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Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων
του Συλλόγου μας κατά το έτος 2012

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας, συνεχίζοντας το κατά κοινή ομολογία και
επί δεκαετίες πλουσιότατο πολιτιστικό έργο
του, έχοντας υπόψη του και τις εισηγήσεις
των μελών του κατά τη Γενική Συνέλευση
του Αυγούστου 2011, αποφάσισε ομόφωνα
την πραγματοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων:
α. Συνέχιση της έκδοσης της μηνιαίας
εφημερίδας μας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ», η οποία
είναι η αρχαιότερη και τακτικότερη μηνιαία
συλλογική εφημερίδα της Ευρυτανίας. Το
ετήσιο κόστος της, μετά την αύξηση των
ταχυδρομικών τελών από τον περασμένο
Αύγουστο, προβλέπεται να ανέλθει στο
ποσό των 7.200,00 ευρώ.
β. Πραγματοποίηση των δύο τακτικών
ετήσιων συνεστιάσεων των μελών και των
φίλων του Συλλόγου μας στο Αγρίνιο και
στην Αθήνα.
γ. Συμμετοχή του Συλλόγου μας στην
καθιερωμένη εορτή κατά το α΄δεκαήμερο
του Ιουνίου κάθε χρόνο για την επέτειο της
έναρξης του ένοπλου αγώνα της Εθνικής
μας Αντίστασης, σε συνδιοργάνωση με το
Δήμο Καρπενησίου και το Τοπικό Συμβούλιο
Δομνίστας. Σημειώνεται ότι για την φετινή
επέτειο προτείνουμε ως κύριο θέμα: «Ο
Κλήρος στην Εθνική Αντίσταση».
δ. Συμμετοχή του Συλλόγου μας στο
πανηγύρι του χωριού μας, στις 20 Ιουλίου

2012 (Προφήτη Ηλιού). Για την επιτυχία του
πανηγυριού μας προτείνουμε την ένταξή
του στις καθιερωμένες από το Δήμο μας
«Γιορτές Δάσους».
ε. Πραγματοποίηση των καθιερωμένων
εκδηλώσεων του 15Αύγουστου με παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα από
τα χορευτικά μας συγκροτήματα (γκρουπ
μικρών παιδιών, μεσαίων και μεγάλων).
στ. Πραγματοποίηση της «Γιορτής Νεολαίας» το βράδυ της 15ης Αυγούστου 2012.
ζ. Πραγματοποίηση της «Γιορτής Τσίπουρου 2012» κατά το τελευταίο δεκαήμερο
του Οκτωβρίου 2012. Όπως είναι γνωστό, η
γιορτή αυτή έχει προσλάβει ήδη πανελλήνιο
χαρακτήρα, με αποτέλεσμα οι επισκέπτες
της περιοχής μας να ξεπερνούν κατά τις
ημέρες αυτές τους 3.000.
η. Συμμετοχή στην έκδοση βιβλίου, σχετικά με τους νεκρούς της Ευρυτανίας στο
Έπος του ’40.
Για την υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων μας επειδή απαιτούνται σημαντικές δαπάνες και επειδή τα έσοδά μας
στηρίζονται κυρίως, στις συνδρομές των
μελών μας, παρακαλούμε για τη συμπαράσταση των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και κυρίως του Δήμου μας, που μέχρι τώρα
έδειξε την ευαισθησία του στα πολιτικά
δρώμενα του τόπου μας.
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Φθινόπωρο και
το φθινόπωρο της ζωής μας
Φθινόπωρο…
… τελειώνει κι αυτό, έρχεται ο χειμώνας:
Κρύο, χιόνια, παγωνιές!
Είναι η ώριμη ηλικία ενός ανθρώπου
που μαζωμένος σε μια άκρη
αναθυμιέται τα παλιά.
Αλήθεια, πώς πέρασαν τόσο γρήγορα,
τα χρόνια της νιότης!
Όμως σκέψεις, του τότε και πράξεις καλές
τον ηρεμίζουν και γλυκαίνουν τώρα
τη ζωή του!
Μα είναι κι άλλες, που σαν παλιές ερινύες
τον συνταράσσουν!
Οι αμαρτίες μέσα του, αγέραστες αυτές,
τον τυραννάνε τώρα!
Γιατί, άραγε, γιατί να μην προσέξει τότε…
Έχω όμως ακόμα καιρό, είπε…
γονάτισε ταπεινά, έκανε το σταυρό του…
και «Συγχώρεσέ με Κύριε», φώναξε δυνατά!
Βράχος

Το Τοπικό Συμβούλιο Δομνίστας,
ο Φιλοπρόοδος Σύλλογός μας
και η Διεύθυνση της εφημερίδας μας
«Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» εύχονται σε όλους
τους Δομνιστιάνους και τους φίλους
της Δομνίστας «Καλά Χριστούγεννα»
και «Ευτυχισμένο το 2012»

Το Δ.Σ.

Επιλογικά του τσίπουρου
Πέρα κι από τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν
στο προηγούμενο φύλλο μας συμπληρώνουμε
μερικά ακόμη για τη φετινή γιορτή τσίπουρου.
Συγκεκριμένα ως το τέλος Νοεμβρίου εισπράχθηκαν ακόμα 178,00 ευρώ από διάθεση μπουκαλιών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει υπόλοιπο: 50 περίπου κιλά τσίπουρο σε σφραγισμένο δοχείο
για χρήση το επόμενο φθινόπωρο, 27 μεγάλα
μπουκάλια, 105 μεσαία, 84 μίνι με τσίπουρο και
31 μίνι με τσιπουρόμελο στην αποθήκη του Συλλόγου στο χωριό. Στην Αθήνα και στα χέρια του
Σωτήρη Σώκου για διάθεση υπάρχουν 11 μεγάλα

μπουκάλια (½ λίτρο), 11 μεσαία,11 μεσαία (200
γρ.) τσιπουρόμελο, 30 μίνι τσίπουρο και 24 μίνι
τσιπουρόμελο. Όλα αυτά τίθενται υπόψη των
μελών μας για διασφάλιση της πλήρους διαφάνειας και του απόλυτου ελέγχου της διακίνησης.
Και για ένα ακόμη λόγο: διάφοροι κακόβουλοι
κυκλοφορούν ιστορίες για το τι γίνεται το τσίπουρο. Τα περισσεύματα που προαναφέρονται
αφορούν 2.800 και πάνω κιλά σταφύλια.
Τα προηγούμενα χρόνια προήρχετο από 2.000
κιλά σταφυλιών. Άρα διάφορες ιστορίες για το
τι έγινε πέρυσι ή προγενέστερα είναι ασύστατες.

Όσο για όσους εμπλέκονται: Πρόεδρος και μέλη
Δ.Σ. Συλλόγου, μέλη οργανωτικής επιτροπής,
εξωτερικοί συμπαραστάτες πληρώνουν και από
την τσέπη τους πέρα από την προσωπική τους
δουλειά για τη γιορτή και μάλιστα πολλοί από
αυτούς είναι και επαγγελματίες. Αφήνουν τη
δουλειά για το ψωμί τους και αφιερώνουν χρόνο
για το σύλλογο και το χωριό. Η ανταμοιβή τους
ας είναι οι ευχαριστίες μας.

Για την οργανωτική επιτροπή
Α.Δ. Σταμάτης
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ΙΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2011-2012
Το Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου
προκηρύσσει τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές
σπουδές, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό
κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 20112012. Οι υποτροφίες θα δοθούν σε Έλληνες
φοιτητές σπουδαστές και πτυχιούχους ΑΕΙ
που κατάγονται από την Ευρυτανία, κατοικούν στην Ευρυτανία για μια τουλάχιστον
πενταετία.Το πλήρες πρόγραμμα έχει ως
εξής:
1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών
για φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ
Τέσσερις (4) υποτροφίες για όλα τα
γνωστικά πεδία και για φοιτητές που έχουν
ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και έχουν με επιτυχία εξετασθεί σε
όλα τα μαθήματα του έτους. Δεν περιλαμβάνονται πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα για τη Σχολή τους έτη σπουδών.
2. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
πτυχιούχων ΑΕΙ
Δύο (2) υποτροφίες για όλα τα γνωστικά
πεδία, στο Εσωτερικό ή το Εξωτερικό.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας συνοδευόμενες από όλα τα δικαιολογητικά σε τρία
αντίτυπα θα υποβάλλονται από 1-12-2011
μέχρι 31-1-2012 στη Γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Ρ. Φεραίου 2 Καρπενήσι, Τ.Κ.
36100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από
ώρα 10:00-13:00 ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση. Μετά τη
λήξη της προθεσμίας αυτής καμιά αίτηση
δεν θα γίνει δεκτή. Υποψηφιότητες με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα εξετάζονται
και οι ελλιπείς φάκελλοι θα επιστρέφονται.
Τα προσόντα των υποψηφίων, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και κάθε
άλλη σχετική πληροφορία περιέχονται στον
Κανονισμό Υποτροφιών του ιδρύματος. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν
αντίγραφο του Κανονισμού Υποτροφιών
και αιτήσεις υποψηφιότητας από την παραπάνω διεύθυνση. Πρόσθετες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22370 24766 (και fax:)
2103614331, 210 3614338 και κινητό:
6977744907.
Για το Ίδρυμα
Γιάννης Καραχοντζίτης
Πρόεδρος Δ.Σ.
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Δήμητρα Ν. Γεωργαλή (1939-2011)
Πολύ σύντομα, μετά την πρόσφατη εκδημία του αγαπημένου
της συζύγου Νικολάου, έφυγε
από κοντά μας η Δήμητρα Γεωργαλή κόρη του Ιωάννου Μωρίκη.
Γεννημένη στους δύσκολους
καιρούς του πολέμου και του εμφυλίου σε μια πολυμελή οικογένεια γνώρισε τη φτώχεια και τα
βάσανα της ζωής σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπέκυψε όμως. Αγωνίστηκε σκληρά και επιβίωσε και
μαζί της ανέστησε μια οικογένεια
από 7 παιδιά. Όσοι έζησαν στη
Δομνίστα μετά τον πόλεμο ξέρουν
μέσα από ποιες δυσκολίες η γυναίκα αυτή γέννησε και ανάθρεψε
παιδιά. Αφού επέλεξε να συνδέσει
τη ζωή της με έναν άλλο εργατικό

και τίμιο άνθρωπο, το Νίκο Γεωργαλή, αγωνίσθηκε μαζί του τον
αγώνα της συντήρησης της οικογένειας. Χωρίς σπίτι δικό τους,
χωρίς χωράφια, χωρίς τίποτα. Με
μόνο εφόδιο τα χέρια και την καρδιά τους. Σκέφτομαι κάποιες φορές σε πόσα σπίτια του χωριού
αναζήτησαν να στεγάσουν τη φωλιά τους, σπίτια όχι δικά τους.
Έφυγαν και οι δύο από τη ζωή
και σπίτι δικό τους στο χωριό δεν
απόκτησαν. Μια λάκα παιδιά όπως
λέμε, μια δυναμική ανθρώπινη παρουσία στο χωριό να ψάχνουν
από σπίτι σε σπίτι την προφύλαξη
από τις σκληρές συνθήκες του
τόπου μας. Η οικογενειακή ευτυχία όμως δεν χτίζεται στα σπίτια

αλλά στην καρδιά. Αυτήν την απόλαυσε και η ίδια και ο σύζυγός
της. Και όχι μόνο οι ίδιοι. Έδωσαν
και το καλό παράδειγμα σε άλλους
και απέδειξαν ότι ο άνθρωπος
μπορεί τα πάντα.
Έφυγε η κυρα-Δήμητρα ξαφνικά και η απώλειά της μας κατέθλιψε.
Η πατρική γη της Δομνίστας
τη δέχτηκε στους κόλπους της
για να της προσφέρει την αιώνια
ανάπαυση. Η ψυχή της στους ουράνιους κόλπους του Θεού και η
ανάμνησή της γλυκιά στις καρδιές
των παιδιών, των εγγονιών, των
φίλων, των χωριανών.
Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
Α.Δ.Σ.

Βασίλειος Ν. Καρέτσος (1927-2011)
Έφυγε από κοντά μας
ένας καλός άνθρωπος και
ένας εξαίρετος χωριανός ο
Βασίλης Καρέτσος. Μέσα
στις δυσκολίες του χωριού
πάλευε για χρόνια ως μαραγκός και οικοδόμος για
την επιβίωση της οικογένειάς
του. Μαζί του σύντροφος
παλικάρι η γυναίκα του Αγγελική. Αγαπημένοι και σύμφωνοι σε όλα. Κυρίως σύμφωνοι στην καλοσύνη και την επίδειξη αλληλεγγύης
σε όποιον είχε ανάγκη. Όταν στη δύσκολη 10ετία
του 1960 αρκετοί χωριανοί έγιναν εσωτερικοί μετανάστες στην Αθήνα ο κυρ Βασίλης πήρε τον ίδιο
δρόμο. Με τον μακαρίτη Κώστα Ι. Αγγελή (άλλον
άρχοντα της καρδιάς) για χρόνια πουλούσε λουλούδια ή κάλτσες στην Κάνιγγος και ήταν το σημείο
αναφοράς των χωριανών που κατέβαιναν στην Αθήνα. Ο κυρ Βασίλης δεν άνοιγε μόνο την καρδιά του
αλλά και το φτωχικό του σε φιλοξενία σε όποιον
είχε ανάγκη. Όλοι θυμούνται πόσους είχε κοιμίσει
στο σπίτι του όταν κατέβαιναν για νοσοκομεία ή
άλλο λόγο στην Αθήνα. Πάρα πολλά νέα παιδιά
που άρχιζαν στη μεγάλη πόλη τον αγώνα της βιοπάλης βρήκαν άπειρες φορές στο σπίτι του ένα
πιάτο φαγητό φτιαγμένο από τη σύζυγό του που
συνέπλεε μαζί του σε καλοσύνη και κοινωνική προσφορά. Έχοντας ζήσει ο ίδιος δύσκολες μέρες κράτησε στην ψυχή του την ευαισθησία για όποιον
έπασχε και περνούσε δύσκολες μέρες στη ζωή. Άνθρωποι σαν το Βασίλη Καρέτσο αφήνουν δυσαναπλήρωτο κενό όταν φεύγουν από τη ζωή. Ιδίως
στις μέρες μας που η μόνη δύναμη που μας απομένει
είναι η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά.
Νιώθω αυτή τη στιγμή της μεγάλης θλίψης για
τη φυγή του από τη ζωή την ανάγκη να καταθέσω
ένα περιστατικό που φανερώνει το ήθος του ανθρώπου. Εργαζόμενος στην Κάνιγγος έκανε πολύ
παρέα με τον μακαρίτη επίσης Γιάννη Συρροκώστα
εγκατεστημένο προπολεμικά στην Αθήνα και ασχολούμενο με το χρηματιστήριο. Όταν άρχισαν τα γηρατειά ο Γιάννης Συρροκώστας όλο και πιο πολύ
ακουμπούσε σε χωριανούς μη έχοντας μάλιστα
νυμφευθεί. Θυμάμαι πως λίγα χρόνια πριν πεθάνει
έμενε στο ξενοδοχείο Ομόνοια και εκεί - 10ετία
του ’80 - είχε καλέσει ανθρώπους που εκτιμούσε,
το Βασίλη Καρέτσο, τον ανιψιό του Νίκο Κονίδα,
τον Κώστα Παπαδόπουλο και το γράφοντα. Είχε
μερικά χρήματα από αποταμιεύσεις ζωής και ονειρευόταν να κάνει ένα Ίδρυμα να βοηθά τα σχολεία
του χωριού ή να κάνει κάποιο δημοτικό έργο. Αν
θυμάμαι τα χρήματα πρέπει νάταν 2 με 3 εκατομμύρια
δραχμές, ποσό αρκετό για την εποχή. Κύριο διαχειριστή είχε ορίσει τον κυρ Βασίλη ο οποίος του συμπαραστεκόταν στενά με τους άλλους. Ο χρόνος
κύλησε και ο κυρ Γιάννης κατέπεσε. Ο Βασίλης
Καρέτσος πρωτοστάτησε στη φροντίδα του για εγχειρίσεις, νοσοκομεία και όσα συνοδεύουν ένα μο-

ναχικό γέροντα. Όποιος έχει ιδέα από μοναξιά στα
γεράματα και απουσία οικογένειας καταλαβαίνει
το ρόλο του κυρ Βασίλη, του Κώστα Παπαδόπουλου,
του Νίκου Κονίδα. Θυμάμαι το γέροντα κατάκοιτο
σε μια κλινική στην Κυψέλη με μόνους κοντινούς
τους τρείς. Όταν ήρθε η ώρα του θανάτου φρόντισε
ο κυρ Βασίλης με τους άλλους τα της κηδείας. Οι
τρεις τον ακολούθησαν στο χωριό όπου έγινε η κηδεία. Και μετά άρχισαν τα προβλήματα. Η μακαρίτισσα και αυτή Ευανθία, η ανιψιά του, διεκδικούσε
τα χρήματα της δωρεάς του θείου. Το τι άκουσε ο
αείμνηστος Βασίλης δεν λέγεται. Τελικά κάτω από
την ασφυκτική πίεση της ενδιαφερόμενης τα χρήματα
της δόθηκαν και ο κυρ Βασίλης δεν εκτέλεσε την
εντολή του διαθέτη. Ούτε μίλησε ποτέ. Ο Θεός
όμως που γνωρίζει τα έργα μας και κρίνει ακριβοδίκαια είμαι σίγουρος πως θα τον αμείψει όχι μόνο
για την προσφορά στον προαναφερθέντα αλλά και
για όλες τις άλλες προσφορές του σε γνωστούς
και αγνώστους. Τα γράφω αυτά γιατί η κοινωνία
και η ζωή χρειάζεται απεγνωσμένα ανθρώπους
σαν τον Βασίλη Καρέτσο.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του και ελαφρό το
χώμα της Δομνίστας που τον σκέπασε.
Α.Δ.Σ.

Αφιέρωμα για τον παππού μας
Βασίλη Καρέτσο
Πέρασε ένας μήνας από τότε που έφυγες
τόσο ξαφνικά από κοντά μας. Για μας υπήρξες
ένας καλόκαρδος, αγαπημένος και δοτικός παππούς. Δεν μας μάλωσες ποτέ και πάντα ικανοποιούσες τις υλικές μας ανάγκες. Ήσουν και θα
είσαι για μας παράδειγμα καλοσύνης, φιλοξενίας
και ανιδιοτέλειας. Στη ζωή μας, μας έδωσες
πολλά παππού και γι’ αυτό σ’ ευχαριστούμε.
Μας λείπεις πολύ και η απουσία σου είναι
πιο αισθητή όταν πηγαίναμε στο αγαπημένο μας
χωριό, τη Δομνίστα. Τη Δομνίστα που αγάπησες
πολύ και που σε αυτήν τώρα αναπαύεσαι.
Μπορεί να έφυγες από κοντά μας αλλά
έμεινε η ψυχή σου. Έμεινες ΕΣΥ και έτσι θα μείνεις για πάντα στη μνήμη μας.
Το αφιέρωμα αυτό έχει πολλή αγάπη και δάκρυα για ένα παππού, τον δικό μας παππού, που
έφυγε ξαφνικά στον ύπνο του, ήρεμα από ανακοπή καρδιάς.
Άντζελα και Εύη
Υ.Γ. Όταν γινόταν η εκφορά του παππού οι
εγγονές του Άντζελα και Εύη έβαλαν στο φέρετρο
ένα γράμμα με τα αισθήματα και την αγάπη
τους για τον παππού να τον συνοδεύσουν στην
αιωνία ζωή. Το τι έγραφαν δεν άφησαν να το
διαβάσει ούτε η μητέρα, ούτε ο πατέρας τους.
Δικαίωση των εξαιρετικών ανθρώπων η αγάπη.
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Η αλληλογραφία μας
― κ. Ιωάννη Λιάπη, Γεν. Αρχιερατικό Επίτροπο,
Καρπενήσι. Λάβαμε την επιταγή σας για τη συνδρομή
σας για το έτος 2012. Ευχαριστούμε!
― κ. Μαρία Κουσκούνη (το γένος Γ. Γρίβα), Λυσιμαχία. Ευχαριστούμε για τη συνδρομή σας.
― κ. Λίνα Κωστάκη, το γένος Σύρρου, Μάτι Αττικής. Λάβαμε την επιταγή σας και σας ευχαριστούμε!
― κ. Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Καρέτσο, Ηλιούπολη:
Πήραμε τη συνδρομή σας (30,00 ευρώ) και σας ευχαριστούμε!
― κ. Μαρία Σκαφιδά, Χαλάνδρι. Σας ευχαριστούμε
για τα καλά σας λόγια και τις ευχές σας για το
2012. Αντευχόμαστε κι εμείς καλή διαμονή στο εξωτερικό.
― κ. Τζων Νικολόπουλος, ΗΠΑ. Ευχαριστούμε
θερμά για τη γενναία σας συνδρομή, τις ευχές σας
και τα επαινετικά λόγια σας. Αντευχόμαστε καλά
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2012!

Συνδρομές που λάβαμε
Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Παναγοδήμος Κων/νος Ι. (Λαμία) ..........ευρώ 20,00
Γρίβας Γεώργιος Ηλία ......................................20,00
Φαρμάκη Βασιλική ............................................20,00
Αναγνωστοπούλου Ασπασία ............................20,00
Γράψια Αγγελική ..............................................20,00
Βερυκόκου Όλγα ..............................................20,00
Μποτσιβάλης Χαράλαμπος ..............................20,00
Τσιάμης Γεώργιος Θ. ........................................20,00
Πανάγος Λάμπρος Δημ. ..................................50,00
Βαμβάτσικου Κωνσταντούλα............................20,00
Αγγελή Ισμήνη ................................................25,00
Αγγελής Γεώργιος Ι. ........................................25,00
Αγγελή Παναγούλα ..........................................20,00
Σταμάτης Αθανάσιος Νικ. (Πάτρα) ..................20,00
Σταμάτης Δημήτριος Αθαν. (Γιαννούζι)............20,00
Πέννη και Χρήστος Σταθονίκος (Καναδάς)....100,00
Σταθονίκος Χρήστος Σ. (βιβλία) ......................25,00
Βαμβάτσικου Δέσποινα ....................................20,00
Καρέτσος Γεώργιος Κων. (Αγρίνιο) ..................20,00
Καρέτσου Σπυριδούλα Γεωργίου......................20,00
Σταθονίκος Κων/νος ........................................20,00
Τσίρκα Κατίνα Κ. (Στάβλοι) ..............................50,00
Σιδηράς Σπύρος Ζαχ. (Λαμία) ..........................10,00
Σιδηρά Ελένη ....................................................20,00

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Για το σπίτι της εκκλησίας
Συνεχίζονται οι εργασίες στο σπίτι της εκκλησίας
που προορίζεται για τη διαμονή του ιερέα. Ήδη έχει
αντικατασταθεί η στέγη, έγιναν τα ταβάνια και διαμορφώθηκε χώρος για μπάνιο και μηχανήματα καλοριφέρ. Έγινε επίσης μια βεράντα προς το ανατολικό
μέρος. Εντός των ημερών θα μπουν πόρτες και παράθυρα. Όπως γράψαμε ο δήμος έκανε και ένα
τοίχο αντιστηρίξεως. Με προσφορές χωριανών δωρεάν έγιναν και άλλες εργασίες. Ο Σωτ. Σώκος
άρχισε την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ο Ηλίας
Νταλιάνης έκανε τα υδραυλικά, ο Κώστας Δημητρογιάννης ανέλαβε τα πλακάκια και Ανώνυμος
πρόσφερε τα είδη υγιεινής. Επίσης συνεχίζονται οι
οικονομικές προσφορές. Ο Ευάγγελος Σιακαβέλλας
(ο ψάλτης) πρόσφερε 70 ευρώ, ο Στάθης Τριάντης
(εγγονός Μπαρτσώκα) 50 ευρώ και ο Γιάννης Παπαθανασίου 50 ευρώ.
Τους ευχαριστούμε όλους.

Η ανατίναξη της σιδηροδρομικής γέφυρας
του Γοργοποτάμου 21-25/11/1942
Του Αριστείδη Χρ. Πετρόπουλου (Σκαρμιτσιώτη)
69 χρόνια μετά το γκρέμισμα της γέφυρας
του Γοργοποτάμου επιχείρηση «HARLING» τον
Νοέμβριο του 1942 αποτέλεσε την πρώτη μεγάλης
στρατηγικής σημασίας δολιοφθορά στην κατεχομένη Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου.
Το σαμποτάζ αυτό πραγματοποιήθηκε από
μικτή αντάρτικη ομάδα του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ,
με τη βοήθεια ολιγομελούς ομάδας Βρετανών
δολιοφθορέων, οι οποίοι για τον σκοπό αυτό
είχαν πέσει με αλεξίπτωτα στην κατεχόμενη Ελλάδα. Η σημασία του ήταν τεράστια, η συγκεκριμένη ενέργεια παρουσιάζει και ένα πρόσθετο ενδιαφέρον καθώς αποτέλεσε την πρώτη και ουσιαστική μοναδική περίπτωση συνεργασίας μεταξύ
των δύο πιο σημαντικών Ελληνικών ομάδων αντίστασης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε καθαρό επιχειρησιακό επίπεδο η ανατίναξη της γέφυρας έκοψε την πιο σημαντική γραμμή ανεφοδιασμού των Γερμανών που διερχόταν από τη
βαλκανική και κατέληγε στην Αφρική για έξι ολόκληρες εβδομάδες.
Μπορεί το διάστημα αυτό να φαίνεται μικρό
τότε όμως ακόμα και μια καθυστέρηση ήταν εξαιρετικά σημαντική. Κατά μαρτυρία του ίδιου του
υπασπιστή άσκησαν βαθιά επίδραση στον Φύρερ.
Σε ψυχολογικό επίπεδο ο αντίκτυπος του γεγονότος αυτού στο εσωτερικό της κατεχόμενης
χώρας, αλλά και στο εξωτερικό ήταν πολύ μεγάλος.
Με την ανατίναξη διαπιστώθηκε ότι οι Έλληνες
μπορούν να πετύχουν πολλά όταν ενεργούν ενωμένοι, αυτό ίσως να φόβισε κάποιους, εκτός
βέβαια από τους κατακτητές ο αντίκτυπος της
έκρηξης έφτασε σε κάθε γωνιά της δοκιμαζόμενης
χώρας, σε κάθε σπιτικό, φέρνοντας ένα χαμόγελο
αισιοδοξίας ότι «παρά τα δεινά και τα σύννεφα
που συσσωρεύτηκαν δεν σκύψαμε το κεφάλι».
Οι δυο μεγάλες ανταρτικές οργανώσεις έδειξαν ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είχαν
καταφέρει να συγκροτήσουν αξιόλογα τμήματα.
Το αντάρτικο είναι στη φύση του Έλληνα και
μαχόμενος με την τακτική του «κτυπώ και φεύγω»
ήταν στο στοιχείο του. Το μόνο που του έλειπε
ήταν η απαραίτητη «λογιστική υποστήριξη» όπως
θα την ονομάζουμε σήμερα σε ένα τακτικό στρατό,
η ένδυση, η υπόδηση, ο εξοπλισμός με ελαφρά
κυρίως όπλα αλλά και η σίτιση, ένας τροβάς με

ένα ξηροκόματο ψωμί.
Οι απώλειες των Ιταλογερμανών ήταν μεγάλες,
οι απώλειες των ανταρτών τρεις τραυματίες.
Η συμβολή της Ελλάδας στη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων και στην ήττα του φασισμού και
του ναζισμού ήταν αποφασιστική, καθοριστική.
Τόσο η Ελλάδα του 1940 όσο και οι Έλληνες
αντιστασιακοί μοναδικό όνειρο είχαν την πατρίδα
Ελλάδα. Οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης
στάθηκαν περήφανα μπροστά στο εκτελεστικό
απόσπασμα και την αγχόνη, μαρτύρησαν στα
στρατόπεδα συγκεντρώσεων και στις φυλακές,
οργάνωσαν τη ζωή στις ελεύθερες περιοχές, με
τον αγώνα αγωνίσθηκαν για την αποτροπή της
επιστρατεύσεως, για την επιβίωση στις μαρτυρικές
τότε μεγαλοπόλεις και τον αγώνα και με το τραγούδι τους κήρυξαν άλλη μια φορά απ’ τον άμβωνα
της ρωμιοσύνης και βεβαίωσαν πως η λευτεριά
δεν χαρίζεται, αλλά κατακτιέται με της καρδιάς
το πύρωμα και με αίμα (Κωστής Παλαμάς).
Ευλαβικοί προσκυνητές στη γιορτή της Εθνικής
Αντίστασης αδελφωμένοι με χρέος ιερό χωρίς
δισταγμό κρατώντας ζωηρά στη μνήμη μας τα
λόγια του λαϊκού αγωνιστή Γιάννη Μακρυγιάννη,
την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί και σοφοί και
αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί, όσοι αγωνίσθηκαν
ανάλογα ο καθείς έχουμε να ζήσουμεν εδώ.
Αυτήν την προτροπή του μεγάλου Μακρυγιάννη
το κήρυγμα αυτό της αδελφοσύνης και Εθνικής
ενότητας να τα φυλάμε πρέπει στον κόρφο της
καρδιάς μας, για να ’ναι άσβεστος φάρος που
συντηρεί τη φλόγα και το απόσταγμα της πικρής
πείρας του Ελληνισμού και μάλιστα στους σημερινούς καιρούς.
Εξήντα εννέα χρόνια από τότε, ο χρόνος άμβλυνε τα πάθη και η Πολιτεία τιμά κάθε χρόνο
την ηρωική αυτή πράξη της ανατίναξης της γέφυρας Γοργοποτάμου.
Ως μόνη, λοιπόν ιδεολογία ας έχουμε όλοι
μας πάντα το καλό της πατρίδας μας, την πρόοδο
της κοινωνίας, και την ευημερία του Έθνους!
Αυτό είναι το «μέγα» δίδαγμα της ιστορικής
αυτής αναφοράς. Προσφέροντας τον οφειλόμενον
φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους νεκρούς,
στους τραυματίες, στα θύματα του τετράχρονου
Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, ας τα αφήσουμε
κληροδότημα, ιερή παρακαταθήκη στα παιδιά μας
και στις επερχόμενες γενιές.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ
Το Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου διακηρύσσει τη διενέργεια πλειοδοτικής Δημοπρασίας
για την εκμίσθωση 4 αγροτικών ακινήτων, τα οποία βρίσκονται στη θέση «ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ» της
περιοχής Ευηνοχωρίου Μεσολογγίου.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2011 στο Δημαρχείο Μεσολογγίου.
Για πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 2, 36100 Καρπενήσι,
τηλ. 22370-24766 (και φαξ) ή στο γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ. του Ιωάννη Καραχοντζίτη,
οδός Σόλωνος αρ. 77, 10679 Αθήνα, τηλ. 210 3604143, φαξ: 210 3614338, ή να αποστέλλουν
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail:idryma@gmail.com.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
Συνεχίστηκε η τακτική περισυλλογή των σκουπιδιών από
όλες τις γειτονιές του χωριού και κατά το μήνα Νοέμβριο
καίτοι οι εναπομείναντες στο χωριό κάτοικοι είναι λίγοι.
Αξίζουν πολλοί έπαινοι στον υπεύθυνο κ. Β. Μαργαρίτη ο
οποίος, από το καλοκαίρι, που ανέλαβε εργολαβικά το έργο
της αποκομιδής των σκουπιδιών στην περιοχή της Δημοτικής
Ενότητας Δομνίστας, εκτελεί το έργο αυτό με τρόπο υποδειγματικό, λύνοντας το πρόβλημα που μας απασχολούσε
πολύ έντονα. Σημειώνουμε ότι ο κ. Μαργαρίτης για αρκετά
χρόνια εξυπηρετούσε το Δήμο Δομνίστας με τον καλύτερο
τρόπο.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Η ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
Η διάθεση τσίπουρου
συνεχίζεται.
Όσοι θέλουν στην
Αθήνα τσίπουρο του Συλλόγου μας και στις τρεις
συσκευασίες να απευθύνονται στον κ. Σωτήριο
Σώκο (τηλ.: 6977290231).
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας
κ. Βασίλη Καραμπά έγινε η προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Κτιριακές εγκαταστάσεις επέκτασης Γ.Ν. Καρπενησίου», προϋπολογισμού δαπάνης 2.100.000 ευρώ. Το έργο είναι ενταγμένο
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται
από το Περιφερειακό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(Ε.Τ.Π.Α.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Κερασοχώρι, έδρα του Δήμου Αγράφων, στις 6 Νοεμβρίου 2011 και που είχε ως θέμα της:
«Ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας». Σκοπός της ήταν η ενημέρωση
των κατοίκων της περιοχής για την ανάπτυξη και την
ενίσχυση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας. Ακούστηκαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, ενώ σε
αίθουσα του Γυμνασίου-Λυκείου είχαν εκτεθεί ντόπια
προϊόντα. Η Ημερίδα συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Δήμο Αγράφων.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ
ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Με πρωτοβουλία του δραστήριου Συλλόγου Γυναικών
Ευρυτανίας πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι (αίθουσα
«ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ») με επιτυχία στις 6 Νοεμβρίου
2011 Ημερίδα με θέμα «Έξυπνες ιδέες για επιτυχημένα
γηρατειά» Ενημέρωση - Πρόληψη - Αντιμετώπιση
Νόσου Αλτσχάιμερ. Κεντρική ομιλήτρια στην ημερίδα
αυτή ήταν η κ. Μάγδα Τσολάκη, Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Θεολόγος, Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσχάιμερ.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ’40
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του
αμφιθεάτρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου εκδήλωση
μνήμης για τους ήρωες του ελληνοϊταλικού πολέμου
1940-41, την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011. Το πρόγραμμα
περιλάμβανε μονόπρακτο σκετς από μαθητές της Δ’
τάξης και στη συνέχεια την παρουσίαση του υπό έκδοση
βιβλίου του Κώστα Αντ. Παπαδόπουλου με τίτλο
«Νεκροί και Μνήμες» από τον Αθανάσιο Δ. Σταμάτη
και τον ίδιο τον συγγραφέα. Χαιρετισμούς απηύθυναν
ο Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος και η
Δ/ντρια των ΓΑΚ Ευρυτανίας κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου-Μποτονάκη. Στην αίθουσα λειτούργησε πλούσια
έκθεση από το φωτογραφικό αρχείο της έρευνας, προσωπικά αντικείμενα της εποχής, χάρτες και άλλο
ιστορικό και αρχειακό υλικό των ΓΑΚ Ευρυτανίας.
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ
Εξοπλισμένο ασθενοφόρο έχει στη διάθεσή του
από τις 14 Νοεμβρίου 2011 το πολυδύναμο ιατρείο
Γρανίτσας του Δήμου Αγράφων. Ήδη παρελήφθη από
το ΕΚΑΒ του Δήμου Καρπενησίου από δύο (2) υπαλλήλους του Δήμου Αγράφων από τον οποίο και θα συντηρείται. Ο οδηγός θα είναι εθελοντής και θα εκπαιδευτεί
από έμπειρους συναδέλφους του τού Δήμου Καρπενησίου. Το ασθενοφόρο αυτό εξασφαλίστηκε ύστερα από
την αγαστή συνεργασία των δύο (2) παραπάνω Δήμων
και του βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Στα πλαίσια του Διεθνούς Έτους Δασών 2011 ο
Δήμος Καρπενησίου και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού συνδιοργάνωσαν στο Καρπενήσι,
την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011 (Συνεδριακό Κέντρο) Ημερίδα με θέμα «Δάση Ορεινών Περιοχών: Προβλήματα και Καλές Προοπτικές». Οι εισηγήσεις που
ακούστηκαν ήταν λίαν ενδιαφέρουσες.
ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Γραφείου του
Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα «Για την παροχή
Φυσικού Αερίου στην Ευρυτανία» ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου
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απάντηση θετικά σε σχετικό αίτημα του βουλευτή μας.
Συγκεκριμένα ο κ. Ηλίας Καρανίκας έχοντας υπόψη
πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ
ΝΕΑ» με τον τίτλο «Εκτός φυσικού αερίου ο νομός»
κατέθεσε αναφορά προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η ηγεσία του οποίου
έδωσε θετική απάντηση.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σε μια από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις για
την ανάπτυξη του τουρισμού συμμετείχε ο Δήμαρχος
Καρπενησίου κ. Κώστας Μπακογιάννης κατά το 4ήμερο
6-9/11/2011. Συγκεκριμένα ο κ. Κ. Μπακογιάννης βρέθηκε στο Λονδίνο για το World Travel Market με τον
Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλο Γερουλάνο.
Κατά τη διάρκεια της διεθνούς αυτής διοργάνωσης
παρουσιάστηκαν τουριστικοί προορισμοί από όλο τον
κόσμο, υποδομές και προτάσεις. Σημειώνεται ότι το
Καρπενήσι ήταν η μοναδική συμμετοχή ορεινού προορισμού από την Ελλάδα και τα οφέλη, ασφαλώς, θα
είναι σημαντικά. Με την ευκαιρία αυτή μοιράστηκε εύχρηστο φυλλάδιο στην αγγλική γλώσσα, συνοδευόμενο
από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ενώ ο κ. Δήμαρχος
πρόσφερε σε συνομιλητές του και ωραιότατα μικρά
μπουκάλια τσίπουρου από τη Δομνίστα.
ΙΔΡΥΣΗ ΙΕΚ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
στο Καρπενήσι με την επωνυμία «Στελέχη Εναλλακτικού
Τουρισμού». Σκοπός του Ινστιτούτου αυτού θα είναι η
ανάπτυξη του τουρισμού στο νομό μας και η οικονομική
ενίσχυσή του. Το θέμα ξεκίνησε ύστερα από σχετική
απόφαση του Δήμου Καρπενησίου 9281/2011) και προωθήθηκε με επιστολή του Δημάρχου κ. Κώστα Μπακογιάννη και τη μεσολάβηση του βουλευτή Ευρυτανίας
κ. Ηλία Καρανίκα. Αναμένεται η έγκριση της παραπάνω
απόφασης του ΟΤΕΚ από τα Υπουργεία Οικονομικών
και Πολιτισμού-Τουρισμού και η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των όρων σύστασης και λειτουργίας του ΙΕΚ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ»
ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Μια αξιέπαινη προσπάθεια του Δήμου Καρπενησίου
ήδη βρίσκεται σε λειτουργία. Πρόκειται για το «Κοινωνικό Παντοπωλείο», το οποίο ήδη εξυπηρετεί τους δικαιούχους της δράσης αυτής κάθε Τρίτη απόγευμα
5:00-8:00 και κάθε Παρασκευή το πρωί 10:00-13:00. Τα
είδη διατροφής που διανέμονται είναι: αλεύρι, γάλα,
ζυμαρικά, όσπρια, ζάχαρη, λάδι, ρύζι, κ.ά. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση του Δήμου όλοι όσοι επιθυμούν
να προσφέρουν στο πρόγραμμα αυτό οι προσφορές
τους γίνονται δεκτές τις παραπάνω ημέρες και ώρες.
ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ
Ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δήμου Καρπενησίου θα χορηγηθούν εφέτος σε οικογένειες με
χαμηλό εισόδημα καυσόξυλα και πετρέλαιο για την
αντιμετώπιση του ψύχους κατά τη διάρκεια του τρέχοντος χειμώνα. Πρόκειται για μια πολύ αξιέπαινη
πρωτοβουλία που ασφαλώς θα ανακουφίσει πολλούς
συμπατριώτες μας μέσα στην βαθιά οικονομική κρίση
που περνάμε. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι καθορίζονται
με απόφαση της Επιτροπής της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Ποιότητα Ζωής.
Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ Ρ/Σ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αφιέρωμα στην Ευρυτανία είχε επί μία (1) και πλέον
εβδομάδα ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας της
Ελλάδος κατά το α’ 10ήμερο του περασμένου Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, η καθημερινή εκπομπή (12:0013:30) «Η Εκκλησία που παροικεί» με τον κ. Κωνσταντίνο Μπλάθρα παρουσίασε συνεντεύξεις πολλών
Ευρυτάνων και μη, προβάλλοντας έτσι την ιστορία και
τον πολιτισμό του τόπου μας. Ανάμεσα σε αυτούς που
συμμετείχαν με συνεντεύξεις τους ήταν και ο Δ/ντής
του «Εύρυτου» κ. Κώστας Παπαδόπουλος.
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ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ - Α.ΤΕΙ
― Ο Θεόδωρος Αναστ. Τσούτσουρας, εγγονός της Βασιλικής (Κούλας) Κ. Γιολδάση
πέτυχε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Καλές σπουδές.
― Η Κων/να κόρη του Νίκου Κ. Κοντορλή
πέτυχε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συγχαρητήρια και καλές
σπουδές.

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Στην αγαπημένη του Δομνίστα άφησε
την τελευταία του πνοή πράγμα που επιθυμούσε ο Βασίλειος Νικ. Καρέτσος. Η
εξόδιος ακολουθία έγινε εκεί.
― Πέθανε στην Αθήνα και αναπαύεται
στο Κοιμητήριο του χωριού μας από τις 19
Νοεμβρίου 2011 ο Νίκος Κων/νου Παναγοδήμος.
Αιωνία τους η μνήμη.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Δομνίστας στις 13-11-2011 το
40ήμερο μνημόσυνο της αείμνηστης Δήμητρας Νικ. Γεωργαλή, το γένος Ιωάννη
Μωρίκη. Τη θεία λειτουργία τέλεσε ο ανιψιός της ο κ. Παναγιώτης Κούκουνας.
Αιωνία τους η μνήμη.

ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
Η κ. ΖΩΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
Με απόφαση του προϊσταμένου της
Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας
της Υπερπεριφέρειας κ. Δημητρίου Κωτούλα καθήκοντα Ληξιάρχου στη Δημοτική
Ενότητα Δομνίστας ανατέθηκαν στην κ.
Ζωή Χαραλαμποπούλου του Αθανασίου,
τακτική υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε.1 Διοικητικό με βαθμό Α΄.

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
― Ο π. Κωνσταντίνος Λάμπρου Μακράκης δεν ξεχνάει τον προστάτη Άγιο
του χωριού μας τον Άγιο Αθανάσιο και
τους λιγοστούς - την εποχή αυτή - ενορίτες
μας. Έτσι τέλεσε Θεία Λειτουργία, στις 20
Νοεμβρίου 2011, καλύπτοντας για μια ακόμη φορά τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων
του χωριού μας.
Τον ευχαριστούμε και τον παρακαλούμε
να μας θυμάται έτσι πάντα.

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Ο γνωστός Ρουμελιώτης (από Περίστα
Ναυπακτίας) Τρύφωνας Χατζηνικολάου
στέλνει τις ολόψυχες ευχές του για «Καλά
Χριστούγεννα στην όμορφη Δομνίστα»
από το Νέο Μεξικό, μέσω του Πληροφοριακού Δελτίου των Απανταχού Ρουμελιωτών «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ»
(Εκδότης Τρύφωνας Αυγερινός της Δημοσιογραφικής Σχολής των Κραβάρων).

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Πωλείται άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο
στη Δομνίστα (περιοχή νέου οικισμού).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6984041789

