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Ελπίδα  του  χωριού  μας:
Οι  άνθρωποι,  η  ιστορία,  ο  τόπος

“Οι  μαθητές  του  8ου  ΓΕΛ  Πειραιά  στη  Δομνίστα”

Τ
ο Σάββατο του Λαζάρου, μια ομάδα πε-
ρίπου είκοσι πέντε μαθητών της Β΄τάξης
του ΓΕΛ Πειραιά επισκέφθηκε το χωριό

μας στα πλαίσια τριήμερης πολιτιστικής και
θεματικής εκδρομής που διοργάνωσε το σχολείο
τους με θέμα: «Η Τέχνη αφουγκράζεται την
Ιστορία και αντιστέκεται στο φασισμό». Η εκ-
δρομή τους περιλάμβανε επισκέψεις σε τόπους
που επλήγησαν από τη Γερμανική Κατοχή, αλλά
και ξεκίνησε και έδρασε η Εθνική Αντίσταση. 

Έτσι, η ομάδα του σχετικού project, αφού
επισκέφθηκε το Δίστομο Βοιωτίας, όπου στις
10.06.1944 έγινε μία από τις μεγαλύτερες σφα-
γές αμάχων από τις γερμανικές κατοχικές δυ-
νάμεις, συνέχισαν στην Ευρυτανία με προορι-
σμούς χωριά, που συνδέθηκαν με την Ιστορία
της Εθνικής Αντίστασης, όπως τους Κορυσχά-
δες, το Μεγάλο Χωριό και τέλος τη Δομνίστα,
από όπου και αναχώρησαν για τον Πειραιά. 

Οι υπεύθυνοι καθηγητές της σχετικής θε-
ματικής εργασίας και συνοδοί της εκδρομής κ.
Γούναρη Άννα (φιλόλογος) και κ. Πρωτόπαπας
Αθανάσιος (μαθηματικός), από ημέρες πριν, εί-
χαν επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο της Τοπικής
Κοινότητας Δομνίστας κ. Αναγνωστόπουλο
Θανάση, προκειμένου κατά την ημέρα επίσκεψής
τους να οργανωθεί η ξενάγησή τους στο χωριό
μας, στους χώρους των Μουσείων μας και του
Μνημείου Εθνικής Αντίστασης. 

Όπως ήταν φυσικό, και ο Πρόεδρος του
χωριού μας και η Γραμματέας του Συλλόγου
μας (Βιβή Σιακαβέλλα) ήταν παρόντες, ώστε
να υποδεχτούν τη σχολική ομάδα. Έτσι, στην
πλατεία του χωριού, υποδέχτηκαν τους μαγε-
μένους από τη διαδρομή μαθητές, με λουκου-
μάκια και παγωμένο νερό από τη βρύση του
πλάτανου. 

Με τις πρώτες ικανοποιητικές εντυπώσεις
τους από την πανέμορφη πλατεία μας, κατευ-
θύνθηκαν στο χώρο του Μνημείου Εθνικής Αν-
τίστασης, μαζί με τους συνοδούς του τουριστι-
κού γραφείου, που κάλυψε την εκδρομή. Εκεί,
τους δόθηκαν σημαντικές πληροφορίες για την
επίσημη κήρυξη της απελευθερωτικής επανά-
στασης κατά των ναζιστών κατακτητών, με την
πρώτη δημόσια εμφάνιση του ΕΛΑΣ, στις 7
Ιουνίου 1942, από τον Άρη Βελουχιώτη, στην
πλατεία του χωριού. Η εκδρομή τους περιλάμ-
βανε επίσκεψη στο Πνευματικό Μουσειακό
Κέντρο μας, για το οποίο είχαν ήδη πληροφο-
ρίες! Κατά την ξενάγησή τους στα μουσεία λα-
ογραφίας, ιστορικής φωτογραφίας, ευρυτανικού

βιβλίου και βιβλίου Εθνικής Αντίστασης, συνέ-
λεξαν στοιχεία από σημαντικά αρχειακά ντο-
κουμέντα που αφορούν στην ιστορική πορεία
του τόπου μας και την Εθνική Αντίσταση. Στα
πλαίσια όμορφης συζήτησης, στο προαύλιο
του Πνευματικού Κέντρου, η ομάδα των μαθητών
κατέγραψε με ενδιαφέρον πληροφορίες για
την καθημερινή κοινωνική ζωή, το μόχθο των
πατεράδων και των μανάδων, τις ασχολίες, τα
επαγγέλματα των παλαιότερων γενιών, αλλά
και αυτών που συνεχίζουν να ζουν στο χωριό
μας με μοναδικά όπλα επιβίωσης τη σφικτή οι-
κογενειακή συγκρότηση, τη λιτότητα, την ερ-
γατικότητα, τη θρησκευτική πίστη, τη στήριξη
σε ηθικές αρχές και αξίες. Οι μαθητές απαθα-
νάτισαν με τις κάμερές τους τις φυσικές ομορ-
φιές του χωριού μας και την πανοραμική θέα
από το γραφικό εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία,
από το σημείο, όπου κάποτε λειτουργούσε το
παρατηρητήριο των αγωνιστών, καθώς επίσης
και αρκετό υλικό από το φωτογραφικό αρχείο
μας, ώστε να αποδώσουν και εποπτικά τα στοι-
χεία που θα συνθέσουν την εργασία που θα
παρουσιάσουν στο σχολείο τους.  

Η επίσκεψή τους στο χωριό μας ολοκλη-
ρώθηκε μετά το εκτός προγράμματος μεσημε-
ριανό φαγοπότι τους στο παραδοσιακό ταβερ-
νάκι του Αντρέα Γιάτση. Μια μικρή μηχανική
βλάβη του τουριστικού λεωφορείου τους, που
επιτυχώς διορθώθηκε χάρη στην πολύτιμη βοή-
θεια και γνώση του δικού μας μηχανικού, Νίκου
Φώλου, μας έδωσε τη χαρά να απολαύσουμε
το κέφι και τη σπιρτάδα αυτής της όμορφης
μαθητικής παρέας, που επισκέφθηκε το χωριό
μας. Αξίζει, να σημειώσουμε πως σε αυτό το
σχολείο είναι και ήταν μαθητές δυο δικά μας
παιδιά από τη Δομνίστα, η Δανάη κι ο Ορέστης
(φοιτητής πλέον), παιδιά του Παναγιώτη Θεοδ.
Λιάκου, γεγονός που χαροποίησε ιδιαίτερα τη
γιαγιά τους Γιαννούλα και το θείο τους Νίκο.

Όπως ευγενικά μας σχολίασαν μαθητές και
συνοδοί, κατενθουσιάστηκαν από την επίσκεψή
τους στο χωριό μας και με πολύ καλές εντυ-
πώσεις αναχώρησαν για την έδρα τους. Κι
εμείς χαρήκαμε με την παρουσία τους, αλλά
κυρίως συγκινηθήκαμε με τον ενθουσιασμό, το
ζήλο και το ενδιαφέρον και την ευαισθησία
τους για την τοπική μας και γενικότερα εθνική
μας ιστορία. 

Εύγε στα παιδιά αυτά μα και στους εκπαι-
δευτικούς τους που τα εμπνέουν!

Βιβή Σιακαβέλλα

...Ην  γαρ  μέγας  σφόδρα
(Μάρκου ΙΣΤ 1.8)  

Μεσάνυχτα «της μιάς των Σαββάτων».
Και οι στρατιώτες ξαγρυπνούν
μπροστά στο σφραγισμένο τάφο του Χριστού,
μήπως κι έρθουν οι μαθητές Του και τον κλέψουν! 
Και ξαφνικά ο τόπος συνταράσσεται
κι ο μέγας λίθος φεύγει του Τάφου!
Ένα υπερκόσμιο φως τυφλώνει τους φύλακες
για να μη μπορέσουν να δουν την υπέρλαμπρη 
Ανάσταση του Χριστού μας!
Αδέλφια μου
Χριστός Ανέστη!

Βράχος

Της  Μεγάλης  Εβδομάδας
και  του  Πάσχα

Τα τελευταία χρόνια η ευλογία της εκκλησίας έρ-
χεται στο χωριό μας μέσω ενός αληθινά ηρωικού ιε-
ρωμένου: του π. Ματθαίου Καλαμπαλίκη. Με τη στή-
ριξη του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καρπενησίου
κ.κ. Νικολάου ο π. Ματθαίος στέκει όρθιος εν μέσω
κρίσεως κι ερειπίων. Την προσφορά του την ξέρουμε
και δεν γράφω πολλά. Απλώς για δόξα της εκκλησίας
περιγράφω το πρόγραμμά του της φετινής Μ. Εβδο-
μάδας: 

Μ. Δευτέρα: εσπερινή ακολουθία στην Ανιάδα
και μετά στη Δομνίστα. 

Μ. Τρίτη: εσπερινή ακολουθία στην Ανιάδα και
μετά στη Δομνίστα.

Μ. Τετάρτη: ευχέλαιο και εσπερινή ακολουθία
στην Ανιάδα, το ίδιο μετά στη Δομνίστα. 

Μ. Πέμπτη πρωί θεία λειτουργία στη Δομνίστα.
Το απόγευμα τα Δώδεκα Ευαγγέλια στην Ανιάδα και
μετά στη Δομνίστα. 

Μ. Παρασκευή πρωί αποκαθήλωση στη Δομνίστα.
Μετά αποκαθήλωση στην Ανιάδα και περιφορά του
Επιταφίου. Βράδυ περιφορά Επιταφίου στη Δομνίστα. 

Μ. Σάββατο πρωί θεία λειτουργία στην Ανιάδα,
βράδυ Ανάσταση στην Ανιάδα. Μεσάνυχτα Ανάσταση
στη Δομνίστα και αναστάσιμη θεία λειτουργία. “Τοι-
ούτοι εμπρέπουσιν ημίν πατέρες”. 

Ο Θεός να τον στηρίζει. Ευγνωμονούμε.
Α.

Χαιρετισμοί
Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014, 3η των Χαιρετι-

σμών, ο π. Ιωάννης Κολοβός βοηθούμενος από τον
ψάλτη Βαγγέλη Σιακαβέλλα έψαλε τους χαιρετισμούς
στον Άγιο Αθανάσιο αργά το απόγευμα για να συνεχίσει
μετά στο Κρίκελλο. Η στήριξη της εκκλησίας στους
λίγους ακρίτες του χειμώνα ήταν πολύτιμη.

Α.
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Κ ατά διήγηση του μακαρίτη Ιωάν-
νη Κ. Συροθανάση από τον πα-
τέρα του το αρχικό επώνυμό

τους ήταν Συροθανάσης. Κάποιος από
αυτούς είχε πιστόλι ή του έδωσαν
αυτό το παρατσούκλι και το όνομα
άλλαξε σε Πιστόλης - έτσι το βρίσκαμε
αρχικά - και αργότερα Πιστιόλης. Πι-
θανότερη όμως εκδοχή είναι η ακό-
λουθη: Η οικογένεια καταγόταν από
την Ήπειρο, πιθανόν περιοχή Ιωαννί-
νων με το επώνυμο Πιστιόλης. Από
εκεί έφυγαν κυνηγημένοι αρκετά χρό-
νια πριν την Επανάσταση. Από τον
Αλή Πασά; Από άλλους; Άδηλο. Κα-
τέφυγαν στην περιοχή Καρπενησίου.
Ένα μέρος στο Μικρό Χωριό και ένα
μέρος στη Δομνίστα. Οι του Μικρού
Χωριού κράτησαν το επώνυμο Πιστιό-
λης. Στη Δομνίστα για να ξεφύγουν
πιθανόν από τους διώκτες τους άλ-
λαξαν το επώνυμο σε Συροθανάσης.
Ίσως ο γενάρχης ήταν Αθανάσιος.
Στη Δομνίστα προϋπήρχε μια πολύ-
κλαδη οικογένεια με ρίζα Σύρρος
(Συρροκώστας, Συρογιαννίδης). Επέ-
λεξαν επώνυμο από τη ρίζα αυτή και
έτσι εμφανίζονται ως Συροθανάσης.
Σε περιοχή του χωριού όμως μακριά
από τη γειτονιά των Συρραίων στα
Καραδημέικα. Αφού έγινε η επανά-
σταση του 1821 και η Ελλάδα απε-
λευθερώθηκε έπαψε και ο φόβος των
διωκτών και ένα μέρος των Συροθα-
νασαίων επανήλθε στο αρχικό επώ-
νυμο Πιστιόλης ενώ ένα άλλο κράτησε
το Συροθανάσης (βλ. οικ. Συροθανά-
ση). 

Το πατρικό τους σπίτι ήταν πιο
κάτω από τα Καραδημέικα και πάνω
από τα Σταματέικα. Φυσικά σε άμεση
επαφή με τους Συροθανασαίους. 

Η εμφάνιση του επωνύμου Πιστιό-
λης γίνεται περί το 1850 όταν σε κα-
ταλόγους εκλογέων γράφονται κά-
ποιοι με το επώνυμο Πιστιόλης ή Συ-
ροθανάσης. Το περίεργο είναι πως
και αυτοί που έμειναν στο επώνυμο
Συροθανάσης έχουν και το Πιστιόλης
κάποια στιγμή. Και τα δυο επώνυμα
ξεκινούν από 3 προγόνους, τον Βα-
σίλειο, τον Ιωάννη και το Δημήτριο.
Ο Βασίλειος Συροθανάσης γεννήθηκε
το 1806, ο Ιωάννης το 1801 και ο Δη-
μήτριος το 1801 επίσης. Αυτό φανε-
ρώνει πως, αν δεν υπάρχει λάθος, ο

Ιωάννης και ο Δημήτριος ήταν δίδυμοι
ή ο Δημήτριος ήταν ξάδελφος των
δύο άλλων οι οποίοι πιθανόν ήταν
αδέλφια. Προς αυτό οδηγεί και το
γεγονός πως ο Βασίλειος και ο Ιωάν-
νης είχαν κοντά σπίτια και επαγγελ-
ματικά ήταν ξυλουργοί, αργότερα και
μουσικοί. Οι απόγονοι του Δημητρίου
και ο ίδιος ήταν κτηνοτρόφοι ως τα
μέσα του περασμένου αιώνα. 

Από τους τρεις αυτούς αρχαιότε-
ρους Συροθανάσηδες θα μελετηθούν
εδώ ο Βασίλειος και ο Δημήτριος
που άλλαξαν το επώνυμο σε Πιστιό-
λης και ο Ιωάννης στην οικογένεια
Συροθανάση. 

Πληροφορίες πέραν των άλλων
για τους Πιστιόληδες συνέλεξε και ο
Αθ. Κ. Νταλιάνης τον οποίο και ευ-
χαριστώ. 

Ι. Κλάδος Βασιλείου Πιστιόλη 
ή Συροθανάση
Ο Βασίλειος γεννήθηκε το 1806.

Το 1829 στον εκλογικό κατάλογο δεν
είναι κανένας από την οικογένεια. Θα
πρέπει να πέθανε περί το 1850. Ο
Βασίλειος απέκτησε: 

Α’. Τον Αθανάσιο (γεν. 1837). Τον
βρίσκουμε στον κατάλογο του 1865
ως Αθανάσιος Συροθανάσης. Οι από-
γονοί του; Ίσως είχε μόνο κόρες. 

Β’. Τον Σπυρίδωνα (γεν. 1835).
Εάν δεν υπάρχει λάθος έτος γέννησης
τότε με επιφύλαξη γιος του ήταν ο
Αναστάσιος (γεν. 1888). Γέννησε παιδί
53 ετών; Λίγο απίθανο.

Ο Αναστάσιος νυμφεύθηκε την
Αθηνά Γρηγορίου Μπέλεχα και από-
χτησε: 

1) Το Σπυρίδωνα (γεν. 1917). Ο
Σπυρίδων έμεινε ανάπηρος από κρυο-
παγήματα στον πόλεμο του 1940 και
πέθανε από μαρασμό κατά τη διάρκεια
της Κατοχής. 

2) Το Δημήτριο (γεν. 1919). Νυμ-
φεύθηκε τη Νίκη Ι. Παπαγεωργίου
και απόχτησε: 

α) Το Σπύρο, νυμφεύθηκε την .....
και έχουν:

i. Το Δημήτριο.
ii. Τη Νίκη. 
β) Την Αθηνά.
γ) Την Μαρία. 
3) Το Γρηγόριο, νυμφεύθηκε την

Ευφροσύνη Κ. Παναγοδήμου και από-
κτησαν: 

α) Τον Αναστάσιο.
β) Την Αθηνά.
4) Τη Βασιλική συζ. Λάμπρου Κα-

ρέτσου.
5) Τη Γιαννούλα συζ. Δημ. Πανα-

γοδήμου (Δημάκη). 
Γ’. Τον Κωνσταντίνο (γεν. 1832)

ο οποίος απόχτησε: 
1) Το Βασίλειο (γεν. 1871). Πήρε

γυναίκα από τους Παπαδαίους. Από
εκεί πιθανόν προέρχεται και το κτήμα
κάτω από το δρόμο της Σταματόβρυ-
σης προς Πραΐλα. Είναι ο πρώτος ο
οποίος γράφεται στα μητρώα ως Πι-
στιόλης. Στη συνέχεια και όσοι ακο-
λουθούν. Απέκτησε: 

α) Τον Κωνσταντίνο (γεν. 1897) ο
οποίος πέθανε. 

β) Το Θεόδωρο (γεν. 1908) ο οποί-
ος νυμφεύθηκε τη Φόνη (Περσεφόνη;)
του Σταματογιώργου και απόχτησε:

i. Το Βασίλειο με σύζυγο από Αγρί-
νιο. 

ii. Το Γεώργιο πήρε γυναίκα από
Στάβλους και έχουν το Θεόδωρο και
την Περσεφόνη. 

iii. Τον Κωνσταντίνο πήρε σύζυγο
από Ματαράγκα και έχουν ένα αγόρι. 

γ) Τη Σπυριδούλα που πήρε το
Γιάννη Μελά. 

δ) Τη Γεωργίτσα που έμεινε άγαμη. 
ε) Τη Σοφούλα συζ. Νικ. Γ. Σύρρου

(Κοκοτάκη) και απόχτησαν την Ελένη,
το Γεώργιο, τον Ιωάννη. 

2) Τον Αθανάσιο (γεν. 1875). Νυμ-
φεύθηκε την Ολυμπιάδα Σωτήρα και
απόχτησε: 

α) Την Ελένη σύζυγο Σπ. Μακρή
και μετά χ. Παπαθέου. 

β) Τη Μαρία σύζ. Σπ. Αθ. Νταλιάνη
απόχτησαν την Εριφύλη, την Ελένη,
την Ασπασία, τον Αθανάσιο. 

γ) Το Νικόλαο (γεν. 1915). Πήρε
την Ειρήνη Αθ. Μακράκη και απόκτη-
σαν: 

i. Την Ελένη συζ. Ιωάννου Μπε-
λέκου από Ευηνοχώρι. Απόχτησαν
ένα αγόρι.

ii. Την Ολυμπία συζ. Ιωάννου Κα-
τσαρού. 

iii. Τη Μαρία. 
iv. Το Σπύρο που έμεινε άγαμος. 
v. Τον Αθανάσιο που πήρε γυναίκα

από το Μεσολόγγι και απόχτησαν την
Ειρήνη συζ. Φωτόπουλου από Ναυ-
πακτία. 

3) Το Γεώργιο (γεν. 1878). Πήρε
την Αγγελική Κ. Μακράκη και από-
χτησαν: 

α. Το Νικόλαο (γεν. 1909), πήρε
γυναίκα από το Νεοχώρι Ναυπακτίας
και απόχτησαν: 

i. Το Γεώργιο, πήρε την Ελευθερία
; από Ρέτσινα Μεσολογγίου και από-
χτησαν:

― Το Νικόλαο, πήρε την Αθηνά
...... από Ικαρία και έχουν τη Λαμπρινή
και τη Γεωργία.

― Την Ευαγγελία, πήρε το Γεωργ.
Κατσαβό από Ευηνοχώρι και έχουν
το Νικόλαο και τον Ελευθέριο.

β. Τον Σπυρίδωνα (γεν. .......) πήρε
τη Φωτεινή Κ. Ρεβελιώτη από Νεστάνη
Τρίπολης και απόχτησαν:

i. Το Γεώργιο (γεν. 1970) στην Αυ-
στραλία. 

ii. Την Αγγελική (γεν. 1971) πήρε
τον Παν. Ν. Σπανό από Μανδρινή
Ναυπακτίας και έχουν το Νικόλαο και
το Σπυρίδωνα.

iii. Τον Κωνσταντίνο (γεν. 1975).
γ. Τον Κωνσταντίνο (γεν. 1920).

Πήρε την Αγγελική Αθ. Τσιούνη και
απόχτησαν:

i. Το Γεώργιο, πήρε ; και απόχτησε
τον Κωνσταντίνο και την Αγγελική.

ii. Την Πηνελόπη, πήρε τον Ιωάννη
Μουρκογιάννη από Άμπλιανη και από-
χτησαν το Νικόλαο, τη Σοφία, την
Αγγελική. 

iii. Την Έλσα, πήρε το Γεωργ. Πο-
λονύφη από Κρίκελλο και απόχτησαν
τον Παναγιώτη, τον Κωνσταντίνο, το
Μιχάλη, την Αγγελική, τη Βασιλική. 

δ. Κόρη που πέθανε μικρή.
ε. Την Πηνελόπη (γεν. 1923) πήρε

τον Ευσταθ. Δ. Μαγδαλινό από Με-
σολόγγι και απόχτησαν τη Μαρία,
την Παρασκευή, την Ελένη, το Δη-
μήτριο. 

στ. Την Παναγιώτα (γεν. 1929).
Πήρε το Βασ. Ασημάκη από Κρίκελλο
και έχουν την Αγγελική, την Ελένη,
τη Μαρία. 

ζ. Τη Βασίλω (γεν. 1912) που πήρε
το Γεώργιο Χολέβα από το Νεχώρι
Ναυπακτίας και απόχτησαν την
Αγλαΐα, την Καλλιόπη, τον Αθανάσιο. 

4) Το Θεόδωρο (γεν. 1880), νυμ-
φεύθηκε αδελφή ή ξαδέλφη του Λυ-
κουργοπάνου (Καρέτσου) και πήγε
σώγαμπρος κάνοντας σπίτι δίπλα στην
Καρετσόβρυση. Απόχτησε:

α. Τον Κων/νο (γεν. 1912), νυμ-
φεύθηκε τη Βασίλω Σπ. Σύρρου
(Μπέη) και απόχτησε τρεις κόρες; 

ΙΙ. Κλάδος Δημητρίου 
Συροθανάση ή Πιστιόλη 
Ο Δημήτριος γεννήθηκε το 1801

και αναφέρεται ως ποιμήν, από τους
λίγους του χωριού. Οι απόγονοί του
συνέχισαν κάποιοι να είναι κτηνοτρό-
φοι και ο τελευταίος κτηνοτρόφος
ήταν ο Ευστάθιος (γεν. 1912). Θα
πρέπει να πέθανε περί το 1850. Από-
χτησε: 

Α’. Το Νικόλαο (γεν. 1832). Ανα-
φέρεται σε εκλογικό κατάλογο του
1865 με επώνυμο Συροθανάσης. Το
ίδιο και τα επόμενα αδέλφια του. 

Β’. Το Σπυρίδωνα (γεν. 1838). Τον
ίδιο χρόνο φαίνεται να γεννήθηκε ο
αδελφός του Ευστάθιος. Εάν δεν
πρόκειται περί διδύμων η μία από τις
δύο χρονολογίες θα είναι λάθος. Ανα-
φέρεται σε εκλογικό κατάλογο του
1865 ως ποιμήν. 

Γ’. Τον Ευστάθιο (γεν. 1838). Ανα-
φέρεται στον εκλογικό κατάλογο του
1865. Απόχτησε: 

Ι. Το Δημήτριο (γεν. 1883). Η πρώ-
τη σύζυγός του ήταν το γένος Σωτήρα
με όνομα μάλλον Ειρήνη και απόχτη-
σαν: 

1. Τον Ευστάθιο (γεν. 1912). Νυμ-
φεύθηκε τη Βασιλική Φιλ. Σιακαβέλλα
και απόχτησαν: 

α) Το Δημήτριο (γεωπόνο). 
β) Την Ειρήνη σύζυγο Ευθ. Ηλ.

Σιακαβέλλα που έχουν την Παρασκευή
και τον Ηλία. 

γ) Την Ελένη, παντρεύτηκε το
Βασ. Μάγκα από Βράχα και έχουν το
Γιώργο και την Κωνσταντίνα. 

δ) Τη Γεωργία, παντρεύτηκε το
Χρήστο Υφαντή από Κρίκελλο και
έχουν το Γιώργο και τον Ευστάθιο. 

ε) Την Καλλιόπη, παντρεύτηκε το
Γεώργιο Κόλια από Άγιο Γεώργιο Λι-
βαδειάς και έχουν την Ευαγγελία και
τη Βασιλική. 

2. Το Νικόλαο (γεν. 1915). Νυμ-
φεύθηκε την Ελένη Αθ. Λύτρα και
απόχτησαν: 

α) Το Δημήτριο, νυμφεύθηκε την
Αμαλία ; και απόχτησαν την Ελένη
και τη Σοφία. 

β) Το Βασίλειο, νυμφεύθηκε τη
Βασιλική ; και έχουν το Νικόλαο και
την Ελένη. 

γ) Την Ειρήνη που έγινε μοναχή. 
δ) Τη Βασιλική που παντρεύτηκε

στην Αθήνα. 
ε) Την Κωνσταντίνα, παντρεύτηκε

τον Αποστόλη ; και έχουν το Γιάννη
και μία κόρη.

3. Τη Γεωργία, παντρεύτηκε το
Γεώργιο Γούλα από Μακρυνεία. 

4. Την Ελένη, παντρεύτηκε τον
Κωνσταντίνο Καρανικόλα από Στά-
βλους. 

Από β’ γάμο με κόρη Γρηγορό-
πουλου (Βετούλα) απόχτησαν ; 

5. Το Σπυρίδωνα (σκοτώθηκε στον
Εμφύλιο στρατιώτης), νυμφεύθηκε
την Παρασκευή από Αγρίνιο και 

6. Τον Κωνσταντίνο, νυμφεύθηκε
την Κωνσταντίνα ; από Βομβοκού
Ναυπακτίας και έχουν το Σπυρίδωνα,
το Δημήτριο και το Γρηγόριο. 

7. Την Παρασκευή, παντρεύτηκε
το Γεώργιο Φλώρο στο Ευηνοχώρι
και απόχτησαν τη Χαρίκλεια, τη Γα-
βριέλα, τον Παναγιώτη, τη Ζωή και
την Ολυμπία. 

ΙΙ. Τον Απόστολο (γεν. 1891). 
Δ’. Τον Κωνσταντίνο (γεν. 1840).

Αναφέρεται στον εκλογικό κατάλογο
του 1865 ως ποιμήν. 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

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
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3Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Μάρτιος - Απρίλιος 2014

Γράφουμε στους επικηδείους
τα συγκινητικά και συμβατικά. Για
πολλούς. Όχι για όλους. Και όχι
για τον Κλεομένη, το Μένιο όπως
τον ξέραμε εμείς. Το Μένιο τον
παράμπαζο όπως τον αποκαλούν
οι παιδικές μνήμες. Χρόνια πριν
δίνοντας τον αγώνα της επιβίωσης
μαζί με πολλά άλλα παιδιά από
το χωριό μας στα μυλολίθια της
Αθήνας έβαζε στοίχημα με τον
Ηλία Τσαπραζλή, τον κοσμημα-
τοπώλη ποιος από τους δύο θα
φύγει όρθιος από τη ζωή. Το κέρ-
δισε ο Κλεομένης! Έφυγε όρθιος!
Χωρίς να βασανίσει γυναίκα και
παιδιά με παρατεταμένες ασθέ-
νειες και την αναπόφευκτη φθορά
πριν το τέλος. 

Έτσι όρθιος και αντισυμβατικός
πέρασε όλη τη ζωή του. Γεννη-
μένος στη Δομνίστα προτελευ-
ταίος από τα 9 παιδιά του Ιωάννη
και της Σοφίας Αγγελή (4 αγόρια,
5 κορίτσια) μεγάλωσε μέσα στην

πλατιά αγκαλιά της μάνας του
Σοφίας που υπεραγαπούσε. Στα
δύσκολα εκείνα χρόνια μια φέτα
ψωμί με λίγη ζάχαρη πάνω ήταν
αρκετό για τον Κλεομένη -και τα
άλλα παιδιά της ηλικίας του- να
αρπάζουν τις μέρες της ζωής και
να αλωνίζουν το χωριό. Με τη
σφεντόνα του παθιασμένος με το
κυνήγι των σπουργιτιών. Άλλοτε
με το παιχνίδι των βόλων σημά-
δευε το δεύτερο στη σειρά, το
παράμπαζο, (το πρώτο αριστερά
ήταν το μπαζ) και κέρδιζε όλα τα
εκ δεξιών. Σε αυτό ήταν δεξιοτέ-
χνης εξού και το παρόνομα. Ίσως
σε κάποιον φανούν ανούσια αυτά
τα παιδικά που γράφω. Δείχνουν
όμως τη ζωή που μας σημαδεύει
και που την υποτάσσουμε. 

Από τη ζεστή αγκαλιά της μά-
νας -ο πατέρας του έφυγε νω-
ρίς- και τη μεγαλύτερη των αδελ-
φιών -ιδίως των κοριτσιών- πήρε
νωρίς και αυτός το δρόμο της
Αθήνας και του μόχθου. Ακολού-
θησε το μεγαλύτερο Κώστα, τον
κοντινό του Γεράσιμο, άλλα παιδιά
του χωριού, τις αδελφές του στην
εσωτερική μετανάστευση. Πορεύ-
θηκε τη ζωή του στην Αθήνα δί-
νοντας τον αγώνα με τους δικούς
του όρους. Στο παιχνίδι της αλλού
κέρδισε αλλού έχασε. Καθολικά
όμως δεν έχανε την αγάπη του
για μάνα, αδέλφια, οικογένεια.
Ως το θάνατό της πηγαινοέφερνε

στο χωριό τη μάνα Σοφία τρυφε-
ρός σαν τότε που τρύπωνε στην
αγκαλιά της. Δεν έχασε την αγάπη
για τα παιδιά του που τα έδενε
όσο μπορούσε με το γενέθλιο
τόπο. Δεν έχασε την αγάπη για
τη Δομνίστα. Αν και μακριά ήταν
διαρκώς παρών. Δεν έχασε τέλος
την ανθρωπιά του. Έχοντας πει-
νάσει, έχοντας περπατήσει με
λιωμένα παπούτσια, έχοντας νιώ-
σει το βοριά να ξεπαγιάζει πόδια
και χέρια, έχοντας δει τη στέρηση
και την ανέχεια στάθηκε άρχον-
τας, όπως ο αείμνηστος αδελφός
του Κώστας, όπως τα εν ζωή
αδέλφια και αδελφές του.

Άρχοντας όχι στο ποσό των
υλικών αγαθών, άρχοντας στο χα-
ρακτήρα. Πολλοί εκείνοι που δέχ-
θηκαν αθόρυβα τη βοήθειά του.
Ανοιχτόκαρδος, ντόμπρος, μεγα-
λόψυχος, πληθωρικός θα μας λεί-
πει κάτω από το μεγάλο πλάτανο
της πλατείας τα καλοκαίρια. Δεν
θα λείπει όμως από την καρδιά
μας που όσο και να γερνάμε συ-
νεχίζει να περπατεί τους λασπω-
μένους ή σκονισμένους δρόμους
στα Καρτσακλέικα, τα Παπαδέικα,
τα Σταματέικα, τον Αϊλιά, την
αυλή του παλιού Δημοτικού, την
πλατεία. Εκεί μαζί μας και ο Κλε-
ομένης και όσοι άλλοι αποκοιμί-
ζουν γλυκά τη μνήμη μας. 

Στο καλό καλέ μας φίλε.
Α.Δ. Σταμάτης

Νεκρολογίες Κλεομένης  Ι.  Αγγελής  (1949-2014)

― Χαρούλα Αγγελάκη, Αθήνα. Πήραμε
την επιταγή σας και ευχαριστούμε. 

― Κων/νο Αθ. Βαμβάτσικο. Πήραμε
την επιταγή σας και ευχαριστούμε. 

― Ειρήνη Βαρούτσου-Φώλου. Πήραμε
την ωραία κάρτα σας με τις ευχές και τη
συνδρομή σας για το Σύλλογο καθώς επί-
σης και την ενίσχυσή σας στον Ι.Ν. Αγίας
Παρασκευής Μαρίνου. 

― κ. Δημήτρη Σπυράλατε, λάβαμε τις
εγκάρδιες ευχές και τη συνδρομή σας και
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

― κ. Αλίκη Ξένου-Βενάρδου, ενταύθα:
Ευχαριστούμε για τη συνδρομή σας. Καλό
Πάσχα. 

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Κολοκύθας Νίκος (Σκοπιά) ......Ευρώ 20
Πιστιόλης Δημήτριος (Ευηνοχώρι) .... 50
Τσατσούλα Ελένη (Αθήνα) ................20
Τσατσούλα Βασιλική (Αθήνα) ............20
Μακρυγιάννης Λάμπρος (Λαμία) ......20
Μακρυγιάννης Νικόλαος (Λαμία) ......20
Γρηγορόπουλος Γεώργιος (Δομνίστα)50
Σύρρος Δημήτριος τ. Παν. (Αιτωλικό) 25
Σύρρος Παναγιώτης τ. Κων/νου ........25
Παούρης Πέτρος και Πετρούλα ........20
Τσαπραζλή Όλγα (Λαμία) ..................20
Ζούκας Αθανάσιος (Στάβλοι) ............20
Στουρνάρα Ευφροσύνη ......................20
Σκούρας Παναγιώτης (Λαμία) ............10
Μωρίκης Κων. τ. Λάμπρου (Αγρίνιο) ..20
Αγγελής Αντώνιος (Λαμία) ................30
Αγγελής Γεώργιος (Λαμία) ................20
Μερτζάνης Γεώργιος (Λαμία) ............20

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Συνδρομές  που  λάβαμε

Η  αλληλογραφία  μας

Η Μαρία Αθαν. Σιακαβέλλα εκφράζει
άπειρες και ολόψυχες ευχαριστίες σ’ όλους
τους χωριανούς μας που της συμπαρα-
στάθηκαν στον μεγάλο πόνο της για το
θάνατο του αγαπημένου της ΑΠΟΣΤΟΛΗ! 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Στις 8 Απρίλη
2014, στο Χαλίκι Αι-
τωλικού, ένα όμορ-
φο 18χρονο Δομνι-
στιανόπουλο, ο Δη-
μήτρης Γεωργίου
Τσιλιγκρός, το γέ-
νος Ειρήνης Δημη-
τρίου Σταμάτη, έφυ-
γε νωρίς από κοντά
μας, πριν προλάβει

να ονειρευτεί, πριν προλάβει να ζήσει και
πραγματοποιήσει τα όνειρά του.

Στα μονοπάτια του παραδείσου έφτασε
ακόμη ένας αγνός άγγελος, που φεύγοντας
τόσο γρήγορα κι άδικα από τη ζωή, άφησε
πίσω του αδερφό, γονείς, παππούδες, συγ-
γενείς και πολλούς φίλους, βυθισμένους
όλους στον πόνο και τη θλίψη. 

Όμως, πεθαίνει μόνο όποιος ξεχνιέται
και το Δημήτρη δε θα τον ξεχάσουμε
ΠΟΤΕ!

Δημήτρη, θα ζεις μες την καρδιά μας!
Καλό ταξίδι, φίλε μας…

Οι φίλοι σου από τη Δομνίστα

Στο  Δημήτρη  Τσιλιγκρό

Έφυγε στις ΗΠΑ,
όπου και ετάφη, πρό-
ωρα από τη ζωή ο Απο-
στόλης, γιος του Αθα-
νασίου και της Μαρίας
Σιακαβέλλα. Άνθρωποι
του μόχθου οι γονείς
του, που ξεκίνησαν με-
τανάστες στη Γερμανία
για να καταλήξουν στις
ΗΠΑ, τον μεγάλωσαν
με την αγάπη τους μαζί

με τα αδέλφια του και με τις αρχές του τόπου μας.
Σκληρή όμως η ζωή. Πριν αρκετά χρόνια έφυγε
νωρίς από τη ζωή ο άλλος αδελφός του Αποστόλη,
ο Πέτρος. Ο ίδιος γυρνώντας στην Ελλάδα προ-
σπάθησε να αποκατασταθεί στα Ιωάννινα. Οι δυ-
σκολίες πολλές που τον έκαναν να πάρει πάλι το
δρόμο της ξενιτιάς όπου και τελείωσε ο βίος του. 

Καλός άνθρωπος όπως οι άνθρωποι του τόπου
μας αλλά και σκληρή η ζωή μαζί του και με τους δι-
κούς του. Η καλοσυνάτη και πληθωρική μητέρα του
η σεβαστή κ. Μαρία Σιακαβέλλα ήταν καταδικασμένη
να πιεί και αυτό το ποτήρι. Να κλάψουμε μαζί της
αυτούς που χάθηκαν και αυτούς που μένουν να θυ-
μούνται. Όμως ας έχουμε στο μυαλό μας και το
ποτάμι της ζωής που συνεχίζει να κυλά. 

Παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα συνεχίζουν να
κρατούν το νήμα της ζωής και να δίνουν ελπίδα. 

Ο Θεός ας αναπαύσει τον κεκοιμημένο αδελφό
μας και ας παρηγορεί τους οικείους του με πρώτους
την οικογένειά του και τη σεβαστή μητέρα του
Μαρία. 

Αιωνία του η μνήμη. 
Α.Δ.Σ.

Για ξύπνα Απόστολε να δεις 
τριγύρω σου αγγελούδια 
παιδιά σου και η γλυκιά μανούλα σου
σου φέρανε λουλούδια. 

Ήλθαν κοντά σου Απόστολε 
εδώ να προσκυνήσουν
και με το κλάμα το πολύ
μήπως και σ’ αναστήσουν. 

Οι συγγενείς και φίλοι σου 
κλαίνε για το χαμό σου.
Παρηγοριά δε βρίσκουνε
στον πόνο το δικό σου. 

Γιατί δεν το περιμένανε
νεκρό να σ’ αντικρύσουν
κι ούτε ποτέ πιστεύανε
να σε νεκροφιλήσουν. 

Μα εσύ κοιμάσαι ήσυχος
σαν μαραμένο κρίνο
τον ύπνο τον αιώνιο
και δεν ακούς το θρήνο. 

Λεβέντης ήσουν Απόστολε
λεβέντικη η ψυχή σου
όμως του Χάρου το σπαθί
έκοψε τη ζωή σου. 

Μας φεύγεις τώρα μακριά
θάσαι όμως κοντά μας
κι αν βρει ξεκούραση, η άγια σου ψυχούλα
κράτα για μένα Απόστολε καμιά καλή θεσούλα. 

Αποστόλης  Αθ.  Σιακαβέλλας  (1961-2014)

25η  Μαρτίου
Ηλιόλουστη μέρα στη Δομνίστα. Στολισμένη

η πλατεία. Επιμνημόσυνη δέηση από τον παπά
Γιάννη Κολοβό. Στεφάνια κατέθεσαν οι: Παντελής
Χαλκιάς, Αντιδήμαρχος Δήμου Καρπενησίου, Πα-
νάρας Δημήτριος, Πρόεδρος Τ.Κ. Κρικέλλου, Ανα-
γνωστόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος Τ.Κ. Δο-
μνίστας, Παπαδόπουλος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
Φιλ. Συλλόγου Δομνίστας. Τον εθνικό ύμνο έψαλλε
ο Θεόδωρος Φραγκούλης. Και του χρόνου.
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4 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Μάρτιος - Απρίλιος 2014

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στο Αγρίνιο, όπου και αναπαύεται

από τις 28 Μαρτίου 2014 ο Παναγιώτης Ι. Σια-
καβέλλας.

― Τραγικό θάνατο βρήκε ο 18χρονος Δη-
μήτρης Τσιλιγκρός, εγγονός του Δημητρίου
Αθαν. Σταμάτη, στο Αιτωλικό, στις 7 Απριλίου
2014. 

Αιωνία τους η μνήμη. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Τελέστηκε στις 30 Μαρτίου 2014 το

40ήμερο μνημόσυνο του αείμνηστου Κλεομένη
Ι. Αγγελή στον Ι. Ναό του Κοιμητηρίου Μπρα-
χαμίου, όπου και αναπαύεται. 

― Η οικογένεια του Ευαγ. Αθ. Σταθονίκου
τέλεσε αντί εξαμήνου μνημόσυνου τρισάγιο
στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δομνίστας τη Μ.
Πέμπτη. Τα χρήματα που θα διέθετε για το
μνημόσυνο η οικογένεια τα έδωσε σε μια συ-
νάδελφο της συζύγου του της οποίας το σπίτι
κάηκε ολοσχερώς από ατύχημα πρόσφατα στη
Λαμία. 

ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ
― Η κ. Παναγιώτα Αγγελή - Κωνσταντίνου,

πρόσφερε στο Σύλλογό μας το ποσό των δια-
κοσίων (200,00) ευρώ στη μνήμη του αείμνηστου
αδελφού της Κλεομένη Ιωάννη Αγγελή. 

― Η Σοφία Λεωνίδα Ρήγα εις μνήμη του
συζύγου της Λεωνίδα Ρήγα και του πατέρα της
Νικ. Πετροκωστόπουλου διέθεσε το ποσό των
50,00 ευρώ στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δομνί-
στας. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη τους. 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
― Η Σπυριδούλα Σταμάτη του Αθανασίου

και της Λαμπρινής από την Πάτρα πέρασε στη
Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Φθήνεια  στη  Δομνίστα
Παρά την κρίση το χωριό μας εξα-

κολουθεί να είναι εμπορικό κέντρο και
μάλιστα με πολλά προϊόντα φθηνότερα
και από την Αθήνα. Πρόσφατα είδαμε
να πωλείται ζάχαρη 0,88 το κιλό και
γάλα εβαπορέ νουνού φθηνότερο από
την πόλη. Το ίδιο και με αρκετά άλλα
προϊόντα. Ας μην τα φέρνουμε λοιπόν
όλα από αλλού. Φθήνεια υπάρχει και
στο χωριό. 

Ο συγχωριανός μας Δικηγόρος Αθανάσιος Δημ.
Μακρυγιάννης εκλέχθηκε Πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Λαμίας, κατά τις πρόσφατες εκλογές του
Φεβρουαρίου. Σημειώνεται ότι ο Θανάσης είναι από
τους πιο διακεκριμένους δικηγόρους της Λαμίας και
ψηφίστηκε, κυρίως, από τους νέους συναδέλφους του
για την επόμενη τετραετία. 

Συγχαρητήρια και καλή δύναμη!

ΔΟΜΝΙΣΤΙΑΝΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΛΑΜΙΑΣ

Μειοδοτικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε κατά τον
περασμένο Μάρτη από την Περιφερειακή Ενότητα Ευ-
ρυτανίας για τη συντήρηση του ασφαλτοτάπητα από
Γέφυρα Κρικελλοποτάμου - Δομνίστα - Ψηλός Σταυρός.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των
100.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ
ΓΕΦΥΡΑ - ΔΟΜΝΙΣΤΑ - 

ΨΗΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ

Για μια ακόμα φορά προβλήθηκε από τη Δημόσια
Τηλεόραση το ντοκυμαντέρ “Ο Γαλιλαίος της Δομνίστας”,
που πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο αείμνηστος μπαρμπα-
Μήτσος Σώκος. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε κατά τον
περασμένο Φεβρουάριο και εντυπωσίασε για μια ακόμα
φορά τους τηλεθεατές που το παρακολούθησαν. Αρκετοί
ήταν αυτοί που το είδαν για πρώτη φορά και ζητούσαν
τηλεφωνικά συμπληρωματικές πληροφορίες. 

ΚΑΙ  ΠΑΛΙ 
Ο  “ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ  ΤΗΣ  ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ”  

ΣΤΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Δικαιολογημένη είναι η επιστολή διαμαρτυρίας που
έστειλε ο Σωτήρης Δημ. Σώκος προς τον Δήμο Καρπε-
νησίου για την πλήρη εγκατάλειψη του ανακαινισμένου
υδρόμυλου στην περιοχή “Βατιάς Φαντίνου” (κοντά στη
γέφυρα). Όπως είναι γνωστό ο μύλος αυτός ανακαινί-
στηκε κατά το 2009-2010, μέσω προγράμματος της Αι-
τωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε., ύστερα από παραχώρησή
του από τους ιδιοκτήτες (μεταξύ αυτών και ο Σωτήρης
Σώκος) με σύμβαση σύστασης χρησιδανείου για 20
χρόνια. 

Έγιναν όλες, σχεδόν, οι εργασίες αλλά δεν τέθηκε
ποτέ σε λειτουργία και το -χειρότερο- εγκαταλείφθηκε
(είναι ανοικτός...). Η λειτουργία του θα καταστεί δυνατή
με την αποκατάσταση ζημιών στον υδραύλακα και την
ολοκλήρωση των υποδομών συνοδευτικών λειτουργιών
(μαντάνια, νεροτριβή). 

Σημειώνεται ότι κάθε καλοκαίρι δέχεται πολλούς
επισκέπτες και εκεί πραγματοποιείται με επιτυχία το
“αντάμωμα” των κατοίκων της περιοχής κατά Αύγουστο
μήνα. 

Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ  ΜΥΛΟΥ

― Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας: Κώστας Μπακογιάννης. Περι-
φερειακοί Σύμβουλοι Ευρυτανίας: Αικ. Κα-
λαντζή, Χρ. Μπούρας, Νάνσυ Ντζιώρα, Λ.
Τσιτσάνης, Βασ. Ν. Φακίτσας.

― Υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτ.
Ελλάδας: Θύμιος Σώκος (π. Δήμαρχος,
Νομάρχης, Περιφερειάρχης). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

― Υποψήφιος Δήμαρχος Καρπενησίου:
Ν. Σουλιώτης (διάδοχος Κ. Μπακογιάννη).
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δ.Ε. Δομνίστας:
Δημ. Α. Σταμάτης (νυν Αντιδήμαρχος),
Σπύρος Δ. Συροκώστας, Κ. Συγγούνης,
Αθανασία Παγώνα, Βούλα Τσιτούρη. 

Τοπ. Συμβούλιο Τ.Κ. Δομνίστας: Αθ.
Αναγνωστόπουλος, Υρώ Παπουτσή, Τάκης
Γ. Τσίρκας, Βασ. Σαμαράς. 

― Υποψήφιος Δήμαρχος Καρπενησίου:
Ιωάν. Σταμάτης (πρ. Δήμαρχος Δομνίστας):
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δ.Ε. Δομνίστας:
Ανδρ. Γιάτσης, Ν. Μπάκας, Δ. Κοντός,
Κων/να Γρίβα, Ιωάν. Κατσένης. 

Δ.Ε. Καρπενησίου: Γεώργ. Κ. Σώκος,
Ταξ. Σκλαπάνης.

Τοπ. Συμβούλιο Τ.Κ. Δομνίστας: Ν.Β.
Καρέτσος, Κ.Α. Αγγελής, Δήμητρα Μπούρ-
χα-Σιακαβέλλα, Χαρ. Λιάτσου. 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

― Σιακαβέλλα - Τραυλού Στέλλα, λο-
γίστρια και Πεσίνης Δημ., τραυματιοφορέας
ΕΚΑΒ, υποψήφιοι Δημ. Σύμβουλοι Ι.Π. Με-
σολογγίου - Δ.Ε. Αιτωλικού με το συνδυα-
σμό Νικ. Μουρκούση. 

― Σιδερά Αγγελική, εφοριακός, υπο-
ψήφια Δημ. Σύμβουλος Ι.Π. Μεσολογγίου
- Δ.Ε. Αιτωλικού με το συνδυασμό Νικ.
Καραπάνου. 

― Τσαπραζλής Ηλίας Κων., κοσμημα-
τοπώλης, υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος Δ.
Μεταμόρφωσης Αττικής με το συνδυασμό
Δημητρίου Τζίτζιφα. 

― Τσαπραζλής Δημήτριος Αθαν., υπο-
ψήφιος Δημ. Σύμβουλος Ν. Ηρακλείου Ατ-
τικής με τον Παντελή Βλασσόπουλο.

Σημ.: Τα στοιχεία των υποψηφίων κατά
πληροφορίες. Πιθανές ελλείψεις. 

ΔΟΜΝΙΣΤΙΑΝΟΙ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Ο Θεός ας ευλογεί τους πιστούς του χωριού μας
που και φέτος κόσμησαν με την αγάπη, την ευλάβειά
τους και τα άνθη τον Επιτάφιο στον Άγιο Αθανάσιο.
Για την ιστορία ήταν οι: Λάμπρος και Ειρήνη Σταθονίκου,
Τούλα Καρτσακλή, Βασιλική Χαράλαμπου Σιακαβέλλα,
Σπυριδούλα Χαραλαμποπούλου (αδερφή Ζωής), Ρούλα
Γρίβα και Σωτήρης Λώλος, Αγγελική και Παναγιώτα
Αθαν. Παπαδοπούλου, Λευκοθέα και Κώστας Παπα-
δόπουλος, Γιώτα Καρέτσου και Λεωνίδας Ζουγανάς,
Βιβή Σιακαβέλλα και Δημήτρης Κωστής. 

Τα έξοδα που έγιναν για την αγορά των όμορφων
λουλουδιών, που στόλισαν τον Επιτάφιό μας υπερκα-
λύφθηκαν με τη συμμετοχή όλων των χωριανών μας.

Να επανορθώσουμε την παράλειψή μας στο περσινό
αντίστοιχο πασχαλινό μας φύλλο, της αμέριστης βοή-
θειας που προσέφεραν στο στολισμό του περσινού
Επιταφίου (όπως και τα προηγούμενα χρόνια) της Κα-
τερίνας Καρτσακλή, του Τάσου Σαμιώτη και των παιδιών
τους. 

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

Έκθεση  ζωγραφικής  
Η Μαρία συζ. Ιωάν. Ν. Σταμάτη, πα-

ρουσιάζει μία ακόμα έκθεση έργων της
ζωγραφικής στην Αθήνα και στην Gallery
Titanium (Β. Κων/νου 44, Αθήνα, στάση
Ευαγγελισμός, τηλ. 210-7297644). 

Η έκθεση φέρει τον τίτλο «Εδώ στο
Νότο» και θα λειτουργεί Τρίτη - Παρα-
σκευή 18:00 - 22:00 και Σάββατο και Κυ-
ριακή 11:00 - 15:00. 

Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 28 Απρι-
λίου 2014 και θα διαρκέσει έως 23 Μαΐου
2014. 

Ευχές  για  το  Πάσχα
― Ο πρόεδρος του Τ.Σ. της Τ.Κ. Δομνίστας

Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος, εύχεται σε
όλους μας το Αναστάσιμο Θείο Φως να φωτίζει
πάντα τις ψυχές μας.

― Η Ειρήνη Βαρώτσου, το γένος Παυσα-
νία Φώλου από το Μαρίνου στέλνει τις ευχές
της από τη μακρινή Αυστραλία σε όλους τους
χωριανούς και ποσό 20,00€ στον Ι.Ν. Αγίας
Παρασκευής Μαρίνου. 

Μια  οικογένεια  επιτυχίες
Ευτυχισμένοι πρέπει να νιώθουν ο Νίκος

Γ. Αγγελής και η σύζυγός του Φωτεινή στη
Λαμία για τις κόρες τους. 

― Η Παναγιώτα μετά την αποφοίτησή
της από τη Νομική Σχολή Αθηνών έδωσε
εξετάσεις και πέτυχε 1η στη Σχολή Δικαιο-
σύνης -σειρά Εισαγγελέων- και 5η στη σειρά
Δικαστικών όπου και επέλεξε να συνεχίσει. 

― Η Ελισάβετ πήρε πρόσφατα το πτυχίο
της από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

― Η Αθανασία κατέστη πτυχιούχος του
Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. 

― Τέλος η Σπυρέττα είναι φοιτήτρια στο
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών
Υπολογιστών του Μετσόβειου Πολυτεχνείου. 

(ΥΓ. Τα γράφουμε μαζεμένα γιατί τώρα
τα μάθαμε. Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και
σε αυτά και σε όλα τα παιδιά). 
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