EYRYTOS 359_Layout 1 03/08/2012 7:46 ΠΜ Page 1

Κωδικός: 012845

ΚΕΜΠΑ
4181

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΤΕΡΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Περίοδος Β’ • Έτος 31ο
Εκδότης-Δ/ντής σύνταξης: Κώστας Α. Παπαδόπουλος
Internet site: www.domnista.gr

Αριθ. φύλλου 359
Τηλ. 210-6920004
e-mail: evrytos@domnista.gr

70η Επέτειος της Έναρξης του Ένοπλου
Αγώνα της Εθνικής Αντίστασης

Λ

όγω των αλλεπάλληλων φετινών εκλογών ο εορτασμός της έναρξης του ένοπλου αγώνα 1941-44 γιορτάσθηκε φέτος με ενός μηνός καθυστέρηση.
Ο Δήμος Καρπενησίου με το τοπικό συμβούλιο Δομνίστας και το Φιλοπρόοδο Σύλλογό
μας δεν θέλησαν να αφήσουν να περάσει έτσι
η σπουδαία επέτειος.

Πρόγραμμα

Παρέμβαση:
· Ιωάννης Μαυρομύτης, Ιστορικός- Ερευνητής
Παραδοσιακό τραγούδι από τον Μπαρμπα-Φώτη Βονόρτα
Συντονιστές:
· Κώστας Παπαδόπουλος, Δάσκαλος
· Αθανάσιος Σταμάτης, Φιλόλογος
Κυριακή 8 Ιουλίου 2012
Μνημείο Εθνικής Αντίστασης

Σάββατο 7 Ιουλίου 2012, Ώρα: 18:30
Δημοτικό Σχολείο Δομνίστας
Ημερίδα
Παράδοση και Αντίσταση
Ομιλητές:
· κ. Αθανάσιος Σταμάτης, Φιλόλογος
Παράδοση και Αντίσταση
· κ. Ηλίας Λιάσκος, Φιλόλογος
Απομυθοποίηση ενός επαναστάτη
· Πρεσβυτέρα Μαρία ΠαναγιωτοπούλουΜποτονάκη, Δρ. Φιλολογίας, προϊσταμένη ΓΑΚ
Ευρυτανίας
Πολεμώντας και Τραγουδώντας. Η Εθνική
Αντίσταση όπως καθρεφτίζεται μέσα από τους
στίχους του Δημοτικού και Λαϊκού Τραγουδιού
της εποχής.

Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Δομνίστας
8:30-10:00 Θεία Λειτουργία
Μνημείο Εθνικής Αντίστασης
10:45 Άφιξη Προσκεκλημένων-Δηλώσεις
για καταθέσεις στεφάνων και μηνύματα
11:00 Επιμνημόσυνη Δέηση
11:15 Κατάθεση Στεφάνων
11:30 Χαιρετισμοί
11:40 Κεντρική Ομιλία από τον κ. Βασίλη
Μπρακατσούλα, Πρόεδρο της Πανελλήνιας
Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
12:00 Δίλεπτα μηνύματα από εκπροσώπους
των Αντιστασιακών Οργανώσεων, της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων.
· Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Δομνίστα, 30 Ιουνίου 2012
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του Συλλόγου μας

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

Ιούλιος 2012
Δαβάκη 13
Αθήνα 115 26

Ιούλιος 2012

«Η Τρόικα» της Ευρυτανίας
Τριών χωριών συνεργασία
του Φουρνά, του Κλειτσού και Βράχας,
με άριστη προεργασία
το τριήμερο συνέδριό τους
πρόσφερε πλούσια «σοδειά»
στους «κοπιώντας» οργανωτές
και στα χωριά τους.
Παράδειγμα και γι’ άλλα χωριά
για άριστη συνεργασία.
Και για την ένδοξη ιστορία
και τον παλιό πολιτισμό μας
να φέρουμε σήμερα στο φως.
Και ως Ευρυτάνες
να είμαστε υπερήφανοι.
Βράχος

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των πολιτιστικών
εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο χωριό
κατά το μήνα Αύγουστο 2012. Συγκεκριμένα, στα
πλαίσια των Γιορτών του Δάσους, θα γίνουν οι παρακάτω εκδηλώσεις:
1. Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012, ώρα 19:00
Κεντρική πλατεία
Θέατρο: Ο Αχιλλέας, ο ήρωας της Φθίας (Κουκλοθέατρο).
Μια μοναδική επαφή με την αστείρευτη και ξεχωριστή στο είδος της πηγή γνώσεων, τη μυθολογία
μας.
2. Τετάρτη 15 Αυγούστου 2012, ώρα 19:00
α) Κεντρική πλατεία
Παραδοσιακοί χοροί από το χορευτικό τμήμα
του Συλλόγου.
β) Ώρα 00:30 Γήπεδο βόλεϊ
Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας μετατρέπει
ένα γήπεδο βόλεϊ σε καλοκαιρινό club.
3. Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012, ώρα 21:00
Μνημείο Εθνικής Αντίστασης
Μουσική: Μηδέν άγαν.
Έντεχνες μελωδίες από το συγκρότημα “Μηδέν
άγαν”, θα δώσουν πνοή στο μνημείο Εθνικής Αντίστασης του χωριού μας.
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Ιούλιος 2012

Συνέχεια απ’ το προηγούμενο
φύλλο

Βοίος και ανέκδοτα
των Καρετσέων
Οι Καρετσαίοι ήταναι τα παιδιά
του Γιώργου Καρέτσου, Νίκος Γ. Καρέτσος, Αθανάσιος Γεωρ. Καρέτσος,
ημής!... μετά του Λυκούργου Καρέτσου παιδιά Αθανάσιος Λυκουρ. Καρέτσος, Παναγιώτης Λυκούργου Καρέτσος μετά του Καρετσαποστόλοι,
Καρέτσος Αποστόλης, Νεχώρι Μεσολόγγι, Καρέτσος Κώστας του Αποστόλη, Καρέτσος Κώστας του Δημητρίου. Μετά είναι οι Μακριγιαναίοι
που λέγονταν και αυτοί Καρετσαίοι
αλλά κάποιοι από τα αδέλφια Γιάννης
Ψυλός και ονομαστίκαναι Μακριγιαναίοι τα σπίτια τους αδελφομοίρια
είναι όλα μαζί είναι (ο Μεγάλος ο
Καρετσοκώστας) που τον λέγαναι
Μαραβίτσα επιδή ήταν δασύτρυχος
μαλισμένος που είχαι ένα παιδί, το
λέγαναι Λάμπρο. Απεβοίοσαι και δύο
κόρες την Καρετσοσπυριδούλα που
την είχαι γυναίκα του ο Γεώργιος
Σύρρος Κοκώνης και την γυναίκα του
Χαράλαμπου Σιακαβέλα που έχη τα
παιδιά τα σπουδασμένα Γιάννη, Μιχάλη, Βαγγέλη κ.τ.λ. Μετά είναι οι
άλοι Καρετσαίοι που είχαι τον Νίκο
Καρέτσο στο Κεφαλόβρυσο και άλον
ένα που είναι στη Χαλίλη Φθιότιδας
και στη Λαμία. Μετά είναι ο Παπαγεωργίου ο Πάνος που έχει τα παιδιά
τον Ηλία και τους άλους. Τελειώνω
τους Καρετσαίους, έρχωμαι σε εμάς.
Εγώ ο Κώστας Ν. Καρέτσος έχω
τέσσαρα παιδιά αρσενικά και μία
κόρη, τον Νίκο Κ. Καρέτσο, τον Παναγιώτη Κ. Καρέτσο, τον Ηλία Κ. Καρέτσο, τον Αθανάσιο Κ. Καρέτσο και
την Μαρία Κ. Καρέτσου-Τσούνη. Αυτά
είναι για τους Καρετσαίους.
Κύριε Θανάση και εάν θέλης να
μάθης για τα πολεμικά των Καρετσαίων να σας τα γράψω να τα ξέρης.
Ο Νίκος Γ. Καρέτσος το 1912
μαζύ μαι τους χωριανούς μας Ι. Πανάγον και Αθανάσιον Αναγνωστόπουλον έλαβαι μέρος σαι όλας τας
μάχας στην Ήπειρο και Μακεδονία,
έχουν δε όλοι τους τα είδα μαι τα

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

Οικογενειακά Δομνίστας
7. Οικογένεια Καρέτσου
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος
μάτια μου από επτά (7) παράσιμα ο
κάθε ένας.
Και εγώ πήγα στο 1926 που πιαστήκαμαι μαι τους Βουλγάρους τους
κάψαμαι επτά χωριά στα σύνορα πήγαμαι μέχρι το Πετρίτση αλλά μας
σταματέσαναι αι ξένες δυνάμεις μετά
το 1940 την πρώτη φορά τον Οκτώμβριον απελάγην. Είχα τέσσαρα παιδιά
μετά όμως το χειμώνα και ειδικότητα
μαι πήρανε αλλά μέχρι τα Γιάνενα
έφτασα και μετά μαι πήραν πάλιν
καθώς και δέκα χωριανούς μου μαι
τα ζώα τέσσαρες μήνας τα χάλια
που τραβίξαμαι δεν λέγονται.

Ι. Κλάδος
Αναγνώστη Καρέτσου
Φαίνεται να είναι ο παλαιότερος
και πλέον ισχυρός πολιτικά. Είχε χωράφια και σπίτια πιο πάνω από την
πλατεία και βρύση με το όνομά τους.
Φαίνεται να υπήρχε μακρινή ή πιθανόν
και καθόλου συγγένεια με τους άλλους. Οι πλησιέστεροι στους Γιολδασαίους Καρετσαίοι - πάνω μέρος
του χωριού - φαίνεται ότι ήταν περισσότερο πολεμιστές και κτηνοτρόφοι. Ο Αναγνώστης Καρέτσος φαίνεται ότι δεν ήταν τυχαίος. Και γραμματικές γνώσεις διέθετε και ευρύτερες γνώσεις σε θέματα εκτίμησης
περιουσιών, ίσως είχε και εμπειρικές
τεχνικές γνώσεις για έκταση κ.λπ.
χωραφιών. Φαίνεται ότι συνέπλεε
απόλυτα με την εξουσία των Γιολδασαίων σε αντίθεση με την άλλη
μεγάλη οικογένεια των Φαρμακαίων
που λειτουργούσε ανταγωνιστικά όσο τους έπαιρνε βέβαια - γιατί οι
Γιολδασαίοι είχαν τα όπλα. Ο Αναγνώστης Καρέτσος γεννήθηκε το
1781 και πρέπει να πέθανε σε βαθιά
γεράματα μετά το 1860. Το 1813 και
το 1816 υπογράφει ως μάρτυρας στο
συμβόλαιο διανομής της Γιολδασαίϊκης περιουσίας και σε μια αγοραπωλησία οικοπέδου ως Αναγνώστης
Καρεντζοδήμου, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν εγγράμματος και ο πατέρας του πρέπει να ήταν Δημήτριος
- Δήμος. Και κάτι ακόμα: η προσθήκη
πατρώνυμου γινόταν για να ξεχωρισθεί ένας οικογενειακός κλάδος από
πολλούς άλλους συνεπωνύμους. Το
1850 τον συναντάμε πάρεδρο - πρόεδρο της Δομνίστας. Το 1829 σε
εκλογές επιλέγεται μεταξύ των γεροντοτέρων, ήταν 50 περίπου ετών.
Η πιο ενδιαφέρουσα δράση του
είναι ως εκτιμητή δημοσίων κτημάτων
Ευρυτανίας. Διορίσθηκε το 1836 και
παρέμεινε στη θέση του έως το 1859
οπότε αντικαταστάθηκε με την παρατήρηση “κατοικεί εις Δομνίσταν
και δεν είναι πρόχειρος εις την υπηρεσίαν”.
Λογικό αν σκεφθεί κανείς ότι
τότε προσέγγιζε τα 80. Αυτή η επιτροπή δημοσίων πραγματογνωμόνων
ήταν τριμελής και εκτιμούσε την αξία
κτημάτων τα οποία το δημόσιο έβγαζε
σε δημοπρασία. Το σπουδαιότερο
έργο της Επιτροπής αφορούσε κατά

κύριο λόγο το Καρπενήσι και την περιοχή του όπου οι Οθωμανοί διέθεταν
σπίτια, χωράφια, λιβάδια, μύλους
κ.λπ. που μετά το διώξιμό τους το
1829 έγιναν δημόσια. Αυτά τα αγόραζαν Έλληνες σε δημοπρασία. Κυρίως τα αγόραζαν πρώην αγωνιστές.
Φαίνεται ο διορισμός του έγινε με
πρόταση των Γιολδασαίων. Για μια
σειρά ετών μετά το 1836 βρίσκουμε
σχεδόν όλα τα μέλη της οικογένειας
των Γιολδασαίων μέχρι σχεδόν το
1850 να μετέχουν σε δημοπρασίες
και να κυνηγούν αυτά τα κτήματα.
Ένας άνθρωπος δικός τους στην
αφετηριακή επιτροπή θα ήταν πολύτιμος. Από ότι φαίνεται ήταν το μακροβιότερο μέλος της επιτροπής.
Λογικό γιατί όντας ηλικιωμένος το
1836 θα πέθαινε σύντομα. Ο Αναγνώστης ήταν μακροβιότατος και τελικά αντεκατεστάθη το 1859.
Γιος του φαίνεται ο Αθανάσιος
(γεν. 1802). Ο Αθανάσιος απέκτησε:
Α. Το Γεώργιο (γεν. 1821 ή 1830).
Ο Γεώργιος απόχτησε:
1. Τον Αθανάσιο (γεν. 1867). Το
σπίτι τους θα πρέπει να ήταν εκεί
που είναι τώρα του Νίκου Καρέτσου,
προέδρου. Ο Αθανάσιος εγκαταστάθηκε στο Μεσολόγγι. Πήρε τη Μαρία
Αθ. Σύρου και απόχτησε:
i) το Γεώργιο (1903), πήρε γυναίκα
από την οικογένεια Ζηνέλη του Νεοχωρίου και απόχτησαν τον Αθανάσιο, τον Ιωάννη, τη Μαρία και τη
Βασιλική. Η Μαρία πήρε σύζυγο από
το Νιχώρι Μεσολογγίου. Η Βασιλική
πήρε το Νίκο Τσιλίκα. Ο Αθανάσιος
πήρε τη Μαρία Ευαγ. Σιακαβέλλα
και απόχτησαν το Γιώργο, τον Κώστα,
την Τασία και μία κόρη ακόμη. Ο
Ιωάννης πήρε τη Λαμπρινή ; και απόχτησαν το Γιώργο και μία κόρη.
ii) τη Βασιλική, πήρε το Νίκο Κων.
Σταμάτη που μένει στο Μεσολόγγι.
Απόχτησαν τον Κώστα, το Δημήτριο,
τον Αντώνιο, τη Μαρία και μία ακόμα
κόρη.
iii) τον Κων/νο (1914) που ήταν
ζαχαροπλάστης στο Μεσολόγγι.
Πήρε τη Μαρία Λαγού από Νιχώρι
και απόχτησε:
α) το Σπύρο που πήρε σύζυγο
από το Νιχώρι και απόχτησαν ; ; ;
β) τον Ιωάννη, μηχανικό που είναι
έγγαμος ; ; ;
γ) τη Θέμιδα που πήρε ; ; ;
δ) την Αγγελική που έγινε γιατρός
εγκατεστημένη στο Μεσολόγγι,
ε) τον Αθανάσιο ;
στ) το Χρήστο που ήταν στο ναυτικό ;
iv) το Γρηγόριο (1920). Σε α’ γάμο
πήρε σύζυγο από το Αγρίνιο και σε
β’ γάμο ; και έχει μία κόρη.
Σύμφωνα με τον μπαρμπα Κώστα
Καρέτσο οι Καρετσαίοι ήταν 8 αδέλφια. Τον ένα τον σκότωσαν οι Αμπλιανίτες, τον Αχιλλέα, γιατί ήταν
πολύ δυναμικός. Τον σκότωσαν με
καρτέρι. Είχαν χωράφια πολλά (30
στρέμματα) στα Βαρκά της Δομνίστας.

Ο Νικολάκης Καρέτσος (μάλλον
αδελφός του Γεωργίου, γεν. 1825)
ήταν ζωηρός με τις γυναίκες και
αυτό δημιουργούσε προβλήματα. Τα
θυμόταν ο μπαρμπα Κώστας: Ο Νικολάκης Καρέτσος έφευγε και ατίμαζε αλλά τα αδέλφια του που ήταν
τίμιοι τον κυνηγούσαν και έψαχναν
να τον βρουν. Κρέμαγε την κάπα του
όταν ήταν κάπου και έλεγαν αυτοί
“εδώ ήταν και να και η κάπα του”.
Από εκεί προέκυψε το παρατσούκλι
Καπούλας. Υποθέτω ότι αυτός ο Νικολάκης θα έμεινε άγαμος ή σκοτώθηκε.
Εκτός από το Φαντίνου οι Καρετσαίοι είχαν χωράφια και στις Παλουκωσιές (πίσω από τον Αϊλιά) μέχρι
τον Παλιοχωρίτη. Είχε ο Λέκας (Μακρυγιάννης) και ο Νίκος Καρέτσος
(Καπούλας).
2. Το Νικόλαο (1876-1964). Ήταν
βαφτισιμιός των Γιολδασαίων και μεγάλωσε στο σπίτι τους ώσπου παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε τη Βασιλική
Λύτρα σε α’ γάμο και απόχτησε τον
Κωνσταντίνο, το Γεώργιο (1906) που
πέθανε μικρός, τον Επαμεινώνδα,
την Πηνελόπη. Από β’ γάμο με τη
Σοφία Τσιάμη (Καρακώστα) απόχτησε
το Βασίλη.
Ο Κων/νος Ν. Καρέτσος (1904)
πήρε το 1930 τη Βασιλική Κ. Σάρρα
και απόχτησε:
i) Το Νικόλαο, Πρόεδρο Δομνίστας 1982-1994. Πήρε τη Μαρία και
έχει τον Κώστα.
ii) Τον Παναγιώτη, πήρε την Ελένη
Φούντα από Στάβλους και έχει τη
Βασιλική και την Ευαγγελία.
iii) Τον Ηλία, πήρε την Κωστούλα
Ι. Τσίρκα και απόχτησαν τη Βασιλική
και την Ελένη.
iv) Τον Αθανάσιο, μηχανικό. Πήρε
την Ανδρονίκη Αδαμάκη και έχουν
τη Μαρία και τη Βασιλική.
v) Τη Μαρία που πήρε τον Κώστα
Β. Τσιούνη και έχουν το Βασίλη, την
Αικατερίνη και την Αναστασία.
Ο Επαμεινώνδας Ν. Καρέτσος
(1909) πήρε την Ελένη Τσιπετού από
το Σέλο και απόχτησαν τη Βασιλική
που παντρεύτηκε τον Κων/νο Γαρδέλη από το Αιτωλικό και έχουν το
Νίκο και μία κόρη.
Η Πηνελόπη Νικ. Καρέτσου παντρεύτηκε το Δημ. Καρπενησιώτη από
το Νιχώρι Μεσολογγίου.
Ο Βασίλης Νικ. Καρέτσος πήρε
την Αγγελική Μωρίκη και απόχτησαν
το Νίκο και το Δημήτρη.
Ο Νίκος πήρε τη Βάγια Πλιάτσικα
από τα Τρίκαλα και έχουν την Αγγελική και την Ευαγγελία. Ο Δημήτρης
πήρε τη Μαρία Αντωνοπούλου από
Φολόη Πύργου και έχουν την Αγγελική και τη Ρόη.
Β’ Νικόλαος Αθανασίου (1825 ή
1835). Γιος του ο Κων/νος, ο Επαμεινώνδας και ο ; Το σπίτι του ήταν
δίπλα στα Μακρυγιαννέικα και το
κληρονόμησαν μισό-μισό ο Κώστας
ο επιλεγόμενος Μαραβίτσας και ο
Παναγιώτης ο επιλεγόμενος Τσίμπας.
1) Ο Κων/νος (Μαραβίτσας)
(1868) λεγόταν έτσι γιατί ήταν δασύτριχος. Όλο σχεδόν το μούτρο
του ήταν τριχωτό. Απόχτησε ένα γιο
που πέθανε νέος. Είχε και τρεις κόρες:
Συνέχεια στην 4η σελ.
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Η αλληλογραφία μας
Δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή της
γνωστής ποιήτριας κ. Βίλμα Τζαβάρα προς
τον τακτικό συνεργάτη μας κ. Δημήτρη Φαλλή
(“Βράχος”) σχετικά με το 2ο τόμο των ποιημάτων του “ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ”
έκδοσης του Συλλόγου μας.
17 Μαΐου 2012
Αγαπητέ φίλε κε. Φαλλή
“ΒΡΑΧΟΣ”!
Για μια ακόμη φορά θέλω να σας συγχαρώ
για την πολλή προσεγμένη έκδοση Β’ συλλογή
- Ποιήματα “ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ”
που είχατε την καλοσύνη να μου χαρίσετε
και να με κάνετε κοινωνό των σκέψεών σας.
Όλη σας η προσπάθεια είναι μια δημιουργία.
Νιώθετε το γράψιμο σαν αποστολή = Να πεις
όσα έχεις να πεις, όσα έχεις μέσα σου, να
σώσεις ό,τι μπορείς = Αυτό πραγματικά έχετε
καταφέρει. Είστε ένας πνευματικός ανατροπέας.
Επίσης πολλά - πολλά συγχαρητήρια στον
κ. Γ. Νικολακόπουλο που εμπνεύσθηκε και
απέδωσε με τον καλύτερο τρόπο σε σκίτσο
το κάθε ποίημα.
Συνεχίστε να γράφετε. Συνεχίστε τη δική
σας πολύτιμη προσφορά στην πνευματική ζωή
μας. Σας εύχομαι από καρδιάς πάντοτε επιτυχίες.
Σας σφίγγω το χέρι,
Βίλμα Τζαβάρα
Λογοτέχνης

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Μία από τις πλέον σημαντικές εκδόσεις
με πρωτοβουλία της Πανευρυτανικής Ένωσης
παίρνει «σάρκα και οστά». Πρόκειται για την
έκδοση του τόμου με τα παραδοσιακά τραγούδια του τόπου μας, που έχουν ως κορμό
τους τη συλλογή του αείμνηστου Σπύρου Περιστέρη, ο οποίος πραγματοποίησε σχετική
αποστολή, εκ μέρους της Ακαδημίας Αθηνών
κατά τα έτη 1960-61 σε πολλά χωριά του
τόπου μας.
Η συλλογή αυτή συμπληρώθηκε κατά τρόπο
άριστο από τον κ. Αναστάσιο Ηλιόπουλο, Καθηγητή της Μουσικής, αποσπασμένου στα
Γ.Α.Κ. Νομού Ευρυτανίας, ο οποίος συνέχισε
το έργο του Σ. Περιστέρη. Σημειώνεται ότι
ένα σημαντικό ποσό έχει εισπραχθεί ήδη από
την Ακαδημία Αθηνών προ τριετίας και με
σχετικές ενέργειες του κ. Ελευθερίου Φούκα,
τ. Γενικού Δ/ντή του Γ.Λ.Κ., ύστερα από ενέργειες της Πανευρυτανικής Ένωσης.
Σημειώνεται ότι στη συλλογή αυτή συμπεριλαμβάνονται και αρκετά τραγούδια από
Δομνιστιάνους, όπως είναι οι αείμνηστοι Ανδρέας Τσιούνης, Βασιλική Κ. Κοτοπούλου,
Ευθύμιος Σιακαβέλλας, Βασιλική Σιώκου, καθώς και η Ελένη Σπ. Φλώρου (το γένος Σπύρου
Βαμβάτσικου).

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Με λαμπρότητα και κατάνυξη θρησκευτική
τιμήθηκε κι εφέτος ο Προφήτης Ηλίας του
χωριού μας. Την παραμονή 19-7-2012 τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός από τον π.
Ματθαίο και στο ψαλτήρι τον πρωτοψάλτη κ.
Τάκη Σύρρο και τον Νώντα Φαρμάκη. Ανήμερα
τελέστηκε η Θεία Λειτουργία μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα με τη συμμετοχή πολλών
πιστών, κατά την απόλυση έγινε αρτοκλασία,
προσφορά πέντε (5) οικογενειών.

Νεκρολογίες
Κων/νος Γ. Τσίρκας (1925-2012)
Αναπαύεται εις τας αιωνίους μονάς ο κυρ Κώστας Τσίρκας. Έζησε μια ζωή γεμάτη από τις
χαρές αλλά και τις δυσκολίες των ανθρώπινων.
Γόνος μιας μεγάλης οικογένειας του χωριού είδε
και έζησε όλα τα συγκλονιστικά γεγονότα της
πατρίδας μας και του κόσμου από το Μεσοπόλεμο
ως σήμερα. Πρώτα τη δύσκολη ζωή στο χωριό με
το μόνιμο αγώνα της επιβίωσης. Αυτό τον έκανε
δυνατό, όπως άλλωστε και όλους λίγο πολύ τους
χωριανούς μας εκείνης της εποχής. Πέρα από
γεωργός και εργάτης στις ελιές στον κάμπο ήταν
και υλοτόμος. Το χωριό μας είχε παράδοση σε
αυτό. Σε ένα έγγραφο προς το Γιαννάκη Γιολδάση
το 1823 ή 1824 η διοίκηση ζητούσε από το Μεσολόγγι να στείλει σαρτζήδες (= υλοτόμους) στο
Αγρίνιο. Όσο υπήρχε δουλειά στο δάσος μαζί με
πολλούς άλλους έδινε εκεί τον αγώνα της υλικής
επιβίωσης. Περί το 1960 μαζί με άλλους έφτασε
ως τη Γαλλία για δουλειά στην υλοτομία. Αλλά οι
περιπέτειες της δουλειάς δεν είχαν τέλος. Γυρνώντας σύντομα από εκεί και έχοντας ήδη φτιάξει
μια ευτυχισμένη οικογένεια με τη Σπυριδούλα Ε.
Μακράκη πήρε άλλους δρόμους.
Ήταν η εποχή της μεγάλης εσωτερικής μετανάστευσης στην Αθήνα. Από τη 10ετία του 1970
εργάσθηκε και αυτός και η γυναίκα του στα εργο-

στάσια κερδίζοντας τον επιούσιο αλλά και χτίζοντας το οικονομικό θαύμα της πατρίδας μας.
Έχοντας σπουδάσει και αποκαταστήσει τα παιδιά
του, συνταξιούχος πια, δεν έλειπε τα καλοκαίρια
από το αγαπημένο του χωριό.
Ήρεμος, υπομονετικός, καλόβολος, ειλικρινής,
έζησε τα τελευταία του χρόνια με τη γλυκιά του
σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια του. Τα είδε να
μεγαλώνουν και να προκόβουν στη ζωή που είναι
η χαρά του κάθε γονιού. Αυτά τα μικρά και γλυκά
πράγματα τα έζησε ως το τέλος που έφυγε μέσα
από την αγκαλιά της αγάπης της οικογένειάς
του. Λυπηθήκαμε που ένας καλός χωριανός, ένας
θετικός άνθρωπος, ένα ζωντανό μέλος του συλλόγου μας έφυγε από τη ζωή. Γνωρίζοντας όμως
πως ο άνθρωπος έχει τέλος στη φθαρτή του υπόσταση παρηγοριόμαστε με τη σκέψη ότι άφησε
πίσω του μια καλή ανάμνηση και ένα σπουδαίο
παράδειγμα αγωνιστικότητας για παιδιά και εγγόνια. Η ψυχή του θα αναπαύεται στους ουρανούς
εν χώρα ζώντων.
Ας είναι αιωνία του η μνήμη και ο Θεός ας παρηγορεί την καλή του σύζυγο και τους άλλους
αγαπημένους οικείους του.

Α.Δ. Σταμάτης

Αθαν. Κων. Πιστιόλης
Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ένας από τους
Δομνιστιάνους της εξωτερικής και εσωτερικής
μετανάστευσης. Γόνος της οικογένειας των Πιστιολαίων μεγάλωσε στο Γαλατά Μεσολογγίου.
Για να εξασφαλίσει τον επιούσιο εργάσθηκε ως
κουρέας. Τη 10ετία του 1950 όταν ανέβαινε στη
Δομνίστα γυρνούσε στα χωριά και κούρευε. Η οικογένεια των Πιστιολαίων προπολεμικά είχε βγάλει
τους καλύτερους οργανοπαίχτες του χωριού. Συνέχισε και αυτός παίζοντας βιολί. Το κυνήγι του
ψωμιού τον έφερε μετανάστη στην Αυστραλία
όπου και νυμφεύθηκε αποχτώντας τρία παιδιά
εκεί και δύο στην Ελλάδα μετά την επιστροφή
του από εκεί.

Συνέχισε τη βιοπάλη εργαζόμενος ως ταξιτζής
για να μεγαλώσει παιδιά και να τα αποκαταστήσει.
Αγαπούσε παθολογικά το χωριό που επισκεπτόταν
κάθε καλοκαίρι. Ξανάφτιαξε το πατρικό σπίτι και
συμμετείχε στα δρώμενα του συλλόγου μας και
του χωριού. Ήταν ένας φιλικός και χαμογελαστός
άνθρωπος, καλόβολος και καλόψυχος. Θυμάμαι
ακόμα τις καλοκαιρινές μας συζητήσεις για τη
ζωή του χωριού παλιά και τις οικογενειακές ρίζες.
Η απώλειά του σκληρή για τους φίλους και
ακόμα σκληρότερη για την οικογένειά του. Ευχόμαστε ανάπαυση στον ουρανό και η μνήμη του να
είναι αιώνια.
Α.Δ. Σταμάτης

Μοναχή Ταβιθά
(κατά κόσμον Μάρθα Ιωαν. Πανάγου)
Όταν έμαθα την αποδημία της από τούτο το
φθαρτό κόσμο λύπη πήγε να πλημμυρίσει την
ψυχή μου. Όμως σκέφθηκα ότι η αείμνηστη Ταβιθά
- η Μάρθα του Πανολογιάννη όπως την ήξερε η
μικρή κοινωνία του χωριού μας - κοιμήθηκε και
πέρασε στον παράδεισο τον οποίο προσδοκούσε
μια ολόκληρη ζωή και του οποίου προάγγελο δοκίμασε να ζήσει στο Ησυχαστήριο της Γοργοεπηκόου του αείμνηστου πατρός Αρσενίου στη Ναύπακτο.
Γαλήνεψε με τη σκέψη αυτή η ψυχή μου και
έμεινε στο μυαλό μου η μορφή της στο ραπτικό
της εργαστήρι του πατρικού σπιτιού και η γλυκύτητα του προσώπου της μέσα στο αγγελικό ένδυμα
του Ησυχαστηρίου. Εκ νεότητός της αγάπησε τα
ιερά γράμματα και για χρόνια έκανε κατηχητικό
στον Άγιο Αθανάσιο Δομνίστας. Η ψυχή της δοσμένη στην υπηρεσία του Θεού μας και των ανθρώπων, η καλοσύνη της απέραντη και η αγάπη
για τον τόπο ατελείωτη. Κουβάλησε και η ίδια
ασθένειες γονέων και ατυχήματα δικών της με
μόνο όπλο την προσευχή και το γλυκό της λόγο.
Προσωπικά - και ας με συγχωρήσουν οι αναγνώστες του “Εύρυτου” για την περιαυτολογία - της
χρωστώ ένα πολύ μεγάλο μέρος της ηθικής μου
συγκρότησης. Μαθητής του δημοτικού έψαχνα

απεγνωσμένα να βρίσκω βιβλία να διαβάζω. Με
είδε να μαζεύω τα αποκόμματα πεταμένων εφημερίδων. Τότε - το 1958 στην Ε’ Δημοτικού - μου
έκανε δώρο μια ετήσια συνδρομή στο περιοδικό
«Η ζωή του παιδιού». Ακόμα έχω στα μάτια μου
το πρώτο τεύχος της χρονιάς που μου ήρθε ταχυδρομικά και η μυρωδιά του τυπωμένου χαρτιού
είναι στη μύτη μου. Η λαχτάρα μου κάθε φορά
που ερχόταν νέο τεύχος δεν περιγράφεται. Τούτη
την ώρα θέλω να προσευχηθεί στην ανάπαυσή
της όχι η φθαρμένη ψυχή του 65χρονου αλλά η
καθαρή ψυχή του 11χρονου παιδιού γιατί και η
ψυχή της ίδιας ήταν καθαρή σαν παιδική ψυχή.
Η νεαρή μαθήτριά της στη ραπτική η Λίτσα
μου έλεγε πρόσφατα πόσο τη σεβόταν και την
αγαπούσε. Έβλεπε το ενδιαφέρον της για τις μεγαλύτερες μαθητευόμενες και λαχταρούσε πότε
θα έρθει η ώρα να την ξεχωρίζει και αυτή όπως
την Ειρήνη. Η αγάπη κατορθώνει τα πάντα. Και
αυτή την αγάπη και την καλοσύνη σκόρπιζε γύρω
της στην πρόσκαιρη επίγεια ζωή της η δική μας
Μάρθα του Πανάγου και η Ταβιθά των Αγγέλων.
Ικετεύουμε για την εξ ουρανού προσευχή της
για μας και τον κόσμο όλο όπως έκανε και επί
γης.
Α.Δ. Σταμάτης
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ΓΙΟΡΤΕΣ ΔΑΣΟΥΣ 2012
(20 Ιουλίου - 31 Αυγούστου 2012)
Πλουσιότατο είναι και το φετινό πρόγραμμα
των Γιορτών του Δάσους. Σύμφωνα με σχετικό μήνυμα του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Κώστα Μπακογιάννη «...Οι εκδηλώσεις, περισσότερες από κάθε
άλλη φορά, φτάνουν σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, γεμίζοντας το καλοκαίρι μας με μουσική, χαρά,
γεύσεις, δημιουργική διάθεση...»
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Περιβάλλοντος
Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Καρπενησίου
(ΟΠΠΑΔΗΚ) κ. Παναγιώτης Γιαννιώτης, σε μήνυμά
του, επίσης, τονίζει: «Ο ΟΠΠΑΔΗΚ δημιούργησε
και αυτή τη χρονιά, ένα πολύπλευρο πρόγραμμα
εκδηλώσεων με ξεχωριστές συναυλίες, παραδοσιακά
γλέντια, γιορτές γαστρονομίας και αθλητικά γεγονότα, θέατρο, εικαστικές εκθέσεις και εναλλακτικές
υπαίθριες δράσεις...»
Θα έχουμε, λοιπόν, στο Δήμο μας «Έξι Εβδομάδες Πολιτισμού....». Ήδη το ξεκίνημα έγινε στις
20-7-2012 από τη Δημοτική Ενότητα Φουρνά με το
τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο, που είχε ως θέμα:
«Ιστορία και Πολιτισμός της Δ.Ε. Φουρνά» και που
διοργανώθηκε από την Πανευρυτανική Ένωση σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
το Δήμο Καρπενησίου, τον ΟΠΠΑΔΗΚ, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Φουρνά, Κλειτσού και Βράχας.
Την ίδια ημέρα ξεκίνησε και το 4ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στο Καρπενήσι από τον Τοπικό
Πολιτιστικό Σύλλογο.

Ειδήσεις...

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
― Εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα από τις αρχές
Ιουλίου και για όλους τους θερινούς μήνες ο π.
Ματθαίος Καλαμπαλίκης, ο οποίος θα εξυπηρετεί
και την ενορία μας, όπως πέρυσι και φέτος τα Χριστούγεννα και το Άγιο Πάσχα. Ήδη λειτούργησε
στις 7 Ιουλίου 2012 στην Αγία Κυριακή, στις 15 Ιουλίου 2012 (Κυριακή των Αγίων Πατέρων), στις 20
Ιουλίου (Προφήτη Ηλία), στις 26-7-2012 στην Αγία
Παρασκευή Μαρίνου, στις 27-7-2012 (Αγίου Παντελεήμονος) στον Άγιο Γεώργιο και στις 29-7-2012
στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Αθανασίου του
χωριού μας.
― Την Κυριακή 7 Ιουλίου 2012 συλλειτούργησε
με τον π. Ματθαίο στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
ο π. Χαραλάμπης Τριάντης.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
Συνάντηση, με πρωτοβουλία του Δήμου Καρπενησίου, με τα τοπικά συμβούλια και άλλους φορείς,
πραγματοποιήθηκε στο Κρίκελλο, τον Ιούλιο με
θέμα την εγκατάσταση ή μη ανεμογεννητριών στη
Δημοτική Ενότητα Δομνίστας.
Από το Τοπικό μας Συμβούλιο συμμετείχαν οι
κ.κ. Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος και Γιάννης Παπαδόπουλος. Η πλειοψηφία των ελάχιστων παρισταμένων ήταν αρνητική, ενώ σχολιάστηκε η μη
ευρύτερη ενημέρωση των κατοίκων και των φορέων
για τη συμμετοχή τους.

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

α) Τη Σπυριδούλα που πήρε ένα Σταμάτη που
πήγε στην Αμερική και χάθηκε. Πήρε σε β’ γάμο το
Γεώργιο Α. Σύρο.
β) Την Ολυμπία, σύζυγο Παν. Παπαγεωργίου.
γ) Την Παναγιώτα που πήρε το Χαράλαμπο Μιχ.
Σιακαβέλλα.
2) Επαμεινώνδας (1885). Κατά διηγήσεις του
Κώστα Ν. Καρέτσου ήταν μορφωμένος, τυφλώθηκε
και πέθανε νέος.
3) ; Γιος του ο Παναγιώτης (Τσίμπας) (γεν. περ.
1885-90). Πήρε κόρη του Λυτροβασίλη και απόχτησε:
α) Την Ευαγγελία που πήρε το Γιάννη Δ. Μωρίκη,
β) Το Νικόλαο που πήρε γυναίκα από Κρυονέρια
(Κουτλίστια) Ναυπακτίας και έχουν ......
γ) Το Βασίλειο που σκοτώθηκε στον Εμφύλιο.
Γ’. Λυκούργος Αθανασίου (1840 ή 1845). Το
σπίτι του βρισκόταν στην Καρετσόβρυση προς το
δρόμο του Κοτόπουλου. Το παλιό σπίτι ήταν χωρισμένο στα δύο. Φαίνεται ότι το μισό ήταν του ενός
παιδιού του και το άλλο μισό του άλλου. Ο Λυκούργος πήρε κόρη του Αντ. Γ. Σύρου και απόχτησε:
1) Τον Αθανάσιο 1874. Πήρε αδελφή ή θεία του
Γληγοράκη και απόχτησε: i) το Γεώργιο που πέθανε
νέος από φυματίωση, ii) το Δημήτριο που πέθανε
νέος και δύο ή τρεις κόρες που πέθαναν. Δούλευαν
σε καπναποθήκες στο Αγρίνιο και αρρώστησαν. iii)
Επέζησε η Ελένη, iv) ο Θεόδωρος που πήρε κόρη
του Αθ. Αλπογιάννη από Νεχώρι Ναυπακτίας και
πήγε στην Αμερική. Ήταν πολύ φιλότιμος άνθρωπος.
Δώρησε στον Παπαντώνη μια σειρά εξαιρετικά
άμφια.
2) Τον Παναγιώτη (1885). Πέθανε σε μεγάλη
ηλικία έξω από το καφενείο του Τσιάμη καθώς
έπινε καφέ. Πήρε σε α’ γάμο γυναίκα από Στουρναραίους ή Γριβαίους που δεν την ήθελε ο ίδιος
αλλά η μάνα του. Απόχτησε το Λάμπρο (1911) που
πήρε τη Βασιλική Αν. Πιστιόλη και απόχτησε: i) τη
Δήμητρα, ii) το Γιάννη, iii) την Αθηνά, iv) την Αναστασία, v) τη Δέσποινα και vi) τον Παναγιώτη.
Από β’ γάμο με την Τασία Ευθ. Πανάγου από-

χτησε: α) Το Γεώργιο (1918) που πήρε τη Λούλα
του Κώστα Σιακαβέλλα. Βρέθηκε σκοτωμένος στην
πλατεία του χωριού κοντά.
β) Τον Αντώνιο (1920) πήρε αδελφή του Κώστα
Τσιάμη από Κεράσοβο στο Μεσολόγγι.
γ) Τον Ηλία, πήρε γυναίκα από τα Κουτλίστια
(Κρυονέρια Ναυπακτίας). Μένει στο Αιτωλικό.
δ) Το Λυκούργο στο Αιτωλικό.
ε) Την Ευανθία παντρεμένη στο Αιτωλικό.
3. Την Αφέντρω, σύζυγο Πέτρου Σταμάτη. Η
μία κόρη της πήρε το Γεωργ. Αθ. Σάρρα, η άλλη
τον Αθ. Σιδερά (Γκάζια) και η τρίτη σύζυγος Νικολογιάννη από Τσεκλείστα.
4. Την Ελένη, σύζυγο Σπ. Σάρρα και απόχτησαν
τον Αθανάσιο, την Παρασκευή, το Νικόλαο και τη
Μαρία που πήρε τον Κώστα Δημ. Σύρο στην Επισκοπή Μεσολογγίου.
Δ’. Αχιλλέας Αθανασίου (περ. 1840) βλ. πιο
πάνω, σκοτώθηκε από τους Αμπλιανίτες.
Ε’. Κώστας Αθανασίου (;) (1830;). Τον βρίσκω
σε εκλογικό κατάλογο του 1856 αλλά μετά δεν
ανιχνεύω τη συνέχειά του.
Κατά την παράδοση οι Καρετσαίοι ήταν 8 αδέλφια. Ποιοι οι άλλοι 3;
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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

Ειδήσεις...
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚ Α
ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
Η ζέστη του σαββατιάτικου βραδινού
στο Αγρίνιο μετριάστηκε από τη δροσιά
και τη χάρη των δύο νέων παιδιών που
ένωσαν τη ζωή τους ενώπιον Θεού και
ανθρώπων στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου. Πρόκειται για τον Αντώνη (γιο του
Σπύρου και της Έλλης Παπαδοπούλου)
και τη Γεωργία (κόρη του Ιωάννη και της
Φρόσως Ντελή) από το Αγρίνιο (η ρίζα
της νύφης κρατάει από τη Δομνίστα). Η
προγιαγιά της ήταν κόρη του Σπύρου Καραδήμα “Ζαχοσπύρου”. Η λεβεντιά και η
σοβαρότητα του γαμπρού ταίριαζε απόλυτα
με τη γυναικεία ομορφιά και τη χάρη της
νύφης. Πολλοί οι φίλοι και συγγενείς που
τους χάρηκαν στην εκκλησία και αργότερα
στο γαμήλιο γλέντι στο Γιαννούζι. Οι ευχές
όλων για μια ανέφελη και ευτυχισμένη
ζωή.
Α.

ΝΕΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
― Ορκίστηκε στις αρχές Ιουλίου 2012
ως πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή) η Αργυρούλα Παπούτση του
Κων/νου και της Φωτεινής, το γένος Παναγιώτη Μακρυγιάννη.
Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ
Η Παναγιώτα Τσαπραλή πέτυχε κατά
το παρελθόν Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012
στο Οικονομικό Τμήμα του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και όχι στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως
εγράφη σε παλαιότερο φύλλο του «ΕΥΡΥΤΟΥ».

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Στη Ναύπακτο τελέστηκε το 40ήμερο
μνημόσυνο της Μοναχής Ταβιθά Πανάγου.
Αιωνία της η μνήμη!

Το σπίτι του ιερέα
Σε χρόνο ρεκόρ ολοκληρώθηκε το
σπίτι του ιερέα στη Δομνίστα. Ήδη εγκαταστάθηκε εκεί ο π. Ματθαίος. Όλα
έγιναν με δωρεές (λεπτομέρειες σε
επόμενο φύλλο). Υπάρχουν όμως ελλείψεις, κυρίως σε έπιπλα. Πάσα προσφορά επιθυμητή και δεκτή.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ
Πωλείται κατοικία στη Δομνίστα 42
τ.μ. σε οικόπεδο συνολικής έκτασης
400 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Βρίσκεται
λίγο πιο κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
210-9934595, 6946309293
και 6938573393

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Πωλείται οικόπεδο με απεριόριστη θέα
εντός οικισμού με άδεια οικοδομής.
τηλ.: 6972706406

