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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουλίου, 
το Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία, στην πλατεία

του χωριού μας.

Κυριακή 28 Ιουλίου, ώρα 20:30, στην πλατεία
του χωριού μας, η Piccola Banda. Η ορχήστρα
της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καρπενησίου μας
ταξιδεύει μέσα από γνωστές ελληνικές μελωδίες.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική της δεκαετίας
του ’50, Χατζηδάκη, Κουγιουμτζή, Σαββόπουλο
κ.α. Τραγούδι: Κωνσταντίνος Λέρης. Διευθύνει η
μαέστρος Ευαγγελία Βάρσου.     

Είσοδος ελεύθερη. 
(Γιορτές Δάσους 2013 – «Καρπε-diem»)

1 – 14 Αυγούστου, 11-12:30 π.μ.
Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης
Καθημερινά  (εκτός από Σάββατα και Κυριακές)

τα παιδιά του χωριού, θα μπορούν να απασχολη-
θούν και να ψυχαγωγηθούν με ζωγραφική, χειρο-
τεχνία, κέντημα, ράψιμο, σπαζοκεφαλιές, τραγούδι,
παιχνίδι, παραμύθι, στο Δημοτικό Σχολείο του
χωριού μας. 

Ευπρόσδεκτη κάθε προσφορά σε επιτραπέζια
παιδικά παιχνίδια και αναλώσιμα υλικά που πιθανόν
έχουμε στα συρτάρια μας και δεν τα χρειαζόμαστε
πια (χαρτιά, χαρτόνια, μαρκαδόρους, μπογιές, πι-
νέλα, κόλλες, πλαστελίνες, κορδελίτσες, κουμπιά,
κ.α.) και τα οποία θα αξιοποιηθούν από τα δεξιό-
τεχνα χεράκια των παιδιών μας.

Τα τρία πρώτα Σάββατα του Αυγούστου:
Pilates και Full Body Control: Ο κ. Nicola

Gabriel, Γάλλος χοροδιδάσκαλος, που ζει χρόνια
στο Καρπενήσι, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου
του χωριού μας, (πρωινές ώρες) θα διδάσκει πρό-
γραμμα άσκησης, κινησιοθεραπείας και χορού:
Pilates και Full Body Control. Το πρόγραμμα απευ-
θύνεται σε άντρες και γυναίκες και έχει εμφανή
αποτελέσματα.

Μουσικοχορευτικό εργαστήρι - Μαθήματα
Hip-Hop: H Δανάη, κόρη του κ. Nicola Gabriel, θα
οργανώσει ένα Μουσικοχορευτικό εργαστήρι για
παιδιά 3,5 έως 7 ετών και ο κ. Gabriel θα κάνει
επίσης μαθήματα Hip-Hop σε παιδιά και ενήλικες
από 7 ετών και άνω.

[Ο κ. Nicola Gabriel διευθύνει τη δική του
σχολή στο Καρπενήσι κι έχει τιμηθεί πολλές
φορές από το Δήμο Καρπενησίου για τη συμβολή
του στην πολιτική αναβάθμιση του τόπου].

Συμβολική τιμή: 2 ευρώ το άτομο για κάθε μά-
θημα. 

Κυριακή 4 Αυγούστου:
Χορευτική Παράσταση με την ομάδα του Nicola

Gabriel.
Είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά.

11 - 17 Αυγούστου: 
Τουρνουά Δηλωτής και Ping Pong.

Τετάρτη 14 Αυγούστου:   
Ελαφρολαϊκή Ελληνική Βραδιά στο αμφιθέα-

τρο του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης. Γνώριμα
λαϊκά ακούσματα μας υπόσχονται μια βραδιά γε-
μάτη συναίσθημα, κέφι αλλά και χορό.

Είσοδος Ελεύθερη. 
(Γιορτές Δάσους 2013 – «Καρπε-diem»)

Πέμπτη 15 Αυγούστου:
Έκθεση των έργων των παιδιών, που θα συμ-

μετέχουν στο Παιδαγωγικό εργαστήρι.
Παραδοσιακοί χοροί από τις χορευτικές ομάδες

των νέων του χωριού μας, στην πλατεία του χω-
ριού, το απόγευμα.

Λαχειοφόρος αγορά με πλούσια δώρα, προ-
σφορές καταστηματαρχών, αλλά και φίλων του
χωριού μας.

Χορός για όλους στη συνέχεια.
Party στο προαύλιο του Πνευματικού μας Κέν-

τρου, μετά τις 11:00 το βράδυ.

Σάββατο 17 Αυγούστου:
River Party, μεσημέρι, στις όχθες του Κρικελ-

λοπόταμου, για μπάνιο, χορό, ψάρεμα και ξεφάν-
τωμα. Συνδιοργάνωση όλων των χωριών της Δη-
μοτικής Ενότητας Δομνίστας.

Κυριακή 18 Αυγούστου, ώρα 18:30:  
Καλοκαίρι στο χωριό ή στην πόλη; Μια συ-

ναρπαστική εμπειρία για παιδιά 5 έως 12 ετών. Οι
μικροί μας φίλοι θα περάσουν ένα αξέχαστο από-
γευμα στο χωριό με αφήγηση παραμυθιού, θεατρικά
και μουσικοκινητικά παιχνίδια.

(Γιορτές Δάσους 2013 – «Καρπε-diem»)

Καλό καλοκαίρι σε όλους μας!
Η Δομνίστα μας περιμένει!
Τηλέφωνα επικοινωνίας για προσφορές δώρων,

δηλώσεις συμμετοχής, διευκρινήσεις:
Ηρώ Παπουτσή: 6937383361
Γιάννης Παπαδόπουλος: 6973999746
Βιβή Σιακαβέλλα: 6978291814
Σωτήρης Σώκος: 6977290231

Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας Ευρυτανίας

Μικρή  προσευχή
Σ’ έχω πολύ ανάγκη, Κύριε!
...Χάνω το δρόμο μου κάθε φορά,
μέσα στην αδικία, στο ψέμα, στην απάτη!
Κινδυνεύω να χαθώ,

να πέσω στο θάνατο!
Κράτα με δυνατά μαζί σου, Κύριε,
στο δρόμο το δικό Σου!
Συ που είσαι το ΦΩΣ του κόσμου!
Συ που είσαι,
«η οδός, η αλήθεια και η ζωή»
...για κάθε ΠΙΣΤΟ άνθρωπό Σου!

Γένοιτο Κύριε!
Βράχος

Piccola Banda
Στα πλαίσια των Γιορτών Δάσους 2013

του Δήμου Καρπενησίου, με το ευρηματικό
σύνθημα «ΚΑΡΠΕ-diem», η Piccola Banda, η
ορχήστρα της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καρ-
πενησίου, «άδραξε τη… νύχτα» κι έδωσε
άρωμα Βιέννης στην πλατεία της Δομνίστας
με τη συναυλία της, την Κυριακή 28 Ιουλίου
το βράδυ, εγκαινιάζοντας με τον πιο συναρ-
παστικό τρόπο, το καλοκαιρινό πρόγραμμα
εκδηλώσεων του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δο-
μνίστας. Η μαέστρος κα. Ευαγγελία Βάρσου
με την εμπνευσμένη ενορχήστρωσή της και ο
κ. Κωνσταντίνος Λέρης με τη μελωδική φωνή
του, συνόδευσαν την 30μελή νεανική ορχήστρα
και κυριολεκτικά μάγεψαν και συγκίνησαν
όλους τους παρευρισκόμενους, με γνωστές
ελληνικές μελωδίες των Χατζηδάκη, Κουγι-
ουμτζή, Σαββόπουλου και άλλων σπουδαίων
Ελλήνων συνθετών. Μαζί μας, μέσω liveCam,
αισθάνθηκαν να βρίσκονται φίλοι και χωριανοί
από διάφορα σημεία της Ελλάδας και του
εξωτερικού. Ειλικρινά, αξίζουν συγχαρητήρια
όλοι στην ομάδα, αλλά κυρίως τα παιδιά-μα-
θητές, που επέλεξαν στο λιγοστό ελεύθερο
χρόνο τους να καλλιεργούν ψυχή και πνεύμα
με μουσική παιδεία. Ευχαριστούμε αυτή τη
χαρούμενη και δροσερή ομάδα και ευχόμαστε
να έχουμε σύντομα την ευκαιρία να μας ξα-
ναταξιδέψουν  μουσικά στην όμορφη πλατεία
της Δομνίστας.

Ωστόσο, αυτό ήταν μόνο η αρχή, καθώς
οι εκδηλώσεις στη Δομνίστα, με τη συνεργασία
του Δήμου Καρπενησίου και του Τοπικού Συμ-
βουλίου Δομνίστας, συνεχίζονται με πολλές
δράσεις, για τις οποίες αναλυτικά μπορείτε
να ενημερωθείτε και στην ιστοσελίδα του Φι-
λοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας Ευρυτανίας:
www.domnista.gr.

Βιβή Σιακαβέλλα
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Γενικά
Σχετικά με τις οικογένειες που

είχαν στους κόλπους ιερείς στη Δο-
μνίστα και τους καταγομένους από
αυτές υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Η
βασική πηγή πληροφοριών με ηλικίες
που είναι οι εκλογικοί κατάλογοι από
το 1843 περίπου δεν περιλαμβάνει
τους ιερείς οι οποίοι δεν ψήφιζαν.
Μετείχαν μόνο στη συγκρότηση των
καταλόγων αλλά και εκεί μόνο ένας
ιερέας από κάθε χωριό. 

Με βάση το εκλογικό πρακτικό
του 1829 στη Δομνίστα ήταν το Μάιο
εκείνης της χρονιάς οι ακόλουθοι ιε-
ρείς: 

Παπαϊωάννης Παπανικολάου -
γεροντότερος

Παπαϊωάννης Φαρμάκης - γε-
ροντότερος 

Παπαϊωάννης Παπαθανάση
Παπαζαχαρίας
Παπαζαχαρίας ο οποίος ιερούρ-

γησε. 
Με βάση μια απογραφή των ιε-

ρέων της περιοχής που έκανε ο Όθω-
νας το 1834-35 στη Δομνίστα υπη-
ρετούσαν οι: 

Ιωάννης Παπανικολάου, χήρος,
γεν. 1762

Ιωάννης Μακρής, χήρος, γεν.
1770 

Ιωάννης Χ. Αθανασίου, χήρος,
γεν. 1777

Στο Κρίκελλο ήταν οι:
Ιωάννης Φαρμάκης, γεν, 1790
Γεώργιος Αθανασίου, γεν. 1790

κ.ά. 
Με βάση τα πατρώνυμα στους

πρώτους εκλογικούς καταλόγους ιε-
ρείς γονείς είχαν οι:

Λαδιάς Νικόλαος (γεν. 1792) τον
Παπαϊωάννη.

Αθανάσιος Παπαϊωάννου (γεν.
1797) τον Παπαϊωάννη. 

Αντώνιος Παπαδόπουλος (γεν.

1815) τον Παπαγεώργιο. 
Αθανάσιος Παπαζαχαρίας (γεν.

1839) τον Παπαζαχαρία. 
Δημήτριος Παπαγεωργιάδης (γεν.

1825) τον Παπαγεώργιο.
Ευθύμιος Παπαγεωργιάδης (γεν.

1820) τον Παπαγεώργιο.
Ιωάννης Παπαζαχαρίας (γεν.

1834) τον Παπαζαχαρία. 
Νικόλαος Παπαδόπουλος (γεν.

1795) τον Παπαγεώργιο.
Σπύρος Παπαζαχαρίας (γεν.

1835) τον Παπαζαχαρία. 
Σε επόμενες οικογένειες θα γίνει

προσπάθεια να βρεθεί η συγγενική
σχέση και η εξέλιξη αυτών των ονο-
μάτων. 

Παπαγεωργιάδης ή Λούρος
Το σπίτι τους πρέπει να ήταν στο

πάνω μέρος του χωριού πέρα από
το Τσιρκόρεμα προς τα Τσαπραζλέικα
και απέναντι από την μεγάλη έκταση
των Γιολδασαίων. Κατάλοιπο του με-
γάλου κτήματος είναι η σημερινή
ιδιοκτησία Νικ. Σώκου ή Γιαννάκου
Φαρμακίδη ή της Γιαννακούς. 

Ο παπα-Γεώργιος με τον οποίο
αρχίζει ο κλάδος ήταν ιερέας. Δεν
βρήκα όμως που. Θα είχε σίγουρα
περιουσία γιατί οι απόγονοί του φέ-
ρονται ως “κτηματίες” δηλαδή με αρ-
κετή γη. Εκτός από ιερέας πιθανόν
να ήταν και δάσκαλος. Τον Απρίλιο
του 1839 διορίσθηκε ως πρώτος δά-
σκαλος στο Δημοτικό Σχολείο Γρα-
νίτσας. Αναφέρεται ως «Γ. Παππά-
Ιωάννου Φαρμάκης διαμένων εις Δο-
μνίσταν Τυμφρηστού». Φαίνεται ότι
δεν πολυήθελε να πάει. Πήγε τελικά

αλλά το φθινόπωρο ζήτησε επειγόν-
τως μετάθεση γράφοντας ότι κινδυ-
νεύει και η ζωή του από την αγριότητα
των εκεί κατοίκων. Φαίνεται ότι το
αίτημά του ικανοποιήθηκε. Που τον
πήγαν μετά δεν βρήκα. Το 1843 όμως
προέκυψε ένα θέμα με το δάσκαλο
του δημ. σχολείου Καρπενησίου που
ήθελαν να διώξουν. Στη θέση του
πρότειναν να πάει ο δάσκαλος του
Μεγάλου Χωριού Πριγκιφύλλης και
εκεί ο Γ. Παπαφαρμάκης, «ο δε κ.
Πριγκιφιλόπουλος, γνωστός ων εις
την Γραμματείαν (το Υπουργείο) εστί
καλός και ωφέλιμος εις την θέσιν
την οποίαν αυτός απ’ αρχής εζήτησεν·
ο δε Γ. ΠαππαΦαρμάκης, ζητών επι-
μόνως την μετάθεσιν θέλει μετατεθεί
αλλαχού».

Σε έγγραφο του Διοικητή Ευρυ-
τανίας προτάθηκε να γίνουν οι σχε-
τικές μεταθέσεις με τον Γ. Παππα-
Φαρμάκη στο Μεγάλο Χωριό, που
μάλλον δεν έγινε. Από πότε ήταν ιε-
ρέας; Σίγουρα πριν από το 1838. Στις
εκλογές του 1844 στο Δήμο Καλλι-
δρομητών (Κρίκελλο) ήταν εκλογικός
αντιπρόσωπος βουλευτή ο Γεώργιος
Φαρμάκης του οποίου υπάρχουν ανα-
φορές. Φαίνεται δυνατός στο γραπτό
λόγο. Απίθανο να ταυτίζονται αν και
η καλή γνώση της γλώσσας δείχνει
εγγράμματο. Ιερέας σε εκλογικές
διαδικασίες αποκλειόταν. Η επόμενη
αναφορά στον Γεώργιο είναι σε ένα
συμβολαιογραφικό έγγραφο του
1857: ο Νικόλαος Λαδιάς του Πα-
παϊωάννη δανείστηκε ένα μεγάλο
χρηματικό ποσό 400 αργυρές δραχ-
μές από τον ιερέα Παππα-Γεώργιο

Παπαϊωάννου. Πιστεύω ότι ο ιερέας
δάσκαλος Γεώργιος Παππα-Φαρμά-
κης και ο δανείζων ιερέας Παπα-Γε-
ώργιος Παπαϊωάννου είναι το ίδιο
πρόσωπο. Απομένει το ερώτημα αν
με το Νικ. Λαδιά ήταν αδέλφια με
κοινό πατέρα τον Παπαϊωάννη. 

Φαίνεται λοιπόν ότι ο γενάρχης
της οικογένειας Παπαγεωργιάδη είχε
το επώνυμο Φαρμάκης και πατέρα
τον Παπα-Ιωάννη Φαρμάκη φυσικά.
Αν υποθέσουμε ότι είναι γεννημένος
πριν από το 1800 (ο πρώτος του υιός
γεννήθηκε το 1820) τότε πρέπει να
ήταν γιος του γεροντότερου Παπαϊ-
ωάννη Φαρμάκη (περ. 1770;) και με
μεγάλη πιθανότητα αδελφός του Νι-
κολάου Λαδιά (γεν. 1792 ή 1797).
Που έμαθε γράμματα; Για την ώρα
άγνωστο. Με βάση τα υπάρχοντα
στοιχεία ο Παπα-Γεώργιος απόχτησε: 

Α’. Τον Ευθύμιο (γεν. 1820). Ανα-
φέρεται ως υπάλληλος και πιθανόν
να μετακινήθηκε εκτός Δομνίστας.
Το 1838 ήταν μαθητής στο Δημ. Σχο-
λείο Οιχαλίας - Καρπενήσι και ανα-
φέρεται 17 ετών πατρός ιερέως. Οι
βαθμοί του στις εξετάσεις: Γραφή
(καλώς), Ανάγνωση (καλώς), Αριθ-
μητική (καλώς), Θρησκευτικά (καλώς),
Γραμματική (μετρίως), Γεωγραφία
(κάλλιστα), Ιστορία (απερρίφθη) και
αναφέρεται υποψήφιος για το Ελ-
ληνικό σχολείο. Για τη συνέχεια των
σπουδών του δεν βρήκα στοιχεία.

Απόχτησε:
1) Τον Εμμανουήλ (1852). Δεν

βρήκα συνέχειά του. 
2) Τον Αγησίλαο (1858). Δεν βρή-

κα συνέχειά του.
3) Το Στέφανο (1861) ;

Συνεχίζεται

2 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Οικογενειακά  Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

Ο  ΕΥΡΥΤΟΣ
Ενημερωτικό Δελτίο

Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας Ευρυτανίας

Ιδιοκτήτης:
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο:
Η Πρόεδρος του Συλλόγου 

Αργυρώ (Ηρώ) Κ. Παπουτσή
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
Ηλεκτρ. σελιδοποίηση-Εκτύπωση:

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες  
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210-2619003  

e-mail: karpouzi@otenet.gr

26.  Οικογένεια  Παπαγεωργιάδη

Σημ.: Για να δουν το φως της δημοσιότητας οι πληροφορίες για τις οικογένειες του χωριού σύντομα δημοσιεύω
ότι υλικό έχω και ότι μου προσφέρει με τη μνήμη του ο Αθαν. Γ. Σύρρος (περιπτεράς). Οι πληροφορίες για πρόσφατη
κατάσταση των οικογενειών είναι ελλιπείς. Σίγουρα θα υπάρχουν και παραλείψεις στα παλαιότερα. Όσοι τα
διαβάζουν και ενδιαφέρονται να ολοκληρωθεί η εικόνα των οικογενειών τους ας με βοηθήσουν - ιδίως τα νέα
ζευγάρια με τα παιδιά τους. Μπορούν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: thanassis.stamatis@hotmail.com, είτε
μέσω τηλεφώνου: 210-5028122 και 6972747064. Με τη βοήθεια όλων θα μπορέσουμε κάπου στο μέλλον να
εκδώσουμε την αληθινή εικόνα των οικογενειών μας. Ευχαριστώ προκαταβολικά και συγγνώμη για πιθανά λάθη και
παραλείψεις. Αθ. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

Ιούλιος 2013

Θεία Λειτουργία στην Αγία Κυριακή
Αρκετοί ήταν κι εφέτος οι προσκυνητές στην Αγία

Κυριακή Δομνίστας στις 7-7-2013, ημέρα Κυριακή. Το
μυστήριο τελέστηκε από τον π. Χαράλαμπο Τριάντη,
συγχωριανό μας, ο οποίος βρέθηκε στη Δομνίστα
κατά το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου ως αδειούχος. Η
ατμόσφαιρα ήταν κατανυκτική. Ψάλτης ο π. Ευάγγελος
Ι. Σιακαβέλλας. 

Ο εορτασμός του Προφήτη Ηλία
Με τη δέουσα θρησκευτική ευλάβεια γιορτάστηκε

κι εφέτος ο Προφήτης Ηλίας. Την παραμονή, 19 Ιουλίου
2013, Παρασκευή, έγινε ο πανηγυρικός εσπερινός στο
μαγευτικό χώρο του Αϊ Λιά. 

Ο π. Ματθαίος, με την υπέροχη φωνή του, είχε
την τύχη να βρίσκονται στο ψαλτήρι θαυμάσιοι ιερο-
ψάλτες, ο Τάκης Σύρρος και ο στρατηγός Κώστας Κα-
ρακώστας, καθώς και ο Νώντας Φαρμάκης. 

Μετά τον εσπερινό έγιναν αρτοκλασίες. Την ημέρα
του Προφήτη Ηλία, πάλι μέσα σε ειδυλλιακό περιβάλλον,
τελέστηκε η Θ. Λειτουργία από τον π. Ματθαίο με ιε-

ροψάλτες τον Τάκη Σύρρο, Ευάγγελο Σιακαβέλλα και
Νώντα Φαρμάκη. Οι πιστοί αρκετοί και στον Εσπερινό
και στη Θεία Λειτουργία.

Θεία Λειτουργία στην Αγία Παρασκευή 
Μαρίνου 
Ο π. Ματθαίος, ακούραστος, λειτούργησε και πάλι

εφέτος στην Αγία Παρασκευή Μαρίνου. Αρκετά Ι.Χ.
αυτοκίνητα, παρά την κακή κατάσταση του δρόμου,
προσήλθαν ως προσκυνητές στη χάρη της. Στο τέλος
της Θ. Λειτουργίας έγιναν και αρτοκλασίες. Στο ψαλτήρι
ο Βαγγέλης Σιακαβέλλας και ο Κ. Παπαδόπουλος.

Θεία Λειτουργία στον Άγιο Νικόλαο
Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα έγινε στις 27-

7-2013, του Αγίου Παντελεήμονος, Θεία Λειτουργία
στον Άγιο Νικόλαο. 

Πολλοί ήταν οι πιστοί που ήταν παρόντες στο κά-
λεσμα της καμπάνας του Αγίου Νικολάου. Λειτουργός
και πάλι ο π. Ματθαίος και στο ψαλτήρι ο Νώντας
Φαρμάκης και ο Βαγγέλης Σιακαβέλλας. 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
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3Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Ιούλιος 2013

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Ανώνυμος (από ΗΠΑ) ....................................Ευρώ 100,00
Μακρυγιάννη Κωστούλα Ι. ........................................10,00
† Σώκος Κων/νος Ευθ. (Λεύκα Αγρινίου) ..................50,00
Ανώνυμος (ΗΠΑ) ........................................................50,00
Μακρυγιάννης Αθανάσιος του Λάμπρου (Σκοπιά) ....15,00
Σιδερά Πελαγία Κ. ......................................................50,00
Πανοπούλου Γεωργία, το γένος Ι. Σιδερά (ΗΠΑ) ......20,00
Σταθονίκος Χρήστος Σπ. (Καναδάς) ..........................20,00
Καρατζόγλου Ιωάννης................................................20,00
Παπαδημητρίου Μαρία Γ. ..........................................20,00
Βαρούτσου Ειρήνη το γένος Φώλου (Αυστραλία) ....20,00
Κοροβέση Ιωάννα ......................................................30,00
Λαμπαδάρης Ελευθέριος (Πάτρα) ............................15,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Συνδρομές  που  λάβαμε

Έφυγε για
πάντα από κοντά
μας για το αιώνιο
ταξίδι και ανα-
παύεται στην πο-
λυαγαπημένη
του Δομνίστα,
ένας γλυκύτατος
άνθρωπος και
άριστος πολύτε-
κνος οικογενει-

άρχης, ο Γεώργιος Ιωάννη Σιακαβέλλας. 
Γόνος, ο ίδιος, μιας πολύτεκνης οικογέ-

νειας, της οικογένειας του Ιωάννη Σιακα-
βέλλα και της Στυλιανής, το γένος Στεφ.
Φαρμάκη, γεύτηκε όλες τις δυσκολίες της
ζωής που είχαν όλοι οι συνομήλικοί του
(πόλεμος - κατοχή - φτώχεια). Εγκαταστη-
μένος στο Αγρίνιο, όπως και τόσοι άλλοι
συγχωριανοί μας, βοήθησε σημαντικά την
πατρική του οικογένεια και ταυτόχρονα, με
την εργατικότητά του, αποκαταστάθηκε και
ατομικά. Παντρεύτηκε την Γιαννούλα Κα-
καβά, από τη Δυτική Φραγκίστα και δημι-
ούργησαν μια ζηλευτή οικογένεια. Τα παιδιά
τους (Γιάννης, Στυλιανή, Κώστας, Χριστίνα
και Νίκος) αποκαταστάθηκαν επαγγελματικά
και οικογενειακά και του χάρισαν δέκα (10)
χαριτωμένα εγγονάκια. 

Πέρα από την εργατικότητά του τον

διέκριναν πολλές ακόμα εσωτερικές αρετές,
όπως η ευγένεια, η ευθύτητα, η ηρεμία, η
τιμιότητα, η ηπιότητα. 

Αυτές τις αρετές μεταλαμπάδευσε στα
παιδιά και στα εγγόνια του. Ήταν αγαπητός
και ευχάριστος στις συναναστροφές του
με όλους, τους οποίους και αγαπούσε. Η
μεγάλη, όμως, αγάπη του ήταν η Δομνίστα.
Εδώ και αρκετά χρόνια έφτιαξε το πατρικό
σπίτι στην πλατεία του χωριού και κάθε κα-
λοκαίρι το τιμούσε από τους πρώτους...
Πρώτος ερχότανε στην αγαπημένη του Δο-
μνίστα και τελευταίος έφευγε. Ήταν ο μό-
νιμος «ίσκιος» της πλατείας μας. Η τελευταία
του επιθυμία ήταν να ’ρθεί στο χωριό και
να πεθάνει σ’ αυτό. Και αυτό έγινε. Ήρθε
το Σάββατο 13 Ιουλίου 2013 και «εκοιμήθη
εν ειρήνη» τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013.
Έφυγε όπως ήτανε, ήρεμος. Η λατρευτή
του σύζυγος Γιαννούλα του ετοίμασε το
πρωινό του και πηγαίνοντάς το, τον βρήκε
να κοιμάται... Έτσι εκπληρώθηκε η ευχή
που ακούμε σε κάθε θεία λειτουργία: «Ει-
ρηνικά και ανεπαίσχυντα τα τέλη της ζωής
ημών».

Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 16-7-
2013 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δο-
μνίστας και τον ακολούθησαν μέχρι το κοι-
μητήριο πλήθος συγγενών και φίλων του.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Νεκρολογία
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ.  ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ  (1925-2013)

1. Η πρώτη βάπτιση 
στο νέο Ι.Ν. Αγ. Νικολάου 
Στις 29 Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο,

στο νέο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, επιβλητικός
σε μέγεθος (345 μ2 επιφάνεια) και με μα-
γευτικό τοπίο στη θέση της ανέγερσης,
έγινε η πρώτη βάπτιση. Οι γονείς του νεο-
φώτιστου Σπύρος Σαμαράς και Αρετή Μι-
χαλοπούλου έλαμπαν από ομορφιά και με
έκδηλη τη χαρά και τη συγκίνηση άκουσαν
το όνομα του γιού τους “Βασίλης” από τα
χείλη του ανάδοχου Ανδρέα Θεοδωρόπου-
λου, όνομα που φέρει και ο παππούς του
μικρού, από τον πατέρα του. 

Το μυστήριο τέλεσε, με όλη την προ-
βλεπόμενη από τους ιερούς κανόνες ακο-
λουθία, ο παπα-Γιάννης Κολοβός, εφημέριος
του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κρικέλλου, που
εξυπηρετεί με ενθουσιασμό και με το σφρί-
γος του νέου ιερωμένου και τ’ άλλα γύρω
χωριά. Πολλοί οι προσκεκλημένοι, οι πε-
ρισσότεροι από συγγενείς και φίλους της
μητέρας έρχονταν για πρώτη φορά στο χω-
ριό. Με κολακευτικά λόγια εκφράζονταν
για το πως, ένα μικρό χωριό, ανήγειρε τόσο
επιβλητικό ναό. Ακολούθησε κοινό τραπέζι
πλουσιότατο και γλέντι μέχρι τις πρωινές
ώρες της επομένης. Οι «μπαλωθιές» θύμιζαν
κρητικό πανηγύρι. 

2. Εορτασμός των Αγ. Αποστόλων 
Την επομένη, Κυριακή 30 Ιουνίου 2013,

παρουσία αρκετών προσκυνητών, γιορτά-
στηκε, στον ομώνυμο ναό, η εορτή των
Αγίων Αποστόλων, ιερουργούντος και πάλι
του παπα-Γιάννη. Σε κείνο τον πανέμορφο
λοφίσκο, όπου είναι κτισμένη η εκκλησία,
με αμμοβολή αποκαλύφτηκε η απαράμιλλη
τέχνη του κτισίματος, από τους προγόνους
μας. Οι φωνές των ψαλτάδων συμπλέκονταν
με τα κελαδήματα των πουλιών, παρασυρ-
μένα από τον ανοιξιάτικο (που διαρκεί
ακόμα) οίστρο τους. 

Και του χρόνου και πάλι εκεί ταπεινοί

προσκυνητές στη μνήμη των Αγίων Απο-
στόλων, σκαπανέων της πίστεώς μας. 

3. Καλλιέργεια πατάτας
και φασολιών στο χωριό
Η συνεχιζόμενη οικονομική συγκυρία

αφυπνίζει τους τολμηρούς. Δεν μοιρολα-
τρούν. Αναζητούν νέους δρόμους. Την καλ-
λιέργεια του καπνού σταμάτησε η απόφαση
των Βρυξελλών και η βρώσιμη ελιά έχει
πάρει την κάτω βόλτα. 

Ο Βασίλης Σαμαράς (καμιά σχέση με
τον Πρωθυπουργό) και οι αδελφοί Γιώργος
και Πάνος Παπαγεωργίου συνεχίζουν την
αγροτική δραστηριότητα στην Τσεκλείστα.
Καλλιεργούν φέτος, με όλες τις σύγχρονες
μεθόδους, 4 στρέμματα πατάτας, σε ενιαία
έκταση και 3 στρέμματα φασόλια. Ξεκού-
ραστα τα χωράφια από το 1946 και οργω-
μένα με σύγχρονα σκαπτικά μηχανήματα
προεξοφλούν ικανοποιητική παραγωγή. Οι
πρωτεργάτες ελπίζουμε να αποζημιωθούν
και ελπίζουμε να βρεθούν μιμητές. 

Χωράφια υπάρχουν, μεράκι χρειάζεται.
Η αναμενόμενη, με τόση αγωνία, ανάπτυξη
από τον πρωτογενή τομέα θα ξεκινήσει.
Γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία είναι η ελ-
πίδα μας. Καιρός οι νέοι να σηκωθούν από
τον καναπέ, να αφήσουν τις καφετέριες
και να μην περιμένουν, αλλά να αναζητούν
και να δημιουργούν απασχόληση. 

4. Οι εργασίες στο δρόμο 
συνεχίζονται 
Ελπίζουμε αυτό το καλοκαίρι ν’ ασφαλ-

τοστρωθεί ο δρόμος στο τμήμα Δομνίστας
- Σκοπιάς. Ένα όνειρο που ξεκίνησε τη δε-
καετία του 1980, όταν τα 15 χιλιόμετρα
ασφαλτοστρωμένου δρόμου της Ευρυτανίας,
έγιναν εκατοντάδες! Μέχρι σήμερα άσφαλτο
δεν είδαμε και το δικαιολογημένο παράπονο,
αυτό το καλοκαίρι, παραχωρεί τη θέση του
στη χαρά της ικανοποίησης.

Γιάννης Γρηγορόπουλος

ΝΕΑ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΣΚΟΠΙΑ  (ΤΣΕΚΛΕΙΣΤΑ)

Δεκαετία του ’90. Αύγουστος. Η Δομνίστα γεμάτη από
κόσμο όλων των ηλικιών. Το γήπεδο… κομβικό σημείο συ-
νάντησης κάθε απόγευμα. Συνεχόμενα ματς. Μονό, διπλό,
στο μισό κτλ… Με κάθε δυνατό συνδυασμό προσώπων και
γενεών. Αλλά, όλα αυτά μεταξύ μας. Δε μας έφτανε! Το θε-
ωρούσαμε απλά προπόνηση.

Έπρεπε κάποια στιγμή να έρθει η ώρα, που όλα αυτά που
μαθαίναμε θα τα εφαρμόζαμε στους «αντιπάλους», τα γει-
τονικά χωριά. Κρίκελλο, Στάβλοι, Άμπλιανη, ακόμη και τα
πιο μακρινά Νεοχώρι και Αράχωβα. Που θα φορούσαμε τη
μπλε φανέλα του «Ευρύτου» και θα εκπροσωπούσαμε το
χωριό…

Η προεργασία μέρες πριν. Πρώτα, το «κλείσιμο» του
αγώνα. Από το μοναδικό τηλέφωνο των χωριών στο κοινοτικό
κατάστημα (όχι κινητά, ούτε καν σταθερά δεν υπήρχαν στα
σπίτια εκείνη την εποχή!), στο αντίστοιχο του άλλου χωριού:
«Μήπως μπορείτε να φωνάξετε κάποιον από την ποδοσφαιρική
ομάδα, να του μιλήσουμε;» Μετά τις συστάσεις, ο ορισμός
της ημερομηνίας. Και μετά, η «κατασκοπεία». Ποιους θα φέ-
ρουν μαζί; «Έχουν έναν καλό επιθετικό φέτος. Παίζει και σε
ομάδα στο Μεσολόγγι. Τον έχω δει. Έχει και ποδοσφαιρικά
παπούτσια με μεταλλικές τάπες. Αυτόν να μαρκάρουμε καλά
και οι άλλοι είναι οι γνωστοί. Τους έχουμε!» Η μέρα του
αγώνα. Από το μεσημέρι στο γήπεδο για ζέσταμα. Μες στον
ήλιο. Παλαβομάρες! Όσο η ώρα περνάει, η αδημονία γίνεται
όλο και μεγαλύτερη. Από το φράκτη του γηπέδου, καραούλι
για να τους δούμε να καταφθάνουν.

Και ξαφνικά από τη στροφή του νεκροταφείου εμφανίζεται
το Volkswagen…

Συναγερμός! Έρχονται. Η κλούβα σταματά. Κατεβαίνει ο
οδηγός-προπονητής, ο Βαγγέλης ο Φούντας (αυτόν προλά-
βαμε εμείς) με εκείνο το αθώο περισπούδαστο τουπέ του, μ’
εκείνη τη γνωστή σκούρα μπλε φόρμα του. Χαραγμένη στη
μνήμη μας η μορφή του... Ας είναι καλά εκεί που είναι…

Τελειώνουν και τα διαδικαστικά. Το ματς είναι έτοιμο να
ξεκινήσει. Πρέπει να τα δώσουμε όλα! Δε γίνεται να χάσουμε,
ειδικά μέσα στην έδρα μας…! Παίζεται το όνομα του χωριού! 

Οι γύρω δρόμοι και οι κερκίδες, γεμάτες… Τα μικρότερα
παιδιά αρχίζουν τα συνθήματα:

«Πεινάνε… πεινάνε… θέλουνε να φάνε!
Αντί για πατατάκια, δώστε τους γκολάκια!»
«Δεν περιγράφουμε άλλο»… 
Μένουμε μόνο να αναρωτιόμαστε… γιατί δε γίνονται πια

αυτά στις μέρες μας; Τόσο πολύ έχουμε «προοδεύσει» και
«εξελιχτεί»…;

Κ.Α. Νταλιάνης

20  χρόνια  πριν...
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Η Βασιλική Γιαννιώτη και ο Ηλίας Παν.

Παπαγεωργίου απόχτησαν το πρώτο τους παιδί,
ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, στις 10 Ιουλίου 2013,
στο μαιευτήριο “ΜΗΤΕΡΑ” στην Αθήνα. 

Ευχόμαστε να τους ζήσει. 
― Στις 30 Μαΐου 2013 η Ρόζα Καβαλλιερά-

του, σύζυγος του Χρήστου Γρηγορόπουλου,
έφερε στη ζωή το δεύτερο παιδί τους, ένα πα-
νέμορφο αγοράκι. 

Στους πανευτυχείς γονείς, στην κόρη τους
Μαρία και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε
να τους ζήσει και να είναι καλότυχο στη ζωή
του. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Το Σάββατο 6 Ιουλίου 2013, στις 7 το

βράδυ, στο γραφικό εκκλησάκι του Προφήτη
Ηλία του χωριού μας, στον ομώνυμο λόφο,
έγινε η βάπτιση της χαριτωμένης πρωτότοκης
κόρης του Βασίλη Νταλιάνη και της Έφης Φαρ-
μάκη. 

Το όνομά της: Ιωάννα.
Νουνοί της: Ο Θανάσης και η Κωνσταντίνα

Μακρυγιάννη.
Μετά τη βάπτιση, πάνω από εκατό συγγενείς,

φίλοι, συγχωριανοί, αλλά και συνάδελφοι των
στρατιωτικών γονιών της Ιωάννας (που ήρθαν
από την Αθήνα, στο χωριό μας, για πρώτη φορά
με την ευκαιρία της βάπτισης), γέμισαν ασφυκτικά
τη μεγάλη αίθουσα του Τουριστικού ξενώνα της
Δομνίστας και ακολούθησε γλέντι μέχρι τις
πρώτες πρωινές ώρες.

Στους ευτυχισμένους γονείς της μικρής Ιωάν-
νας, αλλά και στους παππούδες της Θανάση
και Γιάννα Νταλιάνη και Νώντα και Άννα Φαρ-
μάκη, που ευτυχισμένοι καμάρωναν το πρώτο
τους εγγονάκι, ευχόμαστε να τους ζήσει και να
είναι εκατόχρονη.

ΓΑΜΟΙ
― Ο Χαράλαμπος Τσαπραλής του Κωνσταν-

τίνου και της Ειρήνης και η Γεωργία Μπάθα του
Ιωάννη και της Βασιλικής τέλεσαν το γάμο
τους στις 20 Ιουλίου 2013 - τ’ Αϊ Λιά τη γιορτή -
στην εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής του κτήματος
EPAVLIS στα Σπάτα. 

Ακολούθησε γλέντι μέχρι το πρωί, σ’ ένα
πευκόφυτο παραδεισένιο περιβάλλον, με Ρου-
μελιώτικη και Ηπειρώτικη παραδοσιακή μουσική
και τραγούδια κάτω από ξέσκεπο ουρανό που
φώτιζε ολόγιομο φεγγάρι.

Τους συνοδεύουν οι ευχές όλων μας για
υγεία, μακροζωία, αγάπη, ευτυχία, οικογενειακή
ολοκλήρωση και κοινωνική καταξίωση. 

― Ο Ιωάννης Νεοφώτιστος, γιός της Αγγε-
λικής Γεωργ. Σώκου, έδεσε τη ζωή του με τη

γλυκύτατη Γεωργία Αθανασιάδη στον Ι.Ν. Αγίου
Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο στις 15-6-2013. Μετά
τη γαμήλια τελετή ακολούθησε δεξίωση και
ολονύχτια διασκέδαση στο κέντρο “Πιθάρι”. 

Καλορίζικοι και πάντα η ευτυχία στο δρόμο
τους. 

― Η Σοφία Ευθ. Σταθονίκου και ο Θρασύ-
βουλος Παντελιός (γιός της Ελένης Νικ. Πανα-
γοδήμου) παντρεύτηκαν στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου
Ν. Ηρακλείου. Κουμπάρα η Χαρίκλεια Παντελιού.
Ο γάμος έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Να ζήσουν ευτυχισμένοι και με την αγάπη
οδηγό αστέρι στη ζωή τους.

― Στις 27-7-2013 τελέστηκε το μυστήριο
του γάμου στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μεσο-
λογγίου, του Γεωργίου Βασ. Σαλτού (εγγονός
Τρύφωνα Τσιάμη) με την εκλεκτή της καρδιάς
του Κων/να Κ. Χαλαζιά. Κουμπάρος ο Νίκος
Παπανικολάου. Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι
στο Ξενοδοχείο “Φιλοξένεια” με ζωντανή μουσική
και κράτησε μέχρι την ανατολή του ηλίου. 

― Ο Ηλίας Κ. Τσαπραζλής, κοσμηματοπώλης
στην Αθήνα, ξέρει από πολύτιμα μέταλλα, ξέρει
και από πολύτιμους λίθους. Πιο πολύ ξέρει από
κοσμήματα. Το πιο καλό του κόσμημα - αυτού
και της γυναίκας του Πολυτίμης - είναι το δια-
μαντάκι τους - η Άντα - η Αδαμαντία τους, μια
πανέμορφη κόρη. Αυτό το γλυκό στολίδι του
σπιτιού τους πήρε για να κοσμήσει τη δική του
ζωή ο Λεωνίδας Τζίμος. Η εκκλησιαστική ευλογία
του δεσμού και το τυπικό δέσιμο με τις χρυσές
κλωστές της αιώνιας αγάπης έγινε στον Ι.Ν.
Αγίου Δημητρίου στις Αφίδνες εντός του κτή-
ματος Νικολέλη. Πλήθος οι φίλοι και οι συγγενείς
που βρέθηκαν εκεί το βράδυ της 5-7-2013 για
να προσευχηθούν και να καμαρώσουν το νέο
ζευγάρι. Λαμπεροί και οι δύο οδήγησαν στη συ-
νέχεια τους συνδαιτυμόνες στο τραπέζι του
γάμου και το γαμήλιο χορό. Γέμισαν τα μάτια
των προσκεκλημένων από νιάτα και ομορφιά.
Και χορό, πολύ χορό, με πρώτους το γαμπρό
και τη νύφη.

Να ζήσουν ευτυχισμένοι. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στις 7 Απριλίου 2013 στο Μεσο-

λόγγι όπου και αναπαύεται, ο Θωμάς Τσαπραζ-
λής. 

― Πέθανε στη Δομνίστα ο Γεώργιος Ι. Σια-
καβέλλας στις 15 Ιουλίου 2013 και αναπαύεται
στο κοιμητήριο του χωριού μας από τις 16
Ιουλίου 2013. 
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ΝΕΟΙ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 
― Η Νέλη Τσιρογιάννη, κόρη της Λέτας Πά-
νου Μακρυγιάννη, ορκίστηκε στις 16.07.2013
ως πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος
Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας. Της ευχόμαστε συγχαρητήρια και λαμ-
πρή σταδιοδρομία.
― Η Αγγελική Δημητρίου Καρέτσου, εγγονή
του Βασίλη Καρέτσου, ορκίστηκε και πήρε
το πτυχίο της από το Τμήμα Πολιτικών Μη-
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Της ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια και λαμ-
πρή σταδιοδρομία! 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ανώνυμος πρόσφερε στην Τοπική Κοινότητα
Δομνίστας το ποσό των 100 ευρώ για τον κα-
θαρισμό του Κοιμητηρίου μας. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοπρόοδου

Συλλόγου Δομνίστας - Ευρυτανίας σύμφωνα
με το  ισχύον Καταστατικό του, σας καλεί
σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 11 Αυ-
γούστου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 11
το πρωί, στην αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου Δομνίστας, Σε περίπτωση μη απαρ-
τίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί
την επόμενη Κυριακή, 18-8-2013, την ίδια
ώρα και στον ίδιο χώρο.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ  ΠΟΛΕΜΟΥΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο
Επετειακό Επιστημονικό Συνέδριο, που διοργάνωσε
η Πανευρυτανική Ένωση, σε συνεργασία με το
ΕΥΚΕΣΕ, το Δήμο Καρπενησίου και τους τοπικούς
Πολιτιστικούς Συλλόγους Προυσού, Καστανιάς
και Τόρνου, στις 27 και 28 Ιουλίου 2013. Οι δύο
(2) πρώτες συνεδριάσεις έγιναν στο ιστορικό και
φιλόξενο μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώ-
τισσας, η τρίτη έγινε στην πανέμορφη πλατεία -
μπαλκόνι του Τόρνου και η καταληκτήρια της Κυ-
ριακής στο ωραιότατο Δημ. Σχολείο Καστανιάς.
Θέματα ενδιαφέροντα για το χωριό μας παρου-
σίασαν με εισηγήσεις τους ο Θανάσης Δ. Σταμάτης
και ο Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος. 

Συγκεκριμένα ο Θανάσης Σταμάτης παρου-
σίασε την εισήγηση: «Αν έχεις τύχη διάβαινε και
μυαλό περπάτει! Ένας Δομνιστιάνος πολεμιστής
του 1912-1913» (Γ. Σύρρος) και ο Κώστας Παπα-
δόπουλος την εισήγηση: «Νεκροί Βαλκανιομάχοι
από τη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας. Η περίπτωση
του από Δομνίστα υπολοχαγού Νικολάου Γιολ-
δάση». 

ΟΙ  ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ  ΜΑΣ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ
Κατά τον μήνα Ιούλιο 2013 αρκετοί ομογενείς

μας από Αμερική και Καναδά κατέφθασαν στο
χωριό μας. Συγκεκριμένα είδαμε τον Γεράσιμο
Ιωάννου Σιδερά και τη σύζυγό του, την Πελαγία
Κ. Σιδερά και την κόρη της, τον Χρήστο Σπ. Στα-
θονίκο, τη σύζυγό του και την οικογένεια του
γιού του, το Γεράσιμο Κ. Μακρυγιάννη, την Αθα-
νασία Γ. Μπούρα.

Τους καλωσορίζουμε και τους ευχόμαστε καλή
διαμονή. 

ΠΑΡΕΛΑΣΗ  ΤΩΝ  ΓΕΛΑΔΙΩΝ
Σε κάθε φύλλο του σχεδόν ο «ΕΥΡΥΤΟΣ»

γράφει για το τεράστιο πρόβλημα που εξακολου-
θούν να δημιουργούν τα γελάδια σε κήπους, γλά-
στρες κ.λπ. 

Όλοι διαμαρτύρονται, αλλά κανένας δεν προ-
χωράει παραπέρα, αφού δεν γίνεται καμιά κα-
ταγγελία από τους υπεύθυνους του τόπου μας.
Η δική μας φωνή είναι «φωνή βοώντος εν τη
ερήμω» φαίνεται. 

Η τελευταία παρέλασή τους ήταν εντυπωσιακή,
αφού δέκα (10) γελάδια, το βράδυ της 25-7-2013,
Πέμπτη, πέρασαν μπροστά από την ταβέρνα -
καφενείο του Θόδωρου Τσιάμη και μέσω πλατείας
πήγαν στο γήπεδο... Αρκετοί που ήταν στην πλα-
τεία είδαν το “απολαυστικό” αυτό θέαμα και
μεταξύ τους και ο π. Ματθαίος... 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ  ΑΠΟ  ΤΟ  Λ.  ΤΣΙΤΣΑΝΗ
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρυτανίας κ.

Λάμπρος Τσιτσάνης, μέλος της Επιτροπής Πε-
ριβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, με εμπεριστατωμένη επιστολή
του προς όλους τους Αντιπεριφερειάρχες, επι-
σημαίνει τις διαμαρτυρίες και τις ανησυχίες
των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών - του-
ριστών για την καθαριότητα στους χώρους
εστίασης (ταβέρνες, εστιατόρια κ.ά.), στο πόσιμο
νερό (υδραγωγεία, δεξαμενές, σωληνήσεις,
σκουριές κ.ά.), στα αποχετευτικά συστήματα
και στη ρίψη άχρηστων υλικών, σε οποιοδήποτε
σημείο με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η υγεία
μας και να δημιουργείται αρνητική εικόνα για
τον τόπο μας. 
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