
Γ
ιορτάστηκε και εφέτος μέσα σε ατμόσφαιρα
συγκίνησης η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
1940 στο χωριό μας. Στον Ιερό Ναό του Αγίου

Αθανασίου και μετά τη Θεία Λειτουργία, όπου μνημο-
νεύτηκαν όλα τα ονόματα των Δομνιστιάνων πεσόντων,
από τον π. Ματθαίο, τελέστηκε δοξολογία, στο τέλος

της οποίας η Φιλόλογος-Ιστορικός Κων/να Σιακαβέλλα
εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας που συγκίνησε
τους πάντες. Μετά όλοι οι χωριανοί ήρθαν στην
πλατεία, στο μνημείο των πεσόντων, όπου έγινε επι-
μνημόσυνη δέηση και ακολούθησε εκφώνηση (προ-
σκλητήριο) των πεσόντων συγχωριανών μας στο έπος
του 1940. Η κ. Κων/να Σιακαβέλλα διάβασε αποσπά-
σματα από ενθυμήσεις επιζώντων αγωνιστών μέσα
από το βιβλίο “Νεκροί και μνήμες”. 

Έγινε κατάθεση στεφάνων από τον κ. Κων/νο Μω-
ρίκη, εκπρόσωπο των συγγενών των δώδεκα Δομνι-
στιάνων νεκρών του έπους του ’40 (ανιψιός του φο-
νευθέντος ήρωα Θεοδώρου Μωρίκη), και τους κ.
Γιάννη Σταμάτη, Δημοτικό Σύμβουλο τέως Δήμαρχο
Δομνίστας, και εκπρόσωπο του Δήμου, κ. Νίκο Καρέτσο,
Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας και την κ. Ευαγγελία
Νταλιάνη Πρόεδρο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δο-
μνίστας. 

Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και έκλεισε η εκδή-
λωση με τον εθνικό μας ύμνο και με μικρή δεξίωση. 
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Η  ΕΠΕΤΕΙΟΣ  ΤΟΥ  «ΟΧΙ»  
ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ

Γ ια άλλη μια χρονιά η Γιορτή Τσίπουρου
στο χωριό μας “κρίθηκε” επιτυχημένη.
Η επιθυμία και η προσμονή όλων να

βρεθούμε κοντά ξανά, να ανταμώσουμε συγ-
γενείς, φίλους και συγχωριανούς, να διασκε-
δάσουμε, να χορέψουμε, να προσφέρουμε
στο χωριό μας, να το “ζωντανέψουμε”, να το
ανεβάσουμε ψηλά, να γευτούμε το παραδο-
σιακό λουκάνικο, να πιούμε το ζεστό ρακόμελο,
το σφηνάκι του τσίπουρου και να αστειευτούμε,
είναι παράγοντες που την κάνουν ΠΙΑ επιτυ-
χημένη! 

Η έναρξη της Γιορτής ήταν προγραμματι-
σμένη για το Σάββατο, μετά τις καθιερωμένες
εκδηλώσεις για την Εθνική μας Γιορτή της
28ης Οκτωβρίου. Όμως ο καλός καιρός της
Παρασκευής, ο ενθουσιασμός και η ανυπομο-
νησία των συγχωριανών μας και ειδικά της
Νεολαίας, ξεκίνησαν τη γιορτή την Παρασκευή
το βράδυ. 

Για πρώτη φορά φέτος είχαμε μουσική κά-
λυψη, όχι μόνο ζωντανή το Σάββατο βράδυ,
αλλά και όλες τις υπόλοιπες ώρες με τη μου-
σική υποστήριξη του Άσμυ Αουάντι. 

Έτσι το γλέντι άναψε και την Παρασκευή,
με το ζεστό ρακόμελο, άφθονο τσίπουρο (η
νεολαία μας “καζάνιασε” την πρώτη “καζανιά”),
παραδοσιακό λουκάνικο, ζεστά ψημένα κά-
στανα και πολλά άλλα εδέσματα. 

Οι νέοι μας διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες. Υπήρχαν χαμόγελα, θετική
αύρα, καλή διάθεση, ενθουσιασμός και κέφι
που κορυφώθηκε με τη ζωντανή μουσική της
ορχήστρας του Σωτήρη Γκεβεντζέ. 

Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Δή-
μαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης, ο
οποίος πήρε το λόγο και τόνισε ότι αυτή η
γιορτή έχει πετύχει, γιατί υπάρχει συνεργασία,
σύμπνοια και στήριξη από όλους μας, ο καθένας
με το δικό του τρόπο, ο Αντιπεριφερειάρχης
Άρης Τασιός, ο οποίος τόνισε για τη συνέχιση
αυτής της γιορτής χρειάζεται στήριξη, εθε-

λοντισμό, αλλά ενότητα και συνεργασία όλων
μας. Παρόντες ακόμα και οι: Βασίλης Φακίτσας
(Περιφερειακός Σύμβουλος), Δημήτρης Στα-
μάτης (Δημοτικός Σύμβουλος και Σύμβουλος
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας), Παντελής
Χαλκιάς, Γιάννης Σταμάτης, Αθανάσιος Ζού-
κας, Ανδρέας Ζούκας, Σπύρος Ζούκας, Ευαγ-
γελία Σοφρώνη, Γιάννης Σβερώνης, κ.ά.. 

Η επιτυχία της δεν “οφείλεται” μόνο στην
οργάνωση και “τρέξιμο” των μελών του Δ.Σ.
αλλά, και στην προσφορά όλων ΕΜΑΣ που
βάζουμε το δικό μας λιθαράκι.

Η γιορτή “έχει ανοίξει τα φτερά της”. Έχει
γίνει γνωστή μέσω site παντού. Φέτος ήρθαν
στη γιορτή μας να γνωρίσουν το χωριό μας,
να επισκεφτούν τα Μουσεία μας δύο πολιτι-
στικοί σύλλογοι. Ο Σύλλογος “Ερωτόκριτος”
του Σκουλικάδου Ζακύνθου, του οποίου δά-
σκαλος των χορευτικών τους είναι ο συγχω-
ριανός μας Γιώργος Σιδεράς και ο Παγκαλα-

βρυτινός Σύλλογος Αχαΐας πρόεδρος του
οποίου είναι ο κ. Καρύδας Φώτης, ανιψιός
της κ. Ράνιας Γ. Καρέτσου. Ο πρώτος Σύλλογος
μάλιστα μας πρόσφερε για τη Βιβλιοθήκη μας
δύο τόμους λεξικού για την ιστορία της Ζα-
κύνθου. Εμείς τους δωρίσαμε μια σειρά βιβλίων,
για να γνωρίσουν την ιστορία του χωριού μας. 

Είναι πια γενική ομολογία και διαπίστωση
όλων, ότι οι απαιτήσεις αυτής της Γιορτής
δεν επαρκούν, δεν φτάνουν να διοργανωθεί
στηριγμένη στον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ! Όμως δεν φτά-
νει!! Χρειάζεται, ένα διαφορετικό στήσιμο και
στήριγμα αυτή η Γιορτή!

Η νεολαία μας στέκεται, ΑΚΟΜΑ στο πλευ-
ρό του συλλόγου! Όμως, όταν ξεκίνησε αυτή
η Γιορτή, ήταν φοιτητές και έφηβοι, σήμερα
ΟΜΩΣ είναι οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε
δύσκολες και αντίξοες οικονομικές συνθήκες,
και προσφέρουν μέχρι εκεί που μπορούν.

Τους ευχαριστούμε πολύ!! 
Συνέχεια στην 3η σελ. 

ΣΤΟΝ  ΑΠΟΗΧΟ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ
13ης ΓΙΟΡΤΗΣ  ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ  
ΤΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 
Το Τμήμα των Ευρυτάνων Συγγραφέων της πλου-

σιότατης Βιβλιοθήκης μας συνεχώς εμπλουτίζεται
με νέα βιβλία. Αρκετοί συμπατριώτες μας, νέοι –
κατεξοχήν – συγγραφείς προσφέρουν τα έργα τους
στη Βιβλιοθήκη μας. Τελευταία, μάλιστα, η Πανευ-
ρυτανική Ένωση, ο Σύνδεσμος “Ευγένιος ο Αιτωλός”
(Πρόεδρος κ. Π. Βλάχος) και η Εταιρεία Ευρυτάνων
Επιστημόνων (Πρόεδρος κ. Φώτης Κουλαρμάνης)
διέθεσαν σειρές από τις εκδόσεις τους (Πρακτικά
Συνεδρίων κ.ά.), οι οποίες ήδη κοσμούν την παρα-
πάνω Βιβλιοθήκη μας. 

Σημειώνεται ότι το σύνολο, σχεδόν, των βιβλίων
των Ευρυτάνων συγγραφέων έχει καταγραφεί ηλε-
κτρονικά από τον κ. Ανδρέα Νταλιάνη. 
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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

Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού τσιγάρου προσπαθούν να
σταματήσουν το κάπνισμα οι Έλληνες, όπως προκύπτει από την
πρώτη πληθυσμιακή μελέτη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα
στο Νομό Αττικής. Η έρευνα έγινε από το Ωνάσειο Καρδιοχει-
ρουργικό Κέντρο, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και τα Πα-
νεπιστήμια Πατρών και Μακεδονίας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα
4.050 ενηλίκων του Νομού Αττικής. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 5% του πληθυσμού χρησιμοποιεί
σήμερα ηλεκτρονικό τσιγάρο και η συντριπτική πλειοψηφία από
αυτούς είναι πρώην και νυν καπνιστές, ενώ το 62% δηλώνουν
ότι έχουν διακόψει το κάπνισμα. Το ποσοστό διακοπής του κα-
πνίσματος είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί διεθνώς,
μέχρι σήμερα. Παρόλα αυτά το κάπνισμα συνεχίζει να αποτελεί
σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα, αφού το 35-40% του πληθυσμού
είναι καπνιστές, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με αυτό των υπό-
λοιπων Ευρωπαίων (15-20%). 

Από τη στιγμή που το ηλεκτρονικό τσιγάρο βγήκε στις
αγορές (2004) ως η «υγιεινή» εκδοχή του καπνίσματος, προ-
σπάθησε να βάλει τέλος στις βλαβερές επιπτώσεις που προκαλεί
το κανονικό τσιγάρο στον ανθρώπινο οργανισμό. Η διάδοσή του
σε όλον τον κόσμο και η ταχύτητα εξάπλωσής του είναι πρωτο-
φανής και το 2020 οι ατμιστές, όπως ονομάζονται οι χρήστες
του, αναμένεται να ξεπεράσουν τον αριθμό των καπνιστών τσι-
γάρου στην Ευρώπη. Τα κατάφερε όμως; 

Ο ατμός των ηλεκτρονικών τσιγάρων εμπεριέχει τοξικές χη-
μικές ουσίες, σύμφωνα με νέα αμερικανική μελέτη που δημοσι-
εύθηκε το 2016 στο Αμερικανικό επιστημονικό έντυπο «Περι-
βαλλοντική Επιστήμη & Τεχνολογία». Οι ουσίες αυτές εκτός
από καρκινογόνες, είναι ερεθιστικές και προκαλούν αναπνευστικά
προβλήματα με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις,
παρόμοιες με εκείνες του κανονικού τσιγάρου. Οι αρωματικές
ουσίες που εμπεριέχουν τα υγρά των ηλεκτρονικών συσκευών
καπνίσματος έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των
χρηστών, σύμφωνα με έρευνα της Αμερικανικής Πνευμονολογικής
Ένωσης. Συγκεκριμένα, η έκθεση η οποία επικεντρώνεται σε
πνευμονικές παθήσεις και διαταραχές της αναπνοής, αναφέρει
ότι η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορεί να επηρεάσει
αρνητικά την λειτουργία των πνευμόνων σε κυτταρικό επίπεδο. 

Επίσης επιστημονική έρευνα που παρουσιάστηκε στο φετινό
ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ουρολογικής Ένωσης στη
Βοστώνη ισχυρίζεται ότι τόσο τα ηλεκτρονικά, όσο και τα συμ-
βατικά τσιγάρα σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου της
ουροδόχου κύστεως. 

Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αγγλίας,
ο οποίος πρώτος προειδοποίησε την ανθρωπότητα το 1962 για
την επικινδυνότητα του καπνίσματος υποστηρίζει ανοιχτά την
χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Σε πρόσφατη ανακοίνωση
αποφαίνεται ότι «υπάρχουν επαρκή στοιχεία που καταδεικνύουν
ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι σε μεγάλο βαθμό πιο ασφαλή
από το συμβατικό κάπνισμα και ότι βοηθούν πολύ στη διακοπή
του καπνίσματος», ενώ στην 200σέλιδη αναφορά του έγκυρου
βρετανικού οργανισμού επισημαίνεται ότι «με τους σωστούς
ελέγχους και τα σωστά μέτρα, το άτμισμα θα μπορούσε να βελ-
τιώσει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων». 

Η άποψή μας, η οποία προκύπτει από την μελέτη πολλών
σχετικών επιστημονικών ερευνών, είναι ότι το ηλεκτρονικό
τσιγάρο δεν είναι η υγιεινή εκδοχή, ούτε το ιδανικό υποκατάστατο
του καπνίσματος τσιγάρων είναι όμως αναμφισβήτητα λιγότερο
επιβλαβές και όπως λέει η λαϊκή παροιμία «Απ' το ολότελα καλή
κι η Παναγιώταινα». 

Το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας καπνιστής
για την υγεία του είναι …να κόψει εντελώς το κάπνισμα. Θα
συμφωνούσαμε στο ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως βοηθητικό
μέσο ή ως «ενδιάμεσο σταθμό» για την απαλλαγή του και όχι να
το χρησιμοποιήσει ως μόνιμο υποκατάστατο. 

______________  

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

Ηλεκτρονικό  τσιγάρο:  Μπορούμε  
να  το  καπνίζουμε  άφοβα; 

Και πάλι εφέτος το καλοκαίρι ήρθαν
στο αγαπημένο μας χωριό οι, όπου γης,
ομογενείς μας. Ίσως το καλοκαίρι που
μας πέρασε να ήρθαν και οι περισσότε-
ροι από κάθε άλλη χρονιά. 

Συγκεκριμένα ήρθαν για λίγο ή πολύ,
οι παρακάτω: 
Αναγνωστόπουλος Γεώργιος του  Αθαν.

(Αγγλία)
Καραγιάννη Κωστούλα, το γένος Δη-

μητρίου Σώκου (ΗΠΑ)
Καραδήμας Σπύρος του Αθανασίου

(ΗΠΑ)
Κοντορλής Νικόλαος του Κων/νου, και

η σύζυγός του (Γερμανία)
Λιάκου Σπυριδούλα του Δημητρίου

(ΗΠΑ) 
Μακρυγιάννη Χρυσούλα, το γένος Λ.

Σώκου (Καναδάς) και ο σύζυγός της
κ. Γεώργιος Δούρος (Καναδάς) 

Μακρυγιάννης Γεράσιμος του Κων/νου
(Καναδάς) 

Μπούρα Αθανασία του Γεωργίου (ΗΠΑ) 

Μπούρας Νικόλαος του Γεωργίου (ΗΠΑ)
Παναγοδήμος Λάμπρος του Παναγιώτη

(ΗΠΑ) 
Παπαδόπουλος Κων/νος (Τάκης) του

Ιωάννη και η σύζυγός του Βασιλική
(Αγγλία)

Παπαζαχαρίας Σπύρος (Αυστραλία)
Σιδηρά – Πανοπούλου Γεωργία (ΗΠΑ)
Σιδηρά – Σιακαβέλλα Μαρία μετά τέ-

κνων και εγγονών (ΗΠΑ) 
Σιδηράς Γεράσιμος του Ιωάννη μετά

της συζύγου του (ΗΠΑ)
Σταθονίκος Χρήστος του Σπυρ. (Κανα-

δάς) 
Σταμάτης Ανδρέας του Δημ. και η σύ-

ζυγός του (Καναδάς) 
Σταμάτη Έφη του Ανδρέα και ο σύζυγός

της (Καναδάς) 
Τσιούνης Παντελής του Βασιλείου (Αυ-

στραλία) 
Τους ευχόμαστε καλή αντάμωση και

πάλι του χρόνου στην όμορφη Δομνίστα
μας! 

ΟΙ  ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ  ΚΟΝΤΑ  ΜΑΣ 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 
Η Πανάγου Βασιλική προήχθη σε Δι-

ευθύντρια στη Δ/νση Διαχείρισης Μη-
τροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Ατ-
τικής. 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 
Ο Δημήτρης (Τάκης) Τσαπραζλής,

ιδιοκτήτης Κέντρου Γλωσσών είναι υπο-
ψήφιος στις εκλογές του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών με την Ανανεωτική
Κίνηση Επαγγελματιών και με το συν-
δυασμό του Νίκου Λεβετσοβίτη. 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  
ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΑΓΡΑΦΩΝ 

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου
Αγράφων διορίστηκε και ανέλαβε υπη-
ρεσία από 1-9-2017 ο Τρύφωνας Ηλία
Τσιάμης, Κοινωνικός Λειτουργός. Σκοπός
των Κέντρων αυτών είναι η εφαρμογή
πολιτικών κοινωνικής προστασίας. 

Καλή σταδιοδρομία. 

Η Πανευρυτανική Ένωση, ύστερα από γενναιόδωρη χορηγία ανώνυμου μέλους
της έδωσε δώδεκα (12) υποτροφίες των χιλίων (1.000) ΕΥΡΩ η καθεμιά σε
ισάριθμους φοιτητές που έχουν αποφοιτήσει από τα Λύκεια του Νομού μας.
Ανάμεσά τους είναι και η συγχωριανή μας Κατερίνα Αχιλλέα Συρροκώστα, την
οποία και συγχαίρουμε για την επιτυχία της στη Σχολή Λογοθεραπείας των ΑΤΕΙ
Ιωαννίνων. 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ

Διακρίσεων  
συνέχεια 

Οι νεότεροι δίνουν τον αγώνα
της επαγγελματικής διάκρισης.
Ο Τάκης Παπαδόπουλος όμως
διαπρέπει στις δικές του Ολυμ-
πιάδες περί την “καλαισθησία”
εκεί μακριά στην Αγγλία κοντά
στα παιδιά του. Φέτος πάλι ο Δή-
μος της περιοχής του απένειμε
το ασημένιο βραβείο για τη δια-
κόσμηση της πρόσοψης της τα-
βέρνας και το χρυσό για την πολύ
μεσογειακή αυλή του (Σημ. φυσικό
να σκίζει στην οργάνωση του κή-
που μια και στη Ντούσια όλο
κήπια έκανε!). Με το καλό και σε
νέους θριάμβους και του χρόνου! 

Α.Δ.Σ. 
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Συνέχεια από την 1η σελ. 
Τους χορηγούς που

φέτος βοήθησαν το Σύλ-
λογό μας να διοργανώσει

τη Γιορτή Τσίπουρου και να
ανταποκριθεί στις τεράστιες

υποχρεώσεις που απαιτεί πια
αυτή η διοργάνωση. Ο “πήχης” έχει ανεβεί πολύ,
όμως με τη δική σας στήριξη και βοήθεια, νομίζω
ότι καταφέραμε κι εφέτος να προβάλλουμε το
χωριό μας μέσα από αυτή τη γιορτή. 

Μεγάλος χορηγός μας ο Γεώργιος Ι. Αγγελής,
προσφέροντας 2.500 σταφύλι μοσχάτο για να
φτιάξουμε το τσίπουρό μας, που φέτος ήταν εξαι-
ρετικής ποιότητας, αρώματος και γεύσης, κατά
κοινή ομολογία. 

Ακόμα ο Γιώργος πρόσφερε 500 ευρώ για τη
λαχειοφόρο μας. Ελκυστικότατο ποσό που μας
έδωσε τη δυνατότητα να πουλήσουμε 2.000 λα-
χνούς. Ο τυχερός λαχνός δεν βρέθηκε και ο Γιώρ-
γος χάρισε το ποσό στο Σύλλογό μας. 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σταθερός
χορηγός μας ο Δήμος Καρπενησίου και ΕΚΕΠΠ-
ΠΑΔΗΚ προσφέροντάς μας τα μπουκάλια εμφιά-
λωσης αξίας 1.200 ευρώ. 

Η κ. Σοφία Ζαλοκώστα προϊσταμένη της
ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ βλέποντας τις προσπάθειές μας
και αναγνωρίζοντας πως η διοργάνωση Γιορτής
Τσίπουρου στη Δομνίστα είναι από τις μεγαλύτερες
του Δήμου, μας έδωσε 500 ευρώ ΑΚΟΜΑ για την
καλύτερη διοργάνωση. 

Επίσης πρόσφεραν: 
- Ο Γιάννης Νικ. Σταμάτης 300 ευρώ. 
- Ο Νίκος Παπαδημητρίου 150 ευρώ. 
- Ο Νίκος Μπούρας 100 ευρώ. 
- Ο Αχιλλέας Τσούνης 150 ευρώ. 
- Ο Γιάννης Μήτσου 100 ευρώ 
(αγορά ενός τάμπλετ για την κλήρωση του

δώρου του ημερολογίου). 
- Ο Γεώργιος Λύτρας 1 ανοξείδωτο σκεύος 30

κιλών με κάνουλα. 
- Η Ευαγγελία Παναγοδήμου 5 κιλά λουκάνικα,

3 κιλά τυρί, 3 κιλά ψωμί και ξύλα. 
- Ο Δημήτρης Λαγός 20 κιλά μέλι. 
- Ο πάτερ Ματθαίος 10 κιλά κάστανα. 
- Ο Χρήστος Βαμβάτσικος 10 κιλά κάστανα. 
- Ο Νίκος Καρέτσος 5 κιλά κάστανα. 
- Ο Στάθης Τριάντης 10 κιλά κάστανα. 
- Ο Θεόδωρος και η Φωφώ Φραγκούλη 35

μαρμελάδες. 
- Ο Χαρίλαος και η Μαρία Τσούκα 40 μαρμε-

λάδες. 
- Ο Κων/νος και η Λευκοθέα Παπαδοπούλου

20 μαρμελάδες. 
Ευχαριστούμε τους συγχωριανούς και τους

φίλους μας για τα δώρα που πρόσφεραν στη λα-
χειοφόρο μας. Η πώληση των λαχνών είναι μεγάλο
οικονομικό στήριγμα για το Σύλλογό μας. 

Τα ονόματα των δωρητών είναι:
Γεώργιος Ι. Αγγελής 500 ευρώ 
Νίκος Παπαδημητρίου, 1 κιλό γλυκό κουταλιού,

2 κούπες Δομνίστας, ξύλινο διακοσμητικό Δομνί-
στας, Αμφορέας πήλινος Δομνίστας. 

Χαρίλαος και Μαρία Τσούκα 4 κιλά λάδι, 11
κιλά ελιές.  

Αργυρώ Τραχήλη 1 τσάντα γυναικεία, 1 μπου-
κάλι διακοσμημένο, 1 ρόδι, 3 βάζα διακοσμημένα,
ένας κουμπαράς Χριστουγεννιάτικος, 4 κολιέ, 4
βραχιόλια. 

Ισμήνη Αγγελή 1 εικόνα, 2 διακοσμητικά μπου-
κάλια, 1 διακοσμητικό μπουκάλι με ποτό, 1 πυρέξ,
2 κορνίζες. 

Κυτέας Γιώργος και Γιώτα 1 πορτοφόλι αντρικό,
1 πορτοφόλι γυναικείο, 1 ρολόι τοίχου. 

π. Ματθαίος 10 κιλά κάστανα. 
Βαμβάτσικος Χρήστος 10 κιλά κάστανα. 

Γιάννης Σταμάτης 20 κιλά πατάτες. 
Θανάσης Σταμάτης 20 κιλά πατάτες. 
Παπαδογούλας Παναγιώτης 3 γκλίτσες. 
Κατάστημα “οικία” πετσέτα κουζίνας και μα-

λακτική κρέμα μαλλιών και σώματος. 
Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας 41 τσίπουρα

και τσάι, 3 μπουκάλια διακοσμημένα, 1 κηροπήγιο,
1 δίσκος σερβιρίσματος, 1 μεταλλική κλειδοθήκη,
5 ποτήρια βάζο, 5 γυάλινα κηροπήγια, 2 γαλατιέρες
διακοσμημένες, 2 ζαχαριέρες διακοσμημένες.

Αικατερίνη Βερεντζή 1 μπλουζάκι κατάστημα
“Stampa”. 

“Τζανής” Καρπενήσι διακοσμητική κούπα και
τσάι. 

Σώκου Μαρία και Σωτήρης 2 κιλά μέλι. 
Βασιλική Αγγελή 3 σπιτικά ποτά, 8 σπιτικά

γλυκά κουταλιού, 7 μαρμελάδες και τσάι. 
Χριστίνα Σιακαβέλλα-Αουάντι SAM O13 1 παι-

δική φόρμα. 
Ανδριάνα Καραχάλιου-Παπαδημητρίου 3 σπι-

τικά ποτά και τσάι.
Γρίβας Αθανάσιος 4 μερίδες κοντοσούβλι. 
Φαρμάκη Κων/να 1 βάφλα. 
Παναγοδήμος Κων/νος “Μέτοικος” 1 κουβέρτα

NEF-NEF ημίδιπλη.
Γιάτσης Ανδρέας 20 σουβλάκια. 
Ανώνυμος 1 μπλουζάκι ανδρικό, 1 γυναικείο

μαντήλι, 1 κολόνια ανδρική, 1 σουβέρ χειροποίητο,
2 κολιέ, 1 καρφίτσα γυναικεία, 1 ζευγάρι σκουλα-
ρίκια, είδη αντρικής περιποίησης, είδη μακιγιάζ,
σετ σχολικά είδη, τρία μάλλινα σκουφιά, μία φω-
τογράφηση ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ Καρπενήσι. 

Ξυφτέρη Έφη 5 χειροποίητα βραχιόλια. 
Κων/νος και Λευκοθέα Παπαδοπούλου 3 σπι-

τικά ποτά και 2 σπιτικές μαρμελάδες με τσάι. 
Καρτσακλής Γιάννης 4 σπιτικά ποτά. 
Τσούκα Βασιλική τέσσερα κιλά πάστα ελιάς

(πατέ). 

Στους θεατούς και αθέατους αρωγούς αυτής
της γιορτής ο καθένας “από το δικό του μετερίζι”.    

― Στο Θανάση Παναγοδήμο, μέλος του
Συλλόγου μας, που ήταν παρών παντού (από-
σταξη, στήσιμο, ξεστήσιμο, επιδιορθώσεις). 

― Στον Σωτήρη Σώκο, που έστησε τα κα-
ζάνια με τον Θανάση Παναγοδήμο. 

― Στο Θεόδωρο και Φωφώ Παναγοδήμου-
Φραγκούλη που προσφέρθηκαν και βοήθησαν
παντοιοτρόπως.

― Στο Θανάση Σταμάτη, που για άλλη μια
φορά έδειξε την παθολογική αγάπη του για το
χωριό, άφησε τις υποχρεώσεις του στην Αθήνα
και βοήθησε στην απόσταξη, βάζοντας και πάλι
πλάτες!! 

― Στον Νίκο Παπαδημητρίου για την οικο-
νομική του στήριξη, την μεταφορά των σταφυ-
λιών και τα καλά του λόγια!

Να τους ζήσει η κορούλα τους, να την κα-
μαρώσουν όπως θέλουν!!! 

― Στον Πέτρο Γιάτση και στον Ηλία Τσιάμη
που έβαλαν την τεχνική τους στο στήσιμο και
το ψήσιμο.

― Στον Αντιπρόεδρο της Κοινότητας Κώστα
Αγγελή που ήταν ΠΑΝΤΑ πρόθυμος (αγγαρείες,
μεταφορές, στήσιμο). 

― Στον Στάθη Τριάντη, μέλος του Συλλόγου
μας, που μας έφτιαξε την ηλεκτρολογική εγ-
κατάσταση της ξύλινης κατασκευής και την
προσφορά των κάστανων.

― Στον Γιώργο Μαστρογεωργίου, που μας
πρόσφερε τα βάζα για τις μαρμελάδες.

― Στο Στέφανο Σιακαβέλλα, που άφησε
τις υποχρεώσεις του και ήρθε να μας πατήσει
τα σταφύλια με το δικό του πατητήρι. 

― Στο Νίκο Λιάκο, που μας πρόσφερε τις
ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές του γνώσεις. 

― Στη Μάρα Σιακαβέλλα, που ήταν παρούσα
παντού, και είχε την ιδέα για τα φούτερ. Επίσης
γράφτηκαν με δική της επιμέλεια τα δύο λογό-
τυπα που είχαν τα φούτερ, τα οποία έφυγαν
σε δευτερόλεπτα!!! 

― Αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Νεολαία

μας (Στέφανο, Ελευθερία, Ασημίνα, Τάκη, Ηλία,
Άκη, Κώστα, Παναγιώτη, Μάκη, Κωστή, Μάρα,
Τάκη, Σπύρο, Λάμπρο, Δημήτρη, Κυριακή και
Πέρη). 

― Ακόμα τους νέους των Στάβλων όπως
τους αδερφούς Κώστα και Δημήτρη Ζούκα για
τη συμμετοχή τους στη γιορτή μαζί με φίλους
τους που φιλοξένησαν από Κρήτη, Θράκη κ.λπ. 

― Στην Αργυρώ Τραχήλη, που για μια φορά
ακόμα στάθηκε κοντά μας. Διακόσμησε τα δώρα
του Συλλόγου μας, πρόσφερε δώρα και βοήθησε
στη λαχειοφόρο. 

― Στον Άσμυ Αουάντι για την άριστη μου-
σική κάλυψη της γιορτής, ικανοποιώντας όλων
τα μουσικά ακούσματα. 

― Στην Ελένη Γκιούση που η προσφορά
της ήταν τεράστια (καθαριότητα εθελοντική
του νέου Περιφερειακού Ιατρείου, φτιάξιμο
εδεσμάτων, καθαριότητα).

― Στην Ελένη Καραδήμα (φτιάξιμο εδε-
σμάτων). 

― Στον Βασίλη Σταμάτη, που βοηθούσε
στον πάγκο με τα προϊόντα του Συλλόγου την
μητέρα του. 

― Στην Αγγελική Νταλιάνη-Ανδρεοπούλου
που βοήθησε στο σερβίρισμα των εδεσμάτων. 

― Στον Νίκο Καραδήμα για την υποστήριξη
του site, βάζοντας ένα πρόγραμμα για 15
ημέρες, ώστε να μπορούν να μπαίνουν πολλοί
ταυτόχρονα στη Γιορτή Τσίπουρου.

― Στη Λιβύα Κορκόδειλου, η οποία με τη
συνεργασία της με το Νίκο ολοκλήρωσαν αυτό
το πρόγραμμα. Ακόμα για την πρωτοβουλία
της να στέλνονται σε email οι δραστηριότητες
του Συλλόγου.

Όσοι θέλουν να έχουν αυτή τη δυνατότητα
μπορούν να ενημερωθούν από το site του Συλ-
λόγου μας. 

Η 13η Γιορτή Τσίπουρου τελείωσε αφήνοντας
σ’ όλους μας μια ευχάριστη ανάμνηση! Και μια
υπόσχεση να ξαναβρεθούμε του χρόνου ΟΛΟΙ
ΕΚΕΙ γεροί, δημιουργικοί και δυνατοί. 

Ε.Ν. 

Ένα  μεγάλο  Ευχαριστώ Προσφορές  εδεσμάτων 
Συρογιαννίδης Παναγιώτης Ξηρούς καρπούς
Καρέτσος Σπύρος Ελιές-παστά 
Φαρμάκη Ιωάννα Μηλοπιτάκια 
Νταλιάνης Μιχαήλ Μακαρονόπιτα-ψάρια τηγανιτά 
Βουλδή-Παπαδημητρίου Σπυριδούλα Χορτόπιτα

-κέικ 
Εύη Τσίρκα Τραχανόπιτα-λουκούμια και χειροποί-

ητα κουλούρια κρασιού 
Έφη Δημητρογιάννη Λουκανικοπιτάκια 
Σούλα Σταμάτη Κριτσίνια-κεφτεδάκια 
Ευαγγελία Νταλιάνη Χορτοπιτάκια- τυροπιτάκια-

λουκούμια 
Φωφώ Παναγοδήμου Χορτόπιτα 
Ελένη Κοταράνη Κιμαδόπιτα-Λαδένια 
Γιαννούλα Σιακαβέλλα Λαδορεβανί
Βάνα Καρέτσου Κεφτεδάκια-χορτόπιτα-τυρόπιτα 
Γιώτα Καρέτσου Κολοκυθόπιτα-μουστοκούλουρα 
Παπαδοπούλου Αγγελική-Παναγιώτα Στριφτοφω-

λιά-πίτα 
Γρίβας Κων/νος Γλυκά 
Μαρία Σώκου Τυροπιτάκια 
Φρόσω Νικολακάκη Τυρόψωμο-σταφιδόψωμο 
Παπαδημητρίου Γεώργιος και Χυτήρογλου Κων/νος

Λουκάνικα-Κοντοσούβλι, Τυροπιτάκια 

Ευχαριστούμε 
ΟΛΟΨΥΧΑ, όσους μας τίμησαν με την παρουσία

τους, το Δήμο Καρπενησίου, την ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ,
τους αντιπροσώπους της Περιφέρειας, την Τοπική
Κοινότητα, τον ιερέα του χωριού μας, τον Πρόεδρο
της Κοινότητας, τον Πρόεδρο της Πανευρυτανικής
Ένωσης, την ακούραστη οργανωτική επιτροπή,
τους ευγενείς χορηγούς μας, τους πρόθυμους
εθελοντές μας, που “έδωσαν τον εαυτό τους” να
οργανωθεί αυτή η γιορτή. 
― Τους νέους του χωριού μας που έδωσαν το

παρόν για άλλη μια φορά, στηρίζοντας τις προ-
σπάθειες του Συλλόγου. 

― Τους συγχωριανούς, φίλους και επισκέπτες του
χωριού μας για τα ωραία και τόσο συγκινητικά
τους λόγια. 

Το Δ.Σ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
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Δημοσιεύουμε παρακάτω εμπεριστατωμένη
αίτηση-αναφορά του κ. Ανδρέα Νταλιάνη, σχετική
με τη λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου
Δομνίστας προς τους αρμόδιους φορείς και ση-
μειώνουμε ότι το παρόν Δ.Σ. του Συλλόγου μας
απέστειλε προ μηνών σχετικά έγγραφα προς
τον προϊστάμενο του Κέντρου Υγείας Δυτ.
Φραγκίστας, όπου υπάγονται όλα τα Αγροτικά
Ιατρεία του Νομού μας και προς το ΥΠΕΠ Λάρι-
σας.

Κατά τις τακτικές επισκέψεις μου στο χωριό
μας, έβλεπα με έκπληξη τα τελευταία χρόνια
ότι, ενώ είχαν τελειώσει οι βασικές εργασίες
στο καινούριο Περιφερειακό Ιατρείο, κανένας
δεν φρόντιζε για την λειτουργία του ούτε υπήρχε
σχετική ενημέρωση. Έτσι στις αρχές Αυγούστου
έστειλα  (συστημένη)  την παρακάτω αίτηση -
αναφορά στους αποδέκτες της.

ΑΙΤΗΣH - ΑΝΑΦΟΡΑ
του ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΑΝΔΡΕΑ του Σπυρίδωνος,

κατοίκου Νέας Σμύρνης - Αττικής, επί της οδού
Αδριανουπόλεως αριθ. 24, Τ.Κ. 171 24, τηλ.
210 9946309, 6972505685.
ΠΡΟΣ
Το Υπουργείο Υγείας

α) Γραφ. Υπουργού κ. Ανδρέα ΞΑΝΘΟΥ
Αριστοτέλους 17
101 87 ΑΘΗΝΑ 

β) Γραφ. Αναπλ. Υπουργού 
κ. Παύλου ΠΟΛΑΚΗ
Αριστοτέλους 17 
101 87 ΑΘΗΝΑ 

γ) Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας-
Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) 
(υπόψη Γενικού Επιθεωρητή 
κ. Σταύρου ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ)
Πειραιώς  205
118 53 ΑΘΗΝΑ

Κύριε Υπουργέ, 
Κύριε Υφυπουργέ, 
Κύριε Γενικέ Επιθεωρητή Υπηρεσιών Υγείας

- Πρόνοιας
Γεννήθηκα και είμαι δημότης της Τοπικής

Κοινότητας Δομνίστας Ευρυτανίας, του Δήμου
Καρπενησίου. 

Είμαι υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής
(Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υγειονομικού
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφε-
ρειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών) και
πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας. 

Σκοπός της παρούσας είναι να σας ενημε-
ρώσω κατ’ αρχήν για την προκλητική, κατά την
άποψή μου, αδράνεια, αν όχι αδιαφορία, των
αρμόδιων περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου σας, που έχει ως αποτέλεσμα την, επί
τουλάχιστον έξι (6) έτη, καθυστέρηση της λει-
τουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου Δομνίστας
Ευρυτανίας.

Ειδικότερα: 
Αν θυμάμαι καλά, το έτος 2008 ξεκίνησε να

κατασκευάζεται το νέο Περιφερειακό Ιατρείο
στη Δομνίστα Ευρυτανίας σε οικόπεδο που πα-
ραχώρησε ο τότε Δήμος Δομνίστας. Από πλη-
ροφορίες μου, η κατασκευή του εντάχθηκε σε
ειδικό πρόγραμμα κατασκευής και εξοπλισμού
περίπου είκοσι (20) Περιφερειακών Ιατρείων σε
όλη τη Χώρα. 

Το 2011 φαινόταν ότι η κατασκευή του
κτιρίου είχε τελειώσει. Κάποια χρονιά (δεν θυ-
μάμαι πότε) είχε καταστραφεί, από την παγωνιά,
η κεραμοσκεπή και τα κεραμίδια αντικαταστά-
θηκαν. 

Έμαθα επίσης ότι μεταφέρθηκε και εγκατα-
στάθηκε σύγχρονος εξοπλισμός για τη λειτουργία
του νέου Περιφερειακού Ιατρείου.

Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα το νέο αυτό
Περιφερειακό Ιατρείο Δομνίστας δεν λειτουργεί,
με αποτέλεσμα οι ιατρικές υπηρεσίες να παρέ-
χονται, από τους εκάστοτε υπηρετούντες Αγρο-
τικούς Ιατρούς, στο παλαιό Αγροτικό Ιατρείο,
το οποίο στεγάζεται σε κτίριο ακατάλληλο πλέον
για τον σκοπό αυτό, λόγω της εγκατάλειψής

του. Θα τολμούσα να το χαρακτηρίσω «αχούρι». 
Έτσι, εύλογα, η μη λειτουργία του νέου Πε-

ριφερειακού Ιατρείου Δομνίστας αποτελεί πρω-
τεύον θέμα συζήτησης απ’ όλους τους κατοίκους
(μόνιμους ή/μη), αλλά και τους επισκέπτες και
φίλους του χωριού που προσφεύγουν στην πα-
ροχή υπηρεσιών υγείας στο παλαιό και ακατάλ-
ληλο Αγροτικό Ιατρείο και, μοιραία, τίθενται τα
ερωτήματα:

1. Γιατί επί έξι και πλέον χρόνια δεν λει-
τουργεί το νέο Περιφερειακό Ιατρείο Δομνίστας,
που πρέπει να αποτελεί ελπίδα παροχής βασικών
υπηρεσιών υγείας στους έχοντες ανάγκη, μο-
λονότι ξοδεύτηκαν τόσα χρήματα για την κατα-
σκευή και τον εξοπλισμό του; 

2. Έγινε η κατασκευή των εγκαταστάσεων
του Περιφερειακού Ιατρείου Δομνίστας σύμφωνα
με τις μελέτες που είχαν υποβληθεί και εγκριθεί
από τις αρμόδιες αρχές; 

3. Έγινε η παράδοση και η παραλαβή των
εγκαταστάσεων του Περιφερειακού Ιατρείου
Δομνίστας σύμφωνα με τις υπογραφείσες συμ-
βάσεις μεταξύ των αρμόδιων αρχών και του
αναδόχου του έργου; 

4. Τοποθετήθηκε ο προβλεφθείς και εγκριθείς
εξοπλισμός στο Περιφερειακό Ιατρείο Δομνίστας; 

5. Έγινε έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές
αν ο εξοπλισμός αυτός εξακολουθεί να βρίσκεται
στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Ιατρείου
Δομνίστας και, αν δεν βρίσκεται εκεί, πού πήγε;
Μήπως, λέω, εξαφανίστηκε μαζί με τα μηχανή-
ματα που εκλάπησαν από νοσοκομεία, θέμα για
το οποίο υπήρξε μεγάλη δημοσιότητα πριν 2 –
3 μήνες; 

6. Ποιοι παρέλαβαν τον εξοπλισμό και ποιοι
ευθύνονται για τυχούσα αυθαίρετη αφαίρεσή
του από τους χώρους του Περιφερειακού Ιατρείου
Δομνίστας;

7. Γιατί υπήρξαν κακοτεχνίες στην κατασκευή
του Περιφερειακού Ιατρείου Δομνίστας; (κερα-
μίδια που δεν άντεξαν στην παγωνιά, υδρορροές
που δεν άντεξαν στο βάρος του χιονιού, ενώ,
αν και το ίδιο χιόνι έπεσε παντού, οι υδρορροές
των σπιτιών άντεξαν).

8. Υπάρχουν εκκρεμότητες ή παραλείψεις
στην κατασκευή των εγκαταστάσεων θέρμανσης,
ύδρευσης, αποχέτευσης και πρόσβασης στους
χώρους του; 

9. Ποιοι ευθύνονται για την μη λειτουργία
του επί έξι (6) χρόνια τουλάχιστον, με αποτέλε-
σμα να καταστρέφεται τόσο το κτίριο, όσο και
ο τοποθετηθείς σύγχρονος εξοπλισμός του;

Απ’ ό,τι γνωρίζω, άλλα περιφερειακά ιατρεία,
που είχαν ενταχθεί στο ίδιο πρόγραμμα, λει-
τουργούν κανονικά.

Σκοπός επίσης της παρούσας είναι να σας
παρακαλέσω και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι
αποτελεί και παράκληση όλων των κατοίκων
όχι μόνο της Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας
αλλά και των κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων
της ευρύτερης περιοχής (Ροσκάς, Μεσοκώμης,
Άμπλιανης, Στάβλων κ.λπ.) να γίνουν εκ μέρους
σας οι απαραίτητες έρευνες για να απαντηθούν
τα παραπάνω ερωτήματα, να αποδοθούν οι ευ-
θύνες σε όσους επέδειξαν αμέλεια στην άσκηση
των καθηκόντων τους ή συνέβαλλαν καθ’ οιον-
δήποτε τρόπο στην καθυστέρηση της μεταφοράς
του παλαιού αγροτικού ιατρείου στο νέο σύγ-
χρονο κτήριο.  

Επίσης να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες
για την άμεση λειτουργία του νέου Περιφερει-
ακού Ιατρείου Δομνίστας, ώστε να παρέχονται
οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
απρόσκοπτα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις
του.  

Επί των αποτελεσμάτων των ενεργειών σας,
παρακαλώ θερμά να έχω σχετική έγγραφη ενη-
μέρωση. 

Νέα Σμύρνη 1 Αυγούστου 2017
Διατελώ 

Με εκτίμηση 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ. ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ 

Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι του χωριού
μας, τα παραπάνω στην ΚΡΙΣΗ σας. 

ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΙΑΤΡΕΙΟ  ΜΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ

ΔΟΜΝΙΣΤΑ  ΜΟΥ,  ΩΡΑΙΑ!1

(†) Του Νικολάου Λάμπου 

― Καλημέρα, θεία Ρήνα! Από πού είσαι; 
― Από τη Δομνίστα, παιδιά μου! 
― Και πού είναι αυτή η Δομνίστα, θεία Ρήνα;
― Μπά, δεν ξέρετε τη Δομνίστα με τα πολλά

εμπορικά και τους καλούς ανθρώπους της; 
― Παιδί μου, 

Στη Δομνίστα για να πας
Στη ζηλεμένη χώρα
Απ’ το Καρπενήσι ξεκινάς 
Στις τέσσερις η ώρα. 

Κάνεις διαδρομή
Πραγματικά χρυσή
Και φτάνεις εις το Κρίκελλο
Στις πέντε και μισή.

Από το Κρίκελλο ξεκινάς
Και φτάνεις στις στροφές
Και βρίζεις το Γρηγορόπουλο
Εκατό χιλιάδες φορές2. 

Περνάς από τη γέφυρα
Και μετά ανηφορίζεις
Και ύστερα από λίγο
Τη Δομνίστα αντικρίζεις! 

(Ο αείμνηστος Δάσκαλος Νικόλαος Λάμπος
στη συνέχεια άρχισε να κάνει σάτιρα για όλους
τους καταστηματάρχες, ήτοι Καρτσακλή, Παπα-
δημητρίου, Πανάγο, Γιολδάση, Μακρυγιάννη,
Τσάμη, Βαμβάτσικο, τους κουρείς, τους μανάβηδες
κ.ά. Δείγμα οι παρακάτω στροφές). 

……………………………………… 

«Υποδηματοποιείον Καραδήμα»
Γράφει παραπέρα,
Μπαίνεις από μέσα 
Να πεις μια καλημέρα. 

― Καλημέρα, κύριε Θύμιο,
Τι κάνετε, καλά;
Κι εκείνος στα παπούτσια
Αμέσως σε κοιτά!

Αν είναι χαλασμένα
Έχει πολλή χαρά
Γιατί θε να σου πάρει
Λίγο ή πολύ παρά!
……………………………………… 

Μη σας φανεί παράδοξο,
Είναι πραγματικόν,
Πως στη Δομνίστα υπάρχει 
Και παράδεισος γυναικών!3 

― «Έμπα και σύ να πάρεις
Ό,τι θέλει η καρδιά σου,
Φουστάνι στη γυναίκα σου,
Παπούτσια στα παιδιά σου!» 
……………………………………… 
1 Το ποίημα αυτό έγραψε ο αείμνηστος Δάσκαλος

του χωριού μας Νικόλαος Λάμπος, ο οποίος υπηρέτησε
στη Δομνίστα κατά τη δεκαετία του ’50. Απαγγέλθηκε
στις εξετάσεις του σχολ. Έτους 1954-55 από την Ειρήνη
Ι. Σιδερά. Τις παραπάνω στροφές τις θυμήθηκε το πε-
ρασμένο καλοκαίρι η αδελφή της Γεωργία Ι. Σιδερά –
Πανοπούλου. Όποιος θυμάται και άλλες ας μας ενημε-
ρώσει. 

2 Ο παλαιός δρόμος είχε πολλές στροφές. Είχε χα-
ραχθεί από τον χωριανό μας εργολήπτη δημοσίων
έργων Σπύρο Γρηγορόπουλο. 

3 Σύμφωνα με τον κ. Σπύρο Βάρρα υπήρχε στο κα-
τάστημα αυτό του Δημήτρη Ξυλωμένου από τη Μεσο-
κώμη, η ταμπέλα: «Ο παράδεισος των γυναικών και η
κόλαση των ανδρών!». 

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). 
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Το βιβλίο με τα Οικογενειακά
Δένδρα Δομνίστας έγινε κατορ-
θωτό να κυκλοφορήσει με την
οικονομική συνδρομή 63 Δομνι-
στιάνων οι οποίοι χωρίς καμία
προσωπική πίεση και κινούμενοι
μόνο από αγαθή προαίρεση και
ατομική αρχοντιά ανταποκρίθη-
καν στην έκκλησή μου για την
οικονομική στήριξη της έκδοσης. 

Θεώρησα ελάχιστη ανταπό-
δοση εκ μέρους μου να περιλάβω
τα ονόματά τους σε μία λίστα
χορηγών της έκδοσης, στη σελ.
396 του βιβλίου, για να θυμού-
μαστε και να ευγνωμονούμε. 

Μέχρι την στιγμή που άρχισε
η εκτύπωση δεν είχαν δώσει
όλοι τα 50 ευρώ. 

Θα μπορούσα να περιλάβω
στη λίστα μόνο όσους είχαν
προφθάσει να δώσουν χρήματα.
Θεώρησα όμως ότι αυτό θα ήταν
αδικία για τους υπόλοιπους που
δήλωσαν αλλά δεν πρόφτασαν
να πληρώσουν. Έτσι τους έβαλα
όλους -63 ονόματα- ελπίζοντας
να δώσουν τα 50 ευρώ. Οι πιο

πολλοί το έκαναν. Υπάρχει όμως
και ένας αριθμός ανθρώπων -
αυτή τη στιγμή 10 χωριανοί-
που αδιαφόρησε. Έτσι από τη
μια υπάρχουν στους χορηγούς
και ίσως καμαρώνουν - ή θα κα-
μαρώνουν στο μέλλον - χωρίς
να πληρώσουν ευρώ και οι άλλοι
οι πιο πολλοί που είναι συνεπείς.
Θεωρώ ότι αυτό είναι άδικο. Να
τους διαγράψω από το βιβλίο
τεχνικά είναι αδύνατο. Μπορώ
όμως να ανακοινώσω τα ονό-
ματά τους και να ζητήσω από
όσους πήραν το βιβλίο να τους
διαγράψουν. 

ΥΓ. 1. Υπάρχουν κάποιες πε-
ριπτώσεις που μου εξήγησαν το
πρόβλημα. Δεν έχω απαίτηση
από αυτούς. Οι αδιάφοροι με
κάνουν να νιώθω άβολα και εξα-
πατημένος. 

ΥΓ. 2. Για κάποια λάθη ή πα-
ραλείψεις που υπάρχουν συγ-
κεντρώνω ήδη στοιχεία. 

Α.Δ. Σταμάτης 

Για  τους  χορηγούς  
του  Βιβλίου  Οικογενειών 

Ο πανηγυρικός της ημέρας για την
28η Οκτωβρίου 1940 της Κωνσταντίνας
Σιακαβέλλα. 

28η Οκτωβρίου: Μία ημέρα, που
γράφτηκε στην ιστορία για το ηρωικό
«ΟΧΙ» της Ελλάδας στον Μουσολίνι. 

Ήταν περίπου 3 τα ξημερώματα
της 28 Οκτωβρίου του 1940, όταν o
Μουσολίνι απέστειλε στην Ελλάδα τε-
λεσίγραφο με το οποίο και απαιτούσε
την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού
στρατού από την Ελληνοαλβανική με-
θόριο προκειμένου στη συνέχεια να
καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία
της Ελλάδος, (λιμένες, αεροδρόμια
κλπ.), για ανάγκες ανεφοδιασμού και
άλλων διευκολύνσεών του, στη μετέ-
πειτα προώθησή του στην Αφρική.

Το τελεσίγραφο δόθηκε ιδιόχειρα
στον Ιωάννη Μεταξά και μάλιστα στην
οικία του στην Κηφισιά, από τον Ιταλό
Πρέσβη στην Αθήνα Εμανουέλε Γκρά-
τσι. 

Μετά την ανάγνωση του κειμένου
ο Μεταξάς έστρεψε το βλέμμα του
στον Ιταλό Πρέσβη και του απάντησε
στα γαλλικά (επίσημη διπλωματική
γλώσσα) την ιστορική φράση: «Alors,
c'est la guerre», (προφέρεται από τα
γαλλικά, αλόρ, σε λα γκερ, δηλαδή,
Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμο), εκδη-
λώνοντας έτσι την αρνητική θέση επί
των ιταλικών αιτημάτων. Ο Γκράτσι
στα απομνημονεύματά του, που κυ-
κλοφόρησαν το 1945, περιγράφει τη
σκηνή: «Έχω εντολή κ. πρωθυπουργέ
να σας κάνω μία ανακοίνωση και του
έδωσα το έγγραφο. Παρακολούθησα
την συγκίνηση εις τα χέρια και εις τα
μάτια του. Με σταθερή φωνή και βλέ-
ποντάς με κατάματα ο Μεταξάς μου
είπε: αυτό σημαίνει πόλεμο. Του απήν-
τησα ότι αυτό θα μπορούσε να απο-
φευχθεί. Μου απήντησε ΟΧΙ. Του πρό-
σθεσα ότι αν ο στρατηγός Παπάγος...,
ο Μεταξάς με διέκοψε και μου είπε:
ΟΧΙ! Έφυγα υποκλινόμενος με τον βα-
θύτερο σεβασμό, προ του γέροντος
αυτού, που προτίμησε την θυσία αντί
της υποδουλώσεως». 

Ο Μεταξάς εκείνη τη στιγμή είχε
εκφράσει το ελληνικό λαϊκό συναί-
σθημα, την άρνηση της υποταγής, και
αυτή η άρνηση πέρασε στον τότε ελ-
ληνικό δημοσιογραφικό τύπο με την
λέξη «ΟΧΙ». Σημειώνεται πως αυτούσια
η λέξη «ΟΧΙ» παρουσιάσθηκε για πρώτη
φορά ως τίτλος στο κύριο άρθρο της
εφημερίδας «Ελληνικό Μέλλον» στις
30 Οκτωβρίου του 1940.

Δύο ώρες μετά την παραπάνω επί-
δοση, ξεκίνησε ο Ελληνοϊταλικός Πό-
λεμος με εισβολή των ιταλικών στρα-
τευμάτων στην Ήπειρο, οπότε η Ελ-
λάδα αμυνόμενη ενεπλάκη στον πό-
λεμο. 

Ουσιαστικά, την 28η Οκτωβρίου η
Ελλάδα γιορτάζει την είσοδό της στον
πόλεμο, ενώ οι περισσότερες άλλες
χώρες γιορτάζουν την ημερομηνία λή-
ξης του πολέμου.

Για πρώτη φορά η επέτειος γιορ-
τάστηκε επίσημα το 1944 με παρέλαση
ενώπιον του πρωθυπουργού Γεωργίου
Παπανδρέου.

Το λεγόμενο «Έπος του Σαράντα»,
το οποίο ακολούθησε, και οι μεγάλες
νίκες που ο ελληνικός στρατός κατέ-
κτησε, εις βάρος των Ιταλών, καθιε-
ρώθηκε να γιορτάζονται κάθε χρόνο

στις 28 Οκτωβρίου, την ημέρα της επί-
δοσης του ιταλικού τελεσιγράφου και
της άρνησης του Ιωάννη Μεταξά να
συναινέσει. Ας δούμε εν συντομία την
εξέλιξη των γεγονότων.

Η ώρα λοιπόν για το μεγάλο αγώνα
είχε σημάνει. Ο ελληνικός στρατός
ακαταπόνητος ρίχνεται στη μάχη. Η
Ελλάδα με τη κήρυξη του πολέμου
στην Ελληνο-αλβανική μεθόριο, διέθετε
ελαφρές δυνάμεις προκάλυψης. Αντί-
θετα, οι Ιταλικές δυνάμεις ήταν αριθ-
μητικά υπέρτερες και άριστα εξοπλι-
σμένες. Από την πρώτη στιγμή η ιταλική
εισβολή, σκόνταψε πάνω στην αλύγιστη
αντίσταση του Έλληνα στρατιώτη. Ο
ολιγάριθμος Ελληνικός στρατός, παρά
τις αντίξοες εδαφικές και καιρικές συν-
θήκες φαίνεται να είναι νικητής. Πραγ-
ματικά, με τη συμπλήρωση της επι-
στράτευσης και της συγκέντρωσης
των δυνάμεων, ο Ελληνικός στρατός
αναχαιτίζει τους εισβολείς και ανα-
λαμβάνει την πρωτοβουλία των επι-
χειρήσεων. Σε λίγο η μία νίκη διαδέ-
χεται την άλλη: Καλαμάς, Δελβινάκι,
Φάρσαρι, Μοράβας, Ιβάν, Οστροβίτσα,
γίνονται ο τάφος τους. Ο ελληνικός
στρατός προχωρεί κεραυνοβόλα και
ελευθερώνει τις πόλεις της Β. Ηπείρου
την μία μετά την άλλη: Κορυτσά, Μο-
σχόπολη, Πρεμετή, Αργυρόκαστρο,
Χειμάρα και Κλεισούρα. 

Η σθεναρή αυτή αντίσταση της Ελ-
λάδας, υπήρξε ιστορικό γεγονός, κρί-
σιμο για την πορεία του Β’ παγκοσμίου
πολέμου. Σημαίνουσες προσωπικότητες
της Ευρώπης, έλεγαν με θαυμασμό: Ο
Έλληνας στρατιώτης ύψωσε την 28η
Οκτωβρίου 1940 προστατευτικά τη
σπάθη του επάνω από το πληγωμένο
κορμί της Ευρώπης και έδωσε στους
λαούς της αστραφτερό παράδειγμα
αντίστασης, ψυχικής ευγένειας και
εθνικής τιμής. Οι απροσδόκητες επι-
τυχίες του Ελληνικού στρατού και ιδι-
αίτερα η κατάληψη της Κορυτσάς προ-
ξένησαν στη Ρώμη κατάπληξη και οργή.
Ο θυμός και η αγανάκτηση του Μου-
σολίνι ήταν τεράστιος. Η Ελλάδα αγω-
νίστηκε σθεναρά και κράτησε τα σύ-
νορά της επί επτά περίπου μήνες. Ο
αγώνας όμως έγινε άνισος, όταν σε
λίγο καιρό επιτέθηκε η πανίσχυρη Γερ-
μανική Πολεμική μηχανή. Τον Απρίλιο
του 1941, η Ελλάδα υπέκυψε στις Δυ-
νάμεις του Άξονα και γνώρισε τις φρι-
καλεότητες της κατοχής. Τις ένδοξες
μέρες του πολέμου 1940-41 διαδέχτηκε
η μεγάλη νύχτα της κατοχής και της
συμφοράς. Για περίπου τρισήμισυ χρό-
νια ο ελληνικός λαός είχε την πιο
απάνθρωπη μεταχείριση από τους Γερ-
μανοϊταλούς κατακτητές και τους τότε
συμμάχους τους.  Παρ’ όλα αυτά η ελ-
ληνική ψυχή παρέμεινε υπερήφανη και
αδούλωτη περιφρονώντας τους βάρ-
βαρους. Γιορτάζοντας σήμερα 77 χρό-
νια από την εποποιΐα του ’40 ας απο-
τιμήσουμε ελάχιστο φόρο τιμής και
ευγνωμοσύνης στους νεκρούς ήρωες
και ας δώσουμε όλοι μαζί, όπως τότε
έκανε και η γενιά του ’40 τη δική μας
υπόσχεση, ότι τα κατορθώματά τους
θα αποτελέσουν για εμάς οδηγό φάρο
στη δύσκολη πορεία του έθνους μας.
Η θυσία τους ας γίνει χρέος ενότητας
και προσήλωσης στα ιδανικά της ελευ-
θερίας και υπερηφάνειας. 

Ζήτω το Έθνος! 
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! 

28η  Οκτωβρίου  1940 

Η  πέννα  των  νέων  μας

ΤΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΜΑΣ 
Το ημερολόγιο του Συλλόγου μας κυκλοφόρησε στη Γιορτή Τσί-

πουρου. Η τιμή του είναι 3 Ευρώ. Το δώρο της κλήρωσης, που θα
γίνει αρχές Απριλίου είναι ένα τάμπλετ (προσφορά του Γιάννη Μή-
τσου). 

Τα ημερολόγια θα διατίθενται από τα μέλη του Συλλόγου καθώς
και από τον Κώστα Παπαδόπουλο. 

Ευχαριστούμε τους μικρούς μαθητές του Παιδαγωγικού για τις
όμορφες ζωγραφιές που στόλισαν το ημερολόγιο του Συλλόγου
μας. Τα παιδιά που ζωγράφισαν είναι: Νικόλας Κούστας, Πέτρος
Σιακαβέλλας, Ηλίας Περαρής, Ελένη Αντωνίου, Κάτια Βερεντζή,
Νόνη Τριανταφύλλου, Παναγιώτα Σάλα, Γιάννης Βαμβάτσικος,
Μαρία Γρηγοροπούλου, Γεωργία Αδάμη, Δημήτρης Βερεντζής, Αν-
δρέας Βαμβάτσικος, Παναγιώτης Καραδήμας, Βασιλική Μουρκο-
γιάννη, Αλίνα Πιστιόλη, Χρήστος Παπαδόπουλος, Κων/νος Γιοβα-
νίδης, Ευθυμία Σάλα, Γιώργος Σιακαβέλλας, Εβελίνα Γιοβανίδη. 

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

― Ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 
(πληροφορίες: Νίκος Καρέτσος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 

Τηλ. 6972217589) 



Νεκρολογίες

Παναγιώτης  Σ.  Συρογιαννίδης
(1949-2017) 

Τον θυμάμαι τον Πα-
ναγιώτη μαθητή σε μι-
κρότερη τάξη και συγ-
κάτοικο στο Γυμνάσιο
Καρπενησίου. Μικρότε-
ρος από τα παιδιά της
πατρικής οικογένειας
απολάμβανε τη στοργή
και τη φροντίδα όλων.
Του Γιώργου του μεγα-
λύτερου -αείμνηστου
πλέον- και της Χρυσού-
λας -αείμνηστης και αυ-
τής, των γονιών του.
Ήρεμος και απόλυτα ερ-
γατικός σπούδασε και
εξασφάλισε τον επιού-
σιο ως δάσκαλος σε διά-

φορα σχολεία της Ευρυτανίας και της Αιτωλοακαρνανίας. 
Γεύτηκε τις δυσκολίες της διδασκαλικής δουλειάς και

της οικογενειακής ζωής με το μεγάλωμα και το σπούδαγμα
παιδιών. Εργατικότατος όλο το χειμώνα στο σχολείο και το
καλοκαίρι στο συγγενικό ξενώνα της Δομνίστας δεν επέτρεπε
στον εαυτό του το χαλάρωμα της πλατείας και τη βόλτα
στον Αϊλιά. 

Τον θυμάμαι παιδάκι με φωτεινό πρόσωπο και καθαρά
μάτια στο Γυμνάσιο και μετά, φανατικό οπαδό της ΑΕΚ -
από τους ελάχιστους στο χωριό - να ξεκινά τη ζωή του στις
φτωχικές συνθήκες του τόπου μας. Έτσι τον κρατώ στη
μνήμη μου. Η ασθένεια που του στέρησε τη ζωή σχετικά
πρόωρα δεν θα διώξει αυτή τη μνήμη. 

Η ευτυχία των παιδικών χρόνων και η γαλήνη από τις
ομορφιές της ζωής ας είναι σύντροφοί του στην αιωνιότητα
και το έλεος του Θεού εν χώρα ζώντων. 

Ο Θεός ας απαλύνει με την ευλογία του τον πόνο της
συζύγου και των παιδιών του. 

Αιωνία σου η μνήμη, καλέ μας φίλε Παναγιώτη. 
Α.Δ. Σταμάτης 

Αλέξανδρος  Χ.  Παναγοδήμος  
(1949-2017) 

Πέθανε ξαφνικά στην Ολλανδία όπου βρισκόταν κοντά
στην κόρη του ο Αλέκος Χ. Παναγοδήμος. 

Μικρότερος από τα τέσσερα αγόρια της οικογένειας
έζησε και μοιράστηκε τις δυσκολίες αλλά και τις χαρές στο
πατρικό σπίτι και την κοινωνία του χωριού μας ως την ώρα
που το κύμα φυγής τον παρέσυρε μακριά στους τόπους
όπου υπήρχε δουλειά και μέλλον. Ένωσε τη ζωή του με την
Παναγιώτα Δημ. Γιολδάση και έφτιαξε μαζί της μια ευτυχι-
σμένη οικογένεια. Τον θυμάμαι νιόπαντρο και γείτονα στη
Δομνίστα το 1974 να ξεκινά τον αγώνα της νέας ζωής του. 

Καλό παιδί και εργατικός -όπως όλοι οι άνθρωποι του
χωριού μας λίγο πολύ- πάλεψε σκληρά για τη συντήρηση
της οικογένειάς του. Στηριγμένος στις αρχές της πατρικής
οικογένειας και τη ζεστή συντροφιά της συζύγου του
στάθηκε όρθιος στις διάφορες δυσκολίες που η ζωή πάντα
φέρνει. 

Η αναχώρησή του από τη ζωή είναι πρόωρη και γεμίζει
πίκρα τη σύζυγο και τα παιδιά του. Γεμίζει πίκρα τα αδέλφια
και τους συγγενείς του. Γεμίζει πίκρα τους φίλους και τους
χωριανούς του. 

Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του σε χώρα ζώντων και
η μνήμη του ας είναι αιωνία. 

Α.Δ. Σταμάτης 

Η  (†)  ΕΙΡΗΝΗ  ΤΣΙΛΙΓΚΡΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΗ 
ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΠΑΤΕΡΑ  ΤΗΣ  ΔΗΜ.  ΑΘ.  ΣΤΑΜΑΤΗ

Όπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλ-
λο του «ΕΥΡΥΤΟΥ» η αείμνηστη Ειρήνη
Τσιλιγκρού, κόρη του επίσης αείμνηστου
Δημητρίου Αθανασίου Σταμάτη, είχε στείλει
ένα γεμάτο συγκίνηση, γράμμα της για
δημοσίευση για τον αλησμόνητο πατέρα
της, που εκοιμήθη τον περασμένο Μάρτιο
(βλ. σχετική νεκρολογία στο αριθ. 395
φύλλο Μαΐου – Ιουνίου 2017). Η ίδια δεν
θα το διαβάσει το κείμενό της, γιατί το πε-
ρασμένο καλοκαίρι πήγε και αυτή να βρεί
τον πατέρα της και τον γιο της, το Δημή-
τρη... 

Γράφει, λοιπόν, η αείμνηστη Ειρήνη: 
«Ο Δημήτριος Σταμάτης, που απεβίωσε

στις 9 Μαρτίου 2017 έμεινε στο Αιτωλικό
Μεσολογγίου. 

Γεννήθηκε στη Δομνίστα Ευρυτανίας
από τους γονείς του Αθανάσιο Σταμάτη
και την μητέρα του Βασιλική. Στις 2 Απριλίου
2017 έγινε το μνημόσυνο των 40 ημερών. 

Δεν άντεξε τρία χρόνια για τον αγαπη-
μένο του εγγονό Δημήτριο Τσιλιγκρό τον
αβάσταχτο πόνο. Ήταν από τους ανθρώ-
πους που πρόσφεραν πολλά στο χωριό
μας με την αγάπη τους. Την αγάπη αυτή
μετέδωσε και ο παππούς στον εγγονό. Θα
ήθελα να πω πως οι περισσότεροι πιστεύουν
οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν και πάνε σε
έναν άλλον κόσμο. Εγώ πιστεύω πως φω-
λιάζουν στις καρδιές μας είναι πάντα δίπλα
μας. Οι ιστορίες του παππού Δημήτρη ζων-
τανεύουν στο μυαλό μας. 

Ο παππούς Δημήτρης ήταν ένας άν-
θρωπος με καλοσύνη και γέλιο, που έδινε
αγάπη σε όλον τον κόσμο. Έσβησε η καρδιά
του, δεν άντεξε τον θάνατο του αγαπημέ-
νου εγγονού και πήγε να τον βρεί ο Δημη-
τράκης, που κι αυτός ήταν ένα παιδί που
πρόσφερε απλόχερα αγάπη και καλοσύνη,
που βοηθούσε πρώτα τους άλλους και
μετά τον εαυτό του. Τέτοια πρότυπα τους
κρατάμε στην καρδιά και στο μυαλό μας.
Μπορεί να έφυγαν από τη ζωή, από τους
ανθρώπους τους όμως δεν έφυγαν ποτέ.
Τώρα πλέον βρίσκονται στην αγκαλιά των
αγγέλων και μας φωτίζουν όλους από εκεί
ψηλά. Άλλωστε οι άνθρωποι πεθαίνουν
μόνον όταν τους ξεχνάς. Οι εικόνες τους
ακόμα και η σκιά τους είναι νωπές και τα
λόγια τους ηχούν στα αφτιά μου. 

Όταν νιώσεις πόσο σου λείπουν κλείσε
τα μάτια σου και σίγουρα θα τους βρεις
αφού από εκεί δεν έφυγαν ποτέ. Οι ψυχές
των ανθρώπων είναι αθάνατες… 

Μ π α μ π ά μου, θέλω εκεί στον ουρανό
που είσαι να προσέχεις τον αγαπημένο
μου γιο και το αγαπημένο σου εγγονάκι,
το Δημητράκη. 

Η μανούλα του Ειρήνη και η κόρη σου
είναι πάντα δίπλα σας και σας σκέφτεται». 

(Τα δικά μας σχόλια περισσεύουν. Συλ-
λυπούμαστε τους οικείους και καλή τους
υπομονή!) 

Δημήτρης Αθ. Σταμάτης (1933-2017) 
Η γλώσσα μας είναι

γεμάτη λέξεις και νοή-
ματα, δύσκολο όμως
να εκφράσει κανείς τα
συναισθήματά του,
όταν αποχωρίζεται για
πάντα ένα αγαπημένο
πρόσωπο. 

Η βιολογική ύπαρξη
τού καθενός μας είναι
μία παρένθεση μέσα
στη ροή του χρόνου.
Δεν τελειώνει όμως με
το θάνατο η προσωπική
ύπαρξη ενός ανθρώ-
που. Ζουν μέσα μας και
συνεχίζουν να υπάρχουν για μας οι αγα-
πημένοι μας, όταν εξακολουθούμε να τους
τιμούμε και να τους θυμόμαστε. 

Ο θάνατος, θα λέγαμε, είναι το τέρμα
ενός αγωνίσματος. Στο τέρμα αυτού του
αγωνίσματος έφτασε και ο συγχωριανός
μας Δημήτρης Σταμάτης του Αθανασίου
στη Γιαννούζη Αγρινίου το Σάββατο της
8ης Ιουλίου 2017. Ένας έντιμος και υπε-
ρήφανος άνθρωπος, ο οποίος παρά τις αν-
τιξοότητες της ζωής του και τα δύσκολα
χρόνια που έζησε, κατόρθωσε να δημιουρ-
γήσει και να αναθρέψει μία αξιοπρεπή οι-
κογένεια. Με την εξαιρετική σύντροφο της
ζωής του Παναγιώτα Αριστ. Σάρρα απέ-
κτησαν δύο κόρες, τη Γεωργία και τη Βάσω,
τις οποίες πάντρεψαν με εκλεκτούς συζύ-
γους και χάρηκαν εγγόνια, ακόμη και δι-
σέγγονα. 

Ο Δημήτρης Στα-
μάτης τίμησε την οι-
κογένειά του με την
αψεγάδιαστη κοινωνι-
κή συμπεριφορά του,
καθώς ουδέποτε έβλα-
ψε ούτε καν εφθόνησε
συνάνθρωπό του. Αν-
τίθετα, συνεργάστηκε
τίμια σε κάθε δοσολη-
ψία του και είχε αυτό
που λέμε “καθαρό πρό-
σωπο”. 

Ο λόγος του ήταν
ευθύς και δεν ανεχό-
ταν την υποκρισία. Δεν

έδινε δικαίωμα ούτε να τον κολακεύουν
ούτε να τον υποτιμούν. 

Αγωνίστηκε και τα κατάφερε να είναι
νικητής στη βιοπάλη της ζωής. 

Και όταν ήρθαν τα δύσκολα για την
υγεία του, έδωσε ηρωικά τη μάχη με την
αμέριστη και αξιέπαινη συμπαράσταση της
αφοσιωμένης συζύγου του και των παιδιών
του. 

Αξίζει κάθε τιμή η μνήμη του Δημήτρη
Σταμάτη, διότι υπήρξε ένας απλός, ωραίος
και έντιμος άνθρωπος που κρατούσε ψηλά
τη σημαία της αξιοπρέπειας. 

Ευχόμαστε παρηγοριά στην οικογένειά
του και σ' όλους τους αγαπημένους συγ-
γενείς και φίλους. 

Θα τον θυμόμαστε για πάντα. 
Η ανιψιά

Ειρήνη Σταμάτη-Τριχοπούλου 

6 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2017

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ 
― Ο π. Ματθαίος κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου-

Οκτωβρίου 2017 τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στις 3, 8,
10 και 24 Σεπτεμβρίου και 1, 8, 22, 26, 28 και 29
Οκτωβρίου 2017. Καλό χειμώνα! 



Προσφορές - Συνδρομές
(Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο) 
Σιδηράς Γεράσιμος (βιβλίο οικογενειών) ...................... ΕΥΡΩ 50,00
Σταμάτης Παναγιώτης Κ. (βιβλίο οικογενειών) ............ -//-   50,00
Δούρος Γεώργιος (Καναδάς) .......................................... -//-   10,00
Καραδήμας Ελευθέριος Δ. (βιβλίο οικογενειών) .......... -//-   50,00
Λέκκας Στυλιανός .......................................................... -//-   50,00
Νταλιάνης Μιχάλης Κ. (βιβλίο οικογενειών–συνδρομή) -//-   60,00
Σιδηράς Σπύρος Ζαχ. ...................................................... -//-   20,00
Τραχήλη Αργυρώ (βιβλίο οικογενειών) .......................... -//-   50,00 
Βαμβάτσικος Κων/νος .................................................... -//-   20,00
Καρέτσου Παναγιώτα .................................................... -//-   20,00
Γρίβα Αικατερίνη ............................................................ -//-   20,00
Πανοπούλου – Σιδηρά Γεωργία ...................................... -//-   20,00
Παπαδόπουλος Κων/νος Ι. (Αγγλία) .............................. -//-   50,00
Τσαπραζλής Νικόλαος Σωτ. .......................................... -//-   20,00
Πιστιόλης Δημήτριος Ν. ................................................ -//-   15,00
Πιστιόλης Νικόλαος Δ. .................................................. -//-   15,00
Φραγκούλης Θεόδωρος (συντήρηση εικόνων-συνδρομή)  -//-   70,00
Σκούρας Παναγιώτης (Λαμία) ........................................ -//-   10,00
Πετρονικολός Χρήστος .................................................. -//-   20,00
Τσαπραζλή-Νίκα Σωτηρία .............................................. -//-   30,00
Μαστρογεωργίου Γεώργιος ............................................ -//-   50,00
Σταθονίκος Ευθύμιος Αθ. (βιβλίο οικογενειών) ............ -//-   50,00
Παπαδόπουλος Σπύρος Αντ. .......................................... -//-   20,00
Τσιάμης Γεώργιος Τρ. (βιβλίο οικογενειών-συνδρομή) .. -//-   70,00
Σαλτός Βασίλειος .......................................................... -//-   20,00
Τσιάμη Σπυριδούλα Τρ. .................................................. -//-   20,00
Παναγοδήμος Αθανάσιος Ηλία (βιβλίο οικογενειών) .... -//-   50,00
Μπούρα Αθανασία Γ. (βιβλίο οικογενειών) .................... -//-   50,00
Μπαρτσιώκας Σπύρος (βιβλίο οικογενειών) .................. -//-   10,00
Αγγελής Θεόδωρος Γ. .................................................... -//-   20,00
Αγγελής Λάμπρος Γ. ...................................................... -//-   20,00
Μπαρτσιώκας Νικόλαος Σπ. (βιβλίο οικογενειών) ........ -//-   10,00
Δαραβέλιας Ιωάννης ...................................................... -//-   20,00
Σταμάτης Αθαν. Ν. (βιβλίο οικογενειών) ........................ -//-   10,00
Μακρυγιάννης Λάμπρος Αθ. .......................................... -//-   20,00
Καραγιάννη Κωστούλα (το γένος Δ. Σώκου) ................ -//-   50,00
Σώκος Σωτήρης και Μαρία .............................................. -//-   20,00
Μαστρογεωργίου Γεώργιος (βιβλίο οικογενειών) ........ -//-   10,00
Παναγοδήμος Αθανάσιος .............................................. -//-   19,00
Παναγοδήμου Γεωργία .................................................. -//-   10,00
Πανάγος Λάμπρος Δ. (συνδρομή-βιβλίο οικογενειών)       -//-   50,00
Καρέτσος Νικόλαος (συνδρομή-βιβλίο οικογενειών)           -//-    50,00
Παπαδημητρίου Ανδριάνα .............................................. -//-   10,00
Γρίβας Γεώργιος Ηλία .................................................... -//-   20,00
Κώτσης Κων/νος ............................................................ -//-   20,00
Μπρεκουλάκη Ειρήνη (βιβλίο οικογενειών) .................. -//-   10,00
Αναγνωστοπούλου Ασπασία και Ειρήνη ........................ -//-   20,00 
Συρογιαννίδης Σπύρος Δ. .............................................. -//-   20,00
Συρογιαννίδης Δημήτριος Σπ. ........................................ -//-   20,00
Κουκόπουλος Παναγ. (σύζ. Βασιλικής Σπ. Συρογιαννίδη)   -//-    20,00
Γράψια Αγγελική (βιβλίο οικογενειών-συνδρομή) ........ -//-   65,00
Βερυκόκου Όλγα ............................................................ -//-   15,00
Μποτσιβάλης Χαράλαμπος ............................................ -//-   15,00 
Παπατζίμας Κώστας (γιατρός) ...................................... -//-   20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο) 
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― Η Μαρίνα Κοντολάτη (εγγονή της Λίτσας Ι. Συροθανάση και του
Φώτη Κορκόβελου) πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Τμήμα Φι-
λοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. 

― Ο Παναγιώτης Συντζάκης (εγγονός της Λίτσας Ι. Συροθανάση και
του Φώτη Κορκόβελου) φοιτά στο 2ο έτος στο Τμήμα Μηχανικών-Μηχα-
νολόγων του ΤΕΙ Χαλκίδας. 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  ΣΕ  ΑΕΙ & ΑΤΕΙ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Ο Κώστας Ηλία Τσάμης πήρε μέρος στο επιστημονικό συνέδριο που

έγινε στο Καρπενήσι από 18-21 Οκτωβρίου 2017 με θέμα: «Ο Γυμνασιάρχης
Καρπενησίου Ιωάννης Χαρ. Σιακαβέλλας», ο οποίος κατάγεται από τη
Δομνίστα. 

― Πρωτοπρεσβύτερον π. Ιωάννην Λιάπην, Καρπενήσι. Λάβαμε την
επιταγή σας – συνδρομή για το επόμενο έτος 2018! Και σας ευχαριστούμε
θερμά. Το θεωρούμε μεγάλη ευλογία. 

― κ. Αλίκη Ξένου – Βενάρδου, Χολαργός. Λάβαμε την επιταγή σας,
την οποία λαβαίνουμε εδώ και δεκαετίες ανελλιπώς. Σας ευχαριστούμε. 

― κ. Νικόλαον Λιάκον, Μεσολόγγι: Πήραμε την γενναία –όπως πάν-
τα– συνδρομή σας και σας ευχαριστούμε θερμά. 

― κ. Σοφία Ρήγα, Βριλήσσια: Λάβαμε την επιταγή σας και σας ευχαρι-
στούμε πολύ. 

ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ! 

Η  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΑΣ

― Ο Σύλλογός μας, για άλλη μια φορά διοργάνωσε με τον καλύτερο
τρόπο την 13η Γιορτή Τσίπουρου. 

― Στείλαμε έγγραφο προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου προ-
κειμένου να γίνει ειδική συντήρηση στα ξύλινα εκθέματα, καθώς και
μυοκτονία στο Φαρμακίδειο Μουσείο.  

― Καθαρίστηκαν το Φαρμακίδειο Λαογραφικό Μουσείο, το Φωτο-
γραφικό Μουσείο, το παλιό Λαογραφικό Μουσείο και η Βιβλιοθήκη
ώστε να μπορούν να είναι επισκέψιμα. 

― Καθαρίστηκε το νέο Περιφερειακό Ιατρείο με εθελοντική εργασία
της Ανδριάνας Παπαδημητρίου και της Αγγελικής Παπαδοπούλου. Πι-
στεύουμε ότι ΕΜΕΙΣ ανακαινίσαμε το θέμα, λειτουργίας του, που είχε
βαλτώσει και ΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι η προσπάθειά μας δεν πήγε χαμένη. Ακόμα
η αναφορά του συγχωριανού μας Ανδρέα Νταλιάνη προς τους αρμόδιους,
που δημοσιεύεται σε αυτό το φύλλο, «έπιασε τόπο». 

― Έγγραφο που συντάχτηκε μαζί με την Εκκλησιαστική Επιτροπή,
προκειμένου να έρθει στο χωριό μας αρμόδιος υπάλληλος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων να καταγράψει εικόνες, βιβλία και κειμήλια του Αγίου
Αθανασίου. 

― Επισκευή της κάμερας η οποία μετά τη Γιορτή του Τσίπουρου
δεν λειτουργούσε. Φροντίσαμε το τριήμερο Γιορτής του Τσίπουρου να
μπει πρόγραμμα, ώστε να μπορούν όλοι οι συγχωριανοί και φίλοι μας
να βλέπουν από την κάμερα τη γιορτή μας, σε οποιοδήποτε μέρος της
γης. Σε αυτό μας βοήθησε και το φρόντισε ο συγχωριανός μας Νίκος
Καραδήμας, ο οποίος είναι πάντα κοντά στο Σύλλογο, σε συνεργασία
με την Λιβύα Κορκοδείλου που υποστηρίζει το site του Συλλόγου. 

― Καθαρισμός του ξενώνα για τις ανάγκες της Γιορτής του
Τσίπουρου. 

― Καθαρισμός συνεταιριστικής αποθήκης: Ο Αθανάσιος Παναγο-
δήμος, μέλος του Συλλόγου και η σύζυγός του Γεωργία καθάρισαν και
έβαλαν σε μια τάξη τα πράγματα του Συλλόγου στην αποθήκη. 

ΟΙ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αγαπητή κα Νταλιάνη,
Με την επιστολή μας αυτή θα

θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαρι-
στίες της εταιρίας κινηματογραφικών
ταινιών BOO PRODUCTIONS
www.booproductions.gr για την συμ-
βολή στην παραγματοποίηση των
γυρισμάτων ντοκυμαντέρ με θέμα
την υπογεννητικότητα στο χωριό
της Δομνίστας. 

Ειδικότερα ευχαριστούμε για
την θετική αντιμετώπιση και κινη-
τοποίηση τον Πρόεδρο του Κοινο-
τικού Διαμερίσματος Δομνίστας κο
Νικόλαο Καρέτσο, τον Φιλοπρόοδο

Σύλλογο Δομνίστας και την κα
Ευαγγελία Νταλιάνη, τον κο Κώστα
Παπαδόπουλο για την άμεση αντα-
πόκρισή του, τον πατέρα Ματθαίο
για την υπόστηριξή του, τους συμ-
μετέχοντες στο ντοκυμαντέρ κο
Σπύρο Βάρρα, κα Αικατερίνη Βαμ-
βάτσικου και την κα Βούλα Γιολ-
δάση. 

Στην διάθεσή σας 
Με εκτίμηση 

Για την Boo Productions 
Eleni Tsatsoula 

Production Manager 
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ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  ΔΡΟΜΩΝ 

Κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2017 έγιναν με μηχάνημα του
Δήμου Καρπενησίου οι καθαρισμοί των παρακάτω δρόμων: 

― Από “Φράμμα” προς οικία Νίκου Τσιλίκα. Έγινε και διαμόρφωση της
κοίτης του πρώτου ρέματος (11-9-2017). 

― Από Ψηλό Σταυρό προς “Σκοτωμένους” (20-9-2017). 
― Από Ψηλό Σταυρό προς Άγιο Κωνσταντίνο (21-9-2017). 
― Από “Νεράκι” - “Πλατανιάδες” - Άγιος Γεώργιος και της οδού Κοινοτικού

Γυμναστηρίου (πίσω από Άγιο Αθανάσιο) (21-9-2017). 
― Προς οικίες Βαμβάτσικου-Φώλου-Δημητρογιάννη και Μουρκέικα. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ 
Η Αντιπεριφέρεια Ευρυτανίας κατά το διήμερο 14 και 15 Σεπτεμβρίου

2017 προέβη στη διαγράμμιση του επαρχιακού δρόμου Ράχης Τυμφρηστού -
Κρικέλλου - Δομνίστας - Ψηλού Σταυρού. 

ΥΔΡΕΥΣΗ 
― Επισκευαστικές εργασίες έγιναν από τον εργολάβο υδραυλικό του

Δήμου κ. Γ. Λιάγκα στο υδραγωγείο Μαρίνου. 
― Έγινε η σύνδεση παροχής ύδρευσης προς το Περιφερειακό Ιατρείο

μας (υδραυλικός κ. Γιάννης Σαπάνας). 
― Στον οικισμό Μαρίνου τοποθετήθηκε σωλήνας Φ63 ύστερα από την

εκσκαφή χαντακιού μήκους 100,00 μ. (17 & 18-10-2017). 
― Επισκευάστηκε διακόπτης και άλλες βλάβες στα κοινοτικά αποχωρητήρια. 
― Αποκαταστάθηκε αγωγός ύδρευσης Φ63 στο δρόμο από “Ριζόβραχο”

προς στάνη Μακράκη (12-4-2017). 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  ΙΑΤΡΟΥ 
Η Αγροτική ιατρός επισκέφθηκε το χωριό μας βάσει προγράμματος δύο

(2) φορές τον Σεπτέμβριο και δύο (2) φορές τον Οκτώβριο. 
Στις 27-9-2017 ιδιωτικό συνεργείο αντικατέστησε δύο (2) πυροσβεστήρες

και στις 10-9-2017 από ιδιωτική εταιρία έγινε καθαριότητα του ιατρείου μας. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΙΑΤΡΕΙΟ 
― Στις 12-10-2017 ύστερα από ενέργειες του Προέδρου της Τ.Κ. επι-

σκευάστηκαν τρία (3) τεμάχια air-condition από συνεργείο ψυκτικών και με
εντολή του Δήμου Καρπενησίου. 

― Έγιναν διάφορες υδραυλικές εργασίες στο Περιφερειακό Ιατρείο μας. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Έγινε στις 2-10-2017 η έναρξη κατασκευής πέτρινου τοίχου και πεζοδρομίου

από οικία ιατρού Αθανασίου Ηλία Παναγοδήμου μέχρι και το εικόνισμα. Ερ-
γολάβος ο κ. Δρόσος. Οι εργασίες συνεχίζονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς. 

ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΤΟ  ΣΠΙΤΙ 
Το Πρόγραμμα “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτω-

βρίου 2017 εκτελέστηκε κανονικά σε Δομνίστα-Σκοπιά και Μαρίνου (κάθε
Τετάρτη). 

ΚΙΝΗΤΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ
Η Κινητή Αστυνομική Μονάδα Καρπενησίου έκανε τις καθιερωμένες επι-

σκέψεις κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου στη Δομνίστα και Σκοπιά. 

ΔΙΑΝΟΜΗ  ΦΡΟΥΤΩΝ 
Ένδεκα (11) τελάρα ροδάκινα και ένα (1) με ακτινίδια μοιράστηκαν στους

κατοίκους Δομνίστας, Σκοπιάς και Μαρίνου από τον Πρόεδρο της Τοπικής
μας Κοινότητας στις 22-9-2017. Διατέθηκαν από τον Δήμο Καρπενησίου (αρ-
μόδια η Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Γκαρίλα). 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
― Συνεργείο της ΔΕΗ αντικατέστησε το ντουί έμπροσθεν της οικίας

Νίκου Ανδρέα Φώλου (13-10-2017). 
― Ο ηλεκτρολόγος κ. Παναγιώτης Τσιγαρίδας αντικατέστησε δεκαεπτά

(17) λαμπτήρες φωτισμού στη Δομνίστα (16-10-2017). 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
― Στις 14-9-2017 αντικαταστάθηκαν τρεις (3) λαμπτήρες στον συνοικισμό

Μαρίνου από τους Νίκο Καρέτσο, Λάκη Τσούκα και Γιώργο Καρέτσο. 
― Έγινε καθαριότητα στον περιβάλλοντα χώρο του Περιφερειακού

Ιατρείου από τον Ν. Καρέτσο. 
― Επουλώθηκαν λάκκοι με άσφαλτο στις οδούς Ειρήνης και 28ης Οκτω-

βρίου, καθώς και στη διασταύρωση Αγίας Παρασκευής (οικία Τραχήλη) με
επαρχιακό δρόμο (μήκους 5,00 μ.). 

ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ  ΣΤΗΛΗ  ΣΤΟ  ΜΝΗΜΕΙΟ  ΤΗΣ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
Τοποθετήθηκε στις 28-10-2017 μαρμάρινη στήλη με τους νεκρούς ήρωες

των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13 του χωριού μας, δωρεά του κ. Λάμπρου
Δημ. Πανάγου, ο οποίος θα κατασκευάσει παρόμοια και για τους Δομνιστιάνους
ήρωες του Έπους του 1940-41. 

Τον ευχαριστούμε. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
― Η Νατάσα Γαλούνη και ο

Κωνσταντίνος Λύτρας (γιος του
Γιώργου Λύτρα) απέκτησαν ένα
υγιέστατο και χαριτωμένο αγοράκι
στις 14-7-2017. 

― Ο Γεώργιος Κ. Σώκος και η
σύζυγός του απόκτησαν το πρώτο
τους παιδί, ένα υγιέστατο και χα-
ριτωμένο κοριτσάκι. 

― Ο Νεκτάριος Κ. Παπαδό-
πουλος και η σύζυγός του Γεωργία
(Γωγώ), το γένος Σπύρου Σιακα-
βέλλα απόκτησαν στις 19 Οκτω-
βρίου 2017 το πρώτο τους παιδί,
ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κο-
ριτσάκι. 

― Η Μαρία και ο Νικόλαος Ι.
Παπαδημητρίου απόκτησαν ένα
υγιέστατο και χαριτωμένο κορι-
τσάκι στις 31-10-2017. 

Να τους ζήσουν! 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
― Η Λαμπρινή (το γένος Γε-

ωργίου και Μαρίας Γρίβα) και ο
σύζυγός της Δημήτριος Παπανι-
κολάου, βάπτισαν το δεύτερο παιδί
τους στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Πετρούπολης. 

Το όνομα αυτής: Μαριέττα
Ανάδοχος: Γεωργία Κολοκυθά
Μετά τη βάπτιση ακολούθησε

γεύμα στο μεζεδοπωλείο “Η Αλε-
πού” στην Πετρούπολη. 

― Η Άντα (το γένος Ηλία Κ.
Τσαπραζλή) και ο σύζυγός της
Λεωνίδας Τζίμος βάπτισαν το πρώ-
το τους παιδί στον Ι.Ν. Ζωοδόχου
Πηγής στο Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας
Αθηνών. 

Το όνομα αυτής: Έλενα
Ανάδοχοι: Χρήστος και Αγγε-

λική Κοντογιάννη
Ακολούθησε δεξίωση σε κέν-

τρο της Ν. Φιλαδέλφειας. 
― Η Έφη (το γένος Ανδρέα

και Αμαλίας Σταμάτη-Καναδάς)
και ο σύζυγός της Νίκος Παντα-
ταλάκης βάπτισαν το πρώτο τους
παιδί στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Πετρούπολης. 

Το όνομα αυτού: Μιχάλης
Ανάδοχος: Κων/νος Τριπολι-

τσιώτης 
Ακολούθησε γλέντι στο κέντρο

“Καντάρι” της Πετρούπολης. 
― Η Ελένη (το γένος Σπυρί-

δωνος Τσαπραζλή) και ο σύζυγός
της Γεώργιος Τενές βάπτισαν στο
παρεκλήσι της Αγίας Παρασκευής
Μεταμόρφωσης το δεύτερο παιδί
τους. 

Το όνομα αυτής: Κοραλία
Ανάδοχος: Θεώνη Νικολακάκη
― Το Σάββατο 7-10-2017, ο

Δημήτριος Α. Σταμάτης και η σύ-
ζυγός του Μαρία Παούρη βάπτισαν
το αγοράκι τους στην Ιερά Μονή
Εισοδίων της Θεοτόκου στο Μαρ-
κόπουλο Αττικής. 

Το όνομα αυτού: Αθανάσιος
Ανάδοχοι: Θέμης Μπουρνάς

και Σόνια Horvathova
Ακολούθησε δεξίωση στον ίδιο

χώρο. 
― Η Βίκυ (το γένος Κων/νου

και Ευγενίας Σταμάτη) και ο σύ-
ζυγός της Αθαν. Παπαθανασίου
βάπτισαν στον Ι.Ν. Αγίας Γλυκε-

ρίας Πετρούπολης το δεύτερο παι-
δί τους. 

Το όνομα αυτής: Κωνσταντίνα
Ανάδοχοι: Άρης Χάιδος και

Πηνελόπη Μανούσου
Ακολούθησε δεξίωση στην τα-

βέρνα “Ο Σωτήρης” στην Πετρού-
πολη. 

Να τους ζήσουν! 

ΓΑΜΟΙ  
― Η Μαρία Νικηφόρου του

Νικήτα και της Φρειδερίκης, το
γένος Βασιλείου Τσούνη και ο
Αλέξανδρος Γιαννουδάκης παν-
τρεύτηκαν στις 23-9-2017, ημέρα
Σάββατο, στον Ιερό Ναό Αγίου Νι-
κολάου Ηλιούπολης. Το μυστήριο
ευλόγησε ο π. Παναγιώτης Κού-
κουνας. 

Κουμπάρος: Ιωάννης Αλεξαν-
δρίδης. 

― Η Ιουλία Γκιούση του Γρη-
γόρη και της Ελένης και ο Φώτης
Σταμούλης, του Μάνθου και της
Ιωάννας, παντρεύτηκαν το Σάβ-
βατο 18-11-2017 στον Ι.Ν. Αγίου
Κωνσταντίνου Αγρινίου. Ακολού-
θησε δεξίωση στο κτήμα ΜΑΡΗ
στο Αγρίνιο. 

Να ζήσουν ευτυχισμένοι! 

ΓΑΜΟΣ-ΒΑΠΤΙΣΗ 
― Έγιναν στις 3-9-2017 οι γά-

μοι της Λαμπρινής Παν. Καρέτσου
και του Μιχαήλ Μπικιώτη στο κτή-
μα “ΒΑΛΑΣΙΑ” (Κορωπί). 

Ακολούθησε η βάπτιση της κό-
ρης τους, που της δόθηκε το όνομα
Μελίνα. 

Ανάδοχος: Άντζελα Ν. Καρέ-
τσου. 

Να ζήσουν! 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
― Πέθανε στο Νεοχώρι Με-

σολογγίου, όπου και αναπαύεται
από τις 15-9-2017 η Μαρία Αθα-
νασίου Καρέτσου. 

― Η Σοφία Σάρρα του Αρι-
στείδη απεβίωσε στις 26-10-2017
στο Αγρίνιο. 

― Πέθανε στη Θεσσαλονίκη
ο Γεώργιος Ι. Αναγνωστόπουλος,
ετών 53 και αναπαύεται στο Κοι-
μητήριο του χωριού μας από 30-
10-2017. 

― Πέθανε στην Αθήνα και ανα-
παύεται από τις 13 Οκτωβρίου
2017 στο Κοιμητήριο του χωριού
μας ο Παναγιώτης Σπ. Συρογιαν-
νίδης. 

― Πέθανε στην Ολλανδία,
όπου κατοικεί μόνιμα η κόρη του,
ο Αλέξανδρος (Αλέκος) Χρήστου
Παναγοδήμος στις 23-10-2017.

Αιωνία τους η μνήμη! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
― Έγινε στον Άγιο Αθανάσιο

του χωριού μας στις 8-10-2017
το  μνημόσυνο (3 χρόνια) της αεί-
μνηστης Ελένης Γεωργίου Ανα-
γνωστοπούλου. 

― Το ετήσιο μνημόσυνο της
αείμνηστης Γιαννούλας Θεοδώρου
Λιάκου έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Δομνίστας στις 22-10-
2017. 

Αιωνία τους η μνήμη! 


