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Στο  τέλος  του  χρόνου ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Δέξου  την  Κύριε...

«Χρυσόν και λίβανον και σμύρναν
προσήνεγκαν» οι Μάγοι στο Χριστό.
Θησαυρούς πολύτιμους πολλούς,
παρμένους απ’ τον κόσμο τον κτιστό.

Μα εγώ δεν έχω θησαυρούς,
Χριστέ μου, σαν τους Μάγους να σου φέρω.
Έχω μονάχα μια φτωχή καρδιά.
Αυτήν, ταπεινά, σου την προσφέρω!

Βράχος

Πληρώθηκαν  οι  τέντες
Δυστυχώς οι άσχημες προβλέψεις μας για τα

οικονομικά του Συλλόγου επαληθεύτηκαν. Οι τέν-
τες της γιορτής τσίπουρου που είχαν σπάσει την
τελευταία νύχτα εξαιτίας της κακοκαιρίας πλη-
ρώθηκαν στο ακέραιο: 1.600,00 ευρώ. Τεράστια
η ζημιά αν σκεφθούμε ότι το κέρδος από τη
φετινή γιορτή τσίπουρου ήταν μόλις 8,00 ευρώ.
Η πληρωμή αυτή ανατρέπει όλο τον οικονομικό
προϋπολογισμό. Ξεκινάμε εκστρατεία συλλογής
εισφορών για τη ζημιά αυτή. Χρειαζόμαστε 1.600
ευρώ και σε εποχή που όλοι φτώχυναν. Οι προ-
σφορές θα καταγράφονται σε ειδική στήλη του
«ΕΥΡΥΤΟΥ». Όσοι πιστοί προσέλθετε! 

Α.

Τ
ο φύλλο αυτό του ΕΥΡΥΤΟΥ είναι το τε-
λευταίο του 2012. Θα μπορούσε να είναι
ένα φύλλο απολογισμού του χρόνου που

πέρασε. Θα μπορούσε να είναι φύλλο προσδο-
κιών για το χρόνο που αρχίζει. 

Οι δραματικές αλλαγές που συμβαίνουν τε-
λευταία στη χώρα μας και δείχνουν ένα τέλος
εποχής θα συγχωρούσαν και τον απολογισμό
και τις προβλέψεις. Δε θα γίνει τίποτα από τα
δύο. Θα σας μεταφέρω 100 χρόνια πριν στο
1912, τότε που άρχισαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι
οι οποίοι οδήγησαν στην απελευθέρωση Ηπεί-
ρου (Ιωάννινα), Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη),
Νησιών του Αρχιπελάγους. Τότε που οι παπ-
πούδες μας από την ταπεινή Δομνίστα και τις
άλλες ταπεινές πόλεις και χωριά της μικρής
Ελλάδας επέτρεψαν στον εαυτό τους τη φυγή
από μια μίζερη πραγματικότητα και την κατά-
κτηση ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος. 

Αφορμή για το σημερινό κείμενο είναι ένα
κείμενο της περιοδικής έκδοσης “Ημερολόγιο
του Αρχιπελάγους” 2005 - χρόνος Ζ’ (εκδόσεις
Στρατής Γ. Φιλιππότης - στις σελίδες 129-133
με τίτλο “Μνήμη Θεσσαλονίκης Καραδήμα -
Κελεμένη”. Το επώνυμο Καραδήμα μου τράβηξε
την προσοχή. Πρόσφατα είχαν δημοσιευθεί
στον Εύρυτο πληροφορίες για τη μεγάλη αυτή
οικογένεια της Δομνίστας. Στο ίδιο κείμενο μια
φωτογραφία του 1923 του δάσκαλου Κων/νου
Αθ. Καραδήμα και της οικογένειάς του. Το δη-
μοσίευμα του Ημερολογίου αναφέρεται στο
ιστορικό της ονοματοδοσίας από τον ίδιο της
πρώτης του κόρης που την ονόμασε Θεσσαλο-
νίκη. Γράφει ο δάσκαλος:

Είπα στον εαυτό μου: «Δάσκαλε, αν γεννηθεί
αγόρι με το καλό το σωστό είναι να του δώσεις
το πατρικό σου όνομα “Θανάση”. Αυτή είναι η
τάξη. Αν πάλι γεννηθεί θηλυκό, τότε αλλάζουν
τα πράγματα. Θα αδικήσεις και τη μάνα σου
και την πεθερά σου και θα το ονομάσεις “Θεσ-
σαλονίκη”». 

Όπως γράφεται το κείμενο προέρχεται από
απόσπασμα από τη χειρόγραφη αυτοβιογραφία
του δασκάλου από τη Δομνίστα Ευρυτανίας
Κων/νου Καραδήμα, ο οποίος υπηρέτησε στον
Πύργο της Τήνου τις πρώτες δεκαετίες του
20ού αιώνα. 

Τι το περίεργο έχει αυτή η δημοσίευση;
Έχει και παραέχει. Ο Κων/νος Αθ. Καραδήμας
(μεγαλύτερος αδελφός του Λευτέρη Καραδήμα)
γεννημένος το 1877 έγινε δάσκαλος και εργά-
σθηκε στην Τήνο όπου νυμφεύθηκε αποχτώντας
4 παιδιά με πρώτη τη Θεσσαλονίκη (1912-

1997). Ο κυρ Θανάσης Σύρρος θυμάται τα
παιδιά του να τα φιλοξενεί στο χωριό ο αδελφός
του Λευτέρης στα χρόνια πριν από το 1940. Ο
δάσκαλος Κων/νος Αθ. Καραδήμας, γόνος
σπουδαίας οικογένειας του χωριού μας και με-
γάλος πατριδολάτρης. Το 1912 όταν ο ελληνικός
στρατός λευτέρωνε τη Θεσσαλονίκη σίγουρα
συνεπαρμένος από την εθνική ορμή για ένα
ευοίωνο μέλλον έδωσε στο δικό του παιδί το
όνομα της πόλης όνειρο των Ελλήνων τότε,
της νύμφης του Θερμαϊκού, της Θεσσαλονίκης. 

Ο ορεσίβιος δάσκαλος και η νησιώτισσα
σύζυγός του - μέλη της μεγάλης οικογένειας
των Ελλήνων - έβαλαν το λιθαράκι τους στο
μέλλον του έθνους μας: και με τα παιδιά τους
και με το όνομα της πρωτότοκης κόρης.

Ας είναι ευλογημένη η μνήμη και των ίδιων
και των παππούδων και γονιών μας που μέσα
από ερείπια έχτισαν την πατρίδα.

Ελπιδοφόρο το 2013.
Α.Δ. Σταμάτης

Φιλόλογος

Χοροσυνεστίαση
του  Συλλόγου  μας
στην  Αθήνα  την  

Κυριακή  10  Μαρτίου  2013
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας προσκαλεί όλους

τους συγχωριανούς μας και τους φίλους της
Δομνίστας στην χοροσυνεστίαση του Συλλόγου
μας που θα γίνει στο ρεμπετάδικο «ΟΙΝΟΣΧΟ-
ΛΕΙΟ», οδός Σπινθάρου, αριθ. 54 στο Νέο Κόσμο
(δίπλα στο ΜΕΤΡΟ, στάση “Νέος Κόσμος”), στις
10 Μαρτίου  2013 και ώρα 13:30.

Τιμή: 15 ευρώ ανά άτομο
(πλούσιο μενού, που περιλαμβάνει απεριόριστο

ποτό, ζωντανή μουσική). 
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και η ζήτηση

μεγάλη. Δηλώσεις συμμετοχής - προσκλήσεις: 
― Γιάννης Παπαδόπουλος 6973999746
― Κώστας Νταλιάνης 6973436598
― Ευαγγελία Παπαδοπούλου 210-6920004
― Σωτήρης Σώκος 6977290231
― Κώστας Παπαδόπουλος 6977366813

Η οικογένεια του Κων/νου και της Μαρίας
Καραδήμα το γένος Ιωάννου Πρίντεζη
το 1923. Από αριστερά η Μαρουλιώ, 

η Θεσσαλονίκη, ο Νάσος και η Ισμήνη.
(Φωτ.: Αρχείο Μαρίας Κελεμένη-Ντούρου)
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Η
ρίζα του επωνύμου ίσως προ-
έρχεται από το Ηλίας ως χαϊ-
δευτικό. Φαίνεται παλιά οι-

κογένεια του χωριού και πολυμελής.
Αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι
είχαν σπίτια και χωράφια κυρίως στα
Ζηρέλια αλλά και στα Αμπέλια. Στο
κέντρο του χωριού, την πλατεία ου-
σιαστικά κατείχαν τη μισή. Από τον
πλάτανο προς του Τσιάμη το πάνω
μέρος του δρόμου ήταν Λιακέικο και
το κάτω Φαρμακέικο. Με λίγους ακό-
μα συγκροτούσαν το κέντρο του χω-
ριού που πρέπει να υποτεθεί από το
1700 περίπου. Ως γενάρχης της οι-
κογένειας εμφανίζεται ο Παναγιώτης
Λιάκος ή Λιακάκης - γύρω στα 1800-
1850 το επώνυμο Λιακάκης χρησι-
μοποιούταν περισσότερο από το Λιά-
κος. 

Περί το 1800 φαίνονται γεννη-
μένοι με βεβαιότητα ο Ιωάννης (1797
ή 1801) και ο Δημήτριος ο οποίος
ψήφισε το 1829. Από αυτούς ξεκινά
το σόι. Συνέχεια στο χρόνο φαίνεται
να είχαν τα κλαδιά του Ιωάννη. 

Ι. Ο Ιωάννης, γιος του Παναγιώτη
(1801 ή 1795) απόχτησε:

Κλάδος Α’ Κωνσταντίνου 
(1823 ή 1833 ή 1835).
Παιδιά του Κων/νου: 
1. Ο Αθανάσιος (1869) πήρε την

Τασιούλα Χαρ. Τσαπραζλή και από-
χτησε: 

α. Την Παναγιώτα συζ. Χαρ.
Μπαρτσώκα. 

β. Την Ευανθία συζ. Βασ. Μουρί-
κη. 

γ. Το Σπυρίδωνα (1897) πήρε την
Κωστούλα Αθ. Γρηγοροπούλου (Βε-
τούλα) και απόχτησε: 

i. Τον Αθανάσιο που πήρε τη Μαρ-
γαρίτα; από Βουτύρου. 

ii. Το Γεώργιο.
iii. Κόρη που πήρε τον Αργύρη

από Κρίκελλο. 
iv. Κόρη που παντρεύτηκε στην

Αθήνα. 
δ. Τον Κων/νο (1904), πήρε την

Αγγ. Δημ. Σταμάτη και απόχτησε:
i. Την Αναστασία, σύζυγο Παν.

Φράγκου. 
ii. Την Παναγιώτα συζ. Δημ. Μα-

στρογιάννη από Σέλο.
iii. Το Νίκο, ήταν υγειονομικός

υπάλληλος στο Μεσολόγγι και πήρε
κόρη του Κώστα Τσιλιγκρού από Χα-
λίκι Αιτωλικού (η οποία ήταν υπάλ-
ληλος στην Εισαγγελία). 

iv. Το Θανάση που πήρε κόρη του
Δημ. Παπαδόπουλου από Σέλο, μένει
στο Κεφαλόβρυσο και έχει ένα γιο
και δύο κόρες. 

ε. Τον Ιωάννη (1913), πήγε χω-
ροφύλακας και ερωτεύθηκε μια κο-
πέλα που δεν ήταν χριστιανή. Τη βά-
πτισε και την παντρεύτηκε πριν το
1940. Αυτό είχε ως συνέπεια να τον
απολύσουν από τη Χωροφυλακή και
έζησε εργαζόμενος. Το όνομά του
το κρατάει ο γιος του Νίκος.

(Οι πληροφορίες μέχρι εδώ προ-
έρχονται από το μακαρίτη Κώστα Ι.
Σιακαβέλλα, το ράφτη). 

2. Ο Σπυρίδωνας (1859), κόρη
του πήρε τον Αναστάσιο Βάρρα. 

3. Ο Δημήτριος (1872). Είχε πέντε
κόρες. 

α. Η μία η Παναγιώτα (γεν. 1921;)
εργαζόταν οικιακή βοηθός στον Αλε-
ξανδρόπουλο. 

β. Η Ευαγγελία ήταν η μάνα του
Παν. Τσιάμη. 

γ. Η Σπυριδούλα εργαζόταν οι-
κιακή βοηθός στους Σωκαίους στρα-
τιωτικούς στην Αθήνα. 

δ. Η Βασίλω πήρε ένα Χαρμαντζή
από τους Στάβλους. 

ε. Η πέμπτη;

Κλάδος Β’ Δημητρίου (1837) 
του Ιωάννου
Αναφέρεται ως κτηματίας και

ασφαλώς αυτό παραπέμπει τόσο στα
χωράφια στα Ζηρέλια όσο και στα
οικόπεδα της πλατείας. Στα Ζηρέλια
ήταν φαίνεται η αρχική κοιτίδα. Στα
Αμπέλια βρέθηκαν σώγαμπροι. Υπο-
θέτω ότι στην πλατεία τα αγόρασαν
άγνωστο από ποιον. Πάντως στον
περίγυρό της ήταν τα Φαρμακέικα -
παλιάς οικογένειας προυχόντων -
του Χριστιανού -παλιά οικογένεια-,
του Λύτρα - επίσης παλιά.

Οι Λιακέοι είχαν το πάνω μέρος
του κεντρικού δρόμου. Αρχίζοντας
από τον πλάτανο το α’ σπίτι ήταν
απογόνων του Δημητρίου Ιωαν. Λιά-
κου (Λιακοθόδωρος, σήμερα Γρίβα),
δίπλα των απογόνων του Κων/νου
Ιωαν. Λιάκου (Δημήτριος 1872 κ.α.),
δίπλα το οικόπεδο όπου το σπίτι του
Ηλία Α. Πανάγου (ανήκε στο Σπυρί-
δωνα Κων. Λιάκο, το πούλησε ο Βάρ-
ρας), πιο ’κεί ήταν του Γεωργίου
Δημ. Λιάκου (Λιακοθόδωρος κ.λπ.),
δίπλα μικρός κήπος που αγόρασε ο
Ηλ. Πανάγος από τον Αθαν. Κον-
τορλή που το είχε αγοράσει μάλλον
από το Δημ. Κων. Λιάκο (Λιακομη-
τράκη), πιο δίπλα το οικόπεδο όπου
το μαγαζί του Πανάγου (χτίστηκε
περί το 1920 και ο χώρος μάλλον
αγοράσθηκε από τους Φαρμακέους).
Υποψιάζομαι ότι το είχαν ως προίκα
από κάποιο Χριστιανό. Υπάρχει η πι-
θανότητα όλα αυτά τα Λιακέικα να
ήταν Χριστιανού που είχε σπίτι εκεί

όπου ήταν του Παπανώντα Φαρμάκη
και τα πούλησαν ή τα πήραν ως προ-
ίκα. Το τελευταίο Λιακέικο ήταν απέ-
ναντι από του Τσιάμη και ανήκε στο
Χαράλαμπο Δημ. Λιάκο. Το σπίτι του
γιού του Δημητρίου είναι πίσω από
τα δύο πρώτα Λιακέικα. 

Όσο για τα Ζηρέλια υπήρχε σπίτι
του Λιακογεώργου (Γεώργιος Δημ.),
πιο πάνω καλύβα του Λιακοχαρά-
λαμπου και πιο πέρα των Βαρραίων
και πιο κάτω καλύβα του Λιακοθό-
δωρου. 

Ο Δημήτριος Ιωαν. Λιάκος (1837)
σύμφωνα με όσα κατέγραψα από
τον μακαρίτη Δημ. Χαρ. Λιάκο (που
πήγε στις ΗΠΑ) είχε και έναν άλλο
αδελφό το Χρήστο (βλ. πιο κάτω). 

Ο Δημήτριος πήρε την Μαρία Δ.
Σταμάτη (Μπουλτούβα) και απόχτησε: 

1. Την Ευφροσύνη πήρε τον Κων.
Γ. Ράπτη από Στάβλους και είχε τον
Ευάγγελο, τον Πάνο, τη Γιαννούλα,
την Ελένη, τη Λαμπρινή (συζ. Ιωάν.
Γ. Καρτσακλή), τη Σταυρούλα. 

2. Τη Βασιλική, πήρε το Νικ. Τσα-
πραζλή (Σαϊταρή) και απόχτησε το
Θωμά, το Χαράλαμπο, τη Μαριγούλα,
την Αγγέλω, την Αρετή. 

3. Την Ελένη, πήρε το Ζαχ. Κα-
ραδήμα σκοτώθηκε το 1912 και από-
χτησε το Δημήτριο και το Ζαχαρία
που σκοτώθηκε το 1940. 

4. Το Γεώργιο (1871). Πήρε σε α’
γάμο την Ευφροσύνη Σαλταπήδα και
απόχτησε:

α. Τον Αθανάσιο (1903). Πήρε
κόρη της Βασιλ. Σώκου και απόχτησε
την Ευφροσύνη που πήρε στο Αιτω-
λικό το Μάκο Γιαλέλη και απόχτησαν
δύο κόρες. 

Από β’ γάμο με τη Μαρία Γιαννα-
κοπούλου από Ψιανά απόχτησε:

β. Την Αρετή σύζυγο Δημ. Πα-
παδημητρίου, με παιδιά το Γιώργο,
τον Αντώνη, το Μάκη. 

γ. Την Αντρεούλα. 
δ. Τη Βασιλική που πέθανε παιδί. 
ε. Το Θόδωρο (1920). Πήρε τη

Γιαννούλα Παν. Πανάγου και από-
χτησαν: 

i. Το Γιώργο.
ii. Το Νίκο.
iii. Την Μαρία.
iv. Τον Παναγιώτη. 
5. Το Θόδωρο (1888). Είχε καφε-

νείο στο παλιό πατρικό σπίτι της
πλατείας. Πήρε την Ευανθία Ι. Τσίρκα
χωρίς παιδιά. 

6. Το Χαράλαμπο (1884). Πήρε
τη Σπυριδούλα Γ. Καρτσακλή και
απόχτησε: 

α. Τον Ευάγγελο (1914). Πήρε τη
Σπυριδούλα Νικ. Σταμάτη. Ασχολή-
θηκε με εμπόριο στην Αθήνα. 

Απόχτησε:
i. Τη Σπυριδούλα, έγγαμη στην

Αθήνα. 
ii. Την Ελένη, πήρε σύζυγο από

την Άμπλιανη και έχουν μια κόρη
και το Χαράλαμπο που είναι στην
Αμερική. 

β. Το Δημήτριο (1917), πήρε τη
Σταυρούλα Χάσκου από Στουρνάρα
και απόχτησαν - πήγαν στις ΗΠΑ:

i. Τη Σπυριδούλα με Αμερικανό
σύζυγο και παιδιά τη Ντέινα και τον
Αδάμ. 

ii. Το Χαράλαμπο με σύζυγο Αμε-
ρικάνα και έχουν το Δημήτριο και
την Τζένη. 

iii. Την Ιωάννα με σύζυγο Αμερι-
κάνο. 

iv. Το Λέαντρο με σύζυγο Αμερι-
κάνα και έχουν τη Νόελ και το Δη-
μήτριο. 

v. Τη Μαρία.
γ. Τη Μαρία, σύζυγο Αθαν. Στα-

θονίκου. 
δ. Το Βασίλη, πήρε γυναίκα από

το Άργος και είχε πούλμαν στην
Αθήνα. Απόχτησαν:

i. Το Χαράλαμπο.
ii. Το Χρήστο.
ε. και στ. Ναυσικά και Αριστοτέ-

λης που πέθαναν μικρά. 
Σημ. Ο μακαρίτης Μήτσος Λιάκος

έλεγε ότι αδελφός του παππού του
Δημητρίου ήταν ο Χρήστος ο οποίος
μεγαλώνοντας έφυγε και εξαφανί-
σθηκε. Κατά τη μνήμη του Θανάση
Σύρρου ένας Λιάκος πιθανόν αυτός
ο Χρήστος, να ήταν αδελφός του
πατέρα του του Μήτσου Λιάκου;

Πήρε τη Βασιλ. Αθ. Σύρρου που
ήταν γεννημένη γύρω στα 1880. Ο
άντρας της πέθανε γρήγορα και την
άλλη χρονιά την πάντρεψαν με το
Σταματομήτρο που ήταν επίσης χή-
ρος. Δεν έκαναν παιδιά. Κόρη του
Σταματομήτρου από τον α’ γάμο ήταν
η Κυριακή μετέπειτα σύζυγος Δημ.
Μακράκη (πάνω από Αϊ-Νικόλα).

Κλείνοντας να γράψω ότι δεν
βρήκα βιολογική συνέχεια του Δη-
μητρίου Λιακάκη που ψήφισε το 1829
ούτε ενός Αθανασίου που υπάρχει
σε εκλογικό κατάλογο του 1856 που
σημαίνει πως ήταν γεννημένος γύρω
στο 1820. Να πέθανε; Πιθανόν με τη
μεγάλη θνησιμότητα της εποχής. 

Ως προς το Δημήτριο υπάρχει
αναφορά σε ένα Δημήτριο Λιάκο
από το Καρπενήσι (πιθανόν Δομνίστα)
ο οποίος μετά την επανάσταση πήρε
κτήματα από το κράτος στο χωριό
Τσοπανελάτες στη Φθιώτιδα ως αγω-
νιστής του 1821. Υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα να πρόκειται για το ίδιο
πρόσωπο. Με την ίδια κυβερνητική
απόφαση πήρε κτήματα στη Μακρα-
κώμη ο Δημήτριος Μπέλεχας από
τη Δομνίστα. 

2 Δεκέμβριος  2012
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Οικογενειακά  Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

15.  Οικογένεια  Λιάκου

Ο  ΕΥΡΥΤΟΣ
Ενημερωτικό Δελτίο

Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας Ευρυτανίας

Ιδιοκτήτης:
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο:
Η Πρόεδρος του Συλλόγου 

Αργυρώ (Ηρώ) 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

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 πληρο-
φορίες για πρόσφατη κατάσταση των
οικογενειών είναι ελλιπείς. Σίγουρα
θα υπάρχουν και παραλείψεις στα
παλαιότερα. Όσοι τα διαβάζουν και
ενδιαφέρονται να ολοκληρωθεί η ει-
κόνα 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 πι-
θανά λάθη και παραλείψεις.

Αθ. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος
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Η  αλληλογραφία  μας Νεκρολογίες

― κ. Άννα Ντάλλα, Ίλιον.
― κ. Κωστούλα Καραγιάννη, το γένος

Δημ. Σώκου, ΗΠΑ. Πλήρης ημερών αποχαιρέτισε τον επίγειο βίο
ο Ευάγγελος Χ. Σιακαβέλλας. Ήταν το μικρότερο
αγόρι της οικογένειας. Μετά το δημοτικό στη Δο-
μνίστα φοίτησε στο Γυμνάσιο Καρπενησίου με
καθηγητή τον περίφημο Ιωάννη Χ. Σιακαβέλλα.

Η Κατοχή τον βρήκε νεαρό απόφοιτο του Γυ-
μνασίου και γεμάτο από τη φλόγα της νιότης και
το πάθος για αντίσταση. Εντάχθηκε από τους
πρώτους στο ΕΑΜ παρά τις αντιρρήσεις της οι-
κογένειάς του. Έδωσε καθόλη τη διάρκεια της
Κατοχής το δικό του αγώνα για τους σκοπούς
του ΕΑΜ και της Εθνικής Αντίστασης. Μετά τη
λήξη της Κατοχής ευτύχησε να ξεφύγει από τις
μυλόπετρες του Εμφυλίου Πολέμου όπως πλήθος
άλλοι πρωτεργάτες της Εθνικής Αντίστασης. Για
την εξασφάλιση του επιούσιου υπήρξε επί πολλά
χρόνια υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας στο
Καρπενήσι όπου εγκαταστάθηκε και δημιούργησε
μια ευτυχισμένη οικογένεια με την επίσης υπάλ-
ληλο Μαρία Αντωνοπούλου. Εργατικοί, ευσυνεί-
δητοι, προσηνείς και φιλικοί με όλους και οι δύο
τους άφησαν τις καλύτερες αναμνήσεις στον ερ-
γασιακό και κοινωνικό τους χώρο. Ήταν ένα ωραίο
ζευγάρι και οι δύο.

Ο αείμνηστος Ευάγγελος κρατούσε σταθερούς

και δυνατούς τους δεσμούς του με το χωριό και
την πατρική του οικογένεια. Όταν αγωνιζόμασταν
να γίνει το Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στη
Δομνίστα μας βοήθησε τα μέγιστα με συμβουλές
και πληροφορίες για εκείνη τη δύσκολη μα και
μεγαλειώδη περίοδο της ζωής της πατρίδας μας
και του χωριού μας. Ήρεμος, χαμογελαστός, χα-
μηλών τόνων σε όλα του, σοβαρός και θετικός σε
αυτό που έλεγε, απέπνεε δύναμη και σιγουριά. 

Πέραν των άλλων τον ενδιέφερε η ζωή του
χωριού μας και η δράση του συλλόγου μας. Ήταν
ένας σταθερός και καλός φίλος και σύμβουλος
σε πολλές από τις κοινές υποθέσεις. Η αναχώρησή
του από τη ζωή κλείνει ένα ακόμα ωραίο κεφάλαιο
από την ιστορία της παλιάς Δομνίστας. Μας
αφήνει πίκρα η απώλειά του. 

Την ίδια απείρως πολλαπλάσια βιώνει η αγα-
πημένη του κόρη, η σύζυγος, οι συγγενείς. Μας
παρηγορεί το γεγονός ότι το πέρασμά του από
τη ζωή ήταν γεμάτο από αγώνα, κοινωνική προ-
σφορά, οικογενειακή ευτυχία και το κυριότερο
ήθος και αξιοπρέπεια. 

Ας είναι η δράση του και η μνήμη αιώνια πα-
ρούσα σε δικούς του και φίλους.

Α.Δ. Σταμάτης

Ευάγγελος  Χ.  Σιακαβέλλας  (1921-2012)

Ο Κων/νος Σπυρ. Σιακαβέλλας ήταν 46 ετών,
παντρεμένος με την Αμαλία Κουβέλη και είχε
δύο παιδιά, ένα κορίτσι 10 ετών και ένα αγόρι 8
ετών. Κατοικούσε στην Πετρούπολη. Μεγάλωσε
στην Μπούζα Αιτωλικού, από πολύτεκνη οικογένεια
7 παιδιών του Σπύρου και της Αρετής Σιακαβέλλα. 

Ήταν χειριστής και οδηγός βαρέων γερανο-
φόρων οχημάτων.

Σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας έξω από τα Ιωάν-
νινα στις 28 Νοεμβρίου 2012 κάτω από αδιευκρί-
νιστες ακόμη συνθήκες, έπεσε η νταλίκα μετα-
φοράς κάτω από γέφυρα.

Η κηδεία του έγινε στην Μπούζα Αιτωλικού
στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου. Παραβρέθηκαν
όλοι οι χωριανοί της περιοχής και πλήθος κατοίκων
της περιοχής. Τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Κων/νος  Σπυρ.  Σιακαβέλλας

(Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο)
Βαμβάτσικος Γεώργιος (Μαρούσι) Ευρώ 30,00
Αγγελής Σεραφείμ ..................................20,00
Καγιάντζας Νώντας ................................20,00
Σταμάτης Παναγιώτης του Κων/νου 
(Πάτρα) ....................................................20,00
Βαμβατσίκου-Αλεξάκη Αικατερίνη..........15,00
Τσίρκας Αθανάσιος του Κων/νου 
(Ευηνοχώρι) ............................................50,00
Σιακαβέλλα Βασιλική του Χαρ. ..............15,00
Γράψια Αγγελική ....................................20,00
Μποτσιβάλης Χαράλαμπος ....................20,00
Βερυκόκου Όλγα ....................................20,00
Αγγελής Λάμπρος του Γ. ........................30,00
Αγγελής Θεόδωρος του Γ.......................30,00
Τσατσούλα Ελένη ..................................20,00
Τσατσούλα Βασιλική ..............................20,00
Καραδήμας Ευθύμιος του Γ. ..................20,00
Μαρνάρη Παναγιώτα (Λαμία)..................20,00
Σπυράλατου Αγγελική (ΗΠΑ)................100,00
Σιδερά Πελαγία (ΗΠΑ)....................Δολ. 50,00
Σταμάτης Δημήτριος του Αθ.
(Κεφαλόβρυσο) ......................................30,00
Σύρρος Παναγιώτης (Νεοχώρι) ..............20,00
Μπρεκουλάκης Σεραφείμ
(σύζ. Ειρήνης Βαμβατσίκου) ..................20,00
Φλώρος Σπύρος 
(συζ. Ελένης Βαμβατσίκου) ....................20,00
Καρέτσος Γεώργιος του Κ. (Αγρίνιο) ......20,00
Μωρίκης Κων/νος (Αγρίνιο) ....................20,00
Παναγοδήμου Ευαγγελία........................20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Συνδρομές  που  λάβαμε

Αφού στηθεί ο σκελετός του θερμοκηπίου
και σκεπασθεί με το πλαστικό φύλλο, προβαίνουμε
στη διαμόρφωση του εσωτερικού του χώρου.

Αρχίζουμε με το σκάψιμο του εδάφους και
την απομάκρυνση των φυτικών υπολειμμάτων,
των πετρών κ.λ.π. Ισοπεδώνουμε επιμελώς την
επιφάνεια του εδάφους. Μία μικρή κλίση της
επιφάνειας είναι επιθυμητή για να μη λιμνάζουν
τα απορρέοντα νερά του ποτίσματος των φυτών. 

Ακολουθεί η κάλυψη του εδάφους με κατάλ-
ληλα πλαστικά φύλλα. Θα χρησιμοποιήσουμε
δύο τύπους πλαστικών, το πρώτο είναι χρώματος
μαύρου και από τις δύο επιφάνειές του (είναι
μαύρο για να μη περνάει το ηλιακό φως, επομένως
δε γίνεται φωτοσύνθεση άρα δεν βλαστάνουν
τα φυτά και οι σπόροι των ζιζανίων, κάτω απ’
αυτό το πλαστικό εδαφοκάλυψης). Στο εμπόριο
κυκλοφορεί σε πλάτος του ενός μέτρου και σε
μήκος κατά βούληση. Επάνω απ’ αυτό τοποθε-
τούμε το πλαστικό γεωύφασμα, είναι πιο χοντρό
και ανθεκτικό από το πρώτο. Κυκλοφορεί στο
εμπόριο σε διάφορα πλάτη και χρώματα. Συνήθως
είναι υδατοπερατό, ενώ το πρώτο είναι υδατο-
στεγές.

Πρέπει να επισημάνω ότι η επιφάνεια του
εδάφους του θερμοκηπίου πρέπει να καλυφθεί
όλη και από τα δύο πλαστικά φύλλα. Έτσι θα ξε-
γνοιάσετε από το μεγάλο μπελά των φυτικών ζι-
ζανίων. Όπως θα διαπιστώσετε διαβάζοντας και
εφαρμόζοντας όλες τις οδηγίες αυτού του άρθρου,
θα μπορείτε να επισκέπτεσθε, να φροντίζετε  τα
φυτά σας, να συλλέγετε τους καρπούς των,  με
τα «καλά σας ρούχα».

Μετά την εδαφοκάλυψη, θα δημιουργήσουμε
τις  γραμμές φύτευσης. Στο εν λόγω θερμοκήπιο,
δε φυτεύουμε στο έδαφος. Το χώμα τοποθετείται
σε κατασκευές από ξύλο, από μεταλλικό πλέγμα
περίφραξης, σε μεγάλες γλάστρες, σε πλαστικές
κλούβες (μεταφοράς φρούτων κ.ά.), που τοπο-
θετούνται επάνω στο πλαστικό εδαφοκάλυψης,
δημιουργούντες έτσι τις γραμμές φύτευσης. Για
κάθε φυτό θα πρέπει να διατεθεί χώρος διαστά-
σεων 50 εκ. Χ 30 εκ. Χ 30 εκ. Στην περίπτωση
που η γραμμή φύτευσης γίνει από πλέγμα περί-
φραξης, θα πρέπει σε κάθε χώρο φυτού, να το-
ποθετηθεί εσωτερικά των εγκαρσίων πλευρών,
πλαστικό φύλλο, για τη συγκράτηση του μίγματος
χώματος με το οποίο θα γεμιστεί.

Το μίγμα χώματος που θα χρησιμοποιήσουμε,
θα πρέπει να περιέχει, φυτόχωμα, κοπριά και
χώμα από το έδαφος του χωραφιού σας, αν
είναι καλής ποιότητας, σε αναλογία 1Χ1Χ1.

Τα φυτά φυτεύονται στο κέντρο της επιφά-
νειας  του χώρου που έχει διατεθεί για το καθένα.
Τα φυτά θα πρέπει να απέχουν 50 εκ. επί της
γραμμής φύτευσης. Στην περίπτωση σποράς μι-
κρών σπόρων (άνιθος, μαϊδανός κ.ά.), σπέρνουμε
σε όλη την επιφάνεια της γλάστρας. Για μεγάλους
σπόρους (φασόλια, γίγαντες, κουκιά κ.ά.), βάζουμε
τους σπόρους σε γραμμή.

Το σύστημα άρδευσης  των φυτών του θερ-
μοκηπίου, θα γίνει από ειδικά για το σκοπό αυτό
λάστιχα, τα οποία τοποθετούνται επάνω στις
γλάστρες, κλούβες ή ότι άλλο έχει χρησιμοποιηθεί
για τη δημιουργία της γραμμής φύτευσης. Τα
λάστιχα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, στην κο-

ρυφή των γραμμών φύτευσης, με κομμάτι από
το ίδιο λάστιχο. Για τη σύνδεση αυτή θα χρει-
αστούμε, για θερμοκήπιο τριών γραμμών φύτευ-
σης, δύο πλαστικές γωνίες  για τις ακραίες πλευ-
ρές και ένα ταφ για τη μεσαία γραμμή. Ένα ταφ
επίσης θα χρειαστεί για τη σύνδεση του καθέτου
αυτού λάστιχου με την πηγή νερού (π.χ. βρύση
κήπου). Στη βρύση κήπου θα τοποθετήσουμε τον
προγραμματιστή ποτίσματος (κοστίζει 40 ευρώ
περίπου και λειτουργεί με δύο αλκαλικές μπατα-
ρίες), σ’ αυτόν θα συνδέσουμε εύκολα, το λάστιχο
του δικτύου άρδευσης. Στα λάστιχα των γραμμών
άρδευσης  και σε κάθε γλάστρα  θα τοποθετή-
σουμε από ένα σταλάκτη. Αν φυτεύουμε δύο ή
περισσότερα φυτά θα βάλουμε δύο σταλάκτες.
Την ελεύθερη άκρη κάθε λάστιχου ποτίσματος
τη διπλώνουμε και την ασφαλίζουμε έτσι ώστε
να μη διαφεύγει το νερό ποτίσματος. Με τον εν
λόγω προγραμματιστή ρυθμίζουμε, κάθε πόσες
ημέρες θα ποτίζει, πόσα λεπτά της ώρας θα
διαρκεί το πότισμα και ποιά ώρα της ημέρας θα
ποτίζει.

Επάνω από κάθε γραμμή φύτευσης και πλησίον
της κορυφής του θερμοκηπίου απλώνουμε ανθε-
κτικό γαλβανιζέ σίρμα, το οποίο στερεώνουμε
στους εγκάρσιους δοκούς της εμπρόσθιας και
οπίσθιας πλευράς του θερμοκηπίου. Θα πρέπει
να ληφθεί μέριμνα κατά την εγκατάσταση του
σκελετού, να τοποθετηθούν οι δοκοί αυτοί στην
κατάλληλη θέση. Σ’ αυτά τα σύρματα θα δένονται
τα σχοινιά και τα δίχτυα υποστήλωσης των
φυτών. 

Δημ. Ε. Πιστιόλης

Συμβουλές  κηπουρικής
Ένα  λειτουργικό  θερμοκήπιο  για  μία  αειφόρο  καλλιέργεια  κηπευτικών  στη  Δομνίστα  (και  όχι  μόνο)

Μέρος  2ο
Γράφει ο Δημ. Ε. Πιστιόλης, Γεωπόνος
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Δεκέμβριος  2012

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Η Έφη Τσαπραζλή του Νικολάου

και της Αγαθής, το γένος Καραγιάννη
και ο σύζυγός της απόκτησαν το πρώτο
τους παιδί, ένα υγιέστατο και χαριτω-
μένο κοριτσάκι.

Να τους ζήσει. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Η Ζέτα Αθαν. Καραδήμα και ο

σύζυγός της Γιώργος Ιωάννου βάπτι-
σαν στις 9-12-2012 στον Ιερό Ναό Πα-
ναγίας Μυρτιδιώτισσας Πειραιά τη δευ-
τερότοκη κόρη τους και της έδωσαν
το όνομα Αμαλία.

Να τους ζήσει. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στη Νέα Σμύρνη, όπου

και αναπαύεται από τις 27-12-2012 ο
Ευάγγελος Χαρ. Σιακαβέλλας.

― Τραγικό θάνατο βρήκε ο Κώστας
Σπ. Σιακαβέλλας στα Γιάννενα.

Αιωνία η μνήμη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε στις 8-12-2012 στον Ι.

Ναό Παναγίτσας Άνω Πατησίων το
40ήμερο μνημόσυνο του αείμνηστου
Βασιλείου Ζελενίτσα, συζύγου της
Μαρίας Χαρ. Παπακωνσταντίνου.

― Στις 8-12-2012, ημέρα Σάββατο,
έγινε στον Ι. Ναό Αγίας Τριάδας Αγρι-
νίου το 6μηνιαίο μνημόσυνο του αεί-
μνηστου Κων/νου Παπασαλούρου του
Γεωργίου και της Ξανθής, το γένος
Κων/νου Βαμβάτσικου. 

― Την Κυριακή 9-12-2012 τελέ-
στηκε στον Ι. Ναό Αγίας Τριάδας Αγρι-
νίου το ετήσιο μνημόσυνο του αείμνη-
στου Ευθυμίου Ηλία Σιακαβέλλα.

― Έγινε στην Αθήνα στις 16-12-
2012 το ετήσιο μνημόσυνο του Νικο-
λάου Κ. Παναγοδήμου.

― Έγινε το εξάμηνο μνημόσυνο
του Κων/νου Γ. Τσίρκα στον Ι.Ν. Ευαγ-
γελιστρίας Αμαρύνθου Εύβοιας. 

Στις 30-12-2012 ο γιος του Γεώργιος
προσέφερε στη μνήμη του κρέας και
ζυμαρικά στο γηροκομείο Μοσχάτου. 

Αιωνία η μνήμη τους.

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Η Βασιλική Χαρ. Σιακαβέλλα πρό-

σφερε στο Σύλλογό μας το ποσό των
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του
αείμνηστου Ευάγγελου Χ. Σιακαβέλλα. 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ  ΚΑΙ  ΠΑΛΙ
ΤΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Ύστερα από την δημοσίευση του υπ’ αριθ. 4052/1-
3-2012 Νόμου το Νοσοκομείο Καρπενησίου αυτονομείται
και πάλι διοικητικά. Από 1 Ιανουαρίου 2013 θα διοικείται
και πάλι, όπως παλαιότερα, από ανεξάρτητο Διοικητικό
Συμβούλιο. Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια
είχε κοινή διοίκηση με τα νοσοκομεία Λαμίας και Άμ-
φισσας, με έδρα την Λαμία έχοντας ως αποτέλεσμα
τη δυσλειτουργία του. Προσωρινός διοικητής του είναι
ο διακεκριμένος ιατρός κ. Δημήτρης Καρατσίκης, Δι-
ευθυντής της Παθολογικής Κλινικής του. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΤΗΣ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΕΝΩΣΗΣ  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Στο Καρπενήσι συναντήθηκαν φέτος 150 και πλέον

Αστυνομικοί από όλη την Ελλάδα στις 23, 24 και 25
Νοεμβρίου 2012 στα πλαίσια της 8ης Πανελλήνιας Συ-
νάντησης του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένω-
σης Αστυνομικών. Η τριήμερη παραμονή τους στο
Καρπενήσι περιλάμβανε διάφορες εκδηλώσεις, όπως
ομιλίες, εκδρομές και επισκέψεις, όπως στο Μοναστήρι
της Παναγίας της Προυσιώτισσας, στο Χιονοδρομικό
Κέντρο Καρπενησίου κ.ά. Η κεντρική εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε το απόγευμα της 24ης Νοεμβρίου 2012
στο Ξενοδοχείο ΜΟΝΤΑΝΑ με ομιλητή τον Ευρυτάνα
Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη
Μαντζούφα, με θέμα: «Διαφθορά και κρίση στην σύγ-
χρονη Ελλάδα». Σημειώνεται ότι η Πανευρυτανική
Ένωση διέθεσε σειρά βιβλίων της, κυρίως τεύχη του
περιοδικού της «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», καθώς και
τις φωτογραφίες των μνημείων της Ευρυτανίας, οι
οποίες είχαν παρουσιαστεί και στα Συνέδρια Δομνίστας
και Φουρνά. 

Η  ΚΡΑΤΙΚΗ  ΟΡΧΗΣΤΡΑ  ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΟ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Κατάμεστη ήταν η αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου
Καρπενησίου στις 21-12-2012, όπου εμφανίστηκε, μέσα
σε άκρως γιορτινή ατμόσφαιρα, η Κρατική Ορχήστρα
Αθηνών. Το πρόγραμμά της περιλάμβανε δύο μέρη: το
α’ ήταν αφιερωμένο στον Κάρολο Ντίκενς για τα 200
χρόνια από τη γέννησή του (αφηγητής ο Γεράσιμος
Γονατάς) και το β’ μέρος περιλάμβανε την παρουσίαση
αποσπασμάτων του μπαλέτου Καρυοθραύστης του
Τσαϊκόφσκυ (μαέστρος Ανδρέας Τσελίκας). 

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΣΤΙΣ  ΝΕΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καρ-
πενησίου όλες οι νέες τεχνολογίες τίθενται στις υπη-
ρεσίες του. Συγκεκριμένα με την νέα σελίδα του στο
Ίντερνετ συμμετέχει στο Facebook, Twitter, YouTube,
Google Adwords. Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση
αναφέρεται ότι: «...η νέα διαδικτυακή πύλη του Δήμου,
έχει πρωτίστως να προβάλει τον τουριστικό χαρακτήρα
της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα δίνει έμφαση και στην
εξυπηρέτηση του δημότη...». Με τη χρήση των νέων
τεχνολογιών θα γίνεται ζωντανή μετάδοση των συνε-
δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, θα επιτευχθεί η
πληρέστερη ενημέρωση για τις διάφορες εκδηλώσεις,
δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος κ.λπ., η προώθηση
του τουριστικού προϊόντος, θα αναπτυχθούν περισσό-
τερο οι σχέσεις μεταξύ των απανταχού της γης Ευρυ-
τάνων κ.λπ.

«ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΝΤΡΟΠΗΣ»
Με τον τρίτλο «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΤΡΟΠΗΣ» η κ. Καλ-

λιόπη Κανακάκη χαρακτηρίζει, με επιστολή της που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛ-
ΜΟΣ» (19-12-2012), την εκδήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε στο Καρπενήσι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση
του Νικηφόρου Βρεττάκου. Γράφει, μεταξύ άλλων, η
κ. Κανακάκη:

«Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 7 το βράδυ
στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της πόλης
μας, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του
ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου, παρουσιάζεται η ποιητική
σύνθεσή του «Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη»,
στην οπτικοακουστική δημιουργία του Σαραντάκου Σα-
κελλάκου. Παρευρισκόμενοι... δεκαοχτώ (18) άτομα!
Άγνοια, Αδιαφορία, Απαξίωση για τον ποιητή; Αδιαφορία
ή έλλειψη ενημέρωσης για την εκδήλωση;

Έχω και στο παρελθόν σχολιάσει στον τοπικό τύπο
το «ενδιαφέρον» και τη συμμετοχή των συμπολιτών
σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν θα μπορούσα να πω
ότι είμαστε και το καλό παράδειγμα. Όμως δεν είναι
άμοιροι ευθυνών και οι διοργανωτές... Ούτε μία αφίσα
είδα πουθενά. Ούτε καν στην είσοδο του Συνεδριακού
Κέντρου... Ούτε μια πρόσκληση μοιράστηκε, ούτε μια
επίσκεψη για ενημέρωση στα σχολεία, υπηρεσίες, φο-
ρείς κ.λπ.

Ο Δήμος Καρπενησίου, συνδιοργανωτής με τη Δη-
μόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου... Ναι! Στην
παραπάνω εκδήλωση δεν ήταν ούτε ένας από τους
Δημοτικούς Συμβούλους, ούτε ένας από τους Συμβού-
λους του Δημάρχου (κάποιος θα έχει αρμοδιότητες
για τα πολιτιστικά). Θα ήταν απασχολημένοι να ανάβουν
δέντρα στα τοπικά διαμερίσματα... καλύτερη επένδυση
για το μέλλον...

Και εμείς δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών. Ας απαιτή-
σουμε κι ας στηρίξουμε εκδηλώσεις πολιτισμού πέρα
από παραδοσιακά εδέσματα και στολισμούς δέντρων. 

Χωρίς τη δική μας διεκδίκηση και συμμετοχή δεν
αλλάζει τίποτα». 

ΕΥΧΕΣ,  ΕΥΧΕΣ,  ΕΥΧΕΣ... 

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ  Η  ΟΛΓΑ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ    

Μία από τους έντεκα επιχειρηματίες που βρα-
βεύτηκαν από το Δήμο Καρπενησίου γιατί ξεχώρι-
σαν, ο καθένας στον τομέα του, είναι η Όλγα Πα-
παδοπούλου για τον πανέμορφο ξενώνα της «Υλή-
εσσα» που λειτουργεί στη Δομνίστα υποδειγματικά. 

Η βράβευση έγινε κατά τη διάρκεια μιας όμορφης
γιορτής που πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου
2012 στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου. Η εκ-
δήλωση περιλάμβανε μουσική από τη Φιλαρμονική
Ορχήστρα του Δήμου (Χριστουγεννιάτικες μελωδίες
κ.ά.), βραβεύσεις αριστούχων μαθητών Γυμνασίων
και Λυκείων του Δήμου, καθώς και σε άτομα με
κοινωνική προσφορά. 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ    
― Ο π. Ματθαίος, συνεπής στην υπόσχεσή του

κατά τον περασμένο Οκτώβριο, ήρθε από τη Γερμανία
και εξυπηρέτησε για μια ακόμα φορά κατά τον κα-
λύτερο τρόπο την ενορία μας. Έτσι έκανε το μυστήριο
της Θείας Ευχαριστίας στις 23-12-2012, Κυριακή,
την Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία και όλες
τις μετέπειτα ακολουθίες. Ιεροψάλτες οι: Κώστας
(Τάκης) Παπαδόπουλος, Σωτήρης Λώλος (Χριστού-
γεννα) και Χρήστος Χαρμαντζής. 

― Το «Σπίτι του παπά» πολύ «ζεστό» και στις
κρύες μέρες των Χριστουγέννων. Το καλοριφέρ και
το ηλεκτρικό σώμα έδωσαν τη ζεστασιά. 

Τις ευχές τους για Καλά
Χριστούγεννα και το νέο
έτος μας έστειλαν οι:
• Παναγιώτης Κ. Μπού-
ρας (ιατρός - Καρπενήσι) 
• Γιάννης Σταμάτης (Δη-
μοτικός Σύμβουλος, τ.
Δήμαρχος Δομνίστας) 

• Λάμπρος Τσιτσάνης
• Ευαγγελία Παναγοδή-
μου 
• Σωτήρης Λώλος
• Σπύρος Βάρρας
• Άννα Ντάλλα
• Όλγα Οικονόμου

EYRYTOS 364_Layout 1  16/01/2013  2:14 ΜΜ  Page 4


