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Η πένα των νέων

«Πού να βρω την ψυχή μου...»
«Τα ψηλά βουνά εκεί πέρα,
κουβεντιάζουν σα νυχτώνει
και μιλάνε για τη μέρα
που στα πόδια τους τελειώνει.»
Γ. Σεφέρης (σε γράμμα του στη μικρή
Μίνα Λόντου υπό το ψευδώνυμο Τάκης Μαλικοκός)
Αμέτρητα είναι τα ποιήματα, τα κείμενα
και τα τραγούδια που έχουν γραφτεί από
Έλληνες συγγραφείς και συνθέτες για τα
βουνά ή με αφορμή τα βουνά. Διόλου παράξενο καθώς το βουνό είναι ένα από τα πλέον
βασικά στοιχεία της φυσιογνωμίας του ελληνικού τοπίου. Πολύ περισσότερο, όμως,
από γνώρισμα ελληνικό, σχεδόν κάθε βουνό
της Ελλάδος -και κατ’ επέκταση τα χωριά
του- είναι τόπος βιωμένος, τόπος με μνήμη
ιστορική, συλλογική ή ατομική.
Όσοι έχουμε τη Δομνίστα ως ιδιαίτερη
πατρίδα, έχουμε την τύχη να δημιουργούμε
και να ακουμπάμε τις μνήμες και τις θύμησές
μας σ’ αυτό το μαγευτικό χωριό, φωλιασμένο
μέσα στα πυκνά ελάτινα βουνά της Ευρυτανίας. Σαν σε παράλληλο σύμπαν, ταξιδεύει
κανείς και αναζωογονείται από τις σκιές των
ψηλών και αιωνόβιων πλατανιών, τη δροσιά
και την περηφάνια των ελάτων, τα κρυστάλλινα νερά των πηγών και των ρυακιών, τις
ντόπιες ευωδιές και γεύσεις του βουνίσιου
τσαγιού, της ρίγανης, του χαμομηλιού, του
θυμαριού. Περιπλανιέται ανάμεσα στα στενά
σοκάκια κι απολαμβάνει τα γλυκά πρωινά
και τις ξάστερες νύχτες. Ένας περίπατος
στο χωριό, μια πεζοπορία στα κρυμμένα μονοπάτια του δάσους ή στο ποτάμι, μια εκδρομή στο «Πανταβρέχει» και ένα δειλινό
στον Αϊ-Λιά είναι μόνο μερικές από τις πολύ
ελκυστικές επιλογές.
Για όσους αναζητούν και άλλου είδους
εξερεύνηση, αυτή ικανοποιείται από το ιστορικό και λαογραφικό ενδιαφέρον της Δομνίστας. Τα αξιοθέατά της, άψογα συναρμοσμένα με το φυσικό τοπίο, συνδέουν σιωπηλά το παρελθόν με το παρόν. Η Δομνίστα
υπήρξε καταφύγιο του οπλαρχηγού Γεωργίου
Καραϊσκάκη αλλά και ορμητήριο της Εθνικής
Αντίστασης με αρχηγό τον Άρη Βελουχιώτη.
Ξεχωριστό μνημείο για την Αντίσταση έχει
στηθεί σε αμφιθεατρικό σημείο κοντά στην
πλατεία του χωριού. Παράλληλα, στο προσφάτως ανακαινισμένο Λαογραφικό Μουσείο
του χωριού μπορεί κάποιος να γνωρίσει τον

τρόπο ζωής προηγούμενων γενεών μέσα
από το αρχειακό φωτογραφικό υλικό αλλά
και μέσα από τα αντικείμενα του καθημερινού
βίου, τις παραδοσιακές ενδυμασίες, τις ξύλινες κούνιες, τα παλιά παιχνίδια των τότε
παιδιών και νυν γιαγιάδων και παππούδων.
Η Δομνίστα, ωστόσο, δεν είναι μόνο η
σαγηνευτική φύση και τα αξιοθέατά της.
Είναι, κυρίως, ένας τόπος που έχει βιωθεί
και εξακολουθεί να βιώνεται και να αναπτύσσεται από τους ανθρώπους που την
αγαπούν και τη φροντίζουν, είτε είναι μόνιμοι
κάτοικοι είτε όχι. Παρά την αστική έδρα
πολλών Δομνιστιάνων, στη Δομνίστα μας
δε σταματούν να ηχούν οι ιστορίες των παλιών, τα γέλια των παιδιών, οι χοροί και τα
πάρτυ των νέων ιδιαίτερα σε περιόδους διακοπών, οπότε και η Δομνίστα γίνεται αδιαπραγμάτευτος προορισμός. Τότε, η μεγάλη
πλατεία της, που περιβάλλεται από όλα τα
μαγαζιά, γίνεται ο πυρήνας των συναντήσεων,
της παρέας, του παιχνιδιού, των γλεντιών
και της γνωστής γιορτής του τσίπουρου.
Στην απομόνωση και αποξένωση που συχνά επιφέρει η πόλη, το βουνό και το χωριό
είναι καίριο αντιστάθμισμα για την εσωτερική
ισορροπία και ευεξία του ανθρώπου, το
μέρος όπου «θα βρει» την ταυτότητά του,
«την ψυχή του». Στη Δομνίστα καθείς είναι
με το όνομά του, επώνυμος, γνωστός ανάμεσα σε γνωστούς. Η επωνυμία αυτή θεμελιώνει την οικειότητα και την ενότητα του
χωριού. Δεν περιορίζεται, όμως, στους ντόπιους αλλά καλεί στην παρέα και όσους πιστούς στη φύση, στη συντροφιά, στο γλέντι.
Σε εσάς απευθύνεται, που σχεδιάζετε τον
επόμενο προορισμό σας. Σε όποια εποχή
του χρόνου, η Δομνίστα σάς περιμένει, είτε
με τα ανθισμένα της δέντρα, είτε με τις θερινές βραδιές της, είτε με τα φθινοπωρινά
της χρώματα είτε με τον πάλλευκο χειμώνα
της. Για την περιποίηση, μην έχετε κανέναν
ενδοιασμό. Μόνιμος κάτοικος τους χωριού
ο Ξένιος Δίας, ο αρχαίος θεός της φιλοξενίας, πάντα στη διάθεσή σας. Σας έχουμε
ήδη έτοιμο καφέ, γεύμα και ένα ζεστό δωμάτιο για τη διαμονή σας. Γι’ αυτό ένα μόνο
μένει: Ελάτε να συστηθούμε, να βρούμε
την ψυχή μας!

Κοκοσιούλη Νικολέττα
Κλασική Φιλόλογος
(κόρη της Γεωργίας Σταμάτη)
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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ
Θα πάρω δρόμο ανήφορο, Βαρδούσια, Οξυά, Βελούχι
Για να μου δείξη η Ρούμελη τα πι’ όμορφα χωριά της.
Να το διαλέξω αλάθητο ποιο ’ναι τη χάρη οπού ‘χει
Να μπω στη κολυμπήθρα του να βαπτιστώ χωριάτης!
Στην Πενταγιού πετάγομαι, στην Αρτοτίνα μπαίνω.
Γειά σου, Δομνίστα αρχοντική, ξαδέρφια Γιολδασαίοι!
Στου Επάχτου την Αράχωβα πετώντας κατεβαίνω.
-Της Μάνας σου είμαι το χωριό! Εδώ θα ρθης!, μου λέει.
Γεώργιος Αθάνας, Από τη συλλογή
«Τραγούδια των Βουνών», αριθ. 54

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ
3-4-5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Ο Σύλλογός μας προσκαλεί όλους τους χωριανούς
και τους φίλους της Δομνίστας σε γιορτινή συνάντηση
κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
ΕΛΑΤΕ
Να στηρίξουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα
γίνουν το τριήμερο (ο χορός του Συλλόγου μας, τα
εγκαίνια του νέου Μουσείου και η καθιερωμένη εορτή
της Εθνικής Αντίστασης) και να υποδεχθούμε ΟΛΟΙ μαζί
το καλοκαίρι στην πλατεία του χωριού μας…
Στο επόμενο φύλλο περισσότερες πληροφορίες.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε τη βιβλιοδεσία
της Εφημερίδας μας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» ανά δεκαετία, σε
τρεις (3) καλαίσθητους δερματόδετους τόμους.
Πιστεύουμε ότι θα είναι για το Σύλλογό μας μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη για τη γενιά μας και για τις επόμενες γενιές….

ΝΕΟ SITE
Το νέο site, στην ίδια διεύθυνση www.domnista.gr
είναι πλέον κοντά σας!!! Ο σχεδιασμός και η ανανέωσή
του είναι δωρεά της Λιβύας Κορκοδείλου (το γένος Γ.
Συροθανάση) και του συζύγου της κ. Χρήστου Χιώτη.
Περιλαμβάνει νέες στήλες, ποικιλία θεμάτων, πλούσιο
περιεχόμενο, ενημερωτικό υλικό και πολλές εικόνες
από την όμορφη Δομνίστα μας. Είναι πραγματικά μια
ενδιαφέρουσα πρόταση γι’ αυτούς που επιθυμούν διαρκή
πληροφόρηση για όσα συμβαίνουν στο χωριό μας. Θα
θέλαμε και τη δική σας συμμετοχή στην προσπάθειά
μας αυτή ώστε να υπάρχει συνεχής εμπλουτισμός της
σελίδας με δικά σας άρθρα, πληροφορίες και γεγονότα.
Επικοινωνία στο email: syllogos.domnistas@gmail.com
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Λιβύα και στο σύζυγό της!
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Βιβλίο οικογενειών
Όπως γράφτηκε και σε προηγούμενο
φύλλο έχει ολοκληρωθεί η γραφή για όλες
τις οικογένειες 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 πάρουμε ένα
αριθμό βιβλίων 5 έως 10 αντίτυπα. Ήδη
από προηγούμενα φύλλα αρχίσαμε τη δημοσίευση ενδιαφερομένων 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.
Αχ. Τσούνης, 6. Βιβή Ε. Σιακαβέλλα, 7.
Μαρίτσα Νικ. Σταμάτη, 8. Σπύρος Μπαρτσώκας, 9. Νίκος Σ. Μπαρτσώκας, 10.
Αθαν. Γ. Σύρρος, 11. Κων. Ι. Παπαδόπουλος,
13. Σταύρος Α. Παπαδόπουλος, 14. Παναγιώτα Αθ. Παπαδοπούλου, 15. Ευθύμιος
Α. Σταθονίκος, 16. Κων/νος Σ. Σταθονίκος,
17. Ηλίας και Λίτσα Πανάγου (Ευηνοχώρι),
18. Λιάκος Χαράλαμπος Β., 19. Κων/νος
Δ. Σταμάτης, 20. Αθανάσιος Γ. Σύρρος
(Μεσολόγγι), 21. Γεώργ. Αθ. Σύρρος (Μεσολόγγι), 22. Αθανάσιος Ν. Σταμάτης (Πάτρα), 23. Ρούλα Λάμπρου Λιάκου, 24. Ιωάννης Δ. Σταμάτης, 25. Γεώργιος Τρ. Τσιάμης,
26. Γεώργιος Κ. Λύτρας (Περιστέρι), 27.
Παπαγεωργίου Ιωάννης Η., 28. Γιολδάσης
Κων/νος Δημ., 29. Γρίβας Σπυρ. Μιχ., 30.
Καραδήμας Ελευθ. Δ., 31. Μωρίκης Νικ.
Θ., 32. Τραχήλη Αργυρώ, 33. Νταλιάνης
Ηλ. Αθ., 34. Γρίβας Γεώργιος Ηλ., 35.
Σώκος Σωτ. Δημ., 36. Μπούρα Αθαν. Γεωργ., 37. Παναγοδήμου Ευαγγ. Ηλ., 38.
Γράψια Αγγελική, 39. Τσαπραζλής Ηλίας
Κ. (100€), 40. Λιάκου Σπυριδ. Δημ., 41.
Σταθονίκος Χρήστος Σπ., 42. Νταλιάνης
Σπ. Αντρέας, 43. Μποτσιβάλης Μπάμπης,
44. Πανάγος Φ. Γεράσιμος, 45. Ανδρέας
Π. Μπέλεχας, 46. Νικ. Ζ. Παπαζαχαρίας,
47. Βασιλ. Αντ. Αγγελή, 48. Ηλίας Σπ. Σιακαβέλλας, 49. Αθαν. Ηλ. Παναγοδήμος,
50. Ανδρ. Δημ. Σταμάτης (Καναδάς), 51.
Έφη Ανδρ. Σταμάτη (Καναδάς).
Κάποιοι πλήρωσαν κιόλας τα 50€:
1. Γεώργιος Α. Στουρνάρας, 2. Όλγα Συροθανάση-Κολύρη, 3. Αθαν. Γ. Σύρρος, 4.
Αθαν. Δ. Σταμάτης, 5. Σπύρος Αντ. Παπαδόπουλος, 6. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος.
(συνέχεια σε επόμενο φύλλο)

Ο ΕΥΡ Υ ΤΟΣ

Ενημερωτικό Δελτίο
Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας Ευρυτανίας
Ιδιοκτήτης:
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Υπεύθυνος κατά το νόμο:
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
Νταλιάνη Ευαγγελία
Δομνίστα Ευρυτανίας
τηλ.: 6972706406
e-mail: eui.ntaliani@gmail.com
Εκδότης - Διευθυντής:
Κώστας Αν. Παπαδόπουλος
Δαβάκη 13 Αμπελόκηποι 11526
Τηλ. 210-6920004
Επιμέλεια ύλης: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
και Κώστας Α. Παπαδόπουλος
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Μέλη του Συλλόγου 0,30€
Μη Μέλη του Συλλόγου 0,60€
Επιστολές - Συνεργασίες:
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
Ηλεκτρ. σελιδοποίηση-Εκτύπωση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210-2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Δρ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΜΗΤΣΟΥ
Στη στήλη αυτή παρουσιάζονται επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις σε ιατρικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος που έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους ή σε διεθνή συνέδρια.

ΝΗΣΤΕΙΑ: Η πιο υγιεινή δίαιτα
Η λέξη νηστεία είναι σύνθετη και προέρχεται
από το αρνητικό μόριο «νη» που σημαίνει δεν, και
το ρήμα «εσθίω» που σημαίνει τρώγω.
Η ευεργετική επίδραση της σύντομης ή μακροχρόνιας νηστείας είναι κοινώς αποδεκτή από τον
ιατρικό κόσμο. Εχει αποδειχθεί και επιστημονικά
ότι ένας καλός λόγος για να ακολουθήσει κανείς
τη νηστεία, όπως την ορίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία
αποτελεί σοβαρό σύμμαχο της υγείας.
Κύριο χαρακτηριστικό της διατροφής κατά τη
νηστεία είναι η αποχή από τρόφιμα ζωικής προέλευσης, η οποία αντισταθμίζεται με την αυξημένη
κατανάλωση τροφίμων φυτικής προέλευσης. Η διατροφή κατά τη νηστεία είναι χαμηλή σε κορεσμένα
λίπη και υψηλή σε φυτικές ίνες και προσφέρει σημαντικά οφέλη στην υγεία, καθώς συμβάλλει στην
«αποτοξίνωση».
Είναι γνωστό ότι η αυξημένη κατανάλωση πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης προκαλεί την άνοδο
των επιπέδων της "κακής" χοληστερίνης, του ουρικού
οξέος και διαφόρων τοξινών. Έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι 40 ημέρες νηστεία είναι αρκετές για
να μειώσουν τη χοληστερόλη κατά 40-50 mg/dl αίματος.
Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε μιά επιστημονική
μελέτη που διεξήχθη από την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία απέδειξε ότι ακόμα
και η πλέον αυστηρή νηστεία δεν έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην υγεία. Συγκεκριμένα μελετήθηκε
η κατάσταση τις υγείας των μοναχών στην Ιερά
Μονή Σαββαθιανών καθ' όλη της διάρκεια της Σαρακοστής. Παρά τις αρχικές υποθέσεις για διατροφικές ανεπάρκειες λόγω της συνεχούς νηστείας,
τα αποτελέσματα έδειξαν ακριβώς το αντίθετο.
Όλα τα θρεπτικά συστατικά στο διαιτολόγιο
των μοναχών ήταν στις συνιστώμενες ποσότητες,
δηλαδή στις ποσότητες που καλύπτουν τις ημερήσιες
ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού σε ενέργεια,
βιταμίνες, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο κ.λπ., παρά το γεγονός ότι απουσίαζε
από τη διατροφή τους το κρέας και τα ψάρια, ενώ
λάδι χρησιμοποιούσαν μόνο Σάββατο και Κυριακή.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι παρά
τη απουσία γαλακτοκομικών προϊόντων, τα όσπρια
και τα λαχανικά προσέφεραν τις απαιτούμενες ποσότητες ασβεστίου.
Σε άλλη επιστημονική έρευνα η οποία παρουσιάστηκε στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης στην οποία συμμετείχαν 97 μοναχοί από
μονή του Αγίου Όρους και 66 μοναχές από 2 άλλα
μοναστήρια, έδειξε ότι τα ποσοστά των υπέρβαρων
και παχύσαρκων μοναχών καθώς και τα ποσοστά
υπέρτασης και δυσλιπιδαιμίας ήταν πολύ χαμηλά.
Το πιό εντυπωσιακό εύρημα ήταν ότι κανένας μοναχός και καμία μοναχή από το δείγμα που μελετήθηκε δεν έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη (!).
Επίσης σε άλλη μελέτη που έγινε στις ΗΠΑ
(American Journal of Cardiology), η συνήθεια της
περιοδικής νηστείας συνδέεται άμεσα με μείωση
της συχνότητας εμφάνισης στεφανιαίας αρτηριακής
νόσου και διαβήτη. Τέλος, πειραματική μελέτη σε
ποντίκια στο Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας
(Science Translational Medicine) έδειξε ότι η νηστεία
για μικρά διαστήματα επιβράδυνε την ανάπτυξη
και εξάπλωση καρκινικών όγκων και αύξησε την
αποτελεσματικότητα των αντικαρκινικών θεραπειών.
Η νηστεία είναι μια ευκαιρία να αναζωογονήσουμε τον οργανισμό μας και ταυτόχρονα να μείνουμε πιστοί στις θρησκευτικές παραδόσεις. Η
άποψη του γράφοντος είναι ότι «Τα νόστιμα και τα
ευχάριστα σκοτώνουν» και μια παλιά παροιμία διδάσκει ότι «Η νηστεία δεν φέρνει θάνατο, η λαιμαργία φέρνει ψόφο».

______________
Ο Δρ. Γιάννης Δ. Μήτσου (το γένος Αριστ. Τσαπραζλή) είναι γιατρός-ερευνητής, ειδικευμένος στην
Πλαστική Επανορθωτική χειρουργική & Μικροχειρουργική αγγείων και νεύρων. Είναι επίσης Αριστούχος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
με μακροχρόνια ερευνητική δραστηριότητα στη Χειρουργική Βιολογία & Νευροβιολογία στην Ελλάδα,
ΗΠΑ και Μ. Βρετανία. Εργάζεται στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ.

«ΥΙΟΘΕΣΙΑ» ΕΞΩΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑΤΩΝ
Από το περασμένο καλοκαίρι από σεβάσμιο
πρόσωπο, που θέλει να τηρηθεί η ανωνυμία του,
έγινε η λίαν ενδιαφέρουσα πρόταση για την «Υιοθεσία» των εξωκλησιών μας, δηλ. την ανάληψη της
ευθύνης συντήρησης των εξωκλησιών και των εικονισμάτων μας από διάφορες οικογένειες ή άτομα
και σε συνεννόηση πάντα με την Εκκλησιαστική
μας Επιτροπή.
Ήδη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις έδειξαν ενδιαφέρον
και ανάλαβαν την υποχρέωση αυτή για τα εξωκλήσια
και τα εικονίσματά μας οι παρακάτω:
1.- Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
ως και το εικόνισμα του Αγίου Γερασίμου (πάνω
από τα Καρετσέικα) η οικογένεια Γεωργίου και
Αγαθής Μαστρογεωργίου.
2.- Ιερός Ναός Παναγίας Προυσιώτισσας η οικογένεια Σωτηρίου και Μαρίας Σώκου (Φαντίνου).
3.- Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας (Δενδρούλι) οι οικογένειες ιερέως Νικολάου Παπαδημητρίου, Χρήστου και Σπυριδούλας Βουλδή και η Μαρία Γ. Παπαδημητρίου.

4.- Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου οιι οικογένειες
αδελφών Σπύρου, Σταύρου και Κώστα Αντ. Παπαδοπούλου, τα παιδιά του αείμνηστου Αθανασίου Κ.
Παπαδοπούλου, ήτοι Παναγιώτα, Νίκη, Αγγελική
και Κώστας.
5.- Ιερός Ναός Αγίας Κυριακής η οικογένεια
Γιάννη και Χρυσούλας (Σούλας) Σταμάτη.
6.- Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου οι οικογένειες
Αθανασίου και Ευαγγελίας Νταλιάνη, Ανδρέα Νταλιάνη.
Φυσικά υπάρχουν και άλλοι συγχωριανοί μας
που, όταν θα το πληροφορηθούν θα θελήσουν να
αναλάβουν και αυτοί μέρος της «υιοθεσίας» των
παραπάνω ναών μας, καθώς και της Αγίας Παρασκευής Μαρίνου. Όσοι το επιθυμούν πρέπει να το
δηλώσουν στους υπεύθυνους της εφημερίδας μας
Όπως είναι γνωστό αυτό συμβαίνει ευρύτατα
σε πολλά νησιά μας, όπου υπάρχουν και εκατοντάδες
εκκλησάκια, πολλά από τα οποία είναι ιδιωτικά.
Εκεί φαίνεται πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η πίστη
στους Αγίους μας.

Πίτα Καλλιακούδας
Την Κυριακή 5-2-2017 στο ξενοδοχείο “Ηνίοχος”
της Ομόνοιας έκανε τη Γενική του Συνέλευση και
έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος Ευρυτάνων “Η
Καλλιακούδα”. Η αίθουσα ήταν γεμάτη από τα
μέλη του Συλλόγου που συζήτησαν θέματα των
χωριών μας.
Ο Σύλλογος τιμώντας την πολύχρονη προ-

σφορά του καθηγητή του Α.Π. Θεσσαλονίκης
Αθαν. Λ. Γιαννακόπουλου του απένειμε τιμητική
πλακέτα ιδιαίτερα για τη συμβολή του στην ανάδειξη του φαραγγιού “Πανταβρέχει”.
Την εκδήλωση τίμησαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Αθαν. Σταμάτης με
τον Αντιπρόεδρο Ηλία Ντζιώρα κ.ά.
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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
― κ. Νικόλαο Ι. Σιακαβέλλα, Καθηγητήν Πανεπιστημίου Πατρών,
Πάτρα, Λάβαμε την επιταγή σας και τις ευχές σας για το νέο έτος.
Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
― κ. Κωστούλα Σώκου – Καραγιάννη, Η.Π.Α. Λάβαμε τη συνδρομή
σας των 50,00 ΕΥΡΩ και σας ευχαριστούμε.
― κ. Χρήστο Θεοδ. Παπαλέξη, Βύρωνας. Ευχαριστούμε για τη
συνδρομή σας, που κάθε χρόνο την στέλνετε στις αρχές του, καθώς
επίσης και για τις ευχές σας.

Προσφορές - Συνδρομές
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Γεώργιος Κυτέας,
σύζ. Παναγιώτας Αντ. Αγγελή (Λαμία) ...................... ΕΥΡΩ 20,00
Αγγελής Αντώνιος (Λαμία) ............................................ -//- 20,00
Νεοφώτιστος Δημήτριος και Αγγελική Σώκου .............. -//- 40,00
Σιδηρά Ελένη του Ζαχ. .................................................. -//- 10,00
Σιδηράς Σπύρος του Ζαχ. (Λαμία) .................................. -//- 10,00
Σκούρας Παναγιώτης, σύζ. Σταυρούλας Σιδηρά (Λαμία) -//- 10,00
Σιακαβέλλα Μάρθα του Παναγιώτη (Αγρίνιο) ................ -//- 20,00
Παπαδημητρίου Παναγιώτα του Κων/νου ...................... -//- 30,00
Παπαδημητρίου – Παπαδάκη Τούλα .............................. -//- 20,00
Σταθονίκου – Φώτη Λαμπρινή ........................................ -//- 30,00
Μωρίκης Πέτρος του Κων/νου ........................................ -//- 20,00
Μαρνάρη Παναγιώτα (Λαμία) .......................................... -//- 20,00
Καραδήμα Αμαλία .......................................................... -//- 20,00
Σταμάτης Κων/νος του Δημ. .......................................... -//- 20,00
Σταμάτης Δημήτριος Αθαν. (Γιαννούζι Αγρινίου) .......... -//- 10,00
Νταλιάνης Ηλίας του Αθανασίου (Αγρίνιο) .................... -//- 30,00
Κούκουνα Σπυριδούλα, το γένος Ιωάννη Μωρίκη .......... -//- 20,00
Γρίβας Γεώργιος του Ηλία .............................................. -//- 20,00
Κώτσης Κων/νος, σύζ. Γιαννούλας Ηλία Γρίβα .............. -//- 20,00
Σιακαβέλλας Πέτρος του Παναγιώτη ............................ -//- 20,00
Συρογιαννίδης Δημήτριος του Σπυρ. ............................ -//- 20,00
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Οι συνδρομές σας μπορούν να στέλνονται:
Στην Εθνική Τράπεζα: Αριθμός λογαριασμού: 370/2962245-43 ή
στην Ταμία του Συλλόγου κ. Σούλα Μαυρίκα – Σταμάτη, στον κ.
Στάθη Τριάντη (μέλος του Δ.Σ., Αγρίνιο) και Κώστα Παπαδόπουλο
(Δ/ντή – Εκδότη της Εφημερίδας, Αθήνα – Δομνίστα).

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΗΜΟΘΥΡΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ
Σωτήρης και Μαρία Σώκου ........................................ ΕΥΡΩ 200,00
Κων/νος και Αλέκα Καρέτσου .................................. -//- 50,00

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Ο π. Ματθαίος, παρών σε όλες
τις εορτές των Χριστουγέννων,
συνέχισε να βρίσκεται στο χωριό
μας, όπου τέλεσε όλες τις ιερές
ακολουθίες μέχρι και του Αγίου
Αθανασίου, προστάτη του Χωριού
μας. Συγκεκριμένα ο π. Ματθαίος
λειτούργησε στον Άγιο Αθνάσιο:
― Του Αγίου Βασιλείου (1-12017), όπότε τελέστηκε και η καθιερωμένη Δοξολογία για το Νέον
Έτος.
Κατά την ημέρα αυτή κόπηκε
και η Βασιλόπιττα της οικογένειας
Στυλιανού και Αλέκας Στραβομύτη, συγγενών του Κώστα και της
Γωγώς Παναγοδήμου (Μέτοικος).
― Στις 6-1-2017, εορτή των
Θεοφανείων. Τελέστηκε και αγιασμός στη Γέφυρα του Κρικελλοποτάμου από κοινού με τον ιερέα
του Κρικέλλου.
― Στις 7-1-2017, εορτή του

Αγίου Ιωάννου.
― Στις 8-1-2016, ημέρα Κυριακή.
― Στις 18-1-2017, του Αγίου
Αθανασίου.
Σημειώνεται ότι κατά τις ημέρες αυτές είχε σφοδρή κακοκαιρία
με πολλά πολλά χιόνια και χαμηλότατες θερμοκρασίες (το θερμόμετρο έδειχνε το μεσημέρι της
18ης Ιανουαρίου τους -16 βαθμούς
C).
Στο ψαλτήρι ο πάντα πρόθυμος
και εξυπηρετικός κ. Χρήστος Χαρμαντζής από Στάβλους.
Τέλος κατά το μήνα Φεβρουάριο τελέστηκε η Θεία Λειτουργία
της Κυριακής 19-2-2017 από τον
π. Ανάργυρο. Στο ψαλτήρι και πάλι
ο κ. Χρήστος Χαρμαντζής.

(Πληροφορίες:
κ. Νίκος Β. Καρέτσος)

Οι ξενιτεμένοι μας
Οι Δομνιστιάνοι της οικογένειας Τάκη και Βασιλικής Παπαδοπούλου (π. Μέτοικος, Υλήεσσα κ.λπ.) ξεχωρίζουν στην επιχείρησή
τους στην Αγγλία. Όταν μετανάστευσαν εκεί ήταν στην 72η θέση
κατάταξης των καταστημάτων της πόλης. Σήμερα βρίσκονται στη
2η. Άλλο από πρωτεία και υγεία δεν μένει να ευχηθούμε!

Νεκρολογίες
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ
Στις 26 Δεκέμβρη 2016
έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Πιστιόλης σε ηλικία 71
ετών σκορπώντας τη θλίψη
στους οικείους του κι όσους
τον γνώριζαν. Έμενε στο
Ευηνοχώρι και ήταν γιος
του Θόδωρου Πιστιόλη και
της Περσεφόνης Σταμάτη.
Τα τελευταία τρία χρόνια
της ζωής του ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι μετά
από χειρουργείο καρδιάς. Πέρασε μια
μακρά περίοδο νοσηλείας στην εντατική, η οποία του στέρησε τη δυνατότητα οποιασδήποτε επικοινωνίας με
το περιβάλλον όντας σε φυτική κατάσταση.
Γεννήθηκε στη Δομνίστα το 1945
και είχε άλλα δύο αδέρφια, το Βασίλη
και τον Κώστα. Σε ηλικία 5 ετών αφήνει
μόνιμα το χωριό μας με την οικογένειά
του και εγκαθίστανται στον κάμπο του
Ευηνοχωρίου, όπως και πολλές άλλες
οικογένειες εκείνη την περίοδο που
κατέφυγαν στην ευρύτερη περιοχή
Αγρινίου και Μεσολογγίου. Μεγάλωσε
σ’ ένα οικογενειακό περιβάλλον με
έντονους δεσμούς μ’ όλους τους συγχωριανούς του και οι ρίζες με τον
τόπο του δεν κόπηκαν ποτέ.
Ο ίδιος ασχολήθηκε με τη γεωργία
και την κτηνοτροφία. Όσοι τον γνώριζαν ήξεραν πως ήταν ένας άνθρωπος
αφιερωμένος στο συνάνθρωπο και

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΡΑ-ΝΤΟΥΜΗ
Άλλη μια συγχωριανή
μας εγκατέλειψε την εγκόσμια ζωή. Είναι η Μαρία
Ντούμη, η δεύτερη, στη σειρά γέννησης, από τις οχτώ
κόρες και τους δύο γιους
του Αριστ. Σάρρα και της
Βασιλικής (το γένος Αθαν.
Νταλιάνη).
Η εκλεκτή συγχωριανή
μας, ήταν φιλήσυχη και καλοσυνάτη γυναίκα, με ευγενική ψυχή, γεμάτη πλούσια συναισθήματα και περισσή αγάπη για όλους.
Πάντα ήρεμη, με χαμόγελο, ευγενικά
και λεπτά συναισθήματα, χωρίς κακία
για κανέναν. Παντρεύτηκε τον Χρ.
Ντούμη, Δημόσιο υπάλληλο και έζησε
μαζί του μια ευτυχισμένη ζωή. Αξιώθηκε να αποκτήσει τρεις κόρες, τη
Χαρά, τη Θεοδώρα και την Κική, εξέχοντα μέλη της κοινωνίας μας, να
χαρεί γαμπρούς και εγγόνια.
Υποδειγματική σύζυγος, άριστη μη-

(1945-2016)

ποτέ δεν έβαλε μπροστά
τον εαυτό του. Γι’ αυτό διετέλεσε και Πρόεδρος του
τοπικού συνεταιρισμού
αγροτών για πάρα πολλά
χρόνια.
Ήταν δίκαιος, ακέραιος,
μαχητικός και αποτελούσε
το σημείο αναφοράς για
όλους τους συγχωριανούς
μας κάθε φορά που επισκέπτονταν το Ευηνοχώρι.
Ο Γιώργος ήταν πάντα εκεί για
όλους τους Δομνιστιάνους και πάντα
πρώτος και στα καλά και στα άσχημα.
Η σπίθα της Δομνίστας δεν έσβησε
ποτέ μέσα του. Όλοι είχαν πάντα ένα
καλό λόγο να πουν για το Γιώργο. Και
αυτό συνέβη και με όσους τον συνόδευσαν στο τελευταίο του ταξίδι τη
δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.
Όσο έντονα έζησε τόσο αθόρυβα
έφυγε για να λυτρωθεί απ’ το μαρτύριο
που βίωνε.
Ήταν παντρεμένος με την Ελένη
και είχε δύο παιδιά, την Περσεφόνη
που είναι φιλόλογος και παντρεμένη
στο Μεσολόγγι και το Θόδωρο.
Ευτύχησε να δει και μια εγγονή,
τη Μαριάννα 7 ετών σήμερα.
Γιώργο καλό σου ταξίδι. Όλοι εμείς
και η γενέθλια γη σου δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
του Μποχωριού που σε σκεπάζει.
Η κόρη του Φόνη

(1927-2017)

τέρα, γλυκιά γιαγιά, αποφασιστική και ωραία στην
κοινωνική της ζωή. Γι’ αυτές
τις αρετές της έχαιρε άπειρης εκτίμησης και αγάπης,
απ’ όλους μας. Το φθαρτό
της σώμα κάλυψε η γη του
Αγρινίου, η ψυχή της, όμως,
σίγουρα, πέρα απ’ τους ουρανούς θα φτερουγίζει στην
αγαπημένη της Δομνίστα,
όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.
Μεγάλος ήταν, τα τελευταία χρόνια
ο καημός της, που οι οικογενειακές
της υποχρεώσεις, αρχικά, και η υγεία
της λίγο αργότερα, δεν της επέτρεπαν
να επισκέπτεται συχνά.
Κρατάμε τη μνήμη της, που ευχόμαστε να είναι αιώνια, σε συγγενείς,
φίλους και συγχωριανούς, γιατί θα ζει
στις καρδιές μας μαζί με τις πιο καλές
αναμνήσεις.
Θανάσης Νταλιάνης

ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ως νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι στο
Δήμο Καρπενησίου ορκίστηκαν πρόσφατα οι κ.κ. Γεώργιος Κων/νου Σιώκος και Τάκης Κοντός, σύζυγος της
συγχωριανής μας Βάσως Ευάγγ. Χρυσαφοπούλου.
Συγκεκριμένα ο κ. Γεώργιος Κ.
Σιώκος αντικατέστησε τον παραιτηθέντα για οικογενειακούς λόγους Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου κ. Γιαννιώτη και
ο κ. Τάκης Κοντός την Κωνσταντίνα
Αθ. Γρίβα παραιτηθείσα, επίσης, για
οικογενειακούς λόγους. Σημειώνεται
ότι και οι δύο τους εκλέχθηκαν με το

συνδυασμό του κ. Γιάννη Σταμάτη. Ο
κ. Γ. Σιώκος ήταν πρώτος επιλαχών
και ο κ. Κοντός υπήρξε στενότατος
συνεργάτης του τ. Δημάρχου Δομνίστας κ. Σταμάτη για αρκετά χρόνο
στο Δήμο Δομνίστας και είχε διατελέσει Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδήμαρχος., γνωρίζει
δε άριστα τα προβλήματα της περιοχής
μας. Σημειώνεται ότι ο πρώτος επιλαχών για τη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας στον ίδιο συνδυασμό ήταν ο Ανδρέας Γιάτσης, ο οποίος δεν ορκίστηκε
για λόγους επαγγελματικούς και αυτός.
Καλή επιτυχία!

EYRYTOS 393_Layout 1 3/10/17 10:50 AM Page 4

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

4

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Η κακοκαιρία κατά τον μήνα Ιανουάριο
και μέχρι το α΄ 10ήμερο του Φεβρουαρίου
ήταν έντονη με πολλά χιόνια, αλλά και πολύ
χαμηλές θερμοκρασίες (για πολλές μέρες οι
θερμοκρασίες ήταν αρνητικές).
Οι μεγάλες ποσότητες χιονιού, σε συνδυασμό με τους παγετώνες έφεραν και μικροζημιές, κυρίως σε φράχτες και καμινάδες.
Η Αντιπεριφέρεια σε καθημερινή βάση
διέθετε τα μηχανήματα για τον αποχιονισμό
του επαρχιακού δρόμου Ράχης Τυμφρηστού
– Δομνίστας - Υψηλού Σταυρού.
Η Δημοτική αρχή, επίσης ανταποκρίθηκε
ικανοποιητικά για τον αποχιονισμό των Δημοτικών – Κοινοτικών δρόμων, καθώς, επίσης
και προς τους οικισμούς Μαρίνου – Σκοπιά
και Μπερζιανή.

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΙΑΤΡΟΣ

Η Αγροτική Γιατρός που έχει και την ευθύνη του Ιατρείου επισκέφθηκε το χωριό μας,
σύμφωνα με σχετικό πρόγραμμα, δύο (2) φορές κατά τον μήνα Ιανουάριο και δύο (2)
φορές κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ

Αρκετοί ήταν οι επισκέπτες του χωριού
μας κατά το τριήμερο της Τυρινής και της
Καθαράς Δευτέρας, ντόπιοι και ξένοι. Σημειώνεται ότι ο ξενώνας Υλήεσσα είχε πληρότητα
100% ενώ κίνηση ήταν και σε άλλα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το βράδυ της Κυριακής αρκετοί ήταν εκείνοι που ξεφάντωσαν με το
τραγούδι τους αλλά και με το ξενύχτι τους
μέχρι πρωίας. Ο καιρός, πάντως, ήταν θαυμάσιος…
Και του χρόνου!

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ύστερα
από σχετικό αίτημα του Συλλόγου μας διέθεσε
δωρεάν για την Κοινοτική Βιβλιοθήκη μας δεκαοκτώ (18) κομμάτια ξύλινα ράφια ύψους
2μ. και πλάτους 1 μ., προκειμένου να τοποθετηθούν σε παρακείμενη αίθουσα στις υπάρχουσες βιβλιοθήκης ώστε να τακτοποιηθούν
τα χιλιάδες βιβλία μας που βρίσκονται στο
δάπεδο. Ευχαριστούμε θερμότατα το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος για τη μεγάλη αυτή προσφορά του στο χωριό μας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ

Όσοι θέλουν να βοηθήσουν στη συγκρότηση χορωδίας στα χωριό μας, στα πλαίσια
των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν
με τα τηλέφωνα: 2231096090 και 69722706406
(κ. Ευαγγελία Νταλιάνη) και 2237023528 και
6972209881 (κ. Σούλα Μαυρίκα – Σταμάτη).

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Οι Δομνιστιάνοι καλλιτέχνες «έριξαν» την
ιδέα να γίνει το Καλοκαίρι διαγωνισμός ζωγραφικής, στον οποίον θα λάβουν μέρος
παιδιά σχολικής ηλικίας (Δημοτικού, Γυμνασίου,
Λυκείου). Σε επόμενο φύλλο του «ΕΥΡΥΤΟΥ»
θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

Οι παραδοσιακές στολές του Χορευτικού
μας Ομίλου καθαρίστηκαν και είναι έτοιμες
για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις μας. Σύντομα
θα γίνουν και οι απαραίτητες μικροεπισκευές
στις ντουλάπες, όπου φυλάσσονται.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΤΩΝ
ΓΙΑ ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

Ο Δήμος Καρπενησίου ικανοποιώντας το
αίτημά μας διέθεσε διάφορα φυτά για δεντροφύτευση σε διάφορα σημεία του χωριού
μας, αξίας πεντακοσίων (500,00) ΕΥΡΩ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ
Έγινε δεκτό σχετικό αίτημά μας προς το
Δήμο Καρπενησίου (υπεύθυνη Αντιδήμαρχος
κ. Εύη Κονιαβίτη) ώστε να τοποθετηθεί αφυγραντήρας στο νέο Μουσείο μας προκειμένου
να προστατευθούν από την υγρασία τα διάφορα εκθέματα. Η τοποθέτησή του προβλέπεται να γίνεται σύντομα.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
Το Δασαρχείο Καρπενησίου (υπεύθυνη η
κ. Ζωή Φλώρου) ικανοποίησε σχετικό αίτημά
μας για τη διάθεση μικρών κορμών για την
ανανέωση της περίφραξης στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης και στο χώρο του Προφήτη
Ηλία.

ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
ΠΑΝΤΟΥ…
Μετά τα τόσα χρόνια επιτυχημένων «Γιορτών Τσίπουρου» από το Σύλλογό μας, το τσίπουρο Δομνίστας μέσα στο μπουκάλι με το
χαρακτηριστικό σχέδιο και λογότυπο, είναι
περιζήτητο ως συμβολικό δώρο σε σημαίνοντα
πρόσωπα και υψηλούς επισκέπτες της περιοχής μας. Έτσι έγινε και κατά το 26ο Συνέδριο
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών
Υπαλλήλων που πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι από 29/11 έως 1/12/2016 με συμμετοχή
500 και πλέον συνδικαλιστών από όλες της
περιοχές της Ελλάδας όπου έδωσε το παρόν
ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος
Τόσκας, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. αντιστράτηγος
Κωνσταντίνος Τσουβάλας και φυσικά οι αρχές
της περιοχής μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ έλαβε
ως αναμνηστικό δώρο παραδοσιακά προϊόντα
της Ευρυτανίας όπως λουκάνικο, τσίπουρο,
τσάι, ρίγανη. Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογός μας
ανέδειξε το χωριό μας προσφέροντας τσίπουρο, διαφημιστικά έντυπα και το φωτογραφικό άλμπουμ «Δομνίστα».

Υλήεσσα
Από πέρυσι το καλοκαίρι την εκμετάλλευση
του ξενώνα Υλήεσσα ανέλαβε ο Γεώργιος
Τσακίρης με την οικογένειά του (μέσα και ο
μικρούλης γιος του ο Μιχάλης!). Όλο το καλοκαίρι εργάσθηκαν φιλότιμα και έκαναν να
ζωντανέψει με άριστο τρόπο η περιοχή. Δραστήριος και με πρωτοπόρες ιδέες ο Γιώργος
κατάφερε να φέρει νέους πελάτες και φίλους
στην επιχείρησή του. Αξιέπαινη και η προ-
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σπάθειά του για καθαρισμό πεζοπορικών μονοπατιών και η δημιουργία με τους Νίκο Παπαδημητρίου (Δομνίστα), Δημ. Παναγοδήμο
(Δομνίστα) και Χρήστο Πανάρα (Κρίκελλο)
του Φυσιολατρικού και Περιηγητικού Συλλόγου
“Ε4 - Το Πάντα Βρέχει”.
Ευχόμαστε άριστη και τη φετινή τουριστική
περίοδο.
Α.

Ειδήσεις...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

― Ο Γεώργιος Νταλιάνης του Ηλία και της Μαρίας
και η σύζυγός του Γεωργία, το γένος Τσικρίκα απόκτησαν στις 10 Δεκεμβρίου 2016 ένα χαριτωμένο
αγοράκι.
― Ο Νικ. Γ. Γρίβας (Αγρίνιο) και η σύζυγός του
Γλυκερία Κολοβού απόκτησαν το πρώτο τους παιδί,
μια χαριτωμένη κόρη.
― Ο Νικ. Κ. Γρίβας (Αγρίνιο) και η σύζυγός του
Ζωή Λιάμη απόκτησαν το πρώτο τους παιδί, μια χαριτωμένη κόρη.
― Η Έφη Ανδρ. Σταμάτη (Καναδάς) και ο σύζυγός
της Νικ. Πανταταλάκης απόκτησαν το πρώτο τους
παιδί, ένα χαριτωμένο αγοράκι.
Να τους ζήσουν και να είναι γερά και καλοτύχερα!

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε και ετάφη στο Κοιμητήριο Αγρινίου
στις 27-1-2017 η Μαρία, σύζ. Χρήστου Ντούμη (το
γένος Αριστείδη Σάρρα).
(Νεκρολογία σε άλλη στήλη της εφημερίδας μας).
― Πέθανε στο Αγρίνιο, όπου και αναπαύεται από
τις 23-1-2017 η Παρασκευή (Βούλα) Δημητρίου Σιακαβέλλα, ετών 80. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον
Ιερό Ναό Άξιον Εστίν στη Λεύκα Αγρινίου.
― Πέθανε στην Αθήνα ο Γρηγόριος Ανδρουλάκης,
σύζυγος της Σπυριδούλας Δημητρίου Καρέτσου και
αναπαύεται από τις 24-1-2017 στο Κοιμητήριο Σχιστού.
― Πέθανε στις 24-1-2017 στη Λαμία, όπου και
αναπαύεται, η Γιαννούλα, σύζυγος Σπύρου Ζαχαρία
Σιδηρά.
― Στο Καρπενήσι, όπου και γεννήθηκε, αναπαύεται
από τις 29-1-2017 ο Δημήτριος Καραγκούνης, σύζυγος
της αείμνηστης Αγγελικής Ιωάννη Αγγελή.
― Πέθανε στο Αγρίνιο, όπου και αναπαύεται η
Βικτώρια Τριάντη, το γένος Γκιάτη.
Αιωνία τους η μνήμη!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Το Σάββατο, 7-1-2017 τελέστηκε το εξαμηνιαίο
μνημόσυνο του αείμνηστου Κωνσταντίνου Πανογεώργου στο Χρυσοβέργι Αιτωλοακαρνανίας.
― Έγινε στο Ευηνοχώρι Μεσολογγγίου το 40ήμερο μνημόσυνο του Γεωργίου Πιστιόλη στις 29-12017.
― Στις 29 Ιανουαρίου 2017 έγινε στον Ιερό Ναό
Προφήτη Ηλία Καρπενησίου το ετήσιο μνημόσυνο
του αείμνηστου Γεωργίου Γραμματικογιάννη, συζύγου
της Ντίνας Σπ. Βαμβατσίκου.
Αιωνία τους η μνήμη!

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

― Ο Κωνσταντίνος και η Αλέκα Καρέτσου πρόσφεραν στο Σύλλογό μας για την συντήρηση των
βημοθύρων και εικόνων του τέμπλου του παλαιού
Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου του χωριού μας το
ποσό των πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ στη μνήμη του Γρηγορίου Ανδρουλάκη, συζύγου της αδελφής των Σπυριδούλας Δημητρίου Καρέτσου.
Αιωνία η μνήμη του!

Ορκωμοσία νέου επιστήμονα
Στις 22 Δεκεμβρίου 2016 ορκίστηκε ο Χαρίδημος Βασιλικάκης του Δημητρίου και της Κατερίνας
Τσιούνη, εγγονός του Κωνσταντίνου και της Μαρίας Τσιούνης, ως πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σημειώνεται
ότι ο Χαρίδημος πήρε το πτυχίο του με ‘Άριστα»!
Συγχαρητήρια!

Proficiency σε ηλικία 14 ετών!
Το PROFICIENCY OF Cambridge έλαβε πρόσφατα σε ηλικία μόλις 14 ετών! η Αγγελική Νταλιάνη – Ανδρεοπούλου του Ανδρέα.
Συγχαρητήρια!

