
Στη Δομνίστα και στο Πνευματικό Κέντρο Δο-
μνίστας, σήμερα στις 13 Αυγούστου 2017,  ημέρα
Κυριακή και ώρα 11:00΄συνήλθαν σε τακτική
ετήσια Γενική Συνέλευση τα μέλη του Φιλοπρόοδου
Συλλόγου Δομνίστας, ύστερα από σχετική πρό-
σκληση του Δ.Σ. με θέματα συζήτησης:

α) Εκλογή προεδρείου
β) Λογοδοσία Δ.Σ.
γ) Οικονομικός Απολογισμός – 

Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
δ) Προτάσεις-Ανακοινώσεις 

ΘΕΜΑ 1ο: Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία
της Γ.Σ. έγινε η εκλογή του προεδρείου. Πρόεδρος
εκλέχθηκε ομόφωνα ο κ. Θεόδωρος Φραγκούλης
και Γραμματέας ο κ. Σταύρος Αντ. Παπαδόπουλος. 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Θεόδωρος Φραγκούλης,
αφού ευχαρίστησε τα μέλη της Γ.Σ. για την ομό-
φωνη εκλογή του προεδρείου, ευχήθηκε καλή
επιτυχία και ευόδωση των εργασιών. Στη συνέχεια
κάλεσε τα μέλη της Γ.Σ. να τηρήσουν 1΄ σιγή για
τους αποβιώσαντες κατά το χρονικό διάστημα
από 1-8-2016 μέχρι και σήμερα συγχωριανούς
μας. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο για σύντομους
χαιρετισμούς στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινό-
τητας κ. Νίκο Καρέτσο, ο οποίος αναφέρθηκε
στη συνεργασία Κοινότητας και Συλλόγου και
στον εθελοντισμό και στον κ. Αθανάσιο Γ. Σύρρο,
πρ. Πρόεδρο του Συλλόγου και πρεσβύτερο των
παρόντων μελών ο οποίος τόνισε τη σημασία της

Ομόνοιας και της Αγάπης ανάμεσα στους συγχω-
ριανούς μας. 

ΘΕΜΑ 2ο: Λογοδοσία Δ.Σ. 
Μετά τους σύντομους χαιρετισμούς των πα-

ραπάνω ο λόγος δόθηκε στην Πρόεδρο του Δ.Σ.
του Συλλόγου κ. Ευαγγελία Νταλιάνη, η οποία
ανέφερε συνοπτικά τις δραστηριότητες του Δ.Σ.
κατά το χρονικό διάστημα από 15-8-2016 μέχρι
και σήμερα (13-8-2017) (βλ. σελ. 4). 

ΘΕΜΑ 3ο: Οικονομικός Απολογισμός-Έκθεση
Ελεγκτικής Επιτροπής 

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην Ταμία του
Δ.Σ. κ. Σούλα Μαυρίκα-Σταμάτη, η οποία ανα-
φέρθηκε στον οικονομικό απολογισμό περιόδου
από 01-08-2016 έως και 31-07-2017. 

Μετά τον οικονομικό απολογισμό της Ταμία
αναγνώσθηκε το πρακτικό της Εξελεγκτικής Επι-
τροπής. 

Η Γενική Συνέλευση στη συνέχεια ομόφωνα
ενέκρινε τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και τον Οικονο-
μικό Απολογισμό και απάλλαξε από κάθε οικονο-
μική και διοικητική ευθύνη το Διοικητικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ 4ο: Προτάσεις-Ανακοινώσεις 
Ύστερα από την ομόφωνη έγκριση των πε-

πραγμένων του Δ.Σ. και του οικονομικού απολο-
γισμού ο λόγος δόθηκε στα μέλη του Συλλόγου
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Σ τις 11/8/2017 έγιναν τα εγκαίνια του Φαρ-
μακίδειου Λαογραφικού και Ιστορικού Μου-
σείου. Στις 10 π.μ. έψαλαν την τελετή εγ-

καινίων, οι ιερομόναχοι π. Γαβριήλ και π. Νεκτάριος
και ο π. Ματθαίος. 

Παρευρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελ-
λάδας κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο Δήμαρχος
Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης, ο Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Βασίλης Φακίτσας, οι Αντιδήμαρχοι
κ. Δημήτρης Βονόρτας και κ. Εύη Κονιαβίτη, η
Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ. Σοφία Ζαλοκώστα,
ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αρχηγός της Μείζονος
Αντιπολίτευσης και πρώην Δήμαρχος Δομνίστας
κ. Γιάννης Σταμάτης που πρωτοστάτησε και -
έτρεξε- για αυτό το έργο και πλήθος χωριανών
και επισκεπτών.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Περιφερει-
άρχη κ. Κ. Μπακογιάννη, τον Δήμαρχο κ. Ν. Σου-
λιώτη, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γιάννη Σταμάτη,
τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. Νίκο Κα-
ρέτσο και την Πρόεδρο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας κ. Ευαγγελία Νταλιάνη. 

Έγινε μια μικρή εισήγηση για την οικογένεια
Φαρμακίδη από τον Κώστα Παπαδόπουλο και μια
δεύτερη εισήγηση για τον Αριστοτέλη Φαρμακίδη
«έναν Δομνιστιάνο αντιστασιακό» από τον Αθα-
νάσιο Σταμάτη καθώς και μια προβολή εκτέλεσης
του ιδίου και άλλων αντιστασιακών στην αίθουσα
προβολών. 

Προσφέρθηκαν γλυκά και αναψυκτικά στον
προαύλιο χώρο και ακολούθησε ξενάγηση στους
χώρους του Μουσείου. 

Εγκαίνια  του  Φαρμακίδειου  Λαογραφικού  και 
Ιστορικού  Μουσείου  Δομνίστας  Ευρυτανίας 

Σάββατο 28 και 
Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 

ΕΛΑΤΕ να γιορτάσουμε 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 

ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ 

Συνέχεια στη σελ. 3

Συνέχεια στη σελ. 3

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  2018 
Οι ζωγραφιές των παιδιών του Παιδαγωγι-

κού Εργαστηρίου θα “γεμίσουν” όμορφα το
ημερολόγιο του Συλλόγου μας για το 2018. 

Θα διατίθεται στη Γιορτή Τσίπουρου. 
Κλήρωση ενός μεγάλου δώρου. 

Έ να άθλημα με μεγάλη δημοφιλία, το τρέ-
ξιμο στα μονοπάτια και στα βουνά, έρχεται
σε λίγες εβδομάδες και στη νότια Ευρυ-

τανία. Μετά από πολλές προσπάθειες και αναζη-
τήσεις, ένας αγώνας «ορεινού τρεξίματος» γεν-
νιέται στις 8 Οκτωβρίου στα μέρη μας. 

Ο αγώνας ονομάστηκε Rebels (=αντάρτες),
θέλοντας να καταδείξει την ελευθερία και την
αντισυμβατικότητα των ανθρώπων που ασχο-
λούνται με αυτό το φαινομενικά λογικό άθλημα.
Με επίκεντρο τη Δομνίστα, θα πραγματοποιηθεί
ένας αγώνας 40 χιλιομέτρων στα τριγύρω βουνά,
αξιοποιώντας κάθε δυνατή «οδό» που μπορεί να
ενώσει τα κομμάτια της διαδρομής του αγώνα
(χωματόδρομοι, μονοπάτια, ποταμιές). Ο αγώνας
αυτός απευθύνεται σε έμπειρους αθλητές, καθώς
ο βαθμός φυσικής και τεχνικής δυσκολίας είναι
αυξημένος. Παράλληλα με τον αγώνα των 40
χλμ. θα πραγματοποιηθεί και ένας μικρότερος
αγώνας, περίπου 12 χιλιομέτρων, που θα απευ-
θύνεται σε αρχάριους, σε όσους δηλαδή θέλουν
να γνωρίσουν το νέο άθλημα αλλά και τα δάση

Evrytania Rebels
Το  ορεινό  τρέξιμο 

φτάνει  στην  Ευρυτανία! 
Επίκεντρο  η  Δομνίστα

13η ΓΙΟΡΤΗ  ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
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Μ ε παραδοσιακούς αλλά και εν-
τυπωσιακούς χορούς, που για

πρώτη φορά ακούστηκαν, γιορτάστηκε
και φέτος ο Δεκαπενταύγουστος από
τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου
μας. 

Τα μεγάλα παιδιά
Ιριδένια Φιλίνδρα 
Δανάη Πορτοκαλάκη
Φωτεινή Σαμιώτη
Μαίρη Αγγελή
Πέρσα Μπουζιάνα
Βασιλική Βαμβάτσικου 
Δήμητρα Βαμβάτσικου 
Βάσια Στραβομύτη
Ελπινίκη Αγγελή
Ευαγγελία Κεραμίδα
Ευγενία Δουφέκα
Κωνσταντίνα Σαμιώτη
Άνθιμος Κούστας
Σπύρος Σιακαβέλλας 
χόρεψαν:
1) Αμπελοκουτσούρα 
2) Συρτό Χανιώτικο

3) Τσιριγώτικος 
4) Πηδηχτός Ρόδου
5) Τρεμουλιαστός / Αν. Ρωμυλίας
6) Χασουπιά Ν. Φλώρινας 
7) Ράικος / Κοζάνης
8) Πεντοζάλι    

Τα μεσαία παιδιά
Ναυσικά Ροκίδη  
Θάλεια Ροκίδη 
Νάνσυ Πανάγου 
Χρήστος Παπαδόπουλος 
Σωτήρης Γιούλης 
Αναστασία Φιλίνδρα 
Λυδία Πιστιόλη 
Χριστίνα Μακρυγιάννη 
Χριστίνα Μαρκογιάννη 
Εβελίνα Γιοβανίδη 
Κάτια Βερεντζή 
Λαμπρινή Καρέτσου 
Αφροδίτη Αγγελή 
Ζωή Μωραΐτη 
Όλγα Καπλάνη 
Μαρία Γρηγοροπούλου

Χριστίνα Παπαδάκη
Αρετή Σιακαβέλλα
Ελένη Αντωνίου 
χόρεψαν:
1) Στη κεντημένη σου ποδιά 
2) Συρτός Συγκαθιστός 
3) Μπαϊντούσκα 
4) Χασαποσέρβικο 

Τα μικρούλια
Δημήτρης Πιστιόλης 
Δανάη Παπαδοπούλου 
Γιώργος Καρέτσος 
Γιώργος Μαργιώλης 
Κωνσταντίνος Γιοβανίδης 
Ηλίας Περαρής 
Σταυρούλα Κουφού 
Δημήτρης Βαμβάτσικος 
Φαίδρα Σιακαβέλα 
Δημήτρης Βερεντζής 
Σοφία Σεϊντή 
χόρεψαν: 
1) Γιατρός 
2) Κοφτός 

Συγχαρητήρια σ’ όλα τα παιδιά!!! 
Καθημερινά μέσα στις διακοπές

τους, διέθεταν το χρόνο τους παρα-
κολουθώντας τα μαθήματα παραδο-
σιακών χορών που διοργανώνει ο
Σύλλογός μας 33 ολόκληρα χρόνια. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Μάρα
Σιακαβέλα που ήταν φέτος η δασκάλα
των χορευτικών τμημάτων, αλλά οφεί-
λουμε και ένα ευχαριστώ σε αυτούς
που πρωτοξεκίνησαν, τη Γιώτα Καρέ-
τσου, τη Θεώνη Νικολακάκη, τον Κώ-
στα Μακράκη (σήμερα ιερέα), την
Δήμητρα Σταθονίκου (ΤΗΣ ΕΥΧΟΜΑ-
ΣΤΕ ΚΑΛΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΝΑ ΤΗΝ ΔΟΥ-
ΜΕ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΕΡΗ ΚΑΙ ΔΥ-
ΝΑΤΗ!!!), τη Νάντια Καραδήμα, τη
Ζωή και Βάσω Παπαγεωργίου, την
Ηρώ και το Γρηγόρη Παπουτσή και
την Ασημίνα Δαραβέλια. 

Όλοι έχουν βάλει την προσωπική
τους σφραγίδα για να καμαρώνουμε
εμείς σήμερα, τα παιδιά μας και τα
εγγόνια μας. 

Τ ο βράδυ της Παναγίας (15-8-2017), κατά τη
διάρκεια των χορευτικών εκδηλώσεων, έγινε

λαχειοφόρος αγορά που ξεπέρασε κάθε προηγού-
μενο σε λαχνούς. 2560 λαχνοί εξαφανίστηκαν
μέσα σε λίγα λεπτά!!! Τα δώρα πολλά και καλά,
αλλά ακόμα καλύτερος ο πρώτος λαχνός των 500
Ευρώ που κέρδισε ο Κώστας Δημητρογιάννης. 

Τους λαχνούς διέθεσαν οι: Ευθύμιος Μερτζάνης,
Δημήτρης Σταμάτης, Σπυριδούλα Καφαντάρη,
Κωνσταντίνα Αλαμπάνου, Αλεξία Σιάχου, Στέλλα
Κοκοσούλα, Εύη Καρέτσου, Κυριακή Σταμάτη και
η Ελπίδα Ζησίμου. 

Δώρα προσέφεραν οι παρακάτω: 
➣ 500 ευρώ προσφορά Γεωργίου Ι. Αγγελή.
➣ 2 ρολόγια ανδρικά, 3 γυναικεία ρολόγια, 2

παιδικά ρολόγια, 7 εικόνες, 17 κολιέ, 2 ρολόγια
επιτραπέζια, 7 παιδικά βραχιόλια, προσφορά κο-
σμηματοπωλείου Hλία Τσαπραζλή (Μεταμόρ-
φωση Αττικής). 

➣ Γυάλινο διακοσμητικό, 24 σκουλαρίκια χειρο-
ποίητα, 16 βραχιόλια χειρός, 4 μενταγιόν προ-
σφορά Αργυρώς Τραχήλη. 

➣ 3 εικόνες, 4 μπουκάλια διακοσμημένα, 4 πίνακες,
1 τραπεζομάντηλο, κορνίζες, φανάρι προσφορά
Ισμήνης Αγγελή. 

➣ Κασκόλ και πιάστρες χειροποίητες προσφορά
Βασιλικής Σταμάτη. 

➣ Μπλουζάκι φούτερ προσφορά Αικατερίνης Βε-
ρεντζή.

➣ Πιατέλα, ρολόι τοίχου, κούπες, πορτοφόλι, σετ
καφέ προσφορά Ασπασίας Αναγνωστοπούλου.

➣ 1 λογοτεχνικό βιβλίο και 1 διακοσμητικό προ-
σφορά Γεώργιου Σώκου.

➣ Νεσεσέρ και βιβλίο, παντόφλες, πουκάμισο γυ-
ναικείο, κολόνια ανδρική, νυχτικό γυναικείο, κο-
λιέ, 3 μπλουζάκια ανδρικά προσφορά Ανώνυμου. 

➣ Γυάλινα δεντράκια, κούπες αναμνηστικές προ-
σφορά Νίκου Παπαδημητρίου. 

➣ 2 λογοτεχνικά βιβλία προσφορά βιβλιοπωλείου
Σπύρου Μπέτση. 

➣ 4 κιλά μέλι προσφορά Δημητρίου Κοντού. 
➣ Κορνίζες, θήκη πετσετών μπάνιου, κολόνια γυ-

ναικεία, σετ κολιέ σκουλαρίκια, σετ ποτήρια
κρασιού προσφορά Παναγιώτας Μαρνάρη. 

➣ 2 συσκευές για ντολμαδάκια προσφορά Κων-
σταντίνου Δημητρογιάννη. 

➣ 1 λογοτεχνικό βιβλίο προσφορά βιβλιοπωλείου
Αλέξανδρου Μοσχονά. 

➣ 1 λογοτεχνικό βιβλίο προσφορά βιβλιοπωλείου
Δ. Βετσόπουλου. 

➣ Φραπιέρα προσφορά -Praktika- Χολέβα. 
➣ Αντιπηκτικό υγρό αυτοκινήτου προσφορά πρα-

τηρίου υγρών καυσίμων Νίκου Καραπάνου. 
➣ 1 έργο ζωγραφικής (αντίγραφο) επιλογή-προ-

σφορά Σπυριδούλας Αθ. Σταμάτη. 
➣ 2 ομπρέλες προσφορά Γιάννη Καρτσακλή. 
➣ 1 κάδρο, 1 σετ φλιτζανιών τσαγιού, 1 σετ φλι-

τζανιών καφέ, 1 σχολική τσάντα, 1 βραχιόλι
χειρός προσφορά Ανώνυμου. 

➣ 1 μπουφάν παιδικό προσφορά κατάστημα SAM
Χριστίνας Σιακαβέλλα-Αουάντι. 

➣ Φακοί προσφορά καταστήματος Σταμάτη Α.Ε.
➣ 5 λίτρα κρασί προσφορά οινοποιίας Ν. & Ν.

Γρίβα Ο.Ε. 
➣ 10 σουβλάκια- προσφορά Αντρέα Γιάτση. 
➣ 1 βάφλα- προσφορά Κωνσταντίνας Φαρμάκη. 
➣ 15 σουβλάκια προσφορά Θεόδωρου Τσιάμη. 
➣ Σετ πετσέτες Nef-Nef προσφορά Κωνσταντίνου

Παναγοδήμου “Μέτοικος”. 
➣ Τοστιέρα, μπισκοτιέρα με καπάκι προσφορά Πα-

νεμπορικής Αγρινίου (κ. Γ. Μαστρογεωργίου). 
➣ Διακοσμητική κούπα «Καρπενήσι» προσφορά

Τζανή. 
➣ 1 λακ, 1 μαλακτική κρέμα προσφορά καταστή-

ματος «Άνοδος». 
➣ Τραπεζομάντηλο, προσφορά Θανάση Μπουμ-

πουρή. 
➣ Χαλάκι εισόδου προσφορά Χρήστου Μπουμ-

πουρή. 

➣ Τραπεζομάντηλο προσφορά Π. Γιολδάση. 
➣ Παντελόνι φόρμας προσφορά Sportime Ελε-

φάντη. 
➣ 2 αφρόλουτρα προσφορά συστεγασμένων Φαρ-

μακείων Καρπενησίου. 
➣ Καλλυντικά προσφορά Ντίνας Γκορόγια. 
➣ 1 ομπρέλα και 1 ζευγάρι κάλτσες προσφορά Σ.

Παπαδοπούλου. 
➣ Πετσέτα κουζίνας προσφορά καταστήματος «Οι-

κία». 
➣ Σετ φλιτζάνια καφέ προσφορά Γιάννη Αντωνό-

πουλου. 
➣ 2 ζευγάρια γυναικεία παπούτσια, 2 τζιν παντε-

λόνια, 1 παντελόνι προσφορά Ταξιάρχη Μπέσσα. 
➣ Μπλούζα γυναικεία προσφορά καταστήματος

«Μορφές». 
➣ 2 ζευγάρια παντόφλες προσφορά Ανώνυμου. 
➣ 3 κολιέ, 1 σκουλαρίκια, προσφορά Αικατερίνης

Τσατσούλα. 
➣ 1 κούπα, 3 κουτιά διακοσμητικά, 7 γυάλινες δια-

κοσμημένες πιατέλες, 2 κλειδοθήκες διακοσμη-
μένες τοίχου, 2 ξύλα κοπής διακοσμημένα, 7
σουβέρ διακοσμημένα, 3 κρεμαστρούλες δια-
κοσμημένες, 10 κεραμίδια διακοσμημένα, 11
σετ βιβλίων, 19 σετ τσίπουρο και τσάι προσφορά
Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας. 

➣ 5 σχολικά είδη προσφορά Ανώνυμου. 
➣ 4 σετ τάπερ προσφορά Αγγελικής Παπαδοπού-

λου. 
➣ 2 Λεξικά Ελληνοαγγλικά και 2 λεξικά Αγγλοελ-

ληνικά προσφορά Δημητρίου Τσαπραζλή «Κέν-
τρο ξένων γλωσσών». 

➣ 2 κιλά μέλι προσφορά Σώκου Μαρίας. 
➣ 2 πορτοφόλια (ανδρικό-γυναικείο), 1 επιτραπέζιο

παιχνίδι, φορτιστή κινητού αυτοκινήτου, προ-
σφορά Γιώργου Κυτέα. 

➣ 3 λικέρ και τσάι προσφορά Ανδριάννας Καρα-
χάλιου-Παπαδημητρίου. 

➣ 3 μαρμελάδες και τσάι, 2 λικέρ και τσάι προσφορά
Ανώνυμου. 

➣ 4 κιλά μέλι προσφορά Στέφανου Σιακαβέλλα. 
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για κατάθεση και συζήτηση διαφόρων προτάσεων.
Μίλησαν κατά σειρά οι:

1) Σωτήρης Δ. Σώκος. Αφού συγχάρηκε το
Δ.Σ. για τις πλούσιες δραστηριότητές του πρό-
τεινε: 

α) Τη δημιουργία ορχήστρας από παιδιά κα-
ταγόμενα από Δομνίστα. Ανάγκη να υπάρχει για
αυτό ένας συντονιστής.

β) Τη λειτουργία του ιστορικού νερόμυλου
στη γέφυρα του Κρικελλοποτάμου, αφού πρώτα
γίνουν οι δέουσες ενέργειες και παρεμβάσεις
στο Δήμο Καρπενησίου. 

2) Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
― Απαιτείται να συνεχιστεί η συναίνεση και

η συνεργασία όλων των φορέων. 
― Όπως είναι γνωστό εντός του 2018 θα κυ-

κλοφορήσει το 400ό φύλλο της εφημερίδας μας
«Ο ΕΥΡΥΤΟΣ». Προς τούτο το τεύχος αυτό δέον
να είναι αφιερωματικό. Έγχρωμο ή ασπρόμαυρο;

Προτείνεται να είναι πολυσέλιδο και οι 4 σε-
λίδες του, τουλάχιστον, να είναι γραμμένες από
νέους μέχρι 30 ετών. 

3) Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
Αφού συγχάρηκε το Δ.Σ. για τις πλουσιότατες

δραστηριότητές του πρότεινε: 
― Τη συνέχιση της έκδοσης του «ΕΥΡΥΤΟΥ». 
― Τη συνέχιση της προσπάθειας για την

πλέον άρτια οργάνωση της πλουσιότατης βι-
βλιοθήκης μας. Ιδιαίτερο βάρος να δοθεί στη βι-
βλιοθήκη των Ευρυτάνων Συγγραφέων, έκθεση
της οποίας θα πρέπει να οργανωθεί σε πόλεις
όπου Ευρυτάνες (Αγρίνιο, Λαμία, Πάτρα, Αθήνα,
Αλίαρτος κ.α.). Προς τούτο αρωγοί μας είναι η

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Καρ-
πενησίου. 

― Τέλος τόνισε την ανάγκη της αγαστής συ-
νεργασίας όλων των φορέων και της εθελοντικής
προσφοράς. 

4) Ο κ. Θεόδωρος Φραγκούλης (Πρόεδρος
της Συνέλευσης) πρότεινε όπως το Δ.Σ. προ-
γραμματίσει τιμητική εκδήλωση και για τους Κων.
Α. Παπαδόπουλο και Αθανάσιο Δ. Σταμάτη για
τις ανεκτίμητες μέχρι τώρα υπηρεσίες τους στο
Σύλλογό μας και στο χωριό μας. 

Η Γεν. Συνέλευση, ομόφωνα έκανε αποδεκτές
τις παραπάνω προτάσεις. 

Τέλος, ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο της
Τοπικής Κοινότητας κ. Ν. Καρέτσο, ο οποίος
αναφέρθηκε σε προτεραιότητες που θα δοθούν
εκ μέρους της Τ.Κ., όπως: Ύδρευση, συντήρηση
και επισκευή σκεπής Πνευματικού Κέντρου (Γυ-
μνασίου), καθαριότητα-κοπή δέντρων γύρω από
Δημοτικό – Γυμνάσιο, – Γήπεδο (Λεύκες), είσοδος
Νέου Μουσείου, ανακαίνιση αποθήκης, κατασκευή
πέτρινης βρύσης στην είσοδο του Κοιμητηρίου,
λειτουργία υδρόμυλου, μίσθωση Κοινοτικού Ξε-
νώνα κ.α. 

Μετά το τέλος των προτάσεων και της ενη-
μέρωσης του Προέδρου της Τ.Κ. έγινε η παρου-
σίαση του νέου βιβλίου του Αθανάσιου Δ. Σταμάτη
«Οικογενειακά Δένδρα Δομνίστας Ευρυτανίας
(1454-2017)», Έκδοσης του Συλλόγου μας. Η
παρουσίαση έγινε από τον Κων. Α. Παπαδόπουλο. 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό για τον
παραπάνω σκοπό υπογράφεται: 

Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας 
Θεόδ. Φραγκούλης        Σταύρος Παπαδόπουλος

Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ  13ης  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017 

γύρω απ’ τη Δομνίστα. Το γεγονός διοργανώνεται
από τον Σύλλογο «Ε4 το Πανταβρέχει», γνωστό
και από άλλες πρωτοβουλίες του στο πρόσφατο
παρελθόν. 

Η διαδρομή του Rebels αποτελείται από έναν
νοητό κύκλο, που στην περιφέρειά του περιλαμ-
βάνει κι άλλα χωριά της περιοχής μας, όπως
τους Στάβλους, το Κρίκελλο και τη Σκοπιά. Κα-
ταβλήθηκε μέχρι σήμερα πολύ μεγάλη προσπάθεια
να ξανανοιχτούν από την αρχή σχεδόν, μονοπάτια
που ήταν γνωστά στους παλιότερους, όπως για
παράδειγμα το μονοπάτι που ανηφορίζει στα Ζη-
ρέλια, για να αναφερθεί ένα που σε αρκετούς
κάτι μπορεί να θυμίζει. Μια πρωτοτυπία του νέου
αγώνα είναι η χρήση της ποταμιάς του Κρικελ-
λοπόταμου, από το ύψος του Σέλου (Βύθισμα)
μέχρι και το σημείο που εκβάλει το Μάη Ρέμα,
στο ύψος του Αγίου Χαράλαμπου, κάτι που θα
προσδώσει ένα ξεχωριστό χρώμα στον αγώνα. 

Στην προσπάθεια να υλοποιηθεί και να κα-
θιερωθεί σαν ΕΤΗΣΙΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ο νέος αγώνας,
έχουν ήδη δώσει το «παρών» τόσο η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, η Αντιπεριφέρεια Ευρυτανίας
και ο Δήμος Καρπενησίου. Απομένει και η ΕΝΕΡΓΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΟΜΝΙΣΤΙΑΝΩΝ, όπως και
των κατοίκων των υπόλοιπων χωριών της περιοχής,
για να στεφθεί με επιτυχία αυτή η δύσκολη αλλά
και ελπιδοφόρα πρωτοβουλία, που σε βάθος χρό-
νου θα συμβάλει στην αναβάθμιση της Δομνίστας,
μέσα από μια εναλλακτική μορφή τουρισμού,
κάνοντας γνωστό το χωριό αλλά και τη μοναδική
φύση της περιοχής μας. 

Evrytania Rebels
Το  ορεινό  τρέξιμο 

φτάνει  στην  Ευρυτανία! 
Επίκεντρο  η  Δομνίστα

Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

Μ ια φορά κι έναν καιρό ξεκίνησε στη Δο-
μνίστα πριν πέντε χρόνια η όμορφη και
πρωτοποριακή ιδέα της Βιβής Σιακαβέλλα

για τη λειτουργία ενός Παιδαγωγικού Εργαστηρίου.
Τότε ίσως φαινόταν άπιαστο όνειρο, όμως χρόνο
με το χρόνο δυνάμωσε και έγινε ο αγαπημένος
καλοκαιρινός χώρος των μικρών μας φίλων. 

Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας περιμένουν
ανυπόμονα «να χτυπήσει το κουδούνι» να μπουν
μέσα να απασχοληθούν δημιουργικά, να ζωγραφί-
σουν σε πέτρα, σε ξύλο, σε χαρτί, να κατασκευά-
σουν με πηλό και πλαστελίνη, να ετοιμάσουν και
να δοκιμάσουν συνταγές, να πάρουν μέρος σε
ένα θεατρικό δρώμενο.

Τη δραστηριότητά μας αυτή, βοήθησαν και
στήριξαν τα μέλη του Συλλόγου μας η Έφη Γρη-
γοροπούλου και η Σούλα Σταμάτη αλλά και η Γε-
ωργία Νικολαΐδη-Παπαζαχαρία και η Αργυρώ Τρα-
χήλη που με τις όμορφες καθημερινά κατασκευές
της, ενθουσίαζε και «κέντριζε» το ενδιαφέρον
των παιδιών. 

Ακόμα η Ρούλα Τσούκα, που μαζί με τα παιδιά
της και ανίψια της, φιλοτέχνησε τα σκηνικά μας
και «την αφίσα» για την πρωτοβουλία του Συλλόγου
μας «Μαζεύω καπάκια, δίνω ζωή και χαρά». 

― Νόνη μου (κόρη της Ρούλας Τσούκα) θέλω
να σε ευχαριστήσω για το γράμμα που μου έγραψες
προσωπικά. Ήταν πολύ συγκινητικό, άγγιξε όχι
μόνο την καρδιά μου, αλλά και τις καρδιές όσων
το διάβασαν. Σ’ αγαπώ κι εγώ και σε νιώθω σαν
παιδί μου. Οι δάσκαλοι νιώθουν όλους τους μαθητές
τους δικά τους παιδιά!!! 

Ανυπομονώ να σου κάνω μια αγκαλιά σύντομα
στο Τσίπουρο ή τον επόμενο Ιούλιο στη Δομνίστα.
Είσαι ένα πολύ γλυκό και ευαίσθητο παιδί!!! 

Ακόμα η Μαρία Σάρρα πάντα πρόθυμη και στή-
ριγμά μας. Η Ρούλα Καρέτσου πάντα εκεί ευγενική,
ακούραστη, παντού μπροστά. Στον χειρισμό του
υπολογιστή, στις κατασκευές, στο «συμμάζεμα»
του Εργαστηρίου. Φέτος είχε και την μουσική επι-
μέλεια του μουσικοθεατρικού μας δρώμενου. Τα
έργα των παιδιών του Παιδαγωγικού εκτέθηκαν
στην πλατεία μας και κάθε παιδί πήρε το δικό
του!!! 

Σας ευχαριστούμε πολύ. 
Χάρη στη δική σας αυθόρμητη και εθελοντική

βοήθεια, μοιάζει σήμερα το Παιδαγωγικό Εργαστήρι
«σαν ένα παραμύθι».

Στις 12-8-2017 «το κουδούνι χτύπησε» τη λήξη
του Παιδαγωγικού Εργαστηρίου. 

Όλα τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας έτοιμα
να παρουσιάσουν τη μουσικοχορευτική τους πα-
ράσταση στην πλατεία μας: 

“Μια φορά κι ένα καιρό …ένα μικρό αγόρι
από την Όντενσε”. 

Ήταν μια μουσικοχορευτική παράσταση, χορο-
θεατρικό σενάριο, βασισμένο στη ζωή και το έργο
του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 

Το σενάριο είχε σαν στόχο να ταξιδέψει,
μικρούς και μεγάλους (και νομίζουμε το κατάφερε,
γιατί όλοι έχουμε διαβάσει παραμύθια του) στο
ταξίδι της ζωής, αλλά και στο μαγικό κόσμο του
μεγάλου παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 

Τα λόγια ελάχιστα, η μουσική γλυκιά, επιβλη-
τική, μαγική, «μας ταξίδευε» με τις χαριτωμένες
προσωπικές κινήσεις των παιδιών στον κόσμο των
παραμυθιών. 

Οι αφηγητές με τη ζεστή τους φωνή, η Ελίνα
Παναγιωτοπούλου, η Κωνσταντίνα Σαμιώτη, η
Γεωργία Αδάμη, ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο
Γιώργος Σιακαβέλας μας ταξίδευαν με τις όμορφες
αφηγήσεις τους στον μαγικό, όμορφο, ξέγνοιαστο
κόσμο του παραμυθιού, που τόσο αγαπήσαμε όλοι
μας. 

Θαυμάσαμε και χειροκροτήσαμε τους ήρωες
των παραμυθιών που «υποδύονταν» οι μικροί μας
φίλοι!!! 

Τι να πούμε για το Σωτήρη Γιούλη, που «ερμή-
νευσε» άψογα το ρόλο του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν
και της αγαπημένης του Ρίμποργκ, τη Ναυσικά
Ροκίδη. Τι να πρωτοθαυμάσουμε στη μικρή πριγκί-
πισσα Άννα-Μαρία Σελιμά (η μικρότερη φίλη του
Παιδαγωγικού και εγγονή του Λάμπρου Πανάγου)
-καμάρωναν γονείς και παππούδες- και τη μικρο-
σκοπική όμορφη τοσοδούλα, Σοφία Σεϊντή. 

Τους όμορφους κύκνους που με μουσικοχο-
ρευτικές τους ικανότητες ενθουσίασαν, την Άννα
Σιακαβέλα, την Ζέτα Γιούλη, την Κάτια Βερεντζή,
τη Χριστίνα Παπαδάκη, τη Θάλεια Ροκίδη, την
Ιωάννα Σιακαβέλα, τη Βάσια Στραβομύτη, την
Αλίνα Πιστιόλη και την Εβελίνα Γιοβανίδη. 

Στους μολυβένιους στρατιώτες με τις μπαλα-

ρίνες, Γιώργο Μαργιώλη και Σοφία Σεϊντή, Γιώργο
Καρέτσο και Δανάη Παπαδοπούλου, Ξενοφώντα
Καπλάνη και Όλγα Καπλάνη, με τις εξαιρετικές
χορευτικές κινήσεις!!! 

Το ασχημόπαπο Ευγενία Δουφέκα, οι κινήσεις
της ήταν μαγικές, γεμάτες ρυθμό. 

Τον Αλαντίν και τη Γιασμίν, Δημήτρη Πιστιόλη
και Όλγα Καπλάνη. 

Το αρχοντόπουλο και τη Γοργόνα, Σπύρο Σια-
καβέλλα και Θάλεια Ροκίδη. 

Παραμύθια του Άντερσεν ξεφύλλισαν, διάβασαν
και έπαιξαν με τις μπάλες η Άννα-Μαρία Σελιμά, ο
Δημήτρης Βερεντζής, ο Κωνσταντίνος Γιοβανίδης,
η Φαίδρα Σιακαβέλλα, η Αρετή Σιακαβέλλα και ο
Ηλιάς Περαρής. 

Στο τέλος της παράστασης «κάναμε ένα πέ-
ρασμα» από τον κόσμο του παραμυθιού στη σφαίρα
του μύθου και των ευχών. Ήταν μια πολύ όμορφη
και πρωτότυπη ιδέα της φιλολόγου Μαρίας Σάρρα.
Ο τραγουδοποιός Μίλτος Πασχαλίδης εμπνεύστηκε
από τη βροχή των ετήσιων επισκεπτών της γης
των πεφταστεριών και δημιούργησε το τραγούδι
με τίτλο «Περσίδες». 

Η Αρετή Μητσοστέργιου, η μαθήτρια της ΣΤ’
Δημοτικού (κόρη της Μαρίας Σάρρα) επιμελήθηκε
τη χορογραφία του τραγουδιού. Χόρεψε στην πλα-
τεία του χωριού μας κάτω από τον Αυγουστιάτικο
ουρανό, που κάθε χρόνο ανοίγει την αγκαλιά του
στις κόρες του μυθικού Περσέα, τους διάττοντες
αστέρες, τα αστέρια των ευχών!!! 

Η Αρετή μάγεψε για δεύτερη χρονιά τους πα-
ρευρισκομένους. 

Ένα ζεστό χειροκρότημα είναι η επιβράβευση
για τον κόπο, το άγχος και την αγωνία σας!!!

Αυτό μη το ξεχνάτε ποτέ!!!
(Ζητούμε συγγνώμη αν άθελά μας κάποια παι-

δάκια δεν διάβασαν το όνομά τους.)
Συγχαρητήρια!!! Μπράβο!!! 

Σ’ όλα τα παιδιά 
του Παιδαγωγικού Εργαστηρίου. 

Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος εύχεται και υπό-
σχεται να ξαναβρεθούμε του χρόνου το καλοκαίρι
στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας να δημι-
ουργήσουμε ξανά!!! Καλό Χειμώνα, καλή σχολική
χρονιά και «στρώσιμο» στα μαθήματά σας!!! 



4 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017) 
Της Προέδρου Ευαγγελίας Νταλιάνη 

Ιούλιος - Αύγουστος 2017

Καλημέρα σας
Αγαπητοί μας συγχωριανοί, μέλη και φίλοι του

Συλλόγου μας,
Σας καλωσορίζουμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση

και αισθανόμαστε μεγάλη χαρά που έχουμε την δυ-
νατότητα να είμαστε ξανά μαζί μετά από ένα χρόνο
να ακούσετε τις δραστηριότητες του Δ.Σ. 

Να συζητήσουμε για όσα έγιναν ή θα μπορούσαν
να γίνουν ή μπορούν να υλοποιηθούν από τις δικές
σας προτάσεις

Όταν αναλάβαμε, βάλαμε σαν πρωταρχικό σκοπό
μας, να επέλθει ηρεμία και ομόνοια στο Σύλλογό
μας, να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί για το καλό του
χωριού μας. 

Προσπαθήσαμε να είμαστε χωρίς κομματική ταυ-
τότητα, γιατί οι ιδεολογικές μας αποσκευές πρέπει
να μένουν, να αφήνονται μακριά από ένα Πολιτιστικό
Σύλλογο. 

Θελήσαμε και προσπαθήσαμε να έχουμε σωστή
οικονομική διαχείριση με διαφάνεια. 

Λησμονήσαμε τι άραγε να μας χωρίζει; 
Σκεφτήκαμε μόνο την πρόοδο του χωριού μας,

ακούσαμε και υλοποιήσαμε ότι περνούσε από το
χέρι μας, απλώσαμε προς ΟΛΟΥΣ τη θερμή και ειλι-
κρινή χειραψία μας με μια και ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΚΕΨΗ: 

Το χωριό μας να ανεβεί ψηλά!!! 
Και ο Σύλλογός μας να συνεχίσει την ανοδική

του πορεία, που άντεξε μέσα από τις τόσες κακοτοπιές
38 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ. 

Κάθε πρόεδρος ή μέλος του Συλλόγου έχει βάλει
το δικό του λιθαράκι, τη δική του ιδιαίτερη σφραγίδα
στην συνέχεια αυτού του Πολιτιστικού Συλλόγου. 

Είχαμε μια άριστη συνεργασία με την ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, γιατί ο Σύλλογος δεν στέκεται απέναντί
της, αλλά την βοηθάει, είναι στο πλευρό της, την
συμπληρώνει, για να πετύχουμε μαζί κάποιους στό-
χους. Πολλές φορές όμως μπορεί να είχαμε και δια-
φορετικές απόψεις με την Τοπική Κοινότητα, αλλά
πάντα με καλή πρόθεση και υπομονή βρίσκαμε μια
κοινή συντεταγμένη, μια κοινή λύση στα προβλήματά
μας. Και πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας
είχαμε «μια σκέψη»: «Το καλό του χωριού μας». 

Ίσως να έγιναν κάποια  λάθη, κάποιες παραλείψεις,
όμως παρά τις δυσκολίες το νερό μπήκε στο αυλάκι,
η ροή του δεν έχει γυρισμό, δεν έχει πισωγυρίσματα. 

Μπορεί να μας χωρίζουν μικροδιαφορές, ΟΜΩΣ
μας φέρνουν κοντά, μας ενώνουν πολύ περισσότεροι
και ουσιαστικοί στόχοι. 

Περιμένουμε με χαρά και καλή πρόθεση να ακού-
σουμε τις απόψεις σας, τις νέες προτάσεις σας, τις
αντιρρήσεις, τις διαφωνίες και την κριτική σας. Αρκεί
αυτή να είναι εποικοδομητική, καλόπιστη και καλο-
προαίρετη. 

Τις δραστηριότητές μας, τις γνωρίζετε από την
εφημερίδα μας «Ο Εύρυτος» και τις on-line αναρτήσεις
στο Site του Συλλόγου μας. 

Όμως είμαι υποχρεωμένη να τις επαναλάβω,
σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου στη ση-
μερινή Γενική μας Συνέλευση. 

Θέλουμε ο Σύλλογός μας να περάσει στους
νέους του χωριού μας, να παραδειγματίζονται από
εμάς και εμείς να είμαστε πάντα στο πλευρό τους,
σύμβουλοι και αρωγοί. 

Οι δραστηριότητες του Συλλόγου μας από την
ανάληψη των καθηκόντων μας στις 13/8/2016 έχουν
ως εξής: 
― Διεκπεραίωση όλων των προγραμματισμένων εκ-

δηλώσεων του Δεκαπενταύγουστου. 
― Πραγματοποίηση της Γιορτής Τσίπουρου και

αγορά φίλτρου και φλαντζών. 
― Συμμετοχή του Συλλόγου μας στη γιορτή της

28ης Οκτωβρίου. 
― Καταγραφή σε περιουσιολόγιο η περιουσία του

Συλλόγου. 
― Τοποθέτηση του αρχείου του Συλλόγου σε χώρο

που διέθεσε η Κοινότητα. 
― Αγορά πολυμηχανήματος (ΦΑΞ, εκτυπωτή, φωτο-

τυπικού) και ασύρματης κεραίας.  
― Καθαριότητα των χώρων Φωτογραφικού, Λαο-

γραφικού Μουσείου και Κοινοτικής Βιβλιοθήκης
(εθελοντικά) μεταφορά και τοποθέτηση των ήδη
καταγεγραμμένων βιβλίων στις βιβλιοθήκες. 

Αιτήματα προς το Δήμο που πραγματοποιήθηκαν: 
― Δωρεά μπουκαλιών για το τσίπουρο αξίας 1.200

Ευρώ.
― Δωρεά αφυγραντήρα για το Λαογραφικό Μουσείο. 
― Αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού πίνακα στο

Φαρμακίδειο Λαογραφικό Μουσείο. 
― Διάθεση φυτών και δέντρων για δεντροφύτευση. 
― Προμήθεια χρωμάτων για κούνιες, παγκάκια,

πόρτες Δημοτικού Σχολείου και δοκάρια τερμάτων. 
― Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση των

φθαρμένων ξύλων και αλυσίδων της παιδικής χα-
ράς. 

― Δωρεά 2 βιβλιοθηκών διπλής όψεως για την Κοι-
νοτική Βιβλιοθήκη. 

― Παραχώρηση ξενώνα και ενός βοηθητικού χώρου
για όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου. 

― Καθαρισμός και κλάδεμα των δέντρων του Μνη-

μείου της Εθνικής Αντίστασης και ο Σύλλογος
ανέλαβε τον καθαρισμό των χώρων που είχε ζη-
τήσει ακόμα και ο Δήμος προφανώς δεν πρόλαβε. 

― Γιορτές δάσους 2017 -ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ- Μουσική
βραδιά με την ορχήστρα του Δ. Αργυρίου. 
Αιτήματα προς το Δήμο που δεν πραγματοποι-
ήθηκαν και βρίσκονται σε εξέλιξη: 

― Επισκευή και συντήρηση της σκεπής του Πνευμα-
τικού Κέντρου. 

― Έγκριση και κατασκευή ράμπας στο Πνευματικό
Κέντρο. 

― Προσφορά ξυλείας ώστε να αντικατασταθούν οι
περιφράξεις στον Άη-Λιά και στο μνημείο της
Εθνικής Αντίστασης. 
Ακόμα ο Σύλλογός μας προχώρησε σε:

― Αίτημα στο ίδρυμα Νιάρχος για δωρεά βιβλιοθηκών
που υλοποιήθηκε. Πήραμε 18 κομμάτια βιβλιοθηκών
αξίας 13.200 Ευρώ. Ο Σύλλογος πλήρωσε τη με-
ταφορά τους. 

― Επικοινωνία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και
ένας κουμπαράς βρίσκεται στο κατάστημα του
Νίκου Παπαδημητρίου. 

― Δημιουργία facebook του Συλλόγου από τη Μάρα
Σιακαβέλα και 

― Ανανέωση της ιστοσελίδας (προσφορά της Λιβύας
Κορκοδείλου και του συζύγου της Χρήστου Χιώτη). 

― Απελευθέρωση της εφημερίδας «Ο Εύρυτος» On
line. 

― Διαφορετική όψη στην εφημερίδα «Ο Εύρυτος»
με καλύτερη ποιότητα χαρτιού και μια έγχρωμη
πινελιά. 

― Δώσαμε λύση στα προβλήματα λήψης της κάμερας,
παίρνοντας internet από το κοινοτικό γραφείο. 

― Επίσκεψη μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου και εθε-
λοντών στα γηροκομεία Καρπενησίου, Σπερχειάδος
και Αγρινίου. 

― Στήσιμο φάτνης στην πλατεία. 
― Προσφορά κερασμάτων τα Χριστούγεννα και την

Πρωτοχρονιά στον Άγιο Αθανάσιο. 
― Συμμετοχή με μπουκάλια τσίπουρου και έντυπα

στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αστυνομικών στο
Καρπενήσι και στην έκθεση που διοργάνωσε ο
Δήμος Καρπενησίου στην Ομόνοια στα πλαίσια
της τουριστικής προβολής του. 

― Επικοινωνία μ’ όλους που έχουν «καλλιτεχνική ή
συγγραφική φλέβα» και ζητήσαμε τα βιογραφικά
τους για το νέο μας site. 

― Εμπλουτίσαμε το νέο site με ένα καινούργιο και
πιο ανανεωμένο μενού και υλικό. 

― Επικοινωνία με τους νέους του χωριού μας, να
αναλάβουν ενεργό δράση στην εφημερίδα μας.

― Παράδοση και παραλαβή του πίνακα «Ο Καραϊ-
σκάκης ασθενής στη Δομνίστα» προσφορά του
Γιάννη Συλεούνη, που τοποθετήθηκε στο Φαρμα-
κίδειο Λαογραφικό Μουσείο. 

― Βιβλιοδέτηση της εφημερίδας «Ο Εύρυτος» τριών
δεκαετιών (1979-2010) και μιας εξαετίας (2010-
2016). 

― Καθαρισμός όλων των παραδοσιακών στολών και
τοποθέτησή τους σε θήκες. 

― Συνεχής τηλεφωνική επικοινωνία με τον εργολάβο
του Νέου Λαογραφικού & Ιστορικού Μουσείου κ.
Ροντογιάννη για την αποπεράτωσή του, ώστε να
γίνουν τα εγκαίνια και κλάδεμα του αιωνόβιου
δέντρου στον προαύλιο χώρο του Μουσείου. 

― Υποδοχή και προσφορά γλυκών και αναψυκτικών
σε 34 μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αγρινίου στις 7/4/2017. 

― Προσφορά κόκκινων αβγών στην Ανάσταση. 
― Καθαρισμός Δημοτικού Σχολείου, αντικατάσταση

κουρτινών και βαφή μαυροπίνακα. 
― Υλοποίηση αιτήματος προς την ΥΠΕΠ Λάρισας

για Internet στο ιατρείο και αγορά ανταλλακτικών
να λειτουργήσει ο υπολογιστής. 

― Ανταπόκριση στην πρόσκληση του Συλλόγου Ε4
για καθαρισμό μονοπατιών. 

― Συνδιοργάνωση με το Δήμο Καρπενησίου και την
Τοπική Κοινότητα για τη γιορτή της Εθνικής Αντί-
στασης. Προσκαλέσαμε σαν κεντρική ομιλήτρια
την κ. Βασιλική Λάζου και προσφέραμε γλυκά και
χυμούς. 

― Δημιουργία «Τράπεζας Αίματος» του Συλλόγου
μας μετά από αίτηση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο
Εθελοντών Αιμοδοτών. 

― Αγορά 4 προβολέων και τοποθέτησή τους από
τον Δήμο στην πλατεία. 

― Αγορά 300 μπουκαλιών μινιατούρες και 200
μεσαίων για τσίπουρο, που προσφέρει ο Σύλλογός
μας σε εκδηλώσεις. 

― Αγορά υλικού για το Παιδαγωγικό Εργαστήρι, συ-
σκευασίες δώρων και λαχνούς για τις λαχειοφό-
ρους. 

― Αγορά θήκης υγρών και χάρτινων πετσετών στο
χώρο του Παιδαγωγικού Εργαστηρίου. 

― Οργάνωση του ετήσιου ανταμώματος στις 4-6-
2017. Προσφορά 7 αρνιών από τον Σπύρο Γρίβα
και 40 κιλών κρασιού από το Γιώργο Φαναριώτη. 

― Βοήθεια και «φιλοξενία» για την πραγματοποίηση
του τριήμερου σεμιναρίου εκπαιδευτικών Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενη-
σίου. 

― Υλοποίηση αιτήματος για κάδο ανακύκλωσης μπα-
ταριών (ΑΦΗΣ) στην πλατεία μας. 

― Αναβίωση του Πανηγυριού του Άη-Λιά. Ο Σύλλογος
πρόσφερε καφέ, λουκούμια, ένα αρνί και κοκορέτσι
ενώ μεγάλη ήταν η προσφορά εδεσμάτων. 

― Αναβίωση μιας παλιάς τάξης του Δημοτικού Σχο-
λείου (με τα αρχεία, τα πράσινα θρανία, τον μαυ-
ροπίνακα, τα μαθητολόγια κ.λπ.). 

― Τηλεφωνική και έγγραφη επικοινωνία με το
Κέντρο Υγείας Δυτ. Φραγκίστας να επιληφθεί
στην μεταφορά του ιατρείου στο νέο κτίριο. 

― Εθελοντικό καθαρισμό των W.C. του Πνευματικού
Κέντρου και των αποδυτηρίων του γηπέδου. 

― Παρουσίαση των νέων βιβλίων του Αθ. Σταμάτη:
α) «Οικογενειακά Δένδρα Δομνίστας Ευρυτανίας
1454-2017» και β) «Φαρμακίδειο Λαογραφικό &
Ιστορικό Μουσείο Δομνίστας», που είναι εκδόσεις
του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας. 

― Συντήρηση των βημόθυρων και εικόνων του
παλαιού ναού Αγ. Αθανασίου. 
Στα πλαίσια των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων
ο Σύλλογός μας οργάνωσε: 

― Καθημερινή λειτουργία του Παιδαγωγικού Εργα-
στηρίου. 

― Παράδοση μαθημάτων παραδοσιακών χορών από
τη Μάρα Σιακαβέλα. 

― Συμμετοχή στην προσκυνηματική ημερήσια εκ-
δρομή στα Μετέωρα στις 3-8-2017. 

― Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης για μικρούς
και μεγάλους. 

― Εθελοντική δράση και επίσκεψη στο Νέο Λαο-
γραφικό Μουσείο των παιδιών του εργαστηρίου. 

― Βραδιά Karaoke στην πλατεία. Η τετράχρονη Νε-
φέλη, κόρη του Γιώργου Σεραφείμ Αγγελή εντυ-
πωσίασε με την μελωδική της φωνή. 

― Ομιλία από την κ. Τζίνα, υπεύθυνη του Τμήματος
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Καρπενησίου στις
8-8-2017.

― Τα παιδιά του Παιδαγωγικού έφτιαξαν προζυμόπιτα
και δοκίμασαν την παραδοσιακή συνταγή. 

― Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών από την ομάδα του
Σπύρου Κυπριώτη. 

― Συνδιοργάνωση με το Δήμο Καρπενησίου των
εγκαινίων του Φαρμακίδειου Λαογραφικού & Ιστο-
ρικού Μουσείου Δομνίστας στις 11-8-2017. 

― Έκθεση έργων Δομνιστιάνων καλλιτεχνών και
Ευρυτανικού Βιβλίου 11-19/8/2017. 

― Οδοντιατρική εξέταση και ενημέρωση των παιδιών
από την ομάδα του οδοντίατρου Γιώργου Σουλτάτη
στις 12/8/2017. 

― Μουσικοχορευτική παράσταση από τα παιδιά του
Παιδαγωγικού Εργαστηρίου στις 13-8-2017. 

― Αναβίωση του παλιού παιχνιδιού (ξύλινο κάρο)
στις 14/8/2017. 

― Στις 15/8/2017: α) Παραδοσιακοί χοροί και λαχει-
οφόρος στην πλατεία του χωριού μας, β) Χορός
της Νεολαίας στο Πνευματικό Κέντρο  

― Διαγωνισμός παιδικής ζωγραφικής για την έκδοση
ενός ημερολογίου με τις ζωγραφιές τους
(16/8/2017). 
Τέλος, αυτές ήταν οι δραστηριότητες του Δ.Σ.

για την χρονιά που κύλησε. Αν έχω λησμονήσει κάτι
ας με συμπληρώσετε. 

Αν το Δ.Σ. αφουγκράστηκε, προσπάθησε, πέτυχε
και υλοποίησε, όσο ήταν δυνατόν τις προσδοκίες
σας, θα το κρίνει η Γενική Συνέλευση. 

«Όποιος δεν παράγει έργο δεν κάνει λάθη». 
Τα λάθη είναι ανθρώπινα και διορθώνονται. 
Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για το καλό του Συλλόγου

και του χωριού μας. 
Αισθανόμαστε ικανοποιημένοι, ότι δώσαμε ΚΑΙ

ΕΜΕΙΣ το δικό μας αγώνα για την επιβίωση, την ανά-
πτυξη και την προβολή του χωριού μας. 

Προσπαθήσαμε μέσα από τις δραστηριότητές
μας να δώσουμε ζωντάνια και να βοηθήσουμε την
οικονομική ανάπτυξη του χωριού μας. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ΟΛΟΥΣ, όσους
στάθηκαν στο πλευρό μας, με προσωπική, οικονομική
και εθελοντική βοήθεια, ακόμα με τον καλό τους
λόγο, αλλά και την παρότρυνση και την καλόπιστη
κριτική τους. 

Ας προσπαθήσουμε μαζί να κρατήσουμε ψηλά
την πολύ καλή πορεία του Συλλόγου μας αλλά και
την άριστη φήμη που κρατάει τόσα χρόνια, μέσα
από πολύ κόπο, επιμονή, υπομονή, συνεργασία,
αγάπη, ομόνοια, αλληλεγγύη, ζήλο, μεράκι και το
ενδιαφέρον των μελών του για την ΟΜΟΡΦΗ ΔΟ-
ΜΝΙΣΤΑ, το Χωριό μας. 

Σας ευχαριστώ!!! 

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). 



5Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Σ τις 11/8/2017 άνοιξε η Έκθεση
Δομνιστιάνων Ζωγράφων και
Καλλιτεχνών στον ξενώνα στην

πλατεία του χωριού μας. 
Ξεκίνησε σαν ιδέα με τους Δο-

μνιστιάνους Ζωγράφους που είχε να
γίνει από το 1987 στη Δομνίστα. 

Όμως στην πορεία και μετά από
συζητήσεις διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν
και νύφες Δομνιστιάνων που είχαν
«καλλιτεχνική φλέβα». Έτσι, στην
έκθεση παρουσιάστηκαν έργα Ζω-
γράφων όπως του Θανάση Νικ. Στα-
μάτη, της Ειρήνης Σταμάτη-Τριχο-
πούλου (αδερφή του Θανάση), της
Σπυριδούλας Σταμάτη (κόρης του
Θανάση) και της Μαρίας Σταμάτη
(συζύγου του Γιάννη). 

Οι νύφες που πλαισίωσαν την έκ-
θεσή μας και ενθουσίασαν με τα έργα
τους ήταν η Λαμπρινή Αϊβαλιώτη-
Σταμάτη (σύζυγος του Θανάση) με
τις «κουτσούνες» και τα κοσμήματά
της, η Αργυρώ Τραχήλη με τους πί-
νακες και τα κοσμήματά της, η Ισμήνη
Αγγελή με τα διακοσμητικά μπουκά-
λια, το σίδερο του κάρβουνου, τους
πίνακες και την πομόνα. 

Ακόμα η Άννα Ρουμελιώτη – Πα-
νάγου με τα ψηφιδωτά της (ό,τι είχε

στη Δομνίστα) και η Ράνια Γ. Καρέ-
τσου με τους πίνακές της. 

Στο χώρο φιλοξενήθηκε και η Έκ-
θεση Ευρυτανικού Βιβλίου. Είναι ένα
αρχείο παλιών και νέων ευρυτάνων
συγγραφέων, παλιών και νέων εκδό-
σεων που έχει συγκεντρώσει και φυ-
λάει σαν «κόρη οφθαλμού» ο Κώστας
Παπαδόπουλος. 

Είναι μια συλλογή 900 περίπου
βιβλίων. Τώρα έγινε η καταγραφή με
το χέρι από την πρόεδρο Ευαγγελία
Νταλιάνη και σε λίγο θα γίνει και σε
ηλεκτρονική μορφή, που ανέλαβε να
την κάνει ο Αντρέας Νταλιάνης. 

Έτσι «το όνειρο» του Κώστα πήρε
«σάρκα και οστά». 

Εγκαίνια  Έκθεσης  
Δομνιστιάνων  Ζωγράφων - Καλλιτεχνών

και  Ευρυτανικού  Βιβλίου 
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Ο Σύλλογός μας σκέφτηκε να δεί-
ξει στα παιδιά μας και στα εγγόνια
μας, πως έπαιζαν εκείνοι στην ηλικία
τους. Τότε δεν υπήρχαν τα « πλαστικά
παιχνίδια» που έχουμε σήμερα. Τα
παιδιά έφτιαχναν μόνα τους τα παι-
χνίδια. Ένα από αυτά ήταν το «ξύλινο
κάρο». 

Δυο Δομνιστιάνοι ο Παναγιώτης
Σταμάτης και ο Αθανάσιος Νικ. Στα-
μάτης είχαν αυτή την ιδέα και εμείς
την υλοποιήσαμε. 

Την κατασκευή των δυο κάρων
ανέλαβαν ο Αθανάσιος Νικ. Σταμάτης
(ο οποίος έχει φτιάξει ένα ακόμα κάρο
και άλλα παιχνίδια που υπάρχουν στα
Λαογραφικά μας Μουσεία) και ο Αν-
τρέας Νταλιάνης. 

Την παρουσίαση της κατασκευής
με υλικά της εποχής εκείνης έκανε
στην πλατεία ο Αντρέας Νταλιάνης.
Στην επίδειξη των κάρων από την κα-
τηφόρα του ΟΤΕ στην πλατεία μας
πήρε μέρος εκτός των δυο άλλων
και ένα παλιό κάρο (45 χρόνων) φτιαγ-
μένο από τον Κώστα Καρέτσο από
τα παιδικά του χρόνια, φυλαγμένο
σε μια αποθήκη. 

Μ’ αυτό κατέβηκε την κατηφόρα
ο Στάθης Τριάντης, μέλος του Συλ-
λόγου μας. Ο Αντρέας Νταλιάνης κα-
τέβηκε την κατηφόρα μαζί με τον
μικρό Δημήτρη Βερεντζή και την Κάτια
Βερεντζή (εγγόνια του Αθανασίου
Σπ. Νταλιάνη). 

Τα χειροκροτήματα, ο ενθουσια-

σμός και τα φλας δεν σταματούσαν. 
Η αναβίωση του παιχνιδιού (ξύλινα

κάρα) γέμισε συγκίνηση τους χωρια-
νούς, τους φίλους και τους επισκέπτες
της Δομνίστας.

Οι νέοι και τα παιδιά μας κοιτούσαν,
άκουγαν αλλά και έκαναν βόλτα με
τα κάρα. Η έκπληξή τους ήταν μεγά-
λη!!!!!!!!!!!! Πως μπορείς με τόσο απλά
υλικά να φτιάξεις ένα παιχνίδι!!!! 

Ο Παναγιώτης Σταμάτης είχε φτιά-
ξει και τρεις σφεντόνες και τρία παι-
χνίδια λέγκα-λεγκόξυλα. Όμως αυτά
χρειάζονταν ανοιχτό χώρο για να παι-
χτούν (γήπεδο). 

Έτσι δώσαμε όλοι μια υπόσχεση,
του χρόνου να αναβιώσουμε και άλλα
παιχνίδια όπως την κουρκουσούρα,
το στεφάνι, τη λέγκα, τη σβάρνα και
την τριώτα. 

Αναβίωση  του  παλιού  παιχνιδιού  
(με  ξύλινο  κάρο) 

Δ εν θα μπορούσε να
υπάρξει καλύτερο

δώρο στους «Δομνιστιά-
νους του παρελθόντος»,
στους «Δομνιστιάνους
του σήμερα» και στους
«Δομνιστιάνους που έρ-
χονται» από το νέο βι-
βλίο του Θανάση Δ. Στα-
μάτη «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ
ΔΕΝΔΡΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (1454-
2017)», που εκδόθηκε
πρόσφατα από το Φιλο-
πρόοδο Σύλλογο του
χωριού μας. 

Ο συγγραφέας άρ-
χισε τη συλλογή του υλι-
κού του βιβλίου του λίγο
μετά το 1980. Το έργο
του, όπως ο ίδιος γράφει
στην εισαγωγή του,
«δεν ήταν καθόλου εύκολο». Στηρίχτηκε, κυρίως, σε προφορικές
μαρτυρίες, τεκμηριωμένες, εν πολλοίς, με γραπτές πηγές. Τέτοιες
είναι: «Ο Οθωμανικός κατάλογος των οικογενειών της Δομνίστας
και της Μπρεζιανής από το 1454 μ.Χ., ο κατάλογος δωρητών στο
μοναστήρι της Ρεντίνας το 1648-1650, η επιγραφή του τέμπλου
του παλαιού Αγίου Αθανασίου από το 1738, το Αρχείο του Αλή
Πασά των Ιωαννίνων, τα συμβόλαια των Γιολδασαίων (1813) και
των Φαρμακαίων (1816), τα Αρχεία της Επανάστασης του 1821,
το πρακτικό της εκλογής συνάθροισης στη Δομνίστα το 1829, τα
Αρχεία του Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους μετά το 1832, οι εκλο-
γικοί κατάλογοι από το 1843 και μετά, ο κατάλογος των γεωργών
του 1856, το Μητρώο Αρρένων από το 1835 και το Δημοτολόγιο
Δομνίστας από το 1950, οι καταγραφές υδραυλάκων (1942-44),
δημοσιεύματα σε διάφορα έντυπα» κ.ά. Από το πλούσιο αυτό
υλικό ταυτοποιήθηκαν οι οικογένειες της Δομνίστας και η πορεία
τους στο χρόνο. 

Ο Θανάσης Σταμάτης κάνοντας άριστη, μεθοδική και επιστη-
μονική σύζευξη των προφορικών αφηγήσεων και των παραπάνω
γραπτών πηγών δημιούργησε ένα άρτιο έργο, εξοφλώντας ένα
χρέος στη γενέτειρά μας, στη γενέθλια γη μας... Με το έργο του
αυτό κατάφερε να μεταφέρει και να μεταφυτέψει έναν πολύ
βαρύ και ανεκτίμητο θησαυρό στις νεότερες γενιές μας. Και
αυτός ο θησαυρός είναι οι ρίζες μας... Ο ίδιος, στη σύντομη αλλά
λίαν περιεκτική εισαγωγή του, καταλήγει πως το έργο του αυτό
«Μπορεί να αναφέρεται στη ζωή του παρελθόντος γίνεται όμως
ρίζα για τη ζωή του μέλλοντος της αιώνιας - κατά την αγάπη μας
- Δομνίστας!». 

Το παραπάνω βιβλίο στις 400 σελίδες του, εκτός του προλόγου
και της εισαγωγής περιλαμβάνει δύο (2) μέρη. 

Το Α’ Μέρος (σελ. 11-37) αναφέρεται στα Ιστορικά της
Δομνίστας (γενικά), στα Οικογενειακά προ του 1700, στους υδραύ-
λακες (1942-44) και στην ομαδοποίηση των οικογενειών. 

Το Β’ Μέρος (σελ. 37-393) -και κύριο- περιλαμβάνει τα δένδρα
ενενήντα τεσσάρων (94) οικογενειών (με αλφαβητική σειρά) και
τελειώνει με τον επίλογο, τη βιβλιογραφία και τα περιεχόμενα. 

Το υπέροχο εξώφυλλο του βιβλίου, σχεδίασε ο Θανάσης Νικ.
Σταμάτης (Πάτρα), ο οποίος απέδωσε με αυτό θαυμάσια το πε-
ριεχόμενό του που αναμφισβήτητα είναι ένα μοναδικό, υπέροχο
και ανεπανάληπτο δημιούργημα! Αξίζουν οι δίκαιοι έπαινοι στο
συγγραφέα, στο Φιλοπρόοδο Σύλλογο Δομνίστας (για την έκδοση),
στο σχεδιαστή του εξωφύλλου, στις εκδόσεις Καρπούζη, στους
χορηγούς και σε όλους τους συντελεστές της έκδοσης αυτής. 

Τέλος, σημειώνεται πως παρουσιάστηκε το έργο αυτό στις
13-8-2017 στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού μας και έγινε
ανάρπαστο. Όσοι δεν μπόρεσαν να το προμηθευτούν ακόμη μπο-
ρούν να απευθύνονται ΜΟΝΟ στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου. 

Κ.Α.Π. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ, 
Οικογενειακά Δένδρα 

Δομνίστας Ευρυτανίας (1454-2017), 
Έκδοση Φιλοπρόοδου Συλλόγου 

Δομνίστας Ευρυτανίας, Αθήνα 2017 (σελ. 400) 

Το Δεκαπενταύγουστο έγιναν στο χωριό μας 2 (δυο) αγώνες μπάσκετ με
τους Στάβλους. Στον 1ο αγώνα κερδίσαμε με 62-58. Στο 2ο αγώνα χάσαμε
με 62-66. Στον αγώνα ποδοσφαίρου Δομνίστα-Κρίκελλο χάσαμε 3-1, όμως
θα πρέπει να πούμε ότι υπήρχε διαφορά ηλικίας. Το Κρίκελλο ήρθε με
παίχτες μεγαλύτερους σε ηλικία από τους παίχτες της ομάδας της Δομνίστας. 

Αθλητικά 
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ 
ΙΕΡΕΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 

― Κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2017 τελέστηκαν
σχεδόν όλες οι ιερές ακολουθίες (Θεία Λειτουργία-Παρα-
κλήσεις). Ο π. Ματθαίος, ακούραστος, όπως πάντα, ήταν
πανταχού παρών. 

Την 1η Ιουλίου 2017, ημέρα Σάββατο, των Αγίων Αναρ-
γύρων, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία ο π. Χαράλαμπος Τριάν-
της, ο οποίος συλλειτουργούσε με τον π. Ματθαίο και την
Κυριακή 2-7-2017, καθώς και της Αγίας Κυριακής (7-7-
2017) στο ομώνυμο εκκλησάκι.

Επίσης, ο π. Κωνσταντίνος Μακράκης τέλεσε παρα-
κλήσεις στην Παναγία μας, καθότι ο π. Ματθαίος εξυπη-
ρέτησε και τις Ενορίες Ανιάδας, Στάβλων και Σκοπιάς. 

― Στις 11-7-2017 τελέστηκε αγρυπνία από τον π. Ματ-
θαίο για τον εορτάζοντα στις 12 Ιουλίου Άγιο Παΐσιο.

― Θείες Λειτουργίες έγιναν και στα εκκλησάκια Προ-
φήτη Ηλία (20-7-2017), Αγίου Γεωργίου (22-7-2017), Αγίου
Κωνσταντίνου (27-7-2017), Αγίας Παρασκευής Μαρίνου
(25-7-2017), Αγίου Νικολάου (12-8-2017, π. Κωνσταντίνος
Μακράκης) και Παναγίας Προυσιώτισσας (23-8-2017, Φαν-
τίνου). 

― Στις 26-8-2017 μετά την ακολουθία του Εσπερινού,
ευλογήθηκαν αρκετές φανουρόπιτες.

Σημειώνεται ότι εφέτος λάμπρυναν τα ψαλτήρια μας
και οι πρωτοψάλτες κ.κ. Μιχάλης Κόζης, Χρήστος Βουλδής,
Γεώργιος Βουλδής, Τάκης Σύρρος, Κωνσταντίνος Καρα-
κώστας και ο Γεώργιος Χειμώνας. Φυσικά παρόντες και οι
Νώντας Φαρμάκης, Θεόδωρος Φραγκούλης, Γιώργος Μα-
στρογεωργίου, Κώστας Παπαδόπουλος, Χρήστος Πετρο-
νικολός κ.ά. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Με απόφαση του Μητροπολίτη μας κ. Γεωργίου η Εκ-
κλησιαστική Επιτροπή συμπληρώθηκε με δύο (2) ακόμη
μέλη και έγινε τετραμελής, όπως ήταν και προ διετίας.
Έτσι, ύστερα από πρόταση του π. Ματθαίου ανέλαβαν
καθήκοντα Εκκλησιαστικού Επιτρόπου και οι κυρίες Αγ-
γελική Αθαν. Παπαδοπούλου και Ανδριάννα Καραχάλι-
ου-Παπαδημητρίου. Όπως είναι γνωστό Επίτροποι ήταν –
και συνεχίζουν- οι κ.κ. Λάμπρος Σταθονίκος και Ιωάννης
Καρτσακλής. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 
Ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο οι εργασίες κα-

τασκευής σύγχρονων τουαλετών στον Ι. Ναό Αγίου Αθανα-
σίου για τις ανάγκες των πιστών. 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  
ΣΤΑ  ΜΕΤΕΩΡΑ

Οι προσκυνηματικές εκδρομές της Ενορίας μας, έγιναν
πλέον θεσμός. Μετά την περσινή εκδρομή μας στην περιοχή
Φουρνάς, Κλειτσού, Βράχας, Δομιανών κ.λπ., η οποία είχε
απροσδόκητη επιτυχία, εφέτος πραγματοποιήθηκε ημερήσια
θρησκευτική εκδρομή στα Μετέωρα. Συμμετείχαν 50 άτομα.
Ανάμεσά τους και ο π. Γαβριήλ, ιερομόναχος από την γει-
τονική Αράχοβα Ναυπακτίας. Η αναχώρηση έγινε στις 6 το
πρωί με μισθωμένο πούλμαν του ΚΤΕΛ Ευρυτανίας. 

Μετά από 5ωρο όμορφο ταξίδι, με ημίωρη στάση στον
Δομοκό, οι εκδρομείς έφθασαν στον Ιερό Τόπο των Μετεώ-
ρων. Έγινε επίσκεψη στις Ιερές Μονές Αγίου Στεφάνου,
Μεταμορφώσεως του Σωτήρα και Βαρλαάμ. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΙΚΟΝΩΝ 
Μετά τη συντήρηση των Βημοθύρων του παλαιού Ιερού

Ναού Αγίου Αθανασίου Δομνίστας, άρχισε η σταδιακή συν-
τήρηση και των εικόνων του ίδιου ναού, καθώς και παλαιών
βιβλίων. Γίνονται δεκτές προσφορές. Όπως είναι γνωστό
την πρωτοβουλία είχε ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας.
Για περισσότερες πληροφορίες στους: Κώστα Αντ. Παπα-
δόπουλο (τηλ. 6977366813) και Αθανάσιο Δ. Σταμάτη (τηλ.
6972747064). 

ΔΩΡΕΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΙΚΟΝΩΝ
Για τη συντήρηση των εικόνων του παλαιού Αγίου Αθα-

νασίου (1733) ο Θεόδωρος Αλεξ. Φραγκούλης και η σύζυγός
του Φωφώ το γένος Γ. Παναγοδήμου πρόσφεραν το ποσό
των πενήντα (50,00) Ευρώ.

Το Σάββατο 9/9/2017 μετέφερε ο
Νίκος Παπαδημητρίου με ελάχιστο κόστος
τα σταφύλια (2.500 κιλά μοσχοστάφυλα)
στο χωριό μας, ΔΩΡΕΑ του Γεωργίου Ι.
Αγγελή. 

Όσοι βρέθηκαν εκείνο το βράδυ στο
χωριό, δέχτηκαν πρόθυμα να βοηθήσουν
σ’ όλες τις διαδικασίες της «έναρξης
Γιορτής Τσίπουρου» (ξεφόρτωμα, πάτημα,
καθαριότητα του χώρου). 

Αξίζει να σημειωθεί η «υπέρβαση»
του Στέφανου Σιακαβέλλα. 

Ήρθε ΜΟΝΟ ΓΙ’ ΑΥΤΟ από το Αιτωλικό
μαζί με την οικογένειά του και έφερε και
το πατητήρι για να διευκολύνει στο πά-
τημα των σταφυλιών. 

Η έναρξη άρχισε με τις ευλογίες του
πατρός Ματθαίου που διάβασε τη σχετική
ευχή και έδεσε την πρώτη κλούβα στο
πατητήρι. 

Όλοι σαν μια αλυσίδα βοηθούσαν και
σε λιγότερο από 2 ώρες πατήθηκαν 100
κλούβες σταφύλια.

Οι: Γιάννης Σταμάτης, Κώστας Αγγε-
λής, Θεόδωρος Φραγκούλης, Κώστας
Παπαδόπουλος, Θανάσης Παναγοδήμος,
Χαρίλαος Τσούκας, Νίκος Λιάκος, Νίκος
Καρέτσος, Κώστας και Αλέκα Καρέτσου,
Γιώτα Καρέτσου και ο σύζυγός της Λεω-
νίδας, Ανδριάννα Καραχάλιου-Παπαδη-
μητρίου, Σούλα Μαυρίκα-Σταμάτη, Ευαγ-
γελία Νταλιάνη καθώς και οι Βασίλης Ι.

Σταμάτης και Σπύρος Στ. Σιακαβέλλας,
που ήταν οι μικρότεροι σε ηλικία και όμως
βοήθησαν με το παραπάνω. Ο Σπύρος
μάλιστα μαζί με τον πατέρα του έριξε
όλες τις κλούβες στο πατητήρι! 

Μπράβο τους!!! 
Το κέφι, τα αστεία και ο ζήλος όλων

να βοηθήσουν ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Το κλίμα «θύμιζε» τη Γιορτή Τσίπουρου. 

Η Αλέκα Καρέτσου πρόσφερε ζεστή
προζυμόπιτα και παγωτά (για να αδειάσει
το ψυγείο του Σπύρου Βάρρα), ο Λεωνί-
δας έφερε τσίπουρο και κρασί, η Σούλα
νοστιμότατες ντόπιες ντομάτες, ο Σύλ-
λογος τυρί, σαλάμι, ψωμί. 

Πέρασαν να πουν μια ευχή, έναν καλό
λόγο, η Ειρήνη Μπρεκουλάκη και ο Σε-
ραφείμ, ο Μιχάλης Νταλιάνης, ο Γιάννης
και ο Βαγγέλης Γρίβας και η Βασιλική
Σιακαβέλλα. 

ΕΥΧΗ ΟΛΩΝ 
Καλό τσίπουρο

Καλή συνέχεια στη γιορτή μας. 
Ευχαριστούμε πολύ 

το χορηγό μας 
για την προσφορά του!!!

Στηρίζετε το Σύλλογό μας, 
που έχει σαν στόχο 
να πάει «πιο ψηλά» 
με Αγάπη-Ομόνοια 

και ενωτική διάθεση!!! 
Ε.Ν. 

«Πρεμιέρα»  της  Γιορτής  Τσίπουρου 
στο  χωριό  μας 

― Ο Σωτήρης Λώλος και η Ρούλα μάς
πρόσφεραν μια μεγάλη καινούργια σόμ-
πα για το τσίπουρο ή όπου αλλού μας
χρειάζεται.

― Η Μαρία και ο Χαρίλαος Τσούκας πρό-
σφεραν τα δαμάσκηνά τους για να γίνουν
ωραίες σπιτικές μαρμελάδες και ελιές
που μπήκαν σε γυάλινα βάζα για το
Σύλλογό μας για τη Γιορτή Τσίπουρου. 

― Η Λευκοθέα και ο Κώστας Παπαδό-
πουλος, αλλά και η Φωφώ και ο Θεό-
δωρος Φραγκούλης προσφέρθηκαν να
μαζέψουν αλλά και να φτιάξουν σπιτικές
παραδοσιακές μαρμελάδες (δαμάσκηνο,
βατόμουρο, κορόμηλο).

Ήταν μια πρωτότυπη ιδέα που είχε η
κόρη του Λάκη και της Μαρίας Τσούκα,
η Ρούλα, για να βοηθήσει το Σύλλογό
μας. 

― Τα βάζα για την συσκευασία των μαρ-
μελάδων είναι προσφορά του Γιώργου
Μαστρογεωργίου (Πανεμπορική Αγρι-
νίου) για την Γιορτή Τσίπουρου.

― Ο Νίκος Παπαδημητρίου άφησε ένα
ποσό για το Σύλλογό μας όταν ξοφλή-
σαμε το λογαριασμό του. 

Τους ευχαριστούμε πολύ και ευχόμα-
στε να ακολουθήσουν και άλλοι το παρά-
δειγμά τους. 

Με τη δέουσα ευλάβεια, αλλά και λαμ-
πρότητα εορτάστηκε εφέτος η μνήμη του
Προφήτη Ηλία στις 20-7-2017. 

Την παραμονή τελέστηκε ο Εσπερινός
στο πανέμορφο εκκλησάκι του Προφήτη
Ηλία από τους Ιερείς π. Γαβριήλ (Αράχοβα),
π. Νεκτάριο (Κρίκελλο) και π. Ματθαίο.
Προ της απόλυσης έγινε αρτοκλασία και
ακολούθησε η περιφορά της εικόνας μέχρι
το εικόνισμα της διασταύρωσης του δρόμου
προς Ναυπακτία και προς Προφήτη Ηλία.

Πολλοί ήταν οι πιστοί που ακολούθησαν
όλο το πρόγραμμα της ημέρας και οι οποίοι
εντυπωσιάστηκαν. 

Στις 20-7-2017 έγινε η Θεία Λειτουργία,
την οποία παρακολούθησαν εκατοντάδες
πιστοί. Μετά την απόλυση με πρωτοβουλία
του Συλλόγου προσφέρθηκαν γλυκίσματα,
καφές και σε ένα κοινό τραπέζι εκλεκτά
εδέσματα, άφθονο κρασί και πολύ-πολύ
γλέντι. Η προσπάθεια αναβίωσης του πα-
λαιού πανηγυριού είχε απόλυτη επιτυχία! 

Η  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΦΗΤΗ  ΗΛΙΑ 

Στις 25-8-2017 συνεδρίασε το Τοπικό
Συμβούλιο με τα παρακάτω θέματα: 

1.-Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης Τ.Κ. Δομνίστας. 

2.-Διάνοιξη Περιφερειακού δρόμου πε-
ριμετρικά του Άη-Λιά.

3.-Μετονομασία της οδού «Πλατανάκι»
σε οδό «Άρη Βελουχιώτη». 

4.-Επέκταση δικτύου αποχέτευσης. 
5.-α) Λειτουργία νερόμυλου με την

επανακατασκευή αρδευτικού αγωγού, που
καταστράφηκε από θεομηνίες.

β) Κατασκευή πλακοσκεπούς αγωγού-
αποκατάσταση αγροτικού δρόμου στο χεί-
μαρρο «Καμινιώτης». 

γ) Κατασκευή τεχνικών στο δασικό-
αγροτικό δρόμο Σκαλούλας, Κρι-Κριθάρια,
Πραΐλα, Κρύα Βρύση, Ριζόβραχος. 

6.-Επανακατασκευή πέτρινης Βρύσης
και κιόσκι (ξύλινο) στο δρόμο Κρίκελλο-
Δομνίστα, πλησίον οικίας Γ. Μακράκη πριν
από τη γέφυρα Κρικελλοπόταμου. 

7.-Επισκευή εξωτερικών όψεων κτιρίου
Ο.Τ.Ε. και περιμετρικού τοιχίου. 

ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
― Ο Ξενώνας “Υλήεσσα” για πληροφορίες τηλ. 6945875142 

― Ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 
(πληροφορίες: Νίκος Καρέτσος, 

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Τηλ. 6972217589) 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ 
Πολλές φορές από το φύλλο του “Εύρυτου”

έχουμε τονίσει, πόσο σημαντική είναι η
προσφορά του εθελοντισμού.

Ούτε ο Δήμος, ούτε η Τοπική Κοινότητα,
ούτε ο Σύλλογός μας θα μπορούσε να καλύψει
όλες τις ανάγκες, ενός χωριού ή ενός Συλλόγου. 

Μόνο αν ενώσουμε ΟΛΟΙ τα χέρια μας και
βοηθήσει ο ένας τον άλλον όπου μπορεί τότε
ΜΟΝΟ θα τα καταφέρουμε.

Απόδειξη και αυτό το καλοκαίρι, αρκετοί
χωριανοί και νέοι «έβαλαν πλάτη». 

➣ Στην καθαριότητα: Η Ελένη Γκιούση
παντού μπροστά! Στο Δημοτικό Σχολείο, στον
ξενώνα, στο Πνευματικό Κέντρο, στο Φαρμα-
κίδειο (δεν ξέρω αν θα γίνονταν εγκαίνια χωρίς
τη βοήθειά της), μαζί με την καθαρίστρια του
Δήμου. Η Ράνια Καρέτσου, η Μάρα Σιακαβέλα
και η Λευκοθέα Παπαδοπούλου βοήθησαν όπου
τους ζητήθηκε. 

➣ Ηλεκτρολογικά ο Στάθης Τριάντης παντού
παρών!!! Στο Δημοτικό Σχολείο και στην Έκθεση
Δομνιστιάνων Καλλιτεχνών, βάζοντας τους
προβολείς που έδωσαν άλλη όψη στην έκθεση.
Ακόμα πάντα πρώτος στα μαζέματα, στα κου-
βαλήματα (καρέκλες, βιβλία). 

➣ Σκηνικά, μεταφορά βιβλίων και ξύλινο
κάρο 

Ο Αντρέας Νταλιάνης μετέφερε τις κούτες
των βιβλίων για την Έκθεση του Ευρυτανικού
Βιβλίου. Μας έστησε τα σκηνικά στην πλατεία,
έφτιαξε το ξύλινο κάρο για την αναβίωση του
παλιού παιχνιδιού. 

➣ Δίχτυ του βόλεϋ 
Τα κορίτσια του βόλεϋ η Ιριδένια, η Πέρσα,

η Δανάη, η Φωτεινή, η Κωνσταντίνα, έστησαν
το δίχτυ του βόλεϋ.

➣ Μπασκέτες 
Την τοποθέτηση των διχτυών έκανε ο Φώτης

Καρέτσος. 
➣ Δίχτυα στα δοκάρια του ποδοσφαίρου 
Στο ένα δοκάρι τοποθέτησε το δίχτυ ο Αμα-

ρίλο (γιος του Χρήστου) και το άλλο το έφτιαξε
ο Φώτης Καρέτσος μαζί με το Στάθη Τριάντη. 

➣ Στη δανειστική βιβλιοθήκη βοήθησαν
τις πρωινές ώρες (12-13) η Ελίνα Παναγιωτο-
πούλου και η Μαρίνα ενώ τις απογευματινές
(6:30-7:30) η Γρηγορία Δημητρογιάννη. 

➣ Στις σφραγίδες και το φακέλωμα των
λαχνών βοήθησαν η Μάρα, η Μαίρη, η Μαρίνα,
η Γρηγορία, η Ιριδένια, η Κωνσταντίνα, Φωτεινή,
η Βάσια, η Πέρσα, ο Βασίλης, η Ιωάννα, και
ίσως και άλλα παιδιά που μας διαφεύγουν. 

➣ Στο μοίρασμα των λαχνών 
Στο μοίρασμα των λαχνών βοήθησαν οι:

Στάθης Τριάντης, Έφη Δημητρογιάννη, Εύη
Καρέτσου, Σπυριδούλα Καφαντάρη, Στέλλα
Κοκοσούλα, Κωνσταντίνα Παλαιοπάνου, Αλεξία
Σιάχου, Κυριακή και Δημήτρης Σταμάτης και
ο Ευθύμης Μερτζάνης. 

➣ Μαθήματα παραδοσιακών χορών 
Η Μάρα Σιακαβέλα παρέδιδε καθημερινά,

ακούραστη, πρόθυμη και εθελοντικά χορούς
στα παιδιά μας.

➣ Αναβίωση Παλιάς Τάξης του Δημοτικού 
Στο άδειασμα της αίθουσας βοήθησε ο Πρό-

εδρος της Τ.Κ. κ. Νίκος Καρέτσος και στη με-
τακίνηση των αντικειμένων οι: Μάκης Συρο-
κώστας και Λάμπρος Αναγνωστόπουλος. 

➣ Καθαρισμός WC Πνευματικού Κέντρου
και αποδυτηρίων 

Ο Δημήτρης Παναγοδήμος και ο Μάκης
Συροκώστας προσφέρθηκαν εθελοντικά για
τον καθαρισμό των χώρων βάζοντας και τα
δικά τους μηχανήματα. 

➣ Γεύμα στην ομάδα διασωστών του Σπύ-
ρου Κυπριώτη 

Ο Θανάσης Γρίβας πρόσφερε το δείπνο
στην ομάδα, μετά το πέρας της παραστατικό-
τατης και ωραίας παρουσίασης που έγινε στην
πλατεία του χωριού μας. 

➣ Στήσιμο και διαμόρφωση του ξενώνα
για την έκθεση 

Ο Αθανάσιος Νικ. Σταμάτης και η σύζυγός
του Λαμπρινή (ακούραστη και πρόθυμη βοηθός
του) διαμόρφωσαν κατάλληλα το χώρο (έχουν
αυτή την εμπειρία), με τα κατάλληλα εργαλεία
δούλευαν 2 ημέρες για να στηθεί η έκθεση. 

➣ Εξώφυλλο Βιβλίου Οικογενειών 
Ο Αθανάσιος Ν. Σταμάτης φιλοτέχνησε και

πρόσφερε ΔΩΡΕΑΝ το εξώφυλλο του Βιβλίου
Οικογενειών. 

➣ Σε αλφαβητική σειρά τα Ευρυτανικά Βι-
βλία στην Έκθεση

Η Νικολέττα Κοκοσούλη προσφέρθηκε εθε-
λοντικά και «ξόδεψε» ώρες στον ξενώνα για
να βάλει τα Ευρυτανικά Βιβλία σε αλφαβητική
σειρά. Αυτό διευκόλυνε την καταγραφή που
έγινε μετά το τέλος της έκθεσης. 

➣ Στερεοφωνική και μικροφωνική εγκα-
τάσταση για τις εκδηλώσεις

Ο Νίκος Λιάκος μας βοήθησε στην μικρο-
φωνική εγκατάσταση και μας «δάνεισε» και
ένα μικρόφωνο.

➣ Οι 5 τρίποδες της έκθεσης 
Τους 5 τρίποδες που μπήκαν επάνω τα

έργα των ζωγράφων, έφτιαξε εθελοντικά ο
Γιώργος Καρέτσος, σύζυγος της Ράνιας. 

➣ Την ξυλεία καθώς και άλλων υλικών για
να γίνουν οι επισκευές ήταν προσφορά των
Αδελφών Γιολδάση και του Γιώργου Κυτέα. 

➣ Μύλος του Άη-Λιά (Κούνια)
Για την επισκευή του μύλου, την ξυλεία

πρόσφεραν οι Αδελφοί Γιολδάση ενώ την το-
ποθέτηση και το βάψιμο των ξύλων έκανε ο
Αθανάσιος Σπ. Νταλιάνης. 

➣ Οδοντιατρική ενημέρωση-εξέταση 
Η ομάδα του οδοντιάτρου Γιώργου Σουλτάτη

(είχε 7-8 βοηθούς) ήρθε στο χωριό μας εθε-
λοντικά στις 12-8-2017, ενημέρωσαν, εξέτασαν
και πρόσφεραν δωράκια στα παιδιά του Παιδα-
γωγικού Εργαστηρίου. 

➣ Τα παιδιά του παιδαγωγικού «παραδειγ-
ματίστηκαν» από τους μεγάλους και στις 4-8-
2017 καθάρισαν εθελοντικά την πλατεία μας,
το γήπεδο, το Δημοτικό Σχολείο, το Πνευματικό
Κέντρο και τον Άη-Λιά. 

➣ Ομιλία για την αιμοδοσία και τον εθε-
λοντή δότη μυελού των οστών 

Η κυρία Τζίνα ήρθε στο χωριό μας ΕΘΕ-
ΛΟΝΤΙΚΑ στις 8-8-2017 και μας ενημέρωσε
για την σημαντικότητα της εθελοντικής αιμο-
δοσίας. 

➣ Γιορτές δάσους 2017-Δήμος Καρπενη-
σίου-ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ. 

Ο Δήμος Καρπενησίου και η Πρόεδρος της
ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ. κ. Σοφία Ζαλοκώστα στα πλαί-
σια των Γιορτών Δάσους του Δήμου μας «έδω-
σε» μια Μουσική βραδιά με την ορχήστρα του
Δημ. Αργυρίου στις 9-8-2017 (όπως το ζητή-
σαμε). 

Ευχαριστούμε πολύ ΟΛΟΥΣ
όσους μας πρόσφεραν την βοήθειά τους, 

την αγάπη τους, τον καλό τους λόγο, 
την υποστήριξή τους και 

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ 
να είστε πάντα δίπλα μας!!! 

Ε.Ν. 

― Η Αικατερίνη Συροκώστα του Αχιλλέα
και της Όλγας πέτυχε στο τμήμα Λογοθεραπείας
ΑΤΕΙ Ιωαννίνων. 

― Ο Αντώνης Αγγελής του Γεωργίου και
της Βασιλικής (εγγονός του Αντ. Αγγελή) πέτυχε
στο Οικονομικό Τμήμα Ρεθύμνου Κρήτης. 

― Ο Ευθύμιος Μερτζάνης του Γεωργίου και
της Μαρίας (εγγονός του Αντ. Αγγελή) πέτυχε
στο Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρ-
κυρα). 

― Ο Θάνος Δαραβέλιας του Γιάννη και της
Κυριακής (εγγονός του Αντ. Αγγελή) πέτυχε
στη Σχολή Τουριστικών Επιχειρήσεων στην Πά-
τρα. 

― Ο Αθανάσιος Λώλος του Σωτήρη και της
Ρούλας (το γένος Γρίβα) πέτυχε στο Τμήμα Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΕΚΠΑ) Αθηνών. 

― Η Ειρήνη Νούλα του Ανδρέα και της Πη-
νελόπης (το γένος Ν. Τσούνη) πέτυχε στο Μα-
θηματικό Τμήμα Ηρακλείου Κρήτης. 

― Ο Φώτης Καρέτσος του Κωνσταντίνου
και της Αλεξάνδρας πέτυχε στο τμήμα Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών ΑΤΕΙ Πειραιά. 

― Ο Azmi-Αουάντι του Ζαλάλ και της Χρι-
στίνας (το γένος Σιακαβέλλα) πέτυχε στο Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου. 

― Η Γρηγορία Δημητρογιάννη του Κωνσταν-
τίνου και της Έφης πέτυχε στο Τμήμα Γεωπονίας
ΤΕΙ Άρτας. 

― Ο Φίλιππος Κωσταδήμας του Κίμωνα και
της Αγγελικής (εγγονός του π. Ματθαίου) πέτυχε
στο Τμήμα Μηχανολόγων Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστών ΑΤΕΙ Χαλκίδας. 

― Ο Κώστας Τσιούνης του Βασιλείου και
της Πηνελόπης, πέτυχε στο Ιστορικό και
Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής
Αθηνών. 

― Ο Κων/νος Ματζούρης του Αντωνίου και
της Ξανθής (εγγονός Κ. Καραδήμα) πέτυχε πέμ-
πτος (5ος) στη Σχολή Μηχανολόγων-Μηχανικών
στο ΑΤΕΙ Πειραιά. 

― Η Γεωργία Αθαν. Μακρυγιάννη πέτυχε
στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης (Κομοτηνή). 

― Η Δήμητρα Αθαν. Μακρυγιάννη, παρακο-
λουθεί από προηγούμενο έτος τη Φαρμακευτική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  ΣΕ  ΑΕΙ & ΑΤΕΙ 

ΔΩΡΕΕΣ  ΣΤΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΜΑΣ 
Οι αδελφές Γεωργία (Γωγώ) Σιακαβέλλα-Πα-

παδοπούλου και Έλενα Σπ. Σιακαβέλλα πρό-
σφεραν τρία υφαντά στο Φαρμακίδειο Λαογραφικό
Μουσείο μας. 

Λόγω πληθώρας επίκαιρης ύλης δεν δημο-
σιεύτηκαν οι στήλες των “Συνδρομών”, “Ιατρι-
κών” και “Νεκρολογιών”. Ζητάμε συγγνώμη από
τους αναγνώστες μας και θα δημοσιευθούν στο
επόμενο φύλλο. 

ΝΕΟΙ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 
― Η Σιακαβέλλα Ιωάννα του Κωνσταντίνου

και της Θεοδώρας πήρε το πτυχίο της από τη
Φαρμακευτική με βαθμό 7,75. 

― Η Σιακαβέλα Σμαράγδα του Ιωάννη και
της Ελένης πήρε το πτυχίο της από τη Σχολή
Μεσογειακών Σπουδών με την ειδικότητα Γλωσ-
σολόγου. 

― Η Σιακαβέλλα Κωνσταντίνα του Αντρέα
και της Μαρίας πήρε το πτυχίο της Ιστορίας, Αρ-
χαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας από
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

― Ο Χρήστος Συτζιρμάς του Ευαγγέλου και
της Σπυριδούλας, το γένος Ζαχ. Παπαζαχαρία
έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Πατρών και ήδη ειδικεύεται στο Νο-
σοκομείο Μεσολογγίου. 

Καλή σταδιοδρομία! 

ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΙΜΑΤΟΣ  του  Συλλόγου  μας 
Δημιουργήσαμε ξανά ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ για το ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟ.

Πολλοί χωριανοί έχουν ανάγκη αίματος. 
Μην περιμένουμε να χτυπήσει, τη δική μας πόρτα!!! Δώστε αίμα για το

Σύλλογό μας όπου κι αν βρίσκεστε. Δηλώστε μόνο τον αριθμό Μητρώου
του Συλλόγου ΑΜ 14129 και το όνομά του. 
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ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ 

Κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, παρά την πο-
λυκοσμία στο χωριό μας, δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα
προβλήματα στην ύδρευση. Προβλήματα υπήρξαν
-και μάλιστα σοβαρά- στον οικισμό Σκοπιάς. Κατά το
διάστημα αυτό έγιναν οι παρακάτω εργασίες: 

― Αποκατάσταση βλάβης στην πέτρινη βρύση
πλησίον της οικίας Δημ. Γιολδάση, στον συνοικισμό
Μαρίνου (9-7-2017). 

― Αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης με τις υδρο-
μαστεύσεις στην πηγή Νίτσι (17, 18, 19/7/2017). 

― Επισκευή-σύνδεση υδρομάστευσης στη θέση
«Ριζόβραχος», και επανασύνδεση αγωγού στη θέση
«Πραΐλα» (26-7-2017). 

― Επισκευή υδρομάστευσης στη θέση «Κρύα Βρύ-
ση» και του αγωγού ύδρευσης στη Σκοπιά (5, 8, 9, 16
και 17 Αυγούστου 2017). 

― Επισκευή αγωγού ύδρευσης στην περιοχή «Μωρ-
κέϊκα» (28-8-2017). 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  ΔΡΟΜΩΝ
Με μηχάνημα του Δήμου Καρπενησίου έγιναν κα-

θαρισμοί στους παρακάτω δρόμους και περιβάλλοντες
χώρους: 

― Προς εξωκκλήσια της Παναγίας Προυσιώτισσας
(Φαντίνου) και Αγίας Τριάδας (Δενδρούλι) (16-7-2017). 

― Σε εσωτερικούς δρόμους Δομνίστας (19-7-
2017). 

― Από στάνη Μακράκη μέχρι την υδρομάστευση
«Ριζόβραχος», (20, 21-7-2017)

― Προς Αγία Παρασκευή Μαρίνου (23-7-2017)
― Προς «Κρύα Βρύση» Σκοπιάς (26, 27, 28-7-

2017). 
― Δασικό δρόμο Σκοπιάς-Μπερζιανής (31-7-2017)
― Καθαρισμός εσωτερικών δρόμων οικισμού Μπερ-

ζιανής (1-8-2017). 
― Καθαρισμός αγροτικού-δασικού δρόμου Κρι-

Κριθάρια-Νησί-Πραΐλα-Κρύα Βρύση-Ριζόβραχος (10,
11, 21, 22, 23 και 24-8-2017) και προς Φαντίνου (25-8-
2017). 

Δεν καθαρίστηκαν ακόμα (τέλη Αυγούστου) αρκετοί
δρόμοι, όπως προς Αμπέλια, μέσω Αγίας Κυριακής,
προς Νεράκι, Πλατανιάδες, Άγιο Κωνσταντίνο, προς
υδρομαστεύσεις Νίτσου-Παπ, Δασικό Δρόμο στον
Ψηλό Σταυρό προς Σκοτωμένους, Πλατανάκι, Άγιο
Νικόλαο, Σταματόβρυση, Παπαδαίικα-Μακραίικα-Πι-
στιολαίικα κ.λπ. Σημειώνεται ότι κατά το παρελθόν
έτος είχαν καθαριστεί όλοι οι κοινοτικοί, αγροτικοί
και δασικοί δρόμοι και είχε γίνει η αποκατάσταση
βλαβών στους αγωγούς ύδρευσης. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  κ.ά. 

― Το αποφρακτικό του Δήμου με τον εργολάβο
υδραυλικό ξεβούλωσαν τις παροχές αποχέτευσης των
κατοίκων Αθαν. Νταλιάνη, Ιωάννη Παπαδημητρίου
καθώς και τον αγωγό αποχέτευσης της οδού Γ.
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (2-8-2017). 

― Συνεργείο του Δήμου επούλωσε τις λακούβες
από Ράχες Τυμφρηστού μέχρι Αγίους Θεόδωρους.
Παρά τις συνεχείς οχλήσεις του Προέδρου Ν. Καρέτσου
δεν επουλώθηκαν οι λακκούβες μέχρι το χωριό (3-8-
2017). 

― Συνεργεία του Δήμου έκαναν γενική καθαριότητα
στο ΦΑΡΜΑΚΙΔΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, διαμόρφωσαν το χώρο
για τσιμεντόστρωση έξω από τη β’ είσοδο (9-8-2017). 

― Μπετονιέρα με έτοιμο μπετόν και εργάτη του
Δήμου έκανε τσιμεντόστρωση έξω από το Μουσείο
καθώς και σε βλάβες σε εσωτερική οδοποιία (μπαλώ-
ματα), όπως στη διασταύρωση έναντι οικίας Ν. Κον-
τορλή, έναντι οικίας Σπύρου Φλώρου, έναντι νέου
Περιφερειακού Ιατρείου, παραπλεύρως του κρουνού
ύδρευσης (10-8-2017).

― Έγινε ασβέστωμα, κρασπεδορείθρου με τη διά-
θεση ενός (1) ημερομισθίου, από Κοινοτικό Γραφείο
μέχρι τη Βρύση της Πλατείας, αριστερά και δεξιά του
δρόμου. 

― Πυροσβεστικό όχημα γέμισε τις δεξαμενές του
με νερό από τον Κρουνό Πυρόσβεσης, που βρίσκεται
στην είσοδο του χωριού μας, προκειμένου να χρησι-
μοποιηθεί για την αντιμετώπιση πυρκαϊάς, που εκδη-
λώθηκε πριν από την Αράχοβα Ναυπακτίας και στη
θέση όπου βρίσκεται το Κεφαλόβρυσο. Ευτυχώς που
κατασβέστηκε αμέσως… 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
―  Ο Γεώργιος Σταύρου Παπαδό-

πουλος και η σύζυγός του Κυριακή Οι-
κονόμου απόκτησαν στις 12-7-2017 το
πρώτο τους παιδάκι, ένα χαριτωμένο
κοριτσάκι. 

Να τους ζήσει! 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
― Ο Παναγιώτης Μπαζακούλας και

η σύζυγός του Γεωργία, το γένος Κων-
σταντίνου και Βασιλικής Σύρρου βά-
πτισαν τον πρωτότοκο γιο τους στην
Ιερά Μονή Συμεώνος Μεσολογγίου, την
Κυριακή 16-7-2017.

Όνομα: Δημήτριος
Ανάδοχος: Σεραφείμ Μάκκας
Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι στο

Κοσμικό Κέντρο Αλίκυρνα Αγίου Θωμά
Μεσολογγίου.

― Η Κωνσταντίνα και ο Γιώργος
Σαλτός βάπτισαν στις 22 Ιουλίου 2017
στο εξωκλήσι της Παναγίας Φοινικιάς
την κόρη τους. 

Όνομα: Σπυριδούλα
Ανάδοχος: Ιωάννης Χαλαζιάς
Μετά το μυστήριο ακολούθησε πάρτυ

στο κέντρο “Ιθώρια” στην παραλία Αγίου
Ηλία Αιτωλικού. 

― Ο Νικόλαος Αθαν. Καραδήμας
και η σύζυγός του Παναγιώτα Ανδρεάδη
βάπτισαν τον μικρότερο γιο τους στις
29 Ιουλίου 2017 στον Προφήτη Ηλία. 

Όνομα: Αχιλλέας 
Ανάδοχος: Αικατερίνη Μπάφα
Ακολούθησε πλουσιότατο γεύμα

στον Προφήτη Ηλία και τρικούβερτο
γλέντι. 

― Ο Παναγιώτης Πανάρας και η
σύζυγός του Σοφία βάπτισαν το δεύτερο
παιδί τους στα Καλύβια Λαμίας. 

Όνομα: Μελίνα. 
Να τους ζήσουν! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
― Έγινε στις 16-7-2017 το 40ήμερο

μνημόσυνο της αείμνηστης Παναγιώτας
Παν. Σάρρα στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου
Δομνίστας. 

― Στις 16-7-2017 τελέστηκε μνη-
μόσυνο από τον συγχωριανό μας Παν-
τελή Τσούνη (Αυστραλία) στη μνήμη
των γονέων του Βασιλείου και Πανα-
γιώτας Τσούνη, καθώς και της αείμνη-
στης Ελένης Φαρμάκη, στον Ι. Ναό
Αγίου Αθανασίου. 

― Το ετήσιο μνημόσυνο του αεί-
μνηστου Δημητρίου Παναγοδήμου τε-
λέστηκε στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δο-
μνίστας στις 29-7-2017. 

Ας είναι αιώνια η μνήμη τους! 

ΔΩΡΕΕΣ  ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ 
― Η Σπυριδούλα Τρύφωνα Τσιάμη πρό-

σφερε στο Σύλλογό μας το ποσό των
πενήντα (50,00) Ευρώ στη μνήμη των
αείμνηστων γονέων της Τρύφωνα και
Βασιλικής Τσιάμη. 

― Η Ευαγγελία Παναγοδήμου διέθεσε
το ποσό των πενήντα (50,00) Ευρώ
στη μνήμη της αείμνηστης αδελφής
της Παναγιώτας Παν. Σάρρα (το γένος
Στουρνάρα). 

― Η Ειρήνη Τσιλιγκρού, το γένος Δημη-
τρίου Αθ. Σταμάτη διέθεσε το ποσό
των πενήντα (50,00) Ευρώ στη μνήμη
του αείμνηστου πατέρα της Δημητρίου
Αθαν. Σταμάτη. 

(Σ.Σ.: Η ίδια εκοιμήθη πρόσφατα. Μαζί
με το ποσό των 50,00 ευρώ μας έστειλε
και νεκρολογία για τον πατέρα της. Στο
επόμενο τεύχος θα δημοσιευθεί). 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
― Η αγροτική Ιατρός επισκέφθηκε το χωριό

μας δύο (2) φορές κατά τον μήνα Ιούλιο και άλλες
δύο (2) κατά τον μήνα Αύγουστο. 

― Η Κινητή Αστυνομική Μονάδα επισκέφθηκε
Δομνίστα και Σκοπιά σε διάφορα χρονικά διαστή-
ματα. 

― Η Υπηρεσία «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» εκτέλεσε
κανονικά το έργο της με επισκέψεις σε Δομνίστα
και Σκοπιά κάθε Τετάρτη. 

― Ο Ηλεκτρολόγος του Δήμου (εργολάβος)
αντικατέστησε στις 12-7-2017 σαράντα πέντε (45)
λαμπτήρες. 

― Στις 1-8-2017 έγινε χλωρίωση στις δεξαμενές
και λήψη δειγμάτων νερού από την αρμόδια υπη-
ρεσία του Δήμου Καρπενησίου. 

― Στις 21-8-2017 και σε συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου έγινε από τον Πρόεδρο της
Τ.Κ. ερώτημα για τον μη καθαρισμό αρκετών κοι-
νοτικών αγροτικών και δασικών δρόμων, καθώς
και για τον μη καθαρισμό πολλών υδρομαστεύσεων. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 
Κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2017 επι-

σκέφθηκαν το χωριό μας οι Αντιδήμαρχοι Παντελής
Χαλκιάς (6-7-2017), Γεωργία Γκαρίλα (12-7-2017),
Τάκης Βονόρτας (25/7, 8/8, 9/8) και η Γεν. Γραμ-
ματέας του Δήμου κ. Γιάννα Χορμόβα (8/8). 

― Ο Δήμαρχος κ. Ν. Σουλιώτης και ο Αντιδή-
μαρχος κ. Παντελής Χαλκιάς επισκέφθηκαν στις
3-8-2017 τη Σκοπιά (χωρίς την παρουσία του προ-
έδρου της Τ.Κ.).

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Στις αρχές Ιουλίου 2017 έγινε από τον Αντιπε-

ριφερειάρχη κ. Άρη Τασιό η ανάθεση του έργου
«Κατεδάφιση παλαιάς γέφυρας Κρικελλοποτάμου»
που είχε καταστραφεί από τα καιρικά φαινόμενα
στις 31/1 και 1/2/2015. 

Ο ίδιος εργολάβος κατασκεύασε το δρόμο
προς τον Βιολογικό Καθαρισμό, που είχε κατα-
στραφεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στις
31/1 και 3/2/17. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
― Ο Ορειβατικός Σύλλογος Ηλιούπολης (22

άτομα) επισκέφθηκαν το χωριό μας (1-7-2017),
όπου και διανυκτέρευσαν. 

― Η πλατεία μας εφέτος άλλαξε όψη. Ο Σύλ-
λογος διέθεσε προβολείς οι οποίοι τοποθετήθηκαν
από τον εργολάβο του Δήμου μας (31-7-2017). 

― Τοποθετήθηκαν τραπέζια και καρέκλες από
τον «ΜΕΤΟΙΚΟ» και τον κ. Ανδρέα Γιάτση. 

― Στις 12-8-2017 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
στη Σκοπιά η «Γιορτή Πατάτας». Παρόντες ο Πρό-
εδρος της Τ.Κ. κ. Ν. Καρέτσος, ο τ. Δήμαρχος κ.
Γιάννης Σταμάτης και αρκετοί χωριανοί μας. 

― Η Τοπική Κοινότητα συμμετείχε ενεργά στις
πλουσιότατες πολιτιστικές δραστηριότητες που
έγιναν στο χωριό μας και που αναγράφονται ανα-
λυτικά σε άλλες στήλες του «ΕΥΡΥΤΟΥ». 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
― Ο Νίκος Κων. Φώλος, επισκεύασε τον αγωγό

άρδευσης πριν από την είσοδο του Ιερού Ναού
Αγίας Παρασκευής Μαρίνου, που καταστράφηκε
από μηχάνημα του Δήμου κατά τον καθαρισμό
του δρόμου. (25-7-2017). 

― Ο ίδιος επανασύνδεσε του αγωγό ύδρευσης
(27-7-2017). 

― Έγινε νέα σύνδεση στο INTERNET μαζί και
η κάμερα της πλατείας μέσω των σταθερών τηλε-
φώνων στο Κοινοτικό Γραφείο (26-7-2017). 

― Μεταφέρθηκαν με το φορτηγό αυτοκίνητο
του Κώστα Αγγελή υλικά από το Δημοτικό Σχολείο
στην αποθήκη του Γεωργικού Συνεταιρισμού (ντου-
λάπες, θρανία, καρέκλες κ.ά.) (30-7-2017). 

― Στερεώθηκαν οι πινακίδες από τους Πανα-
γοδήμο Θανάση και Καρέτσο Νίκο. 

― Έγινε αλλαγή λαμπτήρων φωτισμού από
Νίκο Καρέτσο, Στάθη Τριάντη, Δημήτρη Πιστιόλη
και Κώστα Αγγελή. 

Ν.Β.Κ. 


