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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΠΝΟΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Το 2004 η εταιρεία «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με
επιστολή της προς το τοπικό Συμβούλιο του χωριού
μας ζήτησε να αξιοποιήσει τα νερά των ρεμάτων του
χωριού, κατασκευάζοντας Μονάδα Υδροηλεκτρικής
Ενέργειας (Μ.Υ.Ε.) μικρής ισχύος 975 MW στη θέση
«ΑΠΙΑΣΙΓΚΟΣ».
Το Τοπικό Συμβούλιο μελετώντας το όλο θέμα και
λαμβάνοντας υπόψιν τις εισηγήσεις των συγχωριανών
αξιολογώντας τις πληροφορίες για το παρόμοιο έργο
που λειτουργούσε στην Κοινότητα Διστράτου Κόνιτσας, σε δημόσια συνεδρίαση του τις 15 Ιανουαρίου
2005 αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την κατασκευή
του έργου ( η απόφαση δημοσιεύτηκε στο υπ’αριθ. 49
φύλλο της εφημερίδας μας σελ.3) την οποίας και υπέβαλλε στο Δήμο Τύμφης για περαιτέρω ενέργειες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τύμφης με την
υπ’αριθμ. 22/2005 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα
την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τους όρους
της απόφασή του τοπικού Συμβουλίου Βρυσοχωρίου.
Η Εταιρεία «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» από τους
πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με
έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών (περιβαλλοντικές μελέτες, άδειες κατασκευής κλ.π.) τον Φεβρουάριο 2008 ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής μικρού υπερπηδητού φράγματος ύψους 2 μέτρων και
διάταξη σε σχάρες τύπου coanda (που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα) χωρίς να στερεί
την κοίτη του ποταμού από νερό βόρια του χωριού σε
υψόμετρο 777 μέτρων και σε απόσταση από το χωριό 2,3 χιλιόμετρα στην τοποθεσία κάτω από τη ράχη
Τσούμπου και τις πέτρινες γέφυρες «Σημίτη» και «Μεγάλη Γέφυρα» που οδηγούν στο μονοπάτι προς Άγιο
Μηνά .
Τοποθέτησε υπόγειους αγωγούς προσαγωγής( τύπου GRP διαμέτρου 1000 ΜΜ και 800 ΜΜ) μήκους

2.400 μέτρων επί της επαρχιακής οδού Βρυσοχώρι -Παλαιοσέλι, χωρίς αισθητική όχληση και με κάθετη πτώση 126 μέτρων καταλήγουν σε υψόμετρο 642
μέτρων στην τοποθεσία «ΑΠΙΑΣΙΓΚΟΣ» σε δημοτική
έκταση δεξιά της Γέφυρας Αώου πηγαίνοντας προς
Παλαιοσέλι.
Κατασκεύασε κτίριο 126 τ.μ. όπου και εγκατέστησε τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (Αυτοματισμός Υδροστρόβιλο, σύγχρονη γεννήτρια, μετασχηματιστές πίνακες χαμηλής και μεγάλης τάσης κ.λ.π.)
Στις 15 Οκτωβρίου 2010 ξεκίνησε η λειτουργία
του σταθμού με αναμενόμενη παραγωγής ενέργειας
4 GWn.
Το όλο έργο που κατασκευάστηκε με την επίβλεψη ξένων επιστημόνων ( Αυστριακών Γερμανών κ.λ.π.)
είναι φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς καμία όχληση
(μόλυνση περιβάλλοντος - ηχορύπανση, στέρηση νερού από την κοίτη του ποταμού κ.λ.π.) και έχει πολλαπλά οφέλη για το χωριό μας και την ευρύτερη περιοχή.
Στα δύο αυτά χρόνια που μεσολάβησαν για να ολοκληρωθεί το όλο έργο απασχολήθηκαν αρκετοί εργάτες και οι μικροί ξενώνες και τα καταστήματα εστιάσεως του χωριού και της ευρύτερης περιοχής επωφελήθηκαν αρκετά.
Εξασφαλίστηκε μια θέση μόνιμης εργασία από κάτοικο του χωριού υπεγράφει η σχετική σύμβαση και
ίσως γίνει και δεύτερη πρόσληψη.
Η παραγωγή ρεύματος διοχετεύεται με ειδικό μετασχηματιστή στο κεντρικό δίκτυο της ΔΕΗ, η οποία
μέσω της υπηρεσίας Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
(Ρ.Α.Ε.) θα αποδίδει βάσει νόμου το 2,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων στο Δήμο και ο Δήμος θα διαθέσει
το χρηματικό ποσό για κοινωφελή έργα του χωριού.
Το όλο ποσό υπολογίζεται σε 15-20.000,00 ευρώ το
χρόνο.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Είναι έργο που κάνει γνωστό το χωριό μας σε όλη
την Ήπειρο και την Ελλάδα, προσβάσιμο σε επισκεψιμότητα σε ένα όμορφο περιβάλλον στην Γέφυρα του
Αώου που συνδέει το Ζαγόρι με την επαρχία Κόνιτσας
και την Μακεδονία μέσω του χιονοδρομικού κέντρου
Βασιλίτσας αξιοποιώντας την περιοχή μας.
Είθε να γίνουν και άλλα τέτοια μικρά, φιλικά προ
περιβάλλον έργα καθ’όσον διαθέτουμε αρκετά νερά
και αιολική ενέργεια ώστε το χωριό μας να έχει και
άλλα οικονομικά οφέλη στις δύσκολες αυτές εποχές.
Η «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» ένας αξιόπιστος
όμιλος στην Ελλάδα λειτουργεί ήδη άλλα δύο παρόμοια εργοστάσια στο Δίστρατο Κόνιτσας και το Περιβόλι Γρεβενών. Στεγάζεται στην οδό Ακαδημίας 6
www.pindos energι.gr στα Γιάννενα και αποτελείται
από 6 εταιρείες:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ Ο.Ε.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Ε.
ΠΙΝΔΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Ο.Ε.
ΠΙΝΔΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο.Ε.
PINDOS ENERGY ROMANIA S.A.
REAL ESTATE ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Ε.

Η Συντακτική Επιτροπή το Τοπικό Συμβούλιο, Ο
ΜΟΣ Βρυσοχωρίου και οι απανταχού Βρυσοχωρίτες,
εύχονται στην εν λόγω εταιρεία «ΚΑΛΑ ΚΕΡΔΗ» από
την επιχείρησή της και περιμένουμε προτάσεις για νέα
έργα στην περιοχή μας.
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΤΑ ΚΑΛΑΤΑ
Του Κώστα Κουνάβου

Υπερπηδητό φράγμα υδροηλεκτρικού εργοστασίου
Βρυσοχωρίου, θέση «ΤΣΙΟΥΜΠΟΥ»

Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Βρυσοχωρίου,
θέση«ΑΠΙΑΣΙΓΚΟΣ»

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
ΤΟ 2011

Είναι ένα λαϊκό Ελληνικό έθιμο που συνδέεται
αναπόσπαστο με τα Χριστούγεννα την Πρωτοχρονιά, τα Φώτα κλ.π. Ένα έθιμο που δυστυχώς χρόνο
με χρόνο τείνει να εκλείψει πράγμα που δεν έπρεπε
να συμβεί. Η ονομασία των προήλθε από το λατινικό GALENDAE, που σημαίνει τις πρώτες ημέρες των
ρωμαϊκών μηνών, περίοδοι ανάλογοι προς την νουμενίαν των αρχαίων Ελλήνων.
Είναι ένα σύνολο από ευχετικά και εγκωμιαστικά
άσματα με διάφορες τοπικές παραλλαγές, που ψάλλονται την παραμονή των Χριστουγέννων ή και άλλων
εορτών. Όμιλος παιδιών, περιέρχονται τα σπίτια ή και
τα καταστήματα και ψάλλουν τα κάλαντα.
Αφού δε τα πούνε, όπως λέμε σήμερα, και ευχηθούν τα χρόνια πολλά, παίρνουν το φιλοδώρημά των
είτε εις χρήμα είτε εις φαγώσιμα είδη.
Πολλές είναι κατά τόπου κι παραλλαγές των εγκωμιαστικών αυτών ασμάτων που ψάλλονται κατά τα Κάλαντα. Συνήθως οι πρώτοι στοίχοι αναφέρονται στην
εν λόγω εορτή.
«Χριστούγεννα Πρωτούγεννα, πρώτη χαρά στον
κόσμο».
«Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία»
Κατόπιν ακολουθούν έπαινοι και ευχές προς τα
διάφορα πρόσωπα της οικογένειας, ανάλογα της ηλικίας, του επαγγέλματος κ.λ.π. και των οποίων αμιλλώνται να εξάρουν τις αρετές και την ωραιότητα για
να πετύχουν καλύτερο φιλοδώρημα. Πολλές φορές
μάλιστα ψάλλονται ως κάλαντα μόνον οι επαινετικοί στίχοι. Είναι δε αξιοπρόσεκτοι αυτοί για τις πολλές και ποικίλες παρομοιώσεις των προσώπων, προς
άνθη, άστρα, ήλιο, σελήνη, καθώς και για τον πλούτο
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1) ΜΑΡΙΑΣ ΖΙΟΥΠΑ
2) ΚΩΣΤΑ ΖΙΟΥΠΑ και 3) ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΟΥΠΑ
Στα μέσα του 19ου αιώνα με το επίθετο ΖΙΟΥΠΑ
ζούσαν τρεις οικογένειες στο χωριό μας. Σίγουρα
είχαν συγγένεια μεταξύ τους αλλά ποια, δεν μπόρεσα ποτέ να μάθω, αφού οι άνθρωποι που γνώριζαν έχουν πεθάνει προ πολλού.

6) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, παντρεύτηκε στο Μέτσοβο,
ίσως στην οικογένεια ΣΤΑΥΡΟΥ. Οι απόγονοί της
ζούνε σήμερα στη Λάρισα και είναι ο Κώστας
Σκαρλάτος και η κ. Σουλτάνα Σκαρλάτου – Ανδρούτσου.

1η Οικογένεια: Είχε το σπίτι στο Β.Δ. μέρος του
σπιτιού του κ. Ζώη Βακάρου. Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες γι’ αυτή την οικογένεια, παρά
μόνο πως η μοναχοκόρη της οικογένειας η ΜΑΡΙΑ
παντρεύτηκε το ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΣΙΑΜΗ και απέκτησε
πέντε παιδιά.

7) Δεν είναι γνωστό ούτε το όνομά της ούτε η
τύχη αυτής της κοπέλας.
Το σπίτι αυτής της οικογένειας ήταν στο τρίγωνο που σχηματίζεται στη συμβολή των δρόμων
προς το σπίτι της Νίκης Εξάρχου, του Απόστολου
Καραγιαννόπουλου και προς το γεφύρι Γκαράνη.

Τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ, τη ΧΑΪΔΩ, το ΒΑΣΙΛΗ, το ΒΑΓΓΕΛΗ και το ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ. Οι απόγονοί της ζούνε
σε όλα τα μέρη του κόσμου και περισσότερες πληροφορίες θα γραφούν στην οικογένεια ΤΣΙΑΜΗ.

Αδερφός με τον Κώστα Ζιούπα ήταν και ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΟΥΠΑΣ γενάρχης της 3ης οικογένειας ΖΙΟΥΠΑ και ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον αδερφό του.

2η Οικογένεια: Γενάρχης της οικογένειας ήταν
ο ΚΩΣΤΑΣ ΖΙΟΥΠΑΣ, όπως φαίνεται και στο «Αφιερωτικόν έγγραφον» του κώδικα της κοινότητας
σελ. 85 αριθμ. 11 που δημοσιεύεται αντίγραφο
στη σελ. 8. Η κυρία Άννα Βακάρου μου είπε πως
ο Κώστας Ζιούπας και η γυναίκα του, ΚΑΛΛΙΟΠΗ
είχαν επτά κόρες. Οι κόρες με τυχαία σειρά ήταν:
1) Η ΧΡΥΣΩ παντρεύτηκε το Στέργιο Κουλιό και
ήταν η μητέρα της Μαρίας Κουλιού – Μπιζιακίδη
(Γκαμπάσα) και του Γιάννη Κουλιού.

Ο Χρήστος Ζιούπας από τα τέλη του 19ου αιώνα ταξίδευε στη Βέροια και στα γύρω χωριά και
ασχολούνταν με το εμπόριο, ενώ η οικογένειά του
ζούσε στο χωριό. Δεν είναι γνωστό το όνομα της
γυναίκας του, απέκτησαν όμως τέσσερα παιδιά τη
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ, το ΔΗΜΗΤΡΗ και ένα
αγόρι ακόμη, που πέθανε μικρό και δεν είναι γνωστό το όνομά του.

2) Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ παντρεύτηκε το Νίκο Καρβέλη.
Είχε μία κόρη την Ακρίβω και δεν υπάρχουν απόγονοι.
3) Η ΧΑΪΔΩ πεθερά του Νίκου Γ. Φουλίνα που
δωρίζει το 1/8 του νερόμυλου στην εκκλησία και
δεν είναι γνωστό το επίθετο του συζύγου της.
4) Η ΜΑΡΙΑ παντρεύτηκε στην οικογένεια Παπαποστόλου και ήταν η μητέρα του ΔΗΜΟΥ, του
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, που πέθαναν στη Λάρισα στη δεκαετία του 1940 και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ Κωνστ. Κυράτση. Σήμερα δεν υπάρχει κανένας απόγονος.
5) Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ παντρεύτηκε στην οικογένεια
Παποστόλου. Ήταν γνωστή ως Παπουστόλω και
είχε το σπίτι της ανάμεσα από το πατρικό μου και
το σπίτι της οικογένειας Δημητράκη. Δεν είχε παιδιά.

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ παντρεύτηκε τον Αντώνη Μαργαρίτη (Αντρώνα) έζησε στο χωριό αλλά πέθανε νέα
χωρίς ν’ αφήσει απογόνους.
Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ παντρεύτηκε τον Παπαπόστολο
Βασδέκη κι έζησε όλη της τη ζωή στο χωριό. Οι
απόγονοί της γράφηκαν στην οικογένεια Βασδέκη και στο φύλλο 59 της εφημερίδας μας.
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΟΥΠΑΣ είναι κι αυτός γενάρχης της νεώτερης οικογένειας. Στις αρχές του
20ου αιώνα το πατρικό σπίτι της οικογένειας κάηκε. Τότε ο Δημήτρης με τη βοήθεια και του πατέρα του, έκτισε ένα ωραίο, μεγάλο, άνετο, διώροφο πέτρινο σπίτι ακριβώς πάνω από το γεφύρι του
Πέκη και κάτω από το πατρικό μου σπίτι. Το σπίτι
αυτό σώζονταν ως το 1975 που εγκαταλελειμμένο κατέρρευσε.
Ο Δημήτρης παντρεύτηκε τη Μαρία Μπίκα από
το Βρυσοχώρι και απέκτησαν τέσσερα παιδιά:

Τη ΧΑΪΔΩ, το ΓΙΑΝΝΗ, το ΧΡΗΣΤΟ και το ΝΙΚΟ.
1) Η Χάιδω παντρεύτηκε το Γιάννη Καρμασούλη – Καραμουσαλίδη και εγκαταστάθηκαν στη
Μελίκη Ημαθίας.
Η Χάϊδω ήταν η μητέρα της Βασιλικής, που χάθηκε πολύ νέα και της Μαρίκας.
2) Ο ΓΙΑΝΝΗΣ (1906-1957) είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο της Κοινότητας Βρυσοχωρίου.
Παντρεύτηκε τη Σοφία Παπαδοπούλου και εγκαταστάθηκαν στο Πλατύ Ημαθίας.
Απέκτησαν μία κόρη την ΙΟΥΛΙΑ που ζει στη
Θεσσαλονίκη και είναι παντρεμένη με το Νίκο
Τερζή.
Έχει δύο γιους τον Ιωάννη, που είναι γιατρός
και εργάζεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και τον
Αθανάσιο, πυροσβέστη και παίχτη της εθνικής Ελλάδας στην ομάδα του βόλευ.
3) Ο ΧΡΗΣΤΟΣ (1908-………..) και αυτός είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Βρυσοχωρίου
και φαίνεται πως το 1937 μετεγράφει στη Μελίκη Ημαθίας.
Παντρεύτηκε την Ευδοκία Πετρινού κι εγκαταστάθηκαν στο Πλατύ. Απέκτησαν τέσσερα παιδιά
α) το ΔΗΜΗΤΡΗ β) το ΝΙΚΟ γ) το ΣΤΕΦΑΝΟ και
δ) τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
Α) Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ παντρεύτηκε τη Μαρία Κεσαντώνη και είναι οι γονείς του Νίκου και της Ευδοκίας.
Ο Νίκος έχει δύο παιδιά τη Φανή και το Δημήτρη και μακάρι αυτός ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ να γίνει γεάρχης μεγάλης οικογένειας ΖΙΟΥΠΑ σαν το δις προπάππο του και συνονόματό του.
Β) Ο ΝΙΚΟΣ ζει στο Πλατύ και είναι γνωστός
στην περιοχή από το βιβλιοπωλείο που έχει εκεί.
Γ) Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ζει στη Θεσσαλονίκη και
Δ) Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με τη σύζυγό του Ευαγγελία Τερζάκη και την κόρη τους Ειρήνη ζούνε στο
Πλατύ.
Το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας ΖΙΟΥΠΑ σχηματίζεται ως εξής:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΟΥΠΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

(1875-

)

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αντώνης Μαργαρίτης
πέθανε νέα

Αγόρι που πέθανε μωρό

Π. Απόστολος Βασδέκης

Μαρία Μπίκα

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Σοφία Παπαδοπούλου

Ευδοκία Πετρινού

πέθανε νέος

Αδαμ. Καπράντζιος

ΙΟΥΛΙΑ
Νίκος Τερζής

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΝΙΚΟΣ
Έλσα

(1944-1975)
Γιώργος Σούγκας

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (1912-2001)

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ

ΜΑΡΙΚΑ
Γιάννης Τσιάλης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΦΑΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ

(1905-1999)

Ευανθία Γκαγκοπούλου

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

(1906-1999)

Βασιλική Μπιζιάκη

ΘΕΟΔΩΡΑ

Αντώνης Καρώνης

ΜΑΡΙΑΝΘΗ

(1916-1978)

Νικ. Δημητράκης

(1906 - 1957)

Εύη Σακόλογλου

Ελένη Καλογερή

(1908-

)

Μαρία Κεσαντώνη

ΝΙΚΟΣ

(1912-

)

Ηρώ

Ευαγγελία Τερζάκη

ΧΑΙΔΩ (1916-2004)

Γιάννης Καρμασούλης
(Καραμουσαλίδης)

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που
διεξήχθησαν στις 7 και 14 Νοεμβρίου 2010, είχαμε
τα ακόλουθα αποτελέσματα για τη νέα περιφέρεια
Ηπείρου και το νέο Ενιαίο Δήμο Ζαγορίου.
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
1. Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου:
Υποψήφιος Περιφερειάρχης ο κ. Αλέξανδρος
Καχριμάνης
Έλαβε ποσοστό: 44,76%.
2. Ήπειρος – Τόπος να ζεις:
Υποψήφιος περιφερειάρχης ο κ. Ευάγγελος
Αργύρης
Έλαβε ποσοστό: 38,70%
Επαναληπτικές Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010
1. Αξιοβίωτη Ανάπτυξη, ποσοστό: 55,04%
2. Ήπειρος – Τόπος να ζεις, ποσοστό: 44,96%
Περιφερειάρχης εξελέγη ο κ. Αλέξανδρος
Καχριμάνης
----------------------------------

Το εκλογικό τμήμα Βρυσοχωρίου ψήφισε ως εξής:
Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010
Εγγεγραμμένοι: 228, Ψήφισαν: 159, Άκυρα –
λευκά: 4
Έλαβαν:
Α. Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου: 105
Β. Ήπειρος – Τόπος να ζεις: 39
Γ. Διάφοροι: 5
Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010
Εγγεγραμμένοι: 228, Ψήφισαν: 121, Άκυρα –
λευκά: 4
Έλαβαν:
Α. Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου: 87
Β. Ήπειρος – Τόπος να ζεις: 30
Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010

Συνδυασμοί και υποψήφιοι
1. Ζαγόρι: Υποψήφιος Δήμαρχος ο κ. Γεώργιος
Σουκουβέλος, έλαβε ποσοστό: 32,7%
2. Ζαγόρι με συνέχεια: Υποψήφιος δήμαρχος ο κ.
Γαβριήλ Παπαναστασίου, έλαβε ποσοστό: 36,57%
3. Ενιαία Δημιουργική Κίνηση Πολιτών Ζαγορίου:
Υποψήφιος δήμαρχος ο κ. Βασίλειος Σπύρου, έλαβε
ποσοστό: 37,73%.
Επαναληπτικές Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010
1. Ζαγόρι με συνέχεια: έλαβε ποσοστό: 53,09%
2. Ενιαία Δημιουργική Κίνηση Πολιτών Ζαγορίου:
έλαβε ποσοστό: 46,91%
Δήμαρχος εξελέγη ο κ. Γαβριήλ Παπαναστασίου.
----------------------------------

6.

Το εκλογικό τμήμα Βρυσοχωρίου ψήφισε ως εξής:
Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010
Εγγεγραμμένοι: 227, Ψήφισαν: 158, Άκυρα – λευκά:

Έλαβαν: 1. Ζαγόρι, ψήφους: 100, 2. Ζαγόρι με
συνέχεια, ψήφους: 44, 3. Ενιαία Δημιουργική Κίνηση
Πολιτών Ζαγορίου, ψήφους: 8.
Από το Βρυσοχώρι υποψήφιοι ήταν:
Για δημοτικοί σύμβουλοι: α. Με το συνδυασμό
Ζαγόρι ο κ. Άλκης Μιχ. Πασχάλης και έλαβε 93
ψήφους. β. Με το συνδυασμό Ζαγόρι με συνέχεια ο
κ. Βασίλειος Αν. Ρέμος και έλαβε 42 ψήφους. Δεν
εξελέγη κανείς.
3. Για εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας: α. Με το
συνδυασμό Ζαγόρι ο κ. Απόστολος Ιωαν. Σιαμπίρης
έλαβε 94 ψήφους και εξελέγη εκπρόσωπος τοπικής, β.
Με το συνδυασμό Ζαγόρι με συνέχεια ο κ. Παναγιώτης
Δημ. Δημητράκης και έλαβε 38 ψήφους.
Επαναληπτικές 14 Νοεμβρίου 2010
Εγγεγραμμένοι: 227, Ψήφισαν: 120, Άκυρα – Λευκά:
9.
Έλαβαν: 1. Ζαγόρι με συνέχεια 99 ψήφους, 2. Ενιαία
Δημιουργική Κίνηση Πολιτών Ζαγορίου: 13 ψήφους.
Συγχαίρουμε τους νεοεκλεγέντες τοπικούς
άρχοντες της περιφέρειας και του δήμου και τους
ευχόμαστε ευδόκιμη θητεία και τη μέγιστη δυνατή
προσφορά για το καλό και την πρόοδο του τόπου.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΗΛΙΟΧΩΡΙ – ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ – ΓΕΦΥΡΑ
ΑΩΟΥ ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΙ
Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες πρωτόγνωρες για το
χωριό μας που επικρατούν από το μήνα Σεπτέμβριο
(συνεχείς βροχοπτώσεις και καταιγίδες) προκάλεσαν
μεγάλες κατολισθήσεις και ζημιές στο επαρχιακό δίκτυο από
Ηλιοχώρι έως Παλαιοσέλι, με αποτέλεσμα να γίνεται πολλές
φορές με δυσκολία η διέλευση και να ταλαιπωρούνται οι
διερχόμενοι με τα Ι.Χ. αυτοκίνητα.
Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου υπερχείλισε από τη
νεροποντή το κεντρικό ρέμα του χωριού στη θέση Κουίτσα,
ευτυχώς σε βραδινή ώρα και οι παρευρισκόμενοι κάτοικοι
στο καφενείο, κατάφεραν να σταματήσουν την υπερχείλιση
αποφεύγοντας σίγουρες καταστροφές σε σπίτια του χωριού.
Το Σάββατο 27 Νοεμβρίου μηχανήματα της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων (Ν.Α.Ι.) διευθέτησαν την
κοίτη που ποταμού και έγινε άρση των καταπτώσεων. Τα
μηχανήματα συνεχίζουν να αίρουν τις καταπτώσεις και
εφιστούμε την προσοχή στους διερχόμενους καθ’ όλη
τη διάρκεια του χειμώνα να είναι προσεκτικοί, καθ’ όσον
εγκυμονούν κίνδυνοι κατολισθήσεων.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά
το Νομάρχη Ιωαννίνων κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ,
τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας της Νομαρχίας κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟ και το Δήμαρχο του δήμου
μας κ. Γεώργιο ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟ για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον
που επιδεικνύουν για την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας
Πίνδου.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ
ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
Τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010, εορτή των παμμεγίστων
ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, το Τοπικό Συμβούλιο του
τοπικού διαμερίσματος Βρυσοχωρίου που αποτελεί τη
διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος τέλεσε στον
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βρυσοχωρίου το καθιερωμένο
ετήσιο Ιερατικό μνημόσυνο «υπέρ αναπαύσεως των ψυχών»
των γονέων του ευεργέτη, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ
και των λοιπών συγγενών του.
Στη σεμνή τελετή στην οποία χοροστάτησε
ο αιδεσιμότατος πατήρ – Νικόλαος Κατσιούρας
παρευρέθηκαν οι φορείς του χωριού, παλαιοί και νέοι
υπότροφοι του κληροδοτήματος και πάρα πολλοί κάτοικοι
του χωριού, καθ’ όσον την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010
διεξήχθησαν οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.
Μετά την τελετή ακολούθησε η καθιερωμένη δεξίωση
στο καφενείο του Κώστα Σιαμπίρη όπου η Διαχειριστική
Επιτροπή του κληροδοτήματος μοίρασε «κόλυβα και
αρτίδια» προσφέροντας καφέ, κονιάκ και βουτήματα. Δεν
έγινε κατάθεση στεφάνων στην προτομή του ευεργέτη
λόγω καταρρακτώδους βροχής και έργων που εκτελούνται
στο Δημοτικό σχολείο. Οι παρευρεθέντες χωριανοί
αναφέρθηκαν και συζήτησαν για τα πατριωτικά αισθήματα
των γονέων του ευεργέτη και την παρουσία τους στα
δρώμενα του χωριού και ευχήθηκαν «αιωνία η μνήμη τους».
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AΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
					

						

		

Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010
ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ
4.299,63 €
4.789,00 €

1. Εφημερίδα:						

1.920,00 €
1.025,00 €

3. Εκδηλώσεις:				

9.472,00 €
1.000,00 €

5. Ενοίκιο αίθουσας:					
7. Διάθεση από βοσκοτόπια:				

8. Ενοικίαση βοσκοτόπων:				

600,00 €
4.000,00 €

9. Τόκοι καταθέσεων:					

1,19 €

9. Υλικά – Γραφικά – Καθαριότητα: 		

1. Υπόλοιπο Οικ. έτους 2009:				
2. Εισφορές εφημερίδας:				
3. Ενίσχυση συλλόγου:				
4. Ημερολόγιο:					
5. Εκδηλώσεις:					
6. Κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη:			
7. Δήμος Τύμφης:					

2. Ημερολόγιο:					
4. Χορευτικό:						
6. ΔΕΗ – ΕΛΤΑ – ΟΤΕ – ΔΕΥΑΙ:			
8. Φωτογραφικό αρχείο:				
10. Ιστοσελίδα:					
11. Διάφορα:						
12. Υπόλοιπο για το 2011:				

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		

27.106,82 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		

2.767,36 €
1.026,85 €
13.631,86 €
1.122,35 €
1.800,00 €
751,43 €
1.254,00 €
140,10 €
616,10 €
100,00 €
177,00 €
3.719,77 €
27.106,82 €

Βρυσοχώρι 31 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΤΑΜΙΑΣ
Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ

HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε και φέτος την έκδοση Ημερολογίου του 2011.
Το ημερολόγιο επιμελήθηκε η κ. Ευτυχία Οικονόμου – Γεωργοπούλου και τις σελίδες του κοσμούν
φωτογραφίες στο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής,
που απαθανατίστηκαν στιγμιότυπα από το παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού στις 26 Ιουλίου.
Οι φωτογραφίες καλύπτουν ανά δεκαετία, όλο σχεδόν τον εικοστό αιώνα.
Η έκδοση του Ημερολογίου συνεπάγεται για το
Σύλλογο υψηλό κόστος εκτύπωσης και ταχυδρομικών
τελών, που καλύπτονται από τις προαιρετικές εισφορές των συγχωριανών και των φίλων του Συλλόγου
που ελπίζουμε να είναι και φέτος ικανοποιητικές.
Τέλος το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. εκφράζει «ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ» στους ακόλουθους χορηγούς που βοηθούν οικονομικά την έκδοση του Ημερολογίου του
2011:
1. Ντίνα Κιτσαρά – «Αλέκος»
2. Πίνδος Ενεργειακή Α.Ε.
3. Αμανίτης (Αθ. Γκρουίδης – Κήποι)
4. Καφέ – Ψησταριά «Σιαμπίρης»
5. Χαραλάμπους Κων/νος – Μεταλλοκατασκευές
6. Παλασσόπουλος Σπύρος - «Οφθαλμός»
7. Βασιλόπουλος Αλέξανδρος - Ιατρός Καρδιολόγος

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, προσκαλεί
τα μέλη του και τους κατοίκους του χωριού σε έκτακτη
γενική συνέλευση, τη Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου 2011 και ώρα 11 π.μ. που θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα του Κοινοτικού Γραφείου στο Βρυσοχώρι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:
1. Ενοικίαση ιδιόκτητων βοσκοτόπων, για τη θερινή περίοδο 2011 και διάθεση των χρημάτων για
κοινωφελείς σκοπούς.
2. Αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων και αναγκών του χωριού, εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου 2011 (πυρκαγιές, καθαριότητα, Πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λ.π.).
Η παρουσία των μελών του Συλλόγου και των κατοίκων του χωριού στη συνέλευση κρίνεται απαραίτητη, (καθ’ όσον τα τελευταία χρόνια έχει ατονίσει), για
να συζητηθούν ευρύτερα και διεξοδικά όλα τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης, που αφορούν τα προβλήματα καθημερινότητας, να κατατεθούν προτάσεις και να
ληφθούν σωστές αποφάσεις και όχι εκ των υστέρων
να σηζητούνται σε διάφορα άλλα στέκια του χωριού.

ΕΥΧΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου και η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας, εύχονται στα μέλη
τους, τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου σε συνεδρίασή
του αποφάσισε ομόφωνα να πραγματοποιήσει μετά
από δέκα (10) χρόνια, τον ετήσιο χορό του στα Γιάννενα την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011.
Η εκδήλωση θα γίνει στην ταβέρνα «ΑΛΕΚΟΣ»
στο Κρυφοβό Ιωαννίνων με την γνωστή κομπανία του
ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ και ΝΙΚΟΥ ΝΟΥΣΗ.
Θα εμφανιστούν και θα χορέψουν αντιπροσωπευτικούς χορούς της Ηπείρου οι δύο χορευτικοί όμιλοι
του Συλλόγου.
Είναι ευκαιρία να γίνει ένα ευρύτερο αντάμωμα (μετά το 5ο αντάμωμα στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας τις 20 Φεβρουαρίου 2010) Βρυσοχωριτών και
φίλων, με στόχο την επικοινωνία, τη γνωριμία, την
ανταλλαγή απόψεων και ένα αυθεντικό Βρυσοχωρίτικο γλέντι.
Ώρα έναρξης 20.30.
Τιμή εισόδου: 25,00 ευρώ.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται πλήρες γεύμα
και ποτά, χορός ελεύθερος.
Πληροφορίες – δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη
του Δ.Σ. του Συλλόγου
- ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ, πρόεδρο: 6979322848.
- ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, αντ/δρο: 6979630034
- ΛΑΜΠΡΟ ΤΑΤΣΗ, γραμματέα: 6979074196
- ΚΩΝ/ΝΟ ΤΣΙΟΜΙΔΗ, ταμία: 6979334373
- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΜΠΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, έφορας εκδηλώσεων: 6947042559.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
- Οι δηλώσεις συμμετοχής να γίνουν μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2011 για να οριστικοποιήσουμε τον
αριθμό συμμετασχόντων στο κοσμικό κέντρο.
- Τους συγχωριανούς μας σε όλες τις περιοχές να
ενημερώσουν τυχόν ενδιαφερόμενους
- Τη βοήθεια όσων μπορούν να προσφέρουν δώρα
για τη λαχειοφόρο αγορά.
ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΠΩΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΜΑΣ
ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Επιμέλεια: ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ
Οικονομική Διαχείριση 2010
Η οικονομική διαχείριση της Ερανικής Επιτροπής του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους και των άλλων εκκλησιών
της Ενορίας, για το Οικονομικό έτος 2010, έχει ως ακολούθως:
Α. ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
1. Μπλοκ Εισπράξεων αριθ. 0073-0100

2.990,00 €

2. Μπλοκ Εισπράξεων αριθ. 0101-0150

2.295,00 €

3. Μπλοκ Εισπράξεων αριθ. 0151-0161

560,00 €

4. Μπλοκ Εισπράξεων Αριθ. 0001-0038

4.415,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

10.260,00 €
79,99 €

5. Τόκοι καταθέσεων 2010		
6. Υπόλοιπο προηγ. Έτους (31-12-2009)

45.889,42 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

56.229,41 €

ΔΑΠΑΝΕΣ (πληρωμές)
2% κρατήσεις επί του εράνου υπέρ του λογαριασμού Κοινωνικών Βοηθειών			
523,20 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΔΑΠΑΝΩΝ)
1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			

523,20 €
56.229,41 €
523,20 €

2. Μείον ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
3. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2010

55.706,21 €

Β. ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
1. Μπλοκ Εισπράξεων αριθ. 0256-0258

170,00 €

2. Μπλοκ Εισπράξεων αριθ. 0151-0172

5.213,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			

5.383,00 €

3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ.
ΕΤΟΥΣ 31/12/2010		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2010

-4.035,36 €
1.347,64 €

ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Ανακατασκευή στέγης Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
10.000,00 €
2. Αντικατάσταση στέγης και εσωτερικό
αρμολόγησης Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου

7.800,00 €

3. Σοβάτισμα και δάπεδο κελιού Κάτω Παναγιας		
808,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ			

18.608,00 €

1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			

1.347,64 €

2. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		

σελ.
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Επιμέλεια: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ
1) Οικονομική διαχείριση 2010
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Αγίου
Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου για την τριετία 20082010 αποτελούμενο από τους
1. π. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΣΤΑΚΙΤΣΗ, Πρόεδρο
2. ΓΕΩΡΓΙΟ Κ. ΒΑΚΑΡΟ, Αντιπρόεδρο
3. ΕΥΘΥΜΙΟ Ι. ΠΟΥΠΟΥΒΙΝΗ, Γραμματέα
4. ΚΩΝ/ΝΟ Ι. ΧΑΝΤΟΛΙΟ, Ταμία
5. ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΒΑΚΑΡΟ, Μέλος

νο στον λογαριασμό του Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους
Βρυσοχωρίου στην Εθνική Τράπεζα.
2. Εργασίες και δαπάνες στις Εκκλησίες της Ενορίας μας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο πραγματοποίησε
κατά την διάρκεια του 2010, σειρά εργασιών και παρεμβάσεων στις Εκκλησίες και εξωκλήσια της ενορίας μας με χρήματα από το ταμείο της Εκκλησίας και
της Ερανικής Επιτροπής. Έγιναν οι ακόλουθες εργασίες με τις αντίστοιχες δαπάνες.

Διαχειρίστηκε το 2010 τα οικονομικά της Ενορίας
με απόλυτη διαφάνεια σύμφωνα με τις οδηγίες της
Ι.Μ. Ιωαννίνων.
Όλες οι δαπάνες έγιναν με πλήρη παραστατικά
στοιχεία (τιμολόγια – αποδείξεις) και με ομόφωνες
αποφάσεις καταγεγραμμένες σε πρακτικά τα οποία
θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ι.Μ. Ιωαννίνων.
Η κίνηση του ταμείου της Ενορίας για το οικονομικό έτος 2010 έχει ως ακολούθως:

Α. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αντικατάσταση στέγης και στεγανοποίηση θεμελίων βόρειας πλευράς: εργατικά
8.214,00 €

Α. ΕΣΟΔΑ
1. Υπόλοιπο οικ. έτους 2009:		
12.475,00 €
2. Κηροπώληση – Δίσκος:		
4.018,00 €
3. Μνημόσυνα – κηδείες:		
481,00 €
4. Από κοιμητήριο – εξωκλήσια:
548,00 €
5. Από κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη:		
					
150,00 €
6. Τόκοι καταθέσεων:			
15,00 €
			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
17.687,00 €
Β. ΕΞΟΔΑ
1. Υποχρεωτικές δαπάνες (Ι.Μ.Ι.)
364,60 €
2. ΔΕΗ
82,00 €
3. Αγορά κηρού:
200,00 €
4. Ταχ. Τέλη (ΕΛΤΑ):
27,55 €
5. Ιερατική στολή:
580,00 €
6. Καθαρ. Χώρου εκκλησιών:
510,00 €
7. Εορτές και πανηγύρεις:
250,00 €
8. Υγρά καύσιμα:
445,00 €
9. Αγορά υλικών για τηνε πισκευή των Ι. Ναών της
Ενορίας				
12.155,40 €
10. Αμοιβή ψάλτη:			
250,00 €
11. Διάφορα				
785,24 €
			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
15.650,29 €
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010
Α. ΕΣΟΔΑ				
17.687,00 €
Β. ΕΞΟΔΑ				
15.650,29 €
Γ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
2.036,71 €
Το χρηματικό αυτό υπόλοιπο είναι κατατεθειμέ-

Β. ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αντικατάσταση στέγης, εσωτερικό και εξωτερικό
αρμολόγημα, περιμετρική στεγανοποίηση θεμελίων:
εργατικά 				
7.725,00 €
Γ. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ & ΚΕΛΙ
Εσωτερικό σοβάτισμα, δάπεδο κ.λ.π.:
				
εργατικά 1.698 €
Δ. ΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ
Στεγανοποίηση θεμελίων και επιδιορθώσεις
κεραμιδιών: 			
εργατικά 680 €
Ε. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αποκατάσταση κιγκλιδώματος:

140 €

ΣΤ. ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Στεγανοποίηση κόγχης ιερού:
				
Σύνολο

150 €
18.607 €

Ζ. ΥΛΙΚΑ
Για όλες τις ανωτέρω εργασίες αγοράσθηκαν
υλικά αξίας 				
12.155,40 €
Συνολική δαπάνη 30.762,40 ≈ 30.763,00 €
Το ανωτέρω ποσό εξοφλήθηκε από
1. Από το ταμείο της Ερανικής Επιτροπής		
					
18.608,00 €
2. Από το Αποθεματικό ταμείο της Ενορίας		
					
10.905,00 €
3. Από το Κυριακάτικο κηροπωλείο του Ναού
					
1.250,00 €
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά
όλους τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους
για την αμέριστη οικονομική συνεισφορά τους καθώς και την Ι.Μ. Ιωαννίνων για το ξεχωριστό ενδιαφέρον της για την ενορία μας.

-18.608,00 €
8/4/2008 – 7/4/2010 			

3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΛΛΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 31/12/2010			

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

17.260,36 €

523,20 €

2. Πράξη 9/20-6-2010 – Ανακατασκευή
στέγης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου,

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

10.000,00 €

3. Πράξη 14/12-12-2010 – Αντικατάσταση

1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ		
					
55.706,21 €

Στέγης και εσωτερικό αρμολόγησης

2. Μείον ΧΡΕΩΣΤ. ΥΠΟΛ. ΑΛΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ		
					
17.260,36 €

4. Πράξη 14/12-12-2010 – Σοβάτισμα και

3. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 31/12/2010		
					
38.445,85 €

Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου 		
δάπεδο κελιού Κάτω Παναγίας
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

7.800,00 €
808,00 €
19.131,20 €

Το υπόλοιπο 38.445,85 ευρώ, είναι κατατεθειμένο στην
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΛΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 31/12/2010
Εθνική Τράπεζα – κατάστημα Ιωαννίνων επ’ ονόματι της Ερανικής Επιτροπής Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους –
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Αριθμός λογαριασμού 359/29613269.
			
ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ

7. ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ			

1.905,10

8. ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ			

1.198,69

9. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			

1.000,00

10. ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ			

250,00

ΣΥΝΟΛΟ 23.945,11

6.684,75

31-12-2010 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛ. 31-12-2010		
				

17.260,36

		

23.945,11

23.945,11

31-12-2010 – ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛ. ΝΕΟ – 17.260,36

Η Ερανική Επιτροπή συνεχίζει τον έρανο για την αναστήλωση του Αγίου Χαραλάμπους και την συντήρηση και

1. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13.245,14

των άλλων εκκλησιών και είναι αισιόδοξη ότι με την συ-

2. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Όλες οι δαπάνες έγιναν με ομόφωνες αποφάσεις και
3. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ
πρακτικά που θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ιερά
4. ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μητρόπολη Ιωαννίνων.

1.515,23

μπαράσταση και την βοήθεια των απανταχού Βρυσοχω-

1.834,74

ριτών και φίλων και την οικονομική ενίσχυση που παρέ-

7.350,00

χουν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων και η Ριζά-

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Πράξη 5/30-5-2010 ποσοστό 2% επί εράνου 5. ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ				
(26.160 ευρώ) λογαριασμού κοινωνικών βοηθειών από 6. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ			

2.010,96
310,00

ρειος Εκκλησιαστική Σχολή, τα έργα θα ολοκληρωθούν
σε σύντομο χρονικό διάστημα.

σελ.
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«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

Κατερίνα Σίγκα: Η μάνα των Ηπειρωτών του Γούστερ Μασαχουσέτης
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ», ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
Του ανταποκριτή μας Θεοδώρου Καλμούκου
ΒΟΣΤΩΝΗ. Την ονόμασαν «μάνα των Ηπειρωτών» του Γούστερ και πολύ σωστά, την κ. Κατερίνα Σίγκα, πρόεδρο του γυναικείου Ηπειρωτικού
συλλόγου «Ο Χορός του Ζαλόγγου», αφού τόσο
η ίδια όσο και ο σύζυγός της, ο αείμνηστος Θεόδωρος Σίγκας, προσέφεραν πολλά. Συνεχίζει σήμερα η ίδια την πολύτιμη προσφορά και υπηρεσία
της μόνη της, αφού πριν από 18 χρόνια έχασε τον
αγαπημένο της σύζυγο, για τον οποίον μιλά με
αγάπη πολλή, σεβασμό και δέος.
Είπε για τον αείμνηστο σύζυγο της, πως «ήταν
στέλεχος εδώ του Ηπειρωτικού συλλόγου του

στην πόλη Κλίντον, για καλύτερη ζωή. Βρήκαμε
εδώ στο Γούστερ έναν πολύ υπέροχο κόσμο από
την Ήπειρο όπως τον Κοτσίδα, τον Τόννα, μπήκαμε στους συλλόγους, μας αγάπησαν και τους
αγαπήσαμε κι από τότε συνεχίσαμε μια ολόκληρη
ζωή μέχρι σήμερα».
Η πρώτη πιτσαρία ελληνικής ιδιοκτησίας ήταν
του Θεόδωρου και της Κατερίνας Σίγκα. «Ο Θεόδωρος ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, όχι επειδή ήταν άνδρας μου, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
«.................................»
Η κ. Σίγκα έχει τρία παιδιά και τρία εγγόνια τα
οποία είναι τρίδυμα.
Στην Ελλάδα πηγαίνει κάθε δύο χρόνια. Είπε
πως «πρώτα πήγαινα με τον άνδρα μου, τώρα πηγαίνω με την κόρη μου. Ήθελα να πήγαινα τότε
που πήγε κι ο Δουκάκης, αλλά δεν τα κατάφερα».
Τόνισε πως «το πονώ το Βρυσοχώρι». Αναφορικά
με τον πληθυσμό του, ανέφερε πως «το καλοκαίρι μαζεύονται περί τα 200 άτομα, αλλά το χειμώνα έχει 13 με 15 κατοίκους οι πιο πολλοί προχωρημένης ηλικίας».
Η κ. Κατερίνα Σίγκα είναι μία χαρούμενη γυναίκα, μ’ ένα διαρκές χαμόγελο στο πρόσωπο
της, εξαιρετικά δραστήρια και ανεξάρτητη. Οδηγεί μόνη της «αλλά μόνο μέσα στο Γούστερ, έξω
δεν βγαίνω».

Η πρόεδρος του γυναικείου Ηπειρωτικού Συλλόγου του Γούστερ, Κατερίνα Σίγκα, απευθύνει
χαιρετισμό στην πρόσφατη εκδήλωση για την
διπλή επέτειο της Ανεξαρτησίας των Ιωαννίνων
και της Αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου
οποίου διετέλεσε πρόεδρος, γενικός γραμματέας
της Πανηπειρωτικής και είχε μεγάλη δράση. Δυστυχώς έφυγε γρήγορα ο καημένος».
Η κ. Σίγκα πρόθυμα και αγόγγυστα ηγείται
του γυναικείου συλλόγου «Ο χορός του Ζαλόγγου» κι όπως ήταν φανερό στην πρόσφατη εκδήλωση την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου στο Γούστερ
για τον εορτασμό των δύο επετείων της απελευθέρωσα των Ιωαννίνων και της Αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, είχε το γενικό πρόσταγμα. «Δεν
έχω κανένα παράπονο από τις γυναίκες του συλλόγου μας, είναι όλες εξαιρετικές, συνεργαζόμαστε με αγάπη και ομόνοια», τόνισε.

Το 2006 επισκέφθηκε τη Βόρειο Ήπειρο για
την οποία είπε, πως «έφυγε ο Θεόδωρος με τον
καημό στην καρδιά που δεν μπόρεσε να πάει να
την δει».
Είπε πως «σπούδαζε στην Εκκλησιαστική Σχολή του Βελλά και παραλίγο να γίνει παπάς, αλλά
κάποια στιγμή διέκοψε και δεν ήθελε να συνεχίσει». Τόνισε ακόμα, ότι «δραπέτευσε από την Βόρειο Ήπειρο και κατέβηκε στα Γιάννενα και τότε
γνωριστήκαμε και παντρευτήκαμε».
Σήμερα η πιο μεγάλη χαρά της ζωής της είναι
«που ξυπνώ καλά το πρωί, που έρχομαι στην εκκλησία, που βρίσκομαι με τα παιδιά μου, με τους
συλλόγους, με την φιλόπτωχο της κοινότητας».

Στην ερώτηση γιατί συμμετέχει στα κοινά,
απάντησε ότι της αρέσει ο κόσμος και η κοινωνία;
Η πιο λυπητερή μέρα της ζωής της ήταν όταν πέθανε ο σύζυγός της σε ηλικία 59 ετών. «Αυτό δεν
θα μπορέσω να το ξεχάσω ποτέ. Είχε κάνει εγχείρηση καρδιάς πριν τρία χρόνια και μια μέρα εκεί
που καθόμασταν και παρακολουθούσαμε τους
Ολυμπιακούς Αγώνες στην Καλιφόρνια κι ήταν
μια χαρά, μου είπε ότι δεν αισθάνεται καλά, κι
εκείνη την ώρα τελείωσε, αυτό ήταν».
Σύντροφός της καθημερινός είναι ο «Εθνικός
Κήρυκας» για τον οποίο είπε ότι «τον διαβάζω
από τότε που ήρθαμε στην Αμερική από το 1956.
Κάθε πρωί κάνω τον περίπατο μου και πηγαίνω
εδώ λίγο πιο πάνω στο μαγαζί και τον αγοράζω,
πίνουμε τον καφέ μας σε μια φίλη μου και μετά
φεύγω. Αυτό γίνεται κάθε μέρα». «Χωρίς Κήρυκα
δεν μπορώ», συμπλήρωσε.
Στα μέσα του καλοκαιριού του 2010 πήρα
επιστολή – απάντηση σε παλαιότερη δική μου
από την κ. Κατερίνα Σίγκα με τα νέα της. Επίσης υπήρχε και η εφημερίδα ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ με ημερομηνία 8-3-2010 όπου είναι δημοσιευμένο το κείμενο που αναδημοσιεύουμε στην εφημερίδα μας.
Η κ. Κατερίνα Σίγκα γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι και είναι κόρη των αείμνηστων Νίκου
και Μαρίας Εξάρχου.
Αν και ζει από το 1956 στις ΗΠΑ δεν ξέχασε ποτέ το χωριό, τους συγγενείς, το πατρικό της σπίτι που συντηρεί άριστα και τους φίλους της.
Στο Γούστερ έχει αναπτύξει σημαντικές
δραστηριότητες που τη συνδέουν με τον ελληνισμό και τις ρίζες της.
Χαιρόμαστε όλοι μας γι’ αυτό και της ευχόμαστε να είναι πάντα καλά, τόσο η ίδια όσο
και η οικογένειά της και να της δοθεί φέτος η
ευκαιρία να μας επισκεφθεί στο Βρυσοχώρι.
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

Η καταγωγή της είναι από το χωριό Βρυσοχώρι Ζαγορίου της Ηπείρου. Είπε πως «είδατε πριν
λίγο καιρό που πήγε ο Μιχάλης Δουκάκης, είναι
συχωριανός μου και μάλιστα μου έστειλαν οι χωριανοί από εκεί μία εφημερίδα που βγαίνει εκεί
και του την έστειλα», είπε και συμπλήρωσε «μου
απάντησε από την Καλιφόρνια γιατί καθώς ξέρετε πηγαίνει το χειμώνα και διδάσκει».
Στις Ηνωμένες Πολιτείες μετανάστευσαν το
1956. Είπε χαμογελώντας «πολλά χρόνια πέρασαν, γέρασα εδώ. Ο άντρας μου ήταν από την
Γλύνα Βορείου Ηπείρου, κι εγώ από την ελεύθερη Ήπειρο. Ήταν πρόσφυγες στα Γιάννενα, είχε
θείους εδώ, είχε τον παππού του στο Σικάγο και
ήθελε να έλθει στην Αμερική».
Συμπλήρωσε: «Να σας πω την αλήθεια εγώ
δεν ήθελα να έλθω, αλλά αφού ήθελε εκείνος, ήλθαμε. Μας έφερε κάποιος θείoς του Θεόδωρου

Η πρόεδρος του συλλόγου. «Ο χορός του Ζαλόγγου» του Γούστερ, Κατερίνα Σίγκα (μέσον), πλαισιωμένη από τα μέλη του ΔΣ, Μίνα Παναγιώτου, Μαριάννα Καλίση, Αγγελική Δούκα, Βαρβάρα Ευσταθίου, Νία Κυρου, Νίκη Βενέτη, Θεοδώρα Κυρουση, Μαρίνα Μίτρε και Πατρίσια Παπαλήλου
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ΕΥΧΕΣ
Ο Δήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ και το
Δημοτικό Συμβούλιο Τύμφης με την ευκαιρία των
εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου έτους 2011,
εύχονται σε όλους

ΥΓΕΙΑ –ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΗ
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΝΕΙ
ΤΟ ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η διοργάνωση καθιερώνεται κάθε χρόνο
αποκτώντας καλή φήμη
Επιμέλεια: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

Το Τοπικό Συμβούλιο του Τοπικού Διαμερίσματος Βρυσοχωρίου του Δήμου Τύμφης,
εύχεται στους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους της.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2011.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όσους με τίμησαν με την ψήφο τους
στις Δημοτικές εκλογές στις 7 Νοεμβρίου 2010, και
με εξέλεξαν εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας
του χωριού μας.
Διαβεβαιώνω τους απανταχού Βρυσοχωρίτες ότι
θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις όπως έπραξα μέχρι σήμερα να ανταποκριθώ στα καθήκοντα
παρ’όλες τις οικονομικές δυσχέρειες που περνά η
χώρα μας. Καλώ όλους μας να συστρατευθούμε σε
μια κοινή προσπάθεια και σε συνεργασία με το νέο
Δημοτικό Συμβούλιο του ενιαίου Δήμου Ζαγορίου,
με το Σύλλογο και την Εκκλησιαστική Επιτροπή το
υ χωριού μας να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα
για ένα καλύτερο αύριο.
Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους εύχομαι σε όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2011
Βρυσοχώρι 10 Οκτωβρίου 2010
Με εκτίμηση
Αποστολος Ιωαν. Σιαμπίρης
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας
Από 1 Ιανουαρίου 2011

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου σε όσους
με τίμησαν με την ψήφο τους (Συγχωριανούς και
Συνδημότες του Ενιαίου από 1 Ιανουαρίου 2011
Δήμου Ζαγορίου) στις εκλογές της 7 Νοεμβρίου
2010.
Βρυσοχωρίτες και συνδημότες του Δήμου Τύμφης με τίμησαν με την ψήφο τους για τρεις συνεχόμενες τετραετίες και υπηρέτησε το Δήμο ως Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου αγωνιζόμενος με όλες μου τις δυνάμεις για το καλό του τόπου.
Τους ευχαριστώ όλους από βάθος καρδιάς.
Στις πρόσφατες Δημοτικές εκλογές δεν εκλέχθηκα Δημοτικός Σύμβουλος πλην όμως θα είμαι
παρών και θα συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μας από όπου και αν βρίσκομαι.
Εύχομαι σε όλους «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ».
Με εκτίμηση
ΑΛΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Γιάννενα 8 Οκτωβρίου 2010
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ΕΝΑ ΣΤΟΛΙΔΙ
ΣΤΟ ΗΛΙΟΧΩΡΙ
Από
έτους
και πλέον στην
κεντρική πλατεία του Ηλιοχωρίου Ζαγορίου λειτουργεί
καφενείο - ψησταριά με την
επωνυμία «ΚΑΤΑΡΡΑΧΤΕΣ».
Το παλιό δημοτικό κατάστημα ανακαινίστηκε από προγράμματα του Δήμου
Τύμφης, προσωπικής εργασία και αρκετά μεγάλου
χρηματικού ποσού που διέθεσε το ζεύγος Ηλία και
Ιφιγένειας (Έφης) Παπανικολάου.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2010, πραγματοποιήθηκε
στην πόλη των Ιωαννίνων για τέταρτη συνεχόμενη
χρονιά ένας από τους δημοφιλέστερους πανελλαδικά αγώνες δρόμου μεγάλων αποστάσεων, ο γύρος της λίμνης Παμβώτιδας μήκους τριάντα (30)
χιλιομέτρων, με πρωτοφανή συμμετοχή αθλητών
και αθλητριών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στο αγώνα έλαβε μέρος και ο συγχωριανός μας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιπυραγός, Διοικητής Β΄ Πυροσβεστικού Σταθμού
Ιωαννίνων, ο οποίος μάλιστα κατάφερε να διακριθεί τερματίζοντας στην 8η (όγδοη) θέση της κατηγορίας του, τον οποίο και συγχαίρουμε.
Ο γύρος της λίμνης γίνεται όλο και πιο δημοφιλής για τους Έλληνες δρομείς. Φέτος οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τις χίλιες διακόσιες (1.200) ενώ
η ήπια και όμορφη διαδρομή προσφέρεται για μαζική συμμετοχή ερασιτεχνών.
Ο γύρος της λίμνης ξεκίνησε να διοργανώνεται από το 2007 στα Γιάννενα και έχει δύο μεγάλα
πλεονεκτήματα.
ΠΡΩΤΟΝ διεξάγεται σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία. Δεν υπάρχουν πολλοί μαραθώνιοι στην
Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη με επίκεντρο μια λίμνη. Συνήθως είναι αποστάσεις μέσα σε πόλεις.
Ο αγώνας σε συνδυασμό με το τοπίο είναι μια συναρπαστική πρόκληση για τους δρομείς. ΔΕΥΤΕΡΟΝ είναι μια ήπια και μικρή διαδρομή χωρίς ανηφόρες και κατηφόρες.
Επιπλέον είναι και μικρότερη σε σχέση με την
κλασική απόσταση των 42 χιλιομέτρων.
Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή μπορεί να είναι
μαζική. Επιπλέον ο γύρος της λίμνης προσφέρεται ως ενδιάμεση στάση για την προετοιμασία των
αθλητών, για μεγαλύτερους αγώνες.
Ο γύρος της λίμνης έχει διαδοθεί στην Ελλάδα και έχει μετατραπεί σε σημαντικό αγώνα. Αν το
καταλάβει και η πόλη, τότε θα μπορέσει να αποκτήσει έναν σπουδαίο θεσμό.
Οι 75άρηδες!
Σε έναν μαραθώνιο, συναντά κανείς τους πάντες. Υπήρξαν τρεις δρομείς που βαδίζουν στο 76
έτος, της ηλικίας τους. Τερμάτισαν την διαδρομή
περίπου 3.30 ώρες.
Εξαιρετικός χρόνος, αν σκεφθεί κανείς ότι
υπάρχουν δρομείς στα 25 και 30 που έκαναν την
απόσταση σε 4 ώρες.
Βέβαια πρέπει να πούμε ότι στις μεγαλύτερες
αποστάσεις μερικές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίζει το βάδισμα από το τρέξιμο.
Ο πρώτος περιπατητής ας πούμε (που κινείται
με ρυθμό δυναμικών Βαδίσματος) ολοκλήρωσε
την διαδρομή σε τρεις ώρες και δεκατρία λεπτά,
ταχύτητα αξιοζήλευτη για ερασιτέχνη δρομέα.

Είναι ένα στολίδι στο κέντρο του χωριού, ένα κατάστημα που έλειπε και που κανείς μπορεί να πιεί
ένα καφεδάκι, να απολαύσει νόστιμους μεζέδες –
παραδοσιακές Ζαγορίσιες πίτες, ντόπιο τσίπουρο
και κρασί και τους Ηλιοχωρίτες ψιλομουρμουρίζοντας να παίζουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια Τάβλι και Δηλωτή.
Τέτοια
μικρά καταστήματα
αξιοποιούν
τα χωριά δίνοντας ζωή και κίνητρα στους νέους για επιστροφή και επίσκεψη
στα χωριά τους,
τώρα
μάλιστα
που οι Καταρράκτες του Ηλιοχωρίου αξιοποιούνται από πρόγραμμα με την κατασκευή λιθόστρωτου μονοπατιού και άλλων μικροεπεμβάσεων δίνοντας τη δυνατότητα σε ντόπιους και ξένους φυσιολάτρες να επισκέπτονται την περιοχή μας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τον αγαπητό Ηλία και Έφη για την τολμηρή
απόφαση και τους εύχονται «καλά κέρδη από τη
μικρή τους επιχείρηση».

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ του Νικολάου και της
Σπυριδούλας (εγγονή των αειμνήστων Μιχαήλ και
Άννας Πασχάλη) μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της από την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010,
άνοιξε και λειτουργεί δικό της ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ και ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
στα Γιάννενα Γοργοποτάμου 11Β (Γιαννιώτικο
Σαλόνι) τηλ.2651044111, κιν.6998511686.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν την αγαπητή ΟΥΡΑΝΙΑ για το επαγγελματικό της ξεκίνημα και της εύχονται να είναι επιτυχής και κερδοφόρα η νέα της επαγγελματική ενασχόληση.
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Στις 28 Οκτωβρίου 2010, όσοι φοίτησαν στο Δημοτικό Σχολείο της Ασφάκας Ιωαννίνων κατά τη χρονική περίοδο 1949-1971, οργάνωσαν μία εκδήλωση
για να τιμήσουν το δάσκαλο τους κ. ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΝΑΒΟ.
Ο κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, μαθητής του
σχολείου της Ασφάκας και του κ. Κουνάβου, συνταξιούχος δάσκαλος και ο ίδιος, εξήρε την προσωπικότητα του δασκάλου και τον ευχαρίστησε για όσα τους
προσέφερε, τόσο σε επίπεδο μάθησης και γνώσης,
όσο κα για τις προσπάθειες του και τις δραστηριότητες για την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του
χωριού.
Ο κ. Κώστας Κουνάβος τον ευχαρίστησε για την
τιμή που του έκαναν και τους εξέφρασε τη χαρά και
την ευχαρίστησή του που τα μορφωτικά αγαθά που
αποκόμισαν τους έγιναν πολύτιμοι οδηγοί στη ζωή
τους.
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ΚΩΔΙΚΑΣ σελ.85
Αριθ.11 «Αφιερωτικόν έγγραφον»
ου του χιλιοστού οκτακοσιοστού εννενηκοστού
έκτου έτους ημέραν Δευτέραν της εβδομάδος.
Προσκληθέντες οι υποφαινόμενοι παπά Κώστας Γεώργιος εφημέριος εφοροεπίτροπος των
ιερών εκκλησιών και πρόκριτος παρά της Χάιδως,
θυγατρός Κώστα Ζιούπα, μετέβημεν εις την οικίαν του Νικολ. Γ. Φολίνα, ένθα διέμενεν παρά τη
θυγατρί της, και εύρομεν αυτήν υγιή κατά τε το
σώμα και τας διανοητικάς αυτής δυνάμεις, ερωτηθείσα δε την αιτίαν της προσκλήσεως ομολόγησεν ότι έχουσα εις την κατοχήν και κυριότητα
της εκ πατρικής κληρονομιάς τον εν όγδοον του
των ιερών εκκλησιών υδρομύλου, του κειμένου
τωθι του κήπου του Αποστόλου Αθαν. Πίπη, και
τακτικώς απολαύουσα κατ’ετός το ανάλογον του
ενοικίου, ελεύθερον δε παντός δημοσίου ή ιδιωτικού χρέους υποθήκης ή συγγενικής απαιτήσεως,
σήμερον οικειοθελώς και (δυσνόητη λέξη) αφιερεί
αυτό, εις μνήμην των οικείων, εις τα ιεράς εκκλησίας του χωριού και κηρύττει εαυτήν μεν εντελώς
αποξενωθείσαν του ειρημένου μεριδίου, τας δε ιεράς εκκλησίας κυρίας και εξουσιαστάς αυτού και
απολαούσας των δικαιωμάτων αυτής.
Επί τούτοις όθεν συνετάχθη το παρόν έγγραφον. Ισχύει ως και εγένετο επί δημοσίου γραφείου, καταχωρηθέν εν πρωτίστω εν τω κώδικι των
ιερών εκκλησιών, όπερ αναγνωσθέν, υπεγράφη
κατ’εντολή της υπό του εφημερίου, ως αγραμμά-

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο δάσκαλο

του και των λοιπών και επικυρώθη τη σφραγίδι του

τον άνθρωπο που με την ψυχή του έδωσε

χωρίου παρά του Μουχτάρου.

τη γνώση του απλόχερα σε όλους εμάς,
τους μαθητές του

Ο εφοροεπίτροπος
Χ.Τριανταφυλλίδης

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείού Ασφάκας
χρονικής περιόδου 1949-1971
ΑΣΦΑΚΑ
Οκτώβριος 2010

& άλλες υπογραφές

Οι πρόκριτοι
Πανταζής Παναγιώτου
Γιάννης Κυρατσόπουλος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Με τη λήξη της Δημοτικής μου θητείας τις 31 Δεκεμβρίου 2010 αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω
τις θερμές ευχαριστίες μου:
-Στους συγχωριανούς και συνδημότες του Δήμου

Η διαθέτουσα
Χάϊδω Κώστα Ζιούπα
κατ’εντολή υπογράφω
εγώ ο Παπακώστας Γεωργίου

Τύμφης που με την ψήφο τους στις εκλογές της 31
Δεκεμβρίου 2006 εκλέχθηκα Δημοτικός Σύμβουλος
για την τετραετία 2006-2010.
Στον Δήμαρχο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟ για την
εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και την
τιμή να με ορίσει Αντιδήμαρχο και μέλος Δημαρχιακής Επιτροπής.
Στις πρόσφατες Δημοτικές εκλογές λόγω πολλών
υποχρεώσεων δεν έθεσα υποψηφιότητα πλήν όμως

Σημ.: Ο Παπακώστας Γεωργίου είναι ο Παπακώστας Γεωργίου Μπέκας.
Ο νερόμυλος στην Νζιάμινα λειτουργούσε έως

Προς την οικοδέσποινα λ.χ. ψάλλουν: Κυρά
ψηλή, κυρά λιγνή, κυρά καμαροφρύδα, πήρε τα
ρόδα απ’τη ροδιά, τ’άσπράδι απ’το χιόνι, πήρε κι
τα ματόφρυδα από το χελιδόνι.
Και η κυρά προς την οποία απευθύνεται το εγκωμιαστικό αυτό άσμα, παρ’όλον ότι δεν είναι ενίοτε
όπως την περιγράφει ο νεαρός τροβαδούρος, σα
γυναίκα είναι φιλάρεσκη, κολακεύεται σφόδρα και
φιλοδωρεί ανάλογο τον ευγενή υμνητή της. Προς
τον μεγαλύτερο γιο: Έλα κι ας το παινέψουμε τούτο παλικάρι που έχει πλάτες για άρματα και χέρια
γοργογύριστα να ρίχνουν τις σαΐτες, να σαϊτεύουν
τα πουλιά και τα όμορφα κορίτσια. Κι έτσι ο μεγαλύτερος γιος κολακεύεται κι αυτοί με τις ανύπαρκτες πολλές φορές πλην όμως ωραίες και επιθυμητές αυτές ιδιότητες που αποδίδουν και γίνεται γαλαντόμος.
Ακολουθούν στίχοι ευχετικοί
Σε αυτό το σπίτι το ψηλό, πέτρα να μη ραγίσει
κι’ ο νοικοκύρης του σπιτιού πολλά χρόνια να ζήσει.
Τελειώνουν δε με την αίτηση του φιλοδωρήματος, του κύριου άλλωστε σκοπού. Αφέντη μου ευγενικέ που χεις μεγάλη χάρη, θα σ’έχουμε στον τόπο
μας σαν το λαμπρό φεγγάρι, άνοιξε το πουγκάκι σου
το μαργαριταρένιο, αν έχεις γρόσια δος μας τα, αν
έχεις και παράδες, αν έχεις και γλυκό κρασί βγάλε
να μας κεράσεις. Αν τύχουν όμως και δεν πάρουν φιλοδώρημα τότε αλλάζουν τις ευχές.
Αφέντη μας στην κάπα σου, χίλιες χιλιάδες ψείρες άλλες γεννούν κι άλλες κλωσούν κι άλλες αβγά
μαζώνουν.
Τα κάλαντα κατά τη γνώμη μας δεν είναι νεοελληνικό έθιμο είναι παλαιό και κληρονομιά των προγόνων μας. Έχει στενή σχέση με την περίφημη Ειρεσιώνη και την Ικετηρία των αρχαίων Ελλήνων και μάλιστα των αρχαίων Αθηναίων.
Η Ικετηρία ήταν κλαδί ελιάς. Απάνω του κρέμονταν ποκάρια μαλλιού και έφεραν αυτό γύρω από
τον Θεό παρακαλώντας τον να τους απαλλάξει από
κάποιο κακό. Η Ειρεσιώνη είχε μεγάλη αναλογία και
προς τα κάλαντα και προς το δέντρο των Χριστουγέννων.
Ήταν κι’αυτή κλαδί ελιάς ή δάφνης, κι απάνω στο
κλαδί, μαλλί διαφόρων χρωμάτων, καρποί και διάφορα άλλα δώρα. Τα παιδιά κρατώντας στα χέρια
το κλαδί αυτό επισκέπτονταν τα σπίτια ψάλνοντας
εγκωμιαστικά άσματα για την ευημερία του οικοδεσπότη και των άλλων μελών της οικογενείας, ζητώντας δε και την αμοιβήν των χωρίς να εκφράσουν
και να διαδηλώσουν κατ’ουδένα τρόπον την αγανάκτησή τους αν δεν τους έδιναν τίποτε, όπως συμβαίνει σήμερα.
Η Ειρεσιώνη ψάλλονταν κατά διαφόρους εποχάς
του έτους. Εκείνο όμως που μας δίνει ένα άριστο μέτρο της αναλογίας που υπάρχει μεταξύ της Ειρεσιώνης και των δικών μας καλάντων, είναι ένα από τα
περισωθέντα αρχαία δημώδη άσματα τα οποία έψελναν τα παιδιά κατά την αρχαιότητα.
«Δώμα προσετραπόμεσθ’ανδρός μέγα δυναμένοι
ος μέγα μεν δύνανται μέγα δε βρέμα όλβιος αεί».

λειτούργησε και ως ξυλουργείο.
Γεώργιος Νότης και τα παιδιά του Αντώνης και

αγωνίζομαι για το καλό του χωριού και του Νέου Δή-

Δημοσθένης μετέφεραν τα μηχανήματα σε ιδιόκτητο εργαστήριο στη θέση «Μαντάνι».
Ο νερόμυλος στη Νζιάμινα εγκαταλείφθηκε και
κατέρρευσε. Ήταν ένας γραφικός νερόμυλος!

Με εκτίμηση
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΟΒΙΝΗΣ

των κοσμητικών επιθέτων τα οποία κυρίως σε τέτοια άσματα απαντούν.

νοικιάστηκε από την οικογ. Γεωργίου Νότη και

κής Επιτροπής θα είμαι παρών και θα συνεχίσω να

και οικογενειακή ευτυχία, δημιουργικό το 2011.

Συνέχεια από σελ. 1

Τα παιδιά εκείνα των προγόνων μας έψαλλαν:

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 ο αείμνηστος

καρδιάς μου και εύχομαι «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ», ατομική

Του Κώστα Κουνάβου

και το 1950 ως βακούφικος νερόμυλος. ‘Έπειτα

ως πρόεδρος του ΜΟΣ και μέλος της Εκκλησιαστι-

μου Ζαγορίου και πάλι σας ευχαριστώ από βάθος

ΤΑ ΚΑΛΑΤΑ

Εν Λεσινίτση σήμερον την εβδόμην Οκτωβρί-

εντός του χωρίου κατά την θέσιν Νζιάμιναν, κά-

Τέλος οι μαθητές δώρισαν στο δάσκαλό τους αναμνηστική πλακέτα που έγραφε:

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

Ευτυχία Οικονόμου -Γεωργοπούλου

Φθάσαμε στο αρχοντικό του μεγάλου αφεντικού,
ο οποίος έχει μεγάλη δύναμη και βροντερή φωνή και
είναι πάντα ευτυχισμένος. Και σε άλλα άσματα παρατηρούμε: είθε δε τα δοχεία σας, τα αγγεία σας να
είναι γεμάτα και πάντοτε στη σκάφη που ζυμώνετε
να ανακατεύετε ζυμάρι άφθονο, ήτοι ποτέ να μη σας
λείπει το ψωμί.
Όπως βλέπουμε υπάρχει κάποια αναλογία μεταξύ των αρχαίων ασμάτων και την σημερινή των καλάντων μόνον που δεν γνωρίζουμε πότε είναι η αρχή
αυτού του εθίμου γιατί χάνεται στο χρονικό άπειρο.

CMYK

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ
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ΑΛΟΓΟ… ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ο σύζυγος γυρίζει στο σπίτι μετά τη δουλειά, βγάζει το
σακάκι και τα παπούτσια του, παίρνει την εφημερίδα
του και κάθεται στον καναπέ να χαλαρώσει όταν, εντελώς ξαφνικά, η σύζυγός του τον χτυπάει από πίσω
στο κεφάλι με το σίδηρο των ρούχων!

1
2
3
4

- Γυναίκα, τρελάθηκες; Θέλεις να με σκοτώσεις; Τι νομίζει ότι κάνεις; Ρωτάει έκπληκτος ο σύζυγος.

5
6

- Βρήκα στην τσέπη του παντελονιού σου αυτό το χαρτάκι, που γράφει αυτόν τον αριθμό και το όνομα Μαρλέν!

7
8

Τι έχεις να πεις γι’ αυτό;

9

- Τι να πω, βρε γυναίκα! Συνάντησα στο δρόμο ένα φίλο
από τα παλιά, το Γιωργάκη, και μου έδωσε αυτόν τον
αριθμό να τον παίξω στα άλογα…

10
11

Μαρλέν, είναι το όνομα του αλόγου στο οποίο μου είπε
να ποντάρω…

12

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α
1.

- Μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης.

2.

- Κουρέλι. - ιστορικό χωριό του Νομού
Άρτας.

3.

- Νερά με αλάτι.

4.

- Κάποτε ήταν δικάσου.
- υλικό που δεν καίεται. - ένα Κόμμα.

5.
6.
7.

Η σύζυγος ηρεμεί με τις εξηγήσεις και η υπόλοιπη μέρα
κυλάει ήσυχα για το ζευγάρι.
Την επόμενη ο σύζυγος γυρίζει και πάλι στο σπίτι και,
ακολουθώντας τη ρουτίνα του, βγάζει και πάλι το σακάκι και τα παπούτσια του και κάθεται στον καναπέ να
διαβάσει την εφημερίδα του ανυποψίαστος.
Η σύζυγος όμως, τον ξαναπλησιάζει από πίσω και αυτή
τη φορά του δίνει με το σίδηρο δύο δυνατά χτυπήματα στο κεφάλι.

-υπάρχει και τέτοιο φως.

Μισοζαλισμένος ο πονεμένος σύζυγος, ζητάει και πάλι
το λόγο.

- Μπαίνει σε συμβόλαιο. - συνδυασμός

Και η σύζυγος:

φωνηέντων. - η οσάτια χωρίς ουρά.

- Το άλογο… σου τηλεφώνησε!

- Μέσα χωρίς ουρά.

- Ένα σύμφωνο της αλφαβήτου.
Συναδελφικά… μαχαιρώματα

- καθαρευουσιάτικο αφτί.
8.

- Παίζει στη Σαλαμίνα. - τη δίνει συμπαίκτης.

9.

- Πηδήματα. - μέχρι.

10.

- Πρόθεση με απόστροφο. - δέχεται γόπες.

11.

- Εργάζεται στο δάσος κόβοντας ξύλα.

12.

- Σε παραπέμπει σε άλλη σελίδα.
-Ο Μάης χωρίς αρχή και τέλος. - Ρωτάει.

Κατά την εβδομαδιαία σύσκεψη μεγάλης εταιρείας, το
αφεντικό παρατηρεί ότι δεν του αποδίδεται ο απαιτούμενος σεβασμός από τους υφισταμένους του. Αποφασίζει λοιπόν να πάρει μια σειρά από δραστικά μέτρα.
Μετά το πέρας της σύσκεψης, πηγαίνει στο διπλανό
εμπορικό κέντρο και αγοράζει μια πινακίδα που γράφει «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ». Γυρίζει λοιπόν και
την κολλάει έξω απ’ την πόρτα του γραφείου του.
Αργότερα, την ίδια μέρα, γυρίζοντας από το γεύμα του,
βρίσκει ένα χαρτάκι δίπλα στην πινακίδα, που γράφει:
«Τηλεφώνησε η γυναίκα σας. Θέλει πίσω την πινακίδα της!»

Κ Α Θ Ε Τ Α
1. 		

- Τον έδινε τη πυθία.

		

- άρθρο στον πληθυντικό.

2. 		

- Θεός των αρχαίων Αιγυπτίων.

		

- υπάρχουν και ευγενή.

		

-ένα από τα τρία κακά της μοίρας.

3. 		

- Ασφαλίζει εργαζομένους. - ένα όσπριο.

		

- μια νότα του διαπασών.

4. 		

- Λιώνει με το περπάτημα.

		

- ουσία των δοντιών.

5. 		

- Όρος της πρέφας. - τραγούδια.

6. 		

-Λίμνη της Αφρικής. - Δάσος χωρίς άκρες.

7. 		

- Χώρος της κατοικίας - το τάζουμε σε άγιο.

8. 		

- Ράτσα φυλής. - Υποταγή.

9. 		

- Μια τράπεζα. - αυξομειώνονται.

		

- Κλωστίτσα.

10.

- Ύπουλα όπλα. - Ιρλανδός συγγραφέας.

11.

- Πολλοί τα ακολουθούν.

Σ’ ένα φαρμακείο πιάνει δουλειά ένας νεαρός. Μετά την
πρώτη διανυκτέρευση ο φαρμακοποιός τον ρωτά πως
πήγε η δουλειά και ακολουθεί μεταξύ τους η στιχομυθία:

		

- κάτοικοι της πόλης.

- Ήρθαν πελάτες χτες βράδυ;

12.

- Υποθέτει. - Κυπριακή οργάνωση.

- Ναι. Ήρθε μια κυρία που την πονούσε πολύ το κεφάλι
της.

Το πηγάδι που… δουλεύει!

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
(Φύλλο εφημερίδας 72, σελ. 5)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. ΜΠΟΥΡΔΑΣ - ΙΑ
2. ΠΑΠΙΑ - ΛΙΑ
3. ΑΟΡΑΤΟΣ
4. ΥΥ - ΣΟΧΟ - ΙΤΕ
5. ΡΑΣ - ΣΥ - ΙΤΙΑ
6. ΝΙΚΑ - ΡΗΤΟΣ
7. ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
8. ΖΑΝΤΑ - ΑΑ - ΧΡ
9. ΔΕΤΟΙ - ΠΡΟ
10. ΠΑΙΣ - ΣΤΟΕΣ
11. ΚΑΛΑΙ - ΤΟΛΟΙ
12. ΑΠΟ - ΚΡΟΚΟΣ
13. ΛΑ - ΕΑ - ΣΟΙ
14. ΑΜΑΝ - ΜΟ
15. ΜΑΝΤΕΙΟ - ΑΑΡ

16.
17.
18.
19.

ΙΝΑ - ΣΑΡΑΝΤΑ
ΕΑΡ - ΟΡΑΣΗ
ΥΑ - ΚΙΤΣΟΣ
ΜΗΡΟΣ - ΑΑ
ΚΑΘΕΤΑ

1. ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ - ΚΑΛΑΜΙΕΣ
2. ΠΑ - ΥΑΙΝΑ - ΠΑΡΑΜΑΝΑ
3. ΟΠΑ - ΣΚΑΝΔΑΛΟ - ΑΝΑΡΧΗ
4. ΥΙΟΣ - ΑΣΤΕΙΑ - ΕΝΙ - ΑΡ
5. ΡΑΡΟΣ - ΚΑΤΣΙΚΑ - ΕΣΑ
6. ΑΧΥΡΑ - ΤΙΑ - ΚΣ
7. ΑΛΤΟ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΟΡΟΙ
8. ΣΤΟ - ΙΤΕΑ - ΤΟΚΟΣ - ΑΡΤΑ
9. ΑΣΙΤΟΣ - ΠΟΛΟΙ - ΑΝΑΣΑ
10. ΤΙΣ - ΧΡΕΟΣ - ΜΑΤΣΟ
11. ΑΛΦΕΑ - ΓΡΟΣΙ - ΚΟΡΑΗΣ

Ένα ανδρόγυνο που κάνει βόλτα στην εξοχή σταματάει σ’ ένα πηγάδι.
Σκύβει ο άντρας πάνω από το πηγάδι, κάνει μια ευχή και
πετά στο πηγάδι ένα νόμισμα.
Τον βλέπει η γυναίκα του και αποφασίζει να κάνει κι εκείνη το ίδιο, σκοντάφτει, όμως, και εξαφανίζεται μέσα
στο πηγάδι. Ο άνδρας μένει για λίγο άφωνος και μετά,
φανερά εντυπωσιασμένος, αναφωνεί:
- Επιτέλους! Ένα πηγάδι που στ’ αλήθεια πραγματοποιεί τις ευχές!

- Εσύ, τί έκανες παιδί μου;
- Της έδωσα ένα πακέτο ασπιρίνες.
- Μπράβο σου!
- Μετά ήρθε ένας κύριος με έντονους πόνους στη μέση
του.
- Εσύ, τι έκανες παιδί μου;
- Του έδωσα ένα έμπλαστρο.

σελ.
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ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ
Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ
Το 1952 ο Αντώνιος Νικολάου Μπιζάκης υπηρετούσε στρατιώτης στην Κόνιτσα.
Μια μέρα κάθονταν με παρέα σ’ ένα καπηλιό
και πίναν. Ακούει από δίπλα το όνομα ΜΠΙΖΑΚΗΣ
ο μπαρμπα-Κώστας Δημητρίου ΚΥΡΑΤΣΗΣ (18921957) καλός χωριανός αλλά το «έτσουζε» πολύ το
ποτήρι. Δίνει αμέσως γνωριμία στο φαντάρο.
- Τι λες ορέ Αντώνη είμαστε συγγενείς, εγώ με
τον πατέρα σου Νίκο είχαμε καλές σχέσεις όταν
ζούσαμε στην Κορυφή. Φωνάζει λοιπόν στον κάπελα: Κέρνα όλο το τραπέζι από μένα.
Το άλλο Σάββατο το συναντά πάλι:
Έλα ανηψιέ να πιούμε κάνα ποτήρι να πάν’ τα
φαρμάκια κάτω. Ο νεαρός τότε Αντώνης βρήκε το
μπελιά του με το μπάρμπα-Κώστα, γιατί ο καημένος
ο γέρος-Κώστας δεν έπινε ένα ποτήρι μόνο, αλλά
κόλλαγε «κρασόσημα» σε οκτάωρη βάση απ’ τα’
απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα!..

*

*

*

Ο Ευάγγελος ΚΑΨΟΥΛΑΣ κατάγονταν απ’ την
Πωγωνιά – Βόνιτσας και παντρεύθηκε το 1948 στην
Πωγωνιανή όπου και έζησε ασχολούμενος με τη γεωργία και όλες τις βοηθητικές δουλειές. Ήταν όμως
και μεγάλος πότης. Γι’ αυτό τον έλεγαν «ΤΣΙΠΟΥΡΟ-ΜΥΚΙΝΑ».
Βοηθούσε σ’ ότι και όπου χρειάζονταν. Έτσι και
στις εκλογές της 5ης Απριλίου 1990, έκανε όλες τις
χαμαλοδουλειές.
Το βράδυ κατά τις 9 η ώρα, μπαίνει στο καφενείο
και ενώ εμείς βλέπαμε στην TV εκλογικά, φωνάζει
ρωτώντας δήθεν ότι δεν ήξερε:
- Σήμερα απαγορεύονται τα οινοπνευματώδη
ποτά!.. και γυρίζοντας στον καφετζή λέει:
- Βασίλη βάλε σε χοντρό φλυτζάνι άσπρο καφέ!..

*

*

*

Τη χρονιά που οι αδελφοί ΣΙΑΜΠΙΡΗ διόρθωναν
τον κάτω όροφο του καταστήματός τους προς την
πλατεία, εκεί λοιπόν που λειτουργεί σήμερα σαν ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, δούλεψαν πολλοί τεχνίτες. Ο Λεωνίδας
ο ΚΟΡΕΤΑΣ ανέλαβε να ρίξει το τσιμέντο στο δάπεδο.
Το δάπεδο είπαν να το κάνουν με λίγο κλίση προς
τα έξω στην πλατεία. Έρχεται ο Μάντης ο ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ, βλέπει και ρωτάει το μάστορα με απορία!..
- Ορέ Λέων που είναι η «ΑΛΦΑΔΙΑ»!..
Κι ο Λεωνίδας απαντά:
- Το έκανα Αλφαδιά με λίγη κλίση!..

*

*

*

Ο Παναγιώτης ΑΓΓΕΛΗΣ απ’ τους Καλαρρύτες
– Ιωαννίνων, διαμένει με την οικογένειά του, όπως
και άλλοι Καλαρρυτινοί στην Περιχώρα Τυρνάβου.
Ο γιος του Βασίλης σπουδάζει στα Τ.Ε.Ι. Κοζάνης. Ο Πάνος είναι παραδοσιακός τσέλιγκας, διατηρώντας ποίμνιο από 500 γιδοπρόβατα.
Το καλοκαίρι ανεβαίνει στους Καλαρρύτες για
ελεύθερη βοσκή.
Τον βοηθάει η γυναίκα του Αλεξάνδρα, ο γιος
του Βασίλης κι ο ανεψιός του Νίκος ΜΠΑΪΚΟΥΣΗΣ.
Είναι καλός και τίμιος άνθρωπος, αλλά πολύ πλακατζής και βωμολόγος.
Τον ρωτάει λοιπόν ένας συγχωριανός του:

- Μπράβο παιδί μου, θα γίνεις πολύ καλός φαρμακοποιός:

- Τι σπουδάζει ορέ Πάνο ο γιος σου ο Βασίλης στην
Κοζάνη!..

- Κατά τις 3 η ώρα ήρθε μια πανέμορφη γυναίκα.

- Λύκος! Απαντά ειρωνικά ο Πάνος!..

Ήταν ψηλή, ξανθιά και φορούσε μια γούνα. Τη βγάζει
και μένει ολόγυμνη μπροστά μου. Με πλησιάζει και
μου ψιθυρίζει στο αφτί: «Έχω ένα μήνα να δω άνδρα,
αγόρι μου!»

- Μα τι λες δεν κατάλαβες τι ρώτησα λέει ο συγχωριανός!..

- «Κι εσύ εσύ τι έκανες παιδί μου;» ρωτά γεμάτος αγωνία ο φαρμακοποιός.
- «Της έδωσα κολλύριο:» απαντά ο νεαρός.

Και ο Πάνος αποκρίνεται:
- Μάλιστα πατριώτη, λύκος σου λέω, γιατί αυτά τα
χρόνια μου έφαγε σε ευρώ το μισό κοπάδι απ’
τα γιδοπρόβατα!..

CMYK
σελ.
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«STONGI»: ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΟ ΠΕΔΙΟ
ΠΑΔΩΝ ΕΤΟΣ 2009
«STONGI» ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
ΤΩΝ ΠΑΔΩΝ ΤΡΕΙΣ ΒΡΑΧΟΙ
ΜΕ ΥΨΟΣ 60-80-100 ΚΜ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ ΠΑΔΩΝ

Το αναρριχητικό πεδίο των Πάδων το ανέδειξαν
άξιοι νέοι με αγάπη στο άθλημα, παιδιά και κορίτσια
με επαγγελματισμό με ήθος, σθένος και αγάπη
στο άθλημα. Μας πρόσφεραν πολλές εκπλήξεις με
τις τεράστιες ικανότητες που διαθέτουν. Οι ίδιοι
απαντούν: «Το αναρριχητικό πεδίο στις Πάδες ή
καλύτερα τα βράχια των Πάδων ήταν ένα σχέδιο που
στριφογύριζε στο μυαλό μας για αρκετά χρόνια. Αν και
κυρίως τα βλέπαμε το χειμώνα πηγαίνοντας είτε στο
ΟΡΟΣ ΣΜΟΛΙΚΑ είτε χιονοδρομικό της Βασιλίτσας
υπήρχε πάντα η πρόθεση για την οργάνωση ενός
αναρριχητικού πεδίου. Μετά λοιπόν και από κάποιες
προσπάθειες που έγιναν από αναρριχητές στον
παρελθόν, το καλοκαίρι του «2009» έφτασε τελικά
και αποφασίσαμε να κάνουμε μια πιο οργανωμένη
προσπάθεια για την «εξερεύνηση» και την εκτίμηση
των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα βράχια, όσων
αφορά τις προοπτικές τους για κάτι τέτοιο.

Τελικά τα βράχια και το μέρος γενικότερα απεδείχθησαν ένας μικρός παράδεισος, με συνιστώσες την
μικρή πρόσβαση για τις αναρριχητικές διαδρομές, το
νερό το οποίο υπάρχει κυριολεκτικά δίπλα μας και την
άφθονη δροσιά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Αυτά και συνδυασμό με το δυνατό καλωσόρισμα
που δεχτήκαμε από τους «ΠΑΔΙΩΤΕΣ» συνέβαλαν
έτσι ώστε να επισκεπτόμαστε το μέρος σχεδόν κάθε
Σαββατοκύριακο κατά τους μήνες του Ιουνίου και
του Ιουλίου με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής το άνοιγμα
δεκαεπτά αναρριχητικών διαδρομών. Οι αναρριχητικές
διαδρομές ανοίχτηκαν και στους τρεις κύριους
βράχους και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από εύκολες
μέχρι πολύ δύσκολες και είναι όλες ασφαλισμένες με
ανοξείδωτα βύσματα και κρίκους στα ρελέ για εύκολη
επιστροφή».
Οι προοπτικές του πεδίου είναι ακόμη μεγάλες και
φιλοδοξούμε οι διαδρομές να φτάσουν τις σαράντα
κάνοντας το μέρος ιδανικό για αναρριχητές κάθε
επιπέδου. Οι φιλοδοξίες των αναρριχήσεων προς
του Παδιώτες και όχι μόνο, προκάλεσαν δέος και
θαυμασμό, ένα δε μέρος νέων με την βοήθεια των
αναρριχητών, αναρριχήθηκαν και έζησαν την δύναμη
της ψυχής κατέκτησαν τους βράχους ανάτασης ψυχής.
Ευχαριστούμε θερμά του φίλους αναρριχητάς που
ανέδειξαν στο χωριό μας το «ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ».
Με αγάπη
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΣ
Υ.Γ. STOGI(ΣΤΟΤΖΙ) βλάχικη λέξη σημαίνει βράχοι
μαζεμένοι. Ο ένας κοντά στον Άλλο
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΣΑΚΚΑ ΣΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ
ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡ. ΓΟΥΡΗ»
ΤΟΥ Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ - ΚΟΝΙΤΣΗΣ στις 16/08/2010
Αιδεσιμώτατε,
κ. εκπρόσωπε του Δήμου Κόνιτσας Γεώργιε Σπανέ,
κ. εκπρόσωπε της Αντιπολίτευσης του Δήμου Κόνιτσας
Παναγιώτη Γαργάλα, κ. Ν. Εξάρχου Σύμβουλε του
Δήμου Κόνιτσας, κ. Πρόεδρε του Δημοτικού μας
Διαμερίσματος, κ. Πρόεδρε του Συλλόγου του Χωριού
μας, κ. εκπρόσωπε της Αδελφότητος του Χωριού
μας, κ. Πρόεδρε της Διαχειριστικής Επιτροπής του
βουνού του χωριού μας, κυρίες και κύριοι,
Σήμερα το χωριό μας έχει την τιμητική του,
Αποδίδουμε σήμερα τιμή και παραδίδουμε στην
αιωνιότητα, το εκλεκτό τέκνο του χωριού μας
ευεργέτη Δημήτριο Γούρη.
Είναι αλήθεια πως η σημερινή εκδήλωση
ευγνωμοσύνης μας έρχεται με καθυστέρηση, όπως
συνήθως συμβαίνει στην Πατρίδα μας, αλλ’ αυτό
δεν σημαίνει πως μέχρι σήμερα δεν αποδίδαμε τον
προσήκοντα σεβασμό στον αείμνηστο ευεργέτη μας
«ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΟΥΡΗ».
Το στήσιμο της προτομής άργησε, αλλά έγινε. Η
μεταφορά των οστών του από το Νεκροταφείο του
Βύρωνα Αθηνών έγινε, και ανεγείραμε έναν ωραίο
Τάφο στο Νεκροταφείο του άνω μαχαλά του χωριού
μας επί του οποίου τοποθετήσαμε τα οστά του.
Το ετήσιο Μνημόσυνο το εκτελούμε κάθε χρόνο.
Αυτά τα έργα που κάναμε, όπως τα κάναμε,
φαίνονται στην μικρή μας κοινωνία, και το κυριότερο
απ’ αυτά είναι αυτό του ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ του δικτύου
ύδρευσης του χωριού μας, που η έλλειψη του ποσίμου
νερού, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες ταλάνιζε τους
κατοίκους του χωριού μας, πλέον των 35-40 ετών,
πλην όμως εδώ και δυόμισυ χρόνια το πρόβλημα
αυτό λύθηκε και αυτό οφείλεται στο έργο που έγινε
με χρήματα του Ιδρύματος, και όταν εμείς ανοίγουμε
κάθε πρωί τη βρύση μας και υπάρχει επάρκεια νερού,
νοερά στέλνουμε τις ευχές μας εν είδει μνημοσύνου
προς τον ευεργέτη μας «ΔΗΜ. ΧΡ. ΓΟΥΡΗ».
Ποιος ήταν ο Δημήτριος Γούρης:
Ο Δημήτριος Γούρης γεννήθηκε το 1883 στην
μικρή μας αυτή κοινωνία. Ήταν ένα από τα πέντε
παιδιά του Χρήστου και της Μαρίας Γούρη.
Οι γονείς του ήταν φτωχοί άνθρωποι όπως ήμασταν
όλοι μας, μεγάλωσε στο χωριό μας ο αείμνηστος
Δημήτριος Γούρης, τελείωσε το σχολείο του στο
χωριό μας, ανδρώθηκε, έφτασε σε ηλικία 2025 ετών.
Μέσα του όμως φώλιαζε η επιθυμία, να δημιουργήσει,
να πλουτίσει.
Πήρε τον δρόμο της ξενιτειάς, όπως όλοι τότε της
εποχής εκείνης. Και ο μόνος τρόπος διαφυγής ήταν ή
προς την Αμερική ή προς την Αφρική. Ο αείμνηστος
Δημήτριος Γούρης ο συγχωριανός μας πήρε τον
δρόμο προς την Αφρική, σε ηλικία 25 με 27 ετών,
αυτά από μαρτυρίες όπως μας το διηγήθηκαν οι
παλαιότεροι.
Ξεκίνησε από το χωριό μας για το μεγάλο ταξίδι
προς την Αφρική μαζί με έναν συντοπίτη μας από τον
Πύργο της Κόνιτσας ονόματι Οικονόμου. Φτάσανε
στο Χαρτούμ. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό μείνανε στο
Χαρτού και τι κάνανε εκεί πέρα.
Πήρανε το δρόμο προς το Κογκό. Εκεί ο
αείμνηστος Δημήτριος Γούρης έμεινε περίπου
30 χρόνια. Εκεί δημιουργήθηκε, πλούτισε-έβγαλε
χρήματα, δημιούργησε οικογένεια. Μάλιστα είχε
πανδρευτεί μαύρη την καταγωγή Αφρικάνα, είχε ένα
γιο ο οποίος από όσα μας είπανε και από όσα ο ίδιος
μας έλεγε, ήταν Μηχανοδηγός τρένων στο Κονγκό, η
δε κόρη του ακολούθησε το δρόμο της μοναχής.
Και στην ξενιτιά που εβρίσκετο ήταν πάντα σεπτός,
σεμνός και τέλειος οικογενειάρχης. Μέσα του όμως
είχε φωλιάσει η νοσταλγία της επιστροφής προς την
πατρίδα.
Και ερχόμαστε στο 1938 οπότε, αφήνει την
οικογένειά του στην Αφρική και ό,τι ακίνητη περιουσία
είχε δημιουργήσει την άφησε στην γυναίκα του και
στα παιδιά του και ό,τι κινητό είχε το πήρε μαζί του.
Από το 1938 που ήρθε στην Αθήνα μέχρι τα μέσα
του 1939 έψαχνε να βρει μία στέγη, να βρει δηλαδή
ένα σπίτι στην Αθήνα που να στεγαστεί ο ίδιος και να
του αποδίδει κάποιο πρόσοδο. Διότι τα χρήματα τα
οποία έφερε από την Αφρική τα δαπάνησε για την
αγορά του ακινήτου του.
Έψαχνε όμως ένα ολόκληρο χρόνο, από όσα
μας έλεγε και ο ίδιος, ήθελε να βρει το σπίτι του να
είναι κοντά σε εκκλησία. Ήταν ένα πρόσωπο βαθιά
θρησκευόμενο.
Πράγματι, το σημερινό ακίνητο το οποίον υπάρχει
σήμερα επί της οδού Αγίων Αναργύρων 8, υπάρχει η
ομώνυμος πλατεία της Εκκλησίας Αγίων Αναργύρων,

το ακίνητό του πράγματι βρίσκεται ανάμεσα από τρεις
εκκλησιές.
Μέσα όμως στην χαρά του, δεν απόλαυσε τους
καρπούς του ακινήτου που αγόρασε, διότι μετά από
περίπου 13-14 μήνες κηρύσσεται ο Ελληνο-Ιταλικός
πόλεμος, πέφτει μέσα στην δίνη της κατοχής, πείνα,
φτώχια κ.λπ..
Αναγκάζεται να φύγει από την Αθήνα ο αείμνηστος
Δημήτριος Γούρης, έρχεται στο Χωριό. Αν και στο
χωριό που ήρθε δεν ήταν ό,τι καλύτερο, διότι και εδώ
υπήρχε φτώχεια, λόγω της κατοχής και πείνα.
Ο στενός ορίζοντας του χωριού μας δεν τον
κράτησε, ήταν ανήσυχος, ήθελε να φύγει, να ξεσπάσει,
και πήρε το δρόμο προς Ανατολάς. Σε κάποια
στιγμή βρέθηκε στα Γρεβενά, βρέθηκε στα Γρεβενά
ψάχνοντας για εργασία. Βρήκε όμως στοργή και
στέγη στο Ορφανοτροφείο των Γρεβενών, με αμοιβή
ένα πιάτο φαγητό την ημέρα. Και αυτό αποδεικνύεται
έμπρακτα από τις διηγήσεις των αδελφών Καττή
(Χρήστο και Νικόλαο), οι οποίοι εδραστηριοποιούντο
επαγγελματικά την εποχή εκείνη, ως ραφτάδες στα
Γρεβενά, και όταν συναντιόνταν με τους παραπάνω
συγχωριανούς μας, εκείνοι τον ρωτούσαν:
- Μπαρμπα Δημήτρη, τι λεφτά παίρνεις εκεί που
δουλεύεις;
Και έμεινε μνημειώδης η φράση:
- Βρε παιδιά από τα ορφανά θα πάρω χρήματα;
- Τι να πάρω, από τα ορφανά να πάρω;
Δούλευε πράγματι για ένα πιάτο φαγητό. Αυτό
φανέρωνε το μεγαλείο της ψυχής του και την
προσφορά προς τον συνάνθρωπο!
Έμεινε στα Γρεβενά μέχρι το τέλος του Εμφυλίου
πολέμου. Αφού έληξε ο Εμφύλιος Πόλεμος κατεβαίνει
στην Αθήνα για να διαχειριστεί την περιουσία του την
οποία είχε εγκαταλείψει λόγω της κατοχής. Άρχισε να
την διαχειρίζεται, ό,τι χρήματα έβγαζε από τα ενοίκια,
το διέθετε σε Ορφανοτροφεία και σε Νοσοκομεία και
είναι απτό το παράδειγμα των χωριανών μας, όσοι την
εποχή εκείνη που είχαν αρρωστήσει και πήγαν στην
Αθήνα, ο αείμνηστος Δημήτριος Γούρης ήταν παρών
σε όλους.
Εμείς, η γενιά η δική μου και λίγο πιο κάτω από
μένα, έχουμε περάσει από το σπίτι του και έχουμε
κεραστεί ένα λουκούμι από τον αείμνηστο Γούρη.
Τι γίνεται όμως την δεκαετία του 1950 ή μάλλον στα
μέσα της δεκαετίας; Εφημολογείτο ότι ο Δημήτριος
Γούρης, την περιουσία του, πότε την αφήνει σε ένα
Μοναστήρι, πότε την αφήνει σε μία εκκλησία…
Για καλή μας όμως τύχη, το 1954 επιστρέφει
από την Ρουμανία που είχε απαχθεί από τους
αντάρτες ο αείμνηστος παπα-Χρήστος Δάλλας, και
το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο του Χωριού μας σωστά
έπραξε, τον εξουσιοδότησε να πάει στην Αθήνα και
να παρακαλέσει τον αείμνηστο Δημήτριο Γούρη και
να τον πείσει να μην αφήσει την περιουσία του σε
Μοναστήρια ή σε άλλα Ιδρύματα αφού υπάρχει το
Χωριό του.
Οι παραινέσεις τότε του αειμνήστου παπαΧρήστου Δάλλα, της κόρης του Μαρίας και της
Δήμητρας οι οποίες την εποχή εκείνη εβρίσκονται
στο Εθνικό Ίδρυμα Ιωσυφογλείου στην Αθήνα τις
οποίες υπεραγάπα, ο αείμνηστος Δημήτριος Γούρης
είναι γεγονός και αποδεικνύεται, εκ των υστέρων, ότι
πράγματι έπαιξαν ένα σπουδαιότατο ρόλο.
Ερχόμαστε τώρα στα δεσμάς του βίου του, στο
1965. Συντάσσει δύο [2] ιδιόγραφες διαθήκες, η μία
συνετάγη τον Μάρτιο και η άλλη συμπληρωματική
τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, ιδιόγραφες διαθήκες
οι οποίες έγραφαν ότι αφήνει την περιουσία του στο
Χωριό μας, με την προϋπόθεση να ιδρυθεί Ίδρυμα με
την επωνυμία του!
Ο τότε σύμβουλός του Γεώργιος Μπούσιος,
Δικηγόρος, ο οποίος ήταν και εκείνος βαθιά
θρησκευόμενο πρόσωπο, κίνησε αμέσως την
διαδικασία ανοίγματος της διαθήκης. Και το 1967
δημιουργήθηκε το Ίδρυμα με την επωνυμία του. Στη
συνέχεια το 1970 το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο του
Χωριού μας με Πρόεδρο τον αείμνηστο, Απόστολο
Ρούβαλη, κάνανε την αποδοχή κληρονομιάς.
Από εκείνη την στιγμή και έως σήμερα λειτουργεί
με την σημερινή του μορφή.
Και, ευχόμεθα:
ΑΕΙΜΝΗΣΤΕ ΔΗΜΗΤΡΙΕ ΓΟΥΡΗ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ
ΜΙΜΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΟΥ.
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ!!!
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΑΧΡΟΝΗ
Γεννήθηκα στην Λάιστα –Ζαγορίου το 1938.
Πήγα νήπια στην Λάϊστα για 2 μήνες και γνώρισα
των αείμνηστο δάσκαλο Γεώργιο Οικονόμου ο
οποίος με αλίευσε και όταν πήγα στα Γιάννενα με
πήρε από το χέρι και με σύστησε στον διευθυντή
του Δημοτικού Σχολείου «Καπλάνειο» λέγοντας του
«θέλω να μου την προσέχεις σαν δικό σου παιδί.
Δ΄ Δημοτικού με πήραν στην Ακαδημία (δημοτικό
Σχολείο).
Απεφοίτησα από το τότε Γυμνάσιο Θηλέων με
άριστα. Εν συνεχεία κατόπιν συμβουλής του φίλου
του πατέρα μου αείμνηστου γιατρού Γ. Μελανίδη
πήγα στην Γερμανία στο Μόναχο εν συνεχεία στην
Φραγκφούρτη και τελείωσα από το Πανεπιστήμιο
Ερλάγκεν –Νυρεμβέργης την Ιατρική Σχολή και το
Διδακτορικό μου.
Από την Γερμανία πήγα στις ΗΠΑ όπου εργάστηκα
για 1 ½ χρόνο σε στρατιωτικό Νοσοκομείο.
Γυρίζοντας στην Ελλάδα έκανα το αγροτικό
μου στο Σανατόριο Ιωαννίνων εν συνεχεία 1 χρόνο
ειδικότητα στα Χατζηκώστα Ιωαννίνων και εν συνεχεία
στην Πανεπιστημιακή Κλινική «Αλεξάνδρας» όπου
τελείωσα την ειδικότητα μου της ειδικής Παθολογίας
4 χρόνια.
Το 1974 άνοιξα το Ιατρείο μου και μετά από 35
χρόνια τερμάτισα αισίως και υπέβαλα την 1η Μαρτίου
του 2010 τα χαρτιά μου για συνταξιοδότησή μου.
Οικογενειακή μου κατάσταση δύο γάμους.
Α΄γάμος με πτέραρχο ιπτάμενο της Air France
ΗΠΑ από τον οποίο έχω δύο ωραίες κόρες την
Αγνή και την Τόνια.
Β ΄ γάμος με τον αείμνηστο δικηγόρο Πύρο
Γιαννάκο, ο οποίος απεβίωσε το 2006.
Θα ήθελα με την ευκαιρία να σας συγχαρώ όλους
για την εφημερίδα σας και για την πλήρη ενημέρωση
που μας παρέχετε και να ευχαριστήσω …….όλους
τους πελάτες μου και ιδιαίτερα τους Βρυσοχωρίτες
που με στήριξαν όλα αυτά τα 35 χρόνια, για την αγάπη
τους και την εμπιστοσύνη του και με τους οποίους
διατηρώ και θα διατηρήσω μέχρι θανάτου μου τους
φιλικούς δεσμούς μας.
Αθανασία Σαχρόνη
Λάιστα Ζαγορίου
Τηλ :69757827837
Τηλ : 2653022687

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΑΧΡΟΝΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΑΧΡΟΝΗ κόρη του Αντώνη
Σαχρόνη και της Σταματίας Νικολαΐδου από τη
Λάιστα, έπειτα από 35 χρόνια συνεχούς εργασίας
και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο της πόλης των
Ιωαννίνων και όχι μόνο, υπέβαλε την 1η Μαρτίου 2010
τα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότησή της.

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ Δ.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ
Στο υπ’ αριθ. 63 φύλλο της εφημερίδας μας
(σελ.11) είχαμε αρχίσει να δημοσιεύουμε πίνακες
Μαθητολογίου των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου
Βρυσοχωρίου κατά Σχολικά Έτη και τάξεις, μετά το
1950, γιατί πριν από τη χρονολογία αυτή, τα αρχεία
του Σχολείου και της Κοινότητας είχαν καταστραφεί
λόγω κατοχής και εμφυλίου πολέμου.

Η Αθανασία εργάστηκε ως Παθολόγος γιατρός.
Το ιατρείο της στην οδό Μπότσαρη ήταν πάντα
γεμάτο κόσμο. Με την άριστη επιστημονική της
κατάρτιση, την ανθρωπιά και το συνεχές ενδιαφέρον
για όλους και για τον κάθε ένα χωριστά, κέρδισε την
εμπιστοσύνη, την αγάπη και την εκτίμηση όλων όσων
τη γνώρισαν.

Δ/ντής
του
1/σίου
Δημοτικού
Σχολείου
Βρυσοχωρίου ο συγχωριανός δάσκαλος Γεώργιος
Στ. Οικονόμου

Ξεχωριστή και ιδιαίτερη ήταν η σχέση της με
πολλούς Βρυσοχωρίτες ή μάλλον με όλους.

1. Απόστολος Χρυσ. Βασδέκης		

Α΄ Τάξη

2. Ιωάννα Μ. Σιαμπίρη			

Α΄ Τάξη

3. Θεοδώρα Χρυσ. Βασδέκη		

B΄ Τάξη

Από το 1974 που άνοιξε το πρώτο της ιατρείο οι
Βρυσοχωρίτες ήταν από τους μόνιμους και σταθερούς
πελάτες, που εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη νέα
επιστήμονα, ως το 2010 που την αποχαιρέτησαν
ως την έμπειρη, πεπειραμένη και σοφή γιατρό και
Άνθρωπο.
Θα τη συνοδεύουν πάντοτε οι θερμές ευχαριστίες
μας, για τις άριστες γνωματεύσεις της, για τις
κατάλληλες θεραπευτικές αγωγές- αλάνθαστες και
αποτελεσματικές πάντοτε- για στη συμπαράστασή
της σε ώρες πόνου και ταλαιπωρίας και τις ιατρικές
συμβουλές της.

Σχολικό Έτος 1959-1960

4. Χρυσούλα Ιωαν. Καραγιαννοπούλου B΄ Τάξη
5.Ανθούλα Γ. Καραγιαννοπούλου

B΄ Τάξη

6. Αναστάσιος Ι. Ρέμος			

B΄ Τάξη

7. Χαϊδούλα Μ. Πασχάλη		

Β΄ Τάξη

8. Δέσποινα Αθ. Κουνάβου		

Γ΄ Τάξη

9. Ελπίδα Ιωαν. Σιαμπίρη		

Γ΄ Τάξη

10. Ροδάνθη Αν. Καραγιαννοπούλου

Γ΄ Τάξη

11. Χρυσόστομος Ν. Μέμος		

Γ΄ Τάξη

12. Αθηνά Γ. Οικονόμου		

Δ΄ Τάξη

13. Αθανάσιος Θ. Εξάρχου		

Δ΄ Τάξη

θα τη συνοδεύει η αγάπη και οι ευχές μας για
υγεία, μακροημέρευση και οικογενειακή ευτυχία.

14. Πολυζώης Στ. Βακάρος		

Δ΄ Τάξη

15. Ευθύμιος Ιωαν. Πουποβίνης

Δ΄ Τάξη

ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ
Ο ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ

16. Δημήτριος Ν. Δημητράκης		

Ε΄ Τάξη

17. Αθανάσιος Ι. Καραγιαννόπουλος

Ε΄ Τάξη

18. Λάμπρος Δημ. Μακρής (Άρτα)

Ε΄ Τάξη

19. Χρυσούλα Ιωαν. Σιαμπίρη		

ΣΤ΄ Τάξη

20. Δέσποινα Ιωαν. Ρέμου		

ΣΤ΄ Τάξη

21. Μαρία Αθ. Κουναβου		

ΣΤ΄ Τάξη

22. Ζωή Ι. Ράπτη (Δίστρατο)		

ΣΤ΄ Τάξη

Ο συγχωριανός μας ΝΙΚΟΣ ΑΡΜΑΤΑΣ (γιος της
αειμνήστου Ελευθερίας Πουποβίνη και του Ηλία
Αρματά) και η σύζυγος του ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΙΜΑ παλιοί
επαγγελματίες και γνώστες της παραδοσιακής
κουζίνας λειτουργούν στην οδό Μ.Αλεξάνδρου 17β
(Σαράντα Σκαλιά) στα Γιάννενα κατάστημα που
παρασκευάζει παραδοσιακά φαγητά με την επωνυμία
«Της γιαγιάς ο Τέντζερης».
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 2651063682 και κινητό 6972091170.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στους αγαπητούς ΝΙΚΟ ΚΑΙ ΒΑΣΩ καλές δουλειές.

Από το 1951 εγκαταστάθηκε στο χωριό μας η
Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή (Α.Μ.Ο.Σ.)
Βρυσοχωρίου που δέχονταν μαθήτριες από την
ευρύτερη περιοχή των χωριών της Λάκκας Αώου και
του Ζαγορίου και αρκετές μαθήτριες της Α.Μ.Ο.Σ.
ήταν και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου.
Υ.Γ.: Ο μαθητής ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ήταν γιος
της Διευθύντριας της Σχολής Νίνας Μακρή.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2011
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΓΑΜΟΙ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ ΜΑΣ

Ένας όμορφος γάμος έγινε την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010 και ώρα 7 μ.μ. στον
Ιερό Ναό Παντοκράτορα στο Ποντικονήσι της Κέρκυρας.
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ γιος του αείμνηστου Γιώργου Τσιάμη και της Ελένης
(εγγονός του αειμνήστου Βρυσοχωρίτη Βασίλη Τσιάμη και της Φρόσως Τσιάμη
από τις Πάδες) παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιά του ΤΑΤΙΑΝΑ. Τα στέφανα
αντάλλαξε ο κουμπάρος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ.
Μετά το γάμο ακολούθησε δεξίωση στο Aguis Corfu Holiday Palace Hotel
(πρώην Hilton) στο Κανόνι και οι νεόνυμφοι διασκέδασαν με τους συγγενείς και
τους φίλους τους με διάθεση και κέφι ως τις μεσονύχτιες ώρες.
Το νέο ζευγάρι ζει στο Λονδίνο και τέλεσαν το γάμο τους στην Κέρκυρα, τόπο
καταγωγής της μητέρας του Βασίλη.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010 ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΡΟΪΟΣ του Δημητρίου
και της Σοφίας Εξάρχου Πρόϊου και η σύζυγος του ΚΑΤΕΡΙΝΑ βάπτισαν στον Ιερό
Ναό Αγίας Κυριακής στο Λουτρό Ημαθίας το πρώτο παιδί της οικογενείας.
Ο Νουνός Κ.ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ χάρισε στο νεοφώτιστο το όνομα
της γιαγιάς της ΣΟΦΙΑ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1) Η ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ σύζυγος
του Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΑΜΠΙΡΗ του Θωμά και της
Χρυσούλας απέκτησε την Πέμπτη 12 Αυγούστου

Την Κυριακή 15 Αυγούστου 2010, ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ του Θωμά και της
Χρυσούλας εγγονός των αειμνήστων Ευαγγέλου και Χάιδως Σιαμπίρη και του
αειμνήστου Ιωάννη Καραγγιαννόπουλου και της Ελένης) Ιδιωτικός Υπάλληλος
παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΛΑ του
Ελευθερίου και της Στυλιανής.
Το μυστήριο του γάμου τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στα Τρίκαλα
Ημαθίας και τα στέφανα αντάλλαξαν ο κ. Μιχάλης Ματζίαρης και η κ. Χριστίνα
Χανζταϊβά.
Μετά τη σκέψη ακολούθησε γαμήλιο γλέντι στο κέντρο «ΜΟΥΣΕΣ» στο Νησέλι
Ημαθίας.
Άλλος ένα εκλεκτός
γάμος έγινε το Σάββατο
25 Σεπτεμβρίου 2010
στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου στο Κιλκίς. Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ
του Αποστόλου και της
Ερμιόνης
Αρχιλοχίας
τεθωρακισμένων
(εγγονός
των
α ε ι μ ν ή σ τ ω ν
Χρυσοστόμου
και
Βασιλικής
Βασδέκη)
παντρεύτηκε
την
εκλεκτή της καρδιάς
του
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΕΡΑΦΙΔΗ ΔΕΚΑΝΕΑ
ΕΠΟΠ Υλικού Πολέμου
(ΥΠ) του Κωνσταντίνου
και της Ευστρατίας
από το Κιλκίς τα
στέφανα αντάλλαξαν ο
κ. Αλέξανδρος και η κ.
Ιωάννα Λιόλιου.
Μετά το μυστήριο
του γάμου ακολούθησε
γαμήλιο γλέντι στο
«Κτήμα των Ευχών»
στο 1ο χλμ. Κιλκίς
Αργυρούπολης.

νου και της Βασιλικής (εγγονός Γεωργίου
Πασχαλιώρη) που διαμένουν στην Αλεξάνδρεια
Ημαθίας απέκτησε το Σάββατο 30 Οκτωβρίου
2010 ένα υγιέστατο αγοράκι, πρώτο βλαστό της
οικογενείας.

βλαστό του γάμους τους.

του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Κων/

(εγγονή

της

Αριάδνης

και

του

3) Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΡΜΑΝΟΥ σύζυγος του

αειμνήστου Νικολάου Μπίρη) προσλήφθηκε για

Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ (εγγονός του κ.

δεύτερη συνεχή χρονιά ως αναπληρώτρια καθηγήτρια

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΜΟΥ) που διαμένουν στο Αιγίνιο
2) Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σύζυγος

Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΤΣΑΡΑ του Αλέκου και την
Κωνσταντίνας

2010 στο Γεν. Νοσ. Βέροιας, ένα όμορφο
υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι δεύτερο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Πιερίας γέννησε την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου
2010 ένα όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι
δεύτερο βλαστό της οικογενείας.

Οικιακής Οικονομίας στο ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής και
τοποθετήθηκε σε Λύκειο στον Ασπρόπυργο.
Ο Μ.Ο.Σ.και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στην ΚΑΤΕΡΙΝΑ ευδόκιμη εκπαιδευτική υπηρεσία.

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στη Νομαρχία Ιωαννίνων μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για ανάδειξη αναδόχου στο έργο «Συνέχιση των εργασιών αναστήλωσης Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου ύψους 150.000,00 ευρώ».
Ανάδοχος αναδείχθηκε ο εργολάβος κ. ΕΝΤΥ
ΡΑΦΤΗΣ ο οποίος πρόσφερε τις πιο συμφέρουσες τιμές.
Την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010 υπεγράφη
μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωανννίνων (ΝΑΙ) και του αναδόχου η σχετική σύμβαση ανάθεσης του έργου, και ως επιβλέπων μηχανικός ορίστηκε ο κ. ΝΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ της Ν.Α.Ι.
Η σχετική μελέτη προβλέπει τα επιχρίσματα της
εσωτερικής τοιχοποιίας, την ηλεκτρολογική εγκα-

τάσταση, τη διαμόρφωση δαπέδου και την αποκατάσταση του πρόναου (χαγιάτι).
Οι εργασίες θα αρχίσουν μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.
Με τη χρηματοδότηση αυτή οι εργασίες στον
Ιερό Ναό περνάνε πλέον στην τελική τους φάση
και το όνειρο για τη σωτηρία του Ιερού αυτού μνημείου του χωριού μας γίνεται πραγματικότητα.
Ο κ. Νομάρχης υποσχέθηκε να εξασφαλίσει και
άλλη χρηματοδότηση για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Με τη βοήθεια των απανταχού Βρυσοχωριτών και φίλων που ενισχύουν τις προσπάθειες της
Ερανικής Επιτροπής, με το ποσό που έχει συγκεντρωθεί θα αρχίσουν οι μικροεπεμβάσεις στον
Ιερό Ναό (τοποθέτηση τέμπλου εικόνων κ.λ.π.) και

ελπίζουμε πως σε λίγο πλέον χρονικό διάστημα θα
πραγματοποιήσουμε την πρώτη λειτουργία μετά
από εξήντα (60) και πλέον χρόνια.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και οι απανταχού
Βρυσοχωρίτες ευχαριστούμε θερμά τον δραστήριο Νομάρχη και πρόσφατα εκλεγέντα πρώτο αιρετό περιφερειάρχη Ηπείρου κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειξε
και δείχνει για το Ιερό αυτό κειμήλιο (μέχρι τώρα
έχει εξασφαλίσει πιστώσεις για τον Ιερό Ναό περίπου 500.000,00 ευρώ) και του εύχονται ο Πανάγαθος Θεός και ο Άγιος Χαράλαμπος να του χαρίζουν δύναμη, υγεία, κάθε ατομική και οικογενειακή
ευτυχία και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που
αναλαμβάνει ως νέος περιφερειάρχης Ηπείρου.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ &
Η ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Προς τους
απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του Βρυσοχωρίου, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Βρυσοχωρίου και η Ερανική Επιτροπή για την αναστύλωση
του Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου, εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες για τη συνεχιζόμενη γενναιόδωρη οικονομική ενίσχυση του έργου μας.
Συνεχίσαμε και εφέτος τις εργασίες στον Άγιο
Δημήτριο, Άγιο Αθανάσιο, Κελί στην Κάτω Παναγία, Αγία Παρασκευή, Αγία Τριάδα και Άνω Παναγία, για τις οποίες εργασίες δαπανήθηκε ένα αρκε-

τά μεγάλο ποσόν.
Στην καινούρια χρονιά θα συνεχισθούν οι εργασίες στον Άγιο Χαράλαμπο μιας και η Ν.Α. Ιωαννίνων
δημοπράτησε το έργο δαπάνης 150.000,00 ευρώ.
Εργολάβος αναδείχθηκε ο κ. Έντυ Ράφτης και η
σύμβαση υπογράφηκε στις 22-11-2010. Οι προβλεπόμενες εργασίες είναι το χαγιάτι, το εσωτερικό σοβάτισμα, η υποθεμελίωση στο παλιό οστεοφυλάκιο,
το δάπεδο και τα ηλεκτρολογικά.
Επίσης θα κάνουμε και κάποιες εργασίες στον
Άγιο Τρύφωνα (Σκαρβένα) όπως νταβάνι, τέμπλο
κ.λ.π.
Όλα βέβαια αυτά απαιτούν χρήματα. Βασιζόμα-

Ο Δημητράκης Ηλία Μπάρκα σε προπόνηση κανόε καγιάκ στη
λίμνη των Ιωαννίνων
(Σχετικό κείμενο διακρίσεων δημοσιεύσαμε στο υπ’ αριθ. 72 φύλλο της
εφημερίδος μας σελ. 15

στε στις ευλογίες του πολυούχου μας Αγίου Χαραλάμπους και των άλλων Αγίων της Ενορίας μας, στην
δική σας συμπαράσταση και βοήθεια καθώς και στην
βοήθεια της νέας περιφέρειας υπό τον κ. Αλέκο Καχριμάνη τον οποίο θερμά ευχαριστούμε για το αμέριστο ενδιαφέρον του για τον Άγιο Χαράλαμπο.
Ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός μας, δια πρεσβιών του Αγίου Χαραλάμπους να χαρίζει σε όλους
μας κάθε ποθητό.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
και η Ερανική Επιτροπή

Ένας όμορφος ομπορός με λουλούδια στο Βρυσοχώρι
του Ευάγγελου Κων/νου Σιαμπίρη

Η κρεατοφαγία βλάπτει σοβαρά τη δίαιτα
(Από το περιοδικό Big fish)
Καλύτερα να τρώτε ζυμαρικά,
αν θέλετε να σώσετε την σιλουέτα σας
Ζυμαρικά και ψωμί – κρέας και σαλάτα σημειώσατε 1! Αυτό το απρόσμενο σκορ προέκυψε μετά
την πρόσφατη θερμιδική και διατροφική αναμέτρηση ανάμεσα σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες, όπως
αυτές οι δυο βασικές κατηγορίες τροφίμων αντιπροσωπεύονται από τα παραπάνω δημοφιλή πιάτα.
Ευρωπαϊκή μελέτη έδειξε πως η συνήθης αντικατάσταση των ζυμαρικών, του ρυζιού, της πατάτας,
του ψωμιού και των λοιπών υδατανθράκων με σαλάτα και κρέας μάλλον είναι επιζήμια για τη σιλουέ-

τα, καθώς όσο περισσότερο κρέας
καταναλώνει κάποιος τόσο περισσότερα κιλά αποκτά σε βάθος χρόνου. Και μη σπεύσετε να στοχοποιήσετε τις μοσχαρίσιες μπριζόλες,
καθώς οι επιστήμονες περιλαμβάνουν στην κρεατοφαγία την κατανάλωση όλων των κρεάτων, ακόμη και των λεγόμε-

Επιμέλεια: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ
νων λευκών, όπως το κοτόπουλο ή η γαλοπούλα.
Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία μιας πενταετίας για 370.000 άνδρες και γυναίκες, ηλικίας άνω
των 25 ετών, οι οποίοι κατοικούν σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Στο πέρας της πενταετίας διαπιστώθηκε ότι οι
συστηματικοί κρεατοφάγοι, άνδρες και γυναίκες,
πάχαιναν κατά περίπου μισό κιλό τον χρόνο. Μάλιστα, όσο περισσότερο κρέας έτρωγε κάποιος τόσο
περισσότερο πάχαινε:
Το βάρος στην πενταετία αυξανόταν κατά τρία
επιπλέον κιλά για κάθε μεγάλη μπριζόλα που καταναλωνόταν σε καθημερινή βάση!

σελ.

14 				

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
1948-2010
Ο Χρήστος Καρβούνης γεννήθηκε στη Λάιστα πλούσιο
παιδί φτωχών Σαρακατσάνων γονέων και από πολύ νωρίς
έζησε την ορφάνια αλλά και την αγάπη μέσα σε μια
κτηνοτροφική οικογένεια.
Τα μαθητικά του χρόνια πέρασαν μέσα στο οικοτροφείο
της Βελλάς από την οποία
αποφοίτησε
δάσκαλος.
Πέρασε
από
πολλά
σχολειά στην Ήπειρο
και ακόμη περισσότεροι
μαθητές είχαν δίπλα τους
έναν άξιο, δίκαιο, και
υπομονετικό δάσκαλο. Με
περισσή αγάπη για τους
μαθητές του μέσα στις
δυσκολίες και τη φτώχεια
των δεκαετιών του 70 και
του 80, και την αδιαφορία
και την ισοπέδωση των
αξιών του 90, αγωνίστηκε
να προσφέρει όχι μόνο
‘στεγνή’ γνώση αλλά
Παιδεία με Χριστό.
Από τα τέλη του
1970 ως το 2009 δημοσιεύτηκαν άρθρα του, κείμενα
λογοτεχνικά σε εφημερίδες και περιοδικά, συνέγραψε
τρία βιβλία με τίτλο Το χρέος, Οι πελεκητές μου
πέτρες και Χαμοκέρασα. Συμμετείχε σε συγγραφική
ομάδα βιβλίων Δημοτικού Σχολείου για τα Ελληνόπουλα
της Γερμανίας και σε ερευνητική εργασία Ανάτυπο Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών - Επιστημονική Επετηρίδα
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για έξι χρόνια ήταν υπεύθυνος
στην Περιβαλλοντική Σπουδή-Αγωγή Α/θμιας Εκπ/σης
Νομού Ιωαννίνων.
Συμμετείχε ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα, πάντα
με αγάπη και πόνο για τον τόπο του και αυτό που
προσπάθησε να μεταδώσει στα παιδιά του ήταν η αγάπη
για τον διπλανό, η φιλοξενία κάθε γνωστού και αγνώστου,
η συμπόνια για τον αναγκεμένο και τον αδικο-πεινασμένο.
Ό,τι του ακριβοστάλαξε η ζωή στο κορμί, στο νου και
στην ψυχή, το δέχτηκε ως δώρο και έφυγε ειρηνεμένος
για το τελευταίο του ταξίδι στις 16 Νοεμβρίου τούτης της
χρονιάς. Τώρα αγναντεύει από ψηλά τον τόπο που τόσο
αγάπησε και αγωνίστηκε, τη λατρεμένη του Λάιστα, και
αφήνει παρηγοριά στην οικογένεια του την ευχή: «ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ»!!!
Ο αείμνηστος ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ διατηρούσε
φιλικές, οικογενειακές, συναδελφικές και κοινωνικές
σχέσεις με πολλούς Βρυσοχωρίτες.
Επισκεπτόταν το χωριό μας σε διάφορες εκδηλώσεις.
Στήριξε, επαινούσε και υποστήριζε τόσο το Μ.Ο.Σ. για τις
δραστηριότητες του , όσο και τη Συντακτική Επιτροπή
της εφημερίδας μας και την ερανική επιτροπή του Αγίου
Χαραλάμπους.
Άνθρωπος ευαίσθητος, με ενδιαφέροντα και
πνευματικές ανησυχίες, εξέφραζε τις σκέψεις, τους
προβληματισμούς και τα συναισθήματα του με θαυμάσια
ποιήματα και άρθρα, που έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα
έντυπα. Ποιήματα και άρθρα του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ
πλούτισαν την ύλη και ομόρφυναν κατά καιρούς και της
σελίδας της εφημερίδας μας «Τα Νέα του Βρυσοχωρίου».
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στη
σύζυγο τα παιδιά του και στους λοιπούς συγγενείς
«θερμά συλλυπητήρια κι ελαφρύ το χώμα της
Γιαννιώτικης γης που τον σκέπασε. Ας μείνει «αιωνία
η μνήμη του»!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΜΟΣ
1923-2010
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΜΟΣ γεννήθηκε στη Λάιστα το 1923.
Από μικρό παιδί μπήκε στη βιοπάλη και αγωνίστηκε
σκληρά με τη φτώχεια, τις αντιξοότητες, τις δυσκολίες
και τα προβλήματα της εποχής εκείνης.
Με την τιμιότητα, την αποφασιστικότητα και τη
εργατικότητα του, νίκησε τις δυσκολίες και κέρδισε τον
αγώνα της ζωής.
Με τη σύζυγό του Ελβίρα Καρανάσιου-Μέμου,
δημιούργησαν μια ωραία οικογένεια με δύο γιούς τον
Αναστάσιο, που ζει στην Αθήνα και το Χρήστο, γνωστό
επιχειρηματία στο Ζαγόρι.
Άνθρωπος χαμηλών τόνων, ο Γεώργιος Μέμος, ήσυχος
και καλοσυνάτος κέρδιζε το σεβασμό και την εκτίμηση
όλων όσων τον γνώριζαν. Ζούσε στην Αθήνα όπου
άφησε την τελευταία πνοή στις 14 Οκτωβρίου 2010. Η
Οικογένεια του μετέφερε τη σωρό του στην αγαπημένη
του Λάϊστα, όπου και αναπαύτηκε στο κοιμητήριο της.
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν
συλλυπητήρια στη σύζυγο, στους γιους, στα εγγόνια
καις στους λοιπούς συγγενείς της Λάϊστας που τον
σκέπασε.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝ.ΠΟΑΛΛΑΣ
Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010 έφυγε τόσο νέος για
την αιώνια ζωή ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΦΟΡΗΣ) ΠΟΑΛΑΣ
νικημένος από την επάρατο νόσο.
Ο ΦΟΡΗΣ γεννήθηκε στη Λάιστα Ζαγορίου και ήταν
το δεύτερο παιδί του Κων/νου και της Ελένης. Τελείωσε
το Δημοτικό Σχολείο στη Λάϊστα και το Εξατάξιο
Γυμνάσιο
Μετσόβου
γενέτειρα της μητέρας
του. Παντρεύτηκε τη
συγχωριανή του ΜΑΡΙΑ
ΝΟΥΣΙΑ και απέκτησαν
δύο παιδιά, τον Κων/νο
και το Δημήτρη σήμερα
φοιτητές.
Άνθρωπος,
αγνός,
σωστός οικογενειάρχης,
ανήσυχος
δραστήριος
και οραματιστής του
χωριού του και της γύρω
περιοχής. Ήταν επί σειρά
ετών
Πρόεδρος
του
Ελληνικού Ορειβατικού
Συλλόγου
(Ε.Ο.Σ.)
Λάιστας, αρθρογράφος
και Συντακτική Επιτροπή
του
περιοδικού
«ΛΑΪΣΤΙΝΑ ΝΕΑ», πρόεδρος Δασικού Συνεταιρισμού και
μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Λάϊστας αναπτύσσοντας
έτσι πολύπλευρες δραστηριότητες.
Διατηρούσε βιοτεχνία επεξεργασίας ξύλου και μάντρα
οικοδομικών υλικών στους Ασπραγγέλους Ζαγορίου,
όπως και άλογα για περιπάτους και εκδρομές κοντά
στο άγαλμα της Ζαγορίσιας Γυναίκας «Τα καρβάνια τα
Ζαγοριανά». Όμως δεν πρόφτασε να ολοκληρώσει όσα
είχε οραματιστεί. Η Λάιστα έχασε έναν αγνό αγωνιστή και
οραματιστή. Πώς να ξεχαστεί το χαμόγελο η ζωντάνια και
η καλοσύνη του ΦΟΡΗ.
Η κηδεία του έγινε στην Τετάρτη 13 Οκτωβρίου στο
λατρευτό χωριό που αγαπούσε με πάθος τη Λάιστα,
παρουσία συγγενών, χωριανών και φίλων από όλη την
Ελλάδα. Ο Πανάγαθος Θεός να αναπαύσει την ψυχή
του και να δώσει κουράγιο και δύναμη στην οικογένεια
του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤ.ΕΠΙΤΡ.:
Ο ΦΟΡΗΣ ήταν φίλος του χωριού μας και αναγνώστης
της εφημερίδα μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της
Λάϊστας που τον σκεπάζει. «Αιωνία του η μνήμη».

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου, πέθανε σε ηλικία 79
ετών στην Κορυφή Ημαθίας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ.
Ο Αντώνης γεννήθηκε στην Κορυφή το 1931. Ήταν γιος
Νικολάου Γεωργίου ΜΠΙΖΑΚΗ και της Χάιδως Κων/νου
ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ (ΜΠΟΥΤΖΙΟΥΒΑΛΗ). Ήταν το τέταρτο παιδί
καθ’ότι γεννήθηκαν 6 παιδιά Γεώργιος, Μαρία, Σταματία,
Αντώνης, Κώστας και
Μεταξία.
Ο Αντώνης έζησε όλη
τη ζωή στη γενέτειρα
Κορυφή,
όπου
και
τελείωσε το Δημοτικό
Σχολείο.
Κατόπιν
άρχισε να βοηθά τον
πατέρα του Νίκο που
ήταν
γραμματέας
της Κοινότητας, αλλά
διατηρούσε παντοπωλείο
και ποίμνιο προβάτων. Το
1952 κατατάχθηκε στο
στρατό και υπηρετώντας
στην Κόνιτσα, γνώρισε πολλούς Βρυσοχωρίτες.
Το 1962 παντρεύτηκε τη Μαρία ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ και
απόκτησαν δύο παιδιά. Το Νίκο παντρεμένο με τη
Ξανθούλα ΔΑΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ και τη Μεταξία παντρεμένη
με τον Παναγιώτη ΣΚΕΟΥΔΗ.
Εργάστηκε για 11 χρόνια στο Εργοστάσιο Ζάχαρης
Πλατύ- Ημαθίας. Όταν απολύθηκε απ’ το εργοστάσιο το
1981, άνοιξε πάλι το μαγαζί, αλλά πλέον σαν καφενείο.
Σαν επαγγελματίας και άνθρωπος ήταν τίμιος, καλός
και ευσυνείδητος και κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση
όλων των συγχωριανών του.
Ήταν παρών σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις στην
περιοχή Αλεξανδρείας, τόσο του Ηπειρωτικού Συλλόγου
όσο και του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου.
Ευτύχησε να γνωρίσει 4 εγγόνια και να ζήσει ήσυχα και
οικογενειακά τα τελευταία χρόνια σαν συνταξιούχος. Ο
θάνατος του έφερε πόνο και λύπη.
Η κηδεία του έγινε παρουσία συγχωριανών,
Βρυσοχωριτών, συγγενών και φίλων. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα της Μακεδονικής γης που τον σκεπάζει…
Κ.Ι.Χαντόλιος

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΙΩΡΑ
1925-2010
Η Ευγενία, αδερφή της Βάσως Βασδέκη παντρεμένη
στο Βρυσοχώρι καταγόταν απ’ τη Λεπτοκαρυά Ζαγορίου
κι έφυγε απ’τη ζωή σε ηλικία 85 χρόνων. Ήταν μια
αρχοντογυναίκα, χαμογελαστή, πρόσχαρη, άριστη
μαγείρισσα
προπάντων
στις πίτες. Το σπίτι του
άνδρα της στο χωριό
ήταν
πάντα
ανοιχτό
στους γείτονες και στους
χωριανούς. Το ίδιο και
στα Γιάννενα. Αγαπούσε
τη θάλασσα και τον
κινηματογράφο. Μα πάνω
απ’όλα ήταν μια ηρωίδαμάνα γιατί φρόντισε την
κόρης για 55-56 χρόνια
άτομο με ειδικές ανάγκες.
Η ζωή της έφερε
πολλές πίκρες απ’ τα
νιάτα μέχρι τα γεράματα,
μα τις υπόμεινε όλες με
στωικότητα. Το χαμόγελο
δεν έσβησε απ’ τα χείλη της ούτε, όταν κείτονταν στο
κρεβάτι του πόνου.
Καλό σου, ταξίδι νονά μου. Ίσως εκεί πάνω να
βρίσκεσαι στην αγκαλιά των δικών σου.
Χαρά Παπαδοπούλου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΛΑΤΙΝΤΣΗ
1915-2010
Την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010, έφυγε απ’ αυτήν την
ζωή για το μεγάλο ταξίδι στην αιωνιότητα, η Ευαγγελία
Ζλατίντση, μητέρα της Δημήτρας Βακάρου και πεθερά
του Γιώργου Βακάρου.
Η Ευαγγελία γεννήθηκε στο Νέο Πετρίτσι Σερρών το
1915. Ήταν το δεύτερο από τα οκτώ παιδιά του Γεωργίου
και της Δήμητρας Κυριακού.
Παντρεύτηκε τον Αντώνιο Ζλατίντση με τον οποίο
απέκτησε πέντε παιδιά την Δήμητρα, το Γιώργο, το
Νίκο, την Κατερίνα και τη Σταματία.
Αφοσιωμένη και καλοκάγαθη σύζυγος και μητέρα,
εργατική και πρόσχαρη σε όλα και σε όλους να βοηθήσει.
Ευτύχησε να δει και χαρεί επτά εγγόνια και τέσσερα
δισέγγονα. Ο ξαφνικός όμως θάνατος του αγαπημένου
της παιδιού Νίκου την τσάκισε κυριολεκτικά.
Η νεκρώσιμη ακολουθία ψάλθηκε στον Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου Πετριτσίου και ενταφιάσθηκε πλάι στους
τάφους του συζύγου και του γιού της.
Ο ΜΟΣ Βρυσοχωρίου και η Συντακτική Επιτροπή
εκφράζουν τα πιο θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια
της, στην αγαπητή Δήμητρα και Γιώργο και εύχονται ο
Θεός να αναπαύσει μετά Δικαίων την ψυχή της και το
Μακεδονικό χώμα που την σκέπασε να είναι ελαφρύ.

ΣΟΦΙΑ ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ
Στις 23 Οκτωβρίου 2010 στον Ιερό Ναό του
κοιμητηρίου Παπάγου Αθηνών έγινε η κηδεία της
ΣΟΦΙΑΣ ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ, συζύγου του αείμνηστου
Λαϊστινού ΠΑΝΤΑΖΗ ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ.
Η Σοφία κατάγονταν από το Μονοδένδρι και ήταν
γόνος της οικογένειας ΣΤΕΑ.
Ήταν μια αληθινή Ζαγορίσια αρχόντισσα και
πορεύτηκε στη ζωή της με πίστη με αρχές, αξίες και
ιδανικά και ξεχώριζε για την ευγένεια, την καλοσύνη και
τους καλούς της τρόπους.
Μεγάλωσε με αγάπη, στοργή και φροντίδα το μονάκριβο
γιο της ΝΙΚΟΛΑΟ, γνωστό γαστρεντερολόγο γιατρό στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και ευτύχησε να
καμαρώσει δύο εγγόνια, τον Πανταζή και την Ευγενία.
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στο
ΝΙΚΟΛΑΟ στη σύζυγό του Νίκη, στα εγγόνια και λοιπούς
συγγενείς «θερμά συλλυπητήρια» κι εύχονται να είναι
ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που τη σκέπασε
Ας μείνει «αιωνία η μνήμη της»!

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» 					
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
Η εφημερίδα των Μαθητών του ΣΤ3 του 10ου
Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων.

ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Οι μαθηταί της ΣΤ’ τάξης του 10ου Δημοτικού
Σχολείου Ιωαννίνων, με τη βοήθεια του δασκάλου τους
εκδίδουν την τετρασέλιδη δική τους εφημερίδα.
Τέτοιες πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών είναι αξιέπαινες
διότι δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές τους να
αναπτύξουν τις σκέψεις τους, να συνεργάζονται και
ψάχνουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος γενόμενοι αύριο
αξιόλογοι πολίτες.
Στο φύλλο Νο 2 και στη σελ.3 της εφημερίδας διαβάζω
και αναδημοσιεύω τα γραφόμενα της συγχωριανής μας
μαθήτριας ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΗΛ. ΜΠΑΡΚΑ.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Τα Χριστούγεννα έρχονται σε λίγε μέρες
Θα στολίσουμε τα σπίτια μας, και τα μπαλκόνια μας
με γιρλάντες και πολύχρωμα φωτάκια.
Η ατμόσφαιρα θα’ναι ζεστή και πολύ γιορτινή
Σπίτια και δρόμοι θα λαμποκοπούν.
Θα στολίσουμε το δένδρο αλλά και όλο το σπίτι
Σε όλες τις γειτονιές θα ακούγονται οι γλυκές φωνές
των παιδιών που θα λένε τα Κάλαντα.
Τα σπίτια θα μοσχοβολούν από τα σπιτικά γλυκά που
φτιάχνουν οι μαμάδες. Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται σε
όλο τον κόσμο με διαφορετικά έθιμα. Είναι η καλύτερη
γιορτή για μικρους και μεγάλους.
ΝΑ 10 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
1. Να πω τα Κάλαντα
2. Να διαβάσω ένα βιβλίο
3. Να επισκεφτώ έναν άνθρωπο που ζει μόνος, συγγενή
ή γείτονα.
4. Να βοηθήσω τη μαμά στις δουλειές του σπιτιού.
5. Να φάω γλυκά
6. Να μην ξεχάσω να πω χρόνια πολλά στο Χρήστο,
Χριστίνα, Στέφανο, Στεφανία, Μανώλη, Βάσω,
Βασιλική, Γιάννη, Ιωάννα, Φώτη-Φωτεινή
7. Να δω μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία στην τηλεόραση
8. Να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου και στους γονείς
μου
9. Να παίξω με τους φίλους μου
10. Να βοηθήσω κάποιον που έχει ανάγκη.
Μους Σοκολάτας
ΥΛΙΚΑ
100 γραμ.Ζαχαρούχο Γάλα
250 γραμ.κρέμα γάλακτος
250 γραμ.σοκολάτα κουβερτούρα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Λιώνουμε τη σοκολάτα ανακατεύοντας τη με το γάλα
που έχουμε ζεστάνει, χτυπάμε την κρέμα γάλακτος να
γίνει σαντιγί και προσθέτουμε τη λιωμένη σοκολάτα
σιγά-σιγά. Τοποθετούμε το μίγμα σε μπολ και το
βάζουμε στο ψυγείο.
Εύγε στη μικρή ΚΑΤΕΡΙΝΑ για τα ωραία και μεστά
γραφόμενά της. Με την ευκαιρία από τα γραφόμενα
της ΚΑΤΕΡΙΝΑ θα ήθελα να παρακαλέσω τους
απανταχού νέους του χωριού μας πως όλοι μπορουν να
γράφουν κάτι μέσω της εφημερίδας μας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ» ακόμη και συμβουλές και παράπονα
προς εμάς τους μεγαλύτερους, έτσι ώστε και εμείς να
διορθώνουμε τα λάθη μας να αποκτήσουμε και νέους
αρθρογράφους για να έχει συνέχεια η εφημερίδα μας
για το καλό του χωριού.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Πρόεδρος Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΛΑΘΩΝ
Στο φύλλο υπ’αριθ. 72 της εφημερίδας μας σελίδα 15
κείμενο με τίτλο «ΕΥΓΕ ΣΤΟ ΛΕΥΤΑΡΑΚΗ ΤΟ ΣΙΩΠΗ»
δημοσιεύτηκε από παράληψη ανυπόγραφο.
Το κείμενο υπογράφουν η κ.ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΠΗ –ΡΕΜΟΥ.
Στο φύλλο υπ’ αριθ.72 της εφημερίδα μας σελίδα 5
«ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ Δ.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ» στην υπ’ αριθ.17
μαθήτρια το σωστό είναι ΡΕΜΟΥ ΙΩ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ αντί
ΧΡΥΣΟΥΛΑ.

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΝΤΙΟ ΣΤΟ
ΜΑΝΤΗ ΤΣΙΟΜΙΔΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΠΡΟΣ: Την Εφημερίδα
«ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ»
Αγαπητοί Βρυσοχωρίτες και συνδημότες του
Δήμου Τύμφης εν όψει λήξεως της θητείας μου (3112-2010) ως Δήμαρχος αισθάνομαι την ανάγκη μέσω
της εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ» να σας
ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την
εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου για 12
συνεχή χρόνια (4 αντιπολίτευση και 8 ως Δήμαρχος).
Από το χωριό σας είχα την τιμή να κοσμούν το
ψηφοδέλτιο μου και να συνεγαστούμε δύο άξιους
Δημοτικούς Συμβούλους (Άλκη Πασχάλη και Ευθύμιο
Πουποβίνη) τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου
(Σιαμπίρη Απόστολο) άνθρωποι αγωνισταί με όραμα
και αγωνία όχι μόνο για το χωριό σας, αλλά και για την
ευρύτερη περιοχή.
Γνώρισα Βρυσοχωρίτες με έντονο ενδιαφέρον
(αείμνηστος Αδαμάντιος Τσιομίδης) και πολλούς
άλλους να αγωνίζονται με πάθος για το χωριά σας ΕΥΓΕ.
Είχα μια άριστη συνεργασία Τοπικού Συμβουλίου,
Μορφωτικού Συλλόγου και Εκκλησιαστικής Επιτροπής
που σαν ένα φορέας να συνεργάζονται αρμονικά για
ένα και μόνο σκοπό «το καλό του τόπου σας». Ίσως
αυτό να συμβαίνει σε λίγα χωριά.
Από 1η Ιανουαρίου θα βρίσκομαι ως αντιπολίτευση
στον Νέο πλέον Δήμο Ζαγορίου.
Με την εμπειρία τόσων ετών και γνωρίζοντας πολύ
κοντά τα προβλήματα του τόπου μας, θα αγωνιστώ με
όλες μου τις δυνάμεις για το καλό του Ζαγορίου, πάντα
κοντά στους συνδημότες όπως έπραξα τα προηγούμενα
χρόνια.
Αγαπητοί Βρυσοχωρίτες: Ξεχάστε τις εκλογές
της 4 και 14 Νοεμβρίου και συνεχίσται όλοι μαζί να
αγωνίζεστε για το χωριό σας.
Κρατήστε ψηλά αυτήν την ωραία εφημερίδα σας (είμαι
συνδρομητής και αναγνώστης) ίσως από τις καλύτερες
της Ηπείρου. Το δραστήριο Σύλλογό σας που πέραν της
προβολής του χωριού σας πολλές φορές προέβαλε και
το Δήμο (Γιορτή πίτας κ.α.), την εκκλησιαστική Επιτροπή
που όραμά της έχει την αποπεράτωση εργασιών του
Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους.
Τελειώνοντας ζητώ συγνώμη για τον πολύτιμο χρόνο
που στερώ από την εφημερίδα σας.
Εύχομαι στους απανταχού Βρυσοχωρίτες
συνδημότες του Δήμου Ζαγορίου.

και

ημέρες

των

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ
Απερχόμενος Δήμαρχος Δήμου Τύμφης
Υ.Γ.: Θα έχω πάντα στο νου μου τις καλύτερες
αναμνήσεις από το χωριό σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους
τους συγχωριανούς μου που έδωσαν σε μένα ένα
τόσο ενθαρρυντικό αριθμό ψήφων στις πρόσφατες
εκλογές και μάλιστα στο ξεκίνημα της πορείας μου στο
χώρο αυτό. Τους ευχαριστώ, επίσης, γιατί ενίσχυσαν
έτσι το ενδιαφέρον μου για τα χωριό, αλλά και την
υπευθυνότητα να συμβάλλω - με όποιο τρόπο μπορώ
- στην προκοπή και την ανάδειξη που του αξίζει.
Οι παγκόσμιες οικονομικές συγκυρίες και τα
σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα απαιτούν την
ενότητα του Ζαγορίου, πολύ περισσότερο του κάθε
χωριού χωριστά. Με στήριγμα τη συλλογικότητα ας
αποφασίζουμε, πλέον, με κριτήρια πέραν του ατομικού
και ας συνεργαστούμε στο παρόν και στο μέλλον.
Βασίλης Ρέμος
17-11-2010 Βρυσοχώρι

Σε είχε γραμμένο Μάντη μου σε ένα του δευτέρι και
σαν αετός επέταξε και σου στήσε καρτέρι.
Σε διάλεξε με τους πολλούς σου πήρε την καρδιά σου,
σε χώρισε απ’τη γυναίκα σου κι από τα παιδιά σου. Δεν
χάρηκες καθόλου την συνταξιοδοτική ζωή σου κάπου
στα εβδομήντα σου πήρε τη πνοή σου.
Δεν χάρηκες τα εγγόνια απ’τα παιδιά στου ούτε κι
αυτή την καλοσύνη σου κι αυτή τη λεβεντιά σου.
Άνοιξα τα δευτέρια μου κι όλα τα λεξικά μου, δεν
βρήκα λόγια παρηγοριάς μοιάζουν σαν τα δικά μου.
Κόσμος πολύ μαζεύτηκε να σ’ αποχαιρετήσουν, μα
όμως ΜΑΝΤΗ δεν τα κατάφεραν πίσω να σε γυρίσουν.
Ήταν θέλημα Θεού στους ουρανούς να πας εκεί θα
πάρεις κάθε καλή ανταμοιβή μα πίσω δε γυρνάς.
Μη λησμονήσεις ΜΑΝΤΗ μου να έρχεσαι τα βράδια
στη φαμελιά που άφησε να ξενυχτούν τα βράδια.
Σε έχουν ανάγκη για να τους οδηγείς και με στης
νύχτας τα όνειρα να τους βαθμολογείς.
Σαν φίλος, σαν συγχωριανός, όσο κι εγώ θα ζήσω
πάντα θα λέω την καλοσύνη σου για να σ’ευχαριστήσω.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ
ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΟΣ του Αναστασίου και της
Μαρίας κατετάγη στις 16 Νοεμβρίου 2010 στο κέντρο
Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στο Μεσολόγγι για να
υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία.
Μετά την ορκωμοσία, ο Βασίλης τοποθετήθηκε σε
στρατιωτική μονάδα της Σαμοθράκης.
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ του Χρήστου και της
Χριστίνας, (εγγονός του αείμνηστου Μιχάλη Πασχάλη
και της Σπυριδούλας) μετά την ολοκλήρωση των
σπουδών του στο ΙΕΚ της Ηγουμενίτσας και στο τμήμα
Σεκιούριτι, κατετάγη στις 16 Νοεμβρίου 2010 στο
Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Μεσολογγίου
για να υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία. Μετά την
ορκωμοσία ο Μιχάλης τοποθετήθηκε σε στρατιωτική
μονάδα του Έβρου.
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική επιτροπή εύχονται στο
Βασίλη και στο Μιχάλη «καλή στρατιωτική θητεία» και
«καλοί πολίτες».

ΕΥΧΕΣ

Υγεία –Ευημερία
Χρόνια πολλά για τις Άγιες
Χριστουγέννων και νέου έτους

Ήτανε ένα πρωινό μεγάλης γιορτής του Μάρτη κι ο
χάρος επερίμενε ψηλά στο καραούλι.

Η Αικατερίνη Μπιδέρη του Κων/νου (εγγονή του
Αντωνίου και της Ευτέρπης Μπιδέρη) απεφοίτησε από
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Τρίπολης.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχεται
στην αγαπητή Αικατερίνη, υγεία, ευτυχία και καλή
σταδιοδρομία.

ΣΠΟΥΔΕΣ
Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΣΙΟΥ του Θανάση και της
αείμνηστης Κικής Κάτσιου-Πασχάλη (εγγονή του
Μιχάλη και της Σπυριδούλας Πασχάλη) γράφηκε
και φοιτά (2010-2011) στο Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδας και στη τμήμα θεατρικών Σπουδών.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Η ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΟΥΜΑ του Ορέστη και της Μαρίας
(εγγονή της Σταυρούλας και του αειμνήστου Νικολάου
Τσιομίδη) περάτωσε με επιτυχία τις σπουδές της και
την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010 σε επίσημη τελετή
στη Νάουσα έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο και της
απονεμήθηκε το πτυχίο Διοίκησης και Τεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Ο Μ.Ο.Σ και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν την
αγαπητή ΝΙΚΟΛΕΤΑ για την ευδόκιμη αποπεράτωση
των σπουδών της και της εύχονται επαγγελματική
αποκατάσταση.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ, Αιγίνιο, προσέφερε
τριακόσια (300.00) ευρώ.
- Η κ. ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ - ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ,
πρόσφερε διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ, στη
μνήμη των γονέων της ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ
και ΕΛ. ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ και της γιαγιάς
της ΧΡΥΣΗΣ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ.
- Η κ. ΕΥΤΕΡΠΗ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ, Ιωάννινα, προσέφερε
Διακόσια (200,00) ευρώ, στη μνήμη του
αγαπημένου
της
συζύγου
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
ΤΣΙΟΜΙΔΗ.
- Η οικογένεια ΚΩΝ/ΤΙΝΟΥ και ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
ΡΕΜΜΟΥ, Βόλος, προσέφερε εκατόν πενήντα
(150,00) ευρώ στη μνήμη της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ
ΡΕΜΜΟΥ
-ΑΝΩΝΥΜΟΣ Για την συμπλήρωση ενός χρόνου από
το θάνατο της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΟΦΟΥ - ΜΕΣΣΗ, νύφη
της Ελισσάβετ Τσιάμη Μεσσή, και του Γιάννη
Μεσσή- προσέφερε εκατόν πενήντα (150,00)
ευρώ.
- Ο κ. ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ, Θεσ/νίκη, προσέφερε
εκατόν τριάντα (130,00) ευρώ, στη μνήμη του
αγαπημένου μας ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ.
- Η κ. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΜΙΔΗ, Ιωάννινα, προσέφερε
εκατό (100,00) ευρώ, στη μνήμη του αγαπημένου
της πατέρα ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ.
- Η οικογένεια ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΟΥΤΣΟΥ, Θεσσαλονίκη
προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ.
Η κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ, Ιωάννινα προσέφερε
εβδομήντα (70,00) ευρώ, στη μνήμη των
αδελφών της ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΙΡΗ και
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗ.
- Ο κ. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, προσέφερε πενήντα
(50,00) ευρώ, στη μνήμη του συναδέλφου και
Φίλου του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ.
Η κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, προσέφερε
πενήντα (50,00) ευρώ, στη μνήμη των
γονέων της ΧΑΡΙΛΑΟΥ και ΜΑΡΙΑΣ (ΜΑΙΡΗΣ)
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΓΚΟΤΣΗ.
-Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΜΑΣΟΥΛΗ,
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, προσέφεραν πενήντα (50.00)
ευρώ, στη μνήμη των γονέων του ΧΡΗΣΤΟΥ και
ΜΑΡΙΑΣ και του αδελφού τους ΙΩΑΝΝΗ.
- Η κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ, Ιωάννινα, προσέφερε
τριάντα (30,00) ευρώ στη μνήμη ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ και τριάντα (30,00) ευρώ στη μνήμη
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΞΑΡΧΟΥ.
-Η οικογένεια ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΒΑΡΔΙΝΑ, Θεσ/νίκη,
προσέφερε τριάντα (30,00) ευρώ, στη μνήμη
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΡΕΜΟΥ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Την επιμέλεια της τελευταίας σελίδας της εφημερίδας
που αφορά τις προσφορές, δωρεές και συνδρομές για
Εκκλησίες και Σύλλογο, επιμελούνται αντίστοιχα, ο
Ταμίας της Ερανικής Επιτροπής κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ
(Πατρ. Ευαγγελίδου 10 Τ.Κ. 45 444 Ιωάννινα τηλ. 26510
38813) και ο Ταμίας του Συλλόγου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ (Ιγνατίου Άρτης 14 Τ.Κ. 45333 τηλ.: 26510
24605).
-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ που
αποστέλλονται με Ταχυδρ. Επιταγές.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να είναι στο ΟΝΟΜΑ του Ταμία της
Εραν. Επιτροπής ή στο ΟΝΟΜΑ της Ταμία του Συλλόγου
και ΟΧΙ στο Σύλλογο, Εφημερίδας ή Εκκλησία καθ’ όσον
συναντάμε προβλήματα στην εξαργύρωσή τους.

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

ÔÆΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ÔÇËÅÖÙÍÏ: 26510 26296

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΑΝΩΝΥΜΟ: Προσέφερε οκτακόσια είκοσι τρία
(823,00) ευρώ
- Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΚΑΡΟΥ, Ιωάννινα, προσέφερε
πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη της μητέρας της
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- Το ζεύγος ΣΟΦΟΚΛΗΣ - ΑΓΛΑΪΑ ΦΑΣΙΤΣΑ, U.S.A.
προσέφερε εκατό (100) ευρώ, στη μνήμη των
γονέων τους ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΜΑΡΙΑ ΦΑΣΙΤΣΑ και
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ.
- Η κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ, Ιωάννινα, προσέφερε
πενήντα (50) ευρώ, στη μνήμη των γονέων της
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ.
ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ
- Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ, Αθήνα, προσέφερε
διακόσια (200) ευρώ, στη μνήμη ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
ΤΣΙΟΜΙΔΗ.
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- Το ζεύγος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΤΤΗ,
προσέφεραν εκατό (100) ευρώ στη μνήμη των
γονέων τους ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ κας ΠΗΝΕΟΠΗΣ
ΑΤΤΗ και ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ.
- Το ζεύγος ΣΟΦΟΚΛΗΣ και ΑΓΛΑΪΑ ΦΑΣΙΤΣΑ, U.S.A.,
προσέφεραν πενήντα (50) ευρώ, στη μνήμη των
γονέων τους ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΜΑΡΙΑ ΦΑΣΙΤΣΑ και
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ.
- Η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΠΑΝΤΙΣΗ,
προσέφερε τριάντα (30) ευρώ, στη μνήμη της
ξεδέλφης της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ Ι. ΡΕΜΟΥ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ο Κων/νος και η Λίτσα Δήμου (Γιάννινα)
προσέφεραν στην εφημερίδα 30,00 στη μνήμη του
Χριστόφορου Ποάλα.

ANAKOΙΝΩΣΗ
Παρακαλούμε τους φίλους - αναγνώστες της
εφημερίδας μας να στέλνουν τις συνεργασίες
της (κείμενα και φωτογραφίες) για δημοσίευση
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση nea@mosv.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή για την
καλύτερη έκδοση της εφημερίδας ανακοινώνουν
την πρόθυμη συμμετοχή - βοήθεια ως υπευθύνων
Μακεδονίας των
Α) Μιχάλη Κουλιό Βενιζέλου 42 Αλεξάνδρεια
Τηλ. 6977922890
Β) Αθανάσιο Καραγιαννόπουλο Μακ. Προϊου 3
Αλεξάνδρεια, τηλ.: 6973314037.

Åêäüôçò - Õðåýèõíïò ãéá ôï Íüìï
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Ðñüåäñïò Ì.Ï.Ó.
44010 ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Τηλ.: 26530 22771
Στεφ. Στεφάνου 18
45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ÔÇË.: 26510 64927
ÊÉÍ.: 6979322848
Τακτικοί Συνεργάτες
Κουνάβος Κων/νος
Γκαράνη - Παπακων/νου Χαρίκλεια

«Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

Φιλιππίδης Γεώργιος
Μηλίγκος Γεώργιος
Παπαζήσης Ζήσης
Νούτσου - Γιαννούση Δέσποινα
Φασίτσας Σοφοκλής και Αγλαϊα
Φίλλης Ιωάννης
Χαντόλιος Κων/νος του Νικολάου
Καραμασούλη Φανή
Καραμασούλη Χαρίκλεια
Καραμασούλη - Σαλιαράκη Φωτεινή
Πολύζος Δημήτριος
Πολύζος Κων/νος
Αρβανίτης Μαρία
Αρβανίτης Αντώνιος
Αρβανίτης Νικόλαος
Βακάρου Άννα
Βουδούρης Σπύρος
Μπιδέρης Απόστολος του Αντωνίου
Μπιδέρης Κων/νος του Αντωνίου
Παπανικολάου Ηλίας
Παπαποστόλου Χαράλαμπος
Πασχάλης Άλκης
Πασχαλίδης Παναγιώτης
Ράδογλου Χρήστος
Σαμαράς Χρήστος
Στογιάννη Σταματία
Στογιάννης Βασίλειος
Καρανικάλας Γεώργιος
Πασχάλης Νικόλαος του Μιχαήλ

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 31-12-10

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη
1.000,00 €
Δήμος Τύμφης
600,00 €
Παπαδάκη Χαρίκλεια
100,00 €
Παπαποστόλου Χαράλαμπος
30,00 €
Τσιομίδου Ευτέρπη
30,00 €
Τσιομίδου Σπυριδούλα
30,00 €
Πασχαλίδης Παναγιώτης
20,00 €
Ράδογλου Χρήστος
20,00 €
Στογιάννη Σταματία
20,00 €
Στογιάννης Βασίλειος
20,00 €
Τσιομίδου Σταυρούλα του Νικολάου
20,00 €
Τσιομίδου - Παπαθεμιστοκλέους Χρύσα 20,00 €

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Τάτσης Λάμπρος
Τσιομίδου Ευτέρπη
Τσιομίδου Σπυριδούλα
Τσιομίδου Παπαθεμιστοκλέους Χρύσα
Καραμασούλη Φανή
Καραμασούλη Χαρίκλεια
Καραμασούλη - Σιαλιαράκη Φωτεινή
Καρανικόλας Γεώργιος
Πασχαλίδης Παναγιώτης
Στογιάννη Σταματία
Στογιάννης Βασίλειος

ÓÕÍÔÁÊÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ÃêáñÜíçò Óôáýñïò
Ïéêïíüìïõ Åõôõ÷ßá
×áíôüëéïò Êùí/íïò
ÔÜôóçò ËÜìðñïò
ÂáêÜñïò Ãåþñãéïò
Ðïõðïâßíçò Åõèýìéïò
Τσιομίδης Κων/νος

Πñþôïé ÓõíåñãÜôåò
+ Äñ. Αδαμάντιος Αν. Τσιομίδης
+ Äñ. ÄçìÞôñéïò Áè. ÊïõíÜâïò
+ ÁäáìÜíôéïò Ä. ÊïõíÜâïò

55,00 €
50,00 €
40,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €

40,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ
á) ÅéóöïñÝò - óõíäñïìÝò
ÊÙÍ/ÍÏÓ ÔÓÉÏÌÉÄÇÓÉãíáôßïõ
¢ñôçò 14 - 45333 ÉùÜííéíá
Ôçë.: 2651024 605, 6979334373
β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΣ
Βενιζέλου 42 - Αλεξάνδρεια
Τηλ.: 6977922890
2) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μακ. Προϊου 3 Αλεξάνδρεια,
Τηλ.: 6973314037
1)

Êáôþôåñç åôÞóéá óõíäñïìÞ: 10 €

