβατικό μονοπάτι «Ιωάν-
νης Τσουμάνης» Βρυσοχώρι – Τσουκαρόσια.

-  Σεπτέμβριος 22η ΣΟΣΔΕΗ (Λεπτομέρειες στο 
επόμενο φύλλο).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Μ.Ο.Σ.  2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤι ξέρεις; Τι ξέρεις; ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΖΑΓΟΡΙΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 
«ΟΙ ΡΙΖΑΡΗΔΕΣ»
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«Κα Γιάννη ντί ντουπού τζιουνιάπινε»

«Ζητήσανε την ξενιτιά και το θάνατο μα

πιο βαριά ήτα τα ξένα»

Προπολεμικά που δεν υπήρχαν τα σημερινά 
μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας, οι συγχωριανοί 
αποχαιρετούσαν τα προσφιλή τους πρόσωπα που 
έφευγαν για την ξενιτιά μετά το εξωκλήσι της Πα-
ναγιάς στην τοποθεσία Μιάλου Ηλιοχωρίου για να 
τους αγναντεύουν έως τον Άγιο Αθανάσιο Λάϊστας 
κουνώντας το μαντήλι δίνοντας ευχές για υγεία, 
προκοπή και προπαντός επιστροφή καθ’όσον πολ-
λές φορές ήταν ο ζωντανός χωρισμός.

Μια μάνα είχε ένα μοναχογιό «ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ» η 
οποία σπαράζοντας τον παρακαλούσε να μην φύ-
γει για τα ξένα.

Ο Γιάννης επέμενε να φύγει για να καζαντίσει 
και ξεκίνησε με τους υπόλοιπους χωριανούς αφήνο-
ντας πίσω τη χήρα μάνα του να σπαράζει.

Στο δρόμο ο Γιάννης σκέφτονταν την μητέρα του 
που έμεινε μόνη στο χωριό που υπεραγαπούσε, χί-
λιες σκέψεις περνούσαν από το μυαλό του, και μετά 
από λίγα χιλιόμετρα μετάνιωσε γύρισε στο σημείο 
του αποχωρισμού, κρύφτηκε πίσω από ένα κέδρο 
και σκέπτονταν τελικά τι να κάνει! Να φύγει για την 
ξενιτιά ή να πάει στο χωριό;

Την άλλη μέρα η μάνα άναψε τα καντήλια στη 
Μεγαλόχαρη, πήγε στο σημείο που αποχαιρέτισε το 
γιό της και οδυρόμενη φώναζε

«Λάϊ Γιάννη ντι αωά φουντζίση αέρη»

«ο Γιάννη από εδώ έφυγες χθες»

Ο Γιάννης μη αντέχοντας άλλο τον πόνο της μά-
νας πετάχτηκε από τον κέδρο και της λέει :

«όχι μούμα αωά χείου»

«όχι μάνα εδώ είμαι»

Έτσι έμεινε η παροιμία για κάποιους που επι-
στρέφουν τακτικά και ξαφνικά στο χωριό «Σαν τον 
Γιάννη πίσω από τον κέδρο»

Στις μέρες μας αυτό ισχύει για έναν άλλο Γιάννη: 
ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ που αγαπάει υπερβολικά το 
χωριό και διαμένει μόνιμα στην Αλεξάνδρεια Ημαθί-
ας δεν χάνει ευκαιρία να μην τον επισκεφθεί τουλά-
χιστον δέκα (10) φορές τον χρόνο.

Έτσι άρχισε να κυκλοφορεί και πάλι η παροιμία 
«Κα Γιάννη ντι ντουπού τζιουνιάπινε»

ΣΑΝ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΔΡΟ 

Γεια σου Γιάννη μου να’σαι καλά με την οικογέ-
νεια σου και να μας έρχεσαι ακόμη ποιο τακτικά.

ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΣΑΝ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ 

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΔΡΟ
                               ΤΟΥ ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΤΣΟΥΚΑΡΟΣΙΑ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ.
Ο Αδαμάντιος Τσιομίδης με

τον Ορειβατικό Όμιλο του χωριού του
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Αντί στεφάνων προσέφεραν στη μνήμη του 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ τα παρακάτω χρηματι-

κά ποσά:

* Η σύζυγός του Ευτέρπη, πεντακόσια  

                                                                  500 €

* Τα παιδιά του:

- Αναστάσιος και Θεοδώρα Γκιτσιούδη 

και τα εγγόνια Αδαμάντιος και Μαρία            200 €

- Χρύσα και Δημήτριος Παπαθεμιστοκλέους 

και η εγγονή Ευανθία                                      200 €

- Σπυριδούλα Τσιομίδη                                 200 €

* Η οικογένεια ΓΙΑΝΝΗ ΓΚΑΡΑΝΗ 150 €

* Η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΡΑΝΗ – 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 150 €

* Η οικογένεια ΖΗΣΗ ΓΚΑΡΑΝΗ 100 €

* ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗ 100 €

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΒΑΤΑΒΑΛΗ 100 €

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΙΑΝΟΥ 100 €

ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΚΑΡΟΥ 100 €

ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 100 €

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 100 €

* Τα ΤΕΙ Ιωαννίνων Παράρτημα Ηπείρου   60 €

* Ο κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, 

Νομάρχης Ιωαννίνων   50 €

* Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ – ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ   50 €

* ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ   50 €

ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΘΟΥ   50 € 

ΖΗΣΗ ΜΠΛΗΝΤΑ   50 €

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ   50 €

ΣΠΥΡΟΥ ΓΚΟΤΖΟΥ   50 €

* Η κ. ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ   50 €

* ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΡΑΝΤΖΟΥ   50 €

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΩΚΑ   50 €

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΡΕΜΟΥ   50 €

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ   50 € 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ   50 €

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΙΨΙΑ   50 €

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ   50 €

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΥΝΑΒΟΥ   50 €

ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ -

 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ   50 €

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗ συζ. ΝΙΚ.   50 €

* Η ΜΑΤΙΝΑ ΒΑΚΑΡΟΥ 

και ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ   50 €

* ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ   50 €

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΪΚΟΥ   50 €

ΗΛΙΑ ΜΠΑΡΚΑ   50 €

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΡΚΑ   50 €

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ   50 €

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ   50 €

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ   50 €

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ   50 €

ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΨΙΑ   50 €

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΝΟΤΗ   50 €

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ   50 €

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΠΟΛΥΖΟΥ   50 €

ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΤΣΟΥΜΑΝΗ   50 €

* Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ και ΜΑΡΙΑ ΣΜΠΟΝΙΑ 

και η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ   50 €

* Ο κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓ. ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ   50 €

* Η κ. ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΝΟΥ   50 €

* Οι Αδελφοί ΠΑΝΤΟΥ   50 €

* ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:

ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΒΟΥ   30 €

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΕΤΣΟΥ   30 €

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ   30 €

ΚΩΝ/ΝΟΥ Ν. ΤΣΙΟΜΙΔΗ    30 €

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ   30 €

ΠΟΛΥΖΩΗ ΒΑΚΑΡΟΥ    30 €

* Ο Ιερέας π. ΒΑΣΙΛ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  30 €

* ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΑΣΣΟΥ   25 €

ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΒΑΣΣΟΥ   25 €

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΑΜΠΑΚΟΛΑ   25 €

* Οι συγκάτοικοι της πολυκατοικίας

 Γυναικών Πίνδου 16, Γιάννενα   25 €

* ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΙΑΡΟΥ   20 €

ΠΑΝΤΕΛΗ ΦΑΚΑ   20 €

ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΒΑΡΔΙΝΑ   20 €

ΑΡΙΑΔΝΗΣ και ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΠΙΡΗ   20 €

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ι. ΣΙΑΜΠΙΡΗ   20 €

ΚΩΝ/ΝΟΥ Ι. ΣΙΑΜΠΙΡΗ   20 €

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΗΓΑΔΑ   20 €

ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΛΙΟΥ   20 €

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΣΙΟΥ   20 €

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ   20 €

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ

CMYK

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Με δύναμη, αξιοπρέπεια, υπομονή, κουράγιο και αισι-
οδοξία πάλεψε όλο το χειμώνα την ασθένεια που τον βα-
σάνιζε από το φθινόπωρο. Η δική του αισιοδοξία μάλιστα, 
άφηνε και σε μας περιθώρια ελπίδας, για τη βελτίωση της 
υγείας του και την επάνοδο στο σπίτι του, στην οικογένειά 
του και στις δραστηριότητές του.

Στο πλευρό του, ακούραστη όλον αυτόν τον καιρό η Ευ-
τέρπη, αγαπημένη σύντροφος της ζωής του, τον βοήθησε, 

του συμπαραστάθηκε, 
του έδωσε κουράγιο, χω-
ρίς να λείψει λεπτό από 
το πλευρό του. Μαζί και ο 
γιος τους Αναστάσιος και 
η σύζυγός του Θεοδώρα 
που εκτός από την αγάπη 
τους και τη φροντίδα έκα-
ναν και ότι άλλο μπορού-
σαν για το καλύτερο.

Οι δύο κόρες της οι-
κογένειας ήταν δύσκολο 
να βρίσκονται στα Γιάν-
νενα. Η Χρύσα υπηρετεί 
ως δασκάλα στην Κύπρο 
αφού εκεί βρίσκεται και ο 
αξιωματικός σύζυγός της 
κ. Δημήτρης Παπαθεμι-
στοκλέους και η Σπυρι-

δούλα, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης κάνει ειδικότητα παθολόγου σε νοσοκο-
μείο της Γερμανίας.

Στις 24 του Μάρτη και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείο Ιωαννίνων ο Μάντης έχασε τη δύσκολη και άνιση 
μάχη κι έφυγε για τη γειτονιά των αγγέλων.

Η θλιβερή είδηση προκάλεσε σοκ στην οικογένειά του, 
σε συγγενείς, γνωστούς, φίλους και σε όσους τον γνώρι-
σαν.

Γεννήθηκε το 1938 στο Βρυσοχώρι. Γεννήθηκε με τη 
«σφραγίδα της Δωρεάς». Η ευφυΐα του, η εργατικότητα, 
η υπομονή και επιμονή, οι ηθικές του αξίες και η μεθοδι-
κότητά του, βοήθησαν να ξεπεράσει τα πολλά προβλήμα-
τα και τις δυσκολίες των πρώτων δεκαετιών της ζωής του 
και διακρίθηκε ως καταξιωμένος δάσκαλος, ως συνετός 
και στοργικός οικογενειάρχης και ως καλός πατριώτης.

Ο Μάντης αγάπησε με πάθος το Βρυσοχώρι και αμείω-
το ήταν το ενδιαφέρον του για όλα τα προβλήματα του χω-
ριού μας. Άφησε σημαντικό έργο τόσο στο Μ.Ο.Σ. όσο και 
στις εκκλησίες και στην εφημερίδα μας.

Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου 
το 1970. Βοήθησε στη συγκρότηση της ερανικής επιτρο-
πής για τον Άγιο Χαράλαμπο και φρόντισε να γίνουν πολ-
λές εργασίες ανακαίνισης και επισκευής σχεδόν σε όλες τις 
εκκλησίες του χωριού μας.

Στήριξε  την έκδοση της εφημερίδας μας «Τα Νέα του 
Βρυσοχωρίου» από το πρώτο φύλλο της έκδοσής της. 
Έγραψε δεκάδες κύρια άρθρα, άρθρα για επίκαιρα θέμα-
τα, πληροφορίες κ.ά. και αμείωτο ήταν το ενδιαφέρον του 
για την έκδοση της εφημερίδας, ως το τέλος της ζωής του.

Δυστυχώς έφυγε νωρίς και μας άφησε αναπλήρωτο 
κενό. Είχε να πάρει πολλά ακόμη από τη ζωή και να δώσει 
περισσότερα τόσο στην οικογένειά του, όσο και στην κοινω-
νία του χωριού μας, αφού κύριο μέλημά του ήταν πάντοτε 
η λύση των προβλημάτων, η πρόοδος και η προβολή του 
χωριού μας.

Η κηδεία έγινε στις 25 του Μάρτη στο Βρυσοχώρι. Η 
νεκρώσιμη ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό της Μικρής 
Παναγίας, παρουσία των οικείων του, συγγενών, γνωστών 
και φίλων που ήρθαν από τα χωριά του Ζαγορίου, την Κό-
νιτσα, τα Γιάννενα, την Πρέβεζα, την Ηγουμενίτσα, τη Βέ-
ροια, την Αλεξάνδρεια  τη Θεσσαλονίκη, την Κύπρο και τη 
Γερμανία, για να συνοδέψουν τον αξέχαστο Μάντη στην 
τελευταία του κατοικία.

Τον αποχαιρετήσαμε με θλίψη και πόνο, με λυγμούς 
και απογοήτευση για τη ματαιότητα αυτού του κόσμου.

Ο Μ.Ο.Σ., η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας και 
η Εκκλησιαστική και Ερανική Επιτροπή εκφράζουν στην 
Ευτέρπη, στα παιδιά, στα εγγόνια και τους λοιπούς συγ-
γενείς «θερμά συλλυπητήρια» και εύχονται να είναι ελα-
φρύ το χώμα του Βρυσοχωρίου που τον σκέπασε.

Ας μείνει «αιωνία η μνήμη του».

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ
1938 - 2010

ΚΑΛΕΣΜΑ

Η κ. Ευτέρπη Αδαμ. Τσιομίδη και τα 

τέκνα της καλούν συγγενείς και φίλους 

στο 40νθήμερο μνημόσυνο στη μνήμη 

του αγαπημένου συζύγου και πατέρα 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ που 

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 

Μαΐου 2010 στον Ιερό Ναό Αγίου Δη-

μητρίου Βρυσοχωρίου.

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ

Αντί στεφάνων κατετέθησαν χρηματικά ποσά στη 
μνήμη του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ ως ακολούθως:

Οικογένειες:

-  Δημητρίου Ζώη στη «ΦΛΟΓΑ» στα Γιάννενα.

-  Οδυσσέα και Μιράντας Τσιαπίλη, Στεφάνου και 
Κατερίνα Τσιαπίλη, στο σχολείο για παιδιά με 
Ειδικές ανάγκες στα Γιάννενα.

-  Δημητρίου Χουλιάρα, στην Ιερά Μονή Ντουραχά-
νη στα Γιάννενα.

-  Ο Σύνδεσμος συνταξιούχων Δασκάλων και Νη-
πιαγωγών στα Συσσίτια της Ιεράς Μονής Περι-
βλέπτου στα Γιάννενα.
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Στις 16 Ιανουαρίου 2010 έφυγε από τη ζωή για 
το «ουράνιο ταξίδι» σε ηλικία 94 ετών η ΧΑΪΔΩ ΠΑΣ-
ΧΑΛΗ – ΘΕΟΛΟΓΟΥ. Γεννήθηκε στο Βρυσοχώ-
ρι το 1916 και ήταν κόρη του Ιωάννη Πασχάλη και 
της Μαρίας Φουλίνα. Το 1933 παντρεύτηκε το Βρυ-
σοχωρίτη δάσκαλο ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟ και 
απέκτησαν μια κόρη την ΜΑΡΙΑ (Μαριγούλα) Εξαρ-

χοπούλου. Σύντομα 
όμως έχασε το σύζυγό 
της (1941) και χήρεψε.

Το 1946 ξαναπα-
ντρεύτηκε στην Ηγου-
μενίτσα το ΜΗΝΑ ΘΕ-
ΟΛΟΓΟ, από το Πλη-
κάτι Κονίτσης ασχο-
λούμενο με ξενοδο-
χειακές επιχειρήσεις. 
Από το δεύτερο γάμο 
απέκτησε τρία παιδιά, 
το ΣΠΥΡΟ, την ΙΦΙΓΕ-
ΝΕΙΑ και την ΚΑΙΤΗ. 
Και τα τρία, τιμώντας 
την εργασία και τις πα-
ραινέσεις των γονέων 

τους, πρόκοψαν στη ζωή τους και στους γάμους 
τους και πρόσφεραν στους γονείς τους τη χαρά και 
την ικανοποίηση να σφιχταγκαλιάσουν οκτώ εγγό-
νια και τέσσερα δισέγγονα.

Η θεία μας η ΧΑΪΔΩ ήταν φιλόξενη, εργατική και 
άφθαστη νοικοκυρά. Υποδειγματική και αφοσιωμέ-
νη σύζυγος, φιλόστοργη και καλοπροαίρετη μητέ-
ρα και γιαγιά. Έζησε ευτυχισμένη ως τα βαθιά γε-
ράματα με την αμέριστη φροντίδα των παιδιών της. 
Αγαπούσε το χωριό, χαίρονταν για την πρόοδό του 
και στις συζητήσεις με γνωστούς και φίλους πάντα 
σημείο αναφοράς ήταν το Βρυσοχώρι.

Στην Ηγουμενίτσα όλοι την σέβονταν και την εκτι-
μούσαν, γιατί τη θεωρούσαν έντιμη, σοβαρή και 
υπεύθυνη γυναίκα που ξεχώριζε για το ήθος, την 
εργατικότητα, τον ειλικρινή και ακέραιο χαρακτή-
ρα της.

Η κηδεία της έγινε στην Ηγουμενίτσα την Κυρια-
κή 17 Ιανουαρίου 2010 και με έκδηλη θλίψη παρα-
κολούθησαν τον ενταφιασμό της στο κοιμητήριο της 
Ηγουμενίτσας συγγενείς, γνωστοί και φίλοι που της 
απηύθυναν το «ύστατο χαιρετισμό» και της ευχήθη-
καν «τόπο χλοερό».

Στο καλό αγαπημένη μας θεία. Θερμά συλλυπη-
τήρια στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου και στα εξί-
σου αγαπημένα σου αδέλφια ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΣΧΑΛΗ 
και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ – ΤΣΟΥΚΙΑ. Τώρα που ο 
πανάγαθος Θεός σε κάλεσε κοντά του για «την αι-
ώνια ανάπαυση», θα βρήκες ασφαλώς την αγαπημέ-
νη σου αδελφή ΔΕΣΠΟΙΝΑ και θα τα λέτε. Αγαπημέ-
νες αδελφές «στη ζωή και στο θάνατο» θα τα λέμε 
με αγάπη, καλοσύνη, ειλικρίνεια και πάντα αθόρυ-
βα και με ευρπέπεια.

Με ρωτούσες πάντα για τους συγγενείς, τους 
γνωστούς και φίλους του χωριού. Μιλούσαμε πολύ 
συχνά στο τηλέφωνο και πάντα είχες ένα καλό λόγο 
για τον καθένα μας. Αυτή ήταν η θεία ΧΑΪΔΩ. Αν και 
έφυγε «πλήρης ημερών», άφησε πίσω της μεγάλο 
κενό και πόνο στις καρδιές των παιδιών της και σε 
όλους εμάς που την είχαμε θεία, την αγαπούσαμε 
και τη σεβόμασταν.

Έφυγες θεία ΧΑΪΔΩ αφήνοντας πόνο και θλίψη 
στις πονεμένες καρδιές των δικών σου. Δεν θα σε ξε-
χάσουμε όσα χρόνια κι αν περάσουν. Αναπαύσου σε 
«τόπο χλοερό», με τη σκέψη ότι όλοι θα σε θυμόμα-
στε.

Αιωνία η μνήμη σου!
Χαρίκλεια Γκαράνη – Παπακ/νου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Έφυγε πλήρης ημερών για το «ουράνιο ταξίδι». 
Νοέμβριος 2009 η Ηλιοχωρίτισα Χρυσούλα Παπαζή-
ση, γυναίκα με διάχυτη την ζαγορίσια ευγένεια, κα-
λοσύνη και νοικοκυροσύνη.

Η κηδεία της έγινε πάνδημη στα Γιάννινα παρου-
σία των παιδιών της, συγγενών, γνωστών και φίλων 
στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Κοπάνων.

Γεννήθηκε στο Ηλιοχώρι το έτος 1912. Ήταν κόρη 
του γνωστού στην περι-
οχή την εποχή εκείνη ια-
τρού Αθανασίου Νασιώ-
κα.

Τον Δεκέμβριο του 
έτους 1930 παντρεύτη-
κε τον εκ Παλαιοσελλίου 
διδάσκαλον του χωριού 
μας (1930 – 1937) Ηλία 
Παπαζήση.

Απέκτησε τρία παι-
διά τον Ζήση, τον Ευ-
θύμιο και τον Θανάση 
και εν συνεχεία είχε την 
τύχη να χαρεί τα έξι εγ-
γόνια της και τα δύο δι-
σέγγονά της.

Αιωνία να είναι η 
μνήμη της και ελαφρύ 
το χώμα που την σκε-
πάζει.

Βάσκανη μοίρα ζήλεψε το αέρινο παράστημά 
της, τη λαμπερή της ομορφιά, το γλυκό και καλο-
συνάτο βλέμμα της, τη ζωντάνια, την αισιοδοξία και 
την απροσμέτρητη ανθρωπιά και καλοσύνη και της 
έκοψε «πρόωρα και άδικα» το νήμα της ζωής, στην πιο 
παραγωγική και δημιουργική περίοδο της «επίγειας 
διαδρομής της».

Πρόκειται για την 
ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΥΡΟΥ – 
ΜΕΣΣΗ, σύζυγο του 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΕΣΣΗ, 
που είναι γιος του Πα-
διώτη ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΣΣΗ 
και της Βρυσοχωρίτισ-
σας ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΣ. 
ΤΣΙΑΜΗ. Η ΟΛΥΜΠΙΑ 
γεννήθηκε στη Λάρισα 
το 1969 και ήταν κόρη 
του Δημητρίου και της 
Αγγελικής Κούρου. Το 
1989 παντρεύτηκε στη 
Λάρισα το ΣΤΕΡΓΙΟ 
ΜΕΣΣΗ. Ήταν ένα ται-
ριαστό και αγαπημέ-
νο ζευγάρι, υπόδειγμα 
εντιμότητας, εργατι-

κότητας και καλής συμπεριφοράς, που ακτινοβολού-
σε και ενέπνεε αγάπη, σεβασμό και εμπιστοσύνη και 
απολάμβανε ευρύτατη αναγνώριση και εκτίμηση από 
συγγενείς, γνωστούς και φίλους.

Η ΟΛΥΜΠΙΑ έφυγε για το «ουράνιο ταξίδι» που 
σηματοδοτεί μια άλλη διάσταση της αιωνιότητας, 
ξαφνικά απρόοπτα με το χαμόγελο στα χείλη. Έφυ-
γε η «ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ», όπως χαϊδευτικά την αποκα-
λούσαν τα πεθερικά της ΓΙΑΝΝΗΣ και ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΙ-
ΑΜΗ – ΜΕΣΣΗ. Έφυγε αφού έζησε με τον άντρα της 
μια άριστη, ευτυχισμένη και υποδειγματική συζυγική 
ζωή. Απέκτησαν μια κόρη την ΕΛΙΣΑΒΕΤ, την οποία 
όμως άφησε στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωή της 
(19 ετών), τη στιγμή που χρειάζονταν την παρουσία 
και την προστασία της μητέρας. Φρόντισαν όμως να 
την εφοδιάσουν με σταθερές αξίες και αρχές.

Η ΟΛΥΜΠΙΑ ξεχώριζε για το ήθος, την ειλικρί-
νεια και τον αυθόρμητο χαρακτήρα της. Διακρίθηκε 
ως πιστή και αφοσιωμένη σύζυγος, σπάνια και φιλό-
στοργη μητέρα, φιλόπονη και εργατική γυναίκα. Ιδι-
αίτερη αγάπη έδειχνε σε όλη την οικογένεια, αλλά και 
στα πεθερικά της, που έχασαν τη «ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ», 
το διαμάντι και το καμάρι της οικογένειας. Βυθισμένοι 
στον πόνο και στην οδύνη, την ευχαριστούν για τις χα-
ρές και την αγάπη που τους χάρισε.

Η ΟΛΥΜΠΙΑ με το σύζυγό της, διατηρούσαν στη 
Λάρισα αντιπροσωπεία με αξεσουάρ Μοτοσυκλετών 
SUZUKI, έκθεση και συνεργείο επισκευών. Διακρίθηκε 
στην εργασία της για την επιχειρηματική της ικανό-
τητα και τις καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους 
πολυπληθείς πελάτες. Εργάστηκαν σκληρά και με το 
μόχθο τους απέκτησαν καλή περιουσία.

Η αγαπημένη ΟΛΥΜΠΙΑ «ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ» έφυγε 
γρήγορα και αναπάντεχα, αφήνοντας μεγάλο κενό 
και πόνο στην οικογένεια και στα αγαπημένα της 
πρόσωπα. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως έφυγε, 
αλλά το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η κηδεία έγινε στο 
Νέο Νεκροταφείο της Λάρισας παρουσία των οικεί-
ων της, συμπατριωτών, γνωστών και φίλων.

Ας μείνει «αιωνία η μνήμη σου» και καλή ανάπαυ-
ση καλό μας κορίτσι «ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ». Ήσουν σπά-
νιο διαμάντι στην οικογένεια. Εμείς θα σε νιώθουμε 
πάντα κοντά μας και δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Ο σύζυγος:  ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΕΣΣΗΣ

Η κόρη:  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΕΣΣΗ

Οι γονείς:  ΑΓΓ. ΚΟΥΡΟΥ – ΙΩΑΝΝΗΣ 

  ΚΑΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΙΑΜΗ – ΜΕΣΣΗ

Τα αδέλφια:  ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΗ

Επιμέλεια:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΣ

XΑΪΔΩ ΠΑΣΧΑΛΗ - ΘΕΟΛΟΓΟΥ 
1921 - 2009

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΖ. ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΖΗΣΗ
1912 - 2009

ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΥΡΟΥ - ΜΕΣΣΗ
1969 - 2009

Την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010, στην Ξε-
χασμένη Βέροιας, πέθανε πλήρης ημερών η Φανή Ιω-
άννη Χαντόλιου.

Η Φανή γεννήθηκε στις 12-2-1923 στα Φάρσαλα. 
Ήταν κόρη των Ηλιοχωριτών, Στέργιου Παπαγεωργί-
ου και της Χάϊδως Αλ. Παπαστεργίου.

Όταν ήταν δύο χρονών πέθανε η μητέρα της Χάϊ-
δω και έζησε με τον πατέρα της, τον ομοθαλή αδελφό 

της Κων/νο και τον ετε-
ροθαλή Νικόλαο, φτωχι-
κά αλλά καλά καθ’ ότι ο 
πατέρας της ήταν κρεο-
πώλης και μάγειρας. Το 
1935 πέθανε ο αδελφός 
της Κων/νος και το 1949 
ο πατέρας της Στέργιος.

Στις 28-2-1954 πα-
ντρεύτηκε τον Ιωάν-
νη Κων/νο Χαντόλιο, ο 
οποίος από τον πρώτο 
γάμο του με την Σταμα-
τία Κυράτση είχε ένα γιο 
τον Κων/νο.

Ο Γιάννης και η Φανή 
απέκτησαν δύο παιδιά, 
τη Σταματία και το Στέρ-
γιο. Και οι δυο τους φρό-
ντισαν και μεγάλωσαν τα 

3 παιδιά τους, δουλεύοντας στην Ξεχασμένη το πα-
ντοπωλείο τους.

Με πίστη, προσήλωση και αυταπάρνηση συμπα-
ραστάθηκε στο σύζυγό της στις μακρόχρονες περιπέ-
τιες της υγείας του, φροντίζοντας κι αυτόν και το μα-
γαζί και τα τρία παιδιά τους, καμαρώνοντας και βλέπο-
ντα να τακτοποιούνται. Τη Σταματία, καθηγήτρια φι-
λόλογο, τον Κώστα και τον Στέργιο Αστυνομικούς.

Ήταν γυναίκα αποφασιστική και τολμηρή και εύ-
κολα ξεπέρασε τις κατά καιρούς δυσκολίες της ζωής.

Όταν πέρασαν τα χρόνια και παντρεύτηκαν τα 
παιδιά, γνώρισε πέντε εγγόνια, το Γιάννη, του Κώ-
στα, το Γιάννη και τη Χριστίνα του Στέργιου, το Νίκο 
και το Φάνη της Ματούλας. Έτσι πέρασε ήρεμα κι 
ανθρώπινα τη 10ετία του ’90, κάνοντας με τον άν-
δρα της κανά ταξιδάκι στα παιδιά τους.

Ο θάνατος του συζύγου της Ιωάννη ήταν γι’ αυτήν 
μεγάλο πλήγμα. Το βάρος των χρόνων της και οι αρ-
ρώστιες επέφεραν το θάνατο.

Τάφηκε την άλλη μέρα παρουσία συγγενών και χω-
ριανών στην Ξεχασμένη. 

Αιωνία η μνήμη της.

Κων/νος Ι. Χαντόλιος

ΦΑΝΗ ΙΩΑΝ. ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ
1923 - 2009
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Στις 28 Φε-
βρουαρίου 2010 
πέθανε στα Γιάν-
νενα, ο ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣ-
ΤΟΥ του Νικο-
λάου.

Ο Γιάννης 
γεννήθηκε στο 
Παλαιοσέλι Κο-
νίτσης το 1933. 
Ήταν το δεύτε-
ρο παιδί του Νι-
κολάου ΑΝΑ-
ΓΝΩΣΤΟΥ. Κά-
ποια χρόνια 
πήγε στο Δημο-
τικό Σχολείο του 

χωριού του και μετά βοηθούσε τον πατέρα του και 
τον μεγαλύτερο αδελφό του Ευάγγελο (μετέπειτα 
Ιερομόναχο Αγαθάγγελο) στις αγροτικές δουλειές 
στο χωριό.

Υπηρέτησε στο στρατό στο όπλο των Διαβιβάσε-
ων και στις αρχές της δεκαετίας του ’60 παντρεύ-
τηκε τη χωριανή του Δήμητρα ΣΔΡΑΛΗ του Θωμά. 
Μετά το γάμο εγκαταστάθηκαν στα Γιάννενα όπου 
εργάσθηκε σαν οικοδόμος μέχρι τη συνταξιοδότη-
σή του.

Απέκτησαν τρία παιδιά: τον Νικόλαο, την Μαρία 
και τον Ευάγγελο, που αποκατέστησαν στη ζωή 
και πάντρεψαν.

Ο Γιάννης πρόλαβε και χάρηκε επτά εγγόνια.

Μετά τη σύνταξη πήγαινε τακτικά και καθόταν 
στο χωριό του, το Παλαιοσέλι, με τη γυναίκα του 
Δήμητρα. 

Πρόσφερε τις ταπεινές του υπηρεσίες σαν εκ-
κλησιαστικός επίτροπος και όπου αλλού μπορού-
σε. Ήσυχος και συγκαταβατικός κέρδισε το σεβα-
σμό και την αγάπη όλων των συγχωριανών του.

Η ταφή του έγινε την άλλη μέρα στο Παλαιοσέ-
λι. Παραβρέθηκαν όλοι από τους οικείους του, τα 
αδέλφια του, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί.

Αιωνία του η μνήμη
Κ. Ι. Χαντόλιος

Α Ρ Ρ Α Β Ω Ν Ε Σ

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ του Αντωνίου και της 
Γεωργίας (εγγονός των αειμνήστων Βρυσοχωρι-
τών Δημητρίου Εξάρχου και Καραγιαννόπουλου 
Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος, έδωσε την Πέμπτη 
31 Δεκεμβρίου 2009 στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 
αμοιβαία υπόσχεση γάμου με την εκλεκτή της καρ-
διάς του ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ του Αναστασίου 
και της Σταυρούλας από το Κιλκίς.

*  *  *

Η ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ του Παναγιώτη και 
της Γεωργίας (εγγονή του Αθανασίου Βακάρου 
και της αειμνήστου Σοφίας) νοσηλεύτρια, έδω-
σε την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010 στα Τρίκαλα 
Θεσσαλίας αμοιβαία υπόσχεση γάμου με τον εκλε-
κτό της καρδιάς της ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ του 
Κων/νου (ιερέα) και της Αγγελικής, καθηγητή Φι-

λολογίας από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαί-
ρουν τα ταιριαστά ζευγάρια και τους γονείς τους, 
για το ευχάριστο γεγονός των αρραβώνων και 
τους εύχονται «καλά στέφανα».

Γ Α Μ Ο Σ
Ένας όμορφος γά-

μος έγινε το Σάββατο 
31 Οκτωβρίου 2009 στο 
Brattlebovo του Vevmont 
της Βοστώνης στην Αμε-
ρική.

Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΚΑ-
ΡΟΥ του Θεοφάνη και 
της Lindas (εγγονή των 
αειμνήστων Στεργίου και 
Καλιόπης Βακάρου) πα-
ντρεύτηκε τον εκλεκτό 
της καρδιάς της Javon 
Hawe ιδιοκτήτη εταιρείας 
υπολογιστών και τηλεφω-
νίας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντα-
κτική Επιτροπή συγχαί-
ρουν το ταιριαστό ζευγά-
ρι και εύχονται βίο ευτυ-
χή και ανθόσπαρτο.

Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε Ι Σ

Το ζεύγος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΜΑΤΑ του Ηλία και της 
αειμνήστου Ελευθερίας Πουποβίνη και η ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗ ΤΖΗΜΑ του Θεοδώρου (Ιερέα) και της Χρυ-
σάνθης την 15 Νοεμβρίου 2009, απέκτησαν ένα 
όμορφο αγοράκι πρώτο βλαστός της οικογενείας.

*  *  *
Η ΕΦΗ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ, φαρμακοποιός (Καλπακί-

ου 9, Αμπελόκηποι) του Νικολάου και της Αικα-
τερίνης Σεντελέ και ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ του 
Ευαγγέλου και της Ιωάννας στις 18-12-2009 έφε-
ραν στον κόσμο ένα όμορφο και υγιέστατο αγορά-
κι, πρώτο βλαστό της οικογένειας.

*  *  *
Η ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΤΣΑ σύζυγος του ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΑΤΣΗ (γιος του Χαράλαμπου Κυρά-
τση και της αειμνήστου Μαρίας) απέκτησε την Πα-
ρασκευή 26 Μαρτίου 2010 στα Γιάννενα ένα όμορ-
φο και χαριτωμένο αγοράκι, πρώτο βλαστό της οι-
κογένειας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται 
στους ευτυχισμένους γονείς και τους παππούδες 
να τους ζήσουν τα νεογέννητα βλαστάρια των οι-
κογενειών τους.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Αμερική 31-10-2009. Το ζεύγος Hawe με τους γονείς της 
νύφης Θεοφάνη Linda και τον αδελφό της Steeve (αριστερά)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
1 9 3 3  -  2 0 1 0

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ. Από την ανακαίνηση του Ι.Ν. Αγ. Μηνά (πάνω)
ΠΑΣΧΑ. Πάντα φιλόξενος ο αγαπητός Αδαμάντιος με φίλους (κάτω)

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ. Ενημέρωση στο ζεύγος ΔΟΥΚΑΚΗ κατά την επίσκεψή 
τους την 22-8-2009 από τον αγαπητό Αδαμάντιο στην εκκλησία του 

Αγ. Χαραλάμπους
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Άγιος Χαράλαμπος έζησε σε δύσκολους και-
ρούς, γεννήθηκε στην Μαγνησία το 90 μ.Χ.

Η Μαγνησία αυτή βρισκόταν κατά πάσα πιθα-
νότητα στην Θεσσαλία, κοντά στο χωριό «Μηλιές» 
Βόλου. Είχε το ευτύχημα να γεννηθεί από γονείς 
ευσεβείς Χριστιανούς, που κρατούσανε την πί-
στη τους στον Χριστό και την δίδαξαν και στο παι-
δί τους με κίνδυνο της ζωής τους, στους δύσκο-
λους αλλά ηρωϊκούς εκείνους χρόνους των μεγά-
λων διωγμών.

Στην Μαγνησία έζησε όλη του την ζωή ο Άγιος 
Χαράλαμπος. Εκεί σαν νέος ήτανε φωτεινό παρά-
δειγμα και συνετής ζωής για τους συμπολίτες του.

Χειροτονήθηκε ιερέας το 130 μ.Χ. και η πίστη 
του στον Χριστό έγινε πιο φλογερή και η επιθυμία 
του να βοηθήσει τους Χριστιανούς και τους ειδωλο-
λάτρες να σωθούνε πιο μεγάλη.

Οδήγησε στην Χριστιανική θρησκεία πλήθος 
ειδωλολατρών συμπολιτών του και βοήθησε πάρα 
πολλούς ολιγόπιστους να βρουν τον σωστό δρόμο.

Εκείνο όμως που ανεβάζει πιο πολύ τον Άγιο 
Χαράλαμπο στην ιστορία του Χριστιανισμού και 
τον έκανε σεβαστό σ’ ολόκληρη την χριστιανοσύ-
νη, είναι τα φρικτά του μαρτύρια, τα οποία υπέμει-
νε για την αγάπη του Χριστού με μεγάλη καρτερία 
και υπομονή.

Τα φρικτά βασανιστήρια δεν τον λυγίζουν. Οι 
απειλές σβήνουν μπροστά στην πίστη του που τον 
πλημμυρίζει. Ο Άγιος λέγει «ΟΧΙ» στα είδωλα και 
ας τον σχίζουν τις σάρκες, ας τον γδέρνουν, ας του 
καρφώνουν την ράχη του, ας τον ρίχνουν στην φω-
τιά να καεί. Και τελειώνει την πρόσκαιρη αυτή ζωή 
του με το όνομα του Χριστού στο στόμα του, λά-
μποντας και σαν Άγιος και σαν Μεγαλομάρτυς Ιε-
ρομάρτυρας.

Εμαρτύρησε το 202 μ.Χ. στους μεγάλους διωγ-
μούς επί αυτοκράτορα Ρώμης Σεβήρου και ηγε-
μόνος περιοχής Μαγνησίας Λουκιανού, σε ηλικία 
113 ετών.

Η αγία του κάρα φιλάσσεται στην Ιερά Μονή 
του Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα Καλαμπάκας 
και είναι πηγή θαυμάτων και αγιασμού.

Φυλάττει τους ανθρώπους από την φοβερή νόσο 
της πανώλης γι’ αυτό και εικονίζεται να πατάει την 
φοβερή αυτή νόσο με την φοβερή μορφή γυναίκας.

Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν μεγάλοι και μικροί 
Ι. Ναοί στο όνομά του.

Και στο χωριό μας οι πρόγονοί μας έχτισαν 
στην μνήμη του μεγαλόπρεπο Ι. Ναό που δεσπόζει 
σε όλο το χωριό και που αυτή την στιγμή βρίσκε-
ται υπό ανακαίνιση και πιστεύουμε ότι σύντομα θα 
αποδοθεί στην θεία λατρεία.

Τιμήθηκε και εφέτος η αγία μνήμη του με εσπε-
ρινό, αρτοκλασία και θεία λειτουργία στην οποία 
συμμετείχαν όλοι οι διαμένοντες στο χωριό καθώς 
και πολλοί συγχωριανοί από Ιωάννινα που ήλθαν 
για τον σκοπό αυτό.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή μετά το τέλος της 
θείας λειτουργίας προσέφερε κέρασμα στο καφε-
νείο του χωριού στην μνήμη του προστάτη και πο-
λιούχου του χωριού μας, τον οποίο παρακαλούμε 
και ικετεύουμε να μας προστατεύει από κάθε κακό 
και να πρεσβεύει στην Παναγία Τριάδα για την σω-
τηρία μας.

Η εκκλησία ψάλει στην Ιερή μνήμη του το κο-
ντάκιον

Ως φωστήρ ανέτειλας εκ της εώας και

πιστούς εφώτισας ταις των θαυμάτων σου

βολαίς, ιερομάρτυς Χαράλαμπες.

Όθεν τιμώμεν την θείαν σου άθλησιν.

Ο ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                 Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΒΑΚΑΡΟΥ

Στη χριστιανική φιλολογία υπάρχουν τα γνωστά 
με τον τίτλο «υπομνήματα του Πιλάτου» που αναφέ-
ρονται στα περιστατικά της δίκης και της καταδίκης 
του Ιησού Χριστού. Θεωρείται ότι τα ιστορικά αυτά 
κείμενα τα έγραψε ο νομομαθής Ανανίας, που ισχυ-
ρίζονταν στην εποχή του ότι ερεύνησε όλα τα σχετι-
κά έγγραφα κι εκθέσεις τα σύγχρονα με τον Πιλάτο 
και το Θείο δράμα.

Στα «υπομνήματα του Πιλάτου» υπάρχουν πλη-
ροφορίες πολύ πιο λεπτομερειακές, απ’ όσες ανα-
φέρουν τα ευαγγέλια και τα άλλα ιερά κείμενα, σχε-
τικά με τη δίκη του Ιησού και αναφέρονται διάφο-
ρα άγνωστα προτύτερα πρόσωπα που έδρασαν στο 
μέγα αυτό επεισόδιο της παγκόσμιας ιστορίας.

Σύμφωνα με τα περίφημα αυτά «ιστορήματα», 
που ασφαλώς οφείλονται στην ιερή παράδοση και 
οπωσδήποτε παρουσιάζουν πολλές ιστορικές βάσεις 
και εξακριβώσεις, ο Πόντιος Πιλάτος από την αρχή 
αντιστάθηκε στην φθονερή επιβολή των Ιουδαίων συ-
νωμοτών που ήθελαν να εξοντώσουν τον Σωτήρα και 
γι’ αυτό τον κατάγγειλαν ως επαναστάτη κατά του 
αυτοκράτορα της Ρώμης.

Ωστόσο, οι αρχιερείς και γραμματείς επέμειναν 
και προπαντός ο Άννας και ο Καϊάφας. Αυτοί, αγα-
νακτισμένοι από τον αυστηρό έλεγχο που τους έκα-
νε ο θεάνθρωπος για την υποκριτική τους ζωή και τις 
κακές τους πράξεις, είχαν διασπείρει πολλές συκο-
φαντίες εναντίον του και ξεσήκωσαν τον όχλο να ζη-
τήσει τον όλεθρό του. Με το πρόσχημα λοιπόν ότι 
ενδιαφέρονταν για την κοινωνική τάξη και την προ-
στασία του πολιτεύματος από την τάχα σχεδιαζόμε-
νη επανάσταση του «λαοπλάνου», Ιησού τον κατήγ-
γειλαν στον Πιλάτο, που είχε και εξουσία δικαστική, 
και ζήτησαν να τον τιμωρήσει σύμφωνα με το ρωμαϊ-
κό νόμο, ως ένοχο εσχάτης προδοσίας. Μα ο ηγεμό-
νας ζήτησε σαφείς αποδείξεις για να παραδεχθεί το 
κατηγορητήριο του Χριστού, γιατί το ότι ο Χριστός 
κήρυττε τον εαυτό Του ως γιο του Θεού, ήταν ακα-
θόριστη ένδειξη για να μπορέσει να στηρίξει μια κα-
τηγορία που είχε ποινή θανάσιμη.

Οι αρχιερείς και γραμματείς τότε χάλκευσαν φο-
βερές συκοφαντίες και μεταχειρίστηκαν για μάρτυρα 
και τον ίδιο τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, από τον οποίο 
ζήτησαν όχι μόνο να καταθέσει επιβαρυντικά για το 
Διδάσκαλό του μα και να συνεργήσει να τον συλλά-
βουν. Γι’ αυτό του έδωσαν και τριάντα αργύρια. Φιλο-
χρήματος και φθονερός, όπως ήταν, ο άπιστος μαθη-
τής παρουσιάστηκε στον όχλο και είπε ότι ο Χριστός 
είχε βεβηλώσει τον περίφημο ναό του Σολομώντα.

Ακούοντας αυτά ο όχλος, εξεγέρθηκε εναντίον 
του Ιησού κι ενώ πριν από μια μόλις εβδομάδα τον 
υποδεχόταν με μεγάλο ενθουσιασμό στα Ιεροσόλυ-
μα, τώρα ζητούσε με υστερικές εκδηλώσεις το θά-
νατό του. 

Ο Πιλάτος που ως αρχηγός της ρωμαϊκής κατο-
χής εκεί, φοβόταν την εξέγερση του Ιουδαϊκού λαού, 
αναγκάστηκε για να καταστείλει την αταξία, να διατά-
ξει να συλλάβουν τον Ιησού και να τον φέρουν μπρο-
στά του.  Ένας Έλληνας αξιωματικός που υπηρε-
τούσε στο ρωμαϊκό στρατό της Ιουδαίας, διατάχθη-
κε να συλλάβει το Σωτήρα. Αλλά μόλις τον αντίκρυ-

σε, ένιωσε βαθύ αίσθημα δέους κι αναγνωρίζοντας 
τον για Θεό, έπεσε στα πόδια Του και τον προσκύ-
νησε ταπεινά.

Όταν ο Πιλάτος ανέκρινε τον Ιησού, παρουσιά-
στηκε στο πραιτώριο, (διοικητήριο) ένας δούλος από 
μέρους της συζύγου του Πιλάτου, της καλής και 
ωραίας Πρόκλας, και είπε κρυφά στον κύριό του, ότι 
η σύζυγος του ηγεμόνα του παράγγελνε να μην κα-
ταδικάσει το Χριστό, γιατί στον ύπνο της τον είχε δει 
και της είχε δείξει όλα τα κακά που επρόκειτο να γί-
νουν αν καταδικαζόταν.

Φοβισμένος ο Πιλάτος εξιστόρησε το όνειρο της 
γυναίκας του στους αρχιερείς μα αυτοί τον έπεισαν, 
ότι τάχα ο Χριστός με μαγείες είχε προκαλέσει εκεί-
νο το φοβερό όνειρο. Ύστερα από την προανάκρι-
ση, ο Πιλάτος ζήτησε καινούργιους μάρτυρες. Αυτοί 
αυθόρμητα μίλησαν για την αθωότητα του Χριστού, 
αλλά οι αρχιερείς είπαν στον Πιλάτο ότι δεν έχουν 
εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία των μαρτύρων αυτών, 
γιατί ήταν Έλληνες που είχαν ασπασθεί την Ιουδαϊκή 
θρησκεία από εκτίμηση στη διδασκαλία του Χριστού. 
Ο Πιλάτος εξοργίστηκε πολύ από τις άθλιες αυτές 
προσπάθειες των εχθρών του Ιησού και αποχώρησε 
για λίγο από την αίθουσα συγχυσμένος. Αλλά οι μανι-
ακές κραυγές του όχλου, τον ανάγκασαν να γυρίσει, 
για να μη προκαλέσει λαϊκή στάση εναντίον της ρω-
μαϊκής κατοχής. Μη βρίσκοντας όμως αληθινή κατη-
γορία εναντίον του Χριστού και για ν’ αποφύγει αυ-
τός την ευθύνη της θανάτωσής Του, είπε στους αρχι-
ερείς να τον δικάσουν αυτοί σύμφωνα με τον Εβρα-
ϊκό νόμο. 

Αυτοί ωστόσο, θέλοντας να κυρωθεί επίσημα από 
τον ηγεμόνα τους μια καταδίκη του Χριστού, επέμει-
ναν να τον δικάσει αυτός. Και για να τον εκβιάσουν, 
του πρόσθεσαν, ότι η συνωμοσία που τάχα ετοιμάζει 
ο Χριστός, για να γίνει βασιλιάς, στρέφεται εναντί-
ον του αυτοκράτορα της Ρώμης, ώστε ο Πιλάτος έχει 
χρέος να προστατεύσει τον αφέντη του, αλλιώς, του 
είπαν, δεν είσαι φίλος του Καίσαρα. Εμπρός σ’ αυτό 
το τέχνασμα και την παγίδα, ο Πιλάτος δείλιασε και 
φάνηκε ασυνεπής. Ένας Εβραίος δημογέροντας και 
πρόκριτος των συνέδρων μεσολάβησε τότε για να μη 
καταδικαστεί ο Ιησούς, αλλά οι αρχιερείς, λυσσασμέ-
νοι από μίσος ξεσηκώθηκαν εναντίον του.

Μια άλλη γυναίκα, που ο Χριστός την είχε θερα-
πεύσει από αρρώστια μόλις την προηγούμενη μέρα, 
εμφανίστηκε στο πραιτώριο, ζητώντας να συνηγορή-
σει για το Σωτήρα. Μα οι αρχιερείς την έδιωξαν βί-
αια, με τον ισχυρισμό ότι ο μωσαϊκός νόμος δεν επι-
τρέπει τη μαρτυρία των γυναικών. Έτσι ο Πιλάτος, 
υπόκυψε στον εκβιασμό, ένιψε τα χέρια του και υπέ-
γραψε την καταδίκη του Χριστού.

«Νίπτω τας χείρας μου από το αίμα του αθώου 
αυτού ανθρώπου». Είπε ο Πιλάτος. «Το αίμα να πέ-
σει σε μας και τα παιδιά μας». Απάντησαν οι αρχιε-
ρείς.

Και να το θαύμα!!! Ο Θεός αργεί αλλά δε λησμο-
νεί. Έπεσε το αίμα στα παιδιά, στους απογόνους των 
αρχιερέων. Έπειτα από δυο χιλιάδες χρόνια περίπου, 
κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι Γερμανοί 
εξόντωσαν έξι εκατομμύρια Εβραίους!!!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
                                                                                          Του Κ. Κουνάβου  

Από τις ευτυχισμένες στιγμές του αείμνηστου Αδαμαντίου στο γάμο του γιού του
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ΤΖΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
 

Αγαπητέ Μάντη

Η καταγωγή του ΤΖΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ήταν από το Βρυ-
σοχώρι. Στην Αμερική είχε πάει ο πατέρας του ΝΙΚΟΣ 
στις αρχές του 20ου αιώνα.

Σας στέλνω απόκομμα της εφημερίδος «Καθημερινή» 
1960 Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ για τον ΤΖΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ (28-11-
2009), για την εφημερίδα μας.

Μετά από την δημοσίευση για τον Δουκάκη ας προ-
στεθεί και για τον Κασσαβέτη.

ΤΖΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ: Το κινηματογραφικό βραβείον 
Ζάν – Ζώρζ Ωριόλ απενεμήθη εφέτος, παμψηφεί, εις 
την πολύκροτον πειραματικήν ταινίνα του Ελληνοαμε-
ρικανού σκηνοθέτου Τζών Κασσαβέτη (Shadows). Η 
ταινία, σημειωτέον, έσχε μεγάλην επιτυχίαν, προβλη-
θείσα εκτός συναγωνισμού εις το εφετεινόν Φεστιβάλ 
της Βενετίας.

Με αγάπη Νίκος

Έχω μπροστά μου εφημερίδες, περιοδικά φορέων 
των χωριών μας. Διαβάζω. Ενημερώνομαι. Προβλημα-
τίζομαι. Χαίρομαι. Συγκινούμαι. Στις μνήμες του χθες, 
βιώνω κατά κάποιο τρόπο την ερημιά... του σήμερα, τον 
πόνο, το μόχθο των λίγων που ζουν στα χωριά μας.

Κρατώ στα χέρια, του χωριού μου τα «Λαϊστινά 
Νέα», τα «Δολιώτικα», τα «Νέα του Μαργαριτίου», τα 
«Χαιρετήματα» των Σαρακατσαναίων, τα «Νέα του 
Βρυσοχωρίου», τη «Φωνή των Παλαιοχωριτών» (Πα-
λαιοχώρι Συρράκου) και αισθάνομαι την ανάγκη να 
επαινέσω όσους γράφουν ιστορία με την έκδοση, την 
επιμέλεια αυτών των φύλλων. Σεις, που σηκώνετε στις 
πλάτες σας αυτό το βάρος να ξέρετε πως υπάρχουν 
πολλοί δίπλα σας που το αναγνωρίζουν.

Κι αν μας λείπουν στα χωριά μας πολλά και πάλιω-
σαν τα γεφύρια, είναι τα φύλλα αυτά εφημερίδων, πε-
ριοδικών «Η ΕΓΝΑΤΙΑ» στο χρόνο, σαν χθες, σαν σήμε-
ρα, σαν αύριο που μας συντομεύει του χρόνου αποστά-
σεις. Γίνονται τα χρόνια λίγες στιγμές και οι στιγμές ση-
μαδεύουν στη ζήση μας τα χρόνια. Όσων κοιμούνται οι 
συνειδήσεις τις ξυπνούν, τις λούζουν να δουν το χρέ-
ος τους να μη δικαστούν ερήμην τους. Γιατί ο χρόνος 
που περνά πίσω δε γυρίζει.

Να πω, πως αφορμή γι’ αυτόν τον τίτλο στη γραφή 
μου, είναι μια αναφορά σ’ ένα πραγματικό γεγονός και 
σχόλιο συνεργάτη της εφημερίδας «Δολιώτικα», έκδο-
σης Πολιτιστικού Συλλόγου Δολού, Ιωαννίνων. Ρωτή-
θηκε η γιαγιά στην ερημιά ενός χωριού γιατί μιλάει μόνη 
της αφού κανείς δεν την ακούει. Απάντησε με αναστε-
ναγμό, «για να μη χάσω τη φωνή μου».

Αναρωτιέμαι με τη σειρά μου εγώ ο οικότροφος της 
πόλης και της βοής αντίλαλος, της αστικής της κολυμ-
βήθρας ο άθελά μου βαπτισμένος πώς να μιλήσω μό-
νος; Δεν έμαθα να το κρατώ το κινητό, πασχίζουν πολ-
λοί για να το μάθω... «Εγώ ο σύγχρονος νέος» πώς να 
μιλήσω, το ποιος θα με ακούσει απ’ το πολύβουο το 
πλήθος; Το πλήθος της ορμής ή της δήθεν φρόνησης 
που διαλογίζεται και ευαγγελίζεται. Μου είναι γνωστή 
η απάντηση: «Αύριο. Έχεις πολύν καιρό». Κι ο ποιη-
τής, Καβάφης, την άκουε «...και συλλογιέται η φρόνη-
σις πως τον εγέλα• και πως την εμπιστεύονταν πάντα 
-τι τρέλλα!- την ψεύτρα που έλεγε• «Αύριο. Έχεις πο-
λύν καιρό».

Και βέβαια, δεν είναι η ζωή Παράδεισος, ούτε για 
όνειρα που ‘ρχονται στον ύπνο. Αγώνας είναι και με το 
κορμί και με την ψυχή, και στα χωριά, στις άχαρες τις 
πόλεις. Πονάνε οι λίγοι στα χωριά, τις πέτρες τις ματώ-
νουν. Εκεί στις πόλεις που ‘ναι οι άνθρωποι πολλοί μαζί, 
μα ο καθένας μόνος ματώνουν τις καρδιές τους.

Ήρθαν τα χρόνια δύσκολα κι όλοι λίγο ή πολύ 
έχουμε την ευθύνη.

Άλλοι θάμπωσαν... γιατί γυάλισε... «ο μαστραπάς» 
κι άλλοι κοντόφθαλμοι έβλεπαν όσο βλέπει γύρω της η 
γίδα ή το πρόβατο όταν έχει μπροστά ένα χλωρό κλα-
δί ή μια αγκαλιά χορτάρι. Δεν αγκαλιάστηκαν απ’ τους 
ντόπιους των χωριών μας ούτε οι  φερτοί, ούτε οι φτω-
χοί, ούτε οι ετεροδημότες.

Ευτυχώς, στις μέρες μας που υπάρχουν στα χωριά 
μας οι ενωτικοί, οι δημιουργικοί, οι ανοιχτοί του νου 
και της καρδιάς. Μέσα απ’ αυτά τα φύλλα των μικρών 
εφημερίδων ν’ ακούγεται η φωνή μας.

Όσο για τις πόλεις αδυνατώ και σταματάει ο νους 
μου. Δανείζομαι τα λόγια τα στερνά που άκουσα, κι αν 
τα συγκράτησα καλά, της Έλλης Παππά.

«...να μπορούσε ν’ ακουστεί.....η....φωνή μου εδώ 
κοντά, πολύ κοντά,, ως την

καρδιά του διπλανού μου».

Χρήστος Γ. Καρβούνης

Υ.Γ.: Να μη θεωρηθεί, αυτός ο λόγος μου, στου 
χρόνου τη ροή, ως αναδημοσίευση στο φύλλο το δικό 
σας από κανέναν σας, γιατί είναι σταλμένο μήλο της 
μηλιάς κόκκινο κι αράντιστο, μάρτυρα έχω τον ταχυ-
δρόμο. Ήταν μια αυγή «του Αϊντριά» που τα φορτώθη-
κε να τα μοιράσει σ’ όλους.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ
Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΜΜΟΣ
Καβάλα, Μάρτιος 2010 

Στην Πίνδο την περήφανη
σε μια πλαγιά δροσάτη
φωλιάσανε οι αετοί
με τον Θεό προστάτη.

Ζυγό δεν καταδέχονται 
τη λευτεριά προσέχουν
το Βρυσοχώρι χτίσανε
και στην καρδιά το έχουν.

Γεννιούνται αετόπουλα
με λεβεντιά και χάρη,
για την Πατρίδα, τον Χριστό
παλεύουν με καμάρι.

Παρόν στο προσκλητήριο
για της Ελλάδας νίκη
άντρες, γυναίκες και παιδιά
η νίκη τους ανήκει.

Την πρόοδο υπηρετούν,
στον κόσμο ξεχωρίζουν,
το Βρυσοχώρι νοσταλγούν
κι εκεί πάντα γυρίζουν.

Χρήστος Ρέμμος
Πρόεδρος ΣΕΓΑΣ – Α.Ο.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Επίτιμος Πρόεδρος της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ ZΑΓΟΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Ο ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος (Ε.Ο.Σ.) 

Λάϊστας την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2010 στο καφέ 

COSMOS στα Γιάννενα κάλεσε τους Λαϊστινούς 

και φίλους να απολαύσουν τον καφέ τους και να 

συζητήσουν τα προβλήματα που απασχολούν το 

χωριό τους.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κ. ΠΟΑΛΑΣ ΧΡΙΣ-

ΤΟΦΟΡΟΣ καλοσώρισε τους πρευρισκομένους 

και μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι κύριος σκο-

πός της συγκέντρωσης είναι η πρόβα και η πρώ-

τη παρουσίαση σε κοινό του υπό έκδοση CD με 

τίτλο «ΟΙ ΜΕΡΑΚΛΗΔΕΣ ΤΗΣ ΛΑΪΣΤΑΣ».

Το CD περιλαμβάνει παραδοσιακά τραγούδι 

από το Ζαγόρι, την ευρύτερη περιοχή της Ηπεί-

ρου και από όλη την Ελλάδα, με μουσική επέν-

δυση από παραδοσιακούς μουσικούς που κατά 

καιρούς περάσανε από τη Λάϊστα (Καψάλης – 

Σαρέας κ.λ.π.).

Μια ομάδα (14 άτομα) γυναίκες – άνδρες και 

νέοι του χωριού, με την καθοδήγηση της δίδας 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗ του Χρήστου και της 

Ελένης, καθηγήτρια μουσικής και ορθοφωνίας 

στο Μουσικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων, παρουσία-

σαν κομμάτια που περιλαμβάνονται στο CD ξεκι-

νώντας με το τραγούδι «Φιλιμ καλώς ορίσαταν» 

και έκλεισαν με το «Τώρα στα ξεχωρίσματα».

Ήταν πράγματι μια ωραία ζεστή βραδιά και 

φαίνεται σε βάθος η πολύ καλή δουλειά που κά-

νει η ομάδα για τη μουσική παράδοση.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στα μέλη του 

Δ.Σ. του Συλλόγου, στους Μερακλήδες της Λάϊ-

στας και στις κυρίες ΧΑΣΙΩΤΗ και ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

για τα ωραία χειροποίητα γλυκά.

Συνεχίστε με το ίδιο πάθος και ζήλο και οι κό-

ποι σας θα αποδώσουν καρπούς. Γωγώ η γα-

λήνια φωνή σου μας εξέπληξε. Σου ευχόμαστε 

ατομική και οικογενειακή ευτυχία και επιτυχίες 

στο στίβο της ζωής.

Ευθύμιος και Χαϊδούλα Πουποβίνη

ΟΙ ΜΕΡΑΚΛΗΔΕΣ 
ΤΗΣ ΛΑΪΣΤΑΣ

Οι αείμνηστοι αδελφοί Αδαμάντιος  και 
Νικόλαος (δεξιά) στον Αγ. Χαράλαμπο

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Ο παππούς Αδαμάντιος με τις εγγονές 

του Ευανθία και Μαρία 
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΞΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Ο Επιπυραγός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ του 
αείμνηστου Γεωργίου και της Ευανθίας επιλέχθη-
κε από τον αρχηγό του Πυρ/κού Σώματος και το-
ποθετήθηκε ως Διοικητής του Β’ Πυρ/κού Σταθ-
μού Ιωαννίνων.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται 
στον αγαπητό ΑΠΟΣΤΟΛΟ καλή επιτυχία στα νέα 
του καθήκοντα.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Ο συγχωριανός μας Αστυνομικός Διευθυντής ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας, 
διπλωματούχος ηλεκτρολόγος – μηχανικός, προήχθη 
στο βαθμό του Ταξίαρχου και τοποθετήθηκε στη Δι-
εύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορ. Ελλάδας 
στη Θεσσαλονίκη.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν 
τον αγαπητό ΝΙΚΟ για την προαγωγή του και του εύ-
χονται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και σε 
ανώτερα.

ΑΠΟΛΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΕΤΑΣ του Λεωνίδα και της Ζα-
νέτας, ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία και 
απολύθηκε από τις τάξεις του στρατού το Σάββατο 
9 Φεβρουαρίου 2010 από το στρατόπεδο «Κατσιμή-
τρου» στα Γιάννενα.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται 
στον αγαπητό ΜΙΧΑΛΗ καλός πολίτης και καλή στα-
διοδρομία στο σκληρό στίβο της ζωής.

ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΩΝ 10
               Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

Ένα νιόπαντρο ζευγάρι μετακομίζει σε ένα 
καινούριο σπίτι κοντά στις γραμμές του ηλεκτρι-
κού σιδηροδρόμου. Η γυναίκα γρήγορα συνει-
δητοποιεί ότι κάθε βράδυ, την ώρα που περνάει 
το τρένο των 10, τα ρούχα στην ντουλάπα πέ-
φτουν.

Τηλεφωνεί σε ένα ξυλουργό και του ζητά να 
διορθώσει τη ντουλάπα. Το απογευματάκι περ-
νάει ο ξυλουργός και, αφού ρίχνει μια ματιά 
στην ντουλάπα, σκέφτεται ότι οι δονήσεις του 
τρένου την κουνάνε ολόκληρη. Τη στηρίζει λοι-
πόν, με βίδες στον τοίχο.

Το ίδιο βράδυ, στις 10 η ώρα, περνάει το τρέ-
νο και τα ρούχα ξαναπέφτουν. Η γυναίκα τηλε-
φωνεί πάλι στον ξυλουργό. Ξαναπηγαίνει εκεί-
νος, στηρίζει τη ντουλάπα με σχοινιά και ξύλα 
και φεύγει σίγουρος πλέον ότι τα ρούχα είναι 
αδύνατον να πέσουν.

Παρ’ όλα αυτά, μόλις περνάει το τρένο των 
10, τα ρούχα πέφτουν, οπότε η γυναίκα τηλεφω-
νεί πάλι στον ξυλουργό. Εκείνος αποφασίζει να 
πάει την ώρα που περνάει το τρένο, για να δει 
από κοντά τι ακριβώς συμβαίνει.

Το ίδιο βράδυ λοιπόν, ο ξυλουργός πηγαίνει 
στο σπίτι και λέει στη γυναίκα ότι θα μπει στη 
ντουλάπα για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Γυ-
ρίζει στο μεταξύ ο άντρας και ανοίγει τη ντου-
λάπα για να αλλάξει. Βλέπει τον ξυλουργό καθι-
σμένο πίσω από τα ρούχα και φυσικά τον ρωτά-
ει έξαλλος τι κάνει εκεί.

Και ο ξυλουργός του απαντά:

-  Τώρα, αν σου πω ότι περιμένω το τρένο των 
10, θα με πιστέψεις;

ΒΑΠΟΡΑΚΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΠΟ ΜΙΚΡΑ

               Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

Να μιλήσω για τη μόδα; Δεν υπάρχει παιδί, κάθε 
τάξης και οικονομικής κατάστασης, χωρίς να φέ-
ρει πάνω του προϊόντα επώνυμης φίρμας. Ρολό-
για, παπούτσια, πουκάμισα, αξεσουάρ αλλά και 
σχολικά είδη, έχουν φανατικούς αγοραστές και 
υποκύπτουν στον μεθοδευμένο ανταγωνισμό, που 
οργανώνουν οι πολυεθνικές φίρμες, καθιστώντας 
τους βαποράκια διαφήμισης προϊόντων από νη-
πιακή ηλικία.

Αν δεν μου διαφεύγει κάτι από τις κατηγορί-
ες των εξαρτήσεων, βρισκόμαστε μπροστά σε μια 
πραγματική απόρριψη κάθε μορφής αυθεντι-
κού βίου και εξάρτησης, ελεύθερης αναζήτησης, 
προσωπικού τρόπου και εμπειρίας.

Όπως παρατηρήσατε, άφησα απ’ έξω την εξάρ-
τηση κυρίως των ηλικιωμένων από το τηλεοπτικό 
ναρκωτικό. Επειδή έχει αρκούντως μελετηθεί και 
εξαντληθεί το φαινόμενο. Μερικοί θριαμβολογούν 
πως μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των νέων από 
την τηλεοπτική παγίδα, αλλά δεν αναφέρουν πως 
απλώς αλλάζουν εφιάλτη.

Στρέφονται και τρέπονται προς το Διαδίκτυο 
και όχι βέβαια γι’ αυτές τις υπηρεσίες που είναι 
ικανό να προσφέρει, αλλά στην χειρότερη εκδοχή 
της εξάρτησης. Στην περιπλάνηση χωρίς σκοπό. 
Και χωρίς ελπίδα εξόδου και επανένταξης στην 
κοινωνία, δηλαδή στα κοινά. Διότι κάθε εξάρτηση 
είναι μια αυτιστική ιδιωτεία!

ΛΑ ΦΟΥΜΑ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ

Στη διακήρυξη των «Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και του πολίτη», αναφορά στο κάπνισμα δεν γίνεται. 
Θα έπρεπε όμως. Γιατί το τσιγάρο είναι η μοναδική 
απόλαυση που δεν αφορά μόνο τον απολαμβάνο-
ντα, αλλά και τον συμπαριστάμενο.

Σε σχέση με το ποτό, η διαφορά είναι ριζική. Ό,τι 
πίνει ο πότης είναι δικό του, πάει στο στομάχι του. 
Όσο κοντά του και να ‘σαι, δεν υποφέρεις. Το ίδιο 
ισχύει με τα χαπακώματα, με τα βαρβιτουρικά, με 
τα ναρκωτικά και τις σκόνες. Με έναν λόγο, παθη-
τικός πότης δεν υπάρχει, όπως δεν νοείται παθητι-
κό πρεζόνι, παθητικός χαπάκιας, παθητικός ναρ-
κομανής.

Το τσιγάρο όμως (και μια βαθιά τζούρα) ιδιάζει, 
επειδή καίγεται. Η φλόγα μένει έξω, ενώ ο καπνός 
μπαινοβγαίνει. Κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα, πάει 
από στόμα σε μύτη και από μύτη σε στόμα, εφαρμό-
ζοντας ακριβοδίκαια την κοινοκτημοσύνη. Άσε με να 
καπνίζω και θα σου σκάψω το λάκκο.

•  Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του 

Νικολάου (Λαλανάσιος) όταν ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥ-

ΠΟΒΙΝΗΣ πήρε ραδιόφωνο (κάτι ασυνήθιστο τότε 

για το χωριό) έλεγε στη γυναίκα του Χρυσούλα.

-  Λάϊ τσαλ-Νάσιο, λούπουλου αλ Πουποβίνη 

Μπουγέ Ντράκουλου του Κουτίε.

Δηλαδή: Κυρά Νάσαινα ο λύκος ο Πουποβίνης 

(έτσι αποκαλούσε τον Γιώργο ο παππούς) έβαλε 

το διάλολο μέσα στο κουτί.

*  *  *
•  Την παραμονή των Φώτων, του Σταυρού ο 

Παπα-Απόστολος ΒΑΣΔΕΚΗΣ αγίαζε τα σπίτια 

του χωριού.

Πέρασε από το σπίτι του Γεωργίου Βακάρου 
του Αποστόλου, τον υποδέχθηκε η γυναίκα του 

Μαρία το γένος ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ.

Αφού αγίασε όλο το σπίτι η κ. Μαρία υπέδει-

ξε στον παπά να περάσει και σε ένα δωμάτιο που 

είχε τα γεννήματα (τρόφιμα), όμως ξέχασε να κλεί-

σει την καταπακτή (γκλαβανή) και ο Παπά –Τόλης 
περπατώντας αμέριμνα έπεσε στη «μπίμτσα» όπως 

λένε οι βλάχοι το υπόγειο.

Η κυρά Μάρω τρομαγμένη που έχασε τον παπά 

από μπροστά της τον ρωτά στα Βλάχικα

- Λάϊ πρέφτε ίου χι; 

   Δηλαδή: Ε παπά που είσαι;

   Και ο ιερωμένος νευριασμένος της απαντά:

-  Τον κακό σου τον καιρό. Στο υπόγειο καβάλα 

στο βαρέλι με το κρασί.

*  *  *
•  Ο Γιώργος ΒΑΚΑΡΟΣ του Αποστόλου 1937 

– 2005, εγγονός του προηγούμενου (τους λέγα-

νε και ΒΑΚΑΡΙΑΔΗ), είχε στη δεκαετία του 1950 

ένα γραμμόφωνο. Εκεί πάνω, όπως κοιτάμε αρι-

στερά από το σπίτι του Θύμιου του ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ, 

που ήταν το σπίτι τους έβαζε χαράματα το πικ-απ 

να παίζει!

Μόλις βαρούσε ο ήλιος, έβαζε το τραγού-

δι «Μέσα στο νερό της λίμνης» και πήγαινε στο 

«ΒΡΥΣΙΚΟΥ» για να πληθεί ημίγυμνος για να τον 

καμαρώνουν τα κορίτσια της σχολής και τραγου-

δώντας «Ψηλομύτα - ψηλομύτα, το φτωχό το Γιώρ-

γο κοίτα».

*  *  *
•  Στα μέσα της δεκαετίας του ’50, ο Δημήτρι-

ος ΚΟΥΝΑΒΟΣ του Αθανασίου και της Χρυσάν-

θης (1944 – 1998), γνωστός και με το παρατσού-

κλι «ΜΗΤΡΟΛΑΣ» και ο Αλκέτας (Άλκης) ΠΑΣΧΑ-

ΛΗΣ του Μιχαήλ και της Άννας, ήταν φίλοι και θέ-

λαν να παίζουν. 

Οι γονείς όμως του Μητρόλα ήθελαν να διαβά-

ζει και φώναζαν. 

Γι’ αυτό οι φίλοι ανακάλυψαν ένα κόλπο! Πέρνα-

γε ο Άλκης από το δρόμο, φώναζε αδιάφορα: Αα-

αουου! 

Άκουγε ο Μητρόλας και έβγαινε χωρίς να τον 

προσέξει κανείς! Φεύγαν ήσυχοι για να γυρίζουν 

στο χωριό και να παίξουν! Και το βράδυ; Έπεφτε 

το σχετικό «ΜΠΕΡΝΤΑΧΙ».

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ
                            Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ

ΕΥΧΕΣ
Αγαπητέ ξάδελφε, παρακολουθήσαμε από τα το-

πικά κανάλια, με πολύ χαρά, συγκίνηση και υπε-
ρηφάνεια, την παράδοση και παραλαβή της Διοί-
κησής της 8ης Μ.Π. Θα μας επιτρέψεις να σε συγ-
χαρούμε, εγώ και η Ελπίδα με όλη μας την καρδιά, 
τα πλέον θερμά μας συγχαρητήρια, με τις καλύτε-
ρες ευχές, τόσο σε σένα όσο και στην σύζυγό σου, 
αλλά και γενικά σε όλη την οικογένειά σου, όπως ο 
Θεός σας χαρίσει κάθε προσωπική και οικογενειακή 
ευτυχία, χαρά και πάνω απ’ όλα υγεία.

Διότι ετίμησες με τον πλέον καλύτερο τρόπο, τα 
τρία ιερότερα ιδανικά της πατρίδας μας.

Με αγάπη
Γιώργος και Ελπίδα Τζαμπούρα, Λάϊστα
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

-  Τα αδέλφια ΓΙΑΝΝΗΣ και ΖΗΣΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗ και η ΧΑ-
ΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΡΑΝΗ – ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, προ-
σέφεραν τριακόσια (300,00) ευρώ, στη μνήμη της 
θείας τους ΧΑΪΔΩΣ ΠΑΣΧΑΛΗ – ΘΕΟΛΟΓΟΥ και των 
γονέων τους ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ.

-  Η κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ – ΤΣΟΥΚΙΑ, Ηγουμενί-
τσα, προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ, στη μνήμη 
της αδελφής της ΧΑΪΔΩΣ ΠΑΣΧΑΛΗ – ΘΕΟΛΟΓΟΥ.

-  Η οικογένεια ΘΕΟΧΑΡΗ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΛΟΥΖΗ – 
ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ, προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ, στη 
μνήμη των γονέων τους και παππούδων τους ΙΩΑΝ-
ΝΗ και ΦΑΝΗΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ.

-  ΑΝΩΝΥΜΟΙ, προσέφεραν εκατό (100,00) ευρώ, στη 
μνήμη ΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ.

-  Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΙΔΗ (Θεσσαλονίκη) 
προσέφεραν εκατό (100,00) ευρώ, στη μνήμη ΖΗΣΗ 
ΤΣΙΜΙΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

-  Η ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΡΕΜΟΥ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Γιάννε-
να, προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ, στη μνήμη των 
γονέων της ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ  ΡΕΜΟΥ και 
του συζύγου της ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

-  Τα παιδιά και τα εγγόνια της ΧΑΪΔΩΣ ΜΗΝΑ ΘΕΟ-
ΛΟΓΟΥ και ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ (Ηγουμε-
νίτσα – Φιλιάτες – Παραμυθιά) προσέφεραν εκατό 
(100,00) ευρώ, στη μνήμη της.

-  Η οικογένεια ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ, προσέφερε 
ογδόντα (80,00) ευρώ, στη μνήμη των γονέων τους 
και παππούδων τους, ΙΩΑΝΝΗ και ΦΑΝΗΣ ΧΑΝΤΟ-
ΛΙΟΥ.

-  Ο κ. ΚΙΜΩΝ ΚΩΝ. ΒΑΚΑΡΟΣ, Καλαμάτα, προσέφε-
ρε εξήντα (60,00) ευρώ, στη μνήμη του πατέρα του, 
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ.

-  Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΚΟΡΝΟΥ, Αλεξάνδρεια, προσέφερε 
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του κουνιάδου της 
ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΚΟΡΝΟΥ.

-  Ο κ. ΖΗΣΗΣ ΗΛ. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Γιάννενα, προσέφερε 
πενήντα (50,00) ευρώ, στη μνήμη των γονέων του 
ΗΛΙΑ και ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ.

-  Η κ. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ – ΖΑΧΑΡΑΚΗ και ο σύ-
ζυγός της ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Τρίκαλα Θεσσαλίας) προ-
σέφεραν πενήντα (50,00) ευρώ, στη μνήμη της για-
γιάς τους ΣΟΦΙΑΣ ΒΑΚΑΡΟΥ.

-  Ο κ. ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ξεχσμένη, προ-
σέφερε πενήντα (50,00) ευρώ, στη μνήμη προσφι-
λών προσώπων του.

-  Η κ. ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥ, Λογγάδες Ιωαννίνων προσέ-
φερε πενήντα (50,00) ευρώ, στη μνήμη του αγαπη-
μένου και αδικοχαμένου συζύγου της ΙΩΑΝΝΗ ΛΑ-
ΓΟΥ.

-  Η κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΛΛΙΟΥ, Τρίκαλα, προσέφερε είκο-
σι πέντε (25,00) ευρώ, στη μνήμη των γονέων της.

-  Ο κ. ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΜΠΟΥΣΗΣ, Γιάννινα, προσέφερε εί-
κοσι (20,00) ευρώ στη μνήμη προσφιλών του προ-
σώπων.

-  Η κ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΜΠΑΚΟΥ, Ηλιοχώρι, 
προσέφερε είκοσι (20,00) ευρώ, στη μνήμη της θεί-
ας ΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ.

-  Η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΡΑΝΗ – ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
Αθήνα, προσέφερε είκοσι (20,00) ευρώ, στη μνήμη 
της θείας ΦΑΝΗΣ Ι. ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ.

 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  Σ Τ Ο 
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο

      Η οικογένεια Κων/νου Χαντόλιου (Γιάννινα) προσέ-
φερε εκατό (100,00) ευρώ στη μνήμη της μητέρας και 
γιαγιάς Φανής Χαντόλιου.

Τσουμάνης Γεώργιος του Αστερίου 130,00  €
Φασίτσα Αγλαΐα (Αμερική) 105,00  €
Εξάρχου Αθανασία (Αμερική) 70,00  €
Σίγγα Αικατερίνη (Αμερική) 68,00  €
Βαλαντά Δήμητρα 50,00  €
Βασιλόπουλος Δημήτριος 50,00  €
Εξαρχόπουλος Νικόλαος 50,00  €
Καρανάσιος Γεώργιος 50,00  €
Σαραντόπουλος Κων/νος 50,00  €
Τσιάμη – Μεσσήνη Χρυσάνθη 50,00  €
Τσίτσος Σωτήριος 50,00  €
Κολλιού Βασιλική 40,00  €
Μπάρκας Αθανάσιος 40,00  €
Τσιμίδη Αικατερίνη 40,00  €
Τσιμίδη Μαρία 40,00  €
Ανάστου – Μπιδέρη Δήμητρα 40,00  €
Παπουτσίδου Αναστασία 30,00  €
Πασχάλη Σπυριδούλα (Ηγουμενίτσα) 30,00  €
Πασχαλίδης Χριστόδουλος 30,00  €
Ρήμα Χρυσαυγή 30,00  €
Σιαμπίρη – Πίσπα Αλέκα 30,00  €
Τζαμουράνος Ιωάννης 30,00  €
Φερεντίνου Έφη 30,00  €
Χαριζόπουλος Θωμάς  30,00  €
Εξάρχου – Φασούλη Ευγενία 25,00  €
Κολλιού Δέσποινα 25,00  €
Αλικάκος Πέτρος 20,00  €
Βακάρος Κίμων 20,00  €
Βακάρου Άννα 20,00  €
Βαταβάλη Βασιλική 20,00  €
Γρέντζιος Γεώργιος 20,00  €
Εξάρχου Αντώνιος 20,00  €
Καρβούνης Χρήστος 20,00  €
Ματσής Γεώργιος; 20,00  €
Μπάρκα Βίκυ 20,00  €
Μπασδέκης Βασίλειος 20,00  €
Μπέκας Βασίλειος 20,00  €
Μπιδέρης Ιωάννης (Βέροια) 20,00  €
Μπλήντας Ζήσης 20,00  €
Μπούσης Ευρυπίδης 20,00  €
Πασχαλίδης Γεώργιος 20,00  €
Πλατής Θωμάς 20,00  €
Σιαμπίρης Απόστολος 20,00  €
Τζαμπούρας Γεώργιος 20,00  €
Τσιομίδη Χαρίκλεια 20,00  €
Χαντόλιος Κων/νος 20,00  €
Χαντόλιος Στέργιος 20,00  €
Νούτσος Αντώνιος του Αποστ. 17,00  €
Νούτσος Δημήτριος του Αποστ. 17,00  €
Νούτσος Νικόλαος του Αποστ. 17,00  €
Γούρης Αθανάσιος 15,00  €
Παπαστράτος Ευστράτιος 15,00  €
Σκόρνου Χαρίκλεια 15,00  €
Φαχουρίδου Δήμητρα 15,00  €
Ηλιακόπουλος Ανδρέας 10,00  €
Μουχταρόπουλος Δημήτριος 10,00  €
Μπλήντα – Γκιζάρη Σοφία 10,00  €
Μπλήντα  Σισμανίδου Αναστασία 10,00  €
Μωυσίδης Χρύσανθος 10,00  €
Πανταζόπουλος Γεώργιος 10,00  €
Πηγαδά Αλεξάνδρα 10,00  €
Σταρίδα – Γκόντοβου Κατερίνα 10,00  €
Τσιούσια Μαρία 10,00  €

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 12-4-2010

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  

Τακτικοί Συνεργάτες
Κουνάβος Κων/νος

Γκαράνη - Παπακων/νου Χαρίκλεια

ÓÕÍÔÁÊÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ  

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

Πñþôïé ÓõíåñãÜôåò 

+  Äñ. Αδαμάντιος Αν. Τσιομίδης

+  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 €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σιαμπίρης Κων/νος του Ευαγ. 100,00  €
Σιαμπίρης Απόστολος 70,00  €
ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Αγρίνιο) 50,00  €
π. Βακάρος Δημήτριος 50,00  €
Νότη Ειρήνη 50,00  €
Νότη Νικολέτα 50,00  €
Νότης Ιωάννης 50,00  €
Βασδέκης Απόστολος του Γεωργ. 30,00  €
Οικονόμου – Γεωργοπούλου Ευτυχία 30,00  €
Βακάρος Κίμων 20,00  €
Βασδέκη Ευανθία 20,00  €
Εξάρχου Αντώνιος 20,00  €

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

-  Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΙΔΗ, Θεσσα-

λονίκη, προσέφεραν εκατό (100,00) ευρώ, στη 

μνήμη του ΖΗΣΗ ΤΣΙΜΙΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

-  Ο ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΜΠΟΥΣΗΣ, Γιάννινα προσέ-

φερε είκοσι (20,00) ευρώ στη μνήμη της μητέρας 

του ΜΑΡΙΑΣ ΠΟΥΠΟΥΒΙΝΗ – ΜΠΟΥΣΗ.

 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο
Μπέκας Βασίλειος 20,00  €
Οικονόμου – Γεωργοπούλου Ευτυχία 20,00  €
Πασχάλη Σπυριδούλα (Ηγουμενίτσα) 20,00  €
Τάτσης Μιχάλης 20,00  €
Μπλήντας Ζήσης 15,00  €
Εξάρχου Αντώνιος 10,00  €
Μπάρκας Αθανάσιος 10,00  €
Πανταζόπουλος Γεώργιος 10,00  €
Ρήμα Χρυσαυγή 10,00  €
Σιαμπίρη – Πίσπα Αλέκα 10,00  €
Σκόρνου Χαρίκλεια 10,00  €
Τζαμουράνος Ιωάννης 10,00  €
Τσιμίδη Αικατερίνη 10,00  €
Τσιμίδη Μαρία 10,00  €
Φαχουρίδου Δήμητρα 10,00  €
Ηλιακόπουλος Ανδρέας 5,00  €
Μπλήντα – Γκιζάρη Σοφία 5,00  €
Μπλήντα – Σισμανίδου Αναστασία 5,00  €
Πασχαλίδης Γεώργιος 5,00  €


