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Π
έρασαν ήδη 10 ολόκληρα χρόνια από  τον
Οκτώβρη του 2005 οπότε πραγματοποι-
ήθηκε η πρώτη Γιορτή Τσίπουρου στο

χωριό μας και έκτοτε καθιερώθηκε ως θεσμός να
γίνεται κατά το τελευταίο Σαββατοκύριακο κάθε
Οκτώβρη. Ο θεσμός αυτός εξελίχθηκε σε δεσμό
(όπως πολύ εύστοχα τονίζεται στην φετινή αφίσα),
δεσμό αγάπης για τη γενέτειρά μας. Αυτό απο-
δείχτηκε και εφέτος που, παρά την  οικονομική
κρίση και τις δυσμενείς προβλέψεις για «έκτακτα
καιρικά φαινόμενα» κ.λπ., συνέρρευσαν και πάλι
στη Δομνίστα αρκετοί χωριανοί, φίλοι και επισκέ-
πτες για να αποστασιοποιηθούν – έστω για λίγο
– από την σκληρή καθημερινότητα. 

Η φετινή γιορτή μας άρχισε την Παρασκευή
το απόγευμα (24-10-14) και τελείωσε τα μεσάνυχτα
της Κυριακής (26-10-14), χωρίς έντονες βροχο-
πτώσεις (παρά τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας) αλλά με χαμηλές θερμοκρασίες, συν-
θήκες κατάλληλες για τσιπουροποσία… Η προ-
ετοιμασία, όμως άρχισε πριν από πολλές εβδο-
μάδες με την παραλαβή των σταφυλιών και το
πάτημά τους, την έναρξη της απόσταξης, την εμ-
φιάλωση, την τοποθέτηση όλων των εγκαταστά-
σεων στην πλατεία ώστε την Παρασκευή να είναι
όλα πανέτοιμα. 

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ

Τα σταφύλια εφέτος – 2 τόνοι κορινθιακή
μαύρη σταφίδα – μεταφέρθηκαν στο χωριό στις
11-9-14 από τον συγχωριανό μας Στέφανο Σ. Σια-
καβέλλα. Στην παραλαβή – ξεφόρτωμα και στο
«πάτημα» βοήθησαν οι: Νίκος Καρέτσος (Πρόεδρος
Τοπικής Κοινότητας), Θεόδ. Φραγκούλης (σύζυγος
Φωφώς Παναγοδήμου), Κ. Α. Παπαδόπουλος και
Νώντας Φαρμάκης. Σημαντική ήταν και η βοήθεια
του Στέφανου Σιακαβέλλα, ο οποίος διέθεσε και
το μηχάνημα για το πάτημα και την αφαίρεση των
τσάμπουρων. Το σκέπασμα, την παρακολούθηση
για το «βράσιμο» και γενικά την πορεία των στα-

φυλιών στις κάδες είχε αναλάβει ο Τοπικός Σύμ-
βουλος Κώστας Αθ. Αγγελής. 

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ – 
ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ 

Η διαδικασία της απόσταξης των σταφυλιών
άρχισε στις 20-10-14 στον χώρο της Αποθήκης
του Γεωργικού Συνεταιρισμού με πρωτεργάτη τον
Σωτήρη Δ. Σώκο, βοηθούμενο από τους Θανάση
Σταμάτη, Κώστα Παπαδόπουλο, Θόδωρο Φραγ-
κούλη και Μαρία Σώκου, ενώ τις επόμενες μέρες
προστέθηκαν και οι Νώντας Φαρμάκης, Χαλ Χίκσον

(σύζυγος Όλγας Παπαδοπούλου) και Θανάσης
Νταλιάνης. Στον ίδιο χώρο, την Πέμπτη 23-10-
14, έγινε και η εμφιάλωση του τσίπουρου, στην
οποία συμμετείχαν οι: Θανάσης Νταλιάνης, Κ. Α.
Παπαδόπουλος, Σταύρος Παπαδόπουλος, Μαρία
Σώκου, Φωφώ Παναγοδήμου – Φραγκούλη, Θό-
δωρος Φραγκούλης, Νώντας Φαρμάκης και Ελένη
Δ. Καραδήμα. Εμφιαλώθηκαν συνολικά 300 μεγάλα
μπουκάλια, 300 μικρά και 400 μινιατούρες. Τα
μπουκάλια πληρώθηκαν από το Δήμο Καρπενησίου,
όπως γίνεται από το 2011, με την φροντίδα του
π. Αντιδημάρχου και Ταμία του Συλλόγου μας Δη-
μήτρη Σταμάτη, ενώ η μεταφορά τους στο χωριό
έγινε από τον Σωτήρη Δ. Σώκο με τη συμβολή
στην παραλαβή και στο φόρτωμα του Θανάση
Σταμάτη. 

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
Η ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

Η μεταφορά όλων των απαραίτητων υλικών
για τις ειδικές εγκαταστάσεις (στέγαστρα κ.λπ.)
και το στήσιμό τους έγιναν την Τετάρτη 22-10-14
από τους Σωτήρη Δ. Σώκο, Θεόδωρο Φραγκούλη,
Αθαν. Δ. Σταμάτη, Αθαν. Χρ. Παναγοδήμο, Κ. Α.
Παπαδόπουλο, Θανάση Κ. Νταλιάνη, Χαλ Χίκσον
και Πέτρο Γιάτση. Προς τούτο διέθεσε το φορτηγό
ΙΧ αυτοκίνητό του ο Νίκος Ι. Παπαδημητρίου. 

Τα καζάνια (το ένα δωρεά του γιατρού Γιάννη
Μήτσου) μεταφέρθηκαν και στήθηκαν στην πλατεία
την Παρασκευή 24-10-14 με εθελοντές και με
επικεφαλής και πάλι τον αεικίνητο και ακούραστο
Σωτήρη Σώκο και άρχισαν το έργο τους αργά το
απόγευμα…. Εδώ το «καζάνιασμα» και «ξεκαζά-
νιασμα» ανέλαβαν οι νέοι μας με επικεφαλής
τους Γρηγόρη Παπουτσή, Μάκη Συροκώστα, Παν.
Σελιμά κ.ά., που με τις αρχικές συμβουλές του
«πρωτομάστορα» Σωτήρη Σώκου ανταποκρίθηκαν
με το παραπάνω και απέδειξαν ότι και μόνοι τους
μπορούν…. Παράλληλα, την Παρασκευή ετοιμά-
στηκε και η αίθουσα του Κοινοτικού Ξενώνα (πα-
ραχωρήθηκε από το Δήμο) και ο χώρος της πλα-
τείας (τραπέζια, καρέκλες, παραδοσιακά βαρέλια,
διακόσμηση κ.λπ.) από τις κ. Βιβή Σιακαβέλλα,

Συνέχεια στην 5η σελ.
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Τα σπίτια και τα χωράφια της οι-
κογένειας ήταν στη Μπερζιανή χαμηλά
από το ποτάμι ως ψηλά κάτω από
του Μπούρα. Στο σημείο αυτό τα
παλιά χρόνια υπήρχε γέφυρα λίθινη
με τόξα πάνω σε αρχαίο δρόμο που
οδηγούσε προς Αιτωλ/νία. Η γέφυρα
καταστράφηκε και μείναν μόνο ελά-
χιστα ίχνη της. Μεταγενέστερα κάποια
μέλη της οικογένειας εγκαταστάθηκαν
και στου Μαρίνου. Στη Μπερζιανή
υπήρχαν δύο σπίτια, ένα του Χαρά-
λαμπου προς τη γέφυρα και ένα άλλο
προς του Μπούρα (σε 30 μέτρα το
ένα από το άλλο). 

Το επώνυμο προέρχεται από το
σκληρό λίθο στουρνάρι ή πυριτόλιθο
που χρησιμοποιούσαν για άναμμα φω-
τιάς. Κατά παράδοση είχαν ρίζα από
την Ήπειρο (Μέτσοβο). Το επώνυμο

είναι αρκετά διαδεδομένο στον κορμό
της Πίνδου. Σύμφωνα με τις γραπτές
πηγές υπάρχουν δύο γενάρχες, ο Γε-
ώργιος γεννημένος πριν από το 1800
και ο Χαράλαμπος γεννημένος το
1800 γιός του Νικολάου. Υποθέτω
ένα κοινό πρόγονο Χαράλαμπο, του
Νικολάου και Γεωργίου, διότι και οι
δύο έχουν απογόνους με το όνομα
Χαράλαμπος. 

Ι. Κλάδος 
Γεωργίου Στουρνάρα ή 
Στροναρόπουλου
Ο Γεώργιος πρέπει να γεννήθηκε

πριν από το 1800. Πιθανόν ο πατέρας
του Χαράλαμπος. Πήρε μέρος στην
Επανάσταση του 1821 και υπήρξε πο-
λεμιστής του Καραϊσκάκη. Του απο-
νεμήθηκε αριστείο για τη συμμετοχή
του στον αγώνα. Το 1846 φαίνεται
να υπογράφει για τη δημιουργία δη-
μοτικού σχολείου στη Δομνίστα. Δεν
βρήκα όμως φάκελλο στο αρχείο αγω-
νιστών του 1821. Πιθανόν να είχε
ένα γιό Χαράλαμπο γεννημένο περί
το 1820. Πιθανοί γιοί του ο Γεώργιος
(γεν. 1855) και ο Κωνσταντίνος (γεν.
1860;). Αυτός ο Κωνσταντίνος ίσως
ήταν γιός του άλλου γενάρχη, του
Χαράλαμπου, για τον οποίο γράφω
πριν φθάσουμε στους νεότερους απο-
γόνους. 

ΙΙ. Κλάδος Χαράλαμπου 
Στουρνάρα ή Στουρνάρη
Ο Χαράλαμπος γεννήθηκε το 1800

ή 1801 και πατέρας του ήταν ο Νικό-
λαος με μικρή πιθανότητα αδελφός
του προμνημονευθέντος Γεωργίου.
Το 1829 περιλαμβάνεται στους ψη-
φοφόρους της Δομνίστας. Απόχτησε
το Γεώργιο (γεν. 1827) ο οποίος το
1865 αναφέρεται ως παντοπώλης,
σχεδόν μοναδικός στη Δομνίστα. Έχω
την υποψία ότι ίσως μετήρχετο το
επάγγελμα του παντοπώλη στην Κων-
σταντινούπολη. Υπάρχει και στον
εκλογικό κατάλογο του 1872. 

Στο σημείο αυτό αρχίζει το πρό-

βλημα που ανέφερα πριν. Συναντάμε
ένα Γεώργιο Στορνάρα του Χαραλάμ-
πους στα μητρώα του χωριού γεννη-
μένο το 1855. Άρα είναι διαφορετικός
από τον παντοπώλη. Σύμφωνα με όσα
θυμάται η κ. Ευαγγελία Η. Παναγο-
δήμου, το γένος Στουρνάρα ο Γεωρ-
γούλας έμεινε άγαμος και είχε πάει
και στην Πόλη. Αδελφός του ήταν ο
Κων/νος γενάρχης των σύγχρονων.
Πρέπει ο Κων/νος να γεννήθηκε περί
το 1850 ή αργότερα και είναι λίγο
απίθανο να είχε πατέρα τον παλιό
Χαράλαμπο (γεν. 1800).

ΙΙΙ. Σύγχρονοι Στουρναραίοι
Ο Κων/νος (γεν. περ. 1860) είχε

το παρατσούκλι Νίτσος. Στη Δομνίστα
πάνω από τα Ζηρέλια υπήρχαν τα
στάλια του Νίτσου και η πηγή η οποία
τροφοδότησε πρώτη το υδραγωγείο
του χωριού το 1953. Πήρε α’ γυναίκα
από το Κλαψί. Η β’ γυναίκα ήταν η
Ευθυμία από τους Μακραίους. Κατά
άλλη μία πληροφορία πήρε γυναίκα
από τους Μπελιτσαίους. Ο Μπελίτσος
είχε χωράφι στο Μαντριά (Φαντίνου)
δίπλα στο Συρρέικο - μια λωρίδα - και
το Μακρυγιαννέικο (ήταν πρώτη ξα-
δέλφη του Μακροσπύρου, του Μα-
κροβαγγέλη, της Σταμάταινας, της
Ασημάκαινας) και απόχτησαν τη Θε-
οδώρα, τη Δήμητρα, το Χαράλαμπο,
τον Αθανάσιο. 

Α. Η Θεοδώρα πήρε το Σιακαβέλλα
και ήταν η μητέρα του μπάρμπα Βαγ-
γέλη (Βάγγιου).

Β. Η Δήμητρα ήταν α’ σύζυγος
του Παν. Καρέτσου και ήταν η μάνα
του Λάμπρου και του Γιώργου (Στρίν-
τζα). 

Γ. Ο Χαράλαμπος (γεν. 1885) πήρε
τη Γεωργία Χαριλάου Τσιούνη (αδελφή
του Τσιουναντρέα), το 1909 είχε με-
ταναστεύσει στην Αμερική για τρία
χρόνια και γύρισε το 1912 για να πο-
λεμήσει εθελοντής. Απόχτησαν: 

1. Τη Γιαννούλα που πήρε τον ιε-
ρέα Δημ. Παπαντώνη από Άγιο Δη-
μήτριο Ναυπακτίας και απόχτησαν 9

κόρες: Μαρία, Ευαγγελία, Γεωργία,
Χρυσούλα, Φωτεινή, Αθανασία, Ανα-
στασία, Μαρίνα, Παυλίνα. 

2. Τη Βηθλεέμ που πήρε τον ιερέα
Δημ. Σκλαβούνο από Ψιανά και από-
χτησαν την Ειρήνη, τη Χαρίκλεια και
τη Γεωργία. 

3. Τη Βασιλική που πήρε τον ιερέα
Αθανάσιο Ελευθερόπουλο από την
Κερασιά Δωρίδας και απόχτησαν το
Γεώργιο (φιλόλογο). 

4. Την Παναγιώτα που πέθανε 6
ετών το 1936.

5. Τον Κωνσταντίνο (γεν. 1918)
που πέθανε 12 ετών από τύφο. 

6. Τον Ανδρέα. Το 1946 ή 1947
που ήταν να πάει στο στρατό, στρα-
τολογήθηκε από τους αντάρτες. Ήθελε
όμως να φύγει. Το αντιλήφθηκαν οι
αντάρτες και του έκρυψαν ένα ση-
μείωμα κάτω από πέτρα να πάει στον
Αϊ Γιώργη του Σέλου. Τον σκότωσαν
και τον σκέπασαν με πέτρες (Νοέμ-
βριος 1948). Την άλλη χρονιά ψά-
χνοντας η αδελφή του Βηθλεέμ βρήκε
τα οστά του. Στο μεταξύ στη διάρκεια
του Εμφυλίου ο στρατός έκαψε το
σπίτι τους γιατί ήταν αντάρτης. 

7. Τον Αθανάσιο που πέθανε νεο-
γέννητο. Το βάπτισε με αεροβάπτισμα
ο θείος του Αθανάσιος. 

Δ. Αθανάσιος (γεν. 1890;). Νυμ-
φεύθηκε την Σπυριδούλα Θ. Μίγκου
από Μπερζιανή. Κόρες του Μίγκου
ήταν η Σπυριδούλα σύζ. Α. Στουρνάρα,
η Γεωργία σύζ. Φλώρου και η Αγγελική
που πέθανε μικρή (ο Μίγκος, ο Χαρα-
λαμπόπουλος, ο Τσιούνης ήταν αδέλ-
φια που άλλαξαν τα επώνυμα κατά
την κ. Ευαγγ. Παναγοδήμου. Ο Θό-
δωρος Μίγκος είχε αδελφές: α) τη
μητέρα του Ηλία Πανάγου, β) τη μάνα
του Τσίρκα την Αλέξω στους Στά-
βλους που έχει εγγόνι το Φούντα το
δήμαρχο), γ) τη σύζυγο του Πολίτη
από Τσεκλείστα και μάνα της Μυλω-
νορήνας, δ) την α’ γυναίκα του Νικ.
Καρέτσου (Μαρία;) μάνα του Κων.
Καρέτσου (Καπούλα), ε) τη γιαγιά

39.  Οικογένεια  Στουρνάρα

Το σπίτι και τα χωράφια της οικο-
γένειας ήταν κάτω από τα Τσιρκέικα
στο βατό δρόμο που οδηγεί προς
Πραΐλα. Κατείχαν αρκετή κτηματική
έκταση που σημαίνει ότι πρέπει να
ήταν από τους παλιούς κατοίκους
του χωριού. Δεν υπάρχει όμως κανέ-
νας συγγενικός κύκλος με το ίδιο
επώνυμο. Κάποια φήμη μιλά για παλιό
επώνυμο Μακράκη αλλά οι Μακραίοι
ήταν σε άλλο σημείο. Χωράφια επίσης
είχαν πολύ παλιά στη θέση Κορομη-
λιές στο δρόμο ψηλά στο Δεντρούλι.
Εκεί υπάρχει τοπωνύμιο “Στου Στα-
θονίκου το αλώνι”. Ο γενάρχης της
οικογένειας ο Νικόλαος του Στάθη -
έτσι μάλλον προκύπτει το επώνυμο -
υπέγραφε απλά Σταθονίκος και ήταν
σαρτζής = υλοτόμος στα τούρκικα.
Ξυλουργοί συνέχισαν να είναι οι από-
γονοί του ως το Σπυρίδωνα (γεν.
1911) και μάλιστα εξαίρετοι τεχνίτες
για βαρέλια κλπ.

Ο Νικόλαος Σταθονίκος (γεν.
1781) απόχτησε τον Αθανάσιο (γεν.
1807 ή 1809). Ζούσε ο Αθανάσιος
ως το 1871 που αναφέρεται σε ένα
συμβόλαιο. 

Ο Αθανάσιος απόχτησε:
Α’. Τον Ιωάννη (1835) που δεν

ανίχνευσα απογόνους του. 
Β’. Τον Κωνσταντίνο (γεν. 1837),

δεν βρήκα συνέχειά του.
Γ’. Τον Ανδρέα (γεν. 1842) χωρίς

συνέχεια. 
Δ’. Υποθέτω το Σπυρίδωνα (περί

το 1850) γιατί ψήφισε το 1872. 
Ο Σπυρίδων απόχτησε από α’

γάμο: Το Λάμπρο (γεν. 1883). Όταν
ήταν ενός έτους χτίστηκε το σπίτι
που υπήρχε και μετά. Από β’ γάμο με
τη Γεωργία ; απόχτησε άλλα 2 παιδιά.
Κατά ανάμνηση υπήρχε κάποια συγ-
γένεια με Γκαζαίους (Σιδηραίους). 

1) Λάμπρος Σπυρίδωνος (γεν.
1883). Νυμφεύθηκε την Αγγελική Τυ-
λιγάδα από Τέρνο και απόχτησαν:

α. Την Ελένη συζ. Αθ. Παπαδο-
πούλου. 

β. Το Σπυρίδωνα (γεν. 1911). Νυμ-
φεύθηκε τη Λαμπρινή Ι. Τσίρκα και
απόχτησαν: 

i. Το Λάμπρο, πήρε την Ειρήνη
Νικ. Σιακαβέλλα και έχουν:

― Το Νικόλαο, πήρε τη Σούλα
Μαλούκου και έχουν το Λάμπρο και

την Αγγελική. 
― Το Σπυρίδωνα, νυμφεύθηκε

στην Αμερική και έχει το Λάμπρο. 
― Τον Κωνσταντίνο, πήρε την

Αγάπη ...... και έχει τον Αναστάσιο
και το Λάμπρο. 

ii. Τον Κώστα, νυμφεύθηκε τη Δή-
μητρα Μπάτα από την Κύπρο και
έχουν:

― Τη Λαμπρινή, πήρε το Γιάννη
Φώτη και έχουν τη Δανάη.

― Το Σπυρίδωνα, πήρε την Κα-
τερίνα Τατούλη και έχουν τη Δήμη-
τρα.

― Την Ιωάννα. 
iii. Τον Ιωάννη, πήρε τη Ναυσικά

Τζανετάτου και απόχτησαν:
― Το Σπυρίδωνα.
― Το Σταύρο.
― Το Νικόλαο, πήρε την Κατερίνα

Αλικαρίδου. 
iv. Το Χρήστο, πήρε την Πηνελόπη

Μπάρτον στον Καναδά και έχουν:
― Το Δαμιανό που πήρε την Αλί-

σα Άρνολντ και έχουν το Θεόδωρο
και την Αμαλία-Ζωή. 

― Το Ματθαίο που πήρε την Τρέι-
ση Κόβαλ και έχουν τον Ιορδάνη,

τον Ιουστίνο, τον Ευάγγελο.
v. Την Αγγελική που πήρε το Νίκο

Κούβλο στις ΗΠΑ. 
vi. Την Ευθυμία, πήρε το Νίκο

Τριανταφύλλου και έχουν το Χρήστο
ο οποίος έχει το Νίκο και ένα αγόρι
ακόμα. 

γ. Ο Αθανάσιος Σπυρίδωνος (γεν.
1913). Πήρε τη Μαρία Χαρ. Λιάκου
και απόχτησαν: 

i. Τον Ευθύμιο, πήρε την Ελένη
.... και έχουν τη Μαρία, τη Σοφία,
τον Αθανάσιο. 

ii. Το Λάμπρο που νυμφεύθηκε τη
Γιάννα. 

iii. Τον Ευάγγελο που πήρε τη
Μαρία ..... και έχουν το Δημήτρη και
την Αθανασία. 

iv. Τον Ιωάννη που πήρε την Έντυ. 
v. Το Χαράλαμπο. 
2) Κωνσταντίνος Σπυρίδωνος

(γεν. 1888). Μετανάστευσε στην Αμε-
ρική το 1910. Δεν άφησε απογόνους. 

3) Ευθύμιος Σπυρίδωνος (γεν.
1895). Μετανάστευσε στην Αμερική
το 1912. Νυμφεύθηκε το 1937 Αμε-
ρικανίδα και δεν άφησε απογόνους.

2 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Οικογενειακά  Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

Ο  ΕΥΡΥΤΟΣ
Ενημερωτικό Δελτίο

Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου 
Δομνίστας Ευρυτανίας

Ιδιοκτήτης:
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο:
Η Πρόεδρος του Συλλόγου 

Αργυρώ (Υρώ) Κ. Παπουτσή
Δομνίστα Ευρυτανίας

Εκδότης - Διευθυντής:
Κώστας Αν. Παπαδόπουλος

Δαβάκη 13 Αμπελόκηποι 11526  
Τηλ. 210-6920004
Επιμέλεια ύλης:

Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
και Κώστας Α. Παπαδόπουλος 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Μέλη του Συλλόγου 0,30€

Μη Μέλη του Συλλόγου 0,60€
Επιστολές - Συνεργασίες: 

Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
Ηλεκτρ. σελιδοποίηση-Εκτύπωση:

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες  
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210-2619003  

e-mail: karpouzi@otenet.gr

38.  Οικογένεια  Σταθονίκου

Συνέχεια στην 3η σελ.

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014



Ο  ΜΥΛΟΣ  ΣΤΟΝ  “ΒΑΤΙΑ”  ΦΑΝΤΙΝΟΥ

του Κων. Πιστιόλη (Πολυδώρη). Ο Θόδωρος είχε
κόρες τη Σπυριδούλα συζ. Πέτρου Σιακαβέλλα
και τη Γεωργία που πήρε τον Κων. Φλώρο στο Βύ-
θισμα. Γυναίκα του Μίγκου ήταν η Βασιλική Συ-
ροκώστα, αδελφή του Θύμιου. Ο Αθανάσιος από-
χτησε: 

1. Την Ευθυμία (γεν. 1917) συζ. Αθ. Σύρου.
Πέθανε 28 ετών το 1945. Απόχτησε ένα αγόρι το
Γιώργο που πέθανε ενός έτους από κακές συνθήκες
ζωής. 

2. Τον Κων/νο (γεν. 1920). Σκοτώθηκε στις 11-
5-1944 στη Φραγκίστα σε ατύχημα, αντάρτης.
Φόρτωναν πυρομαχικά για τη μάχη του Καρβασαρά.
Ανατινάχτηκε η αποθήκη και κομματιάστηκε. Ήταν
σύνδεσμος στο 2/39 Σύνταγμα του ΕΛΑΣ. 

3. Τη Βασιλική συζ. Γεωργ. Μπούρα. 
4. Το Θεόδωρο (γεν. 1925) που ήταν στην Τα-

σκένδη. Νυμφεύθηκε Ρωσίδα και έχουν: 
α. Την Αγάπη που έχει τον Αλιόσα, τη Μαρία

και μία ακόμα κόρη. 
β. Τον Κώστα που πήρε οδοντίατρο Ρωσίδα

και έχουν το Θεόδωρο και τη Μαρούσκα. 
5. Το Γεώργιο (γεν. 1928). Έγινε δάσκαλος και

νυμφεύθηκε τη Σταυρούλα Κατσάδα από Κρίκελλο
και έχουν τον Αθανάσιο, τη Σπυριδούλα, και την
Αθηνά. 

α. Ο Αθανάσιος πήρε τη Χριστίνα Ζαρίφη και
έχουν το Γεώργιο. 

β. Η Σπυριδούλα πήρε τον Άγγελο Φερτάκη
και έχουν τον Αθανάσιο και το Γεώργιο. 

γ. Η Αθηνά πήρε το Διονύσιο Γιαννακόπουλο

και έχουν το Λέανδρο και το Χριστόφορο. 
6. Την Παναγιώτα συζ. Π. Σάρρα. 
7. Την Ευαγγελία συζ. Ηλία Παναγοδήμου. 
8. Την Ευφροσύνη συζ. Χρήστου Βέλλιου από

Μεσοκώμη και απόχτησε τον Αθανάσιο, την Αι-
κατερίνη, τον Ιωάννη (σκοτώθηκε 11 ετών σε
ατύχημα). 

9. Τον Αντώνιο, πήρε τη Φανή Λωρίδα από
Λαμία και έχουν:

α. Την Αναστασία, πήρε το Βασίλειο ; και
έχουν δύο κόρες. 

β. Τη Σπυριδούλα, που έχει τον Αντώνιο και
το Γεώργιο. 

γ. Τον Αθανάσιο που είναι αξιωματικός ΣΜΑ
που πήρε τη Σταματίνα ; και έχουν το Δημήτριο
και το Χρήστο. 

δ. Τη Γεωργία.
ε. Τον Αλέξανδρο πήρε την ; και έχουν πέντε

παιδιά. 

ΥΓ. Ο Μίγκος είχε σπίτι και χωράφια στη
Μπερζιανή προς το ποτάμι. Σκότωσε τους αδελφούς
Καραδήμα που είχαν χωράφια κοντά στα δικά
του. Μάλωσαν για το νερό, τον έδειραν και τον
έριξαν μισοπεθαμένο μέσα στη γούρνα. Συνήλθε
από το κρύο νερό και αυτοί κοίταζαν από τον
όχτο μέσα από τα κλήματα αν σκοτώθηκε. Τότε
αυτός έβγαλε το περίστροφο που είχε πάνω του
και τους σκότωσε και τους δύο. Μετά τους έκοψε
και τα κεφάλια. Έμεινε 12 χρόνια φυγόδικος. Σε
αυτό το διάστημα παντρεύτηκε. Δικάστηκε τελικά
στο Μεσολόγγι και αθωώθηκε γιατί βρισκόταν σε
αυτοάμυνα. 

39.  Οικογένεια  Στουρνάρα

3Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Οικογενειακά  Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

Συνέχεια απ’ την 2η σελ.

Θα πρέπει να ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια
των Συραίων. Πρόγονος φαίνεται να είναι ο Δη-
μήτριος Γ. Σύρρος (γεν. 1820). Φαίνεται στους
εκλογικούς καταλόγους ως το 1856 που ίσως
κάπου εκεί πέθανε. Το σπίτι των απογόνων του με
αρκετά μεγάλο χωράφι ήταν στο κάτω μέρος του
χωριού κάτω από τα Παπαδέικα και στο κάτω
μέρος του δρόμου που πήγαινε προς Μακρέικα.
Είναι το σπίτι που είχε μετά ο Σταματοπέτρος και
το έδωσε προίκα στην κόρη του Θανάσω συζ. Γ.
Συροκώστα. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρέ-
θηκε εκεί σώγαμπρος, πήρε κόρη Σταματαίων ;
διότι οι Συρραίοι είχαν τη ρίζα τους στο ακριβώς
αντίθετο σημείο, στην κορυφή του χωριού. 

Ο Δημήτριος (γεν. 1820) απόχτησε: 
Α. Το Γεώργιο (γεν. 1850). Λέγεται ότι ήταν

ιδιοκτήτης μιας πολύ μεγάλης καρυδιάς την οποία
έκοψαν όταν γινόταν η εκκλησία του Αγίου Αθα-
νασίου περί το 1885. Με το ξύλο της έγινε το ξυ-
λόγλυπτο τέμπλο και τα άλλα καρυδένια έπιπλα
του ναού. Έχω την υποψία ότι ο Γεώργιος ήταν

ξυλουργός διότι και ο γιός του είχε το ίδιο επάγ-
γελμα. Ο Γεώργιος απόχτησε: 

1. Τη Σπυριδούλα σύζυγο Νικ. Παπαδημητρίου
(Παπαδονίκου). 

2. Την Αμαλία σύζυγο Κων. Συροθανάση (Γού-
πιος). 

3. Τον Αθανάσιο (γεν. 1891). Ο Αθανάσιος
ήταν ξυλουργός. Αρχές της 10ετίας του 1930
είχε δανειστεί για να πάρει ξυλεία. Οι πελάτες
δεν τον πλήρωναν και έπεσε έξω. Οι δανειστές
έβγαλαν το σπίτι σε δημοπρασία και το αγόρασε
ο Σταματοπέτρος. Η οικογένεια έφυγε και πήγε
στη Λαμία. Νυμφεύθηκε κόρη του Κώστα Βαμβά-
τσικου (Ντανιά) και απόχτησαν: 

α. Το Γεώργιο που εγκαταστάθηκε στη Λαμία. 
β. Τον Κωνσταντίνο που εγκαταστάθηκε στη

Λαμία. 
γ. Την Όλγα συζ. Ευθυμίου Τσαπραζλή. 
δ. Τη Σοφία που παντρεύτηκε στη Δαμάστα. 
ε. Την Αθή που πέθανε αφήνοντας ; παιδιά. 
στ. Κόρη ; 

40.  Οικογένεια  Συράκη  ή  Σιράκη

Οικογενειακά
Για να βοηθήσουμε τους αναγνώστες μας και

ώσπου να κυκλοφορήσει σχετικό βιβλίο σημει-
ώνουμε τα φύλλα του “Εύρυτου” όπου δημοσιεύ-
θηκαν σχετικές πληροφορίες για τις οικογένειες. 

Α: Αγγελής φ. 127 (Μάιος 5/1993), Αναγνώστου
φ. 353 (1/2012), Αναγνωστόπουλος φ. 353-354
(1-2/2012).

Β: Βαμβάτσικος φ. 150 (3/1995), Βάρρας φ.
354 (2/2012), Βασιλειάδης φ. 354 (2/2012).

Γ: Γιολδάσης φ. 355 (3/2012), Γρηγορόπουλος
φ. 170 (9/1996), Γρίβας φ. 243 (11/2002), Γεωργαλής
φ. 362 (10/2012).

Δ: Δημητρογιάννης φ. 356 (4/2012), Δημητρίου
φ. 356 (4/2012), Θανασοδημητρόπουλος βλ. Χα-
ραλαμπόπουλος, Θανάσης βλ. Καρέτσος. 

Κ: Καραδήμας φ. 357-358 (5-6/2012), Καρέτσος
φ. 358-359-360 (6-7-8/2012), Καρτσακλής φ. 360
(8/2012), Κεφαλής φ. 362 (10/2012), Κοντορλής
φ. 361 (9/2012), Κοσκινάς φ. 375 (1/2014), Κοτό-
πουλος φ. 361 (9/2012), Κουβέλης φ. 361 (9/2012). 

Λ: Λαδιάς φ. 363 (11/2012), Λιάκος φ. 364
(12/2012), Λύτρας φ. 365 (1/2013).

Μ: Μακράκης φ. 363-366 (1-2/2012), Μακρυ-
γιάννης φ. 366 (2/2013), Μαμαλός φ. 367 (3/2013),
Μελάς φ. 364 (3/2013), Μουρίκης φ. 367 (3/2013),
Μπαρτσώκας φ. 368 (4/2013), Μπέλεχας φ. 139
(4/1994), Μπούρας φ. 109 (11/1991). 

Ν: Νταλιάνης φ. 368 (4/2013).
Π: Πανάγος φ. 369 (5/2013), Παναγοδήμος φ.

369-370 (5-6/2013), Παπαγεωργιάδης φ. 371-372
(7-8/2013), Παπαγεωργίου φ. 372 (8/2013), Παπα-
δόπουλος - Παπαδημητρίου - Παπακωνσταντίνου
φ. 208 (12/1999), Παπαζαχαρίας φ. 373-374 (9-
10-11/2013), Πετραλής φ. 374 (11-12/2013), Πε-
τροκωστόπουλος φ. 375 (1-2/2014), Πετρόπουλος
φ. 375 (1-2/2014), Πιστιόλης φ. 376-377 (3-4/2014). 

Σ: Σαλταπήδας φ. 377 (5-6/2014), Σάρρας φ.
377 (5-6/2014), Σιαδήμας φ. 172 (12/1996), Σιακα-
βέλλας φ. 144 (9/1994), Σιδηράς φ. 377 (5-6/2014),
φ. 378 (7-8/2014), Σπυράλατου φ. 378 (7-8/2014),
Σταμάτης φ. 112 (2/1992), Σύρρος φ. 221 (1/2001),
Σώκος φ. 133 (11/1993), Σωτήρας φ. 169 (9/1996).

Τ: Τσίρκας φ. 159 (12/1995).
Φ: Φαρμάκης φ. 121 (11/1992).
Χ: Χαραλαμπόπουλος φ. 141 (6/1994). 
Απομένουν για δημοσίευση:
Σ: Συρογιαννίδης, Συροθανάσης, Συροκώστας. 
Τ: Τσάμης, Τσιβιλίκας, Τσαπραζλής, Τσούνης. 
Φ: Φώλος.
Χ: Χριστιανός.
Σημ.: υπάρχει και μια ακόμα μικρή ομάδα οικο-

γενειών που φαίνεται πως έσβησαν ή άλλαξαν
επώνυμο. 

Αθ. Δ. Σταμάτης

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014

Όπως είναι γνωστό εδώ και λίγα χρόνια ο
νερόμυλος στον “Βατιά” (κοντά στη γέφυρα),
περιήλθε για χρησικτησία είκοσι (20) χρόνων με
όρους στο Δήμο μας. Έγιναν οι σχετικές εργασίες
αναπαλαίωσης, με χρηματοδότηση από πρό-
γραμμα της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε.., πλην
όμως δεν λειτούργησε μέχρι σήμερα, ενώ αντί-
θετα είναι εντελώς εγκαταλειμμένος. Δίκαια
ένας εκ των κληρονόμων, ο κ. Σωτήρης Δ.
Σώκος, έστειλε μέχρι τώρα δύο (2) επιστολές
διαμαρτυρίας στο Δήμο Καρπενησίου, χωρίς
όμως να λάβει καμιά απάντηση... Συγκεκριμένα
ο κ. Σωτήρης Σώκος γράφει μεταξύ άλλων:

«...Κύριε Δήμαρχε,
Όπως είναι γνωστό, προ 8ετίας, περίπου είχε

υπογραφεί η υπ’ αριθ. 21.504 Σύμβαση σύστασης
χρησιδανείου ακινήτου για 20 χρόνια μεταξύ
του τότε Δήμου Δομνίστας και των κληρονόμων
του παραπάνω υδρόμυλου (μεταξύ αυτών και ο
υποφαινόμενος) με τους αναγραφόμενους σε

αυτή όρους. Το έργο εντάχθηκε σε σχετικό πρό-
γραμμα μέσω της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε.,
έγιναν οι σχετικές εργασίες αναπαλαίωσης κ.λπ.,
χωρίς όμως να τεθεί σε πλήρη λειτουργία, καθότι
λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας κατά τον χειμώνα
2009-2010 υπέστη σοβαρότατες ζημιές ο υδραύ-
λακας με αποτέλεσμα μετέπειτα ο μύλος έχει
εγκαταλειφθεί... Σας γνωρίζω δε ότι ο μύλος
είναι ανοικτός από την πίσω πλευρά και επομένως
είναι εντελώς αφύλακτος και παραιτημένος! 

Η λειτουργία του παραπάνω υδρόμυλου θα
καταστεί δυνατή μετά την αποκατάσταση των
ζημιών του υδραύλακα, αφενός και ύστερα από
την ολοκλήρωση των υποδομών συνοδευτικών
λειτουργιών (μαντάνια, νεροτριβή), αφετέρου. 

Σημειώνεται ότι ο χώρος του «μύλου» αυτού
προσφέρεται και ως χώρος αναψυχής, αφού
κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνει πολλούς επισκέπτες
και εκεί πραγματοποιείται με επιτυχία το «αντά-
μωμα», κατοίκων της περιοχής της Δημοτικής

Ενότητας Δομνίστας - και όχι μόνον - κυρίως
νέων, που ως γνωστό κατά τα παρελθόντα κα-
λοκαίρια (2013-2014) είχαν τεράστια επιτυχία.
Πολλοί μάλιστα εκφράστηκαν δυσμενώς για τη
μη λειτουργία του ήδη αναπαλαιωμένου μύλου. 

Κύριε Δήμαρχε
Η αποκατάσταση των ζημιών του υδραύλακα,

που εξυπηρετεί τον παραπάνω υδρόμυλο, αλλά
και η ολοκλήρωση των υποδομών των συνοδευ-
τικών λειτουργιών του (μαντάνια - νεροτριβή),
σε συνδυασμό με την προστασία του, θεωρούμε
πως πρέπει να τύχουν της άμεσης προτεραιότη-
τας, και όχι πάντως μετά τις 15 Μαΐου 2014, ει-
δάλλως, με μεγάλη μας λύπη, διεκδικώντας τα
νόμιμα, θα προβούμε στην καταγγελία της υπ’
αριθ. 21.504 Σύμβασης σύστασης χρησιδανείου
ακινήτου, φωτοαντίγραφο της οποίας και σας
επισυνάπτουμε. 

Με τιμή 
Σωτήρης Δ. Σώκος



ΤΟ  ΡΑΛΙ  ΦΙΛΩΝ  ΠΑΛΑΙΟΥ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  ΣΤΗ  ΔΟΜΝΙΣΤΑ

4 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Τ
ο πρόβλημα - πληγή των ανεπιτήρητων (αδέ-
σποτων) γελαδιών εξακολουθεί να είναι εν-
τονότατο σε πολλά χωριά του Δήμου Καρ-

πενησίου και όχι μόνον. Οι κάτοικοι που βλέπουν
τους κήπους τους να καταστρέφονται, τις αυλές
τους, τις παιδικές χαρές, τα προαύλια των ναών,
τα κοιμητήρια, τους δρόμους και τις πλατείες των
χωριών τους να ρυπαίνονται, ακόμα, δίκαια βρί-
σκονται σε απόγνωση και δίκαια διαμαρτύρονται
προς κάθε κατεύθυνση. 

Και το χειρότερο: τα ζώα αυτά εγκαταλείπονται
από τους ιδιοκτήτες τους και κατά τη διάρκεια του
χειμώνα στο έλεος των καιρικών συνθηκών. Πού
να βρουν τροφή, όταν όλα είναι σκεπασμένα από
χιόνι και πάγο; Είναι γνωστό στις Υπηρεσίες του
Δήμου και του Νομού μας ότι κατά το 2013 βρέθη-
καν νεκρά στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας
Δομνίστας 5-6 γελάδια και την ταφή τους μάλιστα
ανέλαβαν φορτωτές του Δήμου Καρπενησίου!

Οι διαρκείς καταγγελίες με αναφορές του Το-
πικού Συμβουλίου και κατοίκων της Κοινότητας
Δομνίστας στις διάφορες υπηρεσίες (Δήμο Καρ-
πενησίου, Διοίκηση Αγροφυλακής, Εισαγγελία,
Αστυνομική Δ/νση, Δ/νσεις Γεωργίας, Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας και Δημόσιας Υγιεινής), αλλά και σχετικά
δημοσιεύματα στην τοπική μας εφημερίδα «Ο ΕΥ-

ΡΎΤΟΣ», είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξουν μόνο
δύο (2) καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος ιδιο-
κτήτη παραιτημένων γελαδιών. Το πρόβλημα όμως
συνεχίζει να υφίσταται. Η λύση του βρίσκεται
μόνον στις Δημοτικές μας Αρχές, που πρέπει να
εφαρμόσουν άμεσα τις διατάξεις του άρθρου 17
του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/12-3-2012, τ. Α ).

Ο δήμος μας, λοιπόν, έχει την απόλυτη αρμο-
διότητα για την «Διαχείριση ανεπιτήρητων παρα-
γωγικών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή)», σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παραπάνω
Νόμου, το οποίο και αναφέρει συγκεκριμένα:

«Άρθρο 17 (Ν. 4056/12 (ΦΕΚ 52/12-3-2012, τ.
Α’) 

Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
(αιγοπρόβατα και βοοειδή)

1.- Ανεπιτήρητο παραγωγικό ζώο είναι το βο-
οειδές ή προβατοειδές ή αιγοειδές που βρίσκεται
εκτός της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του ιδιο-
κτήτη του, συμπεριλαμβανομένου του βοσκότοπου
αυτής, άνευ επιτήρησης και το οποίο φέρει ή δεν
φέρει σήμανση.

2.- Οι δήμοι της χώρας υποχρεούνται να μερι-
μνούν για την περισυλλογή, μεταφορά φύλαξη,
διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παρα-
γωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδι-
κασιών για την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή
σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους.

3.- Για τον παραπάνω σκοπό, οι δήμοι ιδρύουν
και λειτουργούν κτηνοτροφική εκμετάλλευση, επι-
τρεπομένης της συνεργασίας με άλλα νομικά ή
φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους
ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο ή την Περι-
φέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Για να λειτουργήσει
η προαναφερθείσα κτηνοτροφική εκμετάλλευση,
χορηγείται στο δήμο κωδικός εκμετάλλευσης.

4.- Για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων πα-
ραγωγικών ζώων συγκροτούνται συνεργεία από
άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στο
χειρισμό παραγωγικών ζώων.

5.- Τα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται
οδηγούνται στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση της
παραγράφου 3, σημαίνονται με ενώτια, καταχω-
ρούνται στο μητρώο εκμετάλλευσης και στην Κτη-

νιατρική Βάση Δεδομένων και βρίσκονται υπό κτη-
νιατρική παρακολούθηση.

6.- Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περι-
συλλέγονται και διαπιστώνεται από τη σήμανσή
τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφόσον μετά την παρέ-
λευση δέκα ημερολογιακών ημερών από την περι-
συλλογή τους ο ιδιοκτήτης τους δεν αιτηθεί την
επιστροφή τους, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του
δήμου.

7.- Η εκποίηση των ζώων ή των προϊόντων
που προέρχονται από αυτά γίνεται από το δήμο
με διαδικασίες πλειστηριασμού. Ο δήμος δύναται
να διαθέτει δωρεάν σε φορείς με φιλανθρωπική
στόχευση τα προϊόντα που προέρχονται από το
ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
της παρ. 3.

8.- Σε κάθε δήμο συγκροτείται, με απόφαση
του δημάρχου, τριμελής επιτροπή παρακολούθησης
του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων πα-
ραγωγικών ζώων, με υποχρεωτική συμμετοχή ενός
τουλάχιστον κτηνιάτρου ή γεωπόνου του δήμου.

9.- Στον ιδιοκτήτη ανεπιτήρητου παραγωγικού
ζώου, που ταυτοποιείται από τη σήμανση του
ζώου, επιβάλλονται πρόστιμα, δηλαδή πενήντα
(50) ευρώ ανά ζώο για αιγοπρόβατα και εκατόν
πενήντα (150) ευρώ ανά ζώο για βοοειδή. Το πρό-
στιμο βεβαιώνεται από την τριμελή επιτροπή της
παραγράφου 8, ενώ επιβάλλεται και εισπράττεται
από την οικονομική υπηρεσία του δήμου.

10.- Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανεπι-
τήρητου παραγωγικού ζώου αιτηθεί την επιστροφή
του, εντός του δεκαημέρου της παραγράφου 6ν
το συγκεκριμένο ζώο επιστρέφεται, αφού ο ιδιο-
κτήτης του καταβάλει στο δήμο δέκα (10) ευρώ
ανά ημέρα διατήρησης του ζώου στη δημοτική
κτηνοτροφική εγκατάσταση».

......................................................................
Ο παραπάνω Νόμος δεν χρειάζεται καμία πε-

ραιτέρω διευκρίνιση. Ήδη έχει εφαρμοστεί από
άλλους δήμους με επιτυχία. Και οι δικές μας δη-
μοτικές αρχές έχουν τον πρώτο λόγο! Ας αναλά-
βουν τις ευθύνες τους!

Δομνίστα, 29 Οκτωβρίου 2014
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
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Αδέσποτη αγελάδα με την... ταυτότητά της
στο αυτί... Ποιος ο ιδιοκτήτης της; 

Θρησκευτική  εκδρομή  Συλλόγου  στην  Ι.Μ.  Τατάρνας
Tο Σάββατο 16 Αυγούστου, πραγματοποι-

ήθηκε θρησκευτική εκδρομή με προορισμό το
«μικρό περιβόλι της Παναγίας μας», το μοναστήρι
της  Τατάρνας, που είναι αφιερωμένο στο γενέ-
θλιο της Θεοτόκου και γιορτάζει στις 8 Σεπτεμ-
βρίου. Με αρκετά μεγάλη συμμετοχή, παρά τη
δύσκολη μέρα, που αναγκαστικά επελέγη, η
εκδρομή μας έγινε με το τουριστικό γραφείο
“Karpenissi tours”, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα,
με έδρα το Καρπενήσι. Με τη βοήθεια του καλού
οδηγού, του καλού οδικού δικτύου, και με σύμ-
μαχό μας τον καιρό, απολαύσαμε τη μαγευτική
διαδρομή, μέσω Δυτικής Φραγκίστας, δυτικά
από το χωριό Τριπόταμος, προς την τεχνητή
λίμνη Κρεμαστών. 

Στο μοναστήρι, μας υποδέχθηκαν ο αρχι-
μανδρίτης Δαμασκηνός και ο μοναχός Ακάκιος.
Τελέσθηκε δέηση προς την Παναγία, στο Καθο-
λικό της Μονής, προσκυνήσαμε την Ιερά Εικόνα
της Παναγίας της Ταταρνιώτισσας και ξεναγη-
θήκαμε στο σκευοφυλάκιο και τη βιβλιοθήκη
της Μονής, όπου φυλάσσονται πλήθος πολύτιμων
εγγράφων και εκκλησιαστικών κειμηλίων, όπως
άμφια, ευαγγέλια, εικόνες και μεταξύ αυτών η
ψηφιδωτή εικόνα της «Άκρας Ταπεινώσεως»,
έργο μοναδικό στον κόσμο, και το καντήλι που
πρόσφερε ο ήρωας Κατσαντώνης, σε εκπλήρωση
τάματος. Το μοναστήρι της Τατάρνας είναι ένα

από τα πιο ιστορικά της Στερεάς Ελλάδας. Ιδρύ-
θηκε το 1111 και αναδείχθηκε κατά το 13ο αι.
με τη βοήθεια της Αγίας Θεοδώρας της Άρτας
και καθώς κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας
ανέπτυξε έντονη αντιστασιακή δράση, υπέστη
πολλές καταστροφές. Έτσι, το 1823 κάηκε από
τον Χουρσίτ Πασά, ξαναχτίστηκε το 1841, κα-
τέρρευσε μετά από σεισμούς το 1963 και ανοι-
κοδομήθηκε το 1969 το νέο μοναστήρι. 

Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να συναν-
τήσουμε και να συνομιλήσουμε με το σεβαστό
γέροντα και κτήτορα της νέας Μονής, Αρχιμαν-
δρίτη Δοσίθεο. Ωστόσο, ο απλός στους τρόπους
και βαθύς στη σκέψη, γέροντας, μας έστειλε
την ευχή του και την ευλογία του. 

Δεκάδες αυτοκίνητα μιας άλλης εποχής,
πραγματικές αντίκες, κατέκλυσαν το χωριό μας
το μεσημέρι της 27ης Σεπτεμβρίου 2014 στα
πλαίσια του 43ου Διεθνούς Ράλι των Φίλων Πα-
λαιού Αυτοκινήτου (ΦΙΛΠΑ). 

Συγκεκριμένα 46 πληρώματα από Ελλάδα,
Κύπρο, Τουρκία, Αυστρία, Ιρλανδία και Βέλγιο
στα πλαίσια τριήμερου διαγωνισμού σε διαδρομές
της Ευρυτανίας, κάλυψαν περισσότερα από 400
χιλιόμετρα. 

Σταθμοί τους ήταν η Δομνίστα, ο Προυσός,
το Μικρό Χωριό και άλλα χωριά και ο τερματισμός
έγινε στο Καρπενήσι το απόγευμα της 27ης Σε-
πτεμβρίου, όπου και έγινε η εκδήλωση απονομής
των βραβείων παρόντων των τοπικών αρχόντων,
ήτοι του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τασιού, του Δη-
μάρχου κ. Σουλιώτη κ.ά.

Κατά την εκδήλωση αυτή ο Πρόεδρος της
ΦΙΛΠΑ τόνισε μεταξύ άλλων ότι «Όλοι οι ξένοι
οδηγοί, συμπεριλαμβανομένου και του παρατη-
ρητή της Διεθνούς Ομοσπονδίας έμειναν κατεν-
θουσιασμένοι από τη φιλοξενία και τα υπέροχα
τοπία που μας χάρισε η Ευρυτανία...»

Τους περιμένουμε και του χρόνου!
Κ.Α.Π.
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Ευαγγελία Νταλιάνη κ.ά. 
Σημαντική ήταν και η βοήθεια, γενικά, της κ.

Ντίνας Φούκα - Τσιάμη. Εντύπωση έκανε και η μι-
κρή (πεντάχρονη) Κάτια Βερεντζή, που σαν τη
μελισσούλα  περιφερόταν βοηθώντας και αυτή τη
γιαγιά της Βαγγελιώ Νταλιάνη…. 

Η φιλόξενη αίθουσα της κ. Γιαννούλας Λιάκου
και πάλι εφέτος δέχθηκε την πληθώρα των εδε-
σμάτων και ήταν ο χώρος παρασκευής του τσι-
πουρόμελου κ.λπ. Η ψησταριά για τα κάστανα
μπήκε  και πάλι σε δράση. Φέτος, μάλιστα ψήθηκαν
εκτός από  80 κιλά κάστανα και αρκετές πατάτες
μικρές (προσφορά Θανάση Σταμάτη), παπαδέλες,
ως και κρεμμύδια συνοδεύοντας άριστα το τσι-
πουράκι και το τσιπουρόμελο, που προσφέρονταν
άφθονα στον πάγκο από τη νεολαία μας και τους
μεγαλύτερους το Σπύρο Σιακαβέλλα, τον Κώστα
Καραδήμα κ.ά. Σημειώνεται ότι κατά το τριήμερο
καταναλώθηκαν 200 κ. τσίπουρου και 80 κ. τσι-
πουρόμελου. Τη διάθεση του εμφιαλωμένου τσί-
πουρου ανέλαβαν εκ περιτροπής οι: Ασημίνα Δα-
ραβέλια, Κων/να Σιακαβέλλα, Έφη Αναγνωστο-
πούλου, Ευθύμης Κωστής και η Μαρία Σώκου και
Βαγγελιώ Νταλιάνη κατά τις ώρες αιχμής. Έχοντας
εφέτος «άδεια» «επέβλεπε» η υπεύθυνη διάθεσης
για τα προηγούμενα χρόνια κ. Ελένη Δ. Καραδήμα.
Έτσι την Παρασκευή το βράδυ όλα ήταν έτοιμα
και άρχισε η γιορτή μας…..

Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΗ…
Το Σάββατο, όμως άρχισε και «επίσημα» η με-

γάλη μας γιορτή. Όλη μέρα έρρεε άφθονο το τσί-
πουρο και το τσιπουρόμελο, σπάζοντας το τσου-
χτερό κρύο, σε συνδυασμό με τα καζάνια και τις
σόμπες, που έκαιγαν συνέχεια…. Την ατμόσφαιρα
όμως κυριολεκτικά ζέστανε τις βραδινές ώρες η
εμφάνιση του χορευτικού τμήματος του Συλλόγου
μας, που πιστό στην καθοδήγηση της «δασκάλας»
του και Προέδρου του Συλλόγου μας Υρώς Πα-
πουτσή χόρεψε πολλούς δημοτικούς και λαϊκούς
χορούς, χασαποσέρβικα, συρτάκι και ζεϊμπέκικα,
δικαιολογημένα καταχειροκροτήθηκε και αποθε-
ώθηκε από το κοινό. Η εμφάνισή του κορυφώθηκε
και με το φαντασμαγορικό άναμμα πυρσών – πυ-
ροτεχνημάτων, έκπληξη από τους Κώστα και Βα-
σίλη Αθ. Νταλιάνη. Με όλ’ αυτά οι χορευτές μας:
Αντ. Αγγελής, Θάνος Δαραβέλιας, Ευθύμης και
Αντ. Μερτζάνης, Ηρακλής Σιακαβέλλας, Άσμι
Αουάντι, Ν. Καρτσακλής, Χρ. Τουρής, Φώτης Κα-
ρέτσος, Εύη Καρέτσου, Κων/να Παλαιοπάνου,
Σπυρ. Καφαντάρη, Έφη Αναγνωστοπούλου, Χρύσα
Χρυσαφοπούλου, Γρηγορία Δημητρογιάννη, Μ.
Μήτσου, Ειρήνη Μπρεκουλάκη έδωσαν το επίσημο
σύνθημα για ξεφάντωμα και κάλεσαν άπαντες
στο χορό ως το ξημέρωμα. Η μουσική «έπαιζε»
μέχρι τις 7 το πρωί της Κυριακής, με κοινή φροντίδα
της νεολαίας μας και με υλικό και βοήθεια του Π.
Κορκόδειλου. Λίγο αργότερα ήχησαν οι καμπάνες
του Αϊ – Θανάση και ο π. Ματθαίος, που ήρθε και
πάλι κοντά μας από τη Γερμανία μας καλούσε για
εκκλησιασμό. Παρά το ξενύχτι πολλών η εκκλησία
μας ήταν γεμάτη…. 

Με το σχόλασμα της εκκλησίας η πλατεία του
χωριού μας και πάλι στις δόξες της… Γέμισε από
κόσμο που ήρθε από Αιτωλοακαρνανία, Λαμία,
Καρπενήσι, Αθήνα κ.λπ. Σημειώνεται ιδιαίτερα και
η παρουσία δεκάδων φίλων και συναδέλφων του
Τάκη Τσαπραζλή που ήλθαν στο χωριό μας με
πούλμαν και οι οποίοι έμειναν κατενθουσιασμένοι...
Και πάλι όμως την παράσταση έκλεψε η εμφάνιση
των φουστανελοφόρων του χορευτικού μας με
τα λεβέντικα τσάμικα, καλαματιανά, θρακιώτικα

και με το «… τρίψιμο του πιπεριού» και με τα όσα
ευτράπελα ο χορός συνοδεύτηκε…. 

Σημειώνεται ότι όλες σχεδόν τις ώρες μαζί με
το τσίπουρο και το ζεστό τσιπουρόμελο σερβί-
ρονταν και νοστιμότατες χωριάτικες πίτες που
έφτιαξαν οι νοικοκυρές του χωριού, καθώς και
πολλές άλλες ποικιλίες εδεσμάτων, λουκούμια
κ.ά. Το γλέντι συνεχίστηκε και την Κυριακή το
βράδυ. Τη Δευτέρα πάλι με την γενική επιστασία
του Σωτήρη Σώκου έγινε η «αποκαθήλωση» των
καζανιών και λοιπών εγκαταστάσεων της πλατείας,
η καθαριότητα και η μεταφορά των υλικών στην
αποθήκη του Συνεταιρισμού. 

Όπως προαναφέρθηκε εντυπωσιακή ήταν και
πάλι η παρουσία της νεολαίας μας. Αξίζει να ση-
μειώσουμε και να ευχαριστήσουμε ονομαστικά-
παρά τον κίνδυνο να ξεχαστεί κάποιος - όσους
από τους υπέροχους  νέους μας δεν αναφέρθηκαν
παραπάνω, οι οποίοι δεν φείδονται χρόνου, κόπου
και χρημάτων προκειμένου να βρεθούν στην αγα-
πημένη τους Δομνίστα και να προσφέρουν όσα
μπορούν σε κάθε εκδήλωση…. Αυτοί, λοιπόν,
είναι: Γρηγόρης Παπουτσής, Λάμπρος Αναγνω-
στόπουλος, Μάκης και Σπύρος Συροκώστας, Κων-
σταντίνος Κωστής, Άκης και Παναγιώτης Τσιάμης,
Παναγιώτης Σελιμάς, Νεκτάριος Παπαδόπουλος,
Δημ. και Κυριακή Ι. Σταμάτη, Ευαγγελία Παπα-
δοπούλου, Πέρης και Ιωάννα Σιακαβέλλα, Μάκης
και Ελευθ. Μπρεκουλάκη, Νέλη Τσιρογιάννη,
Βίκυ Αλεξανδροπούλου, Πέγκυ Λίτσα, Θοδωρής
και Έλενα Φαναριώτη, ο σύζυγός της Πλάτωνας
Παπάς κ.ά. που μη εσκεμμένα δεν αναφέρον-
ται… 

Τη γιορτή μας, κατά το διήμερο Σαββάτου και
Κυριακής τίμησαν με την παρουσία τους οι: Βου-
λευτής Ευρυτανίας κ. Κ. Κοντογεώργος, Βουλευτής
Αιτωλοακαρνανίας και τ. Υφυπουργός κ. Θάνος
Μωραΐτης (από Σκοπιά), ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Άρης Τασιός, ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος
Σουλιώτης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Λάμ-
προς Τσιτσάνης και Κατερίνα Καλαντζή, οι Αντι-
δήμαρχοι κ.κ. Παντελής Χαλκιάς και Εύη Κονιαβίτη
– Ζαρμακούπη (Οικονομικών-υπεύθυνη και για
την Δημοτική Ενότητα Δομνίστας), η Δημοτική
Σύμβουλος και Πρόεδρος ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ. Σοφία
Ζαλοκώστα, ο επί σειρά ετών Δήμαρχος Δομνίστας
και νυν Δημ. Σύμβουλος Καρπενησίου κ. Ι. Σταμά-
της, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δημ. Σταμάτης, Ταξ.
Σκλαπάνης, Δημ. Κεραμάρης, Κων/να Γρίβα, οι
πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θωμάς Κώτσιας και κ.
Πόπη Κανακάκη, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Ευρυτανίας
(Τμ. Αν. Στερεάς) κ. Γ. Λάππας κ.ά.  

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ
• Κάστανα πρόσφεραν οι: Βαμβάτσικος Χρή-

στος 15 κιλά, Γιάννης Καρτσακλής 10 κιλά, Θα-
νάσης Νταλιάνης και Στάθης Τριάντης

• Παστά ψάρια: Σπύρος Κων/νου Καρέτσος
• Λουκούμια: Σταμάτης Παναγιώτης, Σωτηρία

Σώκου-Σκουφή
• Λουκάνικα: Σιδεράς Γιάννης (τα έψησε ο

Γιάτσης Ανδρέας), Ευδοκία Καραδήμα 
• Ιωάννα Νώντα Φαρμάκη: μηλοπιτάκια, λου-

κάνικα κρασάτα, μελιτζάνες τουρσί γεμιστές,
ελιές γεμιστές, ζυμαρόπιτες

• Έφη Δημητρογιάννη-Γρηγοροπούλου: κερά-
σματα με πάστα ελιάς, τυροπιτάκια 

• Γιώτα Καρέτσου: κεράσματα με τσαλαφούτι,
πιπεριές κι ελιές

• Λένα Κοπαράνη-Σιακαβέλλα:
5 κιλά καλαμπόκι για παπαδέλες (ποπ κορν)
• Μαρία Σώκου: δίπλες, κεφτεδάκια, τυροπι-

τάκια 

• Λούλα Μπούρα: ψημένα λουκάνικα, κολοκυ-
θόπιτα

• Βίκυ Φλώρου-Παπαδάκη: μπουρεκάκια με
τυρί 

• Μακρυγιάννη Φωτεινή τ. Λάμπρου: τυρόπιτα 
• Φωφώ Παναγοδήμου-Φραγκούλη: ραβανί,

χορτόπιτες
• Αγγελική Αθαν. Παπαδοπούλου: τυροπιτάκια 
• Τούλα Ιωάν. Καρτσακλή: ζυμαρόπιτα
• Γιώτα Θόδ. Τσάμη: ραβανί
• Λευκοθέα Κων. Παπαδοπούλου: τυρομπου-

ρεκάκια
• Βαγγελιώ Θανάση Νταλιάνη: τυροπιτάκια,

λουκανικοπιτάκια, γλυκά, γαλατόπιτα
• Βιβή Σιακαβέλλα: τυρόψωμα, ελιόψωμα, πι-

τάκια διάφορα, γλυκά διάφορα
• Αλέκα Μανδέλου-Καρέτσου: γλυκιές φωλιές

αμυγδάλου, ραβανί νηστίσιμο.
• Μαρία Ηλία Νταλιάνη: μακαρονόπιτα 
• Αντριάννα Παπαδημητρίου: πατατοκεφτέδες,

λικέρ με αρμπαρόριζα
• Νίκος Ι. Παπαδημητρίου: ψωμί ζυμωτό και

απλό για τα κεράσματα, τσαλαφούτι και άλλα
υλικά για το γαρνίρισμα των κερασμάτων.

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ…
Για τις ανάγκες της εκδήλωσης προσφέρθηκαν

τα παρακάτω ποσά:
Ιωάννης Νικ. Σταμάτης ευρώ 200,00
Αχιλλέας Αθ. Τσούνης ευρώ 100,00
Νίκος Ι. Παπαδημητρίου: Δωρεά όλων των

αγορασθέντων από το κατάστημά του υλικών.
Γ. Μαστρογεωργίου: προσφορά μέσω της επι-

χείρησης ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Αγρινίου αρκετό υλικό
ειδών σερβιρίσματος μιας χρήσης κ.λπ. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όσοι δε στάθηκαν τυχεροί και δεν μπόρεσαν

να βρεθούν στη Δομνίστα, είχαν γενική εικόνα
των δρώμενων στην πλατεία μέσω της webcamera
(προσφορά ιατρού Γιάννη Μήτσου), χάρη στην
αναβάθμιση που και φέτος έκανε ο Νίκος Καρα-
δήμας, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα επισκεψι-
μότητας στο LiveCam. Σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία, που ο ίδιος δημοσίευσε στην ιστοσελίδα
μας, και αναδημοσιεύουμε παρακάτω: 

(Από τον Νίκο Καραδήμα)
Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά για τη ζωντανή

μετάδοση εικόνας από το χωριό μας. Κεραυνοί
έπεσαν, πρόβλημα με το ρεύμα της κάμερας υπήρ-
χε. Κι όμως το διάστημα 21 με 28 Οκτωβρίου
1.152 μοναδικοί χρήστες συνδέθηκαν για να δουν
εικόνες από το χωριό μας και πραγματοποίησαν
συνολικά 2.955 επισκέψεις στην ιστοσελίδα μας.

Φυσικά το ενδιαφέρον κορυφώθηκε Παρασκευή,
Σάββατο και Κυριακή (24, 25 & 26 Οκτωβρίου)
όταν 829 άνθρωποι συνδέθηκαν για να δουν εικό-
νες από τη γιορτή τσίπουρου 2014 και η σελίδα
μας δέχτηκε 1.831 επισκέψεις.

Απ’ όλους τους παραπάνω κάποιοι φαίνεται
να ξεχάστηκαν στη Βραζιλία (προφανώς είχαν
πάει με την εθνική μας ομάδα στο μουντιάλ), ενώ
κάποιοι άλλοι βρέθηκαν σε πόλεις με ονόματα
περίεργα που δυσκολεύομαι να αντιγράψω. 

Δείτε και μόνοι σας, ακολουθώντας το link:
http://www.domnista.gr/?p=4053

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΙΟΡΤΗΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΟΥΛΑ «ΣΤΟΥ ΝΩΝΤΑ» 
Στις 27 Οκτώβρη, κι αφού όλα τα ξεστησίματα

είχαν τελειώσει και καθαρίστηκε πλήρως η πλατεία

Συνέχεια στην 6η σελ.

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.



του χωριού, όλοι θέλαμε να μάθουμε πώς πήγε η
φετινή γιορτή, αλλά κυρίως είχαμε ανάγκη από
ξεκούραση και χαλαρή κουβεντούλα στο ζεστό
και φιλόξενο χώρο του Νώντα και του Στέφανου.
Με καλό κρασί και πάλι πλούσιους μεζέδες και
πίτες από καλές νοικοκυρές και τις νόστιμες
πίτσες του Στέφανου, η Υρώ εκφράζοντας τις ευ-
χαριστίες της σε όλους τους συντελεστές για
την επιτυχία της Γιορτής, ευχήθηκε να γίνει και
του χρόνου ακόμη καλύτερη. Στη συνέχεια, ο Σω-
τήρης μας απέδειξε ότι σε πείσμα των καιρών και
χάρη στην προσωπική εργασία των εθελοντών η
γιορτή είχε θετικό πρόσημο, αφήνοντας κι ένα μι-
κρό απόθεμα για του χρόνου. 

Η καλή διάθεση νεολαίας και μεγαλύτερων
έδωσε την ευκαιρία να ακουστούν νέες προτάσεις
και ιδέες για την επόμενη γιορτή, που μένει να
εξεταστούν πιο διεξοδικά και γιατί όχι να εφαρ-
μοστούν. 

Η βραδιά έκλεισε όμορφα με γλυκά επιδόρπια,
μελωμένες δίπλες από τη Μαρία Σώκου και γλυκό
κολοκύθι με καρύδια από το Θανάση Σταμάτη
(παραγωγής του)! 

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ…. 
― Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη Γιορτή του

τσίπουρου κατέφθασε από την Αγγλία και η οικο-
γένεια της Όλγας και του Χαλ Χίκσον, με τα χα-
ριτωμένα αγοράκια τους, τον Λέοντα και τον Ορέ-
στη, καθώς και ο Τάκης Παπαδόπουλος, ένας
από τους εμπνευστές της γιορτής αυτής… 

― Τη φετινή αφίσα με τα απαράμιλλα Φθινο-
πωρινά χρώματα της Δομνίστας επιμελήθηκαν ο
Κώστας Νταλιάνης και η Ζωή Αλεξανδροπούλου,
ενώ το ευρηματικό λογότυπο «δεν είναι πια θε-
σμός… είναι ΔΕΣΜΟΣ» κατοχυρώνεται στο φίλο
του χωριού μας κ. Βαγγέλη Βλάχο… 

― Έντονη ήταν κι εφέτος η παρουσία της νε-
ολαίας των Στάβλων καθ’ όλη τη διάρκεια του
διημέρου. 

― Αρκετοί ήταν και οι περαστικοί για ορεινή
Ναυπακτία, Μεσοκώμη (Γιορτή προβατίνας) και
Άμπλιανη (Γιορτή κάστανου κ.λπ.) 

― Κοντά μας ήρθαν και πάλι εφέτος οι τ. Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι της περιοχής μας Τάκης Κοντός
και Χρ. Σκαρμούτσος.

― Πολλοί ήταν και οι επισκέπτες μας στο Λα-
ογραφικό Μουσείο. Έστω και στην κατάσταση
που βρίσκεται έμειναν ενθουσιασμένοι….

― Διαφημιστική καμπάνια και γενικά προβολή

της εκδήλωσής μας έγινε από τις τοπικές εφημε-
ρίδες  ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ (ρεπορτάζ πλούσιο από
τον απεσταλμένο τους Γ. Ζαλοκώστα) Ευρυτανικός
Παλμός, Ράδιο Καρπενήσι (κ. Κατερίνα Τσούκα –
Κουτσούμπα) και ΑΧΕΛΩΟΣ ΤV (Δημ. Ν. Παπα-
δημητρίου). 

― Ο Νίκος Θ. Λιάκος, όπως κάθε χρόνο, έτσι
κι εφέτος βοήθησε σημαντικά για τα σχετικά με
τις κάμερες και όχι μόνον. 

6 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Πανελληνίου
Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών
και του Ταμείου Αρωγής του Π. Σ. Ι. Κ. Ξ. Γ., 

Ευχαριστούν ιδιαιτέρως το Φιλοπρόοδο Σύλ-
λογο Δομνίστας Ευρυτανίας για τη θερμή του
φιλοξενία κατά την επίσκεψή μας στο χωριό
Δομνίστα στην ετήσια Γιορτή του Τσίπουρου
στις 26/10/2014 καθώς και για την ξενάγησή
μας στο τοπικό Λαογραφικό Μουσείο. 

Για τα Διοικητικά Συμβούλια, 
Τσαπραζλής Δημήτριος

Πρόεδρος του Ταμείου Αρωγής και 
Μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συνδέσμου 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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ΚΑΙ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  «ΘΕΣΜΟ»  ΣΤΟΝ  «ΔΕΣΜΟ»  ΤΟΥ  2014

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΟΧΙ 
ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ

Με τις πρέπουσες τιμές και με τον δέοντα σε-
βασμό τιμήθηκε κι εφέτος στο χωριό μας η
Επέτειος της Εθνικής μας Γιορτής, της 28ης Οκτω-
βρίου 1940. Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας,
28-10-14, της Αγίας Σκέπης, τελέστηκε η θεία
λειτουργία στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου, κατά τη
διάρκεια της οποίας έγινε μνημόσυνο για τους
δέκα (10)  πεσόντες - ήρωες του χωριού μας στο
Έπος του ’40, δοξολογία και στο τέλος εκφωνήθηκε
ο πανηγυρικός της ημέρας, μέσα σε κλίμα έκδηλης
συγκίνησης, από τους Α.Δ. Σταμάτη και Κ.Α. Πα-
παδόπουλο. Λειτούργησε ο π. Ματθαίος, ενώ
στο ψαλτήρι ήταν οι Νώντας Φαρμάκης, Θεόδωρος
Φραγκούλης και Κ. Παπαδόπουλος.  

Το β΄ Μέρος του προγράμματος της εκδήλωσης
πραγματοποιήθηκε, παρά τη βροχή, στην πλατεία
του χωριού, μπροστά στο μνημείο πεσόντων και
περιλάμβανε επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο
των δέκα (10) Δομνιστιάνων νεκρών – ηρώων,
κατάθεση στεφάνων από  εκπρόσωπο του Τοπικού
Συμβουλίου (Κ. Αγγελής, εξαιτίας απουσίας του
Προέδρου κ. Νίκου Καρέτσου, για λόγους ανε-
ξάρτητους της θέλησής του (ασθένεια μητέρας
του)), εκ μέρους του Συλλόγου (Σωτήρης Σώκος,
Αντ/δρος) και της Πανευρυτανικής Ένωσης (Κ.Α.
Παπαδόπουλος). Η τελετή ολοκληρώθηκε με την
τήρηση 1΄ σιγής και με τον Εθνικό μας Ύμνο, που
ψάλθηκε από όλους τους παριστάμενους μέσα
σε ατμόσφαιρα συγκινητική και πατριωτική.    

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ

Στις 14-10-14 εγκρίθηκε από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου ο διαγωνισμός
για τη βελτίωση του οδικού δικτύου στις Τοπικές
Κοινότητες Άμπλιανης, Δομνίστας, Κρικέλλου,
Μεσοκώμης και Ψιανών της Δημοτικής Ενότητας
Δομνίστας, δαπάνης 24.900 ευρώ. Το έργο ανα-
τέθηκε στην «Κοινοπραξία Βασίλειος Θεοδωρό-

πουλος και Βαξεβάνος Θεόδωρος, που πρόσφερε
την μεγαλύτερη έκπτωση από τους υπόλοιπους
τρεις (3) διαγωνιζόμενους με ποσοστό 17%».

(Πηγή: «Ευρυτανικά Νέα», 29-10-2014)

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου για τον εμ-
πλουτισμό του δικτύου ύδρευσης  στον εργολάβο
Νικόλαο Μήτσου έγινε από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Καρπενησίου με το ποσό των
12.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες  του Προ-
έδρου της Τοπικής μας Κοινότητας κ. Ν. Β. Καρέ-
τσου ο εργολάβος εγκαταστάθηκε αλλά όμως οι
εργασίες, λόγω καιρικών συνθηκών θα συνεχιστούν
αρχές της Άνοιξης. Επίσης, κατά τον μήνα Οκτώ-
βριο έγινε καθαρισμός και χλωρίωση της δεξαμενής
μας. Εξάλλου για την αντικατάσταση του εξωτε-
ρικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Σκοπιάς
εγκρίθηκε το ποσό των 9.000,00 ευρώ. Ανάδοχος:
κ. Νικόλαος Χατζόπουλος.

ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ

Με το ποσό των 12.500 ευρώ η «Εταιρεία
Ανάγνωστος Κων/νος και ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΚΥΑΝΘΟΣ
Ε.Τ.Ε.» θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση του
Μουσείου Δομνίστας, σύμφωνα με σχετική από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρ-
πενησίου κατά την συνεδρίασή της, την Τρίτη 14
Οκτωβρίου 2014.

(Πηγή: «Ευρυτανικά Νέα» 29-10-14)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της αν-
τικατάστασης της στέγης κ.λπ. εγκρίθηκε από το
Δήμο Καρπενησίου το ποσό των 3.000,00 ευρώ
για συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες και ξε-
κίνησαν ήδη από τον ανάδοχο εργολάβο κ. Ανδρέα
Επίσκοπο. 

ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ  ΙΑΤΡΕΙΟΥ  ΜΑΣ

Ένα από τα σοβαρά και χρονίζοντα προβλήματα
για το χωριό μας είναι και η λειτουργία του νέου
Περιφερειακού Ιατρείου μας. Προς τούτο ο νέος
Πρόεδρος της Τοπικής μας Κοινότητας κ. Ν. Κα-
ρέτσος, απέστειλε προς το Υπουργείο Υγείας και
κοινοποίηση σε όλους τους αρμόδιους φορείς το
παρακάτω έγγραφο: 

Θέμα: Περιφερειακό Ιατρείο Δομνίστας Ευ-
ρυτανίας

Σας γνωρίζουμε ότι στην Τοπική Κοινότητα
Δομνίστας του Δήμου Καρπενησίου έχει κατα-
σκευασθεί κτήριο για τη στέγαση του Περιφερει-
ακού Ιατρείου μας, το οποίο έχει ήδη παραληφθεί
προς χρήση από 20 Μαΐου 2011, σύμφωνα με
σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής,
πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί σε λει-
τουργία, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των κα-
τοίκων της περιοχής.

Σημειώνεται ότι το Περιφερειακό Ιατρείο Δο-
μνίστας, το οποίο, σύμφωνα με το σχετικό πρω-
τόκολλο παράδοσης και παραλαβής διαθέτει άρτιο
ξενοδοχειακό και ιατρικό εξοπλισμό, δεν εξυπη-
ρετεί μόνον τους κατοίκους της Δημοτικής Ενό-
τητας Δομνίστας, αλλά και αυτούς των όμορων
τοπικών Κοινοτήτων της ορεινής Ναυπακτίας. 

Επειδή, τέλος, θεωρούμε ότι η λειτουργία του
Περιφερειακού Ιατρείου μας στο νεόδμητο και
πλήρως εξοπλισμένο κτήριό του, είναι αναγκαία
και επιτακτική, παρακαλούμε όπως δοθεί άμεσα η
λύση του χρονίζοντος, αδικαιολόγητα, προβλή-
ματος. 

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Νικόλαος Β. Καρέτσος

(Σ.Σ.: Ήδη έγινε ενεργοποίηση των αρχών
κατά τα μέσα Οκτωβρίου. Από το Γενικό Νοσοκο-
μείο Καρπενησίου εστάλησαν υπάλληλοι και
δόθηκε η υπόσχεση ότι ο νέος γιατρός που θα
τοποθετηθεί στο χωριό μας θα εγκατασταθεί στο
νεόδμητο κτήριο του Περιφερειακού Ιατρείου
μας). 

Συνέχεια απ’ την 5η σελ.
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― κ. Δημ. Θ. Κύρου, Αρναία Χαλκιδικής. Λάβαμε το πολύ
ενδιαφέρον κείμενό σας σχετικά με το επώνυμο «Τσαπραζλής»
ή «Τσαπρασλής» και το δημοσιεύουμε παρακάτω ευχαρίστως,
πιστεύοντας πως κάποιος από το μεγάλο αυτό σόι της Δομνί-
στας θα ερευνήσει σχετικά... Ευχαριστούμε θερμότατα και
για την αποστολή του υπέροχου περιοδικού σας «ΑΡΝΑΙΑ». 

― κ. Αχιλλέα Τσούνη, Χίος: Λάβαμε την ενίσχυσή σας για
την γιορτή τσίπουρου (100,00 ευρώ) και σας ευχαριστούμε. 

― κ. Παντελή Ρήγα, Βριλήσσια: Ευχαριστούμε για την
αποστολή της συνδρομής σας (25,00 ευρώ). 

Η  αλληλογραφία  μας

Αγαπητέ κ. Εκδότα - Διευθυντά
Ξεφυλλίζοντας και διαβάζοντας την εφημερίδα σας, που

από χρόνια μου στέλνετε - «επ’ ανταλλαγή» με το περιοδικό
«ΑΡΝΑΙΑ» - και σας ευχαριστώ, «έπεσε» το μάτι μου στη Νε-
κρολογία της «μακαρία τη λήξει» Ελευθερίας Τσαπραζλή. 

Επειδή το σπάνιο - όπως πιστεύω - επώνυμο «Τσαπραζλής»
ή «Τσαπρασλής» συναντιέται και στην Αρναία από τα χρόνια
της Επανάστασης του 1821 μέχρι τη δεκαετία του 1960 (τώρα
το γένος αυτό δεν υπάρχει «αρρενογονικώς»), θεώρησα
σκόπιμο να σας γράψω λίγα λόγια για κάποια σημαντικά πρό-
σωπα του γένους αυτού και για απλή ενημέρωση αλλά και με
την σκέψη μήπως υπάρχει κάποια συγγένεια των Αρναιωτών
Τσαπραζλήδων με τους Δομνιστιάνους Τσαπραζλήδες (δεν
ξέρει κανείς τι μπορεί να προκύψει καμιά φορά)!

Περιληπτικά οι πληροφορίες για τα πρόσωπα αυτά είναι οι
παρακάτω:

• Στην Επανάσταση του 1821 πήρε μέρος κάποιος Λιαριγ-
κοβινός [δηλ. κάτοικος της Λιαρίγκοβης, της σημερινής (από
το 1928) Αρναίας] Τσαπρασλής, ο οποίος στη συνέχεια «με-
τώκισεν εις Πειραιά, ένθα η οικογένειά του, και νυν διατρίβει».
(Πληροφορία του Ηπειρώτη δασκάλου της Χαλκιδικής Νικολάου
Βουργαρελίδη στο πόνημά του «ΤΑ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΑΚΑ» το
1878). 

• Ο Ιωάννης Ευθυμίου Τσαπρασλής γεννήθηκε το 1872.
Ήταν ράπτης στο επάγγελμα. Χρημάτισε Εκκλησιαστικός Επί-
τροπος του Ι. Ναού Αγ. Στεφάνου Λιαρίγκοβης το 1916-1917.
Το 1919 ήταν Γεν. Γραμματέας στον Νεοελληνικό Σύνδεσμο
Φιλελευθέρων Λιαρίγκοβης και το 1926-1927 χρημάτισε Κοι-
νοτικός Σύμβουλος της Κοινότητας Λιαρίγκοβης. 

• Ο Ευθύμιος Ιωάννου Τσαπρασλής (γιος του προηγουμένου)
χρημάτισε το 1933 Πρόεδρος του Λαϊκού Πολιτικού Συλλόγου
Αρναίας, Κοινοτάρχης Αρναίας το 1940-1945 με μικρή διακοπή
το 1940-1941 λόγω επιστρατεύσεώς του και Εκκλησιαστικός
Επίτροπος το 1942-1943.

Αυτά τα ολίγα ενημερωτικά και ίσως ενδιαφέροντα! 

Με χαιρετισμούς
από την Αρναία, τη δροσερή και ωραία!

Με εκτίμηση και φιλία
Δημ. Θ. Κύρου

Επιστολή  που  λάβαμε
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Νεκρολογίες

Έφυγε από
τη ζωή και ετά-
φη στη Δομνί-
στα η Ελένη, σύ-
ζυγος Γεωργ.
Αναγνωστόπου-
λου και κόρη του
ιστορικού ιερέα
του χωριού μας
π α π α - Ν ώ ν τ α
Φαρμάκη. Μεγά-
λωσε μέσα σε

μια πολυμελή οικογένεια της οποίας οι ιε-
ρατικές ρίζες χάνονται στο παρελθόν. Φο-
ρέας μιας μεγάλης παράδοσης η οικογένειά
της την ανέθρεψε μαζί με τα άλλα παιδιά
της με προσήλωση στις παραδοσιακές
αξίες του λαού μας: το σεβασμό στη θρη-
σκευτική μας παράδοση, την αφιέρωση
στις οικογενειακές αξίες, την εργατικότητα,
την κοινωνική ευθύνη κι αλληλεγγύη, την
ατομική αξιοπρέπεια, το πνεύμα της προ-
σφοράς. 

Ωραιότατη στην εμφάνιση έδεσε τη
ζωή της με ένα γειτονόπουλο το Γεώργιο
Αναγνωστόπουλο και δημιούργησαν μια
ευτυχισμένη οικογένεια με παιδιά, εγγόνια,
δισέγγονα. Εργατικότατη ως πρόσφατα
βοηθούσε το γιό της στον κοινοτικό ξενώνα
και η νοικοκυροσύνη της στεκόταν ισάξια
σε αυτή της νύφης της. Γεμάτη η αυλή της
με ποικίλα λουλούδια, περιποιημένος ο μι-
κρός της κήπος, όμορφο το σπιτικό που
άφησε πίσω της. Η αγάπη και οι θυσίες
της για τα παιδιά της αναγνωρίζονταν από

όλους. Η φροντίδα και η στοργή τους στις
δύσκολες τελευταίες ημέρες που βρισκόταν
στο κρεβάτι του πόνου δείχνουν τι αληθινά
ένιωθαν γι’ αυτήν. Τα κλάματα κι ο θρήνος
με τη φυγή της από τη ζωή βγαλμένα από
τα βάθη της καρδιάς των δικών της φανέ-
ρωναν τα αληθινά της αισθήματα για τα
οποία αναδείχθηκε πανάξια. Τίμησε τους
γονείς και τους προγόνους της, τίμησε το
σύζυγο και τα παιδιά της, τίμησε εγγόνια,
γαμπρούς, νύφες, τη μικρή κοινωνία του
χωριού μας. 

Προπέμφθηκε στην αιώνια ζωή περιβε-
βλημένη το σεβασμό και την αγάπη όλων
μας. Είμαι βέβαιος ότι με την αγαθότητα
της ψυχής της θα συγχώρεσε και όσους
πρόσφατα και στο παρελθόν την πίκραναν.
Η αξιοπρέπεια και το ήθος της - από παρά-
δοση και δικό της - δεν επέτρεψαν καμιά
στιγμή να παραπονεθεί ή να κακολογήσει.
Δικαιολογημένα λοιπόν όσοι τη συνόδεψαν
στην τελευταία της κατοικία δάκρυσαν,
πόνεσαν μαζί με τους δικούς της και προ-
σευχήθηκαν για την αιώνια ανάπαυση της
ψυχής της εν κόλποις Αβραάμ εν ουρανοίς. 

Με την ευχή παιδιά και εγγόνια να κρα-
τήσουν και να επαυξήσουν τις αρετές της
εκφράζουμε τόσο την ατομική μας θλίψη
όσο και των απανταχού Δομνιστιάνων για
την αναχώρηση από τη ζωή μιας αληθινής
δέσποινας κι αρχόντισσας του ήθους από
το χωριό μας. 

Αιωνία της η μνήμη. 

Αθ. Δ. Σταμάτης

Ελένη Γ. Αναγνωστοπούλου  (1929 - 2014)

Έφυγε από τη ζωή πρόσφατα και ύστερα
από ασθένεια που τον καθήλωσε στο κρε-
βάτι του πόνου ο Φώτης Παπαδάκης, σύ-
ζυγος της Τούλας Κων. Παπαδημητρίου.
Με οικογενειακές ρίζες από τη Σμύρνη
ένωσε τη ζωή με μια εξαίρετη κοπέλα από
το χωριό μας και έκανε μαζί της μια ευτυ-
χισμένη οικογένεια. 

Καλόψυχος, ήπιος, ήρεμος, εργατικός,
έδωσε τον αγώνα της επιβίωσης μέσα και
έξω από την Ελλάδα για χάρη της οικογέ-
νειάς του. Αγαπούσε υπέρμετρα το χωριό
μας και μετά τη συνταξιοδότησή του περ-

νούσε αρκετό χρόνο εκεί. Χαμογελαστός,
φιλικός, καλόβολος με όλους δείχνονταν
άξιος σύντροφος της εξαίρετης Τούλας
που την αγαπούσε και το έδειχνε πάντα.
Στα χρόνια του πόνου παρέμεινε το ίδιο
υπομονετικός όπως και στα καλά χρόνια.
Άγγελός του ακοίμητος η σύζυγός του
που με την αγάπη και τις φροντίδες της
απάλυνε το σταυρό της αρρώστιας του. 

Ας αναπαύεται η αγαθή ψυχή του εν
ουρανοίς και οι δικοί του ας έχουν την εξ
ύψους παρηγορία. 

Α.Δ.Σ.

Φώτης  Παπαδάκης  (1940 - 2014)

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Στουρνάρας Γεώργιος ......................ευρώ 100,00
Δρογώσης Κωνσταντίνος – 
Γαρυφαλλιά Συρροθανάση .......................... 20,00
Καρέτσος Γιάννης ...................................... 20,00
Βάρρας Σπύρος .......................................... 20,00
Σταμάτης Γιάννης του Νικολάου .............. 200,00
Στουρνάρα Ευφροσύνη .............................. 20,00
Σιακαβέλλα Χαραλάμπους Βασιλική .......... 10,00
Κορκοβέλης Φώτιος .................................... 20,00
Νεοφωτίστου Δήμητρα .............................. 20,00
Σιδηρά-Πανοπούλου Γεωργία (ΗΠΑ) .......... 20,00
Σιδηρά Πελαγία του Κων. (ΗΠΑ) ........Δολ. 50,00
Γράψια Αγγελική.......................................... 20,00
Μποτσιβάλης Χαράλαμπος ........................ 20,00
Βερυκόκου Όλγα ........................................ 20,00
Φαρμάκης Γεώργιος .................................... 20,00
Πανάγου-Μαρινάκου Βάσω ........................ 20,00
Μακρυγιάννη Αγγελική Ι. ............................ 20,00
Σάρρας Αθανάσιος (Αγρίνιο) ...................... 20,00
Φραγκούλης Θεόδωρος (Αγρίνιο) .............. 20,00
Σιακαβέλλας Πέτρος (Αθήνα) .................... 20,00
Μπράνη-Σιακαβέλλα Σπυριδούλα (Αθήνα) .. 15,00
Σκαρμούτσος Γεώργιος του Νικολάου 
(Άγ. Θωμάς Μεσολογγίου) ........................ 20,00

Γραβιά Σοφία (Αγρίνιο) .............................. 20,00
Σταμάτης Αθανάσιος του Ανδ. (Αγρίνιο) .... 20,00
Σταμάτης Δημήτριος του Αθαν. (Αγρίνιο) .. 20,00
Γκιούσιας Γρηγόριος (Αγρίνιο) .................. 20,00
Υφαντή Γεωργία του Χρήστου .................. 50,00 
Σταμάτης Παναγιώτης του Κων/νου .......... 20,00
Μουρκογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου 20,00
Βαμβάτσικος Ντίνος του Αθανασίου 
(Γουδί-Αθήνα) ............................................ 20,00
Σιακαβέλλα Ειρήνη του Ευθ. (Αγρίνιο) ...... 20,00
Σιδηρά Αγγελική του Ιωάννη (Χολαργός) .. 20,00
Μακράκη Κυριακή του Ιωάννη .................... 20,00
Σταμάτης Δημήτρ. του Ι. (Κεφαλόβρυσο) .. 30,00
Βαμβάτσικου Κωνσταντούλα (Μαρούσι) .. 20,00
Καρέτσου-Ανδρουλάκη Σπυριδ. (Αθήνα) .. 20,00
Αγγελής Νικόλαος του Γεωργ. (Λαμία) .... 50,00
Αγγελής Αντώνιος του Γεωργίου (Λαμία) .. 20,00
Μερτζάνης Γεώργιος του Ευθ. (Λαμία) ...... 20,00
Δαραβέλιας Ιωάννης (Λαμία) .................... 20,00
Κυτέας Γεώργιος (Λαμία) .......................... 20,00
Νικολακάκης Βασίλειος .............................. 20,00
Παπαγκίκας Θανάσης (Πλ. Κολιάτσου) .... 20,00
Καραδήμας Κων/νος (Ν. Ηράκλειο) .......... 20,00
Τσατσούλα Ελένη (Αθήνα) ........................ 20,00
Τσατσούλα Βασιλική (Αθήνα) .................... 20,00

Μακρυγιάννης Παναγ. του Αθ. (Αγρίνιο) .. 20,00 
Σύρρος Αθαν. του Γεωρ. (Μεσολόγγι) ...... 20,00
Σύρρος Γεώργιος του Αθαν. (Ηλιούπολη) .. 20,00
Σύρρου Βασιλική του Αθ. (Καλλιθέα) ........ 20,00
Σύρρου Χαρίκλεια του Αθαν. (Παγκράτι) .. 20,00
Σιακαβέλλας Ανδρέας ................................ 20,00
Δαραβέλια Ασημίνα .................................... 10,00
Σταμάτης Αθαν. Νικ. (Πάτρα) ...................... 20,00
Σουλτάτης Γεώργιος.................................... 20,00
Κουβέλης Κ. (Πυρί Θηβών).......................... 20,00
Σταθονίκος Ευθύμιος .................................. 20,00
π. Μακράκης Κων/νος.................................. 30,00
Τσίρκας Τάκης Γ. ........................................ 20,00
Σταθονίκος Ιωάννης Αθ. .............................. 20,00
Πανάγος Ηλίας Γ. (Ευηνοχώρι) .................. 30,00
Γρηγορόπουλος Γεώργιος .......................... 50,00
Αγγελής Λάμπρος Γ. .................................. 30,00
Νταλιάνης Ανδρέας Σπ. .............................. 20,00
Αγγελή Ισμήνη Ι. (Λαμία) ............................ 25,00
Αγγελής Γεώργιος Ι. (Λαμία) ...................... 25,00
Φαρμάκης Γεώργιος .................................... 20,00
Σύρρος Αθαν. Γ. (Πετρούπολη) .................. 20,00
Σουβατζής Δημ. 
(σύζυγος Κούλας Αθ. Σύρρου) .................... 20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Συνδρομές  που  λάβαμε
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Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

Η  ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΤΟΥ  ΠΡΟΦΗΤΗ  ΗΛΙΑ

Συγκινητική και άμεση ήταν η ανταπόκριση
των συγχωριανών μας στο κάλεσμα της Εκ-
κλησιαστικής Επιτροπής για την εικονογράφηση
του Προφήτη Ηλία. Μετά τη δημοσίευση στον
“ΕΥΡΥΤΟ” της σχετικής είδησης ότι ο κ. Ηλίας
Τζανετάκης, πεθερός του γιατρού Νίκου Μπαρ-
τσώκα του Σπύρου και της Σπυριδούλας, το
γένος Γ. Αναγνωστόπουλου ότι προτίθεται να
αγιογραφήσει δωρεάν τον Προφήτη Ηλία και
ότι τα χρήματα των επιθυμούντων να κάνουν
δωρεά συγκεκριμένων εικόνων θα ενισχύσουν
το Ταμείο της Ενορίας μας, η ανταπόκριση,
όπως προαναφέρθηκε ήταν άμεση.

Οι δωρητές, μετά την ολοκλήρωση των ερ-
γασιών της αγιογράφησης θα λάβουν τις σχε-
τικές αποδείξεις. 

Κ.Α.Π.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΥ

Ριζική ανακαίνιση έγινε στο Προσκυνητάρι
του Αγίου Γερασίμου, που βρίσκεται πάνω από
τα Καρετσέικα και δεξιά στο δρόμο προς Υψηλό
Σταυρό, κατά το περασμένο καλοκαίρι με δα-
πάνες του κ. Γ. Μαστρογεωργίου. Ο κ. Μα-
στρογεωργίου, ως γνωστόν, μπατσανάκης του
Θανάση Πανάγου, είναι επιχειρηματίας στο
Αγρίνιο και έχει ιδιόκτητο σπίτι στη Δομνίστα.  

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ
ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  

κ.  ΚΟΣΜΑΣ  ΣΤΗ  ΔΟΜΝΙΣΤΑ
Τη Δομνίστα επέλεξε και πάλι ο Σεβασμιό-

τατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
κ. Κοσμάς για να αναπαυθεί για λίγες ημέρες.
Συγκεκριμένα ήρθε στη Δομνίστα στις αρχές
Σεπτεμβρίου, όπου παρέμεινε για πέντε (5)
ημέρες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του
επισκέφθηκε εξωκλήσια του χωριού μας, καθώς
και τον νεόδμητο Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
Σκοπιάς ενώ εντυπωσίασε για μια ακόμα φορά
με την απλότητά του... 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2014 τελέστηκε

το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας, όπως παρα-
κάτω: 

― Κυριακή, 7-9-2014, ιερέας π. Κωνσταν-
τίνος Μακράκης. Στο ψαλτήρι οι: Νώντας Φαρ-
μάκης και Θόδωρος Φραγκούλης. 

― Κυριακή, 14-9-2014, της Υψώσεως του
Τιμίου Σταυρού, ιερέας π. Αριστείδης Πεσλής.
Ιεροψάλτες: Νώντας Φαρμάκης και Θόδωρος
Φραγκούλης. 

― Κυριακή, 28-9-2014. Ιερέας π. Ιωάννης
Κολοβός. Ιεροψάλτες: Θόδωρος Φραγκούλης,
Κ. Παπαδόπουλος. 

― Κυριακή, 12-10-2014. Ιερέας π. Ιωάννης
Κολοβός. Ιεροψάλτες: Ευάγγελος Σιακαβέλλας,
Κώστας Παπαδόπουλος. 

― Κυριακή, 26-10-2014, Αγίου Δημητρίου.
Ιερέας ο π. Ματθαίος Καλαμπαλίκης. Ιερο-
ψάλτες: Νώντας Φαρμάκης, Θεόδωρος Φραγ-
κούλης, Γ. Μαστρογεωργίου, Κώστας Παπα-
δόπουλος. 

― Τρίτη, 28-10-2014, Αγίας Σκέπης - 28η
Οκτωβρίου. Ιερέας ο π. Ματθαίος Καλαμπαλί-
κης. Ιεροψάλτες: Νώντας Φαρμάκης, Θεόδωρος
Φραγκούλης, Κώστας Παπαδόπουλος.

Κ.Α.Π.

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Ο π. Κωνσταντίνος Λ. Μακράκης και η

πρεσβυτέρα Ελένη, απόχτησαν το τέταρτο αγοράκι
τους στο Καρπενήσι κατά τον μήνα Οκτώβριο
2014. 

― Ο Αθανάσιος Δ. Τραχήλης και η σύζυγός
του Βίκη απόκτησαν το δεύτερο αγοράκι τους
στην Αθήνα, τον Οκτώβριο 2014.

Να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Ο Ηλίας Παν. Παπαγεωργίου και η σύζυγός

του Βασιλική Γιαννιώτη βάπτισαν την πρωτότοκη
κορούλα τους στις 24 Αυγούστου 2014 στην Ιερά
Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Γοργοποτάμου
Λαμίας. 

Όνομα: Δανάη
Ανάδοχος: Μαίρη Κοντογεώργου
― Ο Αθανάσιος Παν. Παπαγεωργίου και η

σύζυγός του Αθανασία Τζινάβα βάπτισαν το γιο
τους στην Ιερά Μονή Αγάθωνος στις 27-9-2014. 

Όνομα: Παναγιώτης
Ανάδοχοι: Δήμητρα και Ελισάβετ Κουλούρη
― Στην Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος,

στο Γοργοπόταμο Φθιώτιδος, βαπτίστηκε το τέ-
ταρτο εγγονάκι του Θανάση και της Ευαγγελίας
Νταλιάνη, το γένος Τσιάμη. Ο Δημήτρης Στεργίου
και η Σωτηρία Νταλιάνη βάπτισαν το δεύτερο
παιδάκι τους. Η νονά της, Σοφία Ριρή, διάλεξε
για την όμορφη κόρη τους, το όνομα Ευαγγελία,
γεμίζοντας χαρά και κρυφή περηφάνια την πάντα
γελαστή και δραστήρια γιαγιά της, μέλος του
Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Οι ευτυχισμένοι γονείς
δεξιώθηκαν τους καλεσμένους τους στο κέντρο
«Τεμπέλης», όπου γλέντησαν με την ψυχή τους.
Ευχόμαστε στη νονά της να είναι πάντα άξια και
να καθοδηγεί χριστιανικά την Ευαγγελία και στους
γονείς της να τους ζήσει, να ζουν όλοι μαζί ευτυ-
χισμένοι και να την καμαρώνουν!

― Την Κυριακή 31-8-2014 στον Ι.Ν. Αγ. Παρα-
σκευής Αγρινίου ο Κώστας και η Αγγελική Καρα-
δήμα βάπτισαν το δεύτερο παιδί τους, ένα πανέ-
μορφο κοριτσάκι. Το όνομά της: Αμαλία. 

Ανάδοχος ο Θανάσης Πετρονικολός. 
Να τους ζήσουν. 

ΓΑΜΟΙ
― Στις 5-7-2014 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας

Αγρινίου τέλεσαν το γάμο τους η Ιωάννα Γρίβα
του Παύλου και της Δήμητρας και ο Ανδρέας
Μπρέσιακας του Κωνσταντίνου και της Αθανασίας. 

Κουμπάροι: Ευαγγελία και Θεόδωρος Γερό-
λυμος 

― Στις 6-9-2014 στον Ιερό Ναό Αγίου Χαρα-
λάμπους Ευηνοχωρίου τέλεσαν το γάμο τους η
Δήμητρα Γρίβα του Σπύρου και της Αλεξάνδρας
και ο Θωμάς Σπυρογιάννης. 

Κουμπάροι: Σταύρος Γρηγοράτος, Δήμητρα
Μπαμπούρη. 

― Στις 13-9-2014 στον Ιερό Ναό Αγίου Κων-
σταντίνου Αγρινίου τέλεσαν το γάμο τους ο Λάμ-
προς Δημητρογιάννης του Δημητρίου και της Ει-
ρήνης και η Κυριακή Πλιάτσικα του Ανδρέα και
της Κατερίνας. 

Κουμπάροι: Γιώργος Ζάβρας και Σοφία Λιάγκου. 
― Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014, με το

μυστήριο του γάμου ενώθηκαν ο Θεόδωρος Επα-
μεινώνδα και Ειρήνης Πλυταριάς και η Μαρία
Ιωάννη και Αλεξάνδρας Βαμβάτσικου, στον Ι.Ν.
Αγίου Δημητρίου Αγρινίου. Το ιερό μυστήριο τε-
λέστηκε και ευλογήθηκε από τον π. Κωνσταντίνο
Καντάνη και μεγάλο πλήθος ιερέων και ευλογήθηκε
διπλά, καθώς την ημέρα εκείνη στον Ι.Ν. βρίσκονταν
για προσκύνηση τα λείψανα της Ιεράς Κάρας του
Αγίου Ιωάννου του Βραχωρίτη. Τα στέφανα άλ-
λαξαν οι κουμπάροι τους, Αλέκος και Χριστίνα
Χαροκόπου. Στον κατάμεστο ναό παραβρέθηκαν
εκατοντάδες συγγενείς και φίλοι των νεονύμφων
και των γονιών τους. Ακολούθησε πλούσια δεξίωση,
στον όμορφο και άρτια οργανωμένο παραλίμνιο

χώρο του κτήματος «Πιθάρι», στη Δογρή Τριχω-
νίδας. Η νυφούλα, εξέπληξε τις ανύπαντρες ακόμη
συγγενείς και φίλες της, με τον τρόπο, που επι-
νόησε να «πετάξει» σε όλες τους την «ανθοδέσμη
της νύφης», ώστε να τις παρακινήσει, να τολμή-
σουν την έγγαμη, γλυκιά, οικογενειακή ζωή. 

Οι ευχές μας για μια ευτυχισμένη και ανθό-
σπαρτη ζωή είναι ολόψυχες! 

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε ύστερα από βραχυχρόνια ασθένεια

η Ελένη Γ. Αναγνωστοπούλου, το γένος Επαμ.
Φαρμάκη, στις 8-10-2014 και αναπαύεται στο Κοι-
μητήριο του χωριού μας από την επομένη, 9-10-
2014. 

― Στο Κοιμητήριο του Καρπενησίου αναπαύεται
από τις 22 Οκτωβρίου 2014 η Παναγιώτα Σπύρου
Παναγοδήμου, ετών 42. 

― Στο Κοιμητήριο του Κεφαλόβρυσου Αιτω-
λικού αναπαύεται από τις 26 Οκτωβρίου 2014 ο
Ηλίας Κ. Τσαπραζλής. 

Αιωνία τους η μνήμη. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε στις 7-9-2014 το ετήσιο μνημόσυνο

του αείμνηστου Παναγιώτη Κ. Παναγοδήμου στον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας. 

― Τελέστηκε στις 28-9-2014 μνημόσυνο (3
χρόνια) της αείμνηστης Δήμητρας Ν. Γεωργαλή,
το γένος Ι. Μωρίκη, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου Δομνίστας. 

― Στις 12-10-2014 έγινε το ετήσιο μνημόσυνο
του αείμνηστου Ευάγγελου Σταθονίκου στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας. 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  ΣΕ  Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.
Συνέχεια των επιτυχιών στα Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.: 
― Η Δήμητρα Πούλιου του Πέτρου και της

Βασιλικής, το γένος Γεωργίου Κοτοπούλου,
πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών - Χημικός Τρο-
φίμων. 

― Ο Θεόδωρος Καραμπίνης του Κων/νου και
της Φωτεινής, το γένος Θεοδώρου και Παναγιώτας
Τσιάμη πέτυχε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Πατρών. 

ΝΕΟΣ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
Το πτυχίο του Μηχανικού Πληροφορικής πήρε

πρόσφατα ο Σπύρος Νταλιάνης του Αθανασίου
και της Ευαγγελίας, ο οποίος περάτωσε με επιτυχία
τις σπουδές του στο ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) και
εργάζεται στο αντικείμενό του σε μεγάλη εταιρεία
στο Ηράκλειο, εδώ κι ένα χρόνο. 

Καλή σταδιοδρομία!

ΟΙ  ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ  ΚΟΝΤΑ  ΜΑΣ
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ήρθαν και

πάλι κοντά μας οι παρακάτω ομογενείς μας:
― Μαρία Σιακαβέλλα (ΗΠΑ) με παιδιά και εγ-

γόνια 
― Χρυσούλα Μακρυγιάννη (Καναδάς)
― Κώστας Παναγοδήμος (ΗΠΑ)
― Σπυριδούλα Λιάκου (ΗΠΑ)
― Κώστας Χρ. Παναγοδήμος (Νοτιοαφρικανική

Ένωση) 
― Τάκης και Βασιλική Παπαδοπούλου
― Όλγα και Χαλ Χίκσον με τα παιδιά τους

ΔΩΡΕΕΣ  ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ
― Οι αδελφοί Κων/νος και Λάμπρος Π. Πανα-

γοδήμου (ΗΠΑ) διέθεσαν στο Σύλλογό μας το
ποσό των εκατό (100,00) ευρώ στη μνήμη των
αείμνηστων γονέων τους Παναγιώτη και Σταυ-
ρούλας Παναγοδήμου. 

― Ανώνυμος πρόσφερε στο Σύλλογό μας για
την εφημερίδα το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ
στη μνήμη της αείμνηστης μοναχής Ταβιθά (Μάρ-
θας Πανάγου), η οποία αναπαύεται στην Ιερά
Μονή Παναγίας Γοργοϋπηκόου Ναυπάκτου.

Αιωνία τους η μνήμη. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ


