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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 5ΕΤΙΑΣ
Η Τοπική Κοινότητα Δομνίστας ανταποκρινόμενη σε σχετικό έγγραφο του Δήμου Καρπενησίου
υπέβαλε σχετικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται οι παρακάτω προτάσεις για την εκτέλεση
έργων κατά την επόμενη 5ετία:
Α΄. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑ –
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1.- Πλήρης αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης, εξωτερικού δικτύου και βελτίωση
υδρομαστεύσεων.
- Εμπλουτισμός υδραγωγείων Σκοπιάς και Μπερζιανής.
2.- Επέκταση αποχετευτικών αγωγών μέχρι τον
υφιστάμενο βιολογικό καθαρισμό.
3.- Συντήρηση εσωτερικής οδοποιΐας – Ασφαλτοστρώσεις.
4.- Κατασκευή γηπέδου 5Χ5.
5.- Λειτουργία Κοινοτικού Ξενώνα, νέου Λαογραφικού Μουσείου – Κοινοτικής Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκης Εθνικής Αντίστασης, Περιφερειακού
Ιατρείου.
Β΄.- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.- Καθαριότητα Κοινόχρηστων χώρων.
2.- Αντικατάσταση φθαρμένων κάδων (μικρών και
μεγάλων).
3.- Αξιοποίηση λίμνης «Ζηρέλια».
4.- Κλάδεμα δέντρων.
5.- Παιδικές χαρές (συντήρηση κ.λπ.). Κατασκευή
νέας σε Προφήτη Ηλία.
6.- Συντήρηση και αξιοποίηση του χώρου του

Μνημείου Εθνικής Αντίστασης.
7.- Αξιοποίηση των διδακτηρίων (ήδη έχουν αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό).
8.- Απομάκρυνση αδέσποτων ζώων (γελάδια).
Γ΄.- ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΣΗ
1.- Λειτουργία νερόμυλου (κίνητρο για εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών κ.ά.).
2.- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – Κατασκευή αναψυκτηρίου, κιοσκίων, ξύλινων και
πέτρινων τραπεζοκαθισμάτων.
Όπως είναι γνωστό ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται
ως χώρος αναψυχής των νέων της περιοχής
κατά τους θερινούς μήνες.
3.- Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου, αποδυτηρίων, περίφραξης.
4.- Συντήρηση γηπέδων μπάσκετ, βόλεϊ, τένις,
μετά των περιφράξεων.
5.- Κατασκευή γηπέδου 5Χ5.
6.- Αναβάθμιση ίντερνετ.
7.- Μεταφορά Περιφερειακού Ιατρείου στο νέο
κτήριο.
8.- Ανακαίνιση – συντήρηση Δημοτικού Σχολείου
Σκοπιάς.
9.- Τοποθέτηση κεραίας Τ.Ω. και ίντερνετ στη
Σκοπιά.
Δ΄.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ –
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1.- Λειτουργία Κοινοτικού Ξενώνα.
2.- Κίνητρα ανάπτυξης αγροτουρισμού.
3.- Κίνητρα ενίσχυσης τοπικών προϊόντων (πατάτα,
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ΑΞΙΟΣ Ο ΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΑΥΤΟΥ (Α΄, Τιμ. Ε΄ 18)
Ναι! Εφόσον υπάρχει το αύριο
αξίζει, πρέπει και επιβάλλεται
να εργασθούμε, να παλέψουμε
από σήμερα, από τώρα γι’ αυτό.
Το σήμερα είναι δικό μας
… το αύριο πιθανό!
Και είναι τρανός κι απέραντος
ο αμπελώνας του Χριστού μας
κι αμέτρητος, ατέλειωτος ο τρύγος!
Κανείς εργάτης να μη λείψει!
Πολλή σοδειά θα ‘ρθεί στα χέρια του,
πολύς κι αμέτρητος ο πλούτος
που την καρδιά του
με χαρά θα πλημμυρίσει!
ΒΡΑΧΟΣ
φασόλια, καρύδια, μέλι, τσάι, ρίγανη, μέλι κ.ά.).
4.- Κίνητρα ενίσχυσης νέων κτηνοτρόφων.
5.- Κίνητρα επανασύστασης τοπικού Δασικού Συνεταιρισμού.
Ε΄.- ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1.- Απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον.
2.- Αξιοποίηση Λίμνης «Ζηρέλια».
3.- Αξιοποίηση Μνημείου Εθνικής Αντίστασης.
4.- Αξιοποίηση Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου.
5.- Αξιοποίηση Βιβλιοθήκης – Πνευματικού Κέντρου.
6.- Τοπικές εκδηλώσεις (Επέτειος έναρξης ένοπλου
αγώνα Εθνικής Αντίστασης – Εκδηλώσεις 15Αύγουστου – Γιορτή Τσίπουρου).
Πληροφορίες: Νίκος Β. Καρέτσος
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Τεράστιες και ανυπολόγιστες ήταν οι καταστροφές της συνεχόμενης κακοκαιρίας κατά τον
Φεβρουάριο μήνα. Στην περιοχή μας, αλλά και
στο Νομό μας γενικότερα. Στην περιοχή μας ειδικότερα, έγιναν κατολισθήσεις και σε μέρη που
δεν υπολόγιζε κανένας. Οι μεγαλύτερες κατολισθήσεις έγιναν στην Άμπλιανη, όπου βούλιαξαν
κυριολεκτικά 4-5 σπίτια, ενώ έπαθαν σημαντικές
καταστροφές και δεκάδες άλλα σπίτια.
Επίσης στο Κρίκελλο έγινε καθίζηση του εδάφους στην κορυφή του χωριού, στο ύψος πάνω
από το Σχολείο και σε πολλά σπίτια έγιναν ζημιές
στις αυλές κ.λπ.. Μεγάλες κατολισθήσεις έγιναν
και προς τη Ροσκά, μετά τη Σκοπιά και προς τη
Μεσοκώμη, προς Ψιανά, ενώ στο κεντρικό οδικό
μας δίκτυο υπάρχουν ακόμα τεράστιες καταστροφές. Η παλαιά γέφυρα στον Κρικελλοπόταμο αποτελεί πια παρελθόν. Οι κοίτες του Δεντρελιώτη

και του Σταβλιώτη, κυρίως κάτω από τη γέφυρα
προς Στάβλους, και, προπαντός, στην περιοχή
της μεγάλης γέφυρας, έχουν αλλάξει ριζικά.
Έχουν παρασυρθεί ολόκληρα πλατάνια και άλλα
δέντρα.
Φυσικά, όλοι μας έχουμε πληροφορηθεί για
τις βιβλικές καταστροφές από την πλευρά της
Ναυπακτίας και, κυρίως στην περιοχή της Κλεπάς.
Στο χωριό μας, ευτυχώς, δεν έγιναν κατολισθήσεις. Βέβαια είχαμε διακοπή της συγκοινωνίας,
του ηλεκτρικού ρεύματος, της τηλεφωνικής επικοινωνίας κ.λπ., ενώ το σημαντικότερο πρόβλημα
είναι οι ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης. Η δεξαμενή
έχει αδειάσει, το χωριό πάνω από την πλατεία
δεν έχει νερό για πολλές ημέρες και οι μόνιμοι
κάτοικοι (οικογένειες Γρίβα, Βάρρα κ.λπ.) εξυπηρετούνται με εμφιαλωμένο…
Οι βλάβες της ύδρευσης εντοπίζονται και στο

εξωτερικό δίκτυο αλλά και στο εσωτερικό. Μέχρι
τις 20-2-15 παρά τις προσπάθειες που έγιναν δεν
κατέστη δυνατή η είσοδος νερού στο υδραγωγείο
μας. Πάντως, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν γίνονται προσπάθειες αποκατάστασης
των ζημιών τόσο στο εξωτερικό δίκτυο όσο και
στο εσωτερικό, που σε πολλά σημεία υπάρχουν
τεράστιες ζημιές.
Κ.Α.Π.

On-line... με τη Δομνίστα
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Οικογενειακά Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

43. Οικογένεια Συροκώστα
Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο

Ι. Κλάδος Νικολάου

Ο Νικόλαος του Κων/νου γεννήθηκε το 1804 ή 1805 ή 1806. Απόχτησε
τον Κωνσταντίνο, το Γεώργιο, το Ζαχαρία.
Α’. Κωνσταντίνος (γεν. 1828). Στα
Λιβάδια το ακρινό προς τον Αηλιά χωράφι ήταν του Ζαχαρία, το πλαϊνό
του Γεωργίου και το τρίτο του Κων/νου.
Απόχτησε:
1. Τον Ευθύμιο (γεν. 1884). Πήρε
σύζυγο από την Τσεκλείστα και απόχτησε:
α. Τη Δήμητρα συζ. Νικ. Βαμβάτσικου.
β. Την Ειρήνη συζ. Δημ. Ν. Μακράκη.
γ. Την Ασήμω που πήρε το Λεωνίδα
στη Μπούζα.
δ. Τη Σταυρούλα που παντρεύτηκε
στη Μπούζα.
ε. Τον Κων/νο (γεν. 1912). Νυμφεύθηκε τη Φανή Κων. Παναγοδήμου
και απόχτησαν:
i. Τον Ευθύμιο ;
ii. Τον Ηλία ;
iii. Τη Βασιλική ;
Β’. Γεώργιος (γεν. 1823 ή 1830).
Νυμφεύθηκε αδελφή του Μαραβίτσα
(Καρέτσου). Απόχτησαν το Νικόλαο,
τον Κων/νο, τον Αχιλλέα (πήρε το
όνομα του αδελφού της μητέρας του
που δολοφονήθηκε από Αμπλιανίτες
σε μάλωμα για τις βοσκές περί το
1880).
1. Νικόλαος Γεωργίου (γεν. 1869).
Λέγεται ότι είχε πάθος με την χαρτοπαιξία και κάποτε παίζοντας στη Συκιά
; σε ένα χάνι έχασε όχι μόνο τα χρή-

ματα αλλά του πήραν και το πουκάμισο.
Πρέπει να πήρε γυναίκα από την οικογένεια Λαδιά και γι’ αυτό είχε εκεί
σπίτι. Απόχτησε:
α. Τον Κων/νο (γεν. 1907) ο οποίος
πήρε κόρη Παπαδόπουλου ; και απόχτησε την Ευανθία.
β. Τον Ιωάννη (γεν. 1912) άγαμος.
Έγινε χρηματιστής στην Αθήνα και
βοήθησε όσο του επέτρεψαν το χωριό.
2. Κων/νος Γεωργίου (γεν. 1872).
Νυμφεύθηκε με περιπετειώδη τρόπο
την Αθανασία Νικ. Μπέλεχα. Αφού
αρραβωνιάστηκαν έφυγε για δουλειά
στη Φθιώτιδα όπου έστρωναν γραμμές
του τρένου και σχεδόν εξαφανίστηκε.
Η κοπέλα τον ήθελε καλά και σώνει
και τότε ο αδελφός της Κων/νος Μπέλεχας πήρε τους δρόμους να τον βρεί.
Τον ανακάλυψε να εργάζεται στο Λαύριο Αττικής. Από το γάμο τους γεννήθηκαν:
α. Ο Γεώργιος (γεν. 1909). Νυμφεύθηκε την Ιουλία Γ. Σταμάτη και
εγκαταστάθηκαν στο Ευηνοχώρι. Απόχτησαν:
i. Τον Κων/νο, πήρε τη Ναυσικά
Κεφάλα από Πάτρα και απόχτησαν:
― Γεώργιο, πήρε την Βαρατίδου
Αναστ. από Μυτιλήνη και έχουν το
Γεώργιο και τον Κων/νο.
― Ιουλία, πήρε το Χρ. Σταθόπουλο
από Πάτρα και έχουν τη Μαρία.
ii. Την Ειρήνη, πήρε τον Κων/νο
Μέρη από Αρτοτίνα και έχουν τη Βαρβάρα και το Γεώργιο που πήρε τη Μαρία Φωκά κι έχουν τον Κων/νο και την
Ελπινίκη.
iii. Τη Μαρία, πήρε το Ν. Κονίδα
από Ναύπακτο.
iv. Την Αθανασία, πήρε το Σπυρ.

Μελή από Τριαντέικα Αγρινίου και
έχουν την Ειρήνη και την Ιουλία.
β. Ο Νικόλαος (γεν. 1912). Νυμφεύθηκε την Βασιλική Πετραλή, εγκαταστάθηκε στη Μάστρου και απόχτησαν:
i. Τον Κων/νο, πήρε τη Σοφία Δημητρίου από Αγρίνιο και έχουν το Νικόλαο.
ii. Την Αγγελική, άγαμη.
iii. Την Αθανασία, συζ. Αποστόλη
Ρόμπολα από Κατοχή και έχουν τον
Γιάννη και το Νίκο.
γ. Αγγελική, που πήρε τον Ιωάννη
Καλαντζή από Στάβλους και έχουν το
Βαγγέλη και την Ειρήνη.
3. Αχιλλέας Γεωργίου (γεν. 1885).
Νυμφεύθηκε αδελφή του Αναστ. Πιστιόλη και απόχτησαν:
α. Το Γεώργιο (γεν. 1909). Νυμφεύθηκε την Αθανασία Αποστ. Σταμάτη και απόχτησαν:
i. Τον Αχιλλέα, πήρε γυναίκα από
Πάτρα και έχουν ;
ii. Τον Αποστόλη, άγαμος.
iii. Την Ειρήνη, χωρίς παιδιά.
iv. Τη Δήμητρα, έχει ένα γιο και
μια κόρη.
v. Το Χρήστο ;
vi. Τη Σπυριδούλα, άγαμη.
β. Το Σπυρίδωνα (γεν. 1919), νυμφεύθηκε την Μαρία Κ. Σάρρα και απόχτησαν:
i. Τον Αχιλλέα, πήρε την Όλγα
Μπέλα από Κεφαλόβρυσο και έχουν:
― Το Σπύρο.
― Την Παναγιώτα.
― Το Γεράσιμο.
― Την Αικατερίνη.
― Τη Μαρία που πήρε το Νίκο
Καπλάνη και έχουν την Όλγα και τον

Ξενοφώντα.
ii. Το Δημήτριο που πήρε την Παναγιώτα Μπανιά και απόχτησαν:
― Το Σπύρο.
― Το Γεώργιο.
― Το Βασίλη.
― Τη Μαρία που πήρε σύζυγο από
τα Άγραφα και έχουν ένα αγόρι.
γ. Την Πηνελόπη (Πηνειώ) συζ.
Αθ. Τσιούνη.
δ. Την Ελένη σύζ. Τσέλιου από
Καστανούλα.
ε. Τη Βασιλική συζ. Κων. Γ. Σταμάτη.
στ. Τη Θεοδώρα συζ. Ιωάννη Τσίρκα από Στάβλους.
ζ. Την Ιωάννα (Γιαννούλα) που
παντρεύτηκε στο Αγρίνιο.
η. Τη Βικτωρία που παντρεύτηκε
στο Αγρίνιο.
Γ’. Ζαχαρίας (γεν. 1827 ή 1835).
Απόχτησε:
1. Κόρη που πήρε τον Κώστα Νταλιάνη και από εκεί τα Νταλιανέικα χωράφια στα Λιβάδια.
2. Κόρη που πήρε έναν πλούσιο
έμπορο από το Μαυρολιθάρι ονόματι
Ξυνογαλάς. Προπολεμικά έκανε εμπόριο γλυκό κεράσι από τη Δομνίστα
σε συνεργασία με τους Νταλιαναίους.
3. Νικόλαος (γεν. 1872). Πήρε κόρη
Φούντα από Στάβλους και απόχτησαν:
i. Την Ελένη, συζ. Τσέλιου από
Καστανούλα και έχουν το Νίκο και τη
Βασιλική που παντρεύτηκε στην Αθήνα.
ii. Το Ζαχαρία (γεν. 1913). Κατά
τη διάρκεια του Εμφυλίου υπέστη πολλές διώξεις και ταλαιπωρίες που του
κατέστρεψαν την υγεία. Πέθανε άγαμος.

44. Οικογένεια Τσιάμη ή Τσάμη ή Τζιάμη
Το επώνυμο παραπέμπει σε καταγωγή από την Ήπειρο όπου Τσαμουριά
και Τσάμηδες άλλοι από αυτούς χριστιανοί και άλλοι μουσουλμάνοι. Πιθανόν να βρέθηκε ο πρώτος στη Δομνίστα ως στρατιώτης ή τεχνίτης αν
και απ’ ότι φαίνεται επαγγελματικά
ήταν γεωργοί ή κτηνοτρόφοι. Επιχεί-
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ρημα που συνηγορεί για τη σχετικά
πρόσφατη εγκατάσταση στο χωριό είναι πως δεν είχαν σπίτι μέσα στο
χωριό αλλά στα Ζηρέλια. Το παλιό
σπίτι και χωράφια ήταν στην πλευρά
των Ζηρελιών προς Δομνίστα. Πιο
πέρα ήταν όλα Λιακέικα και από την
άλλη προς Αηγιώργη ήταν πάλι Τσιαμέικα. Τα σπίτια μέσα στο χωριό τα
έχτισαν αργότερα.
Ο πρώτος που υπάρχει στα αρχεία
είναι ο Ιωάννης Τζιάμης ή Τσιάμης
που πρέπει να γεννήθηκε πριν από το
1800. Ζούσε περίπου ως τα 1860.
Πήρε μέρος στην Επανάσταση του
1821 και μάλιστα ήταν επικεφαλής
ομάδας πολεμιστών. Το 1824 η επαναστατική κυβέρνηση του έδωσε το
βαθμό του πεντηκόνταρχου. Το 1829
μετέχει στα εκλογικά της Δομνίστας
ως Γιάννης Τζάμης πράγμα που σημαίνει ότι έμενε εκεί καιρό και είχε
πολιτογραφηθεί και είχε μάλλον παντρευτεί ντόπια. Το 1865 τα παιδιά του
υπέβαλαν αίτηση για να αποζημιωθεί
για τις προσφορές του στην Επανάσταση. Απόχτησε:
Α’. Το Νικόλαο (γεν. 1820 ή 1824).
Στον εκλογικό κατάλογο του 1865 πατέρας του αναγράφεται ο Τσιάμης
χωρίς μικρό. Απόχτησε:
1. Τον Ιωάννη (γεν. 1872). Πιθανόν
να πέθανε μικρός γιατί 10 χρόνια αργότερα, το 1882, υπάρχει στα μητρώα
ένας άλλος Ιωάννης. Γιος του ήταν ο
Κων/νος που πρέπει να γεννήθηκε
μετά το θάνατο του πατέρα του και

πήρε το όνομά του. Η μάνα του πρέπει
να ήταν από τους Καρετσαίους (Μπελήτσος ;) και το σπίτι τους ήταν εκεί
που είναι σήμερα του Ευθ. Τρ. Τσιάμη.
Η μάνα ξαναπαντρεύεται ένα Μακράκη
ο οποίος χάθηκε στην Αμερική αφήνοντας πίσω ένα γιό ; τον οποίο σπούδασε ο Κων/νος. Προσεβλήθη όμως
από φυματίωση και πέθανε προπολεμικά. Υπάρχει και η περίπτωση και
από λάθος στο μικρό όνομα εγράφη
Ιωάννης στα μητρώα αντί του ορθού
Κων/νος. Ένας Κων/νος Ι. Τσιάμης
σκοτώθηκε το 1912 στον πόλεμο. Πάντως απόγονοι του Ιωάννη δεν φαίνονται.
Β’. Γεώργιος (γεν. 1823 ή 1826 ή
1830) ο οποίος επίσης το 1865 αναγράφεται με πατρώνυμο Τσιάμης. Απόχτησε τον Ευθύμιο (γεν. 1870). Ο Ευθύμιος πήρε σε α’ γάμο γυναίκα από
τους Σωκαίους και απόχτησε:
1. Το Γεώργιο (γεν. 1899). Ο Γεώργιος νυμφεύθηκε την Πατρούλα Κ.
Βαμβάτσικου ο πατέρας της οποίας
είχε πάει στην Αμερική. Πήρε ως
προίκα το μεγάλο σπίτι-καφενείο στην
πλατεία. Απόχτησε:
α. Τον Ευθύμιο, πήγε στην Αυστραλία. Πήρε τη Βασιλική Φλώρου
από Μ. Χωριό και έχουν το Γιώργο,
την Αρετή, την Πατρούλα, την Άννα.
β. Το Θεόδωρο. Νυμφεύθηκε την
Παναγιώτα Αθ. Μακρυγιάννη και απόχτησαν:
i. Το Γεώργιο, πήρε την Ειρήνη
Κορυζή από Κω και έχουν το Θόδωρο

και το Γιάννη.
ii. Την Πάτρα, πήρε το Νίκο Πανάρα
από Κρίκελλο και έχουν τον Παναγιώτη, τη Σοφία που πήρε τον Ηλία
Αναστασάκη και έχουν τη Μαρία και
τη Θεοδώρα.
iii. Την Αικατερίνη, πήρε το Χρήστο
Φούφλια από Δομιανούς και έχουν
την Όλγα και το Βαγγέλη.
iv. Τη Φωτεινή, πήρε τον Κώστα
Καραμπίνη από Ανθήλη και έχουν τον
Θεόδωρο και τον Νικόλαο.
γ. Τη Σοφία που παντρεύτηκε στη
Μακρυνεία και έχει πέντε παιδιά.
δ. Τον Κωνσταντίνο, πήρε την Επιστήμη ; από Σπερχειάδα και έχει τον
Γεώργιο ο οποίος έχει δύο κόρες.
2. Τη Βασιλική σύζυγο του Αθαν.
Σταμάτη (Μπουλτούβα).
Ο Ευθύμιος από το β’ γάμο με την
Σπυριδούλα Τσακαλή από Σκοπιά απόχτησε:
3. Τη Σταυρούλα συζ. Ζαχ. Σιδερά.
4. Την Κωστούλα συζ. Παν. Μάντη
από Τσεκλείστα.
5. Τον Τρύφωνα (γεν. 1913) ο οποίος νυμφεύθηκε τη Βασιλική Γεωρ.
Σύρρου και απόχτησαν:
α. Τον Ευθύμιο.
β. Το Γεώργιο.
γ. Τον Ηλία.
δ. Τη Σπυριδούλα.
ε. Την Ειρήνη.
(Συνέχεια)
Απομένουν για δημοσίευση
Οικογένειες: Τσιβιλίκα, Τσαπραζλή, Τσούνη, Φώλου, Χριστιανού.
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Η αλληλογραφία μας
― κ. Λάμπρο Τσιτσάνη, Περιφερειακό Σύμβουλο Ευρυτανίας:
Ευχαριστούμε για τα θερμά σας λόγια για τη γιορτή τσίπουρου.
― Χρήστο Θ. Παπαλέξη, Βύρωνας: Λάβαμε τη συνδρομή σας,
η πρώτη, όπως κάθε χρόνο και σε ευχαριστούμε.
― Ειρήνη Βαρούτσου-Φώλου, Αυστραλία. Λάβαμε τη συνδρομή
σας, τις δωρεές στις εκκλησίες μας και το θαυμάσιο ημερολόγιό
σας με τις ευχές σας! Σας ευχαριστούμε!
― Μαρία Υφαντή, Ελένη Διαμαντοπούλου, Μεσολόγγι. Ευχαριστούμε για τη συνδρομή - ενίσχυσή σας.
― Μαρία Κουσκούνη (το γένος Γ. Γρίβα), Λυσιμαχεία: Λάβαμε
τη συνδρομή σας και σε ευχαριστούμε!
― Παντελή Ρήγα, Βριλήσσια. Ευχαριστούμε για τη συνδρομή
και ενίσχυσή σας στον “ΕΥΡΥΤΟ”.
― κ. Αλίκη Ξένου-Βενάρδου, Χολαργός. Λάβαμε την επιταγή
σας και σας ευχαριστούμε θερμά!

Ευχές από την Αυστραλία
Τις θερμές ευχές τους για το νέο έτος 2015 από την μακρινή Αυστραλία, στέλνει η Ειρήνη Βαρούτσου, το γένος Παυσανία Φώλου,
η οποία κάθε φορά που λαβαίνει τον “ΕΥΡΥΤΟ” νοσταλγεί τη
γενέθλια γη μας, επικοινωνεί τηλεφωνικά και ζητάει κι άλλες πληροφορίες....

Ευχές, ευχές, ευχές...
― Ο τ. Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Θανάσης Κ. Νταλιάνης
σε μια πανέμορφη κάρτα του γράφει γλυκύτατες ευχές.
― Η κ. Ευαγγελία Παναγοδήμου (Μεσολόγγι) εύχεται σε όλους
τους συγχωριανούς μας καλή χρονιά και εκφράζει τα θερμά της
συλλυπητήρια στις οικογένειες.

ΝΕΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Ο κ. ΘΩΜΑΣ ΚΩΤΣΙΑΣ
Ο κ. Θωμάς Μάρκου Κώτσιας είναι ο νέος βουλευτής του
Νομού μας μετά τις εκλογές της 25-1-2015.
Ο κ. Κώτσιας γεννήθηκε στη Βαλαόρα το 1955. Φοίτησε στο
Γυμνάσιο Γρανίτσας και κατόπιν στο Λύκειο Κερασοχωρίου.
Σπούδασε στη Σχολή Εργοδηγών Χημικών, εργαζόμενος παράλληλα σε οικοδομές και εστιατόρια. Από το 1980 και μετέπειτα
εργάστηκε στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.) ως χειριστής στις
μονάδες παραγωγής των καυσίμων. Ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική και πολιτική δραστηριότητα εκλεγόμενος ως αιρετός
των εργαζομένων στο Σωματείο και στην Ομοσπονδία των
ΕΛ.ΠΕ..
Τέλος από τη δεκαετία του ’70 έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στα πολιτιστικά δρώμενα του νομού μας μέσω πολιτιστικών συλλόγων και κυρίως των Απεραντίων. Τα τελευταία
χρόνια ασχολούμενος με την πολιτική έχει περιοδεύσει αρκετές
φορές σε όλα τα χωριά και γνωρίζει άριστα τα προβλήματα του
τόπου μας.
Του ευχόμαστε δύναμη και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο
του!

Συνδρομές που λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Συρογιαννίδης Παναγιώτης Σπ. ................................Ευρώ: 20,00
Αγγελής Σεραφείμ Γ. ....................................................-//- 30,00
Σιδηράς Γεράσιμος Ι. (Η.Π.Α.) Δολ. 50,00 ....................-//- 35,00
Πούλιος Πέτρος ............................................................-//- 20,00
Μαρνέρη Παναγιώτα ....................................................-//- 20,00
Δημητρογιάννης Κώστας Λ. ........................................-//- 20,00
Υφαντή Σπυριδούλα, το γένος Λ. Μακράκη ................-//- 20,00
Παναγοδήμος Κων/νος & Λάμπρος (Η.Π.Α.) ................-//- 100,00
Μελάς Σπύρος ..............................................................-//- 10,00
Παπαδοπούλου Παναγιώτα Αθ. ....................................-//- 20,00
Παπαδόπουλος Κώστας Αθαν. ......................................-//- 20,00
Αδοσίδης Λάζαρος, σύζ. Νίκης Παπαδοπούλου ..........-//- 20,00
Συροθανάση Γεωργία Αθαν. ..........................................-//- 30,00
Μακρυγιάννη Χρυσούλα (Καναδάς) ............................-//- 50,00
Παπαγεωργίου Παναγιώτης ........................................-//- 20,00
Καραδήμας Δημ. (Τάκης) Ελευθ. ..................................-//- 20,00
Καραδήμας Ελευθέριος Δημ. ........................................-//- 20,00
Καραδήμα – Κατσιφόλη Αθανασία ..............................-//- 20,00
Σιαδήμας Νικόλαος Δημ. ..............................................-//- 30,00
Τσιούνης Αχιλλέας Αθ. (Χίος) ......................................-//- 100,00
Τσαπραζλής Νικόλαος Κ. (Χαλίκι) ................................-//- 20,00
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Νεκρολογίες
Ελένη Σώκου

(20-5-1928 - 29-12-2014)

Γεννήθηκε
στον οικισμό
Μαρίνου της
Δομνίστας και
ήταν το δεύτερο παιδί από
τα τέσσερα
του Ν. Χαραλαμπόπουλου
και της Ζωής,
το γένος Καρασούρου.
Ήταν φτωχή, αγροτική οικογένεια
που ζούσαν από τα πεζούλια που καλλιεργούσαν και τα λιγοστά ζώα. Εκεί
μαθαίνει τα πρώτα γράμματα μέχρι την
Γ’ Δημοτικού με δάσκαλο τον Ν. Μπούρα.
Ο πατέρας της Νίκος, μετανάστης
σε νεαρή ηλικία στις ΗΠΑ, επιστρέφει
με προοδευτικές ιδέες επηρεασμένος
από το εργατικό κίνημα στις ΗΠΑ, στρατολογείται και στέλνεται στο μέτωπο
στη Μ. Ασία. Επιστρέφοντας παντρεύεται
και δημιουργεί την οικογένειά του. Στην
κατοχή συμμετέχει ενεργά στην Εθνική
Αντίσταση. Για τη δράση του αυτή, μετά
την απελευθέρωση γίνεται στόχος αυτός
και η οικογένειά του των φασιστικών
παρακρατικών οργανώσεων της περιοχής. Για το λόγο αυτό ο αδερφός της
Μήτσος εντάσσεται στο Δημοκρατικό
Στρατό Ελλάδας ενώ ο πατέρας της και
η ίδια κρύβονται για να σωθούν. Σε μπλόκο που έγινε στο Μαρίνο σκοτώνουν
τον πατέρα της, συλλαμβάνουν την ίδια
και τη φυλακίζουν μαζί με την μάνα της
και τις δύο μικρότερες αδερφές της στο
Κρίκελλο, ενώ καίνε το σπίτι της στο
Μαρίνο.
Στα μέσα του 1947 εντάσσεται στο
Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας όπου συμμετέχει ενεργά με ηρωισμό και αυτοθυσία. Το 1949 στις επιχειρήσεις του Εθνικού Στρατού στο Γράμμο, συλλαμβάνεται
και φυλακίζεται διαδοχικά στις φυλακές
Κηφισιάς, Καλλιθέας και Λάρισας. Το
1951 αποφυλακίζεται, επιστρέφει στο
χωριό και βρίσκει την μητέρα της Ζωή
και τις δύο αδερφές της Μαρία και Κατερίνη στη Λογγά (περιοχή κοντά στη
γέφυρα του Κρικελλοπόταμου) όπου είχαν φτιάξει ένα σπιτάκι, ενώ ο αδερφός
της Μήτσος έχει περάσει στη Ρουμανία
σαν πολιτικός πρόσφυγας.
Το 1953 παντρεύεται με τον Θύμιο
Σώκο και κατοικούν με την μητέρα του
Θοδώρα στην Μπερζιανή στο νέο σπίτι
που έφτιαξαν αφού το πατρικό το είχαν
κάψει και αυτό οι παρακρατικοί φασίστες.
Αποκτούν τέσσερα παιδιά και ξεκινά ο
αγώνας επιβίωσης για την εφταμελή οικογένεια. Καλλιεργούν τα χωράφια (πεζούλες) με κυριότερο την πατάτα που
την ανταλλάσσουν στο Λιανοκλάδι με
σιτάρι για να εξασφαλίσουν το ψωμί
της χρονιάς και τρέφουν λίγα ζώα.
Ήταν γλυκιά και στοργική μάνα. Ταυτόχρονα, όμως, ήταν αυστηρή και σκληρή
λόγω της δουλειάς από το ξημέρωμα
μέχρι τη νύχτα, πολλές φορές φορτωμένη με όλες τις ευθύνες παιδιά, χωράφια, ζώα όταν ο πατέρας μας έφευγε
για μέρες για να εξασφαλίσει κάποια
μεροκάματα.
Από το φτωχικό στη Μπερζιανή πέρασαν και έμειναν συγγενείς, φίλοι και
γνωστοί. Ακούραστη και με αγάπη έδινε

απλόχερα ότι είχε και δεν είχε, φιλόξενη,
πρόθυμη χωρίς να βαρυγκωμάει ποτέ.
Αυτό το δόσιμο την έκανε αγαπητή και
δεν υπήρξε ούτε ένας άνθρωπος να πει
κακό λόγο γι’ αυτήν.
Οι γονείς μας, παρά την φτώχεια,
έβλεπαν πιο μπροστά από την εποχή
τους. Το 1968 χτίζουν στο χωριό σπίτι
με δάνειο ώστε τα παιδιά τους να πηγαίνουν στο σχολείο χωρίς την ταλαιπωρία της καθημερινής μετακίνησης
Μπερζιανή - Δομνίστα, πάνω από δύο
ώρες με βροχές, λάσπες, χιόνια, κατεβασμένα ρέματα και το μονοσάνιδο γεφύρι με μία στροπίνα για κουπαστή πάνω
από τον αφρισμένο Παλιοχωρίτη.
Το 1971, χωρίς δεύτερη σκέψη, μετακόμισε όλη η οικογένεια στην Αθήνα,
ώστε να συνεχίσουν τα παιδιά στα σχολεία και οι ίδιοι εργάζονταν σε εργοστάσια της Κηφισιάς, που νοικιάζαμε
σπίτι.
Στις νέες συνθήκες η μάνα μας στέκεται όρθια, δουλεύει σκληρά, βρίσκεται
δίπλα μας με συμβουλές και νουθεσίες,
για να γίνουμε καλοί άνθρωποι και χρήσιμοι στην κοινωνία. Εδώ ένιωσε πιο έντονα τις ταξικές διαφορές στην κοινωνία.
Στο κλωστοϋφαντουργείο που εργαζόταν
γράφτηκε στο σωματείο, πήρε μέρος
στην μεγάλη απεργία, κράτησε στάση
αξιοπρέπειας και μαζί με άλλους συναδέλφους της έβαλε ένα λιθαράκι για μια
καλύτερη ζωή για την ίδια και τα παιδιά
της.
Ακούραστη μαζί με τον πατέρα μας
με μεγάλες οικονομίες και δάνειο έχτισαν
το σπίτι στον Άγιο Στέφανο με προοπτική
για όλα τα παιδιά της, όπου μετακομίσαμε
το 1982. Σαν την κλώσσα που μαζεύει
τα κλωσσόπουλα για να είναι όλη η οικογένεια μαζί. Και μετά τη συνταξιοδότησή τους, οι γονείς μας συνέχισαν να
βοηθούν και να στηρίζουν τα παιδιά και
τα εγγόνια τους.
Όσο τους επέτρεπε η υγεία τους
συνέχισαν τον αγώνα συμμετέχοντας
σε συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια, πορείες. Μια ζωή στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο που οι άνθρωποι θα ζουν
χωρίς εκμετάλλευση και με αξιοπρέπεια.
Η μάνα μας ήταν δυνατός άνθρωπος,
γεμάτη καλοσύνη και υπομονή. Τόσο
στα προβλήματα υγείας της όσο και στα
μεγάλα χτυπήματα της ζωής που τη γέμισαν πόνο, χάνοντας κόρη, εγγόνι, σύζυγο και αδερφό, άντεξε, σήκωσε το
κεφάλι και δεν λύγισε. Έφυγε ξαφνικά
στο νοσοκομείο “Σωτηρία” που νοσηλευόταν με ηρεμία και γαλήνη, έχοντας
τη φροντίδα και την αγάπη των παιδιών
δίπλα της, μέχρι την τελευταία στιγμή
της ζωής της. Έτσι γλυκιά θα την θυμόμαστε όλοι μας παιδιά, εγγόνια, συγγενείς, φίλοι και συναγωνιστές, όλοι όσοι
την γνώρισαν. Το κενό που μένει μέσα
μας είναι μεγάλο και δυσαναπλήρωτο.
Επειδή αγαπούσε πολύ το χωριό μας
που, εκτός από το τελευταίο καλοκαίρι,
το επισκεπτόταν με λαχτάρα ανελλιπώς,
θέλουμε να προσφέρουμε για την τελευταία συνδρομή της στον Σύλλογο
του χωριού μας τον “ΕΥΡΥΤΟ” το ποσό
των 50 ευρώ.

Με πολλή αγάπη,
τα παιδιά της
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ΒΙΒΛΙΑ
Ο πατέρας μας

(Συλλογικό έργο των παιδιών
του ιεροεθνομάρτυρα
Δημητρίου Κ. Βαστάκη †24-12-1942)
Το σεβαστότατο π. Κων/νο Βαστάκη τον ξέρω
πολύ καλύτερα από τα αδέλφια του και εκτιμώ
βαθιά τη συγγραφική του προσφορά στο γενέθλιο
τόπο της Ευρυτανίας και της πατρίδας μας ευρύτερα.
Το παρόν βιβλίο παρότι συλλογική έκφραση
φέρει την ευλογία της δικής του προσωπικής
γραφίδας. Όμως η παρούσα ευλαβική δια της τυπογραφίας προσφορά των κατά σάρκα παιδιών
του διαθέτει ένα μεγαλύτερο ειδικό βάρος και
αποπνέει τη ζεστασιά των ανθρώπινων αισθημάτων.
Τον πλούτο και τη ζεστασιά της μνήμης μιας
πολυμελέστατης οικογένειας - δώρου στον ελληνισμό και την ανθρωπότητα - βλαστού του μάρτυρα παπα-Δημήτρη Βαστάκη και της πρεσβυτέρας
του Αμαλίας.
Έπρεπε να γραφεί αυτό το βιβλίο έτσι ακριβώς
όπως γράφτηκε για να μπορεί κυρίως ο άνθρωπος
κι ο Έλληνας του μέλλοντος να έχει συγκεντρωμένη προ οφθαλμών την ιστορία μιας εξαιρετικής
φυσιογνωμίας ανθρώπου, δασκάλου, λειτουργού
του Υψίστου, ποιμένος που έδωσε την ψυχή του
λύτρος αντί πολλών. Δε γράφω περισσότερα για
το περιεχόμενο. Αφήνω τον αναγνώστη όχι να
διαβάσει αλλά να ζήσει άλλους καιρούς και άλλους
ανθρώπους - φάρους. Θέλω μόνο να εκφράσω
την ευγνωμοσύνη τη δική μου και είμαι βέβαιος
και πολλών άλλων προς την οικογένεια του ιεροεθνομάρτυρα παπα-Δημήτρη Βαστάκη που μας
έκανε κοινωνούς με τόσο λαμπρό τρόπο του βίου
και της προσφοράς του πατέρα και γενάρχη τους.
Έχω ακούσει πολλά και έχω διαβάσει περισσότερα για τον ιεροεθνομάρτυρα πατέρα τους.
Α.Δ. Σταμάτης

Δωρεά βιβλίων
στη Βιβλιοθήκη μας

Εκατοντάδες βιβλία προστέθηκαν στην ήδη
πλουσιότατη Κοινοτική Βιβλιοθήκη μας με την
παραλαβή από την Τοπική Κοινότητα 52 χαρτοκιβωτίων γεμάτων με αξιόλογα βιβλία. Τα βιβλία
αυτά προέρχονται από δωρεά της κ. Μαρίας Χάρακα – Οικονόμου και είναι ιστορικά, εγκυκλοπαιδικά, λογοτεχνικά κ.ά., ενώ αρκετά από αυτά
έχουν ευρυτανικό και ρουμελιώτικο, γενικότερα,
ενδιαφέρον. Στην δωρήτρια κ. Μαρία Χάρακα –
Οικονόμου απεστάλη σχετική ευχαριστήρια επι-

Ειδήσεις...
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΑ

στολή από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας
κ. Νίκο Β. Καρέτσο. Με την ευκαιρία σημειώνουμε
ότι τελευταία έχουν μεταφερθεί και εκατοντάδες
άλλοι τόμοι βιβλίων από δωρεές των Σωτηρίου
Σώκου, Κ. Παπαδόπουλου, Πανευρυτανικής Ένωσης κ.ά., τα οποία όμως, δυστυχώς, βρίσκονται
αποθηκευμένα σε διάφορους χώρους, (Δημοτικό
Σχολείο, Αποθήκη), αφού η Βιβλιοθήκη μας κατά
την τελευταία τριετία, όπως είναι γνωστό από
προηγούμενο δημοσίευμά μας, δεν λειτουργεί.
Ας ελπίσουμε πως σύντομα θα ολοκληρωθούν οι
εργασίες καταγραφής των χιλιάδων βιβλίων μας
και από το προσεχές καλοκαίρι θα είναι στη
διάθεση των βιβλιόφιλων, ερευνητών κ.ά.
Κ.Α.Π.

Από τα Βριλήσσια...
στα μελίσσια
Κ.Δ. Ασημάκη

Ο φίλος και εκλεκτός συμπατριώτης (από τα
Ψιανά) Κώστας Ασημάκης με αυτό τον ευρηματικό
τίτλο προσδιόρισε τους δρόμους της ζωής του:
από τα Βριλήσσια της Αθήνας - τόπο μόνιμης εγκατάστασης - στα μελίσσια που χρόνια τώρα διατηρεί στα Ψιανά - τόπο καταγωγής και τόπο γλυκύτατο όπως το μέλι των μελισσών του.
Τα κείμενά του σχετικά με τις μνήμες της
ζωής του -κυρίως από το γενέθλιο τόπο- αποπνέουν
γλυκιά νοσταλγία και κάνουν όσους έζησαν παρόμοια πράγματα να ονειρεύονται μαζί του.
Ευχαριστούμε Κώστα.
Α.Δ.Σ.

Συγκρέλλον Ευρυτανίας
Γ. Κ. Παπαδόπουλου

Ο Συγκρελλιώτης Καθηγητής της Γεωπονικής
Σχολής Αθηνών κ. Γ.Κ. Παπαδόπουλος εκφράζοντας τη μεγάλη αγάπη για το χωριό του εγκατέλειψε τη συγγραφική δουλειά περί την γεωπονία
και ασχολήθηκε με τα ιστορικά, λαογραφικά, γενεαλογικά του πατρικού χωριού του. Για χρόνια
και με μεγάλη επιμέλεια συγκέντρωσε πλήθος
πολύτιμων πληροφοριών και μάλιστα σε μια εποχή
μεταίχμιο όπου το παρελθόν των χωριών μας
εκλείπει και το μέλλον είναι αόριστο και ασαφές.
Η εργασία του πολύτιμη τώρα, πολυτιμότερη
όμως για το μέλλον που πολλοί θα θέλουν να μάθουν “πούθε κρατάει η σκούφια τους”. Το καλύτερο
όμως είναι πως δείχνει δρόμο και σε άλλους να
κάνουν κάτι ανάλογο για τα χωριά τους. Αξίζει
να τον διαβάσουμε και να τον μιμηθούμε.
Α.Δ.Σ.

Ε ΚΚΛ ΗΣ ΙΑΣ Τ ΙΚΑ
― Για μια ακόμα χρονιά, χάρη στον π. Ματθαίο, ξαναχτύπησαν οι καμπάνες του Αγίου
Αθανασίου όλες τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων. Την ημέρα μάλιστα των Θεοφανείων
αρκετός κόσμος ήταν στην εκκλησία και ακολούθως στη Γέφυρα του Κρικελλοποτάμου,
όπου προσήλθαν και από το Κρίκελλο, τους
Στάβλους κ.λπ. Στη Γέφυρα, μετά το «ρίξιμο»
του Σταυρού στο ποτάμι, δόθηκε δεξίωση με
τσίπουρο - προσφορά του Συλλόγου μας - και
άλλα εδέσματα.
― Στις 18-1-2015, ημέρα του προστάτη
μας Αγίου Αθανασίου έγινε η θεία λειτουργία
στο Ναό μας από τον π. Ματθαίο, ενώ στο
ψαλτήρι ήταν οι κ.κ. Θόδωρος Φραγκούλης,
Κουτσουλέλος (συντ/χος δάσκαλος, πεθερός
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Νίκου Παπαδημητρίου) και Χρήστος Χαρμαντζής από τους Στάβλους. Αρκετοί ήταν οι συγχωριανοί μας που αψήφησαν τον παγετό και
προσήλθαν στο χωριό από Αγρίνιο, Λαμία και
Καρπενήσι για να τιμήσουν τον Άγιό μας. Κατά
τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας έγινε και
αρτοκλασία, προσφορά της οικογένειας Θεόδωρου και Φώφης Φραγκούλη.
― Τέλος, Θεία Λειτουργία τελέστηκε και
στις 25-1-2015, ημέρα των εκλογών, πάλι από
τον π. Ματθαίο. Στο ψαλτήρι ο Κ.Α. Παπαδόπουλος. Ο π. Ματθαίος, στο τέλος, ευχαρίστησε
τους συγχωριανούς μας για την προσέλευσή
τους στο Ναό και ευχήθηκε καλή αντάμωση
προ του Πάσχα, οπότε και θα επιστρέψει από
τη Γερμανία.
Κ.Α.Π.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Ένα χαριτωμένο κοριτσάκι απόχτησαν η
Μαρία και ο Αντώνης Σταύρου Παπαδόπουλος
στις 23-12-2014, το καλύτερο χριστουγεννιάτικο
δώρο στον παππού Σταύρο και τη γιαγιά Ασπασία
Παπαδοπούλου.
― Η Λίνα και ο Τρύφωνας Ευθ. Τσιάμης
απόχτησαν το δεύτερο παιδί τους, ένα χαριτωμένο
αγοράκι (το πρώτο ήταν κορίτσι). Γεννήθηκε στις
20-1-2015 (Αγίου Ευθυμίου) και σίγουρα το όνομά
του θα είναι Ευθύμιος (γενέθλια και γιορτή μαζί).
― Η Έφη και ο Βασίλης Νταλιάνης απόχτησαν
στις 27-1-2015 ένα ακόμα πανέμορφο κοριτσάκι
(το δεύτερό τους).
Να τους ζήσουν.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
― Ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος του Παναγιώτη και της Ασπασίας και η Σοφία Κατσικαρέλη έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.
Καλά στέφανα!

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Στο Αγρίνιο αναπαύεται για πάντα από τις
30-12-2014 ο Γεώργιος (Γάκιας) Κων/νου Καρέτσος. Νεκρολογία σε επόμενο φύλλο.
― Στο Αγρίνιο, επίσης, τη δεύτερη θετή πατρίδα του αναπαύεται και ο συμπατριώτης μας,
από Ψιανά, Δημήτρης Βράχας.
― Πέθανε στην Αθήνα στις 30-12-2014 και
ετάφη στο Κοιμητήριο του Αγίου Στεφάνου στις
2-1-2015 η Ελένη Ευθυμίου Σώκου.
― Στο Κοιμητήριο Αχαρνών (Μενιδίου) αναπαύεται από τις 19-2-2015 η Μαρία Ζοάννου, το
γένος Σταμάτη. Νεκρολογία σε επόμενο φύλλο.
― Ο Ευάγγελος Φλώρος του Δημ. και της
Ελένης, το γένος Αριστείδη Σάρρα, ετών 58,
αναπαύεται στο Κοιμητήριο Αγρινίου από 21-22015. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ι.Ν. Αγίου
Αθανασίου Γιαννουζίου.
Αιωνία τους η μνήμη!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε την Κυριακή 1-2-2015 στον Ιερό
Ναό Αγίας Τριάδας Αγρινίου το 40ήμερο μνημόσυνο του αείμνηστου Γεωργίου Κ. Καρέτσου.
― Έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο του Ηλία Κ.
Τσαπραζλή στις 30-11-2014 στον Ιερό Ναό Αγίου
Γερασίμου Κεφαλοβρύσου.
Αιωνία τους η μνήμη.

ΔΩΡΕΕΣ
― Ο Νικόλαος Κ. Τσαπραζλής πρόσφερε το
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ στον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου Δομνίστας στη μνήμη του αδελφού του Ηλία Κ. Τσαπραζλή.
― Η Ειρήνη Βαρούτσου-Φώλου, πρόσφερε
το ποσό των σαράντα (40,00) ευρώ για τους
Ιερούς Ναούς Αγίου Αθανασίου Δομνίστας (20,00)
και Αγίας Παρασκευής Μαρίνου (20,00) ευρώ.
― Η Ζωή και ο Γιάννης Ευθ. Σώκος πρόσφεραν στο Σύλλογό μας το ποσό των 150,00 ευρώ,
ως συνδρομές δικές τους και της αείμνηστης
μητέρας τους Ελένης Ευθ. Σώκου, το γένος Χαραλαμποπούλου.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ Α.Ε.Ι.
― Ο Ηλίας Κων/νου Παναγοδήμος πέτυχε
στο Πολυτεχνείο Πατρών.
Συγχαρητήρια και καλές σπουδές!

ΝΕΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
― Ο Δημήτρης Συρογιαννίδης του Παναγιώτη
και της Μαρίας ορκίστηκε και πήρε το πτυχίο
της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής
Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά.

