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Π

ραγματοποιήθηκε στις 14-82021 η ετήσια Γ.Σ. του Συλλόγου μας. Πρόεδρος, όπως όλα
τα τελευταία χρόνια, ανεδείχθη ο
Θόδωρος Φραγκούλης με απόλυτη
επιτυχία στο έργο του. Τα πρακτικά
κρατούσε η Μ. Σάρρα.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας
Η. Τσιάμης αφού καλωσόρισε τους
μετέχοντες εξέφρασε τα συλλυπητήριά
του σε όσους έχασαν αγαπημένα πρόσωπα και τηρήθηκε εις μνήμην 1’ σιγή.
Ακολούθησε ο απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. Μετά το μέλος
της Ε.Ε. Γιώργος Μαστρογεωργίου
διάβασε τον οικονομικό απολογισμό.
Τα πεπραγμένα εγκρίθηκαν από τη
Γ.Σ. Μετά το μέλος του Δ.Σ. Ευαγγελία
Νταλιάνη υπέβαλε την παραίτησή της
από το Δ.Σ. για λόγους που εξέθεσε.
Η Ευαγγελία Κ. Παπαδοπούλου
που πήρε το λόγο ζήτησε να υπάρξει
συναίνεση. Το ίδιο και ο Αθ. Σταμάτης
που ζήτησε να βγάζουμε τον καλύτερο
εαυτό μας στα κοινά και να μη γίνει
αποδεκτή η παραίτηση.
Ο πατήρ Ματθαίος ζήτησε αγάπη,
ειρήνη, ομόνοια, τη βοήθεια του Θεού
και τη φώτισή Του. Έκλεισε με τα χρόνια πολλά για την επικείμενη εορτή
της Παναγίας.

Ο Κ.Α. Παπαδόπουλος συνεχάρη
για την έναρξη της ψηφιοποίησης των
φωτογραφιών του Μουσείου, ζήτησε
να είναι πιο πλούσιο το πρόγραμμα
του Δήμου για το 1821, να αναπτυχθούν δράσεις μέσω της εφημερίδας
και να γίνει συνεργασία με άλλους
Συλλόγους. Αναφέρθηκε στην πρόσφατη έκδοση βιβλίων. Για την Παιδική
Χαρά ζήτησε πίεση στο Δήμο γιατί
δεν αρκεί η προφορική συγγνώμη.
Ακόμα να συγκεντρωθούν τρόφιμα για
πυρόπληκτους και να καθαρισθεί το
μνημείο πεσόντων. Τέλος αναφέρθηκε
στο υπό ανέγερση εκκλησάκι του Αγίου
Παϊσίου όπου ζήτησε τη συνδρομή
όλων. Είπε ακόμα για την απογραφή
του Οκτωβρίου και να βοηθήσουμε
όλοι. Για την απογραφή ο Πρόεδρος
του Συλλόγου είπε ότι θα κάνουμε ότι
μπορούμε γιατί κάποιες διαδικασίες
άλλαξαν.
Επίσης ο Πρόεδρος του Συλλόγου
είπε ότι δεν θα γίνει φέτος Γιορτή
Τσίπουρου λόγω κορωνοϊού και ότι ο
Σύλλογος θα συνδράμει για τον Άγιο
Παΐσιο.
Ο Κώστας Αθ. Παπαδόπουλος μίλησε για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και τις συνθήκες υγιεινής στο
χωριό.
Α.
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ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ 1821 ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ
Μεγάλη επιτυχία είχε η Έκθεση Βιβλίων σχετικών με την
Επανάσταση του 1821, που λειτούργησε στη Δομνίστα κατά
το χρονικό διάστημα από 6 μέχρι και 31 Αυγούστου 2021 και
στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια
από την Επανάσταση του 1821.
Συγκεκριμένα, η Τοπική Κοινότητα Δομνίστας σε συνεργασία με την Πανευρυτανική Ένωση, παρουσίασαν για 25
ημέρες (6-8-21/31-8-21), στη μεγάλη αίθουσα του Κοινοτικού
Τουριστικού Ξενώνα, εκατοντάδες βιβλίων σχετικών με την
Επανάσταση του 1821. Τα βιβλία αυτά ανήκουν στην πλουσιότατη Κοινοτική Βιβλιοθήκη Δομνίστας, εκτός μερικών,
που τα «δάνεισε», για το σκοπό αυτόν, η Πανευρυτανική
Ένωση.

Ομιλία για τον Καραϊσκάκη
Η επίσημη εκδήλωση του Δήμου
για τον εορτασμό των 200 χρόνων
της Επανάστασης στο χωριό μας ήταν
ομιλία στις 6-8-2021 με θέμα τον
Καραϊσκάκη στη Δομνίστα το 1824.
Επίσημος ομιλητής ο Κώστας Αντ.
Παπαδόπουλος, συγγραφέας και βιβλίου για το θέμα αυτό. Η εκδήλωση
έγινε εμπρός από τον Κοινοτικό
Ξενώνα με όλα τα μέτρα προστασίας
για τον κορωνοϊό.
Παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Άρης Τασιός, ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαλκιάς
και Σβερώνης, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο κ.
Λερογιάννης και αρκετοί κάτοικοι και
φίλοι του χωριού μας.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την άφιξη
της σημαίας, που κρατούσαν φουστανελοφόροι και πολεμικό εμβατήριο.

Ακολουθούσαν χαιρετισμοί των επισήμων (Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος, κ. Λερογιάννης, Πρόεδρος Τοπικής
Κοινότητας Ν. Καρέτσος).
Ακολούθησε η επίσημη ομιλία από
τον Κώστα Παπαδόπουλο που έκανε
άριστη εντύπωση μέσα σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης. Μετά
διαβάστηκε ποίημα, γραμμένο από τη
μαθήτρια Λυκείου του Αγρινίου Αικ.
Τσιάμη, από τις μαθήτριες Ελένη Κρινά
και Μαρία Γρηγοροπούλου.
Η εκδήλωση έκλεισε με τον Εθνικό
Ύμνο που τον έψαλαν οι παρευρισκόμενοι προεξάρχοντος του Θόδωρου
Φραγκούλη.
Την εκδήλωση συντόνισε ο Αθ.
Σταμάτης. Προσφέρθηκαν γλυκίσματα
από την κ. Ευαγ. Νταλιάνη.
Στη συνέχεια έγιναν τα εγκαίνια
της έκθεσης βιβλίων για την Επανάσταση του 1821.
Α.

Τα εγκαίνια της Έκθεσης έγιναν στις 6-8-2021 από τον
Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Άρη Τασιό και τον Δήμαρχο
Καρπενησίου κ. Νίκο Σουλιώτη αμέσως μετά το τέλος της
λίαν πετυχημένης επετειακής εκδήλωσης στην πλατεία του
χωριού, που είχε ως θέμα της «Ο Καραϊσκάκης στη Δομνίστα
και το νέο ξεκίνημά του». Η έκθεση έκλεισε στις 31 Αυγούστου
τ.έ.
Τα εκτεθέντα βιβλία ήταν ταξινομημένα κατά θεματικές
ενότητες, ήτοι πολύτιμα λευκώματα, ιστορίες σχετικές με
την Επανάσταση (Τρικούπη, Φωτιάδη, Κόκκινου, Παπαρρηγόπουλου, Εκδοτικής Αθηνών κ.ά.), βιβλία για διάφορους
ήρωες (Μάρκος Μπότσαρης, Γεώργιος Καραϊσκάκης, Θεόδ.
Κολοκοτρώνης, Κ. Κανάρης, Μπουμπουλίνα, Οδ. Ανδρούτσος
κ.ά.), Απομνημονεύματα (Μακρυγιάννη, Κολοκοτρώνη κ.ά.),
δοξασμένοι τόποι (Σούλι, Μεσολόγγι, Ψαρά κ.ά.). Δεκάδες
ήταν και τα βιβλία που έχουν συγγράψει Ευρυτάνες συγγραφείς
Συνέχεια στη σελ. 2
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ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ 1821 ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ
Συνέχεια από τη σελ. 1

και είναι σχετικά με την Επανάσταση του 1821 (Πάνος Βασιλείου,
Δημήτρης Σταμέλος, Ανδρέας Σιώκος, Επαμ. Φραγκίστας, Κ. Κωτσοκάλης, Ανάργυρος – Γιάννης Μαυρομύτης, Κώστας Μπουμπουρής,
Δημ. Ευαγγελοδήμος, Κ. Α. Παπαδόπουλος κ.ά.). Επίσης, ξεχωριστή
θέση είχαν τα διάφορα τοπικά περιοδικά και τοπικές εφημερίδες, με
αφιερωματικά άρθρα στον Αγώνα της Εθνεγερσίας μας.
Εκατοντάδες ήταν οι επισκέπτες της Έκθεσης - κάθε ηλικίας - οι
οποίοι έμειναν εντυπωσιασμένοι από το πλήθος των βιβλίων, πολλά
από τα οποία, είναι σπάνια. Σημειώνεται ότι και κατά τις πρώτες
ημέρες του Σεπτεμβρίου αρκετοί είναι εκείνοι που επισκέπτονται
την βιβλιοθήκη μας, όπου είναι ταξινομημένα τα παραπάνω βιβλία
σε ξεχωριστά ράφια και σε περίοπτη θέση. Η ξενάγηση συνεχίζει να
γίνεται από τον υπεύθυνο Κ. Α. Παπαδόπουλο.

Ομιλία
Το μέλος του Συλλόγου μας Αθαν. Σταμάτης ήταν την 1η Αυγούστου
2021 ο επίσημος ομιλητής της εκδήλωσης, που οργάνωσε ο Δήμος
Καρπενησίου για τα 200 χρόνια της Επανάστασης, στο χωριό Άγιος Ανδρέας. Το χωριό αυτό είναι η γενέτειρα του Αθανασίου Καρπενησιώτη,
ήρωα στο Σκουλένι της Μολδαβίας.
Το θέμα της ομιλίας ήταν: “Αθανάσιος Καρπενησιώτης, 200 χρόνια
μετά: ένας ηγέτης”.

Δομνίστα

Η βρύση του «Σούφαγα»1
Κώστα Αντ. Παπαδόπουλου
Στον εθνικό δρόμο Δομνίστας – Υψηλού Σταυρού – Αράχοβας Ναυπακτίας,
πάνω από τη Δομνίστα βρίσκεται μια πανέμορφη λιθόχτιστη βρύση, η βρύση
του «Σούφαγα». Η βρύση αυτή, παλαιότερα βρισκόταν πάνω από το δρόμο
και κάτω από έναν μεγάλο έλατο. Δίπλα της ήταν μεγάλη λάκκα. Εκεί
πηγαίναμε εκδρομή με το Σχολείο μας και μαζί με το παιχνίδι μας απολαμβάναμε
και το κρύο και δροσερό νερό της. Εκεί, επίσης, όταν γινόταν θεία λειτουργία
στο εκκλησάκι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ήταν και μια «υποχρεωτική»
στάση των πιστών, κυρίως, στο γυρισμό, για ένα λουκούμι… Πολλές φορές,
στις 21 Μαΐου μοσχομύριζαν εκεί και ψητά…
Όπως έλεγαν οι παλιότεροι η ονομασία της οφείλεται στον συγγενή και
αξιωματούχο του Αλή πασά, Γιουσούφ αγά - Αράπη, ο οποίος πέρασε από
την περιοχή μας την άνοιξη του 1794 με 3.000 Τουρκαλβανούς, με σκοπό να
εξοντώσει τους κλεφταρματωλούς της περιοχής και όσους άλλους θεωρούσε
ως ύποπτους αντίστασης στα σχέδιά του.
Σύμφωνα με τοπική παράδοση της Δομνίστας (μας την αφηγήθηκε ο
ηλικίας σήμερα 98 ετών Αθανάσιος Σύρρος) κατά το πέρασμά του από την
περιοχή μας ο Γιουσούφ αγάς εκδικούμενος αρκετούς ύποπτους από όλα τα
γύρω χωριά της ορεινής Ναυπακτίας και της Ευρυτανίας άλλους έσφαξε,
άλλους «παλούκωσε» και άλλους τους κρέμασε στα κλωνάρια των πανύψηλων
ελάτων που βρίσκονται εκεί. Μερικά μάλιστα καμένα κλωνάρια διατηρούνταν
μέχρι και τα μέσα του περασμένου αιώνα…
Η βρύση αυτή μεταφέρθηκε στο κάτω μέρος του δρόμου κατά τη δεκαετία
του 1970 με δαπάνες του Δασαρχείου Καρπενησίου. Είναι λιθόκτιστη και
ρέει το πεντακάθαρο και δροσερό νερό της καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

«Η ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ»
Με τον τίτλο αυτόν το πανελλήνια γνωστό Ορθόδοξο Χριστιανικό
Νεανικό Περιοδικό «Προς τη ΝΙΚΗ» (τεύχος 857, Σεπτέμβριος 2021)
δημοσίευσε κείμενο σχετικό με την ευσέβεια του Καραϊσκάκη, όταν
φιλοξενήθηκε στο χωριό μας το 1824 από τους Γιολδασαίους και
κάλεσε τον παπα-Ιωάννη Φαρμάκη, ευλαβέστατο ιερέα, για να
προσευχηθεί γι’ αυτόν και με πίστη και δάκρυα στα μάτια του είπε:
«Παρακάλει, παπά μου τον Θεό να γίνω καλά για το Γένος».
Στην ίδια σελίδα δημοσιεύθηκε και ο σχετικός πίνακας του Γιάννη
Συλεούνη, που κοσμεί το νέο Μουσείο μας.
Σχετικό κείμενο και η φωτογραφία του πίνακα εστάλη προς το
Περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ», πρόσφατα από τον Κ. Α. Παπαδόπουλο.

Εκκλησιασμός Αγίου Φαντίνου
Το παρεκκλήσι του Αγίου Φαντίνου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί από
τον Σωτήρη και τη Μαρία Σώκου.
Στις 23-8-2021 ο π. Ματθαίος τέλεσε αγιασμό του. Στις 30
Αυγούστου, εορτή των Αγίων Φαντίνων και του Αγίου Αλεξάνδρου ο
π. Γαβριήλ Πλάκας τέλεσε Θεία Λειτουργία με συμμετοχή πιστών.
Βοήθεια όλων μας η πρώτη αυτή Θεία Λειτουργία στο νέο παρεκκλήσι.

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

ΕΙΚΟΝΕΣ
ΑΪ-ΛΙΑ
Πριν λίγα χρόνια ο
συμπέθερος του Σπύρου
Μπαρτσώκα και αγιογράφος είχε την πρωτοβουλία να αγιογραφήσει το
εσωτερικό του εξωκκλησίου του Προφήτη Ηλία.
Για να ενισχυθούν τα οικονομικά της ενορίας
πρότεινε να πληρώσουν
όσοι θέλουν ένα ποσό
και να γραφούν δωρητές
εικόνων. Δέχθηκαν αρκετοί. Οι εικόνες έγιναν
αλλά κάποιοι δεν πλήρωσαν. Νομίζουμε ότι
πρέπει να το κάνουν.

Δομνίστα: Η βρύση του Σούφαγα (Γιουσούφ-Αγά)
(Φωτό: Νίκος Β. Καρέτσος)
Παρόμοια βρύση, όπως υποσημειώνεται, βρίσκεται και στο γειτονικό
Γαρδίκι Φθιώτιδας, σε διάσελο της Οξυάς. Στο σχετικό κείμενο του Βασίλη
Κανέλλου στα «Γαρδικιώτικα Νέα» πληροφορούμαστε ότι: «Κατεβαίνοντας
στη Ρούμελη ο Γιουσούφ Αράπης γέμισε τα βουνά από πτώματα παλουκωμένων,
ψημένων και σφαγμένων ανδρών, κυρίως ποιμένων και χωρικών… Στο
διάσελο της Οξυάς έπειτα μια αμυντική αλλά πεισματική μάχη οι κλέφτες
εσκορπίσανε, όμως δεν χαλαστήκανε.
Από δω και πέρα ο λόγος στην παράδοση, στο μύθο. Η παράδοση λοιπόν
μιλάει για την οργή του δερβέναγα που στην αδυναμία του να χαλάσει τους
κλέφτες, παίρνει τη φοβερή απόφαση να χαλάσει το λημέρι τους, το δάσος
της Οξυάς.
Βάζει μπροστά τη φωτιά και τα τσεκούρια, κόβει και καίει, μα άδικα ο
κόπος. Το δάσος φούντωνε ξανά στη στιγμή και έκρυβε τους κλέφτες. Έτσι
μέσα από την υπερφυσική μορφή του μύθου ξεπηδά μια μεγάλη ιστορική
αλήθεια: Πως την κλεφτουριά τα βουνά και τα δάση την έθρεψαν και τη
φύλαξαν.
Στο σημείο που ο Αγάς σταμάτησε τη μάταιη προσπάθειά του να χαλάσει
το δάσος, έχτισε μια βρυσούλα που φέρνει μέχρι σήμερα τ’ όνομά του.
Συνεχίζει ακόμα ν’ αναβλύζει αθόρυβα το νερό της, λες και κλαίει το χαμό
της κλεφτουριάς»….
Τέλος, σημειώνεται ότι το πέρασμα του Γιουσούφ αγά ή Γιουσούφ Αράπη
αναφέρεται και σε άλλες περιοχές, όπως Φουρνά, Βράχα κ.λπ.
________________________
1
Βρύση με την ίδια ονομασία υπάρχει και στο Γαρδίκι Ομιλαίων της Φθιώτιδας,
κοντά στο διάσελο της Οξυάς, λίγο παράμερα από τον κεντρικό δρόμο. Βλ.
σχετικά και στην Εφημερίδα «Γαρδικιώτικα Νέα», Οκτ. – Νοέμβρ. – Δεκ. 2020,
σχετικό κείμενο του Βασ. Κανέλλου.
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Συνδρομές - Ενισχύσεις που λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Σταμάτης Ανδ. Αθανάσιος ........ ΕΥΡΩ 20,00
Σταθονίκου Λαμπρινή 97,00 + 3,00 προμήθεια
Κουσκούνη Μαρία .............................. 20,00
Καραδήμας Δημήτριος ........................ 20,00
Καραδήμας Ελευθέριος ...................... 20,00
Καραδήμα Αθανασία .......................... 20,00
Μπράνη Σπυριδούλα .......................... 15,00
Άγνωστος ............................................ 50,00
Γρίβας Γεώργιος .................................. 20,00
Τζιατζιάς Ηλίας .................................. 20,00
Τσούνη Μαρία ...................................... 20,00
Καρτσακλή Αγγελική .......................... 20,00
Λιάκου Σπυριδούλα 47,00 + 3,00 προμήθεια
Καρτσακλή Μαρία .............................. 20,00
Μακράκης Κωνσταντίνος .................... 40,00
Κεφαλή Παρασκευή .............. 20,00 (βιβλία)
Νεοφώτιστος Ιωάννης ........................ 50,00
Πανάγος Ηλίας .................................... 50,00
Άγνωστος ............................................ 30,00
Παπαδόπουλος Σπύρος ...................... 20,00
Μωρίκη Σπυριδούλα ............................ 20,00
Κούκουνα Παναγιώτα .......................... 20,00
Γρίβας Κωνσταντίνος .......................... 20,00
Σταμάτης Ανδ. Αθανάσιος .................. 50,00
Πανάς Δημήτριος ................................ 25,00
Σταμάτη Μαρία .................................... 25,00
Ρήγα Σοφία .......................................... 30,00
Μωρίκη Ι. Παναγιώτα .......................... 20,00
Γράψια Αγγελική ................................ 15,00
Βερύκοκου Όλγα ................................ 15,00
Μποτσιβάλης Χαράλαμπος ................ 15,00
Σιακαβέλλα Χ. Βασιλική ...................... 10,00
Μωρίκης Θ. Νίκος ................................ 20,00
Μωρίκης Λ. Κωνσταντίνος .................. 20,00
Σιδεράς Ι. Γεράσιμος .......................... 50,00
Σιδερά Πελαγία .................................. 50,00
Αγγελή Ισμ. Ι. ...................................... 10,00
Μακράκης Ευαγ. Π. ............................ 10,00
Κότσαλου Σπυρ. Γ. .............................. 20,00
Γρίβας Κων. Ν. .................................... 20,00
Παπαγεωργίου Ανδρ. Η. ...................... 20,00
Μακρυγιάννης Λαμ. Α. ........................ 20,00
Βαμβάτσικος Γεωργ. Π. ...................... 20,00
Τσίρκας Αθ. Κ. .................................... 20,00
Βαμβάτσικος Παν. Γ. .......................... 20,00
Πετρονικολός Χρ. ................................ 20,00
Αγγελής Σερ. Γ. .................................. 20,00
Τριανταφύλλου Θεώνη ........................ 20,00
Μπαϊμπού Κωστ. ................................ 10,00
Νταλιάνης Ανδρ. Σ. ............................ 10,00
Αγγελής Λαμπρ. Γ. .............................. 40,00
Τσαπραζλής Νικ. Σ. ............................ 20,00
Καρέτσου Παναγιώτα .......................... 20,00
Καρέτσου Σπυριδούλα ........................ 20,00
Αγγελής Γεωργ. Ι. ................................ 25,00
Αγγελή Ισμ. Ι. ...................................... 25,00
Τσαπραζλής Ηλ. Χ. .............................. 20,00
Τσαπραζλής Νικ. Σ. ............................ 30,00
Τσίρκας Γεωργ. Π. .............................. 20,00
Σιακαβέλλα Μάρθα .............................. 20,00
Αναγνωστοπούλου Ασπασία .............. 10,00
Τσίρκας Παν. Γ. .................................... 20,00
Παπαδοπούλου Παναγιώτα ................ 20,00
Παπαδόπουλος Κων. Αθ. .................... 20,00

Πάντα
μαζί μας
Η Πελαγία Κων. Σιδερά
που ζει μόνιμα εδώ και
χρόνια στις ΗΠΑ κάθε
χρόνο μας στέλνει τη
συνδρομή της πιστή
στη μνήμη της πατρίδας παρά τα ενενήντα
πέντε της χρόνια.
Ευχαριστούμε.

Αδοσίδης Λάζαρος .............................. 20,00
Γρηγοροπούλου Κούλα ...................... 20,00
Συροθανάση Γεωργία Α. ...................... 30,00
Παπαδόπουλος Κων. Ι. ........................ 20,00
Σώκος Ιωάν. Ε. .................................... 20,00
Σώκου Ζωή .......................................... 20,00
Μωρίκης Πέτρος Κ. ............................ 20,00
Σταμάτης Αθ. Δ. .................................. 20,00
Δημητρογιάννης Κων. ........................ 10,00
Δημητρογιάννη Έφη ............................ 10,00
Παπαδόπουλος Σταύρος .................... 10,00
Νταλιάνης Αθ. Κ. ................................ 20,00
Σύρρος Αθαν. Γ. .................................. 20,00
Σύρρου-Πολύζου Μαργ. ...................... 20,00
Σύρρου-Σουβατζή Κούλα .................... 20,00
Παπαδόπουλος Κων. Αντ. .................. 20,00
Παπαδοπούλου Λευκοθέα .................. 10,00
Παπαδοπούλου Ευαγ. Κ. .................... 10,00
Καρέτσος Γεωργ. Ι. .............................. 20,00
Καρέτσος Κων. Δ. ................................ 20,00
Νταλιάνης Αθ. Σπ. .............................. 20,00
Τσίρκας Δημ. Ι. .................................... 40,00
Καρράς Βασ. ........................................ 20,00
Σιακαβέλλα Φλώρα Π. ........................ 20,00
Σιακαβέλλας Ανδρ. Π. ........................ 20,00
Κώτσης Κώστας .................................. 20,00
Φαρμάκη-Γρίβα Βασ. ............................ 20,00
Γρίβας Γεωργ. Η. ................................ 20,00
Σάρρα Αρετή ........................................ 20,00
Σάρρα Αριστέα .................................... 20,00
Σάρρα Μαρία ...................................... 20,00
Αγγελή Παναγ. Αντ. ............................ 20,00
Αγγελή Μαρία Αντ. .............................. 20,00
Αγγελή Βασιλ. Αντ. ............................ 20,00
Παναγοδήμος Κων. Ι. .......................... 20,00
Σιακαβέλλας Μιχ. Χ. ............................ 20,00
Σταμάτης Δημ. Αθ. .............................. 20,00
Πιστιόλη Ρία ........................................ 50,00
Σταμάτης Κων. Δ. ................................ 20,00
Καραδήμα Αμαλ. Αθ. .......................... 20,00
Καραδήμας Ευθ. Γ. .............................. 20,00
Καραδήμα Γεωργ. Α. .......................... 20,00
Παπαζαχαρία Ανδρ. ............................ 20,00
Βαμβάτσικου Τούλα ............................ 40,00
Φιλιππίδης Φίλιππος ............................ 20,00
Αναγνωστόπουλος Κων. Π. ................ 20,00
Λιάκου Σπυριδ. Δ. .......................... 100 δολ.
Τριάντης Ευστ. .................................... 20,00
Καραδήμας Κων. Σ. .............................. 20,00
Τσαπραζλής Νικ. Χ. ............................ 20,00
Μπαρτσώκας Σπυρ. ............................ 20,00
Μαρνάρη Παν. .................................... 20,00
Πανάγου Νίνα Α. ................................ 20,00
Μακρυγιάννης Νικ. Α. ........................ 30,00
Σιακαβέλλα Παναγ. Ε. ........................ 20,00
Τσατσούλα Βασιλική .......................... 15,00
Τσατσούλα Ελένη .............................. 15,00
Λύτρας Γεωργ. Κ. ................................ 50,00
Γεωργακάκη Παναγ. ............................ 30,00
Παπαδάκη Τούλα ................................ 20,00
Φραγκούλης Θεοδ. .............................. 20,00
π. Μιλτιάδης Πατρινός και
πρεσβυτέρα Ελένη Γρίβα-Πατρινού .. 100,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ο Αριστοτέλης Πολονύφης, νέος μουσικός με καταγωγή από
το Κρίκελλο, τραγούδησε στις 14 Αυγούστου 2021 το βράδυ στην
πλατεία της Δομνίστας. Γνωστός λόγω και της συμμετοχής του
στη μουσική εκπομπή “the voice” κατάφερε να ξεσηκώσει με το
μοντέρνο και λαϊκό ρεπερτόριό του τον κόσμο που συγκεντρώθηκε
στην πλατεία, για να τον ακούσει. Η νεολαία μας, αν και δεν επιτρεπόταν ο χορός, απόλαυσε τα τραγούδια του και κάποιοι
μάλιστα δεν δίστασαν να πάρουν το μικρόφωνο και να μας αποκαλύψουν το ταλέντο τους! Και οι μεγαλύτεροι όμως σε ηλικία
ενθουσιάστηκαν με τη φωνή του νέου καλλιτέχνη, ο οποίος
έφυγε από το χωριό μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Το παιδικό παραμύθι της συγγραφέα Ιωάννας
Πεταρούδη «Ο σούπερ ήρωας Λύκος Αστέρης»
δραματοποίησαν φέτος οι μικροί μας συγχωριανοί
του Παιδαγωγικού Εργαστηρίου. Μια ιστορία με
δυνατά μηνύματα αγάπης, αλληλεγγύης και συμπόνιας ανάμεσα σε έναν ασυνήθιστο λύκο κι ένα
κουτάβι δούλεψαν και παρουσίασαν τα παιδιά
στις 13 Αυγούστου 2021 στο Μνημείο Εθνικής
Αντίστασης. Παρουσία της συγγραφέα, που ήρθε
από το Καρπενήσι ειδικά για την παράσταση,
αφηγήθηκαν, έπαιξαν και χόρεψαν εντυπωσιάζοντας τους παρευρισκόμενους.
Η Ελένη Κρινά (λύκος), η Δανάη Παπαδοπούλου (κουτάβι), ο Φοίβος Γρηγορόπουλος (παιδί),
ο Χρήστος Κάππας, η Λαμπρινή Περλεπέ, ο Θανάσης Κάππας, η Μαριάννα Παπαδημητρίου
(ζωάκια), η Μαρία Γρηγοροπούλου (αφήγηση), η
Ελεονώρα Περλεπέ και η Αρετή Μητσοστέργιου
(χορευτικά) κάθε απόγευμα από τις 3 Αυγούστου
με ενθουσιασμό και συνέπεια -τηρώντας τους
κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω
πανδημίας- κατέθεταν τον καλύτερό τους εαυτό
στην προετοιμασία της παράστασης. Πολύτιμοι
αρωγοί στην προσπάθεια των παιδιών, όπως κάθε
χρόνο, ήταν και οι γονείς τους και ιδιαιτέρως η
Ρούλα Καρέτσου και η Νάγια Αγγελή.
Ευχόμαστε στα παιδιά καλή σχολική χρονιά
και καλή αντάμωση του χρόνου το καλοκαίρι στο
χωριό μας με νέες ιδέες και νέες δράσεις!
Κ.Η.Τ.

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ
Ανήμερα της Παναγίας οι νέοι του χωριού μας
τίμησαν με τον δικό τους τρόπο τη συμπλήρωση
των 200 χρόνων από την Παλιγγενεσία μας.
Παρουσίασαν στην πλατεία του χωριού μας
θεατρικό με θέμα την παρουσία του Γεωργίου
Καραϊσκάκη στη Δομνίστα κατά τη διάρκεια της
ασθένειάς του το 1824. Τα παιδιά δραματοποίησαν
την έλευση του ήρωα στο χωριό, την υποδοχή
που του έκαναν οι ντόπιοι αγωνιστές και κυρίως
οι Γιολδασαίοι και την αποχώρησή του μετά από
δυο μήνες, με διαλόγους που ετοίμασε ο κ. Αθανάσιος Σταμάτης. Με το δρώμενο και τα χορευτικά
που το πλαισίωσαν, οι νέοι μας τιμώντας την ιστορική μνήμη ανέδειξαν και το ρόλο του χωριού μας
στην Επανάσταση του 1821.
Ευχαριστούμε θερμά τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Καρπενησίου και τον κ. Ηλία Τσώνη για τις στολές
και τα όπλα των μεγαλύτερων παιδιών όπως και
όλους τους συμμετέχοντες: τον Παναγιώτη Μωρίκη
(Καραϊσκάκη), τον Χρήστο Παπαδόπουλο (Ζ. Γιολδάση), τους Χρήστο Κάππα, Γιώργο Καρέτσο,
Θανάση Κάππα, Νίκο Σώκο, Αναστάση Καπετάνη,
Θοδωρή Μητσοστέργιο (πολεμιστές) και τις Κωνσταντίνα Σαμιώτη, Αρετή Μητσοστέργιου, Ναυσικά
και Θάλεια Ροκίδη, Κατερίνα Μακράκη και Μελίνα
Γιαννοπούλου για τα χορευτικά που ετοίμασαν.
Κ.Η.Τ.

ΔΡΑΣΗ ΚΙΠΕ
Το Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας στο
πλαίσιο των καλοκαιρινών Γιορτών Μουσείων
αφιερωμένων στην Ελληνική Επανάσταση ενέταξε
και τη Δομνίστα. Στις 5 Αυγούστου 2021 και με τη
συνεργασία της Τ.Κ. Δομνίστας και του Φιλοπρόοδου Συλλόγου πραγματοποίησε εκδήλωση με
ιστορικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο
Φαρμακίδειο Λαογραφικό Μουσείο. Παρουσία του
Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιού,
μικροί και μεγάλοι συγχωριανοί μας συμμετείχαν
σε δράσεις γλυπτικής και ζωγραφικής ενώ ταυτόχρονα είχαν την ευκαιρία να έρθουν διαδραστικά
σε επαφή με το ιστορικό μας παρελθόν. Η μουσειακή αυτή εμπειρία ενθουσίασε ιδιαιτέρως τα παιδιά
με την πρωτοτυπία της αναδεικνύοντας το σπουδαίο ρόλο που διαδραμάτισε η Ευρυτανία στον
Αγώνα του Έθνους για Ελευθερία.
Κ.Η.Τ.
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
Καρέτσου Μαίρη (1935-2021)
Μέσα στην χαρά της Αναστάσεως του Χριστού μας
κατά τον περασμένο Απρίλη,
αποχαιρετήσαμε με μεγάλη
οδύνη και βαθύτατη θλίψη
για το αιώνιο ταξίδι της μια
εξαίρετη νύφη του χωριού
μας, μια πραγματική Κυρία,
μια αριστοκράτισσα της
ζωής, την Μαίρη, σύζυγο
του Νικολάου Κ. Καρέτσου.
Η Μαίρη γεννημένη και
μεγαλωμένη στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη του Πειραιά ανατράφηκε μέσα
σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με χριστιανικές αρχές, «εν παιδεία και νουθεσία».
Ευτύχησε να συζευχθεί ένα εξαίρετο
και αυτοδημιούργητο συγχωριανό μας, με
μεγάλη προσφορά στον τόπο μας, τον
Νίκο Κωνσταντίνου Καρέτσο, Πρόεδρο
του χωριού μας επί σειράν ετών. Υπήρξε
– εκτός από στοργική σύζυγος – και πολύτιμη συμπαραστάτης στην ανοδική επαγγελματική και κοινωνική πορεία του μέχρι
και τελευταία στα γεράματά του. Μαζί
δημιούργησαν μια αξιοζήλευτη οικογένεια.
Απόκτησαν ένα γιο, τον Κωνσταντίνο,
τον οποίον ευτύχησαν να τον δουν αποκαταστημένο επαγγελματικά, κοινωνικά

και οικογενειακά και δικαιολογημένα αισθάνονταν υπερήφανοι γι’ αυτόν. Ήταν μια
μάνα φιλόστοργη, υποδειγματική.
Η ζωή της ήταν γεμάτη
ανθρωπιά, αξιοπρέπεια και
Αγάπη για τον πλησίον της.
Η φιλοξενία της αβραμιαία.
Αγάπησε με πάθος τη γενέθλια γη του αγαπημένου της
συζύγου, τη Δομνίστα, και
καθοριστική ήταν η συμβολή
της στο πετυχημένο αυτοδιοικητικό έργο
του. Αγάπησε τόσο το χωριό μας που
έπεισε και τον πολυαγαπημένο μονάκριβο
αδελφό της, τον Μιχάλη, να αγοράσει οικόπεδο σ’ αυτό, που όμως δεν μπόρεσε
να το αξιοποιήσει, λόγω του πρόωρου
θανάτου του. Τις χριστιανικές αρχές της
τήρησε μέχρι το τέλος της ζωής της. Ένα
τέλος που ήταν όπως ακριβώς το εύχεται
και η Εκκλησία μας: χριστιανικό, ανώδυνο,
ανεπαίσχυντο και ειρηνικό. Έφυγε ήρεμα,
όπως ήρεμη ήταν σε όλη τη διάρκεια της
ζωής της, αφήνοντας ανεξίτηλο το πέρασμά της.
Καλόν παράδεισο, ΚΥΡΙΑ ΜΑΙΡΗ!
Κ.Α.Π.

Βασιλική Ν. Τσιλίκα
το γένος Γεωργ. Καρέτσου (1935-2021)
Εκοιμήθη εν ειρήνη η Βασιλική σύζυγος
του κυρ Νίκου Τσιλίκα.
Ως πριν 2-3 χρόνια ήταν οι τελευταίοι
κτηνοτρόφοι που υπήρχαν στα Ζηρέλια,
τα Αμπέλια, τα Λιβάδια του χωριού μας.
Περιμέναμε τον Μάιο την άνοιξη να ακούσουμε τα κουδούνια και τα γαυγίσματα
των σκύλων τους και το φθινόπωρο μετά
τη Γιορτή Τσίπουρου με θλίψη τους αποχαιρετούσαμε καθώς κατέβαιναν στα χειμαδιά του Μεσολογγίου.
Η αείμνηστη κυρά Βασιλική ήταν και
αυτή από τους τελευταίους Καρετσαίους
που για πολλά-πολλά χρόνια είχαν πρόβατα
στο χωριό. Η ζωή της κύλησε δίπλα στον
άντρα της και τον αγώνα να μεγαλώσει
παιδιά, να φροντίσει εγγόνια και, το κυριότερο, να είναι δίπλα στον άντρα της

μέρα νύχτα στη δύσκολη ζωή της παραδοσιακής κτηνοτροφίας. Ήταν από τους
τελευταίους. Όλη τη θυμούνται για την
εργατικότητά της και τη νοικοκυροσύνη
της. Κατάφερνε σε εκείνη την κτηνοτροφική καλύβα στα Ζηρέλια να νοικοκυρεύει
και να μαγειρεύει με το καλύβι και τον περίγυρό του να λάμπουν από τη δροσιά της
γυναικείας παρουσίας, της μάνας, της γιαγιάς, της νοικοκυράς, της συναγωνίστριας
του κυρ Νίκου στα δύσκολα της ζωής.
Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή και το
κουρασμένο σώμα της και όλοι όσοι τη
γνώρισαν και την εκτίμησαν από τα παιδιά
της ως όλους τους χωριανούς και τους
ξενομερίτες να κρατάμε αιώνια τη μνήμη
της.
Α.Δ. Σταμάτης

Γιάννης Γρηγορόπουλος (1937-2021)
Αναπαύεται στα πατρικά χώματα του
χωριού της -της Τσεκλείστας (Σκοπιάς)ο δάσκαλος Γιάννης Γρηγορόπουλος.
Εξαίρετος εκπαιδευτικός και δραστήριος
με μεγάλη προσφορά υπηρέτησε την κοινωνία του χωριού του όσο και του Αγρινίου
και ευρύτερα απ’ όπου πέρασε. Φιλότιμος
και χαμηλών τόνων άνθρωπος έδειχνε
την αξία του με τα έργα και όχι με τα
λόγια. Πέρα από την εξαίρετη οικογένεια
που δημιούργησε με την Δομνιστιάνα,
από τον παππού Ν. Πετροκωστόπουλο,
Κική, άφησε πίσω του και άλλα πολλά
έργα. Το πιο εμφανές σίγουρα ο νέος
ναός του Αγίου Νικολάου στο χωριό του
που δεσπόζει σε όλη την περιοχή. Όλοι
τον θυμόμαστε σαν το μυρμηγκάκι να μαζεύει δεκάρα-δεκάρα τα χρήματα αυτός
και οι συναγωνιστές του σε έργα ευποιΐας.
Και να έχει από πάνω και την κακότητα
ή τη στενοκεφαλιά να τον κυνηγά. Υπέ-

μεινε τα πάντα στωικά όπως και την τελευταία ασθένειά του. Δέκα μέρες πριν
φύγει από τη ζωή ζήτησε με τη γυναίκα
του από τον ιερέα της Δομνίστας π. Ματθαίο Καλαμπαλίκη να λειτουργήσει στον
Άγιο Νικόλαο της Τσεκλείστας. Ο π. Ματθαίος, προς τιμήν του, άλλαξε το πρόγραμμά του και λειτούργησε εκεί την Κυριακή 8-8-2021.
Ο αείμνηστος Γιάννης, χειραγωγούμενος από την Κική και την εγγονή του,
προσήλθε και κοινώνησε των αχράντων
μυστηρίων. Σε λίγες μέρες η ψυχή του
πέταξε στους ουρανούς και στον ίδιο ναό
αποχαιρετήσαμε το φθαρτό του σώμα με
την από καρδίας ευχή ο Θεός να τον αναπαύει και να δίνει παρηγορία στη στοργικότατη σύζυγό του Κική, στα παιδιά του
και στα εγγόνια του.
Αιωνία του η μνήμη.
Α.Δ. Σταμάτης

Αθανάσιος Σπ. Λιάκος (1930-2021)
Πέθανε και κηδεύτηκε στην
Αθήνα, όπου έμενε, ο Θανάσης
Λιάκος. Παιδί και αυτός της φτώχειας και των περιπετειών του
1940-1950 έφυγε από τη ζωή
λίγες μέρες μετά το θάνατο του
αδελφού του Γεωργίου.
Δεκαοχτάχρονος στη διάρκεια του Εμφυλίου επιστρατεύτηκε στον Δημοκρατικό Στρατό
(αντάρτες) και στο τέλος του
χειμώνα του 1948 ήταν ένας
από τους 2.000 εφήβους που
από τη Φουρνά έφυγαν για το
Γράμμο διασχίζοντας τη Θεσσαλία - λίμνη Κάρλα ως το Πήλιο.
Από εκεί στον Όλυμπο και στα
Χάσια μέσα σε αφάνταστες ταλαιπωρίες. Ήταν ένας από τους
λίγους τυχερούς που έφτασαν
στο Γράμμο.
Μετά το 1949 κατέληξε
πολιτικός πρόσφυγας στην
Πολωνία όπου ένωσε τη ζωή
του με την Μαργαρίτα Χριστοπούλου από το Βουτύρου. Το
1962 γύρισε στην Ελλάδα και
λίγο μετά αναζητώντας καλύτερη τύχη βρέθηκε στην Αυ-

στραλία απ’ όπου επέστρεψε
στην Ελλάδα, συνταξιούχος πια
το 1982.
Μετά αφού έφτιαξε σπίτι έμενε για πολύ καιρό στο χωριό.
Είχα την τύχη να τον γνωρίσω
εκεί και να εκτιμήσω όπως όλοι
οι χωριανοί την εργατικότητα
και την αξιάδα του ίδιου και
της γυναίκας του. Φύτεψε οπωροφόρα, έκανε περιφράξεις,
οργάνωσε αρδευτικό δίκτυο,
καλλιέργησε για αρκετά χρόνια.
Τα έργα του παρά τη φθορά του
χρόνου μένουν ακόμα να θυμίζουν το πέρασμά του από τη
ζωή. Κυρίως όμως αυτό που μένει από τον ίδιο και τη γυναίκα
του -πέρα παιδιών, εγγονών και
δισέγγονων- είναι το πάθος του
για ζωή, η επιμονή του, η ηπιότητά του, η φιλοτιμία του, η προσήλωσή του στην οικογένεια,
την πατρίδα και τις παραδόσεις
του λαού μας.
Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή
του και η μνήμη του ας μένει
αιώνια.
Α.Δ. Σταμάτης

Γεώργιος Σπ. Λιάκος (1934-2021)
Έφυγε από τη ζωή και αναπαύεται στο Κοιμητήριο του χωριού μας ο Γεώργιος Σπ. Λιάκος.
Παιδί των δύσκολων χρόνων και
της φτώχειας στο χωριό μας
έδωσε σε όλη του τη ζωή σκληρό
αγώνα για την επιβίωση. Ξεκίνησε ως κουρέας στο χωριό και
κατέληξε να κερδίζει τίμια τη
ζωή του στην Αθήνα. Καλός

άνθρωπος και καλός χωριανός
και μέλος του Συλλόγου μας δεν
έπαυε να δίνει το παρόν σε ότι
χρειάσθηκε.
Ο Θεός ας δίνει ανάπαυση
στην ψυχή του και η γη της Δομνίστας ας κρατά στοργικά το
σώμα του.
Αιωνία η μνήμη του.
Α.Δ.Σ.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Τηρώντας τα μέτρα COVID τελέστηκαν οι εξής Θείες
Λειτουργίες:
4-7-2021 π. Ματθαίος, ψάλτες Σύρρος Τάκης με τον γιο του,
Θ. Φραγκούλης, Γ. Μαστρογεωργίου, Φαρμάκης Νώντας.
7-7-2021 της Αγίας Κυριακής, π. Χαράλαμπος Τριάντης, π.
Ματθαίος. Ψάλτες: Θ. Φραγκούλης, Γ. Μαστρογεωργίου,
Κ. Παπαδόπουλος.
11-7-2021 π. Χαράλαμπος. Ψάλτες Θ. Φραγκούλης, Γ. Μαστρογεωργίου, Κ. Παπαδόπουλος. Το βράδυ αγρυπνία του
Αγίου Παϊσίου.
19-7-2021 Εσπερινός του Προφήτη Ηλία και 20-7-2021 του
Προφήτη Ηλία π. Ματθαίος. Ψάλτες Τ. Σύρρος, Θ. Φραγκούλης, Γ. Μαστρογεωργίου, Ν. Φαρμάκης.
24-7-2021 π. Ματθαίος, π. Γαβριήλ. Ψάλτες Τ. Σύρρος, Θ.
Φραγκούλης, Γ. Μαστρογεωργίου, Ν. Φαρμάκης.
25-7-2021 στην Αγία Παρασκευή Μαρίνου π. Νεκτάριος.
1-8-2021 π. Ματθαίος. Ψάλτες αδέλφια Λιάτσου, Θ. Φραγκούλης, Γ. Μαστρογεωργίου.
6-8-2021 του Σωτήρος π. Ματθαίος. Ψάλτες Θ. Φραγκούλης,
Ν. Φαρμάκης, Γ. Μαστρογεωργίου, Κ. Παπαδόπουλος.
15-8-2021 της Παναγίας π. Ματθαίος. Ψάλτες Θ. Φραγκούλης,
Ν. Φαρμάκης, Γ. Μαστρογεωργίου, Κ. Παπαδόπουλος.
23-8-2021 της Προυσιώτισσας και αγιασμός στο μικρό εξωκλήσι
Αγ. Φαντίνος, π. Ματθαίος. Ψάλτες Θ. Φραγκούλης, Ν.
Φαρμάκης, Σωτ. Λώλος, Γ. Μαστρογεωργίου, Κ. Παπαδόπουλος.
29-8-2021 π. Ματθαίος. Ψάλτες Θ. Φραγκούλης, Ν. Φαρμάκης,
Σωτ. Λώλος, Γ. Μαστρογεωργίου, Κ. Παπαδόπουλος.
30-8-2021 π. Γαβριήλ. Θεία Λειτουργία του Αγ. Αλεξάνδρου
στον Άγιο Φαντίνο. Ψάλτες: Θ. Φραγκούλης, Νώντας Φαρμάκης, Γ. Μαστρογεωργίου, Σωτ. Λώλος.

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ

Ο Αγροτικός γιατρός μας Γιάννης Πράσινος
πρόσφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο
ιατρείο μας τον μήνα Ιούλιο (1, 2, 7, 9, 21, 22,
23, 26, 29) και τον μήνα Αύγουστο (2, 3, 11, 12,
16, 17, 19, 24, 25, 26, 27).

Καθαρίστρια με εντολή του Προέδρου Νικόλαου Καρέτσου καθάρισε το Ιατρείο μια φορά
τον Ιούλιο και άλλη μια τον Αύγουστο.

Κάποιοι χωριανοί μας παρά την πανδημία
μπόρεσαν και ήρθαν φέτος στο χωριό μας.
Συγκεκριμένα ήρθαν: Κοντορλής Νίκος και η
σύζυγός του (από Γερμανία), Τασία Κ. Σιδηρά
και η μία από τις κόρες της Σοφία (ΗΠΑ), η
Σπυριδούλα Σιακαβέλλα και ο σύζυγός της
Πέτρος (ΗΠΑ), η Σπυριδούλα Λιάκου και ο
σύζυγός της (ΗΠΑ), ο Γιάννης Παπαδόπουλος
(γιος του Τάκη και της Βασιλικής) με την
σύντροφό του (Γερμανία), η Όλγα Παπαδοπούλου (κόρη του Τάκη και της Βασιλικής)
και τα δύο της παιδιά Λέων και Ορέστης (Αγγλία), ο Νίκος Μωρίκης και η σύζυγός του
Αθανασία (ΗΠΑ), η Λαμπρινή Σταθονίκου
(Ολλανδία), ο Σπύρος Σταθονίκος του Λάμπρου (ΗΠΑ) με τη σύζυγο και τα παιδιά του, ο
Γεράσιμος (Μάκος) Σιδηράς και η σύζυγός
του Χαρά και ο Λάμπρος Παναγοδήμος του
Παν. από τις ΗΠΑ.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΔΑΣΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

Λειτούργησαν κανονικά: α) Το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, β) Ο ταχυδρόμος, γ) Αποκομιδή
σκουπιδιών, δ) Η δημοτική συγκοινωνία.

α) Στις 2 και 5/7/21 ο χειριστής του Δήμου με
τον φορτωτή 950 καθάρισε τον δασικό δρόμο
Σκοπιά-Μπερζιανή και στις 22/7/21 καθάρισε τον
δρόμο προς Αγία Παρασκευή στο Μαρίνο.
Στις 4, 5, 9, 10, 16/8/21 καθάρισε τον αγροτικό
δρόμο προς τις ιδιοκτησίες στο Φαντίνο, προς
τον οικισμό Μπερζιανή, από Αγία Κυριακή προς
Αμπέλια. Καθαρισμός δασικού δρόμου από Ψηλό
Σταυρό προς Σκοτωμένους (τυφλός δρόμος),
καθαρισμός χώρου πάρκινγκ στον Άγιο Κωνσταντίνο, τον αγροτικό δρόμο από “Φράμα” έως
ιδιοκτησίες Λιακαίων, Βάρρα κ.λπ. καθώς και
εσωτερικών κοινοτικών δρόμων.
β) Με μισθωμένη τσάπα του Δήμου και του
χειριστή της στις 8/7 και 9/7/21 καθάρισε τον
αγροτικό δρόμο από θέση “Νεράκι” (Καστανιές
Βαμβάτσικου) μέχρι Άγιο Γεώργιο και από στάνη
Μακράκη (θέση “Δενδρούλι”) τον δασικό δρόμο
προς Ζαχαρατά-Πραΐλα-Σκλήθρος.
Στις 15/7/21 καθάρισε την οδό Αγίου Νικολάου
μέχρι το “ΥΛΗΕΣΣΑ” και προς την εκκλησία Άγιος
Νικόλαος. Επίσης καθάρισε τον χώρο μπροστά
από την αποθήκη του Αγροτικού Συνεταιρισμού
και μεταφέρθηκαν εκεί οι πλάκες που ήταν από
πέρυσι παρατημένες μπροστά στην είσοδο του
Αγίου Αθανασίου. Επίσης επιχώθηκε με χαλίκι ο
αγωγός αποχέτευσης του Φαρμακίδειου Μουσείου
και καθαρίστηκε ο χώρος που τελειώνει το
μονοπάτι από την Τσιρκόβρυση.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΔΙΩΤΗ

Στις 19/7/21 παραβρέθηκαν στον Εσπερινό
του Προφήτη Ηλία ο Αντιδήμαρχος Έργων
Παντελής Χαλκιάς και η Δημοτική Σύμβουλος
Κωνσταντίνα Τσουγκρή.
Στις 4/8/21 ο Αντιδήμαρχος Παντελής Χαλκιάς
επισκέφθηκε το χωριό με Πολιτικό Μηχανικό
του Δήμου και είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο
της Κοινότητας Νικόλαο Καρέτσο.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Στις 30/7/21 ο Πρόεδρος επισκέφθηκε το
Δημαρχείο και συνάντησε τους Αντιδημάρχους
Παντελή Χαλκιά, Γιάννη Σβερώνη και Σοφία
Ζαλοκώστα και συζήτησε μαζί τους θέματα που
απασχολούν την Κοινότητα.
Επίσης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Νίκο
Σουλιώτη και του ζήτησε να εντάξει σε προγράμματα που τρέχουν διάφορα έργα του χωριού
μας, όπως ύδρευση, αποχέτευση, αγροτική οδοποιΐα, έργα αθλητισμού και εσωτερική οδοποιΐα-ασφαλτόστρωση εσωτερικών δρόμων.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πολλά συγχαρητήρια δέχθηκε ο Πρόεδρος
της Κοινότητας από επισκέπτες αλλά και από
πολλούς χωριανούς για την καθαριότητα της
πλατείας αλλά και του χωριού γενικότερα.

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΥ
Φέτος ήταν μια ασυνήθιστη καλοκαιρινή περίοδος. Αφόρητη ζέστη, παρατεταμένος καύσωνας, έντονη λειψυδρία σε πολλές περιοχές της
πατρίδας μας. Το χωριό μας είχε επάρκεια νερού.
Καμιά μέρα δεν παρατηρήθηκε μείωση παρά το
γεγονός ότι πολλοί πότιζαν και τους κήπους
τους και η επισκεψιμότητα κατά τις ημέρες του
15Αύγουστου ήταν πάρα πολύ μεγάλη.

ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
Στις 20/7/21 ο εργολάβος αποκομιδής των
σκουπιδιών έκοψε για δεύτερη φορά τα χόρτα
στο Κοιμητήριο. Έχει υποχρέωση για δύο φορές
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Νέα βιβλία
Κυκλοφόρησαν πρόσφατα τα βιβλία “Μάρκος
Μπότσαρης” του Κ. Παπαδόπουλου, “Ψωμί...
Παιδεία...” του Αθ. Σταμάτη, “Το παρεκκλήσι
του Αγίου Φαντίνου” με
επιμέλεια Αθ. Σταμάτη
και “Το εξωκκλήσιον της
Αγίας Κυριακής της Ενορίας Γοριανάδων Καρπενησίου” του πρωτοπρεσβύτερου π. Δημητρίου Παπασπύρου.
Αναλυτικά σε επόμενο.

Ο Σπύρος Γρίβας του Μιχαήλ πρόσφερε στον
Σύλλογο επιπλέον χρήματα και απομακρύνθηκαν
όλα τα ξερόκλαδα (ακακίες) από το Πνευματικό
Κέντρο χρησιμοποιώντας φορτηγό και εργάτη.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ
Στις 25/8/21 το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο
είναι γεγονός στο χωριό μας. Είναι ιδιοκτησίας
Κων/νου Μπουζιάνα (Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος Μηχανικός), σύζυγος της Ξανθής Παπαδημητρίου του Σπύρου.
Οι μπαταρίες του φορτίζονται από μια κοινή
μπρίζα σούκο του σπιτιού!!! Διανύει απόσταση
130-150 χιλιόμετρα.
Καλοτάξιδο!!!

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ο εργολάβος υδραυλικός του Δήμου επισκεύασε διάφορες υδραυλικές εργασίες στις
6/7/21 και στις 13/8/21.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στις 5/8/21 το Κ.Ι.Π.Ε. της Π.Ε. Ευρυτανίας
σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα και
τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο παρουσίασε στο
Φαρμακίδειο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο
εκδήλωση με θέμα: «Ένα γράμμα από τη Δομνίστα, επιστολές του Καραϊσκάκη». Παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Άρης Τασιός
με τα παιδιά του και ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Νικόλαος Καρέτσος.
Στις 6/8/21 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση
στην πλατεία βάσει του προγράμματος του
Δήμου Καρπενησίου “ΓΙΟΡΤΕΣ ΔΑΣΟΥΣ” με
θέμα: “Ο Καραϊσκάκης στη Δομνίστα”. Επίσης
την ίδια ώρα “ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ”
στην αίθουσα του Ξενώνα από τον Κώστα Παπαδόπουλο που ήταν και ο κύριος ομιλητής
της εκδήλωσης εν όψει των 200 χρόνων από
την Ελληνική Επανάσταση. Παραβρέθηκαν ο
Αντιπεριφερειάρχης Άρης Τασιός, ο Δήμαρχος
Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης, ο Αντιδήμαρχος
Έργων και της Δ.Ε. Δομνίστας Παντελής Χαλκιάς, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννης Σβερώνης, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης του Δήμου Λερογιάννης Δημήτριος
και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιαννιώτης, εκ
μέρους της Πανευρυτανικής ο Ανδρέας Ζούκας
και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νίκος Καρέτσος. Ο Θανάσης Σταμάτης ήταν ο παρουσιαστής της εκδήλωσης.
Μετά την ομιλία του Κώστα Παπαδόπουλου,
μίλησαν για τα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
Στις 19/7/21 εργάτης που χρησιμοποίησε
ο Πρόεδρος της Κοινότητας καθάρισε το κράσπεδο-ρείθρο που οδηγεί στην οικία Μαίρης
Πιστιόλη.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Φιλόλογος

ΨΩΜΙ… ΠΑΙ∆ΕΙΑ…
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ 1947-1970

ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΟ ΦΑΝΤΙΝΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Κείμενο: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, Φιλόλογος

ΕΚ∆ΟΣΗ ΦΙΛΟΠΡΟΟ∆ΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2021

ΔΟΜΝΙΣΤΑ 2021
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Στις 22/7/21 τελείωσε το έργο “Επέκταση
ηλεκτροφωτισμού εντός της Κοινότητας”. Τοποθετήθηκαν συνολικά εννέα (9) ξύλινες κολώνες
με φωτιστικά. Μια κολώνα τοποθετήθηκε έξω
από την οικία Μαίρης Πιστιόλη, μια κολώνα έξω
από την οικία Μάκου (Γεράσιμου) Μακρυγιάννη
επί της οδού Δεξαμενής και οι υπόλοιπες επτά
(7) στην οδό 28ης Οκτωβρίου από την αρχή της
από τον ασφάλτινο δρόμο στη θέση Κρι μέχρι
την οικία Παναγιώτη Παπαγεωργίου (πάνω από
Τσιρκέικα) σε διάφορες θέσεις.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Στις 7/7/21 ο Βασίλης Καρέτσος με τον Πρόεδρο της Κοινότητας επισκεύασε ένα παγκάκι
της πλατείας (αντικαταστάθηκε η πίσω πλευρά,
το ένα τεμάχιο από τα δύο είχε σαπίσει), που το
παρέδωσε στην Κοινότητα ο Δημήτρης Σύρρος.
Στις 16/7/21 ο Βασίλης Καρέτσος μαζί με τον
Πρόεδρο της Κοινότητας τοποθέτησε τα κολωνάκια
μη στάθμευσης (από το περίπτερο έως την βρύση
καθώς και από την πάνω πλευρά της βρύσης).
Στις 20/8/21 ο Θανάσης Γρίβας του Νικολάου
καθάρισε το Φαρμακίδειο Μουσείο.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Στις 30/7/21 ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νίκος
Καρέτσος παρέλαβε από την αποθήκη του Δήμου
δύο (2) προβολείς LED, δύο (2) γλόμπους μεσαίους
και ένα ζεύγος δίχτυα για τις μπασκέτες.
Στις 13/8/21 παρέλαβε δύο (2) σημαίες.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
Στις 12/8 και 21/8/21 ο εργολάβος ηλεκτρολόγος αντικατέστησε συνολικά είκοσι πέντε (25)
λαμπτήρες φωτισμού καθώς επίσης τοποθέτησε
- συνέδεσε τους δύο προβολείς LED σε δύο
κολώνες επί της πλατείας.

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Στις 2, 3, 4, 6/8/21 εργάτες του Δήμου από το
πρόγραμμα της Πυροπροστασίας προέβησαν στην
κοπή χόρτων των γηπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ της πρώην Παιδικής Χαράς, δεξιά και αριστερά
του επαρχιακού δρόμου από Φράμα έως εικόνισμα
Αγίου Αθανασίου στην οδό Κοινοτικού Γυμναστηρίου έως το Κοιμητήριο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1) Το Τοπικό μας Συμβούλιο συνεδρίασε στις
12/7/21 με τα εξής θέματα: α) Επί αιτήσεως για
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ.
Δομνίστας, β) Επί αιτήσεως και λήψη απόφασης
για την εκμίσθωση κοινοτικού διαμερίσματος στην
Τ.Κ. Δομνίστας.
2) Επίσης το Τοπικό μας Συμβούλιο συνεδρίασε
στις 31/8/21 με τα εξής θέματα: α) Καθαρισμός
κοίτης χειμάρρου Σταβλιώτη και της κοίτης
Κρικελλοποτάμου και β) Κατασκευή (διαγράμμιση)
οριογραμμής του επαρχιακού δρόμου Ράχη
Τυμφρηστού - Κρίκελλο - Δομνίστα - Ψηλός
Σταυρός (όρια Νομού).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στις 18/7/21 ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο
Αθανάσιος Σταμάτης ξενάγησαν στα Μουσεία
του χωριού μας εβδομήντα (70) περίπου άτομα
(Περιβαλλοντολόγους από διάφορα μέρη της Ελλάδας) και το βράδυ έφαγαν και διασκέδασαν
στην πλατεία. Εξυπηρετήθηκαν και από τα δύο
καταστήματά μας.

ΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Από τις 9/7/21 διαπιστώθηκε χαμηλή
πίεση στο δίκτυο ύδρευσης με αποτέλεσμα
η στάθμη των δεξαμενών να μειώνεται.
Στις 9, 10 και 11/7/21 ο Πρόεδρος της Κοινότητας με ανακοινώσεις να μη γίνεται
υπερβολική κατανάλωση αφενός και αφετέρου προέβη στο κλείσιμο των βανών
στις δεξαμενές από 24:00 έως 06:00 π.μ.
για να γεμίζουν οι δεξαμενές αυτό το
διάστημα για να έχει νερό το χωριό το
υπόλοιπο 18ωρο.
Στις 12, 13 και 14/7/21 τεχνίτες υδραυλικοί του Δήμου Καρπενησίου με ειδικό
μηχάνημα εντοπισμού της βλάβης με μισθωμένη τσάπα JCB και τον χειριστή της
καθώς και τον υπεργολάβο υδραυλικό του
Δήμου, παρουσία του Προέδρου της Κοινότητας αφού είχε διαπιστωθεί ότι κατάντι
του γηπέδου στον πέτρινο τοίχο δίπλα
του επαρχιακού δρόμου έβγαζε νερό από
παντού, προέβησαν σε τρεις (3) τομές
στον ανηφορικό δρόμο του γηπέδου έως
τον ΟΤΕ (οδός Κοινοτικού Γυμναστηρίου)
χωρίς να διαπιστωθεί η βλάβη και μίας μεγάλης και τελευταίας τομής επί της οδού
Γ. Καραϊσκάκη έξω από τα πρώην αποχωρητήρια όπου τελικά βρέθηκε η βλάβη
(σπασμένος ο αγωγός ύδρευσης Φ90, αλλά
δεν έβγαινε το νερό επί του πλακοστρωμένου δρόμου γιατί στο βάθος εκείνο του
1.00 μ. περίπου υπήρχε ανενεργός πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από παλαιό
αποχετευτικό δίκτυο και κατευθυνόταν
στον πέτρινο τοίχο κάτω στον ασφάλτινο
δρόμο και γι’ αυτό τον λόγο έβγαινε το
νερό εκεί) και αποκαταστάθηκε.
Επίσης στις 13/3/21 βρέθηκε σπασμένος
αγωγός ύδρευσης Φ63 και αποκαταστάθηκε
στην αρχή της οδού Αγίου Νικολάου
(εκσκαφή αγωγού, αποκατάσταση βλάβης
και επανεπίχωση).
Επίσης στις 13/7/21 εντοπίσθηκε
από τον Τοπικό Σύμβουλο Κωνσταντίνο
Παπαδόπουλο του Αθανασίου στη θέση
Ζυγό Λιβάδι διαρροή νερού από τον αγωγό
ύδρευσης Φ63 που πήγαινε το νερό στη
δεξαμενή. Αμέσως το απόγευμα εργάτης
παρουσία του Προέδρου της Κοινότητας
έσκαψε και αποκαλύφθηκε ότι αγωγός
είχε ξεκουμπώσει από το ζιμπώ και στις
14/7/21 αποκαταστάθηκε η βλάβη.
Στις 20/7/21 αποκαταστάθηκε η βλάβη
σε αγωγό ύδρευσης Φ90 έναντι της οικίας
Μαρνάρη (εκσκαφή, αποκατάσταση βλάβης,
επανεπίχωση).

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΥΛΗΕΣΣΑ ΣΑΞΟΦΩΝΟ - ΚΑΡΑΟΚΕ
Στις 24/7/21 το μουσικό συγκρότημα
“ΜΠΛΕ” διασκέδασε όσους παραβρέθηκαν
(πάντα τηρώντας τα μέτρα COVID) στον
χώρο του ξενώνα ΥΛΗΕΣΣΑ.
Στις 17/8/21 μουσική βραδιά με σαξόφωνο και με μία φωνή και στις 19/8/21
βραδιά Καραόκε με παιδιά του χωριού.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Στις 30/8/21 συνεδρίασε το Δημοτικό
Συμβούλιο Καρπενησίου. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου-ξενώνα στην
Κοινότητα Δομνίστας.

Ειδήσεις...

ΚΟ ΙΝ ΩΝ ΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Η Αγαθή Αθαν. Σταμάτη και ο σύζυγός της
Μιχάλης Λιόλης απόκτησαν το δεύτερο παιδί τους,
μια χαριτωμένη κόρη.
― Η Αγγελική Παναγοδήμου του Κων/νου και
της Γωγώς και ο σύζυγός της Κων/νος Κοκορώνης
στις 28-7-2021 απέκτησαν το πρώτο τους αγοράκι.
Να τους ζήσουν!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Στις 3-7-2021 στον Προφήτη Ηλία ο Παναγιώτης Μπαζακούλας και η Γεωργία Σύρρου (κόρη
Τάκη Σύρρου), βάπτισαν την κόρη τους και της
έδωσαν το όνομα Ιόλη.
― Στις 4-7-2021 ο Δημήτρης Πανάγος του
Λάμπρου και η Καίτη Μπλέτσα βάπτισαν τον γιο
τους και του έδωσαν το όνομα Λάμπρος.
Να τους ζήσουν!

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Απεβίωσε στις 10-7-2021 η Χρυσαυγή
Καρέτσου του Γρηγορίου, ετών 96, και κηδεύτηκε
στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Αγρινίου.
― Απεβίωσε στις 12-7-2021 ο Αντώνης Σταμάτης του Νικολάου, ετών 72, στο Μεσολόγγι.
― Απεβίωσε στις 14-7-2021 ο Κων/νος Γαρδέλης
(σύζυγος Κούλας Καρέτσου του Επαμεινώνδα),
ετών 90, και κηδεύτηκε στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου
Μπούζας Αιτωλικού.
― Απεβίωσε στις 27-7-2021 η Λαμπρινή Καρέτσου, σύζυγος Γιάννη Καρέτσου, ετών 73 στο
Νεοχώρι.
― Απεβίωσε στις 29-7-2021 ο Γεώργιος Λιάκος
του Σπυρίδωνος, ετών 87, και κηδεύτηκε στη
Δομνίστα.
― Απεβίωσε στις 2-8-2021 ο Αθανάσιος Λιάκος
του Σπυρίδωνος, ετών 91, στο Περιστέρι.
― Απεβίωσε στις 3-8-2021 η Κυριακούλα
Μπουρνέλου του Ηλία (το γένος Μακρυγιάννη),
ετών 85, στο Αγρίνιο.
― Απεβίωσε στις 11-8-2021 ο Αθανάσιος
Παπαδημητρίου του Νικολάου, ετών 86 και κηδεύτηκε στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου.
― Απεβίωσε στις 14-8-2021 ο Ιωάννης Καρέτσος
του Γεωργίου, ετών 82, στο Νεοχώρι.
― Απεβίωσε στις 22-8-2021 ο Ιωάννης Γρηγορόπουλος, ετών 84, στη Σκοπιά.
― Απεβίωσε στις 24-8-2021 η Πηνελόπη
Χαρατσάρη, σύζυγος Παναγιώτη Σώκου, ετών 56
και κηδεύτηκε στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Αγρινίου.
― Απεβίωσε στις 25-8-2021 η Βασιλική Καρέτσου-Τσιλίκα, ετών 84 στο Νεοχώρι.
― Απεβίωσε στις 27-8-2021 η Ελένη Τσιλίγκρου,
σύζυγος Αριστείδη (το γένος Σιακαβέλλα), ετών
85 στο Κεφαλόβρυσο.
Αιωνία η μνήμη τους!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Στις 11-7-2021 τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο της Σπυριδούλας Αθ. Σύρρου στην Αθήνα.
― Στις 24-7-2021 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Σπύρου Βάρρα.
― Στις 8-8-2021 τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο της Χρυσαυγής Καρέτσου στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδας στο Αγρίνιο.
― Στις 21-8-2021 τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο του Κων/νου Γαρδέλη στην Παναγία στο
Αιτωλικό.
― Στις 29-8-2021 τελέστηκε στη Δομνίστα το
τρίχρονο μνημόσυνο της Ελένης και του Δημητρίου
Μακρυγιάννη.
― Στις 29-8-2021 τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο του Ιωάννη και της Λαμπρινής Καρέτσου
στο Νεοχώρι Μεσολογγίου.
Αιωνία η μνήμη τους!

