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Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Κυριακή 23 Αυγούστου 2009. Η πιο μεγάλη, η πιο 

σημαντική μέρα στη διαχρονική πορεία του χωριού. Ο 
ΜΙΧΑΛΗΣ (Μάικλ) ΔΟΥΚΑΚΗΣ, ο διάσημος και κατα-
ξιωμένος ελληνοαμερικανός πολιτικός και επιστήμο-
νας, ο πρώην υποψήφιος Πρόεδρος των Η.Π.Α. και 
παρ’ ολίγον Πλανητάρχης, ο διαπρεπής κυβερνήτης 
της Μασαχουσέτης, επισκέφθηκε με τη σύζυγό του 
ΚΙΤΙ το Βρυσοχώρι, γενέτειρα της μητέρας του ΕΥ-
ΤΕΡΠΗΣ και του παππού του ΜΙΧΑΛΗ ΜΠΟΥΚΗ, που 
φέρει το όνομά του. Με την επίσκεψή του αυτή εκπλή-
ρωσε «το τάμα και το όνειρο της ζωής του», να επισκε-
φτεί και να γνωρίσει τον τόπο και τους ανθρώπους που 
κατάγονταν οι πρόγονοί του.

Το ταξίδι του ζεύγους ΔΟΥΚΑΚΗ στην περιοχή μας 
είχε έντονο συναισθηματικό περιεχόμενο, πρωτόγνω-
ρες εμπειρίες και βιώματα και την ευκαιρία άμεσης 
επικοινωνίας και γνωριμίας με εκπροσώπους Φορέων 
και Αρχών του Νομού και ιδιαίτερα με τους συντοπί-
τες και συγγενείς του στο Βρυσοχώρι. Μοναδικές και 
ανεπανάληπτες στιγμές για τον ίδιο και τους Βρυσο-
χωρίτες, που ζούσαν μαζί το όνειρο και απολάμβαναν 
στο μαγευτικό περιβάλλον του χωριού, τη μοναδικότη-
τα των στιγμών, σ’ ένα «άγγιγμα ψυχής», όπου εκφρά-
ζονταν και βιώνονταν αυθόρμητα τα πιο αγνά, φιλικά 
και πατριωτικά αισθήματα.

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ήρθε στα Γιάννενα επίση-
μος προσκεκλημένος του Δημάρχου Ιωαννιτών κ. Νί-
κου Γκόντα. Σε ειδική και επίσημη συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων το απόγευμα του Σαβ-
βάτου 22 Αυγούστου 2009, του απονεμήθηκε το «χρυ-
σό μετάλλιο της πόλης». Τόσο κατά την απονομή του 
μεταλλίου όσο και κατά την επίσημη δεξίωση που ακο-
λούθησε στο ξενοδοχείο «Grand Serai», ο κ. ΔΟΥ-
ΚΑΚΗΣ μίλησε στα ελληνικά επισημαίνοντας ότι είναι 
Έλληνας, ότι μεγάλωσε βιώνοντας τις ελληνικές αρ-
χές και αξίες, ότι η Ελλάδα ήταν βαθιά ριζωμένη μέσα 
του και ότι οι Έλληνες και ιδιαίτερα οι Ηπειρώτες ήταν 
πάντα μαζί του.

Η επίσκεψη στο Βρυσοχώρι πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 23 Αυγούστου. Το ζεύγος ΔΟΥΚΑΚΗ συνό-

δευε ο διάσημος ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος 
και συγγραφέας Νίκος Γκατζογιάννης, η αδελφή της 
συζύγου του με τον άντρα της, ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ιωαννί-
νων Νίκος Γκόντας, ο δημοσιογράφος Γιάννης Ντά-
σκας και πολλοί εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε. Στις 11.30 
π.μ. η αυτοκινητοπομπή έφτασε στο Βρυσοχώρι. Το 
τραγούδι «Ξενιτεμένο μου πουλί», φόρτισε συναισθη-
ματικά την ατμόσφαιρα και ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ, 
καταφανώς συγκινημένος, δάκρυσε πατώντας τη γενέ-
θλια γη της μητέρας και του παππού του. Τον υπο-
δέχτηκαν και τον χαιρέτησαν ο Δήμαρχος κ. Γ. Σου-
κοβέλος, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Άλκης 
Πασχάλης και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. 
Απόστολος Σιαμπίρης.

Κάτω από τον αιωνόβιο πλάτανο τον περίμεναν και 
τον χαιρέτησαν οι επίσημοι προσκεκλημένοι, ο Νομάρ-
χης κ. Αλ. Καχριμάνης, ο Βουλευτής κ. Μ. Παντούλας, 
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ι. Γεροθα-
νάσης, ο Στρατηγός Διοικητής της 8ης Μεραρχίας κ. Αθ. 
Καραγιαννόπουλος, ο Δήμαρχος Κεντρικού Ζαγορίου κ. 
Γ. Παπαναστασίου κ.α. Ήταν εκεί και όλοι οι κάτοικοι του 
χωριού, που έσπευσαν να του σφίξουν το χέρι και να εκ-
φράσουν τη συγκίνηση, τη χαρά και την υπερηφάνεια 
τους, υποδεχόμενοι το άξιο τέκνο και Μεγάλο Έλληνα, 
που κατέπληξε τον κόσμο με τη γεμάτη διακρίσεις πολι-
τική και ακαδημαϊκή διαδρομή του. Γιατί ο ΔΟΥΚΑΚΗΣ 
ανήκει αναμφισβήτητα στους «Μεγάλους Έλληνες», που 
τίμησαν και δόξασαν την Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Άλκης Πασχά-
λης απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό και στη συνέχεια ο 
Δήμαρχος κ. Γ. Σουκοβέλλος ανέγνωσε την απόφα-
ση του Δημ. Συμβουλίου, με την οποία ανακηρύχτηκε 
«Επίτιμος Δημότης» του Δήμου Τύμφης. Ο ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΔΟΥΚΑΚΗΣ, έντονα συγκινημένος ανέβηκε στο βήμα 
και μίλησε στα Ελληνικά, επισημαίνοντας το οδοιπορι-
κό της οικογένειας ΜΠΟΥΚΗ από το Βρυσοχώρι στη 
Λάρισα και από εκεί στη Μασαχουσέτη και τους δε-
σμούς του παππού και της μητέρας του με το χωριό 
και τους υπέροχους κατοίκους του. Τόσο ο Δήμαρχος, 
όσο και ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου προσέφε-

ραν στον κ. ΔΟΥΚΑΚΗ, τιμητικές πλακέτες και ανα-
μνηστικά δώρα.

Ακολούθησε επίσκεψη του ζεύγους και των επισή-
μων στον ανακαινιζόμενο Ιερό Ναό του Αγίου Χα-
ραλάμπους, όπου ξεναγήθηκαν και ενημερώθηκαν  
για την ιστορία και την πορεία των εκτελούμενων 
έργων από τον γράφοντα κ. Αδαμάντιο Τσιομίδη. 
Στη συνέχεια η ακολουθία κατευθύνθηκε στην οικία 
Μπούκη, πατρικό σπίτι της μητέρας του, που έχει 
ανακατασκευαστεί και λειτουργεί ως Ξενώνας. Εκεί 
τους περίμεναν και τους υποδέχτηκαν συγγενείς και 
συγχωριανοί, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για το γε-
νεαλογικό δέντρο της οικογένειας Μπούκη, για το 
παλιό αρχοντικό και για τους συγγενείς τους στην 
Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα και το ζεύγος 
απολάμβανε συγκινημένο το ζεστό και φιλικό περιβάλ-
λον, την άμεση επικοινωνία και τις εκδηλώσεις αγά-
πης, εκτίμησης και θαυμασμού προς τα πρόσωπά 
τους. Ο κ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ παρέμεινε αρκετή ώρα στο σπί-
τι. Οι προγονικές φωνές τον κρατούσαν εκεί και έδει-
χνε σαν να τις άκουγε. Αργά το μεσημέρι αναχώρησε 
με την ακολουθία του για το Τσεπέλοβο, όπου παρα-
τέθηκε επίσημο γεύμα στο ξενοδοχείο «Δρακόλιμνη», 
από το Δημ. Συμβούλιο Τύμφης.

Η επίσκεψη του ζεύγους ΔΟΥΚΑΚΗ στη γενέτει-
ρα των προγόνων του, υπήρξε κορυφαίο και σημα-
ντικό γεγονός που, εκτός των άλλων, πρόβαλε, δια-
φήμισε και έκανε ευρύτερα γνωστό το Βρυσοχώρι. 
Ως Βρυσοχωρίτες είμαστε χαρούμενοι και υπερή-
φανοι, που ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ είναι συντοπί-
της μας. Αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι η απλότη-
τα, το πλατύ και απροσποίητο χαμόγελο, η ευγένεια 
και η ακλόνητη πίστη του ότι είναι Έλληνας. Ευχόμα-
στε η πρώτη επίσκεψη στο Βρυσοχώρι να έχει συνέ-
χεια και να ξανάρθει με τα παιδιά του, όπως εξέφρα-
σε την επιθυμία του.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΡ.  ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ

Βρυσοχώρι 23.9.2009. Ο ΜΙΧΑΛΗΣ και η ΚΙΤΙ ΔΟΥΚΑΚΗ με τους εκπροσώπους των Αρχών του Νομού κάτω από τον πλά-
τανο του Αγίου Χαραλάμπους. (Στο ένθετο πάνω αριστερά ο Δήμαρχος προσφέρει στον κ. Δουκάκη αναμνηστικά δώρα).
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Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΙΖΙΑΚΗΣ είναι ο γενάρχης πολλών οικο-
γενειών του χωριού μας. Το σπίτι του, ανακαινισμένο κατά δια-
στήματα, είναι αυτό που ανήκει σήμερα στον κ. ΜΙΧΑΛΗ ΝΙΚ. 
ΜΠΙΖΙΑΚΗ. Ο ΜΙΧΑΛΗΣ, το ανακαίνισε εκ νέου χωρίς ν’ αλλά-
ξει το αρχικό του σχέδιο. Σήμερα δεσπόζει στον πάνω μαχα-
λά και φανερώνει τις μεγάλες στεγαστικές ανάγκες, τον πλού-
το και το μεράκι του πρώτου κτήτορα.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για το πότε γεννήθηκε ο ΕΥΣΤΑ-
ΘΙΟΣ, ούτε για το πότε πέθανε. Ίσως να γεννήθηκε γύρω 
στο 1800. Είναι όμως γνωστό πως είχε δύο γιους. Σύμφωνα 
με μαρτυρία της αείμνηστης Βασιλικής Ν. Μπιζιάκη - Βασ-
δέκη ο ένας γιος του Ευσταθίου Μπιζιάκη ταξ ί́δεψε στην 
Κωνσταντινούπολη, παντρεύτηκε μια νησιώτισσα και δεν 
γύρισε ποτέ στο χωριό. Ο δεύτερος γιος, ο Νικόλαος έκα-
νε δύο γάμους. Η πρώτη του γυναίκα ήταν η ΧΡΥΣΗ, αγνώ-
στων λοιπών στοιχείων. Με τη Χρυσή απέκτησε μία κόρη τη 
Μαρία, σύζυγο του Νικολάου Γ. Μπέκα. Η δεύτερη σύζυ-
γος ήταν η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΑΧΑ. Ο Νικόλαος Ευστ. Μπιζιά-
κης και η Βασιλική Μπράχα, απέκτησαν τρία παιδιά; Το Γε-
ώργιο, το Μιχάλη και την Παρασκευή.

Α! Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ, παντρεύτηκε τη ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚ. ΧΑΝΤΟ-
ΛΙΟΥ. Το ζεύγος έζησε στο χωριό και απέκτησε τέσσερα παι-
διά. 
1. Τη ΧΡΥΣΟΥΛΑ που παντρεύτηκε τον Κώστα Πασχαλιώρη.
2. Το ΝΙΚΟ (1890 - 1946), που παντρεύτηκε τη Χάιδω Μ. 

Σταματιάδη. Ο Νίκος ήταν δάσκαλος και υπηρετούσε στα 
Γρεβενά, όπου σήμερα ζουν πολλοί απόγονοί του. Κάθε 
καλοκαίρι όμως, έρχονταν με την οικογένειά του στο χω-
ριό, συνήθεια που συνεχίζει ο γιος του Μιχάλης Νικ. Μπι-
ζιάκης.

3. Τον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, που εγκαταστάθηκε από μικρός στον 
αμπελώνα της Λάρισας, όπου η οικογένεια είχε κτήματα. 
Ο Αναστάσιος μεγάλωσε τα επτά παιδιά του στον Αμπε-

λώνα και δεν γύρισε ποτέ στο χωριό. Τα εγγόνια του ζού-
νε σήμερα στον Αμπελώνα, στη Λάρισα, στη Λαμία, στην 
Αθήνα και γνωρίζουν όλοι τη βρυσοχωρίτικη καταγωγή 
του παππού τους, όπως μου είπε ο καθηγητής Αναστάσι-
ος Αλκ. Μπιζιάκης και η σύζυγός του Κατερίνα Γαλάνη, 
κάτοικοι Λάρισας.

4. Το ΜΙΧΑΛΗ, που παντρεύτηκε τη Μαρία Ιωαν. Μπί-
ρη και εγκαταστάθηκε στο Λουτρό Ημαθίας. Το ζευ-
γάρι απέκτησε ένα γιο, το Γεώργιο. Δυστυχώς τόσο ο 
Μιχάλης, όσο και η Μαρία πέθαναν νωρίς αφήνοντας 
το γιο τους ορφανό σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών. 
Το Γεώργιο τον μεγάλωσε ο πρώτος ξάδελφος του 
πατέρα του, ο Γεώργιος Μιχ. Μπιζιάκης και η σύζυ-
γός του Μαρία Γ. Παντίση (Θεοδωρίδη). Όταν ο Γε-
ώργιος μεγάλωσε παντρεύτηκε την Όλγα Παρσοπού-
λου, εγγονή του βρυσοχωρίτη Αναστασίου Βασδέκη 
και ήταν οι γονείς του γνωστού οδοντιάτρου κ. Γιάν-
νη Μπιζιάκη, του Μιχάλη και της Μαρίκας Μπιζιά-
κη - Ζωγράφου. Ο κ. Γιάννης Μπιζιάκης επισκέπτε-
ται συχνά το χωριό με την σύζυγό του Αθηνά και δια-
τηρεί άριστες σχέσεις με τους συγγενείς του και πολ-
λούς Βρυσοχωρίτες.

Β! Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚ. ΜΠΙΖΙΑΚΗΣ, παντρεύτηκε τη Δέ-
σποινα Κουτσιάφτη και πήγε σώγαμπρος στο σπίτι της που 
ήταν εκεί, βρίσκεται σήμερα το σπίτι του Δημητρίου Αδάμ 
Κουνάβου. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, το Γεώργιο, που 
παντρεύτηκε τη Μαρία Γ. Παντίση και εγκαταστάθηκαν 
στο Νεόκαστρο Ημαθίας. Δεν απέκτησαν δικά τους παιδιά. 
Έτσι μεγάλωσαν τον ανιψιό τους Γεώργιο Μιχ. Μπιζιάκη 
και υιοθέτησαν ένα κορίτσι τη Μαρία, που παντρεύτηκε τον  
Γεώργιο Κ. Θεοδωρίδη, γιο του Κώστα Θεοδωρίδη και της 
Χρύσως Κυράτση.

Γ! Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Η Παρασκευή Νικ. Μπιζιάκη, πα-

ντρεύτηκε το Ζήση Απ. Γκαράνη. Η κόρη της η Χάιδω πα-
ντρεύτηκε το Νίκο Γ. Λαφατάνη. Σήμερα δεν υπάρχουν από-
γονοί τους, αφού η μοναδική εγγονή, της Χρυσούλα Λαφαζά-
νη δεν παντρεύτηκε.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΙΖΙΑΚΗ
Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ είχε το σπίτι του εκεί που σήμερα είναι το 

σπίτι της Χρυσαυγής Ρήμα. Ο Αναστάσιος παντρεύτηκε τη 
Βασιλική Σταμάτη και δεν απέκτησαν παιδιά. Μετά το θάνατο 
του Αναστάσιου, η Βασιλική έζησε μόνη της στο χωριό. Τη γη-
ροκόμησε η Χάιδω Ρήμα και κληρονόμησε το σπίτι, ενώ τα χω-
ράφια η Βασιλική Σταμάτη - Μπιζιάκη τα δώρισε στην Αδελ-
φότητα. Η Βασιλική πέθανε το 1925 ή 1926.

ΠΕΜΠΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΙΖΙΑΚΗ
Το σπίτι του Αθανασίου Μπιζιάκη, που συνόρευε με το σπί-

τι του Αναστασίου, σώζονταν ως τη δεκαετία του 1960 και το 
συντηρούσε η εγγονή του Χρυσάνθη Αδ. Κουνάβου. Ο Αθα-
νάσιος Μπιζιάκης είχε δύο παιδιά, το ΔΗΜΟ και τη ΜΑΡΙΑ. Ο 
Δήμος παντρεύτηκε τη Ζαχάρω Τσιουμάνη, κόρη του Γιάννη 
Γκαράνη. Ο γιος αυτού του ζευγαριού ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (1910 
- 1939) είχε εγκατασταθεί στα Γιαννιτσά και εργάζονταν εκεί 
ως γεωπόνος. Παντρεύτηκε τη Φανή… και απέκτησαν ένα γιο, 
που δυστυχώς πέθανε μωρό. 

Η ΜΑΡΙΑ παντρεύτηκε το Δημήτριο Βραχίδη και ήταν η μη-
τέρα της αείμνηστης Χρυσάνθης Αθ. Κουνάβου. Έτσι σήμε-
ρα τα παιδιά της Χρυσάνθης, Μαρία και Δέσποινα και τα εγ-
γόνια της, είναι οι μόνοι απόγονοι αυτής της οικογένειας.

Παραθέτουμε τα γενεαλογικά δέντρα του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και 
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΙΖΙΑΚΗ (σελ. 12), ενώ για τις άλλες οικο-
γένειες δίνονται πληροφορίες στο κείμενο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
                 Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΙΖΙΑΚΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΠΙΖΙΑΚΗ

EYΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΙΖΙΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΖΙΑΚΗΣ

Χ ρ υ σ ή
Β α σ ι λ ι κ ή  Μ π ρ ά χ α

ΜΑΡΙΑ
Νικόλαος Μπέκας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βασιλική Χαντόλιου

ΜΙΧΑΛΗΣ
Δέσποινα Κουτσιάφτη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ζήσης Γκαράνης

ΧΡΥΣΟΥΛΑ (1893-1932)
Κώστας Πασχαλιώρης

ΝΙΚΟΣ (1890-1946)
Χάϊδω Μ. Σταματιάδη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1880-1938)
Αγγελική Μητρούλα

ΜΙΧΑΛΗΣ
Μαρία Ι. Μπίρη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μαρία Γ. Παντίση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1914-1989)
Ελισσάβετ Σπύρτου

ΧΡΗΣΤΟΣ
Αλεξ. Καραγιάννη

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Χρυσ. Βασδέκης

ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Θωμάς Ζυγούρης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Όλγα Παρσοπούλου

ΝΙΚΟΣ
Ελένη

ΧΑΪΔΩ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βασιλεία Μαλαλά
ΓΙΑΝΝΗΣ

Αθηνά Καλαφάτη

ΓΙΑΝΝΗΣ
Σοφία

ΜΑΡΙΑ ΒΑΪΑ
ΟΛΓΑ

Αστέριος Αστερίου
ΜΙΧΑΛΗΣ

Βασ. Λισσαβούδη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ

Ευαγγ. Αδαμοπούλου
ΝΙΚΟΣ ΟΛΓΑ

ΜΑΡΙΚΑ
Θανάσης Ζωγράφος

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΣ

Δήμητρα Χασιώτη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βαρβάρα Κουτανίδου
ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Νίκος Καραγιώργης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑϊΑ
ΟΛΓΑ

Δημήτριος Πασιόπουλος

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                 Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ - ΑΠ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ

Ο πρόεδρος του Τ.Σ. κ.  ΑΠ. ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ 

καταθέτει στέφανο στην προτομή του Ευεργέτη.

Βρυσοχώρι 9.8.2009. Αναμνηστική φωτογραφία μπροστά 

στην προτομή του Ευεργέτη ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ.

Η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ καταθέτει στέφανο στην προτομή  του Ευεργέτη.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Την Κυριακή 9 Αυγούστου, το Τοπικό Συμβούλιο 
του Δημοτικού Διαμερίσματος Βρυσοχωρίου, που 
αποτελεί τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδο-
τήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, τέλεσε στον Ιερό 
Ναό Αγίου Δημητρίου Βρυσοχωρίου, το ετήσιο «Ιε-
ρατικό Μνημόσυνο», υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του Μεγάλου Ευεργέτη.

Στην τελετή του μνημόσυνου χοροστάτησε ο Εφη-
μέριος Ενορίας μας παπα - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΤ-
ΣΗΣ. Μετά την τελετή το εκκλησίασμα μετέβη στην 
αυλή του σχολείου, όπου βρίσκεται η προτομή του 
Ευεργέτη. Εκεί εψάλει επιμνημόσυνη δέηση στη μνή-
μη του Ευεργέτη και των γονέων του και κατατέθη-
καν στέφανοι από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβου-
λίου κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΙΑΜΠΙΡΗ και την Αντιπρόεδρο 
του Συλλόγου κ. ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟ-
ΠΟΥΛΟΥ.

Ακολούθησε η καθιερωμένη δεξίωση στο καφενείο 
- Σιαμπίρη, όπου η Διαχειριστική Επιτροπή προσέ-
φερε κονιάκ - καφέ και βουτήματα. Το Βρυσοχώρι 
τίμησε και φέτος με τη σεμνή αυτή τελετή τη μνήμη 
του Μεγάλου Ευεργέτη και εξέφρασε την ευγνωμο-
σύνη του για την ανιδιοτελή και πατριωτική προσφο-
ρά του.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Τοπικό Συμβούλιο του Τοπικού Διαμερίσματος 

Βρυσοχωρίου του Δήμου Τύμφης, που αποτελεί τη Δι-
αχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 

π ρ ο σ κ α λ ε ί 

παλαιούς και νέους υποτρόφους του Κληροδοτή-
ματος, συγχωριανούς και φίλους, στο ετήσιο «Ιερα-
τικό Μνημόσυνο», που θα γίνει την Κυριακή 8 Νοεμ-
βρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βρυσοχωρίου, 
«υπέρ αναπαύσεως των ψυχών» των γονέων του Ευ-
εργέτη ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ και των προγό-
νων και συγγενών τους, ανιόντων και κατιόντων.

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α 
« Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι  2 0 0 9 »

Το Σάββατο 2 Αυγούστου 2009, στις 9 το βράδυ, πραγ-
ματοποιήθηκε και φέτος, για τρίτη συνεχή χρονιά, στα 
πλαίσια των Πολιτιστικών εκδηλώσεων που είχε προγραμ-
ματίσει ο Δήμος Τύμφης, στην κεντρική πλατεία του χω-
ριού, παράσταση «Θέατρο Σκιών» (Καραγκιόζης). Ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου και Αντιδήμαρχος του Δήμου Τύμ-
φης κ. Ευθύμιος Πουποβίνης, καλωσόρισε τους πα-
ρευρισκόμενους θεατές, αναφέρθηκε με συντομία στις 
εκδηλώσεις του Συλλόγου και του Δήμου και παρουσία-
σε στο κοινό τον γνωστό από τις προηγούμενες παραστά-
σεις, Καραγκιοζοπαίχτη ΝΕΚΤΑΡΙΟ. 

Η παράσταση άρχισε με των γνωστό εμβατήριο του 
Καραγκιόζη και το ρεπερτόριο πλούσιο και απολαυστι-
κό ενθουσίασε το κοινό, αποσπώντας επαινετικά χειρο-
κροτήματα. Ο ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, δεξιοτέχνης καραγκοζοπαί-
χτης, με βοηθούς τη γυναίκα του, την κορούλα και το γιο 
τους, εμπλουτίζει συνεχώς την παράσταση με αυτοσχε-
διασμούς, ωραίες ατάκες και καλόπιστη σάτυρα. Ο Κώ-
στας Σιαμπίρης με τα σουβλάκια και ο Θύμιος ήταν και 
φέτος στο στόχαστρο του Καραγκιόζη. Την παράστα-
ση παρακολούθησαν εκατό(100) περίπου άτομα. Γενικά 
ήταν μια καλή παράσταση και αξίζουν συγχαρητήρια στο 
Δήμο, για τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων που τονώ-
νουν την κοινωνική ζωή των χωριών μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας Αγίου 

Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου, 

εκφράζει θερμές ευχαριστίες

στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δή-
μου Τύμφης και στον Πρόεδρο του Τοπικού Συμ-
βουλίου του Δημ. Διαμερίσματος Βρυσοχωρίου κ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΙΑΜΠΙΡΗ, για τη διάθεση σκαπτικού 
μηχανήματος (τσάπα), το οποίο εργάστηκε δύο μέ-
ρες στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος για το ξεμπά-
ζωμα και τη στεγανοποίηση της εκκλησίας και του κε-
λιού. Το μοναστήρι αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα 
με την υγρασία και οι εργασίες θα συνεχιστούν και 
τον επόμενο χρόνο.

ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 
Υ Λ Ι Κ Ο Υ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, αρωγός πάντα 
στις ανάγκες και στα προβλήματα των κα-
τοίκων του χωριού, προέβη στην αγορά συ-
γκεκριμένου φαρμακευτικού υλικού, το 
οποίο παρέδωσε στα μέλη της ομάδας «Βο-
ήθεια στο σπίτι». Πρόκειται για φαρμακευ-
τικό υλικό που χρησιμοποιείται σε απλές 
εξετάσεις (ζάχαρο, χοληστερίνη, τριγλυ-
κερίδια) και αφορά τους ηλικιωμένους κα-
τοίκους του χωριού μας. Μικρή η δαπά-
νη, αλλά σημαντική βοήθεια για τους ηλι-
κιωμένους συγχωριανούς μας, που αποφεύ-
γουν την ταλαιπωρία μετάβασης στα Γιάν-
νενα, για τις απλές αυτές εξετάσεις. Η ομά-
δα «Βοήθεια στο σπίτι», που λειτουργεί υπό 
την αιγίδα του Δήμου Τύμφης επισκέπτεται 
το Βρυσοχώρι κάθε Τρίτη και προσφέρει 
βοήθεια, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους κα-
τοίκους του χωριού.

 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ 
ΔΙΑΜ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

Ο Δήμος Τύμφης επιμελήθηκε και φέτος, όπως και τα 
προηγούμενα χρόνια, την καθαριότητα του χωριού, την 
κοπή των χόρτων στους δρόμους και στους κοινόχρη-
στους χώρους, την κοπή των παράπλευρων δέντρων στο 
δρόμο Σκαμνέλι - Βρυσοχώρι, τον καθαρισμό των αγροτι-
κών δρόμων κλπ.

Το καλοκαίρι συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν τα ακό-
λουθα:

1. Ολοκληρώθηκε ο λιθόστρωτος (καλντερίμι) από οικία 
Δημ. Δημητράκη έως δρόμου Σουρίνου και παράλληλα 
ο φωτισμό με ωραία καλαίσθητα φανάρια.

2.  Κατασκευάστηκε τσιμεντένιος αγωγός για τη διευθέτη-
ση των όμβριων υδάτων από διασταύρωση Καρβέλως 
έως οικίας ΑΦΩΝ Μ. ΠΑΣΧΑΛΗ.

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
1.  Με την υπ’αριθμ.44/2009 απόφαση της Δημαρχιακής 

Επιτροπής του Δήμου Τύμφης, ανατέθηκε η συνέχι-
ση του τοίχου αντιστήριξης του αυλόγυρου της εκ-
κλησίας του Αγίου Χαραλάμπους ύψους 20.000,00 
ευρώ, από το πρόγραμμα Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., στον εργολά-
βο κ.Λαγό Βασίλειο.

2.  Με τη υπ’αριθμ. 82/2009 απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής, ανατέθηκε στον εργολάβο κ.Λαγό Βασί-
λειο η διαμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου σε κτή-
ριο πολλαπλών χρήσεων ύψους 150000,00 € από το 
πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Οι εργασίες εκτέλεσης των δύο έργων άρχισαν τη 
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2009.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Σκαπτικό μηχάνημα του Δήμου εργάστηκε δύο μέρες το 

τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στο μοναστήρι της Αγί-
ας Τριάδος για το ξεμπάζωμα και τη στεγανοποίηση της εκ-
κλησίας και του κελιού. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την 
υγρασία και οι εργασίες θα συνεχιστούν τον επόμενο χρό-
νο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

Σε συνεργασία του Τοπικού Συμ-
βουλίου και του Δ.Σ. του Συλλόγου, 
κατασκευάστηκε «σωληνωτός αγω-
γός» για την περισυλλογή των όμβριων 
υδάτων από οικία Κων/νου Κασσαβέ-
τη έως οικία Ιωάννη Απ. Γκαράνη, μή-
κους 50 μ. Οι σωλήνες προσφέρθηκαν 
δωρεάν από την Εταιρεία «ΠΙΝΔΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που κατασκευά-
ζει το υδροηλεκτρικό έργο στο ποτα-
μάκι του χωριού και την οποία ευχαρι-
στούμε θερμά.

* * *
Φωταγωγήθηκε η πλατεία Χοροστα-

σίου με ωραία καλαίσθητα φαναράκια. 
Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα 
του χωριού αξιοποιείται και γίνεται προ-
σπελάσιμος και τις νυχτερινές ώρες.
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AΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
                          Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Το χορευτικό του Συλλόγου μας, υπό την καθοδήγηση 

του χοροδιδασκάλου κ. ΘΩΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥ, πραγματοποί-
ησε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ωραίες και εντυ-
πωσιακές εμφανίσεις στο πανηγύρι της Αγίας Παρα-
σκευής, στο Αυγουστιάτικο βράδυ (Σάββατο 8 Αυγού-
στου), στη Γιορτή της Πίτας, στην υποδοχή του ΔΟΥ-
ΚΑΚΗ και στο πανηγύρι της Λάιστας (Δευτέρα 16 Αυ-
γούστου). Αγόρια και κορίτσια, ντυμένα με τις παρα-
δοσιακές στολές, χόρεψαν με ρυθμό και χάρη αντιπρο-
σωπευτικούς ηπειρωτικούς και άλλους ελληνικούς χο-
ρούς, αποσπώντας επαινετικά σχόλια και θερμά χειρο-
κροτήματα από το κοινό των εκδηλώσεων. Παραθέτουμε 
τα ονόματα των χορευτών που χόρεψαν στις εκδηλώσεις 
του καλοκαιριού:

Α !  Α Γ Ο Ρ Ι Α

1. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου
2. ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου
3. ΚΟΡΕΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ του Λεωνίδα
4. ΜΠΑΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία 
5. ΚΑΠΡΑΤΖΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του Ιωάννη
6. ΡΕΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αναστασίου
7. ΚΟΥΝΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
8. ΠΟΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χριστ. (16.8 στη Λάιστα)

Στην εμφάνιση του χορευτικού μας στη Λάιστα συμ-
μετείχε και ο αειθαλής πρώην Δήμαρχος Καλαμπακίου 
Δράμας (με καταγωγή από τη Λάιστα) κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥ-
ΛΩΝΑΣ

Β !  Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Α 
1.  ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του Ευθυμίου
2.  ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ του Αναστασίου
3.  ΒΟΥΡΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Θωμά 
4.  ΒΟΥΡΒΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ του Θωμά 
5.  ΒΟΥΡΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Θωμά
6.  ΒΟΥΡΒΟΥ ΛΕΩΝΕΛΛΑ του Θωμά 
7.  ΜΠΑΡΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ηλία 
8.  ΘΕΔΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του Θωμά
9.  ΚΟΥΝΑΒΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του Δημητρίου

10.  ΤΣΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΩ του Στεργίου (Ηλιοχωρίτισσα).
11.  ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ του Νικολάου (16.8 στη Λάιστα)

Το Δ.Σ. του Συλλόγου καλωσορίζει, ευχαριστεί και 
συγχαίρει τη ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (δισέγ-
γονη του αείμνηστου Βρυσοχωρίτη Γεωργίου Παντίση) 
κάτοικο Ξεχασμένης Ημαθίας. Ήρθε με τους γονείς της 
Θωμά και Ιωάννα στο Βρυσοχώρι στο Πανηγύρι και στη 
Γιορτή της Πίτας χόρεψε με το χορευτικό και στις δύο 
εκδηλώσεις, μυημένη άριστα στους ηπειρωτικούς και 
τους άλλους χορούς. Ελπίζουμε να τη βλέπουμε τακτικά 
στο Βρυσοχώρι μαζί με τους γονείς της.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2009 και ώρα 6.00 μ.μ., πραγ-
ματοποιήθηκε, στην αίθουσα του Κοινοτικού Γραφείου η 
ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Η προγραμματι-
σμένη για την Κυριακή 2 Αυγούστου, δεν πραγματοποιήθη-
κε ελλείψει απαρτίας.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙ-
ΝΗΣ κήρυξε την έναρξη των εργασιών, με θέματα ημερήσι-
ας διάταξης:

-  Απολογισμός δραστηριοτήτων δευτέρου έτους.

-  Συζήτηση - διατύπωση προτάσεων

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε με σαφήνεια στις πολλαπλές 
δραστηριότητες του Συλλόγου, ακολούθησε διαλογική συ-
ζήτηση και διατυπώθηκαν σκέψεις και προτάσεις, με σημα-
ντικότερες τις ακόλουθες:

-   Σε συμφωνία με την ταβέρνα του χωριού, να προστεθεί 
στα εδέσματα και στα ποτά, στις εκδηλώσεις που οργα-
νώνει ο Σύλλογος ένα ποσοστό για την κάλυψη λειτουρ-
γικών εξόδων.

-   Επειδή το τριήμερο πανηγύρι παρουσιάζει φθίνουσα 
πορεία ιδιαίτερα τις χρονιές που συμπίπτει με καθημε-
ρινές και εργάσιμες ημέρες, κατατέθηκε πρόταση να 
συντομευτεί κατά μία ημέρα και να γίνεται το πλησιέστε-
ρο προηγούμενο ή επόμενο Σαββατοκύριακο. Στο επό-
μενο φύλλο της εφημερίδας μας θα διατυπωθεί συγκε-
κριμένη πρόταση, για ενημέρωση των απανταχού Βρυ-
σοχωριτών, ώστε οποιαδήποτε απόφαση παρθεί να εί-
ναι αντιπροσωπευτική και ευρύτερα αποδεκτή.

-   Τα έσοδα από τις ενοικιάσεις των βοσκοτόπων 2009, 
ύψους 4.700,00 € να διατεθούν ως ακολούθως:

 1.  Στην Εκκλησιαστική Επιτροπή για τις ανάγκες 
των εκκλησιών 2.350,00 €.

 2.  Στο Σύλλογο για την αντιμετώπιση λειτουργικών 
εξόδων και αναγκών του χωριού 2.350,00 €.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ
ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

Η 18η Γιορτή της Πίτας, πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 22 Αυγούστου 2009. Η προσέλευση του κό-
σμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία (700 περίπου άτομα) 
και οι πίτες που προσφέρθηκαν έσπασαν κάθε προηγού-
μενο ρεκόρ (82 συνολικά). Θερμές ευχαριστίες και συγ-
χαρητήρια στις γυναίκες και τα κορίτσια του χωριού, 
αλλά και στις γυναίκες από τα γειτονικά χωριά και άλ-
λες περιοχές που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλω-
σης με τις νόστιμες και ευωδιαστές πίτες που προσέφε-
ραν. Παραθέτουμε τα ονόματα των γυναικών που προσέ-
φεραν τις πίτες.
  1.  ΒΑΚΑΡΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ του Πολ.
  2.  ΒΑΚΑΡΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ του Στεργ.
  3.  ΤΑΤΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
  4.  ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ (Θεσ/νίκη)
  5.  ΚΟΡΕΤΑ ΖΑΝΕΤΑ 
  6.  ΓΚΑΡΑΝΗ ΠΑΠΑΚ/ΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
  7.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
  8.  ΚΑΒΑΡΔΙΝΑ - ΠΑΝΤΙΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 
  9.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 
10.  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ - ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗ ΒΑΝΑ (Αλεξ.)
11.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΘΗΝΑ
12.  ΓΚΑΡΑΝΗ - ΣΙΩΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
13.  ΒΑΚΑΡΟΥ ΑΝΝΑ του Κων.
14.  ΒΑΚΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γεωργ.
15.  ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (Γιάννενα)
16.  ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Γιάννενα)
17.  ΠΛΑΤΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Αλεξ.)
18.  ΚΟΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
19.  ΓΚΑΡΑΝΗ ΑΛΕΚΑ
20.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
21.  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΕΛΛΗ
22.  ΒΟΥΡΒΟΥ ΛΕΩΝΕΛΛΑ
23.  ΒΟΥΡΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
24.  ΜΠΙΖΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
25.  ΜΠΛΗΝΤΑ - ΔΡΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑ
26.  ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ του Αναστ.
27.  ΜΠΑΡΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
28.  ΜΠΑΡΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
29.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Απ.
30.  ΑΤΤΗ ΦΡΑΓΚΑ
31.  ΠΕΠΟΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
32.  ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΥ - ΠΕΠΟΝΗ ΜΑΤΑ
33.  ΒΑΣΔΕΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 
34.  ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 
35.  ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
36.  ΜΠΙΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
37.  ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
38.  ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (Ξεχασμένη)
39.  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (Ξεχασμένη)
40.  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ (Ξεχασμένη)
41.  ΒΑΚΑΡΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
42.  ΚΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (Ξεχασμένη)
43.  ΣΙΑΜΠΙΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Ευαγγ.
44.  ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
45.  ΣΙΓΑΛΑ - ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
46.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ Απ. 
47.  ΤΣΟΥΜΑΝΗ - ΠΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ
48.  ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ - ΤΖΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ
49.  ΤΖΟΥΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
50.  ΣΙΑΜΠΙΡΗ - ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
51.  ΣΙΑΜΠΙΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Κων.
52.  ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΛΑΙΡΗ (Ηγουμενίτσα)
53.  ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ - ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
54.  ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
55.  ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΗ
56.  ΕΞΑΡΧΟΥ - ΠΡΟΪΟΥ ΣΟΦΙΑ
57.  ΠΡΟΪΟΥ ΧΡΥΣΑ
58.  ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ
59.  ΒΟΥΡΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
60.  ΒΟΥΡΒΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 
61.  ΜΠΑΡΚΑ ΒΙΚΗ
62.  ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
63.  ΠΛΑΤΗ ΕΛΕΝΗ (Ελεύθερο)
64.  ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ - ΓΚΙΤΣΙΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
65.  ΣΙΑΠΑΤΗ - ΚΙΤΣΑΡΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
66.  ΣΙΑΠΑΤΗ - ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
67.  ΣΙΑΠΑΤΗ - ΒΑΚΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
68.  ΠΙΣΠΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ ΑΛΕΚΑ (Βέροια)
69.  ΠΙΣΠΑ ΕΛΕΝΗ (Βέροια)
70.  ΒΑΚΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
71.  ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΟΥΛΗ (Βέροια)
72.  ΚΟΥΝΑΒΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
73.  ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (Ηλιοχώρι)
74.  ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΤΟΥΛΑ (Σκαμνέλι)
75.  ΣΑΧΡΟΝΗ - ΣΒΑΪΕΡ ΑΓΝΗ (Λάιστα)
76.  ΒΑΚΑΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ
77.  ΒΑΚΑΡΟΥ - ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΤΙΝΑ
78.  ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (Τσεπέλοβο)
79.  ΚΑΦΕΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Ηλιοχώρι)
80.  ΚΑΦΕΤΣΟΥ - ΚΩΝ/ΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (Ηλιοχώρι)
81.  ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ (Πρέβεζα)
82.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛΥΖΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Ο Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου συνέχισε και φέτος (όπως 

το καθιέρωσε από το 2006), να βραβεύει κάθε χρόνο 
στις 26 Ιουλίου, πρώτη μέρα του πανηγυριού «εν ζωή» 
συγχωριανούς μας που προσέφεραν και προσφέρουν 
υπηρεσίες στο χωριό και στο Σύλλογο.

Εφέτος το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
βράβευσε τους διατελέσαντες μέλη της Συντακτικής 
Επιτροπής της εφημερίδας «Τα Νεά του Βρυσοχωρίου» 
και τους επιτυχόντες κατά τις Πανελλήνιες εξετάσεις 
του 2008 στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας. Οι βραβευθέντες 
είναι οι ακόλουθοι:

Α! ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
2. ΓΚΑΡΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
4. ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5. ΤΑΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
6. ΒΑΚΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ.
7. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
8. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Β! ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ 2008
1. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου
2. ΚΟΥΖΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σωκράτη
3. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αδαμ.
4. ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αντωνίου
5. ΚΑΡΑΜΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Νικολάου

ΟΙ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανακοινώ-

νει σε συγχωριανούς και φίλους της ευρύτερης περι-
οχής των Ιωαννίνων, ότι από την Κυριακή 18 και Δευ-
τέρα 19 Οκτωβρίου 2009, αρχίζει η λειτουργία των χο-
ρευτικών ομίλων για το 2009 - 2010, στην αίθουσα του 
Συλλόγου (Σαμουήλ και Πινδάρου 2) με τη διδασκαλία 
ηπειρωτικών και άλλων ελληνικών χορών, από το χορο-
διδάσκαλο και καθηγητή Φυσικής Αγωγής κ. ΘΩΜΑ 
ΒΟΥΡΒΟ.

Τα τμήματα θα λειτουργήσουν με την ακόλουθη σει-
ρά:

Κάθε Κυριακή: 
- Ώρα 6.30 μ.μ. έως 7.30 μ.μ., παιδικό τμήμα.
- Ώρα 7.30 μ.μ έως 9.30 μ.μ., τμήμα μεγάλων.
 Κάθε Δευτέρα:
- Ώρα 7.00 μ.μ. έως 8.00 μ.μ., τμήμα γυναικών.
Εγγραφές και διδασκαλία, δωρεάν.

Παρακαλούνται οι γονείς των μικρών παιδιών, αγό-
ρια και κορίτσια του μεγάλου τμήματος και οι κυρίες, 
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διδασκαλία των 
χορών, να το δηλώσουν στα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, η «Γιορτή της 

Πίτας και το Αυγουστιάτικο βράδυ (Λαϊκή βραδιά), εί-
ναι εκδηλώσεις με σημαντικά λειτουργικά έξοδα, δυ-
σανάλογα για τις οικονομικές δυνατότητες του Συλλό-
γου. Τη φιλότιμη και φιλόδοξη προσπάθεια του Συλ-
λόγου για την επιτυχή οργάνωση των εκδηλώσεων, 
ενίσχυσαν και φέτος οι ακόλουθοι φορείς, επιχειρή-
σεις και φυσικά πρόσωπα, τους οποίους ευχαριστού-
με θερμά:

Α! ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

1. Δήμος Τύμφης - ΤΕΔΚ Ν. Ιωαννίνων

Β! ΧΟΡΗΓΟΙ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΝΟΣ, Αλεξάνδρεια
2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΑΤΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, Αλεξάνδρεια
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΤΣΗ, Αλεξάνδρεια 
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ξεχασμένη
5.  ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ξεχασμένη
6. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓ. ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ, Βρυσοχώρι
7. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΛ. ΜΠΑΡΚΑ, Βρυσοχώρι
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Το χωριό μας είναι ο «Ομφάλιος Λώρος» που ενώνει 
τους απανταχού Βρυσοχωρίτες. Είναι το απάνεμο λιμά-
νι που γαληνεύει και ξεκουράζει αυτούς που το απολαμβά-
νουν ως μόνιμοι κάτοικοι ή ως εποχικοί επισκέπτες. Για τους 
ξενιτεμένους μας είναι η Ιθάκη των προσδοκιών και της ελ-
πίδας. Τα έντονα βιώματα των παιδικών χρόνων λειτουρ-
γούν ως συνεκτική δύναμη που ενισχύει τους δεσμούς με 
τον τόπο και τις ρίζες της καταγωγής. Έτσι, όσοι διαβούν 
σήμερα σε άλλες περιοχές της χώρας ή στο εξωτερικό, αι-
σθάνονται έντονα το δεσμό με τον τόπο που γεννήθηκαν οι 
ίδιοι ή οι γονείς τους, ή οι παππούδες τους και έντονη την 
επιθυμία να επισκεφθούν τα πάτρια εδάφη.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η κίνηση κατά το μήνα 
Αύγουστο ήταν μεγάλη. Βρυσοχωρίτες και φίλοι επισκέ-
πτες ήρθαν από κάθε γωνιά της Ελλάδος, αλλά και το εξω-
τερικό για να περάσουν ένα μέρος των διακοπών τους στο 
Βρυσοχώρι και να παραβρεθούν στις καθιερωμένες πια, 
πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου.

Η παρουσία συγχωριανών και φίλων επισκεπτών στις 
θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι σημαντι-
κό γεγονός, που ενισχύει και δίνει νόημα και περιεχόμενο 
στην κοινωνική ζωή του χωριού. Και χάρη στις οργανωτικές 
προσπάθειες του Συλλόγου, έχουν αναδειχθεί και προβλη-
θεί και έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές.

Οι εκδηλώσεις άρχισαν στις 2 Αυγούστου με τη Γενική 
Συνέλευση των μελών του Συλλόγου. Συζητήθηκαν ευρύτε-
ρα τα θέματα και τα προβλήματα που αφορούν το Σύλλογο 
και το χωριό, έγιναν προτάσεις, προέκυψαν χρήσιμα συμπε-
ράσματα και πάρθηκαν αποφάσεις που αναμένεται να υλο-
ποιηθούν από το Δ.Σ.

Το Σάββατο 8 Αυγούστου το πρωί, ο ΜΟΣ πραγματοποί-
ησε την καθιερωμένη πορεία - ανάβαση στους πρόποδες 
της Τσιούκα Ρόσιας, αφιερωμένη στη μνήμη του αδικοχα-
μένου παλικαριού και ορειβάτη ΓΙΑΝΝΗ ΑΣΤ. ΤΣΟΥΜΑΝΗ. 
Τριάντα περίπου νέες και νέοι του χωριού και αρκετοί μεγα-
λύτερης ηλικίας, πήραν μέρος σ’ αυτήν την ωραία ορειβα-
τική πορεία, η οποία όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ση-
μείωσε εξαιρετική επιτυχία.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, Σάββατο 8 Αυγούστου 
2009, πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία, για δεύτε-
ρη συνεχή χρονιά, το προγραμματισμένο «Αυγουστιάτικο 
βράδυ». Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία και σ’ αυτό 
συντέλεσε η συμμετοχή στην κομπανία της ρεμπέτικης ορ-
χήστρας του δικού μας παιδιού, του Γιώργου Αν. Τσιομίδη, 
που έδωσε το δικό του τόνο με τη δεξιοτεχνία του στο πιά-
νο. Όλα τα παιδιά της κομπανίας εργάζονται στο Κέντρο 
ΜΩΒ των Ιωαννίνων. Περάσαμε μια ευχάριστη και χαρού-
μενη βραδιά, ακούγοντας γνωστά, παλιά ρεμπέτικα τραγού-
δια, με την καλή παρέα αγαπημένων προσώπων.

Το μνημόσυνο του Αθανασιάδη την Κυριακή 9 Αυγού-
στου 2009, είναι ένα σημαντικό θρησκευτικό και κοινωνικό 
γεγονός για την τοπική κοινωνία του χωριού. Το Βρυσοχώ-
ρι τιμά με το ιερατικό αυτό μνημόσυνο, το Μεγάλο Ευεργέ-
τη ΧΡΗΣΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, που διέθεσε την παρουσία του 
για τη μόρφωση και εκπαίδευση των νέων του χωριού. Ήμα-
σταν όλοι εκεί για να τιμήσουμε και να εκφράσουμε τον επι-
βαλλόμενο σεβασμό προς τη μεγάλη μορφή του Ευεργέτη.

Η γιορτή της Παναγίας το 15/αύγουστο, εξακολουθεί να 
γιορτάζεται, σύμφωνα με τις παλιές συνήθειες και τις πα-
ραδόσεις του χωριού. Πολλοί και φέτος οι προσκυνητές 
που γέμισαν το γραφικό εξωκλήσι και το μεγάλο προαύλιο 
χώρο. Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε η παράκλη-
ση, οι χειραψίες, τα καλωσορίσματα και οι ευχές. Οι παλιό-
τεροι σίγουρα θυμούνται τις τάβλες και το φαγοπότι κάτω 
από τα μεγάλα δέντρα, ένα έθιμο που έσβησε. Ευτυχώς δι-
ατηρείται ακόμη αναλλοίωτο το έθιμο των επισκέψεων στα 
σπίτια του πάνω μαχαλά.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε στο Κρύφοβο Ιω-
αννίνων ο γάμος του Κώστα Μπίρη και της Ελευθερίας 
(Ρίας) Φωτεινού. Τόσο οι συγγενείς, όσο και οι περισσό-
τεροι κάτοικοι του χωριού, παραβρέθηκαν στον γάμο και 
στο ωραίο γαμήλιο γλέντι που ακολούθησε. Πάντα ευχά-
ριστα και χαρές στο χωριό μας.

Τη Δευτέρα 16 Αυγούστου το βράδυ, ο χορευτικός 
όμιλος του Συλλόγου, πραγματοποίησε ωραία εμφάνιση 
στο πανηγύρι της Λάιστας. Υπό την καθοδήγηση του τα-
λαντούχου χοροδιδασκάλου Θωμά Βούρβου, χόρεψε με 
λεβεντιά και χάρη παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς, 
αποσπώντας επαινετικά σχόλια και παρατεταμένα χει-
ροκροτήματα από το κοινό του πανηγυριού. Τον Όμιλο 
συνόδευαν και πενήντα περίπου χωριανοί, που γλέντη-
σαν και πέρασαν μια ευχάριστη βραδιά στο φιλικό περι-
βάλλον της Λάιστας.

Αποκορύφωμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων αποτέ-
λεσε και φέτος η «Γιορτή της Πίτας» το Σάββατο 22 Αυ-

γούστου 2009. Είναι μια γιορτή, που ξεπέρασε τα τοπι-
κά όρια του χωριού και έχει αναδειχθεί σε εκδήλωση ευ-
ρύτερης αποδοχής και εμβέλειας. Η συμμετοχή του κό-
σμου ήταν πολύ μεγάλη και η ωραία εμφάνιση του χο-
ρευτικού έδωσε ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση. Έπαι-
νοι και συγχαρητήρια στα παιδιά του χορευτικού, στα 
μέλη του Διοικ. Συμβουλίου του Συλλόγου και ιδιαίτερα 
στις γυναίκες που πρόσφεραν τις νόστιμες και ευωδια-
στές πίτες.

Μεγάλη προβολή και διαφήμιση γνώρισε το Βρυσοχώ-
ρι με την επίσκεψη του ζεύγους ΔΟΥΚΑΚΗ, την Κυριακή 
23 Αυγούστου 2009. Ο ΜΙΧΑΛΗΣ (Μάικλ) ΔΟΥΚΑΚΗΣ, 
πρώην υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ και τρεις φορές 
εκλεγμένος κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, ήρθε στο 
χωριό για να γνωρίσει τον τόπο καταγωγής του παππού 
του Μιχάλη Μπούκη  που φέρει το όνομά του και της μη-
τέρας του Ευτέρπης. Η υποδοχή έγινε στη μεγάλη πλα-
τεία του Αγίου Χαραλάμπους, υπό τους ήχους παραδο-
σιακών οργάνων. Τον υποδέχτηκαν και τον χαιρέτησαν 
επίσημα ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλί-
ου, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου και όλοι οι κά-
τοικοι του χωριού.

Ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Σουκουβέλος μετά την σύ-
ντομη ομιλία του, ανακήρυξε τον κ. ΔΟΥΚΑΚΗ «Επίτιμο 
Δημότη του Δήμου Τύμφης» και ο Πρόεδρος του Τοπι-
κού Συμβουλίου κ. Απόστολος Σιαμπίρης αναφέρθηκε 
στην ιστορία του χωριού, στο μοναδικό και ανεπανάλη-
πτο φυσικό περιβάλλον, στην παράδοση και στα ήθη και 
έθιμα του τόπου μας. Ο κ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ, μιλώντας στα ελ-
ληνικά, εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνηση που βρίσκε-
ται στη γενέτειρα του παππού του και της μητέρας του, 
αναφέρθηκε στο οδοιπορικό της οικογένειας Μπούκη 
από το Βρυσοχώρι ως την Αμερική και ευχαρίστησε τις 
Αρχές και τους κατοίκους για τη θερμή υποδοχή.

Προσφέρθηκαν στο ζεύγος ΔΟΥΚΑΚΗ αναμνηστικά 
δώρα της περιοχής και το χορευτικό συγκρότημα του Συλ-
λόγου χόρεψε παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Η σύζυ-
γος του Κίτι και ο ίδιος έσυραν το χορό καταχειροκροτούμε-
νοι. Στη συνέχεια το ζεύγος ΔΟΥΚΑΚΗ, συνοδευόμενο από 
τις Αρχές, επισκέφτηκε τον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλά-
μπους. Εκεί ο κ. Αδαμάντιος Τσιομίδης, μέλος της Εκκλη-
σιαστικής Επιτροπής, αναφέρθηκε στο ιστορικό του Ναού 
και στις εργασίες αναστήλωσης που γίνονται τα τελευταία 
χρόνια, χάρη στις προσφορές των απανταχού Βρυσοχωρι-
τών και τη γενναία επιχορήγηση της Νομαρχιακής Αυτοδι-
οίκησης Ιωαννίνων, ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον Παριστά-
μενο Νομάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, για το ενδιαφέ-
ρον που επιδεικνύει για την ολοκλήρωση του έργου. Ακόμη 
επεσήμανε ότι στον Άγιο Χαράλαμπο βαπτίστηκε και πα-
ντρεύτηκε ο παππούς του κ. ΔΟΥΚΑΚΗ.

Η επίσκεψη του ζεύγους ΔΟΥΚΑΚΗ, που συνοδεύο-
νταν από το διάσημο ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο 
και συγγραφέα Νίκο Γκατζογιάννη, έκλεισε την επίσκε-
ψη-προσκύνημα στο σπίτι του παππού και της μητέρας 
του που είχε ανακατασκευαστεί και λειτουργεί πλέον ως 
ξενώνας. Εκεί τον υποδέχτηκαν οι συγγενείς της οικο-
γένειας Μπούκη και πολλοί χωριανοί, οι οποίοι τον ενη-
μέρωσαν για το γενεαλογικό της οικογένειας Μπούκη 
και του πρόσφεραν αναμνηστικά δώρα. Αργά το μεσημέ-
ρι αναχώρησε με την ακολουθία του παίρνοντας μαζί του 
εκτός από τα αναμνηστικά δώρα και τις ανθοδέσμες με τα 
λουλούδια, την αγάπη και την εκτίμηση όλων των Βρυσο-
χωριτών.

Άλλο ένα καλοκαίρι πέρασε όμορφα και ευχάριστα στο 
αγαπημένο μας και πανέμορφο Βρυσοχώρι. Οι ασφαλτο-
στρωμένοι δρόμοι και ιδιαίτερα η σύνδεση με το Παλαιο-
σέλλι διευκολύνει την προσέλευση ντόπιων και ξένων επι-
σκεπτών. Πολλοί ξενιτεμένοι χωριανοί από κάθε γωνιά της 
Ελλάδος, αλλά και το εξωτερικό ήρθαν το καλοκαίρι στο 
χωριό και με την παρουσία τους έδωσαν κίνηση και ζωντά-
νια στον τόπο. Βρήκαμε όλοι τις παρέες μας και τα βράδια 
στο καφενείο ΣΙΑΜΠΙΡΗ, απολαμβάναμε όμορφες και χα-
ρούμενες στιγμές.

Το Βρυσοχώρι έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια με την εκτέλεση σημαντικών έργων. Η επέλα-
ση όμως του πρασίνου και οι καρυδιές μέσα στο χω-
ριό ένα ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί  
άμεσα από τις Τοπικές Αρχές. Η εφημερίδα μας προ-
σφέρει σημαντικό έργο στην προβολή και διαφήμιση 
του χωριού και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όσους 
ασχολούνται με τη σύνταξη, τη συγκέντρωση του φω-
τογραφικού υλικού και τη διακίνηση.

Εύχομαι να πάνε όλα καλά για τον τόπο μας και 
τους ανθρώπους και το αύριο να είναι χαρούμενο 
και ειρηνικό.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
         Της ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΓΚΑΡΑΝΗ - ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ του Αντωνίου και ο 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΪΟΣ του Θεμιστοκλή, δυο καλοί συ-
νέταιροι, διατηρούσαν κρεοπωλείο στην Αλεξάνδρεια 
(Γιδά) Ημαθίας. Ο Νικόλαος Απ. Νούτσος, παντοπώ-
λης στο Κεφαλοχώρι Βεροίας, καλοντυμένος και πε-
ριποιημένος πάντα, με κουστούμι, γραβάτα και ρε-
μπούμπλικα επισκέπτονταν τακτικά το μαγαζί των δύο 
συνεταίρων.

Στις αρχές του καλοκαιριού του 1977 ο μπαρμπα-
Νίκος, έμαθε ότι ο ΤΑΚΗΣ θα πήγαινε για το πανη-
γύρι στο χωριό και του έγινε «τσιμπούρι» για να τον 
πάρει κι αυτόν. Δύσκολο πράγμα για τον ΤΑΚΗ, που 
ήθελε να πάει με την οικογένειά του και το δρομολό-
γιο με το φορτηγό ήταν δύσκολο και κρατούσε γύρω 
στις 10 ώρες. Την κατάσταση ανέλαβε να σώσει ο ΜΙ-
ΧΑΛΗΣ, καλός συνομιλητής και πειστικός πάντα στην 
κουβέντα.

Όταν ξαναφάνηκε ο μπαρμπα - Νίκος (Τρούμαν) 
ο ΜΙΧΑΛΗΣ άρχισε την κουβέντα, προσπαθώντας να 
τον πείσει με κολακευτικά λόγια.

- Μπαρμπα - Νίκο, έμαθα ότι θα πας στο Βρυσοχώ-
ρι με τον συνεταίρο μου τον ΤΑΚΗ ΠΡΟΪΟ.

- Ναι, απαντά ο Τρούμαν.

Και ο ΜΙΧΑΛΗΣ, συνεχίζει με πειστικότητα.

- Είναι δυνατόν εσύ, κεμπάρης άνθρωπος, με κου-
στούμι και ρεμπούμπλικα, να ταξιδέψεις με το πα-
λιοφορτηγό του ΤΑΚΗ, να ταλαιπωρηθείς και να 
μαυρίσουν τα ρούχα σου από τις καπνιές και τις 
σκόνες. Και τι θα πουν στο Βρυσοχώρι όταν σε 
δουν να κατεβαίνεις από το φορτηγό κατασκονι-
σμένος;

- Ο Μπαρμπα - ΝΙΚΟΣ πείστηκε, ταξίδεψε με το λεω-
φορείο και ο ΤΑΚΗΣ απέφυγε το συνωστισμό στην 
καμπίνα του φορτηγού, από τον κατά τα άλλα εξαί-
ρετο συγχωριανό και πατριώτη.

* * *
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΟΥΜΑΝΗΣ (1911-1987), 

ευχάριστος και χαρούμενος άνθρωπος και καλός 
πατριώτης, ήταν ο τύπος που του άρεσε να πειράζει, 
να καλαμπουρίζει και να στήνει πλάκες.

Ήταν η χρονιά και οι μέρες που ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕ-
ΚΑΣ, κρεοπώλης στην Αλεξάνδρεια, αρραβώνιασε 
την κόρη του ΜΑΡΙΑΝΝΑ με το Βρυσοχωρίτη ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟ Θ. ΕΞΑΡΧΟΥ (Φιλτσίκα). Τα πρωινά ο Νίκος 
γύριζε στην αγορά και περνούσε για καλημέρα από 
όλα σχεδόν τα μαγαζιά των Βρυσοχωριτών. Συνήθως 
κατέληγε στο κρεοπωλείο του Μιχάλη Σταματιάδη 
(ήταν συγγενής του) και του Τάκη Προϊου.

Ένα Σάββατο πρωί, εκεί που κουβέντιαζαν και συ-
ζητούσαν για διάφορα θέματα, μπαίνει στο κρεοπω-
λείο ο Βρυσοχωρίτης ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΨΙΑΣ, ένας ήσυχος, 
καλοκάγαθος και ευκολόπιστος άνθρωπος. 

Ο ΝΙΚΟΣ, άδραξε την ευκαιρία για να στήσει την 
πλάκα και λέει δήθεν αμέριμνος στους δύο συνεταί-
ρους.

- Σήμερα παιδιά δεν θα ψωνίσω κρέας από εσάς. 
Προηγουμένως πέρασε από το κρεοπωλείο του 
ΜΠΕΚΑ για να τον συγχαρώ για τον αρραβώνα 
και είπα να ψωνίσω από αυτόν. Μου έκοψε μο-
σχαρίσιο κρέας, κιμά και μπριζόλες χοιρινές και 
τον ρώτησα πόσο κάνει ο λογαριασμός.

- Σήμερα ΝΙΚΟ δεν παίρνω χρήματα από Βρυσοχω-
ρίτες, του λέει δήθεν ο ΜΠΕΚΑΣ. Είμαι χαρούμε-
νος και κερνάω γιατί έκανα γαμπρό Βρυσοχωρί-
τη.

Ο ΣΙΨΙΑΣ τσίμπησε το δόλωμα. Μια και δυο τρα-
βάει στο κρεοπωλείο του ΜΠΕΚΑ, που ήταν απέναντι. 
Αφού τον συγχάρηκε για τον αρραβώνα των παιδιών, 
ζήτησε και αυτός να ψωνίσει κρέας, κιμά και μπριζό-
λες. Όταν τα ετοίμασε, τον ρωτάει πόσο κάνουν, περι-
μένοντας να πει και σ’ αυτόν ότι τα κερνάει.

Ο ΜΠΕΚΑΣ του είπε το ακριβές ποσό, ο ΣΙΨΙΑΣ 
πλήρωσε κανονικά και τότε κατάλαβε την πλάκα που 
του έστησε ο ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ.

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ
                Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ
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Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής 
αποτελεί διαχρονικά τη σημαντικότερη θρη-
σκευτική, κοινωνική και πολιτιστική εκδή-
λωση του χωριού με ευρύτερη αποδοχή και 
αναγνώριση από τους ντόπιους και ξενιτε-
μένους χωριανούς και την ευρύτερη περιο-
χή των χωριών της Λάκας Αώου. Ήταν πά-
ντα σημείο αναφοράς, με ιδιαίτερο συμ-
βολισμό και σημασία για τους απανταχού 
Βρυσοχωρίτες και φίλους τους, που φρό-
ντιζαν τις ημέρες του πανηγυριού να βρί-
σκονται στο αγαπημένο τους Βρυσοχώρι.

Οι κοινωνικές και πολιτισμικές ανακα-
τατάξεις των τελευταίων χρόνων και η γε-
νικότερη κρίση που ταλανίζει και αποδυνα-
μώνει θεσμούς, φορείς και δραστηριότη-
τες δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστα τα τοπι-
κά παραδοσιακά πανηγύρια των χωριών 
της περιοχής μας. Η προσέλευση του κό-
σμου και ιδιαίτερα της νεολαίας, ακολουθεί 
χρόνο με χρόνο φθίνουσα πορεία, με ορα-
τές συνέπειες για το μέλλον και τη συνέχεια 
των ωραίων πανηγυριών μας. Η κατάσταση 
χειροτερεύει όταν το πανηγύρι συμπίπτει με 
καθημερινές και εργάσιμες ημέρες.

Ο προβληματισμός είναι έντονος και 
αναζητούνται εφικτές και ρεαλιστικές λύ-
σεις για να κρατηθεί ζωντανό το πανηγύ-
ρι. Κατατέθηκε πρόταση στη Γενική Συνέ-
λευση του Συλλόγου να γίνεται το πανηγύ-
ρι το πλησιέστερο προηγούμενο ή επό-
μενο Σαββατοκύριακο και να περιοριστεί 
σε δύο ημέρες. Σάββατο το πανηγύρι και 
Κυριακή στη Μαγούλα. Είναι μια ρεαλι-
στική πρόταση, που μπορεί να αναζωογο-
νήσει το πανηγύρι, αφού τύχει όμως ευ-
ρύτερης αποδοχής και έγκρισης από τους 
απανταχού Βρυσοχωρίτες.

Το τριήμερο του πανηγυριού κύλησε 
όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί από 
το Σύλλογο, που έχει την ευθύνη της ορ-
γάνωσης. Έγινε ένα καλό πανηγύρι, με 
σχετικά καλή προσέλευση του κόσμου. 
Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι η 
περιορισμένη προσέλευση επισκεπτών 
από τα γειτονικά χωριά, ενώ οι Βρυσοχω-
ρίτες έδωσαν το παρόν σε όλα τα γειτονι-
κά πανηγύρια.

Ανήμερα της γιορτής έγινε πανηγυ-
ρική θεία λειτουργία στο ανακαινισμένο 
εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής, στην 
οποία χοροστάτησε ο Εφημέριος της Ενο-
ρίας μας παπα - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΤ-
ΣΗΣ. Μετά την παράκληση στον αυλόγυ-
ρο του εξωκλησίου, ακολούθησε ο εθιμι-
κός χορός των Επιτροπών και των φορέ-
ων του χωριού. Η αναμνηστική φωτογρα-

φία, απαθανάτισε και φέτος παρουσίες 
χωριανών και φίλων, σημαντικό στοιχείο 
για τη διαχρονική πορεία του πανηγυριού. 
Ακολούθησαν επισκέψεις σε τρία σπίτια 
του πέρα μαχαλά. Στα σπίτια των Αφών 
Εξάρχου, του Κώστα Κουνάβου και του 
Θύμιου Πουποβίνη. Χειραψίες, ευχές, 
παραδοσιακό κέρασμα με λουκούμι και 
τσίπουρο και χορός στις αυλές, είναι οι 
ευχάριστες νότες του πανηγυριού.

Το βραδινό γλέντι άρχισε γύρω στις 10 
στην Κεντρική πλατεία. Η έναρξη έγινε 
με την εμφάνιση του χορευτικού ομίλου 
του ΜΟΣ και στη συνέχεια του χορευτι-
κού ομίλου του «Πολιτιστικού και Μορ-
φωτικού Συλλόγου Νέων Νησίου» του 
Νομού Ημαθίας. Αγόρια και κορίτσια ντυ-
μένα με τις τοπικές παραδοσιακές στο-
λές του Ρουμλουκιού, χόρεψαν με ρυθμό 
και χάρη αντιπροσωπευτικούς χορούς της 
Μακεδονίας και άλλων περιοχών, απο-
σπώντας επαινετικά σχόλια και παρατε-
ταμένα χειροκροτήματα από το κοινό.

Τον χορευτικό όμιλο συνόδευαν ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου κ. Νικόλαος Θεμελής 
και η Αντιδήμαρχος του Δήμου Αλεξάν-
δρειας κ. Μαρία Βουλγαροπούλου, που 
απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό. Την παρου-
σία και την ωραία εμφάνιση του χορευτικού 
Ομίλου Νησίου, χαιρέτησε και συγχάρηκε ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου και Αντιδήμαρχος 
του Δήμου Τύμφης κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟ-
ΒΙΝΗΣ, ο οποίος ευχαρίστησε και τον κ. Πα-
ναγιώτη Κουτσουπάκη και τη μεγάλη πα-
ρέα από τη Ξεχασμένη, για την παρουσία 
τους και την ωραία πρωτοβουλία να φέρουν 
τον Όμιλο στο πανηγύρι.

Τη δεύτερη ημέρα, εορτή του Αγίου 
Παντελεήμονος, το πρωί έγινε πάλι λει-
τουργία στο εξωκλήσι της Αγίας Παρα-
σκευής. Το βράδυ ακολούθησε το καθιε-
ρωμένο γλέντι στην κεντρική πλατεία, που 
κράτησε με διάθεση και κέφι ως τις με-
ταμεσονύχτιες ώρες. Την τρίτη ημέρα 
ολοκληρώθηκε το πανηγύρι με την καθιε-
ρωμένη εξόρμηση στη Μαγούλα και στη 
Μπαλτά, το μεσημεριανό φαγοπότι κάτω 
από τις βαθύσκιες οξιές της Μαγούλας, τα 
επιτραπέζια τραγούδια και τους χορούς 
στις τάβλες κάθε παρέας.

Άλλο ένα πανηγύρι πέρασε, αφήνο-
ντας ευχάριστες αναμνήσεις και βιώ-
ματα σ’ αυτούς που βρέθηκαν το εορτα-
στικό τριήμερο στο Βρυσοχώρι. Αποτε-
λεί χρέος όλων μας να κρατήσουμε ζω-
ντανό το πανηγύρι. Γι’ αυτό ας φροντί-
σουμε του χρόνου να είμαστε όλοι εκεί.  

TO ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
                                   Του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ

Α γ ί α  Π α ρ α σ κ ε υ ή  2 6 . 7 . 2 0 0 9 .  Η  κ α θ ι ε ρ ω μ έ ν η  α ν α μ ν η σ τ ι κ ή  φ ω τ ο γ ρ α φ ί α

Από την Αγία Παρασκευή για τις επισκέψεις στα σπίτια του πέρα - μαχαλά

Το χορευτικό του «Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Νησίου» Νομού Ημαθίας

Οι χορευτικοί όμιλοι του ΜΟΣ και του Πολιτιστικού Συλλόγου Νησίου Ημαθίας
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«Σαν έτοιμος από καιρό…», όπως γράφει ο Καβά-
φης έφτασε ο ΜΙΧΑΛΗΣ (Μάϊκλ) ΔΟΥΚΑΚΗΣ στην 
Ήπειρο, εκπληρώνοντας «το τάμα και το όνειρο της 
ζωής του» να επισκεφθεί και να γνωρίσει την ευρύτερη 
περιοχή και πιο συγκεκριμένα το Βρυσοχώρι, τόπο κα-
ταγωγής του παππού του Μιχάλη Μπούκη (που φέρει 
το όνομά του) και της μητέρας του Ευτέρπης.

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ήρθε στα Γιάννενα ως επί-
σημος προσκεκλημένος του Δημάρχου Ιωαννιτών κ. 
ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΝΤΑ. Η γνωριμία τους πριν από τρία χρό-
νια στη Μασαχουσέτη και ο δεσμός φιλίας που ανα-
πτύχθηκε ανάμεσά τους, ενίσχυσαν και επιτάχυναν την 
ούτως ή άλλως ειλημμένη από χρόνια απόφασή του, 
να επισκεφθεί τον τόπο καταγωγής της μητέρας του.

Το οδοιπορικό του ζεύγους ΔΟΥΚΑΚΗ στην Ήπει-
ρο συνοδεύτηκε από θερμές εκδηλώσεις αγάπης, 
εκτίμησης και αναγνώρισης τόσο από τις Επίσημες 
Αρχές του τόπου, όσο και από τους απλούς και ανώ-
νυμους πολίτες που έτρεξαν να χαιρετήσουν, να σφί-
ξουν το χέρι και να χειροκροτήσουν το «Μεγάλο Έλλη-
να», το διακεκριμένο πολιτικό, τον καταξιωμένο Πα-
νεπιστημιακό δάσκαλο, αλλά και τον απλό άνθρωπο 
και συμπατριώτη τους, που δεν έκρυβε την συγκίνη-
σή του και πολλές φορές τα δάκρυά του από αυτά που 
έβλεπε, απολάμβανε και βίωνε στην κοιτίδα των προ-
γόνων του. «Η Ελλάδα είναι βαθειά χαραγμένη μέσα 
μου», επανέλαβε πολλές φορές και είμαι υπερήφανος 
που είμαι Έλληνας και Ηπειρώτης.

Το ζεύγος ΔΟΥΚΑΚΗ, συνοδευόμενο από το διά-
σημο ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο και συγγραφέα 
ΝΙΚΟ ΓΚΑΤΖΟ ΓΙΑΝΝΗ έφτασε στα Γιάννενα το Σάβ-
βατο 22 Ιουλίου 2009. Τον υποδέχτηκαν επίσημα ο Δή-
μαρχος και οι Αρχές της πόλης. Σε ειδική συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου το απόγευμα του Σαββά-
του του απονεμήθηκε το «χρυσό μετάλλιο της πόλης».

ΥΜΝΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ, καταφανώς συγκινημένος 

παρέλαβε το χρυσό μετάλλιο, τονίζοντας στα ελληνι-
κά, ότι η επίδοσή του αποτελεί ύψιστη τιμή για τον ίδιο 
και μια ευκαιρία ενίσχυσης των θεσμών του με τα Γιάν-
νενα.

«Είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή να βρίσκομαι στην 
όμορφη πόλη σας, καλεσμένος του Δημάρχου Νίκου 
Γκόντα, αυτές τις ημέρες.

Η συγκίνησή μου είναι μεγάλη γιατί οι γονείς μου 
πριν αρκετά χρόνια έφυγαν από την Ελλάδα για την 
Αμερική. Όταν πριν τρία χρόνια γνώρισα το Δήμαρχο 
στο Γούστερ της Μασαχουσέτης και με κάλεσε στα 
Ιωάννινα, με χαρά απάντησα «ναι».

Βλέπετε παρόλο που γεννήθηκα και μεγάλωσα 
στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, η Ελλάδα ήταν βα-
θιά ριζωμένη μέσα μου.

Μεγάλωσα με τις ελληνικές αρχές και αξίες και γι’ 
αυτό ευχαριστώ τους γονείς μου. Άλλωστε νομίζω ότι 
η ανάμειξη στην πολιτική έχει να κάνει με τις ελληνι-
κές μου ρίζες. Και σ’ όλες τις στιγμές της καριέρας 
μου οι Έλληνες, ιδίως οι Ηπειρώτες ήταν πάντα μαζί 
μου.

Και γι’ αυτό είμαι περήφανος, αφού και οι δικές 
μου ρίζες είναι από εδώ. Από το Βρυσοχώρι Ιωαννί-
νων. Και έχω το όνομα του παππού μου από τη μη-
τέρα, Μιχάλης.

Όταν είπα στο Δήμαρχο «θα έρθω στην Ήπειρο», 
δεν ήξερα τι θα δω στην πόλη σας. Αλλά αυτά που 
είδα σήμερα δεν τα περίμενα. Είναι μια πανέμορ-
φη πόλη, μοντέρνα, γραφική, καθαρή, με νέο κόσμο, 
υποδομές που θα ζήλευαν πολλές άλλες πόλεις, ακό-
μη και στην Αμερική. Μου θυμίζει Βοστώνη. Πράσι-
νο, φοιτητές, ζωντανή και καθαρή. Δήμαρχε μπράβο!

Φαίνεται ότι κάνετε πολύ καλή δουλειά και ελπίζω 
να την κάνετε για πολύ ακόμα. Εύχομαι αυτή η επί-
σκεψη να είναι η αρχή μιας νέας και δυνατής σχέ-
σης. Σας ευχαριστώ όλους για τη μεγάλη τιμή που 
μου κάνετε απόψε».

Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Προσφωνώντας στην τελετή απονομής του μεταλλί-

ου τον κ. Μάϊκλ Δουκάκη, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων κ. 
Ν. Γκόντας ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Το Δημοτικό μας Συμβούλιο αναγνωρίζοντας τη 
μεγάλη σας προσφορά στον Ελληνισμό της Αμερικής 
και στην ανθρωπότητα εν γένει, αποφάσισε ομόφω-
να να σας απονείμει το «χρυσό μετάλλιο» της πόλης.

Είστε η πρώτη προσωπικότητα που τιμάται μ’ αυτή 
τη διάκριση. Η μετριοπάθειά σας, το ήθος σας, οι ου-
μανιστικές σας ιδέες, η απλότητα στην καθημερινή 
σας ζωή, αποτελεί για όλους μας πνευματικό φάρο.

Τα ιερά χώματα της Ηπειρώτικης γης, της γης που 
γέννησε τους μεγάλους ευεργέτες του γένους, αυ-
τούς που στήριξαν τον Ελληνισμό στα πέτρινα χρό-
νια της μακραίωνης δουλείας, είναι πολύ περήφανα 

για την Ηπειρωτική σας καταγωγή, από το Βρυσοχώ-
ρι Ιωαννίνων».

ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ GRAND SERAI
Στη συνέχεια παρατέθηκε προς τιμήν του ζεύγους 

ΔΟΥΚΑΚΗ και της ακολουθίας του επίσημος δεί-
πνος στο ξενοδοχείο «Grand Serai – Ξενία». Προσφω-
νώντας το ζεύγος ο Δήμαρχος Νίκος Γκόντας, τόνι-
σε: 

«Είναι μεγάλη η τιμή και η χαρά που νιώθουμε, 
έχοντάς σας κοντά μας. Και η τιμή αυτή γίνεται ακό-
μη μεγαλύτερη αφού είχαμε την ευκαιρία να δούμε 
από κοντά την πολύ σημαντική και μεγάλη προσω-
πικότητα, που εκπέμπει μηνύματα από την απλότη-
τα, από τη σοφία και από τις πολλές σημαντικές ιδέ-
ες που μας δίδετε, για τις οποίες ειλικρινά από καρ-
διάς σας ευχαριστώ!

Η Ήπειρος, η μάνα γη, είχε το θλιβερό προνόμιο 
να μη μπορεί να θρέψει τα παιδιά της. Και αυτό για-
τί το δύσβατο της περιοχής, οι δύσκολες συνθήκες, 
είχαν αναγκάσει τα 2/3 αυτού του πληθυσμού να βρί-
σκονται στα πέρατα της γης. Κι ένα μεγάλο κομμάτι 
της Ηπείρου βρέθηκε στην πολύ φιλόξενη Αμερική. 
Στην Αμερική που αντιμετώπισε τους Έλληνες με τον 
ίδιο τρόπο, που αντιμετώπιζε τους δικούς της πολί-
τες. Γι’ αυτό της είμαστε ευγνώμονες.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία να τονιστεί, 
γιατί έτσι ξεκινάει και η ιστορία του μεγάλου άνδρα 
που έχουμε απόψε μαζί μας. Ο παππούς του (από 
μητέρα) γεννημένος και μεγαλωμένος στο Βρυσοχώ-
ρι Ιωαννίνων, απέκτησε την κόρη του Ευτέρπη. Στη 
συνέχεια βρέθηκε στη Λάρισα και από εκεί στην Αμε-
ρική.

Η ΕΥΤΕΡΠΗ, η μητέρα του κ. ΔΟΥΚΑΚΗ σπούδα-
σε και κατέκτησε τον τίτλο της πρώτης Ελληνοαμε-
ρικανίδας πτυχιούχου Αμερικανικού Πανεπιστημίου. 
Από εκεί λοιπόν που η Ήπειρος είχε την αδυναμία να 
θρέψει τα δικά της παιδιά, νιώθει δικά της παιδιά και 
όσα βρίσκονται στα πέρατα της γης.

Κάθε φορά που βλέπουμε απόδημους, μετανά-
στες, παιδιά μεταναστών, νιώθουμε ως μάνα γη, δι-
πλή χαρά, διπλό πόνο, διπλή αγάπη.

Η αγκαλιά της Ηπειρωτικής γης είναι διάπλατα 
ανοιχτή και κάθε φορά που βρίσκεστε κοντά μας, 
νιώθουμε όχι μόνο χαρά, αλλά και υπερηφάνεια, γιατί 
καταφέρατε τόσο σημαντικά και τόσο μεγάλα πράγ-
ματα. Κυρίως εσείς, η δική σας προσωπικότητα κ. 
Δουκάκη, όπου η υφήλιος είχε την ατυχία να μην κα-
ταλάβετε το ύπατο αξίωμα των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Σας κέρδισε όμως η Πανεπιστημιακή Κοινότητα, οι 
χιλιάδες φοιτητές σας στη Βοστώνη και στην Καλλι-
φόρνια. Ο δικός σας τρόπος ζωής αποτελεί σημαντι-
κό πνευματικό φάρο και παράδειγμα για όλους μας».

Η ΟΜΙΛΙΑ ΔΟΥΚΑΚΗ
Απαντώντας στην προσφώνηση του Δημάρχου, ο κ. 

ΔΟΥΚΑΚΗΣ μιλώντας πάλι στα ελληνικά, μεταξύ των 
άλλων ανέφερε:

«Είμαι βαθιά συγκινημένος που βρίσκομαι απόψε 
εδώ, στην πρωτεύουσα της ιδιαίτερης πατρίδας της 
μητέρας μου. Έχω βιώσει την έλξη αυτής της περιο-
χής από παιδί ακόμα, όταν η μητέρα μου έλεγε ιστο-
ρίες για τη ζωή και τους ανθρώπους της. Αλλά μέχρι 
σήμερα δεν έτυχε να την επισκεφθούμε. Η σύζυγός 
μου κι εγώ, μαζί και οι φίλοι μας, είμαστε πολύ χα-
ρούμενοι, που ο νέος μας φίλος, ο Δήμαρχος Νίκος 
Γκόντας και ο παλιός μου φίλος Νίκος Γκατζογιάν-
νης, μας ενέπνευσαν να βρεθούμε επιτέλους εδώ.

Η χαρά μας πηγάζει όχι μόνο από το γεγονός ότι η 
μητέρα μου και οι παππούδες μου, μας λέγαν για την 
ιστορία της πατρίδας, αλλά και από το ότι στη Μασα-
χουσέτη, την Πολιτεία την οποία υπηρέτησα ως κυ-
βερνήτης τρεις φορές, υπάρχουν πολλοί Ηπειρώτες 
μετανάστες, που νιώθουν υπερηφάνεια για την ιστο-
ρία και την παράδοση της πατρίδας τους.

Έτσι μετά τα τόσα ωραία λόγια της μητέρας μου 
για τον τόπο καταγωγής της και τα όσα είδαμε σή-
μερα στην πόλη σας, μαζί με τη λίμνη, τα βουνά, το 
κάστρο, τα ιστορικά μνημεία… με έπεισαν  ότι τόσο 
η μητέρα μου, όσο και οι Ηπειρώτες φίλοι μας, ήταν 
μάλλον συγκρατημένοι, όπως το συνηθίζουν άλλω-
στε οι Ηπειρώτες, όταν μιλούσανε για την ομορφιά 
και τη μαγεία της πατρίδας…

Οι Ηπειρώτες πραγματικά είναι ξεχωριστοί άν-
θρωποι. Είναι από τους πιο εργατικούς και πιο μορ-
φωμένους και καταξιωμένους από όλους τους μετα-
νάστες της Αμερικής, από τους πιο πιστούς υποστη-
ρικτές στην πολιτική μου καριέρα…».

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Με ανυπομονησία περίμενε ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ 

να φθάσει στο Βρυσοχώρι, το χωριό απ’ όπου καταγό-

ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑΚΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
                                  Επιμέλεια: ΑΔΑΜ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ

Απονομή του χρυσού μεταλλίου 
από το Δήμαρχο Νίκο Γκόντα.

Το  ζεύγος  ΔΟΥΚΑΚΗ στον 
αρχαιολογικό χώρο της ΔΩΔΩΝΗΣ.

Το ζεύγος ΔΟΥΚΑΚΗ στην 
Εβραϊκή Συναγωγή Ιωαννίνων.

Ξενάγηση στο Νησί της Λίμνης από 
τον Πρόεδρο Γεώργιο Τζιαφά.

CMYK



σελ. 8      Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος             «Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑΚΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
                                  Επιμέλεια: ΑΔΑΜ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ

ταν η μητέρα του. Γύρω στις 11.30 π.μ. της Κυριακής 
23 Αυγούστου μετά από διαδοχικές στάσεις στα αξιο-
θέατα και στα χωριά του Κεντρικού Ζαγορίου, το ζεύ-
γος με την ακολουθία τους έφτασαν στην πλατεία του 
Αγίου Χαραλάμπους, όπου έγινε η επίσημη υποδοχή 
τους.

Το γλυκόλαλο τραγούδι της κομπανίας του ΣΤΑΥ-
ΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ «Ξενιτεμένο μου πουλί…», φόρτισε συ-
ναισθηματικά την ατμόσφαιρα και ο ΔΟΥΚΑΚΗΣ με έκ-
δηλη συγκίνηση, δάκρυσε πατώντας τη γη των προ-
γόνων του, ενώ δάκρυα χαράς ανάβλυζαν και από τα 
μάτια όλων των Βρυσοχωριτών, που υποδέχτηκαν με 
επιφωνήματα χαράς και παρατεταμένα χειροκροτήμα-
τα το Μεγάλο Συντοπίτη τους. Τους καλωσόρισαν και 
τους χαιρέτησαν ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Σουκοβέ-
λος, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Άλκης Πα-
σχάλης και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. 
Απ. Σιαμπίρης.

Το ζεύγος ΔΟΥΚΑΚΗ επευφημούμενο, κατευθύνθη-
κε κάτω από το μεγάλο πλάτανο, όπου τον περίμεναν οι 
εκπρόσωποι των Αρχών του Νομού, τους οποίους χαι-
ρέτησε με θερμή χειραψία. Στη συνέχεια πλησίασε αυ-
θόρμητα τους συγγενείς και τους συγχωριανούς του 
Βρυσοχωρίτες, που έσπευσαν να του σφίξουν το χέρι 
και να τον καλωσορίσουν στα πάτρια εδάφη.

Για αρκετή ώρα το ζεύγος απολάμβανε την ομορ-
φιά και τη μαγεία του βρυσοχωρίτικου τοπίου και εξέ-
φραζε το θαυμασμό και την αγαλίαση για το πανόρα-
μα της γραφικής οροσειράς της Τύμφης.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Μετά το σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου του 

Δημ. Συμβουλίου κ. Άλκη Πασχάλη, ο Δήμαρχος κ. Γε-
ώργιος Σουκοβέλος, ανεκήρυξε τον κ. ΔΟΥΚΑΚΗ Επί-
τιμο Δημότη του Δήμου Τύμφης» και μεταξύ των άλ-

λων τόνισε:
Κυρίες και Κύριοι!
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι!
Συνδημότες – Συνδημότισσες!
Αξιότιμε συντοπίτη μας ΜΙΧΑΛΗ ΔΟΥΚΑΚΗ!
Σας καλωσορίζω όλους, εδώ στο όμορφο Βρυσο-

χώρι, όπου και συγκεντρωθήκαμε για να τιμήσουμε 
τον πρώην κυβερνήτη της Μασαχουσέτης, τον Έλλη-
να και Ζαγορίσιο ΜΙΧΑΛΗ ΔΟΥΚΑΚΗ.

Κυρίες και Κύριοι!
Ως Δήμαρχος Τύμφης, ως Δημοτικό Συμβούλιο, 

πήραμε πριν από λίγο καιρό, τη σημαντική για εμάς 
απόφαση, να τιμήσουμε έναν άνθρωπο που διακρί-
θηκε και διακρίνεται για το ήθος του και την προσφο-
ρά του στον ελληνισμό. Για εμάς τους κατοίκους του 
Δήμου Τύμφης, αποτελεί τιμή το να κατάγεται από 
αυτόν εδώ τον τόπο, ένας άνθρωπος που στο πέρα-
σμα του χρόνου, υποστήριξε με συνέπεια και σθένος 
τις ελληνικές υποθέσεις στις κυβερνήσεις των Ηνω-
μένων Πολιτειών.

Θα μου επιτρέψετε εδώ, να υπενθυμίσω σε όλους 
σας πως ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ, είναι γιος του για-
τρού Πάνου Δουκάκη από τη Μυτιλήνη και της Ευ-
τέρπης Μπούκη από το δικό μας Βρυσοχώρι. Όπως 
γνωρίζετε, ο κ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ διετέλεσε κυβερνήτης 
της Μασαχουσέτης από το 1975 ως το 1979 και από 
το 1983 έως και το 1991. Μάλιστα το 1988 ήταν ο 
πρώτος πολιτικός Νοτιοευρωπαϊκής καταγωγής που 
πήρε το χρίσμα των Δημοκρατικών και κατήλθε στις 
εκλογές ως υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Κυρίες και Κύριοι!
Αξιότιμε κ. ΔΟΥΚΑΚΗ
«Είναι γνωστό σε όλους μας πως, ως πολιτικός εί-

χατε μια λαμπρή παρουσία στον πολιτικό στίβο τρων 
Ηνωμένων Πολιτειών και τιμήσατε τον Ελληνισμό της 
Αμερικής, ως ένα άξιο τέκνο της ομογένειας. Για πε-
ρισσότερα από 20 χρόνια αγωνιστήκατε με πάθος, 
αλλά κυρίως με απτά επιχειρήματα, προκειμένου να 
στηρίξετε τα δίκαια αιτήματα του Ελληνισμού, να στη-
ρίξετε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, που για 
διάφορους ο καθένας λόγους, άφησαν την πατρίδα 
τους, για να βρουν σε μια άλλη χώρα, μια καλύτερη 
ζωή. Και εσείς κ. ΔΟΥΚΑΚΗ, όπως η ιστορία έχει κα-
ταγράψει, δεν τους αφήσατε μόνους, αλλά τους στη-
ρίξατε με όλες σας τις δυνάμεις.

Κύριε ΔΟΥΚΑΚΗ!
Με βάση όλα τα παραπάνω, το Δημοτικό μας Συμ-

βούλιο, ως ελάχιστο δείγμα τιμής και έκφρασης ευ-
χαριστιών προς το πρόσωπό σας, αλλά και για την 
έμπρακτη συμπαράστασή σας στους Έλληνες σε όλο 
τον κόσμο, αποφάσισε να σας ανακηρύξει Επίτιμο 
Δημότη του Δήμου Τύμφης Ζαγορίου.

Κύριε Δουκάκη!
Εκ μέρους του Δήμου Τύμφης σας ανακηρύσσω 

Επίτιμο Δημότη μας και σας καλωσορίζω στον τόπο 
μας, στην πατρίδα σας, στο χωριό της μητέρας σας 
ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΜΠΟΥΚΗ

Καλώς ήρθατε και σας παρακαλώ να δεχτείτε τον 
τιμητικό αυτόν πάπυρο».

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Σ
Ο Πρόεδρος του Τοπικού συμβουλίου κ. Απ. Σια-

μπίρης καλωσορίζοντας τον κ. ΔΟΥΚΑΚΗ στο Βρυσο-

χώρι, τόνισε μεταξύ των άλλων:
Αξιότιμε κύριε Δουκάκη!
«Εκ μέρους όλων των συγχωριανών, σας καλωσο-

ρίζω στο όμορφο χωριό μας. Η παρουσία σας εδώ 
σήμερα, σας τιμά και μας χαροποιεί όλους. Γιατί υπο-
δεχόμαστε έναν δικό μας καταξιωμένο και παγκοσμί-
ου φήμης Άνθρωπο.

Δεν σας κρύβω ότι, όταν το 1988 διεκδικήσατε το 
αξίωμα του Προέδρου των ΗΠΑ, όλοι οι απανταχού 
Βρυσοχωρίτες αισθάνθηκαν μεγάλη υπερηφάνεια 
και σας καμάρωναν, όπως σας καμαρώνουν και σή-
μερα που είστε κοντά μας».

Είμαι σίγουρος όμως, ότι μαζί μας σήμερα χαίρε-
ται, από εκεί ψηλά που είναι, τόσο η μητέρα σας Ευ-
τέρπη, όσο και ο παππούς σας Μιχάλης, που φέρε-
ται το όνομά του.

Το χωριό μας είναι κτισμένο σε υψόμετρο 950 μ. 
Είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά του Ζαγορίου, 
προικισμένο με όλα τα καλά της φύσης, με πλούσια 
χλωρίδα και πανίδα και άφθονα γάργαρα νερά.

Στην ολιγόωρη παραμονή σας στο χωριό, θα έχετε 
την ευκαιρία να απολαύσετε την ωραία φύση, να μας 
γνωρίσετε και παράλληλα εμείς θα προσπαθήσουμε 
να σας πείσουμε, την επόμενη φορά να μείνετε στο 
χωριό μας για πολλές μέρες.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο 
εσάς, όσο και τη σύζυγό σας, για την εδώ παρουσία 
σας. Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να χαρίζει υγεία σε 
σας και την οικογένειά σας και σας περιμένουμε κο-
ντά μας σύντομα.

Εκ μέρους του Τ.Σ. και του ΜΟΣ Βρυσοχωρίου, πα-
ρακαλώ να δεχτείτε, με πολή αγάπη, ένα καλάθι με 
προϊόντα του χωριού μας. Επίσης σας απονέμουμε 
μια αναμνηστική πλακέτα καθώς και μια φωτογραφία 
του σπιτιού σας.

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ομιλεί στους 
Συντοπίτες του Βρυσοχωρίτες

Το ζεύγος ΔΟΥΚΑΚΗ εξέρχεται 
από τον Άγιο Χαράλαμπο.

Β ρ υ σ ο χ ώ ρ ι  2 3 . 8 . 2 0 0 9 .  Σ τ ι γ μ ι ό τ υ π ο  α π ό  τ η ν  υ π ο δ ο χ ή  τ ο υ  ζ ε ύ γ ο υ ς 
Δ Ο Υ Κ Α Κ Η  σ τ η ν  π λ α τ ε ί α  τ ο υ  Α γ ί ο υ  Χ α ρ α λ ά μ π ο υ ς . ΦΩΤ. Λ. ΡΑΠΤΗΣ
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Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΔΟΥΚΑΚΗ 
ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Έντονα συγκινημένος ο κ. Δουκάκης 
από τη θερμή υποδοχή και από αυτά που 
έβλεπε και απολάμβανε, μίλησε στα ελλη-
νικά και απευθυνόμενος στο κοινό τόνισε:

Κύριε Δήμαρχε!
Κύριε Πρόεδρε!
Αγαπητοί μου φίλοι και χωριανοί!
«Τα ελληνικά μου είναι πολύ απλά. Δεν 

έχω το λεξιλόγιο των πολιτικών. Λοιπόν, 
αν κάνω κάποια λάθη, ελπίζω να με συγ-
χωρήσετε.

Πραγματικά είμαι βαθιά συγκινημένος 
που βρίσκομαι σήμερα εδώ, με τη σύζυγό 
μου ΚΙΤΙ, την αδελφή της, το μπατζανάκη 
μου και τους φίλους μου, στο χωριό των 
παππούδων μου. Ο ΜΙΧΑΛΗΣ και η ΧΡΥ-
ΣΟΥΛΑ ΜΠΟΥΚΗ είχαν νιώσει την έλξη 
αυτής της μυθικής χώρας, όπως και εγώ 
από μικρό παιδί, όταν η μητέρα, μού έλε-
γε ιστορίες για την μοναδική ομορφιά της 
και τους περήφανους ανθρώπους της. 
Αλλά μέχρι σήμερα δεν με έφερε ο δρό-
μος στο Βρυσοχώρι.

Η ΚΙΤΙ, εγώ και οι φίλοι μας, είμαστε 
πολύ χαρούμενοι που ο νέος μας φίλος 
ο Δήμαρχος Νίκος Γκόντας από τα Γιάν-
νενα και ο παλιός μας φίλος Νίκος Γκα-
τζογιάννης από το Γούστερ και από το 
Λια (Θεσπρωτίας), μας ενέπνευσαν να 
βρεθούμε επιτέλους στα Γιάννενα, στην 
Ήπειρο και τώρα στο Βρυσοχώρι. Τους 
ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Η χαρά μας πηγάζει όχι μόνο από το γε-
γονός ότι η μητέρα μου και οι παππούδες 
μου, μας λέγανε ιστορίες για την Ήπειρο 
και το Βρυσοχώρι, αλλά και από το γεγο-
νός, ότι στη Μασαχουσέτη στην πολιτεία 
μου, που υπηρέτησα τρεις φορές ως κυ-
βερνήτης, έχει πάρα πολλούς Ηπειρώτες 
μετανάστες. Η αγάπη που εκφράζουν για 
την ιδιαίτερη πατρίδα τους, η υπερηφά-
νεια που νιώθουν για την ιστορία και την 
παράδοσή της, μας έπεισαν, ότι τα τόσο 
ωραία λόγια της μητέρας μου για τον τόπο 
καταγωγής της, δεν ήταν υπερβολές.

Θέλαμε τόσον καιρό να έρθουμε. Επι-
τέλους είμαστε εδώ. Μια φορά που είχα 
πάει στη Λάρισα (το 1996), εκεί που γεν-
νήθηκε η μητέρα μου, μας επισκέφθη-
κε μια αντιπροσωπεία από το Βρυσοχώ-
ρι και με κάλεσαν προσωπικά να επισκε-
φθώ το χωριό του παππού και της γιαγιάς 
μου. Χάρη σε σας είμαστε σήμερα εδώ, 
για πρώτη φορά.

Ο παππούς μου ήρθε στην Αμερική 
από τη Λάρισα με την οικογένεια του το 
1913. Η μητέρα μου ήταν εννέα ετών. 
Δούλεψε σκληρά, διάβαζε τα βράδια, 
έπαιρνε υψηλούς βαθμούς στο σχολείο 
και με την υποστήριξη ενός καλού δα-
σκάλου κέρδισε μια υποτροφία στο Πα-
νεπιστήμιο και πήρε πτυχίο Αγγλικής Φι-
λολογίας με άριστα. Μα από τις πρώτες 
Ελληνοαμερικανίδες, πτυχιούχους Πα-
νεπιστημίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κύριε Δήμαρχε!
Κύριε Πρόεδρε!
Σας ευχαριστώ όλους, που μας δεχτή-

κατε με τόση ζεστασιά. Σας ευχαριστώ 
πάρα - πάρα πολύ».

Μετά τις ομιλίες, το ζεύγος ΔΟΥΚΑ-
ΚΗ με την ακολουθία του και οι εκπρόσω-
ποι των Αρχών κατευθύνθηκαν στο μπου-
φέ, όπου γεύτηκαν τοπικά εδέσματα, ντό-
πιο τσίπουρο και αναψυκτικά. Ακολούθη-
σαν παραδοσιακοί ηπειρωτικοί χοροί από 
το χορευτικό του Συλλόγου και η κ. ΚΙΤΙ 
ΔΟΥΚΑΚΗ έσυρε με χάρη τον Πωγωνίσιο 
χορό. Η αναμνηστική φωτογραφία με φό-
ντο την Τσιούκα - Ρόσια, απαθανάτισε το 
μεγάλο γεγονός που σηματοδότησε η επί-
σκεψη του ζεύγους ΔΟΥΚΑΚΗ στο Βρυσο-
χώρι.

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Στη συνέχεια το ζεύγος ΔΟΥΚΑΚΗ, η 

ακολουθία του, οι εκπρόσωποι των Αρ-
χών και πολλοί κάτοικοι επισκέφτηκαν τον 
ανακαινιζόμενο Ναό του Αγίου Χαραλά-

μπους. Εκεί τους ξενάγησε ο κ. Αδαμάντι-
ος Τσιομίδης, εκπρόσωπος της Εκκλησια-
στικής Επιτροπής, ο οποίος επεσήμανε ότι 
ο Άγιος Χαράλαμπος είναι το σημαντικό-
τερο μνημείο του Βρυσοχωρίου, συνδεδε-
μένο με την ιστορία και την παράδοση του 
χωριού.

Αναφέρθηκε στο ιστορικό του Ναού και 
στις εργασίες αναστήλωσης που άρχισαν 
το 1996, αρχικά με χορηγίες και προσφο-
ρές των απανταχού Βρυσοχωριτών και 
στη συνέχεια με την Αρωγή της Νομαρχια-
κής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων και ευχαρί-
στησε τον παριστάμενο Νομάρχη κ. Αλέ-
ξανδρο Καχριμάνη για το ιδιαίτερο ενδια-
φέρον που επιδεικνύει για την ολοκλήρω-
ση του έργου. Ακόμη επεσήμανε ότι σ’ αυ-
τόν τον Ναό βαπτίστηκε και παντρεύτηκε 
ο παππούς του, Μιχάλης Μπούκης.

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ

Η επίσκεψη στο Βρυσοχώρι ολοκληρώ-
θηκε με την επίσκεψη στο πατρικό σπίτι 
της μητέρας του. Συνοδευόμενοι από συγ-
γενείς της οικογένειας Μπούκη και πολ-
λούς χωριανούς, περπάτησαν στους λιθό-
στρωτους δρόμους του χωριού και έφτα-
σαν στην οικία Μπούκη, που έχει ανακατα-
σκευαστεί και λειτουργεί ως Ξενώνας από 
το ζεύγος Αστερίου και Σταματίας Οικονό-
μου - Τσουμάνη.

Με εκδήλη συγκίνηση και δακρυσμέ-
να μάτια άνοιξαν την ξύλινη αυλόπορ-
τα και μπήκαν στο σπίτι. Μεγάλη στιγμή 
για το ΜΙΧΑΛΗ ΔΟΥΚΑΚΗ που εκπλήρω-
σε όπως είπε «το τάμα και το όνειρο της 
ζωής του». Κάθησαν στο σαλόνι, περιερ-
γάστηκαν τις παλιές φωτογραφίες που 
έδιεχναν το παλιό αρχοντικό Μπούκη και 
τους συγγενείς τους, κουβέντιασαν αρ-
κετή ώρα με τους συγγενείς και τους χω-
ριανούς και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον ακούγοντας την κ. Ευτυχία Οικονό-
μου - Γεωργοπούλου να τους παρουσιά-
ζει το γενεαλογικό δέντρο της οικογένει-
ας Μπούκη, τους συγγενείς τους και το 
οδοιπορικό του παππού του από το Βρυ-
σοχώρι, στη Λάρισα και στην Αμερική.

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ απολάμβανε 
έντονα συγκινημένος τη μοναδικότητα των 
στιγμών. Οι προγονικές φωνές τον κρα-
τούσαν καθηλωμένο και έδειχνε σαν να 
τις άκουγε!

Αργά το μεσημέρι το ζεύγος ΔΟΥΚΑΚΗ, 
η ακολουθία του και οι Αρχές αναχώρησαν 
για το Τσεπέλοβο, όπου το Δημοτικό Συμ-
βούλιο παρέθεσε επίσημο γεύμα στο ξενο-
δοχείο «Δρακόλιμνη».

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Το Σάββατο 22 Αυγούστου 2009 το 

πρωί, ο κ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ και η σύζυγός του, 
συνοδευόμενοι από το Δήμαρχο Ιωαννί-
νων κ. Νίκο Γκόντα, το Δήμαρχο Δωδώ-
νης κ. Γιάννη Μπούκα, το Νίκο Γκατζο-
γιάννη και πολλούς εκπροσώπους των Το-
πικών Αρχών, επισκέφτηκαν τον αρχαιολο-
γικό χώρο της Δωδώνης, το Αρχαιολογικό 
και Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων, όπου 
ξεναγήθηκαν από τον αρμόδιο Προϊστάμε-
νο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κ. Κων/
νο Ζάχο και την κ. Βαρβάρα Παπαδοπού-
λου.

Την ίδια μέρα επισκέφθηκαν και την 
Εβραϊκή Συναγωγή στο Κάστρο των Ιω-
αννίνων, όπου ξεναγήθηκαν από τον Πρό-
εδρο της Εβραϊκής Κοινότητας Ιωαννίνων 
κ. Μωϋσή Ελισάφ.

Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου το ζεύγος 
ΔΟΥΚΑΚΗ και η ακολουθία τους, επισκέ-
φτηκαν τα Σύβοτα Θεσπρωτίας και το χω-
ριό Λια, γενέτειρα του φίλου τους δημοσιο-
γράφου και συγγραφέα Νίκου Γκατζογιάν-
νη.

Την Τρίτη 25 Αυγούστου 2009, επισκέ-
φτηκαν το Νησί της Λίμνης Ιωαννίνων, 
όπου ξεναγήθηκαν στα αξιοθέατα από τον 
Πρόεδρο της Κοινότητας και εκδότη της 
εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ», κ. Γεώργιο 
Τζιαφά.

Β ρ υ σ ο χ ώ ρ ι  2 3 . 8 . 2 0 0 9 .  Η  Κ Ι Τ Ι  κ α ι  ο 
Μ Ι Χ Α Λ Η Σ  Δ Ο Υ Κ Α Κ Η Σ  σ έ ρ ν ο υ ν  τ ο  χ ο ρ ό

Στιγμιότυπο από την ξενάγηση του ζεύγους 

ΔΟΥΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ.

Ο  Μ Ι Χ Α Λ Η Σ  Δ Ο Υ Κ Α Κ Η Σ  σ τ η ν  ε ξ ώ π ο ρ τ α 
τ η ς  α ν α κ α ι ν ι σ μ έ ν η ς  ο ι κ ί α ς  Μ Π Ο Υ Κ Η .

Μ ο ν α δ ι κ έ ς  σ τ ι γ μ έ ς  γ ι α  τ ο  ζ ε ύ γ ο ς  Δ Ο Υ Κ Α Κ Η
σ τ ο  σ π ί τ ι  τ η ς  μ η τ έ ρ α ς  τ ο υ  Ε Υ Τ Ε Ρ Π Η Σ .
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Βρυσοχώρι, 8 Αυγούστου 2009…Το καλοκαίρι στο 
φόρτε του κι εγώ ξύπνησα πολύ πρωί για να κάνω ορει-
βασία. Μου είπαν πως στο Βρυσοχώρι οι άνθρωποι εί-
ναι δραστήριοι και αεικίνητοι. Η ώρα είναι 8:00 και 
έχουμε δώσει ραντεβού στην πετρόχτιστη βρύση, λίγο 
πιο πάνω από το σπίτι της κυρίας Σταματίας. Είναι όλοι 
εδώ! Πρόσωπα αγουροξυπνημένα στα οποία όμως κα-
θρεφτίζεται η διάθεση για πεζοπορία. Η διάθεση να 
τιμήσουν με όλη τους την καρδιά τον Γιάννη τους…
Προς τιμήν του γίνεται αυτή η συνάθροιση και το ορει-
βατικό μονοπάτι πήρε το όνομά του (ορειβατικό μονο-
πάτι Γιάννη Τσουμάνη) καθώς υπήρξε δεινός ορειβά-
της αλλά και ένας υπέροχος άνθρωπος!

Ξεκινήσαμε γύρω στις 8:30. Η διαδρομή ήταν μαγευ-
τική! Το δάσος με την πυκνή και πλούσια βλάστηση μας 
καλούσε κοντά του. Τα δέντρα ψηλά κι αγέρωχα έστε-
καν ακοίμητοι φρουροί της ηπειρωτικής γης. Και ανά-
μεσά τους ξεπρόβαλλε ένα μικρό, ανηφορικό μονοπάτι 
που σε καλούσε να το ακολουθήσεις!

Περπατούσαμε περίπου τρεις ώρες μέχρι που εμ-
φανίστηκε μπροστά μας η αγέρωχη κι επιβλητική κορυ-
φή ‘Τσούκα Ρόσα’ του όρους Τύμφη. Η θέα μας απο-
ζημίωσε! Όλοι μας ήμαστε ανακουφισμένοι που, επιτέ-
λους, φτάσαμε αλλά και περήφανοι που τα καταφέρα-
με και δεν είχαμε <<απώλειες>> στην διάρκεια της 
διαδρομής.

Αφού είχαν ήδη προηγηθεί οι συστάσεις, ο κ. Θέ-
μης και όλη η παρέα κάλεσαν τον άντρα μου, Άγγελο, 
κι εμένα στη μουσική βραδιά που θα λάμβανε χώρα το 
βράδυ της ίδιας μέρας στην πλατεία του χωριού. Δε-
χτήκαμε την πρόσκληση με μεγάλη χαρά! Πρώτα όμως 
είχαμε απόλυτη ανάγκη από ένα χαλαρωτικό μπάνιο κι 
έναν καλό ύπνο.

Το βράδυ η μικρή πλατεία του χωριού ήταν κατάμε-
στη! Οι ‘Λαϊκοί’ είχαν ήδη πάρει τις θέσεις τους για να 
τέρψουν τ’ αυτιά των παρευρισκομένων με παλιές και 
νέες λαϊκές επιτυχίες. Τη βραδιά άνοιξε η χορευτική 
ομάδα του Βρυσοχωρίου, αποτελούμενη από νέες και 
νέους του χωριού που με πολύ μεράκι ασχολούνται με 
την παράδοση. Φυσικά, αμέσως μετά οι περισσότεροι 
από τους παρευρισκόμενους επιδόθηκαν στο χορό μέ-
χρι το πρωί.

Οι μέρες που έμεινα στο Βρυσοχώρι θα μου μείνουν 
αξέχαστες! Γνώρισα ανθρώπους αξιόλογους και αυθε-
ντικούς. Ανθρώπους που χωρίς να το καταλάβουν, μου 
δίδαξαν πως η ζωή, παρά τις ανατροπές που κρύβει και 
τις ανηφοριές, είναι ένα μεγάλο μονοπάτι που πρέπει 
να το διαβείς μέχρι να φτάσεις στην κορυφή……κι εκεί 
θα σε αποζημιώσει η θέα!

Σας ευχαριστώ όλους για όλα!
Κος Αγγελόπουλος Άγγελος κ. Αφεντία από την 

Λάρισα
Υ.Γ: Κυρία Σταματία, υπήρξατε με το σύζυγό σας 

υπέροχοι οικοδεσπότες! Ο Άγγελος κι εγώ σας θυμό-
μαστε με αγάπη! 

Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα!

ΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ

Βρυσοχώρι 23.8.2009. Αναμνηστική φωτογραφία του ζεύγους 
ΔΟΥΚΑΚΗ με κατοίκους του χωριού.

Κάθε χρόνο το ανεβαίνεις, κάθε χρόνο το κατακτάς, 
κάθε χρόνο σε κατακτά, σε μαγεύει…Ολόκληρη η δια-
δρομή (Αγία Παρασκευή – Τσιούκα Ρόσια) είναι από 
τις πιο γοητευτικές. Σε διαβαίνει από θύμισες για τους 
παλιότερους του χωριού. Όμως και η φετινή (της 8ης 
Αυγούστου 2009), από «Κιέτρι ντι Αλάκου» και πάνω σε 
καθηλώνει. Προγραμματισμένη από το Μ.Ο.Σ. από και-
ρό, το πρωί του Σαββάτου, μάζεψε κόσμο που την απο-
ζητούσε. Συμμετείχαν στην πορεία:

1. Μπιζιάκη Ευαγγελία του Γ.
2. Βούρβου Νικολίνα
3. Κορέτας Απόλλων
4. Κορέτας Μιχάλης 
5. Δράκος Γιάννης
6. Τσουμάνης Γεώργιος
7. Κοζίδου Μαρία 
8. Δημητράκης Αθανάσιος
9. Τάτσης Γεώργιος

10.   Τάτσης Μιχάλης
11.   Τάτση Στέλλα
12.   Τάτσης Λάμπρος
13.   Οικονόμου – Γεωργοπούλου Ευτυχία
14.   Πουποβίνης Ευθύμιος
15.   Πουποβίνης Γιάννης
16.   Στυλίδου – Πουποβίνη Πόπη
17.   Πουποβίνη Μαρία
18.   Καραγιαννοπούλου Μαριάνθη του Απ.
19.   Μπάρκας Δημήτριος του Ηλία
20.   Μπάρκα Αικατερίνη του Ηλία
21.   Μπάρκα Δέσποινα 
22.   Τσιομίδου Σταυρούλα του Κων.
23.   Τσιομίδης Γεώργιος 
24.   Αγγελακόπουλος Άγγελος
25.   Αγγελακοπούλου Αφεντία
26.   Τσιομίδης Κων/νος
27.   Τσουμάνης Αστέριος

Διακρίναμε ακόμη στη Βάση (Κιέτρι ντι Αλάκου) 
τους:

1. Τσιομίδη Αδαμάντιο
2. Τσιομίδη Αναστάσιο του Αδάμ
3. Τσιομίδου – Γκιτσιούδη Θεοδώρα
4. Τσιομίδη Αδαμάντιο του Αναστ.
5. Τσιομίδη Αναστάσιο (Μπαρέκη)
6. Σιαμπίρη Αδαμάντιο
7. Κορέτα Λεωνίδα

Οι οξιές, όσες απέμειναν από τη ξύλευση) μας κα-
λοδέχτηκαν, σαν κατεβήκαμε από τα οχήματα. Από 
τις πρώτες στιγμές ξεχώρισαν οι ορεξάτοι που ανέ-
βαιναν για πρώτη φορά. Η δροσιά η πρωινή σου ‘δινε 
πόθο και πάθος για τ’ ανέβασμα. Κάθε φορά που 
αγναντεύαμε τον «κόκκινο βράχο» μας προσκαλούσε 
– μας παρακαλούσε: «Έλα αν μπορείς, φτάσε με…».

Πολλές φορές ανέβηκα, όμως τις πολλές τοποθε-
σίες δεν τις έμαθα ακόμα. Πάντως η πηγή Τελέσι μας 
πρόσμενε, ήτανε εκεί με το λιγοστό της νεράκι, κάτω 
από ίσκιους παχείς και στάση για ανάταση. Δίπλα – δί-
πλα αλλού συναντούσαμε το παλιό το μονοπάτι, κλει-
σμένο, αλλού κάποιο ξέφωτο μας τράβαγε σαν πιο 

εύκολο, έτσι όπως οι σειρήνες ξέρουν να πλανεύουν. 
Κάθε λογής χορτάρι, κάθε λογής λουλούδι, συντρο-
φιά στο κάθε βήμα, κάπου εκεί στου Πουλτούρι, στη 
Λαπτοάσα…

Κάθε λογής ζουζούνι, κάθε λογής πουλιά και κά-
ποιοι αντίλαλοι απ’ τις φωνές μας. Κάποιοι ακό-
μα απόηχοι από το θορυβώδες πέρασμα αρκούδας 
ή  αγριογούρουνου: Ήτανε όλα παρόντα εκεί, όπως 
ταιριάζει στα χωράφια της ΦΥΣΗΣ. Έτσι όπως ξέρει 
ΑΥΤΗ καλά να κάνει τη δουλειά της, αιώνες τώρα, αν 

την αφήσουμε στη ΣΟΦΙΑ της, εμείς οι πολιτισμένοι 
– άγριοι εκμεταλλευτές της που τάχα νοιαζόμαστε για 
ΕΚΕΙΝΗ.

Ένα τελευταίο δύσκολο ανηφόρι, με φύλλα που 
γλιστράνε – δεν έφταιγε η κούραση… Οι τεράστιες 
οξιές στο τελείωμα του δάσους και να ‘σου μπροστά 
τα πόδια της Τσιούκα Ρόσιας, με τα καταπράσινα 
«τσουράπια» της Αγέρωχης οικοδέσποινας του Αλπι-
κού σπιτιού της. Από εκείνο το σημείο το βήμα γίνε-
ται ανάλαφρο, άλλοτε να κόψεις ένα κλωνί τσαγιού, 
άλλοτε να φτάσεις σ’ ένα βράχο κάτω απ’ το Σημάδι 
να ακουμπήσεις. Οι νέοι πάνε πιο ψηλά στα πραγμα-
τικά ριζά της. Ποιος τους πιάνει, αγόρια και κορίτσια 
σκορπιστήκανε στο χορό της ήβης…

Λίγο καφές και μια μπουκιά (κι ένα τσιγάρο) ήτανε 
αρκετά μαζί μ’ αυτά που βλέπαμε να νιώσουμε άρχο-
ντες… Άλλη μια φορά αξιωθήκαμε να βρεθούμε εκεί, 
στο κάλεσμα ΜΝΗΜΗΣ του ΓΙΑΝΝΗ, απαξιώνοντας 
αυτούς που λέγανε, πάλι… Στα όμορφα τα μέρη πη-
γαίνουν πάντοτε να προσκυνήσουνε…

Στην επιστροφή (Κιέτρι ντι Αλάκου) μας περίμε-
νε κρύο νερό, σάντουιτς, αναψυκτικά και πίτες νο-
στιμότατες, από την οικογένεια Τσουμάνη. Το διά-
λειμμα στη φύση τελείωσε, πίσω στην καθημερινό-
τητα…

ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ»
                Τ ο υ  Λ ά μ π ρ ο υ  Τ ά τ σ η

Θεοδώριανα Άρτας 5.9.2009. Οι εκπρόσωποι της 
Ορειβατικής Ομάδας του ΜΟΣ στην 21η ΣΟΣΔΕΗ

Σάββατο 8.8.2009. Η ορειβατική ομάδα του ΜΟΣ 
στους πρόποδες της Τσιούκας Ρόσιας

21η Σ.Ο.Σ.Δ.Ε.Η.
Η 21η Σ.Ο.Σ.Δ.Ε.Η. (Συνάντηση Ορειβατικών 

Συλλόγων Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου) πραγμα-
τοποιήθηκε το Σάββατο και Κυριακή 5 και 6 Σεπτεμ-
βρίου 2009 στα Θεοδώριανα Άρτας. Την ορειβατική 
ομάδα του Μ.Ο.Σ. εκπροσώπησαν οι ορειβάτες.

1.  ΤΑΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
2.  ΤΑΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ

3.  ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
4.   ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
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Ο ΜΟΣ Βρυσοχωρίου, πρωτοπό-
ρος πάντα στις εκπλήξεις και στην 
οργάνωση ωραίων εκδηλώσεων, 
μας χαροποίησε και φέτος με την εκ-
δήλωση της «Αυγουστιάτικης βρα-
διάς» με συμμετοχή λαϊκής ορχή-
στρας, για δεύτερη συνεχή χρονιά. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε φέ-
τος στις 8 Αυγούστου, ημέρα Σάβ-
βατο και είχε προαναγγελθεί με αφί-
σες, που είχαν αναρτηθεί στα χωριά 
του Ζαγορίου και της Λάκας Αώου.

Από νωρίς άρχισε να γεμίζει η κε-
ντρική πλατεία με χωριανούς και φί-
λους από τα γειτονικά χωριά, όλων 
των ηλικιών. Γύρω στις 9 μ.μ., μια 
παρέα νέων παιδιών, που εργάζο-
νται περιστασιακά σε διάφορα νυ-
κτερινά κέντρα των Ιωαννίνων, ανε-
βαίνει στο «πλατώ» και ακούγονται 
ξανά το μπουζούκι και τα άλλα όρ-
γανα της ρεμπέτικης κομπανίας.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. ΕΥ-
ΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ καλωσορί-
ζει τους χωριανούς και φίλους επι-
σκέπτες από τα γειτονικά χωριά, 
αναφέρεται εν συντομία στο σκοπό 
και στο πρόγραμμα  της εκδήλωσης 
και παρουσιάζει τα μέλη της κομπα-
νίας που είναι τα γνωστά παιδιά:
- Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στο 

Μπουζούκι
- Ο ΑΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ στην κιθάρα 

και τραγούδι
- Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ στο πιά-

νο
- Η ΕΒΗ ΠΑΝΤΟΥΛΑ στο τραγού-

δι.
Το κοινό υποδέχεται την ορχή-

στρα με ένα θερμό και παρατεταμέ-
νο χειροκρότημα, εκφράζοντας τη 
συμπάθεια, την αγάπη και τη συμπα-
ράσταση στους νεαρούς καλλιτέ-
χνες καθώς και τον ενθουσιασμό και 
την ικανοποίηση για την όμορφη και 
πρωτότυπη αυτή εκδήλωση.

Επίσης, 7 παιδιά του χορευτι-
κού ομίλου του Συλλόγου, υπό την 
καθοδήγηση του πάντα πρόθυμου 
και δεξιοτέχνη χοροδιδασκάλου κ. 

ΘΩΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥ, χόρεψαν χασά-
πικο και χασαποσέρβικο, καλωσο-
ρίζοντας με το δικό τους τρόπο το 
κοινό και προσθέτοντας μια ευχάρι-
στη νότα στην ωραία βραδιά. Χόρε-
ψαν τα παιδιά:
-  ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ
-  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ
-  ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ
-  ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΡΒΟΥ
-  ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΣ
-  ΛΕΩΝΕΛΑ ΒΟΥΡΒΟΥ
-  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

Το πλούσιο και ποικίλο πρόγραμ-
μα, με εναλλαγή παλαιών και νέων 
ρεμπέτικων και λαϊκών τραγου-
διών, η ζεστή και μελωδική μουσική 
υπόκρουση, σε συνδυασμό με τους 
πικάντικους μεζέδες και την ποικιλία 
των ποτών, ανεβάζουν κατακόρυφα 
το κέφι και τη διάθεση. Οι ζεμπε-
κιές, τα τσιφτετέλια και τα λαϊκοδη-
μοτικά, ενθουσιάζουν το κοινό και 
τους μερακλήδες και η διασκέδαση 
και το γλέντι κρατούν ως τις πρωι-
νές ώρες με πρωταγωνιστές τη νε-
ολαία που είχε εντυπωσιακή παρου-
σία.

Η εκδήλωση σημείωσε και φέ-
τος εξαιρετική επιτυχία και αξίζουν 
θερμά συγχαρητήρια στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, 
θερμές ευχαριστίες στο ΓΙΩΡΓΟ 
ΤΣΙΟΜΙΔΗ, που χάρη σ’ αυτόν έγι-
νε αυτή η συνεργασία ορχήστρας-
Συλλόγου για την πραγματοποίη-
ση της ωραίας εκδήλωσης και στα 
μέλη της ορχήστρας για το ωραίο 
και ποικίλο πρόγραμμα που παρου-
σίασαν.

Τέτοιες εκδηλώσεις φέρνουν 
τους νέους στο χωριό, γιατί προ-
σφέρουν το κάτι άλλο και αυτό που 
τους αρέσει και τους ενδιαφέρει. 
Μια διαφορετική βραδιά, μια όμορ-
φη και ευχάριστη νότα στις καθιερω-
μένες εκδηλώσεις του χωριού. Ευ-
χόμαστε αυτή η ωραία πρωτοβου-
λία να επαναλαμβάνεται κάθε χρό-
νο, κάποιο αυγουστιάτικο βράδυ…

ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΟ ΒΡΑΔΥ
                   Της ΜΑΡΙΑΣ ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

22 Αυγούστου ημέρα Σάββατο 
του έτους 2009. Το Βρυσοχώρι ντύ-
νεται στα γιορτινά του και ετοιμάζε-
ται για την ωραία εκδήλωση της πί-
τας. Οι γάστρες ανάβουν και οι ευω-
διαστές μυρωδιές από τις διάφορες 
πίτες που ψήνονται, διαχέονται στην 
ατμόσφαιρα του χωριού.

Από ημέρες, αφίσες και πανό, 
φιλοτεχνημένα με γούστο από το 
Μ.Ο.Σ, που είχαν αναρτηθεί σε δρό-
μους και χωριά του Ζαγορίου και της 
Λάκας Αώου, στα Γιάννενα, στην Κό-
νιτσα κ.λ.π., πρόβαλαν και διαφήμι-
ζαν τη γιορτή και καλούσαν συγχω-
ριανούς και φίλους στην ωραία εκδή-
λωση.

Από τις πρώτες απογευματινές 
ώρες άρχισαν να φτάνουν στο Κοι-
νοτικό Γραφείο οι καλοψημένες και 
γευστικές πίτες. Οι κυρίες της Επι-
τροπής τις ταξινομούν, τις βάζουν σε 
πιατέλες και είναι έτοιμες για μοίρα-
σμα. Μεγάλη κίνηση στους δρόμους 
και η πλατεία αρχίζει σιγά - σιγά να 
γεμίζει από χωριανούς και φίλους 
επισκέπτες από τα γειτονικά χωριά 
και άλλες περιοχές.

Όλα είναι έτοιμα και σχεδιασμέ-
να ως την τελευταία λεπτομέρεια. 
Το γλυκόλαλο κλαρίνο του Σταύρου 
ΝΤΕΡΟΥ και το ποιοτικό τραγού-
δι του ΝΙΚΟΥ ΝΟΥΣΗ ζέσταναν την 
ατμόσφαιρα και ανέβασαν το κέφι 
και τη διάθεση.  Ο Πρόεδρος του 
ΜΟΣ, κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ, 
καλοσώρισε συγχωριανούς και φί-
λους, αναφέρθηκε στις δραστηριότη-
τες του Συλλόγου και στο πρόγραμμα 
της εκδήλωσης και ευχήθηκε να είναι 
για όλους η βραδιά ευχάριστη, απο-
λαυστική και διασκεδαστική.

Στη συνέχεια, υπό την καθοδήγη-
ση του χοροδιδασκάλου κ. ΘΩΜΑ 
ΝΟΥΡΒΟΥ, εμφανίζεται το χορευτικό 
του Συλλόγου. Λυγερόκορμες κοπέ-
λες και ευσταλή αγόρια, ντυμένα με 
τις παραδοσιακές στολές, χόρεψαν 
με ζωντάνια, ρυθμό και χάρη αντιπρο-
σωπευτικούς Ζαγορίσιους και Ηπει-
ρωτικούς χορούς. Επιβλητική εμφά-
νιση που αποσπά ζεστά χειροκροτή-
ματα και τις επευφημίες του κοινού.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ανα-
κοινώνει τα ονόματα των γυναικών 
που προσέφεραν τις πίτες και τις κά-

λεσε να παραλάβουν το αναμνηστικό 
δώρο, προσφορά του Συλλόγου. Τυ-
χερή της βραδιάς η. κ. ΧΡΥΣΑ ΜΠΛΗ-
ΝΤΑ – ΔΡΑΚΟΥ, στην οποία απονέμε-
ται σχετικό αναμνηστικό δώρο. Μετά 
την καθιερωμένη αναμνηστική φωτο-
γραφία, ακολουθεί σύντομος χορός 
των γυναικών.

Κοπέλες του χορευτικού αρχίζουν 
να μοιράζουν τις πίτες σε όλα τα τρα-
πέζια. Όλοι γεύονται και απολαμβά-
νουν τη νοστιμιά της βρυσοχωρίτι-
κης πίτας και εκφράζονται με τα κα-
λύτερα λόγια για τη δεξιοτεχνία, την 
ποιότητα και την ανιδιοτελή προ-
σφορά των γυναικών.

Μετά απ’ όλα αυτά άρχισε το γλέ-
ντι και ο χορός, με προτεραιότητα σε 
παρέες από τα γειτονικά χωριά και 
άλλες περιοχές. Απολαμβάνοντας πι-
κάντικους μεζέδες, πίτες και ποικιλία 
ποτών, ανεβαίνει η διάθεση, το κέφι 
και ο χορός καλά κρατεί.

Ακολουθεί η κλήρωση της λαχει-
οφόρου αγοράς, με πλούσια δώρα, 
προσφορά του Συλλόγου και φίλων 
χορηγών και το γλέντι συνεχίστηκε 
ως τις πρωινές ώρες.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, 
μας τίμησαν με την παρουσία τους 
μεγάλες παρέες φίλων από το Ηλι-
οχώρι, τη Λάιστα, το Σκαμνέλι, το 
Τσεπέλοβο, το Ελεύθερο, το Παλαι-
οσέλι, τις Πάδες, την Αλεξάνδρεια, 
τη Θεσ/νίκη, την Ξεχασμένη Ημαθί-
ας και πολλοί από διάφορες περιοχές 
που μας διαφεύγουν τα ονόματα.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια 
και ευχαριστίες στα μέλη του Δ.Σ. 
του Συλλόγου που οργάνωσαν αυ-
τήν την ωραία εκδήλωση, η οποία με 
την πρωτοτυπία και τις ιδιαιτερότη-
τες που διαθέτει, είναι ίσως μια από 
τις πιο όμορφες και σημαντικές αντί-
στοιχες εκδηλώσεις που οργανώνο-
νται στον ηπειρωτικό χώρο. Θερ-
μές ευχαριστίες αξίζουν οι συνδιορ-
γανωτές και χορηγοί που ενίσχυσαν 
οικονομικά τη γιορτή, στις ανώνυμες 
βρυσοχωρίτισσες και στις γυναίκες 
των γειτονικών χωριών, που προσέ-
φεραν τις νόστιμες και γευστικές πί-
τες και σε όλους τους συγχωριανούς 
που συμπαραστάθηκαν και βοήθησαν 
στην οργάνωση και την επιτυχία της 
εκδήλωσης.

Η 18η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
                      Της ΜΑΡΙΑΣ ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Β ρ υ σ ο χ ώ ρ ι  8 . 8 . 2 0 0 9 .  Η  ρ ε μ π έ τ ι κ η  ο ρ χ ή σ τ ρ α 
μ ε  τ ο  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο  Τ Σ Ι Ο Μ Ι Δ Η  σ τ ο  π ι ά ν ο .

Β ρ υ σ ο χ ώ ρ ι  2 2 . 8 . 2 0 0 9 .  Ο ι  γ υ ν α ί κ ε ς 
π ο υ  π ρ ο σ έ φ ε ρ α ν  τ ι ς  π ί τ ε ς .
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΙΖΙΑΚΗΣ (1880 - 1938)
Α γ γ ε λ ι κ ή  Μ η τ ρ ο ύ λ α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1907-1996)
Βασιλική

ΜΙΧΑΛΗΣ (1926-1989)
Βασιλική

ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ
Γεώργιος Λάμπρου

ΣΟΦΙΑ
Ανδρέας Ζαχαράκης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δημ. Γιοβανόπουλος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αικατερίνη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Κατερίνα Γαλάνη

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σίνα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αικατερίνη

ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Αστέριος Κώττης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ελένη

ΑΛΚΙΝΟΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
Γεωργία

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΖΗΣΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΕΡΟΠΗ
Δημ. Καρβούνης

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΤΤΗΣ
Μαρία Μπαμπέ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΤΤΗ
Δημ. Νταβαρούκας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΛΚΙΝΟΟΣ (1925 - 1990)
Αλεξάνδρα Φράγκου

Διαβάζοντας τον τίτλο αυτού του κειμένου μπορεί να 
αναρωτηθεί κάποιος πώς μπορεί να ταιριάζει το ένα με το 
άλλο. Γι’ αυτό το αρμονικό συνταίριασμα θέλησα να γρά-
ψω σήμερα. Έτσι καθώς κάθομαι στην αυλή και βλέπω απέ-
ναντι έναν νεόχτιστο τοίχο που δεν πρόλαβε καλά – καλά 
να υψωθεί και στόλισε με τα άνθη της ευαισθησίας του ιδι-
οκτήτη,

Ο ίδιος τυχαίνει να είναι και ο μάστορας / καλλι-τέχνης 
που κυριολεκτικά φιλοτέχνησε το χτίσιμο και το ταίριασμα 
της κάθε πέτρας. Η τεχνική με  την τέχνη εξισορρόπησαν 
καθώς τα χέρια μα προπαντός το μυαλό, διάλεγαν την πέ-
τρα και τη στέριωναν σε θέση κατάλληλη. Το χέρι έγινε προ-
έκταση του μυαλού και η τεχνική έγινε τέχνη όταν ο άμορ-
φος σωρός της πέτρας ζυγίστηκε, στοιχίστηκε κι αλφαδιά-
στηκε στην ευθυγραμμισμένη διάταξη της τοιχοποιίας.

Οι παλιοί Πυρσογιαννίτες μαστόροι έλεγαν ότι έχτιζαν 
την πέτρα όπως οι γυναίκες ράβαν το ρούχο. Κι όπως εκεί-
νες έτσι κι αυτοί γλεντούσαν και χαίρονταν το σιγά -  σιγά 
και λίγο – λίγο της υπομονής αλλά και της αγάπης για ό,τι 
έφτιαχναν. Της συναισθηματικής σχέσης με το αντικείμενο 
της εργασίας που σου δίνει, κυρίως, αυτό το υπέροχο συ-
ναίσθημα της αυτοέκφρασης. Της εργασίας, που δεν είναι 
δουλειά (<δούλος), γιατί υπηρετείς τον εαυτό σου και τις 
επιθυμίες σου.

Ο καλός μάστορας ξέρει να συνδυάζει την τεχνική με 
την αισθητική. Κι ο γείτονας μου σαν καλός τεχνίτης κι αυ-
τός συνδύασε τη στασιμότητα του τοίχου με την καλλιτε-
χνική της αρτιότητα. Όμως θέλησε να προσθέσει σ’ αυτή 
την ομορφιά κάτι παραπάνω: μερικές ολάνθιστες γλά-
στρες που η ευαισθησία του τις πότιζε από καιρό γι’ αυτή 
τη μεγάλη στιγμή του τελειώματος. Δεν προτίμησε να στε-
ριώσει κάγκελα του φόβου και της ασφάλειας αλλά λουλού-
δια της ανεμελιάς και της πολύχρωμης ζωής.

Ναι, είναι ο Λάμπρος ο Τάτσης ο εμπειρικός χειροτέχνης 
που εξακολουθεί να διδάσκει. Κι εμείς να μαθητεύουμε στα 
έργα των χεριών του που μας μαθαίνουν πώς να συνται-
ριάζουμε την πρακτικότητα με το αισθητικά και συμβολι-
κά αξιόλογο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ
1941 - 2009

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2009, έφυγε από τη ζωή 
ο γνωστός επιχειρηματίας της Αλεξάνδρειας Ημα-

θίας ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΕ-
ΝΕΤΗΣ. Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
γεννήθηκε το 1941 
στην Ομαλή Βοϊου Κο-
ζάνης, με καταγωγή 
από το Λια Θεσπρω-
τίας.

Το 1966 παντρεύτη-
κε την Πηνελόπη Χα-
σούρα από το Ηλιο-
χώρι και εγκαταστάθη-
καν στην Αλεξάνδρεια. 
Απέκτησαν δύο παιδιά, 
την Παναγιώτα και τη 
Μαρία τα οποία μεγά-
λωσαν, ανέθρεψαν και 
αποκατέστησαν με τον 
καλύτερο δυνατό τρό-

πο. Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, γιατρός είναι παντρεμένη με το 
γιατρό Μερκούριο Ντάβλη και η ΜΑΡΙΑ που ανέλα-
βε και συνεχίζει την επιχείρηση του πατέρα της, εί-
ναι παντρεμένη με το γιατρό Γεώργιο Κασλαμά. Ευ-
τύχησε να χαρεί και να καμαρώσει δύο εγγόνια από 
την κόρη του Μαρία.

Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ήταν άνθρωπος υπεύθυνος, σοβα-
ρός και δραστήριος. Ξεχώριζε για την εντιμότητα, 
την εργατικότητα, τον ειλικρινή και ακέραιο χαρα-
κτήρα. Το Ζαχαροπλαστείο του στην Αλεξάνδρεια 
ήταν γνωστό σε όλη την περιοχή του Ρουμλουκιού 
και στέκι κάθε πονεμένου, πικραμένου και ταλαι-
πωρημένου ανθρώπου, που άκουγε εκεί έναν καλό 
λόγο, μια συμβουλή, μια ευχάριστη προτροπή και 
ένα αστείο από το Βαγγέλη.

Επιτυχημένος επιχειρηματίας, ενεργός πολίτης 
και καλοπροαίρετος άνθρωπος απολάμβανε ευρύ-
τατη αναγνώριση και εκτίμηση στην τοπική κοινωνία 
της Αλεξάνδρειας. Με τους Βρυσοχωρίτες είχε πά-
ντοτε ιδιαίτερες φιλικές και πατριωτικές σχέσεις 
και ο θάνατός του άφησε μεγάλο κενό στην κοινω-
νική και οικονομική ζωή της ευρύτερης περιοχής.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν 
«θερμά συλλυπητήρια» στη σύζυγο, στις κόρες και 
στους λοιπούς συγγενείς και εύχονται να είναι ελα-
φρύ το χώμα της Αλεξάνδρειας που τον σκέπασε.

Ας μείνει «αιωνία η μνήμη του»!

Μια από τις ωραιότερες εμφανίσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί ως τώρα από το χορευτικό του 
Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου, ήταν αυτή που έλαβε χώρα 
στο πανηγύρι της Λάιστας στις 16 Αυγούστου 
2009.

Ύστερα από πρόσκληση του Ορειβατικού Συλ-
λόγου Λάϊστας, το χορευτικό μας βρέθηκε εκεί, 
προκειμένου να τιμήσει και να ευχαριστήσει με την 
παρουσία του το Σύλλογο και τους κατοίκους του 
χωριού και να δώσει μια ξεχωριστή νότα. 

Έπειτα από μια σύντομη προετοιμασία, τα μέλη 
του χορευτικού συγκεντρώθηκαν στην κεντρική 
πλατεία της Λάιστας, ντυμένοι με τις ζαγορίσιες 
παραδοσιακές στολές. Η παρουσία του κόσμου 
από τα δύο χωριά ήταν μεγάλη. Τόσο οι κάτοικοι 
της Λάιστας, όσο και οι Βρυσοχωρίτες επισκέπτες 
(ξεπερνούσαν τους πενήντα) έδωσαν εντυπωσια-
κό παρόν, απολαμβάνοντας την ωραία εμφάνιση 
του χορευτικού μας και στη συνέχεια διασκεδάζο-
ντας και χορεύοντας μαζί στο γραφικό παραδοσι-
ακό πανηγύρι. 

Η εμφάνιση του χορευτικού ήταν επιβλητική και 
εντυπωσιακή. Για πρώτη φορά συμμετείχαν στο χο-
ρευτικό παιδιά από τα δύο χωριά και η άριστη συ-
νεργασία, οδήγησε στην άψογη εμφάνιση, που κα-
ταχειροκροτήθηκε από το κοινό του πανηγυριού. 
Τα συγχαρητήρια και το χειροκρότημα των Λαϊστι-
νών και των Βρυσοχωριτών έδιναν και έπαιρναν. 
Η εμφάνιση του χορευτικού ολοκληρώθηκε με την 
ανταλλαγή αναμνηστικών μεταξύ των Προέδρων 
των δύο Συλλόγων, του κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙ-
ΝΗ και του κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΟΑΛΑ και την απο-
νομή αναμνηστικών σε κάθε μέλος του χορευτικού.

Τέτοιες εκδηλώσεις και συνεργασίες μεταξύ 
Συλλόγων είναι αξιόλογες και αξιέπαινες. Τονίζουν 
και προάγουν τη ζωτική σημασία της παράδοσης 
και τις θετικές επιδράσεις στις ανθρώπινες σχέσεις, 
αφού οι ρυθμοί της σύγχρονης ζωής οδηγούν στον 
εγωκεντρισμό και στην αποξένωση. Η παράδοση 
ενώνει και συναδελφώνει τους ανθρώπους και δη-
μιουργεί συνεκτικούς δεσμούς φιλίας. Ας αξιοποι-
ήσουμε λοιπόν τις σταθερές αξίες που αυτή μπορεί 
να μας προσφέρει.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ και ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ

Σημείωση Σ.Ε.: Τα ονόματα των μελών του 
χορευτικού, παρατίθενται στη σελ. 4.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
              Της ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΟΥΠΗ - ΡΕΜΟΥ

ΑΝΑΣΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΛΑΪΣΤΑ

Σ Υ Λ Λ Υ Π Η Τ Η Ρ Ι Α
Στις 6 Σεπτεμβρίου 2009 απεβίωσε στην Αθήνα σε 

ηλικία 99 ετών η ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΙΓΑΛΑ. Η εκλιπούσα ήταν 
η μητέρα του ΣΤΕΛΙΟΥ (ΛΑΚΗ) ΣΙΓΑΛΑ, συζύγου της 
Βρυσοχωρίτισσας Αικατερίνης Σταμάτη.

Η ΑΣΠΑΣΙΑ γεννήθηκε το 1910 στην Κίμωλο, νησί 
των Κυκλάδων και παντρεύτηκε το Νίκο Σιγάλα από 
τη Σαντορίνη. Απέκτησαν δύο παιδιά, το ΛΑΚΗ και τον 
ΙΑΚΩΒΟ και ευτύχησαν να χαρούν και να καμαρώσουν 
τέσσερα εγγόνια και ένα δισέγγονο.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στο 
ζεύγος ΛΑΚΗ και ΡΗΝΑΣ ΣΙΓΑΛΑ, στα παιδιά τους 
Νίκο και Ασπασία και στους λοιπούς συγγενείς «θερμά 
συλλυπητήρια» και εύχονται να είναι ελαφρύ το χώμα της 
Αττικής γης, που τη σκέπασε.

Ας μείνει «αιωνία η μνήμη της».

Συνέχεια από σελ. 2
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Αλεξάνδρεια 18.7.2009. Το ζεύγος ΑΝΤΩΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ και ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗ

Τρίκαλα Ημαθίας 26.4.2009. Η νεοφώτιστη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΣΑΒΒΙΔΗ με τους γονείς και τους παππούδες της.

Βρυσοχώρι 23.8.2009. Η κ. Ευτυχία Οικονόμου ξεναγεί 
το ζεύγος ΔΟΥΚΑΚΗ στην αυλή της οικίας ΜΠΟΥΚΗ

Βρυσοχώρι 23.8.2009. Ο κ. Αδαμάντιος Τσιομίδης 
συνομιλεί με τον κ. ΔΟΥΚΑΚΗ

Η Βρυσοχωρίτισσα μητέρα του Μάϊκλ Δουκάκη ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΠΟΥΚΗ

Γ Α Μ Ο Ι
Ένας ωραίος γάμος έγινε το Σάββατο 

18 Ιουλίου 2009 στην Αλεξάνδρεια Ημα-
θίας. Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 
του Νικολάου και της Χάιδως, Μηχανο-
λόγος Μηχανικός, ενώθηκε με τα δεσμά 
του γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς του 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗ του Νικολάου 
και της Σοφίας, Οδοντίατρο από την Κα-
τερίνη. Το μυστήριο του γάμου τελέστηκε 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Αλεξανδρείας και τα στέφανα αντάλλαξε η 
ΜΑΡΙΑ ΠΩΓΩΝΙΔΟΥ, Αρχιτέκτων.

Την παραμονή του γάμου, Παρασκευή 
17 Ιουλίου, οι γονείς του γαμπρού οργάνω-
σαν προεόρτιο γλέντι στο μεγάλο κήπο του 
σπιτιού τους στην Αλεξάνδρεια. Ο πλούσι-
ος μπουφές με την μεγάλη ποικιλία εκλε-
κτών εδεσμάτων και ποτών και η κομπανία 
των παραδοσιακών χορών, έδωσαν την 
ευκαιρία στους καλεσμένους συγγενείς και 
φίλους να χορέψουν και να γλεντήσουν ως 
τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Μετά το μυστήριο του γάμου οι νε-
όνυμφοι και οι γονείς τους δεξιώθηκαν 
τους προσκεκλημένους συγγενείς και φί-
λους στον κήπο του Ξενοδοχείου «Ποσει-
δών Παλλάς» στη Λεπτοκαριά Κατερίνης. 
Το γαμήλιο γλέντι με αντιπροσωπευτικούς 
ελληνικούς χορούς και μεγάλη διάθεση και 
κέφι κράτησε ως τις πρωινές ώρες.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η ΝΙΚΗ ΣΤ. ΡΗΜΑ, σύζυγος του Ιω-

άννη Τζαμουράνου απέκτησε την Πα-
ρασκευή 31 Ιουλίου 2009 στα Γιάννε-
να ένα όμορφο και χαριτωμένο αγορά-
κι, τρίτο βλαστό της οικογένειας.

Η ΧΡΥΣΑ Γ. ΣΙΩΚΑ, σύζυγος του 
Αθανασίου Κυρίτση απέκτησε την Τρί-
τη 11 Αυγούστου 2009 στα Γιάννενα 
ένα όμορφο και χαριτωμένο κοριτσά-
κι.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή 
εύχονται στους γονείς και στους παπ-
πούδες, να του ζήσουν τα νεογέννητα 
βλαστάρια των οικογενειών τους.

ΒΑΠΤΙΣΕ ΙΣ
Την Κυριακή 26 Απριλίου 2009, το 

ζεύγος ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗ του 
Θωμά και της Χρυσούλας και ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΥ ΣΑΒΒΙΔΗ του Αλεξάνδρου και της 
Ελευθερίας, βάπτισε στον Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου Τρικάλων Ημαθίας το 
όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι τους, 
τρίτο βλαστό της οικογένειας. Ο νουνός 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ, χάρισε στη νε-
οφώτιστη το όνομα της γιαγιάς της (εκ 
πατρός) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
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Αλήθεια τι σου είναι αυτός ο εγκέφαλος! Το σπου-
δαιότερο όργανο του νευρικού συστήματος που ρυθμί-
ζει παράλληλα και τη λειτουργία ολόκληρου του οργα-
νισμού. Στον εγκέφαλο βρίσκονται τα διάφορα κέντρα 
που καταγράφουν, αποθησαυρίζουν τις διάφορες πα-
ραστάσεις, γεγονότα και βιώματα και τα ξαναφέρνουν 
στην επιφάνεια, όταν ζητηθούν.

Στον εγκέφαλο βρίσκεται και το κέντρο της μνή-
μης, δηλαδή η ικανότητα του ανθρώπου να εντυπώνει, 
να διατηρεί και να αναπλάθει ό,τι έπεσε κάποτε στις αι-
σθήσεις του, περασμένες αντιλήψεις, παραστάσεις και 
γνώσεις γενικά, χωρίς να αλλάξει σημαντικά το περιε-
χόμενό τους.

Όσα δηλαδή ο άνθρωπος ακούει, όσα βλέπει, όσα αι-
σθάνεται με τα αισθητήρια όργανά του, τα εντυπώνει, 
τα διατηρεί στο μυαλό του κι όταν χρειαστεί, η μνήμη 
του να αναπαρασταίνει, τα αναπλάθει. Είναι ο εγκέφα-
λος ένα πραγματικό κομπιούτερ. Πατάς ένα κουμπί και 
σου παρουσιάζει εκείνο που ζητάς. Πάτησα κι εγώ ένα 
ειδικό κουμπί και παρουσιάστηκε η εικόνα από τα βα-
πτίσια του παλιού καιρού.

Εκείνη την εποχή, εδώ και ογδόντα χρόνια, ήμουν 
τότε εννέα ετών, τα βαπτίσια γίνονταν πολύ γρήγορα. 
Την όγδοη μέρα μετά τη γέννηση έπρεπε να βαπτιστεί 
το μωρό. Υπήρχε τότε μεγάλη θνησιμότητα στα μωρά. 
Φοβόνταν οι γονείς μην πεθάνει αβάπτιστο και πάνε κο-
λασμένοι. Με μεγάλη προθυμία αναλάμβαναν τότε να 
γίνουν ανάδοχοι. Το θεωρούσαν πράξη χριστιανική. Και 
η δαπάνη για το μυστήριο του βαπτίσματος μηδαμινή. 
Ένα φουστανάκι από φτηνό ύφασμα, ριτσίνα, λίγο λάδι, 
μια λαμπάδα κι αυτή χειροποίητη, λίγες πενταροδεκά-
ρες και όλα καλά.

Το βάπτισμα γίνονταν στην εκκλησία. Εμείς οι πιτσι-
ρικάδες στην πόρτα της εκκλησίας, έτοιμοι για εκκίνη-
ση στο άκουσμα του ονόματος από τον ανάδοχο. Θα 
τρέχαμε να αναγγείλουμε το όνομα του νεοφώτιστου 
στη μάνα του, που ήταν ακόμη κρεβατωμένη. Το όνο-
μα νούνε! Ακούστηκε το όνομα του Παπανικόλα, παπ-
πού του σημερινού Παπανικόλα Κασσαβέτη. ΓΙΑΝΝΗ, 
ακούστηκε η φωνή του νονού.

Σαν να πέρασε μέσα μας ηλεκτρικό ρεύμα, τρέξαμε 
όλοι μαζί για το σπίτι της λεχώνας. Ήταν η οικογένεια 
Καραμασούλη πούχε το σπίτι στον κάτω μαχαλά, κοντά 
στο σημερινό σπίτι του Θανάση Κυρίτη. Για να συντο-
μέψω το δρόμο δεν κατέβηκα από τα σκαλοπάτια, αλλά 
πήδησα από τον τοίχο. Έτσι έφτασα πρώτος.

Ο πρώτος που θα έφτανε στη μάνα του παιδιού θα 
έπαιρνε και το μεγαλύτερο χαρτζιλίκι. Έτρεχα σαν ελά-
φι. Ακολουθούσε ο αδελφός μου Αλέξανδρος, ο Νικό-
λαος Σιάνος (Σιαχόμπας), και άλλοι βραδυκίνητοι. Πα-
πούτσια δεν είχα στα πόδια μου. Τα αγκάθια και οι μητέ-
ρες πέτρες του δρόμου, δεν στάθηκαν εμπόδιο στην τα-

χύτητά μου. Ένας ήταν ο σκοπός μου, να φτάσω πρώ-
τος, να αναγγείλω στη λεχώνα το όνομα και να πάρω το 
μεγαλύτερο χαρτζιλίκι.

Και το πέτυχα. Μπήκα πρώτος στο δωμάτιο, φωνάζο-
ντας: ΓΙΑΝΝΗΣ! Η μητέρα του παιδιού ήταν κρεβατω-
μέμνη, σκεπασμένη με ένα χοντρό κλινοσκέπασμα. Το 
δωμάτιο ήταν σχεδόν σκοτεινό, φωτισμένο μόνο με το 
λιγοστό φως που έριχνε ο φεγγίτης από την οροφή. Το 
παράθυρο κλειστό με ξύλινα κανάτια. Δεν έπρεπε να εί-
ναι φωτισμένο το δωμάτιο με πολύ φως γιατί έμπαιναν 
τα αερικά αρρώσταιναν τη λεχώνα. Κι η μητέρα, ανασή-
κωσε το μαξιλάρι, πήρε το πουγκί, ξετύλιξε το σπάγκο 
και μούδωσε ένα κέρμα. Στο ημίφως δεν διέκρινα την 
αξία του, έξω όμως στο φως της ημέρας διάβασα και 
ήταν δίφραγκο.

Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Αγόρασα είκοσι κα-
ραμέλες. Ολόκληρη περιουσία. Το έσφιξα στο χέρι, για-
τί το μοναδικό φουστανάκι που σκέπαζε όλο το σώμα 
δεν είχε τσέπη. Γυρίσαμε στην εκκλησία και μετά το 
τέλος του μυστηρίου ο ανάδοχος μας μοίρασε, σύμ-
φωνα με το έθιμο, χρήματα, πενταροδεκάρες, το πολύ 
– πολύ και πενηνταράκια. Ούτε γλυκά, ούτε μπομπο-
νιέρες, ούτε σταυρουδάκια. Άγνωστα αυτά για την επο-
χή εκείνη.

Συγκεντρώνονται μετά στο σπίτι του νεοφώτιστου 
για φαγητό. Χαμηλά τα τραπέζια, χαμηλά και τα καθί-
σματα. Στην κορυφή των τραπεζιών ο παπάς, ο δάσκα-
λος, ο πρόεδρος, κι ο νουνός, σύμφωνα με το έθιμο. 
Το φαγητό, συνήθως πληγούρι, σερβίρεται σε σουπιέ-
ρες και από μια τρώνε πέντε και έξι άτομα. Δεν υπήρ-
χαν τότε ατομικά πιάτα, ούτε ατομικές πετσέτες πάνινες 
ή χάρτινες. Ένα μακρύ στενό πανί το ύφασμα, υφασμέ-
νο στο υφαντήριο του χωριού, απλώνονταν στα γόνατα 
όλων για να καθαρίσουν τα χέρια. Παστιμάν, το ονόμα-
ζαν: Ίσως επειδή προορίζονταν για τα χέρια. Μάνε ίσον 
χέρια. και μπουκουβάλα

Στο τέλος πρόσφεραν σε πιατέλες και μπουκουβάλα. 
Τριμμένο ζεστό ψωμί με λάδι και ζάχαρη. Υπέροχο γλύ-
κισμα. Τώρα ο παπάς ευλογεί τα ποερισσεύματα των 
κλασμάτων και εύχεται ζωή και καλός χριστιανός. Ακο-
λουθούν και οι αγνές και άδολες ευχές όλων, βγαλμέ-
νες απ’ τα κατάβαθα της ψυχής.

ΒΑΠΤΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
            Του ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ

Βρυσοχώρι 10.8.1969. Οι γονείς του Μάϊκλ Δουκάκη 
ΕΥΤΕΡΠΗ και ΠΑΝΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ (με βέλη) με συγγενείς 
τους Βρυσοχωρίτες μπροστά στην παλιά οικία ΜΠΟΥΚΗ

Λάϊστα 16.8.2009. Αναμνηστική φωτογραφία του 

χορευτικού μας Ομίλου στην πλατεία της Λάϊστας.

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α
1. –  Αλλιώς το πολικό κλίμα. – Υπάρχει και   

 κατατεθέν.

2. –   Ερμηνεύεται από ηθοποιούς. – Ύφασμα  

 από λεπτό και πυκνοϋφασμένο μετάξι.

3. –   Τουρκικά τεμένη. – Οικοδομήσιμο οικόπεδο.

4. –   Ίδρυμα ανακούφισης σωματικώς αναπήρων.

5. –   Σιωπηλό καμάρι. – Οδηγώ αρχαία.

6. –   Ορμητικό, δια της βίας. – Τμήμα ευθείας  

 γραμμής, με μήκος, διεύθυνση και φορά.

7. –   Ένα απορρυπαντικό. – Βόδι, αρχαία.

8. –   Έρημος της Ασίας. – Φαγητό μωρού. –   

 Μετοχή του ειμί (θηλυκό).

9. –   Ξέσπασμα ανατολίτη. – Αρχαία πόλη της  

 Αιγύπτου.

10. –  Μια αίσθηση. – Βρίσκονται συγκρινόμενα.

Κ Α Θ Ε Τ Α
1. – Προ ολίγου, τώρα δα. – Γράμμα του   

  αλφάβητου.

2. – Ποικιλία σταφυλιών. – Ιταλικό αγαπώ.

3. – Δύο οι όροι του. – Ελευσίνιος ήρωας.

4. – Δέρμα ζώου. – Δείχνει.

5. – Γαλλικό εδώ. – συνθετικό στρατιωτικού   

  παραγγέλματος.

6. – …Αγά, χάνι Νομού Ιωαννίνων. – Πρασινάδα  

  στην έρημο.

7. – Τα δύο τρίτα του ΟΤΕ. – Πολλά στο μουσείο,  

  εδώ ένα.

8. – Αδελφός του Μωϋσή. – Σταυρολεξολούλουδα.

9. – Σιωπηλός σοφέρ. – Εξόγκωμα της ράχης,  

  καμπούρα.

10. – Δυσμενής έκβαση αγώνα. – Είδος    

  γλυκίσματος.

11. – Βοηθός στον τοκετό. – Ποντικός, αρχαία.

12. – Συνεταιρισμός για σταφίδες. – Ταλαιπωρίες,   

    περιπέτειες.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
     Του ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ

Αναλαμβάνει τοπογραφικές εργασίες

ΚΙΝ.: 694 85 25 135 - 694 80 49 952

Ηλίας Μπάρκας
Ι. Μακρυγιάννη 54 -  Ιωάννινα
Τηλ. κατ.:  26510 39584 - οικ.

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

Ορθοπεδικά Στρώματα - Μαξιλάρια Υφάσματα

Επιπλώσεων - Έπιπλα

Κοραή 8 τηλ. 26510 21357 - Τσιριγώτη 12 

τηλ.: 26510 34744  ΒΙΠΕ Ιωαννίνων τηλ.: 26510 57681
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Η  Σ Τ Ι Σ  Ρ Ι Ζ Ε Σ
Τ Ω Ν  Π Ρ Ο Γ Ο Ν Ω Ν

Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2009 ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ και η σύζυγός του ΧΡΥΣΑΥΓΗ, συνο-
δευόμενοι από την κόρη τους ΚΑΤΕΡΙΝΑ και το σύζυ-
γό της Αχιλλέα Σιάχο, επισκέφθηκαν για πρώτη φορά 
τη γενέτειρα του παππού τους Παναγιώτη Πουποβί-
νη. Είναι άγνωστο, πότε έφυγε από το Βρυσοχώρι για 
την Καλαμπάκα ο Παναγιώτης Πουποβίνης, αλλάζο-
ντας και το επίθετο σε ΠΑΝΤΟΣ.

Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ εκπλήρωσε με την επίσκεψή 
του στο Βρυσοχώρι την επιθυμία του πατέρα του Δη-
μητρίου. Οι επισκέπτες φιλοξενήθηκαν από τα ξαδέλ-
φια τους Ευθύμιο Πουποβίνη και Κατερίνα Πουποβί-
νη – Μπάρκα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους 
στο χωριό είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους συγ-
γενείς τους και το χωριό, να συζητήσουν για το γενε-
αλογικό δέντρο της οικογένειας Πουποβίνη και διά-
φορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Έφυγαν συγκι-
νημένοι και ευχαριστημένοι από την πρώτη επίσκε-
ψη στις ρίζες των προγόνων τους και υποσχέθηκαν 
στους συγγενείς τους ότι στο εξής θα επισκέπτονται 
τακτικά το χωριό.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ
Συγχαρητήρια Νικολάκη μας. Ο Νίκος Κονοσπύρης 

γιος του Χρήστου και της Μαρίας μας έκανε όλους πε-
ρήφανους με την πράξη του. Παίζοντας στο Μεσοχώρι 
κάτω από τη σκιά του Πλατάνου στο Ηλιοχώρι βρήκε ένα 
πορτοφόλι που περιείχε διάφορα έγγραφα και το ποσό 
των δύο χιλιάδων ευρώ, το οποίο το πήγε αμέσως στο 
καφενείο του χωριού και το παρέδωσε. Οι χωριανοί που 
βρισκόταν εκεί επικοινώνησαν με τον κάτοχο του που δι-
έμεινε στο Τσεπέλοβο και είχε έλθει στο χωριό μας για 
να επισκεφτεί τους καταρράκτες και εντυπωσιασμένος 
από τον τεράστιο πλάτανο που συνάντησε στη διαδρο-
μή προς τους καταρράκτες, ξέχασε να πάρει το πορτο-
φόλι του και το άφησε πάνω στο πεζούλι που κάθισε να 
ξεκουραστεί, ήλθε και παρέλαβε το πορτοφόλι του. Ως 
Αντιδήμαρχος του Δήμου Τύμφης εκφράζω συγχαρητή-
ρια στον Νικολάκη που μας έκανε όλους περήφανους με 
την εξαίρετη πράξη του.

Η  Α ν τ ι δ ή μ α ρ χ ο ς 
Ι φ ι γ έ ν ε ι α  Π α π α ν ι κ ο λ ά ο υ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει 

«θερμές ευχαριστίες» στους ακόλουθους συγχωρια-
νούς και φίλους για την ανιδιοτελή προσφορά υπηρε-
σιών στο Σύλλογο, στο χωριό και στην Εφημερίδα.

1. Στην κομπανία των φίλων ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ και ΝΙ-
ΚΟΥ ΝΟΥΣΗ που προσφέρθηκαν και κάλυψαν αφι-
λοκερδώς το μουσικοχορευτικό μέρος του προ-
γράμματος κατά την υποδοχή του Μιχάλη Δουκάκη 
στο Βρυσοχώρι (23.8.2009).

2. Στο συγχωριανό φωτογράφο ΛΑΜΠΡΟ Γ. ΡΑΠΤΗ, 
για τις ωραίες φωτογραφίες που τράβηξε κατά την 
υποδοχή του Μιχάλη Δουκάκη στο Βρυσοχώρι.

3. Στον τακτικό συνεργάτη της εφημερίδας ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟ Γ ΤΣΙΟΜΙΔΗ ερασιτέχνη φωτογράφο, για τις 
ωραίες φωτογραφίες και τη βιντεοσκόπηση των εκ-
δηλώσεων του Συλλόγου.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ
Κατά τις Πανελλήνιες εξετάσεις 2009, για την εισαγω-

γή στα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι. της χώρας, αγόρια και κορί-
τσια, που έλκουν την καταγωγή τους από το Βρυσοχώρι, 
σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες και εισήχθησαν στις ακό-
λουθες Σχολές:
1.  Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΔΕΡΗΣ του Δημητρίου (εγγονός 

του Αντωνίου και της Ευτέρπης Μπιδέρη) στη Στρα-
τιωτική Ιατρική Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Σ.)

2.  Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗΣ του Κων/νου και της 
Άννας (εγγονός του αείμνηστου Γεωργίου Κ. Πασχα-
λιώρη), στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοί-
κησης του Πανεπιστημίου Θράκη (Ξάνθη).

3.  Η ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ του Σπύρου και της 
Εύης (εγγονή της Πιπίνας {Πασχάλη – Παναγιωτά-
κη) στην Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π. Θεσ/νίκης.

4.  Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ του Σπύρου και της 
Εύης (εγγονή της Πιπίνας Πασχάλη – Παναγιωτάκη), 
στο Οικονομικό Τμήμα του Α.Π. Θεσ/νίκης).

5.  Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΖΗΣ του Θεοχάρη και της Σταμα-
τίας (εγγονός του αείμνηστου Ιωάννη Κ. Χαντόλιου), 
στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Δι-
οίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιά.

6.  Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ του Ευαγγέλου και της Χάι-
δως (εγγονός του αείμνηστου Γεωργίου Στ. Πασχα-
λιώρη), στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

7.  Η ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά και της Μαρίας 
(εγγονή του παπα Νικόλα και της Χαρίκλειας Κασσα-
βέτη) στο Βιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων.

8.  Η ΛΟΥΚΙΑ ΘΩΜΑΔΑΚΗ του Νικολάου και της Χάι-
δως (εγγονή του αείμνηστου Νικολάου Ι. Τσουμά-
νη και της Λουκίας), στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό 
Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

9.  Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΠΡΑ του Βασιλείου και της Μαρίας 
(εγγονής της Δέσποινας Ρήμα - Τσίπρα) στο Τμήμα 
Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

10.  Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΡΚΑ του Χρήστου και της Κων/
νας (εγγονή των αείμνηστων Χαράλαμπου και Ανα-
στασίας Μπάρκα) στη Σχολή Θεάτρου του Α.Π. Θεσ/
νίκης.

11.  Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΥΛΙΔΟΥ, σύζυγος του Ιωάννη Που-
ποβίνη (πτυχιούχος Φιλολογίας), στο Τμήμα Λογοθε-
ραπείας των Τ.Ε.Ι. Ιωαννίνων.

12.  Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ του Ιωάννη και της Γιάν-
νας (εγγονή του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας Σια-
μπίρη), στο Τμήμα Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. Ιωαννί-
νων.

* * *
Η ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ του Μιχάλη και της Ιφιγένει-

ας (εγγονή του αείμνηστου Ιωάννη και της Μαρίας Κο-
ντογιάννης) από το Ηλιοχώρι, στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπ/σης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τους 
επιτυχόντες και τους γονείς τους και του εύχονται κα-
λές σπουδές.

Ε Π Α Ξ Ι Α  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η
Ο κ. ΘΩΜΑΣ ΒΟΥΡΒΟΣ, σύζυγος της Βρυσοχωρίτισ-

σας Μαρίας Ν. Κασσαβέτη, καθηγητής Φυσικής Αγω-
γής και δεξιοτέχνης χοροδιδάσκαλος παραδοσιακών 
χορών, επιλέχτηκε και τοποθετήθηκε Διευθυντής στο 
1ο ΕΠΑΛ Ιωαννίνων (Επαγγελματικό Λύκειο Ιωαννί-
νων).

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τον 
αγαπητό ΘΩΜΑ για την επάξια επιλογή και τοποθέτη-
ση του ως Δ/ντή στο 1ο ΕΠΑΛ Ιωαννίνων και του εύχο-
νται κάθε επιτυχία στο έργο του.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Η ΧΡΥΣΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ του Λάζου και της Γεωργί-

ας (εγγονή των αείμνηστων Γεωργίου και Χρυσάν-
θης Μπίρης - Ζαχαράκη), πτυχιούχος του Τμήματος 
Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών προσε-
λήφθη για δεύτερη συνεχή χρονιά Νομαρχιακή Κα-
θηγήτρια Μουσικολογίας και τοποθετήθηκε σε Δη-
μοτικά Σχολεία της Αλεξανδρούπολης, όπου ανέλα-
βε υπηρεσία από τις 7.9.2009.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική επιτροπή συγχαίρουν τη 
ΧΡΥΣΑ για την πρόσληψη της ως Νομαρχιακής Εκπ/
κού και της εύχονται του χρόνου να έχει μόνιμο διο-
ρισμό.

Σ Υ Γ Χ Α Ρ Η Τ Η Ρ Ι Α
Στην αγαπημένη μας εγγονούλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΑ-

ΜΠΙΡΗ κόρη του αείμνηστου Ιωάννη Γ. Σιαμπίρη και 
της Γιάννας Σιαμπίρη, συγχαίρουμε εγκάρδια για την 
επιτυχία της στο Τμήμα Λογοθεραπείας των ΤΕΙ Ιωαν-
νίνων και της ευχόμαστε καλή διαμονή στα Γιάννενα 
και καλές σπουδές.

Οι παππούδες
Γεώργιος και Αλεξάνδρα Σιαμπίρη

Οι Θείες, οι Θείοι και τα ξαδέλφια της

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στις 17 Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε σε όλα τα 

Γυμνάσια της χώρας, Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνι-
σμός με την επωνυμία «ΚΑΓΚΟΥΡΩ», για όλη την Ελλά-
δα και την Ευρώπη.

Στο Διαγωνισμό συμμετείχε από το Γυμνάσιο Τρικά-
λων και βραβεύτηκε ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 
Δήμου και της Μαρίας, εγγονός του Γεωργίου και της 
Αγγελικής Τσουμάνη – Καρανάσιου και δισέγγονος 
των αείμνηστων Βρυσοχωριτών Ιωάννη και Χάιδως 
Τσουμάνη.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν το 
ΓΙΩΡΓΟ για τη βράβευση και του εύχονται πάντα επι-
τυχίες και διακρίσεις.

www.tsiomidu.gr

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

Τηλ. 26530 22687
        26510 49207
Κιν.: 6974 589930

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

Β ρ υ σ ο χ ώ ρ ι  Ζ α γ ο ρ ί ο υ

Τ η λ . :  2 6 5 3 0  2 2 7 9 0

Κ ι ν . :  6 9 7 4 0 6 1 0 0 8
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Πολυμελές Συμβούλιο της Ριζαρείου Εκκλησι-
αστικής Σχολής με την υπ’ αρ. 1485/57/15.10.2008 
απόφαση, ενέκρινε και χορήγησε για το 2009, οικο-
νομική ενίσχυση ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) € 
για την αναστήλωση του Ιερού Ναού αγίου Χαραλά-
μπους και την ανάπλαση των άλλων εκκλησιών και 
εξωκλησιών της Ενορίας μας.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και η Ερανική Επι-
τροπή της Ενορίας Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχω-
ρίου, εκφράζουν στο Πολυμελές Συμβούλιο της Ριζα-
ρείου Εκκλησιαστικής Σχολής «θερμές ευχαριστί-
ες» για την χορηγηθείσα οικονομική ενίσχυση. Επι-
σημαίνουμε ότι η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, 
είναι ο μόνος φορέας, που ενισχύει κάθε χρόνο την 
προσπάθεια του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και της 
Ερανικής Επιτροπής για την αναστήλωση του Αγίου 
Χαραλάμπους και τη συντήρηση των άλλων εκκλη-
σιών και εξωκλησιών της Ενορίας μας.

 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

*  Ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ (Σκαμνέλι), προσέφε-
ρε τριακόσια (300,00) €, στη μνήμη προσφιλών του προ-
σώπων.

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

*  Η κ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ (Ιω-
άννινα), προσέφερε εκατό (100,00) €, στη μνήμη των 
αγαπημένων της γονέων ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΜΑΡΙΑΣ ΕΞΑΡ-
ΧΟΠΟΥΛΟΥ.

*  Το ζεύγος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΙΡΗ 
(Βρυσοχώρι), προσέφερε τριάντα (30,00) €, στη μνήμη 
προσφιλών προσώπων.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
*  Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ, το γένος Πουποβίνη 
(Καλαμπάκα), προσέφερε πενήντα (50,00) €, στη μνήμη 
όλων των συγγενών του.

*  Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ – ΠΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 
(Θεσ/νίκη) προσέφερε τριάντα (30,00) €, στη μνήμη της 

ΤΣΑΜΑΤΙΑΣ Ν. ΜΕΜΟΥ.

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

*  Η  κ. ΕΛΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ (Θεσ/
νίκη) προσέφερε για τον Άγιο Χαράλαμπο διακόσια 
(200,00) €, στη μνήμη των γονέων της ΑΝΤΩΝΙΟΥ και 
ΜΑΡΙΑΣ και των αδελφών της.
*  Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ του Θεοδώρου (Θεσ/
νίκη) προσέφερε εκατόν σαράντα (140,00) €, στη μνήμη 
των γονέων του.
*  Οι κ.κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ (Με-
λίκη) προσέφεραν εκατό (100,00) €, στη μνήμη του πατέ-
ρα του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
*  Ο κ. ΒΑΪΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ (Λουτρός Ημαθίας), προσέφε-
ρε εκατό (100,00) €, στη μνήμη των γονέων του Νικολά-
ου και Χάιδως και της συζύγου του ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ.
*  Ο κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΕΜΟΣ (Ιωάννινα), προσέφερε 
εκατό (100,00) €, στη μνήμη των γονέων του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΜΕΜΟΥ.
*  Η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΡΑΝΗ - ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ (Αθή-
νας), προσέφερε εκατό (100,00) €, στη μνήμη των γονέ-
ων της και του συζύγου της.
*  Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ. ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ (Αθήνα), προσέφερε 
εκατό (100,00) €, στη μνήμη του αγαπημένου του παι-
διού ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ.
*  ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Θεσ/νίκη), προσέφερε εκατό (100,00) €, 
στη μνήμη προσφιλών του προσώπων.
*  Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ (Αλεξάνδρεια), 
προσέφερε εκατό (100,00) €.
* Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ – ΠΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 
(Θεσ/νίκη) προσέφερε πενήντα (50,00) €, στη μνήμη των 
γονέων της.
*  Η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΤΑΒΑΛΗ (Ιωάννινα), προσέφερε 
πενήντα (50,00) €, στη μνήμη του συζύγου της ΑΝΤΡΕΑ 
ΒΑΤΑΒΑΛΗ.
*  ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Βέροια), προσέφερε πενήντα (50,00) €.
*  ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Θεσ/νίκη), προσέφερε πενήντα (50,00) €.
*  Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ – ΛΟΥΖΗ (Γαλάτσι Αττι-
κής), προσέφερε τριάντα (30,00) €, στη μνήμη του πατέ-
ρα της ΙΩΑΝΝΗ κ. ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ.
*  Η κ. ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΝΑΡΗ (Μελίκη) προσέφερε δέκα 
(10,00) €, στη μνήμη προσφιλών της προσώπων.
*  Η κ. ΙΟΥΛΙΑ ΖΙΟΥΠΑ (Θεσ/νίκη), προσέφερε δέκα 
(10,00) €, στη μνήμη προσφιλών της προσώπων.

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Καρατζάς Αντώνιος και Παναγιώτης 50,00 €
Γκαράνης Ζήσης 20,00 €
Κασσαβέτης Στέργιος 20,00 €
Μαμάτας Στέλιος 20,00 €
Παλασσόπουλος Ιωάννης 20,00 €
Πίπης Απόστολος  20,00 €
Πρόιος Δημήτριος 20,00 €
Ζιούπα Ιουλία 10,00 €
Θεοδωρίδης Νικόλαος (Θεσ/νίκη) 10,00 €
Κυράτσης Κων/νος 10,00 €
Μπάκα Σταματία 10,00 €
Μπάκα - Χασάκου Σταυρούλα 10,00 €
Μπέκα - Πλατή Αφροδίτη 10,00 €
Παπαποστόλου Χαράλαμπος 10,00 €
Παππάς Ιωάννης 10,00 €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Γιάννινα) 70,00  €
Βασιλείου Ιωάννης 50,00  €
Γκουίδης Αθανάσιος 50,00  €
Δούμας Ιωάννης του Χρήστου 50,00  €
Κουλιός Μιχάλης 50,00  €
Λένου Ιωάννα 50,00  €
Παπανικολάου Ιφιγένεια 50,00  €
Βασδέκης Απόστολος του Γεωργίου 30,00  €
Γκαράνης Ζήσης 30,00  €
ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Λάιστα) 20,00  €
Βασδέκη Ευανθία 20,00  €
Θεοδωρίδης Νικόλαος (Θεσ/νίκη) 20,00  €

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

*  Η κ. ΝΙΚΗ ΜΠΕΚΑ (Καβάλα) προσέφερε πενήντα 
(50,00) €, στη μνήμη των γονέων της ΓΙΩΡΓΟΥ και ΣΤΑ-
ΜΑΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΜΠΕΚΑ.
*  Φίλη του Βρυσοχωρίου (Ιωάννινα) προσέφερε πενή-
ντα (50,00) €, στη μνήμη των γονέων της και συγγενών 
της.
*  Η κ. ΙΟΥΛΙΑ ΖΙΟΥΠΑ (Θεσ/νίκη), προσέφερε τριάντα 
(30,00) €, στη μνήμη των γονέων της ΙΩΑΝΝΗ και ΣΟ-
ΦΙΑ ΖΙΟΥΠΑ. 

Γκαράνης Ζήσης 100,00 €
Πλατής Κων/νος 100,00 €
Βράνας Νικόλαος 50,00 €
Γκόγκος Ανδρέας 50,00 €
Δούμας Ιωάννης του Χρήστου 50,00 €
Ζουμπούλη Αναστασία 50,00 €
Καραμουσαλίδου – Παρασκευά Παρασκευή 50,00 €
Καρατζάς Αντώνιος και Παναγιώτης 50,00 €
Κατσαμάκας Σπύρος 50,00 €
Μπιζακης Ιωάννης 50,00 €
Παλασσόπουλος Σπύρος 50,00 €
Πάντος Χαράλαμπος 50,00 €
Σιαμπίρη – Τσιμπουκέλη Μαριάνθη 50,00 €
Σιγάλας Στυλιανός 50,00 €
Σπυροπούλου Αλεξάνδρα 50,00 €
Σταμάτη Σταματία 50,00 €
Τσουμάνη – Δεληγιάννη Χρυσάνθη 50,00 €
Παπαποστόλου Χαράλαμπος 40,00 €
Κασσαβέτης Στέργιος 30,00 €
Κοσμά Χαρά 30,00 €
Κωνσταντινίδης Σπύρος 30,00 €
Μαμάτας Στέλιος 30,00 €
Μπιζάκης Μιχαήλ του Νικολάου 30,00 €
Παλασσόπουλος Ιωάννης 30,00 €
Παππάς Ιωάννης 30,00 €
Πρόιος Δημήτριος 30,00 €
Ρέμμος Κων/νος 30,00 €
Δεληγιάννη – Τσιμπικάκη Ολυμπία 25,00 €
Δεληγιάννης Κων/νος 25,00 €
Καφέτσος Αθανάσιος 25,00 €
Πασχάλης Γεώργιος 25,00 €
Πασχάλης Χρήστος του Γεωργίου 25,00 €
Αρβανίτη - Εξαρχοπούλου Μαρία 20,00 €
Αρβανίτης Αντώνιος 20,00 €
Αρβανίτης Νικόλαος 20,00 €
Γρέντζος Πούλιος 20,00 €
Θεοδωρακόπουλος Θωμάς 20,00 €
Θεοδωρίδης Κων/νος του Δημ. 20,00 €
Θεοδωρίδου Γιαννούλα του Δημ. 20,00 €
Θεοδωρίδου Χρύσα του Θεοδώρου 20,00 €
Ιωαννίδης Κων/νος 20,00 €
Καβαρδίνας Χρήστος 20,00 €
Καραγιάννης Αθανάσιος 20,00 €
Κασσαβέτης Κων/νος 20,00 €
Κονδύλης Νικόλαος 20,00 €
Κοντογιάννη Χρυσούλα 20,00 €
Κοντογιάννης Κων/νος 20,00 €
Κουτσουπάκης Παναγιώτης 20,00 €
Λανάρη Ιωάννα 20,00 €
Μπέκα Θάλεια 20,00 €
Μπέκα – Πλατή Αφροδίτη 20,00 €
Μπιζάκης Μιχαήλ του Γεωργίου 20,00 €
Νούσης Νικόλαος 20,00 €
Νούτσος Βάιος 20,00 €
Παπακώστας Θεοφάνης 20,00 €
Παπαποστόλου Σταματία 20,00 €
Παπαχρήστος Αθανάσιος 20,00 €
Πασχαλιώρης Ιωάννης 20,00 €
Πίπης Απόστολος 20,00 €
Σακκάς Χρήστος 20,00 €
Σιαμπίρης Γεώργιος του Κων/νου 20,00 €
Τζαφέρη Αναστασία 20,00 €
Τολιοπούλου Καίτη 20,00 €
Χαντόλιος Στέργιος 20,00 €
Χαντόλου - Λούζη Σταματία 20,00 €
Ηπειρωτική Αδελφότητα Ν. Μαγνησίας 15,00 €
Μαντέλλος Δημήτριος 15,00 €
Μπάκα Σταματία 15,00 €
Μπάκα - Χασάκου Σταυρούλα 15,00 €
Νούτσος Κων/νος 15,00 €
Νούτσου – Βλάχου Δέσποινα 15,00 €
Δήμου Ευστάθιος 10,00 €
Κυράτσης Κων/νος 10,00 €
Κυριακούλης Δημήτριος 10,00 €
Κωστακίτσης Βασίλειος 10,00 €
Μπαρλαμπάς Κων/νος 10,00 €
Πλατής Θωμάς 10,00 €
Σιαμπίρη Ιωάννα του Ιωάννη 10,00 €

Κ .  Τ Σ Ι Ο Μ Ι Δ Η Σ  2 9 . 0 9 . 2 0 0 9

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ÔÁ ÍÅÁ ÔÏÕ 
ÂÑÕÓÏ×ÙÑÉÏÕ  
ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ  

Ì.Ï.Ó. ÂÑÕÓÏ×ÙÑÉÏÕ 
ÊÙÄ: 1979 - www.mosv.gr 

ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:  
ÌÏÑÖÙÔÉÊÏÓ & ÏÑÅÉÂÁÔÉÊÏÓ 

ÓÕËËÏÃÏÓ ÂÑÕÓÏ×ÙÑÉÏÕ  
Êõêëïöïñïýí óå 950 öýëëá  

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

ÔÇËÅÖÙÍÏ: 26510 26296   

Åêäüôçò - Õðåýèõíïò ãéá ôï Íüìï  

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ 
Ðñüåäñïò Ì.Ï.Ó. 

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

ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ ÕËÇÓ 
Äñ. ÁäáìÜíôéïò Ôóéïìßäçò

Ãõíáéêþí Ðßíäïõ 16 
45 433 - ÉùÜííéíá 

Ôçë.: 2651 0 33 553          
         2653 0 22 788  

ÓÕÍÔÁÊÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ  

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

Πñþôïé ÓõíåñãÜôåò 

+  Äñ. ÄçìÞôñéïò Áè. ÊïõíÜâïò 

+  ÁäáìÜíôéïò Ä. ÊïõíÜâïò 

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

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

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

Τακτικοί Συνεργάτες
Κουνάβος Κων/νος

Γκαράνη - Παπακων/νου Χαρίκλεια


