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πίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε είναι ένα
κύριο άρθρο μας που δημοσιεύθηκε
πριν από τριάντα επτά (37) ολόκληρα
χρόνια στο υπ’ αριθ. 18(11)/Μάιος – Ιούνιος
1983 φύλλο της Εφημερίδας μας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» με τον παραπάνω τίτλο. Μεταξύ άλλων
είχαμε γράψει: «Γράφτηκαν και ακούστηκαν
μέχρι σήμερα πολλά και διάφορα για την
ανάπτυξη του «προβληματικού» νομού μας.
Συντάχθηκαν κατά καιρούς, και συντάσσονται,
μακροχρόνια αναπτυξιακά προγράμματα, τα
οποία όπως ακούγεται, θα μπουν σε εφαρμογή το ταχύτερο μήπως και γίνει το θαύμα
(γιατί για θαύμα πρόκειται) της ανάστασης
της Ευρυτανίας μας.
Έτσι, έγιναν προγράμματα ανάπτυξης
ορεινής οικονομίας, όπως δασοπονίας, ορεινού τουρισμού, κτηνοτροφίας, ιχθυοκαλλιέργειας, δενδροκαλλιέργειας κ.λπ., που
μερικά απ’ αυτά, βρίσκονται στο δρόμο της
πραγμάτωσής τους, μερικά ακόμα στα χαρτιά
και για μερικά υπάρχουν δυσκολίες πραγμάτωσής τους και μάλιστα ανυπέρβλητες…
Γεννάται τώρα το ερώτημα: Υπάρχει
ενεργός πληθυσμός, μόνιμος στην Ευρυτανία
και σε τι ποσοστό; Δυστυχώς το ποσοστό
αυτό είναι ελάχιστο, συγκριτικά με τον όλο
πληθυσμό, και στα περισσότερα ανύπαρκτο.
Έχουμε φτάσει στο μακάβριο εκείνο σημείο
που, πεθαίνοντας κάποιος, δεν βρίσκονται
άτομα να σκάψουν τον τάφο, να κάνουν το
φέρετρο και να το μεταφέρουν στο νεκροταφείο»…
Πολλά από τα προγράμματα τότε υλοποιήθηκαν. Και εργοστάσια λειτούργησαν
(ΠΕΙΡΑΪΚΗ – ΠΑΤΡΑΪΚΗ, ΔΑΒΙΕ) αλλά μετέπειτα έκλεισαν, όπως έκλεισε και το εργοστάσιο Φουρνάς που απασχολούσε δεκάδες άτομα τις δεκαετίες του 1960-1970…
Στο ίδιο άρθρο είχε παρατεθεί πίνακας
διακύμανσης πληθυσμού των χωριών του τ.
Δήμου Δομνίστας από το 1907 μέχρι το
1981 (τελευταία μέχρι τότε απογραφή). Στον
πίνακα αυτόν βλέπαμε ότι τα χωριά αυτά το
1907 είχαν συνολικό πραγματικό πληθυσμό
3.586 κατ., το 1940 έφταναν τους 4.986!
(Δομνίστα 1.235, Κρίκελλο 1.135, Μεσοκώμη
571, Ροσκά 442, Σκοπιά 378, Στάβλοι 525,
Άμπλιανη 114, Ψιανά 566). Το 1971 η ίδια
περιοχή «έπεσε» στους 938 κατοίκους. Και
σήμερα; Τις μέρες αυτές (Φεβρουάριος 2020)
ζήτημα να ζουν μόνιμα 100 ψυχές! Στα περισσότερα χωριά δεν καπνίζει σχεδόν κανένα
τζάκι! Και αυτοί που μένουν είναι ήρωες!
Δεν λειτουργεί κανένα σχολείο, ελλείψει
μαθητών. Ευτυχώς που υπάρχει γιατρός και
τουλάχιστον κάθε βδομάδα επισκέπτεται το
χωριό μας…
Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνον στην
περιοχή τη δική μας. Έχει γενικευθεί και σε
όλα τα χωριά του Δήμου Καρπενησίου. Σχο-
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λεία λειτουργούν μόνον στην έδρα του
Δήμου και στη Φουρνά, με μικρό αριθμό μαθητών. Ο ενεργός πληθυσμός ΜΗΔΕΝ, σχεδόν. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι υπάλληλοι
που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες…
Στις αρχές του 21ου αιώνα φάνηκε κάποια
τουριστική ανάπτυξη στο Καρπενήσι και στην
περιοχή της Ποταμιάς, αλλά, όπως φαίνεται,
ήταν εφήμερη. Φταίει η κρίση μετά το 2010;
Ίσως, αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Πολλά
άλλα φταίνε, που χρειάζονται ίσως ανάλυση
από τους πλέον ειδικούς. Πάντως, γεγονός
είναι ότι και αυτό το Καρπενήσι αιμορραγεί.
Χρόνο με το χρόνο φθίνει και αυτό. Ο πληθυσμός του φέτος το χειμώνα, μπορεί και
να έπεσε κάτω από τις 4.000 κατοίκους...
Στο χωριό μας ευτυχώς, που παρά τους
λίγους κατοίκους του χειμώνα βρίσκονται
ακόμα ανοιχτά τέσσερα καταστήματα και
το κρατούν «ανοιχτό». Σ’ αυτούς ανήκουν
οι έπαινοι και αξίζει να τους αναφέρουμε
(αλφαβητικά): Γιάτσης Ανδρέας (ταβέρνα),
Καρτσακλής Γιάννης (παντοπωλείο), Παναγοδήμος Δημήτρης («ΜΕΤΟΙΚΟΣ», ταβέρνα),
Παπαδημητρίου Νίκος (Γενικό εμπόριο), ενώ
ανοιχτό βρίσκεται και το καφενείο – ταβέρνα
του Θανάση Ι. Γρίβα, τις περισσότερες ημέρες. Επισκέπτες των τελευταίων ημερών
από Θεσσαλονίκη που πήγαν και σε χωριά
της Ποταμιάς, έλεγαν ότι ούτε ένα καφενείο
για έναν καφέ δεν βρήκαν εκεί ανοικτό! Η
κατάσταση χρόνο με το χρόνο χειροτερεύει.
Ο σοφός Γέροντας Αρχιμανδρίτης π. Δοσίθεος, Ηγούμενος της Ιεράς Σταυροπηγιακής
Μονής Παναγίας Τατάρνης, «ο μη Ευρυτάν,
άτε επί έτη εξήκοντα και τρία παροικών εν
ταις υπωρείαις των κακοβιώτων Αγράφων»,
σε πρόσφατη επιστολή του, σημειώνει, μεταξύ άλλων:
«… Εν έτει σωτηρίω απνστ΄ (1956) προσήλθον εις την ιεράν του Προυσού μονήν
ένθα και ενεδύθην το των μελανειμονούντων
σεβάσμιον ένδυμα. Επληροφορήθην τότε
ότι ο πληθυσμός της Ευρυτανίας ανήρχετο
εις πεντήκοντα πέντε χιλιάδας μονίμων κατοίκων. Τανύν πληροφορούμαι ότι ο πληθυσμός συνερρικνώθη επικινδύνως ανερχόμενος εις δώδεκα (ή και πλέον) χιλιάδας
γεγηρακότων και προ χαινόντων τάφων.
Χωρία ηρημώθησαν παντελώς, κώδων διδασκάλου σπανίως ηχεί και το μόνον «ανθούν» εισί κηδείαι και μνημόσυνα.
Απαιτούνται δράσεις αναζωπυρώσεως
άμεσοι, άλλως «διαπεφωνήκαμεν»!
Δέδια μήπως αδρανούντες ή και αδιαφορούντες συμβήσεται μετ’ ού πολύ το των
«Ποσειδωνιατών» του Κ. Καβάφη… Οπότε
Ευρυτανία τέλος!…»
Περιττεύουν τα δικά μας σχόλια!.
Κ.Α.Π.

(1946-2020)
Πολύ άσχημο ήταν το τέλος του
2019 αλλά ακόμα χειρότερος ο ερχομός του νέου χρόνου για το χωριό
μας, αφού αρκετοί συγχωριανοί μας
«έφυγαν» από κοντά μας για το αιώνιο ταξίδι τους. Ποτέ άλλοτε στα
τόσα χρόνια της κυκλοφορίας του
«ΕΥΡΥΤΟΥ» δεν είχαμε δημοσιεύσει
τόσους πολλούς θανάτους, τόσα πολλά μνημόσυνα σε ένα και μόνο φύλλο,
όπως θα διαβάσετε στις επόμενες
σελίδες… Ανάμεσά τους και το εκλεκτό μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας και Αντιπρόεδρός του, ο Θανάσης
Παναγοδήμος. Μας άφησε χρόνους σε ηλικία 74 ετών, ύστερα
από πάλη με την επάρατο αρρώστια, την περίοδο που ως
συνταξιούχος και ως πετυχημένος οικογενειάρχης απολάμβανε
το μόχθο τόσων χρόνων δουλειάς.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στο χωριό στις 30-1-2020,
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, όπου συμπαραστάθηκαν
στην οικογένειά του και τον συνόδευσαν στην τελευταία κατοικία του συγγενείς, χωριανοί και φίλοι από Αθήνα, Λαμία,
Αγρίνιο, Καρπενήσι κ.α. Στη νεκρώσιμη ακολουθία συμμετείχαν
οι ιερείς π. Ματθαίος, π. Γαβριήλ (από Αράχοβα) και ο π.
Κωνσταντίνος Μακράκης. Εκ μέρους του Συλλόγου μίλησε ο
Θανάσης Δ. Σταμάτης, ενώ ο Κ. Α. Παπαδόπουλος διάβασε
το σχετικό ψήφισμα του Δ.Σ., που εκπροσωπήθηκε από τον
Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Ηλία Τσάμη. Παρακάτω δημοσιεύουμε τη σχετική νεκρολογία του Θανάση Σταμάτη:
«Τον θυμάμαι…
Ένα ψηλόλιγνο ζωηρό αγόρι πάντα αεικίνητος και δραστήριος
εκεί στα Καραδημέικα να γεμίζουν τα σοκάκια από τα παιχνίδια
του, τις ζαβολιές και τα παιδιάτικα ξεφωνητά.
Τον θυμάμαι…
Συνηλικιώτη και τρίτο αγόρι μέσα σε άλλα τέσσερα αγόρια
στην αυλή και τις αίθουσες του δημοτικού σχολείου να παλεύει
Συνέχεια στη σελ. 2

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Λαμία, 29 Ιαν. 2020

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του Αθανασίου
Χρήστου Παναγοδήμου, ο οποίος, επί σειράν ετών, διατέλεσε εκλεκτό μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες, συνεδρίασε εκτάκτως και
απεφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1.- Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς τους
οικείους του.
2.- Να παραστεί εκπρόσωπος του Δ.Σ. στην εξόδιο ακολουθία, που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας στις 30-1-2020.
3.- Να διατεθεί χρηματικό ποσό στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου του χωριού μας, αντί στεφάνου.
4.- Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα μας
«Ο ΕΥΡΥΤΟΣ», καθώς και στον Ηλεκτρονικό Τύπο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΟΔΗΜΟΣ (1946-2020)
Συνέχεια από τη σελ. 1
«τα έρμα» τα γράμματα κλεισμένος σε τέσσερις τοίχους ενώ η καρδιά του λαχταρούσε
τα τρεχαλητά στις πλαγιές και τα ρέματα
της Δομνίστας.
Τον θυμάμαι…
Χειμωνιάτικες μέρες, φευγάτος πια από
το δημοτικό, να τρέχει μέσα στα χιόνια και
να ονειρεύεται το κυνήγι της αλεπούς. Λίγο
πριν κλείσει τον κύκλο της ζωής στο νοσοκομείο στο σύντροφό του του καιρού εκείνου
στα κυνήγια, στον αδελφό μου Κώστα, έλεγε
«και όμως δεν καταφέραμε να σκοτώσουμε
ούτε μία αλεπού!». Μα πώς, παλιέ καλέ φίλε
Θανάση να σκοτώσεις και να κόψεις το
όνειρο του κυνηγιού και τα άλλα όνειρα της
ζωής; Υπάρχουν για να μας κάνουν να κοιμόμαστε το βράδυ με σύντροφο την ελπίδα
και να γλυκαίνουν τη ζωή μας στα άγρια και
τα δύσκολα που ακολουθούν τα παιδικά μας
χρόνια.
Τον θυμάμαι…
Να αφήνει το χωριό για τον αγώνα της
καθημερινής επιβίωσης, στο Αγρίνιο, την
Αθήνα, αλλού. Βοηθός στο μαγειρείο, οικοδόμος, οδηγός λεωφορείων και τόσες άλλες
δουλειές που η γενιά του αναγκάστηκε να
κάνει για να επιβιώσει.
Τον θυμάμαι…
Γεροδεμένο άντρα στη στρατιωτική του
θητεία να ιππεύει τη μοτοσυκλέτα του στρατού και να χάνεται στους μεγάλους δρόμους
από τη Μακεδονία ως την Αθήνα και από
εκεί στο χωριό και πάλι δρόμο…
Τον θυμάμαι…
Επαγγελματία οδηγό στους ατέλειωτους
δρόμους της πατρίδας μας και στους περίπλοκους του αστικού ιστού της Αθήνας.
Τον θυμάμαι…
Να ενώνει τη ζωή του με μια γλυκύτατη
κοπέλα, σύντροφο και στήριγμα στα δύσκολα
και στα εύκολα της ζωής, τρυφερή μάνα και
θάλασσα ηρεμίας.
Τον θυμάμαι…
Να χτίζει δικό του σπίτι με απέραντο
μόχθο (τη νύχτα βάρδια στο τιμόνι και τη
μέρα μεροκάματο στην οικοδομή). Και ο
ύπνος; Πού χωρούσε ο ύπνος; Πουθενά!

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ όπως ΟΛΑ τα κείμενα
που είναι προς δημοσίευση
να αποστέλλονται
στη Δ/νση της Εφημερίδας
και ΜΟΝΟΝ
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Μόνο δουλειά, δουλειά, αγώνας, αγώνας.
Ο Θανάσης πρόσωπο της Ελλάδας που από
το τίποτα έκανε τον κόσμο να αλλάζει στο
καλλίτερο, να ελπίζει.
Τον θυμάμαι…
Στην πλατεία και στα δρώμενα του χωριού
και του Συλλόγου. Τα χέρια του, χέρια αληθινού άντρα να συναρμολογούν τα κιόσκια
του τσίπουρου, να καζανιάζουν και να ξεκαζανιάζουν. Μαζί του βάρδια στα καζάνια τελευταία υπηρετούσαμε το χωριό μας και το
Σύλλογο. Περιμένοντας τον άκουγα να βασανίζεται από εκείνον τον ξερό βήχα. «Θανάση, κάθισε σπίτι. Κρύωσες. Έλα λιγότερο
εδώ». Και η απάντηση: «Είμαστε σύντροφοι.
Μαζί αρχίσαμε μαζί θα τελειώσουμε και φέτος».
Έτσι όρθιος και σύντροφος και συγχωριανός και φίλος στάθηκε ο Θανάσης σε
όλη τη ζωή του. Τον τελευταίο Οκτώβριο,
στη γιορτή του τσίπουρου, ήρθε να χαιρετήσει
στην πλατεία φεύγοντας «Καλό χειμώνα,
καλή αντάμωση» και το δάκρυ να κρύβεται
στην άκρη του ματιού του.
Ο χειμώνας ήρθε και ο Θανάσης έφυγε
στην καρδιά του, τέλη Γενάρη. Η καλή αντάμωση πάει πια στους ουρανούς. Η φύση
του χωριού μας λες και ήθελε να γλυκάνει
το αιώνιο ταξίδι του. Ήλιος και φως και
γλύκα άνοιξης ο τόπος. Γύρω του η καλή
του Γεωργία, τα παιδιά του, τα εγγόνια του,
οι φίλοι, οι ελατοσκέπαστες πλαγιές, τα ρέματα. Όλα όπως τα είδαν τα μάτια του όταν
ξεκίνησε και έζησε τη ζωή. Όλα εκεί και ο
Θανάσης μακριά. Ένας σταυρός και ένας
τάφος, ένα βαπτιστικό όνομα και ένα επίθετο.
Ο Θανάσης μακριά αλλά η μνήμη του
εδώ, ζωντανή μέσα μας. Στην καρδιά της
Γεωργίας, των παιδιών, των εγγονών του
Θανάση και Σωκράτη. Στην καρδιά τη δική
μας, του Κώστα, του άλλου Κώστα, του Θόδωρου, του Γιάννη, του Νίκου, του Δημήτρη,
του Θανάση, του Αντρέα, της Γωγώς, της
Ευαγγελίας, της Γαρυφαλλιάς, του…, της...,
του…
Θα σε θυμόμαστε Θανάση,
Αιωνία σου η μνήμη».
Αθαν. Δ. Σταμάτης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΣΑΡΡΑΣ
(1927-2020)

Πλήρης ημερών και σε
ηλικία 93 χρόνων έφυγε
από την ζωή αυτή στις 291-2020 ο συγχωριανός μας
Αθανάσιος Γεωργίου Σάρρας, ο οποίος αναπαύεται
από το τέλος Ιανουαρίου
στη δεύτερη πατρίδα του,
το Νεοχώρι Μεσολογγίου.
Έζησε όλες τις δυσκολίες της πολύπαθης γενιάς
του, της γενιάς του πολέμου, της κατοχής και του
εμφυλίου. Με όπλο την εργατικότητα και την τιμιότητά του κατάφερε να ορθοποδήσει στη δεύτερη
πατρίδα του, το Νεοχώρι Μεσολογγίου, όπου δημιούργησε μια αξιόλογη οικογένεια. Με τη σύζυγό
του Σπυριδούλα απόκτησαν 4 παιδιά, ήτοι τον
Γιώργο, τον Δημήτρη, την Αικατερίνη και τη
Μαρία. Εργάστηκε σε διάφορες εργασίες (εργοστάσια κ.λπ.) και, φυσικά, παράλληλα και στα χωράφια του… Ο ίδιος έχαιρε της γενικής εκτίμησης
όλων. Η αγάπη του για τη γενέθλια γη, τη Δομνίστα,
ήταν μεγάλη. Απόδειξη ότι μέχρι τελευταία περίμενε
με λαχτάρα την εφημεριδούλα μας, τον «ΕΥΡΥΤΟ»,
τον οποίον διάβαζε ανελλιπώς και μέχρι και την
τελευταία λέξη.
Έφυγε ήρεμος όπως ήρεμη ήταν και ολόκληρη
η ζωή του.
Αιωνία του η μνήμη!

ΚΩΣΤΟΥΛΑ Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
(1932-2020)
Ανώδυνα και ειρηνικά ήταν τα τέλη
της αξιαγάπητης σε όλους μας Κυρά
Κωστούλας Μακρυγιάννη, που από τις
25 Ιανουαρίου 2020 αναπαύεται στο
Κοιμητήριο της αγαπημένης της Δομνίστας, που τόσο πολύ λάτρευε και
ζούσε εκεί μέχρι τον Νοέμβρη μήνα.
Η αείμνηστη Κυρά – Κωστούλα γεννήθηκε στη Δομνίστα το 1932 και ήταν
μία από τις έξι (6) θυγατέρες του Αριστείδη Τσαπραζλή και της Αγγελικής,
το γένος Ευαγγέλου Μακράκη. Εδώ
να σημειωθεί ότι και οι έξι (6) αδελφές
ήταν από τις καλύτερες νοικοκυρές
του χωριού και γι’ αυτό περιζήτητες νύφες. Όλες τους παντρεύτηκαν χωρίς οι υποψήφιοι γαμπροί να ζητήσουν να υπογραφεί καν «προικοσύμφωνο» από τον μέλλοντα πεθερό, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής…
Η κυρά Κωστούλα, λοιπόν, μετά τα δύσκολα χρόνια της
νεότητάς της ευτύχησε να παντρευτεί τον αείμνηστο Γιάννη
Μακρυγιάννη, το γνωστό σε όλους μας ως «Μυλωνά», ο
οποίος πρόσφερε μια ζωή ολόκληρη στα κοινά του χωριού
μας είτε ως συνεργάτης του αείμνηστου Προέδρου της Δομνίστας Χ. Παπακωνσταντίνου, είτε ως Κοινοτικός Σύμβουλος,
είτε ως Πρόεδρος της Κοινότητας. Η Κυρά Κωστούλα ως αφοσιωμένη σύζυγος ήταν πάντα αρωγός του. Ήταν όμως και λίαν
φιλόστοργη μητέρα και γιαγιά. Και οι δυο κόρες τους η
Κατερίνα και η Αγγελική (Κούλα) αποκαταστάθηκαν πλήρως
και τους χάρισαν εγγόνια και δισέγγονα. Το ενδιαφέρον της
για τα παιδιά της και τα εγγόνια της ήταν μέχρι τις τελευταίες
μέρες της ζωής της έντονο. Μέχρι το Φθινόπωρο καλλιεργούσε
τον κήπο της, παρά το βάρος των χρόνων της και τα προβλήματα
υγείας που είχε και κάθε τόσο ήθελε να βρίσκει τρόπο να
στέλνει τα προϊόντα της στα παιδιά και στα εγγόνια της…
Όμως και στον κοινωνικό της περίγυρο ήταν αξιαγάπητη
και συμπαθέστατη. Ο πράος χαρακτήρας της, η υπομονή και η
εγκαρτέρηση – μετά τον πρόωρο θάνατο του συζύγου της –
και πάντα είχε τη διάθεση να προσφέρει. Στις συναλλαγές της
ήταν ακέραιη. Και αυτά τα γράφω από προσωπικά βιώματα,
κυρίως των τελευταίων χρόνων που για αρκετούς μήνες – από
άνοιξη μέχρι φθινόπωρο – ζούσαμε μαζί ως πραγματικοί γείτονες. Πάντα έλεγε «Θεός και γείτονας». Το ίδιο και για την
εξαίρετη κατά πάντα γειτόνισσά μας την κυρά – Βούλα
Γιολδάση, η οποία καθημερινά, πρωί – απόγευμα, την επισκεπτόταν και της έκανε παρέα για ώρες ολόκληρες. Αδελφή την
αποκαλούσε…
Η γειτονιά όμως τώρα και το χωριό μας έγινε φτωχότερο.
Η αγνή ψυχή της βρίσκεται ήδη στους ουρανούς. Πολλοί συγγενείς και αρκετοί συγχωριανοί βρεθήκαμε στην εξόδιο ακολουθία στον Άγιο Αθανάσιο, η οποία έγινε από τους ιερείς π.
Γαβριήλ (από Αράχοβα) και π. Εμμανουήλ από τη Λαμία. Είθε
ο Πανάγαθος Θεός να της χαρίσει την «εν ουρανοίς» μακαριότητα, στη δε οικογένειά της και τους λοιπούς συγγενείς
την πλούσια «εξ ύψους» παρηγορία.
Αιωνία της η μνήμη!
Κ.Α.Π.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ
(1966-2019)
Στο Νοσοκομείο του Ρίου άφησε την
τελευταία του πνοή ο Νικόλαος Δημ.
Βαμβάτσικος μετά από πολύμηνη πάλη
και ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό
του από τροχαίο στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.
Ο Νίκος ήταν ο μικρότερος από τα
τρία (3) αγόρια της οικογένειας του Δημητρίου Νικ. Βαμβάτσικου. Νωρίς έμεινε
ορφανός από πατέρα. Δούλευε ως ψαράς, όπως και ο αδελφός του ο Χρήστος
και έχαιρε της γενικής εκτίμησης στην
κοινωνία του Αιτωλικού. Ήταν λίαν εργατικός, φιλότιμος, ήπιος, καλοκάγαθος. Δυστυχώς όμως,
τροχαίο ατύχημα στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού, όπου έχασαν
τη ζωή τους – αν δεν απατώμαι – άλλοι επτά (7) συγχωριανοί
μας!, τον οδήγησε στο Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και άφησε
την τελευταία του πνοή μετά από νοσηλεία εννιά (9) ολόκληρων
μηνών. Κατά το διάστημα αυτό είχε τη συνεχή φροντίδα των
αδελφών του Χρίστου και Παύλου, καθώς και του ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού. Η μάχη όμως ήταν άνιση…
Ας είναι ελαφρό το χώμα του Κεφαλοβρύσου που τον
σκεπάζει! Αιωνία του η μνήμη!
Κ.Α.Π.
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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
― κ. Χρήστον Παπαλέξην, Ενταύθα. Λάβαμε
την επιταγή σας και τις ευχές σας για τη νέα χρονιά
και σας ευχαριστούμε. Πάντα πρώτος στις υποχρεώσεις σου!
― κ. Γεώργιον Κ. Γρίβαν, Λαμία. Λάβαμε τη συνδρομή σας, μέσω Τραπέζης, και σας ευχαριστούμε.

Συνδρομές - Ενισχύσεις που λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Τσιάμης Γεώργιος του Τρύφωνα ΕΥΡΩ 20,00
Σαλτού Σπυριδούλα,
το γένος Τρύφ. Τσιάμη .................. -//- 20,00
Λύρα Ειρήνη .................................. -//- 20,00
Χρυσαφόπουλος Παναγιώτης ...... -//- 20,00
Συρογιαννίδης Δημήτριος ............ -//- 20,00
Παπαδόπουλος Σταύρος .............. -//- 10,00
Μωρίκης Νικόλαος του Θωμά (ΗΠΑ) -//- 20,00
Δημητρακοπούλου Γερασιμούλα,
το γένος Ν. Παναγοδήμου ............ -//- 20,00
Τσατσούλα Βασιλική .................... -//- 20,00
Τσατσούλα Ελένη ........................ -//- 20,00
Βουλδής Χρήστος ........................ -//- 20,00
Μαρνάρη Παναγιώτα .................... -//- 20,00
Φαρμάκης Επαμεινώνδας .............. -//- 20,00
Καρατζόγλου Ιωάννης .................. -//- 20,00
Τσαπραζλής Νικόλαος (Νεοχώρι) -//- 20,00
Γρίβας Γεώργιος του Ηλία ............ -//- 20,00
Κώτσης Κων/νος,
σύζ. Γιαννούλας Γρίβα .................. -//- 20,00
Φαρμάκη Βασιλική ........................ -//- 10,00
Σώκου Σπυριδούλα ........................ -//- 20,00
Καραδήμας Ευθύμιος .................... -//- 20,00
Καραδήμα Ευδοκία ........................ -//- 20,00
Φαρμάκης Στέφανος .................... -//- 20,00
Παναγοδήμος Λάμπρος (Η.Π.Α.) .. -//- 50,00
Μακρυγιάννης Αθανάσιος Παν. .... -//- 100,00
Κατσούδας Ιωάννης ...................... -//- 50,00
Μαστρογεωργίου Γεώργιος .......... -//- 30,00
Σύρρος Αθανάσιος Γ. (Μεσολόγγι) -//- 15,00
Σύρρος Γεώργιος Αθ. .................... -//- 15,00
Σύρρου Χαρίκλεια .......................... -//- 15,00
Σύρρου Βασιλική Αθ. .................... -//- 15,00
Σιακαβέλλα Μαρία (ΗΠΑ) .............. -//- 20,00
Καρέτσος Νικόλαος ...................... -//- 20,00
Μελάς Αθανάσιος (Αγρίνιο) .......... -//- 30,00
Μελά Βασιλική (Αγρίνιο) .............. -//- 20,00
π. Λιάπης Ιωάννης ........................ -//- 20,00
Παπαζαχαρίας Νικόλαος Ζαχ. ...... -//- 20,00
Παπαζαχαρία Ανδρεούλα .............. -//- 20,00
Καραδήμας Δημήτριος Ελ. ............ -//- 20,00
Καραδήμας Ελευθέριος Δ. ............ -//- 20,00
Καραδήμα-Κατσιφώλη Σούλα ...... -//- 20,00
Λιάκος Νικόλαος (Μεσολόγγι) ...... -//- 30,00
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
ΜΑΙΡΗ Κ. ΜΩΡΙΚΗ (1945-2020)
Έφυγε σχετικά πρόωρα από τη ζωή η Μαίρη
σύζ. Ντίνου Μωρίκη, το γένος Τραχήλη από το
Κρίκελλο. Η εκλιπούσα υπήρξε μία πολύ καλή
σύζυγος και μητέρα που στάθηκε επάξια στο
πλευρό του συζύγου της και αντιμετώπισε μαζί
του όλες τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες της
ζωής. Αγαπούσε τα χωριά μας και συντρόφευε
το σύζυγό της στη μακροχρόνια καλοκαιρινή διαμονή στο χωριό. Τα τελευταία χρόνια η ασθένεια
την ταλαιπώρησε αλλά η στοργή και η αγάπη συζύγου και παιδιών ελάφρυναν κάπως τις δυσκολίες
της υγείας της. Τώρα πια αναπαύεται στο κοιμη-

τήριο του χωριού μας και
η προσευχή μας προς τον
Θεό είναι να αναπαύει την
ψυχή της εν σκηναίς δικαίων.
Ας είναι αιωνία η μνήμη
της. Ευχόμαστε, επίσης,
την εξ ύψους παρηγορία
για τον εκλεκτό χωριανό
μας σύζυγό της και τους
άλλους αγαπημένους οικείους της.
Α. Δ. Σταμάτης

ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝ. ΣΤΑΘΟΝΙΚΟΥ (1922-2020)
Υπερπλήρης ημερών
μας άφησε χρόνους μια
άξια γυναίκα – μητέρα και
σύζυγος – η Μαρία Αθαν.
Σταθονίκου, το γένος Χαρ.
Λιάκου. Γλυκύτατη μητέρα
5 παιδιών, αντάξια σύζυγος, μάχιμη στη ζωή σε
όλα τα επίπεδα άγγιξε με
τη ζωή της σχεδόν τον αιώνα. Όντας το σπίτι στο δρόμο της γειτονιάς μου
είχα την τύχη να την γνωρίσω από τα παιδικά μου
χρόνια. Πέραν των άλλων και η ηλικιακή εγγύτητα
με τα παιδιά της μου την έκανε πλέον οικεία. Επιπλέον στα χρόνια των Γυμνασιακών μου σπουδών
με τον μεγαλύτερο γιο της, τον Θύμιο και τα
αδέρφια του, υπήρξα συγκάτοικος σε ένα ταλαίπωρο ενοικιαζόμενο δωμάτιο του Καρπενησίου
προσπαθώντας να ξεφύγουμε από τη φτώχεια
και τη μιζέρια. Εκεί στο καλάθι που έφτανε κάθε
Σάββατο μεταφέροντας ψωμί, κάτι φαγώσιμο, τα
πλυμένα ρούχα μπορούσα να διακρίνω την τρυφερή
και φιλόστοργη, τη νοικοκυρά μητέρα, που η
δροσιά της συνόδευε και το πιο απλό που περνούσε
από τα χέρια της.
Αγωνιστής στην οικογένεια, αγωνιστής και
στα χωράφια και στις άλλες δουλειές. Όντας ο

άντρας της ταχυδρόμος, που πάντα έλειπε, σήκωνε
πάντα το βάρος του μόχθου για χάρη της οικογένειας. Σε κείμενα της 10ετίας του 1960 συναντά
κανείς το όνομά της να παίρνει βραβεία σε τοπικές
εκθέσεις για τα γεωργικά της προϊόντα. Άξια
λοιπόν σύζυγος και μητέρα, αγαπητή και συμπαθής
σε όλους. Το σπιτάκι της ζεστό και φιλόξενο με
τον γλυκό λόγο και τον καφέ ή το γλυκό που προσέφερε με την καλή της διάθεση και το φωτεινό
από το χαμόγελο πρόσωπο.
Παρότι η ζωή της ήταν μακρά δεν ήταν και
χωρίς βάσανα και πίκρες δυσβάστακτες. Τα υπέμεινε γενναία και με αξιοπρέπεια. Παρότι δεν
είχε κόρες – που κατά την παλιά ιδέα είναι αποκούμπι και καταφύγιο για τους γονείς – τα αγόρια
της στάθηκαν δίπλα της σε όλα και ως το τέλος.
Δεν κατέληξε σε νοσοκομεία ή ιδρύματα. Κυρά
στο σπίτι της με τη βοήθεια και την παρουσία των
παιδιών της και των εγγονών και των δισέγγονών
της. Η ηρεμία του παραδείσου και η γαλήνη της
αιώνιας ζωής ας αναπαύουν την ψυχή της από τις
μέριμνες και τα βάσανα τούτου του κόσμου.
Ας είναι αιωνία η μνήμη της και ελαφρύ το γενέθλιο χώμα της Δομνίστας που τη σκέπασε. Η
εξ ύψους παρηγορία στα παιδιά της και τους απογόνους της είναι η ευχή όλων μας.
Α. Δ. Σταμάτης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΡ. ΣΙΔΕΡΑΣ (1928-2019)
Έφυγε πλήρης ημερών ο Σπύρος Σιδεράς.
Δευτερότοκος γιος του Χαρ. Σιδερά και μέλος
πολυμελούς πατρικής οικογένειας γνώρισε όλες
τις δυσκολίες και τα προβλήματα της οικογένειάς
του και της πατρίδας μας από τα παιδικά κιόλας
χρόνια.
Τίμιος και εργατικός άνθρωπος πάλεψε γενναία
τη ζωή με τη σύζυγό του Ευαγγελία (Λιώ) Ζαχαρία
Γιολδάση και δημιούργησε μια ευτυχισμένη οικογένεια.
Ευτύχησε να απολαύσει καλά παιδιά και εγγόνια και να κλείσει τον κύκλο της επίγειας ζωής

του ζώντας όλα τα καλά τα ανθρώπινα. Έζησε
και τη φτώχεια και τις άλλες δυσκολίες του
καιρού του. Με την εργατικότητά του όμως και
την αξιοσύνη τα αντιμετώπισε και αυτά και έκλεισε
τη ζωή του μπορώντας να πει «το έργον τετέλεκα»
(=ό,τι όφειλα να κάνω στη ζωή το έκανα). Ευχή
όλων όσων τον γνώρισαν είναι η ψυχή του να
αναπαύεται εν ειρήνη στους ουρανούς.
Ας είναι αιωνία του η μνήμη και στοργική αγκαλιά η γη του Κεφαλοβρύσου που δέχθηκε το
φθαρτό του σώμα.
Α. Δ. Σταμάτης

Από τις όμορφες αναμνήσεις της Δομνίστας

ΟΤΑΝ ΨΑΡΕΨΑΜΕ ΚΟΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΣΑΡΔΕΛΕΣ ΣΤΟ ΔΟΜΝΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΟΤΑΜΙ
Γράφει ο Παιδίατρος Κωνσταντίνος Παπαντζίμας
Σέρτικο ξηγημένο παιδί ο Θανάσης. Σένιος
στην εμφάνιση, ντυμένος στην πένα, με αλυσίδα
Facadoro, μόδα της εποχής να περιδιαβαίνει στην
πλατεία μοιράζοντας χειραψίες και αναστατώνοντας τα θηλυκά του χωριού. Δεύτερος στην ιεραρχία
της πλατείας μετά τον μπάρμπα - Σπύρο. Λάτρης
του ωραίου φύλου, πασίγνωστος εργένης και περιζήτητος γαμπρός και από κοντά του τα γνωστά
ρεμάλια της πλατείας (Φώλος, Γιάτσης, γιατρός,
Μαρκεζίνης κ.ά.) να σιγοντάρουμε τον καρδιοκατακτητή.
Κοινή διαπίστωση της αχτύπητης ομάδας ήταν
ότι ο φίλος μας στερούσε σε δυναμισμό και περιπέτεια. Όλοι μας τον βρίσκαμε λίγο παραπάνω
παιδί της πόλης. Για να βελτιώσουμε το προφίλ
του, image στη γλώσσα μας, τον πείσαμε να γίνει
ψαράς ή κυνηγός. Δε χρειάστηκε και πολύ προσπάθεια. Αγόρασε δίχτυα και με ενθουσιασμό ρίχτηκε για ψάρεμα στο ποτάμι. Καλά σχετικά τα
αποτελέσματά του, με παράλληλη βελτίωση της
εικόνας του, συνάμα απέκτησε άλλο σέβας στην
πλατεία. Βοηθούσε και ο ίδιος διατρανώνοντας
και υπερτονίζοντας τις επιτυχίες από τη σοδειά
του, πάντα σε ανοιχτό ακροατήριο στοχεύοντας

όμως στο θηλυκό φύλο.
Τέλη Ιουλίου, και η γνωστή παλιοπαρέα να
ακουρμένεται εκστασιασμένη και με κάποια μικρή
ζήλεια την ψαριά του Θανάση. Μπουμπούνιζε και
αστραποβρόνταγε στη Σαράνταινα εκείνο το βράδυ.
Ομόφωνα εκφέραμε γνώμη ότι όποιος με τέτοιον
καιρό έριξε δίχτυα στο ποτάμι, θα χορτάσει ψάρι
(ως γνωστόν τα ψάρια κινούνται). Ενθουσιάστηκε
με την προοπτική ο κολλητός μας και αφού μας
έκανε μια σύντομη αναφορά ότι αυτός ξέρει να
ψαρεύει, κέρασε όλη την παρέα. Τον παρακαλέσαμε, σχεδόν τον ικετεύσαμε, να πάμε όλοι μαζί
να σηκώσουμε τα δίχτυα. Σίγουρος για την επιτυχία
του και για να επιδειχτεί μας κάλεσε όλους αλλά
με ειδική πρόσκληση τα κορίτσια να παρευρεθούμε
στο ξεψάρεμα.
Και οι άσπονδοι φίλοι του, φροντίσαμε νωρίς
το απόγευμα από πλανόδιο ψαρά να αγοράσουμε
μια κασέλα κολιούς και σαρδέλες κοντά στα 10
κιλά. Ο ψαράς από ευγνωμοσύνη και πριν τον
προλάβουμε τα καθάρισε και τα ξεκοίλιασε. Έχοντας εντοπίσει από πριν τον πούντο που έριξε τα
δίχτυα ο φέρελπις ψαράς, μπλέξαμε τα ψάρια και
αυτά να γυρνάνε ανάποδα.

Πρωί πρωί την άλλη μέρα κινήσαμε από την
πλατεία, παιδιά και κορίτσια με τον Θανάση να
μας δείξει και να μας βοηθήσει στο ξεψάρεμα.
Φθάσαμε στο γεφύρι για Στάβλους. Εμείς πήγαμε
αριστερά στο ποτάμι. Αυτός μας καθοδήγησε να
πάμε δεξιά λες και δεν ξέραμε εμείς και μας είπε
κιόλας ότι δεν ξέρουμε το ποτάμι. Φθάσαμε στον
πούντο, το δίχτυ βαρυφορτωμένο. Κατενθουσιασμένος και φωνάζοντας δυνατά και δείχνοντας
τη σοδειά του στα κορίτσια, δεν δίστασε να βουτήξει με το κουστούμι για να ανασύρει τα δίχτυα.
Απόλυτα σίγουρος ότι έπιασε όλες τις πέστροφες
του ποταμιού. Ταυτόχρονα μας έκανε ειδικό μάθημα
του τύπου «θα σας δείξω πώς ψαρεύουν οι μάγκες
και αυτοί που ξέρουν».
Ανέσυρε τα δίχτυα στο ποτάμι, φωνάζοντας
«πουτ…. σας έπιασα, τηράτε να μαθαίνετε», ποιος
από μας να κοιτάξει αφού κυλιόμασταν σαν τα
γαϊδούρια του Μάη στο χορτάρι, κρατώντας τις
κοιλιές μας. Και μετά κάναμε αγώνα για να τον
επαναφέρουμε στην πλατεία. Αφού φρόντισε να
κρυφτεί στα χωράφια της Πραΐλας, επανήλθε σαν
βρεγμένος γάτος μετά από μια βδομάδα και μετά
κρυβόμασταν εμείς…

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Εφέτος τα χιόνια ήταν ελάχιστα
και, επομένως λίγες φορές χρειάστηκαν τα μηχανήματα για εκχιονισμό.
Τις λίγες όμως αυτές φορές ανταποκρίθηκαν άμεσα τα μηχανήματα
της Αντιπεριφέρειας Ευρυτανίας.
Έτσι ο δρόμος Ράχες Τυμφρηστού –
Κρίκελλο – Δομνίστα – Υψηλός Σταυρός κ.λπ. καθαρίστηκε στις 5 και 6
Ιανουαρίου, στις 5 και 6 Φεβρουαρίου
και στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2020.
Ο Δήμος Καρπενησίου, εξάλλου,
διέθεσε μηχάνημα για τον εκχιονισμό
του δρόμου Δομνίστας – Σκοπιάς
στις 6-1-2020 και στις 9-1-2020 για
τον εκχιονισμό εσωτερικών δρόμων
της Κοινότητάς μας.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο παρακαλεί όλους τους χωριανούς
όπως κατά τη διάρκεια της άνοιξης προβούν στην κοπή των
χόρτων προς αποφυγή πυρκαγιών, καθώς και στην κοπή κλωναριών ή δέντρων που βρίσκονται σε δρόμους και παρεμποδίζουν τη διέλευση αυτοκινήτων.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
Ο υδραυλικός του Δήμου Καρπενησίου αποκατέστησε βλάβες ύδρευσης και αποχέτευσης
εντός της Κοινότητάς μας στις 10-2-2020 και στις
26-2-2020 αποκατέστησε βλάβη της καμινάδας
καλοριφέρ του Δημοτικού Σχολείου Δομνίστας.

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΜΑΣ
Ο Αγροτικός Ιατρός μας κ. Άρης Βρεττάκος
επισκέπτεται τακτικότατα το χωριό μας και προσφέρει τις πολυτιμότατες υπηρεσίες του στους
εκεί συγχωριανούς μας.
Οι «κατ’ οίκον» μάλιστα επισκέψεις του, χωρίς
καν ιδιαίτερη πρόσκληση, ενθαρρύνουν, κυρίως,
τους ηλικιωμένους, οι οποίοι εκφράζονται με κολακευτικότατα λόγια για την ανθρώπινη, ιδίως,
παρουσία του.

ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΡΑΧΗ-ΣΤΑΒΛΟΥΣ
Σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστ.
Τασιού η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε στις 5-2-2020 τους
όρους διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του
έργου «Σήμανση – Ασφάλιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού
1.070.052,04 € με Φ.Π.Α. Ανάμεσα στις εργασίες
που θα γίνουν προβλέπονται και στηθαία ασφάλειας
στο οδικό δίκτυο Ράχη Τυμφρηστού – Στάβλοι
οκτακοσίων (800,00) μέτρων.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
― Την Πρωτοχρονιά έγινε η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
του χωριού μας από τον π. Ματθαίο, καθώς
και η προβλεπόμενη Δοξολογία για το
Νέο Έτος.
Ο Σύλλογός μας πρόσφερε στους παρευρεθέντες γλυκίσματα.
― Στις 6-1-2020 και μετά την Θεία
Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
του χωριού μας έγινε ο καθιερωμένος
πλέον Αγιασμός των υδάτων στη Γέφυρα
Κρικελλοποτάμου.

― Στις 18 Ιανουαρίου γιορτάστηκε ο
πολιούχος άγιος του χωριού μας ο Μέγας
Αθανάσιος. Εκτός από τους μόνιμους κατοίκους προσκύνησαν στη χάρη του και
συγχωριανοί μας από Αγρίνιο, Καρπενήσι,
Λαμία, Αθήνα κ.λπ.
Και του χρόνου περισσότεροι!
― Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας
τελέστηκε στο χωριό μας και στις 9-22020. Ως ψάλτης πάντα ο Χρήστος Χαρμαντζής.

ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε πρόσφατα ότι έχει λαμπρή σταδιοδρομία στην
ιατρική επιστήμη στη Γερμανία (Λεβερκούζεν) η Μαρία Κούρτη του Διονυσίου και της αείμνηστης Ντίνας Νικολάου Πιστιόλη. Πρόκειται για μια εξαίρετη επιστήμονα που ευδοκιμεί
στο εξωτερικό και που έχει την ειδικότητα της χειρουργού της κοιλίας.
Όπως ανακοινώσαμε σε παλαιότερο φύλλο του «ΕΥΡΥΤΟΥ» υπάρχουν πάνω από
τριάντα πέντε (35) ιατροί που κατάγονται από το χωριό μας. Για αρκετούς έχουμε στοιχεία,
για μερικούς όχι. Οι επιθυμούντες ας ενημερώσουν σχετικά.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
― Ορκίστηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020
ως πτυχιούχος του Τμήματος Εργασιοθεραπείας
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής η Ευαγγελία
Νικολάου Καρέτσου.
― Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής –
(Τμήμα Παιδαγωγικό) είναι από το περασμένο
καλοκαίρι η Μαρία Γερασίμου Μωρίκη. Ορκίστηκε το Φθινόπωρο στην Αίθουσα Τελετών
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Καλή σταδιοδρομία!

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2020

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών πέτυχε ύστερα
από κατατακτήριες εξετάσεις η Εύη
Καρέτσου του Κωνσταντίνου και της
Αλέκας. Όπως είναι γνωστό η Εύη
είναι πτυχιούχος του Νοσηλευτικού
Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πετυχαίνοντας
τώρα στην Οδοντιατρική Σχολή εκπληρώνεται ένα όνειρό της!
Καλές σπουδές!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Ο Χαράλαμπος
(Μπάμπης) Σπ. Σακαβέλλας
και η σύζυγός του Ευγενία
βάπτισαν την κόρη τους
στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας Θεσσαλονίκης στις 29-2-2020.
Όνομα: Μυρσίνη
Ανάδοχος: Δημήτρης
Γιαγκίδης
Ακολούθησε πλούσιο
γεύμα σε κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Να τους ζήσει!

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στην Αθήνα
την Πρωτοχρονιά και αναπαύεται στο Κοιμητήριο του
χωριού μας από τις 4-1-2020
η Μαίρη Κωνσταντίνου (Ντίνου) Μωρίκη, ετών 75. Στην
εξόδιο ακολουθία οι ιερείς
π. Ματθαίος και π. Γαβριήλ
(από Αράχοβα).
― Στο Κοιμητήριο του
Κεφαλοβρύσου Αιτωλικού
αναπαύεται από τον περασμένο Δεκέμβρη ο Ηλίας
Κωνσταντίνου Καραδήμας,
ετών 75.
― Στο ίδιο Κοιμητήριο
(Κεφαλοβρύσου) αναπαύεται και ο Διονύσιος Χρήστου
(Τάκη) Σιδεράς από τις αρχές του χρόνου.
― Πέθανε στην Αθήνα
και ετάφη στο Κοιμητήριο
του χωριού μας στις 12 Ιανουαρίου 2020 η Μαρία
Αθαν. Σταθονίκου, το γένος
Χαραλάμπους Λιάκου, ετών
98.
― Πέθανε στη Λαμία και
αναπαύεται στο Κοιμητήριο
του χωριού μας από τις 251-2020 η Κωστούλα Ι. Μακρυγιάννη, ετών 88.
― Στο Κοιμητήριο του
Νεοχωρίου Μεσολογγίου
αναπαύεται από τις 29-12020 ο Αθανάσιος Γεωργίου
Σάρρας, ετών 93.

― Στο Κοιμητήριο του
χωριού μας αναπαύεται, επίσης, από 30-1-2020 ο Αθανάσιος Χρ. Παναγοδήμος,
ετών 74.
Θερμά συλλυπητήρια
στους οικείους τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο του Αθανασίου Ν. Πιστιόλη στις 19-12020 στον Ι. Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου, όπου
υπηρετεί και ο συμπατριώτης
μας ιερέας π. Δημήτριος
Σκόνδρας, φίλος του αείμνηστου Θανάση.
― Στις 2-2-2020 στον
Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου
Κεφαλοβρύσου Αιτωλικού
έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο του Ηλία Κ. Καραδήμα.
― Στις 9-2-2020 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο
της αείμνηστης Αλεξάνδρας
συζύγου Σπύρου Γρίβα στον
Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ευηνοχωρίου.
― Στις 9-2-2020 έγινε,
επίσης στον ίδιο Ιερό Ναό
(Αγίου Χαραλάμπους Ευηνοχωρίου) και το ετήσιο μνημόσυνο της αείμνηστης Κούλας Σπύρου Πανάγου.
― Στις 10-2-2020 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο
στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Στάβλων της Ευδοξίας Κων/νου Ζούκα, το
γένος Επαμεινώνδα Φαρμάκη.
― Στις 16-2-2020 έγινε
το 40ήμερο μνημόσυνο της
αείμνηστης Μαρίας Αθαν.
Σταθονίκου στον Ιερό Ναό
Αγίου Κωνσταντίνου και
Ελένης Μεταμόρφωσης Αττικής.
― Έγινε στις 29 Φεβρουαρίου 2020 το 40ήμερο
μνημόσυνο της αείμνηστης
Κωστούλας Ιωάννη Μακρυγιάννη στη Λαμία.
Αιωνία τους η μνήμη!

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
― Η Αμαλία και η Μαρία Κούρτη του Διονυσίου και
της αείμνηστης Κωνσταντούλας (Ντίνας) Νικολάου Πιστιόλη πρόσφεραν στο Σύλλογό μας το ποσό των
εκατόν πενήντα (150,00) ΕΥΡΩ στη μνήμη της μητέρας
τους Κωνσταντούλας, της γιαγιάς τους Φρειδερίκης,
του παππού τους Νικολάου και του θείου τους Αθανασίου
Ν. Πιστιόλη.
― Ο Κώστας Χρ. Παναγοδήμος πρόσφερε στο Σύλλογό μας το ποσό των εκατό (100,00) ΕΥΡΩ στη μνήμη
του αείμνηστου αδελφού του Αθανασίου Παναγοδήμου.
― Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας πρόσφερε
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου του χωριού μας, αντί
για στεφάνι, το ποσό των πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ στη
μνήμη του εκλεκτού και λίαν δραστήριου μέλους του
αείμνηστου Αθανασίου Χρ. Παναγοδήμου.
― Ο Ιωάννης Ντελής πρόσφερε στον Ι. Ναό Αγίου
Αθανασίου Δομνίστας το ποσό των σαράντα (40,00)
ΕΥΡΩ στη μνήμη του Αθανασίου Παναγοδήμου.
Ας είναι αιώνια η μνήμη τους!

