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Αποφθέγματα 
των γονιών μας 

Αν κάποιος σε πονέσει, 

μην κλάψεις. 

Σκέψου πως κάποιος άλλος 

Περιμένει το χαμόγελό σου.

Προχώρα! Η ζωή σε θέλει χαρούμενο! 

Εκεί που σβήνουν τα όνειρα

και το μυαλό θολώνει 

αφήνω το Χριστούλη μου 

να πάρει το τιμόνι! 

Βράχος

Άμεση ήταν η ανταπόκριση του Δήμου Καρπε-

νησίου σε αίτημα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής

και της Τοπικής Κοινότητας για την κατασκευή

τοίχου αντιστήριξης κάτω από το «Σπίτι του Παπά».

Έτσι και ο εργολάβος κ. Μάκκας που βρισκόταν

στο χωριό για άλλα έργα, έλαβε την εντολή για

την κατασκευή του τοίχου αυτού, και εντός ολίγων

ημερών παρέδωσε ήδη τη έργο. 

Σημειώνεται ότι το αίτημα προωθήθηκε και υπο-

στηρίχθηκε από το Δημοτικό Σύμβουλο της περιοχής

και αντιδήμαρχο χωριανό μας Δημήτρη Σταμάτη

και το Δημοτικό Σύμβουλο Χρήστο Σκαρμούτσο. 

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και η Τοπική Κοινό-

τητα ευχαριστούν το Δήμο Καρπενησίου για την

άμεση κατασκευή του παραπάνω τοίχου αντιστή-

ριξης, ο οποίος είναι σε κεντρικό σημείο του χωριού

και λίαν απαραίτητος, καθώς και τον Μηχανικό

του Δήμου μας κ. Δημήτρη Τσελεπή. 

Ά ξ ι ο ς 

Το άξιος άκουσε ο νεοχειροτονηθείς

ιερέας Κων/νος γιος του Λάμπρου Μα-

κράκη και της Ελένης Ι. Αγγελή, από το

πολυπληθές εκκλησίασμα του Ι. Ν. Προ-

φήτη Ηλία στο Καρπενήσι. Και όσοι δεν

κατάφεραν να βρεθούν τη μέρα εκείνη

εκεί, το είπαν μύριες φορές από μέσα

τους. 

Το επόμενο Σάββατο λειτούργησε

στον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Δομνίστας,

το γενέθλιο χωριό του. Όλοι οι Δομνι-

στιάνοι που βρέθηκαν εκεί τον καμάρωσαν,

είπαν από μέσα τους πάλι το άξιος και

προσευχήθηκαν στον Πανάγαθο Θεό να

τον στηρίζει και να τον σκέπει στο δύ-

σκολο έργο του. Ο ιατρός του σώματος

(το επάγγελμά του είναι γιατρός) ενεδύθη

το ένδυμα του ιατρού όχι μόνο του σώ-

ματος αλλά και της ψυχής. 

Να πούμε πως είμαστε περήφανοι για

το νέο άνθρωπο που θα διακονεί τους

συνανθρώπους του ευλογώντας τους από

τό Άγιο Βήμα θάναι λίγο. Ευγνώμονες

είμαστε στους γονείς που ανάθρεψαν

τέτοιο γιο, στους πνευματικούς του πα-

τέρες (πατήρ Δοσίθεος Κανέλλος κ.ά.)

και στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ.

Νικόλαο που τον περιέβαλε με το ιμάτιο

του ιερέως. Είμαστε βέβαιοι ότι ο πατήρ

Κων/νος θα υπηρετήσει πιστά την εκ-

κλησία και τους ανθρώπους. 

Γι’ αυτό αναφωνούμε και πάλι ΑΞΙΟΣ!!! 

Α.Δ.Σ.

Γιορτή  τσίπουρου
28-29 & 30 

Οκτωβρίου 2011
Όλοι στη Δομνίστα 

στις 28-29-30/10/2011 

στην καθιερωμένη πια 

γιορτή τσίπουρου. 

Να μη λείψει κανείς!

Χειροτονήθηκε  ιερέας 
ο  π.  Κωνσταντίνος  Μακράκης  (18-9-2011)

Τ
ην Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου
2011, μέσα σε μια κατανυ-
κτική ατμόσφαιρα χειροτο-

νήθηκε ως πρεσβύτερος ο π. Κων-
σταντίνος Λάμπρου Μακράκης,
από το Μητροπολίτη μας Σεβα-
σμιώτατο κ.κ. Νικόλαο. Το μυ-
στήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό
Προφήτη Ηλία Καρπενησίου (Ξη-
ριάς), παρουσία πλήθους κόσμου. 

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν
οι στιγμές της προσφώνησης του
π. Κωνσταντίνου, ο οποίος αφού
ευχαρίστησε το Θεό για τη μεγάλη
τιμή, που του έκανε, ώστε να λά-
βει το μεγάλο αξίωμα του ιερουρ-
γού, ευχαρίστησε και το Μητρο-
πολίτη μας και όλους εκείνους
που συντέλεσαν σ’ αυτό, υπο-
σχέθηκε δε ότι θα διακονήσει το
λόγο το Ευαγγελίου με ζήλο, με
ευλάβεια και φόβο Θεού. Ο Μη-
τροπολίτης μας συγκινημένος και
αυτός, απηύθυνε τις πατρικές
συμβουλές και νουθεσίες. 

Όπως προαναφέρθηκε στο μυ-
στήριο αυτό ήταν πλήθος κόσμου.
Στη Θεία Λειτουργία και στη χει-
ροτονία συμμετείχαν πάνω από
δεκαπέντε ιερείς, ενώ ήταν πα-
ρόντες και αρκετοί συγγενείς και

συγχωριανοί μας. 
Στο τέλος ο Γενικός Αρχιε-

ρατικός Επίτροπος της Μητρο-
πόλεώς μας π. Ιωάννης Λιάπης
πρόσφερε στο νεοχειροτονηθέντα
π. Κωνσταντίνο συμβολικά ένα
«πετραχήλι» και του ευχήθηκε
δύναμη ώστε να ανταπεξέρχεται
και στα δύο (2) λειτουργήματά
του, του παιδιάτρου και του ιερέα.
Στο τέλος όλοι οι πιστοί προσέ-
τρεξαν να πάρουν και ευλογία
από τον νέο ιερέα. 

Σημειώνεται ότι ο π. Κωνσταν-
τίνος είναι παιδίατρος, υπηρετεί
στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπε-
νησίου, ενώ η χάρη του φτάνει
μέχρι τη Λαμία όπου «κάνει» εφη-
μερίες και στο εκεί Νοσοκομείο,
ενώ όταν θα μπορεί να εξυπηρε-
τήσει και τη γενέτειρά του τη Δο-
μνίστα. Ήδη στο χωριό μας τέ-
λεσε την πρώτη Θεία Λειτουργία
του το Σάββατο, 1 Οκτωβρίου
2011. 

Κ.Α.Π.

Κατασκευή  τοιχοποιΐας
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Α
ισθάνεται κανείς έντονη τη συναισθηματική
φόρτιση όταν καλείται να νεκρολογήσει
τον ξεχωριστό χωριανό και επί δεκαετίες

ακούραστο υπηρέτη της Ορθοδόξου Εκκλησίας
μας, τον παπα-Γιάννη Πεσίνη. 

Ο θάνατος είναι κοινός ανθρώπινος κλήρος,
αλλά είναι προνόμιο η δικαίωση της ζωής. Αυτό
το προνόμιο, την πολύτιμη σφραγίδα της δωρεάς
χάρισε, με απλοχεριά ο Αιώνιος Θεός στον παπα-
Γιάννη. 

Γεννήθηκε στην Τσεκλείστα στις αρχές της
πιο δύσκολης δεκαετίας του περασμένου αιώνα.
Τα παιδικά του χρόνια κύλησαν μέσα στις συμφορές
του παγκοσμίου και του εμφυλίου πολέμου. 

Στα ταραγμένα εκείνα χρόνια μεγάλωσε ανά-
μεσά μας προσπαθώντας να βρει, όπως όλοι μας,
το δρόμο της ζωής. Επέλεξε την ιεροσύνη. Εγ-
γράφεται και αποφοιτά από την Ιερατική Σχολή
Λαμίας. 

Στον κατάλληλο χρόνο χειροτονείται και το-
ποθετείται εφημέριος στον Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου
Χρυσοβεργίου. Σύντομα ξεχωρίζει για το ζήλο
και την αφοσίωση στην αποστολή του, αφήνοντας
έργο επωφελές στην εκκλησία και τους ενορίτες.
Δικό του δημιούργημα είναι η από τα θεμέλια
ανέγερση, στην ίδια θέση, των παλαιών εκκλησιών
στο Χρυσοβέργι· της Υπαπαντής του Κυρίου και
της Αγίας Παρασκευής.

Με δική του επιλογή ζητά και τοποθετείται
εφημέριος σε εκκλησίες της Θεσσαλονίκης και
ιδιαίτερα της περιοχής της Σταυρούπολης, όπου
υπηρετεί, χωρίς διακοπή μέχρι πρόσφατα. 

Δεν ξεχνά την Τσεκλείστα και το Χρυσοβέργι.
Συχνά είναι εκεί για να συνεορτάσει της Υπαπαντής
και του Αγίου Διονυσίου. 

Στην Τσεκλείστα, τη μεγάλη του αδυναμία,
βρίσκεται όσο χρόνο του επιτρέπει η υπηρεσία
του, σχεδόν πάντοτε στις 20 Μαΐου, εορτή της
ανακομιδής των λειψάνων του πολιούχου Αγίου
Νικολάου και στις 30 Ιουνίου, εορτή των Αγίων
Αποστόλων. Παρών, συνήθως, τον Αύγουστο,
εξυπηρετώντας πλην του χωριού του και τα γύρω
χωριά όπου δεν υπήρχαν ιερείς. 

Δεν μπορώ να υποτάξω τη μνήμη μου, που
δεν ησυχάζει χωρίς ν’ αναφερθώ στο προσκύνημα
στη μνήμη του Αγίου Νικολάου, στις 6 Δεκεμβρίου
1997, στην Τσεκλείστα. Ύστερα από 42 χρόνια,
ακούστηκε Θεία Λειτουργία την ημέρα της μνήμης
του Αγίου Νικολάου στον ομώνυμο ναό του
χωριού μας. Χοροστατεί ο παπα-Γιάννης που ήρθε

από τη Θεσσαλονίκη και με τα λίγα ζεστά του
λόγια στο τέλος συγκινεί το εκκλησίασμα, χωρίς
να μπορέσει να κρατήσει και ο ίδιος τη συγκίνησή
του. 

Η ανέγερση του Νέου Ιερού Ναού Αγίου Νι-
κολάου ήταν δική του σκέψη. Με πρωτοβουλία
του, όταν έγινε εμφανής ο κίνδυνος κατάρρευσης
του παλαιού ναού, πραγματοποιήθηκε γενική συ-
νέλευση των χωριανών το καλοκαίρι του 2004
και ομόφωνα αποφασίστηκε - τρεις μόνο αντίθετες
φωνές - η ανέγερσή του. Ήταν επικεφαλής των
ενεργειών για την παραχώρηση του οικοπέδου.
Στην πορεία βοήθησε όσο μπορούσε. 

Έγκαιρα το φετινό καλοκαίρι είχα μια τηλε-
φωνική επικοινωνία μαζί του για να τον ενημερώσω
και να τον παρακαλέσω να παρευρίσκεται στις 6
Αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως του Σω-
τήρος στο χωριό μας όπου ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος θα χορο-
στατήσει στην τελεσθησόμενη την ημέρα αυτή

Θεία Λειτουργία, στον νεόδμητο Ι. Ν. Αγίου Νικο-
λάου. 

Το άκουσε με πολλή χαρά, αλλά εξέφρασε
την αδυναμία του να παραστεί. Ήδη είχε κλονιστεί
η υγεία του. 

Συζητήσαμε αρκετή ώρα. Μου τόνισε ιδιαίτερα
την ασίγαστη επιθυμία του να συνεχιστούν, με
τον ίδιο ζήλο οι προσπάθειες αποπερατώσεως
του Ναού. Μου υπενθύμισε ότι πέρυσι, στις 19
Αυγούστου τέλεσε την πρώτη θεία λειτουργία
στον Ιερό Ναό. «Προσευχηθείτε», μου είπε «να
μπορέσω να λειτουργήσω ξανά». 

Το έργο της αποπερατώσεως του νέου Ι. Ναού
Αγίου Νικολάου αποτελεί για μας παρακαταθήκη
του. 

Καταθέτουμε στη μνήμη του, την υπόσχεση
ότι το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί. Θα το βλέπει
από τη γειτονιά των Αγγέλων και θα ηρεμεί η
ψυχή του. 

Όλοι οι χωριανοί συμμετέχουν στο πένθος
και εύχονται ο αιώνιος Θεός να τον κατατάξει
στα δεξιά του Ουρανίου Θρόνου Του. 

Γιάννης Δ. Γρηγορόπουλος 

2 Σεπτέμβριος  2011
Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Ο  ΕΥΡΥΤΟΣ
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. Σταμά-
της

και Κώστας Α. Παπαδόπουλος 
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Μέλη του Συλλόγου 0,30€
Μη Μέλη του Συλλόγου 0,60€

Επιστολές - Συνεργασίες: 
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση-Εκτύπωση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες  

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου Ίλιον

Τηλ.-Fax: 210-2619003  
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Παπα - Γιάννης  Πεσίνης (1941-2011) 

Πλήρης ημερών και πε-
ριβαλλόμενος από την αγά-
πη παιδιών και εγγονών
αναχώρησε από την πα-
ρούσα ζωή για την αιώνια
ο Ευθύμιος Σιακαβέλλας.
Γεννημένος σε δύσκολα
χρόνια βρέθηκε στην ακμή
της νεότητάς του στη δίνη
της Κατοχής και του πο-
λέμου. Έχοντας ρίζες σε
προγόνους με γενναίο
φρόνημα το 1942 άκουσε

το κάλεσμα της πατρίδας και της συνείδησής του.
Ήταν ένας από τους πρώτους 3 Δομνιστιάνους αν-
τάρτες (Γιάννης Μακράκης, Ανδρέας Σταμάτης, Θύ-
μιος Σιακαβέλλας) που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
του Άρη Βελουχιώτη για συμμετοχή στον Αγώνα.
Άφησε τους γονείς του και τη μοναδική αδελφή του
και έφυγε κρυφά. Πήρε μέρος στη μάχη της Κουφό-
βρυσης Κρικέλλου τον Οκτώβριο του 1942 και σε
άλλες του ΕΛΑΣ. Όταν όμως είδε πως πίσω από τα
συνθήματα του αγώνα κρύβονταν και πολιτικές σκο-
πιμότητες διαχώρισε τη θέση του. Ελεύθερος άν-
θρωπος και δυναμικός αποχώρισε γιατί δεν θέλησε
να βρεθεί αντιμέτωπος με αδελφούς.

Αυτό το χαρακτηριστικό της εμμονής στις προ-
σωπικές του αξίες τον διέκρινε σε όλη την υπόλοιπη
ζωή. Δημιούργησε μια ευτυχισμένη οικογένεια με
τη Σοφία Παπαγεωργίου και έδωσε τον σκληρό
αγώνα της βιοπάλης μαζί της. Πρώτα στη Δομνίστα
με το λίγο ψωμί και ύστερα στο Μοσχάτο της Αθήνας
εσωτερικός μετανάστης στις βιοτεχνίες της περιοχής.
Δεν έπαψε όμως να αγαπά το χωριό. Συμμάζεψε το
πατρικό σπίτι και το έκανε φωλιά παιδιών και εγγο-
νιών τα καλοκαίρια. Αδιαλείπτως ο ίδιος έδινε το
παρόν ως πέρυσι στο χωριό καμαρώνοντας θυγατέρες,
γαμπρούς και εγγόνια. Τον ενδιέφεραν άμεσα τα
θέματα του χωριού και δεν δίσταζε να πει τη γνώμη
του κρίνοντας τα λάθη και στηρίζοντας τα σωστά.
Άνθρωπος μιας άλλης απλούστερης εποχής έδωσε
το παρόν σε αυτούς τους δύσκολους χρόνους ως
την ώρα που ο Θεός τον κάλεσε κοντά του. Έφυγε
τον περασμένο Ιούλιο να συναντήσει την αγαπημένη
του Σοφία που έφυγε χρόνια πριν και που υπηρετούσε
τη μνήμη της με ευλάβεια. 

Ο Θεός ας τον αναπαύσει στους ουράνιους
κήπους και η μνήμη του ως ελεύθερου και αγωνιστικού
ανθρώπου ας διατηρείται σε δικούς του και ξένους. 

Αιωνία του η μνήμη και ελαφρύ το χώμα της
αγαπημένης του Δομνίστας που τον κάλυψε στοργι-
κά. Α.Δ. Σταμάτης 

Ευθύμιος Φιλ. Σιακαβέλλας (1921-2011) 

Στη μνήμη του Δημ. Μακράκη 

Ξεήσκιωσε το σπιτάκι του εκεί στα Μακρέϊκα.
Νέο οίκημα δίπλα στο παλιό ερειπωμένο έδειχνε
τη θέληση του μακαρίτη μπαρμπα Μήτσου να
συνεχίσει να δίνει το παρόν στις πατρικές ρίζες
της Δομνίστας. Παρότι οι ανάγκες της επιβίωσης
τον έφεραν στον κάμπο η ψυχή του συνέχισε
ως το τέλος να είναι στα ψηλά βουνά. Εκεί
μαζί με τη σεβαστή γυναίκα του τα τελευταία
χρόνια ξανάπιασε το παλιό νόημα της ζωής
και δεν έλειψε κανένα από τα τελευταία καλο-
καίρια. Εκτός φέτος. Ο χρόνος και η ασθένεια
τον καθήλωσαν στον κάμπο και ξεήσκιωσε η
γειτονιά στη Δομνίστα. Δεν χάνονται όμως
έτσι οι άνθρωποι. Μένει η μνήμη τους σε εκεί-
νους που τους αγαπούν και τους θυμούνται.
Αυτό γίνεται και τώρα. Θα μένει στην ψυχή
μας και θα περιβάλλεται η μνήμη του με το σε-
βασμό και την αγάπη μας. 

Ας είναι αιώνια η ανάπαυσή του στις αγκάλες
του Θεού και ας είναι ελαφρύ το χώμα του
Αγρινίου που τον εκάλυψε. 

Α. Δ. Σταμάτης 

11-8-2007
Από την τελετή θεμελιώσεως 

του νέου Ι.Ν. Αγ. Νικολάου
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Σεπτέμβριος  2011

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

Πιθανόν αυτός να ήταν ο λόγος που τον

έφερε κοντά με το δάσκαλό του Κρικέλλου,

παλιό κομμουνιστή, Βασ. Παπανικολάου. Νέος,

οραματικός, δημιουργικός και ενθουσιώδης

καθώς ήταν διοχέτευε τη ζωτικότητά του πέρα

από την κοινωνική προσφορά της επιστήμης

του στους κατοίκους του χωριού και σε έργα

πολιτιστικής ανάπτυξης. Το 1936, όπως γράφει

ο Αθ. Τραχήλης στο βιβλίο του «Το ξεκίνημα

του αγώνα από το Κρίκελλο Ευρυτανίας»,

ιδρυσε με το δάσκαλο Παπανικολάου έναν

εξωραϊστικό σύλλογο με τον οποίο δενδρο-

φύτευσαν την περιοχή στην Αγία Παρασκευή

και στην Καλλιθέα. Δεν ήταν οι μοναδικοί που

έδειξαν στην καθυστερημένη αγροκτηνοτρο-

φική κοινωνία και σε άλλους δρόμους κοινής

δράσης. Σε όλη σχεδόν την Ευρυτανία αρι-

στεροί συνήθως και φιλοπρόοδοι νέοι, μορ-

φωμένοι κυρίως, προωθούσαν αλλαγές μέσα

από συλλόγους και συνεταιρισμούς τους οποί-

ους ίδρυαν. Τα αντιμεταξικά του αισθήματα

πιστεύω ότι ήταν σε αγαστή συμφωνία με τα

αισθήματά του δάσκαλου Παπανικολάου και

άλλων Κρικελλιωτών. Η αρνητική του γνώμη

για το Μεταξά σύμφωνα με αφηγήσεις του

που μας μετέφερε ο γιος του, γιατρός Ευστ.

Γ. Τσούκαλος, υπέστη μεταβολή κατά τη διάρ-

κεια του πολέμου του 1940 όπου εστρατεύθη

και βρέθηκε στην πρώτη γραμμή. Παρατήρησε

πως το σύνολο σχεδόν του πολεμικού υλικού,

που εχρησιμοποιείτο, έφερε χρονολογίες προ-

μήθειας της περιόδου της διακυβέρνησης του

Μεταξά. Αυτό δημιούργησε ένα πρώτο ρήγμα

στις αντιμεταξικές του θέσεις. Με την κατάρ-

ρευση του μετώπου επανήλθε στην προτέρα

θέση του στο Κρίκελλο όπου άρχισε να βιώνει

τις φρικτές εμπειρίες της κατοχής με τον

κόσμο να πεθαίνει από πείνα και τους κατα-

κτητές να αλωνίζουν ανεξέλεγκτα. 

Αχτίδα φωτός φάνηκε από το φθινόπωρο

του 1941 που δημιουργήθηκαν οι διάφορες

αντιστασιακές οργανώσεις. Η πιο δυναμική

στην περιοχή ήταν του ΕΑΜ. Ο Θανάσης Κλά-

ρας από τη Λαμία, ο Δημ. Μπακόλας από το

Καρπενήσι, ο δάσκαλος Παπανικολάου από

το Κρίκελλο, ο Α. Τραχανής από τη Φουρνά,

ο Δ. Τσουγκρής από το Καλεσμένου, ο Γεωργ.

Μπέικος από το Κλειτσό κ.ά. ήταν από τους

πρωτεργάτες που έδρασαν το χειμώνα 1941-

42. Είναι βέβαιο ότι ο Γ. Τσούκαλος οργανώ-

θηκε από το φίλο του Παπανικολάου και έγινε

βασικό στέλεχος της οργάνωσης του ΕΑΜ

στο Κρίκελλο. Είχε την τύχη να συναντήσει

τον Άρη όταν κρυβόταν στα δάση του Κρι-

κέλλου το Μάιο του 1942 λίγο πριν τις 7

Ιουνίου κάνει την επίσημη εμφάνιση του ΕΛΑΣ

στη Δομνίστα. Κατά τις μνήμες του γιου του

συνάντησε και άλλες φορές τον Άρη και μίλησε

μαζί του. Το καλοκαίρι του 1942 συνέχισε τη

δράση του στο ΕΑΜ στρατολογώντας νέους

και προωθώντας τους στον ΕΑΜ. Ένας από

τους πρώτους αντάρτες εκείνου του καλο-

καιριού, ο Ευθ. Σιακαβέλλας, από τη Δομνίστα

αφηγείται: «κρυφτήκαμε στο δάσος του Κρι-

κέλλου. Τη νύχτα κατεβήκαμε στο χωριό στο

γιατρό Τσούκαλο με σύνθημα τα 33 πρόβατα

(ο Άρης είχε 30 άντρες και εμείς 33)». Όταν

μετά τη μάχη στην Κουφόβρυση ο Άρης πέρασε

από το Κρίκελλο ο γιατρός του εξέφρασε τις

επιφυλάξεις του για τις συνέπειες που θα είχε

η μάχη για το χωριό. Ο Αθ. Τραχήλης γράφει

ότι όταν εμφανίστηκαν λίγο αργότερα οι Ιταλοί

έφυγαν τα μέλη της οργάνωσης προς διάφορα

μέρη. Την άλλη μέρα οι Ιταλοί μπήκαν στο

Κρίκελλο και έκαψαν ένα μέρος των σπιτιών

του χωριού». Γράφει ο Αθ. Τραχήλης: «την

άλλη μέρα το πρωί …φτάσαμε στη ράχη και

αγναντέψαμε προς το Κρίκελλο… Ο καπνός

ανέβαινε ψηλά θυμάμαι το γιατρό που μου

έδειξε το τρύπιο παντελόνι που φορούσε και

μου λέει: δεν φορούσα τουλάχιστον ένα και-

νούριο παντελόνι; Έμεινε από περιουσία μόνο

με τα ακουστικά που είχε στην τσέπη του». 

Συνέχεια στο επόμενο 

3Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Η  αλληλογραφία  μας Oι γιατροί της περιοχής μας στην Εθνική Αντίσταση
Εισηγητής: Αθαν. Δ. Σταμάτης

― Παρασκευή Λυγερή, Άλιμος: Λάβαμε την επι-
στολή σας κι ευχαριστούμε πολύ.

― κ. Ιωάννην Κατσούδαν, Καρπενήσι: Ευχαρι-
στούμε θερμά για τη συνδρομή που μας έστειλες. 

― κ. Γεώργιον Στουρνάραν, Αθήνα: Λάβαμε τη
«γενναία» συνδρομή σας για τον «ΕΥΡΥΤΟ». Η
απουσία σας τα τελευταία χρόνια απ’ τον τόπο μας
λίαν αισθητή. 

― κ. Αλέξανδρον Παν. Γρίβα, Κεφαλόβρυσο Αι-
τωλικού: Πήραμε την επιστολή σας και τη συνδρομή
σας για τον «ΕΥΡΥΤΟ». Πολλές ευχαριστίες. 

― κ. Ανδρέαν Παν. Μπέλεχαν, Κυψέλη: Ευχαρι-
στούμε για τα καλά σας λόγια, που μας δίνουν δύ-
ναμη. 

Συνδρομές  που  λάβαμε

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

Καρέτσου Παναγιώτα του Δημ. ..............ευρώ 20,00 
Αγγελής Σεραφείμ ............................................ 20,00 
Φιλιππίδης Φίλιππος.......................................... 10,00
Ανδρόνικος Χρήστος, σύζ. Άννας Αγγελή ...... 20,00
Αργυροπούλου Ειρήνη, το γένος Ι. Μωρίκη .... 30,00
Μωρίκης Νικόλαος του Ι. ................................ 20,00
Κώτσης Κώστας, σύζ. Γιαννούλας Γρίβα ........ 20,00
Ξεφτέρης Ι. ...................................................... 10,00
Παπαστάθης Νίκος............................................ 20,00 
Καραδήμας Ευθύμιος του Γ. ............................ 20,00 
Αγγελής Γεώργιος του Αντ. ............................ 20,00 
Μερτζάνης Γεώργιος ...................................... 20,00 
Νεοφώτιστος Δημήτριος (Αγρίνιο) .................. 20,00
Φλώρος Σπύρος (σύζ. Ελένης Βαμβάτσικου) .. 20,00
Φλώρου Πόπη .................................................. 20,00
Σιακαβέλλας Πέτρος ........................................ 20,00 
Πανάγου Νίνα .................................................. 20,00 
Μαστρογεωργίου Γεώργιος.............................. 30,00 
Σύρρος Αθανάσιος του Γ. (Μεσολόγγι) .......... 15,00
Σύρρου Βασιλική του Αθαν. ..............................15 ,00
Σύρρος Γεώργιος του Αθαν. ..............................15 ,00
Καπετάνος Δημήτριος ...................................... 20,00
Μπαγιάτης Κων/νος
(σύζ. Σπυριδούλας Κοτοπούλου)...................... 20,00 
Μπαϊμπού Κωστούλα 
(το γένος Σπύρου Νταλιάνη) ............................ 20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

ΠΟΙΗΣΗ

Παράκληση  στην  Παναγία  του  Προυσού
Παναγία μου, ζωγράφισμα αιμάτινων δακρύων 

βοήθησέ με εσύ σ’ αυτή την κακουχία 

όπως τόχεις από παλιά συνήθειά σου να ευοδώνεις 

στις πράξεις τους, στις έγνοιες τους όλους 

τους Ελληνες

τους κλέφτες του ξεσηκωμού, τα φανταράκια 

του Σαράντα, 

όλα σου τα παιδιά, απ’ τον Πατροκοσμά τον Αιτωλό

ως το σεμνότατο βωμολόχο Καραϊσκάκη. 

Δεν είναι μόνο που σε ξέρω 

είναι που σε προαισθάνομαι 

είναι που ζω μέσα στο όλο χρόνο χαμογέλιο σου, 

αφού εσύ μονάχα ξέρεις 

πως η ψυχή μου δεν είναι μια εντύπωση 

και πως η συμμετρία μου παράγει ασχήμια. 

Κι όπως η κάθε αχτίνα του ήλιου σου είναι μια

πανήγυρη 

που αρμενίζει στο συμπληρωμένο χρόνο 

έτσι και η αδιάστατη διάσταση της ευλογίας σου 

είναι μια θάλασσα 

πάνω της η δικαίωσή μας ν’ αρμενίζει. 

Όμως κάθε φορά που συλλογιέμαι όπως το σώμα μου 

είναι ο σταυρός που πόνεσε το γιο σου 

η πάλη των μέσα μου τάξεων κορυφώνεται.

Είναι τάχα το κορμί ο προλετάριος 

και μπουρζουάς η ψυχή μου; Δαγκώνω τον καρπό 

κι η έννοια της στέρησής μου τον αρπάζει. 

Το σκοτάδι με σέρνει στη ροή του, 

γέρνω στην όχθη του ξεριζωμένο δέντρο. 

Ο φόβος μου κουράστηκε 

έχει πολύ εργαστεί για μένα. Όμως δεν θέλω 

να συμβεί η ζωή ωμά, να με ησυχάσει 

με τη μεγαλοπρέπεια του ψέματός της. 

Αφού τόσο καλά πληρώνεις όλες μου τις απογνώ-

σεις,

Παναγία μου, σου εμπιστεύομαι κι αυτόν τον πόνο. 

Και κάνε μες στον ένδοξο αγγελικό σου χρόνο 

Και κάνε την ανάπηρη φωνή μου αγγελικό τραγούδι. 

Θανάσης Παπαθανασόπουλος 

Η  «ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΤΟ  ΣΠΙΤΙ» 
Το Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» που ο

Καποδιστριακός Δήμος Δομνίστας πρώτος είχε
εφαρμόσει στο Νομό μας, συνεχίζει να λειτουργεί
και να προσφέρει στην περιοχή μας ανεκτίμητες
υπηρεσίες. Κάθε εβδομάδα σε συγκεκριμένες
ημέρες και ώρες, βρίσκονται στο χωριό μας κοντά
σε ηλικιωμένους, κυρίως, και σε άλλους που
έχουν την ανάγκη τους. Η ομάδα αυτή αποτελείται
από τις κυρίες Βάσω Αντωνοπούλου, Κοινωνική
Λειτουργό, Ευαγγελία Οικονόμου, Νοσηλεύτρια
και Κωνσταντίνα Φούκα - Τσιάμη (συζ. Ηλία Τσιά-
μη). Οι παραπάνω κυρίες, πάντα με το χαμόγελο,
προσφέρουν το έργο τους - λειτούργημά τους
με Αγάπη στους συνανθρώπους μας και εισπράτ-
τουν την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες όλων. 

«Το παλαμάρι του βαρκάρη»
«Το παλαμάρι του βαρκάρη» λέγεται η ταβέρνα

του κ. Γιώργου Νικολουδάκη, στην οποία εργά-
ζεται ο Γεώργιος Αθαν. Σύρρος και η οποία βρί-
σκεται στην οδό Ηρακλείτου 23 -Αθηναγόρου 30
στην Κάτω Ηλιούπολη και πλησίον του Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής Ηλιούπολης (τηλ. 210
9969598). Όσοι χωριανοί μας πήγαν στην παρα-
πάνω ταβέρνα έμεινα κατευχαριστημένοι από
την ποιότητα του φαγητού και την άψογη εξυπη-
ρέτηση.  
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4 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Καρπενη-

σίου σε συνδιοργάνωση με την Ιερά Μητρόπολη
Καρπενησίου και την Ένωση Ευρυτάνων Αμε-
ρικής «Το Βελούχι» πραγματοποίησαν με επι-
τυχία εορταστικές εκδηλώσεις στις 4 και 5
Αυγούστου 2011 προς τιμήν του Οσίου Ευγε-
νίου του Αιτωλού, προστάτη του Ιδρύματος.
Οι εκδηλώσεις αυτές περιλάμβάναν πανηγυρικό
αρχιερατικό εσπερινό με αρτοκλασία στον
Ιερό Ναό του Οσίου Ευγενίου, που βρίσκεται
στο χώρο του Ιδρύματος, αγρυπνία στο πα-
ρεκκλήσιο του Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού
του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας
Καρπενησίου στις 4-8-2011 και την επομένη,
5-8-2011 αρχιερατική λειτουργία στον φερώ-
νυμο Ιερό Ναό του Ιδρύματος, χοροστατούντος
του Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. Νικολάου,
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των
«κεκοιμημένων» ευεργετών του Ιδρύματος και
των «κεκοιμημένων» τροφίμων του, και τέλος,
στην αίθουσα του Ιδρύματος έγινε η απονομή
των βραβείων σε μαθητές Λυκείων της Ευρυ-
τανίας από την Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής
«ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» και η όλη εκδήλωση έκλεισε
με δεξίωση στο χώρο του ιδρύματος. 

ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 
Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες

και πιέσεις του Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία
Καρανίκα προς την πολιτική ηγεσία και τους
αρμόδιους φορείς ήδη από 1ης Αυγούστου
2011 λειτουργεί πυροσβεστικό κλιμάκιο στη
Γρανίτσα. Σε μόνιμη βάση σταθμεύει στη Γρα-
νίτσα πυροσβεστικό όχημα με πλήρωμα δύο
(2) ανδρών, ενώ σύντομα αναμένεται η οριστική
στελέχωσή του, η ανέγερση νέου κτιρίου και
η συνέχιση λειτουργίας του Πυροσβεστικού
Κλιμακίου Φουρνάς. 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΕΝ ΟRESI» 
Πλούσιο μουσικό φεστιβάλ τριών (3) ημερών

πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι στις 5, 6
και 7 Αυγούστου 2011 στα πλαίσια των Γιορτών
του Δάσους με την επωνυμία «ΕΝ ORESI»
FESTIVAL, όπως αναγράφεται στο σχετικό
πρόγραμμα (γιατί άραγε στα Λατινικά;). Ως
χώρος επιλέχθηκε το Αθλητικό Κέντρο Καρ-
πενησίου, χώρος ιδανικός για τέτοιου είδους
εκδηλώσεις και στον οποίο εμφανίστηκαν γνω-
στότατα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκη-
νής, όπως είναι οι: Γιάννης Αγγελάκας και η

παρέα του, οι ΠΥΞ ΛΑΞ και ο Σωκράτης Μά-
λαμας. 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε Έκθεση

έργων ζωγραφικής της κ. Βασιλικής Μακρυ-
γιάννη από τη Μεσοκώμη, στο Μουσείο Εθνικής
Αντίστασης Κορυσχάδων από 1 έως 8 Αυ-
γούστου 2011. Η κ. Μακρυγιάννη, όπως προ-
αναφέρθηκε, κατάγεται από τη Μεσοκώμη,
αλλά ζει και εργάζεται στο Αγρίνιο, όπου και
εκθέτει τα έργα της στην ιδιόκτητη gallery,
που βρίσκεται στην οδό Παναγοπούλου 10.
Σπούδασε ζωγραφική και διακόσμηση στη Σχο-
λή Βακαλό (Αθήνα) και έχει λάβει μέρος σε
διάφορες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην
Αθήνα και στο Αγρίνιο. 

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ 2011 
Η καθιερωμένη πλέον εκδήλωση προς τιμήν

του Κατσαντώνη, τα γνωστά «Κατσαντώνεια»
πραγματοποιήθηκε κι εφέτος με επιτυχία στο
Σύχνικο και συγκεκριμένα στη θέση «Φούρκα»
κοντά στη Σπηλιά του Κατσαντώνη την Κυριακή
7 Αυγούστου 2011. Το πρόγραμμα περιελάμ-
βανε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου
Παντελεήμονα Κεφαλόβρυσου (Σύχνικου), επι-
μνημόσυνη δέηση, στο μνημείο του Ήρωα, κα-
τάθεση στεφάνων, σχετική ομιλία, μηνύματα -
χαιρετισμούς, αναπαράσταση της σύλληψης
του Κατσαντώνη, παραδοσιακούς χορούς, γεύ-
μα και γλέντι - προσφορά του Συλλόγου Κε-
φαλοβρυσιωτών και του Δήμου Αγράφων. 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών

και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμος για μια
ακόμα φορά βρέθηκε για διήμερες διακοπές
στην Ανατολική Φραγκίστα (25 και 28 Ιουλίου
2011), όπου φιλοξενήθηκε από τον κ. π. Θωμά
Χρυσικό. Ο Μακαριώτατος, που συνοδευόταν
από το στενό συνεργάτη τον Πανοσιολογιώτατο
Αρχιμανδρίτη π. Χρυσόστομο Παπαθανασίου,
επισκέφθηκε στο Καρπενήσι και τον Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικόλαο, με
τον οποίο είχε εγκάρδια συνομιλία. 

ΓΙΟΡΤΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
Επιτυχία είχαν κι εφέτος οι γιορτές της

νεολαίας στην Άμπλιανη και στους Στάβλους
που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Αυγούστου
2011. Αρκετοί νεολαίοι επισκέφθηκαν τα χωριά
τους με την ευκαιρία αυτή και συμμετείχαν
στις εκδηλώσεις αυτές, που πλέον αποτελούν
θεσμό. Και του χρόνου! 

Σεπτέμβριος  2011

Και άλλες επιτυχίες στα Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι. 

Με ιδιαίτερη χαρά ο «ΕΥΡΥΤΟΣ» δημοσιεύει και στο τεύχος αυτό ονόματα παιδιών μας, που
πέτυχαν σε Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές που επιθυμούσαν. 
― Ο Ορέστης Λιάκος του Παναγιώτη (εγγονός του Θόδωρου και της Γιαννούλας Λιάκου)

πέτυχε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

― Ο Νικόλαος Καραμπίνης του Κων/νου και της Φωτεινής το γένος Θεοδώρου Τσιάκη
πέτυχε στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος). 

― Ο Βασίλειος Αλαμπάνος του Δημητρίου και της Γεωργίας το γένος Δημητρίου και Παρα-
σκευής Γιολδάση, πέτυχε στη Σχολή Χημικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

― Η Σοφία Γραβιά του Ανδρέα και της Γεωργίας, το γένος Τσακαρδάνου πέτυχε στη Σχολή
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη). 

― Ο Κίμων Γραβιάς του Αθανασίου και της Γιαννούλας, το γένος Ζώτου πέτυχε στη Σχολή
Ηλεκτρολόγων -Μηχανολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Ξάνθης. 

― Ο Παναγιώτης Νταλιάνης του Αθανασίου και της Ευαγγελίας το γένος Παν. Τσιάμη,
πέτυχε στη Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας. 

― Ο Χριστόφορος Κουτσάφτης του Ηλία και της Αικατερίνης, το γένος Ηλία Παναγοδήμου,
πέτυχε στη Σχολή Χημικών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

― Ο Ηλίας Παναγοδήμος του Δημητρίου και της Μαρίας, το γένος Τσιρογιάννη, πέτυχε
στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Συγχαρητήρια και καλές σπουδές! 
(Σ.Σ.: Επειδή, σίγουρα, υπάρχουν κι άλλοι επιτυχόντες, καταγόμενοι από το χωριό μας,
παρακαλούμε για τη σχετική ενημέρωση ώστε να δημοσιευθούν τα ονόματά τους στο
επόμενο φύλλο μας). 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Ο Νίκος Γερασίμου Παπαδημητρίου και η σύ-

ζυγός του Κωνσταντίνα, το γένος Κοσμά βάπτισαν
το πρωτότοκο αγοράκι τους στις 18-9-2011 στην Πα-
ναγία Προυσιώτισσα. 

Όνομα: Γεράσιμος (ο νεότερος Μάκης) 
Ανάδοχος: Δημ. Ζαχαράκης
Ακολούθησε τραπέζι σε κοσμική ταβέρνα του Θέρ-

μου.
― Ο Νίκος Μπαρτσώκας του Σπύρου και της Σπυ-

ριδούλας, το γένος Αναγνωστοπούλου, βάπτισαν το
πρωτότοκο γιο τους στις 27-8-2011 στον Ιερό Ναό
Αγίου Λουκά Λαμίας. 

Όνομα: Σπυρίδων 
Ανάδοχος: Ελίνα Αναστασοπούλου 
Ακολούθησε γεύμα στο τουριστικό περίπτερο του

Αγίου Λουκά. 
― Ο Γρηγόρης Κων/νου Παπαλέξης και η σύζυγός

του Γεωργία Ράπτη βάπτισαν το γιος τους στις 3-3-
2011 στον Ιερό Ναό της Κοίμησης Θεοτόκου Μεσο-
κώμης. 

Όνομα: Κωνσταντίνος 
Ανάδοχος: Μάνος Βουβόκης - Αναστασία Δαν-

δουλάκη. Μετά το μυστήριο οι 120 και πλέον καλε-
σμένοι παρακάθησαν σε πλούσιο γεύμα και γλέντησαν
με την ψυχή τους. 

― Ο Γεώργιος Γιοβανίδης και η σύζυγός του Νι-
κολέτα Κ. Παπαδοπούλου βάπτισαν το δεύτερο παιδί
τους στις 24-9-2011 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
του ομώνυμου οικισμού της Μεσσηνιακής Μάνης. 

Και το όνομα αυτού: Κωνσταντίνος. 
Ανάδοχος: Ελευθερία Αγγέλη
Να τους ζήσουν! 

ΓΑΜΟΙ
― Η Κατερίνα Τσακάλη του Ευστρατίου και της

Πηνελόπης το γένος Ευθυμίου Καραδήμα, και ο Μάκης
Γεωργόπουλος ξεκίνησαν την καινούρια τους ζωή με
το μυστήριο του γάμου τους που έγινε στις 23-7-2011
στο εξωκλήσι του Αγίου Μάρκου στο Κεφαλόβρυσο
Καρπενησίου. Μετά το μυστήριο ακολούθησε τρικού-
βερτο γλέντι στο κέντρο «Παράδεισος».

― Η Τόνια (κόρη του Κων/νου Σταμάτη και της Ευ-
γενίας το γένος Ζαραβέλη) βρήκε τον Άγγελο της
Νινιό στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Πετρούπολης και με
τις ευλογίες της εκκλησίας άρχισαν το ευτυχισμένο
ταξίδι της νέας τους ζωής. Την ομορφιά του ζευγαριού
συναγωνίσθηκε ο θαυμάσιος χώρος της γαμήλιας δε-
ξίωσης (κτήμα Γρέγου στη Βαρυμπόμπη), όπου συγ-
γενείς και πολυπληθείς φίλοι διασκέδασαν με την
ψυχή τους. 

Ευχόμαστε ακύμαντη πορεία και πλούσιους τους
καρπούς του έγγαμου βίου.  

― Ο Γεώργιος Νταλιάνης του Ηλία και της Μαρίας
και η Γεωργία Ευαγ. Τσικρίκη τέλεσαν το μυστήριο
του γάμου τους στις 24 Σεπτεμβρίου 2011 στον Ιερό
Ναό Αγίου Αιμιλιανού στο Λόφο Σκουζέ Κολωνού
(Αθήνα). Ακολούθησε τραπέζι και γλέντι στο κέντρο
«Έλατος» στη Χασιά Αττικής. 

― Ο Νίκος Μπαρτσώκας του Σπύρου και της Σπυ-
ριδούλας, το γένος Γ. Αναγνωστοπούλου τέλεσαν
τους γάμους τους στις 27-8-2011, στον Ιερό Ναό
Αγίου Λουκά Λαμίας, με κουμπάρο τον κ. Κυριάκο
Ξουπλίδη. Ακολούθησε γεύμα στο τουριστικό περίπτερο
του Αγίου Λουκά Λαμίας. 

― Η Σωτηρία Τσαπραζλή του Νικολάου και της
Αγαθής το γένος Καραγιάννη και ο Κωνσταντίνος
Νίκας του Ευθυμίου και της Ελένης το γένος Κοτσώνη
ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 28 Αυγούστου
2011 στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Κεφαλόβρυσου
Αιτωλικού. Μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλια
δεξίωση στο κτήμα Ελαιώνας Ζέλιου, όπου γλέντησαν
συγγενείς και φίλοι μέχρι πρωΐας. Τους ευχόμαστε
να ζήσουν ευτυχισμένοι και καλούς απογόνους. 

Να ζήσουν ευτυχισμένοι. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Ο Δημήτριος Ν. Μακράκης, ετών 88 στο Αγρίνιο

στις 11-9-2011 αναπαύεται στο Κοιμητήριο Αγρινίου. 
― Πέθανε στο Ευηνοχώρι, όπου και αναπαύεται

από τις 13-8-2011 η Δήμητρα Γ. Σύρρου, ετών 71. 
― Πέθανε από την ανίατη αρρώστια η Ευμορφία

Μπακόλα, σύζυγος Αθανασίου Τσούνη, σε ηλικία 35
ετών. Αναπαύεται από τον περασμένο μήνα στο Κοι-
μητήριο Καρπενησίου. 
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