
Μέσα σε έκδηλη συγκινητική ατμόσφαιρα γιορ-
τάστηκε κι εφέτος η Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
1940 στο χωριό. 

Το πρόγραμμα περιλάμβανε 2 μέρη: Δοξολογία
και πανηγυρικό της ημέρας στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου και το β΄ μέρος στην πλατεία, μπροστά
στο μνημείο πεσόντων. 

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου και μετά

τη Θεία Λειτουργία, κατά τη διάρκεια της οποίας
μνημονεύθηκαν όλα τα ονόματα των Δομνιστιάνων
πεσόντων από τον πατέρα Ματθαίο, τελέστηκε η
προβλεπόμενη δοξολογία, στο τέλος της οποίας
ο Φιλόλογος-Ιστορικός κ. Θανάσης Σταμάτης εκ-
φώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας, ο οποίος,
όπως πάντα, κατασυγκίνησε το εκκλησίασμα.
Ακολούθως όλοι οι χωριανοί κατευθύνθηκαν μπρο-

στά στο Μνημείο Πεσόντων, στην πλατεία όπου
πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακο-
λούθησε εκφώνηση (προσκλητήριο) των πεσόντων
συγχωριανών μας κατά το Έπος του 1940, κατά-
θεση στεφάνων από τον Πρόεδρο της Τοπικής
Κοινότητας κ. Νίκο Β. Καρέτσο, τον κ. Γιάννη
Σταμάτη, Δημοτικό Σύμβουλο, τ. Δήμαρχο Δομνί-
στας και εκπρόσωπο του Δήμου, εκπρόσωπο του
Συλλόγου κ. Θανάση Σταμάτη και εκπρόσωπο της
Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα Αντ. Παπαδό-
πουλο. Ακολούθησε 1΄ σιγή και η όλη εκδήλωση
έκλεισε με τον Εθνικό μας Ύμνο από όλους τους
παριστάμενους μέσα σε λίαν συγκινητική και πα-
τριωτική ατμόσφαιρα. 

Σημειώνεται ότι η πλατεία μας είχε σημαι-
οστολιστεί δεόντως από την προηγούμενη μέρα
από τον Πρόεδρο της Τοπικής μας Κοινότητας
και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ακούγονταν
πατριωτικά τραγούδια της ένδοξης εκείνης εποχής. 

Η
γιορτή τσίπουρου που άρχισε συστηματικά
το 2005 έφθασε αισίως στην 11η επανά-
ληψή της φέτος. Από το 2005 ως σήμερα

συγκεντρώσαμε μια πλούσια εμπειρία και τεχνο-
γνωσία η οποία είναι πολύτιμη παρακαταθήκη για
το μέλλον. Ελπίζουμε σε πολύχρονη συνέχεια.
Στα χρόνια αυτά πολλοί κατέβαλαν τις ιδέες τους,
τον προσωπικό τους μόχθο, τις οικονομικές τους
δυνατότητες. Έτσι φτάσαμε στη φετινή ωριμότητα.
Ως θεσμός είναι απόλυτα πλέον αποδεκτός από
όλους τους Δομνιστιάνους. Υπάρχει καθολική
στήριξη. Βοηθά να ξεπεράσουμε ακόμα και εσω-
τερικές δυσκολίες της κοινότητάς μας. Αιμοδοτεί
οικονομικά το χωριό και δίνει ελπίδα από το φθι-
νόπωρο πως θα περάσει και αυτός ο χειμώνας και
θα ξανάρθει η άνοιξη κυριολεκτικά και μεταφορικά.  

Φέτος όλα τα δεδομένα ήταν αντίθετα. Ο
καιρός ήταν πολύ κακός και στο χωριό μέχρι την
Αθήνα. Έφτιαξε βέβαια το Σάββατο αλλά όσοι
ήταν να έρθουν από μακριά το σκέφτονταν. Δεύ-
τερος αρνητικός και βασικός παράγοντας η οικο-
νομική κρίση. Χρόνο με το χρόνο τα χρήματά μας
λιγοστεύουν, η ανεργία μεγαλώνει, τα έξοδα πε-
ρικόπτονται. Το ταξίδι στο χωριό για το τσίπουρο
μοιάζει περιττή πολυτέλεια. Και όμως. Φέτος ήταν

ίσως η καλύτερη χρονιά. Παρά τις δυσκολίες που
αναφέρθηκαν πριν, τα στοιχεία που έχουμε μας
πείθουν ότι η φετινή ήταν ίσως η πιο ζωντανή και
πετυχημένη -μέχρι και οικονομικά- γιορτή. Γιατί
συνέβη αυτό; 

Πρώτον γιατί η ιδέα των πρωτοπόρων για την
πραγματοποίησή της ήταν οραματική και κατα-
πληκτική. Δεύτερον γιατί όλοι οι χωριανοί την
αγκάλιασαν. Τρίτον γιατί και για την ευρύτερη
περιοχή έγινε θεσμός. Τέταρτον γιατί η δύναμη
της ζωής είναι ισχυρότερη της δύναμης της πα-
ρακμής και του θανάτου. Οι άνθρωποι θέλουν να
ζήσουν και να χαρούν τη ζωή. Η γιορτή του τσί-
πουρου δίνει χαρά, ελπίδα και κουράγιο για ένα
καλύτερο αύριο. Εκεί στην πλατεία, μέσα σε
φίλους και γνωστούς ή άγνωστους παίρνουμε
δύναμη ο ένας από τον άλλο και κόντρα στα δε-
δομένα λέμε ναι στην ομορφιά της ζωής. 

Και ένα τελευταίο και ίσως πιο σημαντικό. Τα
τελευταία χρόνια με τα χορευτικά του καλοκαιριού
και τις άλλες δράσεις του Συλλόγου ένα πλήθος
νέων παιδιών δένεται με το χωριό και τα άλλα
παιδιά. Τώρα φαίνεται πιο πολύ και στο μέλλον
ακόμα περισσότερο η δουλειά της Υρώς, του Γρη-
γόρη και άλλων. 

Τα παιδιά μας φέρνουν τους φίλους τους ή
τους συμφοιτητές τους και δημιουργούν μια λάβα
ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο. Επενδύουμε
στο μέλλον και το μέλλον μας ανήκει. 

Και του χρόνου. 
Α.Δ. Σταμάτης 

(Σχετικό ρεπορτάζ σελ. 3-4)
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11η Γιορτή  Τσίπουρου

Η  ΕΠΕΤΕΙΟΣ  ΤΟΥ  «ΟΧΙ»  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ

Η  ΔΟΞΑ  ΤΟΥ  1940
Αέρααα....!
Κι ακράτητο το θάρρος κι η ορμή 
του Έλληνα τσολιά και στρατιώτη 
να διώξει τον εχθρό κατακτητή 
να μείνει ελεύθερη η Πατρίδα! 

Αέρααα...!
Φωνάζει δυνατά. Και η φωνή του 
γίνεται βροντή κι αστροπελέκι 
μέσα στα ηπειρώτικα βουνά 
κι αστράφτ’ η ξιφολόγχη στο ντουφέκι... 

Και η Παναγιά η Δέσποινα 
η πάντα στοργική Μητέρα 
για νίκες μπρος, στέκει βοηθός, 
πάντα εκεί, νύχτα και μέρα! 

Βράχος
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ΜΑΝΕΣ  ΤΗΣ  ΡΟΥΜΕΛΗΣ
Τιμή  στη  Ρουμελιώτισσα  Μάνα

Την εικόνα της Ρουμελιώτισσας Μάνας μας
δίνουν παραστατικά δύο περιγραφές, που αφορούν
τη γέννηση σε μία άλλη εποχή. 

Εποχή που ήταν δύσκολη, γιατί τα μέσα που
διέθεταν οι άνθρωποι για την εξυπηρέτηση των
αναγκών τους ήταν λίγα, κι ακόμα λιγότερα ανά-
λογα με την γεωγραφική περιοχή, αν ήταν για
παράδειγμα αγροτική, απομακρυσμένη, δυσπρόσιτη
και δύσβατη.

Τελευταία λοιπόν ξαναδιάβασα μία μυθιστο-
ρηματική βιογραφία, τεκμηριωμένη βιβλιογραφικά,
για τη ζωή και το έργο του στρατηγού Μακρυ-
γιάννη. Εντυπωσιακή και συγκινητική, το λιγότερο
που μπορώ να πω, είναι η περιγραφή της γέννησής
του. Εκτός από συγκίνηση όμως ένιωσα και πολύ
μεγάλη έκπληξη, καθώς θυμήθηκα μία ζωντανή
περιγραφή από τη μακαρίτισσα τη μάνα μου, για
το πώς έγινε η δική μου γέννηση.

Παραθέτω το απόσπασμα από τη βιογραφία
που προανέφερα, για τον τρόπο που γέννησε η
Βασιλική Μακρυγιάννη, μητέρα του θρυλικού
στρατηγού. 

Παραθέτω επίσης μία αυτοτελή διήγηση, για
τον τρόπο που γέννησε η Πηνιώ Τσούνη, μία
απλή γυναίκα της Ρούμελης, ενάμιση αιώνα αρ-
γότερα. 

Απόσπασμα 1ο 
«Η μάνα του Μακρυγιάννη, η Βασιλική, ήταν

μία γυναίκα γερή και όμορφη, που δεν την έπιανε
εύκολα η κούραση. Άντεχε το ίδιο στον χειμωνιά-
τικο βοριά και το κάμα του καλοκαιριού, όπως
όλοι οι άνθρωποι που ολοχρονίς παλεύουν με τη
γη. Εδώ και κάμποσο καιρό είχε πολυβαρύνει. Οι
γειτονιές της εύχονταν «μ’ ένα γιό», κι αυτή κα-
μάρωνε κι ευχαριστούσε.

― Να ’χεις το νου σου, έλεγαν οι γερόντισσες.
Να φυλάγεσαι. Μπορεί, έτσι με την αποκοτιά σου,
να χάσεις άξαφνα έτοιμο παιδί.

Όμως αυτή πού να ακούσει. Η ανέχεια, η φα-
μελιά, όλα έριχναν φριχτό βάρος απάνω της.
Έπρεπε να παλεύει μαζί με τον άνδρα της στα
λίγα χωράφια, τα δικά τους, για να βγάλουν, λι-
γοστό, το ψωμί της χρονιάς.

Μέρα καλοκαιριάτικη, να ζεσταίνει με την
ομορφιά της την πικραμένη καρδιά του ανθρώπου
κι ολούθε να μοσχοβολάει ο τόπος, σε μία γλυκιά
ανασεμιά ζωής. Η Βασιλική είχε από νωρίς κινήσει
για το χωράφι. Αναγάλιαζε η καρδιά της καθώς
αναλογιζόταν το καινούριο παιδί που θα φέρει
στο κόσμο. Έφτασε στα χωράφια κι άρχισε τη
δουλειά. Να μαζώχνει καλαμποκιές και να σιάχνει
τους ποτιστήδες. Ξαπόστασε για λίγο το μεσημέρι,
και το απόγιομα, νωρίς, πήρε τον δρόμο του γυρι-
σμού. Περπάταγε αργά, έτσι καθώς ήταν βαρειά
κι η λαχτάρα φτερούγιζε μέσα της. Ο ήλιος χρύ-
σωνε τα μαύρα της μαλλιά, το ελαφρό αεράκι
πού ’φερνε η ρεματιά αχνοδρόσιζε το πρόσωπό
της. Για μία στιγμή, όπως η λάμψη της αστραπής,
ο πόνος πέρασε μέσα της. Κοντοστάθηκε και
πήρε μιαν ανάσα. Έτσι όπως προσπάθησε να στη-
ριχτεί, ο ιδρώτας πέρασε το κορμί της. Κατάλαβε.
Τραβήχτηκε στο χορτάρι, μάζεψε δύναμη και κου-
ράγιο και λαχτάρα πάνω στην καρδιά της. Κι όταν
το παιδί ακούστηκε να ανασαίνει δίπλα της, η
μάνα σκούπισε απαλά με το χέρι της τη δροσιά
που έβρεξε το πρόσωπό της. Έβγαλε την ποδιά
της, φκιασμένη από την ίδια στον αργαλειό με
κρόσια από κάτω και λουλούδια σπαρμένα σα σε
περιβόλι, τύλιξε το παιδί. Το πήρε απαλά στα
χέρια της, μαζί και κάμποσες καλαμποκιές, και
τράβηξε για το σπίτι.

Το καλό μαντάτο μαθεύτηκε γρήγορα, από
στόμα σε στόμα. Πρώτοι ήρθαν οι γείτονες να
την ευχηθούν. Έπειτα οι πιο μακρινοί. Κάποια που
ήξερε αγιωτικά διαβάσματα και ξόρκια για ματιά-
σματα, νεράιδες και μάγισσες, σταύρωσε με τρία
κομμάτια λιβάνι το παιδί, να ’ναι καλοΐσκιωτο και
προκομμένο. Ο πατέρας κέρασε τον κόσμο απόνα
ρακί για το καλό ριζικό του γιού του. Ύστερα πέ-
ρασε η νύχτα στο χωριό. Καλοκαιριάτικη νύχτα,
γλυκειά, μ’ ένα φως μελιχρό και τ’ αηδόνια να ξε-
τρελαίνονται στο τραγούδι. Νύχτα καλοκαιριάτικη
του 1797». 

Από το βιβλίο «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ή το χρονικό
μιας Εποποιΐας» του Δημητρίου Σταμέλου, Εκδό-
σεις Εστία, Έκδοση 12η 

Απόσπασμα 2ο
«Όταν ήμουνα μικρός, ρωτούσα επίμονα την

μακαρίτισσα την μάνα μου να μου διηγηθεί πώς
γεννήθηκα. Κι ακούστε πώς μου τα ιστόρησε:
«Ήταν Άνοιξη Αχιλλέα μου, 20 τ’ Απρίλη, μέρα
ηλιόλουστη, χαρά Θεού. Πήγαμε στη Μπιρζανή
να σκαλίσουμε τις πατάτες, εγώ με την κοιλιά
στο στόμα, κι η Βασιλική Βαμπάτσικου του Τσούνη. 

Η ώρα ήταν μεσημέρι, γύρω στις 12 έδειχνε
το μεγάλο «ρολόι» της σπηλιάς απέναντι στο
βράχο. Στο πεζούλι δίπλα στην κρύα βρύση στρώ-
σαμε τραπέζι. Το φαΐ μας βουστίνα σ’ ένα κολο-
κυθόφυλλο και ψωμί μπομπότα. Εκεί που τρώγαμε
μ’ έπιασαν οι πόνοι. Την ίδια ώρα ο ουρανός συν-
νέφιασε κι άρχισε να ψιχαλίζει. Βασιλική, γεννάω,
της λέω. Πηγαίνω κάτω από ένα μεγάλο έλατο
που ήταν στην άκρη στο χουράφ’, κι εκεί σε γέν-
νησα, Αχιλλέα μ’, κάτω απ’ τον έλατο, παλικάρι
μ’. Σε τύλιξα σ’ ένα πανί, σ’ έβαλα στην μπροστο-
ποδιά μ’ κι έφυγα για το σπίτι στη Μαρίν’. Έπρεπε
να περάσουμε το ποτάμ’. Όμως το νερό ήταν
πολύ. Έβγαλα τα τσαρούχια μ’ κι τα τσουράπια μ’
και μπήκα κι πέρασα… Έφτασα γρήγορα στο σπίτ’.
Ούλοι μαζεύτηκαν γύρω μου να σε δουν που
έκλαιγες και τσίριζες. Σε φάσκιωσα τότ’, σε βύζαξα
κι επιτέλους σταμάτησες να κλαις. Απού τότες
ήσ’ν θεοπάλαβος. (γελάει).

Τέλος σε βύζαινα δύο χρόνια, γι’ αυτό έγινες
δυνατός και λεβέντης, Αχιλλέα μ’». Έτσι απλά τα
είπε η Μάνα μου.

Από το βιβλίο του Αχιλλέα και της Ευρυδίκης
Τσούνη «Ξεκινώντας από τη Δομνίστα».

Πρωταγωνίστριες εδώ είναι οι μάνες. Κανένας
άλλος. Ο σεβασμός όλος τους ανήκει. Και μια
φωτεινή περιβολή αγιοσύνης τους αρμόζει για
την αυθεντικότητα, την αξιοσύνη, τη δύναμη και
τη λεβεντιά τους.

Στην εποχή μας με όλα τα προβλήματα που
τη χαρακτηρίζουν, αξίζει να θυμόμαστε οι μεγα-
λύτεροι και να μαθαίνουν οι νέοι, για να αντλούμε
κουράγιο και δύναμη αλλά και έμπνευση, που
τόσο τα έχουμε ανάγκη.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Αχιλλέας Τσούνης 

ΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΩΝ  ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ  ΕΚΛΟΓΩΝ

ΣΤΗ  ΔΟΜΝΙΣΤΑ 
Τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στο

χωριό μας κατά τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
έχουν ως ακολούθως: 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 52, ΣΥΡΙΖΑ: 47, 
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 26, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: 8, 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 7, ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 6, 
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3, Κ.Κ.Ε.: 2, ΑΝΕΛ: 1, ΕΠΑΜ: 1, 
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 1, Κ.Κ.Ε (μ-λ): 1. 
Η αποχή θριάμβευσε και πάλι!

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Ο κ. ΚΩΣΤΑΣ  ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ

Στις πρόσφατες εκλογές της 20-9-2015 βουλευτής
στο νομό μας εκλέχθηκε ο κ. Κώστας Κοντογεώργος. Ο
κ. Κ. Κοντογεώργος, βουλευτής ξανά, Νομάρχης Ευρυ-
τανίας επί σειράν ετών κ.λπ. γνωρίζει όλα τα προβλήματα
του τόπου μας. Πιστεύουμε και ευχόμαστε πως θα συνε-
χίσει  να αγωνίζεται γι’ αυτόν και να ανταποκριθεί, κατά
το δυνατόν, στις δυσκολίες των καιρών... 

Καλή δύναμη και καλή επιτυχία!

Βιβλίο  οικογενειών
Όπως γράφτηκε και σε προηγούμενο φύλλο

έχει ολοκληρωθεί η γραφή για όλες τις οικογέ-
νειες και γίνεται η σκέψη να περιληφθούν σε
ένα βιβλίο που θα είναι πιο εύχρηστο. Υπάρχει
όμως το πρόβλημα του κόστους. Πρότεινα να
βάλουμε όσοι θέλουμε από 50 ευρώ και να πά-
ρουμε ένα αριθμό βιβλίων 5 έως 10 αντίτυπα. 

Από σήμερα αρχίζουμε τη δημοσίευση εν-
διαφερομένων και αυτό θα γίνεται σε κάθε
φύλλο. Αν υποθέσουμε ότι θα στοιχίσει 3.000
περίπου ευρώ χρειαζόμαστε 60 ενδιαφερόμενους. 

Για την ώρα δήλωσαν: 
1. Αθ. Νταλιάνης, 2. Κων. Α. Νταλιάνης 
3. Κ. Παπαδόπουλος, 4. Αχ. Τσιούνης 
5. Αθ. Δ. Σταμάτης 

(συνέχεια σε επόμενο φύλλο)

ΓΙΟΡΤΗ  ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ  2015
Η Τοπική μας Κοινότητα συνεργάστηκε άψογα

με τον τοπικό Φιλοπρόοδο Σύλλογο και τον Δήμο
Καρπενησίου για την επιτυχία της Γιορτής Τσί-
πουρου, η οποία είχε τεράστια επιτυχία. 

Περισσότερες πληροφορίες σε άλλες στήλες. 
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΤΗΜΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 
Τα σταφύλια εφέτος (2 τόνοι κορινθιακής μαύ-

ρης σταφίδας) μεταφέρθηκαν και πάλι από τον
συγχωριανό μας κ. Στέφανο Σπ. Σιακαβέλλα και
παραλήφθηκαν – ξεφορτώθηκαν και στη συνέχεια
«πατήθηκαν» στις 5 Σεπτεμβρίου 2015 από τους:
Νίκο Βασ. Καρέτσο (Πρόεδρο της Τοπικής Κοινό-
τητας και μέλος της Επιτροπής Τσίπουρου), Θανάση
Νταλιάνη, Αντώνη Παπαδημητρίου, Κώστα Αντ.
Παπαδόπουλο, Σταμάτη Σούλα και Γιάννη Σταμάτη
και Θόδωρο Φραγκούλη, που ίσως πρόσφερε τις
πιο πολλές υπηρεσίες…. 

Σημαντική ήταν στο πάτημα και η βοήθεια του
Στέφανου Σιακαβέλλα, ο οποίος διέθεσε και το
μηχάνημα για το πάτημα και την αφαίρεση των
τσάμπουρων, καθώς και του 11χρονου γιου του
Σπύρου… Το σκέπασμα, την παρακολούθηση για
το βράσιμο και γενικά για την πορεία των σταφυ-
λιών μέσα στις κάδες είχε αναλάβει ο Κώστας
Αθ. Αγγελής, Τοπικός Σύμβουλος. 

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, 
ΚΑΖΑΝΙΑ κ.ά.) ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
Η μεταφορά όλων των υλικών για τις εγκατα-

στάσεις των στεγάστρων και των καζανιών στον
χώρο της πλατείας έγιναν στις 19 και 20-10-2015
με τη βοήθεια συνεργείου του Δήμου Καρπενησίου,
του Γκάζη και των Ι. και Ν. Παπαδημητρίου και με
εθελοντική εργασία. Την εγκατάσταση των σκε-
πάστρων κ.λπ. εγκαταστάσεων έκανε ο Θανάσης
Χρ. Παναγοδήμος συνεπικουρούμενος από τους
Νίκο Καρέτσο, Θεόδωρο Φραγκούλη, Νώντα Φαρ-
μάκη, Θανάση Νταλιάνη, Στάθη Τριάντη, Κ. Α.
Παπαδόπουλο. 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ – 
ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ
Η διαδικασία της απόσταξης των σταφυλιών

στην Αποθήκη του Γεωργικού Συνεταιρισμού Δο-
μνίστας ξεκίνησε την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015
και διήρκεσε τρεις ημέρες (12 καζανιές). Νωρίτερα
είχε γίνει η εγκατάσταση των καζανών και γενικά
όλου  του συστήματος (υδραυλικές εγκαταστάσεις
κ.ά.) από τους Σωτήρη Σώκο, Κώστα και Θανάση
Σταμάτη. Στην διαδικασία της απόσταξης στην
αποθήκη συμμετείχαν οι Θανάσης Σταμάτης, (ήταν
ο κύριος υπεύθυνος και διέθεσε τον περισσότερο

χρόνο), Θεόδωρος Φραγκούλης και Κώστας Αντ.
Παπαδόπουλος. 

Την Τετάρτη, 21-10-2015, παραλήφθηκαν τα
μπουκάλια, τα οποία εστάλησαν από Αθήνα από
τον κ. Κώστα Δ. Σταμάτη, παραλήφθηκαν στο
Καρπενήσι και μεταφέρθηκαν στο χωριό από τον
κ. Γιάννη Σταμάτη. Η εμφιάλωση έγινε την Πέμπτη,
22-10-2015. Το συνεργείο εμφιάλωσης αποτε-
λούσαν οι: Ευριδίκη Τσούνη, Αχιλλέας Τσούνης,
Φωφώ Παναγοδήμου – Φραγκούλη, Θεόδωρος
Φραγκούλης, Ντίνος Βαμβάτσικος, Κ. Παπαδό-
πουλος, Στάθης Τριάντης και Θανάσης Νταλιάνης. 

Η ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ - 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ κ.λπ. 
Στην πλατεία κατά την διάρκεια του 2ημέρου

η σκυτάλη για την απόσταξη και διάθεση του τσί-
πουρου παραδόθηκε στη νεολαία μας, η οποία
ανταποκρίθηκε πλήρως στις υποχρεώσεις της. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Α/φούς Συρο-
κώστα (Σπύρο και Μάκη), τους Α/φούς Τσιάμη
(Τρύφωνα, Παναγιώτη και Κώστα), Υρώ και Γρη-
γόρη Παπουτσή, Κων/νο Κωστή, Ασημίνα Αγγελή,
Νέλη Τσιρογιάννη, Λαμπρινή Καρέτσου, Ευαγγελία
Παπαδοπούλου, Χαράλαμπο Σιακαβέλλα, Σμαρά-
γδα και Περικλή Σιακαβέλλα, Αναγνωστόπουλο
Θανάση, Βίκυ Αλεξανδροπούλου. Σημειώνεται
ότι προσφέρθηκαν στους επισκέπτες μας πάνω
από 250 κιλά τσίπουρου και 100 κιλά τσιπουρόμε-
λου, που έγινε με τις οδηγίες και πάλι του Σωτήρη
Σώκου. Η διάθεση του εμφιαλωμένου τσίπουρου
έγινε εξολοκλήρου από την κ. Ευαγγελία Νταλιάνη,
η οποία, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
ήταν παρούσα συνεχώς στο πόστο της…. 

ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ 
ΤΗΣ ΚΥΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
Η γλυκιά κυρα Γιαννούλα Λιάκου μας διέθεσε

και φέτος πρόθυμα το χώρο του παλιού φαρμα-
κείου, για να γίνονται οι απαραίτητες εργασίες
«τροφοδοσίας». 

Να ευχαριστήσουμε τις ακούραστες Βασιλική;
από Αρκαδία, Βίκυ Αλεξανδροπούλου, Πέγκυ
Λίτσα (το γένος Βράχα), Γιάννα Φούκα-Αναγνω-
στοπούλου, Ντίνα Φούκα-Τσιάμη, Λένα Κοπαρά-
νη-Σιακαβέλλα, Δήμητρα Καρβούνη (φίλη Βαγ-
γελιώς Νταλιάνη), και τη μικρή εγγονή της Βαγ-
γελιώς, Κάτια Βερεντζή, για τη βοήθειά τους
στην προετοιμασία και το σερβίρισμα των μεζέδων. 

Την παρασκευή του τσιπουρόμελου επιμε-
λούνταν μεταξύ άλλων εργασιών, οι Σπύρος και
Μάκης Συρροκώστας, Γρηγόρης Παπουτσής, Θο-
δωρής Φαναριώτης, Άκης και Πάνος Τσιάμης,
Παναγιώτης Σελιμάς κ.ά. 

Β.

ΣΤΟ ΨΗΣΙΜΟ…
Για να μπορούμε να γευτούμε τα νόστιμα λου-

κάνικα, τα καυτά μυρωδάτα κάστανα, τις παπαδέλες
και τις πατάτες στη χόβολη, στο κιόσκι με την
ψησταριά έδωσαν την τέχνη τους στο ψήσιμο οι
Παναγιώτης Λάμπρου Καρέτσος και Θανάσης Γε-
ωργίου Αναγνωστόπουλος με τη βοήθεια του Κώ-
στα Ηλία Τσιάμη, του Άκη Τσιάμη, της Βίκυς, της
Πέγκυς, της Κατερίνας Παν. Σταμάτη κ.ά. 

ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΑΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ
Με την παρουσία τους εφέτος μας τίμησαν οι:

Αντιπεριφερειάρχης κ. Αριστείδης Τασιός, Δή-
μαρχος Καρπενησίου κ. Ν. Σουλιώτης, ο Αντιδή-
μαρχος κ. Παντελής Χαλκιάς, οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι Δημ. Κεραμάρης, Γιάννης Σταμάτης, Δη-
μήτρης Σταμάτης, Κωνσταντίνα Γρίβα. 

ΜΕΘΕΟΡΤΙΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Την Κυριακή το βράδυ και αφού όλα είχαν τε-

λειώσει κατά τον πλέον ιδανικό τρόπο έγινε η κα-
θιερωμένη συνάντηση στον «ΜΕΤΟΙΚΟ», με κρασί
και μεζέδες, κατά την οποία συμμετείχαν εκτός
της Επιτροπής, εκπρόσωποι της νεολαίας μας, ο
μεγάλος ευεργέτης της γιορτής κ. Γιάννης Μήτσου
(εκτός από τη δωρεά του καζανιού που έκανε
κατά το παρελθόν, εφέτος πρόσφερε και τέντες,
που χρησιμοποιήθηκαν στην πλατεία, αξίας 275
ευρώ) κ.ά. Ο Θανάσης Σταμάτης έκανε τον απο-
λογισμό και στη συνέχεια τονίστηκε από όλους η
σημασία του εθελοντισμού για την επιτυχία των
εκδηλώσεων αυτών. 

Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ 
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ… 
Το ξήλωμα των εγκαταστάσεων στην πλατεία

μας και η μεταφορά των καζανιών κ.λπ. έγινε
στις 27-10-2015 με τη βοήθεια συνεργείου του
Δήμου και με τους ίδιους που συμμετείχαν στην
εγκατάστασή τους (Ν. Καρέτσο, Θ. Φραγκούλη,
Θαν. Σταμάτη, Κ. Παπαδόπουλο κ.ά.).

ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ
Η λέξη μάλλον ταιριάζει σε μια νέα γυναίκα.

Και όντως αφορά μια νέα στην καρδιά γυναίκα,
την κυρα-Γιαννούλα Λιάκου που αισίως ταξιδεύει
στα 93 χρόνια της ζωής της. Δε θα πω για τα
άφθονα λουλούδια της που τα φροντίζει σαν
παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα, ούτε για τα χωράφια
που γνώρισαν την εργατικότητά της. Θα πω για
τη γιορτή του τσίπουρου. Κάθε χρόνο χρησιμο-
ποιούμε το ισόγειο του σπιτιού της για αποθήκη
υλικών. Με όλη της την καρδιά το παραχωρεί
κάθε χρόνο και η καλή της καρδιά γίνεται το
γούρι μας για την επιτυχία της γιορτής. 

Όταν πήγα φέτος αποβραδίς να πάρω τα κλει-
διά δεν μου τα έδωσε γιατί ήθελε το πρωί να
πάρει από εκεί κάποια πράγματά της, όπως είπε.
Όταν την άλλη μέρα μεσημεράκι πήρα τα κλειδιά
είδα το λόγο: πήγε και γυάλισε κυριολεκτικά το
πάτωμα να είναι καθαρό και απολογήθηκε κιόλας
αν δεν είναι όπως το θέλουμε. Συγκινήθηκα από-
λυτα και θαύμασα τη νοικοκυροσύνη, την εργατι-
κότητα, την αξιοπρέπεια, την αγάπη της για το
χωριό και τους ανθρώπους του. Το μόνο που λέω
είναι ο καλός της ίσκιος να σκέπει προσπάθειες
δικών της και άλλων. Α.

Ο ΓΚΑΖΗ
Πολλοί έδειξαν προθυμία να βοηθήσουν τη

γιορτή του τσίπουρου ανιδιοτελώς και ανάμεσά
τους ο φίλος Γκάζη. Μεταξύ άλλων διέθεσε με
όλη του την καρδιά και το αυτοκίνητό του για με-
ταφορά υλικών και ξεφόρτωσε και φόρτωσε ο
ίδιος. Ευχαριστούμε. Νάναι καλά και να του ζήσει
το νέο μωρό του. Α.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μέσα στις άλλες ιδέες που έχει άφθονες ο

γιατρός Γιάννης Μήτσου είναι και αυτή με την
κάμερα που δίνει εικόνα της πλατείας στο διαδί-
κτυο. Τις μέρες της γιορτής έπιασα κουβέντα με
μια παρέα από τη Μυτιλήνη που ήρθε στο χωριό
και έπινε τσίπουρο γύρω από ένα βαρέλι. Μέσα
στα πως και τα γιατί της γιορτής ανέφερα και τη
μόνιμη προβολή μέσω της κάμερας απέναντί μας.
Δυσπίστησαν σε όσα έλεγα και ένας από αυτούς
πήρε την ίδια ώρα τηλέφωνο την κόρη του στην
Κοπεγχάγη να μπει στο διαδίκτυο και να δει. 

Και ω του θαύματος! Η κόρη είδε τον πατέρα
να πίνει τσίπουρο και να τη χαιρετά! Παγκόσμιο
χωριό λοιπόν το χωριό μας!                             Α. 

Γιορτή  Τσίπουρου  2015

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΑΓΑΘΩΝ
Η επιχείρηση παραγωγής παραδοσιακών

αλλαντικών Καρπενησίου, ΑΦΟΙ ΒΡΕΚΟΥ, προ-
σέφερε πάνω από 15 κιλά λουκάνικα πολλών
εξαιρετικών γεύσεων, που ψήθηκαν στην πλα-
τεία του χωριού και κεράστηκαν και τιμήθηκαν
δεόντως από όλους, ως ο «απόλυτος» μεζές
για τσιπουράκι. 

Ο Γιάννης Νικολάου Σταμάτης συνέδραμε
το Σύλλογο με το ποσό των 300 ευρώ για τις
ανάγκες διεξαγωγής της Γιορτής.

Ο Νίκος Ιωάννη Παπαδημητρίου συνέδραμε
και φέτος τη διοργάνωση της Γιορτής μέσω
της τοπικής του επιχείρησης με γενναιόδωρη,
όπως κάθε χρόνο, προσφορά υλικών και τρο-
φίμων, που χρειαστήκαμε για τη διοργάνωση
της γιορτής. 

Ο κ. Ηλίας Γεωργίου Μαστρογεωργίου πρό-
σφερε μέσω της επιχείρησης: ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ άφθονο απαραίτητο υλικό σερβιρί-
σματος μιας χρήσης, για τη διεξαγωγή της
Γιορτής. 

Ο κ. Παναγιώτης Γεωργίου Τόλης, που δια-
τηρεί επιχείρηση χαρτικών στο Αιτωλικό μας
προσέφερε τις όμορφες σακούλες συσκευασίας
των μπουκαλιών μας. 

Τους ευχαριστούμε πολύ!
Β.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
Με Excellent3! βαθμολογεί τη φετινή

γιορτή ο Νίκος Καραδήμας (διαχειριστής
www.domnista.gr), «που παρά τα προβλή-
ματα, το κρύο, την οικονομική κρίση, ήταν
εκπληκτική!». 

Κι αυτός την παρακολούθησε μέσω
της webcam (δωρεά ιατρού Γιάννη Μή-
τσου). 

Όπως μας πληροφορεί μέσα από τη
στατιστική του αναφορά, «σε  1556 πε-
ριόδους σύνδεσης 730 χρήστες επισκέ-
φτηκαν τη σελίδα μας το τριήμερο της
γιορτής, για να πάρουν κι αυτοί μια εικόνα
από τα δρώμενα.» 

Οι επισκέπτες από διάφορες χώρες,
«από τις οποίες ξεχωριστή είναι η πα-
ρουσία της Μογγολίας. Μα πού έχουν
πάει οι συγχωριανοί μας; Ελάτε πίσω, ρε
παιδιά! Domnista!», αναρωτιέται εύλογα! 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
― Στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής

Τσίπουρου: κ.κ. Θανάση Δ. Σταμάτη, Θόδωρο
Αλ. Φραγκούλη, Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο
και Θανάση Νταλιάνη, που φρόντισαν να
οργανώσουν και να διεκπεραιώσουν άριστα
τις προπαρασκευαστικές εργασίες της Γιορ-
τής Τσίπουρου 2015, χωρίς να φείδονται
χρόνου και κόπου.

― Στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας
κ. Νίκο Καρέτσο και σε όλα τα μέλη του
Τ.Σ. Δομνίστας κ. Κώστα Αγγελή και Θανάση
Αναγνωστόπουλο για την άοκνη βοήθειά
τους σε όλο το διάστημα της διοργάνωσης
της γιορτής.

― H Δημοτική Αρχή, μέσω του ίδιου του
κ. Δημάρχου και του Αντιδημάρχου κ. Παν-
τελή Χαλκιά και της Προέδρου της ΕΚΕΠΠ-
ΠΑΔΗΚ κ. Σοφίας Ζαλοκώστα φρόντισε αμέ-
ριστα στην επιτυχή διοργάνωση και της φε-
τινής Γιορτής. Τους ευχαριστούμε για την
αδιάλειπτη από το 2011, οπότε μέσω του
τότε Αντιδημάρχου Οικονομικών, Δημ. Αθ.
Σταμάτη, ξεκίνησε, προσφορά των μπουκα-
λιών-ενθυμίων τσίπουρου, την εκτύπωση
των αφισών και την ανάρτησή τους σε διά-
φορα σημεία του Νομού, καθώς και για την
πρόθυμη προσφορά του ανθρώπινου εργα-
τικού δυναμικού στην περιποίηση του χώρου
της πλατείας και μεταφοράς βαριών αντι-
κειμένων. 

― Ευχαριστούμε όλα τα τοπικά ΜΜΕ
[Ευρυτανικά Νέα (Ζαλοκώστας Γιώργος), Ευ-
ρυτανικός Παλμός, Ράδιο Καρπενήσι], αλλά
και των όμορων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώ-
τιδας, που συνέβαλαν στη διαφημιστική προ-
βολή και της φετινής γιορτής (Αχελώος TV,
agriniopress, agrinioculture, agrinionews,
Messolonghi news, nafpaktia news, enatv,
star Λαμίας, κ.ά.). 

― Η φετινή αφίσα με τους γνωστούς
Γαλάτες ήρωες κόμικ, που πατάνε, αποστά-
ζουν και δοκιμάζουν το μαγικό φίλτρο μέσα
στο δομνιστιάνικο φθινοπωρινό δάσος ήταν
δημιουργία της Αναστασίας Σίδερη, που επι-
μελήθηκε στη συνέχεια ο Πασχάλης Πα-
παρρηγόπουλος (φίλοι Ευθύμη Κωστή). Ο
έξυπνος λογότυπος είναι προϊόν του Κώστα
Νταλιάνη που συνέθεσε τις ευρηματικές
ατάκες των Βαγγέλη Βλάχου “Δεσμός”, Θο-
δωρή Σιακαβέλλα “Εθισμός” και Ασημίνας
Δαραβέλια moto: “Παίρνουμε τα βουνά, για
να πάρουμε τη δόση μας”.

― Ευχαριστούμε και φέτος τη νεολαία
των Στάβλων και τους Χανιώτες φίλους για
την ευγενική βοήθεια και τη σταθερή στήριξή
της στη Γιορτή μας. (έβαλαν πλάτη σε όλα,
στήσιμο ξεστήσιμο τεντών, ηχοσύστημα κ.α.). 

― Σε όλους όσοι προσέφεραν κάτι, αλλά
και σε όσους επισκέφθηκαν τη Δομνίστα
μας στις 24-25 Οκτώβρη, γιατί μας εμπι-
στεύτηκαν και ήρθαν έτσι απλά, για να πε-
ράσουν καλά και μας έδωσαν τη χαρά να γί-
νουμε μια όμορφη παρέα! Μας γεμίζετε ευ-
θύνες τα επόμενα χρόνια να αντέξουμε τις
αντιξοότητες, να διορθώσουμε τις ατέλειες
που ήδη έχουν επισημανθεί και να εξελίσ-
σουμε συνεχώς την εκδήλωση.

Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν
δίπλα μας! 

Β.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ
― Κάστανα πρόσφεραν οι: Θανάσης Κων/νου

Νταλιάνης 15 κιλά, Γιάννης Δημητρίου
Σταμάτης 10 κιλά, Στάθης Τριάντης 10
κιλά, Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας
35 κιλά, Χρήστος Βαμβάτσικος 10 κιλά. 

― Λουκούμια: Σταμάτης Κωνσταντίνος (4
κιλά)

― Λουκάνικα: ΑΦΟΙ ΒΡΕΚΟΥ 15 κιλά, Γρίβα-
Χαρμαντζή Βάσω, Παναγοδήμου Ευαγγελία
5 κιλά συνοδευμένα με 3 κιλά χωριάτικο
ψωμί και 2 κιλά τυρί φέτα. 

Νοστιμότατους μεζέδες, που αύξαναν την
όρεξη για τσιπουράκι και τσιπουρόμελο
παρασκεύασαν και πρόσφεραν για τη Γιορτή
οι παρακάτω: 

― Ευδοκία Καραδήμα (ψημένα συνοδεία χω-
ριάτικου ψωμιού). 

― Ιωάννα Νώντα Φαρμάκη: λουκάνικα κρα-
σάτα και μαμαλίγκα. 

― Σπυριδούλα Αναγνωστοπούλου-Μπαρτσώ-
κα: ντολμαδάκια γιαλαντζί. 

― Έφη Δημητρογιάννη-Γρηγοροπούλου: κε-
ράσματα  με πάστα ελιάς, λουκανικοπιτάκια. 

― Γιώτα Καρέτσου: αλμυρά κεράσματα, σπα-
νακόπιτα. 

― Λένα Κοπαράνη-Σιακαβέλλα: κέικ αλλαν-
τικών. 

― Μαρία Σώκου: κεφτεδάκια και δίπλες με
μέλι. 

― Αμαλία Αθ. Καραδήμα: τυρόπιτες, σπανα-
κόπιτα, μακαρονόπιτα. 

― Κατερίνα Παν. Σταμάτη: αμυγδαλωτά. 
― Λευκοθέα Παπαδοπούλου: διάφορες πα-

ραδοσιακές πίτες. 
― Στέλλα Παν. Σιακαβέλλα: κεφτεδάκια, τυ-

ροπιτάκια και ψωμάκια ζυμωτά με κατίκι. 
― Σπυριδούλα Συντζιρμά (το γένος Ζ. Πα-

παζαχαρία) τσιπούρες ψητές. 
― Βίκυ Φλώρου-Παπαδάκη: λουκάνικο ψη-

μένο, μακαρονόπιτα, σπανακόπιτα. 
― Φωφώ Παναγοδήμου-Φραγκούλη: χορτό-

πιτες, «σφηκοφωλιά» σιροπιασμένη. 
― Αγγελική Αθαν. Παπαδοπούλου: τυροπι-

τάκια. 
― Γιώτα Θόδ. Τσάμη: ζυμαρόπιτα. 
― Βιβή Σιακαβέλλα: γλυκίσματα, κροκέτες,

πιροσκί, κοτόπιτα. 
― Μαρία Ηλία Νταλιάνη: μακαρονόπιτα. 
― Αντριάννα Παπαδημητρίου: τυροπιτάκια,

λικέρ. 
― Χρυσούλα Σταμάτη-Μαυρίκα: ντόπιες πα-

τάτες ψημένες σε πατατάκια-τσιπς. 
― Θανάσης Δ. Σταμάτης, Κώστας Α. Παπα-

δόπουλος: ντόπιες μικρές στρογγυλές πα-
τατούλες για βράσιμο και χόβολη. 

― Νίκος Ι. Παπαδημητρίου: ψωμί ζυμωτό και
απλό για τα κεράσματα, τσαλαφούτι, κατίκι
και άλλα υλικά για το γαρνίρισμα των κε-
ρασμάτων. 
Ο Σύλλογος Στάβλων εκτός από τη διαρκή

στήριξή του στη Γιορτή Τσίπουρου, αλλά και
σε άλλες εκδηλώσεις του Συλλόγου με τη
νεολαία του και όχι μόνο, προσέφερε ένα
καταπληκτικό τουρσί λαχανικών (5 κιλά), που
παρασκεύασε η Βίκυ Δημητρίου Ζούκα. 

Τους / την ευχαριστούμε πολύ και δε σας
κρύβουμε πως ήταν και αισθητικά άψογος ο
πικάντικος τσιπουρομεζές, που διστάζαμε να
τον σερβίρουμε μη και «χαλάσουμε» την αρι-
στοτεχνική δομή του. Ανάρπαστος έγινε. Συγ-
χαρητήρια στη δημιουργό! 

Β.

«με χορούς κυκλωτικούς πάντα ν’ αν-
ταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε...» 

Ωστόσο, η «οργανωτική υπέρβαση» της
φετινής γιορτής ήταν η καταπληκτική πα-
ρουσία του γνώριμου από το αυγουστιάτικο
γλέντι λαϊκορεμπέτικου μουσικού σχήματος
«free group», την παρουσία των οποίων
διαχειρίστηκε εξ ολοκλήρου ο Σύλλογός
μας. Η «υπέρβαση» δικαιώθηκε περίτρανα
και ανταμείφθηκε με γλέντι και χορό σε
όλη την πλατεία! Πέρα από τα μέλη, που
μας διασκέδασαν στο αυγουστιάτικο γλέντι
Θωμάς Γκουρνέλος (& ακορντεόν), Ηλίας
Στεφανίδης (& μπουζούκι), Αδάμ Κουτσου-
πιάς (& κιθάρα), Νίκος Καραγιαννόπουλος
(πνευστά), Σωτήρης Γκεβεντζές (φωνή),
Κώστας Φραγκάκης (ντραμς), Κώστας Φρίν-
τζος (ήχος-φωτισμός) συμμετείχε με το
κλαρίνο ο αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής
Δήμου Αγρινίου κ. Βασίλειος Κ. Κονήδας.
Με παραδοσιακά δημοτικά, ρεμπέτικα, λαϊκά
και έντεχνα ελληνικά τραγούδια, η ατμό-
σφαιρα ζεστάθηκε για τα καλά και ο χορός
κράτησε μέχρι το πρωί, αφού κατά τις 3 το
πρωί ανέλαβε ο εξαιρετικός «δικός μας»
DJ Μπάμπης Σιακαβέλλας με ωραίες μου-
σικές επιλογές. 

Η παρουσία τμήματος του χορευτικού
ομίλου του Συλλόγου μας ξεκίνησε τη
βραδιά με συρτάκι, χασάπικο, χασαποσέρ-
βικο και άλλους χορούς, υπό την καθοδή-
γηση της Υρώς Παπουτσή. 

Β.

Μουσική  
στο  τσίπουρο

ΑΛΛΑΓΗ  
ΣΥΝΘΕΣΗΣ  Δ.Σ.

Μετά την παραίτηση του αξιόλογου Αν-
τιπροέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου μας κ.
Σωτήρη Δημ. Σώκου (για σοβαρούς προ-
σωπικούς του λόγους), τα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα
τη θέση του Αντιπροέδρου να αναλάβει η
Ευαγγελία Νταλιάνη-Τσιάμη, του Μέλους
η Χρυσούλα Μαυρίκα-Σταμάτη και η θέση
των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. να διατηρηθεί
ως είχε. 



5Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Με τον Κώστα εδώ και χρόνια βαδίζουμε
τους ίδιους πνευματικούς δρόμους και μοιραζό-
μαστε την ίδια αγάπη για τον τόπο, τους ανθρώ-
πους του, την ιστορία του. Μπορώ λοιπόν να
φανώ καλός κριτής της τελευταίας του πνευμα-
τικής προσφοράς με τίτλο “Νεκροί και μνήμες”
και θέμα τους Ευρυτάνες που στον πόλεμο του
1940 προσέφεραν τους εαυτούς τους θυσία για
να ζούμε εμείς ελεύθεροι και να ονειρευόμαστε
και να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες για την
πατρίδα μας. 

Βιβλία σαν και αυτό έχουν κυκλοφορήσει
πολλά και για διάφορα μέρη της Ελλάδας. Τόσο
συστηματική όμως και ζωντανή παρουσίαση των
ηρώων του τόπου μας είμαι βέβαιος πως δεν
έχει γράψει κανένας άλλος. Ο Κώστας δεν βιο-
γραφεί απλά τους ήρωες αλλά τους τοποθετεί
στο ευρύτερο και στενότερο ιστορικό πλαίσιο.
Διαβάζοντάς το ξεκινάς μαζί τους από τα ταπεινά
χωριά μας και βήμα-βήμα πορεύεσαι προς το μέ-

τωπο όχι μόνος πια αλλά κομμάτι από μεγάλες
στρατιωτικές μονάδες που δρουν σε ένα ευρύτερο
στρατηγικό συνδυασμό. 

Φτάνοντας στον τόπο της μάχης και της
θυσίας αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι εκεί ανάμεσά
τους και βιώνεις την πείνα, το κρύο, τις κακουχίες,
την πατριωτική έξαρση, τη θρησκευτική πίστη.
Κρατάς μαζί τους το όπλο και την ξιφολόγχη,
ακούς τον ήχο των βομβών και των όλμων,
σκύβεις όταν τα αεροπλάνα πετούν πάνω σου
ουρλιάζοντας. Σχεδόν ακούς το σφύριγμα της
σφαίρας που έρχεται να αφαιρέσει τη ζωή και να
οδηγήσει στην αθανασία. Ο πλούτος των πηγών
που χρησιμοποίησε, η μακροχρόνια έρευνα στην
ιδιωτική ζωή των ηρώων του τον κάνουν να συλ-
λαμβάνει το χαρακτήρα και τον ψυχισμό τους,
να μοιράζεται τα όνειρα, τους φόβους, τις ελπίδες
τους, να ζει μαζί τους τα ανθρώπινα και να τους
συντροφεύει στην τελική μυσταγωγία. 

Όλα αυτά δεν οφείλονται μόνο στο ταλέντο

του ως συγγραφέα και ερευνητή. Οφείλονται
κυρίως στο μακροχρόνιο μόχθο καρπός του
οποίου είναι το παρόν βιβλίο. Για πολλά χρόνια
σπυρί σπυρί συσσώρευσε πληροφορίες, έψαξε
σε αρχεία και πηγές, μελέτησε και διασταύρωσε
πηγές και με πολύ μόχθο κατέληξε στην τελική
γραφή. Έχει γράψει πολλά ο Κώστας. Αυτό όμως
πιστεύω πως είναι το καλύτερό του. Είναι το κα-
λύτερό του γιατί το δούλευε χρόνια και όλη η
ωριμότητα της πνευματικής του πορείας βρίσκει
την κορύφωσή της στο βιβλίο “Νεκροί και μνήμες”.
Δεν ξέρω πόσα ακόμα πνευματικά πονήματα θα
μας προσφέρει. Ελπίζω και εύχομαι πολλά. Πι-
στεύω όμως πως αυτό είναι το καλύτερό του.
Δάσκαλος αληθινός και πατριώτης πρόσφερε με
τη γραφή του την απέραντη ευγνωμοσύνη του
λαού μας σε κείνους που ανέβηκαν στο σταυρό
της θυσίας για το Έθνος και που το βιβλίο αυτό
τους ανασταίνει και τους κάνει αθάνατους. 

Α.Δ. Σταμάτης

ΗΧΟΣ  ΚΑΙ  ΦΩΣ  ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ...
Αναντίρρητα, η διακόσμηση που επιμελήθηκε ο Κώστας Αθ. Αγγελής, στο κιόσκι που γινόταν η

απόσταξη του τσίπουρου ήταν μοναδική! Τσαμπιά από μαυροστάφυλα, τσαμπιά με κυδώνια! Τι όμορφο
να τα θαυμάζεις και να τα απαθανατίζεις όσο περιμένεις την απόσταξη του «αγνού εθιστικού»!

Μεταξύ των οργανωτικών καινοτομιών της φετινής γιορτής που έδωσαν ιδιαίτερο χρώμα και ύφος
στην πλατεία μας ήταν η υιοθέτηση της ιδέας των Δημήτρη κι Ευθύμη Κωστή να τοποθετηθεί (με
ασφάλεια) σε περίοπτη θέση της πλατείας, οθόνη που προέβαλε πάνω από 1.000 φωτογραφίες και
βιντεάκια, συλλογής του ακούραστου και παθιασμένου με τη Δομνίστα Κώστα Αθ. Νταλιάνη. Όλοι μα-
γνητίστηκαν και για ώρες θαύμαζαν και επί της οθόνης τις ομορφιές του χωριού μας! 

Τα μικρά λυχναράκια με το λογότυπο της γιορτής έδωσαν ρομαντικό τόνο στην ατμόσφαιρα. Η ατμό-
σφαιρα όμως έγινε κυριολεκτικά εκρηκτική με το άναμμα πυρσών στην πλατεία και το «σχίσιμο» του δο-
μνιστιάνικου ουρανού από πολλά κι εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, που έστειλαν τη Γιορτή Τσίπουρου
«στο άπειρο, λοιπόν, κι ακόμα παραπέρα!» (logo 2013) 

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΜΕ  
ΧΡΩΜΑ  ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 
ΚΑΙ  ΣΤΟ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

Το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου
με αφορμή την πρόσφατη έκδοση του
βιβλίου «ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ» του
Κώστα Αντ. Παπαδόπουλου έγινε στο
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου εκ-
δήλωση – φόρος τιμής για τους Ευρυ-
τάνες αγωνιστές του Έπους του ’40
με οργανωτές τα Γενικά Αρχεία του
Κράτους – ν.  Ευρυτανίας, την Πανευ-
ρυτανική Ένωση και τον Πολιτιστικό
Σύλλογο «Μάρκος Μπότσαρης». 

Κατά την εκδήλωση αυτή  ομιλητές
ήταν οι Διονύσης Παρούτσας, Κ. Α.
Παπαδόπουλος, Μαρία Παναγιωτο-
πούλου και ο κ. Εμμ. Δημογεροντάκης.
Πολλά ακούστηκαν και για τους Δο-
μνιστιάνους ήρωες…. 

Πολλοί από τους παρόντες συγκι-
νήθηκαν και έκλαψαν από τις προσω-
πικές ιστορίες των γενναίων μαχητών
μας που έπεσαν στην πρώτη γραμμή
του Μετώπου αλλά και από τις ενθυ-
μήσεις επιζησάντων μαχητών, που πα-
ρουσιάζονται μέσα από τις σελίδες
του παραπάνω βιβλίου… 

Ανάμεσά τους και παιδιά, αδέλφια,
εγγόνια ηρώων (από το χωριό μας ο
Ευάγγελος Ι. Σιακαβέλλας, η σύζυγός
του, ο γιος του Γιάννης και το εγγονάκι
του). 

Παρόντες στην εκδήλωση ο Αντι-
περιφερειάρχης κ. Αριστ. Τασιός, ο
Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Ν. Σουλιώ-
της, η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κα-
τερίνα Καλαντζή, ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος και αρχηγός της μείζονος αν-
τιπολίτευσης, τ. Δήμαρχος Δομνίστας
κ. Γιάννης Σταμάτης, ο Πρόεδρος της
Τοπικής μας Κοινότητας κ. Νίκος Κα-
ρέτσος, το ζεύγος Φωφώς και Θόδω-
ρου Φραγκούλη κ.ά.). 

Κ.Α. Παπαδόπουλου 

Νεκροί  και  μνήμες
Αθήνα 2015, Έκδοση Πανευρυτανική Ένωση, σελ. 472

Τα παιδιά του Μεγάλου Χορευτικού Τμήματος
παρουσίασαν το 15Αύγουστο μια μουσικοχορευτική
παράσταση με θέμα την ιστορία της μικρής Μυρσίνης
που έζησε τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και του
εμφυλίου και βρέθηκε ανάμεσα σε αυτούς που εγ-
κατέλειψαν την πατρίδα τους...  

Η Μυρσίνη θυμάται... 
Αναπολεί και μας μεταφέρει στα αθώα παιδικά

της χρόνια στο χωριό, στην ξέγνοιαστη εφηβεία
της, όταν γνωρίζει τον πρώτο της και ανεκπλήρωτο
έρωτα, μέχρι που ξεσπάει ο πόλεμος, η κατοχή, η
πείνα και η εξαθλίωση και στη συνέχεια ο εμφύλιος...
Ο μαρασμός και η δυστυχία ανάγκασε πολλούς να
θέλουν να "δραπετεύσουν" αναζητώντας μια καλύ-
τερη ζωή... Τα όνειρα και την ελπίδα, τα διαδέχτηκε
η ανάγκη για επιβίωση με οποιοδήποτε κόστος...
Αυτή η αγωνία και η αβεβαιότητα, οδήγησε τους
γονείς της ηρωίδας να παραβλέψουν τα θέλω της
και τα όνειρά της και να την παντρέψουν με τον
πλούσιο - πλην όμως αμερικανικής καταγωγής -
Τομ και να τη στείλουν στη Μεγάλη Ήπειρο, εξα-
σφαλίζοντάς της μια αξιοπρεπή ζωή μακριά από τη
μιζέρια και τον πόνο...

Η Μυρσίνη άφησε πίσω το χωριό της και μια ζωή
που ονειρεύτηκε... 

Όσο για τον πόνο της ψυχής της έμεινε πάντα
να ελπίζει....   

Το κάδρο των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών

των εποχών που ξετυλίχτηκαν μουσικοχορευτικά
στη σκηνή, περιέγραφε η Ασημίνα Δαραβέλια. 

Την ιστορία τόσων χρόνων ζωντάνεψαν μπροστά
μας:  

• Η Ειρήνη Μπρεκουλάκη ως μικρή Μυρσίνη, η
Παναγιώτα Σταθοπούλου, η Μυρσίνη όταν πια έχει
μεγαλώσει, 

• ο Ευθύμης Μερτζάνης, ο “πρώτος έρωτάς της”, 
• ο Άσμι Αουάντι, ο πλούσιος Τομ, 
• ο Φώτης Καρέτσος, ο πατέρας της, 
• ο Νίκος Καρτσακλής και ο Αντώνης Μερτζάνης,

τα αδέρφια της,
• η Νάσια Ζαχαριά, η μητέρα της,
• η Εύη Δ. Καρέτσου, η Σπυριδούλα Καφαντάρη,

η Κωνσταντίνα Παλαιοπάνου, η Ζωή Κρικρή, οι
αδερφές της, 

• ο Θάνος Δαραβέλιας, ο Ηρακλής Σιακαβέλλας,
η Γρηγορία Δημητρογιάννη, η Αθηνά Βαμβάτσικου
και η μικρή Βάσια Στραβομύτη, ως χωριανοί. 

Υρώ Παπουτσή

Το σκηνικό - εσωτερικό δωματίου σπιτιού εκείνης
της εποχής - εμπνεύστηκε και ζωγράφισε η Πέρσα
Μπουζιάνα, με την πολύτιμη βοήθεια της Μαίρης
Αγγελή, Βασιλικής Δαραβέλια, Δανάης Πορτοκα-
λάκη, Αγγελικής Σταθονίκου και Ιριδένιας Φιλίνδρα. 

Κοστούμια: Φωτεινή Μακρυγιάννη-Παπουτσή
και Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου 

Επιμέλεια ήχου: Παναγιώτης Τσιρογιάννης 

Η  Μυρσίνη  θυμάται. . .
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Ζούμε δύσκολες μέρες οικονομικά. Ακόμα
πιο δύσκολες μέρες ζουν οι οργανισμοί και
οι δημόσιες υπηρεσίες. Αναφέρομαι συγκε-
κριμένα στην Κοινότητα. Τα τελευταία χρόνια
που υπήρχαν χρήματα έγινε ένα πλήθος έρ-
γων: δρόμοι, πλατείες, υδραγωγεία, δημόσια
κτίρια. Τώρα τα λεφτά τελείωσαν και όλα
αυτά χρειάζονται επισκευές και συντηρήσεις.
Επιπλέον οι αυτόνομες Κοινότητες καταρ-
γήθηκαν και απορροφήθηκαν από Δήμους
όπου υπάρχει και κάτι απρόσωπο. 

Πιέζουμε και παρακαλούμε να στείλουν
εργάτες και συνεργεία για τούτο και για
κείνο. Όμως δύσκολα βρίσκονται. Μήπως
θάπρεπε ν’ αρχίσουμε αυτό που κάνανε
παλιά εδώ και αιώνες; Τους υδραύλακες
τους επισκεύαζαν μια Κυριακή μετά τη λει-
τουργία κάθε Μάη οι χωριανοί. Τα σχολεία

τα έχτιζαν μεταφέροντας πέτρα. Τα γεφύρια
στα ρέματα τα έφτιαχναν μόνοι τους. Κα-
θάριζαν τα μονοπάτια. Ούτε ο Τούρκος ούτε
αργότερα το ελληνικό κράτος καίγονταν
ιδιαίτερα αν τσαλαβουτάς ή όχι στο ρέμα
για να πας στο σπίτι ή στο χωράφι σου. 

Προτείνω λοιπόν να ξαναπιάσουμε το
νήμα το παλιό. Αρκετοί έχουν χρόνο ελεύ-
θερο τον Αύγουστο. Λίγες ώρες μια μέρα
για να καθαριστεί μια υδρομάστευση δεν θα
στοίχιζαν τίποτα. Να κόψουμε τα βάτα από
ένα μονοπάτι πάλι καλό θάταν. 

Στα σκουπίδια και τον καθαρισμό η νεο-
λαία από χρόνια μας δείχνει το δρόμο; 

Μήπως θάπρεπε να ξαναρχίσουμε να
παίρνουμε τον τόπο μας στα χέρια μας; 

Α.Δ. Σταμάτης 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2015

Νεκρολογίες

Πλήρης ημερών και περιβαλλόμενη από
την αγάπη γιού και θυγατέρων ανεχώρησε
από τη ζωή η Αικατερίνη Αθ. Παπαγεωργίου.
Μεγαλύτερη κόρη του Αριστ. Σάρρα έδεσε τη
ζωή της μαζί του και έδωσε τον αγώνα της
καθημερινότητας τόσο στο χωριό όσο και στην
Αθήνα. Στο χωριό με τα χωράφια και τις άλλες
απασχολήσεις πρώτα. Ύστερα το κύμα της
ζωής την έφερε στην Αθήνα όπου μέσα στις
σκληρές εργασιακές συνθήκες στήριζε την οι-

κογένειά της και συντέλεσε στην αποκατά-
σταση των παιδιών της. Από καλή και προκομ-
μένη γενιά η ίδια ενώνοντας τη ζωή της με
καλό και προκομμένο σύζυγο, προσέφερε στην
κοινωνία τόσο του χωριού μας όσο και ευρύ-
τερα το καλύτερο που μπορεί να προσφέρει
άνθρωπος. 

Ας είναι αιωνία της η μνήμη και ελαφρύ το
χώμα της Δομνίστας που τη σκέπασε στοργικά. 

Α.Δ.Σ. 

Αικατερίνη  Αθ.  Παπαγεωργίου  (1926-2015)

Μετά από επίπονη ασθέ-
νεια που δοκίμασε τις αντοχές
των δικών του και το μέγεθος
της αγάπης και της φροντίδας
τους απέναντί του έφυγε από
τη ζωή ο αγροφύλακας του
χωριού - ο Θανάσης Γρίβας.
Η επαγγελματική του ιδιότητα
- για χρόνια αγροφύλακας και
ο τελευταίος του χωριού -
υπερκάλυπτε το όνομά του
και όταν έλεγες ο αγροφύ-
λακας εννοούσες τον αείμνη-
στο πλέον κυρ Θανάση. 

Παιδί του χωριού με την
άμεση βίωση της φτώχειας και της ταλαιπωρίας
του τόπου, μεγαλωμένος σε μια πολυμελή οι-
κογένεια πέρασε από όλα τα στάδια του αγώνα
της επιβίωσης. Ανταπεξήλθε παλικαρίσια. Με
τη στήριξη της γυναίκας του Μαρίας, το γένος
Αθ. Μακρυγιάννη, έστησε το σπιτικό του και
βίωσε την ευτυχία της οικογενειακής ζωής,
παιδιών, εγγονιών, δισέγγονων. Η μακροχρόνια
ασθένειά του τον ταλαιπώρησε τα τελευταία
χρόνια αλλά η αγάπη και η φροντίδα των αγα-
πημένων του από σύζυγο, παιδιά ως γαμπρούς
και εγγόνια απάλυνε τον πόνο και την ταλαι-
πωρία. 

Ο εκλιπών υπήρξε αγωνιστής της ζωής σε
όλα τα επίπεδα. Τυπικός στην τήρηση των νό-
μων υπερασπίσθηκε για χρόνια τις αγροτικές
ιδιοκτησίες μας. Γνώριζε σπιθαμή-σπιθαμή τον
τόπο και ήταν πολύτιμη πηγή πληροφοριών
για χωράφια, τόπους, νερά. Το μάτι του έπιανε
τα πάντα. Παιδιά τον θυμόμαστε να ελέγχει
και να κρίνει τα κυνήγια μας με τις σφεντόνες
και τις παιδικές παρατυπίες στα ξένα χωράφια.
Ήταν η προσωποποίηση του νόμου στην κα-

θημερινότητά μας. Η καλή γνώ-
ση του τόπου τον έκανε πο-
λύτιμο για τα κυνήγια. Λογικό
ήταν αφού όλη μέρα περιερ-
χόταν βουνά και λαγκάδια, να
ξέρει που φωλιάζει ο λαγός,
που στρώνονται οι κυριαρίνες,
που κυκλοφορούν τα αγριο-
γούρουνα. Καλός λοιπόν σύν-
τροφος στο κυνήγι και έχουν
ακόμα να διηγούνται ως τα
σήμερα οι επιζώντες τα περι-
στατικά του κυνηγετικού του
βίου. 

Η αναχώρησή του από τη
ζωή κάνει πολύ φτωχότερη τη ζωή της Δομνί-
στας. Μια ψηφίδα από το πρόσωπο της μικρής
μας κοινωνίας αποσπάται και η εικόνα του πα-
ρελθόντος σιγά-σιγά ξεφτίζει. 

Αφήνει όμως πίσω του η απώλειά του φα-
νερά τα ίχνη της δικής του αγωνιστικότητας,
της ευσυνειδησίας περί το καθήκον, της υπο-
στήριξης των χωριανών του στις δυσκολίες
τους, της φιλοστοργίας του προς την οικογέ-
νειά του. Αφήνει επίσης πίσω του εξαιρετικά
παιδιά που με τους συζύγους και τις οικογένειές
τους είναι πολύτιμοι παράγοντες της τωρινής
ζωής του χωριού. Ακόμα το παράδειγμα της
αφοσίωσης γυναίκας και παιδιών στα χρόνια
του πόνου του είναι άριστο παράδειγμα και
για πολλούς άλλους σήμερα και στο μέλλον
που θα βρεθούν αντιμέτωποι με ασθένειες και
άλλα προβλήματα. 

Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του μεταξύ
δικαίων και όλοι μας ας κρατάμε τη μνήμη του
αιώνια στην καρδιά μας. 

Α.Δ. Σταμάτης 

Αθανάσιος  Ε.  Γρίβας

Αθανάσιος  Μαλισόβας  
(1917-2015)

Υπερπλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο κυρ Θα-
νάσης. Γόνος των Στάβλων αλλά και δεμένος με τη
Δομνίστα όπου έκανε αρκετά χρόνια κοινοτικός γραμ-
ματέας. Άξιος, ικανός, δημιουργικός, αεικίνητος άν-
θρωπος πάλεψε τη ζωή και τις αντιξοότητές της όπως
οι άνθρωποι του τόπου μας ξέρουν να παλεύουν. Από
τον πόλεμο του ’40 όπου έδωσε το παρών στα Αλβανικά
βουνά ως το 2015 δεν έλειψε από κοινή προσπάθεια
καμία. Στα κοινοτικά, κοινωνικά, εκκλησιαστικά, πολι-
τιστικά, πνευματικά δρώμενα ήταν πάντα παρών. 

Πέρα από τον αγώνα της δημιουργίας οικογένειας
και των καθημερινών βιοτικών προβλημάτων ασχολήθηκε
με το χωριό του και την ιστορία του. Φίλεργο μερμηγκάκι
μάζεψε σπυρί-σπυρί τα θραύσματα της ιστορίας και
μας τα πρόσφερε σε βιβλία. Όπως γέννησε άριστα
βιολογικά παιδιά έτσι και άριστα πνευματικά παιδιά
άφησε παρακαταθήκη στους επιγενομένους. Γι’ αυτό
και μπορούμε να πούμε ότι άξια κατατάσσεται στην
χορεία εκείνων που δεν έζησαν επί ματαίω. 

Να γράψω και τούτο. Μετά τη χηρεία του εδώ και
χρόνια βρέθηκε δίπλα του η κυρά Μαρία, η δεύτερη
σύζυγός του, η οποία με τη γλυκύτητα, την υπομονή,
την τρυφερότητα, τη νοικοκυροσύνη της τον στήριξε
στις ποικίλες δράσεις του. 

Ας είναι αιωνία του η μνήμη και οι επιγενόμενοι ας
μιμούνται το ήθος, το πάθος για τα κοινά και την ανι-
διοτέλεια της προσφοράς του. 

Α.Δ.Σ. 

Γεωργίτσα  Ν.  Μπούρα  
(1921-2015)

Σε ηλικία ενενήντα τεσσάρων ετών και μέσα στην
αγκαλιά των δικών της ανθρώπων έφυγε πλήρης ημερών
από τη ζωή η Γεωργίτσα Νικολάου Μπούρα, τον Οκτώ-
βριο του 2015. Η σορός της μεταφέρθηκε από την
Αθήνα στο Κρίκελλο, όπου θάφτηκε, σύμφωνα με την
επιθυμία της, δίπλα στο παιδί της τον Αλέκο, που τόσο
πρόωρα τον έχασε η Γεωργίτσα.

Έφυγε λοιπόν η κυρά της Αγίας Παρασκευής Μαρί-
νου, μοναδική κάτοικος της στενότερης περιοχής τα
τελευταία χρόνια. Σύζυγος του αείμνηστου δασκάλου
μας Νίκου Μπούρα, ήταν για μας τα παιδιά του Δημοτικού
τότε, ένας γλυκός άγγελος στα δύσκολα μετακατοχικά
χρόνια. Το σπίτι της ήταν κοντά στην εκκλησία, που
λειτουργούσε όχι μόνο ως θρησκευτική αλλά και ως
εκπαιδευτική στέγη για τα παιδιά της περιοχής. Στο
διάλειμμα τρέχαμε στη βρύση της, για να πιούμε νερό.

Εκείνη μάζευε το ζωηρό σκύλο, φύλακα της αυλής
της, για να μη μας τρομάξει, και πάντα είχε ένα
χαμόγελο για μας κι έναν τρυφερό λόγο.

Μετά το θάνατο του συζύγου της, και παρά τις πα-
ρακλήσεις των παιδιών της να μετακομίσει στην Αθήνα
για ασφάλεια, προτίμησε να μένει στον τόπο της. Εκεί
δίπλα στην Αγία Παρασκευή, για να ανάβει καθημερινά
το καντηλάκι και να φωτίζει τις γλυκές και τις πικρές
της αναμνήσεις.

Η χαρά της, όταν πηγαίναμε με την οικογένειά μου
να τη δούμε, ήταν απερίγραπτη. Κι όταν την έπαιρνα
τηλέφωνο, ποτέ δε θα ξεχάσω το ανεπανάληπτο: «Κα-
λώς όρισ’ η φωνούλα σου, Αχιλλέα μου» καθώς, εννο-
είται, αμέσως με αναγνώριζε.

Τώρα η γειτονιά της Αγίας Παρασκευής ορφάνεψε.
Το παραθυράκι της Γεωργίτσας μένει σκοτεινό. Αυτό
που υπάρχει είναι η γλυκειά ανάμνηση κι ένα φως από
το χαμόγελό της, που απόμεινε εκεί, για να φωτίζει
ένα κομμάτι της ζωής μας μέσα στην ανέκκλητη δια-
δρομή του χρόνου.

Ας είναι αιώνια η μνήμη σου,
αγαπημένη μας Γεωργίτσα.

Αχιλλέας Τσούνης
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Οι άξιοι άνθρωποι όπου κι αν βρεθούν ξεχωρίζουν. Ο Τάκης Ι. Παπαδό-
πουλος και η οικογένειά του έδωσαν δείγματα γραφής με το εστιατόριο
“Μέτοικος” και τον ξενώνα “Υλήεσσα”. 

Η οικονομική κρίση οδήγησε όλη την οικογένεια για καλύτερη τύχη
στην Αγγλία. Και εκεί όμως ξεχώρισαν. Πρόσφατα σε διαγωνισμό διακό-
σμησης καταστήματος πήρε το β’ βραβείο του εκεί Δήμου. Μας γράφουν: 

Θανάση,
Ελπίζω να είστε όλοι καλά. 
Σου στέλνω την φωτογραφία του πατέρα μου με τον Δήμαρχο του

Γουέλς στην απονομή του βραβείου "Wells in Bloom" (Ανθισμένο Γουέλς).
Ο κ. Τάκης ήρθε δεύτερος και πήρε το ασημένιο μετάλλιο για την ανθο-
στόλιστη πρόσοψη της ταβέρνας. Η απονομή έγινε απόψε 27/10. 

Πολλά φιλιά σε όλους.
Όλγα 

ΥΓ. Απλός ως συνήθως ο Τάκης εν μέσω τυπικών και γραβατοφορούντων
Άγγλων. Γνήσιος Έλλην! 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Δομνίστας Νίκος Β. Καρέτσος
δίνει καθημερινά τον αγώνα του για το χωριό. Παίρνει το τσαπί και το
φτυάρι και ή καθαρίζει τις παρυφές δρόμου ή τις πέτρες που η νεροποντή
έφερε στη μέση της ασφάλτου. Βλέπετε οι κρατικές επιχορηγήσεις είναι
ανύπαρκτες και το μόνο που μένει είναι η δύναμη της ψυχής και των
χεριών. Να έχει πάντα το κουράγιο να αγωνίζεται.                                  Α. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ  ΑΓΩΝΑΣ

― κ. Παντελή Ρήγα, Νικόλαο Λιάκο, Μαρία Κουσκούνη (το γένος Γ.
Γρίβα): Λάβαμε την επιταγή σας και σας ευχαριστούμε. 

― κ. Επαμ. Νασιόπουλο, Μεσοχώρι Υπάτης: Λάβαμε την επιταγή σας και
σας ευχαριστούμε. Η σχετική αναζήτηση συγγενών σας θα ξαναδημο-
σιευθεί. 

― κ. Χρήστο Τσίρκα, κ. Βασιλική Τσιάμη, Αυστραλία. Πήραμε τις συνδρομές
σας και σας ευχαριστούμε θερμά. 

Η  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΑΣ

Κατά τον περασμένο Σεπτέμβρη ήρθαν στην αγαπημένη τους Δομνίστα
από την Αγγλία το ζεύγος Κωνσταντίνου (Τάκη) και Βασιλικής Παπαδο-
πούλου, καθώς και ο γιος τους Γιάννης, ο οποίος ήρθε και νωρίτερα, κατά
το καλοκαίρι. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΑΦΙΞΕΩΝ  ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Και πάλι το χωριό μας είχε την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, αφού για δεύτερη φορά εφέτος
επέλεξε τη Δομνίστα για να αναπαυθεί επί μία (1) σχεδόν εβδομάδα. Κατά
τη διάρκεια της παραμονής του επισκέφθηκε τους Στάβλους, όπου προ-
σκύνησε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπους και Αγίου Νικολάου.
Όλοι οι κάτοικοι, που βρίσκονταν τότε στο χωριό, πήραν την ευλογία του
και με την παρουσία του και μόνον δίδαξε πολλά…. 

Ο  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ  κ.  ΚΟΣΜΑΣ  
ΚΑΙ  ΠΑΛΙ  ΚΟΝΤΑ  ΜΑΣ

Το καλοκαίρι ο Σύλλογος σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
πραγματοποίησε με μεγάλη συμμετοχή Σεμινάριο Κυκλοφοριακής Αγωγής
και Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Συνδρομές  που  λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Σιακαβέλλας Ηλίας του Ευθυμίου (Αγρίνιο) ................................20€
Σταμάτης Απόστολος του Ιωάν. (Μεσολόγγι) ..............................50€
Λώλος Σωτήριος ..........................................................................20€
Βουλδής Χρήστος (Αγρίνιο) ........................................................20€
Γρηγορόπουλος Ιωάννης (Αγρίνιο) ..............................................20€
Σάρρα Αρετή του Αθαν. (Γιαννούζι, Αγρίνιο) ..............................20€
Σταθονίκος Σπύρος του Κων/νου (Καναδάς) ................................50€
Σταθονίκου – Φώτη Λαμπρινή του Κων/νου (Ολλανδία) ............50€
Σταθονίκου Δήμητρα & Κωνσταντίνος (Αθήνα) ..........................20€
Σταμάτης Δημήτριος του Αθανασίου (Γιαννούζι, Αγρίνιο) ..........20€
Καρέτσου – Ανδρουλάκη Σπυριδούλα του Δημ. (Αγ. Βαρβάρα) 20€
Βαμβάτσικου Κωνσταντούλα (Μαρούσι) ......................................20€
Δαραβέλιας Ιωάννης (Λαμία) ......................................................15€
Μερτζάνης Γεώργιος (Λαμία) ......................................................20€
Κυτέας Γεώργιος (Λαμία) ............................................................20€
Αγγελής Αντώνιος (Λαμία) ..........................................................20€
Αγγελής Νικόλαος (Λαμία) ..........................................................50€
Παναγοδήμου Ευαγγελία του Ηλία (Μπούζα Αιτωλικού) ............20€
Αναγνωστοπούλου Ασπασία του Παναγιώτη (Αγρίνιο) ..............10€
Αναγνωστοπούλου Ειρήνη του Παναγιώτη (Αγρίνιο) ..................10€
Παναγοδήμος Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Ν. Άμπλιανη Λαμίας) 20€
Φαρμάκη – Γρίβα Βασιλική (Γαβαλού) ..........................................20€
Παπαγκίκας Αθανάσιος (Αθήνα) ..................................................20€
Σώκος Γεώργιος του Κων/νου (Βύρωνας) ....................................20€
Σταμάτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Πετρούπολη) ..............20€
Μουρκογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου (Πάτρα) ....................20€
Σαρρής Γεώργιος (Πάτρα) ............................................................30€
Γρίβας Κωνσταντίνος του Νικολάου (Αθήνα) ..............................20€
Νταλιάνης Αθανάσιος του Σπύρου (Λαμία) ................................20€
Σώκος Σωτήριος του Δημητρίου (Αθήνα) ....................................20€
Σταμάτης Παναγιώτης του Κων/νου (Πάτρα) ..............................20€
Μωρίκης Πέτρος (Αθήνα) ............................................................20€
Νταλιάνης Αθανάσιος του Κων/νου (Αγρίνιο) ............................20€
Σταμάτης Δημήτριος του Αθανασίου (Αθήνα) ............................20€
Νταλιάνης Βασίλειος του Αθανασίου (Αθήνα) ............................20€
Παπουτσή Υρώ του Κωνσταντίνου (Πάτρα) ................................20€
Σταμάτης Αθανάσιος του Δημητρίου (Πετρούπολη) ..................20€
Νταλιάνης Κωνσταντίνος του Αθανασίου (Αθήνα) ......................20€
Αμπαζής Σταύρος – Νικολακάκη Θεώνη (Αθήνα) ........................20€
Κωστής Δημήτριος του Κων/νου (Αγρίνιο) ..................................20€
Κωστής Κωνσταντίνος και Ευθύμιος του Δημητρίου ..................30€
Σιακαβέλλα Ειρήνη του Ευθυμίου (Αγρίνιο) ................................20€
Τριχόπουλος Χαράλαμπος (σύζ. Ειρήνης Ν. Σταμάτη) ................15€
Σταμάτη Γεωργία Νικ. ..................................................................20€
Σταθονίκος Λάμπρος Αθαν. ..........................................................20€
Παπαστάθης Νίκος (Δολιανά) ......................................................20€
Μωρίκη Ανδρεούλα, το γένος Παπαζαχαρία ..............................20€
Γρίβας Γεώργιος του Ηλία ............................................................20€
Κώτσης Κων/νος (σύζ. Γιαννούλας Γρίβα) ..................................20€
Φλώρος Σπύρος (σύζ. Ελένης Βαμβάτσικου) ..............................20€
Συρογιαννίδης Παναγιώτης Σπ. ..................................................20€
Καραπάνου Σπυριδούλα (το γένος Ν. Παπαδημητρίου) ..............50€
Παπακωνσταντίνου – Ζελενίτσα Μαρία ......................................50€
Καραδήμα Αμαλία Αθαν. ..............................................................20€
Καραδήμας Κων/νος Αθαν. ..........................................................20€
Πανάγος Παναγιώτης Σπ. ............................................................50€
Καραδήμας Ευθύμιος Γεωργίου ..................................................20€
Αγγελής Σεραφείμ Γεωργίου ......................................................30€
Καρατζόιγλου Ιωάννης ................................................................20€
Παναγοδήμος Κων/νος Δημ. ........................................................20€
Νασιόπουλος Επαμ. ......................................................................20€
Αγγελή Ισμήνη Ι. ..........................................................................25€
Αγγελής Γεώργιος Ι. ....................................................................25€ 

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

ΤΡΥΓΟΣ  ΤΟΥ  ΠΑΛΙΟΥ 
ΚΑΛΟΥ  ΚΑΙΡΟΥ… 

Αρκετά σταφύλια υπήρχαν και εφέτος.
Ο τρύγος μάλιστα θύμισε τον παλιό καλό
καιρό… Έγινε από πολλούς στις 14 Οκτω-
βρίου. Τα σταφύλια που ευδοκιμούν τώρα,
μόνον, είναι οι ζαμπέλες (βρωμοστάφυλα),
τα οποία δεν θέλουν μεγάλες φροντίδες,
είναι «παντός καιρού»… Από αρκετούς
μαζεύτηκαν τόσα όσα επαρκούν για λίγο
κρασί (μπαίνει μέσα σε άλλο, από σταφίδα
που αγοράζεται) και, κυρίως, για τσίπουρα
εκλεκτής ποιότητας…

Καλά κρασιά και καλά τσίπουρα, όσοι
τα «βγάλουν»… 

ΔΩΡΕΕΣ  ΣΤΟ  
ΣΥΛΛΟΓΟ  ΜΑΣ

Για την ενίσχυση της
γιορτής του τσίπουρου
έγιναν στο Σύλλογό μας
οι παρακάτω δωρεές: 

― Ο Γιάννης Νικ. Στα-
μάτης πρόσφερε το ποσό
των τριακοσίων (300,00)
ευρώ. 

― Ο Αχιλλέας Αθαν.
Τσούνης το ποσό των εκα-
τό (100,00) ευρώ. 

Θερμές ευχαριστίες! 

ΠΤΥΧΙΟ  ΜΕ  «ΑΡΙΣΤΑ»
Με «Άριστα» πήρε το πτυχίο της από την Οδοντιατρική Σχολή του

Πανεπιστημίου Αθηνών η Κωνσταντίνα Τσιρώνη του Ευστρατίου και
της Ευανθίας, το γένος Ιωάννη Παπαθανάση (από Σκοπιά). 

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία! 



ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

8 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2015

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Έγινε από την Περιφερειακή Ενό-

τητα  Ευρυτανίας η ασφαλτόστρωση
πολλών τμημάτων του επαρχιακού
δρόμου από Κρίκελλο προς Ψηλό
Σταυρό, καθώς και μερικά απαραίτητα
τεχνικά έργα. Ανάμεσα στα τμήματα
που ασφαλτοστρώθηκαν είναι και τμή-
ματα εντός της Κοινότητας. Συγκε-
κριμένα ρίχτηκε άσφαλτος σε τμήμα
κάτω του Ι. Ναού Αγίου Αθανασίου
και την πλατεία, και από το άνω μέρος
της πλατείας προς τα Καρετσέικα
(όλη η διαδρομή του νέου οικισμού).
Έτσι άλλαξε όψη η είσοδος και η
έξοδος του χωριού μας. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ ΡΑΧΕΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΨΗΛΟ ΣΤΑΥΡΟ
Μέσα στον Οκτώβριο έγινε από

την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
και η διαγράμμιση του επαρχιακού
δρόμου από Ράχες Τυμφρηστού μέχρι
τον Ψηλό Σταυρό. Πρόκειται για  έργο
λίαν απαραίτητο, κυρίως για τους φθι-
νοπωρινούς και χειμερινούς μήνες,
οπότε η ομίχλη αποτελεί σημαντικό
πρόβλημα για τους οδηγούς. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ
2, 5 και 4 Σεπτεμβρίου 2015 δια-

τέθηκε μηχάνημα του Δήμου, ύστερα
από σχετικό αίτημα του Προέδρου
της Τοπικής μας Κοινότητας, και έκανε
τον καθαρισμό από τις καταπτώσεις
του χειμώνα προς τις πηγές στον Ρι-
ζόβραχο και ακολούθως προς τη Στάνη
Μακράκη (Δενδρούλη). Μηχάνημα,
επίσης, διατέθηκε από το Δήμο και
στις 29 και 30 Οκτωβρίου ε.ε., ύστερα
από συνεχή αιτήματα της Κοινότητάς
μας, για καθαρισμό εσωτερικής οδο-
ποιΐας. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Άμεση ήταν η ανταπόκριση του

Αντιπεριφερειάρχη κ. Αριστείδη Τα-
σιού σε αίτημα της Τοπικής μας Κοι-
νότητας για τη διάθεση φορτωτή και
φορτηγού αυτοκινήτου για την άρση
κατάπτωσης στο χώρο έναντι του
Κοιμητηρίου του χωριού μας (7 Σε-
πτεμβρίου 2015).  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Στις 11-9-2015 ο Πρόεδρος του

Τοπικού Συμβουλίου κ. Νίκος Β. Κα-
ρέτσος και ο Αντιπρόεδρος κ. Κώστας
Αγγελής, ύστερα από πολύωρη και
κοπιαστική εργασία (σκάψιμο με κομ-
πρεσέρ κ.λπ.) αποκατέστησαν βλάβη

στην διοχέτευση των νερών της βρύ-
σης της πλατείας, πλησίον του περι-
πτέρου και αντικατέστησαν σωλήνα
μήκους 9 μ. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
Με το πρώτο τηλεφώνημα από

την Τοπική μας Κοινότητα οι Α/φοί
Τσιγαρίδα, ηλεκτρολόγοι, υπεύθυνοι
για τον Δημοτικό φωτισμό, κατέφθα-
ναν στο χωριό για αντικατάσταση
φθαρμένων λαμπτήρων κ.λπ. Οι ίδιοι
έκαναν έγκαιρα και την αλλαγή στους
χρονοδιακόπτες για την αλλαγή της
ώρας έναρξης και λήξης του ηλε-
κτροφωτισμού στο χωριό. Η συνερ-
γασία μας άψογη. 

Η Δ.Ε.Η., εξάλλου, αντικατέστησε
χαλασμένα ντουί κ.ά. 

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Με υποδειγματικό και άψογο τρό-

πο διεξήχθησαν οι βουλευτικές εκλο-
γές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015. Η
προσέλευση των ψηφοφόρων, κρίνεται
σχετικά ικανοποιητική, λόγω, κυρίως,
της κρίσης η οποία μαστίζει τη χώρα
μας. Προσήλθαν τελικά 161 άτομα
(αποχή πάνω από 65%)  

(βλ. αποτελέσματα σε άλλη στή-
λη). 

ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Αρκετές φορές σημειώθηκαν βλά-

βες στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης.
Ο υδραυλικός του Δήμου μας κ. Γ.
Λιάγκας ανταποκρινόταν στα αιτήματα
της Κοινότητάς μας άμεσα και με
προθυμία. Η συνεργασία και με τον
υπεύθυνο υδραυλικό άψογη και απο-
τελεσματική. 

ΔΕΚΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΒΙΟΙ 
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Πάνω από 80 άτομα στις 2, 3 και

4 Οκτωβρίου κατέκλυσαν με τις μη-
χανές τους το χωριό μας, όπου και
διανυκτέρευσαν στα υπάρχοντα ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια ενώ πολλοί δια-
νυκτέρευσαν σε σκηνές στο χώρο
του Προφήτη Ηλία, όπου τους διατέ-
θηκε χώρος από την Τοπική μας Κοι-
νότητα. Επισκέφθηκαν με τις μηχανές
τους τις γύρω περιοχές (Πανταβρέχει,
Ορεινή Ναυπακτία κ.ά.) και έμειναν
κατενθουσιασμένοι από τις φυσικές
καλλονές του τόπου μας και από την
παραμονή τους, γενικά, στο χωριό
μας. Έφυγαν με την υπόσχεση ότι
και του χρόνου την ίδια εποχή θα
είναι μαζί μας και ότι οι επισκέψεις
τους αυτές θα γίνουν θεσμός για τη
Λέσχη τους, που εδρεύει στην Αθήνα.  

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Ο Θρασύβουλος Παντελιός

(εγγονός Ν. Παναγοδήμου) και η
Σοφία Ευθυμίου Σταθονίκου από-
κτησαν τα πρώτα τους παιδιά, δυο
χαριτωμένες κόρες. 

― Η εκλεκτή κι όμορφη νέα
του χωριού μας, Θεώνη Νικολα-
κάκη, κόρη του Βασίλη και της
Φρόσως που έχει παντρευτεί τον
εκλεκτό της καρδιάς της Σταύρο
Αμπαζή έφερε στον κόσμο, στις
10 Οκτώβρη, το δεύτερο παιδάκι
τους, ένα αγοράκι. Να τους ζήσει
και να το καμαρώνουν, όπως και
την πρωτότοκή τους κόρη Έλφη,
που μας ξετρέλανε φέτος το κα-
λοκαίρι με τη θεατρική και τη χο-
ρευτική της παρουσία!

― Η Μαργαρίτα Καββαδία του
Γαβριήλ και της Βασιλικής (κόρη
Ανδρέα Φώλου) και ο Γιώργος
Μάνος απόκτησαν στις 26 Αυγού-
στου το πρώτο τους παιδάκι, ένα
όμορφο κοριτσάκι. Να τους ζήσει
και να το καμαρώνουν!

― Η Σπυριδούλα Τσίρκα, κόρη
του Γεωργίου Κων/νου Τσίρκα και
ο Γεώργιος Μάρκος του Νικολάου
απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι,
ένα χαριτωμένο αγοράκι στις 10-
10-2015. 

Να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Η Μαρία και ο Αντώνης

Σταύρου Παπαδόπουλος βάπτισαν
την πρωτότοκη χαριτωμένη κο-
ρούλα τους στις 3 Οκτωβρίου 2015
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Όνομα: Ασπασία
Ανάδοχοι: Μίνα και Γιάννης

Κοντογεώργης. 
Ήταν εκεί οι παππούδες, οι

γιαγιάδες, συγγενείς και φίλοι.
Μετά το μυστήριο η νεοφώτι-

στη Ασπασία και οι γονείς της
τους περίμεναν όλους στο ξενο-
δοχείο «Νεφέλη», στο Πανόραμα
Θεσσαλονίκης, όπου δόθηκε δε-
ξίωση. 

― Ο Δημοσθένης Καπίρης και
η σύζυγός του Αγγελική, το γένος
Ιωάννη Καρτσακλή βάπτισαν την
χαριτωμένη κορούλα τους στον Ι.
Ν. Αγίου Αθανασίου Δομνίστας
στις 4-10-2015. 

Όνομα: Ιωάννα
Το μυστήριο τέλεσαν οι ιερείς

π. Ιωάννης Κολοβός και π. Ματ-
θαίος Καλαμπαλίκης. Ακολούθησε
τραπέζι στον «Μέτοικο» με πλου-
σιότατα φαγητά και εδέσματα. 

― Η Ζέτα Λ. Πανάγου και ο
Βασίλης Α. Σιλιμάς βάπτισαν την
πρωτότοκη κορούλα τους στις 11-
10-2015 στον Ι. Ναό Αγίου Χρι-
στοφόρου Αγρινίου.

Όνομα: Μαριαλένα
Ανάδοχος: Έλενα Τσίτσου. 
Μετά το μυστήριο η χαριτω-

μένη Μαριαλένα και οι γονείς της
έδωσαν δεξίωση στο κοσμικό κέν-
τρο «Αμάρο» Αγρινίου. 

ΓΑΜΟΙ
― Χαρά μεγάλη στον Ι.Ν. Αγίου

Δημητρίου Π. Ψυχικού. Δυο λευκά
περιστέρια του χωριού μας ένωσαν
τη ζωή τους με τα χρυσά δεσμά
του γάμου. Ο Νεκτάριος, γιος του
Κώστα και της Λευκοθέας Παπα-
δοπούλου και η Γωγώ, κόρη του
Σπύρου και της Σοφίας Σιακαβέλ-
λα, έδωσαν ενώπιον Θεού και αν-
θρώπων τους αμοιβαίους όρκους
αιώνιας αγάπης και αφοσίωσης.
Λαμπρά και τα δυο παιδιά, καμάρι
γονιών, φίλων, συγγενών, χωρια-
νών. Σχεδόν όλη η νεανική Δο-
μνίστα του καλοκαιριού ήταν εκεί.
Ακολούθησε το γαμήλιο γλέντι
στον Ιππικό Όμιλο Αμαρουσίου
όπου όλοι είχαν την ευκαιρία -
από το νεότερο ως τον πλέον ώρι-
μο- να δείξουν τις χορευτικές τους
ικανότητες. 

Η αγάπη και οι ευχές μας τους
συνοδεύουν για μια ευτυχισμένη
και ήρεμη ζωή πλημμυρισμένη από
το φως της αγάπης. 

Α. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Στο Κοιμητήριο του χωριού

μας αναπαύεται ο αείμνηστος Αθα-
νάσιος Ευαγγ. Γρίβας από τις 4
Οκτωβρίου 2015. 

― Αθανάσιος Μαλισόβας,
ετών 98 στους Στάβλους. 

Αιωνία τους η μνήμη!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε το ετήσιο μνημόσυνο

της αείμνηστης Ελένης Γ. Ανα-
γνωστοπούλου στις 4-10-2015
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Δομνίστας. 

― Το 6μηνιαίο μνημόσυνο της
αείμνηστης Αγγελικής Β. Καρέ-
τσου έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου του χωριού μας στις
11-9-2015.

― Στις 6 Σεπτεμβρίου 2015
τελέστηκε το 40νθήμερο μνημό-
συνο της Παναγιώτας Ζαχαρία
Δανιά στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας
Αγρινίου. 

― Στις 7 Νοεμβρίου 2015 τε-
λέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του
Επαμεινώνδα Θεοδώρου Καγιάν-
τζα στο παλιό μοναστήρι της Πα-
ναγίας Καλαμίου (Κοιμήσεως της
Θεοτόκου), κοντά στο Λυγουριό,
που αγαπούσε να επισκέπτεται
και να προσεύχεται ο εκλιπών. 

Αιωνία τους η μνήμη!

ΔΩΡΕΕΣ  ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ 
― Ο Παναγιώτης Σπ. Πανάγος

πρόσφερε στο Σύλλογό μας το
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ
στη μνήμη της αείμνηστης μάνας
του Κωνσταντίνας.

― Η Δήμητρα Καρέτσου –
Σκιντζή πρόσφερε στο Σύλλογό
μας το ποσό των διακοσίων
(200,00) ευρώ, για λογαριασμό
όλης της οικογένειας Καρέτσου,
στη μνήμη των αείμνηστων γονέων
της Λάμπρου και Βασιλικής Κα-
ρέτσου. 

Αιώνια η μνήμη τους!

ΚΙ  ΑΛΛΕΣ  ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  ΣΕ  ΑΕΙ - ΑΤΕΙ
― Η Αλεξία Σιάχου του Δημητρίου και της Στέλλας (το γένος Παναγιώτη

Σιακαβέλλα) πέτυχε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών. 

― Ο Ανδρέας Λώλος του Σωτηρίου και της Δήμητρας (το γένος Αθανασίου
Γρίβα) πέτυχε στο Τμήμα Φυσικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

― Ο Σιακαβέλλας Ηρακλής του Κωνσταντίνου πέτυχε στο Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνικής Σχολής
Πανεπιστημίου Πάτρας. 

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την επιτυχία τους! Καλές σπουδές! 


