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χοροσυνεστίαση των Δομνιστιάνων της Αθήνας

Μ

αζική και απρόσμενη ήταν κι εφέτος η
ανταπόκριση των Δομνιστιάνων και των
φίλων της Δομνίστας στο κάλεσμα του
Δ.Σ. του Συλλόγου τους για τη χοροσυνεστίασή
τους στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία, την Κυριακή 11 Μαρτίου 2012.
Πάνω από 200 άτομα - οι περισσότεροι νεολαίοι - κατέκλυσαν την αίθουσα της γνωστής
ρεμπετάδικης ταβέρνας «Οινοσχολείο», που βρίσκεται στην περιοχή του Νέου Κόσμου στην
Αθήνα και γλέντησαν με την καρδιά τους. Η αίθουσα, νωρίς το μεσημέρι, γέμισε ασφυκτικά με
αποτέλεσμα να ματαιωθεί και η προσέλευση δεκάδων άλλων ενδιαφερομένων. Η ατμόσφαιρα,
που δημιουργήθηκε από την αρχή, ήταν ευχάριστη.
Πολλοί συγχωριανοί συναντήθηκαν μετά από
πολλούς μήνες, ενώ άλλοι είχαν να ανταμώσουν
χρόνια και πολλοί απ’ αυτούς δεν γνωρίζονταν
καν μεταξύ τους…
Η εκδήλωση ξεκίνησε με συντομότατο χαιρετισμό του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος και ευχαρίστησε όλους τους
παρισταμένους, καθώς, επίσης, και αυτούς που
πρόσφεραν αξιόλογα δώρα για τη λαχειοφόρο,
όπως την κ. Παναγιώτα Αγγελή-Κωνσταντίνου,
τους κ. κ. Ηλία Τσαπραζλή, Σωτήρη Σώκο, Νικήτα
Καραγιάννη, Αγγελική Παπαδοπούλου, την Πανευρυτανική Ένωση (πρόσφερε βιβλία), καθώς
και τον μεγάλο δωρητή του Συλλόγου Ιατρό κ.
Γιάννη Μήτσου. Στη συνέχεια η Γραμματέας του
Συλλόγου Ευαγγελία Παπαδοπούλου αφού προσφώνησε και ευχαρίστησε τους παριστάμενους
προσκεκλημένους κάλεσε για έναν μικρό χαιρε-

τισμό τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Βασίλειο Καραμπά, ο οποίος κατά τον συντομότατο
χαιρετισμό του τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη, στις
κρίσιμες μέρες που περνάμε, της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους,
εκτός από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασίλειο
Καραμπά, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρυτανίας
κ. Λάμπρος Τσιτσάνης, ο Αντιδήμαρχος του
Δήμου Καρπενησίου κ. Δημήτριος Σταμάτης και
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Σκαρμούτσος,
ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Καρπενησίου κ.
Κώστα Μπακογιάννη, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ.κ. Κώστας Παπαδόπουλος και Αθανάσιος Σταμάτης,
αντίστοιχα, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του
Συλλόγου Αμπλιανιτών της Αθήνας κ. Νίκος
Μπάκας και κ. Παλάντζας αντίστοιχα, η Πρόεδρος
και το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αμπλιανιτών
Μεσολογγίου «Ο ΣΤΕΓΚΟΣ» κ. Τζινιέρη και κ.
Γκανιάτσου.
Αρκετές και αρκετοί ξεφάντωσαν με το χορό
και το κέφι τους, το οποίο κορυφώθηκε όταν
πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε με το δικό
του ξεχωριστό αμπλιανίτικο τρόπο ο φίλος της
Δομνίστας (φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Δομνίστας), Πρόεδρος του Συλλόγου Αμπλιανιτών
Αθήνας κ. Νίκος Μπάκας. Τα τραγούδια του, σε
συνδυασμό με την υπέροχη μουσική από την ορχήστρα του κέντρου, ξεσήκωσαν πολλές παρέες
για χορό και κέφι που κράτησε μέχρι τις πρώτες
βραδινές ώρες…

Ο π. Ματθαίος τις εορτές του Πάσχα στο χωριό μας
Ο π. Ματθαίος Καλαμπαλίκης ήδη κατέφθασε στην Ελλάδα από τη Γερμανία και «ανέλαβε» τα καθήκοντά του. Ήδη τέλεσε την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου την Παρασκευή
30-3-2012 στην Ανιάδα και από την επόμενη
εβδομάδα θα είναι «μόνιμα» στη Δομνίστα για
τις ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας και του Πά-

σχα. Για μια ακόμα φορά ο Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος και ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος π. Ιωάννης Λιάπης δείχνουν το αμέριστο
ενδιαφέρον τους για την ενορία μας και όχι
μόνο. Τους ευχαριστούμε από «βάθους καρδίας», όπως και τον π. Ματθαίο, τον οποίο
πλέον αισθανόμαστε το δικό μας ιερέα.

Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας
εύχεται σε όλους Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά

Μάρτιος 2012
Δαβάκη 13
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Μήνας Μάρτης
Ήρθε και πάλι η άνοιξη
κι ολόχρυσος ο ήλιος λάμπει.
Μ’ αγριολούλουδα παντού
γέμισε όλη η πλάση,
και όλη η φύση χαίρεται
στο ανοιξιάτικο γιορτάσι!
Τα χελιδόνια έφτασαν
απ’ άλλες χώρες μακρινές
να ’βρούν εδώ, παλιές φωλιές!
Με τιτιβίσματα πολλά
μας έφεραν την άνοιξη στη γη
και σε μας - των πολλών χρόνων ...αναμνήσεις παλιές!
Βράχος

Εορτασμός 25ης Μαρτίου
Γιορτάσθηκε και φέτος η εθνική μας επέτειος όπως της πρέπει. Καλή τη τύχη στο
χωριό ήταν για το μνημόσυνο της Δημ. Γιωργαλή ο π. Παναγιώτης Κούκουνας (εγγονός
Ιωαν. Μωρίκη). Την Κυριακή μετά τη θεία
λειτουργία έγινε επιμνημόσυνη δέηση στο
ηρώο στην πλατεία και κατάθεση στεφάνου
από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου
κ. Αθαν. Αναγνωστόπουλο.
Και του χρόνου.
Α.

Αντικατάσταση της στέγης
του Δημοτικού μας Σχολείου
Όπως είναι γνωστό το λιθόκτιστο διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου της Δομνίστας, ένα από τα μεγαλύτερα του Νομού
μας, κινδυνεύει να καταστραφεί λόγω της
φθοράς που έχει υποστεί η στέγη του. Όπως
γνωρίζουμε, εδώ και χρόνια υφίσταται σχετική
μελέτη και υπήρχε ο προγραμματισμός από
την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μέσω της
Αναπτυξιακής «ΑΙΤΩΛΙΚΗ Α.Ε.». Επειδή όμως
πέρασαν αρκετοί χειμώνες κι ακόμη δεν
«βλέπουμε φως» και οι φθορές συνεχώς
πολλαπλασιάζονται, μήπως θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες της τοπικής μας Κοινότητας και του Δήμου, ώστε μέχρι το Φθινόπωρο να γίνει κάτι;
Περιμένουμε…
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Είναι η πιο σημαντική και ιστορική
οικογένεια του χωριού μας αλλά και
της ευρύτερης περιοχής της Ευρυτανίας. Έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά
την προεπαναστατική περίοδο (αρματολοί της περιοχής) κατά την επανάσταση και μετά από αυτή ως τα
τέλη περίπου του 19ου αι. Η οικογένεια ήταν πολυμελέστατη και συγγενείς της είχαν διασκορπισθεί σε
όλη την περιοχή της νοτίου Ευρυτανίας. Θα μας απασχολήσει ο σημαντικότερος κλάδος που είχε βάση τη
Δομνίστα και σχεδόν προσωπικό τσιφλίκι το Μαρίνου. Στη Δομνίστα όλο
το πάνω μέρος του χωριού ανήκε
στους Γιολδασαίους. Από το μεγάλο
κτήμα απομένουν κομμάτια στους
απογόνους του Ζαχ. Γιολδάση και
του Γιαννάκη Γιολδάση. Το αρχοντικό
που χτίστηκε αρχές του 19ου αι. ερειπώθηκε και αφανίστηκε περίπου 150
χρόνια μετά. Βρισκόταν εκεί που βρίσκεται σήμερα το σπίτι του Σπ. Μιχ.
Γρίβα.
Το επώνυμο Γιολδάσης στα τουρκικά σημαίνει σύντροφος. Φαίνεται
από τις αρχές του 18ου αι. ήταν αρχικά κλέφτες, ληστές κ.λ.π. Αργότερα
μετεπήδησαν στη θέση των αρματολών. Ήρθαν σε πολεμική αντιπαράθεση με Σαρακατσαναίους σκηνίτες
κτηνοτρόφους που έφτασαν στην περιοχή μετά το 1700. Με αυτούς, την
οικογένεια Συκάδων ή Βλαχόπουλων
έγιναν φόνοι. Ο Νικ. Γιολδάσης σκότωσε τον Γεώργ. Βλαχόπουλο. Για
αποφυγή βεντέτας ο γιός του Γιαννάκης ή Γεώργιος (κατά τον Κασομούλη) πήρε την κόρη του σκοτωμένου. Από εδώ κάπου στα 1770-1780
αρχίζουν τα συγκεκριμένα ιστορικά
στοιχεία της οικογένειας. Ο Γεώργιος
Γιολδάσης έγινε αρματολός του Καρπενησίου σχεδόν την εποχή του Αλή
Πασά και τον διαδέχθηκαν τα παιδιά
του. Παιδιά του ο Γιαννάκης, ο Κωσταντής ή Σερέτης, ο Νικόλαος, ο
Μήτρος, ο Ζαχαράκης, ο Θανασάκης
γεννημένα μεταξύ 1770-1800. Έχουμε
το συμβόλαιο με το οποίο μοιράζουν
την πατρική περιουσία. Φαίνεται ότι
ο Θανασάκης πέθανε χωρίς οικογένεια.
Α. Κλάδος Γιαννάκη Γιολδάση
Υπήρξε αρματολός επί Αλή Πασά
στο Καρπενήσι. Στην εκκλησία του
Αγ. Αθανασίου στη Δομνίστα υπάρχει
δωρεά του ένα καντήλι του έτους
1803. Πήρε μέρος στην Επανάσταση
του 1821 και έπαιξε σημαντικό ρόλο.
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Οικογενειακά Δομνίστας
4. Οικογένεια Γιολδάση

Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος
Το 1832 εξελέγη βουλευτής στην Ε’
Εθνική Συνέλευση. Το 1844 εξελέγη
βουλευτής και το 1847 διορίσθηκε
γερουσιαστής. Πέθανε στις 23 Οκτωβρίου 1851. Απέκτησε:
Ι. Το Γεωργούλα (1802; - δεκαετία
1860). Πολέμησε στην Επανάσταση
του 1821 με το βαθμό του χιλιάρχου.
Μετά το 1840 διετέλεσε δήμαρχος
Καλλιδρομητών. Στη συνέχεια διαδέχθηκε τον πατέρα του στη βουλευτική έδρα και εκλεγόταν ως την
έξωση του Όθωνα. Νυμφεύθηκε στη
Δομνίστα. Παιδιά του ήταν ο Ελευθέριος και ο Κωνσταντίνος (1843) οι
οποίοι έμειναν άγαμοι.
Είχε και τρεις θυγατέρες. Η μία
από αυτές κατά παράδοση νυμφεύθηκε στη Γρανίτσα. Η άλλη πήρε τον
αξιωματικό Μπαλτά από τη Ροσκά ο
οποίος ήρθε σώγαμπρος στη Δομνίστα
παίρνοντας ένα μεγάλο μέρος της
περιουσίας και συγκεκριμένα την περιοχή όπου σήμερα το σπίτι των απογόνων Ευθ. Παπαδημητρίου και την
περιοχή όπου τα σπίτια Σπ. Παπαδημητρίου και Αθ. Τραχήλη. Από το
γάμο με το Μπαλτά γεννήθηκε μία
κόρη, η Ξανθή, η οποία παντρεύτηκε
το δάσκαλο Ευθ. Δ. Παπαδημητρίου
και άφησε πολλούς απογόνους. Για
την τρίτη κόρη αυτή τη στιγμή δεν
διαθέτω πληροφορίες.
ΙΙ. Τον Κωνσταντίνο, ήταν μικρότερος του Γεωργίου και έγινε βουλευτής Ευρυτανίας μετά την πτώση
του Όθωνα ως τα μέσα του 1870.
Κατά τον Ι. Τσιγκόλη αργότερα έγινε
Δήμαρχος στην περιοχή και πέθανε
μετά το 1890 άγαμος στη Δομνίστα.
ΙΙΙ. Νικόλαος. Πρέπει μαζί με τον
Κωνσταντίνο να προέρχονται από β’
γάμο του Γιαννάκη. Το 1865 υπογράφει μαζί με τα άλλα δύο αδέλφια του
αίτηση για δικαίωση του πατέρα του
για τη συμμετοχή του στην Επανάσταση. Πήρε γυναίκα την Ευφροσύνη
Λ. Τζαβέλα και δεν απέχτησε παιδιά.
Πέθανε στο Μαρίνου.
IV. Μια θυγατέρα, η Μαρία παντρεύτηκε το 1838 τον Καψιώτη Παν.
Δεδούση.
V. Πιθανότατα αδελφή του Γιαννάκη πήρε τον οπλαρχηγό και πολιτικό
του Προυσού Δημ. Γουβέλη.
VI. Άλλη αδελφή πήρε τον οπλαρχηγό Γεώργ. Δυοβουνιώτη.
Β. Κλάδος Νικολάου Γιολδάση
Πήρε μέρος στην Επανάσταση
του 1821 και το 1822 ήταν γερουσιαστής στη Γερουσία της Δυτ. Χέρσου Ελλάδος. Γεννήθηκε το 1793 και
πρέπει ίσως να ήταν ο δευτερότοκος
γιος της οικογένειας. Πέθανε περί
το 1860-1865 όπως αναφέρεται σε
αίτηση του γιού του Ανδρέα το 1865.
Πήρε μέρος στην Επανάσταση του
1821 και μετεπαναστατικά τον συναντάμε να προσπαθεί στο Καρπενήσι
να αγοράσει χωράφια και σπίτια που
έβγαιναν σε δημοπρασία. Το 1846
υπογράφει μαζί με άλλους για το Δημοτικό Σχολείο Δομνίστας. Διετέλεσε
επαρχιακός σύμβουλος του Δήμου
Καλλιδρομητών. Το 1865 ζούσε η
χήρα γυναίκα του Βασιλική που γεννήθηκε το 1800 και πρέπει να ήταν
ντόπια.
Σύμφωνα με πιστοποιητικό του
δήμου από το 1865 είχε αποκτήσει:
1) Τον Ανδρέα, κατά το πιστοποιητικό γεννημένο το 1830. Κατά τους
εκλογικούς καταλόγους το 1821 ή

το 1829. Το 1845 ήταν μαθητής στο
Δημ. Σχολείο Καρπενησίου και αναφέρεται 15 ετών, πατρός αξιωματικού
της φάλαγγας. Μαζί του φοιτούσαν
ο Γεώργ. Ζαχ. Γιολδάσης, 14 ετών,
πατρός αξιωματικού της φάλαγγας
και ο Κων/νος Ζαχ. Γιολδάσης, 13
ετών. Και οι τρεις τους είχαν αρκετές
απουσίες, από 90 ο καθένας. Φαίνεται
ότι συνέχισε τα γράμματα και τα επόμενα χρόνια τον συναντάμε στην περιοχή ως δικολάβο. Φαίνεται ότι πέθανε άγαμος σε έγγραφο περί το
1844 του απονέμεται μετάλλιο για
τη συμμετοχή στην Επανάσταση. Λίγο
περίεργο.
2) Το Χαράλαμπο (γεν. 1835). Παιδιά του ήταν: α) ο Νικόλαος (1889).
Ο Νικόλαος απόκτησε:
i. το Χαράλαμπο
ii. τον Επαμεινώνδα που έμενε
στο Καρπενήσι
iii. τον Κωνσταντίνο
iv. τον Ιωάννη
v. τη Βασιλική
vi. την Ασπασία
vii. τη Σοφία
β) Ο Επαμεινώνδας (1895) απόχτησε:
i. το Χαράλαμπο που έμενε στη
Λαμία
ii. το Δημήτριο που έχει τη Γιώτα
(συζ. Αλ. Χ. Παναγοδήμου) και τη
Βούλα
iii. τον Παύλο στην Αμερική
iv. την Αγγελική
v. τη Σπυριδούλα
3) Τη Μελπομένη (γεν. 1843) σύζυγο Ευαγγέλου Παπαγεωργίου.
Γ. Κλάδος Κωσταντή
ή Σερέτη Γιολδάση
Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821 και πολέμησε από
τη Στερεά ως την Πελοπόννησο. Πήρε
υψηλούς στρατιωτικούς βαθμούς. Πέθανε το 1827 αφήνοντας χήρα τη
γυναίκα του Ελένη και ένα γιο μικρό
απ’ ότι φαίνεται. Εικάζω ότι η γυναίκα
του ήταν Καρπενησιώτισσα. Μετά
την Επανάσταση τη συναντάμε μεταξύ
1836-1839 να προσπαθεί να πάρει
σε δημοπρασίες σπίτια και χωράφια
των Τούρκων που εκποιούσε το ελληνικό κράτος στο Καρπενήσι. Μαζί
της ήταν και άλλοι Γιολδασαίοι. Μετέχει είτε ως Ελένη Κ. Γιολδάση είτε
ως Ελένη Κ. Γιολδάση Σερέτη και σε
άλλο σημείο Ελένη Κ. Γιολδάση - Σερέτη δια του υιού της Ελευθερίου.
Το 1856 ο Ελευθέριος περιλαμβάνεται
στον εκλογικό κατάλογο του Καρπενησίου. Ο Ελευθέριος νυμφεύθηκε
κόρη από την οικογένεια Τζαβέλα
και εγκαταστάθηκε στη Ναύπακτο.
Απόχτησε τον Κωνσταντίνο (18721940) και το Γεώργιο που έγιναν δημοσιογράφοι στην Αθήνα. Ο Κωνσταντίνος το 1910 και 1915 εξελέγη
βουλευτής Αττικοβοιωτίας. Εξέδιδε
στην Αθήνα την εφημερίδα “Αστραπή”.
Και οι δύο πέθαναν άγαμοι.
Δ. Κλάδος Μήτρου Γιολδάση
Φαίνεται ότι σκοτώθηκε σε μάχη
με τους Τούρκους στα Καγγέλια Καρπενησίου. Ο Μήτρος είχε γιό τον
Κωνσταντάκη (γεν. 1818). Πήρε γυναίκα από τη μεγάλη οικογένεια των
Σισμαναίων της Αράχωβας και απόχτησε το Δημήτριο (γεν. 1862), τον
Ιωάννη (1869), το Νικόλαο (1869) και
μια κόρη την Ξανθούλα; που πήρε

τον Κωστούλα Θέο, δήμαρχο Αγραίων.
Κόρη της πήρε τον έμπορο Χαρ. Τσιγκόλη από Τσεκλείστα και γιος της
ήταν ο μετέπειτα πολιτικός και γερουσιαστής Ιωάννης Τσιγκόλης. Άλλη
κόρη του Κωνσταντάκη η Ολυμπιάδα,
παντρεύτηκε στη Δομνίστα τον Πετροκωστόπουλο. Άλλη κόρη του η
Ζωίτσα πήρε το Γ. Κοπάνη από το
Νεοχώρι Ναυπακτίας. Αγόρια του:
Ι. Δημήτριος Κων. Γιολδάσης
(1862) έγινε στρατιωτικός και πέθανε
άγαμος.
ΙΙ. Νικόλαος Κ. Γιολδάσης (18691913). Πήρε μέρος στον πόλεμο του
1897. Πολέμησε στους Βαλκανικούς
Πολέμους 1912-13 και εφονεύθη
ηρωικώς μαχόμενος εις την λίμνη
Χατζηγκιόλ Μακεδονίας στις 19 Ιουνίου 1913 μόλις άρχιζαν οι επιχειρήσεις του Ελληνοβουλγαρικού πολέμου. Κατά τον Ιω. Τσιγκόλη τραυματίστηκε και κάηκε ζωντανός μέσα
στα σιτάρια.
ΙΙΙ. Ιωάννης (1865). Έμεινε μόνιμα
στο Μαρίνου. Απόχτησε:
i. Την Αρχόντω, σύζ. Κων. Καραδήμα από Δομνίστα. Απόχτησε το
Σπύρο, την Πηνελόπη, την Κούλα,
την Ειρήνη.
ii. Τη Σοφία σύζ. Κ. Πολονύφη,
από Κρίκελλο. Απόχτησε το Γιώργο,
το Γιάννη, το Θεόδωρο.
iii. Την Ελένη σύζ. Κ. Κοντούλα
από Πιάρα Καρπενησίου. Απόχτησε
το Χαράλαμπο, το Γιάννη, το Δημήτρη,
τη Μαρία.
iv. Την Ειρήνη σύζ. Παν. Μπούρα
στο Καρπενήσι. Απόχτησε το Δημήτρη, την Πηνελόπη, τη Μαρία.
v. Την Παρασκευή σύζ. Λ. Γιαννακόπουλου από Ψιανά. Απόχτησε
το Θανάση, τη Βασιλική, τον Αλέξανδρο, τον Ιωάννη, την Ευφροσύνη,
το Χρήστο.
vi. Τον Κωσταντάκη (1898). Πήρε
την Μαρία Σπ. Παπαδοπούλου από
Δομνίστα και απόχτησε:
1. Τον Ιωάννη που σκοτώθηκε μαθητής το 1948 στο Καρπενήσι.
2. Το Σπύρο που πήρε την Παναγιώτα Κων. Κοντοθανάση από Ψιανά
και έχει τη Μαρία σύζ. Γιώργου Δράκου, και παιδιά το Σπύρο, τον Παναγιώτη και την Κωνσταντίνα σύζ.
Αναστ. Νίτσου και παιδιά το Χρήστο
και τον Παναγιώτη.
3. Το Θανάση που πήρε την Ελένη
Πατούχα από Ναύπακτο και έχει τον
Κωνσταντίνο, τον Ιωάννη, τη Χρυσοβαλάντω, τη Μελίνα.
4. Την Κούλα που πήρε το Θ.
Τσούτσουρα στην Αθήνα και έχει τον
Αναστάσιο ο οποίος παντρεύτηκε την
Ευτυχία Ψεύτη και απέκτησε την Βασιλική και το Θεόδωρο.
Ε. Κλάδος Ζαχαράκη Γιολδάση
Γεννήθηκε το 1793 και πέθανε
περί το 1846. Ήταν ο στενότερος
συνεργάτης του αδελφού του και
από τους πιο πιστούς στον Καραϊσκάκη που τον ακολούθησε ως το
τέλος του. Ο κλάδος του φέρει κατευθείαν ως σήμερα το όνομά του
και κατέχει μέρος του τόπου των
Γιολδασαίων στη Δομνίστα. Μετά την
απελευθέρωση έγινε δήμαρχος στην
περιοχή και το 1843 ήταν υποψήφιος
για την Εθνική Συνέλευση. Απόχτησε:
Ι. Το Γεωργούλα (1830) που έγινε
κατά το 1860 δήμαρχος στην περιοχή.
Πήρε γυναίκα την κόρη του Κωστάκη
Γιαννάκη, Δημάρχου Κτημενίων. Πέθανε χωρίς παιδιά στη Φουρνά.
ΙΙ. Το Νικήτα (1839). Στα αρχεία
του ΓΕΣ αναφέρεται ως υπολοχαγός
ΠΖ γεννηθείς εν Δομνίστα Ευρυτανίας. Έλαβε μέρος στις πολεμικές
επιχειρήσεις του 1880 και 1886 ως
ανθυπασπιστής και ανθυπολοχαγός.
Συνέχεια στην 3η σελ.
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Η αλληλογραφία μας
― Μοναχή Ταβιθά (Μάρθα Πανάγου), Ναύπακτος. Λάβαμε
τη γενναία σας συνδρομή (50,00 ευρώ) και σας ευχαριστούμε.
― π. Αντώνιο Τουμπέκη, Εφημέριο Ιεράς Μητρόπολης Γερμανίας, Γερμανία. Λάβαμε την μεγάλη οικονομική ενίσχυση
(100,00 ευρώ) και σας ευχαριστούμε. Θα χαρούμε το καλοκαίρι
να σας φιλοξενήσουμε στο χωριό μας.
― κ. Κώστα Δήμου Μαραγιάννη, Αγρίνιο. Ευχαριστούμε
για τη συνδρομή που καταθέσατε στην ΕΤΕ, καθώς και για το
υπέροχο βιβλίο σας για το Αγρίνιο.

Επιστολή που λάβαμε
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Προς: Φιλοπρόοδο Σύλλογο Δομνίστας
Αγαπητοί φίλοι
Πιστοί στην παράδοση, οι κάτοικοι του Δήμου μας αλλά και
οι επισκέπτες της πόλης μας γιορτάσαμε για μια ακόμη φορά
τις Αποκριές κερδίζοντας τις εντυπώσεις των παρευρισκομένων
σε όλες τις εκδηλώσεις μας. Ιδιαίτερα στη δύσκολη οικονομική
και κοινωνική συγκυρία που διατρέχουμε καταφέραμε μέσα
από τα Αποκριάτικα δρώμενα να δώσουμε την ευκαιρία απόδρασης από τα προβλήματα που μας μαστίζουν.
Κάνοντας την αρχή από το περσινό καρναβάλι, διοργανώσαμε
και αυτή τη χρονιά εορταστικές εκδηλώσεις με κέφι και φαντασία
όπου οι εντυπωσιακές φορεσιές, οι χοροί από τα βάθη των
χρόνων, η σάτιρα, αλλά και τα σύγχρονα μουσικά ακούσματα
δημιούργησαν ένα διονυσιακό σκηνικό με άφθονο κρασί και
τσίπουρο, παραδοσιακά λουκάνικα, χορό και τραγούδι, διδάσκοντάς μας ότι σε καιρούς δύσκολους η αισιοδοξία και το
γέλιο μπορούν να περισσεύουν.
Η επιτυχία όλης αυτής της προσπάθειας είχε σύμμαχο τη
δική σας μεγάλη συμμετοχή, τη δημιουργική διάθεση και φαντασία, τις χορηγίες, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας γιορτινής
ατμόσφαιρας για εμάς τους ίδιους, τα παιδιά μας αλλά και το
πλήθος των επισκεπτών του τόπου μας. Για το λόγο αυτό θα
ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την πολύτιμη
βοήθειά σας.
Σε αυτή την κρίσιμη εποχή οφείλουμε να εμπλουτίσουμε
τον πολιτισμό μας και να προβάλλουμε τον τόπο μας από
όποια θέση κι αν βρίσκεται καθένας από εμάς, αποδεικνύοντας
ότι όλοι μαζί με τη συνεργασία, την προσφορά, τη χορηγία
αλλά κυρίως την παρουσία μας μπορούμε να κάνουμε πολλά,
καθιστώντας το Δήμο μας ως μία εναλλακτική πρόταση για το
τριήμερο των Αποκρεών.
Με εκτίμηση
Κώστας Μπακογιάννης
Δήμαρχος Καρπενησίου
(Σ.Σ. Ο Σύλλογός μας διέθεσε 10 κιλά τσίπουρου για τις
αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου μας στο Καρπενήσι).

Συνδρομές που λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Καραδήμας Κώστας του Αθαν. ......................................30,00
Σάρρα Ευρύκλεια (Ιωάννινα) ..........................................25,00
Κυρίτση-Σάρρα Ειρήνη (Ηγουμενίτσα) ..........................25,00
Στουρνάρα Ευφροσύνη (Λαμία) ....................................20,00
Σώκος Γεώργιος Κων. ....................................................20,00
Νταλιάνης Αθανάσιος Σπ. (Λαμία) ................................20,00
Αναγνωστόπουλος Αθαν. (τσίπουρο) ............................23,00
Παναγοδήμος Δημήτριος (Αγρίνιο)................................10,00
Κούκουνα Σπυριδούλα....................................................50,00
Γραβιά Σοφία ..................................................................15,00
Γραβιάς Αθανάσιος ........................................................15,00
π. Ιωάννης Λιάπης (Καρπενήσι) ....................................20,00
Κωστάκη-Σύρρου Λίνα....................................................20,00
Νταλιάνης Αθαν. (τσίπουρο) ..........................................16,00
Σταμάτης Αθαν. Δ. (τσίπουρο)........................................60,00
Παπαδόπουλος Κώστας Αντ. (τσίπουρο) ......................30,00
Καρέτσος Παναγιώτης (Τάκης) Κων...............................30,00
Κουσκούνη Μαρία (το γένος Γ. Γρίβα) ..........................20,00
Σακκάς Γεώργιος ..............................................................5,00
Νικολόπουλος Τζον (ΗΠΑ) ..........................................107,00
Σιακαβέλλας Λάμπρος του Κων/νου ..............................20,00
Λιάτιος Γεώργιος (Αγρίνιο) ............................................20,00
Παπαδόπουλος Αθαν. (Ηλιούπολη)................................20,00
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Νεκρολογίες

Σπύρος Πετραλής
Πέθανε στη Μάστρου Αιτωλικού και
ετάφη εκεί ο Σπ. Πετραλής. Γόνος παλαιάς
και μεγάλης οικογένειας του χωριού ακολούθησε το ρεύμα της ζωής και αποκαταστάθηκε στο Αιτωλικό που εργαζόταν ως
τα γεράματά του για το ζην. Δεν ευτύχησε
από το γάμο του να αποχτήσει παιδιά.
Αγαπούσε το χωριό και το σύλλογό μας

στον οποίο κατέβαλε τακτικότατα τη συνδρομή του. Ο Θεός να τον αναπαύσει
στους ουρανούς από τις ταλαιπωρίες της
παρούσας ζωής και η ψυχή του να εύρει
εκεί τη γαλήνη του παραδείσου.
Αιωνία του η μνήμη.

Α.

Καλλιόπη Νικ. Παπαζαχαρία
Έφυγε από κοντά μας ένα εκλεκτό
μέλος της ευρύτερης κοινωνίας του χωριού
μας η Καλλιόπη σύζυγος Νικ. Παπαζαχαρία που έμενε στο Πέραμα στην Αθήνα.
Έχοντας ρίζες από τους πρόσφυγες γονείς
της στον Πόντο ένωσε τη ζωή της με το
Νίκο Παπαζαχαρία απόγονο παλαιάς ιερατικής οικογένειας του χωριού μας. Πέρασε μαζί του ευτυχισμένα χρόνια που
μπορεί να είχαν το μόχθο της καθημερινότητας όμως συμπληρώνονταν και γέμιζαν από τη γέννηση δύο εξαίρετων παιδιών
και από την απόλαυση ως τώρα 4 εγγονιών.
Η εκλιπούσα παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια έκανε τέλεια το χρέος
της ως συζύγου, μητέρας και γιαγιάς.

(1938-2012)

Έφυγε από τη ζωή περιβεβλημένη στην
απέραντη αγάπη και το σεβασμό συζύγου,
παιδιών, εγγονιών, φίλων. Εκτός από εξαίρετη σύζυγος υπήρξε φιλόξενος και καλόκαρδος άνθρωπος. Όσοι πέρασαν από
το σπίτι τους έχουν να θυμούνται τη καλή
της διάθεση και την περιποίηση. Δεν ενόχλησε και δεν πίκρανε ποτέ κανέναν - αν
και η ίδια γεύτηκε την αδικία. Με εγκαρτέρηση αντιμετώπισε τα πάντα. Ο δικαιοκρίτης Θεός που ξέρει τι κρύβουμε στην
καρδιά μας είναι βέβαιο ότι θα την κατατάξει εν χώρα ζώντων. Ας είναι αιωνία η
μνήμη της και η ψυχή της αναπαυμένη
στον παράδεισο.

Α.Δ.Σ.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΙΝΔΟΣ»
ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
Σύμφωνα με πληροφορίες από την
εφημερίδα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ» (7-32012) εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Περιφερειακό Συμβούλιο
Στερεάς Ελλάδας, με στόχο τη διατήρηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία του περιβάλλοντος και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής στη Δημοτική
Ενότητα Δομνίστας, μέσω του προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ», πρόκειται να χρηματοδοτηθούν με το ποσό των 1.269.300 ευρώ
τα εξής έργα: Η κατασκευή του ξενώνα
στην Τοπική Κοινότητα Σκοπιάς, η δια-

μόρφωση του Κοινοτικού Καταστήματος
σε Ξενώνα στην Τοπική Κοινότητα Στάβλων, η επισκευή του Ξενώνα στον οικισμό
Καστανούλας της Τοπικής Κοινότητας
Ψιανών, η αποκατάσταση ζημιών και η
αποπεράτωση του Ξενώνα στη Μεσοκώμη,
η διαμόρφωση του δημοτικού κτηρίου σε
χώρο έκθεσης συλλογών Ιστορικού, Θρησκευτικού και Πολιτιστικού ενδιαφέροντος
στην Τοπική Κοινότητα Κρικέλλου και οι
εργασίες διάνοιξης συντήρησης και σήμανσης μονοπατιών στο σύνολο της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας.

Οικογενειακά Δομνίστας
4. Οικογένεια Γιολδάση

Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος
Συνέχεια απ’ την 2η σελ.
Αποστρατεύθηκε στις 7-2-1891 και πέθανε στις 19-1-1904. Πήρε γυναίκα από
το Καρπενήσι και απόχτησε το Δημήτριο
που ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία.
ΙΙΙ. Τον Κων/νο (1832) ;
IV. Το Νικόλαο (1840) ;
V. Το Δημήτριο (1837). Παιδιά του ήταν:
1. Ο Κων/νος (1884). Πήγε στην Αμερική.
2. Ο Αθανάσιος (1887). Πέθανε νέος.
3. Ο Ζαχαρίας (1887). Πήρε τη Γεωργία
Ευθ. Πανάγου και απόχτησε:
α. Την Αφροδίτη σύζ. Ανδρέα Φώλου.
β. Την Ευαγγελία (Λιο) σύζ. Σπ. Σιδερά.
γ. Την Κωνσταντίνα σύζ. Παν. Σύρου.
δ. Το Λάμπρο (1909) που έγινε αξιωματικός, πήρε γυναίκα από τη Μυτιλήνη
και έχει το Ζαχαρία.
ε. Το Δημήτριο (1925). Πήρε την Παρασκευή Μοναστήρα από Τσεκλείστα και
απόχτησαν:
i. Το Ζαχαρία. Πήρε την Ξανθή Νταρλαδήμα και έχει το Δημήτριο και την Παρασκευή.

ii. Τον Κώστα. Πήρε την Δέσποινα Δουβλέκα και έχει το Δημήτρη και την Άρτεμις.
iii. Την Γεωργία. Πήρε το Δημ. Αλαμπάνο
και έχει το Βασίλη, τον Αλέξανδρο και τη
Μαρίνα.
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 (περιπτεράς). 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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ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Με πρωτοβουλία του Αρχιερατικού Επιτρόπου
Καρπενησίων πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννη Λιάπη
ξεκίνησε η κίνηση πολιτών του Δήμου Καρπενησίου,
που αφορά το δίκαιο αίτημα της μείωσης των Δημοτικών Τελών σε ποσοστό ανάλογο των μειώσεων
των μισθών και των συντάξεων, καθώς και το πάγιο
τέλος ύδρευσης - αποχέτευσης. Όπως πληροφορούμαστε εκατοντάδες είναι οι συμπολίτες μας που
υπέγραψαν σχετικό αίτημα - διαμαρτυρία προς το
Δήμο Καρπενησίου. Σχετικό είναι και το παρακάτω
απόσπασμα επιστολής προς τα «Ευρυτανικά Νέα»
του Συνδέσμου Πολιτών Καρπενησίου, «που αφορά
τα απαράδεκτα δημοτικά τέλη του 20% που υποχρεούμαστε να καταβάλουμε στο Δήμο Καρπενησίου.
Τα δημοτικά τέλη», τονίζεται στην επιστολή, «πρέπει
οπωσδήποτε να μειωθούν σε λογικά πλαίσια, ως
επίσης το καταβαλλόμενο πάγιο ύδρευσης, το οποίο
είναι εξίσου υπερβολικό, ήτοι υποχρεωνόμαστε να
καταβάλλουμε στο Δήμο Καρπενησίου πάγιο 17,89
ευρώ, όπου στην Αθήνα είναι 10 ευρώ και στα νησιά
του Αργοσαρωνικού - όπου μάλιστα το νερό μεταφέρεται με δεξαμενόπλοια λόγω έλλειψης αποθεματικών - είναι της τάξης των 8 ευρώ… Τέλος, συνεχίζουμε ως πολίτες της πόλης του Καρπενησίου
να καταβάλουμε, ενσωματωμένο ακόμα, στους λογαριασμούς ύδρευσης, το τέλος του 80% για την
ίδρυση της ΔΕΥΑΚ, το οποίο και σαφώς δεν υποχρεούμαστε πλέον να πληρώνουμε αφού η ΔΕΥΑΚ
καταργήθηκε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ κ. Β. ΚΑΡΑΜΠΑ
Με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Βασιλείου Καραμπά πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα και σε αίθουσα του Ξενοδοχείου ΠΑΡΝΩΝ, την Κυριακή 11-3-2012 συγκέντρωση εκπροσώπων Συλλόγων της Αθήνας. Η ανταπόκριση των
Συλλόγων στην πρόσκληση ήταν άμεση και η αίθουσα
ήταν κατάμεστη. Στο α’ μέρος ο κ. Καραμπάς ενημέρωσε τους παριστάμενους «εφ’ όλης της ύλης»
για θέματα που αφορούν την Ευρυτανία και κατέληξε
σε γενικές και λίαν ενδιαφέρουσες επισημάνσεις.
Ακολούθησαν παρεμβάσεις εκπροσώπων πολλών
ευρυτανικών συλλόγων με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Τον συντονισμό της πετυχημένης αυτής συνάντησης είχε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λάμπρος Τσιτσάνης. Ο Σύλλογός μας εκπροσωπήθηκε
από τον κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο, ο οποίος και
ανέπτυξε τις θέσεις του.

Ειδήσεις...

ΠΕΘΑΝΕ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΒΙΛΙΚΑΣ
Από ανακοπή καρδιάς πέθανε τα ξημερώματα
της Τετάρτης, 29 Φεβρουαρίου 2012, ο δημοφιλής
ηθοποιός Βασίλης Τσιβιλίκας, ο πατέρας του οποίου
ήταν «γέννημα και θρέμμα» της Δομνίστας (το πατρικό του ήταν στην Μπερζιανή). Ο Βασίλης Τσιβιλίκας γεννήθηκε το 1942 στη Θεσσαλονίκη, όπου
είχε εγκατασταθεί μόνιμα η οικογένειά του. Φοίτησε
στο Κολέγιο της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια
ασχολήθηκε με την υποκριτική τέχνη εγκαταλείποντας τις σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Αγγλική Φιλολογία). Έπαιξε
σε κινηματογραφικές ταινίες, στην τηλεόραση και
κυρίως στο Θέατρο (επιθεώρηση, πρόζα). Αγαπούσε
την Ευρυτανία και την επισκεπτόταν τακτικά. Αναπαύεται στο Κοιμητήριο Αμαρουσίου από τις 2-32012.

ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Γραφείου
του Βουλευτή του Νομού μας κ. Ηλία Καρανίκα
«Για όλα τα τμήματα του οδικού άξονα Λαμίας Καρπενησίου, μεταξύ των οποίων και το ορεινό
τμήμα μέχρι την ανατολική είσοδο της σήραγγας
Τυμφρηστού, οι σχετικές μελέτες εντάχθηκαν στο
ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 10,5 μ. ευρώ και θα δημοπρατηθούν άμεσα από την αρμόδια διεύθυνση του
Υπουργείου Υποδομών». Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει
τις συνεχείς και συντονισμένες ενέργειες του κ.
Καρανίκα, ο οποίος είχε θέσει σε πρώτη προτεραιότητα της κοινοβουλευτικής του δράσης το έργο
αυτό, που οπωσδήποτε θα θέσει τέρμα στην οδική
απομόνωση του νομού μας.

ΚΛΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΑΣ
Αυξημένα είναι τα κρούσματα κλοπών και στο
νομό μας κατά τους τελευταίους μήνες. Οι δράστες
δεν διστάζουν πλέον να «βάλουν χέρι» και στις εκκλησίες μας. Έτσι, μετά τις κλοπές στα μοναστήρια
μας (Τατάρνας και Προυσού) οι Αστυνομικοί του
Τμήματος Ασφαλείας και του Αστυνομικού Τμήματος
Καρπενησίου συνέλαβαν πρόσφατα (15-3-2012)
τρεις (3) ημεδαπούς 25, 21 και 19 ετών, στο αυτοκίνητο των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταλλικά αντικείμενα βάρος 400 κιλών, περίπου, και
12 ελαφρώς κατεστραμμένα μανουάλια εκκλησιών
από την περιοχή της ορεινής Ναυπακτίας και της
Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας.

Δώρα λαχειοφόρου αγοράς της Χοροσυνεστίασης Αθηνών (11-3-2012)
1 ρολόι, 1 δαχτυλίδι Ηλίας Τσαπραζλής, 2 πουκάμισα ανδρικά λινό 100%, 2 παντελόνια, 2 βερμούδες,
1 τζάκετ ανδρικό, 4 φορέματα, 1 μπλούζα, 1 καφτάνι Join Clothes - Παν. Αγγελή-Κωνσταντίνου, 3 κιλά μέλι
Μαρία και Σωτήρης Σώκος, 1 γεύμα 2 ατόμων ταβέρνα «Μέτοικος» - Δομνίστα, 1 γεύμα 2 ατόμων Αθαν.
Αναγνωστόπουλος - Ξενώνας «Δομνίστα», 1 γεύμα 2 ατόμων Ανδρέας Γιάτσης - ταβέρνα «Δομνίστα», 2
διανυκτερεύσεις δύο ατόμων Ιωάν. Καρτσακλής - Δομνίστα, 1 γκλίτσα Νικ. Παπαδημητρίου - Δομνίστα, 1
διανυκτέρευση δύο ατόμων Υλήεσσα - Όλγα Παπαδοπούλου - Δομνίστα, 18 θήκες φωτογραφικής μηχανής
Νικήτας Καραγιάννης, 1 ασφάλεια πυρός σπιτιού Ασφάλειες Γιάννης Καραγιάννης, 2 μπουκάλια ουίσκυ
σπέσιαλ Κων/να Φαρμάκη, 3 σετ τάπερ Αγγελική Παπαδοπούλου, 5 μπουκάλια τσίπουρο Σύλλογος
Δομνίστας, 6 βιβλία Πανευρυτανική Ένωση, δωρεάν μαθήματα παραδοσιακής πολεμικής τέχνης 2 άτομα
(1 μήνα) Σχολή BYJINKAN DOJO HELLAS Δημ. Κωνσταντίνου (Αγγελής).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
Πετυχημένη ήταν η συμμετοχή του Δήμου Καρπενησίου στην 1η
Διεθνή Έκθεση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού NEXUS, που πραγματοποιήθηκε στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο Παιανίας από 29 Μαρτίου
μέχρι και την 1η Απριλίου 2012, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(ΞΕΕ). Η συμμετοχή του Δήμου Καρπενησίου στην Έκθεση αυτή, που περιλαμβάνει διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού (Θρησκευτικό,
Πολιτιστικό, Αγροτουρισμό, Θαλάσσιο Τουρισμό, Ορειβατικό, Περιπατητικό,
Γαστρονομικό, Spa & wellness κ.λπ., στηρίζεται σε ολοκληρωμένο σχέδιό
του για την Τουριστική Προβολή του τόπου μας. Ο Αντιδήμαρχος του Δ.
Καρπενησίου κ. Δημ. Σταμάτης εκπροσώπησε το Δήμο στην έκθεση.
Ο Σύλλογός μας συμμετείχε στην Έκθεση αυτή με τσίπουρο.

Διόρθωση
Οι Κων/νος και Δημήτριος Παν. Σύρρου
που αναφέρθηκαν για
δωρεά ξυλείας για το
σπίτι του ιερέα στο χωριό είναι παιδιά της
Κων/νας Ζαχ. Γιολδάση
(αδελφή του Λόρδου).
Μπλέχτηκε η μεγίστη
ιστορική οικογένεια των
Γιολδασαίων με άλλες
μικρότερες ιστορικά.
Α.Δ.Σ.

Ειδήσεις...
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚ Α
ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στις 7 Μαρτίου 2012 στο
Αγρίνιο, όπου και αναπαύεται από τις 8-32012 η Σοφία Σπύρου Σιακαβέλλα, ετών
49.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Τελέστηκε στις 5-3-2012 το 40ήμερο
μνημόσυνο της αείμνηστης Καλλιόπης Νικολάου Παπαζαχαρία.
Ας είναι αιώνια η μνήμη της!
― Στις 25 Μαρτίου 2012 έγινε στον Ι.
Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας το 6μηνιαίο μνημόσυνο της αείμνηστης Δήμητρας
Ν. Γεωργαλή, το γένος Ι. Μωρίκη.

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
― Η Ειρήνη Χρυσοβαλάντη Συγγούνη
του Αθανασίου και της Κούλας, το γένος
Σπύρου Σταμάτη πέτυχε στο ΤΕΙ Αθηνών
- Διοίκηση Οικονομίας Υγείας και Πρόνοιας.
Καλές σπουδές!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η σύζυγος και οι οικογένειες των
παιδιών του αείμνηστου Ευθυμίου Ηλία
Σιακαβέλλα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συγγενείς, συγχωριανούς και φίλους για τη συμπαράστασή
τους στο πένθος μας.
Ειδικότερα, εκφράζουμε τις ολόθερμες ευχαριστίες μας στον κ. Αθανάσιο
Δ. Σταμάτη για τα συγκινητικά και τιμητικά λόγια με τα οποία από καρδιάς
αποχαιρέτισε τον αγαπημένο μας πατέρα.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΟΠΛΙΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
Ύστερα από σχετική ερώτηση του
Βουλευτή του Νομού μας κ. Ηλία Καρανίκα προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
και το Υπουργείο Υγείας έγινε σχετική
νομοθετική ρύθμιση ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα στελέχωσης των περιφερειακών ιατρείων δυσπρόσιτων και απομονωμένων περιοχών από γιατρούς που
υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Κατά το μήνα Μάρτιο 2012 τελέστηκε
η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Δομνίστας κατά τις Κυριακές
Β’ Νηστειών (11-3-2012), Γ’ Νηστειών
(18-3-2012, Σταυροπροσκυνήσεως) και
Δ’ Νηστειών (25-3-2012, Ευαγγελισμού).
Στις 11-3-2012 τη Θεία Λειτουργία
τέλεσε ο π. Ιωάννης Κολοβός, στις 183-2012 ο π. Κωνσταντίνος Μακράκης
και στις 25-3-2012 ο π. Παναγιώτης Κούκουνας.
Επίσης την Παρασκευή 23-3-2012 ο
π. Ιωάννης Κολοβός τέλεσε και την ακολουθία των Χαιρετισμών.
Τους ευχαριστούμε!

