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Η Δομνίστα τίμησε και πάλι εφέτος με
τη δέουσα λαμπρότητα και μέσα σε
άκρως συγκινητική ατμόσφαιρα τους

«ηρωικώς και ενδόξως» πεσόντες κατά το
Έπος του 1940-41. Τίμησε τα 12 παλικάρια
της που δεν γύρισαν πίσω από τα κορφοβούνια
της Πίνδου και της Βόρειας Ηπείρου. 

Η Τοπική μας Κοινότητα και ο Σύλλογός
μας, σε συνεργασία με τις οικογένειες των
θυμάτων έκαναν το Πρόγραμμα: 

― Σημαιοστολισμός της πλατείας μας
και του μνημείου πεσόντων, με πρωτοβουλία
της Τοπικής Κοινότητας. Στο μνημείο μας
εφέτος υπήρχε και η μαρμάρινη στήλη με τα
ονόματα των νεκρών μας, δωρεά του Ηλία
Αθ. Νταλιάνη. 

― Θεία Λειτουργία και τέλεση μνημοσύ-
νου. Η Βασιλική, σύζυγος Κώστα (Τάκη) Ι.
Παπαδόπουλου, ανέλαβε να ετοιμάσει το
σχετικό δίσκο με σιτάρι στη μνήμη του αεί-
μνηστου πεθερού της αλλά και όλων των
ηρώων μας. Ο π. Ματθαίος τέλεσε το μνη-
μόσυνο κατά τη Θεία Λειτουργία και μνημό-
νευσε τα ονόματα και κατά τη Μεγάλη Είσοδο.
Στο τέλος ήχησαν οι καμπάνες του Ιερού
Ναού μας και διαβάστηκε η Δοξολογία. Η
Ελληνική Σημαία κυμάτιζε εντός του Ναού
μας. Στο ψαλτήρι οι Χρήστος Βουλδής,
Νώντας Φαρμάκης και Θόδωρος Φραγκούλης.
Σημαιοφόροι (εναλλάξ) με τοπικές παραδο-
σιακές στολές η Κάτια Βερεντζή και η Χρι-
στίνα Παπαδημητρίου και παραστάτες οι Νί-
κος και Δήμητρα Γεωργαλή, Σπυριδούλα Πα-
παδημητρίου, Δημήτριος Χρ. Βαμβάτσικος,
η πιο μικρή Μαριάννα Νικ. Παπαδημητρίου
και οι Αγάπη και Ιόλη Χιώτη του Χρήστου
και της Λυβίας, εγγονές της κ. Ματίνας Κορ-

κοδείλου, το γένος Γ. Συροθανάση.  
― Παρέλαση των παραπάνω στην πλατεία

του χωριού μας. Η παρουσία τους μπροστά
στο Μνημείο μας ήταν εντυπωσιακή. Κατα-
χειροκροτήθηκαν από τους παριστάμενους
ντόπιους και ξένους. Κατά τη διάρκεια της
παρέλασης ηχούσαν επίκαιρα εμβατήρια με
την ηχητική κάλυψη του Ν. Λιάκου. 

― Επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του
μνημείου από τον π. Ματθαίο. 

― Κατάθεση στεφάνων από τους: Πρό-
εδρο της Τ.Κ. κ. Νίκο Καρέτσο, Εκπρόσωπο
των οικογενειών των θυμάτων κ. Τάκη Ι. Πα-
παδόπουλο, Γραμματέα της Πανευρυτανικής
Ένωσης κ. Κ.Α. Παπαδόπουλο, Πρόεδρο της
Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινούμενων Τροχό-

σπιτων και της Προέδρου του Συλλόγου μας
κ. Ευαγγελίας Νταλιάνη. 

― Προσκλητήριο πεσόντων.  
― Πανηγυρικός της ημέρας από τον Κώ-

στα Αντ. Παπαδόπουλο. Έγινε ειδική αναφορά
για τις τελευταίες στιγμές της θυσίας του
χωριανού μας Ιωάννη Παπαδόπουλου από
μαρτυρίες συμπολεμιστών του, καθώς και
για τα δεινά άλλων ηρώων μας. Η συγκίνηση
και τα δάκρυα ήταν εμφανέστατα στα πρό-
σωπα όλων των παρισταμένων. 

― Τήρηση 1΄ σιγής. 
― Απαγγελίες από μικρούς μαθητές. 
― Εθνικός Ύμνος. 
Η όλη εκδήλωση ήταν, όπως τόνισε ο πα-

ριστάμενος στρατηγός κ. Βλαχογιάννης, λίαν
συγκινητική, πατριωτική και ποιοτική… «Ήρθαν
στο μυαλό μας σκηνές ανεπανάληπτες…
Ζήτω η Πατρίδα μας!». 

Κ.Α.Π. 

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 

ΜΝΗΜΗ  ΤΩΝ  «ΗΡΩΙΚΩΣ  ΚΑΙ  
ΕΝΔΟΞΩΣ  ΠΕΣΟΝΤΩΝ» Ο Μητροπολίτης μας, μάς τίμησε και πάλι με την πα-

ρουσία του στο χωριό μας την Κυριακή 27 Οκτωβρίου
2019, όπου τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου, ο οποίος και πάλι κατακλύστηκε από
τους πιστούς. Στη Θεία Λειτουργία συμμετείχαν και οι
ιερείς Αρχιμανδρίτης π. Γαβριήλ (Αράχοβα), π. Ματθαίος
και π. Κων/νος Μακρυγιάννης. Ο Σεβασμιότατος στο
ολιγόλεπτο κήρυγμά του εντυπωσίασε και πάλι με τα μη-
νύματα που έδωσε εξηγώντας το Ευαγγέλιο της Κυριακής
(Λουκά Η΄) για τη θεραπεία του δούλου του Εκατόνταρχου
και την ανάσταση του υιού της χήρας στην πόλη Ναΐν. Ο
λόγος του για μια ακόμα φορά άγγιξε τις ψυχές μας και
μας γέμισε πάλι με θάρρος και ελπίδα… Τον ευχαριστούμε
από βάθους καρδιάς. 

Μετά την Θεία Λειτουργία, την οποία παρακολούθησαν
με πολλή κατάνυξη και αρκετοί επισκέπτες μας της Ελ-
ληνικής Λέσχης Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων, ο Σεβα-
σμιότατος παρακάθησε σε γεύμα, που παρέθεσε το Εκ-
κλησιαστικό Συμβούλιο και το μεσημέρι αναχώρησε για
την έδρα του. 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΑΣ  κ.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΙ  ΠΑΛΙ  ΚΟΝΤΑ  ΜΑΣ 

Το «θαύμα» του τριημέρου 28-29 και 30 Οκτωβρίου του
2005, όπως είχε χαρακτηριστεί τότε η 1η Γιορτή Τσίπουρου,
επαναλαμβάνεται, κατά κοινή απαίτηση για 15 ολόκληρα
χρόνια. Και για την ιστορία: οργανωτική επιτροπή και πρώτοι
μεταξύ πρώτων τότε ήταν οι Νώντας Φαρμάκης, Τάκης
Παπαδόπουλος και Θανάσης Νταλιάνης. 

«Βούλιαξε» κυριολεκτικά το χωριό μας αλλά και η
ευρύτερη περιοχή (Καρπενήσι, Κρίκελλο, Στάβλοι, ορεινή
Ναυπακτία κ.ά.) από τους επισκέπτες της φετινής 15ης
Γιορτής Τσίπουρου, που έγινε στις 26, 27 και 28 Οκτωβρίου
2019. Άνθρωποι του τόπου μας, χωριανοί, φίλοι, αλλά και
επισκέπτες από Ελλάδα και Εξωτερικό είχαν την ευκαιρία
να απολαύσουν όχι μόνο το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον –
βοηθούντος και του καιρού – αλλά και να γευτούν την ανα-
βίωση της παράδοσης παρασκευής τσίπουρου, να γνωρίσουν
τις δυνάμεις του χωριού μας και να γλεντήσουν με την ψυχή
τους… 

Όμως για τη διοργάνωση της μεγαλύτερης, για τον τόπο
μας, γιορτής χρειάστηκε προετοιμασία πολλών εβδομάδων
και, φυσικά, εθελοντική εργασία. Πρωταγωνιστές και πάλι
οι νεολαίοι μας που άφησαν να πάρουν την άδειά τους τις
ημέρες αυτές και να προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες.
Και το σπουδαιότερο: Ζήτησαν από τον υπεύθυνο της εφη-
μερίδας μας να μην γραφούν τα ονόματά τους. Όμως οι
χωριανοί μας τα γνωρίζουν γιατί το έργο τους είναι εμφα-
νέστατο. 

ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΣ! 
Συνέχεια στη σελ. 2 

ΣΤΟΝ  ΑΠΟΗΧΟ  ΤΗΣ  
15ης ΓΙΟΡΤΗΣ  ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ

Φωτο: Νίκος Τσίρκας



Την Παρασκευή το βράδυ, 25 Οκτωβρίου, άναψε η φωτιά για την πρώτη καζανιά στην πλατεία μας. Και
πάλι πρωταγωνιστές οι νέοι μας. Η πλατεία μας άρχισε να γεμίζει και τα καταστήματα είχαν το αδιαχώρητο.
Πολύς ο κόσμος! Πολλοί διερωτήθηκαν πώς τόσος κόσμος στο χωριό από την Τετάρτη και την Πέμπτη μά-
λιστα… 
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ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ όπως ΟΛΑ τα κείμενα που είναι 
προς δημοσίευση να αποστέλλονται 

στη Δ/νση της Εφημερίδας και ΜΟΝΟΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  25-10-2019:  ΤΑ  ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ  ΤΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Ο Γιώργος Αγγελής του Ιωάννη και της Ισμήνης
και πάλι ο μεγάλος δωρητής μας! Πρόσφερε στο
Σύλλογό μας 2.500 κιλά μοσχοστάφυλα, τα οποία
μεταφέρθηκαν με αυτοκίνητο της Εταιρείας του στις
15-9-2019 και πατήθηκαν την ίδια ώρα με πατητήρι
από το Καρπενήσι, που φρόντισε προς τούτο ο Νίκος

Λιάκος. Παρόντες στο πάτημα τα μέλη του Δ.Σ., ο
Πρόεδρος της Τ.Κ. κ. Ν. Καρέτσος και οι εθελοντές
Ηλίας Τσιάμης και τα παιδιά του Άκης, Πάνος και
Κώστας, Ανδρέας Ζούκας, Στάθης Τριάντης και
Νίκος Λιάκος. Γέμισαν και πάλι οι κάδες και οι ευχές
για «καλά τσίπουρα» έδιναν και έπαιρναν. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΩΝ  ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ  ΚΑΙ  ΠΑΤΗΜΑ 

Μεγάλος ήταν ο προβληματισμός για το σπουδαίο
αυτό κομμάτι της όλης διαδικασίας, αφού  αυτοί που
ασχολήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια είχαν σοβαρούς
λόγους (απουσία από το χωριό, ασθένεια κ.λπ.).
Όμως βρέθηκε η λύση και βρέθηκε σαν «από μηχανής
θεός» ο Ανδρέας Γιάτσης για να αναλάβει τη σπου-
δαιότερη διαδικασία του τσίπουρου. Έτσι, με βοηθό
του το Νίκο Λιάκο ανέλαβε την απόσταξη και ήταν
συνεπέστατος στο χρόνο!. Βοήθησε όμως και πάλι
και ο Ανδρέας ο Ζούκας από τους Στάβλους που επί

μία ημέρα πρόσφερε και αυτός τις πολύτιμες υπηρε-
σίες του. 

Ακολούθησε το φιλτράρισμα και η εμφιάλωση.
Αυτό έγινε στις 20-10-2019, ημέρα Κυριακή. 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου μας ήρθε προς τούτο
στο χωριό και με τη βοήθεια και πάλι της νεολαίας
μας έκανε το φιλτράρισμα και την εμφιάλωση σε
ωραιότατα μπουκάλια των 500 και 250 γραμμ., τη φι-
λοτέχνηση των οποίων έκανε η κ. Λιβύα Κορκοδείλου. 

Η  ΑΠΟΣΤΑΞΗ 

Νωρίς την τελευταία εβδομάδα των προετοιμασιών
άρχισε η τοποθέτηση του στέγαστρου, με τη βοήθεια
του Χρήστου αλλά και της νεολαίας μας, στην οποία
προστέθηκαν και άλλοι εθελοντές από Λαμία, Αγρίνιο,
Αθήνα κ.λπ.. Ο Δήμος Καρπενησίου έδωσε και πάλι
το παρόν για την καθαριότητα αλλά και για το

στήσιμο και ξεστήσιμο όλων των εγκαταστάσεων
(καζανιών, περιπτέρων κ.λπ.). Η πλατεία μας από
νωρίς την Παρασκευή είχε αλλάξει όψη. Όλα ήταν
τέλεια τακτοποιημένα: καζάνια, τσίπουρο έτοιμο,
ποτήρια, ψησταριές, τραπέζια, καρέκλες… 

ΟΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ 

Ασυγκρίτως ομορφότερη ήταν η πλατεία μας με
το άνοιγμα του περιπτέρου και τη χρησιμοποίησή
του από το Σύλλογο. 

Όπως είναι γνωστό ο Σπύρος Βάρρας δεν μπορεί
πλέον να το εξυπηρετήσει και παρέδωσε τα κλειδιά
στον ιδιοκτήτη Θανάση Σύρρο, ο οποίος μετά μεγάλης
χαράς ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και το παρα-

χώρησε στο Σύλλογο προς χρήση όχι μόνο τις
ημέρες αυτές αλλά και για όλο το χρόνο! 

Έτσι οι βιτρίνες του γέμισαν από προϊόντα που
διέθετε ο Σύλλογός μας, ήτοι τσίπουρο, ρακοπότηρα,
μπρελόκ, ποτά, μαρμελάδες, μουστοκούλουρα, αμυ-
γδαλωτά και, κυρίως, βιβλία έκδοσης του Συλλόγου
μας.

ΚΑΙ  ΜΙΑ  ΕΚΠΛΗΞΗ... ΤΟ  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

...Από την Τετάρτη ακόμα άρχισε να παρουσιάζεται
στο χωριό μια ασυνήθιστη κίνηση στην πλατεία μας.
Αρκετοί άγνωστοι γέμισαν την πλατεία μας και στις
ταβέρνες υπήρχε το αδιαχώρητο. Άνθρωποι καλο-
συνάτοι, έδιναν αμέσως την γνωριμία τους και η
παρέα τους ήταν πολύ ευχάριστη. Ήταν τα μέλη της
Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων
που, ύστερα από συνεννόηση με το Τοπικό μας Συμ-
βούλιο, φιλοξενήθηκαν στο Γήπεδο του χωριού μας,
που γέμισε από 55 και πλέον τροχόσπιτα!. Ήταν
ένα ολόκληρο χωριό! Βρήκαν εξυπηρέτηση από νερό
και ηλεκτρικό ρεύμα. Άλλο τίποτα δεν ζήτησαν. Πρό-
σφεραν όμως πολλά και πρώτα πρώτα έδειξαν τον
πολιτισμό τους και την αρχοντιά που τους διέκρινε. 

Πολλοί ξεναγήθηκαν στα Μουσεία μας και στη
Βιβλιοθήκη μας (μερικοί δανείστηκαν και βιβλία που
επέστρεψαν). Έμειναν ενθουσιασμένοι από τα πολι-
τιστικά δρώμενα στο χωριό μας και μάλιστα διέθεσαν
και ένα ποσό (215,00 ευρώ) για τη Βιβλιοθήκη μας. 

Όλοι τους συμμετείχαν στο τριήμερο κέφι. Γλέν-

τησαν και χόρεψαν με την καρδιά τους. Πολλοί δεν
ξέχασαν και τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Του
Αγίου Δημητρίου έκαναν αρτοκλασία στον Ι. Ναό
Αγίου Αθανασίου, ενώ μέλος της Λέσχης, γνώστης
της Βυζαντινής Μουσικής και καλλίφωνος συμμετείχε
στις ακολουθίες του διημέρου και, κυρίως, στη Θεία
Λειτουργία της Κυριακής, κατά την οποία χοροστάτησε
ο Μητροπολίτης μας κ. Γεώργιος. Το απόγευμα της
ίδιας ημέρας δεξιώθηκαν στις εγκαταστάσεις τους
τον Πρόεδρο της Τ.Κ. κ. Νίκο Καρέτσο και την Πρό-
εδρο του Συλλόγου μας κ. Ε. Νταλιάνη και επέδωσαν
στον μεν Πρόεδρο τιμητική πλακέτα σε ένδειξη ευ-
γνωμοσύνης για την φιλοξενία και αγάπης προς
τους ανθρώπους του χωριού μας και στην Πρόεδρο
φάκελο με 185,00 ευρώ για «ένα ράφι στην βιβλιο-
θήκη» μας. Οι τελευταίοι έφυγαν από το χωριό την
Τετάρτη, 30-10-2019. 

Τέλος, σημειώνεται ότι διέθεσαν 450 σουβλάκια
στους χωριανούς μας και στους επισκέπτες μας,
τα οποία έψησαν οι ίδιοι! 

...ΑΛΛΗ  ΜΕΓΑΛΗ  ΕΚΠΛΗΞΗ:  ΤΑ  ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ 

Το Σάββατο πρωί ήχησαν οι καμπάνες του Αγίου
Αθανασίου για τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου.
Πολλοί οι εκκλησιασθέντες. Αρκετοί μάλιστα ήταν
και από τους επισκέπτες μας, οι οποίοι πρόσφεραν
και αρτοκλασία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας
μπαίνει και η πρώτη καζανιά σε λειτουργία, ενώ οι
νέοι μας πιάνουν τα «πόστα» τους προσφέροντας
το γευστικότατο τσίπουρο, ρακόμελο και τα γευστι-
κότατα εδέσματα. Νωρίς αρχίζει και ο χορός...  

Αργά το απόγευμα καταφθάνουν στο χωριό μας
και οι τοπικοί μας άρχοντες, ήτοι ο Βουλευτής Ευ-
ρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος, ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης κ. Άρης Τασιός και ο Δήμαρχος Καρπενησίου
κ. Νίκος Σουλιώτης συνοδευόμενος από τον Αντι-
δήμαρχο κ. Παντελή Χαλκιά και τις Δημοτικές Συμ-
βούλους κ.κ. Σοφία Ζαλοκώστα και Μαίρη Δόνη. Η
Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευαγγελία Νταλιάνη, στην
προσφώνησή της ευχαρίστησε όλους για την πα-

ρουσία τους, καθώς και τους χορηγούς για τις ση-
μαντικές προσφορές τους. Την εκδήλωση χαιρέτισαν,
επίσης, ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Ν. Σουλιώτης,
ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άρης Τασιός και ο Βουλευτής
Ευρυτανίας κ. Κ. Κοντογεώργος. 

Η βραδιά συνεχίστηκε μέσα στην κατάμεστη από
κόσμο πλατεία και κύλησε όμορφα κάτω από τους
ήχους της Live μουσικής της ορχήστρας του Πανα-
γιώτη Πατσιαλού. Το γλέντι νωρίς ξεκίνησε και «άνα-
ψε» με το χορό, ενώ το γευστικό τσίπουρο και το
ζεστό ρακόμελο έρρεε συνεχώς. Όμως, κανείς δεν
φάνηκε να ζαλίζεται… Γύρω στις 3 τη μουσική
κάλυψη ανέλαβε ο Παναγιώτης Κορκόδειλος, όπως
και την προηγούμενη μέρα και την επόμενη. Το
γλέντι κράτησε μέχρι το πρώτο κτύπημα της καμπά-
νας... 

Συνέχεια στη σελ. 3 

ΣΑΒΒΑΤΟ,  26-10-2019,  1η ΗΜΕΡΑ  ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ 

Όταν η φθορά του χρόνου και ο θάνατος
μας πλησιάζουν γοργά η απώλεια ενός συγγε-
νούς, είτε φίλου, ενός χωριανού είναι πλέον
επώδυνη και συγκλονιστική. Πάει και ο Νίκος
αναρωτιόμαστε. Μα πότε πέρασε ο χρόνος,
πότε το χαρούμενο και γελαστό παιδί από τις
κάτω γειτονιές μεγάλωσε, δούλεψε, έκανε οι-
κογένεια, έφτασε στο τέλος της επίγειας ζωής;
Λες και ήταν χτες που οι φωνές δεκάδων παι-
διών στα Παπαδέικα, τα Μακρέικα, τα Σταμα-
τέικα γέμιζαν τα μονοπάτια και τις ακαλλιέρ-
γητες αλάνες. Μέσα σε αυτά και ο Νίκος. 

Μεγάλωσε, πήγε σχολείο, σπούδασε, έγινε
Καθηγητής στο Τεχνικό Σχολείο Καρπενησίου,
δημιούργησε οικογένεια, πήρε στην αγκαλιά
του παιδιά και εγγόνια. Τον θυμάμαι σαν νάταν
χτες στη 10ετία του 1970 να έρχεται τα Σάββατα
με το Πουέμπλο από το Καρπενήσι στο χωριό
ακόμη και μέσα στα χιόνια του χειμώνα. Οι γο-
νείς του με τα πρόβατα για ξεχειμώνιασμα στο
Αγρίνιο και αυτός, άγαμος ακόμα, να πηγαίνει
τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα στο πατρικό
στη Δομνίστα. Με τον Κώστα, με τον Γιώργο,
με άλλους. Η λαχτάρα του γενέθλιου τόπου
και της μακροχρόνιας παρουσίας ριζών στο
υποσυνείδητό του. Τα καλοκαίρια της εφηβείας
του στο γήπεδο, τερματοφύλακας της ομάδας,
να ονειρεύεται όπως ονειρευόμασταν όλοι μας
τη διάκριση, τη νίκη, τις ιαχές του δήμου από
τις κερκίδες. Η λαχτάρα της ζωής που χρόνια
μετά τον έφερε πάλι στο γήπεδο κάτω από τα
γκολποστ με αντιπάλους το γιο του και τα
άλλα νέα παιδιά. Παλιοί με νέους στο γήπεδο.
Και εκεί το ατύχημα που τον ταλαιπώρησε για
μήνες. Βλέπετε η καρδιά λαχταρά και δεν πα-
ραδέχεται το χρόνο που φορτώνεται στη ράχη
μας. 

Συγχωρήστε με που δε γράφω επικήδειο
για το Νίκο που έφυγε σχετικά νωρίς. Για μας
της ηλικίας του πολύ πολύ νωρίς. Γράφω για
όλα εκείνα από τα παιδικά μας χρόνια που
κρατάμε στην καρδιά μας και ονειρευόμαστε
να τα ξαναζήσουμε. Είναι ο Παράδεισός μας.
Αυτόν τον Παράδεισο προσευχόμαστε να απο-
λαμβάνει και ο καλός φίλος Νίκος. 

Στη γυναίκα του, στα παιδιά του, στα εγγόνια
του ευχόμαστε να κρατούν στη μνήμη τους
τον τρυφερό σύζυγο, το στοργικό πατέρα, το
γελαστό παππού. Αιωνία σου η μνήμη Νίκο! 

Α.Δ. Σταμάτης 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ 

Νίκος  Δημ.  
Παπαδημητρίου  (1944-2019)

ΣΤΟΝ  ΑΠΟΗΧΟ  ΤΗΣ  15ης ΓΙΟΡΤΗΣ  ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
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Με τον ερχομό της Κυριακής ήρθε και η
αλλαγή της ώρας. Οι καμπάνες του Αγίου Αθα-
νασίου ήχησαν πρωί – πρωί. Και ήχησαν χα-
ρούμενα για τον ερχομό του Ποιμενάρχη μας,
Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεωργίου. Αρκετοί
πιστοί στη Θεία Λειτουργία παρά το ολονύκτιο
γλέντι. Τελειώνοντας η Θεία Λειτουργία τα
καζάνια και πάλι επί το έργον. Αρχικά καφέδες
στην πανέμορφη πλατεία μας και υπό την σκιά
της τέντας και κατόπιν ξανά τσίπουρο, ρακό-
μελο, ψητά κάστανα, λουκάνικα και άλλα εδέ-

σματα, μουσική και χορός… 
Το γλέντι κορυφώθηκε και πάλι τις βραδινές

ώρες. Και η βραδιά αυτή ήταν ανεπανάληπτη.
Όλοι ευχαριστημένοι, όλοι με αναμνηστικά
μπουκάλια με τσίπουρο για φίλους και συγγενείς
αναχωρούν σιγά σιγά. Το μεγάλο κύμα όμως
έφυγε τη Δευτέρα το μεσημέρι με τις καλλίτε-
ρες αναμνήσεις και με την ευχή να βρεθούμε
και πάλι σύντομα στη γενέθλια γη μας για να
ζήσουμε παρόμοιες στιγμές! 

ΚΥΡΙΑΚΗ,  27-10-2019:  ΤΟ  ΠΑΝΗΓΥΡΙ  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ... 

Ουσιαστικά η Γιορτή μας εφέτος κράτησε
τέσσερις (4) ολόκληρες ημέρες, αφού ξεκίνησε
την Παρασκευή 25-10-2019 και έληξε στις 28-
10-2019 με την Εθνική μας Εορτή αλλά και με
τα καζάνια ακόμα στην πλατεία και τους πε-

ρισσότερους χωριανούς και επισκέπτες μας
να προμηθεύονται ακόμα μπουκάλια με τσί-
πουρο και άλλα προϊόντα από τα καταστήματα
και να παίρνουν το δρόμο της επιστροφής… 

Και του χρόνου! (βλέπε και 1η σελ.) 

ΔΕΥΤΕΡΑ,  28-10-2019:  Η  ΕΘΝΙΚΗ  ΜΑΣ  ΕΠΕΤΕΙΟΣ 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τις ευ-
χαριστίες του στην κ. Αργυρώ Τραχήλη, που
για μια ακόμη χρονιά, το περασμένο καλοκαίρι,
πρόσφερε για τη λαχειοφόρο μας πενήντα

(50) χειροποίητα κοσμήματα που απέφεραν
στο Ταμείο του Συλλόγου μας το ποσό των
πεντακοσίων (500,00) ευρώ! 

ΑΠΟ  ΤΑ  ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ  ΤΟΥ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
Η  ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ  ΜΑΣ 

Με στόχο την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου
μας και ιδιαίτερα για τις μεγάλες ανάγκες της Βι-
βλιοθήκης μας για ράφια έγινε με επιτυχία λαχειοφόρος
με τα παρακάτω δώρα: 
― 1 κινητό Huawei Υ6, προσφορά του Γιάννη Μήτσου. 
― Διανυκτέρευση 2 ημερών στα ενοικιαζόμενα δω-

μάτια ELTEO VILLAS στη Λευκάδα, προσφορά της
κ. Έλενας Φαναριώτη και του αδελφού της. 

― 3 εικόνες, προσφορά του κ. Ηλία Τσαπραζλή. 
― 5 ασημένια δακτυλίδια, προσφορά του κ. Κ. Καγιά

(Μεσολόγγι). 
― 10 χειροποίητα γούρια, προσφορά της κ. Ρούλας

Τσούκα. 
Η λαχειοφόρος μας αυτή απέφερε στο Σύλλογό

μας το ποσό των 860 ευρώ, χωρίς ιδιαίτερες προσπά-
θειες. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί όλους τους
παραπάνω δωρητές. 

Σημαντική βοήθεια στη λαχειοφόρο μας είχαν οι:
Έφη Δημητρογιάννη και η κόρη της Γρηγορία, Εύη
Κ. Καρέτσου, Σπυριδούλα Καφαντάρη, Αθηνά Χρή-
στου Βαμβάτσικου. 

Συνδρομές - Ενισχύσεις που λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 
Λιάκου Σπυριδούλα Δημ. (Η.Π.Α.) .............. 50,00
Παπαδόπουλος Κώστας Αθαν. .................... 20,00
Παπαδοπούλου Παναγιώτα ........................ 20,00
Αδοσίδης Λάζαρος 
(σύζυγος Νίκης Παπαδοπούλου) ................ 20,00
Γρηγοροπούλου Αγγελική .......................... 20,00
Συροθανάση Γεωργία Αθ. ............................ 30,00
Καραδήμας Κώστας Σπ. .............................. 10,00
Τραχήλη Αργυρώ ........................................ 20,00
Σταμάτης Αθανάσιος Δημ. .......................... 20,00
Παναγοδήμου Ευαγγελία ............................ 20,00
Γκιούσης Γρηγόριος .................................... 20,00
Τσιάμης Ηλίας Τρ. ........................................ 20,00
Αναγνωστοπούλου Ασπασία και Ειρήνη .... 20,00
Καρέτσου Παναγιώτα Δημ. ........................ 20,00
Καραδήμα Αμαλία ........................................ 20,00
Ανδρόνικος Χρήστος .................................. 20,00
Ανδρόνικος Ηλίας ........................................ 10,00
Σιακαβέλλας Ανδρέας ................................ 20,00
Χατζή Σοφία ................................................ 20,00
Καρέτσου Σπυριδούλα ................................ 20,00
Σταμάτης Δημήτριος Ιωάνν. ........................ 10,00
Τσίρκας Τάκης Γ. ........................................ 20,00
Παπαδόπουλος Κων/νος Αντ. .................... 20,00
Φλώρου Ελένη (το γένος Σ. Βαμβάτσικου) 20,00
Γραμματικογιάννη Ντίνα 
(το γένος Σπ. Βαμβάτσικου) ........................ 20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο) 

― π. Ιωάννην Λιάπην, Καρπενήσι. Ευχαριστούμε
πολύ για τη συνδρομή σας έτους 2020, την οποία κάθε
χρόνο προκαταβάλετε. 

― Αθανασία και Βασιλική Μελά, Αγρίνιο. Λάβαμε
τις συνδρομές σας και σας ευχαριστούμε πολύ. 

― Αχιλλέαν Τσούνην, Χίος. Ευχαριστούμε και για
τη φετινή χορηγία σας για τη Γιορτή Τσίπουρου. Και
του χρόνου! 

― Μαρίτσα Σταμάτη – Πανά, Αθήνα. Ευχαριστούμε
για τη χορηγία των 100,00 ΕΥΡΩ για τη Γιορτή Τσίπουρου.
Απόδειξη σας εστάλη με κ. Μαρία Σώκου. 

Η  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΑΣ

Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τις
ευχαριστίες του στους παρακάτω χορηγούς
και εθελοντές. Χωρίς τη στήριξή τους αυτή
δεν θα ήταν εφικτή η διοργάνωση μιας τέτοιας
μεγάλης γιορτής. Και αυτοί είναι οι: 
Α΄.- ΧΟΡΗΓΟΙ 
Δήμος Καρπενησίου – ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ 
(2.000,00 ΕΥΡΩ για μπουκάλια κ.ά.)
Αγγελής Γεώργιος (2.500 κιλά σταφύλια) 
Παπαδημητρίου Νίκος (570,00 ΕΥΡΩ)
Σταμάτης Ιωάννης Νικ. (500,00 ΕΥΡΩ)
Μπούρας Νικόλαος Γ. (200,00 Δολλάρια) 
Σταμάτη Μαρίτσα (100,00 ΕΥΡΩ)
Τσούνης Αχιλλέας (100,00 ΕΥΡΩ)
ΕΛΑΤ (185,00 ΕΥΡΩ και εδέσματα) 

Β΄.- ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Γιάτσης Ανδρέας (Απόσταξη - προσφορά φα-
γητού σε ορχήστρα) 
Λιάκος Νίκος (πάτημα, απόσταξη, ηχητική
στήριξη εορτασμού 28ης Οκτωβρίου) 
Ζούκας Ανδρέας (πάτημα, απόσταξη) 
Τριάντης Στάθης (πάτημα σταφυλιών, πώληση,
κάλυψη ηλεκτρολογική) 
Κώστας, Αλέκα Καρέτσου και η κόρη τους
Εύη για τη διακόσμηση του περιπτέρου και
βοήθεια στην πώληση 
Γκιούση Ελένη, Τσούκα Μαρία, Καρέτσου
Ράνια (προσφορά στο χώρο των εδεσμάτων
και στο περίπτερο) 
Σιακαβέλλας Στέφανος (25 κιλά μέλι) 
Μαυραγάνης, Κρεοπώλης Καρπενήσι (10 κιλά
λουκάνικα) 
Γρίβας Θανάσης Ι. (10 κιλά λουκάνικα) 
Κουτέρης, Ζαχαροπλαστείο Αγρίνιο (1 κούτα

μουστοκούλουρα) 
Κουρκουμέλης Ι. (5 κ. τσιπούρες) 
Παπαδημητρίου Μαρία (αμυγδαλωτά) 
Παπαδοπούλου Βασιλική, Καραχάλιου – Πα-
παδημητρίου Ανδριάνα, Φραγκούλη Φωφώ
και άλλοι ανώνυμοι διέθεσαν χειροποίητα
ποτά και μαρμελάδες 
Παπαδημητρίου Νίκος (μεταφορές) 
Εκδόσεις ΚΑΡΠΟΥΖΗ (δωρεάν εκτύπωση προ-
σκλήσεων και αφισών) 
Παναγοδήμος Δημήτρης (ΜΕΤΟΙΚΟΣ) (μετα-
φορές) 
Πανάγος Παναγιώτης (Διάθεση ψησταριάς) 
Χρήστος και Βάγια (Δωρεά καθαρισμού της
πλατείας Σάββατο και Κυριακή)
Παπαδόπουλος Κώστας (ξενάγηση-πώληση) 

Οι παρακάτω πρόσφεραν γλυκά 
και πίτες για κεράσματα:   

Δημητρογιάννης Κώστας και Έφη, Δη-
μητρογιάννης Λάμπρος του Γ., Δημητρο-
γιάννης Δημ., Καρέτσου Αλέκα, Καρέτσου
Βάνα, Καρτσακλή Τούλα, Νταλιάνη Μαρία
Ηλία, Παπαδοπούλου Αγγελική, Παπαδοπού-
λου Βασιλική, Τσιάμη Ντίνα, Τσιάμη Πανα-
γιώτα, Τσούκα Μαρία. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, εκφράζει σε
ΟΛΟΥΣ τους παραπάνω αλλά και σε όσους
άλλους βοήθησαν και δεν αναγράφονται, τις
πλέον θερμές ευχαριστίες και ευχές για υγεία
ώστε και του χρόνου να προσφέρουν τις πο-
λύτιμες υπηρεσίες τους! 

(Οι προσφορές για λαχειοφόρο αναγρά-
φονται σε άλλη στήλη). 

E.N. 

ΣΤΟΝ  ΑΠΟΗΧΟ  ΤΗΣ  15ης ΓΙΟΡΤΗΣ  ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ

Μέχρι πριν τρία (3) χρόνια, περίπου, υπήρχε στο
χωριό μας το μεγάλο πρόβλημα των γελαδιών που
προξενούσαν σοβαρές ζημιές στους κήπους μας. Τε-
λευταία όμως παρουσιάστηκαν μακρυχέρηδες που
χωρίς καμία ντροπή μπαίνουν στους κήπους μας κατά
την απουσία μας, λόγω επαγγελματικών μας υπο-
χρεώσεων τους οποίους καλλιεργούμε περισσότερο
για συναισθηματικούς λόγους, και αφαιρούν τα λίγα
κηπευτικά μας. Φανταστείτε τα συναισθήματά μας
όταν ερχόμαστε στο χωριό και αντικρίζουμε την κα-
τάσταση αυτή! Δεν μας στενοχωρεί τόσο η οικονομική
ζημιά όσο η συναισθηματική αξία που έχει ο κήπος
αυτός που καλλιεργείταν από τους γονείς μας… 

Παρά ταύτα ευχόμαστε σ’ αυτούς καλή απόλαυση! 
Θανάσης Ν. Γρίβας

(Σ.Σ.: Δυστυχώς υπάρχουν παρόμοιες μαρτυρίες
και από άλλους παθόντες...). 

«ΟΥ  ΚΛΕΨΕΙΣ...» 

Φωτο: Γ. Ζαλοκώστας

Συνέχεια από τη σελ. 2 
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Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΔΡΟΜΩΝ 

Στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2019 έγινε με
μηχάνημα της Αντιπεριφέρειας Ευρυτανίας
(GREIDER) ο καθαρισμός του δρόμου από
Υψηλό Σταυρό προς Αγία Τριάδα – Στάνη
Μακράκη, Δενδρούλι. Στις 11 Οκτωβρίου
έγινε ο καθαρισμός του δρόμου προς Μπερ-
ζιανή. 

Με μηχάνημα (GREIDER) της Αντιπε-
ριφέρειας και με τσάπα του Δήμου Καρπε-
νησίου έγινε στις 8, 9 και 10 Οκτωβρίου
2019 ο καθαρισμός των χαντακιών από
Κρίκελλο προς Δομνίστα. Οι εργασίες αυτές
ήταν απαραίτητες εν όψει του Φθινοπώρου
και του επικείμενου Χειμώνα. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ  
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ 

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 έγινε από
την Αντιπεριφέρεια Ευρυτανίας η διαγράμ-
μιση του επαρχιακού δρόμου από Ράχη
Τυμφρηστού προς Δομνίστα-Υψηλό Σταυρό. 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  
ΑΚΙΝΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η Πολεοδομία του Δήμου Καρπενησίου
άρχισε την καταγραφή της ακίνητης περι-
ουσίας της Τοπικής μας Κοινότητας αρχί-
ζοντας από τον οικισμό της Σκοπιάς και
συνεχίζοντας στη Δομνίστα για λίγο, πα-
ρουσία του Προέδρου κ. Νίκου Καρέτσου.
Η καταγραφή θα συνεχιστεί. 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ  ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΛΩΝΩΝ 

Μετά από αίτημα του Προέδρου της
Τοπικής μας Κοινότητας ο Δήμος Καρπε-
νησίου καθαίρεσε τις τέσσερις (4) τσιμεν-
τοκολώνες στο γήπεδο μπάσκετ του χωριού
μας, καθότι είχαν ρηγματώσεις και ήταν
επικίνδυνες. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
― Η Αδαμαντία κόρη του Ηλία και της Πολυ-

τίμης Τσαπραζλή και ο σύζυγός της Λεωνίδας
Τζίμος απόκτησαν στις 11-7-2019 το δεύτερο παι-
δάκι τους, ένα χαριτωμένο αγοράκι. 

― Η Αγαθή Αθαν. Σταμάτη και ο σύζυγός της
Μιχάλης Λιόλης απόκτησαν στις 13-10-2019 το
πρώτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. 

Να τους ζήσουν! 

ΓΑΜΟΙ 
― Στις 5 Οκτωβρίου 2019 στον Προφήτη Ηλία

Δομνίστας ενώθηκαν με το μυστήριο του γάμου ο
Κωνσταντίνος Ηλία Συροκώστας και η Γερασιμούλα
Βούρτσα. Κουμπάροι ήταν ο Παναγιώτης Σαλονίτης
και ο Θανάσης Φούντας. Ακολούθησε πλούσιο
τραπέζι...  

Να ζήσουν ευτυχισμένοι! 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
― Πέθανε στο Αγρίνιο, όπου και αναπαύεται

από τις 5-10-2019 ο Νικόλαος Δημ. Παπαδημη-
τρίου. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον νέο
Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου. 

― Πέθανε ύστερα από πολύμηνη πάλη με το
θάνατο -λόγω σοβαρού τραυματισμού του- ο Νι-
κόλαος Δημ. Βαμβάτσικος και αναπαύεται στο
Κοιμητήριο του Κεφαλόβρυσου Αιτωλικού από
την 1η Οκτωβρίου 2019. 

Ας είναι αιώνια η μνήμη τους! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
― Στις 22-9-2019 τελέστηκε

το ετήσιο μνημόσυνο της αείμνη-
στης Σπυριδούλας συζ. Κων. Τσίρ-
κα, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσε-
ως του Σωτήρος στο Μοσχάτο. 

― Το Σάββατο 5-10-2019 έγινε
το 40ήμερο μνημόσυνο του αείμνηστου Παναγιώτη
Αθαν. Μακρυγιάννη στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου Γιαννουζίου Αγρινίου. Παρευρέθηκαν αρκετοί
συγχωριανοί μας. Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 6-
10-2019 διαβάστηκε τρισάγιο στο κοιμητήριο του
χωριού μας, όπου και αναπαύεται.  

Αιωνία η μνήμη τους! 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
― Ο Αθανάσιος Κοντολάτης, εγγονός του

Φώτη Κορκόβελου και της Λίτσας Ι. Συροθανάση
πέτυχε στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστη-
μίου Πειραιά. 

Συγχαρητήρια και καλές σπουδές! 

Εφέτος προσκύνησαν στην πατρώα μας γη
περισσότεροι ομογενείς μας από κάθε άλλη
χρονιά. Στο προηγούμενο φύλλο του “ΕΥΡΥ-
ΤΟΥ” έχουν γραφεί μερικοί. Όμως υπάρχει και
συνέχεια. Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. κ. Ν.  Καρέτσος
μας έδωσε τα περισσότερα στοιχεία. Έτσι
ήρθαν στο χωριό μέχρι τέλους Οκτωβρίου και
οι Κώστας (Τάκης) και Βασιλική Παπαδοπούλου,
οι οποίοι μάλιστα εφέτος κάθισαν και πέραν
του Οκτωβρίου, Λάμπρος Π. Παναγοδήμος, Νί-
κος Μωρίκης με τη σύζυγό του, Νίκος Μπούρας,
Αθανασία Μπούρα και η Αναστασία Κ. Σιδερά
με το σύζυγό της Θανάση Κορλιούρο. 

Καλή αντάμωση και του χρόνου! 

ΚΑΙ  ΑΛΛΟΙ  ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ  
ΚΟΝΤΑ  ΜΑΣ 

Στις 25 Οκτωβρίου 2019 ο ηλεκτρολόγος
του Δήμου Καρπενησίου αντικατέστησε
δεκαέξι (16) λαμπτήρες φωτισμού σε διά-
φορα σημεία της Τοπικής μας Κοινότητας
κατόπιν υπόδειξης του Προέδρου. 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

• Στις 4-9-2019 ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
κ. Ν. Καρέτσος επισκέφθηκε το Δήμαρχο Καρπενησίου
και ζήτησε την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
τα έργα: α) Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης και β) επέκταση της αποχέτευσης και
σύνδεση με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του βιο-
λογικού καθαρισμού. 

• Στις 11-9-2019 έγινε νέα συνάντηση με τον Δή-
μαρχο κ. Ν. Σουλιώτη και ενημερώθηκε για τον ξενώνα,
για την επέκταση του ηλεκτροφωτισμού και για την
πάγια προκαταβολή. 

• Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. κ. Νίκος Καρέτσος και ο
Σύμβουλος κ. Κώστας Αθ. Παπαδόπουλος παραβρέ-
θηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Καρπενησίου. 

• Στις 4-10-2019 έγινε στο Κρίκελλο και στο πρώην
Δημαρχείο Δομνίστας σύσκεψη του Δημάρχου κ. Σου-
λιώτη με όλους τους Προέδρους και τους Συμβούλους
των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας
Δομνίστας. Συζητήθηκαν θέματα για τον τρόπο διάθεσης
της ΣΑΤΑ, της πάγιας προκαταβολής, για τα προγράμ-
ματα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», «LEADER», Δημόσιες Επενδύ-
σεις κ.ά., καθώς και για την καθαριότητα, ύδρευση,
αποχέτευση κ.λπ. 

• Στις 14-10-2019 έγινε στο Καρπενήσι σύσκεψη
του κ. Δημάρχου με τον Δ/ντή του Κέντρου Υγείας Δ.
Φραγκίστας και υπαλλήλους, καθώς και με τους Προ-
έδρους των Τοπικών Κοινοτήτων που λειτουργούν Ια-
τρεία και συζητήθηκαν θέματα λειτουργίας των Ιατρείων,
παροχής υπηρεσιών των αγροτικών ιατρών κ.λπ. 

• Έγινε στις 30-10-2019 συνάντηση της Επιτροπής
Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
για το έτος 2020, στην οποία παραβρέθηκε και ο Πρό-
εδρος της Τ. Κ. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Το Τοπικό μας Συμβούλιο συνεδρίασε για πρώτη
φορά στις 17-9-2019 και συζήτησε για τα παρακάτω
θέματα: 

α.- Επί αιτήσεως Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινούμενων
Τροχόσπιτων (Ε.Λ.Α.Τ.) (εγκρίθηκε η φιλοξενία τους
στο χωριό μας). 

β.- Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης. 
γ.- Επέκταση δικτύου αποχέτευσης. 
δ.- Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων (οδοί,

τοπωνύμια κ.ά.). 
ε.- Προμήθεια μικρών καλαθιών απορριμμάτων και

καθρεπτών σήμανσης. 
στ.- Αντικατάσταση στέγης και ανακαίνιση του

Κοινοτικού Γραφείου. 
Το Τοπικό μας Συμβούλιο συνεδρίασε, επίσης, και

στις 29-10-2019 με θέματα συζήτησης τη σύνταξη με-
λέτης κατασκευής οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο του
χωριού και επί αιτήσεως κατοίκου για την κοπή επικίν-
δυνης καρυδιάς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  ΤΟΠΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΛΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κατά το περασμένο καλοκαίρι δεν πα-
ρατηρήθηκε έλλειψη νερού. 

Ο εργολάβος υδραυλικός του Δήμου
με την τσάπα του Δήμου αποκατέστησε
αγωγό ύδρευσης πλησίον της οικίας κλη-
ρονόμων Ι. Μακράκη (6-9-2019), στο δρόμο
προς οικία Γ. Βαμβάτσικου (16-10-2019)
και έξωθεν της οικίας Αθανασίου Παναγο-
δήμου (6-10-2019). 

Η τσάπα του Δήμου και τρεις (3) εργά-
τες, παρουσία του Προέδρου, καθάρισε
τμήματα του δικτύου ύδρευσης προκειμένου
να ριχτεί τσιμέντο (14-10-2019). 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

Συνεργείο του Δήμου έριξε στις 15-10-
2019 τσιμέντο σε λάκκους σε διάφορα ση-
μεία των Κοινοτικών δρόμων αλλά, δυστυ-
χώς, το υλικό δεν έφτασε για όλα τα
σημεία που υπήρχε ανάγκη. Η επούλωση
όλων των λάκκων είναι λίαν αναγκαία. Το
ίδιο συνεργείο έριξε τσιμέντο και σε τμή-
ματα αποκατάστασης της ύδρευσης. 

ΕΠΟΥΛΩΣΗ  ΜΙΚΡΩΝ  ΛΑΚΚΩΝ 

Ο εργολάβος του Δήμου Καρπενησίου
με τσάπα του Δήμου αποκατέστησε στις
4-9-2019 τη βλάβη στον κεντρικό αγωγό
αποχέτευσης Φ315 έναντι του δρόμου προς
Άγιο Νικόλαο. 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
Πάνω από δέκα (10) ωραιότατα μάλλινα

υφαντά (κουβέρτες, φλοκάτες κ.ά.) πρόσφερε
πρόσφατα η κ. Ανδριάνα Καραχάλιου-Παπα-
δημητρίου στη μνήμη του αείμνηστου συζύγου
της Αντωνίου Δ. Παπαδημητρίου. Με την ευ-
καιρία αυτή ο Σύλλογός μας σύντομα θα φρον-
τίσει ώστε να γίνει η πλέον καλλίτερη διευθέ-
τηση όλων των αντικειμένων που υπάρχουν
στο παλαιό Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο
μας, αφού λόγω του πλήθους δεν είναι δυνατή
η τοποθέτησή τους στο νέο Φαρμακίδειο Μου-
σείο μας, στο οποίο θα μεταφερθούν ελάχιστα. 

Θερμές ευχαριστίες! 

ΜΕΓΑΛΗ  ΔΩΡΕΑ  
ΣΤΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΜΑΣ 

― Έγινε καθαρισμός των αποδυτηρίων του γηπέδου
μας, καθώς και έλεγχος για την ύδρευση και τον ηλε-
κτροφωτισμό τους για την καλλίτερη εξυπηρέτηση
των μελών της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινούμενων
Τροχόσπιτων, Οι πρώτες αφίξεις έγιναν στις 22-10-
2019 και οι τελευταίες αποχωρήσεις στις 30-10-2019.
Δήλωσαν άπαντες ότι έμειναν κατενθουσιασμένοι
από το χωριό μας και τη φιλοξενία τους σ’ αυτό. 

― Αντικαταστάθηκε από τον Ο.Τ.Ε. κολώνα που
έπεσε πάνω σε σύρματα της Δ.Ε.Η. κοντά στα σπίτια
των αδελφών Σταμάτη. 

― Τοποθετήθηκαν δύο (2) λάμπες φωτισμού στο
μονοπάτι Νώντα Φαρμάκη. 

― Τοποθετήθηκε πίνακας ανακοινώσεων έξωθεν
του Κοινοτικού Γραφείου μας. 

― Έγινε ο σημαιοστολισμός της πλατείας μας για
τον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου της 28ης
Οκτωβρίου 1940 και παραλήφθηκαν τέσσερα (4) στε-
φάνια από το Δήμο Καρπενησίου για την κατάθεσή
τους στο Μνημείο Πεσόντων κατά την ημέρα αυτή. 

― Έγινε η καθαριότητα των κραπεδορείθρων –
πεζοδρομίων από Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου προς το
Κοιμητήριο. 

― Από Συνεργείο του Δήμου Καρπενησίου έγινε
η καθαριότητα της πλατείας μας και των γύρω χώρων
προ (24 και 25/10) και μετά τη Γιορτή Τσίπουρου (30-
10-2019). 


