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Επίκαιρο δίδαγμα

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του Συλλόγου μας
Σε μια συζήτηση φιλικής συντροφιάς,
είπε κάποιος:
Για να υπάρχουν και στο μέλλον
οι Έλληνες,
πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε νοοτροπία
και τρόπο ζωής.
Όχι οι μισοί Έλληνες να κλέβουμε
τους άλλους μισούς
με χίλιους-δυό διαβολικούς τρόπους.
Πρέπει να ζήσουμε ως έντιμοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί,
και να ξεφύγουμε από το βάλτο της διαφθοράς
και της αρπαγής!
Μήπως είχε δίκιο;
«Δικαιοσύνην μάθετε οι ενοικούντες επί της
γης»!
Βράχος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας - Ευρυτανίας σύμφωνα
με το ισχύον Καταστατικό του, σας καλεί σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 12 Αυγούστου
2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 το πρωί, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δομνίστας,
με τα παρακάτω θέματα:
1.- Εκλογή προεδρείου
2.- Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
3.- Οικονομικός απολογισμός – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4.- Προτάσεις – Ανακοινώσεις
5. Εκλογή νέου Δ.Σ. (Αρχαιρεσίες)
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή,
19-8-2012, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Η συμμετοχή ΟΛΩΝ των μελών του Συλλόγου
μας στην παραπάνω Γενική μας Συνέλευση κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Βουλευτής Ευρυτανίας ο κ. Κώστας Κοντογεώργος
Μεγάλος νικητής στις Βουλευτικές εκλογές
της 6ης Μαΐου 2012 και της 17ης Ιουνίου 2012
στο νομό μας ήταν ο κ. Κώστας Κοντογεώργος.
Ο Κώστας Κοντογεώργος, γνώστης όλων των
προβλημάτων του τόπου μας - λόγω της πολυετούς
πετυχημένης θητείας του ως Νομάρχης - πιστεύουμε πως θα προσφέρει στον τόπο μας, στην

κρίσιμη αυτή περίοδο της ιστορίας του, ό,τι περισσότερο μπορεί. Σε δηλώσεις του, μετά την
επανεκλογή του, τονίζει, μεταξύ άλλων, πως
«...Χρειάζεται, πίστη, σκληρή εργασία μα προπάντων τη συνεννόηση και τη συνεργασία όλων
των υγιών πολιτικών δυνάμεων της Χώρας. Και
στον τόπο μας οφείλουμε να συνεργαστούμε για

να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να αναδείξουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Προσωπικά δεσμεύομαι να αγωνιστώ με όλες μου τις
δυνάμεις, να ξανακερδίσουμε την πολυπόθητη
ανάπτυξη, χωρίς διαχωριστικές γραμμές και παλαιοκομματικές αντιλήψεις...»
«ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ»
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Οικογενειακά Δομνίστας
6. Οικογένεια Καραδήμα
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος
Συνέχεια απ’ το προηγούμενο
φύλλο

Κλάδος Ζαχοσπύρου
Το σπίτι τους είναι δίπλα στου
Ιωάννη Συροθανάση και στην αρχή
σχεδόν της σειράς των Καραδημέικων σπιτιών. Υποθέτω ότι είναι
απόγονοι του Ζαχαρία Γεωργ. Καραδήμα (1820 ή 1825). Παιδιά του
πιθανόν:
1) Ο Δημήτριος (περί το 1850).
Παιδιά του Δημητρίου:
α) Ο Ευάγγελος 1886 και
β) Ο Αθανάσιος 1890. Αγνοώ
τη συνέχειά τους.
γ) Ο Ζαχαρίας 1885 (από εδώ
ο κλάδος του Καραδημοζάχου συνέχεια).
2) Ο Σπυρίδων (1875) ήταν
υφαντής.
Ο Σπυρίδων απόχτησε:
1) Την Παναγιώτα συζ. Χρ. Κ.
Παναγοδήμου.
2) Την Αγγελική που παντρεύτηκε στο Αγρίνιο.

Κλάδος Καραδημοζάχου
Το σπίτι τους ήταν μεταξύ του
σπιτιού του Ζαχοσπύρου και του
Καραγιώργου. Σήμερα έχει πωληθεί
στον Κώστα Δρογώση και τη Γαρυφαλλιά Συροθανάση. Η οικογένεια αυτή έχει καταβάλει βαρύ
φόρο αίματος στους πολέμους του
20ου αι.
Ο Ζαχαρίας απέκτησε:
1) Το Δημήτριο (1911), αυτός
πήρε τη Γιώτα Αθ. Τσίρκα και απόχτησε:
α) Το Θανάση,
β) Τη Νίτσα.
2) Το Ζαχαρία (1913). Το παιδί
γεννήθηκε ενώ ο πατέρας σκοτώθηκε στον πόλεμο 1912-13. Ήταν
άτυχο και το ίδιο. Το 1941 στις 15
Απριλίου σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Ε ΥΡ ΥΤ ΟΣ

Ενημερωτικό Δελτίο
Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας Ευρυτανίας
Ιδιοκτήτης:
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Υπεύθυνος κατά το νόμο:
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Ιωάννης Παπαδόπουλος
Δομνίστα Ευρυτανίας
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
Ηλεκτρ. σελιδοποίηση-Εκτύπωση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210-2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Κλάδος Σπύρου &
Αρχόντως Καραδήμα
Το σπίτι τους είναι πέμπτο στη
σειρά στα Καραδημέικα όπως ερχόμαστε από την πλατεία.
Υποθετικός πρόγονος ο Νικόλαος Γεωργ. (1819). Γιοί οι Σπυρίδων (1857) και Λάμπρος (1866).
Γιος του Σπυρίδωνος ο Κων/νος
(1899), ο Νικόλαος (1889), ο Λάμπρος (1895), ο Αθανάσιος (1898).
Α. Ο Κων/νος του Σπυρίδωνος
(1899) πήρε την Αρχόντω Ιωαν.
Γιολδάση και απόχτησε:
1) Το Σπύρο.
2) Την Κούλα, πήρε σύζυγο
από Άμπλιανη και κόρη της πήρε ο
Τάκης Παν. Σύρρος.
3) Την Πηνελιά.
4) Την Ειρήνη.
Β. Ο Νικόλαος (1889) πήγε
Αμερική;
Γ. Ο Λάμπρος ;
Δ. Ο Αθανάσιος (1898) ;

Κλάδος Καραγιώργου
Το σπίτι τους ήταν τέταρτο στη
σειρά από τα Καραδημέικα όπως
ερχόμαστε από την πλατεία. Ίσως
ήταν το κεντρικό των απογόνων
του Γεωργίου (1792). Τίνος από
τα δύο παιδιά του, του Κων/νου
(1825-28) και του Ιωάννη (1835)
είναι συνέχεια; Να συνδέονται με
τους άλλους Γεώργιους 1819 και
1823; Προς έρευνα.
Για να ξεχωρίζουν από τους
άλλους είχαν το παρατσούκλι Καραγιώργος. Απόχτησε ο Γεώργιος:
1) Τον Ευθύμιο (1910) που πήρε
την Κωστούλα Στ. Φαρμάκη και
έχει παιδιά:
α) Το Γιώργο που πήρε την Ευδοκία Αβράμπου από τα Άγραφα
και έχει τον Ευθύμιο και την
Κων/να.
Ο Ευθύμιος πήρε την Βάγια
από Αλεξανδρούπολη και έχει το
Γιώργο και τον Παναγιώτη.
β) Τον Πάνο που σκοτώθηκε
μαθητής Γυμνασίου στη Σπερχειάδα.
γ) Τη Βασιλική σύζυγο Δημ.
Κων. Αναγνωστοπούλου.
δ) Την Πηνελιά (Πηνελόπη),
σύζυγο Στράτου Τσακάλη από Κρίκελλο και έχουν τον Κων/νο, το
Βασίλειο και την Αικατερίνη.
2) Ο Κων/νος (1904) πήρε κόρη
Κων. Νταλιάνη.
Απόχτησε:
i) Το Γεώργιο που πήρε τη Νίκη
Ζούκα και έχουν:
α) Τον Κων/νο που πήρε την
Αρετή Χατζή από Κεφαλόβρυσο
Αιτωλικού και έχουν το Γιώργο,
τον Παναγιώτη και το Στέφανο.
β) Τον Επαμεινώνδα που πήρε
την Αγγελική Γρίβα από Παραβόλα
και έχουν τη Νίκη και τη Βασιλεία.
γ) Το Δημήτριο που πήρε τη
Σούλα Καλιανέζου από Ελληνικά
Μεσολογγίου και έχουν τη Νίκη,
τη Μαρία και το Γεράσιμο.
ii) Τον Αθανάσιο που πήρε την
Αμαλία Αλεξάκη από Νεοχώρι Μεσολογγίου και έχουν:

α) Τον Κώστα που πήρε την
Αγγελική Αθανασιάδη και έχουν
το Θανάση.
β) Το Νίκο που πήρε την Παναγιώτα Ανδρεάδη από Αθήνα και
έχουν το Θανάση και τον Κώστα.
γ) Τη Ζέτα που πήρε το Γιώργο
Ιωάννου από Πειραιά και έχουν τη
Χρύσα και την Αμαλία.
iii) Τον Ηλία που πήρε τη Γεωργία Ζωγράφου από Χρυσοβέρι Μεσολογγίου και έχουν:
α) Τον Κων/νο που χάθηκε 22
ετών σε τροχαίο.
β) Τον Χαρίλαο που πήρε την
Ασημίνα Τσουράπα από Άμπλιανη
και έχουν τον Κώστα και τη Γεωργία.
γ) Το Βασίλη.
3) Τη Σπυριδούλα σύζυγο Κων.
Δ. Καρέτσου.
4) Τη Μαρία σύζυγο Νικ. Δ.
Βαμβάτσικου.
5) Την Παναγιώτα σύζυγο Αθ.
Πανογεώργου.
Επειδή η οικογένεια είναι τεράστια, τα κενά που υπάρχουν
είναι πολλά. Γι’ αυτό παρακαλώ
τους απογόνους τους να μου στείλουν στοιχεία, ιδίως οι Αγρινιώτες
για να ολοκληρωθεί η καταγραφή.
Και λάθη σίγουρα θα υπάρχουν
ιδίως στο διάστημα 1840-1870.

Συμπλήρωμα Καραδημαίοι
Κλάδος Χαραλάμπους Δημ.
Καραδήμα (Ζερβαίοι)
Β.Ι.
1. Ιωάννης (1897) Δημητρίου:
πήρε τη Σπυριδούλα Ζαχ. Σώκου
και απόχτησε:
α. Την Κυριακή που πήρε το
Γεώργιο Μαυρογόνατο και απόχτησε 2 αγόρια.
β. Την Παναγιώτα, πήρε σύζυγο
από την Καμαρούλα και απόχτησε
2 κόρες.
γ. Τον Αθανάσιο, πήρε σύζυγο
τη ; Λατσίνου από Καινούριο και
απόχτησαν: i) το Γιάννη που πήρε
σύζυγο από την Αμφιλοχία και
έχουν ένα αγόρι και ένα κορίτσι,
ii) το Δημήτριο που πήρε σύζυγο
από τον Άγιο Βλάσιο και έχουν
μία κόρη και ένα γιό.
3. Γεώργιος (1907) Δημητρίου:
πήρε την Ελένη ; από τη Λεπενού
και απόχτησε: i) το Νίκο που έχει
δύο αγόρια, ii) το Γιάννη που έχει
ένα αγόρι, iii) την Κική, iv) κόρη
που έχει δύο αγόρια.
4. Χαράλαμπος (1910) Δημητρίου: πήρε την Ειρήνη Σκαμνέλη
από Τέρνο και απόχτησαν: i) το
Δημήτριο, ii) το Νίκο που έχει ένα
αγόρι και ένα κορίτσι, iii) γιο με
σύζυγο από την Λεπενού και έχει
δύο αγόρια.
5. Ο Κων/νος (1913) Δημητρίου:
πήρε τη Μαρία από Λεπενού και
απόχτησαν: i) το Δημήτριο που
πήρε τη Μαρία Καλαντζή και έχει
μια κόρη, ii) τον Αριστείδη που
έχει δύο αγόρια, iii) το Βασίλη που
έχει μια κόρη.
6. Σπυριδούλα α’ σύζυγος Ανδρέα Σταμάτη.

Διόρθωση Καραδημαίοι
Κλάδος Β.ΙΙ.
Σπύρου Καραδήμα
Η Μητρούλα πήρε τον Κοντορλή και η κόρη της πήρε το Σταμούλα
Σταμάτη.

7. Οικογένεια
Καρέτσου

Το όνομα φέρεται με διάφορες γραφές:
Καρύτσος (πιθανόν λάθος ανάγνωση από
έγγραφο), Καρρέντζος, Καρέντζος, Καρέτσος. Η ρίζα του επωνύμου πρέπει να
προέρχεται - από όσα βρήκα - από την
τουρκική λέξη garaz ή garez = γαράζι =
οπισθοβουλία, μνησικακία. Εξού Γαρέζος
= μνησίκακος, οπισθόβουλος και μετά Καρέντζος, Καρέτσος (βλ. Ι. Τ. Παμπούκη
«Τουρκικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής»).
Ήταν πολύκλαδη και πολυμελής οικογένεια του χωριού σε άμεση επαφή με
την αρματολική οικογένεια των Γιολδασαίων. Αυτό φαίνεται από τα σπίτια τους.
Βρίσκονται στις παρυφές του τσιφλικιού
των Γιολδασαίων που κάλυπτε την περιοχή
από το δρόμο της Καρετσόβρυσης προς
Αγία Παρασκευή, τον άλλο δρόμο που
οδηγεί στης Γιαννακούς - Παπαγιωγέικα
και το Τσαπραζλόρεμα ως το Κρι. Τα
εκτός Γιολδασαίων σπίτια που εμφανίσθηκαν μετά εκεί ήτοι Καρετσαίοι (Νίκος
κλπ. ψηλά), Μακρυγιανναίοι (πρώην Καρετσαίοι) και Σωκαίοι έγιναν σε χώρο
Γιολδασέικο. Διαφέρουν τα Καρετσέικα
σπίτια κοντά στην Καρετσόβρυση και
πάνω από την πλατεία. Η άμεση συνεργασία με τους Γιολδασαίους - είτε ως
πολεμιστές τους είτε ως πολιτικοί διαχειριστές - φαίνονται από διάφορα στοιχεία. Με βάση τα στοιχεία αυτά έχουμε
σπίτια - γένη Καρετσαίων σε 3 σημεία:
στην Καρετσόβρυση, στο άνω άκρο των
Γιολδασαίων και εκεί που είναι τα Μακρυγιαννέικα με κήπους γύρω τους. Πολλά
χωράφια είχαν στο Φαντίνου που άρχιζαν
πιο πάνω από το Φαρμακέικο μύλο και το
δρόμο που πήγαινε στο Βατιά ως ψηλά
στο δρόμο τον αμαξιτό που οδηγεί στους
Στάβλους. Σε αυτά περιλαμβάνονται και
τα Μακρυγιαννέικα που ήταν πριν Καρετσαίοι. Άλλοι που βρέθηκαν με χωράφια
σε αυτή την περιοχή τα είχαν προίκα από
Καρετσαίους ή Μακρυγιανναίους π.χ. Παπαγεωργίου και Μπέλεχας ή Πανάγος.
Στη συνέχεια θα μελετηθούν οι κλάδοι
των καθεαυτό Καρετσαίων. Ο κλάδος
Μακρυγιάννη - Καρέτσου θα παρουσιασθεί
στο Μ.
Με βάση τα αρχεία υπάρχουν γύρω
στα 1800 οι εξής Καρετσαίοι:
Ι. Αναγνώστης Καρέτσος με διαπιστωμένο έτος γέννησης το 1781 ή 1783.
ΙΙ. Αθανάσιος Καρέτσος με έτος γέννησης 1785. Αναγράφεται Καρέτσος ή
Θανάσης. Αδελφός του Αναγνώστη ;
ΙΙΙ. Ιωάννης Καρέτσος με πιθανό έτος
γέννησης το 1790.
IV. Χαράλαμπος (1812), Κώστας (1830;)
Πριν αρχίσω κατά κλάδους την παρουσίαση παραθέτω ένα ιδιόγραφο κείμενο
του μακαρίτη Κώστα Ν. Καρέτσου (πατέρα
του Προέδρου Ν. Καρέτσου) γραμμένο
στη 10ετία του 1990. Τον συναντούσα
στο Νεράκι όπου ασχολιόταν με το κτήμα
του και κατέγραψα μερικά πράγματα.
Επειδή δεν τον βόλευε η κουβέντα κάθησε
και έγραψε μόνος του ότι θυμόταν με τη
δική του ορθογραφία και σύνταξη. Τα παραθέτω και ως μνημόσυνό του:

Βοίος και ανέκδοτα των Καρετσέων
Μετά το 1840-50 στη Δομνίστα ευρύσκοντο οι Γιολδασαίοι κατόπιν από την
δουλίαν των Τούρκων. Οι Καρετσαίοι ήταν
μαι το κόμα των Φαρμακαίων ήταν δε
Βλάχοι, είχαν όπως λέγαναι από 1.000
έως 1.500 πρόβατα. Ήταν 8 αδέλφια, μάΣυνέχεια στην 3η σελ.
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Ευθύμιος Ι. Σώκος
1920 - 2012

Νεκρολογίες
Καλλίτσα Σπ. Γρηγοροπούλου
1922 - 2012
Πλήρης ημερών έφυγε
από τη ζωή η σεβαστή και
αγαπητή Καλλίτσα Σπ. Γρηγοροπούλου. Σταθερή και μόνιμη κάτοικος της Δομνίστας
σε όλη τη ζωή της γνώρισε,
είδε και υπέστη πολλά από
τη δύσκολη εκεί ζωή και από
τις περιπέτειες της κοινωνίας
μας κατά τη διάρκεια της
επίγειας ζωής της. Παρέμεινε
αξιοπρεπής και αρχόντισσα
του σπιτιού της, συνεπής
στις κοινωνικές της υποχρεώσεις και απόλυτα υπεύθυνη σε ότι έλεγε
και ότι έκανε. Για χρόνια τα πατρικά της
κτήματα αντανακλούσαν την εργατικότητα
και τη νοικοκυροσύνη της. Το ίδιο και το
σπιτικό της απέπνεε άρωμα οικογενειακών
αρχών και προσωπικών καλών επιλογών
ζωής.

Γι’ αυτό και είχε την αποδοχή και την εκτίμηση της
κοινωνίας του χωριού μας.
Η αγάπη της έφτανε παντού.
Ευτύχησε να διανύσει τα τελευταία δύσκολα χρόνια εξαιτίας γήρατος και ασθενειών
στη ζεστή αγκάλη του σπιτιού
της και με τη συντροφιά του
αδελφού της Γιώργου και της
αδελφής της Κούλας - πέρα
από τη συμπαράσταση στενών συγγενών και φίλων. Ο
Θεός ας αναπαύσει την ψυχή
μιας αληθινής αρχόντισσας και κυρίας - αντανάκλαση των αρχών των παλιών οικογενειακών αξιών του τόπου μας - στους κήπους
του παραδείσου και ας της δώσει όση γαλήνη
και όση ευτυχία δεν απήλαυσε στη γήινη
ζωή της. Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
Α.Δ.Σ.

Γεώργιος Ι. Παναγοδήμος
1925 - 2012
Έφυγε από τη ζωή και
αναπαύεται στη φιλόξενη γη
του Αγρινίου όπου μετά το
1950 είχε εγκατασταθεί μόνιμα ένας γλυκύτατος άνθρωπος και άριστος οικογενειάρχης και κοινωνικό μέλος, ο Γεώργιος Ι. Παναγοδήμος. Γόνος μιας μεγάλης
οικογένειας συνεπωνύμων
που για πολλά χρόνια ήταν
εξαίρετοι κτηνοτρόφοι έζησε
τη ζωή της Δομνίστας στο
Μεσοπόλεμο και την Κατοχή.
Γεύτηκε όλες τις δυσκολίες της ζωής και τις
αντιμετώπισε με αφοβία. Η καθημερινή υλική
επιβίωση της πατρικής οικογένειας, η αποκατάσταση αδελφών, η ατομική του προκοπή
μέσα από τη συγκρότηση μιας αγαπημένης
οικογένειας ήταν εκείνα που γέμισαν όλη
τη ζωή του. Εργατικότατος ο ίδιος και η γυναίκα του μεγάλωσαν παιδιά και τα κατέστησαν αξιόλογα μέλη της κοινωνίας.
Αρχοντικός στην εμφάνιση και αρρενωπός
- εξαίρετο δείγμα αντρικής μορφής των ανθρώπων του τόπου μας - συνόδευσε την παρουσία του με εσωτερικές αρετές. Πέρα από
την εργατικότητα και την προσήλωση στην
οικογένειά του ήταν ένας ευθύς και τίμιος
άνθρωπος στις συναλλαγές και τις συνανα-

στροφές του. Πάντα με ένα
πλατύ χαμόγελο, καλόκαρδος
και καλομίλητος. Όσοι τον
γνώρισαν θα θυμούνται το
φως της εσωτερικής του ποιότητας που εξωτερίκευαν τα
μάτια του.
Γι’ αυτό ήταν παντού αγαπητός και είχε μόνο φίλους.
Αυτές τις αρχές του τις μεταλαμπάδευσε και στα παιδιά
και τα εγγόνια του. Παρότι
τα τελευταία χρόνια έζησε
τη μοναξιά της απώλειας της
αγαπημένης του συζύγου όμως εκεί στο
Γιαννούζι του Αγρινίου πορεύτηκε τη ζωή
του ήρεμος, καλοσυνάτος, δημιουργικός και
ωραίος άνθρωπος. Λίγα αυτά που γράφω.
Περισσότερα όσα έχω στην καρδιά μου και
εγώ και όσοι τον ήξεραν. Και ακόμα περισσότερα τα θετικά του που ο Θεός έχει καταγράψει στις δέλτους του.
Το μόνο που μπορούμε να πούμε πέρα
από τις ευχές για αιώνια ανάπαυση της
ψυχής του είναι η ελπίδα και η ευχή οι
αρετές και το παράδειγμα ζωής του να διδάσκουν τους επιγενόμενους δικούς του και
μη.
Αιωνία του η μνήμη.
Α.Δ. Σταμάτης

Πλήρης ημερών και πλήρης εμπειριών και αγώνων
από μια ζωή που γνώρισε όλες τις περιπέτειες του λαού
μας τα τελευταία 90 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ευθύμιος
Ι. Σώκος. Γεννήθηκε και έζησε πολλά χρόνια στη Μπερζιανή
της Δομνίστας, γόνος πολυμελέστατης και με παράδοση
σε αγώνες οικογένειας από την Επανάσταση του 1821
και πριν. Από τη δεκαετία του ’70 ο μόχθος της επιβίωσης
στη Δομνίστα ακολουθήθηκε από τον αγώνα της επιβίωσης
στην Αθήνα όπου ο ίδιος και η οικογένειά του προσπάθησαν
και το κατόρθωσαν να επιβιώσουν αξιοπρεπώς. Σπούδασε
τα παιδιά του και είχε τη χαρά να τα βλέπει να προκόβουν.
Ιδιωτικά και κοινωνικά στη ζωή της πατρίδας μας με κορυφαία την κόρη του Ζωή, αγωνίστρια και δυναμικό στέλεχος του Κ.Κ.Ε.
Γεννημένος στα χρόνια του μεσοπολέμου και μικρότερος κάπως σε ηλικία από άλλα αδέλφια έζησε τις περιπέτειες του λαού μας σε όλη τους την έκταση από τον
πόλεμο και την Αντίσταση έως τον εμφύλιο σπαραγμό
και τις μεταπολεμικές διώξεις των ηττημένων του εμφυλίου.
Το 1950 τον βρήκε να έχει αδέλφια πολιτικούς πρόσφυγες
και ο ίδιος να δίνει τον αγώνα της επιβίωσης σχεδόν απόκληρος της ζωής. Ένωσε το μέλλον του με μια γενναία
και αγωνίστρια σύζυγο, την Ελένη Χαραλαμποπούλου
και μαζί της πάσχισε να ξαναχτίσει το καμένο πατρικό
σπίτι στη Μπερζιανή και να φέρουν στον κόσμο νέα ζωή
μέσω των παιδιών τους. Με σκληρή δουλειά στα χωράφια
και το ξένο μεροκάματο πάλεψε και αυτός όπως σχεδόν
όλοι οι Δομνιστιάνοι του καιρού του και επιβίωσε έχοντας
πάνω από τα άλλα και την καχυποψία του κράτους για
την αριστερή αγωνιστική δράση της οικογένειας.
Παρά τις δυσκολίες της ζωής δεν ξέχασε τον ανθρωπισμό και την ευαισθησία απέναντι στις δυσκολίες. Ήταν
αγαπητός και ευχάριστος στις συναναστροφές του. Τον
ενδιέφεραν τα θέματα του χωριού και της κοινωνίας μας.
Μέχρι το τέλος στην αρχή κάθε χρονιάς τυπικότατος τηλεφωνούσε τις ευχές του και έστελνε την οικονομική
συνδρομή του ίδιου και των παιδιών του στον “Εύρυτο”
και το σύλλογό μας.
Παρά το ότι η ζωή πέραν των βασάνων της νεότητας
του πρόσφερε και πικρά ποτήρια στο γήρας (έχασε νέα
κόρη και παλικάρι εγγονό) δεν ξεπούλησε το αγωνιστικό
ήθος του εαυτού του και της συζύγου του. Παρά το γήρας
και τις αρρώστιες έμεινε στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής
ευαισθησίας και των αγώνων για την προκοπή του λαού
μας και τα θέματα του χωριού μας και της Ελλάδας. Είναι
σίγουρο ότι το ήθος των παιδιών του είναι το ήθος της
προσωπικής ζωής - του ιδίου και της συζύγου του - με το
οποίο τους μετεβίβασε ότι καλό και ωραίο έχει η οικογενειακή, η κοινωνική και η εθνική παράδοση του λαού μας.
Πέρα από τις ευχές να τον θυμούνται αιώνια οι δικοί του
με το αγωνιστικό του ήθος και το χαμόγελο εκφράζουμε
και τη θλίψη του συλλόγου και των χωριανών μας γιατί
χάσαμε ένα καλό και αγωνιστικό μέλος του χωριού μας.
Ευχόμαστε η ψυχή του να βρεί την ανάπαυση που αξίζει
σε ’κείνους οι οποίοι δεν ζούν απλώς τη ζωή αλλά την
παλεύουν και ελπίζουν στο καλύτερο.
Α.Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

7. Οικογένεια Καρέτσου
Συνέχεια απ’ την 2η σελ.

λιστα τον ένα από αυτούς τον σκωτόσαναι στο Αιτωλικό διότι στο Αιτωλικό πηγαίναναι το χειμώνα μαι
τα πρόβατά τους στο Χειρολάκη λέγαναι την τοποθεσία. Είναι περίπου
από τον Πλατύπορο έως τις στρατώνες που είναι σήμερα στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού.
Εδώ στη Δομνίστα που τότε διοικούσαναι οι Γιολδασαίοι γίνονταν
μεγάλα όργια από αυτούς τους Γιολδασαίους στα κορίτσια περί τιμής!
Για αυτό πιγαίναναι διεκδικιτικά στα
κορίτσια των αντιπάλων οι Γιολδασαίοι των Φαρμακαίων. Για αυτόν το

λόγο πήραν μέρος οι Καρετσαίοι και
γινήκαναι και αυτοί κόματα να χτηπίσουν τους Γιολδασέους, δηλαδή
μπουλούκια καμιά 50αριά άνδρες και
κατεβέναναι και αυτοί οι Καρετσέοι
τη νύχτα στο χωριό και πιάναναι τα
κορίτσια των αντιπάλων αλλά εν τω
μεταξύ μεσολαβήσαναι οι Γέρωντες,
ο Λυκούργος Καρέτσος, ο Πιστιολοθώδορος, ο Γιουροθώδορος και
σταματήσαναι το κακό αυτό διότι
σκοτώνονταν. Εν τω μεταξύ επιμείναναι πολύ οι Γιολδασαίοι και διότι
τα πρωτοπαλίκαρα δεν είχαν παιδιά
και πήραναι μαζί και έναν αδελφό
τους Χαραλαμπάκη που είχαν παιδιά

τον Νίκο Κολύνο, λεγόμενον και τον
Νώντα που λέγαμαι της Χαραλαμπάκινας πήρανε τον πατέρα μου τον
Νίκο Γεωργίου Καρέτσο, τον βαφτήσαναι οι Γιολδασαίοι και τον είχαναι
στο σπίτι τους μαζί με τα άλλα τα
παιδιά τους και τότε μας δώσαναι
τα γιούρτια που έχουμε σήμαιρα
ημής οι Καρετσαίοι και εν συνεχεία
όλα ήταν Γιολδασαίικα του Γρίβα
Μιχαλάκι του Λόρδου του Μήτσου
Γιολδάση του Δάσκαλου από κάτω
του Παπαδοθύμιου και έτσι συμφυλιοθίκαναι με τους Καρετσαίους οι
Γιολδασαίοι.

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. Σύρος (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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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
― Συνεχίζονται με ικανοποιητικό βαθμό
οι εργασίες στο “Σπίτι του Παπά”. Ήδη βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι ελαιοχρωματισμοί.
― Κατά τον μήνα Ιούνιο τελέστηκε η
Θεία Λειτουργία στον κεντρικό Ιερό Ναό
μας στις 10 Ιουνίου από τον π. Ιωάννη Κολοβό, στις 23 Ιουνίου από τον π. Κωνσταντίνο
Μακράκη και στις 30 Ιουνίου 2012 (Αγίων
Αποστόλων), επίσης, από τον π. Κωνσταντίνο
Μακράκη.
― Κατά τους θερινούς μήνες θα μας
εξυπηρετεί συνέχεια ο π. Ματθαίος, ο οποίος
ήδη έφθασε στην Ελλάδα από τη Γερμανία.
Το ψαλτήρι εξυπηρέτησε -όπως πάνταο κ. Ευάγγελος Ι. Σιακαβέλλας, ενώ των
Αγίων Αποστόλων το εκκλησίασμα απήλαυσε
και τον πρωτοψάλτη κ. Χρήστο Βουλδή (σύζυγο Σπυριδούλας Γ. Παπαδημητρίου).

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ “ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ”
― Ο κ. Γεώργιος Μαστρογεωργίου πρόσφερε για τον εξοπλισμό της κουζίνας του
“Σπιτιού του παπά” πλήρη σειρά από πιάτα,
μαχαιροπήρουνα, τηγάνια, ταψιά, κατσαρόλες
κ.ά.
― Ο κ. Χρήστος Βουλδής κατασκεύασε
και τοποθέτησε ντουλάπια κουζίνας.
― Ο κ. Γεώργιος Κυτέας (σύζ. Παναγιώτας Αντ. Αγγελή) πρόσφερε τα χρώματα για
το βάψιμο του σπιτιού.
― Ο κ. Κώστας Δημητρογιάννης τοποθέτησε δωρεάν τα πλακάκια.
― Ο κ. Σωτήρης Δημ. Σώκος ολοκλήρωσε
τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
― Ανώνυμος πρόσφερε το ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Στο προηγούμενο φύλλο του ΕΥΡΥΤΟΥ
(Μάιος 2012) διατυπώθηκε το ερώτημα “γιατί”
δεν έγινε Θεία Λειτουργία στον Άγιο Κωνσταντίνο στις 21 Μαΐου. Το “γιατί” αυτό δεν
απευθυνόταν με κανέναν τρόπο στον Αρχιερατικό μας Επίτροπο π. Ιωάννη Λιάπη και
κατ’ επέκταση - στο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, αλλά στην τοπική μας εκκλησία (Εκκλησιαστικό Συμβούλιο κ.λ.π.).

ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ
Το κτήριο του ΟΤΕ, στο οποίο στεγάζονται
τα μηχανήματα, έχει αρχίσει να καταστρέφεται. Οι εξωτερικοί σοφάδες έχουν πέσει
προ πολλού και ολόκληρη η οικοδομή φαίνεται εγκαταλειμμένη. Μήπως ο ΟΤΕ, πριν
καταρρεύσει ολόκληρο το κτήριο θα πρέπει
να λάβει έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα; Τα
δυσμενή σχόλια των διερχομένων είναι απόλυτα δικαιολογημένα.

Ειδήσεις...

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Τελείωσε ο Ιούνιος και ακόμη δεν είδαμε
καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους
και, κυρίως, στην είσοδο του χωριού και
προς το Πνευματικό μας Κέντρο (Μουσεία Βιβλιοθήκες) και τον Προφήτη Ηλία, όπου
τα κατάλοιπα των αγελάδων είναι ακόμα
εμφανέστατα.
Το ίδιο ισχύει και για τα Μνημεία Εθνικής
Αντίστασης και της πλατείας. Δικαιολογημένα
είναι τα παράπονα πολλών συνδημοτών μας
και οι συγκρίσεις με την έδρα του Δήμου, το
Καρπενήσι, αφού τα δημοτικά τέλη πληρώνονται από όλους μας.

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣ
Πέρασαν πάνω από δύο (2) χρόνια που
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ανέγερσης
του Περιφερειακού Ιατρείου μας, ενώ προχώρησε και ο εξοπλισμός του. Όμως ακόμα
δεν λειτουργεί. Το σημαντικότερο όμως είναι
ότι από την αρχή η σκεπή του ήταν ακατάλληλη. Τα χρησιμοποιηθέντα κεραμίδια ήταν
προφανώς ακατάλληλα και έχουν καταστραφεί ήδη με αποτέλεσμα καινούριο κτήριο να
καταστρέφεται. Ποιοί είναι οι υπεύθυνοι;

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Και πάλι η Ευρυτανία έχει ισχυρότατη
εκπροσώπηση στη σύνθεση της νέας Βουλής,
που προέκυψε από τις εκλογές της 17ης
Ιουνίου 2012. Εκτός του Βουλευτή της κ.
Κώστα Κοντογεώργου, έχουν εκλεγεί αρκετοί
που έλκουν την καταγωγή τους από τον
τόπο μας. Αυτοί είναι οι: Θανάσης Κ. Μπούρας (Δομνίστα - Καρπενήσι), Πάνος Παναγιωτόπουλος (Μικρό Χωριό), Κώστας Καραγκούνης (Βασιλέσι), Μάριος Σιαλμάς (Λιθοχώρι), Γ. Ορφανός (Αγία Τριάδα), Θάνος
Μωραΐτης (Σκοπιά Δομνίστας), Γεωργία Μαρτίνου (Άμπλιανη) και, φυσικά, και η κ. Ντόρα
Μπακογιάννη, η οποία ξεκίνησε την πολιτική
της σταδιοδρομία ως βουλευτής Ευρυτανίας.

ΥΠΟΥΡΓΟΙ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Στη σύνθεση της νέας Κυβέρνησης που
προέκυψε από τις εκλογές της 17-6-2012 η
Ευρυτανία εκπροσωπείται από τρεις (3)
Υπουργούς - Υφυπουργούς! Πρόκειται για
τους κ.κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο (Υπουργός
Εθνικής Άμυνας), Μάριο Σιαλμά (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και Κώστα Καραγκούνη (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).
Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο τους!

(Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο)
Νταλιάνη Ελένη του Κ. ......................Ευρώ 20,00
Βράχας Δημήτριος ......................................20,00
Τσούκαλος Νικόλαος ..................................20,00
Φώλου Ειρήνη (Αυστραλία)..........................20,00
Τσούνης Αχιλλέας........................................50,00
Κορκόβελος Φώτιος ....................................20,00
Σιακαβέλλας Δημήτριος (Τάκης)..................50,00
Παπαλέξης Χρήστος ....................................20,00
Σιακαβέλλας Νικόλαος (Άνω Καλαμάκι) ......20,00
Λαμπαδάρης Ελευθέριος (Πάτρα) ..............10,00
Σούμπασης Δημήτριος (Αγρίνιο) ..................20,00
Παπαστάθης Νίκος ......................................10,00
Μπακατσιάς Κων/νος (Μεγ. Χωριό) ............20,00
Κρίκος Χρήστος............................................20,00
Καραμπέτσας Λάμπρος................................20,00
Κατσαρός Γεώργιος......................................20,00
Ξένου-Βενάρδου Αλίκη ................................10,00

Ειδήσεις...
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Ο Γιώργος Ιωάννου και η σύζυγός του Ζέτα Αθ. Καραδήμα απόχτησαν στις 17-1-2012 το δεύτερο κοριτσάκι
τους.
Να τους ζήσει!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Η Μαρία Ν. Παπαζαχαρία και ο σύζυγός της Σπύρος
Κων. Φούντας βάπτισαν στις 26-5-2012 στον Ι. Ναό Μεταμορφώσεως Καλλιθέας το γιο τους.
Όνομα: Κωνσταντίνος.
― Ο Κώστας Ν. Γεωργαλής και η σύζυγός του Βασιλική
Ν. Φώλου βάπτισαν στις 3-6-2012 στον Προφήτη Ηλία Δομνίστας την κόρη τους. Όνομα: Δήμητρα. Ανάδοχοι: Μαρία
Στέφωση-Δημήτρης Κοντός. Ακολούθησε τραπέζι υπαίθριο
στο “Ηλίεσσα” της κ. Όλγας Παπαδοπούλου.
Να τους ζήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Απεβίωσε η Μοναχή Ταβιθά, κατά κόσμον Μάρθα Ι.
Πανάγου στη Ναύπακτο. Νεκρολογία σε επόμενο.
Αιωνία της η μνήμη.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε στις 10 Ιουνίου 2012 στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας το 40ήμερο μνημόσυνο της αείμνηστης
Καλλίτσας Σπ. Γρηγοροπούλου.
― Την ίδια Κυριακή (10-6-2012) έγινε επίσης το 6μηνιαίο
μνημόσυνο του αείμνηστου Κων/νου (Τάκη) Ι. Συροθανάση.
― Στις 23-6-2012 (Κυριακή) τελέστηκε στον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου Δομνίστας το ετήσιο μνημόσυνο της αείμνηστης Κωστούλας Ηλία Καρέτσου.
Αιωνία τους η μνήμη!

Από τις δραστηριότητες
της Πανευρυτανικής Ένωσης
Πρόγραμμα Επιστημονικού Συνεδρίου Φουρνά,
Βράχας και Κλειτσού
Κοινή συνάντηση μελών της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, που προγραμματίζεται
στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά (Φουρνάς, Κλειτσός και
Βράχα) για τις 20, 21 και 22 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα. Κατά τη συνάντηση αυτή κυρίαρχο θέμα ήταν
η κατάρτιση του προγράμματος, αφού η συμμετοχή των
συνέδρων πλησιάζει τους εβδομήντα (70)! Το πρόγραμμα
καταρτίστηκε ήδη κατά πρώτο σκοπό και το οριστικό θα
δημοσιοποιηθεί το συντομότερο. Θα πραγματοποιηθούν
συνεδριάσεις στον Φουρνά, στον Κλειτσό και στη Βράχα,
ενώ θα υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις, όπως έκθεση
φωτογραφιών, κυρίως, εικόνων του Διονυσίου του εκ
Φουρνά, φωτογραφιών αρχαιοτήτων της Ευρυτανίας, επίσκεψη στο κειμηλιαρχείο της Κορίτσας Κλειτσού, κατάθεση
στεφάνου στην προτομή του «Στρατηγού της Νίκης» Χαράλαμπου Κατσιμήτρου (Κλειτσός), απονομή τιμής από το
Δήμο Καρπενησίου στον κύριο χορηγό του Συνεδρίου μας
και ευεργέτη της γενέτειρας του Καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ.
Ηλία Ντζιώρα και το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση παραδοσιακών τοπικών χορών.

Συνδρομές που λάβαμε
Ρήγα Σοφία (Μεσολόγγι) ............................20,00
Ντάλλα Άννα ................................................20,00
Μποσινάκος Αθανάσιος ..............................20,00
Τσίρκας Γεώργιος του Παν. ..........................20,00
Τσίρκας Κων/νος του Γ.................................20,00
Λιάκος Χαράλαμπος ....................................20,00
Σώκος Ευθύμιος (Μεσολόγγι) ......................50,00
Πιστιόλης Αθανάσιος του Νικ. ....................30,00
Τσίρκας Δημήτριος του Ιωάννη....................20,00
Τσίρκας Παναγιώτης (Τάκης) του Γεωργ. ..20,00
Καραγιάννης Νικήτας ..................................20,00
Μοναχή Ταβιθά (Πανάγου Μάρθα) ..............50,00
Μαραγιάννης Κώστας (Αγρίνιο) ..................20,00
Αγγελάκη Χαρούλα ......................................20,00
Νικολακάκης Βασίλειος................................20,00
Παπαδημητρίου Νικόλαος του Ι. ..................10,00

Μπακατσιά Ελένη (το γένος Κ. Καρέτσου) 20,00
Γραβιά Σοφία ................................................15,00
Γραβιάς Αθανάσιος ......................................15,00
π. Κούκουνας Παναγιώτης ..........................50,00
Κούκουνα Σπυριδούλα
(το γένος Ι. Μωρίκη) ....................................20,00
Παπαδημητρίου-Θεοδώρου Σούλα ..............50,00
Φαρμάκης Γεώργιος ....................................20,00
Μπαλωμένος Παναγιώτης............................20,00
Συροκώστας Ηλίας ......................................50,00
Παναγοδήμου Αθηνά και Σταύρος ..............20,00
Παπαζαχαρίας Νικόλαος Ζαχ.......................20,00
Κότσαλου Σπυριδούλα
(το γένος Λ. Σώκου) .................................... 50,00
Μακρυγιάννη Χρυσούλα
(το γένος Λ. Σώκου) ....................................50,00
Μακρυγιάννης Γεράσιμος (Καναδάς) ..........50,00
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

