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Η Τοπική μας Κοινότητα απαντώντας σε σχε-
τικά έγγραφα του Δήμου Καρπενησίου για
την ιεράρχηση των αναγκαίων έργων, που

αποτελούν και πάγια αιτήματα των κατοίκων του
χωριού μας, πρότεινε ως απαραίτητα, επιγραμ-
ματικά, τα παρακάτω: 
1.- Εσωτερική οδοποιία - ασφαλτοστρώσεις εσω-

τερικών δρόμων. 
2.- Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου

ύδρευσης, λόγω παλαιότητας, και συντήρηση
– καθαρισμός πηγών και υδρομαστεύσεων. Διά-
νοιξη δρόμου προς υδρομάστευση περιοχής
«ΝΙΤΣΙ». 

3.- Επέκταση δικτύου αποχέτευσης και συντήρηση
του υπάρχοντος και σύνδεση στον υπάρχοντα
βιολογικό καθαρισμό. 

4.- Αγροτική οδοποιία (Κατασκευή πέντε (5) σω-
ληνωτών αγωγών σε δύο (2) αγροτικούς δρό-
μους, όπου διέρχονται αγωγοί ύδρευσης). 

5.- Κατασκευή πλακοσκεπούς αγωγού στο χεί-
μαρρο «Καμινιώτης» (εκκρεμεί από τη θεομηνία
του 2015). 

6.- Κατασκευή νέας παιδικής χαράς. 
7.- Κατασκευή γηπέδου 5Χ5. 
8.- Αντικατάσταση στέγης – ανακαίνιση Κοινοτικού

Γραφείου. 
9.- Αποπεράτωση πλακόστρωσης μνημείου Εθνικής

Αντίστασης. 
10.- Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γή-

πεδο ποδοσφαίρου, καθώς και συντήρηση πέ-
τρινου τοίχου κατάντι αντιστήριξης του γηπέδου. 

11.- Αποπεράτωση υδρόμυλου. 
Τα παραπάνω έργα προτάθηκαν από την Τοπική

μας Κοινότητα πρόσφατα με το από 13-10-2020
έγγραφο σε απάντηση του υπ’ αριθ. 13887/6-10-
20 εγγράφου του Δήμου Καρπενησίου, προκει-
μένου να συνταχθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021. 

Σημειώνεται ότι σε σχετικό ερωτηματολόγιο
(20-5-20) του Δήμου Καρπενησίου για τη σύνταξη
του επιχειρησιακού προγράμματος 2020-2023 η
Τοπική μας Κοινότητα είχε συμπεριλάβει και άλλα,
σημαντικά για το χωριό μας, έργα, όπως: 

-Συντήρηση Κοινοτικού Τουριστικού Ξενώνα,
Κοινοτικών αποχωρητηρίων, στέγης Πνευματικού
Κέντρου (πρώην Γυμνασίου), κατασκευή ερμαρίων
στην Κοινοτική Βιβλιοθήκη. 

-Τοποθέτηση κεραιών εντός της Κοινότητας,
ιδιαίτερα στο χώρο του νέου Μουσείου μας (Φαρ-
μακίδειο) για  δωρεάν ΙΝΤΕΡΝΕΤ. 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι ο Δήμος Καρ-
πενησίου θα πρέπει να διαθέτει για το χωριό μας
τουλάχιστον τα  ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει
από την Κοινότητά μας, για απαραίτητα έργα
υποδομής στο χωριό μας αφού είναι το μοναδικό
που εκλέγει πενταμελές συμβούλιο (το Καρπενήσι
μόνο εκλέγει 7 μέλη). Όμως για τις άλλες ανάγκες
της Κοινότητάς μας θα επανέλθουμε σε επόμενο
φύλλο μας. 

ΤΑ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ  ΕΡΓΑ  
ΣΤΗΝ  ΤΟΠΙΚΗ  ΜΑΣ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Η Δομνίστα τίμησε κι εφέτος, παρά τις υπάρ-
χουσες δυσκολίες, κυρίως λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού, τα παιδιά της που έπεσαν ηρωικά
μαχόμενα υπέρ πίστεως και πατρίδας κατά το
Έπος του 1940. 

Συγκεκριμένα στον καθεδρικό Ιερό Ναό μας
του Αγίου Αθανασίου έγινε η θεία λειτουργία από
τον εφημέριο του χωριού μας π. Ματθαίο Καλαμ-
παλίκη, η προβλεπόμενη δοξολογία, καθώς και
μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων, το οποίο επιμε-
λήθηκε η κ. Βασιλική Παπαδοπούλου, σύζυγος
του Κώστα (Τάκη) Παπαδόπουλου, ο πατέρας του
οποίου Ιωάννης Κων. Παπαδόπουλος,  βρίσκεται
ανάμεσα στους δέκα (10) νεκρούς από το χωριό
μας! Σημειώνεται ότι εντός του ναού, προσήλθε
και η Σημαία της Τοπικής μας Κοινότητας, την
οποία κρατούσε ο κ. Γεώργιος Καρέτσος (Μεσο-
λόγγι). Εντός του ναού εκφωνήθηκε, λόγω δυ-
σμενών καιρικών συνθηκών, και ο πανηγυρικός
της ημέρας από τον κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο,
συγγραφέα των βιβλίων «ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ
– Αιώνιο Μνημόσυνο στους ηρωικά πεσόντες Ευ-
ρυτάνες κατά το έπος του 1940-41», και «Η Δο-
μνίστα και το Έπος του ’40» (σε συνεργασία με
τον Θανάση Δημ. Σταμάτη). Η συγκίνηση όλων
ήταν καταφανής. 

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε μπροστά στο Μνη-
μείο Πεσόντων της πλατείας μας, όπου έγινε η
καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στε-
φάνων από τον κ. Κώστα (Τάκη) Ι. Παπαδόπουλο
ως εκπρόσωπο των οικογενειών των θυμάτων Πο-
λέμου, τον Πρόεδρο της Τοπικής μας Κοινότητας

κ. Νίκο Καρέτσο, τον εκπρόσωπο της Πανευρυτα-
νικής Ένωσης κ. Ανδρέα Ζούκα, και τον εκπρόσωπο
του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας κ. Θεόδωρο
Φραγκούλη. Ακολούθησε προσκλητήριο των νε-
κρών, τήρηση 1΄ σιγής και η όλη εκδήλωση έκλεισε
με τον υπέροχο Ύμνο προς την Παναγία μας «Τη
Υπερμάχω στρατηγώ…» και τον Εθνικό μας Ύμνο.
Στο τέλος, εκτός προγράμματος, αυθόρμητα προ-
σήλθε στο Μνημείο Πεσόντων και κατέθεσε ένα
μπουκέτο λουλούδια από τη γενέθλια γη μας η κ.
Ευαγγελία Ηλία Παναγοδήμου, η οποία και τρα-
γούδησε μπροστά στη Σημαία μας επίκαιρο τραγούδι
«Πάντα κι όπου σ’ αντικρύζω…». Την εκδήλωση
παρακολούθησαν αρκετοί, για την εποχή, συγχω-
ριανοί μας, οι οποίοι και κρατούσαν τις προβλεπό-
μενες αποστάσεις, λόγω της πανδημίας… 

Σημειώνεται ότι μετά τη θεία λειτουργία από
τα μεγάφωνα της Τοπικής μας Κοινότητας ακού-
στηκαν, με την επιμέλεια του κ. Σωτήρη Λώλου,
επίκαιρα εμβατήρια και τραγούδια, καθώς και ηχο-
γραφημένες αφηγήσεις συγχωριανών μας για τον
πόλεμο, από το αρχείο του Κ. Α. Παπαδόπουλου. 

Σημειώνεται, τέλος, πως ήδη ξεκίνησε η προ-
σπάθεια της μόνιμης Έκθεσης των Φωτογραφιών
των Ευρυτάνων Νεκρών – Ηρώων του Έπους του
’40 εντός του Πνευματικού μας Κέντρου, με πρω-
τοβουλία του Κ. Α. Παπαδόπουλου, στο Φωτο-
γραφικό μας Μουσείο. Οι φωτογραφίες αυτές
είναι αρκετές και βρίσκονται στο βιβλίο «ΝΕΚΡΟΙ
ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ – Αιώνιο Μνημόσυνο στους ηρωικά
πεσόντες Ευρυτάνες κατά το έπος του 1940-41»,
από το οποίο και ανατυπώθηκαν από τον συμπα-
τριώτη μας εκδότη (από τους Στάβλους) κ. Παύλο
Χαρμαντζή. 

φωτο: Σωτήρης Λώλος 

φωτοφωτο: : ΣωτήρηςΣωτήρης Λώλος Λώλος 

Κατάθεση από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. κ. Ν. Καρέτσο

φωτοφωτο: : ΣωτήρηςΣωτήρης Λώλος Λώλος 

Κατάθεση από τον κ. Τάκη Παπαδόπουλο 
(θύμα πολέμου) 



ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  (ΜΑΚΟΣ) 
Ν.  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

(1940-2020) 
Ο αείμνηστος πια

Μάκος είδε το φως της
ζωής του την ώρα που
ο πατέρας του πολε-
μούσε στα βουνά της
Αλβανίας. Ήταν το 4ο
παιδί της οικογένειας.
Κατά τον νόμο ο πατέ-
ρας του ως πολύτεκνος
απολύθηκε από το
στρατό και γύρισε στο
σπίτι να συνεχίσει τα
ειρηνικά του έργα. Ο
Μάκος χάρηκε τον πατέρα του ως τα τέσσερά του
χρόνια. Τον Αύγουστο του 1944 κατά τον βομβαρ-
δισμό του χωριού από τους Γερμανούς ο πατέρας
του τραυματίστηκε θανάσιμα. Το 4χρονο αγόρι με-
γάλωσε πια στην αγκαλιά της μάνας του Παπαδο-
νίκαινας που με αντρίκια δύναμη κράτησε στη ζωή
και την προκοπή της μεγαλύτερης αδελφής Μπόλας
και των ακόμα μεγαλύτερων αδελφών Γιάννη και
Θανάση. 

Τον μεγάλωσαν ως αρχοντόπουλο. Κοινωνικός,
εξωστρεφής, χαρούμενος ως άνθρωπος ξεχώριζε
από τα εφηβικά του χρόνια. Ίνδαλμα των μικρότερων
πιτσιρικάδων με τις περίτεχνες ντρίπλες του στο
γήπεδο της Δομνίστας, καμάρι της οικογένειας για
την εξωστρέφειά του, πρώτος σε γλέντια και τα
ευχάριστα της ζωής. Αργότερα ήρθε η ζωή με την
καθημερινότητά της. Είχε την ευτυχία να ενώσει
τη ζωή του με μια άξια κοπέλα του χωριού μας, τη
Γεωργία Δημ. Σταμάτη και να δημιουργήσει μαζί
της μια εξαιρετική οικογένεια. Αγωνιστής πια της
επιβίωσης όργωσε για χρόνια τους δρόμους του
Αγρινίου ως ταξιτζής και εξασφάλισε με αξιοπρέπεια
και τιμιότητα το ζην. Ως την ώρα που άρχισε να τον
ταλαιπωρεί η ασθένεια δεν έπαψε να είναι ο χα-
ρούμενος και ευχάριστος της παρέας άνθρωπος.
Αιώνιος εραστής της Δομνίστας δεν έπαψε ποτέ
ούτε στα χρόνια της αποδημίας ούτε τελευταία να
ζει μέρος της ζωής του στο χωριό. Σχεδόν μια
βδομάδα πριν φύγει από τη ζωή ήταν στο χωριό
ακουμπώντας πια στο μπράτσο της Γεωργίας και
κάνοντας τις βόλτες του. 

Δεν αγαπούσε μόνο έτσι απλά το χωριό. Για ό,τι
μας απασχολούσε ήταν εκεί για να βοηθήσει.
Κάποια χρόνια πέρασε και από το Δ.Σ. του Συλλόγου.
Απόμαχος της εργασίας κάθε καλοκαίρι έφτιαχνε
τον ωραίο του κήπο χαμηλά στα Σταματέικα και
καμάρωνε για τις ντομάτες και τα φασολάκια. 

Έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του δυσα-
ναπλήρωτο κενό. Όμως η αγάπη των αγαπημένων
του – συζύγου, παιδιών του και των οικογενειών
τους – μαζί και τη δική μας αγάπη και σεβασμό θα
τον συνοδεύουν εκεί στην αιωνιότητα. Το χώμα
της Δομνίστας εκεί στον πατρικό τάφο μαζί με
τους προ αυτού κοιμηθέντες ας είναι ελαφρύ. Η
ψυχή του ας αναπαύεται στους ουρανούς εν ειρήνη. 

Αιωνία σου η μνήμη καλέ μας φίλε. 
Α.Δ.Σ. 

Ν Ε Κ Ρ ΟΛΟ Γ Ι Ε Σ  

ΣΠΥΡΟΣ  ΔΗΜ.  ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  (1933-2020)
Έφυγε από τη ζωή στις 8 Σεπτεμ-

βρίου 2020, σε ηλικία ογδόντα επτά
(87) ετών, ο συγχωριανός μας Δά-
σκαλος Σπύρος Δημητρίου Συρο-
γιαννίδης, στη δεύτερη, θετή, πατρίδα
του, το Αιτωλικό, και μέσα στην αγάπη
και τη θαλπωρή της οικογένειάς του.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον ιστο-
ρικό Ιερό Ναό της Παναγίας του Αι-
τωλικού στις 9-9-20, ο οποίος κατα-
κλύσθηκε κυριολεκτικά από εκατον-
τάδες συγγενείς, συναδέλφους του
και φίλους. Συμμετείχαν δεκαπέντε
(15), περίπου, ιερείς προεξάρχοντος
του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Αιτωλίας και
Ακαρνανίας κ. Κοσμά.

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Κοσμάς μι-
λώντας για τον αείμνηστο συγχωριανό μας, με
λόγο μεστό και περιεκτικό που κατασυγκίνησε
τους πάντες, εξήρε το ήθος και τον χαρακτήρα
του, την προσφορά του στην εκπαίδευση αλλά και
τη δημιουργία μιας λαμπρής και υποδειγματικής
οικογένειας με ελληνοχριστιανικές αρχές. Μίλησαν,
επίσης, για τη ζωή και την προσφορά του εκλιπόντα
ο υπογραφόμενος εκ μέρους του Συλλόγου του
χωριού μας αλλά και της Τοπικής Κοινότητας,
καθώς και εκπρόσωποι των Συλλόγων Διδασκάλων
της Αιτωλοακαρνανίας και Διδασκόντων του 1ου
Δ. Σ. Νεοχωρίου Μεσολογγίου, όπου και υπηρέτησε
ως Δάσκαλος επί δεκαετίες. Η ταφή του έγινε στο
Κοιμητήριο του Νεοχωρίου, όπου υπάρχει τάφος
μικρού παιδιού του (νηπίου). 

Αποσπάσματα του επικήδειου λόγου μου πα-
ρατίθενται παρακάτω: 

«Δυσκολεύομαι να πω κι εγώ δυο λόγια για τον
πεφιλημένο εκλεκτό φίλο, συνάδελφο και συγχω-
ριανό μου Σπύρο Συρογιαννίδη, μετά από τα τόσα
υπέροχα που ακούστηκαν από τον Σεβασμιότατο
Ποιμενάρχη μας κ. Κοσμά, που τόσο πολύ σεβόταν

και αγαπούσε... 
Ο αείμνηστος Σπύρος, γόνος ιστο-

ρικής οικογένειας του χωριού μας,
κληρονόμησε πλείστα όσα χαρίσματά
της και αναδείχθηκε όχι μόνον αν-
τάξιός της αλλά και υπέρτερος. 

Κοσμημένος από μία ακατάβλητη
και ασυναγώνιστη θέληση για μάθηση
και γνώση και με όπλα του το ήθος
και την ανθρωπιά του τον έφεραν
μεταξύ των πρώτων της κοινωνίας
του χωριού μας και όχι μόνον. Θερά-
πευσε αβίαστα, αέναα, πρόθυμα, επα-
γωγικά, θυσιαστικά το Διδασκαλικό

λειτούργημα, μη αποβλέποντας σε κανένα είδος
ηθικής ή υλικής αμοιβής. 

Άριστος και υποδειγματικός οικογενειάρχης κα-
τόρθωσε με τη σύζυγό του Κωνσταντίνα να δημι-
ουργήσουν μια λαμπρή οικογένεια, αναθρέφοντας
τα τέκνα τους χριστιανοπρεπώς, «εν παιδεία και
νουθεσία Κυρίου» και αξιώθηκαν να χαρούν και
«τέκνα τέκνων ως νεόφυτα ελαίων κύκλω της
τραπέζης των». Οι οικογένειές τους αντάξιες της
πατρικής... 

Αλλά ο αείμνηστος αδελφός μας δεν πρόσφερε
μόνον στην οικογένειά του και στους πολυπληθείς
μαθητές του. Ήταν πάντα παρών είτε ένσαρκα
είτε με τη σκέψη του σε όλα, και στα εύκολα και
στα δύσκολα, πάντα με άποψη υπεύθυνη και σωστή. 

Τον θυμάμαι ως Δάσκαλο που ξεκίνησε από το
Σέλο, σημερινό Βύθισμα της Κοινότητας Ψιανών
και τη Σκοπιά. Τον θυμάμαι στη Δομνίστα κάθε κα-
λοκαίρι, κατά τη δεκαετία του 1960, τότε που το
χωριό μας έσφυζε από ζωή, να παίζει πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην ποδοσφαιρική ομάδα και τον θυ-
μάμαι λίγο αργότερα, να παίζει, επίσης, πρωταγω-
νιστικό ρόλο στην ίδρυση και λειτουργία του Φι-
λοπρόοδου Συλλόγου και στις πλουσιότατες πο-
λιτιστικές δραστηριότητές του. Διατέλεσε μέλος
των Δ.Σ. και μέχρι προ 4ετίας, περίπου, ήταν ο μό-
νιμος Πρόεδρος των Γενικών Συνελεύσεων των
μελών του. 

Άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια της διαλλακτικό-
τητας, της σεμνότητας, της φρόνησης και της αν-
θρωπιάς. 

Με την αναχώρησή του από την επίγεια ζωή
κλείνει και ένας από τους σπουδαίους κύκλους
της ζωής του χωριού μας. Η Δομνίστα ήταν πάντοτε
στην καρδιά και στο νου του. Απόδειξη τούτου ότι
και κατά τις τελευταίες εβδομάδες της επίγειας
ζωής του οι οικογενείς του, που μετά περισσής
στοργής και αγάπης που επέδειξαν κατά τη διάρκεια
της δοκιμασίας της υγείας του, εκτελώντας προ-
φανώς διακαή επιθυμία του, τον έφεραν για τε-
λευταία φορά στην πατρώα γη. 

Με επιβαρυμένη την υγεία του έφυγε από κοντά
μας και εμείς οι ζώντες, οι περιλειπόμενοι, τον
αποχαιρετούμε με οδύνη ψυχής και ευχόμαστε
και προσευχόμαστε καλή ανάπαυση στη χώρα
ζώντων και στις σκηνές των Δικαίων, με την προσ-
δοκία την εξανάσταση των νεκρών αλλά και με
την εξ’ ύψους παρηγορία της συζύγου, των τέκνων
και εγγονών, λοιπών συγγενών και φίλων του. 

Αιωνία η μνήμη του!»  
Κ.Α.Π. 
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Ο  ΕΥΡΥΤΟΣ 
Ενημερωτικό Δελτίο - Όργανο 

του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας Ευρυτανίας 
Ιδιοκτήτης: ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Υπεύθυνος κατά το νόμο:

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τσιάμης Κωνσταντίνος 
Δομνίστα Ευρυτανίας Τ.Κ. 36076 τηλ.: 6982668202  

Εκδότης - Διευθυντής:
Κώστας Αν. Παπαδόπουλος

Δαβάκη 13, Αμπελόκηποι 11526, Τηλ. 210-6920004 
Επιμέλεια ύλης: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης και 

Κώστας Α. Παπαδόπουλος 
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 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ όπως ΟΛΑ τα κείμενα 
που είναι προς δημοσίευση να αποστέλλονται 

στη Δ/νση της Εφημερίδας και ΜΟΝΟΝ 

Ορφάνεψε η πλατεία μας στις 17 Οκτωβρίου 2020 με
την κοπή ενός από τα μεγάλα πλατάνια της, λόγω αρρώ-
στιας! Συγκεκριμένα κόπηκε ο πλάτανος που ήταν στο
πάνω μέρος της πλατείας μας, στη στροφή προς τον
Προφήτη Ηλία, απέναντι, από την καφετέρια του Νώντα
(μπροστά στην οικία Δ. Καπετάνου) μετά από την προσβολή
του από τον μύκητα Ceratokystis platani, που προκαλεί
την θανατηφόρα ασθένεια «μεταχρωματικό έλκος». Κόπηκε
από ιδιώτη εργολάβο του Δήμου Καρπενησίου, ύστερα
από εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

Ας ευχηθούμε να μην προσβληθούν και τα άλλα πλα-
τάνια της πλατείας μας. φωτοφωτο: : ΕυαγγελίαΕυαγγελία Νταλιάνη Νταλιάνη 

ΚΟΠΗΚΕ  ΠΛΑΤΑΝΟΣ  
ΤΗΣ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΜΑΣ 

Έφυγε από την παρούσα ζωή, κατά το τελευ-
ταίο δεκαήμερο του παρελθόντος Ιουλίου, ο Αρ-
χιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Δρόσος, προηγού-
μενος της Ιεράς Μονής Προυσού, σε ηλικία 83
ετών. Ο μακαριστός Γέροντας ήταν λίαν αγαπητός
από τους πιστούς – προσκυνητές του Μοναστηριού
του Προυσού, το οποίο υπηρέτησε επί τριάντα
επτά (37) συναπτά έτη. Ήταν αδελφός του πρώην
Μητροπολίτη Καρπενησίου κυρού Νικολάου και
γεννήθηκε το έτος 1937 στη Σαντορίνη, όπου
και αναπαύεται, κατόπιν επιθυμίας του. 

Ας είναι αιώνια η μνήμη του! 
Κ.Α.Π. 

ΕΚΟΙΜΗΘΗ  Ο  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ  Ι.Μ.  ΠΡΟΥΣΟΥ 



Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2020 3Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Συνδρομές - Ενισχύσεις που λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 
Καρέτσος Κων/νος Δημ. .................................... ΕΥΡΩ 20,00
Λέκκας Στέλιος .................................................. -//-    20,00
Νταλιάνης Αθανάσιος Σπ. .................................. -//-    20,00
Τριάντης Στάθης ................................................ -//-    30,00
Παπαδοπούλου Αγγελική Αθαν. ........................ -//-    20,00
Παπαδημητρίου-Παπαδάκη Τούλα .................... -//-    20,00
Παπαδημητρίου-Γεωργιακάκη Παναγιώτα ........ -//-    50,00
Γιολδάσης Ζαχαρίας Δημ. .................................. -//-    50,00
Σιδεράς Σπύρος Ζαχ. ........................................ -//-    20,00
Σταμάτης Αθανάσιος Νικ. .................................. -//-    20,00
Σιδερά Ελένη ...................................................... -//-    10,00
Παπαδόπουλος Σταύρος .................................... -//-    10,00
Παπαδοπούλου Ασπασία .................................. -//-    10,00
Παπαδοπούλου Λευκοθέα ................................ -//-    10,00
Παπαδοπούλου Ευαγγελία ................................ -//-    10,00
Φραγκούλης Θεόδωρος .................................... -//-    10,00
Φραγκούλη Φωφώ .............................................. -//-    10,00
Νταλιάνης Αθανάσιος Κ. (Αγρίνιο) .................... -//-    20,00
Μαστρογεωργίου Γεώργιος .............................. -//-    30,00
Σταμάτης Αθανάσιος Ανδρέα ............................ -//-    50,00
Σώκος Ιωάννης Ευθ. .......................................... -//-    20,00
Σώκου Ζωή Ευθ. ................................................ -//-    20,00
Καρέτσος Νικόλαος Βασ. .................................. -//-    20,00
Μωρίκης Πέτρος Κ. ............................................ -//-    20.00 
Σταμάτης Κωνσταντίνος Δημ. .......................... -//-    20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο) 

― κ. Γεώργιον Φαρμάκην, Αθήνα: Λάβαμε τη συνδρομή σας
και σας ευχαριστούμε. 

― κ. Αλίκην Ξένου-Βενάρδου, Χολαργός: Λάβαμε την ταχυ-
δρομική επιταγή σας (10,00 ΕΥΡΩ) και σας ευχαριστούμε. 

Η  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΑΣ ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΕΛΑΒΕ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο  ΝΕΟΣ  ΓΙΑΤΡΟΣ  ΜΑΣ 

Ανέλαβε υπηρεσία στο Περιφε-
ρειακό Ιατρείο του χωριού μας ο νέος
Αγροτικός γιατρός κ. Ιωάννης Πράσι-
νος στις αρχές Οκτωβρίου τρέχοντος
έτους. Ήδη άρχισε να προσφέρει τις
πολυτιμότατες υπηρεσίες του από τις
7-10-2020. Κατά την πρώτη ημέρα δε-
κάδες συμπολίτες μας έτρεξαν στο
ιατρείο ενόψει, κυρίως, του αντιγρι-
πικού εμβολίου, με το οποίο πολλοί
ήδη εμβολιάστηκαν. Η εξυπηρέτηση
όλων ήταν άμεση και άψογη. Ο ίδιος
εκφράστηκε με κολακευτικά λόγια για
την περιοχή μας και τους κατοίκους
της. 

Η παράδοση και παραλαβή του
Περιφερειακού μας Ιατρείου έγινε
στον κ. Ιωάννη Πράσινο από τον κ.
Άρη Βρεττάκο στις 23-9-20.  

Σημειώνεται ότι κατά το μήνα
Οκτώβριο 2020 ο νέος γιατρός μας
πρόσφερε τις υπηρεσίες του στις 8,
9, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26 και 27,
δηλ. ήταν παρών 3 και 4 ημέρες κάθε
εβδομάδα!  

Με την ευκαιρία αυτή εκφράζουμε
τις ευχαριστίες μας στον απερχόμενο
αγροτικό γιατρό μας κ. Άρη Βρεττάκο,
τις θερμότατες ευχαριστίες μας για
την ανεκτίμητη προσφορά του στον
τόπο μας, καθώς και ενδόμυχες ευχές
στον αντικαταστάτη του κ. Ι. Πράσινο
για καλή διαμονή στον τόπο μας. 

― Στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2020
δύο εργάτες από το πρόγραμμα της
πυροπροστασίας του Δήμου Καρπενη-
σίου με την τσάπα RAM και φορτηγό
απομάκρυναν κλωνάρια – ύστερα από
σχετικό καθαρισμό – από το χώρο
γύρω από τα γήπεδα ποδοσφαίρου,
μπάσκετ, αύλειου χώρου του Δημοτικού
Σχολείου και από τμήματα των οδών
Ειρήνης και Αγίας Παρασκευής. 

― Στις 8 και 9-10-20 καθαρίστηκε
με την τσάπα RAM ο δασικός – αγρο-
τικός δρόμος Κρι – Σκαλούλα – Κριθάρια
– Σκλήθρος, προκειμένου να γίνει η
μεταφορά της ξυλείας, λόγω της υλο-
τομίας που έγινε στην περιοχή κατά
τον προηγούμενο μήνα. 

― Στις 12-10-20 έγινε με την τσάπα
RAM η διαμόρφωση του χώρου του
κοινοτικού οικοπέδου που βρίσκεται
δίπλα στο Περιφερειακό Ιατρείο και
του δρόμου προς τον Προφήτη Ηλία.
Έγιναν, επίσης, καθαρισμός του χώρου
στην Σταματόβρυση, εκσκαφή χαντα-
κιού κοντά στο Φαρμακίδειο Μουσείο,
καθαρισμός φρεατίου επί της οδού
Αγίου Νικολάου και εκσκαφή χαντακιού
ομβρίων υδάτων στον δρόμο προς Αγία
Κυριακή. 

― Στις 13-10-20 συνεργείο του Δή-
μου και με τη χρήση γεννήτριας και
αντλίας νερού άντλησε νερό από φρε-
άτιο ύδρευσης στον δρόμο από «Ζα-
χαρατά» προς την στάνη Μακράκη. 

― Στις 22-10-20 δύο (2) εργάτες
του Δήμου καθάρισαν την πλατεία και
τους πλευρικούς δρόμους. 

― Στις 30-10-20 ο χειριστής με
την τσάπα RAM, 2 εργάτες και την
μπετονιέρα με γαρμπιλομπετό προ-
έβησαν με την υπόδειξη του Προέδρου
στην επούλωση λακκούβων – σκαμμά-
των σε κοινοτικούς δρόμους. 

ΑΛΛΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΗΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΣ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. κ. Νίκος Κα-
ρέτσος και ο Βασίλειος Παν. Καρέτσος
τοποθέτησαν πέντε (5) μ. συρματο-
πλέγματος σε τμήμα της περίφραξης
προς την ΒΔ πλευρά του Δημοτικού
μας Σχολείου που είχε καταστραφεί,
καθώς και τρεις (3) ξύλινες πινακίδες
με τις ενδείξεις «ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ»,
PARKING και «ΜΟΝΟΠΑΤΙ», καθώς
και άλλη μία (1) ξύλινη πινακίδα στην
Τσιρκόβρυση με την ένδειξη, επίσης,
«ΜΟΝΟΠΑΤΙ». Τις πινακίδες κατα-
σκεύασε η κ. Ράνια Γεωργίου Καρέ-
τσου. 

ΕΡΓΑ  ΣΤΟΝ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ  
ΜΑΣ  ΔΡΟΜΟ

― Από τις 22-9-2020 άρχισαν
ασφαλτικές εργασίες από την Κατα-
σκευαστική Τεχνική Εταιρεία «ΑΦΟΙ
ΦΕΓΓΟΥ» σε μεγάλα τμήματα της
επαρχιακής οδού Ράχη Τυμφρηστού –
Κρίκελλο – Δομνίστα – Στάβλοι. 

― Στις 12-10-20 ο ίδιος εργολάβος
ανάδοχος από το καλοκαίρι του έργου
«Κατασκευή του δρόμου Σκοπιά –
Άγιος Χαράλαμπος» άρχισε ασφαλτικές
εργασίες και τελείωσε στις 19-10-20. 

― Στις 20-10-20 άλλος εργολάβος
ξεκίνησε ασφαλτικές εργασίες στο
δρόμο από Άγιο Χαράλαμπο προς Κα-
στανούλα.     

Συνέχεια στη σελ. 4 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

― Στις 2-9-2020 ο υπεύθυνος ερ-
γολάβος του Δήμου Καρπενησίου για
την ύδρευση πραγματοποίησε έλεγχο
και χλωρίωση στις δεξαμενές της Κοι-
νότητάς μας.  

― Στις 7-9-20 υδραυλικός του Δή-
μου εντόπισε με ειδικό μηχάνημα βλά-
βη στο δίκτυο ύδρευσης πλησίον της
οικίας Ευάγγελου Σιακαβέλλα και στη
συνέχεια ο εργολάβος υδραυλικός
του Δήμου αποκατέστησε την βλάβη. 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΒΛΑΒΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Στις 17-9-20 ο εργολάβος υδραυ-
λικός του Δήμου Καρπενησίου απο-
κατέστησε τη βλάβη στο φρεάτιο της
αποχέτευσης (υποχώρησε ο τσιμεν-
τόδρομος) στον αδιέξοδο δρόμο δίπλα
στις οικίες κ. Νίκου Παπαδόπουλου
και ύστερα από σχετικό αίτημα της
Τοπικής Κοινότητας και του Συλλόγου
μας. Εκκρεμεί η κατασκευή – υπερύ-
ψωση του υπάρχοντος φρεατίου απο-
χέτευσης. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ  ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

― Στις 2-10-2020 ο υπεργολάβος
Ηλεκτρολόγος του Δήμου Καρπενη-
σίου αντικατέστησε 15 λάμπες σε
διάφορα σημεία της Κοινότητας, με-
ρικές από τις οποίες ήταν στον χώρο
της παιδικής χαράς και στο δρόμο
προς τον Προφήτη Ηλία. Η βλάβη
αυτή οφείλεται σε κεραυνό που έπεσε
κατά τις προηγούμενες ημέρες, οπότε
είχαμε και ισχυρές βροχοπτώσεις. 

― Στις 9-10-2020 συνεργείο της
ΔΕΔΔΗΕ τοποθέτησε νέο σκιάδιο
στην κολώνα στο μονοπάτι χαμηλά
κατάντι της οικίας Κούλας Γρηγορο-
πούλου και στη συνέχεια αποκατέ-
στησε βλάβη στο ρολόι του Πνευμα-
τικού μας Κέντρου (πρώην Γυμνάσιο). 

ΕΚΚΛΗΣ ΙΑΣΤ ΙΚΑ
Κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2020 έγινε το

μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στις 6-9-20, 20-9-20 (Άγιος
Νικόλαος) από τον π. Ματθαίο, στις 4-10-20 (π. Γαβριήλ), 25-
10-20 και 28-10-20 (π. Ματθαίος). 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Στον ανακαινισμένο Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου τελέστηκε

στις 20-9-2020 το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας από τον π.
Ματθαίο. Ο ναός νωρίς νωρίς το πρωί της Κυριακής γέμισε,
ενώ αρκετοί έμειναν στον αύλειο χώρο. Η ατμόσφαιρα ήταν
κατανυκτική. Στο ψαλτήρι συμμετείχαν οι Θ. Φραγκούλης, Σω-
τήρης Λώλος, Νώντας Φαρμάκης και Κώστας Παπαδόπουλος.  

Σημειώνεται ότι ο ιστορικός αυτός ναός του χωριού μας
ανακαινίστηκε πρόσφατα πλήρως. Συγκεκριμένα έγινε αντικα-
τάσταση στέγης, ελαιοχρωματισμός κ.λπ. με δαπάνες που, οι
περισσότερες, καλύφθηκαν από χορηγία ανώνυμου (μης). Ελ-
πίζουμε πως πολύ σύντομα θα αποκτήσει και ηλεκτρικό ρεύμα,
αφού υπάρχει εγκατάσταση και η γραμμή της ΔΕΗ είναι πολύ
κοντά (5 μ., περίπου). 

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ 
Στις 28-10-2020 μετά τη Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο

υπέρ των πεσόντων συγχωριανών μας κατά το Έπος του 1940-
41 έγινε η προβλεπόμενη δοξολογία και εκφωνήθηκε ο πανη-
γυρικός της Ημέρας. Παρών ο π. Ματθαίος και στο ψαλτήρι οι
Θεόδωρος Φραγκούλης, Σωτήρης Λώλος και Κώστας Αντ.
Παπαδόπουλος. 

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΕΡΕΑ ΜΑΣ 
Σε ηλικία ενενήντα οκτώ (98) ετών απεβίωσε η Αγγελική

Χήρα Κλεάνθη Καλαμπαλίκη, μητέρα του ιερέα του χωριού
μας π. Ματθαίου Καλαμπαλίκη στις 3-10-20. Η εξόδιος ακολουθία
έγινε στις 5-10-2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λαμπιρίου
Αιτωλοακαρνανίας, όπου και αναπαύεται. Χοροστάτησε ο Σε-
βασμιότατος Μητροπολίτης μας κ. Γεώργιος, ο οποίος και
μίλησε για την αείμνηστη γερόντισσα, η οποία, όπως είπε,
έζησε με στερήσεις εν μέσω Κατοχής και εμφυλίου πολέμου,
αξιώθηκε όμως να δει «τέκνα τέκνων και δισέγγονα»…. Στο
βαθύ πένθος του ιερέα μας συμμετείχαν νοερά οι όπου γης
συγχωριανοί μας και «ένσαρκα» αρκετοί συγχωριανοί μας. 

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας μας πρόσφερε στη
μνήμη της στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λαμπιρίου, ο οποίος
ανακαινίζεται, το ποσό των εκατό (100,00) ΕΥΡΩ, αντί για
στεφάνι. 

Αιώνια η μνήμη της! 
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ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

― Η Γεωργία Σαντή και ο σύζυγός της 
Παναγιώτης Αθαν. Νταλιάνης απόκτησαν στις
28-9-2020 το δεύτερο παιδί τους, ένα χαριτωμένο
αγοράκι. 

Να τους ζήσει! 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
― Η Κωνσταντίνα Παν. Πανάγου και ο σύζυ-

γός της Κωνσταντίνος Σαμψούνης του Χρήστου
βάπτισαν στις 13-9-2020 στον Ι. Ναό Παναγίας
Ηλιούπολης το γιο τους. 

Όνομα: Χρήστος
Ανάδοχοι: Λάμπρος και Ειρήνη Μπιζάλη. 
― Στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 η Μαρία και ο

Δημήτρης Αθ. Σταμάτης βάπτισαν το 2ο αγοράκι
τους στην Ιερά Μονή Εισοδίων Θεοτόκου 
Μαρκόπουλου Ωρωπού. 

Όνομα: Σάββας
Ανάδοχοι: Μαίρη Σπύρου – Λιάπη και τα

παιδιά της Δημήτρης και Γιώργος. Ακολούθησε
μικρή δεξίωση στον ίδιο χώρο. 

― Στις 18-10-2020 η Αγγελική (Άτζη) Αντ.
Αγγελή και ο σύζυγός της Κώστας Μπακόπουλος
βάπτισαν την κορούλα τους στον Ιερό Ναό 
Ζωοδόχου Πηγής Άλσους. 

Όνομα: Ισιδώρα
Ανάδοχος: Στελίνα Γεωργίου Κυτέα. 
Να τους ζήσουν! 

ΓΑΜΟΙ 
― Ο Δημήτρης Παναγοδήμος του Κωνσταν-

τίνου και της Γεωργίας και η Χριστίνα Κακαβούλα
ενώθηκαν με το μυστήριο του γάμου που έγινε
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Ματσούκι
Αγρινίου στις 13 Σεπτεμβρίου 2020. 

Κουμπάροι: Γιάννης και Ντόρα Τσακανίκα 
Ακολούθησε δεξίωση στο κοσμικό κέντρο

«Πιθάρι» Αγρινίου. 
Οι νεόνυμφοι ευχαριστούν θερμά όσους συμ-

μετείχαν με την παρουσία τους ή νοερά στη
χαρά τους! 

Να ζήσουν ευτυχισμένοι! 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
― Στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 εκοιμήθη ο Σπύρος

Δημ. Συρογιαννίδης και αναπαύεται στο Κοιμη-
τήριο του Νεοχωρίου Μεσολογγίου από τις 10-
9-2020. 

― Από τις 22-9-20 αναπαύεται στο Κοιμητήριο
του Ζωγράφου η Μαρία Νικολάου Φαρμάκη. 

― Απεβίωσε στις 3-10-2020 ο Βασίλειος
Μήτσου, ετών 70, και αναπαύεται από τις 4-10-
2020 στο Κοιμητήριο του Κεφαλοβρύσου Αιτω-
λικού. 

― Πέθανε στην Αργυρούπολη, όπου η μόνιμη
κατοικία της, στις 27-10-2020 η Ματίνα Γ. 
Συροθανάση και αναπαύεται από τις 29-10-20
στο Κοιμητήριο της Άνω Γλυφάδας. 

Αιωνία η μνήμη τους! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
― Έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο του αείμνη-

στου Σπύρου Αναστ. Βάρρα στις 6 Σεπτεμβρίου
2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας. 

― Στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας,
έγινε μνημόσυνο (6 μήνες) του αείμνηστου Ηλία
Κ. Καραδήμα στις 6-9-20, επίσης. 

― Στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Κεφαλο-
βρύσου Αιτωλικού έγινε το ετήσιο μνημόσυνο
του Κωνσταντίνου Δ. Βαμβάτσικου στις 27-9-
2020. 

― Στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας
έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο του Γεράσιμου Ν.
Παπαδημητρίου στις 4-10-2020. 

― Στις 10 Οκτωβρίου 2020 έγινε στον Ιερό
Ναό Αγίου Γερασίμου Κεφαλοβρύσου Αιτωλικού
το 40ήμερο μνημόσυνο του Σπύρου Δημ. 
Συρογιαννίδη. 

Αιωνία η μνήμη τους! 

Στις 22-9-20 συνεδρίασε το Τοπικό μας
Συμβούλιο και αποφάσισε την παραχώρηση
οικογενειακών τάφων στο Κοιμητήριο του
χωριού μας, ύστερα από σχετικές αιτήσεις
δύο (2) δημοτών μας. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Συνεδρίασε (με περιφορά) το Δημοτικό
Συμβούλιο Καρπενησίου στις 23-10-20. Μεταξύ
των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και η
εκμίσθωση του Κοινοτικού μας Τουριστικού
Ξενώνα (7ο θέμα). 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ικανοποιητική είναι η επισκεψιμότητα των
Μουσείων μας και κατά τους Φθινοπωρινούς
μήνες παρά την πανδημία του κορωνοϊού.
Αρκετοί είναι οι επισκέπτες του χωριού μας,
κυρίως κατά τα Σαββατοκύριακα, οι οποίοι
επισκέπτονται και τα Μουσεία μας και εκ-
φράζονται με κολακευτικότατα λόγια γι’ αυτά
αλλά και για την περιοχή μας. 

Η  ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ  ΜΟΥΣΕΙΩΝ  ΜΑΣ 

Κανονικά το πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι» εκτελέστηκε και κατά το δίμηνο Σε-
πτεμβρίου – Οκτωβρίου 2020, τόσο σημαντικό,
κυρίως για τους ηλικιωμένους. 

ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΤΟ  ΣΠΙΤΙ» 

Η Κινητή Αστυνομική Μονάδα που περιο-
δεύει και στην περιοχή μας δεν διαπίστωσε
παραβάσεις και κατά το διαρρεύσαν δίμηνο
Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2020. 

ΧΩΡΙΣ  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

Κανονικά εκτελέστηκαν τα δρομολόγια
του Ταχυδρόμου μας κ. Θανάση Ι. Γρίβα,
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ο οποίος διασχίζει,
εκτός από τα χωριά μας και όλα τα χωριά
της Δημοτικής Ενότητας Προυσού! 

Καλή του δύναμη! 

ΚΑΙ  Ο  ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 
ΠΑΝΤΑ  ΚΟΝΤΑ  ΜΑΣ 

Το τελευταίο δρομολόγιο της Δημοτικής
Συγκοινωνίας για εφέτος έγινε την Τρίτη, 27
Οκτωβρίου 2020. Τα δρομολόγια που έγιναν
εξυπηρέτησαν αρκετούς συνδημότες μας. 

Η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΔΑΣΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  
ΔΡΟΜΩΝ

Στις 11-9-20 και στις 8-10-20 μηχάνημα του Δήμου
(τσάπα) καθάρισε τον αγροτικό δρόμο από πηγή «Νίτσι»
προς πηγή «Πλατανιάδες» και επιχωμάτωσε την εφε-
δρική δεξαμενή, λόγω φθοράς του μπετόν της πλάκας. 

― Κατά το α΄15νθήμερο του Σεπτεμβρίου κατα-
σκευάστηκε ο αγροτικός δρόμος από τη θέση «Ζυγός
Λιβάδι» προς υδρομάστευση «ΠΑΠ». 

― Στις 13-10-20 άρχισαν οι εργασίες καθαρισμού
της κοίτης Κρικελλοποτάμου με μηχανήματα της Αν-
τιπεριφέρειας. 

ΕΡΓΑ  ΤΗΣ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

― Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Άρης
Τασιός σε περιοδεία του σε Προυσό – Ροσκά – Κα-
στανούλα – Σκοπιά επισκέφθηκε και το χωριό μας,
όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Τ.Κ. κ. Νίκο
Καρέτσο και τον ενημέρωσε ότι έδωσε εντολή σε ερ-
γολάβο – χειριστή τσάπας για την διάνοιξη του δρόμου
από την πηγή «Ζυγός Λιβάδι» στην πηγή «ΠΑΠ». 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ 

― Στις 10-9-20 ο Πρόεδρος της Τ.Κ. κ. Ν. Καρέτσος
και ο Αντιπρόεδρος κ. Κ. Αγγελής παρέλαβαν από τις
αποθήκες του Δήμου Καρπενησίου δέκα (10) κουβάδες
άσφαλτο. 

― Στις 7-10-20 με φορτηγό του Δήμου παραλή-
φθηκαν από την Τοπική μας Κοινότητα, ύστερα από
σχετικό αίτημα 30 τ.μ. πλάκες, 1 κ.μ. άμμος, 6 σάκοι
τσιμέντο. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΥΛΙΚΟΥ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΔΗΜΟ 

Χωρίς ιδιαίτερα και-
ρικά φαινόμενα πέρασε
η καταιγίδα «Ιανός» στις
16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου
2020 από το χωριό μας
και την ευρύτερη περιοχή,
ενώ στη γειτονική Φθιώ-
τιδα, Καρδίτσα, Νησιά Ιο-
νίου κ.α., στο πέρασμά
της άφησε τεράστιες κα-
ταστροφές. Η βροχή αυτή
για τον τόπο μας ήταν
ευεργετική. 

Αρκετές βροχές έπε-
σαν και στις 25, 26 και
28 Σεπτεμβρίου 2020. 

ΗΡΕΜΟΣ  
Ο  «ΙΑΝΟΣ» ΣΤΗΝ  

ΠΕΡΙΟΧΗ  ΜΑΣ 
Στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 επι-

σκέφθηκε το χωριό μας ο πρωτο-
πρεσβύτερος π. Γεώργιος Χρυσα-
φογεώργος, Προϊστάμενος του
Ιερού Ναού Ευρυτάνων Αγίων Καρ-
πενησίου και έκανε τρισάγια στους
τάφους των «κεκοιμημένων» ιε-
ρέων του χωριού μας, ήτοι: 
Παπαηλία Βάρρα, Παπαντώνη
Παπαδόπουλου, Παπανώντα Φαρ-
μάκη, Παπανίκου Παπαδημητρίου,
καθώς και πολλών άλλων γνωστών
του συγχωριανών μας ως «και
πάντων των κεκοιμημένων» συγ-
χωριανών μας. Κατά τη διάρκεια
των τρισαγίων η συγκίνηση του
π. Γεωργίου ήταν καταφανής… 

ΤΡΙΣΑΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ

ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣΗ Δήμητρα Λέκκα του 
Θεοδοσίου και της Κατερίνας
Αθανασίου Γρίβα πέτυχε στο Οι-
κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(πρώην ΑΣΟΕΕ). 

Συγχαρητήρια και καλές σπου-
δές! 

ΚΙ  ΑΛΛΕΣ  
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  ΣΤΑ  Α.Ε.Ι.

Το πτυχίο της Κτηνιατρικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης έλαβε
πρόσφατα ο Λάμπρος Δημητρο-
γιάννης του Κωνσταντίνου και
της Έφης. 

Συγχαρητήρια και καλή στα-
διοδρομία! 

ΝΕΟΣ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 

Ο Γεώργιος Στεφ. Φαρμάκης πρόσφερε
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας
το ποσό των πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ στη μνήμη
της αείμνηστης Μαρίας Νικολάου Φαρμάκη. 

ΔΩΡΕΑ  ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ 

Συνέχεια από τη σελ. 3 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ  ΤΟΥ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ 

Κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου τε-
λείωσε και η διαγράμμιση της επαρχιακής οδού από
Ράχες Τυμφρηστού προς Κρίκελλο – Δομνίστα –
Υψηλό Σταυρό. 

«ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΑΝ»  ΟΙ  ΑΓΕΛΑΔΕΣ 

Από τις 5 Οκτωβρίου ε.έ. οι αγελάδες ξαναβρέθηκαν
στο χωριό μας. Ο Πρόεδρος της Τοπικής μας Κοινότητας
επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη τους κ. Νώντα Φούντα,
από τους Στάβλους, ο οποίος καταβάλλει προσπάθειες
για την απομάκρυνσή τους… 

Δύο (2) καινούρια παγκάκια τοποθετήθηκαν από
την Τοπική μας Κοινότητα, εντός του χωριού και στην
επαρχιακή οδό προς Ναυπακτία κ.λπ. Συγκεκριμένα το
πρώτο τοποθετήθηκε πλησίον της οικίας Σούμπαση
και το δεύτερο πάνω από την οικία Τραχήλη (παλαιό
υδραγωγείο). 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ 


