
Παρά την οικονομική κρίση και παρά τις
άθλιες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν
μέχρι και την Μεγάλη Πέμπτη εκατοντάδες
χωριανοί μας βρέθηκαν στη Δομνίστα για να
γιορτάσουν τις άγιες ημέρες του Πάσχα. Και
αποζημιώθηκαν πλήρως. 

Ο καιρός μέχρι την Μεγάλη Παρασκευή
ήταν καθαρά χειμωνιάτικος και όλα έδειχναν
ημέρες Χριστουγέννων. Την Μεγάλη Τετάρτη
όλο το χωριό ήταν ντυμένο στα κατάλευκα
από το χιόνι. Το ίδιο και την Μεγάλη Πέμπτη.
Χρειάστηκαν μηχανήματα εκχιονιστικά για τη
διάνοιξη του επαρχιακού δρόμου και της εσω-
τερικής οδοποιΐας. Η θερμοκρασία το βράδυ
κάτω από τους 0 βαθμούς. Τα τζάκια και οι
σόμπες σε δράση. Όλα έδειχναν ότι ο κόσμος
θα ήταν λιγοστός. Όμως από την Μεγάλη
Πέμπτη το βράδυ άρχισε η προσέλευση πολλών
και περισσότερων την Μεγάλη Παρασκευή,
αφού οι καιρικές συνθήκες άρχισαν να καλυ-
τερεύουν. 

Οι τυχεροί που το αποφάσισαν και ανέβηκαν
στο χωριό αποζημιώθηκαν πλήρως. Το Μεγάλο
Σάββατο, η Κυριακή του Πάσχα και οι επόμενες
μέρες ήταν ανοιξιάτικες. Το καθιερωμένο υπαί-
θριο ψήσιμο των αρνιών έγινε χωρίς κανένα
εμπόδιο. Όμως όσοι ήρθαν στο χωριό αποζη-
μιώθηκαν πλήρως και από τις ιερές ακολουθίες

της Μεγάλης Εβδομάδας και της Αναστάσεως.
Παρακολούθησαν με κατάνυξη και τον δέοντα
σεβασμό την πορεία του Θείου Δράματος και
την Ανάσταση του Κυρίου! 

Και αυτό χάρις, κυρίως, στον ακούραστο
και ανύστακτο π. Ματθαίο Καλαμπαλίκη, ο
οποίος πέρα από τις λειτουργικές ανάγκες
του χωριού μας κάλυψε και τις ανάγκες της
ενορίας της Ανιάδας. Αρκεί να αναφέρουμε
ότι τέλεσε διπλές ακολουθίες, του Νυμφίου,
του Ευχελαίου, της Μεγάλης Πέμπτης (Δώδεκα
Ευαγγέλια), της Ανάστασης κ.λπ. παρά τις
άθλιες καιρικές συνθήκες μέχρι την Μ. Παρα-
σκευή. Ο Θεός τον βοήθησε για να τα βγάλει
πέρα μέχρι τέλους. Η φωνή του παρέμεινε
αναλλοίωτη και η ψαλμωδία του κατανυκτική
και υπέροχη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική ήταν η
παρουσία στο ψαλτήρι και η βοήθεια, κυρίως,
του Θεόδωρου Φραγκούλη και του Κώστα
Αντ. Παπαδόπουλου. Ο π. Ματθαίος ευχαρί-
στησε τους ψαλτάδες και δίκαια έπλεξε το
εγκώμιο του κ. Θεόδ. Φραγκούλη, ο οποίος
έχει εξελιχθεί σε έναν υπέροχο πρακτικό
ψάλτη ξεκινώντας από το ψαλτήρι του Αγίου
Αθανασίου. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Κ.Α.Π.
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Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας σας
προσκαλεί στην Ετήσια Χοροσυνάντηση του
Χωριού μας.

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί και για πρώτη
φορά να πιάσουμε το Μάη στην Πλατεία
του χωριού το Σάββατο 2 Μαΐου 2015 και
ώρα 12:30 το μεσημέρι.

Η παρουσία όλων μας θα
συμβάλλει στην επιτυχία του
χορού μας!

Τιμή πρόσκλησης 12,00
ευρώ ανά άτομο.

Παραδοσιακό μενού και
ζωντανή μουσική.

Για την εξασφάλιση και δια-
σφάλιση του εγχειρήματος και
της προσπάθειας αυτής να στη-
ρίξουμε την τοπική μας οικο-
νομία, επιθυμούμε οι δηλώσεις συμμετοχής
να πραγματοποιηθούν μέχρι την Τρίτη
28.04.2015 στα εξής τηλέφωνα: 

Υρώ Παπουτσή: 6937 383361
Βιβή Σιακαβέλλα: 6978 291814
Βαγγελιώ Νταλιάνη: 6972 706406
Δημήτρης Σταμάτης: 6977 075291
Κώστας Νταλιάνης: 6973 436598 

Κατά την εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί και βράβευση
των νέων που εισήχθησαν στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το Σε-
πτέμβριο 2014. Όσων τα ονό-
ματα δεν αναγράφηκαν στα
τελευταία φύλλα του ΕΥΡΥ-
ΤΟΥ, παρακαλούνται να μας
γνωστοποιηθούν έγκαιρα (Β.Σ.:
6978 291814).

Επίσης, για προσφορά δώ-
ρων για τη λαχειοφόρο κλή-

ρωση, που θα γίνει στη χοροσυνάντηση μπο-
ρείτε να επικοινωνείτε με τους παραπάνω.

Καλή αντάμωση λοιπόν!

On-line... με τη Δομνίστα

www.domnista.gr

25η  ΜΑΡΤΙΟΥ  1821
Σαν την επέτειο αυτή του Έθνους δεν είν’ άλλη, 
είν’ ΕΘΝΙΚΟ-ΙΕΡΗ γιορτή, απ’ όλες πιο μεγάλη. 
Όταν η εθνική ψυχή στρέφει στα περασμένα 
μ’ ευλάβεια και θαυμασμό στέκει στο Εικοσιένα. 
Στους Έλληνες που πάλεψαν με πάθος και μανία, 
ν’ αποτινάξουν τον ζυγό, τη μαύρη τυραννία. 
Με φόνους, παιδομάζωμα και κάθε άλλο κακό, 
οι Τούρκοι επιδίωξαν τον αφανισμό 
του Γένους του Ελληνικού, πού ’χε τη δυστυχία 
να χάσει το Βυζάντιο και την Ελευθερία. 
Έζησαν 13 γενιές, μέσα στην τυραννία 
και πέθαιναν μ’ ασίγαστο πόθο για Ελευθερία... 
Αδούλωτη έμεινε η ψυχή στην τουρκική δουλεία, 
χάρη στην πίστη στο ΧΡΙΣΤΟ και στα ΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. 
Και ο καημός της Λευτεριάς, η άσβεστη φωτιά, 
ξέσπασε σ’ Επανάσταση, έγινε πυρκαγιά, 
που επέφερε στους βάρβαρους συντριπτικά δεινά. 
Πολέμησαν στα πέλαγα, στους κάμπους, στα βουνά 
κι αποτινάξαν τελικά τη θλιβερή σκλαβιά, 
χαρίζοντας στη Χώρα μας τη θεία Λευτεριά, 
«απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά». 

Νικόλαος Η. Σιακαβέλλας
Υποστράτηγος Πεζ. ε.α. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ,

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ 

ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΘΗΚΕ πρόσφατα το νέο βιβλίο 
του ΚΩΣΤΑ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

«ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ – Αιώνιο Μνημόσυνο
στους ηρωικά πεσόντες 

κατά το Έπος 1940-41» (σελ. 472). 
Πρόκειται για μια μνημειώδη 

έκδοση – παρακαταθήκη 
για τις επόμενες γενιές, ένα έργο ζωής… 
(Η παρουσίασή του στο επόμενο φύλλο).

ΕΤΗΣΙΑ  ΧΟΡΟΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

ΠΑΣΧΑ  2015



Το επώνυμο πρέπει να προέρχεται
από τη λέξη τσαπράζια που σημαίνει
ασημένια κοσμήματα που στόλιζαν
γιλέκα και άλλα εξαρτήματα της εν-
δυμασίας των φουστανελοφόρων. Γε-
νικά έχει σχέση με μικρά ασημένια
διακοσμητικά της στολής. Σίγουρα
από παρατσούκλι θα μετετράπη σε
επώνυμο. Η οικογένεια είναι από τις
πολυμελέστερες και μάλλον παλιό-
τερες του χωριού. Η βάση της ήταν
στην κορυφή του χωριού και γύρω
από μια βρύση την Τσαπραζλόβρυση.
Πολύ κοντά της ήταν οι Συρραίοι. Τα
χωράφια τους εκτείνονταν προς τα
κάτω ως τα όρια ιδιοκτησίας Παπα-
γεωργιάδη. Το επώνυμο συναντάται

ως Τσαπραζλής, Τσιαπραζλής, Τσα-
πραζλόπουλος, Τσαπραλής, Τσιαπρα-
λής. 

Η εικόνα της οικογένειας κατά το
α’ μισό του 19ου αι. δηλαδή μετά την
Επανάσταση του 1821 έχει ως εξής:

Ι. Αθανάσιος Τσαπραζλής (γεν.
1809). Πιθανόν ο πατέρας του να
ήταν Δημήτριος. Παιδιά του ο Γεώρ-
γιος (γεν. 1830), ο Αριστείδης (γεν.
1841) και πιθανόν ο Δημήτριος. 

ΙΙ. Ιωάννης Τσαπραζής (γεν. 1806).
Μετά βεβαιότητας ο πατέρας του
ήταν ο Δημήτριος (γεν. 1780 ;) και
ίσως ο Ιωάννης αδελφός του προ-
ηγούμενου Αθανασίου. Από αυτόν
τον Ιωάννη ξεκινά ο κλάδος με το
παρατσούκλι Σαϊταρέοι που ήταν πε-
ρίφημοι κτίστες. Παιδιά του ο Χαρά-
λαμπος (γεν. 1835) και ο Νικόλαος
(γεν. 1837). 

ΙΙΙ. Νικόλαος Τσαπραζλής (γεν.
1809). Πατέρας του ο Αναγνώστης
(γεν. 1780 ;). Τον συναντάμε τον Ανα-
γνώστη να υπογράφει το 1816 μάρ-
τυρας σε ένα συμβόλαιο του Φαρμάκη
και Γιολδάση. Παιδιά του ο Αναγνώ-
στης (γεν. 1835) και ο Κων/νος (γεν.
1835). 

IV. Πρέπει να υπήρχε και ένας Γε-
ώργιος (γεν. 1800 ;) με γιό το Δημή-
τριο (γεν. 1825). 

Μεταξύ αυτών των πρώτων και
της συνέχειας υπάρχει ένα σχετικό
κενό. Το μέρος που ήταν τα σπίτια
τους προσδιορίζει κάπως τη συνέχεια
των πρώτων οικογενειών. Όπως θυ-
μάται ο κυρ Θανάσης Σύρρος το πρώ-
το Τσαπραζλέικο σπίτι προς το Τσα-
πραζλόρεμα και πάνω από τη βρύση
ήταν μια σχετικά μεγάλη οικοδομή
μοιρασμένη σε τρία τμήματα. Στο ένα
έμενε ο Γεώργιος, το έλεγαν του
Αναγνώστη, το άλλο ήταν του Νικο-
λάου και το άλλο του Ηλία. Υποθέτω
ότι αυτός ο Γεώργιος ήταν γιός του
Αναγνώστη (γεν. 1835), το άλλο ήταν

των απογόνων του Κων/νου (γεν.
1835 ή 1840). 

Δίπλα από αυτό, πιο πέρα, ήταν
το Σαϊταρέικο του Νίκου και του Κώ-
στα, παιδιών του Χαραλάμπους (γεν.
1835). Κάτω από το σημερινό του
Γιώργου Κ. Σώκου ήταν του Κουβέλη
Αριστείδη και του Ιωάννη. Πιο δίπλα
του Ιωάν. Τσαπραζλή (Καραβάνα).
Άλλο συγκρότημα σπιτιών ήταν κοντά
στα Παναγέικα, του Αριστείδη και
Σπύρου Τσαπραζλή. 

Ι. Κλάδος Αθανασίου 
(Σαϊταρής)
Ο Αθανάσιος (γεν. 1809). Πιθανόν

ο πατέρας του να ήταν Δημήτριος.
Απόχτησε: 

Α’. Το Γεώργιο (γεν. 1830) ο οποίος
απόχτησε:

1. Τον Αθανάσιο (γεν. 1870). Παι-
διά του: 

α. Γεώργιος (γεν. 1891) ;
β. Δημήτριος (γεν. 1897) ;
γ. Σπυριδούλα συζ. Κλεομ. Ι. Λύ-

τρα. 
δ. Ευφροσύνη συζ. Κων. Γ. Τσα-

πραζλή. 
ε. Ιωάννης (γεν. 1902). Νυμφεύ-

θηκε την ; και απόχτησε: 
i. Τον Αθανάσιο. 
ii. Το Γεώργιο. 
iii. Το Δημήτριο. 
iv. Τη Βασιλική συζ. Κων. Ευθ.

Σώκου. 
2. Τον Κωνσταντίνο (γεν. 1874).

Απόχτησε: 
α. Κόρη συζ. Ηλία Κουβέλη. 
β. Το Γεώργιο (γεν. 1900). 
γ. Το Μάνθο (γεν. 1896). Πήρε τη

Ζαχάρω από Μυτιλήνη και απόχτησαν
τον Κώστα. 

δ. Τον Ηλία (γεν. 1912). 
ε. Τον Αθανάσιο (1891;). Πήγε το

1910 στην Αμερική όπου παντρεύτηκε
και απόχτησε 7 παιδιά. 

Β’. Τον Αριστείδη (γεν. 1841). Υπο-
θέτω πως θα είχε ένα γιό Δημήτριο (;
1860) παιδιά του οποίου θα ήταν ο
Αριστείδης (ή 1887 ή 1892) και ο
Σπυρίδων (1890 ή 1894) (Τσογκαίοι).
Εάν αυτό δεν ισχύει τότε πιθανόν ο
Γεώργιος να είχε: 

Γ’. Το Δημήτριο (γεν. περί το 1850)
με παιδιά τον Αριστείδη και το Σπυ-
ρίδωνα. 

Υπάρχει και μία ακόμα εκδοχή.
Κατά το μακαρίτη Κώστα Ι. Σιακα-
βέλλα, το ράφτη, υπήρχε ο Χαράλαμ-
πος Τσαπραζλής (Μπουλούμπασης)
ο οποίος αναγράφεται στον κατάλογο
των γεωργών του 1856 ως Χαράλ.
Πλούμπασης και έτος γεννήσεως
1828. Είχε νυμφευθεί τη Ζωή από
τους Μακραίους και απόχτησε: 

1. Την Ελένη σύζυγο Κων/νου Πα-
ναγοδήμου. 

2. Την Τασιούλα (Αναστασία) σύζ.
Σπυρ. Λιάκου. Πέθαναν και οι δύο
γονείς και τα ορφανά τα μάζεψε ο α’
ξάδελφος Δημήτριος, ο πατέρας των
Τσογκαίων. Αυτό μας οδηγεί στην
υπόθεση ότι ο Χαράλαμπος (γεν. 1828)
ήταν γιος του Αθανασίου Τσαπραζλή
(γεν. 1809) και αδελφός του Αριστείδη
(γεν. 1841). Ο Αριστείδης είχε το Δη-
μήτριο (γεν. 1865;) ο οποίος ήταν πα-
τέρας του Αριστείδη και του Σπυρί-
δωνος. 

Γιος του Αριστείδη ο Δημήτριος
ο οποίος απόχτησε: 

1. Τον Αριστείδη (γεν. 1887 ή
1892). Νυμφεύθηκε την Αγγελική
(αδελφή του Μακροβαγγέλη) και από-
χτησαν: 

α. Την Ευφροσύνη σύζυγο Σωτ.
Τσαπραζλή. 

β. Την Αντρεγούλα συζ. Χαρ. Γρί-
βα. 

γ. Τη Βασιλική συζ. Δημ. Μήτσου
και απόχτησαν: 

Οι Τσιαμαίοι πρέπει να βρέθηκαν
στο χωριό προ του 1800. Μάλλον ήταν
κτηνοτρόφοι. Είχαν στα Ζηρέλια ένα
κομμάτι γης κάτω από τα Λιακέικα και
ανάμεσα σε δύο ρέματα. Το πάνω μέ-
ρος, άγονο, το είχε ο Ιωάννης του Νι-
κολάου (γεν. 1824). 

Πιο κάτω ήταν των παιδιών του
Γεωργίου δηλ. του Ευθυμίου (1870)
και του Κων/νου. Στη μέση το διέσχιζε
ένας δρόμος. 

Ο Νικόλαος του Ιωάννη (γεν. 1820
ή 1824) είχε γιο τον Ιωάννη του οποίου
πιθανόν γιος ήταν ο Κωνσταντίνος
που σκοτώθηκε το 1912 και η γενιά
διεκόπη. 

Ο Γεώργιος είχε: 
α) Τον Ευθύμιο (1870) που γράφηκε

στο προηγούμενο φύλλο. 
β) Τον Κωνσταντίνο που πήρε γυ-

ναίκα από το Μπελίτσο (Καρέτσο) και
τα χωράφια όπου σήμερα του Τρύφωνα
Τσιάμη τα σπίτια. Ο Κων/νος πέθανε
και άφησε κοιλάρφανο τον επίσης
Κωνσταντίνο. Η χήρα πήρε ένα Μα-
κράκη και απόχτησε τον Ανδρέα που
σπούδαζε ο μηλαδερφός Κων/νος.
Προσεβλήθη όμως από φυματίωση και
πέθανε περί το 1938. 

Ο Κωνσταντίνος του Κων/νου νυμ-
φεύθηκε την Γεωργίτσα Σπ. Σιδερά
(Γκάζια) και τα χωράφια στο χωριό τα

πούλησε συμβολικά στον ξάδελφό
του Τρύφωνα Τσιάμη. Ο Κων/νος από-
χτησε οικογένεια στο Νεοχώρι από
τους ; 

Ηλία που πνίγηκε. 
Δημήτριο.
Σπύρίδωνα. 
Γεώργιο. 
Ιωάννη. 
Ανδρέα. 
Αθανάσιο. 
α. Ο Ευθύμιος του Τρύφωνα πήρε

τη Μαρία Κουρεμένου από Καλεσμένο
και απόχτησαν: 

i. Τη Βασιλική συζ. Ταξιάρχη Σκλα-
πάνη και έχουν τον Παναγιώτη. 

ii. Τον Τρύφωνα, πήρε τη Λίνα
Αθουσάκη και έχουν τη Μαρία κι ένα
αγόρι. 

β. Το Γεώργιο. 
γ. Τη Σπυριδούλα που πήρε το

Βασίλη Σαλτό από Άγιο Ηλία Μεσο-
λογγίου και έχουν τη Μαρία, την Αλε-
ξάνδρα, το Χάρη και το Γιώργο. 

δ. Την Ειρήνη που πήρε το Δημή-
τρη Λύρα από Χρυσοβέρι και έχουν
δύο κόρες. 

δ. Τον Ηλία που πήρε τη Ντίνα
Φούκα από Φραγκίστα και έχουν τον
Τρύφωνα, τον Παναγιώτη και τον
Κων/νο. 
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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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Ο γενάρχης του κλάδου της Δο-
μνίστας Γεώργιος καταγόταν από τα
Ψιανά. Φαίνεται ότι είχε πρόβατα στην
Καλιακούδα. Νυμφεύθηκε μία κόρη
του Αθ. Μίγκου. Αυτός ήταν εγκατε-
στημένος στη Μπερζιανή στο πάνω
μέρος όπου είχε μεγάλο κτήμα και
κομμάτι δάσους. Εκεί πήγε σώγαμ-
προς. Απόχτησε ο Γεώργιος το Βασί-

λειο (γεν. 1878). Κάποια στιγμή η οι-
κογένεια μετακινήθηκε στο Μ. Χωριό
και από εκεί στη Β. Ελλάδα (Θεσ/νίκη).
Παιδιά του Βασιλείου: 

Α’. Αθανάσιος (γεν. 1903). Πήρε
σε α’ γάμο την Κων/να Γαλάνη από
Συγκρέλλο και σε β’ γάμο την Ευφρο-
σύνη Γιώτα από Κατερίνη. Απόχτησαν: 

1. Τη Μαρία συζ. Μόσχου Βλαϊ-

κούδη και απόχτησαν τον Αθανάσιο
και τον Παναγιώτη. 

2. Το Βασίλειο πήρε τη Δέσποινα
Μαρή και απόχτησαν τον Αθανάσιο
και την Κωνσταντία. 

Β’. Γεώργιος (γεν. 1906) έμεινε
άγαμος. 

Γ’. Σπυριδούλα, παντρεύτηκε το
Θεοχάρη Καλομοίρη.

Δ’. Ιωάννης (γεν. 1912). Νυμφεύ-
θηκε τη Μαρία Πριόβολου από Μ. Χω-
ριό και απόχτησαν: 

1. Το Βασίλειο που έγινε διακε-
κριμένος ηθοποιός. Νυμφεύθηκε την
Αλίκη ; και απόχτησαν τον Ιωάννη
και τη Μαρία. 

2. Την Αλίκη. 
3. Κόρη ; 

45.  Οικογένεια  Τσιβιλίκα
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i. Το Βασίλειο, πήρε την Κων/να
Σκαρμούτσου και έχουν την Δήμητρα
και τη Βασιλική. 

ii. Τον Ιωάννη που έχει τη Βασιλι-
κή, τη Μαρία, το Γιάννη και το Νικό-
λαο. 

iii. Τον Αριστείδη, πήρε τη Χρύσα
και έχουν τον Πέτρο και το Δημήτρη. 

iv. Το Γεράσιμο που πήγε στην
Αυστραλία. 

v. Την Αγγελική Γεωργ. Μαντάλου
κι έχουν το Δημήτριο και τον Κων/νο. 

vi. Τη Θεοδώρα, πήρε τον Κων/νο
Κορασίδα και έχουν το Φωκίωνα, τη
Δάφνη και τη Βασιλική. 

δ. Την Κωστούλα συζ. Ι. Μακρυ-
γιάννη. 

ε. Τη Χαρίκλεια συζ. Ν.Κ. Πανα-
γοδήμου. 

στ. Τη Σπυριδούλα συζ. Μιλτιάδη
Αντωνόπουλου από Κουτλίστια και
απόκτησαν το Γεώργιο, τον Αριστείδη
και τη Μαρία. 

2. Το Σπυρίδωνα (γεν. 1890 ή
1894). Νυμφεύθηκε τη Σπυριδούλα
Γ. Συρογιαννίδη. Το 1921 σκοτώθηκε
στη Μ. Ασία. Απόχτησε: 

α. Τον Αθανάσιο (γεν. 1921) ο
οποίος νυμφεύθηκε την Ελένη Κον-
τοθανάση από Ψιανά και απόχτησαν: 

i. Το Σπύρο, πήρε τη Μαρία Λιάκου
και έχουν την Ελένη. 

ii. Το Δημήτριο, νυμφεύθηκε την ;
και έχουν ;

iii. Τη Σπυριδούλα (Λούλα) πήρε
τον ; και έχουν ; 

iv. Τη Λαμπρινή, πήρε τον ; και
έχουν ; 

3. Τον Αθανάσιο, πήρε την Αθηνά
Σπ. Πιστιόλη και απόχτησαν:

α. Το Δημήτριο. 

ΙΙ. Κλάδος Ιωάννου Τσιαπραλή 
Γεννήθηκε το 1805 ή 1806 ή 1807.

Πατέρας του ήταν ο Δημήτριος (γεν.
1780 ;). Το κλαδί αυτό των Τσαπραζ-
λαίων είχε το παρατσούκλι Σαϊταρής
και ήταν εξαιρετικοί κτίστες παρόλο
που το παρατσούκλι μας πάει μάλλον
στη σαΐτα του αργαλειού. Ο Ιωάννης
απόχτησε: 

Α’. Το Χαράλαμπο (γεν. 1835).
Απόχτησε: 

1. Το Νικόλαο (γεν. 1879). Πήρε
τη Βασιλική Δημ. Λιάκου και από-
χτησαν: 

α. Την Αρετή συζ. Ιωάννη Σωτήρα.
Απόχτησε την Ελένη, τη Βασιλική,
τη Σπυριδούλα και τη Μαρία. 

β. Τη Μαρία συζ. σε β’ γάμο του
Χαράλ. Μποτσιβάλη από Στάβλους.
Απόχτησαν τον Ιωάννη . 

γ. Την Αγγελική συζ. Ευαγ. Σ. Πα-
παζαχαρία. Απόχτησαν την Ελένη,
την Ειρήνη και τη Βασιλική. 

δ. Το Χαράλαμπο (γεν. 1913). Πήρε
την Ευαγγελία Δημ. Σύρρου και από-
χτησαν: 

i. Το Νίκο, πήρε την Αρτεμισία
Καψύχα από Νεοχώρι και απόχτησε:

1. Το Χαράλαμπο πήρε την Παρ-
θένα Βούλγαρη από Νεοχώρι και
έχουν το Νικόλαο και την Αρτεμισία, 

2. Την Ευαγγελία συζ. Μιχάλη
Παππά από Νεοχώρι και έχουν το
Δημήτριο και το Νικόλαο. 

ε. Τον Αθανάσιο (γεν. 1922) στα

μητρώα ή Θωμά ο οποίος έπαιζε εξαι-
ρετικό βιολί. Η μάνα διαφωνούσε για
το όνομα με τους Τσαπραζλαίους και
παρότι τον βάπτισαν όπως ήθελαν
αυτή του άλλαξε το όνομα και επέβαλε
το Θωμάς. Πήρε την Γιαννούλα Ανα-
γνωστοπούλου από Νεοχώρι και από-
χτησαν: 

i. Το Νικόλαο, πήρε τη Βασιλική ;
από Κεφαλόβρυσο και απόχτησαν τον
Κων/νο, το Θωμά, την Ιωάννα. 

ii. Το Βασίλειο, πήρε την Ασπασία
Σταμοπούλου από Νεοχώρι και έχουν
το Θωμά και τον Ιωάννη. 

iii. Τη Βασιλική, πήρε τον Πανα-
γιώτη Νεστοράτο από Νεοχώρι και
έχουν τον Ηλία, το Θωμά, τη Χριστίνα. 

2. Τον Κων/νο (γεν. 1882). Πήρε
την Αικατερίνη Πανάγου και απόχτη-
σαν: 

α. Τον Ιωάννη (γεν. 1902). Πήρε
τη Μαρία Ι. Μακρυγιάννη από Τσε-
κλείστα και απόχτησε τρία παιδιά που
πέθαναν και:

i. Την Ειρήνη συζ. Γεωργ. Καρα-
τζογιάννη από Νιχώρι και έχουν την
Ασπασία και τη Μαρία. 

ii. Τη Διονυσία συζ. Γεωργίου Νι-
κολάου από Αθήνα και έχουν την
Όλγα και την Ιωάννα. 

iii. Τον Ευστράτιο, πήρε την Αμαλία
Ξύστρα από Κατοχή και έχουν: 

― Τον Ιωάννη. 
― Τη Μαρία. 
― Την Ανθούλα πήρε το Γιάννη ; 
β. Το Χαράλαμπο (γεν. 1910 -

1984) πήρε την Ελευθερία Σπ. Σιδερά
ή Γκάζια (1916-2012). Απόχτησε:

i. Τον Αθανάσιο που πήρε την Ει-
ρήνη Κούτρα από Νιχώρι και έχουν: 

― Το Νεκτάριο που έχει τον Αθα-
νάσιο και την Ειρήνη. 

― Την Ελευθερία. 
ii. Τον Κων/νο που νυμφεύθηκε

την Ειρήνη ; από Μακρυνεία και έχουν
(βλ. Εύρυτος Ιουλίου 2013): 

― Το Χαράλαμπο. 
― Την Ελευθερία. 
iii. Το Σπυρίδωνα, πήρε τη Μαρία

Κονδραλή από Νιχώρι και απόχτησαν: 
― Το Χαράλαμπο που πήρε την

Ακριβή Αγγελή και έχουν το Σπύρο. 
― Την Ελευθερία συζ. Ιωάν. Χρή-

στου από Μαγούλα και έχουν δύο
αγόρια. 

― Την Αθηνά. 
― Την Αποστολία συζ. Δημ. Βλα-

χάκη και έχουν ένα αγόρι. 
iv. Τον Ηλία που πήρε την Αθανα-

σία Χατζή από Κατοχή και έχουν: 
― Την Ελευθερία συζ. Βασ. Μουρ-

σιώτη. 
― Την Αμαλία συζ. Παν. Κάκου

και έχουν ένα αγόρι. 
― Την Παναγιώτα. 
v. Την Ειρήνη συζ. Κων/νου Κου-

τσαγγέλη από Νιχώρι και έχουν:
― Το Γεώργιο. 
― Το Χαράλαμπο. 
γ. Τον Ηλία (γεν. 1914). Πήρε την

Αγγελική Ιωάν. Πετραλή και απόχτησε: 
i. Τον Κων/νο που πήρε τη Βασι-

λική Ετοίμου από Αθήνα και έχουν: 
― Την Αγγελική. 
― Τη Δέσποινα. 
ii. Την Ειρήνη συζ. Θεμιστοκλή

Μούρκα από Μεσολόγγι και έχουν: 
― Το Δημήτριο. 

― Την Αγγελική. 
― Την Ιφιγένεια. 

ΙΙΙ. Κλάδος Αναγνώστη 
Τσαπραζλή 
Θα πρέπει να ήταν η πλέον ενα-

σχολούμενη με τα κοινά οικογένεια
των Τσαπραζλαίων. Ο Αναγνώστης
θα ήξερε γράμματα και πρέπει να
γεννήθηκε περί το 1780. Υπογράφει
ως μάρτυρας σε συμβόλαιο του 1816.
Απόχτησε το Νικόλαο που φέρεται
να γεννήθηκε το 1809 ή 1810 ή 1812.
Πήρε μέρος στην Επανάσταση του
1821. Το 1865 ο γιος του Κων/νος
έκανε αίτηση για αναγνώριση των
προσφορών του. Αναφέρει ότι πήρε
μέρος σε μάχες και τραυματίστηκε
στο χέρι και το πόδι. Από πιστοποι-
ητικό του Ι. Γιολδάση το 1844 ανα-
φέρεται ότι ήταν στο Μεσολόγγι και
στην έξοδο πιάστηκε αιχμάλωτος.
Παρέμεινε στα χέρια των Τούρκων
επί 2 χρόνια και τον εξαγόρασε ο πα-
τέρας του καταβάλλοντας μεγάλα λύ-
τρα, γεγονός που εξανέμισε την πα-
τρική περιουσία. Αν υποθέσουμε ότι
γεννήθηκε το 1810 θα πρέπει όταν
άρχισε η πολιορκία του Μεσολογγίου
το 1825 να ήταν 15 ετών, μικρός για
πόλεμο. Έχω την υποψία ότι ακολου-
θούσε πιθανόν τον πατέρα του. Και
με άλλους είχε συμβεί αυτό. Στην
έξοδο σχεδόν παιδί συνελήφθη. Έτσι
μόνο μπορεί να εξηγηθεί η παραμονή
σε αιχμαλωσία. 

Ο Νικόλαος απόχτησε: 
Α’. Τον Αναγνώστη (γεν. 1835).

Δεν ανίχνευσα άρρενες απογόνους. 
Β’. Το Γεώργιο (γεν. 1858). Από-

χτησε: 
1. Το Νικόλαο (1888) ο οποίος

πήγε στην Αμερική. 
2. Τον Κων/νο (γεν. 1898) που

είναι γνωστός με το παρατσούκλι Μέ-
σπουλας (από τα μούσμουλα). Νυμ-
φεύθηκε την Ευφροσύνη Αθ. Τσα-
πραζλή (Καραβάνα) και απόχτησαν: 

α. Τον Ευθύμιο που νυμφεύθηκε
την Όλγα Γ. Συρράκη στη Λαμία και
απόχτησαν: 

i. Τον Κων/νο. 
ii. Το Γεώργιο. 
iii. Την Ευφροσύνη. 
β. Το Γεώργιο, νυμφεύθηκε στη

Λάρισα και έχει: 
i. Τον Ιωάννη. 
ii. Κόρη. 
γ. Την Κούλα συζ. Κων. Ι. Μακρυ-

γιάννη (Λέκκα) στο Αγρίνιο. Απόχτη-
σαν τρία αγόρια. 

3. Την Κυριακή (γεν. 1897) συζ.
Γεωργίου Α. Σύρρου. 

4. Την Αλέξω συζ. Ηλία Λύτρα. 
5. Τον Ευθύμιο (γεν. 1899) ο οποί-

ος ήταν εξαίρετος μαραγκός. Τα ερ-
γαλεία του κληρονόμησε ο γαμπρός
του Γ. Σύρρος. Πέθανε στη γρίπη το
1917-18. 

Γ’. Τον Κων/νο (γεν. 1837). Θα
πρέπει να έμαθε γράμματα. Αναφέ-
ρεται ένας μαθητής Κων/νος Τσα-
πραζλής πατρός εμπόρου στην Πα-
λαμαϊκή Σχολή του Μεσολογγίου. Πι-
θανόν να ταυτίζεται και να εξηγεί
ίσως την παρουσία παππού και πατέρα
στο Μεσολόγγι προ, κατά και μετά
την Επανάσταση. 

Παιδιά του:
1. Ο Νικόλαος (γεν. 1870). Πήρε

γυναίκα από τους Παπαζαχαραίους
και απόχτησαν: 

α. Τον Κων/νο (γεν. 1901) με το
παρατσούκλι Δύος, γιατί η γυναίκα
του έκανε δίδυμα. Νυμφεύθηκε αδελ-
φή του Ευαγγ. Μακράκη και απόχτη-
σαν: 

i. Το Νικόλαο, πήρε την Ελένη
Πλατή από Κλεισόρεμα. 

ii. Τον Ηλία, πήρε την Ουρανία
Χαρμαντζή από Στάβλους και από-
χτησαν τον Κων/νο και το Δημήτριο. 

iii. Το Δημήτριο, πήρε τη Νίκη από
Κέρκυρα και έχουν το Νικόλαο και
την Ευγενία. 

iv. Τον Ανδρέα, πήρε τη Χαρούλα
Αναστασάτου από Νιοχώρι κι έχουν
τον Σπύρο που πήρε την ; και έχει
μια κόρη και την Αικατερίνη που παν-
τρεύτηκε στην Αθήνα και έχει ένα
γιο. 

v. Κόρη Παναγιώτα που παντρεύ-
τηκε στο Αγρίνιο το Χρήστο Αμπλια-
νίτη και απόχτησαν το Γιάννη, τον
Ευάγγελο, τη Δήμητρα και την Αικα-
τερίνη. 

β. Το Σωτήριο (γεν. 1911). Πήρε
την Ευφροσύνη Αρ. Τσαπραζλή και
απόχτησαν: 

i. Το Νικόλαο. Νυμφεύθηκε την
Αγαθή Καραγιάννη από Αλυζία και
έχουν: 

― Την Ευφροσύνη, συζ. Γεωργ.
Σκρίκα από Μεγαλόπολη και έχουν
την Γαρυφαλλιά. 

― Την Σωτηρία συζ. Κων. Νίκα
από Αθήνα και έχουν τον Ευθύμιο. 

ii. Τη Χρυσούλα, πήρε τον Ξεν.
Ζωγράφο στο Χρυσοβέρι και έχουν
την Αγγελική, τη Φωτεινή και την Ευ-
φροσύνη. 

iii. Την Παναγιώτα συζ. Σπυρ.
Μπάλλα από Σκοπιά και έχουν τη
Νίκη, την Ιωάννα, την Ευφροσύνη
και τον Ιωάννη. 

2. Ο Ηλίας (γεν. 1881). Πήρε α’
σύζυγο από τους Παπαδαίους και
απόχτησε: 

α. Τον Κων/νο (γεν. 1916). Νυμ-
φεύθηκε την Παναγιώτα Ζαμπακόλα
από Τέρνο και έχουν: 

i. Τον Ηλία, νυμφεύθηκε την Πο-
λυτίμη Καβαλλάρη και έχουν την Αδα-
μαντία. 

ii. Τον Αθανάσιο, πήρε την Ευαγ-
γελία από Λαμία και έχουν: 

― Τον Κων/νο. 
― Την Παναγιώτα. 
iii. Τον Αναστάσιο. 
iv. Την Άννα συζ. Ευαγγ. Παπα-

δόπουλου από Ομβριακή Λαμίας και
έχουν το Θωμά και την Θωμαΐδα. 

Από β’ γάμο με κόρη Γεωργ. Τσι-
ούνη απόχτησε ; 

β. Την Κωστούλα που παντρεύτηκε
στο Ευηνοχώρι. 

IV. Κλάδος Γεωργίου
Αυτός ο Γεώργιος θα πρέπει να

γεννήθηκε περί το 1800. Συναντάμε
το γιό του Δημήτριο (γεν. 1825). Το
1846 φαίνεται να υπογράφει ένας
Δημήτριος Τσαπραζλής για ίδρυση
Δημοτικού Σχολείου. Είναι πιθανό 21
ετών να υπέγραφε; Δεν βρήκα συνέ-
χεια. 
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Πιθανόν το επώνυμο να προέρχεται
από τη λέξη τσουνί = μίσχος, ή από
τη λέξη τσιούνι που σημαίνει φρύγανο
(κατά Αχιλ. Α. Τσούνη). 

Το σπίτι και τα χωράφια τους ήταν
στη Μπερζιανή και Μαρίνου. Ο παλαι-
ότερος της οικογένειας ήταν ο Ιωάννης
ο οποίος γεννήθηκε το 1786 και πέθανε
περί το 1850. Δεν φαίνονται άρρενες
απόγονοί του. Πιθανόν αδελφός του
να ήταν ο Δημήτριος. Γιος του Δημη-
τρίου ο Νικόλαος (γεν. 1812 ή 1815).
Το 1865 υπέβαλε αίτηση αμοιβών για
τη συμμετοχή του στην Επανάσταση
αν και η ηλικία δεν φαίνεται επαρκής.
Όλες οι ερμηνείες ανοικτές. Ο Νικό-
λαος απόχτησε: 

Α’. Τον Αντώνιο (γεν. 1838) που
δεν φαίνεται να άφησε απογόνους
αν και ήταν εν ζωή το 1865. 

Β’. Τον Ανδρέα (γεν. 1842) που
δεν άφησε απογόνους αν και ήταν εν
ζωή το 1865. 

Ο Ανδρέας· σύμφωνα με παράδοση
της οικογένειας σκότωσε κάποιον για
λόγους τιμής και έφυγε περνώντας
στην παρανομία. Ίσως αυτό, ίσως γιατί
έλαβε μέρος σε ληστρική συμμορία
το 1871 περιλαμβάνεται σε λίστα λη-
στών στη Στερεά. Είναι χαρακτηρι-
σμένος ως ληστής Γ’ κατηγορίας και
επικηρυγμένος με 1.000 δρχ. για τη
σύλληψη και 500 με την καταδίκη του
(οι ληστές Α’ κατηγορίας ήταν επικη-
ρυγμένοι με 6.000, 3.000, 2.000 και
το μισό αναλόγως την καταδίκη). Η
επικήρυξη έγινε στις 28 Ιουνίου 1870
από τη Νομαρχία Φθιώτιδας. Φαίνεται
ότι ή σκοτώθηκε ή έφυγε στην Τουρκία.
Πάντως τα ίχνη του χάθηκαν. Ίσως
στη μνήμη του ο αδελφός του Χαρί-
λαος το 1881 έδωσε στο γιό του το
όνομα Ανδρέας. 

Γ’. Το Χαρίλαο (γεν. 1856). Το 1905
με τον αδελφό του Γεώργιο αναφέ-

ρονται ως μυλωνάδες. Ο μύλος του
Τσιούνη στου Μαρίνου. Ο Χαρίλαος
απόχτησε: 

1. Τον Ανδρέα (γεν. 1881). Πήρε
γυναίκα από το Κρίκελλο αλλά δεν
απόχτησαν παιδιά. Πήγε στην Αμερική
και με τα χρήματα που έφερε έφτιαξε
στην πλατεία μεγάλο σπίτι και εστια-
τόριο με ξενοδοχείο. Το έχουν οι από-
γονοί του από την υιοθετημένη κόρη
του. Ήταν για πολλά χρόνια καλός
δεξιός ψάλτης στον Άγιο Αθανάσιο.
Υιοθέτησε τη Βασιλική Μακρυγιάννη
(Ζάγκα) (ο πατέρας της είχε πάρει
κόρη του Σταματοκώστα και είχε το
Χαράλαμπο, το Δημήτριο, το Νικόλαο
κόρη συζ. Ιωάννη Παπαγεωργίου, κόρη
συζ. Κων. Κεφαλά). 

Η Βασιλική παντρεύτηκε το Σπυ-
ρίδωνα Βαμβάτσικο ο οποίος έδωσε
στο γιο του το όνομα του πεθερού,
Ανδρέας. 

Δ’. Το Γεώργιο (γεν. 1865). Πήρε
σύζυγο σε α’ γάμο την Αγγελική Σι-
δερά και απόχτησε: 

1. Το Νικόλαο (γεν. 1896) ο οποίος
μετανάστευσε στην Αμερική. Παν-
τρεύτηκε εκεί και άφησε απογόνους. 

2. Τον Αθανάσιο (γεν. 1902-1983).
Νυμφεύθηκε την Πηνελόπη Αχ. Συ-
ροκώστα και απόχτησαν: 

α. Το Γεώργιο (1932). Πήρε τη Μα-
ρία Παπαντώνη και απόχτησαν την
Πηνελόπη (πήρε τον Χρήστο Ρίπη)
και τον Αθανάσιο. 

β. Τον Αχιλλέα, νυμφεύθηκε την
Ευρυδίκη Σκυριώτου και απόχτησαν
την Πηνελόπη και την Ευαγγελία που
πήρε τον Αριστείδη Τσίκουρα και
έχουν τον Αχιλλέα και τον Έκτορα. 

γ. Το Νικόλαο, νυμφεύθηκε την
Ειρήνη Σπ. Νταλιάνη και έχουν: 

i. Την Πηνελόπη, πήρε τον Ανδρέα
Νούλα από Καρπενήσι κι έχουν την
Ειρήνη, τη Χριστίνα και τη Θάλεια. 

ii. Τον Αθανάσιο. 
iii. Τη Σωτηρία. 
iv. Τη Μαρία. 
δ. Την Αγγελική συζ. Κων. Γ. Πι-

στιόλη, απόχτησαν την Πηνελόπη, το
Γιώργο και την Έλσα. 

ε. Τη Θωμαή συζ. Πέτρου Μακρά-
κη, απόχτησαν τον Ευάγγελο, τον
Αθανάσιο και τον Παναγιώτη. 

στ. Την Αικατερίνη συζ. Σπ. Ι. Στα-
μάτη, απόχτησαν την Αγγελική, τον
Παναγιώτη και το Θανάση. 

ζ. Τη Θεοδώρα συζ. Ιω. Σιντζιρμή
από Κρίκελλο. 

η. Την Κωνσταντίνα συζ. Ι.Ε. Γρίβα,
απόχτησαν τον Ευάγγελο και το Θα-
νάση. 

θ. Την Ελευθερία συζ. Ν. Κακαβά
από Καλαμάτα, απόχτησαν τον Ιωάννη
και το Βαλάντη. 

Από β’ γάμο με την Κωνστάντω
Συρσιρή από Νεχώρι απόχτησε: 

3. Τη Θεοδώρα συζ. Ιωάννη Σώκου. 
4. Τη Σπυριδούλα συζ. Ηλ. Τσα-

πραζλή. 
5. Τη Βασιλική που σκοτώθηκε

στον Εμφύλιο. 
6. Την Ελένη συζ. Ανδρέα Τσέλιου. 
7. Το Βασίλειο (γεν. 1907). Πήρε

σε α’ γάμο την ; Μπούρα και απόχτησε: 
α. Το Δημήτριο πήρε την Ιφιγένεια

Αλεξανδρή και απόχτησαν το Βασίλη. 
β. Τον Κωνσταντίνο, νυμφεύθηκε

τη Μαρία Κ. Καρέτσου και έχουν:
i. Το Βασίλειο, πήρε την Πηνελόπη

Βαρελά και έχουν τον Κωνσταντίνο
και τη Μαρία - Ελισάβετ. 

ii. Την Αικατερίνη συζ. Δημ. Βασι-
λικάκη και έχουν το Χαρίδημο και την

Αμαρυλλίδα-Μαρία. 
iii. Την Αναστασία που πήρε το

Μιχάλη Κόχυλα και έχουν τον Ιωάννη. 
γ. Τη Μαρία συζ. Ιωάν. Τσιγαρίδα

κι έχουν την Πηνελόπη, τον Κωνσταν-
τίνο και την Αικατερίνη. 

Από β’ γάμο με την Παναγ. Παντ.
Λύτρα απόχτησε: 

γ. Τον Παντελή, πήρε την Κέρη
στην Αυστραλία και έχουν την Πανα-
γιώτα και τη Γεωργία. 

δ. Το Γεώργιο. 
ε. Την Φρειδερίκη συζ. Νικήτα Νι-

κηφόρου και έχουν τον Ιωάννη και τη
Μαρία. 

στ. Την Αγγελική συζ. Αναστασίου
Κοντογιώργη και έχουν την Ευθυμία
και το Δημάκη. 

ζ. Την Σοφία συζ. Μιχάλη Γιαννι-
τσέλη κι έχουν τον Παναγιώτη, το
Γεώργιο, το Μανώλη, το Χριστόφορο. 

η. Τη Νίκη συζ. Αθαν. Κοντογε-
ώργη και έχουν την Ευθυμία, την Πα-
ναγιώτα, το Χαρίδημο. 

Η θερινή κατοικία ήταν στη Μπερ-
ζιανή και το χειμώνα στο Μαρίνου.
Δηλ. υπήρχαν δύο κανονικά σπίτια και
αντίστοιχα και χωράφια. 

Δ’. Του Γεωργίου (1865), υπάρχουν
αδελφές που πήραν ο Μπέλεχας και
ο Παπαγεωργίου.

Αναφέρεται ότι ο πρακτικός για-
τρός Τσιούνης έκανε φάρμακο για
τον Καραϊσκάκη το 1824 που ήρθε
στη Δομνίστα. 

Σημ. Σεβαστό μέρος του υλικού
αυτής της οικογένειας προσέφερε ο
Αχιλ. Αθ. Τσούνης τον οποίο κι ευχα-
ριστώ. 

Συνδρομές  που  λάβαμε
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Οικογενειακά  Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

47.  Οικογένεια  Τσιούνη  ή  Τσούνη

Η ρίζα της οικογένειας είναι στα
Ψιανά. Το 1843 στους εκλέκτορες της
Εθνικής Συνέλευσης για την επαρχία
Καρπενησίου αντιπρόσωπος από τα
Ψιανά ήταν ο Γεώργιος Φώλος ο οποί-
ος γεννήθηκε το 1781. Υπάρχει επίσης
από τα Ψιανά ο Ιωάννης Φώλος γεν.
1796. Από αυτή την οικογένεια θα
πρέπει να ήλθε σώγαμπρος στο Μα-
ρίνου ο Παυσανίας. Πρέπει να γεννή-
θηκε περί το 1850 γιατί στις εκλογές
του 1872 ψήφισε. Ο Παυσανίας από-
χτησε: 

Α’. Τον Αθανάσιο (γεν. 1878) ο
οποίος πήρε ; και απόχτησε: 

1. Τον Παυσανία (γεν. 1910) ο
οποίος πήρε την ; και απόχτησαν ; 

2. Το Δημήτριο (γεν. 1913). 
3. Το Νικόλαο (γεν. 1919). 
Β’. Τον Ανδρέα (γεν. 1881). Πήρε

τη Γεωργίτσα Καρέτσου - αδελφή
Κων/νου - και απόχτησαν: 

1. Τον Κωνσταντίνο. Πήρε τη Χα-
ρούλα από τα Κουτλίστια και έχουν: 

α. Τον Ανδρέα. 
β. Κόρη. 

γ. Κόρη. 
2. Τον Παναγιώτη. Πήρε την Αρετή

Φλώρου από Μικρό Χωριό. Ήταν ρά-
φτης. Πήγαν στην Αυστραλία και από-
χτησαν: 

α. Τον Ανδρέα.
β. Τη Βασιλεία. 
γ. Την Ειρήνη.  
3. Την Αγγελική. 
4. Την Ελένη. 
5. Κόρη ;
6. Κόρη ;
7. Κόρη ;
Γ’. Το Νικόλαο (γεν. 1888). Πήρε

την ; και απόχτησε: 
1. Τον Ανδρέα (γεν. 1920). Πήρε

την Αφροδίτη Ζαχ. Γιολδάση και από-
χτησαν: 

α. Το Νικόλαο. 
β. Το Ζαχαρία. 
γ. Την Κούλα. 
2. Τον Κωνσταντίνο. Νυμφεύθηκε

τη Μαρία Η. Γρίβα και απόχτησαν το
Νικόλαο. 

Δ’. Τον Κων/νο (γεν. 1891). 

48.  Οικογένεια  Φώλου

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Παπαδημητρίου Αντώνιος και Ανδριάνα ........................ευρώ  20,00
Λιάκος Χαράλαμπος ........................................................-//-    30,00
Παπαδόπουλος Κων/νος (Τάκης) Ιωάνν. (Αγγλία) ..........-//-    50,00
Στουρνάρας Αντώνιος .................................................... -//-    20,00
Μπούρα Σπυριδούλα Αλεξ. ..............................................-//-    30,00
Σιδηράς Ιωάννης Ζαχ. ......................................................-//-    50,00
Μωρίκης Κώστας Λ. ..........................................................-//-    20,00
Συροθανάσης Κώστας Γ. ..................................................-//-    20,00
Φαρμάκης Στέφανος Επαμ. ..............................................-//-    20,00
Παπατζίμας Κώστας (γιατρός) ........................................-//-    20,00
Ξένου – Βενάρδου Αλίκη ................................................-//-    10,00
Κουσκούνη Μαρία (το γένος Γ. Γρίβα) ............................-//-    20,00
Παπαλέξης Χρήστος ....................................................…-//-    20,00
Τσαπραζλή Όλγα (Λαμία) ................................................-//-    20,00
Μακράκη Ελένη Λάμπρου ................................................-//-    20,00
Παπαθανάσης Ιωάννης ....................................................-//-    20,00
Κατσούδας Ιωάννης ........................................................-//-    50,00
Ρήγας Παντελής ..............................................................-//-    25,00
Καρέτσος Παναγιώτης Κ. ................................................-//-    30,00
Ντάλλα Άννα ....................................................................-//-    30,00
Σιακαβέλλας Λάμπρος Κ. ................................................-//-    50,00
Σώκος Σωτήρης (τσίπουρο) ..............................................-//-  180,00
π. Λιάπης Ιωάννης ............................................................-//-    20,00
Υφαντή Μαρία-Διαμαντοπούλου Ελένη ............................-//-  50,00
Τσιούνης Βασίλειος Κ. ......................................................-//-    20,00
Σώκου Ζωή Ευθ. ................................................................-//-    50,00
Σώκος Γιάννης Ευθ. ..........................................................-//-    50,00
Σώκος Γιάννης Ευθ. (στη μνήμη μητέρας του) ................-//-    50,00
Κώτσιας Θωμάς ................................................................-//-    50,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)
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Γ
ια πρώτη φορά φέτος, ο Σύλλογός μας
είχε τη χαρά και τη μεγάλη τιμή να συμμε-
τέχει στις «Εορτές Εξόδου 2015» της Ι.Π.

Μεσολογγίου για την 189η Επέτειο της Εξόδου
της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκη-
μένων. 

Αντιπροσωπεία είκοσι μελών του Συλλόγου
μας ενδεδυμένων με την παραδοσιακή δομνιστιά-
νικη φορεσιά παρήλασε στη νυχτερινή πομπή του
Σαββάτου Λαζάρου, στη 15η ομάδα από τις 25
που συμμετείχαν συνολικά στην πομπή. 162 Σύλ-
λογοι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και
21 φιλαρμονικές από Δήμους της χώρας μας
έδιναν τον κατανυκτικό και πένθιμο ρυθμό στην
παρέλαση-πομπή. 

Ο Σύλλογός μας είχε προπομπό την αξιόλογη
και δυναμική Φιλαρμονική του Δήμου Κυπαρισσίας
της ΠΕ Ηλείας. Το λάβαρό μας με σεβασμό και
τιμή κράτησαν ο επί δεκαετία και κατά συνέπεια
ο μακροβιότερος Πρόεδρος στην τριαντάχρονη
πορεία του Συλλόγου μας, κ. Αθανάσιος Κ. Ντα-
λιάνης και ο Ευστάθιος Χρ. Τριάντης, ο οποίος
χρόνια τώρα συμμετέχει στο Δρόμο Θυσίας  των
Γιορτών Εξόδου, από το ιστορικό μοναστήρι του
Αγίου Συμεών ως το Μεσολόγγι, αλλά φέτος μας
τίμησε με τη συμμετοχή του στην ομάδα μας.
Ήταν μεγάλη τιμή για το Σύλλογό μας η σοβαρή
παρουσία του Θανάση Νταλιάνη, που με έκδηλη
συγκίνηση αποδέχθηκε να ηγηθεί της αντιπρο-
σωπείας μας. Ιδιαίτερης βαρύτητας τα λόγια του,
λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας μας για το

σημείο εκκίνησης, τον Άγιο Σπυρίδωνα. Εξήγησε
σε όλους μας πως η σοβαρή μας παρουσία θα
είναι ουσιαστική απόδειξη πως με τη συμμετοχή
μας στο μνημόσυνο και την πομπή για το τρισάγιο
στους Αθάνατους νεκρούς μας, στον Τόπο της
Θυσίας, αποδίδουμε συνειδητά τον ελάχιστο φόρο
τιμής στο Ηρωικό Μεσολόγγι και στο ιστορικό γε-
γονός της Eξόδου που πραγματοποιήθηκε από
τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» κατοίκους
του Μεσολογγιού τη νύχτα του Σαββάτου Λαζάρου
με ξημερώματα Κυριακής των Βαΐων, μεταξύ 10ης
και 11ης Απριλίου 1826.  

Με σύμμαχο τον καιρό και κάτω απ’ το ολόγιομο
φεγγάρι οι ψυχές μας μίλησαν, ζήσαμε την ανα-
βάπτιση, την ηθική και πνευματική ανάταση. Μας
φαίνεται ακόμη απίστευτο… είδαμε κι ακούσαμε
γύρω μας τις συγκινητικές εκδηλώσεις δικών μας
Δομνιστιάνων, συγγενών, φίλων, κοντοχωριανών
από Στάβλους, Κρίκελλο, Άμπλιανη, και άλλων
προσκυνητών, που εκφράζονταν θετικά μα και με
έκπληξη για την παρουσία μας. «Δομνίστα Ευρυ-

τανίας» διάβαζαν στο λάβαρό μας και επαναλάμ-
βαναν το όνομα του χωριού μας, με θαυμασμό
και φυσικά εμείς το εισπράτταμε και γινόμασταν
πιο πλούσιοι… σε αγάπη για το χωριό μας.

Πολλοί ήταν αυτοί που άμεσα πλαισίωσαν την
αντιπροσωπεία μας. Τους ευχαριστούμε όλους
και οφείλουμε να τους αναφέρουμε ονομαστικά.
Έτσι, εκτός από τους λαβαρηφόρους μας Θανάση
Νταλιάνη και Στάθη Τριάντη και την Πρόεδρο του

Συλλόγου μας Υρώ Κωνσταντίνου Παπουτσή,
συμμετείχαν οι Παπαδημητρίου Γεώργιος του π.
Νικολάου, Γραμμένος Άγγελος του Ευαγγέλου,
Μωρίκης Ιωάννης του Νικολάου, Σταμάτης Κων-
σταντίνος του Παναγιώτη, Δουφέκας Δημήτριος
του Ευαγγέλου (σύζ. Λίτσας Μωρίκη), Καρέτσος
Φώτιος του Κωνσταντίνου (αντικατέστησε τον
πατέρα του), Χρυσικός Χρήστος του Παύλου (Κε-
ρασοχώρι Ευρυτανίας), Καρέτσου Παρασκευή
(Εύη) του Κωνσταντίνου, Μαντέλλου-Καρέτσου
Αλέκα συζ. Κων/νου, Καφαντάρη Σπυριδούλα
του Αποστόλη και Παλαιοπάνου Κωνσταντίνα

του Πέτρου, (εγγονές Κώστα Μωρίκη, αντικατέ-
στησαν τελευταία στιγμή τα αδέρφια τους), Κρικρή
Ζωή του Θωμά (κόρη Λίτσας Μωρίκη), Σταμάτη
Ελένη του Παναγιώτη (φόρεσε την αυθεντική φο-
ρεσιά της γιαγιάς της Κούλας), Σιακαβέλλα Ιωάννα
του Κωνσταντίνου, Σιακαβέλλα Χριστίνα του Γε-
ωργίου, Μακρυγιάννη Γεωργία του Παναγιώτη
και η Σιακαβέλλα Βιβή του Ευθυμίου. 

Να σημειωθεί, πως ήθελαν να συμμετάσχουν

και ο Θάνος και ο Γιάννης Γεωργίου Καρέτσος,
αλλά λόγω της πολυετούς και συνεχούς συμμε-
τοχής τους στη Χορωδία του Πνευματικού Κέντρου
Ι.Π. Μεσολογγίου στον Κήπο των Ηρώων και στο
Δρόμο Θυσίας αντίστοιχα, που πράγματι μας κά-
νουν περήφανους, ήταν δύσκολο.

Από την Ευρυτανία μας και συγκεκριμένα από
το Δήμο Καρπενησίου συμμετείχαν στις Εορτές
Εξόδου 2015 ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νικόλαος
Σουλιώτης, το Πολιτιστικό Κέντρο Καρπενησίου
και ο Εκπ. Σύλλογος Αμπλιανιτών «Ο Στέγκος».
Οι παραπάνω, χρόνια τώρα, τιμούν με την παρουσία
τους το ιστορικό γεγονός και αποτέλεσαν θετικό
παράδειγμα και για το Σύλλογό μας.

Τέλος, οφείλουμε να συγχαρούμε για την
άψογη διοργάνωση τη Δημοτική Αρχή της Ι.Π.
Μεσολογγίου, το Δήμαρχο κ. Νικόλαο Καραπάνο,
που αρκετές φορές τίμησε με την παρουσία του
εκδηλώσεις του χωριού μας (Γιορτή Τσίπουρου),
τον ακούραστο και υπομονετικό Τελετάρχη κ.
Ασημάκη Γιώτη και τους συνεργάτες του και
ειδικά τον κ. Φαράντο, υπεύθυνο της 15ης Φιλαρ-
μονικής στην οποία ηγείτο ο Σύλλογός μας. Χα-
ρακτηρίστηκε από πολλούς ως η πιο επιτυχημένη
διοργάνωση των τελευταίων ετών και δίκαια θα
επιβεβαιώσουμε κι εμείς αν κρίνουμε από την πο-
λυπληθέστερη συμμετοχή 6.200 μελών Συλλό-
γων-Φιλαρμονικών (2.500 πέρσι) και την απρό-
σκοπτη και φιλόξενη συνεργασία ΟΛΩΝ. 

Και του χρόνου! 
ΝΑ ΖΕΙ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ και όλοι να το έχουμε

ως πρότυπο Θυσίας και Αυταπάρνησης. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΣΤΙΣ  «ΕΟΡΤΕΣ  ΕΞΟΔΟΥ  2015»

ΒΙΒΛΙΟ  
ΓΙΑ  ΤΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ

Κυκλοφορεί πολύ σύντομα το μικρό βιβλίο
«Φαρμακίδειο Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο
Δομνίστας Ευρυτανίας» γραμμένο από τον Αθ.
Δ. Σταμάτη. 

ΘΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Με την ευκαιρία της χοροσυνάντησης στις

2 Μαΐου 2015, ημέρα εορτής του Αγ. Αθανασίου,
θα γίνει Θεία Λειτουργία στο Ναό του χωριού
μας. 



Απεβίωσε στις 13-3-2015
και αναπαύεται από την επό-
μενη μέρα στο Κοιμητήριο Αγρι-
νίου, ο καλός συγχωριανός μας
Θανάσης Αριστ. Σάρρας, ετών
73. Πλήθος κόσμου, συγγενείς,
φίλοι και γνωστοί συμμετείχαν
στη νεκρώσιμη ακολουθία, στον
Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγρινίου,
όχι μόνο από την πόλη, αλλά
και πολλοί συγχωριανοί μας
από Ευηνοχώρι, Μεσολόγγι,
Κεφαλόβρυσο, Νεοχώρι, Μπού-
ζα, Λεύκα, Γιαννούζη και Ιωάν-
νινα. 

Τον επικήδειο λόγο εκφώ-
νησε ο π. Πρόεδρος του Συλ-
λόγου μας Αθαν. Νταλιάνης,
τη νεκρολογία του οποίου δη-
μοσιεύουμε πιο κάτω: 

“Σ’ αυτή τη δύσκολη και
επώδυνη ώρα του αποχωρι-
σμού, είμαστε όλοι εδώ, συγ-
γενείς, φίλοι και γνωστοί, για
να συνοδέψουμε στην τελευ-
ταία του κατοικία, σ’ αυτό το
μακρινό, χωρίς γυρισμό, ταξίδι
του, τον αγαπημένο μας Νάσο. 

Πάλεψε, για λίγες, μόνο,
μέρες, τη βασανιστική και ακα-
τανίκητη αρρώστια της εποχής
μας, που αντιμετώπισε χωρίς
παράπονο, αλλά με θαυμαστή
υπομονή και καρτερία. 

Ο Θανάσης ήταν το τελευ-
ταίο από τα δέκα παιδιά του
Αριστείδη και της Βασιλικής
Σάρρα (το γένος Αθανασίου
Νταλιάνη), οχτώ κορίτσια και
δύο αγόρια. Απ’ αυτή τη δεκάδα
των παιδιών τους -τι παράξενο
και ανεξήγητο - ζουν όλα τα
κορίτσια, και πριν από λίγα χρό-
νια, χάθηκε, μόνο, ο μεγαλύ-
τερος (πέμπτος στη σειρά γέν-
νησης) Γιώργος.

Ο Θανάσης δούλεψε σκλη-
ρά, αρχικά στην καπνοκαλλιέρ-
γεια. Πότισε τη γη με ιδρώτα,
για πολλά χρόνια. Αργότερα
εργάστηκε στην Καπναποθήκη
Παπαστράτου, απ’ όπου συν-
ταξιοδοτήθηκε. Χάρη στην ερ-
γατικότητα, την νοικοκυροσύνη
και την τιμιότητα του ίδιου,
αλλά και της αφοσιωμένης, ερ-
γατικής και έντιμης συζύγου
του Αρετής, και περιουσία ικα-
νοποιητική απόχτησαν, αλλά
και τις δυο τους κόρες σπού-
δασαν και επαγγελματικά απο-
κατέστησαν. 

Ο Θανάσης ήταν ενάρετος
και κοινωνικός άνθρωπος. Πάν-
τα χαμογελαστός και πρόσχα-
ρος, πάντα γλυκιά κουβέντα
στο στόμα για όλους. Χαρα-
κτηριστικά του γνωρίσματα η
ευγένεια, η ζεστασιά, η αρχον-
τική του συμπεριφορά, η αν-
θρωπιά, η καλοσύνη και η τι-
μιότητα, που τον έκαναν αγα-
πητό σε όλους. Ήταν έμπιστος,
εχέμυθος, σοβαρός, κοινωνικός
και χαμηλών τόνων, αλλά δυ-
ναμικός όμως και αξιοπρεπής,
γεμάτος μ’ εκείνη την αξιοπρέ-
πεια που, μόνο, οι παλιοί έτρε-
φαν στις ψυχές τους. Είχε
πλούσια κοινωνική δράση.
Υπήρξε μέλος της Ερανικής
Επιτροπής ανέγερσης του Ι.Ν.
Αγίου Αθανασίου, στον οποίο
βρισκόμαστε. Αργότερα και εκ-
κλησιαστικός επίτροπος της

ίδιας εκκλησίας. Πολλά χρόνια
μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Φιλοπρόοδου Συλλό-
γου Δομνίστας. 

Κι όμως έφυγε από κοντά
μας. Κάπως νωρίς, ναι. Και σί-
γουρα ξαφνικά, μα ευτυχισμέ-
νος, όμως. Αξιώθηκε να δει τις
αγαπημένες κόρες του επιστή-
μονες (φιλόλογοι καθηγήτριες
και οι δύο), επίλεκτα μέλη της
κοινωνίας του Αγρινίου και ζού-
σε την ευτυχισμένη ζωή του
ανθρώπου που βρήκε το νόημα,
το ρυθμό και την ισορροπία της
ζωής. Έτσι, ήρεμα και γαλήνια,
έφυγε από κοντά μας. 

Η είδηση του θανάτου, μας
ξάφνιασε όλους. Κανένας δεν
μπορούσε να συνειδητοποιήσει
ότι ένας νέος, ζωντανός και
δημιουργικός άνθρωπος, θα
έφευγε από κοντά μας, τόσο
βιαστικά, αφήνοντας πίσω του
δυσαναπλήρωτο κενό. Η απώ-
λειά του οδυνηρή για όλους.
Γι’ αυτό και θλιβόμαστε όλοι,
συγγενείς, γνωστοί, φίλοι και
συγχωριανοί. 

Η μόνη μας παρηγοριά και
ευχή είναι η ανάπαυση της ψυ-
χής του, και το χώμα της Αγρι-
νιώτικης γης, που θα τον σκε-
πάσει σε λίγο, να είναι ελαφρύ
και όλοι μας να κρατήσουμε
στις καρδιές μας, ζωντανή τη
μνήμη του. 

Εκ μέρους του Φιλοπρόοδου
Συλλόγου Δομνίστας, του οποί-
ου υπήρξε μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, εναποθέτω
στη σορό του ένα κλαδί έλατου,
ένα “λατσούδι” όπως λέμε εμείς
στη Δομνίστα, αφού πλέον, δεν
θα βρίσκεται άλλο καλοκαίρι
στο αγαπημένο του χωριό μας. 

Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου
ξάδερφε. 

Θα σε θυμόμαστε για πάν-
τα”. 

Θανάσης Κ. Νταλιάνης 

Νεκρολογίες

Αθανάσιος  Αριστ.  Σάρρας  (1942-2015)

Έφυγε από τη ζωή ένας από
τους ανθρώπους που έγραψαν
με τον τρόπο τους τη μικρή
ιστορία του χωριού μας και της
πλατείας του. Ο Γιώργος-Γάκιας
έμαθε την τέχνη του τσαγκάρη
και ήταν χαρακτηριστικό μέλος
της ομάδας των νέων Δομνι-
στιάνων που άρχισαν τη δράση
τους στη ζωή του χωριού μετά
το 1960. Τότε που το χωριό
είχε ακόμα ζωή αν και τα ση-
μάδια των αλλαγών και της πα-
ρακμής άρχισαν να φαίνονται. 

Είχε το τσαγκάρικό του εκεί
όπου ο Θύμιος Καραδήμας, πριν
και σήμερα βρίσκεται το μεζε-
δοπωλείο του Ανδρ. Γιάτση. Με
τους συνομήλικούς του έζησε
τις πλάκες και τα αστεία του
γηπέδου ποδοσφαίρου και της
πλατείας. Πρόθυμος να κάνει

πλάκες, εξωστρεφής, πληθω-
ρικός στις εκδηλώσεις του γι-
νόταν και θύμα αστείων που
δεν του άρεσαν. Ακολουθούσε
η έκρηξή του και το κοινό κα-
λαμπούρι ώσπου να καταλα-
γιάσουν τα πράγματα. 

Η αλλαγή της ζωής του χω-
ριού και η παρακμή του επαγ-
γέλματος τον υποχρέωσαν οι-
κογενειάρχη πια να πάρει το
δρόμο της μετανάστευσης στις
ΗΠΑ. Γύρισε και συνέχισε τον
αγώνα της βιοπάλης με κατά-
στημα στο Αγρίνιο να μεγαλώ-
σει και να σπουδάσει παιδιά.
Με τη συμπαράσταση της εξαί-
ρετης συζύγου του έφερε σε
πέρας τον αγώνα της ζωής και
καμάρωσε εγγόνια. Κάθε κα-
λοκαίρι στο χωριό και την πλα-
τεία με τελευταία του αγάπη

την ψαλτική. Δικαιωματικά από
τον πατέρα του μακαρίτη
μπάρμπα Κώστα Καρέτσο
έπαιρνε θέση στο ψαλτήρι. Είχε
δυνατή φωνή, μεγάλη προθυμία
να ψάλει αλλά λίγες τεχνικές
γνώσεις. Συνεισέφερε όμως
κατά το περίσσευμα της καρ-
δίας του στην κοινή προσευχή
στον Άγιο Αθανάσιο. 

Με αγάπη στο χωριό και
τους ανθρώπους του έδινε το
παρόν στην πλατεία και το Σύλ-
λογό μας. Η απώλειά του μας
κάνει φτωχότερους όλους εκεί-
νους που έζησαν τη Δομνίστα
της ακμής το 1960. 

Ας είναι αιωνία του η μνήμη
και η εξ ύψους παρηγορία
στους δικούς του ευχή όλων
μας. 

Α.Δ.Σ.

Γεώργιος  Κ.  Καρέτσος  

Γεννήθηκε και
μεγάλωσε στη Δο-
μνίστα το 1928 όν-
τας το τελευταίο
από τα πέντε παιδιά
του Θανάση Ανα-
γνωστόπουλου και
της Σπυριδούλας
Σάρρα. Μέχρι τα 29
του χρόνια παρέ-
μεινε στον τόπο
γέννησής του και
τα υπόλοιπα στο
Καινούριο Φθιώτι-
δας, όπου και απε-
βίωσε. Στο Καινού-
ριο ζούσε η αδελφή
του Βασιλική και

έτσι γνώρισε και τη γυναίκα του Ευσταθία Πανα-
γιώτου, που κατοικούσε στο διπλανό σπίτι. 

Παντρεύτηκαν στις 29-5-1959 και απέκτησαν
δύο παιδιά, το Θανάση και τη Σπυριδούλα. Από το
γιό του απέκτησε μία εγγονή. Βιοποριστικά ασχο-
λήθηκε με αγροτικές καλλιέργειες. Απεβίωσε στις
6-3-2015 στο σπίτι του χωρίς να ταλαιπωρηθεί και
να ταλαιπωρήσει. Την επόμενη μέρα πραγματοποι-
ήθηκε η νεκρώσιμη ακολουθία στο Καινούριο και η
ταφή στη Δομνίστα. Το μνημόσυνο έγινε στις 29-3-
2015 στη Δομνίστα. 

Αιωνία η μνήμη του! 

Χαράλαμπος  Αθ.  
Αναγνωστόπουλος

(1928-2015)

Έφυγε από κον-
τά μας πλήρης ημε-
ρών στις 28-2-2015
η Κωνσταντία Πα-
νάγου, σύζυγος του
Σπύρου Πανάγου.
Νύφη στο χωριό
μας από το γειτονι-
κό χωριό την Αρά-
χοβα Ναυπακτίας
ήρθε να ενώσει τη
ζωή της και τη φτώ-
χια του χωριού της
με την αντίστοιχη
φτώχια του χωριού
μας και να μπολιά-
σει με την εργατι-
κότητά της, το ήθος,

την ηρεμία του χαρακτήρα της και τη δίψα για ζωή
με τις αντίστοιχες αρετές του χωριού μας. Δεν είναι
τυχαίο ότι χωριανοί μας είπαν «έφυγε ένας ήσυχος
και αθόρυβος Άνθρωπος». Ευτύχησε να φέρει στη
ζωή πέντε παιδιά και παλεύοντας σκληρά στις αγρο-
τικές εργασίες να τα αναθρέψει και ευτύχησε να τα
δει όλα να σπουδάζουν, να δημιουργήσουν δικές
τους οικογένειες και να σταδιοδρομούν.

Στον αποχαιρετισμό ακούστηκαν «……με μεγάλη
θλίψη σε αποχαιρετούμε σήμερα Μάνα, ο πατέρας
μας που σε τίμησε εν ζωή ζώντας μαζί σου για
πάνω από 60 χρόνια, εμείς τα παιδιά σου που προ-
σπαθήσαμε να σε τιμήσουμε πάλι εν ζωή όπως σου
άξιζε γιατί μας έδωσες την ευκαιρία να ταξιδέψουμε
το ωραίο και περιπετειώδες ταξίδι της ζωής. Σήμερα
το τραίνο της ζωής έκανε μία στάση να κατέβεις και
σε αποχαιρετούμε με θλίψη και υπερηφάνεια ο
άνδρας σου, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου και οι
συνεπιβάτες στο τραίνο συγχωριανοί σου. Η απώλειά
σου γίνεται πιο τραγική καθώς είναι η τελευταία
φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να προφέρω τη
λέξη Μάνα. Καλό σου ταξίδι και εμείς θα σε έχουμε
για πάντα μέσα στη καρδιά μας».

Κωνσταντία  Πανάγου
(1926-2015)
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Νεκρολογίες

Όσοι διαβαίναν το δρόμο Δομνίστα - Κρίκελλο θα
συναντούσαν να βόσκει τα πρόβατά του το Γιώργο Δ.
Μακράκη. Σχεδόν ο τελευταίος της γενιάς του που με
το μικρό του κοπάδι ζωντάνευε χειμώνα καλοκαίρι την
περιοχή από το Κρικελλιώτικο ως το Φαντίνου, τα
Αμπέλια και τα Λιβάδια. 

Αγαθός, καλόβολος, ειρηνικός, έδειχνε φυσιογνωμικά
παρμένος από τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Στο
σπιτάκι του Χαραλαμπόπουλου χαμηλά στο ποτάμι έχτισε
την ευτυχία της οικογένειάς του ευτυχώντας να δει
παιδιά κι εγγόνια. 

Καλοσυνάτος και φιλόξενος άνθρωπος αφήνει αγαθή
μνήμη σε όσους τον γνώρισαν και μια γλυκιά νοσταλγία
για μια ζωή που πέρασε και πάει μαζί του. 

Όπως και η παλιά γέφυρα πιο κάτω από το σπίτι του
έφυγε αυτό το χειμώνα έτσι κι ο ίδιος έκλεισε το
κεφάλαιο μιας ζωής παρμένης από το παρελθόν. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη του στους κόλπους του
Θεού. 

Α.Δ.Σ. 

Γεώργιος  Μακράκης

Στις 8 του περασμένου Φλεβάρη έφυγε από την πα-
ρούσα ζωή για το αιώνιο και χωρίς επιστροφή ταξίδι, σε
ηλικία 68 χρόνων η Νικολέτα, σύζυγος Αριστείδη Χαραλ.
Γρίβα, το γένος Κομινάκη. Από τις 8-2-2015 αναπαύεται
στο Κοιμητήριο του Ζωγράφου. 

Γεννήθηκε το 1947 και μεγάλωσε στο ιστορικό χωριό
της ορεινής Αρκαδίας Τουρκολέκα, που βρίσκεται κοντά
στην Αρεόπολη.  Παντρεύτηκε τον Αριστείδη και έζησε
μαζί του για τριάντα έξι (36) ολόκληρα χρόνια ευτυχι-
σμένα, ειρηνικά κι ανέφελα και ήταν παράδειγμα και
υπόδειγμα ζευγαριού. Την πολύχρονη συμβίωσή τους
τη διέκρινε η αγάπη και η αλληλοεκτίμηση. Δεν είχα την
τύχη να την γνωρίσω ιδιαίτερα την αείμνηστη Νικολέτα,
όμως άκουγα τα καλύτερα λόγια. Ήταν μια ξεχωριστή
γυναίκα με πολλά ψυχικά χαρίσματα. Απλή, ευγενική,
με αξιοπρέπεια, αγαπητή σε όλους, ήταν μια κυρία με τα
όλα της. Στάθηκε με απόλυτο σεβασμό απέναντι στην
πεθερά της, την Ανδρεούλα Χαρ. Γρίβα, η οποία την
υπεραγαπούσε. Η απώλειά της είναι αναντικατάστατη,
κυρίως για τον σύζυγό της Αριστείδη, στον οποίο εκ-
φράζουμε και τα θερμότατα συλλυπητήριά μας. 

Ας είναι ανάλαφρο το χώμα που τη σκέπασε και
αιώνια η μνήμη της!

Κ. Α. Π.

Νικολέτα  Αριστείδη  Γρίβα
(1947-2015)

Πορεύθηκε στην αιωνιότητα η καλή και σεβαστή χω-
ριανή μας Ευφροσύνη Γρ. Πιστιόλη, κόρη του Κων/νου
Παναγοδήμου. 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πραΐλα μέσα στις δυ-
σκολίες και τις στερήσεις μιας πολυμελούς οικογένειας.
Δοκίμασε από τα παιδικά της χρόνια την ορφάνια με την
απώλεια της μητέρας της. Ένωσε τη ζωή της με το Γρη-
γόρη Αθ. Πιστιόλη και έχτισε μια ευτυχισμένη οικογένεια.
Η απώλεια όμως αρχικά του γιού της Αναστάση σε νέα
ηλικία της πρόσφερε την μεγαλύτερη πίκρα που μπορεί
να γευτεί μάνα. Υπέμεινε το δράμα του παιδιού της και
στη συνέχεια την ασθένεια του συζύγου της. Δείχθηκε
γενναία γυναίκα και στάθηκε όσο είναι δυνατόν όρθια. 

Αφήνει πίσω της αγαθή ανάμνηση εργατικότητας,
οικογενειακής αυτοθυσίας, καλοσύνης και αγάπης. Ο
Θεός ας την αναπαύσει στον Παράδεισο όπου θα βρει
τους αγαπημένους της και τη χαρά που γεύτηκε πολύ
λίγο στη ζωή.

Α.Δ.Σ.

Ευφροσύνη  Γρ.  Πιστιόλη

ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ  ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ  2015
Το έθιμο της Μ.

Πέμπτης θέλει μικρούς
και μεγάλους, μετά την
Ακολουθία των Παθών,
στον Ιερό Ναό του Αγί-
ου Αθανασίου Δομνί-
στας, να κάθονται στο
ναό για προσευχή και
κυρίως για το στολισμό
του Επιτάφιου. 

Επιπλέον η εκκλη-
σιά παραμένει ανοικτή
όλη τη νύχτα και οι κυ-
ρίες ψάλλουν τα μοι-
ρολόγια της Παναγίας. 

Έτσι και φέτος με
τη διακονία του πατέρα
Ματθαίου και της πρε-
σβυτέρας κυρίας Αρε-
τής ο Επιτάφιος στο-
λίστηκε με κατάνυξη,
αγάπη και πολλή τέχνη
από τις κυρίες και δε-
σποινίδες του χωριού
με άνθη όμορφα και σπάνια, που το κόστος της αγοράς τους κάλυψαν γενναιόδωρα οι
πιστοί. Να έχουν την ευλογία του Κυρίου όλοι όσοι επιμελήθηκαν τον ανθοδιάκοσμο του
Επιταφίου και την καθαριότητα του Ναού και να αναφερθούμε ονομαστικά στη συμμετοχή
της νεολαίας, όπως οι εγγονοί του π. Ματθαίου, η Αγγελική και ο Λάμπρος Νικολάου Στα-
θονίκος, η Κωνσταντίνα και η Φωτεινή Σαμιώτη, κόρες του Τάσου και της Κατερίνας Καρ-
τσακλή, η Ελευθερία Νικολάου Μπρεκουλάκη και η Ειρήνη Σπύρου Μπρεκουλάκη, αλλά
και σε όσους τουλάχιστον δεν αναφέρθηκαν πέρσι, όπως Φωφώ Παναγοδήμου-Φραγκούλη,
Γεωργία συζ. Θανάση Παναγοδήμου, Τάσος Σαμιώτης, Χριστίνα-Σοφία Παπανάγνου-
Χαμαρτου, ξαδέλφη Λεωνίδα Ζωγανά και Γιώτας Καρέτσου. 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΣ  ΚΙ  ΕΦΕΤΟΣ  Ο  ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
Όπως κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος ο επι-

τάφιός μας στον Άγιο Αθανάσιο ήταν εντυ-
πωσιακός. Ο στολισμός του έγινε με ωραι-
ότατα λουλούδια που μεταφέρθηκαν από
την Αθήνα με την φροντίδα, όπως κάθε
χρόνο, της Παναγιώτας Δ. Καρέτσου. Ξεκί-
νησε αμέσως μετά την Ακολουθία της Με-
γάλης Πέμπτης. Αρκετές κυρίες ανέλαβαν
τον καλλωπισμό του με την δέουσα κατάνυξη.
Παράλληλα έγινε και ο καθαρισμός του Ναού

μας, στον οποίο μεγάλη ήταν η συμβολή
του Τάσου Ναξιώτη συζύγου της Κατερίνας
Ι. Καρτσακλή, ενώ το γενικό συντονισμό
είχε ο ακούραστος εκκλησιαστικός επίτροπος
κ. Λάμπρος Σταθονίκος. 

Τέλος, σημειώνεται ότι για την αγορά
των λουλουδιών προσφέρθηκε από τους πι-
στούς το ποσό των διακοσίων πενήντα (250)
Ευρώ.  

Κ.Α.Π. 

ΤΑ  ΚΟΚΚΙΝΑ  ΑΥΓΑ
Ένα έθιμο των τελευταίων δεκαετιών,

δυστυχώς εφέτος δεν τηρήθηκε. Πρόκειται
για τα κόκκινα αυγά που μοιράζονταν στους
πιστούς κατά τις τελευταίες δεκαετίες, μετά
την απόλυση της Αναστάσιμης Θείας Λει-
τουργίας. Ο Σύλλογος, όπως είναι γνωστό.
έβαφε κάθε χρόνο ικανό αριθμό αυγών που
μοιράζονταν στους πιστούς που έμεναν

μέχρι την απόλυση της Θείας Λειτουργίας.
Κατά τα τελευταία όμως χρόνια την πρωτο-
βουλία αυτή είχε αναλάβει ο Δήμος Καρπε-
νησίου. 

Φέτος, λοιπόν, από έλλειψη, μάλλον, συ-
νεννόησης δεν τσουγκρίστηκαν κόκκινα αυγά
στο Ναό μας.

Κ.Α.Π. 

1. Ευχές από το Δήμαρχο Καρπενησίου,
κ. Νικόλαο Σουλιώτη: 

“Εύχομαι από καρδιάς το μήνυμα της
Αναστάσεως του Κυρίου να αποτελέσει
φωτεινό οδηγό για τις ζωές όλων μας!
Καλή Ανάσταση!!!” 

2. Ευχές Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ-
λάδας, Κώστα Μπακογιάννη για τις Άγιες
Ημέρες του Πάσχα:

“ Οι Άγιες Ημέρες του Πάσχα φέρνουν
το μήνυμα της ελπίδας και της αγάπης
προς τον συνάνθρωπο. Σηματοδοτούν τη

μετάβαση από το σκοτάδι στο φως και μας
υπενθυμίζουν την ανάγκη της κοινωνίας
μας για ενότητα και κοινή προσπάθεια.
Καλή Ανάσταση σε όλους.” 

3. Ευχές από τον Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. Αριστείδη Τασιό:

“Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές ας
υποδεχτούμε τη μεγάλη γιορτή της Χρι-
στιανοσύνης με συναισθήματα αγάπης, αλ-
ληλεγγύης και προσδοκίας. 

Με τις θερμότερες Ευχές
«Καλή Ανάσταση»”

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ  ΕΥΧΕΣ
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Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

― Η Αγγελική, το γένος
Ιωάννη Καρτσακλή και ο σύ-
ζυγός της Δημοσθένης Καπί-
ρης, απόχτησαν στις 17 Μαρ-
τίου 2015, στην Αθήνα, το δεύ-
τερο παιδί τους, ένα χαριτω-
μένο κοριτσάκι (το πρώτο είναι
αγόρι). 

― Η Σοφία και ο Παναγιώ-
της Πανάρας, εγγονός του Θό-
δωρου και της Παναγιώτας
Τσιάμη (γιος της Πάτρας) από-
χτησαν το πρώτο παιδάκι τους,
ένα χαριτωμένο αγοράκι (δι-
σέγγονο για τους παππούδες)
στις 6-3-2015, στη Λαμία. 

― Η Ζέτα Λάμπρου Πανά-
γου και ο Βασίλης Ανδρέα Σι-
λιμάς απόχτησαν το πρώτο
τους παιδάκι, ένα χαριτωμένο
κοριτσάκι, στις 23-3-2015, στο
Αγρίνιο. 

Να τους ζήσουν. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στις 6-3-2015

στο Καινούριο Φθιώτιδας, όπου
κατοικούσε μόνιμα, ο Χαρά-
λαμπος Αθαν. Αναγνωστόπου-
λος και αναπαύεται στο Κοι-
μητήριο του χωριού μας από
7-3-2015. 

― Πέθανε στις 8-2-2015 η
Νικολέτα σύζυγος Αριστείδη
Γρίβα. 

― Πέθανε στην Αθήνα η
Ευφροσύνη Γρηγ. Πιστιόλη και
αναπαύεται στο Κοιμητήριο
του χωριού μας από τις 28
Μαρτίου 2015.

― Πέθανε στο Καρπενήσι
η Κωνσταντίνα Σπύρου Πανά-
γου και αναπαύεται στο Κοι-
μητήριο του χωριού μας. 

― Πέθανε στο Κρίκελλο,
όπου και κατοικούσε, ο Γεώρ-
γιος Δημ. Μακράκης στις 4-4-
2015, όπου και ετάφη την επο-
μένη (5-4-2015). 

― Πολύ πρόωρα έφυγε
από τη ζωή ο Κωνσταντίνος
Μακράκης του Φωτίου, σε ηλι-
κία 49 ετών, βυθίζοντας στο
πένθος τις αγαπημένες του
αδελφές Λαμπρινή και Βασι-
λική, τους συγγενείς, τους
πολλούς φίλους και τους συ-
ναδέλφους του στην Αρχαι-
ολογική Υπηρεσία της ΠΕ Αι-
τωλοακαρνανίας. Ταξίδεψε
στους ουρανούς την 1η του
Απρίλη και η νεκρώσιμος ακο-
λουθία τελέστηκε στον Ι.Ν.
Αγίου Δημητρίου Αγρινίου.
Πλήθος συγγενών και φίλων
συμπροσευχήθηκαν και απο-
χαιρέτησαν τον Κωνσταντίνο
Μακράκη. 

― Πέθανε στις 18-4-2015
η Σωτηρία Ν. Σώκου. Νεκρο-
λογία σε επόμενο φύλλο.

Αιωνία τους η μνήμη! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε στις 22-3-2015 το

ετήσιο μνημόσυνο του αείμνη-
στου Παναγιώτη Ι. Σιακαβέλλα
στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστο-
φόρου Αγρινίου. 

― Στις 29-3-2015 έγινε
στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου
Δομνίστας το 40ήμερο μνημό-
συνο του αείμνηστου Χαρ. Αθ.
Αναγνωστόπουλου. 

― Στις 29-3-2015 έγινε
στον Ιερό Ναό Παναγίας στο
Καρπενήσι το 40ήμερο μνημό-
συνο της αείμνηστης Κωνσταν-
τίνας Σπ. Πανάγου. 

Αιωνία τους η μνήμη. 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 
― Ο Γεώργιος Θ. Τσιάμης

προήχθηκε στο βαθμό του Πυ-
ράρχου (Συνταγματάρχη) και
παρέμεινε ως Διοικητής της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω,
όπου και κατοικεί μόνιμα. 

Του ευχόμαστε και σ’ ανώ-
τερα! 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
― Ο Νικόλαος Μπαρτσό-

κας του Σπύρου και της Σπυ-
ριδούλας, το γένος Γεωργίου
Αναγνωστόπουλου, ειδικεύεται
στην Καρδιολογία από τις αρ-
χές Μαρτίου στο Νοσοκομείο
του Ευαγγελισμού. Ευχόμαστε
καλή ειδικότητα. 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΣΕ  Α.Ε.Ι.
― Στη Φιλοσοφική Σχολή

του Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (Παιδαγωγικό
- Ψυχολογίας) πέτυχε το πε-
ρασμένο Φθινόπωρο η Μαρία
Μωρίκη του Γεράσιμου (εγγο-
νή του Πέτρου και της Φρει-
δερίκης Μωρίκη). 

Καλή πρόοδο! 

ΝΕΟΙ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
― Υποβάλλοντας με επι-

τυχία την πτυχιακή του εργα-
σία, ορκίστηκε και πήρε το πτυ-
χίο του ο Γεώργιος Αναγνω-
στόπουλος του Αθανασίου και
της Γιαννούλας από το Τμήμα
Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών
στη Διοίκηση και το Εμπόριο
(επονομαζόμενο σήμερα Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων) της
Σχολής Διοίκησης και Οικονο-
μίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 

Συγχαρητήρια και καλή
σταδιοδρομία! 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

― Παραιτήθηκε από Αρχιερατικός
Επίτροπος Καρπενησίου - Ευρυτάνων ο
πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης Λιάπης,
ο οποίος διακόνησε τη θέση αυτή “επί εί-
κοσι και πλέον συναπτά έτη αμισθί”. Και
συμπληρώνουμε ότι ο π. Ιωάννης άσκησε
τα καθήκοντά του αυτά υποδειγματικά... 

― Τελέστηκε η ακολουθία της Δ’ Στά-
σης των Χαιρετισμών της Θεοτόκου στον
Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας την
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 από τον π.
Ματθαίο, ο οποίος -πιστός στην υπόσχεσή
του- είναι και πάλι κοντά μας. Η ακολουθία
ήταν μια πραγματική μυσταγωγία. Στο
ψαλτήρι ο Ευάγγελος Σιακαβέλλας και ο
Θόδωρος Φραγκούλης. 

― Στις 25 Μαρτίου 2015 έγινε η θεία
λειτουργία από τον π. Ματθαίο στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου και η προβλεπόμενη

δοξολογία για την επέτειο της Εθνικής
μας Εορτής. Στη συνέχεια στο Μνημείο
Πεσόντων εψάλη επιμνημόσυνη δέηση
και έγινε κατάθεση στεφάνων εκ μέρους
της Τοπικής μας Κοινότητας (Κ. Αγγελής),
του Συλλόγου μας και της Πανευρυτανικής
Ένωσης (εκπρόσωπος κ. Θεόδωρος Φραγ-
κούλης). 

― Στις 29-3-2015 τελέστηκε θεία λει-
τουργία από τον π. Ιωάννη Κολοβό. Στο
ψαλτήρι ο Βαγγέλης Σιακαβέλλας. 

― Στις 5 Απριλίου 2015 (Κυριακή των
Βαΐων) ο π. Ματθαίος και πάλι λειτούρ-
γησε στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου έχον-
τας στο ψαλτήρι τον Ευάγγελο Σιακα-
βέλλα. 

Βάγια κρατήθηκε και γι’ αυτούς που
πήγαν στο χωριό καθυστερημένα!  

Κ.Α.Π.

Μάρτιος - Απρίλιος 2015

ΤΑ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Από 7 Απριλίου 2015 άρχισαν
τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγ-
κοινωνίας Καρπενησίου. Διευκρινί-
ζεται ότι η δωρεάν μετακίνηση αφο-
ρά μόνο τους δημότες που διαθέτουν
την «κάρτα δημότη», η οποία εκδί-
δεται από το Δήμο Καρπενησίου,
ύστερα από σχετική αίτηση στο Κεν-
τρικό Πρωτόκολλο με την προσκό-
μιση της ταυτότητας. Στην περίπτωση
που δεν υπάρχει η «κάρτα δημότη»
η μετακίνηση θα γίνεται με την κα-
ταβολή εισιτηρίου. 

Τα δρομολόγια Καρπενήσι - Κρί-
κελλο - Δομνίστα - Καρπενήσι θα
γίνονται κάθε Τρίτη (ώρες: 06:15 -
12:30) και κατά τις παρακάτω ημε-
ρομηνίες: 

Απρίλιος: 7/4 και 21/4
Μάιος: 5/5 και 19/5
Ιούνιος: 2/6, 16/6 και 30/6
Ιούλιος: 7/7, 14/7, 21/7 και 28/7
Αύγουστος: 4/8, 11/8, 18/8 & 25/8
Σεπτέμβριος: 8/9 και 22/9
Οκτώβριος: 6/10 και 20/10
Νοέμβριος: 10/11
Δεκέμβριος: 22/12

Κ.Α.Π.

ΕΛΛΕΙΨΗ  ΝΕΡΟΥ  
Για αρκετές ημέρες στο μισό χω-

ριό, από την πλατεία και πάνω, δεν
υπήρχε νερό, λόγω των καταστροφών
που έγιναν από την κακοκαιρία στο
εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο του
υδραγωγείου μας. 

Οι βλάβες αποκαταστάθηκαν εν
μέρει και από τις 15 Μαρτίου και
μετά υπάρχει επάρκεια. Κατά τη διάρ-
κεια της έλλειψης του νερού από το
υδραγωγείο οι ανάγκες καλύφτηκαν
είτε με εμφιαλωμένο είτε από τις
πηγές. 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Η Ευθυμία Νασιοπούλου, το γένος Ελευ-

θερίου Γρίβα, που διαμένει στην Καλλιθέα
Σπερχειάδας, αναζητεί πληροφορίες για
τους αδελφούς Βασίλειο και Ευάγγελο
Γρίβα του Ελευθερίου και της Κωνσταντίνας,
οι οποίοι φέρονται ως εξαφανισμένοι από
τη δεκαετία 1940-50. Τηλ. επικ.: 22310-
95259 & 6986315220

ΕΥΧΕΣ
Η Ειρήνη Βαρούτσου, το

γένος Π. Φώλου, στέλνει τις
θερμές πασχαλινές ευχές
της σε όλους τους χωρια-
νούς από τη μακρινή Αυ-
στραλία και 20€ για την εκ-
κλησία του χωριού μας. 

Μετά από τις πρόσφατες εκλογές στο
Σύλλογο Αμπλιανιτών “Ο Στέγκος” η σύνθεση
του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής: 
Πρόεδρος: Σκαρμούτσου Γ. Θωμαΐς
Αντ/δρος: Ντέκα-Θεοδωράκη Χ. Γεωργία 
Γραμματέας: Παπαγεωργίου-Ντελή Α. Ιωάννα 
Ειδ. Γραμματέας: Νικολάου Κ. Ελένη 
Ταμίας: Χρας Α. Ιωάννης
Μέλη: Σκύρλας Ι. Σπύρος, Χρα Ε. Αλεξάνδρα 

Νέο  Δ.Σ.  στο  Σύλλογο
Αμπλιανιτών  “Ο  Στέγκος”

Έφτασε στα χέρια μας μια καλαίσθητη έκ-
δοση του παθιασμένου με τη Δομνίστα, Αχιλ-
λέα και της επίσης αξιαγάπητης συζύγου του
που παρότι νησιώτισσα, αγάπησε τα βουνά
μας όπως την τρυφερή θάλασσα του Αιγαίου. 

Πρόκειται για την εκτεταμένη παρουσίαση
του γενεαλογικού δένδρου των Τσουναίων
της Δομνίστας. Με κατατοπιστικά διαγράμματα,
με άφθονο και πολύτιμο φωτογραφικό υλικό
και με κατάθεση προσωπικών βιωμάτων απλώ-
νεται μπρος στα μάτια μας όλο το πολυάν-
θρωπο και ωραίο -ψυχή τε και σώματι- σόι
του χωριού μας. Μας κάνει εμάς τους υπόλοι-
πους να ζηλεύουμε που δεν κατορθώσαμε -
μέχρις ώρας- να πράξουμε κάτι ανάλογο. 

Τους ευχαριστούμε για τον ωραίο δρόμο
που μας δείχνουν. 

Βιβλία
Ξεκινώντας 

από τη Δομνίστα
Αχιλλέας Αθ. Τσούνης

Ευρυδίκη Σκυριώτου-Τσούνη


