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Σάββατο απόγευμα 24 Αυγούστου 2013. Αναζητώ-
ντας λίγη ηρεμία, πήρα το δρόμο για το Μιρμίντου.

Είχα προσπεράσει αρκετά τον Πλάτανο όταν σή-
μανε η καμπάνα του Αγίου Χαραλάμπους! Ρίγησα, για 
πρώτη φορά εσπερινό. Ένα θρόϊσμα έφτανε από τη 
χώρα των μακαρίων.

Είδα, μου εφάνη πως είδα οπτασίες με λευκές 
εσθήτες τους Αδαμάντιο Εξαρχόπουλο, Γεώργιο Οικο-
νόμου και Γεωργίου Πουποβίνη, Επιτροπή του 1951 με 
καταστάσεις εργατών, υλικών της επισκευής...

Είδα τη μορφή του Αντώνη Νότη, με το μολύβι να 
σημειώνει κωδικούς στις άκρες των κομματιών του τέ-
μπλου, όταν το μεταφέρανε...

Είδα τη μορφή του Αδαμάντιου Τσιομίδη με φακέ-
λους να βολοδέρνει στα γραφεία να εντάξει το έργο...

Είδα τέλος τη μορφή του Παπανικόλα Κασσαβέτη 
που σύναξε το ποίμνιο των προσφιλών μας μετοίκων 
(ηλικιωμένων και νέων) λέγοντάς τους: Αύριο χωρια-
νοί, θα λειτουργήσει ο Άγιος Χαράλαμπος κι άρχισε να 
κανοναρχεί το... στύλος ακλόνητος...

Λ. Τάτσης

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Οι αρχές τίμησαν τον Άγιο Χαράλαμπο

Ο Άγιος Χαράλαμπος λειτούργησε μετά από δε-
καετίες. Η παρουσία πολλών Βρυσοχωριτών και φί-
λων συγκινητική. Σ’ αυτή την ξεχωριστή Λειτουργία 
αναδείχθηκε το μέγεθος του έργου που έγινε μέχρι 
τώρα και έφερε καρπούς.

Στην προσπάθεια αυτή η οικονομική βοήθεια 
όλων ήταν καθοριστική.

Εκφράζοντας τα συναισθήματα και την ευγνω-
μοσύνη όλων για όλους, θεωρούμε υποχρέωσή 
μας να τους ευχαριστήσουμε από το βήμα της εφη-
μερίδας μας και ξεχωριστά, τον πρώην Νομάρχη 
και νυν Περιφερειάρχη κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΧΡΙΜΑ-
ΝΗ για τις άοκνες προσπάθειές του που τελεσφό-
ρησαν, εντάσσοντας τον Άγιο Χαράλαμπο σε προ-
γράμματα χρηματοδότησης που συνετέλεσαν στην 
ολοκλήρωση του ονείρου γενεών και γενεών!

Για την Εκκλησιαστική Επιτροπή

Ευθύμιος Πουποβίνης

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
25 Αυγούστου 2013

Ως Στύλος ακλόνητος της Εκκλησίας Χριστού και λύ-
χνος αείφωτος της οικουμένης σοφέ, εδείχθης Χαράλα-
μπες. Έλαμψας εν τω κόσω διά του μαρτυρίου, έλυσας 
και ειδώλων την σκοτόμαιναν μάκαρ, διό εν παρρησία 
Χριστώ, πρέσβευε σωθήναι ημάς.

Με αυτούς και άλλους υπέροχους ύμνους η αγία εκ-
κλησία μας υμνεί και τιμάει τον ιερομάρτυρα Άγιο Χαρά-
λαμπο, ο οποίος αν και υπέργηρος δεν εδίστασε ούτε 
στιγμή σε ηλικία 103 ετών να υποστεί μαρτυρικόν θάνα-
τον για την αγάπη του Χριστού και την αλήθεια του Ευαγ-
γελίου του. Και οι πρόγονοί μας θέλοντας και αυτοί να τι-
μήσουν αυτόν τον γέροντα Άγιο της Εκκλησίας μας έχτι-
σαν αυτόν τον περικαλή και μεγάλο Ι. Ναό στην μνήμη 
του.

Σεβαστοί πατέρες, κ. Περιφερειάρχη, κ. Δήμαρχε, 
κ. Σύμβουλε της Περιφέρειας Ηπείρου, αγαπητοί φίλοι 
του χωριού μας, αγαπητοί μου χωριανοί.

Η σημερινή μας αυτή λατρευτική Σύναξη για την τέ-
λεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας είναι κάτι το 
ξεχωριστό και μεγάλο, διότι σ’ αυτό το ιερό θυσιαστήριο 
τελέσθηκε σήμερα ξανά η Θεία Λειτουργία μετά από 50 
και πλέον χρόνια. Η ιστορία αυτού του μεγαλοπρεπούς 
Ιερού Ναού είναι μεγάλη. Ξεκινάει από το 1799 όταν οι 
πρόγονοί μας τον θεμελίωσαν. Οι προεργασίες βέβαια 
θα άρχισαν νωρίτερα και η ολοκλήρωσή του έγινε το 
1814, οπότε και εγκαινιάσθηκε από τον τότε Μητροπολί-
τη Ιωαννίνων ΓΑΒΡΙΗΛ τον Σεπτέμβριο του 1814. Τα έξο-
δα για την ανέγερση αυτού του μεγαλοπρεπούς Ναού τα 
οποία ανήλθαν στις 3540 χρυσές λίρες Τουρκίας, ποσό 
υπέρογκο για την εποχή εκείνη και τα δεδομένα του χω-
ριού μας, ανέλαβαν εξ ολοκλήρου όλοι οι Βρυσοχωρί-
τες (μόνιμοι εδώ στο χωριό και ξενιτεμένοι) αυτοί βέβαια 
οι ξενιτεμένοι πρόσφεραν τα περισσότερα καθώς και το 
Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας από τα έσοδά του. Πριν τα 
Θοιρανίξια υπήρξε μια διαμάχη ως προς το ποιος Άγιος 
θα τιμηθεί. Ο σοφός όμως εκείνος Ιεράρχης ο Ιωαννίνων 
ΓΑΒΡΙΗΛ ζήτησε κατάλογο για να διαπιστώσει από μό-
νος του ποίοι πρόσφεραν τα περισσότερα και διαπιστώ-
νοντας ότι αυτοί που θέλανε να τιμηθεί στον Ναό αυτό ο 
Άγιος Χαράλαμπος και που είχαν προσφέρει τα περισσό-
τερα χρήματα, χωρίς κανέναν δισταγμό άνοιξε την πόρ-
τα ψάλλοντας το απολυτίκιο του Αγίου Χαραλάμπους και 
από τότε ο ιερός αυτός Ναός έγινε το σύμβολο για το 
χωριό μας και το σημείο αναφοράς για κάθε Βρυσοχωρί-
τη μόνιμο και ξενιτεμένο.

Σ’ αυτόν τον ιερό Ναό στα 199 χρόνια που πέρασαν, 
σαράντισαν, βαπτίστηκαν, παντρεύτηκαν, αλλά και τους 
εψάλη η εξόδιος ακολουθία και τώρα αναπαύονται στο 
κοιμητήριό του, γενιές ολόκληρες Βρυσοχωριτών.

Όμως με το πέρασμα των χρόνων αυτός ο θαυμάσιος 
Ι. Ναός, το καύχημα για κάθε Βρυσοχωρίτη, έπαθε στα-
τικές ζημιές οι οποίες τον κατέστησαν ετοιμόρροπο και 

έτσι το 1952 υποστυλώθηκε για να μην καταρρεύσει και 
του έγιναν ορισμένες εργασίες οι οποίες όμως δεν ολο-
κληρώθηκαν.

Στα τέλη περίπου της 10ετίας του 60 και αρχές της 
10ετίας του 1970 συστήθηκε μία Ερανική Επιτροπή με 
σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την επισκευή  του 
Ναού, πλην όμως το αποτέλεσμα ήταν πενιχρό. Η ερα-
νική αυτή επιτροπή επανασυστήθηκε το 1994 και πήρε 
και νομική ισχύ από την Ι. Μητρόπολη και τις Νομαρχια-
κές υπηρεσίες Ιωαννίνων με την υπ’ αριθμ. 773/4-3-1994. 
Στην επιτυχία αυτής της Ερανικής Επιτροπής, της οποί-
ας η θητεία ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια μέχρι σήμερα, 
πολύ σπουδαίο ρόλο έπαιξε και παίζει ο Σύλλογος του 
χωριού μας με την εφημερίδα του και κατόρθωσε μέσα 
σε δύο χρόνια (τότε) να συγκεντρώσει περισσότερα από 
15.000.000 δρχ. Έτσι στις 17 Ιουνίου του 1996 άρχισαν οι 
πρώτες εργασίες αναστήλωσης και την Κυριακή 23 Ιουνί-
ου 1996 αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία στον Άγιο Δη-
μήτριο, έγινε ο Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών 
μέσα σ’ αυτόν εδώ τον Ι. Ναό.

Από τότε πέρασαν 17 ολόκληρα χρόνια για να φθά-
σουμε σ’ αυτό το αποτέλεσμα το οποίο είναι αποτέλε-
σμα της αμέριστης αγάπης και ευλάβειας των απανταχού 
Βρυσοχωριτών και φίλων του χωριού μας. Η προσπάθεια 
για την ολοκλήρωση των εργασιών και τον ευπρεπισμό 
του Ι. Ναού του πολιούχου της Ενορίας μας Αγίου Χαρα-
λάμπους θα συνεχισθεί έτσι ώστε αυτός ο Ι. Ναός να πα-
ραδοθεί στα παιδιά μας έτσι όπως μας τον παρέδωσαν 
οι πρόγονοί μας. Εκ μέρους της Εκκλησιαστικής και Ερα-
νικής Επιτροπής θα μας επιτρέψετε να ευχαριστήσουμε 
δημόσια την Ι. Μητρόπολη Ιωαννίνων και ιδιαίτερα τον 
π. Εφραίμ Ντέτσικα Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ι. 
Μητρόπολης Ιωαννίνων για όλες τις διευκολύνσεις και 
το αμέριστο ενδιαφέρον και αγάπη του προς την Ενορία 
μας. Την 8η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων η οποία με 
τις ενέργειες του χωριανού μας Αρχιτ. Μηχανικού κ. Δη-
μητρίου Κουνάβου μας έκαναν δωρεάν την μελέτη ανα-
στύλωσης. Την Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή για την με-
γάλη οικονομική ενίσχυση σ’ αυτήν μας την προσπάθεια. 
Τον τότε δήμο Τύμφης για τα χρήματα που διέθεσε για 
να χτισθεί ο τοίχος του περίβολου. Τους εντιμότατους 
κ.κ. Παλαιογιάννης Χαράλαμπον από Ναύπακτο για την 
μεγάλη οικονομική βοήθεια, τον κ. Θωμά Πεπόνην επι-
χειρηματία από Ιωάννινα ο οποίος προσέφερε τα σίδερα 
για την υποθεμελίωση (3 τόνους). Τον κ. Γεώργιο Μπάγια 
αντι/πο των τσιμέντων Ηρακλής - Όλυμπος στα Γιάννενα 
που με την έκπτωση κερδίσαμε πάνω από 100 σακιά τσι-
μέντο. Τον κ. Γεώργιο Ζαμπάκο για την μείωση της τιμής 
μεταφοράς των υλικών κατά 5.000 δρχ. ανά δρομολόγιο, 
με αποτέλεσμα να ωφεληθούμε σημαντικά. Τον τότε πρό-
εδρο της Κοινότητας κ. Δημήτριο Μπάρκα και το τότε 
Κοινοτικό Συμβούλιο που κατάφεραν να πάρουμε γι’ αυ-

τόν τον σκοπό ένα σημαντικό ποσό από τα προγράμματα 
του LINDER.  Τον κ. Θεοχάρη Μπουμπουγιάννη Εργολά-
βο που ανέλαβε το δυσκολότερο του όλου εγχειρήματος 
δηλαδή την περιμετρική εξωτερική και εσωτερική στερέ-
ωση των θεμελίων και κιόνων. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε 
τον τότε Νομάρχη και τώρα Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. 
Αλέξανδρο Καχριμάνη ο οποίος ενέταξε την αναστύλω-
ση αυτού του Ι. Ναού στο πρόγραμμα της Βόρειας Πίν-
δου και με δύο γενναίες χρηματοδοτήσεις έγιναν όλες 
οι υπόλοιπες εργασίες (στέγη, θόλος, κολόνες, χαγιάτι, 
ηλεκτρικά). Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά 
και ευχόμαστε ο Άγιος Χαράλαμπος να ευλογεί αυτόν 
και την οικογένειά του.

Ευχαριστούμε και όλους τους απανταχού Βρυσοχω-
ρίτες και φίλους του χωριού μας οι οποίοι ενίσχυσαν 
και συνεχίζουν να ενισχύουν αυτήν μας την προσπά-
θεια. Ευχόμεθα ο Άγιος Χαράλαμπος να είναι αρωγός 
στην ζωή τους.

Ευχαριστούμε και όλους τους εργασθέντας για την 
αναστύλωση αυτού του Ι. Ναού και ειδικότερα τον κ. Γε-
ώργιο Δάφλη Εργολάβο από Κόνιτσα για όλη του την 
προσφορά.

Ευχαριστούμε και τους πατέρες οι οποίοι ανταποκρί-
θηκαν στην πρόσκλησή μας να κυκλώσουν σήμερα το 
Ιερό Θυσιαστήριο αυτού του μεγαλοπρεπούς Ι. Ναού, 
μαζί με τον ιερέα της Ενορίας μας π. Ιωάννη Λεοντάρη 
ήτοι τον συγχωριανό μας π. Δημήτριο Βακάρο ιερέα στον 
Άγιο Δημήτριο Θεσ/νίκης, τον π. Θεόδωρο Κύρο από Λά-
ϊστα, τον π. Ευάγγελο Σφρίντζερη από την Ενορία Βαρι-
άδων που κατέφθασε εδώ με 40 και πλέον ενορίτες του 
και τον ιεροδιάκονο Βησσαρίωνα Βακάρο από Άγιο Γεώρ-
γιο Ιωαννίνων.

Ευχαριστούμε και τους ιεροψάλτες μας κ.κ. Ανδρέα 
Βαρτζόκα ασημουργό και ψάλτη στην χορωδία του Μη-
τροπολιτικού Ναού Ιωαννίνων τον κ. Θωμά Θεοδωρακό-
πουλο από Ξεχασμένη Βεροίας και τον κ. Γεώργιο Τρια-
νταφύλλου από Ηλιοχώρι, που με τις καλικέλαδες ψαλμω-
δίες τους μας ανέβασαν σε άλλα πνευματικά επίπεδα. Ευ-
χαριστούμε και τους αγαπητούς μας φίλους του χωριού 
μας που ήρθαν σήμερα εδώ ειδικά για να συμμετάσχουν 
και αυτοί σ’ αυτήν μας την χαρά και πανύγηρη, που για 
εμάς είναι δεύτερα Θοιρανίξια.

Τέλος ευχαριστούμε και όλους εσάς αγαπητοί μας 
συγχωριανοί που με την αγάπη και συμπαράστασή σας, 
μας δίνετε κουράγιο και δύναμη ώστε να τελειώσουμε 
αυτό που οραματισθήκαμε. Ο Ιερός αυτός Ναός το σπί-
τι του παππού μας Αγίου Χαραλάμπη να ολοκληρωθεί σύ-
ντομα.

Ο Άγιος Τριαδικός Θεός μας, με τις πρεσβείες του Ιε-
ρομάρτυρα Αγίου Χαραλάμπους, να βοηθεί όλους μας.

Αμήν.
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Λόγος που εκφωνήθηκε επί τη ενάρξη της επαναλειτουργίας 
του Ι. Ναού την 25η Αυγούστου 2013 από τον Γραμματέα της 
Εκκλ. Επιτροπής κ. Γεώργιο Κ. Βακάρο.

Περιφ. κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Δήμαρχος 

κ. Γαβριήλ Παπαναστασίου, Νομαρχιακός 

Σύμβουλος Γιάννης Καραμπίνας, Πρόεδρος 

Τοπικού Απόστολος Σιαμπίρης
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Τα ονόματα ΧΡΗΣΤΟΣ και ΣΤΕΡΓΙΟΣ επαναλαμβάνο-
νται από παππού σε γιο και εγγονό για αρκετές γενιές 
στην οικογένεια ΡΕΜΟΥ.

Σε κείμενο ερανικής κατάστασης εισφορών για τον 
Άγιο Χαράλαμπο, Βρυσοχωριτών που ζούσαν στην Κων-
σταντινούπολη, με χρονολογία 1826, υπάρχουν τα ονό-
ματα του «Χρήστο Ρέμα» και «Στέργιο Ρέμα» προγόνων 
όχι μόνο του Στέργιου αλλά και του πατέρα του Χρήστου, 
που με κάποια λογική αλληλουχία πρέπει το 1826 να ήταν 
ανήλικο παιδί και χωρίς δυνατότητα να προσφέρει τον 
οβολό του, ώστε να γραφτεί το όνομά του στην ερανική 
κατάσταση.

Για το ΣΤΕΡΓΙΟ ΡΕΜΟ το γενάρχη αυτής της οικογέ-
νειας δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τη ζωή του. 
Mόνο είναι γνωστό, πως ήταν αδερφός του Κώστα, που το 
γενεαλογικό του δέντρο γράφηκε στο 83 φύλλο της εφη-
μερίδας και ότι είχε δύο παιδιά τον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ (Ντά-
φης) και το ΧΡΗΣΤΟ.

Ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ παντρεύτηκε τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ (1870 
- 1950). Η Δέσποινα ήταν από το χωριό μας. Δεν είναι 
όμως γνωστό το επίθετό της. Γνωστό είναι πως το σπίτι 
της ήταν εκεί, που είναι σήμερα το σπίτι του κ. Απόστο-
λου Γ. Βασδέκη.

Πριν το 1900 ο Τριαντάφυλλος και η Δέσποινα πήρα-
νε το δρόμο της ξενιτιάς. Πρώτος σταθμός η Ανατολι-
κή Θράκη. Το 1920 βρίσκονται στην Καβάλα. Αργότερα 
η οικογένεια εγκαταστάθηκε στη Βέροια. Κατά διαστήμα-
τα επισκέπτονταν το χωριό και πολλές φορές η Δέσποινα 
πρόσφερε χρήματα για τις εκκλησίες, όπως φαίνεται σε 

ερανικές καταστάσεις στον Κώδικα της Kοινότητας.
Απόκτησαν έναν γιο το ΔΗΜΗΤΡΗ (1903-1990). Ο Δη-

μήτρης παντρεύτηκε τη ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ από 
το Ηλιοχώρι και απόκτησαν επτά παιδιά. Το ΝΙΚΟ (1929-
1984) τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ, την ΑΓΓΕΛΙΚΗ, τη ΧΑΪΔΩ, τη ΜΑΡΙ-
ΚΑ, την ΙΟΥΛΙΑ και τη ΓΛΥΚΕΡΙΑ.

Οι κόρες του Δημήτρη Ρέμου, ζούνε με τις οικογένειές 
τους σε χωριά γύρω από το Γιδά. Στο Νησί η οικογένεια 
της Αγγελικής, στο Λιανοβέρι η Δέσποινα, στο Καψοχώρι 
η Χάϊδω και στο Παλιοχώρι η Μαρίκα. Στο Αιγίνιο η Ιουλία 
και στις Σάππες Κομοτηνής η Γλυκερία.

Ο αδερφός του Τριαντάφυλλου ο ΧΡΗΣΤΟΣ παντρεύ-
τηκε γυναίκα από το Παλιοχώρι Λάϊστας και εγκαταστά-
θηκε εκεί.

Το 1891 γεννήθηκε ο γιος του ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ και αμέσως 
μετά ο Χρήστος έφυγε για την Αμερική. Εκεί είδε, άκουσε 
και έμαθε πολλά. Νέα ήθη, άλλες συνήθειες και δουλειές 
που ακόμη δεν ήταν ούτε καν γνωστές στον τόπο του.

Αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα και εγκατα-
στάθηκε στα Γιάννινα. Εκεί υπήρχαν οι προοπτικές για 
επικερδή εργασία. Έψαξε και βρήκε στο τέλος ενός δρό-
μου, στην άκρη της λίμνης, ακουμπισμένο στον τοίχο του 
κάστρου, έναν σταύλο. Το νοίκιασε από έναν Τούρκο αγά 
και το διαμόρφωσε κατάλληλα. Έγινε ένα πρωτότυπο, μο-
ντέρνο, και ωραίο καφέ μπαρ, που συγκέντρωνε πολύ κό-
σμο και το ονόμασε «ΚΥΡΑ ΦΡΟΣΥΝΗ».

Με την απελευθέρωση των Ιωαννίνων το 1913 ο Χρή-
στος Ρέμος έχασε την «Κυρά Φροσύνη του».

Αυτή την ιστορία μου τη διηγήθηκε ο κ. Αριστείδης 

Γκότσης, σύζυγος της κ. Μαίρης Χρ. Ρέμου, όπως ακρι-
βώς την άκουγε από τον αείμνηστο πεθερό του Χρήστο 
Στ. Ρέμο.

«Η κυρά Φροσύνη» λειτουργεί ακόμη και σήμερα, φυ-
σικά με πολύ διαφορετικές συνθήκες.

Ο γιος του Χρήστου ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ταξίδεψε κι αυτός 
στην Αμερική. Όμως επέστρεψε νωρίς. Παντρεύτηκε τη 
Μαρία Ν. Εξαρχοπούλου (1903-1989) τη γνωστή σε μας, 
σεβαστή και αγαπημένη Τέτα Μάρω Ρέμου και εγκατα-
στάθηκε στο Βρυσοχώρι.

Γύρω στο 1920 ο Στέργιος άνοιξε καφενείο στο «κρι-
θαροπάζαρο» μαζί με τον παππού μου Στέργιο Οικονό-
μου. Αυτό το καφενείο ήταν το πέρασμα και το στέκι όλων 
των Βρυσοχωριτών που ερχόταν στα Γιάννινα και των μα-
θητών εκ Βρυσοχωρίου, που φοιτούσαν στα σχολεία της 
πόλης.

Ο Στέργιος Ρέμος είχε δύο γιους το ΧΡΗΣΤΟ (1924-
2007) και το ΝΙΚΟ (1925-1979).

Ο Χρήστος εγκαταστάθηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. 
Εκεί ζούνε σήμερα οι κόρες του ΜΑΙΡΗ και ΣΤΕΛΛΑ με τις 
οικογένειές τους.

Ο Νίκος εγκαταστάθηκε στην Κουλούρα Ημαθίας. Εκεί 
ζει σήμερα ο γιος του ο ΜΑΝΩΛΗΣ με την οικογένειά του. 
Η κόρη του η ΕΥΔΟΞΙΑ με την οικογένειά της ζει στην Αλε-
ξάνδρεια (Γιδάς).

Στο Βρυσοχώρι, μετά το θάνατο της αείμνηστης Μαρί-
ας Εξαρχοπούλου - Ρέμου, δεν ζει κανένας απόγονος του 
Στέργιου Χρ. Ρέμου (1843-..............) και το γενεαλογικό 
δέντρο της οικογένειας σχηματίζεται ως εξής:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
                 Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΡΕΜΟΥ

 ΜΑΝΩΛΗΣ
Ελένη Σέλλα

ΝΙΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΜΟΣ

KΩΣΤΑΣ ΡΕΜΟΣ
Το γεν. δέντρο γράφηκε στο 83

φύλλο της εφημερίδας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Χρήστος Παπαβασιλείου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
(1903-1990)

Χρυσούλα Κουκοράβα

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
(1868...........)

Δέσποινα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (1935-2002)
Δημ. Καραγιάννης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΥΔΟΞΙΑ
Αναστάσιος Τασιόπουλος

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Ευάγγελος Παραπούρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σοφία Ντινόπαπα

ΧΡΗΣΤΟΣ
(1924-2007)

Ειρήνη Σακελλαρίου

ΜΑΙΡΗ
Αριστείδης Γκότσης

ΣΤΕΛΛΑ (Λιάνα)
Δημήτρης Στεφανής

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΥΡΛΑ

ΧΑΪΔΩ
Χαρ. Μπρουσκέλης

ΜΑΡΙΚΑ
Γεώργ. Παπαδόπουλος

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ευθ. Γιοβανόπουλος

ΝΙΚΟΣ
(1929-1984)

Δεν άφησε απογόνους

ΕΙΡΗΝΗ
Ευαγ. Καζαντζίδης

ΝΙΚΟΣ
(1965-1990) ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΡΜΙΟΝΗ
Νίκος Χατζηαγαπίου

ΙΟΥΛΙΑ
Αναστ. Δένης

ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ευανθία Μπάρκα
ΓΛΥΚΕΡΙΑ

Ευάγ. Χαδόλιας
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Αλέκος Καρέκλας
ΝΙΚΟΣ

Σταματία Γιαγκίδου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γιάννης Γαλίνος

ΚΩΣΤΑΣ
Μαρία Καντζάδη ΔΗΜΗΤΡΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΡΕΜΟΣ
(1843..............)

ΣΤΕΡΓΙΟΣ (1891.........)
Μαρία Ν. Εξαρχοπούλου 

(1903-1989)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ζωή Παπαναστασίου

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΙΚΟΣ
(1925-1979)

Ευαγγελία Γιοβανοπούλου
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
              Επιμέλεια: Απόστολος Σιαμπίρης

                      Ευθύμιος Πουποβίνης

Το Σάββατο 3 Αυγούστου 2013 ο πρόεδρος 
της τοπικής κοινότητας Βρυσοχωρίου του Δή-
μου Ζαγορίου μέλος της Διαχειριστικής Επι-
τροπής του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΑΔΗ, τέλεσε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημη-
τρίου Βρυσοχωρίου το ετήσιο «Ιερατικό Μνημό-
συνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μεγά-
λου ευεργέτη.

Στην τελετή του μνημόσυνου χοροστάτησε ο 
αιδεσιμότατος πατήρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ. 
Μετά τη θεία λειτουργία εψάλη επιμνημόσυνη 
δέηση και κατάθεση στεφάνων από τον Πρό-
εδρο της τοπικής κοινότητας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ 
ΣΙΑΜΠΙΡΗ και Αντιπρόεδρο του Συλλόγου κ. 
ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.

Ακολούθησε η καθιερωμένη δεξίωση στο κα-
φενείο του χωριού όπου προσφέρθηκαν από τη 
Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος 
κονιάκ και βουτήματα.

Το Βρυσοχώρι όπως κάθε χρόνο τίμησε και 
φέτος με τη σεμνή τελετή τη μνήμη του ευεργέ-
τη και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη για την πα-
τριωτική προσφορά του.

Την Κυριακή 11 Αυγούστου 2013 έγινε η προβλε-
πόμενη από τον κώδικα «περί Δήμων» η ετήσια Λα-
ϊκή Συνέλευση των κατοίκων, μετά από πρόσκληση 
του προέδρου της τοπικής κοινότητας κ. ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΥ ΣΙΑΜΠΙΡΗ.
Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αρκετοί χωριανοί 

ο κ. Δήμαρχος ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ο Αντι-
δήμαρχος κ. ΗΛΙΑΣ ΡΑΠΤΗΣ και ο επικεφαλής της 
μείζονος αντιπολίτευσης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ.
Ο κ. πρόεδρος καλοσώρισε τους εκπροσώπους  

του Δήμου, ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους 
για την παρουσία τους και στη συνέχεια απευθύν-
θηκε στον κ. Δήμαρχο τονίζοντας ότι τα προβλήμα-
τα του χωριού μας σας είναι γνωστά, σας τα έχω 
κοινοποιήσει εγγράφως και προφορικά όπως: κα-
θαριότητες - δασικοί δρόμοι - χώρος κατασκήνω-
σης τουριστών - τοίχος Νεκροταφείου - κληροδό-
τημα ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ (έχουν να κατατε-
θούν πολλά ενοίκια από τους ενοικιαστές) - δεν 
έχει διατεθεί μέχρι σήμερα ούτε ένα ευρώ από τα 
έσοδα του υδροηλεκτρικού εργοστασίου της ΠΙΝ-
ΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στον Αώο όπως προβλέπει η 
σχετική σύμβαση και γενικότερα ότι στη διάρκεια 
της θητείας σας ως Δημοτική Αρχή στο Βρυσοχώρι 
δεν έχει γίνει κανένα έργο υποδομής.
Ο κ. Δήμαρχος απαντώντας στον κ. πρόεδρο και 

τους παρευρισκομένους ότι έχει υπ’ όψιν τα προ-
βλήματα πλην όμως λόγω της οικονομικής κρίσης 
και τα έσοδα του Δήμου δεν επαρκούν, δεν έχου-
με τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε πολλά 
πράγματα αλλά ότι είναι αναγκαία. Για σήμερα σας 
υπόσχομαι ότι θα αντικατασταθούν τα παντζούρια 
και θα βαφεί το κοινοτικό γραφείο.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο επικεφαλής της μεί-

ζονος αντιπολίτευσης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ο 
οποίος τόνισε ότι και πριν ένα χρόνο ακούσαμε τα 
ίδια σχεδόν παράπονα και πράγματι δεν έχει γίνει 
τίποτε. Είναι ορισμένα πράγματα που εκθέτουν την 
Δημοτική Αρχή και γενικότερα όλους μας.
Είναι έργα με μικρό οικονομικό κόστος αρκεί να 

γίνει σωστός προγραμματισμός και ο νομικός σύμ-
βουλος του Δήμου θα πρέπει να επιληφθεί το ταχύ-
τερον δυνατόν για το θέμα του Κληροδοτήματος, 
καθ’ όσον υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη για τους 
δικαιούχους.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με το κοινό, οι 
οποίοι τόνισαν ότι γνωρίζουμε την οικονομική κρί-
ση, πλην όμως κάθε χρόνο ακούμε την ίδια δικαιο-
λογία και τα προβλήματα χρονίζουν.
Τέλος ο κ. Δήμαρχος και ο κ. πρόεδρος ευχαρί-

στησαν τους παρευρισκομένους για τη συμμετοχή 
τους στη Λαϊκή Συνέλευση.

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχω-

ρίου του Δήμου Ζαγορίου μέλος της Διαχειριστικής 
Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΑΔΗ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

παλαιούς και νέος υποτρόφους του Κληροδοτή-
ματος, συγχωριανούς και φίλους στο Ιερατικό Μνη-
μόσυνο που θα γίνει την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 
2013 (όρος απαράβατος της διαθήκης του Ευεργέ-
τη 8 Νοεμβρίου ημέρα θανάτου της φιλοστόργου 
μητρός μου) στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βρυ-
σοχωρίου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των γονέων 
του ευεργέτη ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ των προ-
γόνων και συγγενών τους ανιόντων και κατιόντων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχω-
ρίου και μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής Κλη-
ροδοτήματος «Χρήστου Αθανασιάδη», έχοντας και 
τη σύμφωνη γνώμη του Μ.Ο.Σ. Συντακτικής Επιτρο-
πής και Εκκλησιαστική Επιτροπής.

Προσκαλεί τους απανταχού παλαιούς και νέους 
υποτρόφους του Κληροδοτήματος, συγχωριανούς 
και φίλους σε ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ για τις 8 
Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή (ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟΥ ΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ) εκφράζο-
ντας και την ευγνωμοσύνη προς τον ΕΥΕΡΓΕΤΗ, 
αλλά και για την αντιμετώπιση αναγκών των συγχω-
ριανών μας. Η προσφορά ας γίνεται προς την Τρά-
πεζα Αίματος του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου στο Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ευελπιστούμε ότι η προσπάθειά μας θα τελε-
σφορήσει και ας καθιερωθεί κάθε χρόνο να γίνε-
ται ανάλογη προσφορά!

Για περισσότερες πληροφορίες στον Αδαμάντιο 
Καπράντζιο τηλ. 6977975807

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Με απόφαση της Δημοτικής Αρχής εκτελούνται στο 
χωριό μας τα ακόλουθα έργα:

- Αντικατάσταση κουφωμάτων - παντζουριών και εξω-
τερικό επίχρισμα του κοινοτικού γραφείου και

- Επισκευή τοίχου αντιστήριξης του Νεκροταφείου

Τα παραπάνω έργα έχει αναλάβει ο εργολάβος πολι-
τικός μηχανικός κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
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AΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
                      Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ένα τμήμα του χορευτικού μας ομίλου υπό την κα-

θοδήγηση του χοροδιδάσκαλου κ. ΘΩΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥ 
πραγματοποίησε στη Γιορτή της πίτας (Σάββατο 24 
Αυγούστου 2013) εντυπωσιακή εμφάνιση.

Αγόρια και κορίτσια με τις παραδοσιακές στολές 
χόρεψαν με ρυθμό και χάρη αντιπροσωπευτικούς 
χορούς του Ζαγορίου και της Ηπείρου αποσπώντας 
επαινετικά σχόλια και θερμά χειροκροτήματα από το 
κοινό. Παραθέτουμε τα ονόματα των χορευτών:

Α΄ΑΓΟΡΙΑ
1. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡΕΤΑΣ του Λεωνίδα
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ του Ηλία
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ του Πέτρου

Β΄ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ του Ευθυμίου
2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ του Ιωάννη
4. ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά
5. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΚΑ του Ηλία
6. ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά
7. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΡΛΑΜΠΑ του Κων/νου
8. ΛΕΩΝΕΛΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Αυγούστου 
2013 και ώρα 19 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου στο 
Βρυσοχώρι η αναβληθείσα της Κυριακής 4-8-2013 
λόγω μη απαρτίας η ετήσια τακτική Συνέλευση του 
Συλλόγου.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού του 
Συλλόγου (απαρτία όσα μέλη είναι παρόντα) ο πρόε-
δρος κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ κήρυξε την έναρξη 
των εργασιών με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Απολογισμός δραστηριοτήτων απερχομένου Δ.Σ.
- Έγκριση πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ.
- Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού και 

Εποπτικού Συμβουλίου για την τριετία 2013-2016.
Ο απερχόμενος πρόεδρος αναφέρθηκε με σαφή-

νεια  στις πολλαπλές δραστηριότητες του Συλλόγου 
στην τριετία που πέρασε επιγραμματικά ως ακολού-
θως:

- Πολιτιστικές εκδηλώσεις
- Ενοικίαση βοσκοτόπων
- Έκδοση εφημερίδας
- Τράπεζα αίματος
- Καθαριότητες του χωριού
- Χορευτικοί και ορειβατικοί όμιλοι
- Διοργάνωση εκδρομών 
- Άριστη συνεργασία τοπικής κοινότητας και εκκλη-

σιαστικής επιτροπής
Κλείνοντας τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη να πλαισι-

ώσουμε όλοι το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου καθ’ όσον είναι 
πλέον ο μόνος φορέας που μπορεί να εκπροσωπήσει 
το χωριό και να το διατηρήσει ζωντανό.

Ο ταμίας του Συλλόγου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟ-
ΜΙΔΗΣ, παρουσίασε αναλυτικά την οικονομική διαχεί-
ριση του Δ.Σ. για την τριετία 2010-2013.

Η κ. πρόεδρος του εποπτικού Συμβουλίου κ. ΣΤΑ-
ΜΑΤΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ ανέγνωσε την έκθεση οικονομικής 
διαχείρισης

 της τριετίας, επισημαίνοντας ότι ήταν σωστή, αμε-
ρόληπτη και αντικειμενική. Η Γενική Συνέλευση ενέ-
κρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα για την οικονομική δι-
αχείριση της τριετίας 2007-2010, απαλλάσσοντας το 
απερχόμενο Δ.Σ. κάθε περαιτέρω ευθύνης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, διατυπώθηκαν 
σκέψεις και προτάσεις για την επόμενη τριετία και 
εξουσιοδοτήθηκε το νέο Δ.Σ. για την υλοποίησή τους.

Έγινε ομόφωνα η διάθεση των εσόδων 2013 από 
την ενοικίαση των ιδιόκτητων βοσκοτόπων ως εξής:

Α΄ Στο Μ.Ο.Σ. 3.200,00 ευρώ
Β΄ Στην Εκκλησιαστική Επιτροπή 1000,00 ευρώ.
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση επέλεξε τριμελή 

Επιτροπή, αποτελούμενη από τους:
- ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ, ΛΑΜΠΡΟ ΤΑΤΣΗ και ΕΥ-

ΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ για να διενεργήσει αρχαιρεσίες 
για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού και Εποπτικού συμ-
βουλίου για την τριετία 2013-2016.

Μετά την ψηφοφορία εξελέγησαν με απόλυτη σει-
ρά οι ακόλουθοι:

Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
- ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
- ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΤΣΗΣ
- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
- ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΣ
Β΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ
- ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ
Γ’ ΕΠΟΠΤΙΚΟ
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ
- ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡ. ΒΑΣΔΕΚΗΣ
Δ΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΟΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΦΤΑ ΠΙΤΕΣ 
ΤΗΣ 22ης ΓΙΟΡΤΗΣ 
ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ

Παραθέτουμε τα ονόματα με σειρά παράδοσης 
στην επιτροπή:

1. Στέλλα Τάτση
2. Λίτσα Πλατύ-Αναστασιάδου, Αλεξάνδρεια
3. Αθανασία Σαχρόνη, Λάϊστα
4. Χάϊδω Κουβελιώτου, Λάϊστα
5. Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου
6. Σταματία Σταμάτη
7. Ιωάννα Θεοδωρακοπούλου, Ξεχασμένη
8. Στεφανία Θεοδωρακοπούλου, Ξεχασμένη
9. Χάϊδω Οικονομοπούλου, Αλεξάνδρεια
10. Ερμιόνη Κολιού, Αλεξάνδρεια
11. Δέσποινα, Ελισάβετ Μισαηλίδου
12. Χρύσα Δράκου
13. Ζανέτα Κορέτα
14. Άννα Καπράντζιου
15. Κατερίνα Πεπόνη
16. Σταματία Τσουμάνη - Παλασοπούλου
17. Αριάδνη Μπίρη
18. Αλκμήνη Βακάρου του Στεργίου
19. Αλμήνη Βακάρου του Πολυζώη
20. Σταματία Μέμου
21. Λεωνέλα Βούρβου, Τσεπέλοβο
22. Σταυρούλα Σιώκα
23. Χρύσα Σιώκα
24. Φράνσις Γκαράνη
25. Χάϊδω Πουποβίνη
26. Βασιλική Μπάρκα, Αλεξάνδρεια
27. Νικολίνα Βούρβου, Τσεπέλοβο
28. Περσεφόνη Καραγιαννοπούλου
29. Μαρία Καραγιαννοπούλου
30. Αλεξάνδρα Σιαμπίρη του Ιωάν.
31. Αλεξάνδρα Μπαρλαμπά Κων. Αθήνα
32. Σπυριδούλα Κασσαβέτη
33. Ευαγγελία Κασσαβέτη
34. Νίκη Εξάρχου
35. Αθηνά Κορακίδου
36. Σοφία Πρόιου
37. Χαρίκλεια Καραγιάννη
38. Ευανθία Βασδέκη
39. Μαριάνα Χαντόλιου
40. Άννα Δημητράκη
41. Αντωνία Δημητράκη
42. Κατερίνα Μπάρκα
43. Δέσποινα Μπάρκα
44. Δέσποινα Γιαννούση
45. Αθηνά Πασχάλη
46. Γεωργία Τσιομίδου
47. Δήμητρα Βακάρου
48. Έφη Παπανικολάου, Ηλιοχώρι
49. Ανδρονίκη Σταλίκα
50. Σταματία Σιαμπίρη
51. Αλίκη Πασχάλη - Σιαμπίρη
52. Νικολέττα Νότη
53. Σουλτάνα Νότη
54. Αφροδίτη Ζηκοπούλου - Σιαμπίρη
55. Ελισσάβετ Σιαμπίρη
56. Ευαγγελία Πασχάλη
57. Αγνή Πολυμέρη
58. Γεωργία Καραγιαννοπούλου
59. Μαριάνθη Καραγιαννοπούλου
60. Ελισσάβετ Τσοροχίδου
61. Θεοδώρα Γκιτσιούδη
62. Δέσποινα Πασχάλη, Θεσ/νίκη
63. Μαρία Ναστούλη, Κοτσαν. Πρέβ.
64. Μίνα Καφέτσιου, Ηλιοχώρι
65. Μάρθα Κοντογιάννη, Ηλιοχώρι
66. Ιφιγένεια Κοντογιάννη - Χ’’στεργίου, Ηλιοχώρι
67. Ανδρομάχη Κουνάβου

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και 

Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου που αναδείχθηκε 
από τις αρχαιρεσίες τη; 10 Αυγούστου 2013, συγκροτή-
θηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ, Πρόεδρος

- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, Αντιπρόεδρος

- ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΤΣΗΣ, Γεν. Γραμματέας

- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ, Ταμίας

- ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΣ Έφορας Εκδηλώσεων

ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ
Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. απένειμε στους παρακάτω επιτυ-

χόντες μαθητές του ακαδ. έτους 2012-2013 τα αναμνη-
στικά διπλώματα:

- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑ του Ιωάννη και της Ευαγγελί-
ας (εγγονή των Κων/νου και Σπυριδούλας Κασσαβέτη) 
στην Αγγλική Φιλολογία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημί-
ου Θεσ/νίκης.υ 

- ΑΝΘΗ ΧΑΣΙΑΚΟΥ του Δημητρίου και της Σταυρού-
λας (εγγονή της Σταματίας Κυράτση) στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπ. Ηρακλείου Κρήτης.

- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΙΖΙΑΚΗ του Γεωργίου και της Βαρβά-
ρας (εγγονή των Μιχαήλ και Ευαγγελίας Μπιζιάκη) στη 
Σχολή Αστυφυλάκων.

- ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ της Γεωργίας (δισέγ-
γονη του Απόστολου Μπιδέρη) στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
του Πανεπ. Θεσσαλίας στο Βόλο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού (πανηγύρι Αγίας Πα-

ρασκευής, Μουσική βραδιά, γιορτή πίτας) έχουν σημα-
ντικά έξοδα, δυσανάλογα για τις οικονομικές δυνατότη-
τες του Συλλόγου. Τις προσπάθειες αυτές του Συλλόγου 
για την επιτυχή οργάνωση των εκδηλώσεων ενίσχυσαν 
και βοήθησαν και φέτος αρκετοί συγχωριανοί και φίλοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει «Θερμές ευχαρι-
στίες» στους:

Α. ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ
1. DREAM STROM, Γεώργιος Ιω. Βακάρος - Γεράσι-

μος Βούλγαρης, Ιωάννινα
2. ΑΜΑΝΙΤΗΣ (ΓΚΡΟΪΔΗΣ) Συγκρότημα κατοικιών, Κή-

ποι Ζαγορίου.
3. ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΑΛΕΚΟΣ Κρυφοβό Ιωαννίνων
4. ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ Κων/νος Σιαμπίρης Βρυσοχώρι
5. ΜΥΛΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζωγράφου - Τσοπανίδη Ιωάν-

νινα
Β. ΟΣΟΥΣ ΔΙΕΘΕΣΑΝ ΔΩΡΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥΣ ΑΓΟΡΕΣ
1. Ντάφλη Γεώργιο Πολιτικό Μηχανικό από Κόνιτσα
2. Λένο Ιωάννη, Ανδρική μόδα Αλεξάνδρεια
3. Ευάγγελο Σιώπη, Μύλοι Κεπενού Ιωάννινα.
4. Νίκο Οικονομόπουλο, Φαρμακείο Αλεξάνδρεια
5. Κωνσταντίνο Σιαμπίρη, καφέ-ψησταριά Βρυσοχώρι
6. Δέσποινα Μπάρκα, Γλυκά κουταλιού Βρυσοχώρι
7. Αφοί Καραντζιά σούπερ-μάρκετ Μελίκη Ημαθίας
Γ. ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΑΝ 
ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ 

Δ. ΣΤΙΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ 
ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΛΑΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥΣ ΑΓΟΡΕΣ
1. Γεωργία Τσιομίδη του Κων/νου
2. Αλεξάνδρα Σιαμπίρη του Ιωάννου
3. Νικολίνα Τσιομίδη του Κων/νου
4. Χριστίνα Βούρβου του Θωμά
5. Αλεξάνδρα Πασχάλη του Ιωάννη
6. Αθανάσιος Δημητράκης του Αναστασίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ 

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 16

1. Ευτυχία Οικονόμου
2. Ελισσάβετ Σιαμπίρη, 
3. Αφροδίτη Σιαμπίρη

4. Χάϊδω Πουποβίνη
5. Βασιλική Μπάρκα, 
6. Αθηνά Πασχάλη
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ ΙΚΑ
                                                                               Επιμέλεια:   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ

                                                                                                                     ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Συνεχίστηκαν και για εφέτος το καλοκαίρι οι θεί-
ες λειτουργίες στα εξωκκλήσια του χωριού μας, 
σύμφωνα με πρόγραμμα που κάναμε μαζί με τον 
παπά της Ενορίας μας π. Ιωάννη Λεοντάρη μιας και 
είναι εφημέριος σε τρία χωριά έτσι ώστε όλοι να εξυ-
πηρετηθούμε.

Έτσι λοιπόν την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013 
το πρωί με επικεφαλής τον Παπαγιάννη, ο οποίος 
πολύ κουράζεται για να εξυπηρετεί εκκλησιαστικά 
όλο το καλοκαίρι τρεις ενορίες και γι’ αυτό ευχό-
μαστε ο Θεός να τον έχει καλά, ξεκινήσαμε για τον 
Αϊ-Γιώργη άλλοι με τα πόδια από το παλιό μονοπάτι 
και άλλοι με τα αυτοκίνητα, μιας και ο δρόμος για το 
εκκλησάκι ήταν βατός για την οποία βατότητα είχε 
προηγουμένως φροντίσει ο εκπρόσωπος του χωριού 
μας στον Δήμο κ. Απ. Σιαμπίρης.

Ο ακούραστος και πολύ αγαπητός Θύμιος μαζί 
με μερικούς νέους του χωριού μας είχε φροντίσει 
ώστε τα πάντα να είναι καθαρά και έτοιμα.

Φθάσαμε στον Αϊ-Γιώργη. Τί να πρωτοθαυμάσεις 
από εκεί επάνω στην πρωινή Αυγουστιάτικη αύρα 
από υψόμετρο 1150 μέτρα; Την αγέρωχη Τσουκαρό-
σια, τη Γκαμήλα, τα Τρόχαλα, το Σμόλικα, τα πέρα 
χωριά Παλιοσέλι, Πάδες, το απέραντο πράσινο, το 
κελάηδημα των πουλιών ή το θρόισμα του αέρα στα 
πεύκα; Τα πάντα σε ξεκουράζουν, σε ηρεμούν, σε 
κάνουν να νιώθεις άλλος άνθρωπος.

Μέσα σ’ αυτή τη γαλήνη της φύσης τελέσαμε την 
Θεία Λειτουργία στο όμορφο Εκκλησάκι, το οποίο 
οι μακαριστοί Εκκλησιαστικοί Επίτροποι Αδαμάντιος 
Τσιομίδης και Γεώργιος Καραγιαννόπουλος μαζί με 
την Ερανική Επιτροπή το ανακαίνισαν από τα θεμέ-
λια.

Με το πέρας της Θείας Λειτουργίας και μοίρα-
σμα του αντίδωρου ακολούθησε κέρασμα από την 
Εκκλησιαστική Επιτροπή και από μερικές κυρίες του 
χωριού μας και η αναμνηστική φωτογραφία.

Μετρηθήκαμε πάνω από 45 άτομα. Ευχόμεθα και 
του χρόνου να μας αξιώσει ο Θεός να ξανανέβουμε 
στον Αϊ-Γιώργη.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΤΟΝ ΑΪ-ΓΙΩΡΓΗ

Γράφει ο Γ.Κ. ΒΑΚΑΡΟΣ

Το καλοκαίρι άρχισαν και συνε-
χίζονται ορισμένα έργα στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Χαραλάμπους 
με χρήματα που συγκέντρωσε η 
Ερανική και Εκκλησιαστική Επι-
τροπή. Το χρηματικό ποσό που δι-
ατέθηκε ανέρχεται στο ποσό των 
είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ 
και την εκτέλεση έχει αναλάβει ο 
πολιτικός Μηχανικός κ. ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ.

Επιγραμματικά έχουν ως ακο-
λούθως:

- Τσιμεντόστρωση εσωτερικού 
δαπέδου του Ναού (360 τ.μ.)

- Τσιμεντόστρωση διαδρόμου 
από πλατεία Αγίου Χαραλάμπους 
(Πλάτανο) έως τα σκαλιά.

- Κατασκευή τοιχοποιίας και 
διπλής σκάλας προς προαύλιο 
χώρο της εκκλησίας.

- Εκσκαφή ανατολικής και βό-
ρειας εξωτερικής όψης του Ναού 
και τοποθέτηση αυγουλιέρας και 
λιθορριπής για την περισυλλογή 
των υδάτων

- Επισκευή Στέγης Ιερού Ναού

- Υποδομή καλοριφέρ (σωλή-
νώσεις)

- Κατασκευή πεζουλιών στον 
πρόναο (χαγιάτι)

- Μεταφορά κολώνας ΔΕΗ από 
τον προαύλιο χώρο και

- Ξεμπάζωμα και μεταφορά 
αδρανών υλικών από τον προαύ-
λιο χώρο.

- Με την βοήθεια όλων μας πι-
στεύουμε πως θα συγκεντρω-
θούν χρήματα και να συνεχίσουν 

και άλλες εργασίες τέμπλο, στα-
σίδια κλπ.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΪΟΣ προσέφερε στην Εκ-
κλησιαστική Επιτροπή ένα αρνί για λειτουργι-
κά έξοδα του Αγίου Χαραλάμπους. Η Εκκλησια-
στική Επιτροπή προέβη την ημέρα της Λειτουργί-
ας του Αγίου Χαραλάμπους σε πώληση λαχνών και 
συγκεντρώθηκε το ποσό των τριακοσίων εξήντα 
#360,00# ευρώ. Στην κλήρωση που έγινε το αρνί 
κέρδισε ο Περιφερειάρχης κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙ-
ΜΑΝΗΣ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παρά την επιθυμία μας να λειτουργήσουν όλες οι εκκλησίες και τα εξωκκλήσια του χωριού μας (ένδεκα 
11) τον αριθμό όπως και πέρυσι, εφέτος δεν λειτούργησαν λόγω καιρικών συνθηκών, τα μηχανήματα του 
Δήμου δεν καθάρισαν τους δρόμους που οδηγούν στα εξωκκλήσια και το Μοναστήρι της Αγίας Τριάδος 
και ένας ιερέας είναι υπεύθυνος να εξυπηρετεί τρεις ενορίες (Σκαμνελίου – Ηλιοχωρίου – Βρυσοχωρίου).

Πέραν της θείας λειτουργίας που πραγματοποιήθηκε στις 25 Αυγούστου μετά από πάρα πολλά χρόνια 
και ενδιάμεσες λειτουργίες στον Άγιο Δημήτριο στις 2 Αυγούστου λειτουργεί στον Αγιο Γεώργιο και τον 
15Αύγουστο στην Άνω Παναγία όπως γινόταν και παλιά μαζί οι δύο ενορίες Βρυσοχωρίου και Ηλιοχωρίου.

Έως τέλος του έτους θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε τουλάχιστον στον Άγιο Μηνά και τον Άγιο 
Τρύφωνα.

Ευελπιστούμε πως του χρόνου θα τα καταφέρουμε να λειτουργήσουμε σε όλες τις εκκλησίες.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής

                         Του Λ. Τάτση

Το καλοκαίρι του 2010 ο αείμνηστος Κώστας Κου-
νάβος έκλεινε το άρθρο του για το πανηγύρι της Αγί-
ας Παρασκευής με τούτα τα λόγια: Οι Βρυσοχωρίτες 
έχουν δική τους φιλοσοφία... Πάντα φτωχά, μα στο 
πανηγύρι πλούσια!

Δανείστηκα αυτή του τη φράση για το φετινό πα-
νηγύρι, έτσι όπως κύλησε, όπως κυλάει κελαρίζοντας 
ένα ποτάμι, ας πούμε της Κουϊτσας, αφού κατεβαίνει 
από βουνίσιες πηγές. Όσο αυτές βγάζουνε νερό, τού-
το θα ρέει. Όσο υπάρχει Βρυσοχώρι και Βρυσοχωρί-
τες (βέβαια) που το θέλουνε θα γίνεται! Καμία όμως 
σύγκριση η μαζική συμμετοχή των κατοίκων με εκείνη 
του 1936 (εφημ. Τα Νέα του Βρυσοχωρίου, 3ο φύλλο 
1993). Θα πορευτούμε με ότι επιθυμούμε, με ότι μας 
ταιριάζει...

Το μόνο που ξυπνά μνήμες είναι το σήμαντρο της 
παραμονής που χτυπά ευλαβικά, ο εκκλησιασμός στο 
πανέμορφο ξωκλήσι μας ανήμερα της Αγίας, η παρά-
κληση από τον ιερέα Κωστακίτη Βασίλη στον προαύ-
λιο χώρο, τα χρόνια πολλά, ένθερμα, ζεστά μεταξύ 

μας, ο χορός των επιτρόπων και η αναμνηστική φωτο-
γραφία. Αυτή είναι το παρουσιολόγο, εδώ (στη φωτο-
γραφία) ανατρέχουμε να δούμε ποιοι ήτανε την τάδε 
χρονιά, ποιοι δεν ξανάρθαν...

Η «ποταμιά» δίνει το σύνθημα της αναχώρησης και 
παίζοντας η ορχήστρα κατηφορίζει για το πρώτο σπίτι 
του πέρα Μαχαλά, το σπίτι του Εξάρχου. Χρόνια τώρα 
(όσο θυμάμαι) τηρώντας το έθιμο, κερνώντας τους 
επισκέπτες (όλο το χωριό) τσίπουρο, λουκούμι και κα-
λοσύνη.

Στην αυλή του σπιτιού ο καθιερωμένος χορός με 
φετινή τιμώμενη την Αθηνά Εξάρχου - Κορακίδου και 
φυσικά τους Νίκη Εξάρχου, Σοφία και Τάκης Πρόϊος, 
παιδιά και εγγόνια τους. Ευχές δέχθηκαν και στο σπί-
τι της Μαριάνθης Καραγιαννοπούλου με την ίδια τυ-
πολατρία την ίδια ζεστασιά. Το ανηφόρι για τον Ευθύ-
μιο Πουποβίνη, δεν φταίει ο ανήφορος, μόν’ φταίν η 
ζέστη και τα τσίπουρα... Εκεί στη βεράντα του προέ-
δρου (του Συλλόγου) με τη ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ θέα (αγνάντιο 
όλου του χωριού). Στην αυλή στροβιλίζεται η οικογέ-

νεια στους ήχους του κλαρίνου και ο κυκλικός αυτός ο 
πανάρχαιος (από τα ομηρικά χρόνια) χορός των συγ-
γενών και φίλων τους.

Το βράδυ όπως και το δεύτερο βράδυ ο χορός συ-
νεχίζεται μέχρι αργά στην πλατεία, με τα οικογενειακά 
τραπέζια, τους φίλους από άλλα χωριά, με κέφι όπως 
βγαίνει από της καρδιάς το μονοπάτι που αναγκάζεται 
να διαβεί από της τσέπης το τελωνείο!

Στη Μαγούλα οι λιγοστοί λάτρεις διαμήνυσαν στης 
Μπάλτας τα ζωνάρια την ανθρώπινη παρουσία (χωρίς 
όργανα) πενθώντας απολεσθέντα επιδόματα!

Όμως η βρύση με το παγωμένο νερό της (δωρε-
άν) ήταν εκεί!

Τα αιώνια χιόνια, αριστερά στη Μεγάλη Μπάλτα 
ήταν εκεί και καρτερούσανε (χωρίς εισιτήρια).

Ο παχύς ίσκιος κάτω από τις τρανές οξιές ήταν 
εκεί σαν «μάνες» να μας δροσίζουν (χωρίς όβολα).

Ήτανε όλα τα καλά εκεί. Λείπανε όμως λίγοι άν-
θρωποι! Και του χρόνου!

Η καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία

Η παράκληση

Ο χορός των επιτρόπων

Στου Εξάρχου

Στης Μαριάνθης Καραγιαννοπούλου Στου Ευθύμιου Πουποβίνη
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EKΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σάββατο 10 Αυγούστου 2013. Στο 
έμπα του χωριού, στη Βρύση αρχίζουν 
να καταφθάνουν άνθρωποι με σακίδια, 
πεζοί άνθρωποι με ορειβατική διάθε-
ση αλλά οδηγώντας αυτοκίνητο, τζιπ 
και άλλους «υπηρέτες» της ανάβασης. 
Ο καιρός καλός, ο μεγάλος αφέντης!

Μια παρέα έξι ατόμων, από το Ηλι-
οχώρι, έφθασε έτοιμη να εκδράμει. Η 
πραγματική πορεία θ’ αρχίσει από τη 
θέση Κιάτρα Ντ’ Αλάκου. Μέχρις εκεί 
τα τετράτροχα πήρανε φόρα, γεμάτα 
κόσμο.

Τριάντα τέσσερα άτομα, ορειβάτες 
και ομάδα υποστήριξης. Ανεβήκαμε το 
δρόμο για τη Μαγούλα από τον παλιό, 
από το Φάγκου, μέχρι το ύψος της πε-
ρίφημης και κρυστάλλινης βρύσης.

Στρίψαμε δεξιά και να ‘σου στα σιά-
δια Ντ’ Αλάκου. Βέβαια από το χωριό 
και συγκεκριμένα από την Αγία Παρα-
σκευή, πιο πέρα, από το Βάντι Αλά-
κου, ξεκινά μονοπάτι που σε βγάζει ως 
εδώ στη Κιάτρα...

Σε λίγο αραδιάζουμε στο ανηφόρι 
γι’ πάνω είκοσι τρεις, αποφασισμένοι 
να πατήσουμε... τα Ριζά της Τσουκα-
ρόσιας, γιατί πέρυσι γυρίσαμε από το 
Π’λτούρι καθώς ο συννεφομαζώχτης 
Δίας - ο καιρός πείσμωσε και μαύρι-
σε...

Τούτη η πεσμένη φυλλωσιά σαν 
ανταμώνει τα επιπόλαια υποδήματα 
μερικών «ορειβατών» παίζει τους σκι-
ερ!

Κάθε χρόνο ανεβαίνω, κάθε χρόνο 
τραβά την προσοχή μου κάτι το δια-
φορετικό, κάτι νέο που αιχμαλωτίζει 
τη ματιά, την καρδιά, τη σκέψη και 
εκεί παραπατάς για λίγο.

Απότομο το ανηφόρι ως τη στάση 
στου Τελέση. Στο νερό του άλλοι ξε-
διψάνε κι άλλοι προσφέρουνε θυσία 
στον «ΚΑΡΕΛΙΑ»!

Δρόμος λίγο ανοιγμένος από γελά-
δια, δίπλα - δίπλα. Λουλούδια χίλια 
δυό αγκάθια, άλλα τόσα που συμβι-
ώνουνε μαζί τους στην ομορφιά, στο 
άρωμα! Αγριοπλάτανοι απιθώνουν τον 
ίσκιο τους, οξιές ανασαίνουν και θροί-
ζουν.

Φθάνουμε στο Π’λτούρι, παλιά χω-
ράφια με τα μεγάλα ρόμπολα σαν 
Ηρακλειδείς, στέκονται εκεί στυγνοί 
τελώνες σαν να μας ζητάνε εισιτήριο 
για πάνω.

Όταν όμως βλέπουνε τη θέληση των 
έξι-εφτά μικρών μας αλπινιστών, κά-
νουν στην άκρη, υποκλίνονται στο διά-
βα μας και μας κατευοδώνουν. Πάντα 
πιο ψηλά!

Να και η Λαπτόσα, πάντα ευγενική 
με το χαμόγελό της. Ίσως κάπου εκεί 
στις άκρες, σε απόσκια οι αρκούδες, 
τα αγριογούρουνα, οι λύκοι, τα αγρί-
μια ξαφνιασμένα να θυμώνουν και με 
το δίκιο τους γιατί μπήκαμε στα χωρά-
φια και στις αυλές των μονιών τους! 
Μ’ αυτές τις σκέψεις, φθάσαμε στην 
ποδιά της Τσουκαρόσιας, βγήκαμε 
στο λοφάκι, κάτω από τα βράχια, στο 
ΣΗΜΑΔΙ όπως το λένε αγναντεύοντάς 
το από το χωριό. 

Οι νιοί φτερούγησαν ν’ ανέβουν ως 
τη σπηλιά, στο τέρμα κι άλλοι ψάχνο-
ντας απεγνωσμένα για δύο κλωνιά 
τσάι να μυρίσουν.

Αγνάντεψα την αγέρωχη Τσουκαρό-
σια, έτσι ήτανε το 1997 όταν για πρώ-
τη φορά οργανωμένα βγήκαμε εκεί. 
Έτσι είναι και τώρα! Αθάνατα βουνά 
που χάρο δε λογάτε!

Ο γυρισμός στην Κιάτρα Ντ’ Αλά-
κου στις πίτες της Σταματίας και στα 
σάντουϊτς του Συλλόγου έκλεισε την 
πόρτα της μέρας στη φύση. Πίσω 
στην αδήριτη πραγματικότητα!

Συμμετείχαν από Ηλιοχώρι: 

Παπανικολάου Ηλίας, Καραγιάννης 
Δημήτριος, Καραγιάννης Θωμάς, Κο-
ντογιάννη Αγγελική, Στούαρ Αλεξάν-
δρα και Στούαρ Ζαν.

και από Βρυσοχώρι: 

Πουποβίνης Ευθύμιος, Κολιός Στέρ-
γιος, Πουλημένου Βασιλική, Τσιανό-
πουλος Γρηγόρης, Μπάρκας Δημή-
τριος, Μπάρκα Κατερίνα, Πεπόνης 
Γιάννης, Πεπόνη Κατερίνα, Σταμπου-
λή Αφροδίτη, Σταμπουλής Αθανάσιος, 

Κυράτσης Δημήτριος, Καπράντζιος 
Αδαμάντιος, Δημητράκης Αθανάσιος, 
Κασσαβέτη Ελένη, Κασσαβέτης Στέρ-
γιος, Μέμος Χρυσόστομος και Τά-
τσης Λάμπρος που ανέβηκαν στο μο-
νοπάτι. Ομάδα υποστήριξης: Τσουμά-
νης Αστέριος - Τσουμάνης Δημήτρι-
ος - Πασχάλη Αθηνά - Τάτσης Γεώρ-
γιος - Τάτση Στέλλα - Χαντόλιος Γιάν-
νης και η οικογένεια Γεωργοπούλου 
(Γιώργος, Μαρία, Μελίσσα, Σπύρος 
και Παυλίνα).

Λ. Τάτσης

ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ»

Για 6η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 10 Αυγούστου 2013 μια λαϊκή μουσική 

βραδιά στην πλατεία του χωριού μας.

Παρόλη τη βροχή που προηγήθηκε στις 

απογευματινές ώρες η πλατεία γέμιζε σιγά -σιγά με 
χωριανούς όλων των ηλικιών και το κέφι κυριάρχησε 
μέχρι τις μεσονύχτιες ώρες με πρωταγωνιστές για 
άλλη μια φορά την νεολαία του χωριού παρέα με 
τους φίλους τους.

Το πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα, με εναλλαγή 
παλαιών και νέων ρεμπέτικων τραγουδιών ζέσταναν 
την ατμόσφαιρα και το κέφι έφτασε στο κατακόρυφο 
χορεύοντας συρτά, χασάπικα, ζεμπέκικα αλλά 
και βαλς, ταγκό (όπου η γενιά των εξηντάρηδων 
απέδειξε ότι είναι πάντα έτοιμη.

Την υπέροχη αυτή βραδιά την χρωστάμε στην 
ορχήστρα μας που αποτελούνταν από τον χωριανό 
μας Γιώργο Τσιομίδη στα πλήκτρα, μπουζούκι 
Γιάννη Βασιλείου και Νίκο Μητσόπουλο και στο 
τραγούδι την Ευγενία Παντούλα τους οποίους τους 
ευχαριστούμε.

Επίσης ευχαριστούμε τους φίλους και τον κόσμο 
από τα γύρω χωριά που μας τίμησαν και ευχόμαστε 
του χρόνου να ανταμώσουμε πάλι στο χωριό μας σε 
ένα Αυγουστιάτικο βράδυ.

Αθαν. Δημητράκης

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
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Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ
Η 22η ΓΙΟΡΤΗ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ

                       ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Με πρωτοπόρες τις γυναίκες και τις κοπέλες του 
χωριού πραγματοποιήθηκε και φέτος το Σάββατο 24 
Αυγούστου η πιο παλιά γιορτή πίτας στην Ήπειρο.

Ένα θαυμάσιο Αυγουστιάτικο βράδυ και το Βρυσο-
χώρι ευωδιάζει από διάφορες πίτες που οι κυρίες και 
κοπέλες του χωριού και από την ευρύτερη περιοχή τις 
προσφέρουν στην επιτροπή του Μ.Ο.Σ για να μοιρα-
σθούν στους παρευρισκόμενους. Η κίνηση στους δρό-
μους από κόσμο και αυτοκίνητα μεγάλη και η κεντρι-
κή πλατεία γεμίζει από χωριανούς και φίλους (καταμε-
τρήθηκαν πάνω από 450 άτομα).

Το κλαρίνο και η κομπανία του ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ 
και του ΝΙΚΟΥ ΝΟΥΣΗ, οι νόστιμοι μεζέδες και η κατα-
νάλωση ποτών από το κατάστημα του ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΜΠΙ-
ΡΗ ζεσταίνουν το περιβάλλον και το κέφι ανεβαίνει.

Ο Πρόεδρος του Μ.Ο.Σ. καλοσώρισε τους συγχω-
ριανούς και φίλους τονίζοντας τη σημασία της εκδή-
λωσης και τις δραστηριότητες του Συλλόγου, αναφέρ-
θηκε στο όλο πρόγραμμα της εκδήλωσης, ευχαρίστη-
σε τις κυρίες και δεσποινίδες για την προσφορά τους 
και τους παρευρισκομένους και ευχήθηκε μια ευχάρι-
στη και διασκεδαστική βραδυά.

Στη συνέχεια κάλεσε τον κ. Δήμαρχο κ. ΓΑΒΡΙΗΛ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, 

ο οποίος τόνισε ότι παρ’ όλη την οικονομική κρίση ο 
Μ.Ο.Σ. είναι πρωτοπόρος στο Ζαγόρι και η Γιορτή της 
πίτας έγινε θεσμός, τιμά την παράδοση της Ζαγορί-
σιας νοικοκυράς, διαφημίζει το Δήμο μας, και πως τέ-
τοιες εκδηλώσεις πρέπει να συνεχιστούν και να βοη-
θήσουμε όλοι μαζί το δραστήριο Σύλλογό σας.

Η εμφάνιση ενός τμήματος του χορευτικού ομίλου 
με την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου κ. ΘΩΜΑ 
ΒΟΥΡΒΟΥ οι κοπέλες και τα αγόρια με παραδοσιακές 
στολές χόρεψαν με ρυθμό και χάρη αντιπροσωπευτι-
κούς χορούς του Ζαγορίου και της Ηπείρου.

Ακολούθησε η απονομή αναμνηστικών στις γυναί-
κες που προσέφεραν τις πίτες, η αναμνηστική φωτο-
γραφία, η κλήρωση της τυχερής νοικοκυράς με έξτρα 
δώρο (τυχερή η κ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΚΑΡΟΥ), ο χορός των 
γυναικών. Οι κοπέλες του χορευτικού μοίρασαν τις πί-
τες σε κάθε τραπέζι και όλοι γεύτηκαν και απόλαυσαν 
τη νοστιμιά της Βρυσοχωρίτικης πίτας.

Οι επίσημοι σέρνουν το χορό, το γλέντι αρχίζει και 
ακολουθούν με προτεραιότητα οι παρέες από τα γει-
τονικά χωριά και άλλες περιοχές, περίπου στις 01.00 
νυχτερινή γίνεται η κλήρωση της λαχειοφόρου αγο-
ράς με πλούσια δώρα προσφορά του Συλλόγου και φί-
λων χορηγών και το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τις πρωϊ-

νές ώρες. Μας τίμησαν με την παρουσία τους:

- Ο Δήμαρχος του Δήμου μας (Ζαγορίου) κ. ΓΑΒΡΙ-
ΗΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

- Ο Αντιδήμαρχος κ. ΗΛΙΑΣ ΡΑΠΤΗΣ

- Ο επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης κ. ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

- Η Δημοτική Σύμβουλος δίδα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 
και

- Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
από το Νέο Πετρίτσι Σερρών κ. ΘΩΜΑΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ 
3ης ή 4ης γενιάς Βρυσοχωριτών.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες:

- Στις Βρυσοχωρίτισσες και στις γυναίκες της ευ-
ρύτερης περιοχής που προσέφεραν τις πίτες. Με την 
προσφορά τους αυτή οργανώνεται η ωραία αυτή εκ-
δήλωση.

- Στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου για την οργάνω-
ση.

- Στους χορηγούς και στους φίλους που προσέφε-
ραν δώρα για τη λαχειοφόρο αγορά και σε όλους όσοι 
βοήθησαν για την επιτυχία της εκδήλωσης.

ΚΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟ 2014

Οι κυρίες που βοήθησαν Το χορευτικό μας

Αναμνηστική φωτογραφία των κυριών Άποψη της πλατείας

ΧΟΡΗΓΟΙ 22ης Γιορτής Ζαγορίσιας Πίτας
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Η Ποδοσφαιρική Συνάντηση Ζαγορίου είναι πλέον θεσμός που πραγματοποιείται 
εδώ και 15 χρόνια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σκοπός είναι το ξαναζωντάνε-
μα των χωριών με τη συμμετοχή των νέων, η γνωριμία μεταξύ τους, το καλό αγωνι-
στικό πνεύμα, η προβολή των χωριών τους και μια ξεχωριστή διασκέδαση για όλους 
τους Δημότες.

Η διεξαγωγή του πρωταθλήματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονι-
σμούς του ποδοσφαίρου και διοργανώνεται από το Δήμο και εκπροσώπους των χω-
ριών που λαμβάνουν μέρος.

Εφέτος οι νέοι του χωριού μας συγκροτήσανε ποδοσφαιτική ομάδα και με τη βοή-
θεια του Μ.Ο.Σ. συμμετείχε για πρώτη φορά στο μίνι αυτό πρωτάθλημα.

Το ενδιαφέρον και η προσπάθεια των νέων μας για καλά αποτελέσματα και να δια-
φημίσουν το χωριό μας ήταν πραγματικά πρωτόγνωρη. Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν 
οι ομάδες των χωριών Βρυσοχωρίου - Καπεσόβου - Ελατοχωρίου - Σκαμνελίου - Φρα-
γκάδων - Βίτσας - Λάϊστας - Άνω Πεδινών - Παπίγκου - Τσεπελόβου - Ασπραγγέλων 
και Ανθρακίτη - Καρυών και χωρίστηκαν σε τέσσερα (4) ομίλους. Η ομάδα μας αγωνί-
στηκε στον 4ο όμιλο και κατάφερε να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα και να προκρι-
θεί στα προημιτελικά όπου και αποκλείστηκε καθαρά λόγω ατυχίας.

19 Ιουλίου 2013. 1ος αγώνας
Γήπεδο Τσπελόβου: Καπέσοβο - Βρυσοχώρι σκορ 4-1. Διαιτητές Πασχάλης - Σι-

αμέτης - Λεοντάρης 

Φωτό: Αγωνίστηκαν οι νέοι μας όρθιοι από αριστερά: Βασίλειος Ρέμος, Λάμπρος 
Γεωργόπουλος, Ιωάννης Πουποβίνης, Απόστολος Καραγιαννόπουλος, Ιωάννης Χα-
ντόλιος, Παναγιώτης Δημητράκης. Καθήμενοι: Δημήτριος Μπάρκας, Απόλλων Κορέ-
τας, Μάνος Κρανιάς, Αδαμάντιος Καπράντζιος, Ιωάννης Πεπόνης και Μιχάλης Τά-
τσης. Το γκόλ για την ομάδα μας: ο Μάνος Κρανιάς.

24 Ιουλίου 2013. 2ος αγώνας
Γήπεδο Ασπραγγέλων
Άνω Πεδινά - Βρυσοχώρι Σκορ 0-3
Η ομάδα των Άνω Πεδινών δεν παρουσιάστηκε στο γήπεδο και ο αγώνας κατακυ-

ρώθηκε υπέρ της ομάδας μας με σκορ 3-0.
31 Ιουλίου 2013
Γήπεδο Φλαμπουραρίου
Πάπιγκο - Βρυσοχώρι σκορ 1-4 και πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά. Διαι-

τητές: Πασχάλης, Θανασιάς, Σιόντης.

Φωτό: Αγωνίστηκαν οι νέοι μας: Βασίλειος Γότσης, Μάνος, Κρανιάς, Βασίλειος Ρέ-
μος, Αδαμάντιος Καπράντζιος, Λάμπρος Γεωργόοπυλος, Απόστολος Καραγιαννόπου-
λος, Γεώργιος Λάλλας, Βαγγέλης Μάρκου. Καθήμενοι από αριστερά: Γεώργιος Τσιο-
μίδης, Δημήτριος Μπάρκας, Ιωάννης Πεπόνης, Θωμάς Πεπόνης, Μιχάλης Τάτσης, Ιω-
άννης Πασχάλης και Απόλλων Κορέτας.

Τα γκολ για την ομάδα μας: Τάτσης, Λάλλας, Πεπόνης, Λάλλας.

3 Αυγούστου 2013
Γήπεδο Τσεπελόβου
Σκαμνέλι - Βρυσοχώρι σκορ 4-2. Η ομάδα μας αν και στο ημίχρονο έχανε με σκορ 

2-0 κατάφερε να ισοφαρίσει και στην παράταση από καθαρή ατυχία έχασε με 4-2 και 
την πρόκριση στους ημιτελικούς.

Διαιτητές: Μάντζιος - Γείτονας - Διαμάντης

Φωτό: Αγωνίστηκαν οι νέοι μας: Όρθιοι από αριστερά: Βασίλειος Ρέμος - Γεράσι-
μος Μισαηλίδης - Λάμπρος Γεωργόπουλος - Βαγγέλης Στογιάννης - Σίμος Στογιάν-
νης. Καθήμενοι από αριστερά: Χρήστος Ντούτσης - Δημήτριος Μπάρκας - Απόλλων 
Κορέτας - Μιχάλης Τάτσης - Βασίλειος Γκότσης - Μάνος Κρανιάς. Τα γκολ για την 
ομάδα μας: ο Λ. Γεωργόπουλος. Εκτός του πρώτου αγώνα η ομάδα μας στερήθηκε 
το βασικό της τερματοφύλακα Παναγιώτη Δημητράκη, ο οποίος στην πρώτη προπό-
νηση με την ομάδα του τον Πανζαγορισιακό έσπασε το χέρι του. Του ευχόμαστε πε-
ραστικά και γρήγορη επάνοδο στην ομάδα του.

- Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους νέους μας για την προσπάθεια που κατέβα-
λαν για να διαφημίσουν το χωριό τους, ήταν μια πολύ καλή εμπειρία και του χρόνου 
σίγουρα θα πάμε καλύτερα.

- Στους διοργανωτές, τους διαιτητές της Ε.Δ.Ε.Π.Σ. Ηπείρου και ιδιαίτερα στον 
αντιδήμαρχο κ. ΗΛΙΑ ΡΑΠΤΗ.

- Θερμές ευχαριστίες στον συγχωριανό μας ΛΑΜΠΡΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ πρόεδρο 
του Α.Ο. Βελισσαρίου Ιωαννίνων για τη διάθεση των στολών και τις ευχές όλων μας 
για καλή πορεία της ομάδας του στο πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας Ιωαννίνων.

ΚΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟ 2014

15η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 2013
              ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Η ομάδα υποστήριξης

Στις 16 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε 
στο Ηλιοχώρι ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ. Η βραδιά 
οργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Ηλιοχωρίου «το Ντομπρίνοβο».

Η εκδήλωση έγινε στην κεντρική 
πλατεία, που γρήγορα γέμισε με κόσμο 
από το Ηλιοχώρι, το Βρυσοχώρι, τη 
Λάϊστα, το Τσεπέλοβο κ.ά.

Η βραδιά κύλησε ευχάριστα με κέφι, 
υποδειγματική τάξη, υπέροχη μουσική, 
από ορχήστρα νέων μουσικών και άψογη 
εξυπηρέτηση των επισκεπτών από το 
προσωπικό της ταβέρνας «Καταρράκτες».

Στα πλαίσια του πολιτιστικού μέρους 
της βραδιάς ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. 
Στέργιος Τσολάκης μίλησε για το σκοπό 
και το έργο του Συλλόγου και η κ. Μελίνα 
Πολύζου διάβασε το κάτωθι ποίημα του 
γνωστού Ηπειρώτη ποιητή Μιχάλη Γκανά, 
που το εμπνεύστηκε από την «Αρκούδα» 
του Δημ. Χατζή. 

Λίγος χειμώνας πέρσι και γλυκός 
γλυκύς βραστός με αραιό χαρμάνι. 
Χιόνισε ζάχαρη Ζαχάρω και Σοχό 
μα στο Ντομπρίνοβο του Σκουρογιάννη 
(Ντομπρίνοβο το λεν οι χωριανοί 

κι ας γράφουν οι ταμπέλες Ηλιοχώρι)
αρκούδες άϋπνες αλλάζανε πλευρό 
και δέρνονταν τα φίδια στο Ζαγόρι. 
Νύσταξε κι η αρκούδα του Χατζή 
μα πώς να κοιμηθεί με πανωφόρι

αφού τη γούνα της να Βγάλει δεν μπορεί 
κι ας λιώνει από τη ζέστη η καημένη 
γραμμένο της στο Γράμμο να καεί 
κι όχι στα γουναράδικα γδαρμένη.

Λίγος χειμώνας πέρσι και γλυκός 
γλυκύς πικρός σε πλαστικό κουπάκι. 
Το ‘στρώσε θάνατο στη χώρα του χαμού 
ετούτο το μακρύ καλοκαιράκι.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΗΛΙΟΧΩΡΙ
    Γράφει η Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου
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Ε K Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
του Δήμου μας “Καλοκαίρι 2013” την Δευτέρα 
13 Αυγούστου 2013 παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά στην κεντρική πλατεία του χωριού με την 
χορηγία της “ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΗ” σε σκη-
νοθεσία του ΝΙΚΟΥ ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΠΕ-
ΘΕ Ιωαννίνων (Σκηνοθέτη Ηθοποιού και θεατρο-
λόγου) θεατρική παράσταση. Δύο κωμωδίες του 
ΤΣΕΚΩΦ “πρόταση Γάμου και η Αρκούδα”.

Οι ηθοποιοί ΠΑΝΟΣ ΝΑΚΟΣ και η ΞΑΝΘΗ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ (ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων) από την Καστρί-
τσα Ιωαννίνων και ο ΑΛΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ από 
το Δροσοχώρι Ιωαννίνων πραγματοποίησαν μια 
θαυμάσια καλοπαιγμένη θεατρική παράσταση, 
δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό χαρίζοντας 
στο κοινό δυο ώρες ευχάριστες και πολύ γέλιο.

Την παράσταση παρακολούθησαν πάνω από 
εκατό (100) θεατές από το χωριό και το κοντινό 
Ηλιοχώρι.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες: 

- Στο Δήμο για την οργάνωση τέτοιων εκδηλώ-
σεων, διότι ψυχαγωγούν τους κατοίκους των χω-
ριών δίνοντας μια ξεχωριστή νότα στην καθημε-
ρινότητα (πόσο μάλιστα με την οικονομική κρίση 
που λίγοι μπορούν να πληρώσουν για να παρα-
κολουθήσουν θέατρο)

- Στην ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ για την χο-
ρηγία και στους

- Ηθοποιούς και σκηνοθέτη για την πολύ καλή 
οργανωμένη και παρουσίαση της θεατρικής πα-
ράστασης.

Περιμένουμε από την Διοίκηση του Δήμου 
μας και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Του Ευθύμιου Πουποβίνη

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ – ΜΟΝΗ ΚΗΠΙΝΑΣ – 

ΣΥΡΡΑΚΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΤΕΛ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΠΟ ΑΥΓΟ)
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 10 ΕΥΡΩ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ευθύμιος Πουποβίνης, Χαϊδούλα Πουποβίνη, 
Λάμπρος Τάτσης, Στέλλα Τάτση, Γεώργιος Τά-
τσης, Ευτυχία Γεωργοπούλου – Οικονόμου, 
Βασιλική Σγούρου, Βαρβάρα Μπλήντα, Χρύ-
σα Δράκου – Μπλήντα, Ζωή Δράκου, Δέσποι-
να Μησαηλίδη – Μπλήντα, Ελισάβετ Μησαηλί-
δη, Έφη Σκουλίκα, Πόπη Γιώτη, Όλγα Σούρλα, 
Βασιλική Καραγιαννοπούλου – Δρομπολιανού-
δη, Αλκμήνη Βακάρου, Άννα Δημητράκη, Στα-
ματία Σιαμπίρη, Δέσποινα Μπάρκα – Σιαμπί-
ρη, Δημήτριος Μπάρκας του Ηλία, Αικατερίνη 
Μπάρκα του Ηλία, Χρυσάνθη Κουβάτσου – Βα-
κάρου, Αθανάσιος Δημητράκης, Αντωνία Δη-
μητράκη, Χαρίκλεια Κασσαβέτη, Άννα Καπρά-
ντζιου, Μαρία Σμπόνια – Κουνάβου, Χρυσαυγή 
Ρήμα, Ιωάννης Παντίσης

Άλλη μια οργανωμένη εκδρομή των Βρυσοχω-
ριτών ξεκήνισε το πρωί της 22 Σεπτεμβρίου από 
τα Ιωάννινα με προορισμό την περιοχή των Τζου-
μέρκων.

Με την άφιξή μας στους Καλαρρύτες απολαύ-
σαμε τον πρωινό μας καφέ αγναντεύοντας την 
άγρια φύση του χωριού και την απαράμιλλη αρχι-
τεκτονική του.

Εκεί ο κ. Λάμπρος Τάτσης μας ενημέρωσε 
για τους σπουδαίους ανθρώπους των τεχνών και 
των γραμμάτων του τόπου, όπως την οικογένεια 
Βούλγαρη (Bulgari) και την οικογένεια Νέσση. 
Επίσης για την οικογένεια Δουρούτη (χώρος της 
οικογένειας ήταν η έκταση που χτίστηκε το Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο - Δουρούτη) από το 
οποίο πήρε και το όνομά του.

Αφήνοντας πίσω μας τους Καλαρρύτες συνε-
χίσαμε τη διαδρομή μας και φτάσαμε στον οικι-
σμό Κηπίνας. Εκεί μπορεί κανείς να διακρίνει ένα 
μνημείο της Ορθοδοξίας θαυμαστό φωλιασμένο 

μέσα στους βράχους, την Ιερά Μονή Ζωοδόχου 
Πηγή Κηπίνας. Εκεί μας υποδέχτηκε και μας ξε-
νάγησε ο ιερέας π. Λάμπρος Αρλέτος σ’ ένα βυ-
ζαντινό ασκηταριό το οποίο κρύβει στα σπλάχνα 
του ένα φυσικό σπήλαιο μήκους 280μ. αλλά και 
έναν ολόκληρο ποταμό. Η πρόσβαση στη μονή γί-
νεται με μια ξύλινη γέφυρα που ανεβοκατεβαίνει. 
Η θέα μαγευτική.

Η επίσκεψη μας συνεχίστηκε στο Συρράκο. 
Στην είσοδο του χωριού καλοσωρίζει τους επι-
σκέπτες μια πέτρινη αψίδα. Περπατώντας θαυμά-
σαμε όμορφα πέτρινα μονοπάτια, βρύσες και κα-
ταρράκτες.

Στο κέντρο του χωριού επισκεφθήκαμε το σπί-
τι του ποιητή Κώστα Κρυστάλλη και το σπίτι της 
Έρμηνίας Φωτιάδου τα οποία χρησιμοποιούνται 
ως λαογραφικά μουσεία. Γευματίσαμε στα γρα-
φικά ταβερνάκια του χωριού, γευτήκαμε παραδο-
σιακά φαγητά και γλυκά του κουταλιού.

Η επιστροφή μας στα Ιωάννινα σήμαινε το τέ-
λος του οδοιπορικού μας στέφθηκε με απόλυτη 
επιτυχία.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο ΔΣ του συλ-
λόγου τόσο για την οργάνωση όσο και για την 
υπέροχη ξενάγηση στα «πέτρινα διαμάντια» των 
Τζουμέρκων.

Να είμαστε όλοι καλά ώστε να οργανωθούν 
και άλλες εξορμήσεις σε όμορφες γωνιές της χώ-
ρας μας και να τις απολαύσουμε ξανά όλοι μαζί.

Δημήτρης - Κατερίνα Μπάρκα

Εκδρομή του ΜΟΣ 
στα «πέτρινα διαμάντια» 

των Τζουμέρκων Η πατρίς καλώς πράσσουσα τον τυχόντ’ αεί 
μείζω τίθησι δυστυχούσα δι’ ασθενεί.

1η Ερμηνεία

Όταν οι πολίτες αγαπούν την πατρίδα, η πα-
τρίς ευημερεί και οι πολίτες ευτυχούν

2η Ερμηνεία

Όταν οι πολίτες αδιαφορούν για την πατρί-
δα η πατρίς περιπίπτει εις μαρασμό και οι πολί-
τες εις δυστυχία.

Το παραπάνω ρητό το διάβασα στην πρό-
σφατη εκδρομή μας στο Συρράκο σε εντιχοι-
σμένη πλάκα στο σπίτι του μεγάλου ποιητή 
του βουνού και της Στάνης ΚΩΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑ-
ΛΗ. Έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να προβλη-
ματιστώ και να προβληματίσω τους αγαπητούς 
αναγνώστες της εφημερίδας μας. Ισχύει για 
την πατρίδα μας στα δύσκολα χρόνια που περ-
νά όμως και για το χωριό μας ο καθένας ας λά-
βει υπ’ όψιν ειδικά την 2η ερμηνεία του ρητού.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΡΗΤΟ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ

Οι Βρυσοχωρίτες με φόντο το Συρράκο
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Από το υπ’ αριθ’ 63 φύλλο της εφημερίδας μας εί-
χαμε αρχίσει να δημοσιεύουμε πίνακες Μαθητολογίου 
των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Βρυσοχωρίου, 
κατά Σχολικά Έτη και τάξεις μετά το 1950. Δυστυχώς 
πριν τη χρονολογία αυτή δεν υπάρχουν γραπτά στοι-
χεία καθ’ όσον τα αρχεία του σχολείου και της κοινό-
τητας είχαν καταστραφεί λόγω πυρκαγιάς στη διάρ-
κεια της κατοχής.

Σχολικό έτος 1969-1970
Δ/ντής του 1/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Βρυσο-

χωρίου ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΤΣΗΣ από την Άνω 
Πέτρα Άρτας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΏΝ
1. Μαρία Γεω. Τσιομίδη Β΄τάξη
2. Σταματία Νικ. Μπίρη Β΄τάξη

3. Δέσποινα Αρισ. Κουνάβου Γ΄τάξη
4. Απόστολος Γεω. Καραγιαννόπουλος Γ΄τάξη

5. Γεώργιος Ιωάν. Πουποβίνης Δ΄τάξη

6. Αλέκα Μιχ. Σιαμπίρη Ε΄τάξη
7. Δανάη Μιχ. Κασσαβέτη Ε΄τάξη

8. Αθανασία Γεω. Καραγιαννοπούλου  Στ΄τάξη
9. Φρειδερική Γεω. Καραγιαννοπούλου  Στ΄τάξη
10. Ευανθία Δημ. Μπάρκα Στ΄τάξη

Γάντια και εσώρουχα
Βρισκόμαστε στη δεκαετία του ‘50. Ένας νεαρός 

αποφασίζει να κάνει ένα δωράκι στην κοπέλα με την 
οποία βγαίνουν εδώ και λίγο καιρό.

Μετά από πολύ σκέψη, αποφασίζει να της δωρίσει 
ένα ζευγάρι γάντια, δώρο ρομαντικό, αλλά παράλλη-
λα όχι πολύ προσωπικό.

Παίρνει μαζί την αδελφή της κοπέλας του και αγο-
ράζουν τα γάντια, ενώ εκείνη παίρνει και κάποια εσώ-
ρουχα για τον εαυτόν της. Η υπάλληλος μπερδεύει 
τα ψώνια στο αμπαλάζ, οπότε η κοπέλα λαμβάνει το 
δώρο με το εξής συνοδευτικό σημείωμα: «Καλή μου, 
τα διάλεξα γιατί πρόσεξα πως δε συνηθίζεις να φο-
ράς όταν βγαίνουμε μαζί  Αν δεν ήταν η αδελφή σου, 
θα διάλεγα τα μακριά με τα κουμπιά, αλλά εκείνη φο-
ράει κοντά που βγαίνουν και πιο εύκολα. Το χρώμα 
τους είναι ανοιχτό, αλλά η κυρία που μου τα πούλη-
σε μου έδειξε αυτά που φοράει εδώ και τρεις βδομά-
δες και δεν έδειχναν καν βρόμικα. Την έβαλα να δο-
κιμάσει το δικό σου ζευγάρι και έδειχναν πολύ όμορ-
φο πάνω της. Θα ήθελα να ήμουν μαζί σου, όταν θα 
τα φοράς για πρώτη φορά, γιατί σίγουρα θα τα πιά-
σουν και άλλοι πριν σε ξαναδώ. Όταν τα βγάζεις, θυ-
μήσου πως πρέπει να φυσάς μέσα τους, πριν τα βά-
λεις στο συρτάρι σου, γιατί υγραίνονται από τη χρή-
ση. Σκέψου πόσες φορές θα τα φιλήσω τις ημέρες 
που έρχονται. Ελπίζω, να τα φοράς την Παρασκευή 
που θα βρεθούμε».

***

Αυτή θα είναι
Γυρίζει κάποιος στο σπίτι από την δουλειά και βλέ-

πει το θυρωρό να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει:
- Εγώ έχω κοιμηθεί με όλες τις γυναίκες της πολυ-

κατοικίας, εκτός από μία.
Τον προσπερνάει χωρίς να του πει τίποτα και ανε-

βαίνει στο διαμέρισμά του, όπου τον περιμένει η γυ-
ναίκα του.

- Τώρα που ανέβαινα, άκουσα τον θυρωρό να λέει 
ότι έχει πάει με όλες τις γυναίκες της πολυκατοικίας, 
εκτός από μία, της λέει.

Και η γυναίκα του:
- Αυτή η ψηλομύτα του τρίτου θα είναι!

***

Λάθος κλειδί!!
- Ήταν ένας ιππότης που ζούσε με την γυναίκα του 

και τους υπηρέτες του στον μεγάλο πύργο του.
Κάποτε τον κάλεσε ο Βασιλιάς να πάρει μέρος σε 

μια σταυροφορία. Μαζεύει λοιπόν τα πράγματά του, 
κλειδώνει και τη γυναίκα του με ζώνη αγνότητας και 
καλεί τον πιο έμπιστο υπηρέτη και του λέει:

- Σου εμπιστεύομαι το κλειδί της ζώνης αγνότητας 
της γυναίκας μου. Αν δεν γυρίσω μέσα σε ένα χρό-
νο θα πει πως έχω σκοτωθεί ξεκλείδωσέ την. Τότε να 
πορευτεί.

Ξεκινάει για το ταξίδι και έπειτα από λίγο, βλέπει 
πίσω του ένα άλογο να καλπάζει προς το μέρος του 
και ακούει την φωνή του υπηρέτη του να του φωνάζει:

- Αφεντικό! Αφεντικό! Μου έδωσες λάθος κλειδί!

***

Η κολόνα της Δ.Ε.Η.
Ένας μεθυσμένος πέφτει πάνω σε μια κολόνα της 

ΔΕΗ και αρχίζει να κτυπάει το κεφάλι του πάνω της. 
Περνά ένας άλλος μεθυσμένος και του λέει:

- Χτύπα, χτύπα! Έχουν φως επάνω, θα σου ανοί-
ξουν!

***

ΓΙΑΠΩΝΕΖΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ
Δερματολόγος: Γιαφαγούρα
Ορθοπεδικός: Γιακαμπούρα
Πλαστικός Χειρουργός: Γιαφιγούρα
Οφθαλμίατρος: Γιαθολούρα
Λογοθεραπευτής: Γιαμουρμούρα
Διαιτολόγος: Γιαλιγούρα
Γαστρεντερολόγος: Γιακαούρα
Ουρολόγος: Γιαταούρα

EΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
   ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ Δ.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
                         ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Το 1960 περίπου, πήγαν αρκετοί, ανήμερα 
της Αγίας Τριάδας στο μοναστήρι για το πα-
νηγύρι. Ο Πολυζώης Στεργίου ΒΑΚΑΡΟΣ και 
ο Χρυσόστομος (Σώστης) Νικολάου ΜΕΜΟΣ, 
έμειναν στο χωριό γιατί δεν τους πήραν, κανέ-
νας από τους χωριανούς.

Οι δύο μικρούληδες όμως τόλμησαν πέρα-
σαν το γιοφύρι της «ΤΖΙΑΜΙΝΑΣ» (Δίδυμης) και 
φτάσαν στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής!..

Αγναντεύοντας Βορειοανατολικά προς το 
Παλιοσέλι, βλέπουν ένα εκκλησάκι και νομίζο-
ντας ότι αυτό είναι το μοναστήρι, κατηφορίζουν 
και έχοντας αριστερά την τοποθεσία «ΑΚΑΡΠΙ-
ΝΟΥ» περπατούσαν νομίζοντας, θριαμβευτικά 
ότι βρήκαν το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας!.. 
Όταν λοιπόν μετά από ώρα πορείας έφθασαν 
στον Άγιο Μηνά δεν βρήκαν κανένα και τίποτα!

- Θα τελείωσε η λειτουργία και φαίνεται, πή-
γαν στο ποτάμι για να κολυμπήσουν!.. Λέει ο 
καημένος ο Ζώης περίλυπος!..

- Ζώη, δεν ξέρω μπάνιο καλύτερα να γυρί-
σουμε στο χωριό! απαντά ο Σώστης!..

***

Η Δέσποινα συζ. Γεωργίου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
(1922-2007), θέλησε να πάει να δει την οικογέ-
νεια του γαμπρού της Λάμπρου ΤΑΤΣΗ, συζύ-
γου της μικρότερης κόρης της Στέλλας.

Γύρω στο 1979-80 λοιπόν, πήρε και την πεθε-
ρά της Δέσποινα Στεργίου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (1893-
1990), πήγαν στο πρακτορείο στα Γιάννενα και 
με το λεωφορείο, πήγαν στο Αγρίνιο, όπου ο Λά-
μπρος ήταν δάσκαλος.

Μόλις κατέβηκαν, ρωτάει η μία την άλλη:

- Στι τίνι ίου ιάστε κάσα! Στα βλάχικα, δηλα-
δή: ξέρεις εσύ που είναι το σπίτι!..

Δεν ήξερε καμιά τη διεύθυνση του σπιτιού!..

Η Γιώργαινα όμως θυμόταν το όνομα του σπι-
τονοικοκύρη της μεγάλης κόρης της Ευτυχίας, 
που ήταν καταστηματάρχης στην Άρτα. Πήραν 
λοιπόν τηλέφωνο εκεί, έμαθαν απ’ την Ευτυχία 
τη διεύθυνση και πήγαν στους δικούς τους, αρ-
κετά αργότερα και κουρασμένες!..

***

Το Σάββατο 10-8-13, ο Μ.Ο.Σ. πραγματοποί-
ησε την πορεία στο μονοπάτι «Ιωάννης ΤΣΙΟΥ-
ΜΑΝΗΣ».

Στην πορεία ήλθαν για πρώτη φορά ο Στέρ-
γιος Μιχαήλ ΚΟΛΙΟΣ με τη μνηστή του Βασιλική 
(Κική) ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ. Σε ένα δύσβατο σημείο, 
ο Θύμιος δίνει οδηγίες και φωνάζει:

- Προσέξτε, το μπαστούνι κόντρα απ’ την 
κάτω μεριά! Η Κική επηρεασμένη απ’ τη θάλασ-
σα, καθ’ ότι εργάζεται σε Ναυτιλιακή Εταιρία 
στον Πειραιά, φωνάζει απ’ τη μέση της ομάδας:

Το κουπί, το κουπί!

Τότε ο Θύμιος για να την πειράξει, απαντά:

- Εντάξει Κική, κόντρα στο κύμα στα 1.600 
μέτρα!.. Κι άρχισαν να γελούν όλοι οι συμμετέ-
χοντες!..

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Διπλό μυστήριο τελέστηκε την Κυ-
ριακή 18 Αυγούστου 2013 στο πα-
ρεκκλήσι του Προφήτη Ηλία στα 
Καρδαμίτσια Ιωαννίνων. 
Σ’ ονειρευτήκαμε, σε περιμέναμε, 
σε υποδεχτήκαμε, σε αγαπήσαμε. 
Και να που τώρα παντρευόμαστε 
και διαλέγουμε για σένα το όνομά 
σου. Η ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ του αεί-
μνηστου Δημητρίου (Μητρούλα) 
και της Ουρανίας (Ράνιας) εγγο-
νή των αείμνηστων Αθανασίου και 
Χρυσάνθης Κουνάβου παντρεύτη-
κε τον εκλεκτό της καρδιάς της ΙΩ-
ΑΝΝΗ ΚΟΣΜΑ.
Τα στέφανα αντάλλαξε ο κουμπά-
ρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΤΗΣ. Ακολού-
θησε η βάπτιση του χαριτωμένου 
αγοριού, πρώτου βλαστού της οι-
κογένειας και ο νουνός του ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ χάρισε στο νεοφώτι-
στο το όνομα των παππούδων του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Μετά τα μυστήρια ακολούθησε γα-
μήλιο γλέντι στο κέντρο CRYSTAL 
PALACE όπου τα νιόγαμπρα και οι 
γονείς δεξιώθηκαν συγγενείς και 
φίλους συνοδεία δημοτικής μουσι-
κής με την Καμπάνια του ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΝΤΕΡΟΥ με μπόλικο κρασί και κέφι 
μέχρι τις πρωινές ώρες.

Η ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΠΕΛΑ του αειμνή-
στου Βασιλείου και της Χρυσού-
λας (εγγονή των αείμνηστων Αθα-
νασίου και Σταματίας Νούτσου) το 
Σάββατο 20 Ιουλίου 2013 παντρεύ-
τηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της 
ΣΤΕΡΓΙΟ ΜΠΟΥΘΑ από την Κουμα-
ριά Ημαθίας.
Το μυστήριο τελέστηκε στο γρα-
φικό εξωκλήσι Γεννήσεως της Θε-
οτόκου στην Κουμαριά. Το ζεύ-
γος δεξιώθηκε στο ξενοδοχείο 
ΛΟΥΖΙΤΣΙ σε ένα ειδυλλιακό τοπίο 
στους πρόποδες του Σελίου όπου 
και ακολούθησε γαμήλιο γλέντι με 
πολύ κέφι έως τις πρωινές ώρες.

Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 η ΑΝ-
ΝΕΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ του Κωνσταντί-
νου και της Ευγενίας (εγγονή του 
Αθανασίου Καραγιάννη κα της Χα-
ρίκλειας Παντίση Καραγιάννη) ενώ-
θηκε με τα δεσμά του γάμου με τον 
εκλεκτό της καρδιάς της ΝΙΚΟΛΑΟ 
ΜΟΝΟΜΒΑΣΙΟ του Θεοδώρου και 
της Αργυρώς ιδιωτικό υπάλληλο 
από τη Σέριφο και διαμένει στην 
Αθήνα.
Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αλεξάνδρου στην Κα-
λαμαριά Θεσσαλικής και τα στέφα-
να αντάλλαξε η κουμπάρα κ. ΕΛΠΙΔΑ 
ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ. Μετά τη γαμήλια 
τελετή το ζεύγος δεξιώθηκε τους συγγενείς και 
προσκεκλημένους στο χωριό της Ειρήνης και ακο-
λούθησε γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται 
στους νεόνυμφους και τους συγγενείς τους να 
ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ                       

Την Κυριακή 18 Αυγούστου 2013 το ζεύγος ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ Κυράτση (των αειμνήστων 
Χαραλάμπου και Μαρίας Κυράτση) βάπτισαν στην 
Ιερά Μονή Ντουραχάνης Ιωαννίνων το δεύτερο βλα-

στό της οικογένειάς τους. Οι νονοί και θείοι ΣΟΦΙΑ 
και ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ χάρισαν στο νεοφώτιστο το 
όνομα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Ακολούθησε δεξίωση στον «Εξώ-
στη» Λιγκιάδων Ιωαννίνων με τη συμμετοχή συγγε-
νών και φίλων.

Η ΣΟΦΙΑ ΤΣΩΚΟΥ του Γεωργίου και της Μαρού-
λας Σιανίδη - Κυρίτση (εγγονή των αειμνήστων Σο-
φίας Σιανίδη - Κυρίτση και του Πέτρου Κυρίτση) και 

ο σύζυγός της Ben Caviccnio το Σάββατο 1 Ιουνίου 
2013 βάπτισαν στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης τον πρώτο βλα-
στό της οικογένειας. Ο νονός και θείος του ΧΡΗΣΤΟΣ 
και η μνηστή του ΕΜΜΑ χάρισαν στο νεοφώτιστο το 
όνομα ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 

Υ.Γ. Η ΣΟΦΙΑ δικηγόρος και ο σύζυγος της Ben 
ζουν στη Νέα Υόρκη και διευθύνουν εταιρεία ανάπτυ-
ξης στεγαστικών κτιρίων.

- Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολά-
ου και της Χάϊδως (εγγονός των αειμνήστων Αναστα-
σίου και της Δέσποινας Παπαποστόλου (Λούπα) και 
η σύζυγός του ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗ την Κυρια-
κή 16-6-2013 στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Βροντούς Πι-
ερίας βάπτισαν τη χαριτωμένη κορούλα τους πρώτο 
βλαστό της οικογένειας.

Η νονά ΟΛΓΑ ΣΥΝΤΑΚΗ δώρισε στη νεοφώτιστη 
το όνομα ΜΥΡΤΩ.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Το ζεύγος Στέργιου Μπούθα και Στέλλας Πέπελα

Το ζεύγος Ιωάννη Κοσμά και Χρύσας Κουνάβου
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KOINΩNIKH ΖΩH

Έχει όμορφα ζωάκια, βρυσούλες, ποταμάκια και 
γραφικά σπιτάκια το δικό μου το χωριό όπου και θα 
βαπτιστώ. Σας προσκαλώ στο Βρυσοχώρι που είναι 
στο Ζαγόρι σε μια μικρούλα εκκλησία που έχει η Πα-
ναγίτσα. Μετά από οκτώ (8) χρόνια πραγματοποιήθη-

κε την Κυριακή 14 Ιουλίου 2013 στο χωριό μας μυστή-
ριο βάπτισης.

Το ζεύγος ΜΑΡΙΟΥ και ΜΑΓΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ βά-
πτισαν στο εξωκκλήσι Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Άνω 
Παναγία) τον πρώτο βλαστό της οικογένειας. Ο νονός 
του ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ χάρισε στο νε-
οφώτιστο το όνομα του παππού του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

Μετά τη βάπτιση οι γονείς και παππούδες δεξιώ-
θηκαν τους προσκεκλημένους σε γεύμα στην ταβέρ-
να του χωριού.

- Στις 26 Μαΐου 2013 στον Ιερό Ναό προσκύνημα 
«Παναγίας περπατούσας» στο Λαγκαδά Θεσσαλονί-
κης το ζεύγος ΑΓΑΠΗΣ (Πέπη) του Στεφάνου και της 

Βούλας (εγγονή των αειμνήστων Χρήστου και Μαρίας 
Πασχάλη) και ο ΣΙΜΟΣ ΚΟΞΙΔΗΣ βάπτισαν το δεύτερο 
βλαστό της οικογένειας. Οι νονοί ΜΑΧΗ και ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ χάρισαν στη νεοφώτιστη το όνομα 
του παππού της ΣΤΕΦΑΝΙΑ.

- Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013 το ζεύγος 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΔΕΚΗ του Αποστόλου και της Ερμιό-
νης (εγγονός των αειμνήστων Χρυσοστόμου και Βα-
σιλικής Βασδέκη) και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΡΑΦΙΔΟΥ βά-
πτισαν στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κιλκίς τον 
πρώτο βλαστό της οικογένειας.

Η νονά του ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ δώρισε στο νεοφώτι-
στο το όνομα ΡΑΦΑΗΛ.

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013 το ζεύγος Κων/
νου Βακάρου και Νατάσας Βλέτσα (ο Κώστας εί-
ναι γιος του Κίμωνα και Βούλας Βακάρου) βάπτισαν 

στον Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου Παπάγου Αθήνα το δεύ-
τερο παιδί στην οικογένειά τους.

Η νουνά κα Τερέζα Κόνσολα έδωσε στο μωρό αγο-
ράκι το όνομα του παππού του ΚΙΜΩΝ.

- Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013 ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΠΕΠΕΛΑΣ του αειμνήστου Βασιλείου και της Χρυ-
σούλας (εγγονός των αειμνήστων Αθανασίου και 
Σταματίας Νούτσου) και η σύζυγός του ΝΕΛΛΗ ΚΑ-
ΤΡΑΝΑ βάπτισαν στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής 
στο Λουτρό Ημαθίας τη χαριτωμένη κορούλα τους 
δεύτερο βλαστό της οικογένειας. 

Ο νονός της ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ χάρι-
σε στη νεοφώτιστη το όνομα Ουρανία.

- Η ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ του αειμνήστου Αθανασί-
ου και της Δέσποινας και ο σύζυγός της ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ βάπτισαν την Κυριακή 15 Σεπτεμβρί-
ου 2013 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Λιτόχω-
ρο Πιερίας τις δύο όμορφες και χαριτωμένες δίδυ-
μες κορούλες τους.

Οι νονές τους: ΕΛΕΝΗ ΖΕΝΑ χάρισε στην πρώτη 
νεοφώτιστη το όνομα ΚΛΕΙΩ και στη δεύτερη νεοφώ-
τιστη οι ΦΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ με την κόρη 
της ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ το όνομα ΘΑΛΕΙΑ.

Βρυσοχωρίτης στον 
ΠΑΣ Γιάννινα (Κ20)

Στον αγώνα της ομάδας του Βρυσοχωρίου 
με το Πάπιγγο που έγινε στο Φλαμπουράρι συμ-
μετείχε και ο Ιωάννης Πασχάλης. Γιος του Χρή-
στου και της Μαρίας Πασχάλη. Ο Χρήστος έκα-
νε ποδοσφαιρική καριέρα στην ομάδα της Νάου-
σας. Είναι εγγονός του Γιάννη Πασχάλη (Αλεξάν-
δρεια) και της Αθηνάς Οικονόμου - Πασχάλη.

Ο Γιάννος φέτος αγωνίζεται στην ομάδα Κ20 
του ΠΑΣ Γιάννινα. Πέρυσι ήταν στην ομάδα της 
Νάουσας και πρόπερσι στην Κ17 του Ολυμπια-
κού!

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχο-
νται στο Γιάννο καλή ποδοσφαιρική ανέλιξη!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στις 18 Μαΐου 2013 ο Ανδρέας του Ευστ. Δήμου και 
της Άννας Σιαμπίρη (εγγονός των Γεωργίου και Αλε-
ξάνδρας Σιαμπίρη) αρραβωνιάστηκε τη Βασιλική Σι-
γάλα ιδιωτικό υπάλληλο.
Τους ευχόμαστε να ζήσουν. Οι γονείς: Άννα - Ευστά-
θιος Δήμου Ο αδελφός: Γεώργιος Δήμου Οι παπ-
πούδες τους: Γιώργος - Αλεξάνδρα Σιαμπίρη Οι θεί-
οι τους και τα εξαδέλφια τους.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται 
στους μνηστευμένους και στους γονείς τους κάθε 
ευτυχία.

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Στις 22 Μαΐου 2013 η Μαίρη Φιλλιποπούλου, σύ-

ζυγος του Νικολάου Μπαρλαμπά (εγγονή των Γεωρ-
γίου και Αλεξάνδρας Σιαμπίρη) , γέννησε ένα υγι-
έστατο αγοράκι, πρωτότοκο βλαστό της οικογένει-
ας. Τους ευχόμαστε να ζήσει. Οι γονείς τους Κώ-
στας - Δέσποινα Μπαρλαμπά. Η αδελφή Αλεξάνδρα 
Μπαρλαμπά. Οι παππούδες τους Γεώργιος - Αλε-
ξάνδρα Σιαμπίρη

- Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ σύζυγος του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου και 
της Ευανθίας (εγγονή του αειμνήστου Αντωνίου και 
της Μαρίας Καραγιαννοπούλου και του Δημητρίου 
και Αικατερίνης Μπάρκα) τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 
2013, απέκτησε στα Γιάννινα ένα όμορφο και υγιέ-
στατο αγοράκι πρώτο βλαστό της οικογένειας.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται 
στους ευτυχισμένους γονείς να τους ζήσουν οι 
νέοι βλαστοί.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς και νονούς 
να τους ζήσουν οι νεοφώτιστοι βλαστοί.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΜΟΣ 
(1934-2013)

Την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 στο Μ. Μοναστήρι 
Λάρισας έφυγε από τη ζωή ήρεμα, διακριτικά και 
αθόρυβα ο ευγενικός και καλοπροαίρετος συγ-
χωριανός μας Δημήτριος Ρέμος. Έφυγε για το 
ουράνιο ταξίδι αφού δοκιμάστηκε σκληρά τους 
τελευταίους μήνες. Αντιμετώπισε με θάρρος, ψυ-
χραιμία και υπομονή την επώδυνη δοκιμασία, πά-
λεψε να κρατηθεί στη ζωή, αλλά τελικά έχασε την 
άνιση μάχη για την« γειτονιά των αγγέλων».

Ο Δημήτρης γεννήθηκε στο Μ. Μοναστήρι Λά-
ρισας το 1934 και ήταν το πρώτο από τα τέσσε-
ρα παιδιά του Ιωάννη Ρέμου και της Αικατερίνης 
Μπιζακίδη. Οι ξενιτεμένοι παππούδες του και οι 
γονείς του είχαν αναζητήσει καλλίτερες συνθή-
κες εργασίας και ζωής στην Θεσσαλία με τελι-
κό τόπο εγκατάστασης και επαγγελματικής απα-
σχόλησης το Μ. Μοναστήρι Λάρισας Τελείωσε το 
Δημοτικό Σχολείο στο χωριό και από μικρό παι-
δί ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του και 
μαζί με τον αδελφό του Γεώργιο διατηρούσαν 
παντοπωλείο στο Μ. Μοναστήρι απ όπου εξυπη-
ρετούσαν όχι μόνο τις ανάγκες του χωριού αλλά 
και των γύρω περιχώρων.

Ήταν άνθρωπος σοβαρός, ήσυχος, γεμάτος 
καλοσύνη, με αγάπη και κατανόηση για όλους 
τους ανθρώπους. Πορεύτηκε στη ζωή του με πί-
στη σε αρχές, ξεχώριζε για το ήθος, την εντιμό-
τητα και τον ειλικρινή χαρακτήρα του.

Το Βρυσοχώρι (τόπος καταγωγής του) είχε πά-
ντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, αλλά 
δυστυχώς οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις 
δεν του επέτρεπαν να το επισκέπτεται συχνά. 
Παρ όλα αυτά ήταν πάντα παρών σε όλες τις κοι-
νωνικές υποχρεώσεις των συγγενών του και ρω-
τούσε ως το τέλος της ζωής του για όλους και 
για τον καθένα ξεχωριστά.

Η κηδεία του έγινε την Δευτέρα 1η Ιουλίου 
2013 στο Μ .Μοναστήρι Λάρισας παρουσία των 
οικείων του, συγγενών, γνωστών και φίλων που 
τον συνόδεψαν στην τελευταία του κατοικία και 
του απηύθυναν τον ύστατο χαιρετισμό.

Ας μείνει αιωνία η μνήμη του.
Νίκη Ρήμα – Τζαμουράνου
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν 

στα αδέρφια του Μαρίκα, Γιώργο και Στέριο και 
στους λοιπούς συγγενείς «θερμά συλλυπητή-
ρια» και εύχονται να είναι ελαφρύ το χώμα που 
τον σκέπασε.

ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣΣΟΥ
(1916 - 20/8/2013)

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη της Κοζά-
νης κα υπήρξε το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά 
της οικογένειας Δημητρίου και Ευτέρπης Φασού-
λη. Το 1936 παντρεύτηκε το Μάρκο Βάσσο, δε-
σμοφύλακα στις φυλακές της Κοζάνης. Στη συνέ-
χεια επισκέφτηκε και άλλες πόλεις της Μακεδο-
νίας λόγω του επαγγέλματος του συζύγου της, 
όπως την Κασσάνδρα, τη Θεσ/νίκη και τέλος την 
Βέροια, το 1946, όπου και εγκαταστάθηκε μόνι-
μα με την οικογένειά της. Απέκτησε 4 παιδιά, τον 
Αθανάσιο Βάσσο, την Αικατερίνη Κουκουλέτσου, 
την Μαίρη Τροχοπούλου και την Ευτέρπη Τσιομί-
δου, σύζυγο του αείμνηστου Αδαμάντιου Τσιομί-
δη. Ευτύχησε να δει 10 εγγόνια και 14 δισέγγονα.

Υπήρξε μια αφοσιωμένη σύζυγος, μια στοργι-
κή μητέρα και ένας καλοπροαίρετος και αξιαγά-
πητος άνθρωπος σε συγγενείς, φίλους και γνω-
στούς.

Η ζωή της μαζί με τον υπέροχο σύζυγό της 
ήταν ευχάριστη, ήρεμη και δημιουργική.

Οι δυσάρεστες στιγμές της ζωής της ήταν όταν 
το 1991 έχασε τον λατρευτό της σύζυγο, το 2004, 
το μονάκριβο γιο της και τέλος το 2010 τον αγα-
πημένο της γαμπρό Αδ. Τσιομίδη.

Μεγάλωσε τα 4 παιδιά της με όλες τις ηθικές 
και χριστιανικές αξίες της ζωής. Βασική συμβου-
λή στις τρεις κόρες της ήταν: «να αγαπάτε και να 
τιμάτε τους άνδρες σας και να σέβεστε τις πεθε-
ρές σας».

Επισκέφτηκε πολλές φορές από το 1967 το χω-
ριό του γαμπρού της Αδ. Τσιομίδη, το Βρυσοχώ-
ρι. Όλοι όσοι την γνώρισαν θα την θυμούνται πά-
ντα σαν ένα αγνό, ανιδιοτελή και καλοσυνάτο άν-
θρωπο.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Βέροιας που τη 
σκεπάζει. Αντίο πολυαγαπημένη μας μανούλα και 
γιαγιά. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. 

Τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου και τα δισέγγο-
νά σου

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν  
στην αγαπητή Ευτέρπη, στα παιδιά της Χρύσα 
& Δημήτρη, Αναστάσιο & Θεοδώρα & Σπυρι-

δούλα τα θερμά τους συλλυπητήρια.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗ
(1926-2013)

Η Βασιλική γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι 
το 1926 και ήταν το πρώτο από τα πέντε 
παιδιά του Νίκου Μπρουσκέλη και της 
Ελένης Κ. Πόντιση – Μπρουσκέλη.

Πριν ακόμη η Βασιλική να πάει στο 
Δημ. Σχολείο η οικογένεια έφυγε από το 
Βρυσοχώρι και εγκαταστάθηκε στο Κα-
ψοχώρι Ημαθίας. Εκεί η Βασιλική έζησε 
όλη της τη ζωή.

Όμως συχνά η σκέψη της ταξίδευε στο 
Βρυσοχώρι της και στο σπίτι που γεννή-
θηκε. Η νοσταλγία ήταν βασανιστική και 
η αγάπη γι’ αυτόν τον τόπο ατελείωτη.

Πολλές φορές εξέφραζε το παράπονο 
για τα πολλά χρόνια που είχε να επισκε-
φθεί το χωριό. Και αυτό γιατί όσο ήταν 
νέα, οι εργασίες της δεν της επέτρεπαν 
να φύγει από το σπίτι της. Αργότερα δεν 
της επέτρεπε η υγεία της να ταξιδέψει.

Η Βασιλική εργάστηκε πολύ σκληρά 
στη ζωή της. Άριστη μοδίστρα, μετέδω-
σε την τέχνη της και τα μυστικά της σε 
δεκάδες κορίτσια από το Καψοχώρι και 
από τα γύρω χωριά.

Καλοπροαίρετη, ευγενική, χαμογελα-
στή και καλοσυνάτη είχε έναν καλό λόγο 
και περίσσια αγάπη για τους ανθρώπους 
της, τους συγγενείς της και όλους τους 
γνωστούς της.

Η Βασιλική πόνεσε πολύ και δοκιμάστη-
κε ακόμη περισσότερο, αφού έχασε δια-
δοχικά τον αγαπημένο της ανιψιό Νίκο 
και τα λατρεμένα της αδέρφια Χαράλα-
μπο και Δημήτρη. Όλους τους έκλαψε 
πικρά. Τους έκλαιγε κάθε μέρα, τους θυ-
μότανε κάθε μέρα. 

Όμως είχε αξιοπρέπεια, διακριτικότη-
τα, υπομονή και παρ’ όλη τη θλίψη και 
τον πόνο της, προσπαθούσε να ζει σε κα-
νονικούς ρυθμούς, ήρεμα, ήσυχα, αθό-
ρυβα, χωρίς να στεναχωρεί κανέναν και 
χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στο 
περιβάλλον της.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της είχε 
πολλά προβλήματα με την υγεία της. Ευ-
τυχώς τη φρόντισαν με πολύ αγάπη και 
στοργή, τόσο ο αδερφός της ο Χρήστος, 
όσο και η νύφη της η Χάϊδω και τα ανίψια 
της, ο Νίκος. η Βάνα, ο Δημήτρης, η Βα-
σούλα. Της ανταπέδωσαν έτσι όλα, όσα 
σε όλη της τη ζωή τους προσέφερε.

Ας έχουν όλοι την ευχή της κι ας μεί-
νει «αιωνία η μνήμη της».

Ευτυχία Οικονόμου – Γεωργοπούλου

ΘΑΝΑΤΟΙ
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- Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ (καθηγητής) του Ανα-
στασίου και της Αντωνίας (εγγονός των αείμνηστων Νι-
κολάου και Μαριάνθης Δημητράκη και Αθανασίου και 
Σταματίας Νούτσου ύστερα από διετή απόσπαση στην 
κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας (απόσπαση 
λόγω μετεκπαιδεύσεως) επέστρεψε για τη νέα σχολική 
χρονιά στην οργανική του θέση στο Επαγγελματικό Λύ-
κειο Παραμυθιάς Θεσπρωτίας

- Η Δασκάλα ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ του αειμνήστου Αδα-
μαντίου και της Ευτέρπης (εγγονή των αείμνηστων Ανα-
στασίου και Χρυσής Τσιομίδη) λόγω μεταθέσεως του συ-
ζύγου της Αντισυνταγματάρχη ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΘΕ-
ΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ αποσπάστηκε από την Ξάνθη στο Διδυ-
μότειχο.

ΜΕΤΑΘΕΙΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Λόγω υπηρεσιακών αναγκών οι Αξιωματικοί:
- Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΙΣ-

ΤΟΚΛΕΟΥΣ σύζυγος της ΧΡΥΣΑΣ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ του αει-
μνήστου Αδαμαντίου και της Ευτέρπης μετατέθηκε από 
την Ξάνθη στο Διδυμότειχο ως Δ/τής Τάγματος.

- Ο Λοχαγός Οικονομικού ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου και της Ευανθία (εγγονός του 
αειμνήστου Αντωνίου και Μαρίας Καραγιαννοπούλου και 
του Δημητρίου και Αικατερίνης Μπάρκα από το Α’ ΕΛ-
ΔΑΠ στο Α’ Κεντρικό Ταμείο ως Διευθυντής.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους 
παραπάνω συγχωριανούς μας στρατιωτικούς καλή δια-
μονή στη νέα πόλη, καλή τύχη και επιτυχία στα νέα τους 
καθήκοντα.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ
Κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις στο Στρατό Ξη-

ράς τον Αύγουστο 2013 ο Αρχιλοχίας Τεθωρακισμένων 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ του Αποστόλου και της Ερμιόνης 
(εγγονός των αείμνηστων Χρυσοστόμου και Βασιλικής 
Βασδέκη) που υπηρετεί στη Λήμνο προήχθη στο βαθμό 
του Ανθυπασπιστού.

Ο Μ.Ο.Σ και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τον 
αγαπητό ΧΡΗΣΤΟ και του εύχονται και σε ανώτερα.

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ
Η ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ του αειμνήστου Δημητρίου (Μη-

τρόλα) και της Ουρανίας (εγγονός των αείμνηστων Αθα-
νασίου και Χρυσάνθης Κουνάβου) πτυχιούχος της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ειδικεύεται 
από την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 στη Χειρουργι-
κή Γυναικολογική του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στην 
αγαπητή ΧΡΥΣΑ καλές σπουδές και γρήγορη επαγγελ-
ματική αποκατάσταση.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Η Σταματία ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ - ΛΟΥΖΗ, μετά από ευδόκιμη 
Υπηρεσία 33 ετών, σαν εκπαιδευτικός (καθηγήτρια Φιλο-
λογίας), έλαβε σύνταξη τον Ιούλιο του 2013.

Η Ματούλα είναι κόρη των αειμνήστων Ιωάννη και Φα-
νής ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ και γεννήθηκε στην Ξεχασμένη Βεροίας.

Μετά το δημοτικό τελείωσε το εξατάξιο Γυμνάσιο Θη-
λέων Βεροίας, φοίτησε και έλαβε το πτυχίο της Φιλοσο-
φικής Σχολής του Α.Π. Θεσσαλονίκης.

Δίδαξε σε σχολεία της Ημαθίας. Το 1986 μετά το γάμο 
της με το Θεοχάρη ΛΟΥΖΗ, μετατέθηκε στην Αθήνα και 
δίδαξε σε Σχολεία του Περιστερίου και του Γαλατσίου, 
μέχρι τον Ιούλιο που συνταξιοδοτήθηκε.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
- ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ (Ένωση Ηπειρ. Ιλίου Αθηνών)

- ΚΟΝΙΤΣΑ

- Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

- ΕΝ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ

- Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΤΩΝ

- ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

- ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΜΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις 2013, για την ει-
σαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας παιδιά που έλκουν 
την καταγωγή τους από το Βρυσοχώρι σημείωσαν 
σημαντικές επιτυχίες και εισήχθησαν στις ακόλου-
θες σχολές:

1. ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά και της Μα-
ρίας (εγγονή του αείμνηστου Παπανικόλα Κασσα-
βέτη και της Χαρίκλεια) στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Παν/μίου Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλολογίας.

2. ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ του Ανέστη και της Ερμιό-
νης (εγγονή του Γεωργίου Σιαπάτη και της Μαρι-
άνθης Σιαπάτη – Βακάρου) στο Παν/μιο Ρεθύμνου 
Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας.

3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡΕΤΑΣ του Λεωνίδα και της Ζα-
νέτας στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Τρίπολης.

4. Η ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΠΗ του Ευαγγέλου και της Χάϊδως 
(εγγονή του αειμνήστου Γεωργίου και της Σταματί-
ας Πασχαλιώρη στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγω-
γών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

5. Η ΙΩΑΝΝΑ ΝΗΝΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου 
και της Θεοδώρας (εγγονή Αποστόλου και Ευδοξί-
ας Πασχαλιώρη) στη Νομική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Θεσ/νίκης.

6. Η ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ του Δημητρίου και της 
Βασιλικής (εγγονή του Ιωάννη και της Σίψιας και δι-
σέγγονη των αείμνηστων Κων/νου και Βασιλικής Σί-
ψια) στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανε-
πιστημίου Πατρών.

7. Η Σταματία ΧΑΣΙΑΚΟΥ του Δημητρίου και της 
Σταυρούλας (δισεγγονή των αείμνηστων Ευαγγέ-
λου και Ευαγγελίας ΚΥΡΑΤΣΗ) πέτυχε στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας.

8. Η Χαρίκλεια Τζιάσιου του Χρήστου και της Μα-
ρίας, δισέγγονη των αείμνηστων Γεωργίου και Μα-
ρίας Εξαρχοπούλου, πέτυχε στο Χημικό Τμήμα του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

9. Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ του Ιωάννη και 
της Βούλας (εγγονός του Δημητρίου Τσουμάνη) 
στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Λάρι-
σας.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ
Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ στη μνήμη των γονέων της 

Μιχάλη και Μαρίας δώρισε και τοποθετήθηκε στη θέση 
Κοάστα έναν καλαίσθητο ξύλινο πάγκο σε αντικατάστα-
ση των εφθαρμένων.

Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ που διαμένει στην Αθήνα (συνταξιού-
χος Καθηγήτρια Αγγλικών) επισκέπτεται τακτικά το χω-

ριό το υπεραγαπά και ενδιαφέρεται για τα κοινά και τα 
προβλήματά του.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκ μέρους όλων 
των κατοίκων την ευχαριστεί θερμά για την ευγενή προ-
σφορά της, και της εύχονται καλό χειμώνα και την περι-
μένουμε το επόμενο καλοκαίρι.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Μετά από πολλά χρόνια ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΚΟΣ του 

Γεωργίου και της Μαρούλας Σιανίδη – Κυρίτση (εγγο-
νός των αείμνηστων Σοφίας Σιανίδη και Πέτρου Κυρί-
τση) απόφοιτος της Ιατρικής Σχοαλής του Χάρβαρντ 
και του ΜΙΤ (MD, PhD) ειδικεύεται στην Παθολογική 
Ανατομικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας του 
Σαν Φραντζέσκο και η μνηστή του ΕΜΜΑ απόφοιτος 
του ΜΙΤ (PhD) συνεχίσει τις σπουδές της σε Υπολογι-
στική Βιολογία (computer biology) επισκέφτηκαν για 
μία εβδομάδα το χωριό και διέμεναν στο σπίτι της μη-
τέρας του Μαρούλας και του θείου τους Αθανασίου 
Κυρίτση.

Επανασυνδέθηκαν με τις ρίζες τους τους συγχω-
ριανούς και τους παλιούς φίλους και ξεκουράστηκαν 
μετά από τόσες σπουδές. Έκαναν διάφορες εξορμή-
σεις σε τοποθεσίες του χωριού, επισκεύτηκαν πολλά 
χωριά του Ζαγορίου και κάθε βράδυ στο καφενείο του 
χωριού με το τσιπουράκι ο ΧΡΗΣΤΟΣ ζητούσε να μά-
θει για την ιστορία του χωριού και τη γιαγιά του ΣΟ-
ΦΙΑ.

Με την αναχώρησή τους ο ΧΡΗΣΤΟΣ υποσχέθη-
κε πως με την πρώτη ευκαιρία θα έρθει πάλι στο χω-
ριό που τόσο πολύ του λείπει εκεί μακριά στην Αμερι-
κή. Στο αγαπητό ζευγάρι ευχόμαστε καλές σπουδές, 
καλά στέφανα και γρήγορη επίσκεψη στο χωριό.

Υ.Γ. Εφέτος επισκέφτηκαν από την Αμερική για λί-
γες ημέρες και οι γονείς του Χρήστου ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΩΚΟΣ και ΜΑΡΟΥΛΑ ΣΙΑΝΙΔΗ – ΚΥΡΙΤΣΗ.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΔΩΡΕΕΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
- Στην αγαπημένη μου εγγονή ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΡ-

ΒΟΥ κόρη του ΘΩΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΣ-
ΣΑΒΕΤΗ για την εισαγωγή της στη Φιλοσοφική Σχολή 
Ιωαννίνων στο Τμήμα Φιλολογίας με σειρά επιτυχίας 
12η και για τη βράβευσή της με το βραβείο «ΣΤΕΑ» 
για την καλύτερη επίδοση στο μάθημα της Νεοελλη-
νικής Γλώσσας (Έκθεση).

Χαρίκλεια Κασσαβέτη

- Στην αγαπημένη μας ανεψιά Χαρίκλεια Τζιάσιου, 
του Χρήστου και της Μαρίας, που πέτυχε στο Χημικό 
τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συγχαίρουμε και 
ευχόμαστε υγεία και καλή φοίτηση.

Οι θείοι
Νίκος και Ιφιγένεια Παπαδάτου

- Στην αγαπημένη μας εγγονή Μαρία Κοντογιάννη, 
κόρη του Μιχάλη Κοντογιάννη και της Ιφιγένειας Χα-
τζηστεργίου, που πήρε επάξια το πτυχίο του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων, στις 18 Ιουλίου 2013, ευχόμα-
στε καλή σταδιοδρομία.

Γεώργιος και Αγγελική Χατζηστεργίου
Λουκόμι Κοζάνης

- Ευχόμαστε ολόψυχα καλή σταδιοδρομία και πά-
ντα επιτυχίες στην αγαπημένη μας ανηψιά Μαρία Κο-
ντογιάννη, που έγινε πτυχιούχος του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων.

Δήμητρα Χατζηστεργίου – Χρήστος Κάλφας
Κωνσταντίνα Χατζηστεργίου – Γρηγόρης 

Θεοχάρους
Νεάπολη Κοζάνης

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο υπ’ αριθμ. 83 φύλλο της εφημερίδας μας και 
στην 1η σελίδα «Κύριο Άρθρο» γράφτηκε από 
λάθος! Συγκεντρώθηκαν περίπου τριακόσιες χι-
λιάδες (300.000) δραχμές».

Το σωστό είναι τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) 
ευρώ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
- Στον αγαπημένο μας εγγονό και ανιψιό ΔΗΜΗ-

ΤΡΗ ΙΩΑΝ. ΤΣΟΥΜΑΝΗ εκφράζουμε «θερμά συγχα-
ρητήρια» για την επιτυχία του στο Τμήμα Τεχνολό-
γων Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

Ο παππούς Δημήτριος Τσιουμάνης
Οικ. Αστέριου Τσιουμάνη
Οικ. Γεώργιου Τσιουμάνη

Εκφράζουμε τα «θερμά μας συγχαρητήρια» στον 
αγαπητό μας αναδεκτό ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λ. ΚΟΡΕΤΑ για 
την επιτυχία του στο Οικονομικό Τμήμα του Α.Ε.Ι. 
Τρίπολης.

Οικ. Αστέριου Τσιουμάνη
Οικ. Γεώργιου Τσιουμάνη
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Σαχρώνη Αθανασία                             100,00 €
Γκιτσιούδη Μαρία 50,00 €
Κουνάβος Αθανάσιος 50,00 €
Μηνόπουλος Κων/νος 50,00 €
Μπαρλαμπάς Κων/νος 50,00 €
Μπέκα - Πλατή Αφροδίτη 50,00 €
Παπαποστόλου Χαράλαμπος 50,00 €
Σιαμπίρης Γεώργιος του Κων/νου 50,00 €
Σιγάλας Στέλιος 50,00 €
Σταματιάδη-Σταματοπούλου Έλλη 50,00 €
Γιαννούση Δέσποινα 30,00 €
Γκαράνης Γεώργιος του Αποστόλου 30,00 €
Δογορίτης Πέτρος 30,00 €
Καψάλη Αγγελική 30,00 €
Ντεμολίν Μαρί 30,00 €
Σταμάτη Σταματία 30,00 €
Νότης Δημοσθένης 25,00 €
Ράπτη Μαριάνθη 25,00 €
Χρήστου Χρήστος 25,00 €
Βακάρου Άννα 20,00 €
Γρέντζος Γεώργιος 20,00 €
Θεοδωρακόπουλος Θωμάς 20,00 €
Ιωαννίδης Κων/νος 20,00 €
Ιωαννίδου Αννέτα 20,00 €
Καραγιάννης Αθανάσιος 20,00 €
Καραγιαννόπουλος Αθανάσιος 
του Αντωνίου 20,00 €
Καραμασούλη Φωτεινή 20,00 €
Καραμασούλη Χαρίκλεια 20,00 €
Καρανίκας Φωκίων 20,00 €
Καφέτσος Αθανάσιος 20,00 €
Καφέτσου Μίνα 20,00 €
Κολιού - Βασιλοπούλου Ερμιόνη 20,00 €
Κολλιός Ιωάννης του Γεωργίου 20,00 €
Κολλιός Χρήστος 20,00 €
Κοντογιάννη Χρυσούλα 20,00 €
Κοντογιάννης Κων/νος 20,00 €
Κοντογιάννης Μιχάλης 20,00 €
Κωνσταντινίδης Σπύρος 20,00 €
Μπίρης Δημήτριος 20,00 €
Νούτσος Βάϊος 20,00 €
Παπακώστας Θεοφάνης 20,00 €
Παπαποστόλου Σταματία 20,00 €
Πιπίκος Γεώργιος 20,00 €
Χαντόλιος Στέργιος 20,00 €
Βλάχος Γεώργιος 15,00 €
Θεοδωρίδου Γιαννούλα του Δημ. 15,00 €
Θεοδωρίδου Χρύσα του Θεοδώρου 15,00 €
Νούτσος Κων/νος 15,00 €
Κουλιός Μιχάλης 10,00 €
Σιαμπίρης Θωμάς του Κων/νου 10,00 €
Τζίμας Γεώργιος 10,00 €

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 01.10.2013

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 900 öýëëá  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ÓEΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ÔÆΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ÔÇËÅÖÙÍÏ: 26510 26296   

Åêäüôçò - Õðåýèõíïò ãéá ôï Íüìï  

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ 
Ðñüåäñïò Ì.Ï.Ó. 
44010 ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Τηλ.: 26530 22771

Πάφου 1
45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ÔÇË.: 26510 64927
ÊÉÍ.: 6979322848

Τακτικοί Συνεργάτες
Γκαράνη - Παπακων/νου Χαρίκλεια

ÓÕÍÔÁÊÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ  

1.  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 
+  Κων/νος  Κουνάβος

Ä É Á × Å É Ñ É Ó Ç

á)  ÅéóöïñÝò - óõíäñïìÝò  
 ÊÙÍ/ÍÏÓ ÔÓÉÏÌÉÄÇÓ Éãíáôßïõ

     ¢ñôçò 14 - 45333 ÉùÜííéíá  
 Ôçë.: 2651024 605, 6979334373

β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
       ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΣ
       Βενιζέλου 42 - Αλεξάνδρεια
       Τηλ.: 6977922890

Êáôþôåñç åôÞóéá óõíäñïìÞ:  10 €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αϊδονοπούλου-Νούτσου Ευανθία 50,00 €
Κουλιός Μιχάλης 30,00 €
Μέμος Χρυσόστομος 30,00 €
Μπακιρτζόγλου Ιωάννης 25,00 €
Νότης Δημοσθένης 25,00 €
ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Γιάννινα) 20,00 €
Γιωτίτσας Αντώνιος 20,00 €
Τσουμάνη Σταματία του Αστερίου 10,00 €

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

-  Η κα ΕΛΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ-ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, Θεσ/
νίκη προσέφερε τριακόσια (300,00) ευρώ, στη μνήμη 
των γονέων της και αδελφού της.

-  Ο κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ, Αλεξάνδρεια, προσέ-
φερε διακόσια (200,00) ευρώ στη μνήμη της μητέρας 
του ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ.

-  Το ζεύγος ΜΙΧΑΛΗΣ (του Νικολάου) και ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΠΙΖΑΚΗ (Θεσ/νίκη) προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ, 
στη μνήμη προσφιλών προσώπων τους.

-  Η κα ΕΥΤΕΡΠΗ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ, Ιωάννινα προσέφερε εκα-
τό (100,00) ευρώ στη μνήμη της μητέρας της ΕΥΘΥ-
ΜΙΑΣ ΒΑΣΣΟΥ.

-  Η κα ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΤΣΙΟΥΔΗ (Γερμανία) προσέφερε εκτα-
τό (100,00) ευρώ, στη μνήμη ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ.

-  Η κα ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Βέροια, προσέ-
φερε εκατό (100,00) ευρώ στη μνήμη των γονέων της 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ.

-  ΑΝΩΝΥΜΟΣ - προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ, υπέρ 
υγείας.

-  Η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΤΑΒΑΛΗ Ιωάννινα, προσέφερε πενή-
ντα (50,00) ευρώ, στη μνήμη ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΒΑΣΣΟΥ και 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ.

-  Η κα ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΪΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΝΟΥΤΣΟΥ, Θεσ/
νίκη προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του 
συζύγου της ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΥΤΣΟΥ.

-  Ο κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΛΙΟΣ (Αλεξάνδρεια) προσέφερε πε-
νήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη ΣΤΕΡΓΙΟΥ και ΔΕΣΠΟΙ-
ΝΑΣ ΚΟΥΛΙΟΥ και του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ

-  Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΜΑΣΟΥΛΗ και ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑ-
ΜΑΣΟΥΛΗ, Κομοτηνή, προσέφεραν πενήντα (50,00) 
ευρώ, στη μνήμη των γονέων τους ΧΡΗΣΤΟΥ και ΜΑ-
ΡΙΑΣ και του αδελφού τους ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΑΣΟΥΛΗ.

-  Η ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΡΑΠΤΗ και ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ (Κό-
νιτσα) προσέφεραν πενήντα (50.00) ευρώ στη μνήμη 
των γονέων τους ΛΑΜΠΡΟΥ και ΧΑΪΔΩΣ και των αδελ-
φών τους ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και ΠΑΝΤΕΛΗ.

-  Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Αθήνα, 
προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη προσφι-
λών του προσώπων.

-  Ο κ. ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ξεχασμένη Ημα-
θίας, προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ υπέρ υγείας.

-  Ο κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Θέρμη, προσέφερε σαρά-
ντα (40,00) ευρώ στη μνήμη των γονέων του ΧΡΥΣΑΝ-
ΘΟΥ και ΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ.

-  Ο κ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ, Βέροια, προσέφερε τριά-
ντα (30,00) ευρώ στη μνήμη των γονέων του ΙΩΑΝΝΟΥ 
και ΦΑΝΗΣ.

-  Η κ. ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΟΛΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αλεξάν-
δρεια, προσέφερε τριάντα (30,00) ευρώ, στη μνήμη 
των γονέων της και θείων της.

-  Η κα ΜΑΡΙ ΝΤΕΜΟΛΙΝ, Γαλλία, προσέφερε είκοσι 
(20,00) ευρώ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
- Οι οικογένειες Αστερίου Τσουμάνη και 

Γεωργίου Τσουμάνη (Γιάννινα) προσέφεραν στο 
Σύλλογο 150,00 ευρώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ανακοινώνει

σε συγχωριανούς και φίλους της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων 
ότι την Κυριακή 10 και Δευτέρα 11 Noεμβρίου 2013 αρχίζει η λειτουργία 

των χορευτικών ομίλων για το έτος 2013-2014 στην αίθουσα του Συλλόγου 
(Σαμουήλ και Πινδάρου 2 Γιάννενα) με τη διδασκαλία Ηπειρωτικών 

και άλλων ελληνικών χορών με χοροδιδάσκαλο 
και καθηγητή Φυσικής Αγωγής κ. ΘΩΜΑ ΒΟΥΡΒΟ ως εξής:

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ: Ώρα 07.00-8.00 Παιδικό Τμήμα 
         Ώρα: 08.00-08.30 Τμήμα Μεγάλων

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ: Ώρα 07.00 - 08.00 Τμήμα Γυναικών 
Εγγραφές και διδασκαλία ΔΩΡΕΑΝ. Παρακαλούνται οι γονείς των μικρών 
παιδιών, κορίτσια και αγόρια του μεγάλου τμήματος και οι γυναίκες που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διδασκαλία των χορών, να δηλώσουν 

συμμετοχή στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου

 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο
Καραμασούλη Φωτεινή 10,00 €
Καραμασούλη Χαρίκλεια 10,00 €

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Παρακαλούμε τους φίλους - αναγνώστες της 

εφημερίδας που επιθυμούν δημοσίευση συνερ-
γασιών, γάμων, αρραβώνων, γεννήσεων, βαπτί-
σεων, νεκρολογιών (κείμενα, φωτογραφίες) να 
τις στέλνουν με e-mail στη διεύθυνση: nea@
mosv.gr. βλέποντας ότι έχει σταλεί.

Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε 
τη σελίδα του Συλλόγου στο Facebook: 

www.facebook.com/Vrisohori

 Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α
Την επιμέλεια της τελευταίας σελίδας της εφημε-

ρίδας, που αφορά τις προσφορές, δωρεές και συν-
δρομές για εκκλησίες του χωριού και του Σύλλόγου, 
επιμελούνται αντίστοιχα ο ταμίας της Ερανικής επι-
τροπής κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠ.ΓΚΑΡΑΝΗΣ (Πατρ. Ευαγγε-
λίδου 10, Τ.Κ. 45444 Ιωάννινα, τηλ. 26510 38813) και 
ο ταμίας του Συλλόγου κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν.ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 
(Ιγνατίου Άρτας 14, Τ.Κ 45333, τηλ. 26510 24605 Ιω-
άννινα). 

Συνδρομές, προσφορές και δωρεές που αποστέ-
λονται με ταχυδρομικές επιταγές να εκδίδονται στο 
ΟΝΟΜΑ του ΤΑΜΙΑ (Ερανικής Επιτροπής ή Συλλό-
γου) και όχι στο Σύλλογο, εφημερίδα ή Εκκλησία που 
η εξαργύρωσή τους είναι δυσχερής.


