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Σάββατο 19 Ιουλίου, προετοιμασία και περι-
ποίηση του χώρου του ναού και περιήγηση, ξενά-
γηση επισκεπτών.

Κυριακή 20 Ιουλίου, 
το Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία, με πα-

ρουσίαση παραδοσιακών χορών από τμήματα του
Χορευτικού Ομίλου του Συλλόγου μας στο ξωκλήσι
του Προφήτη Ηλία, μετά το πέρας της Θείας Λει-
τουργίας. 

1 – 14 Αυγούστου, 3-9:00 μ.μ.
Μαθήματα παραδοσιακών ελληνικών χορών

στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού.
1 – 13 Αυγούστου, 11-13:00 π.μ.
Εργαστήρι Δημιουργικής 
Απασχόλησης 
Στο Παιδαγωγικό Εργαστήρι θα χτυπάει και

φέτος το κουδούνι του Δημοτικού Σχολείου, κα-
θημερινά  (εκτός ίσως από Σάββατα και Κυριακές),
Όλα τα παιδιά του χωριού, θα μπορούν να απα-
σχοληθούν και να ψυχαγωγηθούν με, χειροτεχνία,
ζωγραφική, κέντημα, ράψιμο, σπαζοκεφαλιές, τρα-
γούδι, παιχνίδι, παραμύθι και θέατρο. (Ευπρόσδεκτη
κάθε προσφορά σε επιτραπέζια παιδικά παιχνίδια,
ύλη γραφική και χειροτεχνίας, πλαστελίνες κλπ.,
τα οποία θα αξιοποιηθούν από τα δεξιότεχνα χε-
ράκια των παιδιών μας). 

Οδοντιατρική αγωγή: Ο χειρουργός οδον-
τίατρος και Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο μας,
κ. Κώστας Λιάπης, θα ενημερώσει τα παιδιά του
Παιδαγωγικού Εργαστηρίου για τη στοματική υγι-
εινή, θα τα συμβουλεύσει για τη σωστή φροντίδα
των δοντιών τους και θα εξετάσει τα δοντάκια
των παιδιών.

(Σε ημερομηνία, που θα ανακοινωθεί από το

Παιδαγωγικό Εργαστήρι)
Δευτέρα 4 Αυγούστου:
Εθελοντική υπαίθρια δράση της νεολαίας

του χωριού.
Σάββατο 9 Αυγούστου:
Μουσικοθεατρική παράσταση. Οι ΝόVAN

theatre group θα παρουσιάσουν το κωμικό δράμα
«Εις τους πέντε δρόμους», μια μουσική παράσταση
πρόζας και ρεμπέτικης μουσικής. Άρωμα ασπρό-
μαυρης ελληνικής ταινίας, πενιά, άσματα σμυρ-
ναίικα και ξακουστά ρεμπέτικα, διάλογοι βγαλμένοι
απ’ τις σελίδες του Τσιφόρου, κρασάκι και μεράκι
στο πανέμορφο αμφιθέατρο του Μνημείου Εθνικής
Αντίστασης. 

(Γιορτές Δάσους 2014 – «ΚAΡΠΕN-island» -
«Το δικό μας νησί είναι το Καρπενήσι»)

Κυριακή 10 Αυγούστου:
Εκδρομή και διασκέδαση σε μυστηριώδη

προορισμό…
Και την ίδια βραδιά τραγούδι “a cappella”,

στην πλατεία του χωριού, κάτω απ’ το φως του
ολόγιομου αυγουστιάτικου φεγγαριού. 

11 - 16 Αυγούστου: 
Τουρνουά Δηλωτής και Ping Pong 
Τετάρτη 13 Αυγούστου: 
Απόγευμα: Εκδήλωση λήξης Παιδαγωγι-

κού Εργαστηρίου με θεατρικά δρώμενα και έκ-
θεση των δραστηριοτήτων των παιδιών, στην πλα-
τεία του χωριού.

Βράδυ: Ελαφρολαϊκή ελληνική βραδιά
Γνώριμα λαϊκά ακούσματα από τη μουσική ομάδα
του κ. Αργυρίου, μας υπόσχονται μια βραδιά
γεμάτη συναίσθημα, κέφι αλλά και χορό, στην
πλατεία του χωριού.

(Γιορτές Δάσους 2014 – «ΚAΡΠΕN-island» -
«Το δικό μας νησί είναι το Καρπενήσι»)

Παρασκευή 15 Αυγούστου: 
Παραδοσιακοί χοροί από όλα τα τμήματα

του Χορευτικού Ομίλου του Συλλόγου μας, στην
πλατεία του χωριού, το απόγευμα.

Λαχειοφόρος αγορά με πλούσια δώρα, προ-
σφορές καταστηματαρχών, συγχωριανών και φίλων
του χωριού μας.

Χορός για όλους στη συνέχεια.
Χορός νεολαίας στο προαύλιο του Πνευμα-

τικού μας Κέντρου, μετά τις 11:30 το βράδυ. 
Σάββατο 16 Αυγούστου, πρωί 
προγραμματίζεται ημερήσια εκδρομή στον ευ-

λογημένο τόπο της Ι. Μ. Παναγίας Τατάρνας, η
οποία θα υλοποιηθεί εφόσον υπάρξει ανταπόκριση
και καλυφθούν οι θέσεις. Ενδεικτική τιμή εισιτηρίου
20,00 ευρώ (μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα
με τη συμμετοχή) 

(Βιβή Σιακαβέλλα: 6978291814, μέχρι Δευτέρα
4 Αυγούστου)

Λήξη καλοκαιρινών εκδηλώσεων και αρχή
των φθινοπωρινών εκδηλώσεων με μουσική
βραδιά 

«a cappella», στην πλατεία του χωριού μας,
κάτω από τον πλάτανο, στη βρύση!!!

Καλό καλοκαίρι σε όλους μας!
Η Δομνίστα μας περιμένει!
Τηλέφωνα επικοινωνίας για προσφορές δώρων,

δηλώσεις συμμετοχής, διευκρινήσεις:
Υρώ Παπουτσή: 6937383361
Βιβή Σιακαβέλλα: 6978291814
Σωτήρης Σώκος: 6977290231
Δημήτρης Σταμάτης: 6977075291

Σοφά  γνωμικά
1) Η ζωή είναι μια γέφυρα που πρέπει να την περάσεις. 
Πέρασέ την. Στάσου αν θέλεις στην κορυφή της
και θαύμασέ την. Θαύμασε τον ποταμό και
τη γύρω όμορφη φύση. Μη θελήσεις όμως
να κτίσεις πάνω σ’ αυτή!
2) Η πορεία της ζωής σου είναι τόσο λαμπρή,
όσο υψηλοί είναι και οι οραματισμοί σου, 
οι στόχοι σου και οι προσπάθειες 
που κάνεις να τους πετύχεις! 
3) Όσα κι αν διαβάσουμε, όσα κι αν μάθουμε
για τον Κύριό μας, είναι ΑΔΥΝΑΤΟ
να Τον γνωρίσουμε, αν δε ζήσουμε, δε βιώσουμε
ταπεινά, σύμφωνα με τις εντολές Του!

Βράχος

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Δομνίστα 30 Ιουνίου 2014
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του Συλλόγου μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας - Ευρυτανίας σύμφωνα

με το  ισχύον Καταστατικό του, σας καλεί σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Αυγούστου
2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 το πρωί, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
Δομνίστας, με θέμα: «Απολογισμός πεπραγμένων και οικονομικών και αρχαιρεσίες για την
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου». 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή,
17-8-2014, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Η συμμετοχή ΟΛΩΝ των μελών του Συλλόγου
μας στην παραπάνω Γενική μας Συνέλευση κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Η Πρόεδρος              Η Γραμματέας

ΥΡΩ ΠΑΠΟΥΤΣΗ       ΒΙΒΗ ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑ



Το επώνυμο γράφεται με ένα
ή και με δύο ρ. Σάρας, Σάρρας
αλλά και Σαρρής. Η πιθανή ρίζα
του μπορεί να προέρχεται από την
τουρκική όπου σαρής = ξανθός.
Κατά παράδοση της οικογένειας
το αρχικό επώνυμο ήταν Παπανι-
κολάου. Ένας πρόγονός τους πή-
γαινε από τις σάρες (κατωφερικές
πλαγιές χωρίς βλάστηση μεγάλων
φυτών). Από εκεί προήλθε το πα-
ρατσούκλι και το επώνυμο. Πιθανή
η εξήγηση γιατί ένας από τους
πρώτους Σαρραίους καταγράφεται
ως τσοπάνης και αυτοί ήταν αναγ-
κασμένοι να πορεύονται συχνά σε
σάρες ή γκρεμούς. 

Τώρα για το Παπανικολάου.
Πριν από το 1821 υπήρχε ιερέας
Παπανικολάου, δημογέροντας Πα-
πανικολάου, ένας Τριαντάφυλλος
Παπανικολάου και επώνυμο Πα-
πανικολογιώργος. Κανένα από
αυτά τα επώνυμα δεν υπάρχει
μετά τα μέσα του ΙΘ’ αι. στη Δο-
μνίστα. 

Το παλιό Σαρρέικο σπίτι ήταν
πιο πέρα από την Καρετσόβρυση
στη βάση της πλαγιάς όπου είναι
σήμερα τα σπίτια του Σαρροπάνου
και Σαρραριστείδη. Υπήρχε μονο-
πάτι από την αγορά και από την
Καρετσόβρυση. Το σπίτι ήταν στη
συμβολή. Υπήρχαν εκεί σπίτια του
Σαρροκώστα και Σαρροσπύρου

αδέλφια. Δίπλα προς Καρετσό-
βρυση ήταν του Σαρρογεωργάκη.
Πιθανόν αυτός ο Γεώργιος να ήταν
γιος του Νικολάου (1809) και αδελ-
φός του Αριστείδη. Βασικά ήταν
δυο σπίτια πολύ παλιά, ένα του
Γεωργίου κι ένα του Αριστείδη. 

Φαίνεται ότι ξεκίνησαν από ένα
αρχικό πρόγονο Γεώργιο που πρέ-
πει να γεννήθηκε περί το 1780.
Γιος του Γεωργίου ήταν ο Νικό-
λαος (γεν. 1809 ή 1810). Υπάρχει
σχεδόν σύγχρονός του και ένας
Δημήτριος του Νικολάου (γεν.
1825). Εάν δεν πρόκειται για
εσκεμμένα λαθεμένη γραφή της
χρονολογίας γέννησης (από το
1844 που άρχισαν εκλογές ψήφι-
ζαν όσοι είχαν συμπληρώσει το
25ο έτος της ηλικίας. Πολλοί τότε
μια και δεν υπήρχαν μητρώα πήγαν
προς τα πίσω το έτος γέννησης
για να έχουν δικαίωμα ψήφου).
Αυτός ο Δημήτριος ίσως ήταν γιός
του. Αναφέρεται ως «ποιμήν = βο-
σκός». Πρέπει να πέθανε περί το
1850 χωρίς απογόνους. 

Ο Νικόλαος απόχτησε:
Ι. Μετά βεβαιότητος τον Αρι-

στείδη (γεν. 1837). Ο Αριστείδης
απόχτησε τον Κων/νο (γεν. 1873),
το Σπυρίδωνα (γεν. 1876) και πι-
θανόν το Γεώργιο (1860 ;). 

Α. Κων/νος του Αριστείδη (γεν.
1873). Πήρε την Αικατερίνη Πι-

στιόλη (σημ. η Σαρροκώσταινα
είχε αδελφή τη σύζυγο του Κων.
Σύρρου - Συραντώνης). Απόχτησε: 

1. Τη Βασιλική συζ. Κων. Ν.
Καρέτσου. 

Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο

Κλάδος Ευαγγέλου 
Συροθανάση ή Πιστιόλη

Ο Ευάγγελος πρέπει να γεννήθηκε περί
το 1860. Με μεγάλη πιθανότητα πρέπει να
είναι γιός του Αθαν. Βασιλ. Συροθανάση (γεν.
1837). Ο Ευάγγελος απόχτησε τον Αθανάσιο,
την Κωστούλα και τον Ευάγγελο. 

Α. Η Κωστούλα παντρεύτηκε το Δημ. Μω-
ρίκη (Παλασκούλα) και απόχτησαν τον Ιωάννη
και τη Βασιλική. 

Β. Ο Αθανάσιος (γεν. 1881) νυμφεύθηκε
την Κωνσταντία Θωμά Χριστιανού. Η μητέρα
της πιθανόν Θωμαή. Ήταν μοναχοκόρη και
ορφανή. Το σπίτι της ήταν στην πλατεία εκεί
που αργότερα του Σιακαβελογιάννη δίπλα
στου Παπανώντα. Απόχτησαν:

1. Τον Κωνσταντίνο (γεν. 1912). Νυμφεύ-
θηκε τη Μαγιούλα Κ. Σώκου και απόχτησαν:

α. Τη Μαγιούλα, πήρε το όνομα της μάνας
της η οποία πέθανε στη γέννα. 

Ο Κωνσταντίνος πήρε β’ σύζυγο από το
Κρίκελλο και απόχτησαν:

β. Τον Αθανάσιο, πήρε γυναίκα από τα
Γληγόρια και απόχτησαν:

i. Τον Κωνσταντίνο.
ii. Το Νικόλαο.
iii. Την Αικατερίνη. 
iv. Τη Χρυσούλα.
v. Τη Φωτεινή. 
γ. Τη Βασιλική. Νυμφεύθηκε τον Τριαντα-

φύλλη από Κρίκελλο και απόχτησαν ; 
δ. Τη Νίτσα, πήρε άντρα από τη Μακεδονία

στην Αυστραλία και απόχτησαν ; 
ε. Τη Μαρία, πήρε άντρα από το Γαλατά

στην Αυστραλία και απόχτησαν ένα γιό και
μία κόρη. 

2. Το Νικόλαο (γεν. 1917). Νυμφεύθηκε
την Φρειδερίκη Δημ. Μακράκη και απόχτησαν: 

α. Τη Σπυριδούλα. Παντρεύτηκε το Δημ.
Τσιλιμέκη από Άγιο Νικόλαο Αγρινίου και από-
χτησαν τη Στέλλα, τη Φρειδερίκη, την Έφη,
τον Ιωάννη. 

β. Την Κωνσταντίνα. Παντρεύτηκε το Δ.
Κούρτη από Λευκάδα και απόχτησαν την Αμα-
λία και τη Μαρία. 

γ. Τον Αθανάσιο, παντρεύτηκε τη Ρία Κα-
λύβα από Στάνο Αιτωλ/νίας και έχουν την
Κωνσταντίνα.

δ. Το Δημήτριο, νυμφεύθηκε την Αικατερίνη
Κουτσιμάνη από Τρίκαλα και έχουν:

i. Το Νικόλαο που πήρε τη Δέσποινα Γιου-
βανάκη και έχουν την Αλίνα και το Δημήτριο.

ii. Τον Ιωάννη. 

Συμπλήρωμα:
Κων/νος (1832) - Νικόλαος πέθανε άγαμος. 
Κων/νος (1832) - Σπυρίδων εγκαταστάθηκε

στο Ευηνοχώρι. 
Απόχτησε ο Σπυρίδων:
α. Την Ελένη συζ. Παπαζαχαρία. Απόχτη-

σαν τη Βασιλική, τη Θεοδώρα, το Δημήτριο,
αγόρι ;, αγόρι ;

β. Το Νικόλαο, πήρε την Ελένη ; από Αβό-
ρανη και απόχτησαν:

i. Τη Μαρία συζ. Δημ. Ζήκα. 
ii. Την Ευγενία συζ. Αχιλ. Ζαρκάδα. 
iii. Τη Δήμητρα που παντρεύτηκε στη Γουριά. 
iv. Την Παναγιώτα που παντρεύτηκε στο

Γαλατά. 
v. Τη Σπυριδούλα συζ. Χρ. Κορονιώτη από

Ρέτσινα. 
vi. Το Σπυρίδωνα πήρε τη Ζαχαρ. Ν. Σώκου

και έχουν: 
α. Τη Νίκη, πήρε το Γιώργο Κοντό από

Κρίκελλο και έχουν το Σπύρο και ; 

Το επώνυμο προέρχεται από
την ιταλική λέξη σάλτο = πήδημα
και από τον πήδο = πήδημα στα
ελληνικά. Σίγουρα είναι παρατσού-
κλι που αποδίδει φυσικά χαρακτη-
ριστικά αν μάλιστα σκεφθούμε ότι
και οι κλέφτες κάναν αγώνες άλ-
ματος = πήδημα. Εάν μάλιστα το
συνδυάσουμε με τον Κατσαντώνη
που με άλμα πέρασε τον Αχελώο
στα Κρεμαστά, “πήδημα του Κα-
τσαντώνη”, τότε μπορούμε να
συμπεράνουμε πως κάποιος πρό-
γονός του θα ήταν αληθινό κατσίκι
στο κυνηγητό των Τούρκων. Περί-
φημος κλέφτης Σαλταπήδας ανα-
φέρεται στη Δυτ. Μακεδονία. Ένας
από αυτούς ήταν κατά τα μέσα
του ΙΗ’ αιώνα από τα πρωτοπαλί-
καρα του Γέρο Βλαχάβα και ο ίδιος
ή άλλος διακρίθηκε πέρα από τα
Σέρβια σε άλλες ομάδες κλεφτών. 

Στο Καρπενήσι μετεπαναστα-
τικά υπήρχε το επώνυμο Σαλτα-
πήδας. Ο γενάρχης της οικογέ-
νειας στη Δομνίστα θα πρέπει πι-
θανόν να ήταν κλέφτης που κατέ-
ληξε εκεί από τα βόρεια. Το γεγο-
νός ότι η οικογένεια δεν ήταν με-
γάλη μας κάνει να υποθέσουμε
ότι ίσως ήταν ένας από τους στρα-
τιώτες που ακολουθούσαν τους
Γιολδασαίους πριν και μετά την
Επανάσταση. Το γεγονός επίσης
ότι στο χωριό δεν είχαν μεγάλη
κτηματική περιουσία οδηγεί στη
σκέψη ότι θα ήταν νεόφερτοι. Το
σπίτι τους ήταν στο κεντρικό μέρος
στην άκρη του δρόμου που δια-
σχίζει τα Καραδημέικα. Η ευρύτερη

κτηματική περιοχή ανήκε στους
Μπελεχαίους στοιχείο που μας
κάνει να υποθέτουμε κάποια επι-
γαμία με αυτή την οικογένεια. 

Γενάρχης της οικογένειας στη
Δομνίστα ήταν ο Αθανάσιος ο
οποίος φέρεται να γεννήθηκε το
1799. Η ιστορία του είναι τραγική.
Πήρε μέρος στην Επανάσταση του
1821 και αγωνίσθηκε υπό τις οδη-
γίες των Γιολδασαίων, του Κα-
ραϊσκάκη, του Σκαλτσοδήμου από
το 1821 έως το 1829. Ήταν σχεδόν
επαγγελματίας στρατιώτης. Όταν
ήλθε ο Καποδίστριας οργανώθηκε
στις χιλιαρχίες του. Μετά την έλευ-
ση του Όθωνα (1833) εντάχθηκε
στην Οροφυλακή (στρατιώτες συ-
νοριακοί) από το 1836 ως το 1842
που τον απέλυσαν μάλλον λόγω
ηλικίας. Αμέσως μετά κατετάγη
στα αποσπάσματα χωροφυλακής
που εδίωκαν τους ληστές. Τον Ιού-
λιο του 1847 στη θέση Ζαρκάδια
της Γαυρολίμνης Ναυπακτίας έπε-
σε πάνω σε ένα σώμα ληστών και
συνεπλάκη μαζί τους. Ως καλός
πολεμιστής πυροβολώντας έσπασε
το χέρι ενός ληστή και εκείνοι
εξαγριωμένοι τον τραυμάτισαν και
μετά κυριολεκτικά τον έκοψαν κομ-
μάτια. Έμεινε χωρίς προστασία η
οικογένειά του που την αποτελού-
σαν η γυναίκα του Ευαγγελίτσα
(γεν. 1815), τα αγόρια του Δημή-
τριος (γεν. 1843), Γεώργιος (γεν.
1846) και πέντε κορίτσια. Έκαναν
απεγνωσμένες εκκλήσεις για κρα-
τική βοήθεια. Εις μάτην. Δεκαοχτώ
χρόνια αργότερα, το 1865, η γυ-

ναίκα πάλι και μόνο τα δύο αγόρια
έκαναν αίτηση κάποιας αμοιβής
όπως γράφουν. Τα πέντε κορίτσια
είχαν πεθάνει στο μεταξύ όπως
γράφουν. Από τα αγόρια συνεχίζει
η οικογένεια. 

Α. Γεώργιος (γεν. 1846), δεν
φαίνεται συνέχειά του στο χωριό
εκτός και είχε μόνο θυγατέρες. 

Β. Δημήτριος (γεν. 1843). Από-
χτησε: 

1. Τον Κωνσταντίνο (γεν.
1870). Ο Κων/νος απόχτησε: 

α. Την Αλτάνη σύζυγο Δημ. Κ.
Σώκου.

β. Τη Χριστίνα που έμεινε άγα-
μη. 

γ. Τον Παναγιώτη (γεν. 1906).
Ο Παναγιώτης υπήρξε επιδέξιος
σιδεράς και οπλουργός. Στη διάρ-
κεια της Κατοχής στο εργαστήριό
του στη Δομνίστα επισκεύασε πλή-
θος οπλισμού του ΕΛΑΣ και είχε
μαθητές που διακρίθηκαν αργότερα
όπως π.χ. ο Δημ. Κ. Φαρμάκης,
μεταπολεμικός μεγάλος επιχειρη-
ματίας στην Αθήνα. Ο Παναγιώτης
νυμφεύθηκε την ; Νικ. Καρτσακλή
παίρνοντας προίκα στην πλατεία
το σπίτι όπου είχε παλιά το εργα-
στήριό του και σήμερα είναι το
εστιατόριο «Μέτοικος». Το σπίτι
πρέπει νάναι πριν από το 1900
χτισμένο. Απόχτησαν: 

i. Κόρη.
ii. Κόρη που πήρε έναν Κότσα-

λο από Αιτωλικό. 
iii. Τον Κωνσταντίνο που έμεινε

άγαμος. 
iv. Το Γεώργιο. 
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2. Την Ευφροσύνη συζ. Ηλ.
Μωρίκη. 

3. Τη Μαρία συζ. Σπυρ. Συρ-
ροκώστα. 

4. Τη Γεωργίτσα που πήρε σύ-
ζυγο τον Αγγ. Κουτρομάνο από
το Δοκίμι. 

5. Τον Ηλία (γεν. 1921) και εγ-
καταστάθηκε στα Ιωάννινα. Πήρε
την Ευρύκλεια Μ. Πασχάλη από
Ιωάννινα και απόχτησε: 

α. Την Αικατερίνη που πήρε
τον Ευάγγελο Κεράτση από Τσα-
μαντά Θεσπρωτίας. 

β. Την Όλγα πήρε τον Κων/νο
Τσαμπούλα από Ρωμανό Άρτας. 

6. Τον Παναγιώτη (γεν. 1925).
Παντρεύτηκε την Παναγιώτα Αθ.
Στουρνάρα και απόχτησαν: 

α. Τον Κωνσταντίνο. 
β. Τον Ηλία, πήρε τη Ζωή Μα-

ρουλάκη από Κρήτη και έχουν τον
Παναγιώτη και την Παναγιώτα. 

γ. Την Αικατερίνη, πήρε το
Δημ. Ζουμπορλή. 

δ. Το Νικόλαο. 
ε. Τον Αθανάσιο. 
στ. Τη Σπυριδούλα πήρε το

Σάββα Ραφαηλίδη και έχουν τον
Κωνσταντίνο και τον Παναγιώτη. 

ζ. Το Θεόδωρο. 
η. Τη Γεωργία. 
7. Την Αγγέλω, πήρε τον Απ.

Υφαντή και έχουν τη Μαρία, το
Γιώργο και τον Κώστα. 

8. Αναφέρεται ένας Αθανάσιος
του Κων/νου (γεν. 1908). Όχι από
αυτό το σόι; 

Β. Σπυρίδων του Αριστείδη
(γεν. 1876). Νυμφεύθηκε την Ελέ-
νη Λυκούργου Καρέτσου και από-
χτησαν: 

1. Τον Αθανάσιο (γεν. 1908).
Πήρε τη Βασιλική Ι. Μωρίκη και
απόχτησαν: 

α. Την Ελένη συζ. Δημ. Σερα-
κιώτη. 

β. Τη Μαρία συζ. Γερ. Μοσχονά
από Νιοχώρι. 

γ. Τη Γεωργία συζ. Αθ. Χ. Πα-
ναγοδήμου. 

δ. Την Παρασκευή συζ. Ιωάν.
Περγάνου στο Νιοχώρι. 

ε. Το Σπυρίδωνα, πήρε την
Παναγιώτα Βλαχάκη από Νιοχώρι
και έχουν το Θανάση (έχει την
Παναγιώτα, τη Σπυριδούλα, το
Σπυρίδωνα), το Νίκο, το Δημήτριο
(έχει ένα μωρό), το Λάμπρο, το
Γιώργο, τη Βασιλική (συζ. Δημ.
Μπότα από Αιτωλικό). 

2. Τη Μαρία συζ. Κων. Δ. Σύρ-
ρου στην Επισκοπή Μεσολογγίου. 

3. Την Παρασκευή συζ. Μπα-
τσικογιάννη από Νιοχώρι. Από-
χτησαν την Λαμπρινή συζ. Γιάννη
Καρέτσου, κόρη; που σκοτώθηκε; 

4. Το Νικόλαο (γεν. 1921) που
έμεινε ανάπηρος στον Εμφύλιο.
Πήρε την Ευτυχία Μπολίζα από
Αιτωλικό και απόχτησαν τη Διο-
νυσία. 

Γ. Γεώργιος του Αριστείδη
(πιθ. 1860 ;). Με βάση το όνομα
του γιού του υποθέτω ότι ήταν
γιος του Αριστείδη. Απόχτησε:

i. Τον Αριστείδη (γεν. 1896).

Πήγε στην Αμερική όπου βρέθηκε
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον
στράτευσαν οι Αμερικανοί και
τραυματίστηκε στο Δυτ. Μέτωπο.
Μετά το 1922 διετέλεσε και Πρό-
εδρος της Δομνίστας. Νυμφεύθηκε
τη Βασιλική Αθ. Νταλιάνη και από-
χτησαν:

1. Το Γεώργιο, πήρε τη Μαρία
Διον. Σταμάτη και απόχτησαν:

α. Τον Αριστείδη που πήγε
στον Καναδά, νυμφεύθηκε και
έχουν τον ;

β. Τη Βασιλική, πήρε το Γε-
ώργιο Κούμαρη από Καλαμάτα και
έχουν τη Μαρία, τη Βάσω ; και
την Αγγελική. 

2. Τον Αθανάσιο, πήρε την
Αρετή Σούρτου από Θέρμο και
απόχτησαν: 

α. Τη Μαρία, πήρε τον Κων/νο
Μητσοστέριο από Αγρίνιο και
έχουν το Θεόδωρο, τον Αθανάσιο,
την Αρετή. 

β. Την Αριστέα, πήρε το Σπύρο
Κάππα από Αγρίνιο και έχουν το
Χρήστο. 

3. Την Αικατερίνη, συζ. Αθ.
Παπαγεωργίου. 

4. Τη Μαρία, συζ. Χρ. Ντούμη
από Αγρίνιο και έχουν τη Βασιλική,
τη Χαρά και την Κωνσταντίνα. 

5. Την Ελένη συζ. Δημ. Φλώ-
ρου και έχουν τον Ευάγγελο και
τον Αριστείδη. 

6. Την Παναγιώτα συζ. Δημ.
Αθ. Σταμάτη. 

7. Τη Σπυριδούλα συζ. Ευστα-
θίου Λώλου και έχουν το Γεώργιο
και τη Μαρία. 

8. Τη Ρωξάνη συζ. Βασ. Σμάνη
και έχουν τον Πέτρο και τη Δήμη-
τρα. 

9. Τη Φρειδερίκη συζ. Φωτίου
Μπαρδάκη και έχουν την Ελένη. 

10. Τη Σοφία. 
ii. Κόρη συζ. Αθαν. Αναγνω-

στόπουλου (Μπαρπαλή). 

ΙΙ. Γεώργιος του Νικολάου (γεν.
περ. 1830;). Υποθέτω πως θα ήταν
γιος του Νικολάου αν και δεν βρή-
κα στοιχεία. Στοιχεία επίσης δε
βρήκα για τον υποθετικό γιό του
Αθανάσιο (γεν. περ. 1870) του
οποίου παιδιά αναγράφονται στη
συνέχεια στα Μητρώα του χωριού.
Με βάση το πρώτο του παιδί υπο-
θέτω πατέρα του Αθανασίου Γε-
ώργιο. Υπάρχει και η εκδοχή αυτός
ο Αθανάσιος να είναι συνέχεια
του Δημητρίου (γεν. 1825) που
αναφέρθηκε προηγουμένως. Έχου-
με λοιπόν υποθετικά:

Γεώργιος (γεν. περ. 1830) -
Αθανάσιος (περ. 1870).

Ο Αθανάσιος απόκτησε:
Α. Το Γεώργιο (γεν. 1902). Εγ-

καταστάθηκε στο Νιοχώρι. Πήρε
κόρη Σταματοπέτρου και απόχτη-
σε: 

1. Τον Αθανάσιο.
2. Κόρη παντρεμένη στο Αγρί-

νιο. 
Β. Το Νικόλαο (γεν. 1910).

Πήρε κόρη του Αποστ. Καρέτσου
στο Νιοχώρι ; 

Γ. Το Λάμπρο (γεν. 1907), πήρε
σύζυγο από Τσαπραζλαίους; 

35.  Οικογένεια  Σάρρα
Κατά την παράδοση η ρίζα τους ήταν

από το Αγγελόκαστρο. Από εκεί έφυγαν
διωγμένα δύο αδέλφια που είχαν εμ-
πλακεί σε ηθικά παραπτώματα και είχαν
κάνει νόθα. Έφυγαν πήγαν αλλού και
έγραψαν τα παιδιά στο πατρικό όνομα.
Φαίνεται ότι ήταν αρκετά ζωηροί. 

Στη Δομνίστα ανιχνεύουμε σπίτια
τους σε τρία σημεία. Πάνω από την πλα-
τεία στο δρόμο προς πάνω γειτονιά ήταν
δύο σπίτια, του Σπύρου και του Γιώργου.
Λίγο πιο κάτω αργότερα του Χαράλαμ-
που. Άλλα σπίτια, του Σιδερά ή Γκάζια
ήταν πιο πάνω από την Καρετσόβρυση
εκεί όπου σήμερα του Πανογιώργου.
Έχουμε λοιπόν μάλλον 3 κλάδους. Ο
πρώτος είχε το παρατσούκλι Γιώγος,
ίσως από τον αρχικό γενάρχη Γεώργιο.
Ο δεύτερος είχε το Κάζας ή Γκάζιας. Ο
τρίτος στα Ζηρέλια δεν είχε παρατσούκλι. 

Με βάση τα ονόματα των παιδιών
πιθανόν να προέρχονται από ένα κοινό
πρόγονο Αθανάσιο με παιδιά το Γεώργιο
(γεν. 1796), το Νικόλαο (πιθ. 1800) και
τον Ιωάννη (γεν. 1791). 

Ι. Κλάδος Γεωργίου (Γιωγαίοι)
Ο Γεώργιος (γεν. 1796) απόχτησε

τον Νικόλαο (γεν. 1820), τον Αθανάσιο
(γεν. 1823 ή 1827 ή 1828), τον Χαρά-
λαμπο (γεν. 1835) και τον Ιωάννη (γεν.
1843). 

Α’ Νικόλαος (γεν. 1820). Φαίνεται
να ψηφίζει έως το 1856 αλλά δεν κατα-
γράφονται απόγονοί του.

Β’ Αθανάσιος (γεν. 1823 ή 1827 ή
1828) δεν φαίνεται να αφήνει άρρενες
απογόνους. Το 1856 καταγράφεται ως
άγαμος. 

Γ’ Χαράλαμπος (γεν. 1835). Απόχτη-
σε: 

1) Το Γεώργιο (γεν. 1865). Πήρε την
; και απόχτησε:

α) Την Αικατερίνη συζ. Κων. Ι. Μα-
κρυγιάννη. 

β) Την Ελένη συζ. Κων. Σταμάτη
(Καραγκιόζη). 

γ) Τη Μαρία συζ. Κων. Γρίβα (Φιάκα). 
δ) Τον Κωνσταντίνο (γεν. 1904).

Πήρε τη Σπυριδούλα Σάρρα και από-
χτησε: 

i. Το Γεώργιο, πήρε την Αγγελική
Κολτσίδα από Στάβλους και απόχτησαν: 

― Τον Κωνσταντίνο πήρε σύζυγο
από Αθήνα και απόχτησαν την Αγγελική.
Ο Κωνσταντίνος πέθανε από καρδιά. 

― Τον Αθανάσιο, νυμφεύθηκε στην
Αθήνα και έχουν ;

― Τη Μαρία ;
― Τη Σπυριδούλα πήρε σύζυγο από

την Κρήτη ; 
ii. Το Σπυρίδωνα, πήρε σύζυγο από

την Κρήτη και απόχτησαν: 
― Τον ; 
― Τον ; 
iii. Τον Ιωάννη, πήρε την Κούλα Μά-

κου από Μούσουρα και απόχτησαν: 
― Τον Κώστα. 
― Το Δημήτρη. 
― Τη Σπυριδούλα. 
iv. Τη Βασιλική, πήρε τον Κων/νο

Ζαβιτσιάνο από Αιτωλικό και έχουν: 
― Αγόρι
― Αγόρι
― Κόρη
v. Τον Ηλία, πήρε τη Μαρία Σκόρλα

από Άμπλιανη. Σκοτώθηκε σε ατύχημα. 
vi. Το Χρήστο, πήρε τη Μαρία Σκόν-

τρα από Αιτωλικό και απόχτησαν: 
― Τον Κώστα.

― Τον ;
ε) Αναφέρεται και ένας Σπυρίδων

του Γεωργίου (γεν. 1893) αλλά δε βρήκα
συνέχεια. 

2) Σπυρίδων Χαραλάμπους (γεν.
1867). Το πατρικό σπίτι ήταν στης Ζά-
χενας. Πήρε την Παναγιώτα Παπαζα-
χαρία (αδελφή της η Τσαπραζλονίκενα)
και απόχτησαν:

α) Την Πηνελόπη, συζ. Αλέκου Γρίβα. 
β) Το Χαράλαμπο (γεν. 1893). Πήρε

την Αγγελική Κ. Μακρυγιάννη και από-
χτησαν: 

i. Τον Ιωάννη, ο οποίος πήρε το
όνομα του σκοτωμένου αδελφού του
πατέρα του. Πήρε την Καλλιόπη Α. Κα-
ραγκιόζη και απόχτησαν:

― Την Αγγελική που πήρε σύζυγο
από την Κρήτη και έχει ;

― Τη Μαρία που πήρε σύζυγο από
τη Λευκάδα και έχουν ;

― Τη Λουκία πήρε σύζυγο από τη
Μάστρου και έχουν ; 

ii. Το Σπυρίδωνα, πήρε την Ευαγγελία
Ζ. Γιολδάση και απόχτησαν:

― Το Χαράλαμπο που πήρε την Ελέ-
νη Καλιακούδα από Ανιάδα και έχουν
το Σπύρο, τον Κώστα, την Ευαγγελία. 

― Τη Βασιλική που πήρε τον Ιωάννη
Μάγκα από Πράμαντα και έχουν το Νι-
κόλαο και την Ευαγγελία. 

― Το Ζαχαρία. 
iii. Τον Κώστα, πήρε τη Βασιλική Γ.

Γρίβα και απόχτησαν: 
― Το Χαράλαμπο που πήρε τη Γε-

ρασιμούλα Νταούση από Αιτωλικό και
απόχτησαν τον Κωνσταντίνο και τη Βα-
σιλική. 

― Την Αγγελική που πήρε σύζυγο
από το Λίβανο και έχουν ;

iv. Το Ζαχαρία πήρε τη Μαρίνα ; από
Λαμία και έχουν το Χαράλαμπο και τον
Αθανάσιο. 

v. Τον Αθανάσιο (έγινε στρατιωτικός).
Πήρε τη Σοφία Μπαλωμένου και από-
χτησαν: 

― Την Ελένη που πήρε άνδρα από
την Αθήνα και έχουν τον Κωνσταντίνο. 

― Την Αγγελική. 
vi. Την Παναγιώτα που πήρε το Νίκο

Μαρνάρη από Ρεντίνα και απόχτησαν: 
― Τη Βάσω που πήρε τον ; από

Λαμία και έχουν την Παρασκευή ;
― Τη Φωτεινή που πήρε τον ; και

έχουν ; 
γ) Ιωάννης Χαραλάμπους (γεν. 1897).

Σκοτώθηκε στη Μ. Ασία. Ο αδελφός του
Χαράλαμπος ήταν 10 χρόνια στην Αμε-
ρική. Ήρθε εθελοντής και για να βρει
τον αδελφό του. Τον βρήκε αλλά εκείνος
σκοτώθηκε μετά. Στη μνήμη του ο Χα-
ράλαμπος έβαλε τον πρώτο γιό του. 

(Οι πληροφορίες γι’ αυτό τον κλάδο
προέρχονται από το Σπ. Χ. Σιδερά). 

δ) Ζαχαρίας (γεν. 1909). Πήρε τη
Σταυρούλα Ευθ. Τσιάμη και απόχτησαν: 

i. Το Σπύρο. 
ii. Τη Βασιλική.
iii. Τον Ευστράτιο. 
iv. Την Παναγιώτα. 
v. Τον Ιωάννη. 
vi. Την Ελένη. 
Δ’ Ιωάννης του Γεωργίου (γεν. 1843).

Αναγράφεται ένας Παναγιώτης του Ιωάν-
νη (γεν. 1890) αλλά δε βρήκα συνέχεια.
Υποθέτω πως θα υπήρχε και ένας άλλος
γιός Κωνσταντίνος (βλ. στη συνέχεια
Κλάδος στα Ζηρέλια). 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

36.  Οικογένεια  Σιδηρά  ή  Σιδερά

3Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Οικογενειακά  Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

Μάιος - Ιούνιος 2014

Συνέχεια απ’ την 2η σελ.
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Ύστερα από σχετικό επίμονο
αίτημα του τ. Προέδρου της Τοπικής
μας Κοινότητας κ. Γιάννη Γρίβα
προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ.
Παντελή Χαλκιά παραδόθηκαν
προς χρήση 300 μ. σωλήνες λά-
στιχο για αντικατάσταση των σπα-
σμένων από τα γελάδια πλαστικών
σωλήνων στους λειτουργούντες
υδραύλακες του χωριού μας. 

Σημειώνεται ότι η αντικατάστα-
ση αυτή ήταν αναγκαία και επιτα-
κτική, αφού αρκετοί είναι αυτοί
που καλλιεργούν τα τελευταία χρό-
νια στο χωριό μας. Οι παραπάνω
δικαιούχοι ευχαριστούν τον Αντι-
δήμαρχο κ. Παντελή Χαλκιά, καθώς
και τον κ. Γιάννη Γρίβα, ο οποίος
εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για
τα προβλήματα του χωριού μας. 

ΟΙ  ΥΔΡΑΥΛΑΚΕΣ  ΣΕ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
αντικατάστασης της στέγης του
Δημοτικού μας Σχολείου και απο-
μένει πλέον ο υδροχρωματισμός
του, ο οποίος πιστεύουμε πως θα
γίνει πολύ σύντομα, ώστε να πα-
ραδοθεί προς χρήση κατά τη θερινή
περίοδο για τις πολιτιστικές μας
εκδηλώσεις. 

Δυσμενή ήταν τα σχόλια των

περισσότερων συγχωριανών μας
για την μη λήψη μέτρων κατά την
αντικατάσταση της στέγης, ώστε
να μην μπουν μέσα μεγάλες πο-
σότητες νερού από τις βροχές του
Μαΐου, πράγμα που διαπίστωσαν
κατά τις Δημοτικές και Περιφερει-
ακές Εκλογές της 18ης Μαΐου
2014, πηγαίνοντας να ψηφίσουν
στα εκεί εκλογικά τμήματα. 

ΟΙ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ

Ήρθε ξανά το καλοκαίρι και οι
φόβοι για έλλειψη νερού μετά μά-
λιστα από ένα χειμώνα χωρίς χιό-
νια. Πέρυσι όλοι θυμούνται πόσο
σοβαρό ήταν το πρόβλημα. Στη
Λαϊκή Συνέλευση ζητήσαμε ενερ-
γοποίηση της μέτρησης κατανά-
λωσης και ο Δήμος το υποσχέθηκε.
Ελπίζοντας λοιπόν: α) να έχουν
καθαριστεί τα εξωτερικά φρεάτια
και να έχουν μπεί όλες οι πηγές
στο δίκτυο, β) να έχει ελεγχθεί το
εσωτερικό δίκτυο για ζημιές και
διαρροές προχωράμε στο γ) που
είναι ο έλεγχος μέσω των μετρη-
τών. 

Επειδή οι παροχές είναι πάνω
από 300 και είναι δύσκολο να κα-
ταγραφούν οι καταναλώσεις σε
όλες προτείνω να ελεγχθούν μόνο
τα ρολόγια όσων καλλιεργούν κή-
πους με πρώτο τον γράφοντα
(Αθαν. Δημ. Σταμάτης: χωράφι
στην Παπαραχούλα και σπίτι στην
Καστανιά του Πετραλή). Δεν εί-
μαστε περισσότεροι από 20. 

Και για να μην τρομοκρατήσου-
με τίποτα ταλαίπωρους ηλικιωμέ-

νους που έχουν έξω από την πόρτα
τους δυο ντομάτες, λίγα λουλούδια
και μαϊντανό και σέλινο. Επειδή
συνήθως είναι μοναχικά άτομα κα-
ταναλώνουν λίγο νερό για οικιακή
χρήση. Μπορεί έτσι να τους πε-
ρισσέψει άνετα για να μην ξερα-
θούν τα λίγα φυτά που ανέφερα
πριν. Το πρόβλημα το δημιουργεί
η σπατάλη. Τα αυστηρά όρια κα-
τανάλωσης που είχε επιβάλει ο
παλιός Πρόεδρος της Κοινότητας
Νικ. Κ. Καρέτσος από τη 10ετία
του 1980 -και μας έσωσαν- υπερ-
κάλυπταν τις ανάγκες για λάτρα
και για τον κηπάκο της γερόντισας. 

Ας τα ακολουθήσουμε. Και φυ-
σικά όχι πλύσιμο αυτοκινήτων, όχι
άφθονο νερό σε αυλές και δρό-
μους, ούτε στις γλάστρες με λά-
στιχο το διάστημα 10-20 Αυγού-
στου. Αν λειτουργήσουμε πειθαρ-
χημένα και νερό θα υπάρχει για
όλους και τα λουλούδια μας δεν
θα ξεραθούν και δε θα μαλώνουμε
μεταξύ μας. Το πρόβλημα είναι
δικό μας και η λύση του το ίδιο.

Α.Δ.Σ.

ΤΟ  ΝΕΡΟ

ΤΑ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σύμφωνα με ανακοίνωση του

Δήμου Καρπενησίου τα δρομολό-
για που θα εκτελούνται προς τα
χωριά μας (Καρπενήσι - Κρίκελλο
- Δομνίστα - Καρπενήσι) αναλυτικά
έχουν ως εξής για τους επόμενους
μήνες:

Ιούνιος: 3 & 17
Ιούλιος: 1, 8, 15, 22 & 29
Αύγουστος: 5, 12, 19, 26
Σεπτέμβριος: 9 & 24
Οκτώβριος: 7 & 21
Νοέμβριος: 11
Δεκέμβριος: 23
(Τρίτη - ώρες 06:15 - 12:30,

αφετηρία και επιστροφή στο Καρ-
πενήσι) 

Για  το  ιατρείο
Κτίσθηκε τα τελευταία χρό-

νια ένα σύγχρονο αγροτικό ια-
τρείο Δομνίστας στο χώρο του
παλιού Δημοτικού Σχολείου.
Για κάποιο λόγο όμως μένει
αχρησιμοποίητο. Έτσι οι ασθε-
νείς που επισκέπτονται τον
αγροτικό ιατρό είναι υποχρεω-
μένοι να εξυπηρετούνται στο
παλιό ιατρείο σε συνθήκες κα-
τώτερες. 

Το χειρότερο: δεν υπάρχει
αίθουσα αναμονής και υποχρε-
ούνται ασθενείς και ηλικιωμένοι
να περιμένουν στο λιοπύρι ή
στη βροχή πότε θα έρθει η σει-
ρά τους. 

Μήπως πρέπει να περάσου-
με στον 21ο αι.; Είναι κρίμα το
νέο ιατρείο να είναι κενό και οι
άνθρωποι να ταλαιπωρούνται. 

Με το ευρηματικό σύνθημα
«KARPEN-island – Το δικό μας νησί
είναι το Καρπενήσι», ξεκινούν οι γιορ-
τές Δάσους 2014 στις 18 Ιουλίου
2014. 

Το πλουσιότατο και φέτος πρό-
γραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώ-
σεων του Δήμου Καρπενησίου πλαι-
σιώνεται με πάνω από 140 εκδηλώ-
σεις. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες,
όπως τη συναυλία τριών ερμηνευτριών
που στη διαδρομή τους έχουν σπου-
δαίες συνεργασίες της Λένας Αλ-
καίου, Πόλυς Ξενάκη και Μαρίας Κα-
νελλοπούλου. Με τραγούδια κλασικά,
αλλά και απρόσμενες εκπλήξεις, την
1η Αυγούστου, θα ανατρέψουν το
σκηνικό της κεντρικής πλατείας του
Καρπενησιού.

Στις 10 Αυγούστου η Φωτεινή
Δάρρα με την κρυστάλλινη φωνή και
το τραγούδι της, στο αμφιθέατρο του
Μουσείου Κορυσχάδων θα γεμίσει τη
φεγγαρόλουστη ατμόσφαιρα μαγεία,
συγκινήσεις και όχι μόνο… Ο Δημή-
τρης Μπάσης, στις 26.08.2014, στην
Πλατεία του Προφήτη Ηλία Καρπε-
νησίου,  θα μας τραγουδήσει παλιές

και καινούργιες του επιτυχίες. Και ο
Γιώργος Τσαλίκης, στις 28.08.2014,
στην κεντρική πλατεία της ευρυτανι-
κής πρωτεύουσας θα ξεσηκώσει το
κοινό του.

«Έν Όρεσι festival»: Στην κυ-
ριολεξία μέσα στα βουνά και συγκε-
κριμένα στο Αθλητικό Κέντρο Καρ-
πενησίου θα πραγματοποιηθεί και φέ-
τος για 4η συνεχή χρονιά η γιορτή
τραγουδιού: «Έν Όρεσι festival». Ξε-
κινά στις 16.08.2014 με το αντάμωμα
της Hip hop σκηνής, με προεξάρχον-
τες των ελληνικών hip hop συγκρο-
τημάτων τους Active Member. Την
ερχόμενη μέρα την έναρξη θα κάνει
ο Κρικελλιώτης Βαγγέλης Καζαντζής
και στη συνέχεια θα τραγουδήσουν
μαζί Θηβαίος και Πασχαλίδης και τέ-
λος… οι Χαΐνηδες. 

Την τελευταία ημέρα, στις
18.08.2014, θα κλείσει το festival με
την κορυφαία μουσική συνάντηση
Ελευθερίας Αρβανιτάκη και Άλκηστις
Πρωτοψάλτη, που θα μας συγκινή-
σουν, θα μας διασκεδάσουν και θα
μας ταξιδέψουν μέσα από αγαπημένα
τραγούδια που μετά από τόσα χρόνια
νιώθουμε πια δικά μας. 

Γιορτές  Δάσους  2014  και  Εν  Όρεσι  2014

Εορτασμός  Εθνικής  Αντίστασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γιορτάσθηκε και φέτος η έναρξη
του ένοπλου αγώνα της Εθνικής
Αντίστασης 1941-44 από τον Άρη
Βελουχιώτη και τον ΕΛΑΣ στις 7
Ιουνίου 1942 από τη Δομνίστα. Ο
εορτασμός ως γνωστόν άρχισε να
γίνεται επίσημος από το 1993 στο
ωραίο μνημείο της Αντίστασης. 

Δυστυχώς φέτος -21 χρόνια
μετά- ο εορτασμός ήταν υποτονικός
και χωρίς επίσημη εκπροσώπηση.
Την επιμνημόσυνη δέηση έψαλε ο
π. Ιωάννης Κολοβός και κατέθεσαν
στεφάνια ο Δημοτικός Σύμβουλος
Καρπενησίου και π. Δήμαρχος Ιωάν-
νης Σταμάτης, ο πρόεδρος της Το-
πικής Κοινότητας κ. Αθ. Αναγνω-
στόπουλος, η Γραμματέας του Φι-
λοπρόοδου Συλλόγου κ. Βιβή Σια-

καβέλλα και ο Αντιπρόεδρος της
Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Αθ. Στα-
μάτης. 

Το λιτό πανηγυρικό της ημέρας
από τα βάθη της καρδιάς του εκ-
φώνησε ο φιλόλογος Αθ. Σταμάτης
με ειδική αναφορά σε τοπικούς
αγωνιστές που ακολούθησαν τον
Άρη και την Αντίσταση. 

Η όλη εκδήλωση τίμησε μεν
εκείνους που θυσιάστηκαν για την
πατρίδα και την ελευθερία δεν τι-
μήθηκε όμως όπως έπρεπε από
τους επιγόνους.

Ελπίζουμε η όλη διαδικασία να
οδηγήσει σε γόνιμους προβλημα-
τισμούς και σε γενική εγρήγορση
για το μέλλον από επίσημους και
μη και ιδίως τους Δομνιστιάνους. 

Με το ρυθμό δημοσιεύσεων που
υπάρχει πιθανόν την επόμενη άνοι-
ξη να τελειώσει η δημοσίευση όλων
των οικογενειακών γενεαλογίων.
Επειδή όμως το υλικό είναι διά-
σπαρτο σε παλιά φύλλα (από το
1990 περίπου ως σήμερα) καλό θα
ήταν να συγκεντρωθούν σε ένα βι-
βλίο έτσι ώστε να είναι εύχρηστες
οι πληροφορίες για όλους τους
απογόνους των παλιών Δομνιστιά-
νων. Το βιβλίο σύμφωνα με ένα
χονδρικό υπολογισμό θα έχει πάνω
από 300 σελίδες. Να σημειωθεί
πως και για τις παλιές δημοσιεύσεις
έχουν βρεθεί νέα στοιχεία. 

Εδώ προκύπτουν δύο προβλή-
ματα: 

α) Η συμπλήρωση των παρα-
λείψεων που αφορά την συλλογή
του υλικού και ελπίζει να τα κατα-

φέρει ο συλλέκτης. 
β) Το οικονομικό βάρος του βι-

βλίου σε εποχές πολύ δύσκολες
και συνθήκες μεγάλης φτώχειας. 

Να δώσει χρήματα ο Σύλλογος
είναι αδύνατο. Ίσα που ζει. Άρα το
βάρος πρέπει να το επωμισθούμε
όλοι ατομικά. Πώς; Υπολογίζω με
τα σημερινά δεδομένα πως αν
κάθε μία από τις 50-60 ενεργές οι-
κογένειες συνολικά του χωριού
καταβάλει 50 ευρώ, το βιβλίο μπο-
ρεί να εκδοθεί. Σε ανταπόδοση
των 50 ευρώ κάθε οικογένεια θα
πάρει 10 βιβλία για τα μέλη της.
Έτσι υπάρχει ελπίδα να βγει το βι-
βλίο και να μη βαρυγκομήσει κα-
νένας οικονομικά. 

Θα τα ξαναπούμε όμως.

Αθ. Δ. Σταμάτης 
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Δικαιολογημένες είναι οι διαμαρτυρίες
πολλών συγχωριανών μας για την άθλια κα-
τάσταση που βρίσκονται το γήπεδό μας και
η παιδική χαρά στον αύλειο χώρο του Σχο-

λείου μας. Ειδικότερα το γήπεδο δεν καθα-
ρίστηκε καθόλου ακόμα, όπως και η παιδική
χαρά, η οποία είναι εντελώς ακατάλληλη
προς χρήση και λίαν επικίνδυνη. 

ΓΗΠΕΔΟ - ΠΑΙΔΙΚΗ  ΧΑΡΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Κατά το δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου τελέστηκαν οι πα-

ρακάτω Θείες Λειτουργίες:
― Παρασκευή 2 Μαΐου 2014, Αγίου Αθανασίου

(Ανακομιδή λειψάνων). Παλαιότερα γινόταν πανηγύρι
στο χωριό μας προς τιμήν του προστάτη Αγίου μας.
Το μυστήριο τέλεσε ο π. Κων/νος Μακράκης. 

― Κυριακή 25 Μαΐου 2014 π. Ιωάννης Κολοβός. 
― Κυριακή 1 Ιουνίου 2014, των Αγίων Πατέρων

της Α’ Οικουμενικής Συνόδου π. Αριστείδης Πεσλής. 
― Σάββατο 7 Ιουνίου 2014. Ψυχοσάββατο π.

Κων/νος Μακράκης. 
― Σάββατο 14 Ιουνίου 2014. Τελέσθηκε Θεία Λει-

τουργία και 40ήμερο μνημόσυνο της αείμνηστης Λαμ-
πρινής Αθαν. Σταμάτη. Λειτούργησε ο π. Ιωάννης Κο-
λοβός. 

― Κυριακή 29 Ιουνίου 2014. Θεία Λειτουργία π.
Ματθαίος Καλαμπαλίκης. 

Ο π. Ματθαίος θα εγκατασταθεί στο χωριό μας
περί τα τέλη Ιουνίου. 

― Παντελή Τσούνη, Αυστραλία. Λάβαμε τη συνδρομή
των 50,00 ευρώ και σας ευχαριστούμε, ιδιαίτερα για τις
ευχές σας για καλό καλοκαίρι και τους χαιρετισμούς
στους συγχωριανούς μας. 

― Μαρία Κουσκουτά, το γένος Γ. Γρίβα, Λυσιμάχεια:
Λάβαμε την επιταγή σας (20,00€) και ευχαριστούμε. 

― Νικόλαο Λιάκο - Μεσολόγγι. Ευχαριστούμε για
την αποστολή της επιταγής σας (30,00€).

― Πόπη Χρά, Ίλιον. Ευχαριστούμε για τη συνδρομή
σας. 

― Αλίκη Ξένου-Βενάρδου, Χολαργός: Ευχαριστούμε
γιατί με τη συνδρομή σας φαίνεται ότι θέλετε τον “ΕΥ-
ΡΥΤΟ” και τον διαβάζετε. 

― Κων/νο Βαμβάτσικο, Αθήνα. Λάβαμε την επιστολή
σας κι ευχαριστούμε. 

― Χαρούλα Αγγελάκη, Αθήνα. Σας ευχαριστούμε
και πάλι για την συνδρομή σας. 

― κ. Ειρήνη Βαρούτσου-Φώλου, Αυστραλία. Λάβαμε
τη δεύτερη επιστολή σας με τη θλιβερή είδηση του θα-
νάτου της μητέρας σας. 

Διαβιβάζουμε τους χαιρετισμούς σας στους συγχω-
ριανούς μας και σας εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας.

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Παναγοδήμου Ευαγγελία
(Πέτρινα Αιτωλικού) ..................................Ευρώ 20,00
Παπαγεωργίου Παναγιώτης του Ηλία
(Σπερχειάδα) ........................................................20,00
Καρέτσος Κων/νος του Δημ. (Αγρίνιο) ................20,00
Μπακατσιάς Δημήτ. (Καρπενήσι) ........................20,00
Βάρρας Σπυρίδων (Δομνίστα) ..............................20,00
Κριεκούκης Δημήτριος (Ζωγράφου)
(κατάθεση σε ΕΤΕ ευρώ)
Σπυράλατος Δημήτριος (Αθήνα) ..........................20,00
Καρράς Βασίλειος (Αγρίνιο) ................................20,00
Τριάντης Ευστάθιος (Αγρίνιο) ..............................30,00
Παπαδημητρίου Νικόλαος του Ι. ..........................20,00
π. Πατρινός Μιλτιάδης 
(σύζυγος Ελένης Ηλ. Γρίβα) ................................30,00
Μπαγιάτης Κων/νος ............................................20,00
Σιακαβέλλας Ευάγγελος......................................20,00
Χρά Πόπη..............................................................20,00
Ξένου-Βενάρδου Αλίκη ........................................10,00
Συρογιαννίδης Παναγ. ........................................20,00
Βαμβάτσικος Κων/νος ..........................................20,00
Λιάκος Νικόλαος (Μεσολόγγι) ............................30,00
Αγγελάκη Χαρούλα ..............................................20,00
Κουσκουτά Μαρία, το γένος Γ. Γρίβα ..................20,00
Φιλιππίδης Φίλιππος ............................................20,00
Πιστιόλη-Κόλλια Καλλιόπη
του Ευσταθίου (Καρέας) ......................................50,00
Σταμάτης Αθανάσιος του Ανδρέα (Αγρίνιο) ........40,00
Κωστής Ευθύμιος του Δημητρίου ........................20,00
Κωστής Κων/νος του Δημητρίου..........................20,00
Τσαπραλής Κων/νος (Δάφνη Αττικής) ..............100,00
Κωστής Δημήτριος του Κων. (Αγρίνιο) ................40,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Συνδρομές  που  λάβαμε

Η  αλληλογραφία  μας
Εκατοντάδες μαθητές από το 1ο και 3ο

Δημοτικά Σχολεία Καρπενησίου επισκέφθη-
καν τη Δομνίστα κατά το α’ 10ήμερο του
Ιουνίου 2014, με συνοδούς τους Δασκάλους
τους και μερικούς γονείς. Έγινε σχετική ξε-
νάγηση στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης,
καθώς και στα Μουσεία μας, παρά τις υπάρ-
χουσες εκεί δυσκολίες, λόγω της ανακαίνισης
της Βιβλιοθήκης μας. 

Όλοι τους έμειναν ενθουσιασμένοι από
τις ομορφιές του χωριού μας και εκφράστηκαν
με κολακευτικά λόγια μέσω των Διευθυντών
των παραπάνω Σχολείων κ.κ. Ανδρέα Κελέκη
και Δημήτρη Αντωνίου, αντίστοιχα. Η ξενά-
γηση έγινε από τον Κ. Παπαδόπουλο. 

Μόνη παραφωνία: οι ακαθαρσίες από τις
αγελάδες στους δρόμους, στο Μνημείο και
στο προαύλιο του Πνευματικού μας Κέντρου... 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ

Νεκρολογίες

Έφυγε για πάντα από
κοντά μας τον περασμένο
Μάρτη ο Παναγιώτης Ι. Σια-
καβέλλας και αναπαύεται
στο Κοιμητήριο του Αγρινί-
ου, της δεύτερης - θετής
πατρίδας του, όπου ήταν
εγκαταστημένος εδώ και
πολλές δεκαετίες. Ήταν ένα
από τα επτά (7) παιδιά (2
αγόρια - 5 κορίτσια) της οι-
κογένειας του Ιωάννη Σια-
καβέλλα και της Στυλιανής,
το γένος Στέφανου Φαρ-
μάκη. Μεγάλωσε μέσα σε
στερήσεις, όπως όλοι σχε-
δόν οι συνομήλικοί του, αλλά κατάφερε με
την εργατικότητά του και την τιμιότητά του
να αποκτήσει μια σεβαστή περιουσία και,
κυρίως, μια άριστη οικογένεια. 

Ασχολήθηκε αρχικά με την καλλιέργεια
των χωραφιών του στον Μπίτσοβο και πα-
ράλληλα και με το εμπόριο οικοδομικών υλι-
κών (είχε “μάντρα” μέσα στο Αγρίνιο). Το
1965 παντρεύτηκε με την Μάρθα Καλαντζή,
από την Γορίτσα, με την οποία απόκτησαν
τρία (3) παιδιά, τη Στυλιανή, τον Γιάννη και
τον Χριστόφορο, επίλεκτα μέλη της κοινωνίας
του Αγρινίου. 

Ο αείμνηστος Πάνος υπεραγαπούσε και

τη γενέθλια γη του, τη Δο-
μνίστα. Την αγάπη του αυτή
τη μετέδωσε και στα παιδιά
του, τα οποία, όταν τους
παρουσιάζεται ευκαιρία την
επισκέπτονται. Απόδειξη ότι
έφτιαξε το πατρικό του σπίτι,
στην πλατεία του χωριού,
όπως και ο αδελφός του, ο
αείμνηστος Γιώργος. 

Ήταν αξιαγάπητος, ερ-
γατικός, κοινωνικός, τίμιος,
στοργικός πατέρας και σύ-
ζυγος. Τελευταία, κλονίσθη-
κε η υγεία του και στο σπίτι
του, στο Αγρίνιο, η σύζυγός

του Μάρθα αλλά και τα παιδιά του τού αντα-
πέδωσαν την αγάπη και τη στοργή του με
την απόλυτη περιποίηση και τον πρέποντα
απεριόριστο σεβασμό. Έφυγε ήσυχος, πλήρης
ημερών μέσα στη θαλπωρή και την αγάπη
της οικογένειάς του. 

Στην τελευταία κατοικία του τον συνό-
δευσαν εκτός από την οικογένειά του, οι
πολυπληθείς συγγενείς του, πολλοί συγχω-
ριανοί μας κάτοικοι Αγρινίου και φίλοι του. 

Η γλυκιά μορφή του θα μείνει στη μνήμη
όσων τον γνώριζαν ολοζώντανη. 

Ας είναι αιώνια η μνήμη του!
Κ.Α.Π.

Παναγιώτης Ι. Σιακαβέλλας  (1931-2014)

Η είδηση μας έφτασε
από τη μακρινή Αυστραλία
με μια καλαίσθητη κάρτα. 

«Στην αγαπημένη μνήμη
της Βασιλικής Φώλου, 8-3-
1918/6-5-2014, ετών 96. 

Η Βασιλική γεννήθηκε
στη Ναύπακτο στις 8 Μαρ-
τίου 1918, παιδί του Νικο-
λάου και της Ζωής Ρετσίνα.
Σε ηλικία 22 ετών παντρεύ-
τηκε τον Παυσανία Φώλο
στη Ναύπακτο. Το 1969 με-
τανάστευσε στην Αυστρα-
λία. Η Βασιλική και ο Παυ-
σανίας ευλογήθηκαν από το
Θεό με δύο παιδιά, τον Αθανάσιο και την Ει-
ρήνη, με μια νύφη τη Σοφία και ένα γαμπρό
το Γεώργιο. Ακόμα με τρία εγγόνια, το Νικό-
λαο, την Κωνσταντίνα και τον Παυσανία και
τρία δισέγγονα τον Παναγιώτη, το Χριστό-
φορο και τη Σοφία. Η Βασιλική δυστυχώς
μας έφυγε στις 6 Μαΐου 2014 σε ηλικία 96
ετών. Θα είναι για πάντα λατρεμένη στις
καρδιές μας. Η εκφορά θα γίνει στον Ι.Ν.
Αγίας Ευφημίας στο Μπανκστόουν. 

Η οικογένειά της».
Θα περίττευαν τα δικά μας λόγια και

θάταν φτωχά μπροστά στα
ζεστά λόγια των αγαπημέ-
νων της εκεί στον μακρινό
τόπο. Μας συγκινεί η απώ-
λεια ενός μέλους του με-
γάλου απόδημου Ελληνι-
σμού που φεύγοντας από
γκρεμούς και κατσάβραχα
φέρνουν το φως και τα πα-
ραδοσιακά ήθη της Ελλάδας
στα τέσσερα πέρατα της
γης. Ας είναι αιωνία η μνήμη
της. 

ΥΓ. Η οικογένεια Φώλου
έχει τις ρίζες της στα Ψιανά

όπου το 1843 στους εκλέκτορες της Εθνικής
Συνέλευσης εκπροσώπησε τα Ψιανά ο Γε-
ώργιος Φώλος γεννημένος το 1781. Αδελφός
του πρέπει να ήταν ο Ιωάννης (γεν. 1796).
Από αυτή την οικογένεια ήρθε γαμπρός στο
Μαρίνου ο Παυσανίας (γεν. 1850). 

Ένας από τους γιούς του ήταν ο Αθανά-
σιος, απόγονος του οποίου ήταν ο Παυσανίας
(γεν. 1910). Τα συλλυπητήριά μας ειδικά και
στην κόρη τους Ειρήνη που η καρδιά της
χτυπά για το Μαρίνου, το χωριό μας και την
Ελλάδα. 

Βασιλική  Παυσ.  Φώλου  (1918-2014)
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Έφυγε ο Μήτσος, ήσυχα, ήρε-
μα, απλά όπως έζησε όλη τη μεστή
ζωή του. Ήταν το δεύτερο από τα
επτά παιδιά του Κώστα και της Γε-
ωργίας Τσάμη, το γένος Σπύρου
Σιδερά. 

Η ζωή δύσκολη και σκληρή τον
υποχρέωσε να την αντιμετωπίσει
από τα πρώτα χρόνια της ζωής
του με αίσθημα ευθύνης. Αυτό γιατί
ο Λίας, ο πρώτος του αδελφός,
καταξιωμένος αρχηγός της φαμί-
λιας, πάνω στην αψάδα της νιότης
του, έκανε την αποκοτιά να κον-
ταροχτυπηθεί με τον θεό Αχελώο.
Εκείνος όπως ήταν φυσικό τον νί-
κησε και τον έσυρε δεμένο, σαν
λάφυρο, στις σκοτεινές αμμουδε-
ρές στοές του. 

Έτσι ο Μήτσος, άγουρο παιδί
ακόμα, χρίσθηκε αρχηγός για να
τιμήσει αυτό το ρόλο μέχρι τα

στερνά του. 
Όσοι τον ζήσαμε από κοντά

σαν συγγενείς, φίλοι και χωριανοί
πολλές φορές χρειάσθηκε να ισκιώ-
σουμε στη φυλλωσιά της ψυχής
του για να νιώσουμε άνθρωποι. 

Βέβαια στη μακριά πορεία της
ζωής του, βρέθηκαν μερικοί «ξύ-
πνιοι» που τον αδίκησαν, αλλά από
το δικό του στόμα δεν βγήκε ποτέ
πικρός λόγος, αφήνοντας προφα-
νώς τη «Θεία Δίκη» να διεκπεραι-
ώσει την τιμωρία τους. 

Το μόνο του παράπονο, η μόνι-
μη πίκρα του μέχρι τα στερνά του,
ήταν που έβλεπε τον κάμπο του
Νιοχωριού να μένει σε μεγάλο πο-
σοστό χέρσος. Αυτόν τον κάμπο
που έχτισε ο Αχελώος από τα βάθη
των αιώνων κουβαλώντας στην
πλάτη του ότι εκλεκτό υλικό έβρι-
σκε στην μακριά πορεία του στον

Ελλαδικό χώρο και που ο ίδιος
δούλεψε όσο κανένας άλλος, μά-
τωνε η ψυχή του να τον βλέπει
περιφρονημένο και τα νιάτα να σα-
πίζουν, σωματικά και ψυχικά στις
καφετέριες. 

Παντρεύτηκε την Μαρία Λαγού
-έφυγε και αυτή λίγες μέρες πριν
από αυτόν- με την οποία έζησαν
ευτυχισμένοι, αφήνοντας απογό-
νους, πλούσια σοδειά από παιδιά,
εγγόνια και δισέγγονα. 

Καλό κατευόδιο Μήτσο και από
τη γειτονιά των Αγγέλων που κα-
τοικεί η ψυχή σου στείλε μας τις
ευχές σου μήπως και μερέψει η
δική μας ψυχή και πλησιάσει τον
άνθρωπο. 

Σε ευχαριστούμε για τα πολλά
που μας χάρισες στην επίγεια ζωή
σου. 

Κώστας Τσαπραζλής

Νεκρολογίες

Μήτσος  Κων.  Τσάμης  (1929-2014)

Όταν ακούσαμε για την πρόωρη
αναχώρηση από τη ζωή του καλού
μας φίλου και χωριανού Σπύρου
Δ. Πιστιόλη μας φάνηκε σαν ένα
κακό αστείο. Ήταν όμως αλήθεια.
Η καρδιά του που τόσο αγαπούσε
πατρικό τόπο, σύζυγο, παιδιά, εγ-
γόνια, τον πρόδωσε. Τον πρόδωσε
την ώρα που οι πολλές σκοτούρες
και αγωνίες της ζωής είχαν περά-
σει. 

Του απέμενε να απολαμβάνει
τη χαρά της οικογένειας, παιδιών
και εγγονιών. Άλλες όμως οι βου-
λές του Υψίστου. 

Ο Σπύρος γιος των αείμνηστων
Δημητρίου και Νίκας Πιστιόλη έφε-

ρε το όνομα ενός αδελφού του
πατέρα του που θυσιάστηκε στον
πόλεμο του 1940. Κληρονόμησε
από τους γονείς του τον έντονο
συναισθηματισμό, την αγωνιστικό-
τητα, την άρνηση να σκύβει κεφάλι,
την εργατικότητα, την ειλικρίνεια,
την αφοσίωση στην οικογένεια.
Έζησε από μικρός τις δυσκολίες
της εσωτερικής μετανάστευσης
από τη Δομνίστα στα εργοστάσια
του Μοσχάτου στον Πειραιά. Αυτός
και οι αδελφές του γνώρισαν από
νωρίς το σκληρό αγώνα της βιο-
πάλης που έδιναν οι γονείς τους
και ακολούθησαν τα παιδιά. Γνώ-
ρισε λοιπόν για τα καλά τη ζωή
και την απαίτησή της να είναι φτιαγ-
μένος από ατσάλι και να μη λυγίζει. 

Είχε την ευτυχία να δέσει τη
ζωή του με την αγαπημένη του
Μαίρη που του έφερε τον παρά-
δεισο στη ζωή του με τη γλυκύτητα,
το σεβασμό στους γονείς του, τη
γέννηση δυο χαριτωμένων παιδιών,
το τρυφερό της χέρι - στήριγμα
στις δυσκολίες. Ευτύχησε να δει
τα παιδιά του να σπουδάζουν και
την κόρη του Νίκη να του προσφέ-
ρει δύο γλυκύτατα εγγόνια. Τι άλλο
του έμενε στη ζωή; Να χαρεί αυτά

τα απλά και όμως ανεκτίμητα αγα-
θά. Η μοίρα το θέλησε αλλιώς. Να
αφήσει πίσω του μόνο τη μνήμη
διαρκή παρουσία στη ζωή των αγα-
πημένων του. Απώλεια σκληρή και
μνήμη αιώνια. 

Για μας τους λίγο πιο μακρι-
νούς, τους χωριανούς και φίλους,
η απώλειά του είναι επίσης σκληρή.
Χάσαμε ένα καλό μέλος της κοι-
νωνίας του χωριού μας που ήταν
διαρκώς παρών στα κοινά. Χαρα-
κτήρας αγωνιστικός όπως πάλευε
στο Μοσχάτο για τα δίκαια της
γειτονιάς του έτσι πάλευε και στο
χωριό διαρκώς ενήμερος και συμ-
μετοχικός σε ότι μας αφορούσε. 

Ευχόμαστε η οικογένειά του
να κρατήσει ζωντανή την παράδοση
της αγωνιστικότητάς του και της
προσήλωσης στις αρχές της οικο-
γένειας. Ο Θεός να τους δίνει δύ-
ναμη και κουράγιο και ιδίως στην
αξιοσέβαστη και καλή σύζυγό του. 

Η ψυχή του ας αναπαύεται
στους ουρανούς ενώ το φθαρτό
του σώμα θα συνοδεύει τους προ-
απελθόντες γονείς του, στο Κοι-
μητήριο της Δομνίστας. 

Αιωνία του η μνήμη. 
Α.Δ. Σταμάτης

Σπύρος Δημ.  Πιστιόλης  (1959-2014)

Πέθανε και ετάφη στο Κεφα-
λόβρυσο Αιτωλικού ένας καλός
χωριανός και ένας κοινωνικός ερ-
γάτης, αθόρυβος και σεμνός. Γιος
του Κωστάκη Καραδήμα - παλιού
ράφτη και γόνου της μεγάλης οι-
κογένειας των Καραδημαίων - από
πολύ νωρίς ρίχθηκε στον αγώνα
της ζωής στο Κεφαλόβρυσο. Ακο-
λούθησε το επάγγελμα του πατέρα
του και με την επιμονή, την υπο-
μονή, την εργατικότητα και την τι-
μιότητά του ξεχώρισε φτάνοντας
να έχει και μια βιοτεχνία ραφής
στρατιωτικών στολών. 

Πρόκοψε με τη σκληρή δουλειά
του όπως πρόκοψαν και τα μέλη
της οικογένειάς του στο φιλόξενο
τόπο του Κεφαλόβρυσου. 

Καλός οικογενειάρχης, κρατού-
σε ως το τέλος της ζωής του την
επαφή με τις πατρικές ρίζες ανε-
βαίνοντας στα χωριά μας το καλο-
καίρι.

Κοινωνικός άνθρωπος και άν-
θρωπος της προσφοράς - το έργο
του συνέχισαν τα παιδιά του καθώς
και μέλη της ευρύτερης οικογένειας
για προσφορά στη Δομνίστα και
το Κεφαλόβρυσο - υπηρέτησε επί
12ετία ως επίτροπος της ενορίας
του Κεφαλόβρυσου. 

Μεθοδικός, άριστος διαχειρι-
στής των οικονομικών πόρων, ευ-
γενέστατος στις “ζητείες” κατόρ-
θωσε να βοηθήσει τα μέγιστα στην
ανέγερση νέου περικαλλούς ναού
στο Κεφαλόβρυσο. Θυμάμαι να

λένε οι Δομνιστιάνοι για το δρα-
στήριο και κοινωνικό εργάτη Γιώργο
τα καλοκαίρια στην πλατεία του
χωριού μας και να νιώθουν περή-
φανοι που ένας δικός μας ξεχώριζε
σε έργα ευποιΐας. 

Την παράδοση σε τέτοια έργα
την ακολουθούν και τα παιδιά του. 

Εκφράζοντας την ευχή να συ-
νεχίσουν οι απόγονοί του να ξε-
χωρίζουν στις κοινές προσπάθειες
εκφράζουμε μαζί και τη λύπη μας
για την αναχώρηση από τη ζωή
ενός καλού ανθρώπου και χωριανού
ο οποίος δεν έζησε “επί ματαίω”. 

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή
του και η μνήμη του ας είναι αιωνία. 

Α.Δ.Σ.

Γεώργιος  Κ.  Καραδήμας  (1938-2014)

Φωτογραφία 1930-1935. Από αρι-
στερά: Ανδρ. Αθ. Σταμάτης (1920-
1995), Λαμπρινή Αθ. Σταμάτη (1929-
2014), Νικ. Αθ. Σταμάτης (1924-2014).
Κάπου στη Δομνίστα με ρούχα της
εποχής... Στα πόδια τσαρούχια με
φούντες... 

2014. Πως πέρασεν η ώρα...
2014. Πως πέρασαν τα χρόνια...

Λαμπρινή  
Αθαν.  Σταμάτη 

(1929-2014)
Αντί  νεκρολογίας...

Στις 5 Ιουνίου 2014, έφυγε από τη
ζωή σε ηλικία 69 χρόνων η Αικατερίνη
Σιακαβέλλα, χήρα Κωνσταντίνου Ηλία
Σιακαβέλλα. Έχοντας ακόμη πολλά
να προσφέρει, κραταιή καθώς ήταν,
αλλά και να χαρεί δίπλα στη χαριτω-
μένη της εγγονή, τον πολυαγαπημένο
της γιο Ηλία και την καλόκαρδη νύφη
της Φωτεινή Λαδά, που της συμπαρα-
στάθηκαν με απαράμιλλη αγάπη κι
αφοσίωση ως την τελευταία της πνοή,
ταξίδεψε στην αιωνιότητα. 

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε
με απόλυτη κατάνυξη στον Ι.Ν. Προ-
φήτη Ηλία Ροδόπολης Αττικής και ο
ενταφιασμός της έγινε στο Κοιμητήριο
Ροδόπολης, πλάι στον αγαπημένο της
σύζυγο, Κώστα. Από τους ουρανούς,
πλέον, θα πρεσβεύουν στην Παναγία
για την ευτυχία των παιδιών και της
εγγονής τους. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα που τους σκεπάζει κι ο Θεός να
αναπαύει τις ψυχές τους και να παρη-
γορεί τους οικείους τους!

Β.

Αικατερίνη  
Κων.  Σιακαβέλλα 

(1945-2014)
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΜΗΝΥΜΑ
ΝΙΚΟΥ  Β.  ΚΑΡΕΤΣΟΥ  και

ΚΩΣΤΑ  ΑΘ.  ΑΓΓΕΛΗ
Μέσα από την καρδιά μας θέλουμε να εκφράσουμε

τις ολόψυχες ευχαριστίες σε όλους εκείνους τους
συγχωριανούς που μας τίμησαν με την ψήφο τους
στις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014. 

Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις προσ-
δοκίες των ψηφοφόρων μας ώστε να επιλύουμε του-
λάχιστον τα προβλήματα της καθημερινότητας της
Τοπικής μας Κοινότητας (νερό, καθαριότητα, φωτισμός
κ.ά.) αλλά και να διατηρήσουμε και να λειτουργήσουμε
τα υπάρχοντα, όπως Μουσεία, Βιβλιοθήκη, Μνημεία
κ.ά., πάντα σε καλή και δημιουργική συνεργασία με
τους άλλους τοπικούς φορείς και, κυρίως, με τις δη-
μοτικές αρχές, διεκδικώντας αυτά που μας ανήκουν. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
― Ο Ιωάννης Δ. Σταμά-

της, τ. Δήμαρχος Δομνίστας
και νυν επικεφαλής της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης στο
Δήμο Καρπενησίου ευχαρι-
στεί όσους του έμειναν πιστοί
και τον τίμησαν με την ψήφο
τους στις εκλογές του περα-
σμένου Μαΐου. 

― Ο Δημήτρης Αθ. Στα-
μάτης, νυν Αντιδήμαρχος του
Δήμου Καρπενησίου και υπο-
ψήφιος με το συνδυασμό του
νεοεκλεγέντος Δημάρχου
Νικ. Σουλιώτη ευχαριστεί
όσους τον τίμησαν με την
ψήφο τους στις πρόσφατες
εκλογές και πίστεψαν στο
πνεύμα ανανέωσης μαζί του. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΜΗΝΥΜΑ
Κατ’ αρχάς τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στον

Κώστα Μπακογιάννη για την καθαρή νίκη όχι μόνο για
τον ίδιο αλλά και για όλο το Στερεοελλαδίτικο κόσμο. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις Ευρυτάνισσες
και σε όλους τους Ευρυτάνες που συμμετείχαν στην
εκλογική διαδικασία και με την εμπιστοσύνη τους με
επανεξέλεξαν Περιφερειακό Σύμβουλο. 

Τα συγχαρητήριά μου επίσης στο Δήμαρχο Καρπενη-
σίου Σουλιώτη Νικόλαο και στο Δήμαρχο Αγράφων
Μπαμπαλή Θεόδωρο, ο οποίος επιφορτίζεται και με ένα
ακόμη σημαντικό θεσμικό ρόλο, της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης. 

Οι εκλογές τελείωσαν. Ο αγώνας τώρα αρχίζει. Δεν
περισσεύει κανείς. Ο αντίπαλος είναι τα προβλήματα και
για την επίλυσή τους πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί
πέρα και έξω από τα κόμματα, αφήνοντας στην άκρη το
ΕΓΩ και προτάσσοντας το ΕΜΕΙΣ, για την ανάπτυξη της
Ευρυτανίας, για την ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας.

Με εκτίμηση
Λάμπρος Τσιτσάνης

Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρυτανίας 

Εκλογικά:  Αν  σας  αγαπάνε...
Μετά τις τοπικές εκλογές του Μαΐου με τις φορ-

τίσεις και τις πίκρες που άφησαν πίσω τους θα
περίμενε κανείς αναφορά σε αυτές. Δεν θα το κάνω.
Πάω πίσω και πάω στο μέλλον.

Στις φετινές εκλογές στο Δήμο Μεταμόρφωσης
Αθηνών υποψήφιος με έναν από τους συνδυασμούς
-για πρώτη φορά- ήταν ο Ηλίας Κων. Τσαπραζλής ο
κοσμηματοπώλης. Ο Ηλίας εργάσθηκε από παιδική
ηλικία κοντά στον πατέρα του. Δεκατριών ετών η
ταυτότητά του από το 1963 γράφει ωρολογοποιός.
Μάθαινε τότε την τέχνη στη Λαμία. Πετυχημένος
πια οικογενειάρχης και επαγγελματίας θέλησε φέτος
να δοκιμάσει την αγάπη των συμπολιτών του κατε-
βαίνοντας υποψήφιος. Είδε, έμαθε και έπαθε πολλά.
Παρότι άνθρωπος της πιάτσας ούτε του περνούσε
από το νου τι γίνεται στις εκλογές.

Έγραψα πιο πάνω πως ήθελε να δοκιμάσει την
αγάπη των συμπολιτών του. Τι εννοούσε; Το εξηγεί: 

Γύρω στα 1960 στο Δημοτικό Σχολείο της Δομνί-
στας δάσκαλο είχε για ένα διάστημα τον Τάκη Μιχ.
Σιακαβέλλα. Επειδή το παλιό Δημοτικό είχε πάθει
ζημιές μετέφεραν προς το καλοκαίρι πια κάποιες
μέρες τα θρανία στον Αϊλιά και το μάθημα γινόταν
λίγο πιο κάτω από τη βρύση στο γρασίδι και τον
ίσκιο των πεύκων. Έχω και εγώ μια τέτοια ανάμνηση.
Ήταν παραδείσιο. Να μη σε κλείνουν ντουβάρια, να
ακούς και να χαζεύεις τα πουλιά, να βλέπεις τα σύν-
νεφα, να βάζεις καμιά περαστική ακρίδα στο σβέρκο
του μπροστινού σου, να χαϊδεύεις με τις γυμνές πα-
τούσες σου (που η πολυτέλεια των παπουτσιών τότε)
τις κορυφές από το γρασίδι. Όνειρο! 

Και ο δάσκαλος; Φυσικά παρών και σε αυτό το
ονειρικό τοπίο τα λόγια σμιλεύονταν ανεξίτηλα στις
καρδιές. Αληθινός δάσκαλος όμως όπως ήταν ο
ίδιος, ο Τάκης, όπως ο Χρήστος Παπαδόπουλος,
όπως η Σπυριδούλα Παπαδημητρίου. Εκεί λοιπόν ο
δάσκαλος ο Τάκης τους μιλούσε για το δίκαιο Αρι-
στείδη, τις εκλογικές περιπέτειές του, τους οστρακι-
σμούς, τις εξορίες. Και έκλεισε με το μεγάλο λόγο:
«Παιδιά αν θέλετε να δείτε πόσο σας αγαπούν οι
συμπολίτες σας να κατεβείτε υποψήφιοι σε εκλογές.
Θα μάθετε την αλήθεια». 

Ο κοιμισμένος σπόρος των λόγων του δασκάλου
ήρθε μετά από 55 περίπου χρόνια ξανά στην επιφάνεια
της ψυχής του μαθητή του, Ηλία. Παλεύοντας στις
εκλογές με όλα τα θηρία της διαδικασίας που λένε
θυμήθηκε και φιλοσόφησε με το λόγο του δασκάλου:
«Αν θέλετε να μάθετε αν σας αγαπούν αληθινά
γίνεται υποψήφιοι». 

ΥΓ. 1: Ο Ηλίας μου ζήτησε να γράψω τα πιο
πάνω ως ένα δώρο ευγνωμοσύνης στον παλιό δά-
σκαλο - έχει να τον δει όπως μου είπε από τότε - και
το θεϊκό έργο που επιτελούσε στις ψυχές των
παιδιών. 

ΥΓ. 2: Για να μην μείνετε με την περιέργεια. Ο
Ηλίας εξελέγη δημοτικός σύμβουλος παρότι ο συν-
δυασμός του βγήκε δεύτερος. Αληθινά τον αγαπούν
οι συμπολίτες του. Ευχόμαστε και στον ίδιο και σε
όσους άλλους εξελέγησαν καλή επιτυχία. 

Α. 

ΟΙ  ΕΚΛΟΓΕΣ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Ο κ. Ν. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 
Νέος Δήμαρχος Καρπενησίου είναι ο κ.

Νικόλαος Σουλιώτης ενώ επικεφαλής της
μείζονος αντιπολίτευσης ο συγχωριανός μας
Γιάννης Σταμάτης, πρώην Δήμαρχος Δομνί-
στας επί 12ετία. 

Ο συνδυασμός του κ. Σουλιώτη εκλέγει
16 Δημοτικούς Συμβούλους, του κ. Σταμάτη
10 και η παράταξη του ΚΚΕ 1.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται
από την Δημοτική Ενότητα Δομνίστας είναι ο
Δημήτρης Σταμάτης (457 ψήφοι) και η Βούλα
Τσιτούρη-Κατσιάρη (264 ψήφοι) από τον συν-
δυασμό «Δύναμη Ανανέωσης» του Νίκου Σου-
λιώτη και οι Γιάννης Σταμάτης (ως αρχηγός
της Αντιπολίτευσης) και Κωνσταντίνα Αθαν.
Γρίβα (121 ψήφοι). Σημειώνεται ότι με το
συνδυασμό του Γιάννη Σταμάτη (Ανεξάρτητη
Δημοτική Ενωτική Κίνηση, Α.Δ.Ε.Κ.) εκλέχθηκε
και ο Ταξιάρχης Σκλαπάνης (570 ψήφοι) ενώ
για ελάχιστους σταυρούς δεν εκλέχθηκε ο
Γεώργιος Κ. Σώκος (279 ψήφοι). 

Σημειώνεται ότι ο συνδυασμός «Δύναμη
Ανανέωσης» έλαβε συνολικά 5.444 ψήφους
και η Ανεξάρτητη Δημοτική Ενωτική Κίνηση
(Α.Δ.Ε.Κ.) 3.168 ψήφους. 

Στην Τοπική Κοινότητα Δομνίστας ψήφισαν
222 άτομα. Άκυρα - Λευκά 9. Έγκυρα 213.
Έλαβαν: Συνδυασμός Γιάννη Σταμάτη 133.
Συνδυασμός Ν. Σουλιώτη 78. Κ.Κ.Ε.: 2.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΝΙΚΟΣ Β. ΚΑΡΕΤΣΟΣ
Στην Τοπική Κοινότητα Δομνίστας Πρό-

εδρος εκλέχθηκε ο Νίκος Βασ. Καρέτσος,
υποψήφιος με το συνδυασμό του Γιάννη Στα-
μάτη και μέλη ο Κώστας Αθ. Αγγελής με τον
συνδυασμό, επίσης, του Γιάννη Σταμάτη και
ο Αθανάσιος Γ. Αναγνωστόπουλος με το
συνδυασμό του Ν. Σουλιώτη.

Οι υποψήφιοι με το συνδυασμό του Γιάννη
Σταμάτη έλαβαν συνολικά: Νίκος Καρέτσος
87 ψήφους, Κώστας Αγγελής 28 ψήφους,
Χαρίκλεια Λιάτσου 6 και Δήμητρα Μπούρχα-
Σιακαβέλλα 6 ψήφους. 

Οι υποψήφιοι με το συνδυασμό του κ.
Σουλιώτη έλαβαν: Αθανάσιος Αναγνωστό-
πουλος 43, Βασίλειος Σαμαράς 18, Πανα-
γιώτης (Τάκης) Τσίρκας 10 και Αργυρή Πα-
πουτσή (εγγονή Π. Μακρυγιάννη) 6 ψήφους. 

Στο νεοεκλεγέν Τοπικό Συμβούλιο ευχό-
μαστε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία. 

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
Τοπική Κοινότητα Άμπλιανης: Ηλίας Παπα-

σπύρος
Τοπ. Κοινότητα Κρικέλλου: Δημήτρης Πανάρας 
Τοπ. Κοινότητα Μεσοκώμης: Αθαν. Μακρυ-

γιάννης 
Τοπ. Κοινότητα Ροσκάς: Λεωνίδας Μυζήθρας
Τοπ. Κοινότητα Στάβλων: Αθανάσιος Ζούκας.

Μέλη: Σπυρίδων Ζούκας και Αθαν. Ρίζος.
Τοπ. Κοινότητα Ψιανών: Αθανάσιος Μαντζής

Σημειώνεται ότι από τις Τοπικές Κοινότητες
της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας 3μελή
Συμβούλια εκλέγουν μόνο η Δομνίστα και οι
Στάβλοι, καθότι είχαν πληθυσμό κατά την τε-
λευταία απογραφή (2011) άνω των 300 κα-
τοίκων. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Στο δεύτερο γύρο και με ποσοστό 56,06%

κέρδισε στις Περιφερειακές Εκλογές της
25ης Μαΐου 2014 ο κ. Κώστας Μπακογιάννης
έναντι 43,94% του Βαγγέλη Αποστόλου του
ΣΥΡΙΖΑ. Ο συνδυασμός του Κ. Μπακογιάννη
στον α’ γύρο έλαβε το 41,35% (στην Ευρυτανία
στον α’ γύρο πέτυχε ποσοστό 60,89% και
στον β’ γύρο 69,82%).

Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας εκλέχθηκε
ο κ. Άρης Τασιός και Περιφερειακοί Σύμβουλοι
η κ. Κατερίνα Καλαντζή (2.142 ψήφοι) και οι
κ.κ. Λάμπρος Τσιτσάνης (1.750) και ο Βασίλης
Φακίτσας (1.542), όλοι από το συνδυασμό
του κ. Μπακογιάννη, λόγω του μεγάλου πο-
σοστού ψήφων που έλαβε ο συνδυασμός
του. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 
Κατά τις Ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου

2014 στην Ευρυτανία κυριάρχησε η αποχή,
αφού έφτασε στο ποσοστό του 62,74%!

Ψήφισαν τελικά 11.688 εκλογείς (37,26%).
Έγκυρα ψηφοδέλτια 11.311 (96,77%). Άκυρα
-Λευκά 377 (3,23%). Η Νέα Δημοκρατία έλαβε
3.406 ψήφους (30,11%), ο ΣΥΡΙΖΑ 3.018
(26,68%), η ΕΛΙΑ 1.115 (10%), η Χρυσή Αυγή
6,93%, το ΠΟΤΑΜΙ (4,91%), το ΚΚΕ 3,74%
κ.λπ. 

Στη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας η αποχή
ήταν σε ποσοστό 75,8%!

Από τα 446 έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν:
Νέα Δημοκρατία: 117, ΣΥΡΙΖΑ: 132, ΕΛΙΑ:
56, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 45, ΚΚΕ: 25, ΛΑΟΣ: 11,
ΠΟΤΑΜΙ: 11, ΔΗΜΑΡ: 10, ΑΝ.ΕΛ.: 10 κ.λπ.
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ΠΕΤΥΧΕ  ΣΤΗΝ  ΙΑΤΡΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ
Η Αλεξάνδρα Φλώρου του Δημητρίου και της

Μαρούλας, εγγονή της Ειρήνης Αργυροπούλου, το
γένος Μωρίκη πέρασε, ύστερα από κατατακτήριες
εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. 

Καλές σπουδές! 

ΝΕΟΙ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
― Ο Παναγιώτης Ηλία Τσιάμης ορκίστηκε στις

7 Απριλίου 2014 ως πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
του ΤΕΙ Πατρών. 

― Ο Κωνσταντίνος Ηλία Τσιάμης ορκίστηκε στις
14 Μαΐου 2014 ως πτυχιούχος της Σχολής Ανθρω-
πιστικών και Κοινωνικών Σπουδών - Τμήμα Φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Συγχαρητήρια στους αδελφούς Τσιάμη και ευχές
για καλή σταδιοδρομία! 

― Η Ιωάννα Σιάχου του Δημητρίου και της Στυ-
λιανής, το γένος Παναγιώτη Σιακαβέλλα έλαβε το
πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (Εκπαιδευτικός Πολιτικών
Έργων Υποδομής). 

(Σημειώνεται ότι η δεύτερη αδελφή της, η Μάρθα,
είναι ήδη φοιτήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου
(ΑΣΟΕΕ - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης)). 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Την 1η Ιουνίου 2014, στο γραφικό εκκλησάκι

του Προφήτη Ηλία, στην περιοχή Ρίου Πατρών, ο
Χρήστος Γρηγορόπουλος και η σύζυγός του Ρόζα,
βάπτισαν το δεύτερο παιδί τους, ένα πανέμορφο
αγοράκι. 

Οι ανάδοχοι Νεκτάριος και Ιωάννα χάρισαν στο
νεοφώτιστο το όνομα “Φοίβος”. 

Στους ευτυχείς γονείς, στην αδελφούλα του
Μαρία και στους λοιπούς συγγενείς ευχόμαστε να
τους ζήσει και να είναι καλότυχο στη ζωή του. 

― Την πρωτότοκη κόρη τους βάπτισαν στις 7
Ιουνίου 2014 στην Ιερά Μονή της Παναγίας της
Προυσιώτισσας ο Αντώνης Σπ. Παπαδόπουλος και
η σύζυγός του Γεωργία, το γένος Νταλλή. 

Όνομα: Έλλη (της γιαγιάς)
Ανάδοχος: Σοφία Λούτα
Το μυστήριο τέλεσε μέσα σε κατανυκτική ατμό-

σφαιρα ο ηγούμενος της Μονής π. Χρυσόστομος
Δρόσος. 

Ακολούθησε γεύμα στην ταβέρνα «ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ»
του Μικρού Χωριού. 

― Η Αγαθή Γ. Σκαρμούτσου και ο σύζυγός της
Απόστολος Φώτης βάπτισαν το πρώτο τους παιδί,
μια πανέμορφη κόρη στον Ι.Ν. Αγίου Θωμά Μεσο-
λογγίου. Το όνομα αυτής Δήμητρα. 

Να τους ζήσουν. 

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
― Ο Μιχάλης Μελησός και η Θεοδώρα Πανάρα

του Νικολάου και της Πατρούλας το γένος Θεοδ.
Τσιάμη έδωσαν στη Λαμία αμοιβαία υπόσχεση γάμου. 

Ευχόμαστε γρήγορα καλά στέφανα. 

ΓΑΜΟΙ
― Η Ηλιάνα κόρη του Γεωργ. Η. Γρίβα και της

Μαρίας ένωσε τη ζωή της με τον Σπύρο, γιο του Γε-
ωργίου και της Ελένης Τσάλα στον Ι.Ν. Αναλήψεως
Σωτήρος στη Ραφήνα. Λυγερή και όμορφη η νύφη
και εντυπωσιακό παλικάρι ο γαμπρός έδωσαν τον
όρκο της αιώνιας αφοσίωσης του ενός προς τον
άλλο ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Ακολούθησε
γλέντι στο ξενοδοχείο Μάτι πάνω στην άμμο. Η θά-
λασσα που αντανακλούσε τα φώτα, το ολόγιομο
φεγγάρι που καμάρωνε το νέο ζευγάρι και το κέφι
των καλεσμένων δημιούργησαν μια ονειρική ατμό-
σφαιρα. Αν πεις και για το χορό εκεί πιο πολλοί
έγραψαν ιστορία με πρώτους και καλύτερους το
γαμπρό -ιπτάμενος αλήθεια του χορού- και τη νύφη.
Μια ατέλειωτη δεξίωση χαράς να είναι η έγγαμη
ζωή τους (και για να μην υστερεί και η Δομνίστα ο
Παν. Σπ. Πανάγος και ο Κώστας Νικ. Γρίβας έβαλαν
το χεράκι τους στο ξάναμμα του χορού). 

― Η ρουμελιώτισσα Αγαθή, κόρη του Γιώργου
Σκαρμούτσου από την Άμπλιανη και της Βασιλικής
(Ανδρ. Σταμάτη) από τη Δομνίστα, έπιασε στα δίχτυα
της αγάπης της το μωραΐτη Αποστόλη, γιο του Αλε-
ξίου και της Δήμητρας Φώτη από την Ακράτα και
μαζί έδωσαν ενώπιον Θεού και ανθρώπων την υπό-
σχεση να είναι για πάντα μαζί. Η γαμήλια τελετή
έγινε στον Ι.Ν. Αγίου Θωμά στο χωριό του Αγίου
Θωμά έξω από το Μεσολόγγι. Στους τόπους όπου
επί αιώνες οι πρόγονοι της νύφης ξεχειμώνιαζαν
έβαλε το πρώτο λιθάρι της νέας ζωής του το όμορφο
ζευγάρι. Υπέροχη η βραδιά με την ωραία συνοδεία
του γάμου, κάτω χαμηλά το Μεσολόγγι με τη λι-
μνοθάλασσα, γύρω τους τα λουλούδια από τα σπίτια
του χωριού και τα φωτεινά χαμόγελα στα πρόσωπα
των καλεσμένων. 

Το γλέντι υπηρετήθηκε για τα καλά στο ωραίο
κέντρο «Αλίκυρνα» επίσης στον Άγιο Θωμά. Νάναι
το ζευγάρι χαρούμενο και ευτυχισμένο και η αγάπη
με ανθισμένες γαρδένιες και άλλα άνθη να στολίζει
κάθε στιγμή της ζωής τους. 

Το γάμο τίμησε με την παρουσία του και ο νέος
Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παπαναστασίου.

Α. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε ο Γεώργιος Κων. Καραδήμας στο Κε-

φαλόβρυσο Αιτωλικού όπου και ετάφη. 
― Πέθανε στο Αγρίνιο στις 16-5-2014 και ανα-

παύεται στο Κοιμητήριο της Δομνίστας από 17-5-
2014 η Λαμπρινή Αθαν. Σταμάτη. 

― Πέθανε η Βασιλική, το γένος Ζαχαρία Σιδηρά. 
― Πέθανε στην Αθήνα στις 14 Ιουνίου 2014 ο

Σπύρος Δημ. Πιστιόλης (1959-2014) και αναπαύεται
στο Κοιμητήριο της αγαπημένης του Δομνίστας από
τις 17 Ιουνίου 2014. 

― Στο Κοιμητήριο του Ευηνοχωρίου αναπαύεται
ο Γιάννης Ευαγγέλου Μακράκης.

Στις οικογένειες και τους οικείους τους θερμά
συλλυπητήρια. 

Νεκρολογίες σε επόμενο φύλλο.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο του αείμνηστου

Παναγιώτη Ι. Σιακαβέλλα στις 4 Μαΐου 2014 στον
Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου. 

― Έγινε στις 14-6-2014 στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου
του χωριού μας το 40ήμερο μνημόσυνο της αείμνη-
στης Λαμπρινής Αθαν. Σταμάτη. 

― Έγινε το τρίχρονο μνημόσυνο της Κων/νας
Ηλ. Καρέτσου στις 22-6-2014 και στον Ι.Ν. Αγίου Νι-
κολάου Ηλιούπολης όπου ιερουργεί ο συμπατριώτης
μας ιερέας π. Παναγιώτης Κούκουνας. 

ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Η ανακομιδή των οστών της αείμνηστης Δωρο-

θέας (Δώρας) Αθανασίου Συροθανάση έγινε την 1η
Ιουνίου 2014, ημέρα Κυριακή. Συγκεκριμένα μετα-
φέρθηκαν τα οστά της από το Α’ Κοιμητήριο Αθηνών
στο Κοιμητήριο της Δομνίστας. Κατά τη διάρκεια
της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε το σχετικό μνη-
μόσυνο και στη συνέχεια έγινε η τοποθέτηση των
οστών της στον τάφο των αείμνηστων γονέων της
Αθανασίου και Σπυριδούλας Συροθανάση. 

Τη Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο τέλεσε ο
π. Αριστείδης Πεσλής. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ
― Ο Κώστας Χαραλ. Τσαπραζλής προσέφερε

στο Σύλλογό μας για τις ανάγκες της εφημερίδας
μας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» το ποσό των 100 ευρώ στη
μνήμη του αείμνηστου πατέρα του Χαράλαμπου,
που φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατό
του.  Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 

― Η Ειρήνη Βαρούτσου, το γένος Παυσανία
Φώλου, στη μνήμη της αείμνηστης μάνας της Βασι-
λικής Φώλου με τη συνδρομή της μας έστειλε από
την Αυστραλία το ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ για
τον Προφήτη Ηλία. 

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Το νέο Δ.Σ. του Ιστορικού - Λαογραφι-
κού Μουσειακού Κέντρου Ευρυτανίας «Ο
ΕΥΡΥΤΟΣ», που προέκυψε από τις αρχαι-
ρεσίες της 21-2-2014, συγκροτήθηκε σε
σώμα ως ακολούθως: 

Πρόεδρος: Ηλίας Ντζιώρας
Αντ/δρος: Δημήτρης Φαλλής
Γραμματέας: Νικ. Καρλιάμπας
Ταμίας: Παύλος Νταλλής
Έφορος: Γ. Σταυράκης
Μέλη Συντακτικής Επιτροπής Εφημε-

ρίδας: Βασιλική Ζούκα και Λάμπρος Πα-
παδόπουλος. 

Καλή επιτυχία!

ΝΕΟ  Δ.Σ.  ΣΤΟ  ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ  «Ο  ΕΥΡΥΤΟΣ»

Η Πανευρυτανική Ένωση συνεχίζοντας
την πλούσια εκδοτική της ανθοφορία εξέ-
δωσε πρόσφατα τα παρακάτω βιβλία:

― Μιχάλη Σταφυλά, “ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ - Μια ιερή πορεία
προς την Επανάσταση” (Μυθιστοριακή
βιογραφία), Αθήνα 2014, σελ. 144.

― “ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΥΡΝΑ ΕΥΡΥ-
ΤΑΝΙΑΣ (Πρακτικά Συνεδρίου)”, Επιμέλεια:
Κ.Α. Παπαδόπουλος (τόμοι 2), Αθήνα 2014,
σελ. 1.470.

Το δίτομο αυτό έργο παρουσιάστηκε
με μεγάλη επιτυχία στις 29-3-2014, στην
ιστορική αίθουσα της Παλαιάς Βουλής. 

ΝΕΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΤΗΣ

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ

Φαίνεται πως ο χειμώνας της μεγάλης
κρίσης αρχίζει να περνά για το χωριό μας.
Τα ερείπια του περασμένου φθινοπώρου
με το κλείσιμο επαγγελματικών δραστη-
ριοτήτων φαίνεται να ανθίζουν. Μετά ένα
πολύ δύσκολο και μοναχικό χειμώνα όπου
ο ακρίτας Ανδρέας Γιάτσης κράτησε ανοι-
χτό το μοναδικό τσιπουράδικο της πλατείας
ο Κώστας Δ. Παναγοδήμος και η οικογένειά
του άνοιξαν ξανά το “Μέτοικο” ανανεω-
μένο και πολύ φιλικό σε ντόπιους και ξέ-
νους. Οι νέοι επαγγελματίες πριν αρκετό
καιρό είχαν τη διαχείριση του Κοινοτικού
Ξενώνα με αρκετά επιτυχημένο τρόπο.
Άρα τους ξέρουμε και ξέρουν το χωριό. 

Στις αρχές Μαΐου λοιπόν φώτισε ξανά
η πλατεία με το νέο φαγάδικο και τσιπου-
ράδικο. Να τολμήσουμε να ελπίζουμε πιο
πολλά; Θάλεγα ναι! Ο τόπος μας είναι μο-
ναδικός και αιώνες τώρα αναγεννιέται από
τις στάχτες. 

Να ευχηθούμε γρήγορα να ανοίξει πάλι
ο Κοινοτικός Ξενώνας και τα άλλα κατα-
στήματα. Στο μέλλον να είμαστε παρόντες.
Οι ευχές μας και η στήριξή μας θα πρέπει
να είναι δεδομένη. 

Α. 

ΝΕΟΣ ΜΕΤΟΙΚΟΣ

Νέοι  αγρότες
Ο Βασ. Σαμαράς -από τους Τσεκλει-

στάνους του Χρυσοβεριού- από πέρυσι
γύρισε στην Τσεκλείστα να ζωντανέψει
τις γεωργικές καλλιέργειες. 

Πατάτες, φασόλια, σταφύλια και τα
άλλα γεωργικά είδη φυτεύθηκαν ξανά
στα παλιά πατρικά χώματα. Δεξαμενές,
παλιά αυλάκια και χέρσα για χρόνια χω-
ράφια μπήκαν ξανά σε λειτουργία. 

Καλή επιτυχία στο εγχείρημα. 
Α. 


