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Γιολδασαίοι της Δομνίστας και 1821
(Με το παρόν κείμενο κλείνουμε τη συμμετοχή του “ΕΥΡΥΤΟΥ”
στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821)

Ό

ταν μιλάμε για τη Δομνίστα
και την παρουσία της στην
Επανάσταση του 1821 ουσιαστικά μιλάμε για τους Γιολδασαίους και τη συμμετοχή τους στην
Επανάσταση. Η μεγάλη αυτή οικογένεια πολεμιστών πρωτοστάτησε
και έπαιξε ρόλο σε όλη τη διάρκεια
της Επανάστασης όχι ευθύγραμμα,
αλλά και με διακυμάνσεις. Είτε
όμως μας αρέσει είτε όχι, ο ρόλος
τους ήταν καθοριστικός και τουλάχιστον το χωριό μας και η νότια
Ευρυτανία είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτούς.
Κατά τον Κασομούλη η μεγάλη
οικογένεια των Γιολδασαίων ήταν
εντόπιοι. Ήταν πολυμελέστατοι.
Ξεκίνησαν από κλέφτες και ληστές
και εξελίχθηκαν σε αρματολούς,
ηγετικά στελέχη στην Επανάσταση
και με πολιτική δράση μετά τη λήξη
της. Εμάς εδώ θα μας απασχολήσει
η παρουσία τους στην Επανάσταση.
Μετά το α’ μισό του 18ου αιώνα
ήρθαν σε αντιπαράθεση με μια ισχυρή οικογένεια σαρακατσαναίων αρματολών που είχαν εγκατασταθεί
στην περιοχή. Ήταν η οικογένεια
των Συκάδων ή Βλαχόπουλων. Έγιναν φόνοι και η αντιπαλότητα έληξε
με το γάμο μιας κόρης των Βλαχόπουλων και ενός νέου Γιολδάση.
Στη συνέχεια όταν οι Βλαχόπουλοι
διώχθηκαν από τον Αλή Πασά από
το αρματολίκι του Καρπενησίου
έμειναν οι Γιολδασαίοι στο πόδι
τους ως αρματολοί της περιοχής.
Ο αρχηγός της οικογένειας,

που έδρασε στην Επανάσταση ως
πρώτος, ήταν ο Γιαννάκης Γιολδάσης γιος του Γεωργίου που γεννήθηκε το 1776. Αδέλφια του ο Μήτρος (γεν. 1785;), ο Κωνσταντής
(γεν. 1790), ο Νικόλαος (γεν. 1793),
ο Ζαχαράκης (γεν. 1796;) και ο
Θανασάκης που πέθανε νέος περί
το 1813. Ειδικότερα για τον καθένα
τους:
Ο Γιαννάκης Γιολδάσης διαδέχθηκε τον πατέρα του Γεώργιο
στο αρματολίκι του Καρπενησίου
περί το 1810. Προηγουμένως η οικογένεια ακολούθησε τον Αλή
Πασά - εξ ανάγκης - και την πολιτική
του. Πολέμησε μαζί με τον Αλή
Πασά ως τα βάθη της Αλβανίας
και λίγο πριν την Επανάσταση ο
Αλής τον θεωρούσε στήριγμά του
στην περιοχή. Στον Άγιο Αθανάσιο
της Δομνίστας υπάρχει αφιέρωμά
του το 1803, ενός ασημένιου
καντηλιού πιθανόν φερμένο από
τα Γιάννενα. Περίπου σε αυτό το
χρονικό σημείο ίσως κτίσθηκε ένα
μεγάλο αρχοντικό σπίτι στο πάνω
μέρος του χωριού που σίγουρα
ήταν προίκα στην οικογένεια από
τους Βλαχόπουλους. Προ της
Επαναστάσεως ως το 1820 ήταν
αρματολός με έδρα το Καρπενήσι.
Την άνοιξη του 1821 με την
αρχή της Επανάστασης, περί τα
τέλη Μαΐου, μαζί με άλλους στρατιωτικούς της περιοχής πολιόρκησαν τους Τούρκους του Καρπενησίου. Ενώ συνεχιζόταν η πολιορκία
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ΛΕΥΚΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Με μια έκπληξη αποφάσισε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρπενησίου,
να αποχαιρετήσει την χρονιά-ορόσημο του επετειακού εορτασμού
των 200 Χρόνων της Επανάστασης του 1821. Η έκπληξη είναι η
έκδοση φωτογραφικού Λευκώματος με τίτλο “Το Χρονικόν της
Μάχης του Καρπενησίου, 1821”. Πρόκειται για φωτογραφήσεις
μελών του Συλλόγου ενδεδυμένων με τοπικές παραδοσιακές ενδυμασίες (φορεσιές Άμπλιανης, Μυρίκης κ.ά.) που έλαβαν χώρα σε
τοποθεσίες εξαιρετικής ομορφιάς του Δήμου Καρπενησίου μεταξύ
άλλων και σε τοποθεσίες της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας. Τις
φωτογραφίες επιμελήθηκε ο φωτογράφος Δημήτρης Κοκοτίνης,
ενώ μέλη του Συλλόγου σε συνεννόηση με τον πρόεδρο κ. Ηλία
Τσιώνη είχαν την ευθύνη της προετοιμασίας των τοποθεσιών, των
ενδυμασιών και την γενικότερη “επιμελητεία”.
Η έκδοση του Συλλόγου καταφέρνει όμως να ξεφύγει από τις καθιερωμένες επετειακές εκδόσεις (ημερολόγια και ατζέντες) καθώς
οι εξαιρετικής ομορφιάς φωτογραφίες συνοδεύονται από ένα σπάνιο
κείμενο που για πρώτη φορά μετά το 1911 δημοσιεύεται αυτούσιο.
Πρόκειται για το Χρονικό της περιγραφής του Ξεσηκωμού του
1821, έτσι όπως περιγράφεται από έναν άνθρωπο που υπήρξε είτε ο
ίδιος αυτόπτης μάρτυρας, είτε το πιθανότερο αυτήκοος μάρτυς αυτοπτών μαρτύρων: τον Γεώργιο Αναγνώστη Ιατρείδη - ορθογραφία
του ιδίου. Οι μετέπειτα Ιατρίδηδες υπογράφουν χωρίς -ει-, και αποτελούν γνωστή και σημαντική οικογένεια του Καρπενησίου.
Όπως σημειώνεται και στον πρόλογο της έκδοσης του Λευκώματος,
“Ο Ιατρείδης, γόνος μιας οικογένειας ευγενών του Καρπενησίου,
γεννήθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα στο Καρπενήσι. Είχε την τύχη
και τους πόρους να σπουδάσει στα νεανικά του χρόνια στην φημισμένη
Σχολή των Ελληνικών Γραμμάτων που λειτουργούσε επί δύο σχεδόν
αιώνες στο Καρπενήσι (ιδρυθείσα από τον Ευγένιο Γιαννούλη, τον
Αιτωλό) ενώ αργότερα σπούδασε υπό τον πιο φημισμένο δάσκαλο
της εποχής εκείνης, τον Σοφό των Ιωαννίνων, τον Αθανάσιο Ψαλλίδα.
Έγραψε σε αξιόλογα αρχαΐζων λόγιο ύφος, ενώ η εγγύτητά του στα
εκκλησιαστικά πράγματα της εποχής του επιτρέπει να συνθέτει εκκλησιαστικούς ύμνους (ασματικές ακολουθίες και τροπάρια).” Φαίνεται
ότι ο Ιατρείδης, με την έναρξη της Επανάστασης βρέθηκε στην
πατρίδα του στο Καρπενήσι, στο πλευρό του στρατηγού Γιαννάκη
Γιολδάση, του οποίου υποστηρίζεται ότι υπήρξε γραμματέας. Από
την θέση αυτή ενδεχομένως, υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας των πρώτων
στιγμών του επαναστατημένου Καρπενησίου και της πρώτης του
ολοσχερούς καταστροφής που όμως κατέληξε με την πρώτη αποχώρηση των μουσουλμάνων κατοίκων της. Η πλευρά αυτή του βίου του
Ιατρείδη έχει ιδιαίτερη σημασία και για την περιοχή μας, η οποία
θεωρείται το λίκνο πολλών εκ των Γιολδασαίων.
Όπως αναφέρουν οι συντελεστές του Λευκώματος, είναι άγνωστο
το κατά πόσο η αφήγηση του Ιατρείδη μπορεί να θεωρηθεί ιστοριογραφικά ακριβής. Αλλά είναι λογοτεχνικά συγκλονιστική και βαθιά
συγκινητική στην περιγραφή της. Οπότε όπως τονίζουν οι ίδιοι οι
συντελεστές “το παρόν λεύκωμα δεν έχει φιλοδοξίες να αποτελέσει
ιστορικό πόνημα. Η όλη του αφήγηση στηρίζεται στην κοινή αγάπη
του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρπενησίου και του Ιατρείδη: το
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Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τ.Κ. Δομνίστας
εύχονται σε όλους
Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά με υγεία!
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
Θεόδωρος Γ. Αγγελής (1929-2021)
Πλήρης ημερών έφυγε για την
αγκαλιά του Θεού ο Θόδωρος Αγγελής, το μεγαλύτερο από τα 10
παιδιά του Γιώργου Αγγελή και
της Παναγιώτας Παπαδημητρίου,
εγγονής ιερέως. Μεγάλωσε μέσα
σε αφάνταστες οικονομικές δυσκολίες μιας πολυμελούς οικογένειας
στο συνοικισμό Αμπέλια του χωριού
μας. Οι αντικειμενικές δυσκολίες
του φτωχού χωριού μας έγιναν ανυπέρβλητες με τον πόλεμο του 1940,
την Κατοχή, τον Εμφύλιο.
Τα παιδικά, τα εφηβικά και τα
πρώτα νεανικά του χρόνια τα έζησε
σε δραματικές συνθήκες.
Τα εξωτερικά προβλήματα και
οι δυσκολίες σχεδόν τον έφεραν
στον θάνατο. Στη διάρκεια του εμφυλίου, ούτε 20 χρονών, στρατολογήθηκε βιαίως μαζί με άλλους
νέους στο Δημοκρατικό Στρατό.
Βίωσε ακέραιη τη φρίκη του εμφυλίου. Ο πρώτος του εξάδελφος
Θεόδωρος Κ. Αγγελής χάθηκε στον
εμφύλιο. Ο ίδιος τραυματίσθηκε
βαριά στην κοιλιά κάπου στην
Ήπειρο. Τραυματίας και εγκαταλελειμμένος από όλους παρελπίδα
επέζησε. Παραδόθηκε στον Εθνικό
Στρατό και επανήλθε σώος στην
οικογένειά του.
Τον θυμάμαι να διηγείται με συγκίνηση τους θανάσιμους κινδύνους
που αντιμετώπισε και την απόλυτη
βεβαιότητά του ότι το χέρι του Θεού
τον έσωσε και τον επανέφερε στη
ζωή και την οικογένειά του. Αυτή η
βαθιά του πίστη μαζί με την εργατικότητά του ήταν τα μοναδικά του
εφόδια μαζί με την ευχή των γονιών
του για τον αγώνα της ζωής.
Στις αρχές της 10ετίας του 1950
κατέβηκε στη Λαμία αποζητώντας
το ψωμί. Με ένα καρότσι γεμάτο
φρούτα και λαχανικά περιδιάβαινε
βασανιστικά τους δρόμους της Λαμίας για τον άρτο τον επιούσιο. Τον
ακολούθησαν στη συνέχεια σχεδόν
όλα τα αγόρια της οικογένειας. Όλοι
μαζί σε ένα φτωχικό δωμάτιο με
μοναδικό φαγητό - μια ντοματοσαλάτα - έβαλαν τις βάσεις της οικονομικής προκοπής τους. Με αρχηγό
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τον ίδιο κυριάρχησαν επαγγελματικά
στο εμπόριο φρούτων και λαχανικών
της Λαμίας και της ευρύτερης περιοχής.
Κορυφαίο επίτευγμά τους τα
πολύ μεγάλα ψυγεία φρούτων
«Αγγελής» δίπλα στην Εθνική οδό
Λαμίας-Αθηνών, σχεδόν μια 10ετία
μετά την έναρξη του επαγγελματικού τους αγώνα. Κάποιοι κακότροποι
μίλησαν για λεφτά που υπήρχαν και
άλλα τέτοια. Κανένας όμως από
αυτούς που τα είπαν δεν έμεινε με
άλλα 5-6 αδέλφια σε ένα γυμνό
δωμάτιο, κανένας δεν αρκέστηκε
σε ντομάτες και ελιές και ψωμί και
κανένας δεν δούλεψε νύχτα με νύχτα και τα φτωχικά έσοδα να μπαίνουν σε ένα ταμείο.
Ο αείμνηστος Θόδωρος ως ο
πρώτος και αρχηγός διαχειρίσθηκε
αυτό το μόχθο της αδελφικής συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τρόπο άριστο επαγγελματικά και κατέκτησαν οικονομικές κορυφές. Δεν
ήταν όμως μόνο αρκετή η ευχή των
γονιών, η αδελφική αλληλεγγύη, η
εργατικότητα και το επαγγελματικό
ταλέντο. Είχαν μαζί τους απλόχερη
την ευλογία και τη στήριξη του
Θεού. Ο Θόδωρος ήταν ένας βαθιά
θρησκευόμενος άνθρωπος. Όχι
στους τύπους, στην ουσία. Πιστότατος στην εκκλησία πρωτοστάτησε
σε στήριξη θρησκευτικών οργανώσεων, οικοτροφείων, γηροκομείων,
παιδικών κατασκηνώσεων, σε έργα
φιλανθρωπίας. Αθόρυβα και χωρίς
να γνωρίζει κανείς το μέγεθος της
προσφοράς του. Μόνο ο Θεός και
λίγοι μόνο εκ των ανθρώπων, κυρίως
οι ευεργετηθέντες.
Θα καταθέσω μια προσωπική
μαρτυρία. Όταν το 1972 διορίστηκα
στη Δομνίστα καθηγητής με πλησίασε και μου πρόσφερε τη βοήθειά
του στέλνοντας βιβλία για την βιβλιοθήκη. Ακόμα κάθε 20 μέρες αν θυμάμαι καλά - έστελνε αθόρυβα
περίπου 50 τεύχη του περιοδικού
«Προς τη Νίκη» που πλήρωνε από
την τσέπη του. Τα περιοδικά μοιράζονταν δωρεάν στα παιδιά και ήταν
σταγόνες δροσιάς για την ψυχούλα
τους και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. Όταν το 1990 έγινα
Δ/ντής σε ένα Γυμνάσιο της Αθήνας
κρατούσα μέσα μου εκείνη τη χειρονομία του. Άρχισα και εγώ να
αγοράζω εξ ιδίων κάθε φορά τον
ίδιο αριθμό περιοδικών και με το
Θεολόγο του σχολείου να τα μοιράζω στους μαθητές. Αυτό θα κράτησε πάνω από 10 χρόνια ώσπου
απαγορεύτηκε η κυκλοφορία τους
στα σχολεία.
Αυτός ήταν ο δρόμος ο καλός
που δίδαξε σε μένα ένα απλό χωριανό και γνωστό. Πιστεύω ότι το
ίδιο θα έχει συμβεί σε πολλούς άλλους και με διαφορετικούς τρόπους.
Ο Θεός που ξέρει και εμείς που
θυμόμαστε τον συνοδεύουμε με τις
προσευχές μας για αιώνια ανάπαυση
«εν κόλποις Αβραάμ» και την ευχή
να του μοιάσουν πολλοί και η οικογένειά του να τον θυμάται και να
τον τιμά αιώνια.
Α.Δ. Σταμάτης
Φιλόλογος
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τον Ιούνιο πληροφορήθηκαν ότι
Τουρκαλβανοί φύλακες του Αγρινίου, αφού λήστεψαν Εβραίους και
Τούρκους της πόλης, πήραν το δρόμο μέσω της περιοχής μας προς
Λαμία. Ο Γιαννάκης το πληροφορήθηκε και τους έστησε καρτέρι
στο στενό πέρασμα της Σκάλας
του Τέρνου. Οι Τουρκαλβανοί εξοντώθηκαν, ο αρχηγός τους συνελήφθη αιχμάλωτος και οι θησαυροί
τους πέρασαν στα χέρια των Γιολδασαίων και χρηματοδότησαν την
Επανάσταση. Στη μάχη αυτή έπεσε
και ο πρώτος Δομνιστιάνος αγωνιστής ο Γεώρ. Σύρρος. Μετά την
αποχώρηση των Τούρκων αργότερα
από το Καρπενήσι ο Γιαννάκης
έμεινε η κυρίαρχη πολεμική δύναμη
της Επανάστασης στην περιοχή.
Στρατιωτικά και πολιτικά η περιοχή
μας είχε σημείο αναφοράς το Μεσολόγγι. Πήρε μέρος και αυτή τη
χρονιά και τις επόμενες στις προσπάθειες της επαναστατικής κυβέρνησης να οργανώσει την περιοχή. Πολέμησε σε διάφορα σημεία
και το 1822 και το 1823 με την
ατυχή παρουσία του στη μάχη και
την ήττα της Καλλιακούδας τον
Αύγουστο του 1823. Στρατιωτικά
ήταν παρών το 1824-25 στην οχύρωση της αποκλείστρας Καστανιάς
Προυσού και το 1825-26 κατά τη
διάρκεια της πολιορκίας του Μεσολογγίου.
Όταν τον Απρίλιο του 1826 και
την Έξοδο το Μεσολόγγι έπαψε
να υπάρχει αποσύρθηκε στον απόκρημνο Καρφοπεταλιά (πάνω από
Νεοχώρι Ναυπακτίας) μαζί με άλλους εντόπιους οπλαρχηγούς. Βλέποντας το στρατιωτικό αδιέξοδο
συμβιβάστηκε με τον Κιουταχή με
δικαιολογία την προστασία των αμάχων της περιοχής έως το 1828 που
επανήλθε σε υπακοή στην Ελληνική
Επαναστατική κυβέρνηση. Το 1830
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη χάραξη των βορείων συνόρων της
Ελλάδας (Άγραφα) με την άρνησή
του να δεχθεί τους Τούρκους και
τις προτάσεις τους. Μετά την Επανάσταση ασχολήθη με την πολιτική.
Ο γιος του Γεωργούλας (γεν. 1803)

πολέμησε και αυτός στην Επανάσταση.
Ο αδελφός του Μήτρος (γεν.
1785;) πολέμησε από την αρχή της
Επανάστασης ως το 1828 που σκοτώθηκε σε μάχη στα Καγκέλια του
Καρπενησίου.
Ο Κωνσταντής ή Σερέτης Γιολδάσης ήταν από τους ηρωικότερους
της οικογένειας. Πολέμησε σε
πολλά σημεία της Στερεάς και της
Πελοποννήσου, δεν συμβιβάστηκε
με τους Τούρκους και ακολούθησε
τον Γεώρ. Καραϊσκάκη ως το θάνατό του στο Φάληρο (1827). Την
ίδια χρονιά πέθανε και ο ίδιος.
Ο επόμενος αδελφός Νικόλαος
(γεν. 1793) πολέμησε από την αρχή
της Επανάστασης και πήρε στρατιωτικούς βαθμούς. Πήρε μέρος σε
διάφορες μάχες και φαίνεται ότι
μετά το 1826 ακολούθησε τη γραμμή του αδελφού του Γιαννάκη.
Ο τελευταίος αδελφός Ζαχαράκης (γεν. 1796) πολέμησε και
αυτός σε Στερεά και Πελοπόννησο
και όπου η πατρίδα τον χρειάστηκε.
Μετά την Έξοδο του Μεσολογγίου
ακολούθησε όχι τον αδελφό του
Γιαννάκη αλλά τον Γ. Καραϊσκάκη
και τους λίγους οπλαρχηγούς που
αρνήθηκαν υποταγή στον Κιουταχή.
Ήταν με τον Καραϊσκάκη ως το τέλος στο Φάληρο και στη συνέχεια
σε όσες άλλες μάχες ακολούθησαν
ως το 1830 και την απελευθέρωση.
Φαίνεται ότι ήταν ο πιο νομιμόφρων
στην Ελληνική Κυβέρνηση από τους
Γιολδασαίους.
Μιλώντας για τους επώνυμους
Γιολδασαίους και τη συμμετοχή
τους στον μεγάλο αγώνα να μην
μας διαφεύγει ότι σε μεγάλο βαθμό
πήγαν και πολέμησαν μαζί τους
πολλοί χωριανοί μας. Μνημονεύοντας λοιπόν και τιμώντας τους αρχηγούς Γιολδασαίους μνημονεύουμε και τιμούμε και ευγνωμονούμε
τους σχεδόν καθόλου επώνυμους
και ταπεινούς προπροπαππούδες
μας χάρη στις θυσίες των οποίων
γιορτάσαμε φέτος τα 200 χρόνια
από την Επανάσταση.
Αιωνία όλων η μνήμη.
Α.Δ. Σταμάτης
Φιλόλογος

ΛΕΥΚΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Καρπενήσι και την ιστορία του”.
Όπως τονίζει ο Πρόεδρος του Συλλόγου, “όποιος λάβει στα χέρια του
το λεύκωμα, δεν πρέπει να ψάξει
την ιστορική ακριβή αναπαράσταση
ούτε των ρούχων του 1821, ούτε
των όπλων ούτε των κτηρίων. Αυτό
που πρέπει να δει είναι η συγκινητική
προσφορά των μελών κάθε ηλικίας
να συμβάλλει με τον τρόπο του ο
καθένας στο τελικό αποτέλεσμα,
με γνώμονα μόνο την απόδοση τιμής
στους εξεγερθέντες Καρπενησιώτες
του 1821”.
Το Λαογραφικό Μουσείο Δομνίστας και ο Φιλοπρόοδος Πολιτιστι-

κός Σύλλογος Δομνίστας, ανταποκρίθηκαν σε αίτημα του Πολιτιστικού
Συλλόγου Καρπενησίου και μια από
τις φωτογραφήσεις έλαβε χώρα
στους χώρους του Μουσείου μας.
Εκτός από την αγαστή συνεργασία των δύο Συλλόγων μέχρι στιγμής, αναδείχθηκαν με όμορφες εικόνες και η άριστη κατάσταση του
μουσείου μας και των εκθεμάτων
του, μέσα από τον φωτογραφικό
φακό του Δημήτρη Κοκοτίνη και
την επιμελημένη εμφάνιση των μελών του Πολ. Συλλόγου Καρπενησίου, προς τους οποίους ανανεώσαμε και την ανοικτή πρόσκληση
για συνεργασίες και φιλοξενία.
Κ.Η. Τσιάμης
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΨΩΜΙ… ΠΑΙΔΕΙΑ…
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ 1947-1970
Έκδοση Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας Ευρυτανίας, Αθήνα 2021, σελ. 96
Ο τίτλος και μόνον
τατες επεξηγηματικές
τίτλος «ΨΩΜΙ… ΠΑΙυποσημειώσεις.
ΔΕΙΑ…» και ο υπότιτλός
Στο α΄ μέρος του βιτου «Οικονομικές καταβλίου του ο σ. εύστοχα
γραφές στα χρόνια του
τοποθετεί ως τίτλο τη
ΨΩΜΙ… ΠΑΙ∆ΕΙΑ…
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ
λέξη «Ψ ω μ ί…» και
εμφυλίου και της ανόρΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ
θωσης 1947-1970» του
αναφέρεται στην οικογέΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ 1947-1970
νέου βιβλίου του Θανάση
νεια του πατέρα του,
Σταμάτη μας προϊδεάστον έγγαμο βίο των γοζουν και στο περιεχόμενό
νέων του, στα δύσκολα
του.
χρόνια του εμφυλίου στη
Ο συγγραφέας, βρίΔομνίστα και κατόπιν στο
σκοντας ένα μικρό σηΑγρίνιο, στον επαναπαμειωματάριο του πατέρα
τρισμό και τη δεκαετία
του, μέσα σ’ ένα παλιό
του ’50 και κατόπιν στην
ντουλάπι του πατρικού
ανόρθωση και τη δεκαεσπιτιού του, «εμνήσθη
τία του ’60. Μέσα στις
ημερών αρχαίων» και με
σελίδες αυτές φαίνονται
την αστείρευτη έμπνευσή
οι δυσκολίες της ζωής,
του κατόρθωσε να σκιαγραφήσει πλήρως οι αγώνες και οι αγωνίες, η εργατικότητα
μια άλλη εποχή, την οποία και ο ίδιος των γονιών, αλλά και στοργή στα πέντε
βίωσε. Κατόρθωσε να επαναφέρει μνήμες (5) παιδιά τους! Με το σημειωματάριο
και βιώματα σε μας τους παλιότερους, του πατέρα του κλείνει το α΄ μέρος.
αλλά και να κάνει γνωστές στους νεότεΣτο β΄ μέρος, με τον εύστοχο τίτλο
ρους μερικές πτυχές της οικογενειακής «Π α ι δ ε ί α…», ο Θανάσης Σταμάτης,
αλλά και της ευρύτερης κοινωνικής ζωής μέσα σε 25 μόνο αυτοβιογραφικές, κυρίως,
της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Τονίζει ιδι- σελίδες μας δίνει στοιχεία για τις σπουδές
αίτερα τον αγώνα της οικογένειας για του στο Πανεπιστήμιο, τις δυσκολίες που
επιβίωση αλλά και το σπουδαίο ρόλο του είχε (Ψωμί και σπουδές), την καθοριστική
κοινωνικού περίγυρου, συγγενείς, χωρια- γι’ αυτόν επαφή του με την οικογένεια
νούς κ.ά., οι οποίοι «στήριξαν με ό,τι και Κοντορλή («ευ ζην») και κλείνει με το
όσο μπορούσαν τους πιο αδύναμους, χω- σημειωματάριό του κατά τα έτη των σπουρίς υστεροβουλία και χωρίς την ελπίδα δών του (1965-1970, έσοδα - έξοδα).
κάποιας υλικής ανταμοιβής. Το έπραξαν
Και ένα απόσπασμα του επιλόγου του:
από το περίσσευμα της καρδιάς τους και «Όσα περιγράφονται συνέβησαν αληθινά
και με γραπτές αποδείξεις για τους τυχόν
την καλοσύνη τους…».
Το απλό αυτό σημειωματάριο – ημε- δύσπιστους… Κάποια μοιάζουν μυθιστορολόγιο του πατέρα του αρχίζει το 1947 ρηματικά. Μυθιστορηματική όμως και με
και τελειώνει το 1974. Στις 60 σελίδες αφάνταστες ιστορίες είναι και η ζωή. Οι
του περιλαμβάνει τα μεροκάματα που νεότεροι ας τη ζήσουν σαν μια εμπειρία
έκανε, τους εργοδότες του, τις αμοιβές και στις δύσκολες στιγμές ας ονειρεύονται
του, τα ψώνια και άλλα δευτερεύοντα το καλύτερο, τη φυγή από τα δεσμά της
στοιχεία. Όλα αυτά παρουσιάζονται στο ανάγκης και το πέταγμα στην ελπίδα του
α΄ μέρος του βιβλίου ζωντανά, εύληπτα, καλύτερου μέλλοντος. Υπάρχει και τους
Κ.Α.Π.
καθαρά και με απλότητα και με πλουσιό- περιμένει!».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Φιλόλογος

ΕΚ∆ΟΣΗ ΦΙΛΟΠΡΟΟ∆ΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2021

ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΟ ΦΑΝΤΙΝΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Κείμενο: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, Φιλόλογος, ΔΟΜΝΙΣΤΑ 2021, σελ. 24
Πρόκειται για ένα λίαν
των και ψυχών συντροκατατοπιστικό βιβλιαράκι
φιά με το κελάρισμα του
για το νεοαναγερθέν πρόνερού». Ο αγιασμός της
θεμελίωσής του έγινε
σφατα μικρό παρεκκλήσιο
ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ
στις 30-8-2019 από τον
στην περιοχή Φαντίνο ΔοΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΤΙΝΟΥ
αρχιμανδρίτη π. Γαβριήλ
μνίστας, προς τιμήν ενός
ΣΤΟ ΦΑΝΤΙΝΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
και η πρώτη θεία λειτουράγνωστου αγίου, του ΑγίΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
γία του μετά από δύο
ου Φαντίνου. Τα κείμενά
Κείμενο: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, Φιλόλογος
χρόνια (30-8-2021).
του ανήκουν στο Θανάση
Στο β΄μέρος του μιΔημ. Σταμάτη. Εκδόθηκε
κρού αυτού βιβλίου
με τη χορηγία του Σωτήπληροφορούμαστε πως
ρη και της Μαρίας Σώκου,
υπάρχουν δύο Άγιοι με
με δαπάνες των οποίων
το όνομα αυτό με κοινή
και ανηγέρθη το εν λόγω
καταγωγή, την Καλαβρία
εκκλησάκι.
της Ν. Ιταλίας: ο παλαιός
Οι πρώτες σελίδες
ΔΟΜΝΙΣΤΑ 2021
Άγιος Φαντίνος (3ος-4ος
του αναφέρονται στην πεμ.Χ. αι.) και ο νέος (Καριοχή Φαντίνου, όπου βρίλαβρία 901- Θεσσαλονίσκονται αρκετά ίχνη αρχαίας εγκατάστασης που παραπέμπουν κη 974 μ.Χ.), που είναι και περισσότερο
στα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια, στην γνωστός και με έντονη τη φήμη της αγιόονομασία και στην τοπική παράδοση, ενώ τητάς του στην Ελλάδα.
Η μνήμη τους τιμάται στις 30 Αυγούοι αμέσως επόμενες σελίδες στο ιστορικό
της ανέγερσης του παρεκκλησίου αυτού. στου.
Το τελευταίο μέρος του περιλαμβάνει
Το παρεκκλήσι του Αγίου Φαντίνου
κτίστηκε πολύ κοντά στο εξωκκλήσι της επιλεγμένους ύμνους από την «Ασματική
Παναγίας της Προυσιώτισσας, ενώ νωρί- Ακολουθία του Οσίου και θαυματουργού
τερα ο Σωτήρης Σώκος και η σύζυγός Πατρός Ημών Φαντίνου» του συμπατριώτη
του Μαρία είχαν κατασκευάσει δίπλα μία μας (από Αράχοβα Ναυπακτίας) υμνοθαυμάσια πέτρινη παραδοσιακή βρύση με γράφου Γεωργίου Αναστ. Γαλανοπούλου.
Κ.Α.Π.
τα «πεζουλάκια της για ανάπαυση σωμά-

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Η κ. Ευαγγελία Νταλιάνη, τ. Πρόεδρος και νυν μέλος του
Δ.Σ. του Συλλόγου μας, υπέβαλε την παραίτησή της οριστικά
και αμετάκλητα προς το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στη Γενική
Συνέλευση του περασμένου καλοκαιριού.
Εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τους συνεργάτες
της και όσους βοήθησαν στο έργο της καθώς και σε όσους
την τίμησαν με την καθολική τους ψήφο.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Στις 4/11/2021 ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος Παντελής
Χαλκιάς με μηχανικό του Δήμου επισκέφθηκαν το χωριό και
με τον Πρόεδρο Νίκο Καρέτσο συζήτησαν διάφορα θέματα
της Κοινότητας.
Στις 27/12/2021 πάλι ο Παντελής Χαλκιάς με μηχανικό
του Δήμου επισκέφθηκε το χωριό και τον Πρόεδρο για τα
«Χρόνια Πολλά». Επισκέφθηκαν όμως τον αγροτικό δρόμο
προς «Νεράκι» για να το γνωρίζει ο Αντιδήμαρχος για να
αντιμετωπισθεί την άνοιξη σε ένα σημείο όπου υποχώρησε
το οδόστρωμα (έγινε καθίζηση).

ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΡΙΝΟ
Μετά από προσπάθειες πολλών ετών του Προέδρου μας
Νίκου Καρέτσου με αιτήματα αλλά και με απόφαση του Τοπικού
μας Συμβουλίου προς τον Δήμο Καρπενησίου και προς τον Αντιπεριφερειάρχη από 20/9 έως 8/10 ο Δήμος Καρπενησίου με
τρία μηχανήματα (τσάπα RAM, Φορτωτής 966 και φορτηγό)
προέβη στη χαλικόστρωση του δρόμου από τον Μέ(γ)α Λόγγο
έως τον οικισμό Μαρίνο. Απομένει μέσω της Αντιπεριφέρειας
με μηχάνημα GREIDER ο καθαρισμός των χαντακιών και η
διαμόρφωση του δρόμου από διασταύρωση με ασφαλτοστρωμένο δρόμο μέχρι τον Μέ(γ)α Λόγγο (οι στροφές δηλαδή
μέχρι τον Μέ(γ)α Λόγγο).

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Στις 18/9, 22/9 και 23/9 ο Θανάσης Μουρκογιάννης καθάρισε
την μαρμάρινη επιγραφή στη βρύση επί της πλατείας καθώς
και την μαρμάρινη στήλη στο Μνημείο των Πεσόντων (είχαν
μαυρίσει) και ξαναχρωμάτισε τα γράμματα!
Στις 17/11/2021 ο Δημήτρης Παναγοδήμος, ο Μάκης Μωρίκης και ο Σπύρος Πανάγος έκαψαν αρκετά πλατανόφυλλα
από τον χώρο της πλατείας και των γύρω δρόμων.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νίκος Καρέτσος εκφράζει τις
ευχαριστίες του!

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στις 29-11-2021 συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητάς μας εκ περιφοράς λόγω των μέτρων COVID με θέμα:
“Εκμίσθωση σφαγείων της Τ.Κ. Δομνίστας”.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Στις 15/12/2021 ο Πρόεδρος Νικόλαος Καρέτσος ενημερώθηκε
από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Καρπενησίου ότι παρέλαβε
τον φάκελλο στο γραφείο του με την παραίτηση του Συμβούλου
Νικολάου Παπαδημητρίου από μέλος του Τοπικού Συμβουλίου
της Τ.Κ. Δομνίστας!!! Επίκειται η αντικατάστασή του.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΕΝ ΟΨΕΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Κόπηκαν, μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν τρία (3) έλατα
στο Ιατρείο, στο Κοινοτικό Γραφείο και στην πλατεία, μεταφέρθηκαν τα τεμάχια της Φάτνης στην πλατεία, συναρμολογήθηκαν και στερεώθηκε η φάτνη, κόπηκαν, μεταφέρθηκαν
και τοποθετήθηκαν στη φάτνη κλωνάρια από έλατο και φτέρη,
επισκευάσθηκαν οι προβολείς της φάτνης, τοποθετήθηκε το
αστέρι πάνω στη φάτνη, τοποθετήθηκαν τα λαμπάκια πάνω
στη φάτνη, καθώς και στο έλατο της πλατείας (όλα ήταν
έτοιμα για τη σύνδεση στο ρεύμα από τον ηλεκτρολόγο - εργολάβο του Δήμου). Επίσης τοποθετήθηκαν τα λαμπάκια στα
έλατα του Ιατρείου και του Κοινοτικού Γραφείου και συνδέθηκαν
(άναψαν) στο ρεύμα.
Σε όλα τα παραπάνω συμμετείχαν αναλόγως: Ανδρέας
Γιάτσης, Κώστας Μπουζιάνας, Δημήτρης Παναγοδήμος, Βαγγέλης Γρίβας, Κώστας Αγγελής, Νίκος Καρέτσος.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Στις 30/11/2021 υπήρξε για δεκατέσσερις (14) ώρες διακοπή
ρεύματος στο χωριό μας αλλά και σε όλο τον πρώην Δήμο Δομνίστας (είχαν προηγηθεί τη νύχτα ισχυροί άνεμοι και είχαν
πέσει έλατα και έκοψαν τα καλώδια μετά τη Ράχη Τυμφρηστού).
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Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο Αγροτικός γιατρός μας Γιάννης Πράσινος
πραγματοποίησε τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο
ιατρείο μας κατά τον μήνα Νοέμβριο 1, 4, 8, 10,
15, 17, 18, 22, 26, 30 και τον μήνα Δεκέμβριο 2
και 6 και από τον γιατρό του Κρίκελλου Μάλλιο
Γιάννη στις 21/12.

Ο Πρόεδρος Νίκος Καρέτσος, τα μέλη του
Τοπικού Συμβουλίου καθώς και οι κάτοικοι του
χωριού μας εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες
μας στον απερχόμενο αγροτικό γιατρό μας κ.
Ιωάννη Πράσινο για την ανεκτίμητη προσφορά
του αλλά και για την αγάπη του στον τόπο μας.
Για περισσότερο από ένα χρόνο προσέφερε τις
υπηρεσίες του σε εκατοντάδες συμπολίτες μας.
Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στα νέα του
καθήκοντα με την επιλογή της ειδικότητάς του
(Καρδιολογία) στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου.

Στις 3 και 4/11/2021 ο χειριστής του Δήμου με
την τσάπα RAM, ο υδραυλικός του Δήμου και ο εργολάβος υδραυλικός του Δήμου αφού εντόπισαν με
το ειδικό μηχάνημα εντοπισμού την διαρροή επί της
οδού Ειρήνης (έξω από την οικία του Σεραφείμ
Αγγελή), προέβησαν στην εκσκαφή, στην αποκάλυψη
του σωλήνος Φ32 που διέρχεται το νερό ύδρευσης
προς την βρύση στην πλατεία, επιδιόρθωσαν (νέος
συνδετήρας Φ32), και επίχωσαν το σκάμμα.
Επίσης πιο κάτω στον τυφλό τσιμεντόδρομο κατάντι της οικίας Κων/νου Παπαγεωργίου αφαιρέθηκε
με την τσάπα τμήμα τσιμεντόστρωσης περίπου 7,00
μέτρων ώσπου αποκαλύφθηκε η διαρροή όμβριων
υδάτων από το θεμέλιο του ανάντι τοίχου αντιστήριξης. Η συγκεκριμένη διαρροή-βλάβη αντιμετωπίσθηκε επόμενη ημερομηνία με κοινοτικό ημερομίσθιο.
Στις 8/11/2021 ο εργολάβος υδραυλικός του
Δήμου αποκατέστησε τη βλάβη στην παροχή ύδρευσης Φ32 (τοποθέτηση νέου συνδετήρα Φ32) μεταξύ
υδρομάστευσης και δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό
«Μαρίνο».
Στις 29/12/2021 δύο υδραυλικοί του Δήμου αφού
έφεραν και το μεγάλο κομπρεσέρ του Δήμου επιχείρησαν με “αέρα” από το κομπρεσέρ να ξεβουλώσουν
την παροχή της βρύσης στην πλατεία (γιατί από το
καλοκαίρι το νερό της βρύσης δεν ήταν αρκετό),
αλλά η προσπάθεια απέβη άκαρπη. Σε επόμενη επίσκεψη με τα ανάλογα εξαρτήματα ύδρευσης (διακόπτες, συνδετήρες κ.λπ.) θα αντικατασταθούν τα
υπάρχοντα στο φρεάτιο που υπάρχει στη θέση
«Καρετσέικα».

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΥ
Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ
Στις 6/12 πραγματοποίησε την τελευταία επίσκεψη στο ιατρείο ο γιατρός Γιάννης Πράσινος.
Για ένα ακόμη έτος θα υπηρετήσει στο Νοσοκομείο
Καρπενησίου στην ειδικότητα της Καρδιολογίας.
Τον ευχαριστούμε πολύ για τις υπηρεσίες
του. Ευελπιστούμε να καλυφθεί σύντομα η θέση
για το ιατρείο του χωριού μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΑΣΙΝΟ

α) Το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ,
β) Ο Ταχυδρόμος, γ) Αποκομιδή σκουπιδιών.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Στις 8/11/2021 μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου μας με τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο Παντελή Χαλκιά, ο χειριστής με τον
φορτωτή καθάρισε τον δρόμο προς οικισμό
«Μαρίνο».
Στις 18/11/2021 ο χειριστής με την τσάπα
RAΜ, τρεις (3) εργάτες και μία βαρέλα (μπετονιέρα) με 8,5m³ σκυρόδεμα παρουσία του
Προέδρου επισκεύασαν τα μεγάλα τμήματα (μπαλώματα) που είχαν γίνει κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού από τις βλάβες σε αγωγούς ύδρευσης
επί των οδών Γ. Καραϊσκάκη (έξω από τα
«Σφαγεία»), Κοινοτικού Γυμναστηρίου (σε τρία
(3) σημεία), Αγίου Νικολάου (σχεδόν στην αρχή
της), Αγίας Παρασκευής (έξω από την οικία
Παναγιώτας Μαρνάρη) και στην οδό Πάροδος
Ειρήνης (κατάντι οικίας Κων/νου Παπαγεωργίου).
Βέβαια το σκυρόδεμα δεν έφθασε και για άλλες
θέσεις που είχε επισημάνει ο Πρόεδρος μαζί με
τον μηχανικό του Δήμου, τις οποίες είχε καταγράψει από προηγούμενη επίσκεψή του. Ο Πρόεδρος μετά από επίσκεψη στον Δήμαρχο περιμένει
ακόμη τα υπόλοιπα κυβικά σκυροδέματος για τις
εναπομείνασες θέσεις.
Στις 17/12/2021 μισθωμένη τσάπα JCB από
τον Δήμο Καρπενησίου με τον χειριστή της μετά
από τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο
Αντιδήμαρχο Παντελή Χαλκιά, -λόγω των προηγηθεισών πολύ έντονων βροχοπτώσεων και
μάλιστα έναν τεχνικό επί της οδού Αγίου Νικολάου
βούλωσε και τα όμβρια νερά διέρχονταν επί του
τσιμεντόδρομου,- καθάρισε τρία (3) τεχνικά - σωληνωτά επί της οδού Αγίου Νικολάου, (είναι ο
δρόμος προς τον ξενώνα «ΥΛΗΕΣΣΑ») και δύο
τεχνικά-σωληνωτά προς τον Άγιο Γεώργιο.
Στις 27, 29 και 30/12/2021 εργάτες του Δήμου
προέβησαν στον καθαρισμό - σκούπισμα της πλατείας και των παράπλευρων δρόμων καθώς και
στην είσοδο.

Στις 17/12/2021 (είχε προηγηθεί επίσκεψη στις
9/12 αλλά λόγω βροχής δεν εκτελέσθηκαν εργασίες)
ο εργολάβος ηλεκτρολόγος του Δήμου παρουσία
του Προέδρου τοποθέτησε-συνέδεσε τα «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ» στην πλατεία, στη φάτνη και στους
πλευρικούς δρόμους της πλατείας. Επίσης αντικατέστησε δύο (2) λαμπτήρες φωτισμού έξω από τις
οικίες Μαίρης Πιστιόλη και Αμαλίας Καραδήμα.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Στις 8/12/2021 ο Πρόεδρος παρέλαβε από την
αποθήκη του Δήμου μετά από τηλεφωνική επικοινωνία
με τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο Χρήστο Γενιτσαρόπουλο, δύο (2) σειρές φωτάκια και ένα χριστουγεννιάτικο στολίδι - χιονονιφάδα - για τον στολισμό
στην πλατεία (Αυτά ήταν τα διαθέσιμα για την
Κοινότητά μας!!!).

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Στις 10/11/2021 όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων
του Δήμου Καρπενησίου είχαν συνάντηση στο Συνεδριακό Κέντρο με τον Δήμαρχο Νίκο Σουλιώτη
και τον Αντιπεριφερειάρχη Άρη Τασιό και ενημερώθηκαν για την επικείμενη απογραφή των κατοίκων
στα χωριά. Παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κοινότητάς μας Νίκος Καρέτσος.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
Στις 2/11/21 ο Αντώνης Ζαμπάρας - επιχειρηματίας
(έχει μισθώσει το ΥΛΗΕΣΣΑ) υπέγραψε στο αρμόδιο
γραφείο του Δήμου Καρπενησίου το συμφωνητικό
μίσθωσης του Κοινοτικού μας ξενώνα. Η διάρκεια
της μίσθωσης είναι για εννιά (9) έτη και δύναται να
παραταθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του χωριού μας Νικόλαος
Καρέτσος. Μάλιστα πήγαν και συνάντησαν τον Δήμαρχο Νίκο Σουλιώτη και του ζήτησαν, -ο δρόμος
Αγίου Νικολάου που πηγαίνει στον ξύλινο ξενώνα
«ΥΛΗΕΣΣΑ» είναι σε κακή κατάσταση και λόγω της
επισκεψιμότητας διαμαρτύρονται οι πελάτες αλλά
και οι κάτοικοι,- να ασφαλτοστρωθεί. Τους απάντησε
ότι θα το δει μέσα από το πρόγραμμα «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΔΟΠΟΙΪΑ».

Ειδήσεις...

ΚΟ ΙΝ ΩΝ ΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

― Η Στελίνα Κυτέα (εγγονή Αντωνίου
και Βασιλικής Αγγελή) και ο σύζυγός της
Γεώργιος Μαντζουράνης απόκτησαν το
πρώτο τους παιδί, μια χαριτωμένη κόρη.
― Στις 16-11-2021 ο Μιχάλης Σώκος
(γιος του Σωτήρη και της Μαρίας) και η
σύζυγός του Χριστίνα απόκτησαν κοριτσάκι.
― Στις 10-12-2021 ο Κώστας Πανάγος
(γιος του Παντελή και της Άννας) και η
σύζυγός του Αναστασία (Στάσα) Βασιλάκη
απέκτησαν κοριτσάκι.
― Η Βαλεντίνα (κόρη του Θανάση Συγγούνη και της Αγγελικής Σπ. Σταμάτη) και
ο σύζυγός της Μάριος Παπασουλιώτης
απόκτησαν στις 28-12-2021 στο μαιευτήριο
ΜΗΤΕΡΑ το πρώτο τους παιδί, μια χαριτωμένη κόρη.
Να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

― Στις 14-11-2021 η Αγγέλα Παναγοδήμου κόρη του Κώστα και της Γωγώς και
ο σύζυγός της Κων/νος Κοκορώνης
βάπτισαν το γιο τους στο Αγρίνιο. Το
όνομά του Θεόδωρος.
Να τους ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ

― Στις 22-11-2021 απεβίωσε η
Αθηνά Δημητρίου Βαμβάτσικου, ετών 83,
στο Κεφαλόβρυσο.
― Στις 28-11-2021 απεβίωσε η Ευφροσύνη Βέλλιου-Στουρνάρα, ετών 85, στη
Δομνίστα.
― Στις 14-12-2021 απεβίωσε η Ροζίτα
Σώκου, ετών 98.
― Στις 20-12-2021 απεβίωσε ο Θεόδωρος Τσιάμης, ετών 91, στη Δομνίστα.
Νεκρολογίες σε επόμενο φύλλο.
Αιωνία η μνήμη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

― Έγινε στις 7-11-2021 το ετήσιο μνημόσυνο της Μαρίας Φακίτσα-Σταμάτη στον
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Δομνίστας.
― Έγινε στις 28-11-2021 το 3χρονο
μνημόσυνο του Παναγιώτη Κων. Σταμάτη
στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Δομνίστας.
Αιωνία η μνήμη τους.

ΝΕΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ

Ο Θάνος (Αθανάσιος) Δημ. Τσαπραζλής πήρε το πτυχίο του στην ειδικότητα
του Χημικού από το ΕΚΠΑ και ορκίστηκε
στις 14-12-2021. Καλή σταδιοδρομία.

Παπα-Ματθαίος

Δύσκολη και φτωχή αυτή η χρονιά
για το χωριό μας. Ο παπάς μας, ο παπαΜατθαίος, ασθένησε σοβαρά στις αρχές
Νοεμβρίου και η ανάρρωσή του συνεχίζεται. Έτσι οι μέρες των Χριστουγέννων
πέρασαν μέσα στην ερημία. Ευτυχώς
που την επομένη των Χριστουγέννων
και των Φώτων ο παπα-Γαβριήλ από την
Αράχωβα χτύπησε την καμπάνα και όσοι
ήταν εκεί “ανεμνήσθησαν ημερών παλαιών”. Να είναι καλά και τον ευχαριστούμε. Όσο για τον παπα-Ματθαίο
ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και να ακουστεί γρήγορα η ψαλμωδία του στον Άγιο
Αθανάσιο και η ευλογία του επί των
κεφαλών μας.
Α.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Τηρώντας τα μέτρα COVID-19
ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
7/11: πάτερ Σπύρος Γκούρας, Ψάλτης
Φραγκούλης Θεόδωρος.
28/11: πάτερ Γαβριήλ, Ψάλτης Σιακαβέλλας Ευάγγελος.
26/12: πάτερ Γαβριήλ, Ψάλτης Λώλος
Σωτήρης.

