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ύσκεψη του Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κ. Κοντογεώργου, του Δημάρχου Δομνίστας κ.
Γιάννη Σταμάτη και παραγόντων - στελεχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα
στις 11-11-2009 με θέμα την ανάπλαση του Πανταβρέχει.
Σχετικό εκτενές δημοσίευμα της εφημερίδας “Ευρυτανικά Νέα” (Τετάρτη 11 Νοεμβρίου
2009/σελίδα 6) μεταξύ άλλων, γράφει σχετικά:
«Όπως είναι γνωστό, ο δήμος Δομνίστας σε
συνεργασία με τη νομαρχία, έχουν εκπονήσει
ήδη από τον Αύγουστο του 2005 ειδική μελέτη
ανάπλασης της περιοχής, έτσι ώστε να αποκτήσει αναπτυξιακή προοπτική, να καταστεί προσβάσιμη στους επισκέπτες, χωρίς όμως να χάσει τίποτε από την οικολογική της αξία.
Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου και της
μελέτης ήταν ο Αναπλ. Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεοχάρης Ζάγκας. Στην
επιστημονική ομάδα συμμετείχαν επίσης ο Καθηγητής Αθ. Γιαννακόπουλος (Ευρυτάνας στην
καταγωγή από τα Ψιανά του Δήμου Δομνίστας,
η Αν. Καθηγήτρια του Α.Π.Θ. κ. Θέκλα Τσιτσώνη,
ο Λέκτορας του Α.Π.Θ. κ. Πέτρος Γκανάτσας και
ο Μηχανολόγος Μηχανικός κ. Ι. Γιαννακόπουλος).
Τα έργα τα οποία προβλέπονται εκτείνονται
σε μήκος περίπου 3 χλμ. ένθεν και ένθεν της περιοχής, θα κατασκευαστεί κατά μήκος της κοίτης του ποταμού μονοπάτι που θα οδηγεί στο
Πανταβρέχει, ενώ προβλέπεται και βελτίωση
του χωματόδρομου που οδηγεί στο ποτάμι. Η
μελέτη προβλέπει προστατευόμενη περιοχή, η
οποία θα εκτείνεται σε βάθος 100 μέτρων από
την κοίτη του ποταμού προς το δάσος.
Συγκεκριμένα, τα εξωτερικά όρια της περιο-
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Χορός στο Αγρίνιο
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010
Ώρα 9 μ.μ.
Μετά διακοπή ενός χρόνου γίνεται πάλι
στο Αγρίνιο ο χορός μας και στο κέντρο New
York του Γιώργου Ν. Γρίβα, επί της παλαιάς
εθνικής οδού Αγρινίου-Ιωαννίνων. Πληροφορίες στα μέλη του Δ.Σ. και τηλ. Σπ. Καπνίση
26410-58767 και
Αθ. Νταλιάνη 26410-26992.
Να μη λείψει κανείς.
Το Δ.Σ.

χής μελέτης ορίστηκαν από τους υδροκρίτες
των βουνών Καλιακούδα, Οξιά, Παναιτωλικό,
ενώ το δυτικό όριο ξεκινά από την τελευταία
προς τη δυτική πλευρά της Καλιακούδας και με
πορεία νότια, νοτιοδυτική (συμπεριλαμβάνοντας την Κοντίβα) τέμνει τον Κρικελλοπόταμο
500 περίπου μ. δυτικά της θέσης Πανταβρέχει.
Στη συνέχεια ακολουθεί νοτιοανατολική πορεία
μέχρι να συναντήσει τη δυτικότερη κορυφή του
Παναιτωλικού. Η μελέτη εκπονήθηκε με βάση
τον νόμο 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος και είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη,
ενώ το κόστος της άγγιξε τις 60.000 ευρώ, ποσό
που διατέθηκε από τη νομαρχία.
Η μελέτη είχε ως κύριο στόχο την περαιτέρω
ανάδειξη του φαραγγιού Πανταβρέχει και της
ευρύτερης περιοχής με απώτερο σκοπό το ξαναζωντάνεμά της μέσω της δημιουργίας προϋποθέσεων επανάκαμψης μονίμων κατοίκων ενώ
παράλληλα θέτει κανόνες, όρια και περιορισμούς που θα εγγυώνται την αειφόρο ανάπτυξη
και θα διατηρούν αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά της.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι χρειάζεται να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες
υποδομές. Προτείνονται συνολικά 58 έργα
ύψους περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ
αυτών προβλέπονται:
1) Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 2) Βελτίωση οδικής υποδομής, 3) Κατασκευή μονοπατιών μελέτης της φύσης, 4)
Ίδρυση πάρκου υδροκίνησης, 5) Κατασκευή
κτιρίου διοίκησης προστατευόμενης περιοχής,
6) Κατασκευή κέντρων υποδοχής επισκεπτών,
7) Ίδρυση Σχολής Ορεινής Οικονομίας, 8) Εναέριο μονοπάτι στο Πανταβρέχει, 9) Κατασκευή
καταλυμάτων σε όλους τους οικισμούς, 10)
Έργα οικομηχανικής, 11) Σχεδιασμός χώρων
αναψυχής και θέσεις θέας, 12) Κατασκευή εισόδου προστατευόμενης περιοχής, 13) Κατασκευή τεχνητής λίμνης κ.ά.
Επειδή το κόστος είναι μεγάλο και το έργο
αφορά μια ειδικά προστατευόμενη περιοχή είναι
απαραίτητο να συσταθεί ειδικός Φορέας Διαχείρισης. Να σημειώσουμε ότι προς την κατεύθυνση αυτή δεν έχει γίνει ακόμη καμία ενέργεια,
ενώ αναμένεται να τεθεί σήμερα στη συνάντηση
που θα έχουν οι Ευρυτάνες πολιτικοί με την
υπεύθυνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Όπως είναι γνωστό το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι σε χέρια Ευρυτανικά (Υπουργός η
κ. Τίνα Μπιρμπίλη και Υφυπουργός ο κ. Θάνος
Μωραΐτης), οπότε προσδοκούμε σύντομα θετικές εξελίξεις.
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Μοναξιά
Είναι πανευτυχείς όσοι δεν τη γνώρισαν.
Μοναξιά για τους ανήμπορους, ανείπωτη.
Μοναξιά για τους φτωχούς, απόγνωση.
Μοναξιά για τους χαροκαμένους, αυτοκτονία.
Μοναξιά για τους ευαίσθητους, αβάσταχτη.
Μοναξιά για τους κοινωνικούς, φυλακή.
Μοναξιά για τους ευεργέτες, παράπονο.
Μοναξιά για τους συμπαραστάτες, απογοήτευση.
Αρχοντούλα Ζωγραφοπούλου-Τσιάμη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Χορός στην Αθήνα
Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010
Ώρα 9 μ.μ.
Ο Σύλλογος οργανώνει τον ετήσιο χορό του
στην Αθήνα και την αίθουσα δεξιώσεων “Αρίων”
(οδός Πειραιώς 48, κοντά στη γέφυρα Μοσχάτου από Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, έξοδος “Μοσχάτο”),
εκεί δηλαδή που έγινε και πέρυσι.
Τηλ. επικοινωνίας Δ.Σ.:
Βερονίκη Σταμάτη
6973017119
Γιάννης Παπαδόπουλος
6973999746
Ευαγγελία Παπαδοπούλου
6977607619
Τάκης Τσίρκας
6972704663
και ακόμα Κων. Παπαδόπουλος 210-6920004
και Αθ. Σταμάτης
210-5028122
Προμηθευτείτε εγκαίρως τις προσκλήσεις.
Φίλοι μας να μη λείψει κανείς.
Το Δ.Σ.

ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ Ì·˜,
Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÙÔ ΔÔÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
¢ÔÌÓ›ÛÙ·˜, Â‡¯ÔÓÙ·È ÛÂ ﬁÏÔ˘˜
Î·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·
Î·È Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÔ & ÂÈÚËÓÈÎﬁ ÙÔ 2010.
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Νεκρολογίες

Επαγγέλματα και
επαγγελματίες της Δομνίστας

ŸÏÁ· ™˘ÚÚÔı·Ó¿ÛË
(1917-2009)
Λίγες φορές
έρχεται
στον
ύπνο μου η μάνα,
κυρίως,
όποτε
συμβαίνει
κάτι
σημαντικό και θέλει να με ειδοποιήσει, ή με κάποιο
τρόπο να με στηρίξει. Το τι μου
μηνούσε, σαν την
είδα ένα βράδυ
μετά από καιρό
στο όνειρό μου,
το κατάλαβα, όταν διάβασα το επόμενο μεσημέρι στην εφημερίδα μας το φευγιό της θειαΌλγας. Η γειτονιά του ουρανού πλούτισε κι η
γειτονιά της Δομνίστας στα Ισώματα φτώχυνε.
Την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου 2009 «έφυγε». Και τι σύμπτωση! Την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου 1940 παντρευόταν. Όπως είχε αφηγηθεί
στα παιδιά της, οι καμπάνες του πολέμου τους
βρήκαν πάνω στο γλέντι. Με τα κακά μαντάτα
άρχισαν όλοι τα κλάματα. Τότε η γιαγιά Γούπιαινα, η πεθερά της, φώναξε: «Σήμερα έχω γάμο,
δεν έχω κηδεία. Το παιδί μου πάει στον πόλεμο
κι αν σκοτωθεί, θα τάξω ότι είχα μια κόρη και θα
ξαναπαντρέψω τη νύφη μου». Έτσι ήταν μερικές
παλιές γυναίκες, γλεντούσαν τη χαρά τους και
ταυτόχρονα ήταν δυνατές και στα δύσκολα. Στο
γάμο του παιδιού της ήθελε γλέντι, μα και στη
Μάνα Πατρίδα υποκλινόταν.
Η θεια-Όλγα ήταν κόρη του Ιωάννη Παπαγεωργίου και της Γεωργίτσας το γένος Σταμάτη, η
μεγαλύτερη από τα έξι αδέλφια, πέντε κορίτσια
και ένα αγόρι. Παντρεύτηκε τον μπάρμπα-Γιάννη Συρροθανάση, τον για 70 χρόνια δεξιό μελωδικό ψάλτη του χωριού μας. Απέκτησαν πέντε
παιδιά, τον Τάκη, τη Λίτσα, το Θανάση, τη Γεωργία και τη Γαρυφαλιά, όλα καλοπαντρεμένα και
καλοαποκαταστημένα. Ευτύχησε να δεί εννιά
εγγόνια, έντεκα δισέγγονα και να ακούσει τρείς
φορές το όνομά της. Με τον πράο σύζυγό της
καλλιεργούσαν τα κτήματα, πορεύονταν με
αγάπη και αγωνίζονταν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Από τα λουλούδια αγαπούσε ιδιαίτερα
τις ορτανσίες και τα σκουλαρίκια και μπαίνοντας
στην αυλή τους σε καλωσόριζαν πρώτα τα
ωραία χρώματα.
Ήταν κοινωνικότατη. «Ποιος θα παντρευό-
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Γράφει ο Αθανάσιος Γ. Σύρρος - Μέρος 15ο
(συνέχεια από προηγούμενο)

ταν, ποιος θα πέθαινε, ποια θα γεννούσε και δεν
θα έτρεχα», έλεγε συχνά στα παιδιά της, διδάσκοντάς τα έτσι να είναι κοινωνικά, πράγμα που
κατάφερε πολύ καλά. Γιατί και η χαρά και ο πόνος δεν περνιούνται με μοναξιά σε καμιά εποχή.
Ιδίως στην ετοιμασία του νεκρού πολλοί λένε
πως η συμπαράστασή της ήταν αξιοθαύμαστη.
Όμως, η μητέρα μου πάντα μνημόνευε τη γενναιοδωρία της και στις γέννες, όταν με κάποια
ρούχα και λίγο κρεατάκι βοηθούσε τις λεχώνες
«να σταθούν τα μέσα τους», έπειτα από τις πολύωρες ωδίνες. Γιατί τότε όλοι περνούσαν δύσκολα, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο
και με την αλληλοβοήθεια τα έβγαζαν πέρα. Καλοκρισιάρα και στις νεότερες γενιές σε προλάβαινε στον χαιρετισμό και με το χαμόγελό της
αγκάλιαζε όλο σου το σώμα θυμίζοντάς σου τη
θαλπωρή των δικών σου γονιών.
Απόλαυσε καλά γεράματα με την αμέριστη
φροντίδα των παιδιών της. Τα καλοκαίρια τα
πέρναγε στο χωριό και ξεχειμώνιαζε κοντά τους
στην Αθήνα. Πριν την αναχώρηση, μεριμνούσε
να την υποδεχθούν την άνοιξη τα λουλούδια της
προστατεύοντάς τα από το κρύο. Μόνο φέτος
ξεράθηκαν τα σκυλάκια της, σαν να προμηνούσαν τον χωρισμό τους! Το φαγητό της συνοδευόταν πάντα με λίγο κρασάκι. Χωρίς την καληνύχτα των αγαπημένων της δεν κοιμότανε. Μέχρι
τα τελευταία εξυπηρετούσε τον εαυτό της και
έφυγε όρθια, πλήρης ημερών, σαν πουλάκι στην
αγκαλιά της Γαρυφαλιάς με λίγο δροσερό νεράκι στα χείλη της. Στα χωριά μας, όταν οι γονείς
μεγαλώνουν πολύ, τα παιδιά ανταποδίδουν τις
θυσίες και τους φροντίζουν σαν παιδιά τους
αντιστρέφοντας τους ρόλους.
Πώς λυγίζουν μια-μια αυτές οι παλιές κολώνες της Δομνίστας! Και πώς μετά το χαμό και τα
μεγάλα ήδη παιδιά νιώθουν ξαφνικά τα χρόνια
να βαραίνουν περισσότερο στους ώμους τους!
Μια μέρα ηλιόλουστη την αποχαιρέτησε η
Δομνίστα και τη δέχτηκε στα ιερά της χώματα.
Ας είναι η ψυχή της αναπαυμένη στην αγκαλιά
του Θεού και βάλσαμο ας κυλήσει στην καρδιά
των οικογενειών της. Οι χωριανοί αγαπήσαμε τη
θεια-Όλγα και τη θυμόμαστε με σεβασμό, όπως
όλους της γενιάς της, καθώς και τους αγγέλους
κάθε γενιάς.
Καλό ταξίδι

Θυμάμαι το σπίτι του Δημήτρη Σταμάτη, θείου
μου, είχε αδελφή του πατέρα μου γυναίκα.
Είχε τη γωνιά στο μέσο του δωματίου που
ήταν ισόγειο με μια πόρτα και εκεί ανάβανε την
φωτιά, στο απάνω μέρος που το μισό ήτανε χωμένο στο χώμα. Εκεί έβαζε και τις γίδες, που το
είχανε χωρισμένο με ένα πλεκτό τσατμά, πλεγμένο με ξύλα, που έβλεπες τις γίδες μέσα. Το δωμάτιο που μένανε ήταν στρωμένο με χώμα, ένα
παράθυρο στο κάτω μέρος που κάτω περνούσε
δρόμος ύψος από το δρόμο 3 μέτρα που πήγαινε
ο δρόμος στα Μακρέικα. Το σπίτι δεν είχε ταβάνι,
στην σκεπή αφήνανε ένα άνοιγμα που το λέγανε
γλαβανή για να βγαίνει ο καπνός.
Σπίτι να έχει την γωνιά στο κέντρο θυμάμαι
του Βαγγέλη Μακράκη που ήταν διώροφο. Είχε
κατώι που το λέγαμε και βάζανε τις γίδες, σχεδόν
σε όλο το χωριό τα παλιά.

Δέσποινα Λαμπ. Καρέτσου

Σπίτια. Στο μέρος που ανάβανε την φωτιά το
είχανε στρωμένο με χώμα το δωμάτιο αυτό και
εάν το σπίτι ήτανε μεγάλο το άλλο δωμάτιο το είχανε στρωμένο με πάτωμα, σανίδες και το λέγανε οντά.
Στα σπίτια τα παλιά μένανε δύο οικογένειες
και σχεδόν όλα αριθμούσαν 10 άτομα καθώς θυμάμαι στην γειτονιά.
Νο 181. Κοντορλής και Σταμούλης 10.
182. Παπαζαχαρίας 13 άτομα.
183. Συροκώστας Θύμιος 12.
184. Δικό μας 10 (Σύρρος).
186. Τσαπραζλής Γ.Η. Ν. 14.
187. Τσαπραζλή Κωσ. Ν. Σαϊταρής 13.
189. Σύρρος Σπύρος Μπέη 9.
193. Σύρρος Κώστας 10.
192. Σύρρος Γεωρ. Ηλίας 10.
195. Συροκώστας Αχιλλέας 9.
Σε όλο το χωριό θυμάμαι τις γίδες τις βάζανε
στο κατώι.
Από το 1950 και μετά κάνανε καλύβες, αχυρώνες με τσιμεντόλιθα και τσίγκους. Οι παλιές
καλύβες που βάζαμε τριφύλλια για τα ζώα ήταν
σκεπασμένες με σάλωμα από την βρύζα που
παίρναμε τον καρπό.
Συνέχεια σε επόμενο φύλλο

∫ÒÛÙ·˜ ΔÛ›ÚÎ·˜
Έφυγε από κοντά μας μετά από επώδυνη
ασθένεια ένας από τους πιο εργατικούς και ανιδιοτελείς ανθρώπους του δήμου μας και μέχρι το
θάνατό του Γραμματέας του Δημ. Συμβουλίου
Δήμου Δομνίστας. Υπηρέτησε ως ο έσχατος υπηρέτης το χωριό του, τους Στάβλους, αρχικά ως
αντιπρόεδρος επί πολλά χρόνια του Προέδρου
Ευαγ. Κολτσίδα. Υπηρέτησε το Δήμο Δομνίστας
στη συνέχεια εκλεγόμενος συνεχώς Δημ. Σύμβουλος και από διάφορες θέσεις.
Αθόρυβος, συνεπής, εργατικός, ταπεινός, τίμιος, ανιδιοτελής, προοδευτικός, καλός είναι
ελάχιστοι από τους χαρακτηρισμούς που θα μπορούσε να του αποδώσει κανείς. Λείπει βασανιστικά από την αγαπημένη σύζυγό του Κατίνα, από
τους Στάβλους, από το Δήμο, από όλους μας. Τέτοιοι άνθρωποι μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι για την ενασχόληση με τα κοινά. Τέτοιοι άνθρωποι διδάσκουν με το παράδειγμα και το έργο
και όχι με λόγια. Ας είναι αιωνία του η μνήμη.
Α.

Έτσι ήτανε το χωριό προ του 1935
Το χωριό χωρίζεται σε τρείς παράλληλους
δρόμους και λέγαμε από ποιο μαχαλά, Κάτω μαχαλά τα σπίτια που ήταν κοντά στον κάτω δρόμο,
Απάνω μαχαλά.
Κατωμαχαλάς, κάτω από το δρόμο.
1. Καρτσακλής Γεώργιος
2. Αλέκος Γρίβας
3. Τσίρκας Ιωάννης
4. Καρτσακλής Α., Ι. Αγγελής,
μαχαλάς Καρτσακλέικα
6. Παπαδόπουλος Κώστας, Κουβέλης Τάσος
7. Παπαδημητρίου Νικόλαος
8. Παπαδημητρίου Ιωάννης
9. Παπαδόπουλος Αντώνης,
Παπαδόπουλος Ιωάννης
10. Σπέλιος Νικόλαος
11. Σταμάτης Δημήτριος (Μπολτούβας)
12. Σταμάτης Αθανάσιος (Στιάς)
13. Μακράκης Νίκος, Γρίβα Όλγα
14. Σταμάτης Πέτρος και Σταμάτης Κώστας
15. Σταμάτης Δημήτριος και Γιώργος
16. Συρράκης Αθανάσιος
17. Σταμάτης Αθανάσιος Νικ. (Σέβιος),
μαχαλάς Παπαδέικα
17. Ηλίας Κουβέλης
19. Μακράκης Κώστας και Θανάσης
20. Μακράκης Ευάγγελος
21. Μακράκης Δημήτριος και Σ.,
μαχαλάς Μακρέικα
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― Ο π. Θεόκλητος, ο ιερέας του χωριού μας συνεχίζει ακάθεκτος το ανακαινιστικό του έργο και η εκκλησία μας αλλάζει όψη.
― Τοποθετήθηκε το νέο καλοριφέρ
και ο ναός έλυσε πια το πρόβλημα της
θέρμανσης. Το καλοριφέρ έγινε με δωρεά
6.900 ευρώ της αείμνηστης Σπυρ. Κ.
Αγγελή. Τα χρήματα παραδόθηκαν από το
Λάμπρο Γ. Αγγελή. Η αείμνηστη Σπυριδούλα, γόνος παλιάς οικογένειας που
υπηρέτησε σχεδόν αιώνα τον Άγιο Αθανάσιο, για πολλά χρόνια νεωκόρισσα η
ίδια έζησε μια στερημένη ζωή αδιαφορώντας για την προσωπική της άνεση και καλοπέραση. Μάζευε τα χρήματα λίγα-λίγα
και έδωσε σε όλους μας μάθημα συνεπούς κοινωνικής ευθύνης. Ας είναι αιωνία
η μνήμη της και αιώνιο το καλό της παράδειγμα σε όλους εμάς που προτάσουμε το
ευτελές μας σαρκίο και την προσωπική
μας καλοπέραση. Όσοι θα ζεσταίνονται
το χειμώνα στο ναό ας τη μνημονεύουν.
― Κατά τις εργασίες του καλοριφέρ
αποκαλύφθηκε άθικτο το παλιό δάπεδο
του ναού στρωμένο με πλάκες. Καταπληκτική ομορφιά που στη 10ετία του 1960
καλύφθηκε με μωσαϊκό, σύμβολο προόδου τότε αλλά κατ’ ουσίαν αγουστιάς.
Μήπως ήρθε καιρός να λάμψει πάλι ο ναός από την ομορφιά της πέτρας στο δάπεδο και των ξύλινων εξωτερικών θύρων;
― Το εκκλησιαστικό συμβούλιο αποφάσισε επίσημα να γίνει το σπίτι για τη φιλοξενία του εκάστοτε ιερέα. Με τον π.
Θεόκλητο είδαμε ένα εξαιρετικό προκατασκευασμένο σπίτι με κόστος γύρω στις
70.000 ευρώ.
Ήδη κυκλοφορούν μπλοκ εράνου. Αν
εξασφαλίσουμε τα χρήματα το καλοκαίρι
το σπίτι θα είναι στημένο. Εμπρός λοιπόν
όλοι. Περισσότερα οικονομικά στοιχεία
σε επόμενο φύλλο.
― Για το ενοίκιο του σπιτιού όπου μένει ο ιερέας μας καταβάλλουν χρήματα
χωριανοί όπως είχαν δεσμευθεί το καλοκαίρι. Επίσης ο Σύλλογος δίνει 100€ κάθε
μήνα. Μέχρι τώρα έδωσαν χρήματα οι: Σπ.
Συρογιαννίδης 100€, Γιάννης Ν. Παπαδημητρίου 50€, Γιάννης Γρηγορόπουλος
40€, Νώντας Φαρμάκης 30€, Αθ. Κ. Νταλιάνης 50€, Κ. Α. Παπαδόπουλος 100€,
Αθ. Δ. Σταμάτης 100€, Κων. Δ. Σταμάτης
40€, Ανδρ. Σ. Νταλιάνης 100, Σπ. Α. Παπαδόπουλος 20. Σε επόμενο φύλλο συνέχεια.
Να θυμήσουμε ότι το ενοίκιο είναι
400€ το μήνα συν το πετρέλαιο από 1-92009.
Α.Δ.Σ.

Νέα κεντρική θέρμανση
Η εγκατάσταση νέας κεντρικής θέρμανσης στο ναό μας κατασκευάστηκε με
δαπάνη που προήλθε από δωρεά της
αείμνηστης Σπυριδούλας Κ. Αγγελή ποσού 6.900,00 ευρώ, τα οποία παραδόθηκαν στην Εκκλησιαστική Επιτροπή δια
χειρός Λάμπρου Γ. Αγγελή.
Ας είναι αιώνια η μνήμη της!

√ ∂ÀƒÀΔ√™

3

¶ÔÈËÙÈÎ‹ ™˘ÏÏÔÁ‹ ¢ËÌ. º·ÏÏ‹
Θέλω να συγχαρώ το Φιλοπρόοδο Σύλλογό σας, για την
αξιέπαινη πρωτοβουλία που πήρατε να εκδώσετε τη συλλογή αυτή.
Οι προσπάθειές σας αυτές
φέρνουν το Σύλλογό σας στην
πρωτοπορία των πολιτιστικών εκδηλώσεων, μαζί με άλλες που παρακολουθώ στην περιοχή σας και
έχουν μεγάλη απήχηση και στον
ευρύτερο Ευρυτανικό χώρο. Προχωρήστε μπροστά, μη βλέπετε
και ακούτε δεξιά και αριστερά, ο
δρόμος είναι ανοιχτός για να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας
ταυτότητα και να αποφύγουμε
την αλλοτρίωση και την απεμπόληση των ιδανικών μας.
Για το Δημήτρη Φαλλή (παλιό
μου φίλο) θέλω να πω ότι με ξάφνιασε ευχάριστα με την ποιητική
συλλογή της έκδοσής σας. Γιατί

γνώριζα μέχρι τώρα για τις άλλες
ασχολίες του, τις ιστοριοδιφικές
και αρχαιολογικές μελέτες του.
Όμως με αυτά τα ποιήματά του
ξεδίπλωσε και το ποιητικό του ταλέντο που τον καθιστούν άξιο και
του έντεχνου λόγου με προεξάρχουσα αιχμή τον θρησκευτικό και
πατριωτικό συναισθηματισμό του.
Όμως ήθελα εδώ να μου επιτραπεί για μια στιγμή να πω και
για τις άλλες του ασχολίες. Ιδιαίτερα θέλω να εξάρω μια εμπνευσμένη ομιλία του τον Αύγουστο
1989 στο χωριό μου Κορυσχάδες.
Μας ανέπτυξε μέσα από τεκμηριωμένα στοιχεία για την επιδρομή των Γαλατών, την καταστροφή
του Καλλίου-Κλαυσί και τη μάχη
στα Κοκκάλια. Η έρευνά του αυτή
που έχει γίνει βίωμα στη ζωή του,
προσπαθεί να φέρει σε γνώση
μας, τα γεγονότα της εποχής αυ-

τής που σημάδεψαν την περιοχή
μας και να δώσει υπόσταση στην
επιστημονική κοινότητα να μην
καθορίζουν ότι το Κάλλιο βρίσκεται αλλού. Εκτός αυτών έχουμε
και τις προσπάθειές του για την
ανάδειξη του μνημείου του Αγίου
Λεωνίδη.
Με τις παρουσιάσεις αυτές
κατατάσσουν το Δ.Φ. μεταξύ των
κορυφαίων πνευματικών ανθρώπων της περιοχής μας, αλλά και
ξεχωριστό στην πατρίδα μας. Θέλω να τον συγχαρώ εκ βάθους
καρδιάς, για ότι επιτελεί και αφού
τον ευχαριστήσω να του ευχηθώ
να είναι γερός και δυνατός για να
μας ξαφνιάζει συχνά από την ασίγαστη επιθυμία του για κατάκτηση υψηλοτέρων πνευματικών κορυφών.
Με τιμή
Σπ. Τσιτούρης

ÿ‰Ú˘Ì· °·˙‹ - ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏﬁÔ˘ÏÔ˘
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
ιδρύματος «Γαζή-Τριανταφυλλόπουλου» σύμφωνα:
α) με το άρθρο 5, παρ. 3, εδάφιο ζ’ του καταστατικού του Ιδρύματος
β) με την από 10-10-2009 απόφασή του.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Για το ακαδημαϊκό έτος 20092010 δύο βραβεία προπτυχιακού
επιπέδου, σε φοιτητές που φοιτούν σε σχολές των παρακάτω
επιστημονικών πεδίων:
2ο Επιστημονικό Πεδίο, Θετικών Επιστημών,
3ο Επιστημονικό Πεδίο, Επιστημών Υγείας.
Κάθε βραβείο συνοδεύεται με

χρηματικό ποσό ίσο με το 1/2 της
αντίστοιχης υποτροφίας προπτυχιακού επιπέδου. Τα κριτήρια επιλογής:
1. Η επίδοση του φοιτητή ή της
φοιτήτριας κατά το προηγούμενο
έτος σπουδών πρέπει να είναι
«Άριστα».
2. Η ευρυτανική καταγωγή,
όπως προσδιορίζεται από τον Κανονισμό των Υποτροφιών του
Ιδρύματος.
Διευκρινίσεις:
1. Η χορήγηση των βραβείων
γίνεται κάθε χρόνο ανά δύο επιστημονικά πεδία με την παρακάτω
σειρά:
• 1ο και 2ο Επιστημονικό Πεδίο
• 3ο και 4ο
»
»
• 5ο και 1ο
»
»

Συνδρομές
(Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο)
Μπρεκουλάκη-Βαμβατσίκου Ειρήνη ......................................20
Καλαντζή Ελένη (Κεφαλόβρυσο) ..........................................20
Σταμοπούλου-Τσαπραλή Ελισάβετ ........................................10
Τσαπραλής Θωμάς ..................................................................10
Τσαπραλής Νίκος του Θωμά ..................................................10
Πανοπούλου Γεωργία (το γένος Ι. Σιδερά) ..........................$ 20
Σιακαβέλλας Γεώργιος (Αγρίνιο) ............................................50
Φαρμάκης Γεώργιος ................................................................20
Συρροθανάσης Κων/νος Γ. ......................................................30
Σαλτός Βασίλειος (γαμπρός Τρύφωνα Τσιάμη) ......................50
Καρέτσος Βασίλειος ..............................................................20
Τσιάμης Γεώργιος Τρ. ..............................................................20
Σταμάτης Δημήτριος Αθ. (Κεφαλόβρυσο) ..............................30
Μαλισόβα, σύζ. Δημητρίου......................................................10
Παπαδημητρίου Μαρία Γ. (Πάτρα) ..........................................30
Τσούκας Χαρίλαος ..................................................................10
Παναγοδήμου Ευαγγελία........................................................20
Πανάγος Αθανάσιος Ηλία ......................................................30
Βαμβάτσικος Σπύρος του Ανδρέα ..........................................20
Νταλιάνης Αθανάσιος του Σπ. (Λαμία)..................................100
Βάρρας Σπύρος ......................................................................10
Μωρίκης Ντίνος ......................................................................20
Παπαδάκη-Παπαδημητρίου Τούλα ..........................................20
Μαρνέρη Παναγιώτα (Λαμία) ..................................................20
Παπαγεωργίου Παναγιώτης....................................................30
Παπαγεωργίου Αθανάσιος του Παν. ......................................20
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

• 2ο και 3ο
»
»
• 4ο και 5ο
»
»κ.ο.κ.
2. Η αίτηση με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά θα υποβληθεί στα
Γραφεία του Ιδρύματος, οδός Τσιτσάρα 3, Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, από 1/12/2009 έως και
31/01/2010.
3. Υποψήφιοι για το πρόγραμμα υποτροφιών, δεν αποκλείονται
από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα βραβείων, αλλά δεν μπορεί να κριθεί δικαιούχος, ταυτόχρονα και του βραβείου και της
υποτροφίας.
Καρπενήσι 10 Οκτωβρίου 2009
Για το Ίδρυμα
Γιάννης Καραχοντζίτης
Πρόεδρος του Δ.Σ.

∂˘Ú˘Ù¿ÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜
ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ
Είκοσι πέντε (25) μαθητές με τους
συνοδούς τους καθηγητές από το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου εκπροσώπησαν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στις 23-10-2009, μέσω
του προγράμματος Euroscola.
Κατά την ειδική συνεδρίαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να κάνουν
διάφορες ερωτήσεις στον Πρόεδρο
και στον Γραμματέα του Κοινοβουλίου για τους σκοπούς και άλλα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν πολυεθνικές ομάδες, οι οποίες ασχολήθηκαν με συγκεκριμένα θέματα η καθεμιά τους. Τα θέματα αυτά συνολικά παρουσιάστηκαν και εξετάστηκαν
στο τέλος της συνεδρίασης. Η εμπειρία των μαθητών που συμμετείχαν
στο πρόγραμμα αυτό ήταν πρωτόγνωρη και ευχάριστη.
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2010: Έτος Ζαχαρία Παπαντωνίου

Έκθεση Χειμερινού Τουρισμού
σκέφθηκαν πάνω από 13.000 άτομα, παρουσιάστηκαν τα καταλύματα, το χιονοδρομικό κέντρο, διάφορες φυσικές ομορφιές του Νομού
μας και διανεμήθηκε πλούσιο και
ωραιότατο διαφημιστικό υλικό.
Την ευθύνη της παρουσίασης είχε η Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής (Ν.Ε.Τ.Π.).

Γραμματόσημα από Δήμους
Σειρά Γραμματοσήμων με διάφορες παραστάσεις (ιεροί ναοί, τοπία, μνημεία κ.ά.) έχουν εκδώσει
δύο (2) Δήμοι του Νομού μας, σύμφωνα με πληροφορίες μας. Πρόκειται για τους Δήμους Απεραντίων και
Δομνίστας. Ήδη μας έχει αποσταλεί
η σειρά του Δήμου Δομνίστας, η
οποία περιλαμβάνει για τη Δομνίστα το μνημείο της Εθνικής Αντί-

στασης, για τα Δημοτικά Διαμερίσματα Κρικέλλου, Άμπλιανης, Μεσοκώμης, Στάβλων και Ψιανών τους
εκεί ιστορικούς ναούς και για τη Ροσκά το Πανταβρέχει.
Η πρωτοβουλία αυτή των Δήμων
είναι αξιέπαινη, γιατί προβάλλεται ο
τόπος μας, αφενός και αφετέρου
ωφελείται η ιστορία του τόπου μας
και οι φιλοτελιστές.

Φεστιβάλ «Ελληνικού γάλακτος και τυριού»
Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή
των τυροκόμων του όμορου νομού
Αιτωλοακαρνανίας στο 2ο Φεστιβάλ Ελληνικού Γάλακτος και Τυριού, που πραγματοποιήθηκε από 1618 Οκτωβρίου 2009 στο Εκθεσιακό
Κέντρο Λιμένος Πειραιά. Η συμμετοχή αυτή συνοδεύτηκε από σημαντικές βραβεύσεις τυριών που παράγονται στην Αιτωλοακαρνανία,
στην οποία διαβιούν, σύμφωνα με
έγκυρους υπολογισμούς, πάνω από

45.000 Ευρυτάνες.
Η πρωτοβουλία της παραπάνω
συμμετοχής ανήκει στη Νομαρχία,
της οποίας προΐσταται ο ευρυτανικής καταγωγής Νομάρχης κ. Θύμιος
Σώκος και στην ΤΕΔΚ Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Η οργάνωση του περιπτέρου ήταν άψογη και οι χιλιάδες
των επισκεπτών απόλαυσαν εκλεκτά τυροκομικά προϊόντα, προσφορά των τυροκόμων συμπατριωτών
μας.

Σύλλογος Απεραντίων
Το νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο Απεραντίων «Οι Άγιοι Ανάργυροι» που
αναδείχθηκε κατά τις πρόσφατες
εκλογές των μελών του έχει ως
εξής:
Πρόεδρος: Θωμάς Τσιαμάκης
Α’ Αντ/δρος: Δημ. Πέγκας
Β’ Αντ/δρος: Γεωργία Βλάχου
Γραμματέας: Γ. Ρεσίτης
Ταμίας: Δ. Σιαλμάς
Έφορος: Λάμπρος Παπαδόπουλος

ΑΝΘΟΦΥΤΕΥΣΗ
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας και σε συνεργασία με το
Τοπικό Συμβούλιο και το Δήμο
Δομνίστας πραγματοποιήθηκε
ανθοφύτευση στην είσοδο του
χωριού μας και κάτω από το Κοινοτικό Γυμναστήριο.
Συγκεκριμένα έγινε η διαμόρφωση του χώρου, αγοράστηκαν διάφοροι βολβοί από το Σύλλογο και φυτεύτηκαν από τον κ.
Κώστα Αθ. Αγγελή, χωρίς καμία
αμοιβή. Την άνοιξη θα συμπληρωθεί η ανθοφύτευση και σε άλλους χώρους. Ευχαριστούμε τον
κ. Κώστα για την προσφορά της
εργασίας του.

Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης, έχοντας υπόψη του ότι το 2010
συμπληρώνονται εβδομήντα (70) χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Ευρυτάνα λογοτέχνη Ζαχαρία Παπαντωνίου
(1940-2010) αποφάσισε ομόφωνα
όπως ανακηρύξει το έτος αυτό ως
«Έτος Ζαχαρία Παπαντωνίου», λόγω
της συμπλήρωσης εβδομήντα (70) χρόνων από το θάνατό του (1940-2010).
Με την ευκαιρία αυτή, αποφασίστηκε να κατασκευασθεί και τοποθετηθεί η
προτομή του στη γενέτειρά του, το
Καρπενήσι, παράλληλα δε να πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με άλλους
φορείς (ΤΕΔΚ, Δήμο Καρπενησίου
κ.λπ.) και άλλες σχετικές εκδηλώσεις
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Αγρίνιο, Πάτρα, Γρανίτσα κ.ά.

Εντυπωσιακό ήταν το περίπτερο
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ευρυτανίας στην Έκθεση Χειμερινού Τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΜΕΤΡΟ Συντάγματος,
στο κέντρο της Αθήνας, από 19 έως
21 Οκτωβρίου 2009.
Στην έκθεση αυτή, που την επι-
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Μέλη: Ι. Αλέστας, Σερ. Νιάφας,
Ελένη Τσιατσούλη,
Ευσταθία Τσίγκα-Μπουζέλη,
Δημ. Χαρδαλιάς.
Το νέο Δ.Σ. ήδη πραγματοποίησε
στις 14-11-2009, ημέρα Κυριακή,
στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος
Παγκρατίου εκκλησιασμό των μελών του μετ’ αρτοκλασίας και στη
συνέχεια δόθηκε δεξίωση στο χώρο
του ναού.

Δωρεές
στον Άγιο Αθανάσιο
Η αγιογράφηση του Ιερού Κλίτους του Αγίου Βήματος έγινε με
δωρεές των παρακάτω:
― Η Πλατυτέρα ΥΑ.ΘΚC αφιέρωμα Ευαγγελίας Παναγοδήμου,
το γένος Στουρνάρα.
― Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος της Παρασκευής Δ. Καρέτσου.
― Ο Άγιος Βασίλειος της οικογένειας Αντωνίου και Βασιλικής
Αγγελή.
― Ο Άγιος Αθανάσιος των αδελφών Παναγιώτας και Αγγελικής
Αθαν. Παπαδοπούλου.
― Ο Άγιος Νεκτάριος, δέηση Γεωργίου Κυτέα εκ Λαμίας.
― Ο Άγιος Διονύσιος Αιγίνης,
δέηση Αντωνίου και Βασιλικής
Αγγελή.
― Η εικόνα της Αναστάσεως δέηση της οικογένειας Σπυριδούλας
Αλεξ. Μπούρα, το γένος Τυλιγάδα
και των τέκνων της Γεωργίου Λουκά και Βασιλείου εις μνήμη του συζύγου της και πατέρα Αλέξανδρου
Μπούρα και γονέων.
― Η παράδοση της Ευχαριστίας
στην Αγία Προσκομιδή, δέηση Ζαχαρία και Παναγιώτας Δανιά.
― Τοιχογραφία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου δωρεά του
Ευάγγελου Σιακαβέλλα στη μνήμη
της αδελφής του Μαρίας Σιακαβέλλα-Φυρίδη.
― Η κ. Αγγελική Γράψια έκανε
δωρεά ιερά καλύμματα της Αγίας
Τράπεζας, χρυσοΰφαντης στόφας.
― Ο κ. Λεωνίδας Ζουγανάς και η
σύζυγός του Παναγιώτα, το γένος
Δημ. Καρέτσου έκαναν δωρεά δεσποτικά μανουάλια επί του τέμπλου.
― Ο εφημέριός μας αρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Β. Ρένεσης δώρισε τους φανούς ψαλτηρίου, τα αντίβαρα κανδηλιών του τέμπλου και
κουτίου περιέχον «απότμημα εκ
της χειρός του Αγίου Αθανασίου
του Μεγάλου εις μνήμη του πατρός
του Βασιλείου».
― Ο Αρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος Γιακουμόπουλος, Αργείος
εις μνήμη των γονέων του Χρήστου
και Σοφίας ανακαίνισε παλαιό Άγιο
Ποτήριο του ναού και δώρισε ασημένιο δίσκο, αστερίσκο, λαβίδα και
λόγχη.

Νοέμβριος 2009
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ
― Στις 14 Σεπτεμβρίου 2009 η Ρούλα
Γεωργίου Τσίρκα παντρεύτηκε τον
Γεώργιο Νικολάου Μάρκου στην
Αμάρυνθο Εύβοιας. Μετά το γάμο
ακολούθησε δεξίωση στο EVIA
PALACE της Χαλκίδας.
― Στις 7 Νοεμβρίου 2009 έγινε ο γάμος της Χαρίκλειας Σύρρου του
Αθανασίου και της Παρασκευής με
το Ζαχαρία Περαρή του Ηλία και
της Παναγιώτας (το γένος Παπαζαχαρία) στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου.
Μετά το γάμο ακολούθησε γλέντι μέχρι πρωίας στην αίθουσα VILLA
ROSA.
― Η Νίκη Σπ. Πιστιόλη και ο Αλ. Μανάτος ενώθηκαν με τα δεσμά του
γάμου στα Δυό Χωριά της Τήνου
στις 12-9-2009.
Να ζήσουν ευλογημένοι και ευτυχισμένοι!

ΒΑΠΤΙΣΗ
― Η πρόσκληση από τη γλυκύτατη φίλη μας, την κόρη της Λαμπρινής
Κώστα Σταθονίκου και του Γιάννη
Φώτη, μάς ήρθε πολύ ευγενική:
Αγαπημένοι μου φίλοι και συγγενείς,
θα είναι μεγάλη χαρά για εμένα,
τους γονείς μου Γιάννη και Λαμπρινή και τους νονούς μου Τάσο και
Έλσα, να έρθετε στη βάπτισή μου
την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009 και
ώρα 11:30 π.μ. στον Ιερό Ναό της
Αγίας Μαρίνας στο Θησείο, για να
μου δοθεί και επίσημα πλέον το
όνομά μου.
Με αγάπη
Δανάη
ΥΓ. Μετά θα δούμε τη θέα της Αθήνας
από ψηλά, από το Le Grand Balcon
του ξενοδοχείου St. George
Lycabettus (Κλεομένους 2, Κολωνάκι).

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Στις 22-11-2009 τελέστηκε στον Ι.
Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας
μνημόσυνο (3 χρόνια) της Σταυρούλας Π. Παναγοδήμου.
― Στις 29-11-2009 τελέστηκε, επίσης, στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου
μνημόσυνο (3 χρόνια) του Δημητρίου Σώκου.
― Στις 22-11-2009 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Δημ. Αν. Πιστιόλη στον Ι.Ν. Αγ. Κων/νου Μοσχάτου.
Αιωνία τους η μνήμη.

Έκκληση για αίμα
Ο Νίκος Κ. Βαμβάτσικος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου και χρειάζεται ποσότητα
αίματος. Παράκληση σ’ όλους τους
συγχωριανούς μας της περιοχής
να ανταποκριθούν στην ανάγκη
αυτή. (τηλ. επικοινωνίας 2632022667). Ο “ΕΥΡΥΤΟΣ” εύχεται ταχεία ανάρρωση.

