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Αύγουστος!
Αύγουστος, ο μήνας της Παναγιάς!
«Το Πάσχα του καλοκαιριού»,

όπως το λέμε.
Γιορτάζουν οι Εκκλησιές

τα Μοναστήρια
οι άνθρωποι όλοι!

...και στα χείλη μας η προσευχή:
«Θεοτόκε η ελπίς

πάντων των Χριστιανών
σκέπε, φρούρει, φύλαττε

τους ελπίζοντας εις Σε!»
Βράχος

Γιορτή   Τσίπουρου

22-23-24  Οκτωβρίου  2010

Η γιορτή του τσίπουρου φέτος -λόγω των εκλογών του Νοεμβρίου

2010 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού - θα πραγματο-

ποιηθεί μια εβδομάδα νωρίτερα, ήτοι στις 22, 23 και 24 Οκτωβρίου

2010. Καλούμαστε ΟΛΟΙ οι συγχωριανοί και οι φίλοι της Δομνίστας

να είμαστε ΕΚΕΙ. Όπως πάντα θα περάσουμε θαυμάσια!

Αύγουστος  2010

Π
αρά την οικονομική δυ-
σπραγία και φέτος το χω-
ριό μας γέμισε κόσμο. Κάτι

η καλή εξυπηρέτηση από τους
ντόπιους επαγγελματίες, κάτι οι
διάφορες εκδηλώσεις, κάτι η προ-
βολή του με ποικίλους τρόπους
τα τελευταία χρόνια το έκαναν
ελκυστικό και έτσι η κρίση δεν
μας άγγιξε όπως άλλους. Το τι
θα γίνει στο μέλλον εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες. Εμείς
όμως ας κάνουμε ό,τι καλύτερο
μπορούμε από την πλευρά μας.

Ο Σύλλογος όπως κάθε χρόνο
πρωτοστάτησε σε εκδηλώσεις.
Έτσι προσέφερε στις 12 Αυγού-

στου μία παράσταση ακροβατικών
για τη νεολαία. Το 15Αύγουστο
στην πλατεία παρουσιάσθηκαν τα
χορευτικά, μικρά και μεγάλα. 

Οι νέοι δάσκαλοι του χορού
Ηρώ και Γρηγόρης Παπουτσής
(εγγόνια Παν. Μακρυγιάννη) μας
ενθουσίασαν και απέδειξαν ότι
υπάρχει συνέχεια και μέλλον μετά
από πολλούς επιτυχημένους προ-
ηγούμενους δασκάλους. Το βράδυ
ο χορός της νεολαίας στο Πολι-
τιστικό Κέντρο. Καλή συμμετοχή
και άριστη οργάνωση. Υποδειγ-
ματικός επίσης έλεγχος στο χώρο.
Οι νέοι άνθρωποι μπορούν και θέ-
λουν, άρα θα πετυχαίνουν.

Δεν θα πρέπει να παραλειφθεί
η Γενική Συνέλευση και η εκλογή
νέου Δ.Σ. 

Παραπονούμαστε για τους νέ-
ους και την κακή τους σχέση με
τα χρήματα. Το ανανεωμένο το
2008 συμβούλιο παρέλαβε χρη-
ματικό υπόλοιπο 1.400 ευρώ και
παρέδωσε στο νέο περίπου 7.000
ευρώ. 

Δικαιούμαστε να χαιρόμαστε
και να ελπίζουμε. Το χωριό και ο
Σύλλογός μας έχουν μέλλον. Φυ-
σικά προϋπόθεση η αγάπη και το
ενδιαφέρον όλων. Ας το ευχόμα-
στε και ας ελπίζουμε.

Α.

Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο
Δομνίστας

Νέοι στην ηλικία ανέλαβαν και πάλι τα
ηνία του Φιλοπρόοδου Συλλόγου μας, μετά
τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις
13-8-2010. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε
σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Παπαδόπουλος, 
επιχειρηματίας
Αντιπρόεδρος: Κώστας Αθ. Νταλιάνης, 
Φιλόλογος - Υπάλληλος ΟΑΕΔ
Γραμματέας: Ευαγγελία Κ. Παπαδοπούλου,
Δικηγόρος
Ταμίας: Δημήτριος Αθ. Σταμάτης,
Οικονομολόγος
Μέλος: Παναγιώτης Γ. Τσίρκας,
Ιδιωτικός Υπάλληλος

Στην εφορευτική επιτροπή εκλέχθηκαν
οι: Επαμεινώνδας Φαρμάκης, Αθανάσιος
Νταλιάνης και Βερονίκη Αθ. Σταμάτη.

Παραλειπόμενα του Επιστημονικού 
Συνεδρίου στο Δήμο Δομνίστας

Α’. Γενικά
Στο -κατά κοινή ομολογία- λίαν επιτυχημένο τριήμερο

επιστημονικό συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο
Δομνίστας στις 23, 24 και 25 παρελθόντος Ιουλίου και
που είχε ως στόχο του την ανάδειξη της Ιστορίας και
του Πολιτισμού της περιοχής του παραπάνω Δήμου,
συμμετείχαν πενήντα πέντε (55) εισηγητές, οι οποίοι με
τις εμπεριστατωμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες
εισηγήσεις τους συνέβαλαν ουσιαστικά στη μεγάλη επι-
τυχία του.

Εκτός από τις εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν, ακού-
στηκαν και αξιόλογες παρεμβάσεις, ενώ κατατέθηκαν
και άλλες σημαντικές εισηγήσεις, οι οποίες θα συμπερι-
ληφθούν στον υπό έκδοση τόμο ή τόμους των πρακτικών.
Συγκεκριμένα έγιναν οι παρακάτω παρεμβάσεις και κα-
τατέθηκαν -εκτός προγράμματος- οι επιπλέον εισηγή-
σεις:

Συνέχεια στη 2η σελ.

Για  το  σπίτι  διαμονής  
του  ιερέα

Συνεχίζεται η συγκέντρωση χρημάτων
για το σπίτι του ιερέα. Θα είναι προκατα-
σκευασμένο για λόγους κόστους και γρήγο-
ρης αποπεράτωσης (ένας μήνας από την
αγορά). Θα κοστίσει με βάσεις, άδειες κ.λπ.
70.000 ευρώ. Ήδη κυκλοφορούν ερανικά
μπλοκ. Τα χρήματα που καταβάλλονται εκ-
πίπτουν, για την ώρα, από την εφορία. Μέχρι
σήμερα έχουν προσφέρει:
Νομάρχης κ. 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€
Ιωάννης Ν. Σταμάτης ........................1.000
Λάμπρος Δ. Πανάγος ........................500€
Αγγελική Α. Παπαδοπούλου ............110€
Από υπόλοιπο λουλουδιών Επιταφίου200€
Σωτ. Λώλος 
σε μνήμη Χρυσ. Σταθονίκου..............100€
Ανώνυμος σε μνήμη ..........................100€
Τόγια-Μάσβουλα Σοφία ......................50€
Βασιλόπουλος Σούπερ Μάρκετ ........200€
Αντώνης Γ. Αγγελής..........................500€
Ηλίας Κ. Καραδήμας (Κεφαλόβρυσο)
στη μνήμη του γιού του Κων/νου ......100€

Σύνολο ..........................................15.360€
Θέλουμε ακόμα ............................54.640€

Συνέχεια στην 3η σελ.
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1. Παρεμβάσεις
Κατά τη διάρκεια των συνεδριά-

σεων που πραγματοποιήθηκαν στη
Δομνίστα και μετά τις εισηγήσεις τις
σχετικές με την εσωτερική και εξω-
τερική μετανάστευση των κατοίκων
της περιοχής, έκαναν εύστοχες πα-
ρεμβάσεις οι:

α. Ροζίτα Σώκου, Δημοσιογράφος
και κριτικός. Η κ. Σώκου κατάγεται
από τη Δομνίστα αλλά την επισκέ-
φθηκε για πρώτη φορά τον περα-
σμένο Ιούλιο. Η παρέμβασή της εν-
τυπωσίασε, ήταν δε σχετική με την
καταγωγή της, τον Δομνιστιάνο πα-
τέρα της και την οικογένειά της.

β. Ζαχαρίας Ι. Σώκος, Δημοσιο-
γράφος της ΕΡΤ (Τμήμα Απόδημου
Ελληνισμού), ο οποίος αναφέρθηκε
ειδικά στους απόδημους Δομνιστιά-
νους και Σταβλιώτες στην περιοχή
του Κεφαλοβρύσου Αιτωλικού, όπου
δημιούργησαν μια αξιόλογη παροικία
από την προπολεμική ακόμα περίοδο.
Ο κ. Σώκος παρουσίασε αξιόλογα
γραπτά κείμενα από το αρχείο του
αείμνηστου πατέρα του Ιωάννη Σώ-
κου, Δασκάλου αλλά και σημαντικού
κοινωνικού παράγοντα της περιο-
χής.

γ. Ανδρέας Καμπιζιώνης, Καθη-
γητής του Πανεπιστημίου Francis
Marion των Η.Π.Α. ο οποίος ανέπτυξε
το θέμα: «Ευρυτάνες μετανάστες
στην Αμερική, Καναδά και Αυστραλία.
Ο Αγώνας τους, η εκεί πολιτεία τους,
η αξιόλογη προσφορά τους στη γε-
νέτειρα Ευρυτανία καθώς και αυτή
στη θετή τους πατρίδα».

2. Εισηγήσεις
εκτός προγράμματος
Κατατέθηκαν εκπρόθεσμα οι ει-

σηγήσεις των παρακάτω, οι οποίες
δεν ανακοινώθηκαν, θα συμπεριλη-
φθούν όμως στα υπό έκδοση πρα-
κτικά του συνεδρίου.

α. Γρηγοροπούλου Βασιλικής,
Συνταξιούχου Εκπαιδευτικού, με
θέμα: «Κωνσταντίνος Πετροκώστας
ή Πετροκωστόπουλος, ένας σημαν-

τικός Δομνιστιάνος Φιλικός και Αγω-
νιστής του ’21».

β. Πρασιά Κωνσταντίνου, Συντα-
ξιούχου Σχολικού Συμβούλου, με
θέμα: «Το Τοπικό Διαμέρισμα (πρώην
Κοινότητα) Ψιανών και τα αρχαία
μνημεία της περιοχής».

γ. Τσιάκα-Γιαννοπούλου Καλλί-
τσας, με θέμα σχετικό με τον πολι-
τισμό της Δομνίστας.

δ. Παραλίκα Νικολάου, Υποστρα-
τήγου ε.α., με θέμα: «Βαγγέλης Τσου-
ράπας, ο λαϊκός ήρωας και θρύλος
των τσελιγκάτων της Άμπλιανης».

ε. Σταμπουλοπούλου Μαρίας,
Φοιτήτριας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με
θέμα: «Η γυναικεία ενδυμασία της
Άμπλιανης Ευρυτανίας».

Κατά την α’ συνεδρίαση που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Δομνίστα το από-
γευμα της Παρασκευής 23 Ιουλίου
2010, ύστερα από σχετική πρόταση
του συνδημότη μας κ. Ηλία Συγγούνη,
τιμήθηκε η κ. Αλεξάνδρα Παπανικο-
λάου, σύζυγος του κ. Ιωάννη Χαρα-
λαμπόπουλου και αδελφή του αεί-
μνηστου Δασκάλου και Αγωνιστή της
Εθνικής μας Αντίστασης Βασίλη Πα-
πανικολάου.

Ο τοπικός Φιλοπρόοδος Σύλλογος
πρόσφερε στους συνέδρους τους
καφέδες, άλλα εδέσματα, γεύμα στη
Δομνίστα κ.λ.π. Εδώ, σημειώνεται
ιδιαίτερα και η πολύπλευρη βοήθεια
της κ. Βιβής Ευθ. Σιακαβέλλα.

Β. Η Έκθεση Φωτογραφίας
των Μνημείων της Ευρυτανίας
Εντυπωσιακή ήταν η έκθεση φω-

τογραφίας των μνημείων της Ευρυ-
τανίας που παρουσιάστηκαν στον
ευρύχωρο διάδρομο και στο χωλ του
Δημοτικού Σχολείου Δομνίστας. Πα-
ρουσιάστηκαν για πρώτη φορά πάνω
από 150 φωτογραφίες 30x40 με τα
μνημεία του Νομού μας από την αρ-
χαιότητα και εντεύθεν (φρούρια, βυ-
ζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλη-
σίες, ιστορικά γεφύρια, ο περίφημος
«Θησαυρός του Καρπενησίου» της
Συλλογής Σταθάτου κ.ά.). Οι περισ-

σότερες φωτογραφίες ανήκουν
στον γνωστό φωτογράφο και ιστο-
ρικό ερευνητή κ. Γεώργιο Τάσο,
άλλες στον κ. Παναγιώτη Ντάσιο,
ενώ εδόθη - κατόπιν αιτήματος -
σχετική άδεια και για τα υπάρχοντα
αρχαιολογικά ευρήματα στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Βυ-
ζαντινό Μουσείο Αθηνών. Την ευ-
θύνη του όλου στησίματος της έκ-
θεσης αυτής είχε αναλάβει ο επί-
τιμος Γενικός Δ/ντής του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού κ. Νίκος Ζωρο-
γιαννίδης, ο οποίος, με όπλα την
πολύτιμη πείρα του και τις γνώσεις
του, εργάσθηκε για το σκοπό αυτό
επί τόπου για 4 ολόκληρες ημέ-
ρες.

Γ. Η συνεδρίαση 
στους Στάβλους
Η απογευματινή συνεδρίαση

του Σαββάτου, σύμφωνα με το
πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε

στην υπέροχη πλατεία των Στάβλων.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή ακούστη-
καν εισηγήσεις για την εκπαίδευση
στην περιοχή, για πρόσωπα που έπαι-
ξαν σημαντικό ρόλο στη νεότερη
ιστορία του τόπου, για οικογένειες
που πρόσφεραν για τους αγώνες
του Έθνους μας περισσότερους από
τρείς νεκρούς (οικογένεια Ζούκα από
Στάβλους και Σύρρου από Ροσκά),
για την υποδειγματική εκκλησιαστική
ζωή στους Στάβλους από την προ-
πολεμική περίοδο μέχρι σήμερα κ.ά.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
αυτής έγινε απονομή τιμητικού δι-
πλώματος στον 90χρονο σήμερα
Αθανάσιο Μαλισόβα για την «πολύ-
χρονη και πολύμοχθη προσφορά του
στην εκκλησιαστική και κοινωνική
ζωή των Στάβλων και της ευρύτερης
περιοχής».

Μετά τη λήξη των εργασιών της
απογευματινής συνεδρίασης του Σαβ-
βάτου ακολούθησε δείπνο στην πλα-
τεία του χωριού, προσφορά του Συλ-
λόγου Σταβλιωτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ» και στη συνέχεια τρικού-
βερτο γλέντι με πρωταγωνιστές τους
Νίκο Μπάκα, Γιάννη Ζούμπο και πολ-
λούς πολλούς άλλους! Διέπρεψαν
και σε τραγούδια της τάβλας!

Δ. Η συνεδρίαση στην Άμπλιανη
Στην Άμπλιανη και στην ιστορική

πλατεία του Στέγκου πραγματοποι-
ήθηκε η τελευταία και πιο εντυπω-
σιακή συνεδρίαση του τριημέρου.
Περιλάμβανε θέματα σχετικά με τον
πολιτισμό, οι εισηγητές των οποίων
φρόντισαν να είναι λίαν εποπτικοί.
Συγκεκριμένα ο κ. Γ. Σαρρής παρου-
σιάζοντας το θέμα του «Από τα χει-
μαδιά στα βουνά των Αμπλιανιτών»
άρχισε με την παρουσίαση ενός μου-
λαριού φορτωμένου με όλες τις οι-
κοσκευές και τα σχετικά με τους με-
τακινούμενους βλάχους, οδηγούμε-
νου από μια Αμπλιανίτισσα... Ο χο-
ροδιδάσκαλος κ. Απόστολος Τασι-
ούλης παρουσίασε τις τοπικές πα-
ραδοσιακές φορεσιές των χωριών
του Δήμου Δομνίστας, φορεμένες
από καλλίγραμμες νέες και νέους
της Άμπλιανης, η δημοσιογράφος κ.
Σταυρούλα Τσακανίκα στα πλαίσια
της εισήγησής της «Η τελετή του
γάμου στο Κρίκελλο» παρουσίασε
μαγνητοφωνημένα σχετικά τραγούδια
των παλιών χρόνων. Τέλος, σκηνές
από το χορό του Στέγκου παρουσιά-
στηκαν από τον τ. Δ/ντή του Κέντρου
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
κ. Γεώργιο Αικατερινίδη, ο οποίος
είχε πραγματοποιήσει επιτόπια σχε-
τική λαογραφική έρευνα το 1966.
Σημειώνεται ότι ο κ. Γ. Αικατερινίδης,
ύστερα από πρόταση του κ. Γ. Σαρρή,
ανακηρύχθηκε επίτιμος Δημότης Δο-
μνίστας και μετά από σχετική από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά το πέρας των εργασιών του
Συνεδρίου και το κλείσιμό του με τις
σχετικές ευχαριστίες αλλά και τα
πολύτιμα συμπεράσματά του από τον
Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής
κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο ακο-
λούθησε πλουσιότατο γεύμα, προ-

σφορά του Συλλόγου Αμπλιανιτών
«Ο ΣΤΕΓΚΟΣ». Σημειώνεται ότι ο
Σύλλογος των Αμπλιανιτών της Αθή-
νας «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» πρόσφε-
ρε τους καφέδες και τα άλλα εδέ-
σματα κατά τη διάρκεια της συνε-
δρίασης αυτής.

Ε. Άλλα παραλειπόμενα
α. Ο Σύλλογος Κρικελλιωτών της

Αθήνας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» συμ-
μετείχε στο συνέδριό μας αυτό με
πέντε (5) εξαιρετικές εισηγήσεις.
Παρά την πρόθεση των μελών του
Δ.Σ. να βοηθήσουν οικονομικά για
την κάλυψη ενός γεύματος, τουλά-
χιστον δεν κατέστη τούτο δυνατόν
και έτσι δεν πραγματοποιήθηκε στο
Κρίκελλο καμία συνεδρίαση. Εδώ να
σημειώσουμε ότι τα έξοδα των γευ-
μάτων που πληρώθηκαν από τους
συλλόγους, όπου πραγματοποιήθη-
καν οι συνεδριάσεις, ανήλθαν στο
ποσό των 3.500,00 ευρώ περίπου. Η
αδυναμία κάλυψης των εξόδων του
ενός γεύματος από το Σύλλογο Κρι-
κελλιωτών Ευρυτάνων «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ» γνωστοποιήθηκε στους
διοργανωτές με το αριθ. 48/20-5-
2010 έγγραφο του Δ.Σ. του παραπά-
νω Συλλόγου.

γ. Σε όλους τους εισηγητές εδόθη
μαζί με το σχετικό φάκελο του συ-
νεδρίου και τσάντα που περιλάμβανε
βιβλία σχετικά με την περιοχή (Άμ-
πλιανη, Δομνίστα, Κρίκελλο και Τσε-
κλείστα) και ωραιότατες εκδόσεις
της Αιτωλικής Α.Ε.

δ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Ευρυτανίας υπήρξε συνδιοργανώτρια
και του συνεδρίου αυτού, όπως και
των προηγούμενων, που διοργανώ-
θηκαν από την Πανευρυτανική στο
Δήμο Αγράφων και στο Δήμο Απε-
ραντίων (Γρανίτσα). Το Νομαρχιακό
Συμβούλιο φέτος ενέκρινε το ποσό
των 11.000,00 ευρώ για το πλουσιό-
τατο πολιτιστικό πρόγραμμα της Πα-
νευρυτανικής Ένωσης του τρέχοντος
έτους. Τα χρήματα αυτά θα χρησι-
μοποιηθούν για την έκδοση των πρα-
κτικών (ενδεχομένως θα εκδοθούν
2 τόμοι, λόγω του πλήθους των ει-
σηγήσεων) και την έκδοση, επίσης,
αφιερωματικού τεύχους για το Δήμο
Δομνίστας, του περιοδικού «ΕΥΡΥ-
ΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ».

ε. Ο Δήμος Δομνίστας με πρώτο
το Δήμαρχο κ. Γιάννη Σταμάτη πρό-
σφερε ό,τι ήταν δυνατόν για την επι-
τυχία του Συνεδρίου. Οι αίθουσες
του Δημοτικού Σχολείου Δομνίστας
άνοιξαν διάπλατα και υποδέχθηκαν
τους πολυπληθείς συνέδρους και όχι
μόνο. Διέθεσε τον τεχνικό εξοπλισμό
(μικροφωνική συσκευή, προβολικά
μηχανήματα, οθόνη κ.ά.) και κυρίως
είχε τη διάθεση για συνεργασία που
απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές.
Ολόκληρος ο εξοπλισμός μεταφέρ-
θηκε και στους Στάβλους - Άμπλιανη,
ενώ την ευθύνη για τις μικροφωνικές
εγκαταστάσεις και τις προβολές είχε
ο Νίκος Θεοδ. Λιάκος.

Ο Πρόεδρος 
της Οργανωτικής Επιτροπής
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
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Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

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

Παραλειπόμενα  του  Επιστημονικού  Συνεδρίου  στο  Δήμο  Δομνίστας

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
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Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Συνδρομές  που  λάβαμε

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Κούκουνας Νικόλαος ......................25,00

Κούκουνα Κωνσταντίνα ..................25,00

Γεωργακάκη Παναγιώτα..................50,00

Κούκουνα Σπυριδούλα 

(το γένος Ι. Μωρίκη)........................20,00

π. Κούκουνας Παναγιώτης ..............50,00

Σύρρου-Κωστάκη Αγγελική ............20,00

Τσίρκας Ιωάννης..............................50,00

Σιακαβέλλας Νικόλαος....................10,00

Πιστιόλη Μαίρη................................50,00

Σταθονίκος Νικόλαος Λ...................50,00

Σιδηρά-Καλογεροπούλου Ελένη ....20,00

Νταλιάνης Ηλίας Σπ. ....................100,00

Σπυράλατου Αγγελική ....................50,00

Σπυράλατος Γεώργιος ....................65,00

π. Σαλτός Ιωάννης ..........................50,00

Σταμάτης Δημήτριος Αθ. 

(Κεφαλόβρυσο) ..............................30,00

Σιακαβέλλα Μαρία (ΗΠΑ)................30,00

Παπαγεωργίου Παναγιώτης............20,00

Λιάτσος Γεώργιος............................20,00

Πιστιόλης Τάκης (Ευηνοχώρι) ......100,00

Σταθονίκος Λάμπρος Αθ. ................20,00

Γράψα Αγγελική ..............................20,00

Βερυκόκου Όλγα ............................20,00

Μποτσιβάλης Χαρ. ..........................20,00

Παπαδημητρίου Μαρία Γ. ................20,00

Παπαδημητρίου-Βαλδή 

Σπυριδούλα......................................20,00

Τσιάμη Βασιλική (Αυστραλία)..........50,00

Τσίρκας Χρήστος (Αυστραλία) ........50,00

Φαράντος Αντώνιος ........................20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Η αλληλογραφία μας

― κ. Πελαγία Κων/νου Σιδερά, Η.Π.Α. Λάβαμε τη συν-
δρομή σας (50,00 δολλάρια) μέσω του κ. Ι. Καρτσακλή και
ευχαριστούμε θερμά.

― κ. Χρήστο Τσαχπίνη, Γερμανία: Ευχαρίστως σας στέλ-
νουμε τον “ΕΥΡΥΤΟ’’. Άλλα έντυπά μας, εκδόσεις μας θα
σας σταλούν λίαν συντόμως.

― Δημοσιεύουμε στο φύλλο αυτό επιστολή του Πανεπι-
στημιακού Καθηγητή κ. Χρ. Μπαρτσόκα, σχετικέ με το Συ-
νέδριο στο Δήμο μας.

2 Αυγούστου 2010
Κύριο Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο
Πρόεδρο Πανευρυτανικής Ένωσης
Δαβάκη 13 - 11526 Αθήνα

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκφράσω τα υπέροχα

συναισθήματα χαράς, συγκίνησης, ευγνωμοσύνης και υπε-
ρηφάνειας, για την ευκαιρία που μου δώσατε σείς και ο Δή-
μαρχος Ι. Σταμάτης, να συμμετάσχω ενεργώς στο τριήμερο
Επιστημονικό Συνέδριο στο Δήμο Δομνίστας και ιδιαίτερα
στην εκδήλωση της Άμπλιανης την Κυριακή 25 Ιουλίου 2010.
Η τέλεια φιλοξενία στα πλαίσια του εξαιρετικής οργάνωσης
συνεδρίου σας, καθώς και η μεγάλη συμμετοχή εκλεκτών
συμπατριωτών, με εντυπωσίασε και με ενθουσίασε για να
παρευρίσκομαι σε προσεχείς εκδηλώσεις της Ένωσης.

Οφείλω να σας ευχαριστήσω για τα θαυμάσια βιβλία, τα
οποία κυριολεκτικά «καταβροχθίζω», όσον αφορά τον
πλούτο των πληροφοριών τους για την Ευρυτανία και τους
Ευρυτάνες! Ξεκίνησα με το βιβλίο του Αρμάγου, συνέχισα
με την μονογραφία για τον Γεώργιο Καφαντάρη (τον οποίο
είχα την τύχη να συναντήσω στο γραφείο του προ 65 περί-
που ετών) και τώρα εντρυφώ στα Άγραφα.

Κατατοπιστικά, γραμμένα με επαγωγικό τρόπο, τα βιβλία
που μου δωρίσατε με κατέστησαν ακόμη πιο υπερήφανο για
την ευρυτανική καταγωγή μου. Ανυπομονώ να δω σύντομα
και τον τόμο των πρακτικών του Συνεδρίου.

Με μεγάλη εκτίμηση Χρήστος Σπ. Μπαρτσόκας
Ομότ. Καθηγητής Παιδιατρικής, Δ/ντής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Χορευτικό  Δομνίστας

1. Νίκος Αποστολόπουλος
2. Ισιδώρα Καπετάνη
3. Παναγιώτης Αποστολόπουλος
4. Αθηνά Βαμβάτσικου
5. Λάμπης Μαραζιάρης
6. Γρηγορία Δημητρογιάννη
7. Φώτης Καρέτσος
8. Ειρήνη Νούλα
9. Άνθιμος Κούστας
10. Αντώνης Μερτζάνης
11. Γεωργία Καπετάνη
12. Θόδωρος Σταμάτης
13. Βασίλης Σταμάτης
14. Ιριδένια Φιλίνδρα
15. Βάσω Γρηγοροπούλου
16. Νίκος Μωρίκης
17. Δήμητρα Βαμβάτσικου
18. Γιώργος Μακράκης
19. Κατερίνα - Ηρώ Τζωρτζίδου
20. Λάμπρος Μαραζιάρης
21. Βασιλική Μαραβέλια
22. Άγγελος Σιδεράς
23. Στέλλα Ντούλου
24. Έλενα Παπαδάκη
25. Δημήτρης Καρέτσος
26. Φωτεινή Σαμιώτη
27. Κων/να Σαμιώτη
28. Μαίρη Αγγελή
29. Αλέξανδρος Μακράκης
30. Βάσω Βαμβάτσικου

31. Αποστόλης Αποστολόπουλος
32. Άννα Κούστα
33. Leon Hickson
34. Θάλεια Νούλα
35. Ευγενία Δουφέκα
36. Κατερίνα Μακράκη
37. Δημήτρης Αγγελής
38. Θανάσης Αγγελής
39. Γιάννης Ζουγανάς
40. Γιώργος Μουρκογιάννης
41. Ασημίνα Δαραβέλια
42. Έφη Αναγνωστοπούλου
43. Εύη Καρέτσου
44. Ευθυμία Ανδρόνικου
45. Ειρήνη Ρήγα
46. Ελευθερία Μπρεκουλάκη
47. Μάρα Σιακαβέλλα
48. Ζωή Κρικρή
49. Ιοκάστη Μαρινάκου
50. Μαρία Χρυσαφοπούλου
51. Χρύσα Χρυσαφοπούλου
52. Κων/να Κουκοπούλου
53. Ζωή Αλεξανδροπούλου
54. Έλενα Φαναριώτη
55. Αλέξης Ψαθάς
56. Κώστας Πανάγος
57. Ευθύμης Κωστής
58. Γρηγόρης Ε. Παπουτσής
59. Γρηγόρης Κ. Παπουτσής
60. Ηρώ Παπουτσή

Πρόγραμμα  Leader

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή (που μετέχει και ο δήμος μας) ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα
Leader που λήγουν οι αιτήσεις στις 19-11-2010. Αφορά διάφορα επενδυτικά σχέδια
(μεταποίηση, γυναικεία επιχειρηματικότητα, εκσυγχρονισμοί καταστημάτων εστίασης,
μορφές τουρισμού, οικοτεχνικές μονάδες, βιοτεχνικές μονάδες, καταλύματα, ειδικές
μορφές τουρισμού κ.ά.). Πληροφορίες τηλ. 26340-29926  και www.aitoliki.gr

Για  το  “Σπίτι του  ιερέα’’
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
Αρκετοί είναι μέχρι τώρα οι συγχωρια-

νοί μας που πρόσφεραν από το υστέρημά
της τον οβολό τους για το “Σπίτι του Ιερέα’’,
παρά το γεγονός ότι δεν άρχισαν ακόμη οι
εργασίες κατασκευής του, λόγω γραφει-
οκρατικών διατυπώσεων. Ήδη έχει εγκριθεί
η μελέτη από το Μητροπολίτη μας κ. Νικό-
λαο και ξεκίνησε η διαδικασία για τα σχε-
τικά με το Ι.Κ.Α. Κατά το μήνα Αύγουστο
προσφέρθηκαν τα παρακάτω ποσά:
Νεοφωτίστου Αγγελική,
το γένος Γ. Σώκου ......................300,00
Ανώνυμος ....................................500,00
Ανώνυμος ......................................50,00
Αγγελής Αντώνιος ......................500,00
(πρόσφερε άλλα 500,00 ευρώ)
Γρηγοροπούλου Κική ....................50,00
Παπαδημητρίου-Βουλδή 
Σπυριδούλα..................................100,00
Συρογιαννίδης Σπύρος................200,00
Καρέτσου Παναγιώτα....................50,00
Παπαγεωργίου Θωμάς ..................30,00
Γιολδάσης Ζαχαρίας....................100,00
Κουκόπουλος Παν. (σύζυγος 
Βασιλικής Σπ. Συρογιαννίδη)........50,00
Κρητικού Αγγελική ........................30,00
Πιστιόλης Δημήτριος 
(Ευηνοχώρι) ................................100,00
Παπαδημητρίου Νικόλαος 
του Ιωάννη ................................1.000,00
Σύνολο ......................................3.060,00
Προηγούμενο ποσό ................15.360,00
Γενικό Σύνολο ........................18.420,00
Θέλουμε ακόμα ......................51.580,00

Υ.Γ. Κάθε μήνα θα δημοσιεύουμε όσα
χρήματα πήραμε και όσα λείπουν.

Α.Δ.Σ.

Από το Συνέδριο στη Δομνίστα

Η τιμώμενη κ. Αλεξάνδρα Παπανικολάου, 
σύζ. Ι. Χαραλαμποπούλου

Ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής κ. Κ. Παπαδόπουλος
απονέμει το τιμητικό δίπλωμα στον κ. Αθαν. Μαλισόβα

EYRYTOS 336_Layout 1  08/09/2010  10:17 ΠΜ  Page 3



Η αποστολή του “ΕΥΡΥΤΟΥ’’
Όπως έχει ανακοινωθεί σε προηγούμενο φύλλο του “ΕΥΡΥΤΟΥ’’ γίνεται η

ενημέρωση των μητρώων των ενεργών μελών του Συλλόγου και των ενεργών,
επίσης, αναγνωστών του ΕΥΡΥΤΟΥ.

Ύστερα απ’ αυτά γίνεται σταδιακά το σχετικό “ξεκαθάρισμα’’, το οποίο θα
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2010. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε και από την
πρόσφατη Γενική Συνέλευση της 13ης Αυγούστου 2010.

Ο τραπεζικός λογαριασμός
για το “Σπίτι του Παπά’’

Ο λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, Υποκατάστημα Καρ-
πενησίου για το “Σπίτι του Ιερέα’’ είναι: 370/296250-03. Παρακαλούνται
όσοι καταθέτουν τον οβολό τους στον παραπάνω λογαριασμό να ενημερώνουν
είτε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του χωριού μας, είτε την διεύθυνση της
εφημερίδας μας.

4 Αύγουστος 2010
Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

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

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.

Οι μέχρι τώρα γνωστοί επιτυχόντες

στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. πέτυχαν οι παρα-

κάτω:

― Η Βασιλική Αλεξανδροπούλου
του Γεωργίου και της Γεωργίας, το γέ-

νος Παν. Μακρυγιάννη, στη Νομική

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθήνας.

― Η Όλγα Χρήστου Φούφλια, εγ-

γονή του Θεοδώρου και της Παναγιώτας

Τσιάμη, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Αθνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης

Επιχειρήσεων. 

― Η Ιωάννα Καραδήμα του Ελευ-

θερίου και της Καλυψώς, το γένος Κα-

πούτσου, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής.

― Ο Θεόδωρος Νικολάου Λιάκος
στο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Φι-

λολογίας.

― Ο Ηλίας Ανδρόνικος του Χρήστου

και της Άννας, το γένος Αθανασίου

Αγγελή, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

― Ο Λάμπρος Αναγνωστόπουλος
του Αθανασίου και της Ιωάννας στο

Τμήμα Διοίκησης και Μονάδων Υγείας

και Πρόνοιας Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.

― Ο Μάκης Μπρεκουλάκης του

Νικολάου (εγγονός του Σεραφείμ και

της Ειρήνης Μπρεκουλάκη-Βαμβατσί-

κου) στο Τμήμα Λογιστικής, Τ.Ε.Ι. Χαλ-

κίδας.

― Ο Κώστας Ανδρέα Ζούκας στο

Πολυτεχνείο Χανίων, Τμήμα Ηλεκτρο-

λόγων - Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Συγχαρητήρια και καλές σπουδές!

(Σ.Σ.: Παρακαλούμε για την ενημέ-

ρωση και για άλλους επιτυχόντες).

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ
― Η Σπυριδούλα Χρ. Καραπάνου,

το γένος Νικολάου Παπαδημητρίου

πρόσφερε στο Σύλλογό μας το ποσό

των πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη

των γονέων της Νικολάου και Βασιλικής

Παπαδημητρίου και του συζύγου της

Χρήστου Καραπάνου.

― Ο Ηλίας Κ. Καραδήμας πρόσφερε

στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δο-

μνίστας για το “Σπίτι του Παπά’’ το

ποσό των εκατό (100,00) ευρώ στη

μνήμη του αείμνηστου γιού του Κώστα
Καραδήμα.

Λειτουργία  κομμωτηρίου  στο  Καρπενήσι

Το υπέροχο κομμωτήριο της Σόφης Πανάρα (εγγονής του Θεόδωρου

και της Παναγιώτας Τσιάμη) στο Καρπενήσι λειτουργεί με συνεχές

ωράριο από Τρίτη έως Σάββατο. Η διεύθυνσή του είναι: Γεωργίου Κονδύλη,

Καρπενήσι, τηλέφωνο: 22370-22244.

Συγχαρητήρια
Ο Δημήτριος και η Ελένη Καρα-

δήμα εκφράζουν τα ολόθερμα συγ-
χαρητήριά τους στην εγγονή τους
Ιωάννα Καραδήμα του Ελευθερίου
και της Καλυψώς (το γένος Καπού-
τσου) για την επιτυχία της στο Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα
Πληροφορικής.

Προσφορά  για  τη  “Γιορτή  Τσίπουρου’’

Για το τριήμερο της “Γιορτής του Τσίπουρου’’ 22-23-24/10/2010 η
Μαρία και ο Σωτήρης Σώκος, μελισσοκόμοι της Δομνίστας θα σερβίρουν
δωρεάν όπως κάθε χρόνο καρυδόμελο και όσο μέλι χρειασθεί για πα-
ρασκευή ρακόμελου. Επίσης για το τριήμερο θα διαθέσουν σε τιμή προ-
σφοράς μέλι αρίστης ποιότητας από έλατο, πεύκο, ρίκη, αλμυρίκη 6
ευρώ το κιλό σε δοχεία του ενός κιλού.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Η Πηνελόπη Δράγα και ο

Παναγιώτης Δ. Σύρρος απόκτησαν

το πρώτο τους παιδί, ένα χαριτω-

μένο αγοράκι στις 10 Ιουλίου 2010.

― Η Νίκη Σπύρου Πιστιόλη και

ο σύζυγός της Αλέξανδρος Μανά-

τος απόκτησαν το πρώτο τους παι-

δάκι, ένα χαριτωμένο κοριτσάκι,

στις 16 Ιουνίου 2010.

Να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
― Ο Γεώργιος Μαργέτης (εγ-

γονός Αθανασίου και Μαρίας Σια-

καβέλλα) ενώθηκε με τα δεσμά του

γάμου με την αγαπημένη του Πα-
τρίτσια Μπουργγέρ στον Ιερό Ναό

Αγίου Λουκά Φιλαδέλφειας των

ΗΠΑ. Ακολούθησε τρικούβερτο

γλέντι στο κοσμικό κέντρο “CRYS-

TAL TEA ROOM’’ της Φιλαδέλφειας

στο οποίο παραβρέθηκαν πολλοί

συγγενείς και φίλοι μεταξύ των

οποίων και η γιαγιά Μαρία Σιακα-

βέλλα.

Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στο Νεοχώρι Μεσο-

λογγίου όπου και ετάφη ο Κώστας
Μωρίκης κατά τον περασμένο μήνα,

Ιούλιο.

Αιωνία η μνήμη του!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε στον Ι.Ν. Αγίου Αθα-

νασίου Δομνίστας μνημόσυνο του

αείμνηστου Σπύρου Ι. Σταμάτη (3

χρόνια) την 1η Αυγούστου 2010.

Αιωνία η μνήμη του!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΕπίσκεψη της κ. Κέλλυς Μπουρδάρα

στη Δομνίστα

Η τ. Βουλευτής και Υπουργός κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, καθηγήτρια της

Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επισκέφθηκε τη Δομνίστα

στις 22 Αυγούστου 2010 με το σύζυγό της κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο,

Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας.

Ο Βασίλης Τσιβιλίκας στη Δομνίστα

Ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Τσιβιλίκας ψάχνοντας να μάθει τα

σχετικά με τις οικογενειακές ρίζες του (ο πατέρας του γεννήθηκε στη

Δομνίστα) επισκέφθηκε τη Δομνίστα την Τρίτη 24 Αυγούστου 2010. Πα-

ρέμεινε στην πλατεία για αρκετές ώρες και εξέφρασε το θαυμασμό του

για τις ομορφιές της περιοχής μας και του χωριού μας.

Η λαχειοφόρος μας στις 15 Αυγούστου 2010

Ανάρπαστοι έγιναν οι λαχνοί κι

εφέτος για την καθιερωμένη λα-

χειοφόρο μας, η οποία απέφερε

στο Ταμείο μας το ποσό των χιλίων

διακοσίων (1.200,00) ευρώ. Τα

δώρα της λαχειοφόρου μας που

δημοσιεύονται παρακάτω χωρίς

καμία ενόχληση από τα μέλη του

Δ.Σ. δόθηκαν από όλους. Ευχαρι-

στούμε όλους τους δωρητές.

1. Κατσίκι, προσφορά Συλλόγου

2. Πουκάμισο ανδρικό, προσφορά

ανώνυμου

3. 5 kg πλαστικό χρώμα, προσφορά

Γ. Κυτέα

4. 1 σετ κούπες, προσφορά Γ.

Κυτέα-Αγγελή

5. 1 πίνακας ζωγραφικής, προ-

σφορά Ισμήνης Αγγελή

6. 1 σετ φλιτζάνια καφέ, προ-

σφορά Ισμήνης Αγγελή

7. Γκλίτσα, προσφορά Ν. Παπαδη-

μητρίου

8. 1 τραπεζομάντηλο, προσφορά

Ειρήνης Γράψια

9. 1 πετσέτα μπάνιου, προσφορά

Ειρήνης Γράψια

10. Λεύκωμα για το Βρετανικό

Μουσείο, προσφορά Σταύρου

Μπίρογλου

11. Βιβλίο “Ευρυτανικά’’, προ-

σφορά Πανευρυτανικής Ένωσης

12. 2 βιβλία “Μνήμες Καρπενησίου

1930-1950’’, προσφορά Πανευ-

ρυτανικής Ένωσης

13. Γεύμα για 2 άτομα στο “ΜΕ-

ΤΟΙΚΟ’’, προσφορά Βασιλικής

Παπαδοπούλου

14. 1 διανυκτέρευση για 2 άτομα

στην “ΥΛΗΕΣΣΑ’’, προσφορά

Όλγας Παπαδοπούλου

15. 1 ψάθινο καπέλο, προσφορά

ανωνύμου

16. 3 kg μέλι, προσφορά Σωτήρη

Σώκου

17. 1 δίσκος, προσφορά Τσα-

τσούλα Ρήνας.

18. 1 διακοσμητικό βάζο, προ-

σφορά Τσατσούλα Ρήνας.

19. 2 πίτσες σερβιρισμένες στο μα-

γαζί από 16 Αυγούστου, προ-

σφορά Φαρμάκη Κων/νας.
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