
Το καλοκαίρι του περασμένου χρόνου, στην
πλατεία του χωριού μας, κάναμε μία συζήτηση
με τον καθηγητή Θανάση Δημ. Σταμάτη για την
πιθανότητα και την δυνατότητα έκδοσης ενός βι-
βλίου, που να αναφέρεται στην ίδρυση και την,
επί δέκα οκτώ (18) χρόνια (1963 – 1981), λει-
τουργία του Γυμνασίου Δομνίστας.

Για την υλοποίηση της ιδέας και την πληρότητα
της έκδοσης, ζητάμε την βοήθεια όσων διαθέτουν
οποιαδήποτε στοιχεία (σχετικά άρθρα, φωτογρα-
φίες κ.λπ.), είτε υπήρξαν καθηγητές/τριες ή μα-
θητές/τριες, είτε όχι.

Επίσης, όσοι επιθυμούν να γράψουν κάποιες
σημαντικές αναμνήσεις τους από το Γυμνάσιο
Δομνίστας, μπορούν να τις στείλουν: 

- ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

κ. Ανδρέα Νταλιάνη 
Αδριανουπόλεως 24, 171 24 - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
- ηλεκτρονικά στο an_ntalianis@yahoo.gr 
Ειδικότερα παρακαλούμε:
- η αποστολή να γίνει το συντομότερο. 
- τα κείμενα να είναι περιορισμένης έκτασης

και να αναφέρονται τα στοιχεία του συντάκτη/απο-
στολέα. 

- οι φωτογραφίες να συνοδεύονται από ση-
μείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται τα ονόματα
των εικονιζόμενων σ’ αυτές, το σχολικό έτος και
αν είναι δυνατόν μικρό σχόλιο της φωτογραφίας
(π.χ. εκδρομή στ ….)

Τα έξοδα για την έκδοση θα καλυφθούν από
εθελοντικές συνδρομές μαθητών του Γυμνασίου.
Ήδη έχει μαζευτεί ένα σημαντικό μέρος αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
στα τηλέφωνα:

Θανάσης Σταμάτης, 210 5028122 - 6972747064
Ανδρέας Νταλιάνης, 6934390495 ή 
6972505685.
Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας, που

την θεωρούμε δεδομένη.
Νέα Σμύρνη, 15 Φεβρουαρίου 2016 

Ανδρέας Σπ. Νταλιάνης
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ΕΓΡΑΨΑΝ  ΓΙΑ 
ΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ… 
Το λίαν καλαίσθητο και μεγάλης κυκλοφο-

ρίας στον ιατρικό χώρο περιοδικό των Νοσο-
κομείων ΥΓΕΙΑ art of Life and Health (Ιούνιος
– Δεκέμβριος 2015, τεύχος 82) σε άρθρο του
Γιώργου Κόκουβα με τον τίτλο «Στερεά Ελλάδα
- Κρυμμένοι ορεινοί θησαυροί» (σελ. 110) γρά-
φει, μεταξύ άλλων, και για το χωριό μας:

«Δομνίστα: Χτισμένη σε υψόμετρο 1.000
περίπου μέτρων, η Δομνίστα φωλιάζει ανάμεσα
σε ελατοδάση της Ευρυτανίας, τα οποία δια-
τρέχουν δεκάδες μονοπάτια και παρθένα φα-
ράγγια. Ξεκινήστε τη βόλτα σας από την πλα-
τεία του χωριού με τα πλατάνια, κάτω από τα
οποία κήρυξε κάποτε το «αντάρτικο» ο Άρης
Βελουχιώτης, επισκεφθείτε το Ιστορικό και
Λαογραφικό Μουσείο, τα αρχαιολογικά ευρή-
ματα στην αρχαία Φαντίνο και φτάστε μέχρι
το φαντασμαγορικό φαράγγι Πανταβρέχει.  Σε
κάθε ταβερνάκι του χωριού (όπως ο Μέτοικος
και οι ψησταριές του Φαρμάκη ή του Γιάτση)
σερβίρονται εξαιρετικές ντόπιες χυλοπίτες,
ιδιαίτερες πίτες όπως η προζυμόπιτα, και ονο-
μαστό ντόπιο τσίπουρο. Οι επιλογές για διαμονή
πολλές, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του χωρι-
ού». 

(Σ.Σ. Το άρθρο αναφέρει ακόμη τα χωριά
της Ρούμελης: Αμφίκλεια, Αγόριανη, Άνω Χώρα,
Τυμφρηστός, Παύλιανη και Αθανάσιος Διάκος
(Άνω Μουσουνίτσα)). 

On-line... με τη Δομνίστα

www.domnista.gr

ΕΚΔΟΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

«ΕΓΩ  ΕΙΜΙ  το  Α
και  το  Ω»  (Αποκ. Α’ 8) 

Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια
… πολλές δεκαετίες,

για να κατανοήσω
αυτό που έβλεπα και διάβαζα

απ’  τα παιδικά μου χρόνια
πάνω στην εικόνα του Χριστού:

«Εγώ ειμί το Α και το Ω»
…. ότι ο Χριστός είναι

η αρχή και το τέλος στη λέξη ΑγαπΩ, 
δηλ. το ΟΛΟ της ζωής μας!
Πόσο γλυκιά λέξη:
Ο Θεός είναι Αγάπη!
Η δική μας σταυρωμένη και αναστημένη

αιώνια Αγάπη !
Βράχος

Για  να  θυμόμαστε  και  να  νοσταλγούμε 

Μια φωτογραφία του 1951
Η φωτογραφία έχει το φορτηγό Ford του Πανάγου. Από αριστερά: Αθανάσιος ή Γεώργιος Η. Πα-

νάγος, Αθ. Π. Σιακαβέλλας, Δημ. Π. Πανάγος και Παν. Π. Σιακαβέλλας. 



Όπως έγραψα σε προηγούμενο
φύλλο η οικογένεια έχασε την ακίνητη
περιουσία της στο χωριό κατά τη
10ετία του 1930. Τελευταία βρήκα
στο φύλλο 24/21-9-1931 της εφημε-
ρίδας “Βελούχι” που έβγαινε στο Καρ-
πενήσι το πρακτικό του πλειστηρια-
σμού απ’ όπου βγαίνει όλο το ιστορικό
της οικονομικής κατάρρευσής της.
Να σημειωθεί το εξής: ο Αθαν. Συρά-
κης, ξυλουργός, είχε αρκετές δου-
λειές που τον ανάγκασαν να δανειστεί
το ποσό των 30.000 περίπου δραχμών
ή αντίστοιχη ποσότητα ξυλείας. 

Συγκεκριμένα είχε αναλάβει ερ-
γολαβικά την κατασκευή μιας σειράς
ξύλινων σπιτιών (παράγκες) στη Ράχη
γύρω από τη βρύση Αναγνωστίδη
κατά το τέλος της 10ετίας του 1920.
Αυτές προορίζονταν για παραθέριση
και ιδίως για φυματικούς. Υπό την
επίβλεψή του είχαν εργασθεί και αρ-
κετοί Δομνιστιάνοι π.χ. ο Γιώργος
Σύρρος, πατέρας του Αθαν. Σύρρου.
Λέγεται ότι εκεί παραθέρισε και ο
Βενιζέλος το καλοκαίρι του 1928 ή
1929. Η οικονομική κρίση ανέτρεψε
τα σχέδια και πιθανόν η ολοκλήρωση
του αμαξιτού δρόμου προς το Καρ-
πενήσι οδήγησαν τις παράγκες σε
παρακμή και τον εργολάβο σε χρεω-
κοπία και κατάσχεση του σπιτιού του. 

Θυμούνται πως όταν πήγε η επι-
τροπή να τους βγάλει έξω από το
σπίτι και να το σφραγίσει ότι είχαν
ψωμί στο φούρνο και το έβγαλαν και
το πέταξαν μαζί με τα έπιπλά τους
στην αυλή του Σταματομήτρου. Τα
κορίτσια έκλαιγαν. Ο γιος του Γιώργος
κρύφτηκε στο υπόγειο στην κάδη και,
όταν έφυγε η Αστυνομία, από μέσα
άνοιξε και ξαναμπήκαν στο σπίτι. Φυ-

σικά για λίγο γιατί τους ξανάδιωξαν. 
Να σημειωθεί πως το 1929 ξέ-

σπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση
που μετά 1-2 χρόνια παρέσυρε σε
κατάρρευση και την Ελλάδα. Για το
χρέος αυτό η εταιρεία Κ.Δ. Κρόκος
και αδελφοί Μουζέλη έβγαλαν σε
πλειστηριασμό όλη την ακίνητη περι-
ουσία του Αθ. Συράκη στις 11-10-
1931 στο Κρίκελλο. Συγκεκριμένα η
περιουσία απετελείτο: 

1) Από το σπίτι κάτω από τα Πα-
παδέικα σε ένα οικόπεδο 300 μ. με
72 τ.μ. το σπίτι και μια κρεβατίνα με
κλήματα έξω από αυτό. Υπάρχει πε-
ριγραφή του σπιτιού “ο εισερχόμενος
απαντά ένα διάδρομον μήκους 2,50
μ. και πλάτους 2 μ. και κατευθείαν
μίαν μικράν σάλαν μήκους 4 μ. και
πλάτους 2,5 τ.μ. του οποίου είναι μή-
κος 6,5 μ. και πλάτους 3,5 τ.μ. φωτι-
ζόμενον το μεν ανατολικόν δια 3 πα-
ραθύρων το δε δυτικόν διά δύο πα-
ραθύρων έχον και μίαν καπνοδόχον
και τέλος η σάλα δι’ ενός παραθύρου
τα οποία δωμάτια αποτελούσι το ανώ-
γειον πάτωμα και είναι σανιδοστρω-
μένα και δαβανωμένα εν τη οροφή
το δε ισόγειον αποτελεί εν ολόκληρον
διαμέρισμα». Το σπίτι συνόρευε ανα-
τολικά με γιούρτι Απ. Σταμάτη και με
δρόμους. Αξία του 40.000 δρχ. 2)
Από ποτιστικό γιούρτι 3 στρεμμάτων
κάτω από το σπίτι αξίας 15.000 δρχ.,
3) Κήπος ποτιστικός 1 στρέμματος
περίπου αξίας 4.000 δρχ., 4) Ποτιστικό
χωράφι στην Πραΐλα εκτάσεως 4
στρεμμάτων αξίας 12.000 δρχ., 5)
Ποτιστικό χωράφι 5 στρεμμάτων στη
θέση Λούρου αξίας 8.000 δρχ. 

Αθροιζόμενη η περιουσία έφτανε
τις 79.000 δρχ. και χάθηκε περίπου
για τα μισά που ήταν το χρέος. Αν
αυτά θυμίζουν σημερινά περιστατικά
αυτό σημαίνει ότι η ιστορία κάνει κύ-
κλους. 

ΥΓ. 1: Τα γράφω όλα αυτά γιατί
στις μέρες μας η οικονομική κρίση
δημιουργεί πολλές ανάλογες ιστορίες.
Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Αν τα σπίτια όμως και τα χωράφια
χάνονται οι άνθρωποι μένουν και πα-
λεύουν. Η οικογένεια Σιράκη στη Λα-
μία αγωνίστηκε, στάθηκε όρθια και
πρόκοψε. Μένει ίσως η πίκρα στην
καρδιά τους. 

ΥΓ. 2: Όσα γράφω σίγουρα θα θυ-
μίσουν θλιβερά γεγονότα στους επι-
γόνους. Τα γράφω όμως γιατί η οικο-
γένεια μετά στάθηκε στα πόδια της
και πρόκοψε. Η εργατικότητα και η
θέληση για ζωή τους έκανε να συνε-
χίσουν και να ξεπεράσουν το τραύμα.
Ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη αν
το δημοσίευμά μου προκαλέσει πόνο.
Είναι όμως και πηγή ελπίδας. 

Α.Δ.Σ. 
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Πρέπει να ήταν παλιά οικογέ-
νεια του χωριού που σήμερα έχει
εκλείψει. Τα σπίτια τους ήταν στο
πάνω μέρος της πλατείας του χω-
ριού εκεί που σήμερα των απογό-
νων Παπανώντα Φαρμάκη και του
Σιακαβελλογιάννη. Χωράφι είχαν
στη ραχούλα όπου σήμερα το νέο
σπίτι του Αθ. Γ. Σύρρου. Είχαν επί-
σης χωράφια πίσω από τον Αηλιά
στην περιοχή Παλ(ου)κουσές. Γε-
νάρχης της οικογένειας ο Γεώργιος
(γεν. 1786 ή 1792) και πρέπει να
έζησε περίπου ως το 1860. Περι-
λαμβάνεται στους ψηφοφόρους
του 1829. Απόχτησε: 

Α’. Το Θωμά (γεν. 1815 ή 1816).
Απόχτησε μία κόρη την Κωνσταντία
την οποία νυμφεύτηκε ο Κων/νος
Πιστιόλης. 

Β’. Το Χρήστο (γεν. 1817 ή
1820). Αναφέρεται ότι νυμφεύτηκε
τρεις φορές. Οι σύζυγοί του γεν-
νούσαν ένα κορίτσι και πέθαιναν.
Κόρες του: 

1. Η Πηνελόπη συζ. Παπαστέ-
φανου Φαρμάκη. 

2. Η ; συζ. Αθ. Αντ. Σύρρου. 
3. Η ; συζ. Γεωργ. Βαμβάτσικου

(Μπάκος). 

Γ’. Τον Αντώνιο (γεν. 1827) και
πρέπει να έγινε χωροφύλακας. 

Δ’. Τον Κωνσταντίνο (γεν.
1840). 

Ανάμνηση: Ο αείμνηστος Δημ.
Αθαν. Σταμάτης θυμόταν ότι δύο
αδέλφια Χριστιανοί δούλευαν με
τον παππού του Δημήτριο στη
γραμμή του τρένου τη δεκαετία
του 1890 στη Σταμνά Μεσολογγίου
και έμεναν στην ίδια καλύβα. Όταν
την άνοιξη πληρώθηκαν τα μερο-
κάματα του χειμώνα κάποιοι του
έκλεψαν τους μισθούς και τους
θεώρησε υπεύθυνους.  Πήγε τότε
στο Μητροπολίτη και έβαλε αφο-
ρισμό αν δεν επιστρέψουν τα χρή-
ματα όποιοι τα πήραν. Για να γυρίσει
στο χωριό ο Δημήτριος δανείστηκε
χρήματα από τον αδελφό του Σπύ-
ρο. Ο αφορισμός είχε ως αποτέ-
λεσμα σε ένα χρόνο το θάνατο
και των δύο αδελφών. Ο Δημήτριος
μη μπορώντας να γυρίσει τα δα-
νεικά στον αδελφό του οδηγήθηκε
από εκείνον στο δικαστήριο. Σε
λίγο καιρό όμως σκοτώθηκε και ο
ίδιος. Κατά την αντίληψη του λαού
σε αφορισμούς πάθαινε κακό και
ο αφορισμένος και ο αφορίζων. 

49.  Οικογένεια  Χριστιανού

Από το 1750 περίπου και ως το
1900 υπάρχει μια σειρά οικογενειών
που τις συναντάμε σε εκλογικούς
καταλόγους ή άλλες πηγές και οι
οποίες φαίνεται ότι χάθηκαν από
το χωριό. 

Υπάρχει η πιθανότητα κάποιες
από αυτές να έχουν σχέση με τους
Γιολδασαίους. Και προεπαναστα-
τικά και μετά διάφοροι τους υπη-
ρέτησαν και ίσως νυμφεύτηκαν
ντόπιες ή πολιτογραφήθηκαν στο
χωριό. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ Ή 
ΑΡΜΕΤΟΥΛΑ
Υπάρχει ο Ιωάννης Αρματολός

γεννημένος το 1799 ή 1802. Τον
συναντάμε το 1846 να υπογράφει
για ίδρυση Δημοτικού Σχολείου
στη Δομνίστα και το 1850 και 1856
σε εκλογικούς καταλόγους.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΓΚΙΛΗ
Βρίσκουμε τον Κων/νο Γεγκιλή

του Αθανασίου γεννημένο το 1830
με επάγγελμα χωροφύλακας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Φαίνεται ότι ήταν ισχυρή οικο-

γένεια του Μαρίνου και πιθανόν
συγγενής των Γιολδασαίων. Για
χρόνια ο Αναγνώστης ή Αναστά-
σιος Γιαννίτσας ήταν πάρεδρος
του Μαρίνου που λειτουργούσε ως
χωριό πριν απορροφηθεί από την
Δομνίστα. Υπόψη ότι στο Μαρίνου
ήταν και μια από τις ισχυρές βάσεις
παρουσίας των Γιολδασαίων. 

Ο Αναστάσιος Γιαννίτσας φέ-
ρεται να γεννήθηκε το 1797 ή 1801.
Τον συναντάμε σε εκλογικούς κα-
ταλόγους το 1850 και 1855 και ως
γεωργό το 1856 με ηλικία 59 ετών.
Το 1850 ήταν πάρεδρος Μαρίνου.
Παιδιά του ήταν: 

1. Ο Δημήτριος γεννημένος το
1820. 

2. Ο Γεώργιος γεννημένος το
1827. Αργότερα διεγράφη από τους
εκλογικούς καταλόγους ως φρε-
νοβλαβής.

3. Ο Ιωάννης γεννημένος το
1830. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ Ή 
ΣΙΑΜΑΝΤΑΚΗ
Ο Ιωάννης (γεν. 1812 ή 1817)

ζούσε το 1856 και φέρεται ως αγω-
νιστής του 1821 με έτος γέννησης
το 1803. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΥΚΟΥ
Υπάρχει ένας Αντώνιος του Νι-

κολάου με έτος γέννησης το 1843.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΚΡΗ 
Με αυτό το επώνυμο υπάρχει

ιερέας ο π. Ιωάννης Μακρής με
έτος γέννησης 1770. Το 1846 ένας
Δημήτριος Μακρής υπέγραψε για
ίδρυση Δημοτικού Σχολείου στη
Δομνίστα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΗΤΑ
Υπάρχει ένας Αθανάσιος Μή-

τας του Γεωργίου με έτος γέννη-
σης 1843. 

Συνέχεια σε επόμενο φύλλο

Οικογένειες  που  έσβησαν

40.  Οικογένεια  Συράκη  ή  Σιράκη  
(συμπλήρωμα)

Οικογενειακά  Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος
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Σ
τα τέλη της 10ετίας του 1950 και στις
αρχές της δεκαετίας του ’60 έδρασε στα
μέρη μας πρωτοποριακά η Καναδοαμερι-

κανική Πρόνοια (ΚΑΠ). Το έργο της έχει αφήσει
έντονα ίχνη ως τα σήμερα και η προσφορά της
υπήρξε πολύτιμη για τον τόπο μας. Μέσα στα
άλλα το 1959 οργάνωσε μια μεγάλη γεωργοκτη-
νοτροφική έκθεση στη Δομνίστα με συμμετοχή
χωριών από τη Λάσπη Καρπενησίου ως την Κλεπά
Ναυπακτίας. Το σχετικό υλικό της έκθεσης αυτής
έφτασε στα χέρια μου ευγενική προσφορά Νε-
χωρίτη φίλου μας το 2006 που έγραφε: 

κ. Σταμάτη σας χαιρετώ. 
Σας στέλνω (ύλη) που δημοσίευσα στην εφη-

μερίδα του Συλλόγου μας «Ο ΝΕΧΩΡΙΤΗΣ» που
αναφέρομαι στην Καναδο-Αμερικανική Πρόνοια -
ανάπτυξη στην ορεινή Ναυπακτία και Ευρυτανία,
που λειτούργησε από το 1959 έως το 1968 με
έδρα τη Δομνίστα και φωτοαντίγραφο με τα δύο
πρακτικά εκθέσεων που πραγματοποιήθηκαν στη
Δομνίστα, που σ’ αυτό καταγράφω αναλυτικά
ποιοι πήραν βραβείο και για ποιο είδος, που αυτά
δεν τα καταγράφω στην εφημερίδα μας, γιατί σ’
αυτήν καταγράφω μόνο ποιοι Νεχωρίτες πήραν
βραβείο. 

Πιστεύω να σας φανούν χρήσιμα για το αρχείο
του Συλλόγου σας ή της Κοινότητας (τότε) και αν
σας είναι δυνατόν να ενημερώσετε και τις γύρω
από τη Δομνίστα Κοινότητες (τότε) που αναφέ-
ρονται ποιοι πήραν βραβεία στις εκθέσεις και
συμμετείχαν στην άνω Αναπτυξιακή Εταιρεία. 

Κ. Μάντης

Δημοσιεύουμε το πρακτικό των βραβεύσεων
για να θυμηθούμε τι είμασταν και ποιοι τότε...
Άπειρες ευχαριστίες στον Κωνστ. Μάντη. 

ΚΑΝΑΔΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΠΡΟΝΟΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Στα φύλλα 79, 80/1999 και 81/2000 της εφη-

μερίδος «Ο ΝΕΧΩΡΙΤΗΣ» του Συλλόγου Νεοχω-
ριτών Ναυπακτίας, δημοσίευσα 3 συνεχόμενα κεί-
μενα για το έργο του Κλιμακίου της Καναδο-Αμε-
ρικανικής Ανάπτυξης που ιδρύθηκε και λειτούργησε
αρχές του 1959, και είχε έδρα τη Δομνίστα Ευρυ-
τανίας και από τα στοιχεία που υπάρχουν στα
Πρακτικά της Επιτροπής που εκπροσωπούσε το
Νεχώρι και συνεργαζόταν με το κλιμάκιο, έπαυσε
να λειτουργεί το 1968. 

Επικεφαλής του άνω κλιμακίου ήταν ο Ντούελ
Στιούαρτ. 

Επιτραμμένος για τα χωριά που εντάχθησαν
στο κλιμάκιο ήταν ο Γεωπόνος του Υπουργείου
Γεωργίας Κεχαγιάς και μέλος ο επίσης Γεωπόνος
- και μετέπειτα Διευθυντής του Υπουργείου Γε-
ωργίας αείμνηστος Ιωάννης Ζαμπάρας, που και
οι δύο πρόσφεραν πολλές υπηρεσίες στα χωριά
της Ορεινής Ναυπακτίας που αναφέρω πιο πάνω. 

Η δημοσίευση του άρθρου τούτου στην εφη-
μερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ», νομίζω ότι
έχει αξία, τόσο για το έργο της, αλλά ιδιαίτερα
για μια έκθεση που έχει ιστορική ή ακόμα λαο-
γραφική ιστορία, που πραγματοποιήθηκε από το
άνω κλιμάκιο στις 4 & 5 Οκτωβρίου 1959 στη Δο-
μνίστα Ευρυτανίας, όπου έγινε βράβευση σε κα-
τοίκους στις Κοινότητες που είχαν ενταχθεί στα
κλιμάκια και συμμετείχαν σε Γεωργοκτηνοτροφικά
κλπ. προϊόντα, όπως αυτά αναφέρονται στα δύο
πρακτικά που καταγράφω πιο κάτω, ήτοι: 1) Πρα-
κτικό βραβεύσεως Γεωργικών προϊόντων και έργων
λαϊκής τέχνης και 2) Πρακτικό βραβεύσεως «ΚΤΗ-
ΝΩΝ». 

Από τα πρακτικά βράβευσης φαίνεται, το ονο-
ματεπώνυμο του βραβευθέντος, το είδος που
βραβεύτηκε και από ποιά Κοινότητα καταγόταν. 

Οι Κοινότητες που εκπροσωπήθηκαν και συμ-
μετείχαν από κατοίκους των στην έκθεση, ήταν
οι: Δομνίστα, Κρίκελλο, Σκοπιά (Σταύλοι), Αγ. Νι-
κόλαος (Λάσπη), Ροσκά, Ανιάδα, Μυρίκη, Μουζίλου
Ευρυτανίας και Νεχώρι και Αράχωβα Ναυπακτίας. 

Από το 1ο Συνέδριο του άνω κλιμακίου, που
έγινε στη Δομνίστα Ευρυτανίας, φαίνεται ότι
είχαν ενταχθεί και οι Κοινότητες Συγκρέλλου,
Αγ. Ανδρέα, Καλλιθέας, Μεσοκώμης, Σταυροπηγίου,
Άμπλιανης Ευρυτανίας και Κλεπάς, Αγ. Δημητρίου
και Περδικόβρυσης και Χόμορης Ναυπακτίας. 

Οι σκοποί του εν λόγω κλιμακίου και το έργο
για τις διάφορες Κοινότητες που εντάχθησαν
ήσαν: 

1) Οικονομική ανάπτυξη: α) Γεωργικό και Κτη-
νοτροφικό Πρόγραμμα, β) Εγκατάσταση Θεσσα-
λικών κριών για βελτίωση προβατοτροφίας σε
Κοινότητες. 

2) Αγροτική - Οικιακή οικονομία με οργάνωση
και εγκατάσταση σε 6 Κοινότητες, κέντρων κον-
σερβοποιΐας στη Δομνίστα, Αγ. Νικόλαο, Συγ-
κρέλλο, Κλεπά, Χόμορη και Νεοχώρι και ενός ξη-
ραντηρίου φρούτων στην Αράχωβα. 

3) Πρόγραμμα Κοινοτικών δραστηριοτήτων,
με: α) συμπλήρωση προσωπικού δια δύο νέων
κοινωνικών λειτουργών και επέκταση προγράμ-
ματος και σε άλλες Κοινότητες, β) Οργάνωση
Λεσχών Κοινοτικής Ανάπτυξης και 

4) Ενθάρρυνση και παροχή βοηθείας στις Κοι-
νότητες για κατασκευή Κοινοτικών Λουτρών, Απο-
χωρητηρίων, Σφαγείων, Υπονόμων κ.λπ., ως επίσης
Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας, Προγράμματα
Πρόνοιας, Μορφωτικών Σκοπών, Χειροτεχνίας,
Εκπολιτισμού, Παιδικής Προστασίας, Υγειονομικής
και Ιατρικής περίθαλψης, Τουρισμού, Ψυχαγωγίας,
Συγκοινωνίας και Προγράμματα για Κοινοτικά
έργα και Δίκτυα ύδρευσης. 

Από τους παραπάνω επιδιωκομένους σκοπούς,
άλλοι υλοποιήθηκαν μερικώς ή ολοσχερώς και
άλλοι, έμειναν, γράμμα κενό. 

Καταγράφω τα δύο πρακτικά των εκθέσεων
που έχουν ως κάτωθι: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ 
Βραβεύσεως Γεωργικών Προϊόντων και 
Έργων Λαϊκής Τέχνης 
Εν Δομνίστη σήμερον την 4ην Οκτωβρίου του

έτους 1959, ημέραν Κυριακήν και ώρα 4ην μ.μ. η
Επιτροπή βραβεύσεως Γεωργικών Προϊόντων απο-
τελουμένη εκ των 1) Αθανασίου Μαλισόβα, ως
Προέδρου, 2) Νικολάου Σιακαβέλλα, 3) Ιωάννου
Καλογερογιάννη και 4) Κων/νου Ξενάκη, ως μελών,
προέβη εις την βράβευσιν των επιλεγέντων προς
τούτο Γεωργικών Προϊόντων της Β’ Γεωργοκτη-
νοτροφικής Εκθέσεως Δομνίστης, ως ακολούθως. 

Ι. ΒΡΑΒΕΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Α. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
1. ΚΑΡΥΔΙΑ 
α) Σαραγκαλίδα Ευαγγελία του Γ., κάτοικος Αρα-

χώβης 
β) Σταθονίκου Μαρία, κατ. Δομνίστης 
2. ΦΑΣΟΛΙΑ 
α) Χαρματζής Δημήτριος, κάτοικος Σταύλων (γί-

γαντες) 
β) Μπαλτά Αγαπούλα, κάτ. Αγ. Νικολάου (χανδρέλι) 
3. ΠΑΤΑΤΕΣ 
α) Ρίζος Δημήτριος, κάτ. Σταύλων 
β) Καντλής Αθανάσιος, κάτ. Μυρίκης 
4. ΜΗΛΑ 
α) Κατσαντώνης Νικόλαος, κάτ. Αραχώβης (ρε-

νέτες) 
β) Παπακωνσταντίνου Ξανθή, κάτ. Δομνίστης 
γ) Βλάχος Κων/νος του Νικ., κάτ. Νεοχωρίου

(στάρκιν) 
5. ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
α) Βάρσος Δημήτριος, κάτ. Ροσκάς 
β) Ρήγας Κων/νος του Π., κάτ. Αραχώβης (Αητο-

νύχι) 
6. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ 
α) Αναστασίου Δημήτριος, κάτ. Κρικέλλου (μπιζέλια) 
β) Κατής Επαμεινώνδας, κάτ. Ανανιάδος 
γ) Μποτσιβάλης Γρηγόριος, κάτ. Σταύλων 
7. ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 
α) Τσάμης Θεόδωρος, κάτ. Δομνίστης 
β) Μπαλτά Αγαπούλα, κάτ. Αγ. Νικολάου 
8. ΛΑΧΑΝΑ 
α) Σώκος Ευθύμιος, κάτ. Δομνίστης 
β) Σταθονίκος Αθανάσιος, κάτ. Δομνίστης 
9. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ 
α) Τσιώνης Ηλίας του Νικ., κάτ. Μυρίκης (μέλι) 
β) Αγγελής Ιωάννης, κάτ. Δομνίστης (μέλι) 

Β. ΕΡΓΑ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
1. ΣΚΑΛΙΣΤΑ 
α) Σάρρας Παναγιώτης, κάτ. Δομνίστης (εικόνα) 
2. ΠΑΛΑΙΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ 
α) Νούλας Αθανάσιος, κάτ. Μυρίκης (πλήρης εν-

δυμασία φουστανέλλα και κάπα) 
β) Καραδήμα Μαρία, κάτ. Δομνίστης (σιγκούνα) 

ΙΙ. ΒΡΑΒΕΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Α. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
1. ΚΑΡΥΔΙΑ 
α) Παναγιωτόπουλος Δημήτριος, κάτ. Ροσκάς 
β) Ράπτης Γεώργιος του Π., κάτ. Μουζίλου 
γ) Καλογερογιάννης Ιωάννης του Γ., κάτ. Αραχώβης 
δ) Δεληγιωργόπουλος Ιωάννης, κάτ. Αγ. Νικολάου 
2. ΦΑΣΟΛΙΑ 
α) Κοτρολός Αθανάσιος, κάτ. Σταύλων (γίγαντες) 
β) Καντλής Γεώργιος του Ν., κάτ. Μυρίκης (κλα-

ρωτο) 
γ) Γρηγορόπουλος Γεώργιος, κάτ. Δομνίστης (χαν-

δρέλι) 
δ) Αγροτολέσχη Ροσκάς (φακές) 
3. ΠΑΤΑΤΕΣ 
α) Μοτσιβάλης Γρηγόριος, κάτ. Σταύλων 
β) Καντλής Γεώργιος του Ν., κάτ. Μυρίκης 
γ) Σταθονίκου Μαρία, κάτ. Δομνίστης 
δ) Τσάμης Αλέκος, κάτ. Αγ. Νικολάου
4. ΜΗΛΑ 
α) Καλογερογιάννης Ιωάννης, κάτ. Αραχώβης (φυ-

ρίκη - ρενέτα - ντελίτσιον) 
β) Βλάχος Κων/νος, κάτ. Νεοχωρίου (γκολτ ντε-

λίτσιον) 
γ) Κάππας Πέτρος, κάτ. Μουζίλου (ντελίτσιον) 
δ) Παπακωνσταντίνου Ξανθή, κάτ. Δομνίστης (ντε-

λίτσιον) 
ε) Ρήγας Βασίλειος, κάτ. Αραχώβης (ντελίτσιον) 
στ) Ξενάκης Νικόλαος, κάτ. Μουζίλου (σκιούπια) 

Γεωργοκτηνοτροφική  Έκθεση  Δομνίστας  1959

Συνέχεια στην 4η σελ.

Δομνίστα, 1959. Από τα εγκαίνια της Β΄ Γε-
ωργοκτηνοτροφικής Έκθεσης μπροστά από το
παλαιό εργοστάσιο ξυλείας, όπου σήμερα το
Μνημείο Εθνικής Αντίστασης. Διακρίνονται οι
ιερείς π. Αντώνιος Παπαδόπουλος και π. Ιωάννης
Σαλτός, δεξιά ο δεξιός ψάλτης Ι. Συροθανάσης
και αριστερά ο τότε Νομάρχης Ευρυτανίας και ο
αριστερός ψάλτης Κ. Καρέτσος.

(Φωτο: Κ.Α.Παπ.)
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5. ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
α) Τσαρούχης Λάμπρος, κάτ. Αραχώβης (αητονύχι) 
β) Τσαρούχης Λάμπρος, κάτ. Αραχώβης (κοκκινάρι) 
γ) Καλογερογιάννης Ιωάννης, κάτ. Αραχώβης (κέ-

ρινο) 
δ) Βλάχος Κων/νος, κάτ. Νεοχωρίου (αητονύχι) 
6. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ 
α) Αγγελής Ιωάννης, κάτ. Δομνίστης (κηρός) 
β) Ξενάκης Κων/νος, κάτ. Μουζίλου (μέλι) 
γ) Συντζερμάς Βασίλειος, κάτ. Κρικέλλου (μέλι) 
δ) Αράχωβας Χρήστος, κάτ. Αραχώβης (μέλι) 

Β. ΕΡΓΑ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
1. ΣΚΑΛΙΣΤΑ 
α) Χατζοπούλου Βασιλική, κάτ. Ανιάδος (κύπελλο) 
β) Καντλής Χρήστος, κάτ. Μυρίκης (ρόκα) 
γ) Ξενάκη Περσεφόνη, κάτ. Μουζίλου (ρόκα) 
δ) Παπαδοπούλου Πόλα, κάτ. Δομνίστης (ρόκα

και σκεντόλι) 

ΙΙΙ. ΒΡΑΒΕΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Α. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
1. ΚΑΡΥΔΙΑ 
α) Ξενάκης Κων/νος, από Μουζίλου 
β) Καλαζάς Ευστράτιος από Μυρίκη 
γ) Ρήγας Κων/νος από Αράχωβα 
δ) Θανασάς Χαράλαμπος από Αράχωβα 
2. ΦΑΣΟΛΙΑ 
α) Γρηγορόπουλος Γεώργιος, κάτ. Δομνίστης (γί-

γαντες) 
β) Σιακαβέλλας Νικόλαος, κάτ. Δομνίστης (χαν-

δρέλι) 
γ) Συροθανάση Αμαλία, κάτ. Δομνίστης (γίγαντες) 
δ) Καρέτσος Κων/νος, κάτ. Δομνίστης (γίγαντες) 
ε) Χαραλαμπόπουλος Αθανάσιος, κάτ. Κρικέλλου

(γίγαντες) 
στ) Σιαφάκας Κων/νος, κάτ. Αγ. Νικολάου (γίγαντες) 
ζ) Δεληγιωργόπουλος Ιωάννης, κάτ. Αγ. Νικολάου

(γίγαντες) 
η) Τζανέττα Βασιλική, κάτ. Ανιάδος (κοντό) 
3. ΠΑΤΑΤΕΣ 
α) Κορτέσης Δημήτριος, κάτ. Μουζίλου 
β) Τσάρας Γεώργιος, κάτ. Ανιάδος 
γ) Σιακαβέλλας Νικόλαος/Ευαγ., κάτ. Δομνίστης 
δ) Καρέτσος Κων/νος, κάτ. Δομνίστης 
ε) Πολύζος Ανέστης, κάτ. Αγ. Ανδρέου 
στ) Τσίρκα Μαρία, κάτ. Δομνίστης 
ζ) Ρίζος Γεώργιος, κάτ. Σταύλων 
η) Τσίρκας Γεώργιος, κάτ. Δομνίστης 
4. ΜΗΛΑ 
α) Ρήγας Κων/νος του Παν., κάτ. Αραχώβης (στάρ-

κιν - ντελίτσιον) 
β) Θανασάς Χαράλαμπος, κάτ. Αραχώβης (ρενέτες) 
γ) Ρήγας Αθανάσιος, κάτ. Αραχώβης (ρενέτες) 
δ) Τσακάλης Δημήτριος, κάτ. Κρικέλλου (γλυκό-

μηλα) 
ε) Κοτούλας Χρήστος, κάτ. Μυρίκης (κρασόμηλα) 
στ) Σταθονίκος Σπυρίδων, κάτ. Δομνίστης (ντελί-

σιον) 
ζ) Σταθονίκου Μαρία, κάτ. Δομνίστης (ντελίσιον) 
η) Παπαδημητρίου Πόλα, κάτ. Δομνίστης (ντελίσιον) 
θ) Μακρυγιάννης Κων/νος, κάτ. Δομνίστης (ντε-

λίσιον) 
ι) Αποστολάκης Γεώργιος, κάτ. Αγ. Ανδρέου (ρε-

νέτες) 
ια) Σαραγκαλίδας Ιωάννης, κάτ. Αραχώβης (ρενέ-

τες) 
ιβ) Σαραγκαλίδας Νικόλαος, κάτ. Αραχώβης (ρε-

νέτες) 
5. ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
α) Τσαρούχης Γρηγόριος, κάτ. Αραχώβης (κοκκι-

νάρα) 
β) Καραγιώργος Νικόλαος, κάτ. Αραχώβης (ασπρού-

δα) 
γ) Ρήγας Βασίλειος, κάτ. Αραχώβης (κοκκινάρα) 

Εφ’ ω συνετάγη το παρόν και υπογράφεται
ως έπεται. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 
Α. ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ Ν.Ε. ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ 

Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Κ. ΞΕΝΑΚΗΣ 

Ακριβές αντίγραφον 
Εν Δομνίστη τη 5 Οκτωβρίου 1959 
Ο επιμελητής του προγράμματος 

Το δεύτερο πρακτικό βράβευσης “ΚΤΗΝΩΝ”
έχει ως κάτωθι: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΚΤΗΝΩΝ
Εν Δομνίστη σήμερον την 4ην Οκτωβρίου του

έτους 1959, ημέραν Κυριακήν και ώραν 12ην με-
σημβρινήν, η Επιτροπή Βραβεύσεως Κτηνών, απο-
τελουμένη εκ των: 1) Βασιλείου Δημολίκα, Νομο-
κτηνιάτρου Ευρυτανίας, ως Προέδρου, 2) Στεφάνου
Ζαΐμη, Δ/ντού Δ/νσεως Γεωργίας Ευρυτανίας, 3)
Βασιλείου Σιγκούνη, 4) Γεωργίου Καντλή, 5) Δη-
μητρίου Κόκκινου, ως μελών, προέβη εις την βρά-
βευσιν των εις την Β’ Γεωργοκτηνοτροφικήν Έκ-
θεσιν Δομνίστης προσκομισθέντων κτηνών ως
ακολούθως. 

Αον ΒΡΑΒΕΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Ι. ΒΟΟΕΙΔΗ 
1) Σπυρίδων Βαμβάτσικος και 
2) Χριστίνα Ευαγ. Σιακαβέλλα, κάτοικοι Δο-

μνίστης 
ΙΙ. ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ 
1) Κων/νος Κοτόπουλος και 2) Νικόλαος Ευαγ.

Σιακαβέλλας, κάτοικοι Δομνίστης 
ΙΙΙ. ΑΙΓΟΕΙΔΗ 
Κων/νος Κοτόπουλος από Δομνίστα 
IV. ΧΟΙΡΟΙ 
Κων/νος Κοτόπουλος από Δομνίστα 
V. ΟΡΝΙΘΟΕΙΔΗ
Ιωάννης Νικ. Αράχωβας από Αράχωβα

Βον ΒΡΑΒΕΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ι. ΒΟΟΕΙΔΗ
1) Νικόλαος Ευαγ. Σιακαβέλλας, από Δομνίστα 
2) Δημήτριος Αναστασίου, από Κρίκελλο 
3) Γεώργιος Πισίνης, από Σκοπιά 
ΙΙ. ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ 
1) Κων/νος Κοτόπουλος και 2) Ιωάννης Πανα-

γοδήμος από Δομνίστα. 
3) Δημήτριος Μπούρας και 4) Σπυρίδων Μάλλιος

από Νεοχώριο. 
ΙΙΙ. ΟΡΝΙΘΟΕΙΔΗ: Ιωάννης Νικ. Αράχωβας,

από Αράχωβα. 

Γον ΒΡΑΒΕΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Ι. ΒΟΟΕΙΔΗ 
1) Ανδρέας Ζούκας, από Σταύλους 
2) Ζαχαρίας Παπαγεωργίου, από Νεοχώριο 
3) Ζωή Ιωάν. Σαραγκαλίδα, από Αράχωβα 
4) Νικόλαος Μιχ. Καλαθάς, από Νεοχώριο 
ΙΙ. ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ 
1) Γεώργιος Ανδρ. Παπακώστας από Αράχωβα 
Εφ’ ω συνετάγη εις απλούν και υπογράφεται

ως έπεται. 

Η Επιτροπή Βράβευσης Κτηνών 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Β. ΔΗΜΟΛΙΚΑΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Σ. ΖΑΪΜΗΣ - Β. ΣΙΓΚΟΥΝΗΣ 
Γ. ΚΑΤΛΗΣ - Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

Χ. ΠΑΠΑΗΡΑΚΛΗΣ - Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 

Ακριβές αντίγραφο 
Εν Δομνίστη τη 5η Οκτωβρίου 1959 
Ο επιμελητής προϊστάμενος 

Πέραν των βραβείων που πήραν οι βραβευ-
θέντες, έλαβον και χρηματικά ποσά από 75 δραχ.
μέχρι 125 δραχμές. 

Πέραν τούτων έγινε ένα συνέδριο της ανωτέρω
Καναδο-Αμερικανικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης
στη Δομνίστα Ευρυτανίας στις 25 και 26 Μαΐου
1959. 

Επίσης έγιναν 2 συνέδρια της Κοινοτικής Ανά-
πτυξης των Κοινοτήτων της Ορεινής Ναυπακτίας
στην Αράχωβα: 

α) 27 και 28 Αυγούστου 1960 και β) στις 4 Ιου-
νίου 1961 επίσης στην Αράχωβα, που το πρόγραμμα
έχει ως εξής, από τα στοιχεία που έχω: 

ΚΑΝΑΔΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
ΟΡΕΙΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

ΕΔΡΑ ΑΡΑΧΩΒΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Ημερησίας Συσκέψεως Περιφερειακής 
Επιτροπής Κοιν. Αναπτύξεως Ναυπακτίας 
4 Ιουνίου 1961 - ημέρα Κυριακή 
Ώρα 8-9 π.μ.: Αφίξεις αντιπροσώπων Κοινοτή-

των 
» 9:00-9:15: Έναρξις παρουσιάσεως και συ-

στάσεως υπό δ/δος Δατσέρη 
» 9:15-9:30: Χαιρετισμός υπό Προέδρου Αρα-

χώβης κ. Παπακώστα
» 9:30-9:45: κ. Στιούαρτ 
» 9:45-10:00: Σκοποί συσκέψεως υπό κ. Μου-

χτούρη 
» 10:00-11:30: Ανάπτυξις προγραμμάτων Κοι-

νοτήτων υπό αντιπροσώπων 
» 11:30-12:00: Ανάπτυξις προγράμματος Ορει-

νής Οικον. Υπουργείου Γεωργίας υπό αντιπροσώ-
πων αυτού 

» 12:00-12:30: Ανάπτυξις προγράμματος ΤΥΔΚ
υπό αντιπροσώπου 

» 12:30-12:45: Ανάπτυξις προγράμματος ΚΑΠ
υπό κ. Κεχαγιά 

» 12:45-13:00: Διάλειμμα 
» 13:00-14:15: Συζητήσεις 
» 14:15-14:30: Εκλογή νέας 5/μελούς Εκτελε-

στικής Περιφερειακής Επιτροπής. Καθορισμός
ημερομηνίας Εκθέσεως και ετησίου Συνεδρίου. 

14:30-15:30: Γεύμα 
16:00 μ.μ.: Αναχωρήσεις 

Εκ της Διευθύνσεως ΚΑΠ

Νομίζω ότι τα στοιχεία που κατέγραψα να
έχουν αξιόλογο ενδιαφέρον για όλες τις εμπλε-
κόμενες Κοινότητες. 

Κώστας Μάντης 
από Νεοχώρι

Γεωργοκτηνοτροφική  Έκθεση  Δομνίστας  1959
Συνέχεια απ’ την 3η σελ.

Δομνίστα, 1960. Τραπέζι μπροστά στο παλαιό
κατάστημα Παπαδημητρίου (Παπαδονίκαινας) και
μπροστά στο σημερινό «Μέτοικο». Διακρίνεται
ο γεωπόνος Χρυσόστομος Κεχαγιάς (2ος, με το
μουστάκι), δίπλα του υπάλληλοι της Κ.Α.Π., ο π.
Αντώνιος Παπαδόπουλος κ.ά..

(Φωτο: Κ.Α.Παπ.)
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Βιβλίο - Ντοκουμέντο
Στις 6 Δεκεμβρίου η Πανευρυτα-

νική Ένωση παρουσίασε το βιβλίο του
Κώστα Αντ. Παπαδόπουλου “Νεκροί
και μνήμες- αιώνιο μνημόσυνο στους
ηρωικά πεσόντες Ευρυτάνες κατά το
έπος του 1940-41”. 

Ένα βιβλίο, ολόκληρο έργο, μόχ-
θος πολλών ετών με μεγάλη υπευθυ-
νότητα και ακρίβεια που το έγραψε
έχοντας ως αφετηρία την αγάπη για
τους ανθρώπους και τον τόπο του
αφενός και αφετέρου την ιερή υπο-
χρέωση στη μνήμη εκείνων που έδω-
σαν τη ζωή τους για την ελευθερία
μας. 

Πέρα όμως από το περιεχόμενο
του βιβλίου που εύστοχα και αναλυτικά
αναφέρθηκαν οι εισηγητές: ο καθη-
γητής Κουτσούκης Κλεομένης, ο εκ-
παιδευτικός Διονύσιος Παρούτσας
και ο Πάρεδρος του Συμβουλίου της
Επικρατείας Παναγιώτης Τσούκας θα
ήθελα ως εκπαιδευτικός συνάδελφος
του Κώστα να τονίσω ότι η εκπαιδευ-
τική του σταδιοδρομία για 35 και
πλέον έτη, η εργατικότητά του, η
αποτελεσματικότητά του και προπαν-
τός η σεμνότητά του αποτελούν υπό-

δειγμα για όλους μας. 
Ως Πρόεδρος δε της Πανευρυτα-

νικής Ένωσης με τα υπόλοιπα Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου παρου-
σίασε έργο, όσο δεν έγινε όλον τον
υπόλοιπο χρόνο από την ίδρυσή της.

Για τον Κώστα δεν χρειάζονται
πολλά λόγια, εξάλλου λόγω χαρα-
κτήρα του και ο ίδιος δεν το επιθυμεί.
Είναι ένας αφανής ήρωας. Το έργο
του μιλάει από μόνο του.

Απ' τη μεριά μου ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ για την μεγάλη του προσφο-
ρά στους Ευρυτάνες και στην Ευρυ-
τανία. 

Η ηρωική Δομνίστα, γενέτειρά του
και όλοι εμείς, Ευρυτάνες και μη,
φίλε Κώστα να σε καμαρώνουμε και
ο Θεός να σε έχει πάντα καλά και
σένα και την οικογένειά σου, γιατί εί-
μαι σίγουρος, έχεις πολλά ακόμη να
μας δώσεις. 

Με μεγάλη εκτίμηση και αγάπη
Λάμπρος Χ. Τσιτσάνης

Περιφερειακός Σύμβουλος 
Ευρυτανίας 

Περήφανοι... Και  μεις  μαζί  τους!
Θανάση 
Ελπίζω να τους έχεις όλους

καλά.
Και άλλες διακρίσεις για τους

Παπαδοπουλαίους και σκέφτηκα
ότι θα ήθελες να σου δώσω τα
νέα. 

Το εστιατόριο πριν το αναλά-
βουμε ήταν κλασσική αγγλική παμπ
και η μπάντα του Δήμου συνήθιζε
να έρχεται εδώ κάθε Παρασκευή
μετά την πρόβα τους για ένα ποτό.
Όταν μετατρέψαμε την παμπ σε
Ελληνικό εστιατόριο ήρθαν λίγο
δειλά και μας ρώτησαν αν μπο-
ρούσαν να συνεχίσουν να έρχονται
για ένα ποτό. Η κ. Βασιλική όμως,
πιστή στην ελληνική φιλοξενία

λέει “Τι έτσι ξεροσφύρι θα πίνουν
ποτό οι άνθρωποι;” και κάθε φορά
με το ποτό τους τούς φτιάχνει και
ένα μεζεδάκι. Πρωτόγνωρο για
τους Άγγλους, τους έκανε μεγάλη
εντύπωση. Και αυτοί με τη σειρά
τους τη φροντίζουν όμως, φέρ-
νοντάς της λουλούδια και εισιτήρια
για τις συναυλίες τους. Τώρα λοι-
πόν τη βράβευσαν για την φιλο-
ξενία σε μια τελετή που έγινε στο
δημαρχείο. Σού στέλνω φωτογρα-
φία από την απονομή και το βρα-
βείο. 

Ευχαριστώ
Φιλιά σε όλους 

Ολγα

Το  «αόρατο  θαύμα»  της  γεωθερμίας 
Θερμαινόμενα πεζοδρόμια που

λιώνουν τους πάγους, δημιουργώντας
διαδρόμους ασφαλούς διέλευσης για
τους πεζούς, έχουν εγκατασταθεί
εδώ και μερικά χρόνια στο Καρπενήσι,
στα πλαίσια της αστικής ανάπλασης
της πόλης. Πρόκειται για ένα πιλοτικό
έργο, το μοναδικό στην Ελλάδα, που
υλοποιήθηκε επί δημαρχίας Κώστα
Μπακογιάννη, «έργο ποιότητας
ζωής», όπως δίκαια ο ίδιος το χαρα-
κτηρίζει και στηρίζεται στη γεωθερμία.
Όπως εξηγεί ο κ. Βασίλης Φακίτσας,
περιφερειακός σύμβουλος και ένας
από τους επιβλέποντες μηχανικούς
του έργου, η ενεργειακή πηγή του
έργου βρίσκεται στο χώρο του κοντι-
νού πάρκινγκ του παλαιού ΚΤΕΛ,
όπου έχουν διανοιχθεί 18 γεωτρήσεις
σε βάθος 100m, όπου το νερό διατηρεί
σταθερή θερμοκρασία 12-14οC. Σε κα-
θεμιά από τις 18 γεωτρήσεις που

πραγματοποιήθηκαν εκεί τοποθετή-
θηκε κλειστό κύκλωμα σωλήνων που
αντλεί και επιστρέφει το νερό στο
εσωτερικό της γης. Μέσω του δικτύου
το νερό μεταφέρεται σε μία δεξαμενή
1000 λίτρων, όπου θερμαίνεται πε-
ραιτέρω μέχρι να φτάσει στους 30οC,
με τη χρήση ηλεκτρ. ρεύματος και
ηλιακών συλλεκτών και στη συνέχεια
με μονωμένους αγωγούς διακλαδί-
ζεται κάτω από μια διαδρομή (μήκους
942m και 0,60m πλάτους) στο κέντρο
της πόλης, θερμαίνοντας τα υπερκεί-
μενα πεζοδρόμια, λιώνοντας, έτσι,
το χιόνι και καθιστώντας ασφαλή τη
διάβαση των πεζών. Το σύστημα ενερ-
γοποιείται αυτόματα, όταν η θερμ.
εδάφους < 4οC ή η θερμ. αέρα < 7οC.
Το έργο θα λειτουργεί αντίστροφα
το καλοκαίρι, επιστρέφοντας στο υπέ-
δαφος το «θερμικό δυναμικό», που
αφαιρεί το χειμώνα. 

Η  Aegean των  αιθέρων 
προτείνει  και  Δομνίστα

Η γνωστή αεροπορική εταιρεία
Aegean, στο τελευταίο της περιο-
δικό (αρ. 57) που διανέμεται σε
όλους των επιβάτες των πτήσεών
της, κατόπιν επαφών με τον Περι-
φερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώ-
στα Μπακογιάννη, φιλοξενεί ένα
πολυσέλιδο αφιέρωμα (στα ελλη-
νικά και στα αγγλικά) στο Δήμο
μας, με τίτλο: «Καρπενήσι: Η με-
γάλη γιορτή της φύσης» (σελ.
146-154). Οι συντάκτες του πε-
ριοδικού μέσα από «τέσσερις δια-
δρομές με αφετηρία το όμορφο
Καρπενήσι ξεδιπλώνουν σε όλο
του το μεγαλείο ένα από τα ομορ-

φότερα και ανεξερεύνητα τοπία
της Ελλάδας». Η 4η προτεινόμενη
διαδρομή: Καρπενήσι-Κρίκελλο-
Δομνίστα (σελ. 154) παραθέτει
αξιοθέατα της Δομνίστας μας,
όπως το Μουσείο Εθνικής Αντί-
στασης και το άλσος του Προφήτη
Ηλία αλλά και αναφορά στη γιορτή
Τσίπουρου. Ευχαριστούμε την αε-
ροπορική εταιρεία, τον κ. Μπακο-
γιάννη και το Δημήτρη Αθ. Στα-
μάτη για τη διαφήμιση του τόπου
μας! Μπορείτε να διαβάσετε το
αφιέρωμα στο: http://el.aegeanair.
com/ taksidepste/en-ptisei/periodiko-
blue/blue-57/ 

Βιβλίο  οικογενειών
Όπως γράφτηκε και σε προ-

ηγούμενο φύλλο έχει ολοκληρωθεί
η γραφή για όλες τις οικογένειες
και γίνεται η σκέψη να περιληφθούν
σε ένα βιβλίο που θα είναι πιο εύ-
χρηστο. Υπάρχει όμως το πρόβλημα
του κόστους. Πρότεινα να βάλουμε
όσοι θέλουμε από 50 ευρώ και να
πάρουμε ένα αριθμό βιβλίων 5 έως
10 αντίτυπα. 

Από σήμερα αρχίζουμε τη δη-
μοσίευση ενδιαφερομένων και αυτό
θα γίνεται σε κάθε φύλλο. Αν υπο-
θέσουμε ότι θα στοιχίσει 3.000 πε-
ρίπου ευρώ χρειαζόμαστε 60 εν-
διαφερόμενους. 

Για την ώρα δήλωσαν: 
1. Αθ. Νταλιάνης, 

2. Κων. Α. Νταλιάνης, 
3. Κ. Παπαδόπουλος, 
4. Αχ. Τσούνης, 
5. Αθ. Δ. Σταμάτης, 
6. Βιβή Ε. Σιακαβέλλα, 
7. Γεώργιος Α. Στουρνάρας, 
8. Μαρίτσα Νικ. Σταμάτη, 
9. Σπύρος Μπαρτσώκας, 
10. Νίκος Σ. Μπαρτσώκας, 
11. Αθαν. Γ. Σύρρος, 
12. Κων. Ι. Παπαδόπουλος, 
13. Σπύρος Α. Παπαδόπουλος, 
14. Σταύρος Α. Παπαδόπουλος, 
15. Παναγιώτα Αθ. Παπαδοπούλου, 
16. Ευθύμιος Α. Σταθονίκος, 
17. Κων/νος Σ. Σταθονίκος 

(συνέχεια σε επόμενο φύλλο)



Το έτος 2000 ως τότε δήμαρχος του
δήμου Δομνίστας χρειάσθηκε να κάνω
διαδικασίες πρόσληψης ενός χειριστή
για το πολυμηχάνημα που μας είχε πα-
ραχωρήσει το Υπουργείο Εσωτερικών.  

Θυμάμαι τότε τον Γιώργο Κωστορίζο,
που δούλευε στα εργοτάξια της Εγνατίας
Οδού, να διεκδικεί και να κερδίζει τη
θέση, προτιμώντας να κουράζεται περισ-
σότερο και να βρίσκεται κοντά στη γυ-
ναίκα και στα μικρά παιδιά του, που ζού-
σαν στον Τυμφρηστό, παρά να διατηρήσει
την καλοπληρωμένη δουλειά που είχε.  

Από τότε και για όλα αυτά τα 15 χρό-
νια, έγινε ο δικός μας άνθρωπος. Υπηρέ-
τησε, με όλη τη σημασία της λέξης, τον

τόπο μας και μας έκανε να νοιώθουμε
υπερήφανοι για τον ιδιαίτερα ευσυνείδητο
συνεργάτη μας. Χειμώνα-καλοκαίρι πάντα
φιλότιμος, εργατικός, καλοσυνάτος, υπά-
κουος. Φρόντιζε να δείχνει ότι είναι ακού-
ραστος. Μερικές φορές αστειευόμασταν
για την απρόσμενη αντοχή του μηχανή-

ματος που δούλευε. Το καθάρισμα των
δρόμων από τα χιόνια αποτελούσε ιδιαί-
τερη κούραση για αυτόν. Απρόσμενα σή-
μερα το πρωί (18-1-2016), βρισκόμενος
στο Κρίκελλο καθαρίζοντας χιόνια, προ-
δόθηκε από την καλή καρδιά του και
έφυγε για πάντα από κοντά μας. 

Μεγάλη η απώλεια για την οικογένειά
του, για τους φίλους του. Δυσαναπλήρωτο
το κενό για τους συνεργάτες του στο
Δήμο Καρπενησίου, για τους ανθρώπους
και τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας
Δομνίστας.

Καλό σου ταξίδι Γιώργο. 
Στο μυαλό μας η εικόνα σου θα μείνει

συνώνυμη με τη λέξη ΗΘΟΣ.

Καλή παρηγοριά στην αγαπημένη
σου οικογένεια. 

Καρπενήσι 18-1-2016
Γιάννης Σταμάτης

πρ. Δήμαρχος Δήμου Δομνίστας & 
νυν Δημ. Σύμβουλος Καρπενησίου 

Επικεφαλής Α.Δ.Ε.Κ.Κ. 
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Νεκρολογίες

ΘΕΟΔΩΡΑ  ΜΠΟΤΣΩΛΗ 
το γένος Ευάγγελου Σιακαβέλλα

Απεβίωσε 31-12-2015. Ετών 90.
Γεννήθηκε στη Δομνίστα Ευρυτανίας.

Στα 23 της χρόνια παντρεύτηκε τον Κων/νο
Μποτσώλη, έμειναν μαζί στον Αϊ-Ηλία
Μεσολογγίου, όπου και απέκτησαν τα
δυο τους παιδιά, τον Δημήτρη και τον
Χρήστο. Η μοίρα θέλησε να μείνει χήρα
στα 27 της χρόνια, με τα δυο παιδιά της
στην αγκαλιά. 

Με πολλές θυσίες και στερήσεις κα-
τάφερε να τα μεγαλώσει. Μα η μοίρα την

χτύπησε πιο σκληρά χάνοντας το μικρό της γιο. Μέχρι την
τελευταία της πνοή, περίμενε να μιλήσει στο μοναδικό της παιδί,
που βρίσκεται στην Αμερική, για να τον αποχαιρετήσει και αφού
κλείσει τα μάτια της, να αγκαλιάσει το αδικοχαμένο, που την βα-
σάνιζε ο καημός του 49 χρόνια. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την σκεπάζει. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Γ.  ΣΩΚΟΣ 
(1953 - 2016)

Τον πρόδωσε το Νίκο η καρδιά του.
Αυτή η καρδιά που γνώρισε τις ρεματιές
και τα πλατάνια εκεί χαμηλά στην Ντούσια
και την Παπαραχούλα. Αυτή η καρδιά που
γεύτηκε τη στοργή της πατρικής οικογέ-
νειας και την αγάπη φίλων και συμπαικτών
της παιδικής ηλικίας. Η ζωή τον πήρε στα
κύματά της όπως τον καθένα μας και τον
έφερε στο λιμάνι του καμπίσιου σπιτιού
στο Κεφαλόβρυσο του Αιτωλικού. Δε γεύ-
τηκε την ευτυχία του έγγαμου βίου. Είχε

όμως ως το τέλος την αγάπη και τη φροντίδα αδελφών, ανιψιών,
συγγενών, φίλων. Περήφανος και ελεύθερος άνθρωπος, διακριτικός
και ευγενικός -άξιος γόνος μιας μεγάλης ιστορικής οικογένειας
του χωριού μας- πορεύτηκε τη ζωή του διατηρώντας το κύριο
που πρέπει να χαρακτηρίζει τον κάθε άνθρωπο: την αξιοπρέπεια.
Η καρδιά του τον πρόσταζε να στέκεται στα δικά του πόδια και
να διαχειρίζεται τη ζωή του χωρίς να επιβαρύνει κανένα. Έτσι
έφυγε όρθιος και ελευθερωμένος από τα πάθια και τους καημούς
του κόσμου τούτου. 

Καλό παράδεισο Νίκο και εκεί η καρδιά σου ας γλυκαίνεται
στους λειμώνες όπου άγγελοι και άγιοι υμνούν το Θεό. 

Σε κρατάμε στη μνήμη μας τρυφερά και στοργικά όπως τότε
στα παιδικά χρόνια εκεί στο πατρικό σπίτι του χωριού που ανακα-
τεύαμε τις λάσπες και τα χώματα και ονειρευόμασταν. 

Αιωνία σου η μνήμη. 
Α.Δ.Σ. 

Για  τον  Γιώργο  που  ήταν  συνεργάτης - 
φίλος  και  κυρίως  καλός  Άνθρωπος

(1958 - 2016)

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΘ.  ΛΙΑΚΟΥ
Έφυγε από κοντά μας μια γενναία

και άξια γυναίκα, σύζυγος και μητέρα η
Μαργαρίτα σύζυγος του Αθ. Λιάκου με
γενικές ρίζες από το Βουτύρου. 

Ένωσε τη ζωή της με το άξιο παλικάρι
του χωριού μας εκεί στους μακρινούς
τόπους της προσφυγιάς και της ξενιτιάς
και αποδείχθηκε άξια σύντροφος στον
καθημερινό μόχθο του ψωμιού, στη γέν-
νηση και ανατροφή παιδιών, στη στοργική
παρουσία και αφοσίωση δίπλα στο σύ-
ζυγο. Φάνηκε άξια σε ότι καταπιάστηκε
και αφήνει τις καλύτερες αναμνήσεις
σε δικούς της, φίλους και χωριανούς. 

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή της σε τόπο ηρεμίας και
γαλήνης και όσοι την αγάπησαν και τη σέβονταν ας κρατούν τη
μνήμη της αιώνια στην καρδιά τους. 

Α.Δ.Σ. 

Συντροφικότητα  κηπευτικών  φυτών
(Ένα  θέμα  της  «Φυτικής  Κοινωνιολογίας»)

Έχει παρατηρηθεί ότι τα φυτά ζουν
και αναπτύσσονται αρμονικά (ή προτι-
μούν να συγκαλλιεργούνται), με ορι-
σμένα μόνο φυτά, άλλων διαφορετικών
ειδών. Με άλλα εκτός αυτών, παρου-
σιάζουν προβλήματα στην ανάπτυξή
τους, την καρποφορία τους, την αντοχή
τους σε εχθρούς και ασθένειες. Δηλαδή
μεταξύ των φυτών παρατηρούνται συμ-
πάθειες και αντιπάθειες. 

Παρακάτω σας αναφέρω χαρακτη-
ριστικές συμπάθειες και αντιπάθειες,
των κυριοτέρων καλλιεργουμένων κη-
πευτικών φυτών. 

Τα φασολάκια συμπαθούν τις ντο-
μάτες, το σέλινο, τα ραπανάκια, το σέ-
σκουλο, τα μαρούλια. Αντιπαθούν τη
συγκαλλιέργεια με κρεμμύδια, με πράσα,
με σκόρδα, με αρακά. 

Οι ντομάτες συμπαθούν τα μαρού-
λια, το πράσο, τα σκόρδα, το δυόσμο,
το μαϊδανό, το σπανάκι, τα ραπανάκια,
το σέλινο, το καλαμπόκι. Αντιπαθούν
τις πατάτες, τον αρακά, τα αγγούρια,

το μάραθο. 
Το αγγούρι συμπαθεί τα πατζάρια,

τα λάχανα, τα σκόρδα, τα κρεμμύδια,
το σέλινο, τον άνιθο. Αντιπαθεί τη συγ-
καλλιέργεια με ντομάτες και ραπανάκια. 

Τα κολοκύθια προτιμούν τα κρεμ-
μύδια, αντιπαθούν το μάραθο. Για τα
άλλα κηπευτικά είναι αδιάφορα. 

Τα πατζάρια συμπαθούν τα κρεμ-
μύδια, τα σκόρδα, τα μαρούλια, το αγ-
γούρι, το άνιθο. Αντιπαθούν το καλαμ-
πόκι, τις πατάτες, το πράσο. 

Τα κρεμμύδια αντιπαθούν τα λάχα-
να. Για τα υπόλοιπα κηπευτικά είναι
αδιάφορα. 

Τα μαρούλια δεν αντιπαθούν τη
συγκαλλιέργεια με κανένα κηπευτικό,
προτιμούν όμως τις ντομάτες, το σπα-
νάκι, το λάχανο, το πατζάρι, το αγγούρι,
το ραπανάκι, τον άνιθο. 

Η πατάτα προτιμά το σπανάκι και
το δυόσμο. Αντιπαθεί το λάχανο, τις
ντομάτες, το σέλινο, τον αρακά. 

Δημ. Ε. Πιστιόλης, Γεωπόνος

Συμπλήρωση 
Στο προηγούμενο φύλλο του ΕΥΡΥΤΟΥ δημοσιεύθηκε νε-

κρολογία για τον αείμνηστο Έκτορα, γιο του φίλου από το
Κρίκελλο Μιχάλη Πανάρα. 
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― κ. Σούλαν Παπαδημητρίου – Θεοδώρου, Πεύκη Αττικής: Λάβαμε τη συνδρομή
σας μέσω του κ. Καρτσακλή και σας ευχαριστούμε. 

― κ. Δημήτριον Σπυράλατον, Άνω Πετράλωνα, Αθήνα: Πήραμε την επιταγή σας.
Σας ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια για την εφημεριδούλα μας, τον
ΕΥΡΥΤΟ. 

(Σ.Σ.: Ο κ. Δημ. Σπυράλατος μας γράφει σχετικά: «Σας στέλνουμε τη συνδρομή
για την εφημερίδα και σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία
και ειρήνη. Καλή πορεία και δημοσιεύσεις για τον «ΕΥΡΥΤΟ». Με εκτίμηση για
το έργο σας»). 

Η  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΑΣ

Συνδρομές  που  λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Μπακατσιά Ελένη (το γένος Κ. Καρέτσου) ............................ΕΥΡΩ: 20,00
Καραδήμας Δημήτριος Ελευθ. .................................................... -//-   20,00
Καραδήμας Ελευθέριος του Δημ. ................................................ -//-   20,00
Καραδήμα – Κατσιφόλη Αθανασία .............................................. -//-   20,00
Τσούνης Αχιλλέας του Αθανασίου (Χίος) .................................. -//- 100,00
Σύρρος Τάκης (Ευηνοχώρι) .......................................................... -//-   20,00
Καρέτσου –Σκιντζή Δήμητρα (για την οικογ. Καρέτσου) ............ -//- 200,00
Παπαγεωργίου Παναγιώτης (Σπερχειάδα) .................................. -//-   20,00
Μπούρα Σπυριδούλα του Αλεξάνδρου ........................................ -//-   30,00
Φαρμάκης Γεώργιος του Στεφάνου ............................................ -//-   20,00
Μπέλεχας Ανδρέας ...................................................................... -//-   20,00
Μωρίκης Ηλίας του Κων/νου ...................................................... -//-   20,00
Μωρίκης Ντίνος του Ηλία ............................................................ -//-   10,00
Παναγοδήμου Μαρία του Νικολάου ............................................ -//-   50,00
Σιακαβέλλα Βασιλική του Χαραλάμπους .................................... -//-   10,00
Καρράς Λάμπρος (από Μυρίκη) .................................................. -//-   20.00
Παπαδημητρίου Αντώνιος ............................................................ -//-   20,00
Στουρνάρας Γεώργιος .................................................................. -//- 100,00
Σαλτός Βασίλειος (γαμπρός Τρύφωνα Τσιάμη) .......................... -//-   20,00
Τσιάμης Γεώργιος του Τρύφωνα .................................................. -//-   20,00
Παπαδημητρίου – Θεοδώρου Σούλα .......................................... -//-   20,00
Καρτσακλής Ιωάννης του Αθαν. .................................................. -//-   20,00
Λιάκος Αθανάσιος του Σπυρίδωνα .............................................. -//-   50,00
Σπυράλατος Δημήτριος .............................................................. -//-   20,00 
Καρέτσος Σπύρος (Νεοχώρι) ...................................................... -//-   30,00
Γαρδέλη Κούλα (το γένος Καρέτσου) ........................................ -//-   20,00
Μπούρας Νίκος ............................................................................ -//-   20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Η  «ΟΡΧΗΣΤΡΑ»  
ΤΟΥ  ΠΑΤΕΡΑ  ΜΟΥ

«Και μην και των πόνων πλείστας αναπαύλας, τη γνώμη επορι-
σάμεθα… ων καθ’ ημέραν η τέρψις το λυπηρόν εκπλήσσει» Θου-
κυδίδη Β38. Μετάφραση: Εκτός των άλλων επινοήσαμε πάρα πολ-
λούς τρόπους ψυχαγωγίας για την ανακούφιση της ψυχής και του
πνεύματός μας από τους κόπους… Η ευχαρίστηση από αυτούς
τους τρόπους ψυχαγωγίας διώχνει μακριά τη λύπη που προκαλούν
οι καθημερινές έγνοιες. 

Είναι σύμφυτη με την ψυχοσύνθεση του Έλληνα η αναζήτηση
τρόπων ανακούφισης και ψυχαγωγίας στον αγώνα της καθημερι-
νότητας και της επιβίωσης. Στα χρόνια του πατέρα μου οι συνθήκες
στη Δομνίστα ήταν δύσκολες, όπως σε κάθε ορεινή, αγροτική
περιοχή της ελληνικής υπαίθρου. Παρ’ όλες τις δυσκολίες οι
άνθρωποι έκαναν ότι μπορούσαν, για να διασκεδάσουν, να ξεκου-
ραστούν, να αναζωογονηθούν για τη συνέχεια. Ο πατέρας μου
λοιπόν είχε δημιουργήσει μια αυτοσχέδια «ορχήστρα» με την
οποία περιόδευε στα πανηγύρια των χωριών της περιοχής και
τους γάμους, όποτε δινόταν ευκαιρία. 

Την ορχήστρα αποτελούσαν: 1. Ο Θανάσης Τσούνης (ο πατέρας
μου) κλαρίνο 2. Ο αδελφός του Βασίλης Τσούνης, κιθάρα. 3. Ο ξά-
δελφος Επαμεινώντας Γιολδάσης, βιολί και 4. Ο ξάδελφος Σιδεράς
Γιάννης, σαντούρι. Θυμάμαι τον πατέρα μου, όταν ερχόταν κουρα-
σμένος από τις αγροτικές εργασίες καθόταν στο μπαλκόνι του
σπιτιού στη Μαρίνου, για να ξαποστάσει. Μαζί με ένα τσίπουρο
έπαιρνε το κλαρίνο του και έπαιζε, κι αντιλαλούσε η λαγκαδιά…
Το αγαπημένο του τραγούδι ήταν «Μια βοσκοπούλα αγάπησα, μια
παινεμένη κόρη…»

Θυμάμαι επίσης τον πατέρα μου, μαζί με τους συντρόφους του
στην κομπανία να ετοιμάζονται για το πανηγύρι της Παναγίας στις
8 Σεπτεμβρίου, που γινόταν στην Καστανούλα. Ήμουν μικρός και
τον παρακαλούσα να με πάρει μαζί του. Με πήρε!

Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Εκεί πήγαμε στη θεία Ελένη
Τσέλιου, αδελφή του πατέρα μου. Η θεία μας κέρασε βρασμένα
κάστανα με αλάτι και ρίγανη. Ακόμα θυμάμαι τη γλύκα. Εκεί
έπαιξαν στην πλατεία κι ο κόσμος χόρευε και διασκέδαζε μέχρι το
πρωί. Κι εγώ άκουγα και πού να κοιμηθώ.

Εκείνο που σώ-
θηκε μαζί με τις
αναμνήσεις είναι
το κλαρίνο του πα-
τέρα μου. Αυθεν-
τικό, πολύ επιβλη-
τικό στην απλότη-
τά του, πολύ συγ-
κινητικό καθώς φυ-
λάει πάνω του το
αποτύπωμα του
πατέρα μου. 

Το κοιτάζω και
αμέτρητες μελω-
δίες ξυπνούν μέσα
στη μνήμη μου.
Σαν να είναι ζων-
τανό σαν να έχει
ψυχή. Μόνο που
κανένας από τα
παιδιά δεν έμαθε
την τέχνη. Δεν
ξέρω να πω γιατί.
Ίσως εθεωρείτο
πολυτέλεια τότε
από την πλευρά
των γονέων. Προ-
είχε η επιβίωση.
Από εκεί και πέρα ίσως κι εμείς δεν είχαμε την έμφυτη περιέργεια
και τάση προς κάτι τέτοιο. Έτσι η αίγλη του υπέροχου αυτού
μουσικού οργάνου έμεινε να περιβάλει τον πατέρα μου, όσον
αφορά την οικογένειά μας, και να κατακλύζει τη μνήμη μας με
εικόνες μαγικές και ακούσματα ανεξίτηλα, που η ηχώ τους μας συ-
νοδεύει αδιάκοπα μέχρι σήμερα.  

Αχιλλέας Αθ. Τσούνης

Ιστορικά  της  Δομνίστας
Δημοσιεύουμε σήμερα δύο έγγραφα από το ιστορικό αρχείο του χωριού

μας που αποτυπώνουν τη ζωή του τότε. Το ένα αναφέρεται σε μια αγροζημιά
το 1873 και το δεύτερο σε μια μίσθωση κοπαδιού το 1891. 

Η αγροζημιά 
Εν Δομνίστη σήμερον την εικοστήν έκτην του μηνός Αυγούστου του

έτους 1873 ο υποφαινόμενος κάτοικος του χωρίου Δομνίστης Δημήτριος Κα-
ραδήμας και Δημήτριος Κ. Πανάγος κατά πρόσκλησιν του Νικολάου Δ.
Σταμάτη συγχωριανού μας μετέβημεν εις τον αγρόν του (εις θέσιν) Ασπρολίθι
της περιφερείας Δομνίστας και εκτιμήσαμεν την γενομένην ζημίαν αραβοσίτου
κοιλά τρία ήτοι οκάδες εξήκοντα. 

Οι υποφαινόμενοι 

Σημ. Το κοιλό ήταν μονάδα μέτρησης όγκου σιτηρών με βάρος 20-22
οκάδες. 

Η μίσθωση κοπαδιού
Εν Δομνίστη σήμερον την ενδεκάτην του μηνός Απριλίου του 1891 ο

υποφαινόμενος Ηλίας Ελ. Γρίβας κάτοικος του χωρίου Δομνίστης παρέλαβον
σήμερον παρά του συγχωριανού μου Αθαν. Γ. Μακράκη οκτώ (αριθ. 8) αίγας
κεφαλιακάς ήτοι ; αυτών 2 από 6 κατσίκια (σημαίνει ότι έχουν γεννήσει έξι
φορές, έξι χρόνια), μία από τρία κατσίκια, 2 βετούλες (κατσίκες που δεν
έχουν γεννήσει, μικρές) και δύο μελιόρες και ένα κατσίκι. Από το έτος 1902
; και πίσω εις τον ανωτέρω Αθανάσιον Μακράκην και κατ’ έτος μέχρι της πα-
ραδόσεως αυτών (θα δίδει) από μίαν οκά βούτυρον έκαστον και ημίσειον οκά
κλωτσοτύρι και τρία κατσίκια. 

Διό συντάσσεται το παρόν και υπογράφεται. 

Οι συμβαλλόμενοι 
Ηλίας Γρίβας, Αθαν. Μακράκης αγράμματος 

Υπογράφουν ως μάρτυρες 
Μετά βεβαιότητος ο Παπαδημήτρης Παπαδημητρίου 

και πιθανόν ο Παπαγεώργιος 
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ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣ
Κατακυρώθηκε η δημοπρασία για

τον εξοπλισμό του Λαογραφικού
Μουσείου του χωριού μας, προϋπο-
λογισμού δαπάνης εβδομήντα μιας
χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέν-
τε (71.555,00) ΕΥΡΩ. Ανάδοχος: Ο
εργολάβος κ. Νικήτας Ρουσογιάν-
νης. Ήδη ξεκίνησαν οι σχετικές προ-
εργασίες. Ελπίζουμε πως κατά τους
θερινούς μήνες θα υπάρχει επισκε-
ψιμότητα και του νέου Μουσείου
μας. 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ – ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Λίγοι ήταν οι συγχωριανοί μας

κατά τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς
και των Θεοφανείων. Πάντως ο π.
Ματθαίος ήταν παρών καθ’ όλη τη
διάρκεια των Αγίων ημερών. Τα Θε-
οφάνεια γιορτάστηκαν με επισημό-
τητα και πάλι εφέτος. Ήταν μια «ζε-
στή» γιορτή με ικανοποιητική συμ-
μετοχή πιστών. Ο αγιασμός των
υδάτων έγινε στη γέφυρα του Κρι-
κελλοποτάμου και πάλι από τον π.
Ματθαίο και τον π. Ιωάννη. Συμμε-
τείχαν κάτοικοι από Δομνίστα, Κρί-
κελλο και Στάβλους. Ψάλτες: Θό-
δωρος Φραγκούλης και Χρήστος
Χαρμαντζής. 

ΑΛΛΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Κατά τον μήνα Ιανουάριο τελέ-

στηκε το μυστήριο της Θείας Ευχα-
ριστίας στις 7-1-2016, στις 17-1-
2016 και φυσικά στις 18 Ιανουαρίου
(Αγίου Αθανασίου). Και πάλι παρών
ο π. Ματθαίος. Στο ψαλτήρι ο Χρή-
στος Χαρμαντζής. Η προσέλευση
εφέτος πιστών από Αιτωλοακαρνα-
νία, Λαμία, Καρπενήσι ήταν ελάχιστη
γιατί – εκτός της οικονομικής κρίσης

– ήταν δύσκολες και οι καιρικές
συνθήκες εκείνων των ημερών. Ας
σημειωθεί ότι  στις 18-1-2016 η πλα-
τεία μας είχε 20 εκατοστά χιόνι!

ΗΠΙΟΣ Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΙΜΗΝΟΥ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
Ήπιες ήταν οι καιρικές συνθήκες,

γενικά, κατά το περασμένο δίμηνο
Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου. Βέβαια
δεν έλειψαν οι βροχές και τα χιόνια,
κυρίως γύρω στο τέλος του β΄
10ημέρου και στις αρχές του 3ου
10ημέρου Ιανουαρίου,  οπότε έπεσαν
χιόνια περίπου 50 εκατοστών και
διατηρήθηκαν για 10 ημέρες, περί-
που. Για λίγες ημέρες οι εσωτερικοί
δρόμοι ήταν κλειστοί. Κατά το μήνα
Φεβρουάριο δεν υπήρξαν έντονα
προβλήματα. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Στις 22-1-2016, ύστερα από επί-

σκεψη του Προέδρου της Τ.Κ. στον
κ. Δήμαρχο Καρπενησίου διατέθηκε
μισθωμένο μηχάνημα που δούλεψε
μέσα στο χωριό (καθαρισμός δρόμων
από το χιόνι) στις 23 Ιανουαρίου
και στις 24 άνοιξε το δρόμο προς
Μαρίνου. Μηχάνημα διατέθηκε και
στις 28-1-2016 για τον καθαρισμό
του δρόμου προς τον Ιερό Ναό και
το Κοιμητήριο της Σκοπιάς. 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
Αποκαταστάθηκε στις 24-2-2016

η βλάβη στο αποχετευτικό σύστημα
ομβρίων υδάτων στα σκαλοπάτια
που βρίσκονται στο σπίτι του Γ.
Βαμβάτσικου (πιο πάνω από του
Νώντα Φαρμάκη) από συνεργείο
του Δήμου Καρπενησίου και με την
επίβλεψη του Προέδρου Νίκου Κα-
ρέτσου. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Η Ηλιάνα Γρίβα του Γεωρ-

γίου και της Μαρίας και ο σύζυγός
της Σπύρος Τσάλας του Γεωργίου
απόχτησαν ένα χαριτωμένο κορι-
τσάκι στις 9 Ιανουαρίου 2016. 

― O Γεώργιος Σύρρος του
Αθανασίου και της Παρασκευής
και η σύζυγός του Χρυσούλα το
γένος Γεωργίου Νικολουδάκη στην
κλινική Ιασώ απέκτησαν στις 28
Ιανουαρίου 2016 ένα υγιέστατο
αγοράκι (αγγελουδάκι) βάρους
3.300 γρ. 

Να τους ζήσουν!

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στις 10-10-2015 και

αναπαύεται στο Κοιμητήριο Περι-
στερίου η Μαργαρίτα Αθανασίου
Λιάκου. 

― Πέθανε στο Χαλίκι Αιτωλικού
στις 7 Ιανουαρίου 2016 και ανα-
παύεται από τις 9-1-2016 στο Κοι-
μητήριο του Κεφαλοβρύσου ο Νι-
κόλαος Γεωργίου Σώκος. 

― Πέθανε η Χρυσούλα Κ. Κα-
ραμπέτσα (μητέρα της Σοφίας Δη-
μητρίου Τσίρκα) στις 27 Ιανουαρίου
2016 και αναπαύεται στη γενέθλια
γη της, στη Σκοπιά. Η εξόδιος ακο-
λουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Δομνίστας.

― Πέθανε στο Καρπενήσι στις
29-1-2016 ο Γεώργιος Γραμματι-
κογιάννης, σύζυγος της Ντίνας
Σπ. Βαμβάτσικου και αναπαύεται
από τις 30-1-2016 στο Κοιμητήριο
Καρπενησίου. 

― Πέθανε στη Γερμανία, όπου
ζούσε τα τελευταία χρόνια και από

τις 30 Ιανουαρίου 2016 αναπαύεται
στο Κοιμητήριο του Ευηνοχωρίου
η Παναγιώτα Παλιογιάννη, ετών
43, κόρη του Ιωάννη Λάμπρου Μω-
ρίκη. 

Καλή ανάπαυση και αιώνια η
μνήμη τους!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε στο Κεφαλόβρυσο Αι-

τωλικού στον Ι.Ν. Αγ. Γερασίμου
το 40ήμερο μνημόσυνο του Νίκου
Γ. Σώκου. 

― Έγινε το ετήσιο μνημόσυνο
της Κωνσταντίας Σπ. Πανάγου
στο Καρπενήσι. 

― Έγινε το 40ήμερο μνημό-
συνο του Γεωργίου Κωστορίζου
(χειριστή πολυμηχανήματος στο
Δήμο, υπεύθυνο για την περιοχή
μας) στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του
Τυμφρηστού στις 21-2-2016.

― Στο προηγούμενο φύλλο
του ΕΥΡΥΤΟΥ εγράφη εκ παρα-
δρομής ότι το 40ήμερο μνημόσυνο
της αείμνηστης Γεωργίας Νικολά-
ου Μπούρα έγινε στην Αθήνα αντί
του ορθού στο Κρίκελλο, όπου και
αναπαύεται από τον περασμένο
Οκτώβριο, δίπλα στον τάφο του
αξέχαστου γιου της Αλέξανδρου. 

Αιώνια η μνήμη τους!

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
― Ο Δημήτρης Σταμάτης του

Αθανασίου και της Λαμπρινής (Πά-
τρα), πέτυχε στο τμήμα Πληρο-
φορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου
Κέρκυρας. 

Καλή Χρονιά σε όλους με
Υγεία. 

Ημερολόγια 
Ο κ. Ηλίας Τζανετάκης στη συνέχεια

της προσφοράς εικονογράφησης του
Προφήτη Ηλία δώρισε περίπου 400 ημε-
ρολόγια με φωτογραφία του εξωκκλη-
σιού τα οποία θα διατεθούν σε όποιον
θέλει και τα τυχόν έσοδα θα πάνε υπέρ
του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία. Ευχαριστούμε. 

Α. 

ΝΕΟΙ  
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
― Η Μάρθα Δημη-

τρίου Σιάχου, κόρη της
Στέλλας Παναγιώτη Σια-
καβέλλα, ολοκλήρωσε
με επιτυχία τις σπουδές
της στο Τμήμα Οργάνω-
σης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων
και απέκτησε το πτυχίο
της στην ορκωμοσία του
Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών που τελέ-
στηκε στις 11-01-2016. 

Τα θερμά μας συγ-
χαρητήρια και τις ευχές
μας για μια λαμπρή στα-
διοδρομία! 

― Η Νίκη Κουτσά-
φτη του Ηλία και της
Κατερίνας, το γένος
Ηλία Παναγοδήμου, ορ-
κίστηκε ως πτυχιούχος
της Οδοντιατρικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. 

Της ευχόμαστε καλή
σταδιοδρομία. 

Εικονογράφηση
Προφήτη  Ηλία 

Όπως είναι γνωστό από πέρυσι ο κ.
Ηλίας Τζανετάκης, πεθερός του γιατρού
Νίκου Σ. Μπαρτσώκα -ο Νίκος εγγονός
Γεωργ. Α. Αναγνωστόπουλου- είχε προ-
σφερθεί να εικονογραφήσει το εκκλησάκι
του Προφήτη Ηλία, δωρεάν. 

Εθελοντικές προσφορές πιστών για
τις εικόνες θα πάνε στο εκκλησιαστικό
ταμείο του χωριού. 

Ήδη μας πληροφορεί ότι οι εικόνες
είναι έτοιμες και μόλις φτιάξει ο καιρός
την άνοιξη και πάψει το κρύο και η
υγρασία θα τις τοποθετήσει. Για το άρι-
στο αποτέλεσμα είμαστε βέβαιοι και ευ-
χαριστούμε προκαταβολικά. 

Α. 

Με εισήγηση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάν-
νη, ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία
από το Περιφερειακό Συμβούλιο, η
συμβολή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ»
με 150.000€, που υλοποιείται από το
ινστιτούτο «Prolepsis» κυρίως με δω-
ρεά του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
και παράλληλη οικονομική στήριξη κι
από άλλα ιδρύματα και ιδιώτες. 

Το πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» απο-
τελεί σκέλος του «Κοινωνικού Πακέ-
του για τη Στερεά» για την καταπολέ-
μηση της φτώχειας και τη στήριξη οι-

κογενειών, που έχουν ανάγκη.
Αφορά, ειδικότερα, στη σίτιση και

την προώθηση της υγιεινής διατροφής
σε μαθητές σχολείων Α’βάθμιας και
Β’βάθμιας εκπαίδευσης, με καθημερινά
γεύματα για 2.500 μαθητές από την
Περιφέρειά μας. 

«Αφορά στο πιο ευαίσθητο κομμάτι
της κοινωνίας μας, τα παιδιά», όπως
δηλώνει ο ίδιος ο κ. Περιφερειάρχης,
καθώς «εδώ που έχουμε φτάσει ως
κοινωνία, οφείλουμε όλοι μας να δεί-
χνουμε την αλληλεγγύη και την υπευ-
θυνότητά μας, όχι μόνο στα λόγια,
αλλά με πράξεις.» 

Καθημερινά  γεύματα  για  2.500  μαθητές  
από  την  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας 

Η εταιρία στην οποία ανέθεσε ο
Δήμος Καρπενησίου την ολοκλήρωση
του Λαογραφικού Μουσείου του χω-
ριού μας συνεχίζει τις εργασίες της
σε καλή συνεργασία με το Δ.Σ. του

Συλλόγου, τοπικούς υπεύθυνους των
Μουσείων, τον Πρόεδρο της Τ.Κ. κ.
Νίκο Καρέτσο και τον πρ. Δήμαρχο
Δομνίστας και νυν Δημ. Σύμβουλο
Καρπενησίου κ. Γιάννη Σταμάτη. 

Λαογραφικό  Μουσείο


