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Μετά το Δήμο Δομνίστας, τί;

Ό

πως ήδη διαφαίνεται το
επόμενο φθινόπωρο ο Δήμος μας, ο Δήμος Δομνίστας θα είναι παρελθόν. Θα περιληφθούμε σε ένα άλλο μεγαλύτερο
δήμο, ακόμα δεν ξέρουμε ποιον.
Πάντως ο δικός μας Δήμος τελειώνει.
Αν είναι καλό ή άσχημο αυτό
εξαρτάται από ποια οπτική γωνία
το βλέπει κανείς. Συναισθηματικά
σίγουρα μας λυπεί. Αντικειμενικά
όμως και ψυχρά λογικά είναι η
αναπόφευκτη εξέλιξη. Οι θεσμοί
προσαρμόζονται στις ανάγκες των
ανθρώπων. Και οι άνθρωποι του
τόπου μας έφυγαν πριν καταργηθεί
ο Δήμος. Κατέφυγαν όπως και εκατομμύρια άλλοι στις πόλεις όπου
μένουν το μεγαλύτερο μέρος του
χρόνου.
Στο χωριό μένει μόνο η καρδιά
τους και ελάχιστοι ακρίτες που
«φυλάνε Θερμοπύλες» στις μακριές κρύες νύχτες του χειμώνα
και τις ατέλειωτες άλλες νύχτες
της άνοιξης και του φθινοπώρου.
Οι υποψήφιοι δήμαρχοι με μεγάλη
δυσκολία και παρακαλώντας συγκροτούν συνδυασμούς υποψηφίων.
Σε μια εποχή που οι άνθρωποι
είναι πια στο μέλλον, οι δήμοι και
τα τοπικά συμβούλια μαραζώνουν.
Πόσοι άραγε δημοτικοί άρχοντες
μένουν μόνιμα στα χωριά μας; Ανα-

πόφευκτη η φυγή γιατί οι ανάγκες
και η ζωή είναι αμείλικτοι.
Όταν το 1998 έγιναν οι Δήμοι
και καταργήθηκαν οι κοινότητες,
ό,τι πιο καθυστερημένο και συντηρητικό της ελληνικής κοινωνίας
ξεσηκώθηκε εναντίον. Μαζί τους
και μικρόψυχοι και κοντόφθαλμοι
πολιτικοί της κεντρικής πολιτικής
σκηνής. Οι νέοι Δήμοι έγιναν και
τα χωριά μας ανάσαναν. Πλήθος
έργα και πνοή πολιτισμού. Και
ισχύουν αυτά για μια από τις πιο
δύσκολες γεωγραφικές περιοχές
της Ελλάδας και τις πιο φτωχές.
Έχασαν οι πρώην κοινοτάρχες και
οι παρατρεχάμενοι που με τη σφραγίδα στην κωλότσεπη περιμέναν
να γλύψουν κάνα κοκαλάκι από το
Νομάρχη και το βουλευτή και τα
χωριά να μαραζώνουν. Λίγοι ξεχώριζαν. Ήρθαν οι συνενώσεις και
ειδικά ο Δήμος μας γνώρισε άνθιση.
Συνέβαλαν τα μέγιστα σε αυτό
τόσο ο επί 12ετία Δήμαρχος Γιάννης Σταμάτης με τους αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και
τοπικά συμβούλια, συμπολιτευόμενους και μη. Λίγες οι στιγμές
της μικρότητας στις αντιπαραθέσεις
τους και πολλές αυτές της ευθύνης
και της συναίνεσης.
Και τώρα τι;
Υπάρχει ο φόβος πως τα ωραία
τελείωσαν και επέρχεται το τέλος.

Λάθος. Αυτό θα συμβεί εάν παραιτηθούμε και αρχίσουμε να διαρρέουμε από εδώ και από εκεί. Εάν
συνεχίσουμε να αγαπάμε τον τόπο
μας και να πιστεύουμε σε αυτόν,
τότε υπάρχει μέλλον. Έχουμε στα
δημοτικά πράγματα αξιόλογους
ανθρώπους οι οποίοι ελπίζουμε ότι
θα συνεχίσουν να μετέχουν στα
κοινά. Επειδή είναι λίγοι θα πρέπει
να συνεργαστούν από τώρα και
να υπερβούν τις κομματικές διαφορές.
Η περιοχή από το 1998 προσπάθησε να αρθεί υπεράνω των
κομματικών ηλιθιοτήτων και να
ενώσει τις τοπικές δυνάμεις. Μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο και τώρα
ώστε ο λόγος μας να ακούγεται.
Άλλο η φωνή -και η ψήφος φυσικά- 500 ψηφοφόρων και άλλο
1.500. Στις νομαρχιακές εκλογές
όλα αυτά τα χρόνια δεν εξελέγη
κανείς από το Δήμο και το ίδιο θα
πάθουμε στις μελλοντικές δημοτικές συνενώσεις αν δεν ενώσουμε
τις δυνάμεις μας. Ο διάλογος πρέπει να αρχίσει από τώρα γιατί ήδη
είναι αργά. Οι νέες νομοθετικές
διατάξεις δίνουν ευκαιρίες. Ας τις
εκμεταλλευθούμε. Τα χωριά μας
θέλουν να ζήσουν και θα ζήσουν,
σε όποιο Δήμο και αν ανήκουν.
Α. Δ. Σταμάτης

Ο χορός της Αθήνας
Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010
ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε
τον ετήσιο χορό του στο κέντρο
ψυχαγωγίας “Αρίων’’ στο Μοσχάτο
όπως και το 2009.
Η προσέλευση των χωριανών
και φίλων ήταν κάπως μειωμένη
σε σχέση με πέρυσι. Κάτι η οικονομική δυσπραγία, κάτι θάνατοι και
άλλα τέτοια προβλήματα, κάτι το
κλείσιμο των δρόμων από τους
αγρότες, κάτι ο πολύ κρύος καιρός,
έκαναν κάποιους να διστάσουν να
βγούν από τα σπίτια τους. Παρόλα
αυτά οι πάνω από 180 Δομνιστάνοι

και φίλοι που βρέθηκαν εκεί πέρασαν καλά. Μίλησαν με ανθρώπους
που είχαν καιρό να δούν. Θυμήθηκαν το χωριό και τις εκδηλώσεις
τους. Είπαν για τα σπίτια και τη
Δομνίστα. Και όταν άρχισε το γλέντι έφτασε ως μετά τις 3 τη νύχτα
με χορό όπου μεγαλύτεροι και νεότεροι φανέρωσαν τη χορευτική
τους όρεξη και τις ικανότητές τους.
Αρκετοί από τους επισήμους
μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Ανάμεσά τους πρώτος ο Νομάρχης
Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος, ο πολιτευτής κ. Μάκης Λιά-

πης, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου και πρόεδρος του συλλόγου “Καλλιακούδα’’ κ. Νίκος Μπούρας, ο αντιδήμαρχος του Δήμου
μας κ. Νικ. Ι. Παπαδημητρίου, η
Γραμματέας του Δημ. Συμβουλίου
κ. Ειρ. Βαμβάτσικου - Μπρεκουλάκη, ο δημ. σύμβουλος κ. Χρ.
Σκαρμούτσος, ο Αντιδήμαρχος
Ηρακλείου Αττικής, χωριανός μας,
Δημ. Αθ. Τσαπραζλής.
Ο δήμαρχος κ. Γιάννης Σταμάτης δεν κατάφερε να έλθει. Στη
θέση του μετέφερε γλαφυρό μήΣυνέχεια στην 2η σελ.

Ιανουάριος 2010
Δαβάκη 13
Αθήνα 115 26

Καινούργιος χρόνος
Τρίτη χιλιετία...
πρώτος μήνας του 2010
Το 2009 ανήκει πια στην ιστορία
και στην κρίση του Θεού.
Την Πρωτοχρονιά, στις γιορτές,
πήραμε και δώσαμε χιλιάδες ευχές!
Ωραίες ευχές... επιταγές
χωρίς αντίκρισμα!
...αν στην καρδιά μας
δεν υπάρχει ο Χριστός!
Αυτός είναι η πηγή των αγαθών!
«...παν δώρημα τέλειον,
άνωθεν εστί καταβαίνων
εκ του Πατρός των φώτων...»
(από ευχή της Εκκλησίας μας)
Βράχος

Για το σπίτι διαμονής
του ιερέα
Συνεχίζεται η συλλογή χρημάτων
για το σπίτι του ιερέα. Θα είναι προκατασκευασμένο για λόγους κόστους και
γρήγορης αποπεράτωσης (ένας μήνας
από την αγορά). Θα κοστίσει με βάσεις,
άδειες κ.λπ. 70.000 ευρώ. Ήδη κυκλοφορούν ερανικά μπλοκ. Τα χρήματα
που καταβάλλονται εκπίπτουν, για την
ώρα, από την εφορία. Αυτή τη στιγμή
υπάρχουν:
Νομάρχης κ. Κοντογεώργος..3.000€
Τασία Ζαρκαδάκη-Καρέτσου 1.000€
Ανώνυμος ..................................200€
Ανώνυμος σε μνήμη..................500€
Μοναχή Ταβίθα Πανάγου..........500€
Σωτηρία & Κατίνα Ν. Σώκου ....200€
Σύνολο ....................................5.400€
Αυτό το μήνα:
Ανδρέας Νταλιάνης ..................500€
Μαρία Σωτ. Σώκου ....................100€
Ευτυχία Καμπίτση ..................2.000€
Ηλίας Κορομηλάς ..................3.000€
Δήμητρα Καρέτσου-Σκιτζή ....1.000€
Σύνολο ....................................6.600€
Θέλουμε ακόμα ....................58.000€
Τα χρήματα αυτού του μήνα τα συγκέντρωσε ο Ανδρέας Η. Νταλιάνης.
Υ.Γ. Κάθε μήνα θα δημοσιεύουμε
όσα χρήματα πήραμε και όσα λείπουν.
Α.Δ.Σ.

EYRYTOS 329_EYRYTOS 328 12/02/2010 9:01 ΠΜ Page 2

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

2

Ιανουάριος 2010

Νεκρολογίες
Γεώργιος Ηλία Σύρρος
(1938-2009)
Τον περασμένο
Οκτώβριο (2009)
μας αποχαιρέτησε
για το χωρίς γυρισμό ταξίδι του,
όπως εγράφη στο
αντίστοιχο φύλλο
του
“ΕΥΡΥΤΟΥ’’
ένας γνήσιος Ρουμελιώτης,
ένας
γνήσιος Δομνιστιάνος της διασποράς,
ο Γεώργιος Ηλία Σύρρος.
Η αγαπημένη του σύζυγος Βιβή, τα παιδιά
του, τα εγγόνια του, τα αδέρφια του, οι συγγενείς και φίλοι του, αλλά και όλοι όσοι τον
γνώρισαν είναι ακόμη απαρηγόρητοι.
Η πατρική οικογένειά του είχε εγκατασταθεί προπολεμικά ακόμα στο Κάτω Ευηνοχώρι,
όπως και τόσες άλλες οικογένειες του χωριού
μας. Εκεί, με όπλα την εργατικότητα και την
τιμιότητά τους δημιούργησαν αξιόλογες περιουσίες, κυρίως όμως, αξιοζήλευτες οικογένειες. Όλα τα παιδιά της οικογένειας Ηλία
Σύρρου αποκαταστάθηκαν και δημιούργησαν
τις οικογένειές τους με υποδειγματικό τρόπο.
Ο αείμνηστος Γιώργος, αφού αρχικά εργάστηκε σκληρά στη δεύτερη πατρίδα του, το
Ευηνοχώρι, αναζήτησε καλύτερες μέρες στην
Αθήνα, όπου και εγκαταστάθηκε μετά τον διορισμό του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Με την
σειρά του παντρεύτηκε και με την αγαπημένη
του σύζυγο Βιβή δημιούργησε μια ζηλευτή οικογένεια απολαμβάνοντας την δέουσα επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση.
Τελευταία, χτυπήθηκε από την μακροχρόνια ασθένεια. Όμως ο Γιώργος και τότε όπως
πάντα με την υπομονή και την περηφάνια του
δίδαξε σε όλους τους γνωστούς του ότι πρέπει πάντα στη ζωή να παλεύουμε. Η στάση
του απέναντι στη μεγάλη δοκιμασία ας αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση...
Ας είναι αιώνια η μνήμη του, το δε χώμα
της Αττικής γης που σκέπασε το σεπτό σκήνωμά του να είναι ελαφρό...
Κ.Α.Π.

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Ενημερωτικό Δελτίο
Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας Ευρυτανίας
Ιδιοκτήτης: ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Υπεύθυνος κατά το νόμο: Η Πρόεδρος
του Συλλόγου Βερονίκη Αθ. Σταμάτη
Θεσσαλίας 112 Πετρούπολη 13231
Τηλ.: 210-5028122
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
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση - Εκτύπωση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210-2619003 • e-mail: karpouzi@otenet.gr

Και παγκόσμιοι πρωταθλητές...
Ο Δημήτριος Ι. Σταμάτης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκι
Με σχετική άνεση κυριάρχησαν τα παιδιά
του Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου στους Πανελλήνιους
αγώνες ορειβατικού σκι που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Ιανουαρίου 2010 στη Βασιλίτσα Γρεβενών.
Συγκεκριμένα, το Σάββατο 16-1-2010 ο Δημήτρης Ι. Σταμάτης κυριάρχησε στην κατηγορία των εφήβων, ενώ τη δεύτερη θέση
κατέλαβε ο αδελφός του Χαράλαμπος, την
έκτη ο Κωνσταντίνος Κούρτελης και την
έβδομη ο Νικόλαος Παπαρούπας. Παράλληλα, στον κάθετο πανελλήνιο αγώνα κέρδισε το χρυσό μετάλλιο η Δήμητρα Μπίκα.
Τη δεύτερη μέρα πάλι οι αθλητές μας διέπρεψαν στον ατομικό αγώνα του κυπέλλου με
τρείς αναβάσεις και ισάριθμες καταβάσεις.
Ύστερα από τα παραπάνω αποτελέσματα ο
Δημήτρης Ι. Σταμάτης και η Δήμητρα Μπίκα θα
εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Ορειβατικού Σκι, που θα διεξαχθεί

στα Πυρηναία Όρη κατά την πρώτη εβδομάδα
του Μαρτίου (1-7 Μαρτίου 2010).
Ευχές για παγκόσμια διάκριση και συγχαρητήρια στα παιδιά και στον προπονητή τους κ.
Γιώργο Κλαουδάτο, ο οποίος είναι και προπονητής
της Εθνικής μας Ομάδας.

Ατύχημα
Λίγο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς η Ευανθία -μία από τους λίγους
μόνιμους κατοίκους του χωριού του χειμώνα- είχε
ένα σοβαρό ατύχημα. Πήραν φωτιά τα ρούχα της
από τη σόμπα και υπέστη σοβαρά εγκαύματα.
Πήρε βοήθεια από τους λίγους στην πλατεία και
ιδίως την οικογένεια του Αντιδημάρχου Αθ. Αναγνωστόπουλου. Με την παρέμβαση του Δημάρχου
Ι. Σταμάτη ασθενοφόρο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Καρπενησίου και εν συνεχεία λόγω της
σοβαρότητας της κατάστασής της στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας Εγκαυμάτων στο ΚΑΤ στην
Αθήνα. Η Πυροσβεστική έσβησε τη φωτιά στο
σπίτι -σχεδόν καμία ζημιά- το σφράγισε και παρέδωσε τα κλειδιά στις δικαστικές αρχές. Τις κατσίκες
της τις συμμάζεψε η Μαρία Ι. Παπαδημητρίου και

τις φροντίζει.
Στην Αθήνα την ευθύνη της ασθενούς πήραν
τα ανίψια από πρώτα ξαδέλφια της κυρίως ο Αθ.
Ν. Γρίβας και ο Γιάννης Ν. Σταμάτης. Κάποια
στιγμή χρειάσθηκε αίμα και ορισμένοι χωριανοί
έδωσαν. Η κατάστασή της είναι σοβαρή και ακόμα
σοβαρότερη είναι η ερημία της. Ευτυχώς που
υπάρχουν τα ανίψια της που κάνουν ότι μπορούν.
Να σημειωθεί ότι πληρώνουν εξ’ ιδίων πέραν των
άλλων ευθυνών - γιατί η ίδια είναι αδύνατο να
διαχειρισθεί ή να δεχθεί διαχείριση δικών της
χρηματικών πόρων.
Ευχόμαστε περαστικά στην ίδια και κουράγιο
σ’ εκείνους που τη φροντίζουν και που την αγαπούν.
Α.

Ο χορός της Αθήνας
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
νυμα, ο νεότατος την ηλικία, αντιδήμαρχος κ.
Νικ. Παπαδημητρίου που εκπροσωπεί την πολύ
νέα γενιά στα δημοτικά πράγματα. Το Δ.Σ. του
Συλλόγου που αποτελείται από νέα παιδιά και οι
αρκετοί νέοι που βρέθηκαν εκεί δείχνουν το
μέλλον το οποίο προοιωνίζεται ευοίωνο για την
παράδοση του χωριού μας. Χρειάζεται να υπομνησθεί ιδιαίτερα η προσφορά δώρων για τη λαχειοφόρο από αρκετούς χωριανούς και μη. Ανάμεσά τους πάντα πρώτος ο Ηλ. Τσαπραζλής, κοσμηματοπώλης στη Μεταμόρφωση της Αθήνας, ο
οποίος πέρα από τα άλλα προσφέρει και μια
ακριβή εικόνα για μια λαχειοφόρο για το σπίτι
του παπά και ό,τι άλλο χρειασθεί. Να πούμε
επίσης πως ο γιατρός Γιάννης Μήτσου που πα-

ραβρέθηκε με τη σύζυγό του και τις δύο γλυκύτατες
θυγατέρες του -ο νεογέννητος γιός απουσίαζε
καθότι μωρό λίγων μηνών- δήλωσε ότι προτίθεται
να προμηθεύσει το Σύλλογο με ένα σύγχρονο
καζάνι για το τσίπουρο καθότι όπως ξέρουμε είναι
ο «πατέρας» της ιδέας της γιορτής του τσίπουρου.
Και ένας πατέρας, φυσικός ή μη ενός παιδιού ή
μιας ιδέας, οφείλει να στηρίζει. Αυτό κάνει ο
φίλος Γιάννης και τον ευχαριστούμε.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν
και ιδίως τους χωριανούς που έφεραν στο χορό
και τους φίλους τους που ομόρφυναν την παρέα
μας και πρόσφεραν κέφι και καλή διάθεση στην
εκδήλωσή μας. Και του χρόνου.
Α.Σ.

Καρδιολογική διημερίδα
στο Καρπενήσι

Τιμήθηκαν οι απόδημοι
από την Ε.Ε.Ε.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία,
ο Ιατρικός Σύλλογος Ευρυτανίας και το
Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου συνδιοργάνωσαν
επιστημονική διημερίδα στο Συνεδριακό
Κέντρο Καρπενησίου στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2010 με θέματα σχετικά με
την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία
των καρδιοπαθειών.

Η Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων τίμησε φέτος
τους απόδημους Ευρυτάνες με λαμπρή εκδήλωση
που πραγματοποίησε στις 31-1-2010 σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Για την έντονη δράση και την
πολύτιμη προσφορά τους μίλησαν η κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου και ο κ. Γεώργιος
Σταυράκης, Καθηγητής Αγγλικών και Κοινωνιολόγος.
Επακολούθησαν η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας και δεξίωση.
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Η αλληλογραφία μας

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Γιάννη Δ. Γρηγορόπουλου

― κ. Χρήστο Παπαλέξη, ενταύθα: Λάβαμε τις
ευχές και τη συνδρομή σας. Σας ευχαριστούμε.
― κ. Μαρία Κουσκουνά (το γένος Γ. Γρίβα), Λυσιμάχεια Αιτωλικού: Ευχαριστούμε για την επιταγή σας.
― κ. Νίκο Ευθ. Σώκο, Καναδά: Πήραμε το μήνυμά
σου. Ο “ΕΥΡΥΤΟΣ’’ θα σου αποστέλλεται τακτικά στη
νέα σου διεύθυνση. Ευχόμαστε καλή εγκατάσταση και
προσαρμογή στον φιλόξενο Καναδά.

Δωρητές χορού
Και φέτος όπως και άλλες φορές χωριανοί και φίλοι
αιμοδότησαν τη λαχειοφόρο του χορού μας με τις
προσφορές τους. Τους ευχαριστούμε θερμά.
Τα δώρα τους ήταν:
1. Πρακτικά Συνεδρίου Αγράφων (2008) (προσφορά
Πανευρυτανικής Ένωσης Αθηνών)
2. Βιβλία (προσφορά Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας)
3. Σετ πετσέτες (προσφορά Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας)
4. 5 παιδικά t-shirt (προσφορά Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας)
5. 5 t-shirt (προσφορά Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας)
6. 2 καλάθια με παραδοσιακά δομνιστιάνικα προϊόντα
(προσφορά Κ. Παπαδόπουλου)
7. 5 σετ τάπερ (προσφορά Α. Παπαδοπούλου)
8. 1 ρολόι (προσφορά Ηλ. Τσαπραζλή)
9. 1 εικόνα επάργυρη (προσφορά Ηλ. Τσαπραζλή)
10. 3 κιλά μέλι (προσφορά Μ. Σ. Σώκου)
11. 3 καρυδόμελα (προσφορά Μ. Σ. Σώκου)
12. Θήκη για φορητό Η/Υ (προσφορά Νικ. Καραγιάννη)
13. 2 2ήμερες διαμονές στον ξενώνα «Ηλύεσσα»
(προσφορά Όλγας Παπαδοπούλου - Χίκσον)
14. Σαμπανιέρα (προσφορά Στ. Καίσαρη)
15. Ποτήρια για αφρώδες κρασί (προσφορά Στ. Καίσαρη)
16. Κασκόλ (προσφορά Κ. Μουντζουρέα)
17. Σετ φλιτζάνια του καφέ (προσφορά Ευγ. Σταμάτη)
18. Σετ κουταλοπίρουνα (προσφορά Αθ. Σταμάτη)
19. Δίσκος σερβιρίσματος (Ανώνυμος)
20. 12άδα μπύρες (προσφορά Πανευρυτανικής Ένωσης Αθηνών)
21. Βιβλία (προσφορά Πανευρυτανικής Ένωσης Αθηνών)
22. 2 καλύμματα καναπέ (προσφορά Γιάννη Πετρόπουλου)
23. 4 είδη γραφικής ύλης (προσφορά Γ. Πετρόπουλου)
24. Λεύκωμα ζωγραφικής Θ. Μπακογιώργου (προσφορά Κοινοτικής Βιβλιοθήκης Δομνίστας)
25. 1 σετ τάπερ (προσφορά Α. Παπαδοπούλου)
26. Πίνακας ζωγραφικής (προσφορά Παναγιώτας Παναγοδήμου)
Χορηγοί λαχειοφόρου
Θερμά ευχαριστούμε για την προσφορά δώρων για τη
λαχειοφόρο τους:
• Καίσαρη Σταυρούλα & Μουντζουρέα Κρίτωνα
• Καραγιάννη Νικήτα
• Παναγοδήμου Παναγιώτα
• Πανευρυτανική Ένωση Αθηνών
• Παπαδοπούλου Αγγελική
• Παπαδόπουλο Κώστα
• Παπαδοπούλου-Χίκσον Όλγα (Ξενώνας «Ηλύεσσα»,
Δομνίστα Ευρυτανίας, 22370-92201)
• Πετρόπουλο Γιάννη
• Σταμάτη Ευγενία
• Σταμάτη Θανάση
• Σώκου Μαρία (Μελισσοκόμος, Δομνίστα Ευρυτανίας, 6977290231)
• Τσαπραζλή Ηλία (Κοσμηματοπωλείο «Η & Π», Γ. Παπανδρέου 38, Μεταμόρφωση, 210-2819364).
Επίσης, ευχαριστούμε την Αριστέα Καρπούζη
(Γραφικές Τέχνες - Εκδόσεις, Θεοδοσίου 23 Ίλιον,
210-2619003) για τη δωρεάν εκτύπωση των προσκλήσεων του χορού μας.

ΣΚΟΠΙΑ - ΤΣΕΚΛΕΙΣΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Το χωριό μας),
Διαδρομή στο χώρο και το χρόνο, Αγρίνιο 2009, σελ. 80
«Η απέραντη αγάπη για το χωριό μας,
ήταν το βασικό κίνητρο για να γραφεί το
βιβλίο αυτό. Ξεχωρίσαμε ό,τι θεωρήσαμε χρήσιμο και αναγκαίο, έχοντας σαν κύρια πηγή
την παράδοση... Η πρόθεσή μου είναι να μη
χαθεί ό,τι μέχρι σήμερα διέσωσε ο προφορικός
λόγος... Είναι μια μικρή δόση εξόφλησης, ενός
μεγάλου χρέους, προς τη γενέθλια γη», δηλώνει ο συγγραφέας στον πρόλογο του παραπάνω πονήματος.
Ο Γιάννης Γρηγορόπουλος, αφού πρόσφερε
τις ανεκτίμητες υπηρεσίες ως Δάσκαλος και
ως στέλεχος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
μετά τη συνταξιοδότησή του συνεχίζει να μας
διδάσκει, προσφέροντας αξιόλογο κοινωνικό
έργο. Τελευταία πρωταγωνιστικός είναι ο
ρόλος του στην προσπάθεια ανέγερσης του
νέου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Σκοπιάς,
του Δήμου Δομνίστας. Και προς ενίσχυση του
σκοπού αυτού έγραψε και το βιβλίο αυτό, το
οποίο εκδόθηκε από το Σύλλογο Φίλων Ανεγέρσεως του παραπάνω ναού. Ο συγγραφέας,
στις 80 σελίδες του πονήματός του, μας παρέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απα-

ραίτητα να γνωρίσουμε το χώρο και το χρόνο
του χωριού του. Με δωρικό και λιτό λόγο
μετά τον πρόλογο και την εισαγωγή του μας
δίνει στοιχεία σχετικά με τη θέση του χωριού
(αρχική και σημερινή, χαρακτηριστικά της ζωής
των συγχωριανών του, τις εκκλησίες και τα
εξωκλήσια, το σχολείο, τους ιερωμένους, τους
δασκάλους και τους αξιωματικούς του χωριού,
συγχωριανούς του που διακρίθηκαν, διάφορα
ιστορικά, την κοινωνική ζωή, καθώς και άλλα
πολύτιμα στοιχεία, αντλημένα κυρίως από την
παράδοση αλλά και από γραπτά κείμενα. Ο
Γιάννης Γρηγορόπουλος, λάτρης της γενέθλιας
γης, σίγουρα εξόφλησε ένα μεγάλο χρέος
του προς την αγαπημένη του Τσεκλείστα (Σκοπιά) με το πόνημά του αυτό, αλλά και σίγουρα
όμως αυτό δεν είναι η μόνη προσφορά του
και μια «μικρή δόση εξόφλησης», όπως ο ίδιος
δηλώνει, αφού και τόσα άλλα ακόμη πρόσφερε
και προσφέρει. Οι συγχωριανοί του γνωρίζουν
περισσότερο από κάθε άλλον το μέγεθος της
προσφοράς του... Μακάρι κάθε χωριό να είχε
και έναν Γιάννη Γρηγορόπουλο...
Κ.Α.Π.

Μαρίας Τζιβελέκη-Πολυμεροπούλου

“Αγαπητοί μου συμπολίτες...’’
Με κάποια χρονική υστέρηση -εκδόθηκε
το 2003- έφτασε στα χέρια μας το ανωτέρω
βιβλίο της Λαμιώτισσας λογοτέχνιδας κ. Μαρίας Τζιβελέκη-Πολυμεροπούλου.
Η κ. Πολυμεροπούλου είναι πολυγραφότατη
και δυναμικό μέλος της πνευματικής και δρώσας
στα κοινωνικά πράγματα Λαμίας. Στο παρόν
βιβλίο της με ευαισθησία και τρυφερότητα, με
αγάπη και νοσταλγία, μάς μεταφέρει στην
παλιά Λαμία, τη Λαμία που οι γοργές εξελίξεις
των πρόσφατων 10ετιών την έκαναν μια άλλη
πόλη. Αυτή την πόλη των αρχών και των
μέσων του περασμένου αιώνα ζωντανεύει η
κ. Πολυμεροπούλου μέσα από την παράθεση
ανθρωπίνων τύπων που συγκροτούσαν βασικά
τη λαϊκή βάση της πόλης αρχίζοντας από
τους γύφτους του “Σλα μαχαλά’’ και φτάνοντας
ως τις καλές κοινωνίες.
Στις σελίδες του ανασαίνεις τη ζεστή οικογενειακή θαλπωρή, τη φιλική ατμόσφαιρα
της γειτονιάς, το απλό ήθος των ανθρώπων
που μέσα στο μόχθο της καθημερινότητας

Συνδρομές που λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Τσίρκας Γεώργιος Κ. (Αμάρυνθος)......50,00€
Καρέτσος Κων/νος Δ. ........................20,00€
Σιδηράς Κων/νος ................................20,00€
Αδυσίδης Λάζαρος..............................20,00€
Ζούκας Αθανάσιος Γ. ..........................20,00€
Σώκος Ζαχαρίας..................................50,00€
Παπαδοπούλου Παναγιώτα ................20,00€
Παπαδόπουλος Κώστας του Αθαν. ....20,00€
Συροθανάση Γεωργία του Αθ. ............30,00€
Καζάντζας Επαμεινώνδας ..................20,00€
Σιακαβέλλας Ευάγγελος του Ι.
(Καρπενήσι) ........................................20,00€
Μπούρα Λούλα του Αλεξ. ..................50,00€
Σταμάτης Ιωάννης Ι.............................25,00€
Σταμάτη Σούλα....................................25,00€
Νταλιάνης Ανδρέας Σπ. ......................20,00€
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

διατηρούσαν και αναδείκνυαν βασικά στοιχεία
της ανθρώπινης υπόστασης: αλληλεγγύη, συμπόνια, κατανόηση, άδολη θρησκευτικότητα,
κοινοτική συνείδηση. Ταξιδεύει κανείς με την
πένα της και νοσταλγεί την πόλη χωρίς τα πολυώροφα κτίρια, χωρίς τους ποταμούς των
αυτοκινήτων, χωρίς την προκλητική επίδειξη
του πλούτου και της πολυτέλειας.
Είναι σπουδαίο το βιβλίο της - το χρονικό
της μικρής της πόλης που βίωσε το τέλος της
- και πολύτιμο για τις επερχόμενες γενιές.
Μακάρι όμοιες εργασίες να γίνονταν και αλλού
ώστε να μη χάνεται το παρελθόν στη λήθη και
η συνέχεια της κοινωνίας μέσα από τους αέναους κύκλους του χρόνου.
Α.Δ. Σταμάτης

Αγροτικό ιατρείο

Όπως δημοσιεύσαμε σε προηγούμενο
φύλλο μας το αγροτικό μας ιατρείο χαρακτηρίστηκε άγονο με ευνοϊκή μεταχείριση
των γιατρών που θα υπηρετήσουν σε αυτό.
Αυτή η ευεργετική μεταχείριση θα αφορά
τους γιατρούς που θα το στελεχώσουν στο
μέλλον και όχι τους νυν υπηρετούντες.

Εκδήλωση του Ιστορικού,
Λαογραφικού,
Μουσειακού Κέντρου
Με την ευκαιρία της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ιστορικού, Λαογραφικού και Μουσειακού Κέντρου Ευρυτανίας
«Ο ΕΥΡΥΤΟΣ», που πραγματοποιήθηκε σε
κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών στις 171-2010 μίλησε ο τ. γενικός Επιθεωρητής
Μέσης Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτης Βλάχος
με θέμα: «Έθιμα του Δωδεκαημέρου». Η
ομιλία του κ. Βλάχου, όπως πάντα, ήταν εντυπωσιακή.
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Η Δομνίστα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ
Η Δομνίστα για μια ακόμα
φορά προβλήθηκε από τα Μ.Μ.Ε.
Συγκεκριμένα στην εκπομπή “Γυρίσματα’’ παρουσιάστηκε το χωριό
μας με τις ομορφιές του μέσα στο
καταχείμωνο.
Τα “Γυρίσματα’’ της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ επισκέφθηκαν το
χωριό στις αρχές Δεκεμβρίου και
σε ημέρα μάλιστα που έβρεχε
ασταμάτητα.
Όμως το συνεργείο έκανε
“άριστα’’ γυρίσματα προβάλλοντας
την ιστορία του τόπου μας, τις

ομορφιές αλλά και την πολιτιστική
κληρονομιά μας (Μουσεία, Μνημείο Εθνικής Αντίστασης κ.ά.).
Συνεντεύξεις έδωσαν, εκτός
του Δημάρχου κ. Γιάννη Σταμάτη
και οι: Θανάσης Σύρρος, Θανάσης
Σταμάτης, Κώστας Παπαδόπουλος, Όλγα Παπαδοπούλου και
Νίκος Παπαδημητρίου.
Η εκπομπή παρουσιάστηκε το
Γενάρη, ενώ διαφημιζόταν από τις
προηγούμενες ημέρες με πρώτο
πλάνο τον Σπύρο Βάρρα.

Η Δομνίστα σε Συνέδριο Ιστορικών στην Αθήνα
Η Δομνίστα για μια ακόμα
φορά ακούστηκε σε Πανελλήνιο
Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 16
και 17 Ιανουαρίου 2010 με θέμα:
«Δεκαετία 1940: Η εποχή των ρήξεων».

Συγκεκριμένα τονίστηκε ιδιαίτερα στο Συνέδριο αυτό η Έναρξη
του Ένοπλου Αγώνα κατά των κατακτητών στις 7 Ιουνίου 1942. Η
εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ’’ (Σαββατοκύριακο 16-17 Ιανουαρίου 2010) έχει
σχετικό ρεπορτάζ.

Βρ α βεί α απ ό το Δήμο Κ α ρ πε νη σ ίου
Κατά τη διάρκεια μουσικής βραδιάς, που διοργανώθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου στις 29-12-2009, ο Δήμος Καρπενησίου βράβευσε αριστούχους μαθητές του Γυμνασίου και των Λυκείων της πόλης,
καθώς επίσης και τον καθηγητή της μουσικής και εκλεκτό συνεργάτη μας
κ. Τάσο Ηλιόπουλο για την προσφορά του στα μουσικά δρώμενα του
Δήμου Καρπενησίου και της ευρύτερης περιοχής.
Η παραπάνω μουσική εκδήλωση, που είχε τον τίτλο «Το πνεύμα των
Χριστουγέννων», περιλάμβανε χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την
Παπαχαραλάμπειο Φιλαρμονική Ναυπάκτου και τη Φιλαρμονική του
Δήμου Καρπενησίου.

Λογοτεχνικό βραβείο στον κ. Δ. Φαλλή
Το Β’ Βραβείο «Για την προσφορά του στη λογοτεχνία με το ποιητικό
του βιβλίο «Της Πίστης και της Πατρίδας» απονεμήθηκε στον συνεργάτη
του “ΕΥΡΥΤΟΥ’’ κ. Δημήτρη Ι. Φαλλή από την Διεθνή Εταιρεία Ελλήνων
Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών (Δ.Ε.Ε.Λ.).
Η απονομή έγινε σε ειδική εκδήλωση στις 7-1-2010. Όπως είναι γνωστό ο κ. Φαλλής έχει βραβευτεί πολλάκις και κατά το παρελθόν από τη
Δ.Ε.Ε.Λ. και από πολλά άλλα σωματεία και συλλόγους.
Σημειώνεται ότι η παραπάνω ποιητική συλλογή εκδόθηκε πρόσφατα
από το Φιλοπρόοδο Σύλλογο Δομνίστας και είναι ο β’ τόμος ποιημάτων
του, τα οποία δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς στον «ΕΥΡΥΤΟ» (ο α’ τόμος
είχε εκδοθεί προ ετών).
Σχετική ευχαριστήρια επιστολή έλαβε ο κ. Δ. Φαλλής και από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο.

Ειδήσεις...

Τιμήθηκε
ο Άγιος Αθανάσιος
Αρκετοί Δομνιστιάνοι τίμησαν τον
πολιούχο Άγιο του χωριού μας, τον
Άγιο Αθανάσιο, πηγαίνοντας -παρά
την κακοκαιρία- στο χωριό, όπου και
προσκύνησαν. Παρόντες ήταν και
συμπατριώτες μας από το Κρίκελλο,
τους Στάβλους κ.λ.π.

Νέοι Αντινομάρχες

Με απόφαση του Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κώστα Κοντογεώργου ως
Αντινομάρχες για το έτος 2010 ορίστηκαν οι κ. Αλεξάνδρα Φακίτσα και
κ. Άλκης Παπασπύρου. Συγκεκριμένα
η κ. Αλεξάνδρα Φακίτσα θα έχει στις
αρμοδιότητές της κυρίως τα οικονομικά και διοικητικά θέματα της Νομαρχίας (Πρόεδρος της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής) και ο κ. Άλκης Παπασπύρου τα δημόσια έργα (Πρόεδρος
2ης Νομαρχιακής Επιτροπής). Ο κ.
Παπασπύρου ορίστηκε και ως αναπληρωτής του Νομάρχη.

Νέοι φοιτητές
― Η Κωνσταντίνα Ευστρατίου
Τσιρώνη από τη Σκοπιά Ευρυτανίας,
δημότισσα Δομνίστας, πέτυχε στις
τελευταίες εισιτήριες εξετάσεις
της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με 19.723 μόρια (με σειρά επιτυχίας δεύτερη)
βραβευθείσα τόσο από την Πρυτανεία όσο και από το Δήμο Ηλιουπόλεως και άλλα Ιδρύματα.
― Ακολουθώντας το παράδειγμα και της μεγαλύτερης αδελφής
της Μαρίας που είναι φοιτήτρια
στο έκτο έτος της Ιατρικής Σχολής,
πρωτεύει παντού όπου διαγωνίζεται
και χαρίζει ευτυχία και περηφάνια
στην οικογένειά της και ιδιαίτερα
στον παππού της Γιάννη Παπαθανάση.

ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ
― Με το μυστήριο του γάμου
ενώθηκαν η Όλγα Νικολάου Παπαδημητρίου και ο Σπύρος Κωνσταντίνου Κουφός στις 17-1-2010
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιλισίων.
Στο μυστήριο χοροστάτησε ο
Επίσκοπος Θερμοπυλών π. Ιωάννης, ενώ ήταν παρόντες και το ευλόγησαν 14 ιερείς! Φυσικά μεταξύ
τους και ο πατέρας της νύφης π.
Νικόλαος που αντάλλαξε και τους
αρραβώνες. Εκατοντάδες ήταν,
επίσης και οι συγγενείς, γνωστοί
και φίλοι των νεονύμφων που
συμπροσευχήθηκαν, ενώ στη συνέχεια έλαβαν μέρος σε δεξίωσηγεύμα στο κτήμα “Ιπποστάσιο
Μεϊμαρίδη’’ στο Κορωπί.
― Στις 3-5-2009 παντρεύτηκαν στη Λαμία η Σωτηρία Αθαν.
Νταλιάνη και ο Δημήτριος Γ.
Στεργίου. Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι στο κέντρο «Αρίων
Παλλάς».
Να ζήσουν ευτυχισμένα και
ευλογημένα!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Πετρούπολης το ετήσιο
μνημόσυνο του Αθανασίου Τραχήλη.
― Έγινε στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα Αλίμου, την Κυριακή
31-1-2010 το μνημόσυνο για τα
τρία χρόνια του αείμνηστου Παν.
Γράψια.
― Έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο της αείμνηστης Νίκης Δημ.
Πιστιόλη στις 10 Ιανουαρίου 2010
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Μοσχάτο.
― Μνημόσυνο για τα τρία (3)
χρόνια από το θάνατο της Βασιλικής Ηλία Παπαγεωργίου έγινε
στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Αργυρούπολης στις 24-1-2010.
Αιωνία τους η μνήμη!

Δημοτικά

Έφυγε ο ιερέας μας
Ο πατήρ Θεόκλητος Ρένεσης μετακινήθηκε από την ενορία μας
σε ενορία των Κυκλάδων. Έμεινε μαζί μας από τον περασμένο Ιούνιο
έως τον Ιανουάριο αυτής της χρονιάς. Ζήσαμε μαζί του όμορφες εκκλησιαστικές στιγμές και σχεδιάσαμε ωραία έργα.
Πιστεύουμε ότι οι χωριανοί τού άνοιξαν την καρδιά τους, ανταποκρίθηκαν σε ό,τι τους ζήτησε και τον ακολούθησαν πιστά. Απόδειξη
τα όσα έγιναν στις εκκλησίες μας.
Η προσωπική του απόφαση να πάει αλλού -σεβόμαστε απόλυτα
τις επιλογές της ψυχής του- δεν μπορούμε να το κρύψουμε ότι μας
λύπησε.
Του ευχόμαστε -ωριμότερος πια- να συνεχίσει να προσφέρει, τον
ευχαριστούμε - παρά την εσπευσμένη αναχώρησή του - και ο Θεός ο
“ετάζων νεφρούς και καρδίας’’ να τον ελεεί όπως και όλους μας.
Α.

Ειδήσεις...

Οι εγγονές του Γιάννη Ν. Παπαθανάση (επάνω) και η Κωνσταντίνα (κάτω), ως σημαιοφόροι στο
Λύκειο Ηλιούπολης. Είναι τιμή για
τα χωριά μας και την Ευρυτανία
μας να βγαίνουν τέτοια παιδιά από
τον τόπο μας και να λαμπρύνουν
την Επιστήμη και την Κοινωνία μας.
Ευχόμαστε κάθε πρόοδο.

― Παρέμεινε και για φέτος
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δομνίστας ο κ. Νίκος Μπούρας.
― Επίσης παρέμεινε ο Αντιδήμαρχος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος.
― Νέος Αντιδήμαρχος ορίσθηκε
ο κ. Νίκος Ιωαν. Παπαδημητρίου.
Εδώ έγινε κυριολεκτικά ηλικιακή
ανανέωση: ο νέος Αντιδήμαρχος
είναι μόλις 29 ετών.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία και
δημιουργικό το μέλλον του στην
ενασχόληση με τα κοινά.
Α.

