
118

ΙΛΙΟΝ
Κωδικός: 212845

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ -  ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η  ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ  ΚΑΙ  ΤΑΚΤΙΚΟΤΕΡΗ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Περίοδος Β’ • Έτος 40ό Αριθ. φύλλου 420 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2021

Internet site: www.domnista.gr e-mail: syllogos.domnistas@gmail.com Τηλ.: 6982668202 

Μ
ε κάθε τιμή στους νεκρούς
μας ήρωες του Έπους του
1940 έγιναν κι εφέτος οι

καθιερωμένες επετειακές εκδηλώ-
σεις μας. Συγκεκριμένα, η Τοπική
μας Κοινότητα προέβη στο σημαι-
οστολισμό του Κοινοτικού μας Κα-
ταστήματος, της πλατείας μας και
του Μνημείου των πεσόντων, ενώ
στην μεγάλη αίθουσα του Κοινοτι-
κού Τουριστικού Ξενώνα «στήθηκε»
η Έκθεση των Φωτογραφιών όλων
των Ευρυτάνων Ηρώων – Νεκρών
του Έπους του 1940-41 με τον 
κατάλληλο σημαιοστολισμό της και
την εναπόθεση φύλλων δάφνης
στα πρόσωπά τους.  

Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου
στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου
και κατά τη Θεία Λειτουργία μνη-
μονεύθηκαν από τον π. Ματθαίο
όλα τα ονόματα των νεκρών μας
και στο τέλος τελέστηκε η καθιε-
ρωμένη δοξολογία, μετά το πέρας
της οποίας όλοι οι συγχωριανοί μας
μετέβησαν στην πλατεία όπου συ-
νεχίστηκε το πρόγραμμα του εορ-
τασμού, έμπροσθεν του μνημείου
πεσόντων. 

Συγκεκριμένα αφού διαβάστηκε
τρισάγιο στη μνήμη των ηρώων μας,
έγινε το προσκλητήριο των νεκρών
μας (10 από Δομνίστα, 2 από Σκοπιά

και 2 από Στάβλους), ακολούθησε
κατάθεση στεφάνων από τον 
Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας
κ. Νίκο Καρέτσο, τον κ. Ευάγγελο
Σιακαβέλλα εκ μέρους των απογό-
νων των νεκρών μας, τους εκπρο-
σώπους της Πανευρυτανικής Ένω-
σης κ. Ανδρέα Ζούκα και του 
Τοπικού Συλλόγου κ. Θεόδωρο
Φραγκούλη και την κ. Ευαγγελία
Παναγοδήμου, η οποία μάλιστα 
απέδωσε θαυμάσια μπροστά στη
Σημαία μας το τραγούδι «Μέσα μας
βαθιά για σένα...». Μετά την κατά-
θεση στεφάνων τηρήθηκε 1΄ λεπτού
σιγή, στη συνέχεια διαβάστηκαν
αποσπάσματα απομνημονευμάτων
των συμπολεμιστών των ηρώων
μας αείμνηστων συγχωριανών μας
Μιχάλη Γρίβα, Σπύρου Νταλιάνη
και Τρύφωνα Τσιάμη από την κ.
Ξανθή Παπαδημητρίου-Μπουζιάνα
και απαγγέλθηκε το ποίημα του Γ.
Βερίτη «Οι Δοξασμένοι Νεκροί»
από την κ. Λευκοθέα Παπαδοπού-
λου. Η όλη εκδήλωση έκλεισε με
το «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ...» και
τον Εθνικό μας Ύμνο μέσα σε 
έντονο συγκινησιακό κλίμα. 

Την όλη εκδήλωση παρουσίασε,
όπως κάθε χρόνο, ο Κώστας Αντ.
Παπαδόπουλος. 

Κ.Α.Π. 

ΤΙΜΗ  ΚΑΙ  ΔΟΞΑ 
ΣΤΟΥΣ  ΗΡΩΕΣ  ΜΑΣ  ΤΟΥ  1940 

Μάρκος  Μπότσαρης 
...Περίτρανα τον ύμνησαν 

σ’ Ανατολή και Δύση... 

Κ.Α. Παπαδόπουλος 

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Επανά-
σταση του 1821 ο Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος φρόντισε σε ένα
ογκώδες και καλαίσθητο τόμο να συγκεντρώσει ότι έχει γραφεί και
ότι εικαστικά έχει δημιουργηθεί για τον ήρωα του 1821 Μάρκο
Μπότσαρη (1790-1823), ο οποίος έπεσε μαχόμενος υπέρ Πίστεως
και Πατρίδος στη μάχη του Κεφαλόβρυσου Καρπενησίου τον 
Αύγουστο του 1823. Η έκδοση είναι της Πανευρυτανικής Ένωσης
και χρηματοδοτήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα αδέλφια Νίκο
και Ελένη Δημ. Πουρνάρα. 

Ο Μάρκος Μπότσαρης γεννήθηκε στα χωριά του Σουλίου το
1790. Μέλος πολυμελούς οικογένειας με παράδοση στην πολεμική
επίδοση αγωνίσθηκε με τους συμπατριώτες του κατά του Αλή
Πασά. Μετά το διώξιμο των Σουλιωτών από την πατρίδα τους και
την αυτοεξορία στα Ιόνια νησιά ο νεαρός Μάρκος εντάχθηκε στο
σώμα των πολεμιστών που οι δημοκρατικοί Γάλλοι οργάνωσαν στα
Επτάνησα. Όταν το 1820 ο Αλή Πασάς ήλθε σε πολεμική αντιπαρά-
θεση με τον σουλτάνο ο Μάρκος με τους άλλους Σουλιώτες
πολέμησε αρχικά με τα σουλτανικά στρατεύματα με την ελπίδα
επιστροφής στο Σούλι. Επειδή η ελπίδα διαψεύσθηκε οι Σουλιώτες
πολέμησαν στη συνέχεια στο πλευρό του Αλή Πασά. Σε όλο αυτό
το διάστημα ο Μάρκος Μπότσαρης έδειξε τις πολεμικές του αρετές
αλλά και το χαρακτήρα και τον πλούσιο εσωτερικό του κόσμο.
Έγινε από τις εξαίρετες μορφές πολεμιστών της εποχής. Όταν
άρχισε η Επανάσταση μαζί με όλους τους άλλους Σουλιώτες στρα-
τεύθηκε στον Εθνικό αγώνα. 

Πολέμησε στην Ήπειρο το 1821 και 1822. Τα Χριστούγεννα του
1822 ήταν από τους κυριότερους υπερασπιστές του Μεσολογγίου
όπου η πολιορκία της πόλης από τους Τούρκους απέληξε σε πανω-
λεθρία τους. 

Οι πολεμικές του αρετές και η ακτινοβολία της προσωπικότητάς
του τον ανέδειξαν σε ηγετική μορφή της Επανάστασης στη συνέχεια.
Το 1823 ξεπερνώντας ανταγωνισμούς, διχόνοιες και μικρότητες
ανέβηκε στο Καρπενήσι με τους πολεμιστές του για να αντιμετωπίσει
το Μουσταή Πασά της Σκόδρας που απειλούσε θανάσιμα την Επα-
νάσταση. Έπεσε στο Κεφαλόβρυσο στις 21 Αυγούστου 1823 μαχό-
μενος ηρωικά. Η πάνδημη κηδεία του και ο θρήνος στο Μεσολόγγι
ακολουθήθηκε από γενική συγκίνηση και θλίψη Ελλήνων και ξένων.
Αναδείχθηκε στον πιο φημισμένο αγωνιστή όχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά και σε Ανατολή και Δύση όπως δηλώνει με τον υπότιτλό του
το βιβλίο του Κώστα Αντ. Παπαδόπουλου. Η φήμη του προκάλεσε
τη γραφή λογοτεχνικών, εικαστικών και άλλων έργων. 

Όλον αυτόν τον ποταμό τιμής που από τότε ως τα σήμερα
ύμνησε τον ήρωα είχε την ιδέα ο Κ. Α. Παπαδόπουλος να τα συγ-
κεντρώσει σε ένα τόμο 416 σελίδων που περιελήφθη στις εκδόσεις
της Πανευρυτανικής Ένωσης. 

Πολύμοχθο το έργο που ανέλαβε ο ερανιστής του Μάρκου
Μπότσαρη. Εργάσθηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αναζη-
τώντας ότι έχει γραφεί, ειπωθεί, απεικονισθεί εικαστικά και καλλι-
τεχνικά. Όπως γράφει ο ίδιος συμπαραστάτες του πολλοί, ανάμεσά
τους και η σύζυγός του Λευκοθέα με τα παιδιά του Νεκτάριο,
Ευαγγελία και Αντώνη. Το έργο προλογίζει η κ. Αικατερίνη Πολυ-
μέρου-Καμηλάκη ερευνήτρια και Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης

Συνέχεια στη σελ. 2 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ
Στην απογραφή που γίνεται όσοι είναι συνταξιούχοι και έχουν σπίτι στο
χωριό, μπορούν να δηλώσουν ως μόνιμη κατοικία το χωριό μας. 



Ν Ε Κ Ρ ΟΛΟ Γ Ι Ε Σ  

Λαμπρινή  Ιωάν.  Καρέτσου (1945-2021) 

Έφυγε από τη ζωή μια συμπαθέστατη και εξαι-
ρετική γυναίκα η Λαμπρινή, το γένος Ματσικο-
γιάννη, σύζυγος του χωριανού μας Ιωάν. Καρέτσου.
Θαυμάσια σύζυγος και μητέρα έδωσε τον αγώνα
της επιβίωσης στο πλάι του άντρα της επί χρόνια
στην οικογενειακή τους επιχείρηση. 

Αεικίνητη και εργατική τη θυμάμαι τα φθινό-
πωρα στη Δομνίστα αντί να απολαμβάνει τα αγαθά
της συντάξιμης ζωής να καθαρίζει στο «Μέτοικο»
σκάφες με κυδώνια για γλυκό. Έτσι για να βοηθήσει
και να μην μένει άπραγη στις διακοπές της. Από
αυτό και μόνο μπορεί κανείς να καταλάβει και τη

φιλοσοφία της ζωής της από τη νεότητά της ως
την ηλικία των απομάχων. Δίπλα της εγγονάκια
και η χαρά της να τα φροντίζει. Και λίγο αν την
ήξερε κανείς από αυτές τις συμπεριφορές της
μπορούσε να καταλάβει πόσο σπουδαίος άνθρωπος
ήταν για την οικογένειά της και τον ευρύτερο
κοινωνικό κύκλο. 

Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή της στον 
Παράδεισο και οι αγαπημένοι της ας κρατούν
ζωντανή τη γλυκιά μνήμη της μητέρας και γιαγιάς. 

Αθ. Δ. Σταμάτης 

Ιωάννης  Γ.  Καρέτσος (1939-2021) 

Έφυγε από τη ζωή σχεδόν 15 μέρες μετά το
θάνατο της αγαπημένης του συζύγου Λαμπρινής
ο χωριανός μας, εγκατεστημένος στο Νεοχώρι
Μεσολογγίου Γιάννης Καρέτσος. 

Γόνος μεγάλης οικογένειας της Δομνίστας το
κύμα της ζωής και της ανάγκης τον έφερε στους
κάμπους για μόνιμη ζωή. Η αγάπη όμως για τα
πατρικά βουνά, τον έκανε μετά τη σύνταξη να
φτιάσει σπίτι στο χωριό και να περνά εκεί τις δια-
κοπές του. Εργατικός και άξιος άνθρωπος, όπως
και πολλοί άλλοι των χωριανών μας, αποκατα-
στάθηκε στον κάμπο και δημιούργησε μια ευτυχι-
σμένη οικογένεια. Διατηρούσε επί χρόνια ταβέρνα
όπου με την αγαπημένη και εξίσου εργατική, άξια
και φιλότιμη με αυτόν σύζυγό του Λαμπρινή

πέτυχε την καλή οικονομική επιβίωση. Καλός και
στοργικός πατέρας ευτύχησε να δει γύρω του,
ως νεόφυτα ελαιών, παιδιά και ευάριθμα εγγόνια.
Το καλοκαίρι και σε άλλες ευκαιρίες τα μικρά
βλαστάρια των παιδιών του τον συνόδευαν στο
χωριό. Θυμάμαι αυτόν και τη σύζυγό του να κερ-
νούν του Αγίου Δημητρίου για τον εκεί εγγονό
τους Δημήτρη. Η ξαφνική απώλεια της συζύγου
του τον έκανε και αυτόν να εγκαταλείψει τη ζωή
αμέσως μετά. Αυτό και μόνο αρκεί για να εκτιμήσει
κανείς το στέρεο δέσιμο που τους ένωσε στην
επίγεια ζωή και τους οδήγησε και μαζί στην αιώνια
ζωή του παραδείσου. 

Αιωνία του η μνήμη. 
Α.Δ.Σ. 

Αθανάσιος  Ν.  Παπαδημητρίου (1934-2021) 

Έφυγε από τη ζωή και αναπαύεται στο κοιμη-
τήριο Αγρινίου ο Αθανάσιος, δευτερότοκος γιος
του Νικ. Ι. Παπαδημητρίου. Ακολούθησε οικογε-
νειακή παράδοση και κυρίως του παππού του
Ιωάννη που ήταν περίφημος κρεοπώλης του
χωριού προπολεμικά. Είχε και αυτός την ατυχία
να χάσει τον πατέρα του, θύμα των Γερμανών το
1944, σε παιδική ηλικία. Μεγαλώνοντας και κατά
την οικογενειακή παράδοση εξελίχθηκε σε έμπορο
κρεάτων. Όλοι θα θυμούνται στα τέλη της 10ετίας
του 1950 τον κυριολεκτικά αρχοντάνθρωπο Θανάση
να σφάζει στα σφαγεία εκατοντάδες αρνιά και
άλλα ζώα και να τα μεταφέρει στην αγορά της

Αθήνας. Δύσκολο και με κινδύνους εμπορικούς
επάγγελμα. Έζησε και τις δραματικές και τις
καλές στιγμές της επαγγελματικής του ζωής
ώσπου να εγκατασταθεί μόνιμα στο Αγρίνιο.
Ένωσε τη ζωή του με μια εξαιρετική σύζυγο και
δημιούργησε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Όσοι
τον γνώρισαν στη νεότητά του τον θυμούνται
κοινωνικό, αισιόδοξο, αρχοντικό στο ήθος, την
εμφάνιση και τη συμπεριφορά. 

Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του και ας δίνει
παρηγοριά στους οικείους του. Αιωνία η μνήμη
του. 

Α. Δ. Σταμάτης 

Κυριακή  Μακρυγιάννη-Γκουρνέλου (1932-2021) 

Έφυγε από τη ζωή η τελευταία
από την πολυμελή οικογένεια του
εμπόρου της Δομνίστας στα μεσο-
πολεμικά και μετακατοχικά χρόνια
Αθαν. Μακρυγιάννη, η τελευταία
από τις Μακρυγιαννοπούλες όπως
έλεγαν. 

Εγκαταστάθηκε στο Αγρίνιο όπου
με το σύζυγό της δημιούργησαν μία
ευτυχισμένη οικογένεια με παιδιά,
εγγόνια και δισέγγονα. Στους τωρι-
νούς Δομνιστιάνους είναι γνωστή η
έντονη κοινωνική παρουσία στη Δο-
μνίστα της κόρης της Ελένης με το
σύζυγό της Γρηγόρη Γκιούσια και την οικογένειά
τους. Κατά οικογενειακή παράδοση ήταν μια ερ-

γατική, φιλότιμη και κοινωνική σύ-
ζυγος και μητέρα. Στοργική στα παι-
διά της και ακόμα πιο πολύ στα εγ-
γόνια αφήνει πίσω της τη μνήμη
ενός καλού ανθρώπου που έδωσε
αξιοπρεπώς τον αγώνα της ζωής
όπου και όσο χρειάσθηκε. 

Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή
της εν χώρα ζώντων και εν σκηναίς
αγίων και ο οικογενειακός της κύκλος
να την θυμάται με γλυκύτητα. Και
εμείς οι λοιποί κρατάμε την καλή
μνήμη μιας αξιόλογης γυναίκας του
χωριού μας και του ευρύτερου συγ-

γενικού της κύκλου. Αιωνία η μνήμη της. 
Α. Δ. Σταμάτης
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Μάρκος  Μπότσαρης 
...Περίτρανα τον ύμνησαν 

σ’ Ανατολή και Δύση...
Κ.Α. Παπαδόπουλος 

της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας
Αθηνών. Η καλαίσθητη έκδοση του βιβλίου
έγινε από την «Στιγμή ΕΠΕ» του συμπατριώτη
μας Παύλου Χαρμαντζή. 

Το βιβλίο διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Το
πρώτο καλύπτει ότι έχει γραφεί για τον
Μάρκο Μπότσαρη και το δεύτερο την πα-
ρουσίασή του από τις εικαστικές τέχνες.
Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Α’ του 1ου μέ-
ρους παρουσιάζεται ότι έχει γραφεί από τη
Λόγια Ποίηση αρχίζοντας από τον Σολωμό,
τον Κάλβο, τον Βαλαωρίτη έως νεότερους
όπως ο Παλαμάς και ακόμα νεότερους ως
τις μέρες μας. 

Στο κεφάλαιο Β’ υπάρχουν οι ξένοι που
τον ύμνησαν αρχίζοντας από τον Βίκτωρα
Ουγκώ. 

Το Γ’ κεφάλαιο περιλαμβάνει τον τεράστιο
πλούτο δημοτικών τραγουδιών που ύμνησαν
τον ήρωα. 

Στο Δ’ κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο
γεγονός ότι και οι Αρβανίτες αντίπαλοί του
τον ύμνησαν. 

Στο κεφάλαιο ΣΤ’ με επιμέλεια του μου-
σικού Τάσου Ηλιόπουλου υπάρχουν τα 
μελοποιημένα τραγούδια που ύμνησαν τον
Μάρκο Μπότσαρη. Θα έλεγα ότι είναι από
τα πιο ενδιαφέροντα και χρηστικά κεφάλαια
του βιβλίου. Στα δύο τελευταία κεφάλαια
(ΣΤ΄και Ζ΄) του πρώτου μέρους παρουσιάζεται
η αναφορά του Μάρκου Μπότσαρη ως ήρωα
στο θέατρο σκιών και στο πως στην παράδοση
διατηρήθηκαν γνωμικά, ανέκδοτα και άλλα
σχετικά με αυτόν. 

Στο Β’ μέρος το οποίο καλύπτει 100 σε-
λίδες έγχρωμες υπάρχει τεράστιος πλούτος
από πίνακες, αγάλματα, μετάλλια, νομίσματα,
γραμματόσημα, μνημεία, φωτογραφίες κ.ά.
που αναφέρονται στον ήρωα, τους συγγενείς,
την οικογένειά του και το κοινωνικό περι-
βάλλον της εποχής του. Θα έλεγε κανείς
ότι το υλικό που συγκεντρώνεται στην ενό-
τητα αυτή είναι μοναδικό και πληρέστατο. 

Γενικά η πολύμοχθη και μακρόχρονη έρευ-
να και εργασία του συγγραφέα μας παραδίδει
ένα έργο μοναδικό και πολύτιμο, κόσμημα
της Πανευρυτανικής Ένωσης και τιμή για το
γενέθλιο χωριό του Κώστα Αντ. Παπαδό-
πουλου. 

Θα έλεγα ότι είναι από τα καλύτερα έργα
που τιμούν τη 200ή επέτειο της Επανάστασης
του 1821 και την πολυσχιδή προσωπικότητα
του ήρωα αυτού που άφησε την τελευταία
του πνοή στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου
το 1823, θυσία στο βωμό της ελευθερίας
μας. 

Α. Δ. Σταμάτης 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ  ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 

Στις 29-9-2021 καθαρισμός υδραύλακα οδού Ει-

ρήνης (από οικία Σεραφείμ Αγγελή - αρχή μονοπατιού

προς παπα-Φαρμάκη). Στις 24-10-2021 μετατόπιση

κοινοτικής κολώνας φωτισμού στο πεζοδρόμιο έξω

από οικία Καπετάνη Δημήτρη (καθαίρεση με 

κομπρεσέρ πλακόστρωσης, δημιουργία χαντακιού,

τοποθέτηση σπιράλ, δημιουργία βάσης και στερέωση

σιδερένιας κολώνας φωτισμού, ρίψη μπετόν). 

ΟΙ  ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ  ΜΑΣ 

Για δεύτερη φορά ήρθε από τη

Γερμανία ο Νίκος Κοντορλής με την

σύζυγό του και κάθισαν περισσότερο

από ένα μήνα. Επίσης ήρθαν αποκλει-

στικά για την “Γιορτή Τσίπουρου” 

από Αμερική ο Νίκος Μπούρας και 

ο ανιψιός του Σταύρος (γιος της 

Αθανασίας Μπούρα-Βαστάκη). 
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Στις 29 και 30-10-2021 με απρόσμενη επιτυχία
ομολογουμένως πραγματοποιήθηκε η Γιορτή Τσί-
πουρου (γιατί πράγματι και για 2η συνεχόμενη
χρονιά αν δεν γινόταν μπορεί και να χανόταν η
γιορτή). 

Γι’ αυτό λοιπόν με πρωτοβουλία του Γιάννη
Μήτσου του γιατρού, ο οποίος ήρθε σε τηλεφωνική
επικοινωνία με τον Πρόεδρο του χωριού μας Νίκο
Καρέτσο ότι προσφέρει το τσίπουρο και η Κοινότητα
να βοηθήσει για το στήσιμο όλων όσων χρειάζονται
για να πραγματοποιηθεί η γιορτή. Έτσι και έγινε! 

Συστήθηκε μια επιτροπή διεξαγωγής της εκδή-
λωσης αυτής από όλους τους επιχειρηματίες του
χωριού μας και πλαισιώθηκε και από κάποιους 
χωριανούς. 

Οι προσφορές για τη διεξαγωγή της Γιορτής
Τσίπουρου ήταν πάρα πολλές. Έχουν ως εξής: 

α) Οικονομικές προσφορές
Νικόλαος Μπούρας (ήρθε από Αμερική) προ-

σέφερε 500 δολάρια (ήτοι 433,00€). 
Γιάννης Μήτσου (γιατρός) προσέφερε 200,00€  
Δημήτριος (Τάκης) Τσαπραζλής 50,00€
Η επιχείρηση «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» 20,00€
Ο Ανδρέας Γιάτσης (ταβέρνα) 30,00€
Ο Θανάσης Παναγοδήμος (γιατρός) 50,00€
Ο Ζαχαρίας Γιολδάσης (Ξυλεία) 50,00€ 
Ο Δημήτρης Σύρρος
και ο ανιψιός Πάνος Σύρρος (ξυλεία) 80,00€ 
Ο Νικόλαος Βασ. Καρέτσος 40,00€ 
β) Εδέσματα (Σουβλάκια, μεζέδες, πίτες, 
κάστανα, γλυκά κ.λπ.) 
Η επιχείρηση «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» προσέφερε 100

σουβλάκια χοιρινά. Ο επιχειρηματίας Νικόλαος
Παπαδημητρίου προσέφερε 25 kgr λουκάνικα και
35 kgr τσίπουρο. Ο Σπύρος Γρίβας -Μεσολόγγι-
Κρεοπώλης προσέφερε 6 kgr λουκάνικα. Ο Γιώργος
Συλεούνης -Άγιος Γεώργιος- Κρεοπωλείο προσέ-
φερε 2,5 kgr λουκάνικα. Η Βαγγελιώ Παναγοδήμου
προσέφερε 5 kgr λουκάνικα, 5 kgr ψωμί, 3 kgr
τυρί. Ο Σπύρος Καρέτσος -Νεοχώρι- προσέφερε
5 kgr τσίπουρο, 5 kgr κρασί. Ο Ανδρέας Νταλιάνης
προσέφερε 5 kgr κάστανα. Ο Νικόλαος Βασ. Κα-
ρέτσος προσέφερε 10 kgr κάστανα. Η επιχείρηση
«ΥΛΗΕΣΣΑ» προσέφερε λουκανικομεζέδες. Η επι-
χείρηση Ιωάννη και Τούλας Καρτσακλή προσέφερε
εδέσματα. Η οικογένεια Λάκη και Μαρίας Τσούκα
προσέφερε εδέσματα. Η οικογένεια Ρούλας Τσούκα
- Σπύρου Τριανταφύλλου προσέφερε εδέσματα.
Η οικογένεια Γιώργου και Ράνιας Καρέτσου προ-
σέφερε τυρόπιτα. Η οικογένεια Νίκου και Βάνας
Καρέτσου προσέφερε κεφτεδάκια. 

(Συγγνώμη αν ξεχάστηκε κάποιος). 

γ) Μουσική 
Ο Παναγιώτης Κορκόδειλος και ο ΑΣΜΗ βοή-

θησαν για το στήσιμο των μικροφωνικών εγκατα-
στάσεων με την ανάλογη μουσική για δύο ημέρες
και οι οποίοι πληρώθηκαν αναλόγως. Το ρεύμα
(με μπαλαντέζα του Κώστα Μπουζιάνα) μας το
παρείχε ο Κώστας Αγγελής από το σπίτι του. 

δ) Στήσιμο και αποξήλωση 
(κιόσκια-ψησταριές κ.λπ.) 
Η μεταφορά όλων των αντικειμένων από την

αποθήκη στην πλατεία και αντιστρόφως έγινε με
το φορτηγό του Κώστα Αγγελή. Συμμετείχαν στην
όλη προσπάθεια (τοποθέτηση και αποξήλωση και
μεταφορά) ο Νίκος Καρέτσος, ο Βασίλης Καρέτσος
του Παναγιώτη, ο Ανδρέας Γιάτσης, ο Σπύρος
Μάλλιος και φυσικά ο Κώστας Αγγελής. 

Στα ψηστικά βοήθησαν ο Βασίλης Καρέτσος
του Παναγιώτη, ο Βασίλης Σεργουνιώτης (τροχό-
σπιτο), ο Νίκος Καρέτσος, ο Κώστας Αγγελής, ο
Κώστας Μπουζιάνας, η Ξανθή Παπαδημητρίου, η
Γεωργία Γρίβα, η Μαρία Παναγοδήμου και ο σύζυ-
γός της Θανάσης Ψαθάς, ο Δημήτρης Παναγοδή-
μος (γιος της κυρα-Βαγγελιώς), ο Δημήτρης Σύρ-
ρος. (Συγγνώμη αν ξεχάστηκε κάποιος). 

Στο σερβίρισμα του τσίπουρου και των εδε-
σμάτων βοήθησαν ο Θοδωρής Λιάκος, η Εύη και η
Άντζελα Καρέτσου, η Ελευθερία Μπρεκουλάκη, η
Εύη Κων/νου Καρέτσου, ο Σπύρος Πανάγος του
Παντελή. (Συγγνώμη αν ξεχάστηκε κάποιος). 

ε) Μεταφορά ηχητικών 
Τα ηχητικά, οι ενισχυτές κ.λπ. μεταφέρθηκαν

από το Πνευματικό Κέντρο στην πλατεία και αντι-
στρόφως από τον Νίκο Καρέτσο και τον Κώστα
Μπουζιάνα. 

στ) Εγκατάσταση λαμπτήρων φωτισμού 
στα κιόσκια 
Στα δύο ξύλινα κιόσκια που στήθηκαν ο Δημή-

τρης Σύρρος προσέφερε δύο σειρές (γιρλάντες)
από λαμπτήρες φωτισμού και τα συνέδεσε ο
Στάθης Τριάντης, ο οποίος και τα αποσυνέδεσε
μετά το τέλος της γιορτής. 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΕΤΣΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ 
Αγαπητοί χωριανοί, φίλοι και επισκέπτες 
Σας καλωσορίζω στην όμορφη Δομνίστα. 
Ο Γιάννης Μήτσου έδωσε το «καύσιμο», το

τσίπουρο δηλαδή και η φωτιά άναψε. Η επιτροπή
διεξαγωγής αυτής της εκδήλωσης έκανε το αυτο-
νόητο για να μη χαθεί η Γιορτή Τσίπουρου. 

Σας ευχαριστώ όλους, να είστε καλά, καλό
χειμώνα και εις το επανιδείν! Καλή διασκέδαση! 

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ  ΑΓΟΡΑ 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος
η λαχειοφόρος αγορά του Συλλόγου μας
κατά τη διάρκεια της μουσικής βραδιάς με
τον Αριστοτέλη Πολονύφη, στις 14 Αυ-
γούστου. Μεταξύ άλλων, κληρώθηκαν πλού-
σια δώρα όπως ένα μονόπετρο δαχτυλίδι
και ένα ρολόι, προσφορά του κ. Ηλία Τσα-
πραζλή, δύο καθαρισμοί και μία λεύκανση
οδοντοστοιχίας, προσφορά των οδοντιά-
τρων Χρήστου και Γιώργου Σουλτάτη, κο-
σμήματα από το κοσμηματοπωλείο του κ.
Θεόδωρου Καγιά, μια διήμερη διαμονή στο
ELTHEO VILLA, από την κα Έλενα Φανα-
ριώτη. Βέβαια, δώρα για την λαχειοφόρο
αγορά προσέφεραν καταστήματα και ιδιώτες
και από τις γύρω περιοχές, όπως η κα Χρι-
στίνα Σιακαβέλλα και ο κ. Σπύρος Κάππας,
κ.α. Αξιοσημείωτη και ιδιαίτερα σημαντική
ήταν η συμβολή -αν αναλογιστεί μάλιστα
κανείς και τον φόρτο εργασίας λόγω του
πλήθους των επισκεπτών του Αυγούστου-
των καταστηματαρχών της περιοχής, όπως
του Αντρέα Γιάτση, Δημήτρη Παναγοδήμου,
Στέφανου Φαρμάκη, Ιωάννη Καρτσακλή,
Νίκου Παπαδημητρίου, Απόστολου Τερ-
νιώτη και στην λαχειοφόρο αλλά και σε
όλες τις δράσεις του Συλλόγου. 

Κ.Η.Τ. 

ΔΩΡΕΕΣ  ΒΙΒΛΙΩΝ 
Η Κοινοτική Βιβλιοθήκη μας εμπλουτί-

ζεται συνεχώς με νέους τόμους βιβλίων.
Πρόσφατα προσφέρθηκαν δωρεάν αρκετά
πολύτιμα βιβλία από τους: 
- Νίκο Βασ. Καρέτσο, Πρόεδρο της Τοπικής

Κοινότητας Δομνίστας (κυρίως παιδικής
λογοτεχνίας). 

- Γεώργιο Μαστρογεωργίου, Επιχειρηματία
(πάνω από 70 τόμοι κατεξοχήν θρησκευ-
τικού περιεχομένου). 

- Παναγιώτα (Γιούλη) Ευαγγέλου Σιακα-
βέλλα (Λεξικά – Εγκυκλοπαίδειες κ.ά.). 

- Σταύρο Αντ. Παπαδόπουλο, Συνταξιούχο
Εκπαιδευτικό (διάφορα). 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΟΠΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Στις 25-10-2021 πραγματοποιήθηκε διά πε-

ριφοράς λόγω COVID με θέμα: “Κοπή δύο

(2) δένδρων από το Μνημείο Πεσόντων”. 

ΑΡΚΕΤΟΙ  ΟΙ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ 
Αρκετοί ήταν οι επισκέπτες του χωριού

μας και κατά τον Οκτώβριο μήνα, κυρίως τα
Σαββατοκύριακα και κατά το 4ήμερο της
28ης Οκτωβρίου. Τα Σαββατοκύριακα, γεμίζει
η περιοχή μας από κυνηγούς αλλά και από
επισκέπτες στο Πανταβρέχει. Κατά το 4ήμε-
ρο της 28ης Οκτωβρίου ήρθαν πολλά Ι.Χ.
στο χωριό μας. Στις 27-10-2021 ήρθαν και
35 εκδρομείς με πούλμαν από τον Άλιμο, οι
οποίοι ξεναγήθηκαν στα Μουσεία μας, στη
Βιβλιοθήκη μας, στα Μνημεία και σε άλλους
χώρους του χωριού μας, ενώ εντυπωσιά-
στηκαν από την Έκθεση Φωτογραφιών των
Ευρυτάνων Νεκρών κατά το Έπος του 1940-
41 και από τις προετοιμασίες για τον εορ-
τασμό της Εθνικής μας Επετείου, τις οποίες
χαρακτήρισαν ως λίαν ποιοτικές. Το μεσημέρι
γευμάτισαν στο χωριό μας και έφυγαν το
απόγευμα κατενθουσιασμένοι για το Καρ-
πενήσι, όπου και διανυκτέρευσαν. 

Κ.Α.Π. 

ΓΙΟΡΤΗ  ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ 

ΕΚΘΕΣΗ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ  ΤΩΝ  ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ 

ΗΡΩΩΝ - ΝΕΚΡΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΟΥΣ  ΤΟΥ  1940-1941 
Με την ευκαιρία του εορτασμού της Επετείου

Εθνικής μας Εορτής της 28ης Οκτωβρίου 1940 η
Πανευρυτανική Ένωση σε συνεργασία με την
Τοπική Κοινότητα Δομνίστας και την Κοινοτική 
Βιβλιοθήκη Δομνίστας εξέθεσαν για πρώτη φορά
πάνω από εκατό (100) φωτογραφίες ισάριθμων
Ευρυτάνων νεκρών – ηρώων του Έπους 1940-41
στην φιλόξενη αίθουσα του Κοινοτικού Τουριστικού
Ξενώνα Δομνίστας. 

Το εκθεσιακό υλικό αντλήθηκε από το βιβλίο
του Κ. Α. Παπαδόπουλου «Νεκροί και Μνήμες –
Αιώνιο Μνημόσυνο στους ηρωικά πεσόντες 
Ευρυτάνες κατά το Έπος του 1940-41», Έκδοση
Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2015, σελ. 472.
Παρουσιάστηκαν πάνω από εκατό (100) φωτογρα-
φίες τοποθετημένες με αλφαβητική σειρά. Σημει-
ώνεται ότι οι Ευρυτάνες νεκροί ανέρχονται σε
διακόσιους έναν (201), εκ των οποίων οι δώδεκα
(12) ήταν αξιωματικοί και οι υπόλοιποι εκατόν
ογδόντα εννιά (189) υπαξιωματικοί και οπλίτες. 

Σημειώνεται ότι για τους ήρωες νεκρούς που
δεν υπάρχουν φωτογραφίες τοποθετήθηκαν στην
αλφαβητική σειρά τα ονόματά τους με τις εικόνες
του εξωφύλλου και του οπισθόφυλλου του παρα-

πάνω βιβλίου, που παριστάνουν, το μεν πρώτο
(εξώφυλλο) ένα σαλπιγκτή να κάνει προσκλητήριο
των νεκρών στα χιονισμένα βουνά της Β. Ηπείρου
και της Αλβανίας, το δε δεύτερο (οπισθόφυλλο)
έναν φαντάρο να ανάβει ένα κεράκι σε μνήμα
ήρωα… 

Η παραπάνω έκθεση λειτούργησε από 26-10-
2021 μέχρι και 31-10-2021 και δέχθηκε εκατοντάδες
επισκέπτες, ντόπιους και εκδρομείς των ημερών
αυτών, πολλοί από τους οποίους συγκινήθηκαν
ιδιαίτερα για τα παλικάρια, που υπερασπίστηκαν
με το αίμα τους ανώτερα ιδανικά και αξίες και
που ζωντάνεψαν μπροστά τους με τις φωτογραφίες
τους… Ιδιαίτερα, φυσικά, συγκινήθηκαν συγγενείς
των νεκρών αυτών από τη Δομνίστα και τα γύρω
χωριά.  

Σημειώνεται ότι το ίδιο υλικό διατέθηκε προς
αξιοποίηση, από τον συγγραφέα και από τις εκδό-
σεις «ΣΤΙΓΜΗ Ε.Π.Ε.» του συμπατριώτη μας κ.
Παύλου Χαρμαντζή, στο Κέντρο Ιστορίας και 
Πολιτισμού Ευρυτανίας (Κ.Ι.Π.Ε.) προς αξιοποίηση
σε εύθετο χρόνο. 

Κ.Α.Π. 
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Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ 

― Στις 4-9-2021 στον Προφήτη Ηλία
ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου ο 
Δημήτρης Σταματίου και η Κωνσταντίνα
Σύρρου (ζουν και εργάζονται στο Λονδίνο).
Οικογένειες: Ευσταθίου και Κορίνας Σταμα-
τίου, Κωνσταντίνου και Αδαμαντίας Σύρρου.
Εκτός από τους χωριανούς και τους προ-
σκεκλημένους παραβρέθηκε και ο Άγγλος
εργοδότης τους! Ακολούθησε τραπέζι και
διασκέδαση στο ΥΛΗΕΣΣΑ. 

Να ζήσουν ευτυχισμένοι! 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
― Την 1-10-2021 απεβίωσε η Ελένη Τσίρ-

κα του Ιωάννη, σύζυγος Δημητρίου Πάτα
στην Αθήνα, ετών 70. 

― Στις 25-10-2021 απεβίωσε ο Θεόδωρος
Αγγελής στη Λαμία, ετών 94. 

Αιωνία η μνήμη τους! 
Νεκρολογίες σε επόμενο φύλλο. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
― Στις 12-9-2021 τελέ-

στηκε μνημόσυνο για τα
τρία (3) χρόνια της αείμνη-
στης Σπυριδούλας συζ. Κων.
Τσίρκα (φωτο) στον Ιερό
Ναό Ευαγγελιστρίας στην
Αμάρυνθο Ευβοίας. 

― Στις 25-9-2021 τελέ-
στηκε 40ήμερο μνημόσυνο της Βασιλικής
Τσιλίκα στο Νεοχώρι Μεσολογγίου. 

― Στις 9-10-2021 τελέστηκε τρίχρονο
μνημόσυνο της Ελένης Μπακατσιά-Καρέτσου
στο Καρπενήσι. 

― Στις 23-10-2021 τελέστηκε ετήσιο μνη-
μόσυνο της Ματίνας Συρροθανάση-Κορκό-
δειλου στη Γλυφάδα. 

― Στις 31-10-2021 τελέστηκε 40ήμερο
μνημόσυνο της Ελένης Τσίρκα-Πάτα στον
Άγιο Νικόλαο στην Ηλιούπολη. 

Αιωνία η μνήμη τους! 

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ  ΝΕΟΥ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ 
Ορκίστηκε στις 27-9-2021 ο Ανδρέας

Λώλος του Σωτηρίου και της Δήμητρας
Αθαν. Γρίβα, ως πτυχιούχος του Τμήματος
Φυσικής του ΕΚΠΑ και συνεχίζει τις 
μεταπτυχιακές σπουδές του στην Ιατρική
Φυσική. 

Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στις
σπουδές του! 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
• Την εισαγωγή της στο Τμήμα Οικονομικής
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά 
πέτυχε η Φωτεινή Σαμιώτη, εγγονή του
Γιάννη Καρτσακλή. 
• Η Κωνσταντίνα-Δήμητρα Δεράτσα, το
γένος Βαμβάτσικου, αποφοίτησε από τη
Νομική Σχολή Αθηνών και πέτυχε στις εξε-
τάσεις του Μεταπτυχιακού στο Ευρωπαϊκό
Δίκαιο του ΕΚΠΑ. 
• Ο Αποστόλης Αποστολόπουλος (εγγο-
νός Παναγιώτας Σιδερά-Μαρνάρη) πέτυχε
στη Σχολή Μηχανολόγων Κοζάνης. 
Καλές σπουδές. 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Στις 29-9-2021 ιδιώτης εργολάβος του ΔΕΔΔΗΕ
παρουσία συνεργείου της ΔΕΗ που έκανε διακοπή
ρεύματος από 8:00 π.μ.-15:00 μ.μ. αντικατέστησε
έξω από οικία Καπετάνη Δημήτρη όπου βρίσκεται ο
μετασχηματιστής και το Piller, τις δύο ξύλινες κολώνες
(είχαν σαπίσει) με νέες κολώνες. Αποξήλωσαν επι-
πλέον και μια σιδερένια κοινοτική κολώνα φωτισμού
(ήταν τοποθετημένη σε θέση που εμπόδιζε) με την
προϋπόθεση να μεταφερθεί κατά 3,00 μ. περίπου! 

ΔΕΔΔΗΕ - ΔΙΑΚΟΠΗ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Στις 10-9-2021 ο Πρόεδρος Νίκος Καρέτσος
επισκέφθηκε τον Αντιδήμαρχο Παντελή Χαλκιά και
ζήτησε την τσάπα για διάφορες εργασίες καθαρισμού
και τους εργάτες πυροπροστασίας. 

Στις 24-9-2021 επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Νίκο
Σουλιώτη για θέματα της Κοινότητας. 

Στις 22-10-2021 επισκέφθηκε τον Αντιδήμαρχο
Ιωάννη Σβερώνη και ζήτησε να πράξει τα του Νόμου
προς τον συγκεκριμένο κτηνοτρόφο για την απομά-
κρυνση των αγελάδων από την Κοινότητα. 

Επίσης επισκέφθηκε τον Παντελή Χαλκιά και 
ζήτησε εργάτες για τον καθαρισμό της πλατείας
ενόψει 28ης Οκτωβρίου και Γιορτής Τσίπουρου καθώς
και κομπρεσέρ με υδραυλικό για το ξεβούλωμα της
βρύσης της πλατείας και την τσάπα για αποκατάσταση
βλάβης ύδρευσης και άρδευσης στον δρόμο κατάντι
οικίας Σεραφείμ Αγγελή. 

Επίσης στις 5-10-2021 ο Αντιδήμαρχος Παντελής
Χαλκιάς μαζί με τον Πρόεδρο Νίκο Καρέτσο επισκέ-
φθηκαν τον οικισμό Μαρίνο όπου δούλευε το συνερ-
γείο του Δήμου με τα μηχανήματα για την χαλικό-
στρωση του δρόμου. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

Ο αγροτικός γιατρός μας Γιάννης Πράσινος
προσέφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο
ιατρείο μας τον μήνα Σεπτέμβριο στις 2, 3, 6,
7, 15, 17, 20, 24, 29, 30 και τον μήνα Οκτώβριο
στις 4, 6, 7, 8, 11, 13, 19, 22, 25, 27. 

Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ  ΙΑΤΡΕΙΟΥ  ΜΑΣ 

Έγιναν κανονικά: α) Το πρόγραμμα «Βοήθεια
στο σπίτι», β) Ο ταχυδρόμος, γ) Αποκομιδή
σκουπιδιών, δ) Δημοτική Συγκοινωνία. 

ΑΛΛΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Στις 24-9-2021 ο ιδιώτης εργολάβος ηλεκτρολόγος
επισκεύασε τον φωτισμό στην οδό Γ. Καραϊσκάκη
(προς τα σφαγεία) και στην οδό Κοινοτικού Γυμνα-
στηρίου (ανηφορικός δρόμος από γήπεδο προς Ο.Τ.Ε.),
είχε βραχυκύκλωμα. Επίσης τοποθέτησε φωτοκύτταρα
στα PILLER (κατάργησε τους χρονοδιακόπτες) για
να ανάβει ο κοινοτικός φωτισμός όταν αρχίζει να
σκοτεινιάζει. Τοποθέτησε δύο (2) προβολείς επί της
πλατείας και αντικατέστησε τέσσερις (4) λάμπες φω-
τισμού σε διάφορες θέσεις με υπόδειξη του Προέδρου. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Στις 15-9-2021 ο εργολάβος υδραυλικός Γιώργος
Λιάγκας αποκατέστησε την βλάβη στην παροχή Φ32
που έρχεται από την υδρομάστευση «ΠΑΠ» και στις
20/10 αποκατέστησε διάφορες βλάβες ύδρευσης σε
διάφορες θέσεις με την παρουσία και υπόδειξη του
Προέδρου. 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Στις 21 και 22-9-2021 συνεργείο διαγράμμισης
της Αντιπεριφέρειας Ευρυτανίας προέβη στη δια-
γράμμιση της μεσαίας γραμμής από Ράχη Τυμφρηστού
-Δομνίστα-Ψηλός Σταυρός, ενώ στις 6/10 και 29-10-
2021 προέβη στη διαγράμμιση της δεξιάς και αριστερής
οριογραμμής από Ράχη Τυμφρηστού-Κρίκελλο. 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Στις 22 και 23-9-2021 συνεργείο τριών (3) ατόμων
της Στατιστικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε την 
καταγραφή των κατοικιών!! 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

Στις 4-10-2021 κλιμάκιο εμβολιασμού του ΕΟΔΥ
από τις 9:00 π.μ.-12:00 π.μ. πραγματοποίησε επίσκεψη
στο Περιφερειακό μας Ιατρείο για τον εμβολιασμό
κατοίκων του χωριού μας που ήταν ανεμβολίαστοι.
Δυστυχώς δεν προσήλθε κανείς από αυτούς. 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ  ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 

Στις 22-9-2021 έγινε η δημοπρασία του 
Ξενώνα. Ανάδοχος ο Αντώνης Ζαμπάρας
που έχει ενοικιάσει και τον ξύλινο ξενώνα
«ΥΛΗΕΣΣΑ». Την 1η εβδομάδα του Νοεμβρίου
θα υπογράψει το συμφωνητικό. 

Του ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλές
δουλειές!!! 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ  

Ο  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ  ΜΑΣ  ΞΕΝΩΝΑΣ 

1. Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Νίκου
Καρέτσου ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος Παντελής
Χαλκιάς έστειλε στις 8/9 και 6/10 δύο (2) σιδη-
ρουργούς, οι οποίοι επανακατασκεύασαν στην
διπλανή αποθήκη του Δημοτικού Σχολείου τις
τρεις σιδερένιες πόρτες και τοποθέτησαν και
τρεις νέες κλειδαριές. Επίσης στερέωσαν όλα
τα παγκάκια της πλατείας, τοποθέτησαν δύο
κολωνάκια στην Τσιρκόβρυση για να μην παρ-
κάρουν αυτοκίνητα προς το Μονοπάτι καθώς
και άλλες μικροπαρεμβάσεις σε διάφορα σημεία
με υπόδειξη του Προέδρου. 

2. Στις 12-10-2021 μηχανικός του Δήμου
μέτρησε τα τμήματα (μπαλώματα) όπου είχαν
γίνει τομές για αποκατάσταση αγωγών ύδρευσης
ούτως ώστε να δρομολογηθεί η τσιμεντόστρωση
- πλακόστρωση αυτών. 

3. Στις 21-10-2021 ηλεκτρολόγος του Δήμου
τοποθέτησε RELLE στον ηλεκτρικό πίνακα στο
Πνευματικό Κέντρο. 

4. Στις 26-10-2021 δύο εργάτες του Δήμου
σκούπισαν την πλατεία εν όψει της 28ης Οκτω-
βρίου και της Γιορτής Τσίπουρου. 

5. Στις 29-10-2021 ηλεκτρολόγος του Δήμου
συνέδεσε το φωτιστικό έξω από οικία Καπετάνη
Δημήτρη και επανασύνδεσε το καλώδιο που
έδινε ρεύμα στις χελώνες φωτισμού επί της
οδού Παπαγιάννη (μονοπάτι Νώντα Φαρμάκη)
και στις κοινοτικές κολώνες φωτισμού επί της
οδού Ειρήνης (από οικία Ασπασίας Αναγνω-
στοπούλου έως εικόνισμα Αγίου Αθανασίου). 

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Στις 21-9-2021 εργολάβος της ΔΕΗ με το
συνεργείο του προέβη στην κοπή κλαδιών διά-
φορων δένδρων που ακουμπούν ή είναι πλησίον
σε καλώδια της ΔΕΗ εντός του χωριού. 

ΚΟΠΗ  ΚΛΑΔΙΩΝ  

ΚΟΝΤΑ  ΣΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ  ΚΑΛΩΔΙΑ 

Στις 8-10-2021 ο εργολάβος αποκομιδής
των σκουπιδιών έπλυνε τους κάδους σκουπιδιών. 

ΠΛΥΣΙΜΟ  ΚΑΔΩΝ  ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 

Στις 24-9-2021 ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Νίκος Καρέτσος παρέλαβε από την αποθήκη
του Δήμου κατόπιν αιτήματος στον Αντιδήμαρχο
Δημήτριο Κεραμάρη δύο ξύλινα παγκάκια. Επί-
σης στις 27-10-2021 παρέλαβε τέσσερα (4)
στεφάνια για την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου. 

ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΔΗΜΟ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Τηρώντας τα μέτρα COVID-19 
ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
19-9-2021: π. Ματθαίος - Ψάλτης Σαλτός

Δημήτρης. 
28-10-2021: Θεία Λειτουργία - Δοξολογία

λόγω της Εθνικής Γιορτής πάτερ Ματ-
θαίος - Ψάλτες: Φραγκούλης Θ., 
Ζαπάτης Γιάννης, Κ. Παπαδόπουλος.  


