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Είναι γεγονός ότι τις προάλλες έφυγε από κοντά μας 
το άξιο τέκνο του Βρυσοχωρίου, ο Αδαμάντιος Τσιομί-
δης. 

Ο χαμός του προκάλεσε σ’όσους τον γνώρισαν με-
γάλη λύπη και άφησε δυσαναπλήρωτο κενό.

Λένε ότι «ο νεκρός δεδικαίωται». Στην περίπτωση 
του Διαμάντη αυτό δεν έχει καθόλου θέση. Όσα κι αν 
ειπωθούν, δεν θα αποτελούν υπερβολή. Κίνδυνος υπάρ-
χει μόνο να μην αναφερθούν όλα, όσα θα βοηθούσαν να 
αποδοθεί καλύτερα η πραγματική εικόνα που ήταν ανε-
πανάληπτη.

Έφυγε λοιπόν από κοντά μας μια εξέχουσα και λα-
μπερή προσωπικότητα, ένα λαμπρό στολίδι και κό-
σμημα του τόπου του, ένα διαμάντι του εκπαιδευτι-
κού κόσμου, ένας φωτισμένος παιδαγωγός, ένας ευ-
αισθητοποιημένος για τον πλησίον άνθρωπος, ένας 
άριστος επιστήμονας, ένα λαμπρός οικογενειάρχης, 
ένας ωραίος αγωνιστής που πάντα υπηρέτησε με πά-
θος την ανθρωπιά. Έφυγε ένας πραγματικός Έλληνας 
που τίμησε με τη ζωή του τον ευατό του, την οικογένεια 
του και τη στενότερη και ευρύτερη πατρίδα του.

Έφυγε ένας καλός κ’αγαθός πολίτης, ένας ωραί-
ος άνθρωπος, που στην παρουσία του μοσχοβολούσε ο 
τόπος καλοσύνη, ευγένεια, ειλικρίνεια, εντιμότητα, δυ-
ναμισμό αλλά και απλότητα, αρχοντιά, χαρά και αισιο-
δοξία. Έσβησε μια φωτεινή ματιά, ένας πρόσχαρος και 
χαμογελαστός άνθρωπος.

Έφυγε ο άνθρωπος που, αν και διακρινόταν για την 
περηφάνια και λεβεντιά του, δεν δίσταζε να ταπεινωθεί 
και να παρακαλέσει προκειμένου να βοηθήσει ένα φίλο, 
ένα γείτονα, ένα χωριανό, ένα συνάθρωπό του.

Έφυγε αυτός που οι μοίρες, και ιδιαίτερα η Λάχεσις, 
τον στόλισαν ό,τι ωραίο και καλό μπορεί να βρει κανείς 
σ’ αυτόν τον κόσμο.

Έφυγε αυτός που σύμφωνα με το Σόλωνα τον Αθη-
ναίο που είπε το: «μηδένα προ του τέλους μακάριζε», 
να θεωρείται μακάριος.

Έφυγε αυτός, που φεύγοντας έκανε τον τόπο του 

πραγματικά φτωχότερο.
Έφυγε ….
Όχι. Δεν έφυγε κι ας φαίνεται σα γεγονός. Αλλά κι αν 

ακόμη έφυγε, δεν πέθανε, ζει –αλλά ζει και θα ζει στις 
καρδιές, το νου κι ανάμεσά μας και θα μας προτρέπει 
όχι να τον μιμηθούμε επειδή ήταν σεμνός, αλλά να γινό-
μαστε μιμητές καλών έργων.

Αν αληθεύει αυτό που είπε ο ποιητής και που και ο 
ίδιος ο εκλιπών έγραψε για κάποιο φίλο του δηλ: «Τότε 
πεθαίνουν οι νεκροί, όταν του λησμονούνε», τότε δεν 
είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς, γιατί ο Διαμάντης 
δεν έφυγε αλλά ζει.

Ζει γιατί και να θέλουμε δεν μπορούμε να τον ξε-
χάσουμε. Όλα τον θυμίζουν και τον ζωντανεύουν στην 
καρδιά και τη σκέψη μας.

Με όλη τη ζωή, με την παρουσία και το έργο του, 
άφησε ένα φωτεινότατο παράδειγμα που δεν το προ-
σπερνάς χωρίς να νοιώσεις την παρουσία του.

Θα μπορούσε να αναφέρει κανείς πλήθος παραδειγ-
μάτων γι’ αυτό. Δύο όμως, νομίζω, σαν χαρακτηριστικά 
θα ήταν αρκετά.

1. Ποιος και ιδιαίτερα Βρυσοχωρίτης θα περάσει 
μπροστά απ’ την εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους του 
χωριού του ή καλύτερα θα λειτουργηθεί σ’ αυτήν και 
δε θα θυμηθεί τον Αδαμάντιο Τσιομίδη. Νομίζω κανείς. 
Είπα θα λειτουργηθεί, γιατί σίγουρα κι αυτό θα γίνει, 
αφού υπάρχουν πάντα οι συνεργάτες του. Είναι γνωστό 
δηλαδή ότι ακόμη κι ο Ηρακλής δεν έκαμε όλους τους 
άθλους μόνος του. Θα υπάρξει λοιπόν συνέχεια.

2. Αν πάλι κάποιος και ιδιαίτερα Βρυσοχωρίτης πά-
ρει στα χέρια του μια εφημερίδα, σίγουρα θα θυμηθεί 
την εφημερίδα του χωριού του, «Τα Νέα του Βρυσοχω-
ρίου» και τον ιδρυτή και πρωτεργάτης της.

Ίσως τώρα, εξετάζοντας τα δύο παραπάνω παρα-
δείγματα από άλλη οπτική γωνία, θα μπορούσαμε να 
βλέπαμε καλύτερα και να ανακαλύπτουμε και το γιατί 
αγωνιζόταν όπως αγωνιζόταν:

Την έκδοση της εφημερίδας δεν την έβλεπε σαν ένα 
μέσο προβολής, αλλά σαν ένα πνευματικό σύνδεσμο 
που θα συνδέει τους απανταχού Βρυσοχωρίτες με τα 
δεσμά αδελφοσύνη κι αγάπης.

Ήθελε δηλαδή να μπορούν όλοι να επικοινωνούν με-
ταξύ του και κυρίως να νοιώθουν σα μέλη μιας μεγάλης 
οικογένειας και να μοιράζονται σαν αδέλφια τις χαρές 
και τις λύπες τους.

Και την εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους την έβλε-
πε σαν τον τόπο συνάντησης των παλαιότερων και νεο-
τέρων γενεών. Ήθελε δηλαδή να ενώσει τις ρίζες με τα 
βλαστάρια, τα αχνάρια που άφησαν οι πρόγονοί του με 
τα τωρινά.

Αυτό δε που καταξίωσε τον εκλιπόντα σε όλους τους 
ρόλους που είχε στη ζωή, σαν προσωπικότητα, σαν εκ-
παιδευτικό, σαν οικογενειάρχη, σαν φίλο κλπ., ήταν 
το γεγονός ότι στην πορεία της ζωής του τα διαφέρο-
ντά του μεταπήδησαν από κύκλο σε κύκλο όταν έπρεπε 
αλλά και πάλι χωρίς να παραμελείται κανένα.

Από τον στενό ατομικό κύκλο (προσπάθεια για προ-
σωπική ανέλιξη και καταξίωση, η οποία όπως είπαμε δε 
σταμάτησε με την απόκτηση του διδακτορικού, αφού 
κάθε μέρα προσπαθούσε να γίνεται καλύτερος) μετα-
πήδησε στον οικογενειακό κύκλο (φροντίδα για την οι-
κογένεια του, που υπεργαπούσε) κι από εκεί στον ευρύ-
τερο κοινωνικό, στον οποίο αφιέρωσε τα τελευταία χρό-
νια. Απότοκο αυτών είναι όλο το έργο του. Να σημειωθεί 
ότι δεν ξεπερνούν όλοι τον πρώτο ή έστω και το δεύτε-
ρο κύκλο διαφερόντων.

Να γιατί ο Αδαμάντιος Τσιομίδης ήταν και παραμέ-
νει με όλη της ζωή του και το έργο του ένα φωτεινό 
παράδειγμα. Να γιατί είναι αδύνατο να τον ξεχάσου-
με και να γιατί δεν έφυγε ή καλύτερα δεν πέθανε αλλά 
ζει.

Ζει στην καρδιά μας και θα ζει ανάμεσά μας όσο 
εμείς τον θυμόμαστε.

Αιωνία του η μνήμη!
Δρ.Κων/νος Πιάνος

Όχι μόνο δύο μήνες, αλλά όσα χρόνια κι αν πε-
ράσουν, ποτέ δεν θα απομακρυνθεί από την ψυχή 
και τη σκέψη, ούτε και ο πόνος και η θλίψη θα αμ-
βλυνθεί, από την καρδιά οικείων συγγενών, συγ-
χωριανών, φίλων πανηπειρωτών και πανελλήνων, 
που γνώρισαν από κοντά τον αλτρουιστή εκπαιδευ-
τικό και άνθρωπο Αδαμάντιο Τσιομίδη, που έφυγε 
για τον άλλο κόσμο 24 Μαρτίου 2010, στο Νοσο-
κομείο Ιωαννίνων, παρ’ όλες τις προσπάθειες της 
λατρεμένης συζύγου του Ευτέρπης, των παιδιών 
του Τάσου, Χρύσας και Σπυριδούλας και τις ευχές 
των φίλων του, όσων πληροφορήθηκαν την αιφνί-
δια ασθένεια του. 

Και ο Μάντης όλων μας, έφυγε για την επουρά-
νια ζωή και ασφαλώς δια την χορεία του Παραδεί-
σου, με τα όσα καλά προσέφερε στο χωριό μας. Η 
απρόσμενη φυγή του συγκλόνισε ψυχικά τους πά-
ντες: οικογένεια, συγγενείς, συναδέλφους φίλους 
και όσοι είχαν γοητευθεί από τα αλτρουιστικά του 
αισθήματα.

Και για να τον γνωρίσουμε καλύτερα, σχετικά με 
τον αλτρουισμό του, παραθέτω εν συντομία τις αν-
θρώπινες, τις επιστημονικές, τις κοινωνικές και τις 
φιλάνθρωπες προσφορές του.

Γέννημα ήταν και θρέμμα ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ. Από 
πολύ μικρός έχασε τον πατέρα του. Έπεσε ηρωι-
κώς μαχόμενος, στο Αλβανικό μέτωπο. Η απώλεια 
του πατέρα στις τότε μικρομεσαίες αγροτικές οικο-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΑΠΗΣ 
ΣΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΤΣΙΟΜΙΔΗ
                                    Της ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΓΚΑΡΑΝΗ - ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ

«Μακάριος ανήρ, ος ουκ επορεύθη εν βουλή
ασεβών και εν οδώ αμαρτωλών ουκ εστί».

Τ’ όνομά του Αδαμάντιος κι η ψυχή του γαλάζιο επε-
ξεργασμένο διαμάντι. Κι αν δούμε τους ανθρώπους ως 
παραχώρηση μιας εικόνας του Θεού, αυτό εκφραζόταν 
στο πρόσωπο του Μάντη αληθινά κι απόλυτα.

Ήταν άνθρωπος που σκόρπιζε στη συντροφιά του τα 
δώρα που του χάρισαν οι Ουρανοί. Την ευγένεια, τη σε-
μνότητα, την πραότητα, την καλοσύνη, τη χαρά, την αισι-
οδοξία για τη ζωή.

Πάντα χαμογελαστός, τον διέκρινε η χαρούμενη σπα-
τάλη του εαυτού του για τους άλλους. Μια ανοιχτή αγκα-
λιά αγάπης για όλους.

«Μακάριοι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την 
γην», ακούμε στους μακαρισμούς. Νοσταλγούμε την πρα-
ότητά του. Θα μας λείψει το γέλιο του.

Ελληνική ψυχή που οι παλμοί της χτυπούσαν στο ρυθ-
μό της προσφοράς, της αγάπης και της εξυπηρέτησης. 
Όπλιζε πάντοτε στήθος και μέτωπο με το σημείο του 
Σταυρού. Ποτέ δεν αναφέρθηκε το όνομα «Κυρίου επί 
ματαίω».

Πρότυπο συμπεριφοράς έζησε απλά σεμνόπρεπα και 
τίμια, σε υψηλούς βαθμούς ποιότητας και τάξης. Είχε εν-
στερνιστεί την εκκλησιαστική προτροπή: «Γεώργει ακα-
μάτως και όλβια γεώργια δώσει σοι ο Παντοδύναμος». 
Και τα «Όλβια γεώργια» δεν άργησαν να έρθουν. Η κατα-
ξίωση και η αγάπη του κόσμου, η άνοδος στα ψηλότερα 
σκαλοπάτια της εκπαιδευτικής κλίμακας και η απόκτηση 
των τριών παιδιών, του Τάσου, της Χρύσας και της Σπυ-
ριδούλας, που αποτελούν ενεργά και εκλεκτά μέλη της 
κοινωνίας μας.

Ήταν φίλος καρδιακός ο Μάντης, απ’ τα φοιτητικά μας 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ
                                                               Του ΔΙΟΝΥΣΗ ΣΠ. ΜΠΕΡΕΡΗ

 Δεν έφυγε

Με την επιβαλλόμενη θρησκευτική τάξη και όπως 
απαιτούν τα σχετικά τοπικά έθιμα του Βρυσοχωρί-
ου αλλά και με την παρουσία τριών Ιερέων, του Νο-
μάρχου και πλήθους κόσμου, συγγενών, Βρυσοχωρι-
τών, φίλων και εκπαιδευτικών από όλες τις βαθμίδες 
της Εκπ/σης, τελέστηκε με κατάνυξη και συγκίνηση 
το 40νθήμερο μνημόσυνο του Αδαμάντιου Αναστασί-
ου Τσιομίδη.

Ο πατήρ Ευφραίμ από την Μητρόπολη Ιωαννίνων, 
αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του αλησμόνητου 
Μάντη Τσιομίδη και εξήρε τις πολυετείς προσπάθει-
ες του για την επίλυση των εκκλησιαστικών ζητημάτων 
του Τόπου του.

Εν συνεχεία ο τ. Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ιν-
στιτούτου και προσωπικός φίλος του εκλιπόντος, Γε-
ώργιος Εμμ. Φορλίδας, εξεφώνησε, εν μέσω άκρας 
συγκινήσεως, τον παρακάτω δημοσιευόμενο επιμνη-
μόσυνο λόγο:

Τη λαμπρή και οδοδεικτική μέρα της Αναστάσεως 
του Έθνους μας, την 25η Μαρτίου, ο   Ευλαβέστατοι 
Πατέρες και η Ευλογημένη Σύναξη επί τω αυτώ του 
σημερινού τιμίου Εκκλησιάσματος, ο θάνατος, ο φρι-
κτός και ανελέητος αυτός εκδικητής της ζωής, άρπαξε 
απ’ την αγκαλιά της οικογενείας του κι απ’ την εκπαι-
δευτική μας Κοινότητα και ενταφίασε στη φτωχή, ορει-
νή και πολυφίλητη πατρική ηπειρωτική γη τον Αδαμά-
ντιο Τσιομίδη. Έναν γενναίο, γνήσιο και ελεύθερο άν-
θρωπο. Έναν φωτισμένο Παιδαγωγό. Έναν διδάκτο-
ρα, διάκονο της Επιστήμης και του λαϊκού μας σχο-
λείου. Έναν ρεαλιστή και μεθοδικό εκπαιδευτικό του 
παραδοσιακού και ελευθέρως αναδυόμενου διαχρονι-
κού εκπαιδευτικού ήθους, στην ευθεία μιας διήκουσας 

ΤΟ 40νθήμερο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΤΣΙΟΜΙΔΗ
                                             Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜ. ΦΟΡΛΙΔΑ

Συνέχεια στη σελ. 9 Συνέχεια στη σελ. 9Συνέχεια στη σελ. 5



σελ. 2                 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2010                               «Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

Οι ρίζες της οικογένειας ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ χάνονται 
βαθιά μέσα στο χρόνο, τόσο βαθιά που κανείς δεν 
ξέρει τον πρώτο Γενάρχη της οικογένειας και την 
ιστορία του, αν και τα μέλη της οικογένειας έχουν 
μια συνεχή παρουσία στο χωριό μας, από εκείνα τα 
παλιά χρόνια μέχρι σήμερα.

Γνωστό Γενάρχης της οικογένειας είναι ο ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ. Ο Αθανάσιος είχε δύο παι-
διά το ΝΙΚΟ και τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που στο χωριό τον 
φώναζαν Πάντο.

Αργότερα ο ίδιος άλλαξε και το επίθετο από Που-
ποβίνης σε ΠΑΝΤΟΣ κι έμεινε γνωστός Πάντος Πά-
ντος.

Ο ΝΙΚΟΣ γεννήθηκε το 1863 (Μητρώο Κοινότη-
τας). Παντρεύτηκες τη ΧΡΥΣΩ ΚΟΥΝΑΒΟΥ και από-
κτησαν επτά παιδιά:

Τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ που πέθανε νέος το ΓΙΩΡΓΟ 

(1909-1991), τη ΧΑΪΔΩ, την ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, τη ΣΤΑ-
ΜΑΤΙΑ (1913-1987), τη Μαρία και το ΓΙΑΝΝΗ 
(1916-1933).

Ο Γιώργος, η Σταματία και ο Γιάννης έζησαν στο 
Βρυσοχώρι. Απόγονοί τους ζούνε και σήμερα στο 
Βρυσοχώρι και στα Γιάννενα, συντηρούν τα σπί-
τια τους στο χωριό και προσφέρουν στην κοινωνι-
κή ζωή, όπως ο δραστήριος πρόεδρος του ΜΟΣ και 
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Τύμφης κ.Ευθύμι-
ος Ιωαν.Πουποβίνης, η κ.Αικαερίνη Γ.Πουποβίνη-
Μπάρκα, ο Γιάννης, η Χρύσα και η Μαριάνθη Βα-
κάρου παιδιά της Σταματίας Πουποβίνη-Βακάρου 
και τα παιδιά της αείμνηστης Ελευθερίας Γ.Πουπο-
βίνη-Αρματά Νίκος και Άννα Αρματά. Αμείωτο εί-
ναι το ενδιαφέρον για τα προβλήματα του χωριού 
μας και τη λύση τους και του παπά Δημήτρη, αν και 
ζει στη Θεσσαλονίκη.

Η ΧΑΙΔΩ έζησε με το σύζυγό της Γιάννη Βέη και 
την οικογένεια της στη Λάιστα. Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ πα-
ντρεύτηκε το Φώτη Λίγγα από τη Λίππα Ιωαννί-
νων. Πέθανε όμως στα 25 της χρόνια χωρίς ν’αφή-
σει οικογένεια. Η ΜΑΡΙΑ παντρεύτηκε τον Ευάγγε-
λο Μπούση επίσης από τη Λίππα. Τα παιδιά της ζού-
νε σήμερα στα Γιάννενα.

Όλα τα παιδιά του Νίκου Πουποβίνη ήταν άν-
θρωποι εργατικοί, έντιμοι και καλοί οικογενειάρχες. 
Δεν είχαν δημιουργήσει ποτέ τους αντιθέσεις, φιλο-
νικίες και μίση και όλοι τους εκτιμούσαν ιδιαίτερα. 

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ-ΠΑΝΤΟΣ δεν εί-
ναι γνωστό πότε γεννήθηκε. Παντρεύτηκε στο Βρυ-
σοχώρι και από αυτό το γάμο απόκτησε δύο παιδιά 
τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ και το ΓΙΑΝΝΗ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
                 Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ - ΠΑΝΤΟΥ

ΝΙΚΟΣ (1863-
Χρύσω Κουνάβου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πάντος) 
Το γεν. δέντρο σελ. 11

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
πέθανε νέος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1909-1991)
Χρύσω Σιαμπίρη

ΧΑΪΔΩ
Γιάννης Βέης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Φώτης Λίγγας

(δεν άφησε απογόνους)

ΜΑΡΙΑ
Ευάγγελος Μπούσης

ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΣ

Πέθαναν μικρά

ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Νίκος Δεβελέγκας

ΓΙΑΝΝΗΣ (1916-1993)
Μαρία Ράπτη

ΠΑΠΑ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φεβρωνία

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αθηνά Ζιώγα

Θεοδώρα Τζουβάρα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δημ. Μπάρκας

ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1932-2009)
Νίκη Γρίβα

ΝΙΚΟΣ
ΜΙΡΑΝΤΑ

(πέθαναν μικρά)

ΓΙΑΝΝΗΣ
Αριστούλα Ζιακοπούλου

ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ
Πόπη Παπαδοπούλου

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ(11944-1996)
Ηλίας Αρματάς

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Κώστας Πατραμάνης

ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Χαϊδούλα Μπάρκα

ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Κώστας Κουβάτσιος

ΚΩΣΤΑΣ
Πέθανε μικρός

ΑΝΝΑ
Ευάγγελος Σιώπης

ΓΙΑΝΝΗΣ
Πόπη Στυλίδου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(1959-1978)

ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Γεώργιος Σιαπάτης

ΕΥΑΝΘΙΑ
Νίκος Καραγιαννόπουλος

ΝΙΚΟΣ
Βάσω Τζίμα

ΜΑΡΙΑ

ΗΛΙΑΣ
Δέσποινα Σιαμπίρη

ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Γεννήθηκε το 2007

Συνέχεια στη σελ. 11

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ (1913-1987
Γεώργιος Βακάρος

Οικογένεια Σταματίας Πουποβίνη Βακάρου. Αριστε-
ρά Σταματία Βέη, δεξιά Αικατερίνη Γ. Πουποβίνη

Οικογένεια Γιάννη και Μαρίας Πουποβίνη 
και τα εγγόνια Γιάννης και Μαρία

Οικογένεια Γεωργίου και Χρύσως Πουποβίνη 
και τα εγγόνια Ηλίας και Ευανθία Μπάρκα

Συνέχεια στη σελ. 11
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                 Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ - ΑΠ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Το Τοπικό Συμβούλιο του Δημοτικού Διαμερί-

σματος Βρυσοχωρίου, που αποτελεί τη Διαχειρι-

στική Επιτροπή του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Προσκαλεί

Παλαιούς και νέους υποτρόφους του κληροδο-

τήματος, τους κατοίκους και φίλους του χωριού, 

στο ετήσιο «Ιερατικό μνημόσυνο» υπέρ αναπαύ-

σεως της ψυχής» του ευεργέτη ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑ-

ΝΑΣΙΑΔΗ που θα γίνει την Κυριακή 8 Αυγούστου 

2010, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βρυσοχω-

ρίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΤΟΠ. ΔΙΑΜ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

Η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με το το-

πικό Συμβούλιο του Τοπικού Διαμερίσμα-

τος Βρυσοχωρίου, πραγματοποίησε τους 

προηγούμενους μήνες, σειρά παρεμβάσεων, 

για την αντιμετώπιση άμεσων και βασικών 

αναγκών του χωριού.

Α’ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Το πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου, συνεργείο 

του Δήμου προέβη στην κοπή των χόρτων 

από όλους τους κεντρικούς δρόμους, τις 

πλατείες και το νεκροταφείο.

Β’ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

Σκαπτικά μηχανήματα του Δήμου προέβη-

σαν το Μάϊο και Ιούνιο στην αποκατάστα-

ση βατότητας των δασικών δρόμων. Έτσι 

τα οχήματα της πυροσβεστικής, της δασικής 

υπηρεσίας, αγροτικά αυτοκίνητα, τζιπ, ακό-

μη και Ι.Χ. μπορούν να κινούνται άνετα, χω-

ρίς κανένα πρόβλημα.

Γ’ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Την 22 Μαϊου 2010 συνεργείο του Δήμου 

προέβη στον καθαρισμό και στη χλωρίω-

ση της δεξαμενής πόσιμου ύδατος. Έτσι το 

νερό του δικτύου πεντακάθαρο και απαλλαγ-

μένο από μικροοργανισμούς, μπορεί να χρη-

σιμοποιείται άφοβα.

Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στο πρώην 

Δημοτικό Σχολείο και πιστεύουμε πως το 

έργο θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Ιουλί-

ου 2010.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Το Τοπικό Συμβούλιο του Τοπικού Διαμερίσμα-
τος Βρυσοχωρίου, που αποτελεί τη Διαχειριστική 
Επιτροπή του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΑΔΗ, με την υπ’ αριθ. 5/2010 απόφασή του, συνέ-
ταξε πίνακα υποτρόφων για το σχολικό και ακαδημα-
ϊκό έτος 2009-2010, βάσει των απαιτούμενων δικαι-
ολογητικών που  υπέβαλαν και έχει ως ακολούθως:

Α’ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ
Μπάρκας Δημήτριος του Ηλία, Α’ Γυμνασίου
Κιτσαρά Ναταλία του Ανέστη, Γ’ Γυμνασίου
Δράκος Ιωάννης του Βασιλείου, Β’ Λυκείου
Καραγιαννοπούλου Γεωργία του Αποστ., Β’ Λυ-

κείου
Γκαράνη Δέσποινα του Σταύρου, Γ’ Λυκείου
Τσιομίδη Νικολίνα του Κων/νου, Γ’ Λυκείου

Β’ ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΕΙ – ΤΕΙ
Εξαρχοπούλου Αναστασία του Αδαμ., Γεωπ. Σχ. 

Θεσ/νίκης
Εξάρχου Χάϊδω του Αντ., Φιλοσοφική Σχολή 

Αθηνών
Κουνάβου Στεργιανή του Δημ., Ιατρική Σχ. Ιωαν-

νίνων
Κουρή Χριστίνα του Σπυρ., Φυσική Σχ. Ιωαννί-

νων
Τσιομίδη Γεωργία του Κων/νου, Τμήμα Νηπια-

γωγών Μακεδονίας
Τζούμα Νικολέτα του Ορέστη, Τμήμα Διοίκησης 

Μακεδονίας
Στυλίδου Καλλιόπη του Σωκράτη, Τμήμα Λογο-

θεραπείας Ιωαννίνων.

Γ’ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Πασχάλη Άννα του Νικολάου, Διδ/κό Ιατρικής 

Πατρών
Βακάρος Χρήστος του Γεωργ., Μετ/κο Meriot 

watt Σκωτίας

Βρυσοχώρι 8-6-2010

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΥΡΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

Του δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλου – δασολόγου

Επιμέλεια: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ:

- Να προσέχουν όταν χειρίζονται μηχανήματα που 

πετούν σπίθες.

- Να φροντίζουν για την ασφάλεια της κατοικίας 

τους αν ζουν κοντά στο δάσος.

- Αν ανάψουν φωτιά, να λαμβάνουν όλες τις προ-

φυλάξεις και, πριν φύγουν, να τη σβήσουν 

εντελώς.

- Να μην πετούν αναμμένα τσιγάρα στο δάσος.

- Να αναφέρουν κάθε δασική πυρκαγιά στο Πυρο-

σβεστικό Σώμα, τηλέφωνο 199.

- Να θυμούνται ότι μια πυρκαγιά ξεκινά πάντα έχο-

ντας μικρές διαστάσεις.

(Από την εφημερίδα Real Planet, 20-6-2010)

ΧΟΡΗΓΟΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2010
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AΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
                      Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανακοινώ-
νει ότι στις 26,27 και 28 Ιουλίου 2010 θα πραγματο-
ποιηθεί στο Βρυσοχώρι το ετήσιο παραδοσιακό πανη-
γύρι της Αγίας Παρασκευής. Το τριήμερο πρόγραμμα 
του Πανηγυριού έχει ως ακολούθως

Δευτέρα 26 Ιουλίου 2010
Το πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο εξωκλή-

σι της Αγίας Παρασκευής και επισκέψεις στα σπίτια 
του πέρα μαχαλά.

Ώρα 9 μ.μ. έναρξη παραδοσιακού γλεντζού στην 
κεντρική πλατεία με την εμφάνιση του χορευτικού ομί-
λου του χωριού, παρουσιάζοντας αντιπροσωπευτι-
κούς χορούς της Ηπείρου.

Τρίτη 27 Ιουλίου 2010
Το πρωί εορτή του Αγίου Παντελεήμονος, Εκκλη-

σιασμός στο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής. Ώρα 
9μ.μ. Απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων στους επι-
τυχόντες μαθητές στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας κατά 
το Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 που κατάγονται από το 
Βρυσοχώρι και τους τακτικούς συνεργάτες στην εφη-
μερίδα.

Εμφάνιση του Χορευτικού ομίλου του χωριού πα-
ρουσιάζοντας Λαϊκούς και Νησιώτικους σκοπούς 
στη συνέχεια παραδοσιακό γλέντι μέχρι τις πρωινές 
ώρες.

Τρίτη 28 Ιουλίου 2010
Ομαδική εκδρομή στις μαγευτικές τοποθεσία της 

Μαγούλας και την Μπάλτας και το μεσημέρι υπαίθριο 
γεύμα και παραδοσιακό Βρυσωρίτικο γλέντι κάτω από 
τις οξιές και δίπλα από την κρυστάλλινη πηγή της Μα-
γούλας. 

Ο ΜΟΣ, προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους σ’έ-
να ευρύτερο αντάμωμα στο Βρυσοχώρι, για να τονώ-
σουμε το πανηγύρι μας και να απολαύσουμε με γνή-
σιο και αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι με την κομπανία 
του ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ και ΝΙΚΟΥ ΝΟΥΣΗ.

Είναι καιρός να δώσουμε προτεραιότητα στο πα-
νηγύρι, για να γίνει ξανά σημείο αναφοράς και πόλος 
έλξης για τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους.

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και 
Ορειβατικού Συλλόγου, ανακοινώνει στους φίλους 
της πεζοπορίας και της ορειβασίας ότι κατά τη δι-
άρκεια του καλοκαιριού θα πραγματοποιηθούν οι 
ακόλουθες ορειβατικές πορείες- αναβάσεις:

Α.΄ Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010, θα πραγ-
ματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία στο ορειβα-
τικό μονοπάτι, «Γιάννης Τσουμάνης», αφιερωμένη 
στη μνήμη του αδικοχαμένου παλικαριού. Πρόκει-
ται για διαδρομή εύκολη, ευχάριστη και προσιτή σε 
όλες τις ηλικίες και αξίζει να περπατήσει κανείς στο 
γνώριμο μονοπάτι Προς Τσουκαρόσια και να απο-
λαύσει τη μαγεία του Βρυσοχωρίτικου τοπίου και 
της Λάκκας Αώου.

Β.΄ Σάββατο 28 Αυγούστου 2010 πορεία στο 
ορειβατικό μονοπάτι 03 Νεραϊδόβρυση-Θεού Γέ-
φυρα. Πρόκειται για διαδρομή εύκολη και προσιτή 
σε όλες της ηλικίες.

Ο Μ.Ο.Σ. προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους 
να συμμετέχουν στις παραπάνω πορείες:
α) Για να τιμήσουμε τον αδικοχαμένο νέο, ορειβά-

τη και μέλος του Συλλόγου 
β) Για να γνωρίσουν και οι νεότεροι τις ομορφιές 

της ορειβασίας και της φύσης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ως εκ-
πρόσωπος των κατοίκων του χωριού, προχώρησε 
και φέτος στην ενοικίαση των ιδιόκτητων Βοσκοτό-
πων που χωρίζονται σε δύο ζώνες με τις ακόλουθες 
προσφορές.

Α: Ενοικίασε την Α: Ζώνη (Παναγία –Κατού-
νι-στα Πρίσκος κ.λ.π.) στους κτηνοτρόφους ΝΑΣ-
ΤΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ από το Κοτσανόπουλο Πρέ-
βεζας και ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ από το Ηλι-
οχώρι, για τη βοσκή αιγοπροβάτων αντί μισθώμα-
τος 2.300,00 ευρώ. Οι δύο κτηνοτρόφοι εγκατα-
στάθηκαν με τα ποίμνια τους στη ζώνη ενοικιάσεως 
από αρχάς Ιουνίου.

Β: Ενοικίασε την Β΄ Ζώνη (Σιάνιστα-Μαγούλα- 
Αλάκο κ.λ.π.) στον κτηνοτρόφο ΤΣΕΛΑ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟ από το Άγιο Βλάσιο Θεσπρωτίας για τη βο-
σκή προβάτων αντί μισθώματος 1.700,00 ευρώ. Ο 
κτηνοτρόφος εγκαταστάθηκε με το ποίμνιο του στη 
ζώνη ενοικιάσεως από αρχάς Ιουνίου. Τα χρήμα-
τα από την ενοικίαση των ιδιόκτητων βοσκοτόπων, 
θα διατεθούν όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευ-
ση του Συλλόγου και των κατοίκων που θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σάββατο 31 Ιουλίου 2010 στο Βρυ-
σοχώρι.

Η 19η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και 
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου, ανακοινώ-
νει ότι η «19η Γιορτή της Πίτας» θα πραγματοποι-
ηθεί το Σάββατο 21 Αυγούστου 2010 στην κεντρι-
κή πλατεία του χωριού. Η «Γιορτή της Πίτας» είναι 
μια σημαντική πολιτιστική εκδήλωση του χωριού 
μας, με ευρύτερη αποδοχή, αναγνώριση και απή-
χηση στην περιοχή των χωριών του Ζαγορίου, της 
Λάκας Αώου και του Νομού γενικότερα.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

- Από τις 5 το απόγευμα θα συγκεντρωθούν οι 
πίτες στην αίθουσα του Συλλόγου.

- Ώρα έναρξης της εκδήλωσης 8 μ.μ.

- Χαιρετισμοί

- Εμφάνιση χορευτικού ομίλου Συλλόγου.

- Απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων και δώ-
ρων στις γυναίκες που θα προσφέρουν τις 
πίτες.

- Αναμνηστικές φωτογραφίες και κλήρωση για 
την τυχερή γυναίκα της βραδιάς.

- Παραδοσιακό βρυσοχωρίτικο γλέντι ως τις 
πρωινές ώρες.

Οι βρυσοχωρίτισσες νοικοκυρές, στις οποί-
ες είναι αφιερωμένη η «Γιορτή της Πίτας», καλού-
νται και φέτος να αναδείξουν το ζήλο, το μεράκι, 
και τη δεξιοτεχνία που διαθέτουν, προσφέροντας 
τις γνωστές νόστιμες και ευωδιαστές βρυσοχωρί-
τικες πίτες. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, προ-
σκαλεί συγχωριανούς και φίλους το Σάββατο 21 
Αυγούστου 2010 στο Βρυσοχώρι, για να γευ-
τούν παραδοσιακές βρυσοχωρίτικες πίτες, να χο-
ρέψουν και να γλεντήσουν με την κομπανία του 
ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ και ΝΙΚΟΥ ΝΟΥΣΗ. Ευπρόσ-
δεκτες είναι και πίτες από νοικοκυρές γειτονικών 
χωριών και άλλων περιοχών.

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και 
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου, προσκαλεί 
τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευ-
ση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Ιουλί-
ου 2010 και ώρα 20.00 μ.μ. στα Γραφεία του Συλ-
λόγου στο Βρυσοχώρι με θέματα ημερησίας διά-
ταξης:

- Απολογισμός δραστηριοτήτων απερχόμενου 
Διοικητικού Συμβουλίου 

- Συζήτηση- Διατύπωση προτάσεων

- Έγκριση πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητι-
κού Συμβουλίου

- Αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητι-
κού και εποπτικού Συμβουλίου 

Η παρουσία όλων των μελών του Συλλόγου  εί-
ναι απαραίτητη για να συζητηθούν ευρύτερα όλα 
τα θέματα, να ληφθούν σωστές αποφάσεις και να 
εκλεγεί νέο Δ.Σ. για την τριετία 2010-2013.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Ο.Σ., βρίσκεται 
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει, ότι πέρα από 
τις άλλες εκδηλώσεις του Καλοκαιριού, θα πραγ-
ματοποιηθεί και φέτος για τρίτη χρονιά «Μουσι-
κή Βραδιά» , με τη συμμετοχή Λαϊκής ορχήστρας, 
μετά τη μεγάλη επιτυχία και την ευρύτερη αποδο-
χή που είχε από χωριανούς και φίλους επισκέπτες 
και η αντίστοιχη εκδήλωση τα προηγούμενα χρόνια.

Μια κομπανία νέων παιδιών με επικεφαλή το 
συγχωριανό ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝ.ΤΣΙΟΜΙΔΗ προσφέρθη-
κε να μας διασκεδάσει δίνοντας μια ξεχωριστή νότα 
στην κοσμική ζωή του χωριού.

Ο ΜΟΣ προσκαλεί συγχωριανούς και φίλους 
το Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010 και ώρα 9μ.μ. 
στην Κεντρική πλατεία του χωριού, για να απολαύ-
σουμε ένα ευχάριστο και διασκεδαστικό βράδυ, με 
ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια και τους μελωδι-
κούς ήχους του μπουζουκιού.

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δυστυχώς, λόγω κακών καιρικών συνθηκών, δεν 
πραγματοποιήθηκε φέτος ο εορτασμός στο Μο-
ναστήρι της Αγίας Τριάδος.

Κατόπιν επιθυμίας συγχωριανών και φίλων η Εκ-
κλησιαστική Επιτροπή αποφάσισε την Κυριακή 18 
Ιουλίου 2010 να γίνει Θεία Λειτουργία στο Μονα-
στήρι αντί στο χωριό.

Προσκαλούνται συγχωριανοί και φίλοι να παρευ-
ρεθούν στη Θεία Λειτουργία τιμώντας τη χάρη της 
Αγίας Τριάδος, πραγματοποιώντας συγχρόνως και 
ημερήσια εκδρομή την πανέμορφη τοποθεσία της 
Γκρόνιτσας.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή.
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και ορθοτομούσας γονιμοποιητικής παιδαγωγικής ιδε-
ολογίας. Έναν φλογερό μαχητή στην πρώτη γραμμή 
του χρέους. Έναν υψηλοπροσοντούχο δάσκαλο, που 
τόσο κοπίασε στην Ξένη για το επιστημονικό ανέβασμα 
τόσων Ελλήνων εκπαιδευτικών, μελετώντας συνεχώς 
και σπουδάζοντας με άγρυπνη συνείδηση και πάθος.

Πολύκλαυστε Μάντη.

Διαβασμένε και φωτισμένε Συνάδελφε.

Γεωργέ στο γεώργιο της αγωνιστικής εκπαιδευτικής 
ευπραξίας. 

Άξιε της Δημοτικής μας εκπαίδευσης Ταγέ.

Ακριβέ μας φίλε και συναγωνιστή κάθε δύσκολης 
και ευγενικής προσπάθειας για τη σχολική πρόοδο των 
παιδιών του ελληνικού Λαού.

Ευγενική, καρτερική κι αγαπημένη μας συνάδελφε 
Ευτέρπη με τα καλά σου παιδιά, η θλιβερή αγγελία αυ-
τού του θανάτου προκάλεσε στο μεγάλο πλήθος των 
Συναδέλφων μας όλων των βαθμίδων, αλλά και των 
συγγενών, συγχωριανών και φίλων σας βαθύτατη οδύ-
νη, συγκλονισμό και συντριβή.

Η μικρή τότε ελληνική εκπαιδευτική Κοινότητα και 
επιστημονική Συντροφιά του Esslingen της Γερμανί-
ας έχασε σήμερα ένα απ’ τα πολύτιμα δημιουργικά της 
σπλάχνα. Τον αβάσταχτο πόνο αυτής της Συντροφιάς 
μαρτυρεί, τσακισμένη, η ταπεινή προσωπική και των 
ελλογίμων άξιων καθηγητών κυρίων Πιάνου, Κωνστα-
ντινίδη, Κάπα και των απόντων Γερμανών Καθηγη-
τών,   φυσική μας παρουσία.

Τώρα συμπροσευχόμαστε όλοι ηρεμότεροι, μετά 
την πολύκλαυστη και πάνδημη εξόδιο ακολουθία σου, 
με το σημερινό απλό μνημόσυνο τιμής, κατά τη χρι-
στιανική και εκκλησιαστική μας τάξη, με σκοπό να ενι-
σχύσει ακόμα περισσότερο ο Κύριος την έμπλεο χρι-
στιανικής πίστης και αρετής οικογένεια σου, που μας 
έδωσε ήδη έμπρακτα υψηλό παράδειγμα προς μίμη-
ση, αντιμετωπίζοντας την εκδημία του προσφιλούς συ-
ζύγου, του στοργικού πατέρα και τρυφερού παππού 
με τόση καρτερικότητα και υποδειγματική χριστιανική 
αντοχή, γνωρίζοντας, φαίνεται καλά, πως η θλίψη επι-
τρέπεται απ’ το Θεό, ώστε να ωριμάσουμε περισσό-
τερο εσωτερικά εγγίζοντας, ανθρωπίνως, την τελειό-
τητα και την αιωνιότητα. «Εν τω κόσμω θλίψιν έξετε, 
αλλά θαρσείτε καγώ νενίκηκα τον Κόσμον». «Δήλον ού-
τως, κατά τους Αγίους Πατέρες, εστί», πως η Ανάστα-
ση έρχεται πάντοτε μετά την καταιγίδα του πάθους και 
οδηγεί την ανθρώπινη σκέψη στην πίστη και την ελπί-
δα και στη μεταφυσική συμβίωση της ψυχής με όσα εί-
ναι πέρα από μας, έξω απ’ τη ζωή, εκείθεν του Κόσμου.

Και δεν ήταν δυνατόν η χριστιανική και πλούσια δι-
δασκαλική παιδεία της οικογένειας να αποστεί του 
πνεύματος και του γράμματος του Αποστολικού Λό-
γου: «Αδελφοί περί των κεκοιμημένων μη λυπείσθε, 
καθώς οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα. Ει γαρ πιστεύ-
ομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο 
Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού άξει συν Αυτώ 
και οι νεκροί αναστήσονται πρώτον».

Χριστός Ανέστη Μάντη. Ο Κύριος κατήλθεν εν τοις 
κατωτάτοις της γης και συνέτριψε μοχλούς αιωνίους, 
κατόχους πεπεδημένων. Κι εσύ, αναστημένος τώρα, 
περνάς με την άϋλη παρουσία σου στη θριαμβεύουσα 
επουράνια Εκκλησία κατά την αποστολική διδασκαλία.

Ζεις έτσι ανάμεσα μας, μας ακούς και μας λες: «Μην 
κλαίτε στο μνήμα μου. Δεν είμαι εκεί». Στο μνήμα βρί-
σκεται προσωρινά μόνο το φυσικό σκήνωμα, όπου το 
χώμα της ορεινής γενέθλιας γης, που ως Ιδαλγός και 
με αξιακή και νοσταλγική αγωνία τόσο αγάπησες, δεν 
έπεσε βαρύ για να σου συντρίψει τα οστά ως σκεύη κε-
ραμέως, αλλά ανάλαφρο να επιτελέσει τη φυσική του 
λειτουργία, της μεταβολής δηλαδή του φθαρτού, στην 
αέναη δομή της αφθαρσίας της ύλης.

Έτσι και μεις τώρα πιστεύοντας και ζώντας με τη ζεί-
δωρη και αναστάσιμη αυτή ελπίδα και πίστη, σε φέρ-
νουμε ανάμεσα μας ζώντα, γλυκό, γελαστό, πρόσχαρο, 
παρηγορούντα. Κι έτσι ο επιμνημόσυνος τούτος λόγος 
μας, ως έκφραση της βαθύτατης τιμής και αγάπης της 
εκπαιδευτικής μας Συντροφιάς προς Εσέ, αφίσταται 
μερικώς του πένθους και γίνεται και με την άδεια της 
καλής σου συζύγου, ένα λιτό πανηγυρικό και εγκωμι-
αστικό τιμητικό μνημόσυνο του άξιου εκπαιδευτικού, 
του τίμιου οικογενειάρχη, του πολύτιμου φίλου.

Αγαπημένε μας Μάντη,

υπήρξες ζων παράδειγμα συμμετοχής και δραστη-
ριότητας στην ενοριακή , τη λειτουργική και μυστηρι-
ακή ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Τόπου. Κα-
λός, αυτοδημιούργητος, αισιόδοξος, γεμάτος φλόγα 

για προσφορά και φιλοτιμία για εξέλιξη. Φέρελπις φοι-
τητής, λαμπρός δάσκαλος, ορφανός εξαιτίας της πα-
τρικής θυσίας στο βωμό της πατρίδας. Αγνός και σε-
μνός οραματιστής. Συνεπής αγωνιστής. Υποστηρικτής 
της εκπαιδευτικής ορθοπραξίας μακριά απ’ τη στείρα 
άρνηση, και τον καταστροφικό αμοραλισμό.

Πεπληρωμένος αρχών, ιδεών, αυτογνωσίας, ταπει-
νοφροσύνης, πείρας, φρόνησης, ευσέβειας, τόλμης 
και αρετής, απ’τις αστείρευτες πηγές του διαχρονικού 
Ελληνισμού, της Παιδαγωγικής και της Ορθοδοξίας.

Συνδύαζες πάντοτε σεμνά τον λόγο με το ήθος και 
το μέτρο. Το πνευματικό είναι με το φως της ψυχής. 
Φιλοσοφημένος και νηφάλιος στις απότομες μεταπτώ-
σεις της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ζωής. Λάτρης, 
του χρέους, που διαφοροποιεί, εμπνέει και προσφέρει.

Άγνωστη σε σένα η αλαζονική έπαρση και συμπερι-
φορά. Διέθετες όλη σου τη θερμουργό πνοή στην ευ-
δοκίμηση όλων εκείνων των πρωτοποριακών εκπαιδευ-
τικών προσπαθειών, που ανέβασαν ποιοτικά την εκπαι-
δευτική μας προσφορά στα παιδιά των Ελλήνων εργα-
τών της Γερμανίας και των φοιτητών σου στην Ήπειρο.

Το τόσο πλούσιο βιογραφικό σου σημείωμα μαρτυ-
ρεί την πολύτιμη προσφορά σου και σ’ αυτούς, αλλά 
και την επαινετή και εξειδικευμένη συγγραφική σου 
δράση. Αυτή η εξαιρετική σου προσφορά προς τη Νέα 
Γενιά, που δεν αποτελείται μόνο από την μερίδα της 
παρακμής που τόσο προβάλλουν τα Μ.Μ.Ε. , αλλά και 
απ’ τους Νέους που μοχθούν και πονούν, χωρίς να ητ-
τηθούν από τα όπλα του ευδαιμονισμού, για να μορ-
φωθούν και να χτίσουν έναν καλύτερο κόσμο με ήθος 
και με ελεύθερους, τίμιους και παραγωγικούς πολίτες. 
Αυτή, επαναλαμβάνω, ήταν το βαρύ φορτίο και το ειδι-
κό πνευματικό βάρος που έφερνε στις αποσκευές του 
ο ορφανός εκ Βρυσοχωρίου οδοιπόρος, για την πλού-
σια διακονία της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής του 
ζωής. Αυτούς τους ανεωγμένους και συνεχώς διαπλα-
τυνόμενους ορίζοντες σου, κατά χρέος, θερμά επαι-
νούμε και τους προσφέρουμε, εκλεκτέ Συνάδελφε Μά-
ντη, στο φιλότιμο όλων για παραδειγματισμό.

Εκλεκτέ μας φίλε, απολάκτισες, και με προσωπι-
κή σου ακόμη ζημία, τη ρευστότητα της ιδεολογικής 
εμπάθειας, τη θολότητα των εκπαιδευτικών ιδεών και 
την ένδεια της ψυχρής ατομικότητας. Υπήρξες ακόμα 
ορθοτομών συνδικαλιστής με υψηλό και άψογο δημο-
κρατικό φρόνημα, παραμερίζοντας την τυραννική με-
τριότητα. Κήρυκας της ενότητας και της συνεργασίας. 
Νικούσες πάντα εύσχημα την εωσφορική τύφλωση της 
ψυχής και της διάνοιας. Ανέβηκες τον ανηφορικό και 
τραχύ ενίοτε δρόμο της ζωής και της Επιστήμης νι-
κητής. Το μάτι σου παρέμεινε ξάστερο σαν τον διαυ-
γή ορίζοντα και την καθαρότητα των βουνών που υψώ-
νονται μεγαλόπρεπα γύρω μας και που συνδιαμόρφω-
σαν μέσα σου το ορεινό ήθος της αυστηρής ελληνικής 
παράδοσης και σου χάρισαν και με τη δική σου ενα-
γώνια αναζήτηση και ευθυκρισία, τα γνωρίσματα του 
«νήματος της στάθμης» και τις ισοστάσιας αντικειμε-
νικότητας στις σελίδες της προσωπικής σου ιστορίας. 
Αυτό καταλείπεται ως Φάρος των παιδιών και των επι-
γόνων σου.

Αγαπημένε μας Μάντη, 

ζεις «κάτοι έκδημος στην ιερή λειψανοθήκη της 
μνήμης όλων μας», στις νοσταλγικές αναμνήσεις πολ-
λών ανθρώπων. Στις καρδιές, το είναι και το αίμα των 
δικών σου, στην αγάπη των φιλότιμων συγχωριανών 
σου, που μας δέχτηκαν και άλλοτε με τόση καλοσύνη 
και ο τόπος σου σήμερα με τόση εαρινή ομορφιά.

Αγαπητοί και έντιμοι Βρυσοχωρίτες, 

δεν ξέρω αν και πόσους άξιους ανθρώπους ανέδει-
ξε ο φιλόξενος Τόπος σας. Ξέρω όμως πως στην προ-
σφιλή και φτωχική σας γενέθλια γη, αναπαύεται σωμα-
τικά και παρίσταται πνευματικά ένας άνδρας: Ο μεγά-
λος δάσκαλος Αδαμάντιος Αναστασίου Τσιομίδης, το 
όνομα του οποίου όλοι μας «καλύπτουμε με τα άνθη 
της τιμής και της αγάπης».

Καλέ μας Μάντη,

κάποιο μοιρολόι απ’ τον πλούσιο σ’αυτά τόπο σου 
δεν ξέρω να σου απαγγείλω. Τη θλίψη όμως και τη συ-
ντριβή όλων μας, και εξ’ιδίου πόνου, ομολογώ.

Είθε ο Θεός της αγάπης, της συγχώρεσης και του 
ελέους να σ’έχει στην μακαρία «Άνω πόλιν» των δικαί-
ων και να απαλύνει τις καρδιές της συζύγου και των 
παιδιών σου και με τη δική σου πάντοτε πνευματική πα-
ρουσία. Νιώθω πως δεν θα τους αφήσεις ποτέ.

Αξιομακάριστε και αείμνηστε εν Χριστώ αδελφέ και 
εκ του Κόσμου πεφιλημένε Συνάδελφε Μάντη. Αιωνία 
σου η μνήμη. 

ΑΞΙΟΣ.

ΤΟ 40νθήμερο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΤΣΙΟΜΙΔΗ
                                                                                                                                                                    Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜ. ΦΟΡΛΙΔΑ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο παπά Απόστολος ΒΑΣΔΕΚΗΣ (1878-1955), 
ήταν και καλός ποιμενάρχης και οικογενειάρχης, 
άνθρωπος φιλότιμος αλλά και πλακατζής. Ήταν 
και άριστος ψαράς. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1930 ιερουργούσε 
στις Πάδες Κονίτσης.

Μια μέρα τον βλέπει ο Αστυνόμος της περιο-
χής, Ενωμοτάρχης Χωροφυλακής, που έδρευε 
στο Παλιοσέλι, να έχει ένα κάνιστρο ψάρια απ’τον 
Αώο.
-Που τα έβγαλες τόσα ψάρια ορέ παπά ;τον ρωτά-

ει ο Αστυνόμος.

-Στην Λούτσα του Παλιοσελίου λέει ο παπάς!

Κρύβοντας φυσικά το ψαροτόπι!

Πάει άλλη φορά ο Ενωμοτάρχης στη Λούτσα 
και ρίχνει δυναμίτη και γεμίζει η επιφάνεια της λι-
μνούλας βατράχια…

Θέλοντας ο αστυνομικός να εκδικηθεί για το 
πάθημα του, πήγαινε τα βραδιά στις Πάδες, κρύ-
βονταν στην «ΠΙΜΤΣΑ» υπόγειο του σπιτιού που 
έμενε ο παπάς και χτυπούσε ρυθμικά μ’ένα σίδε-
ρο το βαρέλι: ντούκ, ντούκ, ντούκ…

Ο παπα-Απόστολος, ενοχλημένος κατέβηκε 
κάτω και θυμιάτιζε!..να φύγουν τα δαιμόνια!..

Μετά από μέρες αγανάκτησε, φοβήθηκε και 
πήγε και παραπονέθηκε στον Αστυνόμο για το 
πρόβλημα οπότε εκείνος του απαντά!

- Τι λές ορέ παπά !... Εσύ με γέλασες και έγι-
να ρεζίλι γεμίζοντας τη λίμνη, μπακακάκια (βα-
τράχους) κι εγώ θα σ’άφηνα ήσυχο να με κο-
ροϊδεύεις!…

 
*   *   *

Το 1971, απολύθηκα από το Στρατό και γύρισα 
στο σπίτι μου στην Ξεχασμένη Βέροιας.

Στις 10 Ιουνίου, άρχισα να δουλεύω σαν παρα-
λήπτης στη Φορτοεξαγωγική εταιρεία «VIRCINIA 
FRUCHTS» που ήταν εκεί στο χωριό αποθήκη 
«ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ» απέναντι απ’το σπίτι του Γε-
ωργίου ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ.

Πρόεδρος της εταιρείας ο Νίκος ΓΙΟΒΑ-
ΝΟΠΟΥΛΟΣ που ήταν κουνιάδος του Νικόλαου 
Στεργίου ΡΕΜΟΥ.

Είχαμε αυστηρές εντολές τα μαλακά και σημα-
δεμένα ροδάκινα να μη τα ρίχνουμε στο μηχάνη-
μα για συσκευασία, αλλά τα βάζουμε σε κλούβες 
και τα αποθέταμε στην αυλή να παίρνει ο κόσμος.

Ένα πρωινό, μέσα Ιουλίου, στο ζενίθ της πα-
ραγωγής, με βρίσκει ένας σιδηροδρομικός και με 
ρωτάει και τον λέω να πάρει όσα θέλει χωρίς χρή-
ματα.

Πηγαίνει στο εργοστάσιο και βλέπει, ένα εργά-
τη μας της «ΤΑΪΣΤΡΑΣ», τον Βασίλη Θωμά ΓΡΗ-
ΓΟΡΟΠΟΥΛΟ (Φυστίκα) και τον ρωτά. Αλλά ο 
καημένος ο Βασιλάκους με παιδική αφέλεια και 
ειλικρίνεια τον δείχνει έξω στην αυλή το σωρό με 
τις γεμάτες κλούβες.

-   Τράβα έξω στην αυλή και διάλεξε τα χοντρά και 
μαλακά που είναι πιο γλυκά, διάλεξε και πάρε 
όσα θέλεις, έχουμε πολλά, εμείς για τα γου-
ρούνια τά ‘χουμε …του λέει το παιδί!...

Ο επισκέπτης παρεξηγήθηκε και ήρθε σε μένα 
για παράπονα φυσικά από άγνοια του θέματος. 

Του εξήγησα ότι καλά είπε ο Βασίλης, γιατί τα 
ώριμα φρούτα είναι νόστιμα αλλά στα ψυγεία για 
εξαγωγή βάζουμε άγουρα, καθότι απ’την παράδο-
ση του προϊόντος στο εργοστάσιο μέχρι να φτά-
σει στον καταναλωτή στη Γερμανία περνούσαν 7 
ή 8 ημέρες. Το παιδί του είπε όλα τα μυστικά του 
προϊόντος!...

Πήρε λοιπόν ο επισκέπτης αρκετά ροδάκινα, 
μας ευχαρίστησε και όποτε ξαναπερνούσε φώνα-
ζε σατιρίζοντας την άγνοια του:

-Παιδιά θέλω ροδάκινα απ’την αυλή αυτά που εί-
ναι μαλακά για τα ζώα! Ενώ εμείς πληρώνου-
με ακριβά τις αγουρίδες στην πόλη μόνο και 
μόνο για την εμφάνιση!...

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ
           ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ
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- ΠΑΣΧΑ ΙΕΡΟΝ

- ΠΑΣΧΑ ΜΕΓΑ

- ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Απριλίου 4 έτους 2010

Αν και πολύ νωρίς ο εορτασμός 
του Αγίου Πάσχα και ειδικά για το 
Βρυσοχώρι, ο καιρός πάρα πολύ κα-
λός με ηλιόλουστες μέρες και ασυ-
νήθιστες για την εποχή θερμοκρασί-
ες.

Όμως στο χωριό δεν προετοιμά-
ζονται όπως άλλα χρόνια να υποδε-
χτούνε φίλους και συγγενείς και να 
γιορτάσουν με κέφι το Πάσχα.

Ο απροσδόκητος χαμός του 
αγαπημένου μας ΜΑΝΤΗ και ο αιφ-
νίδιος θάνατος το Μ. Σάββατο στην 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας του συγχω-
ριανού μας ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ. ΕΞΑΡΧΟΥ 
(πρώτος ξάδελφος του Μάντη) βύθι-
σαν το χωριό σε βαρύ πένθος.

Χοροστατούντος του Παπα-
ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΑΚΙΤΣΗ εφημέριο της 
ενορίας μας και ιεροψάλτες τον Γε-
ώργιο Κ. ΒΑΚΑΡΟ και Γεώργιο ΤΡΙ-
ΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, από την Κυριακή των 
Βαΐων (είσοδος του Χριστού στα Ιε-
ροσόλυμα) όπου μοιράστηκαν τα 

βάγια, προσφορά όπως κάθε χρόνο 
από τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ν. ΤΣΙΟΜΙ-
ΔΗ, άρχισε η Μ. Εβδομάδα των Πα-
θών.

Γίναμε κοινωνοί του Θείου δράμα-
τος ακούγοντας το «Σήμερον κρε-
μάται επί ξύλου», τα εγκώμια του 
επιτάφιου θρήνου, την περιφορά του 
επιταφίου, στις 23.30 το «Δεύτε λά-

βετε φως» και στις 12.00 νυχτερινή 
με τους ήχους από τις τρεις καμπά-
νες του χωριού στο προαύλιο του 
Αγίου Δημητρίου ακούστηκε χαρμό-
συνο το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ», χωρίς 
ομοβροντίες και βεγγαλικά από τους 
νεαρούς κυνηγούς όπως το έθιμο 
ορίζει λόγω του μεγάλου πένθους.

Από τη Μ. Δευτέρα έως και τη Μ. 

Τετάρτη ο Δημήτρης και η Κατερίνα 
Ηλία Μπάρκα, βοηθούμενοι στην κα-
μπάνα του Αγίου Χαραλάμπους από 
το θείο τους ΚΩΣΤΑ ΕΥ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ, 
τήρησαν το έθιμο του «Θέσχουρε» 
ευλαβικό μνημόσυνο στη μνήμη των 
προγόνων μας, και το τελετουργικό 
ολοκληρώθηκε τη Μ. Πέμπτη όταν 
τα παιδιά με το καλαθάκι πέρασαν 
από όλα τα σπίτια του χωριού μαζεύ-
οντας αυγά και φιλοδωρήματα.

Τη Μ. Πέμπτη στο νυχτέρι για τη 
φύλαξη του εσταυρωμένου παρέμει-
ναν η κ. ΝΟΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ, η κ. ΤΣΙ-
ΟΜΙΔΗ ΕΥΤΕΡΠΗ και η κ. ΑΝΝΑ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ.

Το πρωί της Μ. Παρασκευής οι 
κυρίες ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ ΧΑΪΔΩ, ΒΑ-
ΚΑΡΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΠΑΣΧΑΛΗ 
ΑΘΗΝΑ, ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, 
ΣΙΑΜΠΙΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ΣΙΑΜΠΙΡΗ 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΤΑΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, η δε-
σποινίδα ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ ΑΔ. ΣΠΥΡΙ-
ΔΟΥΛΑ, η μικρή ΜΠΑΡΚΑ ΗΛ. ΚΑ-
ΤΕΡΙΝΑ και ο μικρός ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
ΑΝ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ στόλισαν τον Επιτά-
φιο με ωραία ανοιξιάτικα λουλούδια.

Η ημέρα του Πάσχα κύλησε σχε-
τικά ήρεμα, χωρίς δυνατές μουσικές, 

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
                                                                                                                        Γράφει ο Ευθύμιος Πουποβίνης

Μεγάλη Τετάρτη 31.3.2010

Ο Δημήτρης και η Κατερίνα Μπάρκα εκφωνούν το «Θέσχουρε»

Μεγάλη Πέμπτη 1.4.2010

Ο Δημήτρης με την Κατερίνα μαζεύουν αυγά και φιλοδωρήματα όπως το 
έθιμο ορίζει

Μεγάλη Πέμπτη 1.4.2010

Εκκλησία Αγίου Δημητρίου, «Ο εσταυρωμένος»

Μεγάλη Παρασκευή 2.4.2010 

Από τον στολισμό του Επιταφίου
4.4.2010 Στιγμιότυπο από τη λειτουργία 

της Ανάστασης
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Στην ψησταριά του Θύμιου Πουποβίνη Στην ψησταριά του Ζώη Βακάρου
Μετά το φαγοπότι το γλέντι. Ζώης και Αλκμίνη 

Βακάρου με τις εγγονές Αλκμίνη και Ζωή

Στην ψησταριά του Λάμπρου Τάτση και Γιάννη 
ΠασχάληΣτην ψησταριά του Τάσου Δημητράκη Στην ψησταριά του Στέλιου Τσουμάνη

Στην ψησταριά του Ζήση ΜπλήνταΣτην ψησταριά του Βαγγέλη Σιαμπίρη Στην ψησταριά του Δημήτρη Δημητράκη

Στην ψησταριά του Δημήτρη και Ηλία ΜπάρκαΣτην ψησταριά του Κώστα Ιω. Σιαμπίρη Στην ψησταριά του Γιάννη Νότη

πυροβολισμούς και ανταλλαγή επι-
σκέψεων. Λίγα τα κοκορέτσια και οι 
οβελίες.

Ένα Πάσχα νωθρό και να ευχη-
θούμε όχι άλλο τέτοιο Πάσχα.

Οι επισκέπτες πολλοί λίγοι.

Πέραν των συνηθισμένων διακρί-

ναμε για πρώτη φορά Πάσχα στο χω-
ριό τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩ. ΓΚΑΡΑΝΗ με 
το σύζυγό της και την κόρη τους από 
την Αθήνα.

Τη μνηστή του ΜΑΡΙΟΥ ΑΝ. ΔΗ-
ΜΗΤΡΑΚΗ, ΜΑΓΔΑ με τους γονείς 
της ΝΙΚΟΛΑΟ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΥ-

ΛΩΝΑ. Μετά από πολλά χρόνια τη 
ΡΟΔΑΝΘΗ ΑΝΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟ-
ΠΟΥΛΚΟΥ – ΜΥΛΙΩΝΗ.

Τους τακτικούς επισκέπτες ΓΙΑΝ-
ΝΗ ΠΑΣΧΑΛΗ με την οικογένειά του 
και ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΠΑΡΚΑ από την 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Το ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΙΣΗ που κάθε 
χρόνο παραμονές του Πάσχα έρχε-
ται από τη Γαλλία και τέλος τον κ. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΩΝ/ΝO με τη σύζυ-
γό του ΚΛΑΙΡΗ, τακτικοί επισκέπτες 
του χωριού, κουμπάροι του ΚΩΣΤΑ 
ΙΩ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ, νονοί του ΓΙΑΝΝΑ-
ΚΗ.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
                                                                                                                        Γράφει ο Ευθύμιος Πουποβίνης



Τα πολλά «πρόσωπα» 
του νερού

Η ΣΥΜΒΟΛΗ του νερού στην υγεία είναι 
πολύ σημαντική από όσο πιστεύουμε.

Το νερό αποτελεί πολύτιμο αγαθό για τον ορ-
γανισμό, δεδομένου ότι έχει ζωτική σημασία για 
πολλές από τις φυσιολογικές λειτουργίες του, 
όπως είναι η ρύθμιση της θερμοκρασίας, η δια-
δικασία της πέψης, η μεταφορά θρεπτικών συ-
στατικών κ.λ.π.

Γι’αυτό και η απώλεια νερού, έστω και σε πο-
σοστό 8%-10%, θέτει αυτομάτως σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη ζωή. Σύμφωνα δε με πρόσφατες δι-
απιστώσεις των επιστημόνων, ακόμη και πολύ 
μικρότερη απώλεια (2%) εκλαμβάνεται από τον 
οργανισμό ως κατάσταση μέτριας αφυδάτωσης, 
η οποία, ως επακόλουθο, μπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά τις επιδόσεις στην εργασία, το διά-
βασμα, την οδήγηση και σε κάθε λειτουργία 
που προϋποθέτει αυξημένα επίπεδα εγρήγορ-
σης. Η μέτρια αυτή αφυδάτωση μπορεί να συμ-
βεί πολύ πριν εκδηλωθεί το αίσθημα της δίψας, 
το οποίο άλλωστε αποτελεί για τον οργανισμό 
ένα «προωθημένο»στάδιο συναγερμού!

Η «διαρροή και αποκατάσταση»

Η απώλεια νερού συμβαίνει φυσιολογικά, 
καθ’όλη τη διάρκεια του 24ώρου, μέσα από αυ-
τόματες λειτουργίες, όπως είναι η αναπνοή, η 
εφίδρωση και η λειτουργία των νεφρών και του 
εντέρου. Κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ανά-
γκες σε υγρά, ανάλογα με την ηλικία, το βάρος, 
τις κλιματικές συνθήκες και το επίπεδο σωμα-
τικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλει-
ας Τροφίμων (EFSA), σε συνθήκες μέτριας σω-
ματικής δραστηριότητας και μέτριας περιβαλλο-
ντικής θερμοκρασίας, οι ενήλικες άντρες και γυ-
ναίκες πρέπει να καταναλώνουν 2,5 και 2 λίτρα 
υγρών την ημέρα, αντίστοιχα.

Όλες οι πηγές του νερού

Η παλαιότερη αντίληψη, που όριζε ως υπο-
χρεωτική την κατανάλωση τουλάχιστον 8 ποτη-
ριών νερού καθημερινά, σήμερα έχει καταρρι-
φθεί. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρόσφατες 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας 
Τροφίμων, το 20%-30% των ημερήσιων ανα-
γκών μας σε υγρά καλύπτεται με την υγρα-
σία που περιέχεται στα τρόφιμα, ενώ το 70%-
80% με την κατανάλωση όχι μόνο πόσιμου νε-
ρού, αλλά και μιας ποικιλίας ροφημάτων. Ανά-
μεσά τους συμπεριλαμβάνονται το γαλά, οι χυ-
μοί, ο καφές, το τσάι και τα αναψυκτικά, καφε-
ϊνούχα ή μη, τα οποία, ανάλογα με το είδος πε-
ριέχουν από 85% έως και 99% νερό (10Μ 2005, 
EFSA 2008).

Ευχαριστούμε τον Γρηγόρη Ρίσβα, διαιτολό-
γο, διατροφολόγο, για την επιστημονική επιμέ-
λεια του άρθρο (www.nutrimed.gr).

Από ρεπορτάζ 
της Real life 3 Απριλίου 2010

(για την αντιγραφή Στ. Γκαράνης)
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ΒΟΥΝΟ ΜΕ ΒΟΥΝΟ ΔΕΝ ΑΝΤΑΜΩΝΕΤΑΙ
                                                                        Του Γιάννη Μεσσή - Πάδες*

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΑΔΕΣ: Ένα χωριό 
χτισμένο στους πρόπο-
δες του όρους Σμόλικα. 

1. Χωριό διαφορετικό 
που συνδυάζει την άγρια 
φύση, τον ανοιχτό ορίζο-
ντα με πυκνή βλάστηση, 
απάτητα δάση και αμέ-
τρητες πέτρες.

2. Εκτάσεις. Υψόμε-
τρο 1200 μέτρα ειδυλλια-
κή ομορφιά φυσική αγρι-
άδα τα μαύρα πεύκα και 
έλατα ανταγωνίζονται σε 
ύψος προσπαθώντας να 
κερδίσουν λίγο παραπά-
νω φως για να γίνουν πα-
νύψηλα. Διαθέτει ξενώ-

να και δύο ταβέρνες και 
καφετέριες για την καλή 
εξυπηρέτηση των επισκε-
πτών και ορειβατών. Ο 
κόσμος είναι φιλόξενος 
και πάντα οι επισκέπτες – 
τουρίστες φεύγουν με τις 
καλύτερες εντυπώσεις. 
Κάθε χρόνο εκατοντάδες 

επισκέψεις τουριστών ξέ-
νων και εντοπίων έρχο-
νται με σκοπό να χαρούν 
το χωριό αλλά και για την 
ανάβαση στην Δρακόλι-
μνη και την κορυφή του 
Σμόλικα. Η ανάβαση γί-
νεται με δύο τρόπους 

α) Με πεζοπορία που 
διαρκεί από 4-4.30 ώρες 
μέχρι την κορυφή του 
όρους 

β) Ανάβαση με αυτο-
κίνητο 4χ4 και συμβατι-
κού στο δασικό αυτοκι-
νητόδρομο μέχρι την το-
ποθεσία ΒΑΛΕ-ΜΑΡΕ και 
από εκεί ακολουθεί πεζο-
πορία που διαρκεί 45΄ λε-
πτά μέχρι την Δρακόλιμνη 
(1 και 20΄) και μια ώρα και 
είκοσι λεπτά μέχρι τη κο-
ρυφή του όρους ΣΜΟΛΙ-
ΚΑ. Υπάρχει επαρκής και 
εμφανής σήμανση σε όλη 
τη διαδρομή.

γ) Η διαδρομή είναι 
φανταστική διασχίζει κα-
νείς σειρές από τα κα-
τάφυτα υψώματα, πεύ-
κα, γάργαρα νερά, κρύες 
βρύσες.

Επίσης η διαδρομή γί-
νεται από την Άνοιξη μέ-
χρι τέλους φθινοπώρου. 
Φτάνοντας στην Δρακό-
λιμνη εκεί κανείς μένει 
άναυδος, πως σε τόσο 
υψόμετρο δημιουργήθη-
κε; Κάθεσαι αρκετή ώρα 
και απολαμβάνεις το θέ-
αμα. Από εκεί αντικρίζεις 
το φαλακρό τοπίο του 
όρους Σμόλικα, απότομη 
ανηφόρα, σχισμές βρά-
χων, διαφορετικό χρώμα. 
Σταματάει πλέον η βλά-
στηση και υπάρχει μόνο 
ένα ξερόχορτο. Φτάνο-
ντας στην κορυφή εκεί 
νιώθει ο κάθε ορειβάτης 
την απεραντοσύνη, την 
ανάταση ψυχής. Το θέ-
αμα είναι μοναδικό. Βλέ-
πεις την απέραντη ορο-
σειρά της Πίνδου, αντι-
κρίζεις ακόμη την αγριό-
τητα της φύσης και γίνε-
σαι ένα με αυτήν. Νιώθεις 
ρίγος, δέος και ικανοποί-
ηση. Κατέκτησες την κο-
ρυφή πλέον και κατεβαί-
νοντας λες: Εδώ επάνω 
είναι ένα θαύμα της φύ-
σης και ενώνεσαι με το 
Θεό και ακούς στα αυτιά 
σου τα λόγια του ΆΓΙΟΥ 
ΚΟΣΜΑ, που πέρασε από 
αυτά τα βουνά. 

«Χαρά σε τούτα τα 
ψηλά βουνά πολύς κό-
σμος θα γλυτώσει» αμήν.

Στο κάτω μέρος της 
φωτογραφίας διακρίνει 
κανείς ένα λευκό σταυρό. 
Είναι το σημείο που πέ-
ρασε Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 
όταν επισκέφθηκε το χω-
ριό «ΠΑΔΕΣ».

* Μεσσής Ιωάννης 
του Στεργίου, Παδιώτης 
- Λαϊστινός

α) Πατέρας μου Πα-
διώτης, η μάνα μου Λα-
ϊστινή. Ο παππούς μου 
Αθανάσιος Γκορδής, 
η γιαγιά μου Σταματία 
Γκορδή Τζαμπούρα )
αδελφή του Ντόντο Τζα-
μπούρα).

Η σύζυγος Ελισσάβετ  
Βασιλ. Τσιάμη - Νέσση 
από το Βρυσοχώρι.
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Όρος Σμόλικας (υψ. 2.637 μ.)
Άγιος Απόστολος Πάδων στις 5-10-2007.  (ΙΩΑΝ. ΜΕΣΣΗΣ)

Μερική άποψη του χωριού Πάδες (υψ. 1.200 μ.)
(ΙΩΑΝ. ΜΕΣΣΗΣ)

Γκαμήλα. Από τους Άγιους Αποστόλους Πάδων 10-6-2007. 
Υψόμετρο 2.498 (ΙΩΑΝ. ΜΕΣΣΗΣ)



Καβάλα Απρίλιος 2010 

Ένας αϊτός περήφανος

δόξας Βρυσοχωρίου

με προσφορά μοναδική

τιμής και μεγαλείου.

Το Βρυσοχώρι έχασε

τον Μάντη τον Τσιομίδη

οικογενειάρχη άριστο

στην Ήπειρο στολίδι.

Εργάστηκε μες στη ζωή

με λεβεντιά και χάρη

τέκνο Ηπείρου εκλεκτό

συγχωριανών καμάρι.

Μάντη δεν έφυγες, μα ζεις

για πάντα στις καρδιές μας

στις σκέψεις μας, στις πράξεις μας

στις λύπες, στις χαρές μας.

Σπούδασες και διέπρεψες

τίμησες την παιδεία

κι η μνήμη σου στις γενεές

θα είναι αιωνία.

Χρήστος Ρέμμος

Ένας απόδημος Βρυσοχωρίτης

Πρόεδρος ΣΕΓΑΣ και ΑΟΚ Καβάλας

γένειες σήμανε πολλά κακοπορίσματα για τη χήρα 
Μάνα και τα ορφανά.

Ο Μάντης μαζί με τον αδελφό του Νίκο μεγά-
λωσε με τη μητέρα του Χρύσω, απ’ αυτή συνεπώς 
πήρε και την αγωγή του. Με τις προτροπές της και 
τα παραδείγματα της διαμορφώθηκε και ο χαρα-
κτήρας του. 

Στη πορεία της ζωής του έκανε μια οικογένεια, 
απ’ αυτές που τιμούν την κοινωνία. Είχε την ευτυ-
χία να συμπορευτεί στη ζωή με τη γυναίκα του, την 
Ευτέρπη, κυρία σ’ όλα της, τα παιδιά του χαρι-
σματικά άτομα, κοινωνικά και επιστημονικά.

Η εφημερίδα μας, «Τα Νέα Βρυσοχωρίου» και οι 
απανταχού Βρυσοχωρίτες καθιέρωσαν τον Μάντη 
στη συνείδηση μας και τον τοποθέτησαν στο βά-
θρο, που του αρμόζει. 

Ο Μάντης δεν το κληρονόμησε. Βοηθήθηκε να 
το κατακτήσει με την τιμιότητα του, την καλοσύ-
νη του, το θάρρος της γνώμης του δικαίου και την 
αγάπη προς όλους μας.

Ταγός της Βρυσοχωρίτικης παράδοσης ο ΑΔΑ-
ΜΑΝΤΙΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ δημιούργησε την εφημε-
ρίδα. Μεγάλη προσφορά, προς τις εκκλησίες στο 
Δ.Σ. του Συλλόγου, στο χωριό, στο Δήμο κτλ. Σύσ-
σωμη η Βρυσοχωρίτικη κοινωνία, μαζί  με τους 
απανταχού Βρυσοχωρίτες φίλους και Πλησιο-
χωρίτες, παρακολούθησαν την κηδεία και με τον 
ασπασμό της αγάπης και σεβασμού τους, αποχαι-
ρέτησαν έναν υπέροχο άνδρα, ένα άξιο πατριώτη, 
ένα δικό τους κατάδικο τους πρόσωπο, πολλές οι 
διακριτικές προσφορές στον εκπαιδευτικό χώρο, 
στον κοινωνικό, στον ανθρώπινο και στην ακεραι-
ότητα του χαρακτήρα του, τη μεγάλη του αγάπη 
για το χωριό και την οικογενειακή ευτυχία, έφυ-
γε 24/3/2010 αδόκητα από κοντά μας αφήνοντας 
πίσω του αναπλήρωτο κενό, θλίψη, πόνο και πικρία. 
-  Μάντη αναπαύσου σε τόπο χλοερό, στη Βρυσο-
χωρίτικη γη, που τόσο αγάπησες.

Θα σε θυμάμαι πάντα.

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»     Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2010   σελ. 9

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΑΠΗΣ 
ΣΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΤΣΙΟΜΙΔΗ
                                    Της ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΓΚΑΡΑΝΗ - ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ
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χρόνια και γνώριζα πολύ καλά τον άντρα.
Τούτος ο άνθρωπος μπήκε δίκαια στην εκπαίδευση και 

δεν διάβηκε άχρηστα κι ανώφελα. Εγεώργησε στον αγρό 
της Παιδείας σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Δεν στάθηκε 
απλός θεατής στην Κερκίδα, αλλά επέλεξε το στίβο με 
μαχητική παρουσία και υπηρέτησε εκπαίδευση και κοινω-
νία με αίσθηση χρέους.

Διαπαιδαγώγησε τη μαθητιώσα νεολαία είτε απ’ τη 
θέση του δασκάλου και του καθηγητή των Παιδαγωγι-
κών, είτε απ’ τη σκοπιά του Σχολικού Συμβούλου (πρώ-
τος στο σχετικό πίνακα απ’ όλους τους Συμβούλους της 
Ελλάδας το 1993).

Είχε την ευλογία της διδακτικής τέχνης και της Παιδα-
γωγικής Επιστήμης. Υπήρξε χαρισματικός εκπαιδευτικός. 
Φώτισε σαν κερί το δρόμο σ’ αυτούς που αναζητούσαν τη 
γνώση, ενεργώντας κατά πως μας λέει η Σοφία Σειράχ: 
«Ουκ εμοί εκοπίασα, αλλά πάσι τοις ζητούσιν Παιδείαν».

Ο Μάντης είχε και μια άλλη αγάπη. Λάτρευε το μα-
γευτικό χωριό του, το Βρυσοχώρι. Δεν μπορούν να φα-
νταστούν οι συγχωριανοί του το Βρυσοχώρι χωρίς αυ-
τόν. Όλη η φροντίδα του γι’ αυτό, για το σχολείο τους, 
τις εκκλησίες του, τις ομορφιές του. Κι ενώ τα γυρίσμα-
τα των καιρών τον ανάγκασαν να διαμένει στα Γιάννενα, 
όταν απέθεσε τη δασκαλική του ράβδο έβρισκε το χρόνο 
κι έτρεχε κάθε τόσο στο Βρυσοχώρι και σαν τον Ανταίο 
έπαιρνε δύναμη πατώντας τα χώματα της γενέθλιας γης. 
Τούτοι οι στίχοι του Γκάτσου σ’ αυτόν ταίριαζαν:

«Όλο το βίος και η προίκα του 
ένα καημός στα στήθια 
κι ο τόπος που τον γέννησε
η δυνατή του αλήθεια».
Μακάρι ν’ αγαπούσαν όλοι τον τόπο τους όπως αυτός. 

Είχε τη συναίσθηση και το χρέος του αναπτυγμένο για τη 
γενέτειρά του και πάσχιζε να την αφήσει καλύτερη απ’ 
όσο την βρήκε. Μου έλεγε πολλές φορές:

«Σ’ αυτόν τον τόπο πούμαστε
άλλοι τον είχαν πρώτα,
σε μας τον παραδώσανε
κι άλλοι τον καρτερούνε».
Ο εκκλησιαστής μας λέει: «Πάντα ματαιότης τα αν-

θρώπινα, όσα ουκ υπάρχει μετά θάνατον, ου παραμέ-
νει ο Πλούτος». Που σημαίνει ότι μένει η καλή φήμη του 
ανθρώπου. Ο Μάντης και καλή φήμη αφήνει και πλού-
το. Πλούτο αγνών συναισθημάτων και καλοσύνης, εργα-
τικότητας και υπευθυνότητας κληρονομιά στους επιγό-
νους. Στην πορεία της ζωής του τίμησε το όνομα του, την 
οικογένεια του, τους γονείς του –ο πατέρας του έφυγε 
νωρίς κι έμεινε απαρφανισμένος απ’ τα μικρά του χρό-
νια- τη γενέτειρά του, το εκπαιδευτικό λειτούργημα. Στά-
θηκε υπόδειγμα συζύγου, πατέρα, παππού, συναδέλφου, 
ανθρώπου.

Το πέρασμά του απ’ την ελληνική κοινωνία και την Παι-
δαγωγική επιστήμη υπήρξε αληθινή ευλογία. Ας είναι ευ-
λογημένη και η Σκιά του.

Τούτη η μεταθανάτια αναφορά μας ας είναι ψυχοκέ-
ρι στη ψυχή και μνημόσυνο στη μνήμη του αγαπημένου 
μας φίλου.

Διονύσης Σπ. Μπερερής
τ. Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Αθήνα 3.5.2010

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ

Συνέχεια από τη σελ. 1 Συνέχεια από τη σελ. 1

Ξαφνική κι απρόσμενη η είδηση που καθυ-
στερημένα έφτασε στ’αυτιά μας: ο ΜΑΝΤΗΣ 
ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ, ο ακούραστος πνευματικός εργά-
της, ο καλός και γελαστός φίλος, ο συνεργάσι-
μος και τακτικός αναγνώστης του τρίμηνου πε-
ριοδικού μας «ΦΩΝΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ», έφυγε 
για πάντα από κοντά μας.

Ο πρόωρος χαμός του, πάνω στην κορύφω-
ση της δραστηριότητας του, πλημμύρισε πόνο 
και θλίψη τις καρδιές μας. Στη σύζυγό του Ευ-
τέρπη, στα παιδιά του και τα εγγόνια του, σε 
όλους αυτούς που τον αγάπησαν και στάθηκαν 
δίπλα του στις δύσκολες στιγμές που πέρασε, η 
«ΦΩΝΗ» εκφράζει τα πιο θερμά συλλυπητήρια 
και εύχεται δύναμη και κουράγιο για την αντιμε-
τώπιση της απροσδόκητης αυτής μπόρας.

Τα «ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΟΥ», που με πά-
θος και συνέπεια υπηρέτησε ο Μάντης, και που 
σε κάθε φύλλο τους φιλοξενούσαν τη σκέψη, τη 
δράση και τα οράματά του, θα είναι μια διαρκής 
υπόμνηση του δημιουργικού περάσματός του 
απ’αυτή τη ζωή.

Η μνήμη του θα μας συνοδεύει. Αναφορά του 
ονόματός του θα κάνουμε και στο δικό μας πε-
ριοδικό.

Η Συντακτική Επιτροπή 

Της «ΦΩΝΗΣ των ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ»

ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΜΑΝΤΗ ΤΣΙΟΜΙΔΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΗΣ του Ευαγγέλου και της Ανθούλας 
(εγγονός του αείμνηστου Γεωργίου Καραγιαννόπουλου 
και της Μαριάνθης) Λοχαγός Οικονομικού, τοποθετήθη-
κε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικού της 8ης 
Μεραρχίας Πεζικού.

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου 
και της Ευανθίας (εγγονός του αείμνηστου Αντωνίου Κα-
ραγιαννόπουλου και της Μαρίας και του Δημητρίου και 
Αικατερίνης Μπάρκα) Λοχαγός Οικονομικού, τοποθετή-
θηκε ως Διευθυντής του 8ου Κεντρικού Ταμείου Στρα-
τού.

Ο ΜΟΣ και η Συνταντική Επιτροπή εύχονται στους 
αγαπητούς ΓΙΩΡΓΟ και ΑΝΤΩΝΗ καλή επιτυχία στα νέα 
τους καθήκοντα.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο Μάριος και η Στέλλα Κουκουσούρη στις 02-

06-2010 στην Αθήνα απέκτησαν αγόρι, τον πρώτο 
βλαστό του γάμου τους.

Στους γονείς και στους παππούδες Χρήστο και 
Γεωργία Κουκουσούρη, Βαγγέλη και Αγγελική Καγιά 
η οικογένεια Αστερίου  Τσουμάνη εύχεται να τους 
ζήσει.
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Στα πλαίσια των πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδη-
λώσεων, το Δ.Σ. του ΜΟΣ Βρυσοχωρίου, οργάνωσε και 
φέτος, για δεύτερη χρονιά, διήμερη εκδρομή, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 8 και 9 του Μάη. Η εκδρομή έγινε στη 
Μακεδονία. Συγκεκριμένα η διαδρομή, μέσω της Εγνα-
τίας Οδού, ήταν : 1η μέρα Ιωάννινα-Γρεβενά- Βεργίνα- 
Νάουσα-Έδεσσα –Νυμφαίο- Φλώρινα. 2η μέρα Φλώρι-
να- Πρέσπες- Καστοριά- Ιωάννινα.

Πρωί-Πρωί συγκεντρωθήκαμε στο χώρο εκκίνησης 
που είχε οριστεί να είναι στο Άλσος και στην οδό Βαλα-
ωρίτου.

Τακτοποιηθήκαμε όλοι στο πούλμαν με διάθεση και 
συμπεριφορά μαθητών, που ξεκινάνε τη σχολική τους εκ-
δρομή. Οδηγός του πούλμαν ήταν ο έμπειρος, εξυπηρετι-
κός και συνεργάσιμος κ.Χρήστος Τζουβάρας.

Η πρώτη στάση έγινε σε κέντρο των Γρεβενών για 
έναν καφέ λίγη ξεκούραση και λίγα μαθήματα πατριδο-
γνωσίας, αφού προσπαθήσανε να θυμηθούμε τα ονόματα 
των χωριών και βουνών που ήταν στο οπτικό μας πεδίο.

Γύρω στις 11 φτάσαμε στη Βεργίνα. Εκεί συναντήσα-
με και την κ.Αθηνά Πασχάλη και την κόρη της Δέσποι-
να που στη συνέχεια μας ακολούθησαν και στην εκδρο-
μή μας.

Συναντήσαμε ακόμη τον κ.Αντώνη Πασχάλη και τη 
σύζυγό του Ρίτσα που ήρθαν από την Αλεξάνδρεια για 
να μας χαιρετήσουν.

Μετά τη ξενάγηση στο Μουσείο της Βεργίνας και τις 
εντυπώσεις, για τα θαυμάσια ευρήματα των ανασκαφών, 
που φανερώνουν τον πλούτο, τη δόξα και το μεγαλείο της 
Μακεδονικής δυναστείας, φύγαμε για τη Νάουσα. Περ-
πατήσαμε στους δρόμους της πόλης, στις πλατείες και 
δροσιστήκαμε με την υπέροχη θέα προς τον κάμπο.

Το μεσημέρι ανεβήκαμε στον Άγιο Νικόλαο για φαγη-
τό. Δροσερό το μέρος, με τα πλατάνια και τα άφθονα τρε-
χούμενα νερά, μας ευχαρίστησε ιδιαίτερα. Στην ταβέρ-
να που φάγαμε τις νόστιμες σπεσιαλιτέ τους, εμφανίσθη-
κε κι ένα συγκρότημα οργανοπαικτών που με τα κρουστά 
τους και το «Μενούση» και το «Γιατρό» και άλλα Ηπειρώ-
τικα και όχι μόνο τραγούδια έπαιξαν.

Οι πιο μερακλήδες της παρέας μας μάλιστα, έφεραν 
και μερικές γυροβολιές, ανεβάζοντας έτσι το κέφι και την 
καλή διάθεση όλων μας.

Το απόγευμα το περάσαμε στην Έδεσσα και στους 

περίφημους καταρράκτες. Ο καφές, τα αναψυκτικά και 
η ομορφιά του τοπίου μας ξεκούρασε αρκετά και συνεχί-
σαμε την εκδρομή μας με σκοπό να φτάσουμε στο Νυμ-
φαίο.

Φτάνοντας εκεί με έκπληξε διαπιστώσαμε πως οι άν-
θρωποι, ζούνε το σήμερα, με σεβασμό στο περιβάλλον 
και την παράδοση του τόπου τους. θαυμάσαμε την αρ-
χιτεκτονική των κτισμάτων, το σχολείο την εκκλησία, τα 
αρχοντικά σπίτια, το φροντισμένα σοκάκια, τον πλούτο 
και τον πολιτισμό των ανθρώπων που έζησαν σ’αυτό το 
ορεινό μέρος. Ευτυχώς που και τώρα υπάρχουν άνθρω-
ποι που ζούνε στο Νυμφαίο κι έχουν αναπτύξει δραστηρι-
ότητες γνωστές σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο (Αρκτού-
ρος, τουρισμός, παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων 
κ.τ.λ.). Μακάρι να συνεχίσουν έτσι.

Αργά το απόγευμα φτάσαμε στη Φλώρινα. Μας περί-
μενε εκεί ο Κώστας Τσιομίδης και η κόρη του Γεωργία, 
φοιτήτρια στο τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας. Μας 
οδήγησαν στο ξενοδοχείο και μας ξενάγησαν στην πόλη.

Περάσαμε στη Φλώρινα μια ωραία βραδιά με φαγη-
τό σε ταβέρνα της περιοχής και περπάτημα στους δρό-
μους της πόλης. Τη δεύτερη μέρα (9-5) η διαδρομή από 
τη Φλώρινα για τις Πρέσπες ήταν καταπληκτική.

Επισκεφθήκαμε τον Άγιο Αχίλλειο και εντυπωσιαστή-
καμε όχι μόνο από την ομορφιά του φυσικού τοπίου, αλλά 
και από την ανθρώπινη παρέμβαση και τα έργα που έγι-
ναν στην περιοχή.

Το μεσημέρι φάγαμε σε ταβέρνες του χωριού Ψαρά-
δες. Η εργατικότητα των ανθρώπων, τα έργα υποδομής 
και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση και ανάπτυξη, 
μετέτρεψαν όχι μόνο αυτό το χωριό αλλά όλη την περι-
οχή σε πόλο έλξης τουριστών και σε έναν πλούσιο τόπο 
παραγωγής προϊόντων, γνωστών σε όλη της Ελλάδα.

Το απόγευμα φτάσαμε στην Καστοριά. Συναντήσαμε 
εκεί την κ.Ελευθερία Φωτεινού σύζυγο του Βρυσοχω-
ρίτη Κώστα Μπίρη και τον Γιώργο Μάνθο, εγγονό του 
αείμνηστου Γιώργου Τσιομίδη, φοιτητή των Τ.Ε.Ι. Κα-
στοριάς και μας κράτησαν συντροφιά όσο χρόνο μείνα-
με στην πόλη.

Η επίσκεψή μας στον Λιμναίο οικισμό μας ταλαιπώρη-
σε λίγο, αφού άλλοι μπήκανε στο χώρο και άλλοι δεν μπό-
ρεσαν να τον επισκεφθούν. Όλοι όμως καταλάβαμε πως 
ζούσαν στην άκρη και μέσα στη λίμνη οι αρχαίοι εκείνοι 

άνθρωποι.
Πήραμε το δρόμο της επιστροφής με αμείωτο το κέφι 

και την καλή διάθεση. Τα πειράγματα, τα ανέκδοτα, οι 
ιστοριούλες τελείωσαν σχεδόν όταν φτάσαμε στα Γιάν-
νενα. Περάσαμε ένα ευχάριστο διήμερο και αποκομίσαμε 
εντυπώσεις και εικόνες που θα μας μείνουν αξέχαστες. 
Ευχαριστήσαμε το ΔΣ του ΜΟΣ για την άρτια οργάνωση 
της εκδρομής και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κ.Ευθύμιο Που-
ποβίνη που φρόντιζε να είναι όλα τέλεια και να μείνουμε 
όλοι ευχαριστημένοι.

Χωρίσαμε με την ευχή ο ΜΟΣ να διοργανώσει και 
άλλη εκδρομή σε άλλο μέρος της πατρίδας μας .Πολλοί 
πρότειναν μάλιστα η εκδρομή να είναι τριήμερη για να 
έχουμε περισσότερο χρόνο για επισκέψεις, ξεναγήσεις 
και άνεση στις μετακινήσεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ
Ξενοδοχείο «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΦΛΩΡΙΝΑ

Τουριστικό γραφείο: Grefis ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Οδηγός Τουριστικού Λεωφορείου: Τζουβάρας Χρή-

στος. Ευθύμιος Πουποβίνης, Χαϊδούλα Πουποβίνη, Ευ-
άγγελος Σιαμπίρης, Σταματία Σιαμπίρη, Ζήσης Μπλή-
ντας, Βαρβάρα Μπλήντα, Δημοσθένης Νότης, Σουλ-
τάνα Νότη, Λεωνίδας Κορέτας, Ζανέτα Κορέτα, Ζώης 
Βακάρος, Αλκμήνη Βακάρου, Νικόλαος Καραγιαννό-
πουλος, Ευανθία Καραγιαννοπούλου, Δέσποινα Μπάρ-
κα, Ιωάννης Καπράντζιος, Άννα Καπράντζιου, Κων/νος 
Κασσαβέτης, Σπυριδούλα Κασσαβέτη, Απόστολος Σι-
αμπίρης, Αφροδίτη Σιαμπίρη, Δημήτριος Σιαμπίρης, 
Σπύρος Γκόντος, Σπυριδούλα Γκόντου, Χαρίκλεια Κασ-
σαβέτη, Αριστούλα Βακάρου, Θεοδώρα Γαλάνη, Γεώρ-
γιος Βακάρος, Δημήτριος Χρηστογιάννης, Αθανασία 
Χρηστογιάννη, Ευτυχία Οικονόμου, Ελένη Μπιδέρη, Λά-
μπρος Τάτσης, Γεώργιος Τάτσης, Στέλλα Τάτση, Χαρά-
λαμπος Κυράτσης, Ιωάννης Παντίσης, Μισιέλ Παντίση, 
Ελένη Παντίση, Άλκης Πασχάλης, Ευαγγελία Πασχάλη, 
Βασιλική Σγούρου, (φίλη Βρυσοχωρίου), Αθηνά Πασχά-
λη, Δέσποινα Πασχάλη, Δέσποινα Κουνάβου, Μαρία 
Κουνάβου, Κων/νος Σιαμπίρης, Ελισάβετ, Σιαμπίρη, Ιω-
άννης Σιαμπίρης, Σωτήριος Μπέντος, Σοφία Μπέντου 
(φίλοι Βρυσοχωρίου), Ευανθία Βασδέκη, Πανωραία Κά-
τσενου, (φίλη Βρυσοχωρίου), Δημήτριος Μπάρκας, Αι-
κατερίνη Μπάρκα.

CMYK

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΜΟΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
                                        Γράφει η Ευτυχία Οικονόμου-Γεωργοπούλου

Λίμνη Μικρή Πρέσπα, 9.5.2010. Οι εκδρομείς στη γέφυρα 
προς το νησάκι Άγιο Αχίλλειο

Καστοριά, 9.5.2010. Οι Βρυσοχωρίτες στον προϊστορικό 
Λιμναίο οικισμό 5.500 π.Χ.

Βεργίνα 8.5.2010. Οι Βρυσοχωρίτες εκδρομείς έξω από 
τον Αρχαιολογικό χώρο

Νυμφαίο Φλώρινας, 8.5.2010
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Ο Αθανάσιος (Νάσιος) ήταν ο πατέρας της αξιό-
λογης ευεργέτιδας της κοινότητάς μας ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ 
ΒΕΝΕΤΗ-ΠΑΤΕΡΑ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Γράφει ο 
αείμνηστος φιλόλογος Δημήτρης Αθαν.Κουνάβος 
στην εφημ τα «Νέα του Βρυσοχωρίου» αριθμ φύλ-
λου 3 σελ.5 «Η αείμνηστη Σταματία-Βενέτη –Πατέ-
ρα , σύζυγος Νικολάου Ασημακοπούλου, διέθεσε 
για δημιουργία κοινωφελών έργων στην κοινότητα 
600.000 δραχμές…….Στο Δημοτολόγιο της Κοινό-
τητας αναφέρεται ως Σταματία Πουποβίνη ή Πατέ-
ρα του Αθανασίου και της Δέσποινα με έτος γέν-
νησης το 1918».

Ο αδερφός του Νάσιου ο Γιάννης δεν είναι γνω-
στός στο Βρυσοχώρι. Ίσως να έφυγε στην ξενιτιά 
και χάθηκε.

Σε δεύτερο γάμο ο Παναγιώτης Πάντος απόκτη-
σε άλλα δύο παιδιά τη ΧΑΙΔΩ και το ΔΗΜΗΤΡΗ 
(Μήτρο).

Γράφει σχετικά η δισέγγονή του κ.Κατερίνα Πά-
ντου-Σιάχου σε επιστολή που μας έστειλε:

«Ο Παναγιώτης Πάντος έφυγε από το Βρυσο-
χώρι (άγνωστο πότε) και πήρε μαζί τη Μαρία Πάϊα 
από το Ηλιοχώρι. Άφησε πίσω του ένα γιο το ΓΙΑΝ-
ΝΗ και τη γυναίκα του. Ερχόμενοι στην απελευθε-
ρωμένη Θεσσαλία εγκαταστάθηκαν στην Καλαμπά-
κα και απέκτησαν δύο παιδιά τη Χάϊδω η οποία πέ-
θανε 15 χρονών από ηλίαση και το Δημήτρη (Μή-
τρο). Ο Μήτρος Πάντος γεννήθηκε στην Καλαμπά-
κα το 1892 και πέθανε το 1968, ήταν όμως γραμμέ-
νος στο Μητρώο Αρρένων Βρυσοχωρίου. Οι γονείς 

του πέθαναν νωρίς και έμεινε μόνος του.
Παντρεύτηκε στην Καλαμπάκα τη Μαρία Τάκου 

που καταγόταν από το Δοτσικό Γρεβενών.
Απέκτησαν πολλά παιδιά. Πρώτη η ΧΑΙΔΩ (1916-

2000) που παντρεύτηκε το Γιώργο Πίσσα χωρίς να 
αποκτήσουν παιδιά.

Μετά γεννήθηκαν ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ο ΕΛΕΥΘΕΡΙ-
ΟΣ, ο ΚΩΣΤΑΣ, και ο ΚΩΣΤΑΣ οι οποίοι πέθαναν 
νωρίς.

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΟΣ (1925-1987) το επόμε-
νο παιδί που έζησε, παντρεύτηκε τη Χρυσούλα Γκα-
ντάλη (1925-2000). Απέκτησαν μια κόρη τη Μαρία. 
Η Μαρία παντρεύτηκε το Θανάση Μεγαρχιώτη και 
έχουν τρεις γιούς το Γιώργο, το Θοδωρή και το Δη-
μήτρη.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΟΣ (1928-1991) παντρεύτηκε 
τη Δέσποινα Νασιούλα και απέκτησαν δύο γιους το 
Χρήστο και το Δημήτρη.

Ο Χρήστος (1956-2007) παντρεύτηκε τη Σεβαστή 
Ψαλτάκη και απέκτησαν δύο παιδιά τη Νανά και το 
Γιώργο.

Ο Δημήτρης παντρεύτηκε την Κατερίνα Ποδάρα 
και έχουν δύο γιούς το Γιώργο και το Βασίλη.

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΟΣ παντρεύτηκε την Όλγα 
Ζήνδρου και έχουν δύο κόρες τη Χάϊδω και Ζωή. Η 
Χάϊδω είναι παντρεμένη με το Γιώργο Μπραουδά-
κη, ζουν στην Αθήνα και έχουν δύο παιδιά την Εμ-
μανουέλα και τον Αλέξη.

Η Ζωή είναι παντρεμένη με το Νίκο Κοσμίδη, 
έχουν δύο παιδιά τον Παύλο και την Ασημένια.

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ( ο τρίτος Κώστας) 
δε γνώρισε τη μητέρα του αφού ήταν δύο χρονών 

όταν εκείνη πέθανε. Παντρεύτηκε τη Χρυσαυγή Θε-
οδώρου κι έχουν τρεις κόρες τη Μαρία, την Κατε-
ρίνα και τη Δήμητρα.

Η Μαρία είναι παντρεμένη με το Σωτήρη Ξάνθη 
κι έχουν δύο παιδιά το Βαγγέλη και την Κωνστα-
ντίνα.

Η Μαρία είναι παντρεμένη με τον Αχιλλέα Σιάχο 
κι έχουν δύο παιδιά το Νεκτάριο και τη Χριστίνα.

Η Δήμητρα είναι παντρεμένη με το Στέργιο Πα-
πακώστα κι έχουν δύο παιδιά τη Δέσποινα και τον 
Κωνσταντίνο.

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΟΣ, ο Μήτρος όπως το ήξε-
ραν όλοι, έχασε νωρίς τους γονείς του. Πάλεψε 
σκληρά και τα κατάφερε Μόνος σε ξένο τόπο!

Έχασε και τη γυναίκα του νωρίς, όταν ακόμη 
τα παιδιά του ήταν μικρά. Αγωνίστηκε, πήρε και τη 
θέση της μητέρας στο σπίτι και μεγάλωσε τα πέντε 
παιδιά ου με τον καλύτερο τρόπο.

Δεν μπόρεσε ποτέ να νοιώσει τον τόπο που τον 
γέννησε και τον μεγάλωσε, τον φιλόξενο κατά τα 
άλλα τόπο της Καλαμπάκας, δική πατρίδα. Ο νους 
τους, η καρδιά του ήταν μακριά, πίσω από τα βου-
νά, εκεί απ’όπου ξεκίνησαν οι γονείς του! Ένοιωθε 
για το Βρυσοχώρι μια ξεχωριστή αγάπη, μια βασα-
νιστική νοσταλγία, που μετέδωσε όχι μόνο στα παι-
διά του αλλά και στα εγγόνια του, όπως μου είπε 
τηλεφωνικά η ευγενέστατη εγγονή του κ.Κατερίνα 
Κ.Πιάνου-Σιάχου.

Δεν μπόρεσε να έρθει ποτέ στο χωριό. Μακάρι 
να ρθουν τα εγγόνια και τα δισέγγονα κι ας είναι η 
κάθε επίσκεψή του ένα μνημόσυνο σ’αυτόν το μεγά-
λο αγωνιστή και νικητή της ζωής.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
                 Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ - ΠΑΝΤΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1885-
Δέσποινα Βενέτη

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1892-1968)
Μαρία Τάκου

ΧΑΪΔΩ
Πέναθε 15 χρόνων

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΕΝΕΤΗ - ΠΑΤΕΡΑ (1918-1976)
Νίκος Ασημακόπουλος

Παναγιώτης
Ελευθέριος

Πέθαναν μικρά

Κώστας
Κώστας

Πέθαναν μικρά
Χάϊδω (1916-2000)

Γεώργιος Πίσσας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(1925-1987)

Χρυσούλα Γκαντάλη

Γεώργιος
(1928-1991)

Δέσποινα Νασιούλα

Βασίλης
Όλγα Ζήνδρου

Κώστας
Χρυσαυγή Θεοδώρου Βαγγέλης

Μαρία
Θανάσης Μεγαρχιώτης

Χρήστος
(1956-2007)

Σεβαστή Ψαλτάκη

Χάϊδω
Γιώργος Μπραουδάκης

Μαρία
Σωτήρης Ξάνθης Κωνσταντίνα

Γεώργιος Δημήτρης
Κατερίνα Ποδάρα

Ζωή
Νίκος Κοσμίδης

Κατερίνα
Αχιλλέας Σιάχος Νεκτάριος

Θοδωρής Νανά Εμανουέλα

Δημήτρης Αλέξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ-ΠΑΝΤΟΣ
α) σύζυγος άγνωστη 

β) Μαρία Πάϊα (Ηλιοχώρι)

Συνέχεια από τη σελ. 2

Μήτρος Πάντος (1892 - 1968)

Γεώργιος

Βασίλης

Γιώργος

Παύλος

Ασημένια

Δέσποινα

Κωνσταντίνος

Δήμητρα
Στέργιος Παπακώστας Χριστίνα
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜ. ΕΞΑΡΧΟΥ
1 9 4 2  -  2 0 1 0

Μ. Σάββατο 3 Απριλίου 2010 έφυγε ξαφνικά και 
αναπάντεχα για το ουράνιο ταξίδι από ανακοπή καρδιάς, 
ενώ ετοίμαζε το κοκορέτσι και το ψητό να γιορτάσουν το 
Πάσχα με τα καινούργια συμπεθέρια (από αρραβώνα του 
γιου του) του συγγενείς και φίλους.

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ γεννήθηκε το 1942 στο Βρυσοχώρι και 
ήταν το τρίο από τα τέσσερα παιδιά του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΕΞΑΡΧΟΥ και της 
ΧΑΪΔΩΣ ΜΠΙΡΗ.

Σε ηλικία έξι (6) ετών 
έφυγε με τους γονείς 
του από το Βρυσοχώρι 
και εγκαταστάθηκε στην 
Αλεξάνδρεια.

Από μικρός στη 
βιοπάλη δούλεψε σκληρά 
για να οργανώσει τη ζωή 
του κάνοντας διάφορες 
εργασίες και σε ηλικία 
16-17 ετών πήρε τα 
πρώτα μαθήματα σαν 
οδηγός από το θείο του 
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΝΟΥΤΣΟ.

Δούλεψε αρκετά 
χρόνια σαν οδηγός στο 
θείο του, σε διάφορα 
φορτηγά αυτοκίνητα και 

τα τελευταία χρόνια σε δικό του φορτηγό.
Το 1976 παντρεύτηκε την επίσης Βρυσοχωρίτισα 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ δούλεψαν και οι 
δύο σκληρά να οργανώσουν τη ζωή τους και απέκτησαν 
δυο παιδιά.

Το ΔΗΜΗΤΡΗ ιδιωτικό υπάλληλο και τη ΧΑΪΔΩ 
πτυχιούχο Αρχαιολογίας και σήμερα φοιτήτρια Θεολογίας 
στην Αθήνα. Στις 31 Δεκεμβρίου αρραβώνιασε το γιο 
του πλην όμως δεν πρόλαβε να χαρεί το γάμο του. 

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ξεχώριζε για το ήθος την ειλικρίνεια και 
τον αυθορμητισμό. Πάντα χαρούμενος χαμογελαστός 
αφοσιωμένος σύζυγος και στοργικό πατέρας, αγαπητός 
σ’ όλους. Δεν έκρυβε την αγάπη του για το Βρυσοχώρι 
το οποίο επισκέπτονταν τακτικά.

Πριν προλάβει να χαρεί τη συνταξιοδότησή του πριν 
δύο χρόνια, έφυγε τόσο ξαφνικά αφήνοντας μεγάλο κενό 
και πόνο στη σύζυγό του τα παιδιά και τους συγγενείς 
του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη στο Κοιμητήριο 
του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου στην Αλεξάνδρεια 
Ημαθίας παρουσία συγγενών, γνωστών και φίλων από 
την γύρω περιοχή και το Βρυσοχώρι, που συνόδεψαν τον 
αξέχαστο Αντώνη στην τελευταία του κατοικία.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στη 
σύζυγό του, τα παιδιά του, τα αδέλφια του και στους 
λοιπούς συγγενείς «Θερμά συλλυπητήρια» και εύχονται 
να είναι ελαφρύ το χώμα της Μακεδονίας που τον 
σκέπασε. 

Ας είναι «αιωνία τη μνήμη του».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΤΣΗ-ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

1 9 4 6 - 2 0 1 0
Στις 6 Μαρτίου 2010 στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας 

έχασε την μάχη για την ζωή η Μαίρη Γκότση –
Παπαποστόλου αφού προηγουμένως πάλεψε με 
δύναμη, αξιοπρέπεια, υπομονή και αισιοδοξία για 
αρκετό διάστημα με την ασθένεια που την βασάνιζε.

Η Μαίρη Γκότση –Παπαποστόλου κόρη του 
Βρυσοχωρίτη Γιάννη 
Γκότση και της 
Δόμνας Τόλιου από 
τον Κολινδρό Πιερίας 
γεννήθηκε στην 
Αλεξάνδρεια το 1946.

Το 1977 
παντρεύτηκε τον 
Χ α ρ ί λ α ο 
Παπαποστόλου αιρετό 
Δήμαρχο Αλεξανδρείας 
για οκτώ χρόνια με το 
οποίο απέκτησαν την 
μοναδική τους κόρη την 
Κατερίνα.

Η Μαίρη υπήρξε 
πάρα πολύ δυναμική γυναίκα. Από την πρώτη στιγμή η 
παρουσία της στα κοινά είναι έντονη. Πρωτοστατούσε 
σε κάθε εκδήλωση που είχε ως αντικείμενο την 
προσφορά προς τον συνάνθρωπο, όπως στον 
εθελοντισμό, στον οδηγισμό, στον Ερυθρό Σταυρό, 
στην φιλόπτωχο –φιλοπρόοδο αδελφότητα Κυριών και 
Δεσποινίδων.

Η βοήθεια της ήταν πάντα διακριτική προς την 
εκκλησία, την κοινωνία, τους συνανθρώπους μας.

Μετά το θάνατο του συζύγου της έδωσε το 
παράδειγμα της αξιοπρέπειας και τίμησε με 
αξιοθαύμαστο τρόπο την μνήμη του.

Ήταν μια μεγάλη κυρία και στα εύκολα και στα 
δύσκολα, αριστοκράτισσα στην συμπεριφορά και 
στους τρόπους μια πραγματική αρχόντισσα.

Στην μνήμη του συζύγου της έκτισε με δαπάνες της 
στον αύλειο χώρο της Εκκλησίας Κοιμήσεως Θεοτόκου 
το «Ενοριακό Πνευματικό Κέντρο Αλεξανδρείας» το 
οποίο πολλαπλά εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο της 
Εκκλησίας όσο και της κοινωνίας της περιοχής.

Στην νεκρώσιμη ακολουθία την οποία 
παρακολούθησε πλήθος κόσμου οι αρχές του τόπου 
καθώς και ο βουλευτής Ημαθίας κ. Χαλκίδης, 
χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Βεροίας κ. κ. 
Παντελεήμων μαζί με τον Ιερό Κλήρο της περιοχής.

Αγαπητή μας Μαίρη. Έφυγες από κοντά μας πολύ 
νωρίς. Η παροικία των Βρυσοχωριτών Αλεξανδρείας 
και της γύρω περιοχής έγινε φτωχότερη από σήμερα. 
Πιστεύουμε όμως ότι από εκεί που βρίσκεσαι θα 
πρεσβεύεις πάντα για εμάς εδώ.

Ευχόμεθα το Αλεξανδρινό χώμα που σε σκέπασε 
να είναι ελαφρύ. Στην αγαπημένη σου κόρη Αικατερίνη 
τον γαμπρό σου Δημήτρη τα αδέλφια σου Κώστα-
Γεωργία, Στέλιο και Αικατερίνη, καθώς και στους 
λοιπούς συγγενείς κα φίλους ευχόμαστε ο Πανάγαθος 
Θεός να δίνει κουράγιο και η ψυχή σου να είναι 
αναπαυμένη και συναρυθμισμένη μετά των Δικαίων. 
Ας μείνει «αιωνία η μνήμη σου».

Για τον Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου και την Συντακτική 
Επιτροπή

Γιώργος Κ.Βακάρος

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
1 9 2 6 - 2 0 0 9

Στις 20 Οκτωβρίου 2009 στη Φλώρινα έφυγε από 
τη ζωή, πλήρης ημερών, ο Πέτρος Νικολάου, σύζυγος 
της Κωνσταντίνας, το γένος Μπέκα, με καταγωγή 
από το Βρυσοχώρι. Ο Πέτρος γεννήθηκε και έζησε 
στη Φλώρινα και απέκτησε δύο παιδιά, το Νικόλαο, 
μηχανολόγο μηχ/κό και την Αρχοντούλα, φιλόλογο 
και τέσσερα εγγόνια, εκ των οποίων το νεότερο 

φέρει και το όνομά 
της προ-γιαγιάς της 
Χαρίκλειας, κόρης 
του παπά-Μπέκα.

Ο Πέτρος 
διακρίθηκε στον 
Ε λ λ η ν ο - Ι τ α λ ι κ ό 
πόλεμο και τιμήθηκε 
με πολεμικό σταυρό, 
εργάστηκε ως 
ράπτης ανδρικών 
ε ν δ υ μ ά τ ω ν 
και μετά ως 
κοσμηματοπώλης.

Ήταν ευρυμαθής, 
οξύ πνεύμα στα 
εμπορικά και 
οικονομικά θέματα, 
βαθιά δημοκρατικός 
με προοδευτικές 
ιδέες. Το κύριο 
γνώριμά του, όμως 
, ήταν η δυνατή 

αγάπη και η διάθεση προσφοράς προς τα παιδιά του 
και ιδιαίτερη η μεγάλη αδυναμία προς τα εγγόνια του. 
Γι’ αυτό και θα μείνει αξέχαστος τόσο στην οικογένεια 
του όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της 
Φλώρινα.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχεται στην 
οικογένεια θερμά συλλυπητήρια.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Στο προηγούμενο τεύχος, στη νεκρολογία για τη 
Φανή Ιωάννη ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ, γράφηκε το όνομά της 
Ηλιοχωρίτισσας της Χάϊδως Αλ.ΠΑΠΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ.

Δεν πρόκειται για πατρώνυμο και επίθετο, αλλά 
για παρατσούκλι που όπως το γράφα στα Βλάχικα «αλ 
Παπαστέργια» δηλαδή Χάϊδω του Παπαστέργιου. Το 
επώνυμο στο Ηλιοχώρι είναι άγνωστο.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝ.ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΠΑΣΧ.ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ
1 9 2 9 - 2 0 1 0

Την Τρίτη 25 Μαΐου 2010 άλλη μια Βρυσοχωρίτισα 
της γενιάς του Μεσοπολέμου έφυγε από κοντά για τη 
«γειτονιά των αγγέλων», η ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ το 

γένος ΜΠΙΡΗ.
Η ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ γεννήθηκε στο 

Βρυσοχώρι στις 15 Οκτωβρίου 1929 
και ήταν το δεύτερο παιδί του Πασχάλη 
και Σταματίας Πασχαλιώρη. Έζησε 
τα περισσότερα χρόνια της ζωής της 
στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας με τον 
αδελφός της ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ 
και εργάστηκε σκληρά σαν μοδίστρα 
πρώτα στο Λουτρό και κατόπιν 
στην Αλεξάνδρεια, για να μπορέσει 
να επιβιώσει και να βοηθήσει τον 

αδελφό της ΓΙΑΝΝΗ και ΚΩΣΤΑ.
Η ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ήταν άνθρωπος με συγκροτημένη 

προσωπικότητα. Έντιμη, σοβαρή και υπεύθυνη 
διακρίνονταν για το ήθος και τον ειλικρινή χαρακτήρα. 
Αγαπητή σε όλους και παρ’ όλον που έζησε τα 
περισσότερα χρόνια στην Αλεξάνδρεια ο νους ήταν 
στο χωριό της το Βρυσοχώρι και δεν έχανε ευκαιρία 
να το επισκέπτεται, συντηρώντας όσο το επέτρεπαν τα 
οικονομικά της το σπίτι της.

Η κηδεία έγινε την Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 και η 
νεκρώσιμη ακολουθία εψάλει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου στο Κοιμητήριο Αλεξάνδρειας παρουσία 
συγγενών, γνωστών, φίλων και Βρυσοχωριτών που 
διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή του Ρουμλουκιού.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στα 
αδέλφια της και λοιπούς συγγενείς.

«θερμά συλλυπητήρια και να είναι ελαφρύ το χώμα 
της Αλεξάνδρειας που την σκέπασε».

ΣΤΕΦΑΝΗ ΖΙΜΠΟΥΡΑ
1 9 2 4 - 2 0 1 0

Το Σάββατο 22 Μαΐου 2010 απεβίωσε στην πόλη 
Λίλ της Γαλλίας η ΣΤΕΦΑΝΗ ΖΙΜΠΟΥΡΑ μητέρας της 
ΜΙΣΙΕΛ σύζυγο Ιωάννη Παντίση.

Η ΣΤΕΦΑΝΗ γεννήθηκε στο Βορά της Γαλλίας 
στις 19 Μαΐου 1924 από πατέρα Πολωνό μετανάστη 

και μητέρα Γαλλίδα 
και ήταν το τέταρτο 
από τα έξι παιδιά της 
οικογενείας.

Σε ηλικία 
δεκατεσσάρων ετών 
έχασε τη μητέρα 
της και πέρασε 
δύσκολα εφηβικά 
χρόνια εργαζόμενη 
σε εργοστάσιο 
ζαχάρεως της 
περιοχής. Το 1946 
παντρεύτηκε τον 
ΜΠΟΛΕΣ ΣΛΑΣ 
α ν θ ρ α κ ω ρ ύ χ ο , 
όμως η υγεία του 
ε π ι δ ε ι ν ώ θ η κ ε 

γρήγορα λόγω της εργασίας του, και περισσότερο, 
από τη φυλάκισή του στις φυλακές του Άουσβιτς 
από που εκεί δραπέτευσε με τον πατέρα του ενώ ο 
αδελφός του πέθανε στις φυλακές, συνταξιοδωτήθηκε 
γρήγορα ως ανθρακωρύχος και ανάπηρος πολέμου.

Με τη μικρή σύνταξη του συζύγου και την εργασία 
της ΣΤΕΦΑΝΗ ως οικιακή βοηθός κατάφεραν με 
αξιοπρέπεια να αποκαταστήσουν τα παιδιά τους το 
ΡΙΧΑΡΔΟ (1947) και τη ΜΙΣΙΕΛ (1952) καθηγήτρια 
Λογοθεραπείας και σήμερα Αντιδήμαρχο στην Λίλ της 
Γαλλίας, παντρεμένη από το 1979 με τον Βρυσοχωρίτη 
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ.ΠΑΝΤΙΣΗ.

Τον Ιανουάριο 2005 έχασε τον άνδρα της και τον 
Αύγουστο 2006 το γιο της ΡΙΧΑΡΔΟ.

Τα δύο αυτά συγκλονιστικά γεγονότα επιβάρυναν 
την υγεία της που τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν 
πολύ δύσκολα για την ίδια και την κόρη της ΜΙΣΙΕΛ.

Η ΣΤΕΦΑΝΗ με το σύζυγό της επισκέπτονταν 
τακτικά το χωριό μας όπου και το λάτρευε. Ήταν 
γυναίκα απλή, ευχάριστη, διακριτική και δραστήρια.

Ευτύχησε να καμαρώσει τρία εγγόνια (τον Νικόλαο, 
το Δημήτρη και την Ελένη) από την κόρη της ΜΙΣΙΕΛ 
και μία εγγονή και τρία δισέγγονα από το γιο της 
ΡΙΧΑΡΔΟ.

Η κηδεία της έγινε την Τετάρτη 26 Μαΐου παρουσία 
συγγενών και φίλων.

Ο Μ.Ο.Σ .και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν 
στη ΜΙΣΙΕΛ, το ΓΙΑΝΝΗ και τα εγγόνια «θερμά 
συλλυπητήρια» και να είναι ελαφρύ το χώμα της Λίλ».

«Αιωνία της η μνήμη».
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Στις 14 Φεβρουαρίου 2010, ημέρα των ερωτευμένων, 
η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΑΣΙΤΣΑ , κόρη του ΣΟΦΟΚΛΗ και της 
ΑΓΛΑΪΑΣ, νυμφεύθηκε τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΑΥΡΙΑΝΟ, 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου του Πάραμος, Νιου 
Τζέρσεϋ.

Η νύφη Παναγιώτα, εγγονή των αείμνηστων Αθανασί-
ου και Σταματίας Νούτσου εργάζεται σαν Συντονίστρια 
έργου στην Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών ΑΤ&Τ και ο γα-
μπρός Κων/νος, με καταγωγή από Χίο, είναι μηχανικός 
αυτοκινήτων στην εταιρεία Douglas Motors.

Στο γάμο παρευρέθηκαν από την Ελλάδα οι κ.Αντω-
νία Δημητράκη και η Δέσποινα Γιαννούση, καθώς και 
ηκ.Σίσυ Εξάρχου με την οικογένεια της από το Σαίντ 
Λούις.

Ο γάμος έγινε σε ανοιχτό κύκλο με μεγάλο αριθμό φί-
λων και συγγενών που έσπευσαν από διάφορες πολιτεί-
ες της Αμερική. Το γλέντι με κλαρίνα και ελληνικούς χο-
ρούς κράτησε μέχρι το πρωί και η νεολαία χόρεψε με κέφι 
τους πατροπαράδοτους χορούς της πατρίδα μας. Η Πα-
ναγιώτα και ο Κωνσταντίνος οργάνωσαν έναν αξέχαστο 
γάμο με απλόχερη φιλοξενία και αρχοντιά, όπου συγγε-
νείς και φίλοι γιόρτασαν με μεγάλο κέφι και χαρά σ’ένα 
κλίμα ελληνικό.

Να ζήσουν ευτυχισμένοι και με καλούς απογόνους.

Σίσυ Μ.Εξάρχου

Τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2010 (Δεύτερη μέρα Πάσχα) η 
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ του Παναγιώτη και της Γεωργί-
ας (εγγονή του Αθανασίου Βακάρου και της αειμνήστου 
Σοφίας) Νοσηλεύτρια παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρ-
διάς της ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ιερέως Κωνσταντίνου 
Ζαχαράκη και Αγγελικής Κούκου-Ζαχαράκη καθηγητή 
Φιλολογίας.

Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου στο Βαλτινό Τρικάλων χοροστατούντος του παπα 

Κώστα Ζαχαράκη (ιερέως της ενορίας Βαλτινού πατέ-
ρας, του γαμπρού) και τα στέφανα αντάλλαξε ο ΝΙΚΟΣ 
ΧΑΡΙΣΗΣ.

Ακολούθησε γλέντι στο κέντρο «ΑΗΔΟΝΑΚΙΑ» στα 
Τρίκαλα με πολύ κέφι ως τις πρωινές ώρες.

Την Κυριακή 6 Ιουνίου 2010 η ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗ του 
Νικολάου και της Σπυριδούλας (εγγονή των αειμνήστων 
ΜΙΧΑΗΛ και ΑΝΝΑΣ Πασχάλη) ειδικευόμενη Ιατρός (Πυ-
ρηνικής Ιατρικής), παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιά 
της ΗΛΙΑ ΠΛΙΩΤΑ Μηχανολόγο Μηχανικό από την Τρί-
πολη.

Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ-
ρων (Ιτς Καλέ) στα Γιάννενα και τα στέφανα αντάλλαξε 
ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.

Ένας ωραίος παραδοσιακός γάμος έγινε την Κυρια-
κή 16 Μαΐου στα Γιάννενα. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 
του Αστερίου και της Σταματίας (εγγονός των αειμνή-
στων Ιωάννη και Χάϊδως Τσουμάνη και Γεωργίου και 
Δέσποινας Οικονόμου) ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου 
με την εκλεκτή της καρδιά του ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΙΔΟΥ του Πα-
ρασκευά και της Μελίτας από το Πλατύ Ημαθίας.

Το μυστήριο τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Απ.Παύλου 
στα Σεισμόπληκτα Ιωαννίνων και τα στέφανα αντάλλα-
ξαν το ζεύγος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΙ-
ΡΗ. Μετά το μυστήριο οι νεόνυμφοι και οι γονείς δεξιώ-
θηκαν τους προσκεκλημένους συγγενείς και φίλους τους 
στο κέντρο «ΑΛΕΚΟΣ» στο Κρυφοβό Ιωαννίνων. Ακολού-
θησε γλέντι σε εναλλασσόμενο πρόγραμμα (Ηπειρώτικη 
κομπανία και Λαϊκή ορχήστρα). Οι νεόνυμφοι –κουμπά-
ροι- συγγενείς και προσκεκλημένοι χόρεψαν και διασκέ-
δασαν με διάθεση και κέφι ως τις πρωινές ώρες.

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ
Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ του Γεωργίου και της 

Δήμητρας (εγγονός του αειμνήστου Κωνσταντίνου 
Βακάρου και της Άννας) τοπογράφος, έδωσε την 
Κυριακή 4 Απριλίου 2010 (ημέρα του Πάσχα) αμοιβαία 
υπόσχεση γάμου, με την εκλεκτή της καρδιάς του 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΠΑΝΙΑ του Σωκράτη και της Βασιλικής, 
Τοπογράφος από της Βασιλική Ιωαννίνων.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν 
τα ταιριαστό ζευγάρι στο γεγονός των αρραβώνων 
και τους εύχονται «καλά στέφανα».

Γ Α Μ Ο Ι

Φωτογραφία από το γάμο

Παραδοσιακό ξύρισμα γαμπρού Γιώργου Τσουμάνη

Οι νεόνυμφοι με τους γονείς τουςΟι νεόνυμφοι Ελένη Κουτσουπάκη και Δημήτρης Ζαχαράκης

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Την Κυριακή 23 Μαΐου 2010 το ζεύγος Στέργιου 
Κασσαβέτη ( του Κων/νου και της Καίτης Σπυριδούλας) 
και Ελένη Λασπιώτη βάπτισε στον Ιερό Ναό Προφήτη 
Ηλία στα Καρδαμίτσια Ιωαννίνων το όμορφο και 
χαριτωμένο αγοράκι τους.

Η νονά Καρασμάνογλου Δέσποινα από τη Λάρισα 
χάρισε στο νεοφώτιστο το όνομα του παππού του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.

Το ζεύγος μετά την τελετή δεξιώθηκε τους 
προσκεκλημένους στο κέντρο ΦΙΛΙΠΠΑΣ στα Γιάννενα.

Την Κυριακή 25 Απριλίου 2010 το ζεύγος Νικολάου 
Αρματά (του Ηλία και της αειμνήστου Ελευθερίας 
Πουποβίνη) και Βασιλικής Τζίμα βάπτισε στον Ιερό 
Ναό Φανερωμένης στη Λευκάδα το πρώτο βλαστό 
της οικογενείας. Ο νονός Γεώργιος Πατρικάκος και 
η Δώρα Διαμάντη χάρισε στο νεοφώτιστο το όνομα 
ΡΩΜΑΝΟΣ.

Την Κυριακή 20 Ιουνίου 2010 το ζεύγος Νικολέτας 
Δρομπολιανούδη (των αειμνήστων Γεωργίου και 
Μαριάνθης Κολιού) και Θωμά Ουζούνη βάπτισε στην 
Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής στο Λουτρό Ημαθίας 
το όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι τους. Η νονά 
Παρασκευή Γαλατσίδα από τα Τρίκαλα Ημαθίας 
χάρισε στο νεοφώτιστο το όνομα ΧΡΗΣΤΟΣ.

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗ και η ΧΡΥΣΑ ΣΙΩΚΑ 
την Κυριακή 15 Μαΐου 2010 βάπτισαν το εννέα (9) 
μηνών κοριτσάκι τους στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
Αγοράς στα Γιάννενα. Οι νονοί του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΛΟΛΑΣ ουρολόγος και η σύζυγός του ΝΤΟΡΙΝΑ 
δικηγόρος από τη Λάρισα χάρισαν στη νεοφώτιστη 
το όνομα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

Ακολούθησε γεύμα στο κέντρο «ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
ΦΡΟΝΤΖΟΥ» στα Γιάννενα.

-  Η ΦΡΑΓΚΑ ΔΑΛΑΜΗΤΡΑ Ε.Μ.Θ. Επιλοχίας 
πεζικού σύζυγος του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΤΗ (του 
Ευαγγέλου και της Ανθούλας Καραγιαννοπούλου) 
απέκτησε την Τετάρτη 19 Μαΐου 2010 στα Γιάννενα 
ένα όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι, πρώτο βλαστό 
της οικογενείας.

-  Η ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΥΛΩΝΑ, σύζυγος του ΙΩΑΝΝΗ 
ΚΥΡΑΤΣΗ (του Χαράλαμπου και της αείμνηστης 
Μαρίας) απέκτησε το Σάββατο 24 Απριλίου 2010 στο 
Λονδίνο ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, δεύτερο βλαστό 
της οικογενείας.

-  Η ΜΑΡΙΝΗ ΤΑΚΟΥ-ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ (κόρη της 

αειμνήστου Θεοδώρας Χρισ.Βασδέκη) σύζυγος του 
Κωνσταντίνου Τσαγκαλίδη απέκτησε την Τετάρτη 
21 Απριλίου 2010 στην Κατερίνη ένα όμορφο και 
χαριτωμένο κοριτσάκι, πρώτο βλαστό της οικογενείας.

-  Η ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΚΙΤΣΙΟΥΔΗ-ΤΣΙΟΜΙΔΗ σύζυγος 
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ ( του αειμνήστου 
Αδαμαντίου Τσιομίδη και της Ευτέρπης) την 
Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 απέκτησε ένα όμορφο και 
χαριτωμένο κοριτσάκι τρίτο βλαστό της οικογενείας.

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

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η νεοφώτιστη Αικατερίνη με τους γονείς 
και τους νονούς της

Ο νεοφώτιστος Κωνσταντίνος Κασσαβέτης
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
 

Ευχαριστούμε συγγενείς και φίλους που μας τίμη-

σαν με την παρουσία τους στο γάμο των παιδιών μας 

Γιώργου και Μαρίας, που έγινε στις 16 του Μάη στα 

Γιάννενα.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε όλους όσους ταξίδεψαν 

από μακριά για να βρίσκονται κοντά μας σ’ αυτή τη 

μεγάλη μας χαρά.

Αστέριος και Σταματία Τσουμάνη

Περί ξανθών ο λόγος

(1)

Μια ξανθιά βρίσκει ένα βράδυ σε ένα πάρκο έναν 
πιγκουΐνο. Μη ξέροντας τι να του κάνει, αποφασίζει να 
βρει έναν αστυφύλακα και τον ρωτήσει. Πράγματι βλέ-
πει κάποιον, που πλησιάζει και τον ρωτάει:

«Κύριε αστυφύλακα, βρήκα αυτού τον πιγκουΐνο και 
δεν ξέρω τι να τον κάνω…».

«Πήγαινε τον στον ζωολογικό κήπο», της λέει.

«Καλή ιδέα, αυτό θα κάνω», λέει η ξανθιά και φεύ-
γει.

Το επόμενο βράδυ ο αστυφύλακας, κάνοντας την 
περιπολία του, βλέπει στην ξανθιά και μαζί της τον πι-
γκουΐνο.

«Μα καλά, δεν το πήγες στον ζωολογικό κήπο;» τη 
ρωτάει.

«Τον πήγα χτες. Σήμερα λέω να τον πάω σινεμά…».

(2)

Μπαίνει μια ξανθιά σε ένα σουβλατζίδικο .

«Μια πίτα, σας παρακαλώ», λέει στον σουβλατζή.

«Με καλαμάκι» ρωτάει αυτός.

«Α, θα τρελαθώ. Μη μου πείτε ότι βγήκε και σε 
χυμό».

(3)

Μια ξανθιά τηλεφωνεί σε μία πιτσαρία στις δύο η 
ώρα τα ξημερώματα για να κάνει μια παραγγελία.

«Λυπάμαι κυρία μου. Τώρα κλείνουμε», της λέει ο 
καταστηματάρχης.

Και κείνη παραπονιέται: «Κλείνετε; Τότε γιατί λέτε 
ότι στις δύο δίνετε μία πίτσα δώρο».

(4)

ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΓΙΑ ΞΑΝΘΟ ΑΝΤΡΑ

(Ίσως να είναι και το πρώτο)

Τρεις Ευρωπαίοι επιχειρηματίες τα πίνουν σε ένα 
μπαρ και συζητάνε πόσο χαζές είναι οι γυναίκες τους.

Λέει ο πρώτος: «Η δικιά μου είναι εντελώς χαζή. Την 
προηγούμενη εβδομάδα πήγε στο σούπερ μάρκετ και 
αγόρασε 300 ευρώ κρέας γιατί ήταν σε προσφορά ενώ 
δεν έχουμε καν κατάψυξη για να το βάλουμε».

Ο δεύτερος επιμένει πως η δικιά του είναι πολύ 
χαζή: « Η δικιά μου ακριβώς πριν από μία βδομάδα 
πήγε και ξόδεψε17.000 ευρώ για να πάρει ένα καινούρ-
γιο αυτοκίνητο και δεν ξέρει καν να οδηγεί».

Ο τρίτος, ο ξανθός κουνάει σκεπτικό το κεφάλι του 
και συμφωνεί ότι και οι δύο σύζυγοι των φίλων είναι 
βούρλα, αλλά πιστεύει ότι η δικιά του τις ξεπερνάει. 
«Κάθε φορά που το σκέφτομαι με πιάνουν τα γέλια», 
λέει.

«Την προηγούμενη εβδομάδα η γυναίκα μου έφυγε 
για διακοπές στην Ελλάδα. Την παρακολούθησα που 
έφτιαχνε τις βαλίτσες και πήρε τουλάχιστον πέντε πα-
κέτα προφυλακτικά μαζί της.

Και δεν έχει καν πουλί…».

ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
                     Του Σταύρου Γκαράνη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α

  1. -  Αλλιώς η Λαμπρή.

 -  Λέγεται αλλιώς η εβδομάδα των Παθών.

  2. -  Είναι η Ιτέα για την Άμφισσα.

 -  Χρονικός Σύνδεσμος

  3. -  Ξύλινα κρόταλα.  -  Ένα χρώμα.

  4. -  Λοιμώδης αρρώστια, συνήθως των παιδιών.

 -  Μαθημένα τα βουνά απ’ αυτά.

  5. -  Τα παίρνουμε στην εκκλησία την ημέρα των  

 Βαΐων.  -  Πολύ έξυπνος άνθρωπος (μεταφορ.)

  6. -  Ασύμφωνο πούρο.  -  Φωνή αγριου πουλιού.

 -  Ξένο μέτρο επιφανειών.

  7. -  Σιωπηλό λάσο  -  Η Τροία

  8. -  Το όνομα του Χριστού.  

 -  Κόκαλο του κρανίου (καθαρεύουσα)

  9. -  Δοξαστικό επιφώνημα.  -  Παρακεινεί

10.  -  Πέρσης στρατηγός στη μάχη του Μαραθώνα.

11. -  Γιος του Νώε.  

 -  Κάθε παράταση του θείου νόμου

12. -  Οργάνωση που δρα υπό την ανοχή 

 του κράτους

Κ Α Θ Ε Τ Α

  1.       -  Έκταση γης με οπωροφόρα δένδρα.

  2. -  Αλλιώς η αγαλλίαση.  

 -  Ιουδαίος Βασιλιάς (καθαρεύουσα)

  3. -  Πόλη των ΗΠΑ.  

 -  Προσωνύμια του Χριστού (καθαρεύουσα)

  4. -  Ίχνος.  -  Είναι τα νερά στις βρύσες 

     του χωριού μας.

  5. -  Αιώνια, παντοτεινά.  

 -  Ο αδερφός του Υάθωνα.

  6. -  Ένας Λουδοβίκος με γράμματα.

 -  Αμίλητο σανό.  -  Ξένο μέτρο επιφανειών.

  7. -  Μικρή αγελάδα.  -  Αλλιώς το ράμμα.

  8. -  Γειτονική χώρα.  -  Πόλη του Βελγίου.

  9. -  Ένα προαιρετικό μυστήριο της εκκλησίας.

 -  Παραπόταμος του Δούναβη.

 -  Η πρόθεση της πρόθεσης.

10. -  Εργαλείο σιδερά.  -  Τουριστικό χωριό 

    της Σαντορίνης.  -  Σφραγιδοσύμφωνα.

11. -  Είναι και η μασιά.  -  Ένα αναφορικό

12. -  Αδελφός του Μωυσή. -  Αρχαία Ιωνική 

    διάλεκτος.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
     Του ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Κατά την ποδοσφαιρική χρονιά 2009-2010 η ποδο-

σφαιρική ομάδα του ΑΟ Βελισσαρίου Ιωαννίνων, με 

πρόεδρο τον συγχωριανό μας ΛΑΜΠΡΟ ΓΕΩΡΓΟ-

ΠΟΥΛΟ του αειμνήστου Σπύρου και της Ευτυχία Γε-

ωργοπούλου-Οικονόμου (εγγονός των αειμνήστων 

Γεωργίου και Δέσποινα Οικονόμου) πέτυχε την άμε-

ση επάνοδό της στο πρωτάθλημα Α΄ ερασιτεχνικής 

της ΕΠΣ Ηπείρου, κατακτώντας τη 2η θέση στον πρώ-

το όμιλο της Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρει τον 

πρόεδρο και την ομάδα του και εύχονται την άνοδο 

στη Δ΄ Εθνική κατηγορία.

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ σύζυγος της 

Βρυσοχωρίτισσας Χαρούλας Στ.Δήμα, βιοτέχνης με-

ταλλικών επίπλων Λουκή Ακρίτα 5 τηλ.26510 38404 

στα Γιάννενα, πρόσφερε στην εκκλησία του Αγίου Δη-

μητρίου ένα μεταλλικό τραπέζι.

Η εκκλησιαστική επιτροπή εκφράζει στον αγα-

πητό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ «θερμές ευχαριστίες» για την 

προσφερθείσα δωρέα και τον εύχεται να είναι προσο-

δοφόρα η επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Ο ΔΑΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας μας 
στην πρώτη σελίδα χτύπησε ο δαίμων του τυπογρα-
φείου «ταις εμπειρίες» (αι).

Ζητάμε συγνώμη και παρακαλούμε τους αγαπη-
τούς αναγνώστες να προβούν στη διόρθωση του τυ-
πογραφικού λάθους αντί για (ε) στο σωστό (αι), κα-
θώς είναι τίτλος ευδιάκριτος και αφιερωμένος στον 
αξέχαστο αγαπητό μας ΜΑΝΤΗ.

Η Συντακτική Επιτροπή

 Νέοι Επιστήμονες
Ο Ιωάννης ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ του Στεργίου και της Βα-

σιλικής ΚΕΧΑΓΙΑ, στις 9 Ιουνίου, ορκίστηκε και έλα-

βε το πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικού, του τμήμα-
τος Ηλεκτρονικής, της Σχολής Τεχνικών Εφαρμο-
γών (Σ.Τ.Ε.Φ.) του ΤΕΙ Θεσ/νίκης. 

Ο Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου εύχεται στον νέο επιστή-
μονα καλή σταδιοδρομία.

Βάπτιση
Την Κυριακή 9 Μαΐου 2010 στον Ιερό Ναό Αγί-

ου Δημητρίου Θεσ/νίκης ο συγχωριανός μας πρω-

τοπρεσβύτερος π.Δημήτριος Βακάρος, βάπτισε το 

τέταρτο εγγονάκι του, δεύτερο παιδί του γιου του, 
Γιώργου και της νύφης του Άννας.

Η νουνά Ευαγγελία Καραβανά έδωσε στο νεοφώ-
τιστο αγοράκι το όνομα Μιχάηλ.

Ο Μ.Ο.Σ. και η συντακτική επιτροπή εύχονται 
στους γονείς και στους παππούδες του νεοφώτι-
στου να τους ζήσει και στον π.Δημήτριο να βαπτί-
σει και άλλα εγγονάκια.
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Οι συγχωριανοί μας αξιωματικοί που υπηρετούν σε 
μονάδες των Ιωαννίνων:

- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του 
Γεωργίου και της Μαριάνθης (Λοχαγός 
Υγειονομικού) με την υπ’ αριθμ. 46/2010 
εγκύκλιο Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των 
14 Απριλίου 2010 προήχθη στο βαθμό του 
ταγματάρχη.

- Ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του 
Νικολάου και της Ευανθίας (υπολοχαγός 
Οικονομικού) με την υπ’ αριθμ. 46/2010 
εγκύκλιο Υπουργείου Εθνικής Άμυνας την 
14 Απριλίου 2010 προήχθη στο βαθμό του 
Λοχαγού.

Ο ΜΟΣ και η συντακτική επιτροπή συγχαίρουν τους 
αγαπητούς ΑΠΟΣΤΟΛΗ και ΑΝΤΩΝΗ για την επάξια 
προαγωγή τους, εύχονται και σε ανώτερα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΣΤΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ ΜΕ ΣΥΜΕΤΟ-
ΧΗ 15 ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
(Συμμετείχε και ο συγχωριανός 

μας Ρέμος Βασίλειος)

Στις 24-25 Απριλίου διεξήχθη το 8ο πανελλήνιο κύπελλο 
«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» στο ολυμπιακό κωπηλατο-
δρόμιο του Σχινιά (Αθήνα). Όλοι οι αθλητές του ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ κατόρθωσαν να συμμετέχουν στους 
τελικούς των αγωνισμάτων και κατέκτησαν: 1 χρυσό μετάλ-
λιο, 1 αργυρό και 3 χάλκινα.

Αναλυτικότερα, στις κατηγορίες ανδρών στο μονοθέσιο 
καγιάκ 1000μ ο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ κατέκτησε χάλκινο με-
τάλλιο, στο «διθέσιο καγιάκ 1000μ ανδρών οι ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ και ΚΑΖΑΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κατέκτησαν το αργυ-
ρό μετάλλιο. Στο τετραθέσιο καγιάκ ανδρών 1000μ οι ΚΡΑ-
ΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑ-
ΖΑΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και ΡΕΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κατέκτησν 
το χρυσό μετάλλιο. Στο διθέσιο κάνοε 200μ οι ΚΑΡΚΑΝΑ-
ΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ και ΚΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ κατέκτησαν το χάλ-
κινο μετάλλιο. Στο διθέσιο καγιάκ οι ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
και ο ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κατέκτησαν το χάλ-
κινο μετάλλιο. Στο μονοθέσιο καγιάκ 500μ ο ΜΑΡΑΖΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κατέκτησε 4η θέση και ο ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΦΩ-
ΤΙΟΣ στο ίδιο αγώνισμα την 5η θεση. Στο μονοθέσιο καγιάκ 
παίδων ο ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ κατέκτησε την 4η και 5η 
θέση στα 500μ και ΙΟΟμ αντίστοιχα. Στο διθέσιο καγιάκ αν-
δρών 200μ οι ΝΑΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ΡΕΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ κατέκτησαν την 7η θέση. Στο αγώνισμα μονό καγιάκ ΙΟ-
ΟΟμ ανδρών ο ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κατέκτησε την 5η 
θέση, στο διθέσιο καγιάκ παίδων οι ΜΠΑΝΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙ-
ΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΩΡΓΟ ΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ είχαν πτώση στον τελικό 
του αγωνίσματος και ο ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ στο μονοθέ-
σιο καγιάκ παίδων 500μ δεν κατάφερε να προκριθεί στο τε-
λικό του αγωνίσματος.

Το Δ.Σ. και όλα τα μέλη του συλλόγου συγχαίρουν όλους 
τους αθλητές για τις επιτυχίες τους καθώς και για το αγω-
νιστικό ήθος κατά την διάρκεια των αγώνων, ιδίως στην κα-
τηγορία των παίδων, διότι δίνουν το λαμπερό παράδειγμα 
προτρέποντας και άλλα παιδιά της ηλικίας τους να ασχολη-
θούν με ένα από τα πιο όμορφα αθλήματα, το κάνοε-καγιάκ. 
Ο σύλλογος αισιοδοξεί για μεγαλύτερες επιτυχίες στους 
επόμενους αγώνες γνωρίζοντας την πολύ καλή προετοιμα-
σία που γίνεται εκ μέρους των προπονητών και την μεθοδική 
προπόνηση των αθλητών.

Ο όμιλος ευχαριστεί την επιχείρηση ACTIVE-NATURE 
(υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες) για την μεταφορά 
των αθλητών μας στους αγώνες, καθώς και τον Δήμο νεο-
λαίας και άθλησης Ιωαννιτών για την οικονομική ενίσχυση 
στα έξοδα διαμονής των αθλητών μας.

Στο ναυτικό όμιλο Παμβώτιδος ενεργό και ιδρυτικό μέ-
λος, πέραν από αθλητής, είναι ο συγχωριανός μας ΡΕΜΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Ως έφορος του ομίλου παρίσταται ο πατέρας 
του ΡΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

Ο όμιλος είναι ανοικτός για όλες τις ηλικίες, άλλα κυρίως 
για εκμάθηση παιδιών 9-15 χρόνων.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6937667799 
Νικολάου Χρήστος, προπονητής του Συλλόγου, 6934180033 
Ρέμος Βασίλειος και στη διεύθυνση www.von.gr

Ο ΜΟΣ και η συντακτική επιτροπή συγχαίρουν τον αγαπη-
τό ΒΑΣΙΛΗ και εύχονται να είναι πάντα πρώτος, να σημειώ-
νει θριαμβευτικές επιτυχίες και να αποσπά επαίνους και βρα-
βεία σε όλες τις δραστηριότητές του.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ

ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ (ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ) ΓΡΑΜΜΑ
ΤΟ 1854 Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΣΤΟΝ 
ΑΡΧΗΓΟ ΤΩΝ ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΣΙΑΤΛ ΝΑ 
ΤΟΥΣ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ ΜΕ 
ΙΣΧΥΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ:
 

Πώς μπορείτε να αγοράσετε ή να πουλήσετε 
τον ουρανό, τη ζεστασιά της γης; Μια τέτοια ιδέα 
μάς φαίνεται παράξενη. Η δροσιά του ανέμου και το 
αντιφέγγισμα του νερού δεν είναι ιδιοκτησία μας, πώς 
λοιπόν ζητάτε να τα αγοράσετε; Κάθε κομματάκι αυτής 
της γης είναι ιερό για τον λαό μου. Κάθε γυαλιστερή 
βελόνα πεύκου, κάθε αμμουδερή όχθη, κάθε κουρελάκι 
ομίχλης στο σκοτεινό δάσος, κάθε ξέφωτο και κάθε 
βουητό εντόμου είναι ιερό στη μνήμη του λαού μου. 
Ο χυμός που ρέει μέσα στους κορμούς των δένδρων 
μεταφέρει τις αναμνήσεις του Ερυθρόδερμου. Είμαστε 
κομμάτι της γης και η γη είναι κομμάτι του εαυτού μας. 
Τα μυρωμένα λουλούδια είναι τα αδέλφια μας, το ίδιο 
και το ελάφι, το άλογο, ο μεγάλος αετός. Οι κορφές 
με τα βράχια, οι χυμοί των δένδρων στις πεδιάδες, η 
ζεστασιά του αλόγου και ο άνθρωπος, όλοι ανήκουν 
στην ίδια οικογένεια. 

Γι’ αυτό, όταν ο Μεγάλος Λευκός Αρχηγός μας 
μηνάει πως θέλει να αγοράσει τη γη μας, μας ζητάει 
πολλά. Αυτό το νερό που αστραποβολεί, που τρέχει 
στα ρυάκια δεν είναι απλώς νερό, αλλά το αίμα των 
προγόνων μας. Κάθε καθρέφτισμαστο καθάριο νερό 
των λιμνών μιλάει για γεγονότα και αναμνήσεις από τη 
ζωή του λαού μου. Το μουρμούρισμα του νερού είναι 
η φωνή του πατέρα μου. Τα ποτάμια είναι τα αδέλφια 
μας, που σβήνουν τη δίψα μας και τρέφουν τα παιδιά 
μας. Αν σας πουλήσουμε τη γη μας, πρέπει να θυμάστε 
και να το διδάξετε και στα παιδιά σας, ότι τα ποτάμια 
είναι τ’ αδέλφια μας και θα πρέπει στο εξής να δείξετε 
και ‘σεις στα ποτάμια την τρυφερότητα που θα δείχνατε 
για έναν αδελφό. Ξέρουμε πως ο λευκός άνθρωπος 
δεν καταλαβαίνει τις συνήθειες μας. Ένα κομμάτι γης 
μοιάζει γι’ αυτόν με το όλο, γιατί έρχεται σαν ξένος 
μέσα στη νύχτα και παίρνει από τη γη ότι χρειάζεται. 
Η γη δεν είναι αδελφός του, αλλά ένας εχθρός που 
όταν τον κατακτήσει, προχωράει πιο πέρα. Κλέβει τη γη 
από τα παιδιά του και αυτό δεν τον ενοχλεί. Οι τάφοι 
των προγόνων του και η κληρονομιά των παιδιών του 
χάνονται στην λησμονιά. Μεταχειρίζεται τη μάνα του 
τη γη και τον αδελφό του τον ουρανό σαν πράγματα 
που αγοράζονται, λεηλατούνται, πουλιούνται, όπως 
τα πρόβατα ή τα αστραφτερά πετράδια. Μ’ αυτήν τη 
μανία θα καταβροχθίσει τη γη και δεν θ’ αφήσει πίσω 
του παρά μια έρημο. Δεν ξέρω. Οι συνήθειες μας είναι 
διαφορετικές από τις δικές σας. Η θέα των πόλεων 
σας κάνει τα μάτια μας να πονούν. Ίσως όμως αυτό να 
συμβαίνει γιατί οι Ερυθρόδερμοι είναι άγριοι και δεν 
καταλαβαίνουν». Περιοδικό ΕΙΚΟΝΕΣ 3-6-2007

Μας το έστειλε ο λάτρης του Βρυσοχωρίου 
Παλάζης Γιάννης 

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

ΓΙΟΡΤΗ 19ης ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ

με την κομπανία Στ. Ντέρου και Νίκου Νούσια

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ Δ.Σ. 
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

Του Ευθυμίου Πουποβίνη

Συνεχίζουμε τη δημοσίευση πινάκων των μαθητών 
του Δημοτικού Σχολείου Βρυσοχωρίου κατά σχολικά 
έτη και τάξεις μετά το 1950, γιατί πριν από τη χρονο-
λογία αυτή, τα αρχεία είχαν καταστραφεί λόγω πυρ-
καγιάς του σχολείου στην κατοχή.

Σχολικό έτος 1957 – 1958

Δ/ντής του 1/σίου Δημοτικού Σχολείου Βρυσοχω-
ρίου ο συγχωριανός δάσκαλος Γεώργιος Στ. Οικο-
νόμου

1. Ροδάνθη Αντ. Καραγιαννοπούλου, Α’ τάξη
2. Χρυσόστομος Νικ. Μέμος, Α’ τάξη
3. Χρυσούλα Ιωαν. Καραγιαννοπούλου, Α’ τάξη
4. Μιχαήλ Στ. Κολιός, Α’ τάξη
5. Δέσποινα Αθ. Κουνάβου, Α’ τάξη
6. Ελπίδα Ιαν. Σιαμπίρη, Α’ τάξη
7. Ευθύμιος Ιωαν. Πουποβίνης, Β’ τάξη
8. Πολυζώης Στ. Βακάρος, Β’ τάξη
9. Αθανάσιος Θ. Εξάρχου, Β’ τάξη
10. Αθηνά Γεωργ. Οικονόμου, Β’ τάξη
11. Δημήτριος Νικ. Δημητράκης, Γ’ τάξη
12. Αθανάσιος Ιωαν. Καραγιαννόπουλος, Γ’ τάξη
13. Δέσποινα Ιωαν. Ρέμου, Δ’ τάξη
14. Χρήστος Μιχ. Πασχάλης, Δ’ τάξη
15. Μαρία Αθ. Κουνάβου, Δ’ τάξη
16. Χρυσούλα Ιωαν. Σιαμπίρη, Δ’ τάξη
17. Αναστάσιος Νικ. Δημητράκης, Ε’ τάξη
18. Νικόλαος Αντ. Καραγιαννόπουλος, Ε’ τάξη
19. Στέργιος Απ. Βακάρος, ΣΤ’ τάξη
20. Δέσποινα Χρ. Βασδέκη, ΣΤ’ τάξη
21. Αθηνά Θ. Εξάρχου, ΣΤ’ τάξη
22. Θωμάς Ευαγ. Σιαμπίρη, ΣΤ’ τάξη
23. Θεόδωρος Νικ. Παντίσης, ΣΤ’ τάξη
24. Σουλτάνα Α. Πίσπα (Δίστρατο), ΣΤ’ τάξη
25. Σουλτάνα Κ. Γεράση (Δίστρατο), ΣΤ’ τάξη
26. Γεωργία Αθ. Τσιώνα (Δίστρατο), ΣΤ’ τάξη
27. Ροδή Ιωαν. Ράπτη (Δίστρατο) ΣΤ’ τάξη.

Από το 1951 εγκαταστάθηκε στο χωριό μας η 
Αγροτική Μεταβατική οικοκυρική σχολή (Α.Μ.Ο.Σ.) 
Βρυσοχωρίου, που δέχονταν μαθήτριες από την ευ-
ρύτερη περιοχή των χωριών της Λάκκας Αώου και 
του Ζαγορίου.

Έτσι αρκετές μαθήτριες της Α.Μ.Ο.Σ. ήταν και μα-
θήτριες του Δημοτικού Σχολείου.

Αγαπητοί φίλοι
Στο αρχείο μου βρήκα την συννημένη φωτογραφία. 

Καταχωρήστε την εις ανάμνησιν του αειμνήστου συμμα-
θητού μου και συγκατοίκου εις παλαιάν οικίαν μετά το 
1950 στην Κόνιτσα ως μαθητές γυμνασίου.

Ο χαμός του αξέχαστου ΜΑΝΤΗ ελύπησε όλον τον 
γνωστό του κόσμο τόσο στην Λάκκα Αώου, όσο και έξω 
από αυτήν.

Ποιος να αναπληρώσει αυτήν την ακούραστον μηχα-
νή για το καλό και την πρόοδο του Βρυσοχωρίου και όλης 
της Λάκκας Αώου.

Μεγάλο το χρέος μου προς τον εκλιπόντα και δεν πα-
ρέλειψα μετά του πλήθους των προσελθόντων να παρα-
στώ στον τελευταίον ασπασμόν.

ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΡΕΝΤΖΙΟΣ
Φωτό απ’ το αρχείο  του

28η Οκτωβρίου 1954. Κεντρική πλατεία Κόνιτσας ώρα 
8 μ.μ. Γρέντζιος Πούλιος, Γιάκκας Ιωάννης, Τσιομίδης 
Αδαμάντιος, Δάγκος Θωμάς, Άγνωστος, Μούχας Νικό-

λαος, Σκίρτας Γεώργιος, καθήμενος άγνωστος.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

-  Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και η ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΤΣΙΟΥΔΗ προ-

σέφεραν διακόσια (200,00) ευρώ στη μνήμη του 

συμπεθέρου τους ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΝ.ΤΣΙΟΜΙΔΗ.

-  Η κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΑΡΑΝΗ του Ηλία, Λάρισα, 

προσέφερε αντί στεφάνου διακόσια (200,00) 

ευρώ στη μνήμη του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ

-  Τα αδέλφια ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑ-

ΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και ΧΑΙΔΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 

–ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ προσέφεραν εκατόν πενήντα 

(150,00) ευρώ στη μνήμη της θείας τους ΦΑΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ.

-  Ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, καθηγητής 

από την Κοζάνη, προσέφερε πενήντα ευρώ στη 

μνήμη του φίλου του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΝ.ΤΣΙΟΜΙ-

ΔΗ.

-  Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΡΛΙΔΑΣ, πρόεδρος Παιδαγω-

γικού Ινστιτούτου , Αθήνα, προσέφερε πενήντα 

(50,00) ευρώ στη μνήμη του φίλου του ΑΔΑΜΑ-

ΝΤΙΟΥ ΑΝ.ΤΣΙΟΜΙΔΗ.

-  Ο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΠΑΣ, καθηγητής από την 

Αθήνα, προσέφερε πενήνα (50,00) ευρώ στη μνή-

μη του φίλου του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΝ.ΤΣΙΟΜΙΔΗ.

-  Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΙΩ.ΡΕΜΜΟΣ, Βόλος, προσέ-

φερε πενήνα (50,00) ευρώ στη μνήμη του ξάδερ-

φού του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΝ.ΤΣΙΟΜΙΔΗ.

-  Ο κ. ΚΟΥΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Αλεξάνδρεια προσέφε-

ρε τριάντα (30,00) ευρώ στη μνήμη του φίλου του 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΝ.ΤΣΙΟΜΙΔΗ.

-  Η οικογένεια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Νικ.ΤΣΙΟΜΙΔΗ 

Γιάννενα, προσέφερε τριάντα (30,00) ευρώ στη 

μνήμη του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜ.ΕΞΑΡΧΟΥ.

-  Ο κ. ΚΟΥΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Αλεξάνδρεια προσέφε-

ρε τριάντα (30,00) ευρώ στη μνήμη του φίλου του 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜ.ΕΞΑΡΧΟΥ

-  Ο κ. ΜΠΟΥΦΗΣ  ΗΛΙΑΣ, Χαλκίδα είκοσι (20,00) 

ευρώ στη μνήμη του φίλου του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ 

ΑΝ.ΤΣΙΟΜΙΔΗ.

-  Η κ. ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, Αλμυρός Βό-

λου, προσέφερε Δέκα πέντε (15,00) ευρώ.

-  Η κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΑΤΣΩΚΗ, Αλμυρός Βόλου, 

προσέφερε Δέκα πέντε (15,00) ευρώ.

Σαμαράς  Κων/νος 100,00  €
Νικολάου Ντίνα 50,00  €
Αηδονοπούλου –Νούτσου Ευανθία 40,00  €
Κατσαρός Δημήτριος 40,00  €
Κουλιός Μιχάλης 40,00  €
Μέμος Χρυσόστομος 40,00  €
Ρέμμος Κων/νος  30,00  €
Τσομίδης Δημήτριος  (Βέροια) 30,00  €
Αγγελίδου-Πασχαλίδου Κατίνα 20,00  €
Βακάρος Ιωάννης 20,00  €
Γρέντζιος Πούλιος 20,00  €
Μαντέλλος Δημήτριος 20,00  €
Μπούλτη Χρυσούλα 20,00  €
Νούσης Νικόλαος 20,00  €
Τσιουμάνης Κων/νος 20,00  €
Βακάρος Γεώργιος  του Ιωάννη 15,00  €
Βακάρου Ματίνα 15,00  €
Πασχάλη –Τσουκία Αναστασία 15,00  €
Τσουκιά Ελένη 15,00  €
Τσουκιάς Προκόπιος 15,00  €
Παλάζης Ιωάννης 10,00  €
Παπακώστα Ελευθερία 10,00  €

Κ.ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ  22.6.2010

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 ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Τηλ.: 26530 22771
Στεφ. Στεφάνου

45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ÔÇË.: 26510 64927
ÊÉÍ.: 6979322848

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 €

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

   Ο Κ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΜΟΣ (Αλμυρός Βόλου) και 

οι οικογένειες των παιδιών προσέφεραν στη 

μνήμη της συζύγου του και μητέρας ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ 

ΡΕΜΟΥ και των γονέων του και παππούδων 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΡΕΜΟΥ στις 

παρακάτω εκκλησίες τα αντίστοιχα χρηματικά 

ποσά:

Άγιος Χαραλάμπος 1.000,00  €
Αγία Τριάδα 500,00  €
Αγία Παρασκευή 500,00  €
Άγιος Μηνάς (250,00)  €
Άγιος Τρίφωνας (250,00)  €
Άγιος Γεώργιος (250,00)  €
Άγιος Αθανάσιος (250,00)  €
Άγιος Νικόλαος  (250,00)  €
Άγιος Δημήτριος  (250,00)  €
Άνω Παναγία  (250,00)  €
Κάτω Παναγία (250,00)  €
Σύνολο  4.000,00  €

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ

-  Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ, Βρυσοχώρι, προ-
σέφερε εκατό (100,00) ευρώ στη μνήμη του συζύ-
γου της ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΟΥΝΑΒΟΥ και των γονέων 
της ΠΑΠΑ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΪΔΩΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ.

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

ΝΟΥΤΣΟΥ.

 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 προς τις εκκλησίες του χωριού και του Σύλ-
λόγου, επιμελούνται αντίστοιχα ο ταμίας της Ερανι-
κής επιτροπής κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ.ΓΚΑΡΑΝΗΣ (πατρ.
Ευαγγελίδου10, Τ.Κ. 45444 Ιωάννινα, τηλ. 26510 
38813) και ο ταμίας τους Συλλόγου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ Ν.ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ (Ιγνατίου Άρτας 14, Τ.Κ 45333, 
τηλ. 26510 24605 Ιωάννινα).

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Βακάρος Ιωάννης 20,00  €
Βακάρος Γεώργιος του Ιωάννη 15,00  €
Βακάρου Ματίνα 15,00  €
Αηδονοπούλου-Νούτου Ευανθία 10,00  €
Κατσαρός Δημήτριος 10,00  €
Πασχάλη-Τσουκιά Αναστασία 10,00  €
Τσιούσια Μαρία 10,00  €
Τσιουκιά Ελένη 10,00  €
Τσουκιάς Προκόπιος 10,00  €

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

-  ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Γιάννινα) προσέφερε τριακόσια 
(300,00) ευρώ στη μνήμη των γονέων του.

-  Ο κ. Μεσσής Ιωάννης και η.κ.Τσιάμη –Μεσσή Ελι-
σάβετ (Λάρισα) προσέφεραν πενήντα (50,00) ευρώ 
στη μνήμη του Αδαμάντιου Τσιομίδη.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ

-  Οι οικογένειες ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ, Ηγου-
μενίτσα και ΦΙΛΙΠΠΟΥ, LEHΊR, Γαλλία, προσέφε-

ραν εκατό (100,00) ευρώ στην Κάτω Παναγία στη 
μνήμη της αδελφής και θείας ΧΑΪΔΩΣ ΠΑΣΧΑΛΗ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ.

 Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Η
     Η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας και η 
Ερανική Επιτροπή των εκκλησιών του χωριού πα-
ρακαλεί του αγαπητούς αναγνώστες και συνδρομη-
τές:
  -Επειδή πολλές εφημερίδες επιστρέφονται με έν-
δειξη «άγνωστος παραλήπτης κ.λ.π.» παρακαλούμε 
όσους αλλάζουν διεύθυνση και επιθυμούν να συνε-
χίσουν να παίρνουν την εφημερίδα μας να μας γνω-
ρίσουν έγκαιρα τη νέα τους διεύθυνση.
  -Συνδρομές, προσφορές και δωρεές που αποστέλ-
λονται με ταχυδρομικές επιταγές να αποστέλλονται 
στο όνομα του ταμία του Συλλόγου ή και στον ταμία 
της Ερανική Επιτροπής και όχι Σύλλογο, εφημερίδα 
ή εκκλησία καθ’όσον συναντάμε προβλήματα στην 
εξαργύρωσή τους.


