
Για  το  σπίτι  διαμονής  
του  ιερέα

Συνεχίζεται η συλλογή χρημάτων για το
σπίτι του ιερέα. Θα είναι προκατασκευα-
σμένο για λόγους κόστους 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 καταβάλλονται εκπίπτουν, για
την ώρα, από την εφορία. Αυτή τη στιγμή
υπάρχουν:
Νομάρχης κ. Κ. Κοντογεώργος ....3.000€
Τασία Ζαρκαδάκη-Καρέτσου ..........1.000€
Ανώνυμος ..........................................200€
Ανώνυμος σε μνήμη ..........................500€
Μοναχή Ταβιθά Πανάγου ..................500€
Σωτηρία & Κατίνα Ν. Σώκου..............200€
Ανδρέας Νταλιάνης ..........................500€
Μαρία Σωτ. Σώκου ............................100€
Ευτυχία Καμπίτση ..........................2.000€
Ηλίας Κορομηλάς............................3.000€
Δήμητρα Καρέτσου-Σκιτζή ............1.000€
Ι. & Σ. Σκλαβενίτης Σούπερ Μάρκετ 300€
Αθ. Δ. Σταμάτης ................................100€
Κ. Α. Παπαδόπουλος ........................100€
Ιωάννης Ν. Σταμάτης ........................1.000
Λάμπρος Δ. Πανάγος ........................500€
Αγγελική Α. Παπαδοπούλου ............110€
Από υπόλοιπο λουλουδιών Επιταφίου200€
Σωτ. Λώλος 
σε μνήμη Χρυσ. Σταθονίκου..............100€
Ανώνυμος σε μνήμη ..........................100€
Τόγια-Μάσβουλα Σοφία ......................50€
Βασιλόπουλος Σούπερ Μάρκετ ........200€
Αντώνης Γ. Αγγελής..........................500€
Ηλίας Κ. Καραδήμας (Κεφαλόβρυσο)
στη μνήμη του γιού του Κων/νου ......100€
Σύνολο ..........................................15.360€
Θέλουμε ακόμα ............................54.640€

Επίσης ανακοινώνουμε ότι η μελέτη του
Πολιτικού Μηχανικού κ. Γιάννη Μάγκα βρί-
σκεται ήδη προς έγκριση στον Μητροπολίτη
μας κ.κ. Νικόλαο. Περισσότερες λεπτομέ-
ρειες στο επόμενο φύλλο μας.

Υ.Γ. Κάθε μήνα θα δημοσιεύουμε όσα
χρήματα πήραμε και όσα λείπουν.

Α.Δ.Σ.
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Αν δεν έχεις...
φίλε μου...

Αν δεν έχεις υγεία,
προσεύχομαι να γίνεις καλά.

Αν δεν έχεις λεφτά,
σε συμμερίζομαι.

Αν όμως δεν έχεις Θεό
σε λυπάμαι...

Σου λείπουν όλα!
Αν όμως, έχεις Θεό,

Δε σου λείπει τίποτα!
Τα έχεις όλα!

Βράχος

Πρόσκληση Γ.Σ.

Στις 13 Αυγούστου 2010, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 7 μ.μ.

Κ α λ ο ύ ν τ α ι

Σε ετήσια Γενική Συνέλευση τα μέλη
του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνί-
στας Ευρυτανίας στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του Πνευματικού Κέντρου
και με θέματα ημερήσιας διάταξης:
― Πεπραγμένα απερχόμενου Δ.Σ.
― Οικονομικός απολογισμός
― Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
― Προτάσεις μελών - Συζήτηση
― Εκλογή νέου Δ.Σ.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει
απαρτία η Συνέλευση θα πραγματο-
ποιηθεί με τα ίδια θέματα στις 22 Αυ-
γούστου 2010, ημέρα Κυριακή και
ώρα 11 π.μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημοτικά
Τέλος του χρόνου τέλος και ο Δήμος Δομνίστας. Από ’δώ

και πέρα και ποιος ξέρει έως πότε η περιοχή μας όπως και η
μισή ακόμα Ευρυτανία θα είναι ένας Δήμος, ο Δήμος Καρπε-
νησίου. Οι μνήμες του νομού και της κυριαρχίας του κέντρου
σε βάρος της περιφέρειας είναι νωπές. Προβληματιζόμαστε
και αγωνιούμε. Η ελπίδα πως ο Δήμαρχος Γιάννης Σταμάτης
θα συνέχιζε στο επίπεδο του μεγάλου Δήμου. Δεν έγινε.

Εμείς όμως πρέπει να ζήσουμε. Η επόμενη μέρα μας
ανήκει. Από τώρα το καλοκαίρι πρέπει να κάνουμε αυτό που
έγινε το 1998 ενόψει “Καποδίστρια’’. Συσκεφθήκαμε και ορ-
γανωθήκαμε. Το ίδιο πρέπει να γίνει και τώρα. Να αρχίσουμε
να ψάχνουμε νέους ανθρώπους που θα μπορούν να σταθούν
στον ανοιχτό κόσμο. Οι μικροκομματικές σκοπιμότητες και
αθλιότητες δεν έχουν θέση πια. Πρόσωπα φθαρμένα από το
χρόνο ή με περιορισμένες δυνατότητες δεν αντέχουν πια. Οι
απαιτήσεις έχουν μεγαλώσει. Θέλουμε αποτελεσματικότητα
για το μέλλον. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι στον τόπο που θα
πρέπει να μπούν μπροστά. Αναφέρω ενδεικτικά τον νυν αντι-
δήμαρχο Νικ. Παπαδημητρίου, τη Δημ. Σύμβουλο Όλγα Πα-
παδοπούλου, το Γιάννη Παπαδόπουλο και φυσικά και άλλοι
όποιοι θέλουν να δράσουν στον τόπο ολοχρονίς και όχι ως
τουρίστες καλοκαιριού.

Α.

Η  επιτυχία  ξεπέρασε  κάθε  προσδοκία

ΤΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

Ξ
επέρασε κάθε προσδοκία
η επιτυχία που είχε το
τριήμερο επιστημονικό

συνέδριο που πραγματοποιήθηκε
στο Δήμο Δομνίστας με πρωτο-
βουλία της Πανευρυτανικής
Ένωσης και συνδιοργάνωση με
το Δήμο Δομνίστας και τη Νο-
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυ-
τανίας και που είχε ως θέμα
του: «Ιστορία και Πολιτισμός
της περιοχής Δήμου Δομνίστας
Ευρυτανίας». Σημειώνεται ότι
το Συνέδριο είχε τεθεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Τουρισμού.

Οι εργασίες των τριών (3)
πρώτων εκ των, συνολικά, πέντε
(5) συνεδριάσεων διεξήχθησαν
σε δύο (2) ευρύχωρες αίθουσες,
ειδικά διαρρυθμισμένες, του λιθόκτιστου Δημοτικού
Σχολείου Δομνίστας και οι τελευταίες δύο (2) κάτω
από τα βαθύσκια πλατάνια των πανέμορφων πλα-
τειών Στάβλων και Άμπλιανης.

Το απόγευμα της Παρασκευής, 23-7-2010, οι
διάδρομοι και οι αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου
Δομνίστας είχαν κατακλυσθεί από εκατοντάδες συ-
νέδρους, επισήμους και ακροατές, οι οποίοι με την

είσοδό τους στους χώρους αυτούς αντίκρισαν και
θαύμασαν την έκθεση 150 και πλέον μεγάλων φω-
τογραφιών ισάριθμων μνημείων της Ευρυτανίας,
τοποθετημένες κατά Δήμο. Έγινε με την επιμέλεια
των κ.κ. Γεωργίου Τάσιου, φωτογράφου και ιστορικού
ερευνητή και του επίτιμου Γενικού Διευθυντή του
Υπουργείου Πολιτισμού κ. Νίκου Ζωρογιαννίδη.

Συνέχεια στην 2η σελ.
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Η Πανευρυτανική Ένωση στα πλαίσια των εκδη-

λώσεών της για τον εορτασμό του «Έτους Ζαχαρία

Παπαντωνίου», με την ευκαιρία της συμπλήρωσης

εβδομήντα (70) χρόνων από το θάνατό του (1940-

2010), συνδιοργανώνει με την Ακαδημία Αθηνών

κεντρική εκδήλωση κατά μήνα Δεκέμβριο ε.έ.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνι-

κής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών διοργανώ-

νει Επιστημονικό Συνέδριο κατά το χρονικό

διάστημα από 8-10 Δεκεμβρίου 2010 με θέμα: Λαϊ-

κός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση - πεζο-

γραφία - θέατρο). Στα πλαίσια αυτού του Συνεδρίου

και ύστερα από σχετική επιστολή μας, κατά μήνα

Φεβρουάριο, προς το Ανώτατο αυτό Πνευματικό

Ίδρυμα της χώρας μας, αποφασίστηκε όπως αφιε-

ρωθεί και ιδιαίτερη Ημερίδα για τη ζωή και το έργο

του μεγάλου Ευρυτάνα Λογοτέχνη Ζαχαρία Πα-

παντωνίου, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται και

διάφορες άλλες παράλληλες εκδηλώσεις.

Για την κατάρτιση του προγράμματος πραγμα-

τοποιήθηκαν ήδη σχετικές συναντήσεις του Προ-

έδρου και μελών της Πανευρυτανικής Ένωσης με

τη Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνι-

κής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών κ. Αικατε-

ρίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη και τους συνεργάτες

της. Στις συναντήσεις αυτές συζητήθηκαν τα ονό-

ματα των εισηγητών και τα θέματα τα οποία θα ανα-

πτύξουν, ως και οι παράλληλες εκδηλώσεις (έκθεση

ανέκδοτων χειρογράφων του Ζαχαρία Παπαντω-

νίου και των εκδοθέντων βιβλίων του, παρουσίαση

γνωστών μελοποιημένων ποιημάτων του κ.ά.).

Το τελικό πρόγραμμα των εργασιών του συνε-

δρίου και των παράλληλων εκδηλώσεων θα ανακοι-

νωθούν σύντομα.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Κ.Α. Παπαδόπουλος Αθ. Δ. Σταμάτης

Ήταν μια παράλληλη εκδήλωση, εν-
ταγμένη και αυτή στο πλουσιότατο
πολιτιστικό πρόγραμμα της Πανευ-
ρυτανικής Ένωσης. Εκτός από τις
φωτογραφίες του κ. Τάσιου υπήρχαν
και θέματα - φωτογραφίες αντικει-
μένων που φυλάσσονται στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο (Διόνυσος,
Θησαυρός Καρπενησίου κ.ά.) και στο
Βυζαντινό Μουσείο (Ναός Επισκοπής,
Μοναστήρι Προυσού κ.ά.), καθώς και
του αρχείου του φωτογράφου κ. Πα-
ναγιώτη Ντάσιου (κυρίως ιστορικά
γεφύρια του τόπου μας).

Ήταν μια παράλληλη εκδήλωση
ενταγμένη στο πλουσιότατο πολιτι-
στικό πρόγραμμα της Πανευρυτανικής
Ένωσης και θα παρουσιαστεί και σε
άλλες περιοχές, όπου διαβιούν Ευ-
ρυτάνες.

Το ξεκίνημα των εργασιών του
Συνεδρίου έγινε σύμφωνα με το πρό-
γραμμα, αρχίζοντας με τις προσφω-
νήσεις των κ.κ. Γιάννη Σταμάτη, Δη-
μάρχου Δομνίστας και Κώστα Πα-
παδόπουλου, Προέδρου της Πανευ-
ρυτανικής Ένωσης. Ακολούθησαν
χαιρετισμοί από τον Βουλευτή Ευ-
ρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα, τον Νο-
μάρχη Ευρυτανίας κ. Κώστα Κοντο-
γεώργο, την εκπρόσωπο του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Τουρισμού κ.
Καλλιόπη Φλώρου και τον Αντιδή-
μαρχο Καρπενησίου κ. Λεωνίδα Πα-
παδόπουλο.

Η έναρξη του Συνεδρίου, όπως
και σε όλα τα προηγούμενα της Πα-
νευρυτανικής Ένωσης, έγινε από το
Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικόλαο με
εμπεριστατωμένη εναρκτήρια ομιλία
- χαιρετισμό και με σύντομη και βα-
θυστόχαστη ευχή. Στη συνέχεια ο
γενικός συντονιστής των εργασιών
του Συνεδρίου κ. Αθαν. Σταμάτης
κάλεσε το προεδρείο της Α’ Συνε-
δρίασης, ήτοι την Αντινομάρχη κ.
Αλεξάνδρα Φακίτσα, τον Πανεπιστη-

μιακό Καθηγητή κ. Κ. Κονταξή και
τον Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ευρυ-
τανίας κ. Ι. Παπαγεωργίου να κατα-
λάβουν τις θέσεις τους. Το προεδρείο
κάλεσε στο βήμα τον πρώτο εισηγητή
κ. Γιάννη Σταμάτη, Δήμαρχο Δομνί-
στας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα:
«Η ταυτότητα του Δήμου Δομνίστας
Ευρυτανίας». Ακολούθησαν 11 ειση-
γήσεις, σχετικές με την ιστορία της
περιοχής από την Αρχαιότητα μέχρι
τους πρώτους μετεπαναστατικούς
χρόνους.

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν οι
εισηγήσεις από τους: 

Ελένη Σιαξαμπάνη, αρχαιολόγο,
Γεώργιο Τάσιο, Φωτογράφο - Ιστορικό
ερευνητή, Δημήτριο Ι. Φαλλή, Ιστο-
ρικό ερευνητή - συγγραφέα, Ανάρ-
γυρο - Ιωάννη Μαυρομύτη, Ιστορικό
ερευνητή, Καλλιόπη Φλώρου, Αρ-
χαιολόγο Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού, Γεώργιο Γιαννίτσαρη,
Καθηγητή Σχολής Αρχιτεκτόνων του
Ε.Μ.Π., π. Κωνσταντίνο Βαστάκη,
Πρωτοπρεσβύτερο, συγγραφέα, Γε-
ώργιο Μπακαέ, Διδάσκαλο, Κων/νο
Χαραμή, Προϊστάμενο του 3ου Γρα-

φείου Π.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας,
Αθανάσιο Δ. Σταμάτη, φιλόλογο,
συγγραφέα και Γεώργιο Δημητρίου,
Δημοσιογράφο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
αυτής μέσα σε συγκινησιακή ατμό-
σφαιρα τιμήθηκε με αναμνηστικό δί-
πλωμα από το Δήμο Δομνίστας η κ.
Αικατερίνη Παπανικολάου, σύζυγος
του Ιωάννη Χαραλαμπόπουλου, ως
η μόνη επιζώσα αδελφή του αείμνη-
στου Δασκάλου και Αγωνιστή της
Εθνικής μας Αντίστασης, Βασίλη Πα-
πανικολάου.

Οι εργασίες της α’ συνεδρίασης
έληξαν με ευχαριστίες του προέδρου
της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Κώστα
Παπαδόπουλου για την άψογη διε-
ξαγωγή τους και με διάφορες ανα-
κοινώσεις. Ακολούθησε δείπνο στον
Κοινοτικό Τουριστικό Ξενώνα της
Δομνίστας με νηστήσιμα φαγητά,
προσφορά του Φιλοπρόοδου Συλλό-
γου Δομνίστας.

Το Σάββατο, 24-7-2010, στις 09.00’
ακριβώς, σύμφωνα με το πρόγραμμα
και μετά το «καλωσόρισμα» των συ-
νέδρων από την Πρόεδρο του Φιλο-

πρόοδου Συλλόγου Δομνίστας κ. Βε-
ρονίκη Σταμάτη, ξεκίνησαν οι εργα-
σίες της β’ συνεδρίασης, υπό την
προεδρία των κ.κ. Παναγιώτη Βλάχου
και Νίκου Ζωρογιαννίδη. Εισηγητές
της συνεδρίασης αυτής, που είχε ως
θέμα της την ιστορία της περιοχής
από το β’ ήμισυ του 19ου αι. μέχρι
τους νεότερους χρόνους ήταν οι:
Σοφία Βακιρζηδέλη, βιβλιοθηκονό-
μος, προϊσταμένη ΓΑΚ - Αρχεία Ν.
Φθιώτιδας, Γ. Δημητρίου, Δημοσιο-
γράφος, Ανάργυρος - Ιωάννης Μαυ-
ρομύτης, ιστορικός ερευνητής - συγ-
γραφέας, Ευθύμιος Φλώρος, Πρό-
εδρος Συλλόγου Κρικελλιωτών «Ο
Άγιος Νικόλαος», Νικόλαος Παπα-
νικολάου, Ομότιμος Καθηγητής Μαι-
ευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Δήμου
Μαραγιάννης, τ. Συμβολαιογράφος
- Ιστορικός, Γεώργιος Τσιτούρης, Κα-
θηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστη-
μίων Αθηνών και Βοστώνης, Μιχάλης
Σταφυλάς, Λογοτέχνης - Συγγραφέ-
ας, Μαρία Παναγιωτοπούλου, Δρ.
Φιλολογίας, Προϊσταμένη ΓΑΚ Ν. Ευ-
ρυτανίας και Ηλίας Λιάσκος, Φιλό-
λογος, ιστορικός ερευνητής. Απου-
σίασε η κ. Παναγιώτα Κ. Μαλαίνου
για λόγους ανεξάρτητους της θελή-
σεώς της. Η εισήγησή της θα συμ-
περιληφθεί στον υπό έκδοση τόμο
των πρακτικών του Συνεδρίου. Ακο-
λούθησε διάλειμμα, κατά τη διάρκεια
του οποίου προσφέρθηκε καφές, ανα-
ψυκτικά και διάφορα βουτήματα.

Κατά τη διάρκεια της γ’ συνε-
δρίασης, που περιλάμβανε θέματα,
κυρίως, πολιτισμικά ανακοίνωσαν τις
εισηγήσεις τους οι: Δημήτριος Νά-
τσιος, πρώην Δ/ντής των ΓΑΚ Φθιώ-
τιδας, Μεταξούλα Μανικάρου, Δρ.
Νεοελληνικής Φιλολογίας, Δέσποινα
Καρέτσου, Φιλόλογος, Σπυριδούλα
Χαραμή, δικηγόρος, Πολυξένη Κού-
ρεντα, Φιλόλογος, Θεολόγος, Δρ.
Ιστορίας, Ιωάννης Νεραντζής, Δρ.

2
Ιούλιος 2010

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Ενημερωτικό Δελτίο

Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας Ευρυτανίας
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Εκδότης - Διευθυντής:
Κώστας Αν. Παπαδόπουλος

Δαβάκη 13 Αμπελόκηποι 11526 
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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 
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Στην Ακαδημία Αθηνών η κεντρική εκδήλωση
για τον Ζαχαρία Παπαντωνίου

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Συνέχεια στην 3η σελ.
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Πανεπιστημίου Κρήτης, Σχολικός Σύμ-
βουλος Φιλολόγων, Παναγιώτης Ντά-
σιος, Υπ. Δρ. Παντείου Πανεπιστη-
μίου, Δήμητρα Κ. Μαραγιάννη - Ντό-
βα, Ιατρός Αναισθησιολόγος, μελε-
τητής ιατρικών και ιστορικών συγ-
γραφών, Κώστας Δ. Κονταξής, Επί-
κουρος Καθηγητής Λαογραφίας του
Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας, Φώτης
Τσούκαλης, Συνταξιούχος Εκπ/κός
και Κώστας Παπαδόπουλος, Συντα-
ξιούχος Δάσκαλος, συγγραφέας.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή έκαναν
εύστοχες παρεμβάσεις η γνωστή δη-
μοσιογράφος Ροζίτα Σώκου (κατά-
γεται από τη Δομνίστα), η οποία ανα-
φέρθηκε στην οικογένεια Σώκου, η
οποία εγκαταστάθηκε στο Αιτωλικό,
αρχικά και στην Αθήνα αργότερα και
ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Ζαχαρίας
Σώκος.

Το προεδρείο της γ’ συνεδρίασης
διηύθυναν με άψογο τρόπο οι Γιάννης
Ζούμπος και Θεόδωρος Χασάνος.

Ακολούθησε γεύμα των συνέδρων
στις διάφορες ταβέρνες και εστια-
τόρια της Δομνίστας και το απόγευμα
της ίδιας ημέρας μετέβησαν άπαντες
στους Στάβλους, όπου πραγματο-
ποιήθηκε η δ’ συνεδρίαση, προεδρείο
της οποίας ήταν οι: Γεώργιος Τσι-
τούρης, Καθηγητής καρδιολογίας
στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Βο-
στώνης, Καλλιόπη Φλώρου, Αρχαι-
ολόγος και Ευάγγελος Κολτσίδας,
Πολιτικός Μηχανικός, τ. Πρόεδρος
της Κοινότητας Στάβλων και τ. Δή-
μαρχος Αιτωλικού. Ο γενικός συν-
τονιστής του συνεδρίου, μετά από
σύντομο χαιρετισμό έδωσε το λόγο
για μικρή προσφώνηση στον εκπρό-
σωπο του τοπικού πολιτιστικού συλ-
λόγου «Η Αγία Παρασκευή» κ. Νικό-
λαο Κολτσίδα.

Κατά την επακολουθήσασα συ-
νεδρίαση, που περιλάμβανε εισηγή-
σεις με θέματα σχετικά με την εκ-
παίδευση στην περιοχή και την εκ-
κλησιαστική ζωή των Στάβλων και
με διακεκριμένες προσωπικότητες
της περιοχής, ανακοίνωσαν τις ει-
σηγήσεις τους οι: Βασιλική Λάππα -
Κελέση και Γεώργιος Αθανασιάς, εκ-
παιδευτικοί, Ιωάννης Παπαγεωργίου,
Δ/ντής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Νομού
Ευρυτανίας, Ιωάννης Γρηγορόπου-
λος, Συνταξιούχος Δάσκαλος, Νίκος
Κατσιάρης, τ. Πρόεδρος του Τοπικού

Συμβουλίου Κρικέλλου - Επιχειρη-
ματίας, Κώστας Παπαλέξης, Δικη-
γόρος, τ. Βουλευτής, Ιωάννης Ζούμ-
πος, Εκπ/κός, Οικονομολόγος, Νο-
μικός και Συγγραφέας, Λίνα Κωστά-
κη-Σύρρου, Καθηγήτρια ΑΤΕΙ, Αθα-
νάσιος Φούντας, τ. Σχολικός Σύμ-
βουλος, Βασίλειος Τριχιάς, Φιλόλο-
γος - Λυκειάρχης, Κώστας Σακαρέ-
λος και Θόδωρος Μαργαρίτης,
Εκπ/κοί και Νικόλαος Κολτσίδας,
Συνταξιούχος Εκπ/κός. Η κ. Λίτσα
Χατζηφώτη απουσίαζε και η εισήγησή
της θα περιληφθεί στον υπό έκδοση
τόμο των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρία-
σης αυτής τιμήθηκε από την Πα-
νευρυτανική Ένωση και το Δήμο
Δομνίστας, ύστερα από σχετική
πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου
Στάβλων ο κ. Αθανάσιος Ι. Μαλι-
σόβας, ο οποίος πρόσφερε και εξα-
κολουθεί να προσφέρει τις πολύ-
τιμες υπηρεσίες του στην Ενορία
των Στάβλων και στην τοπική και
ευρύτερη κοινωνία επί πολλές δε-
καετίες. Μετά τη λήξη των εργα-
σιών παρατέθηκε στους συνέδρους
πλούσιο δείπνο από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Στάβλων, το οποίο είχε
ως επίλογο ένα καταπληκτικό πα-
ραδοσιακό γλέντι (τραγούδι - χο-
ρός) μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες.

Η εντυπωσιακή 

καταληκτήρια συνεδρίαση 

στην Άμπλιανη (25-7-2010)
Το κλείσιμο του Συνεδρίου στην

Άμπλιανη ήταν εντυπωσιακό, γιατί
πέραν των ενδιαφερουσών εισηγή-
σεων προσέφερε και πολλές εκπλή-
ξεις...

Η συνεδρίαση, που πραγματοποι-
ήθηκε στην ιστορική πλατεία του
Στέγκου, άρχισε με σχετική προσφώ-
νηση του Προέδρου της Οργανωτικής
Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Κώστα
Παπαδόπουλου και χαιρετισμούς από
τους εκπροσώπους των Τοπικών Πο-
λιτιστικών Συλλόγων των Αθηνών
«Η Αγία Παρασκευή» και των Μεσο-
λογγιτών «Ο Στέγκος» κ.κ. Ασημάκη
Σκαρμούτσο και Θεόδωρο Χασάνο,
αντίστοιχα. Το προεδρείο αποτελού-
σαν οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές
κ.κ. Χρήστος Μπαρτσόκας και Αν-
δρέας Καμπιζιώνης, καθώς και ο κ.
Γιάννης Νεραντζής, δρ. Πανεπιστη-

μίου Κρήτης, Σχολικός Σύμβουλος,
οι οποίοι με μεγάλη δεξιοτεχνία δι-
ηύθυναν τις εργασίες του συνεδρί-
ου.

Κατά την τελευταία συνεδρίαση
ανακοίνωσαν τις εισηγήσεις τους οι:
Βιολέττα Μπουτοπούλου - Χασάνου,
τ. Γραμματέας της Κοινότητας Άμ-
πλιανης, Χρήστος Μπαρτσόκας, Ομό-
τιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, Σπυριδούλα
Αλεξανδροπούλου, Λυκειάρχης -
Συγγραφέας, Ανάργυρος - Γιάννης
Μαυρομύτης, Ιστορικός ερευνητής -
Συγγραφέας, Γεώργιος Σαρρής, Συν-
ταξιούχος υπάλληλος του ΟΤΕ, Από-

στολος Τασιούλης, χοροδιδάσκαλος,
Σταυρούλα Τσακανίκα, Δημοσιογρά-
φος, Μάνθος Σταμούλης, εκπαιδευ-
τικός - μεταπτυχιακός φοιτητής στη
Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων και Γε-
ώργιος Αικατερινίδης, Δρ. Λαογρα-
φίας, τ. Δ/ντής Ερευνών Κέντρου
Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών. Τα
θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν σχε-
τικά με τον πολιτισμό και την παρά-
δοση της περιοχής.

Όπως προαναφέρθηκε, πέραν των
ενδιαφερουσών εισηγήσεων το κλεί-
σιμο του Συνεδρίου στην Άμπλιανη,
πρόσφερε και πολλές εκπλήξεις. Συγ-
κεκριμένα, ο εισηγητής κ. Γεώργιος
Σαρρής, που είχε ως θέμα του «Από
τα χειμαδιά στα βουνά των Αμπλια-
νιτών», έφερε ένα μουλάρι φορτω-
μένο με όλες τις οικοσκευές των
κτηνοτρόφων, όπως παλιά. Συγκίνηση

κατέλαβε τους πάντες γιατί η μνήμη
και η εικόνα του φορτωμένου ζώου
τους έφερε πίσω σε κείνα τα παλιά
δύσκολα χρόνια. Στη συνέχεια ο
Απόστολος Τασιούλης, χοροδιδά-
σκαλος παρουσίασε ζωντανά τις πα-
ραδοσιακές στολές των χωριών του
Δήμου Δομνίστας φορεμένες από
λυγερόκορμα νέα κορίτσια της Άμ-
πλιανης και ακολούθως η δημοσιο-
γράφος Σταυρούλα Τσακανίκα μι-
λώντας για τα έθιμα του γάμου στο
Κρίκελλο πρόβαλε βίντεο με μια ηλι-
κιωμένη Κρικελλιώτισσα που τρα-
γούδησε τραγούδια του γάμου. Και
εδώ η μνήμη ταξίδεψε στις όμορφες

στιγμές της ζωής και πώς τις ζού-
σαν οι πρόγονοί μας. Τέλος, ο κ.
Γ. Αικατερινίδης, που αναφέρθηκε
στο χορό του Στέγκου πρόσφερε
στο ακροατήριο μαγνητοφώνηση
του 1966. Οι φωνές ανδρών και
γυναικών της Άμπλιανης γέμισαν
το χώρο με το τραγούδι τους νι-
κώντας το χρόνο και ζωντανεύον-
τας πρόσωπα αγαπημένα...

Στο τέλος του συνεδρίου απη-
ύθυνε τις δέουσες ευχαριστίες
του προς όλους τους συντελεστές
του λίαν πετυχημένου αυτού επι-
στημονικού συνεδρίου ο Δήμαρ-
χος Δομνίστας κ. Γιάννης Στα-
μάτης και κυρίως στους εισηγητές
αλλά και στο Δ.Σ. της Πανευρυ-
τανικής Ένωσης και έκλεισε τις
εργασίες του Συνεδρίου ο Πρό-
εδρος της Οργανωτικής Επιτρο-
πής κ. Κώστας Παπαδόπουλος με
ευχαριστίες προς την Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας το Δήμο
Δομνίστας, το Υπουργείο Πολιτισμού
και Τουρισμού, τους τοπικούς πολι-
τιστικούς Συλλόγους και όλους τους
συντελεστές της μεγάλης αυτής προ-
σπάθειας της Πανευρυτανικής Ένω-
σης και συμπερασματικές σκέψεις,
τονίζοντας ιδιαίτερα τη συμμετοχή
πολλών νέων επιστημόνων - ειση-
γητών και ότι οι γνώσεις που ακού-
στηκαν ήταν και ποσοτικές και ποι-
οτικές, ενώ σίγουρα οι προσπάθειες
όλων των συντελεστών του συνε-
δρίου απέβησαν και «έγκαρποι» και
«καλλίκαρποι».

Με άλλα δελτία τύπου θα γίνουν
αναφορές στις παράλληλες εκδηλώ-
σεις του Συνεδρίου (Φωτογραφική
έκθεση των μνημείων της Ευρυτανίας,
βραβεύσεις κ.ά.), καθώς και σε άλλα
παραλειπόμενα...
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Συνέχεια απ’ την 2η σελ.

(συνέχεια από προηγούμενο)
Το 1942 θυμάμαι ότι στον Σταυρό είχε τόσο

χιόνι που ο δρόμος τον κόψανε από το Γούπατο

διότι από του Σούφαγα ήταν αδύνατο να περάσει.

Καθώς βλέπαμε για το χωριό και παίρναμε την

κατηφόρα τα ζώα περνούσαν σε γαλαρίες που

δεν φαίνονταν καθόλου. Και ήτανε τέλος Μαρτίου

ή αρχές Απριλίου. Σε κάθε βρύση ήτανε και η

γούρνα που ποτίζανε τα κήπια έως να έλθει η

σειρά από τα αυλάκια, τα τρεχούμενα. Η Τσόπελα

είχε την πιο μεγάλη περιοχή που πότιζε. Από

δρόμο Αγία Παρασκευή, Ρέμα Τσερκόρεμα, έως

την Ραχούλα Γιολδάση κ.λ.π. Εκείνο που μου

έκανε εντύπωση είναι ο Κανονισμός Δικαιοσύνης.

Θα σας πω για μια γούρνα που είχαμε εμείς οι

απόγονοι του Συρραντώνη. Ήτανε στο κάτω μέρος

του πρώτου κτίσματος που το θυμάμαι που έγραφε

1768 στο αγκωνάρι (που έπεσε μετά το 1948 που

φύγαμε ανταρτόπληκτοι). Το νερό που είχε η

πηγή της γούρνας πότιζαν τα κήπια ο Συρραντώνης,

Συρροκώστας και Συρρέοι, Κοκοτέοι. Όταν βάζανε

νερό από το ρέμα μια εβδομάδα ποτίζαν τα

γιούρτια (περιβόλια).

(συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Επαγγέλματα και επαγγελματίες της Δομνίστας
Γράφει ο Αθανάσιος Γ. Σύρρος  - Μέρος 20ο
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ανακοι-

νώνει ότι γίνεται η ενημέρωση των μη-
τρώων των μελών του και των αναγνω-
στών του «ΕΥΡΥΤΟΥ» προκειμένου
να ξεκαθαριστούν τα ενεργά μέλη και
οι ενεργοί αναγνώστες. Ύστερα από
αυτό στο εξής ο «ΕΥΡΥΤΟΣ» θα απο-
στέλλεται μόνο σε όσους έχουν εκπλη-
ρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις,
σε διάφορες υπηρεσίες, άλλους συλλό-
γους κ.λ.π.
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Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

Διάκονος 

ο Κώστας Μακράκης

Άξιος και πανάξιος ο παιδίατρος

Κώστας Λάμπρου Μακράκης, που χει-

ροτονήθηκε ως διάκονος στις 4 Ιουλίου

2010 στον Ιερό Ναό των Ευρυτάνων

Αγίων Καρπενησίου από τον Σεβασμιώ-

τατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ.

Νικόλαο. Ο νέος διάκονος, διάκονος

(υπηρέτης) της Εκκλησίας μας και ως

λαϊκός, προφανώς εκπλήρωσε ένα όνει-

ρό του, ώστε να την υπηρετήσει και ως

«ιατρός ψυχών». Το ήθος, ο χαρακτήρας

του, η προσφορά του στον συνάνθρωπο,

η υποδειγματική οικογενειακή ζωή του

και πολλά άλλα στοιχεία της προσωπι-

κότητάς του αποτελούν τα εχέγγυα ότι

«καλώς έπραξε» και ότι σίγουρα το θυ-

σιαστήριο κερδίζει έναν πανάξιο κλη-

ρικό.

Τιμήθηκε

ο Προφήτης Ηλίας

Αρκετοί προσκυνητές, παρά τη φε-

τινή κακοκαιρία και τις δύσκολες οικο-

νομικές συνθήκες, προσήλθαν και φέτος

στο εκκλησάκι του Αϊ-Λιά στις 20 Ιουλίου

για να τιμήσουν τη μνήμη του Προφήτη

Ηλία. Την παραμονή, 19-7-2010 τελέ-

στηκε πανηγυρικός εσπερινός από τον

π. Δημήτριο Παπασπύρου, ο οποίος

τέλεσε και την Θεία Λειτουργία ανήμερα

της εορτής, κατά τη διάρκεια της οποίας

έκανε και εμπνευσμένο κήρυγμα, που

εντυπωσίασε το εκκλησίασμα.

Με την ευκαιρία αυτή η Εκκλησια-

στική Επιτροπή Αγίου Αθανασίου και

όλοι οι χωριανοί εκφράζουν, για μια

ακόμα φορά, τις ευχαριστίες τους στον

π. Δημήτριο, που με προθυμία μάς ευ-

λογεί, στον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο

π. Ιωάννη Λιάπη και φυσικά στον Μη-

τροπολίτη μας κ. Νικόλαο.

Έγινε η δημοπρασία
για το δρόμο

Δομνίστας - Ροσκάς
Η επαναληπτική δημοπρασία για την

ασφαλτόστρωση του δρόμου Δομνίστας
- Σκοπιάς - Καστανούλας έγινε πρό-
σφατα και τελικά αναδείχθηκε ανάδοχος
εταιρεία με έκπτωση πάνω από 50%.
Έτσι, ελπίζουμε πως σύντομα θα αρχί-
σουν οι εργασίες και πως η μεγάλη έκ-
πτωση θα αποφέρει κέρδη ως προς τα
χιλιόμετρα. Σημειώνεται πως η υπάρ-
χουσα πίστωση ανέρχεται στο ποσό
των εννιά εκατομμυρίων (9.000.000)
ευρώ.

ΓΑΜΟΙ
― Η Έφη Τσαπραζλή του Νικο-

λάου και της Αγαθής (το γένος Κα-

ραγιάννη) και ο Γεώργιος Σκρίκας

ενώθηκαν με το μυστήριο του γάμου

που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου

Γερασίμου Κεφαλόβρυσου Αιτωλι-

κού στις 10 Ιουλίου 2010.

Ακολούθησε δεξίωση στο κτήμα

«Ελαιώνας» στην οποία παρέστησαν

πολλοί συγγενείς και φίλοι, οι οποίοι

το γλέντησαν μέχρι πρωίας.

― Ο Κων/νος Γεωργ. Τσίρκας

ένωσε τη ζωή του με στρατιωτικό

γάμο με την εκλεκτή της καρδιάς

του Παναγιώτα - Ειρήνη Σουλιώτη.

Ο γάμος έγινε στις 26-6-2010 στον

Ι. Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος

στο Αβερώφειο Λάρισας.

Μετά τη γαμήλια τελετή ακο-

λούθησε δεξίωση στο κτήμα “Βερ-

σαλίες’’. Ευχόμαστε ολόψυχα κάθε

ευτυχία στο νέο ζευγάρι.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Τελέστηκε το 40ήμερο μνη-

μόσυνο της Κωστούλας Δημ. Πα-

νάγου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-

σίου Δομνίστας στις 4 Ιουλίου 2010.

― Τελέστηκε στο Ευηνοχώρι

Μεσολογγίου το 40ήμερο μνημό-

συνο του Κων/νου Ευθ. Βαμβάτσι-

κου.

Αιωνία η μνήμη τους!

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
― Η Βασιλική Αλεξανδροπού-

λου του Γεωργίου και της Γεωργίας,

το γένος Παν. Μακρυγιάννη, πέτυχε

στη Νομική Σχολή του Πανεπιστη-

μίου Αθηνών.

Συγχαρητήρια και καλές σπου-

δές.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
― Ο Ηλίας Σπ. Νταλιάνης πρό-

σφερε στο Σύλλογό μας το ποσό

των εκατό (100,00) ευρώ στη μνήμη

των γονέων του Σπύρου και Σωτη-

ρίας Νταλιάνη, του γαμπρού του

Χαράλαμπου Σιακαβέλλα και του

Παπά-Ηλία Βάρρα.

― Ο Νικόλαος Λ. Σταθονίκος

πρόσφερε στο Σύλλογό μας και στη

μνήμη της αείμνηστης συζύγου του

Χρυσούλας, το γένος Μαλούκου,

το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.

Ας είναι αιώνια η μνήμη τους!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΈκθεση  φωτογραφίας  μνημείων

της  Ευρυτανίας  στη  Δομνίστα

Σ
τα πλαίσια του 3ήμερου επιστημονικού συνεδρίου που πραγματο-

ποιήθηκε στο Δήμο Δομνίστας στις 23, 24 και 25 Ιουλίου 2010 εν-

τυπωσίασε ιδιαίτερα τους εκατοντάδες εισηγητές και συνέδρους

η Έκθεση Φωτογραφίας των σπουδαιότερων μνημείων του Νομού μας.

Εκατόν πενήντα (150) φωτογραφίες των αρχαίων, βυζαντινών, μετα-

βυζαντινών και νεότερων χρόνων, από όλες τις περιοχές του Νομού Ευ-

ρυτανίας, τοποθετημένες κατά δήμους, κοσμούσαν τους τοίχους των

μεγάλων διαδρόμων του Δημοτικού Σχολείου Δομνίστας. Οι περισσότερες

(πάνω από 100) ανήκουν στον γνωστό φωτογράφο και ιστορικό ερευνητή

κ. Γεώργιο Τάσιο και οι υπόλοιπες στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,

το Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών και στο φωτογράφο Παναγιώτη Ντάσιο

(πέτρινα γεφύρια του νομού).

Την επιμέλεια της έκθεσης είχε ο επίτιμος Γενικός Διευθυντής του

Υπουργείου Πολιτισμού κ. Νίκος Ζωρογιαννίδης, ο οποίος εργάσθηκε

νυχθημερόν για την τοποθέτηση των φωτογραφιών από την προπρο-

ηγούμενη ημέρα του Συνεδρίου.

Η έκθεση αυτή σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της Πανευρυτανικής

Ένωσης, που είχε και την ιδέα της υλοποίησης, θα μεταφερθεί σε

διάφορες πόλεις, όπου διαβιούν Ευρυτάνες (Λαμία, Αγρίνιο, Πάτρα κ.ά.).

Τα μνημεία του Δήμου μας (περικεφαλαία Στάβλων ιλλυρικής περιόδου,

τάφοι Κρικέλλου και Άμπλιανης γεωμετρικής περιόδου, κιονόκρανο Στά-

βλων, τείχη Φαντίνου, Ροσκάς και Ψιανών, τα μνημεία στα Κοκκάλια και

στη Δομνίστα κ.ά.) ήταν τοποθετημένα στην είσοδο του Σχολείου και σε

περίοπτη θέση.

Τιμή στην Αλεξάνδρα Παπανικολάου

σύζ. Ι. Χαραλαμπόπουλου

Ο Δήμος Δομνίστας κατά

τη διάρκεια του τριήμερου

Επιστημονικού Συνεδρίου,

ύστερα από ομόφωνη από-

φαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου τίμησε την μόνη επι-

ζώσα αδελφή του αείμνηστου

Κρικελλιώτη Δασκάλου Βα-

σίλη Παπανικολάου κ. Αλε-

ξάνδρα Παπανικολάου, σύ-

ζυγο του Ιωάννη Χαραλαμ-

πόπουλου, για την προσφορά

του αδελφού της αλλά και

όλης της οικογένειάς τους

στην Εθνική μας Αντίσταση, περιόδου 1941-44.

Όπως είναι γνωστό ο αείμνηστος Δάσκαλος Βασίλης Παπανικολάου,

έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο ξεκίνημα του Αγώνα από τη Δομνίστα

στις 7-6-1942, αφού αυτός οδήγησε τον Άρη Βελουχιώτη στο χωριό μας

από το καλύβι του, όπου τον έκρυβε επί ημέρες, δίνοντάς του μάλιστα,

με κίνδυνο της ζωής του τη Σημαία του Δημοτικού Σχολείου Κρικέλλου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας 

εύχεται σε ΟΛΟΥΣ 

τους χωριανούς μας και 

τους φίλους του χωριού μας

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Η ΔΟΜΝΙΣΤΑ μας περιμένει!

Στα καταστήματά μας 

υπάρχουν τα πάντα!
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