EYRYTOS 373_Layout 1 11/13/13 10:19 AM Page 1

ΙΛΙΟΝ

Κωδικός: 212845

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Περίοδος Β’ • Έτος 31ο
Εκδότης-Δ/ντής σύνταξης: Κώστας Α. Παπαδόπουλος
Internet site: www.domnista.gr

Αριθ. φύλλου 373
Τηλ. 210-6920004
e-mail: evrytos@domnista.gr

Γιορτή τσίπουρου 2013
Κι όμως, η πίκρα για τις τόσες αντίξοες συνθήκες, που με το τέλος του φετινού καλοκαιριού,
άλλαξαν τα δεδομένα της πλατείας του χωριού
μας, μας πεισμάτωσε όλους και ειδικότερα τη
νέα γενιά και η φετινή, ένατη κατά σειρά, Γιορτή
Τσίπουρου αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη.
Ευτυχώς, φέτος ο Άη Δημήτρης –μεγάλη η
χάρη του– μας επιφύλαξε ηλιόλουστες μέρες, και
μόνο τα φθινοπωρινά χρώματα των πλατάνων της
πλατείας μας θύμιζαν πως βρισκόμασταν στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Τα περισσότερα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής της φετινής Γιορτής (Σώκος Σωτήρης, Νταλιάνης Αθανάσιος, Σταμάτης Αθανάσιος, Συροκώστας Σπύρος,
Παπουτσή Υρώ, Σιακαβέλλα Βιβή), ήταν από την
αρχή της εβδομάδας στο χωριό και με πολλούς
ακόμη εθελοντές προετοίμασαν με κάθε λεπτομέρεια τις εγκαταστάσεις της γιορτής. (Αναφέρονται σε σχετική στήλη: Προκαταρκτικές εργασίες,
όπως αναλυτικά δόθηκαν από το Θ. Νταλιάνη).
Έτσι, από την Τετάρτη το πρωί, η πλατεία μας
άρχισε να ζωντανεύει, καθώς το σκηνικό της αγαπημένης γιορτής, μικρών και μεγάλων, άρχισε να
στήνεται. Τα καζάνια άναψαν πρωί πρωί, την Παρασκευή, οπότε και ξεκίνησε και η απόσταξη του
τσίπουρου, που συνεχίστηκε μέχρι και τα μεσάνυχτα
της Κυριακής 27 Οκτώβρη.
Με βοηθούς τους μεγαλύτερους σε εμπειρία
στην απόσταξη-παραγωγή τσίπουρου, Σωτήρη
Σώκο, Θανάση Νταλιάνη, Θανάση Σταμάτη, Νώντα
Φαρμάκη, οι νέοι του χωριού μας μυήθηκαν καλά
φέτος στα μυστικά της και δεν άργησαν να αναλάβουν δράση δυναμική και υπεύθυνη. Ήταν η πιο
όμορφη εικόνα, να βλέπεις τόσα νέα αγόρια και
κορίτσια να συμμετέχουν ενεργά και οργανωμένα
στα δρώμενα του χωριού, να «καζανιάζουν», να
παρακολουθούν το «βράσιμο», να «μετρούν» το
αποσταγμένο τσίπουρο, να το εμφιαλώνουν, να
ετοιμάζουν τα τσιπουρόμελα και να «κερνάνε» με
ευγένεια όσους ήρθαν να τα γευτούν. Ακούραστη
η νεολαία μας, από το πρωί ως τ’ άλλο πρωί, όλες
τις μέρες της γιορτής! Τα νιάτα τους, το κέφι
τους, μα κυρίως η αγάπη τους για το χωριό και η
αγωνία τους, μήπως όλα αυτά που έγιναν ως
τώρα η κρίση τα σβήσει, τα ώθησε να έρθουν όλα
στο χωριό τους, από οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας βρίσκονταν – μερικά μάλιστα από πολύ μακριά – για να βοηθήσουν στη διοργάνωση της
γιορτής, αλλά και να περάσουν καλά. Άλλωστε,
τα Δομνιστιανάκια περνάνε πολύ καλά μόνο όταν
είναι στη Δομνίστα και μάλιστα… όταν δεν λείπει
κανείς… (Και φέτος μας έλειψαν ο Γιάννης, ο
Γιώργος, η Όλγα, ο Χαλ, τους συγχωρούμε, αλλά
μόνο για φέτος…)
Πολλοί οι ντόπιοι, οι φίλοι κι οι επισκέπτες
που αποδέχθηκαν το κάλεσμά μας και ήρθαν στη
Δομνίστα, –και πρώτος από όλους ο πατήρ Ματθαίος Καλαμπαλίκης, που ήρθε από τη Γερμανία–
είτε για να ξαναθυμηθούν είτε να γνωρίσουν τον
τρόπο της παραδοσιακής παραγωγής αγνού τσίπουρου. Σ’ αυτό ασφαλώς βοήθησαν οι καλές καιρικές συνθήκες, αλλά κυρίως η ανάγκη του καθενός

να ξεχάσει για λίγο τη βασανιστική καθημερινότητα,
και σ’ αυτό… το τσιπουράκι είναι… γιατρός! Με
τα τσιπουράκια και τα τσιπουρόμελα, τα άφθονα
και νόστιμα μεζεδάκια, τα καλοψημένα ντόπια καστανάκια, την παροχή υπηρεσιών των τοπικών
επιχειρήσεων, που ήταν ενεργές, δικαιώθηκαν πιστεύουμε οι προσδοκίες τους. Άλλωστε, οι νοικοκυρές του χωριού μας, και φέτος πρόσφεραν στο
Σύλλογό μας πολλές και νόστιμες χωριάτικες
πίτες με ντόπια υλικά, έψησαν λουκάνικα και κρεατικά, καθώς και γλυκά, τα οποία προσφέρονταν
όλες τις ημέρες της Γιορτής στους παρευρισκόμενους. (Αναφέρονται, παρακάτω αναλυτικά όλες
οι προσφορές σε εδέσματα.) Εδώ, αξίζει να σημειωθεί η σημαντική βοήθεια της Γιάννας Αναγνωστοπούλου και της Λένας Κοπαράνη-Σιακαβέλλα και κυρίως του προέδρου του Τ.Σ. του
χωριού μας, Θανάση Αναγνωστόπουλου, που
φέτος είχε διπλές ευθύνες (απουσία Γιάννη) και
ήταν πανταχού παρών. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μόνιμο κι ακούραστο ψήστη των καστάνων, τον Τάσο Τσαπραζλή. Φέτος, σημειώθηκε
και μια καινοτομία. Μια ιδέα «ρίχτηκε» κι αμέσως
εφαρμόστηκε. Με ψήστη τον Πέρη Σιακαβέλλα, η
φου-φου των κάστανων μετατράπηκε σε «μηχανή
ποπ-κορν». Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου καλαμποκιού, τους έφερε όλους γύρω από τον Πέρη,
που με καμάρι και χαρά «διαλαλούσε» τον πρωτότυπο τσιπουρομεζέ του.
Να σημειωθεί πως είχε δοθεί στο Σύλλογο η
άδεια χρήσης της αίθουσας του Δημοτικού Ξενώνα
από το Δήμο (ευχαριστούμε το Δημοτικό Συμβούλιο)
κι έτσι εξυπηρετήθηκαν όλοι καλύτερα, ιδιαίτερα
όταν νύχτωνε και η θερμοκρασία έπεφτε σε πολύ
χαμηλές –είναι αλήθεια– τιμές. Βέβαια, οι περισσότεροι, όπως κάθε χρόνο προτιμούν να ζεσταίνονται γύρω από τα καζάνια-μαγκάλια που έκαιγαν
ως τα ξημερώματα ελατίσια κούτσουρα, στην πλατεία. Αλλά, ποιος νοιαζόταν στη Γιορτή Τσίπουρου
για το κρύο; Τα ελληνικά παραδοσιακά, λαϊκά, και
ρεμπέτικα τραγούδια που ακούγονταν επί τέσσερα
μερόνυχτα στην πλατεία ξεσήκωναν τους πάντες
σε χορό, και ειδικά το Σάββατο που το μουσικό
πρόγραμμα επιμελήθηκε ο Μπάμπης Σιακαβέλλας.
Μια μεγάλη ομάδα χορού (πάνω από είκοσι
πέντε μέλη) από τα μεγαλύτερα σε ηλικία χορευτικά
τμήματα του Συλλόγου, είχε ήδη οργανωθεί από
το καλοκαίρι από τη «δασκάλα» τους και Πρόεδρό
μας, Υρώ Παπουτσή, και το Σάββατο μας χάρισε
ένα απίστευτο θέαμα με την παρουσίαση λαϊκών
χορών με συρτάκια, ενθουσιώδη χασαποσέρβικα
και νησιώτικα ακούσματα. Στο τέλος δε, οι χορευτές
έβαλαν στο χορό τους το κοινό, για να συνεχίσουν
όλοι μαζί το γλέντι... Την Κυριακή, μας επιφύλασσαν
και συνέχεια. Με λεβεντιά οι φουστανελάδες: Αντώνης Αγγελής, Θάνος Δαραβέλιας, Ευθύμης και
Αντώνης Μερτζάνης, Νίκος και Πάνος Αποστολόπουλος, Ηρακλής Σιακαβέλλας και Φώτης Καρέτσος, με χάρη περισσή οι κοπελιές με τη ντόπια
φορεσιά: Εύη Καρέτσου, Σπυριδούλα Καφαντάρη,
Μαρία Χρυσαφοπούλου, Κωνσταντίνα ΠαλαιοπάΣυνέχεια στην 5η σελ.
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Ξεκίνημα για μόρφωση
Να μάθουμε γράμματα πολλά
να πάρουμε πτυχία.
Να καυχηθούμε πιο πολύ
να δείξουμε σπουδαίοι!
Να ανεβούμε πιο ψηλά
νά ’χουμε πλούτη, δόξα!
Όμως, αυτά είναι μόρφωση
στην πρόσκαιρη τούτη ζωή μας;
Αυτά που σβήνουν σαν κερί
στο δυνατό τ’ αγέρι;
Η μόρφωση είναι θεϊκή!
Είναι να μάθεις πιο πολλά
που σ’ οδηγούν στον ουρανό
με την αγάπη του Χριστού δεμένο
και με τον δίπλα σου αδελφό,
τον άρρωστο και κάθε πονεμένο!
Βράχος

Εορτασμός εθνικής
επετείου ΟΧΙ
Με κάθε λαμπρότητα και ιδιαίτερο σεβασμό στη μνήμη των ηρώων γιορτάστηκε κι
εφέτος η Εθνική μας Επέτειος του ηρωικού
ΟΧΙ των Ελλήνων στον κατακτητή.
Το πρωί της Δευτέρας 28 Οκτώβρη ο
πατήρ Ματθαίος Καλαμπαλίκης μετά τη Θεία
Λειτουργία τέλεσε την καθιερωμένη Δοξολογία
στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δομνίστας. Στη
συνέχεια, ο φιλόλογος καθηγητής κ. Αθανάσιος Σταμάτης εκφώνησε τον πανηγυρικό της
ημέρας με λόγια γεμάτα συγκίνηση, τα οποία
επικεντρώθηκαν στη μεγάλη προσφορά της
Εκκλησίας στον ιερό «υπέρ πίστεως και πατρίδος» εκείνο αγώνα, τεκμηριώνοντας με
ιστορικές αναφορές σχετικές με το χωριό
μας, των ημερών εκείνων της έναρξης του
πολέμου. Κατόπιν, ακολούθησαν απαγγελίες
ποιημάτων για την εποποιΐα του ’40 από τις
μικρές μαθήτριες Κάτια Βερετζή (εγγονή Θανάση και Βαγγελιώς Νταλιάνη) και Μαίρη Θεοδώρου Αγγελή και τέλος όλοι ψάλαμε τον
Εθνικό Ύμνο.
Στη συνέχεια, στη σημαιοστόλιστη πλατεία,
με συντονιστή τον κ. Κωνσταντίνο Αντ. Παπαδόπουλο, πραγματοποιήθηκε από τον πατέρα Ματθαίο επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο των 10 Δομνιστιάνων ηρώων του έπους
του ’40 και κατάθεση στεφάνων από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας κ.
Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο, την Πρόεδρο
του Συλλόγου μας κ. Υρώ Παπουτσή, τον αντιπρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης κ.
Αθανάσιο Σταμάτη και τον ανάπηρο πολέμου
Συνέχεια στην 5η σελ.
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Οικογενειακά Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

29. Οικογένεια Παπαζαχαρία
Γενάρχης της οικογένειας είναι ο
Παπαζαχαρίας με επώνυμο Δημητρογιάννης, όπως γράφει ο αείμνηστος Ζάχος Ν. Παπαζαχαρίας το
1985. Από το αυτόγραφο χρονικό
του ένα μέρος δημοσιεύθηκε στην
οικογένεια Δημητρογιάννη. Πριν καταγράψω τα κλαδιά της οικογένειας
παραθέτω το υπόλοιπο κείμενο του
μπαρμπα Ζάχου και μετά θα καταγράψω συστηματικότερα τα της πορείας της όλης οικογένειας.

Ο Παπαζαχαρίας ήχε πολλοιμελή
ικογένια, πέντε πεδγιά και τέσσερες
θηχατέρες. Τα πεδγιά του ονομάζονταν: Σπύρος, Ιωάννης ο οπίος ήταν
και παπούς δικός μου, ο Ευάγγελος
ο Γεώργιος, ο ωπίος έγινε παπάς και
μετενωμάσθη Παπαγεωργίου και ο
Αθανάσιος παπάς και εκίνος και μετενωμάσθη Παπαθανάσις. Ο Σπύρος
ήχε ένα πεδί, το λέγαν Γεώργο, ήνε
ο πατέρας των Παπαζαχαρέον που
ήνε στω Νεοχόριον Μεσολογγίου και
δίο θηχατέρες. Την μία την πήρε ένας
Γεωρ. Καραδήμας, την άλλη ένας
Ηλίας Αναγνώστου Τσιαπραζλής. Ο
Ιωάνις ήχε τέσερα παιδιά και δίω θηχατέρες. Έναν Δημήτριο που ήταν
στας τάξις του Στρατού και πέθανε
το 1905 με τον βαθμό λοχίου εδώ
και 80 χρώνια. Ο Ζαχαρίας ήχε τρία
πεδιά, ένα Γιάνω, ένα Γεώργιο και
ένα Παντελή. Ο Νίκος που ήταν και
πατέρας δικός μου ήχε δύο πεδγιά
και δύο θηχατέρες, των Δημήτριο,
των Ζαχαρία, την Μαρία και την Σπυριδούλα. Ο Κώστας ήχε τρία πεδιά
και δύο διχατέρες. Των Ηλία, των
Ιωάννη, των Νίκο, την Παναγιότα και
την Παρασκεβί. Η θηγατέρες του, η
μία Βασιλικί και η άλλη Παναγιώτα.
Η Βασιλικί πήρε άνδρα των Σπύρο Χ.
Συδερά. Ήχε τρία παιδιά και μία διχατέρα. Των Χαράλαμπο, των Ιωάνη
που σκοτόθικαι στην Μ. Ασία, των
Ζαχαρία και την Πηνελώπη. Η Παναγιώτα πήρε άνδρα τον Νικόλαο Αναγ.
Τσιαπραζλή. Απέχτισε 4 πεδιά, τον
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Κώστα, των Ηλία, των Δημήτρι και
τω Σωτίρι. Αφτή η γενεά ήνε πεδιά
και αγγώνια του παπού μου του Παπαζαχαρογιάνι. Τώρα ερχόμαστε στω
Γεώργιο που έγινε παπάς αφτός ήχε
2 πεδιά, τον Ανδρέα και τω Θανάσι
και 2 θηγατέρες, την μία την πάντρεψε
στη Στάβλου, την πήρε ένας Χαρμαντζίς και την άλλη ένας Αθ. Τσιαπραζλής ή Καραβάνας. Ο Βαγγέλης
ήχε 2 πεδιά των Ιωάνι και τω Σπύρο
που σύμερα τα πεδιά του Ιωάνου ήνε
στην Πισκοπί Μαστουρ. Μεσολογγίου
και του Σπύρου στω Νεωχόριο Μεσολογγίου. Ο Αθανάσιος που έγινε
και αφτός παπάς και εγκαταστάθηκε
στη Μουρστιάνου, συμερινό όνομα
Λησιμαχία ήχε ένα πεδί που ήταν
στας τάξης του στρατού Αξιωματικός
και μία θηχατέρα που παντρέφτικι
στου Μουρστγιάνου. Τώρα η θηχατέρες του Παπαζαχαρία που ήπαμε
παραπάνου ότη ήχε 4 θηγατέρες. Τη
μια την πάντρεψε στη Στάβλου, την
πήρε ένας Ράφτης και απέκτισε 4
πεδιά, των Κώστα, τον Δημήτριο, των
Ζαχαρία και των Παναγιώτη που ήταν
ο πατέρας της μακαρίας της Παπανόντηνας. Ο Κώστας ήχε 3 πεδιά και
4 θηχατέρες, των Γεώργιο, των Βαγγέλη, των Πάνω, την Γιανούλα που
ήχε ο Ιωάνις Σπυράλατος, την Ελένι
που ήχε ένας Παναώγωρος από τη
Τσεκλίστα, τη Σταβρούλα που ήχε
ένας Ιωαν. Μποτσιβάλης στη Στάβλη
και την Λάμρο που ήχε ο Ιωάνις Γε.
Καρτακλίς των άλον Ραφτέον τα πεδιά δεν τα ξέρο δεν τα γνόρισα, του
Ζάχου και του Μήτρου φίγαν μικρά
από τη Στάβλου.
Την άλλη θηγατέρα την ήχε πάρι
ένας Γριγωρόπουλος Δομνισγιάνος.
Αφτή απέχτησε 2 πεδιά, τον Γεώργιο
και των Θανάσι που τον λέγαν και
Βετούλα, παρατσούκλη. Ο Γεώργος
ήχε 2 πεδιά και 2 θηχατέρες, τον
Σπύρο και τον Νίκο. Της θηχατέρες,
την μια την πάντρεψε στω Κρίκελο
την πήρε ένας Κων. Καλτσάς και την
άλλη ο Αθανάσιος Καρέτσος του Λικούργου. Ο Θανάσης ήχε 2 θηχατέρες, την μια την πήρε ο Ηλίας Νταλληάνις και την άλλη ο Σπύρος Λιάκος,
η οπήα ζη ακόμα.
Την τρίτη την πήρε ο Αθανάσιος
Κωντωρλής όχη ο πατέρας της Σιωκολάμρινας και της Συροθανάσινας
ο παπόλης αφτουνού αφτός ήχε ένα
πεδί των Νίκο και μια θηχατέρα την
οπία πήρε ένας Κωτόππουλος που
τον λέγανε και Σκώντρα, παρατσούκλη. Ο Νίκος ήχε 4 πεδγιά και 2 θηχατέρες, τον Αθανάσιο, τον Πέτρο,
των Σπύρο και τον Ζαχαρία που ήταν
και οργανοπέκτες με νταούλη και
ζουρνάδες. Δεν υπήρχαν τώτε άλλα
όργανα. Της θηχατέρες μία την πάντρεψε στη Στάβλου, την πήρε ένας
Καρανάσιος και την άλλη την πήρε ο
Σπύρος ο Μπαρτόκας στη Δομνίστα.
Την τέταρτη την πήρε ένας Πιστιόλις
Δομνιστγιάνος, εκίν’ απέκτησε 3 κωρίτσια, την Παναγιού, την Βασίλω και
την Χρισούλα. Της 2 της πάντρεψε
στα Σέλισα, συμερινό όνομα Καστανούλα. Τη Χρισούλα στη Δομνίστα
την πήρε ο Γεώργιος Συρογιανίδης ο
πατέρας του μακαρίτη Δημητρίου Συρογιανίδι και του Σπύρου.
Και στω συμίο αφτό αγαπιτή αναγνώστες τελίοσε του Παπαζαχαρία

τω ικογενιακό του. Πεδιά του θηγατέρες του αγγώνια του και μερικά δισέγγωνα όσα θημόμουνα και γνώρισα.
Ζαχαρίας Νικ. Παπαζαχαρίας αγγώνι του Παπαζαχαρογιάνι και δισέγονο του Παπαζαχαρία.
22 Μαρτίου 1985. Ετών 80.
Με βάση την καταγραφή του
μπάρμπα Ζάχου και με τα υπάρχοντα
γραπτά στοιχεία γράφονται τα επόμενα.
Κατά τον Ζαχ. Ν. Παπαζαχαρία
το αρχικό επώνυμο της οικογένειας
ήταν Δημητρογιάννης με καταγωγή
από τον Τέρνο. Ο ένας αδελφός ο
Ζαχαρίας έγινε παπάς εξού και η οικογένεια Παπαζαχαρία και ο άλλος
ο Αθανάσιος έμεινε στο πατρικό Δημητρογιάννης. Όπως γράφει οι αλλαγές αυτές έγιναν περί το 1800 και
μετά που ο Ζαχαρίας έγινε ιερέας.
Δεν έχω τη δυνατότητα να αμφισβητήσω αυτή την πληροφορία. Υπάρχουν όμως ορισμένα προβλήματα.
Στο εκλογικό πρακτικό του 1829 στη
Δομνίστα μεταξύ των 5 ιερέων που
πήραν μέρος υπάρχουν δύο με το
όνομα Παπαζαχαρίας. Ο ένας μάλιστα
ιερούργησε εκείνη την Κυριακή 19
Μαΐου 1829. Αρχικά υπέθεσα ότι
υπήρχε λαθεμένη επανάληψη του
ονόματος. Όμως η άθροιση των ψηφισάντων δεν το δικαιολογούσε.
Υπήρχαν δύο ιερείς με το όνομα Παπαζαχαρίας. Δεύτερο στοιχείο που
δημιουργεί προβληματισμό αλλά ίσως
δίνει και απάντηση είναι το ακόλουθο.
Στα εκκλησιαστικά βιβλία του Ι.Ν.
Αγίου Αθανασίου Δομνίστας από το
1850 και μετά υπάρχουν διάφορες
ενθυμήσεις ιερέων κλπ. του ναού.
Τότε υπηρετούσαν στο χωριό ο Παπαγιάννης Φαρμάκης (1790-1866 ;)
και ο Παπαζαχαρίας (1795 ή 1800 -).
Πρέπει να πέθανε περί το 1880-82
διότι σε μηναίο Μαΐου του Αγίου Αθανασίου υπάρχει η ενθύμηση “την 10
Μαΐου 1880 ανέγνωσα τα υπομνήματα
των αγίων εν τω παρόντι μηναίον
υπογράφω εις ενθήμησην... ο γέρον
ιερεύς Παπαζαχαρίας” και αλλού “Παπαζαχαρίας Μηνή απριλίου 21 1881”.
Υπάρχουν και άλλες όπου υπογράφουν και οι δύο ιερείς Δομνίστας.
Μία από αυτές ίσως μας βοηθά να
εξηγήσουμε τους δύο ιερείς Παπαζαχαρία το 1829. Στο μηναίο Ιουλίου
υπάρχει η ενθύμηση:
«Δομνίστα τη 7 Απριλίου 1866
ο γράφων
Αλ. Α. Φαρμάκης
Προς τον κύριον κύριον Αθ. Φαρμακίδην και κλπ.
Φ(;) Δομνίστας
οι ιερείς Παπαϊωάννης Φαρμάκης
Παπαζαχαρίας Παπαγεωργίου Παπαζαχαρίας»
Μία ερμηνεία είναι ότι ο ΠαπαΖαχαρίας ήταν γιος του Παπα-Γεωργίου και εγγονός του Παπα-Ζαχαρία.
Αν το 1829 παρευρίσκετο εγγονός
και παππούς τότε το επώνυμο Δημητρογιάννης διαχωρίσθηκε πολύ παλιότερα διότι ο αρχαίος Παπαζαχαρίας θα πρέπει να γεννήθηκε περί το
1750. Αυτά όμως για μια μελλοντική
έρευνα. Ας επανέλθουμε στο νεότερο
Παπαζαχαρία και τους απόγονούς
του.
Φαίνεται ότι το παλαιότερο σπίτι

των Παπαζαχαραίων ήταν πάνω από
την Καρετσόβρυση όπου σήμερα τα
σπίτια Αφών Γρίβα. Άλλο σπίτι, μάλλον μεταγενέστερο, ήταν στο Καρετσάλωνο (ήταν του Γεωργίου). Πολύ
κοντά όπου αργότερα του Σπ. Νταλιάνη ήταν του Ιωάννη Παπαζαχαρία
(Βαγγελογιάννη). Πιο πάνω από την
πλατεία και δίπλα στου Μακρή περίπου -όπου αργότερα του Κ. Φαρμάκη- ήταν άλλο σπίτι. Επίσης κάτω
από το δρόμο προς Τσιρκόβρυση και
δίπλα στο σημερινό του Δημ. Ν. Παπαδημητρίου. Τέλος υπάρχουν Παπαζαχαρέικα και στο Κρι-Τσόπελα
στην κορυφή του χωριού.
Ο Παπαζαχαρίας ο ιερεύς του ΙΘ’
αι. απόχτησε:
Α. Κόρη που πήρε ένα Ράπτη από
τους Στάβλους. Παιδιά της:
1) Ο Κων/νος που απόχτησε το
Γεώργιο, τον Ευάγγελο, τον Παναγιώτη, την Ελένη συζ. Πανογιώργου,
τη Γιαννούλα συζ. Ι. Σπυράλατου, τη
Σταυρούλα συζ. Ι. Μποτσιβάλη και
τη Λαμπρινή συζ. Ιω. Καρτσακλή.
2) Ο Δημήτριος.
3) Ο Ζαχαρίας.
4) Ο Παναγιώτης.
Β. Άλλη κόρη που πήρε Γρηγορόπουλο από Δομνίστα. Απόχτησαν:
1) Το Γεώργιο που είχε παιδιά το
Σπύρο, το Νίκο, κόρη συζ. Κώστα
Καλτσά, κόρη συζ. Αθ. Λυκ. Καρέτσου.
2) Τον Αθανάσιο (με παρατσούκλι
Βετούλας). Απόχτησε κόρη συζ. Ηλ.
Νταλιάνη και κόρη συζ. Σπ. Λιάκου.
Γ. Τρίτη κόρη που παντρεύτηκε
τον Αθαν. Κοντορλή και απόχτησε:
1) Το Νίκο που είχε παιδιά τον
Αθανάσιο, τον Πέτρο, το Σπύρο, το
Ζαχαρία, κόρη συζ. Καρανάσιου και
κόρη συζ. Σπυρ. Μπαρτσώκα.
2) Κόρη συζ. Κοτόπουλου.
Δ. Τέταρτη κόρη συζ. Πιστιόλη
που απόχτησαν:
1) Την Παναγιώτα που παντρεύτηκε στη Σέλισα.
2) Τη Βασίλω που παντρεύτηκε
στη Σέλισα.
3) Τη Χρυσούλα συζ. Γ. Συρογιαννίδη που απόχτησε το Δημήτριο
και το Σπύρο.
Ε. Το Γεώργιο (1826 ή 1829).
Είναι ο πρωτότοκος γιος που έγινε
παπάς. Το όνομα συνδέεται με τον
Παπαγεώργιο που φέρεται πατέρας
του Παπαζαχαρία (για περισσότερα
βλ. Παπαγεωργίου).
Στ. Τον Ιωάννη (γεν. 1834). Ο
Ιωάννης απόχτησε:
1) Τη Βασιλική που πήρε το Σπ.
Χ. Σιδερά και παιδιά της ήταν ο Χαράλαμπος, ο Ιωάννης (σκοτώθηκε
στη Μ. Ασία), ο Ζαχαρίας, η Πηνελόπη.
2) Την Παναγιώτα που πήρε τον
Νικ. Αναγν. Τσαπραζλή και απόχτησαν τον Κώστα, τον Ηλία, το Δημήτριο, το Σωτήριο.
3) Το Δημήτριο (γεν. περ. 1850;)
που κατατάχθηκε στο στρατό και πέθανε το 1905 με το βαθμό του λοχία.
4) Το Ζαχαρία (γεν. 1866) ο οποίος
απόχτησε:
α) Τον Ιωάννη (γεν. 1892).
β) Το Γεώργιο (γεν. 1897). Είχε
σπίτι στο Καρετσάλωνο. Ήταν στρατιωτικός;
Συνέχεια στην 3η σελ.

EYRYTOS 373_Layout 1 11/13/13 10:20 AM Page 3

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

3

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2013

29. Οικογένεια
Παπαζαχαρία
Συνέχεια απ’ την 2η σελ.

Σημειώνω στα χαρτιά μου πληροφορίες
από κ. Περαρή για την οικογένεια.
«Ο Γεώργιος πήρε σύζυγο την Παναγιώτα και απόχτησαν:
i. Το Σπυρίδωνα, πήρε την Όλγα; και
απόχτησαν το Γιώργο, το Δημήτρη, το Γεράσιμο, την Ελένη, την Τούλα.
ii. Τον Αθανάσιο, πήρε γυναίκα από το
Κρίκελλο τη Γεωργία.
iii. Το Ζαχαρία (γεν. 1907), πήρε την
Παρασκευή Σιδερά και απόχτησαν το Γιώργο, τον Ηλία, την Παναγιώτα, τη Μαρία.
iv. Τον Ιωάννη (γεν. 1909) πήρε την
Αφροδίτη Μαυρομύτη από Αϊλιά Μεσολογγίου και απόχτησαν το Γιώργο, τον
Κώστα, το Σπύρο, τον Δημήτρη.
v. Το Δημήτριο (γεν. 1913). Πήρε την
Ευφρ. Κόκα από Πλάτανο και απόχτησαν
το Γιώργο, την Τούλα, τη Μαρία.
vi. Την Αλεξάνδρα που πήρε τον Κων/νο
Μουρσιώτη από Ήπειρο και απόχτησαν το
Θανάση, το Γιώργο, την Ειρήνη.
vii. Τον Αντώνιο; στρατιωτικός στη Θεσσαλονίκη.
γ) Τον Παντολέοντα (γεν. 1894). Εργαζόταν στην Αθήνα ως κουρέας.
5) Το Νικόλαο (γεν. 1850;). Είχε σπίτι
στο Κρι. Η γυναίκα του ήταν μάλλον από
Συρραίους (Κοκοταίοι). Ο Νικόλαος απόχτησε:
α) Τη Μαρία που πήρε τον Ευθύμιο
Σώκο και απόχτησαν την Αλεξάνδρα.
β) Την Σπυριδούλα που πήρε το Ν.
Βλάχο από Κρίκελλο και απόχτησαν τον
Κωνσταντίνο, την Ειρήνη και τη Χρυσούλα.
γ) Το Δημήτριο (γεν. 1895). Πήρε τη
Σπυριδούλα Κώστα Μωρίκη και απόχτησαν:
i. Το Χρήστο. Πήρε τη Γεωργία Τσαπραζιά από Κλεπά και απόχτησαν το Δημήτριο που πήρε την Εύα και έχουν το
Χρήστο, τη Σπυριδούλα που πήρε τον Μιχαηλίδη από Μυτιλήνη και έχουν τη Γεωργία
και τον Μιχάλη, το Βασίλη που πήρε σύζυγο
από την Αθήνα και έχουν μία κόρη.
ii. Το Νίκο. Πήρε την Καλλιόπη Σπυριδοπούλου από Αθήνα και απόχτησαν τον
Αθανάσιο που πήρε τη Στεφανία Καζάκη
από Χαλκιδική και έχουν το Στέφανο και
την Καλλιόπη, τη Σπυριδούλα που έχει
την Αγγελική και το Σάββα.
iii. Την Αντρεγούλα (τώρα συζ. Παν.
Παναγοδήμου).
δ) Το Ζαχαρία (γεν. 1905). Νυμφεύθηκε
τη Μαρία Τσαμαδού από το Κρίκελλο και
απόχτησαν:
i. Το Νίκο νυμφεύθηκε τη Ντίνα Γρ.
Μποτσιβάλη από Στάβλους και έχουν την
Ιωάννα, σύζυγο Χριστοδούλου από Λαμία
και έχουν μία κόρη. Και τη Μαρία σύζυγο
Σπύρου Φούντα από Στάβλους και έχουν
τον Κωνσταντίνο.
ii. Την Ανδρεγούλα που πήρε το Χρ.
Μωρίκη από Ψιανά και απόχτησαν τον
Αθανάσιο και τον Κωνσταντίνο.
iii. Την Ελένη που πήρε το Βλ. Αλεξέλη
από Μυτιλήνη και έχουν το Βασίλη, την
Μελανθία και τον Ζαχαρία.
iv. Τη Σπυριδούλα που πήρε τον Ευάγγελο Συτζιρμά από το Κρίκελλο και έχουν
το Χρήστο και το Μάριο.
Το σπίτι της μάλλον ήταν το μετέπειτα
Βαγγελογιάννη. Η οικογένεια εγκαταστάθηκε στη Χαλίλη Φθιώτιδας.
6) Τον Κων/νο (γεν. 1874) ο οποίος
απόκτησε:
α) Τον Ηλία (γεν. 1901).
β) Τον Ιωάννη (γεν. 1904). Εγκαταστάθηκε στη Σπερχειάδα.
γ) Τον Νικόλαο (γεν. 1915).
δ) Την Παναγιώτα.
ε) Την Παρασκευή.

Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο

Αρχή μιας αναζήτησης
Ο Άγιος Χαράλαμπος Στάβλων και η Μαρία
Γρίβα-Μποτσιβάλη από την Δομνίστα: Γραμμένο στην Πέτρα
Γράφει η Μαρία Αριστείδου Μποτσιβάλη
Έχοντας εξ αίματος συγγένεια με την Μαρία
Γρίβα-Μποτσιβάλη (ο παππούς μου, Τριαντάφυλλος
Μποτσιβάλης, την είχε προγιαγιά), σκέφθηκα να
ξεκινήσω μια έρευνα γι’ αυτή και να αποτίσω φόρον
τιμής σε μία γυναίκα με αξιοθαύμαστο έργο.
Η Μαρία Γρίβα (πιθανολογώ κόρη Δήμου Γρίβα,
ενώ από μητέρα της πιθανή καταγωγή από Παπαδοπουλαίους) από την Δομνίστα, παντρεύεται περί
τα τέλη του 18ου αιώνα, τον Ιωάννη Μποτσιβάλη
από τους Στάβλους. Κάνει πέντε παιδιά, δύο κορίτσια
αγνώστων ονομάτων, και τρία αγόρια, Δημήτριο
δηλ. Δήμο, Χαράλαμπο και Κωσταντίνο ( βλ. Βιβλίο
Αθ. Μαλισόβα).
Στις αρχές του 19ου αιώνα χτίζει στους Στάβλους

μία εκκλησία, σύμφωνα με θέληση του συζύγου
της, αφιερωμένη στον Άγιο Χαράλαμπο. Η εκκλησία
αυτή χτίζεται από μία γυναίκα και μάλιστα σε πολύ
δύσκολους καιρούς. Είναι πετρόκτιστη και ίσως
την έκτισαν Κρικελλιώτες μάστορες.
Η Μαρία Γρίβα-Μποτσιβάλη πρέπει να ήταν μία
γυναίκα με εξαιρετική προσωπικότητα. Άφησε πίσω
της μια μεγάλη σειρά απογόνων, που ζούν μέχρι
σήμερα, και μιά εκκλησία.
ΥΓ. Θα με ενδιέφερε πολύ να μάθω ό,τι σχετικό
μπορεί να έχει διασωθεί στις μνήμες για την Μ.
Γρίβα-Μποτσιβάλη (τηλ. επικοινωνίας 6973028498,
email: mbotsi2@gmail.com)

Νεκρολογίες
Ιωάννης Κ. Σύρρος (1936-2013)
Έφυγε για πάντα από κοντά μας για το αιώνιο
ταξίδι και αναπαύεται στο Νεκροταφείο του Αγίου
Αθανασίου Ευηνοχωρίου ένας υπέροχος άνθρωπος,
ένας άριστος σύζυγος, ένας γλυκύτατος πατέρας,
ένας τρυφερός παππούς, ο Ιωάννης Σύρρος του
Κων/νου.
Γεννήθηκε το 1936 στη Δομνίστα Ευρυτανίας.
Ήταν ο μικρότερος γιος της οικογένειας του Κων/νου
και της Πηνελόπης Σύρρου. Γεύτηκε πολλές αντιξοότητες κι αρκετές δυσκολίες όπως άλλωστε και
οι περισσότεροι εκείνα τα δύσκολα χρόνια.
Εγκατεστημένος στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου
παντρεύτηκε την Δήμητρα Νταλλή και απέκτησαν
τρία παιδιά: την Πηνελόπη (φιλόλογο), την Νεκταρία
(δασκάλα) και τον Κώστα (αγρότη).
Οι κόρες του αποκαταστάθηκαν επαγγελματικά

κι οικογενειακά και του χάρισαν τέσσερα αξιαγάπητα
εγγονάκια. Ο γιος του είναι ένας εργατικός και
τίμιος γεωργός. Ήταν εργατικός και δούλεψε σκληρά
με τη συνοδοιπόρο σύζυγό του καταφέρνοντας να
μεγαλώσουν τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια, με
αγάπη και τρυφερότητα μεταλαμπαδεύοντάς τους
ηθικές αρχές κι αξίες.
Πέρα από αυτά τον χαρακτήριζαν πολλές άλλες
αρετές όπως η τιμιότητα, η ευθύτητα, η ειλικρίνεια.
Οι φίλοι και οι συγχωριανοί του θα θυμούνται
πάντα τα πειράγματα, τα αστεία, το χιούμορ και
την καλοσύνη του. Η γυναίκα και τα παιδιά του την
τρυφερότητα, την αισιοδοξία, την αγωνιστικότητά
του και τη θέληση για ζωή.
Πατέρα θα σε θυμόμαστε πάντα.
Η κόρη σου Πηνελόπη

Παναγιώτης Κ. Παναγοδήμος (1938-2013)
Λίγα χρόνια μετά την αναχώρηση από τη ζωή
της αγαπημένης του συζύγου Σταυρούλας - το
γένος Λ. Μωρίκη - έφυγε από τη ζωή ο αγαπητότατος
σε όλους Παναγιώτης Παναγοδήμος. Μικρότερος
γιος μιας πολυμελούς οικογένειας γεύτηκε από
νωρίς τη σκληρότητα της ζωής.
Μεγάλωσε στην Πραΐλα όπου έμενε ο πατέρας
του χωρίς τη μητέρα του που πέθανε λίγο μετά τη
γέννησή του. Αν σε αυτά προσθέσει κανείς την
πείνα της Κατοχής και τον Εμφύλιο μπορεί να συνειδητοποιήσει τις δύσκολες συνθήκες μέσα από
τις οποίες κατόρθωσε να επιβιώσει.
Επέλεξε ως επαγγελματική διέξοδο το επάγ-

γελμα του ράπτη. Μαθαίνοντας γνώρισε και τη μετέπειτα σύζυγό του με την οποία απόχτησε δύο γιούς. Πέρασαν εργαζόμενοι σκληρά και οι δύο τη
ζωή τους που τους έφτασε ως τη μακρινή Αμερική.
Φτάνοντας σε ηλικία σύνταξης γύρισαν πίσω
και απολάμβαναν μαζί τον τόπο μας και το χωριό
μας τα καλοκαίρια. Έφυγαν και οι δύο νωρίς από τη
ζωή με τελευταίο τον Παναγιώτη.
Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές τους και η
μνήμη τους ας είναι αιώνια. Η αγκαλιά της Δομνίστας
που τους σκέπασε ας είναι η αγκαλιά μάνας.

Α.Δ.Σ.

Ευάγγελος Αθ. Σταθονίκος (1952-2013)
Ακόμη και τούτη την ώρα
που γράφω δεν μπορεί να το
χωρέσει ο νους μου πως ο
Βαγγέλης έφυγε και λείπει
από κοντά μας. Ένας άνθρωπος δραστήριος και δημιουργικός, παθιασμένος με το χωριό και διακατεχόμενος από
το πάθος να παλεύει σε οτιδήποτε καταπιάνονταν, ένας
άνθρωπος που συνέχιζε την
οικογενειακή παράδοση των
κυνηγών. Όλοι οι λόγγοι και
τα βουνά του χωριού γνώρισαν το πάτημά του, με άλλους παλιά, με το γιο του
τελευταία. Όχι τόσο για το θήραμα όσο για την αίσθηση ελευθερίας όταν φτάνεις στην κορυφή στο
Δεντρούλι ή στα άλλα βουνά γύρω. Για την αίσθηση
δύναμης όταν βαδίζεις στο παγωμένο χώμα και
νιώθεις τους χτύπους της καρδιάς σου να ανεβαίνουν
με την προσμονή του θηράματος. Και όμως αυτός
ο θηρευτής γενικά της ζωής έφυγε νωρίς και απότομα. Έφυγε αφήνοντας μια εξαίρετη σύζυγο, η

οποία πλούτισε τη ζωή και την καρδιά του με την
παρουσία της. Έφυγε αφήνοντας δύο εξαίρετα παιδιά, την Αθανασία (Νάνσυ) και το Δημήτρη που τον
γλύκαιναν με τις επιτυχίες τους στα γράμματα (η
Νάνσυ πτυχιούχος Φιλολογίας και ο Δημήτρης φοιτητής Φυσικών). Έφυγε αφήνοντας μάνα και αδέλφια
μιας πολυμελούς οικογένειας που πάντα οι μνήμες
της μένουν στα παλιά εκείνα χρόνια που η αυλή
τους γέμιζε από παιδικές φωνές. Έφυγε αφήνοντας
φίλους των παιδικών του παιχνιδιών και της ωριμότητάς του να τον θυμούνται με αγάπη και νοσταλγία.
Έφυγε αφήνοντας συνθηρευτές να περπατούν στα
βουνά της Δομνίστας και να τον θυμούνται.
Αυτή η θύμηση βαθιά στην καρδιά της γυναίκας,
των παιδιών, των συγγενών, των φίλων είναι εκείνη
που θα τον κρατά ζωντανό στην ψυχή μας απρόσβλητο από το γήρας και τη φθορά των ανθρώπινων.
Στο καλό Βαγγέλη.
Αιωνία σου η μνήμη.
ΥΓ. Θα πω και το τελευταίο: Καλά κυνήγια καλέ
μας.
Α.Δ.Σ.
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Η αλληλογραφία μας
― κ. Γιάννη Γρηγορόπουλο, Αγρίνιο: Λάβαμε το κείμενο
προς δημοσίευση. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
― κ. Παναγιώτη Κ. Καρέτσο, Ηλιούπολη: Πήραμε τη
συνδρομή σας και σας ευχαριστούμε.
― κ. Αθανάσιο Μαλισόβα, Σπερχειάδα: Ευχαριστούμε
για τη συνδρομή σας, την οποία ανελλιπώς λαμβάνουμε.
Σας ευχαριστούμε.
― κ. Γεώργιο Θ. Τσιάμη, Κως: Πήραμε τη συνδρομή σας
και σας ευχαριστούμε!

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
― Κατά το 15Αύγουστο τελέστηκαν οι περισσότερες
από τις παρακλήσεις προς την Παναγία μας στον Ιερό
Ναό του Αγίου Αθανασίου από τον π. Ματθαίο και τον π.
Κωνσταντίνο Μακράκη. Επίσης, κατά το 15Αύγουστο και
Σεπτέμβριο ο π. Ματθαίος τέλεσε όλες, σχεδόν, τις ακολουθίες.
― Κατά τον μήνα Οκτώβριο τελέστηκαν οι Θείες Λειτουργίες κατά τις Κυριακές: 6-10-2013 (π. Κων/νος Μακράκης), 13-10-2013 (π. Ματθαίος), 20-10-2013 (π. Ιωάννης
Κολοβός), 26-10-2013 Αγίου Δημητρίου (π. Ματθαίος),
27-10-2013 (π. Ματθαίος) και 28-10-2013 (π. Ματθαίος).

Συνδρομές που λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Σταθονίκου Πένυ του Χρήστου ......................Ευρώ 100,00
Συρογιαννίδης Παναγιώτης Σπ. ................................20,00
Καλαντζής Αθανάσιος ................................................10,00
Παπαδόπουλος Σπύρος Αντ. ......................................20,00
Πετρονικολός Χρήστος ..............................................20,00
Γράψια Αγγελική ........................................................20,00
Μποτσιβάλης Χαράλαμπος ........................................20,00
Βερυκόκου Όλγα ........................................................20,00
Μαρνάρη Παναγιώτα ..................................................20,00
Τσαπραζλής Νικόλαος Σωτ. ......................................20,00
Μακρυγιάννης Γεράσιμος ..........................................30,00
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος Γ. ..............................20,00
Αναγνωστοπούλου Ασπασία Παν...............................15,00
Παπαδοπούλου Παναγιώτα Αθ. ................................20,00
Παπαδόπουλος Κων/νος Αθ. ......................................20,00
Αδοσίδης Λάζαρος (σύζ. Νίκης Παπαδοπούλου) ......20,00
Συροθανάση Γεωργία Αθαν. ......................................30,00
Μωρίκης Πέτρος Κ. ....................................................20,00
Σταμάτης Αθανάσιος Ανδρ. (Αγρίνιο) ........................20,00
Παπαδόπουλος Σταύρος Αντ. ....................................20,00
Σταμάτης Αθανάσιος Δημ. ........................................20,00
Γρίβας Κων/νος Νικ. ..................................................20,00
Συρογιαννίδης Σπύρος Δημ. ......................................20,00
Συρογιαννίδης Δημήτριος Σπ. ....................................20,00
Κουκόπουλος Παναγ.
(σύζυγος Βασιλικής Σπ. Συρογιαννίδη)......................20,00
Νταλιάνης Κώστας Αθαν. ..........................................20,00
Νταλιάνης Βασίλειος Αθαν.........................................20,00
Παπαθανάσης Ιωάννης (Σκοπιά) ................................20,00
Γρίβας Γεώργιος Ηλία ................................................20,00
Κώτσης Κων/νος, σύζ. Γιαννούλας Γρίβα ..................20,00
Σταμάτης Δημήτριος Αθ. (Γιαννούζη) ........................20,00
Κυράτση Ειρήνη, το γένος Ηλ. Σάρρα
(Ηγουμενίτσα) ............................................................30,00
Καραδήμας Κώστας....................................................20,00
Καραδήμα Στέλλα Κ. ..................................................10,00
Σιακαβέλλας Σπύρος (Αγρίνιο) ..................................20,00
Πιστιόλης Νικόλαος Δημ. ..........................................15,00
Πιστιόλης Δημήτριος Νικ. ..........................................15,00
Σταμάτης Παναγιώτης Κ. ..........................................20,00
Καπνίση Σουζάνα Σπ. ................................................20,00
Κυτέας Γεώργιος ......................................................20,00
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Ο Γιώργος Χαρ.
Τριχόπουλος γεννήθηκε στο Αγρίνιο
στις 16 Απριλίου
1981. Αποφοίτησε
το 2004 από τη
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Ξάνθης και το 2006
απέκτησε μεταπτυχιακό στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 2008 έγινε δεκτός με
υποτροφία στο διδακτορικό πρόγραμμα του
ElectroScience Laboratory στο Ohio State
University στο Columbus Ohio των Η.Π.Α.
(επιβλέποντες καθηγητές: Dr. Kubilay Sertel
και Dr. John Volakis) από όπου και αποφοίτησε το Μάιο του 2013 ως διδάκτωρ.
Πρόσφατα έλαβε μέρος σε παγκόσμιο
επιστημονικό συνέδριο (ΙΕΕΕ Antennas &
Propagation Society), το οποίο έγινε στο
Ορλάντο της Φλόριντα των ΗΠΑ στις 7-13
Ιουλίου 2013, όπου συμμετείχε ως διαγωνιζόμενος για την καλύτερη επιστημονική
εργασία.
Η επιλογή έγινε σε Α’ φάση μεταξύ 170
διαγωνιζομένων, όπου προκρίθηκε στους
15 finalist. Στη Β’ φάση του διαγωνισμού
μεταξύ των 15 κατέκτησε την πρώτη θέση.
Το αντικείμενο της βραβευμένης έρευνας
αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
καινοτόμου απεικονιστικής μεθόδου (tera-

hertz imaging) με εφαρμογές στην ιατρική,
στην ασφάλεια αεροδρομίων και στο βιομηχανικό ποιοτικό έλεγχο.
Οι συχνότητες terahertz είναι φως το
οποίο δεν είναι ορατό με το ανθρώπινο
μάτι αλλά μπορεί να διαπεράσει διάφορα
υλικά, όπως ξύλο, πλαστικό, ρούχα ή δέρμα.
Επιπλέον, αποτελεί φως πολύ χαμηλής
ενέργειας, ασφαλές για το ανθρώπινο σώμα
και με υποσχόμενες εφαρμογές στη βιοϊατρική απεικόνιση.
Με τη βοήθεια νανο-κεραιών και κατάλληλων ηλεκτρονικών διατάξεων ο Γ. Τριχόπουλος δημιούργησε την πρώτη κάμερα
που μπορεί να απεικονίσει αντικείμενα σε
φως-terahertz σε πραγματικό χρόνο. Πρόσφατα, ο ιστότοπος του Discovery Channel
δημοσίευσε άρθρο που αφορούσε στην κάμερα terahertz (http: news.discovery.
com/tech/gear-and-gadgets/ camera-seespeople-in-new-light-130314.htm).
Σήμερα ο Γιώργος εργάζεται ως ερευνητής στο ElectroScience Laboratory του
Ohio State University επεκτείνοντας τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σε καινοτόμες
μεθόδους μετρήσεων υψηλών συχνοτήτων
καθώς και εναλλακτικές τεχνολογίες αισθητήρων.
Στοιχεία επικοινωνίας
Γεωργίου Τριχόπουλου
Email: trichopoulos.1@osu.edutr
Personal Page: www.ece.ohio-state.edu/~trichopg
Τηλ.: 0016 143642090
Τηλ.: 6932 089096 στην Ελλάδα

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΜΑΣ: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!
«Ασφαλτοστρώσεις στη Δομνίστα.
Το έργο με 38.000 ευρώ θα ολοκληρωθεί σε 4 μήνες»
Με μεγάλη χαρά είχαμε διαβάσει στην
έγκριτη Ευρυτανική εβδομαδιαία εφημερίδα
«Ευρυτανικά Νέα» (Τετάρτη 31 Ιουλίου
2013 / σελίδα 9) άρθρο με τον παραπάνω
τίτλο. Συγκεκριμένα έγραφε:
«Ο Αντιδήμαρχος Έργων του Δήμου
Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης (ως νόμιμος
αναπληρωτής δημάρχου του δήμου Καρπενησίου) και ο ανάδοχος του έργου κ. Ιωάννης
Αθανασίου, εργολάβος δημοσίων έργων με
έδρα την Καρδίτσα, συνυπέγραψαν την περασμένη Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013, τη
σύμβαση του έργου: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ
Τ.Κ. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ” προϋπολογισμού 37.717,96 ευρώ.
Πρόκειται για μεγάλη παρέμβαση στην
Κοινότητα Δομνίστας. Με το έργο εσωτερικής οδοποιΐας θα ασφαλτοστρωθούν όλοι
οι κεντρικοί δρόμοι του χωριού, ενώ το
έργο σύμφωνα με την συμβατική υποχρέωση
του εργολάβου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 4 μήνες. Περίπου τέλη Νοεμβρίου.
Παράλληλα με τις εργασίες ασφαλτοστρώσεων, θα εκτελεστούν και οι εργασίες

για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων
που θα δώσει σοβαρή λύση στο ζήτημα
των πλημμυρών στους κατηφορικούς κυρίως
δρόμους του χωριού που προκαλούν πολλά
προβλήματα.
Το έργο, αναφέρεται στην τεχνική μελέτη αριθμ. 28/2013 του δήμου, είχε αρχικό
προϋπολογισμό με ΦΠΑ το ποσό των 41.000
ευρώ. Ο διαγωνισμός έγινε στις 3 Ιουλίου
2013 και ο συγκεκριμένος εργολάβος κατέθεσε προσφορά με 8% έκπτωση.
Στον τελικό προϋπολογισμό των
37.717,96 ευρώ, περιλαμβάνονται οι εργασίες του έργου με ποσό 22.597 ευρώ, απρόβλεπτα περίπου 4.000 ευρώ, Γ.Ε. + Ο.Ε.
περίπου επίσης 4.000 ευρώ και ΦΠΑ 7.000
ευρώ.»
Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα (1 Οκτωβρίου 2013) δεν ασφαλτοστρώθηκε ούτε
ένα μέτρο! μόνο σε μερικές λακκούβες κεντρικών δρόμων ρίχτηκαν - σύμφωνα με πληροφορίες από το Τοπικό Συμβούλιο - έξι (6)
τενεκέδες άσφαλτος, χωρίς να καλυφθούν
ούτε στο ελάχιστο μερικές μόνο λακκούβες!

ΜΑΘΗΤΕΣ...

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ

Ο Σπύρος Βάρρας είναι η συμπαθέστατη παρουσία
στο χωριό και την πλατεία του. Χρόνια ράφτης, και τώρα
με το περίπτερο, έντυσε πολλούς και με την καλόκαρδη
διάθεσή του μάς ανέβασε πολλές φορές το ηθικό. Λίγοι
όμως θα ξέρουν πως εκτός από εξαιρετικός ράφτης ήταν
και άριστος δάσκαλος. Μαθητές του στη ραπτική ήταν ο
Μάκης Κ. Μακρυγιάννης, ο Δημ. Ν. Πιστιόλης και ο αείμνηστος Κώστας Ηλ. Παναγοδήμος. Όλοι εξαίρετοι μαθητές.
Α.

Η Δομνίστα της εποχής μας από άποψη οικιστικής διαμόρφωσης και υποδομών ή
λειτουργιών είναι έργο ενός χαρισματικού ανθρώπου, του Χαραλ. Κ. Παπακωνσταντίνου
ο οποίος για πάνω από 40 χρόνια Πρόεδρος άφησε έντονα τη σφραγίδα του σε όλα.
Ιδίως ο χώρος περί την πλατεία και η πλατεία είναι δικό του έργο. Λογικό να τιμηθεί με
το να δοθεί το όνομά του στην πλατεία. Αυτό έκανε πριν λίγα χρόνια ο Ιωάν. Ε. Γρίβας
τοποθετώντας μια πρόχειρη μεταλλική πινακίδα. Φέτος ο Αθαν. Ν. Σταμάτης, μεταξύ
άλλων και καλλιτέχνης, έκανε μία ωραία λίθινη πλάκα με το όνομα του τιμωμένου.
Θέλει όμως ειδική βάση για να τοποθετηθεί. Ευελπιστούμε να καταφέρουμε να δώσουμε
την ανάλογη τιμή στον αναμορφωτή του χωριού μας.
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Γιορτή τσίπουρου 2013
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

νου, Μαρία και Βάνα Μήτσου και Παναγιώτα Σταθοπούλου, χόρεψαν πολλούς παραδοσιακούς χορούς, κλείνοντας με τον εύθυμο χορό: «πώς
το τρίβουν το πιπέρι;» Ε, ήταν όλοι
απίθανοι και καταχειροκροτήθηκαν
από όλους. Τους ευχαριστούμε πολύ!
Στο τέλος, ο Ηρακλής ευχαρίστησε,
εκ μέρους όλων των χορευτικών, την
Πρόεδρό μας για την προσφορά της
και στο χορευτικό!
Άφθονο ήταν το τσίπουρο που
διατέθηκε δωρεάν από την παραγωγή
στην κατανάλωση και πολύ επίσης κι
αυτό που εμφιαλώθηκε προς οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου για τη
διοργάνωση της επόμενης Γιορτής.
Πολλοί ήταν αυτοί που πήραν 2-3
μπουκαλάκια για τα χειμωνιάτικα βράδια ή για να τα χαρίσουν σε φίλους
και τους ευχαριστούμε πολύ! Σε αυτό
χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ
στην ακούραστη και φιλική προς
όλους Ελένη Τάκη Καραδήμα, που
επί τέσσερις ημέρες όρθια προωθούσε
τα προς διάθεση μπουκάλια και το
Λεύκωμα της Δομνίστας, αλλά και
στον υπομονετικό σύζυγό της τον κ.
Τάκη. Έτσι, η φετινή Γιορτή έκλεισε
με θετικό οικονομικό πρόσημο, στον
αντίποδα των περσινών πολλών και
κοστοβόρων αναποδιών!
Στη Γιορτή Τσίπουρου και φέτος
μας τίμησε με την παρουσία του ο
Δήμαρχός μας, Κώστας Μπακογιάννης, με την αδερφή του Αλεξία και
τους φίλους του. Τον ευχαριστούμε
ιδιαίτερα, γιατί στηρίζει όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας, όπως
και τη συγκεκριμένη γιορτή (ο Δήμος
Καρπενησίου ανέλαβε και φέτος το
κόστος αγοράς των φιαλών εμφιάλωσης, ελαφρύνοντας έτσι, τα έξοδα
διοργάνωσης της γιορτής), εντάσσοντάς την στις επίσημες γιορτές
γευσιγνωσίας του Δήμου Καρπενησίου, αλλά και προσφέροντας το τσίπουρό μας ως δώρο σε ομολόγους
του σε ευρωπαϊκές και άλλες συναντήσεις.
Πιστοί στο κάλεσμά μας, όπως
κάθε χρόνο, μας τίμησαν το Σάββατο
οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Ε. Ευρυτανίας κ.κ. Σκλαπάνης Ταξιάρχης
και Λάμπρος Τσιτσάνης. Την Κυριακή
παρευρέθηκαν επίσης, ο πρ. Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.
Θάνος Μωραΐτης –χωριανός μας από
Σκοπιά, ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ κ.
Γρηγόρης Ψαριανός, ο εκπρόσωπος
Τύπου της ΔΗΜΑΡ κ. Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο πολιτευτής Ν.Δ. Αιτωλοακαρνανίας Νίκος Καραπάνος,
οι αντιδήμαρχοι του Δήμου μας Σταμάτης Δημήτρης, Σουλιώτης Νίκος,
Γενιτσαρόπουλος Χρήστος, Παντελής
Χαλκιάς και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, όπως ο Γιάννης Σταμάτης
(πρ. Δήμαρχος Δομνίστας), Χρήστος
Σκαρμούτσος, Θόδωρος Παναγιωτόπουλος και οι σύμβουλοι του Δήμου
Ευαγγελία Σοφρώνη (ΟΠΠΑΔΗΚ) και
Βαγγέλης Βλάχος. Μας τίμησαν
επίσης, οι κ.κ. Κολτσίδας Βαγγέλης
(πρ. Δήμαρχος Αιτωλικού), Ζούκας
Θανάσης (Πρόεδρος Τ.Σ. Στάβλων),
Παπαθανάσης Γιάννης (μέλος Τ.Σ.
Δομνίστας) και ο κ. Πεσίνης Σωτήρης
(εκπρ/πος Πανευρυτανικού Συλλόγου
Αιτωλ/νίας). Τους ευχαριστούμε όλους
για την τιμητική τους παρουσία στη
Γιορτή μας και ζητούμε συγγνώμη
για οποιαδήποτε ακούσια παράλειψη.
Κλείνοντας, τα της φετινής γιορτής, θα επανέλθουμε στην αυθόρμητη

κι εθελοντική προσφορά των νέων
του χωριού μας στη φετινή διοργάνωση, αναφέροντας τα ονόματά τους
– τουλάχιστον των ενηλίκων, με τυχαία σειρά – όχι απλά για να τους
ευχαριστήσουμε, αλλά για να θυμούνται πως η γιορτή πλέον περνάει
στα χέρια τους! Άλλωστε, την «βραδιά
του απολογισμού της γιορτής», «στου
Νώντα», νέοι και «λίγο γκριζομάλληδες» είχαν την τύχη να ανταλλάξουν απόψεις και να οριστεί η νέα
Επιτροπή Τσίπουρου 2014 με βήμα
στη νεολαία. Γρηγόρη Παπουτσή,
Λάμπρο Αναγνωστόπουλε, Σπύρο και
Μάκη Συροκώστα, Άκη, Πάνο και
Κώστα Τσιάμη, Παναγιώτη Σελιμά,
Βίκυ Αλεξανδροπούλου, Νέλη και
Παναγιώτη Τσιρογιάννη, Δημήτρη,
Χάρη και Κυριακή Σταμάτη, Γιάννη
και Χρήστο Γρίβα, Μάκη και Ελευθερία Μπρεκουλάκη, Ασημίνα Δαραβέλια, Μάρα, Πέρη και Ιωάννα Σιακαβέλα, Κωνσταντίνε και Ευθύμη
Κωστή, Κωνσταντίνα Σιακαβέλλα,
Ευθυμία και Ηλία Ανδρόνικου, και
όποιοι αθέλητα μας διαφύγατε, σας
ευχαριστούμε πολύ, περάσαμε πολύ
καλά, στείλατε αισιόδοξα μηνύματα
σε όλους -και κυρίως σε αυτούς που
πριν μια δεκαετία πρωτοσχεδίασαν
τη γιορτή- πως η Γιορτή Τσίπουρου
θα πάει «στο άπειρο κι ακόμη παραπέρα», όπως, άλλωστε, υποσχόταν
η ευρηματική αφίσα, που επιμελήθηκε
η Ζωή Αλεξανδροπούλου και στα
κείμενα βοήθησε ο Κώστας Νταλιάνης.
Και του χρόνου, λοιπόν, στη 10η
(…γιατί έχουμε συνηθίσει να μετράμε)
γιορτή Τσίπουρου 2014, μαζί και με
άλλους αγαπημένους που δεν μπόρεσαν να είναι φέτος στη Δομνίστα!
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όσοι δε μπόρεσαν να βρεθούν
στη Δομνίστα, αλλά λαχταρούσαν να
βρίσκονται, είχαν εικόνα των δρώμενων στην πλατεία μέσω της webcamera (προσφορά ιατρού Γιάννη Μήτσου), από πολλά σημεία της Ελλάδας, αλλά και από πάρα πολλά!!!
άλλα μέρη του κόσμου, χάρη στην
αναβάθμιση που και φέτος έκανε ο
Νίκος Καραδήμας, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα επισκεψιμότητας στο
LiveCam. Σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία, που ο ίδιος δημοσίευσε
στην ιστοσελίδα μας, περίπου 1.800
χωριανοί, φίλοι, γνωστοί, άγνωστοι,
από Κρήτη μέχρι Θράκη, από Κέρκυρα
ως τη Χίο, από Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Αφρική, συνδέθηκαν ζωντανά με ένα κοινό ενδιαφέρον: τα
«τσιπουροκάζανα» στην πλατεία της
Δομνίστας!
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.Μεταφορά στην πλατεία, των
υλικών για το στήσιμο του «καζαναριού» κ.λπ. ξύλινων εγκαταστάσεων:
Πέτρος Γιάτσης (διέθεσε και το αγροτικό του αυτοκίνητο), Σωτήρης Σώκος,
Θανάσης Νταλιάνης, Θανάσης Σταμάτης, Θόδωρος Φραγκούλης.
2.Στήσιμο-σκέπασμα εγκαταστάσεων: Οι παραπάνω και οι Θανάσης
Παναγοδήμος, Γρηγόρης Παπουτσής,
Σπύρος και Μάκης Συροκώστας, Κώστας Αγγελής, Τρύφωνας (Άκης) και
Παναγιώτης Τσάμης, Γιάννης Γρίβας.
3.Ηλεκτρικές/Υδραυλικές
εγκατ/σεις: Σ. Σώκος, Γρ. Παπουτσής,
Σπ. & Μάκης Συροκώστας.
4.Εμφιάλωση μπουκαλιών:
Σ. Σώκος, Θ. Νταλιάνης, Μαρία
Σώκου, Ελένη Καραδήμα.

5.Ντεκόρ «καζαναριού»: Θ. Νταλιάνης, Κ. Αγγελής.
6.Γραφειοκρατικές διαδικασίες:
Δημήτρης και Γιάννης Σταμάτης.
Παραλειπόμενα από τη βραδιά
λήξης της Γιορτής Τσίπουρου 2013.
Αργά, μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής 27 Οκτώβρη, η Πρόεδρός μας
κήρυξε τη λήξη της φετινής Γιορτής
με την ευχή να πραγματοποιηθεί και
του χρόνου και να έχουμε όλοι μας
καλό χειμώνα, με όσο το δυνατόν
συχνότερες επισκέψεις στη Δομνίστα!
Όμως, αντί το γλέντι να λήξει και να
αναχωρήσουμε σιγά-σιγά, οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον, για τα σπίτια
μας, ο καλλίφωνος της παρέας Θόδωρος Φραγκούλης άρχισε να τραγουδά «α καπέλα». Ε, δεν ήθελε και
πολύ να μεγαλώσει η παρέα των
πρώτων φωνών με χαρισματικούς
στο τραγούδι, όπως ο Νώντας Φαρμάκης, ο Θανάσης Νταλιάνης και
των δεύτερων φωνών, όλοι οι υπόλοιποι. Μπροστά στα σβησμένα πλέον
τσιπουροκάζανα, αλλά γύρω από τα
αναμμένα μαγκάλια, μας βρήκαν (νέους και μεγαλύτερους) οι πρώτες
πρωινές ώρες να τραγουδάμε ωραιότατα ελληνικά τραγούδια κάτω από
τον γεμάτο αστέρια ουρανό και ένα
μισοτελειωμένο φεγγαράκι…
Αξέχαστη βραδιά!
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ
-Από 10 κιλά κάστανα πρόσφεραν οι:
Καραδήμας Θανάσης, Βαμβάτσικος
Χρήστος, Θανάσης Νταλιάνης, Στάθης Τριάντης, και από 5 κιλά οι
Λάμπρος Πανάγος και Νίκος Παπαδημητρίου.
-Σαμαράς Βασίλης, από Σκοπιά: 13
κιλά ελιές δοχείου και 5 κιλά ελιές
θρούμπες.
-Ιωάννα Νώντα Φαρμάκη:
μηλοπιτάκια, λουκάνικα κρασάτα, πιπεριές τηγανιτές, τυροπιτάκια, ζυμαρόπιτες, κεφτεδάκια.
-Σπύρος Κων/νου Καρέτσος: 3 κιλά
παστά ψάρια (μεξινάρια), 5 κιλά
ελιές.
-Έφη Δημητρογιάννη-Γρηγοροπούλου:
(βοήθησε και στο σερβίρισμα) 5
κιλά ελιές, λαχανόπιτα, κρακεράκια
με πάστα ελιάς, λουκανικοπιτάκια,
πιπεριές τουρσί.
-Γιώτα Καρέτσου: μουστοκούλουρα.
-Λένα Κοπαράνη-Σιακαβέλλα:

τυρόπιτα, κολοκυθόπιτα γλυκιά.
-Μαρία Σώκου: δίπλες, κεφτεδάκια.
-Βάσω Ανδρέα Ζούκα από Στάβλους:
κεφτεδάκια.
-Ασπασία Σταύρου Παπαδόπουλου:
τυρόπιτα.
-Φλώρου Ελένη και Βίκυ ΦλώρουΠαπαδάκη: κοτόπουλα ψητά.
-Μακρυγιάννη Φωτεινή τ. Λάμπρου:
τυρόπιτα.
-Φωφώ Παναγοδήμου-Φραγκούλη:
ραβανί, τυρόπιτα, χορτόπιτα.
-Αγγελική Αθαν. Παπαδοπούλου: τυρόπιτα φόρμας, τυροπιτάκια.
- Τούλα Ιωάν. Καρτσακλή: ζυμαρόπιτα.
- Γιώτα Θόδ. Τσάμη: ζυμαρόπιτα.
-Λευκοθέα Κων. Παπαδόπουλου: ζυμαρόπιτα.
-Γεροσίδερη Σωτηρία: ραβανί, τυρόπιτα.
-Μπρεκουλάκη Ειρήνη: τυροπιτάκια,
λουκανικοπιτάκια.
-Λιάκα Αναστασία: ραβανί.
-Βαγγελιώ Θανάση Νταλιάνη: τυροπιτάκια, παντεσπάνι.
-Ευδοκία Καραδήμα και Γιώτα Μαρνάρη: από 2 κιλά λουκανικοπιτάκια
και κεφτεδάκια η καθεμιά.
-Βιβή Σιακαβέλλα: τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, καταϊφάκια με τυρί
και πράσο, πυροσκί, ψητό λουκάνικο, ραβανί, λουκουμάκια.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ
Ο Νίκος Ιωάννη Παπαδημητρίου
συνέδραμε γενναιόδωρα τη διοργάνωση της Γιορτής μέσω της τοπικής
του επιχείρησης με ποσό που ο ίδιος
δεν ήθελε να αναφερθεί.
Ο κ. Μαστρογεωργίου Γεώργιος
πρόσφερε μέσω της επιχείρησης: ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ, που διατηρεί στο Αγρίνιο, άφθονο υλικό χαρτικών, και διαφόρων ειδών σερβιρίσματος μιας χρήσης, απαραίτητων για τη διεξαγωγή
της Γιορτής.
Τους ευχαριστούμε πολύ!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ευχαριστούμε όλα τα τοπικά ΜΜΕ
του Νομού, αλλά και το ΑχελώοςTV
Αιτωλοακαρνανίας για τη διαφημιστική προβολή της Γιορτής Τσίπουρου
2013.
Ευχαριστούμε τη νεολαία των
Στάβλων για τη βοήθεια και τη στήριξή
της στη Γιορτή.

Βιβή Ε. Σιακαβέλλα

Εορτασμός εθνικής επετείου ΟΧΙ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
κ. Αθανάσιο Σύρρο, ο οποίος συγκινημένος κατάθεσε μια ανθοδέσμη
χρυσάνθεμων. Στη διαδικασία κατάθεσης στεφάνων βοήθησε η μικρή
Κατερίνα Δημητρίου Μακράκη. Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού
σιγή και το πρώτο μέρος της εκδήλωσης έκλεισε με τον Εθνικό μας
Ύμνο. Με πατριωτικά τραγούδια κι εμβατήρια ξεκίνησε το δεύτερο
μέρος της εκδήλωσης. Οι αφηγήτριες: Κωνσταντίνα Ανδρέα Σιακαβέλλα,
Ευσταθία (Έφη) Αθανασίου Αναγνωστοπούλου (πρωτοετείς φοιτήτριες
σε σχολές Ανθρωπιστικών Επιστημών), Ευθυμία Χρήστου Ανδρόνικου
–το γένος Αγγελή– και Μαρία Παναγιώτη Χρυσαφοπούλου (μαθήτριες
Λυκείου) μας μετέφεραν νοερά στην Ελλάδα της ημέρας εκείνης του
’40, όταν ραδιόφωνα και σειρήνες καλούσαν όλο το λαό στο μεγαλύτερο
προσκλητήριο, και στη συνέχεια στα σκληρά χρόνια του πολέμου και
της κατοχής μέχρι την απελευθέρωση. Οι γλαφυρές και παραστατικές
αφηγήσεις τους διακόπτονταν από ηχητικά ντοκουμέντα και οπτικοακουστικά αποσπάσματα έργων σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, όπως
το «Άσμα ηρωικό και πένθιμο για το Χαμένο Ανθυπολοχαγό της
Αλβανίας» του Οδυσσέα Ελύτη, που σε πολλούς έφερε συγκίνηση και
βούρκωμα στα μάτια.
Μετά το πέρας της σεμνής αυτής εκδήλωσης του Συλλόγου, προσφέρθηκαν γλυκίσματα ενώ συνέχιζαν να ακούγονται στην πλατεία τα
πατριωτικά τραγούδια της Σοφίας Βέμπο.
Βιβή Ε. Σιακαβέλλα
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Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο
Ακολούθως, ο κ. Δημήτρης Σταμάτης, αντιδήμαρχος Οικονομικών, συμπλήρωσε πως ο προϋπολογισμός 2014 θα είναι πολύ πιο περικεκομμένος από του 2013 και πως ο νέος θεσμός του
Οικονομικού Παρατηρητηρίου ελέγχει τους Δήμους
όχι μόνο ως προς τα έξοδα, αλλά και τα έσοδά
τους. Έτσι έκανε έκκληση στο σώμα της Συνέλευσης να τακτοποιήσουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές
μας προς το Δήμο (η Δομνίστα παρουσίασε αριθμητικά τις μεγαλύτερες οφειλές), καθώς με απόφαση Δημ. Συμβουλίου θα ακολουθήσουν διακοπές
παροχών νερού, αλλά κυρίως γιατί τα έσοδα προς
το Δήμο επιστρέφουν στους δημότες μέσω υπηρεσιών και έργων.
Οι εργασίες της Λαϊκής Συνέλευσης συνεχίστηκαν με δημόσια συζήτηση, λαβαίνοντας με
τακτική σειρά το λόγο όλοι όσοι το ζήτησαν. Έτσι,
εξέθεσαν προβλήματα, αιτήματα, προτάσεις οι
παρακάτω:
— Αθανάσιος Παναγοδήμος: Αμφιβολία και
φόβος για τη μη καθαρότητα του πόσιμου νερού.
• Κατεστραμμένο εσωτερικό οδικό δίκτυο, ελλιπής
καθαρισμός χόρτων, ελλιπής ως ανύπαρκτος δημοτικός φωτισμός, • Άνοιγμα των υδραυλάκων
άρδευσης, που χάθηκαν από τις τσιμεντοστρώσεις
δρόμων και ενεργοποίησή τους, ώστε να αποφευχθεί το πότισμα από το δίκτυο ύδρευσης.
Απάντ.: Θαν. Αναγνωστόπουλος: • Η υψομετρική
διαφορά δρόμου δημιουργεί τεχνικό πρόβλημα
για δημοτικό φωτισμό. • Θα μεταφερθεί από αποθήκη Δήμου λάστιχο 100 μ. προς χρήση άρδευσης.
• Ζήτησε από τη Δημ. Αρχή υλικό για κάλυψη ζημιών εσωτερικών δρόμων. Κώστας Μπακογιάννης:
• Το πόσιμο νερό ελέγχεται συστηματικά και
τακτικά και είναι ασφαλές. • Παράκληση να είμαστε
τακτικοί στην εξόφληση οφειλών (βλ. Οικον. Παρατ/ριο).
— Σταύρος Παπαδόπουλος: • Προκαλεί σε
υπερκατανάλωση το μικρό ετήσιο κόστος 45 ευρώ
για τέλη ύδρευσης και πρότεινε τις δύο καταμετρήσεις 6ο και 9ο μήνα • Ευχαρίστησε τη Δημ.
Αρχή για την επιστημονική οργάνωση της Δαν.
Βιβλιοθήκης.
—Σωτήρης Σώκος: • Νερόμυλος Κρικελλοπόταμου: είχε ενταχθεί προ 7ετίας σε πρόγραμμα
αναπαλαίωσης, τελεί ημιτελές. Αίτημα ενημέρωσης
αν θα λειτουργήσει βάσει σύμβασης ή να κινηθούν
οι νόμιμες διαδικασίες, ώστε να επανέλθει στους
νόμιμους ιδιοκτήτες του. • Εκπροσωπώντας τη
δωρήτρια του οικοπέδου, όπου ανακατασκευάστηκε
το κτίριο Μουσείου, ζήτησε σεβασμό από τον εργολήπτη στους χώρους όμορου οικοπέδου. Απάντ.:
Κ. Μπακογιάννης: • Θα μελετήσει το έργο νερόμυλου και θα ενημερώσει. • Μικρή υπομονή για
την αναστάτωση λόγω εργοταξίου.
— Αθαν. Δ. Σταμάτης: • Ένταξη και της Τ.Κ.
μας στο πρόγραμμα ανακύκλωσης καθώς και αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων • Συνεχάρη τη
Δημ. Αρχή για τη συνέχιση του «Βοήθεια στο
σπίτι», σημαντικός θεσμός για τους λιγοστούς
υπερήλικες μόνιμους κατοίκους • Συνέστησε οικονομικό νοικοκύρεμα • Αναποτελεσματική και η
καταμέτρηση των ρολογιών αν δεν υπάρχει αυτοπειθαρχία λογικής κατανάλωσης κατά τις επίμαχες μέρες Αυγούστου • Τα βοοειδή γεννήθηκαν
εν’ ελευθερία, άρα δεν ανήκουν σε κάποιο ιδιοκτήτη
(δε φέρουν ενώτια) • Ολοκλήρωση αποχετευτικού
δικτύου σε όλο τον οικισμό • Πρόταση ονοματοδοσίας στο Νέο Μουσείο, που να παραπέμπει
στην οικογ. Φαρμακίδη (μέλη της οποίας εκτελέστηκαν εις Χαϊδάρι, 1944), αρκεί να μην υπάρχει
συμβολαιογρ. δέσμευση δωρητών (συμπλήρωση:
Σωτ. Σώκου) Απάντ.: Ν. Σουλιώτης: • Η Τ.Κ. μας
εντάχθηκε ήδη στην «Ανακύκλωση», θα οριστεί

και τόπος συγκέντρωσης ογκ. απορ. • Αποδεικτικό
στοιχείο νοικοκυρέματος αποτελεί η μεταστέγαση
των υπηρεσιών Δήμου σε ένα κτίριο (7 σε 1),
εξοικονόμηση 7.000,00 ευρώ/μήνα, λειτουργία
μιας ηλεκτρονικά μηχανογραφημένης αποθήκης,
υπό την αυστηρή εποπτεία του αντιδημ. Οικονομικών, σύνταξη μελετών από τον ίδιο το Δήμο
(από το ακούραστο 19μελές προσωπικό της Τεχν.
Υπηρ.) • Συνολική μελέτη ή υποβολή πρόσκλησης
για πρόγραμμα ΕΣΠΑ, για αποχετευτικό. Κ. Μπακογιάννης: «Βοήθεια στο σπίτι» θεσμοθετήθηκε,
θα διατηρηθεί, η Τοπ. Αυτοδ. εξασφάλισε τους
πόρους.
— Γεώργιος Γιαννόπουλος (γαμπρός Ειρήνης
Τσατσούλα-Βαμβάτσικου): • Ενημέρωση για δράσεις Δήμου 2013-14 • Συνέτιση κατοίκων κατά
υπερκατανάλωσης νερού δικτύου, υπέρ καταμετρήσεων • Ένταξη Δήμου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» Απάντ.: Ν. Σουλιώτης: • Έργα 40.000
ευρώ θα αφορούν συλλογή όμβριων υδάτων κ.ά.
που η Τοπ. Αρχή θα εισηγηθεί, αλλά και η παρούσα
δημόσια συζήτηση θα αναδείξει και θα γίνουν
κατά προτεραιότητα Κ. Μπακογιάννης: «Σύμφωνο
Δημάρχων» θα έμοιαζε επικοινωνιακό παιχνίδι,
καθώς αφορά σε ευρωπαϊκές δράσεις με στόχο
μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το
2020, κάτι που στο Δήμο μας –είναι αυτονόητο
περιβαλλοντικά– δε χρειάζεται προσπάθεια επίτευξης. Άλλωστε, ο Δήμος μας εντάσσεται στην
ευρωπαϊκή «ένωση» για τις ορεινές ζώνες, “Euromontana” (μοναδικός στην Ελλάδα) καθώς και
σε άλλες μικρότερης εμβέλειας.
— Κώστας Αθ. Παπαδόπουλος: • Ζημιογόνες
και στο Δήμο οι καταστροφές από βοοειδή (κόστος
αποκατάστασης ζημιών) • Κάκιστο τεχνικά το
δίκτυο ύδρευσης, φέρει τμήματα σωλήνων αμιάντου (έφερε δείγμα αυτού) • Αναμονή για λάστιχο
αντί υδραύλακα • Τσιρκόβρυση (αίτησή του από
09.01.2006) υδρομάστευση υδάτων που χάθηκαν
στα μπετά, χρήσιμα για άρδευση. • Βλάβη στο
αποχετευτικό δίκτυο, (Γουπιόρεμα-Παπακων/νουΜπακαίικα-Βαμβάτσικου) οδηγεί τα λήμματα στην
επιφάνεια. • Φραγή από πέτρα στον αγωγό όμβριων
θα καταστρέψει και το οδόστρωμα. • Απουσία
τοιχίων σε πολλούς δρόμους, αλλά ύπαρξη αυτών
σε λιγότερο χρήσιμους δρόμους • Δίκτυο ύδρευσης
πάσχει από φρεάτια-υδρομάστευση-πηγές στο
Ζυγό-Λιβάδι δε λειτουργούν, δεν είναι κατάλληλες
• Τηλέφωνο εξυπηρέτησης δημότη Απάντ.: Αθ.
Αναγνωστόπουλος: προμήθεια λάστιχου έγινε,
αμέλεια που δεν ήρθε • Τσιρκόβρυση: επέμβαση
με τσάπα, αλλά η ζημιά δε βρέθηκε, τώρα πρέπει
να σπάσει το πλακόστρωτο • Λύματα: εντάχθηκε
στο περσινό τεχνικό, αλλά ανεπάρκεια πιστώσεων
Κ. Μπακογιάννης: • Δεν επαρκούν οι πιστώσεις,
ώστε να ξαναφτιαχτούν από την αρχή οδοποιίαύδρευση, σωστή ιεράρχηση αναγκών βάσει παρούσης Λ. Συνέλ. • 154555 για βλάβες κ.λπ.,
ωστόσο η «καρδιά» κάθε χωριού είναι ο Πρόεδρός
του, συνεπικουρούμενος με παγία επιδότηση, εργολάβο καθαριότητας, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό,
«μεροκάματα», που για να αμειφθούν βεβαιώνει
ο Πρόεδρος για τη σωστή ολοκλήρωση των εργασιών τους.
— Ανδρέας Σιακαβέλλας: • Χαμένοι κόποι και
έξοδα λόγω βοοειδών, από πέρσι • Στο παρελθόν
έγιναν πολλά σωστά πράγματα, μέλημά μας πρέπει
να είναι η διατήρησή τους. Απάντ.: Κ. Μπακογιάννης: • Βοοειδή: το πιο πεισματάρικο και δυσεπίλυτο
θέμα, που θέλω να λύσω • Αν το δίκτυο ύδρευσης
ανήκει στα «σωστά», δε θα παρουσίαζε τόσες
βλάβες. «Δε μέμφομαι τα παλαιά, τα του τύπου
«καμμένη γη», όχι σε μένα» Γιάννης Παπαδόπουλος (μέλος Τ.Σ.): βοοειδή: από την πρώτη εμφάνισή
τους κατατέθηκε μήνυση για καταστροφές πλατείας, Αϊ Λια, Κοιμητηρίου, με συνημμένες υπο-

γραφές πληγέντων δημοτών, αιτούμενοι αποζημίωση 10.000 ευρώ (πολλά για να «πονέσει» τον
κτηνοτρόφο), ορίστηκε δικάσιμος 23.09.2013, νομικά δύσκολα αντιμετωπίσιμη υπόθεση. Κ. Αντ.
Παπαδόπουλος: Να δημοσιοποιηθεί και να πιαστούν
– δημοπρασία. Βέλλιου Ευφ.: Να υπογράψουν οι
κτηνοτρόφοι ότι είναι δικά τους.
— Δρογώσης Κωνσταντίνος: Αίτημα για μικρότερο μηχάνημα εκχιονισμού, ευέλικτο στους
μικρότερους εσωτερικούς δρόμους.
— Βέλλιου Ευφροσύνη: Υδροδότηση οικοπέδου της στη Μπρεζιανή, αλλά όχι μέσω δεξαμενής
Μπούρα, ούτε τοποθέτηση άλλης πλαστικής δεξαμενής πριν Μπούρα, όπως της προτάθηκε από
Πρόεδρο Απάντ.: Ν. Σουλιώτης: Θα υδροδοτηθεί
με τον πιο εφικτό τρόπο.
— Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος: • Καθαρισμός
δεξαμενών ύδρευσης νωρίτερα (φέτος 15.06), οι
πηγές να καθαρίζονται και να συνδέονται έγκαιρα
στο δίκτυο (φέτος αρχές 8ου) • Πλύσιμο κάδων
απορριμμάτων • Έναρξη λειτουργίας άρτια εξοπλισμένου νέου Ιατρείου Απάντ.: Αθ. Αναγνωστόπουλος: Αποκαθίστανται κάποιες ζημιές, ολοκληρώνεται η απογραφή υλικού, ώστε να τεθεί
σε λειτουργία. Δ. Σταμάτης: υπάρχει μόνο ένα
πλυστικό μηχάνημα στο Δήμο και υπάρχει δυνατότητα από Δήμο προμήθειας ανταλλακτικών και
νέων κάδων.
— Γιάννης Κ. Παπαδόπουλος: Νέο Αγροτικό
Ιατρείο: κατασκευάστηκε με προδιαγραφές όχι
ορεινών συνθηκών. Θέρμανση με κλιματιστικά
είναι ανέφικτο να ζεστάνει χώρους με θερμ. κάτω
0οC. (Θα παγώσουν γιατρός και ασθενείς). Να
υποβληθεί αίτημα από Δημ. Αρχή, να γίνει εγκατάσταση καλοριφέρ, ειδάλλως έρανος (βλ.σπίτι
παπά).
— Ευάγγελος Χρυσαφόπουλος: τακτοποίηση
οφειλής Δήμου προς αυτόν για παλαιότερες υπηρεσίες εκχιονισμού, επισημαίνοντας πως με την
προσφορά των υπηρεσιών του επί 12ετία δεν
έμεινε αποκλεισμένος λόγω χιονιού κανείς στο
χωριό μας και άλλα γειτονικά. Απάντ.: Κ. Μπακογιάννης: Ο Δήμος κάλυψε φέτος τις ανάγκες του
με δικά του μηχανήματα. Υπάρχει μηχάνημα με
έδρα στο Κρίκελλο, φέτος εξυπηρετήθηκαν ομαλά
οι ανάγκες, δεδομένου και του ήπιου χειμώνα, αν
παρίσταται ανάγκη θα μισθώνεται και Ιδιώτης, ο
οποίος θα αμείβεται με παραστατικά και για
ακριβώς όσα μεροκάματα εργάζεται. (δεν υιοθετούμε πρακτικές του τύπου πραγματοποιείται ένα
μεροκάματο και πληρώνουμε περισσότερα). Δ.
Σταμάτης: • Ένταλμα πληρωμής από το Δήμο εκδίδεται αφού τα παραστατικά κάθε πραγματοποιηθείσας εργασίας υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και ελεγχθεί η νομιμότητά τους από τον
Επίτροπο. • Επιβαρύνουν το Δήμο, αφαιρούν πολλών χιλιάδων ευρώ έργα από το Δημότη, χρέη
που εκδικάζονται με δικαστικές αποφάσεις και
αφορούν παλαιές υποθέσεις (δίνω μεροκάματο
σήμερα και θα τα βρούμε αργότερα).
— Ευθύμιος Σώκος: • Ανάρτηση στο site Δήμου
– τοιχοκόλληση αποτελεσμάτων κάθε χημικής
ανάλυσης νερού • Τρόπος πληρωμής νερού •
Απαλλαγή τελών αποχέτευσης Απάντ.: Κ. Μπακογιάννης: • Πληρωμή μέσω ταχυδρομικής επιταγής, στο Ταμείο Δήμου και απευθείας σε εισπράκτορα που επισκέπτεται το χωριό. • Υποβολή αίτησης ακύρωσης τέλους αποχέτευσης, αν δεν
υπάρχει προοπτική σύνδεσης στο αποχετευτικό
σύστημα.
— Γιάννης Παπαθανάσης (μέλος Τ.Σ.): • Έγκαιρος προγραμματισμός καθαρισμού δεξαμενών
και φρεατίων (και όχι Αύγουστο) • Ως τέλη Μάη
οι υδρομαστεύσεις, χλωριώσεις. Απάντ.: Ν. Σουλιώτης: Συχνή η παρουσία υδραυλικού στον οικισμό
Συνέχεια στην 7η σελ.
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Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Συνέχεια απ’ την 6η σελ.

Σκοπιάς, παραδειγματική η καταναλωτική συμπεριφορά των
κατοίκων, που παρά τη μικρότερη διαθέσιμη ποσότητα νερού,
καταναλώνουν με φειδώ.
— Αθανάσιος Νικ. Γρίβας: απαιτείται ευαισθητοποίηση
όλων μας στο πνεύμα: «το σπίτι μου είναι το χωριό μου».
— Σπύρος Αντ. Παπαδόπουλος: έλλειψη νερού στο
άνω τμήμα του χωριού, εξαιτίας αφθονίας αυτού στο
υπόλοιπο χωριό.
Κ. Μπακογιάννης: Πρότεινε στο σώμα να ψηφίσει αν
επιθυμεί εφαρμογή καταμέτρησης. Το σώμα, δια ανατάσεως
των χειρών, ψήφισε θετικά την παραπάνω πρόταση.
— Υρώ Κ. Παπουτσή (Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου): • Ευχαρίστησε τη Δημ. Αρχή για την εφαρμογή του θεσμού της
Λαϊκής Συνέλευσης και την αγαστή συνεργασία της με το
Σύλλογο, στα πολιτιστικά δρώμενα του χωριού μας. • Για
μια πιο ρομαντική κοινωνία, πρότεινε την εθελοντική –κοινωνική και συλλογική– δράση, κυρίως των νέων, στον αντίποδα των παραπόνων, κατανοώντας τη δύσκολη καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων. Με τεχνική βοήθεια, ομάδα
νέων εθελοντών θα μπορεί, το καλοκαίρι να καθαρίζει δρομάκια, κ.ά. εργασίες, αναδεικνύοντας έτσι το χωριό μας
(παράδειγμα: ομάδες Θέρμου) • Όταν η Δημ. Αρχή πρόκειται
να συντάξει κάποια τεχνική μελέτη –έργο– τοπικού ενδιαφέροντος, ο Πρόεδρος Τ.Σ. να απευθύνει πρώτα κάλεσμα
στο Σύλλογο, ώστε να προτείνονται μέλη του, νέας γενιάς
επιστήμονες, που πάνω από όλα αγαπούν τον τόπο τους.
Απάντ.: Γιάννης Παπαδόπουλος: • Τ.Σ. και Σύλλογος οργάνωσαν πρόσφατα εθελοντικό σώμα καθαρισμού δημόσιων
χώρων και χώρων περιπάτου του χωριού • Πληροφορήθηκε
πρόσφατα πρόταση-μελέτη διαμόρφωσης χώρου νέου τοιχίου
πλησίον Αγρ. Ιατρείου, νέας συγχωριανής αρχιτεκτόνισσας
(Ζωή Αλεξανδροπούλου, γένος Π. Μακρυγιάννη). Βιβή Σιακαβέλλα: θύμισε, πως υπάρχει επίσης διπλωματική εργασία
νέας αρχιτεκτόνισσας (βαθμός 9,5) με τίτλο «Κέντρο Πολιτισμού και δίκτυο κοινωνικών χρήσεων στη Δομνίστα Ευρυτανίας», για ανάπλαση της πλατείας του χωριού και σύνδεσής
της μέσω μιας διαδρομής με το Δημοτικό Σχολείο και το
Πνευματικό Κέντρο (Ελένη Υφαντή, γένος Λ. Μακράκη).
Τέλος, ο Δήμαρχος κ. Κώστας Μπακογιάννης αφού
έκρινε ως πολύ αξιόλογη και ενδιαφέρουσα την τελευταία
πρόταση της κ. Υρώς Παπουτσή, ευχαρίστησε το σώμα για
τη σημαντική παρουσία του στη Συνέλευση, υποσχόμενος
την άμεση επίλυση των προβλημάτων που ακούστηκαν σ’
αυτή.

Το νερό
Θλιβερή η ιστορία του. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου. Μόλις ζυγώνει 15Αύγουστος αρχίζει το μαρτύριο. Υδρομαστεύσεις έγιναν,
δίκτυα ανανεώθηκαν, δεξαμενές με τεράστια χωρητικότητα φτιάχτηκαν. Τίποτα. Πριν μερικά χρόνια με δρακόντια
μέτρα (περίοδος προεδρίας Νικ. Καρέτσου) το νερό
πέρα από τα 10 κυβικά (τα πληρώναμε 50 δραχμές),
διατιμήθηκαν ως τα 15, 1.000 δραχμές και από εκεί και
πάνω 5.000 δρχ. το κυβικό. Έτσι μαζεύτηκε κάπως η κατάσταση.
Επί δημαρχίας Ιωαν. Σταμάτη με προσθήκη πηγών
και ατελείωτο τρεχαλητό του Δημάρχου τα ατυχήματα
ή τα σαμποτάζ ήταν λίγα. Φέτος όμως παράγινε. Για να
μην ξανασυμβεί ας έχουμε από τώρα κατά νου τα εξής:
1. Όλες οι πηγές να είναι σε πλήρη λειτουργία από
τον Απρίλιο.
2. Όλες οι δεξαμενές να είναι καθαρές από το Μάιο.
3. Όλα τα ρολόγια να λειτουργούν Ιούλιο-Αύγουστο.
Όποιος υπερβεί τα όρια να πληρώνει το νερό χρυσάφι.
Ήδη στη λαϊκή συνέλευση του Αυγούστου μετά από
ερώτημα του Δημάρχου κ. Μπακογιάννη πάνω από το
90% των παρόντων ψήφισε να μετριούνται τα ρολόγια
και όποιος παρανομεί να πληρώνει αδρά.
Οι πολίτες Δομνιστιάνοι απέδειξαν ότι είναι πιο
μπροστά από λαϊκισμούς και εύκολες λύσεις.
Α.Δ.Σ.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
ΤΗΣ 1-10-2013
Πραγματική θεομηνία έπληξε την περιοχή μας -και όχι μόνο- την 1η Οκτωβρίου
2013. Επί ώρες ολόκληρες κατακλυσμιαίες
βροχές προξένησαν ζημιές σε σπίτια (πλημμύρισαν), σε δρόμους και χωράφια. Συγκεκριμένα στη Δομνίστα η σημαντικότερη
ζημιά έγινε στο χωράφι του Γιάννη Παναγοδήμου και συγκεκριμένα στον τοίχο από
την κάτω πλευρά, προς το σπίτι του Χρ.
Παναγοδήμου, του Κώστα και της Γαρυφαλλιάς Δρογώση κ.λπ., ο οποίος κατέρρευσε σε όλο το μήκος του. Ευτυχώς που

δεν πλάκωσε ολοσχερώς το αυτοκίνητο
του Κώστα Δρογώση, το οποίο υπέστη μικροζημιές. Όπως πληροφορούμαστε ο Δήμος Καρπενησίου διέθεσε ένα ποσό για
την κατασκευή νέου τοίχου αντιστήριξης.
Σημειώνεται ότι ο παραπάνω τοίχος είχε
κατασκευαστεί προ 30ετίας, περίπου, χωρίς
να έχει τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές (οπλισμό, πέδιλα κ.λπ.).
Σύμφωνα με πληροφορίες μας ο Δήμος
Καρπενησίου ανέθεσε σε εργολάβο την
άμεση αποκατάσταση της ζημιάς αυτής.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Αρκετά ήταν τα προβλήματα φέτος που
είχαμε στο χωριό ως προς την ύδρευση.
Για πρώτη φορά όλος ο Αύγουστος, σχεδόν,
κύλησε με γενικές διακοπές του νερού από
τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί στις 07:30,
αλλά και αρκετές φορές, κατά τις απογευματινές ώρες, δεν υπήρχε νερό, κυρίως
στο επάνω χωριό. Αιτίες; Η υπερκατανάλωση, αλλά, κυρίως, βλάβες που μερικές
εντοπίστηκαν στις αρχές Αυγούστου και
αποκαταστάθηκαν καθυστερημένα.
Πιστεύουμε όμως πως μία αιτία ακόμη
είναι και η μη έγκαιρη είσοδος του νερού
στις δεξαμενές.
Σημειώνεται και πάλι, ότι ο καθαρισμός
της δεξαμενής έγινε κατά το β’ 10ήμερο

του Ιουνίου, αντί να γίνει πολύ νωρίτερα.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το καθημερινό κλείσιμο και άνοιγμα της δεξαμενής κατά τον Αύγουστο δημιούργησε και
πολλά προβλήματα στις βρύσες, στα πλυντήρια, καζανάκια και άλλες εγκαταστάσεις
στα σπίτια με τις λάσπες που μεταφέρονταν
καθημερινά. Τα προβλήματα όμως δεν σταμάτησαν ακόμα. Με τις πρώτες βροχές οι
βρύσες μας βγάζουν λασπόνερα, που δεν
χρησιμοποιούνται για τίποτα. Αυτό είναι
αποτέλεσμα της μη κατασκευής και κάλυψης
όλων των φρεατίων.
Πολλοί μάλιστα φοβούνται και τη μόλυνσή του από τις ακαθαρσίες των γελαδιών
που μας ταλαιπωρούν για χρόνια.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Εκ μέρους των Απανταχού Ευρυτάνων
η Πανευρυτανική Ένωση, η Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων και η Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων απέστειλαν προς
όλους τους αρμόδιους φορείς το από 13-62013 υπόμνημα με θέμα τον νέο προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών για την
Ευρυτανία καθ’ ότι ο υφιστάμενος είναι
«πρόδηλα και χωρίς καμία αμφισβήτηση

ακραία επαχθής, εξωπραγματικός, εικονικός,
υπερβολικός, δυσανάλογος προς την πραγματική/ανύπαρκτη εμπορική αξία τους, με
αποτέλεσμα την επιβολή στους ιδιοκτήτες
υπερβολικών επιβαρύνσεων των δημοτικών
φόρων και των τελών, ως και του έκτακτου
δυσβάστακτου τέλους/χαρατσιού που έχει
επιβληθεί με τους λογαριασμούς της
Δ.Ε.Η....»

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΑΣ
Ο Περιφερειακός γιατρός μας κ. Αντώνης
Τσιμπιδάκης καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και μέχρι σήμερα πρόσφερε και συνεχίζει να προσφέρει τις ανεκτίμητες υπηρεσίες του ανελλιπώς στους κατοίκους ολόκληρης της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας,
αφού η θέση του Ιατρείου Κρικέλλου είναι
κενή εδώ και αρκετούς μήνες.

Η εξυπηρέτησή του είναι άψογη και σε
ώρες εκτός ωραρίου υπηρεσίας αφού αρκετές βραδιές παραμένει στη Δομνίστα.
Με την ευκαιρία σημειώνουμε τη σπουδαιότητα που έχει το ίντερνετ, για τη συνταγογράφηση, οι δαπάνες του οποίου βαρύνουν το Σύλλογό μας.

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣ

ΧΩΡΙΑΝΗ ΜΑΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Το Περιφερειακό Ιατρείο μας είναι έτοιμο
πλέον για παράδοση. Κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού έγιναν διάφορες εργασίες, κυρίως, στον περιβάλλοντα χώρο και ηλεκτροδοτήθηκε.
Περιμένουμε την παραλαβή του από
τον εργολάβο και τη λειτουργία του. Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός του είναι πλήρης,
υπάρχουν δε πληροφορίες ότι μερικά ιατρικά
όργανα έχουν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο
Καρπενησίου.
Περιμένουμε τη διάψευσή τους και το
συντομότερο τα εγκαίνιά του!
Κ.Α.Π.

Η συγχωριανή μας Λογοθεραπεύτρια
Αγγελική Χρυσικού αναλαμβάνει περιπτώσεις θεραπείας διαταραχών λόγου και ομιλίας Παιδιών - Εφήβων και Ενηλίκων.
Η διεύθυνση του Θεραπευτικού Κέντρου,
στο οποίο εργάζεται είναι: Θησέως και Ιφιγενείας 73, Καλλιθέα, τηλ. 210-9583333,
e-mail: therapy.centre@hotmail.com
Στο ίδιο κέντρο συνεργάζεται με την
Κλινική Ψυχολόγο κ. Αθηνά Σταμούλη (Ψυχολογική στήριξη - Ψυχοθεραπεία - Συμβουλευτική γονέων).
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Προκηρύχθηκε η δημοπρασία για την αντικατάσταση της στέγης του Δημοτικού μας Σχολείου
μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος από την ΑΙΤΩΛΙΚΗ Α.Ε., στην οποία συμμετείχε και ο Δήμος
Δομνίστας. Οι προβλεπόμενες εργασίες εξασφαλίζουν το λιθόκτιστο αυτό οίκημα το οποίο χρησιμοποιείται ως Πνευματικό Κέντρο.

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ
Γιορτάστηκε κι εφέτος την Κυριακή 18-8-2013
η επετειακή γιορτή για τη μάχη της Καλλιακούδας
(190 χρόνια). Το πρόγραμμα περιλάμβανε Θεία
Λειτουργία, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και ομιλία από την κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου-Μποτονάκη, Προϊσταμένη των Γ.Α.Κ. Ν.
Ευρυτανίας. Ακολούθησε λαϊκό πανηγύρι.

ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. που προέκυψε από
τις αρχαιρεσίες της 29ης Σεπτεμβρίου 2013, έχει
ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Φώτιος Κουλαρμάνης
Α’ Αντ/δρος: Κων/νος Λιάπης
Β’ Αντ/δρος: Βασίλειος Τριχιάς
Γραμματέας: Απόστολος Αβράμπος
Ειδ. Γραμματέας: Γεώργιος Πάζιος
Ταμίας: Σωτήριος Παναγιώτου
Έφορος: Χρήστος Γιαννακόπουλος
Μέλη: Ιωάννης Ζούμπος και Χρήστος Κουτρομάνος
Ευχές για κάθε επιτυχία!

ΤΟ 25ο ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ
ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου πραγματοποιήθηκε φέτος το Πανευρυτανικό Αντάμωμα της
Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων, στις 14
Ιουλίου 2013, ημέρα Κυριακή.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε Θεία Λειτουργία
στο παρεκκλήσι του Ευαγγελιστή Μάρκου, που
βρίσκεται στο χώρο του Κεφαλόβρυσου. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν έπαινοι
σε Ευρυτανόπουλα που πέτυχαν κατά το παρελθόν
έτος στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»
Στις 5-8-2013, ημέρα εορτής του Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού, πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα
εκδηλώσεων του Γηροκομείου Καρπενησίου η
καθιερωμένη εκδήλωση απονομής χρηματικών
βραβείων σε απόφοιτους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων του Νομού μας από την
Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ».
Στην εκδήλωση παρέστησαν και οι: Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος, Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κ. Κοντογεώργος, Αντιπεριφερειάρχης
Ευρυτανίας κ. Β. Καραμπάς, ο Αντιδήμαρχος κ.
Κλ. Λάππας, ο Καθηγητής κ. Καμπιζιώνης.
Η Πανευρυτανική Ένωση εκπροσωπήθηκε από
τον Ταμία κ. Βασίλειο Σιορόκο.

ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Στο φύλλο του Ιουλίου γράψαμε για μερικούς
ομογενείς μας που ήρθαν στο χωριό μας από
Αμερική και Καναδά. Όμως κοντά μας και για
αρκετό χρονικό διάστημα ήταν και οι:
― Χρυσούλα Μακρυγιάννη, το γένος Λάμπρου Σώκου με το σύζυγό της Γεώργιο.
― Σπυριδούλα Δημ. Λιάκου.
― Αγγελική Σπυράλατου.
― Δημήτρης Χρ. Σταμάτης (ήρθε για τη
γιορτή τσίπουρου).

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2013
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ΚΟ Ι ΝΩΝΙΚ Α
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Η Ιωάννα Παπαζαχαρία του Νικολάου και
της Ντίνας και ο Γιάννης Χριστοδούλου απόχτησαν στις 8 Αυγούστου 2013 το πρώτο τους παιδί,
ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.
― Η Βίκυ, κόρη του Ανδρέα και της Αμαλίας
Σταμάτη στον Καναδά και ο σύζυγός της Χρήστος
Ιατρίδης απόχτησαν στο Κάλτκαρυ του Καναδά
το πρώτο τους παιδί, μια χαριτωμένη κόρη, τη
Μαργαρίτα-Αριάδνη.
Να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Όπως μας πληροφορεί η κ. Μαρία Αθ. Σιακαβέλλα από τις ΗΠΑ οι χαρές διαδέχονται η μία
την άλλη στην οικογένειά της. Ο εγγονός της
Γεώργιος Μαργέτας (γιος της Σπυριδούλας) και
η σύζυγός του Πατρίτσια βάπτισαν το δεύτερο
παιδί τους στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
στο Γιόρι της Πενσιλβάνια. Το όνομα αυτού: Πέτρος. Ανάδοχος: Σεβαστή Μαργέτα (αδελφή του
Γεωργίου). Μετά τη βάπτιση ακολούθησε γεύμα
150 περίπου ατόμων σε τοπικό κέντρο.
ΥΓ. Η προγιαγιά Μαρία είναι τρελαμένη με
τα καινούρια μωρά.
― Στις 24 του περασμένου Αυγούστου, στο
εντυπωσιακό με τοιχογραφίες, διατηρητέο εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, κτίσμα του
14ου αιώνα, στην περιοχή της Παλαιοχώρας Χανίων, ο Δημήτρης Γρηγορόπουλος και η σύζυγός
του Ελένη Μπουζάκη, βάπτισαν το πρώτο τους
παιδί, ένα πανέμορφο αγοράκι.
Σ’ ένα μαγευτικό τοπίο με πλήθος καλεσμένων,
συγγενών και φίλων του ζευγαριού, οι ανάδοχοι
Μηνάς Στρατηγός και Μαρία Χυτήρογλου χάρισαν
το όνομα “Ιωάννης” στο νεοφώτιστο.
Ο παπα-Γιάννης Γρηγοράκης γαλουχημένος
από το φωτεινό πέρασμα του μακαριστού Ειρηναίου δημιούργησε ατμόσφαιρα έντονα θρησκευτική και μόνο οι διαμαρτυρίες του Ιωάννη, κατά
τις στιγμές της κατάδυσης, διετάραζαν ένα περιβάλλον που μόνο η λέξη «κατάνυξη» θα ταίριαζε.
Η συνέχεια δόθηκε σε μεγάλο κέντρο της
περιοχής, που μέχρι τις πρωινές ώρες οι καλεσμένοι απολάμβαναν τα κρητικά φαγητά και ένα
παραδοσιακό κρητικό γλέντι.
Οι ευχές και οι συγκινήσεις έκλεισαν την εκδήλωση που διατηρείται πλέον στα διαμερίσματα
της συνείδησης. Και ο Ιωάννης παρακολουθούσε
εκστατικός χωρίς να μπορεί στο μέλλον να περιγράψει το γεγονός της βάπτισής του.
Να μας ζήσει και να είναι καλότυχος στη ζωή
του.

ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΣΕ ΑΕΙ-ΑΤΕΙ
― Ο Δημήτριος Κ. Βαμβάτσικος, εγγονός
του Ιωάννη Βαμβάτσικου, πέτυχε στη Σχολή
Μηχανικών Αυτοκινήτων Καβάλας.
― Ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος, εγγονός της
Βασιλικής Λάμπρου Μωρίκη είναι φοιτητής Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος στο Πολυτεχνείο
Κρήτης (Χανιά).
― Ο Σπύρος Μιχαλόπουλος, εγγονός Βασιλικής Λ. Μωρίκη, σπουδάζει Ιστορία - Αρχαιολογία
στο Ρέθυμνο.
Καλές σπουδές!

ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικόπεδο εντός του οικισμού
Δομνίστας στη θέση Σιδηρέικα
κοντά στην πλατεία.
Πληροφορίες κ. Παναγ. Μαρνάρη
τηλ. 22310-27587 & 6971559856

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
― Αμοιβαία υπόσχεση γάμου έδωσαν ο Παναγιώτης Πανάρας (γιος της Πάτρας Θεοδ. Τσιάμη) και η Σοφία Σταματοπούλου.
Καλά στέφανα.

ΓΑΜΟΙ
― Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013 στις 6 μ.μ.,
στον Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου τελέστηκε
το μυστήριο του γάμου του γιου του αείμνηστου
Κωνσταντίνου Κουτρολού και της Λένας Κουτρολού, σταθερών από χρόνια φίλων της Δομνίστας. Ο Ιωάννης Κ. Κουτρολός ένωσε τη ζωή
του με την εκλεκτή της καρδιάς του, την όμορφη
και ευγενική Γεωπόνο ΕΑΣ, Μαρία, Γεωργίου και
Σπυριδούλας Βάσση. Το μυστήριο του γάμου
τους ευλόγησαν τέσσερις ιερείς. Τα στέφανα
άλλαξαν οι όμορφες κουμπάρες τους, Κωνσταντίνα Βλαστού και Μαρία Παναγιωτοπούλου –δικηγόροι και οι ίδιοι.
Ακολούθησε δεξίωση, στον εξαιρετικό χώρο
του Studio Πιθάρι, στο Γιαννούζι, με πλουσιοπάροχο γεύμα, ειδικά επιμελημένο από τους νεόνυμφους, αφού τα κρεατικά ήταν όλα της φάρμας
του γαμπρού, και τρικούβερτο γλέντι στη συνέχεια
-με πολλούς Δομνιστιάνους παρόντες- που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Άξια προσοχής, ήταν η φθινοπωρινή, λιτή, μα εμπνευσμένη
διακόσμηση του «γάμου», για την οποία «επιστρατεύτηκαν» ακόμη και κάστανα με το αγκαθωτό
τους κέλυφος, από τη Δομνίστα.
Συγχαρητήρια στους γονείς τους, που δικαιολογημένα τους καμάρωναν και πολλές ευχές
στο όμορφο ζευγάρι για μεγάλη κι ευλογημένη
ζωή μέχρι τα βαθιά τους γεράματα, με καλούς
απογόνους!

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στο Αγρίνιο ο Παναγιώτης Κ. Παναγοδήμος και αναπαύεται στο Κοιμητήριο του
χωριού μας από το Σεπτέμβριο 2013.
― Πέθανε στη Λαμία στις 19 Οκτωβρίου 2013
και ετάφη στο Κοιμητήριο της αγαπημένης του
Δομνίστας ο Ευάγγελος Αθαν. Σταθονίκος.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Στις 20-10-2013 έγινε στον Ι. Ναό Αγίου
Αθανασίου Δομνίστας το 40ήμερο μνημόσυνο
του αείμνηστου Πάνου Κ. Παναγοδήμου.
― Στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας
έγινε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών
των αείμνηστων Βασιλικής (3 χρόνια) και Δημητρίου Σταμάτη.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
― Η Παναγιώτα Ευαγγέλου Σιακαβέλλα
πρόσφερε στη μνήμη του αείμνηστου πατέρα
της το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ για τους
σκοπούς του Συλλόγου μας.
― Ο Αχιλλέας Αθαν. Τσούνης πρόσφερε
στο Σύλλογό μας το ποσό των πενήντα (50,00)
ευρώ στη μνήμη της αείμνηστης αδελφής του
Ειρήνης Σπύρου Σταμάτη.
Αιωνία τους η μνήμη.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Πωλείται μονοκατοικία 100 τ.μ.
με αγρόκτημα 4.500 τ.μ.
στην περιοχή Λεύκας Αγρινίου
σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
6974291753 και 6983719120

