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Έχε τα πόδια σου ζεστά 
Και το κεφάλι κρύο 

Και τον Χριστό αφέντη στην καρδιά 
Σε όλο σου το βίο! 

Βράχος 
Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 
Καθημερινά βιώνουμε μιά σκληρή πραγ-

ματικότητα, βιώνουμε τά πολλά προβλήματα
καί τόν πόνο τῶν συνανθρώπων μας, βιώνουμε
ὅμως καί μία ἔντονη προσπάθεια ἀποϊερο-
ποιήσεως τῶν πάντων καί ἀποδομήσεως τῆς
Ἑλληνικῆς κοινωνίας. 

Μέσα σ’ αὐτή τήν τρομερή πραγματικό-
τητα, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἐπιμένει ἐδῶ κι
αἰῶνες νά νουθετεῖ, νά συνετίζει καί νά ἁγιάζει
τούς πιστούς μέ τήν τέλεση τῶν ἱερῶν Μυ-
στηρίων καί ἀκολουθιῶν, μέ τό κήρυγμά της,
μέ τίς ἑορτές τῶν διαχρονικῶν προτύπων
μας,  δηλαδή τῶν Ἁγίων, μέ τίς Θεομητορικές
καί Δεσποτικές ἑορτές, μητέρα τῶν ὁποίων
εἶναι ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. 

Τή μεγάλη τούτη ἡμέρα, πού τά σύμπαντα
χαρᾶς πληροῦνται καθώς ἐτέχθη ἡμῖν Σωτήρ,
τό ἄστρο τῆς Βηθλεέμ καλεῖ ἐμᾶς τούς λίγους

ἐναπομείναντας πιστούς, νά γίνουμε τό φῶς
τοῦ κόσμου, τό ἅλας τῆς γῆς, ἡ μικρή  ζύμη
πού θά ζυμώσει καί πάλι τήν κοινωνία, προ-
σφέροντας ἐλπίδα, χαρά, ἀγάπη, εὐωδία
Πνεύματος Ἁγίου, δημιουργώντας ἔτσι προ-
ϋποθέσεις γιά ἕνα καλύτερο αὔριο. Ἡ κοι-
νωνία μας διψᾶ κυρίως πνευματικά. Ἐμεῖς
μποροῦμε νά τήν βοηθήσουμε νά ἐπανέλθει
στό δρόμο τῶν προγόνων μας, δρόμο μέ ἀξίες,
ἀρχές καί ἰδανικά. 

Εἴθε ὁ Κύριός μας νά γεννηθεῖ ἀληθινά
καί στίς ψυχές μας κι ὅλοι μας νά ὑπηρετή-
σουμε μέ ἀγάπη τούς συνανθρώπους μας. 

Εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς καλά Χριστούγεννα
κι ἕνα εὐλογημένο νέο ἔτος. 

Μέ πατρικές εὐχές 
Ὁ Μητροπολίτης σας 

Ὁ Καρπενησίου Γεώργιος 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  2017 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
ΑΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Ο ενοριακός ναός του χωριού μας, ο Άγιος
Αθανάσιος, συμπληρώνει εφέτος 132 χρόνια
από τότε που κτίσθηκε. Φυσιολογική η φθορά
λοιπόν. Για το λόγο αυτό ο π. Ματθαίος και η
Ενοριακή Επιτροπή αρχίζουν προσπάθεια συγ-
κέντρωσης χρημάτων για γενικές επισκευές
και τη συντήρηση του ναού. Οι καιροί βέβαια
είναι δύσκολοι. Ας μην ξεχνάμε όμως πως ο
ναός χτίστηκε από το υστέρημα των φτωχών
Δομνιστιάνων. 

Αξίζει λοιπόν να συμμετάσχουμε όλοι στην
προσπάθεια. Περισσότερα σε επόμενο φύλλο. 

Α. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 
ΘΗΛΕΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Ευαγγελία
Νταλιάνη με την ευκαιρία των Αγίων Ημερών των
Χριστουγέννων και του Νέου Έτους επισκέφθηκε
το Ορφανοτροφείο Θηλέων Λαμίας προσφέροντας
διάφορα είδη πρώτης ανάγκης, υλικά καθαριότητας
και γλυκίσματα για τις τροφίμους. 

Η επίσκεψη έγινε ύστερα από σχετική προσυ-
νεννόηση με τις υπευθύνους του Ιδρύματος, οι
οποίες και την ευχαρίστησαν. 

Η ΦΑΤΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΣ 
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας τοποθε-

τήθηκε και πάλι εφέτος η φάτνη της Γέννησης
του Κυρίου στην πλατεία μας. Στολισμένη κα-
τάλληλα έδινε ένα ξεχωριστό τόνο στην πανέ-
μορφη και χιονισμένη πλατεία μας. 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 
Πραγματικές γιορτές ένιωσαν όσοι είχαν την

ευκαιρία να βρίσκονται στο χωριό τις άγιες ημέρες
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 

Τα Χριστούγεννα τα πάντα ήταν κατάλευκα
από το χιόνι. Η μοναδική δυσκολία ήταν ο μεγάλος
παγετός που δυσχέραινε την κυκλοφορία μέσα
στο χωριό. Αντίθετα, την Πρωτοχρονιά ο καιρός
ήταν θαυμάσιος κι ο κόσμος περισσότερος. 

Ο π. Ματθαίος, όπως προαναφέρθηκε και πάλι
παρών. Έκανε την προβλεπόμενη δοξολογία, ευ-
λόγησε την βασιλόπιτα που έφτιαξε με ιδιαίτερη
φροντίδα η Γωγώ Παναγοδήμου (Μέτοικος), ενώ
η Ταμίας του Συλλόγου μας κ. Σούλα Σταμάτη
πρόσφερε σε όλους γλυκίσματα - προσφορά του
Συλλόγου μας. 

Καλή Χρονιά! 

ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 
Αγοράστηκαν εβδομήντα (70) μεγάλα μπου-

κάλια για την εμφιάλωση του υπόλοιπου τσίπουρου. 

ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ

Το Δ.Σ. 
του Συλλόγου μας, 
η Τοπική Κοινότητα 

Δομνίστας 
και η Διεύθυνση 

της Εφημερίδας μας 
εύχονται σε όλους 

τους χωριανούς μας 
και τους φίλους 
του χωριού μας 

Καλά και Ευλογημένα 
Χριστούγεννα 

και ευτυχισμένος και 
δημιουργικός 

ο καινούριος χρόνος! 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ 
ΝΕΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΙΑΤΡΟΣ 

Νέος Αγροτικός Ιατρός τοποθετήθηκε στο
Περιφερειακό Ιατρείο μας και ανέλαβε ήδη
υπηρεσία από τις 11 Νοεμβρίου 2017. Ονομά-
ζεται Θρασύβουλος Μπεμπλιδάκης και κατά-
γεται από τα Χανιά. Η σχετική παράδοση και
παραλαβή του Ιατρείου μας έγινε μεταξύ υπαλ-
λήλου του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου
και του νέου γιατρού και με την παρουσία του
Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας κ. Νίκου
Καρέτσου. 

Του ευχόμαστε καλή διαμονή. 

Ο  Α.Μ.  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ 
Γνωστοποιείται ότι ο Αριθμός Μητρώου στην

Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου μας είναι:14129
(ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΜΝΙ-
ΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ). 
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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

Νεκρολογίες
Ελένη  Νικ.  Γρίβα (1929 - 2017) 

Πλήρης ημερών (88 ετών)
ταξίδεψε για την αιωνιότητα
στις 24-11-2017 η σεβαστή σε
όλους μας Ελένη Νικ. Γρίβα. 

Άφησε την τελευταία πνοή
της στο Μοσχάτο και τα παιδιά
της, παρά τις αντίξοες και δύ-
σκολες καιρικές συνθήκες την
επόμενη μέρα, 25-11-2017, την
μετέφεραν στην αγαπημένη της
Δομνίστα για να αναπαυθεί εκεί,
δίπλα στον αγαπημένο της σύ-
ζυγο Νίκο. Ήταν κόρη του Αθα-
νασίου Σταμάτη (Σέβιου) και
της Γεωργίτσας Ν. Παπαδοπού-
λου, οι οποίοι είχαν και δυο
αγόρια: τους αείμνηστους Νίκο
και Δημήτριο (εκοιμήθη τον πε-
ρασμένο Ιούλιο). 

Η αείμνηστη κυρά Λένη παν-
τρεύτηκε τον Νικόλαο Κ. Γρίβα
και απόκτησαν τον Κωνσταντί-
νο, τον Αθανάσιο και την Σπυ-
ριδούλα. 

Υπήρξε υπόδειγμα συζύγου
και μάνας. Μεγάλωσε τα παιδιά
της με επιμέλεια και τους έδωσε
χριστιανικές αρχές, παρά δε τις
αντιξοότητες της ζωής κατόρ-
θωσε να τα καμαρώνει για το
υποδειγματικό ήθος τους και
την ακεραιότητα του χαρακτήρα
τους. Το ίδιο καμάρωνε και για

τα τρία (3) εγγόνια της. 
Αγαπούσε τόσο πολύ το χω-

ριό που μέχρι τελευταία, παρά
τα γεράματά της, δεν παρέλειπε
να παρευρεθεί σ’ αυτό, έστω
και για λίγο. 

Τα φιλόστοργα παιδιά της,
υπακούοντας στην επιθυμία της
και για να την ευχαριστήσουν
την μετέφεραν στο σπίτι της,
στο χωριό, κυρίως τα δύο (2)
τελευταία καλοκαίρια, που ήθε-
λε βοήθεια. 

Η καλοσύνη της, η εργατι-
κότητα, η τιμιότητα, η αγάπη
για το συνάνθρωπο και για το
χωριό μας ήταν οι αρετές που
την έκαναν να χαίρει της γενι-
κής εκτίμησης της μικρής κοι-
νωνίας του χωριού μας και όχι
μόνον... 

Κ.Α.Π. 

Ο γιατρός Κώστας Παπα-
τζίμας, που υπηρέτησε στο χω-
ριό μας ως αγροτικός για μια
διετία στις αρχές της δεκαετίας
του 1990, όταν πληροφορήθηκε
τα θάνατό της, μετά από δυο
μέρες, έστειλε στο φίλο Θανάση
– γιο της αείμνηστης κυρά Λέ-
νης, το παρακάτω μήνυμα: 

«Φίλε, λένε από τα χρόνια
τα παλιά, όταν δικό σου, αγα-
πημένο πρόσωπο στη γη χάνεις,
αυτόματα στους ουρανούς υπέ-
ροχο πρέσβη αποχτάς. 

Είχα την τύχη να γνωρίσω
στην αγαπημένη μας Δομνίστα
έναν μοναδικό Άνθρωπο: την
κυρά – Λένη. 

Δυστυχώς, η απώλεια τέ-
τοιων ανθρώπων, φτωχαίνει τον
μικρό μας περίγυρο αλλά πλου-
τίζει τη γειτονιά των αγγέλων.
Είμαι σίγουρος ότι κάπου εκεί
ψηλά αυτήν την εποχή θα ετοι-
μάζει μπατσατούρια για τα υπέ-
ροχα φασόλια που έβγαζε!...»  

Σπύρος  Φλώρος  (1937 - 2017) 
Ανήμερα της γιορτής

του, 12 Δεκεμβρίου 2017,
του Αγίου Σπυρίδωνος
έφυγε για πάντα από κον-
τά μας, μετά από σχετικά
μακροχρόνια περιπέτεια
της υγείας του ένας αι-
σιόδοξος και πάντα γε-
λαστός γαμπρός και λά-
τρης του χωριού μας: ο
Σπύρος Φλώρος. Παντρε-
μένος με την Ελένη Σπύ-
ρου Βαμβάτσικου δημι-
ούργησαν μια αξιοζήλευ-
τη οικογένεια. 

Είδαν αποκαταστημέ-
να και τα τρία παιδιά τους
(δυο (2) κόρες και ένα (1) γιο) επαγγελ-
ματικά και οικογενειακά. Ήταν λάτρης
της Δομνίστας. Η χαρά του, τελευταία,
παρά την ασθένειά του, ήταν μεγάλη
όταν μάθαινε για την πρόοδο των παιδιών
του και εγγονών του, όπως π.χ. όταν η
κόρη του Πόπη ανακηρύχθηκε διδάκτορας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η εγγονή
του Μαντώ πέτυχε στη Σχολή Εφαρμο-
σμένων  Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου κ.λπ..

Πιστεύω πως τα λίγα λόγια που έγρα-
ψε η κόρη του Βίκη και ακούστηκαν κατά
την εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό του
Γ΄ Κοιμητηρίου της Νίκαιας ανταποκρί-
νονται πλήρως... 

“Ο μπαμπάς μου ήταν παιδί του ήλιου,
όπως έλεγε ο ίδιος. Δεν του άρεσε ούτε
το σκοτάδι, ούτε να τον περιορίζουν σε
τέσσερις τοίχους. Ήταν πάντα γελαστός,
χωρατατζής και πειρακτήρι. 

Για αυτούς που τον ήξεραν, θα μείνουν
στην μνήμη τους οι περίεργες δικές του
ατάκες τύπου «Κορίτσια ο Μπάρκουλης»
όταν έβγαινε με το φορτηγάκι του και
πούλαγε πράγματα, «Αυτά μου κάνεις
και δεν μπορώ να σε ξεχάσω», «Του
Αγίου Πολυκάρπου» όταν παίζαμε χαρτιά,
«Έχουν ξαναγίνει». Ατάκες που ίσως να
μην έχουν νόημα για τους τρίτους έχουν
χαραχτεί όμως στις δικές μας καρδιές. 

Ποτέ δεν κακολογούσε κανέναν. Εάν

δεν είχε κάτι καλό να πει,
προτιμούσε να μην μιλή-
σει, δεν του άρεσαν τα
κουτσομπολιά και δεν
έπαιρνε μέρος σ’ αυτά. 

Ήταν γλεντζές και έξω
καρδιά, είχε στηρίξει και
βοηθήσει πολύ κόσμο,
ήταν δίκαιος και ντόμπρος
και για αυτό και ήταν πολύ
αγαπητός. Οι φίλοι του
τον φώναζαν «Άρχον-
τα»... 

Του άρεσε η ζωή, ακό-
μα και όταν αρρώστησε
ήταν δυνατός, δεν παρα-
πονέθηκε και δεν διαμαρ-

τυρήθηκε ούτε μία φορά σε όλη την διάρ-
κεια της αρρώστιας του. Όταν μιλούσε
ήταν για να πει κάτι να γελάσουμε ή για
να μας δώσει ευχές… Δεν φοβόταν το
θάνατο, αλλά αγαπούσε την ζωή και χαι-
ρόταν την κάθε στιγμή. Στη διάρκεια της
αρρώστιας του έλεγε: «Εγώ την έζησα
την ζωή μου και την έζησα όμορφα, δεν
με νοιάζει να πεθάνω αύριο». 

Στα καλά και στα δύσκολα στήριγμα
και αρωγός ήταν η μαμά μου, στάθηκε
σαν βράχος δίπλα του, και την ευχαρι-
στούμε πολύ γιατί με την δική της περι-
ποίηση κατάφερε και έζησε πολύ περισ-
σότερο απ’ ότι περίμεναν οι γιατροί. Εί-
χαμε την τύχη να έχουμε μια εξαιρετική
οικογένεια και είμαστε ευγνώμονες για
αυτό. Για μας ήταν ο καλύτερος μπαμπάς
του κόσμου. 

Θέλω να ευχαριστήσω τους συγγενείς
και φίλους που κατά την διάρκεια της
ασθένειάς του έρχονταν και τον επισκέ-
πτονταν και ένιωθε ότι ο κόσμος τον
αγαπάει... 

Μπαμπά μου εκεί που πας έχει ΦΩΣ!
Να είσαι Γαλήνιος, να είσαι ευτυχισμένος,
να περνάς καλά με χορούς και πανηγύρια
και εμείς εδώ δεν σε ξεχνάμε, θα είσαι
πάντα μαζί μας, στις καρδιές μας... 

Η κόρη σου Βίκη, τα παιδιά σου 
Πόπη-Αντώνης, Δημήτρης, 

Κώστας-Ειρήνη 
και τα εγγόνια σου” 

Σοφία  Αριστ.  Σάρρα (1940 - 2017) 
Έφυγε, σχεδόν ξαφνικά, από την επί-

γεια ζωή, αφού, για ένα δίμηνο, έδωσε
άνιση μάχη με την επάρατο νόσο της επο-
χής μας, η Σοφία, η τελευταία, στην ηλικία,
από τις οκτώ κόρες και τους δύο γιους,
του Αριστείδη Σάρρα και της Βασιλικής,
το γένος Αθαν. Νταλιάνη. 

Η Σοφία γεννήθηκε στη Δομνίστα στις
27 Οκτωβρίου 1940, και άφησε την τελευ-
ταία της πνοή (τι σύμπτωση;) στις 27 Οκτω-
βρίου 2017. Κατά τη διάρκεια του πολέμου
και της κατοχής, η οικογένειά της εγκατέ-
λειψε το χωριό και εγκαταστάθηκε στην
ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου (συνοικία
Γιαννούζι). Πώς, άλλωστε, θα μπορούσε
να ζήσει, σε εμπόλεμη κατάσταση και την πείνα της Κα-
τοχής, μια πολύτεκνη οικογένεια δώδεκα ατόμων; Εκεί η
Σοφία, με τους γονείς της και τις πολλές αδελφές της,
άρχισε το σκληρό αγώνα της επιβίωσης και της σκληρής
δουλειάς. Από μικρό κοριτσάκι 13 χρόνων δούλευε στις
αποθήκες ελαιών Αγρινίου και μετά τη ραγδαία καθιέρωση
της καπνοκαλλιέργειας, “μπήκε” στα καπνά. Δουλειά
σκληρή, επίπονη και κουραστική. Από τις τρεις τα ξημε-
ρώματα, μέχρι τις 11 το βράδυ, στο πόδι. Αυτή η εξαντ-
λητική δουλειά, έφερε αργότερα, τα θετικά της αποτε-
λέσματα. Η οικογένειά της, στάθηκε στα πόδια της, βελ-

τίωσε το βιοτικό της επίπεδο, απόκτησε
περιουσία, αποκαταστάθηκαν τα υπόλοιπα
κορίτσια και τα δύο αγόρια δημιούργησαν
τις δικές τους οικογένειες. Η Σοφία, δεν
παντρεύτηκε, δεν δημιούργησε τη δική της
οικογένεια. Έμεινε με το μικρότερο αδερφό
της, το Θανάση, που χάθηκε κι αυτός, πριν
από δύο χρόνια. 

Ήταν φιλήσυχη και καλοσυνάτη γυναίκα,
με ευγενική ψυχή, γεμάτη πλούσια συναι-
σθήματα και περισσή αγάπη για όλους.
Πάντα ήρεμη, ήσυχη, με το χαμόγελο στα
χείλη, έμπιστη, με ευγενικά και λεπτά συ-
ναισθήματα, χωρίς κακία για κανέναν. Γι’
αυτές τις αρετές, έχαιρε της εκτίμησης

και της αγάπης όλων μας. Το φθαρτό της σώμα σκέπασε
η φιλόξενη γη του Αγρινίου, δίπλα στον αγαπημένο της
αδερφό, η ψυχή της, όμως, σίγουρα, πέρα απ’ τους ου-
ρανούς θα φτερουγίζει στη Δομνίστα, κυρίως, όμως, στη
“δική της” οικογένεια (του αδελφού της Θανάση), με την
οποία έζησε ειρηνικά μια ευτυχισμένη ζωή. 

Κρατάμε τη μνήμη της, που ευχόμαστε να είναι αιώνια,
σε συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς, γιατί θα ζει
στις καρδιές μας μαζί με τις πιο καλές αναμνήσεις. 

Σοφία, καλό σου ταξίδι. 
Θανάσης Κων. Νταλιάνης 
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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). 

Προσφορές - Συνδρομές
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 
Μπούρα Αθανασία Γ. (Η.Π.Α.) .............................................. ΕΥΡΩ 100,00
Νταλιάνη Ευαγγελία ................................................................ -//-   20,00
Σύρρος Αθανάσιος Γ. (Πετρούπολη) ........................................ -//-   20,00
Σουφατζής Δημ. (σύζ. Κούλας Σύρρου) .................................. -//-   20,00
Πολύζος Κων/νος (σύζ. Μαργαρίτας Σύρρου) ........................ -//-   20,00
Σώκος Ευθύμιος (Πάτρα)  ........................................................ -//-   20,00
Παπαδόπουλος Κώστας Αθ.  .................................................... -//-   20,00
Παπαδοπούλου Παναγιώτα Αθ.  .............................................. -//-   20,00
Αδοσίδης Λάζ. (σύζ. Νίκης Παπαδοπούλου)  .......................... -//-   20,00
Γρηγοροπούλου Κούλα  .......................................................... -//-   20,00
Συροθανάση Γεωργία Αθ.  ........................................................ -//-   30,00
Καρέτσου Ράνια  ...................................................................... -//-   10,00
Παναγοδήμου Ευαγγελία  ........................................................ -//-   25,00
Γιολδάσης Κων/νος Δ. (βιβλίο οικ.) .......................................... -//-   50,00
Παναγοδήμου – Φραγκούλη Φωφώ ........................................ -//-   10,00
Φραγκούλης Θεόδωρος (συνδρομή και βιβλίο) ...................... -//-   20,00
Σιακαβέλλα Μάρθα .................................................................. -//-   20,00
Φώλου – Καββαδία Κούλα (συνδρομή και βιβλίο) .................... -//-   20,00
Καρέτσου Σπυριδούλα (βιβλίο Καραϊσκάκη) ............................ -//-     5,00
Σιδηρά – Καλογεροπούλου Ελένη .......................................... -//-   10,00
Βαμβάτσικου Κωνσταντούλα (βιβλίο) ...................................... -//-   10,00
Βαμβάτσικος Γεώργιος (Μαρούσι) (βιβλίο) .............................. -//-   10,00
Καπετάνος Δημ. (βιβλίο) .......................................................... -//-   10,00
Σιακαβέλλας Στέφανος (βιβλίο) .............................................. -//-   10,00
Παναγοδήμος Στέφανος (βιβλίο) ............................................ -//-   10,00
Πιστιόλη Ελένη (Ευηνοχώρι) .................................................... -//-   20,00
Σώκου – Κούστα Αγγελική (βιβλία) .......................................... -//-   15,00
Σύρρος Αθανάσιος Γ. (Μεσολόγγι-βιβλίο) .............................. -//-   50,00
Σώκος Ευθύμιος (Πάτρα – συνδρομή) ...................................... -//-   20,00
Βαμβάτσικου Κωνσταντούλα (συνδρομή) ................................ -//-   20,00
Σταμάτη Βασιλική Δ. (Κεφαλόβρυσο) ...................................... -//-   20,00
Βαμβάτσικος Γεώργιος (Μαρούσι) .......................................... -//-   20,00
Μπράνη – Παναγοδήμου Μαρία (βιβλίο) .................................. -//-   10,00
Τσαπραζλής Δημήτριος (βιβλίο) .............................................. -//-   10,00
Αναγνωστοπούλου Σπυριδούλα (βιβλίο) .................................. -//-   10,00
Τριχόπουλος Χαράλαμπος ...................................................... -//-   20,00
Παναγοδήμος Λάμπρος (Η.Π.Α.) .............................................. -//-   50,00
Παναγοδήμος Λάμπρος (ΗΠΑ – βιβλίο) .................................. -//-   10,00
Λιάκου Σπυριδούλα (ΗΠΑ) ........................................................ -//-   30,00
Σάρρα – Κυράτση Ειρήνη ........................................................ -//-   50,00
Καραδήμας Κώστας .................................................................. -//-   20,00
Συροθανάσης Κων/νος Γ.  ........................................................ -//-   20,00
Αγγελή Βασιλική (βιβλίο) .......................................................... -//-   10,00
Παναγοδήμος Κων/νος Ι. (Λαμία) ............................................ -//-   20,00
Μαρνέρη Παναγιώτα (συνδρομή – βιβλίο) .............................. -//-   30,00
Κούκουνα Σπυριδούλα .............................................................. -//-   20,00
Σιακαβέλλας Κων/νος (Αγρίνιο – βιβλίο) ................................ -//-   10,00
π. Κούκουνας Παναγιώτης ...................................................... -//-   20,00
Κούκουνας Παναγιώτης (Πρακτικά Συνεδρίου) ...................... -//-   10,00
Τσαγγάρη Μαρία (βιβλίο Τραχήλη) .......................................... -//-   10,00
Σιακαβέλλα Χριστίνα (βιβλίο) .................................................. -//-   10,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο) 

Η ιστορία που θα διαβά-
σετε στη συνέχεια μοιάζει
με παραμύθι. Είναι όμως αλη-
θινή. 

Μια φορά κι έναν καιρό
λοιπόν… σε μια χώρα πολύ
μακριά από την Ελλάδα,
πέρα από το μεγάλο ωκεανό,
ζούσε μετανάστης ένας άν-
θρωπος από το χωριό μας,
μαζί με τη γυναίκα του, τα
παιδιά του και τους γονείς
του. Πήγαινε κάθε μέρα στη
δουλειά του και ζούσε ήρεμα
και ήσυχα. Από τις λίγες δια-
σκεδάσεις του έξω από το
σπίτι του ήταν να παίρνει το
όπλο του και να πηγαίνει κυ-
νήγι. Όχι τίποτα σπουδαία
κυνήγια. Ούτε αρκούδες,
ούτε ελάφια, ούτε λύκους,
ούτε αλεπούδες κυνηγούσε.
Απλά έπαιρνε το αυτοκίνητό
του και το άφηνε στην άκρη
του δάσους. Μετά περπα-
τούσε με το όπλο στο χέρι
και έψαχνε να τουφεκίσει
πουλιά. Όχι ότι τον ένοιαζε
πολύ να σκοτώσει πουλιά.
Απλά την βόλτα του ήθελε
να κάνει στο μεγάλο δάσος
με τα πράσινα ξέφωτα εδώ
κι εκεί. Για δικαιολογία πιο
πολύ είχε το όπλο πως δή-
θεν πήγαινε για κυνήγι. Σπά-
νια σκότωνε κάποιο πουλί
και μάλλον λυπόταν και λίγο
όταν το έπιανε σκοτωμένο
πια με ματωμένα τα φτερά-
κια του στα χέρια του. 

Μια μέρα, λοιπόν, σε ένα δρομάκι του δάσους, καθώς παραφύλαγε
με το όπλο στο χέρι άκουσε πίσω του κάποια βήματα. Γύρισε και τι
να δει; Ένα πανέμορφο μικρό ελαφάκι από αυτά με τις βούλες στο
τρίχωμά του να τον πλησιάζει κοιτώντας τον με τα μεγάλα
πανέμορφα μάτια του. Γύρισε το όπλο ενστικτωδώς προς το ελαφάκι
έτοιμος να πυροβολήσει. Μα το μετάνιωσε βλέποντας τόση ομορφιά
απέναντί του. Κουνώντας το όπλο του φώναξε «ξου, φύγε, ξου,
ξου». Εκείνο σταμάτησε και τον κοίταζε άφοβα. Έκανε ο κυνηγός
μας να φύγει αλλά το ελαφάκι πίσω του. Ξαναγύρισε το απείλησε
με το όπλο αλλά εκείνο τίποτα. Απλά τον κοιτούσε με το ήμερο
βλέμμα του. «Ξου και ξου» ο κυνηγός μας αλλά το ελαφάκι πάντα
πίσω του... Ούτε το όπλο ούτε οι φωνές το φόβιζαν. Αφού είδε και
απόειδε ο κυνηγός μας πως το ελαφάκι δεν έφευγε από πίσω του
και κυνήγι πουλιών δεν γινόταν αποφάσισε να φύγει. Γύρισε στο
αυτοκίνητό του και άνοιξε την πίσω πόρτα να αφήσει το όπλο στο
κάθισμα και ξαφνικά… τσουπ το ελαφάκι πήδηξε μέσα στο αυτοκί-
νητο. Τώρα κι αν σάστισε ο κυνηγός μας. Δεν ήξερε τι να κάνει.
Θύμωσε λίγο και είπε μέσα του «Έτσι είσαι; Τώρα θα δεις τι θα πά-
θεις!». Έκλεισε τις πόρτες, έβαλε μπρος το αυτοκίνητο και έφυγε
για το σπίτι με τον απρόσκλητο συνεπιβάτη πίσω του. Το σπίτι του
ήταν στην άκρη της πόλης με κήπο και άνετο. Άνοιξε την πόρτα κα-
τέβηκε και το ελαφάκι το ίδιο. Ξαφνιάστηκαν όλοι σαν το είδαν να
μπαίνει στο σπίτι. Τα παιδιά του βέβαια τρελάθηκαν. Του έδωσαν
να φάει λαχανικά και φρούτα αλλά γρήγορα σκέφτηκαν τι να το
κάνουν. Να μείνει στο σπίτι για καιρό ήταν αδύνατο. Αφού το
κράτησε για λίγες μέρες ο κυνηγός μας αποφάσισε να το γυρίσει
πάλι στο δάσος. Ξανά στο αυτοκίνητο και ξανά στο σημείο που το
βρήκε. Το έβγαλε έξω και κλείνοντας την πόρτα του αυτοκινήτου
κίνησε να φύγει. Γρήγορα. Εκείνο να τρέχει πίσω του. Σταμάτησε
ξανά, το ξανάβαλε στο αμάξι και έψαχνε εκεί γύρω μια φάρμα. Τη
βρήκε. Μίλησε με τον αγρότη και εκείνος δέχτηκε να το κρατήσει...
Το άφησε λοιπόν και έφυγε γρήγορα γρήγορα. 

Από τότε δεν ξανάπιασε όπλο στα χέρια του! 

Υ.Γ. 1. Δημοσιεύουμε δύο φωτογραφίες. Στη μία φαίνεται η
μητέρα του κυνηγού. Κουίζ: Ποια είναι; 

Υ.Γ. 2. Την ιστορία, που είναι αληθινή, την αφιερώνουν στους
μικρούς μας φίλους του «ΕΥΡΥΤΟΥ» και της Δομνίστας η Συντακτική
Επιτροπή της εφημερίδας, ο συγγραφέας και το Δ.Σ. του Συλλόγου
για τα Καλά Χριστούγεννα και την ευχή ενός ευτυχισμένου νέου
χρόνου! 

Αθανάσιος Δ. Σταμάτης 

ΣΑΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ  
ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ 
Ο π. Ματθαίος και πάλι κοντά μας. Έτσι όλες τις άγιες ημέρες ήταν στο

χωριό όπου και τέλεσε όλες τις ιερές ακολουθίες. 
Ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Θεός να του χαρίζει υγεία και δύναμη

ώστε να μας δίνει την ευλογία του. 

ΤΟ  ΤΣΙΠΟΥΡΟ 
Το φετινό τσίπου-

ρο λένε όσοι το δοκί-
μασαν πως είναι αν
όχι το καλύτερο, από
τα καλύτερα. Σίγουρα
αυτό οφείλεται στην
άριστη ποιότητα των
σταφυλιών (δωρεά
Γιώργου Ι. Αγγελή), το
φροντισμένο πάτημα
και σκέπασμα, την μα-
στορική απόσταξη και
την τέλεια εμφιάλωση. 

Και του χρόνου! 
ΥΓ. Όσοι δεν το

δοκίμασαν έχασαν! 
Α. 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

Η Νεφέλη Σταμέλου του Γε-
ωργίου και της Ασήμως Σιδηρά,
κόρης του Σπύρου Ζαχ. Σιδηρά
στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλά-
δας στο Τάε Κβο Ντο στην κα-
τηγορία -44 Νεανίδων στο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα που διε-
ξήχθη στη Χαλκίδα στις 29-30
Σεπτεμβρίου 2017 και εκπρο-
σώπησε την Ελλάδα σαν μέλος
της Εθνικής Ομάδας στο Πα-
νευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που
έγινε στη Λάρνακα της Κύπρου. 

Συγχαρητήρια και ευχές για
συνεχείς επιτυχίες στη ζωή της! 



Νοέμβριος - Δεκέμβριος 20174 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ 

ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα του τριημέρου

30 Νοεμβρίου και 1, 2 Δεκεμβρίου 2017 (έντονες
βροχοπτώσεις και ισχυρότατοι άνεμοι-νοτιάδες)
είχαν καταστροφικά αποτελέσματα κυρίως στους
δρόμους μας. 

Εντός του οικισμού βούλωσαν τρία (3) τεχνικά
προς τον Άγιο Νικόλαο, ενώ προς Άγιο Γεώργιο
η πρόσβαση έγινε δύσκολη ακόμα και για τα
αγροτικά οχήματα και, τέλος, ο δρόμος Σκαλούλας
– Κρι έχει κλείσει στα σημεία που διέρχονται
χείμαρροι, όπου έγιναν καταστροφές και στα
οδοστρώματα. 

Ο κεντρικός δρόμος από Κρίκελλο προς Δο-
μνίστα είχε μικρές καταπτώσεις αλλά αποκατα-
στάθηκαν στις 4-12-2017 με μηχάνημα της Αντι-
περιφέρειας Ευρυτανίας. 

ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
Αρκετά χιόνια έπεσαν στην περιοχή μας τις

ημέρες προ των Χριστουγέννων, κυρίως το διή-
μερο 21 και 22 Δεκεμβρίου. Τα μηχανήματα της
Αντιπεριφέρειας ήταν όλες τις άγιες αυτές ημέρες
σε δράση. Συγκεκριμένα στις 19-12-2017 αλατιέρα
της Αντιπεριφέρειας έριξε αλάτι για τον πάγο
από Ράχες Τυμφρηστού μέχρι Υψηλό Σταυρό,
ενώ τα μηχανήματα αποχιονισμού έδωσαν πραγ-
ματικές μάχες με τα χιόνια στις 21, 22 και 23 Δε-
κεμβρίου. Στις 23 Δεκεμβρίου μάλιστα συντονιστής
των επιχειρήσεων αυτών ήταν ο ίδιος ο Αντιπε-
ριφερειάρχης κ. Άρης Τασιός. 

Ο Δήμος Καρπενησίου, εξάλλου διέθεσε μι-
σθωμένο μηχάνημα στις 23 και 24 Δεκεμβρίου
για τον εκχιονισμό  των εσωτερικών δρόμων της
Δομνίστας και του δρόμου προς Μαρίνου. Από
την παραμονή των Χριστουγέννων και τις επό-
μενες ημέρες ο καιρός ήταν θαυμάσιος, αλλά
υπήρχε πολύς παγετός. 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
Με μηχάνημα του Δήμου Καρπενησίου (χει-

ριστής κ. Κώστας Μήτσου) έγινε στις 14-12-
2017 ο καθαρισμός του δρόμου προς Μαρίνου
και μέχρι την οικία του Δημητρίου Γιολδάση και
στις 15-12-2017 το ίδιο μηχάνημα «ξεβούλωσε»
τρία (3) τεχνικά στον δρόμο προς Άγιο Νικόλαο.
Επίσης έγινε πρόχειρος καθαρισμός του δρόμου
προς τις ιδιοκτησίες Παπαδοπούλου, Συρροκώστα,
Μακράκη, Πιστιόλη, στο Κάτω Χωριό. Ο δρόμος
αυτός είχε αρκετά χρόνια να καθαριστεί. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 

Η Αγροτική Ιατρός που εξυπηρετούσε και το
Ιατρείο μας μέχρι την τοποθέτηση του νέου
Ιατρού επισκέφθηκε κατά το μήνα Νοέμβριο το
χωριό μας δύο (2) φορές, ενώ ο νέος Ιατρός μας
έρχεται κάθε εβδομάδα. 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
Στις 16-11-2017 και προφανώς μετά την δη-

μοσιευθείσα και στον ΕΥΡΥΤΟ επιστολή του κ.
Ανδρέα Νταλιάνη επισκέφθηκε το χωριό μας
Επιτροπή προκειμένου να καταγράψει εκκρεμό-
τητες και το κατά πόσο είναι λειτουργικό το νέο
κτήριο του Περιφερειακού μας Ιατρείου. 

Η «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 
Το Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και

κατά το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου εκτελέ-
στηκε κανονικά, ήτοι έγιναν επισκέψεις σε Δο-
μνίστα και Μαρίνου κάθε Τετάρτη. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
― Ο Αλέξανδρος Λάμπρου Σιακαβέλλας και η

σύζυγός του Καλλιόπη απόκτησαν στις 9-5-2017 ένα
υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι. 

― Η Κωνσταντίνα Παν. Πανάγου και ο σύζυγός
της  Κωνσταντίνος Σαμψούνης απόκτησαν το πρώτο
τους παιδάκι, ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι. 

― Η Ελευθερία Αντωνοπούλου και ο Βασίλειος
Αγγελής απόκτησαν στις 10-12-2017 το δεύτερο,
χαριτωμένο κι αυτό, αγοράκι τους (15ο εγγόνι του
Αντώνη και της Βασιλικής Αγγελή). 

― Η Αγγελική Αγγελή και ο σύζυγός της Κώστας
Μπακόπουλος απόκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα
χαριτωμένο αγοράκι (16ο εγγόνι του Αντώνη και της
Βασιλικής Αγγελή). 

― Η Δανάη Κ. Πολύζου (εγγονή Αθ. Γ. Σύρρου)
και ο σύζυγός της Κώστας Καραμπέτσος απόκτησαν
το πρώτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο αγοράκι. 

Να τους ζήσουν! 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
― Πέθανε στο Μοσχάτο στις 24 Νοεμβρίου 2017

και αναπαύεται από την επομένη, 25-11-2017 στο
Κοιμητήριο του χωριού μας η Ελένη Νικ. Γρίβα. 

― Πέθανε στο Ευηνοχώρι, όπου και αναπαύεται,
στις 11-12-2017 η Σπυριδούλα Χαλασοχώρη, το
γένος Ηλία Τσαπραζλή. 

― Πέθανε, ανήμερα της εορτής του 12-12-2017
ο Σπύρος Φλώρος, σύζ. Ελένης Σπ. Βαμβάτσικου,
ετών  80, και αναπαύεται από την επομένη, 13-12-
2017, στο Γ΄ Κοιμητήριο Νίκαιας. 

― Στο Κοιμητήριο του χωριού μας αναπαύεται
από τις 29-12-2017 η Ευφροσύνη Αναστασίου Βάρρα. 

Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
― Έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο του αείμνηστου

Παναγιώτη Σπύρου Συρογιαννίδη στον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου Δομνίστας στις 11-11-2017. Τη
Θεία Λειτουργία και την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε
ο π. Σωτήριος Σαλαμάρας, εφημέριος Αγράφων. 

Αιωνία του η μνήμη! 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ  
ΑΡΧΑΙΩΝ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Ο Ιστορικός ερευνητής και συνεργάτης μας κ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΛΛΗΣ (ΒΡΑΧΟΣ) παρέδωσε στις
23-6-2017 σαράντα ένα (41) συνολικά αρχαία αν-
τικείμενα (τμήματα και θραύσματα πίθων, λαβές
και βάσεις αγγείων, όστρακα, κεραμίδες στέγης,
νομίσματα, οστά κ.ά.) της περιοχής Κλαυσίου και
της ευρύτερης περιοχής στην Εφορεία Αρχαιοτήτων
Φθιώτιδας και Ευρυτανίας για να τοποθετηθούν
στο Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας, στην Υπάτη. 

Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή του ο κ. Δημή-
τρης Φαλλής επιθυμεί όπως τα ευρήματα αυτά,
καθώς και άλλα που κατά καιρούς έχει παραδώσει
στην παραπάνω Υπηρεσία, να επιστρέψουν στο
Μουσείο Καρπενησίου – όταν αυτό λειτουργήσει. 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
― Στο προηγούμενο φύλλο του ΕΥΡΥΤΟΥ εγράφη

λανθασμένα ότι επισκέφθηκε το χωριό μας στη Γιορτή
Τσίπουρου ο Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Αχαΐας αντί
του ορθού «Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Αλισσού
Αχαΐας» (σελ. 1, στήλη 4, παρ. 3). 

― Επίσης στη σελ. 7 και στη στήλη 1 – Προσφορές
– Συνδρομές εγράφη: Τσούνης Αχιλλέας ΕΥΡΩ 150,00
αντί του ορθού 100,00. 

Ο Σπύρος Βάρρας εύχεται σε όλους 
τους συγχωριανούς και φίλους του 

Καλή Χρονιά! 

Η Ευαγγελία Παναγοδήμου 
στέλνει τις ευχές της σε όλους 

τους όπου γης συγχωριανούς μας. 

ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Η κινητή Αστυνομική Μονάδα έδωσε το

παρόν στην περιοχή μας και κατά το διαρ-
ρεύσαν δίμηνο Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου 2017. 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΟΥΤΩΝ 
Ο Δήμος Καρπενησίου παρέδωσε προς

διανομή στον Πρόεδρο της Τοπικής μας
Κοινότητας κ. Ν. Καρέτσο 7 κιβώτια πορτο-
κάλια και 1 ακτινίδια στις 14-11-2017 και 6
κιβώτια μανταρίνια στις 27-11-2017, τα οποία
και μοιράστηκαν στους κατοίκους της Δο-
μνίστας και του Μαρίνου. 

ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ 
Μέσω του Δήμου Καρπενησίου ο εργο-

λάβος κοπής δένδρων έκοψε τρία έλατα
στον οικισμό της Σκοπιάς (13-11-2017) και
4 δέντρα στη Δομνίστα. Τα ανωτέρω είχαν
υποδειχθεί από τους κατοίκους και είχαν
δρομολογηθεί μέσω σχετικού αιτήματος
που υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της Το-
πικής Κοινότητας. 

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 
― Στις 30-11-2017 έγινε η επισκευή ρο-

λογιών ύδρευσης, που παρουσίαζαν διαρ-
ροές. 

― Στις 11-12-2017  ο εργολάβος Ηλε-
κτρολόγος προέβη στην αντικατάσταση 5
λαμπτήρων εντός Δομνίστας και 1 στον οι-
κισμό Μαρίνου. Την ίδια ημέρα τοποθέτησε
Χριστουγεννιάτικα φωτιστικά στις κολώνες
της πλατείας μας.  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Στις 12-11-2017 επισκέφθηκαν το χωριό
μας μέλη Αθηναϊκού Ορειβατικού Συλλόγου.
Η πρώτη επίσκεψή τους ήταν στο νερόμυλο
Φαντίνου και στη συνέχεια στο χωριό μας
ξεναγήθηκαν στο Φαρμακίδειο Μουσείο,
στο Πνευματικό μας Κέντρο, στο Μνημείο
Εθνικής Αντίστασης κ.α. από τον Πρόεδρο
της Κοινότητας κ. Νίκο Καρέτσο. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Ο Πρόεδρος της Τοπικής μας Κοινότητας

επισκέφθηκε στα Γραφεία τους τον Αντιπε-
ριφερειάρχη κ. Τασιό (10-11-2017) και το
Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Σουλιώτη (30-11-
2017) και συζήτησε τα διάφορα προβλήματα
της Τοπικής μας Κοινότητας. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Στις 6-12-2017 ολοκληρώθηκαν οι ερ-

γασίες κατασκευής πέτρινου τοίχου μπροστά
από το Περιφερειακό Ιατρείο μας, καθώς
και η πλακόστρωση του πεζοδρομίου. Τέλος
πλακοστρώθηκε και το πεζοδρόμιο από το
περίπτερο μέχρι την βρύση της πλατείας,
που επί τόσα χρόνια ήταν τσιμεντένιο. Ση-
μειώνεται ότι η συνεργασία με τον εργολάβο
του παραπάνω έργου κ. Δρόσο ήταν άψογη. 

ΚΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ 

Και άλλα προβλήματα δημιουργήθηκαν
στο οδικό μας δίκτυο από τις έντονες βρο-
χοπτώσεις στις 28 και 29-12-2017. Ο Δήμος
Καρπενησίου με μισθωμένο μηχάνημα κα-
θάρισε το δρόμο προς Μαρίνου σε σημεία
που είχε καταπτώσεις ο δρόμος. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
― Ο Ξενώνας “Υλήεσσα” 

για πληροφορίες τηλ. 6945875142 
― Ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 

(πληροφορίες: Νίκος Καρέτσος, 
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Τηλ. 6972217589) 


