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Αυτοψία στην Παλαιοχριστιανική Κλαυσίου

Ε

υχάριστα είναι τα νέα για τη συντήρηση
του σημαντικότερου παλαιοχριστιανικού
μνημείου Ευρυτανίας, της Βασιλικής του
Αγίου Λεωνίδου στο Κλαυσίο, αφού ήδη πραγματοποιήθηκε ένα πρώτο θετικό βήμα.
Ειδικότερα, με εντολή του Διευθυντή Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων κ.
Νικολάου Μίνου, στις 9 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε αυτοψία στα ψηφιδωτά δάπεδα
και στη λιθοδομή του ναού από τους συντηρητές
κ. Φώτιο Γεωργανή και κ. Δέσποινα Παπαϊωάννου, οι οποίοι και υπέβαλαν σχετική αναφορά, που περιλαμβάνει ιστορικά στοιχεία,
προηγούμενες επεμβάσεις, την κατάσταση διατήρησης των ψηφιδωτών δαπέδου, τις προτεινόμενες επεμβάσεις, τις παρατηρήσεις επί της

λιθοδομής και, τέλος, προτάσεις για τη σωστή
διατήρηση του μνημείου.
Η παραπάνω θετική εξέλιξη για το σπουδαιότερο παλαιοχριστιανικό μνημείο του Νομού
μας δικαιώνει απόλυτα τον Έφορο του Δ.Σ.
της Ένωσής μας κ. Δημήτριο Φαλλή, ιστορικό
ερευνητή, ο οποίος, επί δεκαετίες ολόκληρες
ενεργεί και αγωνίζεται με πάθος για τη διάσωση,
τη διατήρησή του και την ανάδειξή του.
Παράκληση προς όλους τους αρμοδίους
όπως δοθεί απόλυτη προτεραιότητα για τη
διάσωση του μοναδικού αυτού παλαιοχριστιανικού μνημείου στην Ευρυτανία - και όχι μόνο
- πριν την ανεπανόρθωτη ή και ολική καταστροφή του.

ΕΓΙΝΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννη
Μαγκριώτη στις 28-12-2011 προκηρύχθηκε το έργο «Παράκαμψη Μακρακώμης», του οδικού
άξονα Λαμίας - Καρπενησίου. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των
30.600.000,00 ευρώ (με τις απαλλοτριώσεις κ.λ.π.) και με προϋπολογισμό κατασκευής
26.500.000,00 ευρώ. Το έργο έχει μήκος 9,5 χλμ. και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Το
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 6-3-2012.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Μετά από αίτημα του Βουλευτή του Νομού μας κ. Ηλία Καρανίκα συζητήθηκαν στη Μόνιμη
Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής, στις 18-1-2012 δύο σημαντικότατα θέματα που αφορούν
την Ευρυτανία. Πρόκειται για την ανάπτυξη της περιοχής της Λίμνης των Κρεμαστών και την
ολοκλήρωση του οδικού δικτύου της Ευρυτανίας. Συμμετείχαν οι αρμόδιοι Υφυπουργοί κ.κ.
Μαγκριώτης και Μωραΐτης, εκπρόσωποι των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας (κ. Β. Καραμπάς),
Δυτ. Ελλάδας, Θεσσαλίας, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Η. (κ. Ζερβός) και, φυσικά, ο κ. Ηλίας
Καρανίκας. Όπως ανακοινώθηκε από τους αρμόδιους ήδη έχει υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης
του έργου για την διαχείριση και ανάδειξη της λίμνης των Κρεμαστών από την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, ενώ η «παράκαμψη της Μακρακώμης» βρίσκεται σε καλό δρόμο (τελικό
στάδιο) και, τέλος, για τον οδικό άξονα Αγρινίου - Καρπενησίου υπάρχει ήδη χρηματοδότηση
40.000.000,00 ευρώ συν 5.000.000,00 ευρώ για τις αποζημιώσεις.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τριάντα ένας (31) τόνοι τροφίμων άρχισαν να διανέμονται σε 1.277 απόρους του Δήμου
Καρπενησίου από τον περασμένο Ιανουάριο. Πρόκειται για ρύζι (14.600 κιλά), μακαρόνια
(11.853 κιλά) και κριθαράκι - κοφτό μακαρονάκι (3.951 κιλά), τα οποία προβλέπεται να καταναλωθούν εντός μιας διετίας. Τα τρόφιμα αυτά αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής βοήθειας προς
την Ελλάδα και ήδη διανέμονται στους δικαιούχους από το Δήμο Καρπενησίου και τις
αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες.

Δημοπρατήθηκε το έργο για το Μουσείο μας
Δημοπρατήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2011 και εγκρίθηκε ήδη το σχετικό πρακτικό της
δημοπρασίας από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου του έργου: «Αποκατάσταση παραδοσιακού σχεδίου και δημιουργία καινοτομικού κέντρου ιστορικής ενημέρωσης (Λαογραφικό Μουσείο Δ.Δ. Δομνίστας)». Πρόκειται για το παραδοσιακό κτίριο που δώρισε
στην Κοινότητα Δομνίστας προ τριετίας περίπου, η κ. Σωτηρία Νικολάου Σώκου,
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τον παραπάνω σκοπό.

Ιανουάριος 2012
Δαβάκη 13
Αθήνα 115 26

Υπομονή αγάπης
Τα έλατα έγυραν τα κλαριά τους
φορτωμένα με τα χιόνια του Γενάρη.
Μανιασμένος ο βοριάς,
ανεμοθύελλες και παγωνιές
κάνουν το χειμώνα βαρύ.
Τα πουλιά και τ’ αγρίμια του λόγγου
δε βρίσκουν τροφή.
Στις νεροσυρμές ψάχνουν και στα έλατα κάτω...
κάτι να βρουν!
Δεν αγανακτούν όμως και δε μαλώνουν...
υπομένουν!
Φροντίζει και γι’ αυτά ο Θεός!
Θα φύγουν οι πάγοι, θα λιώσουν τα χιόνια
...θαρθεί η άνοιξη, οι λειμώνες της χαράς!
Θ’ αρχίσουν και πάλι το τραγούδι τους
μέσα στη λουλουδιασμένη πλάση!
Εμείς οι άνθρωποι, γιατί δεν έχουμε υπομονή αγάπης
και εμπιστοσύνη στο Θεό,
και στοργικό μας Πατέρα;
Ας είναι ευλογημένος ο καινούργιος χρόνος!
Βράχος

Χοροσυνεστίαση
του Συλλόγου μας
στην Αθήνα την
Κυριακή 11 Μαρτίου 2012
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας προσκαλεί όλους
τους συγχωριανούς μας και τους φίλους της Δομνίστας στην χοροσυνεστίαση του Συλλόγου μας που
θα γίνει στο ρεμπετάδικο «ΟΙΝΟΣΧΟΛΕΙΟ», οδός
Σπινθάρου, αριθ. 54 στο Νέο Κόσμο (δίπλα στο ΜΕΤΡΟ, στάση “Νέος Κόσμος”), στις 11 Μαρτίου 2012
και ώρα 13:30.
Τιμή: 15 ευρώ ανά άτομο
(πλούσιο μενού, που περιλαμβάνει και νηστίσιμο,
απεριόριστο ποτό, ζωντανή μουσική).
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και η ζήτηση μεγάλη. Δηλώσεις συμμετοχής - προσκλήσεις:
― Γιάννης Παπαδόπουλος 6973999746
― Κώστας Νταλιάνης 6973436598
― Ευαγγελία Παπαδοπούλου 210-6920004.
― Τάκης Τσίρκας 6972704663
― Κώστας Παπαδόπουλος 6977366813

Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας
εύχεται σε όλους
Καλή Χρονιά

EYRYTOS 353_Layout 1 06/02/2012 1:38 ΜΜ Page 2

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

2

Ιανουάριος 2012

Οικογενειακά Δομνίστας

1. Οικογένεια Αναγνώστου - Αναγνωστόπουλου - Νταλιάνη

Τ

ο επώνυμο προέρχεται από τον
εκκλησιαστικό τίτλο του αναγνώστη που δείχνει άνθρωπο
εγγράμματο που με τη σειρά του
οδηγεί στη σκέψη ότι η οικογένειά
του πιθανόν να διέθετε την οικονομική
ευχέρεια να μάθει γράμματα το παιδί
της. Οι γραμματικές γνώσεις έδιναν
τη δυνατότητα για ενασχόληση με
τα κοινά και εξασφάλιση κύρους στην
Κοινότητα. Ορισμένες φορές οδηγούσε στο ιερατικό αξίωμα. Βέβαια
το βαπτιστικό όνομα Αναγνώστης ή
το παραγόμενο από αυτό Αναγνώστου ή Αναγνωστόπουλος μπορεί
αργότερα να το είχαν και κάποιοι
αγράμματοι ή άσημοι απόγονοι. Στην
προκειμένη περίπτωση η οικογένεια
έχοντας τα πατρικά σπίτια κοντά στην
πλατεία (χοροστάσι) του χωριού φανερώνει παλαιότητα και κοινωνική
επιβολή. Θα μελετηθούν οι φέροντες
το επώνυμο Αναγνώστου - Αναγνωστόπουλος και Αναγνωστόπουλος Νταλιάνης. Φαίνεται ότι οι Νταλιαναίοι προέρχονται από παρατσούκλι
του Αναγνωστόπουλου. Πιο πολλά
γι’ αυτόν τον Αναγνωστόπουλο στην
οικογένεια Νταλιάνη. Εδώ θα μας
απασχολήσει το επώνυμο Αναγνώστου με το οποίο φαίνεται να συγγενεύει το επώνυμο Αναγνωστόπουλος.
Από τα στοιχεία που υπάρχουν
στα διάφορα έγγραφα που αφορούν
το χωριό υπάρχει ένα πρόβλημα.
Υπάρχει Αναγνωστόπουλος Νικόλαος
αλλά και Νταλιάνης Νικόλαος με περίπου το ίδιο έτος γεννήσεως. Ο Αναγνωστόπουλος Νικόλαος μπορεί να
είναι ή ο Αναγνωστόπουλος ή Νταλιάνης ή ο αδελφός του Χαράλαμπου
Αναγνώστου, αγωνιστή του 1821.
Υπάρχει και γ’ εκδοχή: να έχουμε
Αναγνωστόπουλο ή Νταλιάνη Νικόλαο, Αναγνώστου ή Αναγνωστόπουλο
Νικόλαο και Νταλιάνη Νικόλαο.
Ι. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ή ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο Αναγνωστόπουλος ή Νταλιάνης
Νικόλαος υπήρξε αγωνιστής του 1821
και αναγράφεται στα μητρώα ως υπαξιωματικός. Δε φαίνεται όμως να υπέβαλε αίτηση για αναγνώριση των εκδουλεύσεών του. Το β’ επώνυμο Νταλιάνης θα πρέπει να ήταν παρατσούκλι
που έχει την καταγωγή του σε είδος
όπλου ή είδος διχτυού.
Σύμφωνα με τα διάφορα έγγραφα
κυρίως από εκλογές, βρίσκουμε ότι
στη Δομνίστα υπάρχει Αναγνωστόπουλος Νικόλαος πάρεδρος το 1850,
γεωργός το 1856 με έτος γέννησης
το 1802 και μέλος Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών το 1856. Το γεγονός
ότι ο ανωτέρω δεν υπέβαλε αίτηση
για αναγνώριση των προσφορών του
στην επανάσταση με κάνει να υποψιάζομαι ότι αυτός ο Αναγνωστόπουλος ή Νταλιάνης Νικόλαος θα πέθανε τα αμέσως μετά την επανάσταση
χρόνια και οι αναφορές σε Αναγνωστόπουλο Νικόλαο που αναφέρθηκαν
προηγουμένως αφορούν τον επόμενο.
ΙΙ. ΚΛΑΔΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Υπήρξε αγωνιστής του 1821 με
τον αδελφό του Χαράλαμπο που πέθανε το 1827. Υπήρχε εν ζωή και το
1865. Εάν είναι ο ίδιος με τον ασχοληθέντα με τα δημοτικά Νικόλαο Αναγνωστόπουλο θα γεννήθηκε το 1802.
Το 1865 μιλά για οχταμελή οικογένεια.
Πιθανόν γιος του ήταν ο Κωνσταντίνος με έτος γέννησης το 1832 που
αναφέρεται ως κτηματίας στον εκλο-

γικό κατάλογο του 1865. Συνέχεια
αυτού του κλάδου στη Δομνίστα δεν
φαίνεται να υπάρχει.
ΙΙΙ. ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΑΓΝΩΚΩΣΤΑ Ή
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Αρχίζει με τον Κώστα Αναγνωστόπουλο που υπογράφει ως μάρτυρας στο συμβόλαιο διανομής της περιουσίας των Γιολδασαίων το 1816.
Στους εκλογείς του 1829 αναγράφεται
ο Κώνστας Αναγνωστόπουλος. Με
βάση αυτά τα δεδομένα υποθέτω ότι
θα γεννήθηκε περί το 1790 ή νωρίτερα
και το 1846 δεν ζούσε. Για να υπογράφει σε συμβόλαιο θα πρέπει να
ήταν εγγράμματος και όχι τυχαίος
στην κοινωνία της Δομνίστας. Παιδιά
του θα πρέπει να είναι ο Αθανάσιος
Αναγνωστόπουλος με έτος γέννησης
το 1820 ή 1827 ή 1829 σύμφωνα με
τον εκλογικό κατάλογο του 1846,
την αναθεώρηση του 1853 και τον
εκλογικό του 1856 αντίστοιχα. Συνέχεια οικογενειακή του Αθανασίου δεν
φαίνεται. Αδελφός του θα ήταν ο
Δημήτριος που αναφέρεται ως Δημ.
Αναγνωκώστα και έτος γέννησης το
1820 κατά τον εκλογικό κατάλογο
του 1846 και ως Δημ. Αναγνωστόπουλος - Αναγνωκώστα με έτος γέννησης το 1830 σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο του 1865 όπου αναγράφεται ως υπάλληλος. Παιδιά του
πρέπει να ήταν σύμφωνα με τα μητρώα Δομνίστας οι Κων/νος (1865),
Γεώργιος (1867), Ανδρέας (1873), Νικόλαος (1875) και Αναστάσιος (1876).
Η συνέχεια της οικογένειας διακόπτεται εδώ γιατί ίσως έφυγαν εκτός
Δομνίστας ή πέθαναν μη αφήνοντας
απογόνους.
IV. ΚΛΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Είναι η οικογένεια που συνεχίζει
να έχει βιολογική παρουσία στο χωριό.
Ο Δημήτριος που πρέπει να γεννήθηκε
ή το 1786 κατά τον εκλογικό κατάλογο του 1846 ή το 1795 κατά τον
εκλογικό κατάλογο του 1855 πιθανόν
να ήταν αδελφός του Κων/νου (βλ.
προηγουμένως). Το σπίτι και τα χωράφια τους ήταν στο κέντρο του χωριού όπου και η περιουσία άλλων
προυχόντων της εποχής.
Απόχτησε:
Ι. Τον Χαράλαμπο. Αυτό δείχνει
ότι ο Δημήτριος είχε πατέρα Χαράλαμπο. Γεννήθηκε κατά τους εκλογικούς καταλόγους του 1846 και του
1865 το 1820 και αναφέρεται ως απόμαχος, πράγμα που σημαίνει πως
υπήρξε στρατιωτικός. Δεν άφησε
απογόνους.
ΙΙ. Τον Ιωάννη. Κατά τον εκλογικό
κατάλογο του 1850 γεννήθηκε το
1823, κατά τον του 1856 το 1829 και
κατά τον του 1865 το 1830. Εκεί αναγράφεται κατά το επάγγελμα «χωροφύλαξ». Κατά προφορική παράδοση
η γυναίκα του ήταν από το Μεγάλο
Χωριό με όνομα Καλλιόπη. Δολοφονήθηκε στο Καρπενήσι για κάποιες
αγροζημιές (ήταν αγροφύλακας ή
κάτι τέτοιο). Η παράδοση κρατά την
επαγγελματική του ιδιότητα. Είχε πολυμελή οικογένεια κατά τα μητρώα
της Κοινότητας. Απόχτησε:
Α’ την Αθηνά (Νούλα) που πήρε
τον Χαράλ. Φαρμάκη. Το σπίτι τους
ήταν εκεί περίπου που είναι σήμερα
το μαγαζί του Νικ. Ι. Παπαδημητρίου
και δίπλα ήταν της Κουτσολένης.
Απόχτησαν 6 ή 7 παιδιά που πέθαναν
μικρά. Ένας, ο Λάμπρος επέζησε και
σκοτώθηκε στη Μ. Ασία. Τελικά υιοθέτησε τη Βασιλική, κόρη του αδελ-

φού της Αθανασίου.
Β’ την Παναγιώτα, σύζυγο Γ. Παπαζαχαρία και απόχτησε το Σπύρο,
το Θανάση, το Ζαχαρία, το Γιάννη,
το Δημήτρη, την Αλεξάνδρα.
Γ’ το Δημήτριο (γεν. 1867). Νυμφεύθηκε την Πηνελόπη Αθ. Γρίβα που
έμεναν στο Φαντίνου και απόχτησε:
1) Την Καλλιόπη συζ. Χρ. Ρήγα,
ιερέα από τα Μούσουρα και απόχτησαν το Λάμπρο, τον Κων/νο, τον Ανδρέα, τον Ηλία.
2) Τον Ιωάννη (γεν. 1898) που
έμεινε άγαμος.
3) Τον Κωνσταντίνο (γεν. 1903).
Πήρε την Μαρία Δ. Σιακαβέλλα (Σιακαβελλάκη) και απόχτησαν:
i. τη Ζωή σύζυγο Χρ. Κουτσογιάννη από Παναιτώλιο και έχουν την
Αλεξάνδρα και την Άννα.
ii. την Πηνελόπη που πέθανε 4
ετών.
iii. την Αγγέλω που πέθανε 2 ετών.
iv. τον Επαμεινώνδα που πέθανε
μικρός.
v. το Δημήτριο, πήρε την Βασιλική
Ευθ. Καραδήμα και έχει:
α) τη Μαρία που πήρε το Γ.Δ.
Μακράκη και έχει την Αγγελική, την
Ειρήνη, τη Βασιλική, την Κωνσταντίνα
και ένα γιό.
β) την Κωνσταντούλα που παντρεύτηκε το Σπύρο Ι. Χονδρογιάννη
από το Χαλίκι Αιτωλικού και έχει την
Ειρήνη, τον Ιωάννη, το Δημήτριο.
γ) την Ιωάννα.
δ) την Παναγιώτα.
vi. τον Παναγιώτη, πήρε την Ασπασία Στάμου Καπελάρη από τη Σταμνά
Αιτωλ/νίας και απόχτησαν την Ειρήνη,
τον Κωνσταντίνο, το Στάμο και το
Δημήτριο.
4) τον Αθανάσιο (γεν. 1905).
5) τον Ευάγγελο (γεν. 1907). Η
γυναίκα του ήταν από το Παλιονέχωρο, χωρίς παιδιά.
Δ’ Κων/νος του Ιωάννη (γεν.
1870). Εργάσθηκε στα ανάκτορα Τατοΐου σε γεωπονικές εργασίες και
πέθανε άγαμος.
Ε’ Παντελής του Ιωάννη (γεν.
1879) εκπατρίστηκε στην Ήπειρο Θεσ/νίκη και χάθηκαν τα ίχνη του.
ΣΤ’ Βασίλειος του Ιωάννη (γεν.
1883) όπως ο προηγούμενος εκπατρίσθηκε (σημ. Οι πληροφορίες για
το γένος του Δημητρίου ως εδώ προέρχονται από τον αείμνηστο Πάνο
Αναγνωστόπουλο).
Ζ’ Αθανάσιος του Ιωάννη (γεν.
1884). Κατά διήγηση του μακαρίτη
Γιώργου Αναγνωστόπουλου η φτώχεια που σίγουρα έπληξε την οικογένεια μετά το φόνο του πατέρα
Ιωάννη έκανε τα παιδιά να σκορπίσουν
φτάνοντας μέχρι να ζητιανεύουν ως
τη Ρωσία. Συνηθισμένο φαινόμενο
εκείνη την εποχή να στέλνουν παιδιά
δήθεν· ορφανά από τουρκικές ωμότητες. Κατά τη διήγηση ο μεγαλύτερος αδελφός Δημήτριος τον έδωσε
για ζητιανιά και έφτασε ως τη Ρωσία.
Σε μια γέφυρα συνάντησε τυχαία τον
αδελφό του Παντελή. Στις σημειώσεις
μου γράφω ότι ήταν ολόκληρο επεισόδιο χωρίς λεπτομέρειες. Το άφησα
για άλλη ώρα αλλά τα χρόνια πέρασαν, ο μακαρίτης Γιώργος δεν υπάρχει
πια και όλα πήγαν στη λήθη. Ο Αθανάσιος ζητιάνεψε για 2 χρόνια και
όταν γύρισε ο Δημήτριος θέλησε να
τον στείλει δεύτερο ταξίδι. Δεν πήγε
αντιδρώντας έντονα. Ο Αθανάσιος
νυμφεύθηκε τη Σπυριδούλα Γ. Σάρρα
και απόχτησαν:
1) τη Βασιλική, σύζυγο Τριαντ.
Κατσίκα και έχουν την Αθηνά, την
Τασία, τη Σπυριδούλα, τη Φρειδερίκη.

2) τη Λαμπρινή, σύζυγο Ιωάννη
Δ. Παπαδημητρίου και έχουν τη Γεωργία, τη Σπυριδούλα, το Δημήτριο
και τη Στέλλα.
3) το Γεώργιο (1925). Νυμφεύθηκε
την Ελένη Επ. Φαρμάκη και απόχτησαν:
i. τον Αθανάσιο που πήρε την
Ιωάννα Φούκα και έχουν το Γιώργο
και το Λάμπρο.
ii. τη Σπυριδούλα που πήρε το
Σπύρο Μπαρτσώκα από την Άμπλιανη
και έχουν το Νικόλαο και την Αλεξάνδρα.
4) τον Ιωάννη (γεν. 1920). Πήρε
γυναίκα από την Πολωνία όπου βρέθηκε ως πολιτικός πρόσφυγας και
έχει:
i. το Θανάση που παντρεύτηκε
και μένει στην Πολωνία και έχει ένα
αγόρι και ένα κορίτσι.
ii. το Γιώργο.
iii. το Σπύρο.
5) το Χαράλαμπο (γεν. 1928) που
πήρε τη Σταθούλα Ζορμπά από το
Καινούριο Λοκρίδας και έχει:
i. τον Αθανάσιο
ii. τη Σπυριδούλα
Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας προέρχονται από το μακαρίτη
Γεωργ. Αναγνωστόπουλο.
Σημ.: Για να δουν το φως της δημοσιότητας οι πληροφορίες για τις
οικογένειες του χωριού σύντομα δημοσιεύω ότι υλικό έχω και ότι μου
προσφέρει με τη μνήμη του ο Αθαν.
Γ. Σύρρος. Οι πληροφορίες για πρόσφατη κατάσταση των οικογενειών
είναι ελλιπείς. Σίγουρα θα υπάρχουν
και παραλείψεις στα παλαιότερα.
Όσοι τα διαβάζουν και ενδιαφέρονται
να ολοκληρωθεί η εικόνα των οικογενειών τους ας με βοηθήσουν - ιδίως
τα νέα ζευγάρια με τα παιδιά τους.
Μπορούν είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: thanassis.stamatis
@hotmail.com, είτε μέσω τηλεφώνου:
210-5028122 και 6972747064. Με τη
βοήθεια όλων θα μπορέσουμε κάπου
στο μέλλον να εκδώσουμε την αληθινή εικόνα των οικογενειών μας. Ευχαριστώ προκαταβολικά και συγγνώμη
για πιθανά λάθη και παραλείψεις.

Αθ. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος
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Η αλληλογραφία μας
― κ. Αχιλλέα Αθ. Τσούνη, Χίος: Ευχαριστούμε για
τις ευχές σας και τη “γενναία” σας συνδρομή.
― κ. Ιωάννη Γ. Τσίρκα, Πτέραρχο ε.α., Παπάγου. Ευχαριστούμε για τη συνδρομή σας και την επιστολή σας,
την οποία θα απαντήσει σχετικά ο κ. Αθαν. Σταμάτης.
― κ. Δημήτριο Σιακαβέλλα, Καμένα Βούρλα: Λάβαμε
την προσφορά σας στο Σύλλογο κι ευχαριστούμε. Σας
εκφράζουμε κι από τις στήλες του “ΕΥΡΥΤΟΥ” τα θερμά
μας συλλυπητήρια.
― κ. Χρήστο Θ. Παπαλέξη, ενταύθα. Ευχαριστούμε
για τις ευχές σας και τη συνδρομή σας.

Αλεξάνδρα Ν. Σιακαβέλλα
(1933-2011)
Αγαπημένη μας Αλεξάνδρα...
Αυτή τη στιγμή η πάναγνη
ψυχή σου πλανάται στους γνώριμους τόπους όπου γεννήθηκε
και μεγάλωσε, κατά τα πρώτα
παιδικά του χρόνια ο αείμνηστος
και αξέχαστος μεγαλοφυής γιος
σου Μιχάλης Σιακαβέλλας.
Η Αλεξάνδρα μας καταγόταν
από το χωριό Ρεγγίνι Φθιώτιδας
και καταξιώθηκε τόσο στον οικογενειακό στίβο, όσο και στην
επαγγελματική της σταδιοδρομία.
Σπούδασε στη Μαράσλειο
Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών αριστεύσασα και ακολούθως διορίστηκε δασκάλα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, την οποία υπηρέτησε με απαράμιλλο ζήλο και
αφάνταστη προσφορά.
Πνευματική μητέρα και παιδαγωγός των μαθητών
της στα σχολεία Καμένων Βούρλων, Βόλου και Θεσσαλονίκης, όπου εργάστηκε επί τριάντα και πλέον χρόνια.
Πανέξυπνη, εργατικότατη και φιλοπρόοδη ακτινοβολούσε ως δασκάλα μεταξύ των συναδέλφων της, αποπνέουσα παντού και πάντοτε συμπεριφορά ολοκληρωμένης προσωπικότητας.
Ως καθημερινός άνθρωπος ήταν ευχάριστη, καλόκαρδη, ευσπλαχνική, σεμνή, συνετή και υπέρ το δέον
περιποιητική προς όλους. Άνθρωπος ευαίσθητος, καμωμένος για συμπεριφορά στους συνανθρώπους της με
πολλή καλοσύνη, με καλούς τρόπους και πάντα με το
χαμόγελο.
Αλλά η Αλεξάνδρα μας και ως μητέρα και ως σύζυγος
υπήρξε άριστη, πιστεύοντας ότι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται με τη δημιουργία οικογένειας και ότι τα παιδιά μας
είναι η επέκταση της σάρκας μας και της ψυχής μας.
Ελάτρευε το σύζυγό της Τάκη Σιακαβέλλα και ως οικογενειάρχη και ως εκπαιδευτικό, χαίροντας για την
επάξια προαγωγή του στο βαθμό του Επιθεωρητή Εκπαίδευσης και την εν γένει εκπαιδευτική του ανέλιξη.
Ευτύχησε να αποκτήσει δύο εκλεκτούς επιστήμονες
γιούς, το Μιχάλη και το Νίκο, τους οποίους επί πολλά
έτη καμάρωνε για την ανθρώπινη και την επιστημονική
τους σταδιοδρομία.
Η οικογενειακή της ευτυχία συμπληρώθηκε με τις
τρεις εξαίρετες σε ήθος και άριστες στις Γυμνασιακές
τους σπουδές εγγονούλες της, Μαρία, Αλεξάνδρα και
Γεωργία.
Η ζωή της ήταν μια καταξιωμένη πορεία μέσα στο
χώρο και το χρόνο με ακέραιη συνείδηση στο χρέος
απέναντι στα παιδιά του Σχολείου, στο λεβεντάνθρωπο
σύζυγό της, στα λατρεμένα παιδιά της Μιχάλη και Νίκο
και στις αξιαγάπητες εγγονούλες, που άκουγαν πάντα
τις συμβουλές και τις οδηγίες της.
Η Αλεξάνδρα μας ήταν χαρισματούχος άνθρωπος,
ως γνήσιο παιδί του Θεού.
Παρακαλούμε τον Πανάγαθο Θεό να ανακουφίζει το
βαθύτατο πόνο του άνδρα της Τάκη, του γιού της Νίκου,
των εγγονιών της, των μητέρων τους, της αδελφής της
κι όλων των συγγενών και φίλων της. Κι ευχόμαστε το
χώμα της γης των Καμένων Βούρλων, που σκεπάζει τα
οστά του αείμνηστου γιου της Μιχάλη και θα σκεπάσει
και την ίδια, να είναι ελαφρό και η μνήμη της αιώνια.
Κ. Βούλα 16-12-2011
Αλέκος Καρτσακλής επίτ. Λυκειάρχης

Νεκρολογίες
Ευθύμιος Ηλ. Σιακαβέλλας
Αν α π α ύ ε τ α ι
στη φιλόξενη γη
του Αγρινίου το
σώμα ενός εκλεκτού Δομνιστιάνου, ενός λάτρη
του τόπου μας,
του Ευθ. Ηλ. Σιακαβέλλα. Η ψυχή
του αναπαύεται
κοντά στο Θεό.
Εμείς εδώ μένουμε με την ανάμνηση ενός άρχοντα στην
ψυχή και τη συμπεριφορά ανθρώπου, ενός
ήρεμου, μετρημένου και ευαίσθητου στα ανθρώπινα γόνου της Δομνίστας και μέτοικο
του Αγρινίου.
Έχοντας ρίζες σε μια παλιά και πολύκλαδη
οικογένεια του χωριού μας που οι ρίζες της
ανιχνεύονται πολύ πριν την επανάσταση του
1821 μεγάλωσε με τις αρχές της που ήταν η
ευσέβεια προς το Θεό, η προσήλωση στις οικογενειακές αξίες, η αγάπη προς το συνάνθρωπο και η αίσθηση της ευθύνης για όσα
συμβαίνουν στην κοινωνία. Αυστηρός, μετρημένος, προσηλωμένος σε αρχές και αξίες
έδωσε τον επαγγελματικό του αγώνα και
αναδείχθηκε άψογος αγωνιστής της βιοπάλης.
Γεννημένος σε πολύ δύσκολους καιρούς και
μέσα στην ανέχεια από τη Δομνίστα ρίζωσε
στο Αγρίνιο με την πατρική του οικογένεια
και από το κοινωνικό τίποτα στερέωσε μια
προσωπική και οικογενειακή παρουσία στη
μεγάλη πάλη. Κέρδισε με την εργατικότητα
και την ευσυνειδησία του την εκτίμηση των
συναδέλφων εργαζομένων στις ταχυδρομικές
υπηρεσίες και των συναλλασσομένων με αυτές. Το ενδιαφέρον του για τα κοινά τον
ώθησε σε συμμετοχή σε συλλόγους όπως ο
Πανευρυτανικός του Αγρινίου και η ενασχόληση με τα κοινοτικά πράγματα στη Δομνίστα.
Ήρεμος και αξιοπρεπής αρνήθηκε τις εντάσεις
και τις αντιπαλότητες. Πιστός στις ιδεολογικές

του αρχές τις υπηρέτησε με συνέπεια και
ευπρέπεια εξασφαλίζοντας το σεβασμό ομοφρονούντων και αλλοφρονούντων. Όσοι τον
γνώρισαν έχουν να λένε για το ήθος και την
αξιοπρέπειά του.
Η βιοπάλη στη μεγάλη πόλη του Αγρινίου
δεν τον απέτρεψε από την πρώτη του αγάπη,
το χωριό του, τη Δομνίστα. Το σώμα του
μπορεί να ήταν αλλού αλλά η ψυχή του στα
πατρογονικά χώματα. Όταν οι περιστάσεις
τον ευνόησαν ξανάχτισε το γκρεμισμένο πατρικό σπίτι και έφερε εκεί παιδιά και εγγόνια.
Εκείνα άξια παιδιά συνεχίζουν την κοινωνική
τους παρουσία στο χωριό μας και σήμερα
και στο μέλλον. Είχε την ευτυχία να συνδέσει
τη ζωή του με μια συγχωριανή μας, την
Ειρήνη Ευστ. Πιστιόλη και να συγκροτήσει
μαζί της μια άριστη οικογένεια. Ήρεμοι, ευπρεπείς, σεβαστικοί, εργατικοί και οι δύο
τους ήταν φυσικό να μεγαλώσουν παιδιά
του ιδίου ήθους για τα οποία καμάρωναν και
καμαρώνουν οι ίδιοι και οι χωριανοί μας.
Για την οικογένειά του η απώλεια είναι
αβάσταχτη. Το ίδιο και για μας τους φίλους
και τους γνωστούς. Μας παρηγορεί όμως η
παρουσία στον περίγυρο της φιλικής και κοινωνικής ζωής των εντός Δομνίστας και εκτός
αυτής ανθρώπων της, η ανάμνηση του καλού
ανθρώπου με το υποδειγματικό παράδειγμα
ζωής. Ακόμα τα δάκρυα στα μάτια των εγγονιών του κατά την ώρα της εκφοράς του στο
Αγρίνιο φανερώνουν πως όσοι φεύγουν από
αυτή τη ζωή μένουν αθάνατοι εφόσον η
μνήμη και τα δακρυσμένα μάτια παιδιών
υπάρχουν και θυμούνται. Ας είναι η ψυχή
του αναπαυμένη στην αγκαλιά του Θεού και
το παράδειγμα ζωής του οδηγός στους νεότερους. Για μας ο κυρ Θύμιος θα είναι πάντα
ο άρχοντας στην καρδιά. Αιωνία του η μνήμη
στις δέλτους του Θεού.

Α.Δ. Σταμάτης
Φιλόλογος

Κων/νος Ιωαν. Συροθανάσης
Όταν φεύγουν
από τη ζωή άνθρωποι της κοντινής γενιάς σου νιώθεις περισσότερο το παροδικό αυτού του κόσμου και το πρόσκαιρο της ζωής. Νιώθεις
ακόμα πως αυτά τα
μακρινά των παιδικών και νεανικών
χρόνων που κρατά
η μνήμη είναι πολύτιμα. Πολύτιμα γιατί φέρνουν στο παρόν χίλιες ευτυχισμένες μέρες.
Σε αυτό τον κόσμο της κοντινής γενιάς μου
ανήκε ο Κων/νος - Τάκης Συροθανάσης.
Με ένα πατέρα αγωνιστή του μεροκάματου
στο δάσος και με μια μητέρα πανάξια για
τον αγώνα της ζωής έγραψε και τη δική του
ιστορία στο στίβο της βιοπάλης. Από μικρός
στη δουλειά στις δύσκολες δεκαετίες μετά
τον πόλεμο και τον Εμφύλιο. Σε όλες τις
δουλειές. Βρήκα μετά την εκφορά του τον
Πάνο Μακρυγιάννη παλιό έμπορο και ιδιοκτήτη
φορτηγών. «Ανέβηκα από το Αγρίνιο στο χωριό για τον Τάκη», μου είπε. «Μα πώς;» «Α!
τον είχα οδηγό» μου απάντησε. Και αυτό
λοιπόν το ψωμί του οδηγού σε φορτηγά γεύτηκε ο Τάκης πέρα από τα χωράφια και το
μεροκάματο στις οικοδομές.
Έτσι έχτισε τη ζωή του φιλικός και αγαπητός σε όλους, εργατικός και απόλυτα αφοσιωμένος στην οικογένειά του.
Όταν το 1968 βρήκε τον καλό άγγελο

(1929-2011)

(1942-2011)

σύντροφό του στη ζωή, τη Ναυσικά Τσαρούχη
από την Αράχωβα Ναυπακτίας κατάχτησε
την αγάπη και την εκτίμηση πέρα από τη Δομνίστα και της Αράχωβας. Στις 12 Δεκεμβρίου
1968 που έγινε ο αρραβώνας του στην Αράχωβα πάνω από 30 φίλοι του τον συνόδευσαν
μέσα στα χιόνια από τη Δομνίστα, δείγμα
της αγάπης τους γι’ αυτόν που ξεκινούσε τη
νέα του ζωή με τη γλυκύτατη Ναυσικά. Έγινε
αγαπητότατος και εκεί όλα τα επόμενα χρόνια.
Στην εξόδιο ακολουθία του στη Δομνίστα
οι παλιοί του φίλοι από την Αράχωβα ήρθαν
μαζικά να του πουν το ύστατο αντίο. Με τη
Ναυσικά έζησε την ευτυχισμένη ζωή της οικογένειας με παιδιά και εγγόνια. Εργατικός
ως το τέλος ξανάγινε αγρότης στο χωριό με
διαρκώς δίπλα του τη συντρόφισσά του γλυκιά
και στοργική. Αυτή η αγάπη και η στοργή
της οικογένειάς του τον συντρόφευσε στις
δύσκολες ώρες της αρρώστιας που νωρίς
και ξαφνικά τον πήραν από τη ζωή.
Αναχωρώντας από τη ζωή πολλοί που
τον ήξεραν ένιωσαν ότι έφυγε και ένα όμορφο
κομμάτι της δικής τους ζωής και ο κόσμος
του χωριού μας φτώχυνε. Στα μάτια όμως
των παιδιών του θα βλέπουμε τον Τάκη που
μας λείπει και το θλιμμένο πρόσωπο της
καλής του συζύγου θα μας θυμίζει το χωριανό,
το φίλο, το συγγενή που αναπαύεται πια
στους ουρανούς.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Δομνιστιάνικης γης που τον κοιμίζει στα σπλάχνα της.
Αιωνία του η μνήμη.
Α.Δ.Σ.
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ΚΛΟΠΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΤΗΣ ΤΑΤΑΡΝΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Διάρρηξη έγινε τα ξημερώματα της 13ης Ιανουαρίου 2012 στο Μοναστήρι της Τατάρνας, από
αγνώστους, οι οποίοι αφαίρεσαν μόνο χρυσαφικά,
κοσμήματα, αφιερώματα και διάφορα άλλα τάματα
που ήταν τοποθετημένα στην εικόνα της Παναγίας,
αξίας 30.000,00 ευρώ, περίπου.
Οι δράστες φεύγοντας άφησαν σημαντικά ίχνη
τα οποία εξετάζονται από την Αστυνομία.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 221-2012 εκδήλωση της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας στην
οποία τιμήθηκαν οι Αγραφιώτες επιχειρηματίες Α/φοί
Χόντου και Κώστας Αβράμπος για τη συμβολή τους
στην Εθνική Οικονομία και την προσφορά τους
στους Ευρυτάνες. Κύριοι ομιλητές ήταν οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές Ηλίας Ντζιώρας και Ιωάννης
Υφαντόπουλος. Επακολούθησε κοπή βασιλόπιτας
και δεξίωση.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΥ
Στον Αστακό της Αιτωλοακαρνανίας συνελήφθη
για αρχαιοκαπηλία στις 10 Ιανουαρίου 2012 61χρονος
Καρπενησιώτης παλαιοπώλης.
Οι Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Αγρινίου σε έλεγχο που πραγματοποίησαν στο αυτοκίνητό του βρήκαν δύο (2) εικόνες μεγάλων διαστάσεων του 17ου-18ου αι. και 19ου-20ου, αντίστοιχα.
Στο σπίτι του βρέθηκαν επίσης διάφορα όπλα και
ένα ευαγγέλιο.
Ο δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα για τα
περαιτέρω.

Το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής έλαβε πρόσφατα
ο Ηλίας Αθανασίου Παναγοδήμος, αυξάνοντας έτσι
τον αριθμό των γιατρών από Δομνίστα, ο οποίος ξεπέρασε κατά πολύ την πρώτη εικοσάδα... Φαίνεται
πως η Δομνίστα δημιουργεί παράδοση πλέον στους
γιατρούς. Με την ευκαιρία αυτή παρακαλούμε όπως
ενημερωθούμε για ΟΛΟΥΣ τους γιατρούς που κατάγονται από τη Δομνίστα, ώστε να δημοσιευθούν τα
ονόματά τους, οι ειδικότητές τους, οι διευθύνσεις
και τα τηλέφωνά τους.

Γιορτή Αγίου Αθανασίου

Αλεξάνδρα Σιακαβέλλα

Φτωχικά γιορτάσθηκε φέτος στη Δομνίστα ο
πολιούχος μας Άγιος Αθανάσιος. Κάτι η οικονομική
κρίση, κάτι ο καιρός και πολύ λιγότεροι από άλλες
χρονιές πήραν το δρόμο για το χωριό στις 18 Ιανουαρίου. Παρόλα αυτά υπήρξαν άνθρωποι πιστοί
στο χρέος τους. Ανάμεσα σε αυτούς ο Μάκης Παπαδημητρίου από το Αγρίνιο με τον αδελφό του
Θανάση το τόλμησαν. Ο Μάκης είναι παρών κάθε
χρόνο. Ο Θανάσης έχει πολλά χρόνια να έλθει.
Φέτος τα δύο αδέλφια γιόρτασαν στο χωριό και
άναψαν το κερί στον τάφο των γονιών τους.
Και του χρόνου.

(1933-2011)

Συνδρομές που λάβαμε
Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
Τσαπραζλής Νικόλαος του Σωτ. ................20,00€
Πανάγος Ηλίας του Γεωργίου ....................20,00€
Παναγοδήμου Γερασιμούλα του Νικ...........10,00€
Κατσούδας Ιωάννης,
σύζ. Μαρίας Ηλίας Πανάγου ......................50,00€
Μακρυγιάννης Παναγιώτης του Αθαν. ......20,00€
Μακρυγιάννη Ελένη του Δημ. (Λαμία) ......10,00€
Σιλιμάς Ανδρέας (Αγρίνιο) ..........................50,00€
Αλαμπάνος Δημήτριος
(σύζ. Γεωργίας Δ. Γιολδάση) ......................30,00€
Λυγερή Παρασκευή ....................................25,00€
Στουρνάρας Γεώργιος ..............................100,00€
Γρίβας Αλέξανδρος του Παναγιώτη
(Κεφαλόβρυσο) ..........................................50,00€
Σταμάτης Αθανάσιος του Ανδρέα ..............30,00€
Μακράκη Ελένη του Λάμπρου ....................20,00€
Καραδήμας Δημήτριος (Τάκης) του Ελ.......20,00€
Καραδήμα-Κατσιφώλη Αθανασία................20,00€
Καραδήμας Ελευθέριος του Δημητρίου ....20,00€
Σταμάτη - Πάνα Μαρίτσα ............................20,00€
Τσαπραζλής Νικ. του Κων. (Χαλίκι) ............20,00€
Παναγοδήμου Ευαγγελία ..........................30,00€
Σταμάτης Ιωάννης του Νικ. ......................300,00€
Γιούσης Γρηγόριος ......................................50,00€
Παναγοδήμος Παναγιώτης ........................10,00€
Παναγοδήμος Κων/νος του Παναγιώτη......10,00€
Παναγοδήμος Λάμπρος του Παναγιώτη ....10,00€
Μελάς Σπύρος ............................................10,00€
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Ευχαριστίες
Οι οικογένειες των παιδιών των αείμνηστων
Νικολάου και Δήμητρας Γεωργαλή εκφράζουν
τις ολόθερμες ευχαριστίες τους στον κ. Αθανάσιο
Δ. Σταμάτη για τα υπέροχα λόγια που έγραψε
στον “ΕΥΡΥΤΟ” ως “νεκρολογία” για την αείμνηστη
μητέρα μας Δήμητρα Ν. Γεωργαλή.

ΚΙ ΑΛΛΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑ

Αγαπημένη μας Αλεξάνδρα.
Τη στιγμή αυτή του τελευταίου αποχαιρετισμού,
τη στιγμή αυτή, που μια νύχτα χωρίς αύριο, αρπάζει
από ανάμεσά μας το σεπτό σκήνωμά σου, από το
σύζυγό σου, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, τους
συγγενείς, φίλους και γνωστούς σου, η συγκίνηση
πλημμυρίζει τις καρδιές, όλων, δάκρυα μουσκεύουν
τα πρόσωπά μας κι ο λογισμός μας αδυνατεί να πιστέψει ότι μας φεύγεις.
Έτσι στεκόμαστε βουβοί μπροστά στο φέρετρό
σου, μπροστά στο θλιβερό κενό που αφήνει ο απροσδόκητος χαμός σου.
Αγαπημένη μας φίλη και συνάδελφε Αλεξάνδρα,
δεν ξεχνώ τις Κυριακές που συναντιόμαστε στην
εκκλησία του χωριού μας και μετά πηγαίναμε στο
καφενείο και πίναμε τον καφέ μας συντροφιά με
άλλους συναδέλφους, λέγοντας ο καθένας μας τις
αναμνήσεις του, από την επαγγελματική μας ζωή.
Πάντοτε ήσουν χαμογελαστή και εύχαρις, αλλ’
η καρδιά σου ήταν μαύρη σαν τα ρούχα που φορούσες
και δεν τα αποχωριζόσουνα ποτέ.
Χωρίς να το περιμένουμε ο Χάρος σ’ άρπαξε
από ανάμεσά μας, για να σε οδηγήσει κοντά στον
αξέχαστο κι αξιολάτρευτο γιο σου Μιχάλη.
Ο θάνατος του παλικαριού σου σού στοίχισε
πάρα πολύ κι ο πόνος κι ο καημός σου ήταν διαρκής
και βαθύτατος, όπως στον ανεκτίμητο σύζυγό σου
Τάκη.
Τώρα όμως ήρθε η ώρα να συναντηθείτε με τον
αγαπημένο σου γιο Μιχάλη και ν’ απαλύνει ο πόνος
σου.
Έκαμες εις το ακέραιο το χρέος σου ως σύζυγος
και μητέρα δυό σπουδαίων επιστημόνων, καθώς και
το υπηρεσιακό σου καθήκον σύμφωνα με τον όρκο
που έδωσες.
Γενιές παιδιών πέρασαν από τα χέρια σου, που
σήμερα, γονείς πια, βρίσκονται ανάμεσά μας, για
να σε αποχαιρετήσουν με πολλή συγκίνηση κι ευγνωμοσύνη.
Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένη μας Αλεξάνδρα.
Στο πέρασμά σου από τη ζωή άφησες σημαντικότατο έργο, που σου δίνει το δικαίωμα να πεις,
σαν το θείο Παύλο προς τον Ουράνιο Πατέρα:
«Τον καλόν αγώνα ηγώνισμαι,
τον δρόμον τετέλεκα,
την πίστη τετήρηκα,
λοιπόν απόκειται μοι
ο της δικαιοσύνης στέφανος».
Αιωνία η μνήμη σου. Ελαφρύ το χώμα που θα σε
σκεπάσει.
Η φίλη και συνάδελφος
Γεωργία Αγγελάκου

Ειδήσεις...
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚ Α
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Η Κωνσταντίνα και ο Θανάσης Παν.
Μακρυγιάννης απόκτησαν το πρώτο παιδί
τους, ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, την Πρωτοχρονιά 1-1-2012.
― Η Ζέτα Καραδήμα και ο σύζυγός
της Γεώργιος απόκτησαν το δεύτερο παιδάκι τους, ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Η Μαρία Πατρινού του π. Μιλτιάδη
και της Ελένης το γένος Ηλία Γρίβα και ο
σύζυγός της Ντέιβιντ Λαμπέλ βάπτισαν
τους δίδυμους γιους τους.
Ονόματα: Μιλτιάδης - Κοσμάς
Αλέξανδρος - Ευγένιος
Το μυστήριο έγινε στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου Ν. Ιωνίας στις 22-1-2012.

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στην Αθήνα και αναπαύεται
στο Κοιμητήριο του Αγίου Στεφάνου Αττικής ο Παναγιώτης Τσεμπεράς, γιος της
αείμνηστης Θεοδώρας, το γένος Ευθυμίου
και Ελένης Σώκου, ετών 24.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε στη Δομνίστα στις 11-122011, ημέρα Κυριακή, το 40ήμερο μνημόσυνο του αείμνηστου Βασιλείου Ν. Καρέτσου.
― Στις 27-12-2011 έγινε το ετήσιο
μνημόσυνο του αείμνηστου Νικολάου Γεωργαλή και το τρίμηνο της Δήμητρας Ν.
Γεωργαλή στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ηλιούπολης.
― Στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και
Ελένης (Μπραχάμι) έγινε στις 15 Ιανουαρίου 2012 το 40ήμερο μνημόσυνο του αείμνηστου Κωνσταντίνου (Τάκη) Συροθανάση. Δεν έγινε στη Δομνίστα λόγω των
δυσμενών καιρικών συνθηκών.
― Στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου Καμένων Βούρλων τελέστηκε το 40ήμερο
μνημόσυνο της αείμνηστης Αλεξάνδρας
Δημ. Σιακαβέλλα.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
― Ο Δημήτρης Μιχαήλ Σιακαβέλλας
πρόσφερε στο Σύλλογό μας για την εφημερίδα μας “Ο ΕΥΡΥΤΟΣ” (50,00) ευρώ
στη μνήμη της αείμνηστης συζύγου του
Αλεξάνδρας.
― Ο κ. Αχιλλέας Αθαν. Τσούνης διέθεσε το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ
για τις ανάγκες της Αγίας Παρασκευής
Μαρίνου, στη μνήμη του αείμνηστου Βασιλείου Νικ. Καρέτσου.
― Ο κ. Ευάγγελος Χαρ. Σιακαβέλλας
πρόσφερε στο Σύλλογό μας το ποσό των
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη της αείμνηστης Αλεξάνδρας Δημητρίου Σιακαβέλλα.

Διορθώσεις εσφαλμένων
― Στο προηγούμενο φύλλο μας (Δεκέμβριος 2011, αρ. 352) στη σελίδα 4 και
στα “ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ” εκ παραδρομής εγράφη
λάθος το επώνυμο του συζύγου της Νικολέττας Κουτσοκέρα, από το ορθό Κουτκιάς,
στο εσφαλμένο Κουτσιμπός.
― Στο φύλλο του μηνός Νοεμβρίου
2011 (αριθ. 351) και στη δεύτερη στήλη
στη νεκρολογία της αείμνηστης Δήμητρας
Ν. Γεωργαλή εγράφη: «...Αγωνίστηκε σκληρά και επιβίωσε, ανέστησε δε μια οικογένεια
από 7 παιδιά», αντί του ορθού 8.

