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Αδελφέ μου,
τον δύσκολο δρόμο της χρονιάς
πώς θα τον περπατήσεις μόνος;
Τόσες παγίδες στο κάθε σου βήμα
κι αν στήριγμα γερό δεν έχεις
πώς θα τις ξεπεράσεις;

Πόνοι, πίκρες και δάκρυα παντού...
Δε λείπουν όμως και οι χαρές,
...βάλσαμο δροσιάς του ουρανού...
η Γέννηση του Κυρίου!
«η γέννησίς σου Χριστέ ο Θεός ημών...»
Ας γεννηθεί και στις καρδιές μας
θρόνο δικό Του να τις κάνει,
για νάναι τούτη η χρονιά,
πολύ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ!

Βράχος

Από την Πανευρυτανική Ένωση

Εκδόθηκαν  σε  δύο  (2)  τόμους  τα  πρακτικά
του  Συνεδρίου  του  Δήμου Δομνίστας

Έ
νας ακόμα άθλος ολοκληρώθηκε πρό-
σφατα από την Πανευρυτανική Ένωση.
Πρόκειται για την έκδοση των πρακτικών

του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο
Δομνίστας στις 23, 24 και 25 Ιουλίου 2010 και
που είχε ως θέμα του: «Ιστορία και Πολιτισμός
της Περιοχής του Δήμου Δομνίστας Ευρυτανίας»
(Α' και Β' τόμος, σελ. 1.014).

Ο Α' τόμος (608 σελίδες) του μνημειώδους
αυτού έργου, που προλογίζεται από τον τ. Νομάρχη
Ευρυτανίας κ. Κώστα Κοντογεώργο περιλαμβάνει,
εκτός του προγράμματος του Συνεδρίου και των
σχετικών προσφωνήσεων και χαιρετισμών της
εναρκτήριας συνεδρίασης, και τις εισηγήσεις και
παρεμβάσεις των τριών (3) πρώτων συνεδριάσεων,
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Δομνίστα στις
23 και 24 (το πρωί) Ιουλίου 2010. Συγκεκριμένα:

Η α' συνεδρίαση περιλαμβάνει δεκατρείς (13)
συνολικά εισηγήσεις, οι οποίες αναφέρονται στην
ιστορία και τα μνημεία της περιοχής, από τους
προϊστορικούς μέχρι και τους επαναστατικούς
και μετεπαναστατικούς χρόνους.

Στη β' συνεδρίαση υπάρχουν άλλες δεκατρείς
(13) εισηγήσεις, που καλύπτουν τη Νεότερη
Ιστορία της περιοχής, και

Η γ' συνεδρίαση περιέχει έντεκα (11) εισηγή-
σεις και τέσσερις (4) παρεμβάσεις αναφερόμενες
σε πολιτισμικά και πολιτιστικά στοιχεία της πε-
ριοχής (εφημερίδες, περιοδικά, μουσεία, οδοιπορικά
κ.ά.), στη μετανάστευση των κατοίκων (εσωτερική
και εξωτερική) κ.ά.

Ο Β' τόμος (408 σελίδες) περιλαμβάνει τις ει-
σηγήσεις και τις παρεμβάσεις των δύο (2) τελευ-
ταίων (δ' και ε') συνεδριάσεων, οι οποίες πραγμα-
τοποιήθηκαν στους Στάβλους (24 Ιουλίου 2010,
το απόγευμα) και στην Άμπλιανη (25 Ιουλίου
2010).

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις ένδεκα (11)
εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν στην δ' συνεδρίαση
(των Στάβλων) και αναφέρονται στη σχολική και
εκκλησιαστική ζωή της περιοχής, σε διάφορες
προσωπικότητες, σε ιστορικές οικογένειες κ.ά.

Η ε' καταληκτήρια συνεδρίαση, που ήταν και
πανηγυρική, περιλαμβάνει δέκα (10) εισηγήσεις,
σχετικές με τον πολιτισμό της περιοχής, μία (1)
παρέμβαση και τα συμπεράσματα του συνεδρίου
από τους συνδιοργανωτές.

Ο β' τόμος στις τελευταίες του σελίδες περι-
λαμβάνει ενδεικτικά δημοσιεύματα στον τύπο,
σχετικά με την πραγματοποίηση του Συνεδρίου,
κατάλογο εισηγητών, ευρετήριο Κύριων Ονομάτων,
φωτογραφίες από τις αρχαιότητες και τα μνημεία
του Δήμου Δομνίστας και φωτογραφικό υλικό
από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Στο εξώφυλλο των δύο (2) τόμων  παρουσιά-

ζεται σύνθεση τεσσάρων (4) φωτογραφιών από
τα μνημεία της περιοχής, ήτοι ένα Κιονόκρανο
των Στάβλων, τμήμα τείχους των Ψιανών, το Μνη-
μείο στα Κοκκάλια Κρικέλλου και το Μνημείο
Εθνικής Αντίστασης στη Δομνίστα, ενώ στο οπι-
σθόφυλλο κυριαρχεί ο χορευτικός όμιλος της Άμ-
πλιανης, με τοπικές παραδοσιακές στολές της
περιοχής του Δήμου Δομνίστας.

Τέλος, σημειώνεται, ότι το παραπάνω μνημει-
ώδες έργο εκδόθηκε σε χρόνο ρεκόρ από την
Πανευρυτανική Ένωση, με την μερική οικονομική
υποστήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευ-
ρυτανίας (λόγω της κατάργησής της, εξάλλου
έγινε και η επίσπευση της έκδοσης). 

Η παρουσίαση του  έγινε με επιτυχία στο Πα-
παστράτειο Μέγαρο Αγρινίου στις 5-2-2011 από
τον Ομότιμο Καθηγητή της Βυζαντινής Ιστορίας
και Τέχνης Ιωαννίνων κ. Αθανάσιο Παλιούρα, η
εισήγηση του οποίου και παρατίθεται. Παρόμοια
παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σύντομα και στη
Λαμία, Αθήνα κ.α. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αναζητήσουν
προς το παρόν στα Γραφεία της Πανευρυτανικής
Ένωσης (Κλεισθένους 17, Αθήνα, τηλ. 2103240001,
2106920004)), στους τοπικούς πολιτιστικούς συλ-
λόγους, στο Καρπενήσι (βιβλιοπωλείο κ. Σπυρι-
δούλας Κρουστάλλη) και στην Αθήνα (Βιβλιοπωλείο
της «Εστίας») και φυσικά, στο Σύλλογό μας.

Καλοκαιρία  αλλά  και  χιόνια
Ο Ιανουάριος, κατά το μεγαλύτερο μέρος

του κύλησε με καλό καιρό, την τελευταία
εβδομάδα όμως άρχισαν τα χιόνια. Έπεσαν
αρκετά και συνεχίζει να χιονίζει. Πάντως, ιδι-
αίτερες δυσκολίες στη συγκοινωνία δεν υπήρ-
ξαν ακόμα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας προσκαλεί όλους
τους συγχωριανούς μας και τους φίλους της
Δομνίστας στην χοροσυνεστίαση του Συλ-
λόγου μας που θα γίνει στο ρεμπετάδικο
«ΟΙΝΟΣΧΟΛΕΙΟ», οδός Σπινθάρου, αριθ. 54
στο Νέο Κόσμο (δίπλα στο ΜΕΤΡΟ, στάση
“Νέος Κόσμος’’), στις 13 Μαρτίου 2011, ημέρα
Κυριακή και ώρα 13:00.

Τιμή: 15 ευρώ ανά άτομο
(πλούσιο μενού, απεριόριστο ποτό,
ζωντανή μουσική).
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και η ζήτηση

μεγάλη. Δηλώσεις συμμετοχής - προσκλή-
σεις:

― Γιάννης Παπαδόπουλος 6973999746.
― Κώστας Νταλιάνης 6973436598.
― Ευαγγελία Παπαδοπούλου 6977607619.
― Τάκης Τσίρκας 6972704663.

Χοροσυνεστίαση

του  Συλλόγου  μας

στην  Αθήνα

Κυριακή 13 Μαρτίου 2011
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Πέθανε στην Αθήνα ύστερα από

μακροχρόνια ασθένεια και κηδεύτηκε

στη Δομνίστα ο Νίκος Γεωργαλής, σύ-

ζυγος της Δήμητρας Ιωαν. Μωρίκη (Η

καταγωγή του είναι από το Καρπενήσι). 

Μικρό παιδί και απορφανισμένο ανα-

ζήτησε στη μεγάλη πείνα της κατοχής

λίγο ψωμί στο χωριό μας. Πείνα και

στέρηση και στη Δομνίστα. Όμως βρέ-

θηκε μια στέγη για το ταλαιπωρημένο

παιδάκι. Τον πήρε κοντά του ο μακαρίτης

Γιάννης Παναγοδήμος που είχε πρό-

βατα. Μεγάλωσε βοηθώντας και γνώ-

ρισε το χωριό και τους χωριανούς. Κα-

λόβολος και πολύ εργατικός έγινε ανα-

πόσπαστο μέλος της κοινωνίας του

χωριού μας. Δέθηκε με τη χωριανή μας

την κυρά Δήμητρα και δημιούργησε

μια πολυμελή οικογένεια. Η φτώχεια

όμως φτώχεια. Να κυνηγά το μεροκά-

ματο όπου βρεί. Χωρίς σπίτι. Από πα-

λιόσπιτο σε παλιόσπιτο να ξεστήσει

όπως λέμε μια λάκα παιδιά.

Η ανέχεια τον έφερε μετανάστη

στη Γερμανία. Έκανε όλες τις δουλειές

και τις πιο ταπεινές. Πίσω στο χωριό η

κυρά Δήμητρα να γεννά και να παλεύει

να μεγαλώσει τα παιδιά τους. Παρά

τις δυσκολίες τα κατάφεραν. Τα μεγά-

λωσαν, τα μόρφωσαν, τα αποκατέστη-

σαν και είχαν τη χαρά να δούν εγγόνια

να μεγαλώνουν και να προκόβουν.

Παρά τις δυσκολίες της ζωής ο αεί-

μνηστος κυρ Νίκος κράτησε την καλο-

σύνη και την αγαθότητα της ψυχής

του. Αγάπησε το χωριό μας και τους

ανθρώπους του και τον ενδιέφεραν

όλα τα θέματά του. Επικοινωνούσε μαζί

μας στο Σύλλογο και ήταν ένας από

εκείνους που ανιδιοτελώς και σχεδόν

άγνωστος προσέφερε τον οβολό του,

το ενδιαφέρον και την αγάπη του. Είχε

πολύ μεγάλη καρδιά. Τόση που να χωρά

τη γυναίκα και τα παιδιά του. Τόση που

να χωρά τη Δομνίστα και όλο τον

κόσμο. Άρχοντας στο ήθος και όχι στα

υλικά αγαθά.

Τον θυμόμαστε με συγκίνηση. Προ-

σωπικά στο πρώτο μισό της 10ετίας

του ’70 θυμάμαι που καθηγητής στο

χωριό μού έγραφε και έστελνε χαιρε-

τήματα και ζητούσε να νοιάζομαι για

τα παιδιά του που ήταν μαθητές στο

Γυμνάσιο Δομνίστας. Ακόμα κρατώ σε

ένα παλιό πορτοφόλι ένα πεντάμαρκο

που έστειλε κάποια στιγμή να κεραστώ

«στην υγειά του» με τους άλλους κα-

θηγητές. Αυτός ο ταλαίπωρος Έλληνας,

ξένος μέσα στους ξένους, στα άξενα

εργοστάσια της Γερμανίας κερνούσε

από το υστέρημα, όχι μόνο του φτωχού

πορτοφολιού του αλλά από το θησαυρό

της καρδιάς του. Τον ευχαριστούμε

που έζησε μαζί μας και για τα ωραία

βλαστάρια που προσέφερε στο δέντρο

του χωριού μας. Ο Θεός να τον ανα-

παύσει μεταξύ δικαίων όπως του αξίζει

και εμείς μαζί με τους αγαπημένους

του να κρατάμε τη μνήμη του αιώνια.

Α.Δ. Σταμάτης

Νεκρολογία

Νίκος  Γεωργαλής

Η
Πανευρυτανική Ένωση έκα-
νε πάλι το θαύμα της. Ύστε-
ρα από τα δίτομα Πρακτικά

του Συνεδρίου για τα ευρυτανικά
Άγραφα και τα Πρακτικά της ημε-
ρίδας για τη Γρανίτσα, ξεδιπλώνει
σήμερα μπροστά μας τις σελίδες
από το Συνέδριο για το Δήμο Δο-
μνίστας, τον Καποδιστριακό Δήμο.
Οφείλω από την αρχή να κάνω δύο
επισημάνσεις. Η πρώτη: Το υλικό
που κατατέθηκε είναι τεράστιο,
απρόσμενο, αποκαλυπτικό και συ-
χνά βιωματικό. Απλώνεται στις 606
σελίδες του πρώτου τόμου και στις
408 του δεύτερου. 1014 σελίδες
για να χωρέσουν τα κείμενα για
έναν μικρό ορεινό Δήμο φανερώ-
νουν τον πλούτο της ιστορίας του,
τη σπουδαιότητα της παράδοσής
του, τις ομορφιές του περιβάλλον-
τός του, την αξία των προσωπικο-
τήτων που γέννησε, τις αρετές του
λαϊκού πολιτισμού του, την ανά-
πτυξη της οικονομίας του, την απο-
κάλυψη της αρχιτεκτονικής κλη-
ρονομιάς του, τη δυνατή μαρτυρία
της παρουσίας του στο πέρασμα
του χρόνου.

Η δεύτερη επισήμανση: Το τριή-
μερο Συνέδριο στη Δομνίστα, στους
Στάβλους και στην Άμπλιανη, με
τις 64 Ανακοινώσεις, είναι φρε-
σκοτυπωμένο, έτοιμο στα χέρια
μας. Για όποιον ξέρει από εκδόσεις
η εκτύπωση δίτομου έργου Πρα-
κτικών Συνεδρίου χιλίων και πλέον
σελίδων σε πέντε μήνες ισοδυναμεί
με άθλο. Πρόκειται για απίστευτο
ρεκόρ, να συντονίσεις δηλ. να πεί-
σεις, να πιέσεις, να μαζέψεις 64
Ανακοινώσεις από αντίστοιχους
επιστήμονες και να κατορθώσεις
την προετοιμασία και την ολοκλή-
ρωση δύο καλαίσθητων τόμων.

Μπράβο, χίλιες φορές εύγε στον
Κώστα Παπαδόπουλο, τον Ηλία
Λιάσκο, τον Θανάση Σταμάτη και
τους συνεργάτες τους.

Ποια ήταν αυτά τα θέματα με
τα οποία ασχολήθηκε το Συνέδριο
της Δομνίστας; Ποια ζητήματα, ποι-
ες πληροφορίες, ποιο αρχειακό
υλικό, ποιες ιστορίες της προφο-
ρικής μνήμης, ποια παλαιϊκά έγ-
γραφα, ποιες εικόνες της καθημε-
ρινής ζωής  από τα παλιά, ποια
συγκλονιστικά γεγονότα, ποιες
προσωπικότητες του τόπου έφερε
στο φως η έρευνα και 64 ερευνητές
τα κατέθεσαν στην τράπεζα του
Συνεδρίου; Μια γρήγορη ματιά
στους τίτλους των ανακοινώσεων
μας δίνει το πανόραμα των προ-
σωπικών ερευνών ανθρώπων -
ερευνητών, την καταγραφή γεγο-
νότων και περιστατικών, τους προ-
βληματισμούς και τις θεωρίες, τις
προτάσεις και τις κοινωνικές αλ-
λαγές από εποχή σε εποχή, τις
στιγμές της δημιουργίας και τις δί-
σεχτες μέρες του πολέμου.

Ένα συνοπτικό απάνθισμα μας
δίνει την πρώτη γεύση και μας ει-
σάγει στην κοινωνία και τις δρα-
στηριότητές της. Εντελώς επιγραμ-
ματικά υπενθυμίζω τα χαρακτηρι-
στικότερα δείγματα - θέματα όπως
καταγράφτηκαν στα Πρακτικά: Το
φαράγγι της Ροσκάς και ο γοη-
τευτικός καταρράχτης «Πανταβρέ-
χει», το πλέγμα των ρυακιών του
ορεινού όγκου της Καλλιακούδας,
αρχαιολογικά και χριστιανικά ευ-
ρήματα από τους αρχαίους οικι-
σμούς και τα εκκλησιαστικά μνη-
μεία, το Κάλλιον, οι Γαλάτες και η
συντριβή τους στα Κοκκάλια, οι
σιωπηλοί μάρτυρες ενός «ξεχα-
σμένου» μεγαλείου, τόποι λατρείας
των αρχαίων Ευρυτάνων, ονομα-
τολογία και περιπέτειες των χω-
ριών, μετονομασίες, νεομάρτυρες,
οι Γιολδασαίοι και η δράση τους,
βλαχοποιμένες, κτηνοτρόφοι, γε-
ωργοί και λιβάδια, ο δασικός πλού-
τος, βουλευτικές εκλογές και οι
σχετικές διαδικασίες, οι κατάλογοι
των ψηφοφόρων, η περιοχή στον
Αγώνα και αγωνιστές του '21, Κρι-
κελλιώτες μαστόροι, Αμπλιανίτες
κτηνοτρόφοι, πολιτιστικά χαρακτη-
ριστικά, ήθη και έθιμα, πανηγύρια
και γιορτές, η ενδυμασία καθημε-
ρινή και γιορτινή, ανάδειξη της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς, τοπικές
ιστορίες Δομνίστας, Κρικέλλου,
Ψιανών, Άμπλιανης, Στάβλων,
Στουρνάρας, Τέρνου, ο Κρικελλο-
πόταμος, δρόμοι του αλατιού, ορει-
νοί όγκοι, εμπειρική ιατρική πρα-
κτικών γιατρών, μετακινήσεις πλη-
θυσμού και εποικήσεις, μετανάστες
στην Αμερική, στον Καναδά και
στην Αυστραλία, τα Σχολεία και οι
δάσκαλοι, πνευματικές και πολιτικές
προσωπικότητες του τόπου, γιατροί,
λόγιοι, εκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί,

πολιτικοί, συγγραφείς, ιστορίες οι-
κογενειών, χρονικά και αναμνήσεις
οδοιπορικών, η Αντίσταση και ο
Άρης Βελουχιώτης, ο Εμφύλιος,
εφημερίδες και περιοδικά, το Φω-
τογραφικό Μουσείο Δομνίστας.

Τελικά αποθησαυρίστηκε ένας
πρωτοφανέρωτος, πολύτιμος και
ως τώρα άγνωστος πλούτος που
μας βοηθά να εισχωρήσουμε βαθειά
και να γνωρίσουμε από κοντά επο-
χές και καταστάσεις, κοινωνίες και
θεσμούς, νοοτροπίες και αντιλή-
ψεις, χαρακτήρες και συνήθειες,
ένα λαό που μεγάλωσε με άπειρες
δυσκολίες στον ορεινό όγκο της
Καλλιακούδας, ο οποίος παρου-
σιάζει θαυμαστή συνέχεια από τον
Όμηρο μέχρι σήμερα, που είναι πε-
ρήφανος, που φημίζεται για τη λε-
βεντιά του παρά τη φτώχεια του
και ο οποίος αποτέλεσε στα νεό-
τερα χρόνια την κοιτίδα της ανά-
πτυξης των δύο μεγαλύτερων πό-
λεων - πυλώνων της Ρούμελης,
του Αγρινίου και της Λαμίας.

Ξεφυλλίζοντας και σκύβοντας
με φοβερό ενδιαφέρον σ' αυτό το
αρχειακό και επιστημονικό υλικό
που μας χάρισε το Συνέδριο της
Δομνίστας διαπιστώνουμε ότι επι-
βεβαιώνεται και μάλιστα με τον
πιο πειστικό και πανηγυρικό τρόπο
η αγωνία του ακαταπόνητου και
εμπνευστή του Συνεδρίου Κώστα
Παπαδόπουλου, ο οποίος διερω-
τάται με την έναρξη: «... Το Συνέ-
δριο μας έθεσε διπλό στόχο: την
αναδειξη της ιστορίας της περιοχής
αυτής, αφενός, και του πολιτισμού
της, αφετέρου, θα επιτευχθούν οι
στόχοι μας αυτοί;» Την απάντηση
την δίνει προκαταβολικά στον εναρ-
κτήριο λόγο του ο μεγάλος μας
Γέροντας, ο Σεβασμιότατος Μη-
τροπολίτης Καρπενησίου Νικόλαος.
Σημειώνει ενδεικτικά: «Αναμφιβό-
λως δια των Πρακτικών του Συνε-
δρίου θα συγκομισθεί πλούσιος
επιστημονικός αμητός προς γνώσιν
και καταξίωσιν του παρελθόντος,
αφετηρία δε και πηγή δια μελλον-
τικάς μελέτας και ενημέρωσιν των
επιγιγνωμένων».

Το εγχείρημα στέφθηκε με με-
γάλη επιτυχία. Δεν ήταν άλλωστε
δυνατόν να είναι τα πράγματα δια-
φορετικά.

Γιατί οι άνθρωποι των χωριών
που έζησαν στη σκιά της Καλλια-
κούδας φύτεψαν βαθιές ρίζες και
μεγάλωσαν τα χρήσιμα δέντρα και
άπλωσαν δυνατά και πολύτιμα κλα-
διά στην ελληνική κοινωνία. Γι'
αυτό κι εμείς οι κληρονόμοι της
ψυχής και του πολιτισμού τους φι-
λάμε το αγιασμένο χώμα, ασπαζό-
μαστε τα ιερά τους λείψανα και
στήνουμε στη μνήμη τους το χορό
της λευτεριάς, της λεβεντιάς, της
αντρειοσύνης, της αδελφοσύνης
και της αγάπης. Τους τραγουδάμε
κλαίγοντας. Αυτή είναι η φυλή μας.
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Ο  ΕΥΡΥΤΟΣ
Ενημερωτικό Δελτίο

Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου

Δομνίστας Ευρυτανίας

Ιδιοκτήτης:

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: Ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Ιωάννης Παπαδόπουλος

Δομνίστα Ευρυτανίας
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

Βιβλιοπαρουσιάσεις
«Ιστορία και Πολιτισμός της Περιοχής του Δήμου Αομνίστας - Ευρυτανίας», (Πρακτικά Συνεδρίου στο

Δήμο Δομνίοτας 23,24 και 25 Ιουλίου 2010, Τόμ. Α' - Τόμ. Β' σελ. 1014), Έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης,
Αθήνα 2010.

Παρουσίαση: Αθανάσιος Παλιούρας, 
Ομότιμος Καθηγητής τη Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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Συνδρομές  που  λάβαμε

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
π. Μιλτιάδης Πατρινός ..................30,00€
Σιδερά Πελαγία (ΗΠΑ) ..................50,00$
Υφαντή Μαρία ..............................20,00€
Κούση Καλλιόπη............................20,00€
Τσίρκας Αθανάσιος ......................20,00€
Διαμαντοπούλου Ελένη ................20,00€
Σύρρος Αθανάσιος (Μπέης) ..........15,00€
Σύρρου Βασιλική του Αθαν. ..........15,00€
Σύρρου-Μπεραρή Χαρίκλεια ........15,00€
Νικολακάκη Φρόσω ......................20,00€
Πούλιος Πέτρος ............................20,00€
Παναγοδήμου Ευαγγελία..............20,00€

Παναγοδήμου Αικατερίνη ............20,00€
Νταλιάνης Ηλίας Αθανασίου ........50,00€
Βαμβάτσικος Ντίνος......................20,00€
Καραγιάννη-Σώκου Κωστούλα......50,00€
Σταμάτης Παναγιώτης του Κων. ..20,00€
Αντωνόπουλος Δημήτριος ............30,00€
Λύτρας Γεώργιος ..........................25,00€
Διαμαντοπούλου Μαρία ................25,00€
Σκαρμούτσος Χρήστος..................20,00€
Τσούκας Τάκης ..............................10,00€
Σιδηράς Σπύρος ............................10,00€
Πανάγος Μάκης του Φ. ................50,00€

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Η  αλληλογραφία  μας

― κ. Ηλία Καρανίκα, Βουλευτή Ευρυτανίας: Ευχαρι-
στούμε θερμά για το μήνυμά σας και τα ωραία λόγια σας για
το Σύλλογό μας.

― κ. Κώστα Μπακογιάννη, Δήμαρχο Καρπενησίου: Ευχα-
ριστούμε για τα κολακευτικά σας λόγια για το χωριό μας και
το Σύλλογό μας, που εκφράσατε στο πρόσφατο μήνυμά σας
με την ευκαιρία της εκδήλωσής μας στο Αγρίνιο. Ευχόμαστε
καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας!

― κ. Ειρήνη Φώλου - Βαρούτσου, Αυστραλία: Πάντα τα
απλά αλλά λίαν συγκινητικά λόγια σας μας ενισχύουν στο να
συνεχίσουμε την προσφορά στο χωριό μας. Ευχαριστούμε!

― κ. Γιάννη Γρηγορόπουλο, Αγρίνιο. Ευχαριστούμε για
την αποστολή της συνδρομής του κ. Ανδρέα Αντωνόπουλου.
Η ανακοίνωση του Συλλόγου της Εκκλησίας που αφορά την
κλήρωση αυτοκινήτου, δημοσιεύεται σε άλλη στήλη.

― κ. Αντώνιο Στουρνάρα, Λαμία: Ευχαριστούμε για την
συνδρομή σας.

― κ.κ. Αγγελάκη Χρυσούλα, Αλίκη Ξένου - Βενάρδου,
Χρήστο Παπαλέξη, Άννα Ντάλλα, ενταύθα: Λάβαμε τις επι-
ταγές σας κι ευχαριστούμε.

― κ. Ανδρέα Αντωνόπουλο, Πάτρα: Ευχαριστούμε για
την αποστολή της συνδρομής σας.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Καρπενήσι, 28 Ιανουαρίου 2011

Προς: Φιλοπρόοδο Σύλλογο Δομνίστας Ευρυτανίας

Αγαπητοί συμπατριώτες,
Εύχομαι από καρδιάς ο νέος χρόνος να φέρει υγεία και

προκοπή σε σας και τις οικογένειές σας.
Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση που είχατε την

καλοσύνη να μου στείλετε για να παραστώ στην εκδήλωσή
σας. Δυστυχώς, ανειλημμένες υποχρεώσεις δε θα μου επι-
τρέψουν να παραβρεθώ.

Η Δομνίστα είναι ένα πανέμορφο μέρος της Ευρυτανίας,
απείρου κάλλους και φυσικής ομορφιάς, ένα ιστορικό κεφα-
λοχώρι το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες
του νομού. Ο Σύλλογός σας έχει αναπτύξει αξιόλογη δράση
και έργο στηρίζοντας συνεχώς τις ανάγκες που προκύπτουν
και δείχνοντας έμπρακτο ενδιαφέρον για τη γενέτειρα πα-
τρίδα.

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, ο τόπος μας,
μας χρειάζεται όλους. Είναι σημαντικό για εμάς, να σας
έχουμε αρωγούς και συμπαραστάτες στο δύσκολο έργο μας.
Οι συμβουλές και οι προτάσεις σας θα αποτελέσουν πολύτιμη
βοήθεια στην προσπάθειά μας για ανάπτυξη του τόπου μας.
Θα χαρώ πολύ να σας δω και από κοντά στο Καρπενήσι, προ-
κειμένου να συζητήσουμε τις προοπτικές συνεργασίας μας.
Σας εύχομαι από καρδιάς καλή και δημιουργική χρονιά και ελ-
πίζω να μπορέσω να ανταποκριθώ σε μελλοντική σας εκδή-
λωση.

Με εκτίμηση
Κώστας Μπακογιάννης

Δήμαρχος Καρπενησίου

Ευχές  από  την  Αυστραλία

Η κ. Ειρήνη Φώλου-Βαρούτσου μας γράφει από την μα-
κρινή Αυστραλία μεταξύ άλλων: «...Χρόνια πολλά για όλους
τους χωριανούς μας και σε όλους τους ξενιτεμένους, να είναι
καλά. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά, με αγάπη. Στέλνω
και 20 ευρώ για την εκκλησία, την Αγία Παρασκευή στο Μα-
ρίνου και την συνδρομή μου...

Από τη μακρινή Αυστραλία
Με αγάπη

Ειρήνη Π. Φώλου-Βαρούτσου».

Αγαπητοί συμπατριώτες.
Υπηρέτησα το Σύλλογο Ρουμελιωτών Βόλου, πάνω από

12 χρόνια ως Πρόεδρος. Τώρα λόγω ηλικίας (συμπλήρωσα τα
85) και λόγω υγείας, κουράστηκα και υπέβαλα παραίτηση. Σας
ευχαριστώ που μου στέλνατε την εφημερίδα σας με το ενδια-
φέρον και πλούσιο υλικό και σας παρακαλώ στο εξής να στέλ-
νετε, αν επιθυμείτε, την εφημερίδα σας, στη νέα διεύθυνση
κ. Ειρήνη Καραγιώργου, Πρόεδρο Συλλόγου Ρουμελιωτών
Βόλου. Ευχαριστώ και εύχομαι Καλή χρονιά.

Με πατριωτική αγάπη
Βασίλειος Π. Ρόππας

Ευχαριστούμε το φίλο πατριώτη του Βόλου για τα καλά
του λόγια.

Με αρκετή καθυστέρηση παρουσιάζουμε
στον “ΕΥΡΥΤΟ’’ το παραπάνω βιβλίο του
π. Ιερωνύμου Δελημάρη, το οποίο λάβαμε
από τον Αιδεσιμότατο π. Σπυρίδωνα Πρέν-
τζα, γνωστό σε πολλούς Δομνιστιάνους,
αλλά και άλλους Ευρυτάνες, καθότι κατά
τη 10ετία 1970-1980 υπηρέτησε στον τόπο
μας. Ο π. Σπυρίδωνας, χειροτονήθηκε ως
ιερέας στην Ανιάδα στις 20-12-1970. Ήταν
πολύτεκνος και τα δύο παιδιά του φοίτησαν
αρχικά στο Γυμνάσιο Δομνίστας, από το
οποίο αποφοίτησε και ο ίδιος. Έχοντας
έφεση για περαιτέρω μάθηση κατόρθωσε
σε μεγάλη ηλικία να φοιτήσει και στο Πα-
νεπιστήμιο... Τα χρόνια της Δομνίστας τα
θυμάται με νοσταλγία. Στο παρουσιαζόμενο
βιβλίο αναφέρεται πλήρες βιογραφικό του.

Ο φιλόλογος κ. Νικόλαος Τριψιάνος,
παρουσιάζοντας το βιβλίο αυτό αναφέρει
μεταξύ άλλων: 

«Μετά λοιπόν τον πολύ κατατοπιστικό
πρόλογο του συγγραφέα ακολουθούν κε-
φάλαια για την γεωγραφική θέση του χω-
ριού, τα διοικητικά του, το οδικό δίκτυο, τα
ιστορικά αρχαιολογικά στοιχεία, τη θρη-
σκευτική ζωή και τους αγώνες για την
ελευθερία. Ακολουθεί ένα αρκετά πλούσιο
κεφάλαιο αφιερωμένο στο λαϊκό πολιτισμό,

υλικό και κυρίως πνευματικό, όπου περι-
λαμβάνονται προλήψεις και δεισιδαιμονίες,
τραγούδια, κάλαντα, αινίγματα, γλωσσο-
δέτες, παραμύθια, παροιμίες, γνωμικά, απο-
φθέγματα, παιχνίδια, ήθη και έθιμα, γλώσσα,
λεξιλόγιο, εκκλησιαστικές φράσεις από την
Αγία Γραφή, την υμνολογία, την αγιολογία,
την εκκλησιαστική ζωή που έχουν περάσει
στο λεξιλόγιο του λαού. Στο επόμενο κε-
φάλαιο ο συγγραφέας αναφέρεται στην
εκπαίδευση, στις ασχολίες των κατοίκων,
στον τουρισμό, στην ονοματογραφία, προ-
έλευση των κατοίκων.

Τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου είναι
αφιερωμένα σε διάφορες διηγήσεις του
χωριού, διάφορα έγγραφα και στην τοπω-
νυμιογραφία του Τρικόρφου. Παρατίθεται
επίσης βιβλιογραφία και ένα παράρτημα
εικόνων του χωριού σύγχρονων και παλαι-
ότερων. Παρ’ όλες τις ελλείψεις που επι-
καλείται ο π. Ιερώνυμος στην κάλυψη θε-
μάτων με τα οποία δεν ασχολήθηκε καθόλου
ή ασχολήθηκε ελάχιστα, το βιβλίο «Το Τρί-
κορφο Ναυπακτίας» αποτελεί μια πρώτη
μεν, συστηματική δε και γι’ αυτό αξιέπαινη
προσπάθεια για την παρουσίαση αυτού του
ονομαστού χωριού της πεδινής Ναυπα-
κτίας».

Βιβλιοπαρουσίαση

Ιερομ. Ιερωνύμου Δελημάρη, Το Τρίκορφο Ναυπακτίας,

Ναύπακτος 2007, σελ. 264 και παράρτημα εικόνων

Επαγγέλματα  και  επαγγελματίες  της  Δομνίστας

Γράφει ο Αθανάσιος Γ. Σύρρος - Μέρος 21ο

(συνέχεια από προηγούμενο φύλλο)
Την άλλη εβδομάδα το νερό από το

ρέμα έπρεπε να πηγαίνει στο ρέμα για να
έχουν νερό να ποτίσουν και οι Τσαπραζλαίοι
τα κήπια τους έως να έλθει το αυλάκι το
τρεχούμενο που τα αυλάκια είχαν δέσεις
στο ρέμα Μεσονήσια Σκαλούλα. Κατά αυτόν
τον τρόπο όλες οι γούρνες λειτουργούσανε
και παίρνανε μία ή δύο για τα κήπια έως
να έλθει το τρεχούμενο αυλάκι. Τότε είχαμε
και συνοικισμούς:

1) Πραΐλα, μένανε ο Κώστας Παναγο-
δήμος (Αλής) με 10 μέλη οικογένεια, ο
Γιάννης Παναγοδήμος Μαργώνης με 5
μέλη, Κώστας Γρίβας (Καλατζής) με 4 μέλη,
Γεώργιος Γρίβας Ηλίας με 8 μέλη και
Σπύρος Μακράκης με 6 μέλη.

2) Ζηρέλια, μένανε ο Αναστάσιος Βάρ-
ρας με 5 μέλη, ο Γεώργιος Λιάκος με 6, ο
Θύμιος Τσιάμης με 6, ο Γιάννης Σιδεράς
με 8, ο Βαγγέλης Π. Τσιάμης με 2, ο Δημή-
τριος Λιάκος με 4, ο Αθανάσιος Γ. Λιάκος
με 3, ο Μιλτιάδης Σιακαβέλλας με 2 και ο
Φίλιππας Σιακαβέλλας με 4.

3) Αμπέλια, μένανε ο Γεώργιος Αγγελής
με 10 μέλη, ο Κώστας Φαρμάκης με 6, ο
Γιάννης Φαρμάκης με 3, ο Σπύρος Σιακα-
βέλλας με 5, ο Μαμαλός Θανάσης με 3, ο
Σπύρος Λιάκος με 6 και ο Μαμαλός Γεώρ-
γιος με 2.

4) Μπρεζιανή, μένανε ο Τσιβιλίκας 2, ο
Γιάννης Σώκος 9, ο Θύμιος Σώκος 5, ο
Αθανάσιος Στουρνάρας 10, ο Χαράλαμπος
Στουρνάρας 7, ο Αλέξανδρος Μπούρας 4,
ο Χαράλ. Χαραλαμπόπουλος 7, ο Αθανάσιος
Τσιούνης 11.

5) Φαντίνου, μένανε ο Αθανάσιος Μα-
κρυγιάννης 9, ο Δημήτριος Σώκος 6, ο
Αθανάσιος Σιακαβέλλας 7, ο Κώστας Σπυ-
ράλατος 4, ο Κώστας Γρίβας (Βελέτσας)
6.

6) Μαρίνου, μένανε ο Κων. Ιωαν. Γιολ-
δάσης (Μαρίνας) 7, ο Βασίλειος Τσιούνης
6, ο Νικόλαος Κ. Φώλος 7, ο Ανδρέας Κ.
Φώλος (Ψανάκης) 6, ο Νικόλαος Χ. Γιολ-
δάσης (Κολήνος) 7, ο Επαμεινώντας Χ.
Γιολδάσης 6 και κάτι γριές και η Καρλα-
μούταινα 5.

Το χειμώνα έμενε και η οικογένεια του
Θανάση Τσιούνη που το 1933 κάνανε και
σχολείο με δάσκαλο τον Λάμπρο Χ. Σια-
καβέλλα. Βλέπουμε στους συνοικισμούς
να είναι πάνω από 228 άτομα που θα έχω
ασφαλώς ξεχάσει και άλλους. Ο Παπα-
νώντας την Ανάσταση την έβγαζε στις δύο
η ώρα για να τελειώνει η λειτουργία ημέρα
(έβγαινε στην Ωραία Πύλη και ρωτούσε
εάν μας ήλθαν όλοι οι ξωμάχοι για να
βγάλει την Ανάσταση).

(ΤΕΛΟΣ)
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Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

ΟΧΙ  ΣΤΗΝ  ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ   ΣΤΟ  ΝΟΜΟ  ΜΑΣ

Σύσσωμοι οι φορείς του τόπου μας ξεσηκώθηκαν δίκαια για την μεταφορά των εφημεριών στην ζώνη Β'
( από τη Γ') του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου από τη Γ', με αποτέλεσμα να μειωθούν οι εφημερίες των
επιμελητών από 11 σε 7 μηνιαίως. 

Με την έγκαιρη παρέμβαση του (γιατρού) βουλευτή του Νομού μας κ. Ηλία Καρανίκα πιστεύουμε πως το
δίκαιο αυτό αίτημα των Ευρυτάνων θα ικανοποιηθεί από την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργού Υγείας.

ΓΕΝΝΗΣΗ
― Η Ελένη και ο Νικόλαος Μπαρ-

τσώκας του Σπύρου και της Σπυριδούλας,
το γένος Γεωργίου Αναγνωστοπούλου
απόκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα
χαριτωμένο αγοράκι, που γεννήθηκε στο
μαιευτήριο “ΙΑΣΩ’’ της Αθήνας στις 27-
12-2010.

Να τους ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΣ
― Πέθανε στο Αγρίνιο το βράδυ της

Πρωτοχρονιάς (1-1-2011) η Ελένη Κα-
πνιάρη, το γένος Αθανασίου Βράχα από
τα Ψιανά. Αναπαύεται από τις 2-1-2011
στο Κοιμητήριο του συνοικισμού Άγιος
Χαράλαμπος Ψιανών κοντά στον αεί-
μνηστο σύζυγό της Κωνσταντίνο Κα-
πνιάρη.

Ας είναι αιώνια η μνήμη της!

ΔΩΡΕΑ  ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ
― Ο Μάκης Φωτίου Πανάγος πρό-

σφερε στο Σύλλογό μας το ποσό των
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη των
αείμνηστων γονέων του Φωτίου και
Ολυμπίας Πανάγου.

Ας είναι αιώνια η μνήμη τους!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΒραβείο  «Ηλίας  Καρανίκας»

Μεγάλη τιμή αποτελεί για τον Γιατρό και
Βουλευτή του Νομού μας - Μέλος της Ομάδας
Αλληλεγγύης των Γιατρών της Πανευρυτανικής
Ένωσης κ. ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ η θέσπιση βραβείου
από την Ελληνική Εταιρεία Ορθοπαιδικής και
Τραυματολογιας, που φέρει το όνομα του:
Βραβείο «ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ». Το βραβείο
αυτό απονεμήθηκε για πρώτη φορά στην ερευ-
νητική εργασία για την δημιουργία της σκο-
λίωσης στον κ. Θ. Γουλτίδη και την ομάδα
του, υπό τον καθηγητή κ. Γ. Καπετάνο, από
την Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του
Νοσοκομείου Παπαγεωργΐου, στις 19-01-2011.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ορθοπαιδικής
Παίδων, της Ελληνικής Εταιρείας Ορθοπαιδικής
και Τραυματολογιας κ. Ν. Λαλιώτης στην, από
30-1-2011, σχετική επιστολή του, γράφει μεταξύ
άλλων: «...Στο τελευταίο ετήσιο συμπόσιο του
τμήματος στην Καβαλα, τον Μάιο του 2010,
το τμήμα μας, σας βράβευσε τόσο για την επι-
στημονική δραστηριότητα όσο και την συνεχή
προσφορά στην αντιμετώπιση των παιδιών με
κινητικές ανάγκες.... Το βραβείο «Ηλίας Κα-
ρανίκας» αντιπροσωπεύει αξίες τόσο επιστη-
μονικές όσο και κοινωνικές, που πιστεύουμε
ότι ο Παιδοορθοπαιδικός επιστημονικός χώρος
πάντοτε αντιπροσωπεύει...».

Βραβεία  και  υποτροφίες
από  το  «Βελούχι»

Σε μια σεμνή και λιτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στο φιλόξενο Ξενοδοχείο «ΠΑΡΝΩΝ» του συμπατριώτη
μας κ. Κώστα Αβράμπου το Σάββατο 29-01-2011 έγινε η
απονομή των καθιερωμένων πλέον υποτροφιών και βρα-
βείων της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ».
Εφέτος βραβεύτηκαν 16 Ευρυτάνες φοιτητές με το ποσό
των 750 δολαρίων έκαστος, που διακρίθηκαν για το-
ήθος, την επιμέλεια και την επίδοσή τους στους τομείς
των επιστημών που σπουδάζουν. Ανάμεσά τους και ο
Κώστας Ηλία Τσιάμης, φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριος ομιλητής της εκδή-
λωσης ήταν ο Αντιπρόσωπος της Ένωσης στην Ελλάδα
και Πρόεδρος της Επιτροπής Υποτροφιών Καθηγητής
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.
Ιωάννης Υφαντόπουλος, ο οποίος και εντυπωσίασε για
μια ακόμη φορά για το μάθημα που παρέδωσε όχι μόνο
στους τιμώμενους φοιτητές αλλά και σ' όλους του πα-
ρευρισκόμενους. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο επί
σειρά ετών Γραμματέας της Επιτροπής κ. Βασίλειος Τρι-
χιάς. Κατά τη διαρκεια της παραπάνω εκδήλωσης έγινε
και η κοπή της Βασιλόπιτας, την οποία ευλόγησε ο πρω-
τοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Παπασπύρος.

Η Πανευρυτανική Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον
Πρόεδρο, τον Ταμία και τον Έφορο κ.κ. Κώστα Παπαδό-
πουλο, Βασίλειο Σιορόκο και Δημήτριο Φαλλή, αντίστοιχα,
οι οποίοι πρόσφεραν συμβολικά σε όλους τους φοιτητές
τα τελευταία βιβλία των εκδόσεων της Ένωσης.

Έκοψαν  την  πρωτοχρονιάτικη  πίτα  τους
Ο Ιανουάριος πάντα είναι ο μήνας της κοπής της

Πρωτοχρονιάτικης πίτας και ο μήνας των ευχών. Με
το έθιμο αυτό δίνεται η ευκαιρία σε πολλούς συμπα-
τριώτες να ανταμώσουν και να τα πουν από κοντά.
Έτσι, οι περισσότεροι, σχεδόν Σύλλογοι καθιέρωσαν
το έθιμο αυτό και βρίσκουν την ευκαιρία να συναντι-
ούνται τα μέλη τους και οι φίλοι τους. Έτσι κι εφέτος
μας έστειλαν σχετικές προσκλήσεις διάφοροι σύλλογοι.
Πολλών οι ημερομηνίες συνέπιπταν κι έτσι η εκπρο-
σώπησή μας σε όλους ήταν αδύνατη. 

Έτσι, κόπηκαν οι πίτες των παρακάτω Σωματείων
και Συλλόγων:
― Μουσειακό Λαογραφικό Κέντρο Ευρυτανίας «Ο

ΕΥΡΥΤΟΣ» ( 23-01-2011)
― Σύλλογος Δομιανιτών Ευρυτανίας
― Σύλλογος Αγραφιωτών Ευρυτανίας «Τ' Άγραφα»

(23-01-2011)
― Σύλλογος Γυναικών Ευρυτανίας (29-01-2011)
― Σύλλογος Καρπενησιωτών Αθήνας (29-01-2011)
― Σύλλογος Αμπλιανιτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

(30-01-2011)
― Εταιρεια Ευρυτάνων Επιστημόνων (30-01-2011)
― Σύλλογος Φουρνιωτών «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» (30-01-

2011)
― Σύλλογος Μυρίκης Ευρυτανίας (30-01-2011)
― Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων (30-01-2011)

Νέα  Διοικητικά  Συμβούλια
1.- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ 
«ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»
Το νέο προεδρείο του Συλλόγου Ευρυτάνων Βό-

ρειας Ελλάδας «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», που προέκυψε από
τις αρχαιρεσίες του περασμένου Δεκεμβρίου συγ-
κροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Αθανασία Ζαρμακούπη
Αντ/δρος: Νικόλαος Καρυώτης
Γεν. Γραμματέας: Δημ. Γεωργαλής
Ειδικός Γραμματέας: Επαμεινώνδας Νιαβής
Ταμίας: Γεώργιος Χειλάς
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: 
Νικόλαος Σκουτέλας
Μέλος: Κλεομένης Ζαλοκώστας

2.- ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν

στις 9-1-2011 στον Πανευρυτανικό Σύλλογο Αιτωλο-
ακαρνανίας συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο ως εξής:

Πρόεδρος: Νταλλής Ευστράτιος
Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Καρράς
Γραμματέας: Γερονίκου - Λάγιου Αικατερίνη
Ταμίας: Αθανασόπουλος Σταύρος
Κοσμήτορας: Πεσίνης Σωτήριος
Μέλη: Κουτσουπιάς Δημήτριος
και Κολοβάκη Μαρία

3.- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
«Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»
Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου των Αμπλιανιτών της

Αθήνας «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» συγκροτήθηκε σε
σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Μπάκας Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Κότσαλος Νικόλαος
Γραμματέας: Τσιφτσής Νικόλαος
Ταμίας: Τούντας Δημήτριος
Μέλη: Κοντοδήμας Χρήστος, Λαμπρινός Αντώνιος

και Νιάφας Δημήτριος. Ευχόμαστε καλή δύναμη και
κάθε επιτυχία!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Πωλείται οικοδομήσιμο οικόπεδο 
750 τ.μ. στην είσοδο της Δομνίστας

σε τιμή ευκαιρίας.
Για περισσότερες πληροφορίες 

στο τηλέφωνο 6977473301 
(κ. Ιωάννης Ρούσκας).

Ανακοίνωση 
του Συλλόγου ανεγέρσεως
Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Σκοπιάς

Ο Σύλλογός μας, το 2010, κυκλο-
φόρησε λαχειοφόρο με την κλήρωση
ενός αυτοκινήτου, πρώτης κυκλοφο-
ρίας, μάρκας FIAT PANDA 1248 cc. Η
κλήρωση έγινε στις 31-12-2010, μαζί
με το κρατικό λαχείο κοινωνικής αν-
τίληψης (πρωτοχρονιάτικο) και ο τυ-
χερός αριθμός ήταν 7958.

Το λαχείο που έφερε τον ανω-
τέρω αριθμό αγοράστηκε από τον κ.
Καβαλλάρη Ιωάννη του Λάμπρου,
στον οποίο και μεταβιβάστηκε η κυ-
ριότητα του αυτοκινήτου. Του ευχό-
μαστε να είναι καλοτάξιδο.

Ευχαριστούμε θερμά όσες και
όσους βοήθησαν στην επιτυχία της
λαχειοφόρου αυτής που υποβοηθά
σημαντικά το έργο της αποπεράτω-
σης του νέου Ι.Ν. Αγίου Νικολάου
Σκοπιάς - Τσεκλείστας Ευρυτανίας.

Το Δ.Σ.

Λειτουργία  
στον  Άγιο  Αθανάσιο
Τιμήθηκε κι εφέτος η μνήμη του

προστάτη μας Αγίου Αθανασίου στο
χωριό, στις 18 Ιανουαρίου 2011. Παρά
το κρύο δεκάδες συγχωριανοί μας, κυ-
ρίως από την περιοχή της Αιτωλοα-
καρνανίας προσήλθαν στη χάρη Του
και προσευχήθηκαν για όλους μας. Και
του χρόνου!
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