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Ό

σο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουμε,
τόσο ο νους μας γυρίζει πίσω στο παρελθόν. Μια γλυκιά νοσταλγία μας κυριεύει. Αναπολούμε τα παιδικά και εφηβικά μας
χρόνια, τα δύσκολα χρόνια στο χωριό. Είναι
απολύτως φυσικό βέβαια αυτό. Αφού μπροστά
μας ο χρόνος είναι μουντός, γυρίζουμε πίσω
στο παρελθόν για να αντλήσουμε λίγο φως.
Στη δεκαετία του εξήντα ήμασταν πολλά
παιδιά που πηγαίναμε σχολείο στο Καρπενήσι
και αργότερα σε ανώτερες σχολές. Όλοι στο
ίδιο καζάνι βράζαμε. Μεγαλώναμε μέσα στη
φτώχεια, άλλος περισσότερη άλλος λιγότερη.
Όλοι θέλαμε να ξεφύγουμε από τη φτώχεια, να
προκόψουμε, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.
Kαι τα γράμματα ήταν ο τρόπος που θα τα καταφέρναμε. Όλα λοιπόν τα παιδιά όλο το καλοκαίρι βρισκόμασταν στο χωριό. Πού αλλού να
πάμε; Σαν νέοι που ήμασταν είχαμε πολλά ενδιαφέροντα. Και με την πολιτική ασχολούμασταν
και με τον πολιτισμό, και φιλοσοφικές συζητήσεις
κάναμε. Θέλαμε να φέρουμε την πρόοδο, να
κάνουμε τη διαφορά και όπως όλοι οι νέοι
θέλαμε να αλλάξουμε τον κόσμο.
Την εποχή εκείνη δύο ήταν τα «πολιτιστικά»
στέκια στο χωριό. Το καφενείο του Θόδωρου
Τσιάμη, που πρόσφατα μας άφησε χρόνους, και
το ραφείο του Σπύρου Βάρρα. Στο καφενείο
του Τσιάμη μαζευόμασταν συχνά, παίζαμε χαρτιά,
δηλωτή κυρίως, παίζαμε ποδοσφαιράκι, ακούγαμε
μουσική από το τζουκ μποξ. Προοδευτικός ο
Θόδωρος έφερνε καινούρια πράγματα στο χωριό.
Ακόμα και κινηματογραφικές παραστάσεις οργάνωνε. Εκεί λοιπόν συζητούσαμε για όλα. Στο
ραφείο του Σπύρου Βάρρα γινόταν κάτι διαφορετικό. Ο Σπύρος συγκέντρωνε όλη τη νεολαία
γύρω του, τους έβαζε φυτίλια κι εμείς κάναμε
ατέρμονες συζητήσεις για θέματα πολιτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά. Διαφωνούσαμε,
συμφωνούσαμε, κάναμε προτάσεις κι ο Σπύρος
στη μέση διαιτητής.
Το καλοκαίρι του 1968 εγώ είχα τελειώσει
το πρώτο έτος της Φιλοσοφικής Σχολής και ο
Θανάσης Σταμάτης το τρίτο στην ίδια σχολή. Ο
Θανάσης τότε έριξε την πρόταση να ανεβάσουμε
μια θεατρική παράσταση στο χωριό. Μάλιστα
πρότεινε και το έργο. Μια κωμωδία του Δημήτρη
Ψαθά, «Το Στραβόξυλο». Η κωμωδία είχε παιχτεί
και στον κινηματογράφο με μεγάλη επιτυχία
και με πρωταγωνιστή το Γιάννη Γκιωνάκη. Κατ’
αρχάς έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο
πρόβλημα. Πώς θα βρίσκαμε κορίτσια για τους
γυναικείους ρόλους. Βλέπετε ως τότε γυναικεία
παρουσία στις παραστάσεις απαγορευόταν.
Υπήρχε μια προκατάληψη στο χωριό. Σε προηγούμενες θεατρικές παραστάσεις στο χωριό
τους γυναικείους ρόλους τους παίζανε άντρες.
Τελικά με χίλια ζόρια καταφέραμε κάποιους γονείς να επιτρέψουν στα κορίτσια τους να συμμετάσχουν. Όλοι συμφωνήσαμε, οι ρόλοι μοιράστηκαν για να ξεκινήσουν οι πρόβες. Τους
κεντρικούς ρόλους τους είχαν οι: Γιώργος
Γρίβας, Γαρουφαλλιά Συρροθανάση, Πάνος
Παπαγεωργίου, Κούλα Σταμάτη, Θόδωρος

Παπαϊωάννου (δασολόγος τότε στο χωριό),
Σπυριδούλα Γρίβα, Θανάσης Σπ. Νταλιάνης,
Κώστας Παπαδόπουλος, Μαργαρίτα Σύρρου και
κάποιοι άλλοι που δε θυμάμαι.
Οι πρόβες ήταν εξαντλητικές. Σκηνοθέτης
ήταν ο Θανάσης Σταμάτης. Η ψυχή της παράστασης. Πάντα αεικίνητος, δημιουργικός και παραγωγικός, πάντα με διάθεση προσφοράς. Ο
ρόλος ήταν μεγάλος και χρειαζόταν πολλή προσπάθεια να τον μάθουμε. Υπήρχε μια σχετική
εμπειρία από σχολικές παραστάσεις. Κάναμε
πρόβες τουλάχιστον για ένα μήνα. Ετοιμάζαμε
την παράσταση για τις 15 Αυγούστου. Δεν
είχαμε καμία οικονομική βοήθεια. Υπήρχε μόνο
εθελοντική προσφορά και μεράκι. Όλοι βοήθησαν.
Γίναμε μια ομάδα συμπαγής, ενωμένη. Όχι μόνο
αυτοί που παίζανε αλλά και όλα τα άλλα παιδιά
βοήθησαν με όποιο τρόπο μπορούσε ο καθένας.
Θυμάμαι τον Κώστα τον Μπαγιάτη πόσο βοηθούσε στις πρόβες. Ακόμα και στα σκηνικά τον
θυμάμαι να ζωγραφίζει κάτι τσαρούχια. Βλέπετε
ο κεντρικός ήρωας είχε βιοτεχνία υποδημάτων.
Θυμάμαι την Τασία τη Σώκου, κομμώτρια να
έχει αναλάβει τις κομμώσεις και τα βαψίματα.
Τη θυμάμαι στις πρόβες που γελούσε, όλο γελούσε. Κι αυτό σήμαινε για μας, ότι τα λέγαμε
καλά. Κωμωδία ήταν βλέπετε. Έπρεπε να βγάλουμε γέλιο. Θυμάμαι το Βαγγέλη Σταθονίκο,
που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, να βοηθάει στο
στήσιμο της σκηνής, να μαστορεύει, παρ’ όλο
που δεν καταφέραμε να του δώσουμε κάποιο
ρόλο στο έργο.
Όλα ήταν έτοιμα. Το εισιτήριο ορίστηκε 10
δραχμές και τα έσοδα θα πήγαιναν στην αγορά
φουστανελών. Σε καμία περίπτωση βέβαια δε
μας κάλυπτε αυτός ο σκοπός. Δεν ανεβάσαμε
το έργο για μια φουστανέλα. Η παράσταση θα
δινόταν στην ημιτελή αίθουσα του Τουριστικού
Ξενώνα στις 15 Αυγούστου. Η αφίσα που διασώθηκε έγραφε:
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ
Ώρα 6.30 (ο ξενώνας δεν είχε φως)
“ΤΟ ΣΤΡΑΒΟΞΥΛΟ”
Είσοδος δρχ. 10
Τα έσοδα θα διατεθούν δια την κατασκευήν
τοπικών ενδυμασιών
ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΝ
ΝΕΟΙ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
Όλα πήγαν καλά. Η αίθουσα γέμισε ασφυκτικά
και η παράσταση ξεκίνησε. Ο κόσμος συμμετείχε,
γελούσε, διασκέδαζε. Κι εμείς βάλαμε τα δυνατά
μας. Η παράσταση τελείωσε και ήρθε το χειροκρότημα και οι έπαινοι.
Η παράσταση δεν είχε συνέχεια. Ούτε αλλού
την παρουσιάσαμε. Μείναμε εκεί. Όμως είχαμε
ένα μεγάλο κέρδος. Ήμασταν μια καλά δεμένη
παρέα που έγινε ομάδα. Λειτουργήσαμε μαζί
για ένα σκοπό. Ανέβηκε η αυτοπεποίθησή μας
και αποδείξαμε ότι όλοι μαζί μπορούμε. Από
την παράσταση δε σώζεται ούτε μία φωτογραφία.
Δεν είχαμε και δε βρήκαμε ούτε μια φωτογραφική
μηχανή να τραβήξουμε μια αναμνηστική φωτογραφία. Έτσι ήταν τότε.

Όσα χρόνια κι αν περάσουν θα θυμόμαστε
αυτή την ομαδική δουλειά. Θα θυμόμαστε πόση
ικανοποίηση νιώσαμε, αφού λειτουργήσαμε ως
ομάδα. Αλλά είπαμε. Τότε το χωριό έσφυζε από
ζωή με πολλή νεολαία για όλο το καλοκαίρι.
Και τώρα;
_________________________________
Σημ. Σύνταξης: Πολλά πράγματα που αφορούν
το χωριό μας γίνονται σιγά-σιγά μνήμη. Μας είναι
απαραίτητη για να καταλάβουμε τις ρίζες μας και
να αναζητήσουμε σε αυτές στήριγμα στα δύσκολα
που πάντα έρχονται.
Ένα χαρακτηριστικό της κοινοτικής μας ζωής
ήταν η διάθεση προσφοράς σε κοινές δράσεις
προς όφελος της κοινωνίας του χωριού μας. Προς
το τέλος της 10ετίας του 1960 αυτό υλοποιήθηκε
και μέσα από θεατρικές ερασιτεχνικές παραστάσεις
με σκοπό αφενός ψυχαγωγικό και μορφωτικό και
αφετέρου για συλλογή χρημάτων. Θα αρχίζαμε
με αυτά να κάνουμε τοπικές ενδυμασίες. Από
την παράσταση - όπως την περιγράφει ο πρωταγωνιστής του έργου, εκλεκτός χωριανός και αθόρυβος συνεργάτης του καλού του χωριού μας φιλόλογος Γιώργος Ηλ. Γρίβας - συγκεντρώθηκαν
κάπου 2.000 δραχμές - 10 δραχμές το εισιτήριο,
άρα το παρακολούθησαν και πλήρωσαν 200 περίπου άτομα - με τα οποία αγοράσθηκε μια στολή
φουστανελοφόρου.
Το 1972 που διορίστηκα στο Γυμνάσιο της
Δομνίστας τη βρήκα να τη φορά στις εθνικές
γιορτές ο σημαιοφόρος. Ήταν ο πρόδρομος της
μεγάλης και πολυέξοδης συλλογής τοπικών ενδυμασιών του Συλλόγου που έγιναν λίγα χρόνια
αργότερα. Γλυκιά νοσταλγία μας κατέχει καθώς
θυμόμαστε τα χρόνια της νιότης, των ελπίδων
και ίσως αγνότητας αισθημάτων.
Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη θεατρική
παράσταση δεν ήταν η μοναδική. Όμοιες έχουμε
περί το 1930 και το 1960 με άνδρες σε ρόλους
γυναικών. Το χωριό μας φαίνεται πως έχει παράδοση και στο συγκεκριμένο πνευματικό χώρο.
Α.Δ. Σταμάτης

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ...
Πέρασε ένας ακόμα χρόνος με όλα τα δεινά
του εγκλεισμού, της απομόνωσης και της κόπωσης. Ελπίζουμε ότι στη νέα χρονιά θα αρχίσουμε
ξανά από εκεί που σταματήσαμε προ πανδημίας.
Στο μεταξύ παρά τις δυσκολίες επικοινωνίας
που σημαίνει προβληματική έως αδύνατη λειτουργία Συλλόγων - αδύνατες ή δύσκολες Γενικές
Συνελεύσεις, έλλειψη συνδρομών και υλικών
πόρων - ο δικός μας Σύλλογος και η εφημεριδούλα μας πορεύονται ακόμα. Ελπίδα είναι η
ανάκαμψη σύντομα και η συνέχεια, αν όχι όπως
πριν, αλλά με αξιοπρέπεια και σταθερότητα στις
αρχές μας που δοκιμάζονται και λειτουργούν
στην 5η δεκαετία της ύπαρξής μας.
Καλή χρονιά και όλοι μαζί!
Α.Δ.Σ.
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
Θεόδωρος Γ. Τσιάμης (1930-2021)

Γιάννης Μαυρομύτης (1940-2022)

Κέντρο της ζωής κάθε χωριού ήταν και παροχές- να μετρούν και να ξαναμετρούν αν
είναι η αγορά, η πλατεία, με τα μαγαζιά της. οι δεκάρες τους έφταναν για ένα καφέ ή ένα
Είναι το σημείο αναφοράς της κοινής ζωής. τσίπουρο.
Κέντρα επίσης της πλατείας όπου κυλά πλήρως
Δεν έγινε νεόπλουτος ο Θόδωρος και η
ελεύθερα η κοινή ζωή είναι τα καφενεία.
οικογένειά του. Έμεινε ταπεινός και μετρημέΌλα τα παραπάνω ισχύουν κατά κόρον και νος, με κοινωνική και επαγγελματική ευθύνη
για το δικό μας χωριό. Κορυφαίο από τη δε- από εκείνη που δυστυχώς όλο και σπανίζει
καετία του 1930 -μαζί και με του Λόρδου μετά στην εποχή μας. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς
το 1950- είναι το καφενείο του Τσιάμη που για το καφενείο του. Τις παραστάσεις παλιόστεγάσθηκε σε ένα μοντέρνο -για τα μέτρα τερα Καραγκιόζη - αλήθεια πως στα παιδικά ή
της εποχής- τριώροφο κτίριο. Οι τοίχοι όμως τα εφηβικά μας μάτια ήταν τόσο μεγάλος ο
και τα πατώματα χωρίς τους ανθρώπους είναι χώρος και χωρούσαμε τόσοι άνθρωποι; Το
ένα τίποτα. Ευτυχήσαμε στο καφενείο του τζουκ μποξ με τα μοντέρνα και παραδοσιακά
Τσιάμη να λειτουργήσει μετά το 1950 ο τραγούδια; Τα γλέντια τα βράδια του χειμώνα;
Θόδωρος, ο άρτι εκλιπών, ως ιδιοκτήτης μαζί Τις ολονυχτίες του καλοκαιριού με το Θόδωρο
με τη γυναίκα του Γιώτα και τα παιδιά του.
και τη Γιώτα να κερνούν το κρασί και οι λάτρεις
Άριστος οικογενειάρχης, στοργικός πατέρας,
ήπιος άνθρωπος, εργατικός, συναισθηματικός, φιλότιμος, καλοπροαίρετος,
υπομονετικός με όλους,
ευσυνείδητος επαγγελματίας, τίμιος στις συναλλαγές του, ευθύς στις εξηγήσεις του, μας υπηρέτησε
όλους με το μαγαζί του.
Από μικρά παιδιά -στο
κάτω μπαλκόνι έξω- ως
υπέργηροι οι Δομνιστιάνοι
γεύτηκαν τη συμμετοχή
στην κοινή ζωή της Δομνίστας. Άρχοντας στο πολύβουο μελίσσι των θαμώνων ο Θόδωρος και η
οικογένειά του πρόθυμοι
Χειμώνας στην πλατεία της Δομνίστας 10ετία του 2000.
να ετοιμάσουν καφέ, να
Άφθονο
χιόνι και τα μάτια να μισοκλείνουν από τη λευκότητα.
φέρουν τα χαρτιά για την
Από τους λάτρεις της αγοράς.
κολτσίνα, να σερβίρουν
Από αριστερά: Μάκος Παπαδημητρίου, Θεόδωρος Τσιάμης,
τσίπουρο με μεζέ στραγάΘύμιος Σιακαβέλλας. Κεκοιμημένοι τώρα στο φως του Παραδείσου.
λια, να γεμίσουν τα ποτήρια κρύο νερό, να κουβαλήσουν κρασί από τα τρία τεράστια κρασοβά- του χορού να βροντοχτυπούν με τα πόδια το
ρελα του πρώτου υπογείου. Στο τηγάνι να τη- ξύλινο πάτωμα; Μια εποχή, μια ζωή ολόκληρη
γανίζονται οι συκωταριές ή τα σουβλάκια στα ο Θόδωρος και το καφενείο του Τσιάμη.
κάρβουνα, οι νωπές νοστιμότατες πατάτες
Μου φαίνεται ότι το χωριό και η πλατεία
τραγανιστές και ξεροψημένες να προκαλούν μίκρυναν, τα μαγαζιά χάσαν τη λάμψη τους
τους οπαδούς των λιχουδιών. Αεικίνητος ο καθώς σκοτείνιασε η άκρη της πλατείας με το
Θόδωρος και η οικογένειά του στην υπηρεσία κλεισμένο καφενείο και τα σβησμένα φώτα.
όλων. Και όταν ερχόταν η ώρα του λογαριασμού Αλήθεια θυμάται κανείς ή ξέρει για το λουξ,
η ευχάριστη έκπληξη των πολύ λογικών τιμών. που καταύγαζε το χώρο πριν έρθει το ηλεκτρικό
Σεβόταν τη δεκαρούλα του καθενός γιατί τα ρεύμα, και που έκανε το χώρο σκηνικό ονείρου
μάτια του είχαν δει πάμφτωχα γεροντάκια - και παραμυθένιο; Το πιο φωτεινό μέρος στη
πριν έρθουν οι συντάξεις του ΟΓΑ ή άλλες νύχτα του ολοσκότεινου τότε χωριού μας.
Έλαμπε το λουξ και το ηλεκτρικό αργότερα
αλλά πιο πολύ έλαμπε η ζεστή καρδιά του
Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Θόδωρου και της οικογένειάς του στην επαγΕνημερωτικό Δελτίο - Όργανο
γελματική υπηρεσία δικών και ξένων.
του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Ο χρόνος όμως αμείλικτος έβαλε και εδώ
Δομνίστας Ευρυτανίας
τους τίτλους τέλους. Τα λίγα τελευταία χρόνια
Ιδιοκτήτης: ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ
ο Θόδωρος δεν μας υπηρετούσε πλέον. Τον
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
υπηρετούσε μόνο η στοργική σύζυγός του
Εκδότης - Διευθυντής
Γιώτα και τα παιδιά του. Τον συνόδευε η
Υπεύθυνος κατά το νόμο:
αγάπη μας, ο σεβασμός μας, η εκτίμησή μας,
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
η ευχή μας να είναι καλά και ως αγαθός ίσκιος
Τσιάμης Κωνσταντίνος
εν ζωή να φωτίζει την πλατεία της Δομνίστας.
Δομνίστα Ευρυτανίας Τ.Κ. 36076
Τώρα πλέον στους ουρανούς θα αναπαύεται
τηλ.: 6982668202
στην αγορά των αγγέλων - συγχωρήστε μου
Επιμέλεια ύλης:
την ασέβεια - γιατί για πολλούς από μας ο
Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
Παράδεισος θέλουμε να θυμίζει τα όσα γλυκά
και Κώστας Α. Παπαδόπουλος
ζήσαμε με αγαπημένους ανθρώπους στην
Επιστολές - Συνεργασίες:
κοινή ζωή της πλατείας του χωριού μας.
Τσιάμης Κωνσταντίνος
Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του στη γαΗλεκτρ. σελιδοποίηση-Εκτύπωση:
λήνη του Παραδείσου και οι αγαπημένοι του,
Εκδόσεις-Γραφικές Τέχνες
ας έχουν τις αρετές του και την καλοσύνη
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
του κανόνα και στη δική τους ζωή.
Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου Ίλιον
Αιωνία η μνήμη του και ελαφρύ το χώμα
Τηλ.: 210-2619003 - 210-2619696
της Δομνίστας που τον αγκάλιασε.
e-mail: karpouzi@otenet.gr
Α.Δ. Σταμάτης

Απροσδόκητα νωρίς έφυγε από κοντά μας ένας πολύ
καλός φίλος του χωριού μας, ένας εξαίρετος άνθρωπος,
ένας φιλόπονος ερευνητής της ιστορίας του τόπου μας,
ο Καρπενησιώτης Γιάννης Δ. Μαυρομύτης. Ο αείμνηστος
Γιάννης υπήρξε παλαιόθεν φίλος της Δομνίστας και των
Δομνιστιάνων, από τα μαθητικά του χρόνια στο Γυμνάσιο
Καρπενησίου, από τα πρώτα εργασιακά του χρόνια το
1970 παρέα με τον Κώστα Παπαδόπουλο, από τα χρόνια
της ωριμότητάς του αργότερα στις εκδηλώσεις μας για
την Εθνική Αντίσταση, από τα συνέδριά μας και από τις
άλλες δραστηριότητες του χωριού μας. Ιστοριοδίφης
του τόπου ούτε κατ’ επάγγελμα ούτε κατά ειδικές
σπουδές είχε μεταβληθεί στον πιο πολύτιμο πνευματικό
άνθρωπο του Καρπενησίου και της Ευρυτανίας γενικότερα.
Ακούραστος εργάτης του πνεύματος δεν διεκδίκησε
ποτέ για τον εαυτό του δάφνες αναγνώρισης και τίτλους.
Αθόρυβος και σεμνός βρισκόταν δίπλα στον καθένα μας
σε πνευματικά ζητήματα αλλά και γενικότερα. Προσωπικά
ευεργετήθηκα πολλές φορές με πληροφορίες πολύτιμες
που μου έδωσε για τη Δομνίστα από το παρελθόν της.
Για μένα η απώλειά του είναι η μεγαλύτερη απώλεια
του τωρινού πνευματικού δυναμικού του τόπου μας και
η αιτία μεγάλου πόνου και απερίγραπτης πίκρας για την
αναχώρησή του από κοντά μας. Και αν αυτός ο πόνος
είναι πολύς για έναν τρίτο πολύ περισσότερο είναι για
τη γυναίκα του την Κική και τα παιδιά του.
Ο Θεός ας τον αναπαύει εν ειρήνη αιωνία.
Καλέ μας φίλε Γιάννη μας λείπεις, μας λείπεις, μας
λείπεις!
Α.Δ. Σταμάτης

ΑΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ
ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ
Το τριήμερο
του Αγίου Πνεύματος, η Δομνίστα
θα φορέσει τα
“αθλητικά” της και
θα υποδεχθεί τους
αγώνες ορεινού
τρεξίματος 1st
Evrytania Trail
Races. Ο Σύλλογος Ε4 – Το Πανταβρέχει σε συνδιοργάνωση με
τον Δήμο Καρπενησίου και την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας οργανώνουν τους πρώτους αγώνες ορεινού τρεξίματος που θα λάβουν
χώρα στον παλιό Δήμο Δομνίστας.
Το Σάββατο 11 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ο
αγώνας των 12 χιλιομέτρων που θα αρχίζει από τη
Σκοπιά και θα τελειώνει στους Στάβλους, ενώ την
Κυριακή 12 Ιουνίου προγραμματίζεται η μεγάλη κυκλική διαδρομή των 30 χιλιομέτρων και θετικής υψομετρικής διαφοράς 1600 μέτρων. Η εκκίνηση θα
δοθεί από το ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία και οι
αθλητές, μέσω μονοπατιών που έχουν καθαριστεί
και έχουν σηματοδοτηθεί, θα κατευθυνθούν προς
τους Στάβλους, θα συνεχίσουν στο χωριό του Κρικέλλου και ο προτελευταίος τους σταθμός θα είναι
στη Σκοπιά. Ο τερματισμός του αγώνα θα γίνει και
πάλι στον Αϊ-Λιά όπου θα τελεστούν και οι απονομές
των μεταλλίων.
Μέσα από τον συγκεκριμένο αγώνα, οι διοργανωτές ευελπιστούν να δώσουν ξανά ζωή σε μονοπάτια που τα προηγούμενα χρόνια ήταν γεμάτα από
κόσμο που μετακινούνταν από χωριό σε χωριό αλλά
και να καθιερωθεί η περιοχή στον «χάρτη» των
οργανωμένων αγώνων ορεινού τρεξίματος.
Οι εγγραφές για τη συμμετοχή στους αγώνες
θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο.
Κ.Η. Τσιάμης
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΤΟΠΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΔΟΞΑ
Πολλές είναι οι ιστορικές αναλήθειες, πολλά τα ιστορικά παράδοξα,
πολλές οι ιστορικές παραλείψεις που βρίσκονται στις διάφορες έντυπες
και ηλεκτρονικές εκδόσεις. Και το φαινόμενο αυτό δεν είναι τωρινό. Αναλήθειες και παραλείψεις, άλλες ηθελημένες και άλλες σκόπιμες ή και από
άγνοια των γεγονότων υπάρχουν παντού. Εύλογα, όμως, όλα αυτά, να δημιουργούν στον αναγνώστη πολλά ερωτηματικά και πολλές φορές, ίσως
και αγανάκτηση.
«Του λόγου» αυτού «το αληθές» αποδεικνύουν, ενδεικτικά, και τα παρακάτω ιστορικά παράδοξα - ατοπήματα, που αφορούν την τοπική μας
ιστορία, αντλημένα από διάφορες πηγές:
α.- Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη και η «ναυμαχία» στο Κεφαλόβρυσο!
Ο εθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ως γνωστό,
μας κληροδότησε το περίφημο έργο του «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους».
Στην όγδοη έκδοση του μοναδικού αυτού έργου (υπάρχουν πάρα πολλές
εκδόσεις) και στο κεφάλαιο «Εκστρατεία του Μουσταή της Σκόδρας –
Θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη» (σελ. 131), αναφέρει τη μάχη του Κεφαλοβρύσου ως «ναυμαχία»!
Και ιδού το κείμενο αυτούσιο: «… και ο Μάρκος κτυπηθείς έπεσεν νεκρός… Οι συναθληταί αυτού απαγαγόντες τότε το σώμα του αρχηγού
απήλθον… Οι πολέμιοι απέβαλον εν τη ναυμαχία ταύτη περί τους 800
άνδρας. Αλλά η Ελλάς απώλεσεν ένα των καλλίστων αυτής προμάχων...».
(Βλ. Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,
ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΓΔΟΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΤΑΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΥΠΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΕΝ ΤΩ
ΕΘΝΙΚΩ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ, ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ, Ν.Δ.
ΝΙΚΑΣ Α.Ε., σελ. 131).
β.-Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου:
Μάχη Κεφαλοβρύσου: μόνο 11 λέξεις!
Και όμως αληθινό! Στο σχολικό βιβλίο «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία»,
που διδάσκεται στην Γ΄ Γυμνασίου, για τη θυσία του Μάρκου Μπότσαρη,
μετρήθηκαν μόνον ένδεκα (11) λέξεις! Συγκεκριμένα, στη σελίδα 31, αναγράφεται: «Το 1823 σκοτώθηκε λίγο έξω από το Καρπενήσι, ο Μάρκος
Μπότσαρης». Καμία άλλη λέξη…! (Ούτε μία αράδα!).
Σημειώνεται ότι στο ίδιο σχολικό βιβλίο με περισσότερες λέξεις αναγράφονται τα γεγονότα της Εθνικής μας Αντίστασης στην Ευρυτανία, και
συγκεκριμένα για την Έναρξη του Ένοπλου Αγώνα (Δομνίστα, 7-6-1942,
σελ. 133) και για το Εθνικό Συμβούλιο (εθνοσυνέλευση) Κορυσχάδων
(Μάρτιος 1944, σελ. 134). Για τη Βίνιανη «ουδείς λόγος»!
(Βλ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Ευαγγελία Λούβη - Δημήτριος Χρ.
Ξιφαράς, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Έκδ. 2018).
γ.- «Μόνος ο Γιαννάκης Γιολντάσης (Κρίκελο)»1
Πρόσφατα, κυκλοφορήθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρπενησίου
Φωτογραφικό Λεύκωμα με τον τίτλο: «ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1821, Α. Ιατρείδης ο εκ Καρπενησίου», ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021. Πρόκειται για μια πολυτελή επετειακή έκδοση με
θέμα την Εθνεγερσία στο Καρπενήσι, «Έτσι όπως μας την παρέδωσε σε
λόγια γλώσσα ένας αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων, ο μετέπειτα δήμαρχος της πόλης, Γεώργιος Αναγνώστης Ιατρείδης» (Χαιρετισμός Προέδρου).
Στο Λεύκωμα αυτό υπάρχουν υπέροχες φωτογραφίες, κατά ενότητες,
από διάφορα χωριά (Μεγάλο Χωριό, Μπιάρα, Κρίκελλο, Δομνίστα, Δομιανοί)
και από διάφορες τοποθεσίες. Μπροστά από κάθε φωτογραφική ενότητα
υπάρχει και ένα κείμενο – απόσπασμα από το «Χρονικόν της μάχης του
Καρπενησίου 1821…» του Ιατρείδη, καθώς και μερικές λεζάντες. Στην ενότητα, που περιλαμβάνει φωτογραφίες από το Κρίκελλο υπάρχει ο τίτλος
του κειμένου: «Μόνος ο Γιολντάσης Γιαννάκης (ΚΡΙΚΕΛΟ)». Ακολουθεί
απόσπασμα του Χρονικού. (Δεν παραπέμπω σε σελίδες, λόγω του ότι το
Λεύκωμα είναι άνευ αρίθμησης).
Ύστερα από το παραπάνω, ο κάθε αναγνώστης, φυσικό είναι να συνδέσει
τον Γιαννάκη Γιολδάση με το Κρίκελλο. Οι Γιολδασαίοι, όμως, είχαν τα
σπίτια τους στη Δομνίστα, κυρίως, στο Μαρίνου, στην Καστανούλα και στα
Ψιανά. Στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο της Δομνίστας φυλάσσεται,
μάλιστα και έγγραφο διανομής περιουσίας των Γιολδασαίων, προεπαναστατικής περιόδου, ενώ στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου φυλάσσεται
κανδήλα «Δωρεά Γιαννάκη Γιολδάση», προεπαναστατικών, επίσης, χρόνων!
Πολλά γράμματα του Γιαννάκη Γιολδάση εστάλησαν από Δομνίστα.
Εξάλλου, σύμφωνα με πολλές ιστορικές πηγές στη Δομνίστα φιλοξενήθηκε
ο Καραϊσκάκης «από τους φίλους του Γιολδασαίους». Που σημαίνει ότι
εκεί ήταν η έδρα τους. Το σωστό, λοιπόν, θα ήταν τα παραπάνω κείμενα και
οι λεζάντες να μπουν και στην αντίστοιχη θέση τους.
Φυσικά, λάθη και παραλείψεις υπάρχουν σε πολλά ιστορικά κείμενα.
Όμως τα πολύ «χτυπητά» θα πρέπει να αποφεύγονται, ώστε να μην
υπάρχει διαστρέβλωση της ιστορίας μας!
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
_________________________
1
Ορθογραφία του Λευκώματος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ
Δομνίστα, 9 Νοεμβρίου 2021
Σας γνωρίζουμε ότι, ύστερα
από πρωτοβουλία Επιτροπής
κατοίκων περιοχής Δομνίστας
Ευρυτανίας και των όμορων Τοπικών Κοινοτήτων Αράχοβας
και Νεοχωρίου Ναυπακτίας,
αποφασίστηκε η ανέγερση Ιερού
Ναού του Αγίου Παϊσίου στην
θέση «Υψηλός Σταυρός», στα
όρια Ευρυτανίας και ορεινής
Ναυπακτίας, τοποθεσία στην
οποία ο Άγιος, υπηρετώντας τη
στρατιωτική θητεία του, ως
ασυρματιστής, κατά τον εμφύλιο
πόλεμο 1947-1949, παρέμεινε εκεί επί αρκετό χρονικό διάστημα.
Ήδη, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεωργίου και κατόπιν αιτήματός του προς το Δασαρχείο
Καρπενησίου παραχωρήθηκε χώρος 1.290,12 τ.μ., ο οποίος πρόσφατα
διαμορφώθηκε δεόντως και κατασκευάστηκε η βάση εμβαδού 130,00
τ.μ., επί της οποίας θα ανεγερθεί ο ανωτέρω ναός 40,00 τ.μ., με
προϋπολογισμό δαπάνης 40.000,00 ΕΥΡΩ, περίπου. Για τη βάση
διατέθηκε το ποσό των 7.000,00 ΕΥΡΩ.
Ε π ε ι δ ή το παραπάνω απαιτούμενο σημαντικό ποσό είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί με δωρεές των ολίγων μονίμων κατοίκων
της περιοχής μας, παρακαλούμε θερμά όλους τους συμπατριώτες
μας να συνδράμουν την παραπάνω προσπάθειά μας με καθ’ οιονδήποτε
τρόπο.
Με εξαιρετική τιμή
Η Επιτροπή
Αρχιμανδρίτης π. Γαβριήλ Πλάκας (τηλ.: 6973063383)
Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Μασγάλας (τηλ.: 6972927255)
Γεώργιος Μαστρογεωργίου, Επιχειρηματίας (τηλ.: 6974808868)
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος, Συντ/χος Εκπ/κός (τηλ.: 6977366813)
Θεόδωρος Φραγκούλης, Συντ/χος Εκπ/κός (τηλ.: 6976008601)
(Σημείωση: Ως ταμίας ορίστηκε ο κ. Γ. Μαστρογεωργίου.
Αριθ. Τραπεζικού Λογαριασμού:
GR 93 0171 3950 0063 9513 6959 944 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

π. Ιερέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ
ΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΓΟΡΙΑΝΑΔΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2021, σελ. 48
Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Παπασπύρος που υπηρετεί
το Θεό ως λειτουργός του αδιάλειπτα από το 1958 ως και τώρα,
πέρα από τις άλλες πολύτιμες
προσφορές του στην κοινωνία μας
παραδίδει και ένα συγγραφικό πνευματικό του πόνημα το ανωτέρω
βιβλίο. Με αφορμή το χρονικό της
ανεγέρσεως του ερειπωμένου εξωκκλησίου της Αγίας Κυριακής στο
χωριό του, Γοριανάδες Καρπενησίου, κάνει ευρύτατη αναφορά στην
επαναστατική και μετεπαναστατική
εποχή και σε θέματα που έχουν
σχέση με τα μοναστήρια και την
εκκλησιαστική περιουσία στην
περιοχή.
Έτσι πέραν του χρονικού της ανεγέρσεως του εξωκκλησίου και
την αναφορά σε ανθρώπους που συνήργησαν στο έργο αυτό έχουμε
και την προσωπική του συνεισφορά στη 200ή επέτειο της Επανάστασης
του 1821 και σε εκκλησιαστικά θέματα. Αξίζει να απολαύσει κανείς
ως αναγνώστης το πολύτιμο αυτό πνευματικό πόνημα του πατρός
Δημ. Παπασπύρου.
Ως Δομνιστιάνοι είμεθα ιδιαίτερα περήφανοι γιατί σε εποχές
δύσκολες ευλόγησε ιερατικά και το χωριό μας.
Α. Δ. Σταμάτης
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Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

Ειδήσεις...

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Διακόσιοι είκοσι πέντε (225) κάτοικοι απογράφηκαν τελικά στην Τοπική Κοινότητα Δομνίστας, από τους οποίους οι 26 ήταν σε Σκοπιά,
Μαρίνου και Μπερζιανή (ανήκουν, φυσικά, στη
Δομνίστα). Όπως είναι γνωστό κατά την προηγούμενη απογραφή του 2011 είχαμε ξεπεράσει
τους 300 κατοίκους και η Δομνίστα ήταν η μεγαλύτερη Τοπική Κοινότητα του Δήμου Καρπενησίου
(μετά από αυτή της έδρας του Δήμου μας). Η μείωση αυτή ήταν αισθητή σε ολόκληρο το Δήμο
Καρπενησίου αλλά και σ’ ολόκληρη την Ευρυτανία.
Δικαιολογημένα τα χωριά μας χαρακτηρίστηκαν
ως χωριά συνταξιούχων….

Στις 7-2-2022 επισκέφθηκε το χωριό μας ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελής Χαλκιάς και συζήτησε με
τον Πρόεδρο της Τ.Κ. κ. Νίκο Καρέτσο για διάφορα
θέματα της Κοινότητάς μας.
Στις 23-2-2022 ο Πρόεδρος της Τ. Κ. κ. Ν. Καρέτσος επισκέφθηκε το Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Ν.
Σουλιώτη και συζήτησαν διάφορα επείγοντα θέματα
που αφορούν την Κοινότητά μας.

ΗΠΙΟΣ Ο ΦΕΤΙΝΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Ο Χειμώνας εφέτος δεν ήταν ιδιαίτερα βαρύς.
Δεν έριξε πολύ χιόνι μέσα στο χωριό, ενώ, αντίθετα, στα γύρω βουνά ήταν, σχετικά, αρκετό. Η
παγωνιά όμως ήταν αρκετή, με αποτέλεσμα να
παγώσουν πολλές παροχές ύδρευσης και να ταλαιπωρηθούν πολλοί συγχωριανοί μας. Ταλαιπωρία
υπήρξε και στους δρόμους μέσα στο χωριό.
Οι βλάβες της ύδρευσης αποκαταστάθηκαν
από τον εργολάβο μηχανικό του Δήμου Καρπενησίου, ο οποίος επισκέφθηκε το χωριό στις 5, 9
και 18-2-2022.

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ
Κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου
τ.έ. τα μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας, φορτηγά με λεπίδα, αλατιέρα και
ανέμη, όταν υπήρχε ανάγκη επιχειρούσαν τον
αποχιονισμό στον επαρχιακό δρόμο από σήραγγα
– Ράχη Τυμφρηστού – Δομνίστα – Ψηλός Σταυρός,
ώστε να διατηρείται ανοιχτός ο δρόμος.
Επίσης, μισθωμένη τσάπα προέβη επανειλημμένα στον αποχιονισμό και καθαρισμό από πέτρες
κ.λπ. του ασφαλτόδρομου από Δομνίστα προς
Σκοπιά – Άγιο Χαράλαμπο – Καστανούλα.
Τέλος, κατά τα μέσα Φεβρουαρίου, τελείωσαν
οι εργασίες καθαρισμού της κοίτης του «Σταβλιώτη», στη γέφυρα προς Στάβλους.
Στις 13-1-2022 μηχάνημα του Δήμου Καρπενησίου προέβη στον αποχιονισμό εσωτερικών
κοινοτικών δρόμων.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ο εργολάβος ηλεκτρολόγος του Δήμου Καρπενησίου, στις 4-2-2022, επιδιόρθωσε τις βλάβες
του Κοινοτικού φωτισμού στο πλακόστρωτο μονοπάτι (υπήρχε υπόγειο βραχυκύκλωμα) δίπλα
από το κατάστημα – κατοικία του Νώντα Φαρμάκη
(οδός Παπαγιάννη), μέχρι επάνω και εν συνεχεία
δεξιά, στην οδό Ειρήνης έως το εικόνισμα (κατάντι
οικίας Λάμπρου Μακρυγιάννη). Ο ίδιος ηλεκτρολόγος αφαίρεσε τα Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια
(στολίδια) από την πλατεία και τους γύρω δρόμους.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Στις 5, 9, 18/2/22 ο εργολάβος υδραυλικός
του Δήμου Καρπενησίου αποκατέστησε βλάβες
σε παροχές ύδρευσης κατοίκων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στις 27-1-2022 συνεδρίασε το Τοπικό Κοινοτικό
Συμβούλιο εκ περιφοράς – λόγω των μέτρων του
κορονοϊού – με μοναδικό θέμα: «Παραχώρηση
οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο της Τ.Κ.
Δομνίστας».

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ
Ανέλαβε τα καθήκοντά του στο Περιφερειακό
Ιατρείο μας ως νέος αγροτικός γιατρός ο κ. Αλέξανδρος Νταής στις 21-2-2022, ύστερα από υποχρεωτική
εκπαίδευση στο Νοσοκομείο Καρπενησίου επί ένα
(1) μήνα. Τον καλωσόρισε ο Πρόεδρος της Τοπικής
μας Κοινότητας. Ήδη πρόσφερε τις πολύτιμες
υπηρεσίες του στο χωριό μας στις 22, 23, 24 και 28
Φεβρουαρίου.
Σημειώνεται ότι κατά το προηγούμενο διάστημα
κατά το 2022 εξυπηρέτησε άψογα τις ανάγκες του
Ιατρείου μας ο αγροτικός ιατρός του Κρικέλλου κ.
Ιωάννης Μάλλιος, ο οποίος επισκέφθηκε το χωριό
μας στις 14, 18 και 27-1-2022 και 1, 9 και 14-2-2022
με αυτοκίνητο του Δήμου Καρπενησίου.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΣ
Ο γιατρός του Κρίκελλου, Μάλλιος Ιωάννης,
πρόσφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο Ιατρείο
μας στις 14, 18 και 27 Ιανουαρίου 2022 και στις 1, 9
και 14 Φεβρουαρίου 2022. Η μετακίνησή του από το
Κρίκελλο στο χωριό και αντιστρόφως γινόταν με
αυτοκίνητο του Δήμου Καρπενησίου μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου μας Νίκου Καρέτσου με τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο Ιωάννη Σβερώνη
για τη χορήγηση του αυτοκινήτου για την μετακίνηση
του γιατρού.

Ειδήσεις...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Στις 12-2-2022 ο Δημήτρης Πανάγος
(γιος του Λάμπρου και της Μαίρης) και η
σύζυγός του Καίτη Μπλέτσα απέκτησαν
το δεύτερο αγοράκι τους.
Να τους ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Στις 4-1-2022 απεβίωσε η Βασιλική
Γεωργ. Ιγνατάκη (κόρη του Αθανασίου και
της Αικατερίνης Παπαγεωργίου), ετών 67
και ετάφη στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.
― Στις 7-1-2022 απεβίωσε η Ευρυδίκη
Σκυριώτου, σύζυγος Αχιλλέα Τσιούνη,
ετών 76 και ετάφη στη Χίο.
― Στις 30-1-2022 απεβίωσε η Αγγελική
Γ. Συρογιαννίδη, ετών 86, και ετάφη στο
χωριό.
― Στις 9-2-2022 απεβίωσε η Αναστασία
Καρέτσου (σύζυγος Γεωργίου Κουτσαγγέλη), κόρη του Ιωάννη και της Λαμπρινής
Καρέτσου, ετών 48 και ετάφη στο Νεοχώρι
Μεσολογγίου.
Αιωνία η μνήμη τους.
Νεκρολογίες σε επόμενο φύλλο.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Στις 23-1-2022 τελέστηκε το 40ήμερο
μνημόσυνο του Θεόδωρου Γ. Τσιάμη στα
Καλύβια Λαμίας.
Αιωνία η μνήμη τους.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Τηρώντας τα μέτρα COVID-19
ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
7/1: του Αγ. Ιωάννη, π. Γαβριήλ, ψάλτης
Χαρμαντζής Χρ.
18/1: του Αγ. Αθανασίου, π. Γαβριήλ,
ψάλτης Χαρμαντζής Χρ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο π. Γαβριήλ Πλάκας είναι εφημέριος της γειτονικής Αράχωβας Ναυπακτίας και αρχιερατικός επίτροπος της περιοχής Πλατάνου. Έχοντας με τους
ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής άριστες σχέσεις
και φιλική σύνδεση με τον π. Ματθαίο, το δικό μας
εφημέριο, προσφέρει και σε μας την ευλογία του.
Ιδίως κατά τη διάρκεια των δυσκολιών υγείας που
είχε ο π. Ματθαίος συνέδραμε το χωριό μας -και
μέσα σε δυσκολίες του χειμώνα- και την περιοχή
μας πολλαπλώς.
Ευχαριστούμε.

ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ
Από αρχές Σεπτέμβρη εμφανίστηκαν και πάλι
στο χωριό μας οι αγελάδες ερχόμενες από το χωριό
Στάβλοι. Όλοι γνωρίζουμε τίνος κτηνοτρόφου είναι.
Οι χωριανοί καλώς διαμαρτύρονται γιατί μπαίνουν
μέσα στις ιδιοκτησίες τους, στις καλλιέργειές τους,
οι ακαθαρσίες τους είναι διάσπαρτες παντού.
Ο Πρόεδρος Νίκος Καρέτσος προσπαθεί μέσα
από πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες προς τον
ιδιοκτήτη των αγελάδων και τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο του Δήμου Καρπενησίου για την απομάκρυνσή
τους. Όλοι θέλουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα
να τις μαζέψει και να τις πάρει.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κανονικά λειτούργησαν και κατά το τελευταίο
δίμηνο το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», η αποκομιδή των σκουπιδιών και τα ΕΛΤΑ.

Σημ.: Σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν σε κάθε φύλλο μας τα νέα του χωριού και τα κοινωνικά είναι
προσφορά του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Νίκου Καρέτσου που με επιμέλεια φροντίζει να
τα καταγράφει και να μας τα προσφέρει. Το να πούμε απλώς ευχαριστώ είναι λίγο.

Συνδρομές - Ενισχύσεις
που λάβαμε
(Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο)
Ανώνυμος ............................Ευρώ 20
π. Πατρινός Μιλτιάδης ........ » 20
Καραδήμα Ευδοκία .............. » 20
Σώκου-Μακράκη Σπυριδούλα » 20
Καλαντζή-Σιακαβέλλα Ελένη » 15
Γιολδάση Σ. Παναγιώτα ........ » 20
Σιακαβέλλας Ευάγγελος Μ.
» 20
Παούρης Πέτρος .................. » 20
Ανδρόνικος Χρήστος ............ » 20
Καπλάνης Νίκος .................. » 50
Κατσιπόδας Γιάννης ............ » 20
Παπαζαχαρία Σπυριδούλα .... »
5
Αργυροπούλου Ειρήνη ........ » 20
Μπέλεχας Ανδρέας .............. » 20
Τσούνης Νικόλαος .............. » 20
Παπαγεωργίου Παναγιώτης
» 20
Μάτσικα-Παπαζαχαρία Κων/να » 30
Σαλταπίδα Ρούλα ................ » 30
Παπαλέξης Χρήστος ............ » 20
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Νέο βιβλίο
Σύντομα αναμένεται η κυκλοφορία
του νέου βιβλίου του κ. Αθαν. Γ. Σύρρου
με τίτλο “Ταξίδια της μνήμης στην παλιά
Δομνίστα - Ο τόπος - οι άνθρωποι”.
Αναφέρεται κυρίως στη Δομνίστα μέχρι το 1940-1950 από όπου έχει έντονες
μνήμες γιατί την έζησε και ως παιδί και
ως έφηβος και ως ώριμος καθότι γεννήθηκε το 1924.
Περισσότερα σε άλλο φύλλο.

