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«… Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο η ημέρα της ενανθρώπισης
του Θεού, αλλά και η ημέρα της απαρχής της θέωσης του αν-
θρώπου». 

Ο μεγάλος Αγιορείτης άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει
πολύ στοχαστικά: «Αν υπάρχει κάποιος που να είναι ουρανός
των ουρανών, κι αν υπάρχουν κάποια υπερώα ύδατος, που στε-
γάζουν τα ουράνια, κι αν υπάρχει κάποιος τόπος, κάποια στάση
ή τάξη υπερκόσμια, από το Σπήλαιο και τα βρεφικά σπάργανα,
τίποτε δεν υπάρχει που να είναι θαυμασιότερο ή θεϊκότερο».
Αυτόν λοιπόν τον Θεό που πλαγιάζει σε φτωχική φάτνη, αυτό
το θείο βρέφος, το οποίο όντας Θεός, γεννιέται μέσα σε στάβλο
αλόγων. Αυτόν τον Σωτήρα Χριστό, που δίχως να αποβάλει
τίποτε από τη Θεότητά του, ο οποίος έρχεται και σήμερα, καθη-
μερινά, κάθε στιγμή και ταπεινώνεται και φανερώνεται μες τους
ρυπαρούς στάβλους των ψυχών μας και γίνεται «φως τοις εν
σκότει και σκιά θανάτου καθημένοις», Αυτόν τον Κύριο με
ύμνους ας δοξάζουμε πάντοτε τώρα και στους απέραντους αι-
ώνες».1

Και ο Μητροπολίτης μας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ σε εμπνευσμένο Χρι-
στουγεννιάτικο μήνυμά του τονίζει για τις δυσκολίες των καιρών
μας: 

«… Μήν ἀπελπίζεστε ὅμως, μήν κλονίζεστε, στήκετε καί κρα-
τεῖτε. Τήν θλίψη καί τό παράπονο τῆς Παναγίας μας, καθώς
ἔβρισκε τή μία μετά τήν ἄλλη κλειστές τίς πόρτες καί ἀναγκάστηκε
νά καταφύγει σέ ἕναν σταῦλο μέ ἀκαθαρσίες γιά νά γεννήσει τό
μονάκριβό της παιδί, τή διαδέχτηκε τό οὐράνιο φῶς, ἡ χαρά, ἡ
θεία εὐφροσύνη, ἡ ἀπέραντη εὐλογία. Αὐτά εὔχομαι ἀδελφοί
μου καί γιά μᾶς. 

Ἄς γίνουμε ἀδελφοί μου περισσότερο πνευματικοί ἄνθρωποι,
ἀλλάζοντας τον τρόπο με τον ὁποῖο πορευτήκαμε ὡς τώρα. Ἄς
κλείσουμε τίς ὀθόνες τῶν Μ.Μ.Ε., οἱ ὁποῖες μόνον πανικό σκορ-
πίζουν. Ἄς γίνουμε ἄνθρωποι προσευχῆς, μελέτης, ἀγάπης, φι-
λανθρωπίας, ἄς κάνουμε ὅλοι την αὐτοκριτική μας. Γιά ὅ,τι
συμβαίνει, εὐχάριστο ἤ δυσάρεστο, εἴμαστε συνυπεύθυνοι. Ἄς
ἀναγνωρίσουμε τά λάθη μας, ἄς μετανιώσουμε ζητώντας συγγνώμη
ἀπό Θεό καί ἀνθρώπους γιά νά κάνουμε τίς ψυχές μας φάτνες
καθαρές, μέσα στίς ὁποῖες θά γεννηθεῖ γιά πάντα ὁ Ἀρχηγός
τῆς Ζωῆς, ἡ Ἀλήθεια καί τό Φῶς, ἡ Δικαιοσύνη, ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστός. Στίς προσευχές μας δέ, νά μήν ξεχνοῦμε ὅσους
ἐργάζονται στά νοσοκομεῖα τῆς χώρας μας καί ὅσους δοκιμάζονται
σκληρά ἀπό τόν κορονοϊ�ό. 

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα. 
Καλή καί εὐλογημένη νέα χρονιά, ἀπαλλαγμένη ἀπό τά

κακά τοῦ 2020». 
Κ.Α.Π._________________

1 Παταπίου Μοναχού Καυσοκαλυβίτου, «Διαβάζοντας την εικόνα 
των Χριστουγέννων», σελ. 82. 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΚΗΣ ΦΑΤΝΗΣ... 

Πέρασαν σαράντα (40) ολόκληρα χρό-
νια από τότε που ανέλαβα την έκδοση και
τη Διεύθυνση της Εφημερίδας μας «Ο ΕΥ-
ΡΥΤΟΣ» – Ενημερωτικό Δελτίο – Όργανο
του Φιλοπρόοδου Συλλόγου του χωριού
μας. Πιστεύω πως ήρθε η ώρα - που επι-
βάλλεται - να παραδώσουμε τα ηνία σε
νεότερα άτομα, που θα δώσουν νέα πνοή
στο ιστορικό αυτό έντυπο και, κατ’ επέ-
κταση, στο Σύλλογό μας και, γενικότερα,
στο Χωριό μας. 

Πιστεύω ακράδαντα πως κατά την
40χρονη πορεία του «ΕΥΡΥΤΟΥ», το σύ-
νολο, σχεδόν, των όπου γης συγχωριανών
μας αλλά και των φίλων της Δομνίστας,
περίμεναν κάθε δίμηνο ή και κάθε μήνα –
για μια περίοδο – με μεγάλη ανυπομονησία
να πάρουν στα χέρια τους τον «ΕΥΡΥΤΟ»
για να μάθουν τα νέα του χωριού μας και
των συγχωριανών μας και για ό,τι συνέβαινε
στη ζωή τους: γεννήσεις, βαπτίσεις, γάμοι,
επιτυχίες και άλλες χαρές, αλλά και για
όσους έφευγαν για πάντα από κοντά μας… 

Όμως, εκτός από την επίκαιρη ειδησε-
ογραφία ο «ΕΥΡΥΤΟΣ» στα 415 φύλλα
του(!) και στις χιλιάδες σελίδες του κα-
τόρθωσε να αποθησαυρίσει ένα μεγάλο
μέρος του ιστορικού παρελθόντος του χω-
ριού μας, να αποθησαυρίσει νοσταλγικές
ενθυμήσεις συγχωριανών μας, πολλοί από
τους οποίους δεν υπάρχουν πλέον στη
ζωή, να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει
ενδιαφέρουσα ύλη με άφθονη ειδησεο-
γραφία από τη σύγχρονη ζωή του χωριού
μας, να την αποτυπώσει και να την πα-
ρουσιάσει. 

Οι έπαινοι, τα βραβεία, οι τιμητικές
διακρίσεις και οι ηθικές αμοιβές (Ερυθρός
Σταυρός, Διεθνής Εταιρεία Κριτικών Λο-
γοτεχνίας, Διεθνής Εταιρεία Ελλήνων Λο-
γοτεχνών, Σύλλογος Ελλήνων Λογοτεχνών,
Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων, Βραβείο
«Παναθήναια 2004», μετάλλιο «Βεργίνα»
κ.ά.), κυρίως όμως, η πληθώρα των θερμών
και συγκινητικών επιστολών από τους,
όπου γης, αναγνώστες μας, εξαίρουν τον
άθλο της εφημερίδας μας και την προσφορά
της. Απόδειξη τούτου ότι οι συνδρομές-

ενισχύσεις υπερκαλύπτουν τα έξοδά της. 
Δίκαια, λοιπόν, χαρακτηρίστηκε ως

«κόσμημα στις τοπικές περιφερειακές εκ-
δόσεις» και οι διακρίσεις – έπαινοι  απο-
τελούν την αδιάψευστη μαρτυρία για το
μέγεθος και την εμβέλεια που έχει ο «ΕΥ-
ΡΥΤΟΣ» (από εισήγηση σε Συνέδριο της
κ. Μανικάρου Μεταξούλας). Και όλα αυτά
βέβαια, με πολλές πολλές θυσίες. 

Ως εκδότης – διευθυντής του «ΕΥΡΥ-
ΤΟΥ», για σαράντα (40) και πλέον χρόνια,
παραδίδοντας τα ηνία σε νεότερους, αι-
σθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω τις
ευγνώμονες ευχαριστίες μου στους τα-
κτικούς αλλά και άλλους συνεργάτες, που
με τα άρθρα τους πρόσφεραν σημαντικές
γνώσεις ιστορίας, λαογραφίας, κοινωνιο-
λογίας κ.λπ. του χωριού μας και της ευρύ-
τερης περιοχής. Στους Προέδρους της
Κοινότητάς μας και τους εκπροσώπους
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κύρια στον
επί σειρά ετών Πρόεδρο και Δήμαρχο Δο-
μνίστας Γιάννη Σταμάτη για τη λίαν αγαστή
συνεργασία μας. Στα εκάστοτε Διοικητικά
Συμβούλια για την απεριόριστη εμπιστο-
σύνη προς το πρόσωπό μου. Στους τυπο-
γράφους και ιδιαίτερα στις Εκδόσεις –
Γραφικές Τέχνες «Καρπούζη Αριστέα και
Υιοί Ο.Ε.» και, ξεχωριστά, στην οικογένειά
μου που δεν με εμπόδιζε για τα ξενύχτια
και το μόχθο, κυρίως κατά τα πρώτα χρόνια
(συγκέντρωση ύλης, γράψιμο, παράδοση
κειμένων στα τυπογραφεία, διορθώσεις –
επιμέλεια, αποστολή μέσω ΕΛΤΑ κ.ά.) και,
τέλος, στον κύριο εμπνευστή της έκδοσης
και μόνιμο συνεργάτη, πολυγραφότατο,
και αδελφικό φίλο Θανάση Σταμάτη. 

Εύχομαι, ολόψυχα, τη συνέχιση της
μεγάλης διαδρομής και της δημιουργικής
πορείας του «ΕΥΡΥΤΟΥ» - για δεκαετίες
ακόμη - αφού απέδειξε πως δεν φοβάται
τον χρόνο αλλά, αντίθετα, τον έχει σύμ-
μαχό του, με τη βοήθεια, φυσικά, ΟΛΩΝ
μας. 

Υποκάρδιες ευχές για μια καλή, ευ-
λογημένη και με υγεία καινούρια Χρονιά
για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ! 

Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος 

Η Τοπική Κοινότητα, ο Σύλλογός μας
και η διεύθυνση του ΕΥΡΥΤΟΥ εύχονται
σε όλους καλή και ευλογημένη χρονιά. 

Οι αναγνώστες του «ΕΥΡΥΤΟΥ» από το
εξής μπορούν να στέλνουν τις συνδρομές
τους στους παρακάτω: Σμαράγδα Σιακα-
βέλα, Ταμία (τηλ.: 6980225385), Κώστα
Ηλ. Τσιάμη, Πρόεδρο Δ.Σ. (Καρπενήσι –
Δομνίστα, τηλ. 6982668202), Μαρία Σάρρα,
Γραμματέα (Αγρίνιο – Δομνίστα, τηλ.:
6907022422) και Αθ. Σταμάτη (Αθήνα –
Δομνίστα, τηλ.: 6972747064) 

Κ Α Ι  
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ  
ΤΩΝ  ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 

Δομνίστα, Χριστούγεννα 2020. Η φτωχική φάτνη 
στην πλατεία μας (ΦΩΤΟ: Ν. Καρέτσος) 



Οι ασθένειες και οι επιδημίες βασανίζουν και
απειλούν τους ανθρώπους διαχρονικά. Ζώντας τη
σύγχρονη μάστιγα του κορωνοϊού covid-19 μας φαί-
νεται πως είμαστε οι πρώτοι που ζούμε τον φόβο,
τις απώλειες, την απομόνωση, την καταστροφή σε
όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς η σημερινή επιδημία δεν
είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Είναι στη
μοίρα του ανθρώπου να μάχεται διαρκώς για την
επιβίωσή του. 

Δεν θα μνημονεύσω αόριστα παλαιότερες επι-
δημίες και τις τραγικές συνέπειές τους. Ξεφυλλί-
ζοντας παλιές εφημερίδες βρήκα τις θλιβερές επι-
πτώσεις μιας επιδημίας στη ζωή και τους ανθρώπους
της παλιάς Δομνίστας. Πρόκειται για μια επιδημία
ευλογιάς στην περιοχή μας το 1881. Η ευλογιά σή-
μερα χάρις στα εμβόλια έχει εξαφανιστεί. Τότε
όμως θέριζε. Οι πληροφορίες προέρχονται από μια
εφημερίδα που έβγαινε στο Μεσολόγγι, την “Δυτική
Ελλάδα”. Από τα δημοσιεύματά της βλέπουμε ότι η
επιδημία από Μεσολόγγι, Αγρίνιο ως Καρπενήσι και
Άγραφα σάρωνε. Για παράδειγμα από ένα τμήμα
στρατού στο Αγρίνιο πέθανε από ευλογιά περίπου
το 1/4. 

Στη Δομνίστα υπήρξαν μαζεμένα θύματά της
από την οικογένεια Φαρμάκη, την παλιά και μεγάλη
οικογένεια του χωριού που το κλαδί της αρχίζει με
τον Παπαγιάννη Φαρμάκη (1792-1873). Τις πληρο-
φορίες στην εφημερίδα έστειλε ο Ευάγγ. Φαρμάκης
(1856-1940;), γιος του σημαντικού πολιτικού παρά-
γοντα της περιοχής Γεωργ. Ιωαν. Φαρμάκη, που δο-
λοφονήθηκε τη 10ετία του 1860 και αδελφός του
Αλέξανδρου Φαρμάκη, περίφημου γιατρού στο Καρ-
πενήσι (1852-1944). 

Τον Αύγουστο του 1881 παίχθηκε το δράμα της
επιδημίας στα Φαρμακέικα σπίτια στο κάτω μέρος
της τότε πλατείας του χωριού. Τα πρόσωπα του
δράματος: 1) η χήρα του Γεωργ. Ι. Φαρμάκη, τα
παιδιά της Αλέξανδρος, Ευάγγελος, Κων/νος, μια
κόρη (Ελένη;), 2) Αθαν. Ι. Φαρμάκης, αστυνόμος πα-
λαιότερα του Δήμου Καλλιδρομητών - Ευρυτάνων,
αργότερα έπαρχος Δωρίδας και Δήμαρχος Ευρυτά-
νων. Τα παιδιά του Πάμφιλος, Επαμεινώνδας, Γεώρ-
γιος, Αλέξανδρος (;), Δημήτριος (;), Αγαθή. 

Και τώρα η ανταπόκριση του Ευάγγ. Γ. Φαρμάκη
στην εφημερίδα “Δυτική Ελλάδα”. Περιλαμβάνει ένα
κείμενο περιγραφής και ένα επιτάφιο ποίημα. 

“Εν Δομνίστη τη 19 Αυγούστου εξεδήμησεν ες
τον ουράνιον πατέρα η πολυπαθής και ευσεβής
χήρα του θύματος της οικογενείας των Γιολδασαίων
Λάμπρω Γεωργίου Ι. Φαρμάκη. Τη 20 του αυτού
μηνός απέπτη εις του Αβραάμ τους κόλπους το αγ-
γελόμορφον και ευφυέστατον τέκνον, ο πολλά υπο-
σχόμενος τη τε πατρίδι και τη οικογενεία τριτότοκος
υιός του πολυστόνου επάρχου Δωρίδος Αθανασίου
Ι. Φαρμάκη, Γεώργιος. Και το μεσονύκτιον της 20
«ηρπάγη ίνα μη η κακία αλλάξει σύνεσιν αυτού» ο
τριτότοκος υιός του Γεωργίου Ι. Φαρμάκη ο αυτοδί-
δακτος και φιλόσοφος Κων/νος Γ. Φαρμάκης. Απε-
βίωσε προσβληθείς ως και οι δύο πρώτοι υπό της
επαράτου ευλογίας. Υποβεβλημένος εις την συμ-
φοράν της ορφανίας ηδυνάτει να πληρώσει τον
διακαή προς τα γράμματα πόθον του δια φοιτήσεως
τακτικής εις τα σχολεία. Και όμως δεν έμεινεν
αργός. Εξελιπάρει πολλάκις τους αδελφούς του να
διδάσκωσιν αυτόν, καθόσον τους επέτρεπεν ο χρόνος
ελληνικά μαθήματα τετραμένος δε διδασκαλία και
αύτη διακεκομμένη ήρκεσε να χαράξει την οδόν της
συστηματικής μελέτης εις τον πρόσηβον ήδη Κων/νον
και μετ’ ολίγον χρόνον αμιλλώμενος εν ταις συζη-
τήσεσιν και υπερακοντίζων φοιτητάς εκ των καλλι-
τέρων και επιμελεστέρων ηξιώθη της προσωνυμίας
“ο αυτοδίδακτος”. 

Αλλά τέλος χάρις εις την φιλομουσίαν και τα
γενναία αισθήματα του κ. Αντωνίου Καστριώτου
ηνεώχθη της δόξης το στάδιον εις τον μεγαλοφυά
Κωνσταντίνον. Και δαπάναις εκείνου εφοίτησεν το
λήξαν σχολικόν έτος εις την ιδιοσυντήρητον του κ.
Κ. Διαλεισμά σχολήν εν Πειραιεί. Η απροσδόκητος
και ως ειπείν υπεράνθρωπος πρόοδος αυτού εξέ-
πληξεν ευαρέστως τους τε διδασκάλους και τον κ.
Καστριώτην, διότι ο εισελθών μαθητής εν μηνί 7βρίω
εδέησε να χρησιμεύσει μετά μήνας τινάς ευδόκιμος
διδάσκαλος της ψυχολογίας εις τους συμμαθητάς
του. Αλλ’ όπερ προ παντός καθίστα τον νεαρόν
Κωνσταντίνον άριστον ην η αυστηρά εγκράτεια, η
σωφροσύνη, το άδολον των ηθών και η προς κοινω-
φέλεια ορμή. Σοβαρός, εμβριθής, μεγαλόφρων, φει-
δόμενος του χρόνου, ως οι φιλάργυροι του χρήματος

των, εγένετο σεβαστός και τη μητρί του και πάσι
τοις νεωτέροις και πρεσβυτέροις, και ήκουσεν παρ’
αυτών μετ’ απαρεσκείας εγκόνου της χριστιανικής
ταπεινοφροσύνης και ετέραν προσωνυμίαν «ο έν-
σαρκος μας άγγελος». Αλλ’ όπερ μαρτυρεί τρανώς
το ύψος, εις ο ανήλθεν ο Κων/νος Γ. Φαρμάκης εν
ηλικία 18 ετών είναι οι τελευταίοι λόγοι ους αφήκεν
εκ της επιθανατίου κλίνης του· ακούων οδυρμούς
εις το παρακείμενον δωμάτιον επί τη μητρί του ψυ-
χορραγούση ηρώτησε τον αδελφόν του Αλέξανδρον
αυταίς λέξεσιν: «εξέψυξεν (ξεψύχησε) η μάνα;...
υπομονή!...». Και την ευλογιώσαν επίσης αδελφήν
του: «εξωμολογήθη; μετέλαβε; ...σιώπα». Αλλ’ οποία
συμφορά! Οποία δοκιμασία να μαρανθή το ευθαλές
πλήρες καρπών πνευματικόν δένδρον εν τω πρώτω
σταδίω της αναπτύξεως! Επικατάρατος ο λιψ, όστις
το κατέφλεξεν, όσον ευλογηταί του Κυρίου αι απο-
φάσεις! 

Και η κηδεία των πολυτίμων νεκρών; ...Η κηδεία
των αληθώς υπήρξεν μεγαλοπρεπής και επιβάλλουσα,
συγκινητική και σπαράσσουσα, εγένετο μοναδική...
Ήσο ευτυχής, ω μήτερ, διότι το φέρετρόν σου1 εβά-
σταζεν η τεκούσα Σε μετά του υιού σου Ιατρού και
των προσφιλών Σοι ανεψιών! Δεν απελείφθης, προ-
σφιλεστάτη μοι δυάς, εν τη απολείψει των τελευταίων
τιμών, η μήτηρ σου αγαπητέ μοι Γάκη, ο Αλέξανδρος,2
προσφιλέστατε μοι Κων/νε, συν τω Επαμεινώνδα
και Παμφίλω υποβαστάζοντες τα φέρετρά σας κα-
τέθηκαν υμάς περιεπτυγμένους εις τον αυτόν τάφον,3
αυτοί παραμυθούμενοι, αυτοί παραμυθούντες επει-
πόντες «αναπαύου, ω κλεινή αρετή, κοιμήθητι χρυσή
ελπίς άχρις ου ο Χριστός ανεγείρει υμάς λαμπρο-
φόρους και απαστράπτοντας». Αλλ’ ουδέ ιεράς τε-
λετής εστερήθητε. Τον τόπον των Σιμωνιακών4

Ιερέων κατέλαβον άγγελοι του ουρανού· ούτω δε
ηγιάσθητε και εν τούτω. Ολοφύρεται σε τώρα η Δο-
μνίστα, πενθεί υμάς ο Δήμος Ευρυτάνων. Και θα
πενθήση σύμπασα η Ευρυτανία μανθάνουσα εξ εμού
ήδη ακριβέστερον, οπηλίκου κλέους εστέρηται, πο-
θηνότατε Κωνσταντίνε μου! Η δε οικογένεια ημών;
Ω! εις την δύσμοιρον ταύτην οικογένειαν, εις ην
επιβέβληται να πίνει τα πικρότερα των ποτηρίων,
εις την οικογένειαν αυτήν και προς ανάμνησίν σας,
παραδίδωμι εγώ το ταλαίπωρον μέλος της του βίου
της το τραγούδι. Θα τραγουδεί μελανειμονούσα εις
τιμήν της χήρας του μάρτυρος της Κουφόβρυσης5

και εωσού ανατείλωσι νέα άστρα, ως το Σου, Γάκη,
ως το Σου, Κων/νε μου! 

Το τραγούδι (ο ποιητής): 
“Σαράνταινα, Δενδρούλι μου και συ Ψηλέ Σταυρέ
μου.(α) 
Μην πάτησε τ’ αέρισας (το αγέρι σας) μην ήλθε στα
έλατά σας; 
Για πέτε μου περήφανες της ’λευθεριάς μανάδες, 
Μη ζήλεψε τη φτέρη σας, την ερημιά μην πήρε, 
και κάθηται και μελετά ο Κώστας με το Γάκη; 
Που νάχει το βαπτιστικό νονό,6 στην αγκαλιά του 
Και τα μυστήρια του Θεού φυσά (μέσα;) εις την
καρδιά του; 
Που κάθηται η μάνα του η πονεμένη χήρα 
και πλέκει τα στεφάνια τους στεφάνια της ορφάνιας 
και μια αδελφή της παρθενιάς τραγούδι
τραγουδάει;”(β) 
Δενδρούλι: (το βουνό) 
“Ακου(ω) τα λόγια που μου λες και νιώθω την
τρομάρα 
περάσαν ανθοστόλιστα της εμορφιάς τα ρόδα· 
περάσαν και δροσίστηκαν στην “Κρύα μου τη Βρύση”.7
Μπροστά πήγαινε η μάνα τους κοντά τ’ άγιο ζευγάρι. 
Παρακοντά τριανταφυλλιές του Μάϊ θυγατέρες. 
Η Λένη(γ) με την Αγαθή τραγούδαγαν και λέγαν: 
“Αδέρφια καρτερέσατε και μας ταις δυο ορφάνιες. 
Μην περπατούμε μοναχές κι οι δολερές η γλώσσες 
Απάνω μας το μίσο τους και την κακία χύσουν. 
(δ) Και πούνε πως ελέρωσε τα φύλλα μας ο κλέφτης”. 
Περάσαν, πάνε δύστυχε, χορεύοντας επάνω. 
Κι ο χρόνος πέταξε μαζί με την καλή τετράδα. 
Κι όσο μετράς τα χρόνια σου δεν βλέπεις τον Κωστή
σου. 
Μηδέ το γιο που ζήμωσαν τα δάκρυα και η λαχτάρα. 
Σαν έφυγεν η δόξα σας... 

Εν Κρικέλλω τη 10 Οκτωβρίου 1881 
Ο συντετριμμένος υιός και αδελφός 

Ευάγγ. Γ. Φαρμάκης 
α. Βουνά προς βορράν, ανατολάς και νότον της

Δομνίστας. 
β. Θυγάτηρ Σ. Ι. Φαρμάκη. 
γ. Μνηστή Γιαν. Σ. Φαρμάκη. 
δ. Υπαινίσσεται την οικογένειαν των Γιολδασαίων

οι οποίοι μετά τον θάνατον της μνηστής του Γ.
(Γιαννακού) Φαρμάκη διεφήμισαν ότι η παρθένος
απέθανεν όχι εξ ευλογίας αλλά παθούσα έκτρωσιν. 

Β’ Σημ. Αθ. Δ. Σταμάτη:
1. Το φέρετρο κρατούσε η σίγουρα γηραιά μητέρα

της με το γιο της Αλέξανδρο και τα ξαδέλφια του
Πάμφιλο και Επαμεινώνδα. Πιθανώς ο Ευάγγελος
να ήταν ασθενής ή απουσίαζε όπως φαίνεται να
απουσιάζει στην Άμφισσα ο Αθανάσιος Ι. Φαρμάκης. 

2. Το φέρετρο του Γεωργίου κρατούσε η μητέρα
του, τα αδέλφια του Επαμεινώνδας και Πάμφιλος
και ο εξάδελφος Αλέξανδρος. Η παρουσία στη με-
ταφορά των φερέτρων πολύ στενών συγγενών και
γυναικών ίσως υποδηλώνει ότι από το φόβο της μο-
λύνσεως άλλοι από το χωριό απέφευγαν να βοηθή-
σουν. 

3. Κοινό φέρετρο ή κοινός τάφος; 
4. Ίσως αναφέρεται σε ενδοεκκλησιαστικές 

συγκρούσεις του παππού παπα-Γιάννη Φαρμάκη και
συνεφημερίων του. 

5. Περιοχή λίγο έξω του Κρικέλλου στο δρόμο
για το Καρπενήσι που δολοφονήθηκε ο Γεώργιος Ι.
Φαρμάκης. Στο ίδιο σημείο στις 29/10/1942 εξοντώ-
θηκε από τους αντάρτες του ΕΛΑΣ τμήμα ιταλικού
στρατού και υπάρχει σχετικό μνημείο. 

6. Νονός του να ήταν ο εξάδελφός του Γεώργιος
(Γάκης); 

7. Τοποθεσία της Δομνίστας στην πλαγιά της
Δενδρούλης με περίφημη βρύση. 
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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 

Τον καιρό της επιδημίας - Δομνίστα 1881 
Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, Φιλόλογος 

1885; Αθανάσιος Φαρμάκης με τον γιο του Πάμφιλο 
και τη σύζυγό του Ειρήνη αριστερά και δεξιά 

άλλος γιος (Επαμεινώνδας;) με τη γυναίκα του. 

1885; Αθανάσιος Φαρμάκης, αριστερά Πάμφιλος 
και η σύζυγός του Ειρήνη Σταυριανοπούλου, 

δεξιά Επαμεινώνδας ; με τη γυναίκα του. 
(Αρχείο Άννας-Μαρίας Κάσδαγλη) 
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Συνδρομές - Ενισχύσεις που λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 
Τσιάμης Ηλίας ................................ ΕΥΡΩ: 10,00 
Δημητρογιάννης Κώστας ................ -//-     20,00
Τραχήλη Αργυρώ ............................ -//-     20,00
Γκιούσης Γρηγόρης .......................... -//-     15,00
Σώκος Σωτήριος .............................. -//-     10,00
Σώκου Μαρία .................................... -//-     10,00
Τσούκα Μαρία .................................. -//-     10,00
Καρέτσος Γεώργιος (Μεσολόγγι) .... -//-     10,00
Νταλιάνη Ευαγγελία ........................ -//-     10,00
Τσιάμης Γεώργιος Τρ. ...................... -//-     20,00
Σαλτός Βασίλειος ............................ -//-     20,00
Παπαδόπουλος Κώστας Αθαν. ........ -//-     20,00
Παπαδοπούλου Παναγιώτα ............ -//-     20,00
Αδοσίδης Λάζαρος .......................... -//-     20,00
Γρηγοροπούλου Αγγελική .............. -//-     20,00
Συροθανάση Γεωργία ...................... -//-     30,00
Τσιάμης Τρύφων .............................. -//-     10,00
Σύρρου Μαργαρίτα .......................... -//-     10,00
Σύρρος Αθανάσιος Γ. (Πετρούπολη) -//-     10,00
Σουφατζής Δημήτριος .................... -//-     10,00
Τσαπραζλής Δημήτριος Αθαν. ........ -//-     30,00
Μπρεκουλάκη-Βαμβατσίκου Ειρήνη -//-     10,00
Σίκαλη-Πιστιόλη Μαρία .................... -//-     10,00
Πανάγου Άννα .................................. -//-     10,00
Ανδρόνικος Χρήστος ...................... -//-     20,00
Τσιάμης Κώστας .............................. -//-     10,00
Πανάγου Νίνα .................................. -//-     20,00
Σιακαβέλλα Μάρα ............................ -//-       5,00
Παπαδόπουλος Κώστας Αντ. .......... -//-     20,00
Καρέτσου Παναγιώτα Δημ. .............. -//-     20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο) 

Λάβαμε Χριστουγεννιάτικες ευχές από τους: Σεβα-
σμιότατο Μητροπολίτη μας κ. Γεώργιο, τον Αντιπερι-
φερειάρχη Ευρυτανίας κ. Τασιό, την Πανευρυτανική
Ένωση, το Σύλλογο Καρπενησιωτών Αθήνας. Ευχαρι-
στούμε και αντευχόμαστε... 

― κ. Ι. Νικολόπουλο, Η.Π.Α. Λάβαμε την επιστολή
σας και την ενίσχυσή σας. Ευχαριστούμε θερμά. 

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

Η  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΑΣ

Ευχαριστήριο 
Εκ μέρους της οικογένειάς μας και του ευ-

ρύτερου συγγενικού κύκλου αισθάνομαι την
υποχρέωση να ευχαριστήσω από τα βάθη της
καρδιάς μου το πλήθος γνωστών και φίλων 
-κάποτε και άγνωστων σε μένα προσώπων- οι
οποίοι έσπευσαν τηλεφωνικά, προσωπικά και
με άλλους τρόπους να εκφράσουν τη βαθιά
λύπη τους και την συμπαράστασή τους σε
μας για την ξαφνική απώλεια της συζύγου,
μητέρας και γιαγιάς Μαρίας Σταμάτη, το γένος
Νικ. Φακίτσα. Δεν έχω λόγια να εκφράσω τη
συγκίνησή μου για τη ζεστή παρουσία τους
δίπλα μας την ώρα του πόνου. Η σκέψη που
κυριάρχησε στην ψυχή μου είναι πως οι συ-
νάνθρωποί μας είναι πολύ καλύτεροι απ’ ότι
νομίζουμε και πως ανταποδίδουν πολλαπλάσια
την όποια δική μας θετική κίνηση. Ιδίως για
την εκλιπούσα Μαρία μας είναι και ένα είδος
επί γης ανταπόδοσης μιας άγνωστης πλευράς
του χαρακτήρα της. Στέλνοντας κάθε Κυριακή

στην εκκλησία το πρόσφορό της μαζί με το
υπέρ υγείας των ζώντων χαρτάκι της έστελνε
και το υπέρ αναπαύσεως. Εκεί περιελάμβανε
τους προ ημών κεκοιμημένους του συγγενικού
κύκλου. Προσέθετε όμως και ονόματα προ-
σώπων που ίσως δεν άφησαν κανένα πίσω
τους να τους μνημονεύει: την Αντρεγούλα,
την Ευανθία, το γείτονα στην Αθήνα Τάκη
που έφυγε έρημος και άλλους και άλλους.
Και με ρωτούσε συχνά: «Θυμάσαι κανέναν
άλλο να γράψω για να μνημονευθεί το όνομά
του;». Τώρα ήρθε η σειρά της μνημόνευσης
του δικού της ονόματος. 

Οι επί γης γνωστοί και άγνωστοί μας έσπευ-
σαν να ευχηθούν καλό παράδεισο με την επι-
κοινωνία τους με την οικογένεια. Οι εν ουρανοίς
ας την υποδεχθούν στους λειμώνες του πα-
ραδείσου. 

Ευχαριστούμε πολύ. Η οικογένειά της. 
Α. 

ΜΑΡΙΑ  ΦΑΚΙΤΣΑ-ΣΤΑΜΑΤΗ  (1945-2020)

Η ξαφνική είδηση της εκδημίας
της αγαπητής σε όλους μας 
Μαρίας δεν συγκλόνισε μόνο τους
οικείους της, αλλά συγκλόνισε
βαθύτατα και κατέθλιψε όλους
τους επί γης συγχωριανούς μας
και όλους τους γνωστούς και 
φίλους της. 

Η αείμνηστη και προσφιλέστα-
τη και πάσης τιμής άξια Μαρία
γεννήθηκε στο Καρπενήσι κατά
τα δύσκολα χρόνια της μετακα-
τοχικής περιόδου. Έμεινε ορφανή
πατρός από τη νηπιακή της ακόμα
ηλικία. Ο πατέρας της, θύμα του εμφυλίου πο-
λέμου, θυσιάστηκε υπέρ πίστεως και πατρίδας.
Η μητέρα της, η κ. Καλλιόπη, μια πραγματική
αρχόντισσα του Καρπενησίου, στάθηκε πραγ-
ματικός βράχος του σπιτιού της και κατάφερε
να αναθρέψει τα τέσσερα (4) παιδιά της «εν
παιδεία και νουθεσία Κυρίου» και να τα κατα-
στήσει αρεστά και ωφέλιμα μέλη της τοπικής
και ευρύτερης κοινωνίας, η οποία δίκαια και
αυθόρμητα εκτιμούσε και αγαπούσε όλη την
οικογένεια. 

Ως μαθήτρια του Γυμνασίου συμμετείχε
ενεργά σ’ όλες τις δραστηριότητες και ιδιαίτερα
στις πλούσιες εκδηλώσεις των Χριστιανικών
Ομάδων και των Κατηχητικών Σχολείων της
πόλεως του Καρπενησίου, που λειτουργούσαν
με πρωτοβουλία του αείμνηστου Καθηγητή μας
Ευάγγελου Οικονόμου. Τελειώνοντας το 
Γυμνάσιο φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια διορίστηκε
στο Γυμνάσιο Δομνίστας, όπου και γνώρισε
τον Θανάση, τον οποίο ευτύχησε να συζευχθεί
και να δημιουργήσει μια λαμπρή οικογένεια. 

Ως μητέρα, η Μαρία, υπήρξε λίαν φιλόστορ-
γη. Αξιώθηκε να δει και «τέκνα τέκνων ως νεό-
φυτα ελαιών κύκλω της τραπέζης της», κατά
την ιερολογία του μυστηρίου του γάμου. 

Ως σύζυγος επέδειξε υποδειγματική αφο-
σίωση. Συμπορεύτηκε και συμπαραστάθηκε
στην ανοδική πορεία του Θανάση με τον προ-
σωπικό και ιδιαίτερο τρόπο της και εύλογα με-
τείχε της χαράς για τα πλούσια επιτεύγματά
του. 

Ως λειτουργός της παιδείας μας αξιώθηκε
να απολαύσει τη γενική εκτίμηση των μαθητών
της και των γονέων τους. Οι μαθητές της την
θεωρούσαν ως δεύτερη μάνα τους. 

Τέλος, ως Χριστιανή πραγματική αντιμετώ-
πισε τις δοκιμασίες της ζωής με εγκαρτέρηση
και με ακράδαντη την πίστη της ότι η δοκιμασία
απεργάζεται υπομονή και η υπομονή ελπίδα.
Όπλο της; Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ!

Με αυτές τις πνευματικές αποσκευές έφυγε
από κοντά μας η Μαρία με τα τέλη της να είναι
«χριστιανικά, ειρηνικά, ανώδυνα και ανεπαί-
σχυντα». 

Εύλογα στο Κριτήριο του Ουρανού μπορεί
να επικαλεσθεί τον Καλόν Αγώνα που αγωνί-
στηκε στην επίγεια ζωή της και ο δικαιοκρίτης

Κύριος θα της αποδώσει «τον της
δικαιοσύνης στέφανον». 

Κι εμείς, οι ζώντες οι περιλει-
πόμενοι- και όχι μόνον οι ολίγοι
ένσαρκα παριστάμενοι κατά την
νεκρώσιμη ακολουθία, και ολίγοι
λόγω των ειδικών συνθηκών της
πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά
και πλήθος άλλων γνωστών και
φίλων, δεήθηκαν και δέονται νοερά
στον Πανάγαθο Θεό μας, όπως
κατατάξει την αγνή ψυχή της «εν
χώρα ζώντων και σκηναίς 
δικαίων». 

Για την ανάπαυση της ψυχής της, προσευ-
χήθηκαν και προσεύχονται ακόμη και όσοι ιε-
ρωμένοι την γνώρισαν και δεν μπόρεσαν να
παραστούν κατά την εξόδιο ακολουθία, όπως
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και
Ακαρνανίας κ. κ. Κοσμάς, ο π. Δοσίθεος, ο π.
Κωνσταντίνος Μακράκης, ο π. Χαράλαμπος
Τριάντης, ο π. Ευάγγελος Λαμπρόπουλος κ.ά. 

Τέλος, στον Θανάση, στα παιδιά και τα εγ-
γόνια της, τα αδέλφια της και τους λοιπούς οι-
κείους της δεόμαστε όπως «η εξ’ ύψους παρη-
γορία» να είναι πλούσια! 

Αιωνία της η μνήμη! 
Κ.Α.Π. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εξόδιο ακολουθία ανα-
κοινώθηκαν ψηφίσματα των Δ.Σ. του Φιλοπρό-
οδου Συλλόγου Δομνίστας (βλ. παρακάτω) και
της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης, της
οποίας υπήρξε ο Θανάσης Πρόεδρος, Γραμμα-
τέας κ.λπ. του Δ.Σ.. 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  ΔΗΜ.  ΚΑΛΤΣΑ 
(το γένος Αθαν. Κ. Μακρυγιάννη)

(1930-2020)
Έφυγε πλήρης ημερών από τη ζωή μια αληθινή αρχόν-

τισσα στο ήθος, υπέροχη μητέρα πέντε αγοριών και
ισότιμη ανδρών στο εμπορικό δαιμόνιο με ρίζες στη 
Δομνίστα και τη μεγάλη οικογένεια Μακρυγιανναίων, 
η Σπυριδούλα, σύζυγος του από τα Πουγκάκια Φθιώτιδας
εργολάβου Δημ. Καλτσά. 

Έχοντας ζήσει τα δύσκολα χρόνια του πολέμου και
του εμφυλίου έμαθε να μάχεται στη ζωή και να κερδίζει
επάξια όχι μόνο τον επιούσιο αλλά και την ευτυχία. Εγκα-
τεστημένη στη Λαμία επί μακρά σειρά ετών πέρα από τις
υπόλοιπες υποχρεώσεις της πολυμελούς οικογένειας δι-
ηύθυνε και ένα μεγάλο κατάστημα οικοδομικών υλικών με
δραστηριότητα όχι μόνο στη Λαμία αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή. Ευσυνείδητη, τίμια στις συναλλαγές της και με
πίστη σε αρχές και αξίες πέρασε τη ζωή της μαχόμενη.
Με απέραντη αγάπη στα πατρικά χώματα ήταν πάντα
κοντά στη ζωή του χωριού και εκλεκτό μέλος του Συλλόγου
μας πάντα παρούσα στα αιτήματά μας. 

Τα ατυχήματα και οι δυσμενείς περιστάσεις που βίωσε
στα πλαίσια της οικογένειάς της όχι μόνο δεν την απο-
γοήτευσαν αλλά ενίσχυαν την αποφασιστικότητα και το
θάρρος της. Τα γηρατειά και η ασθένεια ήταν ο φυσιολο-
γικός επίλογος της ζωής της. Εμείς όμως θα τη θυμόμαστε
μαχητική και δυνατή με το πλατύ χαμόγελο να φωτίζει το
ωραίο πρόσωπό της και τη ζεστή φωνή της να ηχεί στα
αυτιά μας. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη της και αναπαύεται εν ειρήνη
από τα βάσανα του κόσμου, τώρα πια στην αγκαλιά του
Θεού. Οι δικοί της ας έχουν την εξ ύψους παρηγορία. 

Αθ. Δ. Σταμάτης 

Ν Ε Κ Ρ ΟΛΟ Γ Ι Ε Σ  

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                  
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Δομνίστα, 16 Νοεμβρίου 2020 

Ψ   Η   Φ   Ι   Σ   Μ   Α 
Το Δ.Σ. του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνί-
στας μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του
εκλεκτού μέλους του Συλλόγου μας Μαρίας
Φακίτσα – Σταμάτη, συζύγου του Αθανα-
σίου Δ. Σταμάτη, η οποία ήταν πάντα αρω-
γός στις δράσεις του Φιλοπρόοδου,
συνήλθε εκτάκτως σήμερα στις 16 Νοεμ-
βρίου 2020 και αποφάσισε ομόφωνα τα
εξής: 
1.- Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά
του προς τους οικείους της. 
2.- Να διατεθεί χρηματικό ποσό στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου του χωριού μας, αντί
για στεφάνι. 
3.- Να μην υπάρχει φυσική παρουσία των
μελών του Δ.Σ. στην εξόδιο ακολουθία,
λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης
κατά της διασποράς του κορωνοϊού. 
4.- Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα «ΕΥΡΥΤΟΣ», καθώς και στον
Ηλεκτρονικό Τύπο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

― Στις 8-10-20 επισκέφθηκαν το χωριό μας οι Αντι-
δήμαρχοι του Δήμου Καρπενησίου κ.κ. Παντελής Χαλκιάς
και Δημήτρης Κεραμάρης με ξυλουργό του Δήμου προ-
κειμένου - ύστερα από σχετικό αίτημα της Τοπικής Κοι-
νότητας - να κατασκευαστούν ράφια βιβλιοθηκών για
την τοποθέτηση και τακτοποίηση των βιβλίων της πλούσιας
βιβλιοθήκης μας. Παρών, εκτός από τον Πρόεδρο κ.
Νίκο Καρέτσο, ήταν και ο κ. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος. 

Τελευταίοι αναγνώστες που δανείστηκαν βιβλία στο
τέλος Οκτωβρίου (29-10-20) ήταν οι κ.κ. Γεώργιος Μουρ-
κογιάννης και Μανόλης Κοπανάκης (για το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου (Κ.Π.Ε.). 

Η  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΜΑΣ 
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ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ 

― Πέθανε στη Λαμία και αναπαύεται στο
Κοιμητήριο των Πουγκακίων από τις αρχές 
Νοεμβρίου 2020 η Σπυριδούλα Καλτσά, το γένος
Αθανασίου Μακρυγιάννη. 

― Στο Κοιμητήριο του χωριού μας αναπαύεται
από τις 18-11-2020 η Μαρία Αθανασίου Σταμάτη,
το γένος Ν. Φακίτσα. 

― Στο Κοιμητήριο του Ζευγαρακίου της Μα-
κρυνείας αναπαύεται, ύστερα από ατύχημα, από
τις 9-11-2020 ο Δημήτριος Κοκορώνης, ετών
60, πεθερός της Αγγέλας Παναγοδήμου. 

― Πέθανε στο Νοσοκομείο της Λάρισας στις
4-12-2020 ο Κωνσταντίνος Κυτέας του Γεωργίου
και της Παναγιώτας, το γένος Αντωνίου και 
Βασιλικής Αγγελή, ετών 30 και αναπαύεται από
τις 5-12-2020 στο Κοιμητήριο της Ιεράς Μονής
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Καμένων Βούρλων.  

― Στο Κοιμητήριο του Νεοχωρίου Μεσολογ-
γίου αναπαύεται από τις 5-12-2020 ο Σπύρος
Αθ. Σάρρας, ετών 76 (αδελφός της κ. Γεωργίας
Παναγοδήμου). 

― Πέθανε στην Αθήνα και αναπαύεται στο
Κοιμητήριο του χωριού μας από τις 18-12-2020
η Ευαγγελία, σύζυγος Ευάγγελου Χαρ. Σιακα-
βέλλα, ετών 92. 

Αιωνία η μνήμη τους! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
― Έγινε το ετήσιο μνημόσυνο του αείμνηστου

Αθανασίου Νικολάου Πιστιόλη στις 6-12-2020
στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά (Γουδί). 

― Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πετρού-
πολης έγινε στις 20-12-2020 το 40ήμερο μνημό-
συνο της αείμνηστης Μαρίας Φακίτσα-Σταμάτη. 

― Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πετρού-
πολης έγινε στις 18-12-2020 το 6μηνιαίο μνημό-
συνο του αείμνηστου Κώστα Σπυρ. Σταθονίκου.

Τα παραπάνω μνημόσυνα έγιναν με την 
παρουσία μόνον ελάχιστων οικείων, λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού. 

Αιωνία η μνήμη τους! 

Μηχάνημα του Δήμου καθάρισε στις 16-11-20 το
δασικό δρόμο «Κρι-Σκαλούλα-Κριθάρια-Σκλήθρος» για
τη μεταφορά ξυλείας, ύστερα από σχετικό αίτημα του
Δασικού Συνεταιρισμού Αγίου Νικολάου (Λάσπης). 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΔΑΣΙΚΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ 

Στις 17-11-20 αποκαταστάθηκε από τον εργολάβο
υδραυλικό η βλάβη παροχής ύδρευσης στην οικία
Ευαγγέλου Ι. Σιακαβέλλα (πλησίον της Τσιρκόβρυσης). 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

Στις 22-12-20 τρεις (3) εργάτες του Δήμου
Καρπενησίου προέβησαν στον καθαρισμό της
πλατείας μας, των γύρω δρόμων, καθώς και
του προαυλίου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΜΑΣ 

Και πάλι άγονος ήταν ο διαγωνισμός για
την μίσθωση του Κοιν. Τουριστικού Ξενώνα
μας στις 19-11-20 καθώς και ο επαναληπτικός
στις 26-11-20, παρά του ότι νωρίτερα είχαν εκ-
δηλώσει ενδιαφέρον τρεις (3) ενδιαφερόμενοι. 

Ο  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΞΕΝΩΝΑΣ  ΜΑΣ 

― Στις 17-11-20 ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες καθαρισμού της κοίτης του Κρικελ-
λοποτάμου. 

― Στις 24-11-20 ολοκληρώθηκε η ασφαλ-
τόστρωση από γέφυρα κάτωθι της Σκοπιάς
μέχρι την είσοδο του Αγίου Χαραλάμπους
και στις 26-11-20 έγινε και η διαγράμμιση
του δρόμου Σκοπιά - Άγιος Χαράλαμπος -
Καστανούλα. 

ΕΡΓΑ  ΤΗΣ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Ο Αγροτικός γιατρός μας κ. Γιάννης Πρά-
σινος κατά το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου
εκτελούσε τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο
Ιατρείο μας ανελλιπώς 2, 3 ή και 4 φορές
κάθε εβδομάδα, αφήνοντας άριστες εντυπώ-
σεις στο σύνολο των συγχωριανών μας αλλά
και των κατοίκων των γύρω χωριών που εξυ-
πηρετούσε. 

Ο  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΓΙΑΤΡΟΣ  ΜΑΣ 

Ανελλιπώς εκτελείταν κατά το δίμηνο 
Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου το Πρόγραμμα 
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», ο ταχυδρόμος μας,
επίσης, δεν έλειψε, καθώς και η αποκομιδή
των σκουπιδιών γινόταν κανονικά. 

ΑΛΛΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Στις 1, 2 και 3-11-2020 ανακατασκευάστηκε
ο αγωγός (χαντάκι) ομβρίων υδάτων με τσι-
μέντο, προ της εισόδου στο προαύλιο του Ι.
Ναού Αγίου Αθανασίου, επανατοποθετήθηκε
η σχάρα και πλακοστρώθηκε το καταστραμ-
μένο τμήμα του δρόμου. Τα υλικά διατέθηκαν
από το Δήμο, μετά από σχετικό αίτημα του
Προέδρου της Τ.Κ. και η υπόλοιπη δαπάνη
καλύφθηκε κατά 75% από την εκκλησιαστική
επιτροπή και κατά 25% από την πάγια 
προκαταβολή. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ  ΕΡΓΟ 

― Στις 20-11-20 έγινε συμπληρωματική
τσιμεντόστρωση στην οδό Ειρήνης, έξω από
την ιδιοκτησία της κ. Παρασκευής (Βούλας)
Δ. Γιολδάση. 

― Στις 25-11-20 έγινε το σήκωμα σχαρών
ομβρίων υδάτων μπροστά από το πρώην 
κατάστημα του Αθανασίου Ι. Γρίβα. 

ΑΛΛΑ ΜΙΚΡΑ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ 

Στις 10-11-20 συνεδρίασε το Τοπικό μας
Συμβούλιο με μοναδικό θέμα «Περί κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου», μετά από σχετικό έγ-
γραφο του Δήμου Καρπενησίου (Αντιδήμαρχο
κ. Δ. Κεραμάρη). 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
ΤΟΠΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

― Στις 7-12-20  ηλεκτρολόγοι του Δήμου επανα-
σύνδεσαν το καλώδιο έξω από το κατάστημα του
Νώντα Φαρμάκη, που είχε κοπεί στις 30-11-20 από
διερχόμενη νταλίκα και έτσι αποκαταστάθηκε ο φωτι-
σμός στο πλακόστρωτο μονοπάτι και στους γύρω κοι-
νοτικούς δρόμους. Στις 16-12-20 οι ίδιοι αντικατέστησαν
6 λάμπες φωτισμού σε κοινοτικούς δρόμους. 

― Στις 9-12-20 ο Πρόεδρος της Τ.Κ. κ. Ν. Καρέτσος
παρέλαβε από την αποθήκη του Δήμου 20 λάμπες
φωτισμού. 

― Στις 2-11-20 και με την επίβλεψη του Προέδρου
της Τ.Κ., σιδηρουργός του Δήμου Καρπενησίου προέβη
στην κοπή σκελετών από παγκάκια στον Προφήτη
Ηλία και στο Κοιμητήριο, επιδιόρθωσε προστατευτικά
κιγκλιδώματα κατάντι της οικίας Πέτρου Μωρίκη, αν-
τικατέστησε 2 καλάθια αχρήστων στο δρόμο προς
σφαγεία και γήπεδο (οδός Καραϊσκάκη) και τοποθέτησε
2 πλαστικά κολωνάκια έξω από την οικία Χρήστου
Βουλδή. 

― Στις 18-12-20 δύο (2) σιδηρουργοί του Δήμου
αντικατέστησαν φθαρμένα κιγκλιδώματα στο χώρο
της Τσιρκόβρυσης. 

― Στις 26-11-20 επανατοποθετήθηκε η καταστρα-
φείσα, μετά από ατύχημα, κύρια είσοδος του Κοιμητη-
ρίου του χωριού μας κατά το περασμένο καλοκαίρι
από σιδηρουργό της ασφάλειας του παθόντος. 

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

― Η οικογένεια του Κωνσταντίνου και
της Ευγενίας Σταμάτη πρόσφεραν στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου του χωριού μας το
ποσό των εκατό (100,00) ΕΥΡΩ, αντί για στε-
φάνι, στη μνήμη της αείμνηστης Μαρίας 
Φακίτσα - Σταμάτη. 

― Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας
πρόσφερε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
του χωριού μας το ποσό των τριάντα (30,00)
ΕΥΡΩ, αντί για στεφάνι, στη μνήμη της Μαρίας
Αθ. Σταμάτη. 

― Ο Σωτήρης και η Μαρία Σώκου πρό-
σφεραν στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου
Δομνίστας το ποσό των εκατό (100,00) ΕΥΡΩ,
στη μνήμη της Μαρίας Φακίτσα - Σταμάτη. 

― Ανώνυμος πρόσφερε το ποσό των εκα-
τόν πενήντα (150,00) ΕΥΡΩ για φιλανθρωπικό
σκοπό, αντί για στεφάνι, στη μνήμη της
Μαρίας Φακίτσα - Σταμάτη. 

ΔΩΡΕΕΣ  ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ  ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ  ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

― Την 1-12-2020 ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος
της Τ. Κ. κ.κ. Ν. Καρέτσος και Κ. Αγγελής, αντίστοιχα,
τοποθέτησαν την υπάρχουσα φάτνη της Κοινότητας
σε περίοπτη θέση της πλατείας μας, η οποία στολίστηκε
με λαμπάκια από 2 ηλεκτρολόγους του Δήμου Καρπε-
νησίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος. Οι ίδιοι ηλεκτρο-
λόγοι τοποθέτησαν 10 διακοσμητικά στις κολώνες
της πλατείας και στους γύρω δρόμους, ενώ αντικατέ-
στησαν και φθαρμένο καλώδιο με 5 λάμπες μπροστά
στον Ξενώνα. 

― Στις 16-12-2020 τοποθετήθηκαν τρία (3) Χρι-
στουγεννιάτικα έλατα στην πλατεία μας, ένα (1) στο
Περιφερειακό Ιατρείο και ένα (1) στο Κοινοτικό Γραφείο.
Μεταφέρθηκαν στους χώρους τοποθέτησής τους από
τον Πρόεδρο κ. Ν. Καρέτσο και τον κ. Ανδρέα Γιάτση.
Τα τρία (3) έλατα της πλατείας, καθώς και τα λιγούστρα
πλησίον της βρύσης της πλατείας μας τοποθέτησαν
οι: κ. Γεωργία Μιχαηλίδη (το γένος Χρ. Παπαζαχαρία)
και Ανδρέας Γιάτσης και τα έλατα στο Ιατρείο και Κοι-
νοτικό Γραφείο ο κ. Κώστας Μπουζάνας (σύζ. Ξανθής
Παπαδημητρίου) και ο Πρόεδρος Ν. Καρέτσος. 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Κατά το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου

τελέστηκε η Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό
Αγίου Αθανασίου στις 9 Νοεμβρίου (Αγίου
Νεκταρίου) από τον π. Γαβριήλ (στο ψαλτήρι
οι Σωτήρης Λώλος και Κ. Α. Παπαδόπουλος)
και στις 21-11-20 (Εισόδια της Θεοτόκου)
(στο ψαλτήρι ο Κ.Α. Παπαδόπουλος) και 
25-12-20 (Χριστούγεννα) από τον π. Ματθαίο
(ψάλτης ο Χρ. Χαρμαντζής). 

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο επισκέφθηκαν την Κοι-
νότητά μας οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Σβερώνης (3-12-
20) και Παντελής Χαλκιάς, συνοδευόμενος από τον
Ειδικό Σύμβουλο Αθαν. Χαβέλλο (21-12-20) και συζή-
τησαν με τον Πρόεδρο της Τ.Κ. κ. Ν. Καρέτσο διάφορα
θέματα που αφορούν την Κοινότητά μας. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 

Η Νεφέλη Σταμέλου του Γεωργίου
και της Ασημίνας, το γένος Σπύρου
Σιδηρά πέτυχε στο Τμήμα Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Θεσσαλονίκης. 

Ευχόμαστε καλές σπουδές! 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  ΣΕ  Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. 
Και ένας άλλος γιατρός προστίθεται ακόμα στις δεκάδες των
γιατρών που κατάγονται από τη Δομνίστα. Πρόκειται για τον
Θεόδωρο Καραμπίνα του Κωνσταντίνου και της Φωτεινής,
το γένος Θεόδωρου και Παναγιώτας Τσιάμη, ο οποίος πήρε
το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής Πατρών και ορκίστηκε πρόσφατα! 

Καλή σταδιοδρομία! 

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ  ΝΕΟΥ  ΙΑΤΡΟΥ Έλαβε το πτυχίο της Παιδαγωγικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος) ο Νίκος
Καραμπίνας του Κωνσταντίνου και της Φωτει-
νής, το γένος Θεοδώρου και Παναγιώτας Τσιάμη
και διορίστηκε αμέσως, σχεδόν, ως αναπληρωτής
Διδάσκαλος και μάλιστα στην Αθήνα. 

Καλή σταδιοδρομία! 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 


