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Τ ο χωριό μας είχε την καλή
τύχη να προσφέρει πολύτιμο
καταφύγιο στον ήρωα του

1821 Γεώργιο Καραϊσκάκη για δύο
περίπου μήνες - Μάιος και Ιούνιος
του 1824. Δεν ήταν άσχετος με την
περιοχή μας ο ήρωας. Ο πατέρας
του Δημ. Καραΐσκος και η οικογέ-
νειά του είχαν συγγενικούς δεσμούς
με τις οικογένειες της Δομνίστας
τους Βλαχόπουλους και Γιολδα-
σαίους. Ήρθε λοιπόν ο Καραϊσκάκης
κατά κάποιο τρόπο κοντά σε 
συγγενείς, στοιχείο που εκείνα τα
χρόνια έπαιζε καταλυτικό ρόλο στις
σχέσεις των ανθρώπων. 

Κυνηγημένος από τις αρχές
Απριλίου από Έλληνες και Τούρκους
ανέβηκε από το Αιτωλικό στα Άγρα-
φα και από εκεί πάλι νότια μαχόμε-
νος. Άρρωστο τον μετέφεραν σε
φορείο οι άνδρες του ενώ παράλ-
ληλα πολεμούσαν Έλληνες και
Τούρκους. Μετά τις μάχες στη 
Βράχα, ο φίλος και πιστός του από
την οικογένεια των Γιολδασαίων,
ο Ζαχαράκης Γιολδάσης έσπευσε
με στρατιώτες του στου Βάγια το
λιθάρι (περίπου στη σημερινή Ράχη)
και τον συνόδευσε ένοπλος στα
σπίτια τους στη Δομνίστα. Τα σχε-

τικά με το θέμα αυτό γράφονται με
λεπτομέρειες στο βιβλίο του Κώστα
Αντ. Παπαδόπουλου “Ο Καραϊσκά-
κης και η Δομνίστα Ευρυτανίας”,
Έκδοση Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας Ευρυτανίας, 1990, Β’ έκ-
δοση 2006. 

Στη Δομνίστα έμεινε δύο περί-
που μήνες ώσπου ανέρρωσε και με
διπλωματικές κινήσεις αποκατέστη-
σε τις σχέσεις του με την ελληνική
κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα άρ-
χισε το μεγάλο στάδιο προσφοράς
και δόξας στο έθνος ως τον Απρίλιο
1827 που σκοτώθηκε στο Φάληρο. 

Σήμερα τιμώντας τα 200 χρόνια
της Επανάστασης δημοσιεύουμε
ένα πίνακα του Ι. Συλεούνη όπου
παρουσιάζεται ο τότε ιερέας του
χωριού παπα-Γιάννης Φαρμάκης να
κοινωνεί τον ήρωα που παρακαλεί
να αναρρώσει για να βοηθήσει το
έθνος. 

Δημοσιεύουμε επίσης μία από
τις επιστολές που έγραψε από τη
Δομνίστα στην οικογένειά του. 

«Δομνίστα 15 Ιουνίου 1824 
Να δοθή εις το κονάκι του Κα-

ραϊσκάκη, υγιώς, εις Ιθάκην χωρίον
Κιόνι. 
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Δομνίστα  και  Καραϊσκάκης

Το Δ.Σ. του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας π ρ ο σ κ α λ ε ί τα
μέλη του στην προβλεπόμενη από το Καταστατικό μας ετήσια Γενική
Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Αυγούστου 2021,
ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Κοινοτικού Τουριστικού
Ξενώνα. Θέματα για συζήτηση: 

1. Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. 
2. Οικονομικός Απολογισμός 
3. Προτάσεις μελών 
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα γίνει την Τρίτη 17-8-2021 την

ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.                        Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
Σε μία χρονιά κατά την οποία

οι απανταχού Έλληνες γιορτάζουν
με επετειακές εκδηλώσεις τα 200
χρόνια από την έναρξη της Επα-
νάστασης, οι Δομνιστιάνοι συν
τοις άλλοις τίμησαν, την Κυριακή
13 Ιουνίου 2021, την 79η επέτειο
(7 Ιουνίου 1942) από την επίσημη
εμφάνιση του Άρη Βελουχιώτη
στο χωριό και την έναρξη του
ένοπλου αγώνα της Εθνικής 
Αντίστασης. Ο Άρης Βελουχιώτης,
παρουσιάστηκε στο χωριό με την

ομάδα του και κάλεσε τους χω-
ριανούς σε συνέλευση στην οποία
κήρυξε και την έναρξη της ένοπλης
δράσης κατά των κατακτητών και
των συνεργών τους. Έτσι το μικρό
χωριό της Δομνίστας έμελλε να
γίνει η Αγία Λαύρα της Αντίστασης. 

Στις 13-6-2021, μετά το πέρας
του εκκλησιασμού ακολούθησε μια
λιτή αλλά μεστή εκδήλωση στο
Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, με
τον π. Ματθαίο Καλαμπαλίκη να
τελεί την επιμνημόσυνη δέηση και
έπειτα ακολούθησε η κατάθεση
στεφάνων από τον Αντιπεριφερει-
άρχη Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. Αριστείδη

Τασιό, τον Δήμαρχο Καρπενησίου
κ. Νικόλαο Σουλιώτη, τον εκπρό-
σωπο της Αντιπολίτευσης του 
Δήμου, κ. Σπύρο Μπουλάκο, τον
πρόεδρο της Τ. Κ. Δομνίστας, κ.
Νικόλαο Καρέτσο, τον πρόεδρο
του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δο-
μνίστας, κ. Κωνσταντίνο Τσιάμη,
τον ταμία της Πανευρυτανικής
Ένωσης, κ. Ανδρέα Ζούκα, καθώς
και τον πρόεδρο της Τ.Κ. Αράχο-
βας Ναυπακτίας, κ. Κωνσταντίνο
Καραγιάννη. 

Στη συνέχεια, ο κ. Νίκος 
Καρέτσος, στον λόγο που απηύ-
θυνε προς τους παρευρισκομέ-
νους, συνέδεσε την Επανάσταση
του 1821 με την έναρξη της Εθνι-
κής Αντίστασης και παρουσίασε
τον σημαντικότατο ρόλο που είχε
η Δομνίστα και στις δύο κρίσιμες
περιόδους για την Ελλάδα. 

Η εκδήλωση, την οποία εκτός
των άλλων τίμησε και ο αντιδή-
μαρχος, κ. Παντελής Χαλκιάς αλλά
και αρκετοί χωριανοί, έλαβε τέλος
με την ευλαβική τήρηση ενός 
λεπτού σιγής και με την ανάκρουση
του Εθνικού Ύμνου.         Κ.Η.Τ. 

Συνέχεια στη σελ. 2 

Ο Καραϊσκάκης στη Δομνίστα Ευρυτανίας, άρρωστος, 
προς τον παπα-Γιάννη Φαρμάκη (1824): 

― Παρακάλει, παπά μου, το Θεό να γίνω καλά για το Γένος. 
(Ι. Βλαχογιάννης, τα Ανέκδοτα του Καραϊσκάκη και του Κολοκοτρώνη) 

Έργο: ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΛΕΟΥΝΗ (1999) 
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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.: 210-2619003 - 210-2619696 
e-mail: karpouzi@otenet.gr 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΡΕΤΣΟΥ  
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΘΝΙΚΗ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ 1821 - ΔΟΜΝΙΣΤΑ 1942 
Συγκεντρωθήκαμε κι εφέτος στον ιερό αυτό χώρο για να τιμήσουμε

εκείνους, που σε δύσκολες στιγμές για την πατρίδα μας, μπήκαν
μπροστά με το σύνθημα: “Εμπρός για ένα νέο Εικοσιένα”. 

Κι αυτό το σύνθημα ακούστηκε για πρώτη φορά στην ιστορική Δο-
μνίστα από τον πρωτοκαπετάνιο Άρη Βελουχιώτη την Κυριακή 7
Ιουνίου 1942 κι έδωσε ελπίδες στους Έλληνες, που στέναζαν κάτω
από την πιο βάρβαρη σκλαβιά κατά τον εικοστό (20ό) αιώνα. 

Ο Άρης Βελουχιώτης κηρύσσοντας εδώ στο χωριό μας, την έναρξη
του Ένοπλου Αγώνα κατά των κατακτητών και αφού μίλησε για τον
Αγώνα του λαού μας στο Αλβανικό μέτωπο και την θυσία των δέκα
(10) παλικαριών της Δομνίστας, αναφέρθηκε με πάθος και στον Αγώνα
του 1821, γνωρίζοντας βέβαια ότι και τότε το χωριό μας θυσίασε
πολλά παλικάρια του και φιλοξένησε τον Σταυραετό της Ρούμελης
τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, κυ-
νηγημένο από Έλληνες και Τούρκους... Εδώ λοιπόν ανάρρωσε, άντλησε
δύναμη ο Γ. Καραϊσκάκης και έκανε το νέο ξεκίνημά του, που τον κα-
τέταξε στη χορεία των αθάνατων Ηρώων του Έθνους μας και δεν ήταν
τυχαίο ότι τον ακολούθησαν στην πορεία του αυτή δεκατέσσερις (14)
συγχωριανοί μας. 

Αλλά αν ο Γ. Καραϊσκάκης έκανε ένα νέο ξεκίνημα από τη Δομνίστα
τον Ιούνιο του 1824, ο πρωτοκαπετάνιος Άρης Βελουχιώτης έκανε το
ανεπανάληπτο νέο εθνικό ξεκίνημα, κηρύσσοντας την έναρξη του
Ένοπλου Αγώνα κατά των Γερμανών και Ιταλών τον Ιούνιο του 1942. 

Άκουσαν οι χωριανοί μας τότε να τους λέει πως: “Του Έλληνα ο
τράχηλος ζυγόν δεν υπομένει” και πως στο χέρι μας είναι να ξαναζή-
σουμε το 1821, στο χέρι μας είναι να δοξάσουμε και πάλι την Ελλάδα!
Και ξανάζησε το 1821. 

Και σήμερα εμείς δίκαια τιμούμε και τις δύο αυτές επετείους δηλαδή
τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821 στην Αγία
Λαύρα και τα 79 χρόνια από την έναρξη του Ένοπλου Αγώνα το 1942
από τη ΔΟΜΝΙΣΤΑ, η οποία δίκαια χαρακτηρίστηκε ως η ΝΕΑ ΑΓΙΑ
ΛΑΥΡΑ, όπως και οι ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ ως η ΝΕΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ. 

ΖΗΤΩ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΖΗΤΩ Η ΔΟΜΝΙΣΤΑ, 
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ! 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  ΑΘΑΝ.  ΣΥΡΡΟΥ (1929-2021) 
Πλήρης ημερών και

ύστερα από ολιγόμηνη
ασθένεια έφυγε από 
κοντά μας μια εξαιρετική
γυναίκα, ένας αξιοθαύ-
μαστος άνθρωπος της
Δομνίστας της καρδιάς
μας, η Σπυριδούλα Αθαν.
Σύρρου. Ήταν κόρη του
Κων/νου Ι. Παπαδόπου-
λου, της μεγάλης και πα-
λαιάς οικογένειας του
κάτω μαχαλά του χωριού
μας, των Παπαδαίων.
Έφυγε από εκεί κοπέλα στο άνθος
της ηλικίας και της ωραιότητας και
έχτισε τη φωλιά της οικογενειακής
της ευτυχίας στο σπίτι του κυρ Θανάση
Σύρρου στο πιο ψηλό μέρος του πάνω
μαχαλά του χωριού. Μετέφερε εκεί
τις οικογενειακές της αρχές και πα-
ραδόσεις που μαζί με αυτές της εξίσου
παλιάς και μεγάλης οικογένειας των
Συρραίων δημιούργησε μια εξαίρετη
οικογένεια από το 1954 ως τα σήμερα
που αποχωρίστηκε το σύζυγό της 
πορευόμενη στην αιώνια ζωή. 

Ήταν ένας άνθρωπος χαμηλών τό-
νων αλλά με έντονο το χαρακτηριστικό
της προσφοράς. Εξαίρετη νοικοκυρά
-και καλός δάσκαλος για τις κόρες
της στο Δομνιστιάνικο μπακλαβά και
τις πίτες- ευτύχησε να τη ζήσουν και
να τη χαρούν όχι μόνο εγγόνια αλλά
και δισέγγονα. Έζησε τα δύσκολα χρό-
νια των πολέμων, του εκπατρισμού
αλλά και της ανέχειας του χωριού.
Ήρεμη, εργατική, υπομονετική, μαζί
με το μεγάλωμα παιδιών εργαζόταν
στα χωράφια -ο κυρ Θανάσης κρατούσε
το περίπτερο- και ήταν το βασικό στή-
ριγμα του άντρα της και στο περίπτερο.
Στη Δομνίστα αρχικά αλλά και για 
πολλά χρόνια ύστερα στη Νίκαια της
Αθήνας. 

Διακριτική και συναι-
νετική σε όλα τα επίπεδα
της ζωής της έκαναν
τους συγχωριανούς να
τη θαυμάζουν για την ίδια
και την οικογένειά της.
Ήταν μια ομάδα ήσυχοι
άνθρωποι. Δεν ενοχλού-
σαν και δεν τους άκου-
γαν να θορυβούν και να
ελκύουν πάνω τους 
αρνητικά σχόλια. Πολύ
ήσυχοι και νοικοκυραίοι
άνθρωποι θυμάται ένας

μικρότερος της γειτονιάς της. Αθόρυβα
και υπομονετικά υπέμεινε και τα δύ-
σκολα και τις ατυχίες της ζωής που
έπληξαν αγαπημένους της. Άκουγα
στις συχνές επισκέψεις μου και για
χρόνια τη φράση και της ίδιας και του
άνδρα της “Δοξασμένο το όνομα του
Θεού για όλα”. Ο Θεός της χάρισε
παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, μακροη-
μέρευση. 

Κοιμήθηκε ήρεμα όπως ήρεμος ήταν
ο χαρακτήρας της και η στάση της
στη ζωή. Κρατώ την εικόνα που είδα
γιατί ήμουν παρών. Μόλις εκοιμήθη
στο κρεβάτι του σπιτιού της ο κυρ Θα-
νάσης ξάπλωσε δίπλα και της χάιδευε
τα μαλλιά και το πρόσωπο, υποφέ-
ροντας βουβά ώσπου να έρθει ο για-
τρός. Η καλή και πολύτιμη συντρόφισσά
του πορευόταν στην αιώνια ζωή. Ο
ίδιος εκείνη τη στιγμή άγγιζε το αγα-
πημένο πρόσωπο προσδοκώντας αλη-
θινά ανάσταση νεκρών και ζωή αιώνια. 

Τώρα το φθαρτό της σώμα ανα-
παύεται στο χωριό. Η ψυχή της στις
αγκάλες του Θεού και εμείς οι ζώντες
οι περιλειπόμενοι προσευχόμαστε για
την ανάπαυσή της και το έλεος του
Θεού για όλους μας. 

Αιωνία η μνήμη της. 
Αθ. Δ. Σταμάτης 

Ν Ε Κ Ρ ΟΛΟ Γ Ι Ε Σ  

ΠΕΤΡΟΣ  ΠΑΝ.  ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ (1952-2021) 

Σχετικά πρόωρα και
τελείως ξαφνικά έφυγε
από τη ζωή ο Πέτρος
Παν. Σιακαβέλλας. Ξεκί-
νησε τη ζωή του μέσα
στις ιδιαίτερες δυσκολίες
του γενέθλιου χωριού.
Το ποτάμι της φυγής
προς τις πόλεις τον έφε-
ρε και αυτόν στην μεγά-
λη πόλη σε αναζήτηση
καλύτερης ζωής. Χωρίς
βοήθεια ουσιαστική -και
πώς μπορούσε- από την πατρική του
οικογένεια έδωσε το δικό του αγώνα
για να σταθεί οικονομικά και να οργα-
νώσει τη ζωή του. Πολύ εργατικός και
αφοσιωμένος στη δουλειά του όταν
πρόσφατα έπαψε να δουλεύει αδυνα-
τούσε να δεχθεί την απραγία του συν-
ταξιούχου. Αυτή η αίσθηση τον ταλαι-
πωρούσε ως τη φυγή του από τη ζωή.
Είναι αλήθεια πως οι εργατικοί και δη-
μιουργικοί άνθρωποι προτιμούν να
φεύγουν από τη ζωή όρθιοι και εργα-
σιακά χρήσιμοι. Επιθυμητό αλλά πρα-
κτικά ανέφικτο. 

Είχε την καλή τύχη να ενώσει τη
ζωή του με μια εξαιρετική γυναίκα, τη
Φλώρα, η οποία επί 46 χρόνια στεκόταν
πλάι του και στήριγμά του σε όλα.
Απόκτησαν παιδιά, τα μεγάλωσαν, χά-
ρηκαν εγγονάκια, ανακαίνισαν το σπίτι
στο χωριό, αλλά άλλαι αι βουλαί των

ανθρώπων και άλλαι του
Θεού. Η σύζυγός του ζή-
τησε να γράψουμε ότι
νιώθει ευτυχισμένη και
ευγνώμων απέναντί του
για τα 46 χρόνια έγγαμης
ζωής κατά τη διάρκεια
της οποίας την περιέβαλ-
λε με την αγάπη του και
τη στοργή του και της
χάριζε καθημερινά την
ευτυχία. 

Νομίζω ότι τα λόγια
της αγαπημένης του Φλώρας δίνουν
όλη την αλήθεια για το χαρακτήρα
του και την αφοσίωσή του στην οικο-
γένειά του. 

Το μόνο που μπορώ να συμπληρώσω
είναι πως ήταν ένας εξαίρετος χωρια-
νός, ένας λάτρης της Δομνίστας και
ένα καλό μέλος του Συλλόγου μας.
Μαζί με τις ευχές όλων μας για εξ
ύψους παρηγορία στους αγαπημένους
του προσευχόμαστε για την ανάπαυση
της ψυχής του εν ουρανοίς και το
χώμα της πατρικής γης της Δομνίστας
ας τον κρατά αιώνια στην αγκαλιά
της. 

Αιωνία του η μνήμη. 
Α. Δ. Σταμάτης 

Κάκω Ζαφείρω μου, 
Χαιρετώ και ερωτώ διά την

υγείαν σας και με το παρόν μου
σας φανερώνω μάθετε διά λόγου
μου είμαι καλά με την δύναμιν
του Θεού και ταύταις ταις ημέραις
μισέβω διά το Μωρηά, οπού έχω
ολίγην δουλειά και καμίαν έγνοιαν
μην έχετε. Τα όσα ακούετε από
τον κόσμον, κανένα μην πιστεύετε,
ότι εγώ είμαι καλά και από Μωρηά
πάλιν σας ματαγράφω και θεόθεν
υγιένετε». 

Στο περιθώριο συμπληρώνει: 
«Είμαι καλά και πηγαίνω διά

το καλό. Τον πανοσιώτατο κύριον
Παπανικολήν προσκυνώ ευλαβώς,
τον κουμπάρον μου σιορ Φωκάν
ασπάζομαι. Ο Νίκος Διμεσκής σας
χαιρετά. 

Καραϊσκάκης» 

Ας είμαστε ευγνώμονες και
άξιοι απόγονοι σε εκείνους που
θυσίασαν τα πάντα για να είμαστε
εμείς σήμερα ελεύθεροι. 

1 8 2 1
Δομνίστα  και  Καραϊσκάκης 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Διορθώσεις 
Στο προηγούμενο φύλλο και
στη σελίδα 3 στο κείμενο
για την «συνταξιοδότηση
ταχυδρομικού» γράφεται ως
ταχυδρόμος ο Λάμπρος
Σταθονίκος αντί του ορθού
που είναι Αθανάσιος Λάμ-
πρου Σταθονίκος. 

Ξενώνας  
Υλήεσσα 

Ο ξενώνας Υλήεσσα πλή-
ρως ανακαινισμένος άρχισε
τη λειτουργία του. Η διεύ-
θυνσή του είναι www.zant-
cotel.com και για κρατήσεις
στον κ. Απόστολο Τερ-
νιώτη τηλ. 6980297087. 

Η νεκρολογία για τη Μαρία Ν. 
Καρέτσου στο επόμενο φύλλο μας. 
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και  οστεοφυλάκιο 

Το θέμα για το οποίο γράφω θα έπρεπε να με απα-
σχολήσει εδώ και χρόνια. Βλέπετε όμως πως οι άνθρωποι
δεν φαντάζονται ποτέ το τέλος ή νομίζουν πως έχουν
καιρό. Βίαια και απότομα συνειδητοποίησα πως δεν
υπάρχει καιρός. Έστω και τώρα, έστω και καθυστερημένα
γράφω. 

Το θέμα μου είναι το νεκροταφείο του χωριού, οι
τάφοι, η τύχη των οστών των κεκοιμημένων. Μέχρι 
τελευταία η ταφή γινόταν σε τάφο που κανένας δεν σε
υποχρέωνε να τον αγοράσεις ή να κάνεις εκταφή σε
κάποιο χρονικό διάστημα. 

Πέρα από αυτό βρέθηκα πρόσωπο με πρόσωπο με μια
θλιβερή ιστορία για την οποία ντρέπομαι και πρέπει να
ντρεπόμαστε όλοι μας. Όπως μπαίνουμε στο νεκροταφείο
αριστερά είναι μια ανοιχτή παράγκα όπου έβαζαν τσαπιά,
φτυάρια, αντικείμενα χρηστικά στο κοιμητήριο. Εκεί
λοιπόν βρίσκεται παρατημένη μια οστεοθήκη με τα οστά
συνανθρώπου μας. Σχεδόν πεταμένη. Όποιος τη δει είναι
αδύνατον να μην αισθανθεί ντροπή. Και όμως είναι εκεί
κάπου δύο χρόνια. Πώς βρέθηκε εκεί; Ο κεκοιμημένος
έχει μακρινές ρίζες στη Δομνίστα. Πέθανε και ετάφη
αλλού. Μετά την εκταφή των οστών από το κοιμητήριο
της πόλης κάποιοι από την οικογένεια έκριναν καλό να
βάλουν τα οστά σε οστεοθήκη και να τα μεταφέρουν στη
Δομνίστα. Εκεί χωρίς να ρωτήσουν πήγαν στο κοιμητήριο
και στον τάφο κάποιου, όπως φαίνεται γνωστού, άφησαν
την οστεοθήκη. Οι πιο πολλοί τάφοι για να μην τους
πνίγουν τα χόρτα έχουν ψηλότερα ένα πλέγμα με χαλίκια
συνήθως. Κάτω από αυτό το πλέγμα άφησαν το κουτί
που δεν φαινόταν. Όταν κάποια στιγμή χρειάσθηκε να
ανοιχτεί ο τάφος για νέα ταφή έκπληκτοι οι οικείοι του
τάφου είδαν την ξένη λειψανοθήκη. Έκριναν καλό -και
είχαν δίκιο- να τη μεταφέρουν και να την αφήσουν στην
παράγκα. Από τους οικείους της δεν εμφανίσθηκε κανείς
και η λειψανοθήκη μένει εκεί προς όνειδος όλων μας. 

Αυτό το γεγονός και το γεγονός ότι πλέον στο χωριό
ισχύει ό,τι και στις πολιτείες δηλαδή στα 3 χρόνια γίνεται
ή πιθανόν να γίνει εκταφή γεννάται το ερώτημα τι θα
απογίνουν τα οστά. Παλαιότερα όπου υπήρχε στενότητα
γης αναγκαστικά και τότε γινόταν εκταφή. Φρόντιζαν
όμως να έχουν ένα οστεοφυλάκιο ή ένα χωνευτήριο
όπου ετοποθετούντο τα οστά των κεκοιμημένων “αχρις
αναστάσεως”. Αν πας στο Άγιο Όρος θα δεις οστεοφυλάκια
με σωρούς οστών κεκοιμημένων εδώ και πάνω από χίλια
χρόνια. Εμείς όμως; 

Αν αφήσουμε στην άκρη τη λύση της καύσης - που η
εκκλησία και η συνείδηση πολλών μας αποκλείει - γεννάται
το ερώτημα τι κάνουμε. Να συμπληρώσω πως το τωρινό
Κοιμητήριό μας βρίσκεται εκεί λίγο πριν το 1940. Το
παλιό που ήταν στο χώρο του νυν Δημοτικού Σχολείου
είχε κορεσθεί. Παρότι ο πληθυσμός του χωριού τότε
ήταν μικρός σε μάκρος χρόνων είχε κορεσθεί. Από αφη-
γήσεις για μια εκκλησία εκεί έχω την υποψία ότι υπήρχε
κάποιου είδους οστεοφυλάκιο. Στο νέο όμως νεκροταφείο
που έγινε πριν τον πόλεμο και τις περιπέτειες του
εμφυλίου δεν υπήρξε ούτε χρόνος, ούτε σκέψη για οστε-
οφυλάκια, χωνευτήρια και λοιπά. Αμελήσαμε και θα
υπήρχε πρόβλημα. Αυτό το απέτρεψε προσωρινά ο τότε
(2000) Δήμαρχος Δομνίστας Γιάννης Σταμάτης, κάνοντας
επέκταση -με όποιο τρόπο μπόρεσε- και έκανε και την
περίφραξη να μην τσακίζουν οι αδέσποτες αγελάδες των
ασυνείδητων κοντοσυμπολιτών μας τα μνήματα. Ναός
όμως ή κάποιο είδος οικήματος απόθεσης των οστών
δεν έγινε. 

Το νεκροταφείο όμως γεμίζει. Πιθανόν σε λίγα χρόνια
θα αρχίσουν εκταφές με ή χωρίς τη θέληση των απογόνων
των κεκοιμημένων. Επειδή τα αποθετήρια οστών κλπ.
στοιχίζουν και αργούν καλό θα είναι να αρχίσουμε από
τώρα να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Γράφω για να
αρχίσει συζήτηση. Και μην αρχίσουμε να βρίσκουμε
άλλοθι ο Δήμος, ο Πρόεδρος, ο ένας, ο άλλος. Το θέμα
είναι πρώτα δικό μας -οι δικοί μου άνθρωποι- βρίσκονται
εκεί. Οι άλλοι είναι ξένοι και ούτε μια στάλα δάκρυ θα κυ-
λήσει στα μάτια τους εμπρός στον τάφο κάποιου δικού
μας. Βεβαίως ο Δήμος και η Κοινότητα οφείλουν να βοη-
θήσουν. Η πρωτοβουλία όμως είναι δική μας, γιατί και ο
καημός είναι δικός μας, κανείς δεν τον μοιράζεται αληθινά
με τον καθένα μας. 

Για να μην δούμε ποτέ εικόνα σαν εκείνη που περιέ-
γραψα στην αρχή. Από τα πρώτα ανθρώπινα όντα ως τα
τώρα τα άτομα και οι κοινωνίες έτρεφαν απόλυτο σεβασμό
για τους κεκοιμημένους τους. 

Μήπως δεν είμαστε πια άνθρωποι; 

Α.Δ. Σταμάτης 
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Στις 22-5-2021 έγιναν τα εγκαίνια
(αγιασμός) από τον π. Ματθαίο στον
ιδιωτικό ξενώνα “ΥΛΗΕΣΣΑ”. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  “ΥΛΗΕΣΣΑ” 

Ο εργολάβος υδραυλικός στις 11/5,
25/5 και 17/6/21 επισκεύασε διάφορες
υδραυλικές εργασίες στο χωριό μας. 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων-αγρο-
τεμαχίων έχουν υποχρέωση να τα 
καθαρίζουν (κοπή χόρτων κλπ.) για 
λόγους πυροπροστασίας. 

Η υπόθεση της πρόληψης από πυρ-
καγιά είναι ευθύνη όλων μας. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. 

ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΕΤΣΟΥ 

Στις 16/6, 17/6 και 22/6/21 ιδιώτης εργολά-
βος της COSMOTE αποκατέστησε τη βλάβη
στο Ίντερνετ και στη σταθερή τηλεφωνία. Το
πρόβλημα δημιουργήθηκε από τις αστραπές
και τους κεραυνούς των προηγούμενων ημερών.
Προκλήθηκε βλάβη στα μηχανήματα εντός του
κτιρίου του ΟΤΕ. 

COSMOTE-INTERNET

Στις 16/6/21 συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, πα-
ρουσία του Προέδρου Νίκου Καρέτσου, πραγ-
ματοποίησε επισκόπηση των θέσεων που θα
τοποθετηθούν οι ξύλινες κολώνες φωτισμού
από το έργο “Επέκταση ηλεκτροφωτισμού”. 

ΕΡΓΟ:  
ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Από τις 12/6 έως 20/6/21 είχαμε στο χωριό
μας ισχυρές βροχές ανά διαστήματα με αστρα-
πές και κεραυνούς με συνέπεια να προκληθούν
ζημιές σε κάποια router κατοίκων καθώς και
στο ιατρείο (κάηκε το router, το laptop και ο
εκτυπωτής) όπου ο γιατρός μας τα κατέγραψε
και τα ανέφερε στους υπεύθυνους. Επίσης
διαπιστώθηκε βλάβη στο ίντερνετ καθώς και
στα σταθερά τηλέφωνα των κατοίκων. 

ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

Στις 17/6/21 συνεδρίασε το Τοπικό
μας Συμβούλιο με τρία (3) θέματα της
ημερήσιας διάταξης. 

Το πρώτο θέμα “Χαλικόστρωση δρό-
μων προς τους οικισμούς Μαρίνο και
Μπερζιανή”. 

Δεύτερο θέμα “Λήψη απόφασης για
τον τρόπο υπολογισμού της χρέωσης
της παροχής νερού στην Τ.Κ. Δομνίστας
και στους οικισμούς της” και τρίτο θέμα 
“Επί αιτήσεως για παραχώρηση διπλού
οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο
της Τ.Κ. Δομνίστας”. 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στις 15/6/21 ο Μπουζιάνας Κώστας
(σύζυγος της Ξανθής Σπ. Παπαδημητρίου),
παρουσία του Προέδρου Νίκου Καρέτσου απο-
κατέστησε τη βλάβη στο ίντερνετ (επί της
στέγης του Κοινοτικού γραφείου). 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΚΛΑΔΕΜΑ 
ΛΙΓΟΥΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΣ 

Στις 2/6/21 ο Αντιδήμαρχος Παντελής
Χαλκιάς έστειλε συνεργείο του Δήμου Καρ-
πενησίου αποτελούμενο από τρία (3) άτομα
και κλάδεψαν-σκούπισαν τα λιγούστρα στην
πλατεία και γύρω από το Μνημείο Πεσόντων. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Στις 9, 10, 14, 15/6/21 μετά από αίτημα
του Προέδρου της Κοινότητάς μας ο Αντι-
δήμαρχος Παντελής Χαλκιάς έστειλε συ-
νεργείο του Δήμου Καρπενησίου αποτε-
λούμενο από τρία (3) άτομα και καθάρισαν
την οδό Αγίου Νικολάου (είναι ο δρόμος
που οδηγεί στον Ξενώνα “ΥΛΗΕΣΣΑ”). Έκο-
ψαν χόρτα, βάτα, αγράμπελες, κλωνάρια
δένδρων κ.λπ. Έφθασαν από την αρχή του
ασφαλτόδρομου έως την Παπαδόβρυση.
Σημαντική η προσφορά του Δήμου Καρπε-
νησίου. 

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Στις 12/5/21 δύο (2) σιδηρουργοί του

Δήμου Καρπενησίου παρουσία του Προέδρου
της Κοινότητάς μας Νίκου Καρέτσου εκτέ-
λεσαν σιδηρουργικές εργασίες, όπως 
επισκευή θυρών στα PILLAR, τοποθέτηση
πασσάλων μετά αλυσίδας στον χώρο της
Τσιρκόβρυσης, τοποθέτηση καθρεφτών 
σήμανσης στη στροφή πριν την Τσιρκόβρυση
και στη στροφή κατάντι οικίας κληρονόμων
Αθανασίου Τσαπραζλή, επισκευή σιδηράς
πόρτας στη δεξαμενή ύδρευσης κ.λπ. 

ΚΑΔΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
Στις 2/6/21 ο Αντιδήμαρχος Παντελής

Χαλκιάς έφερε στην Κοινότητα μετά από
αίτημα του Προέδρου Νίκου Καρέτσου δύο
(2) καινούριους μεγάλους κάδους απορριμ-
μάτων. 

ΠΕΡΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΡΙΝΟ 

Στις 20, 21, 24, 25, 26, 29 Μαΐου και 4,
7, 11 Ιουνίου 2021 μετά από πάρα πολύ με-
γάλη προσπάθεια ο εργολάβος υδραυλικός
άλλοτε με την τσάπα RAM και τον χειριστή
του Δήμου Καρπενησίου, άλλοτε με το 
Πυροσβεστικό, άλλοτε με το κομπρεσέρ
του Δήμου καθώς επίσης και 150,00 μ. 
πολυαιθυλένιο σωλήνα ύδρευσης Φ63 
αποκαταστάθηκε ο αγωγός ύδρευσης στον
οικισμό Μαρίνο. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - 
ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ  

Στις 3/6/21 η τσάπα RAM του Δήμου
Καρπενησίου με τον χειριστή της καθάρισε
τον δρόμο από τη διασταύρωση προς Λιβα-
δάκι έως στάνη Μακράκη. 

Επίσης 10, 11, 12/6/21 ιδιώτης χειριστής
με μισθωμένη την τσάπα του JCB από τον
Δήμο Καρπενησίου παρουσία του Προέδρου
Νίκου Καρέτσου καθάρισε τους δρόμους
στον οικισμό Μπερζιανή, τον δασικό δρόμο
Κρι-Σκαλούλα-Κριθάρια-αρχή Πραΐλας, τον
δρόμο προς υδρομαστεύσεις ΠΑΠ-Ζυγολι-
βάδι-Νίτσι και τον καθαρισμό του πρώτου
ρέματος προς Πλατανιάδες. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΦΙΣΩΝ  
Στις 11/6/21 παραλήφθηκαν από τον

Δήμο Καρπενησίου μετά από σχετικό αίτημα
του Προέδρου της Κοινότητας δύο (2) αφί-
σες του Γεωργίου Καραϊσκάκη. 

Η μία τοποθετήθηκε στην είσοδο του
χωριού κατάντι του γηπέδου και η άλλη
στην είσοδο του Μνημείου της Εθνικής
Αντίστασης. 

Συνέχεια στη σελ. 4 

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
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Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

― Ο Αλέξανδρος Πλεξί-
δας και η σύζυγός του Κων-
σταντίνα Πιστιόλη (κόρη του
Αθανασίου και της Γρηγορίας
Πιστιόλη) στις 20 Μαΐου 2021,
απέκτησαν το πρώτο τους
παιδάκι, μια χαριτωμένη κόρη. 

Να τους ζήσει! 

ΓΑΜΟΙ 
― Στις 22-5-2021 ο 

Παναγιώτης Σελιμας του 
Ανδρέα και της Ελένης και η
Ελένη Τσαρούχη του Χρή-
στου και της Κωνσταντίνας
ενώθηκαν με τα δεσμά του
γάμου στον Ι.Ν. Αγίου Κων-
σταντίνου στο Αγρίνιο. 

Να ζήσουν ευτυχισμένοι! 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
― Απεβίωσε στις 5-5-

2021 η Μαρία Νικ. Καρέτσου,
ετών 86 και αναπαύεται στο
Κοιμητήριο Δομνίστας. 

― Απεβίωσε στις 10-5-
2021 ο Πέτρος Παναγ. Σια-
καβέλλας, ετών 69 και 
αναπαύεται στο Κοιμητήριο
Δομνίστας. 

― Απεβίωσε στις 13-5-
2021 η Ευαγγελία Ιωάννη 
Σιδηρά, ετών 69 και αναπαύε-
ται στο Κοιμητήριο Αγ. 
Δημητρίου στην Αθήνα. 

― Απεβίωσε στις 6-6-
2021 στην Αθήνα και ετάφη
στη Δομνίστα η Σπυριδούλα
Αθ. Σύρρου, ετών 92. 

― Απεβίωσε στις 10-6-
2021 ο Ευάγγελος Κυράτσης
(σύζυγος Ειρήνης Ηλία Σάρ-
ρα), ετών 77 και ετάφη στο

Κοιμητήριο της Ηγουμενί-
τσας. 

Αιωνία η μνήμη τους! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
― Την Κυριακή 23 Μαΐου

2021 στον Ι.Ν. Αγίου Αθανα-
σίου Δομνίστας τελέστηκε
εξάμηνο μνημόσυνο της 
Μαρίας Αθ. Σταμάτη. 

― Την Κυριακή 13 Ιουνίου
2021, στον Ι.Ν Παναγίας Ελε-
ούσας Αγίας Βαρβάρας Αττι-
κής τελέστηκε το 40ήμερο
μνημόσυνο του αείμνηστου
Πέτρου Παναγ. Σιακαβέλλα. 

― Την Κυριακή 13 Ιουνίου
2021, τελέστηκε το τρίχρονο
μνημόσυνο στον Ι.Ν. Αγίου
Αθανασίου Δομνίστας για τον
αείμνηστο π. Νικόλαο Γ. 
Παπαδημητρίου. 

― Τον Ιουνίο 2021 τελέ-
στηκαν στον Ι.Ν. Αγίου 
Γεωργίου (παλιό Κοιμητήριο)
Καρπενησίου μνημόσυνα των
αείμνηστων: 

• Μαρίας Νικ. Καρέτσου,
40ήμερο. 

• Μαρίας Κ. Τσιούνη, 
τρίχρονο. 

― Τελέστηκε στις 19-6-
2021 το ετήσιο μνημόσυνο
του Κων/νου Σταθονίκου
στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου
Δομνίστας. 

Αιωνία η μνήμη τους! 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η οικογένεια του εκλι-

πόντος, Πέτρου Σιακαβέλλα,
εκφράζει τις ευχαριστίες της
για τη συμπαράσταση όλων
στο πένθος της. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νίκος Καρέτσος
ευχαριστεί τον Κώστα Μπουζιάνα, Μηχανολόγο-
Ηλεκτρολόγο, σύζυγο της Ξανθής Σπ. Παπαδη-
μητρίου για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρει
σε κάθε θέμα που αφορά την ειδικότητά του. 

Στις 30/5 και 2/6 ο Αντιδήμαρχος Παντελής
Χαλκιάς επισκέφθηκε το χωριό μας και μαζί με τον
Πρόεδρο Νικόλαο Καρέτσο περιόδευσαν το χωριό
μας για διάφορα προβλήματα. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

α) Το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”. β) Το Ταχυ-
δρομείο (κάθε Τετάρτη και Παρασκευή). γ) Η απο-
κομιδή των σκουπιδιών. Εκτελέστηκαν κανονικά. 

ΑΛΛΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Στις 8-6-2021 ξεκίνησε η Δημοτική Συγκοινωνία.
Κάθε Τρίτη ανά 15ήμερο για τον μήνα Ιούνιο και
για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο πάλι κάθε Τρίτη
εβδομαδιαίως. Ώρες αναχώρησης από Καρπενήσι
για Δομνίστα: 06.00 το πρωί και 13.00 μ.μ. ενώ
από Δομνίστα προς Καρπενήσι: 07.00 το πρωί και
14.00 μ.μ. 

Η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

α) ΜΕ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΡΗ ΤΑΣΙΟ 
Στις 27-5-2021 ο Πρόεδρος Νίκος Καρέτσος

επισκέφθηκε στο γραφείο του τον Αντιπεριφερει-
άρχη Άρη Τασιό και του ζήτησε: α) Την άμεση 
χαλικόστρωση των δρόμων (γιατί είναι σε κακή
κατάσταση) προς τους οικισμούς Μαρίνο και Μπερ-
ζιανή. β) Την ασφαλτόστρωση των εσωτερικών
κοινοτικών δρόμων (που είχε υποσχεθεί) και 
γ) Την τοποθέτηση πινακίδας στη γέφυρα Κρικελ-
λοποτάμου. 

β) ΜΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΑ 
ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟ 
Στις 18-5-2021 ο Πρόεδρος Νίκος Καρέτσος

επισκέφθηκε στα γραφεία τους τον Αντιδήμαρχο
Παντελή Χαλκιά και ζήτησε την τσάπα για καθαρι-
σμούς αγροτικών-δασικών-κοινοτικών δρόμων 
(καθυστέρησαν φέτος να στείλουν μηχάνημα) και
τον εργολάβο υδραυλικό και να του δώσουν 22.00μ.
Φ32 πλαστική σωλήνα ύδρευσης για την επισκευή
της υδρομάστευσης “ΠΑΠ” και τον Αντιδήμαρχο
Χρήστο Γενιτσαρόπουλο και ζήτησε να στείλει
τον εργολάβο ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση
καμένων λαμπτήρων (πάλι η καθυστέρηση φέτος
ήταν μεγάλη). 

γ) ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΙΚΟ ΣΟΥΛΙΩΤΗ 
Στις 9-6-2021 ο Πρόεδρος Νίκος Καρέτσος

επισκέφθηκε στο γραφείο του τον Δήμαρχο Νικόλαο
Σουλιώτη και ζήτησε: α) Την άμεση χαλικόστρωση
των δρόμων προς τους οικισμούς Μαρίνο και Μπερ-
ζιανή γιατί είναι σε κακή κατάσταση, β) Από το
πρόγραμμα “Αγροτική Οδοποιΐα” να εντάξει 
τουλάχιστον πέντε τεχνικά σε αγροτικούς δρόμους
και γ) Το έργο “Επέκταση ηλεκτροφωτισμού σε
διάφορες θέσεις στην Τ.Κ. Δομνίστας”. 

Του απάντησε ο Δήμαρχος ότι έχει δρομολο-
γηθεί για να υλοποιηθεί. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΑΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΡΕΤΣΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ  ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Ο Αγροτικός γιατρός μας Γιάννης Πράσινος πραγ-
ματοποίησε τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο Ιατρείο
μας τον μήνα Μάιο (6, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 26) και
τον μήνα Ιούνιο (3, 4, 7, 14, 15, 23, 24, 25, 30). 

Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ  ΙΑΤΡΕΙΟΥ  ΜΑΣ 

Στις 18 και 19/4/21 εργάτης της Κοινότητας με
υπόδειξη του Προέδρου καθάρισε το αυλάκι ομβρίων
στην οδό Ειρήνης (κατάντι της οικίας Ιωάννη Γρίβα
έως τη συμβολή με το μονοπάτι της οδού Παπα-
γιάννη, ανάντι οικίας Γιώργου Βαμβάτσικου) καθώς
και τον καθαρισμό της πλευρικής αποθήκης και
WC του Δημοτικού Σχολείου και τοποθετήθηκαν
εντός της αποθήκης κάποια κεραμίδια που ήταν
απ’ έξω στοιβαγμένα. 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Τηρώντας όλα τα μέτρα για τον COVID-19 έγιναν οι

εξής Θείες Λειτουργίες: 
3-5-2021 του Αγ. Γεωργίου στον Αγ. Αθανάσιο, π. Ματθαίος,

ψάλτες Κ. Παπαδόπουλος, Γ. Μαστρογεωργίου. 
6-5-2021 του Αγ. Αθανασίου (επειδή συνέπεσε με το

Πάσχα τελέστηκε σήμερα), π. Γαβριήλ, ψάλτες Θ. Φραγ-
κούλης, Κ. Παπαδόπουλος, Γ. Μαστρογεωργίου. 

9-5-2021 π. Ματθαίος, ψάλτες Θ. Φραγκούλης, 
Κ. Παπαδόπουλος. 

21-5-2021 στον Άγιο Κωνσταντίνο π. Ματθαίος, ψάλτες
Θ. Φραγκούλης, Κ. Παπαδόπουλος, Γ. Μαστρογεωργίου. 

23-5-2021 π. Ματθαίος, ψάλτες Θ. Φραγκούλης, 
Κ. Παπαδόπουλος, Γ. Μαστρογεωργίου. 

13-6-2021 π. Ματθαίος, ψάλτες Θ. Φραγκούλης, 
Χρ. Βουλδής, Σωτ. Λώλος. 

19-6-2021 Ψυχοσάββατο, π. Ματθαίος, ψάλτες Θ. Φραγ-
κούλης, Κ. Παπαδόπουλος, Γ. Μαστρογεωργίου. 

20-6-2021 Πεντηκοστής, π. Ματθαίος, ψάλτες Θ. Φραγ-
κούλης, Κ. Παπαδόπουλος, Γ. Μαστρογεωργίου. 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΩΡΕΕΣ  ΣΕ  ΜΝΗΜΗ 
― Η Μαρία Αθαν. Σιακαβέλλα (ΗΠΑ), προσέφερε το ποσό
των 100€ στον Ι.Ν Αγίου Αθανασίου, στη μνήμη του 
ανιψιού της, Πέτρου Σιακαβέλλα. 
― Η οικογένεια Πέτρου και Σπυριδούλας Μαργέτα (ΗΠΑ)
προσέφερε το ποσό των 100€ στον Ι.Ν Αγίου Αθανασίου
στη μνήμη του ξαδέρφου τους, Πέτρου Σιακαβέλλα. 
― Η κ. Μαρία Κ. Γρίβα (Λαμία) στη μνήμη του συζύγου της
Κων/νου προσέφερε στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου 
Δομνίστας 100,00 ευρώ. 
― Ο Ηλίας Αθαν. Νταλιάνης πρόσφερε στον Ι.Ν. Αγίου
Αθανασίου Δομνίστας το ποσό των 50,00 ευρώ στη μνήμη
του αείμνηστου πατέρα του Αθανασίου Νταλιάνη. 

Ο εργολάβος υδραυλικός στις
17/6/21 τοποθέτησε και σύνδεσε
22.00 μ. πλαστική σωλήνα ύδρευσης
Φ32 στην υδρομάστευση “ΠΑΠ” ικα-
νοποιώντας το αίτημα του Προέδρου
προς τον Δήμο Καρπενησίου από
την προηγούμενη χρονιά. 

ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ  “ΠΑΠ” 

Στις 19/5/21 ο εργολάβος απο-
κομιδής των σκουπιδιών έκοψε τα
χόρτα στο νεκροταφείο. Έχει υπο-
χρέωση για δύο φορές κατά τη διάρ-
κεια του καλοκαιριού. 

ΚΟΠΗ  ΧΟΡΤΩΝ 
ΣΤΟ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Καρέτσος
στις 11/6/21 έβαλε καθαρίστρια και
καθάρισε το ιατρείο μας αφού 
χρησιμοποίησε και τα απαραίτητα
απορρυπαντικά-καθαριστικά. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

Στις 7/6/21 ο εργολάβος ηλε-
κτρολόγος του Δήμου Καρπενησίου
παρουσία του Προέδρου Νίκου 
Καρέτσου αντικατέστησε σαραντα-
πέντε (45) λάμπες φωτισμού που
είχαν καεί. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Στις 9/6/21 μετά από αίτημα του
Προέδρου της Κοινότητας Νίκου
Καρέτσου συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ
αποκατέστησε τη βλάβη στις πέντε
(5) ξύλινες κολώνες φωτισμού προς
τον Αϊ-Λια αλλά επειδή χρειαζόταν
καλαθοφόρο όχημα επανήλθαν στις
15/6/21 και αποκατέστησαν τη βλάβη,
κόπηκε καλώδιο της ΔΕΗ από πτώση
κεραυνού κοντά στο Δημοτικό σχο-
λείο. Επίσης το συνεργείο επιδιόρ-
θωσε στην περιοχή Λιβάδια τις τρεις
(3) λάμπες που δεν είχαν ανάψει με
την αντικατάσταση που έγινε από
τον εργολάβο ηλεκτρολόγο. 

ΔΕΔΔΗΕ 

Στις 19, 20, 21, 22, 23 Μαΐου και
12 Ιουνίου 2021, εργάτης που χρη-
σιμοποίησε ο Πρόεδρος της Κοινό-
τητας Νίκος Καρέτσος καθάρισε τις
σχάρες ομβρίων έμπροσθεν (πρώην
καταστήματος) Θεοδώρου Τσιάμη
και μπροστά του Κοινοτικού μας 
Ξενώνα επί της πλατείας. Επίσης
καθάρισε το λούκι από το στέγαστρο
του Ξενώνα, καθάρισε την οδό 25ης
Μαρτίου από Θεοδώρου Τσιάμη έως
την Τσιρκόβρυση και τον χώρο αυτής
καθώς τα κρασπεδορείθρα δεξιά-
αριστερά του δρόμου στην είσοδο
του χωριού μας από τον Άγιο 
Αθανάσιο έως το νεκροταφείο και
σκούπισμα του Μνημείου Εθνικής
Αντίστασης. 

Επίσης ο Πρόεδρος έδωσε δύο
(2) ημερομίσθια τεχνίτη στις 28 και
29 Μαΐου 2021 για την αποκατά-
σταση τμήματος τσιμεντόστρωσης
(είχε υποχωρήσει) στην οδό Ισιώματα
μετά την οικία Ευάγγελου Σιακα-
βέλλα καθώς επίσης κατασκεύασε
σκαλοπάτια στο μονοπάτι το κατη-
φορικό κατάντι της οικίας Κούλας
Γρηγοροπούλου και καθάρισε τον
συγκεκριμένο χώρο. 

Επίσης στις 8/6 ο Πρόεδρος έδω-
σε ένα ημερομίσθιο για κοπή χόρτων
μπροστά στο Ιατρείο και στο Μνημείο
της Εθνικής Αντίστασης. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ  ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΑΣ - Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Αρκετή είναι η επισκεψιμότητα και στα δύο Μουσεία
του χωριού μας, στο Φαρμακίδειο και στο Πνευματικό
Κέντρο, καθώς και στην Κοινοτική Βιβλιοθήκη και το Φω-
τογραφικό Μουσείο. Η ξενάγηση γίνεται από τον Κων/νο
Αντ. Παπαδόπουλο. 


