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ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η 80η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Με τη δέουσα λαμπρότητα έγιναν οι
εκδηλώσεις μνήμης για την Επέτειο της
Έναρξης του Ένοπλου Αγώνα της Εθνικής
μας Αντίστασης από τη Δομνίστα πριν
από 80 χρόνια (7-6-1942).
Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι εκδηλώσεις άρχισαν με επιμνημόσυνη δέηση από
τον νέο εφημέριο του χωριού μας π. Χριστοφόρο. Ακολούθησαν οι καταθέσεις στεφάνων, από τους Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιό, Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Νίκο Σουλιώτη, Πρόεδρο
ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ. Τσουγκρή, Αρχηγό της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Δήμου
μας κ. Λερογιάννη, Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Δομνίστας κ. Παντελή Χαλκιά, Προέδρους
Κοινοτήτων Κρικέλλου κ. Αντ. Μανίκα, Στάβλων κ. Σ. Ζούκα και Δομνίστας κ. Ν. Καρέτσο, Εκπροσώπους κομμάτων Ν.Δ. κ.
Βασ. Θεοδωρόπουλο, ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιάννη
Σκαρπή και ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννη Γραβιά, Πρόεδρο Συλλόγου Συνταξιούχων Ευρυτανίας
Γιάννη Σταμάτη και τους εκπροσώπους
Συλλόγων και φορέων, ήτοι Πανευρυτανικής
Ένωσης κ. Ανδρέα Ζούκα, Συλλόγου Σταβλιωτών κ. Νάνσυ Δεσκουράκη και Δομνίστας κ. Κ. Τσιάμη.

Στη συνέχεια χαιρέτησε ο Δήμαρχος
Καρπενησίου κ. Ν. Σουλιώτης και ο λόγος
δόθηκε στον κεντρικό ομιλητή κ. Χρήστο
Οικονόμου, Πρόεδρο της ΠΟΑΕΑ. Μετά
απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς – μηνύματα ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας
κ. Αριστείδης Τασιός και οι εκπρόσωποι
των κομμάτων της Ν.Δ. κ. Β. Θεοδωρόπουλος και του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δ. Μαντέκας.
Ο κύριος ομιλητής, αλλά και όλοι οι
ομιλητές μίλησαν για την ανάγκη της εθνικής ενότητας και της ειρήνης («Ναι στην
ειρήνη, όχι στον πόλεμο»).
Μετά τους χαιρετισμούς – μηνύματα
τηρήθηκε 1΄σιγή και η όλη εκδήλωση έκλεισε με τον Εθνικό μας Ύμνο.
Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα έγιναν
και αγώνες δρόμου με κατάληξη τον Προφήτη Ηλία. Μήπως θα έπρεπε να υπάρξει
συνεργασία όλων των φορέων ώστε την
ημέρα αυτή να γίνει η διαδρομή από Καλύβα
Παπανικολάου (Κρικελλοπόταμο) μέχρι το
Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, δηλ. να
γίνει η διαδρομή του Άρη Βελουχιώτη και
των ανταρτών που έκαναν στις 7 Ιουνίου
1942;
Κ.Α.Π.

Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας Ευρυτανίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2022

20 Ιουλίου: Πανηγύρι στην πλατεία του χωριού με παραδοσιακή ζωντανή μουσική.
Συνδιοργανωτές: ΟΠΑΣΤΕ-ΚΠΕ
2-14 Αυγούστου: Παιδαγωγικό Εργαστήρι.
3 Αυγούστου/Λίμνη Ζηρέλι/ώρα 21:00: Αστροβραδιά σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Φίλων Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Ευρυτανίας “Άρτεμις”, τον Φιλοπροοδευτικό
σύλλογο Σκοπιάς και τον Σύλλογο απανταχού Σταβλιωτων “Η Αγία Παρασκευή”.
9 Αυγούστου/Πνευματικό Κέντρο/ώρα 19:00

Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας Ευρυτανίας, η Τ.Κ. Δομνίστας και η Κοινοτική
Βιβλιοθήκη Δομνίστας με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή παρουσιάζουν τη β’ έκδοση του βιβλίου του αείμνηστου Κώστα Τσαπραζλή με
τίτλο: “Απ’ τη Δομνίστα στο Κάλε Γκρότο και πάλι πίσω” το οποίο, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει και το χειρόγραφο κείμενο του συγγραφέα με τις περιπέτειές του κατά τη
διάρκεια της εκστρατείας στη Μικρά Ασία.
11 Αυγούστου - Περιβαλλοντική δράση για μικρούς και μεγάλους.

12 Αυγούστου/Φαρμακίδειο Λαογραφικό-Ιστορικό Μουσείο/ώρα 19:00

Παρουσίαση βιβλίων των εκδόσεων του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας και τιμητική
εκδήλωση για τον Αθανάσιο Σύρρο

13 Αυγούστου/Πλατεία Δομνίστας/ώρα 21:30
Λαϊκή βραδιά με τον Αριστοτέλη Πολονύφη

15 Αυγούστου/Πνευματικό Κέντρο/ώρα 23:00 - Party νεολαίας
(Εν αναμονή προγραμματισμού ΚΙΠΕ) Museums Summer Camp. Καλοκαιρινές γιορτές
μουσείων Ευρυτανίας από το Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού - Ψηφιακό Διαδραστικό Μουσείο
της ΠΕ Ευρυτανίας.

Μάιος - Ιούνιος 2022
Τηλ.: 6982668202

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Π ΡΟ ΣΚ ΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Δ.Σ. του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας
π ρ ο σ κ α λ ε ί τα μέλη του στην προβλεπόμενη από
το Καταστατικό μας ετήσια Γενική Συνέλευση, η
οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Αυγούστου 2022,
ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο.
Θέματα για συζήτηση:
1. Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ.
2. Οικονομικός Απολογισμός
3. Προτάσεις μελών
4. Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα γίνει την
Τρίτη 16-8-2022 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ
ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ
Στις 11 και 12-6-2022 πραγματοποιήθηκαν οι
πρώτοι αγώνες ορεινού τρεξίματος με δύο διαδρομές,
με την ονομασία Evrytania Trail Races.
Η πρώτη διαδρομή μήκους 12 χιλιομέτρων ξεκίνησε
ώρα 17:00 μ.μ. από τον οικισμό Σκοπιά. Συμμετείχαν
108 δρομείς, διέρχονταν έξω από τον ξενώνα “Υλήεσσα” - Πραΐλα - τερματισμός στους Στάβλους. Την
εκκίνηση έδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Άρης Τασιός
καθώς και την απονομή των μεταλλίων στους νικητές.
Η δεύτερη διαδρομή μήκους 30 χιλιομέτρων την
επόμενη ημέρα Κυριακή το πρωί ώρα 09:00 π.μ. με
αφετηρία και τερματισμό τον Προφήτη Ηλία χωριού
μας. Συμμετείχαν 91 δρομείς μέσω Πραΐλας - Στάβλων
- Τουρνέσσι - Κρίκελλο - Μπρεζιανή - Σκοπιά - Δομνίστα.
Στις 14:00 μ.μ. έγινε η απονομή των μεταλλίων
στους νικητές από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρη Τασιό,
τον Δήμαρχο Νίκο Σουλιώτη, τους Αντιδημάρχους
Παντελή Χαλκιά, Κων/να Τσιουγκρή-Γυφτομήτρου,
τον Πρόεδρο του Ε4-Πανταβρέχει Γιώργο Τσακίρη
και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Νίκο Καρέτσο.
Τους αγώνες παρακολούθησε αρκετός κόσμος.
Ήταν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ήταν και
αρκετοί χωριανοί.
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές αυτών των
αγώνων. Ευχόμαστε του χρόνου να πάνε πολύ καλύτερα!!!
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσους
πρωτοστάτησαν να καθαρισθούν τα μονοπάτια για
μεγάλο χρονικό διάστημα αφιερώνοντας πολύ χρόνο,
μακριά από τις εργασίες τους και τις οικογένειές
τους.

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

2

Μάιος - Ιούνιος 2022

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
Γεώργιος Θ. Λιάκος
(1954-2022)
Πέθανε στην Αθήνα όπου και ετάφη ο
Γιώργος, πρωτότοκος γιος του Θεόδ. Λιάκου
και της Γιαννούλας, το γένος Παν. Πανάγου.
Ο Γιώργος, όπως σχεδόν όλα τα παιδιά
της γενιάς του -καιροί δύσκολοι και σκληροίαφού έκανε τις σπουδές που μπορούσε και
μπορούσαν οι γονείς του κατέληξε εργαζόμενος στην Αθήνα. Με την επιμονή, την εργατικότητα και την επαγγελματική του επιδεξιοσύνη εργάσθηκε επί πάρα πολλά χρόνια
σε τηλεοπτικούς σταθμούς της Αθήνας ως
τεχνικός. Η ικανότητά του τον έκανε αγαπητό
στον επαγγελματικό χώρο. Το ίδιο άξιος στάθηκε και στον οικογενειακό του βίο. Ένωσε
τη ζωή του με μια άξια και εργατική κοπέλα
που έδωσε μαζί του το σκληρό αγώνα της
επιβίωσης. Ευτύχησε να δει προκομμένα παιδιά
και εγγόνια.
Έφυγε από τη ζωή σχετικά νωρίς αλλά
άλλες οι βουλές των ανθρώπων και άλλα ο
Θεός κελεύει.
Ευχόμαστε την αιώνια ανάπαυση της ψυχής
του και την εξ ύψους παρηγορία στη γυναίκα
του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τους
άλλους αγαπημένους του.
Αιωνία η μνήμη του.
Α.Δ.Σ.

Ευχαριστίες
Ο π. Ματθαίος Καλαμπαλίκης, επί μακρά
σειρά ετών υπηρέτησε την ενορία του χωριού μας -και άλλες- με αυτοθυσία, ηρωισμό,
συνέπεια και ολοκληρωτική αφοσίωση στο
θείο έργο. Ο Θεός ας τον ευλογεί. Η παρουσία του μένει ζωντανή στις καρδιές
όλων μας.
Καλή συνέχεια στη νέα του ενορία στην
Καστανιά Προυσού.
Α.

Νέος ιερέας
Μετά τη χειροτονία του αναμένεται να τοποθετηθεί στην ενορία Αγίου Αθανασίου
Δομνίστας ο π. Χριστόφορος Ψύχας ο
οποίος ήδη έχει ιερουργήσει αρκετές φορές
στο χωριό μας και σε άλλα χωριά. Ευχόμαστε γόνιμη παρουσία στον τόπο μας, τη
βοήθεια του Θεού στο έργο του και σταθερή
και μόνιμη στήριξή του σε όλα τα επίπεδα
από τους ενορίτες.
Α.

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Ενημερωτικό Δελτίο - Όργανο
του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας Ευρυτανίας
Ιδιοκτήτης: ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Εκδότης - Διευθυντής
Υπεύθυνος κατά το νόμο:
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Τσιάμης Κωνσταντίνος
Δομνίστα Ευρυτανίας Τ.Κ. 36076
τηλ.: 6982668202
Επιμέλεια ύλης: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
και Κώστας Α. Παπαδόπουλος
Επιστολές - Συνεργασίες:
Τσιάμης Κωνσταντίνος
Ηλεκτρ. σελιδοποίηση-Εκτύπωση:
Εκδόσεις-Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου Ίλιον
Τηλ.: 210-2619003 - 210-2619696
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Ιωάννης Νικ. Παπαδημητρίου (1933-2022)
Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών
και όρθιος με πλήρη διαύγεια μυαλού
και όρεξη για δουλειά ο Ιωάννης Ν.
Παπαδημητρίου. Μόλις δύο ημέρες
έμεινε στο νοσοκομείο και ύστερα πορεύθηκε στην αιώνια ζωή.
Ο εκλιπών υπήρξε ένας από τους
πλέον επιτυχημένους επαγγελματίες
(Γενικό Εμπόριο) του χωριού με άξιο
τώρα πλέον συνεχιστή το γιο του Νικόλαο.
Ο αείμνηστος Ιωάννης το 1944 έχασε τον πατέρα του -θύμα των Γερμανών- και έμεινε μόλις δωδεκάχρονος
μαζί με τη μητέρα του να μεγαλώνουν
τρία ακόμα αδέλφια. Και σε ποια εποχή; Κατοχή Εμφύλιος και όσα άλλα δεινά. Έδωσε σκληρό τον
αγώνα για μόρφωση και υλική επιβίωση. Τρίτης
γενιάς εμπορευόμενος αναδείχθηκε άξιος συνεχιστής των προηγηθέντων παππού και πατέρα του.
Άρχισε τη ζωή στην οικογενειακή επιχείρηση στο
χωριό. Παράλληλα εργαζόταν ως ταχυδρομικός
υπάλληλος. Περιέγραφε γλαφυρά τα δρομολόγια
από Κρίκελλο ως Στουρνάρα και Κοντίβα και αμέσως
μετά στο σφαγείο και στο μαγαζί.
Περήφανος άνθρωπος δεν εξάρτησε ποτέ την
τύχη του από ελεημοσύνη οιουδήποτε. Έβλεπε τις
ευκαιρίες και έμπαινε μπροστά.
Από τη 10ετία του 1970 ξανάνοιξε το μαγαζί

που είχαν οι Μακρυγιανναίοι και το
ανέδειξε στο πιο σπουδαίο της νότιας
Ευρυτανίας. Από το πρωί νύχτα ως
αργά το βράδυ πρόθυμος να εξυπηρετήσει πελάτες. Όταν εκοιμήθη πάνω
από 10.000 γνωστοί και πελάτες του
έδειξαν τη συμμετοχή τους στην απώλειά του. Ήταν από τους ανθρώπους
που έχτιζαν την κοινωνία και την ανέβαζαν. “Άνδρες πόλεις, ου τείχη” κατά
τον Θουκυδίδη. Ακόμα και ενοικιαζόμενα δωμάτια αξιολογότατα λειτουργεί
στο χωριό η οικογένεια. Όλα αυτά
όμως και με τη στήριξη της γυναίκας
του Μαρίας και των παιδιών του που
δείχθηκαν αντάξιοι σύντροφοι, συναγωνιστές της
ζωής και αγαπημένοι του.
Η φυγή του από τη ζωή μεγάλη απώλεια για το
χωριό και πιο πολύ για τους δικούς του. Το παράδειγμα όμως της εργατικότητας και της αγωνιστικότητάς του ας διδάσκει τους νεότερους και ας
οδηγεί.
Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του εν ειρήνη
στο Κοιμητήριο της Δομνίστας. Οι αφανείς ευεργετημένοι του προσεύχονται επίσης.
Ο Θεός ας δίνει δύναμη και παρηγορία και στους
αγαπημένους του. Αιωνία η μνήμη του.

Α.Δ. Σταμάτης

Παπα-Δημήτρης Παπασπύρος (1931-2022)
Πλήρης ημερών και ιερατικά ενεργός ως την ώρα της εκδημίας έφυγε
από τη ζωή ο σεβαστός και σεβάσμιος
λειτουργός του Υψίστου παπα-Δημήτρης Παπασπύρος.
Με ρίζες από το Στένωμα και τους
Γοριανάδες Καρπενησίου υπηρέτησε
το Θεό σε αρκετές ενορίες από το
1958 που χειροτονήθηκε στη Δομνίστα
έως την ημέρα της αναχώρησής του
προς τους ουρανούς. Αυστηρός με τον
εαυτό του και το ύψιστο λειτούργημα
που διακονούσε έδινε το παράδειγμα
παραδοσιακού ιερατικού ήθους. Μέσα
από την ορφάνια και τις στάχτες του
Εμφυλίου πορεύτηκε στη ζωή με απόλυτη πίστη
στο Θεό και τις παραδοσιακές αξίες του λαού μας.
Ευτύχησε να απολαύσει παιδιά, εγγόνια και το σεβασμό και την αγάπη όσων τον γνώρισαν.
Ως Δομνιστιάνοι τον θυμόμαστε σε κάποια πέ-

τρινα, ιερατικώς, χρόνια στο χωριό το
Πάσχα. Αφού πρωί Μ. Σαββάτου λειτουργούσε στην Αγία Τριάδα Νίκαιας
Αθηνών έφευγε με ταξί για να μας
κάνει Ανάσταση και Θεία Λειτουργία
ως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα να κοινωνήσουμε και να ευλογηθούμε. Και χωρίς
ούτε δεκάρα αμοιβή! Απλώς από αίσθηση καθήκοντος. Ο Θεός που ξέρει
τα πάντα για τον καθένα μας ας του
αποδώσει μέσα στα άλλα άριστα της
ζωής του και τη δική μας ευγνωμοσύνη
και αγάπη. Ας έχουμε την ευλογία του
και εξ ουρανών.
Αιωνία του η μνήμη και εξ ύψους
παρηγορία στην οικογένειά του. Άξιος και πανάξιος
λειτουργός του Υψίστου για μας ας δεχθεί άξιος
και πανάξιος στο έλεος και την κρίση του Θεού!
Ευχαριστούμε.
Α.Δ. Σταμάτης

Παναγιώτα Ν. Σώκου - Γκόλια (1949-2022)
Πέθανε και ετάφη στο Αγρίνιο η Παναγιώτα,
κόρη του Νικ. Κ. Σώκου και της Βασιλικής Κοτοπούλου. Μέλος πολύτεκνης οικογένειας μεγάλωσε
μέσα στις δυσκολίες του καιρού της και την επιβίωση
μέσα από σκληρό αγώνα. Ευτύχησε να ενώσει τη
ζωή της με έναν εξαίρετο σύζυγο τον Στ. Γκόλια,
στο Αγρίνιο, με τον οποίο έζησε μια ευτυχισμένη
ζωή με παιδιά και εγγόνια. Υπήρξε εξαίρετη σύζυγος
και θαυμάσια μάνα και νοικοκυρά.

Παρότι νέα σχετικά ασθένησε μακροχρόνια.
Παρά τη δύσκολη κατάστασή της ο σύζυγός της τη
φρόντισε υποδειγματικά επί αρκετό χρονικό διάστημα.
Έφυγε από τη ζωή μέσα από την αγκαλιά των
αγαπημένων της γεμίζοντάς τους με απέραντη
θλίψη και πόνο. Ο Θεός ας την αναπαύει εν ουρανοίς
και η μνήμη της ας είναι αιώνια.
Α.Δ. Σταμάτης

Ευάγγελος Ι. Γρίβας (1959-2022)
Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Βαγγέλης που τα
τελευταία χρόνια έμενε μόνιμα στο χωριό. Τον θυμάμαι μαθητή μου στο Γυμνάσιο Δομνίστας -συμμαθητή και φίλο του μικρότερου αδελφού μου Χρήστου- ένα ευγενικό, φιλότιμο, καλόψυχο και πρόθυμο
να βοηθήσει σε οτιδήποτε παιδί.
Κρατώ στο μυαλό μου το χαμόγελο και την ευγένειά του, χαμόγελο που δεν εξαφάνισε ως το τέλος από το πρόσωπό του η περίεργη διακύμανση
της ζωής και το πεπρωμένο του. Αγωνίσθηκε να
στήσει τη ζωή του όπως πίστευε και μπορούσε. Κατάφερε αρκετά αλλά και σε άλλα πιο πολλά δεν τα
κατάφερε. Ο ξαφνικός θάνατος έκλεισε τον κύκλο

των αγώνων, των αγωνιών και των βασάνων του.
Στην καρδιά μου τον νιώθω σαν μικρότερο αδελφό και ανεβαίνοντας στο χωριό ακόμα και τώρα περιμένω να τον δω στην άκρη του δρόμου να χαιρετά
και να χαμογελά. Περίεργη που είναι η ζωή!
Βαγγέλη ευχόμαστε όλοι την γαλήνη και την
ευτυχία του Παραδείσου στην ψυχή σου. Ευχόμαστε
και προσευχόμαστε την ευτυχία που δε γεύτηκες
ακέραιη σε αυτή τη ζωή να την απολαύει εν ειρήνη
στην αγκαλιά του Θεού.
Μαθητή μου, χωριανέ μου, παιδί μου! Τα δάκρυά
μας αιώνιο μνημόσυνό σου.
Α.Δ. Σταμάτης
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Μάιος - Ιούνιος 2022

Συνδρομές - Ενισχύσεις
που λάβαμε
(Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο)
π. Λιάπης Ιωάννης ..............Ευρώ 20
Σταμάτης Ανδρέας (Καναδάς) » 50
Σιακαβέλλα Βασιλική Χ. ........ » 10
Μποτσιβάλης Χαράλαμπος .... » 15
Βερύκοκου Όλγα .................... » 15
Γράψια Αγγελική .................... » 15
Παυλίδης Μιχάλης ................ » 20
Παπαδημητρίου Νικ. Ι. ............ » 20
Λαμνάτου-Ζάχου Σωτ. ............ » 50
Καρέτσου-Γαρδέλη Κούλα .... » 25
Καραπάνου Μπόλα ................ » 50
Αγγελής Νικ. Γ. ...................... » 100
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Αθανάσιος Γ. Σύρρος,

«Ταξίδια της μνήμης
στην παλιά Δομνίστα,
ο τόπος, οι άνθρωποι»

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Το βράδυ της 20ής Ιουλίου ύστερα από
πολλά χρόνια θα ξαναγίνει στην πλατεία του
χωριού μας το πανηγύρι. Από 11/7 έως 23/7 θα
βρίσκονται στο χωριό μας περίπου 70-80 άτομα
περιβαλλοντολόγοι εκπαιδευτικοί. Μια ομάδα
από αυτούς συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και
τον Αντιπρόεδρο της Κοινότητάς μας και προσφέρουν για τη συγκεκριμένη βραδιά δική τους
ορχήστρα με Δημοτικά Τραγούδια σε συνεργασία και με τα τρία καταστήματα των οποίων
οι επιχειρηματίες θα βγάλουν τραπεζοκαθίσματα
στην πλατεία για να καθίσουν ΟΛΟΙ οι χωριανοί
να φάνε και να διασκεδάσουν. Επίσης θα συναντηθούν για την όλη διοργάνωση και με τον
Πρόεδρο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου.
Καλούνται λοιπόν οι χωριανοί να βρεθούν
τη μέρα αυτή στον Προφήτη Ηλία και το βράδυ
στο πανηγύρι στην πλατεία.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Στις 6/8/22 (Σάββατο βράδυ) στα πλαίσια των
Γιορτών Δάσους του Δήμου Καρπενησίου θα
πραγματοποιηθεί στην πλατεία του χωριού μας
Μουσική Λαϊκή Βραδιά.

έκδ. Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας Ευρυτανίας,
Αθήνα 2022, σελ. 112
Αναλυτικά στο επόμενο φύλλο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΗ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2022
ΤΟΠ. ΣΥΜΒ. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

Επανακυκλοφορία
βιβλίου

Ο Κώστας Αθ. Παπαδόπουλος, επικεφαλής
της μειοψηφίας στο Κοινοτικό Συμβούλιο γράφει:
«Οι παρακάτω προτάσεις έχουν τεθεί και
σε προηγούμενα συμβούλια. Συγκεκριμένα από
την 1η συνεδρίαση 17-09-2019 έως σήμερα,
επανέρχομαι διότι σε αυτό το διάστημα δεν
έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα ή προγραμματισμός. Αυτές που ήδη έπρεπε να έχουν
γίνει είναι οι εξής:
1. Καθαρισμός στα όρια του Κοιμητηρίου
(περίφραξη), κλάδεμα ή κοπή δέντρων. Βελτίωση
του κτηρίου στην είσοδο του Κοιμητηρίου διά
χρήση οστεοφυλακίου.
2. Αποκατάσταση βλάβης αποχετευτικού
δικτύου (έχει χρόνια το πρόβλημα, εκατό μέτρα
από την πλατεία). Επίσης επέκταση γραμμής
αποχέτευσης. Είναι σταματημένη υπαίθρια,
ανάμεσα σε σπίτια, με τις όποιες συνέπειες.
3. Κάποια φρεάτια πηγών, του δικτύου
ύδρευσης να επισκευαστούν, όπως και το καπάκι
αυτών να αντικατασταθεί. Με το πέρασμα των
δεκαετιών έχουν σκουριάσει και τρυπήσει με
αποτέλεσμα λόγω των πέριξ χωμάτων υπάρχει
κίνδυνος να εισέρχονται στο δίκτυο όμβρια
ύδατα και άλλα αντικείμενα.
4. Να γίνει προγραμματισμός με τον κ. Δήμαρχο, Λαϊκής Συνέλευσης, υπαίθρια στον
χώρο της πλατείας (λόγω πανδημίας) έως το
τέλος Αυγούστου 2022».

Επανακυκλοφόρησε από τον Σύλλογό
μας το βιβλίο του Κ.Ν. Τσαπραζλή “Από
τη Δομνίστα στο Κάλε Γκρότο και πάλι
πίσω” (Α’ έκδοση 1990) που είχε εξαντληθεί. Λόγω περιορισμένων οικονομικών
δυνατοτήτων εκδόθηκε περιορισμένος
αριθμός αντιτύπων.
Για να βγουν τα έξοδα της έκδοσης
όποιος το πάρει θα ενισχύει με 10 ευρώ
την επανέκδοσή του.
Α.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
100 ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922) τα ΓΑΚ Ευρυτανίας, η
Πανευρυτανική Ένωση Αθηνών και ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Καρπενησίου
οργάνωσαν ημερίδα στο Συνεδριακό
Κέντρο Καρπενησίου με εισηγήσεις και
άλλο πρόγραμμα. Τιμήθηκε για την προσφορά της επίσης η επί πολλά χρόνια
Προϊσταμένη των ΓΑΚ Ευρυτανίας κ.
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Μποτονάκη.
Εισηγήσεις μεταξύ άλλων είχαν ο κ.
Κων/νος Παπαδόπουλος και ο κ. Αθ. Δ.
Σταμάτης.

ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ
Εκατοντάδες τόμοι βιβλίων παραλήφθηκαν
πρόσφατα για την Βιβλιοθήκη μας προερχόμενοι
από δωρεές. Συγκεκριμένα:
α.- Η οικογένεια Νικολάου Κακαβά και των
υιών του Ευαγγέλου, Χρήστου και Πινδάρου
πρόσφεραν εκατοντάδες τόμους βιβλίων, καθώς
και έπιπλο βιβλιοθήκης, στη μνήμη του αείμνηστου και αγαπημένου πατέρα, παππού, ιατρού
Ευάγγελου Κακαβά (από το Κρίκελλο). Ανάμεσα
στα βιβλία αυτά υπάρχει και η «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, έκδοσης 1886.
β.- Αρκετά βιβλία, επίσης, κυρίως θρησκευτικού περιεχομένου δώρισε και ο κ. Γεώργιος
Μαστρογεωργίου.
Στους ανωτέρω συντάχθηκαν ευχαριστήριες
επιστολές από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. κ. Νίκο
Καρέτσο και τον υπεύθυνο (άτυπο) της βιβλιοθήκης κ. Κώστα Παπαδόπουλο.
Τέλος, επισημαίνεται πως με την παραλαβή
των παραπάνω τόμων έγινε πιο έντονο το πρόβλημα της έλλειψης ραφιών για την τοποθέτησή
τους, αφού για το λόγο αυτόν υπάρχουν και
πάρα πολλά ακόμα βιβλία ατακτοποίητα από
άλλες δωρεές.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
Στις 21, 23, 24-5-2022 μισθωμένη τσάπα JCB από
τον Δήμο Καρπενησίου με τον χειριστή της καθάρισε
τον αγροτικό δρόμο από Νεράκι - Πλατανιάδες Άγιος Γεώργιος - Ζηρέλια - Μνημείο Εθνικής Αντίστασης καθώς και την οδό Αγίου Νικολάου (από την
αρχή έως ξενώνα “Υλήεσσα”). Στις 2, 3, 6-6-2022 ο
φορτωτής του Δήμου με τον χειριστή του καθάρισε
τον δασικό δρόμο (γίνεται υλοτομία από τον Δασικό
Συνεταιρισμό του Αγίου Νικολάου) από Ψηλό Σταυρό
αριστερά προς “Σκοτωμένους” - τυφλός δρόμος καθώς
επίσης από Ψηλό Σταυρό προς Λιβαδάκι - Εξωκλήσι
Αγίας Τριάδας - Στάνη Νίκου Μακράκη.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Στις 3, 16, 30/5 και 21-6-2022 ο Πρόεδρος Νίκος
Καρέτσος είχε συναντήσεις στο Δημαρχείο με τον
Δήμαρχο Νίκο Σουλιώτη, τους Αντιδημάρχους Χρήστο
Γενιτσαρόπουλο και Παντελή Χαλκιά, τον Προϊστάμενο
Ύδρευσης και Αποχέτευσης για θέματα της Κοινότητας
(όπως μηχανήματα για καθαρισμούς πάσης φύσεως
δρόμων, συνεργείο σιδηρουργών και ηλεκτρολόγων,
τον εργολάβο υδραυλικό για εργασίες ύδρευσης και
αποχέτευσης καθώς και τεχνίτες για την αποκατάσταση
τμημάτων (μπαλώματα) με πλάκες. Στις 9-6-2022 επισκέφθηκαν το χωριό μας και συναντήθηκαν με τον
Πρόεδρο Νίκο Καρέτσο οι Αντιδήμαρχοι Παντελής
Χαλκιάς (υπεύθυνος της Δ.Ε. Δομνίστας και Πυροπροστασίας) και ο Γιάννης Σβερώνης Αντιδήμαρχος
Αθλητισμού. Επισκέφθηκαν το γήπεδο ποδοσφαίρου,
τον πέτρινο τοίχο αντιστήριξης του γηπέδου κατάντι
(έχουν αποσταλεί αποφάσεις Τοπικού Συμβουλίου
για τοποθέτηση χλοοτάπητα ή πλαστικού τάπητα
καθώς και επιδιόρθωση του τοίχου κατάντι με τοποθέτηση σενάζ στη στέγη του). Επίσης επισκέφθηκαν
τον χώρο του Μνημείου της Εθνικής Αντίστασης και
υποσχέθηκαν να εξετάσουν ΟΛΑ τα μνημεία του
Δήμου Καρπενησίου σε κωδικό “Συντήρηση Ιστορικών
Μνημείων”. Επίσης επισκέφθηκαν τον κοινοτικό μας
ξενώνα και παρουσία του ιδιοκτήτη Αντώνη Ζαμπάρα
ζητήσαμε από το Πρόγραμμα “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ”
να ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος προς το “ΥΛΗΕΣΣΑ”
λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας καθώς και οι υπόλοιποι
κοινοτικοί δρόμοι που βρίσκονται σε κακή κατάσταση.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Στις 9-5-2022 η Γ’ τάξη του Α’ Γυμνασίου Καρπενησίου (περίπου 40 μαθητές και μαθήτριες) συνοδευόμενοι από τρεις εκπαιδευτικούς καθηγήτριες στα
πλαίσια του μαθήματος της Περιβαλλοντολογικής
Εκπαίδευσης ξεναγήθηκαν στα Μουσεία του χωριού
μας (Φαρμακίδειο Μουσείο και Πνευματικό Κέντρο)
και στο Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης από τον
Πρόεδρο της Κοινότητας Νίκο Καρέτσο.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Στις 12-5-2022 κλιμάκιο της Π.Υ. Καρπενησίου
(δύο άτομα) μαζί με τον Πρόεδρο της Κοινότητας
Νίκο Καρέτσο πήγαν στον οικισμό Μαρίνο και είδαν
τη δεξαμενή ομβρίων υδάτων κοντά στην εκκλησία
της Αγίας Παρασκευής εν όψει της αντιπυρικής περιόδου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΕΤΣΟΥ
Οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων, αγροτεμαχίων κλπ.
έχουν υποχρέωση να τα καθαρίζουν (κοπή χόρτων,
θάμνων κ.λπ.) για λόγους πυροπροστασίας. Η υπόθεση
της πρόληψης από πυρκαγιά είναι ευθύνη όλων μας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Στις 24, 25, 26-6-2022 διέμεναν στο χωριό μας
(σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στους ξενώνες ακόμη και
σε σκηνές στο γήπεδο) δύο σύλλογοι (ο Πεζοπορικός
Αθηνών και ο Ορειβατικός Αθηνών) με δύο πούλμαν.
Περπάτησαν κάποια μονοπάτια καθώς και την κοίτη
του Κρικελλοπόταμου από τη γέφυρα έως το
“Πανταβρέχει”.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΞΕΝΩΝΑΣ - HOTEL FANTINO
Σχεδόν μετά από εννέα χρόνια άρχισε
να λειτουργεί πλήρως ανακαινισμένος (δεν
έχουν ανακαινισθεί όλα τα δωμάτια στα
οποία συνεχίζονται οι εργασίες για να είναι
έτοιμα το καλοκαίρι) και ονομάζεται πλέον
Hotel Fantino. Ο ξενώνας λοιπόν μας περιμένει
είτε για να νοικιάσουμε κάποιο δωμάτιο (όσοι
δεν έχουν που να μείνουν) είτε για να απολαύσουν στην πλατεία ένα καφέ, ένα αναψυκτικό ή χυμό, ένα παγωτό, ένα ποτό,
κ.λπ., κ.λπ. Τελέστηκε αγιασμός στις 11-62022 από τον π. Χριστοφόρο.
Του ευχόμαστε πραγματικά καλές δουλειές!!!

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στις 31-5-2022 συνεδρίασε το Τοπικό μας
Συμβούλιο με δύο τρόπους λόγω του Κορωνοϊού, διά ζώσης και διά περιφοράς, με μοναδικό θέμα: “Κοπή δένδρων εντός του Κοιμητηρίου της Τ.Κ. Δομνίστας”.

ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
Στις 14-6-2022 ο ιδιώτης εργολάβος αποκομιδής των σκουπιδιών προέβη στην κοπή
χόρτων εντός του Κοιμητηρίου. Υποχρεούται
από τη σύμβασή του για άλλη μια φορά να
κοπούν τα χόρτα.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Στις 17-6-2022 ο εργολάβος υδραυλικός
του Δήμου καθάρισε τις δεξαμενές ύδρευσης.

ΒΛΑΒΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Στις 30-5-2022 ηλεκτρολόγος με σύμβαση
στον Δήμο Καρπενησίου ήρθε στο χωριό και
αποκατέστησε τη βλάβη στο ίντερνετ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Στις 24-5-2022 ο Ανδρέας Νταλιάνης έκοψε τα χορτάρια έμπροσθεν του Περιφερειακού Ιατρείου.
Στις 9-6-2022 και όποτε χρειάσθηκε ο
Κώστας Μπουζιάνας επισκεύασε - αντικατέστησε εξάρτημα στην κεραία του ίντερνετ
πάνω στη στέγη του κοινοτικού γραφείου.
(Το εξάρτημα παραλήφθηκε από τον Δήμο
Καρπενησίου).
Στις 11-6-2022 ο Βασίλης Καρέτσος του
Παναγιώτη, ο Κώστας Μπουζιάνας και ο
Πρόεδρος Νίκος Καρέτσος, τοποθέτησαν
πληροφοριακές πινακίδες στην είσοδο του
χωριού.
Στις 15-6-2022 ο Δημήτρης Παναγοδήμος
“ΜΕΤΟΙΚΟΣ” μετέφερε με το αγροτικό αυτοκίνητό του από το Καρπενήσι στην Κοινοτική Βιβλιοθήκη του χωριού μας οκτώ χαρτόκουτα βιβλία και μία ξύλινη βιβλιοθήκη.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΣ
Ο αγροτικός γιατρός Νταής Αλέξανδρος,
πραγματοποίησε τις πολύτιμες υπηρεσίες
του κατά τον μήνα Μάιο στις 3, 4, 6, 9, 12,
13, 17, 18, 19, 20, 23, 30. Επίσης στις 11 και
26 Μαΐου πρόσφερε τις υπηρεσίες και ο
αγροτικός γιατρός του Κρικέλλου, Μάλλιος
Ιωάννης. Τον μήνα δε Ιούνιο στις 2, 6, 8, 9,
15, 16, 22, 23, 29, 30.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο Δήμος Καρπενησίου ενόψει της θερινής
περιόδου καθιέρωσε δρομολόγιο για Καρπενήσι κάθε Τρίτη από τις 7-6-2022 έως τις
6-9-2022.

Μάιος - Ιούνιος 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Στις 18 και 30-5-2022 ο Πρόεδρος Νικόλαος
Καρέτσος παραβρέθηκε στην αίθουσα της βασικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου παρουσία
Προέδρων Κοινοτήτων και παρακολούθησε
ομιλία Κλιμακίου της Π.Υ. Καρπενησίου με
θέμα την πυρασφάλεια και στην αίθουσα του
Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου παρουσία
του Δημάρχου Νίκου Σουλιώτη, Αντιδημάρχου
Πυροπροστασίας Παντελή Χαλκιά και αρκετών
Προέδρων Κοινοτήτων παρακολούθησε ομιλία
του Διοικητή της Π.Υ. Καρπενησίου κ. Στέργιου
Φυσέκη με θέμα και πάλι την πυρασφάλεια.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Στις 4 και 12-5-2022, στις 17 και 20-6-2022
ο εργολάβος υδραυλικός του Δήμου Καρπενησίου αντικατέστησε σπασμένα από τον παγετό του χειμώνα ρολόγια ύδρευσης κατοίκων,
λόγω διαρροής νερού εκσκαφή, αποκάλυψη
και επισκευή παροχής νερού από χαλκοσωλήνα
έξω από σπίτι, εκσκαφή με την τσάπα του Δήμου κατάντι της οδού Αγίου Νικολάου πλησίον
οικίας Νίκου Μακράκη και ανεύρεση σπασμένου
αγωγού ύδρευσης Φ63, επισκευή και τοποθέτηση βάννας Φ63. Αναμένεται η κατασκευή
φρεατίου επίσκεψης από τεχνίτες του Δήμου
Καρπενησίου. Επίσης επισκευή αγωγού αποχέτευσης Φ125 και σύνδεσή της με τον κεντρικό
αγωγό αποχέτευσης Φ315.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
Στις 26-5-2022 καθαρίστηκαν τα χωμάτινα
- ξύλινα σκαλοπάτια από τον χώρο της “Τσιρκόβρυσης” που οδηγούν κατάντι του Φαρμακίδειου Μουσείου. Στις 9, 17, 19 και 27-6-2022
καθαρίστηκε το κρασπεδόρειθρο και το χωμάτινο αυλάκι ανάντι οικίας Μαίρης Πιστιόλη,
εκσκαφή και αποκάλυψη σπασμένου αγωγού
αποχέτευσης Φ125 πριν την συμβολή του με
τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης φ315. Καθαρισμός σχαρών μπροστά από ιδιοκτησία Γιώτας Τσιάμη, καθώς επίσης καθαρισμοί (κεντρικών δρόμων, πλάτωμα μπροστά στην εσωτερική
βρύση και τους διαδρόμους στο Κοιμητήριο).

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Μετά από αιτήματα του Προέδρου Νίκου
Καρέτσου προς τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο
Παντελή Χαλκιά στις 7-6-2022 έστειλε δύο
άτομα για το κλάδεμα και σκούπισμα των λιγούστρων στην πλατεία και στο Μνημείο των
Πεσόντων. Στις 6, 7, 8, 9, 13 και 14-6-2022
λόγω της εκδήλωσης στο Μνημείο της Εθνικής
Αντίστασης έστειλε εργάτες για την κοπή χόρτων, σκούπισμα γενικώς του χώρου, στήσιμο
κιόσκι και τέντας και αποξήλωση τους, μεταφορά καρέκλες, τοποθέτηση και απομάκρυνσή
τους ξανά, καθώς και εγκατάσταση μικροφωνικής. Μετά από αίτημα του Προέδρου Νίκου
Καρέτσου προς τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο
Χρήστο Γενιτσαρόπουλο, στις 23-5-2022 οι
ηλεκτρολόγοι του Δήμου αποκατέστησαν τη
βλάβη (βραχυκύκλωμα) στη γραμμή από Κοινοτικό Γραφείο έως Κοιμητήριο καθώς και η
γραμμή στο μονοπάτι προς Μάκρη.
Επίσης στις 17-6-2022 οι ίδιοι ηλεκτρολόγοι
παρουσία του Προέδρου Νίκου Καρέτσου αντικατέστησαν λάμπες φωτισμού στη Δομνίστα
και στον οικισμό Σκοπιά.
Μετά από αίτημα του Προέδρου Νίκου Καρέτσου προς τον Δήμαρχο Νίκο Σουλιώτη (εκκρεμούσε από το φθινόπωρο) στις 8, 9 και 146-2022 έστειλε συνεργείο καθώς και 2 κυβικά
άμμο και δέκα (10) τσιμέντα (πλάκες υπήρχαν
στην Κοινότητα) και επιστρώθηκαν τα τμήματα
(μπαλώματα) έξω από τα παλιά αποχωρητήρια,
δίπλα από αποθήκη αγροτικού συνεταιρισμού
και έξω από οικία Λάμπρου Αγγελή.

Ειδήσεις...

ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΑ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

― Η Στελίνα Γ. Κυτέα (εγγονή Αντωνίου και
Βασιλικής Αγγελή) και ο σύζυγός της Γεώργιος
Μαντζουράνης βάπτισαν το πρώτο τους παιδί στην
Ιερά Μονή Αγ. Χρυσοστόμου Καμένων Βούρλων στις
19-6-2022.
Το όνομα αυτής Κλεοπάτρα.
Να τους ζήσει.

ΓΑΜΟΙ

― Στις 4-6-2022 ο Κων/νος Κοκορώνης και η
Αγγελική Παναγοδήμου του Κων/νου και της Γωγώς
ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στον Ι.Ν. του Αγίου
Αθανασίου στο Αγρίνιο.
Ακολούθησε δεξίωση στο κέντρο “Πιθάρι” στη
Δογρή.
Να ζήσουν ευτυχισμένοι!

ΘΑΝΑΤΟΙ

― Στις 15-6-2022 απεβίωσε στην Αθήνα ο Ηλίας
Τσαπραζλής του Κων/νου, ετών 73 και αναπαύεται
στο Κοιμητήριο της Μεταμόρφωσης.
― Στις 21-6-2022 απεβίωσε ο Αλέξανδρος Καρτσακλής του Αθανασίου, ετών 91 και αναπαύεται
στο Κοιμητήριο του Παπάγου.
― Απεβίωσε στην Αθήνα η Ευθυμία Π. Πανάγου
και ετάφη στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού.
― Στις 21-4-2022 απεβίωσε ο Στάθης Λώλος,
σύζ. Σπυριδούλας Αριστ. Σάρρα, ετών 88 και ετάφη
στο Αγρίνιο.
Αιωνία η μνήμη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

― Στις 7-5-2022 στον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δομνίστας
τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο του Ευάγγελου
Γρίβα του Ιωάννη.
― Στις 7-5-2022 στον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δομνίστας
τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Πέτρου Σιακαβέλλα του Παναγιώτη.
― Στις 22-5-2022 στον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δομνίστας τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο του Ιωάννη
Παπαδημητρίου του Νικολάου.
― Στις 29-5-2022 τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο
του Στάθη Λώλου στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αγρινίου.
― Στις 5-6-2022 στον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δομνίστας
τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο της Σπυριδούλας
Αθ. Σύρρου.
― Στις 18-6-2022 στον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δομνίστας τελέστηκε το εξάμηνο μνημόσυνο του Θεόδωρου
Τσιάμη του Γεωργίου.
Αιωνία η μνήμη τους.

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες
ανέγερσης του Ι. Ν. Αγίου Παϊσίου στη Ψηλό Σταυρό. Ήδη τελείωσε η τοιχοποιία και άρχισε η τοποθέτηση της στέγης. Ο Άγιος Παΐσιος φαίνεται πως
ήθελε το ναό αυτόν στη θέση αυτή, αφού οι οικονομικές ενισχύσεις καθημερινά αυξάνουν. Ήδη Ευρυτάνες ομογενείς στις Η.Π.Α. απέστειλαν το ποσό
των 16.500 δολαρίων, με πρωτοβουλία του εθνικού
ευεργέτη κ. Δημ. Τάσιου, ο οποίος επισκέφθηκε
μάλιστα τον υπό ανέγερση ναό με την οικογένειά
του στις .. 07-2022 και έμεινε κατενθουσιασμένος,
υποσχόμενος μάλιστα και περαιτέρω βοήθεια. Μαζί
του και ο π. Γεώργιος Χρυσαφογεώργος και ο
Γραμματέας της Ι. Μητρόπολης Καρπενησίου κ.
Γιάννης Ανδρεάκης, καθώς και ο Αγιογράφος Καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Γεώργιος Μαμάτσιος,
στον οποίον ανατέθηκε από τον κ. Δημήτρη Τάσιο
και η κατασκευή των εικόνων του τέμπλου!
Επίσης ο π. Νικόλαος Μασγάλας, από το Νεοχώρι Ναυπακτίας κατέθεσε ακόμα και το ποσό των
3.025 δολαρίων, προϊόν εράνου συγχωριανών του
ομογενών.
Αλλά, όμως και οι προσφορές συγχωριανών
μας είναι συγκινητικές, θέλοντας μάλιστα και την
ανωνυμία τους. Συγκεκριμένα συγχωριανή μας
ανέλαβε την κατασκευή του τέμπλου, άλλος κατέθεσε το ποσό των 800,00 ΕΥΡΩ κ.λπ.
Ο Άγιος Παΐσιος καθημερινά μας ενισχύει
παντοιοτρόπως….

