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Μ
ε τις πρέπουσες τιμές και με
τη δέουσα λαμπρότητα γιορ-
τάστηκε κι εφέτος η 77η Επέ-

τειος από την έναρξη του Ένοπλου
Απελευθερωτικού Αγώνα κατά των Γερ-
μανών και Ιταλών περιόδου 1941-44
την Κυριακή 8 Ιουνίου 2019. Συνδιορ-
γανωτές της εκδήλωσης κι εφέτος ήταν
ο Δήμος Καρπενησίου, η Τοπική Κοινό-
τητα Δομνίστας και ο Φιλοπρόοδος
Σύλλογος Δομνίστας. 

Η εκδήλωση, με σύμμαχο τον καιρό,
πραγματοποιήθηκε στον χώρο του υπέ-
ροχου Μνημείου της Εθνικής μας Αντί-
στασης και ξεκίνησε στις 11.00 με επι-
μνημόσυνη δέηση. Στη συνέχεια κατέ-
θεσαν στεφάνια οι κ.κ.: Παναγιώτης
Κουρουμπλής, Υπουργός, εκπρόσωπος
της Κυβέρνησης, Κ. Κοντογεώργος,
Βουλευτής Ευρυτανίας της Ν.Δ., Αρι-
στείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης
Ευρυτανίας ως εκπρόσωπος της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας, Νίκος Σου-
λιώτης Δήμαρχος Καρπενησίου, Χαλ-
κιάς Παντελής Αντιδήμαρχος Καρπε-
νησίου, κ. Νικοπολίτης ως εκπρόσωπος
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ν. Ευρυ-
τανίας, Μωϋσής Μπερερής ως εκπρό-
σωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ευρυτανίας, Βασί-
λειος Θεοδωρόπουλος ως εκπρόσωπος
της Νέας Δημοκρατίας Ευρυτανίας,
Ζούκας Σπυρίδων εκ μέρους της Τοπι-
κής Κοινότητας Στάβλων, Ανδρέας Ζού-
κας ως εκπρόσωπος της Πανευρυτανι-
κής Ένωσης, Νίκος Καρέτσος Πρόεδρος
της Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας και

Ευαγγελία Νταλιάνη Πρόεδρος του Φι-
λοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας. Ακο-
λούθησε η κεντρική ομιλία από τον κ.
Παναγιώτη Κουρουμπλή πρώην Υπουρ-
γό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Η ομιλία του κ. Κουρουμπλή εντυπω-
σίασε τους πάντες και δίκαια χαρακτη-
ρίστηκε ως μία από τις πλέον πετυχη-
μένες ομιλίες των εκδηλώσεων αυτών.
Στη συνέχεια απηύθυναν μηνύματα οι
κ.κ. Κώστας Κοντογεώργος, Βουλευτής

Ευρυτανίας, Άρης Τασιός Αντιπεριφε-
ρειάρχης Ευρυτανίας, Νίκος Σουλιώτης
Δήμαρχος Καρπενησίου και Θεοδωρό-
πουλος Βασίλειος εκπρόσωπος της
Νέας Δημοκρατίας. Μετά τα παραπάνω
σύντομα αλλά εμπεριστατωμένα και
περιεκτικά μηνύματα τηρήθηκε 1΄ σιγή
και η όλη εκδήλωση έκλεισε με τον
Εθνικό μας Ύμνο. 

Μετά τη λήξη προσφέρθηκαν στο
χώρο του μνημείου γλυκίσματα και ανα-
ψυκτικά από τον Σύλλογο Δομνίστας
και ακολούθησε γεύμα, προσφορά του
Δήμου Καρπενησίου. 

Τέλος, σημειώνεται ότι στην εκδή-
λωση ήταν ακόμη παρόντες και οι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Καρπε-
νησίου Σοφία Ζαλοκώστα, Δημήτρης
Βονόρτας, Γιάννης Ίβρος και Γιώργος
Σώκος, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Κρικέλλου Αντώ-
νιος Μανίκας και ο πρώην Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Καρπενησίου Κλεομένης Λάππας.    

Ε. Ν. -  Κ.Α.Π. 

ΜΕ  ΤΙΜΕΣ  ΚΑΙ  ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ
Η  ΕΠΕΤΕΙΟΣ  ΤΗΣ  ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΤΟΥ  ΕΝΟΠΛΟΥ  ΑΓΩΝΑ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ – 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο κ. ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ (ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ)
Ισοπαλία ανέδειξε η κάλπη κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου

2019 στην Κοινότητά μας. Οι δύο υποψήφιοι, Νίκος Καρέτσος
(«Μαζί συνεχίζουμε για τη Δομνίστα») και Νίκος Παπαδημητρίου
(«Ενωμένη Δομνίστα»), έλαβαν από 102 ψήφους! Έτσι, μετά από
αυτήν την ισοπαλία, η προβλεπόμενη από τον Νόμο ανάδειξη του
νέου Προέδρου έγινε με κλήρωση στο αρμόδιο Πρωτοδικείο στις
14 Ιουνίου 2019, στην οποία τυχερός αναδείχθηκε ο κ. Νίκος Καρέ-
τσος. Το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο, που θα είναι πενταμελές (μοναδικό
στον Δήμο Καρπενησίου), θα απαρτίζεται από τους: Νίκο Καρέτσο
(Πρόεδρο), Νίκο Παπαδημητρίου, Κώστα Αγγελή, Σπυριδούλα
Μπούρα και Κώστα Αθαν. Παπαδόπουλο. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 26-5-2019 
Για την Τοπική μας Κοινότητα ψήφισαν 215 
Βρέθηκαν: Έγκυρα 204, 1 λευκό και 10 άκυρα 

Σταυροί προτίμησης εκλεγέντων συμβούλων: 
Καρέτσος Νίκος: 94 
Αγγελής Κώστας: 31 
Μπούρα Σπυριδούλα: 13 
Παπαδημητρίου Νίκος: 74 
Παπαδόπουλος Κώστας: 27 

Η Σπυριδούλα Μπούρα εκλέχτηκε, καίτοι, είχε λιγότερους
ψήφους από άλλους υποψηφίους του άλλου συνδυασμού, λόγω
της κλήρωσης του συνδυασμού που ανήκε. 

Στο επόμενο φύλλο θα δημοσιευθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα
για την Τοπική μας Κοινότητα. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
κ. ΝΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΚΑΡΕΤΣΟΥ 

Μετά την ισοψηφία στις πρόσφατες Κοινοτικές Εκλογές της
26-5-2019 και την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Πρωτοδικείο
Ευρυτανίας στις 14-6-2019 κατά την οποία αναδείχθηκε ο Συνδυασμός

ΕΚΛΟΓΕΣ  2019 

Το Δ. Σ. του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας π ρ ο σ κ α λ ε ί
τα μέλη του στην προβλεπόμενη από το Καταστατικό μας ετήσια
Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Αυγούστου
2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 στην αίθουσα του Κοινοτικού
Τουριστικού Ξενώνα. 

Θέματα για συζήτηση: 
1. Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. 
2. Οικονομικός Απολογισμός 
3. Προτάσεις μελών. 
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ. Σ. θα γίνει το επόμενο Σάββατο,

24-8-2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Συνέχεια στη σελ. 2



Έφυγε ξαφνικά από την ζωή
ανήμερα του Πάσχα ο Αντώνης
Δημ. Παπαδημητρίου αφήνον-
τας δυσαναπλήρωτο κενό και
πολλή πίκρα και πόνο σε δικούς
του και φίλους. Συγκλονιστική
η απώλεια για την αγαπημένη
σύζυγό του Ανδριάνα που τόσα
έχει προσφέρει στο χωριό μας,
μαζί με τον αείμνηστο Αντώνη.

Αυτός ήταν και ο λόγος που
την ημέρα της εξοδίου ακολου-
θίας του (ανήμερα Πρωτομα-
γιάς) ο εφημέριός μας πατήρ Ματθαίος στο Κεφαλόβρυσο
Αιτωλικού είπε πως είχε μεταφερθεί εκεί όλη η ενορία
της Δομνίστας. 

Και ήταν αλήθεια, σημάδι της εκτίμησης προς τον
Αντώνη και την οικογένειά του. Ο Αντώνης, γόνος της
μεγάλης οικογένειας της Δομνίστας Παπαδοπούλου-Πα-
παδημητρίου γεννήθηκε στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού
όπου και ανδρώθηκε, χωρίς να χάσει την επαφή του με
την Δομνίστα, την οποία αγαπούσε με πάθος. Απόδειξη
πως απόχτησε σπίτι στο χωριό και μετά την συνταξιοδό-
τησή του έμενε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με
την αγαπημένη του Ανδριάνα. 

Μετείχε στα δρώμενα του χωριού σε όλα τα επίπεδα.
Δεινός κυνηγός και ψαράς, εξαντλούσε το πάθος του
και στη θάλασσα και στο βουνό. Βοηθούσε όπου και
όποιον μπορούσε. Νοικοκύρης με τα όλα του. Λουλούδια,
λουλούδια, οπωροφόρα δέντρα, κηπευτικά, ένας παρά-
δεισος στο σπιτάκι του στο χωριό όπου στέγαζε την ευ-
τυχία του και την αξιάδα τη δική του και της γυναίκας
του. Τα τελευταία χρόνια με την παραμονή του το χειμώνα
στο χωριό ήταν ακτίνα ελπίδας και αισιοδοξίας. Όποιοι
απήλαυσαν τις ευεργεσίες της οικογένειάς του το ξέρουν
και το αναγνωρίζουν. 

Μία όμως «του βίου ροπή και ταύτα πάντα εξηφάνι-
σται». Στη θέση της ελπίδας και της αισιόδοξης προσμονής
της επόμενης μέρας ήρθε ο πόνος, η πίκρα και η απελπισία
της απώλειας... Όσο όμως σκληρός και να είναι ο θάνατος
δεν μπορεί να αφανίσει την αγάπη, την εκτίμηση, το σε-
βασμό, τα καλά έργα και τα αισθήματα των ανθρώπων.
Είναι το μόνο όπλο μας, η μόνη άμυνά μας στη φθορά.
Με αυτό μαχόμαστε ενάντια στη λύπη και κρατάμε τον
Αντώνη όχι πλέον στη ζωή στους δρόμους και την
πλατεία του χωριού μας, αλλά στο λουλουδιασμένο λει-
μώνα των αισθημάτων και της καρδιάς μας. 

Δεν έζησε επί ματαίω τη ζωή του και τα έργα της οι-
κογένειάς του θα μείνουν ζωντανά στην καρδιά των Δο-
μνιστιάνων. Όλα μπορεί να φαίνονται ότι χάνονται στη
ζωή. Τα καλά έργα όμως είναι τα μόνα άφθαρτα που μας
συνοδεύουν και μετά το θάνατο «επ’ ελπίδι Αναστάσεως». 

Ας είναι αιώνια η μνήμη του και ο Θεός ας δίνει πα-
ρηγοριά στην αγαπημένη του Ανδριάνα. 

Αθ. 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 

Αντώνης  Δημ.  Παπαδημητρίου
(1952-2019) 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ όπως ΟΛΑ τα κείμενα που είναι προς δημοσίευση
να αποστέλλονται στη Δ/νση της Εφημερίδας και ΜΟΝΟΝ 

«ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ»,
θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες
μου σε όλους εσάς για την εμπιστοσύνη που
μου δείξατε στο πρόσωπό μου με την ψήφο
σας στις πρόσφατες Κοινοτικές Εκλογές. 

Η επανεκλογή μου είναι η αναγνώριση
του έργου μου κατά τη διάρκεια της τρέχου-
σας θητείας και σε συνεργασία με τους
νεοεκλεγέντες συμβούλους θα προσπαθήσω
έχοντας την εμπειρία αλλά και νέες ιδέες
και στόχους να ανταποκριθώ στα νέα μου
καθήκοντα με δύναμη, εργατικότητα και επι-
μονή συνεργαζόμενος με όλους τους τοπικούς
φορείς, την Αντιπεριφέρεια και, κυρίως, με
τη Δημοτική αρχή, έτσι ώστε να έχουμε τα
καλύτερα αποτελέσματα για τη Δομνίστα
μας. 

Δυστυχώς στις προσπάθειές μας αυτές
δεν θα έχουμε την πολύτιμη παρουσία και
συνεισφορά του πρόωρα εκλιπόντος φίλου
και συγχωριανού μας αείμνηστου Αντώνη
Παπαδημητρίου. 

Με εκτίμηση 
Νίκος Β. Καρέτσος 

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
κ. Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ

Ευχαριστίες προς τους συγχωριανούς
μας εκφράζονται και από τον κ. Νίκο Παπα-
δημητρίου και τους συνυποψήφιούς του στο
συνδυασμό «Ενωμένη Δομνίστα» για την
προτίμησή τους προς αυτούς, γιατί αισθά-
νονται με την ισοπαλία ως νικητές και αυτοί.
Ενωμένοι, όπως είναι και το σύνθημά μας,
τονίζουν, θα συνεργαστούμε και θα εργα-
στούμε για την πρόοδο και το καλό του
χωριού μας. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και η Διεύ-
θυνση της Εφημερίδας μας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ»
εύχονται στο νέο Κοινοτικό Συμβούλιο καλή
δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο έργο του,
με όπλα τη συνεργασία και την ενότητα. Ο
Σύλλογός μας και η εφημερίδα μας θα συ-
νεχίσουν την αγαστή και αναγκαία συνερ-
γασία με τις κοινοτικές και δημοτικές αρχές,
όπως πάντα, για την πρόοδο του χωριού
μας. 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Ο κ. Ν. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 
Νικητής για το Δήμο Καρπενησίου, με μι-

κρή διαφορά, αναδείχθηκε ο κ. Νίκος Σου-
λιώτης, έναντι του κ. Λερογιάννη. Σημειώνεται
ότι από τον συνδυασμό του κ. Ν. Σουλιώτη
εκλέγονται 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι, από τον
συνδυασμό του κ. Λερογιάννη 12 Σύμβουλοι
και της Λαϊκής Συσπείρωσης ένας (1). 

Από τη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας
εκλέχθηκαν ως Δημοτικοί Σύμβουλοι η κ.
Τσιτούρη – Κατσιάρη Π. (από τον συνδυασμό
«ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ» του κ. Σουλιώτη)
και ο κ. Γεώργιος Κ. Σιώκος (από τον συν-
δυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» του κ. Λερο-
γιάννη). 

Στα δύο εκλογικά τμήματα του χωριού
μας ήταν εγγεγραμμένοι 606, ψήφισαν 214.
Βρέθηκαν 1 Λευκό ψηφοδέλτιο, 11 άκυρα
και 202 έγκυρα. 

Έλαβαν: «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ» (ΣΟΥ-
ΛΙΩΤΗΣ): 115 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» (ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ): 79 

Από τους χωριανούς μας υποψήφιους ο
Δημ. Παναγοδήμος, που ήταν υποψήφιος με
το συνδυασμό του κ. Σουλιώτη έλαβε στο
χωριό μας 82 ψήφους και ο Γεώργιος Σιώκος,

υποψήφιος με τον συνδυασμό Λερογιάννη
έλαβε 51 ψήφους, ο οποίος και εκλέχθηκε
αφού έλαβε αρκετούς ψήφους από το Καρ-
πενήσι. 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία! 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 
Ο κ. ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ 
Νέος Δήμαρχος στο Δήμο Αγράφων κατά

το β΄ γύρο των Δημοτικών εκλογών εκλέχ-
θηκε ο κ. Αλέξης Καρδαμπίκης, παίρνοντας
το 52,68% των ψήφων των Αγραφιωτών,
έναντι του κ. Θόδωρου Μπαμπαλή, νυν Δη-
μάρχου, ο οποίος έλαβε ποσοστό 47,32%. 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία! 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
Στις Περιφερειακές εκλογές της 26ης

Μαΐου 2019 νέος Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας εκλέχθηκε ο κ. Φάνης Σπανός, επι-
κεφαλής του συνδυασμού «Επιμένουμε στην
καρδιά της Ελλάδας». Περιφερειακοί Σύμ-
βουλοι Ευρυτανίας εκλέχθηκαν οι Άρης Τα-
σιός και Κατερίνα Καλαντζή με το ψηφοδέλτιο
του κ. Σπανού και ο κ. Μωϋσής Μπερερής
με το ψηφοδέλτιο του κ. Αναγνωστάκη. 

Σημειώνεται ότι οι Περιφερειακές εκλογές
επαναλήφθηκαν την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019
μεταξύ των κ.κ. Φάνη Σπανού (έλαβε το
52,43%) και Απόστολου Γκλέτσου (47,57%). 

ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΧΩΡΙΑΝΟΙ ΜΑΣ 
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε στις Περιφε-

ρειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 ο κα-
ταγόμενος από το χωριό μας Λάμπρος Δη-
μητρογιάννης, αφού πλησίασε τους 8.000
σταυρούς προτίμησης και εκλέχθηκε 3ος Πε-
ριφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας με
τον εκλεγέντα Περιφερειάρχη κ. Νεκτάριο
Φαρμάκη. 

Εκλέχθηκε, επίσης άνετα, ως Δημοτικός
Σύμβουλος στο Δήμο Νέου Ηρακλείου Αττικής
ο χωριανός μας Δημήτριος (Τάκης) Αθανα-
σίου Τσαπραζλής, ιδιοκτήτης Φροντιστηρίων.
Σημειώνεται ότι ο κ. Τσαπραζλής είχε εκλεγεί
και κατά το παρελθόν στον ίδιο Δήμο. 

Τους ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία
στο έργο τους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ο κ. Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Με ευρεία πλειοψηφία εκλέχθηκε ως Δή-
μαρχος Αθηναίων στις επαναληπτικές εκλογές
της 2ας Ιουνίου 2019 ο κ. Κώστας Μπακο-
γιάννης, συγκεντρώνοντας ποσοστό 65,25%
έναντι 34,75% του αντιπάλου του στον β΄γύρο
κ. Θανάση Ηλιόπουλου. Σε σχετικές δηλώσεις
του μετά τη νίκη του ευχαρίστησε τους Αθη-
ναίους ψηφοφόρους του, καθώς και τους
Ευρυτάνες που τον στήριξαν από την αρχή
μέχρι το τέλος. 

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

Ως Πρόεδροι στις Τοπικές Κοινότητες
της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας κατά τις
εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 εκλέχθηκαν
οι παρακάτω: 
Άμπλιανης: κ. Παπασπύρος Ηλίας 
Κρικέλλου: κ. Μανίκας Αντώνιος 
Μεσοκώμης: κ. Μακρυγιάννης Αθανάσιος 
Ροσκάς: κ. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος 
Στάβλων: κ. Ζούκας Σπύρος του Παναγιώτη
Ψιανών: κ. Μαντζής Αθανάσιος. 

Οι παραπάνω Κοινότητες εκλέγουν μόνον
έναν υποψήφιο. 

ΕΚΛΟΓΕΣ  2019 
Συνέχεια από τη σελ. 1 
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Προσφορές - Συνδρομές
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 
Κατσαρός Γεώργιος ........................ ΕΥΡΩ 10,00
Μπαρδάκη Φρειδερίκη ........................ -//-   10,00
Καρέτσος Σπύρος Κων/νου 
(Νεοχώρι Μεσολογγίου)...................... -//-  30,00
Παπαζαχαρίας Σπύρος (Αυστραλία) 
.................................. (84 Δολ. Αυστρ.) -//-   51,10
Χαρμαντζή Γεωργία ............................ -//-   10,00
Γρίβας Γεώργιος Κ. (Λαμία) ................ -//-   20,00
Σιακαβέλλας Ευάγγελος 
(Πετρούπολη) ...................................... -//-   20,00
Γρίβα Λαμπρινή (Αγρίνιο) .................... -//-   20,00
Κουτσουπιά Μαρία (Η.Π.Α.) ................ -//-   50,00
Ασημάκης Κώστας .............................. -//-   30,00
Καπετάνος Δημήτριος ........................ -//-   20,00
Σιακαβέλλας Λάμπρος Κ. .................... -//-   50,00
Σύρρος Τάκης (Ευηνοχώρι) ................ -//-   20,00
Αγγελής Σεραφείμ Γ. .......................... -//-   20,00
Στουρνάρα Ευφροσύνη ...................... -//-   20,00
Σιακαβέλλας Νίκος ............................ -//-   20,00
Λυγερή Παρασκευή ............................ -//-   10,00 
Μπέλεχας Ανδρέας ............................ -//-   20,00
Τσαπραλής Κων/νος .......................... -//-  100,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο) 

Προαγωγή  χωριανού  μας 
Ο συμμαθητής μου στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Σχολείου Δομνίστας και πρώτος γιος (εκ των τριών)
των αείμνηστων δασκάλων μας Χρήστου και Σπυριδούλας
Παπαδοπούλου, ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ προήχθη
πρόσφατα (τέλος Μαΐου 2019) στο βαθμό του Προέδρου
Εφετών. 

Άξιος υπηρέτης της Δικαιοσύνης ο Θωμάς ανέβηκε
τα δύσκολα σκαλιά του δικαστικού κλάδου με την αξία
του, την εργατικότητά του και το ήθος του. 

Αγαπητέ συμμαθητή και φίλε Θωμά. Με το τηλεφώ-
νημά σου ένοιωσα ότι μοιράστηκες μαζί μου την χαρά
σου. Σε ευχαριστώ. Πραγματικά με συγκίνησες. Σου
αξίζει να ανέβεις και το τελευταίο σκαλί, να γίνεις
Αρεοπαγίτης. Όταν μπήκες στο Δικαστικό Σώμα, ο αεί-
μνηστος πατέρας σου και δάσκαλός μας, μου είχε πει:
«Ο Θωμάς θα γίνει Αρεοπαγίτης». Μαζί με τις ευχές
μου για προσωπική και οικογενειακή υγεία, εύχομαι να
γίνει πραγματικότητα και η παραπάνω πατρική
επιθυμία/ευχή. 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019 
Ανδρέας Σπ. Νταλιάνης 

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), Κώ-
στα Ηλ. Τσιάμη (Γραμματέα, Καρπενήσι) και Κώστα
Αντ. Παπαδόπουλο (Αθήνα-Δομνίστα). 

Για να πάει κανείς από το πάνω στο κάτω μέρος
του χωριού ο συντομότερος δρόμος ήταν μέσω πλα-
τείας. Παλιά όμως ήταν ανεπίτρεπτο γυναίκα έστω και
να διαβεί από την αγορά. 

Γι’ αυτό και οι γυναίκες ακολουθούσαν ένα δικό
τους μονοπάτι, το μονοπάτι των γυναικών. Άρχιζε από
τα Τσαπραζλέικα και τα Συρρέικα ψηλά και ακολου-
θώντας το ρέμα μέσω Τσιρκόβρυσης έφτανε ως τα
Παπαδέικα και το κάτω μέρος του χωριού. 

Το μονοπάτι αυτό το θυμάται καλά ο κυρ Θανάσης
Σύρρος, στη μνήμη του οποίου οφείλουμε και όσα
γράφτηκαν πιο πάνω. Α. 

Το  μονοπάτι  των  γυναικών 

Ένα βιβλίο ποίημα και ύμνος συνάμα για τα
παιδιά των 20-30-40 χρόνων που σε μια νύχτα
άφησαν τη θαλπωρή του σπιτιού τους, άφησαν
παιδιά, ζευγάρια, κτήματα, άφησαν πίσω τη
χαροκαμένη μάνα, που δεν πρόλαβε να συνέλθει
από τους πολέμους του ’12 και της Μικράς
Ασίας, άφησαν τη ζεστή αγκαλιά της γυναίκας
και της αρραβωνιαστικιάς για να τρέξουν να
υπηρετήσουν πανανθρώπινες αξίες (πατρίδα,
ελευθερία). Και τρέξαν πρώτοι για να επαν-
δρώσουν  τα πρώτα τμήματα της 8ης Μεραρχίας
(2/39 Σύνταγμα). 

Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί ήταν
Ευρυτάνες ζώντας μαθημένοι στην τραχιά,
φτωχή γη της περιοχής μας μάθαν από κούνια
στους ανοιχτούς ορίζοντες… 

Αντέταξαν στην πλημμυρίδα και το τέρας
του φασισμού τα στήθη τους, δίνοντας το πο-
λυτιμότερο αγαθό, την ίδια τους τη ζωή. Και
ήταν οι περισσότεροι άγουρα παιδιά, στο ξε-
πέταγμά τους, στην πρώτη τους νιότη. 

Συγγραφείς σαν τον Κώστα Παπαδόπουλο,
που έγραψε το «ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ», υπη-
ρετούν τον πολιτισμό, την ιερή μας μνήμη.
Χωρίς πομπώδη στοιχεία, χωρίς στόμφο και δι-
δακτισμό εξυπηρετούν υπέροχο σκοπό: να ανα-
δείξουν, να βγάλουν από την αφάνεια και τη
λήθη το μέγεθος της προσφοράς και της θυσίας
αυτών των παιδιών. Και το πέτυχε. Το πέτυχε
με έναν απίστευτο συγκινητικό  τρόπο  να μας
παρουσιάσει ένα μοναδικό από κάθε άποψη
ποίημα που νοηματοδοτεί και επανοηματοδοτεί
στις μέρες μας τέτοιου μεγέθους αξίες. Δεν
γίνεται να ξεχάσουμε. Λαοί που ξεχνούν την
ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να την υπο-
στούν στην τραγικότερη μορφή της. 

Ως μια ελάχιστη προσφορά στο συγγραφέα
και στο έργο του θέλω να αφιερώσω τους «Γε-
ρανούς» και την ιστορία τους. 

Οι γερανοί 
ΣΤΙΧΟΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Γιάννης Ρίτσος) 

Στιγμές στιγμές θαρρώ πως οι στρατιώτες 
που πέσανε στη ματωμένη γη
δεν κείτονται θαρρώ, κάτω απ’ το  χώμα
αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί.

Πετούν και μας καλούν 
με τις κραυγές τους
απ’ τους καιρούς αυτούς τους μακρινούς 

κι ίσως γι’ αυτό πολλές φορές σιωπώντας 
κοιτάμε τους θλιμμένους ουρανούς. 

Πετάει ψηλά το κουρασμένο σμάρι
στης δύσης τη θαμπή φεγγοβολή
και βλέπω ένα κενό στη φάλαγγά του
και είναι ίσως η δική μου η θέση αυτή. 

Θα ’ρθει μια μέρα που μ’ αυτό το σμάρι 
στο μέγα θάμπος θα πετώ κι εγώ
σαν γερανός καλώντας απ’ τα ουράνια
όλους εσάς που έχω αφήσει εδώ. 
(Ρωσική εκτέλεση Mark Bernes) 

Πρόκειται για ένα από τα ομορφότερα τρα-
γούδια της ρωσικής λογοτεχνίας και μουσικής. 

Γράφηκε με αφορμή την επίσκεψη του
ποιητή Rasul Gamzatov μετά τη ρίψη της ατο-
μικής βόμβας. Πρωτογράφτηκε στη μητρική
του γλώσσα την Αβαρική για να μεταφραστεί
στη ρωσική από τον ποιητή Rasul Gamzatov. 

Η απόδοση στην ελληνική και σε ανυπέρ-
βλητη μετάφραση έγινε από τον ποιητή μας
Γιάννη Ρίτσο. Στην ελληνική γλώσσα ερμηνεύ-
τηκε μοναδικά από την συμπατριώτισσά μας
Ευρυτάνισσα Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Στη ρωσική
η πρώτη εκτέλεση ανήκει στον Mark Bernes. 

Κατά την επίσκεψή του στην Χιροσίμα εν-
τυπωσιάστηκε από το «Πάρκο Ειρήνης» και το
«Μνημείο Ειρήνης των Παιδιών» αφιερωμένο
στα παιδιά - θύματα της ραδιενέργειας. Βασίζεται
στην αληθινή ιστορία της Σαντάκο Σασάκι, που
έπασχε από λευχαιμία συνέπεια της πυρηνικής
βόμβας. Υπάρχει διάχυτη η εικασία ότι αν έφτια-
χναν 1.000 γερανούς χάρτινους θα σώζονταν.
Η ίδια η Σασάκο αυτό πίστευε… 

Το σύμπλεγμα είναι ένα κορίτσι με απλωμένα
χέρια και από πάνω της πετάει ένας γερανός.
Και στα μέρη μας ακόμη παιδιά φτιάχνουν και
στέλνουν στη Χιροσίμα χάρτινους γερανούς. 

Η κατάληξη του κοριτσιού και το μνημείο
έδωσαν την έμπνευση στον Gamzatov για το
μοναδικό αυτό αριστούργημα. 

Το κείμενο αυτό είναι ένα μικρό δείγμα
εκτίμησης και δέους για το παραπάνω έργο
«ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ»… 

Αντίστοιχο αφιέρωμα για τραυματίες φαν-
τάρους είναι το θαυμάσιο τραγούδι του Μάνου
Λοΐζου «Τα πολυβόλα σωπάσαν» σε στίχους
Λευτέρη Παπαδόπουλου. 

Ένα ελάχιστο αφιέρωμα για το συγκλονιστικό βιβλίο

«ΝΕΚΡΟΙ  ΚΑΙ  ΜΝΗΜΕΣ» 
Του Κώστα Παπατζίμα, Διευθυντή Παιδιάτρου Γ.Ν. Πεντέλης

Θέλω να ευχαριστήσω τους 7.500 και πλέον Αι-
τωλοακαρνάνες που με τίμησαν με τη ψήφο τους
στις Περιφερειακές εκλογές Δυτικής Ελλάδας και
με εξέλεξαν τρίτο Περιφερειακό Σύμβουλο στο νομό.
Όμως δε θα μπορούσα να μη κάνω ξεχωριστή ανα-
φορά για τον τόπο καταγωγής μου, την Ευρυτανία,
και ιδίως για την περιοχή της Δομνίστας. Η στήριξη
των συμπατριωτών μου ήταν καθοριστική, και τους
ευχαριστώ από καρδιάς! Αποτελεί πλέον μεγάλη ευ-
θύνη για μένα η δημιουργική εκπροσώπηση στα πε-
ριφερειακά δρώμενα, πάντα με τη στήριξη των συμ-
πατριωτών μου Δομνιστιάνων. Και είμαι σίγουρος
ότι οι ισχυροί μας δεσμοί θα είναι οδηγός για την
μεγάλη προσπάθεια που ξεκινάει! 

Δημητρογιάννης Λάμπρος
Περιφερειακός Σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Στα πλαίσια σειράς δράσεων
για τη συμπλήρωση 40 χρόνων
από την ίδρυση και λειτουργία
της (1979-2019) η Ιερά Μητρό-
πολη Καρπενησίου μεταξύ των
άλλων προγραμματίζει και εκ-
δηλώσεις τιμής για τους ιερείς
που πρόσφεραν τις πολύτιμες
υπηρεσίες τους στον τόπο μας
κατά το β΄μισό του 20ού αι.
Μία τέτοια εκδήλωση προγραμ-
ματίζεται να πραγματοποιηθεί
και στη Δομνίστα στις 18 Αυ-
γούστου 2019, ημέρα Κυριακή.
Θα τιμηθούν οι μακαριστοί ιερείς
Παπαντώνης Παπαδόπουλος,
Παπαηλίας Βάρρας και Παπα-
γιάννης Σαλτός. Στην εκδήλωση
αυτή η συμμετοχή του Συλλό-
γου μας είναι δεδομένη. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΚΕ  
Ο  ΞΕΝΩΝΑΣ 

Ο Κοινοτικός Τουριστικός
Ξενώνας μας βρήκε τον
ενοικιαστή του στις 2-7-
2019. Πρόκειται για τον
Νικόλαο Μοναστήρα από
τη Σκοπιά. Περισσότερες
λεπτομέρειες στο επό-
μενο φύλλο. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

Ο Χριστόφορος Στρα-
βομύτης προσλήφθηκε
από τις 7-7-2019 για
δύο μήνες ξεναγός στα
Μουσεία του χωριού
μας κάνοντας ταυτό-
χρονα και την πρακτική
του εξάσκηση. 



ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

4 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Μάιος - Ιούνιος 2019

ΔΩΡΕΕΣ  ΣΕ  ΜΝΗΜΗ 
1) Η Ανδριάνα Παπαδημητρίου πρόσφερε στη μνήμη
του αείμνηστου συζύγου της Αντώνη Παπαδημητρίου
100 ευρώ για τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, 50 ευρώ
για τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και 50 ευρώ για τον
Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Δομνίστας. 
2) Η Μαρία και ο Σωτήρης Σώκος πρόσφεραν το ποσό
των 50 ευρώ για τον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου
και 50 ευρώ για τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Δο-
μνίστας στη μνήμη του αείμνηστου φίλου τους Αντώνη
Παπαδημητρίου. 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ 

Για τον εορτασμό της Επετείου  της έναρ-
ξης της Εθνικής μας Αντίστασης απ’ το χωριό
μας ο Δήμος Καρπενησίου, ύστερα από συ-
νεννόηση με τον Πρόεδρο της Τ.Κ. κ. Νίκο
Καρέτσο, έστειλε συνεργεία, έγινε καθαρι-
σμός του χώρου στις 31-5-2019 και 3, 5, 7
και 10-6-2019 καθώς και για την τοποθέτηση
του κιόσκι, μεταφορά καρεκλών-τραπεζιών,
τον σημαιοστολισμό κλπ. ΑΛΛΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ 

Στις 9-5-2019 και στις 25-6-2019 ο εργο-
λάβος υδραυλικός του Δήμου Καρπενησίου
αποκατέστησε διάφορες βλάβες σε παροχές
ύδρευσης και κοινοτικές βρύσες. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΔΡΟΜΩΝ

Στις 21, 22 και 23-5-2019 μηχάνημα του
Δήμου Καρπενησίου καθάρισε τον αγροτικό
δρόμο «Νεράκι-Πλατανιάδες-Άγιος Γεώργιος-
Ζηρέλια» καθώς και εσωτερικούς δρόμους
του χωριού μας. 

Στις 4-6-2019 εγκαταστάθηκε ο νέος
Αγροτικός ιατρός μας κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
(ΑΡΗΣ) ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ. Το μηνιαίο πρόγραμμα
των επισκέψεών του θα είναι αναρτημένο
στο Περιφερειακό Ιατρείο μας. 

Του ευχόμαστε καλή διαμονή στην Ευ-
ρυτανία μας! 

Συνεχίζουν να προσφέρουν τις πολύτι-
μες υπηρεσίες τους στον τόπο μας το πρό-
γραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», η  Κινητή
Αστυνομική Μονάδα, ενώ κανονικά γίνεται
και η αποκομιδή των σκουπιδιών. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΙΑΤΡΕΙΟ 

Ενόψει της θερινής περιόδου καλούνται
όλοι οι κάτοικοι του χωριού μας, όπως
φροντίσουν για την κοπή χόρτων που βρί-
σκονται στους χώρους τους, καθώς και
την κοπή κλωναριών ή δένδρων που εμπο-
δίζουν τη διέλευση διαφόρων οχημάτων. 

ΚΟΠΗ  ΧΟΡΤΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
― Ο Κώστας Σαμψού-

νης και η Κωνσταντίνα, το
γένος Παναγιώτη Πανάγου,
απόκτησαν το δεύτερο παι-
δάκι τους, που είναι ένα
χαριτωμένο αγοράκι. 

Να τους ζήσει. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
― Η Τόνια (Αντωνία)

κόρη του Κων/νου και της
Ευγενίας Σταμάτη και ο σύ-
ζυγός της Άγγελος Νινιός
βάπτισαν το 2ο αγόρι τους
στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Πετρούπολης στις 12-5-
2019. 

Όνομα: Κωνσταντίνος 
Ανάδοχοι: Χάρης Τσα-

μίλης και Σόφη Κρασαδάκη. 
Ακολούθησε γεύμα

στην ταβέρνα «Καντάρι»
Πετρούπολης. 

― Ο π. Κωνσταντίνος
Λ. Μακράκης και η πρεσβυ-
τέρα του Ελένη βάπτισαν
την κόρη τους στις 9 Ιουνίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίας
Τριάδας Γοριανάδων Καρ-
πενησίου. Το μυστήριο τέ-
λεσε ο Μητροπολίτης Καρ-
πενησίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

Όνομα: Ελέσα
Ανάδοχος: Παρασκευή

Σιαξαμπάνη. 
― Ο Παναγιώτης Αθαν.

Νταλιάνης και η σύζυγός
του Γεωργία βάπτισαν τον
γιο τους στον Ιερό Ναό Κοί-
μησης Θεοτόκου Πετρού-
πολης στις 15-6-2019. 

Όνομα: Αθανάσιος
Ανάδοχος: Μιχάλης Κα-

λαμάρας
Ακολούθησε τραπέζι

στην ταβέρνα «Παράδει-
σος» Πετρούπολης. 

― Ο Γιάννης Σουβα-
τζής (εγγονός Αθαν. Σύρ-
ρου) και η σύζυγός του Κα-
τερίνα Κούκιου βάπτισαν
το 2ο παιδί τους στον Ι. Ν.
Κοιμήσεως Θεοτόκου (Πα-
ναγίτσα) Πετρούπολης στις
12-6-2019. 

Όνομα: Δημήτριος
Ακολούθησε γεύμα στο

κέντρο «Άτταλος». 

ΓΑΜΟΙ 
― Ο Αλέξανδρος–Ιωάν-

νης Παναγοδήμος του Αθα-
νασίου και της Ευφροσύνης
και η Καρίνα Sarmova τέ-
λεσαν το μυστήριο του γά-
μου τους την 1-6-2019 στον
Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου

Αγρινίου. Ακολούθησε δε-
ξίωση στο Κέντρο Amavo.  

― Στις 8-6-2019 έγινε
ο πολιτικός γάμος του
Κων/νου Ιωάννη Σιδηρά και
της Σταματίνας Αποστολά-
κη στο Δημαρχείο Πατρών. 

Να ζήσουν ευτυχισμέ-
νοι. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
― Στο Κοιμητήριο του

Κεφαλόβρυσου Αιτωλικού
αναπαύεται από τις 16 Μαΐ-
ου 2019 η Λιω Σπ. Σιδηρά,
το γένος Ζαχαρία Γιολδά-
ση. 

Ας είναι αιώνια η μνήμη
της! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
― Τελέστηκε στις 23-

5-2019 το 40ήμερο μνημό-
συνο του αείμνηστου Αν-
τωνίου Δ. Παπαδημητρίου
στον Ι. Ναό Κοίμησης Θεο-
τόκου Ηλιούπολης. 

― Έγινε το Σάββατο
25-5-2019 το μνημόσυνο
για τα τρία (3) χρόνια του
αείμνηστου Αχιλλέα Σπ.
Συρροκώστα στον Ι. Ναό
Αγίου Αθανασίου Δομνί-
στας. 

― Έγινε το εξαμηνιαίο
μνημόσυνο του αείμνηστου
Παναγιώτη Κ. Σταμάτη
στον Ι. Ναό Αγίου Αθανα-
σίου Δομνίστας στις 2-6-
2019. 

― Το ετήσιο μνημόσυνο
της αείμνηστης Μαρίας
Τσούνη, το γένος Κων/νου
Καρέτσου, τελέστηκε στον
Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου του
χωριού μας στις 2-6-2019. 

― Έγινε το 40ήμερο
μνημόσυνο της Ευθυμίας
Γ. Γρίβα στον Ι. Ν. Αγίου
Δημητρίου Αγρινίου στις 2-
6-2019. 

― Τελέστηκε, το ετήσιο
μνημόσυνο του μακαριστού
π. Νικολάου Γ. Παπαδημη-
τρίου στον Ι. Ναό Αγίου
Αθανασίου Δομνίστας στις
9-6-2019. 

― Την ίδια ημέρα έγινε
και το ετήσιο, επίσης, μνη-
μόσυνο της αείμνηστης Φα-
νιώς Ιωάννη Μακράκη. 

― Στις 15-6-2019 έγινε
το  40ήμερο μνημόσυνο της
Λιως Σιδηρά στον Άγιο Γε-
ράσιμο Κεφαλόβρυσου Αι-
τωλικού. 

Αιωνία η μνήμη τους! 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  2019 
Η Δομνίστα μας περιμένει να απολαύσουμε όλοι μαζί... 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ!!!

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ - 
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
(πρωί 11.30-12.30)  
Λειτουργία του Παιδαγωγικού Εργαστη-
ρίου μας: Απασχόληση των παιδιών κάθε
ηλικίας με ζωγραφική, κατασκευές και
προετοιμασία μιας μουσικοχορευτικής
παράστασης. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Ανακύκλωση, καθαρίζω το χωριό μου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Πολιτιστική διαδρομή στη λαογραφία
και την παράδοσή μας. (Γεωργία Γκαρίλα,
υπεύθυνη Πολιτιστικών του Δήμου Καρ-
πενησίου). 
Ξενάγηση-Παιδαγωγικό Εργαστήρι ώρα
7.00 μ.μ. στο Φαρμακίδειο Λαογραφικό
Μουσείο. 
Συνδιοργάνωση με τον Δήμο Καρπενη-
σίου. 

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Τοποθέτηση των πινακίδων που έφτιαξαν
οι νέοι του χωριού μας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Παρατήρηση ηλίου (ηλιακό τηλεσκόπιο)
(Μανόλης Κοπανάκης προϊστάμενος Πε-
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησί-
ου). 
-Περίπατος στον Αη-Λια και στο μονοπάτι 
Δραστηριότητες με τη φύση.  

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
(ώρα 8.30 μ.μ.) 
Ενημέρωση για την Λογοθεραπεία: 
«Μαθαίνω να αναγνωρίζω τα πρώιμα
σημάδια του». 
Ομιλητές: Γιούλη Σαλάμη 
Κωνσταντίνος Μιχ. Νταλιάνης 

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
ώρα 9.30 μ.μ. 
Μουσική βραδιά στην όμορφη πλατεία μας
ακούγοντας μαγευτικές νότες από το συγ-
κρότημα του Δημ. Αργυρίου. Συνδιοργάνωση
με τον Δήμο Καρπενησίου. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
ώρα 8.00 μ.μ. Παρουσίαση του Βιβλίου
Σπύρος Βάρρας Μια ζωή ολόκληρη στην αγα-
πημένη του Δομνίστα. 
Επιμέλεια του Κ. Παπαδόπουλου

ΤΡΙΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Θεατρική μουσικοχορευτική παράσταση, 
«Αν όλα τα παιδιά της Γης», ώρα 8.30 μ.μ.
(όσα κορίτσια θέλουν να λάβουν μέρος να
έχουν μαζί τους ένα μαύρο κολάν και μία
άσπρη μπλούζα). 

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
(απόγευμα 7.30 μ.μ.) 
Παρουσίαση παραδοσιακών χορών  στην πλα-
τεία μας 
Πάρτυ νεολαίας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
Γενική συνέλευση ώρα 11.30 π.μ.
στον ξενώνα του χωριού μας 
-Οικονομικός απολογισμός
-Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου 
-Προτάσεις μελών του Συλλόγου  

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
Καλλιτεχνική βραδιά απόγευμα 8.00 μ.μ. 
Παρουσίαση της Ποιητικής Συλλογής της Μα-
ρίας Σταμάτη. Το βιβλίο είναι: Η πολυπρόσωπη
σκίαση (εκδόσεις Ηριδανός). Την παρουσίαση
θα κάνει η Νικολέττα Κοκοσιούλη Κλασική
φιλόλογος ΜSc κόρη της Γεωργίας Σταμάτη
και του Θόδωρου Κοκοσιούλη. 
Απαγγελία ποιημάτων της Μαρίας Σταμάτη. 


