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Δημόσια αναγγελία και πρόσκληση για επιστημονικό
συνέδριο στο Δήμο Δομνίστας - Ευρυτανίας

Η

Πανευρυτανική Ένωση και ο Δήμος
Δομνίστας Ευρυτανίας συνδιοργανώνουν υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας, τριήμερο Συνέδριο
κατά το γ’ 10ήμερο Ιουλίου 2010 για την
Ιστορία και τον Πολιτισμό της περιοχής του
Δήμου Δομνίστας Ευρυτανίας.
Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη
της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού του
Δήμου Δομνίστας (ιστορικά στοιχεία, λαϊκός
πολιτισμός, αρχαιολογία, οικονομία, κοινωνία,
ανθρωπογεωγραφία, αρχιτεκτονική, περιβάλλον, καλλιτεχνική δημιουργία, πηγές και αρχεία
κ.ά.). Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν ως
εισηγητές στο παραπάνω συνέδριο παρακαλούνται να στείλουν στα Γραφεία της Πανευρυτανικής Ένωσης (Κλεισθένους 17, 4ος όρο-

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€
Ανδρέας Νταλιάνης ..................500€
Μαρία Σωτ. Σώκου ....................100€
Ευτυχία Καμπίτση ..................2.000€
Ηλίας Κορομηλάς ..................3.000€
Δήμητρα Καρέτσου-Σκιτζή ....1.000€
Σύνολο ..................................12.000€
Αυτό το μήνα:
Ι. & Σ. Σκλαβενίτης
Σούπερ Μάρκετ ........................300€
Αθ. Δ. Σταμάτης ........................100€
Κ. Α. Παπαδόπουλος ................100€
Σύνολο ......................................500€
Θέλουμε ακόμα ....................57.500€
Υ.Γ. Κάθε μήνα θα δημοσιεύουμε
όσα χρήματα πήραμε και όσα λείπουν.
Α.Δ.Σ.

φος, 10552 Αθήνα) το θέμα της εισήγησής
τους, ως και σύντομη περίληψή της (έως 250
λέξεις), το αργότερο μέχρι την 30ή Μαΐου
2010. Η διαμονή, διατροφή και μετακίνηση
των συνέδρων θα έχουν εξασφαλιστεί από
τους συνδιοργανωτές.
Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, τον τρόπο
μετακίνησης και άλλες πληροφορίες θα σταλούν στους συμμετέχοντες εισηγητές εγκαίρως. Η παρουσία και η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ερευνητών και μελετητών
θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.
Αθήνα 5 Μαρτίου 2010
Ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
Ο Δήμαρχος Δομνίστας
Γιάννης Δ. Σταμάτης

Τα νέα από τον Δήμο μας
Νέο εκχιονιστικό μηχάνημα
Εκχιονιστικό μηχάνημα με φρέζα παρέλαβαν
στις 10-2-2010 οι Δήμοι Δομνίστας και Ποταμιάς,
στα πλαίσια της διαδημοτικής συνεργασίας και
με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “ΘΗΣΕΑΣ’’.
Το συγκεκριμένο όχημα μπορεί την χειμερινή περίοδο να χρησιμοποιείται ως εκχιονιστικό ενώ
υπάρχει η δυνατότητα για προσθήκη λεπίδας
αποχιονισμού και αλατιέρας για ακόμα περισσότερες χρήσεις, επίσης με την προμήθεια και προσθήκη βυτίου μπορεί κατά την θερινή περίοδο να
χρησιμοποιηθεί ως πυροσβεστικό όχημα.
Το κόστος για την προμήθεια του μηχανήματος
ανήλθε στο ποσό των 240.000,00 ευρώ.

Βροχές και κατολισθήσεις
Αποτέλεσμα των πολλών και έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν στην περιοχή μας
υπήρξαν πολλά κατολισθητικά φαινόμενα.
Συνέχεια στην 3η σελ.

Ανακοίνωση
Τις μέρες των εορτών του Πάσχα θα εξυπηρετεί το χωριό μας ο π. Ματθαίος, ο οποίος
θα τελέσει όλες τις ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας, παράλληλα με το Κρίκελλο.
Το βράδυ της Ανάστασης καλώς εχόντων
των πραγμάτων θα είναι μαζί μας ο π. Δημήτριος Παπασπύρου.

Φεβρουάριος 2010
Δαβάκη 13
Αθήνα 115 26

Αναζητάς τον Θεό;
Αναζητάς τον Θεό...
Θέλεις να τον ακούσεις,
να τον δείς,
να του μιλήσεις;
Πού όμως ψάχνεις να τον βρείς;
Μην τον αναζητάς αλλού.
Θα τον βρείς στον φτωχό,
στον αδικημένο,
στον πονεμένο συνάνθρωπό σου!
Θα τον βρείς
στην πορεία του προς τον Γολγοθά...
ως Σταυρωμένη Αγάπη...
...στην καρδιά τη δική σου!

Βράχος

Η επικοινωνία με τον Δήμο μας
Από 1-3-2010 ο νέος τηλεφωνικός αριθμός του Δήμου
μας είναι:
22373-51400 (τηλεφωνικό κέντρο) 22373-51420 (fax)
Επίσης τα προσωπικά τηλέφωνα είναι τα εξής:
Δήμαρχος: Σταμάτης Ιωάννης ..............22373-51407
Αντιδήμαρχοι:
Παπαδημητρίου Νικόλαος ....................22373-51406
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος ..............22373-51406
Μαραγκούλας Λευτέρης
(Προϊστάμενος)......................................22373-51408
Χαραλαμποπούλου Ζωή (Γραμματεία) ..22373-51401
Ανδρεάκη Ιωάννα
(Υπηρεσία Ταχυπληρωμών) ..................22373-51402
Ασημάκης Κων/νος (Δημ. Εισπράκτορας)22373-51403
Τσελεπής Δημήτριος (Τεχνική Υπηρ.) ..22373-51404
Κελέση Κωνσταντία (Ταμειακή Υπηρ.) ..22373-51405
Μαργαρίτης Ευθύμιος (Υπηρεσία
Δημοτολογίων - Ληξίαρχος) ..................22373-51400
«Βοήθεια στο Σπίτι» ..............................22373-51409
Γρηγοροπούλου Ευανθία (Υπάλ. ΚΕΠ)..22373-51411
fax ..........................................................22373-51410
Web adress ................................www.domnista.gov.gr
(το επίσημο site του Δήμου σας)
e-mail (το e-mail στο οποίο θα επικοινωνήσουν
domnista@otenet.gr μαζί σας οι πολίτες)
dimosdomnistas@0656.syzefxis.gov.gr
dimarhos@0656.syzefxis.gov.gr - Δήμαρχος
zharalampopoulou@0656.syzefxis.gov.gr
Πρωτόκολλο - Γραμματεία
emargaritis@0656.syzefxis.gov.gr
Ληξιαρχείο - Τμήμα εσόδων
emaragkoulas@0656.syzefxis.gov.gr - Λογιστήριο
konstantiakelesi@0656.syzefxis.gov.gr - Ταμείο
dtselepis@0656.syzefxis.gov.gr - Τεχνική Υπηρεσία

EYRYTOS 330_EYRYTOS 328 18/03/2010 9:00 ΠΜ Page 2

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

2

Φεβρουάριος 2010

Νεκρολογίες

Βασιλική (Κούλα) Παπαδημητρίου - Τραχήλη
1919-2010

Τελευταίο αντίο
στον Κώστα Χρ. Τσίρκα
(στους 6 μήνες από την εκδημία του)
από τον Αχιλλέα Τσούνη
Η είδηση ότι έφυγες από το μάταιο τούτο
κόσμο με συγκλόνισε, αγαπητέ φίλε Κώστα.
Πριν πολλά χρόνια, νεαρός ακόμα, σε γνώρισα στην Αθήνα, σε περίοδο που ο καθένας
μας αναζητούσε το δικό του δρόμο στη ζωή.
Εγώ τελικά “τράβηξα’’ για Χίο κι εσύ έμεινες
στην Αθήνα. Βλεπόμασταν τα καλοκαίρια στη
Δομνίστα ή στους Στάβλους. Ήταν χαρά για
μένα να σε συναντώ στις επισκέψεις μου
στην αγαπημένη μας Ευρυτανία και να μιλάμε
με νοσταλγία για τα παιδικά μας χρόνια. Να
φέρνουμε στο νου και στην κουβέντα μας
αγαπημένα πρόσωπα, που με τις συμβουλές
και το παράδειγμά τους προσδιόρισαν και τη
δική μας ζωή.
Πάντα κάναμε σχέδια και για το μέλλον.
Το απώτερό μας όνειρο ήταν να επιστρέψουμε
στον τόπο που γεννηθήκαμε. Οι συνθήκες της
ζωής το έκαναν πολύ μακρινό. Εσύ πάντως
το πραγματοποίησες μετά τη συνταξιοδότησή
σου. Πρόσφερες τις υπηρεσίες σου στον τόπο
μας συμμετέχοντας στα κοινά, ως μέλος του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.
Έκανες ό,τι μπορούσες όσο διάστημα σου
επέτρεπε η υγεία σου να δραστηριοποιείσαι
στον τομέα που επέλεξες.
Θα σε θυμάμαι με συγκίνηση, καθώς η
ανάμνησή σου ξετυλίγει μνήμες παλιές από
μία άλλη εποχή πολύ δύσκολη μα πολύ γλυκιά,
γιατί είμαστε παιδιά, είμαστε νέοι και δεν
μπορούσε τίποτα να μας νικήσει.
Ο Θεός να παρηγορεί τους δικούς σου ανθρώπους κι ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε
σκεπάζει.
Ο φίλος σου
Αχιλλέας Αθ. Τσούνης

Επικοινωνία
Οι συγγενείς της αείμνηστης Ευανθίας
Κων. Συροκώστα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Αθανάσιο Νικ. Γρίβα
στο τηλ. 6972329469.

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

Ένα χρόνο μετά την εκδημία
του συζύγου της Αθαν. Τραχήλη,
σε βαθιά γεράματα, τον ακολούθησε και η αγαπημένη του σύζυγος Κούλα, το γένος Ευθ. Παπαδημητρίου. Η γήινη ζωή που
τους ένωσε με τα δεσμά του
γάμου το 1945 τους παραδίνει
σχεδόν μαζί στην αιώνια ζωή. Η
αγάπη και η τρυφερότητα που
είχαν σε τούτη τη ζωή θα τους
συνοδεύει και στην αιώνια γιατί
η αγάπη δεν πεθαίνει αλλά ζει
και πέρα από το θάνατο. Θα περίμενε κανείς να γράψω σε μια
νεκρολογία τα τυπικά. Δε θα το
κάνω. Θα μιλήσω αλλιωτικά γιατί
και ο Θανάσης Τραχήλης και η
σύζυγός του Κούλα (Βασιλική)
ήταν ξεχωριστοί άνθρωποι που
έζησαν και έδρασαν σε μια ξεχωριστή εποχή.
Η Βασιλική Ευθ. Παπαδημητρίου έλκει τις ρίζες εκ μητρός
στους περίφημους Γιολδασαίους
της Δομνίστας οπλαρχηγούς και
πολιτικούς στα προεπαναστατικά
και μετεπαναστατικά χρόνια. Φορέας μιας τέτοιας βαριάς παράδοσης η αείμνηστη Βασιλική προσέθεσε με τη ζωή και τη δράση
της τη δική της προσωπική συνεισφορά στην ιστορία των προγόνων και των επιγόνων της. Ο
πόλεμος του 1940 τη βρήκε νεαρή δασκάλα στα χωριά μας. Η
αντίσταση τη συνεπήρε στη συνέχεια από την πρώτη στιγμή.
Ενεργό και δραστήριο μέλος του
ΕΑΜ στα χωριά του Κρικελλοποτάμου τα περπάτησε όλα και
πρωτοστάτησε στη στήριξη του
αγώνα και την ενίσχυση των αντιστασιακών ομάδων. Ωραιότατη

σε εμφάνιση, γλυκύτατη από
καρδιάς, ευφυέστατη και τρυφερή η νεαρή δασκάλα έγινε το
αντικείμενο ενός σφοδρού έρωτα από τον αξιωματικό του Ελληνικού Στρατού και του ΕΛΑΣ
Αθ. Τραχήλη. Οι αγώνες για την
πατρίδα και η προσμονή της απελευθέρωσης και του λαμπρού
μέλλοντος έγινε και η ελπίδα
για την ευτυχία της προσωπικής
της ζωής. Όχι χωρίς δυσκολίες.
Ο πατέρας της αυστηρός και παραδοσιακός και η αρχοντική παράδοση της οικογένειας μετρούσε με τα σταθμά της λογικής
κάθε ενέργεια των μελών της.
Ο δάσκαλος, επίσης, πατέρας
στους ενθουσιασμός του αγώνα
αντέτασσε την πεζότητα και τις
πραγματικές ανάγκες της ζωής.
Όμως η αγάπη και ο έρωτας
κάστρα καταλεί και πύργους ρίχνει κάτω. Το Μάρτη του 1945
μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας
και τη διάλυση του ΕΛΑΣ ο Αθ.
Τραχήλης έπρεπε να ξαναγυρίσει
στο στρατό και η Κούλα στη
σχολική τάξη. Ήρθε λοιπόν στη
Δομνίστα και ζήτησε από τον
πεθερό το χέρι της κόρης του.
Τον φιλοξένησαν, τον περιποιήθηκαν αλλά είπαν όχι. Οι καιροί
προδιαγράφονταν δύσκολοι και
το μέλλον αβέβαιο. Η φρικτή
μοίρα των αντιστασιακών προδιαγραφόταν από τότε. Το μπλέξιμο σε ένα γάμο θα ήταν το
χειρότερο για τη συντηρητική
αντίληψη της οικογένειας. Όμως
ο “έρως ανίκητος στη μάχη’’ έδωσε τη λύση. Νύχτα ο κυρ Θανάσης με τη σύμφωνη γνώμη της
κυρά Κούλας έφυγαν μαζί και
άρχισαν την αναζήτηση παπά
για το μυστήριο του γάμου. Κατέφυγαν σε μια καλύβα του Γιάννη Μακράκη στην Πραΐλα. Παπάς του χωριού ήταν ο παπαΝώντας Φαρμάκης. Πήγαν πρώτα στον παπα-Αντώνη Παπαδόπουλο που ιερουργούσε στους
Στάβλους. Ο ιερέας αρνήθηκε,
παρότι τον πίεσαν έντονα, και
γιατί δεν ανήκαν στην ενορία
του και γιατί ήταν συγγενής με
τον πατέρα της νύφης. Πήγε
τότε ο Μακράκης στον παπαΑντώνη. Διηγείται, ο μακαρίτης
πια Γιάννης Μακράκης, πως έκανε και χρήση της πειθούς των

Ψηφίστηκαν οι απολογισμοί
- προϋπολογισμοί
των Ν.Π.Δ.Δ.
Στη συνεδρίαση της 26-2-2010 το
Δημοτικό Συμβούλιο Δομνίστας ενέκρινε
ομόφωνα τους Απολογισμούς 2009 και
τους προϋπολογισμούς 2010 των
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας, ήτοι του Νηπιαγωγείου Κρικέλλου και της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης Δομνίστας.

όπλων. Ο παπα-Νώντας πήγε
στην Πραΐλα και εκεί στην ταπεινή καλύβα τέλεσε το μυστήριο
του γάμου και τους ένωσε και
τυπικά εκεί που ο έρωτας είχε
δέσει τις καρδιές ακατάλυτα.
Μετά το μυστήριο όπως διηγιόντουσαν δεν είχαν σχεδόν τίποτα
να φιλέψουν τον παπά και τον
κουμπάρο Γιάννη Μακράκη.
Τους φίλεψε η ζωή. Και πίκρες και χαρές. Ο Θανάσης Τραχήλης γυρίζοντας στο στρατό
βρέθηκε στην εξορία στις Κυκλάδες. Η κυρά-Κούλα αντιμετωπίζοντας τη βία των παρακρατικών στην αρχή του εμφυλίου
μετατέθηκε στον Πειραιά και γλίτωσε. Είχε να φροντίσει τον
εξόριστο σύζυγο και το μικρό
πρώτο της γιό. Τα έβγαλε πέρα.
Οι πρόγονοι και η δική της γενναιότητα μιλούσαν στην ψυχή
της. Μετά το διώξιμο του κυρΘανάση από το στρατό άρχισε
ο σκληρότατος αγώνας της επιβίωσης για χρόνια. Απέναντί
τους διαρκώς και η καχυποψία
των αρχών ασφαλείας και του
κράτους. Δε λύγισαν. Δε λύγισε.
Δίδαξε για χρόνια τα παιδιά και
γράμματα και ήθος. Τους έδωσε
όμως και χαρές η ζωή. Πρώτα
πρώτα τα δυό τους παλικάρια,
το Δημήτρη και το Νίκο, τις νύφες και τα εγγόνια τους.
Τους έδωσε την αναγνώριση,
έστω και μετά από πολλά χρόνια,
της αντιστασιακής τους συνεισφοράς. Κυρίως όμως τους έδωσε τη γλύκα της αγάπης που
τους έφερε να γερνούν γλυκά
ως τα βαθιά γεράματα κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου.
Εκείνο που ένιωθαν στην ταπεινή
καλύβα της Πραΐλας το κράτησαν και το δυνάμωσαν και στις
ανέσεις και τα πλούτη.
Κατάφεραν και το πιο δύσκολο: η αγάπη και η στοργή να
πάει ως το τέλος. Τώρα, ένα
χρόνο μετά, αναπαύεται στο
πλάι του αγαπημένου της Θανάση. Παραδείγματα ζωής και
συζυγικής αγάπης και οι δύο για
όλους μας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της
Πετρούπολης που τους σκεπάζει
και αιωνία η μνήμη τους.

Α.Δ. Σταμάτης

Ο Βουλευτής Ευρυτανίας
στο Υπουργείο Πολιτισμού
Ο Βουλευτής του νομού μας κ. Ηλίας Καρανίκας
είχε εποικοδομητική συνάντηση στις 17-2-2010 με τη
Γενική Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Λίνα Μενδώνη για διάφορα πολιτιστικά και
αθλητικά θέματα του νομού μας. Μεταξύ των θεμάτων
που συζητήθηκαν ήταν η διάσωση και διατήρηση του
δαπέδου της παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του Κλαυσίου, η αποκατάσταση του νεοκλασικού κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Νοστίμου, θέματα του Ιστορικού και
Λαογραφικού Μουσείου Καρπενησίου κ.λπ.
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Η αλληλογραφία μας

Βιβλιοπαρουσίαση

― Δημ. Βράχα - Ελένη Καπνιάρη, Αγρίνιο: Πήραμε
την επιταγή σας και σας ευχαριστούμε.
― Βιβή Γ. Σύρρου, ενταύθα: Ευχαριστούμε για τη
συνδρομή και την ενίσχυσή σας προς το Σύλλογό μας.
― Σπύρο Πετραλή, Μάστρο Αιτωλικού: Λάβαμε
την επιταγή σας και σας ευχαριστούμε.
― Α/φούς Τυλιγάδα, Πύργος: Πήραμε την επιταγή
σας και σας ευχαριστούμε.
― Δημήτριο Π. Μπούρα, Καρπενήσι: Ευχαριστούμε για την συνδρομή σας.

Τα νέα από τον Δήμο μας
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
Οι κατολισθήσεις δημιούργησαν προβλήματα επίσης εντός του Κρικέλλου, της Δομνίστας καθώς και
στα κύρια οδικά δίκτυα από ράχη Τυμφρηστού προς
Δομνίστα και στους δρόμους προς Ροσκά και Ψιανά.
Επίσης καταστροφές έγιναν και στα δίκτυα ύδρευσης.
Από το Δήμο μας έγιναν άμεσες παρεμβάσεις για την
αντιμετώπιση των φαινομένων αλλά για την πλήρη
αποκατάσταση απαιτούνται πιστώσεις που γίνονται
προσπάθειες να εξασφαλισθούν.

Προσλήψεις εργατών
Από 22-12-2009 απασχολούνται με σχέση εργασίας
μερικής απασχόλησης διάρκειας 18 μηνών στο δήμο
μας δύο εργαζόμενοι. Εντός των ημερών θα προκηρυχθούν επίσης δύο θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων για χρονική διάρκεια οκτώ μηνών.

Καμιά αύξηση στα δημοτικά τέλη
Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στην συνεδρίαση της 27-12-2009 προτάθηκε
και ψηφίστηκε να μη γίνει καμία αύξηση των δημοτικών
τελών και δικαιωμάτων κατά το έτος 2010, λόγω της
υπάρχουσας οικονομικής κρίσης.

Συνδρομές που λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Παναγοδήμος Λάμπρος Π. (Αμερική) ..............20,00
Παναγοδήμος Παναγιώτης ..............................10,00
π. Ιωάννης Λιάπης ............................................20,00
Καρέτσος Παναγιώτης Κ. ................................30,00
Τσιάμης Θεόδωρος Γ. ......................................20,00
Ζωγραφοπούλου Αρχοντούλα..........................20,00
Παπαδημητρίου Νικόλαος Ι...............................20,00
Παπαστάθης Νικόλαος......................................20,00
Κατσαρός Γεώργιος ..........................................10,00
Κοροβέση Ιωάννα ............................................20,00
Γιαννακόπουλος Παναγιώτης ..........................10,00
Τσούκαλος Νικόλαος ........................................15,00
Κωστάκη-Σύρρου Αικατερίνη............................20,00
Ξένου-Βενάρδου Αλίκη ....................................10,00
Καρέτσου-Ανδρουλάκη Σπυριδούλα ................15,00
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Μιχάλη Σταφυλά
«Επιστροφή στο παρελθόν, Μαρτυρίες σε πρώτο πρόσωπο»
Εκδ. Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2010, σελ. 248
«Επιστροφή στο παρελθόν, Μαρτυρίες σε
πρώτο πρόσωπο», είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του «πρύτανη των ευρυτανικών γραμμάτων» Μιχάλη Σταφυλά, το οποίο εκδόθηκε
πρόσφατα από την Πανευρυτανική Ένωση.
Σύμφωνα με τον ίδιο το συγγραφέα: «Αυτό το
βιβλίο δεν ανήκει σε κανένα είδος του λόγου.
Δεν είναι μυθιστόρημα, ούτε αυτοβιογραφικό
με την έννοια που δίνουμε σ’ αυτά. Είναι μια
καταγραφή γεγονότων όπως τα βλέπει να
εξελίσσονται ένα δεκαπεντάχρονο παιδί που
μεγαλώνει κάτω από την ασφυχτική πίεσή
τους. Και καθώς μεγαλώνει και συμμετέχει
στις εξελίξεις διαμορφώνει το χαρακτήρα του
και τον τρόπο που βλέπει και αισθάνεται τα
όσα διαδραματίζονται. Δυστυχώς τα περισσότερα χρόνια ήταν δίσεχτα, με σκηνές Αρχαίας τραγωδίας, Δικτατορίες, Πόλεμοι, Κατοχή, Τρομοκρατία, Επεμβάσεις ξένων, Εμφύλιος... Μέσα από όλα αυτά οι προσδοκίες
δίνουν ανάσες χαράς και ελπίδας για μια καλύτερη κοινωνία χωρίς αντιπαλότητες».
Το βιβλίο αυτό του Μιχάλη Σταφυλά, γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο, αποτελείται από 16
κεφάλαια. Αρχίζει με τη ζωή πριν από τον πόλεμο στη γενέτειρά του, τη Γρανίτσα, συνεχίζει
με τα μαθητικά του χρόνια και τις περιπέτειές
του στα Γυμνάσια Αγρινίου και Καρπενησίου
κατά τη μεταξική δικτατορία, τις πικρές αναμνήσεις του από τον πόλεμο, την κατοχή και
την ηρωική αντίσταση, κυρίως, στην Ευρυτανία,
τη ματωμένη απελευθέρωση, την αναπηρία
της κρατικής μηχανής, τη μη στράτευσή του
σε «νόμιμο» ρουσφέτι και ακολουθούν μαρτυρίες του για τα πέτρινα χρόνια.
Ο Μιχάλης Σταφυλάς καταγράφει στη συνέχεια, και πάντα σε πρώτο πρόσωπο, γεγονότα
και αναφορές στη δικτατορία των Απριλιανών
καθώς και στις περιπέτειές του και την «εκτόπισή» του στην «αλησμόνητη» Λάρισα, όπου
είχε πλουσιότατη πολιτιστική και πνευματική
δραστηριότητα.
Εκεί μάλιστα εντυπωσίαζε καθημερινά τους
Λαρισαίους με τα χρονογραφήματά του στην
εφημερίδα «Ελευθερία», τα οποία προσδιόριζαν, σύμφωνα με δήλωση του τότε Δημάρχου
Χατζηγιάννη, στους πολυπληθείς αναγνώστες
του «την αισιοδοξία ή την απαισιοδοξία της
κάθε μέρας». Ακολούθως ο συγγραφέας ανα-

φέρεται στα πνευματικά παιδιά του, τη «Θεσσαλική Εστία» και την «Πνευματική Ζωή» με
τις παράλληλες εκδόσεις της «Διαρκούς Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», αλλά
και των «Ανθολογίων» του, την επαφή του με
τον Ναζίμ Χικμέτ και την πλουσιότατη συγγραφική παραγωγή του (θεατρικά, πεζογραφικά,
ποιητικά, ιστορικά, δοκιμιακά κ.ά.).
Τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου αυτού
είναι αφιερωμένα στις εκδρομές και τα ταξίδια
του στη μαρτυρική Κύπρο, καθώς και σε πολλές
άλλες χώρες, είτε για να συμμετάσχει σε διάφορα διεθνή συνέδρια είτε ως απλός περιηγητής τους.
Τέλος, όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο
Καθηγητής κ. Κλεομένης Κουτσούκης, το
βιβλίο «Επιστροφή στο παρελθόν» του Μιχάλη
Σταφυλά αποτελεί «αυθεντικό απόσταγμα της
εμπειρίας ενός πνευματικού ανθρώπου, που
έζησε τόσες συγκλονιστικές αλλαγές στη
χώρα μας τον 20ο αιώνα» και οπωσδήποτε
αυτό «είναι χρήσιμο για κάθε ερευνητή και
μελετητή της νεότερης ελληνικής κοινωνίας
και πολιτικής», οι δε μαρτυρίες του «προβάλλουν πειστικά και ανάγλυφα την ανθρωπογεωγραφία της Ευρυτανίας».
Κ.Α.Π.

Σύλλογος Ευρυτάνων
«Η Καλλιακούδα»
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου μας που εκλέχθηκε
στις πρόσφατες αρχαιρεσίες της Κυριακής
7-2-2010. Η σύνθεση είναι:
Πρόεδρος Γιαννακόπουλος Χρήστος
Αντιπρόεδρος Κατής Σταύρος
Γραμματέας Πρασσάς Κωνσταντίνος
Ταμίας
Πουρνάρας Δημήτριος
Μέλη
Μπούρας Νικόλαος,
Μπούρας Παναγιώτης,
Μπακατσιάς Σταμάτης,
Ασημάκη Βασιλική,
Τσιπετός Ευάγγελος
Καλή δύναμη και επιτυχία!

Επαγγέλματα και επαγγελματίες της Δομνίστας
Γράφει ο Αθανάσιος Γ. Σύρρος - Μέρος 16ο
(συνέχεια από προηγούμενο)

Έτσι ήταν το χωριό προ του 1935
22. Άγιος Νικόλαος (Άι Νικόλα)
23. Γρίβας Κώστας (Φιάκας)
24. Μακράκης Δημήτριος
25. Σταμάτης Κώστας (Καραψιώτης)
Παπά Ραχούλα
26. Πιστιόλης Βασίλης
27. Καραδήμας Ιωάννης (Ζέρβας)
28. Καραδήμας Άγγελος
29. Σταμάτης Δημήτριος
30. Γεώργιος Γρίβας
31. Σταμάτης Γεώργιος
32. Σταμάτης Νικόλας
Πιστιολαίικα

33. Πιστιόλης Γεώργιος
34. Πιστιόλης Ευάγγελος
35. Πιστιόλης Αθανάσιος
36. Πιστιόλης Αναστάσιος
37. Μωρίκης Αντώνης
Μωρικαίικα - Πετρομαχαλάς
38. Μωρίκης Κώστας Λάμπρου
39. Μωρίκης Γεώργιος
40. Μωρίκης Ιωάννης
41. Μωρίκης Θωμάς
42. Μωρίκης Κώστας
43. Πανάγος Αθανάσιος
44. Πανάγος Ευθύμιος
45. Πετροκωστόπουλος Νίκος
46.Πετραλής Κώστας Σύρρου
Προ του 1930 ήτανε όλα με σάλωμα. Θυμάμαι
το 1932 που ο πατέρας μου πήρε τσίγκο και σκέ-

πασε το μέρος που βάζαμε το μουλάρι μας, ήταν
κάτι πολύ σπουδαίο. Ήτανε το μέρος κάτω από
το τζάκι του θείου Κώστα και να μην πάρει φωτιά
από καμιά σπίθα. Τα γαϊδούρια τα πηγαίναμε στο
καλύβι εμείς και ο θείος στο παλιό χτίσμα που
είχε ο Συρραντώνης - 1786, έγραφε στο αγκωνάρι
-. Το μουλάρι το είχε εκεί που κάθε ημέρα πήγαινε
για αγώγια. Τα τσίγκια τα έφερε με το μουλάρι
από την ράχη, δεν είχαμε αμάξι στο χωριό.
47. Κώστας Σιακαβέλλας
48. Πανάγος Ιωάννης
49. Πανάγος Γεώργιος
50. Σωτήρας Νικόλαος
51. Βαμβάτσικος Κώστας
52. Βαμβάτσικος Γεώργιος
53. Βαμβάτσικος Κώστας του Σπ. (Κόρδης)
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

EYRYTOS 330_EYRYTOS 328 18/03/2010 9:00 ΠΜ Page 4

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

4

Φεβρουάριος 2010

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

Μελέτη για τους νερόμυλους του Δήμου μας
Επιστημονική έρευνα για τους νερόμυλους της περιοχής μας πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 2010-2011 από
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Αρχιτεκτόνων, σύμφωνα με
σχετική επιστολή του παραπάνω Ιδρύματος, που υπογράφεται από τον
γνωστό Αρχιτέκτονα - Λέκτορα της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π.
κ. Γεώργιο Κ. Γιαννίτσαρη. Σύντομα μάλιστα (τον Απρίλιο) πρόκειται
να επισκεφθεί το Δήμο μας ο αρμόδιος επιστήμονας κ. Κωνσταντίνος
Τουμπακάρης, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Εξαιτίας της μεγάλης σημασίας που θα έχει η μελέτη αυτή για την
καταγραφή του λαϊκού πολιτισμού μας, θα πρέπει όλοι μας να προσφέρουμε στους επιστήμονες ερευνητές κάθε δυνατή βοήθεια.

Χαιρετισμοί - Θεία Λειτουργία
Την Ακολουθία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου τέλεσε στον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου του χωριού μας ο π. Σπυρίδων Μποτονάκης την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010 και την επομένη, ημέρα Σάββατο (27-22010) τη Θεία Λειτουργία.
Σημειώνεται ότι ο π. Σπυρίδων είναι εφημέριος Κλαυσίου και ορίστηκε
από τον Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Νικόλαο να εξυπηρετεί και την
δική μας περιοχή.
Ο π. Σπυρίδων προγραμμάτισε τις παραπάνω ακολουθίες και γι’ αυτό
τον ευχαριστούμε.

Ο κ. Γιάννης Γρανίτσας
Πρόεδρος της Έκθεσης Λαμίας
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας εκλέχθηκε στις
19-2-2010 ο ευρυτανικής καταγωγής (από Γρανίτσα) γνωστός επιχειρηματίας κ. Γιάννης Γρανίτσας. Ο κ. Γρανίτσας εκλέχθηκε με ψήφους 6
υπέρ και 3 κατά από το Δ.Σ. Νωρίτερα είχε οριστεί ως μέλος της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας από την Περιφερειάρχη κ. Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Η θητεία του είναι τριετής.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρπενησίου
Συνεχίζοντας την πολύπλευρη πολιτιστική πορεία του ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Καρπενησίου και πάλι μας κατέπληξε με το ανέβασμα του πασίγνωστου θεατρικού έργου του διάσημου Ρώσου δραματουργού Άντον
Τσέχωφ «Ο Βυσσινόκηπος». Το έργο ανεβάστηκε στη σκηνή του Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2010 και οι πολυπληθείς θεατές, που κατέκλυσαν την αίθουσα και τις δυο βραδιές,
καταχειροκρότησαν τους ηθοποιούς και όλους τους συντελεστές της
θαυμάσιας αυτής παράστασης.

Πρόσκληση για συνάντηση εργασίας
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εφαρμογή των προγραμμάτων της Δ’ Προγραμματικής περιόδου η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε.
ΟΤΑ
• έχει θέσει σε εφαρμογή διαδικασία διαβούλευσης για το «σχεδιασμό ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, που συνεισφέρουν στην
τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
• έχει ξεκινήσει την παρουσίαση του Τοπικού Προγράμματος
«Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER».
Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Μαρτίου 2010
και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο, συνάντηση εργασίας με την παρουσία
στελεχών της Αιτωλικής Αναπτυξιακής και θέματα:
1. Σχεδιασμός ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, που συνεισφέρουν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής
2. Διαμόρφωση ενιαίου τουριστικού προϊόντος για τον ορεινό
όγκο Ορεινή Ναυπακτία - Δομνίστα
3. Τοπικό πρόγραμμα «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER»
Στη συνάντηση παρακαλούνται όπως παραβρεθούν ιδιοκτήτες
τουριστικών μονάδων (διανυκτέρευσης και παροχής υπηρεσιών), ιδιοκτήτες μονάδων εστίασης, εκπρόσωποι συλλόγων, ενδιαφερόμενοι
για το νέο LEADER.
Δήμος Δομνίστας
Αιτωλική Αναπτυξιακή

Ειδήσεις...

Το πρόγραμμα
«Καλλικράτης»

Ειδήσεις...
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα,
στις 18, 19 και 20-1-2010 το ετήσιο
συνέδριο της ΚΕΔΚΕ με κύριο θέμα
την εφαρμογή της νέας διοικητικής
μεταρρύθμισης με το πρόγραμμα
«Καλλικράτης» που προβλέπει τη δημιουργία λιγότερων δήμων, την κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και την δημιουργία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
Προς το τέλος Μαρτίου θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο το προτεινόμενο χωροταξικό για διαβούλευση. Οι νέες εκλογές προβλέπεται να
γίνουν στις 14 Νοεμβρίου 2010.
(Από Δελτίο Τύπου
του Δήμου Δομνίστας)

― Ευανθία Κ. Συροκώστα. Πέθανε στην Αθήνα (νοσοκομείο ΚΑΤ
Αθηνών) και ετάφη στο Κοιμητήριο
της Δομνίστας στις 23-2-2010.
― Βασιλική (Κούλα) Αθ. Τραχήλη, στην Πετρούπολη.
― Ευθυμία Σταθονίκου-Τριανταφύλλου, Καρπενήσι.
Αιωνία τους η μνήμη!

Υποτροφίες και βραβεία
από το «Βελούχι»

Δωρεά στη μνήμη

Το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010,
ανήμερα της εορτής των Τριών Ιεραρχών, σε αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ακαδημίας 48) σε μια
σεμνή τελετή επιδόθηκαν οι υποτροφίες και τα βραβεία της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι», σε
Ευρυτάνες φοιτητές που διακρίθηκαν
για την επίδοσή τους και την επιμέλειά
τους στους τομείς των επιστημών
που σπουδάζουν. Κύριος ομιλητής
ήταν ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας
του «Βελουχιού» στην Ελλάδα Πανεπιστημιακός Καθηγητής κ. Ιωάννης
Υφαντόπουλος.
Από τη Δομνίστα βραβεύτηκε ο
φοιτητής του Πολυτεχνείου Κρήτης
Μιχάλης Σωτηρίου Σώκος.

Εκλογές
στην Αδελφότητα
Γρανιτσιωτών
Με την αθρόα συμμετοχή πολλών Γρανιτσιωτών πραγματοποιήθηκε στις 21-2-2010 στον Βύρωνα
η Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας Γρανιτσιωτών «Ο Νεομάρτυς
Μιχαήλ», η οποία περιλάμβανε την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας,
έκθεση πεπραγμένων και αρχαιρεσίες. Το νέο Δ.Σ., που προέκυψε
από τις αρχαιρεσίες, συγκροτήθηκε
σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Φούκας Κων/νος
Αντιπρόεδρος: Βασιλείου Κων/νος
Γ. Γραμματέας: Κούρμπας Ιωάννης
Ταμίας: Παπαντωνίου Ζαχαρίας
Έφορος: Τσίγκας Παναγιώτης
Βοηθός Γεν. Γραμματέας:
Θεοδώρου Ευαγγελία
Μέλος: Ζαχαράκης Χρήστος

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του αείμνηστου Παπα-Ηλία
Βάρρα στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου του χωριού μας στις 7 Φεβρουαρίου 2010.
Ας είναι αιώνια η μνήμη του!

― Η κα. Βιβή Γ. Σύρρου πρόσφερε
στο Σύλλογό μας το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ για τη μνήμη του
αείμνηστου συζύγου της Γεωργίου
Σύρρου. Ας είναι αιώνια η μνήμη του!

Κλοπές και διαρρήξεις
σε ναούς
Άγνωστοι παραμένουν οι δράστες
που παραβίασαν διάφορους ναούς
στο νομό μας. Συγκεκριμένα κατά το
τελευταίο χρονικό διάστημα εκλάπησαν, κυρίως, χρήματα από τους Ιερούς
Ναούς Αγίων Αποστόλων και Μεταμορφώσεως Ανατολικής Φραγκίστας,
Αγίου Αθανασίου Μαραθιά, Αγίου Δημητρίου στην Αγία Βλαχέρνα και Αγίων
Αποστόλων Σελλών, ενώ απόπειρα
κλοπής έγινε και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βίνιανης.

Μεγάλες κατολισθήσεις
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα και,
κυρίως, οι συνεχείς βροχοπτώσεις
του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου
προξένησαν έντονα κατολισθητικά
φαινόμενα και ανυπολόγιστες ζημιές
στα βασικά οδικά δίκτυα του νομού
μας. Η σημαντικότερη κατολίσθηση
έγινε στον οδικό άξονα προς Αγρίνιο,
μέσω Προυσού, στη θέση «Κούλι»,
πάνω από τον Προυσό, με αποτέλεσμα να διακοπεί τελείως η συγκοινωνία προς Αιτωλοακαρνανία.
Στο Δήμο μας έγιναν σε πολλά
σημεία του κεντρικού δρόμου, καθώς
και σε πολλά άλλα σημεία. Ο Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος με επιστολές του προς τα αρμόδια Υπουργεία ανέφερε την κατάσταση στο νομό μας και προκειμένου
να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα
που δημιουργήθηκαν, ζήτησε την άμεση και έκτακτη οικονομική ενίσχυση.

Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας Ευρυτανίας
εύχεται σε όλους τους συγχωριανούς και φίλους
Καλή Ανάσταση

