
Η
ιστορία που ακολουθεί μοιάζει με παραμύθι.
Περί το 1884 με απόφαση της κοινότητας
των οικογενειαρχών της Δομνίστας οικο-

δομήθηκε νέος ενοριακός ναός του Αγίου Αθα-
νασίου εκεί όπου υπάρχει ως σήμερα. Η αρχή
της ζωής όμως της νέας Δομνίστας (μετά το
1700) συνδέεται με τον παλαιότερο ναό του
Αγίου Αθανασίου που κατά τις μνήμες ήταν στην
άκρη του παλιού νεκροταφείου (στην πλαγιά
όπου σήμερα το Δημοτικό Σχολείο) όπως αρχίζει
ο δρόμος προς Αϊλιά. Ο ναός αυτός είτε ερειπώ-
θηκε είτε ήταν μικρός για τον αυξημένο πληθυσμό
του χωριού αργότερα.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία ο πρώτος ναός
πρέπει να έγινε μετά το 1730. Η εικόνα του
Αγίου Αθανασίου που ήταν στο παλιό τέμπλο με
χρονολογία 1733 βρίσκεται σήμερα στο προσκυ-
νητάρι. Φαίνεται ότι από το παλιό τέμπλο που
έγινε το 1738 σώθηκαν ορισμένα τμήματα. Ένα
από αυτά ήταν η δίφυλλη πόρτα του ιερού, τα
βημόθυρα όπως λέμε. 

Και εδώ αρχίζει το παραμύθι. Αρχές της δε-
καετίας του 1990 ο Σύλλογός μας οργάνωσε για
το κοινό το Μουσείο Παλιάς Φωτογραφίας και
το Λαογραφικό Μουσείο. Τα πρώτα εκθέματα
του Λαογραφικού ήταν προσφορές χωριανών
και παλιά αντικείμενα από ερειπωμένα σπίτια

κ.λπ. Την ευθύνη του Λαογραφικού μου είχε ανα-
θέσει ο Σύλλογος. Κάποια μέρα ο αείμνηστος
Γιώργος Σπ. Γρηγορόπουλος -που ήξερε ότι μά-
ζευα παλιά πράγματα- μου είπε ότι στον Άγιο
Αθανάσιο ήταν πεταμένα κάτι παλιά σανίδια και
μήπως θα ήταν χρήσιμα για το Μουσείο. Πήγα
όντως και βρήκα τα δύο κομμάτια των βημόθυρων.
Πολύ λερωμένα και με τις εικόνες να φαίνονται
αχνά. Τα μετέφερα χωρίς πολλές κουβέντες στο
χώρο του Λαογραφικού Μουσείου στο παλιό Γυ-
μνάσιο. Επειδή ήταν κομμάτι από παλιά εκκλησία
δεν ήμουν σίγουρος για τη θέση του σε Λαογρα-
φικό Μουσείο. Τα κράτησα για να μη χαθούν
τουλάχιστον. Διαισθανόμουν ότι είχαν αξία αλλά
ποτέ δεν φανταζόμουν αυτό που τελικά διαπι-
στώθηκε. Για λόγους ασφάλειας ενημέρωσα τότε
τον Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο -συναγωνιστές
στο Σύλλογο- και τα έκρυψα σε μια γωνιά του
Μουσείου σκεπασμένο με τσόλια και υφαντά
από τα εκθέματα. Προσπάθησα κάποιες φορές
να βρω τι εικόνες έχει και αν υπάρχει χρονολογική
ένδειξη χωρίς να καταφέρω κάτι. Έχοντας σαφή
γνώση ότι στα παλιά πράγματα δεν παρεμβαίνει
παρά ο ειδικός επιστήμονας τα άφησα να περι-
μένουν. 
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
Με την ευκαιρία της εορτής των Χριστου-

γέννων, την «Μητρόπολιν πασών των εορτών»
κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, επικοινωνώ μαζί
σας δι’ εγκυκλίου για πρώτη φορά, για να σας
μεταφέρω τις σκέψεις μου και τις ευχές μου. 

Ζούμε σε μια εποχή η οποία, δυστυχώς, δεν
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας. Τα όνειρα
και οι στόχοι πολλών και κυρίως των νέων
ναυάγησαν· τα προβλήματα πάρα πολλά. Δυ-
στυχώς, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο άνθρωποι
να ψάχνουν σε κάδους απορριμμάτων για λίγη
τροφή. Η λαίλαπα αυτή δεν άφησε ανεπηρέαστη
και την Ευρυτανία. 

Αν όμως αδελφοί μου σκεφτούμε την επίγεια
ζωή του Δημιουργού Θεού μας, θα αντλήσουμε
δύναμη, θα παρηγορηθούμε και θα ελπίσουμε.
Ο Κύριός μας, γευόμενος την ασπλαχνία και
την αδιαφορία των τότε ανθρώπων, γεννιέται
σε μια σπηλιά, σ’ ένα στάβλο. Σκεφτείτε λίγο
την εικόνα: Παγωνιά, ακαθαρσίες ζώων, παντελής
έλλειψη βοήθειας. Ξαφνικά όμως, αυτός ο ελε-
εινός γήινος χώρος θα γίνει ουράνιος. Φως θα
λάμψει και θα φωτίσει τη φάτνη, άγγελοι θα
εμφανιστούν ψάλλοντας το Ωσαννά, ποιμένες
και μάγοι θα προσφέρουν τα δώρα τους. Αυτή
η μεταμόρφωση μπορεί να συμβεί στη ζωή όλων
μας, αρκεί να αποφασίσουμε πως τα φετινά
Χριστούγεννα δεν θα είναι όπως όλων των προ-
ηγουμένων ετών. Ας αρνηθούμε τον κακό μας
εαυτό κι ας αφήσουμε τον Κύριό μας να γεννηθεί
όχι πια σε μια φάτνη μα στις ψυχές μας. Έτσι
θα διαλυθεί το προσωπικό μας σκοτάδι, άγγελοι
θα είναι προστάτες της ζωής μας και οι συνάν-
θρωποί μας ως άλλοι ποιμένες και μάγοι θα κα-
λύψουν τη δυστυχία μας με πνευματικά και
υλικά δώρα. 

Ιδού λοιπόν ευαγγελίζομαι υμίν ελπίδα και
χαράν μεγάλην. 

Εύχομαι από καρδιάς να έχετε καλά Χρι-
στούγεννα γεμάτα αγάπη και ελπίδα και ένα
ευλογημένο νέο έτος. 

Με πατρικές ευχές 
Ο Μητροπολίτης σας 

Ο Καρπενησίου Γεώργιος 

Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας
Ευρυτανίας και η Τοπική Κοινότητα 
εύχονται σε όλους Χρόνια Πολλά & 
Ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος 2017

Η Γέννηση του Χριστού 
ας γεμίσει τις ψυχές μας 
Χαρά, Αγάπη, Ομοψυχία,

Χαμόγελο 
και να μας χαρίσει 

Υγεία!!! 

ἐν μηνὴ δηκεμ[βρίου] | [ἔτους] 13 ἐν | 1738

Μνήμη  της  παλιάς  Δομνίστας
ΤΟ  ΚΥΚΝΕΙΟ  ΑΣΜΑ  ΜΟΥ 

«Αγαπήσω σε, Κύριε, η ισχύς μου· 
Κύριος στερέωμά μου 

και καταφυγή μου 
και ρύστης μου» Ψαλμ. 17 

Κύριε, όπως το διψασμένο ελάφι 
τρέχει στις καθαρές πηγές, 

στα γάργαρα νερά να ξεδιψάσει, 
έτσι η ψυχή μου αχόρταστη διψά Εσένα 

που είσαι η μοναδική «πηγή 
ύδατος αλλομένου εις ζωήν αιώνιον» Ιω. Α’ 14 
Εσένα το φως, η σωτηρία της ψυχής μου  

κι ο Άρχοντας κι Αφέντης της καρδιάς μου!
Βράχος 

από αυγινή δροσοσταλίδα

Συνέχεια στη σελ. 2

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΗΜΕΡΑ και η καμπάνα 

της εκκλησίας μας χτύπησε και φέτος. 
Ο πατήρ - Ματθαίος και πάλι κοντά μας 

ζωντανεύει το χωριό μας.
Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος δίνει τις δικές του 

ευχές με ένα συμβολικό κέρασμα! 
Και στη συνέχεια τα κεράσματα δίνουν και 
παίρνουν στα ταβερνάκια της Δομνίστας! 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΕΙΑ! 
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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 

Νταλιάνη Ευαγγελία
Δομνίστα Ευρυτανίας

τηλ.: 6972706406
e-mail: eui.ntaliani@gmail.com

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

Βιβλίο  οικογενειών
Όπως γράφτηκε και σε προηγούμενο

φύλλο έχει ολοκληρωθεί η γραφή για
όλες τις οικογένειες και γίνεται η σκέψη
να περιληφθούν σε ένα βιβλίο που θα
είναι πιο εύχρηστο. Υπάρχει όμως το
πρόβλημα του κόστους. Πρότεινα να
βάλουμε όσοι θέλουμε από 50 ευρώ
και να πάρουμε ένα αριθμό βιβλίων 5
έως 10 αντίτυπα. Ήδη από προηγούμενα
φύλλα αρχίσαμε τη δημοσίευση ενδια-
φερομένων και αυτό θα γίνεται σε κάθε
φύλλο. Αν υποθέσουμε ότι θα στοιχίσει
3.000 περίπου ευρώ χρειαζόμαστε 60
ενδιαφερόμενους. Για την ώρα δήλω-
σαν: 
1. Αθ. Νταλιάνης, 2. Κων. Α. Νταλιάνης,
3. Κ. Παπαδόπουλος, 4. Αχ. Τσούνης,
5. Αθ. Δ. Σταμάτης, 6. Βιβή Ε. Σιακα-
βέλλα, 7. Μαρίτσα Νικ. Σταμάτη, 8.
Σπύρος Μπαρτσώκας, 9. Νίκος Σ. Μπαρ-
τσώκας, 10. Αθαν. Γ. Σύρρος, 11. Κων.
Ι. Παπαδόπουλος, 12. Σπύρος Α. Πα-
παδόπουλος, 13. Σταύρος Α. Παπαδό-
πουλος, 14. Παναγιώτα Αθ. Παπαδο-
πούλου, 15. Ευθύμιος Α. Σταθονίκος,
16. Κων/νος Σ. Σταθονίκος, 17. Ηλίας
και Λίτσα Πανάγου (Ευηνοχώρι), 18.
Λιάκος Χαράλαμπος Β., 19. Κων/νος
Δ. Σταμάτης, 20. Αθανάσιος Γ. Σύρρος
(Μεσολόγγι), 21. Γεώργ. Αθ. Σύρρος
(Μεσολόγγι), 22. Αθανάσιος Ν. Σταμά-
της (Πάτρα), 23. Ρούλα Λάμπρου Λιά-
κου, 24. Ιωάννης Δ. Σταμάτης, 25. Γε-
ώργιος Τρ. Τσιάμης, 26. Γεώργιος Κ.
Λύτρας (Περιστέρι), 27. Παπαγεωργίου
Ιωάννης Η., 28. Γιολδάσης Κων/νος
Δημ., 29. Γρίβας Σπυρ. Μιχ., 30. Καρα-
δήμας Ελευθ. Δ., 31. Μωρίκης Νικ. Θ.,
32. Τραχήλη Αργυρώ, 33. Νταλιάνης
Ηλ. Αθ., 34. Γρίβας Γεώργιος Ηλ., 35.
Σώκος Σωτ. Δημ., 36. Μπούρα Αθαν.
Γεωργ., 37. Παναγοδήμου Ευαγγ. Ηλ.,
38. Γράψια Αγγελική, 39. Τσαπραζλής
Ηλίας Κ. (100€), 40. Λιάκου Σπυριδ.
Δημ., 41. Σταθονίκος Χρήστος Σπ., 42.
Νταλιάνης Σπ. Αντρέας, 43. Μποτσι-
βάλης Μπάμπης, 44. Πανάγος Φ. Γερά-
σιμος. 
Κάποιοι πλήρωσαν κιόλας τα 50€: 
1. Γεώργιος Α. Στουρνάρας, 2. Όλγα
Συροθανάση-Κολύρη. 

(συνέχεια σε επόμενο φύλλο)

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016

Φέτος τον Οκτώβριο βρέθηκε
στο χωριό ο μουσειολόγος και συν-
τηρητής έργων τέχνης Ηλίας Πα-
παγεωργίου. 

Ενώ επέλεγε εκθέματα για με-
ταφορά στο νέο Μουσείο του ζή-
τησα να ρίξει μια ματιά και στο
κρυμμένο έκθεμα. Έμπειρος στη
δουλειά του καθώς το είδε μας
είπε ότι είναι αξίας και πολύ παλιό.
Ξέροντας που και τι να ψάξει μου
είπε ότι πάει κάπου στα 1700 και
αν συντηρηθεί θα φανεί η πολυτι-
μότητά του. Έπεσα από τα σύννε-
φα. Κατάλαβα ότι είχα στην ευθύνη
μου μαζί με τον Κώστα ενός θη-
σαυρού για την ιστορία του χωριού
μας. Έπρεπε πια να μοιραστώ πλέ-
ον το μυστικό και την ευθύνη του
με άλλους. Όπως γράφτηκε σε

προηγούμενο φύλλο του “Εύρυτου”
έγινε σύσκεψη τοπικών παραγόν-
των και αποφασίστηκε η συντήρη-
ση. Μετά τον καθαρισμό φάνηκε η
χρονολογία: 1738. 

Το αριστερό βημόθυρο έχει
ύψος 1,62 μ. και πλάτος 0,35 μ.
Στην κορυφή του υπάρχει εξαπτέ-
ρυγο. Στο άνω διάζωμα ο Προφήτης
Δανιήλ. Στο κεντρικό θέμα είναι ο
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου: στο
αριστερό φύλλο ο άγγελος. Δίπλα
στον άγγελο υπάρχει μικρή εικόνα
αγίου: Βλάσιος; Στο κάτω διάζωμα
υπάρχει αριστερά ο Άγιος Γρηγό-
ριος και δεξιά ο Ιωάννης ο Χρυσό-
στομος. 

Το δεξιό βημόθυρο έχει ύψος
1,36 μ. και πλάτος 0,32 μ. Στο άνω
διάζωμα εικόνα του Προφήτη Σο-
λομώντα. Στο κεντρικό θέμα ο
Ευαγγελισμός με την εικόνα της

Παναγίας. Δεξιά της η κτητορική
επιγραφή. Την αποκατέστησε και
τη διάβασε ο εκ Βραγγιανών Αγρά-
φων ιατρός Κων/νος Τσιώλης και
έχει ως εξής: 

+ ἐ[τελη]όθη | [τὸ παρ]ὸν τέ[μ]
| πλεον [……] | δια σ[υνδρο]μη[ς] |
κ(αὶ) ἐξω[δων τοῦ] | εὐλαβεστάτου
[κ(αὶ)] | εὐ[δο.] π(α)πα κὺρ | γεωρ-
γίου υἱὸς | τοῦ π[οτὲ] π(α)πα |
[ἰ]ωάννου κ(αὶ) δήμο | φραγκόπου-
λο κ(αὶ) τῶν | λοιπῶν χρι[στι]ανῶν
| ἐν μηνὴ δηκεμ[βρίου] | [ἔτους] 13
ἐν | 1738 

Στο κάτω διάζωμα υπάρχουν
οι εικόνες του Αγίου Βασιλείου και
του Αγίου Σπυρίδωνος. 

Τα βημόθυρα θα εκτεθούν για
προσκύνημα στον Άγιο Αθανάσιο.
Περισσότερα σε επόμενο φύλλο. 

Καλά Χριστούγεννα. 
Α.Δ. Σταμάτης 

ἐν μηνὴ δηκεμ[βρίου] | [ἔτους] 13 ἐν | 1738

Μνήμη  της  παλιάς  Δομνίστας
Συνέχεια από τη σελ. 1

«Ντύσου, θα κρυώσεις!» είναι η κραυγή που ακού-
με, κυρίως από τις μάνες, καθημερινά τριγύρω μας
όχι μόνο το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι. Σε πλήρη
αντίθεση με αυτή την πεποίθηση οι ειδικοί επιστήμονες
ισχυρίζονται ότι είναι πάρα πολλά τα πλεονεκτήματα
για τον οργανισμό μας από την διαρκή έκθεση στο
κρύο. Μάλιστα αρκετοί ερευνητές εκφράζουν την
έκπληξή τους για τα αποτελέσματα των μελετών
τους. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μικρότερη
από την θερμοκρασία του σώματος ο οργανισμός
αναγκάζεται να ενεργοποιεί σημαντικές λειτουργίες
προκειμένου να διατηρήσει την ισορροπία με το πε-
ριβάλλον. Η απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας
γίνεται αντιληπτή από το σώμα ως ένα είδος "επίθεσης"
ή απειλής. Έτσι το σώμα μαθαίνει σταδιακά να
αμύνεται απέναντι σε αυτή την επίθεση.  Αυτή η
διαρκής «απειλή» ενεργοποιεί πολλά συστήματα (π.χ.
ανοσοποιητικό, νευρικό, κυκλοφορικό) με αποτέλεσμα
να βρίσκονται σε συνεχή και πλήρη ετοιμότητα. Αντί-
θετα, όταν ντυνόμαστε, συνήθως υπερβολικά, αφαι-
ρούμε αυτή τη δυνατότητα με αποτέλεσμα το σώμα
να «τεμπελιάζει» και να μοιάζει με ένα στρατόπεδο
του οποίου όλοι οι στρατιώτες κοιμούνται.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Τσεχίας,
διαπίστωσαν ότι οι χειμερινοί κολυμβητές αναπτύσ-
σουν περισσότερα λευκά αιμοσφαίρια (κύτταρα που
καταπολεμούν τους ιούς και τις λοιμώξεις) και γενικά
πιο ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Όλες οι επιστη-
μονικές μελέτες δείχνουν ότι η χειμερινή κολύμβηση
είναι ίσως η υγιεινότερη μορφή άθλησης και ότι οι
χειμερινοί κολυμβητές έχουν σημαντικά καλύτερους
δείκτες υγείας.

Ακόμα και αυτή η απόλυτη πεποίθηση των Ελλήνων
σχετικά με τα αίτια της μυαλγίας ή «ψύξης» στον αυ-
χένα και την ωμοπλάτη -δηλαδή ότι προκαλείται από
έκθεση σε κλιματιστικό ή από ιδρώτα και έκθεση σε
ρεύμα αέρα– τίθεται σε αμφισβήτηση, σύμφωνα με
μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που διερεύνησε
την αξιοπιστία αυτών των υποκειμενικών αντιλήψεων.
Στην ίδια μελέτη αναφέρεται ότι δεν έχουν καταγραφεί
περιστατικά πρόκλησης μυϊκών βλαβών ούτε σε ερ-
γαζόμενους σε ακραίες περιβαλλοντικές θερμοκρασίες
(εργαστήρια κατασκευής πάγου, ορυχεία, χυτήρια
κ.α.). Σε άλλες έρευνες διαπιστώθηκε ότι η χρόνια
έκθεση στο κρύο ρυθµίζει την θερµοκρασία του
σώµατος έτσι ώστε να μην χρειαζόμαστε τεχνητά
κλιµατιζόµενο περιβάλλον, τόσο το καλοκαίρι όσο

και το χειµώνα. Επίσης συμβάλλει στην αύξηση του
ρυθμού μεταβολισμού και στην αύξηση της καύσης
του «κακού» λίπους που οδηγεί στην απώλεια σωμα-
τικού βάρους. 

Η έκθεση στο ψύχος αυξάνει τα επίπεδα των
ευεργετικών αντι-οξειδωτικών ουσιών στο σώμα μας
(π.χ. γλουταθειόνη). Απελευθερώνει ενδορφίνες στο
αίμα, πρωτείνες που παράγονται στην υπόφυση και
τον υποθάλαμο του εγκεφάλου και έχουν σημαντικές
αντικαταθλιπτικές ιδιότητες. Ταυτόχρονα απελευθε-
ρώνονται οι νευροδιαβιβαστές ντοπαμίνη και σερο-
τονίνη που ευθύνονται για την διατήρηση του αισθή-
ματος καλής διάθεσης και ευτυχίας.

Τέλος αναφέρουμε ότι το ψύχος θεωρείται παρά-
γοντας μακροζωίας με χαρακτηριστικό παράδειγμα
του Ισλανδούς που ζουν 10 χρόνια παραπάνω. Πολλοί
ερευνητές θεωρούν ότι αυτό εν μέρει οφείλεται στο
γεγονός ότι από μωρά εκτίθενται στο δριμύ ψύχος
λόγω παράδοσης, καθώς πολλοί γονείς δεν διστάζουν
να βγάζουν ακόμα και τα καρότσια των μωρών να
κοιμηθούν έξω, σε πολικές θερμοκρασίες.

Με βάση τις επιστημονικές ενδείξεις αλλά και
την μακροχρόνια προσωπική εμπειρία του γράφοντος
στην κρυο-άθληση, η έκθεση στο ψύχος δεν πρέπει
να γίνεται ποτέ απότομα αλλά πάντοτε προοδευτικά,
σταδιακά και να έχει συνέχεια. Ένα δεύτερο, πολύ
κρίσιμο στοιχείο από την εμπειρία μας είναι η απόλυτη
προτασία των άκρων (πόδια και χέρια) το οποίο από
μόνο του επιτρέπει να εκτεθεί κανείς, με πολύ ελαφρό
ντύσιμο, σε ακραίες θερμοκρασίες (κάτω από το
μηδέν) ! Τα αποτελέσματα θα είναι εμφανή σε πολλά
επίπεδα και όχι μόνο στην αντοχή έναντι των ιώσεων.
Ας μιμηθούμε τους Σπαρτιάτες που φορούσαν τα
ίδιο ρούχο χειμώνα καλοκαίρι και ας θυμηθούμε τι
έλεγαν οι παλιοί: «Έχε τα πόδια σου ζεστά, την κε-
φαλήν σου κρύα, τον στόμαχόν σου ελαφρύ, γιατρού
μην έχεις χρεία (ανάγκη)»!

ΠΗΓΕΣ: Nature , Harvard Medical Publications

______________

Ο Δρ. Γιάννης Δ. Μήτσου είναι γιατρός-ερευνητής,
ειδικευμένος στην Πλαστική-Επανορθωτική χειρουργική
& Μικροχειρουργική αγγείων και νεύρων. Είναι Αριστούχος
Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
με μακροχρόνια ερευνητική δραστηριότητα στην Χει-
ρουργική Βιολογία & Νευροβιολογία στην Ελλάδα, ΗΠΑ
και Μ. Βρετανία. 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Δρ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΜΗΤΣΟΥ

Στη στήλη αυτή παρουσιάζονται επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις σε ιατρικά θέματα γενικού ενδια-
φέροντος που έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους ή σε διεθνή συνέδρια. 

Εξαιρετικά  ευεργετική  για  τον  οργανισμό  
η  μακροχρόνια  έκθεση  στο  κρύο
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Προσφορές - Συνδρομές
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 
Παπαδόπουλος  Κων/νος (Τάκης) Ι. (Αγγλία) ............ΕΥΡΩ  50,00
Σιακαβέλλα Ειρήνη Ευθ. ............................................ -//-      20,00
Κωστής Δημ. Και Βιβή Σιακαβέλλα ............................-//        20,00
Κωστής Κων/νος Δημ. ..................................................-//-      15,00
Νταλιάνης Αθανάσιος Κ. ............................................-//-       20,00
Φραγκούλης Θεόδωρος Αλεξ. ....................................-//-       20,00
Κωστής Ευθύμιος Δημ. ..................................................-//-     15,00
Σταμάτης Αθανάσιος Νικ. ..........................................-//-       20,00
Σάρρα Αρετή Αθαν. ....................................................-//-       20,00
Δημητρογιάννης Κων/νος και Έφη ............................-//-       20,00
Κάππα – Σάρρα Αριστέα (Τέτα) ..................................-//-       10,00
Τσατσούλα – Πορτοκαλάκη Λένα ...............................-//-       20,00
Σάρρα Μαρία Αθαν. ....................................................-//-        20,00
Νταλιάνη – Τσιάμη Ευαγγελία ....................................-//-       10,00
Βαμβάτσικος Γεώργιος Κ. ..........................................-//-       30,00
Βαμβάτσικου Κωνσταντούλα Δημ. ............................-//-        20,00
Βάρρας Σπύρος ..........................................................-//-        20,00
Σταμάτης Ιωάννης Νικ. ................................................-//-     300,00
Σιακαβέλλα Σμαράγδα ................................................-//-       10,00
Νταλιάνη Ελένη Αθ. ....................................................-//-       10,00
Σύρρος Δημήτριος Π. ..................................................-//-      20,00
Σύρρος Παναγιώτης Δημ. ..........................................-//-        20,00
Λιάκου Ρούλα ..............................................................-//-      50,00
Καρέτσος Σπύρος ........................................................-//-       20,00
Σιδηράς Γιάννης ..........................................................-//-       20,00
Μπούρα Σπυριδούλα ..................................................-//-        50,00
Σιακαβέλλας Στέφανος ............................................ -//-        25,00
Αγγελή – Κωνσταντίνου Παναγιώτα ........................-//-       500,00
Νταλιάνης Ανδρέας Σπ. ..............................................-//-       50,00 
Αγγελή Σοφία Κλεομένη ............................................ -//-      20,00
Σύρρος Αθανάσιος Γ. (Μεσολόγγι) ............................-//-       20,00
Σύρρου Βασιλική (Καλλιθέα) ......................................-//-       20,00
Σύρρου Χαρίκλεια (Παγκράτι) ......................................-//-      20,00
Σύρρος Γεώργιος Αθαν. (Ηλιούπολη) ............................-//-    20,00
Περαρής Παναγιώτης ......................................................-//-   20,00
Παναγοδήμου Ευαγγελία ..............................................-//-    25,00
Παπαγκίκας Αθανάσιος ..................................................-//-    20,00
Λώλος Σωτήρης ..............................................................-//-    20,00
Νικολακάκης Βασίλειος και Ευφροσύνη ...................... -//-     20,00
Παπαγεωργίου Θωμάς ..................................................-//-     20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

― Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωάννη Λιάπη, Καρπενήσι. Κάθε χρόνο προκατα-
βολικά η συνδρομή σας για το επόμενο έτος. Αποτελεί για μας ευλογία.
Ευχαριστούμε! 

Η  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΑΣ

3Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016

Μια  διαπίστωση... 
Τους ελάχιστους μήνες που έχω

αναλάβει Πρόεδρος του Συλλόγου
μας, αναζητώντας στοιχεία για την
καταγραφή όλων των παλιών προ-
εδρείων, για πληροφορίες ανθρώπων
που πρόσφεραν στο χωριό μας και
χάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου,
για γεγονότα, για εκθέσεις, διαλέ-
ξεις και επισκέψεις σημαντικών αν-
θρώπων στο χωριό μας, για ονόματα
οικογενειών, έκανα μια συγκλονι-
στική διαπίστωση που θέλω να την
καταθέσω σε όλους ΜΑΣ. 

Κάθε φορά, όλα με οδηγούσαν
σε δυο ονόματα, που πραγματικά
είναι ακούραστοι πνευματικά και
σωματικά στυλοβάτες του χωριού
μας! 

Όλοι μας θεωρούμε τα πάντα
εύκολα και δεδομένα. ΟΧΙ! ΔΕΝ ΕΙ-

ΝΑΙ ΕΤΣΙ!!! Κάποιοι “έτρεξαν”, κου-
ράστηκαν, ξενύχτησαν, κατέγραψαν
και αφιέρωσαν χρόνο από την προ-
σωπική και οικογενειακή τους ηρεμία
και γαλήνη, για να έχουμε εμείς
σήμερα, όλο αυτόν τον τεράστιο
και ανεκτίμητο όγκο πληροφοριών
για ό,τι αφορά το χωριό μας και όχι
μόνο! 

Είναι ο Κώστας Αντ. Παπαδό-
πουλος και ο Αθανάσιος Δημ. Στα-
μάτης. 

Θεωρώ, ότι η αναγνώριση της
προσφοράς, οφείλουμε να γίνεται,
όταν κάποιος μπορεί να τα διαβάζει,
να τα ακούει, να τον ευχαριστούν,
να τον χαροποιούν και τον “οπλί-
ζουν” με δύναμη και όχι, όταν μόνο
φεύγει από τη ζωή και τότε γρά-
φουμε... γράφουμε... 

ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ 
Να είστε πάντα υγιείς και δυνα-

τοί να συνεχίσετε αυτό το σημαντικό
έργο σας!!! 

Σας οφείλουμε ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ. 

Ε.Ν. 

Νεκρολογίες
Ιωάννης Λ. Καρέτσος  (1947-2016)

Με τον αείμνηστο Γιάννη ήμασταν
μαζί στο Δημοτικό Σχολείο της Δο-
μνίστας τα χρόνια εκείνα που το χωριό
είχε ζωή και οι αίθουσες του σχολείου
γέμιζαν από τις φωνές και τις αταξίες
μας. Φτώχεια και άγιος ο Θεός. Τα
πόδια μας από την άνοιξη ως το φθι-
νόπωρο γυμνά να συντρίβουν τα πέλ-
ματά μας ως και τα αγκάθια. Μόνιμα
πληγιασμένα τα γόνατα και οι αγκώνες
από τα πεσίματα. Κάποιες φορές και
τα κεφάλια τρύπια από χτυπήματα με
πέτρες ή ξύλα. Είμαι βέβαιος πως οι
γενιές σιμά-μακριά από τη δική μου
αν τους κουρέψεις γουλί θα δεις στο
κεφάλι τους τα ίχνη από εκείνα τα
παλιά χτυπήματα. Το ψωμί λιγοστό
σχεδόν σε όλα τα σπίτια μια και οι
ταλαίπωροι γονείς μας που να πρό-
φταιναν να χορτάσουν τόσα στόματα
με 3-4-6-7 παιδιά ο καθένας. Κοιτάζω
καμιά φορά στις εναπομείνασες χε-
λιδονοφωλιές τα μικρά να περιμένουν
με ανοιχτό το στόμα τη μπουκιά της
τροφής από τους γονείς τους. Έτσι
και εμείς με πατεράδες και μανάδες
να σκάβουν νύχτα με νύχτα, να τρέ-

χουν στον κάμπο της Λαμίας για θέρο,
να ροβολάνε στο Αιτωλικό και το Με-
σολόγγι για ελιές. 

Έτσι μεγάλωσε ο Γιάννης, έτσι η
γενιά μας. Με γυμνά πόδια και πλη-
γιασμένα γόνατα ξεκίνησε και αυτός
το ταξίδι της ζωής φεύγοντας από
το χωριό. Γυμνά τα πόδια αλλά όρθια
η ψυχή και η θέληση να πετύχει στό-
χους να πραγματοποιήσει όνειρα να
δημιουργήσει νέα ζωή με παιδιά δικά
του. Τα έκανε πράξη όλα αυτά ο Γιάν-
νης. Τα έκανε πράξη μη χάνοντας
την ψυχή του και τη συμπόνοια για
τους συνανθρώπους του. Ο ίδιος σί-
γουρα πολλές φορές θα είχε λαχτα-
ρήσει ένα πιάτο φαΐ. Όταν αυτό το
εξασφάλισε σε αφθονία δεν λησμό-
νησε την παλιά δικιά του λαχτάρα
και πρόσφερε σε πολλούς και ανώ-
νυμους το πιάτο το φαΐ και την καλο-
σύνη της καρδιάς του. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη του και
πλούσια η παρηγοριά εξ ουρανών στη
γυναίκα του και τα παιδιά του. 

Α.Δ. Σταμάτης 

Βασίλειος  Ζάρρας  (1926-2016)
Πέθανε πλήρης ημερών ο εκ Κρι-

κέλλου συμπολίτης μας Χρήστος Ζάρ-
ρας για χρόνια δάσκαλος στο Κρί-
κελλο και αλλού και ύστερα επιτυχη-
μένος κοινοτάρχης στο χωριό του. 

Εργατικός, φιλότιμος, δραστήριος,
δημιουργικός άνθρωπος υπηρέτησε
με απόλυτη ακεραιότητα την κοινωνία

των σχολείων του, την κοινωνία του
χωριού του, την πατρίδα μας ολό-
κληρη. 

Με σύντροφο τη Μαρία Παν. Μπού-
ρα υπηρέτησε και τη ζωή δημιουρ-
γώντας μια αξιοζήλευτη οικογένεια. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 
Α.Δ.Σ. 

Άθλοι  εν  Αγγλία
Ο Τάκης Παπαδόπουλος συνεχίζει

ακάθεκτος να σαρώνει βραβεία ευ-
ποιΐας στην Αγγλία. Με τις προηγού-
μενες διακρίσεις βραβεύτηκε και φέ-
τος από το δήμο της πόλης όπου πα-
ροικεί. Ιδού το νέο βραβείο του όπως
μας πληροφορεί η κόρη του Όλγα: 

Καλησπέρα Θανάση
Ελπίζω να είστε όλοι καλά.
Ήθελα απλά να σε ενημερώσω

ότι ο κ. Τάκης το έκανε πάλι το θαύμα
του με την κηπουρική του τέχνη.

Κέρδισε πάλι φέτος, το χάλκινο
βραβείο αυτή τη φορά, για την αυλή
μας. Σου στέλνω φωτογραφίες από
την τελετή που έγινε στις 25 Οκτω-
βρίου, όπου παραλαμβάνει το βραβείο
από τη Δήμαρχο του Γουέλς.

Φιλιά σε όλους
Όλγα

Υ.Γ. Όλο και πιο νέος ο Τάκης,
όλο και πιο όμορφοι οι επιδίδοντες
το βραβείο! 

ΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΒΗΜΟΘΥΡΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 
Καρτσακλής Ιωάννης του Αθανασίου ...........................ΕΥΡΩ 50,00
Στουρνάρας Γεώργιος του Αθαν. ..................................-//       50,00 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Σε τιμή ευκαιρίας οικόπεδο 

1.500 τ.μ. πανοραμικό,
άρτιο και οικοδομήσιμο. 

τηλ.: 6984041789 

ΕΥΧΕΣ
Ο Σπύρος Αναστ. Βάρρας 

εύχεται σε ΟΛΟΥΣ 
τους συγχωριανούς μας και 

στους φίλους του 
Καλά Χριστούγεννα και με υγεία
και ευτυχία το νέον έτος 2017! 

Η Ευαγγελία Παναγοδήμου 
στέλνει τις ευχές της 

στους Δομνιστιάνους όπου γης!
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Νοέμβριος - Δεκέμβριος 20164 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ 

― Στις 20-11-2016 τελέστηκε θεία
λειτουργία στον Ι. Ναό Αγίου Αθανα-
σίου  του χωριού μας από τον π. Αρι-
στείδη Πεσλή. 

― Ο π. Ματθαίος και πάλι κοντά
μας. Τηρώντας την υπόσχεσή του
ήρθε από τη Γερμανία και λειτούργησε
στις 12-12-16, εορτή του Αγίου Σπυ-
ρίδωνος. Στον ψαλτήρι ο Χρήστος
Χαρμαντζής, που εξυπηρετεί τώρα
το χειμώνα και την ενορία Κρικέλλου
και ο Κ. Παπαδόπουλος. Ο π. Ματ-
θαίος ήταν παρών σε όλες τις Άγιες
Ημέρες των Χριστουγέννων. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
― Στις αρχές Νοεμβρίου τ.έ. έγινε

η μεταφορά πολλών δεκάδων κουτιών
με βιβλία από το Δημοτικό Σχολείο
στο χώρο της Βιβλιοθήκης μας στο
Πνευματικό Κέντρο (παλαιό Γυμνάσιο).
Προς τούτο διέθεσε - εκτός της ερ-
γασίας – το φορτηγό αυτοκίνητό του
ο Κώστας Αθ. Αγγελής. Βοήθησαν
ακόμη οι: Θεόδωρος Φραγκούλης, Κ.
Παπαδόπουλος, Γιάννης Σταμάτης
και Ν. Καρέτσος. 

― Χωρίς καμία αμοιβή ο κ. Χρή-
στος (από Αλβανία) αρμολόγησε την
πλακόστρωση έμπροσθεν του Κατα-
στήματος Βαμβάτσικου, στον πλακό-
στρωτο δρόμο από πλατεία προς Κοι-
νοτικό Γυμναστήριο (κάτωθι των ενοι-
κιαζόμενων δωματίων Παπαδημητρί-
ου), καθώς και τις υπάρχουσες ρωγμές
του πεζοδρομίου έμπροσθεν του Κοι-
νοτικού Γραφείου. 

Η Τοπική Κοινότητα τον ευχαρι-
στεί. 

Η ΦΑΤΝΗ 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΣ

Και πάλι εφέτος η Φάτνη  των
Χριστουγέννων στολίζει από τις 12
Δεκεμβρίου την πλατεία μας. Μετα-
φέρθηκε από την Αποθήκη από τον κ.
Νίκο Παπαδημητρίου και τοποθετή-
θηκε στο πάνω μέρος της πλατείας
μας από τον Κώστα Αθ. Αγγελή. Στο-
λίστηκε από τους Αντώνη Παπαδη-

μητρίου, Γιάννη Σταμάτη και Νίκο
Καρέτσο. Ο φωτισμός με λαμπάκια
στη φάτνη και στον κεντρικό πλάτανο
της πλατείας έγινε από τον Νίκο Λιά-
κο. Ο ηλεκτρολόγος του Δήμου Καρ-
πενησίου τοποθέτησε εορταστικό φω-
τισμό σε 3 κολόνες της ΔΕΗ, εντός
της πλατείας, και αντικατέστησε τις
καμένες λάμπες εντός του χωριού. 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Συνεργείο του Δήμου  αποκατέ-
στησαν κατά τον μήνα Δεκέμβριο τις
βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης  την
πλατεία (έμπροσθεν της ταβέρνας
Μέτοικου), στην οδό Ειρήνης (πλησίον
οικίας Τάσου Τσαπραζλή) και κοντά
στο αγρόκτημα των κληρονόμων Ιωάν-
νη Παναγοδήμου. Επίσης αποκατα-
στάθηκε πλήρως και η βλάβη της βρύ-
σης της πλατείας. 

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
― Με μηχάνημα της Περιφερει-

ακής Ενότητας Ευρυτανίας έγινε ο
καθαρισμός του δρόμου από το Κρί-
κελλο προς Μαρίνου, όπου καπνίζουν
μόνιμα τρία (3) τζάκια. 

― Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2016
για την αντιμετώπιση του μεγάλου
παγετού στην περιοχή μας η Περιφε-
ρειακή Ενότητα Ευρυτανίας διέθεσε
την αλατιέρα και στα επικίνδυνα ση-
μεία ρίχτηκε αλάτι από τις Ράχες
Τυμφρηστού μέχρι και τον Ψηλό Σταυ-
ρό. 

― Κατά τη συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου στις
7-12-16 ο Πρόεδρος της Τοπικής μας
Κοινότητας κ. Νίκος Καρέτσος τόνισε
την ανάγκη της έγκαιρης προμήθειας
λαμπτήρων, σωλήνων ύδρευσης κ.λπ.,
ώστε να μην παρατηρείται  το φαινό-
μενο του καλοκαιριού που δεν υπήρ-
χαν  στις αποθήκες του Δήμου λαμ-
πτήρες, και σωλήνες για την κάλυψη
αναγκών. 

Καλά Χριστούγεννα και ευλογη-
μένος και ευτυχισμένος ο καινούριος
χρόνος! 

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στην Αθήνα και ανα-

παύεται στο Κοιμητήριο Άνω Γλυφάδας
από τις 2 Δεκεμβρίου 2016 ο Ιωάννης
Λάμπρου Καρέτσος. 

― Πέθανε πρόσφατα στο Ευηνο-
χώρι όπου και αναπαύεται ο Γεώργιος
Πιστιόλης του Θεοδώρου και της Φό-
νης, ετών 71. 

Αιωνία τους η μνήμη! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Στις 20-11-2016 έγινε στον Ι.

Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας το
6μηνιαίο μνημόσυνο του αείμνηστου
Αχιλλέα Σπ. Συροκώστα. 

Αιωνία του η μνήμη!  

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
― Ο Δημήτριος Ελευθ. Καραδήμας

και η σύζυγός του Ελένη πρόσφεραν
στο Σύλλογό μας το ποσό των εκατό
(100,00) ΕΥΡΩ για τη συντήρηση των
βημοθύρων του παλαιού Ιερού Ναού
Αγίου Αθανασίου Δομνίστας και στη
μνήμη των αείμνηστων γονέων τους. 

― Ο Παναγιώτης Περαρής διέθεσε
στο Σύλλογό μας το ποσό των είκοσι
(20,00) ΕΥΡΩ στη μνήμη του αείμνη-
στου πατέρα του Ηλία Περαρή. 

― Η Σπυριδούλα (Μπόλα) Καρα-
πάνου, το γένος Νικ. Παπαδημητρίου
διέθεσε στο Σύλλογό μας το ποσό των
πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ στη μνήμη του
συζύγου της Χρήστου Καραπάνου και
των γονέων της Νικολάου και Βασιλι-
κής Παπαδημητρίου. 

Αιωνία η μνήμη τους! 

Ενοριακή  δράση
Ο π. Ματθαίος Καλαμπαλίκης, ο

εφημέριος του χωριού μας από τώρα
σχεδιάζει τις δράσεις του για το επό-
μενο καλοκαίρι. 

α) Πέρυσι 27 Ιουλίου είχε θεία
λειτουργία και εκκλησιαστική σύναξη
(φαγητό, τραγούδι, χορός) στο ειδυλ-
λιακό τοπίο του Αγίου Κωνσταντίνου.
Θα γίνει το ίδιο και φέτος με ακόμα
καλύτερη οργάνωση. 

β) Πέρυσι κάναμε ημερήσια θρη-

σκευτική εκδρομή προς την περιοχή
Φουρνά - Κλειτσού - Βράχας - Δομια-
νών. Φέτος θα γίνει κάτι ανάλογο σε
άλλο μέρος της Ευρυτανίας. 

γ) Σχεδιάζεται διήμερη προσκυ-
νηματική εκδρομή στον Άγιο Δημήτριο
Θεσ/νίκης και τη Σουρωτή Θεσ/νίκης
όπου ο τάφος του Γέροντα Παϊσίου. 

Περισσότερα σε επόμενα φύλλα. 

Α. 

Λύκοι 
Γέμισαν λύκους τα βουνά μας. Για τους οικολογούντες πολύ ευχάριστο,

για κείνους που συμβιώνουν μετατρέπεται στον έσχατο κίνδυνο. Ήδη στην
περιοχή μας τον τελευταίο καιρό έφαγαν 8 σκυλιά, τα μισά από τα οποία κυ-
νηγόσκυλα. Τα τελευταία θύματα ήταν ο σκύλος που είχε ο Δημ. Παναγοδήμος
(Μέτοικος) στο κοτέτσι κάτω από το νεκροταφείο. Δύο μέρες αργότερα 8
λύκοι (από τα ίχνη) έφαγαν και τον άλλο σκύλο που είχε στην αυλή του (στα
Μουρκέικα). Ποιος έχει σειρά; Α.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ
Ο Σύλλογός μας στα πλαίσια

δράσης και προσφοράς προς τους
ανθρώπους τρίτης ηλικίας επισκέ-
φτηκε τα γηροκομεία Σπερχει-
άδας, Λαμίας, Καρπενησίου και
Αγρινίου προσφέροντας στους
απόμαχους της ζωής αγάπη, χα-
μόγελα και διάφορα αγαθά. 

Τα γηροκομεία Σπερχειάδας
και Λαμίας επισκέφτηκε η πρό-
εδρος του συλλόγου Ευαγγελία
Νταλιάνη. 

Το γηροκομείο Αγρινίου επι-
σκέφτηκαν η γραμματέας του συλ-
λόγου μας Έφη Γρηγοροπούλου,
το μέλος του συλλόγου μας Στά-
θης Τριάντης μαζί με τη Μαρία
Σάρρα, τη Ρούλα Τσούκα και τη
Ρούλα Καρέτσου. Μαζί τους ήταν

και τα παιδιά τους που σκόρπισαν
χαμόγελα και είπαν χριστουγεν-
νιάτικα τραγούδια. 

Το γηροκομείο Καρπενησίου
επισκέφτηκε η ταμίας του συλλό-
γου μας Σούλα Μαυρίκα-Σταμάτη
μαζί με τον ιερέα Κωνσταντίνο
Μακράκη και τις οικογένειες τους.
Ακόμα επισκέφτηκαν ξεχωριστά
τη Σπυριδούλα Ζούκα από τους
Στάβλους που βρίσκεται στο ίδιο
γηροκομείο και της έδωσαν δώρα
γεμάτα αγάπη από τη Βασιλική
Αντ. Αγγελή. 

Τα μικρά παιδιά χάρισαν με-
γάλη χαρά και ζεστασιά στους
ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι δεν
σταματούσαν να τα γεμίζουν χα-
μόγελα και ευχές. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο Θοδωρής Ι. Στα-

μάτης παίζοντας ακορν-
τεόν και η Ελένη Ν. Μπα-
κατσιά (εγγονή Ελένης
Καρέτσου) παίζοντας κι-
θάρα πήραν μέρος στη
χριστουγεννιάτικη εκδή-
λωση μουσικών οργάνων
«Μάρκος Μπότσαρης». 

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ 
ΜΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Βρισκόμαστε σε επι-
κοινωνία με ομογενείς
του εξωτερικού οι οποίοι
έχουν δείξει προθυμία
να βοηθήσουν το χωριό
μας!!! 

ΚΑΛΗ  ΑΝΑΡΡΩΣΗ 
Ευχόμαστε στο συγχωριανό μας Σπύ-

ρο Βάρρα μετά την περιπέτεια της υγείας
του να είναι πάντα στην πλατεία μας
χαμογελαστός και πρόθυμος ώστε να
εξυπηρετεί χωριανούς και επισκέπτες. 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
Παγκόσμια διάκριση για το φοιτητή

Ευθύμη Δ. Κωστή που έλαβε μέρος με
την ομάδα του σε διεθνή διαγωνισμό
Ρομποτικής στην Εσθονία, όπου πήραν
το 2ο βραβείο.

ΑΓΟΡΑ
Ο Σύλλογός μας αγόρασε ακόμα 200

μεσαία μπουκάλια για εμφιάλωση του
υπόλοιπου τσίπουρου. Η ζήτηση ήταν
πολύ μεγάλη αλλά δεν είχαμε τόση με-
γάλη ποσότητα να προσφέρουμε. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
― Η Ελένη, κόρη της Μα-

ρίας Λιάκου και του Σπυρί-
δωνα Τσαπραζλή και ο σύ-
ζυγός της Γεώργιος Τενές
απόκτησαν το δεύτερο παιδί
τους, μια χαριτωμένη κόρη. 

― Ο Δημήτρης Αθ. Στα-
μάτης και η σύζυγός του Μα-
ρία Π. Παούρη απόκτησαν το
πρώτο τους παιδί, ένα χαρι-
τωμένο αγοράκι. 

― Η Βασιλική Ζαρκαδάκη
(κόρη της Τασίας Λάμπρου
Καρέτσου) και ο σύζυγός της
Αντώνης Κατσαντώνης από-
κτησαν το πρώτο τους παιδί,
ένα χαριτωμένο αγοράκι. 

― Στις 9 Νοεμβρίου 2016
η Σωτηρία Τσαπραζλή του
Νικολάου και της Αγαθής, το
γένος Καραγιάννη και ο σύ-
ζυγός της Κωνσταντίνος Νί-
κας απόχτησαν στο Μαιευ-
τήριο ΛΗΤΩ (Αθήνα) το δεύ-
τερό τους παιδί, ένα χαριτω-
μένο και υγιέστατο αγοράκι. 

― Η Λαμπρινή Γρίβα του
Γεωργίου και της Μαρίας και
ο σύζυγός της Δημήτρης Πα-
πανικολάου απόχτησαν στις
15 Νοεμβρίου 2016 το δεύ-
τερο παιδί τους  ένα υγιέ-
στατο και χαριτωμένο κορι-
τσάκι. 

Να τους ζήσουν και να
είναι γερά και καλοτύχερα! 
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