EYRYTOS 342_Layout 1 16/03/2011 9:15 ΠΜ Page 1

Κωδικός: 2845
4181

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΤΕΡΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Περίοδος Β’ • Έτος 30ο
Εκδότης-Δ/ντής σύνταξης: Κώστας Α. Παπαδόπουλος
Internet site: www.domnista.gr

Αριθ. φύλλου 342
Τηλ. 210-6920004
e-mail: evrytos@domnista.gr

Παρουσιάστηκαν στο Αγρίνιο
τα Πρακτικά του Συνεδρίου στο Δήμο μας

Ε

κατοντάδες Ευρυτάνες της περιοχής
Αγρινίου ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση
της Πανευρυτανικής Ένωσης, του Πανευρυτανικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας και άλλων
Ευρυτανικών Συλλόγων και έδωσαν το “παρών’’
στην εκδήλωση της παρουσίασης των πρακτικών
των Συνεδρίων των Αγράφων και της Δομνίστας,
που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του
Παπαστράτειου Μεγάρου της ιστορικής
Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου (Γ.Ε.Α.) το
Σάββατο, 5-2-2011.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με προσφώνηση χαιρετισμό του Προέδρου της Πανευρυτανικής
Ένωσης κ. Κώστα Παπαδόπουλου, ο οποίος,
αφού στην αρχή ευχαρίστησε εκ μέρους όλων
των συνδιοργανωτών τους παριστάμενους,
αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του
Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά
και στη συνέχεια τόνισε το έργο που επιτέλεσε
κατά την τελευταία περίοδο η Πανευρυτανική
Ένωση, κυρίως ως προς την ανάδειξη της
ιστορικής και πολιτισμικής ταυτότητας της
γενέθλιας γης μας, έργο το οποίο αποτυπώνεται
στους εκδοθέντες κατά την τελευταία τριετία
τόμους και στις χιλιάδες των σελίδων τους....
Στη συνέχεια απηύθυνε εμπνευσμένο
χαιρετισμό ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και
Ακαρνανίας κ. κ. Κοσμάς, ο οποίος, μεταξύ
άλλων, αναφέρθηκε στις σχέσεις Αιτωλών και
Ευρυτάνων μέσω της κοινής ζωής κατά το
παρελθόν και ιδίως των προσκυνημάτων της
Ευρυτανίας (Προυσός, Τατάρνα, Τροβάτο,
Άγραφα, κ.ά.) των κοινών αγίων τους (Κοσμά
του Αιτωλού, Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού κ.ά.)
και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του για το
επιτελούμενο έργο της Πανευρυτανικής Ένωσης.
Ακολούθησαν χαιρετισμοί του Περιφερειακού
Συμβούλου Στερεάς Ελάδας κ. Λάμπρου Τσιτσάνη
εκ μέρους του Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Καραμπά,
του τ. Δημάρχου Δομνίστας κ. Γιάννη Σταμάτη,
του Αντιδημάρχου Αγρινίου κ. Στάθη Τσούκαλου
ως εκπροσώπου του Δημάρχου Αγρινίου κ.
Μοσχολιού, της Δημοτικής Συμβούλου Αγράφων
κ. Κλεάνθης Φουρλίγκα, ως εκπροσώπου του
Δημάρχου Αγράφων κ. Δημ. Τάτση, και των
εκπροσώπων των συνδιοργανωτών συλλόγων,
ήτοι του Προέδρου του Πανευρυτανικού Συλλόγου
Αιτωλοακαρνανίας κ. Στράτου Νταλλή, του
Συλλόγου Αμπλιανιτών «Ο ΣΤΕΓΚΟΣ» και των
Συλλόγων Μεγάλων Βραγγιανών «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΟΡΔΙΟΣ» κ. Κων/νου Τσιώλη, Δομνίστας κ.

Γιάννη Παπαδόπουλου και Στάβλων κ. Ν.
Κολτσίδα.
Ύστερα από τους παραπάνω σύντομους
χαιρετισμούς, η καθηγήτρια και Δρ. Φιλολογίας
κ. Μεταξούλα Μανικάρου εισηγήθηκε το θέμα
«Πανευρυτανική Ένωση: Μια διαδρομή
προσφοράς στην Ευρυτανία από το 1955 έως το
2010», προβάλλοντας ταυτόχρονα και εικόνες
από τις διάφορες δραστηριότητες και αναλύοντας
τις τρεις περιόδους της μέχρι τώρα παρουσίας
της, ήτοι την α’ περίοδο της προεδρίας Ανδρέα
Πουρνάρα, τη β’ της προεδρίας Π. Κωστοπαναγιώτη και τη γ’ περίοδο της προεδρίας Κ.
Παπαδόπουλου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην
έκδοση του περιοδικού «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
και στις πλούσιες εκδόσεις των τελευταίων
χρόνων.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Ομότιμος
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τ.
Γραμματέας του ιδίου Πανεπιστημίου κ.
Παναγιώτης Κοντός, ο οποίος, με την ευφράδεια
λόγου που τον διακρίνει, παρουσίασε, το δίτομο
έργο «Τα Άγραφα στη Διαδρομή της Ιστορίας»
(Πρακτικά Συνεδρίου).
Οι ακροατές παρακολουθούσαν τα λεγόμενα
του με θρησκευτική ευλάβεια, αφού σε κάποιο
σημείο η ατμόσφαιρα φαιδρύθηκε από την
παρέμβαση κάποιων που θέλησαν να συμπληρώσουν... Αυτό δηλώνει και το ενδιαφέρον τους.
Τα λόγια του έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα καθότι
πέραν των άλλων ιδιοτήτων του ως Πρόεδρος
της Αιτωλικής Εταιρείας έχει να μας παρουσιάσει
συνέδρια, εκδόσεις και πολλές άλλες δράσεις
σχετικές με την τοπική ιστορία και την πνευματική
ζωή του τόπου του. Ο μεστός και εμπεριστατωμένος λόγος του ενθουσίασε το ακροατήριο, το
οποίο και τον καταχειροκρότησε.
Ακολούθησε η παρουσίαση του τόμου:
«Γρανίτσα: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Δυτικής
Ευρυτανίας» από τον κ. Χαρίλαο Γρανίτσα, Δ/ντή
του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας
Ελλάδος στη Ναύπακτο. Η εισήγησή του,
περιεκτική, μας μετέφερε στην πανέμορφη
Γρανίτσα και μας θύμισε την πλούσια ιστορία
της και τους πνευματικούς ανθρώπους της.
Η τελευταία εισήγηση του Ομότιμου Καθηγητή
της Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων κ. Αθανασίου Παλιούρα, (ο οποίος
κατάγεται από την Ευρυτανία, καθότι ο πατέρας
του γεννήθηκε στη Ροσκά του Δήμου Δομνίστας)
Συνέχεια στην 3η σελ.
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Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Όταν εσωτερικά μας έχουμε
δυνατή και αταλάντευτη
την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας
στο Θεό-Πατέρα μας, τότε έχουμε
«την Βασιλεία του Θεού εντός ημών».
Λουκ. 17, 21
Τότε νιώθουμε εσωτερικά
την ανέκφραστη αγαλλίαση
του Παραδείσου, αφού Παράδεισος
είναι ο Χριστός!
Βράχος

Ξεφάντωσαν
οι Δομνιστιάνοι
της περιοχής Αγρινίου
Παρά την οικονομική κρίση και με συμμάχους
την καλοκαιρία, αφενός και την μικρή τιμή
συμμετοχής (μόλις 10 ευρώ) αφετέρου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Αγρίνιο η καθιερωμένη χοροεσπερίδα των Δομνιστιάνων
της περιοχής, το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου
2011, στο κοσμικό κέντρο «NEW YORK»,
του συγχωριανού μας κ. Γεωργίου Ν. Γρίβα
(παλαιά Εθνική Οδός Αγρινίου - Ιωαννίνων).
Νωρίτερα αρκετοί συγχωριανοί μας είχαν
δώσει δυναμικό “παρών’’ στο Παπαστράτειο
Μέγαρο Αγρινίου, όπου έγινε με πρωτοβουλία
της Πανευρυτανικής Ένωσης και σε συνεργασία με άλλους Ευρυτανικούς Συλλόγους η
παρουσίαση των δύο (2) τόμων των πρακτικών
του Συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε
τον περασμένο Ιούλιο στον Δήμο μας.
Στο χορό μας έδωσαν το “παρών’’ αρκετοί
συγχωριανοί μας και φίλοι της Δομνίστας,
ενώ μας τίμησαν με την παρουσία τους ο
Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής κ. Θάνος Μωραΐτης
(συντοπίτης μας), ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Θύμιος Σώκος (από Δομνίστα), οι περιφερειακοί σύμβουλοι Στερεάς Ελλάδας κ.κ. Ταξιάρχης
Σκλαπάνης και Λάμπρος Τσιτσάνης, ο τ. Δήμαρχος Δομνίστας και Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Γιάννης Σταμάτης, ο Αντιδήμαρχος Καρπενησίου κ. Δημήτρης Σταμάτης, ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου κ. Στάθης Τσούκαλος, ο τ.
Αντινομάρχης Αιτωλοακαρνανίας και τ. Αντιδήμαρχος Αγρινίου κ. Αντώνης Γαλαζούλας,
Συνέχεια στην 3η σελ.
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Ιστορικά

Ο Δυοβουνιώτης και η Δομνίστα*
του Γιώργου Δημητρίου, Δημοσιογράφου

Ο

Γιάννης (Νάκος) Δυοβουνιώτης, γεννήθηκε στο χωριό
Δυο Βουνά της Φθιώτιδας,
το 17631. Ο πατέρας του, λεγόταν
Κώστας Ξιέκης κι ήταν Λοκρός στην
καταγωγή. Ο Νάκος ορφάνεψε από
γονιούς στα 13 του χρόνια και ρογιάστηκε τσοπανόπουλο. Σε ηλικία
17 χρόνων, βγήκε στο κλαρί (κλέφτης)
στο σώμα του Ανδρούτσου2. Στην
αρχή έκανε ψυχογιός, αλλά γρήγορα
αναδείχτηκε σε πρωτοπαλίκαρο.
Λέγεται ότι γύρω στα 25 χρόνια
του, χωρίστηκε από το σώμα του Ανδρούτσου, έφτιαξε δικό του σώμα
κλεφτών και έδρασε στην περιφέρεια
της Μενδενίτσας. Ο Χρ. Ενισλείδης,
γράφει τα εξής: «Όταν δε εκείνος3
έφυγεν εις την Πελοπόννησον με
τον Λάμπρον Κατσώνην, ο Δυοβουνιώτης έμεινεν αρματολός της Βουδουνίτσας ή Μπουντουνίτσας - Βωδονίτσας - Μενδενίτσας. Και τότε
εσχημάτισε σώμα κλεφτών, με το
οποίον εκυριάρχει των μερών τούτων,
της Μεντενίτσας και Δαδίου. Και επολέμει τους Τούρκους κάτοχος των
στενών και κύριος των διαβάσεων.
Διό οι ίδιοι οι Τούρκοι κάτοικοι των
μερών αυτών εμεσολάβησαν, ώστε
ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων να διορίση αυτόν επισήμως αρματολόν της
Μπουντουνίτσας, δια να έχουν ησυχίαν και ασφάλειαν. Ο Αλής τον κατέστησε τότε αρματολόν της Μπουντουνίτσας, δια να έχουν ησυχίαν και
ασφάλειαν. Ο Αλής τον κατέστησε
τότε αρματολόν κατ’ αρχάς της
Μπουντουνίτσας, κατόπιν δε της Αταλάντης, του Ζητουνίου (Λαμίας) και
της Αμφίσσης»4.
Σ’ όλα αυτά, έχουμε να παρατηρήσουμε, ότι η δράση του Αλή πασά
των Ιωαννίνων στην περιοχή, άρχισε
μετά το 1815 κι ο Αλής δεν παρουσιάζεται να έχει προηγουμένως τέτοια
δυνατότητα διορισμών αρματολών
στην περιοχή, η οποία ανήκε στην
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σουλτάνα. Η ανάμειξη του Αλή στα
δρώμενα της περιοχής ξεκίνησε μετά
το 1815, όταν οι ίδιοι οι κάτοικοι κατέφυγαν σ’ αυτόν για να πληρώσουν
λιγότερους φόρους. Το υπαρματολίκι
της Μενδενίτσας, εξαρτιόταν από το
αρματολίκι της Λιβαδιάςi.
Όταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος,
στα 1816, διορίστηκε από τον Αλή
πασά γενικός αρματολός (δερβέναγας) της ανατολικής Ρούμελης, πήρε
διαταγή να ξεκάνει τους κλεφταρματολούς της περιοχής. Ο Οδυσσέας,
όχι μόνον δεν εκτέλεσε την εντολή
του Αλή, αλλά καθώς ήταν οργανωμένος στη Φιλική Εταιρεία, συνεργάστηκε μαζί τους για την προετοιμασία
και την πραγματοποίηση του εθνικού
ξεσηκωμού. Μάλιστα κατάφερε τον
Αλή να συμφιλιωθεί με τους αρματολούς της Ρούμελης, για κάθε ενδεχόμενο όμως, ο Αλής ζήτησε και
πήρε στα Γιάννενα και τον γιο του
Νάκου Δυοβουνιώτη, Γιώργη, ως όμηρο (ρεέμι) κι εκεί τον βρήκε το ξέσπασμα της επανάστασης.
Το πιο πιθανό, είναι ότι ο Δυοβουνιώτης, δεν διορίστηκε αρματολός
της Μενδενίτσας, αλλά λόγω της
συμπεθεριάς του με τον αρματολό
των Σαλώνων Πανουργιά5, ανέλαβε
για λογαριασμό του Πανουργιά να
ελέγχει τις διαβάσεις από τη Φθιώτιδα
προς τη Φωκίδα, μέσω Κούβελου Παύλιανης, αλλά και του Καλλίδρομου, και ως έχοντα την επίβλεψη
των διαβάσεων από τα Δυο Βουνά
μέχρι την Μενδενίτσα, τον βρήκε το
ξέσπασμα της επανάστασης, αλλά
όχι ως αρματολό της Μενδενίτσας.
Ο Νάκος Δυοβουνιώτης, φέρεται
να έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας
το 1820 κι ότι τον μύησαν ο Λοκρός
Κώστας Σακελλίωνας και ο Λειβαδίτης
Θανάσης Ζαφείρης, ενώ πέθανε στα
Σάλωνα το 1831.
Ήταν παρών σ’ όλες σχεδόν τις
μάχες που έγιναν το 1821 στην Ανατολική Στερεά κι από πολλούς θεωρείται ο πρωτεργάτης της νίκης στη
μάχη των Βασιλικών, ενώ απ’ άλλους
αμφισβητείται η ενεργή συμμετοχή
του στις περισσότερες μάχες.
Μετά τα Βασιλικά, ο Νάκος Δυοβουνιώτης, άρρωστος6, εγκαταστάθηκε στο χωριό του και παρέδωσε τη
διοίκηση του στρατεύματος στο γιο
του Γιώργηii, ο δε γέρο Πανουργιάς
στον γιό του Νάκοiii.
Με δεδομένο ότι ο μεγαλύτερος
γιός του ήταν ο Γιώργης, που γεννήθηκε το 1798 στην Άμφισσα, θα πρέπει
να υποθέσουμε ότι ο Νάκος Δυοβουνιώτης παντρεύτηκε μία αδελφή του
Γιολδάση στα 1795-1797.
Πολύ αργότερα, στις αρχές του
1821, ο Νάκος Δυοβουνιώτης φτιάχνει
σε προικώο οικόπεδο σπίτι στη Δομνίστα, «ανώγαιον ασβεστόκτιστον
οικίαν». Το σπίτι αυτό, προφανώς το
δώρισε στη γυναίκα του, στην κατοχή
και κυριότητα της οποίας παρέμεινε
μέχρι το θάνατό της και στη συνέχεια
περιήλθε στους κληρονόμους της,
τους τρείς γιούς της: Κώστα, Θεόδωρο και Γιώργη, μέχρι τις αρχές
του 1868, όταν οι γιοί της Κώστας
και Θεόδωρος παραιτούνται «παντός

δικαιώματος» και περιέρχεται στην
κατοχή και κυριότητα του Γιώργη
Δυοβουνιώτη.
Η συμβολαιογραφική πράξη της
παραίτησης είναι η ακόλουθη:
«Αριθ 2726
Εν Λαμία την δεκάτην ογδόην/
Ιανουαρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού/ εξηκοστού ογδόου έτους, ημέραν Πέμπτην/ και προ μεσημβρίας,
εν τω επί της οδού/ Διάκου και τω
εργαστηρίω του Ιακώβου Β. Σαμό/ λη
Συμβολαιογραφείω μου, ενώπιον εμού
του/ Συμβολαιογράφου και κατοίκου
Λαμίας/ Κωνσταντίνου Μαυρίκα ενε-

μνήσθησαν οι δια/τάξεις του Νόμου
της μεταγραφής προς/ τον έχοντα
το συμφέρον, συνετάγη/ το παρόν,
ανεγνώσθη νομίμως/ ενώπιον αυτών
και των μαρτύρων και/ υπεγράφη παρ’
όλων και εμού.
Οι εμφανισθέντες
Θ. Δυοβουνιώτης
Κ. Δυοβουνιώτης
Οι μάρτυρες
Χ.Δ. Μακόπουλος
Β.Δ. Μωραΐτης
Ο Συμβολαιογράφος
(Τ.Σ.) Κ. Μαυρίκας»
Δεν γνωρίζουμε τι απέγινε στη
συνέχεια με το σπίτι αυτό. Ίσως μελλοντικά η αρχειακή έρευνα μας το
αποκαλύψει.
Βιβλιογραφία
ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Φθιώτιδας Συμβολαιογραφικό Αρχείο Κων/νου
Μαυρίκα, Σ. 2726/18-1-1868
Γιώργου Κουτσικούρη «Τιθρώνιο
και Ντερνίτσα», Γ’ έκδοση, Λαμία 2009.
Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος - Λαρούς»
Μέγα Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν
Ελευθερουδάκη
Σπ. Τρικούπη «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως»
Ιω. Φιλήμων «Δοκίμιον Ιστορικόν
της Ελληνικής Επαναστάσεως»
Χρ. Ενισλείδης «Αμφίκλεια»

φανίσθησαν οι/ γνωστοί μου και μη
εξαιρούμενοι υπό του /Νόμου αδελφοί
Κύριοι Κωνσταντίνος Δυ/ οβουνιώτης,
κτηματίας και Θεόδωρος Δυοβου/νιώτης, Συμβολαιογράφος, αμφότεροι
κά/τοικοι Λαμίας και επί παρουσία
των μαρτύρων/ Χαραλάμπους Δ. Μακοπούλου και Βασιλείου/ Κ. Μωραΐτου, εμπόρων, κατοίκων Λαμίας,/ πολιτών Ελλήνων, γνωστών μου και μη/
εξαιρουμένων, εδήλωσαν τα εξής:/
Ο αποβιώσας πατήρ των Ιωάννης
Δυο/ βουνιώτης προ της Ελληνικής
Επαναστά/ σεως το έτος χίλια οκτακόσια είκοσ/ σι εν, οικοδόμησεν εις
το χωρίον Δομνί/ σταν του Δήμου
Καλλιδρομητών της Ευ/ ρυτανίας μίαν
ανώγαιον ασβεστόκτιστον/ οικίαν. Επί
της οικίας ταύτης, του /γηπέδου αυτής
και της περιοχής της/ ομολογούσι
διά του παρόντος ότι δεν /έχουσιν,
ούτε προυτίθενται να εξαι/τήσωσιν
εις το μέλλον κληρονομικόν/ των ή
άλλο οιονδήποτε δικαίωμα/ επ’ ουδενί
λόγω, και παραιτούνται ήδη/ μάλιστα
παντός τοιούτου δικαιώματός/ των
και πάσης αξιώσεώς των, διότι/ η τε
οικία, το γήπεδον αυτής και/ η περιοχή
της ανήκουσιν αποκλει/στικώς εις την
κυριότητα του αδελφού των/ Γεωργίου
Ιω. Δυοβουνιώτου,/ υποστρατήγου,
κατοίκου Αθηνών, προερχομένου του/
(τέλος πρώτης σελίδας) γηπέδου και
της περιοχής της/ εκ προικός της
αποβιωσάσης/ Μητρός των, αδελφής
Γιολδάση,/ ούτω δε και το κτίριον
της/ οικίας ανήκει αποκλειστικώς εις
τον/ αδελφόν των Γεώργιον Δυοβουνιώτην,/ όστις δικαιούται να την διαθέση ελευ/θέρως και ως βούλεται.
Διό τη αιτήσει/ των και αφού υπε-

1 Κατ’ άλλους το 1757.
2 Του Ανδρέα Βερσούση, πατέρα
του Οδυσσέα Ανδρούτσου.
3 Σ.Σ. Ο Ανδρούτσος
4 Χρ. Ενισλείδη, «Η Αμφίκλεια», Β’
έκδοση, 1978, σελ. 284. Βέβαια, από
πουθενά δεν επιβεβαιώνονται τα γραφόμενα του Ενισλείδη, τον οποίον αντιγράφει ο Γιώργης Μωραΐτης «Βοδονίτσα, κάστρο των Θερμοπυλών», Γ’
έκδοση, 2002, σελ. 144 κ.ε. Άλλωστε,
αρματολίκι Ζητουνίου δεν υπήρξε, της
Άμφισσας είχε δοθεί στον Πανουργιά
και της Αταλάντης στον Ανδρούτσο
και τον Διάκο.
5 Η αδελφή, του Νάκου Δυοβουνιώτη, Μαρία, είχε παντρευτεί τον
οπλαρχηγό Πανουργιά Πανουργιά.
6 Έπασχε από κήλη.
i Σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια
«Πάπυρος-Λαρούς», ο Νάκος Δυοβουνιώτης, «Πρωτοπαλλήκαρον κατ’ αρχάς
του Ανδρίτσου - πατρός του Οδυσσέως
- ηρνήθη να ακολουθήση τούτον εις
την μετά του Λάμπρου Κατσώνη σύμπραξίν του και εσχημάτισεν ίδιον σώμα.
Ο Αλής των Ιωαννίνων ηναγκάσθη να
τον αναγνωρίση αρματολόν της Βοδονίτσης το 1806, αλλά βραδύτερον ο
Δυοβουνιώτης εκίνησε τας υποψίας
του και ηναγκάσθη να εγκαταλείψη
την Ρούμελην και να εγκατασταθή εν
Ιθάκη, με την απόφασιν να ζήση πλέον
ειρηνικώς και να αφοσιωθή εις την
ανατροφήν των τέκνων του. Διά τον
λόγον τούτον ηρνήθη να μετάσχη των
ταγμάτων, άτινα είχον ιδρύσει εν Επτανήσω αι εκάστοτε δυνάμεις κατοχής,
Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία. Το 1812 όμως
οι Άγγλοι τον εξεδίωξαν της Ιθάκης
και επιστρέψας εις την πατρίδα του
ηναγκάσθη να τραπή εκ νέου εις τον
ένοπλον βίον, επί κεφαλής ιδίου σώματος. Και πάλιν ο Αλής ηναγκάσθη
να τον αναγνωρίση αρματολόν της περιοχής Ζητουνίου (Λαμίας), Ταλαντίου
(Αταλάντης) και Σαλώνων (Αμφίσσης).
Βοηθόν του είχεν ήδη και τον υιόν του
Γεώργιον. Εμυήθη εις την Φιλικήν Εταιρείαν και κατά την έναρξιν της Επανα-

Συνέχεια στην 3η σελ.
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Η αλληλογραφία μας
― κ. Παναγιώτη Γ. Βαμβάτσικο, Βραχάτι Κορινθίας: Σας
στείλαμε ταχυδρομικά τα πρακτικά του Συνεδρίου. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
― Στρατηγό κ. Νικόλαο Σιακαβέλλα, Άλιμος: Λάβαμε την
επιταγή σας και σας ευχαριστούμε.
― κ. Σοφία Ρήγα, Μεσολόγγι: Πήραμε την συνδρομή σας
και σας ευχαριστούμε.
― κ. Γεώργιο Τυλιγαδά, Πύργο Ηλείας. Ευχαριστούμε για
την επιταγή σας. Πάντα μας θυμάστε από τον όμορφο Πύργο.
― κ. Αχιλλέα Τσούνη, Χίος. Λάβαμε την επιστολή σας την
οποία και δημοσιεύουμε σε διπλανή στήλη. Με τις ευχαριστίες μας σας στείλαμε και τα πρακτικά του Συνεδρίου του
Δήμου Δομνίστας.

Ιστορικά

Ο Δυοβουνιώτης και η Δομνίστα*
του Γιώργου Δημητρίου, Δημοσιογράφου
Συνέχεια απ’ την 2η σελ.
στάσεως μετέσχεν αυτής εκ των πρώτων. Προσέβαλε και
εξώντωσε τους εν Βοδονίτση Τούρκους και εν συνεχεία...». Στα
γραφόμενα της εγκυκλοπαίδειας, έχουμε να παρατηρήσουμε: α)
Δεν προσέβαλε μόνος του ούτε «εξόντωσε» ο Δυοβουνιώτης
τους Τούρκους της Μενδενίτσας, β) Σε συνδυασμό με τα όσα
γράφει η ίδια εγκυκλοπαίδεια για τον γιό του Γιώργη, (βλέπε σε
επόμενη σημείωση), ο πρώτος διορισμός του έγινε το 1806 και
την ίδια χρονιά εγκαταστάθηκε στην Ιθάκη, που σημαίνει ότι
μόνον για λίγους μήνες διορίστηκε, αν διορίστηκε, αρματολός
της Βοδονίτσας. γ) Ο δεύτερος διορισμός του, είναι αμφίβολος,
αφού πουθενά αλλού δεν αναφέρεται αρματολίκι του Ζητουνίου,
το δε αρματολίκι του Ταλαντίου το κάλυπτε ο Ανδρούτσος με
τον Διάκο από τη Λιβαδιά, το δε αρματολίκι των Σαλώνων το
είχε ο Πανουργιάς. Έμενε μόνον της Βοδονίτσας, -το οποίο δεν
αναφέρει η εγκυκλοπαίδεια στον δεύτερο διορισμό του- κι ο διορισμός του (παρά το ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις) πρέπει να
ήταν πάλι στο αρματολίκι της Βοδονίτσας.
ii «Δυοβουνιώτης Γεώργιος, αγωνιστής, υιός του αρματολού
Ιωάννου Δυοβουνιώτου, γεννηθείς εις Άμφισσαν το 1798. Το
1806 ο πατήρ του ηναγκάσθη να εγκαταλείψη την Ρούμελην και
να ζήση μεθ’ ολοκλήρου της οικογενείας του εν Ιθάκη, ένθα ο μικρός Γεώργιος έτυχε καλής σχετικώς μορφώσεως. Ο πατήρ του
όμως ηναγκάσθη υπό των Άγγλων να εγκαταλείψη την Ιθάκην
(1812) και άμα τη αφίξει του εις Ανατολικήν Ελλάδα επεδόθη εκ
νέου εις τον πολεμικόν βίον. Μεθ’ εαυτού είχε πλέον και τον
υιόν του, τον οποίον μετέπειτα ώρισε πρωτοπαλλήκαρόν του. Το
1820 ηναγκάσθη ο πατήρ του να δώση τούτον ως όμηρον εις τον
Αλή πασάν των Ιωαννίνων, οπόθεν εδραπέτευσε το 1821, αλλά
συνελήφθη υπό του Χουρσίτ και τελικώς αντηλλάγη μετ’ άλλου
σημαίνοντος Τούρκου (Σ.Σ. με τον διάσημο Αλβανό φύλαρχο
Σουλεϊμάν μπέη Φράσσαρη, ο οποίος ήταν αιχμάλωτος των Ελλήνων, από την κατάληψη της Άμφισσας κατά μια εκδοχή και
κατά μια άλλη «Και ενώ εκείνος διέτασσε την εκτέλεσή του και
ενώ είχε διαδοθεί ποιος ήταν, έτρεξε ο Χοτάμπεης, ένας σπουδαίος
παράγοντας της πόλης του Αργυροκάστρου και ζήτησε να μην
εκτελεστεί αλλά να ανταλλαγεί με τον Οσμάν μπέη της Άμφισσας
και τη σύζυγό του. Και τούτο γιατί η σύζυγος του Οσμάν ήταν
αδελφή του...»). Κατά το πρώτον έτος λοιπόν της επαναστάσεως
ο Γεώργιος δεν μετέσχεν αυτής. Μετά την επάνοδόν του εις
Ανατ. Ελλάδα, ο Άρειος Πάγος τον διώρισε χιλίαρχον και, ότε
μετ’ ολίγον ο πατήρ του αποσυρθείς του αγώνος του ενεπιστεύθη
την διοίκησιν του υπ’ αυτόν σώματος, του απενεμήθη ο βαθμός
του στρατηγού. Μετέσχεν εις πλείστας μάχας, αλλά μετά την
πτώσιν του Μεσολογγίου, απελπισθείς προς στιγμήν διά την
τύχην του αγώνος, εδήλωσεν υποταγήν εις τον Κιουταχήν. Επανέκτησε την πίστιν του, ότε επληροφορήθη, ότι ανέλαβε την αρχιστρατηγίαν της Ρούμελης ο Καραϊσκάκης και επανήλθεν εις
το ελληνικόν στρατόπεδον. Έλαβε μέρος εις την μάχην της Αραχόβης (24 Νοεμβρ. 1826) και εις την τελευταίαν μάχην του
αγώνος, της Πέτρας (12 Σεπτεμβρίου 1829). Μετά την δολοφονίαν
του Καποδιστρίου ηκολούθησε τον επαναστατήσαντα κατά του
Αυγουστίνου Καποδιστρίου Κωλέττη εις Περαχώραν. Βραδύτερον
του απενεμήθη ο βαθμός του υποστρατήγου εις τον τακτικόν
στρατόν. Επί Όθωνος εξελέγη γερουσιαστής. Απέθανεν εις
Αθήνας το έτος 1868». (Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς).
iii Ιωάννης ή Νάκος Πανουργιάς. Γιός του οπλαρχηγού Πανουργιά Πανουργιά, γεννημένος στην Άμφισσα το 1801. Πήρε
μέρος στις μάχες Βασιλικών, Αράχωβας κ.ά. με τους Καραϊσκάκη,
Δυοβουνιώτη, Υψηλάντη. Διακρίθηκε ιδιαίτερα στη μάχη της
Πέτρας το 1829. Εκλέχτηκε πληρεξούσιος της Άμφισσας στην
Εθνοσυνέλευση του 1843 και μέχρι το θάνατό του το 1863 ήταν
βουλευτής Παρνασσίδας. Το 1854 επικεφαλής εθελοντών με
τον βαθμό του υποστράτηγου, πήρε το μέρος των υπόδουλων
Θεσσαλών και πολέμησε στην περιοχή του Αλμυρού.

* Αναδημοσίευση από το περιοδικό “ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ’’, τεύχος 35.

Ξεφάντωσαν οι Δομνιστιάνοι
της περιοχής Αγρινίου
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

σύσσωμο, σχεδόν, το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης (Πρόεδρος κ. Κ. Παπαδόπουλος, Αντ/δρος κ. Ηλίας Λιάσκος, Γραμματέας κ. Αθαν. Σταμάτης, Ταμίας κ. Β.
Σιορόκος, το μέλος κ. Αγαθοκλής Μπακογιάννης), ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μεγάλων Βραγγιανών κ. Κων/νος Τσιώλης, ο
ιστορικός ερευνητής κ. Ανάργυρος - Γιάννης
Μαυρομύτης, ο εκδότης κ. Στέφανος Βασιλόπουλος κ.ά.
Μηνύματα έστειλαν ο βουλευτής του Νομού μας κ. Ηλίας Καρανίκας και ο Δήμαρχος

Καρπενησίου κ. Κώστας Μπακογιάννης.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον καθιερωμένο
χαιρετισμό του Προέδρου του Συλλόγου
κ. Γιάννη Παπαδόπουλου και συνεχίστηκε
με την εντυπωσιακή κι εφέτος παρουσία
του Χορευτικού Ομίλου Αγρινίου «Οι Μερακλήδες», τα μέλη του οποίου άρχισαν
το γλέντι με παραδοσιακούς χορούς και
συνεχίστηκε από τους υπόλοιπους μέχρι
και τις πρώτες πρωινές ώρες. Εντυπωσιακή
ήταν, επίσης κι εφέτος η παρουσία της νεολαίας, σημείο ενδιαφέροντος κι αγάπης
προς το Σύλλογο και το χωριό μας.

Ευχαριστίες του Διοικητικού Συμβουλίου μας
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τις
ολόθερμες ευχαριστίες του στους συγχωριανούς και τους φίλους της Δομνίστας
που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και
συμμετείχαν στην χοροεσπερίδα του Αγρινίου. Ιδιαίτερα ευχαριστεί τους:
α. - κ.κ.: Παναγιώτη Μακρυγιάννη, Αθανάσιο Νταλιάνη και Γεράσιμο (Μάκη) Παπαδημητρίου για τον πολύτιμο χρόνο που
διέθεσαν για την προετοιμασία της παραπάνω πετυχημένης εκδήλωσής μας.
β. - Τον κ. Δημήτριο Νικ. Παπαδημητρίου
για την τηλεοπτική διαφήμιση και κάλυψη

της εκδήλωσης από τον τηλεοπτικό σταθμό
Αγρινίου «ΑΧΕΛΩΟΣ TV».
γ. - Τον κ. Γεώργιο Νικ. Γρίβα για την
«φιλοξενία» και την υποδειγματική εξυπηρέτηση στο υπό την διεύθυνσή του κοσμικό
κέντρο «NEW YORK». Ο κ. Γρίβας προσφέρει στο Σύλλογό μας τιμές ασυναγώνιστες, μας εξυπηρετεί στην ημερομηνία
που επιθυμούμε και στον αριθμό των ατόμων.
δ. - ΟΛΟΥΣ τους συγχωριανούς και φίλους
που διέθεσαν δώρα για τη λαχειοφόρο
αγορά.

Παρουσιάστηκαν στο Αγρίνιο
τα Πρακτικά του Συνεδρίου στο Δήμο μας
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

ήταν εντυπωσιακή. Ο κ. Καθηγητής, μέσα
σε ελάχιστα λεπτά (7’-8’) κατόρθωσε το
ακατόρθωτο. Μας τα είπε όλα! Τόνισε
χαρακτηριστικά ότι: «.... το υλικό που
κατατέθηκε είναι τεράστιο, απρόσμενο,
αποκαλυπτικό και συχνά βιωματικό.... 1.014
σελίδες για να χωρέσουν τα κείμενα για
ένα μικρό ορεινό δήμο φανερώνουν τον
πλούτο της ιστορίας του, τη σπουδαιότητα
της παράδοσης του, τις ομορφιές του
περιβάλλοντος του, την αξία των
προσωπικοτήτων που γέννησε, τις αρετές
του λαϊκού πολιτισμού του, την ανάπτυξη
της οικονομίας του, την αποκάλυψη της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του, τη δυνατή
μαρτυρία της ζωντανής παρουσίας του στο
πέρασμα του χρόνου...... Και ακόμη: «...
Για όποιον ξέρει από εκδόσεις η εκτύπωση
δίτομου έργου πρακτικών συνεδρίου χιλίων
και πλέον σελίδων σε πέντε μήνες
ισοδυναμεί με άθλο. Πρόκειται για
απίστευτο ρεκόρ... Μπράβο, χίλιες φορές
εύγε!...»
Η εκδήλωση τελείωσε με μια ευχάριστη
έκπληξη, που ήταν εκτός προγράμματος:
Ο πολυμελής Χορευτικός Όμιλος
«Καλλιτεχνικό Εργαστήρι της Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου», υπό τον Χοροδιδάσκαλο
κ. Απόστολο Τασιούλη, παρουσίασε
παραδοσιακά τραγούδια και χορούς του
τόπου μας και κέρδισε τις εντυπώσεις
όλων μας!
Την εκδήλωση, εκτός του πλήθους των
συμπατριωτών μας στην περιοχή Αγρινίου
και των προαναφερθέντων, που χαιρέτισαν,
τίμησαν με την παρουσία τους και οι οι:
Δημήτρης Σταμάτης, Αντιδήμαρχος
Καρπενησίου ως εκπρόσωπος του Δημάρχου κ. Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος

έστειλε και σχετικό μήνυμα, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι του Δήμου Καρπενησίου κ.κ.
Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος και Χρήστος
Σκαρμούτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος του
Δήμου Αγρινίου κ. Παπαθανάσης, ο
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας,
τ. Αντινομάρχης και πολιτευτής Ευρυτανίας
κ. Χρήστος Αρβανίτης, ο Εκπρόσωπος της
Προέδρου του Κόμματος της Δημοκρατικής
Συμμαχίας κ. Ντόρας Μπακογιάννη
Καθηγητής κ. Γ. Σιορίκης, ο ιατρός, τ.
Αντινομάρχης Αιτωλοακαρνανίας και τ.
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αγρινίου κ. Νικόλαος Ρούσσης, οι
εκπρόσωποι των Συλλόγων Άμπλιανης «Η
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» κ. Νίκος Μπάκας και
του «ΣΤΕΓΚΟΥ» κ. Κατερίνα Τζινιέρη,
Μυρίκης κ. Λάμπρος Καρράς (και Αντιπρόεδρος του Πανευρυτανικού Συλλόγου
Αιτωλοακαρνανίας) Μοναστηρακίου Αγράφων κ. Παναγιώτης Μπακογιάννης, ο
Δημοσιογράφος και συγγραφέας κ.
Θεόδωρος Πολίτης, ο Σύμβουλος Φιλολόγων και Δρ. του Πανεπιστημίου Κρήτης κ.
Γιάννης Νερατζής, η Δημοσιογράφος κ.
Λίτσα Χατζηφώτη κ.ά.
Μηνύματα απέστειλαν ο Βουλευτής
Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας, ο οποίος
απουσίαζε λόγω συμμετοχής του σε
σύσκεψη υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης κ.
Χρυσοχοϊδη, ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ.
Κώστας Μπακογιάννης (εκπροσωπήθηκε
από τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Σταμάτη,
όπως προαναφέρθηκε), ο πανεπιστημιακός
καθηγητής στις Η.Π.Α. κ. Ανδρέας Καμπιζιώνης κ.ά.
Η εκδήλωση έκλεισε με τα συγχαρητήρια των ακροατών προς όλους τους
συντελεστές της λαμπρής αυτής εκδήλωσης.
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Η Εταιρεία Ευρυτάνων
Επιστημόνων τίμησε
τον Χριστόφορο Κατσάμπα
Η Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων στην
καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας, που φέτος
πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2011,
σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, τίμησε
τον αείμνηστο ευεργέτη Χριστόφορο Κατσάμπα.
Κύριοι ομιλητές ήταν οι Ευρυτάνες πανεπιστημιακοί καθηγητές κ.κ. Αθανάσιος Γιαννακόπουλος και Ν. Μπαλτάς, καθώς και ο κ. Χρήστος Γιαννακόπουλος, καθηγητής Μαθηματικών
στη Β/θμια Εκπαίδευση, τρόφιμος του Κατσαμπείου Οικοτροφείου Προυσού.

Νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής
Καρπενησίου ο κ. Ι. Ράπτης
Μετά τις πρόσφατες κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Καρπενησίου ορίστηκε ο αντιπύραρχος κ. Ιωάννης Ράπτης. Ο κ. Ράπτης κατάγεται
από τη Λάρισα, όπου και υπηρετούσε ως Υποδιοικητής στην εκεί Γενική Διεύθυνση της Πυροσβεστικής. Είναι τελειόφοιτος της Πυροσβεστικής
Σχολής, του Πάντειου Πανεπιστημίου κ.λπ. Στο
Καρπενήσι ανέλαβε υπηρεσία στις 17 Φεβρουαρίου 2011.

Ειδήσεις...

Νέα Εκκλησιαστική Επιτροπή
Με απόφαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας
κ.κ. Νικολάου τη νέα Εκκλησιαστική Επιτροπή από 1 Ιανουαρίου 2011 συγκροτούν οι:
― Καρτσακλής Ιωάννης του Αθανασίου
― Παπαδόπουλος Κων/νος του Ιωάννη
― Σταθονίκος Λάμπρος του Σπυρίδωνος
― Σταμάτης Αθανάσιος του Δημητρίου
Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σύντομα σε σώμα. Πρόεδρός της, σύμφωνα με το Νόμο, είναι ο εκάστοτε ιερέας.
Αμέσως μετά τη συγκρότησή της θα ολοκληρωθεί και η
διαδικασία της χορήγησης άδειας από το ΙΚΑ Καρπενησίου
για την ανέγερση του “Σπιτιού του Παπά’’.
Καλή επιτυχία στους Εκκλησιαστικούς Επιτρόπους
μας!

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών ο κ. Σπύρος Πρασσάς
Ο συμπατριώτης μας Καθηγητής κ. Σπύρος Γεωργίου
Πρασσάς, από τα Ψιανά της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας από τον περασμένο Σεπτέμβριο εκλέχθηκε Καθηγητής
στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ο κ. Σπύρος Πρασσάς μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβρη
δίδασκε στα Πανεπιστήμιο του Κολοράντο και της Καλιφόρνιας των Η.Π.Α.

Το «Παραμύθι χωρίς όνομα» από το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου
Το θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Παραμύθι χωρίς όνομα» ανεβάστηκε την Παρασκευή 25
Φεβρουαρίου 2011 από τη θεατρική ομάδα του Γενικού
Λυκείου Καρπενησίου, στο Συνεδριακό Κέντρο. Η
ομάδα αποτελείται από 34 μαθητές. Τη σκηνοθεσία
του έργου είχε αναλάβει η έμπειρη περί τα θεατρικά
Φιλόλογος Καθηγήτρια κ. Βασιλική Σταμάτη και τη

μουσική ο κ. Τάσος Ηλιόπουλος. Το έργο, ένα από τα
καλύτερα του Νεοελληνικού Ρεαλισμού, είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο έργο της Πηνελόπης
Δέλτα. Η είσοδος στο κοινό, που καταχειροκρότησε
τους ηθοποιούς - μαθητές και τους συντελεστές του
έργου, ήταν ελεύθερη.

Αιτήματα του Τοπικού Συμβουλίου Δομνίστας
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας κατέγραψε και
υπέβαλε στο Δήμο Καρπενησίου
τα παρακάτω προβλήματα και τις
ανάγκες του χωριού μας και των
οικισμών Σκοπιάς και Μαρίνου:
― Συντήρηση και βελτίωση
υδρομαστεύσεων Δομνίστας - Σκοπιάς και Μαρίνου.
― Κατασκευή πέτρινου τοίχου
για διαμόρφωση χώρου παλαιού
Δημ. Σχολείου.
― Τσιμεντόστρωση δρόμου από
Σταματόβρυση προς Άγιο Νικόλαο.
― Κατασκευή ασφαλτοτάπητα
σε τμήματα των δρόμων εντός του
οικισμού Δομνίστας (από Τσόπελα
έως οικία Φλώρου και οικίες Δ.
Γιολδάση, Γρίβα).
― Αντικατάσταση στέγης Δημ.
Σχολείου Δομνίστας (υπάρχει δυνατότητα ένταξης του έργου σε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικοδομήσιμο
οικόπεδο 750 τ.μ.
στην είσοδο της Δομνίστας
σε τιμή ευκαιρίας.
Για περισσότερες πληροφορίες
στο τηλέφωνο 6977473301
(κ. Ιωάννης Ρούσκας).

πρόγραμμα που υλοποιείται από
την «ΑΙΤΩΛΙΚΗ Α.Ε.»).
― Επέκταση αποχετευτικού
αγωγού από Σταματόβρυση προς
υφιστάμενους βόθρους.
― Τσιμεντόστρωση δρόμου
προς οικία Δημ. Μακρυγιάννη.
― Ολοκλήρωση περίφραξης νεκροταφείου.
― Συνέχιση διάνοιξης δρόμου
Σιακαβελλέικα - Ισιώματα.
― Τσιμεντόστρωση δρόμου από
Καμινιώτη προς θέση Τσιόπελα.
― Αποκατάσταση αγωγού
υδραύλακα νερόμυλου Φαντίνου.
― Διαμόρφωση χώρου στη θέση
Τσαπραζλόβρυση.
― Τοποθέτηση σχάρας στον
τσιμενταύλακα Βουλδή - Πιστιόλη.
― Αλλαγή κουφωμάτων κτιρίου
Δημ. Σχολείου Σκοπιάς.
― Διαμόρφωση χώρου βρύσης
προς Πυργούλα (Σκοπιά).
― Τσιμεντόστρωση δρόμου
προς οικία Γ. Μπλίκα (Σκοπιά).
― Τσιμεντόστρωση δρόμου από
Κ. Παπαγεωργίου προς Θ. Πουρνάρα.
― Καθαριότητα κοινοχρήστων
χώρων Νεκροταφείων.
― Συντήρηση αθλητικών χώρων
και παιδικών χαρών.
― Συντήρηση δασικών και αγρο-

τικών δρόμων.
― Συντήρηση - βελτίωση υδρομαστεύσεων δεξαμενών ύδρευσης
και δικτύων αποχετευτικών και ομβρίων υδάτων.
― Συντήρηση δημοτικού φωτισμού.
― Αποκομιδή απορριμμάτων.
― Συνέχιση διοργάνωσης εκδηλώσεων Εθνικής Αντίστασης, Δεκαπενταύγουστου και Τσίπουρου.
― Συνέχιση λειτουργίας Μουσείων (Λαογραφικού - Φωτογραφίας) και Κοινοτικής Βιβλιοθήκης.

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
― Ό,τι είναι ενταγμένο στο
έργο «Βελτίωση Οδικών Δικτύων»
και αφορά την Τοπική Κοινότητα
Δομνίστας.
― Η στέγη και το προστέγασμα
του Κοινοτικού Ξενώνα Δομνίστας
(ενταγμένο στο έργο: «Βελτίωση
Δημοτικών Ξενώνων»).
― Ανάπλαση οικισμού Σκοπιάς.
― Λαογραφικό Μουσείο κ.λπ.
Δομνίστας (έργα ΕΣΠΑ).
― Έργο ΣΧΟΑΠ.
― Κατασκευή καταληκτικών
υποδοχέων αποχέτευσης στον οικισμό Σκοπιάς.

Φεβρουάριος 2011

Ειδήσεις...
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚ Α
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Η Βιβή και ο Γιάννης Μήτσου
(γιατρός) απόκτησαν το δεύτερο παιδί
τους, ένα χαριτωμένο αγοράκι.
― Η Ελένη Λιάκου και ο Γιώργος
Τενές απόκτησαν το πρώτο τους παιδάκι,
ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.
― Η Βίκυ Κων. Σταμάτη και ο Θανάσης Παπαθανασίου απόκτησαν το πρώτο
τους παιδάκι, ένα χαριτωμένο αγοράκι.
Να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
― Η Ελένη, κόρη Ευαγγέλου Μιχ.
Σιακαβέλλα και της Ειρήνης (ανιψιάς
Αθ. Γ. Σύρρου) ένωσε τη ζωή της με το
Σεβαστό Γιαννακίδη στον Ιερό Ναό Αγίου
Δημητρίου Πετρούπολης.
Να ζήσουν σε απέραντη ευτυχία.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο
του αείμνηστου Νικολάου Γεωργαλή
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ηλιούπολης, στις 6-2-2011. Λόγω των κακών
καιρικών συνθηκών ήταν αδύνατη η μετάβαση των οικείων του στη Δομνίστα,
όπου και αναπαύεται.
― Στις 13-2-2011 έγινε το ετήσιο
μνημόσυνο της αείμνηστης Βασιλικής
Αθαν. Τραχήλη, το γένος Ευθυμίου Παπαδημητρίου στο Κοιμητήριο της Πετρούπολης.
― Στις 20-2-2011 τελέστηκε το ετήσιο
μνημόσυνο της αείμνηστης Ευανθίας Κ.
Συροκώστα στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Μοσχάτου από τις οικογένειες
των παιδιών της Ελένης Νικ. Γρίβα.
Ας είναι αιώνια η μνήμη τους!

Θεία Λειτουργία
στον Άγιο Χαράλαμπο
Στάβλων
Τιμήθηκε δεόντως κι εφέτος η
μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους
στους Στάβλους με την τέλεση Θείας
Λειτουργίας στις 10 Φεβρουαρίου
2011. Παρόντες ήταν δεκάδες Σταβλιωτών, καθώς και ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Κώστας Μπακογιάννης.
Και του χρόνου!

Χοροσυνεστίαση
της Καλλιακούδας
Η καθιερωμένη ετήσια χοροσυνεστίαση του Συλλόγου «ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ», πραγματοποιήθηκε φέτος την
Κυριακή το μεσημέρι 27 Φεβρουαρίου
2011. Εκεί αντάμωσαν αρκετοί συμπατριώτες μας και γλέντησαν με την
καρδιά τους μέχρι αργά το απόγευμα
με τους ήχους της λαϊκής ορχήστρας
και, κυρίως, του υπέροχου κλαρινίστα
Καρακώστα. Το Σύλλογό μας εκπροσώπησε ο Κώστας Παπαδόπουλος
και το Συμβούλιο Νέων της περιοχής
μας ο Πρόεδρός του Νεκτάριος Παπαδόπουλος.

