
Μ
ε μεγάλη κατάνυξη και με-
γαλοπρέπεια γιορτάστηκε
φέτος το Πάσχα στη Δομνί-

στα. Οι καμπάνες του Αγίου Αθανασίου
ηχούσαν καθημερινά τη Μεγάλη Εβδο-
μάδα. Ο π. Ματθαίος τέλεσε όλες τις
μέρες ακολουθίες που προβλέπονται
από την εκκλησία μας. Μάλιστα πή-
γαινε και στην Ανιάδα νωρίτερα και
εξυπηρετούσε και την εκεί ενορία. 

Αποδείχθηκε για μια ακόμα φορά,
άνθρωπος τεράστιας προσφοράς, υπο-
μονής, επιμονής και αντοχής. 

Ιδιαίτερα κατανυχτικές ήταν οι
ακολουθίες του Νυμφίου, το Ιερό Ευ-
χέλαιο που τελέστηκε την Μ. Τετάρτη,
ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία
το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης και η

Ακολουθία των Παθών το βράδυ. Το
ίδιο βράδυ στολίστηκε ο Επιτάφιος
και το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής
έγινε η Αποκαθήλωση και το βράδυ η
Ακολουθία και η περιφορά του Επι-
ταφίου. 

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου
ο π. Ματθαίος τέλεσε την Θεία Λει-
τουργία στην Ανιάδα. Στις 11.00 το
βράδυ, χτύπησαν χαρμόσυνα οι καμ-
πάνες και στις 12.00 έγινε η Ανάσταση
του Κυρίου και ακολούθησαν ο Όρ-
θρος και η Θεία Λειτουργία, που πα-
ρακολούθησαν αρκετοί μέχρι το τέλος,
από τους οποίους πολλοί κοινώνησαν. 

Στο τέλος με το αντίδωρο προ-
σφέρθηκε στον καθέναν και ένα κόκ-
κινο αυγό εκ μέρους του Συλλόγου. 
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Ο  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΕΤΕΙΟΥ  
ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Ο εορτασμός της επετείου της έναρξης του ένοπλου Αγώνα της
Εθνικής μας Αντίστασης περιόδου 1942-44 θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 11 Ιουνίου 2017. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμνημόσυνη
δέηση, κατάθεση στεφάνων, κεντρική ομιλία, χαιρετισμούς και θα λήξει
με τον Εθνικό μας Ύμνο. 

ΠΑΣΧΑ  ΣΤΗ  ΔΟΜΝΙΣΤΑ

Ο στολισμός του Επιταφίου έγινε
την Μ. Πέμπτη το βράδυ, μετά την
ακολουθία των Παθών και με προ-
τροπή του π. Ματθαίου, ώστε να μη
μείνει μόνος ο Ιησούς στο Ναό μετά
την σταύρωσή Του.

Τα λουλούδια (ορχιδέες μωβ και
λευκές) γυψοφύλλη, γαρύφαλλα, αμά-
ραντος, ασπιντίστρα (φύλλα μεγάλα)
αγοράστηκαν από την Αθήνα με την
φροντίδα της Παναγιώτας Δ. Καρέ-
τσου και την οικονομική βοήθεια των συγχωριανών μας. Μεταφέρθηκαν στο
χωριό, από την ίδια και το σύζυγό της Λεωνίδα, αν και φέτος η οικογένειά
της δεν θα έκανε Πάσχα στο χωριό λόγω πένθους. Την ευχαριστούμε πολύ! 

Τον Επιτάφιο στόλισαν οι κυρίες: Καλαμπαλίκη Αρετή (πρεσβυτέρα), Κα-
ρέτσου Παναγιώτα, Καρτσακλή Τούλα, Νταλιάνη Ευαγγελία, Παναγοδήμου
Γεωργία, Παναγοδήμου – Φραγκούλη Φωφώ, Παπαδοπούλου Αγγελική, Πα-
παδοπούλου Λευκοθέα, Παπαδοπούλου Παναγιώτα, Σιακαβέλλα Βασιλική,
Σιακαβέλλα Βιβή, Σταθονίκου Ειρήνη και η εγγονή της Αγγελική, Χαραλα-
μποπούλου Ζωή, Χαραλαμποπούλου Σπυριδούλα. 

Βοήθησαν για τα βαριά του Επιταφίου οι: Μιχάλης Σιακαβέλλας, Λάμπρος
Σταθονίκος και Θανάσης Κων. Νταλιάνης, ο οποίος και πρόσφερε αναψυκτικά. 

Τέλος, σημαντική ήταν η βοήθεια ως προς τα ηλεκτρολογικά του Στάθη
Τριάντη. Και του χρόνου! 

Ο  στολισμός  του  Επιταφίου

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
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Ο  ΕΥΡΥΤΟΣ
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

Βιβλίο  οικογενειών
Όπως γράφτηκε και σε προηγούμενο φύλλο

έχει ολοκληρωθεί η γραφή για όλες τις οικο-
γένειες και γίνεται η σκέψη να περιληφθούν
σε ένα βιβλίο που θα είναι πιο εύχρηστο.
Υπάρχει όμως το πρόβλημα του κόστους. Πρό-
τεινα να βάλουμε όσοι θέλουμε από 50 ευρώ
και να πάρουμε ένα αριθμό βιβλίων 5 έως 10
αντίτυπα. Ήδη το βιβλίο είναι προς εκτύπωση.
Παρακαλούνται όσοι εκδήλωσαν την προθυμία
να βοηθήσουν να αρχίσουν να καταβάλλουν
τα χρήματα στο Δ.Σ. του Συλλόγου. 

Δήλωσαν: 
1. Κων. Α. Νταλιάνης, 2. Αχ. Τσούνης, 3.

Βιβή Ε. Σιακαβέλλα, 4. Μαρίτσα Νικ. Σταμάτη,
5. Σπύρος Μπαρτσώκας, 6. Νίκος Σ. Μπαρ-
τσώκας, 7. Κων. Ι. Παπαδόπουλος, 8. Σταύρος
Α. Παπαδόπουλος, 9. Παναγιώτα Αθ. Παπα-
δοπούλου, 10. Ευθύμιος Α. Σταθονίκος, 11.
Κων/νος Σ. Σταθονίκος, 12. Ηλίας και Λίτσα
Πανάγου (Ευηνοχώρι), 13. Λιάκος Χαράλαμπος
Β., 14. Κων/νος Δ. Σταμάτης, 15. Αθανάσιος
Γ. Σύρρος (Μεσολόγγι), 16. Γεώργ. Αθ. Σύρρος
(Μεσολόγγι), 17. Αθανάσιος Ν. Σταμάτης (Πά-
τρα), 18. Ρούλα Λάμπρου Λιάκου, 19. Ιωάννης
Δ. Σταμάτης, 20. Γεώργιος Τρ. Τσιάμης, 21.
Γεώργιος Κ. Λύτρας (Περιστέρι), 22. Παπαγε-
ωργίου Ιωάννης Η., 23. Γιολδάσης Κων/νος
Δημ., 24. Γρίβας Σπυρ. Μιχ., 25. Καραδήμας
Ελευθ. Δ., 26. Μωρίκης Νικ. Θ., 27. Τραχήλη
Αργυρώ, 28. Νταλιάνης Ηλ. Αθ., 29. Γρίβας
Γεώργιος Ηλ., 30. Σώκος Σωτ. Δημ., 31. Μπούρα
Αθαν. Γεωργ., 32. Παναγοδήμου Ευαγγ. Ηλ.,
33. Γράψια Αγγελική, 34. Τσαπραζλής Ηλίας
Κ. (100€), 35. Λιάκου Σπυριδ. Δημ., 36. Στα-
θονίκος Χρήστος Σπ., 37. Μποτσιβάλης Μπάμ-
πης, 38. Πανάγος Φ. Γεράσιμος, 39. Ανδρέας
Π. Μπέλεχας, 40. Νικ. Ζ. Παπαζαχαρίας, 41.
Βασιλ. Αντ. Αγγελή, 42. Ηλίας Σπ. Σιακαβέλλας,
43. Αθαν. Ηλ. Παναγοδήμος, 44. Ανδρ. Δημ.
Σταμάτης (Καναδάς), 45. Έφη Ανδρ. Σταμάτη
(Καναδάς), 46. Νταλιάνης Μιχάλης του Κων. 

Πλήρωσαν τα 50€: 
1. Γεώργιος Α. Στουρνάρας, 2. Όλγα Συ-

ροθανάση-Κολύρη, 3. Αθαν. Γ. Σύρρος, 4.
Αθαν. Δ. Σταμάτης, 5. Σπύρος Αντ. Παπαδό-
πουλος, 6. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος, 7.
Αγγελής Αντώνιος του Γεωργίου, 8. Νταλιάνης
Αθανάσιος του Κων/νου, 9. Νταλιάνης Ανδρέας
του Σπύρου. 

(συνέχεια σε επόμενο φύλλο)
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Μπορεί η συμβίωση πριν από το γάμο να
είναι πλέον ο κανόνας για το 50% περίπου των
ζευγαριών παγκοσμίως, ωστόσο τα ζευγάρια που
το αποφασίζουν είναι πιθανότερο να οδηγηθούν
στο χωρισμό. Σε αυτό το πρωτότυπο συμπέρασμα
κατέληξε μια ομάδα Αμερικανών επιστημόνων
που βασίστηκαν σε μακροχρόνια έρευνα 1.425
ζευγαριών με ή χωρίς προγαμιαία συμβίωση.

Συγκεκριμένα, τα παντρεμένα ζευγάρια που
είχαν συγκατοικήσει πριν το γάμο ένιωθαν λιγό-
τερη ευτυχία και είχαν πολύ περισσότερες διε-
νέξεις, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν πολύ πιο
συχνά στο χωρισμό. "Φαίνεται πως η κοινή πε-
ποίθηση ότι η συμβίωση οδηγεί σε έναν ευτυχέ-
στερο γάμο είναι μάλλον μια πλάνη" δήλωσε χα-
ρακτηριστικά ο υπεύθυνος της επιστημονικής
ομάδας.

Σχεδόν ίδιο ήταν το συμπέρασμα μιάς άλλης
επιστημονικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε
στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας
(ΗΠΑ) και αφορούσε δείγμα 92 παντρεμένων
ζευγαριών με κολεγιακή μόρφωση. Από την ανά-
λυση των δεδομένων προέκυψε ότι τα άτομα
που είχαν συμβιώσει πριν από το γάμο είχαν πιο
επιθετική συμπεριφορά. 

Επίσης είχαν αρνητικότερη συμπεριφορά όταν
καλούνταν να επιλύσουν ένα συζυγικό πρόβλημα
και σε γενικές γραμμές, ήταν πιο εχθρικά σε
σύγκριση με τα παντρεμένα ζευγάρια που δεν
είχαν συγκατοικήσει πριν το γάμο με αποτέλεσμα
να καταλήγουν στον χωρισμό. 

Για να μιλήσουμε και με αριθμούς, τα ζευγάρια
που καταλήγουν στο γάμο ύστερα από ελεύθερη
συμβίωση, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να χω-
ρίσουν που φτάνει το 57% στα πρώτα 10 χρόνια
γάμου. Από την άλλη μεριά, τα ζευγάρια που
παντρεύτηκαν χωρίς να έχουν συμβιώσει, τα
πάνε πολύ καλύτερα έχοντας πιθανότητα χωρι-
σμού μόνο 30%.

Η προγαμιαία συμβίωση δεν επηρεάζει αρνη-
τικά μόνο το μελλοντικό γάμο αλλά μειώνει σο-
βαρά και τις πιθανότητες να καταλήξει μια προ-
γαμιαία σχέση στο γάμο. Σχετικές έρευνες έδειξαν
ότι τελικά μόνο το 26% των γυναικών και το
19% των ανδρών παντρεύονται το άτομο με το
οποίο συμβίωσαν.

Οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν
τα βαθύτερα αίτια για αυτήν την πολύ σημαντική
διαφοροποίηση. Πιθανολογούν όμως ότι όσοι
συμβιώνουν πριν από το γάμο, μπαίνουν στη
σχέση με λιγότερη δέσμευση και αυτό ενδεχο-
μένως δεν τους δίνει το κίνητρο να αναπτύξουν
υγιείς και σωστούς τρόπους επίλυσης των δια-
φορών κάτι που καταφέρνουν καλύτερα αυτοί
που αποφασίζουν να παντρευτούν πρώτα.

Αν και υπάρχουν λίγες επιστημονικές μελέτες
που αμφισβητούν αυτά τα συμπεράσματα, οι πε-
ρισσότερες συμφωνούν ότι η προγαμιαία συμβίωση

μειώνει αντί να αυξάνει τις πιθανότητες του
γάμου αλλά και αν αυτό συμβεί είναι λιγότερο
σταθερός. 

Το γεγονός αυτό διαψεύδει πλήρως τους
υποστηρικτές της «απελεθεύρωσης» που στη
δεκαετία του ‘70 και μετά, επεδίωξαν με πάθος
την ανατροπή των παραδοσιακών προτύπων. Το
έκαναν γιατί πίστευαν ότι η πλήρης ελευθερία
επιλογής θα βελτίωνε ή ακόμα περισσότερο θα
έλυνε όλα τα προβλήματα στη σχέση των δύο
φύλων (μεταξύ αυτών και ο γράφων). 

Ιδιαίτερα, ψυχίατροι και ψυχολόγοι ήταν βέ-
βαιοι ότι η ελεύθερη συμβίωση λειτουργώντας
ως μια πρόβα γάμου θα μείωνε σημαντικά τις πι-
θανότητες διαζυγίου. Άρχισε όμως σύντομα να
φαίνεται ότι η ελεύθερη συμβίωση δεν λειτουργεί
ως προγαμιαίο στάδιο, αλλά ως υποκατάστατο
του γάμου και μάλλον συμβαίνει το «όποιος δεν
θέλει να ζυμώσει, χίλια χρόνια κοσκινίζει» που
λέει και η σοφή παροιμία. Αν και πάει κόντρα
στην απλή λογική, το «δοκίμασε πριν αγοράσεις»
δεν λειτουργεί υπέρ του γάμου και όποιος θέλει
να έχει ένα σταθερότερο γάμο καλύτερα να απο-
φύγει την ελεύθερη συμβίωση διότι «ουδέν μο-
νιμότερον του προσωρινού».

Πιστεύουμε ότι η προγαμιαία συμβίωση είναι
το λάθος πράγμα που γίνεται για το σωστό λόγο.
Η εμπειρία της προγαμιαίας συμβίωσης έχει από
μόνη της έναν «ισοπεδωτικό» χαρακτήρα όσον
αφορά τους ρόλους, αφού θεωρείται αυτονόητο
ότι άνδρας και γυναίκα πρέπει να μοιράζονται
όλες τις εργασίες, εξίσου. Αυτή η «ισοπέδωση»
όμως συνεχίζεται και μέσα στο γάμο, και στη
συνέχεια επεκτείνεται σε όλα τα επίπεδα της
σχέσης. Είμαστε «ίσοι», όχι «ίδιοι»! 

Ϊσως είναι καιρός να αναρωτηθούμε μήπως η
αποτυχία του νέου μοντέλου σχετίζεται και με
την απάρνηση των παραδοσιακών εθιμικών κα-
νόνων και αξιών που σχετίζονται με το γάμο και
την οικογένεια, όπως είναι η διαρκής δέσμευση
(θεωρείται ασφυξία), οι διακριτοί ρόλοι (θεω-
ρούνται ανδροκρατία), οι κοινοί στόχοι (θεωρείται
κατάργηση της ατομικής ελευθερίας) κλπ. Οι
αξίες αυτές αντέχουν γιατί «σμιλεύτηκαν» από
γενιά σε γενιά με τη σοφία των κοινωνικών και
θρησκευτικών παραδόσεων.  

______________

Ο Δρ. Γιάννης Δ. Μήτσου (το γένος Αριστ. Τσα-
πραζλή) είναι γιατρός-ερευνητής, ειδικευμένος στην
Πλαστική Επανορθωτική χειρουργική & Μικροχει-
ρουργική αγγείων και νεύρων. Είναι επίσης Αρι-
στούχος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών με μακροχρόνια ερευνητική δρα-
στηριότητα στη Χειρουργική Βιολογία & Νευροβιο-
λογία στην Ελλάδα, ΗΠΑ και Μ. Βρετανία. 

Εργάζεται στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
(email: mitsou@safesurgery.gr). 

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. 

«Επικίνδυνη»  η  συμβίωση  πριν  το  γάμο; 

ΕΚΛΟΓΗ  ΝΕΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  Δ.Σ.  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 
Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου εκλέχθηκε ο κ. Κλεομένης

Λάππας, ενώ στις 5-3-2017 ορίστηκαν ως νέοι Αντιδήμαρχοι η κ. Γεωργία Γκαρίλα (αρμόδια για
τα πολιτιστικά) και ο κ. Δημήτρης Βονόρτας (αρμόδιος για τα έργα). 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελής Χαλκιάς ορίστηκε ως εποπτεύων Αντιδήμαρχος στη Δημοτική
Ενότητα Δομνίστας. 
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ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ

Αίτημα για Ίντερνετ 
στο Περιφερειακό Ιατρείο μας 

Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας στα πλαίσια της υποβοήθησης του
έργου της Τοπικής μας Κοινότητας προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας απέστειλε αίτημα στην ΥΠΕ Θεσσαλίας, με κοινοποίηση
στο Κέντρο Υγείας της Δυτικής Φραγκίστας να εγκρίνει όπως η
τηλεφωνική σύνδεση 2237092209 του Ιατρείου αποκτήσει Ίντερνετ
προκειμένου να εξυπηρετεί στη συνταγογράφηση φαρμάκων των
κατοίκων της περιοχής Δομνίστας. Σημειώνεται ότι αυτή την
περίοδο το ιατρείο μας εξυπηρετεί και τους κατοίκους της Αράχωβας
Ναυπακτίας. 

Αγορά κεραίας 
Ο Σύλλογός μας προέβη στην αγορά κεραίας προκειμένου να

λειτουργήσουν οι υπολογιστές που βρίσκονται στο «Φαρμακίδειο»
Λαογραφικό Μουσείο και στην Κοινοτική Βιβλιοθήκη μας (Πνευματικό
Κέντρο). 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» και στη Δομνίστα 
Σκεφτήκαμε να βοηθήσουμε και εμείς το αξιόλογο και θεάρεστο

έργο που επιτελεί «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ». Μετά από τη-
λεφωνική επικοινωνία με την Αγγελική Αντ. Αγγελή, που εργάζεται
εκεί, μας έδωσαν ένα κουμπαρά. Έπρεπε όμως κάπου να φιλοξενηθεί.
Όταν ρωτήσαμε το Νίκο Παπαδημητρίου αν θα μπορούσε να το
βάλει σε εμφανές σημείο στο κατάστημά του δέχθηκε πρόθυμα και
υπέγραψε πρωτόκολλο παραλαβής. 

Σε λίγες μέρες θα βρίσκεται στο χωριό μας!!!!

Συντήρηση στολών 
Οι παραδοσιακές στολές του Συλλόγου μας, αφού καθαρίστηκαν

και επιδιορθώθηκαν, τοποθετήθηκαν σε κατάλληλες θήκες και
βρήκαν ξανά την θέση τους στο παλιό Λαογραφικό Μουσείο. Την
μεταφορά τους από την Λαμία επιμελήθηκαν ο Θανάσης και η
Ευαγγελία Νταλιάνη. 

Προσφορά αυγών το Πάσχα 
Ο Σύλλογός μας πέρα

από την προσφορά των 30
αυγών από τον Ηλία Τσιάμη
αγόρασε ακόμα άλλα 70. Τα
έβαψε η Ταμίας του Συλλό-
γου μας κ. Σούλα Μαυρίκα –
Σταμάτη και τα τοποθέτησε
σε ωραία διακοσμημένο κα-
λάθι. Προσφέρθηκαν μετά τη
λήξη της Αναστάσιμης Θείας
Λειτουργίας. 

Η γιορτή πίτας στην Αράχωβα 
Την Κυριακή του Πάσχα στην Αράχωβα, μετά την λειτουργία

της Αγάπης, οι κάτοικοι του χωριού καλωσόρισαν τους κατοίκους
των γειτονικών χωριών και τους κατοίκους της Αράχωβας με
νόστιμες παραδοσιακές πίτες και όμορφα γλυκίσματα. Εκεί βρέθηκε
και η πρόεδρος του Συλλόγου μας μετά από τηλεφωνική πρόσκληση
του Προέδρου του Συλλόγου τους Δ. Κούκουνα. 

Είναι ένα έθιμο που τους κρατά ενωμένους και αγαπημένους να
αντιμετωπίσουν κάθε δυσκολία. Τα χωριά μας το έχουν ανάγκη!!

Χορήγηση βιβλιοθηκών με ράφια από το Δήμο
Κατά την επίσκεψη των Αντιδημάρχων κ.κ. Παντελή Χαλκιά και

Δημήτρη Βονόρτα για θέματα της Κοινότητας τους ζητήσαμε να
έρθουν και στη Βιβλιοθήκη. 

Αφού τους δείξαμε τα βιβλία που είναι ΑΚΟΜΑ κάτω, τους ζητή-
σαμε να μεταφέρουν στους αρμόδιους το αίτημά μας για χορήγηση
βιβλιοθηκών-ραφιών από το Δήμο. 

Το αίτημά μας έγινε δεκτό, ο Δήμος επιχορήγησε την κατασκευή
των βιβλιοθηκών-ραφιών και τις επόμενες μέρες θα βρίσκονται στο
χωριό μας. 

Ευχαριστούμε πολύ το Δήμο για την προσφορά του! 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ 
Κατά το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2017 έγιναν όλες οι ακολουθίες

των Χαιρετισμών, εκτός της Α΄ Στάσης. Συγκεκριμένα η Β΄ Στάση των
Χαιρετισμών έγινε στις 10-3-2017 από τον π. Νεκτάριο και με ιεροψάλτη
τον κ. Χρήστο Χαρμαντζή και όλες οι υπόλοιπες στάσεις και ο Ακάθιστος
Ύμνος από τον π. Ματθαίο. 

Τέλος στις 23 Απριλίου 2017 λειτούργησε στον Άγιο Αθανάσιο (δεν
λειτούργησε στον Άγιο Γεώργιο λόγω καιρού), καθώς και την Κυριακή
30-4-2017. Στο ψαλτήρι οι Χρήστος Χαρμαντζής, Θεόδωρος Φραγκούλης
και Κώστας Παπαδόπουλος. 

Νεκρολογίες
Αθανάσιος  Χαρ.  Τσαπραλής  (1940-2016) 

Πέθανε σε ηλικία
76 ετών, στο Νεοχώ-
ρι Μεσολογγίου,
όπου και κατοικούσε
μόνιμα, την ημέρα
των Χριστουγέννων
(25-12-2016), προδο-
μένος από την καρ-
διά του. Ακολουθών-
τας την πορεία του
πατέρα του, όπως και
πολλών άλλων συγ-
χωριανών μας ρίζω-
σε στη θετή πατρίδα
του, στο Νεοχώρι,
όπου και δημιούργησε αξιοζήλευτη
οικογένεια. Παντρεμένος με την Ει-
ρήνη, το γένος Κούτρα από την Άμ-
πλιανη, απόχτησαν δύο παιδιά, τον
Νεκτάριο, εγκαταστημένο στο Νεο-
χώρι και την Ελευθερία, εγκαταστη-

μένη στην Ιταλία (πο-
λιτικός μηχανικός). 

Ο αείμνηστος Θα-
νάσης είχε μεγάλο
πάθος για την αγα-
πημένη του Δομνίστα
και ήθελε να την επι-
σκέπτεται όσο το δυ-
νατόν τακτικότερα.
Στο χωριό είχε φτιά-
ξει ΜΟΝΟΣ του ένα
ωραιότατο σπιτάκι. Το
περασμένο μάλιστα
καλοκαίρι ήρθε στη
Δομνίστα τρεις (3)

φορές!. Ήταν σαν να προαισθανόταν
το τέλος του! Όπως προαναφέρθηκε
πέθανε στις 25-12-2016. 

Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον
Ναό Αγίου Ιωάννη και ετάφη στο Κοι-
μητήριο Νεοχωρίου. 

Ποιος  θυμάται  τις  πράσινες  τάξεις 
τον  Απρίλιο  2004  στη  Δομνίστα; 

Στις 7 Απριλίου 2017 το χωριό
μας γέμισε εφηβικές φωνές! 33 μα-
θητές της Α΄ τάξης Λυκείου Αγρινίου
συνοδευμένοι από τις εκπαιδευτικούς
Σάρρα Μαρία, Κακαγιάννη Θεοδώρα
και Μιχοπάνου Ειρήνη επισκέφθηκαν
το χωριό μας. 

Στην πλατεία του χωριού, ο πρό-
εδρος της Τοπικής Κοινότητας κ.
Νίκος Καρέτσος, η πρόεδρος του
Συλλόγου Ευαγγελία Νταλιάνη, και
οι: Κώστας  Παπαδόπουλος, π. Ματ-
θαίος, Γιάννης Σταμάτης, Κώστας
Αγγελής, κ.ά. υποδέχθηκαν τους μα-
θητές και τις συνοδούς - καθηγήτριες
με αμυγδαλωτά γλυκά που έφτιαξε η
Μαρία Ι. Παπαδημητρίου.

Μετά τα παιδιά ξεναγήθηκαν στο
Νέο Λαογραφικό Μουσείο (Φαρμακί-
δειο), στο Πνευματικό μας Κέντρο
(πρώην Γυμνάσιο), όπου βρίσκονται
το Φωτογραφικό Μουσείο, το Παλαιό
Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο και
η ανακαινισμένη Κοινοτική Βιβλιοθήκη.
Την ξενάγηση έκανε ο Κώστας Πα-
παδόπουλος, ο οποίος είναι άριστος
γνώστης της ιστορίας του χωριού μας
και του περιεχόμενου της Βιβλιοθήκης.
Ακόμα επισκέφθηκαν τον Ιερό Ναό
του Αγίου Αθανασίου όπου ο π. Ματ-
θαίος και ο Κώστας Παπαδόπουλος

τους «ξενάγησαν» μέσα στο ναό.
Ακολούθησε παρουσίαση ενός μέ-

ρους της εργασίας των παιδιών στην
αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου,
όπου μετά το πέρας της παρουσίασης
στα παιδιά προσφέρθηκε από το Σύλ-
λογό μας κέικ και πορτοκαλάδες. 

Το μεσημέρι τα παιδιά γευμάτισαν
με τους εκπαιδευτικούς και με την
παρουσία της προέδρου του Συλλόγου
και του Κώστα Παπαδόπουλου στην
ταβέρνα «ο Μέτοικος». 

Ο Σύλλογός μας πρόσφερε στις
εκπαιδευτικούς τσίπουρο, τοπικά προ-
ϊόντα και βιβλία Δομνιστιάνων συγ-
γραφέων, ιστορικά και εκκλησιαστικά
και στους μαθητές από ένα βιβλιαράκι
με την ιστορία του Νέου Λαογραφικού
Μουσείου, του Θανάση Δ. Σταμάτη
και ένα c.d. με την ιστορία-λαογρα-
φία-αξιοθέατα της Δομνίστας.

Αργά το απόγευμα η ομάδα ανα-
χώρησε για το Καρπενήσι, γεμάτη
άριστες εντυπώσεις από τα αξιοθέατα
και την ιστορία του τόπου μας καθώς
και για την εγκάρδια φιλοξενία που
τους παρασχέθηκε.

Οι εκπαιδευτικοί θέλοντας να εκ-
φράσουν την ευχαρίστησή τους από
την παραμονή τους στο χωριό έδωσαν
στο Σύλλογό μας 60 ευρώ. 
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Η
αλήθεια πολλές φορές μας πικραίνει, μας
δυσαρεστεί, αλλά πρέπει να λέγεται, για
να ξέρουμε τα επόμενα βήματά μας. 

Ιδιαίτερα στην μικρή κλειστή κοινωνία, όπως
αυτής του ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ, η έννοια του εθελοντι-
σμού αποκτά, ΑΚΟΜΗ μεγαλύτερη αξία. Οι ελ-
λείψεις και αδυναμίες δεν αναπληρώνονται ΠΑΝ-
ΤΑ, από τους αρμοδίους, την εποχή της οικονομικής
κρίσης. 

Εδώ η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί με την
βοήθεια εκείνων που δεν βλέπουν την ζωή τους
με γνώμονα το συμφέρον ΜΟΝΟ. Με εκείνους
τους απλούς ανθρώπους τους εθελοντές που
πάντα αναλαμβάνουν δράση για το καλό του χω-
ριού μας, χωρίς ΑΥΤΟ να αντικαθιστά το Δήμο ή
την Τοπική Κοινότητα. 

Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας και η
Τοπική Κοινότητα πολλές φορές δέχονται την
συμπαράσταση των συγχωριανών τους στο δύ-
σκολο έργο τους για την διατήρηση της πολιτι-
στικής κληρονομιάς του τόπου μας, την προστασία
του περιβάλλοντος, την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΛΛΑ και κάθε έργο που θέλει την βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων του χωριού μας,
ΑΛΛΑ και εκείνων που έρχονται τους καλοκαιρι-
νούς  μήνες. 

Άνθρωποι που αγωνίζονται ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ
βάζοντας τις ψυχικές και σωματικές δυνάμεις
στην υπηρεσία του χωριού τους, γνωρίζοντας
πως η αδιαφορία και η ΑΠΑΘΕΙΑ ερημώνουν τα
χωριά μας!!! 

Το χωριό μας έχει απαράμιλλες φυσικές ομορ-
φιές αλλά και αξιόλογη ιστορία, διαθέτει δε
πλούσιο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο, Έκθεση
με χιλιάδες φωτογραφίες, Μνημεία, καθώς και
μια τεράστια σε όγκο και περιεχόμενο βιβλιοθήκη. 

ΟΜΩΣ για τη συντήρησή τους μην περιμένουμε
ΜΟΝΟ τη βοήθεια του Δήμου, της Τοπικής Κοινό-
τητας (με τις ελάχιστες επιχορηγήσεις) ή των
όποιων άλλων φορέων που σκέπτεται καθένας
μας. 

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ: Να πάρουμε στα χέρια μας,
το «νοικοκύρεμα» και την προβολή του χωριού
μας, ώστε να του δώσουμε ξανά περισσότερη
ζωή. 

Ο Σύλλογός μας στηρίζεται στον ΕΘΕΛΟΝΤΙ-
ΣΜΟ και πέτυχε μέχρι τώρα πάρα πολλά. Τελευ-
ταία, μάλιστα, πολλοί ήταν εκείνοι που έδωσαν
το παρόν εθελοντικά στην τακτοποίηση των Μου-
σείων και της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης. 

Οι νέοι μας κατά την επίσκεψή τους τις μέρες
του Πάσχα, στην ανακαινισμένη, τακτοποιημένη
και επισκέψιμη πια Βιβλιοθήκη, στα νοικοκυρεμένα
και καθαρά Μουσεία, στο, επίσης, ανακαινισμένο
Δημοτικό Σχολείο (καινούριες κουρτίνες, κρέμα-
σμα παλαιών χαρτών, βαφή μαυροπίνακα, μετα-
φορά και τακτοποίηση των παλαιών θρανίων και
των καθισμάτων) αισθάνθηκαν ότι πρέπει να δώ-
σουμε όλοι ένα χέρι βοηθείας, όσο μπορεί ο κα-
θένας. 

Ο Μιχάλης Σιακαβέλλας, η Μαρία Τσούνη, η
Ευαγγελία Παπαδοπούλου, ο Θανάσης Τσούνης,
ο Νεκτάριος Παπαδόπουλος πρόσφεραν ΕΘΕ-
ΛΟΝΤΙΚΑ τις γνώσεις και τον ελεύθερο χρόνο
τους για την σύνδεση και λειτουργία στο Νέο Λα-
ογραφικό Μουσείο των δυο υπολογιστών, των βι-
βλιοθηκών και τραπεζοθρανίων, που είχαν παρα-
δοθεί από τον εργολάβο, εδώ και τρία χρόνια.
Ακόμα έβαλαν σε λειτουργία και έναν υπολογιστή
στην Κοινοτική Βιβλιοθήκη, που ίσως βοηθήσει
στο μέλλον για την καταγραφή των βιβλίων. Ση-
μειώνεται ότι χάθηκαν τα πληκτρολόγια και τα
ποντίκια και οι ειδικές βίδες σύνδεσης των βι-
βλιοθηκών. 

Ο Νίκος Παπαδημητρίου προσφέρθηκε να κα-
θαρίσει (κόψει τα χόρτα) όπου υπήρχε ανάγκη.
Λόγω όμως των μεγάλων υποχρεώσεών του, έδω-
σε στο Σύλλογό μας 30 € για να πληρώσουμε
ένα μεροκάματο. Εμείς πληρώσαμε το Μάκη Συ-
ροκώστα, ο οποίος πρόσφερε για επτά ημέρες
τις υπηρεσίες του στο Σύλλογό μας με «μικρό
μεροκάματο» αλλά και βοήθησε πολλές ώρες
πέρα του μεροκάματου, όπου υπήρχε ανάγκη. 

Ο Νίκος Φώλος προσφέρθηκε αφιλοκερδώς
να ισιάξει και να καθαρίσει το κομμάτι που είναι
πάνω από την πρώτη στροφή μπαίνοντας στο
χωριό (στην πινακίδα ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ). Εκεί θα
φυτευτούν λουλούδια (προσφορά του Δήμου). 

Ο Νίκος Λιάκος προσφέρει συνεχώς εθελοντικά
την βοήθειά του στο Σύλλογό μας (άλλαξε τις
λάμπες στο Λαογραφικό και Φωτογραφικό Μου-
σείο, τοποθέτησε ένα U.P.S. (σταθεροποιητή
τάσης στην πλατεία). 

Ο Κώστας Παπαδόπουλος πάντα και παντού
ακούραστος εργάτης του πνεύματος και του ορά-
ματος. 

Ο Κώστας Αγγελής είναι πάντα πρόθυμος να
βοηθήσει, σε ότι του ζητηθεί. 

Ο Νίκος Καρέτσος, ο πρόεδρος του χωριού
μας, πάντα πρόθυμος και συνεργάσιμος που αγαπά
τον τόπο του, χωρίς κανένα συμφέρον και δικό
του όφελος. 

Αυτό είναι το μεγαλείο του Δομνιστιάνου!
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ όλους όσους με

την αγάπη τους, τον καλό τους το λόγο, την προ-
θυμία τους και την προσφορά τους μας βοήθησαν
και μας έδωσαν δύναμη, ώστε με υπομονή και
επιμονή να συνεχίσουμε… 

Η Πρόεδρος 
Ε.Ν. 

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Ο Κώστας Αθ. Αγγελής και η σύζυγός του

Ελευθερία δώρισαν στο Σύλλογό μας δύο (2) πα-
ραδοσιακές στολές (τσολιά 2 ετών), που είχαν
από τα παιδιά τους. Είναι σε άριστη κατάσταση. 

Ο Νεκτάριος Κ. Παπαδόπουλος πρόσφερε τα
πληκτρολόγια και τα ποντίκια που χάθηκαν. 

Ο Σπύρος Αθ. Νταλιάνης ένα U.P.S. (σταθε-
ροποιητή τάσης για την κάμερα). 

Ο Ηλίας Τσιάμης 15 ζευγάρια αυγά για βάψιμο
το Πάσχα. 

Η Βασιλική Αντ. Αγγελή πρόσφερε την Καινή
Διαθήκη και πολλά άλλα βιβλία χριστιανικού πε-
ριεχομένου για το τμήμα «Χριστιανικά βιβλία»
της Κοινοτικής μας Βιβλιοθήκης. 

Η Ισμήνη Ιωαν. Αγγελή πρόσφερε, επίσης,
πολλά βιβλία χριστιανικού περιεχομένου. 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Όσοι έχουν και θέλουν να προ-
σφέρουν βιβλία ας μας τα φέρουν ώστε να πάρουν
θέση και αξία στα ράφια της βιβλιοθήκης, εμ-
πλουτίζοντας το περιεχόμενό της.

Ευχαριστούμε ΟΛΟΥΣ τους παραπάνω για τις
προσφορές τους αυτές! 

Οι  χωριανοί  μας  αναγνωρίζουν  και  ανταποδίδουν

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

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

Σουλτάτης Γεώργιος (σύζυγος 
Ελένης Γ. Παναγοδήμου) .............. € 200,00
Νταλιάνης Ανδρέας του Σπυρ. ...... €   50,00
Καρέτσου Παναγιώτα του Δημ. - 
Λεωνίδας Ζουγανάς ......................€   50,00 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΓΙΑ  ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 
ΤΟΥ  ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

Το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ πρό-
σφερε στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου για την
αγορά λουλουδιών προς στολισμό του Επιτα-
φίου μας η Ευαγγελία Παναγοδήμου. 

Το ίδιο ποσό (50) ευρώ πρόσφερε και η
Χριστίνα Αθανασίου Συροθανάση. 

ΝΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
― Ο Λάμπρος Αθανασίου Αναγνωστόπου-

λος ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές του
στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ορ-
γανισμών της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας
του ΑΤΕΙ Πελοποννήσου με κατεύθυνση στη
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. 

― Το πτυχίο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών έλαβε πρόσφατα ο Ηλίας Δημητρίου
Παναγοδήμος. 

Τα θερμά μας συγχαρητήρια και τις ευχές
μας για μια λαμπρή σταδιοδρομία! 

ΔΕΥΤΕΡΟ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
Το δεύτερο μεταπτυχιακό του Δίπλωμα

έλαβε πρόσφατα ο Αλέξανδρος Φραγκούλης
του Θεοδώρου και της Φωφώς, το γένος Γε-
ωργίου Παναγοδήμου. 

Συγχαρητήρια! 

Ο ιερέας του χωριού μας π. Ματθαίος Κα-
λαμπαλίκης είναι για μας ένα υπόδειγμα εκ-
κλησιαστικού ήθους και ακάματης εργατικότητας
στην υπηρεσία της Ορθοδοξίας και των ανθρώ-
πων του τόπου μας. Λεπτομέρειες γι’ αυτά θα
διαβάσατε και θα διαβάσετε και αλλού. 

Εδώ θα αναφερθώ σε μία από τις εκλεκτές
και εν πολλοίς αθέατες πλευρές του χαρακτήρα
του. Παρατήρησα ότι σε όλα σχεδόν τα κηρύγ-
ματά του και τις παραινέσεις του ευχαριστεί
τους χριστιανούς της ενορίας του για την συμ-
μετοχή τους στις εκκλησιαστικές ακολουθίες
και δράσεις. 

Φέτος για μια ακόμα φορά αλλά μέσω και
της εφημερίδας μας ευχαριστεί όλους τους
χριστιανούς που μαζί του συνέψαλαν, προσευ-
χήθηκαν, δάκρυσαν για τα πάθη του Χριστού
μας τη Μ. Εβδομάδα και πανηγύρισαν μαζί του
με το “Χριστός Ανέστη” το Πανσεβάσμιο και
Ιερό Πάσχα. Γράφω όχι μόνο γιατί το ζήτησε
αλλά και για να δείξω πως είναι αληθινή η
λαϊκή σοφία: «με μια στάλα μέλι μαζεύεις όλες
τις μέλισσες, με ένα βαρέλι ξύδι καμία!». 

Μέλι η παρουσία και η πνευματική καθοδή-
γηση του π. Ματθαίου! 

Α.Δ.Σ. 

Ο  π. Ματθαίος  ευχαριστεί



― Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας, στο Σύλλογό μας. Τα
παραλάβαμε, ήταν πάρα πολύ ωραία και ευελπιστούμε σε μια επικοινωνία
για κάποια άλλη προσφορά σας. Το έργο του Ιδρύματος είναι εξαιρετικό. 

Συγχαρητήρια. 
Νταλιάνη Ευαγγελία 

Αγαπητή κυρία Νταλιάνη, 
Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια και χαιρόμαστε πολύ

που σας είναι χρήσιμες οι βιβλιοθήκες. Είμαστε σίγουροι ότι θα τις αξιο-
ποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος όλης της τοπικής
κοινωνίας. 

Σε περίπτωση που προκύψει επιπρόσθετος εξοπλισμός προς διάθεση
από πλευράς μας θα σας ενημερώσουμε σχετικά. 

Καλή συνέχεια στο αξιέπαινο έργο σας. 
Με εκτίμηση 

Εύα Πολυζωγοπούλου 
Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών
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Προσφορές - Συνδρομές
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 
Σταμάτης Ιωάννης Νικ. .............................................. Ευρώ 200,00
Παναγοδήμος Ιωάννης του Γεωργίου .............................. -//-  30,00
Αγγελή Ισμήνη του Ιωάννη (Λαμία) .................................. -//- 25,00
Τσατσούλη Ειρήνη, το γένος Βαμβάτσικου ...................... -//- 20,00
Καραδήμα Ευδοκία του Γεωργίου .................................... -//- 20,00
Αγγελής Νικόλαος του Γεωργίου (Λαμία) ........................ -//- 50,00
Μερτζιάνης Γεώργιος, 
σύζυγος Μαρίας Αντ. Αγγελή (Λαμία) .............................. -//- 20,00
Παναγοδήμος Κων/νος του Ιωάννη .................................. -//- 20,00
Τριχόπουλος Χαράλαμπος, 
σύζ. Ειρήνης Ν. Σταμάτη (Αγρίνιο) .................................. -//- 20,00
Σιακαβέλλας Μιχαήλ του Χαρ. .......................................... -//- 20,00
Σιακαβέλλα Βασιλική του Χαρ. ........................................ -//- 10,00
Μωρίκης Νίκος ....................................................................-//- 20,00
Αργυροπούλου Ειρήνη, το γένος  Ι. Μωρίκη .................... -//- 20,00
Αγγελής Γεώργιος Ι. .......................................................... -//- 25,00
Παναγοδήμος Κώστας Δημ. (Μέτοικος) .......................... -//- 20,00
Αγγελής Σεραφείμ Γ. ........................................................ -//- 30,00
Θανασιάς Γεώργιος .......................................................... -//- 20,00
Καραδήμας Ευθύμιος Γ. .................................................... -//- 20,00
Δημητρακοπούλου Γερασιμούλα 
(το γένος Ν. Παναγοδήμου) .............................................. -//- 20,00
Κατσούδας Ιωάννης, 
σύζυγος Μαρίας Ηλία Πανάγου (ΗΠΑ) ............................ -//- 50,00
Πανάγος Αθανάσιος Ηλία ................................................ -//- 20,00 
Μακρυγιάννη Χρυσούλα, το γένος Λ. Σιώκου .................. -//- 50,00
Καρέτσου Παναγιώτα ........................................................ -//- 20,00
Αγγελής Κώστας Αθαν. .................................................... -//- 20,00
Γράψια Αγγελική ................................................................ -//- 10,00
Βερυκόκου Όλγα .............................................................. -//- 10,00
Μποτσιβάλης Χαράλαμπος .............................................. -//- 10,00
Μελάς Σπύρος .................................................................. -//- 20,00
Παναγοδήμος Λάμπρος Π. (Αμερική) .............................. -//- 50,00
Σταμάτης Ιωάννης Ν. ........................................................ -//- 50,00
Καρέτσος Ιωάννης Γ. ........................................................ -//- 20,00
Γρίβας Αλέκος Παν. .......................................................... -//- 50,00
Κορκόβελου – Συροθανάση Λίτσα ....................................-//- 20,00
Σταμάτης Αθανάσιος Ανδρέα ............................................ -//- 20,00
Καραπάνου Σπυριδούλα (Μπόλα), 
το γένος Ν. Παπαδημητρίου ............................................ -//- 50,00
Τσούνης Αχιλλέας (Χίος) ................................................ -//- 100,00
Παναγοδήμου Ευαγγελία .................................................. -//- 50,00
Καραδήμας Δημήτριος Ελ. .............................................. -//-  20,00
Καραδήμας Ελευθέριος Δημ. ............................................ -//- 20,00
Κατσοφόλη Αθανασία, το γένος Δ. Καραδήμα ................ -//- 20,00
Μαστρογεωργίου Γεώργιος .............................................. -//- 20,00
Τσαπραζλής Νικόλαος Χαρ. .............................................. -//- 20,00
Καπετάνος Δημήτριος ...................................................... -//- 15,00
Σταμάτης Απόστολος ........................................................ -//- 20,00
Πανάγος Ηλίας Γ. .............................................................. -//- 20,00
Παπαγεωργίου Παναγιώτης Ηλία .................................... -//- 20,00
Στουρνάρα Ευφροσύνη (Λαμία) ........................................ -//- 20,00
Μαλισόβα Μαρία (Στάβλοι) .............................................. -//- 20,00
Ζούκας Αθανάσιος Γ. ........................................................ -//- 20,00
Καρατζόγλου Ιωάννης ...................................................... -//- 20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο) 

― Άκου να δεις ξένε. Δεν δια-
φέρουμε σε τίποτα. Και εγώ ξένος
είμαι. Ονομάζομαι Αχιλλέας Παπα-
σταφυλλόπουλος και είμαι ερευνη-
τής οικονομικών αδικημάτων, απε-
σταλμένος ύστερα από καταγγελία
μιας γειτόνισσας της Αμαλίας. 

― Δεν σας καταλαβαίνω καθό-
λου! Τί ζητάτε από εμένα;

― Να φύγεις όσο το δυνατόν
γρηγορότερα από αυτό το σπίτι.
Πάρε και την κοπέλα μαζί. Δεν
έφταιξε σε τίποτα.

― Δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε
αλλά σήμερα το βράδυ θα μείνω
πάλι εκεί και θα φύγω με την αυ-
γούλα.

― Μπαίνεις σε μεγάλους μπε-
λάδες. Η θέση μου είναι δύσκολη,
κατάλαβέ με! Απλά φύγε! 

Ο Δημοσθένης σηκώθηκε άγαρμ-
πα από το τραπέζι, άφησε δεκαπέντε
δραχμές και ενοχλημένος από την
παράξενη συμπεριφορά του ξένου
κίνησε να πάει στο σπίτι. 

Μπαίνοντας του ήρθε μια οσμή
από γεμιστά. Κλείστηκε στο δωμάτιό
του και συλλογιζόταν τι να εννοούσε
αυτός ο τύπος. Οι σκέψεις λυσσο-
μανούσαν στο κεφάλι του μα πάνω
στις αδιάκοπες σκέψεις άκουσε την
Έλλη να τον φωνάζει για φαγητό.
Της αποκρίθηκε πως την ευχαριστεί
αλλά δεν πεινάει. Η Λίζα εισήλθε
στο υπνοδωμάτιο και κάθισε στο
μονό κρεβάτι. Με θάρρος τότε εκεί-
νος της ζήτησε να του μιλήσει για
τον πατέρα της. Εκείνη καθόλου
δεν παραξενεύτηκε με την απορία
του ξένου. Ο πατέρας της, είπε,
ήταν άνθρωπος ήσυχος. Πολύ συχνά
κατέβαινε στην Αθήνα για να πω-
λήσει, όπως έλεγε, φέτα και τσί-
πουρο σε μεγαλομαγαζάτορες. Δεν
έβγαινε από το σπίτι πολύ, παρά
μονάχα για τέσσερις ώρες που άνοι-
γε το παντοπωλείο. Τα χρήματα
όλως περιέργως δεν ήταν λιγοστά.
Και στο σχολειό πήγαινε, και οι πά-
νινες κούκλες με τα φορέματά τους,
πλείστες. Το σπίτι πάντα στην εν-
τέλεια. Με όμορφους πίνακες και
βάζα εξωτικά να κοσμούν τους τοί-
χους και τις σιφονιέρες. Ο πατέρας
της σκοτώθηκε το Μάιο του 1966,
γλιστρώντας μαζί με το γαϊδούρι
του σε μια πλαγιά λίγο πιο πέρα
από το κοιμητήριο. Για την μάνα
της δεν μίλησε καθόλου. Τον έπιασε
με το απαλό της χέρι και τον συνό-
δευσε έως την τραπεζαρία. Καθ’
όλη την διάρκεια του μεσημεριανού
παρέμεινε σιωπηλός ρίχνοντας κλε-
φτές ματιές στον πλάτανο που φαι-
νόταν από το τζάμι της πίσω πόρτας.
Αποζητούσε λίγο χρόνο με τον εαυ-
τό του. Να τελειώσει την εργασία
του και να μυρίσει τους κρίνους
που τόσο πολύ του άρεσαν στην
όψη. Στην Αθήνα του φαίνονταν
άοσμοι και μαραμένοι όταν τους
έβλεπε από τις τζαμαρίες των αν-
θοπωλείων. Στην Αθήνα δεν ήξερε
αν θέλει πραγματικά να γυρίσει. 

Το Φεγγάρι διαδέχτηκε τον Ήλιο

στην εξουσία των ουρανών και κά-
θισε στην κούνια κοιτάζοντας τα
αστέρια. Ο κόσμος είναι μικρός, μα
εδώ νόμιζε ότι ζούσε στη χώρα των
Τιτάνων. Ακόμα και στο διπλανό
από τη Δομνίστα χωριό, το Κρίκελλο,
η κάθε μαργαρίτα υψωνόταν μπρο-
στά του σαν τα τείχη της Βασι-
λεύουσας, που τόσα είχε διαβάσει
για αυτήν. Δεν αγχωνόταν για τα
αγρίμια της ξηράς. Θεωρούσε τον
εαυτό του ένα από αυτά. Οι αλε-
πούδες αδελφές του και οι βερβε-
ρίτσες φίλες από τα μαθητικά χρό-
νια. Το θρόισμα των φύλλων απαλό
όπως η φωνή του Εγγονόπουλου
σαν απάγγελνε στην εκδήλωση του
Πανεπιστημίου πριν ένα μήνα. Μέσα
στο πάντρεμα των γαλήνιων ήχων
άκουσε βήματα εις τον κήπο. Κατέ-
βηκε από την κούνια και στάθηκε
πίσω από τις λαμαρίνες του μικρού
πτηνοτροφείου. Ήταν η γραία, με
τη νυχτικιά της, να σκαλίζει τον
κήπο. Ύστερα από λίγα λεπτά την
άκουσε να μουρμουράει και να προ-
σεύχεται. Κοκάλωσε σαν την αντί-
κρισε να σηκώνει από το χώμα ένα
ξύλινο μπαούλο. Θυμήθηκε τα λόγια
του μεταμφιεσμένου στο καφενείο
και έκανε να φύγει. Με αθόρυβο
βηματισμό πέρασε πίσω της και
έτρεξε στο κρεβάτι του σβήνοντας
τα φώτα. Όταν την άκουσε να μπαί-
νει ξανά στο σπίτι φόρεσε τα πα-
πούτσια του και όπως μπήκε προ
ολίγου, κατ’ αυτόν τον τρόπο βγήκε.
Έσκαψε στο ίδιο σημείο και άνοιξε
το μπαούλο. Γεμάτο χρυσαφικά και
λίρες εγγλέζικες. «Τι φτιάνς* δα*;»,
άκουσε μια φωνή πίσω του. Γύρισε
και είδε την Σαββούλα να κρατεί
ένα κουζινομάχαιρο. Την παρακά-
λεσε ευθύς να το αφήσει κάτω και
να της εκμυστηρευτεί τα όσα έγιναν.
Αυτή έτρεξε και άρχισε να ψάχνει
τα κοσμήματα. Μετά από λίγο ξέ-
σπασε σε λυγμούς και αγκομαχών-
τας ψέλλιζε πως έχουν επάνω τους
σκαλισμένα εβραϊκά ονόματα.

Αμέσως, η Αμαλία ξεπρόβαλλε
από το κατώφλι της πόρτας με το
κεφάλι της σκυφτό. Πλησίασε την
κόρη της και της είπε ότι δεν το
έκανε επίτηδες ο πατέρας της. Πως
ήταν ότι είχαν αφήσει πίσω τους οι
Γερμανοί πριν τους κυνηγήσει η Αν-
τίσταση. Μα η νεαρά δεν ήθελε να
ακούσει τίποτα. Παίρνει το μπαούλο
και με τα δυο χέρια και με ένα
σάλτο περνά το μικρό πεζούλι και
άρχισε να τρέχει προς το νεκροτα-
φείο. Ο Δημοσθένης ξοπίσω της και
πίσω του η γραία με το τσόχινο
παλτό της να κλαίει για τη μοίρα
της κόρης της και για του ανδρός
της. Ο δρόμος γινόταν όλο και πιο
απόκρημνος. Θωρούσες την ποταμιά
που τον χειμώνα αν περπατήσεις
στο δρομάκι των κυνηγών δίχως
παλτό, νιώθεις τα κόκκαλά σου να
λυγίζουν και να γίνονται σκόνη από
την υγρασία. 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 

Νέοι Λογοτέχνες

Ο  κήπος  της  Αμαλίας  (4η συνέχεια) 

Του Κώστα Βασ. Τσιούνη
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 

ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 
Με τη δέουσα λαμπρότητα γιορ-

τάστηκε κι εφέτος η Εθνική μας Επέ-
τειος της 25ης Μαρτίου 1821. Μετά
τη Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγίου
Αθανασίου, έγινε η δοξολογία και κα-
τόπιν στο χώρο του Μνημείου της
πλατείας μας έγινε επιμνημόσυνη δέ-
ηση από τον π. Ματθαίο και κατάθεση
στεφανιών. 

Από την παραμονή έγινε ο σημαι-
οστολισμός του Κοινοτικού Καταστή-
ματος και της πλατείας μας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ – 
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 
Έγιναν κανονικά οι προβλεπόμενες

επισκέψεις του Αγροτικού Γιατρού στο
χωριό μας κατά τους μήνες Μάρτιο
και Απρίλιο. 

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
εκτελέστηκε κανονικά κατά το παρελ-
θόν δίμηνο. Κάθε Τετάρτη έγιναν οι
καθιερωμένες επισκέψεις στα σπίτια
των συγχωριανών μας. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ 
Τα μηχανήματα της Αντιπεριφέρει-

ας σε όλες τις περιπτώσεις (χιόνι, κα-
ταπτώσεις κ.λπ.) καθάρισαν τον επ-
παρχιακό δρόμο Ράχης Τυμφρηστού
– Υψηλού Σταυρού.

Καθαρισμός έγινε και στο δασικό
δρόμο Μπερζιανής – Σκοπιάς, καθώς
και εντός του χωριού μας από μηχά-
νημα του Δήμου μας. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Κατά το χρονικό διάστημα 31-3-

2017 μέχρι 6-4-2017 τοποθετήθηκαν
τα ράφια των βιβλιοθηκών της δωρεάς
του Ιδρύματος Νιάρχου. 

Η τοποθέτηση έγινε από τον Θα-
νάση Σ. Νταλιάνη, τον Μάκη Συροκώ-
στα και τον Κ. Παπαδόπουλο. Στη συ-
νέχεια τοποθετήθηκαν τα περισσότερα
βιβλία κατά κατηγορία (Ιστορικά, Θρη-
σκευτικά, Εγκυκλοπαίδειες – Λεξικά,
Λογοτεχνικά, Παιδικά κ.λπ.) από τους
Κ. Παπαδόπουλο Ν. Καρέτσο, Σούλα
Σταμάτη, Ευαγγελία Νταλιάνη, Θ. Ντα-
λιάνη, Κ. Αγγελή και Μάκη Συροκώστα
( ο τελευταίος με ελάχιστη αμοιβή). 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ 
Ο Δημήτρης Παν. Σύρρος αντικα-

τέστησε, χωρίς καμία αμοιβή όλα τα
φθαρμένα παγκάκια  της πλατείας μας
(είχαν φθαρεί τα περισσότερα ξύλα). 

ΦΥΤΕΜΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΩΝ

Εκατό (100) τριανταφυλλιές – προ-
σφορά του Δήμου Καρπενησίου – φυ-
τεύτηκαν από τον Κώστα Αγγελή στην
πλατεία μας, στο Πνευματικό Κέντρο,
στην Παιδική Χαρά, στο Μνημείο Εθνι-
κής Αντίστασης, στο «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ
ΠΑΠΑ» και σε άλλους κοινόχρηστους
χώρους.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
Μεγάλη ποσότητα χαρτιού παρα-

δόθηκε στο Δήμο Καρπενησίου από
την Τοπική Κοινότητα με προορισμό
την ανακύκλωση. Φορτώθηκε σε φορ-
τηγό του Δήμου Καρπενησίου στις 6
Απριλίου 2017. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Την 1 Απριλίου 2017 έγινε πλήρης
καθαριότητα (πλύσιμο, σφουγγάρισμα,
ξεσκόνισμα) των αιθουσών του Δημο-
τικού Σχολείου, του Πνευματικού Κέν-
τρου και του νέου «Φαρμακίδειου»
Μουσείου μας. 

Οι εργασίες αυτές έγιναν από τις
κυρίες Σούλα Σταμάτη και Ευαγγελία
Νταλιάνη και με τη βοήθεια του Μάκη
Συροκώστα. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Με την οικονομική ενίσχυση του

Συλλόγου μας αγοράστηκε νέο μηχά-
νημα για το ΙΝΤΕΡΝΕΤ στην πλατεία
μας. Τις εργασίες τοποθέτησης κάλυψε
ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Στις 7-4-2017, ημέρα επίσκεψης
στο χωριό μας των μαθητών του 6ου
Λυκείου Αγρινίου, επισκέφθηκαν το
χωριό μας οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου
Καρπενησίου κ.κ. Παντελής Χαλκιάς
και Δημήτρης Βονόρτας. 

Μεταξύ άλλων έκαναν επίσκεψη
στο Πνευματικό μας Κέντρο και στη
Βιβλιοθήκη μας, καθώς και σε άλλα
σημεία του χωριού μας, όπου κατέ-
γραψαν όλα τα προβλήματα που τους
υπέδειξε ο Πρόεδρος της Τοπικής μας
Κοινότητας. 

ΑΛΛΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

― Στις 11 και 12 Απριλίου 2017
έγινε αντικατάσταση λαμπτήρων εντός
του χωριού από τον εργολάβο ηλε-
κτρολόγο Παναγιώτη Τσιγαρίδα (11-
4-2017).

― Έγιναν οι δέουσες εργασίες
αποκατάστασης του αγωγού ύδρευσης
έξω από την ιδιοκτησία Κ. Ι. Παναγο-
δήμου καθώς και του αγωγού έναντι
οικίας Χρυσούλας Μακρυγιάννη (6 και
10-4-2017). 

― Αποκαταστάθηκε υπάρχουσα
βλάβη στη βρύση της πλατείας μας
(18-4-2017). 

― Στις 19-4-2017 έγινε καταγραφή
από Συνεργείο του Δήμου των χαλα-
σμένων κάδων απορριμμάτων προκει-
μένου αυτοί να αντικατασταθούν. 

― Στις 20-4-2017 τοποθετήθηκε
αφυγραντήρας στο «ΦΑΡΜΑΚΙΔΕΙΟ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ». 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
― Η Φωτεινή Λαδά και ο Ηλίας Κωνσταντίνου Σιακαβέλλας

απόκτησαν την 1 Οκτώβρη 2016 το δεύτερό τους παιδάκι, ένα
όμορφο κοριτσάκι. Να τους ζήσει και να την καμαρώνουν να με-
γαλώνει με υγεία και πρόοδο, δίπλα στην πρωτότοκη Κατερίνα
τους! 

― Ο Θεόδωρος Πλυταριάς και η Μαρία Ιωάννη Βαμβάτσικου
στις 7 Οκτώβρη 2016 έγιναν γονείς. Ένα κοριτσάκι, ένα αγοράκι
κι ακόμη ένα κοριτσάκι γέμισαν τις αγκαλιές τους! Να τους
ζήσουν και τα πρόσωπά τους να φωτίζονται «εις τον κύβο» από
τα γλυκά τους χαμόγελα! 

― Η Άντα (Αδαμαντία), κόρη του Ηλ. Κ. Τσαπραζλή και της
Πολυτίμης Καβαλλάρη, με το σύζυγό της Λεωνίδα Τζίμο, από-
χτησαν το πρώτο τους παιδί, μια χαριτωμένη και γλυκιά κορούλα. 

Να τους ζήσει! 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
― Ο Γεώργιος Σύρρος του Αθανασίου και η Χρυσάνθη Νικο-

λουδάκη του Γεωργίου βάπτισαν το παιδί τους στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως Θεοτόκου Αργυρούπολης στις 22 Απριλίου 2017. 

Όνομα: Αθανάσιος. 
Ανάδοχος: Δημήτριος Τσούκλερης. 
Ακολούθησε γλέντι σε ταβέρνα της περιοχής. 
Να τους ζήσει! 

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 
Αμοιβαία υπόσχεση γάμου έδωσαν οι: 
― Αγγελική Παναγοδήμου του Κωνσταντίνου και της Γωγώς

και ο Κωνσταντίνος Δημ. Κοκορώνης. 
― Δημήτρης Παναγοδήμος του Κωνσταντίνου και της Γωγώς

και η Χριστίνα Γ. Κακαβούλη.
Ευχόμαστε καλά στέφανα! 

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε τον περασμένο Οκτώβριο (2016), σε ηλικία 62

ετών ο Φραγκίσκος Βασιλείου Λιάκος. Αναπαύεται στο Κοιμητήριο
του Κόκκινου Μύλου. 

― O Αθανάσιος Χαραλ. Τσαπραλής πέθανε στις 25-12-2016
στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, δεύτερη πατρίδα του, όπου και ανα-
παύεται. 

― Πέθανε το μήνα Φεβρουάριο στον Άγιο Αθανάσιο Αιτωλικού
ο Νικόλαος Τσέλιος. 

― Σε ηλικία 83 ετών απεβίωσε η Σοφία Κ. Κουβέλη, κάτοικος
Μάστρου Αιτωλικού. 

― Η Σπυριδούλα Αντωνίου Σύρρου, ετών 60, αναπαύεται
από τις 24-2-2017 στο Κοιμητήριο Νέας Αβόρανης Αγρινίου. 

― Η Κούλα Παπαϊωάννου, το γένος Κωνσταντίνου Βαμβά-
τσικου πέθανε στις 19-3-2017 στο Αγρίνιο. Η εξόδιος ακολουθία
έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Παναιτωλίου, όπου και
αναπαύεται. 

― Η Βασιλική Μήτσιου, ετών 94, αναπαύεται στο Κοιμητήριο
του Κεφαλόβρυσου Αιτωλικού από τις 7-4-2017. 

― Η Γιαννούλα Θ. Λιάκου, ετών 94, αναπαύεται  στο Κοιμητήριο
του χωριού μας από τις 23-4-2017. 

Ας είναι αιώνια η μνήμη τους! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
― Το Σάββατο 28-1-2017 έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο του

αείμνηστου Αθανασίου Χαρ. Τσαπραλή στον Ιερό Ναό Αγίου
Ιωάννη Νεοχωρίου Μεσολογγίου. 

― Στις 4-3-2017 έγινε στο Καρπενήσι το 40ήμερο μνημόσυνο
του Τάκη Καραγκούνη, συζύγου της αείμνηστης Αγγελικής Ι. Αγ-
γελή. 

― Στις 4-3-2017, επίσης, έγινε στη Λαμία το 40ήμερο μνημόσυνο
της Γιαννούλας, συζύγου του Σπύρου Ζαχ. Σιδηρά. 

― Έγινε στις 12-3-2017 το 40ήμερο μνημόσυνο της Σοφίας
Κουβέλη στο Μάστρο Αιτωλικού. 

― Το ετήσιο μνημόσυνο της Ελένης Ευθυμίου Σταθονίκου
έγινε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Μεταμόρ-
φωσης Αττικής στις 19-3-2017, ημέρα Κυριακή. 

― Το 40ήμερο μνημόσυνο της αείμνηστης Κούλας Θεοδώρου
Παπαϊωάννου έγινε στις 30-4-2017 στον Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής
Παναιτωλίου Αγρινίου. 

Αιωνία τους η μνήμη! 


