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Ω
ς μια «δειλή» προσπάθεια ξεκίνησε τα
Χριστούγεννα του 1979, από το πρώτο
Δ.Σ. του νεοϊδρυθέντος τότε Συλλόγου

μας, η έκδοση ενός ενημερωτικού δελτίου, που
είχε ως σκοπό να συσπειρώσει γύρω του και να
ενημερώνει όλα τα μέλη του, σε όλες τις γωνιές
της πατρίδας μας και όλης της γης και να μετα-
φέρει τη φωνή και τον παλμό τους. 

Το ενημερωτικό αυτό Δελτίο, με τον τίτλο
«Τα Νέα μας» μετεξελίχθηκε σε εφημερίδα, με
τον τίτλο «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ», διμηνιαία, αρχικά, με-
τέπειτα μηνιαία και κατόπιν διμηνιαία – λόγω
της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη Χώρα
μας κατά την τελευταία οκταετία. Έτσι, ένα
όραμα έγινε πραγματικότητα και φτάνουμε σή-
μερα, αισίως, η εφημεριδούλα μας να έχει συμ-
πληρώσει 400 φύλλα! Πρόκειται, νομίζουμε, για
έναν πραγματικό άθλο! 

Στο πρώτο φύλλο της νέας εφημερίδας μας
καταγράφονται  οι στόχοι και οι φιλοδοξίες της,
που είναι, μεταξύ των άλλων, «η καλλιέργεια
και η ανάπτυξη μεταξύ των χωριανών πνεύματος
αλληλεγγύης και συναδέλφωσης, καθώς και η

διατήρηση αρρήκτων δεσμών με τη γενέθλια γη
και η προβολή της περιοχής…». Περιττό να το-
νιστεί ότι στο πρώτο φύλλο επισημαίνεται πως
οι κομματικοί προσανατολισμοί και οι ιδιοτελείς
σκοπιμότητες δεν είναι μέσα στα πλαίσια της
έκδοσης αυτής. 

Αρκετοί είναι οι συνεργάτες του «ΕΥΡΥΤΟΥ»
μας, συγχωριανοί μας και άλλοι, που με προσω-
πικές ενθυμήσεις τους, αλλά και εμπειρίες τους
μέσα στο χωριό ή και στη δεύτερη πατρίδα τους,
στην ξενιτιά, μας πρόσφεραν σημαντικές γνώσεις
γύρω από την ιστορία, την λαογραφία, την κοι-
νωνιολογία κ.λπ. του χωριού μας και της ευρύ-
τερης περιοχής. Εκτός των τακτικών άρθρων
των μελών της Συντακτικής Επιτροπής Αθανάσιου
Δ. Σταμάτη και Κώστα Αντ. Παπαδόπουλου επι-
σημαίνονται και σημαντικά κείμενα των Δημήτρη
Φαλλή, Αθανασίου Κ. Νταλιάνη, Μπαρμπα-Μή-
τσου Σώκου, Σπύρου Ηλία Νταλιάνη, Κώστα Η.
Κουβέλη, Ανάργυρου-Γιάννη Μαυρομύτη, Κώστα
Ζήση, Παναγιώτας Δ. Καρέτσου, Σπυριδούλας
Δ. Καρέτσου, Δέσποινας Λ. Καρέτσου, Λάμπρου
Χ. Σιακαβέλλα, Ν. Η. Σιακαβέλλα, καθώς και
του κορυφαίου και πρύτανη των ευρυτανικών
γραμμάτων αείμνηστου Μιχάλη Σταφυλά κ.ά. 

Με τη συμπλήρωση δέκα (10) χρόνων «1.300
φύλλα του ΕΥΡΥΤΟΥ κυκλοφορούν σε ισάριθμα
σπίτια» και στα είκοσι (20) χρόνια ζωής του ο
αριθμός των αναγνωστών της ανεβαίνει στους
2.000! Από το 2000 κάνει την παρουσία της και
στο διαδίκτυο! Τελευταία, λόγω της κρίσης, η
αποστολή της σε αρκετούς, που δεν ανταποκρί-
θηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις οικο-
νομικές υποχρεώσεις τους, διακόπηκε. 

Η κ. Μεταξούλα Μανικάρου, Δρ. Φιλολογίας,
σε σχετική εισήγησή της με θέμα: «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ,
η τριαντάχρονη πορεία μιας μηνιαίας ευρυτανικής
εφημερίδας του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνί-
στας Ευρυτανίας», σε Επιστημονικό Συνέδριο
για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της περιοχής
του Δήμου Δομνίστας (2010), γράφει σχετικά:
«Η εφημερίδα «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» είναι ένα καλαί-
σθητο έντυπο, νοικοκυρεμένο, με ζωντανό και
ενδιαφέρον περιεχόμενο. Μέσα στις τέσσερις
(4) σελίδες – αραιότερα έξι (6) ή και οκτώ (8) –
κάθε μήνα κατορθώνει να συγκεντρώνει και να
παρουσιάζει ενδιαφέρουσα ύλη με άφθονη ει-
δησεογραφία που έχει σχέση με τη σύγχρονη
ζωή του χωριού, με νοσταλγικές ενθυμήσεις
αλλά και το ιστορικό παρελθόν του.

Γενικότερα διαπιστώνεται πως οι συντελεστές
της έκδοσης αυτής μεριμνούν ώστε με επίπονο
και υπεύθυνο τρόπο να περισώσουν και να απο-
θησαυρίσουν κειμήλια του παρελθόντος, να κα-
ταθέσουν, ο καθένας από το μετερίζι του, τον
«πνευματικό οβολό» του, να αποτυπώσουν τη
σύγχρονη ζωή, να υποδείξουν, να προωθήσουν
λύσεις και να εργαστούν με ζήλο για τα πολλαπλά
προβλήματα του Δήμου Δομνίστας και ειδικότερα
της Δομνίστας, να ανυψώσουν το βιοτικό και
πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων, να προβάλλουν

ΦΥΛΛΑ « »400

Το Δ.Σ. του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δο-
μνίστας Ευρυτανίας κ α λ ε ί τα μέλη του σε
Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 16 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 11.00 στην αίθουσα του Δημοτικού
Σχολείου Δομνίστας με τα παρακάτω θέματα: 
1.- Εκλογή προεδρείου
2.- Λογοδοσία απερχόμενου Δ.Σ.
3.- Οικονομικός Απολογισμός – 

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 
4.- Έγκριση πεπραγμένων
5.- Προτάσεις – Ανακοινώσεις
6.- Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. (Αρχαιρεσίες) 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέ-
λευση θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη,
22 Αυγούστου, την ίδια ώρα και στον ίδιο
χώρο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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παντοιοτρόπως και ποικιλοτρόπως τη γενέτειρα
γη, ως ένδειξη ελάχιστης οφειλής προς αυτήν.

Η μακροβιότητα του συγκεκριμένου εντύπου
οφείλεται στο γεγονός ότι μια κεντρομόλα δύ-
ναμη ενώνει τους συνεργάτες της: η αγάπη για
τη Δομνίστα… Παράλληλα (η μακροβιότητα)
υπογραμμίζει και τη συλλογικότητα και  ενότητα
των μελών του Συλλόγου και των συνεργατών
– αρθρογράφων της εφημερίδας…

Οι έπαινοι, τα βραβεία, οι τιμητικές διακρίσεις,
οι ηθικές αμοιβές εξαίρουν τον άθλο της κυκλο-
φορίας μιας εφημερίδας, κόσμημα στις τοπικές
περιφερειακές εκδόσεις. Η πρώτη τιμητική περ-
γαμηνή «Τιμής ένεκεν» απονέμεται στον «ΕΥ-
ΡΥΤΟ» από το Σύλλογο Ελλήνων Λογοτεχνών,
ο οποίος αναγνωρίζει το έργο της εφημερίδας
«για την υψηλή και αξιόλογη συμβολή στην κοι-
νωνική ζωή του τόπου και για την ουσιαστική
συμμετοχή στην ανύψωση και καλλιέργεια του
σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Η επόμενη
διάκριση απονέμεται από τον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό εκτιμώντας την «συμπαράσταση της
εφημερίδας, τόσο στον Πανελλήνιο έρανό του,
όσο και στους Ερυθροσταυρικούς σκοπούς και
στόχους του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Καρ-
πενησίου». Ακολουθεί εκ μέρους της «Διεθνούς
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών» διεθνές βραβείο
«για την υψηλή και αξιόλογη συμβολή στην πο-
λιτιστική ζωή του τόπου». Στην ίδια εκδήλωση
μάλιστα τιμάται και ο Διευθυντής της Εφημερίδας
κ. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος, με παρόμοιο
Διεθνές Βραβείο και με το μετάλλιο της «Βεργί-
νας» για την προσφορά του στα Ελληνικά Γράμ-
ματα. Η «Διεθνής Εταιρεία Ελλήνων Λογοτε-
χνών» (Δ.Ε.Ε.Λ.) βραβεύει για μια ακόμη φορά
τον «Εύρυτο» με το Β΄ Βραβείο «Παναθήναια
2004».

Αδιάψευστη μαρτυρία για το μέγεθος και
την εμβέλεια, που έχει «Ο Εύρυτος» σε όλους
τους τομείς, αποτελεί η πληθώρα των επιστολών
και κριτικών σημειωμάτων που λαμβάνει και συ-
νιστούν την εγκυρότερη επιβεβαίωση από κάθε
περγαμηνή. Ο ημερήσιος και περιοδικός τύπος
ακόμη και μεγάλες εφημερίδες της πρωτεύουσας,
προβάλλει και χαιρετίζει με λόγια ενθαρρυντικά
την έκδοση του «Εύρυτου», από το τρίτο ήδη
έτος της κυκλοφορίας, γεγονός που προοιωνί-
ζεται μια αξιόλογη συνέχεια. 

Μια δειγματολογική παρουσίαση κριτικών
σημειωμάτων και επιστολών θα παραθέσουμε
στη συνέχεια. Έχουμε την επίγνωση ότι μια

τέτοια προσπάθεια έχει τον κίνδυνο της απο-
σπασματικότητας και της προσωπικής επιλογής
των παραθεμάτων, κρίνεται, όμως, απαραίτητη
για να δώσει, έστω και μέσα από αυτό το μικρό
και υποκειμενικά επιλεγμένο δείγμα το εύρος
και την πλατιά αποδοχή της εφημερίδας. 

Ο Αθανάσιος Νταλιάνης, Πρόεδρος του «Φι-
λοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας Ευρυτανίας»,
γράφει μεταξύ άλλων, σε πρωτοσέλιδο άρθρο
του με τίτλο «Η Εφημερίδα μας», τα εξής: «Κα-
ταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να συνδυάσει
την τοπική ειδησεογραφία με την ιστορική γνώση
και την πολιτιστική ανάπτυξη, τη μαχητικότητα
και το θάρρος με την ορθή κρίση. Οι μέχρι τώρα

καλές κρίσεις δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε
σωστό δρόμο. Όμως δεν επαναπαυόμαστε στις
δάφνες μας. Δεν σταματάμε εδώ. Ζητάμε το κα-
λύτερο. Για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε τη βοή-
θεια όλων των συγχωριανών μας, των μελών
του Συλλόγου και των φίλων του χωριού μας,
(…) γιατί “ο Εύρυτος” είναι υπόθεση όλων». 

Ο Ευρυτάνας Μιχάλης Σταφυλάς και αντι-
πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Κριτικών Λο-
γοτεχνίας, σημειώνει σε επιστολή του: «Μπράβο
στο Σύλλογό σας, κάνει δουλειά πολλών Ακα-
δημιών. Σημαντικότατα όλα τα ως τώρα βιβλία
που τυπώσατε. Με ύλη ουσιαστική, χρήσιμη, δι-
δαχτική, ευρυτανική, Δομνιστιάνικη». 

Ο Ευάγγελος Οικονόμου, Πρόεδρος του Δ.Σ.
της «Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων», γρά-
φει: «…Δεχθείτε (…) και την εγκάρδια ευχή να
προσθέσετε και άλλες τέτοιες πνευματικές κα-
τακτήσεις και επιδόσεις με το θαυμάσιο πνεύμα
της έρευνας, της συνεργασίας, της προσφοράς
και της συμβολής σας στην προβολή της Ευρυ-
τανίας». 

Ο Ηλίας Προβόπουλος συμπεριλαμβάνει στην
εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» τη δική του κριτική
για την εφημερίδα: «Ούτε που το κατάλαβε “ο
Εύρυτος” πόσο μεγάλωσε… Τον γέννησε η
αγάπη των Δομνιστιάνων για τη γενέτειρά τους,
τα Χριστούγεννα του 1979. Η 20χρονη «αρχαι-

ότερη και τακτικότερη μηνιαία ευρυτανική εφη-
μερίδα» διαπίστωσε τον περασμένο μήνα στο
τυπογραφείο ότι κουβαλούσε 200 φύλλα στην
πλάτη της! Διακόσια φύλλα «Εύρυτος» μέσα σε
είκοσι χρόνια! Εκατοντάδες σελίδες μέσα από
τις στήλες των οποίων πέρασε η ζωή του χωριού,
ενώ με τις ιστορικές δημοσιεύσεις προβλήθηκε
το ένδοξο παρελθόν της. Οι ειδήσεις, τα κοινω-
νικά, το ληξιαρχείο, οι κριτικές κειμένων, οι προ-
τάσεις και οι παρεμβάσεις γέμιζαν τις σελίδες
του «Εύρυτου» και μετέφεραν παντού τον παλμό
της ζωής του χωριού και του Φιλοπρόοδου Συλ-
λόγου Δομνίστας Ευρυτανίας». Από διμηνιαία
στην αρχή έκδοση, έγινε μηνιαία και σήμερα
στέλνεται σε περίπου 2.000 αναγνώστες στην
Ελλάδα και φυσικά ολόκληρο τον κόσμο»… 

Καταχωρείται ακόμη, επιστολή του Δημ. Ι.
Φαλλή: «Με σταθερή έκδοση, πλούσια ειδησεο-
γραφία και ποικίλα θέματα συμπλήρωσε είκοσι
χρόνια δημιουργικής ζωής «Ο Εύρυτος». Και
θεωρούμε βέβαιο ότι περιοδικά και εφημερίδες,
όπως «Ο Εύρυτος» καταγράφονται στην ιστορία
και μένουν. Αφήνουν ανεξίτηλα ίχνη στην πορεία
τους για να περπατήσουν και άλλοι στο μέλλον
πάνω σε αυτά (…). Εύχομαι από καρδιάς να συ-
νεχίσει «Ο Εύρυτος» τη δημιουργική του πορεία
και να γίνει στο πέρασμα του χρόνου θρύλος,
μύθος, ιστορία, στη σκιά του γενάρχη μας Με-
γάλου Ευρύτου». 

Θερμές και συγκινητικές οι επιστολές και
ελπιδοφόρα τα μηνύματα από τους ξενιτεμένους,
οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι η μικρή αυτή εφημε-
ρίδα ξυπνά μέσα τους τον πόθο για τα πάτρια
χώματα και επιτυγχάνει τη συναισθηματική επα-
νασύνδεσή τους με τη μητέρα πατρίδα. 

Όλοι αυτοί οι έπαινοι, τα βραβεία, οι διακρί-
σεις, οι αμέτρητες επιστολές, οι κριτικές, τα
συγκινητικά λόγια των αναγνωστών, η προβολή
του μικρού αυτού εντύπου από μεγάλες εφημε-
ρίδες είναι η κινητήρια δύναμη για τη συνέχιση
της έκδοσης.  Βέβαια, κι απ’ όπου και αν αρχί-
σουμε και απ’ όπου και αν τελειώσουμε, θα κα-
ταλήξουμε στην ίδια λέξη «άθλος», που αποτελεί
κοινό χαρακτηριστικό κάθε τέτοιας προσπάθειας,
η οποία, ανεξάρτητα με την ποιότητα και τον
όγκο που εμφανίζει, συνδέεται, σαν αφετηρία,
σαν περιεχόμενο και σαν σκοπός, με την έννοια
του ηρωισμού και της θυσίας.

Είναι γεγονός ότι σήμερα η τοπικότητα έχει
πολλούς υποστηρικτές, από το χώρο της πολιτικής
μέχρι το χώρο της ανθρωπολογικής και ιστορικής
έρευνας. Δεν πρέπει, λοιπόν, να βλέπουμε πα-
ρόμοιες εκδηλώσεις σαν κινήσεις που τις υπα-
γορεύει ένα στενό «τοπικιστικό» πνεύμα, αλλά
σαν πρωτοβουλίες που αποτελούν επιτακτικό
καθήκον του κάθε τόπου και αναντίρρητη υπο-
χρέωση της κάθε περιοχής να συγκεντρώνει, να
τακτοποιεί και να προβάλλει την πολιτιστική της
κληρονομιά. 

Σήμερα η εφημερίδα «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» διανύει
μια μεγάλη διαδρομή… Μια εφημερίδα χτισμένη
με ευρυτανικό υλικό… Με δημιουργούς που
είναι φύτρα της Ευρυτανίας. Καταλήγοντας ας
μας επιτραπεί μια πρόβλεψη: «“Ο ΕΥΡΥΤΟΣ”
δεν τον φοβάται τον χρόνο, τον έχει σύμμαχο.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι θα «αντέξει» όσο ο «Φιλο-
πρόοδος Σύλλογος Δομνίστας Ευρυτανίας» θα
έχει ως σημεία αναφοράς ισχυρά σύμβολα πο-
λιτιστικής ταυτότητας και θα αποτελεί φυτώριο
προβολής και ανατροφοδότησης του πολιτι-
σμού...». 
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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 

ΦΥΛΛΑ « »400



Το Δ. Σ. του Συλλόγου
μας αισθάνεται απέραντη
χαρά, υπερηφάνεια και ικα-
νοποίηση που σφραγίζει την
πανηγυρική έκδοση του
400ού φύλλου της εφημερί-
δας μας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ». Μια
εφημερίδα που άντεξε στη
φθορά του χρόνου και την
οικονομική κρίση των τελευ-
ταίων χρόνων με τη συνδρο-
μή και συμπαράσταση πάντα
των αναγνωστών της. Εκ-
φράζουμε τις ευχαριστίες μας
στους υπεύθυνους της έκδο-
σης για την, επί τέσσερις (4),
σχεδόν, τετραετίες, τεράστια προσφορά τους αλλά και σε όσους άλλους καταξιωμένους
αρθρογράφους και συνεργάτες πλαισίωσαν και αγκάλιασαν τον «ΕΥΡΥΤΟ» μας! 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ολόψυχα η πορεία του να είναι διαχρονική και ανοδική! 
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«Ο  ΕΥΡΥΤΟΣ»  ΕΦΤΑΣΕ  

ΤΑ  400...  ΦΥΛΛΑ!

ΠΕΡΙ  «ΕΥΡΥΤΟΥ» 

«ΕΥΡΥΤΟΣ»  400...  ΦΥΛΛΑ!

Ποιος από μας θα το πίστευε τότε,
όσο αισιόδοξος κι αν ήταν, ότι μια μικρή
επαρχιακή εφημερίδα, ενός ορεινού ευ-
ρυτανικού χωριού – της Δομνίστας – θα
έφτανε να συμπληρώσει φέτος τα τριάντα
οκτώ (38) της χρόνια «ζωής» και τα τε-
τρακόσια (400) φύλλα έκδοσής της!

Εκατοντάδες άνθρωποι και οικογένειες
την περίμεναν κάθε φορά να διαβάσουν
σ’ αυτή τα αξιόλογα γεγονότα, όχι μόνον
της Δομνίστας – που με τόση αγάπη την
αναφέρουν κάθε φορά οι εκδότες της –
αλλά ούτε μονάχα του Δήμου, στον οποίο
ανήκει το χωριό, αλλά να διαβάσουν και
γεγονότα ολόκληρης της Ευρυτανίας μας!
Σύντομες οι ειδήσεις σε κάθε φύλλο, αλλά
σαφείς, που δίνουν καθαρά το μήνυμα που
θέλουν να δώσουν! 

Τι να πούμε εμείς τώρα και τι να ευχη-
θούμε στα λίγα λόγια μας και στους δύ-
σκολους καιρούς που ζούμε για μια τέτοια,
ιστορική πια, εφημερίδα; Να ευχηθούμε,

τουλάχιστον, με όλη μας την καρδιά όπως
ο Κύριος χαρίζει στους υπεύθυνους της
σύνταξης και της έκδοσής της υγεία, την
εν Χριστώ φρόνηση και Αγάπη, ώστε να
συνεχίσουν την έκδοσή της για πολλά –
πολλά χρόνια ακόμα! 

Μετά τιμής
«ΒΡΑΧΟΣ» 

(Σ.Σ.: Ο «Βράχος», δηλ. ο κ. Δημήτριος
Φαλλής, είναι ένας εκ των βασικών συ-
νεργατών του «ΕΥΡΥΤΟΥ», αφού εκατον-
τάδες ποιήματά του βρίσκονται σε περίοπτη
θέση (1η σελίδα) της εφημερίδας μας, τα
οποία μάλιστα έχουν εκδοθεί και σε ξε-
χωριστούς τόμους με τον τίτλο: «Της Πί-
στης και της Πατρίδας». Αλλά και αρκετά
άρθρα του, ιστορικού περιεχομένου κο-
σμούν τις σελίδες του «ΕΥΡΥΤΟΥ» μας). 

Ο Πρόεδρος της Τοπι-
κής Κοινότητας Δομνίστας
κ. Νίκος Β. Καρέτσος γρά-
φει: 

«Ο «ΕΥΡΥΤΟΣ» γιορ-
τάζει το 400ό φύλλο έκ-
δοσής του. Μια ιστορική,
συλλογική εφημερίδα που
συνεχίζει, παρά την κρίση,
και στον 21ο αιώνα την έκ-
δοσή της, αν μη τι άλλο
μόνο επιτυχημένη μπορεί
να κριθεί. Έντυπη ή ηλε-
κτρονική εύχομαι να συ-
νεχίσει την πορεία της
επειδή η συνεισφορά της
στην ενημέρωση των συγ-
χωριανών μας και όχι μόνο, είναι πολύτιμη. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να
συγχαρώ τους ακούραστους συγχωριανούς μας Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο και Θανάση
Δ. Σταμάτη, όπως και την Πρόεδρο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας κ. Ευαγγελία
Νταλιάνη για την τόσο σπουδαία και αξιόλογη δουλειά που κάνουν. 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δομνίστας 
Νικόλαος Β. Καρέτσος 

✏ Γράφει ο Δημήτρης Φαλλής 

Την περίοδο των γιορτών Χριστουγέννων του 1979
ήρθε στα χέρια μας ένα πολυγραφημένο μονόφυλλο
ενημερωτικό δελτίο που αφορούσε το χωριό μας, με
τον τίτλο «ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ». Η καινοτόμα έκδοση του
δελτίου πραγματοποιήθηκε με ευθύνη ορισμένων μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου του νεοσύστατου Φιλοπρό-
οδου Συλλόγου Δομνίστας. Αυτήν την επιτυχημένη πε-
ριοδική έκδοση που συνεχίστηκε μέχρι το 1981, διαδέχ-
θηκε η τακτική έκδοση, ανά μήνα για αρκετά χρόνια και
αργότερα ανά δύο μήνες της εφημερίδας του χωριού
μας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ». 

Συμπληρώθηκαν ήδη 400 φύλλα αυτών των εκδόσεων.
Σαν όνειρο έχουν περάσει περίπου 40 ολόκληρα χρόνια.
Τι να πει κανείς, για το τι έχει προσφέρει αυτό το
έντυπο στην ύπαρξη του χωριού μας και στις σχέσεις
μεταξύ των χωριανών μας. Τα πάντα. Γενιές και γενιές,
σε όποιο μέρος της γης και αν βρίσκονταν την είχαν
συντροφιά και μέσα από τα φύλλα της μάθαιναν για τη
γενέτειρά τους όλες τις πληροφορίες, για τους συγχω-
ριανούς τους και για το ό,τι συνέβαινε στη ζωή τους.
Από αυτή ενημερώνονταν για τις γεννήσεις, τις βαπτίσεις,
τους γάμους, τις χαρές, τις επιτυχίες, όπως και για
όσους έφευγαν από τούτη τη ζωή. 

Στις σελίδες του «ΕΥΡΥΤΟΥ» αποτυπωνόταν η αγωνία
των συγχωριανών μας για την ανάγκη κατασκευής των
όποιων έργων στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή.
Εδώ περιγράφονταν προσδοκίες και ελπίδες, όνειρα και
επιτυχίες μιας ζωής, που με το πέρασμα των χρόνων,
φαίνεται τόσο μακρινή και γίνεται σιγά-σιγά ιστορία. 

Σε προσωπικό επίπεδο έχω και έναν ακόμη λόγο να
νοιώθω ιδιαίτερη συμπάθεια για την ύπαρξη αυτού του
εντύπου και ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που το
υπηρετούσαν ανιδιοτελώς. Για δέκα έξι (16) ολόκληρα
χρόνια, που είχα την τιμή να ασκώ τα καθήκοντα του
προέδρου στο χωριό μας και του Δημάρχου του πρώην
Δήμου Δομνίστας, μέσα από τις σελίδες αυτού του εν-
τύπου επικοινωνούσα με τους συνδημότες μας και όχι
μόνο και είχα τη δυνατότητα να μεταφέρω τις αγωνίες
και τα προβλήματα της περιοχής μας στους ανθρώπους
του κρατικού μηχανισμού, επιτυγχάνοντας έτσι πολλές
φορές θετική εξέλιξή τους.

Πιστεύω ότι η επιτυχημένη και συνεχής έκδοση
αυτής της εφημερίδας, βοήθησε στη δημιουργία ισχυρών
δεσμών τους με τη γενέτειρα και κράτησε το χωριό
ακόμα με πολλές δραστηριότητες παρά τα προβλήματα
της εποχής μας. 

Εύχομαι να συνεχισθεί η σημαντική αυτή έκδοση και
στο μέλλον. Ελπίζω αυτή η παραδοσιακή μορφή επικοι-
νωνίας να ξεπεράσει τις σύγχρονες σειρήνες. Οι άνθρωποι
του Συλλόγου καθώς και όσοι άλλοι ασχολούνται με την
έκδοσή της, να τονίσω ότι κάποιοι είναι οι ίδιοι όλα αυτά
τα 40 χρόνια, να έχουν υγεία, δύναμη και τη βοήθεια
όλων μας για τη συνέχισή της.   

Καρπενήσι 1-7-2018
Γιάννης Σταμάτης 

Πρώην Δήμαρχος Δήμου Δομνίστας

«ΕΥΡΥΤΟΣ»:  ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ  ΠΑΝΤΑ 
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ΑΝΑΒΙΩΣΗ  ΤΟΥ  ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ  ΜΑΣ 
Και εφέτος, για δεύτερη συνεχή χρονιά, γί-

νονται προσπάθειες αναβίωσης του πανηγυριού
μας στις 20 Ιουλίου, εορτή του Προφήτη Ηλία.
Για τον σκοπό αυτόν ήδη ο συγχωριανός μας
Οδοντίατρος κ. Αθανάσιος Ηλία Παναγοδήμος
πρόσφερε στο Σύλλογό μας το ποσό των χιλίων
(1.000,00) ευρώ, η σύζυγός του Ευφροσύνη
πέντε (5) χειροποίητες πίτες, ενώ η Αλέκα Κα-
ρέτσου θα προσφέρει χειροποίητα γλυκά. 

Σύμφωνα με το καταρτιζόμενο πρόγραμμα
μετά τον εκκλησιασμό θα προσφερθεί καφές,
γλυκίσματα, ψητό αρνί, σαλάτες, κρασί στον
αύλειο χώρο του Προφήτη Ηλία και στη συνέχεια
μουσική–χορός, ώστε να ξυπνήσουν όμορφες
νοσταλγικές αναμνήσεις στους παλαιότερους
και στους νεότερους εμπειρία, γνώση και εν-
θουσιασμός, με σκοπό τη διατήρηση της παρά-
δοσης και των εθίμων μας. 

ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΩΝ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΜΑΣ 

ΤΡΙΤΗ 7-8-2018 ΑΣΤΡΟΒΡΑΔΙΑ 

Αναγνώριση αστερισμών με γυμνό μάτι και
παρατήρηση πλανητών με χρήση τηλεσκοπίου. 

Θα πραγματοποιηθεί στις 7-8-2018, ημέρα
Τρίτη, με τη συνεργασία του Κέντρου Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου (υπεύθυνος
ο κ. Μανόλης Κοπανάκης). 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8-8-2018 
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ (ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ) 

Παράσταση Καραγκιόζη στην πλατεία του
χωριού μας την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018, για
μικρούς και μεγάλους. 

Ώρα έναρξης 08.00 το βράδυ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-8-2018 
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΒΑΡΡΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

Την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 θα πραγ-
ματοποιηθεί ειδική εκδήλωση τιμής στο Σπύρο
Βάρρα και στους επαγγελματίες του χωριού
μας, το οποίο αποτελούσε – και αποτελεί – το
εμπορικό κέντρο της περιοχής μας. Ο χώρος και
η ώρα θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11-8-2018 ΠΡΩΙ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

- ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 

― Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου και τέλεση μνημοσύνου υπέρ ανα-
παύσεως των ψυχών των κοιμηθέντων συντε-
λεστών ίδρυσης του Γυμνασίου και του Γυμνα-
σιακού Οικοτροφείου Δομνίστας, καθηγητών,
μαθητών κ.λπ.  

― Παρουσίαση του βιβλίου «Γυμνάσιο Δο-
μνίστας» των Ανδρέα Νταλιάνη και Αθανασίου
Σταμάτη στην αίθουσα του Κοινοτικού Ξενώνα
του χωριού μας. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11-8-2018 ΒΡΑΔΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Παι-
δαγωγικού Εργαστηρίου στην πλατεία του χωριού
μας. Ώρα έναρξης 07.30 το απόγευμα. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 12-8-2018 ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 

Η καθιερωμένη πλέον μουσική βραδιά θα
γίνει στην πλατεία του χωριού μας την Κυριακή
το βράδυ. Τραγούδι: Δημήτρης Αργυρίου. 

Ώρα έναρξης: 09.00 το βράδυ. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 13-8-2018 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ 

Θα γίνει η παρουσίαση του έργου «ΤΑ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», Συλ-
λογή Σπύρου Περιστέρη 1959, 1962, Έκδοση
του Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας
της Ακαδημίας Αθηνών. Στο έργο αυτό που πε-
ριλαμβάνει πολυτελέστατο και πολυσέλιδο τόμο,
καθώς και 11 CD και 1 DVD, ολόκληρο CD είναι
με Δομνιστιάνους τραγουδιστές!

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνερ-
γασία της Πανευρυτανικής Ένωσης, της Περι-
φερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, του Δήμου
Καρπενησίου, της Τοπικής Κοινότητας, του Φι-
λοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας και του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Καρπενησίου, η χορωδία του
οποίου, υπό τη διεύθυνση του κ. Τάσου Ηλιό-
πουλου, θα αποδώσει τραγούδια του τόπου μας. 

ΤΡΙΤΗ 14-8-2018: 
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: 

Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΘ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ 

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ 

Το Δ.Σ. υλοποιώντας την πρόταση του Προ-
έδρου της περσινής Γ.Σ. Θεόδωρου Φραγκούλη
θα τιμήσει τους δύο συγχωριανούς μας Κων-
σταντίνο Α. Παπαδόπουλο και Αθανάσιο Δ. Στα-
μάτη για την πολύπλευρη και πολυετή προσφορά
τους στο χωριό μας. Η παρουσίαση θα πραγμα-
τοποιηθεί στον ξενώνα στις 08.30 το βράδυ. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 Αυγούστου 2018 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 
Θα γίνει παρουσίαση παραδοσιακών χορών

από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου μας
στην πλατεία του χωριού μας. Ώρα έναρξης:
07.30 το απόγευμα. Θα πραγματοποιηθεί κι εφέ-
τος λαχειοφόρος αγορά. Ανάμεσα στα δώρα και
μονόπετρο δακτυλίδι με διαμάντι προσφορά του
Ηλία Κ. Τσαπραζλή. 

ΠΑΡΤΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. Θα ακολουθήσει το «πάρτι
της νεολαίας»  στο χώρο του Γυμνασίου (Ώρα
έναρξης: 11.30 μ.μ.). 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών του Συλ-
λόγου μας (Βλ. σελ. 1). 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30-7-2018/ΣΑΒΒΑΤΟ 11-8-2018 

Το Παιδαγωγικό Εργαστήρι, που τόσο πολύ
αγκαλιάστηκε από παιδιά και γονείς θα λειτουρ-
γήσει κι εφέτος από τη Δευτέρα 30 Ιουλίου
μέχρι και το Σάββατο 11 Αυγούστου 2018. Κυ-
ρίαρχο θέμα θα είναι η Φύση. Θα γίνει προσπάθεια
να ’ρθούν τα παιδιά μας κοντά στη θαυμάσια
φύση του χωριού μας. Ενδεικτικές είναι οι πα-
ρακάτω δραστηριότητες: 

― Οι πέντε (5) αισθήσεις μου στο δάσος:
Εκδρομή στο δάσος (βιωματική) και θεωρητική
(συλλογή διαφόρων φυτών, ποιήματα, ζωγραφιές,
σταυρόλεξα, ακροστιχίδες κ.ά.)

― Στολίζω το χωριό μου.
― Το νερό πηγή ζωής. Θα πραγματοποιηθούν: 
Επισκέψεις στις παραδοσιακές βρύσες του

χωριού (Σταματόβρυση, Καρετσόβρυση, Παπα-
δόβρυση, Φράμα κ.ά.), στις πηγές, δεξαμενές,
Κρικελλοπόταμο. 

― Θεατρική παράσταση. 

ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Κι εφέτος θα λειτουργήσουν κανονικά τα
χορευτικά μας τμήματα προκειμένου να παρου-
σιάσουν παραδοσιακούς χορούς στις 15-8-2018.

Τη λειτουργία των παραπάνω τμημάτων εφέ-
τος αναλαμβάνουν η Γεωργία Παπαζαχαρία και
η Κατερίνα Γιαννογιάννη, εγγονή του Χαρίλαου
Τσούκα, η οποία θα είναι υπεύθυνη για το τμήμα
των μικρών παιδιών. 

Σημειώνεται ότι η Κατερίνα Γιαννογιάννη θα
μας παρουσιάσει στις 15 Αυγούστου με το κα-
νονάκι της και με μια μικρή χορωδία μερικά πα-
ραδοσιακά τραγούδια. 

ΝΕΟ  Δ.Σ.  
ΚΑΙ  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΤΗΝ  ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ 
Το νέο Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης

συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 
Πρόεδρος: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
Αντ/δρος: Δημήτρης Δέπος
Γ. Γραμματέας: Κ. Α. Παπαδόπουλος
Ταμίας: Ανδρέας Κ. Ζούκας
Έφορος: Ηλίας Ντζιώρας
Μέλη: Λεωνή Θανασούλα, Κων/νος Παπα-

τζίμας, Κων/νος Τσιώλης, Κων/νος Φούκας. 
Σημειώνεται ότι ο κ. Αθανάσιος Σταμάτης

ανέλαβε ως πρόεδρος για την πρώτη περίοδο
και για τη δεύτερη περίοδο θα αναλάβει ο Πα-
νεπιστημιακός Καθηγητής κ. Ηλίας Ντζιώρας. 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν
οι: Γιάννης Μάγκας, Ανδρέας Σπ. Νταλιάνης,
Σωτήρης Δημ. Σώκος. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΑΘΗΝΑ,  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ  ΒΙΒΛΙΟΥ  2018»

Ύστερα από πρόταση της Πανευρυτανικής Ένωσης προγραμματίζεται η Έκθεση Βιβλίων
Ευρυτάνων Συγγραφέων και στην Αθήνα στα πλαίσια του Προγράμματος «ΑΘΗΝΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 2018». Σημειώνεται ότι η Έκθεση αυτή είναι μοναδική σε επίπεδο νομού
και ανήκει στην Κοινοτική Βιβλιοθήκη μας (Τμήμα). Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης αυτής θα προ-
γραμματιστούν και παράλληλες εκδηλώσεις, όπως ημερίδες για γνωστούς Ευρυτάνες συγγραφείς
(Παπαντωνίου, Γρανίτσας, Πουρνάρας, Σταμέλος, Σταφυλάς κ.ά.) κ.λπ. 
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ΜΕ  ΜΕΓΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΕΓΙΝΕ  ΤΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
Ένα ακόμα Αντάμωμα των Δομνιστιάνων στην πλατεία του χωριού

μας γίνεται θεσμός. Πρόκειται για το Αντάμωμα του Αγίου Πνεύματος.
Εφέτος πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου. Ο καιρός ήταν πολύ καλός
και για άλλη μια φορά πολλοί συγχωριανοί μας ανταμώθηκαν ξανά στο
αγαπημένο τους χωριό ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Συλλόγου
μας. Ανάμεσά τους ήταν και πάλι εφέτος μέλη του Συλλόγου Γηροκομί-
τισσας Πατρών, που μας τίμησαν για δεύτερη συνεχή χρονιά. Αυτό
οφείλεται σε πρωτοβουλία της κ. Λαμπρινής Αϊβαλιώτη-Σταμάτη (σύζυγος
του Αθανασίου Ν. Σταμάτη). Όλοι τους έμειναν κατευχαριστημένοι για
την αβραμιαία φιλοξενία, το πλούσιο τραπέζι, το γλέντι και, φυσικά, την
υπέροχη ανοιξιάτικη φύση. Οι παραπάνω επισκέφθηκαν τα Μουσεία
μας, το Φωτογραφικό Μουσείο, τη Βιβλιοθήκη μας και το Μουσείο
Εθνικής Αντίστασης. Έφυγαν αργά το απόγευμα κατενθουσιασμένοι… 

Στο τραπέζι, εκτός του ψητού, της σαλάτας, της φέτας κ.λπ., προ-
σφέρθηκαν και πίτες που έδωσαν η Μαρία Ι. Παπαδημητρίου, οι αδελφές
Αγγελική και Παναγιώτα Αθαν. Παπαδοπούλου, η Κούλα Γρηγοροπούλου
και η Φωφώ Παναγοδήμου-Φραγκούλη. 

Ακολούθησε μικρή λαχειοφόρος, οι λαχνοί της οποίας έγιναν ανάρ-
παστοι από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Μάταια ζητούσαν και άλλους….

Η λαχειοφόρος μας αυτή περιλάμβανε δώρα που είχαν απομείνει
στο Σύλλογό μας από προγενέστερες λαχειοφόρους, καθώς και δύο
«ακριβά» δώρα, ήτοι, ένα κόσμημα λαιμού και μια εικόνα της Παναγίας,
προσφορά του Ηλία Κ. Τσαπραζλή, τον οποίον και ευχαριστούμε θερμά... 

ΚΛΗΡΩΣΗ  ΤΟΥ  ΤΑΜΠΛΕΤ 
Κατά τη διάρκεια της παραπάνω εκδήλωσης έγινε και η κλήρωση

του ΤΑΜΠΛΕΤ που ήταν προσφορά του Γιάννη Μήτσου για τα ημερο-
λόγια του Συλλόγου μας. Τυχερός ο αριθμός 261 που ανήκει στη μα-
θήτρια της Ε΄ τάξης του 12ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας Μαγδαληνή
Κολοκυθά.

Καλή αντάμωση το καλοκαίρι στο χωριό μας! 

ΜΕ  ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ  Η  76η  ΕΠΕΤΕΙΟΣ  ΤΗΣ  ΕΝΑΡΞΗΣ  ΤΗΣ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Μ
ε τη δέουσα λαμπρότητα και επισημότητα γιορτάστηκε στις 10
Ιουνίου 2018 η 76η Επέτειος της Έναρξης του Ένοπλου Απε-
λευθερωτικού Αγώνα της Εθνικής μας Αντίστασης περιόδου

1941-44 με την παρουσία εκπροσώπων του Κοινοβουλίου μας, της Περι-
φερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, των Δήμων, Τοπικών Κοινοτήτων, Συλ-
λόγων και άλλων φορέων. 

Η εκδήλωση άρχισε στις 11.00 στο χώρο του Μνημείου με επιμνημόσυνη
δέηση, από τον π. Ματθαίο. Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων από εκ-
προσώπους της Βουλής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπροσώπων Κομ-
μάτων, Συλλόγων και άλλων φορέων (κατατέθηκαν συνολικά 16 στεφάνια),
χαιρετισμός από την Αντιδήμαρχο του Δήμου Καρπενησίου κ. Γεωργία
Γκαρίλα ως εκπροσώπου του Δημάρχου Καρπενησίου και στη συνέχεια ο
λόγος δόθηκε στον κεντρικό ομιλητή κ. Μιχάλη Λυμπεράτο, Δρ. Ιστορίας
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ο οποίος αναφέρθηκε στα γεγονότα της
εποχής εκείνης. Η εισήγησή του ήταν περιεκτική και λίαν εμπεριστατωμένη.
Ακολούθησαν δίλεπτα μηνύματα από τον εκπρόσωπο του Προέδρου της
Βουλής Βουλευτή κ. Νίκο Μανιό, τους Βουλευτές Ευρυτανίας κ. Κώστα
Κοντογεώργο και Φθιώτιδας κ. Απόστολο Καραναστάση (ως εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ), τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιό και
εκπροσώπους κομμάτων. 

Σημειώνεται ότι παρόντες, εκτός των παραπάνω αναφερθέντων, ήταν
και ο Αστυνομικός Διευθυντής Καρπενησίου κ. Ι. Νικοπολίδης, οι Αντιδή-
μαρχοι Καρπενησίου κ. Δημήτρης Βονόρτας και Αγράφων κ. Κωνσταντίνος
Τάκης, ο Αρχηγός της Μείζονος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Καρπενησίου
κ. Γιάννης Σταμάτης και ο Αρχηγός της Ελάσσονος κ. Βασίλης Παπαροϊ-
δάμης, ο  Δημοτικός Σύμβουλος Καρπενησίου και τ. Δήμαρχος Ποταμιάς
κ. Γιάννης Ίβρος, ο Πρόεδρος της ιστορικής Κοινότητας Βίνιανης, ο εκ-
πρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Στάβλων κ. Ζούκας, ο Γραμματέας
της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής κ. Βασ. Τριανταφύλλου,
ο Γραμματέας Κομματικής Οργάνωσης Κ.Κ.Ε. Ευρυτανίας κ. Γ. Μπακογε-
ώργος, ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Αθανάσιος Σταμάτης,

η Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Ευαγγελία Νταλιάνη και άλλα μέλη του
Δ.Σ. κ.ά. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ιδιαίτερος λόγος για τους με-
γάλους απόντες Βασίλη Πριόβολο (Καπετάν Ερμή) και Μιχάλη Σταφυλά,
οι οποίοι κάθε χρόνο έδιναν το δικό τους στίγμα με την ένσαρκη παρουσία
τους στις ποιοτικές εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιούνταν στη Δο-
μνίστα κάθε χρόνο και περιλάμβαναν ημερίδες που άφησαν ιστορία… 

Η εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Καρπενησίου, την
Τοπική Κοινότητα Δομνίστας και τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Δομνίστας,
έκλεισε με τον Εθνικό μας Ύμνο.

Ακολούθησε μικρή δεξίωση στην είσοδο του Μνημείου μας, προσφορά
του Φιλοπρόοδου Συλλόγου μας και στη συνέχεια γεύμα στους προσκε-
κλημένους μας, προσφορά του Δήμου Καρπενησίου. 

Και  η  Δομνίστα  στο  Μνημόνιο  Συνεργασίας  των  Κορυσχάδων 
Ο Εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων Βουλευτής κ. Νίκος Μανιός

παρέδωσε στον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιό και
στους εκπροσώπους των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων το Μνημόνιο
Συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων. 

Το Μνημόνιο αυτό αναφέρεται στην ανάδειξη των Μουσείων Βίνιανης
και Κορυσχάδων με χρηματοδότηση της Βουλής των Ελλήνων με ποσοστό
50% και της Περιφέρειας με ποσοστό, επίσης, 50%. 

Θα συμμετάσχει στην όλη προσπάθεια και το Ίδρυμα Κόκκαλη με την

ανάληψη του κόστους της διαμόρφωσης των χώρων (προθήκες, βιτρίνες
κ.ά.). 

Ο κ. Μανιός στο σύντομο χαιρετισμό τόνισε πως στο Μνημόνιο αυτό
θα ενταχθεί και η Δομνίστα (Μνημείο – Βιβλιοθήκη Εθνικής Αντίστασης),
ούτως ώστε να υπάρξει αξιοποίηση και των τριών ιστορικών χωριών που
συμμετείχαν τόσο ενεργά στην Εθνική μας Αντίσταση. 

Σημειώνεται ότι στο παραπάνω Μνημόνιο περιλαμβάνεται και όρος
που προβλέπει την ανάληψη εκ μέρους της Βουλής της ιστορικής έρευνας,
συγκέντρωσης υλικού για τα Μουσεία κ.λπ. 
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ 

Αθανάσιος  Ηλία  Πανάγος (1926-2018) 
Έφυγε από τη ζωή

πλήρης ημερών και πε-
ριβεβλημένος την αγά-
πη και την εκτίμηση συ-
ζύγου, παιδιών, εγγο-
νιών, συγγενών, φίλων
– Δομνιστιάνων και μη
– ο γόνος μιας παλιάς
οικογένειας του χωριού
ο Αθανάσιος Ηλία Πα-
νάγος. Η οικογένειά του
μετά την Επανάσταση
του 1821 διακρίθηκε αρ-
χικά στο επάγγελμα της
ραπτικής και αργότερα
στο εμπόριο και στις επιχειρήσεις.
Αυστηροί, οργανωτικοί και συνετοί
οι πρόγονοί του  άφησαν πίσω τους
το ίδιο περήφανους και αξιοπρεπείς
απογόνους. Η μητέρα του – επίσης
από τη σπουδαία οικογένεια Καρ-
τσακλή – του μεταλαμπάδευσε την
ίδια αίσθηση αξιοπρέπειας, δίκαιης
συμπεριφοράς και αγωνιστικής διά-
θεσης για τη ζωή. 

Μεγαλωμένος μέσα σε μια πο-
λυμελή οικογένεια  ανέπτυξε ισχυρό
το αίσθημα της αγάπης για τη σύζυγό
του, τα παιδιά του, τα εγγόνια, τους
συγγενείς, τους χωριανούς. 

Όπως και ο πατέρας του ασχο-
λήθηκε με το εμπόριο με επίκεντρο
το Αγρίνιο μετά την πληθυσμιακή
κατάρρευση της Δομνίστας από τη
10ετία του 1960. Ανεδείχθη σε πε-
τυχημένο επιχειρηματία και καλό
κοινωνικό άνθρωπο. Αγαπούσε τη
Δομνίστα με το ίδιο πάθος που αγα-
πούσαν το χωριό τους όλοι οι πρό-

γονοί του και βρισκόταν
στο χωριό κάθε καλο-
καίρι και σε κάθε άλλη
ευκαιρία. Ακόμη και στα
τελευταία χρόνια που ο
χρόνος βάραινε βασα-
νιστικά πάνω του  ήταν
εκεί παρών κάτω από
το παλαιό πλατάνι του
πατρικού μαγαζιού να
τρίβει τα μεσημέρια ρί-
γανη και να κερνά τσί-
πουρο φίλους και περα-
στικούς. Συνεχιστής της
παραδοσιακής αρχής

της οικογένειάς του και των προγό-
νων του. Κάθε Κυριακή στο ίδιο στα-
σίδι κοντά στο δεξιό ψαλτήρι και
πέρα από τα ενενήντα του. 

Οι Δομνιστιάνοι, παλιοί και νεό-
τεροι, θα τον θυμούνται πάντα στο
κέντρο της ζωής του χωριού στην
πλατεία, στην εκκλησία, στις διάφο-
ρες εκδηλώσεις. Φίλος του Συλλόγου
μας και συμπαραστάτης πλούτισε το
Φωτογραφικό Μουσείο με πολύτιμες
φωτογραφίες και τις πηγές της ιστο-
ρίας του χωριού μας με συμβόλαια,
έγγραφα και προσωπικές μαρτυρίες. 

Θα τον κρατάμε τρυφερά στην
καρδιά και στη μνήμη μας και ο Θεός
ας αναπαύει την ψυχή του μεταξύ
των εκλεκτών του. Η εξ ύψους πα-
ρηγορία στην οικογένειά του με την
ευχή παιδιά, εγγόνια να γίνουν μι-
μητές του ήθους και των αρχών του
αείμνηστου πλέον κυρ – Θανάση! 

Αιωνία η μνήμη του! 
Αθανάσιος Δ. Σταμάτης 

Κων/νος  Αθαν.  Σταμάτης (1944-2018) 
Αναλογίζομαι πόσο γρήγορα κύ-

λησε ο χρόνος. Πόσο γρήγορα ο ανή-
συχος γιος του Αθανασίου Δ. Σταμάτη,
ο Κώστας, έγινε άνδρας και επαγ-
γελματίας και οικογενειάρχης και παπ-
πούς. Γεννημένος ο Κώστας στη δύ-
σκολη 10ετία 1940-50 έζησε τη ζωή
της Δομνίστας με το πάνω κάτω στους
κάμπους. Εκεί στο πατρικό του σπίτι,
κάτω από τον Άγιο Νικόλαο ονειρεύ-
τηκε όπως και τα άλλα παιδιά της γε-
νιάς του να χορτάσει το ψωμί, να
ντυθεί καλά, να χαρεί όλες τις χαρές
της ζωής. 

Τον θυμάμαι επιδέξιο και πολυμή-
χανο στα παιδικά παιχνίδια. Το πάθος
μας – και το πάθος του – να κάνουμε
ένα κάρο – πρόδρομο του αληθινού
αυτοκινήτου – και με αυτό να κατε-
βαίνουμε τους κατηφορικούς δρόμους
και να νιώθουμε βασιλιάδες των 4
ξύλινων τροχών. Ο Κώστας είχε το
πιο γρήγορο κάρο, το πιο καλό, το
πιο καλά εξοπλισμένο. Τα επιδέξια
χέρια του και η παιδική φαντασία έκα-

ναν μια τελειότητα. Έτσι τουλάχιστον
το βλέπαμε κι εμείς οι κατώτεροι σε
μαστοριά και φαντασία. Το μονοπάτι
από την Παπαδόβρυση προς το σπίτι
του ήταν η πρώτη και καλύτερη πίστα.
Ζήλεια το κάρο του για Παπαδαίους,
Σταματαίους, Συροκωσταίους, Μα-
κραίους και λοιπούς της γειτονιάς. 

Μεγαλώνοντας αυτό το παιδικό
παιχνίδι το έκανε επάγγελμα. Φορ-
τηγά, νταλίκες στα χέρια του έφερναν
το ψωμί της οικογένειας και την απο-
κατάσταση των παιδιών. Άξιος και
ικανός και εκεί, όπως στα παιδικά
παιχνίδια.

Έφυγε από κοντά μας σχετικά νω-
ρίς για το αιώνιο και πανανθρώπινο
ταξίδι. Πρόφτασε όμως να γευτεί την
ευτυχία και την αγάπη μιας όμορφης
οικογένειας. Πρόφτασε να γευτεί την
εκτίμηση των συνανθρώπων του. Επι-
δέξιο, δραστήριο, δημιουργικό θα τον
θυμούμαστε κι εμείς. 

Αιωνία σου η μνήμη, Κώστα! 
Α.Δ.Σ. 

Σπυριδούλα Γ. Αγγελή (1928-2018) 
(Εις μνημόσυνον και αντί νεκρολογίας) 

«… Τον Αύγουστο 1944 οι Γερμα-
νοί επέδραμαν στην Ευρυτανία και
από μακριά βομβάρδισαν και το χωριό
μας. Οι κάτοικοι παίρνοντας ελάχιστα
από τα υπάρχοντά τους κρύφτηκαν
στα γύρω δάση. Από τους τελευταίους
που εγκατέλειψαν το χωριό ήταν ο
έμπορος Νικόλαος Ι. Παπαδημητρίου.
Στην ομάδα του ήταν και η μόλις
16χρονη ανιψιά του Σπυριδούλα Γ.
Αγγελή. Στο μονοπάτι προς Πετρο-
μαχαλά γερμανική οβίδα έπεσε επάνω
στους φυγάδες. Κάποιοι σκοτώθηκαν,
ο Ν. Παπαδημητρίου τραυματίστηκε
σοβαρά και της νεαρής Σπυριδούλας
σμπαραλιάστηκε το μπράτσο της.
Ψηλά, στα Κριθάρια κρύφτηκαν όλοι.
Εκεί ήρθε πληρωμένος αδρά ο Πανε-
πιστημιακός γιατρός Κόκκινος από το
νοσοκομείο του ΕΛΑΣ στο Μεγάλο
Χωριό. Δεν κατάφερε να σώσει τον
Ν. Παπαδημητρίου, που τον έφερε.
Ζήτησαν από το γιατρό να δει και το
χέρι της Σπυριδούλας. Όμως ο μακα-
ρίτης Γ. Αγγελής, ο πατέρας της, δεν
είχε χρήματα, όχι για να πληρώσει
γιατρό ούτε για να δώσει ψωμί για
μια λάκκα παιδιά. Η μοίρα της νέας

γυναίκας ήταν προδιαγεγραμμένη.
Την ώρα εκείνη ένας αληθινός άν-
θρωπος και γιατρός, ο τοπικός γιατρός
Φούρλας, πήρε την πρωτοβουλία να
την σώσει. Με ένα πριόνι έκοψε το
διαλυμένο μπράτσο και με επίμονη
φροντίδα της έσωσε τη ζωή. Τα βό-
τανα του Ανδρέα Τσούνη και η επιμονή
του να τη φροντίζει, η γερή κράση
της, το νεαρό της ηλικίας της και η
πίστη στο Θεό την έσωσαν. Με ένα
χέρι, αλλά ζωντανή…

Έτσι, στο ξεκίνημα της ζωής έμεινε
ανάπηρη. Θα μπορούσε να παντρευτεί,
γιατί  ήταν όμορφη, καλή και άξια κο-
πέλα. Πώς να κρατήσεις μωρό με ένα
χέρι… Η αγάπη, η φροντίδα, ο σεβα-
σμός γονιών, αδελφιών, ανεψιών ήταν
ως το τέλος της ζωής της η ατομική
της οικογένεια. Η αγάπη όλων την
περιέβαλε ως το τέλος της ζωής της.
Αιωνία η μνήμη της και στους λειμώνες
του Παραδείσου η ψυχή της που δεν
θάχει πια ανάγκη χέρια και πόδια ας
υμνεί τον Ύψιστο και ας απολαύσει
την ευτυχία που η επίγεια ζωή δεν
της προσέφερε»… 

Α.Δ.Σ. 

Σοφία  Τσουράκη  
το  γένος  Δ.  Σιακαβέλλα (1939-2018) 

Ύστερα από πολύχρονη ασθένεια
και ταλαιπωρία έφυγε από την επίγεια
ζωή για την εν ουρανοίς η Σοφία,
σύζ. Βασιλείου Τσουράκη. Η εκλι-
πούσα ήταν κόρη του Δημητρίου Ε.
Σιακαβέλλα και της Ευφροσύνης Ν.
Σταμάτη. 

Έζησε στο Αγρίνιο στους κόλπους
της πατρικής οικογένειας και από
νωρίς γεύτηκε τη σκληρή δουλειά
και τον αγώνα της επιβίωσης. 

Με το γάμο της δεν ευτύχησε
να αποκτήσει παιδιά και επί πλέον
έχασε το σύζυγό της εδώ και 15

χρόνια. Σε αυτά προστέθηκε και η
πολύχρονη ασθένειά της. Μοναδικός
προστάτης και βοηθός της υπήρξε ο
αδελφός της Βαγγέλης. Πιστός στις
παραδοσιακές οικογενειακές αρχές
έμεινε πλάι της στα δύσκολα του
τέλους της και επιτέλεσε το άγραφο
χρέος του.

Ο Θεός ας την αναπαύσει στους
ουρανούς και ας της χαρίσει την ευ-
τυχία του παραδείσου για όσα υπέ-
φερε σε αυτή τη ζωή. 

Αιωνία η μνήμη της! 
Α.Δ.Σ. 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟ
Λόγω ελλιπούς ενημέρωσης σχε-

τικά με τον στολισμό του Επιταφίου
μας παρακάτω συμπληρώνουμε και
άλλους εθελοντές, όπως οι Στάθης
Τριάντης, Μιχάλης Σιακαβέλλας, Γιάν-
να Νταλιάνη, Αγγελική και Λαμπρινή
Ν. Σταθονίκου, Γ. Παπαζαχαρία και η
κόρη της, το προσωπικό της ταβέρνας
«ΜΕΤΟΙΚΟΣ» κ.ά. που θέλουν να δια-
τηρήσουν την ανωνυμία τους. 

Και του χρόνου! 

Σημειώνεται ότι οι προσφορές για
την αγορά των λουλουδιών υπερκά-
λυψαν τη δαπάνη. Το πλεόνασμα
(120,00 ευρώ) δόθηκε από την κ. Πα-
ναγιώτα Καρέτσου για τη συντήρηση
των παλαιών εικόνων και βιβλίων. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Κατά τα μέσα Ιουνίου ξεκίνησαν οι εργασίες

συντήρησης του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου,
οι οποίες και συνεχίζονται με ικανοποιητικό βαθμό. 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΙΣ 11-7-2018 
(ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ) 
Αγρυπνία στις 11 Ιουλίου 2018 θα τελεσθεί

στιον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου του χωριού μας
προς τιμήν του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο
οποίος ως γνωστόν εορτάζει στις 12 Ιουλίου. Η
αγρυπνία αυτή καθιερώθηκε προ έτους ύστερα
από σχετική πρόταση του κ. Γεωργίου Μαστρο-
γεωργίου. 

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ 
Η οικογένεια του αείμνηστου Κωνσταντίνου

Γ. Γρίβα πρόσφερε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
στη μνήμη του το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.
Ας είναι αιώνια η μνήμη του! 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ 
Εφέτος η καθιερωμένη πλέον θρησκευτική-προσκυ-

νηματική εκδρομή προγραμματίζεται από την ενορία
μας, σε συνεργασία με τον Σύλλογό μας, για τις 30
Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα. 

Ως προσκύνημα επιλέχθηκε η Ιερά Μονή Αγάθωνος. 

Κατά το παρελθόν δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2018 τε-
λέστηκε το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου του χωριού μας στις 2, 6 και 27
Μαΐου, στις 3, 17 και 24 Ιουνίου 2018 από τον π.
Ματθαίο, ο οποίος, ως γνωστόν εξυπηρετεί και τις
ενορίες Ανιάδας και Στάβλων. 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
Στις 21-5-2018 τελέστηκε η θεία λειτουργία στο εκ-

κλησάκι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του χωριού
μας από τον π. Σπυρίδωνα Μποτονάκη, Εφημέριο της
Ενορίας Κλαυσίου. Αρκετοί ήταν οι προσκυνητές. 

ΕΚΚΛΗΣ ΙΑΣΤ ΙΚΑ



ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

Μάιος - Ιούνιος 2018 7Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Προσφορές - Συνδρομές
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 
Ασημάκης Κώστας .......................................... ΕΥΡΩ 40,00
π. Πατρινός Μιλτιάδης ...................................... -//-   30,00
Παπατζίμας Κώστας .......................................... -//-   20,00
Σαλτός Βασίλειος .............................................. -//-   20,00
Τσιάμης Γεώργιος .............................................. -//-   20,00
Σιακαβέλλας Ευάγγελος Ι. (Καρπενήσι) ............ -//-   20,00
Νταλιάνης Ηλίας Αθαν. (βιβλίο) ........................ -//-   50,00
Αγγελής Σεραφείμ Γ. ........................................ -//-   20,00
Μαριέττα Σπυριδούλα, κόρη Αθανασίου και 
Μαρίας Σιακαβέλλα ............................................ -//-   50,00
Πανοπούλου Γεωργία, το γένος Ι. Σιδερά .......... -//-   20,00
Γεωργαλή – Κάλλη Αλεξάνδρα .......................... -//-   20,00
Τσαπραζλή Άννα ................................................ -//-   10,00
Παπαζαχαρία Ρούλα .......................................... -//-   20,00
Σταμάτη – Πανά Μαρίτσα (βιβλίο-συνδρομή) .... -//- 100,00
Πανάγου Βάσω Σπ. ............................................ -//-   50,00
Σάρρα – Τσαμπούλα Όλγα (Ιωάννινα) ................ -//-   50,00
Παπαδημητρίου – Βουλδή Σπυριδούλα ............ -//-   20,00
Παπαδημητρίου Μαρία ...................................... -//-   50,00
Σώκου-Μακρυγιάννη Χρυσούλα (Καναδάς) ...... -//-   50,00
Καλαντζή Ελένη .................................................. -//-   15,00
Σιδεράς Γεράσιμος (ΗΠΑ) ................................ Δολλ. 50,00
Σταμάτης Χρήστος του Δημ. (ΗΠΑ) .............. Δολλ. 100,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο) 

➤ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
«ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
18 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (1963-1981)» 
Γέμισε η μικρή, αλλά λίαν φιλόξενη

αίθουσα, του Ξενοδοχείου «ΠΑΡΝΩΝ»
στο κέντρο της Αθήνας του Αγραφιώτη
επιχειρηματία Κώστα Αβράμπου από συγ-
χωριανούς μας και όχι μόνον το Σάββατο
12-5-2018, όπου έγινε η παρουσίαση του
βιβλίου «ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥ-
ΤΑΝΙΑΣ 18 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (1963-
1981)» των Αθανασίου Δ. Σταμάτη και
Ανδρέα Σ. Νταλιάνη. 

Βασικός ομιλητής κατά την παρου-
σίαση ήταν ο επί σειράν ετών καθηγητής
του Γυμνασίου μας Φιλόλογος Καθηγητής
κ. Στυλιανός Κουτρής, ενώ μίλησαν και
οι παραπάνω συγγραφείς, καθώς και η
Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Ευαγγελία Νταλιάνη. 

Ο κ. Ανδρέας Σ. Νταλιάνης κατά την αντιφώνησή του ευχαρίστησε τον
Θανάση Σταμάτη για την άριστη συνεργασία, τον καθηγητή κ. Στυλιανό Κουτρή,
για τον πρόλογό του αλλά, κυρίως για την προσφορά του στο Γυμνάσιο
Δομνίστας και στους μαθητές του, τους συμμαθητές του για τις προσωπικές
αναμνήσεις τους, τον κ. Ανδρέα Ζαχαρόπουλο, υπάλληλο του Γραφείου Β/θμιας
Εκπ/σης Ευρυτανίας για την παροχή αρχειακών στοιχείων, τους χορηγούς και,
τέλος, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας για την απόφασή του να «βάλει το βιβλίο κάτω
από τη μεγάλη ομπρέλα του». 

Σημειώνεται ότι ο κ. Ανδρέας Νταλιάνης πρόσφερε στο Σύλλογό μας από τα
έσοδα του παραπάνω βιβλίου το ποσό των 170,00 ΕΥΡΩ για τα έξοδα παρουσίασής
του στη Δομνίστα, ενώ πλήρωσε και το ποσό των 50,00 ΕΥΡΩ στο Ξενοδοχείο
«ΠΑΡΝΩΝ». 

Καλοτάξιδο το βιβλίο. Να βρει και να ανταμώσει όλους τους μαθητές του. 

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ...» 
Με την ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου «ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥ-

ΡΥΤΑΝΙΑΣ – 18 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» ο Θανάσης Θανασιάς, μαθητής του Γυμνασίου
Δομνίστας (1966-69), γιατρός σήμερα στη Ρόδο, έστειλε το παρακάτω μήνυμα: 

«Σας χαιρετώ από τη Ρόδο. Νοερά είμαι κοντά σας. Δεν μπόρεσα να έλθω
αν και το ‘θελα πολύ. Ραντεβού τον Αύγουστο στα πάτρια εδάφη. Καλοτάξιδο
το… Φυλακτό… βιβλίο. Να βρει και να ανταμώσει όλους τους μαθητές του και
όχι μόνο. Και μία ευχή: Άμποτες να ξανανοίξει το Γυμνάσιο Δομνίστας και όλα
τα Δημοτικά Σχολεία των χωριών μας». 

Ευχή όλων μας αγαπητέ  φίλε και συμμαθητή Θανάση!!! 
Ανδρέας Σπ. Νταλιάνης 

➤ ΔΩΡΕΑ ΚΑΜΕΡΑΣ 
Ο συγχωριανός μας κ. Γιάννης Μήτσου για άλλη μια φορά έκανε και νέα

δωρεά στο Σύλλογό μας. Πρόκειται για μια νέα κάμερα σε αντικατάσταση της
παλαιάς που είχε χαλάσει.

➤ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟ 
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας έγινε γενική καθαριότητα στα Μουσεία

μας και στο Δημοτικό Σχολείο. Έγινε καθαριότητα επίσης και στο Αγροτικό
Ιατρείο, λόγω του ότι καθυστερεί να αναλάβει το έργο νέος ανάδοχος
καθαριότητας. Σημειώνεται ότι στο ιατρείο κατά τις ημέρες επισκέψεων του
Ιατρού μας προσέρχονται και κάτοικοι των γειτονικών χωριών… 

➤ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 
Διάφορα γλυκίσματα και αναψυκτικά προσφέρθηκαν από το Σύλλογό μας σε

όλους όσοι προσήλθαν στην εκδήλωση της Επετείου της Έναρξης του Ένοπλου
Αγώνα (Εθνικής Αντίστασης) στις 10-6-2018. 

➤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Ο Σύλλογός μας προέβη στην προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την

επισκευή μιας τουαλέτας στο Πνευματικό μας Κέντρο (Γυμνάσιο). Τις εργασίες
ανέλαβε ΔΩΡΕΑΝ ο συγχωριανός μας υδραυλικός κ. Ηλίας Αθ. Νταλιάνης. 

Τον ευχαριστούμε πολύ. 

➤ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΣ
Λουλούδια τοποθετήθηκαν με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας στην είσοδο

της Πλατείας μας, τα οποία παραχώρησε ο Δήμος Καρπενησίου. 

➤ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
Ο Αθανάσιος Σπ. Νταλιάνης με το χορτοκοπτικό του μηχάνημα καθάρισε

το χώρο της Παιδικής Χαράς μπροστά στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς και το
προαύλιο του Πνευματικού μας Κέντρου. Ο ίδιος, τοποθέτησε αρκετά ράφια,
που μετέφερε από τη Λαμία, στην υπό ανακαίνιση βιβλιοθήκη μας... 

Ευχαρίστως δημοσιεύουμε
παρακάτω επιστολή του κ. Αν-
δρέα Νταλιάνη, σχετική με τις
καλλιτεχνικές δραστηριότητες
της κ. Μαρίας Σταμάτη, συζύ-
γου του Γιάννη Ν. Σταμάτη.
Σημειώνουμε πως και στο χωριό
μας πέρυσι είχαμε την ευκαιρία
να θαυμάσουμε έργα της στην
έκθεση των Δομνιστιάνων καλ-
λιτεχνών. 

Όλοι μας αισθανόμαστε
υπερήφανοι για τη Μαρία αλλά
και για τους άλλους Σταματαί-
ους και λοιπούς Δομνιστιάνους
καλλιτέχνες. 

«Η ΑΚΡΗ 
ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ» 
Αυτός είναι ο τίτλος με τον

οποίο η Μαρία Σταμάτη, σύζυ-
γος του Γιάννη Ν. Σταμάτη έλα-
βε μέρος με έργα της – δημι-
ουργίες αποκλειστικά με
Ν(ο)ήματα» – στην ομαδική έκ-
θεση που πραγματοποιήθηκε
στις 11-13 Μαΐου 2018 στο Ιτα-
λικό Μορφωτικό Ινστιτούτο
Αθηνών (Πατησίων 47). Είναι
η τέταρτη έκθεσή της που είχα
την τιμή να είμαι παρών. 

Το οποιοδήποτε δικό μου
σχόλιο για το συγκεκριμένο
έργο της Μαρίας Σταμάτη, θα

αδικήσει σίγουρα τα όσα έγρα-
ψε γι’ αυτό η ιστορικός τέχνης
και επιμελήτρια της έκθεσης κ.
Λουίζα Καραπιδάκη. 

Το ότι η Μαρία απέσπασε
το πιο θερμό χειροκρότημα στα
εγκαίνια αυτής της ομαδικής
έκθεσης, αυτό και μόνο τα λέει
όλα. Δεν είναι έκπληξη. 

Η Μαρία έχει ένα πλούσιο
καλλιτεχνικό – εικαστικό και
εργογραφικό – ποιητικό έργο,
για το οποίο έχουν γράψει δο-
κίμια και κριτικές πολλοί σχο-
λιαστές του χώρου. Ατομικές
και ομαδικές εκθέσεις από το
1995 μέχρι σήμερα στην Αθήνα
και σε άλλες πόλεις της Ελλά-
δας αλλά και στο εξωτερικό
(Ελβετία, Πολωνία, Κύπρος,
Κωνσταντινούπολη κ.λπ.) ο
αριθμός των οποίων υπερβαίνει
τις πενήντα (50)! 

Απέσπασε βραβεύσεις και
διακρίσεις με πρώτη το έτος
1979 από το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, σε Πανελλήνιο μαθητικό
διαγωνισμό ποίησης. 

Συγχαρητήρια και ολόθερ-
μες ευχές, Μαρία. Και η επό-
μενη δουλειά σου σίγουρα θα
είναι, όπως και οι προηγούμε-
νες, ΑΡΙΣΤΗ!

Ανδρέας Σπ. Νταλιάνης 

Η  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΑΣ

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–Δο-
μνίστα). 

ΠΛΗΘΟΣ  ΑΠΟ  ΜΕΛΙΣΣΙΑ 
ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΜΑΣ 

Χιλιάδες μελίσσια κατέκλυσαν εφέτος την περιοχή μας.
Αμέτρητες κυψέλες έχουν τοποθετηθεί στους δρόμους προς
Αράχοβα Ναυπακτίας, Στάβλους – Άμπλιανη κ.λπ. Φαίνεται
ότι ο έλατος εφέτος θα είχε να δώσει αρκετή τροφή. 
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ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

― Η Τόνια Κ. Σταμάτη και ο
σύζυγός της Άγγελος Νινιός
απόκτησαν το δεύτερο παιδί
τους, ένα χαριτωμένο αγοράκι. 

― Ο Γιάννης Σουβαντζής
(εγγονός Αθ. Σύρρου) και η σύ-
ζυγός του Κατερίνα Κούκιου
απόκτησαν το δεύτερο παιδί
τους, ένα χαριτωμένο αγοράκι. 

Να τους ζήσουν! 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
― Στις 6-5-2018 στον Ι.Ν.

Αγ. Αθανασίου του χωριού μας
έγινε από τον π. Ματθαίο το
μυστήριο της βάπτισης 4μελούς
οικογένειας (ανδρόγυνο και δύο
αγόρια) αλβανικής καταγωγής. 

Ονόματα: Αλέκος, Συλβάνα,
Χρήστος και Κωνσταντίνος. 

Ανάδοχοι (αντίστοιχα): Κ.Α.
Παπαδόπουλος, Βασιλική Σια-
καβέλλα, Γιάννης Σταμάτης και
Γωγώ Παναγοδήμου. 

― Η Αγγελική Αντ. Αγγελή
και ο σύζυγός της Κωνσταντίνος
Μπακόπουλος βάπτισαν τον γιο
τους στον Ιερό Ναό Αγίου Κων-
σταντίνου και Ελένης, στην Αρ-
τέμιδα, στις  3 Ιουνίου 2018.

Όνομα: Άγγελος
Ανάδοχοι: Γεώργιος και Ευ-

θύμης Μερτζάνης. 
Να ζήσουν! 

ΓΑΜΟΙ 
― Ο Παναγιώτης Νταλιάνης

του Αθανασίου και της Ευαγγε-
λίας, το γένος Παν. Τσιάμη και
η Γεωργία Σαντή του Γρηγορίου
και της Θεοδώρας, ενώθηκαν με
το μυστήριο του γάμου στις 19-
5-2018 στον Ι. Ναό της Ζωοδό-
χου Πηγής Νέας Φιλαδέλφειας. 

Στο γλέντι που ακολούθησε
στο κέντρο «Καντάρι» στην Πε-
τρούπολη, οι νεόνυμφοι δέχθη-
καν τις ευχές των καλεσμένων
τους. 

― Η Ελισάβετ Νικ. Αγγελή
ένωσε τη ζωή της με τα δεσμά
του γάμου και της ευτυχίας με
τον εκλεκτό της καρδιάς της
Θωμά Ράκο. Ο γάμος έγινε στον
Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου στη Βαρυμπόμπη και
στη συνέχεια ακολούθησε γα-
μήλιο γλέντι στο κλαμπ Αναΐς
του κτήματος Αριάδνη στη Βα-
ρυμπόμπη επίσης. 

Να ζήσουν ευτυχισμένοι! 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
― Στο Κοιμητήριο του χωριού

μας αναπαύεται από τις 8-5-
2018 ο Αθανάσιος Ι. Σιδεράς,
ετών 82. 

― Έφυγε, επίσης, από κοντά
μας ο Σπύρος Π. Πανάγος σε
ηλικία 92 ετών. Τον αποχαιρέ-
τησε ο μεγαλύτερος γιος του
Παναγιώτης. 

― Πέθανε στη Λαμία και ανα-
παύεται στο Κοιμητήριο της Δο-
μνίστας η Φανή Ιωάννη Μακρά-
κη, ετών 94, από 13-6-2018.

― Εκοιμήθη σε ηλικία 62
χρόνων ο π. Νικόλαος Γ. Παπα-
δημητρίου και αναπαύεται στο
Κοιμητήριο της αγαπημένης του
Δομνίστας από τις 13 Ιουνίου
2018. Τον αποχαιρέτησαν τα παι-
διά του και ο Κώστας Αντ. Πα-
παδόπουλος.

― Πέθανε στην Αθήνα και
από τις 14-6-2018 αναπαύεται
στη Δομνίστα η Μαρία Κ. Τσού-
νη, το γένος Κων/νου Καρέτσου.
Λόγια μνήμης και παρηγοριάς
με λίαν συγκινητικούς επικήδει-
ους λόγους εκφώνησαν η κ.
Βάνα Ν. Καρέτσου και ο εγγονός
της Κων/νος Β. Τσούνης. 

Συλλυπητήρια στις οικογέ-
νειές τους! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
― Στις 6-5-2018 στην Ιερά

Μονή Μεταμορφώσεως του Σω-
τήρος Καμένων Βούρλων έγινε
το ετήσιο μνημόσυνο του αεί-
μνηστου Αντωνίου Γ. Αγγελή.

― Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριά-
δας Αγρινίου έγινε το 40ήμερο
μνημόσυνο του αείμνηστου Αθα-
νασίου Ηλία Πανάγου. 

― Στις 3-6-2018 έγινε το
ετήσιο μνημόσυνο της αείμνη-
στης Παναγιώτας Π. Σάρρα στον
Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνί-
στας. 

― Στον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου
του χωριού μας έγινε στις 17-6-
2018 μνημόσυνο του Γεωργίου
Σ. Γρηγοροπούλου, για τα 3 χρό-
νια. 

― Στις 24-
6-2018 έγινε
για τους 6 μή-
νες από την
κοίμησή της το
μνημόσυνο της
Ευφροσύνης
Αναστ. Βάρρα.  
Θερμά συλλυ-
πητήρια στους
οικείους. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΑΝΩΝΥΜΟΥ 

Ανώνυμος Ευρυτάνας ανα-
γνώστης του «ΕΥΡΥΤΟΥ» επί
ολόκληρες δεκαετίες πρόσφε-
ρε στο Σύλλογό μας το ποσό
των εκατό (100,00) ευρώ. 

Τον ευχαριστούμε... 

ΔΩΡΕΑ  
ΥΠΕΡ  ΥΓΕΙΑΣ 
Η Μαρία και ο Σωτήρης

Σώκος πρόσφεραν στον Ι.Ν.
Αγ. Αθανασίου Δομνίστας το
ποσό των 50€ υπέρ υγείας
της οικογένειάς τους. 

ΔΩΡΕΕΣ  ΣΕ  ΜΝΗΜΗ 
― Το προσωπικό της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας
Αττικής στη μνήμη του Σπυρίδωνος Πανάγου, πατέρα της Διευθύντριάς μας Βα-
σιλικής Πανάγου, πρόσφερε το ποσό των 100 € για τις ανάγκες του Ιερού Ναού
Αγίου Αθανασίου Δομνίστας. 
― Η Μαρία Σωτ. Σώκου πρόσφερε το ποσό των 50€ για τη συντήρηση των πα-
λαιών εικόνων του Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δομνίστας στη μνήμη των γονέων της Μι-
χάλη και Αλεξάνδρας Μώτου. 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

Καθαρίστηκαν οι δεξαμενές
ύδρευσης της Κοινότητάς μας στις
8-5-2018 από τον εργολάβο υδραυ-
λικό του Δήμου Καρπενησίου. Απο-
καταστάθηκε η βλάβη του αγωγού
ύδρευσης Φ90, δίπλα από την οικία
του Θεόδωρου Φραγκούλη από τον
υδραυλικό εργολάβο του Δήμου με
τη χρήση τσάπας του Δήμου μας
στις 24-5-2018. Ο ίδιος εργολάβος
αποκατέστησε και τη βλάβη αγωγού
ύδρευσης προς τον Προφήτη Ηλία
(19-6-2018). 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ 

Συνεργείο του Δήμου Καρπενη-
σίου, αποτελούμενο από δύο (2) ερ-
γάτες προέβη στην κοπή χόρτων,
στήσιμο μεταλλικού κιόσκι, σκούπισμα
κ.λπ. εν όψει της εορτής της Επετείου
της Έναρξης του Ένοπλου Αγώνα
της Εθνικής μας Αντίστασης στις 11-
6-2018. Οι παραπάνω εργάτες εργά-
στηκαν  στην Κοινότητά μας στις 31-
5-2018 και 1, 4, 5, 10 και 11 Ιουνίου
2018. 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ 

Στις 31-5-2018 πραγματοποιήθηκε
εκδρομή στο χωριό μας των μαθητών
της ΣΤ΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου Καρπενησίου με συνοδούς τρεις
(3) εκπαιδευτικούς. Επικεφαλής η κ. Κική
Λάππα – Κελέση. Οι μαθητές επισκέ-
φθηκαν το Φαρμακίδειο Μουσείο, καθώς
και το Φωτογραφικό Μουσείο, το Παλαιό
και την πλουσιότατη Βιβλιοθήκη μας.
Ξεναγήθηκαν από τον κ. Κώστα Αντ.
Παπαδόπουλο. Κατά τους μήνες Μάιο
και Ιούνιο υπήρξε μεγάλη επισκεψιμότητα
στα Μουσεία μας και στη Βιβλιοθήκη
μας, κυρίως κατά το διήμερο της επετείου
της Έναρξης του Ένοπλου Αγώνα της
Εθνικής μας Αντίστασης. 

Η  ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ  
ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΜΑΣ 

Η Κινητή Αστυνομική Μονάδα Καρ-
πενησίου επισκέπτεται την περιοχή μας
κατά τακτικά χρονικά διαστήματα για
την πλέον αποτελεσματική αστυνόμευση
της περιοχής μας. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΔΡΟΜΟΥ 

Στις 16-5-2018 μηχάνημα του Δή-
μου Καρπενησίου καθάρισε το δρόμο
Μπερζιανής – Σκοπιάς. 

Η  «ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΤΟ  ΣΠΙΤΙ» 

Το Πρόγραμμα του Δήμου «ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» δυστυχώς εφέτος δεν εκτε-
λείται όπως τα προηγούμενα χρόνια,
δηλ. μια φορά την εβδομάδα, αλλά -δυ-
στυχώς- μια φορά το δεκαπενθήμερο.
Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες ο
Δήμος Καρπενησίου παραχωρεί στην
παραπάνω υπηρεσία αυτοκίνητο μία φορά
την εβδομάδα για να επισκέπτεται τη
Δομνίστα, Σκοπιά, Μαρίνο και Ροσκά,
οπότε για Δομνίστα προγραμματίζεται
επίσκεψη μία φορά ανά 15νθήμερο. Γί-
νεται έκκληση στο Δήμο για την κατά
εβδομάδα εξυπηρέτηση των κατοίκων
του χωριού μας, όπως και κατά τα προ-
ηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον τους θε-
ρινούς μήνες, οπότε οι έχοντες ανάγκη
είναι και περισσότεροι. 

Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΤΟΥ  ΙΑΤΡΕΙΟΥ  ΜΑΣ

Ο Αγροτικός μας γιατρός κ. Θρα-
σύβουλος Μπεμπλιδάκης πραγμα-
τοποιεί προγραμματισμένες επισκέ-
ψεις στο χωριό μας δύο (2) φορές
την εβδομάδα, ενώ παράλληλα επι-
σκέπτεται και τη Σκοπιά, τους Στά-
βλους και την Άμπλιανη. Κάθε μήνα
ανακοινώνεται το πρόγραμμά του,
το οποίο και εκτελείται κανονικότατα. 

➤ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΙ 
Οι μήνες Μάιος και Ιούνιος ήταν

οι πιο βροχεροί μήνες των τελευ-
ταίων χρόνων. Κατά το τελευταίο
10ήμερο του Μαΐου μάλιστα έριξε
και αρκετό χαλάζι καταστρέφοντας
αρκετές καλλιέργειες και κυρίως
τα καρποφόρα δέντρα. 

➤ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 
ΝΕΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ  
Έλαβε το πτυχίο του από το Οι-

κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-
Τμήμα Πληροφορικής ο Χάρης Στα-
μάτης του Ιωάννη και της Χρυσού-
λας και ορκίστηκε στις 4-6-2018. 

Καλή σταδιοδρομία! 

➤ ΠΕΘΑΝΕ Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ  
Πλήρης ημερών πέθανε τον Μάιο ο

Μιχάλης Σταφυλάς, ένας από τους πλέον
πολυγραφότατους νεοέλληνες λογοτέχνες. 

Ο Μιχάλης αγαπούσε ιδιαίτερα τη Δο-
μνίστα, την οποία επισκεπτόταν κάθε χρόνο
σχεδόν και συμμετείχε ενεργά στις εκδη-
λώσεις της Εθνικής μας Αντίστασης. 

Επίσης, ο αείμνηστος Μιχάλης ήταν ο
εμπνευστής και μεγάλος χορηγός της Βι-
βλιοθήκης της Εθνικής Αντίστασης που
αποτελεί τμήμα της πλουσιότατης κοινοτικής
βιβλιοθήκης. 

Για τον λόγο αυτόν προ ετών είχε τιμηθεί
από τον τότε Δήμο Δομνίστας και την Κοι-
νοτική Βιβλιοθήκη μας. 

Ας είναι αιώνια η μνήμη του! 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
στη Δομνίστα οικόπεδο 

1.000 μ. (1 στρέμμα) 
σε πανοραμική θέση 

σε τιμή ευκαιρίας 
Τηλ.: 6984041789 


