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Η Δομνίστα... στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. “Ακολουθήστε” μας! facebook, twitter, Youtube

Στην αρχή της άνοιξης;

Σ

το προηγούμενο φύλλο του «Εύρυτου», το
Δεκέμβριο, το κύριο άρθρο αναφερόταν
στην καρδιά του χειμώνα της κρίσης που
ζει το χωριό μας και η πατρίδα μας. Κάποιος
φίλος είπε πως απέπνεε πίκρα για τη θλιβερή εικόνα της ερήμωσης που περιγραφόταν. Λίγες
μέρες μετά στα μέσα Ιανουαρίου - συγκεκριμένα
στις 18 που γιορτάζει ο πολιούχος μας Άγιος
Αθανάσιος - γέμισε η εκκλησία από κόσμο και η
πλατεία από αυτοκίνητα και ανθρώπους. Έκπληξη
ευχάριστη για τους λίγους ακρίτες του χωριού
μας το χειμώνα. Όχι όμως μόνο έκπληξη. Θέλω
να πιστεύω και κάτι άλλο: μια ενστικτώδης απάντηση των Δομνιστιάνων στην κρίση και την απελπισία. Οι χωριανοί μας που στην καρδιά του
χειμώνα τόλμησαν και πήγαν εκεί από Αγρίνιο,
από Μεσολόγγι, από Λαμία, από Καρπενήσι, από
Αθήνα και αλλού φώναξαν δυνατά αυτό που φωνάζει η καρδιά μας: το χωριό μας δεν έσβησε. Και
δε θα σβήσει όσο οι άνθρωποί του θυμούνται το

δρόμο προς τα εκεί και η καρδιά τους λαχταρά
έστω και λίγο να βρεθεί στα γνώριμα μέρη των
προγόνων μας.
Η παρουσία τους ήταν μήνυμα ελπίδας όχι
στα λόγια αλλά στην πράξη. Ήταν μήνυμα ελπίδας
όχι ενός πολιτικού ή ενός γραφιά. Είναι μήνυμα
ελπίδας από τον πρώτο ως τον τελευταίο, από το
γηραιότερο ως το νεότερο του χωριού μας. Είναι
μήνυμα ανάστασης και ελπίδας από όλους μας. Η
κρίση του χωριού και του τόπου μας θα περάσει,
οι άνθρωποι θα σηκώσουν πάλι το κεφάλι και οι
νέοι μας θα πιάσουν πάλι το νήμα των ονείρων
μας. Μέσα σε αυτά, έστω και για λίγο, η Δομνίστα
και οι παρέες της, το Πάσχα και ο 15Αύγουστος,
η πλατεία και ο Αϊλιάς, το γήπεδο και το ποτάμι
είναι υπαρκτή πραγματικότητα.
Για την ώρα η βιντεοκάμερα ας δείχνει άδεια
την πλατεία. Η ψυχή μας αόρατα είναι εκεί.

Α.Δ.Σ.

Ράμπες αναπήρων
Πολλά και σπουδαία έγιναν τα τελευταία χρόνια
στο χωριό μας και πολλά θα γίνουν ακόμα. Κάποια
από αυτά έπρεπε να έχουν γίνει από καιρό. Ένα,
καθοριστικό, μου το θύμισαν σε φιλική συζήτηση.
Είναι οι ράμπες πρόσβασης ατόμων με ειδικές
ανάγκες σε κοινόχρηστους χώρους. Συγκεκριμένα
κάποιοι με κινητικό πρόβλημα που χρησιμοποιούν
καροτσάκια για τη μετακίνησή τους αδυνατούν ή
δυσκολεύονται να προσεγγίσουν σημεία του χωριού
μας. Καμαρώνουμε για την πλατεία, τα μουσεία
μας, τις εκκλησίες μας. Άκουσα όμως ότι χωριανός
σε αναπηρικό καροτσάκι πήγε στο παλιό Γυμνάσιο
όπου το Φωτογραφικό και Λαογραφικό Μουσείο
για επίσκεψη προσκύνημα όπως κάνουμε πολλοί.
Έμεινε στις σκάλες της βεράντας γιατί ήταν αδύνατο να ανέβει το καρότσι. Και έφυγε άπρακτος.
Όταν το άκουσα ένιωσα σαν οι κόποι μας - κόποι
χρόνων για τα Μουσεία πήγαν στα χαμένα: όταν
και μια ψυχή χωριανού ή επισκέπτη αδυνατεί να

τα επισκεφθεί τότε όλα είναι ένα τίποτα. Κρίμα
στον πολιτισμό μας και ντροπή γιατί δεν το σκεφθήκαμε. Με αφορμή αυτό το περιστατικό πρέπει
να μπουν στις άμεσες προτεραιότητες όλων μας
ράμπες πρόσβασης όπου χρειάζονται.
Πιο συγκεκριμένα:
α. Στο παλιό Γυμνάσιο (Μουσείο Φωτογραφίας
και Βιβλιοθήκη).
β. Στο παλιό Δημοτικό (εκθέσεις, συνελεύσεις,
εκλογές).
γ. Στην πλατεία εμπρός στον Ξενώνα.
δ. Στον Άγιο Αθανάσιο νομίζω πως είναι εύκολη
η πρόσβαση. Στα εξωκλήσια όμως υπάρχουν δυσκολίες.
Σύλλογος, Τοπικό Συμβούλιο, Δήμος, ιδιώτες
ας δράσουμε. Οι παρεμβάσεις είναι ελαχίστου κόστους. Το επόμενο καλοκαίρι ας μας βρει ένα
σκαλί ψηλότερα στο επίπεδο πολιτισμού.
Α.

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΛΑΜΨΕ!
Ποινή φυλάκισης τριών (3) χρόνων! επεβλήθη
από τις Δικαστικές Αρχές του Νομού μας στον
κ. Σκύρλα, ιδιοκτήτη γελαδιών, που ελεύθερα
αλώνιζαν την περιοχή μας και προξενούσαν,
όπως είναι γνωστό, τεράστια προβλήματα. Η
ποινή αυτή είναι μη εφέσιμη και εξαγοράσιμη
προς 20,00 ευρώ την ημέρα. Η απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα, ύστερα από δίκη που έγινε
στο Καρπενήσι στις 12 Φεβρουαρίου 2014, κατά

την οποία ο κατηγορούμενος δεν παρουσιάστηκε
και πάλι. Από πλευράς μαρτύρων - κατηγόρων
ήταν παρόντες πολλοί χωριανοί μας:
Ύστερα από την παραπάνω απόφαση - καταπέλτη αναμένεται και παρόμοια εκδίκαση και
για τον έτερο ιδιοκτήτη γελαδιών και γουρουνιών
της περιοχής μας, που προξενούν τεράστια
προβλήματα εντός και εκτός του χωριού μας.
Θα υπάρξει άραγε συμμόρφωση;

Η προσευχή μιας μητέρας
...για τα παιδιά της
...για τον σύζυγό της!
Γονατιστή μπροστά στην Παναγιά,
...δεν ακουγόταν λέξη!
Χείλη κλειστά, κοίταγμα δυνατό,
καρφωμένο στο πρόσωπό Της!
Μάτια κόκκινα, πονεμένα, κλαμένα...
χίλιες χιλιάδες λέξεις είπε,
χωρίς ν’ ανοίξει στόμα!
Σηκώθηκε, σκούπισε, με το χέρι τα μάτια της.
Αναστέναξε με ανακούφιση...
― Σ’ ευχαριστώ Παναγιά μου,
είπε δυνατά κι έκανε το σταυρό της.
Έφτασε δικαιωμένη στο σπίτι της!
Βράχος

Χοροσυνάντηση
του Συλλόγου μας
στο Αγρίνιο
το Σάββατο 15 Μαρτίου 2014
Με την ευχή η ΑΝΟΙΞΗ να διώξει για
πάντα το «βαρύ» φετινό χειμώνα απ’ το αγαπημένο μας χωριό,
την καλωσορίζουμε και
την καλοπιάνουμε με μια συνάντηση –
αφορμή για γλέντι και χορό.
Το ανοιξιάτικο αντάμωμα φίλων και χωριανών της Δομνίστας θα γίνει στο Αγρίνιο,
στη Μπυραρία “SOLD OUT” του Χρήστου Μαμασούλα, στην οδό Ζέρβα 11, το Σάββατο 15
Μαρτίου 2014 στις 3 μ.μ.
Τιμή: 5 ευρώ ανά άτομο, στην οποία συμπεριλαμβάνονται: ένα ποτό και ζωντανή μουσική από το λαϊκορεμπέτικο σχήμα «free
group». Σε διάφορα άλλα είδη του μαγαζιού
θα υπάρξουν χαμηλότερες τιμές ειδικά για το
Σύλλογό μας.
Για να κάνετε κράτηση θέσεων, καθώς η
ζήτηση είναι μεγάλη και τα “sold out” είναι
συνήθη στις εκδηλώσεις μας, επικοινωνήστε
άμεσα με την Υρώ Παπουτσή: 6937 383361 ή
τη Βιβή Σιακαβέλλα: 6978 291814.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας

ΕΥΧΕΣ
Εκ μέρους του Τοπικού Συμβουλίου
της Τ.Κ. Δομνίστας, ο Πρόεδρος,
Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος,
εύχεται Καλή Χρονιά, Υγεία κι Ευτυχία
σε όλους τους Δημότες
και φίλους του χωριού μας.

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
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Οικογενειακά Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος
Το σπίτι τους ήταν πάνω από του
Παναγογιάννη στον Πετρομαχαλά.
Στους εκλογικούς καταλόγους της
Δομνίστας υπάρχει ο Αθαν. Κοσκινάς
με έτος γέννησης 1806 ή το 1820.
Το 1865 μαζί με τους Δομνιστιάνους
Χρ. Κεφαλή, Αθαν. Πετρόπουλο και
Δημ. Καραδήμα υπέγραψαν πιστοποιητικό προσφοράς στο ’21 για τον
Δημήτριο Αγγελή. Από τους 4 ο μεν
Κεφαλής ήταν γεννημένος το 1801,
ο Πετρόπουλος κάπου στο 1800 και
ο Καραδήμας το 1801 και θα μπορούσαν να είχαν πάρει μέρος στην
Επανάσταση. Ο Κοσκινάς όμως τότε
ήταν σχεδόν παιδί. Εξάλλου τις βεβαιώσεις των αγωνιστών υπέγραφαν
επώνυμοι οπλαρχηγοί όπως οι Γιολ-

31. Οικογένεια Κοσκινά Πετραλή
δασαίοι. Βέβαια το 1865 είχαν εκλείψει πολλοί και διάφοροι επίγονοι
αγωνιστών και συγχωριανοί βεβαίωναν διάφορα. Πάντως για να παίρνει
τέτοιες πρωτοβουλίες δεν θα ήταν
τυχαίος στο χωριό. Υπάρχει και η πιθανότητα να βρέθηκε γαμπρός στο
χωριό. Πώς συνδέεται όμως το Κοσκινάς με το Πετραλής; Σύμφωνα με
κάποια παράδοση το Κοσκινάς ήταν
παρατσούκλι και το πραγματικό επώνυμο Πετραλής. Υπήρχε χωράφι του
Κοσκινά κάτω από τα Παναγέικα στο
κάτω μέρος του χωριού και δίπλα
στα Καρτσακλέικα.

Υπάρχει και μία άλλη εκδοχή. Να
ήταν ο Αθανάσιος γιος του Κων/νου
Πετραλή. Από την Αβώρανη (σημ. Λιβαδάκι) καταγόταν ο αγωνιστής του
1821 Ιωαν. Κοσκινάς που έφερε το
βαθμό του χιλιάρχου. Ίσως να υιοθέτησε τον Αθανάσιο δίνοντας το επώνυμό του ή πιθανόν τον πάντρεψε με
κόρη του δίνοντας και το δικό του
επώνυμο. Λίγο δύσκολα και τα δύο
αν σκεφθούμε τα ήθη της εποχής και
την πιθανή καλή οικονομική κατάσταση των Πετραλέων. Πάντως στα
μητρώα της Κοινότητας Δομνίστας
το 1886 ο Γεώργιος εγγονός του

Αθανασίου φέρει δύο επώνυμα Κοσκινάς - Πετραλής. Η πιθανή συγγένεια με τον Αβωρανίτη αγωνιστή του
’21 ίσως να εξηγεί και τη χορήγηση
από τον Αθανάσιο του πιστοποιητικού
που αναφέρθηκε πιο πάνω.
Φαίνεται ότι ο Αθανάσιος Κοσκινάς - Πετραλής είχε γιο τον Ευθύμιο
(γεν. 1830;). Κατά τα μητρώα της Δομνίστας γιος του ήταν ο Γεώργιος
(γεν. 1886). Πήρε γυναίκα από τους
Μουρικαίους και απόχτησε:
1) Την Αγαθή, συζ. Σπυρ. Δημητρογιάννη.
2) Την Πηνελόπη συζ. Κων. Γ.
Σύρρου (Κοκοτάκη).
3) Την Κωστούλα συζ. Αθαν. Γ.
Σύρρου.

32. Οικογένεια Πετροκώστα - Πετροκωστόπουλου Πετρόπουλου
Η περιοχή κάτω από την εκκλησία
του Αγίου Αθανασίου και προς τα
Καρτσακλέικα λεγόταν Πετρομαχαλάς. Υποτίθεται ότι ο τόπος είναι πετρώδης και χωρίς πηγές νερού. Δεν
είναι όμως σχεδόν καθόλου διαφορετικός από όμοιες περιοχές στο
εσωτερικό του χωριού. Κατά συνέπεια
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η ονομασία να προέρχεται από μια μεγάλη
οικογένεια της Δομνίστας την οικογένεια Πετροκώστα. Ο γενάρχης της
οικογένειας Πετροκώστας είναι ο αρχαιότερος Δομνιστιάνος που βρήκα
σύμφωνα με αρχεία μετά το 1821.
Ο Πετροκώστας γεννήθηκε το
1761 και μαζί με τον Παπαϊωάννη
Παπανικολάου φαίνονται οι αρχαιότεροι του προεπαναστατικού χωριού.
Ο πυρήνας της οικογένειας είχε σπίτι
στον Πετρομαχαλά και χωράφι. Είχαν
χωράφια και στη Λογγά (δρόμος σε
Φαντίνου προς Στάβλους). Το μισό
χωράφι το είχε ο Πετροκωστόπουλος,
το άλλο μισό ήταν Τσαπραζλέικο.
Υπάρχει μια παράδοση ότι εκεί ένας
Κοκιός (παρατσούκλι των Πετροκωστοπουλαίων) κρυβόταν φυγόδικος.
Είχε κάνει ή κατηγορηθεί για φόνο
και έφυγε εκτός Ελλάδας (μιλάμε
για το 19ο αι. που η Ελλάδα έφτανε
ως τη Θεσσαλία). Πήγε η αδελφή

Ο Ε Υ Ρ ΥΤ ΟΣ
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

του και τον έφερε και τον φύλαγε σε
αυτό το χωράφι όπου είχαν ένα καλύβι. Λέγεται ότι είχε ένα τσαρδάκι
(είδος εναέριας καλύβας) σε ένα έλατο. Πιθανόν η ιστορία να σχετίζεται
με φόνους με τους Μακρυγιανναίους
(βλ. πιο κάτω).
Το επώνυμο σημαίνει ο Κώστας
του Πέτρου. Κων/νος λοιπόν το μικρό
του αρχαίου Πετροκωστόπουλου.
Σύμφωνα με έγγραφα σχετικά με τη
δράση του προεπαναστατικά και μετεπαναστατικά φαίνεται ότι είχε μεταναστεύσει από το χωριό και έφτασε
πιθανόν ως την Κωνσταντινούπολη.
Ίσως να ασχολήθηκε με το εμπόριο.
Γνωρίσθηκε με το Δημ. Παλαιόπουλο
προύχοντα του Καρπενησίου και μέλος της Φιλικής Εταιρίας. Μαζί του
αναφέρεται ότι κήρυξε το μυστικό
της Εταιρίας σε διάφορα μέρη της
Ελλάδας. Στην Επανάσταση παρότι
ήταν ήδη 60 ετών πήρε μέρος από
την αρχή ως το τέλος και έδρασε σε
διάφορα σημεία. Το 1829 ήταν υποψήφιος για την Δ’ Εθνική Συνέλευση
σε προκαταρκτική εκλογή στο χωριό.
Πήρε δυο λιγότερες ψήφους από τον
πρώτο και δεν εξελέγη. Πρέπει να
έζησε ως το β’ μισό της 10ετίας του
1840. Το 1865 έκανε αίτηση για αμοιβή του για την επανάσταση, όπου
ξόδεψε όλη την κινητή και μεγάλο
μέρος της ακίνητης περιουσίας, ο εγγονός του Κωνσταντίνος. Φαίνεται
ότι απόχτησε:
Α’. Το Γεώργιο (γεν. 1797 ή 1799)
ως Γεώργιος Πετροκώστα και Γεώργιος Πετρόπουλος. Το 1846 υπέγραψε
για δημοτικό σχολείο στο χωριό. Απόχτησε:
1) Τον Κωνσταντίνο (γεν. 1824 ή
1838). Αναφέρεται ως υπάλληλος.
Το 1865 έκανε αίτηση για αναγνώριση
των υπηρεσιών του παππού του Πετροκώστα στην Επανάσταση. Στις
εκλογές του 1872 ήταν εκλογικός
αντιπρόσωπος στο Δήμο για τον Ιατρείδη. Απόχτησε:
α) Το Γεώργιο (γεν. 1870).
β) Το Σεραφείμ (γεν. 1879). Κατά
πληροφορίες εγκαταστάθηκε στο
Καρπενήσι. Έγινε στρατιωτικός και
υπηρέτησε ως αυλικός του βασιλιά

Κωνσταντίνου. Τον θυμούνται προπολεμικά στο Καρπενήσι να πηγαίνει
στις εθνικές γιορτές με τη μεγάλη
στολή του.
2) Το Δημήτριο (γεν. 1823 ή 1831).
Στις βουλευτικές εκλογές του 1872
ήταν εκλογικός αντιπρόσωπος στο
Δήμο για τον Μπλατσή, υποψήφιο
βουλευτή Ευρυτανίας. Νυμφεύθηκε
την Ολυμπία Κ. Γιολδάση.
Β’. Το Νικόλαο (γεν. 1802 ή 1803).
Και αυτός φέρεται και ως Πετροκώστας ή Πετρόπουλος. Γιος του θα
πρέπει να ήταν:
1) Ο Ιωάννης (γεν. 1820) που
υπάρχει σε εκλογικό κατάλογο του
1846 αλλά χωρίς πατρώνυμο. Στο
σημείο αυτό μου λείπουν πληροφορίες για τη συνέχεια. Ίσως οι επόμενοι
ήταν παιδιά του. Συγκεκριμένα σύμφωνα με προφορική παράδοση ήταν
δύο αδέλφια, Ευθύμιος και Αντώνιος
Πετροκωστόπουλος γεννημένα περί
το 1850-1860. Κατά τις πληροφορίες
της κ. Κικής Γρηγοροπούλου (από
τους απογόνους) τα δύο αδέλφια είχαν μαγαζί στο χωριό και έφερναν
λάδι και εμπορεύματα από το Θέρμο.
Στον Πλάτανο Ναυπακτίας έβαλαν
κάποιοι και σκότωσαν τον Αντώνιο.
Υποψιάστηκαν κάποιον που του χρωστούσε. Το περιστατικό πρέπει να
συνέβη περί το 1890.
Η παράδοση αυτή της οικογένειας
Πετροκωστοπούλου δένει με μια αφήγηση του κυρ Θανάση Σύρρου. “Ένας
Πετροκωστόπουλος είχε αρραβωνιαστεί κόρη του παπα-Δημήτρη Παπαδόπουλου -μετέπειτα σύζυγο Γιάννη
Νταλιάνη. Τα χάλασαν όμως και τη
διεκδικούσε ένας Μακρυγιάννης μάλλον Δημήτριος, αδελφός του Κων/νου
Μακρυγιάννη (Νασαριός κλπ.). Αυτός
ο Δημήτριος ήταν εμφανίσιμος, ωραίος, ψηλός και είχε ραφείο ή κάποιο
μαγαζί στο σπίτι της Νούλας (Αθηνούλας Φαρμάκη) όπου σήμερα το
κατάστημα του Ιωαν. Παπαδημητρίου.
Ο Μακρυγιάννης την αρραβωνιάστηκε. Όπως επέστρεφε το συμπεθεριό
από τα Παπαδέικα στάθηκαν στον
πλάτανο (κάτω σήμερα από το σπίτι
του Νικ. Φώλου) και κουτσομπόλεψαν
τον Κοκιό (Πετροκωστόπουλο). Το

άκουσαν από το σπίτι τους που ήταν
πιο κάτω και εκδικήθηκαν. Σύμφωνα
με διήγηση της Σπυριδούλας Κ. Μακρυγιάννη (συζύγου Πέτρου Κοντορλή) ο Πετροκωστόπουλος τον κάλεσε
σούρουπο να παίξουν χαρτιά στο μαγαζί στην πλατεία. Τον έβαλε να κάτσει με την πλάτη στο ανοιχτό παράθυρο. Από εκεί πληρωμένοι δολοφόνοι
τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.
Η ιστορία μετετράπη σε βεντέτα.
Βρήκαν οι Μακρυγιανναίοι άλλους
δολοφόνους που σκότωσαν τον Αντώνιο στο Πλατανοβούνι. Παρέα με
το θύμα ήταν ο Καρτσακλογιώργος
ο οποίος ταράχτηκε τόσο από το γεγονός που έμεινε ανάπηρος από φωνή
αλλά δε μαρτύρησε το φονιά.
Στη συνέχεια βέβαια οι χωροφύλακες κυνηγούσαν τον Κων/νο Μακρυγιάννη για ηθικό αυτουργό και η
μακαρίτισσα κόρη Σπυριδούλα συζ.
Κοντορλή που ήταν τότε μικρό παιδί
θυμόταν ένα χειμωνιάτικο βράδυ που
ο πατέρας της φυγοδικούσε και είχε
πάει σπίτι του. Τα αποσπάσματα κύκλωσαν το σπίτι και τότε εκείνος ξέφυγε πηδώντας από το μπαλκόνι που
αν και ψηλά δε σκοτώθηκε γιατί τα
πάντα ήταν σκεπασμένα με πυκνό
χιόνι.”
Ο Ευθύμιος Πετροκωστόπουλος
απόχτησε το Νικόλαο (γεν. 1902) ο
οποίος ήταν ψηλός, ευσταλής και
υπηρέτησε στην ανακτορική φρουρά.
Νυμφεύθηκε κόρη του Μακρονίκου
σε α’ γάμο και απόχτησε:
1) Την Αγγελική που παντρεύτηκε
στο Αγρίνιο και έχει την Κική συζ.
Γιάννη Γρηγορόπουλου από Τσεκλείστα.
2) Την Κωνσταντία που παντρεύτηκε τον Κούκουνα από την Αράχωβα.
3) Τη Σοφία που πήρε ;
Σε β’ γάμο πήρε σύζυγο από τα
Ξηρέικα Ευηνοχωρίου. Εργάσθηκε
για χρόνια ως ξυλουργός στο Αγρίνιο
με τους Σταματαίους και μετά την
Μικρασιατική καταστροφή δούλεψε
στο Μεσολόγγι για χρόνια σε σπίτια
που προορίζονταν για τους πρόσφυγες.

Συνέχεια στη σελ. 3

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
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Η αλληλογραφία μας
― π. Ιωάννη Λιάπη, Αρχιερατικό Επίτροπο, Καρπενήσι: Ευχαριστούμε πολύ για την προκαταβολή της ενίσχυσής σας στον “ΕΥΡΥΤΟ”.
― κ. Γεώργιο Θανασιά, ιατρό, Ρόδος: Πήραμε τη συνδρομή
σας κι ευχαριστούμε! Η διακοπή της αποστολής δεν έγινε από
εμάς, αλλά μάλλον οφείλεται στα ΕΛ.ΤΑ.
― κ. Ανδρέα Δ. Σταμάτη, Καναδάς: Λάβαμε τη συνδρομή και
ενίσχυση των 100,00 ευρώ και σας ευχαριστούμε.
― κ. Χρήστο Παπαλέξη, Βύρωνα: Λάβαμε τη συνδρομή σας
στην αρχή του χρόνου και σας ευχαριστούμε θερμά.

Συνδρομές που λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Σταμάτης Ανδρέας του Δημ. (Καναδάς) .................. Ευρώ 100,00
Τσιάμης Γεώργιος του Θ. ......................................................20,00
π. Ιωάννης Λιάπης..................................................................20,00
Θανασιάς Γεώργιος................................................................30,00
Νικολόπουλος Τζον (ΗΠΑ) (150,00 δολ.)............................110,00
Παπαλέξης Χρήστος του Θεοδ. ............................................20,00
Τσιούνης Νικόλαος του Αθ. ..................................................20,00
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Ο ΓΕΝΑΡΗΣ ΚΑΙ
Ο ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΙΟΝΙΑ
Ο Γενάρης, με εξαίρεση τις τελευταίες μέρες του, και ολόκληρος
σχεδόν ο Φλεβάρης πέρασαν χωρίς πολύ κρύο και χωρίς πολλά
χιόνια. Οι περισσότερες μέρες τους ήταν θαυμάσιες και όσοι
τυχεροί βρέθηκαν εκεί έκαναν και αρκετές αγροτικές δουλειές.

Το τσιπουράκι μας
κερνιέται πολύ
κι αγαπιέται περισσότερο...
Μιας και το χωριό μας γιόρταζε τον πολιούχο και προστάτη
του Μέγα Αθανάσιο, στις 18 Γενάρη, ο Σύλλογός μας κέρναγε… Κέρασε τσιπουράκι φίλους και επισκέπτες που βρέθηκαν
στην πρωτεύουσα του Δήμου μας, το Καρπενήσι, για την
τριήμερη γιορτή του Ορειβατικού Σκι, αλλά και για την κάλυψη
της εκπομπής «Νόστιμη Γη». Το φεστιβάλ Ορειβατικού Σκι,
που γίνεται για 2η συνεχή χρονιά στο Καρπενήσι, σε συνεργασία
με το Δήμο Καρπενησίου αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή του
ορειβατικού σκι στη χώρα μας, συγκεντρώνοντας φίλους του
χειμερινού βουνού από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Φέτος,
σε ένα μεγάλο street party, που οργανώθηκε από το Δήμο
Καρπενησίου, συμμετείχε ο γνωστός σεφ της εκπομπής
«Νόστιμη Γη», Βασίλης Καλλίδης, που μεταξύ άλλων, έφτιαξε
και σέρβιρε ζεστό, σπιτικό τσιπουρόμελο, με τσίπουρο Δομνίστας
φυσικά, στους λάτρεις του ορειβατικού σκι, αλλά και σε όλους
τους περαστικούς, οι οποίοι και κατενθουσιάστηκαν, όταν το
γεύτηκαν. Παρακολουθώντας, μάλιστα την εκπομπή, χαρήκαμε
κι εμείς πολύ που χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και τα μπουκαλάκια
– μινιατούρες, και ακόμη περισσότερο που άρεσε το απόσταγμά
μας στο σεφ, ο οποίος και δημόσια το παίνεψε, μετά από ένα
«άσπρο πάτο» που κατάφερε.
Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Δομνίστας, Θανάση
Αναγνωστόπουλο, που ανέλαβε εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, να παραδοθεί το τσίπουρο που χρειάστηκε, στην
υπεύθυνη των εκδηλώσεων Ευαγγελία Σοφρώνη (ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ),
την οποία και ευχαριστούμε, που δέχθηκε την προσφορά μας,
αλλά και το Δημήτρη Αθ. Σταμάτη για την ιδέα του.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΚΕ
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑΒΛΩΝ
Ενοικιάστηκε αντί του ποσού των 125,00 ευρώ μηνιαίως, το
Κοινοτικό Κατάστημα Στάβλων, ύστερα από τη δημοπρασία που
πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Καρπενησίου στις 9-12-2013. Νέος
ενοικιαστής είναι ο κ. Χρυσοβαλάντης Κ. Χαρμαντζής, ο οποίος
και πλειοδότησε. Σημειώνεται ότι τιμή εκκίνησης ήταν τα 50,00
ευρώ.
Καλές δουλειές!

Νεκρολογίες
Τσαπραζλή Ελευθερία του Χαράλαμπου
(1916-2013)
Σε βαθιά γεράματα άφησε τούτη τη ζωή και πορεύτηκε στην αιώνια η Τσαπραζλή Ελευθερία σύζυγος του αείμνηστου Χαράλαμπου Τσαπραζλή
(Σαϊταρή). Κόρη του Σπύρου Σιδερά έδεσε τη ζωή
της με τον Χαράλαμπο και πέρασε μαζί του τις ευτυχίες και τις δυσκολίες της ζωής τόσο στο χωριό
όσο και στους κάμπους όπου βρέθηκε η οικογένεια
υποχρεωμένη να μετοικήσει μόνιμα μετά το 1950.
Δυνατός άνθρωπος και καλή ψυχή η εκλιπούσα
έδωσε το σκληρό αγώνα της ζωής όπως και τόσοι
άλλοι χωριανοί μας. Με τον ιδρώτα του προσώπου
της πότισε τη γη του χωριού μας και πήρε από κει τα προς το ζην. Στα τελευταία
της ταλαιπωρήθηκε από τα γηρατειά και τη μεγάλη ηλικία της έχοντας δίπλα της
στοργικούς συμπαραστάτες. Προσευχόμαστε ο Θεός να αναπαύει την ψυχή της
και να δίνει υγεία στα παιδιά και στα εγγόνια της.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ»

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Η ΠΛΕΟΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ
Εις την σειράν των ανταποκρίσεων,
που αρχίζει από σήμερον ο «Ρουμελιώτης», δίδεται μία πιστή και αντικειμενική εικών της εν Ευρυτανία καταστάσεως. Είναι ασφαλώς πρώτη φορά
μετά τον πόλεμον και τον συμμοριτοπόλεμον που έρχεται εις το φως της
δημοσιότητος το δράμα της Ευρυτανίας,
που έζησε και ζει ατυχώς ακόμη χάρις
εις την εγκληματικήν αστοργίαν του
κράτους.
Το μωρόν αυτό κράτος ας ακούσει,
εάν βέβαια θέλει και εφ’ όσον είναι
ακόμη καιρός, την φωνήν και τον πόνον
του μαρτυρικού λαού των Τσολιάδων
της Ευρυτανίας:
ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (του απεσταλμένου μας). Η Δομνίστα είναι ένα
μεγάλο χωριό με πληθυσμό περίπου
1.200 κατοίκους. Ευρίσκεται εις μίαν
εξαιρετικήν τοποθεσίαν περί τας 2 1/2
ώρας δι’ αυτοκινήτου μακράν του Καρπενησίου. Κατά την διάρκειαν των αναταραχών υπέστη αρκετάς καταστροφάς.
Ήδη, μάλλον με την ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, προχωρεί εις τον δρόμον της

αναδημιουργίας.
Η θέσις εις την οποίαν ευρίσκεται,
η τόσον έξοχος και γοητευτική, τυγχάνει
ένα σπουδαίο παραθεριστικό κέντρο.
Εφέτος φιλοξενεί περί τους 200 παραθεριστάς. Χρήζει αμέσου κρατικής ενισχύσεως διά την επισκευήν του υδραγωγείου. Απαραίτητος είναι και η επισκευή του αμαξιτού δρόμου, καθ’ ότι
ευρίσκεται εις αθλίαν κατάστασιν. Ένα
άλλο ζήτημα το οποίον θίγουν και εις
το οποίον εμμένουν οι κάτοικοι της
Δομνίστης είναι και η μεταφορά της
πρωτευούσης του Δήμου Ευρυτάνων
από Κρίκελλον εις Δομνίσταν, διότι ευρίσκεται εις το κέντρον του Δήμου και
εξυπηρετούνται καλύτερον τα χωριά.
Ο ελεύθερος δασικός συνεταιρισμός
Δομνίστης αναπτύσσει αξιόλογον προοδευτικήν δράσιν. Η στέγασις έκανε
πολύ ολίγα πράγματα, γι’ αυτό και η
δυσφορία των κατοίκων είναι γενική
εν σχέσει με τας κρατικάς ενισχύσεις
εις τους καταστραφέντας.

10-1951 εφημ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Οικογενειακά Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

32α. Οικογένεια Πετροπούλου
Συνέχεια απ’ τη σελ. 2
Η οικογένεια πρέπει να ταυτίζεται
με την οικογένεια Πετροκωστόπουλου.
Τα όσα γράφονται εδώ πρέπει να θεωρηθούν κατά κάποιο τρόπο ενιαία με
την προηγούμενη οικογένεια. Στους
εκλογικούς καταλόγους φέρονται υπό
το όνομα Πετρόπουλος οι:
Νικ. Πετρόπουλος ή Πετροκώστας
(γεν. 1803),
Γεωργ. Πετρόπουλος και Πετροκώστας (γεν. 1799),
Κων. Γ. Πετρόπουλος (γεν. 1824),
Δημ. Γ. Πετρόπουλος και Πετροκώστας (γεν. 1823)
οι οποίοι ταυτίζονται με προμνημονευθέντες στην οικογένεια Πετροκωστόπουλου.
Υπάρχει όμως και ένας Αθανάσιος
Πετρόπουλος αγωνιστής του 1821. Πρέπει να γεννήθηκε περί το 1800. Σύμφωνα

με πιστοποιητικό του 1836 από το Χριστ.
Περραιβό ήταν υπό τις διαταγές του
από το 1824. Είχε όμως πολεμήσει και
από το 1821. Υποθέτω ότι ήταν τρίτος
γιος του Πετροκώστα ο οποίος κράτησε
πιθανόν για διάκριση το επώνυμο Πετρόπουλος. Το 1865 υπέγραψε βεβαίωση
στο Δημ. Αγγελή ότι ήταν αγωνιστής
του 1821. Αυτό σημαίνει ότι φερόταν
ως οπλαρχηγός. Ίσως να εγκαταστάθηκε
εκτός Δομνίστας. Με το επώνυμο Πετρόπουλος βρίσκω σε εκλογικούς καταλόγους τους:
α. Δημήτριο Πετρόπουλο (γεν. 1813)
σε εκλογικό κατάλογο του 1846.
β. Ιωάννη Πετρόπουλο (γεν. 1820)
πάλι σε εκλογικό κατάλογο του 1846.
Σχετίζονται με τον Αθανάσιο; με
κάποιον από τους άλλους Πετροκωστοπουλαίους; Εγκαταστάθηκαν αλλού;
Όλα μένουν προς έρευνα.
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Ο ΔΗΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ
ΚΤΥΠΗΣΑΝ Σ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Ο γνωστός δημοσιογράφος Δημήτρης
Καμπουράκης πέρασε λίγες μέρες ξεκούρασης στην περιοχή Καρπενησίου κατά
τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς. Την ημέρα
της Πρωτοχρονιάς μάλιστα επισκέφθηκε
και τη Δομνίστα, η οποία του είναι γνωστή
από την ιστορία της αλλά και από τη γιορτή
τσίπουρου, αφού κατά το παρελθόν μάλιστα
επανειλημμένα το διαφήμισε από το κανάλι
που εργάζεται (MEGA) με το συνεργάτη
του κ. Οικονομέα, επιδεικνύοντας και τα
διαφημιστικά μπουκάλια μας, που τους
προσφέρθηκαν από το Σύλλογό μας.

Σ’ όλες τις γιορτές του 12ημέρου ήχησαν και πάλι
φέτος οι καμπάνες του Αγίου Αθανασίου, αφού και
πάλι ήταν παρών ο π. Ματθαίος. Έτσι, τα Χριστούγεννα,
την Πρωτοχρονιά και των Θεοφανείων, αλλά και στις
ενδιάμεσες γιορτές τελέστηκε η Θεία Λειτουργία από
τον π. Ματθαίο έχοντας στο ψαλτήρι τον Σωτήρη Λώλο
αλλά και τον Χρήστο Χαρμαντζή (από τους Στάβλους).
Την ημέρα των Θεοφανείων μάλιστα μετά τη Θεία
Λειτουργία έγινε ο αγιασμός στη Γέφυρα του Κρικελλοποτάμου. Τον αγιασμό τέλεσαν ο πατήρ Ματθαίος
Καλαμπαλίκης και ο π. Ιωάννης Κολοβός. Ήταν αρκετός
κόσμος και από τα τρία χωριά (Κρίκελλο, Δομνίστα,
Στάβλοι). Ο στολισμός της γέφυρας και η προσφορά
κουραμπιέδων και μελομακάρονων έγινε από τα Τ.Σ.
των Τ.Κ. Κρικέλλου και Δομνίστας και από τον κ. Ανδρέα
Γιάτση.
Οι Πρόεδροι των Τ.Σ. των Τ.Κ. Κρικέλλου και Δομνίστας, Δημήτρης Πανάρας και Θανάσης Αναγνωστόπουλος, φρόντισαν για την παρασκευή και το σερβίρισμα
ζεστού τσιπουρόμελου, με τσίπουρο και μέλι που πρόσφεραν ο Σύλλογός μας και ο Ανδρέας Γιάτσης, αντίστοιχα. Παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιδήμαρχος
του Δήμου μας, Δημήτρης Αθ. Σταμάτης, καθώς και ο
Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δ. Σταμάτης.
Και του χρόνου!

ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΕΠΑΞΙΑ
Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΜΑΣ ΑΓΙΟΣ
Με τη συμμετοχή πολλών συγχωριανών
μας - προσκυνητών γιορτάστηκε φέτος η
μνήμη του προστάτη του χωριού μας Αγίου
Αθανασίου. Ο καιρός ήταν σύμμαχος για
τις μετακινήσεις τους από Αγρίνιο, Λαμία
και Καρπενήσι, ενώ λίγοι ήταν και από
Αθήνα (λόγω οικονομικής κρίσης μάλλον).
Πάντως, ο ναός μας γέμισε και ήταν στις
δόξες του. Αρκεί να σημειωθεί ότι έγιναν
και 5-6 αρτοκλασίες! Μεταξύ των αρτοκλασιών και του κ. Βασίλη Τσιάρα (αρτοποιός Κρικέλλου) για την οικογένειά του,
στη χάρη του Αγίου με αφορμή και τη
γιορτή ενός από τα παιδιά του.
Παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου μας και
πρώην Δήμαρχος Δομνίστας Γιάννης Δ.
Σταμάτης και οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Κρικέλλου και Δομνίστας, Δημήτρης Πανάρας
και Θανάσης Αναγνωστόπουλος.
Λειτούργησε και πάλι ο παπα-Γιάννης
Κολοβός βοηθούμενος στο ψαλτήρι από
τους Βαγγέλη Σιακαβέλλα, Νώντα Φαρμάκη και Χρήστο Χαρμαντζή.

Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΑΣ
Ακυρώθηκε τελικά η Δημοπρασία για
την ενοικίαση του Κοινοτικού Τουριστικού
Ξενώνα του χωριού μας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας
γιατί δεν κατέθεσε πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ο μειοδότης. Αναμένουμε τη συνέχεια.

ΣΕ ΤΟΜΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Μέσα στους επόμενους μήνες εκδίδονται σε τόμο 640 σελίδων, περίπου,
τα Δημοτικά Τραγούδια της Ευρυτανίας,
που έχουν ως βάση τους τη Συλλογή
που έκανε ο αείμνηστος Σπύρος Περιστέρης, ως συνεργάτης της Ακαδημίας
Αθηνών στις αρχές της 10ετίας του
1960. Η έκδοση γίνεται από το Κέντρο
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών,
ύστερα από ενέργειες της Πανευρυτανικής Ένωσης για τη σχετική χρηματοδότηση (προϋπολογισμός δαπάνης
26.000,00 ευρώ) και θα συνοδεύεται
από 11 CD και 1 DVD.
Ανάμεσα στα τραγούδια του τόμου
αυτού συγκαταλέγονται και αρκετά από
τη Δομνίστα, που τα τραγούδησαν οι:
Ανδρέας Τσιούνης, Ευθύμιος Φιλ. Σιακαβέλλας, Βασιλική Σιώκου, Ελένη Σπ.
Βαμβάτσικου κ.ά.

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ
Ένα ακόμα «χρέος» των Ευρυτάνων εξόφλησε η
Πανευρυτανική Ένωση με την παρουσίαση του βιβλίου
του Μιχάλη Σταφυλά «Δημήτρης Πουρνάρας, Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ», που
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΕΣΗΕΑ στις
17-12-2013. Η αίθουσα από νωρίς κατακλύστηκε από
πλήθος Ευρυτάνων και δημοσιογράφων, αφού ο αείμνηστος Δημήτρης Πουρνάρας, είχε διατελέσει πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ επί σειρά ετών. Το
βιβλίο παρουσίασαν οι: Παντελής Καψής, Βασίλης Κοραχάης και Κλεομένης Κουτσούκης, ενώ για το πολύπλευρο έργο του τιμώμενου μίλησαν και ο συγγραφέας
Μ. Σταφυλάς και ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Κ.
Παπαδόπουλος. Κείμενα διάβασε η ηθοποιός κ. Άννα
Πολυτίμου-Παπακωνσταντίνου και συντονιστές ήταν
οι Ηλίας Λιάσκος και Θανάσης Σταμάτης. Από το
Σύλλογό μας ήταν τα μέλη του Κώστας Νταλιάνης και
Ανδρέας Νταλιάνης.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.Ε.Ε. & Ο.Ε.Σ.
Με επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση της Εταιρείας
Ευρυτάνων Επιστημόνων (Πρόεδρος ο κ. Φ. Κουλαρμάνης) κοπής της βασιλόπιτας και απονομής τιμής σε διακεκριμένους Ευρυτάνες καλλιτέχνες της ζωγραφικής
και της γλυπτικής τέχνης, που πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα στις 9-2-2014. Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν οι
Θανάσης Μπακογεώργος, Γιώργος Νικολακόπουλος,
Γιάννης Καστρίτσης, Λευτέρης Θεοδώρου και Βασίλης
Παπασάικας. Το Σύλλογό μας εκπροσώπησε ο κ. Κώστας
Παπαδόπουλος.
Στις 12-1-2014 και στην αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»
του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων κόπηκε
η βασιλόπιτα της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων
(Ο.Ε.Σ.) και ταυτόχρονα παρουσιάστηκε Λεύκωμα για
τα 25 χρόνια παρουσίας της Ομοσπονδίας στα ευρυτανικά
δρώμενα. Το «Λεύκωμα» (καλύτερα Έκθεση Πεπραγμένων της Ομοσπονδίας) περιλαμβάνει και δρώμενα
μερικών μόνο Συλλόγων - μελών της Ομοσπονδίας. Το
Σύλλογό μας εκπροσώπησε ο Δ/ντής του ΕΥΡΥΤΟΥ Κ.
Παπαδόπουλος. Το ίδιο βιβλίο παρουσιάστηκε και στη
Λαμία στις 16-2-2014.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ
Η Σπυριδούλα Σταμάτη του Αθανασίου και της
Λαμπρινής από την Πάτρα πέτυχε στη Σχολή Καλών
Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Καλές σπουδές!

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014

Ειδήσεις...
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΑ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

― Η Τσαπραλή Αμαλία του Ηλία και ο
Κάκος Παναγιώτης του Μελετίου βάφτισαν το
πρώτο αγοράκι τους στις 15 Αυγούστου 2013
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και
το όνομα αυτού Μελέτιος-Ιωάννης.
― Ο Παναγιώτης και η Νικολέτα Κουτκιά,
εγγονή του Δημητρίου Μακρυγιάννη, βάφτισαν
στις 26 Δεκεμβρίου 2013 στον Ιερό Ναό Αγίας
Βαρβάρας Λαμίας την κορούλα τους, που πήρε
το όνομα της γιαγιάς της: Ευμορφία.
Να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ

― Η Τσαπραλή Ελευθερία του Ηλία και της
Αθανασίας έδωσε όρκους αιώνιας αγάπης με
το μυστήριο του γάμου με τον Μουρσιώτη Βασίλειο του Αθανασίου και της Θεοδώρας (εγγονός της Παπαζαχαρία Αλεξάνδρας) στις 5
Οκτωβρίου 2013. Το μυστήριο τελέστηκε στον
Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Νεοχώρι
Μεσολογγίου.
Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση και
ολονύχτια διασκέδαση στο κέντρο “Ιθώρια”
στον Άγιο Ηλία Αιτωλικού.
Καλορίζικοι και πάντα η ευτυχία στο δρόμο
τους.

ΘΑΝΑΤΟΙ

― Πέθανε στην Αθήνα στις 23-2-2014 και
αναπαύεται στο Κοιμητήριο του Μπραχαμίου
από τις 24-2-2014 ο Κλεομένης Ι. Αγγελής.
― Πέθανε και ετάφη στις ΗΠΑ ο Αποστ.
Αθ. Σιακαβέλλας.
Αιωνία τους η μνήμη.
Νεκρολογίες σε επόμενο φύλλο.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας κ. Κλέαρχου Περγαντά και στο πλαίσιο
του «Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2013-2014» η
Περιφέρεια συμμετείχε στη Διεθνή Τουριστική
Έκθεση της Ουτρέχτης Ολλανδίας από 1419/1/2014, με εκπροσώπους της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Λάμπρο Τσιτσάνη και τον κ.
Νικ. Πέππα, Δ/ντή Τουρισμού Εύβοιας. Κατά τη
διάρκεια της έκθεσης αυτής έγιναν συνεντεύξεις,
ομιλίες, συζητήσεις και προβολές σχετικές με
τον τόπο μας. Ο κ. Τσιτσάνης χρησιμοποίησε
προς τούτο τουριστικό υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό, που διέθεσαν η Περιφερειακή Ενότητα
και οι Δήμοι Καρπενησίου και Αγράφων. Φυσικά
προβλήθηκαν και οι ομορφιές της περιοχής μας.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΙΑ
Από νέους -που κατάγονται από την περιοχή- αναζητείται προς ΑΓΟΡΑ αγροτεμάχιο
με τα εξής χαρακτηριστικά:
- Ενιαία έκταση 4-8 στρεμμάτων.
- Να είναι εντάξει στα χαρτιά του (κληρονομικά, δασαρχείο κ.ά.).
- Να μπορεί να καλλιεργηθεί, όχι δάσος.
- Να έχει νερό ή να βρίσκεται σε απόσταση
100-200 μέτρων από πηγή, ρέμα, ποτάμι.
- Να είναι επίπεδο ή ελαφρώς κατωφερικό
ή με πεζούλες.
- Να έχει φάτσα σε ασφάλτινο δρόμο ή
δασικό καλής πρόσβασης (ΙΧ).
- Να βρίσκεται σε απόσταση έως και 5
χλμ. από τα χωριά Δομνίστα, Κρίκελλο, Στάβλοι.
Ενδιαφερόμαστε για επιτόπια επίσκεψη
σε κάθε ενδιαφέρουσα πρόταση.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
6974674502 (Θεοδόσης)
6987320331 (Βάλια)

