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Ίντερνετ

Ό

ταν πριν 1-2 χρόνια το ανανεωμένο
Δ.Σ. του Συλλόγου μας (Γιάννης Παπαδόπουλος, Δημ. Σταμάτης, Κώστας
Νταλιάνης, Ευαγγελία Παπαδοπούλου, Τάκης
Τσίρκας) ανέφερε περιχαρές στη Γενική Συνέλευση του καλοκαιριού ότι εξασφάλισε με συνεργασία του Δήμου Καρπενησίου σύνδεση με
internet για το κέντρο του χωριού οι πιο πολλοί
δεν έδωσαν σημασία. Για τους νέους σήμαινε
πολλά, για τους παλαιότερους σχεδόν τίποτα,
αφού οι περισσότεροι έχουν πλήρη άγνοια από
υπολογιστές. Θεώρησαν ότι ήταν μια ακόμα ευκαιρία για τους νέους να χάνουν το χρόνο τους
εμπρός σε μια οθόνη. Και όμως εκείνη η ανακοίνωσε έκρυβε πολύ περισσότερα.
Πέρα από τη δυνατότητα που έχει κάποιος,
επιχειρηματίας, επισκέπτης κ.λπ. να έρθει σε
επαφή με τη δουλειά του, η σύνδεση εξασφάλισε
πέρυσι και στο μέλλον ελπίζω διαρκή προβολή
της γιορτής τσίπουρου στο διαδίκτυο. Άνθρωποι
που λόγω προβλημάτων υγείας και άλλων αδυνατούσαν πέρυσι το φθινόπωρο να έρθουν στο
χωριό παρακολούθησαν την όλη εκδήλωση από
την οθόνη του υπολογιστή και έζησαν νοερά τη
γιορτινή ατμόσφαιρα της πλατείας.
Προσωπικά αυτά τα εκτιμούσα - αν και όχι

με πολύ πάθος. Φέτος όμως το φθινόπωρο είδα
και μια άλλη διάσταση της σύνδεσης και αυτή
ήταν η άνετη συνταγογράφηση από τον αγροτικό
ιατρό κατά τις επισκέψεις του στο αγροτικό ιατρείο. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας επιβάλλει
πλέον στους γιατρούς να συνταγογραφούν ηλεκτρονικά, που σημαίνει σύνδεση με ίντερνετ.
Πόσο μπελάς είναι να γράψεις φάρμακα στην
πόλη το ξέρουν όλοι. Άνετα όμως πλήθος Δομνιστιάνων φέτος μπορούσε να γράψει τα φάρμακά του καθισμένοι στη δροσιά της πλατείας,
χάρη στο ίντερνετ. Αν ο Σύλλογος, δεν πλήρωνε
κάθε μήνα τη γραμμή σύνδεσης, και ο Δήμος,
δεν είχε πληρώσει την εγκατάσταση, δεν θα
μπορούσε ο γιατρός να γράψει καμία συνταγή.
Θα έπρεπε να πάει κανείς στο Καρπενήσι στο
νοσοκομείο ή σε γιατρό στον κάμπο. Σκεφθείτε
για ηλικιωμένους και ανήμπορους τι ταλαιπωρία
θα ήταν να τρέχουν στο Καρπενήσι ή αλλού.
Τα σκεφτόμουν αυτά καθώς περίμενα να
γράψω φάρμακα και ένιωσα βαθιά ευγνωμοσύνη
σε αυτά τα παιδιά που με τον τρόπο τους βοηθούσαν και ’μένα και πολλούς άλλους. Νάναι
καλά και να μην ξεχνάμε: οι νέοι ξέρουν και
μπορούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο.
Α.Δ. Σταμάτης
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Κάλεσον τους εργάτας...
«Ματθ. Κ’ 8»
Απ’ όλους τους τόπους εργατιά,
αγρότες απ’ τον κάματο
της μέρας και της νύχτας,
κι όλοι της τίμιας δουλειάς
που ολημερίς μοχθείτε
και άλλοι με περίσσια πονηριά
τους κόπους σας αρπάζουν!
Ελάτε τώρα στο Χριστό,
δικαίωση μόνο σ’ Αυτόν θα βρείτε!

Βράχος

Οι εργασίες στο νέο Μουσείο μας
Συνεχίζονται με πολύ ικανοποιητικό ρυθμό
οι εργασίες κατασκευής του νέου Λαογραφικού
Μουσείου μας. Όπως είναι γνωστό άρχισαν οι
εργασίες τον περασμένο μήνα, αφού εγκρίθηκαν
από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι τροποποιήσεις
των αρχικών μελετών. Οι νέες μελέτες, που
ήδη υλοποιούνται προβλέπουν την ριζική ανακατασκευή του ιστορικού παραδοσιακού κτιρίου

που δωρήθηκε στην Τοπική Κοινότητα Δομνίστας
από την κ. Σωτηρία Νικολάου Σώκου. Ήδη έχει
τελειώσει ο σκελετός του κτιρίου και βρίσκονται
στο τέλος τους οι τοιχοποιΐες του περιβάλλοντος
χώρου. Το συνεργείο που εκτελεί το έργο εργάζεται εντατικά «από νύχτα σε νύχτα». Έτσι,
ελπίζουμε πως σύντομα θα παραδοθεί προς
χρήση.

Ζωντανή μετάδοση της Γιορτής Τσίπουρου 2012
σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου
Η γιορτή τσίπουρου 2012 θα μεταδοθεί
ζωντανά μέσω διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο.
Έτσι όσοι δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν
ή αυτοί που ζούν πολύ μακριά και ιδιαίτερα οι
ξενιτεμένοι συγχωριανοί μας θα μπορούν να
παρακολουθήσουν ζωντανά όλες τις εκδηλώσεις.
Πέρυσι αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα διότι μόνο ένας μικρός αριθμός χρηστών
μπορούσε να παρακολουθεί ταυτόχρονα. Αυτό
οφειλόταν στις περιορισμένες δυνατότητες
της τοπικής σύνδεσης ίντερνετ και είχε σαν
αποτέλεσμα αρκετοί να ταλαιπωρηθούν στην
προσπάθειά τους να παρακολουθήσουν.
Για φέτος γίνονται ενέργειες να ξεπερα-

στούν τα προβλήματα αυτά ώστε να δοθεί η
δυνατότητα για ταυτόχρονη μετάδοση σε
πάρα πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών. Στη δύσκολη αυτή προσπάθεια πρωτοστατεί αφιλοκερδώς ο ειδικός στα θέματα διαδικτύου και
συγχωριανός μας Νικ. Αθ. Καραδήμας.
Για να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη μεταφορά του σήματος είναι πιθανόν να χρειαστεί
να «κλειδωθεί» η τοπική σύνδεση για όλους
τους επισκέπτες στη Δομνίστα, οι οποίοι δεν
θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο
από 26/10 έως και 28/10/12.
Για τη ζωντανή παρακολούθηση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.domnista.gr και
επιλέξτε LiveCAM.

ΠΟΛΛΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ & ΒΑΡΔΑΚΙΑ,
ΛΙΓΑ ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΑ
Αρκετά φορτωμένες ήταν φέτος οι δαμασκηνιές
και οι βαρδακιές, τόσο που πολλά κλωνάρια τους
έσπασαν. Αρκετοί έφτιαξαν γνήσιες μαρμελάδες.
Αντίθετα τα καρύδια και τα κάστανα φέτος πολύ
λιγοστά... Οι καλλιέργειες, γενικά φέτος (πατάτες,
φασόλια, ντομάτες) πήγαν αρκετά καλά, ενώ και
τα σταφύλια είναι αρκετά.
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Οικογενειακά Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

9. Οικογένεια Κοντορλή
Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο
Η γραφή του επωνύμου φέρεται
ως Κουτουρλής και Κουντορλής ή
Κουτρολής. Φαίνεται ότι η ρίζα του
έχει σχέση με τη λέξη κουντούρι =
είδος παπουτσιού, Κουντουρλής =
αυτός που φτιάχνει ή πουλά αυτά
τα παπούτσια.
Το σπίτι τους ήταν στην κορυφή
του χωριού και κάτω από το Κρι δίπλα στα Συρέικα πέρα από το ρεματάκι που χώριζε την επικράτεια
των Γιολδασαίων. Τα χωράφια τους
ήταν στα Ισιώματα. Ο γενάρχης
τους πρέπει να ήταν ο Δήμος (περ.
1760). Παιδιά του πρέπει να ήταν:
Α’. Ο Κων/νος (1790) που είχε
το Χαράλαμπο (1815). Υποθέτω ότι
άλλος γιος του ήταν ο Ευάγγελος
(1840;) με γιο τον Κων/νο (1870
κατά τα μητρώα). Ίσως γιος του
Χαράλαμπου να ήταν ο Δημήτριος
(1850;). Φαίνεται ότι ο κλάδος χάνεται κάπου εδώ.
Β’. Ο Νικόλαος (1800;). Παιδιά
του:
1. Ο Δημήτριος (1822 ή 1824 ή
1818). Αναφέρεται ως ποιμήν και
πρέπει να πέθανε περί το 1856 χωρίς οικογένεια.
2. Ο Χαράλαμπος (1828 ή 1824
ή 1820). Πιθανόν να είχε το παρατσούκλι “πάππος”. Ήταν μάλλον
πατέρας μιας κόρης της “Πάππος”.
Υπάρχει χωράφι του στη θέση “Ζυγός λιβάδι” που είχε νερό “στου
πάππου” το οποίο πήραν μετά το
1950 για το κοινοτικό υδραγωγείο.
Το σπίτι αυτής της οικογένειας
ήταν το παλιό του Αθ. Συροθανάση
εξ ημισείας με του Σταμούλη Σταμάτη. Το σπίτι ήταν μισό του Χαραλάμπους και μισό του Αθανασίου
τρίτου γιού του Νικολάου.

Ο ΕΥΡ Υ ΤΟΣ

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

3. Ο Αθανάσιος (1820;) απόχτησε το Νικόλαο (1845 & 1850;)
τον οποίο συναντάμε ψηφοφόρο
το 1872. Ο Νικόλαος απόχτησε:
Ι. Τον Αθανάσιο (1878;). Πήρε
α’ γυναίκα από το Νεχώρι Ναυπακτίας και απόχτησε την Αρετή που
παντρεύτηκε στα Κλεισορέματα.
Σε β’ γάμο πήρε την Αθηνά Σπ.;
Πιστιόλη (αδελφή του Πιστιολοτάσιου) η οποία ήταν χήρα. Αυτή είχε
πάρει το Θανάση; Τσαπραζλή
(αδελφό του Σπύρου που χάθηκε
στη Μ. Ασία). Από το γάμο της
απόχτησε ένα αγόρι το οποίο κράτησαν τα πεθερικά της. Όταν η
μάνα του παντρεύτηκε και πήγαινε
για νερό στην Τσαπραζλόβρυση το
έστελναν οι Τσαπραζλαίοι και κορόιδευε φωνάζοντας “η Νάσαινα
που τρώει δαμάσκηνα...” (Σημ. είναι
χαρακτηριστικό ότι ως σήμερα στα
Κοντορλέικα έχει δαμασκηνιές). Ο
κυρ Θανάσης Σύρος αναφέρει ότι
πρέπει να υπήρχε κάποια ιστορία
ανάμεσα στην Αθηνά και το Θανάση. Αρρώστησε ταυτόχρονα ο άντρας της και η γυναίκα του. Κατάκοιτος ο άντρας της όταν την έβλεπε να χτενίζεται για να βγει της
ζήταγε να του δώσει το πιστόλι
του. Ήθελε να τη σκοτώσει. Φυσικά
δεν έγινε και μετά χήροι και οι δύο
αποφάσισαν να παντρευτούν. Όπως
διηγιόταν ο Αθ. Ηλ. Πανάγος (Καΐκης), ξάδελφος της νύφης και ο
Ηλίας Τσαπραζλής, ξάδελφος του
πρώτου άντρα της, που ήταν φίλοι
μέθυσαν στο γάμο και πήραν τους
γκράδες να σκοτώσουν τον Κοντορλή καθώς θα περνούσε από το
δρόμο της Τσαπραζλόβρυσης.
Το συμπεθεριό όμως πέρασε
ψηλότερα, από το αυλάκι και πήγε
και πήρε τη νύφη. Από το γάμο
γεννήθηκαν η Βασιλική, σύζυγος
Λάμπρου Σώκου και η Σπυριδούλα
συζ. Αθ. Συροθανάση και η Γεωργία,
άγαμη.
ΙΙ. Το Σπυρίδωνα (1883). Πέθανε
μάλλον στη γρίπη του 1917 και
άφησε το Νικόλαο (1908) που έγινε
ζαχαροπλάστης στην Αθήνα; και
το Χρήστο.
ΙΙΙ. Τον Πέτρο (1883). Πήγε στην
Αμερική. Πήρε τη Σπυριδούλα Αθ.
Μακρυγιάννη και απόχτησε:
1) Τον Κώστα (1908) που έγινε
διακεκριμένος φιλόλογος. Πήρε
την φυσικό Κλεοπάτρα Κανελλάκη
από Κυπαρισσία και απόχτησαν:
α) Τη Σπυριδούλα, συζ. Αθ. Παπαδόπουλου, καθηγήτρια αρχαιολογίας στο Παν. Ιωαννίνων. Έχουν
την Εύη.
β) Το Νικόλαο, φιλόλογο, πήρε
την Γκέρτι από Γερμανία και έχουν
την Κωνσταντία.
2) Το Νικόλαο (1912) που έπεσε
ηρωικά στον πόλεμο του 1940.
ΙV. Το Ζαχαρία (1885) που εγκαταστάθηκε στο Αγρίνιο και απόχτησε τον Παναγιώτη (1915).

10. Οικογένεια Κοτοπούλου ή Σκόνδρα
Το σπίτι τους είναι κοντά στην
Καρετσόβρυση. Σε ένα συμβόλαιο
του 1813 των Γιολδασαίων μνημονεύονται στο Μαρίνου “κήποι του Κοτοπούλη”. Στα αρχεία αναγράφεται
και Κοτόπουλος ή Σκόνδρας. Γενάρχης φέρεται ο Ιωάννης Σκόνδρας
(1800) με πατέρα τον Κων/νο. Πρέπει
να είχε γιο Κων/νο (1850 περ.). Ο
Κων/νος απόχτησε το Γεώργιο (1879).
Ο Γεώργιος απόχτησε:
Α’. Τη Βασιλική σύζυγο Νικ. Κ.
Σώκου.
Β’. Τον Κων/νο (1903). Πήρε τη
Βασιλική Σπ. Πετραλή (αδέλφια της
ο Κώστας, Θανάσης, Γιάννης, Βαμβατσικοσπύραινα, Κωβελονίκαινα,
Παναγιού σε Στάβλους). Απόχτησαν:

1. Το Γεώργιο, πήρε την Τούλα
από Καπανδρίτι και έχουν τη Βασιλική.
2. Την Αικατερίνη που παντρεύτηκε στο Καπανδρίτι.
3. Τη Νίκη.
Γ’. Το Δημήτριο, πήρε την Αικατερίνη Αθ. Παπαδημητρίου και έχουν
τη Σπυριδούλα. Πήρε τον Κώστα Μπαγιάτη και έχουν: α) την Κων/να που
πήρε τον Αλέξανδρο Φιλήνδα και
έχουν την Ιριδένια και την Αναστασία.
β) Τον Ιωάννη που πήρε τη Χριστίνα
Τριλίβα. γ) Την Κατερίνα που πήρε
τον Αχιλλέα Αρσενίου και έχουν τη
Λυδία.
Δ’. Το Σπυρίδωνα, πήρε τη Βασιλική από Νεχώρι Ναυπακτίας.
Ε’. Τον Ηλία (1908);

11. Οικογένεια Κουβέλη
Το επώνυμο συναντάται στην Άμπλιανη και τη Ναυπακτία. Υποθέτω
ότι ο γενάρχης της οικογένειας Αναστάσιος του Κων/νου (1807) ήταν
από την Άμπλιανη. Είχαν ένα μικρό
σπιτάκι στα Τσαραζλέικα (κάτω από
το σπίτι Γ. Σώκου & Αθ. Καραδήμα
σήμερα). Μετά από επιγαμίες βρέθηκαν στο κάτω μέρος του χωριού στα
Παπαδέικα - Μακρέικα - Σταματέικα
(μάλλον η γυναίκα κάποιου, του Αναστασίου; ήταν από Μακραίους ή Σταματαίους).
Ο Αναστάσιος απόχτησε:
Α’. Τον Ιωάννη (1854). Απόχτησε:
1. Τον Ηλία (1885). Πήρε γυναίκα
από Μακραίους ή Σταματαίους. Απόχτησαν:
α. Τον Κων/νο (1919), πήρε την
Πηνελόπη από το Αγρίνιο.
β. Το Σπύρο που νυμφεύθηκε στο
Αγρίνιο.
γ. Τον Αθανάσιο που ήταν ράφτης
και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.
δ. Τον Ιωάννη που σκοτώθηκε ενώ
υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία.
2. Τον Αναστάσιο (1891). Πήρε τη
Βασιλική Αθ. Παπαδοπούλου. Πήρε
προίκα το μισό αρχαίο Παπαδέικο σπίτι. Πρέπει να ήταν του Ιωάννη Παπαδόπουλου που πέρασε στα παιδιά του
Αθανάσιο και Κωνσταντίνο εξ ημισείας. Απόχτησαν:
α) Την Κωστούλα, συζ. Ηλία Νικολόπουλου; στο Αγρίνιο. Απόχτησαν:
β) Την Παναγιώτα.

γ) Τον Αθανάσιο.
3. Τον Ευάγγελο, παντρεύτηκε
στη Γαβαλού και απόχτησε το Γιώργο;
τον Κώστα;
Β’. Τον Κων/νο (1859). Πρέπει να
πήρε γυναίκα από τους Τσαπραζλέους.
Πήρε κόρη του Κώστα Τσαπραζλή
(Καραβάνα) (αυτή είχε ένα αδελφό
Γιώργο στο Μποχώρι). Από εκεί και
το σπιτάκι στα Τσαπραζλέικα. Απόχτησαν:
1. Το Νικόλαο (1890), πήρε κόρη
του Σπ. Πετραλή και εγκαταστάθηκαν
στη Μάστρου. Παιδιά τους:
..........
2. Τον Αριστείδη (1898). Πήρε
κόρη του Δημ. Ηλ. Σύρου και απόχτησε ένα γιο και μια κόρη.
3. Τον Ιωάννη (1907). Πήρε γυναίκα από το Νεχώρι Ναυπακτίας και
απόχτησε ένα γιο. Πέθανε και η γυναίκα του πήρε σε β’ γάμο το Νιόνιο
Σταμάτη. Ο γιος της Ιωάννης πήρε
σύζυγο κόρη των Σιακαβελλαίων. Εκεί
που σκοτώθηκε ο Παπανικολάου στο
Ντορνέσι υπάρχει τοποθεσία Κουβελέικα που τα είχαν Αμπλιανίτες. Εκεί
ο πατέρας του κυρ Θανάση Σύρου
πήγε και όργωσε χωράφια τους. Είχαν
μεγάλη περιοχή περί το 1930. Ο Σύρος
πήγε για όργωμα και είδε να έχει
μπόλικο χορτάρι - καβαλαρού. Γύρισε
στο χωριό πήρε κοσιά και πήγε και
έκοψε χόρτα. Τα χωράφια τους τα
λέγανε γρόσια. Ιδιοκτησία είχε εκεί
και ο Παπανώντας από την πεθερά
του.

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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Η αλληλογραφία μας

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ «ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ»

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ
ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

― κ. Παναγιώτα Γεωργιοπούλου, το γένος
Κ. Παπαδημητρίου. Λάβαμε την επιταγή σας
(50,00 ευρώ) και σας ευχαριστούμε.
― κ. Δημ. Κριεκούκη, ενταύθα: Πήραμε
το μήνυμά σας, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή
σας ως συνδρομητής στον “ΕΥΡΥΤΟ”.
― κ. Γεωργία Πανοπούλου, Η.Π.Α. Η αλλαγή της διεύθυνσής σας έγινε. Καλή αντάμωση.
― κ. Φίλιππα Φιλιππίδη, ενταύθα: Λάβαμε
τη συνδρομή σας κι ευχαριστούμε θερμά.

Ομάδα Καθηγητών του Τμήματος Δασοπονίας
Καρπενησίου του Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας ανέλαβε την
εκπόνηση σχετικής μελέτης για την ανάδειξη του
φαραγγιού «Πανταβρέχει» της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη
στις 3-9-2012 από τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Βασίλειο Καραμπά και τον Πρόεδρο
του ΑΤΕΙ κ. Σταύρο Καρκάνη. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Δρ. Καθηγητής του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρπενησίου,
ενώ υπεύθυνος παρακολούθησης είναι ο κ. Γεώργιος Τάκης, Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. Το έργο
θα ολοκληρωθεί εντός ενός (1) έτους (μέχρι 2-92013) και η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
22.140,00€.

Τα μεγάλα έργα στον οδικό άξονα Λαμίας Καρπενησίου αρχίζουν σύντομα, μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου στις 17-9-2012
από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχο Περγαντά και τον εργολάβο κ. Κλέαρχο
Ρούτση. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται
στο ποσό των 22.154.179,00 ευρώ, χρηματοδοτείται από τον τομεακό ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Υποδομών και, σύμφωνα με την σύμβαση, θα παραδοθεί εντός δύο (2) ετών (Σεπτέμβριος 2014).
Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα της εφημερίδας
«ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ» (19-9-2012) η νέα χάραξη
του δρόμου «παρακάμπτει όλα τα χωριά της Δυτικής Φθιώτιδας μέχρι τον «Σταυρό» και συντομεύει
κατά 25 λεπτά τη διαδρομή μέχρι τη Λαμία» (από
Καρπενήσι).

Συμβουλές κηπουρικής
Γράφει ο Δημ. Ε. Πιστιόλης, Γεωπόνος
Από αυτό το φύλλο, ένα μικρό μέρος της
εφημερίδας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ», θα καταλαμβάνουν
χρήσιμες οδηγίες για τον ανθόκηπο, λαχανόκηπο και δενδρόκηπο του Ευρυτάνα και όχι
μόνο. Θα κάνουμε αρχή με την βασίλισσα
των λουλουδιών την τριανταφυλλιά.
Από τη μέση του Σεπτεμβρίου, σταματάμε
εντελώς τη λίπανση. Ποτίζουμε κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου, προσεκτικά και όταν
απαιτείται. Αφαιρούμε τα ξερά και άρρωστα
κλαδιά. Με τον πρώτο παγετό, καλύπτουμε
την επιφάνεια του εδάφους, γύρω από το
διογκωμένο μέρος που ενώνει το υπέργειο
τμήμα του φυτού με το υπόγειο, με ξερά φύλλα, πριονίδι, πευκοβελόνες ή άχυρο, τοποθετώντας τα μέσα σε κύλινδρο από σίτα ή κοτετσόσιρμα. Το κέντρο του κυλίνδρου καταλαμβάνει το φυτό. Για τις αναρριχώμενες τριανταφυλλιές, πριν η θερμοκρασία πέσει κάτω
από το μηδέν Κελσίου, πιέζουμε προσεκτικά
τα μακριά κλαδιά προς τα κάτω, τα απλώνουμε
στο έδαφος και καλύπτουμε με κλαδιά πεύκου,
ξερά φύλλα ή άχυρο. Για τις κινέζικες ποικιλίες
και τα υβρίδιά τους, που συνήθως φυτεύονται
σε γλάστρες και είναι πάντα ανθισμένες έχουν
δε σαν χαρακτηριστικό να επιβιώνουν και με
λίγο φως, για καλύτερα αποτελέσματα, μεταφέρουμε τα φυτά το χειμώνα μέσα στο σπίτι
και την Άνοιξη τις βγάζουμε στον κήπο.

Συνδρομές που λάβαμε
(Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο)
Κουκόπουλος Παναγιώτης
(σύζυγος Βασιλικής Συρογιαννίδη) ........25,00
Νταλιάνης Αθανάσιος του Κων/νου........20,00
Παπαδόπουλος Σπύρος του Αντ. ............20,00
Λιάτσος Γεώργιος (Σκοπιά) ....................20,00
Παπαδοπούλου Παναγιώτα Αθαν. ..........20,00
Παπαδόπουλος Κων/νος Αθαν. ..............20,00
Αδοσίδης Λάζαρος
(σύζ. Νίκης Αθ. Παπαδοπούλου) ............20,00
Συροθανάση Γεωργία Αθαν. ....................30,00
Γρηγορόπουλος Γεώργιος Σπ. ................50,00
Γρηγορόπουλος Γεώργιος Σπ.
(στη μνήμη της αδελφής του
Καλίτσας Γρηγοροπούλου) ....................50,00
Μωρίκης Πέτρος......................................20,00
Σώκου Σωτηρία Νικ. ................................25,00
Σώκος Σωτήριος Δημ...............................25,00
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Γάλατα αξίας εκατό (100,00) ευρώ πρόσφεραν τα καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ»
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο στον Δήμο Καρπενησίου, ύστερα από σχετική επιστολή της
Πανευρυτανικής Ένωσης. Ήδη προωθήθηκαν
στο παραπάνω παντοπωλείο 147 κουτιά γάλακτος. Με σχετική επιστολή του ο Δήμαρχος
κ. Κώστας Μπακογιάννης ευχαρίστησε το
Δ.Σ. της Πανευρυτανικής.

ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Έντονες ήταν οι βροχοπτώσεις για ένα, σχεδόν,
τριήμερο (14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2012) σ’
ολόκληρο το Νομό μας, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες ζημιές, κυρίως, στο οδικό δίκτυο,
καθώς και στα δίκτυα ύδρευσης. Τα μηχανήματα
των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας αλλά και μισθωμένα ιδιωτικά έδωσαν, κυριολεκτικά μεγάλες
μάχες για την αποκατάσταση των ζημιών. Σε πολλές περιοχές σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση,
με αποτέλεσμα την καταστροφή πολλών γεωργικών προϊόντων. Στην περιοχή μας σημειώθηκαν
μόνο καταπτώσεις στο δρόμο προς Ροσκά.

ΤΑ ΓΕΛΑΔΙΑ ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΑΝ...
Μετά από απουσία ολίγων μηνών τα γελάδια
επέστρεψαν και πάλι στο χωριό μας. Έτσι, άρχισαν
πάλι οι καταστροφές σε καλλιέργειες και κήπους,
σε δημόσιους - κοινόχρηστους χώρους κ.λπ., ενώ
γέμισαν και πάλι οι δρόμοι με περιττώματα (κοπριές).
Οι μέχρι τώρα έντονες διαμαρτυρίες μας προς
την Εισαγγελία Ευρυτανίας, Διοίκηση Αγροφυλακής, Αστυνομική Διεύθυνση, Δήμο Καρπενησίου,
Δ/νσεις Γεωργίας, Δημόσιας Υγιεινής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (σχετική απόφαση του Τοπικού
Συμβουλίου Δομνίστας) και με δημοσιεύματα στην
Εφημερίδα μας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» (Μάιος 2011, αριθ.
φύλλου 345 και Απρίλιος 2012, αριθ. φύλλου 356)
δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, ήταν απλώς «φωνή
βοώντος εν τη ερήμω». Το καλοκαίρι και στη
λαϊκή μας συνέλευση τέθηκε το θέμα και ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Κ. Μπακογιάννης, ανακοίνωσε πως δεν υπεγράφησαν τα σχετικά δικαιολογητικά για την επιδότηση του ιδιοκτήτη
τους και πως θα ληφθούν σχετικά νέα μέτρα. Το
ελπίζουμε.
Μήπως, όμως, αν είναι γνωστός ο ιδιοκτήτης
τους, θα πρέπει να του υποβληθούν μηνύσεις εκ
μέρους των παραπάνω Υπηρεσιών ή να ληφθούν
έγκαιρα σε βάρος του και άλλα μέτρα πριν είναι
αργά; Πάντως, όπως γράφουμε και στο τελευταίο
δημοσίευμα του ΕΥΡΥΤΟΥ, «η αναστάτωση των
κατοίκων και η οργή τους μπορεί να δημιουργήσουν
άλλα προβλήματα, πολύ χειρότερα...»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι
κατά το τριήμερο 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2012
το 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής
Υγείας σε συνεργασία με το Δήμο Καρπενησίου,
ενώ συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο των Ορέων, το
Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων
(ΚΕΠΑ) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών και το Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων και Βίας (ΕΔΙΠΑΒ). Θέμα του συνεδρίου
ήταν: «Το παιδί και η οικογένεια στο ορεινό χωριό:
εσωτερική μετανάστευση και ποιότητα ζωής». Η
έναρξη του Συνεδρίου έγινε το απόγευμα της
Παρασκευής 14-9-2012 με καλωσόρισμα των παρευρισκομένων από τον Ευρυτάνα Επίκουρο Καθηγητή της Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Γενικό Γραμματέα της παραπάνω Εταιρείας κ. Νικόλαο Σκεντέρη. Σημειώνεται ιδιαίτερα
η ενεργός συμμετοχή της μαθητιώσας νεολαίας
του νομού μας. Η Πανευρυτανική Ένωση και ο
Σύλλογός μας πρόσφεραν στους εισηγητές βιβλία
των εκδόσεών τους.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ»
Στα πλαίσια των καθιερωμένων εκδηλώσεων
του Συλλόγου Ευρυτάνων Ναυπακτίας «Παναγία
Προυσιώτισσα» πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
2 Σεπτεμβρίου 2012 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
με αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών και φίλων
του, στον κατάμεστο Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ.
Ιεροθέου που για μια ακόμη χρονιά τιμά και λαμπρύνει με την παρουσία του την εκδήλωσή μας.
Την εκδήλωση τίμησαν ακόμη με την παρουσία
τους ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ευρυτάνων Αχαΐας
κ. Ελευθέριος Λαμπαδάρης και η Πρόεδρος του
Συλλόγου ΑΜεΑ “Αλκυόνη” κ. Βασιλική Παναγοπούλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το τέλος
της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε δεξίωση σε
γνωστό καφέ της πόλης με πλούσια εδέσματα
που πρόσφεραν οι γυναίκες του Συλλόγου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. Κ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ
Δυναμική είναι η παρέμβαση του Βουλευτή
Ευρυτανίας κ. Κώστα Κοντογεώργου προς το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την μη κατάργηση και
συγχώνευση των Ειρηνοδικείων Γρανίτσας και
Κερασοχωρίου του Δήμου Αγράφων.
Συγκεκριμένα ο κ. Κοντογεώργος κατέθεσε
σχετική Ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό,
ενώ συμμετείχε σε σύσκεψη στο Υπουργείο,

κατά την οποία παραβρέθηκε και ο ευρυτανικής
καταγωγής Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας
Καραγκούνης.
Ιδιαίτερα συζητήθηκε η διατήρηση του ιστορικού Ειρηνοδικείου Αγράφων, με έδρα το Κερασοχώρι, το οποίο ιδρύθηκε στις 9-5-1842 και
στεγάζεται σε ανακαινισμένο δικαστικό κατάστημα.
(Πηγή: ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ, 12-9-2012)
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Ειδήσεις...

Η κίνηση στο χωριό μας
τον Σεπτέμβριο
Ικανοποιητική ήταν η κίνηση στο χωριό μας
σε εμπορικά, εστιατόρια, ενοικιαζόμενα δωμάτια
κ.λ.π., παρά την οικονομική κρίση που περνάμε.
Εκτός από πολλούς συγχωριανούς μας που παρέτειναν τις διακοπές του καλοκαιριού μένουν
στο χωριό μας και τα συνεργεία των δύο (2) μεγάλων έργων που γίνονται στην περιοχή μας,
ήτοι της κατασκευής του δρόμου προς Σκοπιά Καστανούλα - Ροσκά - Πανταβρέχει και της εργολαβίας του Λαογραφικού μας Μουσείου. Επίσης
με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου είχαμε
και αρκετούς λάτρεις του κυνηγιού...

Με ένταση η συνεδρίαση
του Δημ. Συμβουλίου
στο Κρίκελλο
Με ένταση και μικροεπεισόδια πραγματοποιήθηκε στις 17-8-2012 στο Κρίκελλο, έδρα
του πρώην Δήμου Δομνίστας, συνεδρίαση του
Δημ. Συμβουλίου Καρπενησίου, με κυρίαρχο
θέμα τα αιολικά πάρκα στην περιοχή μας. Στη
συνεδρίαση ήταν παρόντες 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι (από τους 25), εκ των οποίων οι έντεκα
(11) ψήφισαν «ΟΧΙ στα συγκεκριμένα αιολικά
πάρκα» (Πρόταση του Δημάρχου κ. Κ. Μπακογιάννη), πέντε (5) «ΟΧΙ γενικά στο χωροταξικό
για Α.Π.Ε.» και τρεις (3) «Απών».
Σημειώνεται ότι ο τ. Δήμαρχος Δομνίστας
και νυν Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Καρπενησίου κ. Γιάννης Σταμάτης απουσίασε από
τη συνεδρίαση αυτή διαμαρτυρόμενος για την
ανάρτηση πανό στο πρώην Δημαρχείο Δομνίστας
από το Σύλλογο Κρικελλιωτών, ενέργεια που
καταδίκασε με επιστολή του, που δημοσιεύθηκε
στα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ». Παρόμοια διαμαρτυρία
έγινε και από εκατό (100) και πλέον κατοίκους
της Δομνίστας.

Εκκλησιαστικά
― Την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012 έγινε
το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας από τον π.
Ιωάννη Κολοβό. Στα ψαλτήρια εκτός από τον
τακτικό ψάλτη μας κ. Ευάγγελο Σιακαβέλλα και
τον κ. Νώντα Φαρμάκη ήταν και ο υπέροχος
ψάλτης και τραγουδιστής κ. Σωτήρης Γάλλος
με την παρέα του.
― Την Θεία Λειτουργία και την τελετή της
Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού τέλεσε μέσα σε
κατανυκτική ατμόσφαιρα στις 14 Σεπτεμβρίου
2012, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου του χωριού
μας ο π. Κωνσταντίνος Μακράκης.
Στο ψαλτήρι εκτός από τον κ. Ευάγγελο Σιακαβέλλα και ο κ. Θεόδωρος Φραγκούλης, σύζυγος της Φωτεινής Ι. Παναγοδήμου, ο οποίος
έδειξε να έχει ταλέντο εκτός από το τραγούδι
και στην ψαλτική...
― Στις 23-9-2012, ημέρα Κυριακή και η μνήμη
του Αγίου Νικολάου Καρπενησίου, τελέστηκε η
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου από τον π. Κωνσταντίνο Μακράκη. Στο
ψαλτήρι ο κ. Ευάγγελος Σιακαβέλλας.
― Τέλος, Θεία Λειτουργία έγινε και την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου (30-9-2012)
από τους ιερείς π. Παναγιώτη Κούκουνα και π.
Ιωάννη Κολοβό.

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

ΚΟ Ι ΝΩΝΙΚΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ Α.Τ.Ε.Ι.
― Ο Κων/νος Νταλιάνης του Μιχαήλ και της
Ιωάννας πέτυχε στο ΤΕΙ Ιωαννίνων, Τμήμα Λογοθεραπείας.
Καλές σπουδές.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Η Βίκυ και ο Θανάσης Δημ. Τραχήλης
απόχτησαν το πρώτο παιδί τους, ένα χαριτωμένο
αγοράκι.
Να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία του χωριού μας βάπτισαν την κόρη τους την 1η Σεπτεμβρίου 2012 ο Γιώργος Γάλλος και η σύζυγός
του Νίκη Σαλτού (εγγονή του αείμνηστου Τρύφωνα Τσιάμη). Της δόθηκε το όνομα Δανάη.
Ανάδοχοι: Μαρία και Νατάσα Ντούμα.
― Τα δίδυμα αγόρια τους βάπτισαν την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012, στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής Αγρινίου, ο Αθανάσιος Κ. Σταμάτης
και η σύζυγός του Θεοδώρα, το γένος Σταύρου
και Αθηνάς Παναγοδήμου.
Ονόματα: Σταύρος και Ιωάννης-Ευθύμιος.
Ανάδοχοι: Ελένη Ι. Παναγοδήμου και Ειρήνη
Χρ. Παναγοδήμου - Σφυρή.
Ακολούθησε θαυμάσιο γλέντι στην κοσμική
ταβέρνα Πλατανάκι.
― Η Κων/να και ο Αθαν. Π. Μακρυγιάννης
βάπτισαν στις 22-9-2012 την κόρη τους στον
Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Τριχωνίου Μακρυνείας.
Το όνομα αυτής: Βασιλική. Ανάδοχοι: Νίκος και
Πένη Καραδήμα.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα.

ΓΑΜΟΙ
― Ένας ακόμα παραδοσιακός γάμος έγινε
στη Δομνίστα την 1η Σεπτεμβρίου 2012. Συγκεκριμένα η Νίκη Σαλτού του Βασιλείου και της
Σπυριδούλας, το γένος Τρύφωνα Τσιάμη ενώθηκε
με το μυστήριο του γάμου με τον Γεώργιο Γάλλο
στον Προφήτη Ηλία του χωριού μας. Κουμπάρα
ήταν η Ευαγγελία Δάλκου. Το βράδυ ακολούθησε
παραδοσιακό τρικούβερτο γλέντι στην πλατεία
του χωριού μας με το συγκρότημα του κ. Σωτήρη
Γάλλου, αδελφού του γαμπρού.
Σημειώνεται ότι την παραμονή του γάμου,
την Παρασκευή το βράδυ, έγινε, επίσης, τρικούβερτο γλέντι με πλούσιο τραπέζι και παραδοσιακό
τραγούδι από τον πατέρα της νύφης, τον Βασίλη
Σαλτό. Το τραπέζι ήταν προσφορά του Γιώργου
Τρ. Τσιάμη, θείου της νύφης και έγινε στην υπέροχη αυλή του σπιτιού του, μέσα σε ειδυλλιακό
περιβάλλον με θαυμάσια λουλούδια και φωτισμό
κατάλληλο. Ο πρεσβύτερος από το σόι της
νύφης κ. Αθαν. Γ. Σύρρος προσφώνησε τους
καλεσμένους, ευχαρίστησε το Γιώργο για τη
φιλοξενία και ευχήθηκε τα «καλά στέφανα».
― Ο Αντώνης Παπαδόπουλος του Σταύρου
και της Ασπασίας και η Μαρία Βιτσέντζου του
Γιώργου και της Λίλης τέλεσαν το γάμο τους
στις 22-9-2012 στον Ι.Ν. Αγίας Φωτεινής Ιλισσού.
Το γαμήλιο δείπνο έγινε στο Roof Garden του
Royal Olympic Hotel.
Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΓΑΜΟΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Κάθε καλοκαίρι στους χορούς του 15Αύγουστου και στις άλλες εκδηλώσεις των νέων
του χωριού μας τους καμαρώνουμε και χαιρόμαστε. Το ίδιο έγινε και στη Λαμία στις 22 Σεπτεμβρίου 2012 που ένωσαν τη ζωή τους ενώπιον
Θεού και ανθρώπων ο Βασίλης (Αντ. Αγγελής)
και η Ελευθερία (Κων. Αντωνοπούλου). Στον

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λαμίας ήταν όλοι οι παλιόφιλοι του καλοκαιριού. Αγαπητότατοι ο Βασίλης και η Ελευθερία, παθιασμένα με τη Δομνίστα και τους ανθρώπους της τούς μάζεψαν
όλους εκεί. Νόμιζες μέσα και έξω από το ναό
καθώς και στο γλέντι μετά ότι ήσουν στο πάρτυ
του 15Αύγουστου.
Περιβεβλημένα την αγάπη, τις ευχές και το
πολυμελέστατο σόι των Αγγελαίων και των
συγγενών της νύφης πορεύτηκαν νέοι, λαμπεροί
και εκτυφλωτικοί το δρόμο της νέας τους ζωής.
Έλαμπαν οι νεόνυμφοι από χαρά και ευτυχία
και οι ευχές όλων ήταν να τους συνοδεύουν
αυτά τα δύο ως τα βαθιά τους γεράματα. Το
ίδιο έλαμπαν από νιότη και οι δύο κουμπάροι ο
Νεκτάριος Κων. Παπαδόπουλος και η Γεωργία
(Γωγώ) Σπ. Σιακαβέλλα.
Οι ευχές για την ευτυχία του νέου ζευγαριού
συνόδευαν και τους δύο κουμπάρους και όλους
τους ανύπαντρους του γάμου γρήγορα να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. “Ου καλόν είναι τον
άνθρωπον μόνον!”
Στο γλέντι που ακολούθησε στο Κτήμα Πασιάκου ξεκίνησαν με επίδειξη χορευτικών ικανοτήτων ο γαμπρός με τη νύφη και ο κουμπάρος
με την κουμπάρα. Από εκεί και πέρα οι “όλοι”
Αγγελαίοι του γαμπρού και οι άλλοι συγγενείς
του ζευγαριού γέμισαν την πίστα ευτυχισμένοι
για το νέο ζευγάρι. Η μητέρα του γαμπρού, η
αρχοντική Βασιλική, ευχαρίστησε τους συνδαιτημόνες για την τιμή που έκαναν σε αυτή και το
σύζυγό της Αντώνη (απουσίαζε λόγω προβλημάτων υγείας) με την παρουσία τους.
Το γλέντι τράβηξε ως αργά με τελευταίους
στην πίστα τους πολυπληθείς φίλους του Βασίλη
και της Ελευθερίας.
Να είναι βασιλική η ζωή τους και γεμάτη
από τη γλυκιά ελευθερία της έγγαμης συμβίωσης.

Ευχαριστίες
Η Βασιλική και ο Αντώνης Αγγελής με
την ευκαιρία του γάμου του γιού της Βασίλη
με την Ελευθερία αισθάνονται την υποχρέωση
να ευχαριστήσουν όλους όσους μοιράστηκαν
μαζί τους την ευτυχία του ξεκινήματος της
έγγαμης ζωής των παιδιών τους.
Εύχονται και στους ανύπαντρους την ευτυχία του γάμου και της έγγαμης ζωής με
παιδιά και εγγόνια (οι ίδιοι είναι γονείς 7
παιδιών και 13 εγγονιών - για την ώρα...)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Στάβλων έγινε
στις 29-9-2012 το μνημόσυνο για τα τρία (3)
χρόνια από το θάνατο του Κώστα Τσίρκα. Μετά
τη Θεία Λειτουργία που έγινε από τον π. Ιωάννη
Κολοβό ακολούθησε σεμνή τελετή στο χώρο
του πάρκου που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, όπου έγινε η αποκάλυψη αναμνηστικής
μαρμάρινης πλάκας με την επιγραφή: «ΠΑΡΚΟ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΙΡΚΑ». Μίλησαν σχετικά ο κ. Ανδρέας Ζούκας, ο κ. Ν. Κολτσίδας και ο κ. Δ.
Ζούκας (Πρόεδρος του Τοπικού Συλλόγου). Παρόντες μεταξύ άλλων ο τ. Δήμαρχος Δομνίστας
και Δημοτικός Σύμβουλος Καρπενησίου κ. Γιάννης Σταμάτης και ο τ. Πρόεδρος Κοινότητας
Στάβλων και τ. Δήμαρχος Αιτωλικού κ. Ευάγγελος Κολτσίδας, οι οποίοι συνεργάστηκαν άψογα
μαζί του επί σειρά ετών στα τοπικά μας δρώμενα.
― Στις 30-9-2012 έγινε το ετήσιο μνημόσυνο
της αείμνηστης Δήμητρας Ν. Γεωργαλή, το
γένος Ι. Μωρίκη, στον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δομνίστας.
Αιωνία η μνήμη τους!

