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Η χοροσυνεστίασή μας στο Αγρίνιο

Η

χοροσυνεστίαση των Δομνιστιάνων της περιοχής Αγρινίου έγινε στις 6 Φεβρουαρίου
2010 στο κοσμικό κέντρο “NEW YORK’’
του κ. Γεωργίου Γρίβα, ο οποίος είναι ενεργό
μέλος του Συλλόγου και προσφέρει κάθε χρόνο
την θαυμάσια αίθουσα του κέντρου και τα νοστιμότατα φαγητά του αντί συμβολικής τιμής.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο τ. Πρόεδρος
του Συλλόγου κ. Αθανάσιος Κ. Νταλιάνης, μόνιμος
κάτοικος Αγρινίου, παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, που όπως τόνισε «αποτελείται από νέα
παιδιά, ηλικίας 25-30 χρόνων, φιλόδοξα, εργατικά,
με πανεπιστημιακή μόρφωση, με νέες ιδέες, με
όρεξη, ενθουσιασμό και μεράκι για δουλειά, για
κοινωνική προσφορά και συλλογική δράση και, τέλος, με όραμα να ανεβάσουν το Σύλλογο όχι ένα
ή δύο αλλά πολλά σκαλοπάτια πιο πάνω, από εκεί
που τους τον παραδώσαμε εμείς. Είμαστε σίγουροι

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 Ταβιθά 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€
Ι. & Σ. Σκλαβενίτης
Σούπερ Μάρκετ ..................................300€
Αθ. Δ. Σταμάτης ..................................100€
Κ. Α. Παπαδόπουλος ..........................100€
Αυτό το μήνα:
Ιωάννης Ν. Σταμάτης ..........................1.000
Λάμπρος Δ. Πανάγος ..........................500€
Αγγελική Α. Παπαδοπούλου ..............110€
Σύνολο ............................................14.110€
Θέλουμε ακόμα ..............................55.890€
Υ.Γ. Κάθε μήνα θα δημοσιεύουμε όσα χρήματα πήραμε και όσα λείπουν.
Τα χρήματα αυτού του μήνα συγκέντρωσε ο
Ανδρέας Σπ. Νταλιάνης.
Α.Δ.Σ.

πως θα τα καταφέρουν... αποτελούν το αύριο και
τη χρυσή ελπίδα του Συλλόγου μας και του χωριού
μας...»
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο Αντιδήμαρχος Δήμου Δομνίστας κ. Νίκος Παπαδημητρίου, ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.Σ. κ. Ελ. Κολοβάκης, ο Αντ/δρος του Πανευρυτανικού Συλλόγου
Αιτωλοακαρνανίας κ. Π. Μπακογιάννης, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Σκοπιάς κ. Σωτ. Πεσίνης κ.ά. Σχετικό
μήνυμα έστειλε ο συμπατριώτης μας (από τη
Σκοπιά) Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής κ. Θάνος Μωραΐτης. Οι παρευρισκόμενοι
γλέντησαν μέχρι τις πρωινές ώρες υπό τους ήχους
μιας θαυμάσιας ορχήστρας ελαφρολαϊκής και δημοτικής μουσικής, ενώ εντυπωσιακή και φέτος
ήταν η συμμετοχή του Χορευτικού Ομίλου Αγρινίου
«Οι Μερακλήδες».
Αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα η συμβολή στην
επιτυχία της εκδήλωσης αυτής του Σπύρου Καπνίση
και του Θανάση Νταλιάνη, οι οποίοι για μια ακόμη
χρονιά ήταν οι «μοχλοί» και οι στυλοβάτες. Όλη η
διοργάνωση και προετοιμασία ανήκει σε αυτούς.

Δημοπρατείται ο δρόμος
Δομνίστας - Σκοπιάς
Την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας
επισκέφτηκε κλιμάκιο ύστερα από εντολή της
γενικής γραμματέως της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας κ. Κατερίνας Διαμαντοπούλου αποτελούμενο από το γενικό διευθυντή κ. Παναγιώτη
Ευμορφόπουλο και τον σύμβουλο κ. Νίκο Κορμπά,
όπου τους υποδέχτηκε ο νομάρχης Ευρυτανίας
κ. Κώστας Κοντογεώργος.
Παρών ήταν και ο δήμαρχος Δομνίστας κ.
Γιάννης Σταμάτης, αφού ένα από τα κυρίαρχα
θέματα που συζητήθηκαν ήταν η δημοπράτηση
της κατασκευής του δρόμου Δομνίστας-Σκοπιάς,
έργο προϋπολογισμού 9.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ύστερα από τη συζήτηση που είχαν με το νομάρχη Ευρυτανίας και το δήμαρχο Δομνίστας
αποφασίστηκε η σύνταξη των σχετικών τευχών
δημοπράτησης του έργου να περατωθεί έως τις
10 Απριλίου 2010 και στη συνέχεια να προκηρυχθεί
το έργο με προϋπολογισμό 9.000.000 ευρώ.
Παράλληλα, τονίστηκε ότι πρέπει να ενταθούν
οι προσπάθειες ώστε η εγκατάσταση του αναδόχου
να πραγματοποιηθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2010
για να ξεκινήσει το έργο άμεσα...
(Πηγή: “ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ’’ 31-3-2010)

Μάρτιος 2010
Δαβάκη 13
Αθήνα 115 26

Μάρτιος...
Περίοδος νηστείας και προσευχής
για όλους μας.
Πόση ανάγκη έχουμε -αλήθεια- γι’ αυτά!
Νηστεία, όχι μονάχα στα φαγητά,
στο είδος και στην ποσότητα,
αλλά από κάθε τι, που βαραίνει την ψυχή μας!
Προσευχή, ταπεινή συνομιλία με τον Θεό!
Προσευχή...
η σκάλα που κατεβάζει το Θεό σε μας
και καθαρίζει την καρδιά μας
από κάθε αμαρτία!
«Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία
ότι αυτοί τον Θεόν όψονται».
(Μακαρισμοί, Ματθ. Ε’ 8)
Βράχος

Συγκροτήθηκαν
οι Δημοτικές Επιτροπές
Με σχετική απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δομνίστας συγκροτήθηκαν οι
διάφορες δημοτικές επιτροπές για το έτος
2010 ως εξής:
― Παραλαβής μικρών έργων: Αναγνωστόπουλος Αθ., Παπαδημητρίου Νικόλαος.
Αναπληρωματικοί: Βαμβατσίκου Ειρήνη,
Συγγούνης Νικόλαος.
― Παραλαβής μεταφορών και εργασιών:
Αναγνωστόπουλος Αθ., Τσελεπής Δ., Μαραγκούλας Ελ.
Αναπληρωματικοί: Συγγούνης Νικ., Κελέση Κ., Χαραλαμποπούλου Ζωή.
― Παραλαβής μεγάλων έργων: Τσούνης
Νικόλαος. Αναπληρωματικός: Χαραλαμπόπουλος Αθαν.
― Διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών: Μαραγκούλας Ελ., Τσελεπής Δ., Χαραλαμποπούλου Ζωή.
Αναπληρωματικοί: Μαργαρίτης Ευθ.,
Ασημάκης Κ., Κελέση Κων/να.
― Παραλαβής προμηθειών: Μαραγκούλας Ελ., Χαραλαμποπούλου Ζωή, Μαργαρίτης Ευθ.
― Επίλυσης φορολογικών διαφορών:
Παπαδοπούλου Όλγα, Συγγούνης Νικ., Καρτσακλής Ι., Χαραλαμποπούλου Ζωή.
― Σφράγισης και εκτέλεσης διοικητικών
πράξεων: Κοντός Δ., Σκαρμούτσος Χρ.,
Ασημάκης Κ.
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Μάρτιος 2010

Επαγγέλματα και
επαγγελματίες της Δομνίστας
Γράφει ο Αθανάσιος Γ. Σύρρος
Μέρος 17ο
(συνέχεια από προηγούμενο)
54. Λύτρας Κώστας
55. Λύτρας Θανάσης
56. Βαμβάτσικος Κώστας (Ντανιάς)
57. Στο κέντρο Άγιος Αθανάσιος
58. Σιακαβέλλας Χαραλ. (Μιχαήλ)
59. Αγγελής Κώστας (Γιούρας)
60. Μελλάς Γιάννης
61. Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος
62. Καρτσακλής Αθανάσιος (εμπορικό)
63. Νικάκης Σταμάτης
64. Παπακωνσταντίνου Χαράλαμπος
65. Παπαδημητρίου Αθανασίου Κώστας
67. Νούλας Φαρμάκη
67. Φαρμάκη Δημητρίου
68. Νταλιάνης Θανάσης
69. Παπαδημητρίου Νικόλαος
70. Παπαδημητρίου Ιωάννης (πλατεία)
71. Παπακωνσταντίνου και Σαλταπίδα
Όταν θα γινότανε νέο σπίτι όλο το χωριό
έτρεχε να βοηθήσουν. Έβλεπες γυναίκες φορτωμένες να μεταφέρνουν πλάκες γιατί τις
πλάκες τις έβγαζαν σε μέρη που δεν πήγαιναν
ζώα. Για τα ξύλα της σκεπής πηγαίνανε άνδρες
και τα φέρνανε στους ώμους. Τα πολύ βαριά
τα φέρνανε δύο μαζί. Το 1945 πήγαμε πολλά
παιδιά την Κυριακή το απόγευμα στα Λιβάδια
και από το ποτάμι τον Δεντριλιώτη που είχε
μαζέψει πέτρα για το σπίτι του ο Γιάννης
Νταλιάνης με 2-3 φορές από χέρι σε χέρι την
ανεβάσαμε πάνω σε μέρος κοντά στο μέρος
που θα γινόταν το σπίτι. Είναι αυτό το πέτρινο
σπίτι που είναι του Σταμάτη. Υπήρχε μεγάλη
αλληλοβοήθεια. Δεν υπήρχε δρόμος για το
ποτάμι, θα έπρεπε να πας στο Μύλο του Μαμαλού το δρόμο βατό για Φαντίνου ή από τον
δρόμο για λογγιές και για τους Στάβλους που
κατέβαινε από τον Μοναχοδέντρο (όπως έρχεται ο αμαξιτός χωρίς να στρίβεις για Παπαδημητρίου).
72. Παπανώντας Φαρμάκης
73. Σιακαβέλλας Ιωάννης
(πριν Χριστιανού)
74. Λιάκος Χαράλαμπος
75. Λιάκος Θεόδωρος και Λιάκος Κώστας
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
Διόρθωση: Στο προηγούμενο φύλλο διορθώνεται η φράση: “προ του 1930 όλες (οι
αχυρώνες) ήταν σκεπασμένες με σάλωμα’’.

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

Νεκρολογίες

Ευθυμία Σταθονίκου-Τριανταφύλλου
1946-2010
Κόρη της πολυμελούς οικογένειας του Σπύρου Σταθονίκου
η αείμνηστη Ευθυμία παντρεύτηκε στο Καρπενήσι το Ν. Τριανταφύλλου και έζησε μαζί του
την ευτυχία της οικογενειακής
ζωής. Κτυπημένη από την επάρατη ασθένεια έζησε τα τελευταία της χρόνια με μία ατέλειωτη
πάλη. Μόνο στήριγμά της η δυνατή ψυχή της και η αγάπη του
συζύγου και του γιού της.
Η αείμνηστη Ευθυμία έζησε
τη ζωή της μετακατοχικής Δομνίστας και από μικρή μπήκε
στον αγώνα της ζωής. Τελειώνοντας το δημοτικό την περίμεναν οι δουλειές στα χωράφια
και τα ζώα. Ωρίμασε γρήγορα,
όπως ωρίμαζαν σε εκείνες τις

δύσκολες συνθήκες, τα τότε
αγόρια και κορίτσια του χωριού
μας. Ο μόχθος του πατρικού σπιτιού συνεχίστηκε και μετά το
γάμο. Αυτή τη φορά στο μακρινό
Καναδά όπου έζησε μετανάστης
με το σύζυγό της. Πικρή και δύσκολη η ξενιτιά. Την έζησε και
αυτή. Ξαναγύρισαν μετά από
χρόνια στην Ελλάδα. Ο αγώνας
συνεχίστηκε το ίδιο σκληρός.
Σε πολλούς ανθρώπους η ζωή
δεν χαρίζει τίποτα. Μόνο ο ιδρώτας κι ο μόχθος τους δίνει το
ελάχιστο. Αυτό το μόχθο και τον
ιδρώτα ως το τέλος κατέβαλε η
αείμνηστη Ευθυμία. Ανέμενε την
ώρα της ανάπαυσης του απομάχου της ζωής. Της το έδινε ως
ελπίδα η οικογενειακή αποκα-

τάσταση του γιού της και η προσδοκία ότι κάποτε τα βάσανα τελειώνουν. Και όμως. Τα βάσανα
της αρρώστιας άρχισαν τότε και
την οδήγησαν στο αιώνιο ταξίδι.
Τη γαλήνη και την ανάπαυση
που πρόσμενε σε αυτή τη ζωή
θα τα πάρει τώρα στην αιώνια.
Εμείς θα τη θυμόμαστε εργατική,
καλοσυνάτη, ειλικρινή, τρυφερή
μητέρα και σύζυγο, αγωνίστρια
σε όλα τα επίπεδα της ζωής.
Ας είναι η μνήμη της αιωνία
και το χώμα της ευρυτανικής
γης που τη σκέπασε ελαφρύ. Ο
παντοδύναμος Θεός ας δίνει παρηγοριά στον άντρα της και τα
παιδιά της.

Α.Δ. Σταμάτης

Ευανθία Κ. Συροκώστα
1933 - 2010
Έφυγε με επώδυνο τρόπο
από τη ζωή μία από τις εναπομείνασες μονίμους κατοίκους
της Δομνίστας η Ευανθία Κων.
Συροκώστα. Μία ψυχή και ένα
σπίτι ανοιχτό λείπει πια από το
χωριό μας. Μετά ένα σοβαρό
ατύχημα όπου έπαθε εγκαύματα
νοσηλεύτηκε για καιρό στο ΚΑΤ
αλλά δεν επέζησε. Μόνη ζούσε
στο χωριό μετά το θάνατο των
γονέων της.
Μοναδική αγάπη που της
απέμεινε ήταν οι τέσσερις κατσίκες της με τις οποίες ζούσε

μέρα και νύχτα. Τις φρόντιζε,
τους μιλούσε, τις μάλωνε σαν
να ήταν ανθρώπινα πλάσματα.
Ακόμα έχω στο νου μου χειμωνιάτικο βράδυ να χιονίζει και
αυτή να ακούγεται εκεί στο σπίτι
της να μιλά με τα ζώα της. Μια
φωνή μέσα στη χιονισμένη ερημιά της νύχτας. Μια φωνή που
προσπαθούσε να σπάσει τη μοναξιά. Μια φωνή ανθρώπου μέσα
στην ερημιά της ζωής.
Όσοι μπόρεσαν και όσο μπόρεσαν - και όσο βέβαια τους
άφηνε η ίδια γιατί παρά την κα-

Ο κ. Γ. Γιαννίτσαρης
Επίκουρος Καθηγητής στο Ε.Μ.Π.
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων
του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) εκλέχθηκε πρόσφατα ο κ. Γεώργιος Κων. Γιαννίτσαρης. Ο
κ. Γιαννίτσαρης γεννήθηκε στο Νόστιμο, σπούδασε
στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο - Τμήμα Αρχιτεκτόνων και εργάστηκε αρχικά στο Καρπενήσι και κατόπιν στην Αθήνα, όπου διατηρεί και τεχνικό γραφείο.
Το 2000 ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. με την εξαίρετη εργασία του
(διατριβή): «Η Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Ευρυτανίας», η οποία σύντομα πρόκειται να εκδοθεί από
την Πανευρυτανική Ένωση.

Νέοι Διοικητές σε Νοσοκομείο Γηροκομείο Καρπενησίου
Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ορίστηκαν οι νέοι διοικητές στο Γενικό
Νοσοκομείο και στο Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας
Καρπενησίου (Γηροκομείου). Συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο Καρπενησίου αναλαμβάνει ως Πρόεδρος ο
παιδίατρος κ. Γεώργιος Χαλιάσος, ενώ ως νέος πρόεδρος του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Καρπενησίου (Γηροκομείο) αναλαμβάνει ο καθηγητής και συγγραφέας κ. Γεώργιος Αθανασιάς.

τάστασή της ήταν περήφανη τη στήριξαν και πριν και μετά το
ατύχημα. Τώρα το χώμα της Δομνίστας την έκρυψε στην αγκαλιά του δίνοντας ανάπαυση στην
κουρασμένη σάρκα της. Η ψυχή
της λεύτερη από τη μοναξιά τούτου του κόσμου δεόμαστε να
αναπαύεται στις αγκάλες του
Θεού, του μεγάλου πατέρα που
διώχνει κάθε μοναξιά και γλυκαίνει τους πικραμένους και τους
βασανισμένους.
Αιωνία η μνήμη της.
Α.Δ.Σ.

Βραβεύσεις και υποτροφίες
από το Ίδρυμα
Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου
Ευρυτάνες φοιτητές και μαθητές
έλαβαν υποτροφίες και βραβεία πρωτιάς, αντίστοιχα, στις 27-3-2010, από
το Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου,
το οποίο συνεχίζει το θεάρεστο και
διαχρονικό έργο του αθόρυβα αλλά
ουσιαστικά. Η λαμπρή κι εφέτος, εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου την
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2010.
Αρχικά χαιρέτησε ο Πρόεδρος του
Ιδρύματος κ. Ιωάννης Καραχοντζίτης
και στη συνέχεια μίλησε ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Χρυσόστομος
Φλωράκης με θέμα: «Από τα Λύκεια
της Ευρυτανίας στα Πανεπιστήμια της
Ελλάδας και του κόσμου. Προοπτικές
και προβληματισμοί».
Σημειώνεται ότι φέτος το συνολικό
ποσό που διατέθηκε από το Ίδρυμα
για υποτροφίες και βραβεία ανήλθε
σε 34.805,00 ευρώ.
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Η αλληλογραφία μας
― κ. Ειρήνη Φώλου-Βαρούτσου, Αυστραλία. Ευχαριστούμε για τις θερμές σας ευχές για το Άγιο Πάσχα.
Τις δημοσιεύουμε παρακάτω. Η κάρτα σας υπέροχη.
― κ. Μαρία Σκαφίδα, Χαλάνδρι. Λάβαμε την επιστολή και την επιταγή σας (50,00€) και σας ευχαριστούμε.
― Υποστράτηγο κ. Νικόλαο Σιακαβέλλα, Άλιμος.
Ευχαριστούμε για την συνδρομή σας και τη συνεργασία σας.
― κ. Δημήτριο Τυραϊδή, Χανιά. Λάβαμε την επιταγή σας και την ωραιότατη ποιητική συλλογή σας. Ευχαριστούμε!
― κ. Σπύρο Κ. Μακράκη, Αγρίνιο. Λάβαμε μέσω
του κ. Θανάση Νταλιάνη την συνδρομή σας και σας ευχαριστούμε.
― κ. Χαρίκλεια Σύρρου, Σεπόλια. Ευχαριστούμε
για τη συνδρομή, που πάντα μας στέλνεις.

Οι ευχές της κ. Ειρήνης Φώλου-Βαρούτσου
«Κώστα, σας ευχόμαστε καλό Πάσχα, χρόνια πολλά
με την οικογένειά σου. Επίσης σε όλους τους χωριανούς
μας, συγγενείς και φίλους και σε όλους τους ξενιτεμένους, πάντα να είναι καλά.
Με αγάπη Ειρήνη Π. Φώλου - Βαρούτσου από τη
μακρινή Αυστραλία. Ποτέ δεν ξεχνώ την όμορφη Δομνίστα. Πάντα είναι στην καρδιά μου. Καλές γιορτές!»
(Σ.Σ.: Η κ. Ειρήνη Φώλου-Βαρούτσου κάθε φορά
που λαβαίνει τον «ΕΥΡΥΤΟ» μας τηλεφωνεί και πάντα
κλαίει από τη συγκίνησή της...)

Πασχαλινές ευχές
Μας έστειλαν τις πασχαλινές ευχές τους οι:
― Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλ. Καρανίκας.
― Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κ. Κοντογεώργος.
― Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Θύμιος Σώκος.
― Δήμαρχος Καρπενησίου και Πρόεδρος της ΤΕΔΚ
Ευρυτανίας κ. Β. Καραμπάς.
― Δήμαρχος Αγρινίου κ. Μοσχολιός.
― Δήμαρχος Δομνίστας κ. Γιάννης Σταμάτης.
― Δήμαρχος Ποταμιάς κ. Ίβρος.
― Δήμαρχος Απεραντίων κ. Τάτσης.

Ελλογιμώτατε και αγαπητέ μοι εν Χριστώ Κύριε
Δημήτριε Φαλλή, χαίρετε την χαράν του Κυρίου
μας.
Μετά πολλής της χαράς επικοινωνώ μαζί σας,
δια να σας ευχηθώ καλόν στάδιον των αρετών, και
με το καλόν να αξιωθώμεν να προσκυνήσωμεν και
την Αγίαν Ανάστασιν του Κυρίου μας. Εν ταυτώ
θέλω να σάς ευχαριστήσω διά την αποστολήν της
δευτέρας ποιητικής σας συλλογής με τίτλον «Της
πίστης και της πατρίδας», την οποίαν εξέδωκε ο
Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας Ευρυτανίας. Οι
ευχαριστίες μου συνοδεύονται από τον θαυμασμό
μου διά την ποιητικήν σας δεξιοτεχνίαν και τον
πλούτον των εικόνων, νοημάτων, ψυχικής σας κενώσεως και εκφράσεως του εσωτερικού σας κόσμου,
του ποιητικού και χριστοκεντρικού. Όλο το βιβλίο
αποτελεί βαθύ άντλημα εκ του φρέατος της καρδίας
σας και ξεδιψά τους στρατοκόπους της ζωής και
τους «κοπιώντας και πεφορτισμένους». Έτσι τα
ποιήματά σας τα απήλαυσα και εγώ και καθηκόντως
σπεύδω να σάς εκφράσω την χαράν μου και τον
θαυμασμόν μου. Θερμά συγχαρητήρια. Εις την
εκλεκτήν σας ομόζυγον ολοθέρμους χαιρετισμούς.
Μετά πολλής της εν Κυρίω αγάπης,
Κεγχριαίος Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας
Καθηγητής, Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας
B.Sc., M.Sc., Ph.D., F.S.D.C., A.T.I.

Η από Δομνίστα “Δήλωση μετανοίας’’
του Γεωργίου Καραϊσκάκη
Όπως είναι γνωστό, ο «Σταυραητός» της
Ρούμελης Γεώργιος Καραϊσκάκης μετά την
«καταδίκη» του στο Αιτωλικό κατέφυγε στη
Δομνίστα, όπου φιλοξενήθηκε από τους φίλους
του Γιολδασαίους. Στη Δομνίστα έφτασε στις
26 Απριλίου 1824 και παρέμεινε εκεί για δύο
(2) περίπου μήνες.
Κατά το διάστημα της παραμονής του στη
Δομνίστα ο Καραϊσκάκης έστειλε διάφορα
γράμματα, σπουδαιότερα απ’ τα οποία είναι:
Α) Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ (1)
Μετά από ένα μήνα παραμονής του, σχεδόν,
στη Δομνίστα ο Γ. Καραϊσκάκης, αφού άρχισε
να συνέρχεται απ’ τον πυρετό της φυματίωσης
που κατάτρωγε τα σπλάχνα του, αλλά κι αφού
ηρέμησε λίγο απ’ τους κατατρεγμούς και τις
αθέμιτες σε βάρος του διώξεις έστειλε στο
Μαυροκορδάτο την πολυσυζητημένη, απ’ όλους
τους ιστορικούς, αναφορά του με την οποία
ζητούσε συγχώρηση! Η επιστολή - αναφορά
αυτή έχει ημερομηνία 27 Μαΐου 1824 απευθυνόταν προς τον ίδιο τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Εκτός από συγχώρεση της Διοίκησης
και όλων των Χριστιανών ζητούσε να του
σταλθεί και συγχωρητική ευχή από αρχιερέα.
Συγκεκριμένα, το πολυσυζητημένο κείμενό
της είναι το παρακάτω:
«Δομνίστα 27 Μαΐου 1824
Εμένα η κακή τύχη μου και αρρώστησα
οπίσω δεν ηξεύρω κιόλα από τα κρύα τα πολλά
ήταν ή από τόσους αφορισμούς οπού μου
εκάμετε και σε παρακαλώ να με συγχωρέση η
Διοίκησις, και όλοι οι Χριστιανοί και να μου
σταλθή και μια ευχή συγχωρητική παρά του
αρχιερέως».
Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος (2) αναφερόμενος
στην παραπάνω επιστολή διαπιστώνει αφ’ ενός
μεν αφέλεια στον πολέμαρχο Καραϊσκάκη,
αφετέρου δε κάποια αλλοίωση στις διαθέσεις
του.
Συγκεκριμένα γράφει: «Αλλ’ αυτός, είτε
πεισθείς ότι δεν δύναται ν’ αντισταθμίση την
δύναμιν της Διοικήσεως είτε υπό της ασθενείας
αυτού καταβληθείς, έγραψε τη 27 Μαΐου του
1824 από Δομνίσταν προς τον Αλέξανδρον
Μαυροκορδάτον αναφοράν, δι’ ης απολογούμενος δι’ όσα έπραξε εζήτει επί τέλους αφελέστατα συγγνώμην παρά της Διοικήσεως...»
και συνεχίζει: «Αυτή η από Δομνίσταν αναφορά
του Καραϊσκάκη προς τον Γενικόν Διευθυντήν
της δυτικής Ελλάδος μαρτυρεί αλλοίωσίν τινα
επελθούσα εις τας διαθέσεις του πολεμάρχου
ημών. Διότι ζητήσας συγγνώμην παρά της Διοικήσεως, φαίνεται αναγνωρίζων το σωτηριώδες κράτος της αρχής, ήτις εξεπροσώπει την
ολομέλειαν του αναγεννηθέντος έθνους και
ουχί τοπικά τινά συμφέροντα· γεγονός αξιοσημείωτον εν τω βίω του ανδρός, διότι κατά
τα πρώτα τέσσαρα έτη της επαναστάσεως, ο
Καραϊσκάκης επολιτεύθη μάλλον υπέρ του
ιδίου συμφέροντος ή υπέρ του γενικού, πολλάκις δε αντέπραξεν εις την Διοίκησιν και δεν
εθεώρει άτοπον να συνεννοήται μετά των τεταγμένων υπό τους πολεμίους Αλβανών προς
επιτυχίαν του ιδίου σκοπού.
Αλλ’ οι συνεχείς αυτού αποτυχίαι, αι τιμαί
αι αποδοθείσαι εις άνδρας, οίτινες, ει και μη
έχοντες πλειότερα αυτού προτερήματα, ηυδοκίμησαν πλειότερον διά μόνον τον λόγον,
ότι προ αυτού ενόησαν την ανάγκην του να
συνταχθώσιν υπό την επιτροπεύουσαν την
εθνικήν θέλησιν αρχήν, αι ευγενείς ιδέαι της
φιλοπατρίας, της πειθαρχίας, της ευρωπαϊκής

φήμης, αίτινες διά των ενεργειών πολλών Ελλήνων και φιλελλήνων, μάλιστα δε του ευκλεούς και ατυχούς, Βύρωνος, δεν έπαυσαν
από τινος χρόνου εξεγείρουσα τα πνεύματα
της δυτικής Ελλάδος, ήρχισαν να ενεργώσιν
επί τέλους και εις τον Καραϊσκάκην και να καταπείθωσιν αυτόν, ότι η επανάστασις ήνοιξε
στάδιον έτερον του σταδίου το οποίον άλλοτε
διέτρεχεν ως κλέπτης· ότι δεν προέκειτο πλέον
περί μόνης της οπλαρχηγίας μόνον μιας τινός
επαρχίας, αλλά περί της απελευθερώσεως
του έθνους όλου και της εν αυτώ συγκροτήσεως κεντρικής τινός δυνάμεως, δι’ ης και μόνης άπασαι αι ατομικαί αρεταί και ενέργειαι
ηδύναντο να συντελέσωσιν εις την επιτυχίαν
του κοινού επιχειρήματος. Δεν λέγομεν, ότι ο
Καραϊσκάκης εφιλοσόφει περί των τοιούτων
εννοιών, δοξασιών και αισθημάτων τοιούτο τι
ήθελεν αντιβαίνει εις άπασαν την προηγουμένην αυτού ανατροφήν. Εξεναντίας ομολογούμεν, ότι ο Καραϊσκάκης διετήρησεν απάσας
σχεδόν τας έξεις της ανατροφής εκείνης περί
την ατομικήν αυτού πολιτείαν και συμπεριφοράν, μάλιστα δε γλώσσαν αχαλίνωτον ήτις
αείποτε πρόχειρον είχε ου μόνον τον πικρότατον σαρκασμόν, αλλά και την δεινοτέραν
ύβριν. Φρονούμεν όμως, ότι έκτοτε παρήχθη
εν αυτώ αυτοματισμός τις μεγάλου εθνικού
και επαναστατικού συμφέροντος όστις λεληθότος, ούτως ειπείν, αλλ’ αδιαλείπτως προαγόμενος επενήργησεν εις άπαντα τον λοιπόν
δημόσιον αυτού βίον».
Ο Δημήτρης Φωτιάδης (3) χαρακτηρίζει το
γράμμα αυτό του Καραϊσκάκη ως «αμίμητο»,
τον ίδιο δε γι’ αυτή του την ενέργεια ως «μεγαλόκαρδο άνδρα», που, «κάνει μια απ’ τις
πιο σπάνιες χειρονομίες· ξεχνάει όλα και φιλότιμο και κατατρεγμούς...».
Ο Γ.Α. Μαραβελέας (4) χαρακτηρίζει την
επιστολή αυτή ως απολογία που στάλθηκε
στη Διοίκηση σε μια χρονική περίοδο που ήταν
«αποκαμωμένος από τον ανελέητο αυτόν κατατρεγμό, και εξαντλημένος από τον πυρετό...
ζητούσε συγχώρεση από τη διοίκηση...»
Ο ιδιαίτερος γραμματέας του στρατάρχη
Δ. Αινιάνας (5) αναφέρει ότι «αφ’ ου ησύχασεν
ολίγον εις Καρπενήσιον, έγραψεν εις τον Μαυροκορδάτον απολογούμενος τρόπον τινά και
ζητών συγχώρησιν...». Ο Γιάννης Βλαχογιάννης
σχολιάζοντας την επιστολή αυτή σε υποσημείωσή του στο σημείο αυτό της βιογραφίας
του Καραϊσκάκη απ’ τον Αινιάνα, χαρακτηρίζει
ως «περίεργο την περικοπή δι’ ης ζητεί την
συγχώρησιν» κι αλλού ως γράμμα ειρωνικό,
ως αγαθόκαρδη πονηριά κ.λ.π.
Μεγάλη έκταση δίνει στο θέμα της επιστολής αυτής ο Ηλίας Παπαστεριόπουλος (6),
ο οποίος αφιερώνει ολόκληρες σελίδες.
1. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος, Ο Καραϊσκάκης
και η Δομνίστα Ευρυτανίας, Β’ έκδοση, Αθήνα
2006, σελ. 48 κ.ε.
2. Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ο Στρατάρχης Γεωργ.
Καραϊσκάκης και άλλα ιστορικά έργα. Εν Αθήναις
εκ του Τυπογραφείου Αδελφών Περρή, 1889,
σελ. 27 κ.ε.
3. Δ. Φωτιάδης, Καραϊσκάκης, εκδ. Βιβλιοεκδοτικής, 1956, σελ. 212 κ.ε.
4. Γ.Α. Μαραβελέας, Η Επανάσταση του 1821
σε 40 μονογραφίες, Έκδοση ΓΕΚ/ΑΕΣ, Αθήνα
1983, σελ. 387.
5. Ι. Βλαχογιάννης, Τα ανέκδοτα του Καραϊσκάκη και του Κολοκοτρώνη, Αθήνα 1922, σελ.
20.
6. Ηλίας Παπαστεριόπουλος, Η Δίκη του Καραϊσκάκη, Αθήνα Χ.Χ., σελ. 269-274.
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Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

Από τις δραστηριότητες
άλλων Ευρυτανικών Σωματείων
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
1. Παρουσίαση Πρακτικών
Συνεδρίου Αγράφων
Με μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκε το δίτομο έργο “ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ’’
(Πρακτικά Συνεδρίου) στην ιστορική
αίθουσα του Μεγάρου της Παλαιάς
Βουλής στις 3-3-2010. Στην εκδήλωση παρέστη και χαιρέτησε ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος.
Την ομάδα των εισηγητών της παρουσίασης αποτελούσαν οι κ.κ. Γ.
Αικατερινίδης, Δρ. Φιλολογίας, τ.
Δ/ντής Ερευνών του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών,
Παν. Κοντός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεν. Γραμματέας
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αγαμέμνων Τσελίκας, Φιλόλογος, Παλαιογράφος, Προϊστάμενος του
Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,
η κ. Λίτσα Χατζηφώτη, Αρχαιολόγος και Δημοσιογράφος και ο κ.
Αθανάσιος Παλιούρας, Ομότιμος

Καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος και συντόνισε την
όλη εκδήλωση με θαυμάσιο τρόπο.
Η έναρξη του προγράμματος έγινε
από τον Πρόεδρο της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστα Παπαδόπουλο, ο οποίος αρχικά ευχαρίστησε το εκλεκτό ακροατήριο, ιδιαίτερα δε τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, ο οποίος «γνώρισε τους Αγραφιώτες και ως μέλη
της πνευματικής ποίμνης του στην
Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας,
οι οποίοι παροικούν εκεί σε μεγάλες
κοινότητες». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ιστορικό της πραγματοποίησης του Συνεδρίου στα
Άγραφα, το οποίο δικαιολογημένα
χαρακτηρίστηκε ως άθλος και, ακολούθως, στην έγκαιρη και έγκυρη
έκδοση των πρακτικών σε δύο (2)
πολυσέλιδους και καλαίσθητους
τόμους. Το γενικό συντονισμό της
εκδήλωσης έκανε με αριστοτεχνικό
τρόπο ο Αθανάσιος Δ. Σταμάτης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΕΠΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΒΛΑΧΟΣ
Τη Δευτέρα 15-3-2010 πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας
με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση τιμής
στον Ευρυτάνα Εκπαιδευτικό κ. Παναγιώτη Βλάχο.
Η μεγάλη σε χωρητικότητα Αίθουσα Τελετών της Εταιρείας Φίλων
του Λαού (Λαϊκό Πανεπιστήμιο)
υπερπληρώθηκε, κυρίως από Ευρυτάνες αλλά και πολλούς άλλους
εκπροσώπους της Εκκλησίας, της
Πολιτείας, της πανεπιστημιακής και
εκπαιδευτικής κοινότητας κ.ά.
Ίσως ποτέ άλλοτε δεν έγινε
τόσο πολυπληθής εκδήλωση τιμής
προς ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
ή άλλη παρεμφερής συγκέντρωση
Ευρυτάνων στην Αθήνα. Ήλθαν
ακόμη και από την επαρχία, όπως
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Καρπενησίου κ. Νικόλαος, ο Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος, ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Βασίλης Καραμπάς, ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Χρήστος Μπούρας, ο Αντιδήμαρχος Καρπενησίου
κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, κ.ά.,
ενώ προσήλθαν ακόμη και από τη
Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Λα-

μία, το Αγρίνιο κ.ά. Όλοι οι παρευρισκόμενοι έζησαν μια πλούσια
βραδιά, μια βραδιά ευχάριστη και
συγκινητική, μια βραδιά ξεχωριστή.
Χαιρέτησαν την εκδήλωση, μεταξύ άλλων, εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερώνυμου,
ο Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.
Νικόλαος, εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, οι καθηγητές κ.κ. Γ. Μπαμπινιώτης, Κλ. Κουτσούκης, Ν. Μπρατσιώτης, Κέλυ Μπουρδάρα, Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου κ.ά. Εισηγήσεις
έκαναν οι: Αθαν. Δ. Σταμάτης, Ανάργυρος-Γιάννης Μαυρομύτης, Μαρία
Παναγιωτοπούλου-Μποτονάκη και
Βασ. Τριχιάς, ενώ σημαντικές και
αξιόλογες παρεμβάσεις οι: Ελένη
Σιαξαμπάνη, Απόστολος Παπαθεοδώρου, Χρυσόστομος Πάνου,
Ιωάννης Μάγκας, Ιωάννης Χούπας
και Παναγιώτης Τσούκας, ο οποίος
και συντόνισε την όλη εκδήλωση.
Στο τέλος ευχαρίστησε τους
διοργανωτές και τους ομιλητές ο
τιμώμενος κ. Παν. Βλάχος, λίαν
συγκινημένος και με τη γνωστή ευφράδεια λόγου του.

Δωρεές στον Άγιο Αθανάσιο
― Η κ. Ελένη Παπαζαχαρία πρόσφερε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας ένα (1) σεντόνι για την αποκαθήλωση του Κυρίου.
― Η Αγγελική Αθ. Παπαδοπούλου πρόσφερε για ενοίκι-σπίτι του
ιερέα το ποσό των εκατόν δέκα (110,00) ευρώ.

Ειδήσεις...

Οι Αραχωβίτες
ψήφισαν συνένωση
με Ευρυτανία
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του
ιστορικού και δραστήριου Συλλόγου
Αραχωβιτών Ναυπακτίας “Ο Άγιος Νικόλαος’’, που συνήλθε στις 7-2-2010
στην Αθήνα, με συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 95%) αποφάσισε να
προτείνει την ένταξη του Δημοτικού
Διαμερίσματος Αράχωβας Ναυπακτίας στο νέο γειτονικό Δήμο - που
θα προκύψει με το νέο σχέδιο “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’’ από την πλευρά του Νομού
Ευρυτανίας, δηλ. να ενταχθεί στον
αυτό Δήμο με τη Δομνίστα.
Πιστεύουμε πως η απόφαση αυτή
είναι ιστορική για την περιοχή μας
και θα πρέπει στο νέο χωροταξικό
σχέδιο ολόκληρη η περιοχή άνω της
λίμνης του Εύηνου (Αράχωβα, Νεοχώρι, Κλεπά κ.λ.π.) να ενταχθεί στον
αυτό δήμο με τον δικό μας, αφού θα
εξυπηρετεί οπωσδήποτε πιο καλά τις
καθημερινές βιοτικές και άλλες ποικίλες ανάγκες.

Τιμήθηκε
ο Μιχάλης Σταφυλάς
Ο Δήμος Καλλιθέας, ο Πολιτιστικός
Οργανισμός του Δήμου και η Εταιρεία
Γραμμάτων και Τεχνών «Νέος Πνευματικός Κύκλος» πραγματοποίησαν
με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 4
Μαρτίου 2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας εκδήλωση προς τιμή του Μιχάλη Σταφυλά,
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης είκοσι (20) χρόνων από την έκδοση του
περιοδικού «Πνευματική Ζωή».
Για τον τιμώμενο μίλησαν ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής κ. Κλεομένης Κουτσούκης, η Καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κέλλυ
Μπουρδάρα, ο φιλόλογος καθηγητής
κ. Ηλίας Λιάσκος (Αντιπρόεδρος της
Πανευρυτανικής) και ο Αντιδήμαρχος
Καλλιθέας κ. Θοδωρής Ψαλλιδόπουλος.
Όλοι τους εντυπωσίασαν το ακροατήριο και καταχειροκροτήθηκαν.

Στον Καναδά
ο βουλευτής Ευρυτανίας
κ. Καρανίκας
Εκπροσωπώντας το Ελληνικό
Κοινοβούλιο και ύστερα από σχετική πρόσκληση της Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο του Καναδά
βρέθηκε εκεί ο βουλευτής του Νομού μας κ. Ηλίας Καρανίκας, προκειμένου να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις της Εθνικής μας
Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
Στην αποστολή της Βουλής των
Ελλήνων, της οποίας ηγήθηκε ο κ.
Ηλίας Καρανίκας συμμετείχαν ακόμη και οι βουλευτές Κ. Καραγκούνης, Ι. Ζιώγας και Ν. Τσούκαλης.

Ειδήσεις...
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Το δεύτερο παιδί τους απόκτησαν στις 4 Μαρτίου 2010 η Νικολέττα
Κ. Παπαδοπούλου και ο Γιώργος.
Είναι ένα χαριτωμένο αγοράκι.
Να τους ζήσει!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Αλέξανδρου Γ. Μπούρα
στις 14 Μαρτίου 2010 στον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου Δομνίστας.
― Το 40ήμερο μνημόσυνο της
Ευανθίας Κ. Συροκώστα τελέστηκε
σε Ιερό Ναό του Μοσχάτου στις 213-2010 από την οικογένεια της κ.
Ελένης Ν. Γρίβα.
― Το 40ήμερο μνημόσυνο της
Βασιλικής (Κούλας) Τραχήλη (το
γένος Ευθ. Παπαδημητρίου) έγινε
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πετρούπολης στις 21-3-2010.
Αιωνία η μνήμη τους!

Για τον ξενώνα
της Άμπλιανης
Οι έγκριτοι συμπατριώτες μας Αμπλιανίτες Παναγιώτης Πασπαλιάρης,
ιατρός και Δημήτριος Τούντας, τ.
Πρόεδρος του Συλλόγου Αμπλιανιτών
“Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ’’ με αίτησή τους
προς το Δήμο μας ζητούν όπως εξετασθεί η περίπτωση του ορισμού ως
υπεύθυνου της λειτουργίας του εκεί
ξενώνα του εκάστοτε Προέδρου του
Τοπικού Συμβουλίου Άμπλιανης, ώστε
αυτός να διαπραγματεύεται με τους
τυχόν ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για τη λειτουργία του και να έρχεται σε απευθείας διαπραγματεύσεις.
Πιστεύουμε πως το αίτημα αυτό είναι
σωστό και μπορεί να επιλυθεί ένα
χρόνιο πρόβλημα της Άμπλιανης.

Σε «πρώτη
προτεραιότητα»
ο ΧΥΤΑ Ευρυτανίας
Όπως φαίνεται, σύμφωνα με τις
τελευταίες εξελίξεις, ο ΧΥΤΑ Ευρυτανίας θα λάβει σάρκα και οστά κατά
την επόμενη διετία. Συγκεκριμένα, το
Νομαρχιακό Συμβούλιο Ευρυτανίας,
σε συνεδρίασή του στις 8-3-2010 με
ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε τους
περιβαλλοντικούς όρους κατασκευής
του ΧΥΤΑ στη θέση «Γαϊδουρόραχη».
Η θέση αυτή, όπως είναι γνωστό
ανήκει στο Δήμο Ποταμιάς και βρίσκεται στα όρια των Δήμων Ποταμιάς,
Δομνίστας και Καρπενησίου.
Η χρηματοδότηση του μεγάλου
αυτού έργου θα γίνει από το ΕΣΠΑ,
θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο προϋπολογισμός κατασκευής του ΧΥΤΑ ανέρχεται στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων (11.000.000,00) ευρώ.

