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Το χωριό μας είναι γνωστό για την έναρξη
της Εθνικής Αντίστασης τον Ιούνιο του 1942
από τον Άρη Βελουχιώτη και το ΕΑΜ. Αργότερα
όμως ήταν και τόπος φύλαξης αντιπάλων αντι-
στασιακών όταν το 1943 άρχισαν οι εμφύλιες
συγκρούσεις μεταξύ ΕΔΕΣ και ΕΑΜ. Από το
φθινόπωρο του 1943 ως την άνοιξη του 1944
υπήρχε στρατόπεδο συγκέντρωσης συλληφθέν-
των ΕΔΕΣιτών. 

Στη φωτογραφία μέλη του ΕΔΕΣ στην πλατεία
της Δομνίστας. Προέρχεται από το αρχείο του
δικηγόρου κ. Ιωάννη Τσαλάκου από τον Άη
Βλάση. 

Όπως γράφει ο ίδιος συνελήφθη 18ετής μα-
θητής στο Αγρίνιο από την ΟΠΛΑ και μεταφέρθηκε
στη Δομνίστα το Νοέμβριο του 1943. Έμεινε
εκεί ως το Μάρτιο του 1944 που μετά την ειρη-
νευτική συμφωνία της Πλάκας στις 29 Φεβρουα-
ρίου του 1944 οι κρατούμενοι και από τις δύο
πλευρές απελευθερώθηκαν. 

Η φωτογραφία είναι στην πλατεία της Δο-
μνίστας μάλλον στο δρόμο μπροστά από το
μαγαζί του Νικ. Ι. Παπαδημητρίου σήμερα. Πίσω
τους το σπίτι του Σιακαβελλογιάννη και Παπα-
νώντα. Στο βάθος του Αναγνωστόπουλου. Ο κ.
Ι. Τσαλάκος είναι ο νεαρός στην πρώτη σειρά με
το βιβλίο στο χέρι (είναι το μυθιστόρημα “Ευγενία
Γκραντέ” του Ονορέ ντε Μπαλζάκ). Δεξιά κι αρι-
στερά αντάρτες φρουροί. 

Υποθέτω ότι η φωτογραφία ελήφθη λίγο πριν
την απελευθέρωσή τους γιατί αποπνέει μάλλον
χαρά επικείμενης απελευθέρωσης παρά φόβο.

ΥΓ. Όπως θυμάται ο κ. Τσαλάκος μέσα στο
χειμώνα ήρθε από τον Άη Βλάση ο πατέρας του

κουβαλώντας ένα τσουβαλάκι αλεύρι για ψωμί.
Ποιος όμως θα το ζύμωνε; Κινδύνευε να θεωρηθεί
συμπαθών του ΕΔΕΣ. Δέχθηκε ένας γλυκύτατος,
καλοσυνάτος και ήπιος χωριανός μας ο μακαρίτης
τσαγκάρης Κων. Αθ. Παπαδημητρίου και η σύ-
ζυγός του Σπυριδούλα. 

ΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΤΟΥ  2011 Θύμηση...

από  παλιό  

δημοτικό  τραγούδι
Σε ποιον να πω το ντέρτι μου

σε ποιον μπροστά να κλάψω

να ξαλαφρώσει η καρδιά

να νταβραντίσω λίγο,

που γέρασα και μ’ άφησαν

δικοί, φίλοι και ξένοι!

Δεν έχω πια τη δύναμη

ούτε να περπατήσω!

Τι θ’ απογίνω το ταχιά

ένας Θεός το ξέρει!

Ας έρθει όμως γρήγορα

κοντά Του να με πάρει.

Βράχος

Μ
ε Δελτίο Τύπου από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της
Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, που

αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό ανά οικισμό της
Χώρας. 

Ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας ανήλθε σε
10.815.197 άτομα. Συγκεκριμένα, τα πληθυσμιακά στοι-
χεία που ενδιαφέρουν την Περιφερειακή Ενότητα Ευ-
ρυτανίας και αναλυτικότερα της Δημοτικής Ενότητας
Δομνίστας αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα. 

Να θυμίσουμε ότι:
Μόνιμος Πληθυσμός ενός οικισμού είναι το πλήθος

των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στον
οικισμό αυτό.

Νόμιμος Πληθυσμός μιας Δημοτικής Ενότητας
είναι το πλήθος των ατόμων που είναι δημότες αυτής. 

Πραγματικός Πληθυσμός ενός οικισμού είναι το
πλήθος των ατόμων που διανυκτέρευσαν στον οικισμό
αυτό μια συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς (9-5-
2011). Τα αποτελέσματα του πραγματικού πληθυσμού
θα ανακοινωθούν εντός του πρώτου τριμήνου 2013.

Από τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται πως οι συγ-
χωριανοί μας ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις των
καιρών μας σε λίαν ικανοποιητικό βαθμό. Μπράβο!

Όπως μας ενημερώνει η Γραμματέας του Συλλόγου
μας κ. Βιβή Ευθ. Σιακαβέλλα (εργάζεται στη Στατιστική
Υπηρεσία) τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011
που αφορούν την περιοχή μας είναι τα ακόλουθα: 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ (2011)
Δομνίστα ........................................................334
Στάβλοι ..........................................................253
Κρίκελλο ........................................................161
Μεσοκώμη ......................................................150
Ροσκά ............................................................101
Ψιανά................................................................60
Άμπλιανη ......................................................    13
Σύνολο ........................................................1.072
Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αναζητήσει

κανείς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.statis-
tics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/resi-
dent_population_census2011.xls

Δομνίστα  1943-1944
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Συνέχεια απ’ το προηγούμενο
φύλλο 

2. Τον Αθανάσιο (1874). Από
α’ γάμο απόχτησε:

α. Το Γιώργο (1900) που πέ-
θανε παιδί. 

β. Την Ειρήνη συζ. Θεοδ. Μπο-
τσιβάλη από Στάβλους που από-
χτησαν: 

i. Το Γιώργο που πέθανε 22
ετών άγαμος, αξιωματικός του
Ναυτικού. 

ii. Το Χαράλαμπο που πήρε
την Παρασκευή Λιάκατσα από
Άρτα και έχει την Αγάθη και το
Γιώργο. 

iii. Την Όλγα συζ. Βερυκόκου
και έχουν το Βασίλη και το Γιώργο. 

iv. Την Κωνσταντία συζ. Παντ.
Κορρέ. 

v. Την Αγγελική, συζ. Παν. Γρά-
ψια. 

γ. Την Κούλα που έμεινε άγα-
μη. 

Από β’ γάμο ο Αθανάσιος από-
χτησε:

δ. Το Δημήτριο που πήρε την
Κυριακή Δημ. Σταμάτη και από-
χτησαν: 

i. Τον Ιωάννη, πήρε τη Φανή
από Συγκρέλλο και έχουν:

― Την Κυριακή.
― ;
― ;
ii. Τον Ευάγγελο.
iii. Το Νικόλαο. 
iv. Το Σπυρίδωνα που τον σκό-

τωσε το μουλάρι νέο το 1956. 
v. Το Γεώργιο πήρε κόρη Χα-

ραλαμπόπουλου και έχουν: 
..........
ε. Τον Ιωάννη, πήρε τη Σπυρι-

δούλα Λ. Καραδήμα και απόχτη-
σαν: 

i. Το Γεώργιο, πήρε την Αικα-
τερίνη Τσιριγκούλη από Καρυά

Μεσοκώμης. 
― Το Γιάννη που πήρε ; και

έχουν το Γιώργο και το Χαράλαμ-
πο. 

― Το Δημήτρη που πήρε την
Ελπινίκη Δ. Καρέτσου και έχουν
το Γεώργιο, τον Αλέξανδρο και
την Αικατερίνη. 

ii. Το Λάμπρο, πήρε την Ελένη
Ι. Αγγελή και έχουν: 

― Το Γιάννη.
― Τον Κώστα. 
― Τη Σπυριδούλα, συζ. Νικ.

Υφαντή από Αγρίνιο και έχουν
την Ελένη, τη Δήμητρα και την
Καλλιόπη. 

iii. Το Νίκο, πήρε την Πηνελόπη
Κατσέλη από Αμοριανούς Βάλτου
και έχουν: 

― Το Γιάννη.
― Το Θανάση.
― Τον Προκόπη.
iv. Τη Ζωγούλα, σύζυγο Κ. Σπυ-

ράλατου. 

Δ’ Ο Πέτρος (1850;). Απόχτησε: 
1. Τον Ευάγγελο (1896). Πήρε

κόρη του Γεωργ. Σύρου (Κοκοτά-
κη) και απόχτησε:

α. Τον Πέτρο.
β. Το Γιάννη. 
γ. Τη Σπυριδούλα συζ. Κ. Γ.

Τσίρκα. 
δ. Την Ελένη συζ. Ασημακό-

πουλου στο Μποχώρι. 
ε. Την Παναγιώτα.
2. Την Αικατερίνη συζ. Κ. Τσα-

πραζλή (Δύος). 
3. Τη Γεωργίτσα συζ. Κων.

Μωρίκη και παιδιά τον Πάνο, τον
Πέτρο και ;

4. Τη Βασίλω συζ. Κ. Ασημάκη
από Ψιανά και παιδιά το Θόδωρο
και ;

Διήγηση Πέτρου Μακράκη:
«Στο Σταματέικο σπίτι (Στραβο-
γιώργου κ.λ.π.) κάτω από τα Πα-
παδέικα - λεγόταν Σταματοδημη-
τράκης - είχαν μια ωραία κόρη
που την πολιορκούσε ένας Τούρ-
κος. Για να γλιτώσουν αποφάσισαν
να τον σκοτώσουν. Τον κάλεσαν
σε τραπέζι - το σπίτι ήταν ένα
δωμάτιο και ένα καμαράκι - και
αφού έστρωσαν το σοφρά κάποιος
είπε να φέρουν τη σαλάτα. Κινή-
θηκαν όλοι, απομακρύνθηκαν από
κοντά του και τον εκτέλεσαν. Εξα-
φάνισαν μετά το πτώμα και γλί-
τωσαν από αυτόν». 

Άλλη:
«Ο Ευάγγελος Π. Μακράκης

γεννήθηκε το 1895 και έμεινε ορ-
φανός 9 χρονών. Τον πήραν Νε-
χωρίτες δουλέμποροι για ζητιανιά
στην Οδησσό της Ρωσίας. Του
έβαλαν μια ταμπέλα στο στήθος
και ζητιάνευε. Ήταν και άλλα παι-
διά. Όποιο παιδί δεν έφερνε πολλά
λεφτά το έδερναν. Τα παιδιά απελ-
πισμένα κλαίγανε. Τα άκουσε από
ένα καφενείο ένας Έλληνας και
τα βοήθησε. Τα γύρισαν - υπο-
χρεώθηκαν οι δουλέμποροι - με
καράβι στη Ναύπακτο. Εκεί αφού
τα έγδυσαν τα έστειλαν στο χωριό
γυμνά.»

Το αρχικό τους επώνυμο ήταν Κα-
ρέτσος. Τα σπίτια τους ήταν δίπλα
στα Σωκέικα και από το άλλο μέρος
με Καρετσέικα (σπίτια Μαραβίτσα,
Τσίμπα και Παπαγεωργίου από επιγα-
μίες). Το πάνω σπίτι ήταν του Κων/νου
Μακρυγιάννη (σήμερα Σταύρου Πα-
παδόπουλου). Το κάτω ανήκε εξ ημι-
σείας στο Μακρυγιάννη (Λέκα - απο-
γόνους του Ανδρέα) και το άλλο μισό
ήταν του Νασιούλα. Φαίνεται ότι ως
Καρετσαίοι είχαν άμεση σχέση με
τους Γιολδασαίους. Το χωράφι πάνω
από τη γούρνα Τσόπελα - και όπου η
πηγή που έρχεται στην πλατεία - υπο-
θέτω ότι από αυτή θα υδρευόταν απο-
κλειστικά το αρχοντικό των Γιολδα-
σαίων - το αγόρασαν οι Μακρυγιαν-
ναίοι από τη Χαραλαμπάκαινα - Γιολ-
δάση. Άλλο χωράφι είχαν πιο κάτω
από τη σημερινή δεξαμενή. Υπήρχε
εκεί το Μακρυγιαννέικο αλώνι και πιο
κάτω χωράφι. Πιο κάτω ήταν Καρε-
τσέικα (Τσίμπας) που πέρασαν σε
άλλα χέρια. 

Μεγάλες εκτάσεις είχαν στο Φαν-
τίνου: Οι πρόγονοι του Αθανασίου
(Νασαριού) κάτω από τον αμαξιτό δρό-
μο που πάει στους Στάβλους. Πάνω
από το δρόμο είχε ο Κώστας Ι. Μα-
κρυγιάννης με σπιτοκάλυβο. Γύρω εί-
χαν άλλοι Καρετσαίοι. Άλλα χωράφια
ήταν πιο πάνω από το Φαρμακέικο
μύλο με σπίτι. Δίπλα στο μύλο είχαν
άλλα χωράφια μάλλον από προίκα από
Φαρμακαίους. Οι πληροφορίες που
ακολουθούν προέρχονται πλην των
άλλων και από τον αείμνηστο Γιάννη
Αθ. Μακρυγιάννη (μυλωνά). 

Γενάρχης είναι ο Μακρής ή Μα-
κρυγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου.
Το 1846 σε μια αίτηση για ίδρυση δη-
μοτικού σχολείου στη Δομνίστα υπο-
γράφει ως “Μακρυγιάννης Καρρέν-
τζος” και επειδή είναι αγράμματος
υπογράφει γι’ αυτόν ο Βασιλόπουλος
ή Βασιλειάδης. Στην Επανάσταση του
1821 πήρε μέρος από τη Ρούμελη ως
το Μωριά. Υπάρχει όμως ένα πρόβλη-
μα. Αναγράφεται ότι γεννήθηκε το
1806 ή 1808 που σημαίνει ότι το 1821
ήταν μόλις 15 ετών. Ή δηλώνει λάθος
την ηλικία του ή κάτι άλλο συμβαίνει.
Στους εκλογικούς καταλόγους υπο-
γράφει απλώς “Μακρυγιάννης”. Φαί-
νεται ότι ήταν ψηλός εξού ο Μακρής
(ψηλός) Γιάννης Καρέτσος: ο Μακρυ-
γιάννης. Τον συναντάμε σε όλες τις
εκλογικές αναμετρήσεις και τους κα-
ταλόγους ως το 1872. Εκείνη τη χρονιά
ήταν και πάρεδρος = πρόεδρος της
Δομνίστας. 

Γιος του φαίνεται ο Ανδρέας (1828
ή 1830) πιθανόν ο Αθανάσιος (1830;)
και ο Κων/νος (1851;).

Ι. Κλάδος Ανδρέα (1830)
Ο Ανδρέας απόχτησε:
Α. Τον Ιωάννη (1881). Πήρε γυναίκα

από τους Καρτσακλέους; και απόχτη-
σε: 

1. Τον Ανδρέα (1919) που πέθανε
νέος. 

2. Τον Κων/νο που πήρε την Κούλα
Κων/νου Γ. Τσαπραζλή (Μέσπουλα)
και απόχτησαν ;

3. Την Ειρήνη συζ. Μάντη από Τσε-
κλείστα.

4. Τη Γκόλφω.
5. Κόρη ;
6. Κόρη ;
Β’ Το Σπυρίδωνα (1871)

ΙΙ. Κλάδος Αθανασίου (1835;)
Ψηφίζει το 1872. Απόχτησε τον

Ιωάννη (1875;). Πήρε την Κων/ντία Α.
Σιακαβέλλα και απόχτησαν:

1. Τον Αθανάσιο (1904). Πήρε την
Αικατερίνη Ν. Φαρμάκη και απόχτησαν: 

α. Τον Ιωάννη (1927). Πήρε την
Κων/ντία Α. Τσαπραζλή και έχουν: 

i. Την Αικατερίνη. Πήρε τον Ανδρέα
Σ. Βαμβάτσικο και έχουν το Σπύρο
και τον Ιωάννη. 

ii. Την Αγγελική, πήρε το Σάκη
Γιανναράκη από Αθήνα και έχουν τον
Ιωάννη. 

β. Το Δημήτριο, πήρε την Ελένη
Αρκουμάνη από Λαμία και έχουν:

i. Τον Αθανάσιο, πήρε την ..... και
έχουν ....

ii. Την Αικατερίνη, πήρε το Βασίλη
Κουτσοκέρα από Λαμία και έχουν τη
Νικολέττα. 

γ. Το Νικόλαο. Πήρε τη Φωτεινή
Μπάκα από Δαμάστα και έχουν:

i. Την Αικατερίνη. 
ii. Την Αθανασία συζ. Μάριου Μπρέ-

να και έχουν την Ευθυμία και το Νι-
κόλαο. 

δ. Το Λάμπρο, πήρε την Ευθυμία
Κωστούρου από Λαμία και έχουν:

i. Την Αικατερίνη συζ. Σπύρου Μα-
ραζιάρη και έχουν το Χαράλαμπο και
το Λάμπρο. 

ii. Την Αγγελική. 
ε. Την Κωνσταντία συζ. Στεφ. Μαρ-

γαρίτη από Κρίκελλο και έχουν το
Δημήτριο και τη Μαρία. 

στ. Τη Μαρία συζ. Αθ. Ε. Γρίβα.
ζ. Την Παναγιώτα συζ. Θεοδ. Γ.

Τσιάμη. 
2. Τον Κων/νο (1908), πήρε την

Αικατερίνη Σιδερά και απόχτησαν:
α. Τον Ιωάννη, πήρε τη Χρυσούλα

Λ. Σώκου και έχουν:
i. Τον Κώστα στον Καναδά.
ii. Την Αικατερίνη στον Καναδά με

σύζυγο Ιταλό.
β. Το Γεράσιμο, πήρε τη Μαρία και

έχουν τον Κων/νο που έχει ένα γιο
και μία κόρη και την Αικατερίνη. 

γ. Τη Μαρία, πήρε το Δημήτριο
...... και έχει την Παναγιώτα.

δ. Την Κωνσταντία, πήρε το Γ.
Βόντζελο από το Κρίκελλο και από-
χτησαν τη Μαρία και το Νίκο. 

ΙΙΙ. Κλάδος Κων/νου
Ο Κων/νος πρέπει να είχε αδελφό

Δημήτριο ο οποίος είχε κάποιου είδους
μαγαζί στην πλατεία του χωριού. Έπε-
σε θύμα ερωτικής αντιζηλίας. 

Αρραβωνιάστηκε μια κόρη του
παπα-Δημήτρη Παπαδόπουλου. Την
ίδια ήθελε ή είχε αρραβωνιαστεί ένας
Πετροκωστόπουλος, που ήταν σχετικά
γείτονες στον Πετρομαχαλά. Τα χά-
λασαν μαζί του και αρραβώνιασαν την
κοπέλα με το Μακρυγιάννη. Τη μέρα
που γυρνούσαν οι συμπεθέροι Μα-
κρυγιανναίοι από τα Παπαδέικα στά-
θηκαν στην ανηφόρα να ξαποστάσουν
εκεί που διχαλώνει ο δρόμος προς

2 Φεβρουάριος 2013
Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Οικογενειακά  Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

17.  Οικογένεια  Μακράκη

Ο  ΕΥΡΥΤΟΣ
Ενημερωτικό Δελτίο

Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας Ευρυτανίας

Ιδιοκτήτης:
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο:
Η Πρόεδρος του Συλλόγου 

Αργυρώ (Ηρώ) Κ. Παπουτσή
Δομνίστα Ευρυτανίας

Εκδότης - Διευθυντής:
Κώστας Αν. Παπαδόπουλος

Δαβάκη 13 Αμπελόκηποι 11526  
Τηλ. 210-6920004
Επιμέλεια ύλης:

Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
και Κώστας Α. Παπαδόπουλος 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Μέλη του Συλλόγου 0,30€

Μη Μέλη του Συλλόγου 0,60€
Επιστολές - Συνεργασίες: 

Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
Ηλεκτρ. σελιδοποίηση-Εκτύπωση:

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες  
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210-2619003  

e-mail: karpouzi@otenet.gr

18.  Οικογένεια  Μακρυγιάννη

Συνέχεια στην 4η σελ.
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Νεκρολογίες

Η αείμνηστη κυρά Βα-
σιλική ήταν από τους από-
δημους του χωριού μας
που έδωσαν τον αγώνα
της ζωής και πλήρεις ημε-
ρών άφησαν τούτο τον
κόσμο καταλείποντας
πίσω τους παιδιά, εγγόνια,
δισέγγονα. Ήταν σύζυγος
του Κων/νου Κων. Λύτρα. 

Η καταγωγή της ήταν
από την Άμπλιανη, το γέ-
νος Σουρούνη. Ένωσε τη
ζωή της με τον Κων/νο
Λύτρα και στην Αθήνα

όπου εγκαταστάθηκαν αγωνίσθηκαν σκληρά για την επι-
βίωση στους δύσκολους χρόνους που πέρασαν από
πάνω τους. Ευτύχησε να έχει μια μεγάλη οικογένεια η
οποία την υπεραγαπούσε. 

Κοιμήθηκε εν ειρήνη και αναπαύεται στην φιλόξενη
γη του Περιστερίου Αττικής. Ο Θεός να αναπαύει την
ψυχή της και η μνήμη της να είναι αιωνία.

Α.Δ.Σ.

Βασιλική  Κων/νου  Λύτρα
(1928-2013)

Μεταξούλα Μανικάρου, Δρ. Φιλολογίας,
«Ο ΕΥΡΥΤΟΣ», Η τριαντάχρονη πορεία μιας
μηνιαίας ευρυτανικής εφημερίδας του Φι-
λοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας Ευρυτανίας,
Ανάτυπο..., Αθήνα 2012, σελ. 28.

Η κ. Μεταξούλα Μανι-
κάρου, Δρ. Φιλολογίας και
Σχολική Σύμβουλος Φιλο-
λόγων του Νομού Αιτωλο-
ακαρνανίας, μας είναι πε-
ρισσότερο γνωστή από τις
άρτιες και επιστημονικά τεκ-
μηριωμένες εισηγήσεις της
στις διάφορες Ημερίδες και
στα Συνέδρια που διοργά-
νωσε η Πανευρυτανική
Ένωση κατά την τελευταία
πενταετία (Συνέδριο στο
Δήμο Δομνίστας (2010),
πνευματική εκδήλωση στο
Παπαστράτειο Μέγαρο
Αγρινίου (2011), Συνέδριο
στη Δημοτική Ενότητα
Φουρνά (2012)). 

Μία εκ των εισηγήσεών
της ήταν και η παρουσια-
σθείσα στο 3ήμερο Επιστη-
μονικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο
Δήμο Δομνίστας (23, 24 και 25 Ιουλίου 2012)
για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της περιοχής
και που είχε ως θέμα: ««Ο ΕΥΡΥΤΟΣ», Η
τριαντάχρονη πορεία μιας μηνιαίας ευρυτα-
νικής εφημερίδας του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας Ευρυτανίας».

Η παραπάνω εισήγηση της κ. Μανικάρου,
με δική της επιμέλεια, παρουσιάζεται και ως
ανάτυπο από τον αντίστοιχο 1ο τόμο (σελ.

410-429) των εκδοθέντων πρακτικών από
την Πανευρυτανική Ένωση (2010). Ως στόχο
της η ανακοίνωση αυτή έχει «να παρουσιάσει
την Εφημερίδα «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ», την αρχαι-
ότερη και τακτικότερη μηνιαία ευρυτανική

εφημερίδα». «Άξονα» της
μελέτης αυτής, κατά τη
συγγραφέα, αποτελούν θέ-
ματα, όπως «το ιστορικό
της έκδοσης, οι στόχοι, η
ύλη (μελέτες ιστορικού, λα-
ογραφικού, φιλολογικού πε-
ριεχομένου, άρθρα, σχο-
λιογραφία, επικαιρότητα
κ.ά.) αλλά και η συνολική
προσφορά της εφημερίδας,
ως τοπικού εντύπου». 

Στη μελέτη της αυτή η
συγγραφέας παρουσιάζει
ακόμα αποδελτίωση άρ-
θρων και κειμένων με ποι-
κίλο περιεχόμενο (λαογρα-
φικό, αρχαιολογικό, φιλο-
λογικό, λογοτεχνικό, ιστο-
ρικό κ.ά.) - προϊόν έρευνας
των συνεργατών της εφη-
μερίδας - των γραπτών ή
άλλων προφορικών κατα-

θέσεων και μαρτυριών, καθώς και των σχετι-
κών αφιερωμάτων κ.ά. 

Στις τελευταίες σελίδες υπάρχουν ενδει-
κτικές φωτογραφίες επαίνων, διπλωμάτων
και βραβείων που κατά καιρούς έλαβε ο «ΕΥ-
ΡΥΤΟΣ», καθώς και πολύτιμες σημειώσεις
της συγγραφέα, οι οποίες εκ παραδρομής
δεν περιελήφθησαν στον σχετικό τόμο των
Πρακτικών του παραπάνω συνεδρίου.

Κ.Α.Π.

Βιβλιοπαρουσίαση

Η επιλογή των ποικιλιών για την αναμπέλωση
της περιοχής Δομνίστας είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Οι ιδιαιτερότητες του κλίματος του χωριού μας,
επιβάλλουν να χρησιμοποιήσουμε πρώιμες ποι-
κιλίες και όσο το δυνατόν υψηλόβαθμες, χωρίς
να παραβλέψουμε τα αρωματικά προσόντα τους.

Μετά από μελέτη των περισσοτέρων καλ-
λιεργουμένων ποικιλιών στη Χώρα, ιδιαίτερα αυ-
τών που μπορούν να προσαρμοσθούν στις εδα-
φοκλιματολογικές συνθήκες των ορεινών όγκων,
διάλεξα τρεις ποικιλίες, οι οποίες εφόσον προ-
σαρμοσθούν, θα δώσουν ποιοτικά σταφύλια και
ιδιαίτερο τύπο κρασιών (κάποιος πειραματισμός
θα χρειασθεί διότι δεν υπάρχει προηγούμενο
καλλιέργειας των ποικιλιών αυτών στη περιοχή).

Οι ποικιλίες αυτές είναι, ο Ροδίτης (ελληνική),
η Μαλαγουζιά (ελληνική) και η Καπερνέ Σοβινιόν
(γαλλική).

Ο Ροδίτης είναι η δεύτερη σε έκταση καλ-
λιεργημένη ποικιλία στη Χώρα. Η παραλλαγή
της, «Αλεπού» (ρόδινο χρώμα), θα πρέπει να δο-
κιμασθεί, όπως και  η παραλλαγή της, «Γαλανός
Ροδίτης».

Ο Ροδίτης στα κατάλληλα εδάφη ορεινών
περιοχών, με μέτριες αποδόσεις ανά πρέμνο,
μπορεί να δώσει ποιοτικά αξιόλογα κρασιά, τα
οποία μπορούν να παλαιωθούν. 

Ο Ροδίτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως
επιτραπέζιο σταφύλι. Η εν λόγω ποικιλία συγκο-

μίζεται περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. 
Η Μαλαγουζιά (καταγωγή από την Αιτωλοα-

καρνανία), είναι εύρωστη, παραγωγική, ανθεκτική
στη ξηρασία και πρώιμη ποικιλία. Είναι από τις
πλέον αρωματικές ελληνικές ποικιλίες.  Ιδιαίτερα
υψηλόβαθμη λευκή ποικιλία.

Η Καπερνέ Σοβινιόν είναι η πλέον δημοφιλής
ερυθρή ποικιλία στον πλανήτη. Εισήχθη από τον
Ε. Αβέρωφ και καλλιεργήθηκε αρχικά στο Μέ-
τσοβο. Κατόπιν διαδόθηκε ευρέως στη Χώρα.
Πρόκειται για πολυδύναμη ποικιλία που δίνει
κρασιά με βαθύ ερυθρό χρώμα (ρουμπινί), και
πυκνή ένταση αρωμάτων. Μετά από παλαίωση
αποκτά το ιδιαίτερα χαρακτηριστικό άρωμα «μπου-
κέτο». Από την ποικιλία αυτή παράγονται τα
παγκοσμίως γνωστά υψηλής ποιότητας κρασιά
«Σατώ». Είναι μεσοπρώιμη ποικιλία. Στις αναμίξεις
αρκεί ποσοστό 5-10% για να δώσει το δικό του
χαρακτήρα στο κρασί.

Για τη φύτευση του αμπελιού θα πρέπει να
προμηθευτούμε (από επιλεγμένα φυτώρια) έρριζα
εμβολιασμένα μοσχεύματα των ποικιλιών που
μας ενδιαφέρουν. Σε αυτά το υποκείμενο είναι
το «Αμερικάνικο», ανθεκτικό στη φυλλοξήρα. 

Αρχικά πρέπει να σημειωθούν οι θέσεις φύ-
τευσης. Κατόπιν ανοίγουμε τους λάκκους όπου
θα τα φυτεύσουμε. Πρέπει να προσέξουμε ώστε
να έχουν αρκετό βάθος και πλάτος. Οι διαστάσεις
40εκ. x 40 εκ. x 40 εκ., πρέπει να είναι κατάλληλες

για την περιοχή. Το επιφανειακό χώμα εκάστου
λάκκου, αφού το αναμίξουμε με χωνεμένη κοπριά
και (πλήρες) συνθετικό λίπασμα το βάζουμε στη
βάση του λάκκου. Ψαλιδίζουμε τις ρίζες του μο-
σχεύματος (δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες
από 3 εκ.), το τοποθετούμε στο κέντρο του
λάκκου, έτσι ώστε οι ρίζες του να  καλυφθούν
από στρώση σημαντικού πάχους από το μείγμα
χώμα-κοπριά-λίπασμα. 

Πατάμε το μίγμα τόσο όσο χρειάζεται για
έρθει σε καλή επαφή με τις ρίζες του μοσχεύμα-
τος. Γεμίζουμε το λάκκο με το υπόλοιπο χώμα.
Προσέχουμε ώστε το σημείο εμβολιασμού του
μοσχεύματος να ευρίσκεται 5-10 εκ. επάνω από
την επιφάνεια του εδάφους του χωραφιού. 

Μία σπουδαία φροντίδα για την περιοχή,
ώστε να αποφύγουμε τον κίνδυνο αστάθμητων
ακραίων κλιματολογικών φαινομένων (όψιμων
παγετών κατά την άνοιξη), είναι να καλύψουμε
το υπέργειο τμήμα του μοσχεύματος και το εμ-
βόλιο, με κώνο ποταμίσιας άμμου ή αμμοχώματος.
Με την άνοδο της θερμοκρασίας στην περιοχή,
ο βλαστός από το μάτι του εμβολίου εύκολα θα
τρυπήσει τον κώνο του αμμοχώματος και θα
εξέλθει στην ατμόσφαιρα. 

Τέλος πάσσαλος μήκους 1-1.5 μετ., μπαίνει
πλησίον του μοσχεύματος, για την πρόσδεση
της βλάστησης αυτού.

Συμβουλές  κηπουρικής

Επάνοδος  της  αμπελοκαλλιέργειας  στη  Δομνίστα  
Μέρος  2ο - Επιλογή  ποικιλιών  αμπέλου  και  φύτευση

Γράφει ο Δημ. Ε. Πιστιόλης, Γεωπόνος

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΣΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΜΑΣ

Η κ. Παναγιώτα Ι. Αγγελή - Κωνσταντίνου πρόσφερε
στο Σύλλογό μας το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ,
εκατόν πενήντα (150,00) για τις τέντες και πενήντα
(50,00) ευρώ για συνδρομή - ενίσχυση, καθώς και αρκετό
ρουχισμό από τη βιοτεχνία της για τη λαχειοφόρο αγορά
της χοροσυνεστίασής μας στις 10 Μαρτίου 2013.

Θερμές ευχαριστίες! 
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Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Φεβρουάριος 2013

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Ο Γιώργος Μαργέτας (εγγονός της κ. Μα-

ρίας Σιακαβέλλα) και η σύζυγός του Πατρίσια
(στις ΗΠΑ) απόχτησαν το δεύτερο παιδί τους,
ένα χαριτωμένο αγοράκι.

Να τους ζήσει.

ΓΑΜΟΙ
― Ο Κοσμάς Σταμάτης του Σπυρίδωνα και

της Δήμητρας και η Ειρήνη Γρίβα του Παύλου
και της Δήμητρας τέλεσαν το μυστήριο του γάμου
τους στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Αγρινίου στις
20-10-2012.

Ακολούθησε δεξίωση στο κοσμικό κέντρο
«Πιθάρι» (Γιαννούζη).

Να ζήσουν ευτυχισμένα και χαρούμενα! 

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Απεβίωσε στις 28-1-2013 η Βασιλική Κ.

Λύτρα (1928-2013) και αναπαύεται στο Κοιμητήριο
του Περιστερίου. 

Αιωνία της η μνήμη. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Το 40ήμερο μνημόσυνο του αείμνηστου

Ευαγγέλου Χαρ. Σιακαβέλλα τελέστηκε στις 3
Φεβρουαρίου 2013 στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου
Νέας Σμύρνης. 

Αιωνία του η μνήμη. 

ΤΟ  ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου
ενέκρινε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
για το έτος 2013, ο προϋπολογισμός του
οποίου ανέρχεται στο ποσό των 667.050
ευρώ, εκ των οποίων 72.000 ευρώ αφορούν
τη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας. Συγκε-
κριμένα: Δύο νέα έργα ύψους 13.500 ευρώ
προβλέπονται στο νέο τεχνικό πρόγραμμα
για την Δημοτική Ενότητα Δομνίστας (πρό-
κειται για την κατασκευή δημοτικής τουα-
λέτας 5.000 ευρώ και την επισκευή μου-
σείου στην Τ.Κ. Άμπλιανης 8.500 ευρώ),
ενώ για ακόμη 6 έργα εξασφαλίστηκε πε-
ραιτέρω πίστωση. 

Με το ποσό των 21.000 ευρώ θα ενι-
σχυθεί η εσωτερική οδοποιΐα και διευθέ-
τηση ομβρίων στην Τ.Κ. Δομνίστας (έργο
συνολικού προϋπολογισμού 41.000 ευρώ),
με 18.000 ευρώ η εσωτερική οδοποιΐα και
διευθέτηση ομβρίων στο Κρίκελλο (συνο-
λικό κόστος 43.000 ευρώ), με 4.500 ευρώ
η οδοποιΐα Μεσοκώμης (συνολικό κόστος
11.000 ευρώ), με 5.000 η εσωτερική οδο-
ποιΐα Ροσκάς και με τα ποσά των 5.500
ευρώ και των 4.500 ευρώ θα ενισχυθούν
τα έργα για την αντικατάσταση εξωτερικού
δικτύου ύδρευσης και την εσωτερική οδο-
ποιΐα στην Τ.Κ. Στάβλων αντίστοιχα.

Με την ευκαιρία αυτή παρακαλούμε
το Τοπικό Συμβούλιο να μας στείλει το
Τεχνικό Πρόγραμμα 2013, που υπέβαλε
για το χωριό μας, προς ενημέρωση των
συγχωριανών μας. 

ΔΩΡΕΑ  ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ
Οι αδελφές Αικατερίνη (Κατίνα) Λούκα, το

γένος Νικολάου Σώκου και η Σωτηρία Σκουφή,
το γένος Νικολάου Σώκου διέθεσαν στο Σύλ-
λογό μας το ποσό των διακοσίων (200,00)
ευρώ στη μνήμη του πολυαγαπημένου τους
οικογενειακού φίλου Ευάγγελου Χαρ. Σιακα-
βέλλα. Αιωνία του η μνήμη!

Σημ.: Για να δουν το φως της δημοσιότητας οι πληροφορίες για τις οικογένειες του χωριού
σύντομα δημοσιεύω ότι υλικό έχω και ότι μου προσφέρει με τη μνήμη του ο Αθαν. Γ. Σύρρος
(περιπτεράς). Οι πληροφορίες για πρόσφατη κατάσταση των οικογενειών είναι ελλιπείς. Σίγουρα θα
υπάρχουν και παραλείψεις στα παλαιότερα. Όσοι τα διαβάζουν και ενδιαφέρονται να ολοκληρωθεί η
εικόνα των οικογενειών τους ας με βοηθήσουν - ιδίως τα νέα ζευγάρια με τα παιδιά τους. Μπορούν
είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: thanassis.stamatis@hotmail.com, είτε μέσω τηλεφώνου: 210-
5028122 και 6972747064. Με τη βοήθεια όλων θα μπορέσουμε κάπου στο μέλλον να εκδώσουμε την
αληθινή εικόνα των οικογενειών μας. Ευχαριστώ προκαταβολικά και συγγνώμη για πιθανά λάθη και
παραλείψεις. Αθ. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

Καρτσακλέικα και Παπαδέικα (σήμερα κάτω
από το σπίτι του Ν. Φώλου όπου υπάρχει αρχαίος
πλάτανος). Το σπίτι του Πετροκωστόπουλου
είναι ακριβώς από κάτω. Οι Μακρυγιανναίοι κο-
ρόιδεψαν τον Πετροκωστόπουλο ότι του πήραν
την κοπέλα. Αυτός το άκουσε και αποφάσισε
να ξεπλύνει με αίμα. Κάλεσε το Μακρυγιάννη
ένα βραδάκι στην πλατεία να παίξουν χαρτιά
και τον έβαλε να καθήσει με την πλάτη στο πα-
ράθυρο. Από εκεί τον πυροβόλησαν πληρωμένοι
ληστές και τον σκότωσαν. (βλ. συνέχεια σε Πε-
τροκωστόπουλο). 

Ο Κων/νος (1851) απόχτησε:
Α’. Τον Αθανάσιο (1884). Πήρε τη Γεωργία

Δ. Καραδήμα και απόχτησαν: 
1. Τη Βασιλική συζ. Νικ. Ι. Παπαδημητρίου. 
2. Τη Σπυριδούλα συζ. Τάκη Καλτσά στην

Λαμία και έχουν:
..............
3. Την Κυριακή συζ. Ηλ. Γκουρνέλου και

απόχτησε:
α. Την Ελένη συζ. Γρηγ. Γκιούπα και έχουν: 
............
4. Την Κων/να συζ. ιερέως Στεφ. Φαρμάκη. 
5. Τον Κων/νο, πήρε τη Νίνα Κοτυλοπούλου

στο Αγρίνιο και απόχτησαν: 
α. Τη Γιόλα συζ. Κώστα Μητσόπουλου και

έχουν την Έλενα και τη Νίνα. 
β. Την Άννα που έχει μία κόρη. 
6. Τον Παναγιώτη, πήρε τη Βασιλική Ρήγα

από Παλούκοβα και έχουν: 
α. Τη Γεωργία συζ. Γ. Αλεξανδρόπουλου

και απόχτησαν ........
β. Τη Φωτεινή συζ. Κώστα Παπουτσή και

απόχτησαν την Ηρώ (πρόεδρο του Συλλόγου
μας σήμερα) και το Γρηγόριο.

γ. Τη Λέτα που έχει την Ελένη και την Πα-
ναγιώτα .......

δ. Τον Αθανάσιο που πήρε την Κων/να Λιά-
σκου από Τσεκλείστα και έχουν μία κόρη, τη
Βασιλική. 

Β’. Το Θεόδωρο (1890). Πήρε σε α’ γάμο την
Βασιλική Νταλιάνη και σε β’ τη Γιαννούλα Γ.
Σώκου και απόχτησαν την Κούλα συζ. Παν.
Μπαλωμένου και έχουν ......

Γ’. Τη Σπυριδούλα συζ. Πέτρου Κοντορλή. 
Δ’. Τη Μαρία συζ. Κων. Μπέλεχα. 
Ε’. Την Αικατερίνη συζ. Αθ. Μαμαλού. 
ΣΤ’. Την Αγγελική συζ. Χαρ. Σιδερά. 
Ζ’. Το Δημήτριο που δολοφονήθηκε άγαμος

περί το 1890. 

Οικογενειακά  Δομνίστας
18.  Οικογένεια  Μακρυγιάννη

Συνέχεια απ’ την 2η σελ.

(Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο)
Σιακαβέλλας Ευάγγελος (Καρπενήσι) ......20,00€
Σιακαβέλλα Μαρία του Κων. ....................20,00€
Σιακαβέλλα χήρα Κων/νου........................10,00€
Πανάγος Ηλίας του Γ. (Ευηνοχώρι)..........20,00€
Πανάρας Μιχάλης ....................................10,00€
Πιστιόλας Δημήτριος του Ευστ. 
(Ευηνοχώρι) ............................................100,00€
Παναγοδήμος Λάμπρος του Παν. (ΗΠΑ) ..15,00€
Παναγοδήμος Κων/νος του Παν. (ΗΠΑ) ..15,00€ 
Παναγοδήμος Παναγιώτης του Κων.
(Αγρίνιο) ....................................................10,00€
Παπαζαχαρία Ανδρεούλα..........................10,00€
Τσαπραζλής Νικόλαος του Κ. 
(Χαλίκι Αιτ.) ..............................................20,00€
Καραδήμας Δημήτριος του Ελευθ. ..........20,00€
Καραδήμας Ελευθέριος του Δημ. ............20,00€
Καραδήμα-Κατσιφώλη Σούλα ..................20,00€
Λιάκος Χαράλαμπος (Περιστέρι) ..............20,00€
Αναγνωστόπουλος Χαράλαμπος 
(Καινούριο) ................................................50,00€
Δανιάς Ελευθέριος (Αγρίνιο) ....................15,00€
Στουρνάρα Ευφροσύνη (Λαμία)................20,00€
Φραγκούλης Θεόδωρος ............................20,00€
Καρέτσου Λαμπρινή (τσίπουρο)................40,00€
Νταλιάνης Κώστας (τσίπουρο) ................10,50€
Καραδήμας Κώστας (τσίπουρο) ..................5,00€
Κοροβέση Ιωάννα......................................30,00€

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Συνδρομές  που  λάβαμε

ΕΡΓΑ  ΣΤΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΜΑΣ
Αγνώριστος γίνεται ο χώρος της Κοινοτικής Βι-

βλιοθήκης μας με τα έργα ανακαίνισής της από τον
Δήμο Καρπενησίου. Έτσι επεκτείνεται προς την
πλευρά του Λαογραφικού μας Μουσείου (που ως
γνωστόν θα μεταφερθεί), κατασκευάζονται νέα ράφια,
ενώ η βιβλιοθηκονόμος κ. Δήμητρα Καλύβα και η
συνεργάτιδά της κ. Τριχιά συνεχίζουν να προσφέρουν
τις πολυτιμότατες υπηρεσίες τους για την καταγραφή
και ταξινόμηση των χιλιάδων βιβλίων μας. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΣΤΟΥΣ  ΔΡΟΜΟΥΣ  ΜΑΣ
Όπως είναι γνωστό ο χειμώνας πάντα δημιουργεί

προβλήματα στους δρόμους μας - κεντρική και εσω-
τερική οδοποιΐα - με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία
μετακίνησης. Πολλές λακκούβες δημιουργήθηκαν
πέρυσι και τα παράπονα στη λαϊκή συνέλευση δι-
καιολογημένα, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Με-
γάλες και επικίνδυνες λακκούβες δεν καλύφτηκαν,
έστω και προσωρινά. Φέτος οι ίδιες μεγάλωσαν σε
επικίνδυνο βαθμό, ενώ δημιουργήθηκαν και νέες,
από τα χιόνια και τα πολλά νερά. Ελπίζουμε οι σχε-
τικές δημοπρασίες να γίνουν σύντομα και έγκαιρα,
ώστε να μην έχουμε νέες αναβολές. 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ  ΣΤΗΝ  ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 
Η κυρά Μαρία Σιακαβέλλα από την Αμερική μας

στέλνει τους χαιρετισμούς της ταξιδεύοντας. Τα εγ-
γόνια της πρόσφεραν στη γιαγιά δώρο μια κρουαζιέρα
στο Μαϊάμι, Φλώριδα, Πουέρτο Ρίκο με ένα τεράστιο
κρουαζιερόπλοιο με 8.000 επιβάτες, κατά τα λεγόμενά
της, και 1.500 άτομα πλήρωμα. Δεν είναι και λίγο ε;
όταν ξεκινάς από τα Ζηρέλια. 

Ευχόμαστε και πιο μακρινές κρουαζιέρες. 
Α.
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