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Μέσα σε πλήθος βρίσκομαι 
κάθε λογής ανθρώπων 
μα πάντα νιώθω μόνος! 
Γυρίζω σπίτι... μοναξιά, 
κλείνω την πόρτα πίσω 
...και μόνος, μόνος! 
Σκύβω το κεφάλι 
και λες πως ήταν η πρώτη φορά, 
«Η Καινή Διαθήκη». 
Την άνοιξα κάπου βιαστικά: 

«Ου μη σε άνω 
ουδ’ ου μη σε εγκαταλείπω» 
Εβρ. ΙΓ’ 5 
ΕΓΩ Ο ΘΕΟΣ σου, 
δεν θα σε αφήσω ποτέ να είσαι
μόνος! 
Γονάτισα, Κύριε, έχω ΕΣΕΝΑ! 
Έχω τους πάντες 
και τα πάντα! Σ’ ευχαριστώ!  

Βράχος 

Κ
λήρος και λαός προέπεμψε στην
αιωνιότητα στις 17-1-2019 τον
πρώην Μητροπολίτη Καρπενησίου

κυρό Νικόλαο. Εκοιμήθη στις 15-1-2019
σε ηλικία ενενήντα (90) ετών. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 17-1-2019 στον
Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγίας Τριάδας Καρ-
πενησίου και τελέστηκε από τους Μη-
τροπολίτες Φθιώτιδας κ. Νικόλαο, Νέας
Σμύρνης κ. Συμεών, Κοζάνης κ. Παύλο,
Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, Θηβών
κ. Γεώργιο, και Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεο
και, φυσικά, τον Μητροπολίτη Καρπενη-
σίου κ. Γεώργιο και ιερείς της Μητρόπο-
λης Καρπενησίου. 

Ο Νικόλαος Δρόσος γεννήθηκε στη
Θήρα το 1929. Σπούδασε στη Θεολογική
Σχολή Αθηνών. Χειροτονήθηκε διάκονος
το 1958, πρεσβύτερος το 1959 και Μη-
τροπολίτης Καρπενησίου το 1979 (28-1-
1979). Παραιτήθηκε στις 3-2-2016 λόγω
γήρατος. Η επί τριάντα επτά (37) ολό-
κληρα χρόνια ποιμαντορία του στον τόπο
μας υπήρξε θεοφιλής, γόνιμος και λίαν
ευεργετική για τον τόπο μας. Συγκεκρι-
μένα ο εκλιπών ποιμενάρχης μας: 

- Χειροτόνησε σημαντικό αριθμό νέων
ιερέων, οι οποίοι αγιάζουν και κοσμούν
με το έργο τους πολλές ενορίες μας,
(μεταξύ αυτών ήταν και ο δικός μας ιε-
ρέας, ο μακαριστός π. Ηλίας Βάρρας). 

- Εγκαινίασε νέους Ιερούς Ναούς και
παρεκκλήσια. 

- Ανήγειρε μεγαλοπρεπές Μητροπο-

λιτικό Μέγαρο. 
- Ίδρυσε Ταμεία Φιλανθρωπίας και

Ευποιίας, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
κ.ά. 

- Δίκαια χαρακτηρίστηκε ως ο «Δε-
σπότης των ορέων», αφού  συνεχώς βρι-
σκόταν σε όλες τις ενορίες, ακόμα και
στις πιο απομακρυσμένες. Έδινε το παρόν
σε όλα τα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου
μας και πάντα ο λόγος του ήταν ορθός. 

- Είχε λειτουργικό ήθος και για πολ-
λούς αρχιερείς, κατά τον Μακαριότατο
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ. Ιερώνυμο, υπήρξε «Δάσκαλος σε πολλά
θέματα εκκλησιαστικά». Για όλους μας,
όμως, υπήρξε αναμφισβήτητα ο «Ποιμήν
ο καλός». 

Αιωνία του η μνήμη. 
Κ.Α.Π. 

Πριν από πέντε (5), περίπου, χρόνια σε κύριο άρθρο του ΕΥΡΥΤΟΥ
(αριθ. Φύλλου 365, Ιανουάριος 2013) με τον τίτλο «Ο Άγιος Φαντίνος»
είχε γραφεί για τον Άγιο Φαντίνο και την πιθανότητα στην περιοχή
του χωριού μας «Στου Φαντίνου» να υπήρχε ναός προς τιμήν του,
εξ ού και η ονομασία της περιοχής. 

Εξαιτίας του δημοσιεύματος αυτού οι συγχωριανοί μας Σωτήρης
και Μαρία Σώκου και Χρυσούλα Μακρυγιάννη, το γένος Λάμπρου
Σώκου (Καναδάς) αφιέρωσαν μία εικόνα του Αγίου Φαντίνου, η
οποία τοποθετήθηκε σε προσκυνητάρι εντός του ναού της Παναγίας
της Προυσιώτισσας, που βρίσκεται στην περιοχή Φαντίνου. Όμως
υπάρχει και συνέχεια. 

Ο Σωτήρης Δημ. Σώκος, αποφάσισε να κατασκευάσει δι’ εξόδων
του μικρό ναΐσκο στο χώρο του εκεί ναού της Παναγίας, αφού
βέβαια, ύστερα από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους, εξα-
σφαλιστεί η απαιτούμενη άδεια. Ήδη, όπως γράφτηκε σε προηγούμενο
φύλλο μας έχει κατασκευάσει εκεί ωραιότατη πέτρινη βρύση μετα-
φέροντας το νερό από παρακείμενη πηγή. 

Κ.Α.Π. 

ΕΚΟΙΜΗΘΗ  Ο  ΠΡΩΗΝ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΑΣ 

Κυρός  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΟΝΟΣ 

Το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 πραγματοποιείται στο Αγρίνιο,
ύστερα από αρκετά χρόνια, χοροεσπερίδα σε κοσμικό κέντρο
με σκοπό να γίνει ένα αντάμωμα στη δεύτερη πατρίδα πολλών
συγχωριανών μας. 

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ  ΣΤΟ  ΑΓΡΙΝΙΟ 

Παρατείνεται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας από το
Εθνικό Κτηματολόγιο μέχρι την Παρασκευή 3-5-2019 και για
τους δημότες του Δήμου μας. Έτσι, όσοι έχουν ακίνητη περιουσία
στο χωριό καλούνται να υποβάλουν τη σχετική δήλωση είτε
στο Γραφείο Καρπενησίου (τηλ. 2237023200) είτε ηλεκτρονικά
μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr. 

Όσοι διαμένουν στην Αττική μπορούν να επισκεφθούν το
Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης στα Ολυμπιακά Ακίνητα
Γαλατσίου - Λεωφ. Βεΐκου 137 - Γαλάτσι. Καθημερινά 8:00-
16:00 και κάθε Τετάρτη από τις 8:00 μέχρι 20:00. 

Η υποβολή των παραπάνω δηλώσεων ιδιοκτησίας είναι υπο-
χρεωτική. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ  ΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Λίαν συντόμως θα εγκαινιαστεί το
Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού Ευρυ-
τανίας στο Καρπενήσι, αφού οι εργα-
σίες του έχουν, σχεδόν, ολοκληρωθεί.
Το Κέντρο αυτό, σύμφωνα με σχετική
συνέντευξη στην εφημερίδα ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ (13-3-2019) των μου-
σειολόγων-σχεδιαστών Ηλιάνας Ζιώγα
και Θανάση Αθανασιά, «που βρίσκονται
πίσω από τις ειδικές κατασκευές των
πολιτιστικών οργανισμών που δημιουρ-
γούνται στην Ευρυτανία», δηλώνουν
πως «...“Το Κέντρο Ιστορίας και Πολι-
τισμού Ευρυτανίας” στην πόλη του
Καρπενησίου θα αποτελέσει την πρώτη
προσπάθεια «φιλοξενίας» της ιστορίας
και του πολιτισμού της Ευρυτανίας».

Εμπνευστές και πρωταγωνιστές της
ιδέας αυτής είναι ο Αντιπεριφερειάρχης
Ευρυτανίας κ. Άρης Τασιός και ο Περι-
φερειάρχης κ. Κ. Μπακογιάννης. 

Ο Σύλλογός μας οπωσδήποτε θα
είναι αρωγός στην παραπάνω προσπά-
θεια με την δωρεά χορήγηση βιβλίων
τοπικής ιστορίας, που διαθέτει, για την
μουσειακή βιβλιοθήκη του παραπάνω
Κέντρου αλλά και με τη διάθεση άλλου
υλικού, κυρίως οπτικοακουστικού, από
τις πλούσιες πολιτιστικές του δραστη-
ριότητες κατά την 40χρονη πορεία του,
που χρησιμοποιείται ήδη στο Καινοτο-
μικό Κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης
(Λαογραφικό Μουσείο) που λειτουργεί
στο χωριό μας. 



Αγαπητέ Γιώργο, φίλε και γείτονα από
τα παιδικά μας χρόνια, 

Ο θάνατός σου, με γέμισε θλίψη. Τι κι
αν έφυγες πλήρης ημερών, η απώλεια είναι
απώλεια ειδικά για τους δικούς σου αν-
θρώπους με τους οποίους πέρασες τα χρό-
νια της ζωής σου. Με γέμισε όμως και νο-
σταλγία. Ο νους μου με γύρισε πίσω στα
παιδικά μου χρόνια στον τόπο που γεννη-
θήκαμε στη Μαρίνου Ευρυτανίας. Νομίζω
ότι σε βλέπω μεγαλύτερο από εμένα αγόρι,
να μου φωνάζεις καλημέρα από το διπλανό
μπαλκόνι σου. 

Έφηβος ήσουν και όπου βρισκόσουν
με ένα τσεκούρι σκάλιζες στους κορμούς
των δέντρων και με ένα πινέλο ζωγράφιζες
στους τοίχους και στους βράχους λέξεις
μαγικές, όπως δικαιοσύνη, ελευθερία, ει-
ρήνη, ΕΑΜ κ.ά. Έκανες τη δική σου αντί-
σταση. Σε κοίταζα με θαυμασμό, γιατί μου
θύμιζες αρχάγγελο έτοιμο να παλέψει για
το δίκαιο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Έπειτα χώρισαν οι δρόμοι μας μέσα στα
δύσκολα χρόνια και τον εμφύλιο. Σκορπί-
σαμε άλλος εδώ και άλλος εκεί. Εσύ έγινες
Δάσκαλος. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι
που είχαν την ευκαιρία να γίνουν μαθητές
σου ήταν πολύ τυχεροί, όπως και η αγα-
πημένη σου οικογένεια.

Καλό ταξίδι, Δάσκαλε, αναπαύσου στα
χώματα της Ευρυτανίας τα αγιασμένα από
τους αγώνες εκείνων, που, όπως εσύ πί-
στευαν,  ότι μπορούν να κάνουν τον κόσμο
καλλίτερο. 

Ας είναι αιώνια η μνήμη σου!
Αχιλλέας Αθ. Τσούνης 

Σήμερα δε θα γράψω μια τυπική νε-
κρολογία. Θα μπορούσα να πω, πως ο δά-
σκαλος Γιώργος Αθ. Στουρνάρας που δεν
είναι πια μαζί μας, ήταν ένα από τα 9
παιδιά της οικογένειας - 5 κορίτσια και 4
αγόρια. Πως ο μεγαλύτερος αδελφός του
Κωνσταντίνος σκοτώθηκε το 1944 αντάρτης
του ΕΛΑΣ. Ακόμη πως άλλος αδελφός του,
ο Θόδωρος έζησε για πολλά χρόνια πολι-
τικός πρόσφυγας στη Ρωσία. Πως ο Γιώργος
έγινε ένας πετυχημένος δάσκαλος και δη-
μιούργησε μια ευτυχισμένη οικογένεια με
την Κρικελιώτισσα Σταυρούλα Κατσάδα
με παιδιά και εγγόνια να ξεχωρίζουν. Πως
αγαπούσε απέραντα το χωριό και τους αν-
θρώπους του, τον Σύλλογο και τον «ΕΥ-
ΡΥΤΟ». 

Λίγες εβδομάδες πριν φύγει από τη
ζωή ζητούσε παλιά φύλλα της εφημερίδας
και νέα για ζώντες Δομνιστιάνους. Είχα
την ευτυχία να επικοινωνεί μαζί μου και
ομολογώ πως μου λείπει και μένα πολύ
ένας άνθρωπος από εκείνους τους παλιούς
με τις βαθιές οικογενειακές και ηθικές αρ-
χές, από τους ωραίους και γενναίους στη
φτώχεια και τις αντιξοότητες της ζωής. 

Στον γενναίο αυτό άνθρωπο αντί νε-
κρολογίας καταθέτω την παρακάτω ιστορία
που και από μόνη της θα μπορούσε να πε-
ριγράψει πόσο σπουδαίος ήταν: 

“Το καλοκαίρι του 1948 ο εμφύλιος μαι-
νόταν στην πατρίδα μας. Οι κάτοικοι των
χωριών μας άλλοι από εδώ και άλλοι από
εκεί. Οι πιο πολλοί υπό τον έλεγχο του
Εθνικού Στρατού που το καλοκαίρι εκείνο
τους μάζευε στο Κρίκελλο για να τους
προωθήσει στους κάμπους. Λιγότερες οι

οικογένειες που ακολουθούσαν κρυμμένες
εδώ και εκεί τους αντάρτες του Δημοκρα-
τικού Στρατού. Σε μια από αυτές η μάνα
με μικρά παιδιά (3-8 ετών) και ετοιμόγεννη
με ένα μωρό στην κοιλιά. Δυο κατσικούλες
περιπλανώμενες και κείνες και το φόβο
μόνιμο σύντροφο στις όχθες του Κρικελ-
λοποτάμου που κρύβονταν. Κάποια στιγμή
ο Εθνικός Στρατός τους έπιασε. Τους με-
τέφεραν στο Κρίκελλο - κρατούμενοι; αιχ-
μάλωτοι; υπό προστασία; Εκεί γεννήθηκε
το μωρό. Συγκρατούμενοι στο Κρίκελλο
και μέλη της οικογένειας του Γιώργου.
Αδελφός του αντάρτης, γαμπρός του το
ίδιο, άλλοι συγγενείς επίσης. Ύποπτος ο
20χρονος Γιώργος, μαθητής Γυμνασίου και
με το όνειρο να γίνει δάσκαλος. Φυσικά
με την έγκριση των νικητών και την υπό-
σχεση να είναι νομιμόφρων. Και πιο φυσικό
να μην έχει σχέση με “μιάσματα” όπως
τότε Έλληνες ονόμαζαν αδέλφια τους Έλ-
ληνες. Παρότι ο Γιώργος κουβαλούσε βαρύ
και ύποπτο οικογενειακό πολιτικό φορτίο.
Παρότι εύκολα θα φορτωνόταν την κατη-
γορία του συνοδοιπόρου των ανταρτών.
Παρότι αυτό θα του κατέστρεφε τα όνειρα
να γίνει δάσκαλος... Τόλμησε. Τόλμησε να
βαφτίσει το νεογέννητο μωρό της κρατού-
μενης στο Κρίκελλο μάνας. Πόσο γενναίος
έπρεπε να είσαι εκείνες τις μέρες για να
κάνεις κάτι τέτοιο το αφήνω στην κρίση
του καθενός”. 

Αυτός ήταν ο πρόσφατα εκλιπών Γιώρ-
γος Στουρνάρας και ας είναι αιωνία η
μνήμη του. 

Α.Δ. Σταμάτης 
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Ο  ΕΥΡΥΤΟΣ 
Ενημερωτικό Δελτίο - 

Όργανο του Φιλοπρόοδου 
Συλλόγου Δομνίστας Ευρυτανίας 

Ιδιοκτήτης:
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο:
Η Πρόεδρος του Συλλόγου 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 - 210-2619696 

e-mail: karpouzi@otenet.gr 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  σύζ.  ΣΠΥΡΟΥ  ΓΡΙΒΑ  
(1960-2019) 

Στις 8-2-2019
έφυγε από τη ζωή,
σε ηλικία μόλις 59
ετών, η Αλεξάνδρα
σύζ. Σπύρου Γρίβα.
Μεγαλωμένη με τις
αυστηρές οικογενει-
ακές αρχές της Με-
σολογγίτικης οικο-
γένειας Λεβεντάκη,
με σεβασμό στις πα-
ραδοσιακές αρχές
και αξίες της εποχής
της, ένωσε τη ζωή
της με τον άξιο, ερ-
γατικό και επιτυχημένο επιχειρη-
ματία, τον συγχωριανό μας Σπύρο
Μιχ. Γρίβα. Μεγάλωσε έξι (6) παι-
διά και ζούσε, πια, την ηρεμία της
οικογενειακής ευτυχίας και της
άνετης ζωής, χωρίς τίποτα να
προμηνύει το τόσο βιαστικό πέ-
ρασμά της από τη ζωή και σ’ αυτή
την ηλικία. 

Η εξόδιος ακολουθία έγινε
στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγίου
Σπυρίδωνος Μεσολογγίου. Ένα
πρωτόγνωρο και απέραντο πλήθος
συγγενών, φίλων και συγχωριανών
μας, που τη συνόδευε, κατέκλυσε
το Κοιμητήριο του Ευηνοχωρίου,
όπου έγινε η ταφή της. 

Η εργατικότητα, η τιμιότητα,
η αγάπη για τον συνάνθρωπο, και
το χωριό μας, ήταν οι αρετές που
την έκαναν να χαίρει τη γενική
εκτίμηση όλων μας. Κάθε καλο-
καίρι βρισκόταν στη Δομνίστα,
που την αγάπησε σαν δικό της
χωριό, και, από κοινού με τον
Σπύρο, έγιναν οι θερμότεροι χο-
ρηγοί και ευεργέτες του Συλλόγου
μας, με αμέτρητες και δαπανηρές
χορηγίες κάθε χρόνο. 

Ήταν φιλήσυχη, γλυκύτατη,
αρχοντική, ευγενική και καλοσυ-
νάτη γυναίκα με ευγενική ψυχή
και περίσσια αγάπη, για όλους.

Πάντα ήρεμη, ήσυχη,
σοβαρή, έμπιστη με
λεπτά αισθήματα,
χωρίς κακία για κα-
νέναν. Μια γυναίκα
που ξεχώριζε για την
αγάπη της, τη φιλο-
ξενία, την κομψότη-
τα και το χαμόγελό
της. 

Η Αλεξάνδρα
ήταν μια εργατική και
δυναμική γυναίκα.
Στάθηκε στο πλευρό
του συζύγου της,

στα δύσκολα χρόνια, στο ξεκίνημα
της επιτυχημένης επαγγελματικής
πορείας της οικογένειάς τους.
Πάντα θα τη θυμόμαστε, εκεί, στα
κρεοπωλεία τους (δεν ήταν και
λίγα) αρχικά και στη συνέχεια
στα σφαγεία Μεσολογγίου – Αι-
τωλικού να είναι το άγρυπνο μάτι,
η καρδιά και το μυαλό των επι-
χειρήσεών τους, αναπληρώνοντας
επάξια τον Σπύρο, κατά την απου-
σία του, σε ολόκληρη την Ελλάδα
και το εξωτερικό, για επαγγελ-
ματικούς λόγους. 

Κι όμως, έφυγε από κοντά
μας. Η ολιγόμηνη ασθένειά της,
η επάρατη νόσος της εποχής μας,
έδωσε στο σύζυγό της και τα παι-
διά τους την ευκαιρία να δείξουν
απέναντί της, τον καλλίτερο εαυτό
τους, εξυπηρετώντας την στην
ανημπόρια της, το τελευταίο στά-
διο της ζωής της. 

Το χαμόγελο, η καλή της καρ-
διά και η καλοσύνη της είναι εκείνα
που μένουν και πέρα από τη φθο-
ρά του χρόνου, και το θάνατο. 

Κρατάμε τη μνήμη της, που
ευχόμαστε να είναι αιώνια, γιατί
θα ζει στις καρδιές μας, μαζί με
τις πιο καλές αναμνήσεις. 

Αλεξάνδρα, καλό σου ταξίδι! 
Θανάσης Κων. Νταλιάνης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α.  ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (1928-2019) 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΘΑΝ.  ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 

Ένας φίλος του χωριού μας και τακτι-
κότατος επισκέπτης του έφυγε για πάντα
από κοντά μας κατά το περασμένο δίμηνο.
Είναι ο Κώστας Συγγούνης από το Κρί-
κελλο. 

Ήταν συναισθηματικά δεμένος με την
πατρώα γη αλλά και την ευρύτερη περιοχή
και μετά από την σχετικά πρώιμη συντα-
ξιοδότησή του από την Αστυνομία έμεινε
μόνιμα στο Κρίκελλο. Ήταν πανελλήνια
γνωστός καθότι υπήρξε ιδρυτής του συν-
δικαλιστικού φορέα των Αστυνομικών, για
την ίδρυση του οποίου έπαιξε τον πλέον
πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Η περιοχή μας σίγουρα ορφάνεψε με
τον θάνατο του αείμνηστου Κώστα. Το
κενό που άφησε είναι δυσαναπλήρωτο. 

Ας είναι αιώνια η μνήμη του και να έχει
καλόν παράδεισο! 

ΠΕΘΑΝΕ  Ο  ΚΩΣΤΑΣ  
ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ όπως ΟΛΑ τα κείμενα 
που είναι προς δημοσίευση 

να αποστέλλονται στη Δ/νση 
της Εφημερίδας και ΜΟΝΟΝ 
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Το τελευταίο τεύχος του περιοδικού «ΕΥ-
ΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» (αριθ. 58-59), που εκδί-
δεται από την Πανευρυτανική Ένωση είναι αφιε-
ρωμένο στον «πρύτανη» των ευρυτανικών γραμ-
μάτων, ακαταπόνητο ερευνητή, μελετητή και
σμιλευτή του έντεχνου γραπτού λόγου εκλεκτό
και έξοχο συμπατριώτη μας αείμνηστο Μιχάλη
Σταφυλά, ο οποίος έφυγε για πάντα από κοντά
μας τον περασμένο Μάιο.  

Ο Μιχάλης Σταφυλάς, όπως είναι γνωστό
και από τα δημοσιεύματα κατά καιρούς στον
ΕΥΡΥΤΟ ήταν λάτρης της Δομνίστας. Κάθε
χρόνο παλιότερα ήταν παρών σε ημερίδες και
συνέδρια που έγιναν στο χωριό μας και μάλιστα

ήταν ο εμπνευστής και χορηγός με εκατοντάδες
βιβλία για τη δημιουργία της Βιβλιοθήκης Εθνικής
Αντίστασης. Το 2001 μάλιστα βραβεύτηκε από
τον τότε Δήμο Δομνίστας (Δήμαρχος ο κ. Γιάννης
Σταμάτης) ως Μεγάλος Ευεργέτης της Κοινοτικής
Βιβλιοθήκης μας, παρουσία του Μανόλη Γλέζου. 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ  ΧΡΟΝΙΚΑ:  ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΣΤΟΝ  ΜΙΧΑΛΗ  ΣΤΑΦΥΛΑ 

Προσφορές - Συνδρομές
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 
Καρατζόγλου Ιωάννης .......................... Ευρώ 20,00
Σύρρος Αθανάσιος Γ. (Μεσολόγγι) ........ -//-   20,00
Σύρρου Βασιλική .................................... -//-   15,00
Σύρρος Γεώργιος Αθαν. .......................... -//-   15,00
Σύρρου Χαρίκλεια .................................. -//-   15,00
Αμπατζής Σταύρος ................................ -//-   20,00
Δαραβέλιας Ιωάννης .............................. -//-   20,00
Τσίρκας Δημήτριος Ι. .............................. -//-   20,00
Συρογιαννίδης Σπύρος Δημ. .................. -//-   30,00
Κουκόπουλος Παναγιώτης .................... -//-   20,00
Συρογιαννίδης Δημήτριος Σπ. ................ -//-   30,00
Μπούρας Νικόλαος Γ. (ΗΠΑ)   (100 δολ.)  -//-    75,00 
Μπούρας Παναγιώτης Κ. ........................ -//-   20,00
Σιαδήμας Νικόλαος ................................ -//-   20,00
Γρίβας Κων/νος Νικ. .............................. -//-   20,00
Νικολακάκη Φρόσω ................................ -//-   20,00
Σταμάτης Αθανάσιος .............................. -//-   50,00
Τσάμης Θεόδωρος .................................. -//-   20,00
Σιακαβέλλα Παναγιώτα .......................... -//-   50,00
Τσούνης Αχιλλέας .................................. -//-   20,00
Α/φοί Γιολδάση ...................................... -//-   70,00
Αγγελής Γεώργιος Ι. .............................. -//- 500,00
Σταμάτης Ιωάννης Νικ. .......................... -//- 500,00
Μήτσου Ιωάννης .................................... -//- 500,00
Παναγοδήμος Δημήτριος ...................... -//-   50,00
Βάρρας Σπύρος ...................................... -//-   50,00
Τσούνης Αχιλλέας .................................. -//-   50,00
Τσούνη Πηνελόπη Αχιλλ. ...................... -//- 200,00
Σώκος Γεώργιος .................................... -//-   20,00
Σταμάτης Χρήστος και Γεωργία (ΗΠΑ) .. -//- 100,00
Μαυρίκα Χαρούλα .................................. -//-   10,00
Παναγοδήμος Αθανάσιος Ηλ. ................ -//- 200,00
Παπαλέξης Χρήστος .............................. -//-   20,00
Αγγελάκη Χαρίκλεια .............................. -//-   20,00
Παπατζίμας Κων/νος .............................. -//-   20,00
Παπαδημητρίου-Γεωργιακάκη Παναγιώτα -//-   50,00
Καρράς Βασίλειος .................................. -//-   20,00
Μακρυγιάννης Λάμπρος ........................ -//-   20,00
Μωρίκη-Παπαζαχαρία Ανδρεούλα ........ -//-   20,00
Σιδερά Πελαγία (ΗΠΑ) ...... (50,00 δολ.)  -//-   36,00 
Παναγοδήμου Γερασιμούλα .................. -//-   20,00
Σιακαβέλλας Ιωάννης ............................ -//-   10,00
Σιακαβέλλας Γεώργιος .......................... -//-   10,00
Σιακαβέλλας Περικλής .......................... -//-   10,00
Σιακαβέλλα Ιωάννα ................................ -//-   10,00
Σιακαβέλλας Ηρακλής ............................ -//-   10,00
Άζμπι Αλ Λουάντι .................................. -//-   10,00
Γράψια Ειρήνη ........................................ -//-   10,00
Ανδρεαδάκης Παναγιώτης .................... -//-   10,00
Ανδρεαδάκης Ιάκωβος .......................... -//-   10,00
Τσατσούλα Ελένη .................................. -//-   15,00
Τσατσούλα Βασιλική .............................. -//-   15,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο) 

― κ. Χρήστον Παπαλέξην, Βύρωνας. Πήραμε τη συν-
δρομή σας και σας ευχαριστούμε θερμά. Κάθε χρόνο
είστε ανάμεσα στους πρώτους που μας θυμάστε. Σας
ευχαριστούμε και πάλι! 

― κ. Χαρούλα Αγγελάκη, Σεπόλια-Αθήνα. Λάβαμε
την επιταγή σας για τη συνδρομή στον «ΕΥΡΥΤΟ» και
σας ευχαριστούμε θερμά. Ισχύει και για σας το ίδιο! 

― κ. Κων/νο Παπατζίμα, ιατρό, ενταύθα: Σας ευχαρι-
στούμε για τη συνδρομή σας και, κυρίως, για την αγάπη
σου στη Δομνίστα!  

― κ. Παναγιώτα Παπαδημητρίου-Γεωργιακάκη, Πεύκη
Αττικής. Λάβαμε τη γενναία συνδρομή σας και σας ευχα-
ριστούμε. 

Η  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΑΣ

Οι συνδρομές σας μπορούν να στέλνονται: 
Στην Εθνική Τράπεζα: 

Αριθμός λογαριασμού: 370/296245-43
ΙΒΑΝ 8101103700000037029624543

ή στην Ταμία του Συλλόγου κ. Σμαράγδα Σιακαβέλα
(Αγρίνιο), Ευαγγελία Νταλιάνη (Πρόεδρο-Λαμία),
Κώστα Ηλ. Τσιάμη (Γραμματέα, Καρπενήσι) και Κώστα
Αντ. Παπαδόπουλο (Αθήνα-Δομνίστα). 

ΜΑΡΙΑ  ΣΤΑΜΑΤΗ:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΚΑΙ  ΕΓΚΑΙΝΙΑ  ΕΚΘΕΣΗΣ 

Στην κατάμεστη από κό-
σμο αίθουσα του ΙΑΝΟΥ,
στο κέντρο της Αθήνας,
παρουσιάστηκε το βιβλίο
της Μαρίας Σταμάτη «με
πολυπρόσωπη σκίαση» από
τις εκδόσεις Ηριδανός στις
27 Φεβρουαρίου 2019 και
παράλληλα έγιναν τα εγ-
καίνια της ατομικής έκθε-
σης ζωγραφικής των πρω-
τότυπων έργων του βιβλί-
ου, η οποία θα διαρκέσει
μέχρι 13-3-2019.

Το νέο αυτό δημιούργη-
μα της Μαρίας Σταμάτη
«είναι μια συλλογή, που
για μία ακόμη φορά συμ-
πλέκει την ποιητική με την
εικαστική της ταυτότητα,
αυτή τη φορά σε μιαν αδιά-
σπαστη ενότητα προσφέ-
ρει στον αναγνώστη υλικό
που εγείρει προβληματισμό απαραίτητο για
την εσωτερική ισορροπία του και κατ’ επέ-
κταση για την ισορροπία του με τον γύρω
κόσμο. Χωρίς να φοβάται τις λέξεις και το

εννοιολογικό φορτίο που
αυτές κουβαλούν, μας δω-
ρίζει μια δυναμική συλλογή
που κοιτάζει κατάματα την
πραγματικότητα, αποκη-
ρύσσει τις δικαιολογίες και
εκθέτει τους λόγους για
τους οποίους αξίζει να
«συντάξουμε τη γλώσσα
της προσπάθειας», της
προσπάθειας να ζωγραφί-
σουμε «ατύφλωτα» τους
τοίχους μας με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο, όπως
εμείς θέλουμε κι επιδιώ-
κουμε». (Από την 4η σελί-
δα της πρόσκλησης).  

Το βιβλίο παρουσίασαν
με αριστοτεχνικό τρόπο οι:
Πάνος Χαραλάμπους πρύ-
τανης Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών, Λουίζα Κα-
ραπιδάκη ΜΑΙ – Ιστορικός

Τέχνης και η Νικολέττα Κοκοσιούλη φιλό-
λογος μετεκπαιδευθείσα στο Πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης (κόρη της Γεωργίας Σταμάτη
και του Θόδωρου Κοκοσιούλη). 

ΑΣΜΑΤΙΚΗ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  ΑΓΙΟΥ  ΦΑΝΤΙΝΟΥ 
Ο γνωστός Δικηγόρος Γεώργιος Γαλα-

νόπουλος από Αράχοβα Ναυπακτίας, πρώην
μαθητής του Γυμνασίου Δομνίστας, Αναγνώ-
στης και Ιεροψάλτης μόλις πληροφορήθηκε
από τον παλαιό φίλο και συμμαθητή του Σω-
τήρη Σώκο για την ύπαρξη παλαιού ναού
στην περιοχή Φαντίνου, γνωστόν ως «Πα-
λιοκκλήσι», που ενδεχομένως να ήταν αφιε-
ρωμένος στον Άγιο Φαντίνο, βρήκε αρκετά
στοιχεία για τη ζωή του παραπάνω αγίου και
έκανε την «ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ του Οσίου
και θαυματουργού Πατρός ημών ΦΑΝΤΙΝΟΥ,

ού η θεία μνήμη τιμάται τη 30ή Αυγούστου».
Το πόνημα αυτό του κ. Γ. Γαλανόπουλου πε-
ριλαμβάνει τις ακολουθίες του Εσπερινού,
του Όρθρου ως και τα σχετικά της Θείας
Λειτουργίας. Το εξώφυλλο κοσμείται από ει-
κόνα του Οσίου. 

Τέλος, σημειώνεται ότι ο κ. Γαλανόπουλος
έχει εκδώσει «άχρι τούδε», 354 ακολουθίες!!!
Βοήθειά του! 

Εμείς του εκφράζουμε τις ευχαριστίες
μας και τις ευχές μας για υγεία και μακροη-
μέρευση. 

Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α ΣΤ Ι Κ Α
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 

Την Πρωτοχρονιά, παρά τις έντονες χιονοπτώ-
σεις από τις προηγούμενες ημέρες  ο π. Ματθαίος
τέλεσε την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.
Στο Ψαλτήρι ο κ. Χρήστος Χαρμαντζής από τους
Στάβλους. Παρόντες όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του
χωριού μας και συγχωριανοί μας από το Καρπενήσι. 

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 
Παρά την έντονη κακοκαιρία των ημερών και

το πολικό ψύχος αλλά με ηλιοφάνεια, μετά τη
Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων στον Άγιο Αθα-
νάσιο ο π. Ματθαίος και πάλι εφέτος «αγίασε» τα
νερά του Κρικελλοποτάμου. Αψηφώντας το τσου-
χτερό κρύο όλοι, σχεδόν, οι χωριανοί μας τον ακο-
λούθησαν… Στις 11.30 ρίχτηκε ο Σταυρός στα
νερά του Κρικελλοποτάμου και μετά τη λήξη του
αγιασμού προσφέρθηκαν γλυκίσματα από τον Στάθη
Τριάντη, πρώην μέλος του Δ.Σ. και τσιπουρόμελο
προσφορά του κ. Ανδρέα Γιάτση. Όπως προανα-
φέρθηκε η ημέρα ήταν ηλιόλουστη αλλά το χιόνι
μέχρι το ποτάμι ήταν αρκετό (50-60 εκατ.). 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
Κατά λάθος στο φύλλο 403 (Σεπτ. – Οκτ.)
του ΕΥΡΥΤΟΥ εγράφη ότι σημαιοφόρος
κατά τον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου
της 28ης Οκτωβρίου 1940 ήταν η Βάσια
Στραβομύτη αντί της Χριστίνας Μακρυγιάννη. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε όπως η εφημε-
ρίδα μας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» να αποστέλλεται στο εξής
μόνον στα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές
υποχρεώσεις τους ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ,
τουλάχιστον. Όπως είναι γνωστό τα ταχυδρομικά
τέλη επιβαρύνουν σημαντικά τα έξοδά μας και ως εκ
τούτου η απόφασή μας αυτή κρίνεται αναγκαία. 

Η  ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΤΟΥ  «ΕΥΡΥΤΟΥ» 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ 
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 
Με πανηγυρική Θεία Λειτουργία

γιορτάστηκε κι εφέτος ο προστάτης
άγιός μας. Ο π. Ματθαίος από την
παραμονή, παρά τις δυσκολότατες
καιρικές συνθήκες (χιόνια και πάγος)
βρέθηκε στο χωριό για τον Εσπερινό.
Ανήμερα ιδιαίτερη λαμπρότητα προ-
σέδωσε και η συμμετοχή στη Θεία
Λειτουργία του Αρχιμανδρίτη π. Γα-
βριήλ από την Αράχοβα Ναυπακτίας,
που και αυτός ήρθε στον Άγιο Αθα-
νάσιο αψηφώντας χιόνια και πάγο.
Στο ψαλτήρι ο Χρήστος Χαρμαντζής
από τους Στάβλους. Τον προστάτη
Άγιό μας τίμησαν κι εφέτος συγχω-
ριανοί μας από Αγρίνιο, Αθήνα και,
φυσικά από το Καρπενήσι.   

Ν. Β. Καρέτσος 



ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΥΣΚΟΛΑ  ΚΑΙΡΙΚΑ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

ΠΑΡΟΥΣΑ  Η  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Εφέτος ο χειμώνας ήταν πάρα πολύ βαρύς
και ειδικότερα το δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουα-
ρίου. Οι χιονοπτώσεις ήταν έντονες από τον
Δεκέμβριο ακόμα και ήταν συνεχόμενες. Το
ύψος όμως του χιονιού στην πλατεία μας ξε-
πέρασε τα 60 εκατοστά. Είχε αρκετή παγωνιά
και πολύ αρνητικές θερμοκρασίες, που έφτασαν
τους -160C. Τσουχτερό κρύο και δυνατοί βο-
ριάδες…. 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ  ΔΡΟΜΩΝ 
ΣΤΗΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Η Αντιπεριφέρεια Ευρυτανίας με το σύνολο
των μηχανημάτων της όλο σχεδόν το δίμηνο
ήταν στην πρώτη γραμμή και επιχειρούσε συ-
νεχώς ώστε να είναι ανοιχτός ο επαρχιακός
δρόμος Ράχης Τυμφρηστού–Δομνίστας–Ψηλού
Σταυρού. Μερικές φορές τα μηχανήματα έφτα-
ναν μέχρι την Αράχοβα Ναυπακτίας. Υπήρξαν
μέρες που οι χειριστές με τα μηχανήματά
τους εργάζονταν μέχρι αργά τη νύχτα. Πολλές
φορές, όταν ήταν απαραίτητο επιχειρούσαν
με δύο (2) μηχανήματα. Το δεύτερο εκχιονι-
στικό συνήθως ήταν η ανέμη που πραγματο-
ποιούσε την απαραίτητη διαπλάτυνση. Πάντοτε
δε γινόταν και η απαραίτητη ρίψη αλατιού. 

Περισσότεροι εφέτος οι μόνιμοι κάτοικοι
– φύλακες άγγελοι – του χωριού μας, αφού
«παραχείμασαν» εκεί, παρά τις άθλιες καιρικές
συνθήκες και τα εντονότατα καιρικά φαινόμενα
καθ’ όλη τη διάρκεια του διμήνου Ιανουαρίου
– Φεβρουαρίου. Έτσι, εκτός από την οικογένεια
Γιάτση από την Καστανούλα, που ήταν και
πέρυσι, παρέμειναν στο χωριό μας εφέτος
και ο Νίκος Λιάκος, η Ανδριάνα και ο Αντώνης
Παπαδημητρίου, χωρίς ουδόλως να το μετα-
νιώσουν, όπως δηλώνουν. 

Έκαναν μάλιστα και τα γλέντια τους, μαζί
με τους άλλους μόνιμους άλλοτε στον “Μέ-
τοικο” και άλλοτε στην ταβέρνα του Ανδρέα
Γιάτση, όπως π.χ. στις 17-1-2019 του Αγίου
Αντωνίου (τραπέζι από τον Αντώνη Παπαδη-
μητρίου και την Ανδριάνα) και το μεσημέρι
της επόμενης μέρας, του Αγίου Αθανασίου
τραπέζι από τον Θανάση Ι. Γρίβα (ταχυδρόμο). 

Και του χρόνου να είμαστε ακόμη περισ-
σότεροι! 

Το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Απανταχού
Αμπλιανιτών, που εδρεύει στην Αθήνα, μετά
τις εκλογές του περασμένου Φθινοπώρου συγ-
κροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

Πρόεδρος Χρήστος Μπαρτσόκας
Αντιπρόεδρος Χρήστος Σουρούνης
Γραμματέας Θωμαή Κραββαρίτη
Ταμίας Ζωή Γκανιάτσου και 
Μέλη Νικόλαος Κότσαλος, Νικόλαος Μπά-

κας και Μαίρη Σταμπουλοπούλου. 
Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία. 

Στον ιστορικό Ιερό Ναό Αγίας Ειρή-
νης, της οδού Αιόλου, στο κέντρο της
Αθήνας πραγματοποιήθηκε κι εφέτος
στις 15-12-2018, για 11η συνεχή χρονιά
η καθιερωθείσα από την Πανευρυτανική
Ένωση θρησκευτική και πνευματική εκ-
δήλωση προς τιμήν του «ένθεου και
υπέρτιμου χορού» των εξ Ευρυτανίας
Νεομαρτύρων. 

Εφέτος τιμήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο
εξ Αγράφων, για τη ζωή και το μαρτύριο
του οποίου μίλησε ο Κώστας Αντ. Πα-
παδόπουλος.  

Ιδιαίτερη λαμπρότητα στην εκδήλωση
αυτή, που πραγματοποιήθηκε σε συνερ-
γασία Πανευρυτανικής Ένωσης και του
Συλλόγου των Απανταχού Φουρνιωτών
«Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ», προσέδωσε η πα-
ρουσία του Σεπτού Ποιμενάρχη μας Μη-
τροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ο οποίος και χοροστάτησε της Θείας
Λειτουργίας, στην οποία συμμετείχαν
και οι ιερείς  του Ι. Ν. Αγίας Ειρήνης,
προϊστάμενος του οποίου είναι ο Ευρυ-
τάνας πρωτοπρεσβύτερος π. Θωμάς Χρυ-
σικός και οι, επίσης, συμπατριώτες μας
πρωτοπρεσβύτεροι π. Δημήτριος Παπα-
σπύρος και π. Δημήτριος Σκόνδρας.
Μετά την απόλυση όλοι οι συμπατριώτες
μας ξεναγήθηκαν στον ιστορικό Ιερό
Ναό της Αγίας Ειρήνης από τον π. Θωμά
Χρυσικό και κατόπιν προσφέρθηκε καφές
και τσίπουρο. Παρόντες ήταν και αρκετοί
συγχωριανοί μας.

Ύστερα από σχετικές τηλεφωνικές
επικοινωνίες του προέδρου της Τοπικής
μας Κοινότητας κ. Νίκου Καρέτσου με
τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο του Δήμου
Καρπενησίου κ. Παντελή Χαλκιά κατά
το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου
καθαρίστηκαν οι εσωτερικοί δρόμοι του
χωριού μας από τα πολλά χιόνια στις 3,
6, 13 και 14 Ιανουαρίου 2019. Στις 2-1-
2019 υπήρξε αδυναμία αποστολής μη-
χανήματος καίτοι υπήρχε αίτημα κατοί-
κων του χωριού μας που ήθελαν να τα-
ξιδέψουν για Αθήνα λόγω των άσχημων
καιρικών συνθηκών. Το ίδιο συνέβη και
στις 13-1-2019 με αποτέλεσμα να υπάρξει
δυσανασχέτηση των κατοίκων. 

Στις 6 Ιανουαρίου έγινε αποχιονισμός
του δρόμου προς Μαρίνου και στις 7-1-
2019 προς την Σκοπιά – Καστανούλα. 

Η  ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΜΑΣ

ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ  ΚΙ  ΕΦΕΤΟΣ  
ΟΙ  ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ  ΑΓΙΟΙ  

ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ

Η Κινητή Αστυνομική Μονάδα Καρπενησίου
επισκέπτεται την περιοχή μας τουλάχιστον
ανά 15νθήμερο.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ  ΕΦΕΤΟΣ  ΟΙ  ΜΟΝΙΜΟΙ  
ΚΑΤΟΙΚΟΙ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ... 

ΝΕΟ  Δ.Σ.  ΣΤΟ  ΣΥΝΔΕΣΜΟ  
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΩΝ 

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

― Ο π. Κωνσταντίνος
Μακράκης και η πρεσβυτέρα
του Ελένη απόκτησαν στις
25 Ιανουαρίου 2019 το 5ο
παιδί τους, ένα χαριτωμένο
κοριτσάκι (τα 4 πρώτα είναι
αγόρια). 

― Ο Θωμάς Ράκος και η
σύζυγός του Ελισάβετ, κόρη
του Νικολάου και της Φω-
τεινής Αγγελή απόκτησαν
στις 12-12-2018 ένα υγιέ-
στατο αγοράκι. 

Να τους ζήσουν!  

ΘΑΝΑΤΟΙ 
― Πέθανε στην Αθήνα

και αναπαύεται στο Κοιμη-
τήριο Κρικέλλου από τις 29-
1-2019 ο Γεώργιος Αθαν.
Στουρνάρας, ετών 90. 

― Πέθανε στις 8-2-2019
στις Η.Π.Α., όπου και ανα-
παύεται, η Γεωργία Πανο-
πούλου, το γένος Ιωάννη
και Αναστασίας Σιδερά. 

― Στο Κοιμητήριο Ευη-
νοχωρίου αναπαύεται από
τις αρχές Φεβρουαρίου η
Κούλα σύζ. του αείμνηστου
Σπύρου Γεωργίου Πανάγου. 

― Πέθανε ύστερα από
σύντομη δοκιμασία της υγεί-
ας της η Αλεξάνδρα σύζ.
Σπύρου Μ. Γρίβα, ετών 59.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε
στον Μητροπολιτικό Ιερό

Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Με-
σολογγίου στις 9-2-2019 και
ετάφη στο Κοιμητήριο του
Ευηνοχωρίου. 

― Πέθανε στη Νοτιοα-
φρικανική Ένωση, όπου ήταν
μόνιμα εγκαταστημένος, στις
16-2-2019, ο συγχωριανός
μας Δημήτριος (Τάκης) Ιωάν-
νη Τσαπραζλής (Καραβά-
νας).

Ας είναι ελαφρύ το χώμα
της δεύτερης πατρίδας του
που τον σκεπάζει! 

Θερμά συλλυπητήρια
στους οικείους τους. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
― Έγινε στον Άγιο Αθα-

νάσιο Λαμίας το ετήσιο μνη-
μόσυνο της Θεοδώρας (Λού-
λας) Παπαδοπούλου, το γέ-
νος Μωρίκη, στις 17-2-2019. 

― Το ετήσιο μνημόσυνο
του αείμνηστου Σπύρου
Μελά θα τελεστεί στις 7-4-
2019 στον Ιερό Ναό Αγίας
Τριάδας Αγρινίου. 

― Έγινε το ετήσιο μνη-
μόσυνο της αείμνηστης Βα-
σιλικής (Κούλας) Τσούτσου-
ρα, το γένος Κωνσταντάκη
Γιολδάση και του συζύγου
της Θεοδώρου στις 17 Φε-
βρουαρίου 2019 στον Ιερό
Ναό Αγίας Σοφίας Νέου Ψυ-
χικού. 

Αιωνία τους η μνήμη! 

4 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
ΣΕ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ  ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ  
Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, υλοποιώντας

σχετική υπόσχεση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Άρη Τασιού
ενίσχυσε οικονομικά το έργο του σκέπαστρου της πλα-
τείας μας, με το ποσό των 1.860,00 ΕΥΡΩ, το οποίο θε-
ωρούμε λίαν σημαντικό. Το Δ.Σ. εκφράζει στον Αντιπε-
ριφερειάρχη κ. Άρη Τασιό τις πλέον θερμές ευχαριστίες
του. Επίσης, ευχαριστίες εκφράζονται και στην ΕΚΕΠΠ-
ΠΑΔΗΚ (Πρόεδρος η κ. Σοφία Ζαλοκώστα) που πλήρωσε
το ποσό των 620,00 ΕΥΡΩ για διάφορα είδη τροφίμων,
που διατέθηκαν κατά τις ημέρες του Τσίπουρου. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας ευχαριστεί

την μέχρι τούδε Ταμία κ. Σούλα Μαυρίκα-Σταμάτη για
τις προσφερθείσες υπηρεσίες της και τη συνεργασία
της. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΣΤΟ  ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ  
ΛΑΜΙΑΣ  

Η Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Ευαγγελία Ντα-
λιάνη κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς επισκέφθηκε το Ορφανοτροφείο
Θηλέων Λαμίας και πρόσφερε διάφορα είδη τροφίμων
εκ μέρους του Συλλόγου μας. 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  ΜΑΣ 
ΜΕ  ΒΙΒΛΙΑ  ΕΟΜΜΕΧ 

Ύστερα από σχετικές ενέργειες της Πανευρυτανικής
Ένωσης και μετά από σχετικό αίτημα του Αντιπεριφε-
ρειάρχη Ευρυτανίας κ. Άρη Τασιού, χορηγήθηκε μία
σειρά βιβλίων (46 τόμοι) από το Υπουργείο Οικονομικών
του πρώην ΕΟΜΜΕΧ για τον εμπλουτισμό της Μουσει-
ακής Βιβλιοθήκης μας. Παρόμοια σειρά δόθηκε και στη
Μουσειακή Βιβλιοθήκη του νεοσύστατου Κέντρου Ιστο-
ρίας και Πολιτισμού Ευρυτανίας (Κ.Ι.Π.Ε.). Σημειώνεται
ότι τα περισσότερα εξ αυτών έχουν λαογραφικό περιε-
χόμενο και είναι εξαιρετικών εκδόσεων. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  ΙΑΤΡΟΥ 

Η Ιατρός κ. Βανέσα – Βασιλική Γκρεκ
που εξυπηρετεί και το Περιφερειακό Ια-
τρείο του χωριού μας, μας επισκέπτεται
τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. 

Την ευχαριστούμε!                      Ν.Β.Κ. 

Στις 6 Φεβρουαρίου 2019 υπήρξε δια-
κοπή ρεύματος σε όλη την περιοχή της
Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας λόγω
πτώσης έλατου πριν από το Κρίκελλο
για αρκετές ώρες. 

Στις 13-2-2019 υπήρξε και πάλι δια-
κοπή ρεύματος λόγω πτώσης έλατου σε
καλώδια στην περιοχή Μπερζιανή. Η
επέμβαση της ΔΕΔΗΕ ήταν άμεση. 

Σε τακτικά χρονικά διαστήματα το πρό-
γραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» επισκέπτεται
το χωριό μας παρά τις δύσκολες καιρικές
συνθήκες. 

ΔΙΑΚΟΠΗ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΤΟ  ΣΠΙΤΙ» 


