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Τ

α μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
του Φιλοπρόοδου Συλλόγου μας, με την
ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων
μας, απευθύνουμε θερμό χαιρετισμό και διαβεβαιώνουμε τους Δομνιστιάνους ότι θα τιμήσουμε
τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Αυγούστου και θα συνεχίσουμε το πλούσιο πολιτιστικό έργο του Συλλόγου μας.
Αυτό θα το πετύχουμε ΜΟΝΟ αν ΕΝΩΣΟΥΜΕ

ΟΛΟΙ τα χέρια μας να φτιάξουμε μια δυνατή
αλυσίδα!!!
Μια αλυσίδα που κάθε κρίκος της να είναι
ένας από μας. Κάθε κρίκος της μια νέα πρόταση,
μια ιδιόχειρη προσφορά, μια πρωτότυπη ιδέα!
Έτσι θα ανεβάσουμε το Σύλλογό μας πιο
ψηλά!
Σας ευχαριστούμε και πιστεύουμε ότι θα φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Για μια ακόμα χρονιά οι εκδηλώσεις
του 15Αύγουστου εντυπωσίασαν και
ενθουσίασαν το πλήθος των συγχωριανών μας που κατέκλυσαν την πλατεία
του χωριού μας και καταχειροκρότησαν
τα παιδιά των χορευτικών ομίλων μας.
Οι χοροί που παρουσιάστηκαν κι εφέτος
από τρεις (3) ομίλους, ήταν από διάφορες περιοχές της Πατρίδας μας.
Την πρώτη εμφάνιση έκαναν με
τρεις (3) χορούς το τμήμα των μικρών
παιδιών που ήταν οι: Αγγελή Αφροδίτη,
Βαμβάτσικος Δημήτρης, Θανασούλα
Ειρήνη, Βαμβάτσικος Κώστας, ΒερενΤα παιδιά του «μεσαίου» χορευτικού μας ομίλου σε δράση…
τζή Κάτια, Γεωργαλή Δήμητρα, Καπλάνη Όλγα, Καρέτσου Λαμπρινή, Κύλαρης Πα- παδόπουλος Χρήστος, Ροδίτη Θάλεια, Ροδίτη
ναγιώτης, Μωραΐτου Ζωή-Αναστασία, Μωρίκης Ναυσικά, Σαμιώτη Κωνσταντίνα, Στραβομύτη ΒάΠαναγιώτης, Περαρής Ηλίας, Περλεπές Πέτρος, σια, Συροθανάσης Κων/νος, Φιλίνδρα Αναστασία.
Τέλος, με μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκαν
Πιστιόλη Αλίνα, Πιστιόλης Δημήτρης, Σεϊντή Σοκαι
τα Μεγάλα παιδιά μας, που δίκαια και αυτά ειφία, Φώτη Δανάη. Όλα τους ήταν άψογα και
σέπραξαν
τα θερμότατα και παρατεταμένα χειδίκαια καταχειροκροτήθηκαν…
ροκροτήματα
όλων. Τον όμιλο αυτόν αποτελούσαν
Το Μεσαίο τμήμα κάνοντας την εμφάνισή του
δίκαια προεισέπραξε θερμότατα χειροκροτήματα οι: Αγγελή Ελπινίκη, Αγγελή Μαίρη, Βαμβάτσικου
αφού με την εμφάνισή τους έδειξαν και το ταλέντο Βάσω, Βαμβάτσικου Δήμητρα, Δαραβέλια Βασιτους. Τον όμιλο αυτόν αποτελούσαν οι: Αδάμη λική, Κεραμίδα Ευαγγελία, Μπαγιάνα Πέρσα,
Γεωργία, Αδάμη Σπυριδούλα, Αρσενίου Λυδία, Μωρίκης Νικόλαος, Πορτοκαλάκη Δανάη, Σαμιώτη
Βαμβάτσικου Όλγα, Βαμβάτσικου Ραφαέλα, Δου- Φωτεινή, Σταμάτης Θεόδωρος και Φιλίνδρα Ιριφέκα Ευγενία, Μακράκη Κατερίνα, Μακρυγιάννη δένια. Η παρουσίαση των χορών έγινε από την
Χριστίνα, Μαρκογιάννη Χριστίνα, Μητσοστέργιου Ευαγγελία Παπαδοπούλου ενώ η ηχητική κάλυψη,
Αρετή, Πανάγου Νάνσυ, Παπαδάκη Χριστίνα, Πα- άρτια από κάθε πλευρά ανήκει στους Μάρα, Εύη,
Κυριακή, Νεκτάριο, Δημήτρη, Σπύρο και Μάκη.
Στο τέλος της παρουσίασης των χορών από
τον χορευτικό όμιλο των μεγάλων παιδιών αρκετές
On-line... με τη Δομνίστα
και αρκετοί ενθουσιάστηκαν τόσο που ενσωματώθηκαν με τους χορευτές και συνεχίστηκαν οι
χοροί για αρκετές ώρες μετά…
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των χορών
διακινήθηκαν και οι λαχνοί της καθιερωμένης
πλέον λαχειοφόρου αγοράς, για την οποία γίνεται
www.domnista.gr
λόγος σε άλλες στήλες.
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23 Αυγούστου
«Παναγίας Προυσιωτίσσης»
Ω, Παναγιά Προυσιώτισσα
Ω, Παναγιά γλυκιά Μητέρα,
Χαρά κι ελπίδα των πιστών
λιμάνι σωτηρίας των ανθρώπων!
Προς «Σε την φαεινήν λαμπάδα
και μητέρα του Θεού»
καταφεύγομε,
ως μοναδική ελπίδα Παραδείσου!
Βράχος

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
Η 12η Γιορτή Τσίπουρου εφέτος θα πραγματοποιηθεί κατά το τριήμερο 28, 29 και 30
Οκτωβρίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή).
Ήδη παραλήφθηκαν και «πατήθηκαν» δύο (2)
τόνοι εκλεκτής Κορινθιακής σταφίδας… Συνδιοργανωτής θα είναι και πάλι ο Δήμος Καρπενησίου προσφέροντας τα μπουκάλια και κάθε
είδους άλλη βοήθεια (καθαριότητα, μεταφορά
υλικών κ.ά.). Καλούνται όλοι οι συγχωριανοί
μας και οι φίλοι του χωριού μας όπως κι εφέτος
συμμετάσχουν στην κορυφαία αυτή εκδήλωση
για τον τόπο μας.
Για τη Γιορτή Τσίπουρου θα θέλαμε την προσφορά σας σε εδέσματα και δώρα για την λαχειοφόρο μας.
Τηλ. επικοινωνίας:
α) κ. Νταλιάνη 22310-96090 (Λαμία)
κιν.: 6972706406
β) κ. Μαυρίκα 22370-23528 (Καρπενήσι)
κιν.: 6972209881
γ) κ. Γρηγοροπούλου 26410-53575 (Αγρίνιο)
κιν.: 6907789917
δ) κ. Τριάντης 26410-20832 (Αγρίνιο)
κιν.: 6974116301
ε) κ. Παναγοδήμος
τηλ.: 6974599909 – 2237092115, 2109413607
Καλή αντάμωση στη ΔΟΜΝΙΣΤΑ!

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
μας που συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τις αρχαιρεσίες της 13-8-2016 έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Ευαγγελία Νταλιάνη,
τηλ.: 6972706406 – 2231096090
Αντ/δρος: Αθανάσιος Παναγοδήμος,
τηλ.: 6974599909 – 2237092115, 2109413607
Γεν. Γραμματέας: Έφη ΓρηγοροπούλουΔημητρογιάννη, τηλ.: 6907789917, 2641053575
Ταμίας: Μαυρίκα – Σταμάτη Σούλα,
τηλ.: 6972209881, 2237023528
Μέλος: Τριάντης Ευστάθιος
τηλ.: 6974116301, 2641020832

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

2
Αριστοτέλης Ι.
Φαρμακίδης
(1900-1944)

Μια πρόταση
Ο Ιούνιος είναι ο μήνας που το χωριό
μας τιμά την πρώτη επίσημη εμφάνιση
ένοπλου αντάρτικου τμήματος της Εθνικής
Αντίστασης στις 7 Ιουνίου 1942 με επικεφαλής τον Άρη Βελουχιώτη. Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν γίνει πλήθος δράσεων
και εκδηλώσεων με αφορμή το γεγονός
αυτό. Η αντίσταση στα βουνά τιμήθηκε
και τιμάται επάξια.
Υπήρξε όμως και η αντίσταση στις
πόλεις. Εκεί με τη μορφή κυρίως της κατασκοπείας και των σαμποτάζ. Ήταν ένας
μυστικός και αθόρυβος πόλεμος διαρκής
από το 1941 ως το τέλος της Κατοχής το
1944. Στον αγώνα αυτό στρατεύθηκαν
κυρίως άνθρωποι των πόλεων -αστοί και
μη-. Πολλοί από αυτούς με υψηλή μόρφωση και κοινωνική καταξίωση.
Η Δομνίστα έχει την τύχη ένας από
αυτούς τους ήρωες να κατάγεται από
αυτή. Είναι ο Αριστοτέλης Ι. Φαρμακίδης
(1900-1944). Ήταν από την τελευταία
ομάδα εκτελεσμένων της Κατοχής στο
Δαφνί στις 8 Σεπτεμβρίου 1944 μαζί με
τη Λέλα Καραγιάννη και άλλους 57 ήρωες.
Το πατρικό σπίτι του στο χωριό έχει μετατραπεί ήδη σε Ιστορικό και Λαογραφικό
Μουσείο από τους κληρονόμους του.
Απομένει όμως σε εμάς ένα μεγάλο
χρέος. Το γράφω εδώ για να γίνει αφορμή
συζήτησης και προβληματισμού. Τα οστά
του βρίσκονται σε οικογενειακό τάφο στο
Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Νομίζω πως είναι
χρέος μας να επιδιώξουμε να μεταφερθούν στη γενέθλια Δομνίστα όπου βρίσκεται ο τάφος του πατέρα του και της
μητέρας του. Να γίνει ακόμα ένα μνημείο
ώστε ο στρατιώτης αυτός “του αόρατου
πολέμου” της Κατοχής να απολαύσει και
τις οφειλόμενες τιμές από εμάς που ζούμε
ελεύθεροι χάρη στη θυσία τη δική του και
πλήθους άλλων ηρώων μας.
Α. Δ. Σταμάτης

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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ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Θ

εσμός έγινε πλέον το Παιδαγωγικό Εργαστήρι που
λειτουργεί στο χωριό μας
κατά τα τελευταία χρόνια. Εφέτος
λειτούργησε από 1-12 Αυγούστου
2016, με πρωτοβουλία και ευθύνη
της κυρίας Ευαγγελίας Νταλιάνη
και της κυρίας Σούλας Μαυρίκα,
με τη συμβολή των μικρών συγχωριανών μας και των παιδιών
τους και παρουσίασε στις 13-82016 δύο (2) δρώμενα, τη «Φρουτοπαρέλαση» και το έντεχνο παραμύθι «Μικρός Πρίγκιπας».
Η «Φρουτοπαρέλαση», μια συντροφιά παιδιών προσχολικής ηλικίας, χόρεψε στην πλατεία του
χωριού και απέσπασε τα θερμά
χειροκροτήματα όλων. Η Έλφη
Αμπατζή, ο Δημήτρης Βερεντζής,
ο Ξενοφώντας Καπλάνης, ο Θανάσης Κάππας και η Μαριαλένα
Σελιμά μαζί με τους γονείς τους
συμμετείχαν στην «Φρουτοπαρέλαση» κλέβοντας την παράσταση!
Ακολούθησε το παραμύθι «Ο
Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν
ντε Σαίντ Εξυπερύ, μια ιστορία
που απευθύνεται σε μικρούς και
μεγάλους, λιτή χωρίς μελοδραματισμούς και υπερβολές, χωρίς
ίχνος διδακτισμού, γεμάτη μηνύ-

ματα αγάπης, αισιοδοξίας και
ομορφιάς. Οι Γιώργος Σιακαβέλλας, Χρήστος Παπαδόπουλος και
Νίκος Τριανταφύλλου (Μικρός
Πρίγκιπας), Θάνος Μητσοστέργιος
(πιλότος), Ιωάννα Σιακαβέλλα (μεθύστακας), Άννα Σιακαβέλλα (λουλούδι), Βάσια Στραβομύτη (βασιλιάς), Αρετή Μητσοστέργιου (αλεπού), Δανάη Φώτη (γεωγράφος),
Γεωργία Αδάμη (σταθμάρχης),
Σπυριδούλα Αδάμη (επιχειρηματίας) Χρήστος Κάππας (φίδι), Χριστίνα Μαρκογιάννη (φανανάπτης),
Κάτια Βερεντζή (ματαιόδοξος),
Ελεονώρα Περλεπέ, Αφροδίτη Αγγελή, η δ. Τσαπραλή, Αλίνα Πιστιόλη, Σοφία Σεϊντή, Όλγα Καπλάνη και Ελένη Αμπατζή (λουλούδια), Χάρης Κόλλαρης, Δημήτρης Πιστιόλης, Ηλίας Περαρής,
Παναγιώτης Μακράκης, Πέτρος
Περλεπές, Ανδρέας Αγγελής και
Χάρης Βαμβάτσικος (αστέρια),
Ελένη Παναγιωτοπούλου, Πέρσα
Μπουζιάνα, Ιριδένια Φιλίνδρα, Φωτεινή Σαμιώτη, Δανάη Πορτοκαλάκη, Ελπινίκη Αγγελή (αφήγηση
– συντονισμός παράστασης) παρουσίασαν ένα ταξίδι άρρηκτα
συνδεδεμένο με την αναζήτηση
της «αλήθειας» και συγκίνησαν

όλους εκείνους που μπορούν ακόμη να κοιτάζουν τα αστέρα! Τις
χορογραφίες της παράστασης επιμελήθηκε η μικρή Αρετή Μητσοστέργιου (εγγονή Αθανασίου Σάρρα). Τη διασκευή και σκηνοθεσία
του «Μικρού Πρίγκιπα» έκαναν οι
αδερφές Μαρία και Αριστέα Αθανασίου Σάρρα, γράφοντας νύχτα
τους διασκευασμένους ρόλους με
το χέρι!
Η παρουσίαση, κατά κοινή ομολογία, ήταν εκπληκτική, δικαιώνοντας τις ίδιες και τους μικρούς
μας φίλους που πήραν μέρος! Πολλά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
Στα σκηνικά βοήθησαν ακόμα
τα όμορφα κορίτσια μας Ιριδένια,
Φωτεινή, Δανάη και Ελίνα.
Ακόμα ευχαριστούμε πολύ τις
κ.κ. Σωτηρία και Λαμπρινή Τσούκα
(του Χαρίλαου), Χαρά Αθανασίου
Σύρρου και Ρούλα Καρέτσου (η
μικρή της κόρη Δανάη ντύθηκε
ένα πανέμορφο λουλούδι).
Η καθημερινή παρουσία των
παραπάνω στήριξε το Παιδαγωγικό
Εργαστήρι και βοήθησε σημαντικά
στη δημιουργία των εκπληκτικών
σκηνικών!
Ε.Ν.

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ
Ανάρπαστοι έγιναν οι χίλιοι
(1.000) λαχνοί που έθεσε σε κυκλοφορία εφέτος το νέο Δ.Σ. του
Συλλόγου μας. Οι λαχνοί ήταν
περισσότεροι από προηγούμενες
χρονιές, παρά του ότι αποφασίστηκε τις τελευταίες ημέρες. Τα
δώρα ξεπέρασαν τα πενήντα (50).
Συγκεκριμένα:
- Ο Σύλλογός μας, εκτός από το
καθιερωμένο κατσίκι πρόσφερε
ακόμα και: 1 καθρέπτη, 1 κρεμάστρα κουζίνας, 1 ρολόι βιδωτό
και 1 ρολόι κρεμαστό.
- Η κ. Αϊβαλιώτη – Σταμάτη Λαμπρινή: 1 ρολόι χειροποίητο.
- Ο κ. Γιαννόπουλος Σεραφείμ
(Αγρίνιο) 1 γυναικείο μπλουζάκι
και 1 ανδρικό πουκάμισο.
- Το κατάστημα ΣΑΜ – Σιακαβέλλα
Αουάντι: 1 κοριτσίστικο μπουφάν.
- Η κ. Ισμήνη Αγγελή: Κορνίζες,
δίσκος, σετ φλυτζάνια καφέ, κα-

δράκι, ρολόι τοίχου.
- Ο κ. Γεώργιος Κων. Σιώκος (Βιβλιοπωλείο Καρπενήσι): 1 βιβλίο.
- Η κ. Γκορόγια Κων/να (Καρπενήσι): Άρωμα.
- Ο κ. Αντωνόπουλος (Καρπενήσι)
Σετ ποτήρια.
- Η Αναγνωστοπούλου Ασπασία:
1 δίσκος.
- Ο κ. Νικ. Παπαδημητρίου: 1 γκλίτσα.
- Ο κ. Δημ. Παναγοδήμος («Μέτοικος») 10 σουβλάκια.
- Ο κ. Γ. Τσακίρης (Υλήεσσα): 1
διανυκτέρευση με πρωινό.
- Ο κ. Θεόδωρος Τσιάμης: 10 σουβλάκια.
- Η Πανευρυτανική Ένωση: 12 βιβλία.
- Ο κ. Ηλίας Τσαπραζλής: Ρολόι
γυναικείο, ρολόι ανδρικό, ρολόι
ανδρικό, κολιές, κολιέ, ρολόι
γυναικείο, ρολόι ανδρικό, ρολόι
γυναικείο και παιδικό.

- Η κ. Κωνσταντίνα Φαρμάκη: Βάφλες.
- Η κ. Ειρήνη Γράψια: Γυναικείο
κολιέ, 1 μπλούζα.
- Ανώνυμος: 1 βάζο μαρμελάδα,
2 βάζα γλυκό κυδώνι, 2 βάζα
μαρμελάδα, 1 μπουκάλι ποτό
βατόμουρο, 1 μπουκάλι ποτό
κράνο.
- Η κ. Σούλα Μαυρίκα - Σταμάτη:
1 τσαντάκι.
- Η κ. Ειρήνη Τσατσούλα: σετ προϊόντων περιποίησης σώματος.
Σημειώνεται ότι ο τυχερός για
το καθιερωμένο από το Σύλλογο
κατσίκι ήταν ο 12χρονος Γεράσιμος Κούστας γιος του Θεόδωρου
Κούστα και της Αγγελικής το γένος Σώκου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί όλους τους παραπάνω
δωρητές, καθώς και όλους τους
συγχωριανούς, που εξαφάνισαν
αμέσως όλους τους λαχνούς.

Νέοι Λογοτέχνες

Ο κήπος της Αμαλίας
Του Κώστα Βασ. Τσιούνη
Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο
Η Σαββούλα οδήγησε τον ξένο
εις την κάμαρη που του παραχώρησε η μάνα της. Πλήρως επιπλωμένο δωμάτιο, με το κρεβάτι στρωμένο στα λευκά και τα παράθυρα
μισάνοιχτα, ίσα-ίσα να μπαίνει ο
δροσερός απογευματινός αέρας
του Αυγούστου. Ο Αύγουστος της
άρεσε πολύ. Η Καλιακούδα με τις
απότομες κορφές, καταπράσινη
από τα έλατα και τις βελανιδιές
και η πλατεία με τις ανθισμένες
τριανταφυλλιές να συνθέτουν ένα
τοπίο αντάξιο για τη γιορτή της

Μεγαλόχαρης. Τον απεχθανόταν
τον Χειμώνα. Ο δε Δημοσθένης
τον λάτρευε. Σαν κάθισαν στο
τραπέζι και έφαγαν, μετά πολλών
συγχωρέσεων προς την μητέρα
της Σαββούλας για την απροειδοποίητη επίσκεψή του, της μίλησε
για την ζωή του. Η θεια, παρακαλούσε από μέσα της να εξαφανισθεί από μπρος της όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ο νέος, στο
μάτι ήταν δεν ήταν εικοσιένα, με
φωνή ολίγον ταραγμένη από το
βλοσυρό βλέμμα της, της διηγήθηκε για την πανεπιστημιακή του

πορεία και για τον λόγο που βρισκόταν εδώ. Το τελευταίο το άκουσε γεμάτη από χαρά. Βρισκόταν
εδώ για να εκπληρώσει και το τελευταίο κομμάτι της εργασίας του
για τους κλέφτες που κατοικούσαν
στα βουνά τα ένδοξα εκείνα χρόνια
της επαναστάσεως του Έθνους.
Δεν γνώριζε πολλά για την ιστορία
της πατρίδος της. Μόνο από τα
τραγούδια που χόρευαν στα πανηγύρια και από ιστορίες της μάνας
της.

Συνέχεια σε επόμενο φύλλο
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Ιούλιος - Αύγουστος 2016

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΓΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΠΡΟΣ

Η

Δομνίστα είχε την τύχη για
πολλά–πολλά χρόνια να υπηρετείται από Προέδρους και
αυτοδιοικητικούς με ικανότητα να
παρεμβαίνουν και να διαλύουν τις
αιτίες που θα οδηγούσαν σε διχόνοια
τη μικρή μας κοινωνία και να βοηθούν
το χωριό μας να πορεύεται σε δρόμους προόδου.
Τρανό παράδειγμα οι μαύρες μέρες του εμφυλίου που για τη γενέτειρά μας, παρά τις όποιες διαφορετικές κομματικές απόψεις είχαν οι
χωριανοί μας, δεν υπήρξαν σχεδόν
καθόλου θύματα, σε σύγκριση με
άλλα χωριά που επικράτησαν θερμοκέφαλοι άνθρωποι. Ως αυτοδιοικητικός και αισθανόμενος το βάρος
αυτής της παρακαταθήκης φρόντιζα
να κινούμαι πάντα σε αυτό το πλαίσιο
και όπως έδειξε ο χρόνος το είχα
κατά πολύ καταφέρει.
Όμως στις 21-7-2016 και μετά
από συνεχιζόμενες προκλήσεις,
απάντησα με ανάρτηση στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (FB Τ.Κ. Δομνίστας) σε προσβλητικό δημοσίευμα
που αναρτήθηκε αρχικά στην ηλεκτρονική σελίδα του Φιλοπρόοδου
Συλλόγου Δομνίστας και στη συνέχεια, χωρίς καν να ενημερωθώ, όπως
επιβάλλει η δεοντολογία, στην εφημερίδα του Συλλόγου ο ΕΥΡΥΤΟΣ.
Το γεγονός προκάλεσε σε όσους
αναγνώστες πίστεψαν τα γραφόμενα,
προσβολή για το άτομό μου.
Το δημοσιευμένο κείμενο υπογράφεται από τρία (3) μέλη του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου
και έναν συμπολίτη μας. Δεν είναι
απόφαση του Δ.Σ. (γνωρίζει κανένας
εάν ερωτήθηκαν τα δύο άλλα μέλη
του Δ.Σ. και ποια είναι η θέση τους;).
Αλλά και ως επιστολή αναγνωστών
να θεωρηθεί, δεν δικαιολογείται το
επείγον για να υπάρξει ειδικό ένθετο
στην εφημερίδα. Ήταν δυστυχώς κίνηση σκοπιμότητας, προσπάθεια σπίλωσης ατόμων και καταστροφής του
ήρεμου κλίματος που επικρατούσε
για δεκαετίες στο χωριό μας. Αυτό
το επιβεβαιώνει και το θολό τοπίο
σχετικά με το αν υπήρξε ή όχι προγραμματισμός για την προετοιμασία
και την πραγματοποίηση των καθιερωμένων καλοκαιρινών πολιτιστικών
εκδηλώσεων. Ευτυχώς όμως η παρέμβαση την τελευταία στιγμή και ο
αγώνας υπεύθυνων και άδολων μελών του Δ.Σ., ορισμένων σεβαστών
στυλοβατών του Συλλόγου, καλοπροαίρετων δημιουργικών συγχωριανών μας και η συγκινητική αυτόβουλη
κινητοποίηση τόσων νέων παιδιών
είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε ένα
καλοκαίρι ιδιαίτερα επιτυχημένων εκδηλώσεων.
Ως υπεύθυνος αυτοδιοικητικός
και πολίτης, στάθηκα απέναντι από
μια πολύ μικρή ομάδα ατόμων που
μη σεβόμενοι το καταστατικό του
Συλλόγου που αναφέρει ξεκάθαρα
τους σκοπούς ύπαρξής του και τις
υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ.
έχοντας μπλέξει ρόλους και θεσμούς

επιβεβαίωσαν κατά πολύ ότι επεδίωκαν άλλους στόχους. Δεν μπορεί να
περάσει ασχολίαστη και απαρατήρητη
η αδιαφορία για το αν θα συνεχίσει
να πραγματοποιείται ο εορτασμός
της ετήσιας εκδήλωσης για την Έναρξη του Ένοπλου Αγώνα της Εθνικής
μας Αντίστασης 1941-1944.
Η λαϊκή μας παράδοση, όπως το
πανηγύρι του Προφήτη Ηλία, αντί
για προσπάθεια να διασωθεί, αποτέλεσε πηγή «αστείων» κατά τους εμπνευστές τους.
Όσον αφορά το θέμα που προέκυψε πέρυσι αν θα δοθεί ή όχι ένα
κλειδί του σχολείου στο Σύλλογο,
έχει διογκωθεί εντέχνως και βοηθά
ως επιχείρημα για να συνεχίσει να
ρίχνεται και η σχετική λάσπη. Συναισθανόμενος τα προβλήματα που έρχονταν με την λάθος κίνηση μελών
του Συλλόγου, να ζητήσει την παρέμβαση του Δήμου, αγωνίστηκα στο
Δημοτικό Συμβούλιο να αναβληθεί
το θέμα και να βρεθεί λύση στο ίδιο
το χωριό (όπως άλλωστε και το καταστατικό προβλέπει) με την εμπλοκή
σεβαστών συγχωριανών μας. Αυτό
δεν το υιοθέτησε η πλειοψηφούσα
παράταξη και γι’ αυτό εγώ καθαρά
και υπεύθυνα ψήφισα παρών. Όσα
ειπώθηκαν μπορεί κάποιος να τα διαβάσει και στα απομαγνητοφωνημένα
επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης
που διαψεύδουν το παραμύθι των
τεσσάρων. Αν οι υπογράφοντες έχουν
δίκιο σε αυτά που λένε, τότε τα επίσημα πρακτικά έχουν παραποιηθεί
και για κάποιους υπάρχει βαρύ ποινικό
αδίκημα. Όχι πάντως για εμένα.
Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε το
2015, σκόπιμα δεν παρευρέθηκα αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο να πουν
κάποιοι ότι ήθελαν, να μην συνεχιστεί
η ένταση και να σταματήσει εκεί το
θέμα. Αυτό ίσως παρανοήθηκε από
τα εν λόγω άτομα και στις 13-8-2016
ημέρα της ετήσιας συνέλευσης αν
και ήμουν παρών έγινε προσπάθεια
επανάληψης της ιστορίας. Εδώ φάνηκε το μεγαλείο των συγχωριανών
μας, αφού τα εν λόγω ελάχιστα άτομα αποστομώθηκαν και απομονώθηκαν. Ο κόσμος ζητά ηρεμία, συνεργασία, λύση προβλημάτων, πορεία
ΜΠΡΟΣΤΑ και όχι γκρίνια και μιζέρια.
Στις διαδικασίες που ακολούθησαν
συμμετείχαν και εκλέχθηκαν υπεύθυνοι άνθρωποι. Εμείς τους ευχόμαστε να παράξουν καλό έργο για το
χωριό μας και για το σύνολο, φροντίζοντας πρωτίστως να σβήσει εν τη
γενέσει κάθε πιθανή δημιουργία διχόνοιας και την όποια κακή παρένθεση υπήρξε στην πολυετή λειτουργία του Συλλόγου σύντομα να τη
σκεπάσει το τεράστιο έργο του Συλλόγου μας.
Σταμάτης Γιάννης
Πρώην Δήμαρχος Δήμου Δομνίστας
Επικεφαλής
Μείζονος Αντιπολίτευσης
Δήμου Καρπενησίου

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΝΙΚΑ
ΠΑΝΤΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ...

(Απάντηση στο δημοσίευμα «ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ...»)
Με αφορμή το απαράδεκτο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
389 – Μάιος – Ιούνιος 2016 φύλλο
της Εφημερίδας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» (σελ.
3, 4), με τίτλο «ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ...»
και που υπογράφουν τέσσερα (4)
άτομα, οφείλω, χάριν των αναγνωστών – συγχωριανών μας, τις παρακάτω απαντήσεις:
1.-Δεν τηρήθηκε η δημοσιογραφική δεοντολογία ώστε στο ίδιο
φύλλο να υπάρχουν και οι δικές μου
απαντήσεις (βέβαια από τους υπευθύνους της Εφημερίδας ζητήθηκε
στην Γενική Συνέλευση συγνώμη,
όμως από τους 4 σιωπή…).
2.-Κομματικοποίηση
του Συλλόγου
Δύο (2) μέλη του τότε Δ.Σ., ήτοι
η Υρώ Παπουτσή και ο Δημήτρης
Σταμάτης, που υπογράφουν την παραπάνω επιστολή, κατά τις Δημοτικές
Εκλογές της 18-5-2014 αγνοώντας
το Καταστατικό του Συλλόγου μας
(άρθρο 2, παρ. 3) που αναφέρει ότι:
«…Εις τους σκοπούς του Συλλόγου
δεν συμπεριλαμβάνονται πολιτικές
επιδιώξεις. Παν μέλος παραβαίνον
την διάταξιν ταύτην διαγράφεται
του Συλλόγου…» ήταν υποψήφιοι
ενός συνδυασμού. Συγκεκριμένα:
α.- Η Υρώ Παπουτσή, πρόεδρος
του Δ.Σ. του Συλλόγου, ήταν υποψήφια Τοπική Σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του άλλου συνδυασμού
από αυτόν που είχα θέσει υποψηφιότητα και εγώ. Φυσικά οι συγχωριανοί μας την αποδοκίμασαν δίνοντάς της μόνο έξι (6) σταυρούς προτίμησης!. Η αποδοκιμασία της δικό
της πρόβλημα. Η αποδοκιμασία του
Συλλόγου όμως αφορά όλους μας.
β.- Ο Δημήτρης Σταμάτης, Ταμίας του Δ.Σ. του Συλλόγου ήταν
ήδη εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Οικονομικών
και επανεκλέχθηκε στις Δημοτικές
εκλογές της 18-5-2014.
Όσον αφορά τους δύο άλλους
συνυπογράψαντες:
α.- Η Παρασκευή Σιακαβέλλα,
Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου
προ των Δημοτικών εκλογών, αλλά
και κατά την ημέρα διεξαγωγής τους,
είχε εμφανέστατη ανάμειξη σ’ αυτές.
β.- Ο Κώστας Νταλιάνης. Τι να
πω! Ένας παρακείμενος και παρατρεχάμενος… Το μόνο που γνωρίζει
καλά ήταν να με συκοφαντεί κατά
τα δύο (2) τελευταία χρόνια, ακόμα
και τις ημέρες που αντιμετώπισα
ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας μέσα
από την κατεβασμένη πλέον σελίδα
του Συλλόγου στο Facebook, φερόμενος ως διαχειριστής. Αλήθεια, με
ποια απόφαση; Είχε οριστεί ως εκπρόσωπος τύπου;
Στην σαραντάχρονη, σχεδόν, πορεία του Συλλόγου μας υπήρξαν
πρόεδροι και μέλη των Δ.Σ. που διαφύλαξαν το ακομμάτιστο του Συλλόγου ως κόρη οφθαλμού. Δυστυχώς, ο Σύλλογός μας κομματικοποι-

ήθηκε τα τελευταία χρόνια, ίσως για
εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων…
Χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα
κατά την ημέρα των Αυτοδιοικητικών
εκλογών (18-5-2014) οι ψηφοφόροι
χωριανοί μας έβλεπαν «ιδίοις όμμασι» τις κινήσεις της Παρασκευής
Σιακαβέλλα (και όλης της παρέας),
στο προαύλιο του Σχολείου και στην
είσοδό του, που θύμιζαν άλλες εποχές. Ήταν όλοι τους εκεί… Χειραψίες, φιλιά, αγκαλιές! Κάποιος – α
είχε συχνή τηλεφωνική επικοινωνία
για τη ροή των αποτελεσμάτων, κάτι
σαν EXIT POLL! Φαίνεται τους ενδιέφερε πολύ ποιος πρόεδρος θα
εκλεγεί στη Δομνίστα επειδή διεκδικούσε το Δήμο Καρπενησίου ο χωριανός μας Γιάννης Σταμάτης. Οι
Δομνιστιάνοι αξιολόγησαν και ψήφισαν ανάλογα. Αυτοί ούτε τα τυπικά
συγχαρητήρια δεν μου έδωσαν!
Οι παραπάνω γράφουν στο δημοσίευμά τους αυτό για έλλειψη
επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί
μου. Οι ενέργειες και οι πράξεις
τους όμως αποδεικνύουν το αντίθετο. Ποτέ δεν θέλησαν να συνεργαστούν μαζί μου, όπως αναφέρω και
παρακάτω.
3.- Η παραχώρηση των Σχολείων
στο Σύλλογο
Ως Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας αμέσως μετά την ανάληψη
των καθηκόντων μου, θεώρησα ως
καθήκον μου να μαζέψω και να νοικοκυρέψω την περιουσία της. Όπως
είναι γνωστό όλα τα Δημόσια κτήρια
(Σχολεία, ξενώνες, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Ιατρεία κ.ά.), όπως και τα γήπεδα, παιδικές χαρές, κοιμητήρια
κ.ά. ανήκουν στα Τοπικά Συμβούλια
και κατ’ επέκταση στο Δήμο που
υπάγονται αυτά. Ανάμεσά τους, όπως
προαναφέρθηκε, και τα ΣΧΟΛΙΚΑ
ΚΤΗΡΙΑ. Όλα είναι υπό την εποπτεία
του εκλεγμένου Προέδρου και ο,τιδήποτε συμβεί σε αυτά την ευθύνη
αποκλειστικά και μόνο την φέρει ο
Πρόεδρος.
Επειδή, γνωρίζοντας διάφορα
γεγονότα που συνέβαιναν, κυρίως
τα τελευταία χρόνια μέσα στα σχολικά κτήρια κατά τις νυκτερινές και
πρωινές ακόμα ώρες - εξάλλου όλοι
στο χωριό γνωρίζουν τι συνέβαινε προχώρησα στις αρχές του 2015,
με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου
στην αλλαγή κλειδαριών και από τα
δύο κτήρια, αφού κυκλοφορούσαν
κλειδιά ανεξέλεγκτα και χωρίς, φυσικά να γνωρίζω πού βρίσκονται.
Με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου - η Πρόεδρος του Συλλόγου
θα έπαιρνε ένα (1) κλειδί για το
πρώτο 20ήμερο του Αυγούστου
(τόσο διαρκούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις), για τις ημέρες της Γιορτής
Τσίπουρου και της Εθνικής μας Αντίστασης αλλά και όποτε άλλοτε ζητηθεί. Μάλιστα στην Πρόεδρο δόθηκε
Συνέχεια στην 4η σελ.

Τα κείμενα της σελίδας απαντούν σε ανάλογο κείμενο του προηγούμενου φύλλου και στα πλαίσια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.
Με απόφαση του νέου Δ.Σ. και της Γ.Σ. στο εξής θα δημοσιεύονται κείμενα ΚΑΘΑΡΑ ενημερωτικού περιεχομένου
όχι κριτικές, παράπονα και χωρίς πολιτική χροιά.
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ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΝΙΚΑ ΠΑΝΤΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ...
(Απάντηση στο δημοσίευμα «ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ...»)

Συνέχεια από την 3η σελ.

ένα (1) κλειδί από αίθουσα του πρώην Γυμνασίου
για όλο το χρονικό διάστημα, προκειμένου να
ελέγχει, όπως μου είπε, τις παραδοσιακές στολές
(από σκώρο, υγρασία κ.λπ.). Μετά την παραίτησή
της δεν μου το παρέδωσε ως όφειλε η ίδια, αλλά
μέσω άλλου προσώπου!
Όμως για το θέμα των κλειδιών των Σχολείων
υπάρχει και η εμπλοκή του Δήμου Καρπενησίου.
Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου εστάλη αίτηση
προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου, αφού
παρακάμφθηκε το Τ.Σ. με κοινοποίηση με θέμα:
«Παραχώρηση χρήσης κτιρίου Δημοτικού Σχολείου
Δομνίστας». Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου στις 15-7-2015 προσκλήθηκα
και παραβρέθηκα, ως όφειλα. Στο 17ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης διαβάστηκε η αίτηση του Συλλόγου από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ενώ εισηγητής
είχε οριστεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ντέκας.
Το αίτημα ήταν η «παραχώρηση χρήσης των αιθουσών του Δημ. Σχολείου και η παράδοση αυστηρά
σε μέλη του Συλλόγου κλειδιών για την είσοδο
στους χώρους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με
δυνατότητα παράτασης….»
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον υποφαινόμενο. Ανέφερα ότι το θέμα κακώς έφθασε στο
Δ.Σ., γιατί είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να λύσουμε
μόνοι μας, και ότι δεν ενημερώθηκα για την αίτηση
αυτή. Εξάλλου, όπως προανέφερα, δεν αρνήθηκα
την παραχώρηση κλειδιών όταν θα υπήρχε λόγος
και οποτεδήποτε ζητηθούν. Αυτό γιατί έπρεπε να
διαφυλάξω την περιουσία της Κοινότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου. Επίσης, πράγματι ανέφερα ότι δεν πρέπει να βάζουμε την Κοινότητα και
το Σύλλογο στην ίδια ζυγαριά, καθώς οι Κοινότητες
ιδρύθηκαν με την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους.
Εξάλλου τα Καταστατικά όλων, σχεδόν των Συλλόγων προβλέπουν αυτοί να είναι αρωγοί στο
έργο των Κοινοτήτων. Κατά τη συνεδρίαση αυτή
υπήρξε και η πρόταση του κ. Γιάννη Σταμάτη, Αρχηγού της Μείζονος Αντιπολίτευσης, να αναβληθεί
η συζήτηση για το θέμα αυτό προκειμένου να
βρεθεί λύση επιτόπια. Δεν εισακούστηκε από την
πλειοψηφία του Δ.Σ. Ακολούθησε ευρύτατη διαλογική συζήτηση με αρκετή ένταση. Οι υπογράφοντες θεώρησαν τα ανωτέρω ως «ασύλληπτα»,
ως «ζήτημα ζωής και θανάτου» κ.λπ., κ.λπ.! Τι θα
έπρεπε να κάνουμε, δεν έπρεπε να πάρουμε θέση;
Τελικά η απόφαση του Δ.Σ. ήταν να παραχωρηθούν κλειδιά στο Σύλλογο και στην Τοπική Κοινότητα. Στην ψηφοφορία, ενώ είχα δικαίωμα ψήφου,
αποκλείστηκα.
Ύστερα από τα παραπάνω υπέβαλα ΕΝΣΤΑΣΗ
– ΠΡΟΣΦΥΓΗ κατά της απόφασης αυτής του Δ.Σ.
προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας. Το δικαίωμά μου αυτό χαρακτηρίζεται από τους 4 ως «αδιανόητο» και ως
«πρωτοφανής ενέργεια». Δυστυχώς γι’ αυτούς η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε την παραπάνω
απόφαση (υπ’ αριθ. 286/15-7-2015) του Δημοτικού
Συμβουλίου Καρπενησίου για οκτώ (8) λόγους!!!
4.- Η άρνηση συνεννόησης
Κατά την περυσινή Γενική Συνέλευση ο Ταμίας
του Συλλόγου Δημήτρης Σταμάτης έκανε – προς
τιμή του – πρόταση κοινής συνάντησης και συνεννόησης των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου και της
Τοπικής Κοινότητας με την παρουσία και άλλων
έγκριτων συγχωριανών μας. Η αποδοχή από την
Γενική Συνέλευση ήταν ομόφωνη πλην της Προέδρου Υρώς Παπουτσή και της Γραμματέα Παρασκευής Σιακαβέλλα. Μετά την άρνηση αυτών δεν
πραγματοποιήθηκε καμία συνάντηση. Απεναντίας
ειπώθηκαν σκληρά λόγια για το πρόσωπό μου από
τις προαναφερθείσες κυρίες…
Ουδέποτε επιδιώχθηκε η συζήτηση ΟΛΩΝ ΜΑΖΙ.
«Αντιπρόσωποί» τους με πλησίαζαν είτε για το
άνοιγμα του Ξενώνα, είτε για την παροχή ρεύματος
και νερού από τον ξενώνα προς χρήση των W.C.,
είτε για τα τραπεζοκαθίσματα κ.λπ. Ποτέ και καμία
συνάντηση, εξαιτίας τους, βέβαια! Φυσικά, μερικοί
βιάζονταν να φύγουν από το χωριό αφού (κατά τη

γνώμη τους) η ολιγοήμερη παρουσία τους σε αυτό
ήταν αρκετή!
5.- Η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων
Το παραιτηθέν (ουσιαστικά) Δ.Σ. του Συλλόγου
μας ουδέποτε συνδιοργάνωσε εκδηλώσεις πολιτιστικές με το Τοπικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται
και στους σκοπούς της ίδρυσης του Συλλόγου
(Άρθρο 2, Παρ. 2: (Σκοπός είναι) Η υποβοήθησις
των Κοινοτικών Αρχών της Κοινότητος Δομνίστης
Ευρυτανίας διά την εκτέλεσιν έργων κοινής ωφελείας, προόδου και εκπολιτισμού…, η ανάπτυξις
αθλητισμού… (η συνδιοργάνωση) εορτών, τελετών
και διαλέξεων…». Όλοι οι παλαιότεροι θυμόμαστε
το πλήθος και την ποιότητα των εκδηλώσεων (εκθέσεις έργων ζωγραφικής Δομνιστιάνων καλλιτεχνών, εκθέσεις βιβλίων (Δομνίστα, Αγρίνιο, Μεγάλο
Χωριό κ.α.), διαλέξεις, Ημερίδες, Εβδομαδιαία (και
όχι ωριαία) Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών, 15νθήμερα
Σεμινάρια Πληροφορικής, Εκδόσεις βιβλίων, Λειτουργία Μουσείων και Βιβλιοθήκης και τόσα άλλα).
Και αυτά σε πλήρη συνεργασία Συλλόγου και Κοινότητας.
Απόδειξη πρόσφατη της άρνησης συνεργασίας
είναι και οι εκδηλώσεις για την Εθνική μας Αντίσταση
κατά τα τελευταία χρόνια. Οι εκδηλώσεις αυτές
δεν προβάλλουν μόνον τους πρωταγωνιστές της
Αντίστασης, προβάλλουν οπωσδήποτε και το χωριό
μας που δίκαια έχει χαρακτηριστεί ως «Νέα Αγία
Λαύρα». Όλοι θυμόμαστε την απαξίωση των εκδηλώσεων αυτών κατά το έτος 2014. Καμία σκέψη
τους και για τους ντόπιους επιχειρηματίες που
κρατάνε «Θερμοπύλες» σ’ αυτό το χωριό 365
ημέρες το χρόνο! Κι ακόμα το αποκορύφωμα! Εφέτος, για πρώτη φορά, δεν ήταν συνδιοργανωτής
των εκδηλώσεων της Εθνικής Αντίστασης με την
Τοπική Κοινότητα και την ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ, ύστερα
από τηλεφωνική επικοινωνία της κ. Παρασκευής
Σιακαβέλλα με την Πρόεδρο της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.
Ζαλοκώστα. Είχε όμως το θράσος με κάποια άτομα
της «αυλής» της να παρακαθίσουν σε γεύμα που
προσφέρθηκε στους επισήμους από την ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ και την Τοπική Κοινότητα!
Αγαπητοί χωριανοί και αναγνώστες του ΕΥΡΥΤΟΥ,
Η πλειοψηφία των μελών του προηγούμενου
Δ.Σ. του Συλλόγου είχε δρομολογήσει σίγουρα,
την αποχώρησή τους πριν λήξει η θητεία τους. Τι
αποσκοπούσαν άραγε;
Ξέχασαν τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις
του καλοκαιριού στο χωριό μας στα πλαίσια των
Γιορτών του Δάσους, παρά τη δημοσίευσή τους
σε διάφορα έντυπα του Δήμου αλλά και του ΕΥΡΥΤΟΥ; Όχι, βέβαια. Άλλα σχεδίαζαν… ΑΥΤΟΙ διάλεξαν το δρόμο της φυγής πριν λήξει η θητεία
τους!
Οι εκδηλώσεις όμως πραγματοποιήθηκαν με
πολύ μεγάλη επιτυχία από τα εναπομείναντα δύο
(2) μέλη του Δ.Σ. και, φυσικά από τους εθελοντές
και, κυρίως, τις εθελόντριες (νέα παιδιά στην πλειοψηφία τους).
ΑΞΙΖΕΙ σε ΟΛΟΥΣ που δούλεψαν για την επιτυχία αυτή ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ!
Από την πλευρά μου, με τη βοήθεια του Θεού
και την συμπαράσταση των πολλών και εκλεκτών
εθελοντών χωριανών μας, αλλά και ΟΛΩΝ των
χωριανών μας θα συνεχίζω να εργάζομαι Χειμώνα
– Καλοκαίρι για το καλό της αγαπημένης μας ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ.
Τελειώνοντας, με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα
να συγχαρώ τα μέλη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου
μας. Πιστεύω ακράδαντα στην αμέριστη συνεργασία
τους, στην ανταλλαγή θέσεων, απόψεων και προτάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της Κοινότητάς
μας και του Συλλόγου μας με έναν και μοναδικό
σκοπό: να πάμε μπροστά το χωριό μας!
Καλή θητεία!
Νίκος Β. Καρέτσος
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Δομνίστας
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Ο νέος Μητροπολίτης μας κ. Γεώργιος
επισκέφθηκε το χωριό μας κατά τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο δυο (2) φορές.
Η πρώτη επίσκεψή του έγινε την Κυριακή
10 Ιουλίου 2016, μετά τη Θεία Λειτουργία
που τελέστηκε στον Άγιο Νικόλαο Κρικέλλου. Ήταν μια σύντομη επίσκεψη γνωριμίας
με το χωριό μας, καθότι ανειλημμένες υποχρεώσεις του τον ανάγκασαν να επιστρέψει
νωρίς στην έδρα του.
Η δεύτερη επίσκεψή του έγινε την Τρίτη
9 Αυγούστου 2016 το απόγευμα. Ήταν η
«επίσημη» επίσκεψή του στο χωριό μας και
για το λόγο αυτόν τον υποδέχθηκε κλήρος
και λαός με τις δέουσες τιμές. Έλαβε μέρος
στην ακολουθία του εσπερινού και στην
Παράκληση. Στο Ιερό Βήμα ήταν ο π. Κωνσταντίνος Μακράκης και στο δεξιό ψαλτήρι
επικεφαλής πολυμελούς χορωδίας ο π.
Ματθαίος Καλαμπαλίκης. Ο ναός ήταν κατάμεστος από πιστούς, οι οποίοι παρακολούθησαν τον εσπερινό και την παράκληση
με ιδιαίτερη κατάνυξη. Εντυπωσιακό ήταν
και το κήρυγμα του Μητροπολίτη μας, ο
οποίος και καθήλωσε κυριολεκτικά με το
μεστό και απλό λόγο του το εκκλησίασμα.
Μετά την απόλυση στο προαύλιο του ναού
μικρά παιδάκια του παιδαγωγικού εργαστηρίου με επικεφαλής την κ. Ευαγγελία Νταλιάνη, του πρόσφεραν μια υπέροχη ανθοδέσμη. Στη συνέχεια προσφέρθηκε λιτό νηστίσιμο δείπνο στο “Μέτοικο”.

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. Από σήμερα αρχίζουμε 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.
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, 18. Ηλίας και Λίτσα Πανάγου (Ευηνοχώρι), 19. Λιάκος Χαράλαμπος Β., 20.
Κων/νος Δ. Σταμάτης, 21. Αθανάσιος Γ.
Σύρρος (Μεσολόγγι), 22. Γεώργ. Αθ. Σύρρος
(Μεσολόγγι), 23. Αθανάσιος Ν. Σταμάτης
(Πάτρα), 24. Ρούλα Λάμπρου Λιάκου, 25.
Ιωάννης Δ. Σταμάτης, 26. Γεώργιος Τρ.
Τσιάμης, 27. Γεώργιος Κ. Λύτρας (Περιστέρι),
28. Παπαγεωργίου Ιωάννης Η., 29. Γιολδάση
Κων/να Δημ., 30. Γρίβας Σπυρ. Μιχ., 31.
Καραδήμας Ελευθ. Δ., 32. Μωρίκης Νικ.
Θ., 33. Τραχήλη Αργυρώ, 34. Νταλιάνης
Ηλ. Αθ., 35. Γρίβας Γεώργιος Ηλ., 36. Σώκος
Σωτ. Δημ., 37. Μπούρα Αθαν. Γεωργ., 38.
Παναγοδήμου Ευαγγ. Ηλ.
(συνέχεια σε επόμενο φύλλο)

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Κ

ατά το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2016
πλούσιες ήταν οι δραστηριότητες της ενορίας μας. Ο π. Ματθαίος τέλεσε σχεδόν
όλες τις ακολουθίες (θείες λειτουργίες – παρακλήσεις κ.λπ.), ενώ προγραμμάτισε και τέλεσε το
μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και στα εξωκκλήσια Προφήτη Ηλία (2-7-2016), Αγίας Παρασκευής Μαρίνου (25-7-2016), Αγίου Κωνσταντίνου
(27-7-2016), Κοίμησης Θεοτόκου (16-8-2016),
Αγίας Τριάδας (20-8-2016), Παναγίας Προυσιώτισσας (23-8-2016) και Αγίου Γεωργίου (27-82016). Σημειώνεται ότι ο π. Ματθαίος τέλεσε νυκτερινή Θεία Λειτουργία την παραμονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά την οποία κοινώνησαν πάνω από 100 άνθρωποι. Παράλληλα
πραγματοποιήθηκαν δυο αξιόλογες εκδηλώσεις,
ήτοι:
1) Αντάμωμα στον Άγιο Κωνσταντίνο
Αντάμωμα με συμμετοχή πάρα πολλών συγχωριανών μας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27
Ιουλίου 2016, ημέρα εορτής του Αγίου Παντελεήμονος, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Μετά τη λίαν κατανυκτική Θεία Λειτουργία, το σύνολο, σχεδόν,
των πιστών παρέμεινε στο χώρο της εκκλησίας

Από το κοινό τραπέζι στον Άγιο Κωνσταντίνο
και μετά τον καφέ που προσφέρθηκε από διάφορες
κυρίες και τα γλυκίσματα άρχισε να στρώνεται το
τραπέζι με φαγητά νηστίσιμα που είχαν ετοιμαστεί
από το σπίτι. Το νερό της «Βρύσης του Αγγελή»
χωνευτικότατο έδωσε τη θέση του για πολλούς
στο κρασί. Όλες οι παρέες σιγά σιγά έγιναν μία
πολυπληθής ομάδα και δεν άργησε να ρθει και το

κέφι… Ακούστηκαν τραγούδια δημοτικά του παλιού
καιρού, λαϊκά κ.ά. Έδειξαν το ταλέντο τους ο π.
Ματθαίος, ο Θόδωρος Φραγκούλης, ο Νώντας
Φαρμάκης κ.ά. Ο χορός, που ακολούθησε κράτησε
για καλά επί ώρες ολόκληρες. ….
2) Προσκυνηματική εκδρομή
στην περιοχή Φουρνά
Μετά το πετυχημένο αντάμωμα στον Άγιο
Κωνσταντίνο με πρωτοβουλία του π. Ματθαίου
με ανέλπιστη επιτυχία πραγματοποιήθηκε προσκυνηματική εκδρομή στις 4-8-16 σε ιστορικούς
ναούς και μοναστήρια Φουρνά, Κλειτσού, Βράχας
και Δομιανών. Το μισθωμένο πούλμαν του ΚΤΕΛ
Ευρυτανίας υπερπληρώθηκε, ενώ έμειναν «έξω
του νυμφώνος» και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Το ξεκίνημα έγινε από το προαύλιο του Αγίου Αθανασίου
στις 6.30 το πρωί με το απολυτίκιο του προστάτη
Αγίου μας και άλλα τροπάρια στην αρχή και τραγούδια στη συνέχεια. Η διαδρομή από την ανατολική πλευρά του Βελουχιού σε συνδυασμό με τη
θαυμάσια ξενάγηση του Θανάση Σταμάτη ήταν
υπέροχη. Πρώτος σταθμός ο Φουρνάς, όπου ο
εκεί εφημέριος, ιερομόναχος και ηγούμενος της
Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος Βράχας
π. Γεράσιμος Τσιρώνης, ο εκκλησιαστικός επίτροπος και ο κ. Πέτρος Τσέλιος, έφορος του Συλλόγου Φουρνιωτών «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» μας ξενάγησαν στον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσονται
εικόνες του μεγάλου Αγιογράφου Διονυσίου του
εκ Φουρνά, καθώς και πολλά λείψανα αγίων μας,
όπως του Ιωάννη Χρυσοστόμου κ.ά.
Δεύτερος σταθμός μας η Κορίτσα Κλειτσού
με το πιο αξιόλογο κειμηλιαρχείο. Προσκυνήσαμε
λείψανα πολλών αγίων, μεταξύ των οποίων και
του Ευαγγελιστή Λουκά. Όπως είναι γνωστό ο
Κλειτσός είναι η πατρίδα του νεομάρτυρα Αγίου
Κυπριανού του εκ Κλειτσού, του στρατηγού της
Νίκης του ’40 Χαράλαμπου Κατσιμήτρου κ.ά.
Τρίτος σταθμός μας η Βράχα. Ξεκινήσαμε από
το ιστορικό μοναστήρι της Μεταμόρφωσης του
Σωτήρος, το οποίο επανιδρύθηκε τελευταία και
έχει ανακαινιστεί πρόσφατα. Ξεναγοί μας ο ιερομόναχος π. Ευγένιος, ο Πανεπιστημιακός Καθη-

γητής (Ε.Μ.Π.) κ. Ηλίας Ντζιώρας και ο πολιτικός
μηχανικός κ. Γιάννης Μάγκας. Ακολούθησε η ξενάγηση στον Ιερό Ναό Παναγίας, στο υπέροχο
Πνευματικό Κέντρο και στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου
Βράχας με το πλούσιο κειμηλιαρχείο του. Ύστερα
από την τόση πνευματική τροφή ήρθε και η ώρα
του μεσημβρινού φαγητού στην υπέροχη πλατεία
του χωριού, με τη συμμετοχή και ντόπιων κατοίκων.
Εκεί μας φιλοξένησε το ζεύγος Νάνσυς και Ηλία
Ντζιώρα με μεγάλη ποικιλία νηστίσιμων φαγητών
και αρκετό κρασί. Η φιλοξενία τους ήταν αβραμιαία.
Όπως δήλωσε ο κ. Καθηγητής συγκινήθηκε που
ήταν το πρώτο οργανωμένο γκρουπ που επισκέφθηκε το επανιδρυθέν μοναστήρι, για την ανακαίνιση του οποίου πρόσφερε μέχρι σήμερα σημαντικά χρηματικά ποσά.

Στον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
στον Φουρνά
Μετά το θαυμάσιο γεύμα στη Βράχα ακολουθήσαμε το νέο δρόμο που οδηγεί στους Δομιανούς.
Μετά από μια υπέροχη διαδρομή φθάσαμε στο
μοναστήρι της Παναγίας στους Δομιανούς, όπου
ο εκεί καλοσυνάτος ιερομόναχος π. Ηλίας Ζαχαράκης μας ξενάγησε στο γεμάτο τοιχογραφίες
καθολικό, στο κειμηλιαρχείο και στη βιβλιοθήκη
του.
Αργά πήραμε το δρόμο της επιστροφής στη
Δομνίστα, με ωραίες και πλούσιες αναμνήσεις. Η
συνέχεια δόθηκε στις 8.00 μ.μ. στον Άγιο Αθανάσιο
με την Παράκληση στην Παναγία μας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Με τη συμμετοχή πολλών μελών του Συλλόγου
μας πραγματοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου 2016
η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού
μας Κέντρου (Δημοτικό Σχολείο).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία (συμμετείχαν πάνω από 80 άτομα) έγινε ομόφωνα η
εκλογή του Προεδρείου, το οποίο αποτελούσαν
οι κ.κ. Θεόδωρος Φραγκούλης, Ευστάθιος Τριάντης (μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας) και Αθανάσιος Δ. Σταμάτης. Ο Πρόεδρος κ. Θ. Φραγκούλης, αφού ευχαρίστησε το σώμα, πρότεινε
την τήρηση 1΄σιγής για τους «κοιμηθέντες» συγχωριανούς μας.
Στη συνέχεια κάλεσε για έναν σύντομο χαιρετισμό τους παριστάμενους π. Κωνσταντίνο
Μακράκη, τον τ. Δήμαρχο Δομνίστας και νυν
Δημοτικό Σύμβουλο Καρπενησίου (Αρχηγό της
Μείζονος Αντιπολίτευσης) κ. Γιάννη Σταμάτη και
τον Πρόεδρο της Τοπικής μας Κοινότητας κ. Νίκο
Καρέτσο, οι οποίοι και ανταποκρίθηκαν δεόντως.
Μετά τους σύντομους χαιρετισμούς των παραπάνω ο λόγος δόθηκε στη Γραμματέα του
απερχόμενου Δ.Σ. κ. Παρασκευή Σιακαβέλλα,
λόγω απουσίας της Προέδρου κ. Υρώς Παπουτσή,
για την προβλεπόμενη λογοδοσία. Η κ. Σιακαβέλλα
αναφέρθηκε συνοπτικά στις δραστηριότητες του
απερχόμενου Δ.Σ. κατά το χρονικό διάστημα από
τον Αύγουστο του 2015 μέχρι και στις 13-82016. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη συνέχιση
της έκδοσης του «ΕΥΡΥΤΟΥ», στις γιορτές του
15Αύγουστου 2015, στη γιορτή νεολαίας, στις

δραστηριότητες του Παιδαγωγικού Εργαστηρίου,
στη γιορτή Τσίπουρου 2015, στη συμμετοχή στις
εκδηλώσεις Εξόδου του Μεσολογγίου και στα
«Μποτσάρεια» Καρπενησίου κ.ά.
Ακολούθησε ο Οικονομικός Απολογισμός από
τον Ταμία κ. Δημήτριο Αθ. Σταμάτη, ο οποίος
παρουσίασε τα έσοδα και τα έξοδα του Συλλόγου
μας, τα οποία στις 31-07-2016 είχαν ως εξής:
Έσοδα: ............................ΕΥΡΩ: 15.270,50
Έξοδα: ..............................ΕΥΡΩ: 7.031,40
Υπόλοιπο στη νέα χρήση: ΕΥΡΩ: 8.239,10
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τα
πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ. και τον οικονομικό απολογισμό. (Δεν αναγνώσθηκε το πρακτικό της Εξελεγκτικής Επιτροπής).
Στη συνέχεια έγιναν εύστοχες και εποικοδομητικές προτάσεις από μέλη του Συλλόγου μας.
Συγκεκριμένα έλαβαν το λόγο οι:
― Αθανάσιος Δ. Σταμάτης: Έκανε αναφορά
στην πλούσια ιστορία του Συλλόγου μας και στις
δραστηριότητες των μέχρι τώρα Δ.Σ., καθώς και
σε σφάλματα, τα οποία δεν πρέπει και δεν επιτρέπεται να συνεχιστούν. Ακόμα τόνισε την ανάγκη συνέχισης της έκδοσης του «ΕΥΡΥΤΟΥ», την
πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του 15Αύγουστου, την πραγματοποίηση της Γιορτής Τσίπουρου
κ.λπ.
― Αθανάσιος Γ. Σύρρος: Ως ο πρεσβύτερος
των μελών της Γ.Σ. και ως τ. Πρόεδρος του Δ.Σ.
με τεράστια προσφορά, τόνισε την ανάγκη της
ομόνοιας και της ομοψυχίας όλων των συγχωριανών μας προκειμένου ο Σύλλογός μας να συ-

νεχίσει να είναι πάντα πρωτοπόρος.
― Νίκος Β. Καρέτσος: Αναφέρθηκε κυρίως
στο επίμαχο δημοσίευμα του ΕΥΡΥΤΟΥ με τίτλο
«Για την Ιστορία» και τόνισε ότι καλύφθηκε
πλήρως από τα λεχθέντα του κ. Σταμάτη και ότι
επιφυλάσσεται για τη σχετική απάντηση στους
συντάκτες της επιστολής.
― Σταύρος Αντ. Παπαδόπουλος: Πρότεινε
την ανάγκη συμπαράστασης στο νέο Δ.Σ. και
ακόμα στη Συντακτική ομάδα του ΕΥΡΥΤΟΥ ώστε
τα κοινωνικά (βαπτίσεις, γάμοι, μνημόσυνα, θάνατοι κ.ά.) να είναι για όλους τους συγχωριανούς
μας ίσης, περίπου, έκτασης, ώστε να μην υπάρχουν
διακρίσεις.
― Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος: Συνέχιση
έκδοσης του «ΕΥΡΥΤΟΥ», ενέργειες για επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης, της Έκθεσης Φωτογραφίας, των Μουσείων μας κ.λπ. και ανάγκη
συνεργασίας με την Τοπική Κοινότητα, το Δήμο
και την Αντιπεριφέρεια.
― Γιάννης Δ. Σταμάτης: Πρότεινε την συγκρότηση του νέου Δ.Σ. από διατελέσαντες Προέδρους και μέλη παλαιότερων Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς και την ανάγκη ομοψυχίας και
ομόνοιας.
― Βασίλειος Αθ. Νταλιάνης: Αναφέρθηκε,
κυρίως, στις δραστηριότητες του απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά το πέρας των προτάσεων ακολούθησαν
οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και
Ε.Ε., τα αποτελέσματα των οποίων δημοσιεύονται
σε άλλες στήλες.

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
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Δημήτριος Κων. Παναγοδήμος
Ξεκινούσαν από
εκεί ψηλά από την
Πραΐλα όπου το πατρικό σπίτι και ομόρφαινε ο δρόμος με το
πέρασμά τους: ο Χρήστος, ο Ηλίας, ο Ιωάννης, ο Νικόλαος, ο Δημήτριος, ο Παναγιώτης, η Δέσπω, η Ευφροσύνη.
Τελευταίος εν ζωή
ο Δημήτριος μας άφησε και αυτός χρόνους.
Έχοντας γευτεί από την παιδική ηλικία
τη στέρηση της μητέρας έμαθε να
είναι αγωνιστικός και υπομονετικός
στη ζωή. Άδραξε με τα δυνατά του
χέρια και τσάκισε τις δυσκολίες όπως
ως υλοτόμος έφερνε στη γη τα θεόρατα έλατα να τα κάνει χρήσιμα στους
ανθρώπους. Χαμηλών τόνων, φιλότιμος, ειλικρινής, αγαθών προθέσεων,
αγωνίστηκε για τη δική του ζωή μαζί
με την ισάξια σύζυγό του Αγγελική.
Αγωνίστηκε σχεδόν ως το τέλος της
ζωής του και για τη ζωή των παιδιών
και των εγγονών του. Ένας αληθινός

Πήρε το δρόμο για τον ουρανό
και τον παράδεισο η εκλεκτή χωριανή
μας Αγγελική κόρη του Αλέκου Γρίβα
και σύζυγος του Αλ. Σπυράλατου.
Έχοντας ρίζες σε δυο παλιές και ιστορικές οικογένειες του χωριού μαζί με
τις πατρογονικές αρετές ανέπτυξε
και τις δικές της και αναδείχθηκε σε
εκλεκτό μέλος της μικρής μας κοινωνίας. Εγκατεστημένη από χρόνια στις
ΗΠΑ δημιούργησε εκεί μια εξαίρετη
οικογένεια υπόδειγμα ήθους και αρετών. Λάτρης του χωριού μας κράτησε
συνεχή επαφή - ερχόταν σχεδόν κάθε
καλοκαίρι από τις ΗΠΑ - και πάντα
ήταν δίπλα στο Σύλλογό μας και σε
κάθε κοινή προσπάθεια. Μόνο τελευ-

Δρ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΜΗΤΣΟΥ
(1934-2016)

άνθρωπος του τόπου
μας, της παράδοσής
μας. Μέχρι σήμερα οι
άνθρωποί μας πιστεύουν στις θρησκευτικές μας παραδόσεις,
στις εθνικές μας αρχές,
στις ηθικές μας αξίες,
στην προσήλωση στην
οικογένεια. Δίναν και
ευτυχώς ακόμα δίνουν
οι άνθρωποι του τόπου
μας τον αγώνα τους
όχι μόνο για τους εαυτούς τους αλλά και για παιδιά και εγγόνια. Αυτό έκανε ο εκλιπών και ήταν
όμορφη η εικόνα των αγαπημένων
του που τον συνόδευσαν με τον πρέποντα σεβασμό και την αγάπη στο
Κοιμητήριο του χωριού μας.
Ο Ύψιστος ας αναπαύει την ψυχή
του και η παρηγορία του ας γλυκαίνει
τον πόνο της γυναίκας του, των παιδιών του, των εγγονών του, των συγγενών, των φίλων του, των Δομνιστάνων όλων.
Αιωνία του η μνήμη.
Α.Δ.Σ.

Αγγελική Αλ. Σπυράλατου

Ιούλιος - Αύγουστος 2016

(1936-2016)

ταία η ασθένειά της την κράτησε μακριά. Έφταναν όμως ως εμάς τα μηνύματά της που ήταν γεμάτα από
τους χτύπους της καρδιάς της και την
αγάπη για το γενέθλιο τόπο και τους
ανθρώπους του. Ανταποδίδουμε αυτήν
την αγάπη στο πολλαπλάσιο προσευχόμενοι για την ανάπαυση της ψυχής
της «εν κόλποις Αβραάμ».
Ας είναι αιωνία η μνήμη της και τα
παιδιά της ας κρατούν ζωντανές τις
αρετές της: την καλοσύνη, την εργατικότητα, την προσήλωση στις παραδόσεις μας, τη φιλοτιμία, την αγωνιστικότητα στη ζωή, την αγάπη.
Αιωνία της η μνήμη.
Α.Δ.Σ.

Στη στήλη αυτή παρουσιάζονται επιστημονικά τεκμηριωμένες
απόψεις σε ιατρικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος που έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους ή σε διεθνή συνέδρια.

Τηλεόραση, κινητά και ταμπλέτες
βλάπτουν σοβαρά την υγεία μικρών και μεγάλων
Όσο περισσότερη τηλεόραση
βλέπει κανείς, τόσο περισσότερο
κινδυνεύει να πεθάνει εξαιτίας
πνευμονικής εμβολής, προειδοποιούν Ιάπωνες ερευνητές σε άρθρο τους που δημοσιεύθηκε στο
επιστημονικό έντυπο Circulation.
Επιστημονική ομάδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
της Οσάκα, υποστηρίζει ότι η καθιστική συμπεριφορά και η μειωμένη αιματική κυκλοφορία συντελούν στον σχηματισμό θρόμβων
κυρίως στα κάτω άκρα και την
πύελο. Ο θρόμβος μπορεί να αποκολληθεί από το αρχικό σημείο
του και να μετακινηθεί προς τους
πνεύμονες, φράσσοντας μικρά αιμοφόρα αγγεία με αποτέλεσμα
ανά πάσα στιγμή το άτομο να κινδυνεύει να πεθάνει από πνευμονική εμβολή. Στην μελέτη τους
έθεσαν υπό ιατρική παρακολούθηση για 19 χρόνια περισσότερα
από 86.000 άτομα.
Σύμφωνα με άλλη αμερικανική
μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο JAMA Phychiatry
η πολύωρη παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων και η
απουσία σωματικής άσκησης αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρης γήρανσης του εγκεφάλου. Ερευνητές
του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια
στο Σαν Φρανσίσκο έθεσαν υπό
ιατρική παρακολούθηση πάνω από
3.200 ανθρώπους, 18-30 ετών.
Μετά από 25 χρόνια, έγινε αξιολόγηση της υγείας του εγκεφάλου
τους, σε σχέση με τις ώρες που
παρακολουθούσαν τηλεόραση και
ασκούνταν.
Τα παιδιά που παρακολουθούν

τηλεόραση πολλές ώρες είναι πιθανόν να έχουν χαμηλότερη οστική μάζα ως ενήλικες και έτσι να
είναι πιο ευάλωτοι στην οστεοπόρωση και τα οστικά κατάγματα,
υποστηρίζουν Αυστραλοί ερευνητές σε άρθρο που δημοσιεύεται
στο επιστημονικό έντυπο Journal
of Bone and Mineral Research.
Η συχνή χρήση των έξυπνων
κινητών (smartphones) και των
tablets εμποδίζει την ομαλή κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών υποστηρίζουν
Αμερικανοί ερευνητές που αξιολόγησαν όλες τις μέχρι σήμερα
δημοσιευμένες μελέτες επί του
θέματος.
Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, επιστημονική ομάδα
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, έκανε
εκτεταμένη ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας για τις επιπτώσεις των «έξυπνων» συσκευών
στα παιδιά.
Από την επεξεργασία των δεδομένων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συχνή χρήση των συσκευών αυτών συντελεί σε ελλιπή
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Αυτό, όπως
υποστηρίζουν, μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά του να επικοινωνεί με τους άλλους και να ελέγχει τον εαυτό του. Επίσης, προέκυψαν ενδείξεις ότι, η χρήση των
διαδραστικών αυτών συσκευών
από παιδιά κάτω των τριών ετών
μπορεί να συντελέσει σε δυσχερή
ανάπτυξη των μαθηματικών δεξιοτήτων τους.

Προσφορές - Συνδρομές
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Παπαδοπούλου Παναγιώτα Αθαν. ........................................Ευρώ 20,00
Πανάγος Λάμπρος ..........................................................................50,00
Τσιάμης Κων/νος Ηλ. ......................................................................10,00
Τσιάμης Παναγιώτης Ηλ. ................................................................10,00
Τσιάμης Τρύφωνας Ηλ. ....................................................................10,00
Συροκώστας Σπύρος Αχ. ................................................................10,00
Παπαδόπουλος Κώστας Αντ. ..........................................................20,00
Τσιάμης Ηλίας Τρύφ. ......................................................................10,00
Σταμάτη Μαρία ................................................................................10,00
Τριάντης Στάθης ..............................................................................30,00
Αδοσίδης Λάζαρος (σύζ. Νίκης Παπαδοπούλου) ............................20,00
Γρηγοροπούλου Αγγελική Σπ. ........................................................20,00
Συροθανάση Γεωργία Αθαν. ............................................................30,00
Παπαδόπουλος Σταύρος Αντ. ..........................................................20,00
Σταμάτη Κυριακή ..............................................................................10,00
Μαυρίκα-Σταμάτη Χρυσούλα ..........................................................10,00
Σταμάτης Ιωάννης ............................................................................10,00
Γκιούσας Γρηγόρης και Ελένη ........................................................20,00
Νταλιάνης Κώστας Αθαν. ................................................................10,00

Καρέτσος Νίκος ..............................................................................10,00
Καρέτσου Άτζελα ............................................................................10,00
Καρέτσου Εύη ..................................................................................10,00
Καρέτσου Βάνα ................................................................................10,00
Καρέτσος Γεώργιος και Ουρανία ....................................................20,00
Δρογώσης Κων/νος ........................................................................10,00
Δρογώση Γαρυφαλλιά, το γένος Ι. Συροθανάση ............................10,00
Γρίβας Κων/νος του Γ. (Λαμία) ........................................................40,00
Τσίρκας Χρήστος (Αυστραλία) ........................................................50,00
Τσιάμη Βασιλική (Αυστραλία) ..........................................................50,00
Σώκος Σωτήρης ................................................................................10,00
Σώκου Μαρία ....................................................................................10,00
Σύρρος Αθαν. Γ. (Πετρούπολη) ......................................................20,00
Σοβατζής Δημ. (σύζ. Κούλας Σύρρου) ............................................20,00
Πολύζος Κων/νος (σύζ. Μαργαρίτας Σύρρου) ................................20,00
Μαστρογεωργίου Γεώργιος ............................................................20,00
Παπαδημητρίου Αντώνιος και Ανδριάνα ........................................20,00
Παναγοδήμος Αθανάσιος Χρ. ..........................................................10,00
Παναγοδήμου Μαρία Ι. ....................................................................10,00
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)
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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
― κ.κ. Χρήστον Τσίρκαν, Βασιλική Τσιάμη, Αυστραλία: Πήραμε τις
συνδρομές σας και σας ευχαριστούμε πολύ.
― Ειρήνη Βαρούτσου – Φώλου, Αυστραλία. Πήραμε τη συνδρομή σας
από τον κ. Παντελή Τσιούνη. Σας ευχαριστούμε!
― Κώσταν Γ. Γρίβαν, Λαμία. Λάβαμε τη συνδρομή σας μέσω Τράπεζας
και σας ευχαριστούμε θερμά.
― Ιωάννην Κατσούδαν, Η.Π.Α. Λάβαμε μέσω του κ. Αθανασίου Ηλ.
Πανάγου τη συνδρομή σας και σας ευχαριστούμε πολύ.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.
Αρκετοί ήταν κι εφέτος οι επιτυχόντες υποψήφιοι που κατάγονται από το χωριό μας. Μέχρι
σήμερα (1-9-2016) πληροφορηθήκαμε τους παρακάτω εισαχθέντες
σε διάφορα Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. Σίγουρα είναι και άλλα παιδιά. Αναμένουμε ενημέρωση.
― Ο Χρήστος Τουρής του Αναστασίου και της Στυλιανής, το γένος Κωνσταντίνου και Ευπραξίας
Καραδήμα πέτυχε 7ος στη Σχολή
Μηχανολόγων – Μηχανικών του
Α.Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας (Πάτρα).
― Η Εύη Σκούρα του Παναγιώτη και της Σταυρούλας, το γένος Σπύρου Ζαχαρία Σιδηρά στη
Σχολή Μηχανολόγων – Μηχανικών
Α.Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας (Πάτρα).
― Η Ισιδώρα Καπετάνη του
Δημητρίου και της Ξανθής, το γένος Γεωργίου Παπακωνσταντίνου,
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ρεθύμνου
Κρήτης.
― Ο Θεόδωρος Γεωργίου Τσιάμης, στη Σχολή Διοίκησης – Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά.
― Ο Ευάγγελος Φούφλιας του
Χρήστου και της Κατερίνας, το
γένος Θεοδώρου και Παναγιώτας
Τσιάμη στη Σχολή Πληροφορικής
του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (Λαμία).
― Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου
Συροκώστας, εγγονός του συνταξιούχου Ταχυδρομικού Τάκη Συ-

ροκώστα πέτυχε 2ος στη Σχολή
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Πάτρας.
― Ο Αθανάσιος Δημ. Τσαπραζλής (Νέο Ηράκλειο) στο Τμήμα Χημικών του Πανεπιστημίου
Πάτρας.
― Ο Ορφέας Μαρινάκος του
Ιωάννη και της Βασιλικής (Βάσως)
Σπ. Πανάγου στο Τμήμα Χημικών
του Πανεπιστημίου Πάτρας.
― Η Κατερίνα Νικολάου του
Κοσμά και της Σωτηρίας (εγγονή
της Κωστούλας Σπ. Νταλιάνη)
στο Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
― Η Καραπάνου ΣπυριδούλαΚωνσταντίνα του Νικολάου και
της Γεωργίας στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
(Τρίκαλα) της ομώνυμης Σχολής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
― Η Καφαντάρη Σπυριδούλα
του Αποστόλου και της Αθανασίας
Κ. Μωρίκη στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) της Φιλοσοφικής Σχολής
Πανεπιστημίου Κρήτης.
― Η Σιακαβέλλα Μαρία-Ρεγγίνα του Χρήστου και της Στέλλας
στο Τμήμα Μηχανικών Φυσικών
Πόρων & Περιβάλλοντος (Χανιά)
της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών ΑΤΕΙ Κρήτης.
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την επιτυχία τους! Καλές
σπουδές!

ΝΕΟ Ι Π ΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
― Η Κωνσταντίνα Κουρμουλάκη, κόρη της Μελπομένης
Μπάϊμπου (εγγονή της Κωστούλας Σπ. Νταλιάνη) έλαβε το πτυχίο
της από τη Φιλοσοφική Σχολή του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

― Η Μαρία Νικολάου (ιερέως)
Παπαδημητρίου έλαβε το πτυχίο
του Τμήματος Γλωσσολογίας του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ορκίστηκε
στις 25 Ιανουαρίου 2016.
Καλή σταδιοδρομία!

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
― Ρεύμα για τις εκδηλώσεις του 15Αύγουστου μας έδωσαν οι
κ.κ. Βάρρας Σπύρος και Αγγελής Κων/νος.
― Τη μικροφωνική εγκατάσταση των θεατρικών επιμελήθηκαν
ο Κορκόδειλος Παναγιώτης (εγγονός Γ. Συροθανάση) και ο Νεκτάριος Παπαδόπουλος.
― Στο πάρτυ της νεολαίας, που έγινε με άψογο τρόπο, στο
προαύλιο του Πνευματικού Κέντρου τη μουσική επιμελήθηκε ο
Σιακαβέλλας Μπάμπης κι ο Αουάντι Άσμι.
Η νεολαία μας βοήθησε στη διοργάνωση του πάρτυ, στην παραλαβή και πάτημα των σταφυλιών.
― Η διδασκαλία και η οργάνωση των μικρών και μεσαίων χορευτικών τμημάτων έγινε από τη Μάρα, την Εύη, την Κυριακή, το
Δημήτρη, την Ελευθερία και την Ιωάννα.
Σ’ όλους οφείλουμε ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
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Φιλοπρόοδος... 1979 - 2016
Στα τόσα χρόνια λειτουργίας του
ο Σύλλογός μας παρά τους ανέμους
των καιρών στέκει όρθιος και δημιουργεί. Για να μη μας παρασύρει κάποιες φορές ο άνεμος της επικαιρότητας ας θυμηθούμε τι έχει γίνει όλα
αυτά τα 37 χρόνια:
α) Λίγο μετά την ίδρυσή του ξεκίνησε η εφημερίδα μας - “ο Εύρυτος”
και συνεχίζει αισίως.
β) Μια σειρά βιβλίων σχετικά με
την ιστορία του χωριού και των ανθρώπων του έχει δει ως σήμερα το
φως της δημοσιότητας... Και συνεχίζουμε.
γ) Το Χορευτικό κλείνει σχεδόν
30 χρόνια ζωής και συνεχίζει με εξαιρετικές δασκάλες και δασκάλους χορού.
δ) Η σειρά των 20 τοπικών ενδυ-

μασιών μας κάνει να χαιρόμαστε τις
εκδηλώσεις του 15Αύγουστου και...
όπου αλλού.
ε) Έργο του Συλλόγου ένα σπουδαίο Μουσείο Παλιάς Φωτογραφίας
και ένα Λαογραφικό Μουσείο.
στ) Η Γιορτή του Τσίπουρου που
ξεκίνησε από ιδιωτική πρωτοβουλία
είναι πλέον ναυαρχίδα των εκδηλώσεων του Συλλόγου.
ζ) Το άνοιγμα στο διαδίκτυο προσφορά των νεότερων στο Σύλλογο.
η) Το πρόσφατο Παιδαγωγικό Εργαστήρι που κάθε χρόνο το αγκαλιάζουν πλήθος μικρά παιδιά και γονείς.
Υπάρχουν και πολλά αλλά. Αυτά
τα λίγα όμως αρκούν για να πηγαίνουμε διαρκώς όλο και λίγο ψηλότερα.
Να αγαπάμε τη ζωή.
Α.Δ.Σ.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Με την ανάληψη των καθηκόντων
τους όλα τα μέλη του νέου Δ.Σ. έδωσαν
τον εαυτό τους κυριολεκτικά για την
επιτυχία των εκδηλώσεων του 15Αύγουστου, έχοντας ως συμπαραστάτες
αρκετούς νέους. Άλλες δραστηριότητες
είναι:

1.- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Το Δ.Σ. μετά τη συγκρότησή του
σε σώμα, προέβη στην καταγραφή
της κινητής περιουσίας του, ήτοι στολές (ανδρικές, γυναικείες, παιδικές),
ηχητικά μηχανήματα και εξαρτήματα,
του αναγκαίου εξοπλισμού και των
υλικών για τη διεξαγωγή της Γιορτής
Τσίπουρου.

2.- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ
Ύστερα από συνεννόηση με την
Τοπική Κοινότητα ο Σύλλογός μας απέκτησε στέγη στο διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου και στα Γραφεία
όπου είχε στεγαστεί παλαιότερα η
έδρα του Συμβουλίου Περιοχής.
Έτσι καθαρίστηκε, τακτοποιήθηκε
δεόντως το υπάρχον εκεί υλικό της
Κοινότητας και τοποθετήθηκαν γραφεία, καρέκλες, αρχειοθήκη κ.λπ. Εκεί
πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτες συνεδριάσεις του νέου Δ.Σ.

3.- ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
Με τη συμμετοχή πολλών νέων
του χωριού μας πραγματοποιήθηκε
ανοικτή συνάντηση της Επιτροπής Γιορτής Τσίπουρου. Κατά τη συνάντηση
αυτή συμμετείχαν άπαντα τα μέλη του
νέου Δ.Σ., ήτοι Νταλιάνη Ευαγγελία,
Παναγοδήμος Αθανάσιος, Γρηγοροπούλου Έφη, Μαυρίκα – Σταμάτη Σούλα και Τριάντης Ευστάθιος, καθώς και
οι: Νίκος Καρέτσος, Πρόεδρος του
Τοπικού Συμβουλίου, Κώστας Αγγελής,
Κώστας Παπαδόπουλος, Θεόδωρος
Φραγκούλης, Αθανάσιος Δ. Σταμάτης,
Γεώργιος Τσακίρης, Νεκτάριος Παπα-

δόπουλος, οι αδελφοί Συροκώστα (Σπύρος και Μάκης), οι αδελφοί Τσιάμη
(Άκης και Κώστας), οι αδελφοί Κωστή
(Κων/νος και Ευθύμης).
Κατά τη συνάντηση αυτή καθορίστηκε ως ημερομηνία το τριήμερο 28,
29 και 30 Οκτωβρίου 2016 (Παρασκευή,
Σάββατο και Κυριακή) αποφασίστηκε
η ποσότητα των σταφυλιών (2 τόνοι),
συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας κ.λπ.

4.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ,
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ,
Δ.Ο.Υ. κ.λπ.
Η ταμίας του Συλλόγου μας κ. Σούλα Μαυρίκα – Σταμάτη επισκέφθηκε
διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, την
Αντιπεριφέρεια, τη Δ.Ο.Υ. κ.λπ. και τις
ενημέρωσε με σχετικά έγγραφα κ.λπ.
Κατά την επίσκεψή της στην
Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ. η Πρόεδρός της
κ. Σοφία Ζαλοκώστα την ενημέρωσε
ότι ο Δήμος Καρπενησίου θα συμμετάσχει και πάλι εφέτος στις Γιορτές
Τσίπουρου, όπως και κατά το παρελθόν.

5.- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ευαγγελία Νταλιάνη και το ζεύγος Σωτήρη
και Μαρίας Σώκου, ύστερα από σχετική
εξουσιοδότηση της Επιτροπής, προέβησαν στην προμήθεια υλικών απαραίτητων για τη Γιορτή Τσίπουρου,
όπως ποτήρια μικρά (ρακοπότηρα), μηχάνημα για φιλτράρισμα του τσίπουρου
κ.ά.).

6.- ΑΓΟΡΑ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Ο Σύλλογός μας αγόρασε για την
εύρυθμη λειτουργία του πολυμηχάνημα
(Φαξ, σαρωτής, εκτυπωτής) αντί του
ποσού των 89,00 ΕΥΡΩ. Η αγορά του
κρίθηκε ως απαραίτητη και θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του στο
χωριό. Θα παραδοθεί στο Κοινοτικό
Κατάστημα, όπου βρίσκεται και το τηλέφωνο της Κοινότητάς μας.

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΥ
Χωρίς κανένα πρόβλημα νερού πέρασε το καλοκαίρι εφέτος.
Υπήρξε επάρκεια νερού, παρά την κοσμοσυρροή που συγκεντρώθηκε
κυρίως από 1 έως 20 Αυγούστου και παρά τη σπατάλη που έγινε από
μερικούς (λάστιχα καθ’ όλη τη νύκτα κ.λπ.). Δεν χρειάστηκε να λειτουργήσει καν η συμπληρωματική δεξαμενή που έγινε για ώρα
ανάγκης. Σημειώνεται ότι για λόγους υγιεινής έγινε η προβλεπόμενη
χλωρίωση της δεξαμενής κατά μήνα Ιούλιο από το Δήμο Καρπενησίου.

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Ελλιπής είναι μέχρι στιγμής ο δημοτικός φωτισμός εντός του
χωριού. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη λαμπτήρων. Τακτικές ήταν οι
ενοχλήσεις της Τοπικής μας Κοινότητας προς τους υπεύθυνους….

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Σε τακτικά χρονικά διαστήματα (2 φορές την εβδομάδα) γινόταν
κατά τη διάρκεια του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου η αποκομιδή των
σκουπιδιών από τους κάδους αχρήστων. Όμως μερικοί κάδοι είναι κατεστραμμένοι και χρειάζεται επισκευή ή αντικατάστασή τους.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» συνέχισε κανονικά – και
συνεχίζει – να προσφέρει τις πολυτιμότατες υπηρεσίες του στον
τόπο μας. Έτσι, κάθε Τετάρτη επισκέπτονται τους ηλικιωμένους και
προσφέρουν όντως βοήθεια στους έχοντες ανάγκη.
Κάθε 15νθήμερο, επίσης, επισκέπτεται το χωριό μας και ο Αγροτικός
Ιατρός του Περιφερειακού Ιατρείου Στενώματος κ. Ιωάννης Κραββαρίτης,
μια και οι θέσεις των Αγροτικών Ιατρείων Κρικέλλου και Δομνίστας
είναι κατά την περίοδο αυτή κενές. Η εξυπηρέτησή του είναι άψογη.

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ
Το ιστορικό σπίτι της οικογένειας Παπακωνσταντίνου, που ήταν
στην είσοδο της πλατείας μας, αποτελεί πλέον παρελθόν για το
χωριό μας. Από χρόνια είχε κριθεί ως επικίνδυνο και κατεδαφιστέο,
πλην όμως εφέτος, με την παρέμβαση της Πολεοδομίας Καρπενησίου
και μετά από συνεχείς οχλήσεις της Τοπικής μας Κοινότητας, υλοποιήθηκε η απόφαση αυτή.

ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ
Το νέο Μουσείο μας είναι σχεδόν έτοιμο. Ο εργολάβος τοποθέτησε
τις απαραίτητες προθήκες και ήδη έχουν επιλεγεί τα εκθέματα που θα
τοποθετηθούν εκεί. Παράλληλα προγραμματίζεται από την Τοπική
μας Κοινότητα και η αποκατάσταση της επισκεψιμότητας του χώρου
της έκθεσης παλαιάς φωτογραφίας, αφού μεταφερθούν πρώτα τα
υπάρχοντα εκεί κατά σωρούς βιβλία της Βιβλιοθήκης μας εδώ και 4
χρόνια! Ας ελπίσουμε στη βοήθεια του Δήμου Καρπενησίου αλλά και
στην βοήθεια την προσωπική συγχωριανών μας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΡΟΜΩΝ
Με μηχάνημα (φορτωτής) που διέθεσε η Αντιπεριφέρεια Ευρυτανίας
καθαρίστηκαν οι αγροτικοί δρόμοι της Σκοπιάς. Επίσης, με μηχανήματα
του Δήμου Καρπενησίου έγινε ο καθαρισμός και η χαλικόστρωση σε
πολλά σημεία του δρόμου από Μπερζιανή προς Σκοπιά, καθώς και του
δρόμου προς τον υδρόμυλο, που βρίσκεται κοντά στη γέφυρα.

ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΤΗ ΣΚΟΠΙΑ
Στις 12-8-2016 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Σκοπιά, για
πρώτη φορά, «Γιορτή πατάτας». Το παρόν έδωσαν πολλοί Δομνιστιάνοι
και, φυσικά, και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Νίκος Β. Καρέτσος.

ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ
Κι εφέτος, όπως και πέρυσι, έγινε η κοπή χόρτων σε όλους,
σχεδόν, τους δρόμους και τις γειτονιές του χωριού μας. Το παράδειγμα
της Τοπικής Κοινότητας ακολούθησαν και πολλοί συγχωριανοί μας
στις αυλές τους και στους γύρω χώρους των σπιτιών, ανταποκρινόμενοι
σε σχετικό κάλεσμα της Κοινότητάς μας.

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ
Η κάμερα της πλατείας μας επαναλειτουργεί από τις 28 Ιουλίου
2016. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες θα μπορούν να μπαίνουν είτε μέσω
της ιστοσελίδας www.domnista.gr είτε με τον παρακάτω Κωδικό
αριθμό: http://domnista.dynds. tv: 1025 User: 1 password: 1
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ

― Ο Παναγιώτης Μπαζακούλας
και η σύζυγός του Γεωργία, το γένος
Κωνσταντίνου (Τάκη) Σύρρου (Ευηνοχώρι) απόχτησαν στις 18-7-2016
ένα χαριτωμένο αγοράκι.
― Ο Αντώνης Παπαδόπουλος
του Σπύρου και της Έλλης και η σύζυγός του Γεωργία Ντελή, απόχτησαν
το δεύτερο παιδάκι τους, στις 17 Αυγούστου 2016, ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.
― Ο Θανάσης Παπαθανασίου και
η σύζυγός του Βίκυ Σταμάτη του
Κωνσταντίνου και της Ευγενίας απόχτησαν στις 11 Αυγούστου 2016 το
δεύτερο παιδί τους, μια χαριτωμένη
κόρη.
Να τους ζήσουν!

― Πέθανε στην Αθήνα και αναπαύεται στο Κοιμητήριο της Ηλιούπολης από τις αρχές Ιουλίου 2016 ο
Γαβριήλ Καββαδίας, σύζυγος της
Κούλας Ανδρέα Φώλου.
― Στις 14 Ιουλίου 2016 απεβίωσε
ο Κωνσταντίνος Πανογεώργος και
αναπαύεται στο Κοιμητήριο Χρυσοβεργίου Μεσολογγίου.
(Νεκρολογίες σε επόμενο)
― Στις 20 Αυγούστου απεβίωσε
στο Αγρίνιο ο Δημήτριος Κων/νου
Παναγοδήμος και την επομένη (ημέρα
Κυριακή, 21-8-16) ετάφη στο Κοιμητήριο του χωριού μας.
― Πέθανε και ετάφη στις ΗΠΑ η
Αγγελική Αλ. Σπυράλατου.
Ας είναι αιώνια η μνήμη τους!

ΓΑΜΟΙ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

― Ο Γεώργιος Σιώκος του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας ενώθηκε
ενώπιον Θεού και ανθρώπων με το
μυστήριο του γάμου με την Βασιλική
Γιαννουλάτου του Παύλου και της
Μαρίας στις 2 Ιουλίου 2016. Το μυστήριο έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής Νέας Άμπλιανης Λαμίας.
Ακολούθησε δεξίωση και γλέντι στο
κέντρο «Εσπερίδες» περιοχής Αγριλιάς Λαμίας.
― Η Αγγελική Καρέτσου του Νικολάου και της Βάνας ένωσε τη ζωή
της με τον εκλεκτό της καρδιάς της
Νικόλαο Μαυροβίτη του Θεοδώρου
και της Λιάνας στον Ιερό Ναό Παναγίας Καταφυγιώτισσας Παλαιάς Φώκαιας. Ακολούθησε δείπνο και γλέντι
στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος (Μικρολίμανο).
― Η Κωνσταντίνα Παναγιώτη
Πανάγου και ο Κώστας Χρήστου
Σαμψούνης ενώθηκαν με το μυστήριο
του γάμου τους το Σάββατο 16 Ιουλίου 2016 στον Ιερό Ναό Γέννησης
του Χριστού, εντός του κτήματος
«Μεσόγειος» (Μπραϊμνιώτη»). Κουμπάρα τους η κ. Μαρία Τσίτσου. Η
γιορτή συνεχίστηκε στο κέντρο «Μεσόγειος» με πλούσιο τραπέζι και
γλέντι.
― Η Αγγελική Γκιούση του Γρηγορίου και της Ελένης και ο Χρήστος
Καπελάκης τέλεσαν τους γάμους
τους στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αγρινίου το Σάββατο 27 Αυγούστου 2016.
Να ζήσουν όλοι τους ευλογημένοι
και ευτυχισμένοι!

Κατά το περασμένο δίμηνο τελέστηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου του χωριού μας τα παρακάτω
μνημόσυνα:
― Αχιλλέας Σπύρου Συροκώστας, (ετήσιο), 3-7-2016.
― Γεώργιος Ι. Σιακαβέλλας, (3
χρόνια), 10-7-2016.
― Αικατερίνη Αθ. Παπαγεωργίου,
(1 χρόνος), 31-7-2016.
― Ιωάννης
Παλαμήδης,
σύζυγος Αργυρώς Ευθ.
Σιακαβέλλα,
(6 μήνες) 288-2016.
Αιωνία τους η
μνήμη!

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Η Παναγιώτα Ηλία Περαρή (Νεοχώρι Μεσολογγίου) πρόσφερε στο
Σύλλογό μας το ποσό των είκοσι
(20,00) ΕΥΡΩ στη μνήμη του αείμνηστου πατέρα της Ηλία Περαρή.

ΔΩΡΕΕΣ
― Η Αικατερίνη Τσατσούλα, το
γένος Παν. Βαμβάτσικου, προσέφερε
50,00 ευρώ στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου
εις μνήμην των γονέων της.
― Η Σπυριδούλα Γεωργ. Αγγελή
προσέφερε μια ηλεκτρική σκούπα
κατάλληλη για τον καθαρισμό του
Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου του χωριού
μας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ευχαριστεί.

ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Πολλοί συγχωριανοί μας, όπως κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος έκαναν τις
διακοπές τους για το καθιερωμένο προσκύνημα στη γενέθλια γη μας.
Έτσι ανάμεσά μας το καλοκαίρι ήταν οι: Παντελής Τσιούνης (Αυστραλία),
Χρυσούλα Μακρυγιάννη και Γεώργιος Δούρος (Καναδάς), Γεράσιμος
(Μάκης) Μακρυγιάννης (Καναδάς), Σπυριδούλα Δημ. Λιάκου (Η.Π.Α.),
Μαρία Κατσούδα (το γένος Ηλία Πανάγου), Αθανασία Γ. Μπούρα (Η.Π.Α.),
Νικόλαος Γ. Μπούρας (Η.Π.Α.), Σταύρος Βαστάκης (γιος της κ. Αθανασίας
Γ. Μπούρα) (Η.Π.Α.), Χρήστος Τσίρκας (Αυστραλία), Κώστας Παν. Παναγοδήμος (Η.Π.Α.), Λάμπρος Παν. Παναγοδήμος (Η.Π.Α.).
Και του χρόνου ξανά καλή αντάμωση!

