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25η  Μαρτίου  1821
Ημέρα ιστορικής μνήμης...
Ημέρα ελληνικής επανάστασης
υπέρ «ΠΙΣΤΕΩΣ και ΠΑΤΡΙΔΟΣ»...
...απελευθέρωσης του Έθνους μας!
Ημέρα «Ελληνικής Παλιγγενεσίας!»
Το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός

των νεωτέρων χρόνων!

25η  Μαρτίου  2011
Εκατόν ενενήντα (190) χρόνια από τότε!
Αναγνωρίζουμε τάχα, σήμερα,

τη μεγάλη αυτή προσφορά;
Τιμάμε όπως, όπου και όσο πρέπει

τους ήρωες νεκρούς μας;
Κρατάμε ψηλά τη σημαία της Πίστης μας;
Προστατεύουμε μ’ αγάπη την Πατρίδα μας,
ή μήπως γινόμαστε προδότες

και ριψάσπιδες;
Βράχος

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού 

Συμβουλίου της Κοινότητας Δομνίστας, 

το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και η Διεύθυνση 

της εφημερίδας μας “Ο ΕΥΡΥΤΟΣ’’ 

εύχονται σ’ όλους τους Δομνιστιάνους 

και φίλους της Δομνίστας

Κ Α Λ Ο   Π Α Σ Χ Α !

Δομνιστιάνοι  Αγωνιστές  του  1821
υπό  τον  Γ.  Καραϊσκάκη1

Δ
εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Γεώργιος
Καραϊσκάκης στις δυσκολότερες - ίσως
- στιγμές της ζωής του (αρρώστια, κατα-

δίκη για προδοσία, κυνηγητό από Έλληνες και
Τούρκους κ.λπ.) κατέφυγε στη Δομνίστα. Και
είχε τους λόγους του. Μελέτησε καλά τις κινήσεις
του. Διάλεξε, λοιπόν, την Δομνίστα για δυο λό-
γους: α) Πρώτα - πρώτα είχε εξασφαλισμένα τα
νώτα του από τους Τούρκους, καθότι στην περιοχή
μας δεν ήταν εγκαταστημένες τουρκικές οικογέ-
νειες (Πουκεβίλ). β) Εκεί ζούσαν οι φίλοι του
Γιολδασαίοι.

Ο Καραϊσκάκης πηγαίνοντας στη Δομνίστα
δημιούργησε άριστες φιλικές σχέσεις και με άλ-
λους Δομνιστιάνους, κύρια δε με την άλλη μεγάλη,
τότε, οικογένεια των Φαρμακαίων. Ο παπα -
Γιάννης Φαρμάκης, ιερέας τότε στο χωριό, άρα
και ένας από τους κύριους φορείς εξουσίας,
έτρεξε αμέσως στο κρεβάτι του πόνου, εκδηλώ-
νοντας έτσι την συμπαράστασή του στον στρα-
τάρχη. Είναι γνωστό εξάλλου το περιστατικό της
«μεταλαβιάς» του μεγάλου πολέμαρχου από τον
παπα -Γιάννη Φαρμάκη και η φράση του:

― «Παρακάλει, παππά μου, το θεό να γίνω
καλά για το Γένος».

Όπως είναι γνωστό το περιστατικό αυτό, ανα-
φέρεται από το Γιάννη Βλαχογιάννη και αποτε-
λούσε ιδιαίτερο μάθημα σε παλιότερα Αναγνω-
στικά του Δημοτικού Σχολείου.

Ανάλογη, όμως, ήταν και η συμπαράσταση
και άλλων συγχωριανών μας. Αυτό αποδεικνύεται
και από τη συμμετοχή τους σε διάφορες πολεμικές
δραστηριότητες του Γ. Καραϊσκάκη. Έτσι, από
στοιχεία που αντλούνται από αιτήσεις αγωνιστών
που υποβλήθηκαν για σχετικές αποζημιώσεις και
από τα συνημμένα πιστοποιητικά, υπογεγραμμένα
από ντόπιους ή ξένους οπλαρχηγούς, φαίνεται
ότι συμπολέμησαν με τον Γ. Καραϊσκάκη οι πα-
ρακάτω Δομνιστιάνοι:

― Γιολδάσης Κωνσταντίνος ή Σερέτης
(οπλαρχηγός)

― Αγγελής Δημήτριος
― Δημητρόπουλος Νικόλαος
― Καρύτσας Νικόλαος
― Λαδιάς Νικόλαος
― Μακράκης Δημήτριος

― Μακρής ή Μακρυγιάννης Ιωάννης
― Πανάγος Αθανάσιος 
― Πανάγος Σωτήριος
― Πετροκώστας ή 

Πετροκωστόπουλος Κων/νος 
― Πετρόπουλος Αθανάσιος
― Ρίζος Αθανάσιος
― Σαλταπίδας Αθανάσιος 
― Σταματόπουλος Γεώργιος
― Σταματόπουλος Νικόλαος
― Στροναρόπουλος Γεώργιος
― Σύρρος Γεώργιος
― Σώκος Γεώργιος 
― Σώκος Ιωάννης
― Τσαπραζλής ή 

Τσαπραζλόπουλος Νικόλαος
― Τσούνης Νικόλαος
― Φαρμάκης Γιαννάκης
― Φαρμάκης Κων/νος
Οι περισσότεροι από τους παραπάνω συμμε-

τείχαν σε σημαντικές μάχες κατά των Τούρκων,
υπό τον Καραϊσκάκη, όπως στο ηρωικό Μεσολόγγι,
στην Αράχωβα, κ.α., άλλοι δε τον ακολούθησαν
μέχρι το τέλος του.... Έτσι, λοιπόν, ο Γ. Καραϊ-
σκάκης, ο σταυραϊτός της Ρούμελης και του «Γέ-
νους το καμάρι», στη Δομνίστα που κατέφυγε
στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, ως σω-
ματικό ράκος από την αρρώστια του και με τη ρε-
τσινιά του προδότη, δεν άντλησε μόνο τη δύναμη
για το νέο ξεκίνημά του, αλλά κέρδισε και πολλούς
ηρωικούς συμπολεμιστές που ασφαλώς τον βοή-
θησαν στους ένδοξους αγώνες του που τον κα-
τέταξαν στη χορεία των αθάνατων ηρώων του
Έθνους μας. Στους ήρωες αυτούς, αλλά και σε
όλους τους ήρωες του '21, στρέφουμε ιδιαίτερα
τις μέρες αυτές το νου μας με υπερηφάνεια και
τους υποκλινόμαστε με ολόψυχη ευγνωμοσύνη
και με άπειρη ευλάβεια!

Κ.Α.Π.

1 Βλ. και το βιβλίο του Κ.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
«Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ», Ιστορική μελέτη για τη διαμονή του Κα-
ραϊσκάκη στη Δομνίστα το 1824....», Έκδ. Φιλο-
πρόοδου Συλλόγου Δομνίστας Ευρυτανίας, Β'
Έκδοση, Αθήνα, 2007, σελ. 91 κ.ε.

Η Δομνίστα προσκαλεί ΟΛΟΥΣ τους χωριανούς

και τους φίλους της να δώσουν το παρόν τους

στο προσκλητήριο που θα γίνει στο χωριό κατά

το διήμερο 9 και 10 Μαΐου 2011, με την ευκαιρία

της γενικής απογραφής του πληθυσμού της

χώρας μας. Με την ευκαιρία αυτή ο Σύλλογός

μας προγραμματίζει δωρεάν εκδρομές με πούλμαν

από Αιτωλοακαρνανία και από Αθήνα - Λαμία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

― Αθαν. Αναγνωστόπουλος, Πρόεδρος Το-

πικής Κοινότητας τηλ. 6972217579

― Γιάννης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Συλ-

λόγου Δομνίστας, τηλ. 6978598777

― Κώστας Παπαδόπουλος, εφημ. «ΕΥΡΥ-

ΤΟΣ», τηλ. 210-6920004, 6977366813

Στο προσκλητήριο αυτό δεν πρέπει να λείψει

κανείς! Η παρουσία ΟΛΩΝ μας είναι απαραίτητη

για την επιβίωση του χωριού μας και του Νομού

μας!

Γενικό  προσκλητήριο
στη  Δομνίστα

ΙΕΡΕΑΣ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  ΑΓΙΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ
Όπως μας πληροφόρησε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Καρπενησίου πρωτοπρεσβύτερος

π. Ιωάννης Λιάπης, καθ’ όλη τη διάρκεια των Αγίων ημερών του Πάσχα, θα εξυπηρετεί την ενορία
μας ο π. Ματθαίος. Η Τοπική Κοινότητα, η Εκκλησιαστική Επιτροπή, ο Σύλλογός μας και ΟΛΟΙ οι
συγχωριανοί μας εκφράζουν τις ολόθερμες ευχαριστίες τους στον Αρχιερατικό μας Επίτροπο π.
Ιωάννη Λιάπη και στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικόλαο για την απόφασή τους να λει-
τουργήσει η ενορία μας όλες τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα.
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2 Μάρτιος 2011
Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
του πληθυσμού των χωριών της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας 

κατά τον 20ο αιώνα

1. Ρολόι επιτραπέζιο και διακοσμητικό σετ (Πανα-
γιώτα Δημ. Καρέτσου), 2. Διήμερη φιλοξενία στον
ξενώνα «Υλίεσσα» (Όλγα Παπαδοπούλου-Δομνίστα),
3. Γεύμα 2 ατόμων στη Δομνίστα (Αθανάσιος Ανα-
γνωστόπουλος), 4. 1 δίσκος σερβιρίσματος μεταλ-
λικός (Σταυρ. Καίσαρη - Κρ. Μουντζουρέας), 5. 1
γκλίτσα (Νίκος Παπαδημητρίου - Δομνίστα), 6. 6
κιλά μέλι (Μαρία και Σωτήρης Σώκος), 7. 2 σετ
τάπερ (Αγγελική Παπαδοπούλου), 8. 2 τσάντες
(Σύλλογος Δομνίστας), 9. 5 μπουκάλια τσίπουρο

(Σύλλογος Δομνίστας), 10. 1 μπουκάλι κρασί (Σύλ-
λογος Δομνίστας), 11. 1 DVD Οδοιπορικό στην Αι-
τωλία (Σύλλογος Δομνίστας), 12. 1 DVD Διαδρομές
στην Αιτωλία (Σύλλογος Δομνίστας), 13. 8 Βιβλία
(Ιστορία Δήμου Δομνίστας...) (Πανευρυτανική Ένω-
ση), 14. 2 Βιβλία (Διάφορα) Πανευρυτανική Ένωση,
15. 1 μπουκάλι ουίσκι για 4 άτομα (Φάλτσο μπαρ),
Ηλία Διάμεση 5-7, Μαρούσι, 16. 1 μπουκάλι τσίπουρο,
17. 1 Κρασί (Π. Καρέτσου).

Κατάσταση  δώρων  λαχειοφόρου  αγοράς  
της  χοροσυνεστίασης  Αθηνών (13-3-2011)

Ο αείμνηστος Γιώργος, γεννήθηκε και έζησε στο Μαρίνου τα
περισσότερα χρόνια της ζωής του και τα ευτυχέστερα. Η τύχη
και η κατάστασή του δεν του επέτρεψε να δημιουργήσει δική του
οικογένεια. Στα τελευταία του χρόνια βρισκόταν στην ευθύνη
της αγάπης και της φροντίδας των συγγενών του. Έζησε τη ζωή
του όπως εκείνοι οι απλοϊκοί αγρότες και τσοπάνηδες, οι ξωμάχοι
που περιγράφει ο Παπαδιαμάντης, με αγαθότητα ψυχής και απλό-
τητα ζωής σε πλήρη σύμπνοια με τη φύση και τα ζώα της. Οι πε-
ριστάσεις όμως κάποια στιγμή τον υποχρέωσαν να φύγει από το
Μαρίνου. Η αγάπη και η φροντίδα των άλλων όμως δεν αναπλη-
ρώνει την προσωπική λαχτάρα για ζωή όπως την ξέρουμε ή την
ονειρευόμαστε.  Κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο και η ευχή όλων μας,
που τον γνωρίσαμε, τον αγαπούσαμε και τον είχαμε κομμάτι της
ζωής του χωριού μας, είναι να έχει την ευτυχία και την ανάπαυση
στις αγκάλες του Θεού. Εκεί όπου αναπαύονται γονείς, συγγενείς,
φίλοι - η εν ουρανοίς κοινωνία της Δομνίστας, η αιώνια.

Αιωνία του η μνήμη.
Αθ. Δ. Σταμάτης

Νεκρολογία

Γεώργιος Β. Τσιούνης  (1945-2011)

Κυκλοφόρησε από την Πανευρυτανική Ένωση η ανωτέρω ποι-
ητική συλλογή του Μιχ. Σταφυλά με τον υπότιτλο “Ποιήματα
μιας άλλης εποχής’’. Θα έλεγα ότι ο υπότιτλος είναι περιττός.
Μπορεί ίσως να ανταποκρίνεται χρονικά στη στιγμή που γράφτηκαν
όμως το περιεχόμενο και τα μηνύματά τους είναι διαχρονικά. Αν
έλειπαν οι χρονικές αναφορές σε πολλά από τα ποιήματα της
συλλογής θα νόμιζες πως μιλούν για το τώρα. Ατέλειωτα τα
πάθια των ανθρώπων και των λαών. Τα ονόματα αλλάζουν. Τα βά-
σανα, οι ταλαιπωρίες, η εκμετάλλευση, η βία, οι αδικίες και στη
νεότητα και στην ωριμότητα του σεβαστού Μιχάλη Σταφυλά
είναι διαρκώς παρόντα. Γι’ αυτό με συγκίνησαν τα ποιήματά του.
Τον ήξερα ως θαυμάσιο χειριστή του γραπτού και προφορικού
λόγου. Μέσα από το “δικαίωμα στο όνειρο’’ γνώρισα και την
εξαίρετη ποιητική του φλέβα. Ως αναγνώστης του μόνο το ευχα-
ριστώ μπορώ να του προσφέρω.

Α.Δ.Σ.

Δικαίωμα  στο  όνειρο
Μιχάλη  Σταφυλά

Ανακοίνωση
Τα πρακτικά του συνεδρίου

της Δομνίστας (2010) που απο-

τελούνται από δύο τόμους των

1.047 σελίδων πωλούνται στη

Δομνίστα στο κατάστημα του Νικ.

Παπαδημητρίου και από το Σύλ-

λογο αντί 20 ευρώ.

Απρόσμενη ήταν η μαζική προσέλευση

των Δομνιστιάνων της Αθήνας στη χορο-

συνεστίαση που πραγματοποιήθηκε το με-

σημέρι της Κυριακής, 13 Μαρτίου 2011 στη

ρεμπετάδικη ταβέρνα «Οινοσχολείο», οδός

Σπινθάρου, αριθ. 54 στον Νέο Κόσμο (διπλα

στο ΜΕΤΡΟ, στάση «Νέος Κόσμος»). Η

προσιτή τιμή (μόλις 15 ΕΥΡΩ κατά άτομο),

αφενός, και το γεγονός ότι πραγματοποι-

ήθηκε τις μεσημβρινές ώρες, αφετέρου,

πιστεύουμε πως ήταν οι σημαντικότεροι

παράγοντες για την επιτυχία της όλης διορ-

γάνωσης. Η αίθουσα της κοσμικής ταβέρνας

«Οινοσχολείο», στις 2 το μεσημέρι ήταν

κατάμεστη, από Δομνιστιάνους και φιλους

της Δομνίστας. Η ευχάριστη έκπληξη ήταν

η παρουσία κυρίως της νεολαίας. Φαίνεται

πως τα μέλη του Δ.Σ. βρίσκουν τρόπους

επικοινωνίας με τα σύγχρονα μέσα (ίντερνετ

κ.λπ.) να συνεργάζονται και να «βρίσκονται»

τακτικά μεταξύ τους. Στην πολιτισμένη

ατμόσφαιρα του κέντρου και παρά τη στε-

νότητα, λόγω της αθρόας προσέλευσης,

με την άψογη ορχήστρα του γλέντησαν με

την ψυχή τους οι Δομνιστιάνοι και οι φίλοι

τους μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες. Η

εκδήλωση άρχισε με την συντομότατο χαι-

ρετισμό του Προέδρου του Συλλόγου κ.

Γιάννη Παπαδόπουλου και την προσφώνηση

των παρισταμένων από την Γραμματέα κ.

Ευαγγελία Παπαδοπούλου, τους οποίους

και ευχαρίστησε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες

απηύθυνε στον παριστάμενο μεγάλο δωρητή

του Συλλόγου μας Δομνιστιάνο γιατρό κ.

Γιάννη Μήτσου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους ο βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Κα-
ρανίκας, ο Αντιδήμαρχος Καρπενησίου κ.

Δημήτρης Σταμάτης, ως εκπρόσωπος του

Δημάρχου κ. Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος

έστειλε σχετικό μήνυμα, ο Δημοτικός Σύμ-

βουλος Καρπενησίου κ. Χρήστος Σκαρμού-
τσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου

Αθηναίων κ. Βασίλειος Μπάκας (από την

Άμπλιανη) ο Τοπικός Σύμβουλος Δομνίστας

κ. Γιάννης Παπαθανάσης, ο Πρόεδρος της

Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων κ. Γιάν-
νης Ζούμπος (συν τοις άλλοις δεινός τρα-

γουδιστής και χορευτής), οι εκπρόσωποι

της Πανευρυτανικής Ένωσης Κ. Παπαδό-
πουλος, Θανάσης Σταμάτης και Δημήτρης
Φαλλής, ο οποίος εκπροσώπησε και το

Ιστορικό - Λαογραφικό Κέντρο Ευρυτανίας

«Ο ΕΥΡΥΤΟΣ», ο Έφορος του Συλλόγου

Απεραντίων κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος, ο

Πρόεδρος του Συλλόγου Αμπλιανιτών «Η

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» κ. Νίκος Μπάκας, ο

εκπρόσωπος του Συλλόγου «ΚΑΛΛΙΑΚΟΥ-

ΔΑ» κ. Παναγιώτης Ν. Μπούρας, ο Πρό-

εδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της

Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας κ. Νεκτά-
ριος Παπαδόπουλος κ.ά. Το κέφι υπήρξε

ζωηρό και αμείωτο από την αρχή μέχρι το

τέλος, ενισχύθηκε δε ιδιαίτερα από το υπέ-

ροχο παραδοσιακό - και όχι μόνο - τραγούδι

του κ. Νίκου Μπάκα, προέδρου του Συλλό-

γου Αμπλιανιτών της Αθήνας, αλλά και με

την επίδειξη των χορευτικών ικανοτήτων

πολλών εκ των μελών και φίλων του Συλ-

λόγου μας. Γενικά, μία ακόμα εκδήλωση

του Δ.Σ. του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δο-

μνίστας ήταν άψογα οργανωμένη και με

όφελος, από κάθε άποψη, για το Σύλλογο.

Ξεφάντωσαν και 
στην Αθήνα οι Δομνιστιάνοι

Χωριό Έτος  Απογραφής

Παρατήρηση: Οι Στάβλοι το 1907 και το 1920 αποτελούσαν μια Κοινότητα με τη Δομνίστα. Το ίδιο
συμβαίνει και με τη Σκοπιά από το 1981 και μετά και η οποία το 2001 είχε 102 άτομα.

Στις 9-10 Μαΐου 2011 ΟΛΟΙ μας στη ΔΟΜΝΙΣΤΑ!

1907 1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001

Άμπλιανη 47 47 ― 114 8 9 8 216 187 255

ΔΟΜΝΙΣΤΑ 834 486 819 1.255 485 528 327 745 408 695

Κρίκελλο 710 509 640 1.135 440 467 358 344 388 513

Μεσοκώμη 798 757 720 571 229 131 25 134 102 128

Ροσκά 464 215 532 442 329 260 139 84 52 128

Σκοπιά 248 32 230 378 37 18 6 ― ― ―

Στάβλοι ― ― 213 525 180 97 17 165 286 304

Ψιανά 484 172 687 566 303 145 58 83 120 140

Σύνολο 3.586 2.218 3.841 4.986 2.011 1.655 938 1.771 1.543 2.163

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
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Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Μνήμη  Τάκη  Τουλούπα

Μόλις κυκλοφόρησε από την Πανευρυτανική Ένωση
(Πρόεδρος Κων. Παπαδόπουλος) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών (Πρόεδρος καθηγητής
Κλεομ. Κουτσούκης) ο συλλογικός τόμος “Μνήμη Τάκη Του-
λούπα’’.

Ο τόμος που αποτελείται από 282 καλαίσθητες σελίδες
εκδίδεται με την ευκαιρία του Πολιτικού Μνημοσύνου του
αείμνηστου Ευρυτάνα πολιτικού που έγινε στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στις 9 Δεκεμβρίου 2008.

Ο Δημ. Ανδρ. Τουλούπας είναι ένας από τους σπουδαί-
ους ευρυτάνες πολιτικούς με πολύχρονη παρουσία στην πο-
λιτική και σε εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες.

Σεμνός και μετρημένος δεν προβλήθηκε στο προσκήνιο
της πολιτικής αλλά η προσφορά του ήταν σπουδαία. Πριν
από τη δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 το δικηγορικό και
πολιτικό του γραφείο στην Αθήνα ήταν το καταφύγιο πολ-
λών νέων της Ευρυτανίας οι οποίοι τον είχαν μέντορα και
οδηγό και επηρεάστηκαν από το ήθος και τις αρχές του.

Ο τόμος περιλαμβάνει σε Α’ Μέρος ομιλίες από την εκ-
δήλωση στη μνήμη του Δ. Τουλούπα, σε Β’ Μέρος Μαρτυ-
ρίες και κείμενα για την αντιστασιακή του δράση, σε Γ’
Μέρος μαρτυρίες άλλων για τη μνήμη του, σε Δ’ Μέρος τεκ-
μήρια Ι, σε Ε’ Μέρος Πολιτική του παρουσία στην Ευρυτανία,
σε ΣΤ’ Μέρος κείμενα για το θάνατό του και σε Ζ’ Μέρος
τεκμήρια ΙΙ.

Α.Δ.Σ.

Χαιρετισμός  του  τ.  Δημάρχου
Δομνίστας κ.  Γιάννη  Σταμάτη

στην  εκδήλωση  Αγρινίου  
(5-2-2011)

Ιστορικό  -  Λαογραφικό  -  Φωτογραφικό
Μουσείο  Δομνίστας

Κύριε Δήμαρχε,
Ο Σύλλογός μας σχεδόν από της

ιδρύσεως του (1979) έθεσε σε λειτουργία
«Λαογραφικό - Ιστορικό Μουσείο», το
οποίο λειτουργεί σε αίθουσες του
Πνευματικού Κέντρου Δομνίστας (πρώην
διδακτήριο Γυμνασίου). Το Μουσείο αυτό
περιλαμβάνει αρχαιολογικά ευρήματα της
περιοχής, παλαιά έγγραφα, παλαιά σύνεργα
της δουλειάς (εργαλεία), οικιακά σκεύη,
δείγματα υφαντικής και κεντήματος,
γυναικείες και ανδρικές παραδοσιακές
στολές, αργαλειούς κ.ά.

Παράλληλα με το Μουσείο αυτό και σε
δύο (2) αίθουσες του καταργημένου,
ελλείψει μαθητών. Γυμνασίου και τώρα
Πνευματικού Κέντρου του χωριού μας,
όπως προαναφέρθηκε, στεγάζεται και το
«Μουσείο Παλαιάς Φωτογραφίας», το οποίο
ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του
1990 (εγκαινιάστηκε στις 11-8-1991) και
περιέχει 2.000, περίπου, ανατυπωμένες
παλαιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες που
καλύπτουν την χρονική περίοδο 1890 -
1970. Οι φωτογραφίες είναι τοποθετημένες
σε κάδρα και κατά θεματικές ενότητες
(οικογενειακές, στρατιωτικές ενθυμήσεις,
παραδοσιακές ενδυμασίες, σχολική ζωή,
εργασίες - επαγγέλματα, πανηγύρια,
εκδηλώσεις κ.ά.). Σημειώνεται ότι άρχισε
ήδη η ψηφιοποίηση του υλικού αυτού και
βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα μέχρι τώρα
δαπανηθέντα ποσά προέρχονται αποκλει-
στικά και μόνον από τις συνδρομές των
μελών μας.

Το 2006 με την αριθ. 14/2006 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Δομνίστας
συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«Ιστορικό - Λαογραφικό - Φωτογραφικό
Μουσείο Δ.Δ. Δομνίστας», στη διοίκηση
του οποίου συμμετείχε κατά κύριο λόγο ο
Σύλλογος μας, ο οποίος και έχει και την
ευθύνη της λειτουργίας του.

Πρόσφατα, και σύμφωνα με τις επιταγές
του «Καλλικράτη», με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του νέου «Καλλικρα-

τικού» Δήμου Καρπενησίου, κατά τη
συνεδρίαση της 9-3-2011, το παραπάνω
Ν.Π.Δ.Δ. καταργήθηκε και εντάχθηκε στο
νέο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καρπενησίου με
την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου
Καρπενησίου», το οποίο θα διοικείται από
πολυμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Στο
Συμβούλιο αυτό έκπληκτοι πληροφορη-
θήκαμε ότι δεν συμμετέχει εκπρόσωπος
του Συλλόγου μας ή άλλο ευυπόληπτο
μέλος - δημότης της κοινωνίας της Τοπικής
Κοινότητας Δομνίστας, καθότι υπάρχουν
μέλη του Συλλόγου μας, που διαμένουν
μόνιμα στη Δομνίστα και διαθέτουν τις
απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το
σκοπό των Μουσείων μας.

Κύριε Δήμαρχε,
Επειδή πιστεύουμε ακράδαντα πως η

εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του Οργανισμού
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
είναι αναγκαία και απαραίτητη για τη λει-
τουργία του Ιστορικού - Λαογραφικού -
Φωτογραφικού Μουσείου Δ.Δ. Δομνίστας,
παρακαλούμε όπως προβείτε στην ανα-
σύνθεση του Δ.Σ. του παραπάνω νεοσύ-
στατου Οργανισμού του Δήμου Καρπενη-
σίου και με τη δική μας συμμετοχή.

Ο Σύλλογός μας με σχετική του από-
φαση δύναται να ορίσει εκπροσώπους του
ή εκπρόσωπό του, μόνιμους κατοίκους της
Τοπικής μας Κοινότητας για τον παραπάνω
Οργανισμό. Τέλος, η μη συμμετοχή μας
σε αυτόν σίγουρα συνεπάγεται και την μη
λειτουργία των Μουσείων μας, τα οποία
ιδρύθηκαν με θυσίες και κόπους από το
Σύλλογό μας, αγκαλιάστηκαν από όλους
τους συμπολίτες μας και λειτουργούν, του-
λάχιστον κατά τους θερινούς μήνες, υπο-
δειγματικά.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Ιωαν. Παπαδόπουλος  

Η Γραμματέας
Ευαγγ. Κ. Παπαδοπούλου

Ευχαριστήρια  επιστολή  Νικολάου  Μπούρα, 
τ. Προέδρου Δ.Σ. του τ. Δήμου Δομνίστας

Αγαπητοί Δημότες του Τ.Δήμου Δομνί-
στας, αγαπητοί συγχωριανοί και μέλη του
Συλλόγου Καλλιακούδα,

Με τη λήξη της θητείας μου στο Δ.Σ
του τ.Δ.Δομνίστας, θέλω να σας ευχαρι-
στήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για
τη συνεργασία και τη στήριξη που είχα τα
4 χρόνια που πέρασαν. Είχα τη δυνατότητα
να γυρίσω όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα
και να ακούσω από κοντά τα προβλήματα
που έβαζαν οι κάτοικοι. Προσπάθησα μέσα
από προτάσεις αλλά και πολλές φορές
μέσα από δημιουργικό διάλογο, να συμβάλω
ώστε να γίνουν πολλά έργα στο Δήμο μας
και να δρομολογηθούν επίσης πολλά άλλα
που ελπίζω η νέα Δημοτική Αρχή να τα
υλοποιήσει. Είχα τη τύχη να έχω έναν κα-
ταξιωμένο Δήμαρχο πλάι μου, το Γιάννη
Σταμάτη (προσωπικά πιστεύω ότι είναι ο
καλύτερος Δήμαρχος που πέρασε από την
Ευρυτανία) καθώς επίσης και όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους που συνέβαλαν
στην επιτυχία αυτή του Δήμου, θέλω να
ευχαριστήσω

• Τον τ. Δήμαρχο Γιάννη Σταμάτη,

• Όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους
• Τους Προέδρους των Τ.Σ. των Δ.Δ.
• Τον τ. Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κοντο-

γεώργο για την καλή συνεργασία που είχα
• Το προσωπικό του Τ.Δήμου που συ-

νέβαλαν τα μέγιστα ώστε να πετύχουμε
εμείς 

• Τη Δ/νση Δασών Ν. Ευρυτανίας
• Το Δασαρχείο Καρπενησίου και τη

ΔΕΗ Καρπενησίου για τη συνεργασία που
είχα.

Στις εκλογές με το νέο Δήμο Καρπενη-
σίου συμμετείχα με το συνδυασμό του
Β.Καρφή. Η εκλογή όμως του Κ.Μπακο-
γιάννη δεν μου έδωσε τη δυνατότητα να
συμμετέχω στο νέο Δ.Σ. θέλω να ευχαρι-
στήσω όσους με στήριξαν με τη ψήφο
τους και δηλώνω ότι θα είμαι παρών στα
προβλήματα που υπάρχουν γιατί ο τόπος
μας είναι μικρός και θέλει τη βοήθεια μας.
Τέλος, θέλω να συγχαρώ τη νέα Δημοτική
Αρχή για την εκλογή της και εύχομαι καλή
επιτυχία για το καλό των δημοτών μας.

Με εκτίμηση 
Νίκος Μπούρας

Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί η 12ετής συνεχής
δημαρχιακή μου θητεία στον Καποδιστριακό Δήμο Δομνίστας
συνοδεύτηκε κατά τους τελευταίους μήνες με την
πραγμάτωση μιας διακαούς επιθυμίας μου για την καταγραφή
και ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας και του πολιτισμού μας,
μέσω ενός συνεδρίου. Και η επιθυμία μου αυτή υλοποιήθηκε
τον παρελθόντα Ιούλιο με την πραγματοποίηση του 3ημέρου
Επιστημονικού Συνεδρίου - Συμποσίου στο Δήμο μας, το
οποίο είχε - κατά κοινή ομολογία - καταπληκτική επιτυχία
και καρπός του οποίου είναι οι παρουσιαζόμενοι σήμερα
δύο (2) τόμοι των πρακτικών του.

Αποτελεί πραγματικό άθλο πρώτα η πραγματοποίηση
του Συνεδρίου, μέσα στις τόσο δύσκολες υφιστάμενες,
κυρίως οικονομικές, συνθήκες και δεύτερον η έκδοση των
πρακτικών μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Οι δυσκολίες
όμως ξεπεράστηκαν. Και ξεπεράστηκαν χάρις στην
Πανευρυτανική Ένωση και στη συνεργασία που είχαμε μαζί
της και μαζί με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας,
τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής και τις τοπικές
κοινωνίες. Η συνεργασία όλων των παραπάνω φορέων και,
κυρίως, η πείρα που διαθέτει η Πανευρυτανική Ένωση για
τη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, αφού κατά την
τελευταία πενταετία, έχοντας ως συνεργάτες της αξιόλογους
και εκλεκτούς ιστορικούς ερευνητές και εραστές της
Ευρυτανίας μας, κατόρθωσε να μας προσφέρει ένα τεράστιο
έργο για την ιστορία μας και την πολιτιστική κληρονομιά
μας. Πιστεύω πως Πανελλαδικά δικαιούται να έχει την
πρωτιά στο χώρο αυτόν.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό μου αυτόν θα ήθελα να
ευχαριστήσω ακόμα, εκτός από την Πανευρυτανική Ένωση,
τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τον τ. Νομάρχη κ. Κώστα
Κοντογεώργο, τους τοπικούς πολιτιστικούς Συλλόγους,
τους Υπαλλήλους του Δήμου μου και όλες τις τοπικές
κοινωνίες, για την ολοπρόθυμη στήριξη τους στο να επιτύχει
το Συνέδριο μας και, κυρίως, όμως να ευχαριστήσω τους
εκλεκτούς εισηγητές για τον κόπο και τον χρόνο που
διέθεσαν, ώστε να μας προσφέρουν τις γνώσεις τους και τα
πολύτιμα ευρήματα τους για την ιστορία και τον πολιτισμό
του τόπου μας.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης, ύστερα

από την εφαρμογή του Προγράμματος Προληπτικής Ιατρικής

«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 2010» σε σχολεία των τ. Δήμων Απεραντίων και

Ασπροποτάμου κατά τον περασμένο Δεκέμβριο (Διδασκαλία μαθη-

μάτων Α’ Βοηθειών και προληπτικές εξετάσεις από Ομάδα Παιδιάτρων

του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης) και μετά από συνεννόηση με

τις Δ/νσεις των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπ/σης Γρανίτσας και Ραπτοπούλου αποφάσισε όπως, αντί για

κοπή πίτας, να διατεθεί ανάλογο ποσό για την αποστολή φαρμακείων

για τις ανάγκες των Σχολείων αυτών.

Ήδη, εστάλησαν τέσσερα (4) φαρμακεία εξοπλισμένα με φάρ-

μακα, σύμφωνα με οδηγίες της Διεύθυνσης Υγείας του Ελληνικού

Ερυθρού Σταυρού για τις ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων και

των Γυμνασίων - Λυκείων της Γρανίτσας και του Ραπτοπούλου. Η

προσπάθειά μας αυτή θα συνεχιστεί και στο άμεσο μέλλον ώστε

να εξοπλιστούν και άλλα σχολεία με ανάλογα φαρμακεία.

4 Μάρτιος 2011
Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

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

Με εκπροσώπους Συλλόγων της Αθήνας συ-

ναντήθηκε ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Κώστας
Μπακογιάννης, την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011. Η

συνάντηση έγινε στο ξενοδοχείο «ΠΑΡΝΩΝ» του

συμπατριώτη μας (Αγραφιώτη) κ. Κώστα Αβράμπου

και η συμμετοχή των εκπροσώπων των Συλλόγων

ήταν, σχεδόν, καθολική. Κυρίαρχο θέμα που συ-

ζητήθηκε ήταν αυτό της επικείμενης απογραφής.

Ο Σύλλογός μας εκπροσωπήθηκε από τον Πρό-

εδρο του Δ.Σ. Γιάννη Παπαδόπουλο και τους

υπεύθυνους της εφημερίδας μας κ.κ. Κώστα Πα-
παδόπουλο και Θανάση Σταμάτη.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Ο Παναγιώτης Κουκόπουλος και

η σύζυγός του Βασιλική, το γένος Σπύ-
ρου Συρογιαννίδη απόκτησαν στις 24-3-
2011 το τέταρτο παιδί τους, ένα χαρι-
τωμένο αγοράκι.

Να τους ζήσει.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
― Η Σωτηρία Τσαπραζλή του Νικο-

λάου και της Αγαθής, το γένος Καρα-
γιάννη και ο Κων/νος Νίκας του Ευθυμίου
και της Ελένης, το γένος Κοτσιώνη,
έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου στις
6 Μαρτίου 2011.

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Απεβίωσε ο Γεώργιος Β. Τσιούνης

στο Καρπενήσι.

ΔΩΡΕΑ  ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ
― Η Σπυριδούλα Αλεξ. Μπούρα και

τα παιδιά της Γιώργος, Λουκάς και Βα-
σίλης πρόσφεραν για τη μνήμη του αεί-
μνηστου Αλέξανδρου (Αλέκου) Γ. Μπού-
ρα το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ
για την “κατοικία του ιερέα’’.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ  ΠΕΝΘΗ
― Η Ευρυτανία κατά το τελευταίο

τρίμηνο έγινε φτωχότερη. “Έφυγαν’’ για
το αιώνιο ταξίδι τους τρείς (3) σημαντικές
προσωπικότητες, ήτοι οι: Χαράλαμπος
Μαυρίκας, τ. Πρόεδρος της Ιστορικής
Κοινότητας Κορυσχάδων, Έλενα (Λένα)
Αλκιβιάδη Μπουρδάρα και Ευάγγελος
Οικονόμου, τ. Γενικός Επιθ/τής Μέσης
Εκπαίδευσης.

Αιωνία η μνήμη τους και συλλυπητή-
ρια στους οικείους τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Κοπή  βασιλόπιτας  των  Ευρυτάνων  Ναυπακτίας  
«Παναγία  η  Προυσιώτισσα»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποίησε το Σάββατο

29 Ιανουαρίου 2011 ο Σύλλογος Ευρυτάνων Ναυπακτίας

την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και τον ετήσιο

χορό του. Η ωραία αυτή εκδήλωση έγινε σε γνωστό

κέντρο της πόλης. 

Την πίτα ευλόγησαν ο π. Ιωάννης Μακρής, εκπρό-

σωπος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου

& Αγίου Βλασίου Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης

π. Δαμασκηνός Βασιλόπουλος. Τίμησαν με την πα-

ρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας κ. Σταυρό-

πουλος, ο πρώην Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Παπαθα-

νάσης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ευρυτάνων Αχαΐας

κ. Λαμπαδάρης και η Πρόεδρος των Θρακομακεδόνων

Ναυπακτίας κ. Παπαϊωάννου. 

Από την Πανευρυτανική

Δωρεά  Φαρμακείων  σε  σχολεία Ο Μάρτης τελικά ήταν για τα

χωριά μας ο μήνας του χιονιού και

μάλιστα στις Απόκριες.  Χιόνι άφθο-

νο που τόσο το ζητούσε ο τόπος.

Παραήταν όμως άγριο. Η ποσότητά

του και σίγουρα κάποιος δυνατός

άνεμος ρήμαξε κυριολεκτικά έλατα

και πεύκα από το Πυροφυλάκιο ως

τη Ράχη.

Ξύρισε κυριολεκτικά τις κορυφές

από τα δέντρα και δεν μπορούσες

να πιστέψεις αν αυτό που έβλεπες

ήταν αλήθεια ή ψέμα.

Ευτυχώς που δεν ξέσπασε μέσα

στα χωριά ή δεν συνέβη μέρα γιατί

τότε σίγουρα δεν θα την πλήρωναν

τα ταλαίπωρα δέντρα αλλά και άν-

θρωποι.

Χ ι ό ν ι α

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Πωλείται οικοδομήσιμο 

οικόπεδο 750 τ.μ. 

στην είσοδο της Δομνίστας 

σε τιμή ευκαιρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες 

στο τηλέφωνο 6977473301 

(κ. Ιωάννης Ρούσκας).

Ιατρικό  σεμινάριο
στο  Καρπενήσι

Ιατρικό Σεμινάριο με θέμα «Ζα-
χαρώδης Διαβήτης και Αγγειοπάθεια»
πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι,
κατά το διήμερο 25 και 26 Φεβρουα-
ρίου 2011, από την «Εταιρεία Μελέτης
Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού». Ανα-
πτύχθηκαν λίαν ενδιαφέροντα θέματα
από 21 ειδικούς γιατρούς. Από το
Νοσοκομείο Καρπενησίου συμμετεί-
χαν αρκετοί γιατροί μεταξύ των οποί-
ων και ο χειρουργός κ. Ιωάννης Μπα-
κόλας, ο οποίος και συντόνισε τη
συζήτηση με θέμα: «Διάγνωση και
αντιμετώπιση της λοίμωξης - συζή-
τηση περιστατικών».

Οργάνωση  Επιστημονικού  Συνεδρίου  στο  Καρπενήσι

από  τον  Σύνδεσμο  “Ευγένιος  ο  Αιτωλός’’
Εγκύκλιος Α’ - Πρόσκλησις

Ο Σύνδεσμος Ευγένιος ο Αιτω-
λός με την συμπλήρωση 45 ετών
πνευματικής παρουσίας και πολιτι-
στικής προσφοράς, σε συνδιοργά-
νωση με την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα
Ευρυτανίας και την ευλογία της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Καρπενησίου,
προγραμματίζει κατά μήνα Οκτώ-
βριον 2011 την πραγματοποίηση
Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα
Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός και αι
Σχολαί των Αγράφων κατά την
Τουρκοκρατίαν.

Ειδικώτερον υπό τον όρον Σχο-
λαί των Αγράφων διαλαμβάνονται
οι Σχολές Γραμμάτων Καρπενησίου,
Βραγγιανών, Κερασοχωρίου, Δο-
μιανών, Αγίας Τριάδος, Βράχας,
Φουρνάς, Προυσού, Ι. Μονής Τα-
τάρνης, Μεγάλου Χωρίου, Νεοχω-
ρίου, Καστανέας Αγράφων Ευρυ-
τανίας και Ρεντίνης Θεσσαλίας, η
οποία τότε ανήκε στον ίδιο γεω-

γραφικό χώρο.
Οι Εισηγήσεις, κατ’ ελευθέραν

των εισηγητών επιλογήν, δύνανται
να αναφέρωνται στην λειτουργία,
την ακτινοβολία των Σχολών, τους
διδάξαντας Διδασκάλους του Γέ-
νους, τα διδασκόμενα αντικείμενα,
τους και εκτός Ευρυτανίας διαπρέ-
ψαντας μαθητάς των Σχολών και
γενικώτερον την κατ’ Ευρυτανίαν
κατάσταση της Παιδείας κατά την
Τουρκοκρατία. Ευνόητον τυγχάνει
ότι δυνατή είναι η αναφορά και σε
διδασκάλους των πρώτων μετά την
απελευθέρωση χρόνων, οι οποίοι
ευλόγως θεωρούνται επίγονοι των
Διδασκάλων του Γένους.

Πιστεύομεν ότι δια του επιστη-
μονικού αμητού που θα συγκομισθή
θα φωτισθή αρκούντως η περίοδος
της δουλείας και θα καταδειχθή η
συμβολή της Παιδείας στην αφύ-
πνιση και επιστήριξη των υποδού-
λων να επιχειρήσουν και επιτύχουν
και την εθνική τους αποκατάστα-
ση.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερό-
μενοι να μετάσχουν του Συνεδρίου
ειδικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικοί,
λόγιοι, ερευνηταί κ.λπ. για πληρέ-
στερη ενημέρωση να επικοινωνή-
σουν με τον Πρόεδρον του Συνδέ-
σμου κ. Παναγιώτην Βλάχον, τ.
Γεν. Επιθεωρητήν Μ.Ε., οδός Κα-
ρυατίδων 7, 117 42 Αθήναι, τηλεφ.
210-9239652.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθή
στο Καρπενήσι και στην Αίθουσα
του Πνευματικού Κέντρου του Συν-
δέσμου. Εξυπακούεται ότι εις τους
κ.κ. συνέδρους θα εξασφαλισθή η
διακίνηση και φιλοξενία.

Εν καιρώ θα σταλή ενημερωτική
εγκύκλιος.

Καρπενήσιον, 
25η Ιανουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Ευγένιος ο Αιτωλός

Παναγιώτης Κ. Βλάχος

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου 
συναντήθηκε με εκπροσώπους Συλλόγων στην Αθήνα
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