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Ας  αρχίσουν  οι  χοροί...
Δεκαπενταύγουστος  στη  Δομνίστα

Μ
ε παραδοσιακούς χορούς από τα χο-
ρευτικά τμήματα του Φιλοπρόοδου
Συλλόγου Δομνίστας γιορτάστηκε

και φέτος ο Δεκαπενταύγουστος στην πλατεία
της Δομνίστας. Με ένα τρίωρο πρόγραμμα,
πάνω από 130 παιδιά, ηλικίας 2 ως 17-18
χρονών, μας ταξίδεψαν σε όλη την  Ελλάδα,
με τη λεβεντιά και τη χάρη τους, αλλά και τα
χορογραφικά ακροβατικά τους… Στην «ξενά-
γηση-περιήγηση» βοήθησε πολύ και φέτος η
Ευαγγελία Αντ. Παπαδοπούλου, με τις παρα-

στατικές  περιγραφές της, ενώ την εκδήλωση
προλόγισε και καλωσόρισε θερμά, χορευτές
και κοινό, ο φιλόλογος κ. Αθανάσιος Δ. Στα-
μάτης. Σημαντική επίσης, ήταν η βοήθεια του
Δημήτρη Ι. Σταμάτη και της Ιωάννας Κ. Σια-
καβέλα στην ηχητική, τεχνολογική  υποστήριξη. 

Με αρτιότατη και ολόφρεσκη χορογραφία,
«με υπογραφή Υρούς Παπουτσή», τρεις λε-
βέντες ρεμπέτες, ο Θάνος Δαραβέλιας, ο Αν-
τώνης Αγγελής και ο Ευθύμης Μερτζάνης,
χόρεψαν απίστευτα όμορφα το γνωστό βαρύ
ζεϊμπέκικο των Διονύση Σαββόπουλου και Σω-
τηρίας Μπέλλου: «Βρώμικο ψωμί», γνωστότερο
ως «Μ’ αεροπλάνα και βαπόρια και με τους
φίλους τους παλιούς», τραγούδι, που γράφτηκε
για τις δύσκολες συνθήκες απομόνωσης, που
έζησε ο εκτοπισμένος από τη Σμύρνη,  Μπάτης
ο Σμυρνιός, στην προσφυγιά... Δύσκολο, να
αποδοθεί γραπτά η τέλεια εμφάνισή τους, ο
αριστοτεχνικός συγχρονισμός τους, σίγουρα
θα τους αδικήσουμε. 

Τέλος, μας προσγείωσαν στο σκηνικό μιας
ελληνικής ρεμπέτικης ταβέρνας, όπου με με-
ράκι και κρασάκι μπρούσκο, που σέρβιρε ο
Νίκος Καρτσακλής, ζωντάνεψαν, στα μάτια

του κοινού, μοναδικές στιγμές εποχής του
’60, με σμυρναίικα και ρεμπέτικα χορευτικά
και δρώμενα σε ζωντανή μουσική, που έπαιξαν
οι: Βασίλης Ανδρεαδάκης (λύρα κρητική),
Μάρκος Ανδρουλάκης (ταραμπούκα), Θανάσης
Λώλος (κιθάρα) και Βαγγέλης Ματζούρης
(μπουζούκι) και τραγούδησαν οι Αντώνης και
Ευθύμης Μερτζάνης και η Ειρήνη Μπρεκου-
λάκη. Τα ποτηράκια γέμισαν κρασάκι μπρούσκο,
που σέρβιρε ο Νίκος Καρτσακλής, η όμορφη
Σμυρνιά (Εύη Κ. Καρέτσου) ήρθε στο κέφι και

χορεύοντας με τσαχπινιά και νάζι τη «Μπουρ-
νοβαλιά», κι αργότερα την «Παξιμαδοκλέ-
φτρα», δεν άργησε να δημιουργηθεί «παρε-
ξήγησις» στους νέους της παρέας, στους πιο
«κυριλέ» Ηρακλή Κ. Σιακαβέλα και Άζμι Αουάν-
τι, και τους βαρύμαγκες Ευθύμη Μερτζάνη
και Αντώνη Γ. Αγγελή, να αναποδογυρίσουν
μερικά τραπέζια, να πέσουν και μερικές «ψιλές»
και χορο-κοκορομαχίες για τα όμορφά της
μάτια.... Ευχάριστο ξάφνιασμα, βέβαια για το
κοινό, που δικαιολογημένα τους αποθέωσε
με το χειροκρότημα και τις επευφημίες του. 

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά! 
Άξιζε ο κόπος και ο χρόνος, που όλα αυτά

τα παιδιά διέθεταν καθημερινά -και μάλιστα
σε περίοδο διακοπών και ξεκούρασης – από
τις 2 Αυγούστου μέχρι και το Δεκαπενταύ-
γουστο, από τις 3 το μεσημέρι ως τις 9 και ως
τις 11 το βράδυ, πολλές φορές, συμμετέχοντας
στα μαθήματα παραδοσιακών χορών, που επί
σχεδόν τριάντα χρόνια διοργανώνει ο Φιλο-
πρόοδος Σύλλογος Δομνίστας! Και ασφαλώς,
ένα μεγάλο ευχαριστώ, σε αυτούς που μα-

«Μετέστης  προς  την  ζωήν,
Μήτηρ  υπάρχουσα  της  ζωής»

Πόσο γλυκά τα λόγια τούτα,
αγνή Μητέρα του Θεού μας!

Βάλσαμο, παρηγοριά κι ελπίδα
στάζουν στην πληγωμένη μας καρδιά!
Σαν κρυστάλλινη ορθρινή δροσοσταλίδα
έφερες κοντά μας τον Χριστό!
Κι έγινε για όλους εμάς,
«η οδός, η αλήθεια και η ζωή» του Παραδείσου!
Και τώρα «εν τη Κοιμήσει σου»,
σε πήρε Εκείνος με κουστωδία αγγελική
και σε κάθισε στα δεξιά του θρόνου Του
ως βασίλισσα του ουρανού και

ως δικιά μας ακοίμητη και στοργική Μητέρα!
Βράχος

ΓΙΟΡΤΗ  ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ  2014
Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014.

Όλοι στη Δομνίστα. Όσοι θέλουν 
να βοηθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο ας

απευθυνθούν στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου. 
Παλιοί και νέοι να είμαστε εκεί. 

Συνέχεια στην 5η σελ.

Γ.Σ. του Συλλόγου & αρχαιρεσίες 

Την Πέμπτη, 14.08.2014 και ώρα 11 το πρωί, στην
αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Σχολείου Δο-
μνίστας, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέ-
λευση του Συλλόγου, η οποία περιελάμβανε
απολογισμό των πεπραγμένων και των οικονομικών
της περιόδου 01.08.2013 έως και 31.07.2014 καθώς και
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη  του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου.  Μετά το καλωσόρισμα από
την Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Υρώ Κων. Παπουτσή, έγινε η
ομόφωνη εκλογή του Προεδρείου της Γ. Συνέλευσης,
το οποίο αποτελούσαν ο κ. Σταύρος Αντ. Παπαδόπου-
λος, ως Πρόεδρος, ο Αθανάσιος Κων. Νταλιάνης, ως
Γραμματέας και ο κ. Θεόδωρος Αλεξ. Φραγκούλης, ως
Αντιπρόεδρος. 

Αναλυτικά, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης
θα παρατεθούν στο επόμενο φύλλο μας.

Οι αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος
της Γεν. Συνέλευσης ανέδειξαν το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Συλλόγου μας, το οποίο απαρτίζεται από
τους εξής:
Πρόεδρος: Αργυρή (Υρώ) Παπουτσή (6937383361)
Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Σώκος (6977290231)
Γραμματέας: Παρασκευή (Βιβή) Σιακαβέλλα (6978
291814)
Ταμίας: Δημήτριος Σταμάτης (6977075291)
Μέλος: Ευαγγελία Νταλιάνη – Τσάμη (6972706406)



Θα πρέπει να είναι παλιά οικογέ-
νεια του χωριού. Τα χωράφια και τα
σπίτια τους ήταν στο Βατιά που είναι
περιοχή του Φαντίνου κοντά στο πο-
τάμι. Μια εύφορη γενικά περιοχή. Το
όνομα προέρχεται πιθανόν από το
Ασπράλατος = άσπρο αλάτι όπου με
αφαίρεση του α μένει Σπράλατος. Πιο
βελτιωμένο γλωσσικά το Σπυράλατος
= σπυρί + αλάτι; εξού Σπυράλατος. Η
παλαιότερη γραφή είναι Σπράλατος.
Μήπως από το σπείρω + αλάτι; Σε έγ-
γραφο της Επαναστατικής Βουλής
στις 15 Δεκεμβρίου 1824 προβιβάζον-
ται σε διαφόρους βαθμούς διάφοροι
Δομνιστιάνοι και των πέριξ σε στρα-
τιωτικούς βαθμούς: ο Μήτρος Γιολ-
δάσης σε αντιστράτηγο, ο Γεωργάκης
Σπράλατος σε ταξίαρχο, ο Γεώργιος
Τραπάτσας σε εκατόνταρχο, οι Αθα-
νάσιος Κολοκύθας, Νίκος Σταματε-
λόπουλος, Δημ. Μπέλεχας, Γιάννης
Τζάμης, Γεωργ. Λιανός και Νικ. Μπε-
τακτζής σε πεντηκόνταρχους. 

Το έγγραφο υπογράφουν ο Γεωργ.
Κουντουριώτης, ο Γκίκας Μπότασης

και ο Κωνστ. Μαυρομιχάλης. Σπίτι
απόχτησε αλλά αργότερα σε μέρος
που ανήκε στο κτήμα των Γιολδασαίων
στη Δομνίστα. 

Σύμφωνα με τα αρχεία γενάρχης
της οικογένειας είναι ο Γεωργάκης
Σπράλατος ο οποίος πρέπει να γεν-
νήθηκε πριν από το 1800. Πήρε ενεργό
μέρος στην Επανάσταση του 1821
και φαίνεται να προβιβάζεται σε βαθμό
αμέσως κατώτερο των Γιολδασαίων
που σημαίνει ότι ήταν πολύ σπουδαίος
σε σύγκριση με τους άλλους Δομνι-
στιάνους αγωνιστές. Δεν βρήκα όμως
φάκελλό του στα αρχεία αγωνιστών
του 1821. Υποθέτω ότι σκοτώθηκε ή
πέθανε ως τη λήξη της Επανάστασης
και τα παιδιά του δεν μερίμνησαν ή
δεν θέλησαν να κάνουν αιτήσεις για
κάποια αποζημίωση. Το έγγραφο που
μνημόνευσα πριν υπήρχε σε ένα φά-
κελλο Γιολδασαίων. Ο Γεώργιος από-
χτησε:

Α’. Το Χρήστο (γεν. 1814 ή 1815 ή
1817). Αναφέρεται ως στρατιωτικός
το 1846 και γεωργός αργότερα (1856,

1865) και δεν βρήκα απογόνους του.
Ίσως είχε μόνο κορίτσια γιατί αναφέ-
ρεται ως έγγαμος. 

Β’. Τον Ιωάννη (γεν. 1817 ή 1819
ή 1820). Κατά παράδοση της οικογέ-
νειας ήταν γενναίος και ευσταλής και
έκανε και φύλακας στα ανάκτορα. Πέ-
ραν των άλλων ήταν και μερακλής
και έγραφε τραγούδια ή τραγουδούσε.
Ένα από τα αγαπημένα του ήταν «σαν
αποθάνω θάψτε με στης εκκλησιάς
την πόρτα να με πατάν οι όμορφες
και όλες οι μαυρομάτες». Απόχτησε:

1. Την Πολίτω που πήρε ο Τσα-
πραζλογεωργούλας. Παιδιά της ο Νι-
κόλαος (πήγε στην Αμερική), ο Ευθύ-
μιος (πέθανε το 1918), ο Κων/νος, η
Κυριακή συζ. Γ. Σύρρου και η Αλε-
ξάνδρα συζ. Ηλία Λύτρα. 

2. Τον Κωνσταντίνο (γεν. 1873).
Πήρε την Ελένη Μαμαλού και από-
χτησαν: 

α. Τη Λαμπρινή συζ. Φώτη Κερα-
σιώτη. 

β. Το Δημήτριο (γεν. 1901). 

37.  Οικογένεια  Σπυράλατου  ή  Σπράλατου

Συνέχεια απ’ το προηγούμενο
φύλλο 

ΙΙ. Κλάδος Ιωάννου 
στα Ζηρέλια ;

Εάν είναι αδελφός του Γεωργίου
τότε η ρίζα του σπιτιού ίσως δεν ήταν
στα Ζηρέλια αλλά κάπου μέσα στο
χωριό. Επίσης εάν ο Κωνσταντίνος
(περί το 1900) δεν κατάγεται από
αυτό τον κλάδο τότε δεν θα έχει
καμιά σχέση με τα Ζηρέλια. Αρκετά
προς απόδειξη. 

Ο Γιαννάκης Σιδηράς (γεν. 1791
ή 1792) μετείχε στις εκλογικές διαδι-
κασίες του 1829 άρα ήταν παλιός κά-
τοικος του χωριού. Απόχτησε: 

Α’. Τον Αθανάσιο (γεν. 1820 ή
1818). Το 1865 αναγράφεται ως από-
μαχος, πράγμα που σημαίνει πως υπη-
ρέτησε αρκετά στο στρατό. Δεν βρήκα
άρρενες απογόνους. 

Β’. Τον Κωνσταντίνο (γεν. 1816).
Και γι’ αυτόν δεν βρήκα συνέχεια.
Φαίνεται να πεθαίνει γύρω στο 1846.
Στο σημείο αυτό υποθέτω πως θα
άφησε πίσω του ένα γιό Ιωάννη.
Αυτός πάλι υποθετικά θα είχε ένα
γιό Κωνσταντίνο (γεννημένο περί το
1880). Γιος του Κωνσταντίνου ο Ιωάν-
νης (γεν. 1907) στους απογόνους του
οποίου ανήκουν τα Ζηρέλια. 

Υπάρχει και μία δεύτερη εκδοχή.
Να διεκόπη η συνέχεια των απογόνων
του Ιωάννη (γεν. 1791) και η συνέχεια
να προήλθε από τον προμνημονευ-
θέντα Ιωάννη του Γεωργίου (γεν.
1843) που προαναφέρθηκα. 

Υποθετικός γιος του ο Κωνσταν-
τίνος (γεν. περί το 1880) και κόρη
που πήρε ένα Καραδήμα. Ο Κωνσταν-
τίνος νυμφεύθηκε τη Μαρία Πλίκα
από Τσεκλείστα. Απόχτησαν: 

1) Τη Γεωργία που πέθανε μικρή. 
2) Τον Ιωάννη (γεν. 1907). 
Ο Κώστας Σιδεράς πήγε στην Αμε-

ρική για πολλά χρόνια. Στην απουσία
του η γυναίκα πέθανε και άφησε τον

Ιωάννη (όπως διηγείται η οικογένεια)
6 χρονών ορφανό και τον συμμάζεψαν
οι Καραδημαίοι - η θεία του. Αναγκά-
σθηκε να επιστρέψει ο πατέρας αλλά
και αυτός δεν έζησε πολύ και ο Ιωάν-
νης έμεινε ορφανός και από πατέρα
σε ηλικία 9 ετών. Θα πρέπει να πέθανε
ο πατέρας στη γρίπη του 1917. Η οι-
κογένεια έμενε από παλιά όπως λέει
στα Ζηρέλια. 

Ο Ιωάννης στα νιάτα του ήταν
εξαίρετος μουσικός στο χωριό. Νυμ-
φεύθηκε την Αναστασία Μάρου από
Νεχώρι Ναυπακτίας και απόχτησαν: 

α) Τον Κωνσταντίνο, πήρε την Πε-
λαγία Μπαλαφούτη από Νεχώρι και
απόχτησαν: 

i. Την Αναστασία, σύζυγο Αθαν.
Κουρλιάρου από Άγιο Βασίλειο Πα-
τρών και απόχτησαν: 

― Το Χρήστο που πήρε την Ιλαρία
και έχουν την Αναστασία. 

― Τη Σοφία. 
― Την Πελαγία. 
― Την Ελευθερία. 
β) Τον Αθανάσιο, πήρε την Αθα-

νασία Παναγιωτοπούλου από Ροσκά
και απόχτησαν: 

i. Τον Ιωάννη ; 
γ) Το Γεράσιμο, πήρε τη Χαρούλα

Καραδήμα από Παπαδάτες και από-
χτησαν: 

i. Την Αναστασία συζ. Δημήτρη ;
και έχουν αγόρι, αγόρι, κόρη ; 

ii. Τη Μαρία συζ. Πολύβιου ; και
έχουν δύο κόρες. 

iii. Τη Δήμητρα ; 
δ) Τη Μαρία συζ. Αθ. Σιακαβέλλα. 
ε) Τη Γεωργία συζ. Χρήστου Πα-

νόπουλου από Ματαράγκα και έχουν
το Βασίλη, το Γιάννη και τον Πανα-
γιώτη. 

στ) Την Αικατερίνη συζ. Βασιλ.
Αλεξόπουλου από Ζευγαράκι και
έχουν το Λάμπρο, το Γιώργο, το Γιάν-
νη. 

ζ) Νίκος και Παναγιώτης που πέ-
θαναν μικρά. 

ΙΙΙ. Κλάδος Νικολάου Σιδερά 
ή Κάζια 

Το σπίτι τους ήταν πάνω από την
Καρετσόβρυση όπου σήμερα περίπου
του Πανογεώργου. Ο κλάδος ξεχώριζε
με το παρατσούκλι Κάζας, Κάζιας ή
Γκάζιας. Στα αλβανικά η λέξη σημαίνει
γελαστός. Με τους άλλους ίσως αδελ-
φός γιατί όλοι έχουν ένα γιο Αθανά-
σιο, πιθανόν το όνομα του πατέρα
τους. Αυτή η οικογένεια φαίνεται να
έχει περισσότερη σχέση με γράμματα
και επαφή με το επίσημο κράτος. Ο
γιός του Νικολάου, Αθανάσιος Σιδη-
ράς Κάζας (γεν. 1827) αναφέρεται
ως χωροφύλακας. Τα παιδιά του Κων-
σταντίνος και Νικόλαος περί το 1870
κάνουν παρέα με τους Φαρμακαίους
και στα μηναία της εκκλησίας υπάρ-
χουν ενθυμήματά τους. Ίσως λόγω
γειτνίασης με το σπίτι του Παπαζα-
χαρία να σύχναζαν στην εκκλησία
του Αγίου Αθανασίου. Εκεί λοιπόν
υπογράφουν: “Κων/νος Αθ. Σιδηράς
ή Κάζιας (1875)”, “Νικόλαος Αθ. Κά-
ζιας (1871)”, “Κ. Αθ. Κάζιας (1871)”.
Στον εκλογικό κατάλογο του 1865 ο
πατέρας τους αναφέρεται “Αθανάσιος
Σιδηράς Κάζας του Νικολάου”. Μετά
το 1900 περίπου η οικογένεια μετοί-
κησε στο Νιοχώρι Μεσολογγίου όπου
και πρόκοψε. Γενάρχης λοιπόν του
κλάδου ο Νικόλαος (γεν. 1800 περί-
που). Η ηλικία του τον φέρνει κοντά
στους άλλους δύο παλιούς Σιδηραίους
που μνημονεύθηκαν. Πρέπει να πέθανε
περί το 1840. Απόχτησε: 

Α’ Τον Αθανάσιο (γεν. 1827). Από-
χτησε: 

1) Τον Κωνσταντίνο (γεν. 1863)
ακολούθησε το στρατιωτικό στάδιο
και σύμφωνα με τα αρχεία του ΓΕΣ
έφτασε στο βαθμό του Ανθυπολοχα-
γού. Πήρε μέρος σε όλο τον ατυχή
πόλεμο του 1897 μαχόμενος στην
πρώτη γραμμή. Πέθανε εν υπηρεσία
την 1η Ιουλίου 1905. 

2) Το Νικόλαο (γεν. 1860;). 
3) Το Σπυρίδωνα (γεν. 1874). 
Απόχτησε:

α) Τον Αθανάσιο (γεν. 1895). Πήρε
κόρη ΣταματοΠέτρου και απόχτησε:

i. Τη Μαρία.
ii. Τη Δήμητρα, πήρε το Ζευγίτη

Διονύσιο και απόχτησαν:
― Τον Κώστα και το Δημήτριο. 
iii. Τον Σπυρίδωνα. 
iv. Τον Παναγιώτη, άγαμο. 
v. Τον Γρηγόριο, πνίγηκε στη διώ-

ρυγα και Γρηγόριο. 
β) Τον Κωνσταντίνο (γεν. 1908).

Πήρε τη Σοφία Καραβασίλη. 
γ) Το Νικόλαο (γεν. 1913). Από-

χτησε: 
i. Το Σπύρο. 
ii. Τη Μαρία. 
δ) Τον Ιωάννη (γεν. 1923). Από-

χτησε: 
i. Τη Μαρία. 
ii. Τη Βασιλική. 
ε) Κυριακή, που πήρε τον Αθ. Πε-

τραλή. 
στ) Γεωργία, που πήρε τον Κων-

σταντίνο Τσιάμη, απόχτησαν τον Ηλία
(πνίγηκε), το Σπύρο, τον Αθανάσιο,
τον Ιωάννη. 

ζ) Παρασκευή συζ. Παπαζαχαρία
και απόχτησαν το Γεώργιο, τον Ηλία,
την Παναγιώτα, τη Μαρία. 

η) Ελευθερία, συζ. Χαρ. Τσαπραζ-
λή και απόχτησαν τον Αθανάσιο, το
Σπυρίδωνα, τον Ηλία, την Ειρήνη. 

θ) Στα μητρώα του χωριού υπάρχει
και ένας Δημοσθένης (γεν. 1895) χω-
ρίς πατρώνυμο. Να ανήκει σε αυτή
την οικογένεια; 

4) Στα μητρώα του χωριού υπάρχει
ένας Θεοφάνης (γεν. 1884). Να είναι
γιος του Αθανασίου; Να τον έκανε
57 ετών; Δε βρήκα άλλα στοιχεία. 

Σημ.: Στην αρχή του κειμένου για
την οικογένεια Σιδερά γράφτηκαν στο
προηγούμενο φύλλο πληροφορίες
που φαίνεται ότι είναι ανακριβείς και
προέρχονται από λανθασμένη προ-
φορική πληροφόρηση. Ζητώ συγγνώμη
για τη στενοχώρια που προξενήθηκε
σε μέλη της εκλεκτής και συμπαθούς
αυτής οικογένειας του χωριού μας. 
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γ. Το Χρήστο (γεν. 1904). 
Ο Δημήτριος πέθανε φυματικός

γυρίζοντας από τον πόλεμο το 1922.
Το ίδιο και ο Χρήστος.

δ. Τον Ιωάννη (γεν. 1897). Νυμ-
φεύθηκε τη Γιαννούλα Κ. Ράπτη από
Στάβλους και απόχτησαν:

i. Τη Θέκλα που πήρε το Βασίλη
Τρακόσια από Ξηρόμερο στο Αγρίνιο
και απόχτησαν τη Γιαννούλα, την Έλλη
και το Βασίλη.

ii. Τη Βασιλική, πήρε τον Αθανάσιο
Μπάμπαλο από το Αγρίνιο και από-
χτησαν τη Σπυριδούλα, την Ελένη,
τον Ιωάννη, τον Ευστάθιο και ένα ακό-
μα αγόρι. Μετανάστευσαν στην Αυ-
στραλία. 

iii. Τον Αλέκο, πήρε την Αγγ. Αλ.

Γρίβα και απόχτησαν:
― Την Πηνελόπη που πήρε το Βα-

σίλη Βλάντη στην Αμερική και έχουν
τη Στεφανία, την Αγγελική, το Νικόλαο,
τον Αλέξανδρο. 

― Τον Ιωάννη, νυμφεύθηκε την
ιατρό Σαλώμη Δημητρίου από Αθήνα
και έχουν το Δαυίδ, τον Ιωνάθαν, το
Δανιήλ, τον Κάλεμπ, τον Τζόσουα, τη
Τζεμάμα, την Τίγκερλ, την Αλίκη. 

iv. Τον Κωνσταντίνο, πήρε τη Ζω-
γούλα Ι. Μακράκη και έχουν τον Ιωάν-
νη και τη Σπυριδούλα.

v. Το Δημήτριο, πήρε τη Μαρίκα
Καραβία από Κρύα Βρύση Κορίνθου
και έχουν τον Ιωάννη που ;

vi. Το Βασίλειο.
vii. Το Χρήστο που πέθανε 7 ετών

το 1939. 
viii. Την Ιφίκλεια; 

37.  Οικογένεια  Σπυράλατου  ή  Σπράλατου

3Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Οικογενειακά  Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

Συνέχεια απ’ την 2η σελ.

Ιούλιος - Αύγουστος 2014

Νεκρολογίες

Πέθανε στο Αγρίνιο και ετάφη
στη Δομνίστα ο Νικ. Αθ. Σταμάτης.
Στην εκφορά του ήταν τα ανίψια
του από το Αγρίνιο, που είχαν τη
φροντίδα του τα τελευταία χρόνια,
τα ανίψια του από τη Δομνίστα
και όσοι χωριανοί τη μέρα εκείνη
βρέθηκαν στο χωριό. 

Ο εκλιπών πέρασε τη ζωή του
σε άμεση σύνδεση με το χωριό
και τον τόπο. Δεινός ψαράς και
κυνηγός περπάτησε όλα τα ρέματα
για τις πέστροφες και όλες τις
πλαγιές για τους λαγούς. Ήξερε
κάθε κορφούλα και λαγκάδι του
χωριού σαν την παλάμη του χεριού
του. Για το κυνήγι και το ψάρεμα
για το μάζεμα του τσαγιού και
της ρίγανης. Πολλά χρόνια της
ζωής του τα πέρασε εσωτερικός
μετανάστης στο Αγρίνιο. Ο νους
όμως και η καρδιά του ήταν στη
Δομνίστα. Μη έχοντας δημιουρ-
γήσει δική του οικογένεια έδωσε
όλη του την αγάπη στον τόπο και
τους ανθρώπους. Θυμόσοφος, πα-
ρατηρητικός, φιλομαθής ήξερε για
τα βότανα και τα φάρμακα του
βουνού, για τις μεταβολές του
καιρού, για τα φαινόμενα της αν-
θρώπινης κοινωνίας και της φύσης. 

Θυμάμαι χρόνια πριν -κατά το
1990- που βρέθηκαν στο πατρικό
μου σπίτι ο ίδιος και ο μακαρίτης
πια ξάδελφός του Γιάννη Μακρά-

κης, παλιός αντάρτης του Άρη και
πολιτικός πρόσφυγας μετά για
χρόνια. 

Στο καλοκαιρινό βράδυ μετά
το φαγητό η συζήτηση πήγε πέρα
από τα μεσάνυχτα. Και ήταν αν η
κοινωνία πάει καλύτερα με δεξιά
ή αριστερή πορεία. Ο ίδιος υπο-
στήριζε δεξιόστροφα και ο μπάρμ-
πα Γιάννης αριστερόστροφα με
τον πατέρα μου στη μέση. Η δια-
φωνία πήγαινε σε μάκρος και έν-
ταση όταν ο θείος Νίκος έριξε
κατά τα μεσάνυχτα το επιχείρημά
του: «και στη φύση υπάρχει δε-
ξιόστροφη κίνηση. Ακόμα και τα
φασόλια σκαρφαλώνουν δεξιό-
στροφα στις κλάρες τους (τα ξύ-
λινα υποστηρίγματα)». «Αυτό απο-
κλείεται» αντέτεινε ο μπάρμπα
Γιάννης. Για να φανεί τι ακριβώς
γίνεται βγήκαν και οι τρεις με φα-
κούς στα χέρια έξω στον κήπο με
τις φασολιές και διαπίστωσαν ότι
όντως οι φασολιές πορεύονται
δεξιόστροφα. Γελάσαμε όλοι και
η πολιτική αντιπαράθεση τελείωσε
εκεί. 

Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή
του στους ουρανούς απαλλαγμένη
από τα διαψευσμένα όνειρα, τις
πίκρες και τις απογοητεύσεις της
επίγειας ζωής.

Α.Δ. Σταμάτης

Νικόλαος  Αθ.  Σταμάτης  (1924-2014)

Το Σάββατο 9 Αυγούστου, οι
NόVAN theatre group, στα πλαίσια
των Γιορτών Δάσους του Δήμου
Καρπενησίου – «KΑΡΠΕΝisland -
Το δικό μας ΝΗΣΙ είναι το Καρπε-
ΝΗΣΙ», ταξίδεψαν από τη Θεσσα-
λονίκη στη Δομνίστα  με το κωμικό
δράμα «Εις τους πέντε δρόμους».
Στον ιδανικό χώρο του αμφιθεά-
τρου του Μνημείου Εθνικής Αντί-
στασης, που κυριολεκτικά ασφυ-
κτιούσε από το πολυπληθές κοινό
της Δομνίστας, ζήσαμε όλοι μια
μαγική θεατρική βραδιά. 

Η 11μελής θεατρική ομάδα πα-
ρουσίασε μια μουσική παράσταση
πρόζας και ρεμπέτικης μουσικής,
βασισμένη κυρίως στο σωματικό
θέατρο, τον αυτοσχεδιασμό, το
θεατρικό τραγούδι και τη συλλο-
γική δημιουργική έκφραση. 

Το λιτό κι έξυπνο σκηνικό, το
χορευτικό κέντρο του λαϊκού επι-
χειρηματία Θανάση Μελέκογλου
φιλοξένησε σκηνές ασπρόμαυρης
ταινίας, ρεμπέτικες πενιές και ξα-
κουστά σμυρναίικα από τις φωνές
του Άγγελου Μπουρνά και του
Πάνου Χαραλαμπίδη μα και όλων
των ηθοποιών. Το κωμικό μα και
δακρύβρεχτο συνάμα ταξίδι ξεκί-
νησε με τη γνωριμία του τίμιου
λουστράκου Ασημάκη Ιορδάνο-
γλου με το λαϊκό επιχειρηματία
Θανάση Μελέκογλου, ξυπνώντας
μνήμες και αποκαλύπτοντας μυ-
στικά…

Ο Ασημάκης κουβαλώντας από
μωρό το σταυρό της ορφάνιας και

της τιμιότητας, παίρνει μαζεμένα
όσα η «κενωνία» του στέρησε...

Ο «κύριος Θανάσης», μάγκας,
μυστακοφόρος, κάθε χάντρα και
καημός, κάθε λόγος και συμβόλαιο,
αφηνιάζει με το ρεζιλίκι που του
κάνει η Τούλα και σιγοσβήνει με
την ανάμνηση της μοναδικής του
αγάπης, της Λένας της Σμυρνιάς...

Ο ξύπνιος σερβιτόρος, στην
οντισιόν για νέους καλλιτέχνες
ανακαλύπτει την Τιριτόμπα –μυω-
πική υποψήφια φίρμα– με την ξε-
καρδιστική ερμηνεία της στο «Θα
κάνω ντου βρε πονηρή», το χαρι-
τωμένο και σεμνό Μαράκι κι άλ-
λους αγαπημένους ρόλους, που
ο χρόνος και η νοσταλγική μας
φύση έχει εξιδανικεύσει. 

Ήταν μια ομάδα που έδειχνε
να ευχαριστιέται κάθε λεπτό πάνω
στη σκηνή. 

Συγχαρητήρια, λοιπόν, αξίζουν
σε όλους τους συντελεστές, και
συγκεκριμένα στους παραπάνω
μουσικούς, στους ηθοποιούς: Γα-
βριηλίδου Μάγδα, Ταπλίδη Νίκο,
Παπαγιαννάκη Μαρία, Μαλιάρα
Πέτρο, Νανούδη Ελένη, Δερνίκα
Γεώργιο και Κατσιρέλου Ζωή,
στους βοηθούς Gilles Prag και
Νταίζυ Σερδάρη και ασφαλώς στην
κειμενογράφο και σκηνοθέτιδα
του έργου Λένα Πετροπούλου,
που με τις δροσερές σκηνοθετικές
της παρεμβάσεις προκάλεσε θαυ-
μασμό και πηγαίο γέλιο. 

Βιβή Σιακαβέλλα

«Εις  τους  πέντε  δρόμους»  στη  Δομνίστα 

Ο Φιλοπρόοδος
Σύλλογος Δομνί-
στας, από την πα-
ραμονή της γιορτής
του Προφήτη Ηλία,
φρόντισε για το
στολισμό της εικό-
νας του Προφήτη
Ηλία στο ήδη φρον-
τισμένο και καθαρό
από τον επίτροπο
Λάμπρο Σταθονίκο,
ομώνυμο εξωκκλή-
σι. Λουλούδια από
τους ολάνθιστους
κήπους τους πρό-
σφεραν γενναιόδωρα οι οικογένειες Αντρέα Σελιμά, Θανάση Νταλιάνη και
Τάκη Παπαδόπουλου. Την Κυριακή 20 Ιουλίου, ανήμερα του Άη Λιος, με
τμήμα του χορευτικού ομίλου του Συλλόγου, αναβίωσε η μορφή του
παλαιού πανηγυριού στο μαγευτικό χώρο έξω από το ξωκλήσι του Προφήτη
Ηλία, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και της αρτοκλασίας, που τε-
λέστηκε από τον πατέρα Ματθαίο Καλαμπαλίκη. Μέσα στο ξέφωτο του
πυκνού δάσους, τα παλληκάρια με τις φουστανέλες τους και οι κοπελιές
με τις επίσημες παραδοσιακές στολές τους χόρεψαν με χάρη και λεβεντιά
κι αναβίωσαν τα «νυφοδιαλέματα», ξυπνώντας όμορφες θύμησες στους
παλαιότερους και προκαλώντας το ενδιαφέρον στους νεώτερους.

Στο χορευτικό συμμετείχαν τα παρακάτω παιδιά: 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ, ΘΑΝΟΣ ΔΑΡΑΒΕΛΙΑΣ, ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ,

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΡΗΣ, ΑΣΜΙ ΑΟΥΑΝΤΙ, ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΡ-
ΤΖΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ, ΕΥΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑ-
ΛΑΙΟΠΑΝΟΥ και ΜΙΡΕΝΑ ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑ.

Τέλος, όλοι κεράστηκαν παραδοσιακά χειροποίητα γλυκίσματα, προσφορά
του Συλλόγου, χόρεψαν και δροσίστηκαν με το κρουσταλλένιο νερό της
πέτρινης βρύσης. [Να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Τσιρογιάννη και
τον Ευθύμη Κωστή, για την προετοιμασία του ηχοσυστήματος στο χώρο.] 

Β. 

Ολοκληρώθηκαν όλες, σχεδόν, οι εργασίες διαπλατύνσεων και τεχνικών
έργων από τον Κρικελλοπόταμο μέχρι τη Δομνίστα, προϋπολογισμού
δαπάνης ογδόντα χιλιάδων (80.000,00 ευρώ). Ιδιαίτερα καλαίσθητα, αλλά
και λίαν απαραίτητα είναι τα κράσπεδα που έγιναν από το Μονοχοδένδρο,
κάτω από το Κοιμητήριο του χωριού μας μέχρι την είσοδο, καθώς και στην
έξοδο του χωριού μας. Σημειώνεται ότι το έργο αυτό, όπως και η κατά τμή-
ματα ασφαλτόστρωση (καθιζήσεις) από γέφυρα μέχρι Υψηλό Σταυρό, προ-
ϋπολογισμού δαπάνης εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ έγινε ύστερα
από σχετική εισήγηση του πρώην Περιφερειακού Συμβούλου στο Συμβούλιο
κ. Ταξιάρχη Σκλαπάνη, συζύγου της Βασιλικής Ευθυμίου Τσιάμη. 

Εορτασμός Προφήτη Ηλία

ΕΡΓΑ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
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Τ
ο «εργατικό μελισσάκι» μας βούιζε για δεύ-
τερη χρονιά φέτος, στο Εργαστήρι Δημι-
ουργικής Απασχόλησης, στο Δημοτικό Σχο-

λείο του χωριού μας με γενική υπεύθυνη τη Γραμ-
ματέα του Συλλόγου Βιβή Σιακαβέλλα. Στους ανα-
καινισμένους και φρεσκοβαμμένους χώρους του,
από την 1η Αυγούστου, καθημερινά, πάνω από 50
παιδάκια ηλικίας 2,5 ως 13 ετών, ακόμη και ένα
ενός έτους!, (αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω)
περνούσαν τα πρωινά τους απασχολούμενα με
χειροτεχνίες, κατασκευές, επιτραπέζια και παρα-
δοσιακά παιχνίδια, παραμύθι και δραματοποίηση. 

Τη δραστηριότητα αυτή του Συλλόγου μας
βοήθησαν πολύ η κ. Δήμητρα Σταθονίκου, η Βίκυ
Τσίρκα-Γιούλη, η Νάγια Αγγελή-Περλεπέ και η κ.
Ευαγγελία Νταλιάνη (Μέλος, πλέον, στο νέο Δ.Σ.
του Συλλόγου). Πολλοί ήταν, επίσης, αυτοί που
υποστήριξαν το Εργαστήρι μας με υλικά χειροτε-
χνίας-ζωγραφικής, όπως η Ειρήνη Γκρίζη, οι κόρες
του Παναγιώτη Σταμάτη, ο Θανάσης και η Μαρία
Σταμάτη, ο Κώστας Νταλιάνης, ο Βασίλης και η
Έφη Νταλιάνη, ο Γιώργος Αντ. Αγγελής, ο Στέ-
φανος και η Δήμητρα Σιακαβέλλα, η Μαρία και ο
Γιώργος Στ. Φαρμάκης (ένα θησαυρό!!! επιτραπέ-
ζιων παιχνιδιών και παζλ), οι κόρες του Κώστα
Μπαγιάτη και άλλοι. 

Τους ευχαριστούμε όλους τους θερμά! 
Μεταξύ των πολλών δραστηριοτήτων, τα παιδιά

μέσα σε μόλις δέκα μέρες, προετοίμασαν τρία θε-
ατρικά δρώμενα, για να εκφράσουν τη μεγάλη
τους αγάπη προς το δάσος, που άλλωστε είναι
και ο σπουδαιότερος λόγος που κάθε καλοκαίρι
περνούν τις διακοπές τους στην ελατόφυτη Δο-
μνίστα και να μας «διδάξουν» πώς οφείλουμε να
το προστατεύουμε...

13.08.2014:
Γιορτή λήξης Παιδαγωγικού Εργαστηρίου
Στις 13 Αυγούστου το απόγευμα, στην πλατεία

του χωριού, στήθηκε το θεατράκι, με σκηνικό που
επιμελήθηκαν τα ίδια τα παιδιά του Εργαστηρίου
με τις οδηγίες της ταλαντούχας, δεκατριάχρονης,
Πέρσας Μπουζιάνα. Εκεί, παρουσιάστηκαν σε έκ-
θεση τα χειροτεχνήματά τους και τρία θεατρικά
δρώμενα. Οι λιλιπούτειοι ηθοποιοί, πέρα από κάθε
επιείκεια ήταν εξαιρετικοί σε ερμηνεία και εμφάνιση,
όπως και η Κωνσταντίνα Ανδρέα Σιακαβέλλα με
τη γλαφυρή αφήγησή της!

Η παράσταση ξεκίνησε με το γλυκό παραμύθι
του Σελ Σιλβερστάιν «Το δέντρο που έδινε» σε
παντομίμα των μικρούληδων Χρήστου Κάππα (εγ-
γονός Θανάση και Αρετής Σάρρα) και Ελένης Αν-
τωνίου (εγγονή Σπυριδούλας Κ. Νταλιάνη) (5 και
6 ετών αντίστοιχα), που υποδύθηκαν τον άνθρωπο
σε όλα τα ηλικιακά του στάδια και της εντεκάχρονης
Φωτεινής Αναστ. Σαμιώτη (και Κατερίνας Καρ-
τσακλή) στο ρόλο του δέντρου της ζωής, της ατέ-
λειωτης και άπειρης αγάπης. Και οι τρεις συγκίνησαν
και μύησαν το κοινό στη συγκλονιστική έννοια
του «να δίνεις χωρίς όρια», στην ανιδιοτελή προ-
σφορά, στην αέναη αγάπη. Ήταν και οι τρεις τους
καταπληκτικοί!

Συνεχίζοντας, 
η σοφή κουκουβάγια, Αναστασία Φιλίνδρα (εγ-

γονή Κώστα και Σπυρ. Μπαγιάτη),  
η πονηρή αλεπού, Αρετή Στεφ. Σιακαβέλλα

(6), 
ο λαγός, Σπύρος Στεφ. Σιακαβέλλας (9,5), 
τα ζαρκάδια, Βάσια Στραβομύτη (9,5) και Κων-

σταντίνα Αναστ. Σαμιώτη (9) (εγγονή Γιάννη Καρ-
τσακλή), 

τα σκιουράκια, Νάνσυ Ηλία Πανάγου (9,5) και
Ναυσικά Ροκίδη (8,5) (εγγονή Ναυσικάς Κ. Συρ-
ροθανάση) και 

τα αγριολούλουδα, Αγγελική Νίκου Σταθονίκου,
Θάλεια Ροκίδη (8,5), Κάτια Βερεντζή (5), Ζέτα Γι-
ούλη (4,5), Ιωάννα Βασίλη και Έφης Νταλιάνη (2),
Ελεονώρα (3) και Πέτρος Περλεπές (5), Σεϊντή
Σοφία (εγγονή Αργυρώς Ευθ. Σιακαβέλλα), Γιώργος
Μαργιόλης (εγγονός Γεωργίας Ευθ. Σιακαβέλλα),
Αλίνα και Δημήτρης Νικ. Πιστιόλης,  

κουβεντιάζοντας με τα έλατα, Λυδία Αρσενίου

(εγγονή Κώστα και Σπυριδ. Μπαγιάτη), Άννα (7)
και Ιωάννα (5) Νικ. Σιακαβέλα και τη βελανιδιά,
Φωτεινή Σαμιώτη, μας μετέφεραν στο σκηνικό
του καλοκαιρινού δάσους και μας δίδαξαν με τα
λόγια και τα τραγούδια τους την αξία του δάσους,
αλλά και πόσο κινδυνεύει το δάσος από την απε-
ρισκεψία των ανθρώπων. «Τα καρδιοχτύπια του
δάσους» όχι μόνο συμμερίστηκαν ο δασοφύλακας,
Γιώργος Νικ. Σιακαβέλας (9) και οι πυροσβέστες,
Άγγελος Γιάννη Μακράκης (10) και Θάνος Ηλία
Πανάγος (8),  που με την άμεση παρέμβασή τους
φρόντισαν να σωθεί το δάσος, αλλά πρότειναν
και λύσεις στο πρόβλημα με σημαντικότερη αυτή
της αναδάσωσης, που αμέσως έκαναν πράξη επί
σκηνής, σε ρυθμό hip hop… 

Τα «καρδιοχτύπια του δάσους», που  έγραψε
η συγγραφέας,  μουσικοπαιδαγωγός Μάρω Θεο-
δωράκη, απέδωσαν άψογα οι μικροί μας ηθοποιοί
και μας «πέρασαν» κυριολεκτικά το μήνυμά τους:

«Ο άνθρωπος χωρίς το δάσος δεν μπορεί να ζή-
σει!» 

Όμως, ο άρρηκτος δεσμός αγάπης του ανθρώ-
που με το δάσος, αλλά και η τάση του ανθρώπου
να το καταστρέφει, καθώς και η αυτοκαταστροφή
του, η τιμωρία, που επιστρέφει η φύση στον άν-
θρωπο, έρχονται ως τις μέρες μας, από την αρχαι-
οελληνική εποχή. Αυτά «διδάχτηκε» το Δομνι-
στιάνικο κοινό μέσα από τον πάντα επίκαιρο και
διαχρονικό μύθο του άπληστου και ασεβή Ερισύχ-
θονα και των Αμαδρυάδων, που διασκευάστηκε
για τις ηλικίες των μικρών ηθοποιών από τη νηπια-
γωγό Σοφία Κοκκότου – Βεργώνη. Ο Ερισύχθων
διαπράττοντας «ύβρη», αφού προσπάθησε να κα-
ταστρέψει το ιερό δάσος της θεάς Δήμητρας, τι-
μωρήθηκε σε ακατάσχετη Πείνα, «τρώγωντας»
τελικά και τον ίδιο τον εαυτό του. Τις ψυχές των
δέντρων του δάσους, Αμαδρυάδες υποδύθηκαν
οι: Μαίρη Γεωργίου Αγγελή (12), Γεωργία και Σπυ-
ριδούλα Αδάμη (11), Φωτεινή Σαμιώτη και Ιριδένια
Φιλίνδρα (12). Στο ρόλο της ιέρειας Νικίππης η
Δανάη Πορτοκαλάκη (12), που μεταμορφώθηκε
στη συνέχεια σε θεά Δήμητρα – Βασιλική Δαρα-
βέλια (12). Βασιλιάς Ερισύχθων, ο Λάμπρος Γιάννη
Μακράκης (12) και δούλοι-σύντροφοί του, οι Άγ-
γελος Γιάννη Μακράκης, Θανάσης (12) και Σω-
κράτης (9) Χρήστου Παναγοδήμος και Γιώργος
Νικ. Σιακαβέλας. Στο ρόλο της Πείνας ο Αντώνης
Δαραβέλιας (9). Με τις σκηνοθετικές τους πινελιές
βοήθησαν πολύ η δασκάλα Νεκταρία Ι. Σύρρου
και ο σκηνοθέτης Παναγιώτης Πορτοκαλάκης (σύζ.
Ελένης Τσατσούλα). Η σκηνική εμφάνιση, οι χοροί,
τα κοστούμια και η ερμηνεία των παιδιών, συνο-
δευμένη με επιβλητική αρχαιοελληνική μουσική,
ήταν καταπληκτικές και δικαιολογημένα και η
τρίτη ομάδα καταχειροκροτήθηκε από όλους. 

Η εκδήλωση έκλεισε με τις «αλευρομαχίες»,
στις οποίες ο νικητής Άγγελος Μακράκης πήρε
ως έπαθλο μια ξύλινη προσομοίωση του Δημοτικού
Σχολείου Δομνίστας. 

Στα παιδιά του Εργαστηρίου μοιράστηκαν «νό-
στιμα» ενθύμια και «μπρελόκ» από το Σύλλογο
και καταπληκτικά χειροποίητα κοσμήματα από χαρ-

τί!!!, που κατασκεύασε στο Εργαστήρι η κ. Λαμπρινή
συζ. Αθανασίου Σταμάτη. Να σημειώσουμε, πως
η κ. Λαμπρινή αφιέρωσε χρόνο από τις διακοπές
της στη Δομνίστα, για να προσφέρει στα παιδιά
του εργαστηρίου μας τις γνώσεις της στην κατα-
σκευή πρωτότυπων και όμορφων κοσμημάτων με
υλικά... τις σελίδες περιοδικών, που είχαμε προς
ανακύκλωση. Τέλος, δώρα οδοντιατρικής φροντίδας
για παιδιά προσφέρθηκαν στα παιδιά από την εται-
ρεία «Σύγχρονη Οδοντιατρική ΕΠΕ» του οδοντιά-
τρου και Δημ. Συμβούλου Δ. Καρπενησίου Dr
Κώστα Γ. Λιάπη, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ
και περιμένουμε στο Εργαστήρι μας του χρόνου,
για την «ημέρα παιδικής οδοντιατρικής αγωγής»,
που φέτος, δυστυχώς, δεν πραγματοποιήθηκε.
Ευχαριστούμε, επίσης, τον κ. Σπύρο Βάρρα, τον
Κώστα Μητσοστέργιο, το Θανάση Νταλιάνη, τη
Νικολέτα Κοκοσιούλη, τον Ευθύμη και τον Κων-
σταντίνο Κωστή για τη βοήθειά τους! 

Αναλυτικά, τα παιδάκια, που φέτος συμμετείχαν
στο Παιδαγωγικό Εργαστήρι και δεν αναφέρθηκαν
παραπάνω ήταν: Δημήτρης Βερεντζής, μόλις ενός
έτους, ήσυχος και υπομονετκός,  πότε στο καρο-
τσάκι του... πότε στο πάρκο του (εγγονός του Θα-
νάση και της Βαγγελιώς Νταλιάνη), Δανάη Φώτη
(5) (εγγονή Δήμητρας και Κώστα Σταθονίκου), Μι-
ρένα Ηλία Σιακαβέλλα (11), που βοήθησε πολύ τη
θεατρική ομάδα τόσο στο σκηνικό όσο και στο
υποβολείο, αλλά και τα μικρότερα παιδάκια στις
κατασκευές τους, Ελπίδα Σπύρου Μπρεκουλάκη
(5), Κατερίνα Γιάννη Βαμβάτσικου (11) (σημαντική
βοήθεια και στο σκηνικό), Χρυσάνθη Ευθ. Σώκου
(11,5), Άννα Θεοδ. Κούστα (και της Αγγελικής
Σώκου), Βασιλική Αθαν. Μακρυγιάννη (3), Γωγώ
(4,5) και Δήμητρα Καραπάνου (2,5) (κόρες της
Νεκταρίας Ι. Σύρρου), Βάσω (11), Όλγα (9) και
Δημήτρης (4) Χρήστου Βαμβάτσικος, Σωτήρης
Γιούλης, Φαίδρα Στέφ. Σιακαβέλλα (2,5), Ηλίας
Περαρής (4) (εγγονός Θανάση & Βούλας Σύρρου),
Γιώργος Θανάση Μουρκογιάννης (8), Ευγενία
Δουφέκα (8) (και της Έφης Νίκου Μωρίκη), Πανα-
γιώτης Μωρίκης (5), Βασιλική Μουρκογιάννη (5),
Ευαγγελία Κεραμίδα (8), Δανάη (4) και Χρήστος
(7) Παπαδόπουλος (εγγόνια Γιώργου Κ. Καρέτσου),
Σωτήρης Γιούλης (8), Γιάννος (5) και Νικόλαος
(3,5) Γιάννη Μήτσου, Βαλίνα Γεωργίου Αγγελή
(6), Ραφαέλα και Γιώργος Βαμβάτσικος, Χριστίνα
Μαρκογιάννη (6) (εγγονή Γιώργου Μαστρογεωρ-
γίου), Μελίνα Γιαννοπούλου (9) (εγγονή Ειρήνης
Τσατσούλα), Διδώ (12) και Κωνσταντίνα (15)
Τηλέμ. Βεργώνη, Όλγα (5) και Ξενοφών (3) Κα-
πλάνης (εγγόνια Αχιλλέα Συρροκώστα). (Ζητούμε
συγνώμη από τα παιδάκια που βρέθηκαν στο Ερ-
γαστήρι και -άθελά μας- δε διαβάσανε παραπάνω
το όνομά τους). 

Με την υπόσχεση να ξαναβρεθούμε του χρόνου
το καλοκαίρι στο Δημοτικό Σχολείο Δομνίστας για
νέες και πολλές δραστηριότητες, ευχόμαστε σε
όλα τα παιδάκια να έχουν καλό χειμώνα και όσα
πηγαίνουν σχολείο να έχουν καλή σχολική χρονιά,
με άριστες επιδόσεις στα μαθήματά τους! 

Β. 

Παιδαγωγικό  Εργαστήρι:  Δεύτερη  χρονιά  λειτουργίας  του
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5Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Κατά τη διάρκεια των χορευτικών εκδηλώσεων του Δεκα-
πενταύγουστου στην πλατεία, πραγματοποιήθηκε λαχειοφόρος
αγορά για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μας, η
οποία υποστηρίχθηκε αμέριστα από τους χωριανούς και φίλους
μας, τόσο στην προμήθεια λαχνών, όσο και στην προσφορά
πολλών και καλών δώρων. Δώρα προσέφεραν οι παρακάτω,
τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συνεχή στήριξή
τους στις δράσεις του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας.

Δαχτυλίδι μονόπετρο, Ρολόι γυναικείο και Ρολόι ανδρικό,
προσφορά του κ. Ηλία Τσαπραζλή, κοσμηματοπώλη (Αθήνα)

Παραδοσιακό καρεκλάκι τζακιού, Σκουπάκι και φαράσι ξύ-
λινα, σκαλιστά και Παραδοσιακό γουδί, προσφορά του Φιλο-
πρόοδου Συλλόγου Δομνίστας

Αγιογραφία της Παναγίας, σε κεραμίδι, που αγιογράφησε
και πρόσφερε η κ. Ισιδώρα Καπετάνη

Μέλι ελατίσιο (δύο συσκευασίες του 1 κιλού), προσφορά
κ. Μαρίας Σώκου

Γεύμα 10 σουβλάκια, προσφορά Ανδρέα Γιάτση
Πέντε διαφορετικά δώρα-φουλάρια, προσφορά κ. Ελένης

Καραδήμα 
Τραπεζομάντηλο, Τοστιέρα, Σετ 2 δίσκων σερβιρίσματος

και Πίνακας διακοσμητικός, προσφορά της κ. Ισμήνης Αγγελή 
Πίνακας διακοσμητικός και Ανθοδοχείο μουράνο, προσφορά

κ. Ασπασίας Αναγνωστοπούλου
Τραπεζομάντηλο, Μαντήλα, Καλσόν, 3 σετ σκουλαρίκια, 5

καρφίτσες κόσμημα, προσφορά κ. Ειρήνης Τσατσούλα
Γάστρα πορσελάνινη με βάση και σετ ποτηριών, προσφορά

κ. Δήμητρας Σταθονίκου
Τραπεζομάντηλο, τσαντάκι δερμάτινο, cdθήκη και σετ πε-

τσέτες, προσφορά κ. Παναγιώτας Μαρνάρη
Δύο παιδικά ρούχα, προσφορά κ. Ειρήνης Γράψια
Παραδοσιακή γκλίτσα, προσφορά Νίκου Παπαδημητρίου 
Γεύμα 15 σουβλάκια, προσφορά  κ. Θεόδωρου Τσάμη
Γεύμα 10 σουβλάκια, προσφορά  από «Μέτοικο»
Γεύμα για 4 άτομα, προσφορά κ. Βάσως Γρίβα
Δύο πίτσες οικογενειακές και δύο βάφλες, προσφορά κ.

Κωνσταντίνας Νώντα Φαρμάκη
Πέντε εκδόσεις βιβλίων, προσφορά της Πανευρυτανικής

Ένωσης 
Σετ βατραχοπέδιλων, μάσκας με αναπνευστήρα, στο σωστό

μέγεθος, από FLORIDA ΑΕΒΕ, προσφορά Ειρήνης Γκρίζη

Επίσης, μία κυρία, που ζήτησε να μην ανακοινώσουμε το
όνομά της, πρόσφερε στο Σύλλογό μας μια παραδοσιακή
στολή για κορίτσι, για τις ανάγκες των χορευτικών παρου-
σιάσεων του Συλλόγου.

Τους ευχαριστούμε όλους, και πάλι, πάρα πολύ!
Β. 

Λαχειοφόρος αγορά

θαίνουν στα παιδιά αυτά τους ελληνικούς
παραδοσιακούς χορούς και τα εμπνέουν
να τους χορεύουν, την Υρώ Παπουτσή,
την Ασημίνα Δαραβέλια, την Άντζελα Κα-
ρέτσου, τη Γιώτα Καρέτσου, που πρωτο-
ξεκίνησε να μαθαίνει χορούς τους γονείς
των χορευτών που καμαρώνουμε σήμερα,
και αργότερα συνέχισαν η κ. Δήμητρα
Σταθονίκου, η Βάσω και η Ζωή Παπαγε-
ωργίου, ο Γρηγόρης ο Παπουτσής και άλ-
λοι! Μετά την εμφάνιση όλων των χορευ-
τικών τμημάτων του Συλλόγου, χορός για
όλους, στην πλατεία του χωριού, ως τα
μεσάνυχτα, που το παραδοσιακό ελληνικό
γλέντι έδωσε τη σκυτάλη στο party νεο-
λαίας. Το γήπεδο του τένις, στο προαύλιο
του Πνευματικού Κέντρου Δομνίστας,
μεταμορφώθηκε σε σύγχρονο club. Όλοι,
και κυρίως οι νέοι, διασκέδασαν με την
ψυχή τους, μέχρι που βγήκε ο ήλιος για
τα καλά… 

Και του χρόνου και πάντα, ν’ αντα-
μώνουμε και να ξεφαντώνουμε, με χορούς
κυκλωτικούς..., που λέει και το τραγούδι!

Μένει, λοιπόν, να επισκεφθεί κανείς
το γνωστό πλέον σε όλους μας ιστότοπο
του Συλλόγου μας (www.domnista.gr),
προκειμένου να απολαύσει όλα τα δρώ-
μενα, αυτής της μέρας, όπως και των
προηγούμενων.

Χορευτικά τμήματα 2014
[Αν κάποιο παιδί δεν αναγράφηκε πα-

ρακάτω, ζητούμε, ειλικρινά, συγνώμη]. 
5 ετών και κάτω:
Κάτια Βερεντζή, Ζέτα Γιούλη, Ελεο-

νώρα Περλεπέ, Πέτρος Περλεπές, Δανάη
Παπαδοπούλου, Νικόλαος Μήτσου, Γιάν-
νος Μήτσου, Χρήστος Κάππας, Γιώργος
Καρέτσος, Δημήτρης Βαμβάτσικος, Ηλίας
Περαρής. 

6-8 ετών:
Ναυσικά Ροκίδη, Θάλεια Ροκίδη, Νάνσυ

Πανάγου, Θάνος Πανάγος, Παναγιώτης
Μωρίκης, Γιώργος Μουρκογιάννης, Βασι-
λική Μουρκογιάννη, Γιώργος Σιακαβέλας,
Άννα Σιακαβέλλα, Ιωάννα Σιακαβέλα, Αλίνα
Πιστιόλη, Σωτήρης Γιούλης, Χρήστος Πα-

παδόπουλος, Ελένη Αντωνίου, Αναστασία
Φιλίνδρα, Λυδία Αρσενίου, Κάτια Βερεντζή,
Αρετή Σιακαβέλλα, Ραφαέλα Βαμβάτσικου,
Χριστίνα Παπαδάκη, Αδάμη Γεωργία, Αδά-
μη Σπυριδούλα, Σιδεράς Χρήστος, Μαρία
Σιδερά, Παναγιώτης Παπαγεωργίου, Όλγα
Βαμβάτσικου. 

9-13 ετών:
Φωτεινή Σαμιώτη, Ιριδένια Φιλίνδρα,

Βασιλική Δαραβέλια, Μαίρη Αγγελή, Βάνα
Μήτσου, Ελένη Παπαδάκη, Μιρένα Σια-
καβέλλα, Δήμητρα Βαμβάτσικου, Πέρσα
Μπουζιάνα, Δανάη Πορτοκαλάκη, Αγγελική
Σταθονίκου, Βασιλική Βαμβάτσικου, Κων-
σταντίνα Σαμιώτη, Βάσια Στραβομύτη,
Έμη Μπρέκα, Κατερίνα Γιανογιάννη, Μαρία
Αγγελή, Ευγενία Δουφέκα, Μελίνα Γιαν-
νοπούλου, Αντώνης Μερτζάνης, Βαγγέλης
Νταρλαδήμας, Αναστάσης Καπετάνης,
Δημήτρης Καρέτσος, Σπύρος Σιακαβέλλας,
Βασίλης Σταμάτης, Θανάσης Αγγελής,
Δημήτρης Αγγελής, Ιωσήφ Παππάς, Λάμ-
προς Μαραζιάρης, Αποστόλης Αποστο-
λόπουλος, Λάμπρος Μακράκης, Άγγελος
Μακράκης, Αλκυόνη Ραφαήλ, Θεόδωρος
Γιαννακούλας, Αντώνης Δαραβέλιας, Νι-
κόλαος Μπρέκας, Θοδωρής Σταμάτης,
Γιάννης Ζουγανάς, Χάρης Καρτσακλής,
Νικόλαος Μωρίκης, Ιουλιανός Κούστας. 

14 ετών και άνω:
Ευθύμης Μερτζάνης, Θάνος Δαραβέ-

λιας, Ηρακλής Σιακαβέλας, Αντώνης Αγ-
γελής, Άζμι Αουάντι, Φώτης Καρέτσος,
Λάμπης Μαραζιάρης, Νίκος Καρτσακλής,
Αντώνης Μερτζάνης, Πάνος Αποστολό-
πουλος, Εύη Καρέτσου, Παναγιώτα Στα-
θοπούλου, Ζωή Κρικρή, Σπυριδούλα Κα-
φαντάρη, Ειρήνη Μπρεκουλάκη, Γρηγορία
Δημητρογιάννη, Ισιδώρα Καπετάνη, Γε-
ωργία Καπετάνη, Κωνσταντίνα Παλαιοπά-
νου, Μαρία Μήτσου, Αλεξία Σιάχου, Στέλλα
Κοκοσούλα, Ευθυμία Ανδρόνικου, Έφη
Αναγνωστοπούλου, Κωνσταντίνα Σιακα-
βέλλα, Χρύσα Χρυσαφοπούλου, Βάνα Μή-
τσου, Ερατώ Δεράτσα, Κωνσταντίνα Δε-
ράτσα, Νικολέτα Δεράτσα, Κυριακή Στα-
μάτη, Βασιλική Τσούκα, Στέλλα Ντούλου,
Αθηνά Βαμβάτσικου. 

Ας  αρχίσουν  οι  χοροί...
Δεκαπενταύγουστος  στη  Δομνίστα

Ευχαριστήριο
1. Οι περισσότερες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας είχαν

ως χώρο παράστασής τους την πλατεία του χωριού μας,
όπου φέτος, εκ των πραγμάτων, υπήρχε η δυσκολία του
«κλειστού» ξενώνα. Αυτή τη δυσκολία, ευτυχώς, παρακάμ-
ψαμε, χάριν στην άδεια, που μας έδωσε ο Δήμος Καρπενησίου.
να χρησιμοποιήσουμε τα τραπεζοκαθίσματα, «της πλατείας».
Έτσι, το κοινό απόλαυσε τις εκδηλώσεις που πραγματοποι-
ήθηκαν στην πλατεία και γι’ αυτό ευχαριστούμε τους υπεύ-
θυνους του Δήμου μας και τον πρόεδρο της Τ.Κ. Δομνίστας,
Θανάση Αναγνωστόπουλο, που προσέτρεξε σε ό,τι του ζη-
τήσαμε, κατά τη διοργάνωση των εκδηλώσεων. (river party
κλπ.). 

2. Μέσω των Γιορτών Δάσους 2014, στη Δομνίστα είχαμε
την ευκαιρία να απολαύσουμε τη θεατρική πρόζα «Εις τους
πέντε δρόμους» και να γλεντήσουμε με την ψυχή μας με τη
μουσική ομάδα του Δημ. Αργυρίου. Ευχαριστούμε πολύ την
Ευαγγελία Σοφρώνη, την Κατερίνα Τσούκα και την Πρόεδρο
της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ. Εύη Κονιαβίτη.

3. Οφείλουμε, επίσης, πολλά «ευχαριστώ» στον Πανα-
γοδήμο Στέφανο, στον κ. Λάμπρο Σταθονίκο και σε όσους
άλλους, πρόθυμα χρησιμοποιούσαν τα αυτοκίνητά τους, για
τις ανάγκες μεταφοράς υλικών αναγκαίων για διάφορες εκ-
δηλώσεις του Συλλόγου μας.

Β. 

Ένα γλέντι – σωστό πανηγύρι, που
χρόνια είχε να ζήσει η Δομνίστα, βού-
λιαξε κυριολεκτικά την πλατεία του χω-
ριού, στις 13 Αυγούστου. Αμέσως μετά
τη γιορτή λήξης του Παιδαγωγικού Ερ-
γαστηρίου, όλο το χωριό διασκέδασε
και χόρεψε με την καταπληκτική μουσική
ομάδα του Δημήτρη Αργυρίου. 

Στα πλαίσια των Γιορτών Δάσους
2014, ο Δήμος Καρπενησίου επιφύλαξε
για το Δομνιστιάνικο κοινό μια αξέχαστη
βραδιά. Με τραγούδια από όλο το ελλη-
νικό ρεπερτόριο, ο Δημήτρης Αργυρίου
με τα τραγούδια και την κιθάρα του, η
Κατερίνα Κοτρωνιά (τραγούδι), ο Γιάννης
Κυριαζής με το μπουζούκι του και ο Μα-
ρίνος Μαρίνου στα πλήκτρα, ξεσήκωσαν
τους «πάντες». 

Σε πολλές «ζυγιές» ο χορός και  σε

αλυσίδες χορού (μία από αυτές με 76
χορευτές) που διέτρεχαν όλο το κέντρο
και τις αυλές του χωριού, μέχρι τις 3 το
πρωί. 

Οι ποιοτικές τους φωνές, η αμεσότητά
τους με το κοινό και η δεκτικότητά τους
να ικανοποιούν τις «παραγγελιές»  του
κοινού, αλλά και την επιθυμία ορισμένων
«αηδονιών» της Δομνίστας (Μπάμπης
Σιακαβέλλας και Νικολέττα Κοκοσιούλη)
να εκφραστούν με τις ταλαντούχες φω-
νές τους καθώς επίσης, και η γενναι-
οδωρία τους στο χρόνο του προγράμ-
ματος, έκαναν το κοινό να «ξεφαντώνει»
αμείωτα ως τις 3 και μισή το πρωί, αφή-
νοντας σε όλους τις καλύτερες εντυ-
πώσεις και τη μεγάλη επιθυμία επανά-
ληψης, σύντομα, της αξέχαστης βραδιάς.                    

Β. 
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Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Με  χορούς  κυκλωτικούς...
Μουσική  βραδιά  Δημ.  Αργυρίου



6 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Εκδρομή  στον  Άη  Γιώργη
Η νεολαία του χωριού, στα πλαίσια του

καλοκαιρινού προγράμματος δράσης του Συλ-
λόγου, διοργάνωσε εκδρομή στο ξωκλήσι του
Άη Γιώργη. Έτσι, την Κυριακή, στις 10 του
Αυγούστου, μετά τη Θεία Λειτουργία, παιδιά
από 12 ετών και πάνω, και μικρότερα συνο-
δευμένα από τους γονείς τους, μαζεύτηκαν
στην πλατεία του χωριού, για να ξεκινήσουν
όλα μαζί την πορεία τους. Σωστό μελίσσι,
πήραν τον ανήφορο, φτάσαν στον Άη Γιώργη
κι από κει γύρισαν από άλλη διαδρομή στο

χωριό. Μέχρι και η τρίχρονη Βασιλική Μα-
κρυγιάννη συμμετείχε στην εκδρομή, με το
ποδηλατάκι της, συνοδευμένη από τη μαμά
της, Ντίνα! Έτσι τα παιδιά μαθαίνουν να αγα-
πάνε και να πονάνε το χωριό μας. Μπολιά-
ζονται από τρυφερή ηλικία με τις κοινές δρά-
σεις, συνδέουν την ύπαρξή τους με την πα-
ρουσία τους στο συγκεκριμένο χώρο, δια-
σκεδάζουν, παίζουν, περπατούν στα δάση και
τα μονοπάτια του χωριού, γεύονται τη φύση
και αναπνέουν το βουνίσιο αέρα.              Β.

Εθελοντική  δράση  νεολαίας  του  χωριού
Καθημερινά, τις μέρες που βρίσκονται οι

νέοι μας στο χωριό, φροντίζουν και σέβονται
την καθαριότητα του χωριού μας. Ωστόσο,
έχει οριστεί από το Σύλλογό μας μια ημέρα
των καλοκαιρινών διακοπών μας να αφιερώ-
νεται «συμβολικά» και πρακτικά στην καθα-
ριότητα χώρων του χωριού με ιδιαίτερη επι-
σκεψιμότητα. Έτσι, πιστοί στην ιδέα της εθε-
λοντικής δράσης, με τα καπελάκια τους και
τα γάντια τους «σάρωσαν» στην κυριολεξία
όλο το χώρο γύρω από το ξωκλήσι του Προ-
φήτη Ηλία, το Γήπεδο, το Δημοτικό Σχολείο,

την πλατεία, μην αφήνοντας ούτε ένα μικρό
σκουπιδάκι! Η μεγάλη παρέα των παιδιών-
εθελοντών παρότρυναν και τους μεγαλύτερους
να τους ακολουθήσουν στο εγχείρημά τους,
ενώ συμβούλεψαν τους μικρότερους να προ-
σέχουν και να πετούν τα σκουπιδάκια τους
στους ειδικούς κάδους, ώστε ο περιβάλλων
χώρος μας να είναι καθαρός και περιποιημένος
και να επιβεβαιώνει τη φιλοξενία και τον πο-
λιτισμό μας. Μπράβο, στα παιδιά μας, για τη
μεγάλη συμμετοχή τους και φέτος στη δράση
αυτή του Συλλόγου.                                   Β.

River Party

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ

Σχεδόν εκτός προγράμματος, αλλά με
επιτυχία, έστω και στο παραπέντε, έγινε το
δεύτερο κατά σειρά river party, (όπως συνη-
θίζεται να λέγονται παρόμοιες εκδηλώσεις,
στις όχθες ποταμιών), στις 12 Αυγούστου,
στο δικό μας ποτάμι, τον Κρικελλοπόταμο.
Κάτω από τη γέφυρα, και προς τα δεξιά, στην
«τεχνητή  λίμνη», που για λόγους πυρόσβεσης
υπάρχει, πολλοί ήταν αυτοί, που επωφελή-
θηκαν τον πολύ ζεστό καιρό, φόρεσαν τα
μαγιό τους, και κάναν το μπάνιο τους. Άλλω-
στε, ο μεσημεριάτικος ήλιος προσφερόταν
για βουτιές και ηλιοθεραπεία!

Για ρακέτες, χορό, ποτό, καφέ ή φαγητό,
ο ιδανικός χώρος ήταν το πλατανόδασος στο
νερόμυλο, που αποζημίωνε με τη δροσιά του.

Εκεί, ο dj Χαράλαμπος Σιακαβέλλας με τις
πάντα ενδιαφέρουσες μουσικές επιλογές,
κράτησε το κέφι ζωντανό, μέχρι το σούρουπο,
οπότε οι δύο Σύλλογοι που διοργάνωσαν την
εκδήλωση, οι Σύλλογοι Δομνίστας και Στάβλων,
δηλαδή, έκλεισαν την εκδήλωση. 

Να ευχαριστήσουμε το Δήμο Καρπενησίου
και συγκεκριμένα το νέο Δήμαρχο κ. Σουλιώτη
και τον Αντιδήμαρχο κ. Χαλκιά, για την αμε-
σότατη παρέμβασή τους στο «άνοιγμα» του
δρόμου πρόσβασης από τη μια όχθη του πο-
ταμού στην άλλη και προς το μύλο, προκει-
μένου να μεταφερθούν τα απαραίτητα (ηχο-
σύστημα, τραπέζια κλπ.) για την εκδήλωσή
μας.

Β. 
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― κ. Γεράσιμο Ι. Σιδηρά, Η.Π.Α. Λάβαμε τη συνδρομή
σας των πενήντα (50,00) δολλαρίων και σας ευχαριστούμε! 

― κ. Ειρήνη Φώλου, Αυστραλία. Ευχαριστούμε για
τις ευχές σας. Οι δωρεές σας στην Αγία Παρασκευή
Μαρίνου (20,00 ευρώ) και στον Προφήτη Ηλία (20,00
ευρώ) δόθηκαν την ημέρα της εορτής τους. 

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Σιδηρά-Καλογεροπούλου Ελένη......................€ 10,00
Σταμάτης Αθαν. Δημ.............................................20,00
Μωρίκης Πέτρος ..................................................20,00
Νταλιάνης Αθαν. Κ. ..............................................20,00
Σώκου-Σκουφή Σωτηρία ......................................20,00
Σώκου Μαρία Σωτ.................................................10,00
Σώκος Σωτήριος Δημ. ..........................................10,00
Σταθονίκου Δήμητρα Κ.........................................20,00
Νταλιάνης Βασίλειος Αθ. ....................................20,00
Γρίβας Γεώργιος Ηλία ..........................................20,00
Φαρμάκη Βασιλική, το γένος Ηλία Γρίβα ............20,00
Κώτσης Κων/νος, σύζ. Γιαννούλας Ηλ. Γρίβα ....20,00
Νταλιάνης Κων/νος Αθαν. ....................................20,00
Παπουτσή Υρώ ....................................................20,00
Καρέτσος Κων/νος Δημ. ......................................20,00
Παπαδοπούλου Ευαγγελία Κ. ..............................20,00
Σταμάτη Σούλα ....................................................10,00
Ζουγανάς Λεωνίδας, σύζ. Παναγ. Καρέτσου......20,00
Νταλιάνη Ευαγγελία ............................................10,00
Παπουτσής Κων/νος ............................................10,00
Φραγκούλης Θεόδωρος ......................................20,00
Γκρίζη Ειρήνη ......................................................15,00
Γκρίζη Σπυριδούλα ..............................................15,00
Τσερπέλη Ελένη, το γένος Κ. Νταλιάνη..............20,00
Παπαδόπουλος Σταύρος Αντ. ..............................20,00
Παπαδοπούλου Λευκοθέα ..................................10,00
Συρογιαννίδης Σπύρος Δημ. ................................20,00
Κουκόπουλος Παναγιώτης, 
σύζ. Βασιλικής Συρογιαννίδη ..............................20,00
Συρογιαννίδης Δημήτριος Σπ...............................20,00
Καρέτσου Αγγελική Νικ. ......................................10,00
Σταμάτης Χαράλαμπος Ι.......................................10,00
Σταμάτη Κυριακή Ι. ..............................................10,00
Σταμάτης Δημήτριος Ι. ........................................10,00
Μητσοστέργιος Κων/νος......................................10,00
Φλώρου Πόπη (εγγονή Σπ. Βαμβάτσικου) ..........20,00
Φραγκούλης Αλέξανδρος ....................................10,00
Παναγοδήμου Ελένη............................................10,00
Φιλιππίδης Φίλιππος ............................................20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Συνδρομές  που  λάβαμε

Η  αλληλογραφία  μας

ΣΠΟΥΔΕΣ
Η Ιριδένια Φιλίνδρα, εγγονή του Κώστα Μπαγιάτη

και της Σπυριδούλας Δ. Κοτοπούλου πέτυχε μεταξύ
των πρώτων στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Γυμνάσιο
- Λύκειο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. 

Ευχές να έχει πάντα επιτυχίες και καλές σπουδές. 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Ο Παναγιώτης Νικ. Πανάρας (γιος της Πάτρας, το

γένος Θεοδ. Τσιάμη) πέτυχε στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Ευχόμαστε καλή και επιτυχημένη σταδιοδρομία όπως ο
αγαπητότατος θείος του Γεωργ. Θεοδ. Τσιάμης που βρί-
σκεται ήδη στο βαθμό του Αντιπυράρχου. 

ΝΕΟΙ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  
― Πτυχιούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθημα-

τικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσοβείου
Πολυτεχνείου είναι από τον περασμένο Ιούλιο ο Αντώνης
Κ. Παπαδόπουλος.

― Βασιλική και Παναγιώτα Σαριδάκη (κόρες της
Μαρίας Παν. Μπέλεχα) πήραν το πτυχίο τους με άριστα
από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Παν. Ρεθύμνου. 

Τους ευχόμαστε καλή επαγγελματική αποκατάσταση! 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ  ΣΤΟ  ΒΕΛΓΙΟ
Η Όλγα Νικολάου Παπαδημητρίου, φιλόλογος, δια-

μένοντας επί τετραετία στο Βέλγιο (Merhelen), έκανε
μεταπτυχιακό στα Παιδαγωγικά και εργάζεται από πέρυσι
σε Δημοτικά Σχολεία στο Merhelen διδάσκοντας τα Ορ-
θόδοξα Θρησκευτικά στην εκεί γλώσσα, δηλ. στα Φλα-
μανδικά. 

Αρκετοί είναι οι επιτυχόντες κι εφέτος
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ)
και στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (ΑΤΕΙ) από το χωριό μας. Μέχρι
στιγμής έγιναν γνωστές οι παρακάτω επιτυ-
χίες: 

― Καραδήμα Ελένη του Ελευθερίου στο
Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Βιομηχανικής
Ανάπτυξης της Τεχνολογίας. 

― Καρέτσου Παρασκευή του Κων/νου
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
- Τμήμα Νοσηλευτικής. 

― Μπρεκουλάκη Ελευθερία του Νικολάου,
εγγονή του Σεραφείμ και της Ειρήνης Μπρε-
κουλάκη, το γένος Σπύρου Βαμβάτσικου, στο
Πανεπιστήμιο Πειραιά - Τμήμα Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολής Οικονο-
μικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
(8η στη σειρά επιτυχίας). 

― Φώτης Κουτσουρούπας γιος της Μαρίας
Κουτσουρούπα (η Μαρία είναι κόρη της Σπυ-
ριδούλας (Πουπούλας) Παν. Σιακαβέλλα και
του Αθαν. Μπράνη) στη Γεωπονική Σχολή
Αθηνών. 

― Ερατώ-Μαρία Δεράτσα (κόρη του Κυ-

ριάκου και της Βασιλικής το γένος Βαμβά-
τσικου) στη Φιλοσοφική Σχολή του Παν. Αθη-
νών - Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας. 

― Κων/νος Παπαθανόπουλος (γιος της
Σπυριδούλας Παν. Μπέλεχα) απόφοιτος του
Κολλεγίου Αθηνών στο Τμήμα Διοικητικής
Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικον. Παν.
Αθηνών. 

― Καραπάνος Χρήστος του Νικολάου:
Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Σχολής
Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Κρήτης
(Ηράκλειο). 

― Καραπάνου Σπυριδούλα (Πόλα) του
Γεωργίου, Τμήμα Χημείας, Σχολής Θετικών
Επιστημών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

― Μαρινάκου Ιοκάστη του Ιωάννη και
της Βάσως Σπ. Πανάγου: Τμήμα Νοσηλευτικής,
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Σπάρτη). 

― Πανάγος Γεώργιος του Δημητρίου:
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης,
Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά). 

― Χρυσαφοπούλου Χρύσα του Παναγιώτη,
Τμήμα Φιλολογίας. Φιλοσοφικής Σχολής Πα-
νεπιστημίου Πατρών. 

Συγχαρητήρια και καλές σπουδές. 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ  ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥ  ΜΑΣ
Στη θέση του Διευθυντή Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου Βόρειου Τομέα Αθηνών, με

έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής, προήχθη πρόσφατα ο συγχωριανός μας Ανδρέας
Σπύρου Νταλιάνης. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και στη νέα του θέση και συνέχιση της
υπαλληλικής σταδιοδρομίας του με την ίδια αποδοτικότητα, έχοντας ως όπλα του την ερ-
γατικότητα και το ήθος.
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Η Όλγα Νικολάου Παπαδημητρίου και ο

σύζυγός της Σπύρος Κ. Κουφός, που εργάζονται
στις Βρυξέλλες, απόχτησαν στις 15-7-2014 ένα
χαριτωμένο αγοράκι, τον Κωνσταντίνο.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Η Ιωάννα Παπαζαχαρία του Νικολάου και

της Κωνσταντίνας και ο σύζυγός της Ιωάννης
Χριστοδούλου, βάπτισαν στις 8-2-2014 την κόρη
τους στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Αγία
Παρασκευή Αττικής. 

Όνομα νεοφώτιστης: Βασιλική - Μαρία.
Ανάδοχοι: Μάρθα Ζαγκότση και Παναγιώτης

Χορμόβας. 
Να τους ζήσει.
― Ο πρωτότοκος γιος του Βασίλη και της

Ελευθερίας Αγγελή βαπτίστηκε στις 21 Απριλίου
2014 στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Καμμένων
Βούρλων. Ο ανάδοχός του Νεκτάριος Παπαδό-
πουλος του χάρισε το όνομα Φίλιππος. Μετά το
μυστήριο ακολούθησε γεύμα σε ταβέρνα των
Καμμένων Βούρλων. 

Ευχόμαστε στο νεοφώτιστο Φίλιππο υγεία και
κάθε ευτυχία.

― Ο Νίκος και η Κατερίνα Κουτσουπιά (ο
Νίκος είναι γιος της Μαρίας Νικ. Γρίβα) που δια-
μένουν στις ΗΠΑ βάπτισαν την κόρη τους στον
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου στις 20-2-2014. Το
όνομα αυτής Αμαλία - Άρτεμις και νονοί ο Χρήστος
και η Ιωάννα Λυρήτη. Μετά τη βάπτιση ακολούθησε
γεύμα στο κέντρο New York. 

Ευχόμαστε να τους ζήσει. 
― Στην Ι.Μ. των Εισοδίων της Θεοτόκου, στο

Μαρκόπουλο Αττικής, ο Ηλίας Κωνσταντίνου Σια-
καβέλλας και η Φωτεινή Λαδά βάφτισαν τη χαρι-
τωμένη τους κορούλα. Οι νονοί της, Θεμιστοκλής
και Ξένια Καρπαθίου, καθηγητές Παιδιατρικής
πρωτοβάθμιας βαθμίδας και οι δύο, χάρισαν στη
μικρούλα το όνομα της αγαπημένης της γιαγιάς,
μητέρας του μπαμπά της, κι έτσι από τις 15
Ιουνίου, η κόρη του Ηλία και της Φωτεινής ακούει
στο όνομα Αικατερίνη. Ευχόμαστε στους νονούς
της να είναι πάντα άξιοι πνευματικοί της γονείς
και στους γονείς της να τους ζήσει, να είναι ευ-
τυχισμένοι και να την καμαρώνουν! 

― Στις 6 Ιουλίου 2014, στο μοναστήρι της Πα-
ναγίας της Προυσιώτισσας, οι ευτυχισμένοι γονείς
Νίκος Βερεντζής και Λένα Νταλιάνη-Βερεντζή
βάφτισαν το δεύτερο παιδάκι τους. Οι νονοί, Δη-
μήτρης και Αλεξάνδρα Ντούρα έδωσαν το όνομα
Δημήτριος στο όμορφο αγοράκι. Μετά τη σεμνή
βάπτιση, οι γονείς, η αδερφούλα του Κάτια και ο
νεοφώτιστος Δημήτρης δεξιώθηκαν τους καλε-
σμένους τους στο όμορφο περιβάλλον του κέντρου
«Παράδεισος», κοντά στο Μεγάλο Χωριό. Να
ζήσει και να ευτυχήσει ο όμορφος Δημήτρης, να
τον χαίρονται και να τον καμαρώνουν νονοί,
γονείς και ο παππούς και η γιαγιά Θανάσης και
Βαγγελιώ Νταλιάνη!

ΓΑΜΟΙ
― Το Σάββατο 5 Ιουλίου 2014, ο πατήρ Κων-

σταντίνος Μπρέσιακας και η πρεσβυτέρα του
Αθανασία και ο Παύλος και η Δήμητρα Γρίβα
πάντρεψαν τα παιδιά τους, Ανδρέα και Ιωάννα,
στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Αγρινίου. Το ιερό μυστήριο
τελέστηκε και ευλογήθηκε από τον πανοσιολο-
γιότατο πρωτοσύγκελο της Ι. Μητροπόλεως Αι-
τωλίας και Ακαρνανίας, αρχιμανδρίτη π. Επιφάνιο
και μεγάλο πλήθος ιερέων, συμπεριλαμβανομένου
και του π. Κωνσταντίνου, πατέρα του γαμπρού
και ιερέα στο ναό Αγίας Αικατερίνης Τριανταίικων
Νεάπολης Αγρινίου. Τα στέφανα άλλαξαν οι κουμ-
πάροι τους, Θεόδωρος Γερόλυμος με τη μητέρα
του Ευαγγελία. 

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος Ανδρέας και η
νεαρή ασφαλίστρια Ιωάννα και οι γονείς τους δε-
ξιώθηκαν τους καλεσμένους τους στο παραλίμνιο
πλατανόδασος, στο κτήμα Πιθάρι, στη θέση Δογρή
Τριχωνίδας. Εκεί, το ζευγάρι εξέπληξε όλους ευ-
χάριστα με την εμφάνισή του με βαρκάκι μέσα

από τα ήσυχα, φεγγαρόλουστα νερά της λίμνης
Τριχωνίδας. Η άρτια οργάνωση, η προσεγμένη
διακόσμηση, τα άφθονα εδέσματα, η καλή μουσική
και η χορευτική δεινότητα του νιόπαντρου ζευγα-
ριού (ενεργά μέλη και οι δύο της ΓΕΑ Αγρινίου)
και των πάμπολλων φίλων τους, κράτησαν το
χορό αμείωτο ως το πρωί. 

Να ζήσουν, τους ευχόμαστε! Να ζήσουν, να
εκπληρώσουν τα όνειρα και τις προσδοκίες τους,
διατηρώντας αμείωτη την αγάπη τους και τον αλ-
ληλοσεβασμό τους και αρραγή την ενότητά τους!

― Με το μυστήριο του γάμου επισφραγίστηκε
το νέο χαρούμενο ξεκίνημα της Ζέτας Λάμπρου
Πανάγου και του εκλεκτού της Βασίλη Ανδρέα
Σελιμά. Το μυστήριο έγινε στις 12 Ιουλίου 2014,
ημέρα Σάββατο, στο εκκλησάκι Κοιμήσεως Θεο-
τόκου στο Κτήμα Exotica. Ακολούθησε δεξίωση
στον ίδιο χώρο. Πλήθος συγγενών, φίλων και
γνωστών από το χωριό, το Αγρίνιο, την Αθήνα
κ.ά. ήταν παρόντες, στην πλειονότητα νεαροί
στην ηλικία. 

― Η Γεωργία Σιδερά κόρη της Λαμπρινής
Νικ. Γρίβα ένωσε στο Αγρίνιο και στον Ι.Ν. της
Αγίας Τριάδας στις 12-7-2014 τη ζωή της με τον
εκλεκτό της καρδιάς της Αλέξανδρο Βασιλείου.
Το νεανικό ζευγάρι έλαμπε από χαρά και ευτυχία.
Στη δεξίωση που ακολούθησε στο κέντρο “New
York” του θείου της νύφης Γεωργ. Ν. Γρίβα το
γλέντι κράτησε ως αργά και οι καλεσμένοι δια-
σκέδασαν με την καρδιά τους. Κουμπάροι ήταν ο
Σπύρος και η Χαρά Παρθένη. 

― Ο Νίκος, γιος του επιτυχημένου επιχειρη-
ματία του κέντρου New York στο Αγρίνιο Γεωργίου
και της Αντιγόνης Γρίβα, ένωσε τη ζωή του με τη
γλυκύτατη Γλυκερία, κόρη του Γεωργίου και της
Καλλιρρόης Κολοβού στις 27 Ιουλίου 2014 στο
Αγρίνιο. Ο γάμος έγινε στον Ι.Ν. Αγίου Χριστοφό-
ρου (παλαιό) στο Αγρίνιο και οι προσκεκλημένοι
ήταν πλήθος. Χάρηκαν τα δύο παιδιά που έλαμπαν
από ευτυχία. Κουμπάροι ήταν ο Γεώργιος και η
Αμαλία Μαλούση. Ακολούθησε ολονύχτιο γλέντι
στο κέντρο New York όπου ο ευτυχής πεθερός
και επιχειρηματίας Γιώργος Ν. Γρίβας θυμήθηκε
τα νιάτα του που φιλοδοξούσε να διακριθεί στο
τραγούδι (έχει ωραία φωνή) και μαζί με φίλους
από τα παλιά από τα εφηβικά τους συγκροτήματα
ψυχαγώγησε μαζί με την ωραία ορχήστρα τους
παμπληθείς προσκεκλημένους ανάμεσα στους
οποίους ξεχώριζαν αστέρια λαμπερά οι δύο νεό-
νυμφοι. Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και ανάμεσά
τους η γιαγιά του Νίκου, Ευθυμία Ν. Γρίβα, καμά-
ρωσαν το νέο ζευγάρι, διασκέδασαν και ευχήθηκαν
από βάθους καρδιάς την ευτυχία να τους κρατά
στα φτερά της ισοβίως. 

― Γάμος στη Σαντορίνη
Στο όμορφο νησί του Αιγαίου συρρέουν ζευ-

γάρια απ’ όλο τον κόσμο να αρχίσουν εκεί το
υπέροχο ταξίδι του έγγαμου βίου τους. Μέσα
στις υπόλοιπες φυλές του κόσμου και ένα ζευγάρι
με Δομνιστιάνικες ρίζες εγγόνι της Μαρίας και
του Αθαν. Σιακαβέλλα. Στις 27 Ιουλίου 2014 η
γιατρός Σεβαστή Μαργέτα (που μεγάλωσε, σπού-
δασε και σταδιοδρομεί επαγγελματικά στις ΗΠΑ)
κόρη της Σπυριδούλας, το γένος Αθαν. Σιακαβέλλα
και του Πέτρου Μαργέτα, ένωσε τη ζωή της με
τον επίσης γιατρό στις ΗΠΑ Kenneth John Lin-
genfelter, στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στο
Ημεροβίγλι της Σαντορίνης. Στο μυστήριο του γά-
μου παραβρέθηκαν αρκετοί συγγενείς και φίλοι
τόσο του Πέτρου όσο και της Σπυριδούλας Μαρ-
γέτα. Φυσικά και φίλοι των νεονύμφων. Μετά το
μυστήριο ακολούθησε γλέντι μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες στο κέντρο διασκέδασης “ROCA-
BELLA RESORT”. 

Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι και
πολλούς απογόνους. Η αγάπη τους να κρατάει
αιώνες - όπως το ηφαίστειο της Σαντορίνης - και
η λάβα του να καίει τις όποιες δυσκολίες της
ζωής. Το γλυκό ηλιοβασίλεμα του ελληνικού
νησιού του Αρχιπελάγους να χρωματίζει και να
γλυκαίνει τη ζωή τους ως τα βαθιά γεράματα εν
μέσω αγαπημένων προσώπων. Α. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Στις 24 Αυγούστου

2014 στο Κρίκελλο έγινε
το 6μηνο μνημόσυνο του
Νικ. Πανάρα συζύγου της
Πάτρας Θεοδ. Τσιάμη που
έφυγε πρόωρα από τη
ζωή. Πλήθος κόσμου
πλημμύρισε το ναό του
Αγ. Νικολάου και προσευ-
χήθηκε για την ανάπαυση
της ψυχής του. Ο εκλιπών
επί χρόνια εργάσθηκε ως

χειριστής μηχανημάτων σε διάφορες επιχειρήσεις
κι άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις για την εργα-
τικότητα, την τιμιότητα, την ειλικρίνεια, την κα-
λοσύνη του. Η ευτυχία της ζωής του ήταν η οικο-
γένεια που έκανε με την Πάτρα Θεοδ. Τσιάμη, τα
παιδιά και τα εγγόνια που απόκτησε. 

Αιωνία του η μνήμη. Α.
Στον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δομνίστας τελέστηκαν

τα μνημόσυνα: 
― 40ήμερο Νικ. Αθ. Σταμάτη στις 17-8-2014. 
― 6μηνο Αποστόλη Αθ. Σιακαβέλλα στις 10-

8-2014.
― Ετήσιο του Γεωργίου Ι. Σιακαβέλλα στις 3-

8-2014.  

ΔΩΡΕΕΣ  ΣΤΗΝ  ΜΝΗΜΗ
― Η Σπυριδούλα Μαριέττα, το γένος Αθανα-

σίου και Μαρίας Σιακαβέλλα (ΗΠΑ) πρόσφερε
στο Σύλλογό μας το ποσό των εκατό (100,00)
ευρώ στη μνήμη του αείμνηστου αδελφού της
Πέτρου Σιακαβέλλα. 

― Η Σπυριδούλα Καραπάνου, το γένος Νικο-
λάου και Βασιλικής Παπαδημητρίου πρόσφερε
στο Σύλλογό μας το ποσό των πενήντα (50,00)
ευρώ στη μνήμη του αείμνηστου συζύγου της
Χρήστου Καραπάνου και των γονέων της Νικολάου
και Βασιλικής Παπαδημητρίου. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Τραγουδώντας  «a capella»
μια  φεγγαρόλουστη  νυχτιά

Λίγο που μας άρεσε το κλείσιμο της περσινής
γιορτής τσίπουρου, με τα ωραία μας τα ελληνικά
τραγουδάκια, γύρω από τη βρύση, και γυρόφερνε
στο μυαλό μας μια αφορμή για επανάληψη,
λίγο που στο χωριό μας υπάρχουν κάποιες
ωραίες φωνές, λίγο που το φεγγάρι ολόγιομο
είχε καρφωθεί μεσούρανα και μας προκαλούσε,
ε, ούτε λίγο ούτε πολύ, στις 10 Αυγούστου γί-
ναμε όλοι μια καλή κεφάτη και μεγάλη παρέα,
στην πλατεία της Δομνίστας. Όλοι μαζί, τρα-
γουδήσαμε, χωρίς μικρόφωνα, όμορφα και γνω-
στά ελληνικά τραγούδια με μόνο όργανο το
μαντολίνο, που μας έπαιξε η κ. Δήμητρα Στα-
θονίκου. 

Με βασικότερους, λόγω της καλής φωνής
τους, το Θόδωρο Φραγκούλη, το Νώντα Φαρ-
μάκη (χορωδία Σπερχειάδος), το Σωτήρη Λώλο
(δεινοί ψάλτες και οι τρεις), τη Νικολέτα Κοκο-
σιούλη (συμμετέχει σε μουσικό σχήμα), την
Αντριάννα Παπαδημητρίου (χορωδία Ηλιούπο-
λης), το Θανάση Νταλιάνη, το Χάρη Τριχόπουλο,
τον Κώστα Γρίβα, τη Μαρία Σώκου, ακολουθή-
σαμε και οι υπόλοιποι και ναι, περάσαμε πάρα
πολύ ωραία. 

Το «Τζιβαέρι», τραγούδι που μας τραγούδησε
η κ. Δήμητρα Σταθονίκου μας συγκίνησε όλους,
αλλά περισσότερο συγκίνησε την ίδια, που έχει
και τα τρία της παιδιά «ξενάκια»... Η ιδέα, δε
του Νώντα Φαρμάκη να τυπώσουμε τους στίχους
μια μεγάλης γκάμας ελληνικών λαϊκών και πα-
ραδοσιακών, αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη!

Η βραδιά άρεσε και αρχές Σεπτέμβρη, κάναμε
μια καλή επανάληψη, μέχρι πρωίας «στου Νών-
τα»! 
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Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

Στις μέρες μας και σύμφωνα με τους κανονι-
σμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν νοείται οικι-
σμός χωρίς αποχέτευση και βιολογικό καθαρισμό.
Στο χωριό μας πρωτοπορώντας εδώ και χρόνια
επί δημαρχίας Ιωάν. Σταμάτη έγινε ένα ξεκίνημα
για δημιουργία αποχετευτικού δικτύου και υποτυ-
πώδους βιολογικού καθαρισμού.

Έγινε ένας κεντρικός αγωγός στο μέσον του
χωριού που καλύπτει το Τσιρκόρεμα από ψηλά
έως κάτω στο ρέμα στου Καρτσακλή τη λογγά
όπου έγινε ο βιολογικός καθαρισμός. Μαζί του
ενώθηκε ο αγωγός που περνά από την πλατεία. 

Μένουν όμως έξω μεγάλα τμήματα του χωριού
όπως τα προς Καραδημέικα και Γουπιόρεμα καθώς
και ο νέος οικισμός (Βαρέικα κλπ.) και ο Πετρομα-
χαλάς. Βέβαια ένα μικρό δίκτυο καλύπτει το λόφο
του Πετραλή αλλά αυτό εκβάλει πιο κάτω από το
Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης με όλα τα προ-
βλήματα. 

Νομίζω ότι οι νέοι δημοτικοί μας άρχοντες
πρέπει να επιδιώξουν την επέκταση του δικτύου
σε προγραμματισμό χρόνων. Χρειάζονται δυο άξο-
νες. Ο ένας θα ακολουθεί το Γουπιόρεμα και
χαμηλά κατά μήκος του ρέματος κάτω από τα
Μακρέικα θα συναντά τον κεντρικό αποχετευτικό
αγωγό. 

Ο δεύτερος θα πρέπει να ξεκινά από τη στροφή
στο Φράμα και κατά μήκος της επαρχιακής οδού
να καταλήγει στο εικόνισμα του Αγ. Αθανασίου
και από εκεί στην άκρη του γηπέδου και κάτω στο
ρέμα των Σφαγείων. Από εκεί χαμηλά στα Καρ-
τσακλέικα να ενώνεται με τον κεντρικό αγωγό.
Βέβαια θα χρειασθούν και μικρότεροι εσωτερικοί
αγωγοί αλλά όλα αυτά σιγά-σιγά.

Α. 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ

Στην πρόσφατη ορκωμοσία της νέας δημοτικής
αρχής στο Καρπενήσι προεξάρχοντος του Μητροπο-
λίτη Καρπενησίου κ.κ. Νικολάου αναγνώσθηκε ο
Απόστολος και εκεί μεταξύ άλλων ο Απόστολος
Παύλος λέει: “αργυρίου ή χρυσίου ή ιματισμού
ουδενός επεθύμησα· αυτοί γινώσκετε ότι ταις χρείαις
μου (τις ανάγκες μου) και τοις ούσι μετ’ εμού (όσους
ήταν μαζί μου) υπηρέτησαν αι χείρες (τα χέρια)
αύται” (Πραξ. Αποστόλων Κ, 33-34). Τα λόγια του
Αποστόλου απευθύνονταν στους νέους δημοτικούς
άρχοντες και τον τρόπο που πρέπει να κυβερνήσουν
τον τόπο. Όμως το δικό μου μυαλό πήγε στον “προ-
βεβήκοτα την ηλικίαν” σεβαστό Μητροπολίτη μας
κ.κ. Νικόλαο. Εδώ και πάνω από 35 χρόνια που
βρέθηκε Μητροπολίτης στο φτωχικό τόπο μας πο-
ρεύθηκε κατά τους λόγους του Αποστόλου. Έτυχε
σε συζητήσεις να ακούσω από ιερωμένους και λαϊκούς
για τον τρόπο λειτουργίας διαφόρων ιεραρχών. Απαι-
τούν χρήματα για να παρευρεθούν σε πανηγύρεις
ναών ή δώρα σε χειροτονίες ιερωμένων. Ίσως κάποια
είναι υπερβολικά και δε βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
Όμως για το δικό μας ποιμενάρχη επί τόσα χρόνια
έχω ιδίαν αντίληψιν. Έχει περπατήσει - κυριολεκτικά
- όλους τους δρόμους προς τα απομονωμένα χωριά
της Ευρυτανίας, έχει ιερουργήσει σχεδόν μόνος,
έχει ανοίξει εκκλησίες καιρό κλειστές και σε καιρό
χειμώνα, είναι παντού παρών. Όμως “αργυρίου ή
χρυσίου” ή άλλων δώρων δεν άκουσα από κανέναν
να ζήτησε ή να απαίτησε. Όντως αποστολικός λει-
τούργησε και λειτουργεί για το πλήρωμα του λαού
της Ευρυτανίας. Και είμαστε τυχεροί που μας ποιμαίνει. 

Τον ευγνωμονούμε και οι προσευχές μας μαζί
του. 

Α. 

Πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι το Σάββατο
23 Αυγούστου 2014 η ορκωμοσία των νέων Δημοτικών
Αρχών με κάθε επισημότητα. Κατά την ίδια τελετή
ορκίστηκαν και οι νέοι πρόεδροι των Τοπικών Κοινο-
τήτων του Δήμου Καρπενησίου. Στην τελετή προέστη
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικόλαος,
ο τ. Δήμαρχος Καρπενησίου και νυν Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστας Μπακογιάννης και αρ-
κετοί δημότες. 

Ευχόμαστε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στους
νέους δημοτικούς και τοπικούς άρχοντες. 

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ  ΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΑΡΧΩΝ

“ΑΡΓΥΡΙΟΥ  Ή  ΧΡΥΣΙΟΥ...
ΟΥΔΕΝΟΣ  ΕΠΕΘΥΜΗΣΑ”

Ο καλός φίλος και συμπέθερος του χωριού
μας Ηλίας Τζανετάκης (η κόρη του Ελένη, ιατρός
και ο Νικόλαος, επίσης γιατρός, γιός του Σπυρ.
Μπαρτσώκα, δασονόμου και της Σπυριδούλας
Γεωργ. Αναγνωστόπουλου) προτίθεται να αγιο-
γραφήσει δωρεάν το εξωκκλήσι του Προφήτη
Ηλία. Για να βοηθήσει τα οικονομικά της ενοριακής
επιτροπής προτείνει αν κάποιος θέλει να δωρήσει
εικόνες δίνοντας τα χρήματα στην ενοριακή επι-
τροπή για ενίσχυσή της. Η ενοριακή επιτροπή με
επικεφαλής το Λάμπρο Σπ. Σταθονίκο αποφάσισε
να τιμολογήσει τις εικόνες ως εξής: 75 ευρώ για
τις μισές και 150 για τις ολόσωμες των Αγίων. 

Όποιος ενδιαφέρεται ας απευθυνθεί στην ενο-
ριακή επιτροπή για τον Άγιο της προτίμησής του
και τα σχετικά κείμενα της δωρεάς έως το τέλος
Οκτωβρίου 2014. 

Εάν δεν βρεθούν ενδιαφερόμενοι με δικές
τους προτιμήσεις ο αγιογράφος θα εικονογραφήσει
κατά την κρίση του εργαζόμενος όπως ειπώθηκε
πριν δωρεάν και φυσικά μη έχοντας καμία σχέση
με τις οικονομικές δοσοληψίες της ενοριακής
επιτροπής. 

Α. 

Σημ.: Ο Νικ. Σπ. Μπαρτσώκας εργάζεται στη
Βιοϊατρική Αθηνών και προσεχώς στον Ευαγγε-
λισμό κάνοντας την ειδικότητα του Καρδιολόγου.
Η σύζυγός του Ελένη Τζανετάκη εργάζεται στο
401 Γ.Σ. Νοσοκομείο Αθηνών κάνοντας την ειδι-
κότητα του Παθολόγου. 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ  ΠΡΟΦΗΤΗ  ΗΛΙΑ

ΚΑΙ  ΠΑΛΙ  ΤΟ  ΝΕΡΟ
Και πάλι φέτος - μετά τις 15 Αυγούστου

- η έλλειψη νερού επί δύο (2) εβδομάδες,
περίπου, ταλαιπώρησε τους περισσότερους
κατοίκους του χωριού μας. 

Το μισό χωριό από την πλατεία και
πάνω, πλην αυτών που βρίσκονται περιμε-
τρικά στην κορυφή του χωριού, στερείταν
το πολύτιμο αυτό αγαθό από τις απογευ-
ματινές μέχρι τις πρωινές ώρες. 

Αιτία; Οι βλάβες του δικτύου, τα λάστιχα
(σπατάλη μεγάλη) και η μη είσοδος από
όλες τις πηγές μεγάλων ποσοτήτων νερού.
Το νέο τοπικό συμβούλιο και οι νέες δημο-
τικές αρχές, ας θέσουν ως πρώτη προτε-
ραιότητα την επάρκεια του νερού, σε συν-
δυασμό με την υγιεινή του...

2ο  τουρνουά  ping pong 2014
Ενώ, και πάλι το τουρνουά Δηλωτής δε βρήκε

ιδιαίτερη υποστήριξη, το 2ο τουρνουά ping pong
πραγματοποιήθηκε στη Δομνίστα με τη συμμετοχή
πολλών και ικανών παικτών. Με ολοκαίνουργο και
σύγχρονο επαγγελματικό «τραπέζι» ping pong,
προσφορά του Δ. Καρπενησίου, στα πλαίσια της
επάνδρωσης του Ψυχαγωγικού Κέντρου της Δο-
μνίστας, στο ανακαινισμένο πλέον, Δημοτικό Σχο-
λείο της, διεξήχθησαν οι αγώνες του τουρνουά,
από τις 11 Αυγούστου, πρωί και απόγευμα. Ανα-
λυτικά οι συμμετέχοντες θα αναφερθούν στο επό-
μενο φύλλο. Αξίζει να αναφερθούμε, όμως στην
πρώτη θηλυκού γένους συμμετοχή, που είχαμε
φέτος, στην ικανότατη οκτάχρονη παίκτρια Ευγενία
Δουφέκα, κόρη της Έφης Ν. Μωρίκη. Ο μεγάλος
τελικός διεξήχθη στις 15 Αυγούστου,  το απόγευμα,
μεταξύ του περσινού νικητή Βασίλη Γ. Καρέτσου
και του Ευθύμη Δ. Κωστή και νικητής αναδείχθηκε
ο Ευθύμης Κωστής.

Συγχαρητήρια στο νικητή, αλλά και σε όλους
τους συμμετέχοντες για το «ευ αγωνίζεσθαι», μα
και στους επόπτες του τουρνουά: Πέρη Γεωργίου
Σιακαβέλλα και Ευθύμη Κωστή για την ομαλή και
έντιμη διεξαγωγή των αγώνων.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
― Καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού

(δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου) σε όλες σχε-
δόν τις Κυριακές και εορτές χτυπούσαν οι
καμπάνες του Αγίου Αθανασίου και όλων
των εξωκκλησίων της Δομνίστας καθώς και
για τις παρακλήσεις του 15Αύγουστου. 

― Ο π. Ματθαίος Καλαμπαλίκης παρών
σχεδόν καθημερινά στο χωριό μας εξυπη-
ρέτησε τις ανάγκες της ενορίας μας υπο-
δειγματικά συνεπικουρούμενος από άρι-
στους ιεροψάλτες (Χρ. Βουλδής, Σωτ. Λώ-
λος, Τάκης Σύρρος και υιός, Νώντας Φαρ-
μάκης, Θεόδωρος Φραγκούλης κ.ά.). Ο τα-
κτικός ιεροψάλτης μας κ. Ευάγγ. Σιακα-
βέλλας λόγω της παρουσίας των παραπάνω
βρισκόταν σε “άδεια”. Όταν απουσίαζε ο π.
Ματθαίος για τις ανάγκες άλλων ενοριών
μας εξυπηρέτησαν πρόθυμα ο π. Κων/νος
Μακράκης, ο π. Ιωάννης Κολοβός και ο π.
Χαράλαμπος Τριάντης. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΩΝ

Φέτος λειτουργήθηκαν όλα τα εξωκ-
κλήσια μας. Συγκεκριμένα: 

7/7/14 Αγία Κυριακή όπου συλλειτούρ-
γησαν ο π. Ματθαίος και ο π. Χαράλαμπος. 

20/7/14 Προφήτης Ηλίας ο π. Ματθαίος.
Κατά τον πανηγυρικό εσπερινό και εορτίως
τελέσθηκαν αρκετές αρτοκλασίες. 

26/7/14 Αγία Παρασκευή Μαρίνου ο π.
Ματθαίος με αρτοκλασία. 

7/8/14 Άγιος Κων/νος ο π. Ματθαίος. 
9/8/14 Άγιος Νικόλαος ο π. Κων/νος. 
9/8/14 Άγιος Γεώργιος ο π. Ματθαίος.
21/8/14 Αγία Τριάδα ο π. Ματθαίος. Πα-

ρών και ο εκ των κτητόρων του εξωκκλησίου
συνταξιούχος π. Νικόλαος Παπαδημητρίου. 

23/8/14 Παναγία Προυσιώτισσα ο π.
Ματθαίος με αρτοκλασίες.

Και του χρόνου. 
ΚΑΠ

Ο ιατρός Ιωάννης Χριστοδούλου, σύζυγος της Ιωάννας Νικ. Παπαζαχαρία, λειτουργεί
ιατρείο Βιοπαθολογικό - Μικροβιολογικό στον Γέρακα Αττικής, οδός Χαλκιδικής, αριθ. 17,
πλησίον της πλατείας Γέρακα, τηλ.: 2114000200. 

Η σύζυγός του Ιωάννα Νικ. Παπαζαχαρία (εγγονή του μπάρμπα Ζάχου) πρόσφατα (27-6-
2014) πήρε την ειδικότητα της Βιολόγου - Μικροβιολόγου από το Νοσοκομείο “ΣΩΤΗΡΙΑ”. 

Ευχόμαστε καλή επαγγελματική αποκατάσταση! 

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΙΑΤΡΕΙΟ


