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Στην  καρδιά  του  χειμώνα...

Ό
ταν το 2010 άρχισε η οικονομική - και
όχι μόνο - κατάρρευση της πατρίδας
μας πολύ λίγο συνειδητοποιήσαμε - ή

καθόλου - τι μας περιμένει. 
Αυτό αφορά είτε την ατομική - οικογενειακή

μας τύχη είτε το μέλλον του χωριού μας. Σήμερα
3 χρόνια μετά υπάρχει μπροστά στα μάτια μας η
εικόνα των ερειπίων της κατάρρευσης. Ο Κοινο-
τικός Ξενώνας είναι κλειστός, το εστιατόριο “Μέ-
τοικος” το ίδιο, ο Ξενώνας “Υλήεσσα” της Όλγας
και οι εγκαταστάσεις ερήμωσαν. Σε αυτά να προ-
σθέσουμε την υποχρέωση των επαγγελματιών
του χωριού να ασφαλισθούν στον ΟΑΕΕ με 200-
300 ευρώ το μήνα. Ποιος βγάζει στη Δομνίστα
τόσα ώστε να συντηρηθεί και να πληρώνει 2.000-
3.000 ευρώ το χρόνο για ασφάλιση; Επιβαλλόμενο
μεν αλλά σχεδόν ανέφικτο οικονομικά.

Οι καιροί άλλαξαν και ο κόσμος γύρισε ανάποδα
σε αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα και βέβαια.
Αυτά τα Χριστούγεννα και αυτός ο χειμώνας φαί-
νεται ο χειρότερος για το χωριό μας. Πιστεύω
όμως πως υπάρχει ελπίδα. Υπάρχουν ακόμα επαγ-
γελματίες στο χωριό που στέκουν ακόμα όρθιοι.
Να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε αντί να κά-
νουμε κριτική και να γκρινιάζουμε. Να κρατήσουμε
ακόμα επαφή με τις ρίζες μας εκεί έστω και αν τα
διόδια, τα καύσιμα, τα έξοδά μας ορθώνουν ανυ-
πέρβλητα εμπόδια. Τα ραντεβού στο 15Αύγουστο

και το Τσίπουρο ας μείνουν ζωντανά. Στα 1.000
και πάνω χρόνια της ζωής του χωριού μας υπήρξαν
εποχές ερήμωσης και εποχές ακμής. Ο τόπος
είναι καλός και το σημείο επίκαιρο συγκοινωνιακά,
είναι πάνω στους δρόμους σε λειτουργία από την
αρχαιότητα. Το 1454 είχε πληθυσμό 4-5 οικογε-
νειών. Το 1650, 215 δωρητές προσφέρουν χρήματα
σε μοναστήρι (πάνω από 100 οικογένειες), το
1814 υπήρχαν 50 οικογένειες, το 1940 300 και
σήμερα; Σήμερα είμαστε στον πυθμένα του πη-
γαδιού. Όμως: 

“Λίγο ακόμα θα ιδούμε
τις κερασιές να ανθίζουν...
λίγο ακόμα (και θα) σηκωθούμε
λίγο ψηλότερα”
Για την ώρα ας ευγνωμονούμε το Νίκο, τον

Ανδρέα, το Σπύρο, τους Γιάννηδες, τη Μαρία,
την Τούλα που είναι εκεί. Για την ώρα ας ευγνω-
μονούμε τον π. Ματθαίο που ήρθε από τη Γερμανία
να ακουστούν πάλι οι ύμνοι των Χριστουγέννων
στον Άγιο Αθανάσιο. Ας ευγνωμονούμε εκείνους
που φορτωμένοι το δισάκι της ελπίδας ανέβηκαν
στο χωριό και τούτα τα Χριστούγεννα. 

Και συγγνώμη αδέλφια για μας που είμασταν
απόντες αυτό το χειμώνα. Καλή χρονιά και η ζωή
ας επαναλάβει το δρόμο της για το χωριό μας
όπως γίνεται αιώνες τώρα.

Α.Δ.Σ.

Το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  μας  και  
η  διεύθυνση  της  εφημερίδας  μας

εύχονται  σε  όλους 
τους  συγχωριανούς  μας

και  τους  φίλους  της  Δομνίστας 
χαρούμενα  και  ευλογημένα 

Χριστούγεννα
και  αίσιο  το  νέο  έτος  2014

Χριστούγεννα
Απλός και ταπεινός προσκυνητής
θάρθω στη φάτνη σου Χριστέ

να προσκυνήσω!
Γονατιστός, με καθαρή καρδιά
σαν τους απλούς και άκακους ποιμένες,
τη θεία Σου δόξα να θαυμάσω,

το φως του ουρανού να ζήσω!
Και γηθοσύνως,

ταπεινά να σου ζητήσω, νάρθεις,
και φάτνη να κάνεις

για πάντα την καρδιά μου!

Βράχος

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ
Ο  ΞΕΝΩΝΑΣ  ΜΑΣ

Στη δεύτερη επαναληπτική δημοπρασία,
που προκηρύχθηκε από το Δήμο Καρπενησίου
για τον Κοινοτικό Τουριστικό Ξενώνα μας,
έδωσαν προσφορές δύο (2) ενδιαφερόμενοι,
ήτοι ο κ. Κολοβός (Καρπενήσι) και ο κ. Χρήστος
Δ. Βαμβάτσικος από το χωριό μας. Την μεγα-
λύτερη προσφορά έδωσε ο κ. Κολοβός, αλλά
η δημοπρασία δεν κατακυρώθηκε λόγω της
σχετικής ένστασης που έγινε από τον κ. Χρή-
στο Βαμβάτσικο. 

Βραβεύσεις
Κάθε χρόνο ο Δήμος

Καρπενησίου βραβεύει πο-
λίτες που διακρίθηκαν για
την παρουσία τους στην κοι-
νωνική ζωή του Δήμου. Φέ-
τος από την περιοχή του τ.
Δήμου Δομνίστας τιμήθηκε
ο Σπύρος Α. Βάρρας. Κα-
λύτερη επιλογή δεν θα μπο-
ρούσε να υπάρξει. Εμείς
που ζούμε το χωριό ξέρουμε
τι αξίζει ο φίλος Σπύρος με
τους χαμηλούς τόνους, την
ευγένεια, την καλοσύνη, την
ποιότητα και τη φιλόξενη
διάθεσή του στη ζωή του
χωριού και του τόπου μας. 

Α.
(φωτ.: ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ 

ΝΕΑ)

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Ο  π.  ΜΑΤΘΑΙΟΣ  

ΚΑΙ  ΠΑΛΙ  ΚΟΝΤΑ  ΜΑΣ 
Ο π. Ματθαίος και φέτος πάλι κοντά μας.

Ήρθε ήδη από τη Γερμανία και θα είναι παρών
μέχρι και το πρώτο 10ήμερο του Ιανουαρίου
2014. Έτσι οι καμπάνες του Αγίου Αθανασίου
θα κτυπήσουν και πάλι φέτος χαρούμενα για
τη Γέννηση του Κυρίου μας! 
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Πιθανόν να υπάρχει σχέση της
οικογένειας αυτής με τις οικογένειες
Πετροκώστα και Πετροπούλου. Επί-
σης με την οικογένεια Κοσκινά. Εντός
του χωριού υπήρχε σπίτι του Πετραλή
- Κοσκινά πάνω από του Παναγο-
γιάννη στον Πετρομαχαλά. Επίσης
πιο πάνω από την πλατεία στο σύρ-
ραχο υπάρχει σπίτι και κτήμα Πε-
τραλή. Στα Ισιώματα στο κάτω μέρος
του χωριού μια λάκα Σταματέικη φέ-
ρει το όνομα “στου Πετραλή”. 

Μεγάλες εκτάσεις είχαν επίσης
οι Πετραλαίοι στο Φαντίνου οι οποίες
αργότερα δόθηκαν προίκες σε δια-
φόρους. 

Όπως θυμόταν ο αείμνηστος Δημ.
Σώκος ο Ιωάννης Σώκος (1800 -
1860;) σε πρώτο γάμο πήρε κόρη
Πετραλή και προίκα αρκετή έκταση
στο Φαντίνου όπου έμεναν οι από-
γονοί του. 

Κατά την παράδοση οι Πετραλαίοι
έχοντας αρκετά χρήματα από κτη-
νοτροφία αγόρασαν από τους Τούρ-
κους μια μεγάλη έκταση στο Φαντί-
νου. Οι κλέφτες είχαν σκοτώσει εκεί
κοντά ένα Τούρκο και εκείνοι δή-
μευσαν όλες τις γύρω περιουσίες,
Δομνιστιάνικες και Κρικελλιώτικες
και τις πούλησαν. Έτσι έγιναν μεγα-
λοϊδιοκτήτες οι Πετραλαίοι στο Φαν-
τίνου. 

Γενάρχης της οικογένειας φαί-
νεται ο Κων/νος που γεννήθηκε το
1776. Απόχτησε:

Α. Κόρη που πήρε α’ σύζυγο ο
Ιωάννης Δημ. Σώκος και από εκεί τα
Σωκέικα στο Φαντίνου. 

Β’. Το Δημήτριο (γεν. 1817) που
δε βρήκα συνέχειά του. 

Γ’. Πιθανόν τον Αθανάσιο (βλ.
Κοσκινάς). 

Δ’. Τον Ιωάννη (γεν. 1820) ο οποί-
ος απόχτησε το Σπυρίδωνα (γεν.
1856). Παιδιά του Σπυρίδωνα: 

1. Η Ευφροσύνη συζ. Σπυρ. Βαμ-
βάτσικου (Βαμβατσικοσπύραινα) ο
οποίος πήγε στην Αμερική. Φαίνεται
ότι το χωράφι του στην Παπαραχούλα
- Ισιώματα ήταν ενιαίο με τη λάκα

του Πετραλή που αναφέρθηκε προ-
ηγουμένως. 

2. Η Βασιλική συζ. Κων/νου Κο-
τόπουλου. 

3. Η Παναγιώτα που πήρε τον
Ιωαν. Χαρμαντζή από Στάβλους. 

4. Η Γεωργία συζ. Νικ. Κουβέλη. 
5. Ο Κων/νος (γεν. 1884). Νυμ-

φεύθηκε την Αγγελική αδελφή του
Γιάννη και Κώστα Φαρμάκη. Πρέπει
να ήταν ξυλουργός. Αναφέρεται ότι
το 1916 έφτιαξε τα στασίδια του Αγ.
Αθανασίου. Απόχτησε:

α) Τη Γεωργίτσα που παντρεύτηκε
στο Δοκίμι Αγρινίου. 

β) Τη Βασιλική που πήρε το Νικ.
Συροκώστα (Αρπακιά) και απόχτησαν
τον Κων/νο, την Αγγελική, την Αθα-
νασία. 

γ) Το Σπυρίδωνα (γεν. 1927) που
νυμφεύθηκε την Πηνελόπη Κ. Σύρ-
ρου. 

6. Ο Ιωάννης (γεν. 1887) που
πήρε σύζυγο από την οικογένεια
Πλεξίδα και εγκαταστάθηκε στο Νε-
οχώρι Μεσολογγίου. Κόρη του νυμ-
φεύθηκε ο Ηλίας Τσαπραζλής (Σαϊ-
ταρής;) 

7. Ο Αθανάσιος (γεν. 1890). Πήρε
την Κυριακούλα Σπ. Σιδερά (Γκάζια)
και απόχτησαν: 

α) Την Αγγελική (γεν. 1926) συζ.
Κων/νου Παπαζαχαρία. 

β) Την Ειρήνη που πήρε το Μιχ.
Πεπονούλα από Αιτωλικό και από-

χτησαν: 
i. Τη Χριστίνα (γεν. 1953) συζ.

Νικ. Λιανού και απόχτησαν τη Διο-
νυσία - Ειρήνη (1977).

ii. Τη Μαρία (1956) συζ. Νικ. Γρίβα
και απόχτησαν το Γιώργο (1984) και
το Μιχάλη (1988). 

γ) Τη Μαρία (γεν. 1931) που πήρε
το Νίκο Κονταρή από Μάστρου και
απόχτησαν: 

i. Την Κυριακούλα (1958) συζ.
Αθ. Κριεκούκη από Μάνδρα Αττικής
και απόχτησαν:

― Το Δημήτριο (1984).
― Τη Μαρία (1985). 
ii. Τον Κων/νο (γεν. 1959) που

πήρε τη Νίκη Καλτάση και έχουν:
― Τη Μαρία (1983) που πήρε το

Νίκο Κανταρέλο από Μπούζα και
έχουν τη Δανάη (2011).

― Το Νικόλαο (1985) που σκο-
τώθηκε το 2002 σε τροχαίο. 

― Τη Βασιλική (1981).
iii. Τον Αθανάσιο (1961). Πήρε τη

Γαρυφαλλιά Μπακογιάννη από Κα-
τοχή και απόχτησαν:

― Τη Μαριάννα (1994).
― Τη Θεοδώρα (1994).
― Τη Νικολέττα (1997).
― Το Νικόλαο (2004).
iv. Τον Ιωάννη (1963) που έχει το

Νικόλαο. 
v. Την Παρασκευή (1967). 
δ) Την Ουρανία που πέθανε σε

μικρή ηλικία πριν τον πόλεμο. 

Ζ. Το Σπυρίδωνα (γεν. 1835).
Απόχτησε: 

1) Κόρη συζ. Γεωργ. Καραδήμα.
2) Κόρη συζ. Ηλία Αναγν. Τσα-

πραζλή. 
3) Γεώργιος (γεν. 1867). Είναι ο

γενάρχης των Παπαζαχαραίων του
Νεοχωρίου Μεσολογγίου. Το σπίτι
τους στο χωριό ήταν στο Καρετσά-
λωνο. 

Πήρε αδελφή του Αθ. Αναγνω-
στόπουλου και απόχτησε: 

α) Τον Αθανάσιο που ήταν ο πρώ-
τος που έμεινε στο Νεοχώρι. Ο Αθα-
νάσιος δούλευε επιστάτης σε ένα
Σουράμπα πλούσιο. Ήταν μεγαλό-
σωμος και δυνατός και επιβαλλόταν.
Όταν μάλωνε έλεγε θα σε κάνω
“Νάκο Παπαζαχαρία”.

β) Το Σπυρίδωνα.
γ) Τον Ιωάννη. 
δ) Το Δημήτριο.
ε) Την Αλεξάνδρα που πήρε άν-

δρα από το Νεοχώρι ο οποίος ερχό-
ταν περί το 1935 περίπου στο χωριό
και ήταν ωραίος ψάλτης όπως θυμάται

ο κυρ Θανάσης Σύρρος. 
Η. Τον Αθανάσιο (γεν. 1839). Έγι-

νε παπάς και εγκαταστάθηκε στη
Μουρστιάνου (Λυσιμαχία) Αιτωλ/νίας.
Παιδιά του:

1) Κόρη που παντρεύτηκε στη
Μουρστιάνου. 

2) Κων/νος (γεν. 1884). Έγινε
αξιωματικός του στρατού. Αναφέρεται
ως Παπαζαχαρίας Κων/νος του Πα-
παθανασίου, λοχαγός ΠΖ που έλαβε
μέρος στους πολέμους 1912-13 και
1917-23.

3) Στα μητρώα της Δομνίστας
αναγράφεται ένας Δημήτριος Αθα-
νασίου με έτος γέννησης 1887. 

Θ. Τον Ευάγγελο (περ. 1850;).
Απόχτησε:

1) Τον Ιωάννη (γεν. 1880) και
είναι γνωστός και ως Βαγγελογιάν-
νης. Το σπίτι του ήταν κάτω από την
πλατεία στο δρόμο προς Τσιρκόβρυ-
ση. Από πρώτο γάμο απόχτησε:

α) Το Δημήτριο (γεν. 1907) ο
οποίος έμενε σε σπίτι όπου αργότερα
του Κων. Φαρμάκη. Πιθανόν η μάνα

να ήταν από την οικογένεια Χριστια-
νού και το είχε πάρει ο Ιωάννης ως
προίκα.

Από β’ γάμο ο Ιωάννης έφτιαξε
σπίτι ή πήρε προίκα; εκεί που ήταν
αργότερα το παλιό σπίτι του Σπ. Η.
Νταλιάνη. Από το β’ γάμο απόχτησε: 

β) Τον Κώστα.
Πήρε την Αγγελική Αθ. Πετραλή

και απόχτησαν:
i. Τον Ιωάννη (1951). 
ii. Το Γεώργιο (1956) που σκοτώ-

θηκε το 1983 με τρακτέρ.
iii. Τον Αθανάσιο που πήρε την

Ιωάννα Τσακαλούζου από Μάστρου
και απόχτησαν το Γεώργιο (1987),
την Αγγελική (1991), συζ. Δημ. Ντί-
νου από Μάστρου και έχουν το Γε-
ώργιο (2011). 

iv. Την Κυριακούλα (1959) συζ.
Βασ. Καλύβα από Μάστρου και από-
χτησαν το Σπυρίδωνα (1988), τη Μα-
ρία (1990) και τον Κων/νο (1995).

v. Την Ανδριάνα (1952) που πήρε
το Μιχ. Μπούρα από Νεοχώρι και
απόχτησαν την Αρετή (1981) και το

Γεώργιο (1984).
γ) Το Γιώργο.
δ) Τον Ευάγγελο. 
2) Το Σπυρίδωνα (γεν. 1884).

Απόχτησε: 
α) Τον Ευάγγελο (γεν. 1916).

Νυμφεύθηκε την Αγγελική Νικ. Τσα-
πραζλή (Σαϊταρή) αδελφή του Θωμά
στο Νεοχώρι Μεσολογγίου. 

β) Τον Ιωάννη (γεν. 1920). Πήρε
γυναίκα από το Αιτωλικό.

γ) Το Δημήτριο;
δ) Τη Θεοδώρα.
ε) Τη Βασιλική που έφτιαξε το

σπίτι που αγόρασε μετά ο Νικ. Μαρ-
νάρης. 

Διόρθωση
29. Οικογένεια Παπαζαχαρία
ΣΤ’ Ιωάννης (γεν. 1834)
5. Νικόλαος
γ. Δημήτριος
iii. Η Ανδρεγούλα άγαμη. 
Εκ παραδρομής γράφτηκε σύζυ-

γος Παν. Παναγοδήμου. 

2 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Οικογενειακά  Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

Ο  ΕΥΡΥΤΟΣ
Ενημερωτικό Δελτίο

Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας Ευρυτανίας

Ιδιοκτήτης:
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο:
Η Πρόεδρος του Συλλόγου 

Αργυρώ (Υρώ) 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

29.  Οικογένεια  Παπαζαχαρία

30.  Οικογένεια  Πετραλή

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013

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

EYRYTOS 374_Layout 1  12/31/13  8:51 AM  Page 2



«ΚΑΡΠΕ-diem»  και  η  «Piccola  Banda»

3Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013

Πέθανε και ετάφη στη Σπερχειάδα όπου
διέμενε μόνιμα ο αείμνηστος Κων/νος Γ.
Τσιάμης. Στις 10ετίες του ’50 και του ’60
ήταν από τους νέους που ζωντάνευαν την
πλατεία του χωριού με τα πειράγματα, τα
αστεία και την ανεμελιά τους. Τα κύματα

της ζωής τον έφεραν στους κάμπους όπου
διήνυσε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του
μαζί με την οικογένειά του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Σπερχει-
άδας και η μνήμη του αιωνία.

Α.Δ.Σ.

Νεκρολογίες

Κων/νος  Γ.  Τσιάμης  (1935-2013)

Πέρασε ένας χρόνος από την ημέρα -
ανήμερα Χριστούγεννα - που έφυγες από
κοντά μας, πολυαγαπημένε μου πατέρα, κι
όμως η παρουσία σου εξακολουθεί να είναι
ολοζώντανη στη σκέψη μας και στην καρδιά
μας. Πόσες φορές ιδιαίτερα σε στιγμές
απραξίας ξετυλίγεται το κουβάρι των ανα-
μνήσεων και ο νους πλημμυρίζει από παιδι-
κές μνήμες από στιγμές που ζήσαμε μαζί...

Όταν πλησίαζε ο καιρός να γραφτώ στο
σχολείο, ένα απόγευμα με οδήγησες ως
εκεί και από τα παράθυρα της κλειστής αί-
θουσας εξερευνήσαμε μαζί τον καινούργιο
κόσμο στον οποίο σε λίγο θα εισερχόμουν.
Εδώ ο πίνακας, εκεί η έδρα του δασκάλου,
πιο πέρα τα θρανία... Με έκανες να αγαπήσω
το σχολείο και δεν το αποχωρίστηκα ούτε
στην ενήλικη ζωή μου, αφού ακολούθησα
το επάγγελμα της εκπαιδευτικού. Θυμάμαι,
ακόμα, τις καθημερινές βόλτες μας ως τη
«Βρυσούλα» - τοποθεσία λίγο έξω από το
Καρπενήσι - και τις ατέλειωτες συζητήσεις
μας. Γυρνούσαμε την αγκαλιά γεμάτη σπάρ-
τα, που έκοβες για χάρη μου, και το νου
γεμάτο καινούργιες γνώσεις, αφού μέσα
από τα λόγια σου - τα λόγια ενός συνετού
και έμπειρου ενήλικα - γνώριζα σιγά σιγά

τον κόσμο. 
Τα χρόνια πέρασαν, φέρνοντας στο

διάβα τους χαρές και λύπες. Και όταν εγ-
καταλείψαμε, κάποια στιγμή, τη γενέτειρα
γη για την Αθήνα, ξεχώρισες και εκεί με το
ήθος, την προσωπικότητα και την παιδεία
σου. Καμιά φορά δυσανασχετούσα για την
υπερβολική, όπως μου φαινόταν, αυστηρό-
τητά σου. Τώρα ξέρω πως ήταν από τη με-
γάλη σου αγάπη και την αγωνία σου μήπως
μου συμβεί κάτι κακό. 

Έφτασε και η στιγμή που δημιούργησα
τη δική μου οικογένεια και απέκτησες μια
μονάκριβη εγγονούλα, που τη λάτρευες και
σε λάτρευε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πως φω-
τιζόταν από ένα πλατύ χαμόγελο το πρό-
σωπό σου όταν, καθηλωμένος πια στο κρε-
βάτι, τους τελευταίους μήνες της ζωής
σου, μάθαινες για κάποια επιτυχία της εγ-
γονής σου στο σχολείο...

Και τώρα, που έφυγες από κοντά μας,
συνεχίζουμε την πορεία μας στο δρόμο
της ζωής, με πυξίδα τις αρχές με τις οποίες
εσύ ο ίδιος πορεύτηκες. Σ’ ευχαριστούμε
για την ανεκτίμητη προσφορά σου. Θα σε
θυμόμαστε πάντα με αγάπη.

Παναγιώτα Ευαγγέλου Σιακαβέλλα

Γράμμα  στον  πατέρα  που  έφυγε...

Άσχημη εντύπωση προξένησε σε πολ-
λούς η ξενική ονομασία της ορχήστρας
της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καρπενησίου,
η οποία παρουσίασε με θαυμάσιο τρόπο
στο κοινό της Δομνίστας στις 28-8-2013
στην πλατεία μας, γνωστές ελληνικές
μελωδίες στα πλαίσια των Γιορτών του
Δάσους 2013. 

Συγκεκριμένα ο γνωστός ομογενής
στην Αμερική από την Ναυπακτία κ. Τρύ-
φων Χατζηνικολάου στο Δελτίο που κυ-
κλοφορεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα
«Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ» σχο-
λιάζει τον τίτλο αυτόν σε μια του ολόκληρη
σελίδα παραθέτοντας απόσπασμα του
“ΕΥΡΥΤΟΥ” με τον τίτλο Piccola Banda. 

Ο π. Κωνσταντίνος Μακράκης έγινε
στο πανελλήνιο γνωστός με μια συνέντευξη
που κυριολεκτικά εντυπωσίασε στην “ΚΥ-
ΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”, της 15ης Δε-
κεμβρίου 2013. Με φωτογραφία του στην
πρώτη σελίδα και την ολοσέλιδη συνέντευξή
του μέσα, το άρθρο είχε τον τίτλο «π.
Κων/νος Μακράκης, Φύλακας άγγελος (για

μικρούς ασθενείς) με ιατρική ποδιά και
ράσα». Με το γνωστό σε μας τρόπο απάν-
τησε, πολύ εύστοχα, στις ερωτήσεις του
δημοσιογράφου, δίνοντας μαθήματα σε
όλους... Τέλος, ο π. Κωνσταντίνος, εντυ-
πωσίασε και σε πρόσφατη συνέντευξή του
στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας
της Ελλάδος. 

Ο  π.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΚΡΑΚΗΣ

― Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωάννη Λιάπη, Καρπενήσι: Σας
ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ταχυδρομική επιταγή που
λάβαμε. Πάντα είστε ο μοναδικός που προπληρώνετε τη
συνδρομή για το επόμενο έτος. 

― κ. Δημ. Κριεκούκη, Ζωγράφου: Ευχαριστούμε για τη
συνδρομή. Έγινε η αλλαγή της διεύθυνσής σας. 

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Σύρρος Αθαν. Γ. (Μεσολόγγι) ..........................Ευρώ 15,00
Σύρρου-Περαρή Χαρίκλεια ........................................15,00
Σύρρου Βασιλική Αθαν. ..............................................15,00
Σύρρος Γεώργιος Αθαν. ..............................................15,00
Συγγούνης Αθανάσιος................................................20,00
Φιλιππίδης Φίλιππος ..................................................20,00
Σιδηρά-Καλογεροπούλου Ελένη................................15,00
Σιδηράς Σπύρος ..........................................................10,00
Χατζή Ελένη (Λίτσα, το γένος Δ. Παπαδημητρίου) ..25,00
Σταμάτης Αθαν. Ν. (Πάτρα) ........................................20,00
Τσαπραζλής Νικόλαος (Νεοχώρι) ..............................20,00
Καραπάνου Σπυριδούλα 
(το γένος Ν. Παπαδημητρίου) ....................................50,00
Σάρρα Σπυριδούλα Π. ................................................15,00
Αγγελή Σπυριδούλα Γ. (Λαμία) ..................................20,00
Καγιάντζας Νώντας....................................................20,00
Παπαδημητρίου Μαρία Γ. ..........................................20,00
Χρυσικός Αθανάσιος ..................................................20,00
Σύρρος Κων/νος (Τάκης, Ευηνοχώρι) ........................20,00
Σύρρου Μάνθα Αντ. (Μεσολόγγι) ..............................20,00
Δημητρακοπούλου Γερασιμούλα
(το γένος Ν. Παναγοδήμου) ......................................20,00
Σιακαβέλλα Παναγιώτα Ευαγγ...................................50,00
Σιακαβέλλα Βασιλική Χαρ. ........................................10,00
Αγγελής Σεραφείμ Γεωργ. ........................................25,00
Καρέτσου Παναγιώτα Δημ. ........................................20,00
Μακρυγιάννη Αγγελική Ιωάν. ....................................20,00
Καραδήμα Αμαλία Αθαν. ............................................20,00
Καραδήμας Ευθύμιος Γ. ............................................20,00
Καρτσακλή Μαρία Νικ. ..............................................20,00
Μαλισόβας Αθανάσιος ..............................................20,00
Νικολόπουλος Τζον ..............................110,00 (150 δολ.)
Μούρκος Σπυρίδων (Ευηνοχώρι) ..............................20,00
Σταμάτης Δημήτριος Αθ. (Κεφαλόβρυσο) ................30,00
Γιολδάσης Ζαχαρίας Δημ. ..........................................50,00
Σταμάτης Κων/νος Δημ. ............................................20,00
Πανάγος Αθανάσιος Ηλία ..........................................50,00
Αλεξοπούλου Κούλα (το γένος Ηλία Πανάγου)........20,00
Κατσούδας Ιωάννης ..................................................50,00
Τσιάμης Θεόδωρος Γ. ................................................20,00
Τσούνης Αχιλλέας Αθαν...........................................100,00
Μακρυγιάννη Χρυσούλα (Καναδάς) ..........................50,00
Φραγκούλης Θεόδωρος ............................................20,00
Γιολδάσης Δημήτριος (Μαρίνο) ................................10,00
Μαστρογεωργίου Γεώργιος ......................................20,00
Τσερπέλη Ελένη (το γένος Κ. Νταλιάνη) ..................20,00
Μωρίκης Νικόλαος Ι. (Κεφαλόβρυσο) ........................20,00
Αργυροπούλου Ειρήνη (το γένος Ιωάννη Μωρίκη) ..20,00
Καραδήμας Δημήτριος Ελευθ. ..................................20,00
Καραδήμας Ελευθέριος Δημ. ....................................20,00
Κατσιφώλη Αθανασία (το γένος Δημ. Καραδήμα) ....20,00
Τσίρκας Γεώργιος Παν. ..............................................20,00
Σταμάτης Ιωάννης Νικολ. ..........................................60,00
Πανάγος Ηλίας Γ. (Ευηνοχώρι)..................................30,00
Βαστάκη Μαρία ..........................................................20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Συνδρομές  που  λάβαμε

Η  αλληλογραφία  μας

Η  ΑΠΟΣΤΟΛΗ  
ΤΩΝ  ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 

Παρακαλούνται οι συνδρομητές του “ΕΥΡΥΤΟΥ”, στο
εξής να στέλνουν τις οικονομικές ενισχύσεις τους στη
Δ/νση: Βιβή Σιακαβέλλα, Εθνικής Αντίστασης 56, 30100
Αγρίνιο. 

Οι καταστροφείς
Πολύς ο λόγος για
τους ιδιοκτήτες
των αδέσποτων
αγελάδων. Τίνος
είναι η παρούσα; 
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4 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Ο Κων/νος Γεωργ. Τσίρκας και η σύζυγός

του Παναγιώτα - Ειρήνη Σουλιώτη και οι δύο
αξιωματικοί της Αεροπορίας, απόχτησαν στη Λά-
ρισα το δεύτερο παιδί τους, ένα χαριτωμένο αγο-
ράκι που με το πρώτο παιδί τους, τη Μαρία (γεν-
νήθηκε το 2011) χτίζουν την ευτυχία της οικογέ-
νειάς τους.

― Ο Ηλίας, γιος του Κωνσταντίνου και της
Αικατερίνης Σιακαβέλλα και η σύζυγός του Φω-
τεινή Λαδά, απόκτησαν στις 20 Δεκεμβρίου 2013,
στην Αθήνα, το πρώτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο
κοριτσάκι. 

― Ο Αντώνιος Σπ. Παπαδόπουλος και η σύ-
ζυγός του Γεωργία Ντελή απόκτησαν το πρώτο
τους παιδί, μια χαριτωμένη κόρη.

― Ο Βασίλειος Αντ. Αγγελής και η σύζυγός
του Ελευθερία Κων. Αντωνοπούλου απόκτησαν
το πρώτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο γιο.

Να τους ζήσουν.  

ΓΑΜΟΙ
― Η Τσαπραζλή Ανθούλα του Ευστρατίου

και της Αμαλίας ένωσε τη ζωή της με το μυστήριο
του γάμου με τον Κόκκοτο Ιωάννη του Δημ. και
της Αγαθής στις 29 Ιουλίου 2013. Το μυστήριο
έγινε στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο
Νεοχώρι Μεσολογγίου. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Στις 25 Σεπτεμβρίου 2013,

έφυγε πρόωρα από τη ζωή – σε
ηλικία 52 ετών – η Άσπα Ανα-
στασοπούλου - Φαναριώτη, σύ-
ζυγος Γεωργίου Φαναριώτη και
κόρη του Ηρακλή Αναστασόπου-
λου και της Μαρίας Σπ. Καραδή-
μα. Η εξόδιος ακολουθία τελέ-
στηκε στον Ι.Ν. Αγίου Χριστο-
φόρου (νέο) στο Αγρίνιο, όπου πλήθος  κόσμου
παραβρέθηκε για το ύστατο «χαίρε» στην πάντα
γελαστή Άσπα. Η Άσπα ήταν άψογη οικογενει-
άρχης, μητέρα δυο παιδιών, βασικό  στέλεχος
στο Χορευτικό Τμήμα της Γυμναστικής Εταιρείας
Αγρινίου (ΓΕΑ), στο παρελθόν και επικεφαλής,
τα τελευταία χρόνια, του Λογιστηρίου της ΠΑΕ
Παναιτωλικός. Η έντονη δράση και προσφορά
της, το ήθος και η συνέπεια που τη χαρακτήριζαν
κάνει το κενό που αφήνει ο πρόωρος θάνατός
της πολύ μεγάλο, τόσο για την οικογένειά της,
αλλά και την κοινωνία μας. Είθε, ο Θεός να ανα-
παύει την ψυχή της και να δίνει παρηγοριά και
κουράγιο στους οικείους της. 

― Την ίδια μέρα, 25.09.2013, σε ηλικία 79
ετών, απεβίωσε και ο Αθανάσιος Ιωάννη Καρα-
δήμας, συνταξιούχος Διευθυντής της Αγροτικής
Τράπεζας Αγρινίου. Η εξόδιος ακουλουθία τελέ-
στηκε στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Αγρινίου, όπου
πλήθος κόσμου συμπροσευχήθηκε για την ανά-
παυση της ψυχής του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
της Αιτωλοακαρνανικής γης που τον σκεπάζει
και ο Θεός να χαρίζει παρηγοριά και υγεία στην
αφοσιωμένη σύζυγό του, φιλόλογο, κυρία Λατσί-
νου και στα λαμπρά παιδιά και εγγόνια του.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο του αείμνη-

στου Ευάγγελου Αθαν. Σταθονίκου, στις 24-11-
2013, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας. 

― Έγινε το ετήσιο αρχιερατικό μνημόσυνο
του αείμνηστου Κων/νου Δ. Παπαζαχαρία την 1η
Δεκεμβρίου 2013 στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας
Πειραιά.

Αιωνία τους η μνήμη. 

ΚΙ  ΑΛΛΕΣ  ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
― Ο Σγουρός Κωνσταντίνος του Αθανασίου

και της Ελένης, εγγονός της αείμνηστης Πανα-
γιώτας Ελευθ. Καραδήμα πέτυχε στα Α.Τ.Ε.Ι.
Πειραιά - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματ/κής. 

Καλή πρόοδο. 

Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

1  ΕΥΡΩ  ΚΑΙ  ΠΟΛΛΑ  ΕΙΝΑΙ!!!
Μια είδηση πρωτότυπη για «μια αλλιώ-

τικη κίνηση από έναν άνθρωπο με αρχές
και αξίες...» Παραθέτουμε σχετικό απόσπα-
σμα από τον ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΠΑΛΜΟ (Τετάρτη
11 Δεκεμβρίου 2013, σελ. 7): «Το ποσόν
του ενός Ευρώ κατέθεσε υπέρ του Δημοσίου
για τα Τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
του, για το 2014, ο γνωστός φωτογράφος
και ιστορικός ερευνητής Γιώργος Τάσιος.
Στη δήλωσή του αναφέρει τους λόγους
που τον οδήγησαν σ’ αυτήν την απόφαση
με κυριότερο αυτών, το μη ανταποδοτικό
του τέλους που έπρεπε να επενδύεται στο
οδικό δίκτυο της Ευρυτανίας που είναι
άθλιο. Μια αλλιώτικη κίνηση από έναν άν-
θρωπο με αρχές και αξίες!!!»...

Περισσότεροι από 1.500 συμπατριώτες
μας εξετάστηκαν δωρεάν κατά το διήμερο 18
και 19 Οκτωβρίου 2013 από 24 γιατρούς 14
ειδικοτήτων του «ΥΓΕΙΑ», στα πλαίσια του
Προγράμματος «Ταξιδεύοντας για την Υγεία». 

Οι εξετάσεις (Pap test, Triplex καρδιάς,
Υπέρηχοι Σώματος, Γενικές αίματος και καρ-
διογραφήματα) πραγματοποιήθηκαν στο Συ-
νεδριακό Κέντρο Καρπενησίου. 

ΔΩΡΕΑΝ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Την εποχή που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και οι εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης προϊόντων,
δράσεων, τοποθεσιών κτλ. καταλαμβάνουν όλο
και μεγαλύτερο κομμάτι της «πίτας της διαφημι-
στικής προβολής», η πάντα καινοτόμα και πρωτο-
πόρα σε τέτοιες ιδέες Δημοτική μας Αρχή έκανε
το μήνα που μας πέρασε μια «κίνηση ματ»...

Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, στην
είσοδο του μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου της
χώρας, του «The Mall Athens», έστησε ένα λιτό
μεν, εντυπωσιακό δε τουριστικό περίπτερο στο
οποίο συμπυκνωνόταν όλη η ομορφιά και η μαγεία
του τόπου μας. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε
προσδοκία! 

Τόσο οι εικόνες των βουνών μας και οι δρα-
στηριότητες των συμπατριωτών μας, όσο και η
άκρως στοχευμένη επιλογή χώρου (το The Mall
έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα μεταξύ των
υπολοίπων παρόμοιων εγκαταστάσεων) και χρόνου
(επερχόμενες γιορτινές μέρες γαρ), συνετέλεσαν
ώστε χιλιάδες επισκέπτες να γνωρίσουν τα μέρη
μας, να γοητευθούν απ’ αυτά και, το πιο πιθανό,
να τα σημειώσουν ως έναν από τους μελλοντικούς,
ταξιδιωτικούς προορισμούς τους. Το χωριό μας
δεν θα μπορούσε να είναι απών από όλη αυτή τη
δράση. Πέρα από το γεγονός ότι άποψη της πλα-
τείας μας κοσμούσε μια από τις κεντρικές φωτο-
γραφίες του τουριστικού περιπτέρου, με ενέργειες
του Συλλόγου μας δόθηκαν στα στελέχη του
Δήμου διαφημιστικά φυλλάδια της Δομνίστας τα
οποία μοιράζονταν μαζί με το υπόλοιπο προωθητικό
υλικό. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήμασταν το μοναδικό
χωριό της Ευρυτανίας που συμμετείχε κατ’ αυτόν
τον τρόπο και ελπίζουμε να βάλαμε κι εμείς το
δικό μας λιθαράκι στην διάδοση του «παράδεισου»
της περιοχής μας. 

Πολλά συγχαρητήρια, λοιπόν, στο Δήμο Καρ-
πενησίου για την ιδέα. Και ποιος ξέρει; Ίσως
κάποια στιγμή να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς
κάτι αντίστοιχο. Κάτι καθαρά Δομνιστιάνικο! 

Κ.Α.Ν.

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  ΚΑΙ
Η  ΔΟΜΝΙΣΤΑ  ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε διήμερο
Σεμινάριο Μελισσοκομίας στις 29 και 30 Νο-
εμβρίου 2013 στο Συνεδριακό Κέντρο από το
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρ-
πενησίου με θέμα: «Μελισσο-κομίζοντας αει-
φορικές πρακτικές».

Μερικά από τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα
που αναπτύχθηκαν: Μέλισσα και περιβάλλον,
παραγωγή νέκταρος από μελισσοκομικά φυτά,
θρεπτικές και θεραπευτικές ιδιότητες των προ-
ϊόντων της μέλισσας, βιολογική μελισσοκομία,
διαχείριση μελισσοσμηνών, εκμετάλλευση αν-
θοφοριών, φυσιολογία της μέλισσας - εχθροί
και ασθένειες.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Στις 9-12-2013 ανακοινώθηκε από τον
Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη το έργο της παράκαμ-
ψης Λαμίας, της Κεντρικής Οδού Ε65 «...το
έργο θα χρηματοδοτηθεί πλήρως στη νέα πε-
ρίοδο. Το κομμάτι Γέφυρα Αλαμάνα; - ΠΑΘΕ -
Ανισόπεδος Κόμβος Καρπενησίου (Α/Κ) θα
γίνει άμεσα...». 

Ο ίδιος Υπουργός δεσμεύτηκε στην αρμόδια
Επιτροπή της Βουλής στις 4-12-2013 ότι θα
καταθέσει πρόταση στην Ολομέλεια της Βου-
λής για το παραπάνω τμήμα της Εθνικής Οδού
ύψους 100.000.000,00€.

Η  ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ  ΤΗΣ  ΛΑΜΙΑΣ

Ουσιαστική ήταν η εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Καρ-
πενησίου στις 6-12-2013, με πρωτοβουλία του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και σε
συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος, και είχε ως θέμα: «Κα-
νόνες Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο
- Cyber - bullying». Από τους ομιλητές ανα-
λύθηκαν τα θετικά αλλά και τα αρνητικά απο-
τελέσματα του Διαδικτύου (παιδική πορνο-
γραφία, παρενόχληση, αυτοκτονίες, οικονο-
μικές απάτες, παραβίαση προσωπικών δεδο-
μένων, εθισμός στο διαδίκτυο κ.ά.). 

ΜΕ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  
Η  ΧΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΥΧΕΣ...
Θα ήθελα κατ’ αρχήν να εκφράσω τις θερμές

μου ευχαριστίες και τα ειλικρινή μου συγχαρη-
τήρια προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
τη συντακτική επιτροπή και προς όλους τους
συντελεστές της εφημερίδας σας για τη σωστή
ενημέρωση. Για το 2014 εύχομαι προς όλους
τους αναγνώστες σας, Ευρυτάνισσες και Ευ-
ρυτάνες υγεία, αισιοδοξία και καλύτερες μέρες
ιδιαίτερα για τους νέους μας. 

Με εκτίμηση
Λάμπρος Χ. Τσιτσάνης

Περιφερειακός Σύμβουλος

ΜΠΑΛΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ
Επιτέλους, έστω και αργά (Νοέμβριος), έγινε

η αποκατάσταση των ζημιών στους εσωτερικούς
δρόμους του χωριού μας. Όλες οι λακκούβες
γέμισαν με τσιμέντο και έτσι η κυκλοφορία των
οχημάτων είναι πλέον πιο ασφαλής. Ο Δήμος
ανταποκρίθηκε στο δίκαιο παράπονό μας. 
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