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Ο παπ πού ς

Στις 22, 23 & 24 Οκτωβρίου 2010

ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
Μεγάλη κοσμοσυρροή προβλέπεται κι εφέτος στη Δομνίστα για την καθιερωμένη πλέον γιορτή τσίπουρου, η
οποία θα γίνει στις 22, 23 και 24 Οκτωβρίου 2010, αντί για
το τελευταίο Σαββατοκύριακο, λόγω των εκλογών της 7ης
Νοεμβρίου 2010.
Κατά το τριήμερο αυτό προβλέπεται ν’ ανοίξουν όλα
τα σπίτια του χωριού και να καπνίσουν όλα τα τζάκια,
όπως τον παλιό καλό καιρό... Η παράδοση με το «βγάλσιμο»
του τσίπουρου θα ξαναζωντανέψει και σίγουρα θα ζεσταθούν
με το τσίπουρο, εκτός από τα σώματα και οι καρδιές των
συγχωριανών μας. Αλλά δεν είναι μόνο οι Δομνιστιάνοι
που θα ανηφορίσουν.
Είναι και αρκετοί επισκέπτες-θαυμαστές του χωριού μας, πολλοί από τους οποίους
έχουν «κλείσει» δωμάτια από το 2009 ακόμη! Σημειώνεται πως όλα είναι έτοιμα: Τα
τσίπουρα στις κάδες, τα καζάνια γανωμένα, τα κάστανα και τα καρύδια ήδη έγιναν, τα καταστήματα πλήρη και η Μαρία με το Σωτήρη Σώκο ετοιμάζονται για το ρακόμελο...
Καλή αντάμωση!

Σαν πάντρευε τον εγγονό του ο παππούς
καλοστεκούμενος γερός
τα είχε «τσούξει» όμως αρκετά...
και πρώτος το χορό κρατεί
να δείξει πως είναι παλικάρι.
Όμως στη δεύτερη στροφή...
έπεσε,
και δεν σηκώθηκε ξανά!
Τον πρόδωσε, είπαν, η καρδιά του!
Γι’ αυτό η παροιμία, λέει
«ο γέρος ή από πέσιμο θα πάει,
ή... από χαρά πολύ μεγάλη!»
Βράχος

Δημοτικές εκλογές 2010
Στις 7 Νοεμβρίου 2010 θα πραγματοποιηθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές (Δημάρχων και Περιφερειαρχών) σύμφωνα με τη νέα διοικητική διαίρεση της χώρας. Ο Δήμος
μας απορροφήθηκε από το μεγάλο δήμο Καρπενησίου.
Όσοι ψηφίζουν στα χωριά μας και αγαπούν τον τόπο μας
ας μη λείψουν την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
Στις 31-8-2010 έγινε η δημοπράτηση του έργου “Βελτίωση εσωτερικής οδοποιΐας οικισμών Δήμου’’
με προϋπολογισμό 234.000,00€. Ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΕΔΕ Ιωάννης
Αθανασόπουλος, με έκπτωση 2%.
Στις 7-9-2010 δημοπρατήθηκε το
έργο “Διάνοιξη δρόμου από το Τ.Δ.
Ψιανών προς οικισμό Καστανούλα’’
προϋπολογισμού 225.340,00€. Ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΕΔΕ Ηλίας
Σκαπέτας με έκπτωση στο έργο 46%.
Στις 14-9-2010 δημοπρατήθηκε
το έργο “Επισκευή Ξενώνων’’ προϋπολογισμού 200.000,00€. Το έργο
θα εκτελέσει η Κ/Ξ Κ. Σώκος - Κάλφα
(Μπέλλου) Ζωή με ποσοστό έκπτωσης 25%.
Στις 15-7-2010 έγινε από την
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α.
Ευρυτανίας η δημοπράτηση του έργου “Ασφαλτόστρωση του δρόμου
Δομνίστα-Σκοπιά-Άγιος Χαράλαμπος
προς Ροσκά’’ με προϋπολογισμό
9.000.000,00€ και χρηματοδότηση
από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας. Ανάδοχος είναι

ο ΕΔΕ Βασίλειος Θεοδωρόπουλος
που πρόσφερε έκπτωση 53%. Αναμένεται η υπογραφή του συμφωνητικού και η έναρξη των εργασιών.
Επίσης στις 31-8-2010 δημοπρατήθηκε και το έργο της ασφαλτόστρωσης του δρόμου “ΚαστανιάΠρόδρομος προς Ροσκά’’ με προϋπολογισμό 3.000.000,00€ και χρηματοδότηση από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΟΔΟΠΟΙΪΕΣ
Ξεκίνησε η λήψη στοιχείων επί
τόπου από τους μελετητές των έργων
για τη σύνταξη των μελετών ασφαλτόστρωσης των δρόμων “ΔομνίσταΜεσοκώμη’’, “Μεσοκώμη-Άνινος’’,
“Κρίκελλο-Ψιανά’’. Οι μελέτες ανατέθηκαν στην Αιτωλική Αναπτυξιακή
Α.Ε.-ΟΤΑ με συνολικό προϋπολογισμό
100.000,00€.
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
Η Ν.Α. Ευρυτανίας δημοπράτησε
και υλοποιεί στην περιοχή του δήμου
μας τρία έργα. Το έργο βελτίωσης
του ασφάλτινου οδικού δικτύου από

Άγιους Θεοδώρους προς Ψηλό Σταυρό και Άμπλιανη με προϋπολογισμό
100.000,00€. Το έργο αποκατάστασης ζημιών στο δρόμο από Αγίους
Θεοδώρους προς Δομνίστα και την
κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού σε
ρέμα στον δρόμο από Ανιάδα προς
Βύθισμα, προϋπ/σμού 150.000,00€
και το έργο τσιμεντόστρωσης τμημάτων στο δρόμο από Αγία Τριάδα
προς Μεσοκώμη, προϋπολογισμού
50.000,00€.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΠΑ
Η σύνταξη μελέτης ΣΧΟΑΠ (με
απλά λόγια χωροταξικό) του δήμου
μας χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
με το ποσό των 263.904,10€ και θα
υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια. Το
ΣΧΟΑΠ θα λύσει πολλά προβλήματα
όπως π.χ. της οριοθέτησης των οικισμών μας.
Υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας για ένταξη στο
ΕΣΠΑ και χρηματοδότηση, δύο έργα.
Το ένα αφορά την αντικατάσταση
των δικτύων ύδρευσης των οικισμών

Μεσοκώμης-Ροσκάς και Καστανούλας προϋπολογισμού 510.000,00€
και το άλλο τη διαμόρφωση υφιστάμενου παραδοσιακού κτιρίου στη Δομνίστα για να στεγάσει το λαογραφικό μουσείο, προϋπολογισμού
381.555,00€.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
Από τη ΔΕΗ πραγματοποιούνται
εργασίες κατασκευής νέας γραμμής
ρεύματος από την Ανιάδα προς Ψιανά για καλύτερη λειτουργία των δικτύων. Επίσης έγιναν εργασίες βελτίωσης της κεντρικής γραμμής από
Μυρίκη προς Κρίκελλο και κυρίως
στην περιοχή που οι γραμμές διέρχονται από μεγάλα υψόμετρα.
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
Σχεδόν ελάχιστα προβλήματα
υπήρξαν ως προς την υδροδότηση
των τοπικών διαμερισμάτων μας την
φετινή περίοδο. Τα έργα βελτίωσης
και αντικατάστασης των δικτύων που
πραγματοποιήθηκαν αυτά τα χρόνια
Συνέχεια στη 2η σελ.
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Παραλειπόμενα του Επιστημονικού Συνεδρίου
στο Δήμο Δομνίστας
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
μείωσαν σημαντικά τα προβλήματα.
ΚΑΜΙΑ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
Η φετινή αντιπυρική περίοδος έκλεισε χωρίς
να εκδηλωθεί κάποια φωτιά στην περιοχή μας. Σ’
αυτό βοήθησαν εκτός από τις καιρικές συνθήκες
και την ευαισθησία των πολιτών και η ετοιμότητα
από τον δήμο μας και την πυροσβεστική.
ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ
Γεωλογική προμελέτη για την αντιμετώπιση
κατολισθητικού φαινομένου εντός του οικισμού
Κρικέλλου πραγματοποίησε ο δήμος μας. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή έχει αντιμετωπισθεί προσωρινά και η οριστική επίλυση θα υπάρξει με
έργο που προγραμματίσθηκε και έχει ήδη δημοπρατηθεί.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER
Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε.-ΟΤΑ που υλοποιεί
στην περιοχή μας το πρόγραμμα LEADER για
την περίοδο 2009-2015 έχει δημοσιεύσει την
πρώτη προκήρυξη που ενδιαφέρει υποψήφιους
επενδυτές του Δήμου μας. Πληροφορίες στα γραφεία της Αιτωλικής τηλ. 26340-29926 & 2634038110.
ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Στις 13-6-2010 πραγματοποιήθηκε στη Δομνίστα
η εκδήλωση για την έναρξη του Ένοπλου αγώνα
της Εθνικής μας Αντίστασης 1941-1944.
Στις 22-8-2010 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
για την επέτειο της μάχης της Καλλιακούδας στη
θέση Λακκώματα.
Στις 23, 24 & 25-7-2010 πραγματοποιήθηκε
επιστημονικό συνέδριο για την ιστορία και τον
πολιτισμό του δήμου Δομνίστας. Το συνέδριο
πραγματοποιήθηκε από την Πανευρυτανική Ένωση,
την Ν.Α. Ευρυτανίας και τον Δήμο Δομνίστας. Η
πραγματοποίηση του συνεδρίου έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στις 22-8-2010 χειροτονήθηκε και τοποθετήθηκε
στην ενορία Κρικέλλου νέος ιερέας ο Ιωάννης
Κολοβός από την Ροσκά.
Τα περιφερειακά ιατρεία Κρικέλλου και Δομνίστας στελεχώθηκαν με νέους γιατρούς και
λειτουργούν ομαλά.
Στις 8-8-2010 στην πλατεία του Τ.Δ. Στάβλων
με πρωτοβουλία του αντίστοιχου Τοπικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια λαϊκή συνέ-
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Ενημερωτικό Δελτίο
Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας Ευρυτανίας
Ιδιοκτήτης: ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Υπεύθυνος κατά το νόμο: Η Πρόεδρος
του Συλλόγου Βερονίκη Αθ. Σταμάτη
Θεσσαλίας 112 Πετρούπολη 13231 Τηλ.: 210-5028122
Εκδότης - Διευθυντής:
Κώστας Αν. Παπαδόπουλος
Δαβάκη 13 Αμπελόκηποι 11526 Τηλ. 210-6920004
Επιμέλεια ύλης: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
και Κώστας Α. Παπαδόπουλος
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Μέλη του Συλλόγου 0,30€
Μη Μέλη του Συλλόγου 0,60€
Επιστολές - Συνεργασίες: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση - Εκτύπωση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210-2619003 e-mail: karpouzi@otenet.gr

λευση.
Στις 7-11-2010 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων δημοτικών και περιφερειακών οργάνων. Ο δήμος μας με τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση “Σχέδιο Καλλικράτης’’ εντάχθηκε στο δήμο Καρπενησίου μαζί με τους δήμους Προυσού - Ποταμιάς - Φουρνά και Κτημενίων.
Αν στις 7-11-2010 δεν υπάρξει ανάδειξη των νέων
οργάνων, οι εκλογές επαναλαμβάνονται στις 1411-2010.
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΜΑΣ
Ο κ. Γ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Δομνίστας, ύστερα
από αίτημα του κ. Γεωργίου Σαρρή από την Άμπλιανη ανακήρυξε ως Επίτιμο Δημότη Άμπλιανης
Δήμου Δομνίστας τον Δρ. Λαογραφίας, τ. Δ/ντή
Ερευνών του Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας
Αθηνών κ. Γεώργιο Αικατερινίδη - για τις πολύτιμες
υπηρεσίες που προσέφερε στην Άμπλιανη δεδομένου ότι το έτος 1966 επισκέφθηκε την Άμπλιανη
και κατέγραψε λαογραφικά στοιχεία του χωριού
όπως το χορό του «Στέγκου», τα τραγούδια, τη
ζωή των Αμπλιανιτών κτηνοτρόφων στις στάνες
της Σαράνταινας και άλλα σημαντικά στοιχεία.
ΠΑΡΚΟ «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΚΑ»
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομνίστας το πάρκο «Πέρα Αλώνια» των Στάβλων
μετονομάστηκε σε πάρκο «Κωνσταντίνου Χρ.
Τσίρκα». Πιστεύουμε πως ήταν μια οφειλόμενη
απόφαση στον αείμνηστο Κώστα Τσίρκα, ο οποίος
κυριολεκτικά, «ανάλωσε» δεκαετίες της ζωής του
για τον τόπο του, στον οποίο πρόσφερε ανιδιοτελώς πολυτιμότατες υπηρεσίες.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟ
Υποβλήθηκαν προτάσεις στο Ε.Σ.Π.Α. από το
Δημοτικό Συμβούλιο για τον Καλλικρατικό νέο
Δήμο Καρπενησίου για τις θεματικές ενότητες:
α) Κοινωνική Πρόνοια - ειδικές κοινωνικά ομάδες
και β) Διαχείριση πόρων - περιβάλλον για έργα
“Σύστημα υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας’’ και “Εξοικονόμηση ενέργειας και ανθρωπίνων πόρων’’, “Πράσινη
τηλεδιαχείριση δημοτικού φωτισμού’’.
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Νέες, εμπεριστατωμένες προτάσεις για την
μετονομασία των οικισμών Βυθίσματος (σε Σέλο),
Σκοπιάς (σε Τσεκλείστα) και Δολιανών (σε Στουρνάρα) υποβλήθηκαν στο ΥΠΕΣΑΗΔ.

Συνέδριο Ιατροδικαστών
στο Καρπενήσι
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100
χρόνων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της
χώρας μας και στα πλαίσια του Διεθνούς
Έτους Διαφάνειας η Ιατροδικαστική Υπηρεσία
Λαμίας, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης
Ιατροδικαστών, της Νομαρχίας Ευρυτανίας και
του Δήμου Καρπενησίου, διοργάνωσε πανελλήνιο συνέδριο στο Καρπενήσι, το Σάββατο,
25 Σεπτεμβρίου 2010.
Κύριο θέμα του Συνεδρίου ήταν η τρομοκρατία. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από ειδικούς ιατροδικαστές, ψυχολόγους, εγκληματολόγους κ.ά. Την Κυριακή
οι σύνεδροι παρακολούθησαν αρχιερατική θεία
λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της
Αγίας Τριάδας Καρπενησίου και επιμνημόσυνη
δέηση για τα θύματα της τρομοκρατίας.

Νεκρολογία

Λάμπρος Αθ. Μακρυγιάννης
1910-2010
Ένας αιωνόβιος Τσεκλειστιάνος ταξιδεύει
πλέον για την αιωνιότητα.
Γεννήθηκε μια παγερή γεναριάτικη νύχτα
του 1910, στο Χρυσοβέργι.
Μεγάλωσε στην Τσεκλείστα, στην αγαπημένη του Βαραχιά.
Γνώρισε όλες τις δυσκολίες εκείνων των
χρόνων. Τις αντιμετώπιζε πάντα με το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
Μοναχογιός με 4 αδελφές έδειξε το ενδιαφέρον του και φρόντισε να τις «αποκαταστήσει».
Κτηνοτρόφος, κατά κύριο επάγγελμα, δρασκέλιζε βουνοκορφές σαν άλλος Διγενής. Εντυπωσίαζε με την κορμοστασιά και το περήφανο περπάτημά του. Μέσα σ’ αυτό το επιβλητικό παράστημα φώλιαζε μια λεβέντικη
καρδιά.
Αγωνίστηκε για να μείνει η Τραγάνα Ωλενείας (παραλία Σταμνάς Αιτωλικού) στους
Τσεκλειστιάνους. Δεν τα κατάφερε. Χάθηκε
μια δίκαιη υπόθεση στη δίνη του εμφυλίου,
για να έχει και η Αιτωλία το δικό της Κιλελέρ.
Συνάντησα, προ 20ετίας, έναν συνομήλικό
του Σταμνιώτη για ν’ ακούσω πως έβλεπαν
την υπόθεση της Τραγάνας από τη δική τους
πλευρά. Μου είπε πολλά για να καταλήξει
“Αν η Τσεκλείστα είχε 5-6 ακόμα σαν τον
Λάμπρο Μακρυγιάννη, η Τραγάνα σήμερα θα
ήταν δική σας’’.
Το 1947 η Τσεκλείστα και όλη σχεδόν η
Ευρυτανία ήταν ανταρτοκρατούμενη.
Μια Κυριακή πρωί του Αυγούστου ένα τμήμα ανταρτών ήρθε στο χωριό. Ο επικεφαλής
μπήκε στην εκκλησία. Εξοργίστηκε με τον
παπά-Δημήτρη γιατί ακούστηκε το «πολυχρόνιο». Υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή του. Ο
μπάρμπα-Λάμπρος βγήκε πρώτος από την εκκλησία και κράτησε στον περίβολο όλους τους
άντρες. Νευριασμένος έκανε βόλτες ο «καπετάνιος» περιμένοντας τον παπά. Τον επέπληξε βαρύτατα. Ο παπά-Δημήτρης (τι να κάνει;) ζήτησε συγνώμη.
«Πάμε μέχρι παραπάνω παπά, να τα πούμε,
εμείς θα συνεχίσουμε κι εσύ επιστρέφεις στο
χωριό».
Όλοι κατάλαβαν ότι αν έπαιρνε τον παπά
δεν θα ξαναγύριζε. Πήρε πρωτοβουλία ο
μπάρμπα-Λάμπρος και αντέδρασε αποφασιστικά και με την ιδιαίτερη έντονη συζήτηση
με τον υπεύθυνο του χωριού το συμβάν έληξε
εκεί χωρίς άλλη συνέχεια.
Αυτός ήταν, λεβέντης στο σώμα και στην
ψυχή.
Στην εκκλησία «Άξιον Εστί», στη Λεύκα
Αγρινίου, με την παρουσία πλήθους κόσμου
εψάλη η νεκρώσιμη ακολουθία. Συνομήλικοί
του δεν υπήρχαν. Τους ξεπέρασε όλους στη
διαδρομή της ζωής.
Τον κατευόδωσαν όλος εκείνος ο κόσμος,
μαζί με τους γαμπρούς και τις νύφες, τους
εγγονογαμπρούς και τις εγγονονύφες και φυσικά τα 9 παιδιά του, τα 29 εγγόνια του και τα
49 δισέγγονά του! Τι μακάριος θάνατος ανθρώπου.
Ταξιδεύει τώρα, ξεκινώντας από τις Βαραχιές, σ’ όλα εκείνα τα μέρη που περπάτησε
στα 100 χρόνια της επίγειας ζωής του.
Γιάννης Δ. Γρηγορόπουλος
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Η αλληλογραφία μας
― Νικόλαο Σιακαβέλλα, Υποστράτηγο ε.α., Άλιμος: Ευχαριστούμε για τη συνδρομή σας και για τις ωραίες συνεργασίες που μας στέλνετε για τον “ΕΥΡΥΤΟ’’.
― Ιωάννη Γρηγορόπουλο, Αγρίνιο: Λάβαμε την επιστολή
σας και τη νεκρολογία για τον σεβαστό μας Λάμπρο Μακρυγιάννη, η οποία δημοσιεύεται στο παρόν φύλλο.
― Κωστούλα Καραγιάννη, το γένος Δημ. Σώκου, Η.Π.Α.,
Αμερική. Λάβαμε τη συνδρομή σας και την αλλαγή της διεύθυνσης. Ευχαριστούμε.
― Ντίνο Βαμβάτσικο, Γουδί: Ευχαριστούμε για τη συνδρομή σας. Είστε πάντα τακτικός στις υποχρεώσεις σας
απέναντι στον ΕΥΡΥΤΟ και τόσο τυπικός.
― Πανευρυτανική Ένωση, Αθήνα: Λάβαμε την επιστολή
σας και σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
Προς: Το Φιλοπρόοδο Σύλλογο Δομνίστας
(Δια του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Παπαδόπουλου)
ΘΕΜΑ: Έκφραση ευχαριστιών
Ύστερα από την λίαν επιτυχή έκβαση των εργασιών του
3ήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε
στο Δήμο Δομνίστας στις 23, 24 και 25 Ιουλίου 2010 και είχε
ως θέμα του: «Η Ιστορία και ο Πολιτισμός της περιοχής του
Δήμου Δομνίστας Ευρυτανίας», εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής αισθανόμαστε την ανάγκη να σας εκφράσουμε τις ολόψυχες ευχαριστίες μας για την αμέριστη
συμπαράστασή σας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου σας, ο Δήμος Δομνίστας, καθώς
και άλλοι πολιτιστικοί φορείς της περιοχής, από την πρώτη
στιγμή που άρχισε η συζήτηση για ένα επιστημονικό συνέδριο στο Δήμο σας βρέθηκαν δίπλα στην Πανευρυτανική
Ένωση και στους οργανωτές. Η άδολη και η, με διάθεση,
απόλυτη προσφορά των μελών σας, σε ό,τι χρειάστηκε,
ήταν για μας ο βασικός μοχλός για τις παραπέρα κινήσεις
και ενέργειές μας. Τα αποτελέσματα του Συνεδρίου, μας δικαίωσαν απόλυτα για τη στήριξή μας αυτή.
Τα αισθήματα και οι κρίσεις των συνέδρων, που απήλαυσαν τη Δομνιστιάνικη φιλοξενία, είναι οι αψευδείς μάρτυρες
των όσων γράφονται. Η ευχάριστη και γλυκιά ανάμνηση της
παραμονής τους στη Δομνίστα είναι σίγουρο πως θα τους
συνοδεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ευχόμαστε ο Σύλλογός σας να είναι πάντα πρωτοπόρος
και δημιουργικός, όπως μέχρι τώρα.
Με πανευρυτανικούς χαιρετισμούς
Για την Οργανωτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Και μια εξομολόγηση
Εγώ είμαι μια μάνα ευτυχισμένη που κουράστηκα πολύ
στη ζωή μου. Μεγάλωσα πέντε παιδιά μέσα στα έλατα και
κοντά στα πρόβατα. Δεν είχα ούτε ένα νάυλον να τα προστατέψω από τη βροχή, αλλά με την προστασία του Θεού,
της Παναγίας και των Αγίων μεγάλωσαν, σπούδασαν και
πρόκοψαν. Έκαναν παιδιά. Έχω 13 εγγόνια, τα 4 είναι στην
Ιατρική και είναι όλα άριστα. Έχω όμως από μερικούς χωριανούς ένα παράπονο: το καλοκαίρι ενοχλούνταν από την
ένταση του ραδιοφώνου σε ώρες μη κοινής ησυχίας και φώναζαν άδικα. Όμως τους αγαπώ όλους!
Ευαγγελία Παναγοδήμου

Παράκληση γέροντα
Θεέ μου Παντοδύναμε,
Εσύ που πάντα στάθηκες μ’ αγάπη στο πλευρό μου
και όταν εκινδύνευα σε είχα βοηθό μου,
δός μου και τώρα δύναμη στων γηρατειών τις ώρες
να είναι αυτές ανώδυνες, χωρίς μεγάλες μπόρες.
Νικόλαος Ηλ. Σιακαβέλλας
Υποστράτηγος ε.α.

Στην κατάμεστη αίθουσα της Παλαιάς Βουλής

Οι Ευρυτάνες τίμησαν
τον εθνικό φωτογράφο Κώστα Μπαλάφα

Ο

ι Ευρυτάνες της Αθήνας -και όχι
μόνο- ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Πανευρυτανικής Ένωσης
και κατέκλυσαν για μια ακόμα φορά την
ιστορική αίθουσα συνεδριάσεων της Παλαιάς
Βουλής των Ελλήνων, όπου πραγματοποιήθηκε στις 29-9-2010, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00’, η μεγαλειώδης εκδήλωση της
παρουσίασης του νέου βιβλίου του Κώστα
Μπουμπουρή «Ο Κώστας Μπαλάφας και η
Ελλάδα του», εκδότης και χορηγός του
οποίου είναι ο Αγραφιώτης μεγαλοεπιχειρηματίας κ. Στέφανος Γ. Κωστούλας. Εκατοντάδες Ευρυτάνες και φίλοι της Ευρυτανίας αψήφησαν τις δυσκολίες της ημέρας
(στάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συγκεντρώσεις κ.ά.) και συμμετείχαν σ’ ένα
συνταρακτικό ταξίδι στην Ελλάδα του Πολέμου, στην Ελλάδα της Κατοχής, στην
Ελλάδα του Εμφυλίου και της μεταπολεμικής
εποχής, στην Ελλάδα του Κώστα Μπαλάφα.
Σημειώνεται ότι ο Κώστας Μπαλάφας
συνδέεται φιλικά, εδώ και αρκετά χρόνια,
με τον συγγραφέα κ. Κώστα Μπουμπουρή
και τον εκδότη-χορηγό κ. Στέφανο Γ. Κωστούλα και τους έχει εμπιστευτεί και παραδώσει, κατά καιρούς, ένα σημαντικό μέρος
του έργου του προς ανάδειξη και αξιοποίηση.
Σίγουρα, κατά δήλωση των ιδίων, η οποιαδήποτε ανάδειξη και αξιοποίησή του δεν
θα έχει κανένα κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Η εκδήλωση άρχισε με προσφώνηση
του Προέδρου της Πανευρυτανικής Ένωσης
κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλου, ο οποίος
μεταξύ άλλων είπε πως «...με την αποψινή
εκδήλωση δεν τιμούμε μόνο το συγγραφέα.
Αποτίουμε, ξεπληρώνουμε κι εμείς μαζί
του, ένα ηθικό χρέος, έναν οφειλόμενο
φόρο τιμής στον μεγάλο Έλληνα φωτογράφο, στον εθνικό φωτογράφο μας, τον
Κώστα Μπαλάφα.
Ο Κώστας Μπαλάφας δεν είναι μόνο
ένας μεγάλος φωτογράφος, ένας μεγάλος
καλλιτέχνης, είναι κι ένας σπάνιος Άνθρωπος, ένας Μεγάλος Δάσκαλος, που με την
αψεγάδιαστη και υποδειγματική ζωή του
και το φωτογραφικό έργο του κληροδοτεί
σ’ εμάς και στις επόμενες γενιές ένα μεγάλο
κομμάτι της ιστορίας μας και του πολύπαθου
λαού μας, της παράδοσής μας και του
λαϊκού πολιτισμού μας. Ο Κώστας Μπαλάφας με την τέχνη του φωτός, ως φωτεινό
μετέωρο, φώτισε μια πολύπαθη αλλά ένδοξη
γενιά, φωτίζει εμάς σήμερα και θα φωτίζει,
σίγουρα και τους μεταγενέστερους...».

Ακολούθως ο συντονιστής της εκδήλωσης κ. Δημήτρης Καμπουράκης, έδωσε το
λόγο στους εισηγητές κ.κ. Άγγελο Δεληβοριά, Δ/ντή του Μουσείου Μπενάκη, Σαράντο Καργάκο, Ιστορικό και συγγραφέα,
Κλεομένη Κουτσούκη, Ομότιμο Καθηγητή
Παντείου Πανεπιστημίου, Ηρακλή Παπαϊωάννου, Επιμελητή Μουσείου Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης και Σπύρο Σκιαδόπουλο, Διευθυντή της Leica ACADEMY, οι οποίοι με
θαυμάσιο τρόπο μέσα από τις σελίδες του
βιβλίου μας ταξίδεψαν στη ζωή και το έργο
του Κώστα Μπαλάφα και δίκαια όλοι τους,
απέσπασαν τα θερμά και παρατεταμένα
χειροκροτήματα του κοινού. Τέλος, ο συγγραφέας κ. Κώστας Μπουμπουρής αφού
ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές της
έκδοσης, αλλά και της παρουσίασης του
βιβλίου του, διάβασε έναν ολιγόλογο αλλά
συγκινητικότατο χαιρετισμό του Κώστα
Μπαλάφα.
Τέλος, η εκδήλωση έκλεισε μέσα σε
συγκινησιακή φόρτιση με την απονομή από
τον Πρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης
κ. Κώστα Παπαδόπουλο Τιμητικού Διπλώματος και Μεταλλίου (παρουσιάζει τον Εύρυτο και είναι έργο του γνωστού γλύπτη
Καρακάλα) στον Κώστα Μπαλάφα, τα οποία
παρέλαβε ο γιός του κ. Γεώργιος Κ. Μπαλάφας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο τ. Πρωθυπουργός και τ. Πρόεδρος
του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννης Γρίβας, ο
βουλευτής του Νομού μας κ. Ηλίας Καρανίκας, ο επικεφαλής της Προεδρικής Φρουράς Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Γκαλογιάννης, ο Δήμαρχος Φουρνά κ. Ηλίας Παπουτσόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Καρπενησίου κ. Κ. Καρβέλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δομνίστας κ. Ν. Μπούρας, οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι κ.κ. Όλγα
Διώτη, Μαρία Παναγιωτοπούλου και Δημήτρης Τσιώλης, η Διοικητής του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου κ. Όλγα Οικονόμου, ο
κ. Βασίλης Πριόβολος (καπετάν Ερμής)
πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. πολιτιστικών φορέων
και συλλόγων του νομού μας (ανάμεσά
τους και ο Πρόεδρος του Πανευρυτανικού
Αγρινίου κ. Νταβαρίνος, ο φωτογράφος
μας από το Καρπενήσι κ. Γ. Τάσιος, ο δημοσιογράφος από Λαμία κ. Κ. Μήτσιος κ.ά.).
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικόλαος εκπροσωπήθηκε από τον
π. Ευάγγελο Φεγγούλη, ενώ παρόντες ήταν
και οι Ευρυτάνες ιερείς π. Κων/νος Βαστάκης και π. Ι. Διώτης.

Συνδρομές που λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Αγγελής Λάμπρος ..........................30,00
Αγγελή Σπυριδούλα ........................15,00
Τσούκαλης Φώτιος ..........................20,00
Κυτέας Γεώργιος ............................20,00
Καρίτσας Γεώργιος Κ. (Αγρίνιο) ......20,00
Σταμάτης Ιωάννης Δ. ......................25,00
Σταμάτη Σούλα ................................25,00
Συρογιαννίδης Παναγιώτης Σ. ........20,00
Πετρονικολός Χρήστος ..................20,00
Σύρρος Παναγιώτης ........................20,00
Γρηγοροπούλου Κική ......................20,00
Καραπάνου Σπυριδούλα ..................50,00
Μπαρούτα Ευαγγελία
(το γένος Επαμεινώνδα Φαρμάκη)..30,00
Φαρμάκης Γεώργιος ........................20,00
Βαμβάτσικος Γεώργιος (Μαρούσι) ..20,00

Παπαδόπουλος Σπύρος ..................20,00
Συρογιαννίδης Σπύρος Δ.................20,00
Συρογιαννίδης Δημήτριος Σπ. ........20,00
Κουκόπουλος Παν. (σύζυγος
Βασιλικής Σ. Συρογιαννίδη) ............20,00
Μακρυγιάννης Παναγιώτης ............20,00
Σιακαβέλλας Γεώργιος Ι. ................20,00
Αγγελής Σεραφείμ Γ. ......................40,00
Σούμπασης Δημήτριος ....................40,00
Σταμάτης Αθανάσιος Δ. ..................20,00
Παπαδόπουλος Κων/νος Αντ. ........20,00
Σταμάτη Βερονίκη ..........................10,00
Παπαδοπούλου Λευκοθέα ..............25,00
Παπαδοπούλου Ευαγγελία ............10,00
Τσίρκας Παναγ. Γ. ..........................20,00
Χολέβας Γεώργιος ..........................50,00
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)
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Με επιτυχία η «πολιτιστική εβδομάδα»
του Μεγάλου Χωριού
Μεγάλη επιτυχία είχε κι εφέτος η 23η Πολιτιστική Εβδομάδα του
Μεγάλου Χωριού από 7-22 Αυγούστου 2010, η οποία διοργανώνεται
από τον ιστορικό Σύνδεσμο Μεγαλοχωριτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», ο
οποίος, σημειωτέον, ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1870! Στα
πλαίσια, λοιπόν, του πολιτιστικού αυτού 15νθημέρου και ανάμεσα στις
πολλές εκδηλώσεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου στις 8 Αυγούστου 2010
με κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Μουσείου κ.
Φίλιππα Καλλιάνη και η παρουσίαση του βιβλίου της μαγειρικής, έκδοσης
του Συνδέσμου, από τη δημοσιογράφο κ. Κική Τριανταφύλλη. Οι εκδηλώσεις «έκλεισαν» στις 22 Αυγούστου 2010 με τον εορτασμό της
επετείου της Μάχης της Καλλιακούδας.

Εκδήλωση στη Γρανίτσα
για τον Ζαχαρία Παπαντωνίου
Στις 7-8-2010 πραγματοποιήθηκε στη Γρανίτσα πνευματική εκδήλωση για τα 70 χρόνια από το
θάνατο του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Την ευθύνη της διοργάνωσης
είχε η Αδελφότητα Γρανιτσιωτών
«Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΙΧΑΗΛ» με τη
συμμετοχή του Δήμου Απεραντίων
και του Συλλόγου Νέων Γρανίτσας.
Κύριος ομιλητής ήταν ο Απεράντιος Ομότιμος Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου και διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου OREBRO της
Σουηδίας κ. Θωμάς Κονιαβίτης.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε

και τίμησε με την παρουσία του ο
Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος, ο
οποίος και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, ο Δήμαρχος Απεραντίων
κ. Δημήτρης Τάτσης, ο τ. Βουλευτής και Νομάρχης Ευρυτανίας κ.
Δημοσθ. Τσιαμάκης, ο υποψήφιος
βουλευτής κ. Νάσος Γεωργαλής, ο
Υποδιοικητής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Γιάννης
Παπανίκος κ.ά. Η εκδήλωση τελείωσε με απαγγελίες ποιημάτων.
Ακολούθησε δείπνος, προσφορά
του Δημάρχου κ. Δ. Τάτση.

Τιμήθηκε η επέτειος
της Μάχης της Καλλιακούδας
Την Κυριακή 22 Αυγούστου
2010 τιμήθηκε δεόντως η επέτειος
της Μάχης της Καλλιακούδας
(1823) από το Σύλλογο «Καλλιακούδα», τους Δήμους Δομνίστας
και Ποταμιάς και το Σύνδεσμο Μεγαλοχωριτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ». Το πρόγραμμα περιλάμβανε Θεία Λειτουργία, επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του μνημείου,

φαγητό και γλέντι. Κύριος ομιλητής
ήταν ο συνταξιούχος Δάσκαλος κ.
Νίκος Καρλιάμπας, συγγραφέας
και γραμματέας του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσειακού Κέντρου
Ευρυτανίας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ». Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν σε
πολλούς να είναι παρόντες και να
τιμήσουν τους πεσόντες προγόνους
μας.

Το «Αντάμωμα»
της Ο.Ε.Σ.

Νέα Δ.Σ.
Πολιτιστικός Σύλλογος
Καρπενησίου

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία,
ύστερα από ανάπαυλα ενός χρόνου,
το καθιερωμένο «Αντάμωμα» των
Ευρυτάνων, στις 25 Ιουλίου 2010,
ημέρα Κυριακή, στη Σιβίστα του
Δήμου Απεραντίων. Στη διοργάνωση συμμετείχαν, εκτός της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων,
ο Σύλλογος Σιβιστιανών και ο Δήμος
Απεραντίων.
Το «Αντάμωμα» αυτό των Ευρυτάνων έχει καθιερωθεί εδώ και
αρκετά χρόνια από την Ομοσπονδία
Ευρυτανικών Συλλόγων και πραγματοποιείται σε διάφορα χωριά του
Νομού μας. Φέτος συμμετείχαν εκατοντάδες συμπατριωτών μας, οι
οποίοι βρήκαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και ένα άλλο κομμάτι του
τόπου μας, το δυτικότερο του νομού
μας, την παραλίμνια Σιβίστα.

Έμπειροι και ικανοί ανέλαβαν
και πάλι τα ηνία του Συλλόγου
Καρπενησιωτών της Αθήνας, μετά
τις πρόσφατες αρχαιρεσίες που
πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιουνίου 2010. Η σύνθεση του νέου
Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος:
Καλαντζή Φωτεινή
Αντ/δρος:
Νίκος Ζωρογιαννίδης
Γραμματέας: Καίτη Πολύζου
Ταμίας:
Γεώργιος Τριαντογιάννης
Μέλη: Νικόλαος Πολύζος,
Βούλα Τριαντογιάννη,
Ελένη Παπανδρέου,
Ελένη Ζωρογιαννίδη
και Άννα Λαμπράκη

Ειδήσεις...
Μεταθανάτιες τιμές
στον Βασίλη
Παπανικολάου
Μια ακόμα οφειλόμενη
απόφαση πήρε το Δημοτικό
Συμβούλιο Δομνίστας, ύστερα
από πρόταση του Δημάρχου
κ. Γιάννη Σταμάτη. Πρόκειται
για την απονομή μεταθανάτιας
τιμής στον Κρικελλιώτη Δάσκαλο και Αγωνιστή Βασίλειο
Παπανικολάου, για την προσφορά του στην Εθνική Αντίσταση 1941-1944. Συγκεκριμένα πρόκειται για την τιμητική
διάκριση που έγινε κατά τη
διάρκεια του Συνεδρίου που
πραγματοποιήθηκε στο Δήμο
μας στις 23, 24 και 25 Ιουλίου
2010 για την ιστορία και τον
πολιτισμό της περιοχής μας
στην επιζώσα σήμερα αδελφή
του κ. Αλεξάνδρα Παπανικολάου, σύζυγο Ιωάννη Χαραλαμπόπουλου. Επίσης συμφώνησε απόλυτα και με την τοποθέτηση του Δ.Σ. Αθανασίου
Τσαμαδού περί διερεύνησης
για την τοποθέτηση προτομής
του Δάσκαλου Βασίλη Παπανικολάου στον αύλειο χώρο
του δημοτικού σχολείου Κρικέλλου όπου υπήρξε και Δάσκαλος, καθώς επίσης και αναπαλαίωσης της καλύβας Παπανικολάου με την τοποθέτηση
ενδεικτικής πινακίδας που να
αναφέρει την ιστορία.

«Καφαντάρεια
2010»
Ο Δήμος Φραγκίστας, το
Ίδρυμα «Γ. Καφαντάρης», το
Τοπικό Συμβούλιο Ανατολικής
Φραγκίστας, ο Σύλλογος των
εν Αθήναις Ανατολικοφραγκιστιανών οι «12 Απόστολοι», ο
Σύλλογος Νεολαίας Ανατολικής Φραγκίστας και ο Σύλλογος
Γυναικών Φραγκίστας ήταν οι
συνδιοργανωτές φέτος των
πενθήμερων εκδηλώσεων «Καφαντάρεια 2010», που πραγματοποιήθηκαν στην Ανατολική
Φραγκίστα, προς τιμήν «του
μεγάλου τέκνου της αείμνηστου πρωθυπουργού της Ελλάδας Γεωργίου Καφαντάρη».
Οι εκδηλώσεις άρχισαν στις
8 Αυγούστου 2010 με επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, επίσκεψη στο Μουσείο
Καφαντάρη, παραδοσιακούς
χορούς με το χορευτικό του
Συλλόγου Νέων Ραπτοπούλου
και ακολούθησε «Δημοτική
Βραδιά» με το συγκρότημα
Αποστόλη Τσιαχρή - Παναγιώτη Θεοδωρογιάννη. Για τις
επόμενες μέρες το πρόγραμμα
περιλάμβανε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, βραδιά
Καραγκιόζη, τουρνουά ταβλιού,
πινγκ-πονγκ και δηλωτής, λαϊκή
βραδιά με τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ κ.ά.

Σεπτέμβριος 2010

Ειδήσεις...
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΑ
ΒΑΠΤΙΣΗ
― Η Ζέτα Καραδήμα του Αθανασίου και
της Αμαλίας και ο σύζυγός της Γεώργιος
Ιωάννου βάπτισαν την κόρη τους στις 2 Μαΐου
2010 στον Ιερό Ναό της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας Πειραιά.
Όνομα: Χρύσα.
Να τους ζήσει!

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ
― Ο Γεώργιος Νταλιάνης του Ηλία και
της Μαρίας και η Γεωργία Τσικρίκα έδωσαν
αμοιβαία υπόσχεση γάμου στις 18 Σεπτεμβρίου
2010.
Καλά στέφανα!

ΓΑΜΟΙ
― Ο Γεώργιος Σύρρος του Αθανασίου και
της Παρασκευής και η Χρυσάνθη Νικολουδάκη
του Γεωργίου και της Μαρίας παντρεύτηκαν
στις 28 Αυγούστου 2010 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αργυρούπολης. Ακολούθησε
τρικούβερτο γλέντι στο κοσμικό κέντρο «Νέο
Κάστρο» στη Δάφνη.
― Στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Πετρούπολης
στις 18-9-2010 ένωσαν τη ζωή τους με τα
γλυκά δεσμά του γάμου η Βίκυ, κόρη του Δημητρίου και της Αργυρώς Τραχήλη, με το Μανώλη Παπαδογιάννη. Πανέμορφη η νύφη και
με τη χάρη τη δική της και της γιαγιάς της
Βασιλικής (Κούλας) Αθ. Τραχήλη στάθηκε γλυκύτατη δίπλα στο κρητικό παλικάρι. Ευχόμαστε
ο βίος ανθόσπαρτος και μακροχρόνιος.
Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΣ
― Πέθανε στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού
στις 8-9-2010 ο Παναγιώτης Κων/νου Μωρίκης.
(Νεκρολογία σε επόμενο φύλλο).

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Στάβλων το ετήσιο μνημόσυνο του αείμνηστου Κώστα Χρ. Τσίρκα το Σάββατο 25-92010.
― Το ετήσιο μνημόσυνο του Γεωργίου
Ηλία Σύρρου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων
Αναργύρων Μπουρναζίου την Κυριακή, 3-102010.
Αιωνία η μνήμη τους!

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι.
― Η Βασιλική Κυρ. Σαρηδάκη και η αδελφή
της Παναγιώτα Κ. Σαρηδάκη (κόρες της Μαρίας, το γένος Παναγιώτου και Ευθυμίας Μπέλεχα) πέτυχαν στο Παιδαγωγικό Τμήμα του
Πανεπιστημίου Ρεθύμνου.
― Ο Χαρίδημος Βασιλακάκης του Δημητρίου και της Κατερίνας, το γένος Κων/νου
και Μαρίας Τσούνη πέτυχε στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής.
― Ο Ηλίας Ανδρόνικος του Χρήστου και
της Άννας, το γένος Αθαν. Αγγελή στο Α.Τ.Ε.Ι.
Λαμίας - Τμήμα Ηλεκτρονικών και όχι Ηλεκτρολόγων που εσφαλμένα γράφηκε στο προηγούμενο φύλλο του ΕΥΡΥΤΟΥ.
― Η Αλεξάνδρα Αποστόλη Σιακαβέλλα,
(εγγονή Αθανασίου και Μαρίας Σιακαβέλλα)
πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη.
― Η Νίκη Ηλία Κοτσάφτη, κόρη της Αικατερίνης Παναγοδήμου (Συνταγματάρχης ε.α.)
πέτυχε στην Οδοντιατρική Αθηνών.
― Η Ευαγγελία Κων. Παναγοδήμου πέτυχε
στην Ιατρική Πατρών.
― Ο Αλέξανδρος Αθ. Παναγοδήμος σπουδάζει στη Γερμανία, στο 2ο έτος Οδοντιατρικής.

