
Μετά την 37χρονη ποιμαντορία του παραιτη-
θέντος π. Μητροπολίτη μας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, νέος
ποιμενάρχης μας εκλέχθηκε από την Ιερά Σύνοδο
της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδας, στις
10 Μαρτίου 2016, ο Αρχιμανδρίτης π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΕΜΠΕΛΟΣ. Η χειροτονία του έγινε με τη δέουσα
λαμπρότητα, στις 12-3-2016, στον Ιερό Ναό Αγίου
Διονυσίου Αθηνών. Στην πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία προεξήρχε ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκο-

Τ
ο μεγαλύτερο γεγονός της ανθρώπινης
ιστορίας είναι η Ανάσταση του Χριστού.
Είναι γεγονός σωτήριο, γεγονός χαράς

και ελπίδας. Ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών και
είναι ζωντανός, όχι νεκρός Θεός αλλά ζων Θεός.
Έτσι έγινε η οριστική ήττα του κακού, της αμαρτίας,
του θανάτου. Πραγματοποιήθηκε πλέον η νίκη
του καλού, της αρετής, της αναστάσεώς μας. 

Γι’ αυτό και η Ανάστασις του Κυρίου πλημμυ-
ρίζει τα πάντα με φως. Λέγει ένα αναστάσιμο
τροπάριο: «Νυν τα πάντα πεπλήρωται φωτός, ου-
ρανός τε και γη και τα καταχθόνια» και οι Χρι-
στιανοί με αναμμένες λαμπάδες ψάλλουν τον
επινίκιο ύμνο «Χριστός Ανέστη». 

Οι άνθρωποι του μίσους σταύρωσαν τον Κύριον.
Εκείνος όμως ο Αρχηγός της Ζωής και του
θανάτου αναστήθηκε και «ζωήν εχαρίσατο πάσα
τη οικουμένη». Ωστόσο οι κακοί άνθρωποι ζήτησαν
από την πρώτη στιγμή της Αναστάσεως να τον
αρνηθούν.  Και αργότερα Νέρωνες και Διοκλητιανοί
με το πυρ και το ξίφος οδήγησαν τους μαθητές
της Αναστάσεως στο μαρτύριο και τον θάνατο.
Άλλοι πάλι στο διάβα των αιώνων πολέμησαν
τον Αναστάντα με τον λόγο και την πέννα, με
την κακή τέχνη, με την συκοφαντία και την ύβρη.

Ακόμη και σήμερα με πολλούς φανερούς ή κρυ-
φούς ή ύπουλους συνεχίζεται η αμείλικτη πολεμική
κατά του Αναστάντος Ιησού. Οι δυνάμεις του
σκότους πολεμούν το φως της Αλήθειας. Οι σύγ-
χρονοι αρνητές θέλουν τον Ιησού νεκρό, θέλουν
την Ανάσταση μύθο, θέλουν να κλείσουν τον Χρι-
στό στον τάφο. Όμως όσο και εάν φυσούν άνεμοι
αθεΐας το φως της Αναστάσεως δεν σβήνει. Τα
κύματα της αμφισβήτησης διαλύονται κάθε φορά
που ορμούν πάνω στον βράχο της Πίστεως, στον
Αναστάντα. Οι συνειδητοί Χριστιανοί ξέρουν ότι
ο Χριστός είναι «Πρωτότοκος εκ των νεκρών και
ουκέτι αποθνήσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυρι-
εύει». Δωρεοδότης ο Κύριος προσφέρει την αλη-
θινή ζωή που είναι η αναστάσιμη ζωή η χαρούμενη
και ειρηνική. 

Μπορούμε λοιπόν και εμείς να γίνουμε άν-
θρωποι της Αναστάσεως; Ναι το μπορούμε. Αρκεί
να μην μείνουμε ψυχροί, αδιάφοροι, τυπικοί θεατές
του θείου δράματος και της λαμπροφόρου Ανα-
στάσεως, αλλά να τα βιώσουμε όσο πιο πολύ γί-
νεται έντονα, ιεροπρεπώς και συνειδητά. 

Αρχιμ. Χρυσόστομος Κ. Παπαθανασίου
Ιεροκήρυξ Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών
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Το Τοπικό Συμβούλιο Δομνίστας,
το Δ. Σ. του Συλλόγου μας και 

η Διεύθυνση της Εφημερίδας μας
«Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» εύχονται σε όλους 

τους συγχωριανούς μας και 
τους φίλους του χωριού μας

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

On-line... με τη Δομνίστα

www.domnista.gr

Συνέχεια στην 3η σελ.

ΝΕΟΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΑΣ  Ο  ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΡΕΜΠΕΛΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ  ΠΕΜΠΤΗ
Αργά και νεκρικά η καμπάνα κτυπά.
Άφωνος, θλιμμένος, μπαίνω στην Εκκλησιά 
Σταυρωμένο, νεκρό Σε θωρώ, Κύριε!
Μάτια σφαλισμένα, γυρμένο κεφάλι.
Τα χέρια απλωμένα να αγκαλιάσεις
τον κόσμο, όλους εμάς τους… σταυρωτές
Σου!
Συγκατάβαση τόση, κι Αγάπη τόση!
Αλήθεια, μπορεί ο νους μας να χωρέσει;
ταπεινά, συντριμμένος σκύβω, τις πληγές,
τα καρφιά και τα αίματα των ποδιών Σου
φιλώ, Κύριε, μα ανάσα δεν έχω!
Ναι, Σε λατρεύω και το έλεός Σου ζητώ!
Μακρόθυμε Κύριε, δόξα Σοι!

Βράχος

ΑΝΘΡΩΠΟΙ  ΤΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διακρίνονται οι: Ηλίας Ντζιώρας, Λάμπρος Τσιτσάνης, Παν. Βλάχος, ο Μητροπολίτης Καρπενησίου
κ. Γεώργιος, Κ.Α. Παπαδόπουλος, π. Δημ. Παπασπύρος, Σωτ. Σκάνδαλος. 
Πίσω οι: Ηλίας Λιάσκος, Π. Κοντός, Ι. Κορέντζελος. 

Ο  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ  25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες εορ-
τάστηκε με λαμπρότητα η Επέτειος της Εθνικής
μας Εορτής στο χωριό μας. 

Τελέστηκε η Δοξολογία στον Ιερό Ναό του
Αγίου Αθανασίου από τον π. Ματθαίο και στη
συνέχεια επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στε-
φάνων από τον Πρόεδρο της Τοπικής μας Κοι-
νότητας κ. Νίκο Β. Καρέτσο και από τον Τοπικό
Σύμβουλο Στάβλων κ. Σπύρο Κ. Ζούκα στο
χώρο του ηρώου, στην πλατεία μας. Στο χωριό
έδωσαν το παρόν αρκετοί συγχωριανοί μας,
λόγω του τριημέρου. 



Στη στήλη αυτή θα παρουσιά-
ζονται επιστημονικά τεκμηριωμένες
απόψεις σε ιατρικά θέματα γενικού
ενδιαφέροντος που έχουν δημοσι-
ευθεί σε επιστημονικά περιοδικά
υψηλού κύρους ή σε διεθνή συνέδρια. 

Η ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία 
των κινητών τηλεφώνων 
δεν απειλεί την Υγεία
Ένα αισιόδοξο μήνυμα έρχεται

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-
ας για την επίδραση της ακτινοβολίας
των κινητών τηλεφώνων στην αν-
θρώπινη υγεία, η οποία έχει συγ-
κεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον και
έχουν γίνει πολλές μελέτες πρό-
σφατα, αποτέλεσμα της ευρείας εξά-
πλωσης της χρήσης τους σε όλο
τον κόσμο. Μέχρι τον Ιούνιο του
2009 υπήρχαν περισσότεροι από 4,3
δισεκατομμύρια χρήστες παγκο-
σμίως. Τα κινητά τηλέφωνα χρησι-
μοποιούν ηλεκτρομαγνητική ακτινο-
βολία στην περιοχή των μικροκυμά-
των. 

Η κύρια ανησυχία είναι η πιθα-
νότητα εμφάνισης καρκίνου λόγω
της έκθεσης στην ακτινοβολία των
κινητών αν και αυτό δεν είναι πιθανό
αφού η ακτινοβολία των κινητών τη-
λεφώνων ανήκει στην κατηγορία των
μικροκυμάτων και η οποία δεν είναι
ιονίζουσα και ως εκ τούτου δεν μπο-
ρεί να προκαλέσει μεταλλάξεις στα
ανθρώπινα γονίδια και το DNA ικανές
να οδηγήσουν στην ανάπτυξη καρ-
κίνου, όπως για παράδειγμα η ρα-
διενέργεια. Οι επιστημονικές έρευνες
στην πλειονότητά τους δεν αποδει-
κνύουν κάποια σχέση ανάμεσα στην
έκθεση σε κινητά τηλέφωνα και επι-
κίνδυνα βιολογικά αποτελέσματα
στους ανθρώπους αν και ένας μικρός

αριθμός ερευνών είτε δηλώνουν μια
τέτοια σχέση είτε είναι ασαφείς. 

Η πιο μεγάλη και μακροχρόνια
κλινική έρευνα που διεξήχθη στη
Δανία και δημοσιεύθηκε στην έγκυρη
επιστημονική επιθεώρηση του Εθνι-
κού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου της
Μ. Βρετανίας, έδειξε πως υπάρχουν
μηδαμινές πιθανότητες πρόκλησης
καρκίνου ή λευχαιμίας από κινητά
τηλέφωνα. Στην έρευνα αυτή συμ-
περιλήφθηκαν 400 χιλιάδες Δανοί
χρήστες κινητών τηλεφώνων των
οποίων τα συμπτώματα παρακολου-
θήθηκαν για 21 χρόνια. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας, ανακοίνωσε πως ο καρκίνος είναι
απίθανο να δημιουργηθεί από κινητά
τηλέφωνα ή τις κεραίες τους και ότι
αξιολογήσεις δεν έχουν βρει πειστικά
στοιχεία για άλλα προβλήματα υγεί-
ας. Αντίθετα, κάποιες συμβουλευτι-
κές αρχές των ΗΠΑ πρότειναν μέτρα
για να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση
των πολιτών ως μέτρο πρόληψης. 

Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι
το επίμαχο ζήτημα της ασφάλειας
και των κινδύνων χρήσης κινητού
τηλεφώνου, δεν έχει τελειώσει. Ανα-
φερόμαστε για παράδειγμα στη χρή-
ση κινητού τηλεφώνου από παιδιά
και έφηβους των οποίων το κεφάλι,
ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα
γενικότερα, βρίσκονται σε συνεχή
και ευαίσθητη περίοδο ανάπτυξης.

Παρά το γεγονός ότι μέχρι σή-
μερα η επιστημονική έρευνα δεν
τεκμηρίωσε ότι η ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων
και σταθμών βάσης προκαλεί ασθέ-
νειες, εντούτοις επιβάλλονται προ-
φυλάξεις. Πρέπει να εφαρμόζονται
οι οδηγίες από τους διεθνώς ανα-
γνωρισμένους οργανισμούς για τα
ασφαλή επίπεδα των ακτινοβολιών
που πρέπει να υπάρχουν στην κινητή
τηλεφωνία. Επίσης: 

1) Τα παιδιά πρέπει να χρησιμο-
ποιούν συσκευές που εκπέμπουν χα-
μηλή ακτινοβολία και να κάνουν χρή-
ση μόνο όταν είναι απαραίτητο. 

2) Ο χρόνος χρήσης των κινητών
τηλεφώνων πρέπει να είναι όσο το
δυνατό συντομότερος τόσο από ενή-
λικες όσο και από παιδιά. 

3) Η χρήση ειδικών ακουστικών
τύπου hands free μειώνει πολύ την
ένταση της ηλεκτρομαγνητικής ακτι-
νοβολίας στα οποία υποβάλλεται ο
εγκέφαλός μας κατά τη χρήση του
κινητού. 

Ο Γιάννης Δημ. Μήτσου είναι για-
τρός ειδικευμένος στην Πλαστική-Επα-
νορθωτική χειρουργική & Μικροχει-
ρουργική αγγείων και νεύρων. Είναι
επίσης Αριστούχος Διδάκτωρ Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών με μα-
κροχρόνια ερευνητική δραστηριότητα
στη Χειρουργική Βιολογία & Νευρο-
βιολογία, στην Ελλάδα, ΗΠΑ και Μ.
Βρετανία. 

2 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

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 
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Επιστολές - Συνεργασίες: 

Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
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Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.

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

e-mail: karpouzi@otenet.gr
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«Κι όλη μέρα τακ-τακ-τακ, τουκ-
τουκ-τουκ ο αργαλειός μου κάνει».
Ηρεμία και απόλυτη σιγή. Μοναχά
η γραία μπρος στον αργαλειό της
να σιγοτραγουδά και να υφαίνει το
κιλίμι* της κόρης της. Θα έλεγε κα-
νείς ότι για χωριό μικρό (αλλά έν-
δοξο) πολυτέλειες όπως βενετσιά-
νικα επάργυρα ρολόγια τοίχου κι
μαρμάρινα ελεφαντάκια που εις το
άκρον της βάσης τους διέκρινες τα
αρxικά «ΑΠ», ήταν περίεργες. Και
περί τα 1944 ακριβώς αυτό διερω-
τήθηκε και ο συγχωρεμένος ο παπα-
Κόλιας. Ο Μέγας Δημιουργός και
Ποιητής του κόσμου τούτου τον
πήρε ύστερα από 2 χρόνια αφήνον-
τας αναπάντητο ένα ακόμα ερώτημα.
Επάνω στο γρανιτένιο πάσο του
τζακιού ο σύζυγός της εντός κορ-
νίζας να θωρεί το σαλόνι με τις πο-
λυθρόνες που ο ίδιος έφτιαξε πριν
αποχαιρετήσει για τελευταία του
φορά την Αμαλία και την μικρά Σαβ-
βούλα.

Δεν είχε δει στη ζωή της αυτο-
κίνητο. Στη μνήμη της χαραγμένα
μόνο κάτι δίκυκλα μηχανάκια που
σηματοδοτούσαν μια φορά το χρόνο
την άφιξη του Αναστάσιμου Φωτός.
Μια τρομάρα που την πήρε όταν
είδε την κόρη της μέσα του μαζί με
έναν νεαρό. Ψηλός με μουστάκι όχι
σαν αυτό των υπολοίπων. Το σακάκι
του κεντημένο στο χέρι εκ πρώτης
όψεως. Ταράχτηκε! Όχι γιατί φο-
βόταν το τι θα πει το χωριό που,

από ότι φαινόταν, κουβαλούσε Αθη-
ναίο μέσα στο σπιτικό. Περισσότερο
φοβήθηκε για το ότι θα έτρεφε κι
ακόμα ένα στόμα. Η Σαββούλα κα-
τέβηκε από το αμάξι έχουσα έναν
άλλο αέρα. Η ματιά της θύμιζε την
ημέρα που της έμαθε ο πατέρας
της ποδήλατο. «Καλήν ημέρα σας,
Δημοσθένης Παλαιολόγος», συστή-
θηκε. Χωρίς να δώσει το χέρι της η
γερόντισσα τον ρώτησε κοφτά: «Τι
δλεια καν’ς;». Η Έλι, όπως συνήθιζε
να την φωνάζει ο Δημοσθένης, την
κοίταξε αγριεμένη και τη σύστησε.
Αφού κουβάλησαν τις βαλίτσες
έφτασαν στο σπίτι για να βολευτούν.
Σε όλη την διαδρομή σκεπτόταν το
«ιστορικός» που της έδωσε σαν
απάντηση. Τι γύρευε μια αγράμματη
χωριατοπούλα με ένα σπουδαγμένο
επιστήμονα; Το μόνο που ήθελε
ήταν να είναι απλά κάποιος ταξι-
διώτης που γνώρισε στο Καρπενήσι,
που την είχε στείλει να μείνει στην
ξαδέρφη της που ήταν λεχώνα. Από
παλιά φιλοξενούσε στο σπίτι της
φίλους του ανδρός της μέχρι την
μαύρη εκείνη μέρα που έκλεισε τα
μάτια του. Μακάρι να είχε σκοτωθεί
στον πόλεμο αλλά ατύχησε καθώς
ήταν γκαϊδός* και τον άφησαν πίσω.
Τουλάχιστον, και να μην τον έβρι-
σκαν μέσα στα χιόνια των Αλβανικών
βουνών, το χωριό όλο και κάτι θα
έδινε το μήνα να περνούσαν.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Νέοι Λογοτέχνες

Ο  κήπος  της  Αμαλίας 
Του Κώστα Βασ. Τσιούνη

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Δρ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΜΗΤΣΟΥ

Νεκρολογίες
Ελένη  Ευθ.  Σταθονίκου 

(1956-2016)

Ύστερα από μακρά και επώδυνη
ασθένεια έφυγε από κοντά μας η
Ελένη, γλυκιά μητέρα και εξαίρετη
σύζυγος. 

Γεννημένη στο Θέρμο Αιτωλοα-
καρνανίας ένωσε τη ζωή της με το
χωριανό μας και φίλο Θύμιο Σταθο-
νίκο. 

Δημιούργησε μαζί του μια χαρι-
τωμένη οικογένεια. Στάθηκε πλάι
στον άνδρα και τα παιδιά της σε
όλες τις δυσκολίες και τα προβλή-
ματα της ζωής. Με σεβασμό σε πε-

θερικά και κουνιάδους, με άψογη
συμπεριφορά σε φίλους και χωρια-
νούς, άφηνε την εντύπωση του στύ-
λου της οικογένειάς της για χρόνια.
Ώσπου ήρθε η ώρα της απρόσμενης
ασθένειας που την ταλαιπώρησε
για καιρό. Δίπλα της ο σύζυγος και
τα παιδιά της και ακόμα οι συγγενείς
και η πεθερά της. Από τα γλυκύτερα
δώρα στην πάσχουσα μητέρα τα
δυο εγγονάκια πρόσφατα από την
κόρη της Σοφία και το γαμπρό της
Θρασύβουλο. 

Η ταλαιπωρία της εξαιτίας προ-
βλημάτων υγείας σε αυτή τη ζωή
ας ανταμειφθεί από τη γαλήνη και
την ηρεμία του παραδείσου. 

Έζησε ως υποδειγματική σύζυ-
γος και μητέρα, ως συγγενής και
χωριανή. Δικαιωματικά της πρέπει
η ανταμοιβή της ανάπαυσης στους
λειμώνες του ουρανού. 

Το βασανισμένο κορμί της βρήκε
την τελευταία του κατοικία σε αυτή
τη γη, η ψυχούλα της καθαρή και
ωραία ας αναπαύεται εκεί όπου δεν
υπάρχει πόνος, λύπη ή στεναγμός. 

Αιωνία της η μνήμη και οι αγα-
πημένοι της ας έχουν την εξ ύψους
παρηγορία. 

Α.Δ.Σ. 
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πος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμος
Β΄ και συλλειτουργοί του ήταν 12 Μητροπολίτες,
2 τιτουλάριοι επίσκοποι και αρκετοί ιερείς. 

Η πρώτη του Θεία Λειτουργία ως Μητροπολίτη,
ενώπιον Ευρυτανικού εκκλησιάσματος, τελέστηκε
την Κυριακή 27-3-2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου Πολυδρόσου, όπου υπηρετεί ο ευρυτανικής
καταγωγής π. Λάμπρος Ανδρεάκης. Στην Θεία
Λειτουργία και στον καφέ που δόθηκε μετά, καθώς
και στο γεύμα προς τιμή του ήταν παρών και ο
Δ/ντής της Εφημερίδας μας, ως εκπρόσωπος της
Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστας Αντ. Παπα-
δόπουλος, ο οποίος στις 24-3-2016 είχε και κατ’
ιδίαν συνάντηση μαζί του. Ο Σεβασμιότατος πα-
ρέστη και χαιρέτισε και σε μεγαλειώδη εκδήλωση
της Πανευρυτανικής Ένωσης στις 3-4-2016 στην

Αίθουσα Τέχνης και Λόγου στη Στοά Βιβλίου προς
τιμήν του Συνδέσμου «ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ».
Κατά την εκδήλωση αυτή μεταξύ των βασικών ει-
σηγητών ήταν και οι Θανάσης Δ. Σταμάτης και Κ.
Α. Παπαδόπουλος. 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Καρπενησίου

κ. Γεώργιος, γεννήθηκε το 1963 στο χωριό Κα-
στέλλα Ευβοίας.

Το 1985 έλαβε το πτυχίο της Παιδαγωγικής
Ακαδημίας Λαμίας και το 1993 της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τη διετία 1985-1987 υπηρέτησε τη στρατιωτική
του θητεία στην Πολεμική Αεροπορία. 

Το 1988 διορίστηκε ως εκπαιδευτικός στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εργάστηκε σε Δημοτικά

Σχολεία στην περιοχή της Χαλκίδας και παραιτή-
θηκε το 1995. 

Τον Σεπτέμβριο του 1994 χειροτονήθηκε διά-
κονος και πρεσβύτερος υπό του τότε Μητροπολίτου
Θηβών και Λεβαδείας και νυν Μακαριωτάτου Αρ-
χιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερω-
νύμου. Τοποθετήθηκε ως εφημέριος στον Ιερό
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Σχηματαρίου, στον
οποίο διακόνησε μέχρι και σήμερα εξυπηρετώντας
συγχρόνως την 114 Πτέρυγα Μάχης και άλλες
ενορίες στο έργο της εξομολογήσεως και του κη-
ρύγματος. 

Από το 2008 υπηρέτησε στην Ιερά Σύνοδο
της Εκκλησίας της Ελλάδος ως Γραμματέας Συ-
νοδικών Επιτροπών, Συνεργάτης του Αρχείου και
από τον Οκτώβριο του 2014 ως Β΄ Γραμματεύς –
Πρακτικογράφος. 

Ο
Σύλλογός μας με θρησκευτική κατάνυξη
και πατριωτική υπερηφάνεια τίμησε και
φέτος την 190η Επέτειο της Εξόδου της

Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων,
στην οποία αναβίωσαν στιγμές μεγαλείου και αυ-
τοθυσίας. Αντιπροσωπεία μελών του με την πα-
ραδοσιακή μας ενδυμασία συμμετείχε στην ιερά
λιτανεία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Σπυρίδωνος ως τον Κήπο των Ηρώων, ως τον
Τύμβο, όπου φυλάσσονται τα οστά των Πεσόντων
της Εξόδου, αποδίδοντας τον ελάχιστο φόρο
τιμής στο Ηρωικό Μεσολόγγι.

Στη λιτανευτική βραδινή πομπή του Σαββάτου
23 Απριλίου συμμετείχαν μαθητικές αντιπροσω-
πείες των Σχολείων της Ι.Π., πολιτιστικοί σύλλογοι,
κατανεμημένοι σε 35 ομάδες (25 πέρσι) και πάνω
από 20 δημοτικές φιλαρμονικές από όλη την Ελ-
λάδα, τιμητικά αγήματα και των τριών Σωμάτων
του Ελληνικού Στρατού. Η συμμετοχή των τμη-
μάτων στην πομπή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο,
καθώς εκτιμάται πως φέτος συμμετείχαν περίπου
6.700 άτομα (6.200 πέρσι). Από το Νομό Ευρυτανίας
συμμετείχαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρπενη-

σίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ενορίας Ευρυτάνων
Αγίων «Ο Μάρκος Μπότσαρης» και ο Εκπολιτι-
στικός Σύλλογος Αμπλιανιτών «Ο Στέγκος» (έδρα
Μεσολόγγι). Της πομπής ακολούθησε επιμνημό-
συνη δέηση ενώπιον του Τύμβου, κατάθεση στε-
φάνων, βράβευση των νικητών του 70ου Δρόμου
Θυσίας, εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας
από το Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Νικόλαο

Καραπάνο και τέλος η αναπαράσταση της ανατί-
ναξης της πυριτιδαποθήκης από το Δημογέροντα
Χρήστο Καψάλη, που σκόρπισε ρίγη συγκίνησης.
Ακολούθησε δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών
Φρουράς Ι.Π. Μεσολογγίου, στην οποία παρευρε-
θήκαμε, αποδεχόμενοι τιμητική πρόσκληση που
μας έγινε.

Η φετινή δεύτερή μας παρουσία στις Εορτές

Εξόδου πλαισιώθηκε από τους: Βασίλη και Κώστα
Αθανασίου Νταλιάνη (λαβαρηφόροι), Στάθη Χρή-
στου Τριάντη, Τρύφωνα (Άκη) Ηλία Τσιάμη, Γιώργο
Νικολάου Παπαδημητρίου, Άγγελο Γραμμένο, Στέ-
λιο Δαμανάκη, Κωνσταντίνο Χυτήρογλου, Αλέκα
Μαντέλου –σύζ. Κων/νου Καρέτσου, Μαρία και
Αριστέα (Τέτα) Αθανασίου Σάρρα, Λαμπρινή Τσού-
κα, Μαρία Σπύρου Κουρκούνη, Παρασκευή (Βιβή)
Ευθ. Σιακαβέλλα, Γεωργακοπούλου Βασιλική και
την Πρόεδρο του Συλλόγου μας Αργυρή (Υρώ)
Κων. Παπουτσή. Τους ευχαριστούμε όλους για
την τιμητική και σοβαρή τους παρουσία, καθώς κι
εκείνους που δήλωσαν τη συμμετοχή τους, μα
για σοβαρούς λόγους δεν ήταν μαζί μας. 

Συγχαρητήρια στις Αρχές και στους πολλούς
εθελοντές που συνέβαλαν στην ευταξία και την
άψογη διοργάνωση. 

«ΝΑ ΖΗ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ», η Ιερή Πόλη της
Ελευθερίας! 

Β. 

ΝΕΟΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΑΣ  Ο  ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΡΕΜΠΕΛΟΣ

ΕΟΡΤΕΣ  ΕΞΟΔΟΥ  2016

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Πασχαλινές ευχές λάβαμε από:
Περιφερειάρχη: Κώστα Μπακογιάννη, 

Αντιπεριφερειάρχη: Αριστείδη Τασιό, 

Δήμαρχο: Νίκο Σουλιώτη και Περιφερειακό

Σύμβουλο: Βασίλη Φακίτσα
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ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΧΑΛΚΙΑ
Στις 5 Μαρτίου 2016 ο Πρόεδρος της Τοπικής μας Κοινότητας κ.

Νίκος Καρέτσος είχε συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Καρπενησίου
κ. Παντελή Χαλκιά και το Μηχανικό του Δήμου κ. Δημήτρη Τσελεπή
με κύριο θέμα την άμεση αποκατάσταση της βατότητας των δρόμων
του χωριού μας. 

Έγινε επίσκεψη επιτόπια σε όλους τους δρόμους που δεν υπάρχει
πρόσβαση. Τα ίδια προβλήματα υπάρχουν και στους δρόμους της
Σκοπιάς, προς Μαρίνου, Φαντίνου και Μπερζιανής. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στις 6-3-2016 συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο και συζήτησε για

τα παρακάτω θέματα: 
1.- Επικινδυνότητα της οικίας κληρονόμων Κων. Παπακωνσταντίνου

(πλατεία).  
2.- Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός δημοτικών και αγροτικών

δρόμων Σκοπιάς, Μαρίνου, Φαντίνου, Μπερζιανής ως και των κτη-
νοτροφικών – δασικών δρόμων και συνοικισμών. 

3.- Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης και υδρομαστεύσεων. 
4.- Αποκατάσταση τμημάτων (μπαλώματα) οδοστρώματος στις οδούς

Αγίου Αθανασίου, Τσιρκόβρυσης, Γ. Καραϊσκάκη, προς Ισιώματα
κ.λπ. 

5.- Κατασκευή τεχνικού (πλακοσκεπής αγωγός) – αποκατάσταση
δρόμου στον χείμαρρο Καμινιώτης, στην περιοχή Παλιόρογγος. 

6.- Άρση καταπτώσεων – καθαρισμός δρόμου από Μπερζιανή προς
Σκοπιά. 

7.- Επανακατασκευή ή κατεδάφιση της Παλαιάς γέφυρας Κρικελλο-
ποτάμου. 

8.- Τήρηση νόμιμων διαδικασιών για τοποθέτηση κυψελών από με-
λισσοκόμους σε συγκεκριμένες θέσεις. 

9.- Απομάκρυνση αδέσποτων αγελάδων. 
Υποβλήθηκε σχετικό έγγραφο στον Δήμο Καρπενησίου για την

έγκαιρη αντιμετώπιση των παραπάνω. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε το ετήσιο μνημόσυνο του

αείμνηστου Αθανασίου Αριστείδη Σάρρα
στις 13 Μαρτίου 2016 στον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου Γιαννουζίου Αγρινίου. 

― To 40ήμερο μνημόσυνο του αεί-
μνηστου Ιωάννη Παλαμήδη, συζύγου της
Αργυρώς Ευθ. Σιακαβέλλα έγινε στις
10-4-2016 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος στο Μοσχάτο. 

― Στις 10 Απριλίου 2016 έγινε το
ετήσιο μνημόσυνο της αείμνηστης Αγ-
γελικής Βασ. Καρέτσου στον Ιερό Ναό
Μεταμορφώσεως του Μοσχάτου. Την
προηγούμενη ημέρα τελέστηκε τρισάγιο
και στο Κοιμητήριο του χωριού μας, όπου
και ο τάφος της. 

― Στις 16 Απριλίου 2016 (Σάββατο)
έγινε το ετήσιο μνημόσυνο της αείμνη-
στης Σωτηρίας Σκουφή – Σώκου στον
Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης,
όπου ο πατέρας της Νίκος Σώκος (Δά-
σκαλος) ήταν ιεροψάλτης επί σειράν ετών
(10ετίες 1950 – 1960). 

― Την Κυριακή 17 Απριλίου 2016, τε-
λέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο της αεί-
μνηστης Ελένης Ευθ. Σταθονίκου στον
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Μεταμόρφωσης Αττικής. 

Ας είναι αιώνια η μνήμη τους! 

― Θεία Λειτουργία τελέστηκε
το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, Ψυχο-
σάββατο από τον π. Ιωάννη Κολοβό.
Στο ψαλτήρι ο κ. Χρήστος Χαρμαν-
τζής. 

― Η ακολουθία των Α΄ Χαιρετι-
σμών έγινε στον Άγιο Αθανάσιο την
Παρασκευή 18-3-2016, από τον ιερέα
π. Ιωάννη Κολοβό και το Σάββατο
19-3-2016, του Αγίου Θεοδώρου τε-
λέστηκε η Θεία Λειτουργία. Στο
ψαλτήρι οι Θόδωρος Φραγκούλης
και Κώστας Παπαδόπουλος. 

― Την παραμονή του Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου και της Εθνικής
μας Εορτής της 25ης Μαρτίου εγ-

καταστάθηκε στο χωριό μας ο π.
Ματθαίος Καλαμπαλίκης, ο οποίος
τέλεσε τη Θεία Λειτουργία της 25ης
Μαρτίου και την Ακολουθία των Β΄
Χαιρετισμών. Επίσης τέλεσε και τη
Θεία Λειτουργία στις 27-3-2016,
ημέρα Κυριακή, έχοντας στο ψαλτήρι
τον κ. Θεόδωρο Φραγκούλη. 

― Την 1-4-2016 τελέστηκε η
Ακολουθία των Δ΄ Χαιρετισμών από
τον π. Ματθαίο και την Κυριακή 3
Απριλίου 2016 η Θεία Λειτουργία.
Ιεροψάλτης ο Θόδωρος Φραγκού-
λης. Το εκκλησίασμα όλο και πιο
αυξάνει… 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθ-
μούς οι εργασίες του εξοπλισμού του
Φαρμακίδειου Λαογραφικού Μουσείου
του χωριού μας. 

Η εταιρία “Niron” που έχει αναλάβει
την κατασκευή προθηκών κλπ. του
Μουσείου σχεδιάζει να έχει τελειώσει
ως το καλοκαίρι. 

Για τις διάφορες εργασίες βρίσκε-
ται σε επαφή και συνεργασία πέραν
του Δήμου και με πρόσωπα της κοι-
νωνίας του χωριού μας, π.χ. Τοπικό
Συμβούλιο, Σύλλογος κ.λπ. για την
πιο σωστή πρόοδο των εργασιών. 

Στις 18-4-2016 ο επί σειρά ετών
υπεύθυνος του λαογραφικού τμήματος
Αθ. Σταμάτης είχε συνάντηση με την
ομάδα των κατασκευαστών: Ηλίας
Παπαγεωργίου, συντηρητής - μου-
σειολόγος, Χαρά Αρβανίτη, αρχιτέ-
κτων, Ανδριάνα Ρήγα, μηχανικός, Μύ-
ρων Κυνηγαλάκης, μηχανικός, Νική-
τας Ροντογιάννης, μηχανικός. 

Η εντύπωση ήταν πολύ καλή για
την εργασία που γίνεται. Το νέο Μου-
σείο θα είναι πραγματικά ένα κόσμημα
για το χωριό μας. 

Α.Δ.Σ. 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Η Κωνσταντίνα Χαλαζιά

και ο σύζυγός της Γεώργιος Σαλ-
τός (εγγονός Τρύφωνα Τσιάμη)
απόχτησαν το δεύτερο παιδί
τους, μία χαριτωμένη κορούλα
στις 20 Φεβρουαρίου 2016. 

― Ο Γιάννης Σουβαντζής
(εγγονός Αθ. Γ. Σύρρου) και η
σύζυγός του Κατερίνα Κούκιου
απόχτησαν μια χαριτωμένη κόρη. 

Ευχές να τους ζήσουν!

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στο Νέο Ηράκλειο

Αττικής και αναπαύεται στο Κοι-
μητήριο της Μεταμόρφωσης από
τις 29-3-2016 η Ελένη σύζυγος
Ευθυμίου Σταθονίκου.

― Από τις 3 Μαρτίου 2016
αναπαύεται στο Κοιμητήριο της
Δομνίστας ο Ιωάννης Παλαμή-
δης, σύζυγος της Αργυρώς Ευθ.
Σιακαβέλλα. (Νεκρολογία σε επό-
μενο φύλλο). 

― Στις 28-3-2016 πέθανε ο
Παναγιώτης Παπαθανάσης και
αναπαύεται στο Κοιμητήριο της
Σκοπιάς. 

Καλή ανάπαυση και αιώνια
η μνήμη τους!

Βιβλίο  οικογενειών
Όπως γράφτηκε και σε προ-

ηγούμενο φύλλο έχει ολοκληρωθεί
η γραφή για όλες τις οικογένειες
και γίνεται η σκέψη να περιληφθούν
σε ένα βιβλίο που θα είναι πιο εύ-
χρηστο. Υπάρχει όμως το πρόβλημα
του κόστους. Πρότεινα να βάλουμε
όσοι θέλουμε από 50 ευρώ και να
πάρουμε ένα αριθμό βιβλίων 5 έως
10 αντίτυπα. 

Από σήμερα αρχίζουμε τη δη-
μοσίευση ενδιαφερομένων και αυτό
θα γίνεται σε κάθε φύλλο. Αν υπο-
θέσουμε ότι θα στοιχίσει 3.000 πε-
ρίπου ευρώ χρειαζόμαστε 60 εν-
διαφερόμενους. 

Για την ώρα δήλωσαν: 
1. Αθ. Νταλιάνης, 
2. Κων. Α. Νταλιάνης, 
3. Κ. Παπαδόπουλος, 

4. Αχ. Τσούνης, 
5. Αθ. Δ. Σταμάτης, 
6. Βιβή Ε. Σιακαβέλλα, 
7. Γεώργιος Α. Στουρνάρας, 
8. Μαρίτσα Νικ. Σταμάτη, 
9. Σπύρος Μπαρτσώκας, 
10. Νίκος Σ. Μπαρτσώκας, 
11. Αθαν. Γ. Σύρρος, 
12. Κων. Ι. Παπαδόπουλος, 
13. Σπύρος Α. Παπαδόπουλος, 
14. Σταύρος Α. Παπαδόπουλος, 
15. Παναγιώτα Αθ. Παπαδοπούλου, 
16. Ευθύμιος Α. Σταθονίκος, 
17. Κων/νος Σ. Σταθονίκος 
18. Ηλίας και Λίτσα Πανάγου 

(Ευηνοχώρι), 
19. Λιάκος Χαράλαμπος Β., 
20. Κων/νος Δ. Σταμάτης

(συνέχεια σε επόμενο φύλλο)

Προσφορές - Συνδρομές
Ο κ. Νίκος Μπάκας, από Άμπλιανη, πρόσφερε στον «ΕΥΡΥΤΟ» το
ποσό των εκατό (100,00) ΕΥΡΩ, ενίσχυση. 
Έδωσαν, επίσης, τη συνδρομή τους οι:
Ανδρέας Σπ. Νταλιάνης ................................................ΕΥΡΩ 30,00
Κωστούλα Μπαϊμπού – Νταλιάνη ................................ΕΥΡΩ 20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Νέοι  Λογοτέχνες
Ο Κώστας Βασιλείου Τσιούνης, μαθητής του Λυκείου Μεγάρων

βραβεύτηκε με το β΄ βραβείο Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού
Εφηβικού Διηγήματος 2015-16 «Γρηγόρης Πεντζίκης» για το διήγημά
του «Ο κήπος της Αμαλίας». Θα προσπαθήσουμε να το παρουσιάσουμε
στο αναγνωστικό κοινό της Δομνίστας. 

Αφού φυσικά συγχαρούμε το νέο λογοτέχνη και ευχηθούμε καλή
συνέχεια στις πνευματικές του ανατάσεις. 

Μάρτιος - Απρίλιος 2016


