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Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις
12 Αυγούστου 2012 η ετήσια Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου μας, η
οποία φέτος ήταν και για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Έγινε στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Πνευματικού μας Κέντρου
(Δημοτικό Σχολείο).
Αρχικά και μετά το σχετικό καλωσόρισμα
από την Γραμματέα κ. Ευαγγελία Παπαδοπούλου, έγινε η εκλογή του Προεδρείου της
Γενικής Συνέλευσης, ομόφωνα, το οποίο αποτελούσαν οι: Σπύρος Συρογιαννίδης, Πρόεδρος
(μόνιμος, πλέον) και στη Γραμματεία η κ. Ευαγγελία Παπαδοπούλου και ο Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος.
Ο πολύπειρος πλέον Πρόεδρος κ. Σπύρος
Συρογιαννίδης, αφού ευχαρίστησε για την
ομόφωνη εκλογή του, πρότεινε και τηρήθηκε
ενός λεπτού σιγής για τους χωριανούς μας
που δεν βρίσκονται πλέον κοντά μας και αμέσως έδωσε το λόγο στα μέλη του απερχόμενου
Δ.Σ. για τον απολογισμό του.
Ο Πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού
Συμβουλίου κ. Γιάννης Παπαδόπουλος και η
Γραμματέας του κ. Ευαγγελία Παπαδοπούλου
εν συντομία αναφέρθηκαν στις πλούσιες δραστηριότητες κατά το χρονικό διάστημα από
τον Αύγουστο του 2011 μέχρι και το τέλος
Ιουλίου του 2012. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν
στην καθιερωμένη και πολύ πετυχημένη εκδήλωση του 15Αύγουστου στην πλατεία του
χωριού μας με την παρουσίαση των χορευτικών
ομίλων μας, στη Γιορτή της Νεολαίας το βράδυ
του 15Αύγουστου, τη λαχειοφόρο αγορά, τη
μουσική βραδιά στο χώρο του Μνημείου Εθνικής
Αντίστασης (στην οποία συμμετείχε και ο συγχωριανός μας Θάνος Γεωργίου Καρέτσος),
στην πολύ πετυχημένη «Γιορτή Τσίπουρου» η
οποία έγινε γνωστή πλέον πανελλήνια και όχι
μόνο, στην έκδοση του «ΕΥΡΥΤΟΥ» και ακόμη
ενός καλαίσθητου διαφημιστικού φυλλαδίου
για το χωριό μας, τη χοροσυνεστίαση του
Μαρτίου στην Αθήνα κλπ. Ομόφωνα ακολούθως
η Γ.Σ. ενέκρινε τα πεπραγμένα.
Ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός
από τον Ταμία κ. Δημήτρη Αθ. Σταμάτη και η
Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Συνοπτικά
τα οικονομικά του Συλλόγου μας από 1-82011 μέχρι 31-7-2012 είχαν ως εξής:
Έσοδα............................ευρώ 20.413,92
Έξοδα ............................ευρώ 14.533,45
Υπόλοιπο στη νέα χρήση ευρώ 5.880,47

Το ποσό του υπολοίπου βρίσκεται κατατεθιμένο στο λογαριασμό του Συλλόγου μας,
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Υποκατάστημα Καρπενησίου.
Η Γενική Συνέλευση αφού ομόφωνα ενέκρινε και τον οικονομικό απολογισμό προχώρησε στις εργασίες της. Έγιναν εύστοχες προτάσεις από πολλά μέλη. Συγκεκριμένα μίλησαν
οι:
― Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, (καθαριότητα
και συντήρηση των στολών των χορευτικών
ομίλων μας και για τη συμβολή της κ. Ηρώς
Παπουτσή και του αδελφού της Γρηγόρη στη
διδασκαλία των χορών).
― Δημήτρης Κωστής (σύζυγος Βιβής Σιακαβέλλα) (Τοποθέτηση ξύλινης πινακίδας στην
πλατεία του χωριού για τον αείμνηστο Χ. Παπακωνσταντίνου) και τοποθέτηση και άλλου
τραπεζιού πιγκ-πογκ στην αίθουσα της νεολαίας
στο Πνευματικό Κέντρο).
― Σπύρος Καπνίσης (ορισμός εκπροσώπου
και στο Αγρίνιο).
― Αθανάσιος Σύρρος (Μονοπάτια από
Τσαπραζλόβρυση μέχρι Παπαδόβρυση κ.λπ.).
― Βούλα Σύρρου (Προτίμηση Δομνιστιάνων
επιχειρηματιών).
― Αθανάσιος Ν. Σταμάτης (Αναλαμβάνει
την δωρεά κατασκευή πινακίδας Παπακωνσταντίνου στην πλατεία).
― Δημήτρης Αθ. Σταμάτης (Συμπλήρωση
στολών χορευτικών ομίλων).
― Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος (Εθελοντικές ομάδες καθαριότητας, εφημερίδα ΕΥΡΥΤΟΣ κ.ά.).
― Σπύρος Παπαδόπουλος: όχι καθαρισμός
στην πλατεία γιατί αυτό είναι ευθύνη των καταστηματαρχών.
― Σταύρος Παπαδόπουλος: καθαρισμός
μόνο δρόμων και όχι της πλατείας.
― Ανδρέας Σιακαβέλλας: α) έκδοση ημερολογίου με φωτογραφίες του χωριού, β) το
θρησκευτικό πανηγύρι του Προφήτη Ηλία να
γίνεται δωρεάν με έξοδα του συλλόγου και
χορός χωρίς πληρωμή, γ) έδωσε συγχαρητήρια
στο Δ.Σ. του Συλλόγου για την περσινή οργάνωση του πάρτυ νεολαίας.
― Κώστας Παπουτσής: να τοποθετηθεί
εξέδρα στην πλατεία για το χορευτικό.
― Γιάννης Σταμάτης: να γίνει χάρτης με
τα τοπωνύμια του χωριού.

Αύγουστος 2012
Δαβάκη 13
Αθήνα 115 26

Γιορτή τσίπουρου 2012
Παρασκευή 26, Σάββατο 27 και
Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012
όλοι στη Δομνίστα.

Το νέο Δ.Σ.
του Συλλόγου μας
Μετά τις αρχαιρεσίες του Φιλοπροόδου Συλλόγου Δομνίστας Ευρυτανίας, που πραγματοποιήθηκε στη Δομνίστα, την Κυριακή 12 Αυγούστου
2012 και ώρα 11 π.μ., συγκροτήθηκε σε σώμα το
νέο Δ.Σ. του Συλλόγου, του οποίου η σύνθεση
είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος: Αργυρώ Κωνσταντίνου Παπουτσή
Αντ/δρος: Ιωάννης Κωνσταντίνου Παπαδόπουλος
Γραμματέας: Παρασκευή Ευθυμίου Σιακαβέλλα
Ταμίας: Δημήτριος Αθανασίου Σταμάτης
Μέλος: Σωτήριος Δημητρίου Σώκος

Νέα πτυχιούχος
αρχιτέκτονας
με διπλωματική
εργασία για τη Δομνίστα
Με άριστα (9,5!) στην διπλωματική της εργασία
αποφοίτησε τον περασμένο Ιούλιο 2012 από τη
Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) η Ελένη Υφαντή, εγγονή
του αείμνηστου Λάμπρου Μακράκη και της Ελένης.
Το θέμα της διπλωματικής εργασίας της ήταν
πολύ ενδιαφέρον και αφορούσε το χωριό μας.
Τίτλος της: «Κέντρο Πολιτισμού και δίκτυο κοινωνικών χρήσεων στη Δομνίστα Ευρυτανίας».
Σκοπός της είναι η ανάδειξη και η αναβάθμιση
του χωριού. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η ανάπλαση
της πλατείας του χωριού και η σύνδεσή της μέσω
μιας διαδρομής με το Δημοτικό Σχολείο και το
Πνευματικό Κέντρο.
Στα πλαίσια της έρευνας το υπάρχον κτίριο
του Πνευματικού Κέντρου θεωρείται ακατάλληλο
να φιλοξενήσει πολιτιστικές χρήσεις και στη θέση
του αναπτύσσεται νέο κτιριακό συγκρότημα που
εντάσσεται στο παραδοσιακό ύφος του οικισμού.
Υπεύθυνοι καθηγητές: Γεώργιος Γιαννίτσαρης
και Σ. Γυφτόπουλος.
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Αύγουστος 2012

Οικογενειακά Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

7. Οικογένεια Καρέτσου
Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο

ΙΙ. Κλάδος
Αθανασίου Καρέτσου
Τον Αθανάσιο τον βρήκα πατέρα
του αγωνιστή του 1821 και συμπολεμιστή του Καραϊσκάκη Νικολάου Αθ.
Καρέτσου (περ. 1800;). Υποθέτω ότι
θα ήταν αδελφός του Αναγνώστη.
Γιός του Αθανασίου ήταν ο Νικόλαος.
Τον βρίσκουμε να μετέχει στις εκλογές
του 1829. Γιός του ήταν ο Αναγνώστης
(γεν. 1837). Πιθανόν να πέθανε γύρω
στο 1840. Το σπίτι τους ήταν στην
Καρετσόβρυση δίπλα στου Λυκούργου
προς τα Σαρρέικα. Ο Αναγνώστης
απόχτησε:
1. Τον Απόστολο (1879). Πήγε
στην Αμερική και γυρνώντας εγκαταστάθηκε στο Νιοχώρι Μεσολογγίου.
Γιός του ο Κώστας. Παιδιά του Κώστα
;
2. Το Δημήτριο (1880 ;). Ο Δημήτριος απόχτησε:
α. Κόρη σύζυγο Ανδρέα Φώλου
(Ψανάκη) στο Μαρίνου με γιό τον
Κώστα και κόρες.
β. Κόρη σύζυγο Σπ. Σύρου στην
Επισκοπή Μεσολογγίου.
γ. Τον Κων/νο (1904). Πήρε τη
Σπυριδούλα Γεωργ. Καραδήμα και
απόχτησαν:
i) το Δημήτριο. Πήρε την Παρασκευή χ. Μπαρτσώκα και έχουν:
― Τον Κων/νο, πήρε την Αλεξάνδρα Μαντέλου από Αιτωλικό και έχουν
την Παρασκευή, το Φώτη και το Δημήτρη.
― Τη Σπυριδούλα, πήρε το Γρηγόρη Ανδρουλάκη και έχουν το Μάρκο.
― Την Παναγιώτα, πήρε το Λεωνίδα Ζουγανά και έχουν τον Ιωάννη.
― Την Ελπινίκη, πήρε το Δημ. Γ.
Μακράκη και έχουν το Γεώργιο, τον
Αλέξανδρο και την Αικατερίνη.
ii) Το Γεώργιο, πήρε τη Γεωργία
Αντωνοπούλου και έχουν:

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

― Τη Σπυριδούλα, πήρε το Γιάννη
Παπαδόπουλο στο Αγρίνιο και έχουν
το Χρήστο και μία κόρη.
― Τον Κωνσταντίνο, πήρε τη Χριστίνα Ψαράκη και έχουν το Γεώργιο.
iii) Τη Βασιλική, πήρε τον Παν.
Λάππα από Μεγάλο Χωριό και έχουν
την Αργυρούλα και τη Μαρία.
iv) Την Ελένη, πήρε το Δημ. Μπακατσιά από Κοντίβα και έχουν το Νικόλαο και τον Κωνσταντίνο.

ΙΙΙ. Κλάδος Ιωάννη Καρέτσου
Πρέπει να γεννήθηκε γύρω στα
1790. Να ήταν άλλος αδελφός του
Αναγνώστη; Τον συναντάμε σε εκλογικούς καταλόγους του 1856. Αυτού
του Ιωάννη γιός ήταν ο Νικόλαος
(1816) που αναγράφεται ως κτηματίας.
Άλλος γιός ήταν ο Γεώργιος (1820)
που αναφέρεται ως στρατιωτικός. Δεν
βρήκα τη συνέχεια τους. Υποπτεύομαι
ότι ο κλάδος των Μακρυγιαννέων Καρετσαίων θα προέρχεται από αυτή
την οικογένεια. Σε αυτό συνηγορεί
το Ιωάννης που το έχουν οι Μακρυγιαννέοι και τα εκτεταμένα κτήματά
τους στο Φαντίνου που αντιστοιχούν
στο χαρακτηρισμό κτηματίας.

ΙV. Κλάδος
Χαραλάμπους Καρέτσου
Αναφέρεται στους γεωργούς του
1856 με έτος γέννησης 1812. Δεν
βρήκα συνέχεια του. Πιθανόν να είχε
μόνο κόρες ή να έμεινε άγαμος.
Υστερόγραφο: Η οικογένεια είναι
πολυμελέστατη και σκόρπια. Θα υπάρχουν πάρα πολλές παραλείψεις και
ίσως λάθη. Περιμένω τη βοήθεια των
απογόνων. Μνημονεύω πέραν άλλων
με ευγνωμοσύνη τη βοήθεια του αείμνηστου μπάρμπα Κώστα Καρέτσου
που συγκινητικά με βοήθησε.

Συμπλήρωμα
στους Καρετσαίους
Ι. Κλάδος Αναγνώστη, Α2 (Νικόλαος) - Κων/νος (1904).
i) Νικόλαος, ο γιος του Κώστας
πήρε την Εύα από την Καλαμάτα και
έχουν τον Νίκο.
ii) Παναγιώτης, η κόρη του Βασιλική πήρε το Δημ. Σταματόπουλο και
έχουν τον Ιωάννη.
iii) Ηλίας, η κόρη του Βασιλική
πήρε το Ματθαίο Λαμπάρα και έχουν
την Κων/να και το Δημήτρη.
Η κόρη του Ελένη πήρε τον Ξεν.
Γκίκα.
iv) Αθανάσιος, η κόρη του Μαρία
πήρε το Σωτήρη Παγώνα από Αθήνα
και έχουν τη Μαρινίκη και τον Ιωάννη.
Η κόρη του Βασιλική πήρε το Γιάννη από Αθήνα.
v) Μαρία, ο γιός της Βασίλης πήρε
την Πόπη από τα Μέγαρα και έχουν
τον Κων/νο και τη Μαριλίζα.
Η κόρη της Κατερίνα πήρε το Δημ.
Βασιλικάκη και έχουν το Δήμο και
την Αμαρυλλίδα.
Η κόρη της Αναστασία πήρε το
Μιχάλη από Αθήνα και έχουν τον
Ιωάννη.

8. Οικογένεια Καρτσακλή
Για την προέλευση της οικογένειας υπάρχει μια παράδοση ότι
έχει ρίζες στο Σέλο. Πράγματι εκεί
το 1856 υπάρχει Αθαν. Καρτζακλής,
γεωργός (γεν. 1817). Το 1820 είναι
γεννημένος ο πρώτος Καρτσακλής
της Δομνίστας, ο Αθανάσιος, γιός
του Γεωργίου, γεωργός. Από αυτόν
αρχίζει η οικογένεια. Το επώνυμο
πιθανόν να έχει τη ρίζα του στο
τουρκικό sarsaklik που σημαίνει αυτός που βαδίζει ασταθώς. Τα σπίτια
τους στη Δομνίστα και τα χωράφια
τους δημιουργούσαν μια ολόκληρη
γειτονιά, τα Καρτσακλέικα. Περιελάμβαναν σχεδόν όλη την περιοχή
από το δρόμο που αρχίζει από Αϊλιά
προς Άγιο Νικόλαο ανάμεσα στο
ρέμα που κατεβαίνει από το γήπεδο
και το Παπαδόρεμα ως το ποταμάκι
της Δομνίστας χαμηλά. Στην περιοχή αυτή περιλαμβανόταν κάτω
στο ποταμάκι και ο μύλος του Καρτσακλή. Από τα σπίτια τους το παλιότερο προς Αϊλιά ήταν του Γεωργίου. Ακολουθούσε του Χρήστου
και τελευταίο ήταν του Νικολάου.
Ο Αθανάσιος Γεωργίου Καρτσακλής (1820) απόχτησε:
Α’. Το Γεώργιο (1853). Αυτός ο
Γεώργιος το 1905 ήταν κρεοπώλης.
Πήρε την Μαρία Ι. Παπαδοπούλου
και απόχτησε:
1. Τον Αθανάσιο (1893) αξιωματικό του στρατού. Πήρε γυναίκα
εκτός Δομνίστας και απόχτησε ένα
γιό το Γεώργιο και ;
2. Το Βασίλειο (1900).
3. Τον Ιωάννη (1907). Πήρε τη
Λαμπρινή Ράπτη από Στάβλους και
απόχτησαν:
α. Το Γιώργο.
β. Το Βασίλη.
γ. Τη Μαρία.
4. Την Ξανθή, συζ. Χαρ. Παπακωνσταντίνου.
5. Τη Σπυριδούλα συζ. Χαραλ.
Λιάκου.
Β’. Το Χρήστο (1859). Αυτός

υιοθέτησε τη Σοφία από Γαρδίκι,
μετέπειτα σύζυγο Ιωάννη Κ. Αγγελή.
Γ’. Το Νικόλαο (1862). Το 1905
αναφέρεται ως μυλωνάς. Πήρε την
Αγγελική Μακρυγιάννη και απόχτησε:
1) Την Ευγενία, σύζυγο Ηλ. Πανάγου.
2) Τη Σπυριδούλα, σύζυγο Παν.
Σαλταπήδα.
3) Τη Μαρία, σύζυγο Νικ. Σ.
Σταμάτη.
4) Τον Αθανάσιο (1897). Πήρε
σε α’ γάμο την Παναγιώτα Αθ. Παπαδημητρίου και απόχτησε:
α) Το Νικόλαο, πήρε τη Μαρία
Σαΐτη από Γραμματικό Μεσολογγίου
και απόχτησαν:
i) Την Παναγιώτα (γιατρό), συζ.
Θωμά Παπαστεργιάδη και έχουν
το Βασίλειο - Αλέξανδρο και τη Νικολέτα.
ii) Τον Αθανάσιο, πήρε τη Βασιλική Βαρζάκα και έχουν το Νίκο
και το Χαράλαμπο.
Από β’ γάμο με την Αικατερίνη
Μανοπούλου από Κρίκελλο απόχτησε:
β) Τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος πήρε τη Μαργαρίτα Καραβίτη
και απόχτησαν:
i) Την Κατερίνα, πήρε το Βασίλειο και έχουν τον Αλέξανδρο και
τη Λητώ.
ii) Τον Λυκούργο - Αθανάσιο
(γιατρό) πήρε την Ελένη και έχουν
τον Αλέξανδρο.
γ) Τον Ιωάννη, πήρε την Κων/να
(Τούλα) Αθ. Πανογιώργου και έχουν:
i) Το Θανάση.
ii) Την Κατερίνα, πήρε τον Αναστάσιο Σαμιώτη και έχουν τη Φωτεινή και την Κων/να,
iii) Την Παναγιώτα
iv) Την Αγγελική, πήρε το Δημοσθένη Καπίρη.

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

Προσφορές στο Λαογραφικό Μουσείο
Για το Λαογραφικό Μουσείο του
χωριού μας προσέφεραν αντικείμενα οι:
― Κληρονόμοι Ευανθίας Συροκώστα τα είδη: Τρεις κουβέρτες
υφαντές μάλλινες, ένα ανδρικό
πουκάμισο για φουστανέλλα.
― Η Ευθυμία Παν. Μπέλεχα: 2 σακιά υφαντά μάλλινα προπολεμικά.
― Η Αικατερίνη Παν. Βαμβάτσικου-Τσατσούλα ένα μαλλινοσέντονο.
― Η Παρασκευή Δημ. Καρέτσου:

Μία κανίστρα προικώα. Ένα μικρό
τάλαρο ξύλινο με καπάκι. Ένα
μεσαίο τάλαρο ξύλινο με καπάκι.
Μια παλιά γκαζιέρα. Σίδερο σιδερώματος με κάρβουνα. Χάλκινο
σαγάνι. Παλιό μπρίκι του καφέ.
Τσουκάλι που έσβηνε στο καμίνι
τα κάρβουνα ο Κώστας Καρέτσος.
Δύο τάσια ζυγαριάς. Ένα κακάβι
με καπάκι. Ένα τσόλι μάλλινο.
Ευχαριστούμε πολύ.

Α.Δ.Σ.
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Τα χορευτικά μας
Μεγάλα
Περικλής Ι. Σιακαβέλλας, Ηρακλής Κ. Σιακαβέλλας, Ιωάννα Κ. Σιακαβέλλα, Παρασκευή
Κ. Καρέτσου, Ζωή Δ. Κρικρή, Σπυριδούλα Α.
Καφαντάρη (εγγ. Κ. Μωρίκη), Κων/να Π. Παλαιοπάνου (εγγ. Κ. Μωρίκη), Γρηγορία Κ. Δημητρογιάννη, Παναγιώτα Α. Σταθοπούλου,
Ερατώ Κ. Δεράτσα, Ισιδώρα Δ. Καπετάνη, Φώτης Κ. Καρέτσος, Μάρκος Γ. Ανδρουλάκης,
Χρήστος Τ. Τουρής, Έφη Α. Αναγνωστοπούλου,
Ευθυμία Χ. Ανδρονίκου, Κων/να Α. Σιακαβέλλα,
Αγγελική Α. Καφαντάρη (εγγ. Κ. Μωρίκη),
Ασημίνα Δαραβέλια (εγγ. Α. Αγγελή), Στελίνα
Κυτέα (εγγ. Α. Αγγελή), Βίκυ Κυτέα (εγγ. Α.
Αγγελή), Σιάχου Αλεξία (εγγ. Π. Σιακαβέλλα),
Νέλη Τσιρογιάννη (εγγ. Π. Μακρυγιάννη),
Κωνσταντίνα Κ. Δεράτσα, Νικολέττα Κ. Δεράτσα, Δημήτρης Π. Συρογιαννίδης, Χρύσα
Π. Χρυσαφοπούλου, Μαρία Π. Χρυσαφοπούλου,
Ελευθερία Ν. Μπρεκουλάκη, Νίκος Τ. Αποστολόπουλος, Πάνος Τ. Αποστολόπουλος, Ιοκάστη Μαρινάκου, Κωνσταντίνος Ματζάρης,
Δημήτρης Σταμάτης, Κυριακή Σταμάτη, Νίκος
Καρτσακλής, Λάμπης Μαραζάρης, Θανάσης
Λώλος.
Μεσαία
Αντώνης Μερτζάνης (εγγ. Δ. Αγγελή),
Αναστάσης Καπετάνης, Γεωργία Καπετάνη,
Βασιλική Δαραβέλια (εγγ. Δ. Αγγελή), Μακρή
Αγγελή, Ιριδένια Φιλάνδρα, Άγγελος Αγγελής,
Στέλλα Ντούλλου, Ελένη Παπαδάκη, Θοδωρής
Σταμάτης, Δημήτρης Καρέτσος, Χάρης Καρτσακλής, Δημήτρης Αγγελής, Θανάσης Αγγελής, Γιώργος Μακράκης, Γιάννης Ζουγανάς,
Βασίλης Σταμάτης, Δανάη Πορτοκαλάκη, Έμη
Μπρέκα, Νικόλαος Μπρέκας, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Θόδωρος Μητσοστέργιος, Φωτεινή Σαμιώτη, Κων/να Σαμιώτη, Δήμητρα Βαμβάτσικου, Βάσω Βαμβάτσικου, Λάμπρος Μαραζάρης, Μελίνα Γιαννοπούλου, Αποστόλης
Αποστολόπουλος, Άκης Αγγελής, Ελπινίκη
Αγγελή, Νικολός Μωρίκης.
Μικρά
Νάνσυ Πανάγου, Θάνος Πανάγος, Ραφαέλα
Βαμβάτσικου, Όλγα Βαμβάτσικου, Θάνος Μητσοστέργιος, Αρετή Μητσοστέργιου, Αντώνης
Δαραβέλιας (εγγ. Α. Αγγελή), Ελένη Αντωνίου,
Leon Hickson, Χρήστος Παπαδόπουλος, Χριστίνα Μακρυγιάννη, Θάλεια Ροκίδη, Ναυσικά
Ροκίδη, Ευγενία Δουφέκα, Αλέξανδρος Μακράκης, Κατερίνα Μακράκη, Χριστίνα Παπαδάκη, Χριστίνα Μαρκογιάννη.

Συνδρομές που λάβαμε
(Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο)
Τσαπραλής Ηλίας (Νεοχώρι) ..................20,00
Περαρής Ηλίας ........................................20,00
Στουρνάρας Αλ. (Λαμία)..........................20,00
Σιακαβέλλα Μαρία (ΗΠΑ)........................30,00
Πανοπούλου Γεωργία,
το γένος Ι. Σιδηρά (ΗΠΑ) ........29,00 (40 δολ.)
Σιδηράς Ηλίας του Χρήστου ..................50,00
Πιστιόλης Δημήτριος (Τάκης)
(Ευηνοχώρι) ..........................................100,00
Κουβέλης Κώστας ..................................20,00
Σταμάτης Ανδρέας του Δημ. ..................50,00
Σταμάτη Έφη του Ανδρέα ......................20,00
Κρητικού Αγγελική ..................................20,00
Γρηγορόπουλος Ιωάννης ........................20,00
Πετρονικολός Χρήστος ..........................20,00
Καρτσακλής Ιωάννης ..............................20,00
π. Καλαμπαλίκης Ματθαίος (Γερμανία) ..20,00
Συρογιαννίδης Σπύρος Δημ. ..................25,00
Συρογιαννίδης Δημήτριος Σπ. ................25,00
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Νεκρολογίες
Σπύρος Καπνίσης
Με πόνο ψυχής και δάκρυα στα μάτια,
εκ μέρους του Διοικ. Συμβουλίου του Συλλόγου
και των συγχωριανών μας της Δομνίστας, στην
οποία βρισκόταν έως προχθές.
Αποχαιρετούμε
ένα εξαίρετο μέλος του Συλλόγου μας, το
οποίο θήτευσε για μεγάλο χρονικό διάστημα στα
εκάστοτε Διοικ. Συμβούλια, ένα θετικό στοιχείο
της κοινωνίας της Δομνίστας. Της Δομνίστας που
αγάπησε μετά το γάμο του με τη Δομνιστιάνα
Μαρία Καραδήμα με το ίδιο πάθος που αγάπησε
τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τους φίλους και
τους χωριανούς μας.
Του ανταποδίδουμε και ’μείς την αγάπη μας
και την εκτίμησή μας. Αισθανόμαστε ότι αποχωριζόμαστε έναν πολύ δικό μας άνθρωπο, έναν
προσωπικό μας φίλο, φιλότιμο, ειλικρινή, ευγενικό,
εργατικό, με αξιοπρέπεια και καλοσύνη, συμμετέχοντας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση και δραστηριότητα, έναν εξαίρετο άνθρωπο που ενθουσίαζε με τις πρωτότυπες ιδέες του.
Θα τον θυμόμαστε γιατί τα καλοκαίρια το
χωριό μας θα είναι πιο φτωχό, χωρίς την παρουσία
του, αφού, κάθε καλοκαίρι, όλο τον Αύγουστο
και για 40, συνεχή χρόνια, γέμιζε την μικρή
πλατεία της Δομνίστας με την παρουσία του, τη
ζωντανή του προσωπικότητα, το ήθος του και τη

ζεστασιά του, τα αστεία, τα γλέντια και το τραγούδι
του, την οξύνοια του πνεύματός του και τον αξιοζήλευτο προφορικό του λόγο. Χαιρόσουν να τον
ακούς. Δεν ήταν, όμως, μόνο η Δομνίστα στην
οποία εδέσποζε με την πληθωρική και επιβλητική
του παρουσία. Τον θυμάμαι εδώ στο Μεσολόγγι,
την Ιερή Πόλη που αγάπησε ως γνήσιος Μεσολογγίτης και υπερηφανευόταν γι’ αυτό, επικεφαλής
παρέας αρματωμένων, ντυμένος τον παραδοσιακό
“ντουλαμά” του, να διασκεδάζει, χορεύοντας και
τραγουδώντας του Αη-Συμιού, τηρώντας με ευλάβεια την παράδοση.
Τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Αγρίνιο, στη
δική μου γειτονιά, οπότε οι σχέσεις μας έγιναν
αδελφικές. Πολύ θα μου λείψεις, αγαπημένε φίλε,
όπως και σε όλους, όσους αγάπησες και σ’ αγάπησαν. Συμβολικά καταθέτω στη σορό του ένα
κλαδί έλατου, ένα “λατσούδι” όπως λέμε στη Δομνίστα, να τον συνοδεύσει στην πορεία του προς
την αιωνιότητα, δώρο της Δομνίστας και των
φίλων του.
Καλό σου ταξίδι φίλε μου.
Εύχομαι να είναι ελαφρύ το χώμα της Μεσολογγίτικης γης, που θα σε δεχτεί, σε λίγο, στην
αγκαλιά της.
Αιώνια η μνήμη σου.
Αθαν. Κ. Νταλιάνης

Δέσποινα Ν. Βαμβάτσικου
Αυτό το καλοκαίρι έφυγε από τη ζωή η Δέσπω,
σε ηλικία 87 ετών, η οποία καταγόταν από την
Σκοπιά (Τσεκλίστα) και ήταν αδελφή του αείμνηστου Νικολάου Πολίτη και χήρα του Νικολάου
Βαμβάτσικου. Γεννήθηκε στο Χρυσοβέργι το 1925.
Αγάπησε και παντρεύτηκε τον Δομνιστιάνο Νίκο
και μαζί με αυτόν και τη Δομνίστα.
Η πολυαγαπημένη της Δομνίστα έχασε μια
αρχόντισσα που μέχρι το τέλος της ζωής της
φρόντισε ανελλιπώς να την επισκέπτεται παρά

τα προβλήματα με την υγεία της.
Όχι όμως αυτό το καλοκαίρι.
Η αγαπημένη μας Δέσποινα θα μείνει στις
μνήμες του χωριού. Φρόντισε όμως να αφήσει το
στίγμα της στο μέλλον αφού μετέδωσε την αγάπη
της για το χωριό στις κόρες και στα εγγόνια της
και τα έδεσε μαζί του. Έτσι ένα κομμάτι της θα
είναι πάντα στη Δομνίστα που τόσο αγάπησε.
Η κηδεία της έγινε στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού
όπου και τάφηκε.

Τα δώρα της λαχειοφόρου αγοράς
― 1 κατσίκι προσφορά του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
μας.
― 2 πίνακες ζωγραφικής, ένα σετ παγωτού, ένα
σετ φλιτζάνια καφέ και μία κατσαρόλα προσφορά
κας Ισμήνης Αγγελή.
― Παραδοσιακή παιδική στολή προσφορά κ.
Κώστα Καραδήμα.
― Μια εργαλειοθήκη, προσφορά κ. Κυτέα Γεώργιου.
― Δύο παιδικά φουστανάκια προσφορά κας Βερυκόκου Όλγας.
― Μία πετσέτα μπάνιου και ένα τραπεζομάντιλο
προσφορά κας Ειρήνης Γράψια.
― Δύο μπλούζες προσφορά κας Τσατσούλα Ειρήνης.
― Τρεις χειροποίητες πεταλούδες για παιδικά
δωμάτια και μία εικόνα της Παναγίας, προσφορά
κας Ισιδώρας Καπετάνη.
― Μία πετσέτα, δύο κάδρα και μία μπλούζα, προσφορά κας Μαρνάρη Παναγιώτας.
― Τρία κιλά μέλι προσφορά κας Μαρίας Σώκου.
― Τυρί φέτα δοχείο (8 kg) προσφορά κ. Παπουτσή

Κώστα.
― Μία παραδοσιακή γκλίτσα, προσφορά Νίκου
Παπαδημητρίου.
― Μία διανυκτέρευση δύο ατόμων στον παραδοσιακό ξενώνα «Υλήεσσα», προσφορά Όλγας
Παπαδοπούλου και Χαλ Χίκσον.
― Γεύμα δύο ατόμων στο «Μέτοικο» προσφορά
Βασ. Παπαδόπουλου.
― Δύο πίτσες σε πακέτο προσφορά της Κωνσταντίνας Φαρμάκη.
― Δεκαπέντε (15) σουβλάκια, προσφορά κ. Θεοδ.
Τσάμη.
― Δέκα (10) σουβλάκια και τέσσερις (4) μπίρες
προσφορά κας Φούκα-Αναγνωστοπούλου «Έλατος».
― Γεύμα δύο ατόμων στην ταβέρνα του κ. Ανδρέα
Γιάτση.
― Ρολόι παιδικό, προσφορά κ. Ηλία Τσαπραζλή.
― 12 συλλογές βιβλία προσφορά Πανευρυτανικής
Ένωσης.
― 2 σετ μάσκα - βατραχοπέδιλα προσφορά Ειρήνης Γκρίζη.

Σεμινάριο Κηπουρικής
Φέτος το καλοκαίρι ο Σύλλογός μας πρωτοτύπησε για μια ακόμα φορά: οργάνωσε σεμινάριο
κηπουρικής και λαχανοκομίας. Το σεμινάριο
έγινε το 1ο 15νθήμερο του Αυγούστου και σε
αυτό μας δίδαξε ο συνταξιούχος γεωπόνος Δημήτριος (Τάκης) Ευστ. Πιστιόλης. Με μεγάλη
προθυμία και με παιδαγωγικό τρόπο ο φίλος
Τάκης μας διαφώτισε και μίλησε μαζί μας για
θέματα που έχουν σχέση με τα λαχανικά και
διάφορες αγροτικές καλλιέργειες για κάλυψη
οικογενειακών αναγκών. Το θέμα είναι επίκαιρο
γιατί τα τελευταία χρόνια η αστικοποίηση απέ-

κοψε κυρίως τους νέους ανθρώπους από την
παραδοσιακή γεωργία και τη δυνατότητα να
απολαύσουμε τα δώρα της ελληνικής γης.
Η συμμετοχή ήταν ανέλπιστη. Πάνω από 20
άτομα - νέοι και μεγαλύτεροι, άνδρες και γυναίκες - βρίσκονταν και συζητούσαν. Για του
χρόνου ελπίζουμε σε μεγαλύτερη συμμετοχή.
Και σχεδιάζουμε ένα λαχανοεδεσματικό πάρτι
στη λήξη των μαθημάτων. Ο γεωπόνος μας ο
Τάκης υποσχέθηκε να είναι και του χρόνου μαζί
μας. Τον ευχαριστούμε θερμά.
Α.
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Ειδήσεις...

Ειδήσεις...
ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Σάββατο 11 Αυγούστου 2012 έγινε η ετήσια
λαϊκή συνέλευση στο χωριό μας με την παρουσία
του Δημάρχου μας κ. Κώστα Μπακογιάννη, των
αντιδημάρχων κ.κ. Σουλιώτη και Σταμάτη, των δημοτικών συμβούλων κ. Ι. Σταμάτη και κ. Χ. Σκαρμούτσου και φυσικά του προέδρου του τοπικού
συμβουλίου Δομνίστας κ. Αθ. Αναγνωστόπουλου
και των μελών κ.κ. Ι. Παπαδόπουλου και Ι. Παπαθανάση. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το νερό, τα
σκουπίδια κ.ά. μέσα σε κλίμα καλής θέλησης και
διάθεσης για εποικοδομητικό διάλογο.

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΘΗΚΕ
Η ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης
και παραδόθηκε στις 24-7-2012 στην κυκλοφορία η
παράκαμψη του δρόμου από τη Σήραγγα Τυμφρηστού μέχρι τον Τυμφρηστό. Οι παραπάνω εργασίες
ολοκληρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα
(μέσα σε ένα μήνα) και έγιναν με αυτεπιστασία της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ»
ΣΤΗ ΡΟΣΚΑ
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου «Καλλιακούδα»
και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα
Ευρυτανίας, το Δήμο Καρπενησίου και την Τοπική
Κοινότητα Ροσκάς πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
Ημερίδα στη Ροσκά, στις 4-8-2012 με θέμα: «Προοπτικές αξιοποίησης του Κρικελλοποτάμου και του
φαραγγιού Πανταβρέχει». Κύριοι εισηγητές ήταν ο
Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Θεοχάρης Ζάγκας (υπεύθυνος της Ομάδας Σύνταξης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης της ευρύτερης περιοχής του
«Πανταβρέχει», που συντάχθηκε το 2006), Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Καρπενησίου, ενώ παρεμβάσεις
έκαναν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ.
Βασίλειος Καραμπάς, ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ.

Σύγχρονο
Αθλητικό Κέντρο
Αντισφαίρισης
Ο Νίκος Τριχόπουλος (το
γένος Ειρήνης Ν. Σταμάτη),
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
και Προπονητής του τέννις,
δημιούργησε στο Αγρίνιο στη
θέση Ψηλογέφυρο (κοντά στο
Αθλητικό Στάδιο) ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο Αντισφαίρισης.
Ο χώρος διαθέτει φυσική
ομορφιά, τρία γήπεδα τέννις
με εξαιρετικής ποιότητας χλοοτάπητα, καφετέρια και αποδυτήρια σε ξύλινη κατασκευή,
ιδανικό μέρος για άθληση και
ψυχαγωγία.

Δωρεές για
“το σπίτι του παπά”
― Η κ. Όλγα Τσαπραζλή
(Λαμία) πρόσφερε για το “σπίτι του παπά” κουρτίνες και
άλλα είδη.
― Οι αδελφοί Πανάγου
(Πάνος, Λάμπρος, Σπύρος)
πρόσφεραν ένα καινούριο
κρεβάτι (έπιπλο) με στρώμα
(επίσης καινούριο).

Ειδήσεις...

Κώστας Μπακογιάννης, ο π. Δήμαρχος Δομνίστας
κ. Γιάννης Σταμάτης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Λάμπρος Τσιτσάνης. Την Ημερίδα παρακολούθησαν με ενδιαφέρον ενενήντα (90), περίπου, άτομα.

ΝΕΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
Ο κ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ
Νέος Αστυνομικός Διευθυντής Ευρυτανίας είναι
από τον περασμένο Ιούλιο ο κ. Νικόλαος Στασινός,
μετά την πρόσφατη προαγωγή του στο βαθμό του
Ταξιάρχου. Ο τ. Αστυνομικός Διευθυντής κ. Νίκος
Πολύζος αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Ταξιάρχου, ύστερα από αρκετά χρόνια λίαν ευδόκιμης
υπηρεσίας του στο Νομό μας.
Σε σχετική επιστολή του εκφράζει τις ευχαριστίες
του στους Ευρυτάνες και δηλώνει ότι θεωρεί τον
εαυτό του Ευρυτάνα και τα παιδιά του Καρπενησιώτες.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Οι Ομογενείς μας της Γερμανίας με πρωτοβουλία
της εκεί Εκκλησίας και άλλων φορέων και συγκεκριμένα των ιερέων π. Αντωνίου Τουμπέκη και π.
Μάνθου Καλαμπαλίκη, της κοινωνικής λειτουργού
κ. Ιωάννας Ζαχαράκη και της ιατρού παθολόγου κ.
Ιωάννας Κουμουλίδου συγκέντρωσαν τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη ρουχισμού και κυρίως ιατροφαρμακευτικό υλικό και με φορτηγό αυτοκίνητο τα
έστειλαν στο Καρπενήσι και ήδη παραδόθηκαν στην
Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου και στο Νοσoκομείο
Καρπενησίου.
Η παραπάνω βοήθεια προέρχεται από τους ομογενείς της πόλης Zoligen Hauss και των περιχώρων
της Γερμανίας, τα παρέδωσε δε στη Μητρόπολη
και στο Νοσοκομείο Καρπενησίου ο π. Μάνθος Καλαμπαλίκης, ο οποίος κατά το χρονικό διάστημα
που βρίσκεται στην Ελλάδα εξυπηρετεί τις ενορίες
κυρίως της Δομνίστας και της Ανιάδας.

Εκκλησιαστικά
― Καθημερινά, σχεδόν, έγιναν οι παρακλήσεις στην Παναγία μας,
στον Άγιο Αθανάσιο του χωριού μας. Τα απογευματινά που ο π.
Ματθαίος απουσίαζε σε άλλη ενορία της ακολουθίας τελούσε ο π.
Κωνσταντίνος Μακράκης.
― Το Σάββατο 4-8-2012, έγινε θεία λειτουργία στον Άγιο Κωνσταντίνο, από τον π. Ματθαίο. Προσήλθαν πάνω από 80 προσκυνητές.
Η όλη ατμόσφαιρα ήταν κατανυκτική. Στο ψαλτήρι ως πρωτοψάλτης ο
Νώντας Φαρμάκης. Μετά το αντίδωρο προσφέρθηκε λουκούμι και
κρύο νερό, προσφορά του Κώστα Παπαδόπουλου.
― Την Κυριακή 5-8-2012 ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου ήταν κατάμεστος από πιστούς, πολλοί από τους οποίους κοινώνησαν. Λειτουργός
ο π. Ματθαίος.
― Στις 6-8-2012, ημέρα Δευτέρα, εορτή της Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος και πάλι ο Άγιος Αθανάσιος γέμισε και πάλι αρκετοί ήταν
εκείνοι που κοινώνησαν. Λειτουργός ο π. Κωνσταντίνος Μακράκης.
― Φυσικά το 15Αύγουστο μέγα το πλήθος.
― Στην Παναγία στο Φαντίνου έκλεισε την καλοκαιρινή του ευλογία
ο π. Ματθαίος.

Πρωτιά σε έκθεση ζωγραφικής
Η Σπυριδούλα Σταμάτη του Αθανασίου και της Λαμπρινής Σταμάτη
έλαβε μέρος στην Έκθεση - Διαγωνισμό Ζωγραφικής και Εικαστικών
που διοργάνωσε στις 14-28 Ιανουαρίου 2012 η Περιφερειακή Δ/νση
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Στ’
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με θέμα «Ταξίδι
στην Αρχαία Αχαΐα». Η έκθεση έλαβε χώρα στο Νέο Αρχαιολογικό
Μουσείο Πατρών και έλαβαν μέρος όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια
Πατρών και Αιγίου. Το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού συνδιαμορφώθηκε από την ψηφοφορία του κοινού και από καλλιτεχνική επιτροπή ειδικών. Βραβεύτηκαν έξι έργα μεταξύ των οποίων έλαβε την
πρώτη διάκριση για το ιδιαίτερο ταλέντο της η Σπυριδούλα Σταμάτη,
η οποία προετοιμάζεται για να φοιτήσει στη Σχολή Καλών Τεχνών.

Ειδήσεις...
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚ Α
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΑ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ
― Η Ασημίνα Δαραβέλια (εγγονή Αντ.
Γ. Αγγελή) πέτυχε στο Τμήμα Κοινωνικής
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θράκης.
― Η Βασιλική Κυτέα (εγγονή Αντ. Γ.
Αγγελή) πέτυχε στο Τμήμα Σχεδιασμού
και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του
ΤΕΙ Λάρισας (Καρδίτσα).
― Ο Στέφανος Ευαγ. Βαμβάτσικος
2ος στη Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας
με 19.210 μόρια.
― Η Ευαγγελία (Εύη) Νικ. Καρέτσου
και της Βάνας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας
Παντείου.
― Η Ευαγγελία Παναγοδήμου του Δημ.
και της Μαρίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
― Ο Ανδρέας Αθ. Σταμάτης στη Σχολή
Υπαξιωματικών Τρικάλων.
― Η Βασιλεία Παναγοδήμου του
Κων/νου και της Σοφίας στο Πολυτεχνείο
Πατρών.
― Ο Ιωάννης Γεναράκης του Μανούσου
και της Αγγελικής, το γένος Ιωαν. Μακρυγιάννη, στο Τμήμα Ηλεκτρονικών ΑΤΕΙ
Αθηνών.
― Η Ιωάννα Σιακαβέλλα (εγγονή του
Γεωργίου) στη Φαρμακευτική Πατρών.
Καλές σπουδές.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Η Σωτηρία Τσαπραζλή του Νικολάου
και της Αγαθής, το γένος Καραγιάννη και
ο σύζυγός της Κωνσταντίνος Νίκας απόκτησαν στις 16 Αυγούστου 2012 το πρώτο
τους παιδί, ένα υγιέστατο και χαριτωμένο
αγοράκι.
Να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Ο Σπύρος Ανδρέα Βαμβάτσικος και
η σύζυγός του Μαρία βάπτισαν το δεύτερο
παιδί τους στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Δομνίστας στις 12-8-2012.
Όνομα: Χαράλαμπος.
Ανάδοχος: Θωμάς Κούρος.
Να τους ζήσει!

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στις 11-6-2012 στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού η Δέσποινα Ν. Βαμβάτσικου, ετών 87.
― Πέθανε ξαφνικά ο Σπύρος Καπνίσης,
σύζυγος Μαρίας Καραδήμα και αναπαύεται
στο Κοιμητήριο του Μεσολογγίου από τις
27-8-2012.
Ας είναι αιωνία η μνήμη τους!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε στον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας
στις 5-8-2012 το
40ήμερο μνημόσυνο
του
αείμνηστου
Κων/νου Γ. Τσίρκα.
Αιωνία του η
μνήμη!

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
― Ο Γεώργιος Σπύρου Γρηγορόπουλος
πρόσφερε στο Σύλλογό μας το ποσό των
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη της αείμνηστης αδελφής του Καλίτσας Σπ. Γρηγοροπούλου.

