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Η

περιοχή της Δομνίστας όπου τον 3ο4ο π.Χ. αιώνα υπήρχε Αιτωλικό φρούριο
και οικισμός ονομάζεται μεταγενέστερα
“Στου Φαντίνου”.
Στην κορυφή του λόφου του οικισμού υπήρχε παλιά εκκλησία και το σημείο ονομάζεται
“Παλιοκκλήσι” = παλιά εκκλησία. Εκεί έγινε
μετά το 1960 το εξωκκλήσι της Παναγίας Προυσιώτισσας. Κατά την εκσκαφή βρέθηκαν φτωχικές ταφές. Κάποιοι αρχαίοι τάφοι βρέθηκαν
στον ευρύτερο περίγυρο. Υποθέταμε για την
ονομασία ότι δόθηκε από κάποιον ιδιοκτήτη
Φαντίνο στα ύστερα βυζαντινά χρόνια. Η παράδοση όμως για εύρεση λειψανοθήκης με
κάρα αγίου που χάθηκαν μας οδηγεί σε κάτι
άλλο πιο πιθανό για την προέλευση του ονόματος της περιοχής. Υπάρχει ένας, μάλλον
δύο άγιοι, με το όνομα Φαντίνος.
Ο ένας, που έζησε και μαρτύρησε τον 3ο
μ.Χ. αιώνα καταγόταν από την Κάτω Ιταλία

και εθεωρείτο προστάτης των ποιμένων. Υπάρχει και ο δεύτερος Φαντίνος ο οποίος έζησε
το 10ο μ.Χ. αιώνα στην ίδια περιοχή, ασκήτευσε
εκεί και στη συνέχεια ήρθε στη Θεσσαλονίκη
όπου και ανεδείχθη κορυφή της ασκήσεως με
αποτέλεσμα μετά το θάνατό του να αναγνωρισθεί ως άγιος. Η λατρεία του διεδόθη στην
Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της
Ελλάδας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα “Στου
Φαντίνου” να υπήρχε ναός ενός από αυτούς
τους αγίους. Γι’ αυτό κάποιοι χωριανοί σκέφθηκαν να τοποθετήσουν μια εικόνα του Αγίου
Φαντίνου σε προσκυνητάρι στο εξωκκλήσι της
Παναγίας Προυσιώτισσας. Αυτό έως ότου η
έρευνα μας βεβαιώσει με σίγουρα στοιχεία
ότι όντως εκεί υπήρχε ναός και ετιμήτο ο
Άγιος Φαντίνος ο εκ Καλαβρίας (Ν. Ιταλίας)
είτε ο παλαιότερος είτε ο νεότερος.
Όποιος θέλει μπορεί να βοηθήσει.
Α.Δ.Σ.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΦΤΑΝΑΝ ΤΑ ΓΕΛΑΔΙΑ,
ΗΡΘΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ...
Είχαμε μια “αγιάτρευτη πληγή”, τα γελάδια, που συνεχίζουν
τις καταστροφές τους σε χωράφια, φράχτες, δέματα κ.λπ. προστέθηκε κι άλλη μία: τα γουρούνια. Όχι αγριογούρουνα, αλλά
“σταυλισμένα”, όμως ελεύθερα.
Έτσι, η περιοχή μας τώρα μαστίζεται κυριολεκτικά από αγέλες
γελαδιών και γουρουνιών. Το χωριό, εκτός από τις άλλες ζημιές,
γέμισε κι από ακαθαρσίες. Και
το χειρότερο: Τα γουρούνια μπαίνουν και στο νεκροταφείο, όπου
άρχισαν να σκάβουν και λάκκους!
Έλεος! Απευθυνόμαστε προς
κάθε αρχή και εξουσία: Δήμο,
Περιφέρεια, Εισαγγελία... Δεν
πάει άλλο!!!
Κ.Α.Π.

ΥΓ. Για να μην αδικούμε με
το “σταυλισμένα” υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα να διέφυγαν, να ζευγάρωσαν με άγρια και να είναι
πια κανονικά αγριογούρουνα.
Α.
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Σύντομη προσευχή
Στο ξεκίνημα της καινούργιας χρονιάς
Κύριε,
κάνε με να έχω υπομονή,
να υπομένω αγόγγυστα
ό,τι δεν μπορώ να αλλάξω.
Δώσε μου τη δύναμη και τον τρόπο
να αγωνισθώ και να αλλάξω
ό,τι μπορώ και πρέπει να αλλάξω
αν είναι μέσα στο δικό Σου θέλημα.
Τέλος, Κύριε, δώσε μου τη σύνεση
να ξεχωρίζω το ένα από το άλλο
και να πετυχαίνω το ωφέλιμο
για τη δόξα Σου! Αμήν.

Βράχος

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μετά τη Θεία
Λειτουργία των Θεοφανείων τελέστηκε και ο αγιασμός
των υδάτων στη Γέφυρα Κρικελλοποτάμου από τους
ιερείς π. Ιωάννη Κολοβό (Κρικέλλου) και π. Ματθαίο
Καλαμπαλίκη (Δομνίστας).
Ο π. Ματθαίος τέλεσε και τη Θεία Λειτουργία
στις 7-1-2013 (Αγίου Ιωάννη) στον Άγιο Αθανάσιο και
στη συνέχεια αναχώρησε για Γερμανία. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή επάνοδο το Πάσχα.

Χοροσυνεστίαση
του Συλλόγου μας στην Αθήνα
την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας προσκαλεί όλους τους
συγχωριανούς μας και τους φίλους της Δομνίστας
στην χοροσυνεστίαση του Συλλόγου μας που θα
γίνει στο ρεμπετάδικο «ΟΙΝΟΣΧΟΛΕΙΟ», οδός Σπινθάρου, αριθ. 54 στο Νέο Κόσμο (δίπλα στο ΜΕΤΡΟ,
στάση “Νέος Κόσμος”), στις 10 Μαρτίου 2013 και
ώρα 13:30.
Τιμή: 15 ευρώ ανά άτομο (πλούσιο μενού, που
περιλαμβάνει απεριόριστο ποτό, ζωντανή μουσική).
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και η ζήτηση μεγάλη.
Δηλώσεις συμμετοχής - προσκλήσεις:
― Γιάννης Παπαδόπουλος 6973999746
― Κώστας Νταλιάνης 6973436598
― Σωτήρης Σώκος 6977290231
― Κώστας Παπαδόπουλος 6977366813

Για τη ζημιά με τις τέντες
Ήδη κάποιοι φίλοι εκδήλωσαν προθυμία να βοηθήσουν είτε με χρήματα είτε με άλλο τρόπο. Περισσότερα σε επόμενο φύλλο.
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Τ

ο επώνυμο το βρίσκουμε με ι,
Λίτρας, και υ, Λύτρας. Ακόμα
Λυτράκης. Η ρίζα από τα λύτρα, το λίτρο ή αλβανική ρίζα lutur
που σημαίνει ικέτης; Το σπίτι τους
ήταν στο κάτω μέρος του κεντρικού
δρόμου της πλατείας εκεί που είναι
σήμερα το καφενείο του Θεοδ. Τσιάμη και το σπίτι του Δημ. Παπαδημητρίου. Εκεί υπήρχαν δύο χαμηλά σπίτια. Το ένα ήταν του Ιωάννη Λύτρα
και έγινε το καφενείο του Τσιάμη.
Το άλλο ήταν του Παντελή και του
Φάνη πιθανόν παιδιά του Χαραλάμπους. Κάτω από τον Άγιο Αθανάσιο
- χαμηλότερα από του Καρτσακλή,
ήταν της Λυτρονάσαινας. Πίσω από
τον Αϊλιά στο δρόμο προς το Πλατανάκι είχε μια καλύβα ο Λυτροβασίλης.
Γενάρχης της οικογένειας φαίνεται ο Νικόλαος (περ. 1780). Παιδιά
του ο Αθανάσιος (1806), ο Ιωάννης;
(1810;) και ο Γεώργιος (1818 ή 1815).
Ι. Κλάδος Αθανασίου (1806). Παιδιά του:
Α. Ο Νικόλαος (1823 ή 1835).
Απόχτησε:
1. Τον Αθανάσιο (1866). Πήρε
αδελφή του Σωτήρα με όνομα Καλλιόπη (Πανάγου). Το σπίτι ήταν αυτό
κάτω από τον Αϊθανάση και πάνω
από τα Βαμβατσικέικα. Πιθανόν να
βρέθηκε εκεί σώγαμπρος. Απόκτησε:
α. Κόρη Αγγελική που πήρε τον
Χαραλ. Κολτσίδα - Χαρατσάρη από
Στάβλους.
β. Κόρη Βασιλική που πήρε το
Δημ. Συρογιαννίδη. Την ήθελε και ο
Κώστας Πιστιόλης ο κουρέας αλλά
τελικά την πήρε ο Συρογιαννίδης.
γ. Ελένη (1913) συζ. Νικ. Δημ.
Πιστιόλη (Σταθάκη).
δ. Κόρη Σπυριδούλα συζ. Ασημάκη Κ. Σύρρου.
ε. Δημήτριος (1891). Πήγε στην
Αμερική (είχε αποφασίσει προπολεμικά να γυρίσει οικογενειακά στην
Ελλάδα αλλά έχασε τα χρήματα στην
οικονομική κρίση). Αρχικά έμενε στην
Αστόρια και είχαν εστιατόρια. Μετά
την οικονομική καταστροφή πήγε
στην Καλιφόρνια και είχε ράντσο και
κάβα ποτών. Πήρε Ισπανίδα στην Καλιφόρνια και απόχτησαν τον Θανάση,
την Ελένη, την Καλλιόπη, τη Μαρία

Ο ΕΥΡ Υ ΤΟΣ
Ενημερωτικό Δελτίο
Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας Ευρυτανίας
Ιδιοκτήτης:
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Υπεύθυνος κατά το νόμο:
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
Αργυρώ (Ηρώ) Κ. Παπουτσή
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
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

16. Οικογένεια Λύτρα
και το Δανιήλ. (Η Καλλιόπη έκανε
και ηθοποιός εκεί ήταν ωραιότατη).
στ. Γεώργιος (1894) πήγε στην
Αμερική (απεθ. 1979) χωρίς παιδιά.
Τα δύο αδέλφια (Δημήτριος και
Γεώργιος) παιδιά πήγαν στη Ρωσία
για ζητιανιά και μετά πήγαν στην
Αμερική. Στη Ρωσία τα βασάνιζαν
(βλ. Μακράκης). Εκεί ζητιανεύοντας
πήγαν σε ένα πλούσιο σπίτι που τα
ρώτησαν από που είναι και πως ήρθαν,
τα λυπήθηκαν και τα γύρισαν πίσω.
Γυρίζοντας σε λίγο πέθανε; ο πατέρας τους και μετά φύγαν στην Αμερική.
2. Κόρη του Νικολάου (1835;)
πήρε ένα Βασιλειάδη στην Αθήνα
και είχαν ένα γιο ο οποίος ήταν
στρατηγός και αεροπόρος και μετά
τον πόλεμο του είχαν δωρίσει ένα
κομμάτι γης στο Κολωνάκι. Διηγιόταν
η Ελένη (1913) ότι ερχόταν η θεία
από Αθήνα και τους έλεγε ιστορίες
για το στρατό. Δεν άφησαν απογόνους. Ζητούσε από τον Αθανάσιο
να πάει στην Αθήνα να κληρονομήσει.
Αυτός αρνιόταν.
3. Κόρη πρώτη σύζυγος του Καρετσονίκου.
4. Κόρη, μάνα του Παπαδοκώστα
ή κάποιου Παπαδόπουλου.
5. Τον Επαμεινώνδα (1870) ;
6. Την Όλγα συζ. Βαμβάτσικου
(Βαμβατσικονίκου) γιος της ο Νικόλαος. Ένα άλλο παιδί πέθανε ερχόμενο από Καρπενήσι, άλλα παιδιά
πέθαναν, άλλη κόρη στη Λαμία.
Β. Ο Βασίλειος (1840). Αναφέρεται ως ράπτης.
Παιδιά του:
1. Ο Σπυρίδων (1875), πήρε γυναίκα από Καρετσαίους (αδελφή;
Τσίμπα). Παιδιά;
2. Κόρη συζ. Παν. Καρέτσου;
3. Κόρη σύζυγος Γ. Μωρίκη.
4. Κόρη συζ. Γιουροκώστα;
5. Επαμεινώνδας (1895). Πήγε
Αμερική; Πέθανε αφήνοντας κληρονομιά για την οποία διχογνωμούσαν
η Τσίμπαινα (συζ. Παν. Καρέτσου)
και η Μωρίκενα (μάνα Μουρκοβασίλη).
6. Κων/νος (1896) (με παρατσού-

κλι Παλαμονήδας). Πήρε αδελφή του
Παπαγιωργογιάννη, κόρη του Αθαν.
Παπαγεωργίου. Σκοτώθηκε ή πέθανε
στον πόλεμο το 1920. Απόχτησε τον
Κων/νο με παρατσούκλι Φικλής (Ιφικλής), ο οποίος πήρε γυναίκα από
την Άμπλιανη και εγκαταστάθηκε
στην Αθήνα.
ΙΙ. Κλάδος Γεωργίου (1818).
Παιδιά του:
Α. Ο Χρήστος (1849) ;
Β. Ο Ιωάννης (1857). Πήρε την
Πατρούλα Ρίζου από Στάβλους και
απόχτησε:
1. Τον Κλεομένη (1897). Πήρε
κόρη του Τσαπραζλή (Καραβάνα) και
απόχτησε:
α. Την Πατρούλα που παντρεύτηκε στην Κατοχή Μεσολογγίου.
β. Τον Περικλή που πήρε σύζυγο
από το Κρίκελλο και απόχτησε ;
γ. Κόρη;
2. Τον Ηλία (1900) πήρε την Αλεξάνδρα Γεωρ. Τσαπραζλή (αδελφή
του Μέσπουλα - Κώστα) και απόχτησαν:
α. Τη Γεωργίτσα συζ. Αθαν. Ι.
Σύρου (Κοκοτάκη) και έχουν τον Κώστα (αρχιψάλτης), το Γιώργο και μία
κόρη την Ελένη.
β. Τον Ιωάννη που πήρε γυναίκα
από Στάβλους κόρη Καρανικόλα και
απόχτησε τον Ηλία και μία κόρη την
Αλεξάνδρα.
γ. Την Πατρούλα, πήρε το Βαγγέλη; από Κρίκελλο.
3. Τον Ξενοφώντα (1908), πήρε
τη Ρήνα Αθ. Δημητρογιάννη και
έχουν:
α. Τον Ηλία.
β. Κόρη.
γ. Κόρη.
4. Τον Περικλή (1895;) Πήγε στην
Αμερική το 1913.
Κυκλοφορούσε ως ανέκδοτο στο
χωριό: όταν ήταν μικρά πήγαν σε
ένα εξωχώραφό τους στα Ξεράκια
και έκοψαν χλωρά καλαμπόκια και
τάψησαν. Οι γονείς δεν άφηναν γιατί
μάζευαν το καλαμπόκι για το χειμώνα.
Τους κάλεσε λοιπόν ο Ιωάννης: «Λία,
Φώντα, Μένια, ελάτε και τα τρία.
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Ποιος έφαγε το καλαμπόκι στα Ξεράκια;» Ίσως εντυπωσίαζε η αρχαιοπρέπεια των μικρών ονομάτων.
ΙΙΙ. Κλάδος Ιωάννη; (1812;) Υποθέτω έναν Ιωάννη, εκτός και είναι
απόγονος του Αθανασίου (1827) ή
του Γεωργίου (1815) με παιδιά το
Χαράλαμπο και τον Κων/νο (18501860). Το σπίτι τους ήταν εκεί που
είναι του Δημ. Παπαδημητρίου δίπλα
στου Τσιάμη.
Α. Ο Χαράλαμπος (1860); Του
Ιωάννη (πιθανόν και του Γεωργίου)
(1818). Απόχτησε:
1. Τον Παντελή (1880). Πήρε γυναίκα κόρη Δημ. Φαρμάκη, αδελφή
της Κουτσολένης. Παιδιά τους:
α. Η β’ σύζυγος του Βασ. Τσιούνη.
β. Η Γεωργίτσα που παντρεύτηκε
στο Αγρίνιο.
γ. Ο Χαράλαμπος. Έμεινε κουτσός από δάγκωμα φιδιού και παντρεύτηκε την Κούλα Κων. Γρίβα (Καλαντζή).
2. Τον Ιωάννη (1885). Μετανάστευσε στην Αμερική.
3. Το Θεοφάνη (1907). Πέθανε
φυματικός. Άγαμος.
Β. Κων/νος (1850;) Παιδιά του:
1. Ο Ιωάννης (1878). Έγινε αξιωματικός και έφτασε στο βαθμό του
Ταγματάρχη. Πήρε μέρος στους πολέμους 1912-13, στο Βορειοηπειρωτικό αγώνα το 1914 και στον πόλεμο
1917-1922. Αποστρατεύθηκε στις 2211-1922. Πήρε γυναίκα από το Αγρίνιο
και απόχτησε ;
2. Κόρη ανάπηρη.
3. Η Γεωργίτσα, σύζυγος Σπύρου
Μωρίκη και έμεναν στο μικρό σπίτι
δίπλα στου Λυτρονάσιου (γιος ο Παναγιώτης που ήταν πρόσφυγας στην
Πολωνία). Αυτή η Γεωργίτσα ήταν
νονά του Αθαν. Γ. Σύρου. Στο γάμο
του Γεωργίου Σύρου που πήρε σε α’
γάμο την Κυριακή Γ. Τσαπραζλή
πήγε ο γαμπρός Σύρος να πάρει το
νουνό που ήταν ο Κων/νος Λύτρας.
Έμεναν κοντά στης Λυτρονάσενας
και τα σπίτια της Βαμβατσικοκώσταινας, του Κόρδε (Βαμβάτσικου).
Βγήκε η γριά η μάνα του Κόρδε
(Βαμβάτσικου) στο στενό να δει το
συμπεθεριό και κάποιος όπως πυροβολούσαν τη σκότωσε. Κινδύνεψε
να αναβληθεί ο γάμος αλλά ο γιος
της είπε πως ήταν ατύχημα και ο γάμος έγινε κανονικά. Το περιστατικό
πρέπει να συνέβη περί το 1915.

17. Οικογένεια Μακράκη
Τα σπίτια και τα χωράφια τους
βρίσκονταν στο κάτω μέρος του χωριού - ενορία Αγίου Νικολάου, Παπαδέικα, Σταματέικα, Γριβέικα. Το
παλιότερο σπίτι ήταν ένα διπλό. Τόσο
παλιό ώστε είχε το τζάκι στη μέση
του δωματίου. Το μισό το είχε ο Μακρομήτρος - Μακρογιάννης και το
άλλο μισό ο Μακροπέτρος. Πιο πάνω
ήταν μεγάλα σπίτια του Μακρονάσιου
και του Μακροκώστα. Υπήρχε και
ένα σπίτι του Μακρονίκου δίπλα στης
Γριβόλγας - μάλλον από προίκα. Χωράφια είχαν και στην Πραΐλα αλλά
από τα πιο άγονα και ξερικά. Φαίνεται
ότι κοινός πρόγονος ήταν ο Αθανάσιος (περ. 1770). Παιδιά του ο Δημήτριος (1797 ή 1801), ο Γεώργιος
(1801) και ο Αθανάσιος (1802 ή 1806).
Ο τελευταίος έχει το όνομα του πατέρα του. Φαίνεται ότι πέθανε ή σκο-

τώθηκε και το νεογέννητο μωρό πήρε
το όνομά του.
Ι. Κλάδος Δημητρίου (1797 ή
1801). Πολέμησε σε όλη τη διάρκεια
της Επανάστασης από το 1821 έως
το 1833 και την έλευση του Όθωνα.
Παιδιά του ήταν ο Ιωάννης, ο Ανδρέας, ο Γεώργιος, ο Πέτρος. Το
πατρικό σπίτι το μοιράστηκαν τα τρία
αδέλφια πλην του Γιώργου που πήγε
στην Πραΐλα. Ο Μακρογιάννης πήρε
το μερίδιο του Ανδρέα.
Α. Ο Ιωάννης (1835) πήρε αδελφή
των Μιχάλη, Σπύρου και Αποστόλη
Σιακαβέλλα και απόχτησε:
1. Το Μήτρο (Δημήτριο) (1879).
Πήρε γυναίκα από τα Ψιανά, από τα
Κομματέικα και απόχτησε:
α. Τη Σοφία που πήρε το Γεώργιο
Ζλούμη.
β. Την Κωνστάντω που πήρε σε

β’ γάμο τον Ανδρέα Σταμάτη και
απόχτησε το Δημήτριο, τον Αθανάσιο
και το Νίκο.
γ. Τη Φρειδερίκη που πήρε το
Νίκο Α. Πιστιόλη και απόχτησε το
Θανάση, τη Σπυριδούλα, το Δημήτρη
και την Κωνσταντίνα.
2. Το Σπυρίδωνα (1886)· πήρε τη
Μαρία; από Τσεκλείστα και απόχτησαν:
α. Τον Ιωάννη (1917)· Πήρε τη
Χριστίνα και απόχτησε:
i. Το Νίκο.
ii. Το Σπύρο.
iii. Το Γρηγόρη και μία κόρη τη
Μαρία που πέθανε μικρή.
β. Το Βαγγέλη που πέθανε το
1943.
γ. Το Λάμπρο που πήρε τη Βασιλική Μωρίκη και απόχτησαν:
Συνέχεια στην 4η σελ.
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Ιανουάριος 2013

Η αλληλογραφία μας
― κ. Νικόλαο Σιακαβέλλα, Υποστράτηγο
ε.α., Άνω Καλαμάκι: Λάβαμε την επιταγή σας
κι ευχαριστούμε!
― κ. Χρήστο Παπαλέξη, Βύρωνας. Ευχαριστούμε για τις ευχές σας και την συνδρομή
σας.

Συνδρομές που λάβαμε
(Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο)
Κατσούδα Μαρία
(το γένος Ηλία Πανάγου, ΗΠΑ) ..Ευρώ 50,00
Αλεξοπούλου Κούλα
(το γένος Ηλία Πανάγου) ......................20,00
Πανάγος Αθανάσιος του Ηλία ..............50,00
Ζούκας Αθανάσιος του Γ.......................20,00
Μακρυγιάννη Ελένη του Δημ. ..............10,00
Πούλιος Πέτρος (Καπανδρίτι) ..............20,00
Φιλιππίδης Φίλιππος ..............................20,00
Γεωργαλή Μαριάννα του Νικ.................20,00
Γεωργαλή-Κάλλη Αλεξάνδρα του Νικ...20,00
Γεωργαλής Σεραφείμ του Νικ. ..............20,00
Μωρίκη Παναγιώτα του Ι. ......................20,00
Μωρίκης Γεράσιμος του Ι.......................20,00
Αγγελής Αντώνιος του Γ. ......................30,00
Αγγελή-Μερτζάνη Μαρία ......................20,00
Νεοφώτιστος Δημήτριος (Αγρίνιο)........20,00
Γεωργιακάκη-Παπαδημητρίου Παναγ. ..50,00
Τσιάμης Γεώργιος του Γ. (ΗΠΑ) ..........100,00
Τσούνης Αχιλλέας του Αθαν. ................50,00
Τσούνης Νικόλαος του Αθαν. ................20,00
Σαλτός Βασίλειος
(γαμπρός Τρυφ. Τσιάμη) ........................20,00
Παπαλέξης Χρήστος του Θεοδ. ............20,00
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙΑ
Αρκετές βροχές αλλά και χιόνια έπεσαν
κατά τον μήνα Ιανουάριο στην περιοχή μας,
χωρίς όμως ιδιαίτερο ψύχος. Οι βροχές
ήταν καταρρακτώδεις και συνεχόμενες σε
σημείο που ο Κρικελλοπόταμος ήταν γεμάτος «από κολώνα σε κολώνα» και σύμφωνα
με τους παλιότερους θύμισε παλιές εποχές.

Νεκρολογίες

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΗΧΙΩΤΗΣ (1914-2012)
Ένας γνήσιος «ευπατρίδης», ο Χαρίλαος Μηχιώτης, «έφυγε» από κοντά μας για πάντα, στις
19 του περασμένου Νοέμβρη, πλήρης ημερών και
σε ηλικία 98 ετών. Ο Χαρίλαος Μηχιώτης γεννήθηκε στο Νεοχώρι Τυμφρηστού το 1914, μαθήτευσε
στο Γυμνάσιο Καρπενησίου και στη συνέχεια
σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας.
Υπηρέτησε ως Δάσκαλος στο χωριό του αρχικά
και κατόπιν στην Αθήνα. Έλαβε ενεργό μέρος
στον Πόλεμο του 1940-41 και στην Εθνική Αντίσταση, ως αξιωματικός του ΕΛΑΣ. Διώχθηκε για
τη συμμετοχή του στην Αντίσταση (εξορία, απόλυση). Το 1987 αποκαταστάθηκε στην Εκπαίδευση
με την απονομή του βαθμού του Επιθεωρητή Δ.Ε.
Σταδιοδρόμησε ως δημοσιογράφος, συντάκτης
εφημερίδων και περιοδικών, συγγραφέας πολλών

βιβλίων λογοτεχνικών, Διδακτικών, Εγκυκλοπαιδικών («ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ» κ.ά.), Μελέτες
για τη γενέθλια γη του («Τυμφρηστός και Τυμφρήστιοι», «Γη Πατρώα» κ.ά.), Διασκευές («Στέφανου Γρανίτσα: Τα άγρια και τα ήμερα του
βουνού και του λόγγου»), Ιστορικά κ.ά.
Αγαπούσε ιδιαίτερα το Καρπενήσι, το οποίο
και εξύμνησε σε πολλά κείμενά του.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 21-11-2012
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηλιούπολης και η ταφή του στο Κοιμητήριο της Ηλιούπολης.
Σημειώνουμε ότι ο αείμνηστος Χαρίλαος Μηχιώτης τιμούσε τις εκδηλώσεις μας για την Εθνική
Αντίσταση, ήταν δε προς 5ετίας περίπου, και ο
κύριος ομιλητής.

ΝΙΚΟΣ ΒΡΑΧΑΣ (1916-2013)
Με τον ερχομό του νέου έτους η ευρυτανική
παροικία στην Αθήνα έγινε φτωχότερη... Από τις
3 Ιανουαρίου 2013 μας λείπει ο αείμνηστος Νίκος
Βράχας, επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης, με σημαντική και ανεκτίμητη
προσφορά στον τόπο μας. Ήδη αναπαύεται στο
φιλόξενο Κοιμητήριο του Βύρωνα. Συγγενείς,
φίλοι, συνάδελφοι και πολλοί συμπατριώτες μας
τον συνόδεψαν στην τελευταία του κατοικία. Εκ
μέρους της Πανευρυτανικής Ένωσης και του Συλλόγου μας απηύθυνε τον παρακάτω αποχαιρετιστήριο λόγο ο Πρόεδρος κ. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος:
«Με ιδιαίτερη συγκίνηση, αλλά και σεβασμό,
απευθύνω κι εγώ, ως εκπρόσωπος του Δ.Σ. της
ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης, αλλά και του
Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας, τον ύστατο
χαιρετισμό στον προκείμενο αείμνηστο μπάρμπα-Νίκο Βράχα, ο οποίος υπήρξε δραστήριο μέλος
των Δ.Σ. της Ένωσής μας και άλλων τοπικών
συλλόγων κι ένας μεγάλος λάτρης της γενέτειράς
του, των Ψιανών και της ιδιαίτερης πατρίδας μας,
της Ευρυτανίας.
Η οικογένειά του εύρωστη και θαλερή. Ο αείμνηστος πατέρας του, ο Θανάσης Βράχας, άφησε
εποχή στην περιοχή μας με μια κοινωνική και κοινοτική δράση εξαίρετη. Με την αείμνηστη σύζυγό
του Ευγενία δημιούργησαν μια αξιοθαύμαστη πολύτεκνη οικογένεια από 3 άρρενες και 5 θυγατέρες.

Όλοι τους ακολούθησαν το παράδειγμα του πατέρα
τους. Η προσωπικότητα του πρεσβύτερου αδελφού,
του Γιάννη, ακτινοβόλησε σ’ ολόκληρη την Ευρυτανία και όχι μόνο. Αλλά και ο μπαρμπα - Νίκος
σίγουρα έφυγε για την αιωνιότητα με ήσυχη και
γαληνεμένη τη συνείδησή του, όπως ήρεμος και
γαλήνιος ήταν στην επίγεια ζωή του. Μας δίδαξε
κι αυτός την φιλοπατρία.
Μας δίδαξε την φιλαλληλία,
Μας δίδαξε την κοινωνική αλληλεγγύη,
Μας δίδαξε την ευγένεια,
Μας δίδαξε την πραότητα, εκφρασμένη με το
παντοτινό και χαρακτηριστικό χαμόγελό του,
Μας δίδαξε την αγωνιστικότητα,
Μας δίδαξε την τιμιότητα,
Μας δίδαξε την Αγάπη στον συνάνθρωπο και
στη γενέθλια γη μας.
Για όλα αυτά καταθέτουμε στη μνήμη του ως
ευλαβικά άνθη και ένα λατσούδι έλατο από την
αγαπημένη του Καλιακούδα, τα λίγα αυτά λόγια,
ως ανταπόδοση όλων των παραπάνω που μας
χάρισε.
Ας είναι αιώνια η μνήμη του!
(Σ.Σ.: Τα παραπάνω λόγια ειπώθηκαν κατά την
εξόδιο ακολουθία στις 3 Ιανουαρίου 2013 από
τον Δ/ντή του «ΕΥΡΥΤΟΥ» κ. Κώστα Παπαδόπουλο).

Συμβουλές κηπουρικής

Επάνοδος της αμπελοκαλλιέργειας στη Δομνίστα
Γράφει ο Δημ. Ε. Πιστιόλης, Γεωπόνος
Όλοι μας θυμούμαστε ότι οι γονείς μας, οι
παππούδες μας, σχεδόν όλες οι οικογένειες της
Δομνίστας, είχαν το αμπελάκι τους για την εξασφάλιση του κρασιού και του τσίπουρου της
χρονιάς. Με πρωτόγονα μέσα, με ποικιλίες αμπέλου και τεχνικές που δε βοηθούσαν στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας, φιλότιμα οι πρόγονοί μας, παρήγαγαν το κρασί τους, έστω ελαφρούτσικο (λίγα Μπωμέ) ή λίγο ξινούτσικο.
Σήμερα με τον μεγάλο αριθμό βελτιωμένων
ποικιλιών, υπάρχουν κατάλληλες για όλες τις
περιοχές της Ελλάδας. Με τις προηγμένες τεχνικές καλλιέργειας, μπορούμε και στη Δομνίστα
να παράγουμε εκλεκτά σταφύλια, επιτραπέζια
και οινοποιήσιμα, σε συνδυασμό δε με τη σύγχρονη τεχνολογία, χωρίς να απομακρυνόμαστε
από τον παραδοσιακό τρόπο, και κρασιά ποιότητας.
Επ’ αυτών θα είναι αφιερωμένα τα προσεχή
άρθρα μου, σκοπεύοντας την Επάνοδο της Αμπελοκαλλιέργειας στη Δομνίστα.
Το χωράφι που θα εγκαταστήσουμε το αμπέλι
μας, πρέπει να δέχεται όσο το δυνατόν περισ-

σότερο ήλιο, να είναι προφυλαγμένο από δυνατούς ανέμους, να στραγγίζει εύκολα τα προσπίπτοντα νερά. Δεν πειράζει αν η κοκκομετρική
σύσταση του εδάφους είναι μεγάλη. Φυσικά
πρέπει τα λεπτόκοκκα συστατικά να επαρκούν.
Τα επικρατέστερα συστήματα φύτευσης και
μόρφωσης των πρέμνων είναι το κυπελλοειδές
και το αμφίπλευρο γραμμοειδές.
Κατά το κυπελλοειδές σύστημα το πρέμνο
αποτελείται από τον κορμό, ύψους 50 εκ. περίπου,
στην κορυφή του οποίου δημιουργούμε 3-5 βραχίονες ακτινοειδώς διατεταγμένους, επάνω στους
οποίους αφήνουμε 1-3 παραγωγικές μονάδες
στον καθένα, απ’ τις οποίες αναπτύσσονται οι
κληματίδες του έτους (καρποφόρες ή άγονες).
Στο αμφίπλευρο γραμμοειδές σύστημα, το
πρέμνο αποτελείται από τον κορμό και 2 βραχίονες, επί της αυτής γραμμής αλλά αντίθετης κατεύθυνσης. Επάνω σε καθένα απ’ αυτούς αφήνουμε 2-3 παραγωγικές μονάδες. Από αυτές θα
βγούν οι κληματίδες του έτους.
Τα κυπελλοειδή πρέμνα, δεν υποστηλώνονται.

Φυτεύονται σε τετράγωνα με μήκος πλευράς
1,2 – 1,3 μέτρα (θεωρώ ότι είναι η καλύτερη
απόσταση μεταξύ των πρέμνων για τη Δομνίστα).
Το αμφίπλευρο γραμμοειδές φυτεύεται σε
γραμμές, με απόσταση επί της γραμμής 1,2 – 1,3
μέτρα, και μεταξύ των γραμμών 1,3 – 1,5 μέτρα.
Κατά το σύστημα αυτό τα πρέμνα υποστηλώνονται
σε σύστημα συρμάτων, τα οποία προσδένονται
στους ακραίους στήλους των γραμμών φύτευσης.
Αν το μήκος της γραμμής φύτευσης είναι μεγάλο,
τοποθετούμε και ενδιαμέσους στήλους. Οι ακραίοι
στήλοι φέρουν αντιρίδα, για να μπορούμε να τανύσουμε τα σύρματα. Τα βασικά σύρματα στα
οποία θα προσδεθούν οι βραχίονες του πρέμνου
πρέπει να είναι πιο χοντρά από τα ψηλότερα
που υποβαστάζουν τις κληματίδες του έτους.
Με το σύστημα αυτό μπορούμε να περιποιηθούμε
το αμπέλι μας καλύτερα και ευκολότερα. Είναι
αυτό που χρησιμοποιείται περισσότερο σήμερα.
Στο επόμενο φύλλο του «ΕΥΡΥΤΟΥ», θα συνεχίσουμε με ενδιαφέροντα επίσης θέματα για
την αμπελοκαλλιέργεια ιδιαίτερα στη Δομνίστα.
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Ειδήσεις...
ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Με απόφαση του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Κώστα
Μπακογιάννη έγινε ο ορισμός των Αντιδημάρχων για
τη διετία 2013-2014. Έτσι, ο κ. Δήμαρχος, εμπιστεύθηκε
στα ίδια πρόσωπα για το υπόλοιπο της θητείας τους
τις Αντιδημαρχίες. Αυτοί είναι:
― Νίκος Σουλιώτης: Υπεύθυνος για τις τεχνικές
υπηρεσίες, για θέματα δόμησης και περιβάλλοντος
και αρμόδιος για τα θέματα που αφορούν τη Δημοτική
Ενότητα Προυσού.
― Παντελής Χαλκιάς: Υπεύθυνος για τη λειτουργία
υποδομών και δικτύων (καθαριότητα, ανακύκλωση, κοιμητήρια, ύδρευση, αποχέτευση, πολιτική προστασία
κ.ά.), καθώς και για τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας
Κτημενίων.
― Δημήτρης Αθ. Σταμάτης: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και παράλληλα υπεύθυνος για τις υπηρεσίες
διοικητικής βοήθειας, τεχνολογία πληροφορικής και
επικοινωνιών, διαφάνεια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση
κ.ά. και για τα θέματα που αφορούν τη Δημοτική
Ενότητα Δομνίστας.
― Χρήστος Γενιτσαρόπουλος: Υπεύθυνος για τον
τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και για τις διοικητικές
υπηρεσίες, επιχειρηματικότητα, επενδύσεις, απασχόληση, τουρισμό κ.ά. και αρμόδιος για τη Δημοτική
Ενότητα Ποταμιάς.
― Κλεομένης Λάππας: Αρμόδιος για θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης (υγεία, παιδεία, πολιτισμός αθλητισμός, ΚΑΠΗ κ.ά.), Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και υπεύθυνος για θέματα της Δημοτικής
Ενότητας Φουρνά.
― Τέλος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
παραμένει ο κ. Χρήστος Ντέκας.
Καλή επιτυχία και δύναμη για το έργο τους!

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ
Ο Δήμος Καρπενησίου στα πλαίσια της Κοινωνικής
Πολιτικής και της δράσης αλληλεγγύης «Διανομή Πετρελαίου και Καυσοξύλων» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους άπορους και άνεργους δημότες να υποβάλουν
τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα
από 10 μέχρι 25 Ιανουαρίου 2013.
Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν
ετήσιο εισόδημα πάνω από 3.000,00 ευρώ.

Ειδήσεις...

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Δεκάδες συγχωριανοί μας - παρά την κακοκαιρία τίμησαν κι εφέτος τον προστάτη άγιο του χωριού μας
Άγιο Αθανάσιο στις 18 Ιανουαρίου.
Έτσι βρέθηκαν στο χωριό μας αρκετοί Δομνιστιάνοι
που διαμένουν στο Αγρίνιο - ανάμεσά τους όπως κάθε
χρόνο και ο Θανάσης Παπαδημητρίου - και όλοι σχεδόν
οι συγχωριανοί μας που μένουν στο Καρπενήσι.
Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο π. Ιωάννης Κολοβός,
τον οποίο και ευχαριστούμε.

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Κατά το πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς
Ελλάδας του 2013, που πραγματοποιήθηκε στη Λαμία
στις 6 Ιανουαρίου 2013, έγιναν οι προβλεπόμενες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διαφόρων Επιτροπών.
Για τη νέα περιφερειακή θητεία εκλέχθηκαν και οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ευρυτανίας, για μεν την Οικονομική Επιτροπή ο κ. Ταξιάρχης Σκλαπάνης, ως τακτικός και ως αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ. Λάμπρος
Τσιτσάνης και Χρήστος Μπούρας, για δε την Επιτροπή
Περιβάλλοντος ως τακτικό μέλος ο κ. Λάμπρος Τσιτσάνης και ως αναπληρωματικό ο κ. Ταξιάρχης Σκλαπάνης.

ΛΑΜΠΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Η Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων πραγματοποίησε κι εφέτος, με εξαιρετική επιτυχία, στις 13 Ιανουαρίου 2013, την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωσή
της, με την ευκαιρία της κοπής της βασιλόπιτας.
Η λαμπρή, καθόλα, φετινή εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην επέτειο της συμπλήρωσης των εκατό
(100) χρόνων από τους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913.
Οι κύριοι ομιλητές, που ήταν οι κ.κ. Σαράντος Καργάκος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας και Νικόλαος
Κολόμβας, Αντιστράτηγος ε.α., εντυπωσίασαν με τις
λίαν εμπεριστατωμένες ομιλίες τους.

Οικογενειακά Δομνίστας
17. Οικογένεια Μακράκη

Συνέχεια απ’ την 2η σελ.

i. Το Σπύρο ;
ii. Το Βαγγέλη ;
iii. Τη ........ ;
3. Τη Βασιλική σύζυγο Αθ. Δ.
Σταμάτη.
4. Τη Μαρία σύζυγο Δημ. Μωρίκη (Πραΐλα) και απόχτησαν το
Γιάννη, τον Κώστα, τη Ζωγούλα
και τη ;
Β. Ο Ανδρέας (1840;) απόχτησε:
1. Την Παρασκευή συζ. Ηλία
Σιακαβέλλα (Σκόζα).
2. Τον Κώστα (1888) πήρε κόρη
Σπ. Σιακαβέλλα και απόχτησε:
i. Τον Ανδρέα που σκοτώθηκε
στον Εμφύλιο.
ii. Το Φώτη.
iii. Κόρη που πήρε τον Ηλία(;)
Γρίβα (Φιάκα).
3. Το Νίκο (1890). Πέθανε στην
Αμερική άγαμος και με χρήματά
του έφτιασε τον τωρινό Αϊ-Νικόλα.
Γ. Ο Γιώργος (1840) απόχτησε:

1. Το Νικόλαο (1877). Πήρε την
Αγγελική Κρίτση από Ψιανά και
απόχτησε:
α. Τον Κώστα (1903) που πέθανε
έφηβος.
β. Τη Βασιλική α’ σύζυγο Νικ.
Πετροκωστοπούλου που πέθανε
από φυματίωση.
γ. Τη Γεωργίτσα συζ. Παλιούρα
από Σέλισα.
δ. Την Αλέξω που παντρεύτηκε
στο Αγρίνιο.
ε. Την Πηνελιά συζ. Παν. Μελά.
στ. Την Παναγιού συζ. Δημ.
Σωτήρα.
ζ. Το Γιώργο (1920) πήρε γυναίκα από το Αγρίνιο και απόχτησε
δύο κόρες.
η. Το Δημήτριο, πήρε την Ειρήνη
Ευθ. Συροκώστα και απόχτησε:
i. Το Γεώργιο.
ii. Το Νικόλαο.
iii. Τον Κώστα.
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. Σύρρος (περιπτεράς). Οι πληροφορίες για πρόσφατη κατάσταση
των οικογενειών είναι ελλιπείς. Σίγουρα θα υπάρχουν και παραλείψεις
στα παλαιότερα. Όσοι τα διαβάζουν
και ενδιαφέρονται να ολοκληρωθεί
η εικόνα των οικογενειών τους ας
με βοηθήσουν - ιδίως τα νέα ζευγάρια
με τα παιδιά τους. Μπορούν είτε
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
thanassis.stamatis@hotmail.com, είτε
μέσω τηλεφώνου: 210-5028122 και
6972747064. Με τη βοήθεια όλων
θα μπορέσουμε κάπου στο μέλλον
να εκδώσουμε την αληθινή εικόνα
των οικογενειών μας. Ευχαριστώ
προκαταβολικά και συγγνώμη για
πιθανά λάθη και παραλείψεις.
Αθ. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

Ιανουάριος 2013

Ειδήσεις...
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΑ
ΓΑΜΟΣ
― Η Ιωάννα Παπαζαχαρία του Νικ.
και της Ντίνας και ο Ιωάννης Χριστοδούλου του Γεωργίου τέλεσαν τους
γάμους τους στον Ι.Ν. Αγίων Πάντων
Καλλιθέας στις 22 Σεπτεμβρίου 2012.
Χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Ταμιάθεως Ιεροσολύμων κ.κ. Ιωακείμ. Ακολούθησε δεξίωση στο κέντρο «Μεταξύ
μας».
Ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε στις 3 Ιανουαρίου 2013
το μνημόσυνο του αείμνηστου Κων/νου
Σπ. Σιακαβέλλα στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου στη Μπούζα Αιτωλικού.
― Στις 27 Ιανουαρίου 2013 έγινε
το ετήσιο μνημόσυνο της αείμνηστης
Καλλιόπης Νικολάου Παπαζαχαρία,
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Περάματος.
Αιωνία η μνήμη τους.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Το ετήσιο μνημόσυνο του αείμνηστου Νικολάου Κ. Παναγοδήμου έγινε
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας στις 17-11-2012 και όχι στην
Αθήνα στις 16-12-2012, όπως γράφηκε
στο προηγούμενο φύλλο μας.
Μετά το μνημόσυνο δόθηκε καφές
και στη συνέχεια γεύμα.

ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΟΥ κ. Γ. ΦΟΥΝΤΑ
Ο εκλεκτός αναγνώστης του ΕΥΡΥΤΟΥ - εδώ και δεκαετίες - Γιώργος
Φούντας από τους Στάβλους, που
διαμένει μόνιμα στο Αιτωλικό, πρότεινε επανειλημμένα όπως με σχετική
πρόταση του Τοπικού μας Συμβουλίου
σε μελλοντική ονοματοδοσία των
δρόμων του χωριού μας συμπεριληφθεί και το όνομα του αείμνηστου
Παναγιώτη Σάρρα.
Πρόκειται για μια πρόταση αξιοπρόσεχτη που πρέπει να εξετασθεί
από το Τοπικό μας Συμβούλιο.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την
αποδέσμευση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 60.000.000,00 ευρώ, συνεχίζεται το πρόγραμμα «Βοήθεια
στο σπίτι».
Όπως είναι γνωστό, σκοπός του
προγράμματος αυτού είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας, ενώ, αναμφισβήτητα, μέχρι σήμερα, έχει προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες.

