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Για τους νέους Δημοτικούς άρχοντες

Α

πό την 1η Ιανουαρίου 2011 καινούρια αυτοδιοικητική πραγματικότητα στη χώρα.
Καινούρια αυτοδιοικητική διαίρεση στην
περιοχή μας. Το 1998 είδαμε τις Κοινότητες που
λειτουργούσαν από το 1912 να καταργούνται
και να γίνεται ο μικρός μας δήμος. Η ανασφάλειά
μας για την επόμενη μέρα τότε εξαφανίσθηκε
από τις τρεις επιτυχημένες θητείες του χωριανού
μας Δημάρχου Γιάννη Σταμάτη. Τα πράγματα
λειτούργησαν πολύ καλύτερα σε όλα τα επίπεδα
και οι φόβοι μας αποδείχθηκαν χωρίς βάση. Όλα
πήγαν καλύτερα για όλη την περιοχή.
Μετά τις εκλογές αυτό το μήνα δεν θα ανή-

κουμε πια στο μικρό Δήμο Δομνίστας αλλά στο
μεγάλο Δήμο Καρπενησίου. Εξελέγη ένας νέος
Δήμαρχος, ένας πολύ νέος και με βαρύ όνομα
στη ράχη του, ο Κώστας Μπακογιάννης. Φορτώνεται το στοίχημα να αποδείξει τους τωρινούς
μας φόβους για την επόμενη αυτοδιοικητική μέρα
χωρίς βάση. Θα συμβεί ό,τι και με το 1998 που
φοβόμασταν τα πάντα και όλα πήγαν καλύτερα;
Το ευχόμαστε και το ελπίζουμε.
Όμως παρά τα αισιόδοξα λόγια, εμείς φοβόμαστε και περιμένουμε με αγωνία την επόμενη
μέρα. Ξέρουμε σε ποια πραγματικότητα ζούμε.
Συνέχεια στη 3η σελ.

Εγκρίθηκε ποσό 381.555,00€
για το νέο Λαογραφικό Μουσείο στη Δομνίστα
Ένα σπουδαίο έργο για τη Δομνίστα και την
ευρύτερη περιοχή εγκρίθηκε πρόσφατα με απόφαση της Γεν. Γραμματέα Στερεάς Ελλάδας κ.
Κατερίνας Διαμαντοπούλου, ύστερα από την εμπεριστατωμένη μελέτη που είχε υποβάλει ο Δήμαρχός μας κ. Γιάννης Σταμάτης. Πρόκειται για
την ριζική ανακαίνιση του ιστορικού σπιτιού του
αείμνηστου Δασκάλου Νίκου Σώκου, το οποίο
είχε παραχωρηθεί προ 3ετίας περίπου στο Δήμο
από τις θυγατέρες του Κατίνα και Σωτηρία Σώκου
για την δημιουργία Μουσείου.
Το αίτημα αυτό του Δήμου μας παίρνει «σάρκα
και οστά» με την ένταξη του έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Ηπείρου 2007-2013» και συγκεκριμένα στον
Άξονα Προτεραιότητας 08 - «Ψηφιακή σύγκλιση
και επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας», Κωδικό
Θέματος Προτεραιότητας 57 και αφορά το έργο
Αποκατάσταση παραδοσιακού κτιρίου και δημιουργία καινοτομικού κέντρου ιστορικής ενημέρωσης (Λαογραφικό Μουσείο) Δ.Δ. Δομνίστας
381.555,00€ (φωτό δεξιά) και το έργο Προστασία
και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
έργο προϋπολογισμού 350.000,00€:
Κύρια σκοπιμότητα των έργων είναι η ενίσχυση
της πολιτιστικής ανάπτυξης, της διατήρησης και
αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς
και η ανάδειξη του αειφορικού τουρισμού σε παράγοντες διαρκούς ανάπτυξης και ποιότητας
ζωής καθώς επίσης και αναβάθμιση φυσικών και
πολιτιστικών πόρων προς όφελος της τοπικής
ευημερίας και της αειφόρου ανάπτυξης και αξιοποίηση «ευκαιριών» σε τομείς όπως ο εναλλακτικός τουρισμός και ο πολιτισμός.
Για την πράξη «Αποκατάσταση παραδοσιακού
κτιρίου και δημιουργία καινοτομικού κέντρου ιστορικής ενημέρωσης (Λαογραφικό Μουσείο) Δ.Δ.
Δομνίστας»
• Πλήρης καθαίρεση των αποσαθρωμένων

Νοέμβριος 2010
Δαβάκη 13
Αθήνα 115 26

Σημαιοφόροι

Φίλε μου,
― Σε μια εποχή που όλα
διέρχονται φοβερή κρίση
και υπάρχει γενική σύγχυση.
― Σε μια κοινωνία που κυριαρχεί
ο καταστροφικός εγωισμός
η κλοπή, η αδικία, το ψεύδος,
η αστάθεια και η αβεβαιότητα
για το μέλλον,
...είναι απαραίτητοι εκείνοι που...
θα προχωρούν κρατώντας ψηλά
τη σημαία της ΤΙΜΙΑΣ χριστιανικής ζωής!
― Εκείνοι και ΜΟΝΟ εκείνοι θα είναι
...Σημαιοφόροι της αλήθειας του Χριστού
και της Αγάπης Του!
Βράχος

Οικονομικά “Γιορτής
τσίπουρου 2010’’

τμημάτων της εξωτερικής τοιχοποιΐας.
• Πλήρης καθαίρεση των ξύλινων τμημάτων
του κτίσματος.
• Στερέωση του υφιστάμενου διώροφου κτίσματος ώστε να ενισχυθεί η στατική του επάρκεια.
Πλήρης ανακατασκευή του μεσοπατώματος.
• Πλήρης ανακατασκευή των κουφωμάτων
από ξύλο.
• Πλήρης ανακατασκευή των εξωστών και
της ξύλινης κλίμακας των εσωτερικών τοιχοποιϊών
στον όροφο.
• Χρωματισμοί.
• Ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου.
• Ανέγερση στη βόρεια πλευρά του αύλειου
χώρου νέου ισογείου κτίσματος.
• Η/Μ εγκαταστάσεις.
• Προμήθεια - κατασκευή κινητών στοιχείων
εξοπλισμού για την έκθεση των αντικειμένων
της συλλογής.

Πηγή: “ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ’’
“ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ’’

Έσοδα ..............................................3.765€
Έξοδα.............................................. 3.912€
Υπόλοιπο ..........................................- 147€
Έξοδα
Σταφύλια ..............................................550€
Μπουκάλια ..........................................830€
Αφίσες ................................................197€
Μπρελόκ ..............................................830€
Παπαδημητρίου....................................200€
Καρτσακλής ........................................130€
Τσάμης Θ. (κάστανα) ..........................120€
Ομπρέλες ............................................220€
Σιδηρικά ..............................................130€
Εργάτες ..............................................340€
Πλαστικά ..............................................135€
Καζάνι μεταφοράς ................................60€
Άδεια για καζάνι ....................................50€
Βαμβάτσικος Χρήστος (κάστανα)........120€

Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας
και οι εκπρόσωποι
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στο χωριό μας εύχονται
Καλά Χριστούγεννα
και ο καινούριος χρόνος
να είναι ειρηνικός,
οικονομικά εύρωστος
και ευτυχισμένος.
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Βιβλιοπαρουσίαση
Ελευθέριος Π. Αλεξάκης,
Ορεινή Στερεά Ελλάδα,
Εθνογραφικό Ημερολόγιο
(1984-1991),
Εκδ. Δωδώνη 2010, σελ. 566
Οι εκδόσεις Δωδώνη το 2010 κυκλοφόρησαν
το Εθνογραφικό Ημερολόγιο (1984-1991) του
Ερευνητή, Διευθυντή στο Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών,
Δρ. Πανεπιστημίου και πολυγραφότατου συγγραφέα Λευτέρη Αλεξάκη με τον τίτλο «ΟΡΕΙΝΗ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ». Είναι σε μεγάλο σχήμα
(8ο) και έχει 565 σελίδες. Όπως μιλάει και ο
ίδιος στον πρόλογο του βιβλίου του, είναι «...Η
Εθνογραφική έρευνα που ξεκίνησε το 1984 είχε
σκοπό να ανιχνευθούν και στον ορεινό χώρο
της Στερεάς Ελλάδας οι οικογενειακές δομές,
οι δομές της συγγένειας, οι γαμήλιες παροχές
και οι γαμήλιοι θεσμοί καθώς και η οργάνωση
του χώρου και της κοινότητας... Η έρευνα οριοθετείται από τα βουνά: Γκιώνα, Βαρδούσια, Καλλιακούδα, Άγραφα, Βελούχι και Ελικώνα. Διαρρέεται η Στερεά από τα μεγάλα ποτάμια: Εύηνο,
Μόρνο, Ταυρωπό, Αγραφιώτη και Σπερχειό. Η
επιτόπια έρευνα έφερε στο φως στοιχεία παλαιότερης πολιτικής οργάνωσης...»
ΧΩΡΙΖΕΙ την εργασία του ο ερευνητής Λευτέρης Αλεξάκης σε οκτώ (8) μεγάλα κεφάλαια,
όσες είναι και οι «εξορμήσεις» του από το
Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της
Ακαδημίας. Αρχίζει το ταξίδι του από την επαρχία
Δωρίδας Νομού Φωκίδας (2-27/7/84), Επαρχία
Δωρίδας (Ερατεινή κ.ά.) (10-31/8/84). Συνεχίζει
τον επόμενο χρόνο στο Νομό Ευρυτανίας (230/7/1985) και στην Επαρχία Ναυπακτίας Ν. Αιτωλ/νίας (5-20/8/85). Η Επαρχία Ναυπακτίας
τον κρατά και την επόμενη χρονιά, από 5-29
Νοεμβρίου 1986. Το 6ο ταξίδι κάνει στις επαρχίες
Δωρίδας και Ναυπακτίας (16 Αυγούστου - 13
Σεπτεμβρίου 1989). Το έβδομο ερευνητικό ταξίδι
του κάνει στο Νομό Βοιωτίας (22 Ιουλίου - 14
Αυγούστου 1991) και περιδιαβαίνει ερευνητικά
στην επαρχία Ξηρομέρου Αιτωλ/νίας (Αστακός
κ.ά.) από 16 έως 31 Αυγούστου 1991, για να
κλείσει τον ερευνητικό αυτόν κύκλο στη Ρούμελη
και στους ανθρώπους της. Πλούσια βιβλιογραφία
επτά (7) σελίδων και Γλωσσάριο πέντε (5) σελίδων. Ακόμα Ευρετήριο τόπων και ονομάτων
(εννέα (9) σελ.) και Ευρετήριο λέξεων και όρων
σε τρεις (3) σελίδες, τεκμηριώνουν την εργασία
του.
Η ΜΕΛΕΤΗ του καινούριου Εθνογραφικού
Ημερολογίου του ερευνητή Λευτέρη Αλεξάκη
που κρατούσε αδιαλείπτως κάθε βράδυ, ανεξαρτήτως δυσμενών συνθηκών διαβίωσης και
σίτισης - που καλά γνωρίζουμε στην Ορεινή
Ελλάδα - δίνει την δυνατότητα στον αναγνώστη
να γνωρίσει καλά, απ’ την καλή και την ανάποδη
τον τόπο μας, τους ανθρώπους και την κρατική
εξουσία...
Σ.Σ.: Το παραπάνω βιβλίο έχει αρκετές σελίδες αφιερωμένες στην Ευρυτανία και στην
περιοχή του Δήμου Δομνίστας, φυσικά και στο
χωριό μας, τη Δομνίστα, την οποία επισκέφθηκε
για τη σχετική έρευνά του ο συγγραφέας το
καλοκαίρι του 1985.

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Νοέμβριος 2010

Δημοτικές Εκλογές 7 Νοεμβρίου 2010
Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Καρπενησίου
Δημοτική Ενότητα Φουρνάς
1. Γκαρίλα-Διαμαντή Γεωργία του Ιωάννη 453

Οι σύμβουλοι του κ. Μπακογιάννη
Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου
1. Σουλιώτης Νικόλαος του Δημητρίου
2. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος του Σερ.
3. Λάππας Κλεομένης του Κωνσταντίνου
4. Πέτρου Ιωάννης του Χριστοφόρου
5. Φέγγος Αθανάσιος του Γεωργίου
6. Χαλκιάς Παντελεήμων του Δημητρίου

780
705
577
570
546
532

Δημοτική Ενότητα Δομνίστας
1. Σκαρμούτσος Χρήστος του Γεωργίου
2. Σταμάτης Δημήτριος του Αθανασίου

332
321

Δημοτική Ενότητα Κτημενίων
1. Σκαρτσιούνης Ευάγγελος του Ιωάννη
2. Φούφλιας Κωνσταντίνος του Ανδρέα
Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς
1. Λιάπης Νικόλαος του Δημητρίου
2. Φραγκάκη-Σταυροπούλου Ελευθερία
του Δημητρίου
Δημοτική Ενότητα Προυσού
1. Παναγιωτόπουλος Θεόδωρος
του Γεωργίου
2. Τσιλιμέκη Φωτεινή του Κωνσταντίνου
3. Ντέκας Χρήστος του Παναγιώτη

Οι σύμβουλοι του κ. Καρφή
Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου
1. Καρφής Ευάγγελος του Νικολάου
2. Πάζιου Μαρία του Κυριάκου
3. Παπαδόπουλος Λεωνίδας του Στέφ.
4. Καρβέλης Κων/νος του Γεωργίου
5. Καμαρέτσος Βασίλειος του Νικολάου

553
532
508
501

Δημοτική Ενότητα Δομνίστας
1. Σταμάτης Ιωάννης του Δημητρίου

650

457
366

Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς
1. Ίβρος Ιωάννης του Βασιλείου

898

334

Δημοτική Ενότητα Φουρνάς
1. Παπουτσόπουλος Ηλίας του Δημητρίου 212

284

238
191
188

Οι σύμβουλοι του κ. Μπομποτσιάρη
1. Μπομποτσιάρης Ντίνος του Κλεάνθη
2. Καραγιαννόπουλος Αθανάσιος
του Κων/νου

235

Οι σύμβουλοι του κ. Σερετάκη
1. Σερετάκης Νικόλαος του Γεωργίου

Τοπικοί Σύμβουλοι Δήμου Καρπενησίου
Με το συνδυασμό του κ. Μπακογιάννη
Άμπλιανη:
Παπασπύρος Ηλ.
Δομνίστα:
Παπαδόπουλος Ι.
Κρίκελλο:
Πανάρας Δ.
Συγγούνης Κ.
Μεσοκώμη: Μακρυγιάννης Αθ.
Ροσκά:
―
Στάβλοι:
Ζούκας Αθ.
Ζούκας Σπ.
Ζούκας Δημ.
Ψιανά:
―

32
57
37
24
30
34
13
12

Σημ.: Στη Δομνίστα, Κρίκελλο, Στάβλους, τα τοπικά
συμβούλια είναι τριμελή (2 από το συνδυασμό

που πλειοψήφησε και 1 από τη μειοψηφία). Στους
Στάβλους η υπεροχή του ενός συνδυασμού του
έδωσε και τις τρεις θέσεις.
Με το συνδυασμό του κ. Καρφή:
Άμπλιανη:
―
Δομνίστα:
Αναγνωστόπουλος Αθ.
Παπαθανάσης Ι.
Κρίκελλο:
Παπαδημητρίου Β. 28
Μεσοκώμη: ―
Ροσκά:
Μυζήθρας Λεων.
Στάβλοι:
―
Ψιανά:
Μαντζής Αθ.

Περιφερειακές Εκλογές
7 Νοεμβρίου 2010
Δήμος Καρπενησίου
- περιοχή Δήμου Δομνίστας
Εγγεγραμμένοι:
Ψηφίσαντες:
Αποχή:
Άκυρα:
Λευκά:
Έγκυρα:

2.100
804
1.296
32
39
733

Ψήφοι Ποσοστό
1. Στερεά Ελλάδα - Κλέαρχος Περγαντάς
299 40,79%
Περγαντάς Κλέαρχος του Ιωάννη
2. Μαζί για τη Στερεά Ελλάδα της Ανάπτυξης 329 44,88%
Χειμάρας Αθανάσιος του Γεωργίου
3. Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας
43
5,87%
Μαρίνος Γεώργιος του Βασιλείου
4. Ριζοσπαστική και Οικολογική Συνεργασία
για τη Στερεά Ελλάδα
24
3,27%
Στούπης Νικόλαος του Λουκά
5. Ανεξάρτητο Μέτωπο Στερεάς Ελλάδας
21
2,86%
Παπανδρέου Νικόλαος του Ευσταθίου
6. Αυτοδιοικητικό Κίνημα Περιφέρειας Στερεάς 17
2,32%
Δέσποινα Σπανούδη του Κωνσταντίνου

71
23

24
42

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
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Η αλληλογραφία μας
― Αθανάσιος Δ. Παλιούρας
Ομ. Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αγρίνιο Παρασκευή 22-10-2010
Για τον εκδότη και συγγραφέα
Κώστα Α. Παπαδόπουλο
Κώστα αγαπητέ
Κρατώ στα χέρια μου το τελευταίο φύλλο του ΕΥΡΥΤΟΥ (αριθμ. φ. 337) και εντυπωσιάζομαι κάθε φορά πως
τα καταφέρνεις και πετυχαίνεις να χωρέσουν τόσα πολλά
πράγματα (πληροφορίες, νέα της ιδιαίτερης πατρίδας,
ανακοινώσεις, συνέδρια, λογοτεχνία, βιβλία, τιμητικές
διακρίσεις, κοινωνικά κ.ά.) σε τέσσερις μικρές σελιδούλες.
Σε χαίρομαι, από καρδιάς σ’ ευχαριστώ, να σ’ έχει ο
Θεός καλά.
Με βαθειά εκτίμηση
Αθανάσιος Δ. Παλιούρας

Για τους νέους
Δημοτικούς άρχοντες
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Ξέρουμε τις δυσκολίες που βιώνει η χώρα. Ξέρουμε τον
αγώνα που πρέπει να κάνουμε όλοι -πέρα από κόμματα
και πρόσωπα- να ζήσει η πατρίδα μας και τα παιδιά μας, να
ζήσει το Καρπενήσι και τα χωριά μας.
Και για να μην πετάμε στα σύννεφα ζητάμε από το νέο
Δήμαρχο και το δημοτικό του συμβούλιο μερικά απλά
πράγματα που αφορούν ειδικά το χωριό μας:
1. Να συντηρηθούν οι υπάρχοντες δρόμοι και να μην
μένουμε μέρες το χειμώνα αποκλεισμένοι από τα χιόνια ή
άλλο λόγο. Όσο υπήρχε δήμος Δομνίστας ο δρόμος ήταν
πάντα ανοιχτός.
2. Να συνεχίσει η σωστή διαχείριση του υδραγωγείου
ώστε και στην αιχμή του 15Αύγουστου να έχουμε νερό να
πιούμε και να πλυθούμε.
3. Τα σκουπίδια να μαζεύονται τακτικά και να σωθούν
οι ρεματιές και οι πλαγιές από τη ρύπανση.
4. Το υποτυπώδες δίκτυο αποχέτευσης να εξελιχθεί
γιατί σε λίγα χρόνια θα αναγκαστούμε να ανοίγουμε
βόθρους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι κανονισμοί του πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αμείλικτοι.
5. Το καλοκαίρι να υπάρχει η συνεχής επαγρύπνιση
του παρελθόντος για αποφυγή πυρκαγιών.
6. Να συνεχίσει να υφίσταται η Κοινοτική Βιβλιοθήκη
Δομνίστας και να μας αφήσουν να λειτουργούμε και να
οργανώνουμε τα μουσεία μας.
7. Να στηρίξει ο νέος δήμος τις τοπικές εκδηλώσεις
για τη μνήμη της Εθνικής Αντίστασης τον Ιούνιο, τις εκδηλώσεις του 15Αύγουστου, τη γιορτή τσίπουρου το φθινόπωρο.
Ξέρουμε ότι χρήματα δεν υπάρχουν και δεν ζητάμε.
Ζητάμε να συνεχίσουν να υπάρχουν και να μη χαθούν
αυτά που έχουμε. Ώσπου να φτιάξουν τα πράγματα, ώσπου
η νέα δημοτική αρχή να βάλει μια σειρά στις νέες συνθήκες
τις δύσκολες από πολλές πλευρές.
Ελπίδα μας η καλή πρόθεση των εκλεγμένων. Ελπίδα
μας η παρουσία νέων ανθρώπων. Ελπίδα μας η ύπαρξη
στο δημοτικό συμβούλιο του Γιάννη και Δημήτρη Σταμάτη.
Ελπίδα μας το έμπειρο τοπικό μας συμβούλιο με το Θαν.
Αναγνωστόπουλο επικεφαλής. Ελπίδα μας σε μια καλύτερη
δημοτική αρχή.
Ευχόμαστε καλορίζικοι οι νέοι και καλή επιτυχία. Εμείς
θα είμαστε εδώ να κρίνουμε, να επαινούμε και να ενθαρρύνουμε το μέλλον όλων μας και αξίζουμε το καλύτερο.
Α.

Χειροτονία ιερέα
Η Δομνίστα συνεχίζει την παράδοση που θέλει να
είναι η ιδιαίτερη πατρίδα πολλών ιερέων. Έτσι, πρόσφατα
και συγκεκριμένα στις 28 Νοεμβρίου 2010 χειροτονήθηκε
ως ιερέας, από τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας
κ.κ. Κοσμά, ο Νικόλαος Δημ. Σταμάτης, κάτοικος Μεσολογγίου. Η χειροτονία του έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου
Παντελεήμονα Μεσολογγίου. Άξιος, άξιος, άξιος!

ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Π ΡΟΚ Η ΡΥΞΗ
Το Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλόπουλου
προκηρύσσει τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές
σπουδές και μία (1) υποτροφία για διδακτορική διατριβή στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
Οι υποτροφίες θα δοθούν σε Έλληνες
φοιτητές και πτυχιούχους Α.Ε.Ι. που κατάγονται από την Ευρυτανία ή κατοικούν στην
Ευρυτανία για μια τουλάχιστον πενταετία. Τα
προσόντα των υποψηφίων, οι προϋποθέσεις,
η διαδικασία επιλογής και κάθε σχετική πληροφορία περιέχονται στον Κανονισμό Υποτροφιών του Ιδρύματος, όπως αυτός ισχύει
για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.
Το πλήρες πρόγραμμα των υποτροφιών
είναι το παρακάτω:
1. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
για φοιτητές Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Θα χορηγηθούν τέσσερις (4) υποτροφίες
για όλα τα γνωστικά πεδία. Οι φοιτητές θα
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και να έχουν με επιτυχία
εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα του έτους.
Στο πρόγραμμα αυτής της κατηγορίας δεν
περιλαμβάνονται πρωτοετείς φοιτητές και
σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα για τη σχολή τους έτη σπουδών.

3. Πρόγραμμα διδακτορικής διατριβής
Θα χορηγηθεί μία (1) υποτροφία για όλα
τα γνωστικά πεδία στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
Διευκρινίσεις
α) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει
να συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά
και θα υποβάλονται σε τρία (3) αντίτυπα από
1-12-2010 μέχρι 31-1-2011 στη Γραμματεία
του Ιδρύματος, οδός Ρ. Φεραίου 2, Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100, τις εργάσιμες ημέρες και
από ώρα 10.00’ - 13.00’.
β) Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να
υποβάλονται και ταχυδρομικά στην ίδια διεύθυνση.
γ) Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.
δ) Υποψηφιότητες με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα εξετάζονται και οι φάκελοι θα
επιστρέφονται.
ε) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο του Κανονισμού Υποτροφιών και τις αιτήσεις υποψηφιότητας στη
διεύθυνση Ρ. Φεραίου 2, Καρπενήσι. Πρόσθετες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2237024766 (και ΦΑΞ), 210-3604143, 210-3614338
(Fax), κινητό: 6977744907.

2. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
πτυχιούχων Α.Ε.Ι.
Θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες για
όλα τα γνωστικά πεδία στο εσωτερικό ή στο
εξωτερικό. Απαραίτητη προϋπόθεση να
έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Καρπενήσι, 13 Νοεμβρίου 2010
Για το Ίδρυμα
Γιάννης Καραχοντζίτης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Π ΡΟΚ Η ΡΥΞΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος
Γαζή-Τριανταφυλλόπουλου, σύμφωνα:
α) με το άρθρο 5, παρ. 3, εδάφιο ζ’ του
Καταστατικού του Ιδρύματος
β) με την από 10-10-2009 απόφασή του
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, δύο
(2) βραβεία προπτυχιακού επιπέδου, σε φοιτητές που φοιτούν σε σχολές των παρακάτω
επιστημονικών πεδίων: 4ο Επιστημονικό
Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών και 5ο Επιστημονικό Πεδίο Οικονομίας και Διοίκησης.
Κάθε βραβείο θα συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ίσο με το 1/2 της αντίστοιχης
υποτροφίας προπτυχιακού επιπέδου.
Τα κριτήρια επιλογής:
1. Η επίδοση του φοιτητή ή της φοιτήτριας κατά το προηγούμενο έτος σπουδών
πρέπει να είναι «Άριστη».
2. Η Ευρυτανική καταγωγή όπως προσδιορίζεται από τον Κανονισμό των Υποτροφιών του Ιδρύματος.

Διευκρινίσεις
1. Η χορήγηση των βραβείων γίνεται
κάθε χρόνο ανά δύο επιστημονικά πεδία με
την παρακάτω σειρά:
― 1ο και 2ο Επιστημονικό Πεδίο
― 3ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο
― 5ο και 1ο Επιστημονικό Πεδίο
― 2ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο
― 4ο και 5ο Επιστημονικό Πεδίο κ.ο.κ.
2. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στα γραφεία του Ιδρύματος, οδός Ρ. Φεραίου 2, Καρπενήσι, Τ.Κ.
36100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
από 1-12-2010 μέχρι 31-1-2011.
3. Υποψήφιοι για το πρόγραμμα υποτροφιών δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή
τους στο πρόγραμμα βραβείων, αλλά δεν
μπορεί να κριθεί δικαιούχος ταυτόχρονα και
του βραβείου και της υποτροφίας.
Καρπενήσι, 13 Νοεμβρίου 2010
Για το Ίδρυμα
Γιάννης Καραχοντζίτης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Συνδρομές που λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Σταμάτης Αθανάσιος (Αγρίνιο) ........20,00€
Πιστιόλης Αθανάσιος του Νικ. ........30,00€
Σταμάτης Κων/νος Δ. ......................30,00€
Βαμβατσίκου Κωνσταντούλα
(Μαρούσι) ........................................20,00€
Παναγοδήμος Γεώργιος (Αγρίνιο) ..50,00€
Φραγκούλης Θεόδωρος ..................20,00€
Σιακαβέλλας Ευθύμιος Ηλ. (Αγρίνιο)50,00€
Ανδρόνικος Χρήστος........................20,00€
Γρηγορόπουλος Γεώργιος ..............50,00€
Λώλος Σωτήριος ..............................20,00€
Παπαγεωργίου Θωμάς Ηλ. ..............30,00€
Τσούνης Παντελής (Αυστραλία) ......20,00€
Γιολδάσης Ζαχαρίας Δ.....................20,00€

Αγγελής Γεώργιος Ι. ........................25,00€
Αγγελή Ισμήνη ................................25,00€
Σταμάτης Ανδρέας Δ. (Καναδάς) ....50,00€
Σταμάτης Χρήστος Δ. (Αμερική)......50,00€
Σιακαβέλλας Πέτρος Παν.................25,00€
Μπράνη Σπυριδούλα ........................15,00€
Τσατσούλα Ελένη ............................20,00€
Μπερτζάνης Γεώργιος
(σύζ. Μαρίας Αγγελή) ......................20,00€
Δαραβέλιας Ιωάννης........................20,00€
Σύρρος Αθανάσιος ..........................20,00€
Σάρρα-Κυράτση Ειρήνη....................30,00€
Σάρρα Ευρύκλεια ............................20,00€
Σκαφίδα Μαρία ................................50,00€
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)
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Οι νέες Δημοτικές μας Αρχές

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Ύστερα από τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου
2010 Δήμαρχος του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου
Καρπενησίου εκλέχθηκε από την πρώτη Κυριακή
ο Κώστας Παύλου Μπακογιάννης, συγκεντρώνοντας το 55% των ψήφων των συνδημοτών μας.
Από το Δήμο μας εκλέχτηκαν ως Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ.: Δημήτριος Αθ. Σταμάτης και Χρήστος Γ. Σκαρμούτσος, από την πλειοψηφία και ο
κ. Γιάννης Δ. Σταμάτης από την μειοψηφία.
Έτσι, η Δομνίστα θα εκπροσωπείται στο νέο
Δημοτικό Συμβούλιο με δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους (και οι 2 της οικογένειας Σταμάτη) και ο
τρίτος είναι ο κ. Χρήστος Γ. Σκαρμούτσος από
την Άμπλιανη.
Πιστεύουμε και ευχόμαστε πως οι εκπρόσωποί
μας στη νέα διευρυμένη Δημοτική Αρχή θα εκπροσωπήσουν ολόκληρη την περιοχή του τ. Δήμου
Δομνίστας επάξια, γιατί συνδυάζουν πείρα, γνώση
των προβλημάτων μας και θέληση.

Κατά τις επαναληπτικές περιφερειακές εκλογές
ως Περιφερειάρχης Κεντρικής Ελλάδας εκλέχθηκε ο
κ. Κλέαρχος Περγαντάς, νυν Νομάρχης Βοιωτίας και
ως Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ο κ. Βασίλειος
Καραμπάς, νυν Δήμαρχος Καρπενησίου και Πρόεδρος
της ΤΕΔΚ Ευρυτανίας.
Περιφερειακοί Σύμβουλοι εκλέχθηκαν οι κ.κ. Ταξιάρχης Σκλαπάνης (σύζυγος της Βίκυς Ευθ. Τσιάμη)
και Λάμπρος Τσιτσάνης (από την πλειοψηφία) και
από την μειοψηφία ο κ. Κώστας Κοντογεώργος, νυν
Νομάρχης Ευρυτανίας. Σημειώνεται ότι το ψηφοδέλτιο
του κ. Κώστα Κοντογεώργου στην Ευρυτανία συγκέντρωσε ποσοστό 51,47% και του κ. Βασίλη Καραμπά
48,53%.
Όμως, σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία οι περισσότεροι σύμβουλοι εκλέγονται από τον
συνδυασμό που πλειοψηφεί σε όλη την Περιφέρεια.
Ο Νομός Ευρυτανίας εκπροσωπείται στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο από τον Αντιπεριφερειάρχη και
από τρεις (3) Περιφερειακούς Συμβούλους.

Ευχαριστήρια Υποψηφίων
― Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά
μου τους Δημότες του νέου Δήμου Καρπενησίου και
κυρίως τους Δημότες του νυν Δήμου Δομνίστας που
με εξέλεξαν πρώτο σε σταυρούς στο Δήμο μου.
Αποτελεί μια δικαίωση της στάσης μου όλα αυτά τα
χρόνια στην Αυτοδιοίκηση, την οποία υπηρετώ με
σύνεση και ανιδιοτέλεια. Μα πάνω απ’ όλα με Αγάπη
για τον τόπο μας. Και στη νέα θητεία μου στο Δήμο
Καρπενησίου, όπου με εντάξατε ελπίζω να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης σας.
Γιάννης Δ. Σταμάτης
Δήμαρχος Δομνίστας

―

Αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθύνω
ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου
προς όλους εκείνους τους συμπολίτες μου για την
τιμή που μου έκαναν να με τιμήσουν με την ψήφο
τους και να με εκλέξουν δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Καρπενησίου με το συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη.
Αισθάνομαι μεγάλο το βάρος της ευθύνης που
αναλαμβάνω τόσο απέναντι σε αυτούς, όσο και απέναντι σε εκείνους οι οποίοι επέλεξαν άλλους συνυποψηφίους μου αλλά και άλλες δημοτικές παρατάξεις
να τιμήσουν με την ψήφο τους.
Παρά το νέο της ηλικίας μου ελπίζω να αποδείξω
πως και η δική μου γενιά -μπορεί να αγωνιστεί εξίσου
καλά- και ίσως καλύτερα - από τους παλαιότερους
για ν’ ανθίσει η ελπίδα στο δήμο μας και να λιγοστέψουν τα προβλήματα.
Ευχαριστώ και πάλι.
Δημ. Αθ. Σταμάτης
Δημ. Σύμβουλος Καρπενησίου
― Φίλες και Φίλοι,
Συνδημότισσες και Συνδημότες
Αισθάνομαι την ανάγκη να σας απευθύνω ένα
μεγάλο ευχαριστώ που με τιμήσατε με την ψήφο
σας. Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι έδωσα έναν αγώνα
μακριά από διαχωριστικές γραμμές, χωρίς κομματικούς
μηχανισμούς, στο πλαίσιο των αρχών των Αυτοδιοικητικών εκλογών, γιατί για μένα τα προβλήματα των
Πολιτών δεν έχουν χρώμα. Με αίσθημα ευθύνης και
με παρακαταθήκη τη γνώση και την εμπειρία των
προηγούμενων ετών, αλλά και την αγάπη για τον
τόπο μου, δεσμεύομαι ότι θα τιμήσω με όλες μου τις
δυνάμεις την εντολή που μου δώσατε. Άλλωστε
αυτό αποτελεί προσωπική μου υποχρέωση από την
σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρινούς συνεργασίας
που οικοδομήσαμε τόσα χρόνια.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς
Χρήστος Γ. Σκαρμούτσος

― Ύστερα από την πανηγυρική εκλογή μου ως
πρώτου Συμβούλου στην Τοπική Κοινότητα Δομνίστας
αισθάνομαι την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση:
α) Να εκφράσω τις ολόψυχες ευχαριστίες μου
σε όλους εκείνους που με τίμησαν με την ψήφο τους
αλλά και σε όλους τους συνδημότες μου.
β) Να δηλώσω ότι θα τιμήσω την εκλογή μου
αυτή με ανιδιοτέλεια και χωρίς διαχωρισμούς, συνεργαζόμενος με τους λοιπούς νεοεκλεγέντες στην
Τοπική μας Κοινότητα.
Αθανάσιος Γ. Αναγνωστόπουλος
― Ως πρώτος σε ψήφους εκλεγμένος κατά τις
εκλογές του Νοεμβρίου 2010 Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρυτανίας, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ολόθερμες ευχαριστίες μου σε όλους
τους συμπατριώτες μου, που με τίμησαν με την ψήφο
τους και με ανέδειξαν Περιφερειακό Σύμβουλο της
Ευρυτανίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Πιστεύω ακράδαντα και υπόσχομαι πως θα αγωνιστώ με συνέπεια, με ήθος, με ανιδιοτέλεια, με
πνεύμα συνεργατικότητας και ειλικρίνειας με όλους
τους φορείς, σε επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και της Περιφέρειας, καθώς και με όλες μου τις δυνάμεις για τα προβλήματα του τόπου μας και τη
λύση τους.
Και πάλι οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους
συμπατριώτες μου για την εμπιστοσύνη τους στο
πρόσωπό μου.
Ταξιάρχης Σκλαπάνης
Περιφερειακός Σύμβουλος
― Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που με
στηρίξατε με την ψήφο σας. Είναι μεγάλη τιμή και
ευθύνη για εμένα και θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για
να έχει μια δυναμική παρουσία ο τόπος μας στον
καινούργιο Δήμο.
Θα ήθελα να συγχαρώ για την εκλογή τους όλους
τους νέους Τοπικούς και Δημοτικούς Συμβούλους,
απ’ όλα τα ψηφοδέλτια, με τους οποίους είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε άψογη συνεργασία για να
μπορέσει ο τόπος μας να σταθεί δυναμικά τα επόμενα
χρόνια απέναντι στις δυσκολίες που μας περιμένουν
και στις προκλήσεις των καιρών.
Ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα
και να δουλέψουμε σκληρά για να κρατήσουμε την
ταυτότητά μας και την τοπική ιστορία, αλλά και να
εξελιχθούμε, να αναπτυχθούμε, να αξιοποιήσουμε
την ομορφιά του τόπου μας και να γίνουμε “ανταγωνιστικοί’’ με την ανάπτυξη του τουρισμού.
Ευχαριστώ,
Γιάννης Παπαδόπουλος

Νοέμβριος 2010

Ειδήσεις...
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚ Α
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι.
― Η Μαρία Νικολάου Παπαδημητρίου
πέτυχε στη Φιλοσοφική Σχολή (τμήμα
Φιλολογίας) του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Καλές σπουδές!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Η Ευτυχία, το γένος Δημ. Πανάγου
και ο σύζυγός της Χαράλαμπος Κακκαβάς απόκτησαν στις 6 Σεπτεμβρίου 2010
στο Αιτωλικό το πρώτο τους αγοράκι.
― Η Όλγα Νικ. Παπαδημητρίου και
ο σύζυγός της Σπυρίδων Κουφός απόκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, στις 13 Οκτωβρίου
2010 στις Βρυξέλλες. Του εδόθη το όνομα Σταυρούλα.
― Ο Νίκος Αθαν. Καραδήμας και η
σύζυγός του Πένυ Ανδρεάδη απόκτησαν
στις 21 Οκτωβρίου 2010 το δεύτερο
αγοράκι τους.
― Ο Νίκος Παπαδημητρίου του Γεράσιμου (Μάκη) και της Γεωργίας και η
σύζυγός του Κωνσταντίνα, το γένος
Κοσμά, απόκτησαν το πρώτο παιδί τους,
ένα χαριτωμένο αγοράκι, στις 19 Νοεμβρίου 2010.
Να τους ζήσουν!

ΓΑΜΟΙ
― Η Νίκη Σάλτου του Βασιλείου και
της Σπυριδούλας, το γένος Τρύφωνα
Τσιάμη, παντρεύτηκε τον εκλεκτό της
καρδιάς της Γεώργιο Φ. Γάλλο, στις 9
Οκτωβρίου 2010 στο Δημαρχείο της
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.
Να ζήσουν ευτυχισμένοι!

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στην Αθήνα, όπου και ετάφη, η Ευδοκία Ίσαρη, της οποίας μνημόσυνο για τις εννιά (9) μέρες έγινε
στον Άγιο Αθανάσιο Δομνίστας στις 14
Νοεμβρίου 2010. Η αείμνηστη Ευδοκία
Ίσαρη είχε “δεθεί’’ με το χωριό μας κατά
τη δεκαετία του ’70, αγόρασε μάλιστα
στο χωριό μας σπίτι και επιθυμία της
ήταν να ταφεί στη Δομνίστα, όπου και
είχε ιδιωτικό τάφο, στον οποίο θα μεταφερθούν τα οστά της μετά τριετία.
Ας είναι αιώνια η μνήμη της!

Διόρθωση λάθους
Στο προηγούμενο φύλλο του ΕΥΡΥΤΟΥ, στην 4η σελίδα (πλούσια τα εδέσματα της Γιορτής Τσίπουρου 2010)
εγράφη από τυπογραφικό λάθος ότι ο
Παπαδημητρίου Νίκος του Ι. πρόσφερε
το ποσό των 8.000 ευρώ αντί του ορθού
80,00 ευρώ. Τι κάνει μια υποδιαστολή!

Μνήμη Άρη Βελουχιώτη
Ο Πανελλαδικός Σύλλογος Μνήμης
ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Βασίλης Πριόβολος - ο θρυλικός «Καπετάν Ερμής», τίμησε δεόντως τη μνήμη του Πρωτοκαπετάνιου
του Αγώνα της Εθνικής μας Αντίστασης
Άρη Βελουχιώτη στην Αθήνα στις 19
Νοεμβρίου 2010.
Η εκδήλωση έγινε στην κατάμεστη
αίθουσα της ΕΣΗΕΑ. Κύριοι ομιλητές
ήταν ο Μιχάλης Σταφυλάς και ο Καθηγητής Νίκος Παπανικολάου. Το Σύλλογό
μας εκπροσώπησε ο Δ/ντής του ΕΥΡΥΤΟΥ Κώστας Παπαδόπουλος.

