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Δομνίστας Δήμου Καρπενησίου

Σ

τις μέρες μας η εξασφάλιση ενός βιβλίου
είναι η πιο εύκολη υπόθεση. Παντού βιβλία
για κάθε γούστο και κάθε ποιότητας. Ήταν
όμως μια εποχή, όχι πολύ μακρινή, που η έλλειψη
βιβλίων ήταν βασανιστική ιδίως στα μέρη μας.
Σήμερα με τη γενναία πρωτοβουλία του Δημάρχου
Καρπενησίου κυριολεκτικά να αναμορφώνει εκ
βάθρων την Κοινοτική Βιβλιοθήκη Δομνίστας αισθάνομαι την ανάγκη πέραν των ευχαριστιών να
κάνω και ένα σύντομο χρονικό αυτού του πνευματικού ιδρύματος που φώτισε και ελπίζω να φωτίζει και στο μέλλον τους ανθρώπους του τόπου
μας.
Θυμάμαι περί τα τέλη της δεκαετίας του ’50
μαθητής του Δημοτικού μια κινητή μονάδα του
Υπουργείου Πολιτισμού που άφηνε στην Κοινότητα
έναν αριθμό βιβλίων που δανειζόμασταν για διάβασμα. Απ’ ότι θυμάμαι η πλειονότητα των βιβλίων
ήταν λογοτεχνικά και κυρίως για νέους. Καλά
όμως βιβλία. Μετά 1-2 μήνες η κινητή μονάδα μάζευε τα προηγούμενα και άφηνε νέους τίτλους.
Προσωπικά, μαθητής του Δημοτικού, τα διάβαζα
διψασμένος και ήταν η πρώτη μου επαφή με το
θησαυρό των βιβλίων. Την ίδια εποχή - περίπου
1958-1963 - έδρασε στην περιοχή η Καναδοαμερικανική Πρόνοια - μια φιλανθρωπική οργάνωση
που επιτέλεσε τεράστιο εκπολιτιστικό έργο. Μεταξύ άλλων είχε και βιβλιοθήκη. Είχε δικό της
κτίριο σε κάθε χωριό και λέσχη νεολαίας. Όταν
περί το 1963 η δράση της μετακινήθηκε αλλού το
κτίριό της στη Δομνίστα το δώρισε στην Κοινότητα
- είναι το κτίριο που ήταν το αγροτικό ιατρείο και
το κοινοτικό γραφείο - και προικοδότησε με αυτό
την Κοινοτική Βιβλιοθήκη Δομνίστας που ιδρύθηκε
τότε με βασιλικό διάταγμα. Υποψιάζομαι ότι αυτή
η χρήση του κτιρίου και η βιβλιοθήκη έγινε με
υποκίνηση του μεγάλου Προέδρου της Δομνίστας
τότε, του Χαρ. Παπακωνσταντίνου, του οποίου ο
αδελφός του Αθανάσιος - Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου Παιδείας - ίδρυσε το 1963 το Γυμνάσιο Δομνίστας.
Στη βιβλιοθήκη αυτή φυλάχθηκε μια σειρά λογοτεχνικών βιβλίων και μια σειρά εκδόσεων σχετικών με γεωργία και κτηνοτροφία. Από άγνοια,
αδιαφορία ή αμέλεια ένα μέρος από τα βιβλία χάθηκε εδώ και εκεί. Απέμειναν με το χρόνο λίγα
λησμονημένα σχεδόν σε προθήκες.
Με την ίδρυση του Γυμνασίου Δομνίστας το
1963 άρχισε να συγκροτείται η Γυμνασιακή βιβλιοθήκη και η καταγραφή σε ειδικό βιβλίο. Η
πρώτη εγγραφή έγινε στις 18-2-1964. Μέχρι το
τέλος 1972 έχουν καταγραφεί 255 τίτλοι, ελάχιστα
λογοτεχνικά - τα περισσότερα σχολικά υπηρεσιακά
ή προπαγανδιστικά της επταετίας.
Όταν το φθινόπωρο του 1972 ανέλαβε ο γρά-

φων τη διεύθυνση του Γυμνασίου Δομνίστας βρήκε
μια πολύ φτωχή σχολική βιβλιοθήκη όσον αφορά
βιβλία προορισμένα για παιδιά. Ζήτησα τότε και
πήρα δανεικά από την Κοινότητα όσα βιβλία είχαν
απομείνει από τη βιβλιοθήκη της ΚΑΠ. Έτσι στις
4-11-1973 παρελήφθησαν με πρακτικό «επί σχέσει
δανεισμού μέχρι κατασκευής υπό της κοινότητος
καταλλήλου οικήματος και προς χρήσιν των μαθητών του Γυμνασίου» 230 τόμοι λογοτεχνίας
και 35 τόμοι αγροτικά βιβλία. Τα βιβλία αυτά επιστράφηκαν με το κλείσιμο του Γυμνασίου στην
Κοινότητα στις 12-10-1981.
Με πυρήνα τα βιβλία αυτά άρχισε ο εμπλουτισμός της παιδικής βιβλιοθήκης του Γυμνασίου.
Έως το φθινόπωρο του 1976 που παρέδωσα τη
διεύθυνση του Γυμνασίου τα βιβλία είχαν φτάσει
τους 526 (από 255) τόμους που προήλθαν από
αγορές του σχολείου (τη διετία 1972-1974 διατέθηκαν πάνω από 7.000 δρχ. δηλ. κάτι αντίστοιχο
με 5.000 ευρώ σήμερα). Ως το κλείσιμο του Γυμνασίου το 1979 τα βιβλία έφτασαν τους 576 τόμους. Αρκετά από αυτά προήλθαν από δωρεές
συλλόγων και ατόμων.
Μετά το κλείσιμο του Γυμνασίου περί το 1980
ιδρύθηκε ο Σύλλογός μας ο οποίος τη 10ετία του
1980 με τη βοήθεια του τότε Προέδρου Νικ. Καρέτσου που μετέτρεψε το Γυμνάσιο σε Πνευματικό
Κέντρο και αργότερα του Γιάννη Σταμάτη - κυρίως
- ως Κοινοτάρχη και Δημάρχου αρχίσαμε τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης τόσο με αγορές όσο
και με δωρεές. Π.χ. μεγάλος αριθμός βιβλίων δωρήθηκε από το λογοτέχνη Μιχ. Σταφυλά, τον εκδότη Χρ. Κουλούρη, τους αδελφούς Πουρνάρα,
το δάσκαλο Νικ. Σώκο και πλήθος άλλων. Στο
διάστημα αυτό ως το 2010 σταθερά στο Δ.Σ. του
Ιδρύματος πέραν των τοπικών αρχόντων ήταν ο
Κ.Α. Παπαδόπουλος και ο Ανδρ. Σπ. Νταλιάνης.
Τα βιβλία ξεπέρασαν τους 6.000 τόμους και κάθε
καλοκαίρι πλήθος αναγνωστών δανείζεται βιβλία
- ιδίως παιδιά. Δημιουργήθηκε Τμήμα Βιβλιοθήκης
της Εθνικής Αντίστασης και Τμήμα Ευρυτάνων
Συγγραφέων. Επίσης χρηματοδοτήθηκαν εκδόσεις
π.χ. «Τα τραγούδια του Άρη» και στηρίχθηκαν
πολλαπλώς ημερίδες και εκδηλώσεις για την
Εθνική Αντίσταση.
Σήμερα με την παρέμβαση του Δημάρχου,
Καρπενησίου πλέον, κ. Κων. Μπακογιάννη και τη
σοβαρή δουλειά της κ. Δήμητρας Καλύβα, Βιβλιοθηκονόμου, της Αντιγόνης Τριχιά, Μουσειολόγου και των συνεργατών τους η λειτουργία
της Βιβλιοθήκης μας περνάει πλέον στον 21ο αι.
Ευχαριστούμε, αισιοδοξούμε και ελπίζουμε
στα καλύτερα.
Α.Δ. Σταμάτης
φιλόλογος
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Ανοιξιάτικη χαρά
Ήρθε ο Απρίλης, τι χαρά!
Ξαναγεννιέται πια η πλάση.
Λουλούδιασαν τα δέντρα κι οι λειμώνες,
έφυγαν απ’ τους κάμπους οι χειμώνες
κι οι γεωργοί τώρα δουλειά θα πιάσουν.
Μα ο Τυμφρηστός εκεί στέκει ψηλά
και η Καλλιακούδα κρυμμένη πέρα
κοντά η επτάκορφή μας Χελιδόνα,
κάτασπρα βουνά εκεί, περήφανα
καμαρώνουν, την άσπρη αρχοντιά τους!
Πανέμορφα ψηλά βουνά του τόπου
που θα κρύβουν ιστορίες φοβερές!
Δοξάζουν τον αγαθό Δημιουργό τους
κι εμάς μ’ αγάπη πάντα περιμένουν
για να χαρούμε μαζί την ομορφιά τους!
Βράχος

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΛΕΜΟΥΣ

Η Πανευρυτανική Ένωση σε συνεργασία με
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών
και Ερευνών, το Δήμο Καρπενησίου, την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και τους πολιτιστικούς συλλόγους της Δημοτικής Ενότητας
Προυσού διοργανώνει διήμερο Συνέδριο στις
27 και 28 Ιουνίου 2013, με θέμα τη συμμετοχή
των Ευρυτάνων στους Βαλκανικούς Πολέμους
1912-13. Ανάμεσα στις εισηγήσεις που θα ανακοινωθούν περιλαμβάνονται και δύο (2) που
αναφέρονται σε Δομνιστιάνους Βαλκανιομάχους.

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Καρπενησίου τα δρομολόγια που θα εκτελούνται
κατά τους επόμενους μήνες προς τα χωριά της
Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας (Καρπενήσι Κρίκελλο - Δομνίστα - Καρπενήσι) αναλυτικά
έχουν ως εξής:
Απρίλιος: 9/4/13 και 23/4/13
Μάιος: 7/5/13 και 21/5/13
Ιούνιος: 11/6/13 και 25/6/13
Ιούλιος: 9/7, 16/7, 23/7 και 30/7
Αύγουστος: 6/8, 13/8, 20/8 και 27/8
Σεπτέμβριος: 10/9 και 24/9
Οκτώβριος: 8/10 και 22/10
Νοέμβριος: 14/11 και
Δεκέμβριος: 19/12/13
Ώρες: 6:00 - 8:00 και 12:00 - 2:30 με αφετηρία
και επιστροφή στο Καρπενήσι.
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Οικογενειακά Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

22. Οικογένεια
Μπαρτσώκα
Το αρχικό σπίτι του Μπαρτσωκοσπύρου ήταν πάνω από την Καρετσόβρυση. Το πούλησε αρχικά στο
Νώντα Καρέτσο, αυτός στο Νικ. Σιακαβέλλα και σήμερα το έχει ο Λάμπρος Σταθονίκος.
Γενάρχης της οικογένειας είναι
ο Νικόλαος (1810), γιος του Βασιλείου (περ. 1780). Υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα να εγκαταστάθηκαν στη
Δομνίστα προερχόμενοι από άλλο
χωριό. Η Άμπλιανη λόγου χάρη έχει
μια πολύ μεγάλη και ισχυρή οικογένεια Μπαρτσώκα.
Ο Νικόλαος (1810) απόχτησε:
Α’ Τον Ιωάννη (1859). Γιος του
Ιωάννη ήταν ο Νικόλαος (1899).
Β’ Τον Αναστάσιο (1873). Υπάρχει
εδώ ένα πρόβλημα. Ο πατέρας Νικόλαος πρέπει τότε να ήταν 60 περίπου ετών. Λίγο δύσκολο να έκανε
παιδί σε τόσο μεγάλη ηλικία. Επίσης
αναφέρθηκε στην αρχή σπίτι του
Μπαρτσωκοσπύρου. Ποιος ήταν αυτός ο Σπυρίδων. Στα μητρώα δεν
υπάρχει κάτι σχετικό.
Το σπίτι ήταν κοντά στο σημερινό
σπίτι του Γεωργ. Τρ. Τσιάμη.
Ο Αναστάσιος υιοθέτησε το Χαράλαμπο (1903).
Ο Χαράλαμπος νυμφεύθηκε την
Παναγιώτα Αθ. Λιάκου και εγκαταστάθηκε στα Ζηρέλια.
Απόχτησαν:
1. Την Παρασκευή συζ. Δημ. Καρέτσου.
2. Την Ελένη που πήρε τον Τριάντη και απόχτησαν τον Ευστάθιο και
το Χαράλαμπο.
3. Τη Γεωργία που πήρε το Γεώργιο Παναγιωτόπουλο και έχουν τον
Παναγιώτη, τον Κωνσταντίνο, το Δημήτριο και το Χαράλαμπο.
4. Τη Βασιλική που πήρε τον Κωνσταντίνο Καράμπα και απόχτησαν
την Αικατερίνη, τον Παναγιώτη και
το Χρήστο.

Ο Ε ΥΡ ΥΤ ΟΣ
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

23. Οικογένεια Νταλιάνη
Η οικογένεια εμπλέκεται με το
επώνυμο Αναγνωστόπουλος. Αναφέρεται αγωνιστής του 1821 Αναγνωστόπουλος ή Νταλιάνης Νικόλαος γεννημένος το 1801. Κατά τον
εκλογικό κατάλογο του 1846 υπάρχει
Αναγνωστόπουλος Νικόλαος που
ήταν αργότερα πάρεδρος του Δήμου
και φέρει την ιδιότητα του στρατιωτικού. Γιος του φαίνεται ο Αναγνωστόπουλος Χαράλαμπος, στρατιωτικός, με έτος γέννησης το 1820.
Συνέχειά τους με αυτό το επώνυμο
λείπει.
Ερχόμαστε στο Νταλιάνης. Το
όνομα προέρχεται από θαλάσσιους
τόπους ψαρέματος. Το ταλιάνι ή νταλιάνι είναι είδος διχτύου και κατ’
επέκταση ο τόπος όπου ψαρεύουν.
Αυτό το δίχτυ θα ήταν γνωστό στους
Δομνιστιάνους που ξεχείμαζαν περί
το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό από
παλιά. Πιο μεγάλες ίσως πιθανότητες
συγκεντρώνει η προέλευση του επωνύμου από είδος βραχύκανου όπλου
το “νταλιάνι”: βλ. δημοτικό: «που
δεν αρπάζει το σπαθί και κλέφτικο
νταλιάνι».
Πιθανόν ο αγωνιστής Αναγνωστόπουλος να είχε το παρατσούκλι
νταλιάνης που μετά έγινε επώνυμο.
Ίσως και να είναι δύο διαφορετικά
πρόσωπα. Πάντως στον εκλογικό
κατάλογο του 1846 & 1856 υπάρχει
ο Νικόλαος Αναγνωστόπουλος και
ο Χαρ. Αναγνωστόπουλος στον κατάλογο του 1846 μόνο.
Τώρα με έτος γέννησης το 1800
υπάρχει στον εκλογικό κατάλογο
του 1865 ο Νικόλαος Νταλιάνης του
Γεωργίου, κτηματίας δηλ. εύπορος,
και έτος γέννησης το 1800 (σύμπτωση με το Νικ. Αναγνωστόπουλο).
Παιδιά του ήταν ο Χαράλαμπος Νταλιάνης (σύμπτωση με τον Χ. Αναγνωστόπουλο;) και έτος γέννησης
το 1884 ή 1832 - κτηματίας και αυτός
- και ο Γεώργιος, γεωργός, με έτος
γέννησης το 1835. Να σημειωθεί
πως και ο ένας και ο άλλος Χαράλαμπος είναι γραμμένοι στον κατάλογο του 1846, άρα διαφορετικά
πρόσωπα; Αυτός ο Νικόλαος υπέγραψε το 1846 για δημιουργία Δημοτικού Σχολείου στη Δομνίστα.
Από τα μητρώα της Κοινότητας
φαίνεται γενάρχης των Νταλιανέων
ο Νικόλαος. Απόχτησε τον Ηλία
(1853) και τον Ιωάννη (1863). Υπάρχει
και άλλος Νταλιάνης ο Σπυρίδων
(περί το 1850) με γιούς τον Κων/νο
(1877), τον Αθανάσιο (1879) και τον
Ηλία (1887). Ο Σπυρίδων πρέπει να
ήταν αδελφός του Ιωάννη. Η εικόνα
της θύρας της ωραίας πύλης στον
Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου της Δομνίστας
είναι δωρεά “αδελφών Σπυρίδωνα
και Ιωάννου Δαλιάνη - 1905”. Το
ίδιο αναγράφεται και σε άλλη εικόνα
του 1905 στον Άη Γιώργη. (Φαίνεται
επίσης ότι έφεραν από την Κωνσταντινούπολη και δύο πολυελαίους
στον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δομνίστας).
Ι. Απόγονοι Νικολάου
Α) Ηλίας (1853). Δεν βρίσκω συνέχειά του. Πιθανόν να μετανάστευσε στην Κωνσταντινούπολη ή να πέθανε χωρίς απογόνους. Πάντως περιλαμβάνεται σε εκλογικό κατάλογο
του 1872.
Β) Ιωάννης (1863). Είχε σπίτι μεγάλο στον πάνω μαχαλά, αυτό που

αγόρασε μετά ο Δημ. Π. Πανάγος.
Πήρε σύζυγο κόρη του Παπαδημήτρη
Παπαδόπουλου, την είχε αρραβωνιάσει πριν ο Μακρυγιάννης. Φαίνεται
ότι μετανάστευσε στην Κωνσταντινούπολη και αυτό του εξασφάλισε
οικονομική ευχέρεια. Απόχτησε:
1) Τον Κων/νο, ανθυπομοίραρχο
Χωροφυλακής. Κατά τα αρχεία του
ΓΕΣ γεννήθηκε στη Δομνίστα Ευρυτανίας το 1896. Έλαβε μέρος στους
πολέμους 1917-1923. Μετατέθηκε
σε τιμητική αποστρατεία “λόγω υπερόχου δράσεως” την 1 Ιουνίου 1926.
(Κατά πληροφορίες ο Κωνσταντίνος
σπούδασε στη Γερμανία και πέθανε
σε ηλικία 28 χρονών, πράγμα που
σημαίνει πως δεν πρέπει να ταυτίζεται με τον Ανθυπομοίραρχο).
2) Τη Βασιλική, α’ σύζυγο Θεοδ.
Μακρυγιάννη.
3) Τη Σπυριδούλα, σύζυγο του
δάσκαλου από το Κρίκελλο Βασ. Παπανικολάου. Πέθανε στη γέννα του
παιδιού της και άφησε ένα γιό, τον
Κωνσταντίνο.
4) Πιθανόν κόρη Γεωργίτσα που
είχε σπίτι απέναντι από τα Κοντορλέικα εκεί όπου τώρα μια καλύβα
του Γιάννη Α. Μακρυγιάννη.
Ο κυρ Θανάσης Σύρρος θυμάται
στο σπίτι αυτό μια ηλικιωμένη, Νταλιανογεωργίτσα. Αυτή είχε παντρευτεί τον Πετροκώστη (Κων/νο Πιστιόλη, Συροθανάση). Απόχτησαν τον
Πέτρο που εγκαταστάθηκε στο Ευηνοχώρι και τη Σπυριδούλα, η οποία
είχε αρραβωνιαστεί με το Γεωργ. Κ.
Σώκο, τα χάλασαν και παντρεύτηκε
μετά στο Ευηνοχώρι ή τη Ναύπακτο.
Γ) Σπυρίδωνας (1850). Πήγε στην
Κωνσταντινούπολη μαζί με τα αδέλφια του και φαίνεται ότι απόχτησε
περιουσία. Παιδιά του:
Ι. Ο Κων/νος (1877). Το σπίτι του
ήταν στα Λιβάδια. Φαίνεται ότι πήρε
γυναίκα από τους Συροκωσταίους
(αδελφή του Φουντονίκου) και απόχτησε:
α) Τον Αποστόλη (1909). Σπούδασε μάλλον γεωπονική και ήταν
από τους πρώτους κομμουνιστές
ενώ ήταν φοιτητής. Οι διώξεις της
Αστυνομίας τον έκαναν φυματικό.
Στο χωριό είχε σπουδαία δράση.
Είναι ο ιδρυτής ενός γεωργοδασικού
συνεταιρισμού το 1935 και αυτός
φύτεψε τότε τα πεύκα του Προφήτη
Ηλία. Πέθανε λίγο αργότερα.
β) Τον Ιωάννη (1920). Στη διάρκεια της Κατοχής εντάχθηκε στο
ΕΑΜ και είχε σημαντική δράση. Το
1945 ενώ ήταν αρραβωνιασμένος
με τη Σπυριδούλα Ι. Παναγοδήμου
έφτιαξε σπίτι στα Λιβάδια όπου είχαν
οι Νταλιανέοι χωράφια και πηγαίνοντας στην Αθήνα για ψώνια του
γάμου δολοφονήθηκε στη Λαμία. Το
σπίτι έμεινε στην αρραβωνιαστικιά
του η οποία παρότι παντρεύτηκε και
έκανε οικογένεια κράτησε την έρημη
πεθερά της και την φρόντισε ως το
τέλος σαν δική της μάνα.
ΙΙ. Ο Αθανάσιος (1879). Είχε σπίτι
κοντά στην πλατεία του χωριού μεγάλο και με δικό του πηγάδι (όπου
σήμερα τα σπίτια Αθ. και Μιχ. Κ.
Νταλιάνη). Χωράφια είχε στα Λιβάδια. Παντρεύτηκε την Ελένη Βαμβάτσικου. Παιδιά τους είναι:
α. Ο Κωνσταντίνος: Γεννήθηκε
το 1910. Παντρεύτηκε τη συνομήλικη

συγχωριανή μας Βασιλική Σπυρ. Γρίβα.
(Εδώ, ανοίγουμε μια παρένθεση:
Με το γάμο τους βρήκε τη δικαίωσή
του, ένα ρομαντικό ειδύλλιο, που
αναπτύχθηκε, μεταξύ τους, από τις
πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Και
λέμε, στις πρώτες τάξεις, γιατί η
Βασιλική πήγε στο Σχολείο, μόνο
δυο χρόνια. Ο Κώστας αγάπησε τη
συνομήλικη συμμαθήτριά του “Βασίλω”, με κείνη την αγνή, άδολη και
πραγματική αγάπη, που συναντάς,
στην εποχή μας, σήμερα, μόνο στα
παραμύθια. Φυσικά, δεν τόλμησε να
το πεί, ούτε στην ίδια (αν και κείνη,
αργότερα, το κατάλαβε), ούτε στον
πατέρα του. Τα αυστηρά ήθη και έθιμα, εκείνης της εποχής, και οι παραδόσεις του χωριού μας, δεν επέτρεπαν κάτι τέτοιο. Πέρασαν τα χρόνια,
ο Κώστας τελείωσε το Δημοτικό, κι
όταν ενηλικιώθηκε, κατατάχτηκε στη
Χωροφυλακή και τοποθετήθηκε σε
Αστυνομικό Τμήμα της Θεσσαλονίκης. Το μυαλό του όμως και η καρδιά
του ήταν στην αγαπημένη του. Πριν
φύγει απ’ το χωριό, φανέρωσε το
μυστικό του, στο φίλο του και συγχωριανό μας Νίκο Πιστιόλη και τον
παρακάλεσε να τον ενημερώσει αν,
και όποτε, ακούσει κάτι, για “παντρειά” της Βασίλως. Είναι γνωστό
στους παλιότερους, ότι την εποχή
εκείνη, οι γάμοι γίνονταν, μόνο με
προξενιό. Όταν ο Κώστας έγινε 22
χρόνων (το 1932), ο φίλος του τον
ενημέρωσε ότι ο πατέρας της “Βασίλως” προξένευε την κόρη του με
κάποιον συγχωριανό μας. Τότε αυτός,
τρελός από αγάπη, και για να μην
του πάρει κάποιος άλλος την αγαπημένη του, παραιτείται από τη Χωροφυλακή, φτάνει στο χωριό και την
επόμενη μέρα αρραβωνιάζεται τη
“Βασίλω του” και σε λίγο καιρό,
παντρεύονται. Έτσι έμεινε μόνιμα
στο χωριό μας).
Ο Κώστας και η Βασιλική απόχτησαν πέντε παιδιά:
1. Την Ελένη: πήρε το Θεόδωρο
Τσερπέλη από το Αγρίνιο. Χωρίς παιδιά.
2. Τη Γιαννούλα: έμεινε ανύπαντρη.
3. Το Θανάση: Δημόσιο υπάλληλο. Πήρε τη Γιαννούλα Λυκογιάννη,
Δημόσιο υπάλληλο από τη Ναύπακτο.
Παιδιά τους είναι:
i. Ο Κώστας, φιλόλογος καθηγητής, Δημόσιος Υπάλληλος.
ii. Ο Βασίλης, στρατιωτικός. Πήρε
την Έφη Επαμ. Φαρμάκη, στρατιωτικό και έχουν ένα νεογέννητο κοριτσάκι.
4. Τη Σπυριδούλα. Πήρε το Δημ.
Γκρίζη, από τον Ταξιάρχη Θέρμου.
Παιδιά τους είναι:
i. Ο Κώστας, ιδιωτικός υπάλληλος.
ii. Η Ειρήνη, Λογίστρια. Πήρε τον
Αστυνομικό Φώτη Αντωνίου κι έχουν
μία κόρη, την Ελένη.
5. Το Μιχάλη: Υπάλληλο του
ΚΤΕΛ Αιτωλ/νίας. Πήρε τη Γιαννούλα
Καμουριάρη, από την Παραβόλα Αγρινίου κι έχουν ένα γιό, τον Κώστα,
φοιτητή σήμερα.
β. Ο Σπυρίδωνας. Γεννήθηκε το
1908, Δημοτικός υπάλληλος. Πήρε
τη Μάρω Πιστιόλη και απόχτησαν:
Συνέχεια στην 3η σελ.
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Οικογενειακά Δομνίστας
23. Οικογένεια Νταλιάνη

Συνέχεια απ’ την 2η σελ.

1. Το Θανάση. Πήρε τη Φρειδερίκη
Δημητρούκα, από το Μεσολόγγι. Παιδιά τους είναι:
α) Η Μαρία. Πήρε τον Κώστα
Τσίρκα κι έχουν το Γιώργο και την
Ελένη.
β) Ο Σπύρος. Πήρε την Ξανθή,
από την Παλαιομάνινα (ο Θανάσης
και η σύζυγός του, μαζί και η αδερφή
της, είχαν άδικο και τραγικό τέλος.
Έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα το 2006, λίγο έξω από το
Ευηνοχώρι, στο οποίο έμεναν, πηγαίνοντας στο Μεσολόγγι).
2. Την Ελένη. Παντρεύτηκε τον
Αστυνομικό Στέλιο Λέκκα, από τον
Αυλώνα Αττικής κι απόχτησαν ένα
γιό, το Νάσο, φυσικοθεραπευτή. Πήρε
τη Δήμητρα Ταλτατήρα, Νοσηλεύτρια,
από την Αθήνα, κι έχουν δύο παιδιά,
το Στέλιο και τη Λένια.
3. Την Ασπασία. Παντρεύτηκε τον
Ανδρέα Κονταξή, καθηγητή, από τα
Γρεβενά κι έχουν δύο αγόρια, τον
Παναγιώτη, Ηλεκτρονικό και τον Σπύρο, Μηχανικό.
γ. Η Βασιλική, σύζυγος Αριστείδη
Σάρρα.
δ. Η Γεωργία, σύζυγος Κων. Γ.
Καραδήμα.
ε. Η Ευτυχία παντρεμένη στο
Αγρίνιο. Παντρεύτηκε τον Παντελή
Ζαμπακόλα από τη Μεσοκώμη. Παιδιά
τους είναι:
1. Η Αθηνά. Πήρε τον Βαγ. Ζαχαρόπουλο, Δημόσιο υπάλληλο κι
έχουν:
i) Το Γιώργο, Πολ. Μηχανικό.
ii) Τον Παντελή, Πολ. Μηχανικό.
2. Ο Σπύρος, Δικαστικός υπάλληλος. Πήρε τη Δροσούλα Μακρυδήμα, υπάλληλο του ΟΛΠ, από την
Καψοράχη Μακρυνείας και παιδιά
τους είναι:
i) Ο Παντελής, πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, πήρε τη Μαρία,
από τα Χανιά της Κρήτης κι έχει ένα
γιό, τον Παντελή, που πήρε το όνομα
του πατέρα του που σκοτώθηκε σε
τροχαίο, πριν γεννηθεί ο γιός του.
ii) Ο Βασίλης, προγραμματιστής
Η/Υ. Πήρε τη Σοφία, από την Πρέβεζα,
αισθητικό, κι έχουν ένα γιό, αβάπτιστο.
3. Ο Θανάσης. Παντρεύτηκε την
Κυριακούλα Κυριαζή, από την Καλαμάτα. Παιδιά τους είναι:
i) Ο Παντελής, Δημοτικός υπάλληλος. Πήρε τη Σοφία Καρτσακλή,
απ’ το Δοκίμι Αγρινίου, Δημόσιο υπάλ-

ληλο κι έχουν δύο κόρες, την Κυριακούλα και την Κωνσταντούλα.
ii) Ο Παναγιώτης, πήρε την Παρασκευή Τσιλίκα, από το Δοκίμι, κι
έχουν δύο αγόρια, το Θανάση και
τον Παντελή.
Ο Θανάσης είχε και μια κόρη, την
Έφη, που πέθανε σε ηλικία 7 χρονών,
πριν από πολλά χρόνια.
στ. Η Παναγιώτα, σύζυγος Γεωργίου Ι. Παναγοδήμου.
ΙΙΙ. Ο Ηλίας (1887). Το σπίτι του
ήταν στις παρυφές των Γιολδασαίων
- απέναντι από του Δημ. Γιολδάση
(όπου σήμερα του εγγονού του Ηλία).
Από τον α’ γάμο του απόχτησε:
1) Το Σπύρο και
2) Την Αικατερίνη και από το β’
γάμο με τη Μαριγώ Φαρμάκη:
3) Τον Επαμεινώντα,
4) Το Θανάση και
5) Την Παναγιώτα.
Αναλυτικά, οι απόγονοί του:
1. Ο Σπύρος γεννήθηκε το 1911.
Παντρεύτηκε τη Σωτηρία Ζαχαρή ή
Ζαχαροπούλου από το Σέλο. (Ο πατέρας της Σωτηρίας επιστρατεύτηκε
στον πόλεμο του 1912-1913 και γύρισε στο χωριό του το 1914. Στο μεταξύ, η μάνα της πέθανε και την ίδια
πήρε στο σπίτι της και τη μεγάλωσε
η θεία της - αδελφή της μάνας της Μαρία Γεωρ. Μαμαλού, γιατί ο πατέρας της, όταν γύρισε από τον πόλεμο
και δεν βρήκε την οικογένειά του,
παντρεύτηκε άλλη γυναίκα με την
οποία δημιούργησε άλλη οικογένεια).
Παιδιά του Σπύρου είναι:
α. Η Μαρία. Παντρεύτηκε το Θανάση Μακρυγιάννη, από την Τσεκλίστα κι απόχτησαν:
i) Το Λάμπρο. Πήρε την Αλέκα
Τατσούλη, από τη Λυσιμαχία Μεσολογγίου κι έχουν μια κόρη, τη Μαρία
(ο ίδιος αργότερα, έχασε τη ζωή του
σε τροχαίο δυστύχημα).
ii) Τον Αντώνη. Πήρε τη Μαγιούλα,
από το Ζευγαράκι Μακρυνείας κι
έχουν το Θανάση και τον Κοσμά.
iii) Το Σπύρο. Πήρε την Πανωραία
Γρίβα, απ’ το Αιτωλικό κι απόχτησαν
το Λάμπρο (πήρε το όνομα του θείου
του που δεν ήταν πια στη ζωή), τη
Μαρία, το Στέλιο και το Θανάση.
β. Ο Ηλίας. Πήρε τη Γεωργία, από
την Καλαμάτα κι έχουν το Σπύρο και
τον Αντώνη.
γ. Η Βασιλική. Πήρε το Χαράλαμπο Σιακαβέλλα κι έχουν ένα γιό,
το Μιχάλη.
δ. Η Κωστούλα. Πήρε τον Κώστα

Βάιμπο, απ’ την Κυπαρισσία κι έχουν
δύο κόρες, τη Μελπομένη και τη Σωτηρία.
ε. Η Ειρήνη. Πήρε το Νίκο Τσιούνη.
στ. Ο Θανάσης. Πήρε την Ευαγγελία Τσάμη και παιδιά τους είναι:
i. Η Σωτηρία.
ii. Η Λένα.
iii. Ο Σπύρος.
iv. Ο Παναγιώτης.
ζ. Ο Ανδρέας. Πήρε τη Μαρία Ανδρεοπούλου από την Αθήνα κι έχουν
μια κόρη, την Αγγελική.
2. Η Αικατερίνη. Παντρεύτηκε το
Γιώργο Τσιπετό, από τα Ψιανά και
πέθανε στον τοκετό του παιδιού της,
μαζί με αυτό, το έτος 1940.
3. Ο Επαμεινώντας. Παντρεύτηκε
τη Σταυρούλα Μπούρα, από το Σέλο
κι απόχτησαν τον Επαμεινώντα (πήρε
το όνομα του πατέρα του, που πέθανε
το 1954, πριν αυτός γεννηθεί). Πήρε
τη Φρόσω Τασούλη, από το Αγρίνιο
και παιδιά τους είναι:
α. Ο Ανδρέας.
β. Ο Κώστας. Πήρε την Κωνσταντίνα Καρύπη κι έχουν ένα γιο, τον
Άγγελο.
γ. Ο Φώτης.
δ. Η Σταυρούλα.
4. Ο Θανάσης. Παντρεύτηκε την
Αικατερίνη Ηλία Σιακαβέλλα. Παιδιά
τους είναι:
α. Ο Ηλίας. Πήρε την Μαρία Τσούμαρη, από το Αγγελόκαστρο κι έχουν:
i. Το Θανάση, Αξιωματικό της Αεροπορίας. Πήρε την Ευγενία Καρύπη
κι έχουν δύο αγόρια, τον Ηλία και το
Βασίλη.
ii. Την Κατερίνα, καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας.
iii. Το Γιώργο, Μηχανολόγο. Πήρε
την Γεωργία Τσικρίκα απ’ την Καρδίτσα.
β. Η Μαρία. Παντρεύτηκε τον Κώστα Ρεντίφη, από το Καινούργιο Τρι-

― κ. Άννα Ντάλλα. Πήραμε τα ποιήματά σας και
σας ευχαριστούμε.
― κ. Αλίκη Βενάρδου - Ξένου, Χολαργός. Σας
ευχαριστούμε για την ταχυδρομική αποστολή
της συνδρομής σας.

Ο π. Ματθαίος στη Δομνίστα
Ο π. Ματθαίος ερχόμενος στην Ελλάδα
από τη Γερμανία εγκαταστάθηκε για όλες τις
ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα
στη Δομνίστα.
Έτσι τέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου το Σάββατο
του Λαζάρου (27-4-2013), την Κυριακή των
Βαΐων (28-4-2013) καθώς και τις ακολουθίες
του Νυμφίου, ενώ, σύμφωνα με το πρόγραμμά

ΥΓ. Το μεγαλύτερο μέρος του
υλικού αυτής της οικογένειας το συγκέντρωσε και το κατέγραψε ο Αθανάσιος Κων. Νταλιάνης τον οποίο και
ευχαριστώ.

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

Η αλληλογραφία μας
― κ. Σοφία Ρήγα, Μεσολόγγι. Λάβαμε τη συνδρομή σας και σας ευχαριστούμε.
― κ. Χαρίκλεια Σύρρου, Σεπόλια - Αθήνα. Σας
ευχαριστούμε για την αποστολή της συνδρομής
σας.

χωνίδας. Παιδιά τους είναι:
i. Ο Επαμεινώντας. Πήρε την Κωνσταντίνα Κίτσιου κι έχουν τον Κωνσταντίνο κι άλλο αγόρι, αβάπτιστο.
ii. Η Κατερίνα. Πήρε τον Κώστα
Κωστόπουλο κι έχουν το Χρήστο και
τον Κωνσταντίνο.
γ. Ο Επαμεινώντας. Παντρεύτηκε
την Ελένη Ζαπάντη, από το Νεοχώρι
Μεσολογγίου κι έχουν:
i. Το Θανάση,
ii. Την Κατερίνα,
iii. Το Σταύρο.
5. Η Παναγιώτα. Παντρεύτηκε το
Χρήστο Βασιλείου από το Κουκλέξι
Ιωαννίνων. Παιδιά τους είναι:
α. Ο Δημήτρης. Δεν είναι πια στη
ζωή. Πνίγηκε σε αρδευτικό αυλάκι,
όταν ήταν 6 χρονών.
β. Η Ευαγγελία. Πήρε το Λάμπρο
Δάτσικα από τη Σκουτέρα Αγρινίου
κι έχουν:
i. Το Χρήστο. Πήρε τη Σοφία Μωραΐτη κι έχουν μια κόρη, αβάπτιστη.
ii. Το Βασίλη.
iii. Τον Παναγιώτη.
iv. Την Ιωάννα. Πήρε τον Κώστα
Στρεβέτα, από τη Λεπενού Βάλτου
και παιδιά τους είναι: ο Θωμάς, ο
Λάμπρος, η Βασιλική και ο Άγγελος.
γ. Η Μαρία. Παντρεύτηκε τον
Αποστόλη Καρύπη από την Αγία Βαρβάρα Τριχωνίδας και έχουν τρία κορίτσια: την Παναγιώτα, τη Γεωργία
και τη Σωτηρία.
IV. Ελένη. Παντρεύτηκε τον Χρήστο Ρίζο από τους Στάβλους. Απόχτησαν δύο παιδιά, το Γιώργο και τη
Βασίλω. Έμειναν ανύπαντροι και κατά
συνέπεια δεν υπάρχουν απόγονοί
τους.

του, θα γίνουν ΟΛΕΣ οι ακολουθίες της Μ.
Εβδομάδας, πλην της Θείας Λειτουργίας του
Μ. Σαββάτου, οπότε θα μεταβεί στην Ανιάδα
για τη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας στους
εκεί πιστούς.
Κατά την Κυριακή των Βαΐων είχαμε την
ευκαιρία να απολαύσουμε και την βυζαντινή
μουσική από τον στρατηγό ε.α. κ. Κώστα Καρακώστα.

Ε Κ ΚΛ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι ΚΑ
― Με κατάνυξη τελέστηκε η Ακολουθία του
Ακάθιστου Ύμνου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
του χωριού μας, στις 19-4-2013, από τον ιερέα π.
Ιωάννη Κολοβό. Ο ιεροψάλτης μας κ. Ευάγγελος
Σιακαβέλλας άρχισε τα τακτικά δρομολόγιά του
προς Δομνίστα, ενώ ο μόνιμος στο χωριό Επίτροπος
κ. Κώστας (Τάκης) Ι. Παπαδόπουλος, βοηθάει και
αυτός σημαντικά στο ψαλτήρι.
― Στις 14 Απριλίου 2013, ημέρα Κυριακή, ο π.
Ιωάννης Κολοβός λειτούργησε στον Άγιο Αθανάσιο,
όπου έγινε και το ετήσιο μνημόσυνο του αείμνηστου
Ιωάννη Αθ. Μακρυγιάννη.
― Την Κυριακή, 21 Απριλίου 2013, ξαναχτύπησαν
οι καμπάνες του Αγίου Αθανασίου. Την ίδια μέρα
έγινε και το ετήσιο μνημόσυνο της αείμνηστης Καλλίτσας Γρηγοροπούλου. Λειτούργησε ο π. Ιωάννης
Κολοβός.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Όλοι, σχεδόν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι
του Δήμου Καρπενησίου, ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα του Δημάρχου κ. Κώστα Μπακογιάννη και συμμετείχαν με εκπροσώπους
τους σε ανοιχτή συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο ΠΑΡΝΩΝ του κ.
Κώστα Αβράμπου, το Σάββατο 13 Απριλίου
2013. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε
αρχικά, ενημέρωση για το έργο της Δημοτικής
Αρχής, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
και, κυρίως, για τις μελέτες της δημιουργίας
των τεσσάρων (4) Οικολογικών Πάρκων στο
Δήμο (Πανταβρέχει, κοιλάδα Καρπενησιώτη,
περιοχή Φουρνά και παραλία Αγίας Βλαχέρνας). Ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις
και δόθηκαν απαντήσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ο Σύλλογός μας εκπροσωπήθηκε από τους
Αθανάσιο Δ. Σταμάτη και Κ. Παπαδόπουλο.

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Νέες υπηρεσίες προστίθενται συνεχώς
στο δίκτυο των νέων τεχνολογιών του Δήμου
Καρπενησίου. Έτσι, από τα μέσα Απριλίου,
τοποθετείται δωρεάν ασύρματο δίκτυο στην
κεντρική πλατεία και ο κάθε πολίτης θα
μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο,
αναζητώντας μόνο τη σύνδεση και χωρίς
κωδικό. Επίσης, τοποθετήθηκε στην ίδια πλατεία κάμερα, η οποία μεταφέρει εικόνα και
ήχο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, μέσω
της ιστοσελίδας του Δήμου Καρπενησίου,
www.Karpenissi.gr.
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Καρπενησίου,
πρωτοπόρος στις νέες τεχνολογίες έχει δημιουργήσει τουριστική ιστοσελίδα, Facebook,
Twitter, κανάλι στο Youtube, υπηρεσία μετάδοσης των συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου, διαφήμιση μέσω των Google
Adwords κ.ά.
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ΨΟΦΙΑ ΨΑΡΙΑ
ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ» (10-4-2013) πολλά ψόφια ψάρια βρέθηκαν, πρόσφατα, στη λίμνη των Κρεμαστών, από άγνωστη αιτία.
Και σημειώνει η παραπάνω εφημερίδα: «...Μην ξεχνάμε
πως η λίμνη Κρεμαστών ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο
συμβάν, είναι natura 2000 και μια από τις πιο καθαρές
λίμνες της Ευρώπης και για το λόγο αυτό θα έπρεπε
καθημερινά να επιβλέπεται από ειδικούς επιστήμονες...»

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης διά του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού θέτει σε λειτουργία σε όλους τους
νομούς της χώρας Σχολές Γονέων.
Στο πλαίσιο των Σχολών αυτών αναπτύσσονται επτά
(7) εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε
ΟΛΟΥΣ τους γονείς. Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι στις
2 Απριλίου 2013 ενημερωτική Ημερίδα για την πορεία
υλοποίησης του ΕΣΠΑ και τον καταρτισμό του σχεδιασμού της Ε’ Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 στην
Ευρυτανία. Ο Περιφερειάρχης κ. Κλέαρχος Περγαντάς
στην κεντρική ομιλία του αναφέρθηκε στην «πρωτιά»
της Περιφέρειας ως προς την απορροφητικότητα του
τρέχοντος προγράμματος (73%, με τον εθνικό μέσο
όρο στο 47,34%).
Οι προτεραιότητες για την Ευρυτανία είναι, κυρίως,
ο οδικός άξονας Λαμίας - Καρπενησίου ενώ έχουν ενταχθεί και άλλα 35 έργα προϋπολογισμού 19,51 εκατ.
ευρώ. Ο κ. Περγαντάς αναφέρθηκε και στα υπό εξέλιξη
έργα «Οδός Δομνίστας - Ροσκά - Πανταβρέχει - Όρια
Νομού» (9.000.000,00 ευρώ), «Οδός Καστανιά - Πρόδρομος - Ροσκά» (3.000.000,00 ευρώ), «Δρόμος Σαρκίνη
- Καταβόθρα» (3.000.000,00 ευρώ) και «Βαρβαριάδα Άγραφα» (12.000.000,00 ευρώ).

ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Ο Δημοσθένης Καπίρης και η σύζυγός
του Αγγελική, το γένος Ιωάννη Καρτσακλή
απόχτησαν κατά τον περασμένο Δεκέμβρη
το πρώτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο αγοράκι.
Να τους ζήσει!

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
Στο περασμένο φύλλο του “ΕΥΡΥΤΟΥ”
(Αριθ. 367/Μάρτιος 2013) στη στήλη των Κοινωνικών (σελ. 4) στη βάπτιση του δεύτερου
γιού της Όλγας Παπαδοπούλου και του ΧαλΣτέφανου Χίκσον δεν γράφτηκε το σπουδαιότερο.
Το όνομα του νεοφώτιστου είναι: Ορέστης.
Να τους ζήσει!

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Η Σπυριδούλα Στεφ. Βαμβάτσικου-Τσιλιμπώκου αναπαύεται στο Κοιμητήριο του Παναιτωλίου.
― Η Σοφία Δ. Παπαδημητρίου πέθανε
στο Αγρίνιο στις 26 Απριλίου 2013 και αναπαύεται στην αγαπημένη της Δομνίστα από
την επόμενη, 27-4-2013.
Ας είναι αιώνια η μνήμη τους!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε το ετήσιο μνημόσυνο του αείμνηστου Ιωάννη Αθ. Μακρυγιάννη στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας στις 14 Απριλίου 2013.
― Στις 21 Απριλίου 2013 τελέστηκε στον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας το
ετήσιο μνημόσυνο της αείμνηστης Καλλίτσας
Σπ. Γρηγοροπούλου.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
― Στη μνήμη της λατρευτής της γιαγιάς
Σοφίας Δ. Παπαδημητρίου τα εγγόνια της
πρόσφεραν το ποσό των διακοσίων (200,00)
ευρώ στο Σύλλογό μας.
Ας είναι αιώνια η μνήμη της!

Συμβουλές κηπουρικής

Επάνοδος της αμπελοκαλλιέργειας στη Δομνίστα
Μέρος 4ο
Κυπελλοειδές σχήμα. Εχθροί και ασθένειες, μέτρα αντιμετώπισής τους.
Γράφει ο Δημ. Ε. Πιστιόλης, Γεωπόνος
Το κυπελλοειδές σχήμα του πρέμνου της αμπέλου, είναι απλό στη
διαμόρφωσή του. Δεν απαιτεί υποστήλωση. Συναντάται κυρίως στις
Μεσογειακές χώρες. Στην Ελλάδα
άρχισε να δίνει τη θέση του στα
γραμμοειδή σχήματα.
Για τη δημιουργία του, κατά το
πρώτο χειμερινό κλάδεμα, η κληματίδα-κορμός κλαδεύεται στα 50 εκ.
από την επιφάνεια του εδάφους.
Από τους παρά την κορυφή οφθαλμούς, θα προκύψουν κληματίδες, οι
οποίες θα αποτελέσουν τους βραχίονες του πρέμνου. Την τελική μορφή το πρέμνο θα λάβει κατά το 3ο
έτος, οπότε θα λάβουμε μικρή παραγωγή σταφυλιών.
Εχθροί και ασθένειες της αμπέλου και μέτρα αντιμετώπισής τους.

Οι σοβαρότερες ασθένειες της
αμπέλου είναι ο περονόσπορος, το
ωίδιο και ο βοτρύτης.
Για την αντιμετώπιση του περονοσπόρου, ψεκάζουμε με χαλκούχα
σκευάσματα (βορδιγάλειος πολτός,
υγρός χαλκός κ.ά.), επίσης με Αντρακόλ, Αλιέτ, κ. ά.

Για την αντιμετώπιση του ωιδίου,
ψεκάζουμε με θειούχα σκευάσματα
(σκόνη θείου, υγρό θείο κ. ά.), επίσης
με Τοπάς, Προσπέρ κ. ά.
Για την αντιμετώπιση του βοτρύτη, αρχίζουμε, μετά την άνθιση, ψεκασμούς για την καταπολέμηση της
Ευδαιμίδας, η κάμπη της οποίας κάνοντας οπές στις ράγες, ανοίγει το
δρόμο για την είσοδο και ανάπτυξη
του βοτρύτη (σαπίλα των σταφυλιών).
Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω, ότι ο συνδυασμός υγρού χαλκού και υγρού θείου, είναι πολύ αποτελεσματικός, για την αντιμετώπιση
του περονοσπόρου και του ωιδίου,
καθώς και άλλων μυκητολογικών
ασθενειών της αμπέλου. Επιβάλλεται
δε η θείωση του αμπελιού κατά την

άνθιση, με σκόνη θείου.
Όσοι προορίζουν την παραγωγή
του αμπελιού τους για οινοποίηση,
να αποφεύγουν τα θειούχα και χαλκούχα σκευάσματα, τους τελευταίους ψεκασμούς, επειδή κινδυνεύουν
να επηρεάσουν δυσμενώς την ποιότητα του κρασιού τους.
Όσον αφορά τη φυλλοξήρα του
αμπελιού, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας εμβολιασμένα μοσχεύματα σε αμερικάνικα υποκείμενα, κατά την εγκατάσταση του αμπελιού. Στην εποχή
μας με τη χρησιμοποίηση διασυστηματικών εντομοκτόνων, για την καταπολέμηση άλλων εχθρών του αμπελιού, καταπολεμάται και η φυλλοξήρα.

