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Δομνίστα τίμησε κι εφέτος με ιδιαίτερη
πατριωτική έξαρση την επέτειο (73η) της
έναρξης του Ένοπλου Απελευθερωτικού

Αγώνα της Εθνικής μας Αντίστασης περιόδου
1941-1944. Οι εκδηλώσεις ήταν και πάλι διήμερες
και πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 7 Ιουνίου 2015.
Όπως είναι γνωστό με παλαιότερη σχετική από-
φαση του Κοινοτικού Συμβουλίου οι εκδηλώσεις
αυτές καθιερώθηκαν να γίνονται την πρώτη Κυ-
ριακή μετά την 7η Ιουνίου, ημερομηνία που κη-
ρύχθηκε η έναρξη του Αγώνα από τον Πρωτοκα-
πετάνιο ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ στην πλατεία του
χωριού μας πριν από 73, ακριβώς, χρόνια (7-6-
1942). 

Εφέτος, οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για
την έναρξη του Ένοπλου Απελευθερωτικού Αγώνα
της Εθνικής μας Αντίστασης συνέπεσαν και με
την 70η Επέτειο από το θάνατο του Πρωτοκαπε-
τάνιου ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ. Στην επέτειο αυτή
ήταν αφιερωμένες και όλες οι εκδηλώσεις του
διημέρου. Διοργανωτές ήταν ο Δήμος Καρπενησίου
(ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ), το Τοπικό Συμβούλιο Δομνίστας
και ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας. Κατά
κοινή ομολογία ήταν απ’ τις λαμπρές των τελευ-
ταίων πέντε (5) ετών. Θύμισαν τις εκδηλώσεις
των δεκαετιών του 1990-2010. Όπως προανα-
φέρθηκε ήταν διήμερες. 

Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 
Πνευματικό Κέντρο 
Το Σάββατο, 6-6-2015, το πρωί, από την πλατεία

του χωριού, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
(βροχή) ομάδα νέων ξεκίνησε οδοιπορικό στα μο-
νοπάτια του ΑΡΗ. Τις απογευματινές ώρες επέ-
στρεψαν στο χωριό υπό βροχή. 

Διοργανώτρια του οδοιπορικού αυτού ήταν η
εγγονή του Μπάμπη Κλάρα, Δάφνη Παπαδάκη, η
οποία ξαναπερπάτησε στον τόπο μας και τον πε-
ρασμένο μήνα. 

Το απόγευμα του Σαββάτου στο ανακαινισμένο
Πνευματικό μας Κέντρο πραγματοποιήθηκε ημερίδα
με θέμα σχετικό για τα 70 χρόνια από το θάνατο
του ΑΡΗ. Μίλησαν οι δικοί του άνθρωποι. Συγκε-
κριμένα, η οικογένεια του Μπάμπη Κλάρα, αδελ-
φού του Άρη, συμμετείχε στην παρουσίαση της
πεζογραφικής τριλογίας του κριτικού λογοτεχνίας
και έγκριτου δημοσιογράφου Μπάμπη Κλάρα «Η
περιπέτεια ενός ανθρώπου του 20ου αιώνα» και,
κυρίως, στον τόμο με τον τίτλο «Ο αδελφός μου
ο Άρης», στο οποίο παρουσιάζεται η ζωή του
Άρη, οι σπουδές του, η αντιστασιακή του δράση...
Την παρουσίαση έκανε, με τρόπο άρτιο και εμπε-
ριστατωμένο, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων
Λογοτεχνών κ. Λευτέρης Τζόκας, ενώ στη συνέ-
χεια, μίλησε, λίαν συγκινημένη, η ανιψιά του Άρη,
κ. Μαρία-Ρόζα Κλάρα-Παπαδάκη. 

Την εκδήλωση αυτή χαιρέτισαν και οι Νίκος
Μανιός (βουλευτής) και Ανδρέας Κάππας, αντι-
στασιακός. Ο τελευταίος έκανε ένα θαυμάσιο
«μάθημα Ιστορίας» που συνήρπασε τους ακροατές.
Στο τέλος, μάλιστα, της ημερίδας, πολλοί νέοι
τον «έβαλαν στη μέση» και συνέχισε το μάθημά
του για ώρες ολόκληρες. Το μάθημα αυτό σίγουρα
θα τους μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο στο μυαλό
τους. 

Σημειώνεται ότι στην ημερίδα αυτή, εκτός της
οικογένειας Κλάρα, ήταν παρόντες ο γιατρός και
βουλευτής κ. Νίκος Μανιός, ο Αντιστασιακός κ.
Ανδρέας Κάππας, οι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών κ.κ. Λευτέρης
Τζόκας και Τάκης Παπαδημητρίου, αντίστοιχα, ο
δημοσιογράφος της Ρούμελης κ. Ηλίας Προβό-
πουλος, ο τ. Δήμαρχος Δομνίστας και νυν Δημο-
τικός Σύμβουλος κ. Γιάννης Σταμάτης, ο Πρόεδρος
της Τοπικής μας Κοινότητας κ. Νίκος Καρέτσος,
τα μέλη του Δ.Σ. της ιστορικής Πανευρυτανικής
Ένωσης κ.κ. Κώστας Παπαδόπουλος και Θανάσης
Σταμάτης κ.ά. 

Κυριακή 7 Ιουνίου 2015
Την Κυριακή, 7-6-2015, μετά τη θεία λειτουργία

στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου και τον καφέ στα
καφενεία του χωριού όλος ο κόσμος (και ήταν
αρκετός) παρά τη συνεχή βροχή κατευθύνθηκε
στο χώρο του Μνημείου της Εθνικής μας Αντί-
στασης, το οποίο, σημαιοστολισμένο και πεντα-
κάθαρο, εντυπωσίασε αυτούς που για πρώτη φορά
το έβλεπαν. Ανάμεσά τους πολλοί νέοι που ήρθαν
με δύο πούλμαν από την Καισαριανή και με άλλα
μεταφορικά μέσα από αλλού. Εκεί, λόγω βροχής,
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Συνέχεια στην 4η σελ.

Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ

Στις 14.08.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:30 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Πνευματικού μας Κέντρου (Δημοτικό Σχολείο),
θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου μας, που φέτος θα έχει θέμα:
«Απολογισμός πεπραγμένων και οικονομικών». 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Η  ΔΟΜΝΙΣΤΑ  ΔΙΔΑΣΚΕΙ  ΤΗΝ  ΤΟΠΙΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΜΑΣ

Ο Βουλευτής κ. Μανιός στο βήμα
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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

Μάιος - Ιούνιος 2015

Οικογενειακά
Δομνίστας

Ολοκληρώνονται οι δημοσιεύ-
σεις για τα οικογενειακά δένδρα
της Δομνίστας. Επειδή είναι διά-
σπαρτες οι δημοσιεύσεις σε διά-
φορα φύλλα από τη 10ετία του
1990 ως τις μέρες μας καλό θα
ήταν να συγκεντρωθούν σε ένα
βιβλίο ώστε να έχει κάθε οικογέ-
νεια τις ρίζες της. Υπάρχει όμως
πρόβλημα με το οικονομικό μέρος
της έκδοσης. Δύσκολες οι μέρες
και τα οικονομικά του Συλλόγου
μετρημένα. 

Προτείνω να εκδοθεί όπως πα-
λιά. Οι συγγραφείς μάζευαν ει-
σφορές από αναγνώστες που ήθε-
λαν να προμηθευτούν το βιβλίο.
Γι’ αυτό θα αρχίσει η καταγραφή
ενδιαφερομένων να πάρουν το βι-
βλίο. Για να ξέρουμε τι εννοούμε
προτείνω όσοι θέλουν να καταβά-
λουν 50 ευρώ από το Φθινόπωρο
και να πάρουν γι’ αυτό το ποσό
ένα αριθμό βιβλίων - τουλάχιστον
πέντε, ίσως και περισσότερα. 

Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να
υπολογίσω ακριβώς το κόστος έκ-
δοσης. Αν υποθέσω ένα ποσό 3.000
ευρώ για ένα βιβλίο ως 200 σελίδες
χρειάζονται 60 συνδρομητές.
Υπάρχουν; Αυτό θα φανεί. Για την
ώρα ξεκινάμε με δηλώσεις ενδια-
φέροντος: 

α) Προεδρείο του Συλλόγου 
β) Αθ. Σταμάτη 
τηλ. 6972747065 
γ) Αθ. Νταλιάνη 
τηλ. 6946979592 
δ) Κων/νο Παπαδόπουλο 
τηλ. 6977366813 
Ως το Φθινόπωρο ελπίζω να

έχουμε διαμορφωμένη εικόνα. 
Αθ. Σταμάτης

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
κ. Ν. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης επι-

σκέφθηκε το χωριό μας στις 5 Ιουνίου 2015 ύστερα
από συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Τοπικής μας Κοι-
νότητας κ. Νίκο Καρέτσο. Στη συνάντηση αυτή παρα-
βρέθηκαν και κάτοικοι του χωριού μας. Έγινε εποικο-
δομητική συζήτηση για τα θέματα που αφορούν το
χωριό μας. Ειδικότερα συζητήθηκαν τα προβλήματα: 

― Ύδρευση. Υπάρχει έλλειψη νερού, κυρίως, κατά
μήνα Αύγουστο. Εφέτος τα προβλήματα έγιναν εντο-
νότερα λόγω των καταστροφών από τη θεομηνία 31-1-
2015/1-2-2015, που είχαν ως αποτέλεσμα την κατα-
στροφή των πηγών-υδρομαστεύσεων, του κεντρικού
αγωγού δικτύου ύδρευσης, κυρίως στη συμβολή με τα
ρέματα. Παρόμοια προβλήματα δημιουργήθηκαν και
στους οικισμούς της Σκοπιάς, Μαρίνου και Μπερζανής. 

― Μουσείο. Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι αναμένεται
σχετική πίστωση προς δημοπράτηση εντός του 2015
για την κατασκευή - τοποθέτηση ερμαρίων. 

― Βιβλιοθήκη. Αναμένεται η πρόσληψη Βιβλιοθη-
κονόμου μέσα από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. 

― Παιδική Χαρά. Ζητήθηκε η επισκευή ή η αντικα-
τάσταση φθαρμένων ή καταστραμένων οργάνων. 

― Συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα με τις αγε-
λάδες, της μεταφοράς του ιατρείου, του καθαρισμού
των χαντακιών, του κεντρικού δρόμου Ράχης - Υψηλού
Σταυρού κ.ά. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Αντικαταστάθηκαν όλοι οι λαμπτήρες που δεν λει-

τουργούσαν κατά μήνα Μάιο από συνεργείο του Δήμου
μας. Σημειώνεται ότι έγινε η αντικατάσταση πάνω από
100 λαμπτήρων. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Πραγματοποιήθηκε κατά τα τέλη Μαΐου - αρχές

Ιουνίου 2015 γενική καθαριότητα των κοινόχρηστων
χώρων, κυρίως από την είσοδο στο χωριό μέχρι το
Μνημείο Εθνικής Αντίστασης - το Πνευματικό μας
Κέντρο (Δημοτικό - Γυμνάσιο) και τον Προφήτη Ηλία.
Καθαρισμός έγινε ιδιαίτερα και στο Μνημείο Εθνικής
Αντίστασης, Τσιρκόβρυση κ.ά. Παράλληλα έγινε κλάδεμα
και κοπή άχρηστων δέντρων. 

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ
Με μηχανήματα του Δήμου Καρπενησίου έγινε η

διάνοιξη όλων των αγροτικών δασικών δρόμων με την
συνεχή προσωπική επίβλεψη του Προέδρου κ. Νίκου
Καρέτσου. Ιδιαίτερα καθαρίστηκε ο δρόμος από Κρι
προς Κριθάρια - Πραΐλα - Βάλτο και προς Κρύα Βρύση.
Επίσης έγινε καθαρισμός των δρόμων προς Ζυγό Λιβάδι

- Πάπου και Νίτσου. 
Επίσης σημειώνεται ότι έγινε με τσάπα JCB η διά-

νοιξη - καθαρισμός όλων των σωληνωτών τεχνικών
προς Άγιο Γεώργιο και Ζηρέλια. 

Σημειώνεται ότι πολλές ζημιές υπήρξαν στις πηγές
και στον αγωγό ύδρευσης. 

ΥΔΡΕΥΣΗ
Ύστερα από την αποκατάσταση της βατότητας των

δρόμων προς τις πηγές που τροφοδοτούν το υδραγωγείο
μας άρχισαν οι εργασίες της υδρομάστευσης κατά το
γ’ 10ήμερο του Ιουνίου 2015. Για την υδρομάστευση
των πηγών “Σιακαβελλαίικα και Νεροπλάτανος και Κρι-
θάρια” υπήρχε η πίστωση των 12.000 ευρώ από το προ-
ηγούμενο έτος. 

Ελπίζουμε να υπάρχει επάρκεια κατά το καλοκαίρι
εφόσον δεν γίνεται σπατάλη. 

ΑΡΔΕΥΣΗ
Παρά τις μεγάλες καταστροφές του χειμώνα στα

δίκτυα άρδευσης (υδραύλακες) έγιναν εργασίες με
προσωπική εργασία των χωριανών μας, αλλά και η
αγορά σωλήνων κ.λπ. εξ ιδίων. Ελπίζουμε πως η
άρδευση των κήπων μας θα γίνεται κι εφέτος χωρίς
ιδιαίτερα προβλήματα. Σημειώνουμε ότι εφέτος δεν
χορηγήθηκαν πλαστικοί σωλήνες όπως πέρυσι, από
τον Δήμο μας. 

Ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ
Έγινε πρόσφατα νέα δημοπράτηση για την ενοικίαση

του Κοινοτικού Τουριστικού Ξενώνα μας. Παρά το
χαμηλό μίσθωμα (150,00 ευρώ κατά μήνα) δεν παρου-
σιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος. Ο Δήμος και η
Τοπική Κοινότητα έχουν τοποθετήσει ενοικιαστήρια
στις εισόδους του ξενώνα. 

Όσοι πιστοί προσέλθετε! 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 
κ. Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ
Στις 19-5-2015 επισκέφθηκε το χωριό μας ο γιατρός

κ. Νίκος Παπανικολάου, Δ/ντής του Κέντρου Υγείας
Δυτ. Φραγκίστας και υπεύθυνος για τη λειτουργία των
Περιφερειακών (Αγροτικών) Ιατρείων της Ευρυτανίας.
Κυρίαρχο θέμα συζήτησης τα προβλήματα που υπάρχουν
για τη λειτουργία του ιατρείου μας στο νεόδμητο
κτήριο. Στη συνάντηση αυτή εκτός του Προέδρου κ. Ν.
Καρέτσου ήταν παρόν και ο νέος ιατρός κ. Ανέστης
Γούλας. 

Με την ευκαιρία εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας
στον κ. Παπανικολάου για το ενδιαφέρον αλλά και στο
γιατρό μας κ. Γούλα, ο οποίος εξυπηρετεί τους κατοίκους
υποδειγματικά. 

Δυστυχώς κι εφέτος το καλοκαίρι - για τέταρτη χρονιά
- δεν θα λειτουργήσει η ιστορική και πλουσιότατη Κοινοτική
Βιβλιοθήκη μας. Όπως είναι γνωστό με τον Καλλικρατικό
Νόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση καταργήθηκε από ΝΠΔΔ
που λειτουργούσε από το 1962 και ο νέος Δήμος Καρπε-
νησίου άρχισε εργασίες ανακαίνισης, αλλά και οργάνωσής
της, σύμφωνα με τους κανόνες βιβλιοθηκονομίας. Άρχισαν
οι εργασίες αλλά, δυστυχώς, σταμάτησαν προ τριετίας.
Αρκετά βιβλία μεταφέρθηκαν στο Δημ. Σχολείο Κορυσχάδων
για την καταγραφή τους, τα οποία επεστράφησαν στη Δο-
μνίστα στις 11-5-2015 με αμάξι του Δήμου. Δεν γνωρίζουμε
πόσα και ποια ήταν τα βιβλία αυτά και εάν επεστράφησαν
όλα, αφού δεν παραδόθηκαν με σχετικό πρωτόκολλο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Δήμο Καρπενησίου
πρόκειται να προσληφθεί Βιβλιοθηκονόμος από το 5μηνο
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και να λυθεί το πρόβλημα αυτό. 

Κ.Α.Π. 

Η  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΜΑΣ

Στις 25-5-2015 επισκέφθηκαν το χωριό
μας η κ. Μαρία Χάρακα-Οικονόμου με τον
αδελφό της δικηγόρο κ. Χάρη Χάρακα και τη
σύζυγό του κ. Ντίνα Τουλάκη. 

Η κ. Χάρακα όπως είναι γνωστό, δώρισε
στη Βιβλιοθήκη μας μεγάλο αριθμό σημαντι-
κών βιβλίων (εκατοντάδες), τα οποία -δυ-
στυχώς- βρίσκονται ακόμα στα κουτιά. 

Πάντως, έμειναν ενθουσιασμένοι από το
χωριό μας και τη λιτή φιλοξενία τους από
τον Πρόεδρο της Τ.Κ. κ. Ν. Καρέτσο και τη
σύζυγό του. 

Τον Αύγουστο θα είναι και πάλι κοντά
μας, οπότε ελπίζουμε να δουν τα βιβλία τους
στην ανακαινισμένη Βιβλιοθήκη μας. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΔΩΡΗΤΩΝ  
ΤΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  ΜΑΣ



3Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Μάιος - Ιούνιος 2015

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων – δραστηριο-
τήτων του Συλλόγου μας για το φετινό καλοκαίρι,
μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης του παρόντος
φύλλου, έχει ως εξής:

01-14.08.2015: Μαθήματα παραδοσιακών ελ-
ληνικών χορών, για όλες τις ηλικίες, κάθε από-
γευμα από τις 3 ως τις 9+ μ.μ., στο Δημοτικό Σχο-
λείο Δομνίστας. 

01-13.08.2015 (11:00-13:00 μ.μ.): Εργαστήρι
Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με πολλές
και διαφορετικές καθημερινά δραστηριότητες, που
θα απασχολήσουν δημιουργικά και με ενδιαφέρον
τα πρωινά  των παιδιών μας. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε τη ζωγραφική σε χαρτί, γυαλί, πέτρα, ξύλο,
την τεχνική του ντεκουπάζ και του κρακελέ, την
πλαστική με αλμυρό ζυμάρι και άλλα υλικά, την
υφαντική σε τελάρο, τη ζαχαροπλαστική (cup
cakes) και φυσικά παιχνίδι, παραμύθι και δραμα-
τοποίηση. 

Φέτος, τα παιδιά θα γνωρίσουν, θα ζωγραφίσουν
και θα δραματοποιήσουν το παραμύθι του αγαπη-
μένου συγγραφέα μικρών και μεγάλων, Ευγένιου
Τριβιζά, «Τα μαγικά μαξιλάρια», αποκαλύπτοντας
με ποια «όνειρα» θα αντισταθμίσουν τους εφιάλτες,
γιατί... μένουνε τα όνειρά μας ελπίδα, όαση, πα-
ρηγοριά μας.

Η Λαμπρινή Αϊβαλιώτη – Σταμάτη, επίσης, θα
μας δείξει τρόπους να «ζωντανέψουμε» ανακυ-
κλώσιμα υλικά, παλιά αντικείμενα... 

10.08-13.08.2015, στο Εργαστήρι μας: «Ψά-
χνοντας στην Πυθωνία». Μια πρωτοποριακή εκ-
παιδευτική δραστηριότητα για παιδιά νηπιακής
και πρωτοσχολικής ηλικίας με θέμα την εισαγωγή
τους στις βασικές έννοιες της λογικής και του
προγραμματισμού, παίζοντας... με τα κουβαδάκια
τους και... τη θεία Μνήμη! Η παρουσίαση του πα-
ραπάνω προγράμματος θα γίνει από τη δημιουργό
της ιδέας, Αριάδνη Δάντε (Έφη Σαμαρτζοπάνου),
και τη φίλη της, τη δική μας Μαρία Αθ. Σάρρα, η
οποία θα είναι συνεργάτης μας όλο το διάστημα
λειτουργίας του Εργαστηρίου. (Η Έφη Σαμαρτζο-
πάνου είναι Μηχανικός Πληροφορικής, ποιήτρια
και συγγραφέας παιδικού βιβλίου). 

04.08.2015: Εθελοντική δράση νέων του χωριού
μας

07.08.2015, απόγευμα: Συζήτηση και καφεδάκι
με αυτούς που έχουν περάσει τα εβδομήντα τους
χρόνια. 

08.08.2015: «Μποτσάρεια» Αποδεχόμενοι το

κάλεσμα του Δήμου Καρπενησίου, αντιπροσωπεία
του χορευτικού ομίλου του Συλλόγου μας θα
πλαισιώσει την παρέλαση και την αναπαράσταση
της μάχης του Κεφαλοβρύσου, την 8η προς 9η Αυ-
γούστου 1823, στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου.
(Ως Γιολδασαίοι, το ανδρικό τμήμα!)

09.08.2015: Δραστηριότητες του βουνού και
του δάσους, με πεζοπορία σε δασικό τοπικό μο-
νοπάτι, για άτομα ηλικίας 17 ετών και άνω.

09-14.08.2015: Τουρνουά Δηλωτής
09-14.08.2015: Τουρνουά ping pong
10-13.08.2015: Τουρνουά basket 3x3
10.08.2015, απόγευμα, στην πλατεία του χωριού

μας: 
Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών από τον Προ-

ϊστάμενο ΕΚΑΒ Ευρυτανίας κ. Γιάννη Σβερώνη.
11.08.2015, απόγευμα, στο Δημοτικό Σχολείο: 
Εκπαιδευτική ενημέρωση Κυκλοφοριακής Αγω-

γής, από τον υπεύθυνο εκπαίδευσης της Τροχαίας
Ευρυτανίας.

13.08.2015, απόγευμα, στην πλατεία του χωριού
μας: Τα παιδιά του Παιδαγωγικού Εργαστηρίου
θα μας παρουσιάσουν:

1. «Ψάχνοντας στην Πυθωνία», παιχνίδι-δρα-
ματοποίηση. 

2. «Τα μαγικά μαξιλάρια», θεατρική παράσταση.  
3. Έκθεση με τις δημιουργίες τους. 
13.08.2015, βράδυ, στην πλατεία του χωριού

μας: 
Μουσική βραδιά, γλέντι, με λαϊκορεμπέτικο

σχήμα.
14.08.2015, πρωί, στο Δημοτικό Σχολείο: Γενική

Συνέλευση του Συλλόγου μας.
15.08.2015, 7:00 μ.μ., στην πλατεία του χωριού: 
1. Παραδοσιακοί χοροί από όλα τα τμήματα

του χορευτικού μας ομίλου. 
2. Μουσικοχορευτικό δρώμενο
3. Απονομές βραβείων στους νικητές των

τουρνουά και λαχειοφόρος. 
4. Χορός για όλους. 
15.08.2015, 11:30 μ.μ.: Χορός νεολαίας, στο

προαύλιο του Πνευματικού μας Κέντρου.
17.08.2015: Ταξιδεύουμε στην όμορφη Ευρυ-

τανική Γη. Γνωρίζουμε τη Δημοτική Ενότητα
Φουρνά. Με τη συνεργασία (π. Ματθαίος Καλαμ-
παλίκης) της Ενορίας Αγίου Αθανασίου Δομνίστας:
Ημερήσια εκδρομή θρησκευτικού και τουριστικού
χαρακτήρα στη Φουρνά, Κορίτσα Κλειτσού, Βράχα.
(Ενδεικτικά: Φουρνάς: Εκκλησιαστικό Μουσείο

Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Λαογραφικό
Μουσείο. Κορίτσα: πατρίδα νεομάρτυρα Αγίου
Κυπριανού, λειψανοθήκη Ι.Ν. Αγίου Νικολάου.
Βράχα: Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Λαο-
γραφικό Μουσείο). Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί
εφόσον υπάρξει ικανοποιητική συμμετοχή. Εν-
δεικτική τιμή εισιτηρίου περίπου 20 ευρώ, που θα
μειωθεί ανάλογα με τη συμμετοχή. Δηλώσεις
συμμετοχής στο 6978 291814 (Βιβή Σ.), μέχρι
10.08.2015.

18 και 19.08.2015: Δραστηριότητες του βουνού
και του δάσους. Πεζοπορία, ποδηλασία, ορειβασία.
Συνεργασία με Ηλία Αθ. Πανάγο, ο οποίος θα μας
μυήσει, με την παρουσίαση του κατάλληλου εξο-
πλισμού και με πρακτικές και τεχνικές πληροφορίες,
στα μυστικά της σωστής ορεινής πεζοπορίας και
ποδηλασίας. (Για τη συμμετοχή μας στις πεζοπο-
ρικές διαδρομές, καλό είναι να έχουμε, τουλάχι-
στον, τα κατάλληλα παπούτσια). 

Την ίδια εβδομάδα, η εν δυνάμει ορειβατική
ομάδα, θα επιχειρήσει ανάβαση στην κορυφή του
Κοκκινιά. 

Ευχαριστούμε ειλικρινά, για μια φορά ακόμη,
όλους εσάς, που στηρίζετε τις εκδηλώσεις μας
με την παρουσία σας, με τη συμμετοχή των
παιδιών σας, με την προσφορά σας! 

Ευπρόσδεκτη, εννοείται και φέτος, κάθε προ-
σφορά δώρου για τη λαχειοφόρο του Δεκαπεν-
ταύγουστου, αλλά και για το Εργαστήρι μας.
[Χρήσιμα για τις δραστηριότητές μας είναι οι πλα-
στελίνες, μαρκαδόροι, κηρομπογιές, ξυλομπογιές,
τέμπερες, κόλλες, χαρτιά (κανσόν, γλασσέ, γκοφρέ,
χαρτοπετσέτες με παράσταση) πολλά αντικείμενα
που πλέον δε χρειαζόμαστε στα νοικοκυριά μας,
όπως πιατάκια, βαζάκια, μπουκαλάκια (γυάλινα,
τσίγκινα), ξύλινοι δίσκοι, ψωμιέρες, κορνίζες,
μακό παλιά μπλουζάκια, υφασματάκια τζην, νήματα
που περίσσεψαν, κορδέλες, μαξιλαράκια...] Να
είστε βέβαιοι, πως τα παιδιά σας θα σας τα επι-
στρέψουν δουλεμένα απ’ τα χεράκια τους, τόσο
όμορφα, που θα σας εκπλήξουν. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για προσφορές δώρων
λαχειοφόρου, διευκρινίσεις κλπ: Υρώ: 6937 383361,
Βιβή: 6978 291814, Βαγγελιώ: 6972 706406

Καλό καλοκαίρι σε όλους μας, λοιπόν,
και μην ξεχνάμε,

σε ό,τι κι αν συμβαίνει, η Δομνίστα μας,
είναι... το βάλσαμο!

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  2015,  ΣΤΗ  ΔΟΜΝΙΣΤΑ  ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΜΟΝΟ!

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
― Στις 2 Μαΐου 2015, εορτή της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου τελέστηκε η

Θεία Λειτουργία στον ομώνυμο Ιερό Ναό του χωριού μας από τον π. Ματθαίο. Στο ψαλτήρι ο κ.
Θεόδωρος Φραγκούλης. Το εκκλησίασμα αρκετό για την εποχή. 

Και του χρόνου! 
― Στις 17 Μαΐου 2015 έγινε στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας

από τον π. Κωνσταντίνο Μακράκη. Στο ψαλτήρι ο Στρατηγός ε.α. Κώστας Καρακώστας και ο Κ.Α.
Παπαδόπουλος. 

― Στις 21 Μαΐου 2015 το εκκλησάκι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και πάλι φέτος λει-
τουργήθηκε από τον π. Κων/νο Μακράκη. Στο ψαλτήρι ο κ. Ευάγγελος Σιακαβέλλας. 

Και του χρόνου! 
― Την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015 έγινε το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας στον Ι. Ναό Αγίου

Αθανασίου από τον π. Ηλία Τσιακατούρα. Στο ψαλτήρι ο Θεόδωρος Φραγκούλης και ο Κ.Α. Παπα-
δόπουλος. 

― Στις 14 Ιουνίου 2015 ο π. Ματθαίος επιστρέφοντας από τη Γερμανία, τέλεσε τη Θεία
Λειτουργία στο χωριό μας. Στο ψαλτήρι ο Ευάγγελος Σιακαβέλλας και ο Κ.Α. Παπαδόπουλος. 

― Τελέστηκε η θεία λειτουργία από τον π. Ματθαίο και στις 28 και 29 Ιουνίου 2015, Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου. 

― Στις 30 Ιουνίου 2015 ο π. Ματθαίος συλλειτούργησε με τον π. Ιωάννη Κολοβό στο
εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων Σκοπιάς. Στο ψαλτήρι οι Θεοδ. Φραγκούλης και Κ.Α. Παπαδόπουλος. 

Ευχόμαστε στον π. Ματθαίο υγεία, καλή διαμονή και δύναμη! 

Συνδρομές  που  λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Σιακαβέλλας Ευάγγ. του Μιχ. ....Ευρώ 20,00
Σπυράλατου-Γρίβα Αγγελική ..............100,00
Νταλιάνης Ανδρέας Σπ. ........................20,00
Νταλιάνης Ηλίας Σπ. ............................20,00
Μπαϊμπού-Νταλιάνη Κωστούλα ..........10,00
Τσούνης Νικόλαος Αθ. ........................20,00
Μπαλωμένος ........................................50,00
Σιδεράς Γεράσιμος Ιωάννη (ΗΠΑ) ........50,00
Φιλιππίδης Φίλιππος ............................20,00
Χαραλαμπόπουλος Κώστας ................20,00
Κώτσιας Θωμάς ....................................50,00
Σώκος Σωτήρης (τσίπουρο) ..................50,00
Καρράς Βασίλειος .............................. 20,00
Πιστιόλης Ευσταθίου Δημήτριος 
(Ευηνοχώρι) ..........................................50,00
Καραπάνου Σπυριδούλα (Αγρίνιο) ........30,00
Γιάτσης Ανδρέας (Δομνίστα) ................10,00
Τριάντης Χρ. Ευστάθιος (Αγρίνιο) ........30,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)



έγινε το α’ μέρος του προγράμματος, ήτοι η
επιμνημόσυνη δέηση (ιερέας ο π. Ηλίας
Τσιακατούρας) και η κατάθεση στεφάνων.
Το πρόγραμμα συνεχίστηκε στο Πνευματικό
Κέντρο Δομνίστας. 

Στεφάνια κατατέθηκαν από τους: 
― Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Νίκο Σουλιώτη
― Εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων

βουλευτή κ. Μπαλαούρα
― Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Θωμά Κώτσια
― Περιφερειακή Σύμβουλο Ευρυτανίας κ.

Κατερίνα Καλατζή, εκ μέρους της Περι-
φερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 

― Αντιδήμαρχο Αγράφων κ. Τάκη
― Αντιστασιακό κ. Ανδρέα Κάππα
― Αστυνομικό Δ/ντή Ευρυτανίας κ. Ζαμπόλη
― Πρόεδρο Εργατικού Κέντρου Ευρυτανίας 
― Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών

κ. Λευτέρη Τζόκα
― Εκπρόσωπο της Πανευρυτανικής Ένωσης

κ. Αθ. Σταμάτη
― Οργάνωση μελών ΣΥΡΙΖΑ Καισαριανής

(κ. Ελένη Ταράτσα) 
― τ. Δήμαρχο Δομνίστας και νυν Δημ. Σύμ-

βουλο Καρπενησίου κ. Γιάννη Σταμάτη
― τ. Δήμαρχο Ποταμιάς και νυν Δημ. Σύμ-

βουλο Καρπενησίου κ. Γιάννη Ίβρο
― Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Στάβλων κ.

Αθανάσιο Ζούκα
― Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ροσκάς 
― Γραμματέα Δ.Σ. Φιλοπρόοδου Συλλόγου

Δομνίστας κ. Βιβή Σιακαβέλλα
― Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας

κ. Νίκο Β. Καρέτσο
― Εκπρόσωπο της οικογένειας Κλάρα κ.

Μαρία Κλάρα-Παπαδάκη. 

Το β’ μέρος του προγράμματος της Κυ-
ριακής συνεχίστηκε, λόγω βροχής, όπως
προαναφέρθηκε, στο Πνευματικό Κέντρο
Δομνίστας, το οποίο ήταν κατάμεστο. Συν-
τονιστές οι Αθαν. Σταμάτης (όπως πάντα
υπέροχος) και Κ. Παπαδόπουλος. 

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σου-
λιώτης στο χαιρετισμό του χαρακτήρισε τη
Δομνίστα και αυτός ως «Νέα Αγία Λαύρα»
και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σημερινή
κατάσταση που βιώνει η χώρα μας, στα προ-

βλήματα που δημιουργήθηκαν στον τόπο
μας από τη σφοδρή κακοκαιρία του Φεβρουα-
ρίου και τόνισε την «ανάγκη συνεργασίας,
σκληρής δουλειάς, διεκδίκησης και αποφα-
σιστικότητας». 

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον κεν-
τρικό ομιλητή κ. Νίκο Μανιό, Γιατρό και Βου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Με λίγα λόγια, κυρίως
για τον αντιστασιακό του αγώνα κατά της
χούντας, τις διώξεις του κ.λπ. αναφέρθηκε
ο Κ. Παπαδόπουλος. 

Ο κ. Ν. Μανιός είχε ως κύριο θέμα του
τον Άνθρωπο και Αγωνιστή ΑΡΗ ΒΕΛΟΥ-
ΧΙΩΤΗ, τον οποίο παρουσίασε με τρόπο εν-
τυπωσιακό. Οι ακροατές παρακολούθησαν
την 20λεπτη ομιλία του με ιδιαίτερη προσοχή
και διδάχθηκαν πολλά για τον πρωτοκαπε-
τάνιο που έκανε τη Δομνίστα πασίγνωστη.
Ο παραλληλισμός του με τον Τσε Γκεβάρα
ήταν πράγματι πολύ εύστοχος. 

Ακολούθησαν μηνύματα: 
α) Του Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Θωμά

Κώτσια, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε
πως «ο ΑΡΗΣ καταγράφηκε στη λαϊκή συ-
νείδηση στο πάνθεον των ηρώων, δίπλα στον
Κατσαντώνη, στον Καραϊσκάκη, στον Μα-
κρυγιάννη». 

β) Της Περιφερειακής Συμβούλου κ. Κα-
τερίνας Καλατζή

γ) Του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων
Λογοτεχνών κ. Λευτέρη Τζόκα

δ) Του Αντιστασιακού κ. Ανδρέα Κάππα
(Καπετάν Διάκου, από Μουζίλο) 

ε) Της κ. Μαρίας Κλάρα, εκ μέρους της
οικογένειας Κλάρα και 

στ) Του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας
κ. Νίκου Καρέτσου. 

Ακολούθησαν ευχαριστίες από τους συν-
τονιστές προς τον ομιλητή κ. Νίκο Μανιό,
την οικογένεια Κλάρα, για την ιδιαίτερη προ-
τίμησή της προς τη Δομνίστα ώστε ο εορτα-
σμός μνήμης για τα 70 χρόνια από τον
θάνατο του ΑΡΗ, να γίνει στη Δομνίστα,
στην Πρόεδρο της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ. Σοφία
Ζαλοκώστα, που ήταν συνδιοργανωτής και
σε όλους τους παρευρισκόμενους. 

Τέλος, η εκδήλωση έκλεισε με τον Εθνικό
μας Ύμνο. 

Κ.Α.Π.
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Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Η  ΔΟΜΝΙΣΤΑ  ΔΙΔΑΣΚΕΙ  

ΤΗΝ  ΤΟΠΙΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΜΑΣ

Ένας ακόμα νέος λαμπρός επιστήμονας, από το
χωριό μας, με πετυχημένες σπουδές στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, άρχισε τη σταδιοδρομία του πρόσφατα.
Πρόκειται για το Δημήτρη Σωτ. Σώκο, ο οποίος ξεκίνησε
τις σπουδές του στο Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας -
ΤΕΙ Αθήνας και στη συνέχεια σπούδασε στην Οδοντιατρική
Σχολή Αθήνας (2008) και εξειδικεύτηκε στην Περιοδον-
τολογία και Εμφυτολογία στην Οδοντιατρική Σχολή Άμ-
στερνταμ (ACTA) (2013). Έλαβε υποτροφία για την επί-
δοση και τη διαγωγή του από το Ίδρυμα Κρατικών Υπο-
τροφιών (ΙΚΥ) (1995, 1997), Χρηματικό Βραβείο και
Έπαινο από το “ΒΕΛΟΥΧΙ” και την Πανευρυτανική Ένωση,
Υποτροφία του Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” για
την εξειδίκευσή του στην Περιοδοντολογία και Εμφυ-
τευματολογία (2011-2013) και 2ο Διεθνές Βραβείο για
την Μεταπτυχιακή του Έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ομο-
σπονδία Περιοδοντολογίας (2014). 

Συμμετείχε με εισηγήσεις του σε διάφορα Επιστη-
μονικά Συνέδρια και Ημερίδες και έχει δημοσιεύσει ερ-
γασίες του σε διάφορα ξενόγλωσσα επιστημονικά πε-
ριοδικά. Γνωρίζει άριστα την αγγλική και την ολλανδική
γλώσσα. Συνεργάζεται ως επισκέπτης περιοδοντολόγος
- εμφυτευματολόγος με οδοντιατρικές κλινικές της
Αθήνας και της Ολλανδίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνσή
του: e-mail: dim.sokos@hotmail.com

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΣΩΤ.  ΣΩΚΟΣ
ΕΝΑΣ  ΝΕΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

Μεσολόγγι 25 Ιουνίου 2015 

κ. Παπαδόπουλε,
Ονομάζομαι Χαρέλου Ευαγγελία, ζω μόνιμα στο Με-

σολόγγι, και εργάζομαι ως Κοινωνική Λειτουργός στο
Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Νιώθω την ανάγκη να σας διαβιβάσω ένα μικρό
κείμενο που αφορά την πρόσφατα αποβιώσασα πολυα-
γαπημένη μου μητέρα Γεωργία Χαρέλου κάτοικο Αιτω-
λικού, το γένος Σιακαβέλα Ευάγγελου και επιθυμώ να
το φιλοξενήσετε στην εφημερίδα σας «ΕΥΡΥΤΟΣ». 

Η Δομνίστα Ευρυτανίας ήταν η γενέτειρα της μητέρας
μου, το χωριό που σε μικρή ηλικία πέρασα ένα καλοκαίρι
μαζί με τους αείμνηστους παππούδες μου Ευάγγελο και
Χριστίνα Σιακαβέλα, έζησα το πανηγύρι του Αϊ-Λιά,
έπαιξα με τα γειτονόπουλα-παιδιά του Σιακαβέλα Σπυ-
ρίδωνα και Κων/νου-και έμαθα κέντημα από τα μεγαλύτερα
κορίτσια.

Η μητέρα μου πάντα μας μιλούσε για το αγαπημένο
της χωριό, μας έλεγε ότι έβγαζε έξυπνους και εργατικούς
ανθρώπους που πρόκοψαν ακόμη και στην ξενιτιά που
βρέθηκαν. Ήθελε να της διαβάζω πάντα την εφημερίδα
σας, να θυμάται τα παλιά και να μαθαίνει νέα για τους
χωριανούς της.

Έτσι μας έκανε να αγαπήσουμε και μείς την Δομνίστα
και με την πρώτη ευκαιρία να την επισκεπτόμαστε.

Τελειώνοντας σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, η εφη-
μερίδα σας να έχει πάντα επιτυχία. 

Η  αλληλογραφία  μας

ΣΤΑ  ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ  ΤΟΥ  ΑΡΗ
Στις πρόσφατες εκδηλώσεις για την Εθνική Αντίσταση στη Δομνίστα υλοποιήθηκε

μια πολύ ωραία ιδέα: μια πορεία στα “μονοπάτια του Άρη”. Η ιδέα προήλθε από μια νέα
κοπέλα τη Δάφνη Παπαδάκη, εγγονή του Μπάμπη Κλάρα, αδελφού του Άρη Βελουχιώτη.
Η συμπαθεστάτη Δάφνη μας έβαλε τα γυαλιά κυριολεκτικά. Τόσα χρόνια δεν το είχε
σκεφθεί κανείς μας. 

Γι’ αυτό προτείνω να καθαριστεί το μονοπάτι από την καλύβα στο Τσιουγκρί του Κρί-
κελλου ως το Κρίκελλο και ως τη Δομνίστα (από εκεί ξεκίνησε ξημερώματα Κυριακής 7
Ιουνίου 1942 ο Άρης και οι πρώτοι αντάρτες του με το δάσκαλο Παπανικολάου και το
Θανάση Τραχήλη να ’ρθούν στη Δομνίστα να κηρύξουν την έναρξη του Αγώνα). 

Το μονοπάτι να ακολουθεί λίγο πολύ την παλιά πορεία και σε άλλα σημεία τον
αμαξιτό δρόμο ως τον Αϊλιά της Δομνίστας. Αφού γίνει ο καθαρισμός να μπουν σημάδια
που θα οδηγούν τον οδοιπόρο και κάθε χρόνο το Σάββατο πριν τις εκδηλώσεις να πραγ-
ματοποιείται η πορεία από νέους -αλλά και όποιον άλλον-. Ποιος θα καθαρίσει το
μονοπάτι; Ή ο Δήμος ή οι εθελοντές. Το δεύτερο το πιστεύω πιο εύκολο. 

Όσοι συγκινείστε με την ιδέα ας δώσετε το παρόν. 
Α.Δ. Σταμάτης 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ  ΣΤΗ  ΛΕΥΚΑ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. ΚΟΣΜΑΣ. «Δελτίον
Τύπου και πλούσιο Φωτορεπορτάζ» http://kosmas-
agrinio-gr.blogspot.gr/2015/06/blog-post_20.html 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Οικόπεδο 2.500 τ.μ. με δέκα (10) καρυδιές, 

εφαπτόμενο του Μουσείου μας, 
σε καταπληκτική και πλεονεκτική θέση. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
6977290231, 6972505664 & 2237092038
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Η  ΕΤΗΣΙΑ  ΧΟΡΟΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ,  ΓΙΑ  ΠΡΩΤΗ  ΦΟΡΑ,  ΣΤΗ  ΔΟΜΝΙΣΤΑ!

Μ
ια μέρα μετά την Πρωτομαγιά και ανήμερα
της γιορτής του Αγίου Αθανασίου, -Ανα-
κομιδή των λειψάνων του προστάτη

Αγίου του χωριού μας, και ο ιδανικότερος τόπος,
η πλατεία του χωριού μας, επιλέχθηκαν φέτος
για την ετήσια χοροσυνάντηση του Συλλόγου
μας. Με στόχους το αντάμωμα χωριανών και
φίλων και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, η
πρόεδρος του Συλλόγου, Υρώ Παπουτσή, αξιο-
ποιώντας και την πρόταση του Γιάννη Δ. Μήτσου,
πήρε την πρωτοβουλία και το «ρίσκο» της διορ-
γάνωσης του χορού μας, για πρώτη φορά, στη
Δομνίστα. Με σύμμαχο τον καλύτερο ανοιξιάτικο
καιρό του τριημέρου, πολλοί ήταν οι Δομνιστιάνοι
και φίλοι του χωριού μας, που αποδέχτηκαν την
πρόσκληση του Συλλόγου μας. Με παραδοσιακά
νόστιμα φαγητά, που ετοίμασαν τα ταβερνάκια
του χωριού (Μέτοικος, Γρίβα, Γιάτσης), καλό
κρασί και το κέφι, που από τον περσινό Αύγουστο
θυμόμαστε, της μουσικής ομάδας των Δημ. Αρ-
γυρίου, Κατερίνας Κοτρωνιά, Γιάννη Κυριαζή και
Μαρίνου Μαρίνου το γλέντι κράτησε μέχρι αργά
το απόγευμα. Με την παρουσία τους, μας τίμησαν
ο βουλευτής Ευρυτανίας κ. Θωμάς Κώτσιας, ο
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βασίλης Φακίτσας,
η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Καρπενησίου
κ. Κονιαβίτη-Ζαρμακούπη Ευδοξία, που απηύθυνε
και χαιρετισμό στους παρευρισκομένους, εκ μέρους
του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Νικ. Σουλιώτη, ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κοντογιώργος Ηλίας, ο
κ. Σκαρμούτσος Γεώργιος πρ. Περιφερειακός Σύμ-
βουλος Αιτωλοακαρνανίας, ο κ. Κολτσίδας Ευάγ-
γελος, πρ. Δήμαρχος Αιτωλικού, ο κ. Τσιαμάκης
Παναγιώτης, πρ. Δήμαρχος Νεάπολης Αγρινίου
κ.ά. 

Στο θερμό καλωσόρισμά της, η Πρόεδρος του
Συλλόγου ευχαρίστησε άπαντες για την παρουσία
τους και ειδικότερα τον Πρόεδρο της Τοπικής
μας Κοινότητας, κ. Νίκο Καρέτσο, το Τοπικό Συμ-
βούλιο, τον Αντιδήμαρχο κ. Παντελή Χαλκιά και
το Δημοτικό Συμβούλιο, για την προετοιμασία
του χωριού μας και την άδεια χρήσης των τραπε-
ζοκαθισμάτων του δημοτικού ξενώνα. Ο επί σειρά

ετών –και σίγουρα μακροβιότερος– Πρόεδρος
του Συλλόγου μας, κ. Θανάσης Κ. Νταλιάνης,
νιώθοντας την ανάγκη να συγχαρεί, και δημόσια,
τα μέλη του Δ.Σ., χαιρέτισε συγκινημένος την εκ-
δήλωση με πολύ επαινετικά –η αλήθεια είναι–
λόγια από καρδιάς, που μεγαλώνουν ακόμη πε-
ρισσότερο την ευθύνη όλων των Δ.Σ., που ανέκαθεν
μοναδικό στόχο έχουν την ανάδειξη της Δομνίστας
μας. Για να διαβάζεται και στο μέλλον, ώστε ο
πήχυς να ανεβαίνει και ψηλότερα, με την άδειά
του, παρατίθεται ο χαιρετισμός του. 

Καινοτομία της φετινής χοροσυνάντησης ήταν
η βράβευση των Δομνιστιάνων φοιτητών, που ει-
σήχθησαν σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, το Σεπτέμβρη του
2014, ως μια μικρή ανταπόδοση στη χαρά και την
υπερηφάνεια, που μας χαρίζουν. (Όλων τα ονόματα
έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα φύλλα
του ΕΥΡΥΤΟΥ). Με την ευχή να αριστεύουν πάντα
και να γίνονται όλο και περισσότεροι, οι αρκετοί
επίσημοι που πλαισίωσαν την εκδήλωση, απένειμαν
τα αριστεία. 

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ, στους κατα-
στηματάρχες του χωριού μας, για την ποιοτική
εξυπηρέτηση και σε όσους προσέφεραν δώρα και
συνδρομές για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης και
μια μεγάλη ευχή, να καθιερωθεί η φετινή διοργά-
νωση! 

Β.Ε.Σ.

Χαιρετισμός Θανάση Κ. Νταλιάνη
στη χοροσυνάντηση 02.05.2015, στη Δομνίστα 
Συγχωριανοί μας,
Ως Δομνιστιάνος, μέλος του Συλλόγου μας

και πρώην Πρόεδρος αυτού για πολλά χρόνια (σί-
γουρα ο μακροβιότερος Πρόεδρος), νοιώθω επι-
τακτική την ανάγκη να απευθύνω, και δημόσια, τα
θερμά μου συγχαρητήρια στο Δ.Σ. της τελευταίας
διετίας, για τις μοναδικές στιγμές που μας προ-
σφέρει, ειδικά εφέτος.

Αναφέρομαι στη συμμετοχή του Συλλόγου
μας στις γιορτές Εξόδου της Ι.Π. Μεσολογγίου,
πριν από 25 μέρες. Μια συμμετοχή, για πρώτη

φορά φέτος, που έκαμε γνωστή τη μικρή μας Δο-
μνίστα, σ’ όλη την Ελλάδα και όλους εμάς που
συμμετείχαμε στις «Γιορτές Εξόδου», να νοιώθουμε
περίσσεια κρυφή χαρά και εθνική υπερηφάνεια.

Αναφέρομαι στη σημερινή εκδήλωση και σας
αποκαλύπτω, χωρίς κανένα ενδοιασμό, ότι και
πριν από πολλά χρόνια έγιναν σκέψεις πραγμα-
τοποίησης αυτής της εκδήλωσης. 

Όμως, το ρίσκο και την αποφασιστικότητα του
σημερινού Δ.Σ., και μάλιστα σε εποχές πρωτό-
γνωρης αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, δεν τα
σήκωσαν οι δικές μας πλάτες. Συγχαρητήρια, λοι-
πόν, στο Δ.Σ. γι’ αυτή την απόφασή του. Ίσως, θα
’πρεπε να είμαστε σήμερα, εδώ, πολλοί περισσό-
τεροι, εκμεταλλευόμενοι και τη συγκεκριμένη
ημερομηνία και το μαγιάτικο καιρό. Δεν πειράζει,
η αρχή, πάντα δύσκολη, έγινε! Του χρόνου, να’
μαστε πρώτα καλά, θα πρέπει να είμαστε όλοι
παρόντες.

Στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αφού το συγχαρώ
και πάλι, εύχομαι πάντα επιτυχίες στις πολλές
και αξιόλογες δραστηριότητές του. Εδώ, επιτρέψτε
μου, να κάνω μια πρόβλεψη: Το σημερινό Δ.Σ. θ’
αφήσει εποχή, ξεπερνώντας, σε δράση, αποφα-
σιστικότητα κι επιτυχημένες δραστηριότητες, όλα
τα προηγούμενα. Εγώ, προσωπικά, είμαι σίγουρος
γι’ αυτό. Για να υπάρξουν όμως, αυτές οι επιτυχίες
είναι απαραίτητη και αναγκαία η δική μας συμμε-
τοχή και συμπαράσταση. Πλαισιώστε, λοιπόν, το
Δ.Σ. του Συλλόγου μας, συμπαρασταθείτε, με
κάθε δυνατό τρόπο στην προσπάθειά του. Ενι-
σχύστε το, κυρίως ηθικά. Ασκείστε την όποια
κριτική σας. Μόνο που αυτή πρέπει να είναι καλό-
πιστη και καλοπροαίρετη. Βοηθήστε το με νέες
ιδέες, καινούργιες προτάσεις. Μόνο έτσι θα πάμε
μπροστά και καλύτερα...

Πολλά θα μπορούσα να πω, όμως, σεβόμενος
τον πολύτιμο και περιορισμένο χρόνο σας, θα τα
πούμε μια άλλη φορά, θα έχουμε την ευκαιρία!

Φίλοι μας αγαπημένοι, του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας, Υρώ, Βιβή, Ευαγγελία, Σωτήρη και Δημήτρη,
σας ευχαριστούμε πολύ! Θα είμαστε πάντα στο
πλευρό σας! 

Κατά τη διάρκεια της Πρωτομαγιά-
τικης χοροσυνάντησης, πραγματοποι-
ήθηκε λαχειοφόρος αγορά, η οποία
υποστηρίχθηκε αμέριστα από τους χω-
ριανούς και φίλους μας, τόσο στην
προμήθεια λαχνών, όσο και στην προ-
σφορά πολλών και καλών δώρων. Δώρα
προσέφεραν οι παρακάτω, τους οποίους
και  ευχαριστούμε θερμά για τη συνεχή
στήριξή τους στις δράσεις του Συλλόγου
μας.
― Δαχτυλίδι μονόπετρο, Ρολόι ανδρικό,

προσφορά του κ. Ηλία Τσαπραζλή,
κοσμηματοπώλη (Μεταμόρφωση Ατ-
τική)

― Ασύρματο τηλέφωνο Panasonic (Κα-
τάστημα Forthnet Αγρινίου - Κώστας
και Νίκος Καραδήμας Ο.Ε.) 

― Κόσμημα από τη Gallery Καρπώ,
της Βασιλικής Κ. Μακρυγιάννη, από
Μεσοκώμη, (Παναγοπούλου-Αγρίνιο)

― Παραδοσιακό καρεκλάκι τζακιού από
το Φιλοπρόοδο Σύλλογο Δομνίστας 

― Σετ σερβιρίσματος ορεκτικών από
την οικογένεια Νώντα και Ιωάννας
Φαρμάκη

― Ισοθερμικό εσώρουχο (κατάστημα
ΦΥΣΗ και ΚΥΝΗΓΙ, Ηλίας Αθ. Πανά-
γος, Μπαϊμπά-Αγρίνιο) 

― Σετ κούπες καφέ από κατάστημα
ΑΣΤΡΑΠΗ, Αλέξ. Τασούλας (Μακρή-

Αγρίνιο)
― Μέλι ελατίσιο, προσφορά κ. Μαρίας

Σώκου 
― Τοστιέρα, Πίνακας διακοσμητικός,

προσφορά της κ. Ισμήνης Αγγελή
― Ανθοδοχείο μουράνο, προσφορά κ.

Ασπασίας Αναγνωστοπούλου
― Παιδικά ρούχα, προσφορά Χριστίνας

Γ. Σιακαβέλλα – Αουάντι (SAM 0-13,
Mπαϊμπά-Αγρίνιο)

― Παιδικό φόρεμα, προσφορά Όλγας
Σπαή, το γένος Βαμβάτσικου (RA-
PUNZEL-Λ. Βύρωνος-Μεσολόγγι)

― Ρούχα ενηλίκων, προσφορά Σεραφείμ
Γιαννόπουλου, από Μεσοκώμη (Σταϊ-
κου-Αγρίνιο)

― Κόσμημα, προσφορά από Βίκυ Π.
Τσιάμη-Βέλλιου (Λαμία)

― Εργαλειοθήκη, προσφορά Κυττέα
Γεωργίου και Παναγιώτας Αντ. Αγ-
γελή (Λαμία)

― Πολλά παραδοσιακά γαλακτοκομικά
προϊόντα, προσφορά Γρηγόρη Πα-
πουτσή (Αλλατύρι-Κανάρη & Μαιζώ-
νος-Πάτρα)

― Η κ. Σπυριδούλα (Μπόλα) Καραπάνου
διέθεσε σεβαστό ποσό για τις ανάγκες
της εκδήλωσης. Την ευχαριστούμε
και της ευχόμαστε επιτυχίες και στα
άλλα της εγγόνια!

― Ομοίως, και ο κ. Γιάτσης Ανδρέας!

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ  ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ: 
― ΣΤΟ  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΧΩΡΙΟ» ΣΤΟ  ΑΓΡΙΝΙΟ

Αποδεχόμενος το κάλεσμα του Δήμου Καρπενησίου, ο Σύλλογός
μας συμμετείχε στην πολυεκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο
Πάρκο Αγρινίου, στις 24, 25 και 26 Απριλίου 2015. 

Στην εκθεσιακή και συνεδριακή αυτή εκδήλωση, τιμώμενος από
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ήταν ο Δήμος Καρπενησίου και ο
Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης, καθώς και ο Αντιπερι-
φερειάρχης κ. Αριστ. Τασιός, παρουσίασαν τις αναπτυξιακές προ-
οπτικές του Δήμου μας. 

Στο περίπτερο, που φιλοξενούνταν ο Δήμος Καρπενησίου, φιλο-
ξενήθηκε μεταξύ άλλων κι ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας,
εκθέτοντας παραδοσιακά ντόπια προϊόντα, έντυπο προωθητικό
υλικό του χωριού μας και εκδόσεις του Συλλόγου μας.

― ΣΤΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΗΣ  ΟΕΣ,  Π.Ε.  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Στις 20 και 21 Ιουνίου 2015, στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου,

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία διημερίδα με θέμα «Ο λαϊκός πολι-
τισμός, μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας», με τη συν-
διοργάνωση της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων, του Δήμου
Καρπενησίου και Τοπικών Πολιτιστικών Συλλόγων. Από την πλούσια
θεματολογία της διημερίδας, ο Σύλλογός μας, με εισηγήτρια την
Ευαγγελία Τσιάμη-Νταλιάνη, ανάδειξε τη χλωρίδα και πανίδα του
τόπου μας, επικεντρώνοντας την εισήγηση στα δυο σημαντικότερα
αρωματικά φυτά – βότανα, το τσάι και τη ρίγανη και τους τρόπους
που αυτά μπορεί να συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. 

Ωστόσο, για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, η Βαγγελιώ
Νταλιάνη ήταν αδύνατο να παραστεί στην πρώτη συνεδρία της διη-
μερίδας και την εισήγηση παρουσίασε η Γραμ. του Συλλόγου, Βιβή
Σιακαβέλλα. 
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Αγγελική  Βασ.  Καρέτσου  (1929-2015)
Ξημερώνοντας η Δευ-

τέρα του Πάσχα (13-4-
2015) μια αρχόντισσα του
χωριού μας, μια απέραν-
τη καρδιά αγάπης, η Αγ-
γελική Βασ. Καρέτσου
εγκατέλειψε στα 86 της
χρόνια τον γήινο κόσμο
μας και ταξίδεψε εκεί
όπου «ουκ έστι λύπη,

οδύνη και στεναγμός». 
Η αείμνηστη κυρα-Αγγελική, θυγατέρα του

Ιωάννη και της Ελένης Μωρίκη, είχε την τύχη
να ενώσει τη ζωή της το 1954 με το μυστήριο
του γάμου με έναν, επίσης εξαίρετο συγχω-
ριανό μας, τον αείμνηστο Βασίλειο Καρέτσο.
Εργατικότατοι και οι δυο τους εργάστηκαν
σκληρά στο χωριό αρχικά και αργότερα, όπως
και πολλοί άλλοι Δομνιστιάνοι, στο Μοσχάτο.
Ευτύχησε να δει τα δυο παιδιά τους, το Νίκο
και το Δημήτρη, αποκαταστημένα οικογενειακά
και επαγγελματικά και, κυρίως, καταξιωμένα
μέλη της κοινωνίας μας. Λάτρευε και λαχτα-
ρούσε για το χωριό και γι’ αυτό, επανήλθε και
έγινε μόνιμη κάτοικος καλλιεργώντας μάλιστα,
όπως παλιά, όχι από ανάγκη. Παρέμεινε στο
σπίτι της καλοκαίρι και χειμώνα, έχοντας τις
σχετικές ανέσεις της - παρά τις παρακλήσεις
των παιδιών της. Τελευταία μόνο, από το πε-
ρασμένο Φθινόπωρο, ύστερα από ατύχημα,

αναγκάστηκε να νοσηλευτεί στο Νοσοκομείο
και να πάει στα παιδιά της, μέχρι που η υγεία
της κλονίστηκε ανεπανόρθωτα. Το Πάσχα
ήθελε να είναι στο χωριό. Η θέλησή της πραγ-
ματοποιήθηκε. Ο Θεός άκουσε την προσευχή
της και έτσι την επόμενη ημέρα έφυγε από το
σπίτι της για το αιώνιο ταξίδι της ευχαριστη-
μένη. 

Η αείμνηστη κυρα-Αγγελική αγαπούσε ανυ-
πόκριτα όλους τους συγχωριανούς μας κι αγα-
πιότανε από όλους. Ήταν πρόθυμη, άκακη,
καλοσυνάτη, φιλόξενη. Άριστη νοικοκυρά φι-
λοξενούσε στο σπίτι της, στο Μοσχάτο, στα
πρώτα δύσκολα χρόνια της εγκατάστασής
τους εκεί, πολλούς χωριανούς, κυρίως, νέα
παιδιά-φοιτητές κ.λπ., προσφέροντάς τους
αδιάκριτα ένα πιάτο φαγητό με όλη την ψυχή
της. Κι αυτό φαινόταν στο πρόσωπό της από
το χαμόγελό της. Έδειχνε τη στοργή της σε
όλα τα παιδιά του χωριού που έβρισκαν στο
σπίτι της μια αβραμιαία φιλοξενία, περιποίηση
και, κυρίως, Αγάπη. Η γειτονιά, το χωριό ολό-
κληρο, στερήθηκε έναν υπέροχο άνθρωπο,
αλλά όμως σίγουρα πήγε στη Γη της Αθανασίας
και της Γαλήνης, πήγε εκεί όπου την περίμενε
με ανοιχτές αγκάλες ο αγαπημένος της σύζυ-
γος, ο αείμνηστος κυρ-Βασίλης. 

Ας είναι αιώνια η μνήμη της! 

Κ.Α.Π.

Έφυγε πλήρης ημερών για το αιώνιο ταξίδι ο
Γιώργος Γρηγορόπουλος. 

Γόνος παλιάς οικογένειας του χωριού με παρουσία
δυναμική στα κοινά, ο πατέρας του ήταν από τους ερ-
γολάβους που έκαναν τον αμαξιτό δρόμο από το Κρί-
κελλο. Μετά τις σπουδές στο Δημοτικό του χωριού ο
αείμνηστος Γιώργος εργάσθηκε ως τεχνικός στο χωριό
και ύστερα σε Νοσοκομείο στην Αθήνα. Είχε την ατυχία
να χάσει τη μονάκριβη κόρη του και η ζωή του φορτώθηκε
πολύ. Έζησε τα τελευταία χρόνια στο χωριό μια από
τις λίγες ζωντανές παρουσίες. Σοβαρός, μετρημένος,
ήπιος, ευγενής, αγαπούσε την παρέα στην πλατεία και
τη φιλική συναναστροφή. 

Υπήρξε καλός φίλος και υποστηρικτής του Συλλόγου
μας για χρόνια και πάντα πρόθυμος σε έργα καλά. 

Ενδιαφερόταν για τα θέματα του χωριού και ήταν
πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για παλιές ξεχασμένες
ιστορίες της Δομνίστας. Η απώλειά του κάνει φτωχό-
τερους όλους μας. Προσευχόμαστε να βρει στους ου-
ρανούς τη γαλήνη και την ηρεμία που η ζωή εδώ δεν
κατάφερε να του προσφέρει. 

Ας είναι αιωνία του η μνήμη. 
Α.Δ.Σ.

Γεώργιος  Σπ.  Γρηγορόπουλος

Νεκρολογίες

Έφυγε στα 90 της χρόνια μία εξαιρετική
γόνος του χωριού μας και απόγονος ιστορικών
οικογενειών η Σωτηρία Ν. Σώκου, συζ. Σκούφη.
Γεννήθηκε στη Δομνίστα όπου είχε τις πρώτες
παιδικές και νεανικές μνήμες. Αυτές οι μνήμες
την κράτησαν δεμένη με το χωριό και τις υπο-
θέσεις του ως το τέλος της ζωής. Ακολούθησε
τη ζωή του δάσκαλου πατέρα της στην Αθήνα
όπου και σπούδασε και εργάσθηκε ως νηπια-
γωγός. Το από ποιούς σπουδαίους προγόνους
κρατά η ρίζα της όλοι το ξέρουμε. Φάνηκε αν-
τάξια όλων τους. Περήφανη, ευαίσθητη, φι-
λότιμη, γενναιόδωρη, φιλάνθρωπη ήταν παντού
όπου χρειάσθηκε. Ιδίως τα θέματα της ζωής
του χωριού ήταν από τα μόνιμα ενδιαφέροντά
της. Ως την τελευταία της ώρα η Δομνίστα
ήταν κομμάτι πολύτιμο της ζωής της. Κορυφαία
της προσφορά η παραχώρηση του μητρικού
σπιτιού για τη δημιουργία Λαογραφικού Μου-
σείου. 

Σεμνή και μη θέλοντας τον παροδικό έπαινο
του κόσμου κινήθηκε πάντοτε σε ότι έκανε

διακριτικά. Ακόμα και στην εκφορά της θέλησε
όλα να γίνουν σε στενό κύκλο. Βρέθηκαν εκεί
στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών μόνο εκείνοι που
την αγαπούσαν αληθινά και εκείνοι που τι-
μούσαν τη Σωτηρία γι’ αυτό που ήταν και όχι
για την κοινωνική της καταγωγή ή τις υλικές
της δυνατότητες. Αθόρυβη υπήρξε στις ευερ-
γεσίες της, αθόρυβη ήθελε να είναι και η ανα-
χώρησή της από τη ζωή. 

Όσοι όμως γνώρισαν τον πλούτο της καρ-
διάς της και τις αρετές της τιμούν τη μνήμη
της με αυτό το σιωπηλό και αθόρυβο τρόπο
που θάθελε και η ίδια. Γι’ αυτό και τα λόγια
μου είναι λίγα. Αφήνω τα πιο πολλά να μην
περάσουν στο χαρτί αλλά να μείνουν στις
καρδιές εκείνων που τη γνώρισαν, εκτίμησαν
τις αρετές της και γεύθηκαν τις ευεργεσίες
της. Η πιο μεγάλη βέβαια το νέο Λαογραφικό
Μουσείο της Δομνίστας. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη της και η ανάπαυσή
της στις αγκάλες του Θεού. 

Α.Δ. Σταμάτης

Σωτηρία Ν. Σώκου - Σκούφη  (1925-2015)

Έφυγε από κοντά μας πλήρης ημερών η
Μαρία, κόρη του Σταμούλη Σταμάτη. Γεννήθηκε
στη Δομνίστα όπου γνώρισε τη δύσκολη ζωή
του χωριού τα προπολεμικά χρόνια. Από μικρή
μπήκε στη βιοπάλη με τις αγροτικές εργασίες.
Συνέχισε τον αγώνα της ζωής στην Αθήνα
μετά το γάμο της με το Μιχ. Ζωάννο τον
οποίο έχασε νωρίς. Μεγάλωσε παιδιά και κα-
μάρωσε εγγόνια. Αγαπούσε με πάθος το χωριό
και τους ανθρώπους του. Αυτή την αγάπη με-
τέδωσε και στα παιδιά της. Τα τελευταία
αρκετά χρόνια έμενε σχεδόν μόνιμα στο χωριό
και στήριξε καθοριστικά τον τότε Αντιδήμαρχο
Δομνίστας Αθαν. Καραδήμα. 

Ευγενική, φιλότιμη, γενναιόδωρη, αρχον-
τική, φιλόξενη έδινε την καλύτερη εντύπωση
σε ξένους και άγνωστους για το χωριό και
τους χωριανούς μας. Έμμεσα ως Δομνιστιάνοι
της χρωστάμε πολλά γιατί έδινε δίπλα και σε
πολλούς άλλους ένα σκληρό αγώνα να διατη-
ρηθεί η Δομνίστα ζωντανή. Οι καιροί και οι πε-

ριστάσεις άλλαξαν όμως. Μετά τις τελευταίες
αλλαγές στα κοινοτικά πράγματα κράτησε
μέσα της τη διαρκή αγάπη για τα παιδιά της
και όσους στήριζε αληθινά. Ιδίως τη Δομνίστα
που σχεδόν ως την τελευταία της ώρα δεν
αποχωριζόταν. Ως μέλη του Συλλόγου και Δο-
μνιστιάνοι της χρωστάμε πολλά, έστω και αν
παρέμενε στη σκιά και βοηθούσε με τον τρόπο
της. Πάντοτε παρούσα στις δράσεις του Συλ-
λόγου, πάντοτε παρούσα στα κοινοτικά πράγ-
ματα, πάντοτε ενεργός πολίτης αλλά και γυ-
ναίκα αρχόντισσα του σπιτιού της. 

Δείχθηκε αντάξια της γενιάς της και άφησε
πίσω της άξιους συνεχιστές τα παιδιά της. Η
αγάπη για τη Δομνίστα τής ανταποδίδεται
πολλαπλάσια. Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή
της στη γαλήνη του ουρανού. Οι δικοί της και
όσοι την αγάπησαν ας κρατούν στην ψυχή
τους τη γλυκιά της ανάμνηση. 

Αιωνία η μνήμη της. 
Α.Δ.Σ.

Μαρία  Σταμάτη-Ζωάννου

Γεωργία  Χαρέλου  (1929-2015)
8 Απριλίου 2015 Μεγάλη Τετάρτη, έφυγε από κοντά

μας για το μεγάλο ταξίδι η αγαπημένη μας μάνα και
γιαγιά Γεωργία χήρα Χρήστου Χαρέλου.

Γεννήθηκε το έτος 1929 στη Δομνίστα Ευρυτανίας.
Κόρη του Ευάγγελου και της Χριστίνας Σιακαβέλα.
Παιδί επταμελούς οικογένειας με έξι αδελφές και έναν
αδελφό, έζησε σε ένα φτωχικό οικογενειακό περιβάλλον
της Δομνίστας στις δύσκολες εποχές του πολέμου
του ’40 και του Εμφυλίου.

Από μικρό κοριτσάκι ακολουθούσε τον πατέρα της
(πρώτος μάστορας στην επιδιόρθωση βαρελιών) στο
μεροκάματο, είτε μαζεύοντας στάχυα σταριού, κοκολόι
στη Στυλίδα της Λαμίας, είτε μεταφέροντας αλάτι με
το μουλάρι, παρέα με τον πατέρα της από τις αλυκές
Μεσολογγίου στα χωριά της Λαμίας για ανταλλαγή με
λίγο αλεύρι. Θερισμός σταριού, μάζεμα και ξεφλούδισμα
καλαμποκιού στα Καλύβια Αγρινίου, βοτάνισμα και θέ-
ρισμα ρυζιού στο Νεοχώρι, μάζεμα λαδοελιάς στο Αι-
τωλικό διανύοντας καθημερινά με τα πόδια μεγάλες
αποστάσεις και αργότερα στην καπνοκαλλιέργεια της
δικής της οικογένειας στο Αιτωλικό ήταν ο καθημερινός
τίμιος και δύσκολος αγώνας της επιβίωσης.

H τιμιότητα, η εργατικότητα, η αφοσίωση στην οι-
κογένεια και η πορεία κοντά στο Θεό ήταν ο βασικός
κώδικας αξιών σε όλη τη ζωή της.

Σχολείο δεν φοίτησε, έμαθε όμως να διαβάζει, να
γράφει και κυρίως να λογαριάζει καλά. Παντρεύτηκε
τον Χρήστο Νικολάου Χαρέλο από την Άμπλιανη Ευ-
ρυτανίας και δημιούργησαν μια πολυμελή οικογένεια
με έξι παιδιά, τρείς γιούς και τρείς κόρες. Εκπληρώθηκε
η μεγάλη επιθυμία της ζωής της για απόκτηση μεγάλης
οικογένειας και να αφήσει τα παιδιά της πίσω αποκα-
ταστημένα με τις οικογένειές τους όπως έλεγε.

Ήταν πάντα πραγματικά κοντά τους από μικρά
ώσπου έκαναν τις δικές τους οικογένειες και καμάρωνε
γιούς, κόρες, γαμπρούς, νύφες, εγγόνια και δισέγγονα
όταν μαζεύονταν πάντα στις μεγάλες γιορτές στο
κεφάλι του τραπεζιού ως σεβαστή καπετάνισσα.

Ήταν γλυκιά, αυστηρή, δίκαιη και έξυπνη διαβάζοντας
την καρδιά τους, βλέποντας τα μάτια τους. Η προτροπή
της ήτανε πάντα διάβασμα, δουλειά, σεβασμός, υπομονή
και πάντα κοντά στο Θεό. Με αυτά θα κερδίσετε τη
ζωή και φύγετε από τα καπνοχώραφα. Να είστε πρόθυμοι
στη δουλειά σας, ευγενικοί και δίκαιοι με τους ανθρώ-
πους. 

Αλήθεια με τόσο καθημερινό κόπο, το ζύμωμα και
το πλύσιμο μόνο της δεκαμελούς οικογένειας, με
παιδιά, σύζυγο και πεθερικά και υπήρχε χρόνος για
ενασχόληση προσωπικά με κάθε μέλος της οικογένειας
παράδειγμα για όλους τους γονείς σήμερα. 

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή της ένθα ουκ έστι
πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.

Ε.Χ. 
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Έ
φτασε στα χέρια μου ένα κείμενο του
Βασίλη Αθ. Νταλιάνη (έχει αναρτηθεί
και στο διαδίκτυο), ενός νέου και πολύ

χρήσιμου για το Σύλλογο ανθρώπου όπου εκφράζει
με πολύ γλαφυρό τρόπο την αγωνία του για έναν
“πόλεμο” αναρτήσεων στο site του Συλλόγου για
μάλλον ανούσια θέματα. Γράφει: 

Δυστυχώς τα πράγματα όσον αφορά στα γε-
γονότα που διαδραματίζονται τελευταία εντός
και εκτός των κοινωνικών δικτύων του Συλλόγου
του χωριού μας δεν είναι τόσο απλά όσο νομίζουν
οι περισσότεροι…

...Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την
αρχή… Μια φωτογραφία που αναρτήθηκε στις 6
Ιουνίου στη Facebook Σελίδα του Φιλοπρόοδου
Συλλόγου και η λεζάντα που τη συνόδευε παρερ-
μηνεύτηκαν! 

...Κουβέντα στην κουβέντα όμως άρχισε να
σηκώνεται «σκόνη». Και ήταν τόση πολλή που
άρχισε να σκεπάζει την αλήθεια, το δίκαιο, το φι-
λότιμο, τον εθελοντισμό και άλλα ευγενή συναι-
σθήματα και συμπεριφορές…

...Τριάντα έξι χρόνια λειτουργίας έχει ο Φιλο-
πρόοδος Σύλλογος της Δομνίστας και τέτοια φαι-
νόμενα σπάνια είχαν παρουσιαστεί. Κανένας από
αυτούς που ίδρυσαν το Σύλλογο και τον υπηρέ-
τησαν όλο αυτό το διάστημα δεν άφηνε τον πα-
ραμικρό κόκκο «σκόνης» να περιφέρεται στον
αέρα! Τόσα χρόνια την κρατούσαν μακριά, γι’
αυτό και τον έφτασαν στο σημείο που βρίσκεται
τώρα. Και είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό… 

Και όταν πριν μερικά χρόνια το Διοικητικό
Συμβούλιο πέρασε έπειτα από απαίτηση ΟΛΩΝ
σε νέα (θεσμικά και ηλικιακά) μέλη, τότε όλοι
ήταν σίγουροι ότι η αλλαγή της σκυτάλης έγινε
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: η πόρτα και τα
παράθυρα του Συλλόγου θα παρέμεναν ερμητικά
κλειστά, όχι βέβαια στη σκέψη και υλοποίηση
νέων ιδεών και προτάσεων, αλλά στην αποτροπή
της εισόδου οποιασδήποτε υποψίας της προανα-
φερθείσας «σκόνης» που θα μπορούσε να κατα-
στρέψει τα σωθικά του. 

Δυστυχώς, λίγο ο ρομαντισμός των νέων, οι
οποίοι δεν είχαν γαλουχηθεί με ακραίες απόψεις
περί πολιτικής όπως (ίσως και λόγω βιωμάτων) οι
παλαιότεροι, λίγο η «κερκόπορτα» που άνοιξε
ήταν αρκετά για να αρχίσει σιγά-σιγά η «σκόνη»
να κατακάθεται σε κάθε πλευρά, σε κάθε γωνιά
του. Βλέπεις, οι νέοι δεν ήταν ετοιμοπόλεμοι,
δεν κρατούσαν κανένα «ξεσκονόπανο» επειδή
πολύ απλά νόμιζαν ότι το μικρόβιο της πολιτικής
θα συνέχιζε να περιφέρεται εκτός του Συλλόγου,
όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα...

...Δικά μου είναι και το όνειρο, η ελπίδα, αλλά
παράλληλα και η σιγουριά ότι η αλήθεια, το δίκαιο,
το φιλότιμο και ο εθελοντισμός... θα ξαναβγούν
στην επιφάνεια! 

Βασίλης Α. Νταλιάνης

Επειδή ο προβληματισμός του με λύπησε πολύ,
γιατί αλίμονο αν νέους ανθρώπους τους απογοη-
τεύουμε και επειδή στη δική μου νεότητα στο
Σύλλογο βίωσα και ένιωσα κάποιες φορές τα ίδια
πράγματα γράφω το κείμενο αυτό. Όχι για να
κάνω το δάσκαλο σε κανένα αλλά για να μοιραστώ
εκτός από την κοινή αγάπη για το χωριό και τη
δική μου εμπειρία. Στόχος να δείξω πως ορισμένα
πράγματα πικραίνουν προς στιγμή αλλά μετά από
λίγο χρόνο γινόμαστε πιο στωικοί και πιο υπομο-
νετικοί. 

Προβληματίστηκα πολύ αν έπρεπε να γράψω
το κείμενο που διαβάζετε και αν έπρεπε να μπει
στον “Εύρυτο” το κείμενο-κραυγή για το διαδίκτυο.
Μετά από 36 χρόνια λειτουργίας ο Σύλλογός μας
φαίνεται πως βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα:
συνέχιση της θαυμαστής πορείας ή τίτλοι τέλους;
Η ίδια οσμή θανάτου που πλανάται πάνω από την

Ελλάδα - μεταπολίτευση 1974 και ίδρυση του
Συλλόγου 1979 είναι σχεδόν παράλληλη πορεία -
μήπως πλανάται και πάνω από το Σύλλογο; Η ίδια
νευρωτική αντιμετώπιση ανθρώπων και καταστά-
σεων στην πολιτική πραγματικότητα μήπως περνάει
και μέσα στο Σύλλογο; 

Ως ένα από τα βασικά ιδρυτικά μέλη με τον Κ.
Παπαδόπουλο νομίζω πως μπορώ να μιλήσω -
ίσως και σκληρά - για τις εμπειρίες μου αυτά τα
χρόνια. Όταν ιδρύθηκε το 1979 ο Σύλλογος υπήρχε
στο εσωτερικό του χωριού ένας εγκληματικός δι-
χασμός για τα κοινοτικά. Επειδή σιχαινόμασταν
τη μικρότητα των ανθρώπων, τη στενοκεφαλιά
και τη βλακεία. Επειδή αγαπούσαμε και αγαπάμε
το χωριό μας απεριόριστα είπαμε να κάνουμε
έναν Σύλλογο που θα άφηνε στο βάλτο τα βατράχια
να κοάζουν στη λάσπη και τα σαπισμένα φύλλα
και θα γινόταν αετός να αντικρύζει κατάματα τον
ήλιο. Και για να μην πληγώσω ή προσβάλλω κά-
ποιους - δεν είναι στις προθέσεις μου - να διευ-
κρινήσω πως πότε πότε και εγώ πρώτα έχω πέσει
στο βάλτο και άρχισα να κοάζω. Συνέρχομαι όμως
και πασχίζω για τα ύψη του αετού. 

Στρατεύθηκαν πολλοί αετοί μαζί μας και πρό-
σφεραν και προσφέρουν. Αφήσαμε πίσω τους μι-
κρούς και ο Σύλλογος έκανε τα θαύματα που
κάνει ως τα τώρα. Μετά μάλιστα το 2008 που η
παλιά φρουρά έφυγε και μπήκε νέο αίμα στο Σύλ-
λογο είδαμε πως οι νεοσσοί αετοί είναι πολύ κα-
λύτεροί μας. Εγώ νιώθω περήφανος για το χωριό
μου και τα παιδιά του που κάθε καλοκαίρι και φθι-
νόπωρο λένε όχι στο θάνατο και τα στάσιμα νερά
του βάλτου. 

Πορεύτηκε ο Σύλλογος ειδυλλιακά; Όχι βέβαια.
Και λάθη κάναμε όσοι διοικήσαμε πλήθος, και αν-
θρώπους πληγώσαμε, και κατώτεροι των περι-
στάσεων φανήκαμε κάποτε. Όμως μας διέκρινε
κάτι: όταν είχαμε να διαλέξουμε μεταξύ εγωισμού
και συμφέροντος του χωριού διαλέξαμε το συμ-
φέρον του χωριού. Γιατί εμείς είμαστε αναλώσιμοι
και τέκνα της στιγμής ενώ το χωριό μας ξεπερνά
τα στενά όρια μιας ανθρώπινης ζωής ή ενός
στενού εγωισμού. 

Υπήρξαν άνθρωποι από δεξιά και αριστερά
που μέσα στα προσωπικά τους τραύματα και βιώ-
ματα, μέσα στις αρρωστημένες και με ψυχοπαθο-
λογικό υπόβαθρο ιδεολογίες τους, μέσα από την
ανεπάρκεια του νου τους και τον υπέρμετρο εγωι-
σμό θέλησαν να επιβληθούν. Ο Κώστας έχει
αρχείο ολόκληρο από επιστολές και κάποιες λίγες
κι εγώ και ο Θαν. Νταλιάνης όπου διαβάζοντάς
τες μετά από χρόνια βλέπουμε όλους τους δαί-
μονες της κολάσεως να ενεδρεύουν. Για να μη
“σκοτωθούμε” μεταξύ μας μετά την δημοσίευση
μιας - δυο επιστολών και τις ανταπαντήσεις απο-
φασίσαμε πως στον “Εύρυτο” δημοσίευση τέλος.
Απαντούσαμε προφορικά ή προσωπικά ή έμμεσα
μέσα από άρθρα. Με ένα βασικό στοιχείο στην
καρδιά και το μυαλό μας: τους σεβόμαστε, τους
αγαπούσαμε, τους θεωρούσαμε αδέλφια της
κοινής αγάπης για τη Δομνίστα. Το κυριότερο:
δεν μισήσαμε κανέναν και το επιμένω “ΔΕΝ ΜΙ-
ΣΗΣΑΜΕ”. Προσπαθήσαμε μόνο να τους καταλά-
βουμε. Πολλές φορές όταν καταλάβαμε, νιώσαμε
θλίψη, μόνο θλίψη. Έτσι απλά. Και μελαγχολήσαμε
για το πως είναι οι άνθρωποι (τώρα που γράφω
ίσως και κάποιοι άλλοι να ένιωσαν για μένα και
τα γραφόμενά μου τέτοια θλίψη. Αν συνέβη ή
συμβαίνει λυπάμαι και συγχωρήστε με). 

Τα τελευταία χρόνια τα νέα συμβούλια χρησι-
μοποιούν τα νέα θαυμαστά μέσα επικοινωνίας, το
διαδίκτυο με τις διάφορες εφαρμογές του: ιστο-
σελίδες, τουίτερ, φέις μπουκ κ.λ.π. Ως άλλης
εποχής γνωρίζω λίγα και ίσως κάποια από αυτά
τα φοβάμαι. Για δυο λόγους: πρώτα γιατί δε θέλω
να χάσω την ελευθερία μου και την ιδιωτικότητά
μου. Δε θέλω να γυμνωθώ μεταφορικά και πράγ-

ματα που θάλεγα μόνο σ’ ένα φίλο να γίνουν
βούκινο ως την άκρη του κόσμου. Σαν αγαπάμε
πολύ μα πάρα πολύ ένα πρόσωπο του άλλου
φύλου μόνο σ’ αυτό λέμε αυτό που νιώθουμε και
μόνο μαζί του ζούμε τα υπέροχα που νιώθουμε.
Το χωριό μου και τους ανθρώπους του, τους
αγαπώ πολύ και σέβομαι αυτή την αγάπη. 

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την αν-
θρώπινη φύση. Όταν συμβεί κάτι αντιδρούμε συ-
νήθως με ένταση ή σπασμωδικά. Αν πάρουμε μά-
λιστα και αποφάσεις εκείνη τη στιγμή κατά κανόνα
είναι λάθος. Οι εκρήξεις μας αυτές σε πλαίσιο
λίγων φίλων γίνονται αντιληπτές αλλά πολλές
φορές και μεις και εκείνοι την άλλη μέρα τα ξε-
χνάμε και όλα καλά. Και λαθεμένες αποφάσεις
της στιγμής ακυρώνονται. 

Στο διαδίκτυο όμως η αντίδραση είναι ακαριαία.
Βλέπεις, διαβάζεις και ευθύς χαίρεσαι ή θυμώνεις
και το καταθέτεις γραπτώς. Από εκεί και πέρα θέ-
λεις μετάνιωσε, θέλεις μη μετανιώνεις μένει στον
αιώνα βούκινο σε όλο τον κόσμο. Η αγάπη σου
για το χωριό σου η μυστική γίνεται “σκανδαλοθη-
ρική εκπομπή” που σίγουρα πάει σε προβλήματα. 

Για να μην πολυλογώ. Τα τελευταία χρόνια γί-
ναν στο χωριό διάφορα. Κρίθηκαν στο διαδίκτυο
και δημιούργησαν εντάσεις. Δεν ψάχνω γιατί.
Όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Θα χαθούμε έτσι. Θα
διαλυθούμε. Θα πεθάνουμε πληγώνοντας ο ένας
τον άλλο. Τα όνειρα και το όραμα του Συλλόγου
θα χαθούν. Μπορεί όποιος δει μια ανάρτηση να
απαντήσει την άλλη μέρα; Αν δεν μπορεί ας μην
μετέχει. Τα γράφω αυτά γιατί ξέρω πως είναι
πολύ εύκολο ωραία πράγματα να απαξιωθούν και
να καταστραφούν. Οι αετοί που βλέπουν τα πάντα
από ψηλά τότε θα θέλουν να πεθάνουν. Τα βα-
τράχια ούτε που θα νιώσουν τίποτα χαμένα μέσα
στις φωνές τους. 

ΥΓ.1. Για να γίνω πιο σαφής και να μην πει κα-
νείς ότι υποκρίνομαι. Ο νυν Πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου ο Νίκος -όσοι είναι στη Δομνίστα το
ξέρουν- παλεύει με το τίποτα να καθαρίσει δρόμους
και πλατείες, να προφυλάξει κοινά αγαθά, να μα-
ζέψει σκουπίδια. Ναι μοχθεί προσωπικά. Στις πε-
ρασμένες εκλογές εγώ δεν ήμουν μαζί του. Του
είπα πως αν αξίζει ή όχι δε θα το πω εγώ. Θα το
πουν τα έργα του. Και ευτυχώς για το χωριό το
λέει. Νάναι γερός και να αγωνίζεται για τη Δομνί-
στα. 

Αν πέρυσι έκανα ανάρτηση τι θα έλεγα; Και τι
θα τολμούσα να πω φέτος χωρίς να φανώ ανακό-
λουθος και να εξευτελιστώ; 

Και ένα δεύτερο. Η Βιβή -ξέρετε μία είναι- πέ-
ρυσι στις δημοτικές εκλογές έκανε τον αγώνα
που έκανε. Μετά το καλοκαίρι στην πλατεία έδειξε
πράγματα θαυμαστά. Στη γιορτή τσίπουρου κα-
θάρισε τον ξενώνα και έγινε υπηρέτρια όλων. Το
κίνητρό της; Η αγάπη για το χωριό. 

Αν πέρυσι την άνοιξη δεν συμφωνούσα μαζί
της τι θα ανέβαζα στο διαδίκτυο; Και πώς μετά θα
είχα την γενναιότητα να πω “Βιβή με συγχωρείς;”
Και πώς αυτός ο λόγος θα έσβηνε το λόγο τον πι-
κρό που βρίσκεται καταχωνιασμένος στο διαδίκτυο; 

Τους ανθρώπους της Δομνίστας τους χρει-
αζόμαστε όλους. Αυτό πρυτάνευε πάντα. Τους
ανθρώπους της Δομνίστας τους αγαπάμε και τους
εμπιστευόμαστε. Όποιος φοβάται και είναι ανα-
σφαλής έχει πρόβλημα ο ίδιος. 

ΥΓ.2. Και καλά να μην μας αρέσουν κάποιοι
χωριανοί μας. Με ποιους θα τους αντικαταστή-
σουμε; Καλά και φεύγει η Υρώ, ο Σωτήρης, η
Βιβή, ο Δημήτρης, η Βαγγελιώ. Οι επόμενοι; 

ΥΓ.3. Εγώ που γράφω εδώ είμαι στα 68. Ο Βα-
σίλης που γράφει στην αρχή είναι στα 37. Μας
χωρίζουν πολλά χρόνια. Μας ενώνει η αγάπη κι η
αγωνία. Νέοι Δομνιστιάνοι πάντα αετοί. 

Αθαν. Δ. Σταμάτης

ΠΟΥ  ΠΑΜΕ;
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Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

ΓΑΜΟΙ
― Η Νικολέτα, κόρη του Κώστα Ν. Πανάγου

(Μπέλεχα) ένωσε τη ζωή της με τα γλυκά δεσμά
του γάμου με τον αγαπημένο της Αντώνη Χλαχλά
στο Κορωπί Αττικής. Ακολούθησε γλέντι στο κτήμα
“Ναϊάς” του Κορωπίου. 

― Ο Νίκος Κων. Γρίβας και η Ζωή Λιάμη από
το Μαχαιρά Ξηρομέρου επισφράγισαν την αγάπη
τους στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μαχαιρά. Ακολού-
θησε ολονύχτιο γλέντι στο κέντρο New York στη
Νεάπολη Αγρινίου. 

― Ο Γιάννης Δημ. Σουβαντζής (γιος της Κού-
λας, κόρης του κυρ Θανάση Σύρρου) ένωσε τη
ζωή του με τα δεσμά του γάμου με την Κατερίνα
Ιωάν. Κούκιου. Ο γάμος έγινε στον Ι.Ν. Αγίας Μα-
ρίνας στο Πόρτο Ράφτη. Ακολούθησε γλέντι τρι-
κούβερτο στο κτήμα Απολλωνία. Εκεί το χορό
άνοιξε ο παππούς Αθαν. Σύρρος που στα 91 του
έδωσε μαθήματα τσάμικου και ρουμελιώτικης (Δο-
μνιστιάνικης καλύτερα) λεβεντιάς. Τον καμάρωσαν
όλοι και τον χειροκρότησαν. Μακάρι και οι νεό-
νυμφοι στα 90 τους περιβαλλόμενοι από παιδιά
και εγγόνια να σύρουν το χορό σε ανάλογα
γαμήλια γλέντια. 

― Με το μυστήριο του γάμου ενώθηκαν ο Γε-
ώργιος Βουλδής του Χρήστου και της Σπυριδού-
λας, το γένος Γεωργίου Παπαδημητρίου και η
Ζωή Κοκορώνη του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας,
στις 16-5-2015 στον Ι. Ναό Πέτρου και Παύλου
Ζευγαρακίου Μακρυνείας. 

Κουμπάρες: Σοφία και Ζωή Χολή
Ακολούθησε δεξίωση στο κοσμικό κέντρο “Πι-

θάρι”. 
― Στις 23-5-2015 τέλεσαν το μυστήριο του

γάμου τους ο Παναγιώτης Πανάρας του Νικολάου
και της Πάτρας, το γένος Θεοδώρου Τσιάμη και η
Σοφία Σταματοπούλου στον Ιερό Ναό Αγίου Δη-
μητρίου Λαμίας. 

Κουμπάροι: Ευάγγελος και Ρούλα Πιτοπούλου 
Ακολούθησε δεξίωση στο κοσμικό κέντρο “Τεμ-

πέλης”. 
― Ο Δημήτρης Πανάγος του Λάμπρου και

της Μαίρης και η Καίτη Μπλέτσα του Κωνσταντί-
νου και της Ελένης ενώθηκαν για πάντα στον
Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης του Πολυχώρου “ΕΥΠΟΛΙΣ”
Παιανίας το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015. 

Κουμπάρα: Αγγελική Ζορμπά. 
Ακολούθησε δεξίωση στον ίδιο χώρο. 
― Το Σάββατο 4 Ιουλίου 2015, στον Ιερό Ναό

Παλαιού Αγίου Χριστοφόρου, στο Αγρίνιο, ο Θάνος
Σελιμάς του Ανδρέα και της Λένας παντρεύτηκε
την αγαπημένη του Ιωάννα Γιόγιου του Θεοδώρου
και της Φιλοθέης. Πλήθος οι συγγενείς και οι
φίλοι, που βρέθηκαν στη μεγάλη χαρά του ζευγα-
ριού, με επίτιμο καλεσμένο το γιο τους, που
αμέσως μετά έγινε ο ίδιος πρωταγωνιστής –όπως
και ο ίδιος μας έγραφε στο όμορφο προσκλητήριό
του στη διπλή γιορτή της οικογένειάς του– αφού
ακολούθησε το Ιερό Μυστήριο της Βάπτισής του.
Ο νεοφώτιστος ακούει πλέον στο όνομα Ανδρέας,
χαρίζοντας περισσή χαρά στον ευτυχισμένο παπ-
πού Ανδρέα και τη γιαγιά Λένα, που δικαιολογημένα
καμάρωναν δίπλα στην εγγονή που τους χάρισαν
η Ζέτα κι ο Βασίλης και το νεοφώτιστο Ανδρέα.
Να τους ζήσουν και να τα καμαρώνουν! Μετά τα
μυστήρια, στο Αρχοντικό της Λίμνης, στη μαγευτική
παραλία της λίμνης Τριχωνίδας, κάτω από το ολό-
γιομο φεγγάρι, ακολούθησε παιδικό πάρτυ προς
τιμήν του μικρού μπόμπιρα, αλλά και γλέντι μέχρι
πρωίας, με χρώμα ευρυτανικό, αφού και η πρό-
σχαρη και όμορφη νυφούλα, Ιωάννα, κατάγεται
από τη Σιβίστα Ευρυτανίας. 

Ιωάννα, Θάνο, να ζήσετε αγαπημένοι και κα-
λοφώτιστος ο Ανδρέας σας!

Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Το πρώτο τους παιδάκι, ένα χαριτωμένο

αγοράκι, 5 μηνών σήμερα, απέκτησαν η Dr Πολι-
τικός Μηχανικός, Θάλεια Χατζηευστρατίου και ο
Γιώργος Τριχόπουλος του Χαραλάμπους και της
Ειρήνης Νικ. Σταμάτη. Να θυμίσουμε, πως ο Γιώρ-
γος Τριχόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και
Μηχανικός Η/Υ, με μεταπτυχιακό στη Βιοϊατρική,
εργαζόταν ως ερευνητής στο Electro Science Lab-
oratory του Ohio State University σε καινοτόμες
μεθόδους μετρήσεων υψηλών συχνοτήτων και
εναλλακτικές τεχνολογίες αισθητήρων. Από
16.08.2015 αναλαμβάνει θέση καθηγητή στο Uni-
versity of Phoenix της Arizona.

Τους ευχόμαστε να τους ζήσει το αγοράκι
τους, συγχαρητήρια και ένα μεγάλο, από καρδιάς,
«ευχαριστώ», που μας κάνουν υπερήφανους με
την υψηλή επιστημονική τους σταδιοδρομία!

― Η Θεοδώρα Πανάρα του Νικολάου και της
Πάτρας, το γένος Θεοδώρου Τσιάμη και ο Μιχάλης
Μελισσός απόχτησαν ένα χαριτωμένο κοριτσάκι
(το πρώτο τους) την Πρωτομαγιά. 

― Ο Παναγιώτης Πανάρας του Νικολάου και
της Πάτρας, το γένος Θεοδώρου Τσιάμη και η
Σοφία Σταματοπούλου απόχτησαν το πρώτο τους
παιδί, ένα χαριτωμένο αγοράκι στις 10 Μαΐου
2015. 

Να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Το χαριτωμένο κάλεσμα με τη συμπαθητική

φατσούλα του καλούντος έλεγε: 
Μέρα χαράς, μέρα γιορτής, ήταν η γέννησή

μου, κι άλλη χαρά μα και γιορτή, θα ’ναι η βάπτισή
μου. 

Κυριακή 3 Μαΐου και ώρα 12:30 μ.μ. στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου Πετρούπολης. 

Οι γονείς μου: Άγγελος Νινιός - Τόνια Σταμάτη
Οι νονοί μου: Άννα - Μαρία Σαμαρτζή - Δημή-

τρης Νίκας 
Μετά τη βάπτιση σας περιμένω στην ταβέρνα

«ΤΟ ΚΑΝΤΑΡΙ» στη στρογγυλή πλατεία της Πε-
τρούπολης.

Να τα χιλιάσει τα χρόνια του ο νεοφώτιστος. 
― Η Κωνσταντίνα και ο Γεώργιος Σαλτός

(εγγονός Τρύφωνα Τσιάμη) βάπτισαν τον πρωτό-
τοκο γιο τους στις 31 Μαΐου 2015 (Κυριακή) στο
εξωκλήσι των Αγίων Ασωμάτων, στην παραλία
Αγίου Ηλία Αιτωλικού. 

Όνομα: Βασίλειος. 
Ανάδοχοι: Νίκος και Χάρης Παπανικολάου
Ακολούθησε δεξίωση στο ξενοδοχείο “THEOX-

ENIA”. 
Να τους ζήσει ο νεοφώτιστος. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στις 12-6-2015 και αναπαύεται στο

Κοιμητήριο του χωριού μας από τις 13-6-2015 ο
Γεώργιος Σπ. Γρηγορόπουλος. 

Αιωνία η μνήμη του. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε το ετήσιο μνημόσυνο της Λαμπρινής

Α. Σταμάτη, στον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δομνίστας
στις 2 Μαΐου 2015. 

― Έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο της αείμνηστης
Αγγελικής Βασ. Καρέτσου στις 17 Μαΐου 2015
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας. 

― Το 40ήμερο μνημόσυνο της αείμνηστης
Σωτηρίας Νικ. Σώκου τελέστηκε στις 23 Μαΐου
2015 στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης. 

― Το ετήσιο μνημόσυνο του αείμνηστου Σπύ-
ρου Δημ. Πιστιόλη έγινε στις 14 Ιουνίου 2015
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Μοσχάτου. 

― Στις 21 Ιουνίου
2015 τελέστηκε το
μνημόσυνο για τα τρία
(3) χρόνια του αείμνη-
στου Κωνσταντίνου
Γεωρ. Τσίρκα (φωτο)
στον Ιερό Ναό Μετα-
μορφώσεως του Σω-
τήρος στο Μοσχάτο.

― Το εξάμηνο μνη-
μόσυνο στη μνήμη του
Γεωργίου Κ. Καρέτσου
τελέστηκε στον Ι.Ν.
Αγίου Γεωργίου (Κοι-
μητήριο), στο Αγρίνιο,
το Σάββατο, 27-6-
2015. 

Αιωνία η μνήμη τους. 

ΔΩΡΕΕΣ  ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ 
― Η Αγγελική Γρίβα-Σπυράλατου, από ΗΠΑ,

πρόσφερε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δο-
μνίστας το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ στη
μνήμη του αείμνηστου Αλέκου και άλλα εκατό
(100,00) ευρώ στο Σύλλογό μας. 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ 
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

― Νωρίς ήρθε στο χωριό από την Αμερική ο
Γεράσιμος Ι. Σιδεράς και η σύζυγός του (αρχές
Ιουνίου). Το ανακαινισμένο σπίτι του στα Ζηρέλια
ξανά στις δόξες του! 

― Τέλη Ιουνίου ήρθαν -όπως κάθε χρόνο- και
η Χρυσούλα Σώκου-Μακρυγιάννη και ο σύντροφός
της κ. Γιώργος. 

ΝΕΟΙ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 
Ο Νταλιάνης Παναγιώτης του Αθανασίου και

της Ευαγγελίας απεφοίτησε ευδόκιμα από την
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και
ορκίστηκε στις 23.06.2015, λαμβάνοντας επάξια
τον βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Μάιος - Ιούνιος 2015

ΒΙΒΛΙΟ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  
ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Κυκλοφόρησε
πρόσφατα από τις
εκδόσεις του Συλ-
λόγου μας ένα μι-
κρό βιβλίο για το
ιστορικό της δημι-
ουργίας του “Φαρ-
μακίδειου Λαογρα-
φικού και Ιστορι-
κού Μουσείου Δο-
μνίστας Ευρυτα-
νίας” του Αθ. Δ.
Σταμάτη. Το κό-
στος της έκδοσης
κάλυψε η αείμνη-
στη Σωτηρία Ν.

Σώκου. Το βιβλίο διανέμεται δωρεάν και περι-
λαμβάνει το ιστορικό της ίδρυσης του Μουσείου,
τα ιστορικά των οικογενειών που εμπλέκονται
και αναφορά στο γιατρό Αριστοτέλη Φαρμακίδη,
εκτελέστηκε το 1944 από τους Γερμανούς,
στη μνήμη του οποίου ονοματίζεται το Μουσείο. 

Ήδη έχει διανεμηθεί στις εκδηλώσεις για
την Εθνική Αντίσταση και στο Λαογραφικό Συ-
νέδριο που έγινε πρόσφατα στο Καρπενήσι.
Οι ενδιαφερόμενοι ας το ζητήσουν από το
Δ.Σ. του Συλλόγου. 


