
4181

Κωδικός: 2845

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΤΕΡΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Περίοδος Β’ • Έτος 30ο Αριθ. φύλλου 344 Απρίλιος 2011
Εκδότης-Δ/ντής σύνταξης: Κώστας Α. Παπαδόπουλος Τηλ. 210-6920004 Δαβάκη 13 
Internet site: www.domnista.gr e-mail: evrytos@domnista.gr Αθήνα 115 26

«...και θείς τα γόνατα 
προσηύχετο...»

Λ. κβ’ 41

Τι προσευχή και τούτη Κύριε!
Τι αγωνία, τι λαχτάρα,

τι πόθος να μας σώσεις!
Προσευχή αγάπης στο φοβερό Σου πόνο!
Στο πρόσωπό Σου...

«...ο ιδρώς ωσεί θρόμβοι αίματος
καταβαίνοντες επί την γην». Λ κβ’ 44

Οι μαθητές Σου κοιμώντουσαν πιο πέρα...
...ο Ιούδας αγρυπνούσε να Σε παραδώσει
για Σταύρωση, θάνατο, Ταφή!
Και «κατήλθες εν τοις κατωτάτοις της γης,
και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους...»
και αναστάς εκ των νεκρών του σώσε
τα σύμπαντα ως ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ Θεός
και Κύριος πάντων!
Μακρόθυμε, Κύριε δόξα Σοι!

(Από τα αναστάσιμα τροπάρια)

Βράχος

«Η πλάση κλαίει.
Μοιρολογάν οι αύρες μέσ’ τα δάση.
Σε αγγελοπάλατα οδυρμός
και γόος έχει ξεσπάσει.
Τ’ αηδόνια πάψαν στα κλαδιά
και σκύψανε ν’ ακούσουν.
Δάκρυα τα ρόδα στάξανε,
τον Θείο Νεκρό να λούσουν.
Φούσκωσ’ η οδύνη τη φτωχή καρδιά
και πάει να σπάσει!»

Γεώργιος Βερίτης

Δομνίστα 4 Ιουνίου 2011
Επιστημονική Ημερίδα

Όψεις της Κατοχής και της Αντίστασης 

στην Ευρυτανία
Ομιλητές:
• Προκόπης Παπαστράτης, καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
• Ηλίας Νικολακόπουλος, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Μιχάλης Λυμπεράτος, δρ. ιστορικός, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Καταθέτουν τις μαρτυρίες τους οι αντιστασιακοί:
• Θεόδωρος Καλλίνος (Αμάρμπεης), διοικητής 13ης Μεραρχίας

ΕΛΑΣ Ρούμελης.
• Βαρδής Βαρδινογιάννης, πρόεδρος της Εταιρείας Διάσωσης

Ιστορικών Αρχείων (ΕΔΙΑ). 
Συντονίζει:
• Βασιλική Λάζου, δρ. ιστορικός, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει συζήτηση.

Εορτασμός Επετείου Έναρξης 
Εθνικής Αντίστασης στις 7 Ιουνίου 1942
Δομνίστα Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

Θα γιορτασθεί και φέτος με την ανάλογη τιμή και μεγαλοπρέπεια η επέτειος

της έναρξης του ένοπλου αγώνα κατά των κατακτητών στις 7 Ιουνίου 1942

από τον πρωτοκαπετάνιο Άρη Βελουχιώτη. Η εκδήλωση οργανώνεται από το

νεοσύστατο διευρυμένο Δήμο Καρπενησίου ο οποίος συνεχίζει με τον ίδιο σε-

βασμό τις εκδηλώσεις που άρχισε αρχικά η Κοινότητα Δομνίστας και αργότερα

ο τ. Δήμος Δομνίστας. Φέτος οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν επιστημονική

ημερίδα το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011 με μια εξαιρετική ομάδα ομιλητών.

Την Κυριακή θα γίνει η επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο αγώνα και άλλες

εκδηλώσεις στις εκθέσεις κ.λπ. Περιμένουμε και φέτος τους πατριώτες του

τόπου μας να τιμήσουν το μεγάλο γεγονός γιατί “Δύσκολοι οι καιροί και ο

δρόμος που δείχνουν οι πρόγονοι είναι ο μόνος που μπορεί να μας κρατάει όρ-

θιους’’.

Πάσχα  στη  Δομνίστα

Μ
ε τη δέουσα κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια
γιορτάστηκε φέτος το Πάσχα στη Δο-
μνίστα. Οι καμπάνες του Αγίου Αθανασίου

ηχούσαν κάθε μέρα, όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα
και το Πάσχα, αφού στην ενορία μας με απόφαση
του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Μητρό-
πολής μας π. Ιωάννη Λιάπη και την έγκριση του
Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικολάου εξυπηρέτησε
την ενορία μας ο π. Ματθαίος Καλαμπαλίκης.

Ο π. Ματθαίος από το Σάββατο του Λαζάρου
μέχρι και τη Δευτέρα της Διακαινησίμου τέλεσε
όλες τις προβλεπόμενες ιερές Ακολουθίες, ενώ
παράλληλα εξυπηρέτησε και μερικές ημέρες και
την ενορία της Ανιάδας. Ιδιαίτερα κατανυκτικές
ήταν οι ακολουθίες του Νυμφίου, το Ιερό Ευχέλαιο
που τελέστηκε τη Μεγάλη Τετάρτη, ο Εσπερινός
και η Θεία Λειτουργία το πρωί της Μεγάλης Πέμ-
πτης και η ακολουθία των Παθών του Κυρίου το
βράδυ. Το ίδιο βράδυ, κατά παράκληση του π.
Ματθαίου έγινε ο στολισμός του Επιταφίου και
το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής η Αποκαθήλωση

και το βράδυ η Ακολουθία και η περιφορά του
Επιταφίου. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ο π.
Ματθαίος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Ανιάδα.
Στις 11:00 το βράδυ χτύπησαν χαρμόσυνα οι
καμπάνες του Αγίου Αθανασίου και στις 12:00
έγινε η Ανάσταση του Κυρίου και ακολούθησε ο
Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η παραμονή πολλών
πιστών στη Θεία Λειτουργία, αρκετοί από τους
οποίους και κοινώνησαν. Στο τέλος, με το αντί-
δωρο, όλοι πήραν και από ένα κόκκινο αβγό,
προσφορά του Συλλόγου.

Τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο
το βράδυ ο Ιερός Ναός του Αγίου Αθανασίου και
ο αύλειος χώρος του γέμισαν από τους πιστούς.
Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα εψάλη ο
εσπερινός της Αγάπης.

Τη Δευτέρα του Πάσχα τελέστηκε η Θεία
Λειτουργία στον Άγιο Αθανάσιο και όχι στον
Άγιο Γεώργιο, λόγω της βάπτισης που ακολούθησε. 

Ο  στολισμός  του  Επιταφίου
Ο στολισμός του Επιταφίου φέτος έγινε τη Μεγάλη

Πέμπτη το βράδυ, αμέσως μετά την Ακολουθία των
Παθών και κατά την προτροπή του π. Ματθαίου, ώστε
να μην παραμείνει ο Ιησούς μόνος στο Ναό, μετά τη
Σταύρωσή Του. Αρκετές κυρίες παρέμειναν προς τούτο
στο Ναό μέχρι σχεδόν τις πρώτες πρωινές ώρες, στο-
λίζοντας με δεξιοτεχνία τον Επιτάφιό μας. Τα λουλούδια
αγοράστηκαν από την Αθήνα με την φροντίδα της Πα-
ναγιώτας Δ. Καρέτσου και με την οικονομική βοήθεια
πολλών συγχωριανών μας, μεταφέρθηκαν δε στο χωριό
από τους αδελφούς Παναγιώτη και Λάμπρο Πανάγο. 

Συνέχεια στη 2η σελ.
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Δωρεάν  τάφος  στην  οικογένεια  Νικ. Γ. Σώκου
Με σχετική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της

Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας προτείνεται στο Δήμο

Καρπενησίου η δωρεάν παραχώρηση τάφου στην οι-

κογένεια Νικολάου Γ. Σώκου.

Παρακάτω δημοσιεύουμε τη σχετική πρόταση του

Προέδρου μας κ. Αθανασίου Γ. Αναγνωστόπουλου

και την απόφαση του τοπικού συμβουλίου μας, πι-

στεύοντας πως είναι μια πρόταση εκπλήρωσης ενός

ελάχιστου ΧΡΕΟΥΣ προς την οικογένεια του αείμνη-

στου Δασκάλου Νικολάου Γ. Σώκου.

α. Ο αείμνηστος Νικόλαος Γ. Σώκος, γόνος της

μεγάλης και ιστορικής οικογένειας Σώκου, πολλά

μέλη της οποίας συμμετείχαν στους απελευθερωτικούς

αγώνες του 1821, γεννήθηκε στη Δομνίστα το 1885.

Σπούδασε στην Ιόνιο Ακαδημία της Κέρκυρας. Υπη-

ρέτησε ως Δάσκαλος σε ελληνικά σχολεία της Ρωσίας,

της Σμύρνης και μετέπειτα στο Δημοτικό Σχολείο Δο-

μνίστας, για δύο (2) δεκαετίες, περίπου. Συνταξιοδο-

τήθηκε ενώ υπηρετούσε σε Σχολεία της Νέας Σμύρνης,

όπου είχε εγκατασταθεί. Με όπλα του την ευσυνειδη-

σία, τις επιστημονικές γνώσεις του, την εργατικότητά

του κ.λ.π. κατέστη περίφημος Δάσκαλος, ενώ σημαντική

ήταν και η προσφορά του στην ενορία του Αγίου Αθα-

νασίου Δομνίστας ως ιεροψάλτης με γνώσεις βυζαν-

τινής μουσικής, τις οποίες και μετέδωσε σε μαθητές

του.

β. Σημειώνεται επιπλέον ότι η οικογένειά του και

συγκεκριμένα οι θυγατέρες του Κατίνα και Σωτηρία,

παραχώρησαν δωρεάν πρόσφατα (προ τριετίας) στην

Τοπική μας Κοινότητα την παλαιά παραδοσιακή κατοικία

τους με οικόπεδο, που θα χρησιμοποιηθεί ως Καινο-

τομικό Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης (Λαογραφικό

και Ιστορικό Μουσείο). Ήδη, ως γνωστόν, οι εργασίες

ανακαίνισης του παραπάνω ακινήτου έχουν ενταχθεί

στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλίας - Στερεάς

Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013». Επιπλέον στην Κοι-

νοτική Βιβλιοθήκη Δομνίστας παραχωρήθηκε δωρεάν

και μέρος της βιβλιοθήκης του.

Το Συμβούλιο ύστερα από την παραπάνω εισήγηση

του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση ομό-

φωνα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει όπως παραχωρηθεί δωρεάν οικογενειακός

τάφος στο Κοιμητήριο Δομνίστας και σε θέση περίοπτη

στην οικογένεια του αείμνηστου Δασκάλου Νικολάου

Γ. Σώκου, ύστερα από σχετικό αίτημα της θυγατέρας

του κ. Σωτηρίας Σώκου - Σκουφή, προκειμένου να με-

ταφερθούν τα οστά των γονέων της Νικολάου και

Βασιλικής Σώκου από το Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Ο παραπάνω τάφος δέον όπως παραχωρηθεί δω-

ρεάν καθότι:

α) Ο αείμνηστος Νικόλαος Γ. Σώκος πρόσφερε

ανεκτίμητες υπηρεσίες ως Δάσκαλος στην Κοινότητα

Δομνίστας, και όχι μόνο, καθώς επίσης σημαντική

ήταν και η προσφορά του ως ιεροψάλτη στον Ι. Ναό

Αγίου Αθανασίου Δομνίστας.

β) Οι θυγατέρες του Κατίνα και Σωτηρία παραχώ-

ρησαν δωρεάν στην Τοπική μας Κοινότητα την παλαιά

παραδοσιακή κατοικία τους με οικόπεδο, όπου θα

στεγαστεί το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο μας,

καθώς επίσης και τμήμα της Βιβλιοθήκης του αείμνη-

στου πατέρα τους».
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Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές κυρίες το έχουν

ως “τάμα’’ τους να συμμετέχουν ενεργά κάθε χρόνο

στον στολισμό του Επιταφίου μας. Έτσι κι εφέτος

διακρίναμε τις κυρίες (με αλφαβητική σειρά):

Αγγελή Ελευθερία του Κων/νου, Γρίβα - Λώλου

Δήμητρα, Καραδήμα Ελένη του Δημ., Καρέτσου -

Ζουγανά Παναγιώτα, Καρτσακλή Κατερίνα, Καρτσακλή

Παναγιώτα του Ι., Παπαδοπούλου Αγγελική, Παπα-

δοπούλου Λευκοθέα, Σιακαβέλλα - Κωστή Βιβή, Στα-

θονίκου Ειρήνη του Λάμπρου, Συροθανάση - Δρογώση

Γαρυφαλιά, Χαραλαμποπούλου Ζωή.

Σημαντική ήταν, επίσης, κυρίως για την καθαριότητα

η συμβολή των Λεωνίδα Ζουγανά, Δημήτρη Κωστή,

Λάμπρου Σταθονίκου και, κυρίως του Σωτήρη Λώλου,

ο οποίος - εκτός από το ψαλτήρι - είχε επιφορτιστεί

και τις μικροφωνικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

(φωτισμός εξωτερικού χώρου με προβολείς κ.ά.). 

Βοήθειά τους και του χρόνου!

Ο  στολισμός  του  Επιταφίου

Ένα σύμβολο της Εθνικής μας

Αντίστασης, ο Απόστολος (Λάκης)

Σάντας, μας αποχαιρέτησε για πάντα

στις 30 Απριλίου 2011. Η κηδεία του

έγινε στις 5 Μαΐου 2011, ημέρα Πέμ-

πτη, στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών και

το Σύλλογό μας εκπροσώπησε ο

Δ/ντής του “ΕΥΡΥΤΟΥ’’ κ. Κώστας

Αντ. Παπαδόπουλος.

Όπως είναι γνωστό, ο αείμνηστος

Λάκης Σάντας με τον Μανώλη Γλέζο,

ήταν αυτοί που με κίνδυνο της ζωής

τους το 1941 κατέβασαν τη Γερμανική

σημαία στην Ακρόπολη και στη θέση

της έβαλαν τη γαλανόλευκη. 

Για την ενέργειά του αυτή, αλλά

και για την μετέπειτα αντιστασιακή

δράση του και την εν γένει υποδειγ-

ματική ζωή του, έλαβε πλήθος τιμη-

τικών διακρίσεων στην Ελλάδα και

στο εξωτερικό. Ανάμεσα σ’ αυτές

ήταν και η ανακήρυξή του από τον τ.

Δήμο Δομνίστας ως επίτιμου δημότη

Δομνίστας το 2002, με την ευκαιρία

της παρουσίας του στις εκδηλώσεις

μνήμης, της Έναρξης του Ένοπλου

Αγώνα της Εθνικής μας Αντίστασης,

κατά τις οποίες συμμετείχε ως κεν-

τρικός ομιλητής.

Ο Σύλλογός μας, συμμετέχοντας

στο πανελλήνιο πένθος για το θάνατο

του Λάκη Σάντα εξέδωσε το παρα-

κάτω ψήφισμα, το οποίο και δημοσι-

εύτηκε σε διάφορες εφημερίδες.

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Δομνίστα 1 Μαΐου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δ.Σ. του Φιλοπρόοδου Συλλό-

γου Δομνίστας Ευρυτανίας, μόλις

πληροφορήθηκε το θάνατο του πρώ-

του και κορυφαίου Αντιστασιακού,

σεμνού Ανθρώπου - Ήρωα Απόστολου

(Λάκη) Φιλίππου Σάντα, επίτιμου Δη-

μότη της Δημοτικής Ενότητας Δο-

μνίστας Ευρυτανίας συνεδρίασε εκτά-

κτως και απεφάσισε ομόφωνα τα

εξής:

1. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλ-

λυπητήριά του προς την οικογένειά

του.

2. Να παραστούν μέλη του Δ.Σ.

της Ένωσής μας στην εξόδιο ακο-

λουθία, που θα γίνει στο Α’ Κοιμητήριο

Αθηνών στις 5-5-2011.

3. Να διατεθεί χρηματικό ποσό

στο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

αντί για στεφάνι. 

4. Το παρόν ψήφισμα να δημοσι-

ευθεί στον ευρυτανικό και ευρύτερο

τύπο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Παπαδόπουλος

Η Γραμματέας

Ευαγγελία Παπαδοπούλου

Νεκρολογία

«Έφυγε»  ο  Απόστολος

(Λάκης)  Σάντας

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

Βάπτιση  αλλοδαπής  στον  Άγιο  Αθανάσιο
Ο π. Ματθαίος

το Πάσχα μας επι-

φύλαξε και μία έκ-

πληξη. 

Με την προ-

τροπή του βαπτί-

στηκε στον Ιερό

Ναό του Αγίου

Αθανασίου η αλ-

λοδαπή (από Αλ-

βανία), Ελένη,

μνηστή του Αν-

δρέα γνωστού

του πατρός Ματ-

θαίου από τη Γερ-

μανία, τη Δευτέρα

της Διακαινησί-

μου, 25 Απριλίου

2011. Ανάδοχος ήταν η Γιάννα Αναγνωστοπούλου και η Λευκοθέα Πα-

παδοπούλου. 

Το μυστήριο του βαπτίσματος τελέστηκε σε κατανυκτική ατμόσφαιρα

και το παρακολούθησαν εκατό (100), περίπου συγχωριανοί μας. Ακο-

λούθησε γεύμα στον τουριστικό ξενώνα. 

Στις 30-5-2011, ημέρα Σάββατο, η νεοφώτιστη Ελένη παντρεύτηκε

τον εκλεκτό της καρδιάς της Ανδρέα στην Ερέτρια, όπου ήταν παρόντες

αρκετοί Γερμανοί, Αλβανοί και Έλληνες, μεταξύ των οποίων και το

ζεύγος Λευκοθέας και Κώστα Παπαδόπουλου.
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3
Απρίλιος 2011

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Συνδρομές  που  λάβαμε

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Σώκος Κων/νος Ευθ. ....................................................50,00€
Παπασταμούλη Σοφία ..................................................20,00€
Γεωργιοπούλου Αθηνά..................................................20,00€
Συροθανάσης Κώστας Γ. ..............................................50,00€
Κορκόβελος Φώτιος......................................................20,00€
Κώτσης Κώστας ............................................................20,00€
Μαλισόβας Αθαν. ..........................................................20,00€
Λιάκος Αθανάσιος Σπ. ..................................................20,00€
π. Ιωάννης Λιάπης ........................................................40,00€
Παπαθανάσης Ιωάννης ................................................30,00€
Πανάγος Ηλίας Γ. ........................................................20,00€
Μαρνάρη Παναγιώτα ....................................................20,00€
Μακρυγιάννης Λάμπρος ..............................................20,00€
Σιδηρά - Σκούρα Σταυρούλα ........................................10,00€
Σώκος Γεώργιος Κ.........................................................20,00€
Πανάγος Δημήτριος Ν. ................................................30,00€
Γρίβας Κων/νος Νικ. ......................................................30,00€
Σιακαβέλλας Ευάγγ. Ι. (Καρπενήσι)..............................25,00€
Κακαβάς Χαρ.................................................................30,00€
Τσούκαλος Νικόλαος ....................................................20,00€
Σιακαβέλλας Ευάγγελος Χαρ. (Ν. Σμύρνη) ..................30,00€
Σιακαβέλλα - Τίγκου Παναγιώτα ..................................20,00€
Μακρυγιάννη Χρυσούλα ..............................................50,00€
Τσούνης Αχιλλέας ........................................................30,00€
Βαμβάτσικος Ντίνος ....................................................20,00€
Στουρνάρας Αντώνιος ..................................................20,00€
Βενάρδου - Ξένου Αλίκη ..............................................10,00€
Αγγελάκη Χαρούλα ......................................................20,00€
Βαρούτσου - Φώλου Ειρήνη ........................................20,00€
Παπαλέξης Χρήστος ....................................................20,00€
Ντάλλα Άννα ................................................................20,00€
Αντωνόπουλος Ανδρέας ..............................................20,00€
Κοροβέση Ιωάννα..........................................................30,00€
Λιάκου Ρούλα................................................................50,00€
Καραντάσιος Λάμπρος..................................................30,00€
Σταμάτης Αθαν. του Ανδρέα ........................................50,00€

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Η  αλληλογραφία  μας

― κ. Αχιλλέα Τσούνη, Χίος. Ευχαριστούμε για τις θερμές
ευχές σου και για την επιστολή σου, τη σχετική με το έργο
του τ. Δημάρχου μας κ. Γιάννη Σταμάτη, την οποία και δημο-
σιεύουμε παρακάτω.

― Σοφία Ρήγα, Μεσολόγγι. Πήραμε την οικονομική σας
ενίσχυση και σας ευχαριστούμε θερμά.

― Δημήτριο Σπυράλατο, Βραχάτι Κορινθίας. Λάβαμε την
επιταγή σας και σας ευχαριστούμε.

― Μαρία Καρτσακλή, Χολαργός. Ευχαριστούμε για την
συνδρομή που μας στείλατε.

― Ειρήνη Φώλου - Βαρούτσου. Λάβαμε την κάρτα σας.
― Παν. Βαμβάτσικου, Βραχάτι Κορινθίας. Ευχαριστούμε

για την άμεση ανταπόκριση για την εξόφληση των αποστα-
λέντων βιβλίων.

Αγαπητέ φίλε Κώστα.
Στο φύλλο 340 του «ΕΥΡΥΤΟΥ», μηνός Δεκεμβρίου 2010,

διάβασα με προσοχή τον απολογισμό του απερχόμενου Δη-
μοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου μας Γιάννη Σταμάτη.
Βέβαια όλα αυτά τα χρόνια που είμαι μακριά από τη Δομνίστα,
ποτέ δεν έπαψα να παρακολουθώ και να μαθαίνω ό,τι γίνεται
στον τόπο μας. Η συνολική όμως παρουσίαση του έργου μού
προκάλεσε την επιθυμία και την ηθική υποχρέωση να πω ένα
μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμαρχο και τους συνεργάτες του,
και να τους συγχαρώ από καρδιάς για ό,τι έκαναν για την αγα-
πημένη μας Δομνίστα και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου
μας. Επειδή κι εγώ ασχολούμαι με τα κοινά εδώ που βρίσκο-
μαι, ξέρω πόσος κόπος και πολύτιμος χρόνος και υπομονή και
επιμονή απαιτείται, για να τελεσφορήσουν οι στόχοι που
θέτει κάθε Δημοτική αρχή. Και για να υλοποιηθούν τα ορά-
ματα από κάποιους, που συχνά θυσιάζουν την προσωπική
τους ζωή, προκειμένου να προσφέρουν κάτι στον τόπο.

Ευχόμαστε, η οικογένειά μου κι εγώ, στον τελευταίο Κα-
ποδιστριακό Δήμαρχο του τόπου μας, το φίλο Γιάννη Στα-
μάτη, υγεία και ευτυχία προσωπική και οικογενειακή, και να
συνεχίζει, από όποιο μετερίζι επιλέξει, να είναι πάντα άνθρω-
πος της δημιουργίας και της προσφοράς, γιατί μπορεί και του
αξίζει.

Χίος 14-2-2011
Με αιγαιοπελαγίτικους χαιρετισμούς
Αχιλλέας Τσούνης

Παρουσίαση  Ευρυτανικού  Βιβλίου
Γεωργίου Κ. Γιαννίτσαρη 

«Η Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Ευρυτανίας»

(Αθήνα 2010, σελ. 448)

Ως ένα «αληθινό
εγκόλπιο για την πα-
ραδοσιακή αρχιτεκτο-
νική της Ευρυτανίας»
και «ως ένας «θησαυ-
ρός», «μια χρυσή κι-
βωτός του λαϊκού μας
πολιτισμού», χαρακτη-
ρίστηκε το βιβλίο του
Ευρυτάνα Καθηγητή
της Αρχιτεκτονικής
Σχολής του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου κ. Γεωργίου Κ. Γιαν-
νίτσαρη, κατά την πα-
ρουσίασή του στην
ιστορική Αίθουσα Συ-
νεδριάσεων της Παλαι-
άς Βουλής, στην Αθή-
να, στις 13-4-2011. Και
δικαιολογημένα, αφού
ο συγγραφέας για δύο (2), σχεδόν, δεκαε-
τίες (1982-2000), με απαράμιλλη εργατι-
κότητα και πάθος ζηλωτή συγκέντρωσε
ό,τι μπορούσε από τα δημιουργήματα της
λαϊκής αρχιτεκτονικής τέχνης της γενέθλιας
γης μας, της Ευρυτανίας μας, συγκέντρωσε
ένα υλικό που δεν αγοράζεται με τίποτα
και μας το παρουσιάζει με το θαυμάσιο
αυτό βιβλίο του.

Όπως δηλώνει ο συγγραφέας στον
πρόλογό του, το επιστημονικό υλικό που
περιλαμβάνεται στην έκδοση αυτή «πέραν
των όσων στοιχείων προέκυψαν από βι-
βλιογραφικές πηγές, στο μεγάλο του πο-
σοστό προήλθε από πρωτογενή έρευνα
στο νομό Ευρυτανίας... Από την έρευνα
στην Ευρυτανία φαίνεται ότι ο τόπος διέ-
θετε μία ιδιαίτερη αξιόλογη αρχιτεκτονική,
που προήλθε από το ιδιαίτερο είδος του
πολιτισμού της κοινωνίας, κύρια χαρακτη-
ριστικά του οποίου ήταν η εργατικότητα
των κατοίκων και η αλληλεγγύη των μελών
της... Σημαντικά αρχιτεκτονικά έργα του
τόπου αποτελούν οι οικίες των μεταναστών,
που ευδοκίμησαν κατ’ αρχήν στην Κων-
σταντινούπολη και αργότερα στις Η.Π.Α.»...

Ο συγγραφέας στις 448 μεγάλου σχή-
ματος σελίδες (21Χ30) του μοναδικού αυ-
τού, για τον τόπο μας, έργου, μετά τον
ολιγόλογο πρόλογο και την κατατοπιστική
σύντομη και περιεκτική εισαγωγή του (σελ.
13-17), κατανέμει την ύλη στα παρακάτω
κεφάλαια: 

― Η φυσιογνωμία της Ευρυτανίας (σελ.
19-24)

― Ιστορική επισκόπηση του νομού μας
(σελ. 25-39)

― Χαρακτηριστικά στοιχεία της ευρυ-
τανικής παραδοσιακής κοινωνίας (σελ. 41-
45) 

― Η αρχιτεκτονική του τόπου μας (σελ.
47-419). Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί και
τον κύριο κορμό του έργου. Μετά τα γενικά
στοιχεία ο σ. αναφέρεται εκτενώς στα
κτίρια της Α’ περιόδου και τις κατηγορίες
τους (χαμηλά, πυργοειδή αρχοντικά, αμυν-
τικά κτίρια), στην οικοδομική και τη λει-
τουργία τους και στη συνέχεια στα κτίρια
της Β’ περιόδου (τύποι κτιρίων, οικοδομική
- εξοπλισμός, λειτουργία, μορφή - καλλι-
τεχνικές επιδράσεις κ.ά.). Ακολουθεί ο επί-

λογος (421 - 425), το
παράρτημα (427 - 440)
και μια πλούσια βιβλιο-
γραφία (441 - 445). Ο
τόμος, επιπλέον, περι-
λαμβάνει 384 ασπρό-
μαυρες φωτογραφίες
και 179 πίνακες, κάθε
δε κεφάλαιο ακολου-
θείται από επεξηγημα-
τικές σημειώσεις.

Η μελέτη αυτή του
Γ. Γιαννίτσαρη, φυσικά,
είναι καρπός πολύχρο-
νων και πολύμοχθων
ερευνών και αναζητή-
σεών του σε ολόκληρο
το χώρο της γεωγρα-
φικής ενότητας της Ευ-
ρυτανίας. Και όπως δη-
λώνει ο ίδιος στην ει-

σαγωγή του δεν είναι σημαντική μόνο «για
όσους ασχολούνται αποκλειστικά με την
αρχιτεκτονική, είναι επίσης πολύ σημαντική
και για όσους ενδιαφέρονται γενικά με
την ιστορία του κάθε τόπου, αφού στα
υφιστάμενα κτίσματα και τον οικιακό εξο-
πλισμό έχει αποτυπωθεί πιστά ο καθημερι-
νός τρόπος ζωής, ο πολιτισμός, η οικονομία
μιας κοινωνίας που σήμερα δεν υπάρχει.
Έτσι στα υπάρχοντα παραδοσιακά κτίρια
της Ευρυτανίας διαγράφονται οι κοινωνικές
σχέσεις της εποχής, όπως το καθεστώς
της ένοπλης αυτοάμυνας, η εξέλιξη του
τρόπου ζωής από την συνοίκηση με τα
ζώα μέχρι την ύπαρξη διακεκριμένων χώρων
υποδοχής, ύπνου και εστιάσεως στα πε-
ρισσότερα από τα νεότερα κτίρια, το πολι-
τιστικό επίπεδο των κατοίκων, ακόμη και η
πρόσφατη ιστορία του τόπου...». Δεν είναι,
λοιπόν, μόνο ένα έργο καθαρό επιστημο-
νικό, αλλά είναι και ιστορικό και λαογραφικό.
Είναι ένα έργο μνήμης, νοσταλγίας και δι-
δαχής. Είναι ένα έργο, που κλείνει μέσα
του τη ζωή προηγούμενων γενεών και με-
ταγγίζει ζωή στις επόμενες γενιές.

Ο συγγραφέας μας παραθέτει τα στοι-
χεία του με δωρική λιτότητα, με υπευθυ-
νότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και εγ-
κυρότητα τέτοια που, σίγουρα, ο αδυσώ-
πητος χρόνος, που ανοίγει ρωγμές στη
μνήμη μας, δεν θα ασκήσει το διαβρωτικό
του έργο. Αποτελεί ευτύχημα το γεγονός
ότι υπάρχουν ακόμη - έστω και λιγοστοί -
που επιμένουν στο δύσκολο αγώνα της
διάσωσης όλων εκείνων των στοιχείων,
που δείχνουν την πορεία μας μέσα στο
χρόνο και στο χώρο και που, ευτυχώς, η
προσπάθεια αυτή ενισχύεται από την ιδιω-
τική πρωτοβουλία. Γιατί εδώ αξίζει να ση-
μειωθεί ιδιαίτερα ότι αποκλειστικός χορηγός
της υπέροχης αυτής έκδοσης είναι ο έγ-
κριτος Αγραφιώτης μεγαλοεπιχειρηματίας
κ. Στέφανος Γ. Κωστούλας, με χορηγίες
του οποίου έχουν γίνει και άλλες μνημει-
ώδεις, για τον τόπο μας, εκδόσεις.

Σημειώνεται ότι στον καλαίσθητο αυτόν
τόμο περιλαμβάνονται και φωτογραφίες
από παλαιά σπίτια του χωριού μας, τα
οποία πλέον είναι κατεστραμμένα.

Κ.Α.Π.
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Στο βαθμό του Επιπυραγού (Ταγματάρχη)

προήχθη πρόσφατα ο συγχωριανός μας Γεώρ-

γιος Θεοδώρου Τσιάμης, ο οποίος υπηρετεί

εδώ και αρκετά χρόνια στην Κω, όπου και είναι

και οικογενειακά αποκαταστημένος, δεν ξεχνάει

όμως ποτέ το χωριό μας, αφού το λατρεύει και

με την πρώτη ευκαιρία εκμηδενίζει τις μεγάλες

αποστάσεις και βρίσκεται κοντά μας.

4 Απρίλιος 2011
Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

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

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Η Ναταλία και ο Χρήστος Δ. Βαμ-

βάτσικος απόκτησαν το πέμπτο παιδάκι
τους, ένα χαριτωμένο αγοράκι.

― Η Θεοδώρα (το γένος Σταύρου
Παναγοδήμου) και ο Αθανάσιος Κ. Στα-
μάτης απόκτησαν πρόσφατα δύο (2) χα-
ριτωμένα δίδυμα (1 αγόρι και 1 κορίτσι). 

Να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Η Δέσποινα και ο Νίκος Δ. Πι-

στιόλης βάπτισαν το γιο τους τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο και του έδωσαν το
όνομα Δημήτρης.

Να τους ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Χρήστος Χαντζής, γαμπρός του

Δημητρίου και της Σοφίας Παπαδημη-
τρίου, σύζυγος της Ελένης (Λίτσας). Η
κηδεία του έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου
Δημητρίου Αγρινίου στις 25-4-2011.

Ας είναι αιώνια η μνήμη του.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο

του Θεοδώρου Τσερπέλη, γαμπρού του
Κων/νου Νταλιάνη, συζύγου της Ελένης,
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγρινίου
(3-3-2011).

― Έγιναν τα ετήσια μνημόσυνα στο
Αγρίνιο των:

• Γεωργίας Στεφ. Βαμβάτσικου, στον
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στις 11-3-
2011. 

• Γεωργίου Αριστ. Σάρρα, στον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου Αγρινίου, στις 10-
3-2011.

• Μαρίας Σιακαβέλλα, στον Ιερό Ναό
«Άξιον Εστίν» της συνοικίας Λεύκας
Αγρινίου, στις 11-3-2011.

Αιωνία η μνήμη τους.

ΔΩΡΕΑ  ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ
― Ο Παναγιώτης Χρυσαφόπουλος

του Ευαγγέλου πρόσφερε το ποσό των
πενήντα (50,00) ευρώ για την προμήθεια
των λουλουδιών του επιταφίου και το
«Σπίτι του ιερέα» στη μνήμη της αεί-
μνηστης μητέρας του.

― Ο Ηλίας Κ. Καραδήμας (Κεφαλό-
βρυσο) πρόσφερε για το «σπίτι του
παπά»:

α) Στη μνήμη της μητέρας του το
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.

β) Στη μνήμη του πατέρα του Κων/νου
το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.

γ) Στη μνήμη του αδελφού του Αθα-
νασίου το ποσό των πενήντα (50,00)
ευρώ. 

― Ανώνυμος πρόσφερε στο Σύλλογό
μας το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ
στη μνήμη των αείμνηστων συγχωριανών
μας Τρύφωνα Τσιάμη, Παναγιώτη Σάρρα
και Αθανασίου Δ. Σταμάτη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Προαγωγή  Γεωργίου  Θ.  Τσιάμη

Σύμφωνα με πληροφορίες μας από τον τοπικό τύπο τα δημοτικά

τέλη θα είναι αυξημένα κατά το τρέχον έτος. Συγκεκριμένα για

την ύδρευση η καταμέτρηση θα είναι σε τετράμηνη βάση, ήτοι από

15 Μαΐου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου (στον τ. Δήμο Δομνίστας ήταν για

ένα δίμηνο), ενώ από τα 25 κυβικά και άνω θα χρεώνεται κάθε

κυβικό 2 ευρώ και πάνω από 50, 3 ευρώ ανά κυβικό. Αύξηση προ-

βλέπεται και για το Κοιμητήριο του χωριού μας. Περισσότερες

πληροφορίες ελπίζουμε να έχουμε στο επόμενο φύλλο μας.

Πάντως σίγουρα θα πρέπει να προσέξουμε όλοι μας την κατα-

νάλωση νερού από νωρίς φέτος.

Αυξημένα  τα  δημοτικά  τέλη

Τις ευχές τους για τις άγιες ημέρες του Πάσχα μας έστειλαν οι: 

― Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Βασίλειος Καραμπάς

― Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός

― Δήμαρχος Αγράφων κ. Δημ. Τάτσης

― «Ονήσιμος» Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων

― Πανευρυτανική Ένωση

― Τσιούνης Αχιλλέας (από Χίο)

― Ειρήνη Φώλου - Βαρούτσου (από Αυστραλία)

Τους ευχαριστούμε και τους αντευχόμαστε!

Ευχές  για  το  Πάσχα

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες

κατά τον περασμένο μήνα (Μάρτιο)

είχαν ως αποτέλεσμα και την κατα-

στροφή εκατοντάδων ελάτων από τη

διασταύρωση προς τη σήραγγα μέχρι

και τον Πύργο, στον δρόμο προς Κρί-

κελλο - Δομνίστα. Αιτία ήταν το χιόνι

σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέ-

μους, που επικράτησαν για αρκετές

ημέρες στην περιοχή μας.

Καταστροφές...

Συνεχίστηκε κι εφέτος η παράδοση

των τελευταίων ετών το βάψιμο των

κόκκινων αβγών από το Σύλλογο του

χωριού μας και τη διανομή τους στους

πιστούς που παραμένουν μέχρι τη

λήξη της Αναστάσιμης Θείας Λειτουρ-

γίας. Φέτος, μοιράστηκαν πάνω από

120 αβγά, αφού αρκετοί συγχωριανοί

μας παρέμειναν στη Θεία Λειτουργία

μετά το “Χριστός Ανέστη’’ και μάλιστα

αρκετοί κοινώνησαν.

Σημειώνεται ότι φέτος κόκκινα

αβγά έστειλε και ο Δήμος Καρπενη-

σίου σε όλες τις ενορίες, όμως ήταν

πολύ λιγότερα από τα απαιτούμενα

(δεν ξέρουμε με ποια κριτήρια στάλ-

θηκαν σε κάθε χωριό), αφού στη Δο-

μνίστα έστειλε 60 μόνο αβγά, τα

οποία μοιράστηκαν τη Δευτέρα της

Διακαινησίμου.

Τα  κόκκινα  αβγά

Νέος  πτυχιούχος

Ο Ιωάννης Δημ. Πιστιόλης, έλα-

βε το πτυχίο του Τμήματος Ψυχο-

λογίας του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης στις 4 Μαρ-

τίου 2011.

Του ευχόμαστε καλή σταδιο-

δρομία!

Ευχαριστίες

Η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια και

τα δισέγγονα του αείμνηστου Νικο-

λάου Γεωργαλή ευχαριστούν θερμά

τον Αθανάσιο Δ. Σταμάτη για τα ωραία

λόγια που έγραψε στον «ΕΥΡΥΤΟ»

ως νεκρολογία.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Πωλείται οικοδομήσιμο οικόπεδο 750 τ.μ. 

στην είσοδο της Δομνίστας σε τιμή ευκαιρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες 

στο τηλέφωνο 6977473301 (κ. Ιωάννης Ρούσκας).

Η  απογραφή
στο  χωριό  μας

Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύ-
ματα που λαμβάνουμε από τους
Δομνιστιάνους της διασποράς για
την απογραφή τους στο χωριό.
Έτσι, αρκετοί θα βρεθούμε στη
Δομνίστα στις 9 και 10 Μαΐου 2011
για να επιτελέσουμε ένα ΧΡΕΟΣ
μας, προς τη γενέτειρά μας. 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΕΣ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Υποτροφίες από 
το «Ίδρυμα Γαζή Τριανταφυλλοπούλου»
Η καθιερωμένη εκδήλωση απονομής υποτροφιών

και βραβείων σε Ευρυτάνες πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και
Α.Τ.Ε.Ι., φοιτητές και μαθητές από το «Ίδρυμα Γαζή -
Τριανταφυλλοπούλου» φέτος πραγματοποιήθηκε στις
2 Απριλίου 2011 στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου.
Η τελετή ήταν λαμπρή, ήταν δε παρόντες γονείς,
φίλοι των βραβευθέντων, ο μητροπολίτης Καρπενησίου
κ.κ. Νικόλαος, ο βουλευτής του νομού μας κ. Ηλίας
Καρανίκας, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Καραμπάς
και πολλοί άλλοι αυτοδιοικητικοί της περιοχής.

Σεμινάριο για την αντισεισμική άμυνα
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο 3ο Δημοτικό

Σχολείο Καρπενησίου στις 6 Απριλίου 2011 Σεμινάριο
σχετικό με την «Αντισεισμική Άμυνα Σχολικών Μονά-
δων». Το Σεμινάριο διοργανώθηκε από τη Δ/νση Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ευ-
ρυτανίας σε συνεργασία με τον Ο.Α.Σ.Π. (Οργανισμός
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας) και το 3ο
Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου. Την επόμενη ημέρα
(7-4-2011) πραγματοποιήθηκαν στα Δημοτικά Σχολεία
του Καρπενησίου ασκήσεις ετοιμότητας σε περίπτωση
σεισμού. 

Ευχαριστίες
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου

Δομνίστας, το Δ.Σ. του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας, το

Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητάς μας και ΟΛΟΙ οι κάτοικοι

του χωριού μας, εκφράζουν τις ενδόμυχες ευχαριστίες τους

προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικόλαο και τον

Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωάννη

Λιάπη για την τοποθέτηση στην ενορία μας του ιερέα π.

Ματθαίου Καλαμπαλίκη κατά τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα.

Ο π. Ματθαίος, άριστος λειτουργός, τέλεσε όλες τις ακο-

λουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, τις οποίες

παρακολούθησαν με τη δέουσα προσοχή και κατάνυξη εκα-

τοντάδες πιστοί.
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