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Π

ραγματοποιήθηκαν κι εφέτος οι τρεις κορυφαίες καθιερωμένες εκδηλώσεις για
την Εθνική μας Αντίσταση στην Βίνιανη,
Κορυσχάδες και Δομνίστα. Συγκεκριμένα:
α. Στην Παλαιά Βίνιανη τιμήθηκε η 69η επέτειος της ίδρυσης της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (Π.Ε.Ε.Α.) και της συγκρότησης της πρώτης ελεύθερης κυβέρνησης, γνωστής ως «Κυβέρνησης του Βουνού». Ο πανηγυρικός της ημέρας εκφωνήθηκε από τον πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Χρυσαφογεώργο, ο οποίος αναφέρθηκε στην ενεργή συμμετοχή των
κληρικών στον απελευθερωτικό αυτόν αγώνα
του λαού μας.
β. Στο προαύλιο του ιστορικού Δημοτικού
Σχολείου Κορυσχάδων πραγματοποιήθηκε, στις
26-5-2013, η εκδήλωση μνήμης της 69ης επετείου
από τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου της
Π.Ε.Ε.Α. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, την κατάθεση στεφάνων και τους καθιερωμένους χαιρετισμούς μίλησε ο Δάσκαλος κ. Διονύσιος Παρούτσας.
γ. Την Κυριακή 9 Ιουνίου 2013, τιμήθηκε στον
χώρο του επιβλητικού μνημείου της Εθνικής μας
Αντίστασης στη Δομνίστα η 71η Επέτειος από
την έναρξη του Ένοπλου Απελευθερωτικού
Αγώνα της περιόδου 1941-44.

ΕΚ ΚΛΗΣΙ ΑΣΤΙΚΑ
Κατά τον παρελθόντα μήνα Ιούνιο 2013
τελέστηκε το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου του χωριού
μας, κατά τις παρακάτω Κυριακές ή εορτές:
― Κυριακή 2 Ιουνίου 2013, Ιερέας π.
Ιωάννης Κολοβός.
― Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013, της Αναλήψεως. Ιερέας π. Κωνσταντίνος Μακράκης.
― Κυριακή 23 Ιουνίου 2013, της Πεντηκοστής. Ιερέας π. Ιωάννης Κολοβός.
― Κυριακή 30 Ιουνίου 2013, των Αγίων
Πάντων - 12 Αποστόλων. Ιερέας π. Κωνσταντίνος Μακράκης.
Στο ψαλτήρι, όπως πάντα, ο Ευάγγελος Ι.
Σιακαβέλλας και βοηθοί του οι Κώστας Αντ.
Παπαδόπουλος και Κώστας (Τάκης) Ι. Παπαδόπουλος.

Χαιρετισμός Τσιτσάνη Λάμπρου
Περιφερειακού Συμβούλου
Την Κυριακή 9 Ιουνίου στη Δομνίστα Ευρυτανίας στις εκδηλώσεις από την έναρξη του
ένοπλου Απελευθερωτικού Αγώνα 1941-1944.
Κύριε Βουλευτή, κύριε Δήμαρχε Δήμου Καρπενησίου, κύριοι εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, κύριε Πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου,
κύριοι συνάδελφοι στην Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’
βαθμού, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι.
Μεγάλη μέρα σήμερα όχι μόνο για τη Δομνίστα, όχι μόνο για το Δήμο Καρπενησίου, αλλά
για την Ευρυτανία και για ολόκληρη την Ελλάδα.
Ιστορική μέρα γιατί οι παππούδες μας και οι
πατεράδες μας πριν από 71 χρόνια από εδώ ξεκίνησαν να απελευθερώσουν την Πατρίδα μας
και να χαρίσουν σε μας τους νεώτερους την
Ελευθερία, που έχουμε χρέος έναντι των παιδιών
μας να τη διατηρήσουμε.
Λυπάμαι που σήμερα είμαστε λίγοι. Τέτοιες
εκδηλώσεις χρειάζονται μεγαλύτερη συμμετοχή.
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης αλλά και κρίσης αξιών που διέρχεται
ο τόπος μας, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε την Ελευθερία-Ενότητα, να αφήσουμε
στην άκρη αυτά που μας χωρίζουν και να ενισχύσουμε αυτά που μας ενώνουν. Το χρωστάμε
εξάλλου στον τόπο μας, στα παιδιά μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΥΓ. Μήπως είναι καιρός να οργανωθούν αλλιώς οι εκδηλώσεις; Οι ετήσιες επαναλήψεις και
μάλιστα τρεις εκδηλώσεις σε ένα μήνα μήπως
οδηγούν στον κορεσμό και την παρακμή; Μήπως
πρέπει να ξεπεραστούν οι μαξιμαλισμοί και η
εγωιστική προβολή κάποιων; Φαίνεται ότι η
πλήρης παρακμή είναι επί θύραις. Και δεν θα
υπάρχουν και χρήματα. Οι παλιοί πεθαίνουν βιολογικά. Οι νέοι οικονομικά. Τι θα γίνει;
(Εορτασμός ανά τριετία). Δηλαδή:
1η χρονιά Δομνίστα, έναρξη
2η χρονιά Κορυσχάδες, Εθνοσυμβούλιο
3η χρονιά Βίνιανη, Κυβέρνηση του βουνού
και πάλι από την αρχή.
Υπάρχει και άλλη λύση. Ο Δήμος Καρπενησίου
που του ανήκουν οι δύο πρώτες ας τις κάνει
εναλλάξ. Για τη Βίνιανη ας αποφασίσει ο αντίστοιχος Δήμος.
Αλλιώς τρεις κι ο κούκος ώσπου φυσικά να
απομείνει μόνος του (ο κούκος ως πτηνό της
άνοιξης ενδημεί από χιλιετίες!)

Ιούνιος 2013
Δαβάκη 13
Αθήνα 115 26

29η Μαΐου 1453
Ημέρα μνήμης και σιωπής,
ημέρα πόνου και κραυγής!
Ημέρα θλίψης μιας αυγής
που έσβησε νωρίς το φως της!
Κωνσταντίνε Μεγάλε...
δημιουργέ της Νέας Ρώμης
Κωνσταντίνε Παλαιολόγε,
μάρτυρα της Ρωμιοσύνης,
Λαέ του Βόσπορου κι όλης της Ρωμιοσύνης,
...ελπίδα ΖΕΙ, υπάρχει:
«Πάλι με χρόνια με καιρούς
πάλι δικά σου θάναι»!
Βράχος

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Δομνίστα 30 Ιουνίου 2013
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 11 Αυγούστου
2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 το πρωί,
στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δομνίστας, με τα παρακάτω θέματα:
1. Εκλογή προεδρείου
2. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου
3. Οικονομικός απολογισμός –
Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4. Προτάσεις – Ανακοινώσεις
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή, 18-8-2013, 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
Η Πρόεδρος
ΗΡΩ ΠΑΠΟΥΤΣΗ
Η Γραμματέας
ΒΙΒΗ ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑ
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Ιούνιος 2013

Οικογενειακά Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος
Συνέχεια απ’ το προηγούμενο
φύλλο
Α.1-Ιωάννης Παναγοδήμος
(συμπλήρωμα στο προηγούμενο
φύλλο)
Παντρεύτηκε την Ευφροσύνη
Ιωαν. Τσίρκα. Παιδιά τους ήταν:
1. Σπυριδούλα: Παντρεύτηκε το
Νίκο Αθαν. Σταμάτη κι απόχτησαν:
α) Την Ειρήνη, καθηγήτρια φιλόλογο, που πήρε το Μηχανικό Χαρ.
Τριχόπουλο, από τον Προυσσό και
έχουν δύο αγόρια:
1. Το Γιώργο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
2. Το Νίκο, Γυμναστή.
β) Το Θανάση, Μηχανολόγο Μηχανικό που πήρε τη Λαμπρινή Αϊβαλιώτη από την Πάτρα και έχουν δύο
παιδιά:
1. Τη Σπυριδούλα, μαθήτρια.
2. Το Νίκο, μαθητή σήμερα.
γ) Το Γιάννη, συνταξιούχο Αστυνομικό Δ/ντή, που πήρε τη Μαρία
Νικολέτου, από την Αμφιλοχία κι
έχουν ένα γιο, το Νίκο, επιχειρηματία
στην Αθήνα.
δ) Τη Γεωργία, υπάλληλο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, που πήρε
το Θεόδωρο Κουκοσιούλη, από την
Αθήνα κι έχουν μία κόρη, τη Νικολέτα,
φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, σήμερα.
2. Αγαθή: Παντρεύτηκε τον Ανδρέα Σταμάτη κι απόχτησαν:
α) Τη Βασιλική, καθηγήτρια φιλόλογο, που παντρεύτηκε το Γιώργο
Σκαρμούτσο, υπάλληλο του ΟΤΕ,
από το Μεσολόγγι και παιδιά τους
είναι:
1. Η Θωμαή, Τραπεζικός υπάλληλος. Πήρε τον Ευαγ. Κότσαλο από
το Νεοχώρι Μεσολογγίου κι έχουν
ένα γιο, τον Ηλία.
2. Η Αγαθή, Τοπογράφος Μηχανικός, που παντρεύτηκε τον Αποστ.

Ο Ε ΥΡ ΥΤ ΟΣ
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

25. Οικογένεια Παναγοδήμου
Φώτη, επιχειρηματία από την Ακράτα.
β) Το Θανάση, Γεωπόνο, που παντρεύτηκε την Πολυξένη Πατσιά, από
τις Φυτείες Ξηρομέρου και παιδιά
τους είναι:
1. Η Αγαθή, φοιτήτρια.
2. Ο Ανδρέας, μαθητής.
3. Η Λαμπρινή, μαθήτρια, σήμερα.
γ) Την Ευφροσύνη, Πολ. Μηχανικό, που πήρε τον Σταμούλη Τζούρο,
Πολ. Μηχανικό - Εργολήπτη Δημ.
Έργων, από την Κατούνα Ξηρομέρου
και παιδιά τους είναι:
i. Ο Σταύρος, Πολ. Μηχανικός.
ii. Ο Παναγιώτης, Πολ. Μηχανικός.
iii. Ο Ανδρέας, φοιτητής.
3. Γεώργιος: Παντρεύτηκε την
Παναγιώτα Αθαν. Νταλιάνη κι απόχτησαν:
α) Την Ευφροσύνη, καθηγήτρια,
που πήρε τον Θεόδωρο Φραγκούλη,
καθηγητή, από τα Φραγκουλέικα Μεσολογγίου και παιδιά τους είναι:
1. Ο Αλέξανδρος, Ηλεκτ. Μηχανικός ΕΜΠ.
2. Ο Γιώργος, Πολ. Μηχανικός
ΑΠΘ.
β) Την Ελένη, που παντρεύτηκε
το Γιώργο Σουλτάτη, οδοντίατρο,
από την Αθήνα, κι έχουν ένα γιο, το
Χρήστο, φοιτητή της Οδοντιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
γ) Το Γιάννη, εκπαιδευτικό που
παντρεύτηκε τη Μαρία Χαρδαλιά,
από το Αγρίνιο. Παιδιά τους είναι:
1. Ο Γιώργος chef (σεφ).
2. Ο Στέφανος, φοιτητής.
(Συνέχεια Β από προηγούμενο
φύλλο)
Ο Κων/νος απόχτησε:
1. Τη Ζωή, σύζυγο Χαραλ. Χαραλαμπόπουλου που ήταν χήρος με
πέντε παιδιά και το μικρότερο η Γεωργία νήπιο 2 μηνών. Απόχτησε το
Σπύρο που σκοτώθηκε στον Εμφύλιο
το 1949 και τον Κώστα που πέθανε
6 ετών.
2. Τη Βασιλική. Παντρεύτηκε τον
Αθαν. Γ. Λιάκο. Παιδί τους η Ευφροσύνη που πήρε το Γερασ. Καμίζα
από Αιτωλικό και απόχτησε την Αθηνά, την Παναγιώτα, τη Δήμητρα, τον
Αθανάσιο.
3. Τη Μαρία συζ. Ιωάννη Σιακαβέλλα με γιούς το Βαγγέλη και τον
Κώστα.
4. Τη Λαμπρινή συζ. Αποστ. Πισίνη από Τσεκλείστα. Απόχτησαν
την Αθανασία, την Ελένη και τον
Παναγιώτη.
5. Τον Ιωάννη, μικρό τον άφησαν
οι γονείς του για να πάνε για γλυκόριζο (είδος φυτού που φύτρωνε στις
εκβολές του Αχελώου. Τις ρίζες του
τις χρησιμοποιούσαν στο εξωτερικό
για φαρμακευτικούς σκοπούς και
πολλοί Δομνιστιάνοι πριν από το
1940 όλο το χειμώνα δούλευαν μέσα
στη λάσπη για να βγάλουν γλυκόριζο), στη φύλαξη του ξαδελφού του
Γιάννη Παναγοδήμου (Μαργώνη).
Είχαν αναμμένη φωτιά σε μια λάκκα

και το μικρό έπεσε στη φωτιά και
κάηκε.
Γ’ Το Χρήστο. Πήρε τη Δέσποινα
από τα Ψιανά. Η κυρά Ευαγγελία Η.
Παναγοδήμου αναφέρει ότι ήταν
αγροφύλακας και τον σκότωσαν κάποιοι Σταματαίοι; από Ψιανά γιατί
τους πήρε τα πρόβατα και τα έφερε
στο χωριό ανήμερα του Αϊλιός. Προσβλήθηκαν, του έστησαν καρτέρι και
τον σκότωσαν στην Καρετσόβρυση.
Ο Χρήστος απόχτησε τον Κων/νο
(γεν. 1890) με το παρατσούκλι Αλής.
Νυμφεύθηκε τη Μαρία Γεωργ. Γρίβα
και απόχτησαν:
1. Τη Δέσπω που παντρεύτηκε
το Δημ. Αλεξόπουλο από Παλιοκερασιά Ραχών Λαμίας και έχουν: τον
Κώστα, το Νίκο, τη Βασιλική, την
Ελένη, η οποία όντας ωραιοτάτη εξελέγη το 1971 «σταρ Ελλάς».
2. Την Ευφροσύνη συζ. Γρηγορίου
Αν. Πιστιόλη και απόχτησαν την Αθηνά και τον Αναστάσιο.
3. Το Χρήστο (γεν. 1917). Νυμφεύθηκε την Παναγιώτα Ζαχ. Καραδήμα και απόχτησαν:
α. Το Σπύρο, πήρε τη Φρόσω
Μπλατσούκα από Κάψη και απόχτησαν την Παναγιώτα η οποία πήρε το
Νίκο Ξενάκη από τη Νάξο και έχουν
την Ευφροσύνη.
β. Τον Κων/νο, μετανάστευσε στη
Ν. Αφρική όπου νυμφεύθηκε την Μαρίνα Ονουφρίου από Κύπρο και
έχουν:
i. Το Χρήστο.
ii. Την Ιωάννα που πήρε σύζυγο
από εκεί και έχουν τον Αλέξανδρο
και ένα ακόμη γιο.
γ. Τον Αθανάσιο, νυμφεύθηκε τη
Γεωργία Αθ. Σάρρα και έχουν:
i. Το Χρήστο, πήρε τη Βαρβάρα
Κοκκίνου από Σταμνά και έχουν τον
Αθανάσιο και το Σωκράτη.
ii. Το Δημήτριο.
δ. Τον Αλέξανδρο, νυμφεύθηκε
την Παναγιώτα Δημ. Γιολδάση και
απόχτησαν:
i. Την Αφροδίτη, πήρε σύζυγο
από την Ολλανδία και έχουν τον
Αλέξανδρο, τη Νεφέλη και μία κόρη.
ii. Τη Χριστίνα.
4. Τον Ηλία (γεν. 1920). Νυμφεύθηκε τη Βασιλική Λουκά Πανάγου
και απόχτησαν:
α. Τον Κώστα που πέθανε πρόωρα
άγαμος.
β. Τη Μαρία, πήρε τον Αργύρη
και έχουν τον Ηλία, την Αργυρώ και
το Χαράλαμπο.
γ. Τη Θεοδώρα.
5. Το Νικόλαο (γεν. 1923). Νυμφεύθηκε τη Χαρίκλεια Αρ. Τσαπραζλή
και απόχτησαν:
α. Τη Γερασιμούλα.
β. Τη Μαρία.
γ. Την Ελένη.
6. Τον Ιωάννη. Νυμφεύθηκε την
Τασούλα Γ. Αγγελή και απόχτησαν:
α. Τον Κώστα που πήρε την ......
και έχουν την Αναστασία και την

Ιωάννα.
β. Τη Μαρία που πήρε τον ......
και έχουν την ....... την ....... την .......
7. Το Δημήτριο. Νυμφεύθηκε την
Αγγελική Β. Μωρίκη και απόχτησαν:
α. Τον Κωνσταντίνο, πήρε τη Γεωργία Γκούβελου και έχουν το Δημήτριο και την Αγγελική.
β. Τη Μαρία, πήρε τον Κων/νο
Παπαδάκη από Τέρνο και έχουν το
Δημήτριο και την Όλγα.
8. Τον Παναγιώτη. Νυμφεύθηκε
τη Σταυρούλα Λ. Μωρίκη και απόχτησαν:
α. Τον Κώστα που είναι στις ΗΠΑ,
πήρε σύζυγο από εκεί και έχουν τη
Σταυρούλα.
β. Το Λάμπρο που πήρε σύζυγο
στις ΗΠΑ και έχουν τον Παναγιώτη
και τη Χριστίνα-Μαρία.
Δ’. Το Δήμο - Δημήτριο. Το κλαδί
αυτό των Παναγοδημαίων έχει το
παρωνύμιο Δημάκης διότι ήταν μικρόσωμος. Νυμφεύθηκε την Αικατερίνη; που ήταν σύζυγος κάποιου Χριστιανού ο οποίος ήταν κλέφτης και
οπλοφορούσε. Επαγγελματικά ήταν
κτίστης. Έφτιαχνε ένα δέμα (λιθότοιχο) στην Καστανιά την Παναγοδημέικη και είχε στη ζώνη πιστόλι.
Αυτό του έπεσε τυχαία, εκπυρσοκρότησε και τον σκότωσε. Η χήρα
του πήρε το Δήμο. Απόχτησαν:
Ι. Τον Κων/νο ο οποίος ήταν κοντός και δυσκολευόταν να βρεί σύζυγο. Ζητούσε από τους Σταματαίους
την κόρη τους Αικατερίνη που ήταν
πολύ ωραία. Τα αδέλφια της του
είπαν ότι θα του τη δώσουν υπό τον
όρο να δώσει και αυτός την αδελφή
του Γιαννούλα (επίσης ωραία) στον
συγγενή τους Κώστα Σπ. Σιακαβέλλα
που ήταν επίσης μικρόσωμος και δυσκολευόταν να βρει σύζυγο. Οι γάμοι
έγιναν.
Ο Κων/νος απόχτησε:
1. Τον Ιωάννη (γεν. 1912). Νυμφεύθηκε την Παναγιώτα Φλώρου
από το Βύθισμα και έχουν παιδιά:
α. Τον Κων/νο, νυμφεύθηκε την
Αμυγδαλιά ; από Γαστούνη και έχουν
την Παναγιώτα και τον Ιωάννη.
β. Το Σταύρο, νυμφεύθηκε την
Αθηνά Κατσούλα που είναι γέννημα
του Πεντάλοφου Μεσολογγίου και
θρέμμα της Γουριάς. Απόχτησαν:
i. Την Παναγιώτα σύζυγο Παναγιώτη Χατζή από Χαλίκι Αιτωλικού
και έχουν το Χρήστο και τη Μαρία.
ii. Τη Θεοδώρα σύζυγο Αθανασίου
Κων. Σταμάτη και έχουν την Ελένη,
τον Κωνσταντίνο, το Σταύρο και τον
Ιωάννη.
γ. Το Χρήστο, νυμφεύθηκε την
Ειρήνη Σφυρή από Κρυονέρι (Κουτουλίστια) Ναυπακτίας και έχουν τον
Ιωάννη, τον Αθανάσιο και την Παναγιώτα.
δ. Τη Μαρία, παντρεύτηκε το
Διον. Ντάνο από την Κατοχή και
έχουν την Αλτάνη, την Παναγιώτα,
τον Αριστείδη και την Ηρώ.
ε. Την Ελένη.
στ. Την Αικατερίνη. Παντρεύτηκε
το Δημ. Γεωργακόπουλο από
Συνέχεια στην 3η σελ.
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Η αλληλογραφία μας
― κ. Σπυριδούλα Λιάκου, Νέο Ηράκλειο. Λάβαμε
την επιταγή σας των πενήντα (50) ευρώ καθώς και τα
λίγα, αλλά κολακευτικά λόγια σας.
Σας ευχαριστούμε!

Τα γεωπονικά θέματα
Ευρεία απήχηση έχουν τα άρθρα του γεωπόνου
μας κ. Δημητρίου (Τάκη) Ευστ. Πιστιόλη. Απόδειξη ότι
φέτος φυτεύτηκαν αρκετά κλήματα, περισσότερα από
κάθε άλλη χρονιά, ενώ τα κοτέτσια αυξήθηκαν κατά
πολύ... Αρκετοί συγχωριανοί μας επικοινωνούν μαζί
του τηλεφωνικά για διάφορες συμβουλές του.
Από το φύλλο αυτό και μέχρι τον Αύγουστο ο Δημ.
Πιστιόλης θα απουσιάζει, λόγω... διακοπών.
Καλό καλοκαίρι!

Συνδρομές που λάβαμε
(Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο)
Φαρμάκης Γεώργιος Στεφ. ........................Ευρώ 20,00
Τσίρκας Δημήτριος Ι. ..........................................20,00
Τσίρκα Σπυριδούλα Κ...........................................20,00
Νταλιάνης Ανδρέας Σπ. ......................................30,00
Νταλιάνης Ηλίας Σπ. ..........................................20,00
Μπαϊμπού Κωστούλα το γένος Σπ. Νταλιάνη ....20,00
Ανώνυμος (για τέντες) ......................................200,00
Σώκος Ιωάννης Ευθ. ............................................50,00
Σώκου Ζωή Ευθ. ..................................................50,00
Καραγιάννης Νικήτας ..........................................20,00
Μακράκη Ελένη Λ. ..............................................20,00
π. Κούκουνας Παναγιώτης ..................................20,00
Κούκουνα Σπυριδούλα, το γένος Ι. Μωρίκη........20,00
Ρήγα Σοφία (Μεσολόγγι) ....................................20,00
Εγγόνια Σοφίας Παπαδημητρίου,
στη μνήμη της......................................................20,00
Καπίρη Αγγελική, το γένος Ι. Καρτσακλή ..........20,00
Χατζή Σοφία ........................................................20,00
Σύρρου Χαρίκλεια Αθ...........................................20,00
Ξένου-Βενάρδου Αλίκη ......................................10,00
Λιάκου Σπυριδούλα Λ. ........................................50,00
Σιακαβέλλας Πέτρος Παν. ..................................25,00
Τσερπέλη Ελένη του Θ. ......................................20,00
Σιακαβέλλα Ειρήνη ..............................................20,00
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Νεκρολογία
ΣΟΦΙΑ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (1916-2013)
Αγαπημένη μας γιαγιά Σοφούλα,
Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, παιδιά, εγγόνια,
συγγενείς και φίλοι με το θλιβερό καθήκον να
σου απευθύνουμε το «Ύστατο Χαίρε!»
Σιωπηλά στεκόμαστε μπροστά σου, με αγάπη και ευγνωμοσύνη για να σε συνοδεύσουμε
στην τελευταία σου κατοικία.
Κάθε χρόνο αυτήν την εποχή έκανες τις
ετοιμασίες για το ταξίδι σου στον πολυαγαπημένο σου τόπο τη Δομνίστα. Γιατί όπως έλεγες:
«έμασε ο καιρός πρέπει να φύγω, έχω να ετοιμάσω τα κήπια μου. Το καλοκαίρι που θα ’ρθεί
πρέπει να έχουν γίνει οι πατάκες και τα φασούλια μου για να σας φιλέψω». Χαιρόσουν
να μας φροντίζεις, να μας παρέχεις με αγάπη
όλα τα αγαθά του Θεού και να μας νιώθεις ευτυχισμένους και ευχαριστημένους. Γιατί καλή
μας γιαγιά ήσουν γενναιόδωρη με όλους μας
και σου άρεσε να μοιράζεσαι πράγματα χωρίς
να ζητάς ανταλλάγματα. Μέσα από αυτή σου
τη στάση μάς δίδαξες την αγάπη δίχως ανταλλάγματα, το ήθος και το σεβασμό.
Ήσουν πάντα σπουδαία αγωνίστρια και με
πείσμα αντιμετώπιζες τις δυσκολίες της ζωής.
Στεκόσουν δίπλα μας φάρος φωτεινός και προσπαθούσες πάντα να βοηθήσεις με διακριτικότητα και σωφροσύνη. Αγωνιούσες με τις αρ-

ρώστιες μας, τα προβλήματά μας, τις ανησυχίες
μας και φυσικά χαιρόσουν και καμάρωνες με
τις επιτυχίες μας στα σχολεία και στα Πανεπιστήμια. Ήσουν βράχος ακλόνητος και κατάφερες να κρατήσεις την οικογένειά μας δεμένη
και τα εγγόνια σου να είναι όλα αγαπημένα
και αδελφωμένα. Είχες την τύχη να καμαρώσεις
πολλά εγγόνια και ήσουν τυχερή να κρατήσεις
στην ευλογημένη σου αγκαλιά 12 δισέγγονα.
Τι μεγάλη ευτυχία αλήθεια!
Γιαγιούλι μας, έχουν χαραχθεί στη μνήμη
μας τόσες υπέροχες αναμνήσεις με σένα και
δεν θα τις ξεχάσουμε ποτέ! Τις ξέγνοιαστες
καλοκαιρινές μας διακοπές στη Δομνίστα τις
έχουμε συνδέσει με σένα. Ήσουν ο τόπος συνάντησής μας!
Τώρα οδεύεις στη «Δεντρούλη του Παραδείσου» καβάλα στο γαϊδουράκι σου για να
συναντήσεις τον παππού, εκεί ανάμεσα στους
αγγέλους και με την ψυχή σου απαλλαγμένη
από τα πάθη και τον πόνο, προσευχόμαστε για
σένα να βρεις γαλήνη στην αγκαλιά της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου που τόσο τιμούσες.
Γεια σου γιαγιά, καλό σου ταξίδι! Αιωνία
σου η μνήμη!
(ύστατο χαίρε από την εγγονή της
Σοφία Χατζή)

10 τρόποι για να απαλλαγούμε από το άγχος,
να σκεφτόμαστε και να ζούμε με αισιοδοξία
Η διεθνούς φήμης, πρωτοπόρος της Δερματοθεραπείας και Παιγνιοθεραπείας Dr Sue
Jennings, πραγματοποίησε διήμερο εργαστήρι
με το παραπάνω θέμα στον Ξύλινο Ορεινό
Ξενώνα Υλήεσσα στη Δομνίστα Ευρυτανίας
το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2013.
Ένα εργαστήρι σχεδιασμένο για όποιον
θέλει να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του
και τις επικοινωνιακές του ικανότητες με διασκεδαστικό τρόπο ή απλά να ξεφύγει από τα
προβλήματα της καθημερινότητας! Με την Dr
Jennings θα μάθουμε τεχνικές χαλάρωσης,
θα γίνουμε πιο δυναμικοί και θα χρησιμοποι-

ήσουμε “ζωντανές” μορφές της δραματικής
τέχνης για να αυξήσουμε την ενέργεια και τη
διάθεσή μας και να αντιμετωπίσουμε το άγχος
και την αϋπνία. Ίσχυσαν ειδικές τιμές για ανέργους και φοιτητές.
Η Dr Sue Jennings έφερε την Δραματοθεραπεία στην Ελλάδα πριν από 30 χρόνια.
Πολλά από τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί
στα Ελληνικά και σε πολλές άλλες γλώσσες.
Είναι διακεκριμένη συγγραφέας, Δραματοθεραπεύτρια και Παιγνιοθεραπεύτρια, ηθοποιός
και ψυχολόγος. Η δουλειά της την ταξιδεύει
σε ολόκληρο τον κόσμο.

25. Οικογένεια Παναγοδήμου
Συνέχεια απ’ την 2η σελ.

Ανδραβίδα και έχουν την Ελπινίκη
(σύζυγο Δημήτρη ; από Μενίδι Άρτας)
και έχουν το Λεωνίδα ......
2. Τη Φανή σύζυγο Κων/νου Ευθ.
Συροκώστα και απόχτησαν το Θύμιο,
τον Ηλία, την Κούλα.
3. Το Δημήτριο, νυμφεύθηκε τη
Γιαννούλα Αν. Πιστιόλη και απόχτησαν την Αικατερίνη, την Αθηνά και
τη Μαρία (η μία σύζυγος Νικ. Τσέλιου;)
4. Τη Σπυριδούλα σύζυγο Γεωργίου Φλώρου από Βύθισμα και απόχτησαν τη Χρυσούλα, την Αικατερίνη,
τη Δήμητρα, τον Κων/νο, το Λάμπρο.
5. Τη Μαρία σύζυγο Ευαγ. Μπαλωμένου από Αγρίνιο και απόχτησαν
........
6. Τον Ηλία, νυμφεύθηκε την
Ευαγγελία Αθ. Στουρνάρα και απόχτησαν:
α. Τον Κώστα που είναι γιατρός.
Νυμφεύθηκε τη Σοφία Αγγελίκα από
Νεχώρι Κατοχής και έχουν την Ευαγγελία και τη Βασιλεία.
β. Τον Αθανάσιο που είναι για-

τρός. Νυμφεύθηκε την Ευφροσύνη
Κωνσταντινίδη από τα Ιωάννινα και
έχουν τον Ηλία και τον Αλέξανδρο.
γ. Το Δημήτριο, νυμφεύθηκε τη
φιλόλογο Μαρία Τσιρογιάννη από
Αιτωλικό και έχουν τον Ηλία και την
Ευαγγελία.
δ. Την Αικατερίνη, παντρεύτηκε
τον Ηλία Κοτσαύτη από Αγρίνιο και
έχουν τη Νίκη και το Χριστόφορο.
ε. Το Γεώργιο.
ΙΙ. Τη Γιαννούλα σύζυγο Κων. Σ.
Σιακαβέλλα και απόχτησαν το Χαράλαμπο.
ΙΙΙ. Την Άννα, σύζυγο Κων/νου
Αγγελή και απόχτησαν τον Αθανάσιο,
τη Βασιλική, την Αικατερίνη, την
Αναστασία, το Θεόδωρο (που σκοτώθηκε στον Εμφύλιο).
Ε’. Το Σπύρο. Κατά αφήγηση του
αείμνηστου Δημ. Π. Πανάγου ο Σπύρος υπηρετούσε θητείες. Συγκεκριμένα εκείνη την εποχή πήγαιναν για
εκπαίδευση στο στρατό όχι όλοι οι
νεοσύλλεκτοι. Γινόταν κλήρωση ενώπιον του Δημάρχου και πήγαινε ένα

μέρος. Γι’ αυτό και λέγονταν κληρωτοί. Εάν κάποιος είχε χρήματα μπορούσε να στείλει κάποιον άλλο στη
θέση του πληρώνοντάς τον. Λέγανε
τότε γι’ αυτόν ότι έκανε θητείες.
Αυτό έκανε και ο Σπυρίδων μετά τη
δική του θητεία. Νυμφεύθηκε την
Αγγελική Κοσκινά και απόχτησε τη
Σπυριδούλα. Πέθανε ενώ η γυναίκα
του ήταν έγκυος. Γι’ αυτό το μωρό
πήρε το όνομα του χαμένου πατέρα.
Μεγαλώνοντας η Σπυριδούλα παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Φ. Πανάγου.
Όταν πέθανε ο Σπύρος ζούσε ακόμα
ο πατέρας του Ιωάννης. Προστάτευσε

το ορφανό και πέθανε στα χέρια της
νύφης του.
ΣΤ’. Την Ελισάβετ που παντρεύτηκε ένα Σιαδήμα από Άμπλιανη και
απόχτησε το Δημήτριο (1894). Μετά
τη γέννηση του μωρού πέθανε ο άντρας της. Ο πατέρας της τη συμμάζεψε από την Άμπλιανη με το ορφανό
και της έδωσε ένα οικόπεδο δίπλα
στου Μπέλεχα. Από αυτή οι Σιαδημαίοι της Δομνίστας.
Ζ’. Κόρη; που παντρεύτηκε το
Δημήτριο Σταμάτη (Μπουλτούβα).

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
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ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Σ.Κ.Ε.

ΕΓΙΝΕ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος
(Ι.Σ.Κ.Ε.) σε τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι (Αίθουσα Συνδέσμου Ευγενίου του Αιτωλού) στις 17 Ιουνίου
2013 και ταυτόχρονα σε Ιερατική Σύναξη των
Κληρικών της Ευρυτανίας ανακήρυξε σε Επίτιμο
Μέλος του τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Νικόλαο. Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Κ.Ε.
π. Γεώργιος Σελλής, Αρχιερατικός Επίτροπος
της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδας, απευθυνόμενος στο Μητροπολίτη μας από του βήματος
είπε μεταξύ άλλων: «...Η ευγενική σας μορφή
και η προσήλωσίς σας στην Ορθόδοξη Παράδοση
της Αγίας μας Εκκλησίας σας έχει αναδείξει ως
έναν από τους Θεοπροβλήτους Μητροπολίτας
της Ελλαδικής Εκκλησίας, γι’ αυτό θεωρούμε
ευλογία και τιμή το ότι ευρισκόμεθα και σήμερα
κοντά σας...». Σημειώνεται ότι μέλος του Δ.Σ.
του Ι.Σ.Κ.Ε. είναι και ο π. Ευάγγελος Φεγγούλης.

Έγινε από το Δήμο Καρπενησίου ο καθαρισμός της δεξαμενής του πόσιμου νερού κατά
το β’ 10ήμερο του Ιουνίου. Μέσα της υπήρχαν
αρκετές λάσπες, πολλές από τις οποίες μετά
τον καθαρισμό μπήκαν στο εσωτερικό δίκτυο
δημιουργώντας προβλήματα, όπως είναι φυσικό,
στις βρύσες των σπιτιών μας και στις συσκευές
(πλυντήριο κ.ά.). Δικαιολογημένα υπήρξαν διαμαρτυρίες στην Τοπική Κοινότητα, κυρίως, για
δυο λόγους:
α) για το χρόνο καθαρισμού (έπρεπε να γίνει
νωρίτερα) και
β) για την μη ενημέρωση της διακοπής του
νερού για αρκετές ώρες.
Μία ανακοίνωση δεν είναι δύσκολο να γίνει
έστω και προφορικά, από την προηγούμενη
μέρα.

ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου την 1η Ιουνίου
2013 η 3η Περιφερειακή Συνάντηση των χορευτικών τμημάτων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν οι Σύλλογοι
των Εκπαιδευτικών Φθιώτιδας, Λιβαδειάς, Θήβας
και Χαλκίδας, οι χορευτές των οποίων παρουσίασαν χορούς από τη Θράκη ως τα Δωδεκάνησα,
από την Μαύρη Θάλασσα ως την Μικρά Ασία
και από εκεί μέχρι την Ευρυτανία μας. Οι ξεχασμένοι χοροί του τόπου μας παρουσιάστηκαν
με τη συνοδεία των μουσικών Τάσου Ηλιόπουλου
(φλογέρα), Ελένης Δαράβαλη (σαντούρι), Γιάννη
Δαράβαλη (λαούτο) και Κώστα Καραγιάννη
(κρουστά). Τα χορευτικά συνόδεψε η ορχήστρα
του Δημήτρη Κώτσικα.
Αξίζουν συγχαρητήρια στους Δασκάλους
μας...

Η καθιερωμένη γιορτή λήξης των μαθημάτων
της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στις 16 Ιουνίου 2013, στον Ιερό Ναό των
Ευρυτάνων Αγίων στο Καρπενήσι. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι μαθητές εξετάσθηκαν
από τους Καθηγητές π. Κων/νο Λιάπη, Τάσο
Ηλιόπουλο και Γιάννη Δαράβαλη, επιδόθηκαν
δε και 8 πτυχία σε ισάριθμους μαθητές. Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε άψογα από τον πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Χρυσαφογεώργο,
έκλεισε με τα, όπως πάντα, εμπνευσμένα λόγια
του, ο Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Σημειώνεται ότι η εγγραφή και η παρακολούθηση
των μαθημάτων στη Σχολή αυτή είναι δωρεάν
για όλους τους μαθητές.

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ...

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
― Έγινε επισκευή της περίφραξης του αύλειου χώρου του Πνευματικού μας Κέντρου.
Οι ζημιές είχαν γίνει προ διετίας από το πολύ
χιόνι.
― Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή τοίχου
αντιστήριξης στο πάνω μέρος του νέου Ιατρείου
μας.

ΤΑ ΓΕΛΑΔΙΑ ΜΟΝΙΜΑ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Εξακολουθούν τα αδέσποτα γελάδια να
δημιουργούν προβλήματα στο χωριό μας,
αφού ακόμα και σε περιφραγμένα καλλιεργημένα χωράφια έχουν μπει κατά τον μήνα
αυτόν (π.χ. χωράφι Θόδωρου Τσιάμη). Ακόμα
έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές και στους
υδραύλακες, αφού πολλοί σωλήνες έχουν
σπάσει...
Έλεος πια!

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο προηγούμενο φύλλο του ΕΥΡΥΤΟΥ
στη στήλη των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ,
γράφηκε λάθος το πατρώνυμο της αείμνηστης
Σπυριδούλας Βαμβατσίκου-Τσιλιμπώκου. Το
ορθό πατρώνυμο είναι Στέφανος.
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Όπως μας πληροφόρησαν τα κορίτσια που
οργανώνουν την Δημοτική - Κοινοτική Βιβλιοθήκη Δομνίστας για το καλοκαίρι θα είναι
έτοιμο για λειτουργία το τμήμα παιδικής και
εφηβικής λογοτεχνίας. Ήδη ο σχετικός χώρος
έχει διαμορφωθεί με πολλή καλαισθησία.
Επίσης εξαιτίας των στοιβαγμένων βιβλίων
στο Φωτογραφικό και Λαογραφικό Μουσείο
θα είναι προβληματική η λειτουργία τους αυτό
το καλοκαίρι. Για να οργανωθούν όμως όλα
τα τμήματα του Πνευματικού Κέντρου πιστεύω
ότι αξίζει να γίνουν κάποιες θυσίες, τουλάχιστον αυτό το καλοκαίρι.
Α.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ο Δήμος Καρπενησίου και ο Προοδευτικός
Σύλλογος Καρπενησιωτών της Αθήνας «Το
Βελούχι» παρουσιάζουν την 1η Ιουλίου 2013
(ώρα 8 μ.μ.) στο Συνεδριακό Κέντρο του
Δήμου Καρπενησίου, τη «Θεατρική ομιλία»
του Ν. Ζωρογιαννίδη, που αφορά τον μεγάλο
Καρπενησιώτη λογοτέχνη Ζαχαρία Λ. Παπαντωνίου. Λαμβάνουν μέρος οι ηθοποιοί
Κώστας Καστανάς και Μαριέτα Σγουρδαίου.
Παίζει βιολί ο 13χρονος Γιώργος Μπάνος και
συνοδεύει στο πιάνο ο επίσης 13χρονος Περικλής Καλούμενος. Η εκδήλωση είχε ξεχωριστή επιτυχία και στην Αθήνα. Σας συνιστούμε
να μην τη χάσετε. Η είσοδος ελεύθερη.

Ειδήσεις...
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΑ
ΓΑΜΟΣ

― Από το Καρπενήσι και το Βελούχι στο
Ανάπλι του Παλαμηδιού έγινε εκλεκτός γάμος. Ο
Δημήτρης, γιος του Αθαν. Σταμάτη και της Μαρίας
Φακίτσα, ένωσε τη ζωή του με τα χρυσά δεσμά
του γάμου με τη γλυκύτατη Μαρία, κόρη του Πέτρου Παούρη (από την Κέα) και της Πετρούλας
Τριάντου (από την ορεινή Αρκαδία). Ο Δημήτρης,
Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Καρπενησίου - και ταμίας του Συλλόγου μας - μαζί με τη
Μαρία του έφεραν κοντά τους στην πιο γλυκιά
μέρα της ζωής τους - εκτός από τους πολυπληθείς
συγγενείς - πολλούς, μα πάρα πολλούς φίλους
οι οποίοι γλέντησαν μαζί τους μέχρι πρωίας.
Το μυστήριο του γάμου τέλεσε ο αρχιμανδρίτης
π. Αλέξιος Σάπικας συνεπικουρούμενος από τον
π. Ιωάννη στον Ι.Ν. του Προφήτη Ηλία στο Βιβάρι
Αργολίδας “παρά θιν’ αλός”. Ζεστή και γλυκιά η
βραδιά που έγινε ακόμα πιο ειρηνική από τις
ευχές του μυστηρίου και τα εμπνευσμένα λόγια
του π. Αλεξίου προς τους νεονύμφους.
Ωραιότατη και λαμπερή η Μαρία μέσα στο
ολόλευκο απέριττο νυφικό της δίπλα στη λεβεντιά
και τη χάρη του Δημήτρη. Γέμισαν τα μάτια μας
από νιότη, η καρδιά μας από αγάπη και στοργή
και τα χείλη μας από ευχές για το νέο ζευγάρι.
Ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση στους κήπους
του ξενοδοχείου “Αμαλία” στο Ναύπλιο. Εκεί ο
χαρισματικός Δήμαρχος Καρπενησίου Κώστας
Μπακογιάννης με τη σύζυγό του, Αντιδήμαρχοι,
δημοτικοί σύμβουλοι και φυσικά πλήθος φίλων
και συγγενών των νεονύμφων.
Τον τόνο όμως έδωσε η νεολαία της καλοκαιρινής Δομνίστας και του Καρπενησίου που έζησαν
μια όμορφη βραδιά με ποτό, μουσική και χορό.
Νάναι ευτυχισμένοι οι νεόνυμφοι και οι διστακτικοί να τολμήσουν να κάνουν το βήμα προς
την πόρτα της εκκλησίας. Νέα παιδιά με καρδιές
γεμάτες ελπίδες είναι, ας τολμήσουν. “Ου καλόν
είναι τον άνθρωπον μόνον!”
Να ζήσουν ευτυχισμένοι οι νεόνυμφοι και να
απολαύσουν ευτεκνία!

ΒΑΠΤΙΣΗ
― Ένα καινούριο μέλος της ευρύτερης κοινωνίας του χωριού μας πήρε τη φώτιση του Αγίου
Βαπτίσματος στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ιλίου στις
16 Ιουνίου 2013.
Πρόκειται για το νεοφώτιστο Γεράσιμο, γιο
της Λαμπρινής Γεωργ. Γρίβα και του Δημητρίου
Παπανικολάου (από την Κεφαλονιά βέβαια, το
όνομα του νεοφώτιστου το δείχνει καθαρά). Το
μυστήριο τέλεσε ο π. Μιλτιάδης Πατρινός, σύζυγος
της Ελένης Ηλ. Γρίβα. Ανάδοχος ήταν η Φανή
Κατσίκα.
Πολλοί οι συγγενείς και οι φίλοι που παραβρέθηκαν στο φωτισμό του νεαροτάτου Γερασίμου
και χάρηκαν μαζί τους.
Να τους ζήσει!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Στις 2 Ιουνίου 2013 έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο της αείμνηστης Σοφίας Δημ. Παπαδημητρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας.
― Στις 2 Ιουνίου 2013, τελέστηκε το μνημόσυνο για τα τρία (3) χρόνια της αείμνηστης Κωστούλας Δημ. Πανάγου στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Δομνίστας.
― Στις 30 Ιουνίου 2013 έγινε το ετήσιο μνημόσυνο του αείμνηστου Κώστα Γ. Τσίρκα στον
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Δομνίστας.

