
Γ
ιορτάστηκε κι εφέτος η 75η Επέτειος της
έναρξης του Ένοπλου αγώνα της Εθνικής
Αντίστασης 1942-1945 στη Δομνίστα με

τη δέουσα  επισημότητα. Την επιμνημόσυνη δέηση
έψαλε ο π. Ματθαίος και στη συνέχεια κατατέθηκαν
στεφάνια από τους: κ. Κώστα Κοντογεώργο, Βου-
λευτή Ευρυτανίας εκ μέρους της Βουλής των Ελ-
λήνων, κ. Άρη Τασιό Αντιπεριφερειάρχη Νομού

Ευρυτανίας, κ. Δημήτριο Βονόρτα, Αντιδήμαρχο
Καρπενησίου εκ μέρους του Δήμου Καρπενησίου,
κ. Κων/νο Τάκη, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγράφων,
κ. Γιάννη Σταμάτη πρώην Δήμαρχο Δομνίστας
και αρχηγό της Μείζονος Αντιπολίτευσης στο
Δήμο Καρπενησίου, κ. Γιώργο Αναγνώστου εκ
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Ο  εορτασμός  της  75ης Επετείου 
της  Εθνικής  μας  Αντίστασης 

Τ
ην Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017, με στόχο οι
χωριανοί και οι φίλοι μας να ανταμώσουν,
να δώσουν ξανά τα χέρια, να διώξουν για

λίγο το άγχος και τα προβλήματά τους ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου μας!!! Παρά
τις προβλέψεις για άσχημες καιρικές συνθήκες
και εν μέσω των πανελληνίων εξετάσεων, πολλοί
αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας, (αν και την τε-
λευταία στιγμή αρκετοί «κιότεψαν») έφθασαν

στο χωριό μας, στηρίζοντας τις προσπάθειες  του
Συλλόγου και την τοπική οικονομία που τόσο το
έχει ανάγκη!!!

Μεγάλος χορηγός της εκδήλωσης, ο χωριανός
μας κ. Σπύρος Γρίβας, ο οποίος πρόσφερε ένα
πλούσιο παραδοσιακό γεύμα με ψητό αρνί (έδωσε
7 αρνιά) και ο κ. Γιώργος Φαναριώτης, που έδωσε

Ο  Ετήσιος  Χορός - Αντάμωμα  των  Δομνιστιάνων
στην  πλατεία  του  χωριού  μας 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ  
ΣΤΟ  ΝΕΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΜΑΣ

Τα εγκαίνια του νέου Ιστορικού και
Λαογραφικού Κέντρου (Μουσείου) μας θα
γίνουν στις 11 Αυγούστου 2017, ημέρα Πα-
ρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ημερίδα με
θέματα σχετικά με την ιστορία του Μουσείου
μας και της οικογένειας Φαρμακίδη, στην
οποία ανήκε το ανακαινισμένο κτίριο και θα
τελειώσει με λιτή δεξίωση.  

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το
Δήμο Καρπενησίου, την Τοπική Κοινότητα

και το Φιλοπρόοδο Σύλλογο Δομνίστας. 

Η Τοπική Κοινότητα, 
ο Σύλλογος και 

η δ/νση του “ΕΥΡΥΤΟΥ” 
εύχονται 

σε όλους τους Δομνιστιάνους 
και φίλους 

της πανέμορφης Δομνίστας 
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και 

ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Το Δ.Σ. του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δο-

μνίστας Ευρυτανίας, σύμφωνα με το ισχύον
Καταστατικό του, κ α λ ε ί τα μέλη του σε
τακτική Γενική Συνέλευση στις 13 Αυγούστου
2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ.,
στην αίθουσα του Πνευματικού μας Κέντρου
(Δημοτικό Σχολείο), με τα παρακάτω θέματα: 

1.- Εκλογή προεδρείου 
2.- Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου 
3.- Οικονομικός Απολογισμός – 

Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 
4.- Προτάσεις – Ανακοινώσεις 
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συ-

νέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυ-
ριακή 20-8-2017, την ίδια ώρα και στον ίδιο
χώρο. 

Η συμμετοχή ΟΛΩΝ των μελών κρίνεται
απαραίτητη. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας     

Ευαγγελία Νταλιάνη     Έφη Γρηγοροπούλου 

Συνέχεια στη σελ. 5

Συνέχεια στη σελ. 5



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 το
βιβλίο είναι προς εκτύπωση. Παρακαλούνται όσοι εκδή-
λωσαν την προθυμία να βοηθήσουν να αρχίσουν να κα-
ταβάλλουν τα χρήματα στο Δ.Σ. του Συλλόγου. 

Δήλωσαν: 1. Μαρίτσα Νικ. Σταμάτη, 2. Σπύρος Μπαρ-
τσώκας, 3. Νίκος Σ. Μπαρτσώκας, 4. Κων. Ι. Παπαδό-
πουλος, 5. Ευθύμιος Α. Σταθονίκος, 6. Κων/νος Σ. Στα-
θονίκος, 7. Ηλίας και Λίτσα Πανάγου (Ευηνοχώρι), 8.
Λιάκος Χαράλαμπος Β., 9. Αθανάσιος Γ. Σύρρος (Μεσο-
λόγγι), 10. Γεώργ. Αθ. Σύρρος (Μεσολόγγι), 11. Αθανάσιος
Ν. Σταμάτης (Πάτρα), 12. Ρούλα Λάμπρου Λιάκου, 13.
Γεώργιος Τρ. Τσιάμης, 14. Γιολδάσης Κων/νος Δημ., 15.
Καραδήμας Ελευθ. Δ., 16. Μωρίκης Νικ. Θ., 17. Τραχήλη
Αργυρώ, 18. Νταλιάνης Ηλ. Αθ., 19. Σώκος Σωτ. Δημ.,
20. Μπούρα Αθαν. Γεωργ., 21. Παναγοδήμου Ευαγγ.
Ηλ., 22. Λιάκου Σπυριδ. Δημ., 23. Μποτσιβάλης Μπάμπης,
24. Πανάγος Φ. Γεράσιμος, 25. Νικ. Ζ. Παπαζαχαρίας,
26. Βασιλ. Αντ. Αγγελή, 27. Ηλίας Σπ. Σιακαβέλλας, 28.
Αθαν. Ηλ. Παναγοδήμος, 29. Παναγιώτα Αθ. Παπαδο-
πούλου, 30. Μπούρας Νικόλαος Γ. (ΗΠΑ). 

Πλήρωσαν τα 50€: 1. Γεώργιος Α. Στουρνάρας, 2.
Όλγα Συροθανάση-Κολύρη, 3. Αθαν. Γ. Σύρρος, 4. Αθαν.
Δ. Σταμάτης, 5. Σπύρος Αντ. Παπαδόπουλος, 6. Κώστας
Αντ. Παπαδόπουλος, 7. Αγγελής Αντώνιος του Γεωργίου,
8. Νταλιάνης Αθανάσιος του Κων/νου, 9. Νταλιάνης Αν-
δρέας του Σπύρου, 10. Σταύρος Αντ. Παπαδόπουλος,
11. Ηλίας Κ. Τσαπραζλής, 12. Κων/νος Δ. Σταμάτης, 13.
Γεράσιμος Ι. Σιδηράς, 14. Ιωάννης Δ. Σταμάτης, 15.
Ηλίας Σιακαβέλλας (Στρατηγός), 16. Αχιλλέας Αθ. Τσι-
ούνης, 17. Ιωάννης Σπυράλατος, 18. Ανδρέας Μπέλεχας,
19. Παναγιώτης Βαμβάτσικος, 20. Σωτήρης Λώλος, 21.
Κώστας Αθ. Νταλιάνης, 22. Σπύρος Μιχ. Γρίβας, 23.
Χρήστος Σπ. Σταθονίκος, 24. Ανδρέας Δ. Σταμάτης, 25.
Έφη Ανδρέα Σταμάτη, 26. Νταλιάνης Μιχάλης του Κων.
27. Βιβή Ε. Σιακαβέλλα, 28. Γεώργιος Κ. Λύτρας (Περι-
στέρι), 29. Γράψια Αγγελική, 30. Σώκος Κώστας Γ. (Καρ-
πενήσι), 31. Παπαγεωργίου Ιωάννης Ηλία, 32. Γρίβας
Γεώργιος Ηλία, 33. Γρίβα-Κουσκούνη Μαρία, 34. Σώκου
Ζωή και Ιωάννης. 

(συνέχεια σε επόμενο φύλλο)

Μάιος - Ιούνιος 2017

Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Τρεις πα-
ράγοντες που βηθούν γενικά την υγεία μας
είναι επίσης ικανοί να λειτουργήσουν απο-
τρεπτικά ως προς την πιθανότητα εκδήλωσης
καρκίνου του μαστού, σύμφωνα με ανασκό-
πηση στοιχείων από 119 δημοσιευμένες επι-
στημονικές μελέτες που αφορούσαν πολλές
χιλιάδες ασθενών. Η ανασκόπηση έγινε από
το Αμερικανικό Ινστιτούτο Έρευνας του Καρ-
κίνου και έδειξε ότι η τακτική σωματική
άσκηση, η διατήρηση φυσιολογικού σωματι-
κού βάρους και ο περιορισμός του αλκοόλ
μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
του μαστού.

Συγκεκριμένα οι περισσότερες μελέτες
συμφωνούν στο ότι η τακτική γυμναστική
μειώνει τον κίνδυνο ενώ αυτός αυξάνεται
όταν οι γυναίκες πίνουν τακτικά, ακόμα και
μικρές ποσότητες αλκοόλ, ενώ τα περιττά
κιλά αυξάνουν τις πιθανότητες νόσησης, ει-
δικά μετά την εμμηνόπαυση. 

«Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε
είναι ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν
πράγματα για να μειώσουν την πιθανότητα
εκδήλωσης της ασθένειας. Οι επιλογές που
κάνουμε ως προς τον τρόπο ζωής είναι σαν
τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου. Δεν
εγγυάται ότι θα αποφύγουμε τον τραυματι-
σμό, αλλά σίγουρα μειώνει σημαντικά τον
κίνδυνο», δήλωσε ένας εκ των επιστημονικών
υπευθύνων της ανασκόπησης.

Ορισμένοι παράγοντες κινδύνου όπως η
μεγάλη ηλικία και το οικογενειακό ιστορικό
καρκίνου του μαστού δεν μπορούν να τρο-
ποποιηθούν, αλλά ο τρόπος ζωής σίγουρα
κάνει μεγάλη διαφορά. Γνωρίζουμε ότι πάνω
από το 50% των καρκίνων μπορούν να προ-
ληφθούν με τις κατάλληλες επιλογές.

Έτσι, αν μια γυναίκα πάρει τα μέτρα της
για να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του μα-
στού, μειώνει παράλληλα τον κίνδυνο εμ-
φάνισης καρκίνου γενικά αλλά και άλλων
παθήσεων, όπως του σακχαρώδη διαβήτη,
των καρδιακών και αγγειακών παθήσεων και
πολλών άλλων. Και φυσικά δεν εννοούμε
να τρέχει κανείς σαν μαραθωνοδρόμος ή να
είναι αδύνατος σας μοντέλο. 2-3 ώρες μέ-
τριας άσκησης την εβδομάδα (π.χ. ζωηρό
περπάτημα, κολύμπι, ποδήλατο κ.λπ.) είναι
αρκετά. Εξάλλου η ανασκόπηση των στοι-
χείων έδειξε ότι οι γυναίκες που κατά τη
διάρκεια της ημέρας ήταν μετρίως σωματικά

δραστήριες (χειρωνακτικές οικιακές εργασίες,
κηπουρική κ.λπ.), έτειναν να έχουν χαμηλό-
τερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού μετά την
εμμηνόπαυση. Οι γυναίκες που είναι υπέρ-
βαρες ή παχύσαρκες διατρέχουν μεγαλύτερο
κίνδυνο καρκίνου του μαστού μετά την εμ-
μηνόπαυση. Να σημειώσουμε ότι όπως έχουν
δείξει άλλες μελέτες και το κάπνισμα έχει
σημαντική συμμετοχή στην εμφάνιση καρκί-
νου του μαστού ενώ αντιθέτως η υγιεινή
διατροφή καταπολεμά τον καρκίνο. Ως υγιεινή
διατροφή, κατά την άποψη του γράφοντος,
πρέπει να θεωρούνται οι γήινες και θαλάσσιες
τροφές δηλ. ότι «ξεφυτρώνει από τη γη, και
ότι βγαίνει από τη θάλασσα», σε αντίθεση
με τις ζωικές τροφές («τα νόστιμα και τα
ευχάριστα σκοτώνουν» Γ. Μήτσου). Μην ξε-
χνάμε ότι όλα σχεδόν τα φάρμακα, τα πε-
ρισσότερα από τα οποία προέρχονται από
φυτικά εκχυλίσματα, έχουν δυσάρεστη γεύση,
γεγονός που έχει καταγραφεί ως το μεγα-
λύτερο εμπόδιο στην χορήγηση φαρμάκων
από του στόματος, ιδιαίτερα στα παιδιά.

Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι η
συχνότητα εμφάνισης καρκίνου γενικά ση-
μείωσε αλματώδη και ανησυχητική αύξηση
τα τελευταία χρόνια σε όλο τον πλανήτη.
Στα 17,5 εκατομμύρια υπολογίζονται τα νέα
κρούσματα από το 2005 έως το 2015, αυξη-
μένα κατά 33% (!) σύμφωνα με διεθνή μελέτη
που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο
της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης (JAMA
Oncology). Οι ειδικοί εκτιμούν ότι σε απόλυ-
τους αριθμούς τα περιστατικά καρκίνου θα
συνεχίσουν να αυξάνονται στο μέλλον. Παρά
τις προσπάθειες και τις επιτυχίες που έχουν
σημειωθεί στην θεραπεία της νόσου, τα πο-
σοστά πλήρους ίασης παραμένουν εξαιρετικά
χαμηλά. Για το λόγο αυτό πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια για πρό-
ληψη της νόσου. 

______________

Ο Δρ. Γιάννης Δ. Μήτσου (το γένος Αριστ.
Τσαπραζλή) είναι γιατρός-ερευνητής, ειδικευμένος
στην Πλαστική Επανορθωτική χειρουργική & Μι-
κροχειρουργική αγγείων και νεύρων. Είναι επίσης
Αριστούχος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών με μακροχρόνια ερευνητική
δραστηριότητα στη Χειρουργική Βιολογία & Νευ-
ροβιολογία στην Ελλάδα, ΗΠΑ και Μ. Βρετανία.
Εργάζεται στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (email:
mitsou@safesurgery.gr). 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Δρ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΜΗΤΣΟΥ

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

Μειώστε  τον  κίνδυνο  εμφάνισης  
καρκίνου  του  μαστού  με  3  απλές  επιλογές

Έκδοση  του  βιβλίου  οικογενειών 
Το βιβλίο για τα οικογενειακά δέντρα βρίσκεται προς

εκτύπωση. Παρακαλούνται όσοι δήλωσαν, ότι ενδιαφέρονται
γι’ αυτό και ανέλαβαν να δώσουν χρήματα να τα στείλουν
μέχρι τις αρχές Ιουλίου, ώστε τον Αύγουστο να το έχουμε
στα χέρια μας. 

Τα χρήματα θα αποστέλλονται στον αριθμό λογαριασμού
370/296245-43 IBAN GR8101103700000037029624543. Αι-
τιολογία: βιβλίο οικογενειών. Παρακαλούμε μην ξεχνάτε
να γράφετε το όνομά σας. Για περισσότερες πληροφορίες
ή διευκρινίσεις στον κ. Θανάση Σταμάτη στα τηλέφωνα:
2105028122 και 6972747064. Ευχαριστούμε πολύ. Στη συνεστίαση στην πλατεία του χωριού που οργάνωσε

με επιτυχία ο Σύλλογός μας στις 4 Ιουνίου 2017 η κάρτα φα-
γητού και ποτού κόστιζε 10 ευρώ, ένα δεκάρικο. Το έδωσα
με όλη μου την καρδιά και χάρηκα την όμορφη εκδήλωση
γιατί: 

α) Μου δόθηκε η ευκαιρία να μοιραστώ με αγαπημένα
πρόσωπα, συγγενείς, φίλους, επισκέπτες, χωριανούς το
κοινό γεύμα και την ανθρώπινη επαφή. 

β) Γιατί στις πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες του
καιρού μας που περισσεύει η απογοήτευση και η απελπισία
βρεθήκαμε πολλοί μαζί και είπαμε πως η ζωή είναι εδώ, την
παλεύουμε, επιβιώνουμε, ονειρευόμαστε και ελπίζουμε. 

γ) Γιατί είδα τα καταστήματα του χωριού που χειμώνα-
καλοκαίρι φυλάγουν Θερμοπύλες να έχουν λίγη δουλειά και
το κυριότερο την ελπίδα πως οι μέρες που έρχονται θα είναι
λίγο καλύτερες και δε χάθηκαν τα πάντα. 

δ) Γιατί ένιωσα περήφανος που το Δ.Σ. του Συλλόγου
μας συνεχίζει την παράδοσή μας της προσφοράς στο χωριό
και της απέραντης αγάπης για τη Δομνίστα. 

Και του χρόνου. 
Α.Δ.Σ. 

ΥΓ. Αν θυμάμαι καλά η πρόταση για συνεστίαση στο
χωριό τέτοιο καιρό ήταν ιδέα του γιατρού Γιάννη Μήτσου.
Προσωπικά δε συμφωνούσα. Τελικά είχα άδικο. Η επιτυχία
της εκδήλωσης δικαίωσε τον πνευματικό της πατέρα. 

Το  δεκάρικο ΑΝΑΒΙΩΣΗ  
ΤΩΝ  ΠΑΛΙΩΝ  

ΠΑΙΔΙΚΩΝ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Μετά από μία παλιά

πρόταση του χωριανού
μας, Θανάση Νικ. Σταμά-
τη και μία νεότερη του
Παναγιώτη Σταμάτη, για
αναβίωση των παλιών παι-
χνιδιών, θα φτιαχτούν
από τους «γνωρίζοντες»
ένα ή περισσότερα κάρα,
τα οποία θα «αναπαρα-
στήσουν» το παιχνίδι
στην κατηφόρα από τον
ΟΤΕ προς την πλατεία.
Όσοι θέλουν να βοηθή-
σουν στην κατασκευή
τους, ας μας ενημερώ-
σουν. Η ημερομηνία της
«αναπαράστασης» θα σας
ανακοινωθεί στο χωριό!! 
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Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε πριν 38 ολόκληρα
χρόνια. Όλα τα Διοικητικά Συμβούλια έχουν
βάλει ένα λιθαράκι στην εδραίωση και στην

μέχρι τώρα θαυμαστή πορεία του.
Πέρασαν μέσα από θεόρατα κύματα, αντιξοό-

τητες, αντιπαραθέσεις, προβληματισμούς, εντάσεις,
ανθρώπινα λάθη, ΟΜΩΣ αυτός ο Σύλλογος στάθηκε
ΟΡΘΙΟΣ, γιατί όλους μας ενώνει η αγάπη για το
χωριό μας. Τους ανθρώπους της Δομνίστας τους
χρειαζόμαστε ΟΛΟΥΣ, τους αγαπάμε και τους
έχουμε εμπιστοσύνη. 

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι αναρτημένοι
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (site, facebook).
ΙΣΩΣ όμως κάποιοι δεν τους έχουν διαβάσει, ή
τους ξεχνούν ή τους αγνοούν. Έτσι η υπενθύμιση
δεν βλάπτει. Ίσα–ίσα μας προβληματίζει, μας κάνει
να σκεφτόμαστε πιο ψύχραιμα, να συγχωρούμε
τα λάθη, να κοιτάμε ΜΠΡΟΣΤΑ και ΨΗΛΑ. 

Ο Σύλλογός μας έχει ως σκοπούς: 
• την καλλιέργεια της αλληλεγγύης, της συ-

νεργασίας και της σύσφιξης των μελών του και
των απανταχού Δομνιστιάνων. 

• την προστασία και την διευκόλυνση στα μέλη
και στους συνδημότες του, να επιλύουν προσωπικά
τους ζητήματα, ΑΛΛΑ και να αναπτύσσουν φιλικούς
δεσμούς μεταξύ τους. 

• την υποβοήθηση της Τοπικής Κοινότητας,
για να γίνονται έργα, που να ωφελούν ΟΛΟΥΣ
ΜΑΣ, να προοδεύει ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ, να γίνεται
γνωστή η πολιτιστική μας κληρονομιά (Λαογραφικά
Μουσεία, Φωτογραφικό Μουσείο, Κοινοτική Βιβλιο-
θήκη), οι ομορφιές του χωριού μας (λίμνη Ζηρέλι,
Νερόμυλος, μονοπάτια, Κρικελλοπόταμος), να γί-
νονται θέματα σεμιναρίων και τελετών και να ταξι-
δεύουν σε έντυπα και site. 

ΓΕΝΙΚΑ σκοπός είναι η προώθηση και η επίλυση
των τοπικών προβλημάτων με τις κατάλληλες πα-
ρεμβάσεις και ενέργειες του Συλλόγου μας, ΟΜΩΣ
ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙ-
ΝΟΤΗΤΑ, η οποία είναι πάντα στο πλευρό μας και
ο Σύλλογός μας ήταν, είναι και θα είναι κοντά της,
ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ να ανοίξει τα φτερά
του και να ανέβει ΨΗΛΑ.

Αυτό έκαναν οι ιδρυτές και οι συνεχιστές του
Συλλόγου, ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ να συνεχίσουμε κι ΕΜΕΙΣ. 

Οι δραστηριότητές μας είναι πολύπλευρες και
πολλές, πάντα με την δική σας οικονομική και
προσωπική βοήθεια και τον εθελοντισμό σας!! 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΟΛΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
― Υλοποίηση του αιτήματός μας προς την

ΥΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για να συνδεθεί το ιατρείο μας
με internet. Έγινε δεκτό το αίτημά μας και από τις
27 Μαΐου 2017, όταν θα έρχεται ο γιατρός στο
χωριό μας θα μπορεί να συνταγογραφεί εκεί και
όχι να μεταφέρει τα βιβλιάρια στο Κρίκελλο.

• Η προσφορά του Δήμου σε φυτά, υλοποιήθηκε
και στις 3 Ιουνίου έγινε η δεντροφύτευση στο μνη-
μείο της Εθνικής Αντίστασης, στο προαύλιο του
Δημοτικού Σχολείου, και στο χώρο εισόδου του
χωριού.

• Το Νέο Λαογραφικό Μουσείο ολοκληρώθηκε.
Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον μουσειολόγο κ.
Ηλία Παπαγεωργίου και τον εργολάβο κ. Νικήτα
Ροντογιάννη είχε ένα καλό αποτέλεσμα. Ήρθαν
στο χωριό μας στις 12 και 13 Μαΐου, φιλοξενήθηκαν
από το Σύλλογό μας (ύπνο και φαγητό) και ΤΕΛΕΙ-
ΩΣΑΝ όλες τις εκκρεμότητες. Ο κ. Παπαγεωργίου
τοποθέτησε τις ετικέτες των εκθεμάτων και την
τοποθέτηση των φωτογραφιών των δωρητών. Μά-
λιστα ο κ. Παπαγεωργίου είχε φέρει μαζί του και
τον γιο του Φοίβο, ο οποίος ήταν άριστος γνώστης

των υπολογιστών. Έτσι πρόσφερε  εθελοντικά τις
γνώσεις του και σύνδεσε τους υπολογιστές στο
Νέο και παλιό Λαογραφικό Μουσείο, εγκαθιστώντας
το C.D. που έχει όλο το υλικό του Μουσείου. Είναι
ένα υπέροχο C.D. Ακόμα έβαλε σε λειτουργία τον
προτζέκτορα και τον προσάρμοσε στα δεδομένα
του χώρου. Ο κ. Ροντογιάννης ασχολήθηκε με την
σύνδεση των ραφιών και των γραφείων που ήταν
ακόμα σε πακέτα. 

• Καθαρισμός του ξενώνα από το Λάμπρο Ανα-
γνωστόπουλο σε περίπτωση βροχής στην εκδήλωση
του ανταμώματος. Εθελοντικά βοήθησαν η Σμα-
ράγδα Σιακαβέλλα, ο Άκης Τσιάμης και οι μικρές
Άννα Σιακαβέλλα και Κάτια Βερεντζή. 

• Κλάδεμα του δέντρου του νέου Λαογραφικού
Μουσείου και καθαρισμός του χώρου από τον
Μάκη Συροκώστα και τον Κώστα Αγγελή. 

• Αλλαγή του ηλεκτρολογικού πίνακα του Νέου
Λαογραφικού Μουσείου. Μετά από άπειρα τηλέ-
φωνα της Τοπικής Κοινότητας, ΑΛΛΑ και του Συλ-
λόγου μας προς το Δήμο, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ήρθε και τα
αντικατέστησε και έτσι λειτουργεί η αίθουσα σεμι-
ναρίων και διαλέξεων. 

• Ανταπόκριση του Δήμου στο αίτημά μας να
καθαριστεί η πλατεία και να δοθεί άδεια να χρησι-
μοποιηθούν τα τραπέζια και οι καρέκλες για το αν-
τάμωμα. 

• Υλοποίηση του αίτηματός μας να μας δοθούν
χρώματα, να βάψουμε τις κούνιες της παιδικής χα-
ράς, τις 2 πόρτες του Δημοτικού Σχολείου, τα παγ-
κάκια της πλατείας και του Αϊ-Λια και τις πόρτες
του Κοινοτικού Γραφείου και του Ιατρείου. 

• Ακόμα συναντήσαμε τον ηλεκτρολόγο του
Δήμου και του υποδείξαμε να επισκευάσει τους
προβολείς της πλατείας, ώστε επιτέλους να βλέ-
πουμε το καλοκαίρι ο ένας τον άλλο, όπως γίνεται
σε πολλά χωριά για να πραγματοποιηθούν οι κα-
λοκαιρινές δραστηριότητες του Συλλόγου μας στην
πλατεία. Το χωριό μας γιατί να υστερεί; 

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ... 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, τους ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΑ ΚΑΙ κ.
ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΟΝΟΡΤΑ και την κ. ΕΥΗ ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ
που είναι υπεύθυνη στα οικονομικά του Δήμου
γιατί είναι πάντα κοντά μας. 

• Αγορά 300 μπουκαλιών (μινιατούρες) αξίας
270€. 

• Αγορά υλικών για το Παιδαγωγικό Εργαστήρι
και συσκευασίες δώρων των λαχειοφόρων αξίας
500€.  

• Αγορά 4 μικροφώνων, ώστε να γίνονται σωστά
και με μεγαλύτερη ευχέρεια οι θεατρικές παρα-
στάσεις. 

• Αγορά σταχτοδοχείων για την πλατεία. 
• Αίτηση εγγραφής του Συλλόγου μας στο

Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών, ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ. Είχε ξαναγίνει πριν πολλά χρόνια
μια προσπάθεια, αλλά δεν προχώρησε. Ελπίζω
ΤΩΡΑ να καταλάβουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ πόσο ΣΗΜΑΝ-
ΤΙΚΟ είναι και δεν πρέπει να περιμένουμε να χτυ-
πήσει την πόρτα μας η ΑΝΑΓΚΗ. Για την ανα-
γκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας θα έχουμε
ομιλία τον Δεκαπενταύγουστο από την κ. ΤΣΙΝΑ
που είναι προϊσταμένη του τμήματος Αιμοδοσίας
στο Νοσοκομείο Καρπενησίου. 

• Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης για μι-
κρούς και μεγάλους. 

• Έκθεση Ευρυτανικού βιβλίου στο χώρο της
βιβλιοθήκης από 10-16 Αυγούστου. 

• Έκθεση Δομνιστιάνων ζωγράφων και ανθρώ-
πων που γράφουν ποιήματα από 10-16 Αυγούστου
στο χώρο ίσως του ξενώνα. 

• Μουσική βραδιά στις 9-8-2017 με τον Δημ.
Αργυρίου, στα πλαίσια των Γιορτών Δάσους 2017
– ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ –ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ. 

• ΚΑΡΑΟΚΕ στις 7-8-2017 στην πλατεία μας
για μικρούς και μεγάλους. 

• Περίφραξη – Αϊ-Λια με ξυλεία που έδωσε το
δασαρχείο. 

• Πρόταση στον Πρόεδρο να καθαριστεί μία αί-
θουσα ακόμα του Δημοτικού Σχολείου ώστε να το-
ποθετηθούν τα παλιά θρανία, οι χάρτες και το
αρχείο του Δημοτικού. Ακόμα να καθαριστούν τα
WC του Πνευματικού Κέντρου και τα αποδυτήρια. 

• Συμμετοχή στον καθαρισμό των μονοπατιών.
Η Μάρα Σιακαβέλλα και ο αδερφός της ο Πέρρης

συμμετείχαν στον καθαρισμό των μονοπατιών που
έγινε από το Σύλλογο “Ε4 Πανταβρέχει”. 

• Mεταφορά ιατρείου. Μαζί με την Τοπική Κοι-
νότητα είμαστε σε επικοινωνία τηλεφωνική αλλά
θα προχωρήσουμε και σε έγγραφη με τον κ. Νίκο
Παπανικολάου Δ/ντή του Κέντρου Υγείας Δυτ.
Φραγκίστας και υπεύθυνο για την λειτουργία των
Περιφερειακών (Αγροτικών) Ιατρείων της Ευρυτα-
νίας, για τα προβλήματα που υπήρχαν, εγκατάσταση
γραμμής internet, αυτό έγινε, αλλά και άλλων όπως
άλλη πρόσβαση, τα σκαλοπάτια είναι δύσκολα για
τους ηλικιωμένους, καθώς και η λύση της θέρμανσης
του νέου ιατρείου. Έχει χυθεί από πολλούς αρκετή
μελάνη γι’ αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να «ξεκολ-
λήσει» αυτό, γιατί βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα
και είναι απαράδεκτο να περιμένουν οι συγχωριανοί
μας μέσα στη βροχή καθισμένοι πάνω στα σκου-
ριασμένα παγκάκια, όταν υπάρχει ένας τόσο εξο-
πλισμένος χώρος και έχουν ξοδευτεί πολλά χρή-
ματα για την κατασκευή του. 

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ... 
• Υποβολή αίτησης για δωρεάν κάδο ανακύ-

κλωσης μπαταριών. (Α.Φ.Η.Σ.). Ο κάδος θα τοπο-
θετηθεί στην ταβέρνα «Μέτοικος». 

• Επιστολή στο δήμο Καρπενησίου, για παρα-
χώρηση της αίθουσας και ενός βοηθητικού χώρου
στον δημοτικό ξενώνα, προκειμένου να χρησιμο-
ποιηθούν για όλες τις καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις.  

• Αίτημα στη γραμματεία του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. να
ορίσει εκπρόσωπο στη γιορτή της Εθνικής Αντί-
στασης. 

• Προσκαλέσαμε, την κ. Βασιλική Λάζου σαν
κεντρική ομιλήτρια στην 75η επέτειο της Εθνικής
Αντίστασης. Η κ. Λάζου, είναι διδάκτωρ του Πάντειου
Πανεπιστημίου. Την ευχαριστούμε που δέχτηκε
την πρόσκλησή μας. 

Τοποθέτηση ράμπας 
Στο παλιό Λαογραφικό και Φωτογραφικό Μου-

σείο που στεγάζονται στο Πνευματικό Κέντρο,
δεν είναι εύκολα προσβάσιμα σε μητέρες με μωρά
στο καροτσάκι, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε
ηλικιωμένους. 

Ο Σύλλογός μας θα μεριμνήσει να τοποθετηθεί
απλή ράμπα εξυπηρέτησης, ώστε όλοι όσοι επιθυ-
μούν να μπορούν να επισκεφτούν τα Μουσεία μας. 

Η καθαριότητα του ιατρείου μας 
Διαπιστώσαμε, ότι το ιατρείο μας δεν καθαρί-

ζεται. Την ίδια διαπίστωση έκαναν η γιατρός καθώς
και οι συγχωριανοί μας. Επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά
και εγγράφως με το Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγ-
κίστας που είναι αρμόδιο για τα αγροτικά ιατρεία
και τους θέσαμε το πρόβλημα. Περιμένουμε να
δούμε αποτελέσματα... 

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ... 

Ενίσχυση της ταχύτητας 
του ίντερνετ Wi-Fi
Η ταχύτητα του ίντερνετ ενισχύθηκε επειδή

πήραμε από το router της Κοινότητας που έχει
πλέον ίντερνετ από τον ΟΤΕ. Έτσι δεν θα κάνει
διαδρομή μέσα από τα βουνά για να φτάσει στο
χωριό. Ακόμα στο μέλλον θα τοποθετήσουμε κεραία
και θα πάρουμε και από το ίντερνετ του ιατρείου
ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ταχύτητα.
Έτσι πλεον δεν θα «κολλάει» και η κάμερα. 

Δωρεές - Προσφορές - Εθελοντισμός 
• Η οικογένεια Αθανασίου και Ευαγγελίας Ντα-

λιάνη πρόσφεραν τα χρώματα για να βαφτούν τα
παγκάκια της εκκλησίας, σε μνήμη των γονιών
τους. 

• Ο Ιωάννης Σπύρου Βέλλιος (γαμπρός του
Παναγιώτη Τσάμη) πρόσφερε δύο δίχτυα ποδο-
σφαίρου για τέρματα και δύο δίχτυα για μπασκέτες. 

• Η Μαρία Καντήλα (πεθερά του Γιώργου Αγ-
γελή) πρόσφερε εγκυκλοπαίδειες για τη βιβλιοθήκη
μας. 

• Η Μάρα Σιακαβέλλα πρόσφερε εθελοντικά τη
βοήθειά της, για την οργάνωση και πώληση των
λαχνών της λαχειοφόρου. 

• Ακόμα στη λαχειοφόρο (φτιάξιμο των δώρων)
βοήθησαν η Αργυρώ Τραχήλη, η Μάρα Σιακαβέλλα
και η Λευκοθέα Παπαδοπούλου. 

• Ο Λαθύρης Γιάννης, σιδηρουργός από το
Καρπενήσι, δώρισε στο Σύλλογό μας τα δύο (2)
σταντ για το κρέμασμα των στολών. 

Τους ευχαριστούμε πολύ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ  
ΠΑΙΔΙΚΗΣ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Ο Σύλλογός μας στα πλαίσια των πολιτι-
στικών δραστηριοτήτων του, διοργανώνει έκ-
θεση παιδικής ζωγραφικής στη Δομνίστα. Στην
έκθεση μπορούν να πάρουν μέρος παιδιά Δη-
μοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, στο χώρο του
Δημοτικού σχολείου στις 16 Αυγούστου 2017.
Οι μαθητές θα ζωγραφίσουν ο καθένας δικό
του πίνακα, με θέμα και υλικά που θα τους δο-
θούν εκεί. Στη συνέχεια τα έργα τους θα εκτε-
θούν στον ίδιο χώρο, για τις μέρες 17, 18 Αυ-
γούστου. Επιλεγμένοι πίνακες θα κοσμήσουν
το ημερολόγιο του 2018. 
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Νεκρολογίες
Αντώνιος Γ. Αγγελής (1936-2017) 

Γόνος της μεγάλης οικογένειας
των Αγγελαίων ο Αντώνης συγ-
κέντρωσε πάνω του όλες τις αρε-
τές των προγόνων του και προ-
σθέτοντας σε αυτές και τις δικές
του πορεύτηκε το δύσκολο αγώνα
της επίγειας ζωής. Παιδί πολυμε-
λούς (10 παιδιά) οικογένειας γεύ-
τηκε από πολύ νωρίς τα αρνητικά
του κόσμου τούτου: πόλεμος, πεί-
να, κατοχή, εμφύλιος, φτώχεια
των πρώτων μεταπολεμικών χρό-
νων. 

Η ζωή στο χωριό δύσκολη και
το ψωμί λιγοστό για τόσα στόματα
παρά τις φιλότιμες προσπάθειες
των γονιών του. Από πολύ νωρίς
βρέθηκε στο μεροκάματο στους
κάμπους του Μεσολογγίου και
στα λιοστάσια. Τον στήριζαν οι
αρχές της πατρικής οικογένειας
και το παράδειγμα των αδελφιών
του που έκαναν και εκείνοι τον
αγώνα της ζωής ξεκινώντας από
το τίποτα. Τον στήριζε η πίστη
στο Θεό και τη βοήθεια των Αγίων. 

Τον στήριζε από τη 10ετία του
1960 που νυμφεύθηκε η σύζυγός
του Βασιλική που στάθηκε βράχος
δίπλα του. Γλυκιά σύντροφος και
μητέρα των 7 παιδιών του, ακού-
ραστη στη δουλειά στα χωράφια
δίπλα του, βράχος στο σπίτι όταν
αυτός έλειπε στο εμπόριο φρού-
των. Τον στήριζαν τα φωτεινά μά-
τια των παιδιών του που άνθιζαν
δίπλα του και του πολλαπλασίαζαν
τη διάθεση για δουλειά και προ-
κοπή. Τον πήγαιναν καθημερινά
στον παράδεισο οι φωνούλες και
τα τρυφερά χεράκια των εγγονιών
του (14 ως τώρα). Αυτά όσο η
υγεία του ήταν καλά. Ήρθαν όμως

και τα πολύ δύσκολα χρόνια που
καθηλώθηκε στο κρεβάτι με τη
φθορά να τρώει σιγά-σιγά αυτό
τον δραστήριο και δημιουργικό
άνθρωπο. Τότε η αγκαλιά και η
πίστη στο Θεό της οικογένειάς
του τού βρέθηκαν ακόμα πιο πο-
λύτιμοι σύντροφοι στο δύσκολο
αγώνα της αρρώστιας. Η αγάπη
γύρω του ολόφωτη σε όλες τις
μορφές. Και όσο το σώμα του κα-
τέπιπτε τόσο και η αγάπη αυτή
γινόταν πιο δυνατή. Η αγάπη πάν-
τα στέγει, πάντα υπομένει. Αυτό
έγινε πράξη από τους οικείους
του και τον κράτησε όσο τον προ-
όριζε ο Θεός με τρόπο αξιοθαύ-
μαστο. Τα προβλήματα της υγείας
του έγιναν ευκαιρία για να δοθεί
ένα μάθημα, από την οικογένειά
του, για το πως πρέπει να στηρί-
ζουμε τους αγαπημένους μας στις
δυσκολίες. Αφοσίωση και αγάπη
από τη Βασιλική ως τη Ρούλα και
το μικρό Φίλιππο. 

Ο Αντώνης όμως δεν ήταν
μόνο άριστος οικογενειάρχης.
Ήταν και ένας πρωτοπόρος και
δημιουργικός άνθρωπος. Μηλιές
και καστανιές στο χωριό, κτήματα
με φρούτα στους κάμπους, όπου
πέρασε άφησε το ίχνος των χεριών
του και τις δημιουργικές ικανότη-
τες του μυαλού. Δεν αρκέσθηκε
μόνο στα του οίκου του. Υπήρξε
ενεργό και δραστήριο μέλος της
κοινωνίας του χωριού μας. Ήταν
ενεργός και δρων πολίτης είτε ως
απλός ψηφοφόρος είτε για χρόνια
ως δημοτικός σύμβουλος. Η κοι-
νωνία μας, με πρώτη την κοινωνία
του χωριού μας, απόλαυσε στο
έπακρο τη δημιουργική του πα-
ρουσία. Τίμιος, ειλικρινής, καλο-
προαίρετος, συναινετικός, πρω-
τοπόρος, υπήρξε πολύτιμος για
όσους βρέθηκαν δίπλα και για την
κοινωνία μας συνολικά. 

Στο κλείσιμο της ζωής του
πέρα από ένα ευχαριστώ για όσο
ο ίδιος και η οικογένειά του μας
δίδαξαν το μόνο που μπορούμε
να του προσφέρουμε πια είναι η
αιώνια μνήμη και η αγάπη μας δί-
πλα στην αγάπη της οικογένειάς
του. Η γη της Δομνίστας που τον
αγκάλιασε ας τον κρατά και αυτή
με αγάπη στους κόρφους της ενώ
η ψυχή του θα αγάλλεται στους
ουρανούς. 

Α.Δ. Σταμάτης 

Γεώργιος  Α.  Τσούνης (1932-2017) 

Το τέταρτο κατά σειράν παιδί του
Θανάση και της Πηνιώς Τσούνη, ανά-
μεσα σε εννέα τέκνα, έξι κορίτσια και
τρία παιδιά, όπως το έλεγαν στα μέρη
μας. Γεννήθηκε στην εποχή του με-
σοπολέμου. Δύσκολα χρόνια για
όλους, και για την ελληνική ύπαιθρο
ακόμα περισσότερο. Επιδίωξη των πε-
ρισσοτέρων ο αγώνας για την επιβίω-
ση. Από παιδάκι στη βιοπάλη. Έπρεπε
να υποστηρίξει την οικογένεια με τα
πολλά κορίτσια, παράλληλα με την
παιδική και μαθητική του ιδιότητα. Φοί-
τησε στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Πα-
ρασκευής Μαρίνου. Στο Γυμνάσιο πήγε
κάποια χρόνια στο Καρπενήσι και κά-
ποια στο Αιτωλικό Μεσολογγίου. Εκεί
βρέθηκε στη διάρκεια του εμφυλίου
μαζί με τον πατέρα και τις μεγάλες
αδελφές μας. 

Όταν αποφοίτησε από το Γυμνάσιο
παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά,
για να εξασφαλίσει τα προς το ζην.
Επιθυμία του ήταν να γίνει δάσκαλος.
Το όνειρό του όμως δεν πραγματο-
ποιήθηκε, γιατί αλλού τον πήγε η ζωή.
Στη δεκαετία του πενήντα βρέθηκε
στην Αθήνα, όπου ασχολήθηκε με διά-
φορες εργασίες, προκειμένου να βοη-
θήσει την πατρική μας οικογένεια. Ο
Γιώργος γενικότερα ήταν άνθρωπος
της προσφοράς. Μεγάλη καρδιά. Φι-

λόξενος για συγγενείς και ξένους.
Επαγγελματικά αποκαταστάθηκε όταν
διορίστηκε στα ΕΛΤΑ, έπειτα από επι-
τυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό για
τη στελέχωση της Υπηρεσίας. Εγκα-
ταστάθηκε στην Ηλιούπολη Αττικής,
όπου δημιούργησε την οικογένειά του.
Παντρεύτηκε την Μαρία Παπαντώνη,
κόρη του αείμνηστου πνευματικού
παπα-Δημήτρη Παπαντώνη. Με αυτήν
την χρυσή γυναίκα ευτύχησε να ζήσει
πολλά χρόνια και απέκτησαν δυο καλά
παιδιά, την Πηνελόπη και τον Θανάση. 

Προς το τέλος της επαγγελματικής
του σταδιοδρομίας βρέθηκε με μετά-
θεση στη Χίο, όπου έζησε με την οι-
κογένειά του και από εκεί με δική του
βούληση μετακόμισε οικογενειακώς
στις Οινούσσες, το ναυτονήσι του Αι-
γαίου, όπου έζησε αρκετά χρόνια. 

Μετά το θάνατο της συζύγου του,
που χωρίς υπερβολή ήταν ένας άγγε-
λος, ένα πέλαγος υπομονής και κα-
λοσύνης, εγκατέλειψε τα εγκόσμια
και αφιερώθηκε στην Εκκλησία με όλη
του την ψυχή και έτσι έζησε τα τε-
λευταία του χρόνια. 

Ένα τυχαίο περιστατικό τον έριξε
στο κρεβάτι τους τελευταίους μήνες,
τους οποίους πέρασε κοντά στην οι-
κογένεια της κόρης του Πηνελόπης
και του γαμπρού του Χρήστου. Είχε
τη φροντίδα και την αγάπη των παιδιών
του, που με αυτοθυσία έκαναν τα
πάντα για τον καλό τους πατέρα. Ο
γιος του Θανάσης ήταν πάντα παρών,
όποτε χρειάστηκε, καθώς και τα αδέλ-
φια του τα οποία υπεραγαπούσε. 

Στις 3 Μαΐου 2017 έφυγε από τη
ζωή χωρίς να παραπονεθεί ποτέ  για
κάτι. Μέχρι τελευταία, όσο μπορούσε
να εκφραστεί, έδειχνε την ευγνωμο-
σύνη και την αγάπη του σε όλους,
που βρέθηκαν κοντά του και του πα-
ραστάθηκαν. 

Σύμφωνα με δική του επιθυμία η
κηδεία του έγινε στην Ιερά Μονή Ευαγ-
γελισμού της Θεοτόκου στο Νομό Κο-
ρινθίας. Ας είναι αιωνία του η μνήμη. 

Αχιλλέας Α. Τσούνης 

Ο Ηλίας Κ. Τσαπραζλής, ο ωρολογοποιός και κοσμηματοπώλης
στην Αθήνα, μας είναι γνωστός. Από το 1963 στον αγώνα του μερο-
κάματου και τις ανάγκες της οικογένειας. Πιστός όμως και στις πα-
ραδόσεις μας. Την 1η Ιουνίου πρωί-πρωί πήγα στο κατάστημά του
στη Μεταμόρφωση να πάρω δώρα του για τη συνεστίαση του χωριού.
Έκπληκτος είδα τον ιερέα της ενορίας του να κάνει αγιασμό για την
1η του μήνα. Έμαθα πως χρόνια κάθε 1η του μηνός ο Ηλίας κάνει το
ίδιο. Η θρησκευτική μας πίστη και ο σεβασμός στην παράδοση υπηρε-
τούνται από τον Ηλία άριστα. Μακάρισα την αείμνηστη Παναγιώτα τη
μάνα του και τον επίσης αείμνηστο πατέρα του Κωνσταντίνο που του
έδωσαν τέτοιες αρχές. Μακάρισα επίσης τον παπα-Νώντα Φαρμάκη
και τον παπα-Αντώνη Παπαδόπουλο που όπως λέει ο Ηλίας μπόλιασαν
την ψυχή του με τη δροσιά της πίστης μας. Μακάρισα επίσης τους
αείμνηστους δασκάλους του Σπυριδούλα Ε. Παπαδημητρίου και
Χρήστο Παπαδόπουλο που ο Ηλίας πάντα θυμάται τις πνευματικές
ευεργεσίες τους στο δημοτικό σχολείο του χωριού μας και τις
συνθήκες ανείπωτης φτώχειας και ταλαιπωρίας που ζούσαμε τότε
όλοι μας. Α. 

Αγιασμός 

Κούλα  Παπαϊωάννου,
το γένος Κ. Βαμβάτσικου (1928-2017) 

Με μεγάλη θλίψη και συγκίνηση
συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν
για πάντα για το μεγάλο της ταξίδι
την αξιαγάπητη σε όλους Κούλα Πα-
παϊωάννου. Κόρη του Κωνσταντίνου
και της Σπυριδούλας Βαμβάτσικου,
γεννήθηκε στη Δομνίστα. 

Παντρεύτηκε τον αείμνηστο Χα-
ράλαμπο Παπαϊωάννου και εγκατα-
στάθηκε μόνιμα στο Παναιτώλιο. Έζη-
σαν αρμονικά και ευτυχισμένα και ευ-
τύχησαν να δουν τα τέσσερα (4) παιδιά
τους αποκαταστημένα και να χαρούν
και δέκα (10) εγγόνια και έξι (6) δι-
σέγγονα. Υπήρξε μια αριστοκρατική
ψυχή που αγαπούσε, σεβόταν και εκτι-
μούσε τους συγγενείς, φίλους και γε-
νικά όλους τους συνανθρώπους μας.
Μεγάλη της αγάπη ήταν και η Δομνί-
στα. Κάθε χρόνο την επισκεπτόταν
και κάθε χρόνο ήταν συνεπής στις
υποχρεώσεις της απέναντι στο Σύλ-
λογό μας. 

Έφυγε με αξιοπρέπεια, δίπλα στα
παιδιά της και με ηρεμία χωρίς να βα-
σανίσει ούτε τον εαυτό της ούτε τους
δικούς της. Το κενό που άφησε πίσω
της είναι δυσαναπλήρωτο. Στη θύμησή
της μόνο καλοσύνη και προσφορά θα
έχουμε γιατί ήταν πάντα χαμογελαστή
και πρόθυμη, φιλότιμη και εργατική. 

Καλό Παράδεισο! 
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μέρους της Νομαρχιακής επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ του
Νομού Ευρυτανίας, κ. Σπύρο Ζούκα εκ μέρους
της Τοπικής Κοινότητας Στάβλων, κ. Ανδρέα
Ζούκα εκπρόσωπο της Πανευρυτανικής Ένωσης,
κ. Ευαγγελία Νταλιάνη, πρόεδρο του Φιλοπρόοδου
Συλλόγου Δομνίστας και κ. Νίκο Καρέτσο πρόεδρο
της Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας. 

Ακολούθησε χαιρετισμός της κ. Γεωργίας Γκα-
ρίλα, Αντιδημάρχου, εκ μέρους του Δήμου Καρ-
πενησίου και η κεντρική ομιλία από την κ. Βασιλική
Λάζου, Δρ Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Σημειώνεται, ότι η ομιλία της κ. Λάζου ήταν σύν-

τομη  και εμπεριστατωμένη. Αναφέρθηκε γενικά
στην Αντίσταση κατά των κατακτητών. 

Σύντομα μηνύματα, αλλά περιεκτικότατα,
απηύθυναν ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κώστας
Κοντογεώργος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας
κ. Άρης Τασιός και ο Αντιδήμαρχος Αγράφων κ.
Κωνσταντίνος Τάκης. 

Ακόμα παρόντες ήταν ο πρώην Δήμαρχος  Πο-
ταμιάς και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Καρπενησίου
κ. Γιάννης Ίμβρος, και ο πρώην πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου και νυν Δημοτικός Σύμ-
βουλος του Δήμου Καρπενησίου κ. Τάκης Κοντός. 

Ακολούθησε 1΄ λεπτού σιγή και όλη η εκδή-
λωση έκλεισε με τον Εθνικό μας Ύμνο.

Το συντονισμό της όλης εκδήλωσης ανέλαβε,
ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας, ο οποίος
με τη λήξη της εορτής, πρόσφερε γλυκίσματα
και χυμούς. 

Σημαντική ήταν η επίσκεψη πολλών επισκεπτών
μεταξύ των οποίων, του Βουλευτή Ευρυτανίας κ.
Κ. Κοντογεώργου, του Αντιπεριφερειαρχη κ. Άρη
Τασιού, των Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων
και άλλων και στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου
και συγκεκριμένα στο Φωτογραφικό Μουσείο, στο
παλαιό Λαογραφικό Μουσείο και κυρίως στην
ανακαινισμένη πλουσιότατη βιβλιοθήκη μας. 

Γεύμα παρέθεσε ο Δήμος Καρπενησίου στους
προσκεκλημένους στην ταβέρνα «Μέτοικος». 

Από τις 12 έως τις 14 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε τριήμερο περι-
βαλλοντικό σεμινάριο από το Κ.Π.Ε. Καρπενησίου με το ανωτέρω θέμα
στο χωριό μας. Για 3 μέρες πάνω από 40 εκπ/κοί Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπ/σης από όλη τη Στερεά Ελλάδα έμειναν στο χωριό
μας, το περπάτησαν, πραγματοποίησαν τις προγραμματισμένες δραστη-
ριότητες και κράτησαν στην καρδιά τους το υπέροχο φυσικό περιβάλλον,
τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων και το θησαυρό των περιβαλλοντικών
δράσεων που πραγματοποίησαν. 

Το Συνέδριο έγινε με την παρώθηση του Γιώργου Τσακίρη, της “Υλή-
εσσας” και των υπευθύνων του ΚΠΕ Καρπενησίου Μαν. Κοπανάκη, Παν.
Κούτρα και Βασιλικής Λάππα. 

Την έναρξη των εργασιών του σεμιναρίου παρακολούθησε και ο Μη-
τροπολίτης Καρπενησίου Σεβασμιώτατος κ. Γεώργιος, ο π. Δήμαρχος
Δομνίστας κ. Ι. Σταμάτης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Νίκος
Καρέτσος, η Πρόεδρος του Φιλ. Συλλόγου μας κ. Ευαγγελία Νταλιάνη
με μέλη του Δ.Σ. και άλλοι. 

Ιδίως η βοήθεια από την κ. Νταλιάνη και το Δ.Σ. του Συλλόγου
υπήρξε καθοριστικής σημασίας σε όλα τα επίπεδα και η επιτυχία
“χρεώνεται” βασικά στους υπεύθυνους του ΚΠΕ Καρπενησίου αλλά και
στην τοπική κοινωνία της Δομνίστας από εκπροσώπους τοπικής αυτοδι-
οίκησης ως Δ.Σ. και μέλη του Συλλόγου μας ή κατοίκους. 

Την πρώτη μέρα αναπτύχθηκαν δραστηριότητες περί την ιστορία
του χωριού και το Φωτογραφικό Μουσείο. Τη δεύτερη μέρα οι δράσεις
αφορούσαν τον Κρικελλοπόταμο και το απόγευμα το νέο Μουσείο και
τη γνωριμία με την τοπική γαστρονομία. Η κ. Γιώτα Τσάμη έφτιαξε πα-
ραδοσιακή προζυμόπιτα που προσφέρθηκε το βράδυ στην ταβέρνα. Ο
Σύλλογός μας πρόσφερε μπακλαβά και χαλβά με γλυκό κουταλιού.

Ακόμα η κ. Μαρία Παπαδημητρίου πρόσφερε αμυγδαλωτά στους εκπαι-
δευτικούς. 

Η τελευταία μέρα είχε την επίσκεψη στον υποαλπικό λειμώνα
Ζηρέλια και την γνωριμία με τα παλιά επαγγέλματα (ο Σπ. Βάρρας, ο
ράφτης εντυπωσίασε με τη μνήμη του και τα ενδιαφέροντα της παλιάς
ζωής του χωριού). 

Οι σύνεδροι έμειναν εντυπωσιασμένοι και από τον τόπο και από το
πρόγραμμα και από την προθυμία όλων των Δομνιστιάνων να βοηθήσουν
το ΚΠΕ Καρπενησίου. Το πόσο όμορφα ένιωθαν όλοι φάνηκε και την Πα-
ρασκευή βράδυ και το Σάββατο πιο πολύ με την πάνδημη συμμετοχή στο
χορό! Α. 

Ο  εορτασμός  της  75ης Επετείου  της  Εθνικής  μας  Αντίστασης 

ένα μέρος του κρασιού αλλά και ο Γιώργος Ιωάν.
Αγγελής έκανε την δική του προσφορά. Ακόμα
προσφέρθηκαν  παραδοσιακές νόστιμες πίτες που
έφτιαξαν οι: Μαρία Παπαδημητρίου, Λευκοθέα
Παπαδοπούλου, Αγγελική και Γιώτα Παπαδοπού-
λου, Μαρία Νταλιάνη και η Αγγελική Γρηγορο-
πούλου. 

Οι ταβέρνες του χωριού μας, ο «Μέτοικος»,
ο Γρίβας και ο Γιάτσης ετοίμασαν τα τραπέζια,
που στολίστηκαν με χειροποίητες ανθοδέσμες
από άγρια λουλούδια και κεριά, έργο φίλης μας
που επιθυμεί ανωνυμία. Εμείς την αγαπάμε και
σεβόμαστε την επιθυμία της!! 

Τα πιάτα ήταν πλούσια με ψητό, ατομική σα-
λάτα, τζατζίκι, φέτα και μπόλικο κρασί. Την δια-
σκέδαση των προσκεκλημένων ανέλαβε η μουσική
ομάδα του Νίκου Φρίντζου. Όμως το γλέντι δεν
κράτησε πολύ, γιατί οι «τέντες» δεν μπόρεσαν
να κρατήσουν το μπουρίνι που ήρθε ξαφνικά. 

Με την παρουσία τους μας τίμησαν εκ μέρους
του Δήμου, ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Βονόρ-
τας, ο οποίος κέρδισε το μονόπετρο της
λαχειοφόρου και ο Τάκης Κοντός, Δημοτικός Σύμ-
βουλος της μείζονος Αντιπολίτευσης. 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ευαγγελία Ντα-
λιάνη καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους τους
παρευρεθέντες για την παρουσία και τη στήριξή
τους. 

Ειδικότερα, ευχαρίστησε το Δήμαρχο Καρπε-
νησίου κ. Νίκο Σουλιώτη, τον Αντιδήμαρχο κ.
Παντελή Χαλκιά και τον Πρόεδρο της Τοπικής
Κοινότητας κ. Νίκο Καρέτσο για την αμέριστη και

συνεχή συμπαράσταση στις δραστηριότητες του
Συλλόγου, για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων
χωρών και χρήση των τραπεζοκαθισμάτων του
δημοτικού ξενώνα. 

Μετά πήρε το λόγο ο πρόεδρος κ. Νίκος Κα-
ρέτσος, ο οποίος με τη σειρά του ευχαρίστησε
τους συγχωριανούς μας για την παρουσία και την
στήριξη που έδειξαν στις προσπάθειες του Συλ-
λόγου και επαίνεσε το Σύλλογό μας για τις δρα-
στηριότητες και τις προσπάθειές του να δώσει
ζωή στο χωριό και να βοηθήσει την Τοπική Κοινό-
τητα. 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης πραγματο-
ποιήθηκε λαχειοφόρος αγορά, η οποία στηρίχθηκε
από τους χωριανούς και φίλους του χωριού μας.
Μεγάλος χορηγός της λαχειοφόρου, ο συγχω-
ριανός μας κοσμηματοπώλης κ. Ηλίας Τσαπραζλής,
καθώς και η κ. Αργυρώ Τραχήλη με τα χειροποίητα
κοσμήματά της. 

Οι 600 λαχνοί εξαφανίστηκαν μέσα σε 5΄
λεπτά, πολλοί ήταν εκείνοι που ήθελαν και δεν
πρόλαβαν! 

Δώρα πρόσφεραν οι παρακάτω και τους ευχα-
ριστούμε: 

• Τσαπραζλής Ηλίας ένα μονόπετρο αξίας
500€ και ακόμα ρολόι χειρός, κόσμημα χειρός,
δαχτυλίδι ρολόι, ασημένια καρφίτσα, κόσμημα
χειρός, ασημένιο δαχτυλίδι, ρολόι μπρελόκ.

• Αργυρώ Τραχήλη, 6 ζευγάρια χειροποίητα
σκουλαρίκια και 17 βραχιόλια χειρός και λαιμού.

• Σώκος Γεώργιος λογοτεχνικό βιβλίο. 
• Μαστρογεωργίου Γεώργιος, αρωματικά κεριά. 
• Ανώνυμος σερβίτσιο καφέ. 

• Ανώνυμος γκλίτσα. 
• Αγγελή Παναγιώτα μπλούζα, φόρεμα. 
• Ανώνυμος κολιέ. 
• Αναγνωστοπούλου Ασπασία, ρολόι τοίχου

κηροπήγιο. 
• Αγγελή Ισμήνη κάδρο. 
• Κυτέας Γιώργος και Παναγιώτα, ρολόι  τοίχου. 
• Αγγελή Βασιλική μαρμελάδα σύκο και ρίγανη. 
• Λευκοθέα Παπαδοπούλου γλυκό κυδώνι και

βιβλίο.
Ο Σύλλογος πρόσφερε πολλά πακέτα με τσί-

πουρο και βιβλία. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει και στους κα-

ταστηματάρχες του χωριού μας, που ανταποκρί-
θηκαν, πρόσφεραν και βοήθησαν, όπως μπορούσε
ο καθένας ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η εκ-
δήλωση και να πετύχει. Άψογο και σωστό σερβί-
ρισμα με πλούσιες μερίδες και προθυμία, καλοσύνη
και χαμόγελο. Τουλάχιστον εγώ αυτό εισέπραξα. 

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του χωριού μας
κ. Νίκο Καρέτσο που είναι πάντα στο πλευρό
μας, όλους τους εθελοντές, που με την βοήθειά
τους διοργανώσαμε αυτό το Αντάμωμα, (που ήταν
όνειρο του Γιάννη Μήτσου) αλλά και την κ. Καρ-
πούζη που έφτιαξε τις προσκλήσεις. Και όλους
τους φίλους και συγχωριανούς μας που στήριζαν
αυτή τη διοργάνωση. Η συμμετοχή τους παρά τις
αντιξοότητες ήταν συγκινητική. 

Ευχή όλων: Να ξαναγίνει και να καθιερωθεί
αυτό το αντάμωμα που τόσο έχουμε ανάγκη όλοι
μας!!

Ε.Ν. 

Ο  Ετήσιος  Χορός - Αντάμωμα  των  Δομνιστιάνων  στην  πλατεία  του  χωριού  μας 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Συνέχεια από τη σελ. 1 
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Νεκρολογίες
Γιαννούλα  Σπ.  Σιδηρά (1937-2017) 

Ύστερα από μακρόχρονη ασθέ-
νεια αναπαύθηκε από τις ταλαιπωρίες
και τα βάσανα αυτού του κόσμου η
Γιαννούλα συζ. Σπυρ. Ζ. Σιδηρά. 

Με καταγωγή από το Κρίκελλο
ένωσε τη ζωή της με το Σπύρο και
μαζί του πορεύθηκε σε όλα τα ωραία
αλλά και τα δύσκολα που έχει ο έγ-
γαμος βίος. Δυνατός και αγωνιστικός
άνθρωπος πάλεψε με τον άντρα της

-πλάτη με πλάτη όπως λένε- για να
μεγαλώσει και να αποκαταστήσει τις
δύο της κόρες και να χαρεί από
αυτές εγγόνια. Άνθρωποι του μόχθου
και η ίδια και ο Σπύρος δεν δείλιασε
εμπρός στις δυσκολίες αλλά έδωσε
τον αγώνα τον καλό όπως είχε μάθει
από τους γονείς και το σπίτι της
δίπλα σε έναν άνθρωπο το ίδιο ερ-
γατικό και φιλότιμο όπως ο σύζυγός
της. Η ανταπόδοση για την ίδια ήρθε
σε αυτή τη ζωή. Στη μακρά δοκιμασία
της ασθένειάς της η οικογένεια βρέ-
θηκε σύσσωμη δίπλα της. Ιδίως ο
σύζυγός της, ο Σπύρος, ανέλαβε
όλους τους ρόλους και βράχος δίπλα
της την υπηρέτησε για χρόνια απα-
λύνοντας όσο μπορούσε τον πόνο
της και την ασθένειά της. Χωρίς να
βαρυγκωμεί ούτε επ’ ελάχιστο ο
Σπύρος έδειξε πως πρέπει να απο-
δεικνύεται έμπρακτα ο συζυγικός
δεσμός και η αγάπη που πρέπει να
συνδέει τους συζύγους. 

Αυτή η αγάπη των δικών της και
η αγαθή μνήμη ας τη συνοδεύει στην
αιώνια ζωή εν ουρανοίς. 

Αιωνία της η μνήμη. 
Α.Δ.Σ. 

Γιαννούλα  Θ.  Λιάκου (1923-2017) 

Πλήρης ημερών και με ακατά-
βλητο πνεύμα ως το τέλος έφυγε
από τη ζωή η κυρα-Γιαννούλα, κόρη
του Παν. Πανάγου και σύζυγος του
Θεοδ. Λιάκου. 

Από οικογένεια που έστιβε την
πέτρα για να δώσει τα απαραίτητα
των ανθρώπων στη ζωή κράτησε
μέσα της αυτή την αγωνιστικότητα,

την εργατικότητα, την αφοσίωση
στην οικογένεια. Ως πέρυσι το κα-
λοκαίρι, ασύχαστη, νοικοκύρεψε τους
τενεκέδες με τις άπειρες γλάστρες
γύρω από το σπίτι της και το έκανε
να ανθίσει κυριολεκτικά και μετα-
φορικά. Από τις παλιές γυναίκες του
χωριού που μέσα στο μόχθο της οι-
κογένειας είχαν το χρόνο και τη διά-
θεση να ασβεστώσουν την αυλή τους
και να φυτέψουν λουλούδια. 

Η ομορφιά της ψυχής τους, της
γυναικείας ψυχής, της ψυχής από
τα κορίτσια της Δομνίστας έλαμπε
στο σπίτι και την αυλή της στην πλα-
τεία της Δομνίστας. Νοικοκυροσύνη,
εργατικότητα, τιμιότητα, φιλαρέ-
σκεια, περηφάνια, προσήλωση σε
παιδιά και εγγόνια, σεβασμός στην
παράδοση, θάρρος, υπομονή, καλο-
σύνη, γέμισαν το παλιό σπίτι στα
Ζηρέλια, πλημμύρισαν το νέο σπίτι
στην πλατεία και άνθιζαν στα παιδιά
και τα εγγόνια της. 

Ο Θεός να την αναπαύει και οι
επίγονοι να κρατούν τις αρετές της
οδηγό στη ζωή τους. 

Αιωνία η μνήμη της.
Α.Δ. Σταμάτης 

Βασιλική  Δημ.  Μήτσου (1924-2017) 

Πλήρης ημερών πορεύθηκε στην
αιωνιότητα η Βασιλική, κόρη της
Τσογκαριστείδαινας και σύζυγος του
Δημ. Μήτσου. 

Η ζωή της σχεδόν η ζωή της
νεότερης Ελλάδας τα τελευταία 100
χρόνια. Από το μικρό φτωχικό σπίτι
των γονιών της στη Δομνίστα που
είδε το φως της ζωής ξεκίνησε τον
αγώνα της επιβίωσης. Ορφανή από
μικρή και ανάμεσα σε έξι αδελφές
γνώρισε το πόσο δύσκολη είναι η
ζωή αλλά και το πόσο ωραίο είναι
να παλεύει κανείς για να την κερδί-
σει. Στάθηκε, όπως όλες σχεδόν οι
γυναίκες του τόπου μας, στο ύψος
της και με γενναιότητα αντάξια των
προγονικών παραδόσεών της έστησε
οικογένεια με τον άντρα της και με-
γάλωσε έξι παιδιά. Δεν τα μεγάλωσε
απλά αλλά τα αποκατέστησε εκλεκτά
μέλη της κοινωνίας και χρήσιμα όχι
μόνο στις οικογένειές τους αλλά
και στην πατρίδα μας ολόκληρη.
Ένας απέραντος μόχθος η ζωή της.
Από τα φτωχικά χωράφια της Δο-
μνίστας ως τα καπνοχώραφα και τα
λιοστάσια του Κεφαλόβρυσου και
του Αιτωλικού. Πέρα από το μόχθο
οι περιπέτειες του καιρού της. Δεκάξι
χρονών όταν ξεκίνησε ο πόλεμος
του 1940, η Κατοχή, ο Εμφύλιος, τα
ερείπια σε όλα τα επίπεδα. Αναλο-
γίζεται κανείς τι εφηβεία έζησε η
ίδια και η γενιά της. Τι όνειρα τη συ-
νόδευαν τις μέρες και τις νύχτες
της. Τι θάρρος και τι εμπιστοσύνη
έτρεφε για τον εαυτό της και τις
δυνατότητές της να κάνει οικογένεια,
να μεγαλώσει παιδιά. 

Δέχθηκε τις προκλήσεις της ζωής
και έγινε η ίδια και πλήθος άλλο γυ-
ναικών, συζύγων, μητέρων του και-
ρού της έμπρακτο παράδειγμα για
τη δύναμη της ψυχής του ανθρώπου,
για τη δύναμη της ψυχής της γυναί-
κας. Μέσα από ορφάνιες, θανάτους,
ατυχήματα, ασθένειες η αείμνηστη
κυρα-Βασιλική μας δίνει το μήνυμα
πως μπορούμε να βγούμε νικητές
από τα δύσκολα τούτου του κόσμου

αν το θέλουμε και αν είναι η ψυχή
μας γεμάτη από ηθικές και θρησκευ-
τικές αρχές, γεμάτη από την εθνική
μας παράδοση, γεμάτη από το πνεύ-
μα της αυτοθυσίας για τους άλλους. 

Συνοψίζοντας θα έλεγε κανείς
ότι αυτό που χαρακτήριζε την προ-
σωπικότητά της ήταν η αξιοσύνη
και η ασυνήθιστα υψηλή εργατικό-
τητα. Στην εφηβική ηλικία ήταν αυτή
που λόγω απουσίας πατέρα και αδελ-
φού, όργωνε τα κτήματα στη Δο-
μνίστα με τα βόδια όπως στα παιδιά
της έλεγε χαρακτηριστικά πολλές
φορές και στη συνέχεια όταν κατέ-
βηκε στον κάμπο την εποχή του εμ-
φυλίου πολέμου ασχολήθηκε με
όλες σχεδόν τις αγροτικές εργασίες. 

Έχασε πολύ γρήγορα τον σύζυγό
της και για δεύτερη φορά ανέλαβε
διπλό ρόλο στην οικογένεια. 

Ένα άλλο έντονο χαρακτηριστικό
της προσωπικότητάς της ήταν η
ντομπροσύνη και η απόλυτη αντι-
στοιχία λόγων και πράξεων και το
οποίο τόνιζε με έμφαση λέγοντας
συχνά ότι ο «λόγος μου είναι συμ-
βόλαιο» και αυτό προσπάθησε να
το μεταδώσει στα παιδιά της. 

Τέλος προσπαθούσε να «περά-
σει» την εμπειρία της και τη «σοφία»
τη δική της όσο και των προηγού-
μενων γενεών στα παιδιά της και
στο περιβάλλον της, χρησιμοποιών-
τας συχνότατα παροιμίες για όλα
σχεδόν τα καθημερινά θέματα. 

Κατακλείοντας, ουσιαστικά λοι-
πόν σε όλη τη ζωή της μπόλιασε με
το παράδειγμά της τα παιδιά και τα
εγγόνια της, τους συγγενείς και
τους φίλους, τους χωριανούς και
τους γνωστούς. Η κόρη της Τσογ-
καριστείδαινας -μία από τις εξαίρετες
κόρες- άξια κόρη της Δομνίστας,
άξια σύζυγος του Δημ. Μήτσου από
τον Αγαλιανό, άξια μητέρα, του Βα-
σίλη, του Γιάννη, του Αριστείδη, του
Γεράσιμου, της Αγγελικής, της Θε-
οδώρας, έκλεισε τον κύκλο της ζωής
της με την αγάπη δικών και φίλων
γύρω της. 

Το γήρας και τα συνακόλουθα
προβλήματα υγείας έδωσαν την ευ-
καιρία στα παιδιά και τα εγγόνια
της να της προσφέρουν ένα ελάχιστο
αντίδωρο της δικής της απέραντης
προσφοράς και αγάπης. 

Ας είναι η μνήμη της αιωνία και
το φωτεινό παράδειγμα της ζωής
της πρώτα οδηγός στα παιδιά και
τα εγγόνια της και ύστερα σε όλους
εμάς τους υπόλοιπους. Άνθρωποι
σαν την αείμνηστη κυρα-Βασιλική
κράτησαν όρθια την κοινωνία και
τον κόσμο μας. Τη χρειαζόμαστε
και μας λείπει. Ας είναι κοντά σε
όλους η ψυχούλα της, αγαθή πα-
ρουσία και ακατάβλητη δύναμη στα
δύσκολα και τα εύκολα της ζωής.
Αιωνία η μνήμη της. 

Α.Δ. Σταμάτης 

Δημήτριος  Αθ.  Σταμάτης (1925-2017) 
Πλήρης ημερών έφυγε από τη

ζωή ο Δημήτριος Αθ. Σταμάτης. Πλή-
ρης ημερών αλλά και πλήρης των
βασάνων και της ταλαιπωρίας της
ζωής. Γεννημένος σε χρόνους, που
σήμερα φαίνονται μακρινοί στο χωριό
μας, έζησε όλα τα δύσκολα και τα
όμορφα του τόπου: από τον αγώνα
της καθημερινής επιβίωσης ως τις
πολεμικές και άλλες περιπέτειες του
καιρού. Σε αυτά μέσα και τα ατυχή-
ματα και οι πόνοι και οι θλίψεις της

ζωής. Πάλεψε ότι του έτυχε γενναία
και πάντα στην καρδιά του κρατούσε
την αγάπη για το γενέθλιο τόπο,
την προσήλωση στην οικογένεια και
τις αξίες της, το ενδιαφέρον για
τους συνανθρώπους. 

Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή
του και η δρόσος του Παραδείσου
ας διώξει από αυτή τους πόνους και
τις θλίψεις αυτού του κόσμου. 

Αιωνία η μνήμη του. 
Α.Δ.Σ. 

Παναγιώτα  Παν.  Σάρρα (1932-2017) 
Αναπαύεται στο Κοιμητήριο του

χωριού μας η σεβαστή Παναγιώτα
Παν. Σάρρα, το γένος Στουρνάρα.
Από φτωχή αλλά με έντονη κοινωνική
παρουσία πολυμελή οικογένεια ένω-
σε τη ζωή της με τον επίσης αγωνι-
στή της ζωής Παν. Σάρρα αποκτών-
τας πέντε αγόρια και τρία κορίτσια. 

Και μόνο ο αριθμός των παιδιών
δείχνει το μόχθο που έπρεπε να κα-
ταβάλει για να τα μεγαλώσει, να τα
μορφώσει και να τα οδηγήσει στον
αγώνα της ζωής. Βγήκε νικήτρια σε

αυτόν τον αγώνα κοπιάζοντας αστα-
μάτητα μέρα και νύχτα στις δύσκολες
συνθήκες του χωριού. Ο άνδρας
στην οικοδομή και η αείμνηστη Πα-
ναγιώτα στο σπίτι και τα χωράφια.
Ακατάβλητη και ακούραστη, δυναμική
και απέραντη μητρική αγκαλιά ολο-
κλήρωσε τον αγώνα της ζωής επάξια. 

Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή
της στη γαλήνη και την ηρεμία του
Παραδείσου. 

Αιωνία η μνήμη της. 
Α.Δ.Σ. 

ΔΩΡΕΑ  ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ 
Ανώνυμος πρόσφερε στο Σύλλογό μας το ποσό των πενήντα (50,00)

ευρώ στη μνήμη της αείμνηστης Μοναχής Ταβιθά (Μάρθας Πανάγου
“κατά κόσμον”). Αιώνια η μνήμη της! 
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Προσφορές - Συνδρομές
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 
Παπαδοπούλου Παναγιώτα Αθαν. .............................. ΕΥΡΩ 50,00
Μπούρας Νικόλαος Γ. (Η.Π.Α.) ...................................... -//-  100,00
Καραδήμας Δημήτριος Ελ. και Ελένη ............................ -//-  100,00
Σιακαβέλλα Βασιλική Χαρ. ............................................ -//-    50,00
Σιακαβέλλας Ευάγγελος Ι. (Καρπενήσι) ........................ -//-    20,00
Μωρίκης Ντίνος .............................................................. -//-    20,00
Σύρρος Αθανάσιος Γ. (Πετρούπολη) .............................. -//-  100,00
π. Λιάπης Ιωάννης .......................................................... -//-    15,00
Ζωγραφοπούλου – Τσιάμη Αρχοντούλα ........................ -//-    15,00
Σταμάτης Αθανάσιος Δημ. ............................................ -//-  100,00
Στουρνάρας Γεώργιος .................................................... -//-  100,00
Παούρης Πέτρος ............................................................ -//-    20,00
Καρτσακλής Ιωάννης Αθαν. ............................................ -//-    50,00
Πανάγος Γεράσιμος Φωτίου .......................................... -//-    20,00
Πανάγος Λουκάς Φωτίου .............................................. -//-    50,00
π. Κούκουνας Παναγιώτης ............................................ -//-    20,00
Μωρίκη Παναγιώτα Ι. ...................................................... -//-    20,00
Συροθανάση Όλγα Αθαν. ................................................ -//-    70,00
Σιώκος Σωτήριος και Μαρία .......................................... -//-  200,00
Καρέτσος Κων/νος και Αλέκα ........................................ -//-    50,00
Φαρμάκης Γεώργιος Στεφ. ............................................ -//-    20,00
Μπακατσιάς Δημήτριος (Καρπενήσι) ............................ -//-    20,00
Κατσαρός Γεώργιος ........................................................ -//-    10,00
Μπούρας Δημήτριος Παν. .............................................. -//-    20,00
Παπαδόπουλος Σπύρος Αντ. .......................................... -//-    50,00
π. Πατρινός Μιλτιάδης (σύζυγος Ελένης Ηλία Γρίβα) .. -//-    50,00
Σιακαβέλλας Λάμπρος Κων. .......................................... -//-    50,00
Σουλτάτης Γεώργιος (σύζ. Ελένης Γ. Παναγοδήμου) .. -//-  200,00
Μιχοπούλου Ε. (Αγρίνιο) ................................................ -//-    20,00
Κακαγιάννη Θ. (Αγρίνιο) ................................................ -//-    20,00
Σάρρα Μαρία Αθαν. ........................................................ -//-    20,00
Νταλιάνης Αθανάσιος Κ. ................................................ -//-    50,00
Σύρρος Δημήτριος Παν. .................................................. -//-    20,00
Σύρρος Παναγιώτης Κ. .................................................. -//-    20,00
Γιολδάσης Ζαχαρίας Δημ. .............................................. -//-    25,00
Γιολδάση Παρασκευή Δημ. ............................................ -//-    25,00
(†) Αγγελής Αντώνιος Γ. ................................................ -//-    50,00
Καρέτσου Παναγιώτα Δημ. ............................................ -//-    50,00
Τσούνης Νικόλαος Αθαν. ................................................ -//-    20,00
Καρέτσου Κούλα Επαμ. .................................................. -//-    20,00
Σώκος Κώστας Γ. (Καρπενήσι) ...................................... -//-    50,00
Παπαγεωργίου Ιωάννης Ηλία ........................................ -//-    70,00
Γρίβας Γεώργιος Ηλία .................................................... -//-    50,00
Γρίβα – Κουσκούνη Μαρία .............................................. -//-    50,00
Τσίρκας Δημήτριος Ι. ...................................................... -//-    20,00
Γρίβας Κων/νος Γ. (Λαμία) ............................................ -//-    20,00
Σώκος Ιωάννης Ευθ. ...................................................... -//-    25,00
Σώκου Ζωή Ευθ. .............................................................. -//-    25,00
Σώκου Ζωή και Ιωάννης (βιβλίο οικογενειών) .............. -//-    50,00
Σταμάτης Ιωάννης Δημ. .................................................. -//-    50,00
Νταλιάνης Ανδρέας Σπ. .................................................. -//-    50,00
Σιακαβέλλας Ηλίας (Στρατηγός) .................................... -//-    50,00
Νταλιάνης Ηλίας Σπ. ...................................................... -//-    20,00
Τσακίρης Γεώργιος ........................................................ -//-    50,00
Φαράντος Αντώνιος ........................................................ -//-    30,00
Κότσαλου Σπυριδούλα, το γένος Λάμπρου Σώκου ...... -//-    50,00
Σιαδήμας Νικόλαος Δημ. ................................................ -//-    20,00 
Λύτρας Γεώργιος ............................................................ -//-    12,00 
Σιακαβέλλα Αγγελική (Καματερό) ................................ -//-    20,00 
Σιακαβέλλας Νικόλαος Ι. ................................................ -//-    20,00 
Σώκου-Καραγιάννη Κωστούλα (ΗΠΑ) ............................ -//-    50,00
Παπαλέξης Χρήστος ...................................................... -//-    20,00 
Ξένου-Βενάρδου Αλίκη .................................................. -//-    10,00 
Γρίβας Κώστας Γ. (Λαμία) .............................................. -//-    40,00 
Νεοφώτιστος Δ. (σύζ. Αγγελικής Σώκου) ...................... -//-    20,00 
Παπαδόπουλος Σταύρος Αντ. ........................................ -//-    50,00 
Τσαπραζλής Ηλίας Κ. .................................................... -//-    50,00 
Σταμάτης Κων/νος Δημ. ................................................ -//-    50,00 
Σιδηράς Γεράσιμος ...................................................... Δολλ. 50,00 
Καρράς Βασίλειος .......................................................... -//-    20,00
Καρτσακλή Αγγελική ...................................................... -//-    20,00 
Σταμάτης Ανδρέας Δημ. ................................................ -//-  100,00 
Σταμάτη Έφη και Ανδρέας ............................................ -//-    50,00 
Σταθονίκος Χρήστος Σπ. ................................................ -//-    70,00
Σιακαβέλλα Βιβή ............................................................ -//-    50,00
Νταλιάνης Μιχάλης του Κων/νου .................................. -//-    10,00
Παπαδημητρίου Νίκος .................................................... -//-    20,00

* Ανώνυμος κατέθεσε 50,00 ευρώ από την Εθνική Ασφαλιστική
(Λεωφ. Συγγρού). Παράκληση να τηλεφωνήσει στο τηλ. 6972747064
(Αθαν. Σταμάτης). 

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο) 

Μάιος - Ιούνιος 2017

Οι  συνδρομές  σας  μπορούν  να  στέλνονται: 
Στην Εθνική Τράπεζα: Αριθμός λογαριασμού: 370/2962245-43 ή

στην Ταμία του Συλλόγου κ. Σούλα Μαυρίκα – Σταμάτη, στον κ. Στάθη
Τριάντη (μέλος του Δ.Σ., Αγρίνιο) και Κώστα Παπαδόπουλο (Δ/ντή –
Εκδότη της Εφημερίδας, Αθήνα – Δομνίστα). 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ 
Σχεδόν, ανελλιπώς, τελέστηκαν όλες οι Θείες Λειτουργίες κατά

το παρελθόν δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου. Ο π. Ματθαίος έφυγε για Γερμανία
με άδεια από τις 15-5-2017 και επέστρεψε στις 8 Ιουνίου 2017. Κατά
τη διάρκεια της απουσίας του αναπληρώθηκε από τον π. Νεκτάριο και
τον π. Κων/νο Μακράκη. Δεν έγινε η Θεία Λειτουργία στον Άγιο Κων-
σταντίνο στις 21-5-2017, λόγω ατυχήματος του π. Ανάργυρου, ο
οποίος είχε ορισθεί να λειτουργήσει στη Δομνίστα. 

Από τις 29-6-2017 μέχρι 8-7-2017 ήταν στο χωριό μας και ο π. Χα-
ραλάμπης Τριάντης, ο οποίος μάλιστα λειτούργησε μόνος του στον
Άγιο Αθανάσιο το Σάββατο 1-7-2017 και έκανε τον πρωτομηνιάτικο
αγιασμό. Ο π. Ματθαίος πάντως θα είναι κοντά μας όλο το καλοκαίρι
και ήδη, όπως θα διαβάσετε έχει προγραμματίσει και άλλες δραστη-
ριότητες της ενορίας μας. 

Έγινε καθαριότητα στον Άγιο Γεώργιο από Αθανάσιο και Ευαγγελία
Νταλιάνη, στον Άγιο Κωνσταντίνο από Τούλα Καρτσακλή και Βασιλική
Σιακαβέλλα και στην Αγία Κυριακή από Ιωάννη και Σούλα Σταμάτη, οι
οποίοι καθάρισαν και το εικόνισμα που είναι κοντά. Τέλος, η Ευαγγελία
Παναγοδήμου καθάρισε το εικόνισμα του Αγίου Αθανασίου. 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ  2017 
Μία ωραία ιδέα του π. Ματθαίου της ενορίας μας που ξεκίνησε

πέρυσι με μεγάλη επιτυχία θα επαναληφθεί και φέτος. Είναι το Εκ-
κλησιαστικό Αντάμωμα στις 27 Ιουλίου, του Αγίου Παντελεήμονος,
στο εξωκλήσι του Αγίου Κων/νου ψηλά στο βουνό. Μετά τη Θεία Λει-
τουργία (αρτοκλασίες κ.λπ.) θα καθήσουμε όλοι στον ειδικό χώρο
έχοντας μαζί μας τα φαγητά μας. Όσοι ήταν πέρυσι θα θυμούνται το
φαγητό, το τραγούδι, το χορό και την ατμόσφαιρα συναδέλφωσης,
που γλύκανε τις καρδιές μας. Όσοι πιστοί προσέλθετε.                  Α. 

ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΤΑ  ΜΕΤΕΩΡΑ 
Πέρυσι η ενορία του χωριού μας με πρωτεργάτη τον π. Ματθαίο

Καλαμπαλίκη πραγματοποίησε ημερήσια θρησκευτική εκδρομή-προ-
σκύνημα στην περιοχή Φουρνάς-Κλειτσού-Βράχας-Δομιανών. Περάσαμε
υπέροχα απολαμβάνοντας την ομορφιά του τόπου μας και υμνούντες
το Θεό. Εφέτος προγραμματίζεται ημερήσια εκδρομή την Πέμπτη 3
Αυγούστου 2017 στα Μετέωρα. Θα περιλαμβάνει επίσκεψη σε Μονές
και πιθανόν παράκληση στην Παναγία. Επειδή πέρυσι προσήλθαν
αρκετοί την τελευταία στιγμή με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία όλων
μας παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν νωρίς καταβάλ-
λοντας και μία μικρή προκαταβολή από 5 ευρώ. 

Τηλ. επικοινωνίας: 
π. Ματθαίος 6981802364 
Ευαγγελία Νταλιάνη 6972706406 
Αθανάσιος Σταμάτης 6972747064 

Α. 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ  ΣΤΟ  ΧΩΡΟ  ΤΟΥ  ΝΑΟΥ  ΜΑΣ 
Ένα μεγάλο πρόβλημα που ταλαιπώρησε για χρόνια τους πιστούς

του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου, ήταν η υποτυπώδης έως ανύπαρκτη
λειτουργία WC στο χώρο της εκκλησίας. Αν λάβουμε υπόψη ότι εκ-
κλησιάζονται και αρκετοί ηλικιωμένοι η απουσία τουαλετών ήταν
όντως μεγάλο πρόβλημα. Φέτος το πρόβλημα λύνεται με κατασκευή
αξιοπρεπών τουαλετών και μπροστάρη στο έργο τον π. Ματθαίο.
Επειδή έχουν ένα σχετικό κόστος παρακαλούνται όσοι θέλουν και
μπορούν ας προσφέρουν τον οβολό τους απευθυνόμενοι στο εκκλη-
σιαστικό συμβούλιο. Α. 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΙΕΡΕΩΣ  ΣΤΟΝ  ΑΓΙΟ  ΑΘΑΝΑΣΙΟ 
Αφότου άρχισε να λειτουργεί ο ναός μας -εδώ και πάρα πολλά

χρόνια- δεν είχε γίνει φροντίδα για ένα χώρο-γραφείο όπου ο εκάστοτε
εφημέριος θα φύλαττε τα βιβλία και το αρχείο του ναού (εκκλησιαστικά
βιβλία, βιβλία ληξιαρχικών πράξεων, αλληλογραφία κ.λπ.). Και πάλι
με πρωτοβουλία του π. Ματθαίου διαμορφώθηκε ο κατάλληλος χώρος
όπου πλέον οργανωμένα να εξυπηρετείται η γραφειοκρατική εργασία
της ενορίας και να διασωθεί το αρχείο του ναού που μέχρι τώρα ήταν
πεταμένο εδώ και εκεί βορά των ποντικών και της υγρασίας. Το
γραφείο εξοπλίσθηκε ήδη και μέσα στο καλοκαίρι από εθελοντές θα
γίνει η τακτοποίηση και η καταγραφή του αρχείου.                           Α. 

Ο Σύλλογός μας σκέφτεται, να γιορτάσουμε και να θυμηθούμε το
πανηγύρι του Άη–Λια, έστω και χωρίς παραδοσιακές στολές και «νυ-
φοδιαλέγματα». 

Για να δώσουμε ζωντάνια στο μαγευτικό αυτό χώρο, με την
παρουσία μας, αν και είναι καθημερινή (ημέρα Πέμπτη) και εφόσον, βέ-
βαια, ο καιρός το επιτρέψει, προγραμματίζουμε μετά το πέρας της
Θείας Λειτουργίας, να στρώσουμε ένα «κοινό τραπέζι», με ό,τι μπορεί
και θέλει να προσφέρει ο καθένας. 

Ο Σύλλογός μας θα προσφέρει καφέ και γλυκά και ότι άλλο είναι
εφικτό και… νόστιμο!!!!! 

Μετά τον Εσπερινό και την αρτοκλασία θα γίνει για πρώτη φορά
λιτάνευση της εικόνας του Προφήτη Ηλία. 

ΤΟ  ΠΑΝΗΓΥΡΙ  ΤΟΥ  ΑΗ-ΛΙΑ
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ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ  

― Αποκαταστάθηκαν οι βλάβες στο δίκτυο
ύδρευσης έναντι οικίας Μαρνάρη (5-5-2017) καθώς
και του αγωγού στο μονοπάτι κατάντι οικιών Γρη-
γοροπούλου-Σταθονίκου προς Άγιο Νικόλαο (3-6-
2017). 

― Στις 12-5-2017 ο υδραυλικός του Δήμου απο-
κατέστησε τη βλάβη της βρύσης της πλατείας, η
οποία είχε βουλώσει επί τρεις (3) ημέρες. 

― Ο καθαρισμός των δεξαμενών μετά χλωρίωσης
έγινε στις 22-6-2017. 

― Στις 24-6-2017 έγινε η αποκατάσταση βλάβης
αγωγού κοντά στο νέο Περιφερειακό Ιατρείο και
του παράπλευρου κρουνού πυρόσβεσης. Στις πα-
ραπάνω ημερομηνίες έγινε και ολιγόωρη διακοπή
νερού. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  
― Έγινε καθαρισμός της πλατείας μας από ερ-

γάτες του Δήμου Καρπενησίου στις 12-5-2017,
ενόψει του 3ήμερου Σεμιναρίου του Κέντρου Περι-
βαλλοντικής Εκπ/σης Καρπενησίου, στις παραμονές
της συνεστίασης του Συλλόγου και της εκδήλωσης
της Επετείου Εθνικής Αντίστασης. 

― Στις 16, 17, 18 και 22 Μαΐου 2017 με μηχανή-
ματα του Δήμου και την καθοδήγηση του Προέδρου
της Τ.Κ. έγινε καθαρισμός εσωτερικών και αγροτικών
δρόμων. 

― Έγιναν κλαδέματα στο χώρο της πλατείας
και του Μνημείου Πεσόντων, στο Μνημείο Εθνικής
Αντίστασης, έμπροσθεν του Πνευματικού Κέντρου
κ.ά. (23, 24, 29, 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2017). 

― Στις 23 και 24 Μαΐου 2017 εργάτες του Δήμου
αντικατέστησαν φθαρμένα καπάκια κάδων απορ-
ριμμάτων και τοποθέτησαν 4 νέους μεγάλους κάδους
σε συγκεκριμένες θέσεις. 

― Από συνεργείο του Δήμου Καρπενησίου έγινε
κοπή χόρτων στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης και
σε άλλους χώρους. Επίσης, η Τοπική Κοινότητα κα-
θάρισε υδραύλακες εντός του χωριού και συνέχισε
την κοπή χόρτων. 

― Κοπή χόρτων έγινε με εθελοντική εργασία
στο μονοπάτι “Τσιρκέικα” (Θ. Φραγκούλης), Παιδική
Χαρά (Αθ. Σ. Νταλιάνης), στο μονοπάτι Φαρμάκη-
Αναγνωστόπουλου κ.ά. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  
Ο κ. Αγγελής διέθεσε το φορτηγό αυτοκίνητό

του για μεταφορά καρεκλών, τραπεζιών κ.λπ. από
το Δημ. Σχολείο στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης
και αντίστροφα. 

― Με πρωτοβουλία του Προέδρου έγινε αδα-
πάνως καθαρισμός σε πολλά σημεία του χωριού
και ποτίστηκαν τα νεοφυτευμένα φυτά. 

― Ο κ. Ν. Παπαδημητρίου διέθεσε φυτόχωμα
για τα παρτέρια της πλατείας, όπου το τοποθέτησε
ο Μάκης Συροκώστας. 

― Ο κ. Χρήστος Μούστας ύστερα από προτροπή
του Προέδρου κ. Νίκου Καρέτσου επανατοποθέτησε
τη σιδερένια κολώνα φωτισμού κοντά στην οικία
Δημ. Καπετάνη. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ  

― Στις 10-5-2017 επισκέφθηκε το χωριό μας ο
Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τα-
σιός, συνοδευόμενος από τρεις (3) μηχανικούς. Ο
Πρόεδρος της Τοπικής μας Κοινότητας κ. Ν. Καρέ-
τσος, του ανέφερε διάφορα προβλήματα της πε-
ριοχής, όπως για την τύχη της παλαιάς γέφυρας
Κρικελλοποτάμου (ήδη σήμερα, 30-6-2017, συνεργείο
ασχολείται με την αποκαθήλωσή της), την επανα-
κατασκευή της βρύσης και του κιόσκι στη διασταύ-
ρωση προς Μαρίνου, την επανακατασκευή του δρό-
μου από Αγία Κυριακή-Λιβάδια, έργα στο ρέμα “Κο-
μινιώτης” στα Ισιώματα, όπου έγιναν καταστροφές
από τη θεομηνία του 2015, λειτουργία ξενώνα κ.λπ. 

Ο κ. Τασιός σημείωσε τα παραπάνω προβλήματα
και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

― Οι Αντιδήμαρχοι κ. Παντελής Χαλκιάς, Δη-
μήτριος Βονόρτας, Ταξιάρχης Κουτρομάνος και
Γεωργία Γκαρίλα επισκέφθηκαν το χωριό μας για
επίλυση προβλημάτων της αρμοδιότητάς τους. 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ  
Στις 3 Ιουνίου 2017 έγινε η τοποθέτηση-σύνδεση

router-ίντερνετ στο Κοινοτικό Γραφείο και στο Πε-
ριφερειακό Ιατρείο μας. 

ΝΕΑ ΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ  
Δύο νέες βιβλιοθήκες, ξύλινες τοποθετήθηκαν

στην Βιβλιοθήκη μας από τον Δήμο Καρπενησίου
στις 2-6-2017. Μεταφέρθηκαν με αυτοκίνητο του
Δήμου και συναρμολογήθηκαν από δύο (2) ξυλουρ-
γούς. Μαζί τους και ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης
Βονόρτας, ο οποίος και υποσχέθηκε την τοποθέτηση
και άλλων βιβλιοθηκών. Ήδη έκανε τις σχετικές με-
τρήσεις. Με την ευκαιρία αυτή ενημερώνουμε πως
ήδη λειτουργεί η Βιβλιοθήκη μας και ως δανειστική. 

ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
Ο Δασικός Συνεταιρισμός Δομνίστας επανα-

λειτούργησε! Συγκεκριμένα στις 8 Ιουνίου 2017
έγινε η έναρξη υλοτομίας στην περιοχή Φαντίνου.
Πρόεδρος του Συνεταιρισμού μας είναι ο Ηλίας Τρ.
Τσάμης και μέλη του οι Κώστας Αγγελής, Ανδρέας
Γιάτσης, Πέτρος Γιάτσης, Δημήτρης Παναγοδήμος,
Μάκης Συροκώστας, Κώστας Τσάμης κ.ά. Να ση-
μειώσουμε ότι το χωριό μας κατά τη 10ετία του
1960 είχε δύο (2) πολυμελείς Συνεταιρισμούς, οι
οποίοι είχαν και μεγάλο εργοστάσιο ξυλείας στο
χώρο του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης. 

ΑΛΛΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ  
― Στις 12-13 Μαΐου 2017 ήρθε στο χωριό ο ερ-

γολάβος κ. Ροντογιάννης με τους συντηρητές
έργων τέχνης κ. Ηλία Παπαγεωργίου και το γιο του
Φοίβο για τις τελευταίες τακτοποιήσεις στο νέο
Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο μας. 

― Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο
χωριό μας χορός-αντάμωμα στις 4-6-2017 με πρω-
τοβουλία του Συλλόγου μας (ρεπορτάζ σε άλλη σε-
λίδα). 

― Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την 75η
Επέτειο για την έναρξη του Ένοπλου Αγώνα Εθνικής
Αντίστασης 1941-44. 

― Μεγάλη επισκεψιμότητα είχαν τα Μουσεία
μας (Φωτογραφικό, Παλαιό και Νέο Λαογραφικό),
καθώς και η Βιβλιοθήκη μας. Κολακευτικότατα είναι
τα σχόλια επισκεπτών μας στο σχετικό βιβλίο. 

― Συνεργεία του Δήμου κατασκεύασαν αγωγό
διοχέτευσης ομβρίων υδάτων έμπροσθεν του πα-
λαιού καταστήματος ιδιοκτησίας Αθανασίου Ηλία
Πανάγου. 

― Ηλεκτρολόγος του Δήμου Καρπενησίου αν-
τικατέστησε τον ηλεκτρολογικό πίνακα στο Φαρ-
μακίδειο Μουσείο. 

― Υπεργολάβος σιδηρών κατασκευών τοποθέ-
τησε σιδηρά πόρτα από το γήπεδο μπάσκετ προς
την Παιδική Χαρά, επισκεύασε την κεντρική είσοδο
του γηπέδου ποδοσφαίρου, τοποθέτησε νέα πόρτα
στην αποθήκη Γεωργικού Συνεταιρισμού, καθώς και
τρεις (3) σχάρες φρεατίων στο πεζοδρόμιο από
ενοικιαζόμενα Καρτσακλή προς το Κοιμητήριο του
χωριού μας. 

― Συνεργείο της ΔΕΗ αντικατέστησε τέσσερα
(4) ντουί, κατόπιν σχετικού εγγράφου του Προέδρου
κ. Νίκου Καρέτσου. 

― Έγιναν οι προβλεπόμενες επισκέψεις του
Ιατρού κατά το περασμένο δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου
2017. 

― Η Κινητή Μονάδα της Αστυνομίας έκανε τις
προγραμματισθείσες επισκέψεις της στο χωριό μας. 

― Αρκετά λιγούστρα, σπάρτα, τριανταφυλλιές
κ.ά. φυτεύτηκαν σε διάφορους χώρους. Χορηγήθηκαν
από το Δήμο ύστερα από σχετικό αίτημα του Συλ-
λόγου μας. 

― Ο Πρόεδρος κ. Νίκος Καρέτσος παρέλαβε
ποσότητα ασφάλτου (15 τενεκέδες) προκειμένου
να χρησιμοποιηθεί σε τμήμα της πλατείας μας (έμ-
προσθεν καταστήματος “Μέτοικος”). 

― Ο Πρόεδρος της Τοπικής μας Κοινότητας κ.
Ν. Καρέτσος παραβρέθηκε σε Δημοτικά Συμβούλια
του Δήμου Καρπενησίου. Στο τελευταίο Δημοτικό
Συμβούλιο παίρνοντας το λόγο αναφέρθηκε στον
μη καθαρισμό μέχρι τώρα των δασικών δρόμων για
τον έλεγχο και καθαρισμό των υδρομαστεύσεων
στον Ριζόβραχο και στου Νίτσι-Παπ. 

― Τέλος παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις για
την Εθνική Αντίσταση στη Βίνιανη (20-5-2017). 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
― Ο Αθανάσιος Παν. Μακρυγιάννης

και η σύζυγός του βάπτισαν το γιο τους
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνί-
στας στις 27-5-2017, ημέρα Σάββατο. Το
μυστήριο τέλεσε ο π. Νεκτάριος. 

Όνομα: Παναγιώτης 
Ανάδοχος: Νέλυ Τσιρογιάννη
Ακολούθησε γεύμα στην ταβέρνα του

Θεόδωρου Τσιάμη. 
Να τους ζήσει! 

ΓΑΜΟΙ 
― Με το μυστήριο του γάμου ενώθη-

καν η Πόπη Αδοσίδη του Λάζαρου και
της Νίκης, το γένος Αθανασίου Παπα-
δοπούλου και ο Γιάννης Παρασύρης του
Νικολάου και της Ελένης, στις 21 Μαΐου
2017, ημέρα Κυριακή, στον Ιερό Ναό Πα-
ναγίας Βλαχερνών Αμφιάλης. Κουμπάροι:
Θανάσης και Ελένη Μπουκάκη. 

Ακολούθησε δεξίωση στο Κέντρο
«ΕΠΑΥΛΗ». 

Να ζήσουν ευτυχισμένοι! 

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στη Λαμία στις 7-5-2017

και αναπαύεται από την επομένη, 8-5-
2017, στο Κοιμητήριο του χωριού μας ο
Αντώνιος Γ. Αγγελής. 

― Στο Κοιμητήριο, επίσης, του χωριού
μας αναπαύεται από τις 13 Μαΐου 2017
η Παναγιώτα Παναγιώτη Σάρρα. Πέθανε
στον Άγιο Στέφανο Αττικής στις 10-5-
2017. 

Αιωνία η μνήμη τους! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
― Έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-

νασίου Δομνίστας στις 27-5-2017 το
40ήμερο μνημόσυνο της αείμνηστης Γιαν-
νούλας Θεοδώρου Λιάκου. 

― Το Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017, έγινε
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας
Άμπλιανης Λαμίας το 40ήμερο μνημόσυνο
του αείμνηστου Αντωνίου Γ. Αγγελή. 

Ας είναι αιώνια η μνήμη τους! 

ΝΕΟΣ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 
― Ο Δημήτρης Σταμάτης, γιος του

Γιάννη και της Χρυσούλας, πήρε το πτυχίο
του στις 2/6/2017 από το τμήμα Φαρμα-
κευτικής ΕΚΠΑ με βαθμό πτυχίου «ΑΡΙ-
ΣΤΑ» 8.9/10. 

Του ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια
και λαμπρή σταδιοδρομία!! 

Τον περιμένει το χωριό μας για την
επαναλειτουργία του Φαρμακείου μας! 

ΕΥΧΕΣ, ΕΥΧΕΣ, ΕΥΧΕΣ... 
Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνί-

στας εύχεται σε όλους τους υποψή-
φιους των Πανελλαδικών εξετάσεων 

ΚΑΛΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ! 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ο Ξενώνας “Υλήεσσα” 

για πληροφορίες τηλ. 6945875142 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Το καλοκαίρι, όσοι από τους συγ-

χωριανούς και φίλους μας θέλουν να
προσφέρουν εθελοντικά τη βοήθειά
τους στο Σύλλογό μας, για να γίνουν
κάποιες δραστηριότητες (παιδαγωγικό
εργαστήρι, τοποθέτηση βιβλίων, λει-
τουργία δανειστικής βιβλιοθήκης
κ.λπ.) να το δηλώσουν όταν έρθουν
στο χωριό ή τηλεφωνικά ή  με σχετικό
μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ! 

Μάιος - Ιούνιος 2017


