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Στο έλεος του χιονιά τα χωριά
της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας

Κ

υριολεκτικά στο έλεος του χιονιά
ήταν για πέντε (5) ολόκληρες μέρες η περιοχή του τ. Δήμου Δομνίστας. Από την Πέμπτη 22-12-2011
οπότε άρχισε η κακοκαιρία, μέχρι και το
πρωί της Τρίτης, 27-12-2011, η πρόσβαση
του κεντρικού επαρχιακού δρόμου Ράχες
Τυμφρηστού - Ψηλός Σταυρός ήταν σχεδόν αδύνατη για πολλά οχήματα. Αποτέλεσμα: Αρκετοί ματαίωσαν την εκδρομή
τους κατά τις Άγιες αυτές ημέρες στα
χωριά μας, με επακόλουθα, αφενός μεν
την υποτονική κίνηση στα ενοικιαζόμενα
δωμάτια, αφού από πολλούς ακυρώθηκαν
την τελευταία στιγμή, λόγω της κακής
πρόσβασης του δρόμου μας, αφετέρου
δε αρκετοί ντόπιοι με τις υπάρχουσες
πληροφορίες τους για τις δυσκολίες
αυτές δεν «τόλμησαν» την μετακίνησή
τους. Οι περισσότεροι από όσους τόλμησαν και μετακινήθηκαν ευτυχώς που
αποζημιώθηκαν από την υπέροχη φυσική
ομορφιά και την άψογη εξυπηρέτηση των
επαγγελματιών του τόπου μας και θα ξεχάσουν τις περιπέτειές τους, ελπίζουμε,
πολύ σύντομα.
Αλυσιδωτές, τέλος, ήταν και οι επιπτώσεις της μη έγκαιρης διάνοιξης του
κεντρικού δρόμου και η αποκατάσταση
των βλαβών της Δ.Ε.Η. ενώ, επίσης,
προβλήματα υπήρξαν και στην κινητή
τηλεφωνία, τους τηλεοπτικούς σταθμούς
(δεν υπήρχε εικόνα) κ.ά.
Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια
ο δρόμος μας σε παρόμοιες, αλλά και
σε πολύ χειρότερες περιπτώσεις, ήταν
σ’ αυτή την απαράδεκτη κατάσταση.
Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι τα μηχανήματα του τ. Δήμου μας σε συνεργασία με αυτά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας μέσα σε ελάχιστες
ώρες έδιναν την κατάλληλη πρόσβαση,
χωρίς να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα
και μάλιστα σε πολύ πιο έντονες καιρικές
συνθήκες. Γι’ αυτό εξάλλου, τελευταία,
οι τ. Δήμοι Δομνίστας και Ποταμιάς, με
διαδημοτική συνεργασία, είχαν προμηθευτεί και ένα ακόμα καινούριο εκχιονιστικό μηχάνημα, ενώ υπήρχαν και άλλα
μηχανήματα, ώστε να υπάρχει συνεχής
και εύκολη πρόσβαση στα χωριά μας. Πι-

στεύουμε ότι εάν τα μηχανήματα αυτά
και μόνο δραστηριοποιούνταν εγκαίρως
δεν θα υπήρχε το παραμικρό πρόβλημα
και τα χωριά μας δεν θα ήταν σε απομόνωση πολλών ημερών.
Με την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να
τονιστεί και το πρόβλημα που δημιουργείται εντός των χωριών, κυρίως με τον
παγετό. Σε αρκετές μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων ήταν αδύνατη η πρόσβαση για 24 και πλέον ώρες! Αλλά και
μετά την μερική αποκατάσταση οι περισσότεροι έμειναν κλεισμένοι στα σπίτια
τους λόγω του παγετού. Η αλατιέρα του
τ. Δήμου μας δεν έκανε την εμφάνισή
της έγκαιρα μέσα στο χωριό, έστω και
στην πλατεία, στην εκκλησία και στους
κεντρικούς προσβάσιμους δρόμους, με
αποτέλεσμα να υπάρχουν και μικροατυχήματα. Άλλοι, τέλος, προμηθεύτηκαν
ημίχοντρο μαγειρικό αλάτι από τα τοπικά
καταστήματα και έριξαν σε πολλά επικίνδυνα σημεία. Γιατί άραγε δεν κινήθηκε
αμέσως ο μηχανισμός αποκατάστασης
των δυσκολιών που προέκυψαν από την
κακοκαιρία των ημερών αυτών, η οποία
μάλιστα, είχε προβλεφθεί προ πολλών
ημερών από τα μετεωρολογικά δελτία;
Μήπως, τέλος, θα έπρεπε σε κάθε τοπική
κοινότητα να υπάρχουν και μικρές ποσότητες αλατιού για την εσωτερική οδοποιΐα;
Τέλος και μια άλλη σημαντική επισήμανση: Το τμήμα από την παράκαμψη
μέχρι τη Ράχη Τυμφρηστού είναι πάντα,
σχεδόν, δύσβατο. Το διάστημα είναι πολύ
μικρό...
Τα ερωτήματα αυτά, χωρίς να περιμένουμε απάντηση, απευθύνονται προς
όλους τους υπεύθυνους εκλεγμένους
άρχοντες του τόπου μας, ήτοι: τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας, το Δήμαρχο
Καρπενησίου αλλά και τα τοπικά μας
συμβούλια. Θα πρέπει όμως να τονιστούν
ιδιαίτερα οι υπεράνθρωπες προσπάθειες
του Αντιδημάρχου κ. Θανάση Φέγγου, ο
οποίος νυχθημερόν ήταν παρών στις εργασίες με τα διαθέσιμα μηχανήματα...
Καλές γιορτές και ευτυχισμένο το
2012!
Κ.Α.Π.
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Αιώνια Χριστούγεννα
«Ο αστήρ... ελθών έστη επάνω - εις την οικίαν ου ήν το παιδίον» Ματθ. Β’ 9-11
Ψάχνουν οι «σοφοί» του κόσμου τούτου
να βρουν ποιο είναι τ’ αστέρι τ’ ουρανού
π’ οδήγησε τους Μάγους στο νεογέννητο Χριστό.
Ήταν κάποιο αστέρι λένε - τότε- ή κάποια
«σύνοδος αστέρων»!
Λάθος, μέγα!
Τ’ αστέρι των Μάγων έλαμπε μέρα και νύχτα και
προπορευόταν στο δρόμο τους μέχρι που στάθηκε
πάνω από το σπίτι - όχι σπήλαιον - όπου βρισκόταν
ο Χριστός με την Αγία Μητέρα Του.
Οι Μάγοι γονάτισαν, προσκύνησαν ταπεινά Αυτόν
και πρόσφεραν τα δώρα τους.
Ας προσκυνήσουμε κι εμείς ταπεινά ΑΥΤΟΝ, με δυνατή
πίστη και πολλή ΑΓΑΠΗ!
Θα διαπιστώσουμε τότε ότι τ’ αστέρι ήταν άγγελος Κυρίου
που προπορευόταν των Μάγων, όπως προπορεύεται ΠΑΝΤΑ
και στον καθένα από μας, όταν θέλουμε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ να
βρούμε και να ζήσουμε με τον Χριστό και για τον Χριστό!
Βράχος

Γενναία συνδρομή
Παρά την οικονομική κρίση η μεγάλη καρδιά των χωριανών
μας συνεχίζει να μας αιμοδοτεί. Πρόσφατο δείγμα από την κ.
Παναγιώτα Κωνσταντίνου, κόρη του μακαρίτη Γιάννη Αγγελή.
Με σκληρή και πολύχρονη δουλειά είναι σήμερα μια επιτυχημένη
επιχειρηματίας στο χώρο του γυναικείου ενδύματος με βιοτεχνία
στη Μεταμόρφωση και κατάστημα στο Κολωνάκι (Join clothes
- Πινδάρου 29 - Κολωνάκι). Ο σύλλογός μας ευχαριστεί με
επιστολή του:
Αξιότιμη κ. Παναγιώτα Κωνσταντίνου-Αγγελή,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου του
χωριού μας, ύστερα από την πρόσφατη γενναία οικονομική
ενίσχυσή Σας με το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ, για την
κάλυψη μέρους των πλούσιων πολιτιστικών του δραστηριοτήτων,
σας εκφράζει τις ολόθερμες και ευγνώμονες ευχαριστίες του,
καθώς και τις ολόψυχες ευχές του για Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισμένο το 2012.
Τέλος, παρακαλούμε, μαζί με τις ευχαριστίες μας, να δεχθείτε και μία σειρά βιβλίων, που αναφέρονται στο πανέμορφο
χωριό μας.
Με ιδιαίτερη τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Παπαδόπουλος

Η Γεν. Γραμματέας
Ευαγγελία Παπαδοπούλου
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Oι γιατροί της περιοχής μας στην Εθνική Αντίσταση
Εισηγητής: Αθαν. Δ. Σταμάτης
Συνέχεια από το φ. 350

Κων/νος Δ. Φούρλας
Μετά την απελευθέρωση οι παρακρατικοί δεν
τόλμησαν να στραφούν ευθέως εναντίον του,
όμως τα πράγματα δυσκόλεψαν. Έτσι το 1947 με
την εκκένωση των χωριών από το στρατό μετακινήθηκε στην Αθήνα όπου εργάστηκε αρχικά στο
Δήμο Αθηναίων και αργότερα στο ΙΚΑ. Δυστυχώς
η αγαπημένη του σύζυγος και η μοναχοκόρη του
τον έχασαν νωρίς το 1953 όταν πηγαίνοντας στη
δουλειά του στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ένα φορτηγό τον παρέσυρε και τον σκότωσε.

Βασίλειος Υφαντής
Ερχόμαστε τώρα στον 3ο και τελευταίο της
εισήγησης γιατρό, το Βασ. Υφαντή. Πιστεύω ότι
η αναφορά του σε αυτή τη θέση έχει και συμβολική
σημασία. Η σημερινή ημερίδα άρχισε με τον Πανεπιστημιακό γιατρό Πέτρο Κόκκαλη, το δάσκαλο.
Κλείνει με ένα μαθητή του, το Βασίλειο Ανδρέα
Υφαντή.
Η καταγωγή του ήταν από τη Ζηλίστα (Κυδωνιά)
Ναυπακτίας, ένα χωριό πολύ κοντά στα χωριά
μας. Ο πατέρας του ήταν ιερέας και η μητέρα του
Χαρίκλεια, το γένος Ασημακόπουλου, καταγόταν
από την Καλλονή Ναυπακτίας. Γεννήθηκε το 1915
στο Κρίκελλο Ευρυτανίας όπου ο πατέρας του
ήταν για αρκετά χρόνια ιερέας στις αρχές του
περασμένου αιώνα. Είχε δυο μεγαλύτερες αδελφές, την Κατίνα και την Ελένη, που έγινε φιλόλογος και είναι η μητέρα του ζωγράφου Φασιανού.
Είχε και ένα νεώτερο αδελφό, τον Κώστα. Οι
παιδικές του μνήμες από τη δύσκολη ζωή των
ανθρώπων του τόπου μας σίγουρα επηρέασαν
την ψυχή του Βασιλείου Υφαντή στις επιλογές
ζωής όταν μεγάλωσε. Εξάλλου ο τόπος μας παρέχει λιγοστό ψωμί και μεγάλα όνειρα. Ένα τέτοιο
όνειρο, το όνειρο της βελτίωσης του κόσμου
μέσα από πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές ενστερνίστηκε ο νεαρός γιος του παπά. Επέδρασε
επίσης στην ψυχή του το ιερατικό αξίωμα του
πατέρα του και το φιλάνθρωπο και κοινωνικό μήνυμα του χριστιανισμού. Βοηθούσε από μικρό
παιδί στην εκκλησία και έγινε άριστος γνώστης
της βυζαντινής μουσικής. Διέθετε εξαιρετική
φωνή και έψαλε αργότερα σε ναούς, κατά πληροφορίες και στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομόνοιας.
Την ημέρα του αιφνιδίου θανάτου του στις 17
Απριλίου 1977 ετοιμαζόταν να πάει στον Άγιο
Θωμά στο Γουδί όπου είχε προσκληθεί να ψάλει.
Λίγα χρόνια μετά τη γέννησή του ο πατέρας
του μετακινήθηκε στο Καρπενήσι όπου ο Βασίλης
τελείωσε το δημοτικό. Στη συνέχεια η οικογένεια
εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα όπου ο Βασίλης φοίτησε στο Γυμνάσιο μαζί με τα αδέλφια
του. Τελείωσε πρώτος μεταξύ πρώτων το ιστορικό
Γυμνάσιο Αθηνών του Δ. Χωραφά στην πλατεία
Κουμουνδούρου. Πανέξυπνοι και εργατικοί, φιλομαθείς και υπομονετικοί οι γιοι και οι θυγατέρες
του παπά Ανδρέα προχώρησαν στις πανεπιστημιακές σπουδές. Η αδελφή του Ελένη έγινε φιλόλογος, ο αδελφός του Κώστας εισήχθη στο
Πολυτεχνείο και ο Βασίλης σπούδασε γιατρός.
Απεφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το
1939 με άριστα. Τις έξοχες διανοητικές του ικανότητες και την εξαίρετη επίδοσή του στην ιατρική
τα εξετίμησε ιδιαίτερα ο καθηγητής του Πέτρος
Κόκκαλης. Από φοιτητή τον ξεχώρισε στο προσωπικό του επιτελείο και στη συνέχεια τον έκανε
επιμελητή του. Μαζί του κοντά στον Κόκκαλη
ήταν και ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Υπηρέτησε τη
στρατιωτική του θητεία στο 36ο Σύνταγμα Ευζώνων
Μεσολογγίου. Ενώ υπηρετούσε στο στρατό ξέ-

σπασε ο πόλεμος του 1940 και ανέλαβε ως απλός
στρατιώτης υπηρεσία στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Ακολούθησε η υποδούλωση.
Το πνεύμα όμως έμεινε αδούλωτο. Οι ηρωικές
παραδόσεις του τόπου μας, οι ζωντανές μνήμες
του ’21, η άγρυπνη εθνική και κοινωνική του συνείδηση τον ενέταξαν στο ΕΑΜ και την Αντίσταση.
Μην αντέχοντας τη σκλαβιά ανέβηκε στο βουνό
όταν μετά το 1942 φούντωσε το Αντάρτικο. Την
ίδια εποχή οι Γερμανοί εκτιμώντας τις ιατρικές
του ικανότητες του πρότειναν να τον στείλουν
στη Γερμανία να αναλάβει διευθυντής σε μεγάλο
νοσοκομείο με πλούσιες υλικές απολαβές και
επιστημονικές διευκολύνσεις. Αρνήθηκε και προτίμησε το βουνό όπου άρχισε να προσφέρει τις
υπηρεσίες του στο μαχόμενο λαό μας. Ήρθε στην
Ευρυτανία όπου οργάνωσε με άλλους γιατρούς
νοσοκομείο της 13ης μεραρχίας του ΕΛΑΣ στο
Μεγάλο Χωριό. Έσωσε πλήθος αμάχους και τραυματίες αντάρτες. Μέχρι και πρωτοποριακές μεταμοσχεύσεις έκανε μέσα σε άθλιες συνθήκες.
Και σε καφενεία όπως αναφέρουν οι πληροφορίες
έκανε εγχειρήσεις. Ήταν μαζί με τον Πέτρο Κόκκαλη και άλλους από τα πολυτιμότερα στελέχη
της οργάνωσης υγειονομικής υπηρεσίας του
ΕΛΑΣ. Οι κάτοικοι των γύρω χωριών μας ακόμα
θυμούνται το πέρασμα, τη φήμη και την προσφορά
του.
Η απελευθέρωση του 1944 τον βρήκε να
θρηνεί το θάνατο του μικρού αδελφού του Κώστα
που εκτέλεσαν οι Γερμανοί μόλις 20 ετών στις 8
Σεπτεμβρίου 1944 λίγο πριν εγκαταλείψουν την
Αθήνα. Συνέχισε να εργάζεται ως επιμελητής
του Πέτρου Κόκκαλη στη Β’ Χειρουργική Κλινική
του Αρεταίειου Νοσοκομείου Αθηνών. Όταν οι
πολιτικές συνθήκες με τον εμφύλιο χειροτέρεψαν
συνέχισε να εργάζεται ως χειρουργός σε ιδιωτικές
κλινικές μέχρι το 1954. Η συμμετοχή του στην
αντίσταση και η συνάφειά του με τον Π. Κόκκαλη
του έκλεισαν τις πόρτες για πανεπιστημιακή καριέρα. Με χριστιανική εγκαρτέρηση και με τη σοβαρότητα του ολοκληρωμένου επιστήμονα και
με την αποφασιστικότητα του πολιτισμένου ανθρώπου, που τα κοινωνικά προβλήματα βασανίζουν
συνεχώς, πήρε το δύσκολο δρόμο της αρετής.
Αρνήθηκε το συμβιβασμό και την απεμπόληση
των ιδεών του. Ο μοναχικός του δρόμος τον ανέβασε στα μάτια του λαού μας. Ο σταυρός όμως
ήταν πολύ βαρύς.
Από το 1954 εργάστηκε ως κλινικάρχης και
Δ/ντής χειρουργικού τμήματος της ιδιωτικής κλινικής Αγία Μαρίνα στην οδό Πειραιώς. Πλήθος
φτωχών και βασανισμένων από την αρρώστια
συμπατριωτών μας κατέφευγαν στο φιλάνθρωπο
συμπατριώτη που έκανε την επιστήμη του κοινωνικό λειτούργημα. Στην ιδία κλινική εργαζόταν ο
Γρηγ. Λαμπράκης, παλιός φίλος κοντά στον Κόκκαλη στα φοιτητικά τους χρόνια. Το τέλος του
Λαμπράκη το ξέρουμε. Το τέλος του Βασ. Υφαντή
δεν ήταν τόσο βίαιο. Ήταν όμως πιο μακροχρόνιο
και βασανιστικό. Το 1957 νυμφεύτηκε την Αλίκη
Ακράτου με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά.
Παράλληλα με το βιοπορισμό ασχολήθηκε και με
την πολιτική. Το 1967 ήταν υποψήφιος με την
Ένωση Κέντρου στις εκλογές που ματαίωσε το
στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Η
δικτατορία ανέσυρε τους φακέλους της αντίστασης
και άρχισε η αργή εξόντωση. Η κλινική Αγία
Μαρίνα όπου βρήκαν αποκούμπι πλήθος βασανισμένων έκλεισε το 1969 με βάρβαρο και εκδικητικό
τρόπο. Οι ασθενείς έμειναν χωρίς γιατρούς, οι
εργαζόμενοι στο δρόμο και ο Β. Υφαντής «επαίτης» του επιουσίου. Δε βρισκόταν κλινική για να
χειρουργήσει. Προσπάθησε με δικαστικά μέσα

να ανατρέψει τις παράνομες αποφάσεις. Φυσικά
μάταια. Γράφεται σε βιογραφικό του: «και ο κλοιός
όλο στενεύει. Αρχίζει ο επαγγελματικός αποκλεισμός. Οι φίλοι και οι συνεργάτες του συλλαμβάνονται και φυλακίζονται. Προσπαθούν να
τον προστατεύσουν, να τον καλύψουν, όσο μπορούν, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο και ανθρωπίνως
δυνατόν από όλους. Έτσι αρχίζουν οι προσκλήσεις
και οι ανακρίσεις στην ΕΣΑ από τον πασίγνωστο
Θεοφιλογιαννάκο. Ζει με τη συνεχή απειλή της
συλλήψεώς του. Και τότε αποφασίζει να φύγει
στην Αφρική. Διαβατήριο δεν του δίνουν. Έπειτα
από πολύμηνες προσπάθειες πείθονται να του
δώσουν διαβατήριο αλλά μόνο για την Αφρική
και για την εκεί εγκατάσταση. Και μέχρι να βεβαιωθούν ότι παραμένει εκεί, κρατούν στην Ελλάδα
γυναίκα και παιδιά χωρίς να τους θεωρούν διαβατήρια».
Στο Ζαΐρ και στους ταλαιπωρημένους πρώην
σκλάβους των αποικιοκρατών ο γιατρός της Αντίστασης έφερε και έκανε τον όρκο του Ιπποκράτη
πράξη. Τον λάτρεψαν και τον τίμησαν. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας του απένειμε το παράσημο
του Τιμίου Σταυρού του Απόστολου και Ευαγγελιστού Μάρκου. Μετά την μεταπολίτευση επανήλθε
στην Ελλάδα και το 1974 ήταν υποψήφιος με το
ΠΑΣΟΚ χωρίς να εκλεγεί. Συνεχίζει να εργάζεται
στην κλινική Άγιος Γεράσιμος και στο Θεραπευτήριο Αθηνών. Το 1977 ήταν ξανά υποψήφιος
στις εκλογές. Τον πρόλαβε όμως ο αιφνίδιος θάνατος στις 17 Απριλίου 1977. Την προηγουμένη
χειρουργούσε από το πρωί ως το βράδυ και ανήμερα θα έψαλε στον εορτάζοντα Άγιο Θωμά Γουδιού.
Έτσι έκλεισε τον κύκλο της ζωής του ο γιατρός, ο άνθρωπος, ο αγωνιστής Βασ. Υφαντής.
Παιδί του λαού μας κουβάλησε επάξια στους
ώμους του τις θρησκευτικές και εθνικές παραδόσεις
του λαού μας. Σταυρώθηκε στον αγώνα για ένα
καλύτερο κόσμο και μια κοινωνία με δικαιοσύνη
και δημοκρατία. Ήταν εκλεκτός γιος του λαού
μας, ένας από μας, ένας υπέροχος Έλληνας.
Το ίδιο ήταν και οι άλλοι γιατροί που προμνημονεύθηκαν και που τους πρέπει η αιώνια ευγνωμοσύνη μας. Χάρη και σε αυτούς είμαστε ελεύθεροι
και περήφανοι για την ιστορία μας και την αγωνιστικότητα του λαού μας.

Ο Ε Υ ΡΥ ΤΟ Σ

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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Η αλληλογραφία μας
― κ. Γ. Λιάτσο, Αθ. Παπαδόπουλο, Ελένη Νταλιάνη, Αγρίνιο: Ευχαριστούμε για τις συνδρομές
που λάβαμε μέσω του κ. Θανάση Νταλιάνη.
― κ. Νίκο Τσούκαλο, Παγκράτι: Λάβαμε τη
συνδρομή σας και την θαυμάσια κάρτα σας με τις
ευχές σας. Ευχαριστούμε.
― κ. Χρυσούλα Μακρυγιάννη (το γένος Λ. Σώκου), Τορόντο, Καναδά: Ευχαριστούμε για τις υπέροχες και επίκαιρες ευχές, τις δικές σας και του κ.
Γιώργου!
― κ. Αχιλλέα Τσούνη, Χίος: Λάβαμε την κάρτα
σας με τις θαυμάσιες ευχές σας, που πράγματι
μας ενδυναμώνουν για τις δραστηριότητες του
Συλλόγου μας.
― κ. Ανδρέα Μπέσσα, Καλλιθέα: Οι ευχές σας
για “υγεία - δύναμη - έμπνευση” μας δίνουν πράγματι
δύναμη και έμπνευση! Ευχαριστούμε!

Συνδρομές που λάβαμε
Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
Σιακαβέλλα Βασιλική Χρ. ........................15,00€
Σύρρος Παναγιώτης (Νεοχώρι) ..............25,00€
Σιδηράς Σπύρος ......................................20,00€
Βάρρας Σπύρος ......................................20,00€
Παπαδημητρίου Όλγα Νικ. ......................40,00€
Καγιάντζας Επαμεινώνδας......................20,00€
Καραδήμας Κώστας (Ν. Ηράκλειο) ........20,00€
Σιακαβέλλας Σπύρος (Αγρίνιο)................20,00€
Σύρρου Χαρίκλεια Αθαν...........................15,00€
Παπαγεωργίου Θωμάς ............................20,00€
Σιακαβέλλας Παναγιώτης (Αγρίνιο) ........30,00€
Καραδήμας Ευθύμιος ..............................20,00€
Καραδήμα Αμαλία Αθαν...........................20,00€
Γιολδάσης Ζαχαρίας Δημ. ......................60,00€
Τσαπραλής Θωμάς (Μεσολόγγι) ............15,00€
Σταματοπούλου-Τσαπραλή Ελισάβετ ....15,00€
Τσαπραλής Νικόλαος Θ. (Ίλιον) ..............15,00€
Μακράκης Ιωάννης Δ. (Λαμία) ................20,00€
Μωρίκης Πέτρος Κ. ................................20,00€
Σταμάτης Δημήτριος Αθ. ........................30,00€
Μωρίκης Κώστας Λ. (Αγρίνιο) ................20,00€
Παπαδόπουλος Θωμάς Χρ. ....................25,00€
Δημητρακοπούλου-Παναγοδήμου
Γερασιμούλα ............................................20,00€
Γρηγορόπουλος Γεώργιος Σπ. ................50,00€
Τσατσούλα Βασιλική ..............................20,00€
Χατζηνικόλα Μαίρη,
το γένος Δημ. Πιστιόλη ..........................50,00€

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΑΝ
ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥΣ
Τις ευχές τους μας έστειλαν και πάλι φέτος,
με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς οι παρακάτω:
― Βασίλειος Καραμπάς, Αντιπεριφερειάρχης
Ευρυτανίας και οι εργαζόμενοι στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
― Γεώργιος Σακκάς, τ. Πρόεδρος του Συνδέσμου Ευρυτάνων Φθιώτιδας
― Παύλος Μοσχολιός, Δήμαρχος Αγρινίου
― Τρύφων Χατζηνικολάου, από ΗΠΑ
― Ειρήνη Φώλου, από Αυστραλία
― Νίκος Τσούκαλος, τ. Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσοκωμητών
― Χρυσούλα Μακρυγιάννη, το γένος Λ.
Σώκου
― Αχιλλέας Τσούνης, Χίος

Νικόλαος Κ. Παναγοδήμος
(1923-2011)
Πλήρης ημερών και
περιβαλλόμενος την
αγάπη των παιδιών του
έφυγε από τη ζωή ο
κυρ Νίκος Παναγοδήμος. Γεννημένος στην
πολυμελή οικογένεια
του Κων. Παναγοδήμου
στην Πραΐλα έζησε στο
ακέραιο τις δυσκολίες
της ζωής: ορφανός από
μητέρα σε μικρή ηλικία,
πρόωρη απώλεια της συζύγου του και αυτός
με μικρά παιδιά να μεγαλώνει, φτώχεια του
χωριού και περιπέτειες των καιρών (Πόλεμος Κατοχή - Εμφύλιος). Τα πάλεψε και τα ξεπέρασε
όλα μεγαλώνοντας τις κόρες του και αποκαθιστώντας τις όπως ο ίδιος μπορούσε και όπως
οι ίδιες με τον προσωπικό τους αγώνα τα κατάφεραν.

Δύσκολη η ζωή μαζί του στα χωράφια, στις
υλοτομικές δραστηριότητες, στα μεροκάματα
εδώ και εκεί. Ότι πήρε από τη ζωή δεν του το
χάρισε κανείς. Του το πρόσφεραν τα χέρια του
και η αγωνιστική του προσπάθεια. Αγαπούσε
απόλυτα το χωριό του και παρά τη μοναξιά του
το έζησε όσο μπόρεσε περισσότερο. Παρότι
τα γηρατειά και οι ασθένειες τον κατέβαλαν τα
τελευταία χρόνια όμως γευόταν όσο μπορούσε
το θέαμα του απέραντου ελατόδασους στις
απέναντι πλαγιές όπου νέος και ώριμος δούλεψε
ή κυνήγησε με φίλους χωριανούς. Ο κύκλος
της ζωής του έκλεισε με τα παιδιά του γύρω
του να τον προπέμπουν στην αιώνια ζωή. Ο
Θεός ας τον αναπαύσει από τις δυσκολίες τούτης της ζωής και ας του προσφέρει την ηρεμία
του παραδείσου. Το χώμα του χωριού μας που
τον κάλυψε ας είναι ελαφρύ και στοργικό και η
μνήμη του ας είναι αιώνια.
Α.Δ.Σ.

Α ί τη μ α γ ι α βι βλ ία
Προς: τον κ. Φίλιππο Πετσάλνικο
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
Βασιλίσσης Σοφίας 2 Τ.Κ. 10674 Αθήνα
Θέμα: Διάθεση βιβλίων έκδοσης Βουλής
των Ελλήνων
Σας γνωρίζουμε ότι στη Δομνίστα Ευρυτανίας λειτουργεί από το έτος 1962 αξιόλογη
Κοινοτική Βιβλιοθήκη, αναγνωρισμένη, η οποία
χρησιμοποιείται από τα μέλη του Συλλόγου
μας και όχι μόνο. Τα βιβλία τα οποία διαθέτει
προέρχονται, κυρίως, από δωρεές των μελών
της ή από δωρεές συγγραφέων, αλλά και από
την προμήθειά τους από εκδοτικούς οίκους και

βιβλιοπωλεία. Γνωρίζοντας το σημαντικό εκδοτικό έργο της Βιβλιοθήκης της Βουλής των
Ελλήνων, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε
αντίτυπα των εκδόσεών σας για τον εμπλουτισμό
της παραπάνω Βιβλιοθήκης μας.
Με ιδιαίτερη τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Παπαδόπουλος
Η Γεν. Γραμματέας
Ευαγγελία Παπαδοπούλου

Από τις ευχές που πήραμε
Ενδεικτικές είναι οι ευχές του Αχιλλέα
Τσούνη, της Χρυσούλας Μακρυγιάννη και του
Ανδρέα Μπέσσα που λάβαμε με την ευκαιρία
των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς:
«...Ευχόμαστε χαρούμενες γιορτές κι ευτυχισμένη τη νέα χρονιά. Καλή δύναμη για
νέες δραστηριότητες, που μέσα στη γενικότερη
καταχνιά δίνουν ζωή και φως στο χωριό μας
και στις καρδιές μας, όπου κι αν βρισκόμαστε...
Με αγάπη
Οικογένεια Αχιλλέα Τσούνη»
«...Επ’ ευκαιρία των εορτών σας ευχόμεθα

καλά κι ευλογημένα Χριστούγεννα και ο καινούργιος χρόνος να σας χαρίσει ευημερία, ειρήνη και προπάντων υγεία για να συνεχίσετε
το “ευαγές” έργο σας.
Με εγκάρδιες ευχές
και άπειρη αγάπη
Γιώργος - Χρυσούλα
(Τορόντο, Καναδάς)»
«Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το
νέο έτος με υγεία - δύναμη - έμπνευση για να
συνεχίσετε να προσφέρετε το σπουδαίο και
ωραίο έργο σας για την περιοχή σας - απ’ τις
πιο όμορφες και ηρωικές της πατρίδας μας.
Μπέσσας Ανδρέας»

Επιστολή που λάβαμε
Τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου σας και στους συντελεστές της έκδοσης του εντύπου σας.
Προσφορά προς τις Ευρυτάνισσες και Ευρυτάνες ανεκτίμητης αξίας και μάλιστα σε στιγμές
όχι μόνο οικονομικής κρίσης που περνά η χώρα
μας αλλά και κρίσης πολιτισμικής.
Με την ευκαιρία των εορτών και του νέου
έτους 2012 εύχομαι σε σας και σε όλους τους Ευρυτάνες υγεία, χαρά, ευτυχία και προπαντός αισιοδοξία.
Με εκτίμηση
Τσιτσάνης Λάμπρος
Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρυτανίας

Ενοικιαζόμενα
στη Σαντορίνη
Η Σαντορίνη ανεδείχθη το ωραιότερο νησί του κόσμου. Σε αυτό λοιπόν το πανέμορφο νησί μια χωριανή
μας, η Μαρία Ν. Παναγοδήμου, διαθέτει ενοικιαζόμενα δωμάτια. Αν κάποιος το επόμενο καλοκαίρι έχει
στους σχεδιασμούς του τις Κυκλάδες
και τη Σαντορίνη ας το έχει στα υπόψη του:
“Happening Villa” στο Ημεροβίγλι,
τηλ. 302286023244, 210-8328426,
e-mail: info@villahappening.gr
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Βράβευση της Πανευρυτανικής
Ένωσης από την Ακαδημία Αθηνών
Η πανελλήνια αναγνώριση και εμβέλεια του
πνευματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού έργου
της Πανευρυτανικής Ένωσης συνεχίζεται. Ήδη
και το κορυφαίο Πνευματικό Ίδρυμα της χώρας
μας, η Ακαδημία Αθηνών, στην πανηγυρική συνεδρία
της επί τη λήξει του 2011 στις 29-12-2011 της
απένειμε έπαινο: «ότι επί πέντε και πεντήκοντα
έτη σπουδαίον πολιτιστικόν τε και κοινωνικόν
έργον επιτελεί».
Η παραλαβή του σχετικού τίτλου της τιμητικής
διάκρισης προς την Πανευρυτανική Ένωση έγινε
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της
κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο, ενώ παρόντες,
εντός της Αίθουσας Τελετών, ήταν και τα μέλη
του Δ.Σ. Θανάσης Σταμάτης, Αντιπρόεδρος, Ηλίας
Λιάσκος Γεν. Γραμματέας και Βασίλειος Σιορόκος
Ταμίας, αφού σύμφωνα με την ισχύουσα εθιμοτυπία
της Ακαδημίας κάθε βραβευόμενος είχε δικαίωμα
εισόδου στην Αίθουσα Τελετών μαζί με τρία (3),
μόνο, ακόμη άτομα.
Η μέγιστη αυτή τιμητική διάκριση προς την
Πανευρυτανική Ένωση από το Ανώτατο Πνευματικό
Ίδρυμα της χώρας μας, την Ακαδημία Αθηνών, σίγουρα αποτελεί το επιστέγασμα της 55χρονης
και πλέον αθόρυβης, μεθοδικής και δημιουργικής
λαμπρής πορείας, δράσης και προσφοράς της στη
ζωή και τον πολιτισμό της Ευρυτανίας. Η Ακαδημία
Αθηνών επιβράβευση με την απόφασή της αυτή
το πολυσχιδές και πλουσιότατο πολιτιστικό έργο
της Πανευρυτανικής Ένωσης, η επιβράβευση δε
αυτή αποτελεί οπωσδήποτε και ένα βήμα προβολής
για τον τόπο μας, την Ευρυτανία μας, με το
λαμπρό παρελθόν της και το ελπιδοφόρο μέλλον
της.

Εκκλησιαστικά
Και πάλι κατά τις εορτές των Χριστουγέννων
ο π. Ματθαίος εξυπηρέτησε την ενορία μας κατά
τον καλύτερο τρόπο. Συγκεκριμένα τέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στις 18-12-2011,
23-12-2011, 25-12-2011 και 26-12-2011. Σημειώνεται ότι από τις 22 Δεκεμβρίου οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ αντίξοες, παρά ταύτα δε την
Παραμονή των Χριστουγέννων λειτούργησε στην
Ανιάδα και κατόπιν επέστρεψε στη Δομνίστα για
τη λειτουργία των Χριστουγέννων, την οποία παρακολούθησαν πάνω από εκατό (100) άτομα.
Στο ψαλτήρι ο Σωτήρης Λώλος (ο Ευάγγελος
Σιακαβέλλας λόγω κακοκαιρίας δεν μπορούσε να
μετακινηθεί).
Για μια ακόμα φορά οι Δομνιστιάνοι ευχαριστούν
τον π. Ματθαίο, αλλά και τον Αρχιερατικό Επίτροπο
π. Ιωάννη Λιάπη και, φυσικά, τον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο.

Η “Καλλιακούδα”
τίμησε την Αγία Βαρβάρα
Ο Σύλλογος “Καλλιακούδα” συνεχίζοντας την
παράδοση δεκαετιών (καθιερώθηκε από τον αείμνηστο Γιάννη Βράχα, από τη 10ετία του 1980 ίσως και νωρίτερα) τίμησε και φέτος τη μνήμη της
προστάτιδάς του Μεγαλομάρτυρος Αγίας Βαρβάρας
στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, την Κυριακή 4-122011, ανήμερα της μνήμης της Αγίας Βαρβάρας,
τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κυψέλης
Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία, στην οποία συμμετείχε και ο π. Κωνσταντίνος Βαστάκης. Ακολούθησε καφές στην παρακείμενη αίθουσα της
Στέγης Γερόντων. Το Σύλλογό μας εκπροσώπησε
ο Δ/ντής του «ΕΥΡΥΤΟΥ» κ. Κώστας Παπαδό-

Ειδήσεις...

πουλος. Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα τελέστηκε
Θεία Λειτουργία και στον Ι. Ναό Αγίας Βαρβάρας
Ψιανών από τον π. Κωνσταντίνο Λαμπαδιάρη,
στην οποία συμμετείχαν αρκετοί συμπατριώτες
μας.

Ο “Αυγερινός της Ρούμελης”
Με ενδιαφέροντα οικογενειακά και Ρουμελιώτικα νέα, επιστολές, διηγήματα, προτάσεις κ.ά.
απολαμβάνουμε τακτικά τον “ΑΥΓΕΡΙΝΟ ΤΗΣ
ΡΟΥΜΕΛΗΣ”, Πληροφοριακό Δελτίο των Απανταχού Ρουμελιωτών που εκδίδει ο κ. Τρύφωνας
Χατζηνικολάου, από την Περίστα Ναυπακτίας, 40
χρόνια Πρόεδρος Ελληνικών Οργανώσεων της
Αμερικής. Ο κ. Χατζηνικολάου «εξήντα χρόνια
πρώτος από τους πρώτους επί εθνικών θεμάτων,
κοινωφελών έργων, φιλανθρωπικών, εκκλησιαστικών, πολιτιστικών κ.ά.» αποτελεί παράδειγμα προς
μίμηση...
Κ.Α.Π.

Τα “Δομιανίτικα Νέα”
Τα “ΔΟΜΙΑΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ”, η εφημερίδα που
εκδίδεται από το δραστήριο Σύλλογο Δομιανιτών
(Πρόεδρος ο κ. Ιωάννης Γ. Ζούμπος) αρκετές
φορές έχει γράψει λίαν κολακευτικά λόγια για τις
δραστηριότητες του Συλλόγου μας. Στο τελευταίο
μάλιστα φύλλο τους (αριθ. 154, Ιούλιος - Αύγουστος
- Σεπτέμβριος 2011) στην 4η σελίδα γράφει για
τη μεγάλη επιτυχία που είχε η γιορτή τσίπουρου
στην «όμορφη και πρωτοπόρα στην παράδοση
και στην πνευματική καλλιέργεια Δομνίστα». Στη
συνέχεια στο ίδιο κείμενο, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή κατά τη διάρκεια της 12ετούς
θητείας στο Δήμο μας του «ρέκτη δημάρχου
Γιάννη Σταμάτη» και στους ιθύνοντες του Συλλόγου
μας. Συντάκτης του κειμένου αυτού είναι ο κ.
Ιωάννης Ζούμπος, λάτρης της Δομνίστας, αφού,
όπως γράφει «σ’ αυτήν υπηρέτησε και ο δάσκαλος
πατέρας μου Γεώργιος Ζούμπος».
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά
τον κ. Γιάννη Ζούμπο για τα καλά του λόγια, που
μας ενδυναμώνουν και μας ενθαρρύνουν...

Υποτροφίες από το Ίδρυμα
Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου
Το Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου προκηρύσσει -όπως κάθε χρόνο- τη χορήγηση έξι (6)
υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές
σπουδές στο εσωτερικό ή εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Οι υποτροφίες θα δοθούν
σε Έλληνες φοιτητές, σπουδαστές και πτυχιούχους
Α.Ε.Ι., που κατάγονται από την Ευρυτανία ή κατοικούν στην Ευρυτανία για μια τουλάχιστον πενταετία. Ως τελευταία προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων ορίζεται η 31-1-2012. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22370-24766 (και fax),
210-3614331, Fax 210-3614338 και κινητό:
6977744907.

Παράταση προθεσμίας των εργασιών
στο Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 21-12-2011, ενέκρινε την παράταση
προθεσμίας των εργασιών μετατροπής του κτηρίου
του παλαιού Δασαρχείου Καρπενησίου σε Ιστορικό
και Λαογραφικό Μουσείο Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας. Ελπίζουμε πως σύντομα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτές, ώστε να πραγματοποιηθεί ένα όνειρο πολλών δεκαετιών...

Ειδήσεις...
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΑ
ΝΕΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
― Ορκίστηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2011 ως
πτυχιούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ο Μιχάλης
Σώκος του Σωτήρη και της Μαρίας.
Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Η Νίκη Σαλτού, εγγονή Τρύφωνα Τσιάμη
και ο Γιώργος Γάλλος απόκτησαν στις 21-112011 ένα χαριτωμένο κοριτσάκι στο μαιευτήριο
“ΛΗΤΩ”.
― Ο Δημήτρης Γρηγορόπουλος του Ιωάννη
και της Κικής και η σύζυγός του Ελένη, απόκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο
αγοράκι.

ΓΑΜΟΙ
― Η Νικολέττα Κουτσοκέρα του Βασιλείου
και της Κατερίνας, το γένος Δημητρίου Μακρυγιάννη και ο εκλεκτός της καρδιάς της Παναγιώτης Κοτσιμπός ενώθηκαν με το μυστήριο
του γάμου στις 26-12-2011, στον Ιερό Ναό
Αγίας Βαρβάρας Λαμίας. Ακολούθησε δεξίωση.

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στην Αθήνα και αναπαύεται στο
κοιμητήριο του χωριού μας ο Κων/νος (Τάκης)
Ι. Συροθανάσης (12-12-2011).
― Πέθανε στο Αγρίνιο όπου και αναπαύεται
από τις 16-12-2011 ο Ηλίας Σιακαβέλλας.
― Πέθανε ο Γεώργιος Παν. Σαλταπίδας,
68 ετών, στις 29-12-2011 στον Άγιο Ανδρέα
(Μπουρλέσια Μεσολογγίου).
― Πέθανε η Αλεξάνδρα συζ. Τάκη Σιακαβέλλα στα Καμένα Βούρλα.
Νεκρολογίες σε επόμενο φύλλο.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε στις 17 Δεκεμβρίου 2011 το μνημόσυνο (6 μήνες) της αείμνηστης Κωστούλας
Ηλία Καρέτσου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
Ηλιούπολης. Το 40ήμερο μνημόσυνο του αείμνηστου Νικολάου Παναγοδήμου έγινε στο Γ’
Κοιμητήριο Νίκαιας στις 18-12-2011.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Στη μνήμη του Ευθυμίου Ηλία Σιακαβέλλα
προσφέρονται τα παρακάτω ποσά:
Για την αποπεράτωση του Ι.Ν. Παναγίας
"Άξιον Εστί" Λεύκας Αγρινίου: 500,00 ευρώ
από την οικογένεια του εκλιπόντος
Για τον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δομνίστας
(για το σπίτι του παπά): 500,00 ευρώ από την
οικογένεια του εκλιπόντος
• 100,00 ευρώ από τον Δημήτριο Ευστ. Πιστιόλη
• 50,00 ευρώ από την οικογένεια Γεωργίας
Υφαντή-Πιστιόλη
• 50,00 ευρώ από την οικογένεια Βασιλείου
Μάγκα & Ελένης Πιστιόλη
• 20,00 ευρώ από την οικογένεια Νικολάου
Διον. Σκαρμούτσου.

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΓΙΑ ΤΟ “ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ”
Το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ πρόσφεραν στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας για το “Σπίτι του παπά” η Μαρία και η
Γερασιμούλα Παναγοδήμου στη μνήμη του αείμνηστου πατέρα της Νικολάου Κων/νου Παναγοδήμου.
Ας είναι αιώνια η μνήμη του!

