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«Κάθε  τέλος...  και  αρχή»
Βαδίζοντας προς την 21η Δεκεμβρίου του

προηγούμενου έτους ολόκληρος ο πλανήτης
είχε καταληφθεί από την περιέργεια-αναμονή-
φρενίτιδα της ελεύσεως του τέλους μας.

Βλέπετε, οι προφητείες των Μάγια είχαν
κάνει καλή δουλειά…

Θα έλεγε κάποιος ότι σε παρόμοια κατάσταση
ανασφάλειας και ανησυχίας για τα μελλούμενα
βρίσκονται πολλοί συγχωριανοί μας με αφορμή
τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών γύρω από
την τύχη κάποιων, πολύ σημαντικών, επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων του τόπου μας.

Την κατάληξη της περυσινής ιστορίας την
είδαμε. Τελικά, όλο αυτό το «Τέλος του Κόσμου»
ήταν απλά το κλείσιμο ενός χρονολογικού
κύκλου στο ημερολόγιο των Μάγια και το
άνοιγμα ενός άλλου.

Θα προτιμήσουμε, λοιπόν, κι εμείς αυτήν
την εκδοχή για το δικό μας ζήτημα!

Όντως, από το Σεπτέμβρη το χωριό μας θα
είναι διαφορετικό. Και η σύγκριση με το «πριν»
θα πονάει πολλούς.

Όμως, ας θεωρήσουμε ότι απλά θ’ ανοίξει
ένας νέος κύκλος. Κι εδώ θα είμαστε, όλοι οι
Δομνιστιάνοι, για να κάνουμε, αφ’ ενός αυτόν
καλύτερο από τον προηγούμενο και αφ’ ετέρου
όσο πιο ανώδυνη την απουσία των ανθρώπων
που «φυλούσαν Θερμοπύλες» τα τελευταία
χρόνια στο χωριό μας…

Κι αν στο μέλλον υπάρξει καμία αναθεώρηση
της αρχικής τους απόφασης, θα συνεχίσουμε
από εδώ που σταματάμε τώρα. Σαν να μην πέ-
ρασε μια μέρα!

Κ.Α.Ν.

1ο  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΝΕΩΝ  ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 (Συνεδριακό

Κέντρο Δήμου Καρπενησίου)
15:00-17:00 Εγγραφές Συνέδρων
17:00-17:30 Έναρξη Συνεδρίου - Χαιρετισμοί
17:30-18:00 Ο Δήμος Καρπενησίου │ Κώστας

Μπακογιάννης, Δήμαρχος Καρπενησίου
18:00-20:30 Από την ιδέα στην Πράξη: Επεν-

δύω στην Ευρυτανία
Συντονίζει: Βίκυ Κοτσιμπού │ Πολιτική Επι-

στήμων, Παρουσιάστρια Εκπομπής Business Plan
Star Κεντρικής Ελλάδας 

• Χιονοδρομικό Κέντρο Βελουχίου │ Κώστας
Λιάπης

• Saloon Park │ Νίκος  Κοντοπάνος
• Ορειβατικό Καταφύγιο Βελουχίου │ Λίλα

Κλαουδάτου
• ΕΥ ΖΕΙΝ ACTIVE │ Νίκος Ζαρμακούπης
• Ανεράδα Inn │ Μαρία Γιαννάκου
• Γλυκοπλαστείο │ Κώστας Αζακάς
• Μονάδα παραγωγής ροκανιδίων και pellet │

Θανάσης Γεμενής
• Μονάδα Επεξεργασίας Κρέατος ΑΦΟΙ Βρέκου

│ Βασίλης Βρέκος
• Ανοιχτή συζήτηση
21:30 Επίσημη Υποδοχή Συνέδρων (Kasmir

Restaurant)

Σάββατο 31 Αυγούστου 2013 (Συνεδριακό
Κέντρο Δήμου Καρπενησίου)

10:00-11:00 Συνάντηση για καφέ
11:00-14:00 Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

της κρίσης: εργαλεία και ευκαιρίες

Συντονίζει: Δημήτρης Σταμάτης │ Οικονομο-
λόγος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Καρ-
πενησίου 

1η Ενότητα
• Αξιοποίηση Προγραμμάτων για επενδύσεις

│ Αριστείδης Τασιός, Γενικός Γραμματέας Δήμου
Καρπενησίου

• Συμπράττοντας δημόσιος και ιδιωτικός τομέας
για την ανάπτυξη. Δυνατότητες έργων ΣΔΙΤ και
προγράμματος χρηματοδότησης JESSICA | Νίκος
Μαντζούφας, Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ

• Επενδύωντας στην Ανάπτυξη: η Επόμενη
Πρόκληση της Ελλάδας | Παναγιώτης Γεωργακό-
πουλος, Senior Engagement Manager McKinsey &
Company

• Tοπικά Χαρακτηριστικά και Νέες Τεχνολογίες.
Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Νέες Ευκαιρίες
│ Γιώργος Καραμανώλης, partner - CTO της
Crowdpolicy.com

• Περιφερειακή ανάπτυξη σε καιρούς ύφεσης
│ Παναγιώτης Βλάχος, Νομικός και Πολιτικός
επιστήμονας

• Τα media και το τσάι του βουνού | Δήμητρα
Κρουστάλλη, Δημοσιογράφος ΤΟ ΒΗΜΑ

• Ανοιχτή συζήτηση

14:00-15:00 Ελαφρύ Γεύμα
15:00-18:00  Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

της κρίσης: εργαλεία και ευκαιρίες
Συντονίζει: Αριστείδης Τασιός │ Οικονομο-

λόγος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπενησίου 

Κυκλοφορία  εφημερίδας 
Ο «ΕΥΡΥΤΟΣ», η εφημερίδα μας που ξε-

κίνησε ως ένα πολυγραφημένο ενημερωτικό
δελτίο το 1979 μετατράπηκε σε δίμηνη εφη-
μερίδα το 1981. Μετετράπη σε μηνιαία το
Μάρτιο του 1985. Το σημερινό φύλλο είναι
το τελευταίο μηνιαίο. Στο εξής θα κυκλοφορεί
ανά δίμηνο αρχής γενομένης από το φύλλο
Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2013. Η αιτία είναι
ασφαλώς τα χρήματα. 

Τα χρόνια της οικονομικής ακμής η εφη-
μερίδα έφερνε συνδρομές 4-5.000€ και με
αυτές ζούσε το Σύλλογο γιατί η ίδια χρει-
αζόταν μόνο το 1/3. Τελευταία τα πράγματα
άλλαξαν. Όλες οι συνδρομές δεν φτάνουν
για τη μηνιαία κυκλοφορία της εφημερίδας.
Παρότι περιορίσαμε στα μισά τα φύλλα που
στέλνουμε η κατάσταση δεν βελτιώθηκε. Από
τον Αύγουστο 2012 έως Αύγουστο 2013 πλη-
ρώσαμε γι’ αυτήν 5.700 ευρώ. Και οι συνδρο-
μές σχεδόν στις 5.000. Γι’ αυτό αναγκαζόμαστε
προκειμένου να μην κλείσει τελείως να την
κάνουμε δίμηνη και να πέσει το κόστος στα
2.800 ευρώ το χρόνο. Αν κάπου χρειασθεί θα
αυξήσουμε τις σελίδες όπως στο παρόν φύλλο
που είναι το τελευταίο της μηνιαίας έκδοσης. 

Ζητάμε συγγνώμη από τους αναγνώστες
μας, λυπόμαστε γι’ αυτό - αλλά η οικονομική
πραγματικότητα είναι αμείλικτη - και παρα-
καλούμε για την κατανόησή σας. Σημασία
έχει να είμαστε ζωντανοί και οι καλές μέρες
θα ξανάρθουν. Μαζί σας όρθιοι έστω και μέσα
στα ερείπια. 

Η Συντακτική Επιτροπή

Γιορτή  τσίπουρου  2013
Παρασκευή  25, 
Σάββατο  26  και

Κυριακή  27 
Οκτωβρίου  2013

όλοι  στη  Δομνίστα
Οργανωτική  Επιτροπή 

Γιορτής  Τσίπουρου  2013
Στη συνάντηση που έγινε στις 16.08.2013,

το απόγευμα, στο καφενείο της κ. Κατερίνας
Βαμβάτσικου, με σκοπό να συζητηθεί ο τρόπος
οργάνωσης της φετινής Γιορτής Τσίπουρου,
ορίστηκαν ως Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής
οι εξής: Σώκος Σωτήρης, Νταλιάνης Αθανά-
σιος, Σταμάτης Αθανάσιος, Παπούτση Υρώ,
Συρροκώστας Σπύρος και Σιακαβέλλα Βιβή.

Συνέχεια στην 3η σελ.
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Η οικογένεια αυτή είναι τελείως
διαφορετική από την οικογένεια Πα-
παγεωργιάδη η οποία έχει ρίζα στην
ιερατική οικογένεια των Φαρμακαίων.
Η προέλευση της οικογένειας είναι
από την οικογένεια Παπαζαχαρία
κατά τη μαρτυρία του μακαρίτη Ζαχ.
Ν. Παπαζαχαρία. Ένας από τους γι-
ούς του Παπαζαχαρία, ο Γεώργιος
έγινε παπάς. Υπάρχει μια ενθύμιση
του 1866 σε ένα εκκλησιαστικό βιβλίο
του Αγ. Αθανασίου Δομνίστας “Πα-
παζαχαρίας Παπαγεωργίου Παπα-
ζαχαρίας”. Εάν δεν υπάρχει κάποιο
λάθος η ενθύμιση παραπέμπει σε
ένα Γεώργιο ιερέα πατέρα του Πα-
παζαχαρία. Άρα το επώνυμο προ-
ϋπήρχε. Υπάρχει ένας Αθανάσιος
Παπαγεώργη γεννημένος το 1811.
Πιθανόν να είναι ο αδελφός του Πα-
παζαχαρία που έμεινε στο επώνυμο
Δημητρογιάννης. 

Στη Δομνίστα η οικογένεια Πα-
παγεωργίου είχε χωράφια πιο πάνω
από το Τσιρκάλωνο και σε επαφή με
το μεγάλο κτήμα του Παπαγεωργιά-
δη. Είχαν επίσης ένα μεγάλο κτήμα
στο Φαντίνου προς το μύλο του Κα-
ρασούρου και το Κρικελλιώτικο. Το
λέγαν στο Στρογγυλό. Η γυναίκα
του παπά κατά παράδοση ήταν Κρι-
κελλιώτισσα (Τσαμαδού;). 

Κατά σωζόμενη παράδοση εκεί
ένας πρόγονός τους παπάς που γυρ-
νούσε από ιερουργίες ή ζητιανιές
έκρυβε ένα μέρος των εισπράξεών
του. Λέγεται ότι είχε ένα μεταλλικό
κουτί και έβαζε μέσα ένα κάβουρα.
Αυτός έκανε θόρυβο και ο παπάς μι-
λούσε στους δεισιδαίμονες για θαύ-
μα. Οι δικοί του που είδαν να φέρνει
λίγα χρήματα τον παρακολούθησαν,
είδαν που τα έκρυβε και πήγαν και
του τα έκλεψαν. 

Ο Γεώργιος, γιός του Παπαζα-
χαρία γεννήθηκε το 1826 ή 1829.
Έγινε παπάς και από Παπαζαχαρίας
μετονομάσθηκε σε Παπαγεωργίου.
Ο Παπαγεώργιος έγινε παπάς. Θα
πρέπει αυτό να συνέβη περί το 1860.
Περί το 1866 πέθανε ο παπα-Ιωάννης
Φαρμάκης συλλειτουργός του Πα-
παζαχαρία. Το 1872 φαίνεται ένας
ιερέας Παπαγεώργιος στους Στά-
βλους και μάλλον ο ίδιος στη Δομνί-
στα. Υποθέτω ότι πρόκειται περί του
ανωτέρω Παπαγεωργίου ο οποίος
μετά το 1880 που πέθανε ο Παπαζα-
χαρίας θα ήταν ιερέας στη Δομνίστα. 

Ο Παπαγεώργιος απόχτησε: 
Α’ Τον Ανδρέα (γεν. 1853). Πιθα-

νόν σύζυγος από Τσουναίους. Από-
χτησε: 1) Το Γεώργιο (γεν. 1885)
που πήρε γυναίκα από το Μεγ. Χωριό
και φαίνεται ότι εγκαταστάθηκε στην
Κωνσταντινούπολη. 

2) Τον Ηλία (γεν. 1892). Πέθανε
νέος. 

3) Τον Παναγιώτη (γεν. 1896).
Πήγε και αυτός λίγο στην Κωνσταν-
τινούπολη και στο Μικρασιατικό πό-
λεμο τραυματίστηκε. Νυμφεύθηκε
την Ολυμπιάδα Κων. Καρέτσου (Μα-
ραβίτσα) την οποία είχε αρραβωνια-
στεί ο Ηλίας και μετά την πήρε ο
Παναγιώτης και απόχτησε: 

α) Τον Ηλία. Ο Ηλίας νυμφεύθηκε
την Βασιλική Ιωάν. Σιακαβέλλα και
απόχτησαν: 

α) Τον Παναγιώτη, νυμφεύθηκε
τη Σπυριδούλα Αθ. Μαλισόβα από
Στάβλους και απόχτησαν:

i. Τον Ηλία, πήρε τη Βασιλική
Γιαννιώτη και έχει μία κόρη.

ii. Τον Αθανάσιο, πήρε την Αθα-
νασία Τζινάβα από το Καστρί.

β) Τον Κωνσταντίνο, νυμφεύθηκε
την Παρασκευή Ανδρ. Σιακαβέλλα
και έχουν:

i. Τη Βασιλική.
ii. Τη Ζωή.
γ) Τον Ανδρέα, νυμφεύθηκε την

Βικτωρία Πεσίνη και απόχτησαν την
Ολυμπία. 

δ) Τον Ιωάννη, νυμφεύθηκε την
Μαριάννα Σερβέτα και έχουν τον
Παναγιώτη. 

ε) Το Θωμά, νυμφεύθηκε την Μα-
ρία Τσουτσουδή και έχουν την Ελένη. 

Β’. Κόρη που πήρε Χαρμαντζή
από τους Στάβλους. 

Γ’. Κόρη που πήρε τον Αθ. Τσα-
πραζλή ή Καραβάνα. 

Δ’. Τον Αθανάσιο (185;). Πήρε τη
Δροσιά Φωτ. Πανάγου. Παιδιά του:

1) Ο Ζαχαρίας (γεν. 1898). Πήρε
γυναίκα από το Παλιονέχωρο Ναυ-
πακτίας και απόχτησαν τον Αθανάσιο. 

Ο Αθανάσιος νυμφεύθηκε την ;
και απόχτησαν: α) Τον Ιωάννη και β)

Τον Αναστάσιο. 
β) Τον Χρήστο (γεν. 1901). Πήρε

γυναίκα από το Κρίκελλο και από-
χτησε μια κόρη.

γ) Τη Γιαννούλα που πήρε τον
Χαρμαντζή από τους Στάβλους. 

2) Η Ευφροσύνη (Θοδωράκενα).
Παντρεύτηκε το Θεόδωρο Πιστιόλη
από Δομνίστα και απόχτησε τον Κώ-
στα. 

3) Η Βασιλική. Πήρε το Λύτρα
από την Άμπλιανη και απόχτησε τον
Κώστα (στην Αθήνα). 

4) Ο Ιωάννης (γεν. 1893). Νυμ-
φεύθηκε τη Γεωργία Σταμάτη (Στα-
ματομήτρου) και απόχτησαν: 

α) Την Όλγα συζ. Ιωάννη Συρο-
θανάση. Έχουν τον Κωνσταντίνο,
τον Αθανάσιο, τη Γαρυφαλλιά, την
Τριανταφυλλιά, την Αμαλία. 

β) Τη Δροσιά σύζ. Παν. Τσίρκα,
απόχτησαν το Γεώργιο. 

γ) Τη Νίκη σύζ. Δημ. Α. Πιστιόλη.
Απόχτησαν το Σπύρο, την Αθηνά,
την Μαρία. 

δ) Τη Σοφία σύζ. Ευθ. Φ. Σιακα-
βέλλα. Απόχτησαν την Αργυρώ, την
Ναυσικά, την Γεωργία, την Αθανασία. 

ε) Τη Φωτεινή σύζ. Παν. Μωρίκη.
Απόχτησαν τον Κώστα, τη Γεωργία
και την ; 

στ) Τον Αθανάσιο (γεν. 1924).
Νυμφεύθηκε την Αικατερίνη Αρ. Σάρ-
ρα. Απόχτησαν:

i) Τη Γεωργία που πήρε τον Πέτρο
Κοκόζη από τις Σέρρες. 

ii) Τη Βασιλική, πήρε το Γεώργιο
Ιγνατάκη από τη Λάρισα και έχουν
τον Αναστάσιο και την Αικατερίνη. 

iii) Τον Ιωάννη που πήρε τη Σοφία
Τερζή από Καβάλα και έχουν τον
Αθανάσιο και τον Ευάγγελο. 

Συνεχίζεται

Συνέχεια απ’ το προηγούμενο
φύλλο 

Β’. Το Δημήτριο (1820 ή 1825).
Αναφέρεται ως Παπα-Γεωργιάδης ή
Λούρος. Σύμφωνα με όσα θυμάται η
εγγονή του Σωτηρία Νικ. Σώκου ήταν
πολύ ψηλός, σαν λούρος που τινά-
ζουν τις καρυδιές και του δώσαν
αυτό το παρατσούκλι. Ήταν κτημα-
τίας. Σε κατάλογο του 1846 αναφέ-
ρεται με επάγγελμα “χωροφύλαξ”.
Το 1838 ήταν μαθητής στο Δημοτικό
Σχολείο Καρπενησίου. Αναγράφεται
12 ετών και πατρός ιερέως. Οι βαθμοί
του: Γραφή (καλώς), Ανάγνωση (κάλ-
λιστα), Αριθμητική (καλά), Θρησκευ-
τικά (μέτρια), Γραμματική (μέτρια),
Γεωγραφία (απορρίφθηκε), Ιστορία
(απορρίφθηκε). 

Το 1842 στο Δημ. Σχολείο Καρ-
πενησίου αναφέρεται ο μαθητής Δημ.

Παπαγεωργιάδης, ετών 16 και πατρός
ιερέως με 68 απουσίες και ο οποίος
δεν εξετάσθηκε γιατί δεν προσήλθε
στις εξετάσεις. 

Το 1843 ο Δημ. Παπαγεωργιάδης,
17 ετών και πατρός ιερέως αποφοί-
τησε για το Ελληνικό Σχολείο με 61
απουσίες. Στην επόμενη εξεταστική
περίοδο το 1843 είχε 74 απουσίες.
Αποφοιτώντας το 1843 από το Δη-
μοτικό αρίστευσε. 

Στο Ελληνικό Σχολείο Καρπενη-
σίου (σημερινό Γυμνάσιο) στις εξε-
τάσεις Μαρτίου 1846 είχε τους βαθ-
μούς: Συντακτικό και γραμματική (κα-
λώς), Γεωγραφία (καλώς), Αριθμητική
(καλώς), Φυσική (σχεδόν καλώς),
Θρησκευτικά (καλώς). Στην επόμενη
τάξη οι βαθμοί του ήταν: Όμηρος

(καλώς), Γεωγραφία (μετρίως), Άλ-
γεβρα (μετρίως), Φυσική (μετρίως),
Ανθρωπολογία (μετρίως), Θρησκευ-
τικά (καλώς).

Ο Δημήτριος φαίνεται ότι έμεινε
στο χωριό μη αξιοποιώντας επαγ-
γελματικά τη μόρφωσή του. 

Απόχτησε: 
1) Το Γεώργιο (1852 ή 1861). Έγι-

νε στρατιωτικός. Κατά το ΓΕΣ ήταν
ανθυπολοχαγός Πεζικού. Γεννήθηκε
στη Δομνίστα Ευρυτανίας το 1864.
Πήρε μέρος στον πόλεμο του 1897
και αγωνίσθηκε γενναίως στα Φάρ-
σαλα και το Δομοκό. Αποστρατεύθηκε
στις 24-4-1910. Έμεινε άγαμος.

2) Το Ζαχαρία (1855). Κατά το
ΓΕΣ ήταν λοχαγός Πεζικού. Μετείχε
στον πόλεμο του 1897 στην Ταξιαρχία

Σμολένσκι και διακρίθηκε για την αν-
δρεία και τη γενναιότητά του στις
μάχες των πρώτων ημερών. Απο-
στρατεύθηκε στις 28-4-1907 με τι-
μητική αποστρατεία. Μάλλον έμεινε
άγαμος. 

3) Τον Ευθύμιο (1870). Μάλλον
νυμφεύθηκε στο Γαρδίκι Φθιώτιδας. 

4) Πιθανόν τον Ξενοφώντα (περ.
1850). Στις εκλογές του 1872 διορί-
σθηκε γραμματέας μαζί με το Γιαν-
νακό Σ. Φαρμάκη και το Χαραλ. Ν.
Γιολδάση. 

5) Τη Σπυριδούλα, σύζυγο του
δάσκαλου Γιαννακού Φαρμάκη.

6) Κόρη, έγγαμη στο Γαρδίκι Φθιώ-
τιδας. 

Γ’. Πιθανόν το Σπυρίδωνα Παπα-
γεωργιάδη (γεν. 1818) που φέρεται
ως κτηματίας και ζούσε στις εκλογές
του 1846. (Βλ. οικογένεια Φαρμάκη). 

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 (Υρώ) 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

27.  Οικογένεια  Παπαγεωργιάδη

28.  Οικογένεια  Παπαγεωργίου

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

Αύγουστος 2013
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3Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Αύγουστος 2013

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Ανώνυμος με κατάθ. ΕΤΕ: 24.08.2012 ..................25,00€
Ανώνυμος με κατάθ. ΕΤΕ: 02.10.2012 ..................10,00€
Ανώνυμος με κατάθ. ΕΤΕ: 03.04.2013 ..................20,00€
Χρυσαφόπουλος Παναγιώτης ................................20,00€
Νταλιάνης Αθανάσιος ............................................20,00€
Σώκος Σωτήρης & Μαρία ........................................20,00€
Γραβιά Σοφία ..........................................................20,00€
Σταθονίκος Ευθύμιος ..............................................10,00€
Τριχόπουλος Χαρ. ..................................................20,00€
Αγγελής Γεώργιος ..................................................25,00€
Αγγελής Ιωάννης ....................................................25,00€
Σταθονίκου-Φώτη Λαμπρινή ..................................50,00€
Βαμβάτσικου Κωνσταντούλα ..................................20,00€
Κορκόβελος Φώτης (Γραβιά) ..................................20,00€
Δέτση-(Π. Σιακαβέλλα) Βασιλική ............................20,00€
Βαμβάτσικος Κων. Γεώργιος (Αθήνα) ....................30,00€
Παναγοδήμος Ιωάν. Κώστας (Λαμία) ....................20,00€

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Συνδρομές  που  λάβαμε

Και μόνο το χρόνο της
ζωής της αείμνηστης Έμης
να δει κανείς συγκλονίζεται.
Θύμα ενός απαράδεκτου ια-
τρικού λάθους το νέο παιδί
βασανίστηκε επί μήνες ώσπου
να καταλήξει. Κόρη του Γε-
ωργ. Μπαρδάκα και της Αθα-
νασίας - Σούλας - κόρης του
Ευθ. Φιλ. Σιακαβέλλα μεγά-
λωσε μέσα στη στοργή και
την αγάπη των γονιών της,
των συγγενών, των φίλων
που εύχονταν τα όνειρά της να γίνουν
πράξη στη ζωή. Έχοντας ζήσει καλοκαίρια
στο μητρικό χωριό το αποζητούσε ως τα
τελευταία της. Πίστευε ότι εκεί στη δροσιά
των ελάτων και τα κρύα νερά θα γιατρευόταν
το βασανισμένο σώμα της. Δεν ήταν μάταιη

η αναζήτησή της. Η ψυχούλα
της θα αναπαύεται στους λει-
μώνες και τις πηγές του πα-
ραδείσου και σαν ελαφάκι θα
ξεδιψά υμνώντας άγγελος
πια τη δόξα του Θεού. 

Όσοι τη γνωρίσαμε πέρα
από την ανάπαυση της ψυ-
χούλας της προσευχόμαστε
για την παρηγοριά του Θεού
στους γονείς της, τον αδελφό
της, τους συγγενείς, τους φί-
λους. 

Η μνήμη της να είναι αιωνία και οι προ-
σευχές της κοντά στο Θεό ας είναι στήριγμα
στους αγαπημένους της και σε όλους όσους
πονούν και υποφέρουν σε αυτή τη ζωή.

Α. 

Νεκρολογίες

Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο
μπάρμπα Θωμάς. Γεννημένος στη Δομνίστα
αλλά μεταπολεμικά εγκατεστημένος στην
περιοχή Μεσολογγίου δεν έπαψε ποτέ να
αγαπά το χωριό και να μένει εκεί τα καλο-
καίρια που έπαψε ο μεγάλος μόχθος της
ζωής. Εργατικός στο έπακρο, όπως εξάλλου
σχεδόν όλοι οι χωριανοί μας, δημιούργησε
μια οικογένεια με παιδιά και εγγόνια που
τον αγαπούσαν και τον σέβονταν ως το τέ-
λος της ζωής του.

Ξανάφτιαξε σπίτι στο χωριό και ήταν
μια αγαθή παρουσία για όλους. Ευαίσθητος
άνθρωπος έπαιζε εξαιρετικό βιολί και έτσι
τον θυμούνται κάποιοι από τους παλιούς.
Έχοντας ζήσει πόλεμο, κατοχή, εμφύλιο,
κακουχίες της ζωής έκλεισε τη ζωή του
την περασμένη άνοιξη. Μένει η αγαθή του
ανάμνηση και η ευχή η ψυχή του να ανα-
παυθεί στους ουράνιους λειμώνες. 

Ας είναι αιωνία του η μνήμη. 
Α.Δ.Σ. 

Θωμάς  Νικ.  Τσαπραζλής  (1922-2013)

Πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στη
Μάστρου τον Ιούλιο και μετά από επώδυνη
ασθένεια η σεβαστή Γιώτα Σύρρου από τα
Πλατάνια Μάστρου και σύζυγος Δημ. Σύρ-
ρου. Ο σύζυγός της έπαιζε βιολί επαγγελ-
ματικά και η ίδια με τη θαυμάσια φωνή της
διασκέδασε κόσμο και κόσμο στα πανηγύρια
με τους έξοχους δημοτικούς σκοπούς του
τόπου μας. 

Παρότι νύφη στη Δομνίστα τίμησε τον
τόπο και τους ανθρώπους του. 

Ευτύχησε να δει την κόρη της Φωτεινή
με παιδιά (το Γιώργο, το Δημήτρη, την Παυ-

λίνα) τα οποία υπεραγαπούσαν τη γιαγιά
τους. Παρότι φορτωμένη με τις ευθύνες
μεγαλώματος τριών παιδιών η Φωτεινή για
δύο ολόκληρα χρόνια στάθηκε ακλόνητη
στο πλευρό της μάνας της και την οδύνη
της ασθένειας δείχνοντας χαρακτήρα αν-
τάξιο των οικογενειακών παραδόσεων του
λαού μας. 

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή της σε-
βαστής Γιώτας στον Παράδεισο όπου η
υπέροχη φωνή της θα υμνεί τη δόξα Του. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
Α.Δ.Σ.

Γιώτα  Δημ.  Σύρρου  (1938-2013)

Έμη  Γεωργ.  Μπαρδάκα  (1984-2013)

Για  το  τσίπουρο
Σε πείσμα των καιρών και με την πεποίθηση ότι η ζωή

συνεχίζεται παρά τις αντιξοότητες όσοι ασχολήθηκαν με
τη γιορτή τσίπουρου έδωσαν την υπόσχεση και φέτος να
είναι εκεί. Αποφάσισαν με πείσμα να πούν όχι στην ηττο-
πάθεια και την παράδοση στη μοίρα. Όσοι πιστοί ελάτε
δίπλα μας. Το χωριό μας σε πολύ πιο δύσκολους καιρούς
αρνήθηκε να σβήσει. Ούτε σήμερα θα το επιτρέψουμε.
Θα είμαστε όλοι εκεί όπως κάθε χρόνο.

Α. 

Εδέσματα  τσίπουρου
Όπως κάθε χρόνο καλούνται οι γυναίκες του χωριού

μας να ετοιμάσουν και να προσφέρουν εδέσματα για τη
γιορτή του τσίπουρου. Υπεύθυνη για το συντονισμό η κ.
Βιβή Σιακαβέλλα και τα άλλα μέλη του Δ.Σ. 

1ο  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΝΕΩΝ  ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ

2η Ενότητα
• Επιχειρώντας στον Πολιτισμό και την Πράσινη Οικονομία.

Ανάπτυξη στις ημέρες της (Άγιας) κρίσης | Νίκος Βερβερίδης,
Ιδρυτής elculture, Συνιδρυτής aephoria.net

• Καινοτομία εξ' αποστάσεως | Φώτης Ταλάντζης, Επί-
κουρος Καθηγητής ΑΙΤ, Ιδρυτής enveo s.a.

• Στην μέση του πουθενά | Eric T. Parks, Co-founder Pin-
natta, Digital Executive Consultant The Newtons Laboratory

• Καινοτομώντας στον αγροτικό κλάδο - Το gineagrotis.gr
και η εξέλιξή του | Δημήτρης Κουτσολιούτσος, Ιδρυτής
gineagrotis.gr

• Herbs from the wild of Greece │ Κουτσοβούλου Ευαγ-
γελία, Αρθρογράφος και founder της Daphnis and Chloe

• Something Old, Something New: Πως το Τσάι του
Βουνού έγινε…Tuvunu!  │ Δημήτρης Κρις, Μέλος Δ.Σ. και
Διευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης, Tuvunu A.E.

• Αγροτουρισμός…είναι στη φύση μας! | Γιώργος Μα-
κράκης, Συνιδιοκτήτης Μηλιά Mountain Retreat

• Ανοιχτή συζήτηση
18:00-19:30 Δίκτυο Νέων Ευρυτάνων-Συμπεράσματα │

Κώστας Μπακογιάννης, Δήμαρχος Καρπενησίου
19:30 Ελεύθερο Πρόγραμμα

Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013
9:00 Αναχώρηση για Προυσό (Από Κεντρική Πλατεία

Καρπενησίου)
9:40-10:00 Μονή Προυσού
10:15-12:00 Μαύρη Σπηλιά
12:15-13:30 Επίσκεψη στο Αλλαντοποιείο Στρεμμένου-

Ελαφρύ Γεύμα
13:30 Αναχώρηση για Καρπενήσι
14:15 Καρπενήσι-Αναχώρηση Συνέδρων

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Πέθανε στην Αθήνα και
ετάφη στη Δομνίστα η Ειρή-
νη, σύζυγος του αείμνηστου
Σπύρου Ι. Σταμάτη. Μία από
τις πολλές κόρες του Αθ. Τσι-
ούνη που έμενε στη Μπερ-
ζιανή και το Μαρίνου ένωσε
τη ζωή της στα μέσα της
10ετίας του 1950 με το Σπύρο
Σταμάτη. 

Μεγαλωμένη μέσα σε δύ-
σκολες συνθήκες αλλά και
οπλισμένη με τις αρχές της
πολυμελούς πατρικής οικογένειας έγινε μία
άξια σύζυγος και μητέρα.

Ο σύζυγός της για χρόνια ήταν ή οδηγός
ή ιδιοκτήτης φορτηγού, πράγμα που σήμαινε
ότι βρισκόταν πιο πολύ στους δρόμους
παρά στο σπίτι και την οικογένεια. Έτσι
έμεινε μόνη της να μεγαλώσει την κόρη
της και να φροντίσει ηλικιωμένα πεθερικά.
Χαμηλών τόνων, εργατική, καλόβολη, τα

κατάφερε όλα τέλεια. 
Ευτύχησε να δει την κόρη

της παντρεμένη με ένα παλι-
κάρι, τον Αθαν. Συγγούνη από
το Κρίκελλο, που τίμησε και
την ίδια και το σύζυγό της
και αγάπησε το χωριό. Ευτύ-
χησε να καμαρώσει και την
εγγόνα της Βαλεντίνα να με-
γαλώνει και να γεμίζει το σπι-
τικό της. Ήταν η καλύτερη
ανταμοιβή των κόπων της
ιδίας και του συζύγου της. 

Έφυγε από τη ζωή αφήνοντας θλίψη σε
δικούς της και φίλους. Άφησε όμως πίσω
της την ανάμνηση της εργατικής, καλό-
γνωμης, θυσιαστικής συζύγου και μητέρας.

Ο Θεός ας της δίνει ανάπαυση στους
ουρανούς και όσοι τη γνωρίσαμε, την αγα-
πήσαμε, τη σεβαστήκαμε ας δεόμεθα υπέρ
αιωνίου αναπαύσεως της ψυχής της. 

Α.Δ.Σ. 

Ειρήνη Σπυρ.  Σταμάτη
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Υπαίθρια  δράση  
για  παιδιά

Μεγάλα 14 ετών και άνω
Αγγελής Αντώνης (εγγ. Αντ. Αγγελή), 
Αναγνωστοπούλου Αθ. Έφη, 
Ανδρεαδάκης Βασίλης (εγγ. Γράψια
Αγγελικής), 
Ανδρόνικου Χ. Ευθυμία (κόρη Άννας
Αγγελή), 
Ανδρουλάκης Γρ. Μάρκος (γιος Σπυ-
ριδ. Δ. Καρέτσου), 
Αουάντι Τζ. Άσμι (γιος Χριστίνας Σια-
καβέλλα), 
Αποστολόπουλος Τ. Νίκος, 
Αποστολόπουλος Τ. Πάνος, 
Βαμβάτσικου Αθηνά, 
Δαραβέλιας Θάνος (εγγ. Αντ. Αγγε-
λή), 
Δεράντζα Κ. Ερατώ, 
Δημητρογιάννη Κ. Γρηγορία, 
Καπετάνη Δ. Γεωργία, 
Καπετάνη Δ. Ισιδώρα, 
Καπετάνης Δ. Αναστάσης, 
Καρέτσος Κ. Φώτης, 
Καρέτσου Κ. Παρασκευή (Εύη), 
Καρτσακλής Νίκος, 
Καφαντάρη Σπυριδούλα (εγγ. Μωρί-
κη), 
Κοκοσούλα Στέλλα, 
Μαραζιάρης Λάμπρος, 
Ματζούρης Κων/νος (εγγ. Κώστα Κα-
ραδήμα), 
Μερτζάνης Αντώνης και 
Μερτζάνης Ευθύμιος (εγγ. Αντ. Αγ-
γελή), 
Μήτσου Ι. Βάνα, 
Μήτσου Ι. Μαρία, 
Μπρεκουλάκη Ν. Ελευθερία, 
Μπρεκουλάκη Σπ. Ειρήνη, 
Ντούλλου Στέλλα, 
Παλαιοπάνου Κωνσταντίνα (εγγ. Μω-
ρίκη), 
Πούλου Γεωργία, 
Σιακαβέλλας Κ. Ηρακλής, 
Σιακαβέλλα Ανδρέα Κωνσταντίνα, 
Σιάχου Δ. Αλεξία (κόρη Στέλλας Σια-
καβέλλα), 

Σταθοπούλου Α. Παναγιώτα, 
Σταμάτη Ι. Κυριακή, 
Τουρής Χρήστος (εγγ. Κώστα Καρα-
δήμα), 
Χρυσαφοπούλου Παν. Μαρία και 
Χρυσαφοπούλου Παν. Χρύσα

Μεσαία 9-13 ετών
Αγγελή Ελπινίκη και 
Αγγελή Μαίρη (εγγ. Αντ. Αγγελή), 
Αγγελή Μαρία
Αγγελής Κ. Δημήτρης
Αγγελής Κ. Θανάσης
Αποστολόπουλος Απόστολος
Βαμβάτσικου Ι. Κατερίνα
Βαμβάτσικου Χρ. Βασιλική
Βαμβάτσικου Χρ. Δήμητρα
Γιαννοπούλου Γ. Μελίνα (εγγ. Ειρ.
Τσατσούλα)
Δαραβέλια Ασημίνα (εγγ. Αντ. Αγ-
γελή) 
Ζουγανάς Ιωάννης
Καπετάνης Δημ. Αναστάσης
Καρέτσος Κ. Δημήτρης
Καρτσακλής Χάρης
Μακράκης Ι. Άγγελος
Μακράκης Ι. Λάμπρος
Μαραζιάρης Λάμπης και Μαραζιάρης
Λάμπρος(εγγ. Λάμπρου Μακρυγιάν-
νη) 

Μερτζάνης Αντώνης (εγγ. Αντ. Αγ-
γελή) 
Μήτσου Ι. Βάνα
Μήτσου Ι. Μαρία
Μήτσου Μαρία
Μούστα Τζουλιάνο
Μπουζιάνα Πέρσα 

Μπρέκα Έμη (Ευθυμία)
Μπρέκας Νίκος (εγγ. Νικ. Μακρυ-
γιάννη)
Μπρεκουλάκη Σπ. Μαρία
Μωρίκης Νικόλαος
Παπαδάκη Ελένη
Πορτοκαλάκη Δανάη (εγγ.Ειρήνης
Τσατσούλα)
Σαμιώτη Αναστ. Κωνσταντίνα (κόρη
Κατερ. Καρτσακλή)
Σαμιώτη Αναστ. Φωτεινή (κόρη Κα-
τερ.Καρτσακλή)
Σιακαβέλλας Παν. Πέτρος
Σταμάτης Ι. Βασίλης
Σταμάτης Ι. Θοδωρής
Φιλάνδρα Ιριδένια (εγγ. Κ. Μπαγιάτη) 

Μικρά 6-8 ετών
Hickson Λέων, 
Βαμβάτσικου Χρ. Όλγα, 
Γιούλης Σωτήρης (γιος Βίκυς Τσίρκα), 
Δημητρόπουλος Χρήστος, 
Δουφέκα Ευγενία, 

Μακρυγιάννης Γεώργιος, 
Μητσοστέργιου Αρετή, 
Πανάγος Ηλ. Θάνος, 
Πανάγου Ηλ. Νάνσυ, 
Παπαγεωργίου Ι. Παναγιώτης, 
Παπαγεωργίου Θ. Ελενίτσα, 
Παπαδάκη Χριστίνα, 
Παπαδόπουλος Χρήστος (γιος Σπυ-
ριδούλας Γ. Καρέτσου), 
Ροκίδη Ν. Ναυσικά και 
Ροκίδη Θάλεια (κόρες Όλγ. Κ. Συρ-
ροθανάση), 
Σάλα Ευθυμία, 
Σιακαβέλλα Νικ. Άννα, 
Σιακαβέλλας Νικ. Γεώργιος και
Σιακαβέλλας Στεφ. Σπύρος

Μικρά κάτω των 6 ετών
Αγγελή Βαλίνα (εγγ. Αντ.Αγγελή)
Αντωνίου Ελένη
Βερετζή Κάτια (κόρη Ελένης Αθ.
Νταλιάνη)
Γιούλη Ζέτα (κόρη Βίκυς Τσίρκα)
Καπλάνη Όλγα και
Καπλάνης Ξενοφών (παιδιά Μαρ. Αχ.
Συρροκώστα)
Μανάτου Μαρία (κόρη Νίκης Πιστιό-
λη) 
Μήτσου Ι. Γιάννος
Μήτσου Ι. Νικόλαος
Μοναστήρα Ηλιάννα
Μοναστήρας Γεώργιος
Μουρκογιάννη Αθαν. Βασιλική
Μωρίκης Παναγιώτης
Παναγιωτοπούλου Ζωή
Παπαδόπουλος Χρήστος και
Παπαδοπούλου Δανάη (Σπυριδούλας
Γεωργ. Καρέτσου)
Σάλα Παναγιώτα
Σιακαβέλλα Ν. Ιωάννα
Σιακαβέλλα Στεφ. Αρετή
Τενέ Ευαγγελία και 
Φώτη Δανάη (κόρη Λαμπρινής Στα-
θονίκου)

4 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Τα  χορευτικά  μας

― 1 αρνί προσφορά του Συλλόγου μας.
― 1 μονόπετρο ασημένιο δακτυλίδι, 1 εικόνα
ασημένια Αγίου Αθανασίου, 1 σταυρός ασημένιος,
4 ρολόγια χειρός γυναικεία, 2 παιδικά ρολόγια
χειρός και 1 χειροπέδα ανδρική, προσφορά του
κ. Ηλία Τσαπραζλή, κοσμηματοπώλη (Αθήνα). 
― 4 κιλά ελαιόλαδο, προσφορά κ. Νικολάου
Σωτηρίου Τσαπραζλή.
― 1 ρολόι τοίχου, 1 πιατέλα και 1 δίσκος σερβι-
ρίσματος, προσφορά κ. Ισμήνης Αγγελή.
― 3 σετ και 1 κανάτα Tapperware,  προσφορά κ.
Αγγελικής Παπαδοπούλου.
― 1 σετ καράφα-ποτήρια και 1 καράφα νερού,
προσφορά κ. Ασπασίας Αναγνωστοπούλου.
― 1 ρολόι χειρός, 1 κούπα και 1 τραπεζομάντηλο
προσφορά κ. Τσατσούλα Ειρήνης.
― 1 σαλατιέρα, προσφορά κ. Ισιδώρας Καπετάνη. 
―1 γυναικεία δερμάτινη τσάντα, προσφορά κ.
Αγγελικής Γράψια.
― 1 απλίκα, 1 κάδρο και 2 στοπ πόρτας, προ-
σφορά κ. Μαρνάρη Παναγιώτας.
― 1 νυχτικό, προσφορά κ. Αλέκας Σταμάτη
(Καλτσοπηγή, Αγρίνιο). 
― 2 κιλά μέλι προσφορά κ. Μαρίας Σώκου.
― Τυρί φέτα δοχείο, προσφορά   κ. Παπούτση
Κώστα.
― Μία παραδοσιακή γκλίτσα, προσφορά κ. Νίκου

Παπαδημητρίου.
― Μία διανυκτέρευση δύο ατόμων στον παρα-
δοσιακό ξενώνα «Υλήεσσα», προσφορά Όλγας
Παπαδοπούλου και Χαλ Χίκσον.
― Γεύμα δύο ατόμων στο «Μέτοικο» προσφορά
κ. Βασιλικής Παπαδοπούλου.
― Δύο πίτσες σε πακέτο, προσφορά της κ.
Κωνσταντίνας Επαμ. Φαρμάκη.
― 15 σουβλάκια και 1 κιλό κρασί προσφορά κ.
Θεόδωρου Τσιάμη.
― Γεύμα δύο ατόμων, προσφορά κ. Γιάννας
Φούκα-Αναγνωστοπούλου «Έλατος».
― 10 σουβλάκια, προσφορά κ. Ανδρέα Γιάτση.
― Γεύμα, προσφορά κ. Βασιλικής Αθαν. Γρίβα. 
― Τσίπουρα Δομνίστας, προσφορά Συλλόγου. 
― 12 συλλογές βιβλία, προσφορά Πανευρυτα-
νικής Ένωσης.
― 15 συλλογές βιβλία, προσφορά Συλλόγου
μας.
― 3 θήκες CD, 11 θήκες φωτογραφικής μηχανής,
προσφορά κ. Νικήτα Καραγιάννη. 
(Διόρθωση στην περσινή δημοσίευση: Ο κ. Κώ-
στας Καραδήμας προσέφερε μια παιδική στο-
λή-φουστανέλα, ως δώρο στο Σύλλογό μας και
όχι για τη λαχειοφόρο αγορά). 
Τους ευχαριστούμε όλους! 

Β.

Τα  δώρα  της  λαχειοφόρου  αγοράς

Στα πλαίσια των Γιορτών Δάσους Δήμου
Καρπενησίου, στις 18 Αυγούστου το απόγευμα,
στην πλατεία του χωριού μας, μια γλυκιά παι-
δαγωγός, η κ. Μέντζου, ήρθε να χαρίσει ένα
τρίωρο πλούσιο σε δραστηριότητες στα μικρά
παιδιά που δεν θα έφευγαν από το χωριό, αν
δεν παρακολουθούσαν κι αυτή την τελευταία
καλοκαιρινή δραστηριότητα. Κεντρική ιδέα:
«καλοκαίρι, στην πόλη ή το χωριό». Καθισμένοι
όλοι οκλαδόν σε μια άκρη της πλατείας, κοντά
στο Μνημείο, με τη γλαφυρή φωνή της, τους
αφηγήθηκε το πολύ όμορφο παραμύθι «Το δέν-
τρο που έδινε» και τα οδήγησε σε απεικονίσεις
του παραμυθιού στο χαρτί με υλικά, φύλλα και
ξυλαράκια που μάζεψαν μόνα τους. Το αποτέ-
λεσμα, εξαιρετικό! 

Στη συνέχεια έπαιξαν μουσικοκινητικά παι-
χνίδια και κατασκεύασαν τρισδιάστατους αμ-
μώδεις βυθούς, γεμάτους φύκια και πολύχρωμα
ψαράκια. Τα παιδάκια το απόλαυσαν πραγματικά.
Τους έλειψαν η θάλασσα και τα νησάκια, ίσως;
Όχι, όχι! Άλλωστε… το δικό μας νησί είναι το
Καρπε-νήσι… Θυμηθείτε για του χρόνου, ότι
γράφεται στις τελευταίες αυτές γραμμές, η
ιδέα ήδη γεννήθηκε… το τέλος θα είναι …
απλά η αρχή. Αναμονή… 

Β.
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Τουρνουά  Δηλωτής  
και  Ping  Pong 

5Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Αύγουστος 2013

Φέτος για 15 μέρες, στο Δημοτικό Σχο-
λείο του χωριού μας το κουδούνι χτυπούσε
στις 11 κάθε πρωί, για να  υποδεχθεί όλους
τους μικρούς μας φίλους, από 2,5 ως 12
χρονών. Στη φιλόξενη αίθουσά του, μια και-
νούρια δραστηριότητα του Συλλόγου μας,
το Παιδαγωγικό Εργαστήρι, έδωσε την ευ-
καιρία  σε όλα τα παιδιά να περάσουν όμορ-
φα τα πρωινά τους, παίζοντας έξυπνα επι-
τραπέζια παιχνίδια, διαβάζοντας παραμύθια
και πολλά παιδαγωγικά βιβλία, αναπτύσ-
σοντας τα καλλιτεχνικά τους ταλέντα και
τις δεξιότητές τους στη ζωγραφική, την
πλαστική, τη χειροτεχνία. Πολύχρωμα χαρ-
τιά, ψαλιδάκια, πινέλα, μπογιές, τέμπερες,
χαρτί, μπογιές, νήματα, κορδέλες και κου-
δουνάκια, στα δεξιότεχνα χεράκια τους,
αποδείχθηκαν πολύτιμα. Πειραματίστηκαν
με διάφορα υλικά που βρήκανε στη φύση,
όπως πέτρες, ξύλα, κουκουνάρια, κατα-
σκευάζοντας όμορφα στολίδια-ενθύμια από
τις φετινές διακοπές τους στο χωριό.  

Τα έργα τους από τις πρώτες κιόλας μέ-
ρες δε χωρούσαν στα πρεβάζια και στους
τοίχους της αίθουσας. Ανήμερα το 15Αύ-
γουστο, τα έργα και οι φάκελοι των μικρών
μας φίλων εκτέθηκαν στην πλατεία του χω-
ριού, όπου τα θαύμασαν όλοι και απέσπασαν
τις καλύτερες κριτικές. Το έργο της Πέρσας
Μπουζιάνα, με θέμα το Παιδαγωγικό Εργα-
στήρι, ήταν ευρηματικό και όμορφο και θα
γίνει το έμβλημα του Παιδαγωγικού, που
και του χρόνου θέλει να είναι ενεργό και με
ακόμη πλουσιότερη δράση. Οφείλουμε ένα
μεγάλο ευχαριστώ σε όσους προσέφεραν
υλικά ζωγραφικής και χειροτεχνίας (Όλγα
Παπαδοπούλου, Σούλα Σταμάτη-Μαυρίκα,
Θανάσης Σταμάτης, Γεωργία συζ. Νίκου
Παπαδημητρίου, από της οποίας το πολύτιμο
υλικό γεννήθηκε η ιδέα του θεατρικού….,
οικογ. Γεωργίου Αντ. Αγγελή κ.ά. πολλοί). 

Στη δραστηριότητα του εργαστηρίου
βοήθησαν πάρα πολύ με τη συμβολή και τις
γνώσεις τους οι κυρίες Βίκυ Τσίρκα, Δήμη-
τρα Σταθονίκου, Ευγενία Βλάχου-Πανάγου
και η κ. Βαγγελιώ Νταλιάνη. Ευχαριστούμε
γονείς και παππούδες που μας εμπιστεύθη-
καν τα πολύ καλά παιδιά τους. Ευχόμαστε
σε όλα τα παιδάκια να έχουν υγεία και καλή
επιστροφή στα επίσημα…. θρανία τους.
Καλή τους πρόοδο! 

Μικρή θεατρική παράσταση: 
«Ανακύκλωση»
Ωστόσο, τα παιδιά του Παιδαγωγικού

Εργαστηρίου, επιφύλασσαν μια έκπληξη
στο κοινό που βρισκόταν στην πλατεία για
τις εκδηλώσεις του 15Αύγουστου. 

Μεταξύ χορευτικών, ένα σχολικό σκηνικό
στήθηκε σε χρόνο μηδέν στην πλατεία, μα-
θητές πήραν τις θέσεις τους στα θρανία-επί
σκηνής και σπάζοντας το κεφάλι τους να
ετοιμάσουν μια εργασία για την «Ανακύ-
κλωση», η κυρία «Ανακύκλωση» (Φωτεινή
Σαμιώτη) ξεπήδησε από τις σελίδες μιας
εγκυκλοπαίδειας, για να τους διδάξει ποια

υλικά ανακυκλώνονται και γιατί πρέπει να
το κάνουμε. Υλικά; Οι χάρτινες σακούλες
(Σωτήρης Γιούλης, Κάτια Βερετζή, Κων-
σταντίνα Σαμιώτη και Δανάη Φώτη), οι πλα-
στικές σακούλες (Έμη Μπρέκα, Χρήστος
Παπαδόπουλος, Μελίνα Γιαννοπούλου, Μα-
ρία Μανάτου, Σπύρος και Αρετή Σιακαβέλλα
και Παναγιώτα Σάλα), τα γυάλινα μπουκάλια
(Ξενοφών και Όλγα Καπλάνη, Ναυσικά Ρο-
κίδη, Χριστίνα Μαρκογιάννη και Ευθυμία
Σάλα), τα αλουμινένια κουτάκια (Γιώργος,
Άννα και Ιωάννα Σιακαβέλλα και Γιάννος
Μήτσου), οι μπαταρίες (Λέων Χίκσον, Νάνσυ
Πανάγου, Θάλεια Ροκίδη και Ζέτα Γιούλη).
Όλα, υπακούοντας στο κάλεσμα της κυρίας
Ανακύκλωσης, εμφανίστηκαν μπροστά μας,
εξηγώντας μας γιατί είναι χρήσιμο να ανα-
κυκλωθούν. 

Όλοι τους έριξαν κάτι στους αντίστοιχους
κάδους ανακύκλωσης, που φιλοτέχνησε η
Κατερίνα Βαμβάτσικου, δίνοντας το παρά-
δειγμα σε όλους εμάς. Σε ρόλο μαθητών
βρέθηκαν οι: Λάμπρος και Άγγελος Μακρά-
κης, Θανάσης και Σωκράτης Παναγοδήμος,
Μαίρη και Βαλίνα Αγγελή, Δήμητρα, Βάσω
και Όλγα Βαμβάτσικου, Κατερίνα Βαμβά-
τσικου, Δανάη Πορτοκαλάκη και η Ιριδένια
Φιλίνδρα, ενώ το δρώμενο προλόγισε με
τη δυνατή φωνή της η Βασιλική Δαραβέλια.
Ελπίζοντας να μη ξεχάσαμε κανένα από
τους πράγματι ταλαντούχους λιλιπούτειους
ηθοποιούς, τους συγχαίρουμε όλους και
υποσχόμαστε πως το επόμενο καλοκαίρι
θα έχουν τη δική τους ξεχωριστή μέρα ….
εμφάνισης στο κοινό… Υπομονή…

Παιδιά  που  συμμετείχαν  ανά  ηλικία
Καπλάνης Ξενοφών 2,5 ετών, Μήτσου

Νικόλαος 2,5, Μακράκης Χαραλάμπης 3,
Μανάτου Μαρία 3, Γιούλη Ζέτα 3,5, Βερεντζή
Κάτια 4, Καπλάνη Όλγα 4, Μακράκης Θύμιος
4, Μήτσου Γιάννος 4, Παπαδοπούλου Δανάη
4, Σιακαβέλλα Ιωάννα 4, Σοφία (κόρη Κοραλ.
Παλαμήδη) 4, Φώτη Δανάη 4, Σιακαβέλλα
Βέρα 4,5, Αγγελή Βαλίνα 5, Μακράκης Κ.
Λάμπρος 5, Μαρκογιάννη Χριστίνα 5, Σια-
καβέλλα Αρετή 5, Σταθονίκου Αλέξια 5,
Σάλα Παναγιώτα 5,5, Σιακαβέλλα Άννα 6,
Γιούλης Σωτήρης 7, Μακράκης Ανδρόνικος
7, Ροκίδη Θάλεια 7, Ροκίδη Ναυσικά 7, Γιαν-
νοπούλου Μελίνα 8, Δαραβέλιας Αντώνης
8, Παναγοδήμος Σωκράτης 8, Πανάγου Νάν-
συ 8, Παπαδόπουλος Χρήστος 8, Σαμιώτη
Κωνσταντίνα 8, Σιακαβέλλας Γεώργιος 8,
Σταθονίκος Θεόδωρος 8, Σάλα Ευθυμία 8,5,
Μακράκης Άγγελος 9, Μπρέκα Έμη 9, Χίκσον
Λέων 9, Βαμβάτσικος Ανδρέας 9,5, Αγγελή
Ελπινίκη 10, Βαμβάτσικου Βάσω 10, Σαμιώτη
Φωτεινή 10, Βαμβάτσικου Κατερίνα 10,5,
Μακράκης Ι. Λάμπρος 10,5, Παναγοδήμος
Θανάσης 10,5, Πορτοκαλάκη Δανάη 10,5,
Αγγελή Μαίρη 11, Δαραβέλια Βασιλική 11,
Φιλίνδρα Ιριδένια 11, Βαμβάτσικου Δήμητρα
12, Μπουζιάνα Πέρσα 12. 

Β.

Παιδαγωγικό  Εργαστήρι

Από τα καλοκαιρινά δρώμενα δε θα μπορούσε να
λείψει το αγαπημένο παιχνίδι των μεγαλύτερων, η δηλωτή,
και των νεώτερων το ping pong. 11 με 17 Αυγούστου είχε
προγραμματιστεί τουρνουά και για τα δύο. Ωστόσο, οι με-
γαλύτεροι δείλιασαν και η συμμετοχή για δηλωτή ήταν μι-
κρή, οπότε αναβάλλεται για του χρόνου το τουρνουά δη-
λωτής με ίσως μεγαλύτερο… έπαθλο…

Οι πιστοί όμως του ping pong πολλοί, και δεν άργησαν
να γεμίσουν τις λίστες των υπεύθυνων «Οργανωτικής
Επιτροπής» Πέρη Σιακαβέλλα και Ευθύμη Κωστή, που
άψογα και έντιμα εκτέλεσαν και χρέη διαιτητή-παρατηρητή
και βοηθού αντίστοιχα, κατά τη διεξαγωγή των αγώνων.
Οι παίκτες κληρώθηκαν σε 4 ομίλους, ως εξής: 
1ος όμιλος: 
Νίκος Σώκος – Γιάννης Παπαδόπουλος 1-4
Νίκος Σώκος – Λάμπρος Μαραζιάρης 3-4
Νίκος Σώκος – Θοδωρής Κουκόπουλος 1-4
Νίκος Σώκος – Φώτης Καρέτσος 4-0
Γιάννης Παπαδόπουλος – Λάμπρος Μαραζιάρης 4-0
Γιάννης Παπαδόπουλος – Θοδωρής Κουκόπουλος 3-4
Γιάννης Παπαδόπουλος – Φώτης Καρέτσος 4-0
Λάμπρος Μαραζιάρης – Θοδωρής Κουκόπουλος 0-4
Θοδωρής Κουκόπουλος  – Φώτης Καρέτσος 4-0
Λάμπρος Μαραζιάρης – Φώτης Καρέτσος 4-0
Προκρίθηκαν: Κουκόπουλος Θοδωρής και Γιάννης Παπα-
δόπουλος

2ος όμιλος: 
Βασίλης Καρέτσος – Αλέξης Ψαθάς 4-0
Βασίλης Καρέτσος – Λάμπης Μαραζιάρης  4-3
Βασίλης Καρέτσος – Πάνος Σελιμάς 4-2
Βασίλης Καρέτσος – Χρήστος Τουρής 4-0
Αλέξης Ψαθάς  – Λάμπης Μαραζιάρης 0-4
Αλέξης Ψαθάς  – Πάνος Σελιμάς 0-4
Αλέξης Ψαθάς  – Χρήστος Τουρής 4-1
Λάμπης Μαραζιάρης – Πάνος Σελιμάς 4-3
Λάμπης Μαραζιάρης – Χρήστος Τουρής 4-0
Πάνος Σελιμάς – Χρήστος Τουρής 4-0
Προκρίθηκαν: Βασίλης Καρέτσος και Λάμπης Μαραζιάρης 

3ος όμιλος: 
Παλαιοπάνος Γιώργος – Σιακαβέλλας Πέρης 0-4
Παλαιοπάνος Γιώργος – Θανάσης Λώλος 3-4
Παλαιοπάνος Γιώργος – Άζμι Αουάντι 4-1
Παλαιοπάνος Γιώργος – Αντώνης Μερτζάνης 4-0
Θανάσης Λώλος – Σιακαβέλλας Πέρης 0-4
Θανάσης Λώλος – Άζμι Αουάντι 2-4
Θανάσης Λώλος – Αντώνης Μερτζάνης 4-0
Άζμι Αουάντι – Σιακαβέλλας Πέρης 0-4
Άζμι Αουάντι  – Αντώνης Μερτζάνης 4-0
Σιακαβέλλας Πέρης – Αντώνης Μερτζάνης 4-0
Προκρίθηκαν: Σιακαβέλλας Πέρης και Παλαιοπάνος Γιώργος 

4ος όμιλος: 
Ανδρουλάκης Μάρκος – Αντώνης Αγγελής 1-4
Ανδρουλάκης Μάρκος – Ευθύμης Κωστής 1-4
Ανδρουλάκης Μάρκος – Άνθιμος Κούστας 4-0
Ανδρουλάκης Μάρκος – Σπύρος Συρροκώστας 1-4
Αντώνης Αγγελής – Ευθύμης Κωστής 0-4
Αντώνης Αγγελής  – Άνθιμος Κούστας 4-0
Σπύρος Συρροκώστας – Αντώνης Αγγελής 1-4
Ευθύμης Κωστής – Άνθιμος Κούστας 4-0
Ευθύμης Κωστής – Σπύρος Συρροκώστας 4-2
Άνθιμος Κούστας – Σπύρος Συρροκώστας 4-0
Προκρίθηκαν: Ευθύμης Κωστής και Αντώνης Αγγελής

Στους προημιτελικούς αγωνίστηκαν οι:
3-4: Γιάννης Παπαδόπουλος – Ευθύμης Κωστής
4-3: Κουκόπουλος Θοδωρής – Αντώνης Αγγελής
0-4: Παλαιοπάνος Γιώργος – Βασίλης Καρέτσος
4-0: Λάμπης Μαραζιάρης – Σιακαβέλλας Πέρης

Στους ημιτελικούς αγωνίστηκαν οι: Ευθύμης Κωστής
– Λάμπης Μαραζιάρης και Κουκόπουλος Θοδωρής –
Βασίλης Καρέτσος, ενώ στον τελικό έφθασαν οι Λάμπης
Μαραζιάρης και Βασίλης Καρέτσος, και την κούπα….
κουκουβάγια, σύμβολο γνώσης και σοφίας, σήκωσε ο Βα-
σίλης Γεωργίου Καρέτσος. Συγχαρητήρια στους παίκτες
δια το «ευ αγωνίζεσθαι», στην επιτροπή, αλλά κυρίως στο
νικητή. Και του χρόνου! Β.

― Η Σπυριδούλα (Μπόλα) Χ. Καραπά-
νου πρόσφερε στο Σύλλογό μας το ποσό
των 50 ευρώ στη μνήμη των γονέων της
Νικολάου και Βασιλικής Παπαδημητρίου
και του συζύγου της Χρ. Καραπάνου. 

― Η Αθανασία Βαστάκη, το γένος Γ.
Μπούρα, διέθεσε το ποσό των 100 ευρώ
στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δομνίστας στη

μνήμη των γονέων της Γεωργίας και Βα-
σιλικής Μπούρα και του αδελφού της Αλέ-
ξανδρου Μπούρα. 

― Η Πένη Χρ. Σταθονίκου (Καναδάς)
πρόσφερε στο Σύλλογό μας το ποσό των
100 ευρώ στη μνήμη των γονέων του συ-
ζύγου της Σπυρίδωνα και Λαμπρινής Στα-
θονίκου. 

Δωρεές  στη  μνήμη
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Σ
τις 11.08.2013, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Πνευματικού
μας Κέντρου (Δημοτικό Σχο-

λείο), πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλ-
λόγου μας, που φέτος είχε θέμα:
«Απολογισμός πεπραγμένων και οι-
κονομικών». 

Μετά το καλωσόρισμα από την
Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Υρώ Κων. Πα-
πουτσή, έγινε η ομόφωνη εκλογή
του Προεδρείου της Γ. Συνέλευσης,
το οποίο αποτελούσαν ο πολύπειρος
πλέον κ. Σπύρος Συρογιαννίδης, ως
Πρόεδρος και η κ. Βιβή Σιακαβέλλα,
ως Γραμματέας.

Ο Πρόεδρος κ. Σπύρος Συρογιαν-
νίδης, αφού ευχαρίστησε για την
ομόφωνη εκλογή του, πρότεινε και
τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους
χωριανούς μας που δε βρίσκονται
πλέον κοντά μας, κάνοντας ιδιαίτερη
μνεία στον αείμνηστο Σπύρο Καπνίση,
για την επί σειρά ετών προσφορά
του, ως μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας. Αμέσως μετά, έδωσε το λόγο
στα μέλη του Δ.Σ. για την έκθεση
των πεπραγμένων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Υρώ Πα-
πούτση αναφέρθηκε στις δραστηριό-
τητες που έγιναν κατά το χρονικό
διάστημα από τον Αύγουστο 2012
μέχρι και τέλος Ιουλίου 2013. Συγκε-
κριμένα, αυτές ήταν: 

* η ολοκλήρωση των προετοιμα-
σιών και η διεξαγωγή:

• των καθιερωμένων πλέον εκδη-
λώσεων του 15Αύγουστου 2012 με
την επίδειξη παραδοσιακών χορών
από τα χορευτικά τμήματα παιδιών
και νέων του χωριού μας και τη λα-
χειοφόρο αγορά, στην πλατεία του
χωριού και τη Γιορτή Νεολαίας το
βράδυ, στο γήπεδο του τένις, 

• μουσικής βραδιάς με τους «Μη-
δέν Άγαν», στις 17.08.2012, στο Δη-
μοτικό Σχολείο, καθώς η ασταμάτητη
βροχή δεν επέτρεψε να διεξαχθεί
στο χώρο του Μνημείου Εθνικής Αν-
τίστασης. 

* η οργάνωση: 
• της γνωστής πλέον στο πανελ-

λήνιο -και όχι μόνο- Γιορτής Τσίπου-
ρου 2012, που παρά τις βροχερές
καιρικές συνθήκες, ήταν επιτυχημένη, 

• της χοροσυνεστίασης του Συλ-
λόγου μας, το Μάρτιο 2013 στην
Αθήνα, κατά την οποία έγινε από τον
Κώστα Αθ. Νταλιάνη και η επίσημη
παρουσίαση του Λευκώματος της Δο-
μνίστας. 

* η συμμετοχή του Συλλόγου μας 
• στην ανακαίνιση της Δανειστικής

Βιβλιοθήκης, 
• στην επετειακή εκδήλωση της

Εθνικής Αντίστασης, 
• στο πανηγύρι του Προφήτη Ηλία

και 
• στη συναυλία της Δημοτικής Φι-

λαρμονικής Καρπενησίου, Piccola Ban-
da, που πραγματοποιήθηκε στις
28.07.2013, στην πλατεία του χωριού,
στα πλαίσια των Γιορτών Δάσους
2013 του Δήμου Καρπενησίου. 

Αναφέρθηκε επίσης, σε μια νέα
δραστηριότητα που ξεκίνησε από φέ-
τος, την καθημερινή λειτουργία Παι-
δαγωγικού Εργαστηρίου Δημιουργι-
κής Απασχόλησης για παιδιά από 2,5
μέχρι 13 ετών. Τόνισε επίσης, ότι και
γι’ αυτό το καλοκαίρι έχουν ήδη προ-
γραμματιστεί και οργανώνονται να

πραγματοποιηθούν μέχρι 18.08.2013,
ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, όπως
Γυμναστική, μουσικοχορευτικό εργα-
στήρι, μαθήματα hip hop, μουσικοχο-
ρευτική παράσταση, τουρνουά Δη-
λωτής και ping pong, μουσική βραδιά
με ελληνικά ελαφρολαϊκά τραγούδια,
«river-party» όλης της ΔΕ Δομνίστας
στον Κρικελλοπόταμο, υπαίθρια δράση
για παιδιά στην πλατεία μας, συντο-
νισμός ομάδας εθελοντών καθαριό-
τητας δημοσίων χώρων του χωριού,
και ασφαλώς τα μαθήματα παραδο-
σιακών ελληνικών χορών με την τε-
λική τους παρουσίαση το 15Αύγουστο
στην πλατεία και το πολυαναμενόμενο
party. 

Στη συνέχεια, ομόφωνα η Γενική
Συνέλευση ενέκρινε τα πεπραγμένα.   

Ακολούθησε ο οικονομικός απο-
λογισμός από τον Ταμία κ. Δημήτρη
Αθ. Σταμάτη και η έκθεση της Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής. Συνοπτικά, τα
οικονομικά του Συλλόγου μας από
01.08.2012 μέχρι 31.07.2013 είχαν
ως εξής:  

Έσοδα:…………ευρώ: 22.397,87
Έξοδα:…………ευρώ: 15.052,21
Υπόλοιπο στη νέα χρήση:
ευρώ: 7.345.66

Όπως ανάφερε ο κ. Δημ. Σταμά-
της, οι σημαντικότερες οικονομικές
δραστηριότητες αφορούσαν στην έκ-
δοση και αποστολή της εφημερίδας
μας «ΕΥΡΥΤΟΣ» (5.710,00), στη Γιορ-
τή Τσίπουρου (4.344,00 εκ των οποίων
1.600,00 αφορούν στην αποζημίωση
τεντών – θεομηνία), στην έκδοση του
Λευκώματος (1.700,00), στη μουσική
βραδιά «Μηδέν άγαν» (1.050,00), στη
συνδρομή ΟΤΕ για σύνδεση στο Δια-
δίκτυο (628,50), σημειώνοντας ότι η
παραπάνω συνδρομή θα βαρύνει πλέ-
ον το Δήμο, υπενθυμίζοντάς μας πα-
ρενθετικά ότι με δαπάνη του Δήμου
(1.600,00 ευρώ) επετεύχθη η γραμμή
δικτύωσης στο χωριό μας, κατόπιν
αιτημάτων Τοπικού Συμβουλίου και
Συλλόγου. 

Τόνισε επίσης, ότι ο Δήμος Καρ-
πενησίου κάλυψε ένα μεγάλο μέρος
των εξόδων 

• της Γιορτής Τσίπουρου (ένταξη
Γιορτής στις επίσημες «Γιορτές Γα-
στρονομίας» Δήμου Καρπενησίου) με
την αγορά και τύπωμα μπουκαλιών
εμφιάλωσης τσίπουρου (1.100,00),
με την παροχή εργατικού δυναμικού
καθαριότητας και εγκατάστασης κα-
ζανιών κ.ά. 

• της έκδοσης του Λευκώματος
(2.000,00 ευρώ), κρατώντας 500 αν-
τίτυπα προς διάθεση, για την τουρι-
στική προβολή του τόπου μας και
του Δήμου γενικότερα, καθώς ο Δή-
μος έκρινε το συγκεκριμένο έντυπο
αξιόλογο και σχεδιάζει την έκδοση
παρομοίων για όλες τις Δημοτικές
Ενότητες. Επ’ ευκαιρίας, ο κ. Δημ.
Σταμάτης ενημέρωσε τη Γενική Συ-
νέλευση πως το Λεύκωμα της Δο-
μνίστας όχι μόνο πήρε κωδικό αριθμό
ISBN, ώστε να μπορεί να βρίσκεται
στις προθήκες μεγάλων βιβλιοπωλεί-
ων, αλλά και έγκριση από τον ΕΟΤ
(βλ. λογότυπο «Μένουμε Ελλάδα»,
στο εξώφυλλό του), γεγονός που το
μεγεθύνει σε εργαλείο τουριστικής
προβολής ολόκληρης της Ελλάδας.
Ολοκληρώνοντας τον οικονομικό απο-
λογισμό, ευχαρίστησε, εκ μέρους του

Δ.Σ. του Συλλόγου, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Καρπενησίου, τόσο
για την τελευταία επιχορήγησή του
(5.000,00 ευρώ, που θα διατεθούν
κυρίως στην ολοκλήρωση ανακαίνισης
της Δαν. Βιβλιοθ.), αλλά και για το
γεγονός πως είναι πάντοτε αρωγός
στις δράσεις του Συλλόγου μας, ψη-
φίζοντας θετικά σχετικές αποφάσεις
και εντάσσοντας εκδηλώσεις μας στις
επίσημες του Δήμου.

Η Γεν. Συνέλευση, στη συνέχεια
ενέκρινε ομόφωνα και τον οικονομικό
απολογισμό και ο Πρόεδρός της κ.
Σπύρος Συρογιαννίδης προχώρησε
τις εργασίες της δίνοντας το λόγο
σε όσους το ζήτησαν, ως εξής:

-1. Αθανάσιος Δ. Σταμάτης: 
• Επαίνεσε την αξιόλογη εργασία

ανακαίνισης και αρχειοθέτησης της
Δανειστικής Βιβλιοθήκης, την εργα-
τικότητα, τον επαγγελματισμό και
επιστημοσύνη της βιβλιοθηκονόμου
και της μουσειολόγου, που το έχουν
αναλάβει, κάνοντας και μικρή αλλά
χρήσιμη ιστορική αναφορά στην ίδρυ-
ση της Βιβλιοθήκης (Βασιλικό Διά-
ταγμα, Στιούαρτ) και στη σπανιότατη
και μεγαλύτερη, ίσως στο Νομό, συλ-
λογή βιβλίων της (10.000+ τόμοι, εκ
των οποίων πολλά και σπάνια προ-
σωπικά δημοσιεύματα Αντιστασιακών).  

• Πρότεινε τη συνέχιση έκδοσης
της εφημερίδας μας σε διμηνιαία έκ-
δοση (ήταν έτσι από το 1981 και επί
2ετία), ώστε παρά τις αντίξοες οικο-
νομικές συγκυρίες, οι χωριανοί μας
να «ζωντανεύουν» λαμβάνοντάς την. 

• Θαύμασε την τεχνολογία του
Διαδικτύου και του live cam, που ξε-
πέρασε σε ενημέρωση και επικοινωνία
κάθε άλλο ΜΜΕ (βλ. Γιορτή Τσίπου-
ρου). 

• Για την προσεχή Γιορτή Τσίπου-
ρου: «Με νοικοκύρεμα, χρηστή δια-
χείριση των αποθεμάτων, στηριζόμε-
νοι στους δικούς μας οικονομικούς
πόρους και μη περιμένοντας επιχο-
ρηγήσεις –που κάποια στιγμή θα
εκλείψουν– μπορούμε να αντεπεξέλ-
θουμε, δε θα σκύψουμε το κεφάλι,
θα έρθουμε όλοι να περάσουμε καλά,
έστω και «ρεφενέ» με τους φίλους
μας» ήταν το αισιόδοξο μήνυμά του!

-2. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος: 
• Τόνισε την πρακτική χρησιμότητα

της σύνδεσης της Τ.Κ. Δομνίστας
στο Διαδίκτυο, στην ιατρική συντα-
γογράφηση. 

• Ζήτησε να μην παρατηρείται έλ-
λειψη μελανιού εκτύπωσης στο Αγρο-
τικό Ιατρείο μας και να τεθεί σε λει-
τουργία το σύγχρονο και άρτια εξο-
πλισμένο νέο κτίριο Ιατρείου. 

• Συμπλήρωσε, πως τη Δανειστική
Βιβλιοθήκη μας καθιστά σπάνια κυρίως
ο μεγάλος όγκος βιβλίων Ευρυτάνων
Συγγραφέων, που αποτέλεσαν αντι-
κείμενο επιτυχημένης έκθεσης πα-
λαιότερα στο Αγρίνιο. 

• Σχολίασε το γεγονός, ότι πολλές
φωτογραφίες του Λευκώματος ή δεν
αντιπροσωπεύουν ταυτοτικά το χωριό
ή στερούνται «λεζάντας-σχολίου»
και  πρότεινε να συλλέξουμε τις όποι-
ες κριτικές γράφονται γι’ αυτό. (Γιάν-
νης Κ. Παπαδόπουλος (Αντιπρόεδρος
Δ.Σ.): Απάντησε πως βασική ιδέα της
έκδοσης αποτέλεσε η πρόκληση επι-
θυμίας στον αναγνώστη –χωριανό ή
μη– να ανακαλύψει ο ίδιος όσα στιγ-
μιότυπα  απαθανάτισε ο φωτογραφι-

κός φακός κατά τη διάρκεια και των
τεσσάρων εποχών του χρόνου.)

-3. Κώστας Αθ. Νταλιάνης: Για
το Λεύκωμα τόνισε πως μέσα από
τις σελίδες του, το χωριό μας γίνεται
ορατό μέσα από ένα άλλο πρίσμα,
προκαλώντας μας να ανακαλύψουμε
τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες και τους
«κρυμμένους θησαυρούς» του. («Ανα-
καλύψτε αυτό που βλέπετε»). 

-4. Αθανάσιος Νταλιάνης: 
• Παράκληση το Μουσείο μας να

παραμένει ανοικτό καθημερινά το
απόγευμα. (Α.Δ.Σταμάτης: Απάντησε
πως καθίσταται αδύνατο στην πα-
ρούσα φάση λόγω εργασιών οργά-
νωσης και καταγραφής βιβλίων.) 

• Ζήτησε (κατόπιν παρακλήσεων
και άλλων χωριανών) να γνωστοποι-
ούνται τα μέλη της Οργανωτικής Επι-
τροπής Γ. Τσίπουρου στον «ΕΥΡΥ-
ΤΟ». (Γιάννης Κ. Παπαδόπουλος:
Απάντησε πως η ύπαρξή της αφορά
σε διοικητική λειτουργία του Συλλό-
γου, ενώ σημασία έχει η εθελοντική
προσφορά εργασίας όσο το δυνατόν
περισσότερων ατόμων πριν και κατά
τη διάρκεια της Γιορτής.)

-5. Αθανάσιος Ανδρέα Σταμάτης:
Πρότεινε να συνεχίσει η έκδοση της
εφημερίδας μας σε μηνιαία βάση,
διακόπτοντας ο Σύλλογος την απο-
στολή της σε όσους δεν καταβάλλουν
τη συνδρομή τους, αφού προηγου-
μένως αναγραφεί προειδοποίηση σε
προσεχές φύλλο της. (Κ. Αντ. Παπα-
δόπουλος, Δ/ντής Σύνταξης εφημε-
ρίδας: Απάντησε πως ήδη έχουν πε-
ρικοπεί περίπου 800 άτομα. Γ.Κ.Πα-
παδόπουλος: Στόχος μας είναι να
παραμείνει η έκδοση ως έχει, για να
μη χάσει την επικαιρότητά της.)

-6. Κώστας Αθαν. Παπαδόπουλος:
Πρότεινε στην Οργανωτική Επιτροπή
Γ. Τσίπουρου να εφαρμοστεί σύστημα
με «μάρκες» ως μικρό αντίτιμο εισό-
δου στη Γιορτή. (Γ.Κ. Παπαδόπουλος:
Απάντησε πως ο Σύλλογός μας δεν
αποσκοπεί στο κέρδος, αλλά στο να
καλύπτει τα όποια έξοδα γίνονται για
την κάθε εκδήλωση, και αυτό μέχρι
σήμερα γινόταν με χορηγίες, συν-
δρομές, λαχειοφόρους, μπουκαλάκια
τσίπουρου, εκδόσεις κ.ά., εμφανίζον-
τας σε κάθε ετήσια φορολογική δή-
λωση μικρό ταμειακό υπόλοιπο.) Επί
του θέματος ο κ. Δ.Α. Σταμάτης πα-
ρατήρησε πως φέτος, αν δεν είχαμε
τις Δημοτικές επιχορηγήσεις θα εμ-
φανίζαμε ζημία, τουλάχιστον 1.000
ευρώ. 

-7. Σύρρου Βούλα, συζ. Αθανα-
σίου: Παρατήρησε πως η οδική σή-
μανση του άξονα Θέρμου – Δομνίστας
είναι ελλιπής έως και λανθασμένη.

-8. Ευστάθιος Χ. Τριάντης:
Παρατήρησε, πως η συρρίκνωση

έχει από χρόνια εμφανιστεί και στο
χωριό μας, γι’ αυτό πρότεινε όσοι
μπορούμε να προσφέρουμε εθελον-
τικά, όπως στο πανηγύρι του Προφήτη
Ηλία και αλλού και οι επαγγελματίες
του χωριού να συνεισφέρουν οικο-
νομικά στη Γιορτή Τσίπουρου. 

Μετά τις εύστοχες προτάσεις των
παραπάνω μελών της Γεν. Συνέλευ-
σης, ο Πρόεδρός της έδωσε το λόγο
στα μέλη του Δ.Σ.:

— Σωτήρης Δημ. Σώκος: Αναφέ-
ροντας αναλυτικά, τα υλικά αποθέ-
ματα που προέκυψαν από την προ-

Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ

Συνέχεια στην 7η σελ.
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7Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Αύγουστος 2013

ηγούμενη Γιορτή Τσίπουρου, κατά
την οποία παρατηρήθηκε μικρή διά-
θεση του παραγόμενου τσίπουρου,
λόγω βροχών, τόνισε πως η Γιορτή
με τη δημοσιότητα που έχει λάβει
ξεπερνά τις οικονομικές δυνατότητες
ενός Συλλόγου και προέβλεψε πως
θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί
με ερασιτεχνισμό. Έκανε θερμή πα-
ράκληση στους ντόπιους επαγγελ-
ματίες να μην πωλούν εμφιαλωμένο
τσίπουρο εμπορίου κατά το 3ήμερο
διενέργειας της Γιορτής, καθώς προ-
βάλλει ως αθέμιτος ανταγωνισμός
έναντι του διοργανωτή-Συλλόγου. 

— Βιβή Ευθ. Σιακαβέλλα:
Τόνισε πως είναι ανάγκη να εν-

στερνιστούμε πως ο Φιλοπρόοδος
Σύλλογος Δομνίστας  αποτελείται
από όλους μας και υπάρχει και δρα-
στηριοποιείται για όλους μας. Έτσι,
η όποια συνδρομή μπορούμε να προ-
σφέρουμε, ανάλογα με τις δυνατό-
τητές μας και το χρόνο μας, επιστρέ-
φει σε όλους εμάς μέσα από ποικίλες
συλλογικές δραστηριότητες. Είναι
γεγονός, πως στο χωριό μας έχουμε
τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε
εκδηλώσεις (ζηλευτές – η αλήθεια
είναι – κι από άλλα χωριά), ώστε να
περάσουμε όλοι μαζί καλά, ανεξαρ-
τήτου ηλικίας, αλλά κυρίως για να
γίνεται εθιστική αγάπη το χωριό μας

στα παιδιά μας, στους φίλους και
στους τουρίστες μας και άρα να πα-
ραμένει πάντα ζωντανό και να προ-
άγεται. Αναγκαίες προϋποθέσεις, λοι-
πόν, η δεδομένη αγάπη μας για τον
τόπο μας, το αβίαστο και αγόγγυστο
«δόσιμό» μας και η συνεργασία όλων
μας, ιδιωτών, επαγγελματιών και Το-
πικής Αυτοδιοίκησης.

— Γιάννης Κ. Παπαδόπουλος:
Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε
την αξία και τα οφέλη του εθελοντι-
σμού στο μικρό χωριό μας και κυρίως
να τα μεταλαμπαδεύσουμε στους νέ-
ους, τόνισε, και παράλληλα εξέφρασε
την πικρία του, που το σώμα της Γε-
νικής Συνέλευσης αριθμούσε μόλις
το αναγκαίο ελάχιστο πλήθος της
απαρτίας, με τους απόντες να βρί-
σκονται στην πλατεία (εξαιρουμένων
ασφαλώς εκείνων που παρευρίσκον-
ταν σε γεύμα εις μνήμη του εκλιπόν-
τος Σπύρου Καπνίση). Τέλος, ως μάν-
της κακών, προέβλεψε, πως με τέτοια
απουσία-αδιαφορία… το χωριό μας
πεθαίνει. 

— Δημήτρης Αθ. Σταμάτης: Υπο-
γράμμισε πως δε μας κάνει καθόλου
υπερήφανους η ολιγάριθμη παρουσία
μελών στην παρούσα Γενική Συνέ-
λευση και πως έχουμε ευθύνη όλοι
μας να παρακινούμε τη συμμετοχή
των χωριανών μας στα κοινά, προ-
κειμένου να συζητούνται θέματα και
να ανταλλάσσονται απόψεις. 

— Υρώ Κων. Παπουτσή (Πρό-
εδρος Δ.Σ.):

• Αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα
να καθαριστούν και να συντηρηθούν
και οι γυναικείες παραδοσιακές φο-
ρεσιές του Συλλόγου, μετά τις αν-
δρικές (που ήδη έγινε), που αποτε-
λούν σημαντικό κομμάτι πολιτιστικής
κληρονομιάς και να τοποθετηθούν
σε κατάλληλο χώρο του παλαιού
Μουσείου. Σημείωσε πως φέτος τα
παιδιά των χορευτικών ομίλων ξε-
περνούν, ήδη τα 120, αλλά δεν υπάρ-
χει επαρκής αριθμός ενδυμασιών,
ώστε να εμφανιστούν όλα  με στολές. 

• Για το Λεύκωμα παρατήρησε,
πως στόχος του δεν ήταν να προ-
σφέρει εγκυκλοπαιδική γνώση στον
αναγνώστη, μα να του αφήσει την
αίσθηση ότι πρέπει να έρθει στο
χωριό μας και να το «ανακαλύψει».
Γι’ αυτό, τόνισε, θα πρέπει να είμαστε
έτοιμοι να τον κερδίσουμε με αυτά
που θα του προσφέρουμε. 

• Απευθυνόμενη στους άνω των
18 ετών, ζήτησε τον εθελοντισμό
τους και την αβίαστη προσφορά τους
σε εργασίες σχετικές με το χωριό
μας. 

• Ως προς την εφημερίδα, που
χαρακτήρισε συνδετικό κρίκο αγάπης
όλων των χωριανών, παρατήρησε πως
δε μπορούμε να στερήσουμε τη γνώ-
ση από κανέναν, ακόμη κι αν αδυνα-
τούν να πληρώσουν τη συνδρομή

τους. Πρότεινε μετά τη διμηνιαία έκ-
δοσή της, να μπορεί να τυπώνεται
έκτακτο φύλλο, ανάλογα με την επι-
καιρότητα, αλλά όπως απαντήθηκε
αμέσως από το Δ/ντή Σύνταξής της
κ. Κ.Α.Παπαδόπουλο, κάτι τέτοιο ανε-
βάζει το κόστος πολύ παραπάνω κι
από τη συνήθη έκδοση. 

• Ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διε-
ξαγωγής της Γιορτής Τσίπουρου: από
τις 25 Οκτώβρη 2013, ημέρα Παρα-
σκευή μέχρι και 27 Οκτώβρη 2013,
ημέρα Κυριακή. Για τις περαιτέρω λε-
πτομέρειες της διοργάνωσης ορίστηκε
συνάντηση στις 16.08.2013, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 18:30, στην οποία
θα εκλεγεί και η αντίστοιχη Οργανω-
τική Επιτροπή. 

• Τέλος, για την 28η Οκτωβρίου
2013 πρότεινε τη διοργάνωση εκδή-
λωσης εορτασμού της επετείου του
ΟΧΙ.

Τις εργασίες της Γενικής Συνέ-
λευσης, έληξε ο Πρόεδρός της, κ.
Σπύρος Συρογιαννίδης, ευχαριστών-
τας όλους για την παρουσία τους και
το πολιτισμένο επίπεδο της συζήτη-
σης. Ευχόμενος δε στα μέλη του
Δ.Σ. «Έργα καλά!» και στη νέα πε-
ρίοδο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου
2014, το Δ.Σ. τον ευχαρίστησε για
την πολύτιμη συμβολή του και του
ευχήθηκε, με τη Δύναμη του Θεού,
να προεδρεύει για χρόνια πολλά στις
Συνελεύσεις του Συλλόγου μας!

Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ
Συνέχεια απ’ την 6η σελ.

Τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Πνευματικού μας Κέντρου (Δη-
μοτικό Σχολείο), πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η
ετήσια λαϊκή συνέλευση με την παρουσία του Δη-
μάρχου μας κ. Κώστα Μπακογιάννη, των αντιδη-
μάρχων κ.κ. Νικολάου Σουλιώτη και Δημητρίου Στα-
μάτη και φυσικά του Προέδρου του Τοπικού Συμ-
βουλίου Δομνίστας κ. Αθανασίου Αναγνωστόπουλου
και των μελών κ.κ. Ιωάννη Παπαδόπουλου και
Ιωάννη Παπαθανάση. Παρόντες ήταν επίσης και
όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
του χωριού μας.

Μετά το καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του
Τ.Σ. κ. Αθαν. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος αναγνώρισε
την αξία του θεσμού των Λαϊκών Συνελεύσεων, ως
χρήσιμο εργαλείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς
δίνουν τη δυνατότητα συναπόφασης επί σημαντικών
αιτημάτων της τοπικής κοινωνίας, έγινε η ομόφωνη
εκλογή της κ. Βιβής Σιακαβέλλα ως Γραμματέα της
Λ. Συνέλευσης. 

Ο λόγος αμέσως δόθηκε στον Δήμαρχο Καρπε-
νησίου κ. Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος έκανε συ-
νοπτική αναφορά στις οδυνηρές για την Τοπ. Αυτο-
διοίκηση οικονομικές περικοπές της ΣΑΤΑ (-60%),
αλλά και των λειτουργικών εσόδων του Δήμου, το-
νίζοντας παράλληλα πως ο Δήμος μας κατορθώνει
να βρίσκεται ακόμη σε βιώσιμα επίπεδα, χάριν της
χρηστής διαχείρισης της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου στην οποία προΐσταται ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών κ. Δημήτρης Σταμάτης. Στη συνέχεια
αναφέρθηκε στους τρεις άξονες λειτουργίας του
προγράμματος του Δήμου. Ο πρώτος αφορά τα ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια, στα οποία ο Δήμος Καρπενησίου
είναι πρώτος σε απορροφητικότητα, μέσω των
οποίων ολοκληρώνεται και η ανακατασκευή του κτι-
ρίου που θα στεγάσει το Μουσείο Δομνίστας, έκλει-
σαν και αποκαθίστανται όλες -πλην μιας- οι χωμα-
τερές και ολοκληρώνεται ο σταθμός μεταφόρτωσης
συμπιεσμένων απορριμμάτων. Ο δεύτερος αφορά
στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που οι καιροί
καθιστούν αναγκαία τη δράση του σε τομείς όπως
το Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φροντιστήριο,
Γεύματα Αγάπης, παροχή καυσίμων θέρμανσης, Δη-
μοτική Συγκοινωνία. Ο τρίτος άξονας είναι η ενίσχυση

της επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια της οποίας
κάθε νέος επενδυτής στο Δήμο μας απαλλάσσεται
για μια 3ετία από δημοτικούς φόρους κλπ. και ορ-
γανώνεται για πρώτη φορά φέτος Συνέδριο Νέων,
που θα δώσει έμφαση σε επιχειρηματικές ιδέες κάτι
για το οποίο ευχαρίστησε το Σύλλογό μας και την
πρόεδρό μας για την ενεργή συμμετοχή της. Επίσης
στον ίδιο προγραμματικό άξονα όρισε και  την Αξιο-
ποίηση της Δημοτικής Περιουσίας. Συνεχίζοντας,
επικεντρώθηκε στα τοπικά προβλήματα του χωριού
μας, με πρώτο αυτό της έλλειψης νερού, τονίζοντας
πως έχει μετρηθεί πως το νερό που εισέρχεται στις
δεξαμενές μας είναι ικανό για το 3πλάσιο των αναγ-
κών μας, άρα η μη επάρκειά του οφείλεται στο πα-
ραμελημένο δίκτυο ύδρευσης και πρόσφατη βλάβη
κεντρικού αγωγού του, που όμως επιδιορθώθηκε,
και κυρίως στην αλόγιστη υπερκατανάλωσή του σε
κήπους και νοικοκυριά. Πρότεινε γι’ αυτό στο σώμα
της Λαϊκής Συνέλευσης να αποφασίσει ψηφίζοντας
αν επιθυμεί καταμέτρηση των ρολογιών δύο φορές
το χρόνο. Δεύτερο ζήτημα το οποίο δυστυχώς είχε
απασχολήσει και την περσινή Λ. Συνέλευση ήταν
τα «αδέσποτα» βοοειδή που καταστρέφουν κήπους,
μάντρες και δίκτυο άρδευσης του χωριού. Οι επαφές
του με Κτηνιατρική Υπηρεσία, Εισαγγελέα και Αστυ-
νομία, παύση επιδοτήσεων, δεν αποδείχθηκαν αρ-
κετές, όπως δήλωσε, γι’ αυτό πρότεινε την επίταξη
με 100 ευρώ ανά ζώο και τέλος την προμήθεια
όπλων που εκτοξεύουν βέλη με αναισθητική ουσία
(σε συνεργασία με Κτην. Υπηρ.).

Στη συνέχεια, ο κ. Νίκος Σουλιώτης, αντιδήμαρ-
χος για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, αναφέρθηκε
στην ανακατασκευή -και όχι ανακαίνιση- του κτιρίου
που θα στεγάσει το Λαογραφικό Μουσείο Δομνίστας,
αξίας πάνω από 250.000 ευρώ, που βρίσκεται στο
στάδιο ολοκλήρωσης-παράδοσης και συμπλήρωσε
πως τα έργα ΣΑΤΑ 2012 ολοκληρώθηκαν φέτος,
ενώ αυτά της ΣΑΤΑ 2013 δημοπρατήθηκαν και σε
συνεννόηση με Πρόεδρο Τ.Σ. και της παρούσης Λ.
Συνέλ. θα οριστούν οι προτεραιότητες. Για τον
οικισμό της Σκοπιάς συμπλήρωσε πως το αποχε-
τευτικό και η μελέτη του ξενώνα της, ύψους 800.000
ευρώ ολοκληρώθηκαν.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Η ΛΑΪΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ  ΜΑΣ Μουσικοχορευτική
συναυλία

Το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου, κυ-
ρίες και νέες του χωριού είχαν την ευκαιρία
να συνεχίσουν τις γυμναστικές τους συνή-
θειες και στο χωριό. Γνωστός χοροδιδά-
σκαλος από το Καρπενήσι έδειξε σε όλες
σημαντικές ασκήσεις εκγύμνασης σώματος
(Pilates), ενώ αργότερα ακολούθησε μουσι-
κοχορευτικό εργαστήρι για μικρά παιδιά,
καθώς και μαθήματα χορού hip hop, που εν-
θουσίασαν μικρούς και μεγάλους. Το βράδυ
της Κυριακής 4 Αυγούστου δόθηκε μουσι-
κοχορευτική συναυλία από μια μικρή ομάδα
ικανών χορευτών της σχολής του, στο χώρο
του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης, που άφη-
σε το κοινό μας πολύ ικανοποιημένο. 

(Σημαντική η συμβολή των εθελοντών
μας Κωνσταντίνου και Ευθύμη Κωστή και
κυρίως του Παναγιώτη Τσιρογιάννη που
φρόντισαν την εγκατάσταση του ηχοσυ-
στήματος, ρύθμιση φωτισμού κ.ά. λεπτομε-
ρειών ροής ήχου και εικόνας).                 Β.

Ελαφρολαϊκή  μουσική  
ελληνική  βραδιά 

Στα πλαίσια και πάλι των Γιορτών Δάσους
Δήμου Καρπενησίου, στις 14 Αυγούστου
το βράδυ η μπάντα του κ. Γιαταγάνα ανέλαβε
και το κατόρθωσε να μας χαρίσει μια αξέ-
χαστη μουσική βραδιά στο αμφιθέατρο του
Μνημείου Εθνικής Αντίστασης. Ο χώρος ο
καταλληλότερος για τέτοια εκδήλωση, η
βραδιά μαγευτικά υπέροχη, το ρεπερτόριό
τους ποικίλο ελαφρολαϊκό και σύμφωνο
με τα θέλω του κοινού, οι φωνές τους γνή-
σιες και καθαρές, αντιλάλησαν στις γύρω
βουνοπλαγιές και μας ξεσήκωσαν γρήγορα
σε γλέντι και χορό, μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες. Μακάρι να μας ξανάρθουν και του
χρόνου!
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Η Λαμπρινή Γεωργ. Γρίβα και ο σύζυγός

της Δημ. Παπανικολάου βάπτισαν τον πρωτότοκο
γιό τους στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ιλίου. 

Το όνομα αυτού: Γεράσιμος. 
Ανάδοχος η κ. Φανή Νασίκα.
― Στις 27-7-2013 στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας

στα Ψηλά Αλώνια Πατρών έγινε η βάπτιση της
χαριτωμένης πρωτότοκης κόρης του Γεωργίου
Ξκρίκα και της Έφης Τσαπραζλή του Νικολάου
και της Αγαθής.

Το όνομά της: Λίλιαν.
Ανάδοχοι: Βίκη και Μαριάννα Πολυζώη
Μετά τη βάπτιση ακολούθησε πλούσιο γεύμα

και γλέντι στο παραλιακό κέντρο “χωρίς όνομα”
στα Βραχνέικα Πατρών στο οποίο παραβρέθηκαν
συγγενείς και φίλοι. 

Να τους ζήσουν.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
― Ο Βασίλειος Ανδρέα Σελίμα από το Αγρίνιο

και η Ζέτα Λάμπρου Πανάγου έδωσαν αμοιβαία
υπόσχεση γάμου. Το νέο ζευγάρι αληθινό στολίδι
του χωριού και όμορφο όπως τα λουλούδια στα
σπίτια των γονιών τους. Ευχή να χορέψουν σύν-
τομα το χορό του Ησαΐα και να λάμπει η ομορφιά
και η χάρη τους από την είσοδο του χωριού ως
πάνω στα Παναγέικα σπίτια.                          Α. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στα Γλυκά Νερά Αττικής και ετάφη

στη Δομνίστα η Ειρήνη Σπ. Σταμάτη.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Τσεκλείστας έγινε

το ετήσιο μνημόσυνο του αείμνηστου Λάμπρου
Μακρυγιάννη το Σάββατο 10-8-2013.

― Τελέσθηκε στη Δομνίστα, με την οποία
ήταν απόλυτα δεμένος, στις 11-8-2013, το ετήσιο
μνημόσυνο του Σπύρου Καπνίση, συζύγου της
Μαρίας Καραδήμα. Πλήθος κόσμου παρέστη σε
αυτό. Παρότι δεν συνηθίζεται μίλησε με συγκινη-
τικό τρόπο η κόρη του Σουζάνα η οποία μεταξύ
άλλων είπε:

«Τα παιδιά σου σπούδασαν όπως ήθελες, δου-
λεύουν τίμια όπως κι εσύ και προκόβουν μέσα
από τον αγώνα τους. Τα εγγόνια σου είναι καλά
παιδιά που ακολουθούν το δρόμο της οικογένειάς
τους. Η Βιβιανούλα σου, η τελευταία από τις με-
γαλύτερες χαρές της ζωής σου, προσέχει να μην
σβήσει ποτέ το καντηλάκι που ένα χρόνο τώρα
φωτίζει το σπίτι μας μέρα-νύχτα και φωνάζει:
«Τρέξτε! Σβήνει το καντηλάκι του παππού και
δεν θα μας βλέπει...» Εμείς οι μεγαλύτεροι
ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι...

Μπορεί να μην σε βλέπουμε, αλλά θα ακούμε
πάντα τη φωνή σου να μας συμβουλεύει, και ΕΣΥ
θα είσαι πάντα κάπου για να μας βοηθάς! Το
ξέρω... Είμαι σίγουρη γι’ αυτό!»

Μίλησε επίσης για το χαρακτήρα του εκλι-
πόντος ο παλαιός Πρόεδρος του Φιλοπρόοδου
Συλλόγου Αθ. Σταμάτης με την ευχή τα παιδιά
και τα εγγόνια του να ακολουθήσουν τις αρχές
του αείμνηστου Σπύρου. 

― Στις 18-8-2013 έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο
του Γεωργίου Ι. Σιακαβέλλα στον Ι.Ν. Αγίου Αθα-
νασίου Δομνίστας. 

― Στις 18-8-2013 έγινε μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως των ψυχών των αείμνηστων Γεωργίου,
Βασιλικής και Αλέξανδρου Γ. Μπούρα στον Ι.Ν.
Αγίου Αθανασίου Δομνίστας. 

8 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Νέα  διδάκτωρ
Η Σοφία Χατζή του Χρήστου από το Αγρίνιο

εγγονή της Παπαδημητρίου Σοφίας, πρόσφατα
ανακηρύχθηκε διδάκτορας στο Τμήμα Διοικη-
τικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού υποβλήθηκε στη
νόμιμη διαδικασία υποστήριξης της διδακτορικής
της διατριβής με τίτλο «Στελέχωση Ομάδων
Εργασίας με Ανθρώπινο Δυναμικό: Ο Ρόλος
των Ατομικών Διαφορών και των Διαδικασιών
της Ομάδας στη Μελέτη της Καινοτομίας». Η
Σοφία Χατζή κατέχει δύο βασικούς τίτλους
σπουδών. Έχει σπουδάσει στο τμήμα Φιλοσο-
φίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και στο
τμήμα του Προγράμματος Ψυχολογίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην
«Οργανωσιακή και Οικονομική Ψυχολογία»
του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πα-
νεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη-
μών. Για το διδακτορικό και μεταπτυχιακό της
τίτλο τιμήθηκε με υποτροφίες από το Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 

Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. 

Αύγουστος 2013

Πριν καλά καλά προλάβουν να ξεκουραστούν
οι χωριανοί από τις εκδηλώσεις του 15Αύγουστου
και το καθιερωμένο πάρτυ, η αφίσα προκαλούσε
και προσκαλούσε για νέα δράση στις όχθες του
Κρικελλοπόταμου στις 17 Αυγούστου το μεσημέρι. 

Πρώτη χρονιά και δοκιμαστική η φετινή ενός
«ανταμώματος» κατοίκων, κυρίως νέων, από όλα
σχεδόν τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Δο-
μνίστας. Από το πρωί Δομνιστιάνοι, Κρικελλιώτες,
Σταβλιώτες, Αμπλιανίτες και άλλοι οργάνωναν
και εγκαθιστούσαν τα ηχητικά και το φωτισμό
για το βράδυ καθώς και τα απαραίτητα ποτά και
μεζεδάκια. Μέχρι το μεσημέρι η «παραλία» είχε
γεμίσει κόσμο. Από τη γέφυρα του Κρικελλοπό-
ταμου, μέχρι μακριά στον αναπαλαιωμένο νερό-
μυλο, φάνταζε ένα πολύχρωμο χαλί. 

Οι περισσότεροι έκαναν το μπάνιο τους, αψη-
φώντας το κρύο ποταμίσιο νερό, άλλοι την ηλιο-
θεραπεία τους, άλλοι έπαιζαν «beatch φριζμπι»,
άλλοι βρήκαν την ευκαιρία να δουν από κοντά
ένα νερόμυλο (τι κρίμα να μην τρέχει και νερό!).
Κάποιοι άλλοι «το ’χαν ρίξει» σε οργανωμένο πικ
νικ φαγοπότι, ενώ άλλοι απολάμβαναν το ποτό
τους χορεύοντας, στους ρυθμούς της μουσικής
που επιμελήθηκε ο ακούραστος Μπάμπης Σιακα-
βέλλας, μερικοί δε πιο ρομαντικοί, έμειναν μέχρι
τις πρώτες πρωινές ώρες, να απολαύσουν τη
γραμμή του φεγγαριού μες το ποτάμι. Ο σκοπός
επετεύχθη, σύσφιξη σχέσεων μεταξύ Συλλόγων
και όχι μόνο. Εκεί, μεταξύ άλλων έγιναν κάποιες
σοβαρές συζητήσεις-προτάσεις και για άλλες κοι-
νές δράσεις μέσα στο χειμώνα, που μένει λοιπόν
να οργανωθούν. Οι οργανωτές οφείλουμε να
πούμε, πως σεβάστηκαν το χώρο, φροντίζοντας
συστηματικά για σκουπίδια και αποφυγή φωτιάς. 

Συγχαρητήρια, λοιπόν,  στις νεολαίες όλων
των χωριών για την ιδέα τους και δε μένει παρά
να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην οργάνωση της
επόμενης «παρά τω Κρικελλοποτάμω συναθροί-
σεως», για να ικανοποιήσουμε και όσους δυσα-
ρεστήθηκαν με το ξενόγλωσσο river party... 

Β.

River Party
στον  Κρικελλοπόταμο

Επιτυχόντες  ΑΕΙ-ΤΕΙ  2013
1. Αναγνωστοπούλου Ευσταθία (Έφη) του

Αθανασίου: Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφικής
Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών

2. Βαμβάτσικος Στέφανος του Κωνσταντίνου:
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 

3. Βαμβάτσικου Γεωργία του Ευαγγέλου:
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών

4. Βαμβάτσικου Μαρία του Πέτρου: Τμήμα
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκ-
παιδευτικού Σχεδιασμού, Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος) 

5. Δημητρογιάννης Λάμπρος του Κωνσταν-
τίνου: Τμήμα Κτηνιατρικής, Ιατρικής Σχολής Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

6. Ζαπατίνας Χρήστος του Βασιλείου (εγ-
γονός του Αγγελή Χρ. από Αιτωλικό): Τμήμα
Λογοθεραπείας, Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας
και Πρόνοιας, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας (Πάτρα)

7. Καρέτσου Ευαγγελία (Εύη) του Νικολάου:
Τμήμα Εργοθεραπείας, Σχολής Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας

8. Καφαντάρη Αγγελική του Αποστόλη και
της Αθανασίας Κ. Μωρίκη: Μαθηματικών και
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (κατ. Εφαρμ.
Μαθ/κών), Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών, Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο)

9. Κωστής Ευθύμιος του Δημητρίου και
Βιβής Ευθ. Σιακαβέλλα: Τμήμα Μηχανικών Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της
Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών 

10. Μαρινάκου Ιοκάστη του Ιωάννη και της
Βάσως Σπ. Πανάγου: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων
και Διατροφής, Σχολής Περιβάλλοντος Πανεπι-
στημίου Αιγαίου

11. Παλαιοπάνος Γεώργιος του Πέτρου και
Αμαλίας Κ. Μωρίκη: Τμήμα Εκπαιδευτικών Πο-
λιτικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ (Μαρούσι)

12. Παναγοδήμου Ιωάννα του Κων/νου και
της Ευαγγελίας (Λαμία): Τμήμα Ιστορίας Αρχαι-
ολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Σχολής
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος)

13. Παπασαλούρου Γεωργία του Κωνσταν-
τίνου (εγγονή Ξανθής Βαμβάτσικου): Τμήμα Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων
και Τροφίμων, Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρίνιο) 

14. Σιακαβέλλας Περικλής του Ιωάννη: Τμήμα
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Σχολής Επιστημών
και Τεχνολογιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

15. Σιακαβέλλα Αθηνά του Χρήστου: Τμήμα
Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών

16. Σιακαβέλλα Κωνσταντίνα του Ανδρέα:
Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(Βόλος)  

17. Σταμάτη Κυριακή του Ιωάννη: Τμήμα
Νοσηλευτικής της Ιατρικής Σχολής Εθνικού Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

18. Τσιλιμπώκος Χρήστος του Δημητρίου
και της αείμνηστης Σπυριδούλας Στεφ. Βαμβά-
τσικου: Τμήμα Μηχανικών, Σχολής Ναυτικών
Δοκίμων (ΣΝΔ)

19. Τσιρογιάννης Παναγιώτης του Βασιλείου
και της Λέτας Παναγ. Μακρυγιάννη: Τμήμα Μη-
χανικών Πληροφορικής (2ος), Σχολής Τεχνολο-
γικών Εφαρμογών ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδος (Ναύπακτος) 

Και παραλείψεις από πέρσι
1. Δανιά Παναγιώτα του Ελευθερίου: Τμήμα

Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά)
2. Στραβοδήμου Πολυξένη του Αντωνίου

και της Αλέκας Σπ. Σταμάτη: Τμήμα Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Σέρρες)

Νέα  πτυχιούχος
Η Αθανασία, κόρη του Ευαγγ. Αθ. Σταθο-

νίκου και της Μαρίας, που μένουν στη Λαμία,
πήρε το πτυχίο της από το Τμήμα Φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συγχαρητήρια
και καλή επαγγελματική αποκατάσταση. 

Διόρθωση
Στο φύλλο Ιουνίου 2013 του «Εύρυτου» και

στην 3η σελίδα “Συνδρομές που λάβαμε” γρά-
φτηκε κατά λάθος ότι τα εγγόνια της Σοφίας Δ.
Παπαδημητρίου διέθεσαν το ποσό των 20 ευρώ
αντί του ορθού 200 ευρώ. 
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