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Στα “άγονα’’ το ιατρείο μας ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
«Αιώνια μέσα μας ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

κι ανθοβολούνε κρίνα ολάσπρα, 

κι απ’ των ψυχών μας το στερέωμα,

σταλάζουν φως κι ασήμι τ’ άστρα»

Γ. Βερίτης

Ο ΧΡΟΝΟΣ
Ο χρόνος: Για όσους ανυπομονούν

ο χρόνος είναι βραδύς.

Για όσους φοβούνται ο χρόνος είναι μακρύς.

Για όσους αγαπούν ο χρόνος είναι ευεργετικός.

Χορός στο Αγρίνιο

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010

Ώρα 9 μ.μ.

Μετά από διακοπή ενός χρόνου γίνεται
πάλι στο Αγρίνιο ο χορός μας και στο κέντρο
New York του Γιώργου Ν. Γρίβα, επί της πα-
λαιάς εθνικής οδού Αγρινίου-Ιωαννίνων. 

Πληροφορίες στα μέλη του Δ.Σ. 
και τηλ. Σπ. Καπνίση 26410-58767 
και Αθ. Νταλιάνη 26410-26992.
Να μη λείψει κανείς.

Το Δ.Σ.

Χορός στην Αθήνα
Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010

Ώρα 9 μ.μ.

Ο Σύλλογος οργανώνει τον ετήσιο χορό

του στην Αθήνα και στην αίθουσα δεξιώσεων

“Αρίων’’ (οδός Πειραιώς 48, κοντά στη γέ-

φυρα Μοσχάτου - από Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας,

έξοδος “Μοσχάτο’’), εκεί δηλαδή που έγινε

και πέρυσι.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Δ. Σ.:

Βερονίκη Σταμάτη 6973017119

Γιάννης Παπαδόπουλος 6973999746

Ευαγγελία Παπαδοπούλου 6977607619

Τάκης Τσίρκας 6972704663

και ακόμα Κων. Παπαδόπουλος 210-6920004

και Αθ. Σταμάτης 210-5028122

Προμηθευτείτε εγκαίρως τις προσκλήσεις.

Φίλοι μας να μη λείψει κανείς.

Το Δ.Σ.

Έ
να χρόνιο αίτημά μας βρήκε τελικά τη

λύση του τον περασμένο Σεπτέμβρη.

Πρόκειται για τον χαρακτηρισμό του

Περιφερειακού Ιατρείου μας ως “άγονου’’, μαζί

με τα ιατρεία Κρικέλλου, Αγίας Τριάδας και

Φουρνάς. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα ιατρεία
αναβαθμίζονται σε μεγάλο βαθμό, αφού υπάρ-
χουν σημαντικά πλέον κίνητρα για τους υποψή-
φιους γιατρούς που θα τα πλαισιώνουν. Συγκε-
κριμένα οι γιατροί που υπηρετούν στα “άγονα’’

ιατρεία εκτός του επιπλέον επιδόματος (400,00
ευρώ) έχουν και άλλα επιδόματα, υπερωρίες
κ.λ.π. αλλά και μοριοδότηση για την εξειδίκευσή

τους.
Η πολυπόθητη κοινή υπουργική απόφαση

«Κίνητρα για την κάλυψη των υγειονομικών
αναγκών της υπαίθρου» υπεγράφη από τους τ.
Υπουργούς Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο,
Υγείας κ. Αβραμόπουλο και Υφυπουργό Οικο-
νομίας κ. Νικ. Λέγκα και έχει τον αριθμό ΚΥΑ
Υ10γ/οικ. 117511/1-9-2009.

Ο χαρακτηρισμός αυτός του Περιφερειακού
Ιατρείου μας σε συνδυασμό με το νέο κτίριο,
που ήδη έχει τελειώσει αναβαθμίζεται πλήρως
η Υγειονομική Περίθαλψη στην περιοχή μας.

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
3 Στις 6-10-2009 πραγματοποιήθηκε η δημο-

πράτηση του έργου «Ανάπλαση οικισμού Βυθί-
σματος Τ. Δ. Ψιανών» προϋπολογισμού
30.000,00€ και ανάδοχος ανεδείχθη ο Ε.Δ.Ε. Ν.
Μήτσιου που πρόσφερε έκπτωση 2%.

3 Κατατέθηκε στην διαχειριστική αρχή Πε-
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας τεχνικό δελτίο για
έργο ΣΧΟΑΠ του δήμου μας, από την Νομαρ-
χιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας. Αναμένουμε
την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου.

3 Ομαλά τελείωσαν τα προγραμματισμένα
έργα στην περιοχή μας το 2009, τόσο αυτά που
εκτελέσθηκαν με χρηματοδότηση του δήμου
μας όσο και τα χρηματοδοτούμενα από την Ν.Α.
Ευρυτανίας.

3 Εντός των ημερών παραδίδεται για

χρήση και το νέο κτίριο του Περιφερειακού Ια-
τρείου Δομνίστας. Οι οικοδομικές εργασίες τε-
λείωσαν και αναμένεται ο εξοπλισμός του.

3 Από αρχές Νοεμβρίου άρχισε η νέα πε-
ρίοδος λειτουργίας του προγράμματος “Βοή-
θεια στο Σπίτι’’ χωρίς προβλήματα. Από τους
τρείς εργαζόμενους του προγράμματος οι δύο
είναι νέοι ύστερα από παραίτηση των παλιών.

3 Το νηπιαγωγείο Κρικέλλου λειτουργεί και
την νέα σχολική περίοδο με νέα νηπιαγωγό και
χωρίς προβλήματα.

3 Στις 11-11-2009 πραγματοποιήθηκε στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος συνάντηση εργασίας
του Νομάρχη Ευρυτανίας, του Δημάρχου και εκ-
προσώπων του Α.Π. Θεσσαλονίκης για την δια-
μόρφωση του προεδρικού διατάγματος και την
κήρυξη της περιοχής Πανταβρέχει προστα-
τευόμενης και οικοανάπτυξης. Στην συνάντηση
παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού
μας Συμβουλίου κ. Νίκος Μπούρας και ο πρώην
Πρόεδρος κ. Δημήτριος Κοντός.

3 Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσ-
ληψη από το Δήμο μας ενός χειριστή και ενός
εργάτη καθαριότητας με μερική απασχόληση
διάρκειας 18 μηνών.

3 Στα πλαίσια της εφαρμογής του Προγράμ-
ματος διανομής προϊόντων σε απόρους του
δήμου μας (πρόγραμμα Ε.Ε. 2009) παραχωρή-
θηκαν από τη Δ/νση Γεωργίας και Αλιείας της
Ν.Α. Ευρυτανίας ποσότητες ρυζιού, τυριού και
μακαρονιών τα οποία μοιράσθηκαν στους δι-
καιούχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
40946/14-3-2005 ΚΥΑ.

3 Για την εκλογή νέου αρχηγού της Ν.Δ.
την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009 διεξήχθηκαν
εκλογές και στο Δήμο μας. Ψήφισαν 45 άτομα
εκ των οποίων 37 τη Ντόρα Μπακογιάννη, 5 τον
Αντώνη Σαμαρά, 2 τον Παναγιώτη Ψωμιάδη και
1 λευκό.

Για το σπίτι διαμονής 
του ιερέα

Άρχισε η συλλογή χρημάτων για το σπίτι.
Θα είναι προκατασκευασμένο για λόγους κό-
στους και γρήγορης αποπεράτωσης (ένας
μήνας από την αγορά). Θα κοστίσει με βάσεις,
άδειες κ.λπ. 70.000 ευρώ. Ήδη κυκλοφορούν
ερανικά μπλοκ. Τα χρήματα που καταβάλλον-
ται εκπίπτουν, για την ώρα, από την εφορία.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν:

Από Νομάρχη κ. Κοντογεώργο 3.000€
Τασία Ζαρκαδάκη-Καρέτσου 1.000€
Ανώνυμος 200€
Ανώνυμος σε μνήμη 500€
Μοναχή Ταβίθα Πανάγου 500€
Σωτηρία και Κατίνα Ν. Σώκου    200€
Σύνολο 5.400€
Θέλουμε ακόμα 64.600€
Υ.Γ. Κάθε μήνα θα δημοσιεύουμε όσα χρή-

ματα πήραμε και όσα λείπουν.
Α.Δ.Σ.
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Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Νεκρολογίες Νίκα(η) Δημ. Πιστιόλη
1921-2009

Έ
φυγε για τις πολι-
τείες του ουρανού
μια σπουδαία γυ-

ναίκα, σύζυγος, μητέρα,
γιαγιά η Νίκα Δημ. Πι-
στιόλη, το γένος Ι. Παπαγε-
ωργίου. Ένα χρόνο περίπου
μετά την αναχώρηση του
συζύγου της για τας αιωνί-
ους μονάς τον ακολούθησε
σχεδόν ανήμερα της γιορ-
τής της. Μαζί με τον κυρ
Μήτσο είχαν κάνει ένα
πολύ αγαπημένο και ταιρια-
στό ζευγάρι.

Μαζί σχεδόν από τα
τέλη της 10ετίας 1940-1950
πορεύτηκαν χέρι-χέρι το δρόμο της συζυγι-
κής αγάπης και της δημιουργίας οικογέ-
νειας. Πληθωρικός και δραστήριος ο
αείμνηστος κυρ Μήτσος, υπομονετική, γλυ-
κιά και παλικάρι δίπλα του στο μόχθο της
ζωής η αείμνηστη Νίκα. Κόρη πολυμελούς
οικογένειας έμαθε από πολύ μικρή πως η
ζωή κερδίζεται με αγώνα. Στα δύσκολα χρό-
νια πριν και μετά το 1940-1950 γνώρισε τη
σκληρή δουλειά είτε στα πατρικά κτήματα
είτε στα ξένα αφεντικά. Εκπατρισμένη στη
διάρκεια του εμφυλίου πρόσμενε το καλύ-
τερο. Και αυτό το βρήκε στο πρόσωπο του
συζύγου της. Μετά το 1950 μόνιμα στο
χωριό δούλευε σκληρά δίπλα του και συμ-
πλήρωνε το οικογενειακό εισόδημα εργαζό-
μενη ως μοδίστρα ενώ μεγάλωνε τα παιδιά

της. Μετά το 1960 το κύμα
τής ζωής τους έφερε εσω-
τερικούς μετανάστες στα
εργοστάσια του Μοσχάτου
στην Αθήνα.

Μαζί με άλλους χωρια-
νούς άντρες και γυναίκες
οικοδόμησαν το οικονομικό
θαύμα της Ελλάδας πριν
από την είσοδο στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Εργατικοί,
υπάκουοι, συνεργάσιμοι,
πειθαρχημένοι αυτοί οι
σκληραγωγημένοι ορεσίβιοι
πάλεψαν τη ζωή στην πόλη
στήθος με στήθος. Μετά τη
σύνταξη οι δυό τους γύρι-

σαν στο χωριό και το καλοκαίρι έκαναν τα
πατρικά χωράφια παράδεισο. Ακόμα και
φέτος η αείμνηστη Νίκα παρότι μόνη πά-
λαιψε για μια ακόμα χρονιά τους κήπους εκεί
στα Πιστιολέικα. Έδωσε έτσι ένα ακόμα μά-
θημα ζωής. Το φυσικό και αναπόφευκτο
τέλος της ζωής την οδηγεί στους ουρανούς
και την αιώνια ανάπαυση κοντά στον αγαπη-
μένο της σύζυγο. Εμείς κρατάμε κοντά μας
την καλή της ανάμνηση και το παράδειγμα
της αγωνιστικής της ζωής. Πρώτα τα παιδιά
και τα εγγόνια της και ύστερα οι συγγενείς,
οι φίλοι, οι χωριανοί. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη της και γαλήνια
η ανάπαυσή της εκεί στο κοιμητήριο της Δο-
μνίστας.

Α.Δ. Σταμάτης

Η λειτουργία των γραφείων

της Πανευρυτανικής Ένωσης

Τα γραφεία της Πανευρυτανικής Ένωσης (οδός

Κλεισθένους, αριθ. 17, πίσω από το Δημαρχείο) λει-

τουργούν σχεδόν σε καθημερινή βάση και φιλοξε-

νούν αρκετούς συμπατριώτες μας, προσφέροντας

καφέ, τσίπουρο, λουκούμι και κυρίως, βιβλία.

Η Βιβλιοθήκη της Ένωσης λειτουργεί καθημερινά,

σχεδόν και δέχεται δωρεές βιβλίων, κυρίως Ευρυτά-

νων συγγραφέων με αποτέλεσμα να διαθέτει ήδη αρ-

κετούς τόμους σχετικούς με τον τόπο μας.

Δωρεά στη μνήμη
Η Σωτηρία και η Κατίνα Ν. Σώκου προσέφεραν

για το σπίτι του ιερέα στη Δομνίστα το ποσό των 200

ευρώ στη μνήμη του στρατηγού Ανδρέα Ανδρικόπου-

λου, συζύγου της ξαδέλφης τους Αικατερίνης (Καί-

της) Ηλ. Σώκου.

Ένα μικρό αφιέρωμα στη μάνα,
αντί επικηδείου, για την αιωνία της μνήμη

Και επέρασα μέρες πολλές, μέσα σε λίγη
ώρα, τόσο λίγη, όσο γρήγορο είναι και το
πρόσκαιρο διάβα μας απ’ αυτή τη ζωή, πριν
πατήσουμε το σκαλί κι ανοίξουμε την πύλη
για την αιωνιότητα.

Οξειδώθηκα
μέσ’ τη νοτιά των ανθρώπων,
μακρινή μητέρα, ρόδο μου, 
ρόδο αμάραντο.
Η πηγή της ζωής, στο μελίσσι των αν-

θρώπων η βασίλισσα, του σπιτιού η αφέντρα,
η βάση της οικογένειας, η γυναίκα-γυναίκα,
η γυναίκα-σύζυγος, η γυναίκα-μητέρα, η
ακάματη γυναίκα, αυτή, που θα μείνει νη-
στική και διψασμένη για να είναι όλοι χορτά-
τοι και ξεδίψαστοι, αυτή, που θα ντυθεί με τα
κουρέλια για να είναι όλοι καλοντυμένοι κι
άρχοντες,

είναι η μάνα.

Αυτή η γυναίκα, που θα δώσει όλο της το
αίμα κι όλα της τα σπλάχνα, για να μείνεις
εσύ, στη ζωή, αυτή, που με μύριους πόνους
θα σε φέρει στο φως, και με τα μύρια βά-
σανα, καρτερικά θα σ’ αναστήσει,

είναι η μάνα.
Αυτή η γυναίκα, που είναι για πάντα, το

αποκούμπι, του καημού, της στεναχώριας
και του παραπόνου, αυτή, που με τα γλυκά
της λόγια, θα γλείψει και θα γιάνει τις πλη-
γές, δίνοντας παρηγοριά, στοργή, ελπίδα, το
χάδι και τη δύναμη για να συνεχίσεις τον
ανηφορικό σου δρόμο,

είναι η μάνα.
Αυτή η γυναίκα που θα γίνει θεριό, που

θα γίνει λιοντάρι, όταν νιώσει πως τα παιδιά
της κινδυνεύουν, αυτή η γυναίκα που κομπο-
θιάζει τη δραχμή, για να την κάνει δίφραγκο,
αυτή που θα πρέπει να είναι και θηλυκό και
παραδουλεύτρα και μαγείρισσα και μπογια-
τζής και χτίστης και γεωργός,

είναι η μάνα.
Αυτή ήταν η μάνα μου.
Καλό σου ταξίδι, μανούλα μου, 
καλό σου ταξίδι.
Είναι το τελευταίο σου, δεν πρόλαβες να

πάμε πάνω, να μάσεις τα σπόρια σου για την
άνοιξη, καταπώς έλεγες, σε πρόλαβε ο Ύψι-
στος. Είναι κι ο πατέρας, που δεν άντεχε
άλλο χωρίς εσένα, μα, ούτε κι εσύ, είχες
άλλη ζωή ακόμα, χωρίς εκείνον.

Στο στερνό σου κατευόδιο, θάθελα να
σου θυμίσω, εκτός από τον πατερούλη μου,
να μου φιλήσεις τη θεία μου την Όλγα, την
αδερφή σου, που χάρη σ’ εκείνη σήμερα ζω
και αναπνέω.

Τι να μου κάνουν δάκρυα δυό,
και στεναγμοί σαρανταδυό,
Μανούλα μου; 

Σπύρος Δημ. Πιστιόλης
(Για τη μητέρα του Νίκη)

Μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς 
το κάστρο της Βούλπης

Με απόφαση του τ. Υπουργού Πολιτισμού κ. Αντώνη

Σαμαρά, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως, κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος η αρ-

χαία οχύρωση της Βούλπης, στη θέση «Κάστρο»,

ύστερα από σχετική εισήγηση του Κεντρικού Αρχαιολο-

γικού Συμβουλίου.

Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο Σταβλιωτών
Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές στο Σύλ-

λογο Σταβλιωτών “Η Αγία Παρασκευή’’ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ζούκας Δημήτριος του Γεωργίου

Αντ/δρος: Κολτσίδας Νικόλαος του Παναγιώτη

Γ. Γραμματέας: Σαλτού Αγλαΐα του Ιωάννη

Ταμίας: Ζούκας Δημήτριος του Νικολάου

Μέλη: Σαλτός Δημήτριος του Ιωάννη

Φούντας Δημήτριος του Σπυρίδωνα

Φούντας Κων/νος του Σπυρίδωνα

Αναπληρωματικά μέλη:

Φούντα Ουρανία του Χαραλάμπους

Σίτα-Πλιάτσικα Γεωργία του Κων/νου

Εξελεγκτική Επιτροπή:

Ζούκας Ανδρέας του Κων/νου

Τσίρκας Παναγιώτης του Χρήστου

Φούντας Ανδρέας του Δημητρίου

Χριστουγεννιάτικα
― Θαυμάσιος ο καιρός φέτος όσον αφορά τη δυ-

σκολία μετάβασης στο χωριό. Ούτε πάγοι, ούτε αλυσί-

δες. Πάρα πολλές βροχές και οι ρεματιές να

αχολογούν από τα νερά.

― Εκκλησιαστικά καλυφθήκαμε και φέτος καλά. Ο

π. Χριστόδουλος που το καλοκαίρι ήρθε συλλειτουργός

του ιερέα μας π. Θεοκλήτου ήταν και το 15θήμερο των

Χριστουγέννων μαζί μας.

― Γεμάτα τα τουριστικά καταλύματα του χωριού

από πλήθος επισκεπτών. Η ομορφιά του φυσικού περι-

βάλλοντος, η ποιότητα των ενοικιαζομένων δωματίων

και η καλή εξυπηρέτηση στα μαγαζιά φαγητού ελκύουν

όλο και περισσότερο κόσμο στη Δομνίστα και την πε-

ριοχή μας. Λιγοστεύουν βέβαια οι ντόπιοι αλλά αυτό

φαίνεται ότι θα είναι το μέλλον του χωριού: όλο και πε-

ρισσότεροι ξένοι επισκέπτες.

Οι ντόπιοι όμως ας μην ξεχνούν τον όμορφο τόπο

μας.

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Ενημερωτικό Δελτίο

Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας Ευρυτανίας

Ιδιοκτήτης: ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: Η Πρόεδρος
του Συλλόγου Βερονίκη Αθ. Σταμάτη

Θεσσαλίας 112 Πετρούπολη 13231
Τηλ.: 210-5028122

Εκδότης - Διευθυντής: Κώστας Αν. Παπαδόπουλος
Δαβάκη 13 Αμπελόκηποι 11526 • Τηλ. 210-6920004

Επιμέλεια ύλης: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
και Κώστας Α. Παπαδόπουλος

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Μέλη του Συλλόγου 0,30€

Μη Μέλη του Συλλόγου 0,60€
Επιστολές - Συνεργασίες:

Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση - Εκτύπωση:

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες 
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210-2619003 • e-mail: karpouzi@otenet.gr
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Πίνακας αγωνιστών 
της μάχης στο Κεφαλόβρυσο του Καρπενησίου (νύχτα 9-8-1823)

Ονόματα αγωνιστών από την Δομνίστα

Α/Α Ονοματεπώνυμο Τόπος καταγωγής   Αρχηγός Ιδιότητα Αποτέλεσμα

2 Αγγελής Δημήτριος Δομνίστα Κ. Τζαβέλας Στρατιώτης

97 Λαδιάς Νικόλαος » Γ. Γιολδάσης Μπουλουκτζής

105 Μακράκης Δημήτριος » Ζ. Γιολδάσης »

109 Μακρής ή Μακρυγιάννης Ιωαν.» Γ. Γιολδάσης »

156 Πανάγος Σωτήριος » Κ. Τζαβέλας Στρατιώτης

155 Πανάγος Αθανάσιος » » »

177 Πετροκώστας » » Μπουλουκτζής

178 Πετρόπουλος Αθανάσιος » » Στρατιώτης

197 Σαλταπίδας Αθανάσιος » Κ. Γιολδάσης »

205 Σιώκος Νικόλαος » Γιολδασαίοι »

209 Σόκος ή Σώκος Ιωάννης » Κ. Γιολδάσης »

212 Σοροδήμος Ιωάννης » Ι. Νούλας-Χολέβας » Διακρίθηκε

217 Σύρος Γεώργιος » Γ. Πεσλής Μπουλουκτζής

218 Σώκος Γεώργιος » Γιολδασαίοι Μπουλουκτζής

245 Τσιούνης ή Τσούνης Γ. » » Στρατιώτης

Σύνολο 15 ονόματα αγωνιστών από την Δομνίστα

Ξεχωριστή θέση στην μάχη πήρε ο Σοροδήμος Ιωάννης που πήρε τα συγχαρητήρια όλων για την

διάκρισή του στη μάχη, δίπλα στον Μάρκο Μπότσαρη. Μέχρι στιγμής βρέθηκαν 268 αγωνιστές που έλα-

βαν μέρος στη μάχη. Μεταξύ αυτών 20 ήταν οπλαρχηγοί, υπό τις γενικές διαταγές του Μάρκου Μπό-

τσαρη που είχε και τη γενική ευθύνη.

45 ήταν Μπουλουκτζήδες, δηλαδή αρχηγοί μικρών τμημάτων (5-10 περ. στρατιώτες). Στο σώμα του

Γιαννάκη Γιολδάση και των άλλων Γιολδασαίων ήταν 129 αγωνιστές. Στους δύσκολους καιρούς που

διανύουμε ας αποτελέσουν πρότυπα αν χρειαστεί.

(Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τα ονόματα των 800 αγωνιστών που έβαλε στη μάχη εκείνη την νύχτα

ο Μ. Μπότσαρης και τους 450 του Κ. Τζαβέλα).

Έπαρχος της Ευρυτανίας ήταν τότε ο Γεώργιος Δ. Δημητριάδης, γεννηθείς το έτος 1805 στο Καρ-

πενήσι. Ο Δήμαρχος Καλλιδρομιτών Γεώργιος Ζ. Γιολδάσης, γεννήθηκε το 1830 στη Δομνίστα. Ο πατέ-

ρας του Ζαχαράκης Γιολδάσης ήταν και αυτός ένας από τους μεγάλους Δομνιστιάνους αγωνιστές όπως

ο Γεώργιος Γιολδάσης και ο ξακουστός οπλαρχηγός Γιαννάκης Γιολδάσης. Ο Ζαχαράκης Γιολδάσης

ήταν αρχηγός μικρότερου τμήματος στρατού. Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες. Στην μάχη (νύχτα 9-8-

1823) Κεφαλόβρυσου Ευρυτανίας ήταν αρχηγός σε μόνο δύο στρατιώτες ενώ τα τμήματα των Γιολδα-

σαίων ήταν πάρα πολλά. Αλλά στις 25-8-1825 ήταν ο μόνος από τους Γιολδασαίους αρχηγούς που πήγε

τρόφιμα μαζί με τον Γεώργιο Καραϊσκάκη στην πολιορκία του Μεσολογγίου. Αυτά προς ενθύμηση.

Χρυσόστομος Λιόντης

Βιβλιοπαρουσίαση
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ, Ο παραδοσιακός γάμος 
στην Ευρυτανία, Εκδ. Σμυρνιωτάκης, Αθήνα 2009, σελ. 104

«Ο παραδοσιακός γάμος στην Ευρυτανία»

είναι το νέο βιβλίο του πολυγραφότατου συμπα-

τριώτη μας Ευρυτάνα συγγραφέα Δημήτρη Κολ-

λημένου. Τα έργα του, όπως αναφέρεται στο

σύντομο βιογραφικό του σημείωμα, «αναφέρονται

στη φύση, στα ήθη και έθιμα της πατρίδας μας,

καθώς και στα καυτά ποικίλα προβλήματα της κοι-

νωνίας. Έχει εκδώσει μυθιστορήματα, παραμύθια,

φιλοσοφία, θεολογία, διάφορες μελέτες και ποι-

ητικά...» Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το Α’

μέρος περιλαμβάνει εκτός από τον πρόλογο 3 κε-

φάλαια, που αναφέρονται κατά σειρά στο προξε-

νιό, στον αρραβώνα και στο γάμο (καλέσματα,

προζύμια, ξύλα, προικιά, στέψη, η νύφη στη βρύση

και τα γυρίσματα ή πιστρόφια).

Στο Β’ μέρος περιέχονται τραγούδια του

γάμου, βλάχικα τραγούδια στο Βελούχι, διάφορα

της Ρούμελης, τραγούδια της Θεσσαλίας και της

Ηπείρου, Ιστορίες του γάμου και, τέλος, κλείνει με

παροιμίες του γάμου.

Ο συγγραφέας με το καινούριο του βιβλίο σί-

γουρα τιμάει την ευρυτανική παράδοση και πολύ

σωστά ο Μιχάλης Σταφυλάς επισημαίνει -σε άλλη

στήλη- τη μεθοδικότητα της καταγραφής της και

τους επιτυχημένους σχολιασμούς του.

Κ.Α.Π.
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Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Η αλληλογραφία μας

― κ. Ιωάννη Λιάπη, Αρχιερατικό Επί-
τροπο, Καρπενήσι: Ευχαριστούμε για την οι-
κονομική ενίσχυση και, κυρίως, για τις ευχές
σας!

― κ. Ειρήνη Φώλου-Βαρούτσου, Αυστρα-
λία: Το ημερολόγιό σας είναι θαυμάσιο και οι
ευχές σας πάντα μας συγκινούν. Ευχαρι-
στούμε και για την οικονομική σας ενίσχυση.

― κ. Σπυριδούλα Καρέτσου-Γρηγόρη Αν-
δρουλάκη. Ευχαριστούμε για τις ευχές, τα
καλά σας λόγια και την ενίσχυσή σας!

― «Ραδιοκύματα 107,5» Καρπενήσι. Η
κάρτα σας μας κατέπληξε. Δημοσιεύουμε
μόνο το θαυμάσιο κείμενό της.

― κ. Νικόλαο Τσούκαλο, Παγκράτι. Ευχα-
ριστούμε για τις ευχές και την οικονομική ενί-
σχυσή σας, αλλά, κυρίως, γιατί μας θυμάστε...

― κ. Δημήτρη Κολλημένο, Καρπενήσι.
Λάβαμε το νέο βιβλίο σας «Παραδοσιακός
γάμος στην Ευρυτανία» και ευχαρίστως το
παρουσιάζουμε σε άλλη στήλη.

― κ. Αλίκη Ξένου-Βενάρδου, Χολαργός:
Ευχαριστούμε για την οικονομική σας ενί-
σχυση.

― κ. Αικατερίνη Κωστάκη, Ν. Μάκρη: Λά-
βαμε την επιταγή σας και σας ευχαριστούμε.

Λάβαμε τις ευχές τους

Τις ευχές τους με την ευκαιρία των εορ-

τών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-

νιάς μας έστειλαν:

― ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Θύμιος

Σώκος,

― ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Ευρυτανίας και Δή-

μαρχος Καρπενησίου κ. Βασίλης Καραμ-

πάς,

― ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Μοσχονάς,

― ο Δήμαρχος Δομνίστας κ. Γιάννης Σταμά-

της,

― ο Σύλλογος “Καλλιακούδα’’,

― ο Σύλλογος Σταβλιωτών “Η Αγία Παρα-

σκευή’’,

― ο Ραδιοφωνικός Σταθμός “Ραδιοκύματα

107,5’’,

― ο κ. Νικόλαος Τσούκαλος, τ. Πρόεδρος του

Συλλόγου Μεσοκώμης,

― η κ. Ειρήνη Π. Φώλου-Βαρούτσου, από Αυ-

στραλία,

― η κ. Σπυριδούλα Δ. Καρέτσου και ο σύζυ-

γός της Γρηγόρης Ανδρουλάκης.

Συνδρομές  που  λάβαμε

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

Λιάκος Αθανάσιος......................................20,00€

Σύρρου Παρασκευή....................................15,00€

Σύρρου Βασιλική........................................15,00€

Σύρρου Χαρίκλεια ......................................15,00€

Σύρρος Γεώργιος (Ηλιούπολη) ..................15,00€

Μαλισόβας Αθανάσιος ..............................25,00€

Σύρρος Νάσιος του Αντ. ............................15,00€

Φαρμάκη Ιωάννα του Επαμ. ......................30,00€

Πούλιος Πέτρος ........................................20,00€

Παππά Βασιλική ........................................20,00€

Πετραλής Σπύρος ......................................10,00€

Πανάγου Κωστούλα του Δημ. ..................20,00€

Τσούνης Νικόλαος ....................................20,00€

Μακρυγιάννη Ελένη του Δημ. ..................10,00€

Σιλιμάς Ανδρέας ........................................50,00€

Σώκου Σωτηρία του Νικ. ............................30,00€

Γεωργαλής Σεραφείμ ................................20,00€

Τσίρκας Γεώργιος Παν. ..............................20,00€

Σώκος Γεώργιος ........................................20,00€

Αγγελής Λάμπρος Γ. ................................50,00€

Σιακαβέλλας Νικόλαος (Άλιμος) ..............50,00€

Τσούτσουρα Κούλα 

(το γένος Κ. Γιολδάση)..............................25,00€

Πανάρα-Αναστασάκη Σοφία ......................20,00€

Παναγοδήμος Κων/νος του Παν. ..............20,00€

Της Γέννησης το υπέρλαμπρο αστέρι,
ας πλημμυρίσει με φως 
του κόσμου μας κάθε σκοτεινή γωνιά...
Της άτεχνης φάτνης τα άχυρα, 
ας σκορπίσουν στη γη 
κι ας γίνουν υγεία, ισότητα, αγάπη,
καλοσύνη, δύναμη, εργατικότητα 
και προκοπή...
Της Βηθλεέμ ο νεογέννητος ΧΡΙΣΤΟΣ, 
ας γίνει οδηγός της σκέψης μας 
και οδηγητής των πράξεών μας...
Καλά Χριστούγεννα,

Καλή χρονιά,
Χρόνια πολλά

Ραδιοκύματα 107,5 Καρπενήσι

Ο Σπύρος Βάρρας (Δομνίστα), η Ευαγ-

γελία Παναγοδήμου (Δομνίστα) και η Ειρήνη

Φώλου-Βαρούτσου (Σίδνεϋ Αυστραλίας)

στέλνουν τις ευχές τους σ’ όλους τους

συγχωριανούς μας, όπου γης.
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Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Ο γιατρός Γιάννης Μήτσου

και η σύζυγός του Βιβή Τσεβελέκη

απόκτησαν ένα χαριτωμένο γιό.

Να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΗ
― Την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

2009, το ζεύγος Ηλία και Σοφίας (το

γένος Θ. Τσιάμη) Αναστασάκη βά-

πτισε την κόρη του στην Ιερά Μονή

Προυσού.

Όνομα: Μαρία. 

Ανάδοχος: Γιώργος Θ. Τσιάμης

και οι γιοί του Θεόδωρος και Ιωάν-

νης.

Να τους ζήσει!

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
― Ο Νίκος Μπαρτσιώκας του

Σπύρου και της Σπυριδούλας, το

γένος Γεωργίου Αναγνωστοπούλου,

γιατρός, αρραβωνιάστηκε με την

Ελένη Τζανετάκη, ιατρό.

― Η Αλεξάνδρα Μπαρτσιώκα

του Σπύρου και της Σπυριδούλας, το

γένος Γεωργίου Αναγνωστοπούλου,

αρραβωνιάστηκε με τον Κωνσταν-

τίνο Πασχάλη, από τη Λαμία.

Καλά στέφανα!

ΓΑΜΟΙ
― Με το μυστήριο του γάμου

δέθηκαν για πάντα στη ζωή τους η

Σοφία Πανάρα (εγγονή Θεοδώρου

και Παναγιώτας Τσιάμη) και ο Ηλίας

Αναστασάκης στις 26-4-2009 στον

Ιερό Ναό Ευρυτάνων Αγίων Καρπε-

νησίου.

Νονός ο Γεώργιος Θ. Τσιάμης.

(Η διεύθυνση του Εύρυτου ζη-

τάει συγνώμη για την καθυστέρη-

σης της δημοσίευσης).

Να ζήσουν ευτυχισμένα και ευ-

λογημένα!

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Η Νίκη Δημ. Πιστιόλη πέθανε

στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Κοι-

μητήριο του χωριού μας στις 6-12-

2009.

― Η Σπυριδούλα Γ. Συροκώστα,

στις αρχές Δεκεμβρίου στο Ευηνο-

χώρι, όπου και αναπαύεται.

Αιωνία τους η μνήμη!

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
― Στο υπ’ αριθ. 326 φύλλο του

Οκτωβρίου 2009 εσφαλμένα γρά-

φηκε πως ο Γεώργιος Ηλία Σύρρος

ετάφη στο Κοιμητήριο της Καισα-

ριανής, αντί του ορθού στο Κοιμητή-

ριο Αγίων Αναργύρων.

Αιωνία η μνήμη του!

― Ο Δημήτρης και η Χριστίνα

Συρογιαννίδη βάπτισαν στην Ιερά

Μονή Αγίου Συμεών Μεσολογγίου

τον τρίτο (και όχι τον δεύτερο γιό

τους, όπως έχει εσφαλμένα γραφεί

στο φύλλο του Οκτωβρίου 2009,

αριθ. 326).

Μποτσάρεια
Κάθε χρόνο το Νοέμβριο γίνονται

στο Καρπενήσι αγώνες δρόμου, τα

“Μποτσάρεια’’.

Στους φετινούς αγώνες πήραν

μέρος και τα παιδιά του Δημάρχου

μας Γιάννη Σταμάτη. 

Στον αγώνα 4.000 μ. ανδρών, ο

γιός του Δημήτρης βγήκε 1ος και ο

Χάρης 4ος (και οι δύο μαθητές Β’ Λυ-

κείου). Στον αγώνα 1.000 μ. ο γιός

του Θοδωρής της Β’ Δημοτικού

βγήκε 5ος και ο δίδυμος αδελφός

του Βασίλης 11ος.

Οι δυό γιοί του δημάρχου Καρπε-

νησίου Βασ. Καραμπά στον ίδιο

αγώνα βγήκαν 9ος και 10ος αντί-

στοιχα. Συναγωνισμός δημάρχων και

σε αθλητικό επίπεδο!

Εκδόθηκαν τα πρακτικά 
του Συνεδρίου 
των Αγράφων

Εκδόθηκαν από την Πανευρυτα-

νική Ένωση σε δύο (2) υπέροχους τό-

μους, τα πρακτικά του Συνεδρίου που

πραγματοποιήθηκαν στο Τροβάτο,

Άγραφα και Μεγάλα Βραγγιανά στις

8, 9 και 10 Αυγούστου 2008.

Τίτλος: «Τα Άγραφα στη δια-

δρομή της Ιστορίας». Διατίθενται στα

γραφεία της Πανευρυτανικής Ένω-

σης (Κλεισθένους 17, Αθήνα), στα βι-

βλιοπωλεία «Εστία» και «Ιανός» των

Αθηνών και του Καρπενησίου.

Γραμματέας του Δημ. Συμβουλίου

η κ. Ειρήνη Βαμβάτσικου-Μπρεκουλάκη

Μετά το θάνατο του αείμνηστου Κώστα Τσίρκα, Γραμματέα του

Δημοτικού Συμβουλίου μας η θέση του καλύφθηκε από την κ. Ειρήνη

Βαμβάτσικου-Μπρεκουλάκη, η οποία, στην έκτακτη συνεδρίαση της

2-10-2009 εκλέχθηκε νέα γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου

μας.

Ελεγκτής γιατρός
στη Λαμία

Ο γιατρός Νίκος Μπαρτσιώκας

του Σπύρου και της Σπυριδούλας,

το γένος Γ. Αναγνωστόπουλου,

αφού τελείωσε τη θητεία του ως

αγροτικός γιατρός στον Άγιο Γεώρ-

γιο Φθιώτιδας εργάζεται ως ελεγ-

κτής γιατρός στο ΤΕΒΕ Λαμίας.

Σύσκεψη με το Βουλευτή Ευρυτανίας
Σύσκεψη με τους εκπροσώ-

πους των Δήμων και της Ν.Α. Ευ-

ρυτανίας πραγματοποίησε στο

Καρπενήσι ο βουλευτής Ευρυτα-

νίας Ηλίας Καρανίκας για τα προ-

βλήματα του τόπου μας. Τέθηκαν

από την μεριά μας τα προβλήματα

με κυριότερο την ασφαλτόστρωση

του δρόμου προς Πανταβρέχει.

Θυμίζουμε ότι το έργο με προ-

ϋπολογισμό 9.000.000,00 έχει εν-

ταχθεί στο Ειδικό Αναπτυξιακό

Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας με

απόφαση της Νομαρχιακής Αυτο-

διοίκησης Ευρυτανίας και του

πρώην Γ.Γ. της Περιφέρειας Στε-

ρεάς Ελλάδας. Ο άξιος βουλευτής

μας τώρα οφείλει να διασφαλίσει

την χρηματοδότηση του έργου για

την δημοπράτηση και υλοποίησή

του όπως είχε σχεδιασθεί.

Έκθεση Τέχνης από το Σύλλογο Νέων 
για την Ευρυτανία

Εξαιρετική επιτυχία είχε η Έκ-

θεση Τέχνης που διοργανώθηκε

από το δραστήριο Σύλλογο Νέων

για την Ευρυτανία, στο Καρπενήσι,

κατά την περίοδο των εορτών των

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-

νιάς.

Στην έκθεση αυτή συμμετείχαν

με αντιπροσωπευτικά έργα τους

δεκάδες συμπατριωτών μας καλλι-

τεχνών, διαφορετικών γενεών και

τεχνοτροπιών.

Αξίζουν τα συγχαρητήρια όλων

μας οι διοργανωτές αλλά και την

με καθοιονδήποτε τρόπο συμπαρά-

σταση όλων μας.

Φιλανθρωπική Χριστουγεννιάτικη αγορά

Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική αγορά διοργανώθηκε για

μια ακόμα χρονιά στο Καρπενήσι από το Σύλλογο «Συν στον Άνθρωπο»,

από 4-6 Δεκεμβρίου 2009. Σύνθημα του παραπάνω συλλόγου ήταν: «ας

γίνει και η φετινή μας εκδήλωση το σημείο αναφοράς και αλληλεγγύης

στον ανθρώπινο πόνο».

Εκκλησιαστικά
― Ο καθαρισμός της Εφεστίου εικόνας του Αγίου Αθανασίου του

έτους 1733 εκ της Σχολής του Φουρνά εγένετο δαπάναις Κωνσταντίνου

και Αλεξάνδρας Καρέτσου.

― Η επίστρωση του Αγίου Βήματος εγένετο ιδίαις δαπάναις της οι-

κογενείας Ιωάννου Σταμάτη, Δημάρχου Δομνίστας.

― Καινούργιο ιερό αρτοφόριο και δύο κηροπήγια επί της Αγίας Τρα-

πέζης, δαπάναις Σωτηρίου Λώλου και Δημητρίου Μακράκη.

Μισός αιώνας 
«Σύλλογος των εν Αθήναις Αγρινιωτών»

20 χρόνια «Ρίζα Αγρινιωτών»

Μια λαμπρή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 22-12-2009 στη «Στοά

Βιβλίου» από το Σύλλογο των εν Αθήναις Αγρινιωτών «Ο Άγιος Χριστό-

φορος», με την ευκαιρία της συμπλήρωσης μισού αιώνα ζωής και δράσης

του και 20 χρόνων ζωής του υπέροχου περιοδικού του «ΡΙΖΑ ΑΓΡΙΝΙΩ-

ΤΩΝ». 

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προβολή οπτικοακουστικού υλικού για το

Αγρίνιο και το Σύλλογο, χαιρετισμό της προέδρου κ. Μόλλης Βότση-Ανα-

στασοπούλου, σχετικές ομιλίες για την πορεία του Συλλόγου και την

προσφορά της Ρίζας από τους Ανδρομάχη Μαρκαντωνάτου - Σκαλτσά,

Δ. Τζίμα, Αθ. Παλιούρα και Χρυσούλα Σπυρέλη.

Στο τέλος βραβεύτηκαν όλοι όσοι διατέλεσαν Πρόεδροι του ιστορι-

κού αυτού Συλλόγου. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Γ. Γραμματέας

του Συλλόγου κ. Ανδρέας Μπρέσιακας.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμώς τόσο

τους χωριανούς, συγγενείς και φί-

λους, που πρόθυμα προσέφεραν

την πολύτιμη βοήθειά τους σε

αίμα, για τη μεγάλη δοκιμασία της

υγείας του συζύγου και αδελφού

μας Κων. Χρ. Τσίρκα, όσο και για

τη συμμετοχή στο βαρύτατο πέν-

θος μας, με ξεχωριστή και συγκινη-

τική την παρουσία του Δημάρχου

Δομνίστας κ. Ιωάννη Σταμάτη και

σύσσωμου του Δημ. Συμβουλίου,

στο οποίο ο αείμνηστος Κων. Τσίρ-

κας ήταν μέλος.

Η σύζυγος Αικατ. Τσίρκα,

Τα αδέλφια 

Αλεξάνδρα - Πάνος - Δήμος

Τα ανίψια 

Ζωή - Ζωή - Χρήστος - Κώστας
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