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Κύριε,  ήρθες...

Κύριε ήρθες κοντά μας ταπεινά 

σαν τον φτωχό - φτωχό εργάτη. 

Μας είπες ποιος είσαι… 

δε σε πιστέψαμε! 

Μας έφερες τη χάρη Σου, το φως του ουρανού, 

το σκοτάδι της καρδιάς μας να σκορπίσεις. 

Εμείς δε σε δεχτήκαμε! 

Σε σταυρώσαμε σαν κακούργο. 

Σε κηδέψαμε σαν θνητό! 

Ο θάνατος τρόμαξε όταν σε είδε

και συνταράχθηκε η γη! 

Αναστήθηκες «την μια των Σαββάτων», 

ως παντοδύναμος Θεός 

και Κύριος των πάντων! 

Κύριε, και να ’ταν δυνατόν 

δέκα φορές να ζούσα 

δέκα φορές πιο δυνατά

Εσένα θ’ αγαπούσα! 

Βράχος 

Υποψήφιος  Βουλευτής

ο  Γιάννης  Σταμάτης

Κατά τις επικείμενες εκλογές της 6 Μαΐου

2012 έθεσε υποψηφιότητα για τη βουλευτική

έδρα του Νομού μας και ο συγχωριανός μας κ.

Γιάννης Δ. Σταμάτης, για τον οποίο η εβδομαδιαία

Ευρυτανική εφημερίδα “ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ” (18-

4-2012) έγραψε στην αρχική παρουσίασή του:

«Ο Γιάννης Σταμάτης. Ο πρώτος δήμαρχος

Δομνίστας και σήμερα δημοτικός σύμβουλος με

την μείζονα αντιπολίτευση στο δήμο Καρπενησίου.

Στις δημοτικές εκλογές είχε προταθεί για υπο-

ψήφιος δήμαρχος Καρπενησίου, με τη στήριξη

του ΠΑΣΟΚ. 

Στον κ. Σταμάτη η Νομαρχιακή Επιτροπή του

κόμματος είχε κάνει πρόταση, την οποία έχει

ήδη αποδεχθεί. Πρόκειται για ένα από τα ισχυρά

πολιτικά “χαρτιά” στην Ευρυτανία, με πολιτικό

λόγο και μεγάλη αυτοδιοικητική εμπειρία. 

Διετέλεσε για 12 χρόνια, από το 1998 μέχρι

και το 2010, δήμαρχος Δομνίστας, με αποδε-

δειγμένη και κοινώς ομολογούμενη επιτυχία,

ενώ διατηρεί άριστες σχέσεις με στελέχη από

όλους τους πολιτικούς χώρους. Τον τελευταίο

χρόνο αποτελεί διευθυντικό στέλεχος στο πολιτικό

γραφείο του νυν βουλευτή Ευρυτανίας Ηλία Κα-

ρανίκα».

ΔΕΝ  ΠΑΕΙ  ΑΛΛΟ.. .

Δ
εν είναι η πρώτη φορά που “Ο ΕΥΡΥΤΟΣ”

με πρωτοσέλιδα άρθρα του μεταφέρει

τις εντονότατες διαμαρτυρίες των συν-

δημοτών μας για τη συνέχιση της απαράδεκτης

κατάστασης που επικρατεί μέσα στο χωριό μας

τα τελευταία χρόνια από τα αδέσποτα «γελάδια». 

Πριν από ένα χρόνο και στο υπ’ αριθ. 345

(Μάιος 2011) φύλλο του “ΕΥΡΥΤΟΥ” δημοσιεύ-

θηκε το άρθρο μας: 

Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Δομνίστας

με θέμα: «Διαμαρτυρία περί αδέσποτων βοοειδών

στην Τοπική Κοινότητα Δομνίστας», η οποία

εστάλη στον Εισαγγελέα Ευρυτανίας, στη Διοί-

κηση Αγροφυλακής, στην Αστυνομική Δ/νση,

στο Δήμο Καρπενησίου, στις Δ/νσεις Γεωργίας,

Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Δημόσιας Υγιεινής

Νομού Ευρυτανίας. Στη διαμαρτυρία μας αυτή

μεταξύ άλλων γράφουμε: Διαμαρτυρόμαστε για

τα αδέσποτα βοοειδή που έχουν «ρημάξει» τον

τόπο μας τους τελευταίους μήνες από το φθι-

νόπωρο του 2010 κυκλοφορούν περίπου 30 βο-

οειδή μέσα και γύρω από τη Δομνίστα, με απο-

τέλεσμα να έχουν προκαλέσει καταστροφές σε

δημόσιους χώρους, καλλιέργειες, αλλά και τους

κήπους των σπιτιών. 

Οι δημόσιοι - κοινόχρηστοι χώροι που έχουν

υποστεί ζημιές είναι: τα γήπεδα ποδοσφαίρου

και μπάσκετ, το άλσος του Προφήτη Ηλία, η

παιδική χαρά, το Μνημείο της Εθνικής Αντίστα-

σης, η πλατεία, το κοιμητήριο κ.ά., λόγω του

όγκου τους τα συγκεκριμένα ζώα πέρα από το

γεγονός ότι όπου πατάνε προκαλούν σημαντικές

ζημιές με τα ίδια τους τα πόδια, έχουν γεμίσει

το χωριό με περιττώματα, που ειδικά τώρα που

αρχίζει να καλυτερεύει ο καιρός και ανεβαίνει η

θερμοκρασία προκαλούν ανησυχία για την δη-

μόσια υγεία. Κατόπιν πληροφοριών τα ζώα είναι

άρρωστα.  Φοβούμαστε ότι σύντομα θα αρχίσουν

να αναπτύσσονται ψύλλοι και άλλα παράσιτα

και βέβαια υπάρχει πάντα ο κίνδυνος των λοι-

μώξεων από τα σκουπίδια που έχουν σκορπίσει

όταν, προσπαθώντας να βρούν τροφή, αναπο-

δογύρισαν και έσπασαν τους κάδους απορριμ-

μάτων. 

Είναι ντροπή να επιτρέπουμε σε ασυνείδη-

τους ζωοτρόφους να εγκαταλείπουν τα ζώα

τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο έλεος

των καιρικών συνθηκών. Στον τόπο μας όπως

γνωρίζετε πολύ καλά, είναι πολύ δύσκολο να

βρούν τροφή όλα αυτά τα ζώα όταν όλα είναι

σκεπασμένα από το χιόνι. 

Γίναμε μάρτυρες της φρικτής περιπέτειας

αυτών των αβοήθητων ζώων όταν γεννούσαν

τα μικρά τους μέσα στο χιόνι τα οποία, μη έχον-

τας τροφή, πέθαιναν μετά από λίγες ημέρες. 

Εμείς τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να απο-

καταστήσουμε τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά

τη διάρκεια του χειμώνα (αλλά και συνεχίζονται

μέχρι σήμερα) και να καθαρίσουμε το χωριό

από τα κουφάρια, τα περιττώματα, τα σκουπί-

δια...

Η διαμαρτυρία μας αυτή ήταν «φωνή βοώντος

εν τη ερήμω». Το αποτέλεσμα μηδέν. Ευαισθη-

τοποίηση των υπευθύνων καμία. Η κατάσταση η

ίδια και χειρότερη φέτος. Καταστροφές των κή-

πων μας (περιφραγμένων μάλιστα), σπάσιμο και

καταστροφή τάφων στο Κοιμητήριο του χωριού

μας, περιττώματα σε κεντρικούς δρόμους, αυλές

σπιτιών, πλατεία, Προφήτη Ηλία και ακόμη μετά

το Πάσχα στο προαύλιο του κεντρικού ναού

μας του Αγίου Αθανασίου...

Η κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο! Κάτι

πρέπει να γίνει. Μήπως ο Δήμος πρέπει να

προσλάβει άτομα για τη συγκέντρωσή τους σε

ένα χώρο; (π.χ. Γήπεδο που είναι περιφραγμένο).

Από τις ειδήσεις μαθαίνουμε πως ο Δήμος Ιθάκης

αντιμετώπισε παρόμοιο πρόβλημα με επιτυχία. 

Οπωσδήποτε πρέπει να βρεθεί λύση του

προβλήματος αυτού, γιατί η αναστάτωση των

κατοίκων και η οργή τους μπορεί να δημιουργή-

σουν άλλα προβλήματα, πολύ χειρότερα...

Κ.Α.Π.

ΠΑΣΧΑ  ΜΕ  ΛΙΓΟ  ΚΟΣΜΟ
Λιγοστός ήταν ο κόσμος και, επομένως, μειωμένη η κίνηση στην αγορά κατά το φετινό

Πάσχα. Τα αίτια ασφαλώς οφείλονται στην οικονομική κρίση. Έτσι οι κρατήσεις στα

ξενοδοχειακά συγκροτήματα και στις μονάδες των ενοικιαζόμενων δωματίων ήταν αισθητά

μειωμένες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. 

Πάντως, τα Άγια Πάθη και η Ανάσταση του Κυρίου γιορτάστηκαν με τη δέουσα κατάνυξη

και με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Σημειώνεται ότι το «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε στους περισ-

σότερους ναούς της Μητροπόλεώς μας, αφού πολλοί ιερείς τέλεσαν την Ανάσταση σε πε-

ρισσότερες της μιας ενορίες και σε διαφορετικές ώρες. Το ίδιο συνέβη και κατά τη διάρκεια

της Εβδομάδας των Αγίων Παθών του Κυρίου. 
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Οι ρίζες της οικογένειας αυτής
είναι κοινές με την οικογένεια Πα-
παζαχαρία που θα παρουσιασθεί σε
προσεχή φύλλα. Πηγή για την οικο-
γένεια πλην των μητρώων και των
εκλογικών καταλόγων είναι χειρό-
γραφο του μακαρίτη Ζάχου Ν. Πα-
παζαχαρία που το υπογράφει «Ζα-
χαρίας Νικ. Παπαζαχαρίας 22 Μαρ-
τίου 1985, ετών 80». Εδώ θα δημο-
σιευθεί το εισαγωγικό μέρος του κει-
μένου του με την ορθογραφία και το
δικό του τρόπο γραφής. Δηλαδή θα
δημοσιευθεί το μέρος που αφορά τις
απαρχές της οικογένειας. Το υπό-
λοιπο όταν γράψω για τους Παπα-
ζαχαραίους. 

Η ΚΑΤΑΓΟΓΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ 
ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ
Ο Παπαζαχαρίας καταγέταν από

ένα συνικιζμό του Τέρνου συμερινό
όνομα Μεσοκόμη. Ο συνικιζμός αφτός
λεγέταν Κουμαρστά. Τώρα ηπάρχουν
ερίπια, δεν κατηκή κανίς. 

Ονομάζεταν Δημητρογιάνις. Ης
την περιφέρια του συνικισμού ήνε
μια τοποθεσία η οπία ονομάζετε στου
Δημητρωγιάνι στα νώτια όρια της
Τσεκλίστας, συμερινό όνομα Σκοπγιά.
Ήνε μια τωποθεσία που λέγετε Τρία
Αλώνια. Από εκί και κάτου πγιάνετε
του Μητρογιάνι. Όσι Δομνιστγιάνι
και από την Σκωπγιά ήνε, σήμερα
άνω των 50 ετών την θημούνται γιατή
περνούσαν από εκί και πήγεναν πρως
τον Τέρνο ή στα χημαδιά. Δεν ηπήρχε
άλλος δρώμος. Αφτός λοιπόν εκα-
τέλιψε το χωργιό του και ήλθε στη
Δομνίστα. Ήταν δίω αδέλφια ο ένας
λέγεταν Ζαχαρίας και ο άλως Αθα-
νάσιος. Κατίκεψαν δίπλα από την
Καρετσόβρισι εκί που έχουν σπήτγια
τώρα η αδελφοί Ευάγγελου Γρίβα, ο
Γιάνις και ο Θανάσις. Το ανατωλικό
αφτό που ήνε τα Γριβέηκα ήταν του
Ζαχαρία. Το δητικό που ήνε τα ερίπια
ήταν του Θανάσι. Ο Ζαχαρίας έγινε
παπάς και μετενωμάσθη Παπαζαχα-
ρίας και ο Αθανάσιος έμηνε στω πα-
τρικό τους όνομα Δημητρογιάνις. 

...Τώρα θα γράψο δια τον άλον
αδελφώ του των Αθανάσιο ο οπίος
έμηνε στω πατρικό τους όνομα Δη-
μητρογιάνις. Ο Θανάσις ήχε ένα πεδί
μώνον το οπίω ονόμασε Νίκο. Αφτός
ήχε δύο πεδιά και μία θηχατέρα, των
Αθανάσιο, των Σπύρο και την Αικα-
τερίνι η οπία πίγε σε μια τωποθεσία
που ονομάζετε Πετένι που ήνε εις
τα βόρια όρια Τσεκλίστας και Δομνί-
στας κωντά στων Κρικελοπόταμο

που ήνε απότομος βράχος και αφτω-
κτόνισε. Δια πίους λόγους δεν γνω-
ρίζο. Ο Θανάσις ήχε τρία πεδγιά και
μία θηχατέρα. Τον Νίκο ο οπίος όταν
επέστρεφαι από Στρατιώτης μαζή με
έναν Νίκο Καραδίμα συνκλιροτή των
έπγιασε ένας πόνος εις την κιλιά
του στη Σαράντινα. Στω Ανατωλικό
μέρος της Στάβλης ήνε το βουνό
αφτό και αφού δεν μπορούσε πλέον
να περπατίσι από τον πώνο τον άφισε
ο Καραδίμας να έλθη στη Στάβλου
να πάρι ζώο να πάνε να τον πάρουνε
γιατή ήταν συντομότερα η Στάβλη
από τη Δομνίστα και όταν πίγαν εκί
των βρίκαν πεθαμένον και των φέραν
στω χωριό νεκρόν. Εγώ τότε θα ήμαν
10 χρώνον. Ήχε των Ιωάνι ο οπίος
ήταν και ανάπηρος διανοητικός και
πέθανε και αφτός νωρίς και το Σπύρο
και την Αικατερίνι που ήχε ο Φώντας
Λίτρας. Ο άλως αδελφός του ο Σπύ-
ρος. Αφτός (ήχε) 3 πεδγιά και 2 θη-
γατέρες, τον Νίκο ο ωπίος ζή ακόμη,
των Αθανάσιο, των Γεώργιο, την Ελε-
φθερία που πέθαναν και τη Βασίλο η
οπία ζή την έχη ο Κωνστ. Καρανάσιος
από τη Στάβλου. Τελίωσε και του
Αθανισίου Δημητρογιάνι η ικογενιακή
του κατάστασι, του αδελφού του Πα-
παζαχαρία. 

Μετά από τις πληροφορίες αυτές
που θα πρέπει να είναι ακριβείς του-
λάχιστον όσον αφορά πρόσωπα μετά
το 1850 που έφτασαν ως τον καιρό
του μακαρίτη του μπάρμπα Ζάχου
ας προχωρήσουμε σε ένα άλλο πρό-
βλημα. Υπήρχε στη Δομνίστα και οι-
κογένεια με το επώνυμο Δημητρό-
πουλος. Αυτή χάθηκε στα μέσα του
19ου αι. Είναι ίδια με του Δημητρο-
γιάννη; Θα δούμε. Ξεκινάμε με την
εκδοχή Δημητρογιάννη. Αφού γε-
νάρχες ήταν ο Ζαχαρίας και ο Αθα-
νάσιος θα ξεκινήσουμε από αυτούς.

Κλάδος Ζαχαρία (μετά Παπαζα-
χαρία). Θα παρουσιασθεί αργότερα
ως επώνυμο Παπαζαχαρία. 

Α. Κλάδος Αθανασίου 
Δημητρογιάννη 
Και ο Ζαχαρίας και ο Αθανάσιος

θα πρέπει να γεννήθηκαν περί το
1790. Τα σπίτια τους ήταν πάνω από
την Καρετσόβρυση όπου τα τωρινά
Γριβέικα σπίτια και ως το σημερινό
του Γεωργίου Τσιάμη. Η ευρύτερη
περιοχή ανήκε στους Γιολδασαίους.
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα
δύο αδέλφια ίσως ήταν στην υπηρε-
σία τους προεπαναστατικά. Σύμφωνα
με τα υπάρχοντα αρχεία δε βρήκα
στη Δομνίστα Αθανάσιο Δημητρο-
γιάννη. 

Η πρώτη εγγραφή σε εκλογικό
κατάλογο είναι του 1865 όπου ανα-
φέρεται Νικόλαος Ιωάννου Δημητρο-
γιάννης με έτος γεννήσεως το 1815.
Παιδιά αυτού κατά τα μητρώα είναι
ο Αθανάσιος (1868) και Σπυρίδων

(1877). Είναι αδύνατο να είναι πατέ-
ρας τους λόγω ηλικίας. Τον αφήνουμε
και υποθέτουμε κατά την αφήγηση
του Ζάχου Παπαζαχαρία πως ο πρώ-
τος Αθανάσιος είχε γιό Νικόλαο γεν-
νημένο μετά την επανάσταση. Το
γεγονός ότι ο πρώτος γιος αυτού
του Νικολάου ήταν Αθανάσιος επα-
ληθεύει τη διήγηση του μπάρμπα Ζά-
χου. Επίσης ο πρώτος γιός του ιερέα
παπά-Ζαχαρία είναι γεννημένος κά-
που εκεί (1835). Έτσι: 

Αθανάσιος Δημητρογιάννης
(1790;). Παιδιά του ο Νικόλαος (1840;)
ο οποίος απόχτησε:

Ι. Την Αικατερίνη που πέθανε
νέα. 

ΙΙ. Τον Αθανάσιο (1868). Απόχτη-
σε: 

1. Το Νικόλαο (1893), πέθανε επι-
στρέφοντας από στρατιώτης. 

2. Τον Ιωάννη (1897), πέθανε νω-
ρίς. 

3. Την Αικατερίνη (ή Ειρήνη;
Ρήνα;) που πήρε το Φώντα Λύτρα.
Πήραν με την προίκα ένα χωράφι
στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού. Η νύφη
ήταν σε διαφωνία με την πεθερά
που απέφευγε να την αποκαλεί μάνα
και ο άντρας της την κακομεταχειρι-
ζόταν. Πέθανε 2-3 χρόνια μετά το
γάμο. 

4. Το Σπυρίδωνα (1900) (οι πλη-
ροφορίες εδώ προέρχονται από την
κ. Ευσεβία Δημητρογιάννη - Μόσχου).
Ο Σπυρίδων νυμφεύθηκε την Ευσεβία
Στ. Φαρμάκη και απόχτησε:

α) τον Αθανάσιο. Πήρε την
Κων/ντία Σπ. Σιακαβέλλα και από-
χτησε: 

i. Την Ευσεβία σύζ. Αποστ. Μό-
σχου από Δοκίμι και έχει τη Βασιλική,
το Σταύρο και την Κων/να.

ii. Το Σπύρο που πήρε τη Γιάννα
Δημάκη από Αγρίνιο και έχει το Θα-
νάση και το Γρηγόρη. 

iii. Τον Κων/νο που πήρε την Αλέ-
κα Κουτσολάμπρου από Δοκίμι και
έχει το Θανάση. 

iv. Τη Μαρία που πήρε το Θανάση
Χρυσικό από Ζευγαράκι και έχει το
Γιώργο. 

ΙΙΙ. Το Σπυρίδωνα (1877) (κατά
διήγηση Αθ. Σύρρου). Πήρε την Αγαθή
Κοσκινά. Το σπίτι της νύφης ήταν
πάνω από το σπίτι του Παναολογιάν-
νη στον Πετρομαχαλά. Απόχτησαν:

1) Τη Βασιλική, πήρε τον Κων/νο
Καρανάσιο από Στάβλους και από-
χτησε το Σεραφείμ και μία κόρη. 

2) Την Ελευθερία, πήρε το Γιάννη
Τσίρκα από Στάβλους και απόχτησε
ένα γιό. Η ίδια σκοτώθηκε σε ατύχη-
μα. 

3) Το Νικόλαο (1908), πήρε τη
Σάνα Μούρκου από το Κρίκελλο και
έμενε στο Μποχώρι. Απόχτησαν:

i) την Αγαθή που παντρεύτηκε
στην Πάτρα.

ii) μία κόρη που πήρε το Σπ. Μώρ-
κο και έχει τη Μαρία και το Νίκο.

iii) κόρη που βρίσκεται; στον Κα-
ναδά. 

4. Τον Αθανάσιο (1911) που σκο-
τώθηκε στην Αλβανία το 1940. Ερ-
γαζόταν ως υποδηματοποιός πριν
από το 1940 στην Αθήνα. Νυμφεύ-
θηκε το 1939 την Μαρία Ανυφαντή
από Αθήνα και δεν άφησε παιδιά. 

5. Τον Γεώργιο (1913) που πέθανε
περί το 1935. 

5α. Οικογένεια 
Δημητρόπουλου
Έχω την υποψία (για την ώρα

δεν μπορώ να το τεκμηριώσω) πως
είναι σχεδόν ταυτόσημη με τους Δη-
μητρογιάννηδες. Αυτό γιατί σε εκλο-
γικούς καταλόγους (1846 και 1872)
αναφέρονται ως Δημητρογιάννηδες.
Υποθέτω έναν πρόγονο Ιωάννη οπότε
ο γιός στο Δημητρόπουλος πρόσθεσε
και το Γιάννης. Μπορεί όμως και να
είναι άλλη οικογένεια που χάθηκε
γιατί δεν άφησε άρρενες απογόνους.
Πάντως εντός του χωριού υπάρχουν
χωράφια “του Μητρογιάννη”. Είναι:

Α. Νικόλαος Δημητρόπουλος με
έτος γέννησης το 1796. Αναφέρεται
συναγωνιστής του Καραϊσκάκη με
έτος γέννησης το 1806 και πήρε αρι-
στείο από τον Όθωνα. Μάλλον είναι
ο ίδιος. Τότε είναι ο ίδιος με αυτόν
του 1796. Εξάλλου το 1826 λίγο απί-
θανο 20χρονος να πολεμούσε και
να πήρε αριστείο. Είναι στους εκλο-
γικούς καταλόγους του 1846.

Β. Νικόλαος Ιωάννου Δημητρο-
γιάννης (1815). Αναφέρεται ψηφο-
φόρος το 1865. Λόγω ηλικίας δεν
φαίνεται να είναι ο πατέρας των Δη-
μητρογιανναίων πιο πάνω. Εξάλλου
ο πατέρας του ήταν Ιωάννης. Πλην
μιας περίπτωσης: να ήταν αδελφός
του Ζαχαρία (ιερέα) και Αθανασίου
Δημητρογιάννη. 

Γ. Κων/νος Δημητρογιάννης; Δη-
μητρόπουλος; (1818) Σε εκλογικό
κατάλογο του 1846.

Δ. Νικόλαος Δ. Δημητρογιάννης;
ψηφοφόρος το 1872. 

Ε. Ιωάννης Δημητρόπουλος
(1804). Είναι σε εκλογικό κατάλογο
του 1846 και του 1850.

ΣΤ. Κων/νος Ιωάννη Δημητρό-
πουλος (1824). Ψηφοφόρος το 1846.

Παράλληλη οικογένεια;
Α. Χαράλαμπος Θανασοδημή-

τρης, ψηφοφόρος το 1850 και Χα-
ράλαμπος Δημ. Θανασοδημητρόπου-
λος (1813), ψηφοφόρος το 1865. 

5β. Οικογένεια Δημητρίου
Α. Χαράλαμπος Δημητρίου
Β. Αθανάσιος Δημητρίου
Πιθανόν ο προαναφερόμενος Χα-

ράλαμπος Θανασοδημητρόπουλος
να ταυτίζεται με τον Χαράλαμπο Δη-
μητρίου. Και οι δύο, Χαράλαμπος και
Θανάσης, είναι αγωνιστές του 1821.
Το 1865 υπέβαλαν αίτηση δικαίωσης.
Μιλούν για πολυμελείς οικογένειες
και μεγάλη φτώχεια. Υπάρχει έγγρα-
φο το 1835 που παρουσιάζει τη συμ-
μετοχή τους στην επανάσταση και
την κατάστασή της. Πιθανόν και οι
δύο να είχαν κόρες και το επώνυμο
χάθηκε. 

2 Απρίλιος  2012
Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Οικογενειακά  Δομνίστας
5.  Οικογένεια  Δημητρογιάννη

Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

Έφυγες τόσο νωρίς από κοντά μας και μας γέμισες
με θλίψη και οδύνη. 

Ήσουν νέος, ωραίος, αγάπαγες τη ζωή. Ήθελες να
τη ρουφήξεις μέχρι το μεδούλι της. Από νωρίς μπήκες
στη βιοπάλη με όρεξη, με θάρρος, με επιμονή. Δούλεψες
στα πλοία, έκανες δικές σου επιχειρήσεις στην Πάτρα.
Παντρεύτηκες και απόκτησες δύο χαριτωμένα κοριτσάκια
που τόσο αγαπούσες. 

Είχες όνειρα για τη ζωή, γλεντούσες, όταν σου δι-

νόταν η ευκαιρία. Πρώτος στο χορό και πρώτος στο
τραγούδι. Και ξαφνικά ήρθε ο Μαύρος Καβαλάρης και
σου έκοψε το νήμα της ζωής. Κι άφησες πίσω σου ένα
κενό. Ένα κενό δυσαναπλήρωτο στα κοριτσάκια σου,
στη σύζυγό σου, στους γονείς σου, σ’ όλους εμάς που
σ’ αγαπούσαμε. 

Καλό ταξίδι Χρηστάκη. 
Θα σε θυμόμαστε.
Γιώργος Γρίβας

Χρήστος  Θωμά  Φαρμάκης  (1977-2012)

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. 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

Νεκρολογίες
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Η  αλληλογραφία  μας

― κ. Αντώνιο Τουμπέκη, Salingenhem, Γερμανία: Λάβαμε

την ωραία κάρτα σας με τις ευχές και τη γενναία ενίσχυση του

Συλλόγου μας. Αντευχόμαστε και σας περιμένουμε το καλοκαίρι. 

― κ. Ειρήνη Φώλου-Βαρούτσου, Αυστραλία: Ευχαριστούμε

για τις πασχαλινές ευχές σας που μας στέλνετε από την

μακρινή Αυστραλία. 

― κ. Νικόλαο Ι. Σιακαβέλλα, καθηγητή Πανεπιστημίου

Πάτρας. Ευχαριστούμε για τις ευχές και τη συνδρομή σας. 

― κ. Παναγιώτη Κούκουνα - Σπυριδούλα Κούκουνα, το

γένος Ι. Μωρίκη, Ηλιούπολη: Λάβαμε τις συνδρομές σας (50

και 20 ευρώ, αντίστοιχα) και σας ευχαριστούμε θερμά. 

― Ο π. Αντώνιος Τουμπέκης (Γερμα-

νία) μας γράφει:

«Σας εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά,

χαρούμενα και ευτυχισμένα με υγεία, ει-

ρήνη, χαρά και πάσα ευτυχία. Σας εύχομαι

καλό Πάσχα, να είστε όλοι πάντα καλά

και ελπίζω με τη βοήθεια του Θεού πολύ

σύντομα να συναντηθούμε στην όμορφη

Ευρυτανία. 

Με πολλές ευχές για ό,τι άριστο

πατήρ Αντώνιος»

― Η κ. Ειρήνη Φώλου-Βαρούτσου,

μεταξύ άλλων γράφει:

«...Χρόνια πολλά σε όλους τους χω-

ριανούς και ξενιτεμένους. Καλή Ανάσταση,

πάντα υγεία για όλους. Με αγάπη από τη

μακρινή Αυστραλία Ειρήνη Βαρούτσου.

Τις ευχές μας έστειλαν ακόμη οι:

― Βασίλειος Καραμπάς, Αντιπεριφε-

ρειάρχης Ευρυτανίας. 

― Παύλος Μοσχολιός, Δήμαρχος Αγρι-

νίου. 

― Αχιλλέας Αθαν. Τσιούνης, Χίος. 

Αντευχόμαστε. 

Ευχές  για  το  Πάσχα

Στης Μεσοκώμης τα στενά, στης Άμπλιανης τα μέρη,

άρχισε να μυροβολά της Άνοιξης τ’ αγέρι.

Ψιανά, Ροσκά και Κρίκελλο, ανθίζουνε λουλούδια,

τ’ Απρίλη τόσες ευωδιές, της φύσης τα «καλούδια».

Και στη Δομνίστα, στην κορφή, στου ελατιά το θάμπος, 

σκιρτά ζωή, λαλεί πουλί, και όλα μοιάζουν σάμπως

να γεννηθήκανε ξανά, απ’ την αρχή και πάλι,

όλες του κόσμου οι ζωγραφιές. Όλης της Γης τα κάλλη. 

Των Στάβλων το περίβλεπτο και της Σκοπιάς η θέα

δίνουν στη ζήση νόημα. Την κάνουνε ωραία!

Τόσες γλυκιές ανάμνησες, ανθρώπων η φροντίδα

κρατούν ακόμη ζωντανή, κάθε «μικρή» πατρίδα. 

Και μια ελπίδα συντηρούν, έναν καημό γενναίο

να ξαναγίνει ο τόπος μας επίκεντρο σπουδαίο. 

Όπως τα χρόνια τα πολλά, με τόση Ιστορία

και Εθνική Αντίσταση. Θεία μυσταγωγία!

Με ήχους μπαρουτόβολων απ’ το εικοσιένα,

καπετανάτα θρυλικά και χιλιοζηλεμένα. 

Πατρίδα! Λέξη μαγική, γεμάτη σημασία,

που δίνει νόημα ζωής. Αγάπης πανδαισία!

Επτά «σημάδια» στη σειρά, σύμβολα της γραφής,

αποτυπώνουνε μορφές, της κάθε μας πτυχής. 

Γενέτειρα, που μας κρατάς μαζί «εν τη ενώσει»,

ταιριάζοντας τις πεθυμιές, με όλη μας τη γνώση.

Όσο τα χρόνια κι αν περνούν, όσο και αν στερεύουν, 

οι φλόγες μέσα στην ψυχή ποτέ δεν λιγοστεύουν. 

Πάντα η λαχτάρα φτερουγά σε μαγεμένα μέρη,

στα όρη της Σαράνταινας και στης Οξιάς τη φτέρη. 

Και καρτερούνε οι γενιές, του Αύγουστου φεγγάρια,

να πλημμυρίσουν στα χωριά, οι νιες, τα παλικάρια.

Να τραγουδούν στα ξέφωτα και μέσα στα ρουμάνια

σε πανηγύρια, σε γιορτές, με όλη τη ζωντάνια. 

Ώσπου το θάμα να γενεί και να γυρίσουν πάλι,

όλοι αυτοί που γεύτηκαν της ξενιτιάς τη ζάλη. 

Το ξέρει ο καθένας μας, γλυκιά «μικρή» πατρίδα,

ότι τα πάντα θα χαθούν, όταν χαθεί η Ελπίδα.

Χρήστος Αρβανίτης

Η παραπάνω έμμετρη καταγραφή, είναι αφιερωμένη σε

εκείνους που μοχθούν και φανερώνουν έμπρακτα τη φιλοπατρία

τους για την πανέμορφη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρυτα-

νίας. Κάθε «μικρή» πατρίδα της περιοχής μας, έχει τους δικούς

της αγωνιστές, που προσφέρουν ανιδιοτελώς τον καλύτερο

εαυτό τους, στρατευμένοι στον ωραίο αγώνα. Αξίζουν γι’ αυτό

κάθε επιβράβευσης. Ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, η κάθε

περιοχή από μόνη της αλλά και συνολικά, συνθέτουμε τη φυ-

σιογνωμία της Ευρυτανίας που μας ενώνει και μας παρακινεί

να συνεχίζουμε την προσπάθεια, κρατώντας «ζωντανή» την

ελπίδα...

Σ.Σ. Αναδημοσίευση από την εφημερίδα “ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ” (Πέμπτη, 2 Απριλίου 2012, σελ. 3).

Αυγουστιάτικα  φεγγαρόφωτα...

Κάθε χρόνο και ωραιότερος μας φαί-

νεται ότι γίνεται ο Επιτάφιός μας. Όπως

και πέρυσι, έτσι κι εφέτος, κατά σύσταση

του ιερέα μας π. Ματθαίου Καλαμπαλίκη,

ο στολισμός του Επιταφίου μας έγινε τη

νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης, μετά την

ακολουθία του Μυστικού Δείπνου. Έτσι,

ο Εσταυρωμένος Κύριος δεν “έμεινε μόνος

του”. Τα λουλούδια που χρησιμοποιήθηκαν

αγοράστηκαν με πρωτοβουλία της κ. Πα-

ναγιώτας Καρέτσου και ήταν προσφορά

πολλών συγχωριανών μας. Οι κυρίες και

οι κύριοι που ανταποκρίθηκαν στην παρά-

κληση του π. Ματθαίου ήταν (κατά αλφα-

βητική σειρά): 

Αναγνωστοπούλου Γιάννα του Αθαν.

Γρίβα - Λώλου Δήμητρα

Καραδήμα Ελένη του Δημητρίου

Καρέτσου Αλέκα του Κων/νου (Τάκη) 

Καρέτσου Γιώτα του Δημ. και ο σύζυ-

γός της Λεωνίδας.

Καρέτσος Κων/νος του Δημ. 

Καρτσακλή-Σαμιώτη Κατερίνα

Καρτσακλή Τούλα του Ιωάννη

Κωστή Βιβή, το γένος Ευθυμίου Σια-

καβέλλα 

Μακράκη Νίκη, το γένος Δημητρίου

Καρέτσου. 

Παπαδοπούλου Αγγελική του Αθαν. 

Παπαδοπούλου Λευκοθέα του Κων.

Παπαζαχαρία Ελένη

Σταθονίκου Ειρήνη του Λάμπρου

Χαραλαμποπούλου Σπυριδούλα του

Αθαν. 

Σημαντική ήταν η προσφορά του Σω-

τήρη Λώλου ως ψάλτη αλλά και στον

στολισμό του Επιταφίου, στην οποία συμ-

μετείχε και ο Τάσος Σαμιώτης.

Ο  στολισμός  του  Επιταφίου

Έρευνα  για  τους  νερόμυλους  της  Ευρυτανίας
Ο Ευρυτάνας Καθηγητής του Εθνικού

Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Τμήμα Αρχιτε-

κτόνων) κ. Γεώργιος Γιαννίτσαρης, μετά

τη θαυμάσια εργασία του για την Παρα-

δοσιακή Αρχιτεκτονική της Ευρυτανίας,

που εκδόθηκε σε έναν θαυμάσιο τόμο με

χορηγία του κ. Στέφανου Κωστούλα και

παρουσιάστηκε με επιτυχία από την Πα-

νευρυτανική  Ένωση, προχώρησε και ολο-

κλήρωσε νέα επιστημονική έρευνα, μέσω

του Πολυτεχνείου, που αφορά τους νε-

ρόμυλους της Ευρυτανίας. 

Στα πλαίσια της έρευνας αυτής και με

επιτόπιες παρατηρήσεις καταγράφηκαν

138 τόποι μύλων, από τους οποίους λει-

τουργούν μόνον οι δέκα (10). 

Σύμφωνα με επιστολή του κ. Γιαννί-

τσαρη («ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ» 4-4-2012)

Τα «πορίσματα της έρευνας παρουσιά-

ζονται σε ειδικό τεύχος που περιλαμβάνει

κείμενα, φωτογραφίες, πίνακες  και σχέ-

δια…. Η έρευνα αυτή αποτελεί  προϊόν

συστηματικής και σύγχρονης  επιστημο-

νικής εργασίας και αποτελεί συμβολή στη

μελέτη της  βιομηχανικής αρχαιολογίας

και της λαογραφίας που είναι σημαντικά

τμήματα  της Πολιτιστικής  Κληρονομιάς

του τόπου μας…». 

Αναζητούνται χορηγοί έκδοσης, όπως

Δήμοι Ευρυτανίας, Αντιπεριφέρεια, Σύλ-

λογοι, Ιδιώτες κ.λπ. για τη διάσωση και

διάδοση του σημαντικού αυτού υλικού. 
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Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΑΠΟΝΟΜΗ 
ΒΡΑΒΕΙΩΝ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 7

Απριλίου 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου

εκδήλωση για την απονομή βραβείων και υποτροφιών

του Ιδρύματος Γαζή – Τριανταφυλλοπούλου. Κύριος

ομιλητής, σύμφωνα με το πρόγραμμα ήταν ο Καθη-

γητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Warwick  κ.

Χαρίδημος Κ. Τσούκας. 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΚΤΕΛ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ύστερα από σχετική συμφωνία του Δήμου Καρ-

πενησίου με το ΚΤΕΛ  Νομού Ευρυτανίας και μετά

από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Καρπενησίου το επιβατικό κοινό στα χωριά του

Δήμου Καρπενησίου θα μετακινείται χωρίς εισιτήριο.

Το πρόγραμμα θα κοστίσει 100.000,00 ΕΥΡΩ και

από φέτος εγκαινιάζεται το δωρεάν δρομολόγιο

για όλους τους δημότες, φυσικά τα εντός νομού.   

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Με πρωτοβουλία του Σχολικού Συμβούλου Φι-

λολόγων του Νομού Ευρυτανίας κ. Ανδρέα Κοντο-

δημόπουλου πραγματοποιήθηκαν δύο  ενδιαφέρου-

σες ημερίδες στην Παλαιοκατούνα (στις 28-03-2012,

για τη Δυτική Ευρυτανία) και στο Καρπενήσι για την

υπόλοιπη Ευρυτανία (05-04-2012). Ανάμεσα στα εν-

διαφέροντα θέματα που παρουσιάστηκαν ήταν και

τα: «Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Α΄

Λυκείου – ερευνητικές εργασίες και διαθεματικότη-

τα»,  «Ένα σενάριο διδασκαλίας στην αρχαία ελληνική

γλώσσα από  το πρωτότυπο της Γ΄ Γυμνασίου»»,

«Γλωσσική διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

στη Β΄ Λυκείου με χρήση ΤΓ.Π.Ε.», «Ένα σενάριο

για την αξιολόγηση του μαθήματος της Νέας Ελλη-

νικής Γλώσσας στην Α΄ Λυκείου» κ.ά. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 

Αντάξια υπήρξε κι εφέτος η εκπροσώπηση του

Νομού μας στις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις

που πραγματοποιήθηκαν στην Ιερά Πόλη Μεσολογ-

γίου στις 7 και 8 Απριλίου 2012. Στην επιβλητική

παρέλαση που έγινε ανήμερα των Βαΐων ανάμεσα

στους Συλλόγους που έλαβαν μέρος ήταν και ο

πάντα δραστήριος Πολιτιστικός Σύλλογος  Καρπε-

νησίου. 

ΝΕΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 
Δεκατρείς (13) νέοι Πυροσβέστες Πενταετούς

Υποχρέωσης ορκίστηκαν στις 9 Απριλίου 2012 (Με-

γάλη Δευτέρα), στο Καρπενήσι, μετά από δίμηνη

επιτυχή εκπαίδευση.  Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε

στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Καρπενησίου και τα πτυχία επιδόθηκαν από τον Δι-

οικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

του Νομού Ευρυτανίας Επιπυραγό κ. Σταύρο Φακίτσα. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε  στις 31 Μαρτίου

2012  στην Αίθουσα Συνεδρίων του Ιστορικού Μου-

σείου Κορυσχάδων το Συνέδριο των Γενικών Γραμ-

ματέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας μας

με θέμα: «Απασχόληση και Διαχείριση του Ανθρώ-
πινου Δυναμικού στην Αυτοδιοίκηση». 

Δίκαια χαρακτηρίστηκε ως «Μικρή Εθνοσυνέ-

λευση» αφού έγινε στο χώρο πραγματοποίησης της

Α΄ Εθνοσυνέλευσης (Εθνικού Συμβουλίου) το Μάιο

του 1944. Σημειώνεται ότι το Συνέδριο αυτό  πραγ-

ματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Γεν. Γραμματέα

του Δήμου Καρπενησίου κ. Αρ. Τασιού. 

«ΡΟΥΧΑ KAI ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΓΑΠΗΣ»
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ο Δήμος Καρπενησίου στα πλαίσια της κοινωνικής

πολιτικής αρωγής και στήριξης  ευπαθών και αδύ-

ναμων ομάδων  και ύστερα από σχετική απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου (κατά πλειοψηφία) δημι-

ούργησε  μια νέα δομή με την ονομασία «Ρούχα και

Παιχνίδια Αγάπης». Με τη δομή αυτή θα διανέμονται

σε παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών είδη ρουχισμού,

υπόδησης, παιχνίδια,  βρεφικά είδη κ.ά.  Τα παραπάνω

είδη θα προέρχονται από  δωρεές επιχειρηματιών,

οργανισμών, ιδρυμάτων και ιδιωτών. 

Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΣΤΗ ΧΡΥΣΩ

Στην ιστορική Χρύσω του Δήμου Αγράφων γιορ-

τάστηκε εφέτος  επίσημα η Εργατική Πρωτομαγιά

στο Νομό μας από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο

Ευρυτανίας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους ο Βουλευτής κ. Ηλίας Καρανίκας, ο Αντιδή-

μαρχος του Δήμου Αγράφων κ. Θύμιος Μιχόπουλος,

ο πρόεδρος και τα μέλη του Εργατοϋπαλληλικού

Κέντρου, ενώ συμμετείχαν και  αρκετοί συνδικαλι-

στές, ενώ κατά τη διάρκειά της τιμήθηκε ο κ. Λάζαρος

Μαρούλης για τους αγώνες του υπέρ του Εργατικού

Κινήματος. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ»ΑΛΚΥΟΝΗ» ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτι-

κών Σχολείων Καρπενησίου (1ου, 2ου, 3ου και 4ου)

σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρ-

τήσεων και Προαγωγής  της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας «ΑΛΚΥΟ-

ΝΗ» προγραμμάτισαν για το μήνα Μάιο κύκλο 4 σε-

μιναρίων με πλούσια και ενδιαφέρουσα θεματολογία.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν

είναι: «Σχολική Βία: Μορφές Βίας, Αιτιολογία και

Τρόποι Αντιμετώπισης», «Σχολική Ηλικία και Άγχος»,

«Εξάρτηση από ουσίες (νόμιμες και παράνομες και

η σημασία της Πρόληψης)», «Η εξάρτηση από το

Διαδίκτυο και η αντιμετώπισή της». 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΗ ΚΛΑΥΣΙΟΥ 

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Του-

ρισμού κ. Παύλου Γερουλάνου, που δημοσιεύθηκε

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 21-7-2011

(ΦΕΚ 183/21-07-2011, Τεύχος Αναγκαστικών Απαλ-

λοτριώσεων) εγκρίθηκε η θεσμοθέτηση «της Ζώνης

Α΄ προστασίας, περιμετρικά της παλαιοχριστιανικής

βασιλικής του Μάρτυρα Λεωνίδη, Τοπικής Κοινότητας

Κλαυσίου, της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς του

Δήμου Καρπενησίου του Νομού Ευρυτανίας, που

οριοθετείται όπως ο επισυναπτόμενος χάρτης, πε-

ρίπου μία έκταση μεγαλύτερη  των 10 στρεμμάτων». 

Έτσι στην περιοχή αυτή απαγορεύεται κάθε δό-

μηση, αλλοίωση του εδάφους, η εγκατάσταση οποι-

ασδήποτε κατασκευής, εκβραχισμοί, επιχωματώσεις,

η τοποθέτηση λυόμενων οικίσκων, η εγκατάσταση

ποιμνιοστασίων, αιολικών σταθμών, φωτοβολταϊκών

πάρκων, κεραιών κινητής τηλεφωνίας κ.λπ. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  
ΤΟΥ «ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ»

Η Επιτροπή Υποτροφιών της Ένωσης Ευρυτάνων

Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» προκειμένου να επιλέξει

τους υποτρόφους για το Ακαδημαϊκό έτος 2012-

2013 καλεί τους ενδιαφερόμενους, που οι γονείς

τους κατάγονται από την Ευρυτανία, να υποβάλουν

σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

μέχρι 16 Μαΐου 2012 με επιστολή ή ιδιοχείρως  στον

κ. Βασίλειο Τριχιά, Κρήτης 28, 15121 Πεύκη, τηλ.:

2108020267, 6979123301. 

Απρίλιος  2012

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Η Όλγα Κ. Παπαδοπούλου και ο

σύζυγός της Χαλ απόκτησαν το δεύτερο

παιδί τους, ένα χαριτωμένο αγοράκι. Ο

τοκετός έγινε στις 28 Απριλίου 2012 στην

Αγγλία. 

― Ο Σπύρος Κων. Σταθονίκος και η

σύζυγός του Κατερίνα Τατούλη (από Κα-

στρί Κυνουρίας) απόκτησαν στο Κάλγκαρι

του Καναδά το πρώτο τους παιδί, μια χα-

ριτωμένη κόρη.

Να τους ζήσουν!

ΒΑΠΤΙΣΗ
― Ο π. Κωνσταντίνος Λάμπρου Μα-

κράκης και η σύζυγός του πρεσβυτέρα

Ελένη βάπτισαν κατά τον τρέχοντα μήνα

Απρίλιο 2012 το τρίτο παιδί τους. 

Όνομα: Παναγιώτης.

Να τους ζήσει!

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στις 25-3-2012 ο Αθανάσιος

Κ. Πιστιόλης και αναπαύεται στο Κοιμη-

τήριο Χαλανδρίου.

― Πέθανε στη Πάτρα και τάφηκε στο

Κρίκελλο η πρεσβυτέρα Κωστούλα Σαρρή,

το γένος Γεωργίου Σύρου από Δομνίστα.

― Πέθανε στη Λαμία στις 14-4-2012

και αναπαύεται στο Κοιμητήριο του χωριού

μας στις 16-4-2012 ο Ιωάννης Αθαν. Μα-

κρυγιάννης. 

― Πέθανε στη Γαβαλού Μεσολογγίου

στις 14-4-2012, όπου και αναπαύεται από

τις 15-4-2012 ο Παυσανίας Φώλος.

― Πέθανε και τάφηκε στο Καρπενήσι

η Καλλιρρόη σύζυγος Γεωργίου Κατή, το

γένος Ντούμα. Η μητέρα της ήταν από τη

Δομνίστα, αδελφή του αείμνηστου παπα-

Αντώνη Παπαδόπουλου. 

― Σε ηλικία μόλις 35 χρόνων πέθανε

στην Πάτρα στις 14-4-2012 ο Χρήστος

Φαρμάκης του Θωμά και της Βασιλικής,

το γένος Ηλία Γρίβα και ετάφη στο Κοι-

μητήριο της Γαβαλού Μεσολογγίου στις

18-4-2012. 

Αιωνία τους η μνήμη.

Νεκρολογίες σε επόμενο φύλλο. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
― Τελέστηκε στις 29 Απριλίου 2012

στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας

το εξαμηνιαίο μνημόσυνο του αείμνηστου

Βασίλειου Νικ. Καρέτσου. 

Αιωνία του η μνήμη. 

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
Στη μνήμη του αείμνηστου Ιωάννη Μα-

κρυγιάννη οι παρακάτω κατέθεσαν για

την ανέγερση της κατοικίας του εκάστοτε

ιερέα στο χωριό μας τα αντίστοιχα ποσά

αντί για στεφάνι. 

Νικόλαος Αθαν. Μακρυγιάννης100,00€

Λάμπρος Αθαν. Μακρυγιάννης 100,00€

Παναγιώτα Θεοδ. Τσιάμη

(το γένος Αθαν. Μακρυγιάννη) 50,00€

Σωτήριος Λώλος 30,00€

Χρυσούλα Μακρυγιάννη 20,00€

Μάριος Μπρέκας 20,00€
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