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Αλλαγή χρόνου την 1η Ιανουαρίου 2021. Όχι
όμως και αλλαγή σελίδας στη ζωή της εφημερίδας
του Συλλόγου μας, του «ΕΥΡΥΤΟΥ». Δεν αλλάζει
σελίδα γιατί, όσο κτυπά η καρδιά όσων μετέχουν
στη ζωή του χωριού μας μέσω των σελίδων του
«ΕΥΡΥΤΟΥ» και όσων μόχθησαν να στήσουν
τον Σύλλογο και την εφημερίδα, θα είμαστε
δίπλα στο παρόν Δ.Σ. και στην ομάδα που επιμε-
λείται το έντυπό μας. Δυσκολίες ασφαλώς θα
υπάρξουν από αλλαγές που συμβαίνουν. Αναπό-
φευκτο. 

Έχοντας στο νου μας όμως ότι οι άνθρωποι
του τόπου μας δεν υποστέλουν τις σημαίες και
δεν εγκαταλείπουν τους αγώνες αισιοδοξούμε
πως η χρονιά που αρχίζει για τον Σύλλογό μας
και τον κόσμο θα είναι μια χρονιά-κρίκος σε 
αλυσίδα πολλών καλών που θα ακολουθήσουν. 

Μαζί λοιπόν και τούτη τη χρονιά στις επάλξεις
της ενημέρωσης και της επικοινωνίας με τους
απανταχού Δομνιστιάνους και φίλους.   

Α.

ΑΛΛΑΓΗ  ΧΡΟΝΟΥ 
Στη σύγχρονη εποχή οι επιστήμονες 

συνηθίζουν να δίνουν ονόματα στις μεγάλες
κακοκαιρίες. Τις τελευταίες μέρες του πρώτου
μήνα του 2015 μια τέτοια κακοκαιρία χτύπησε
και το χωριό μας, αλλά εκείνη δεν είχε όνομα.
Τη θυμόμαστε όλοι, όμως, από το καταστρο-
φικό της πέρασμα. Η παλιά γέφυρα του 
Κρικελλοποτάμου καταστράφηκε ολοσχερώς
και γέμισε θλίψη τους χωριανούς μας και όχι
μόνο. Ευτυχώς, το χωριό μας δεν αποκόπηκε
από το οδικό δίκτυο, μιας και από τον Νοέμβριο
του 2002 η καινούρια γέφυρα (γέφυρα Βερελή)
που φτιάχτηκε ακριβώς δίπλα στην παλιά
αποτελεί -και επισήμως- την κύρια οδό των
οχημάτων. 

Η παλιά γέφυρα όμως, είχε βάλει κι αυτή
το δικό της λιθαράκι στην ιστορία της Δομνί-
στας και των άλλων χωριών. Ήταν το εμβλη-
ματικό, στενό πέρασμα στον δρόμο Καρπενήσι
– Δομνίστα που έστεκε αγέρωχο πάνω από
τα άλλοτε ήρεμα και άλλοτε άγρια νερά του
ποταμού. 

Το χρονικό της κακοκαιρίας 
Από τις 30 Ιανουαρίου μέχρι και τις 

2 Φεβρουαρίου εκείνου του έτους στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Καρπενησίου έπεσαν
267 (!) τόνοι νερού ανά στρέμμα, σύμφωνα
με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών και μπορούμε να υποθέσουμε (καθώς
δεν υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός κοντά
στην περιοχή και τα στοιχεία αντλούνται από
τον μετεωρολογικό σταθμό που υπάρχει στο 

Καρπενήσι) ότι το νερό που έπεσε στα δυτικά
του νομού ήταν περισσότερο μιας και τα φαι-
νόμενα ήταν εντονότερα. Στις 31 Ιανουαρίου
έριξε 106 τόνους νερό ανά στρέμμα ενώ οι
ριπές του ανέμου έφτασαν μέχρι και την 
ταχύτητα των 54,7 χιλιομέτρων την ώρα. 
Τα αποτελέσματα του συσσωρευμένου στα
ποτάμια νερού φάνηκαν την επόμενη μέρα.
Στις 1 Φεβρουαρίου 2015 η παλιά γέφυρα
του Κρικελλοποτάμου κατέρρευσε. Μαζί της 
“κατέρρευσαν” και χιλιάδες αναμνήσεις τόσων
χρόνων. Ακόμη και σήμερα, επαγγελματίες
οδηγοί μνημονεύουν τη γέφυρα όταν θέλουν
να κάνουν επίδειξη των οδηγικών τους ικα-
νοτήτων διηγούμενοι το πώς κατάφεραν να
περάσουν τη γέφυρα με βροχές και χιόνια
αλλά και κουβαλώντας υπέρογκα φορτία.
Ιστορική στιγμή για τη γέφυρα ήταν όταν, το
1934, υποδέχτηκε και το πρώτο αυτοκίνητο
που είχε πορεία τη Δομνίστα αλλά και όλα
τα αυτοκίνητα που την διέσχισαν μιας και
έτσι η τσιμεντένια κατασκευή αποτέλεσε
τροφοδότη ζωής και γέφυρα ανάπτυξης για
την ευρύτερη περιοχή. 

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι το
έτος κατασκευής της γέφυρας ήταν το 1932
-πριν την κατασκευή του αμαξιτού δρόμου
δηλαδή- και τα υλικά (σίδερα, τσιμέντα) 
μεταφέρθηκαν με μουλάρια με ειδικά σαμάρια
από τη Ράχη Τυμφρηστού, ενώ η άμμος ήταν
προϊόν του ίδιου του ποταμού (η εξόρυξή
της έγινε κοντά στο χωριό Ψιανά). 

Κων. Ηλ. Τσιάμης 

φωτο: Γ.Δ. Σταμάτης

Σε κλίμα συνεργασίας και σύμπνοιας διεξάχθηκε
στις 26 Φεβρουαρίου 2021 η πρώτη τηλεδιάσκεψη
μεταξύ των πολιτιστικών συλλόγων της Ευρυτανίας
και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η οποία
είχε ως θέμα τον σχεδιασμό δράσεων σχετικά με
την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της
Ελληνικής Επανάστασης. 

Ο Σύλλογός μας -μαζί με άλλους 40 περίπου
συλλόγους- έλαβε μέρος, με τον Πρόεδρό του
Κωνσταντίνο Τσιάμη, στην συγκεκριμένη διαδι-
κτυακή συνάντηση και άκουσε με προσοχή τον
Αντιπεριφερειάρχη κ. Αριστείδη Τασιό, ο οποίος
διηύθυνε τη συζήτηση. Λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού υπάρχει επιφύλαξη σχετικά με τον
τρόπο διεξαγωγής των εκδηλώσεων αλλά όλα θα
κριθούν από την εξάπλωση του ιού στην κοινότητα. 

Τηλεδιάσκεψη  για  το  1821 

Ο παλιός Πρόεδρος και Δήμαρχος Δομνίστας
Γιάννης Σταμάτης, ξεκίνησε μια πολύ ενδιαφέρουσα
για τον τόπο μας εργασία. Φρόντισε να βρει τις
διάφορες ονομασίες περιοχών του χωριού μας
και να τις τοποθετήσει σε χάρτη. Έτσι στο μέλλον
θα μπορεί να βρει κανείς που ήταν π.χ. η θέση
Καρκάβαλος ή Μαυραγκαθιά κ.λπ. και να έχει
εικόνα της Δομνίστας πριν από το 1950. 

Σε αυτό έχει την πολύτιμη συνεισφορά και του
κ. Θανάση Σύρρου (γεν. 1924), ο οποίος ακόμα
προσφέρει με τον θησαυρό της μνήμης του στην
ιστορία του χωριού μας. 

Περισσότερα σε επόμενο φύλλο. 

Χάρτης  Τοποθεσιών 
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Ο  ΕΥΡΥΤΟΣ 
Ενημερωτικό Δελτίο - Όργανο 

του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας Ευρυτανίας 
Ιδιοκτήτης: ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Εκδότης - Διευθυντής 

Υπεύθυνος κατά το νόμο:
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τσιάμης Κωνσταντίνος 
Δομνίστα Ευρυτανίας Τ.Κ. 36076 τηλ.: 6982668202  

Επιμέλεια ύλης: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης και 
Κώστας Α. Παπαδόπουλος 
Επιστολές - Συνεργασίες: 

Τσιάμης Κωνσταντίνος  
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 

Προσαρμογή 
Η αποχώρηση του Κώστα Παπαδόπουλου από

τη Δ/νση του «ΕΥΡΥΤΟΥ» είναι αναμφίβολα συγ-
κλονιστική. Εν μέρει όμως και δικαιολογημένη. Ο
χρόνος ήταν πολύς και η κόπωση μεγάλη. Από το
1979 ως σήμερα ο Κώστας μέσα και έξω από συμ-
βούλια είχε κουβαλήσει στους ώμους του το βαρύ
φορτίο. Εμείς οι άλλοι βοηθούσαμε περισσότερο ή
λιγότερο κατά τις περιστάσεις. Λογικό είναι να κου-
ραστεί αυτός που ήταν διαρκώς παρών. 

Καιρός του απογαλακτισμού. Το 2008 έγινε 
ο διοικητικός απογαλακτισμός με το πέρασμα του
Δ.Σ. του Συλλόγου σε νεότερες γενιές. 

Σήμερα σιγά-σιγά ο ΕΥΡΥΤΟΣ πρέπει να περάσει
και αυτός -για όσο ζήσει- σε νέα χέρια. Ώσπου να
ολοκληρωθεί η μετάβαση - 40 χρόνια σταθερής 
πορείας δεν αλλάζουν αμέσως - όσοι στρατεύθηκαν
χρόνια στον Σύλλογο και την εφημερίδα θα πρέπει
να βοηθήσουν και πιστεύω ότι θα το κάνουν. 

Έτσι λοιπόν διαδικαστικά, ότι αφορά την ύλη
του ΕΥΡΥΤΟΥ, όσοι έχουν κάτι για να γραφεί να
απευθύνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του
Αθ. Δ. Σταμάτη: thanassis.stamatis@hotmail.com

και στα τηλέφωνα Θαν. Σταμάτης
210-5028122 και 6972747064. 
Επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν με τα μέλη

του Δ.Σ. 
Τσιάμης Κωνσταντίνος - 6982668202 
Τσιάμης Τρύφων - 6973783987 
Σάρρα Μαρία - 6907022422 
Σιακαβέλα Σμαράγδα - 6980225385 
Νταλιάνη Ευαγγελία - 6972706406 
Email: syllogos.domnistas@gmail.com 
Υπάρχει και μία άλλη παράμετρος, η οικονομική.

Ο αποκλεισμός που προκάλεσε η πανδημία του κο-
ρονοϊού και κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες πέρυσι
το καλοκαίρι στο χωριό είχαν ως αποτέλεσμα πολλοί
να μην μπορέσουν να συνεισφέρουν με τη συνδρομή
τους. Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι και υπάρχει
κίνδυνος απωλειών, μέσα στις πολλές ας μην είναι
και η τακτική κυκλοφορία της εφημεριδούλας μας. 

Λίγα γράφω αλλά η καρδιά των Δομνιστιάνων
καταλαβαίνει πολλά. Γροθιά λοιπόν όλοι μας να
σπάσουμε και αυτού του είδους τις τωρινές δυσκο-
λίες. 

Α.Δ. Σταμάτης 

Δασικοί  Χάρτες  Ευρυτανίας 
Η Διεύθυνση Δασών Ευρυτανίας αποφάσισε την ανάρτηση του θεωρημένου δασικού χάρτη

για όλο τον νομό Ευρυτανίας στην ειδική διαδικτυακή σελίδα ktimanet.gr. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει τυχόν αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής

προθεσμίας 105 ημερών, η οποία αρχίζει από τις 19 Φεβρουαρίου 2021 και τελειώνει 3 Ιουνίου

2021. Για κατοίκους εξωτερικού, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η

καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων είναι η 23η Ιουνίου 2021. 

Παραθέτουμε στη συνέχεια τμήμα του Δασικού Χάρτη με την περιοχή του οικισμού

Δομνίστας με τα όριά του. 

Με το δεξί μπήκε το 2021 για την συγχωριανή
μας εικαστικό, Μαρία Ι. Σταμάτη. Η συμμετοχή
της στον διεθνή διαγωνισμό του itsliquid.com δια-
κρίθηκε και κέρδισε, μεταξύ άλλων, το βραβείο
του “καλλιτέχνη για τον μήνα Δεκέμβριο”. Η ανα-
κοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε την Πρωτο-
χρονιά του 2021 και στην περιγραφή του έργου
της, η ίδια η δημιουργός, αναφέρει πως το πορ-
τρέτο της «…μας δίνει την ευκαιρία για περισσό-
τερες βεβαιώσεις, επίγνωση της αλληλεπίδρασης,
διαμαρτυρίας, αποδοχής, εκτεταμένης επεξερ-
γασίας και ουσιαστικής συνομιλίας. Με ενδιαφέρει
επίσης η στάση μας απέναντι στο περιβάλλον,
καθώς και η θέση των γυναικών στην κοινωνία
και κατά καιρούς έχω παρουσιάσει έργα σχετικά
με αυτά τα θέματα». 

Της ευχόμαστε η αστείρευτη έμπνευσή της
να μην την εγκαταλείψει ποτέ και να μας χαρίζει σπουδαία έργα. Να υπενθυμίσουμε όμως,
ότι το δημιουργικό ταλέντο της Μαρίας δεν περιορίζεται μόνο στη ζωγραφική, καθώς η
ίδια γράφει και εξαίρετες ποιητικές συλλογές. Παρουσίαση της ποιητικής της συλλογής
«Με πολυπρόσωπη σκίαση» είχε διεξαχθεί στη Δομνίστα, στις 17-8-2019.

Σημ.: Ο Όμιλος ITSLIQUID διοργανώνει διαγωνισμούς ανοιχτούς σε όλους και ιδρύθηκε
για να αυξήσει και να αναπτύξει την αγορά τέχνης και τον διάλογο μεταξύ συλλεκτών,
κριτικών τέχνης, δημοσιογράφων και εραστών της τέχνης, καθιστώντας τη σύγχρονη
τέχνη προσβάσιμη σε όλους. 

Βραβεύσεις 

Οι αναγνώστες του «ΕΥΡΥΤΟΥ» από το εξής μπορούν

να στέλνουν τις συνδρομές τους στους παρακάτω:

Σμαράγδα Σιακαβέλα, 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) 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: 

Αριθ. Λογ/σμού: 370/296245-43 
ΙΒΑΝ: GR8101103700000037029624543 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΤΩΝ  ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 
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Συνδρομές - Ενισχύσεις που λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 

Αναγνωστοπούλου Ασπασία ...... ΕΥΡΩ 20,00 

Τατσούλα Ελένη-

Τατσούλα Βασιλική .................... -//-    30,00

Καραδήμας Κωνσταντίνος ........ -//-    10,00

Κοτοπούλου Δήμητρα ................ -//-    20,00

Καρέτσος Σπύρος ...................... -//-    20,00

Παναγοδήμου Γερασιμούλα ...... -//-    20,00

Παπαδημητρίου Μαρία .............. -//-    20,00

Σιακαβέλλα Βασιλική .................. -//-    10,00

Σώκος Γεώργιος .......................... -//-    20,00

Καρέτσος Ιωάννης ...................... -//-    20,00

Μωρίκης Κωνσταντίνος .............. -//-    10,00

Κορκόβελου Αμαλία .................. -//-    20,00

Τσούνης Αθ. Νικόλαος .............. -//-    20,00

Σύρρος Δημήτρης ...................... -//-    20,00

Σύρρος Παναγιώτης .................. -//-    20,00

Αγγελής Γ. Νικόλαος ................ -//-  100,00

Φαράντος Αντώνιος .................... -//-    20,00

Γαρδέλη Επ. Κούλα .................... -//-    20,00

Τσούνης Αχιλλέας ...................... -//-    30,00

Αργυροπούλου Ειρήνη .............. -//-    20,00

Κωτσής Κωνσταντίνος .............. -//-    20,00

Γρίβας Η. Γεώργιος .................... -//-    20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ.  ΚΥΤΕΑΣ (1989-2020) 

Άνθρωπος ωσεί χάριτος αι ημέραι
αυτού. Ο άνθρωπος σαν το χορτα-
ράκι που φυτρώνει την άνοιξη και
ύστερα έρχεται ο λίβας και το καίει.
Πόσο κρατάει η ζωή του; Μέρες λί-
γες και μήνες λίγους. Ύστερα ο
καυτερός άνεμος του θανάτου και
ο άνθρωπος περνά στην άλλη ζωή,
την αιώνια, την ατελεύτητη. Αυτή
για κείνους που έχουν την ελπίδα.
Οι άλλοι; Στην ανυπαρξία, το άγνω-
στο. 

Ο Κωστής, γιος του Γιώργου 
Κυτέα και της Παναγιώτας Αντ. Αγγελή, άνθος
του αγρού που λίβας έκαψε νωρίς, μόλις στα 31
του χρόνια. Όσο πορεύτηκε σε τούτη τη ζωή, τη
φθαρτή και την ολιγόχρονη άνθισε σκορπίζοντας
χαρά και ευτυχία σε μητέρα, πατέρα, αδέλφια,
παππούδες και γιαγιάδες, συγγενείς και φίλους.
Το έλεος του Θεού δεν άφησε τη φθορά του
χρόνου και την κακία του κόσμου να τον αγγίξουν.
Τον πήρε κοντά Του να ψάλει και να υμνεί τη
δόξα Του εν μέσω αγγέλων και αγίων. Τον οδήγησε
στην αιώνια ζωή του παραδείσου, αυτή που γνω-
ρίζουν οι έχοντες ελπίδα και οι πρόθυμοι για τον
πνευματικό αγώνα ενάντια στην αμαρτία και το

κακό της φθαρτής γήινης ύπαρξής
τους. 

Οι μη έχοντες ελπίδα και οι προ-
σκολλημένοι στα γήινα ένιωσαν την
αποδημία του φλόγα πυρός στην
καρδιά και το νου τους. Οι πιστοί
όμως και οι παραδομένοι στο έλεος
του Θεού γεμίζουν από την εξ ύψους
παρηγορία και την ελπίδα πως ότι
αγαπάμε δεν πεθαίνει ποτέ και πως
ότι αποχωρισθήκαμε σε τούτη την
ολιγόχρονη ζωή θα το ξαναβρούμε
στην αιώνια και την ατελεύτητη στις

αγκάλες του Θεού. 
Ο Θεός να αναπαύει τον γλυκό Κωνσταντίνο

και να δίνει παρηγοριά στο Γιώργο, τη Γιώτα, τη
Στέλλα, το Γιώργο, τη Βασιλική, τους συγγενείς,
τους φίλους που τον γνώρισαν και, που άνθρωποι
αδύναμοι όντες, ένιωσαν το πυρακτωμένο μαχαίρι
του πόνου να καίει τα σωθικά τους. 

Ο Κωνσταντίνος από τους ουρανούς ας μας
χαμογελά γλυκά και ας δέεται στο Θεό για μας
τους αδύναμους, τους ολιγόπιστους, τους φθαρ-
τούς. 

Αιωνία η μνήμη του. 
Α.Δ. Σταμάτης 

Η  Παιδική  Χαρά 
Πολύ άσχημα έφτασε στα αυτιά γονέων και

παππούδων η αποξήλωση της Παιδικής Χαράς
στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου. Ακόμα πιο
άσχημα ήχησε η πληροφορία πως το καλοκαίρι
που μας έρχεται Παιδική Χαρά δεν προβλέπεται
να στηθεί. Είναι αλήθεια βέβαια πως με τον
τρόπο που ήταν στημένες οι Παιδικές Χαρές -
πανελλαδικά- μετατρέπονταν σε παγίδες για τα
παιδιά. Χρειάζονταν διαρκή συντήρηση και επι-
σκευές. Συνήθως κάποιος τις έστηνε και μετά
αφήνονταν στο έλεος του Θεού ή των κατα-
στροφικών διαθέσεων διαφόρων προβληματικών.
Όμως για τους ανθρώπους που ζουν ή θα βρεθούν
στα χωριά η Παιδική Χαρά είναι χίλιες φορές πιο
πολύτιμη από ένα καφενείο. 

Προσωπικά με πιάνει θλίψη η ιδέα πως περ-
πατώντας πάνω από το γήπεδο δεν θα ακούσω
τις φωνούλες και τα γέλια της Ελλάδας του
αύριο. Έχει γεμίσει ο τόπος από τη σιωπή 
νεκροταφείων. Ο κορονοϊός και οι καραντίνες
έσπρωξαν ακόμα πιο πολύ τα πράγματα προς τα
εκεί. Ειδικά για τον δικό μας τόπο οι οικογένειες
με το πλήθος τα μικρά ζουζουνάκια το καλοκαίρι
είναι το ψυχολογικό στήριγμα να αντέχουμε τη
θλιβερή μοναξιά του χειμώνα και τις απουσίες
των παιδικών φωνών. 

Στο παραμύθι ο σκληρόκαρδος γίγαντας έκλει-
σε έξω από τη μάντρα του τα παιδιά. Όμως μετά
έμεινε να κυριαρχεί εκεί η παγωνιά και η ερημιά
του χειμώνα, ούτε πουλιά, ούτε λουλούδια, ούτε
άνοιξη, ούτε καλοκαίρι, ούτε φθινόπωρο. Ο σκλη-
ρόκαρδος γίγαντας και η παγωνιά. Ώσπου ένα
παιδάκι που ξανατρύπωσε εκεί έφερε πάλι τη
ζωή και τα λουλούδια. 

Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι των Τοπικών Κοινο-
τήτων, κύριοι των Συλλόγων, κύριοι, κύριοι,
κύριοι... 

Κάνετε ότι περνά από το χέρι σας αυτό το 
καλοκαίρι να φύγει ο χειμώνας από τους τόπους
όπου ξηλώθηκαν (επιβεβλημένα) οι Παιδικές 
Χαρές και όπου (επιβεβλημένα) πρέπει να γίνει
κάτι -έστω το ελάχιστο- να έρθει αληθινά το 
καλοκαίρι για τα μικρά αγγελουδάκια των οικο-
γενειών του χωριού μας. 

Αθ. Δ. Σταμάτης 
(ένας παππούς) 

ΥΓ. Στη συνέχεια παραθέτουμε τις πρώτες
ενέργειες του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας
για το θέμα. Ελπίζουμε σε μια καλή συνέχεια. 

Δομνίστα 03/02/2021 
Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Υ. 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ κ. Σουλιώτη Νικόλαο 
ΚΟΙΝ.: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ κ. Σβερώνη Ιωάννη 

ΘΕΜΑ: «Αποξήλωση και ανακατασκευή παιδικών χαρών στην Τ.Κ. Δομνίστας 
και στον οικισμό Σκοπιάς» 

Κύριε Δήμαρχε 
1. Την 1/2/2021 έγινε η αποξήλωση των οργάνων παιδικών χαρών στην Τ.Κ. Δομνίστας και οικισμό

Σκοπιάς. Παρακαλώ να μεριμνήσετε άμεσα για την απομάκρυνση των οργάνων για λόγους τυχόν
απώλειάς τους (κλοπή) και λόγους αισθητικής του χώρου. 

2. Μετά από προφορική ενημέρωση από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Σβερώνη Ιωάννη την 2-2-
2021 πληροφορήθηκα με μεγάλη έκπληξη ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην ανακατασκευή των
παιδικών χαρών η Τ.Κ. Δομνίστας σύμφωνα με το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Είναι αδιανόητος ο
αποκλεισμός από τον αρχικό σχεδιασμό η μη ανακατασκευή της παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Δομνίστας
η οποία είναι η δεύτερη μεγάλη Κοινότητα του Δήμου Καρπενησίου και η μοναδική -εκτός του Καρ-
πενησίου- Τοπική Κοινότητα με Πενταμελές Συμβούλιο. 

3. Για την ενημέρωση των κατοίκων θα ήθελα να γνωρίζω πότε θα πραγματοποιηθεί η ανακατασκευή
των παιδικών χαρών στην Κοινότητά μου καθώς και στον οικισμό Σκοπιάς. 

Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Δομνίστας 
Νικόλαος Καρέτσος 

Η  Δομνίστα  στην  καραντίνα 
Από τις πρώτες μέρες του 2020 φάνηκε ότι ο κο-

ρονοϊός θα επηρεάσει σημαντικά τις ζωές μας και

απ’ ότι φαίνεται η επίδρασή του θα είναι εμφανής για

αρκετό καιρό ακόμα. Η νέα πανδημία που πλήττει

όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, δεν θα μπορούσε

να αφήσει ανεπηρέαστη την Ελλάδα, την Ευρυτανία

και πιο συγκεκριμένα τη Δομνίστα. 

Από τη μία, το χωριό θεωρήθηκε ως ένα ασφαλές

καταφύγιο για να περάσουν οι Δομνιστιάνοι οι οποίοι

είχαν την δυνατότητα, όσο περισσότερο καιρό μπο-

ρούσαν, μακριά από τις μεγαλουπόλεις και τον νέο

αυτόν ιό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα -σε συνδυασμό

με το λοκντάουν- όλο τον χειμώνα να μένουν στο

χωριό μας πάνω από 30 άτομα, ο οποίος αποτελεί

από τους μεγαλύτερους αριθμούς κατοίκων στο χωριό

μας για τα τελευταία χρόνια, την συγκεκριμένη

χρονική περίοδο. Σε όλες τις γειτονιές ο καπνός που

βγαίνει από τις καμινάδες από τα τζάκια και τις

σόμπες δίνουν το δικό τους στίγμα ζωής. 

Από την άλλη, παραδόξως του μεγάλου, αναλογικά,

αριθμού κατοίκων αυτή την περίοδο στην τοπική κοι-

νότητα, το άλλοτε κεφαλοχώρι της περιοχής φαίνεται

έρημο. Τα μέτρα κατά της διασποράς της πανδημίας

επέφεραν το κλείσιμο των καταστημάτων που ασχο-

λούνται με την εστίαση και έτσι, τα γραφικά μαγαζάκια

του Αντρέα Γιάτση και του Δημήτρη Παναγοδήμου

παρέμειναν όλο αυτό το διάστημα κλειστά. Πλέον

και μέχρι νεοτέρας, όλα τα καφενεία (αν συμπεριλά-

βουμε και τον τουριστικό ξενώνα που παραμένει

δίχως ενοικιαστή) και τα μέρη συνάθροισης των συγ-

χωριανών μας για να πιούνε τον καφέ και το τσίπουρό

τους παραμένουν εκτός λειτουργίας. 

Ζωτικής σημασίας ρόλο, για τους Δομνιστιάνους

αλλά και όλους τους κατοίκους των γύρω χωριών,

έχουν τα δύο παντοπωλεία του χωριού μας. Ο Γιάννης

Καρτσακλής και η σύζυγός του Τούλα, αλλά και ο

Νίκος Παπαδημητρίου με τους γονείς του, Γιάννη

και Μαρία βρίσκονται στο πόστο τους για να εξυπη-

ρετήσουν τους πελάτες τους για να μην τους λείψει

τίποτα. Πίσω από τις μάσκες τους, μπορεί να διακρίνει

κανείς την νοσταλγία τους για τα χρόνια που πέρασαν,

την αγωνία τους για την παρούσα κατάσταση αλλά

και την ελπίδα τους ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.

Μια ελπίδα, που κυριαρχεί στα βάθη της ανθρώπινης

συνείδησης και ευχόμαστε να γίνει πραγματικότητα

το συντομότερο δυνατόν. 

Κ.Η.Τ.

Ν Ε Κ Ρ ΟΛΟ Γ Ι Ε Σ  
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ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ 

― Απεβίωσε η Ελένη Σταμάτη-Κολοβού, 
62 ετών, στο Αγρίνιο. 

Αιωνία η μνήμη της! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
― Στις 10 Ιανουαρίου 2021 τελέστηκε το

40ήμερο μνημόσυνο του Κωνσταντίνου Κυτέα,
στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
Καμένων Βούρλων. 

― Στις 17 Ιανουαρίου 2021 τελέστηκε το
6μηνο μνημόσυνο του Σπύρου Βάρρα, διαβάστηκε
στον εσπερινό του Αγίου Αθανασίου. 

― Στις 31 Ιανουαρίου 2021 τελέστηκε το
ετήσιο μνημόσυνο του Αθανασίου Παναγοδήμου
στον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δομνίστας. 

Αιωνία η μνήμη τους! 

Στις 4/1 αγροτικό-λεπίδα του Δήμου επι-
χειρούσε όλη τη μέρα αποχιονισμό από την
έξοδο του χωριού μας μέχρι τον Ψηλό Σταυρό. 

Στις 21/1 χειριστής με την τσάπα JCB
του Δήμου καθάρισε τον δρόμο από πέτρες
προς τον οικισμό Μαρίνο, μετά από αίτημα
του Προέδρου. 

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Την 1, 5 και 8-2-2021 συνεργεία του
Δήμου Καρπενησίου (τσάπα, φορτηγό, σιδη-
ρουργοί) προέβησαν στην αποξήλωση και
απομάκρυνση των οργάνων από τις Παιδικές
Χαρές. 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ 

Στις 31-1-2021 ο Παντελής Χαλκιάς (ως
υπεύθυνος Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Δομνίστας)
διερχόμενος από το χωριό μας συναντήθηκε
με τον Πρόεδρο Νίκο Καρέτσο θέλοντας να
ενημερωθεί αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα
με πτώσεις πρανών, καθιζήσεις κ.λπ. λόγω
των έντονων βροχοπτώσεων κατά τον μήνα
Ιανουάριο. 

Επίσης ανέφερε στον Πρόεδρο ότι κατόπιν
εντολής του Εισαγγελέως πρόκειται να απο-
ξηλωθούν οι Παιδικές Χαρές στην Κοινότητα
και στους οικισμούς λόγω μη πιστοποίησης
όπως συμβαίνει σε όλες τις Κοινότητες. 

Στις 18-2-2021 ο Πρόεδρος Νίκος Καρέ-
τσος συνάντησε τον Αντιδήμαρχο Παντελή
Χαλκιά για διάφορα θέματα της Κοινότητας.
Επιπλέον του ζήτησε να σταλεί μηχάνημα
για καθαρισμό του δρόμου για τον οικισμό
Μαρίνο (έχουν πέσει αρκετές πέτρες). 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Στις 2-2-2021 ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Νίκος Καρέτσος επισκέφθηκε τον Αντιδή-
μαρχο Χρήστο Γενιτσαρόπουλο και του ζήτησε
να στείλει τους ηλεκτρολόγους για αλλαγή
λαμπτήρων φωτισμού στον οικισμό Μαρίνο
και για την επισκευή του ηλεκτροφωτισμού
στη γραμμή του κοινοτικού φωτισμού από το
νεκροταφείο έως την πλατεία του χωριού
μας. Επίσης στις 2-2-2021 επισκέφθηκε ο
Πρόεδρος τον Αντιδήμαρχο Σβερώνη Γιάννη
και του ζήτησε να ενημερωθεί για το τι μέλλει
γενέσθαι με τις Παιδικές Χαρές και ο οποίος
του είπε ότι κατά το τρέχον έτος με το πρό-
γραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” που αποφάσισε το
έτος 2018 η προηγούμενη Δημοτική Αρχή
(ήταν η ίδια) θα τοποθετηθούν γύρω στις
είκοσι (20) Παιδικές Χαρές σε διάφορες Κοι-
νότητες του Δήμου Καρπενησίου και μέσα
σε αυτές δεν είναι η Κοινότητα Δομνίστας. 

Σήμερα με το πρόγραμμα “ΤΡΙΤΣΗΣ” συν-
τάσσει ο Δήμος Καρπενησίου νέα μελέτη
που συμπεριλαμβάνει και την δική μας 
Κοινότητα καθώς και τον οικισμό Σκοπιά και
θεωρεί πολύ δύσκολο να φθάσει ο Δήμος
στο στάδιο κατασκευής των νέων Παιδικών
Χαρών κατά το τρέχον έτος. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

13/1/21. Ο ηλεκτρολόγος του Δήμου ξεκρέμασε
τον χριστουγεννιάτικο στολισμό και 4 & 5/2 οι ηλε-
κτρολόγοι του Δήμου αντικατέστησαν δεκατρείς (13)
λαμπτήρες φωτισμού στον οικισμό Μαρίνο, δύο (2)
λαμπτήρες φωτισμού σε θέσεις του χωριού καθώς
επίσης και επισκευή της γραμμής του κοινοτικού φω-
τισμού από το νεκροταφείο μέχρι την πλατεία. 

Την 1-2-2021 ο υδραυλικός του Δήμου επισκεύασε
την παροχή ύδρευσης (που έσπασε από τον παγετό)
προς οικία Παντελιού Δημήτρη. 

ΥΔΡΕΥΣΗ

Στις 13-1-2021 χειριστής του Δήμου με την τσάπα
JCB παρουσία του Προέδρου Νίκου Καρέτσου καθάρισε
τον δρόμο στο “Γουπιόρεμα” και επί του δασικού
δρόμου στη θέση “Σκαλούλα” πραγματοποίησε διευ-
θέτηση των ομβρίων υδάτων εκτός οδοστρώματος. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Στις 16/2 και 19/2 τσάπα JCB με λεπίδα, μισθωμένη
από τον Δήμο Καρπενησίου παρουσία του Προέδρου
Νίκου Καρέτσου και του χειριστή πραγματοποίησε
αποχιονισμό στους περισσότερους κοινοτικούς δρό-
μους. Το ύψος του χιονιού σε κάποιους δρόμους
έφθανε τα 40 εκατοστά. 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  ΔΡΟΜΩΝ 

Ο Αγροτικός γιατρός μας Γιάννης Πράσινος εκτέ-
λεσε τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο Ιατρείο μας
τον μήνα Ιανουάριο (την 12, 19, 20, 22, 27, 29) και τον
μήνα Φεβρουάριο (την 4, 8, 9, 18, 19, 23). 

Ο  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΓΙΑΤΡΟΣ  ΜΑΣ 

Ανελλιπώς εκτελείται κατά το δίμηνο Ιανουαρίου -
Φεβρουαρίου 2021 το Πρόγραμμα “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ”. Ο ταχυδρόμος μας επίσης ερχόταν κάθε 
Δευτέρα και Τετάρτη καθώς και η αποκομιδή των 
σκουπιδιών γινόταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

ΑΛΛΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Στις 13-2-2021 πολύ αργά το βράδυ καθώς και
στις 14 και 15-2-2021 υπήρξε αρκετή έντονη χιονόπτωση
στο χωριό μας. Στην πλατεία το ύψος του χιονιού
έφθασε τα 35 εκατοστά περίπου. Τις επόμενες ημέρες
ακολούθησε παγωνιά με αρνητικές θερμοκρασίες. 

ΕΝΤΟΝΗ  ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ 

ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΗ  ΠΑΓΩΝΙΑ 

Η έκδοση του βιβλίου του δικού μας,

Κώστα Αντ. Παπαδόπουλου, «Νικόλαος Γ.

Σώκος, 50 χρόνια από το θάνατό του» ξεχω-

ρίζει στον απολογισμό της Πανευρυτανικής

Ένωσης για το έτος 2020. 

Είναι ένα βιβλίο 312 σελίδων που 

«…αναφέρεται σ’ έναν φωτισμένο Ευρυτάνα

Δάσκαλο, τον Νικόλαο Γ. Σώκο, με την 

ευκαιρία των 50 χρόνων από τον θάνατό του

(1885-1970)» όπως διαβάζουμε στο σχετικό

δελτίο τύπο της Ένωσης. Χορηγοί του βιβλίου

είναι ο Σωτήρης και η Μαρία Σώκου. 

Επιπλέον, εκδόθηκε το βιβλίο της κας 

Μαρίας Θ. Ευαγγελοδήμου «Των Καρπενη-

σίων οι κοινότητες 1792-2019, Η πόλη και η

Τοπική της Αυτοδιοίκηση στη διαδρομή δύο

αιώνων». 

Το έργο της Πανευρυτανικής δεν σταμά-

τησε στις εκδόσεις βιβλίων, καθώς συνέχισε

και το φιλανθρωπικό της έργο χορηγώντας

για 5η συνεχόμενη χρονιά υποτροφίες σε

Ευρυτάνες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

φοιτητές. 

Από την άλλη βέβαια, η πανδημία ανάγκασε

το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής να προβούν σε

αναβολή ή και ματαίωση προγραμματισμένων

εκδηλώσεων. Σημαντικό το έργο της Πανευ-

ρυτανικής για ακόμη μία χρονιά σχετικά με

τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας. 

Δραστηριότητες  

Πανευρυτανικής 

Η  ΜΑΧΗ  ΜΕ  ΤΑ  ΧΙΟΝΙΑ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ  ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Κατά το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, μηχανή-
ματα της Αντιπεριφέρειας επιχειρούσαν είτε για απο-
χιονισμό και ρίψη αλατιού στον επαρχιακό δρόμο “Σή-
ραγγα - Ράχη Τυμφρηστού - Δομνίστα - Ψηλός Σταυρός”
είτε για καθαρισμό του οδοστρώματος από πτώσεις
πρανών και πετρών (ιδιαίτερα κατά το πρώτο 10ήμερο
του Ιανουαρίου λόγω των χιονοπτώσεων αλλά και
των πάρα πολλών βροχοπτώσεων) καθώς επίσης και
το 6ήμερο από 14/2-19/2 λόγω των πολύ έντονων χιο-
νοπτώσεων και του ολικού παγετού. 

Παρά τις δυσκολίες που έχουν δημιουρ-
γηθεί από την πανδημία, η Πανευρυτανική
Ένωση κατάφερε να εκδώσει το νέο, διπλό
τεύχος του περιοδικού «Ευρυτανικά Χρονικά». 

Στις ογδόντα (80) σελίδες του περιοδικού
υπάρχει αρκετό αφιερωματικό υλικό στον αεί-
μνηστο Γιάννη Μάγκα, εκλεκτό και ενεργό
μέλος επί σειρά ετών στην Πανευρυτανική.
Επίσης εμπεριέχονται ποικίλα ιστορικά και
λαογραφικά θέματα αλλά και ενδιαφέροντα
κείμενα που εστιάζουν στην πανδημία του
κορονοϊού, τη συρρίκνωση του πληθυσμού
της Ευρυτανίας και πολλά αξιόλογα κείμενα
– προβληματισμοί. 

Τέλος, το εξώφυλλο του περιοδικού 
κοσμείται από τη φωτογραφία του Μνημείου
του Μάρκου Μπότσαρη, που βρίσκεται στην
περιοχή Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου και επί
του οποίου υπάρχει το ποίημα – επίγραμμα
του αείμνηστου Γιάννη Μάγκα. 

Ευρυτανικά  Χρονικά 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Κατά το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου τελέστηκαν οι εξής Θείες Λειτουργίες: 

1-1-2021: π. Ματθαίος, ψάλτης Χαρμαντζής Χρ. και κοπή δύο βασιλόπιτες, η πρώτη του

Συλλόγου και η δεύτερη από την οικογένεια Κων/νου (Τάκη) και Βασιλικής Παπαδοπούλου. 

6-1-2021: Των Φώτων π. Ματθαίος, ψάλτης Χαρμαντζής Χρ.

18-1-2021: Του Αγίου Αθανασίου π. Ματθαίος, π. Γαβριήλ, π. Νεκτάριος από το Μικρό Χωριό ο

οποίος μετέφερε και τις ευχές του Μητροπολίτη για την μέρα, ψάλτης Χαρμαντζής Χρ.. 

31-1-2021: π. Ματθαίος, ψάλτης Χαρμαντζής Χρ.

Σε όλες τις παραπάνω Θείες Λειτουργίες τηρήθηκαν τα μέτρα λόγω της πανδημίας (απόσταση,

μάσκα, αριθμός πιστών κ.λπ.). 


