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Ήρθε  ο  Μάης...

Γιορτάζει η λουλουδιασμένη πλάση
κι αγάλλεται η ανθρώπινη καρδιά!
Μυρωμένος ο αέρας μέσ’ τα δάση,
σιγοπαίζουν στα δέντρα τα κλαριά.
Γιορτάζουν οι πλαγιές με τα λουλούδια,
κι ο κότσιφας, τα χελιδόνια με τ’ αηδόνια
το «έριξαν» στ’ ατέλειωτα τραγούδια!
Και κάπου-κάπου μέσ’ το δάσος
ακούγεται του κούκου η μονότονη λαλιά
που έφερε το ξύπνημα, την άνοιξη στη γη!
Ήρθε ο Μάης: Ανάσταση ζωής στην πλάση,
Ανάσταση Χριστού, μαζί μας να γιορτάσει! 

Βράχος

Η  απογραφή  στο  Δήμο  μας
Μειωμένος ήταν ο αριθμός των κατοίκων που απογράφηκαν

φέτος σε όλα τα χωριά του Δήμου μας με εξαίρεση την Τοπική Κοι-

νότητα Στάβλων (αύξηση). Ιδιαίτερα μεγάλη μείωση παρατηρήθηκε

στην Τοπική Κοινότητα Κρικέλλου και στο συνοικισμό Σκοπιάς της

Δομνίστας (μείωση πάνω από 50%). Σημειώνεται ότι σημαντικό

ρόλο έπαιξαν στη μείωση αυτή οι “απειλές’’ των Δημάρχων Αγρινίου

και Λαμίας προς τους εκεί παραχειμάζοντες Ευρυτάνες. Πιστεύουμε

όμως πως πολλοί, κυρίως συνταξιούχοι συμπατριώτες μας, θα μπο-

ρούσαν να απογραφούν στα χωριά μας, αφού μένουν για πολλούς

μήνες εκεί και έχουν τα σπίτια τους ανοιχτά από την Άνοιξη μέχρι

το Φθινόπωρο, καλλιεργούν τους κήπους τους κ.λ.π. Πάντως, πιο

συγκεκριμένα στοιχεία θα υπάρχουν στο επόμενο φύλλο μας.

Ο δρόμος Δομνίστας - Σκοπιάς - Ροσκάς

Ξεκίνησαν οι εργασίες του δρόμου Δομνίστας - Σκοπιάς - Καστανούλας

- Ροσκάς - Πανταβρέχει. Ήδη έγιναν προσημειώσεις και άλλες προκαταρκτικές

εργασίες και έχουν εγκατασταθεί τα απαραίτητα μηχανήματα. 

Ο υπεύθυνος μηχανικός έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη Δομνίστα και

μάλιστα απασχολεί και εργατικό δυναμικό απ’ την περιοχή μας. 

Σημειώνεται ότι, όπως είναι γνωστό, σημαντική υπήρξε η συμβολή του τ.

Δημάρχου Δομνίστας κ. Γιάννη Σταμάτη και του προηγούμενου Δημοτικού

Συμβουλίου που με δάνειο 200.000 ευρώ συντάχθηκε η σχετική μελέτη,

καθώς και του τ. Νομάρχη κ. Κώστα Κοντογεώργου και κυρίως, του τ. Υφυ-

πουργού Οικονομικών κ. Αθανασίου Κ. Μπούρα, του οποίου ο πατέρας είχε

γεννηθεί στη Δομνίστα.

“Ανθρώπους  και  κτήνη  σώσοις,  Κύριε...’’

Δομνίστα 3 Μαΐου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: Λ.Υ.

Προς:
1. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας

Τ.Κ. 36100 - Καρπενήσι
2. Διοίκηση Αγροφυλακής Ευρυτανίας
3. Διοικητή Ελληνικής Αστυνομίας

Τμήματος Καρπενησίου
4. Δήμαρχο & Δημ. Συμβούλιο

Δήμου Καρπενησίου
5. Δ/νση Δασών Ευρυτανίας
6. Δ/νση Γεωργίας Νομού Ευρυτανίας
7. Δ/νση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας

Νομού Ευρυτανίας
8. Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής

Νομού Ευρυτανίας

Θέμα: «Διαβίβαση αριθμ. 3/2011 
απόφασης Τ.Σ.»

Σχετικά: «Διαμαρτυρία περί αδέσποτων 
βοοειδών στην Τοπική 
Κοινότητα Δομνίστας»

Σας κοινοποιούμε απόσπασμα της αριθμ.
3/2011 απόφασης του Τοπικού μας Συμ-
βουλίου μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά
και παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες
ενέργειες.

Συνημμένα:
α) Απόσπασμα αριθμ. 3/2011 

απόφασης Τ.Σ.
β) Φωτογραφίες
γ) Κατάσταση υπογραφών

Ο Πρόεδρος 
της Τοπικής Κοινότητας
Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 2/2011
συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου
Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας
Αριθμ. Απόφασης 3/2011

Θέμα: «Διαμαρτυρία περί αδέσποτων
βοοειδών στην Τοπική Κοινότητα Δομνί-
στας»

Στη Δομνίστα και στο Τοπικό Κατάστημα
σήμερα στις 27 του μήνα Απριλίου του
έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη
και ώρα 11:00 π.μ. συγκεντρώθηκε σε τα-
κτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Δο-
μνίστας μετά την από Δ/Υ-21/4/2011 έγ-
γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επι-
δόθηκε στον καθένα σύμβουλο, σύμφωνα
με το Ν. 3852/10 παρ. 7.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, καθόσο σε σύνολο 3 μελών βρέ-
θηκαν παρόντα 3 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος
2) Παπαδόπουλος Ιωάννης
3) Παπαθανάσης Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της

συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: μετά από
έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων του χωριού
μας περί αδέσποτων βοοειδών και έγγραφη
επιστολή τους την οποία μου διαβίβασαν
να σας την διαβάσω και έχει ως εξής: με
αυτή την επιστολή μας θα θέλαμε να δια-
μαρτυρηθούμε για τα αδέσποτα βοοειδή

Δύο (2) τόμοι (σελ. 1014) που δεν πρέπει να λείπουν 

από κάθε σπίτι. Διατίθενται και από το Σύλλογό μας.Συνέχεια στην 2η σελ.
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Η ιστορία του Άρη Βελουχιώτη
(Θανάση Κλάρα) έχει ένα ξεχωριστό
τρόπο να ελκύει, να διεγείρει, να
συγκινεί. Λειτουργεί σαν σύμβολο
αντίστασης στην σημερινή έκπτωση
στο συμβιβασμό και στην υποτέλεια. 

Από τη στιγμή, που τον αποκήρυξε
ο αρχηγός του Νίκος Ζαχαριάδης
και τον άφησε έρμαιο με τα λόγια
που έγραψε τότε ο τύπος “ούτε μπου-
κιά ψωμί, ούτε γουλιά νερό’’ το άγριο
κυνηγητό “κεφαλών’’, που είχαν εξα-
πολύσει οι ταγματασφαλίτες συμμο-
ρίας του Βόιδαρου και του Μόκα
στην περιοχή της Ηπείρου. 

Η εξέλιξη της εσωτερικής τρα-
γωδίας του Άρη τρέχει απελπισμένος,
τρέχει στα φαράγγια των βουνών,
πέθανε εκεί πάνω στα βουνά που
αγαπούσε και ήταν η ζωή του. Η
φύση υπήρξε πάντα ο μεγάλος του
σύμμαχος. 

Όμως στα όρια του ανείπωτου
και του αβάσταχτου το μέγεθος της
απελπισίας του, προσδιορίζει και τις
διαστάσεις της τραγικότητας της τε-
λευταίας πράξης του δράματος.

Η αυτοκτονία του στις 16 Ιουνίου
1945 στη Μεσούντα του Νομού Άρτας
ήταν η απάντηση στην αποκήρυξη
από το κόμμα που πίστεψε μέχρι το
τέλος.

Η τελευταία του διαδρομή από
τη Ρούμελη ως την Καλή Βρύση των
ελληνοαλβανικών συνόρων, αποστο-
λή του κόμματος με προορισμό να
συναντήσει τις ηγεσίες των λαϊκών
δημοκρατιών και να εκθέσει την άπο-
ψή του για την πολιτική του ΚΚΕ,
ήταν ένα φιάσκο. Σκοπός της κομ-
ματικής ηγεσίας ήταν να τον απομα-
κρύνει από τη Ρούμελη, από τα μέρη
που είχε δύναμη και επιρροή.

Το μονοπάτι που θέλει να ανοίξει
η οικογένεια του Άρη πάει μακριά.
Θα περάσει από πολλά χωριά της
Θεσσαλίας και της Ηπείρου, θα ξυ-
πνήσει αντάρτικες μνήμες που έχουν
ριζώσει στις βουνοπλαγιές και θα
ζωντανέψει το χρονικό μιας πορείας
προς το θάνατο.

Έτσι τελειώνει η ιστορία, οι τε-
λευταίες ημέρες του Άρη Βελουχιώ-
τη. Μια ιστορία που δεν έχει αρχή,
ούτε τέλος, αφού ο ίδιος ο Άρης
ήταν η ενσάρκωση του ανθρώπινου
αγώνα για το καλύτερο.

Ύστερα από λίγες μέρες, όχι πε-
ρισσότερες απ’ όσες μετριούνται στα
δάκτυλα των δυό χεριών, στα φα-
ράγγια και στις ρεματιές της Πίνδου,
των γύρω απ’ τα Τρίκαλα και την
Καρδίτσα βουνών, αρχίζει να αντι-
λαλεί το μοιρολόι...

Εσείς πουλιά του Παρνασσού
κι αηδόνια απ’ το Βελούχι
φέτος πουλιά μ’ να μη λαλήσετε
φέτος το καλοκαίρι
πικρά μαντάτα πουλιά μου
ήρθανε από τη Μεσοχώρα.
Ο Άρης εσκοτώθηκε
το πρώτο παλικάρι.
Κι έμεινε μια μνήμη... μα τι μνή-

μη... τραγούδι των αιώνων.
Εδώ σκοτώθηκε ο Άρης... θα ιστο-

ρεί στο γιο ο κάθε πατέρας σαν περ-
νούν από εκεί... Ο Άρης; Τι είναι πα-
τέρα;

― Σμιχτό τραγούδι, παιδί μου,
απ’ το θρόισμα των φύλλων, το μουρ-
μούρισμα του πουλιού, το σούρσιμο
του ερπετού, το ξύσιμο του αγριμιού,
το βέλασμα τ’ αρνιού, το άρωμα του
κέδρου, τη μοσχοβολιά του θυμαριού,
τη γλύκα του μελιού, τη δύναμη του
χώματος, το βούισμα της κυψέλης,
το χρώμα του ήλιου, τη φωνή του
μόχθου, της απαντοχής τη χαρά, της
ελπίδας το σκίρτημα, του αγριολου-
λουδιού την τροφαντάδα, της φωτιάς
τη δύναμη, του λαού τον πόθο...

Ήταν ο αγώνας παιδί μου... Θα
τον γευθείς!

“Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση
είναι πολύ θλιβερό το γεγονός, να
μη βρει επί τόσα χρόνια ο πολιτικός

κόσμος το θάρρος να δει κατάματα
την αλήθεια και να αντιληφθεί ότι
είναι εθνική ανάγκη η απαλλαγή της
αντιστάσεως απ’ τις ευθύνες των
πολιτικών μεταπελευθερωτικών γε-
γονότων και ότι η απόκρυψη των
ηρωισμών της κατοχής αποτελεί πε-
ριφρόνηση προς τη νοημοσύνη και
τις θυσίες του λαού που προκαλεί
επικίνδυνη διάβρωση των πατριωτι-
κών ιδανικών στην ψυχή του’’.

που έχουν «ρημάξει» τον τόπο μας
τους τελευταίους μήνες από το φθι-
νόπωρο του 2010 κυκλοφορούν πε-
ρίπου 30 βοοειδή μέσα και γύρω από
τη Δομνίστα, με αποτέλεσμα να έχουν
προκαλέσει καταστροφές σε δημό-
σιους χώρους, καλλιέργειες, αλλά
και τους κήπους των σπιτιών.

Οι δημόσιοι - κοινόχρηστοι χώροι
που έχουν υποστεί ζημιές είναι: τα
γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ,
το άλσος του Προφήτη Ηλία, η παι-
δική χαρά, το Μνημείο της Εθνικής
Αντίστασης, η πλατεία, το κοιμητήριο
κ.ά., λόγω του όγκου τους τα συγκε-
κριμένα ζώα πέρα από το γεγονός
ότι όπου πατάνε προκαλούν σημαν-
τικές ζημιές με τα ίδια τους τα πόδια,
έχουν γεμίσει το χωριό με περιττώ-
ματα, που ειδικά τώρα που αρχίζει
να καλυτερεύει ο καιρός και ανεβαίνει
η θερμοκρασία προκαλούν ανησυχία
για την δημόσια υγεία. Κατόπιν πλη-
ροφοριών τα ζώα είναι άρρωστα.

Φοβούμαστε ότι σύντομα θα αρ-
χίσουν να αναπτύσσονται ψύλλοι και
άλλα παράσιτα και βέβαια υπάρχει
πάντα ο κίνδυνος των λοιμώξεων
από τα σκουπίδια που έχουν σκορπίσει
όταν, προσπαθώντας να βρούν τροφή,
αναποδογύρισαν και έσπασαν τους
δημοτικούς κάδους απορριμμάτων.

Είναι ντροπή να επιτρέπουμε σε ασυ-
νείδητους ζωοτρόφους να εγκατα-
λείπουν τα ζώα τους κατά τη διάρκεια
του χειμώνα στο έλεος των καιρικών
συνθηκών. Στον τόπο μας όπως γνω-
ρίζετε πολύ καλά, είναι πολύ δύσκολο
να βρούν τροφή όλα αυτά τα ζώα
όταν όλα είναι σκεπασμένα από το
χιόνι.

Γίναμε μάρτυρες της φρικτής πε-
ριπέτειας αυτών των αβοήθητων ζώων
όταν γεννούσαν τα μικρά τους μέσα
στο χιόνι τα οποία, μη έχοντας τροφή,
πέθαιναν μετά από λίγες ημέρες.

Εμείς τώρα είμαστε υποχρεωμένοι
να αποκαταστήσουμε τις ζημιές που
προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του
χειμώνα (αλλά και συνεχίζονται μέχρι
σήμερα) και να καθαρίσουμε το χωριό
από τα κουφάρια, τα περιττώματα,
τα σκουπίδια και τους σπασμένους
κάδους. 

Και κάλεσε το συμβούλιο να απο-
φασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική
συζήτηση και έχοντας υπόψη την ει-
σήγηση του Προέδρου καθώς και την
διαμαρτυρία των κατοίκων της Τοπικής
Κοινότητας Δομνίστας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Για όλους τους παραπάνω λόγους

που αναφέρθηκαν ως Τοπικό Συμ-
βούλιο ζητάμε την τιμωρία και απο-

ζημίωση για την αποκατάσταση των
ζημιών ως εξής:

Κοιμητήριο: 2.000 ευρώ
Προφήτης Ηλίας: 2.000 ευρώ
Μνημείο Εθνικής Αντίστασης: 
2.000 ευρώ
Πλατεία: 1.000 ευρώ
Παιδική Χαρά: 1.000 ευρώ
Γήπεδα: 1.500 ευρώ
Απολύμανση και αντικατάσταση

κάδων απορριμμάτων: 2.500 ευρώ
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα

αριθμό 3/2011.
Αφού τελείωσαν τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνε-
δρίαση. 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε
το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος
ΤΑ ΜΕΛΗ
Η Γραμματέας
Ζωή Χαραλαμποπούλου

Δομνίστα 20 Απριλίου 2011

Αγαπητοί κύριοι/κυρίες
Με αυτή την επιστολή μας θα θέ-

λαμε να διαμαρτυρηθούμε για τα αδέ-
σποτα βοοειδή που έχουν «ρημάξει»

τον τόπο μας τους τελευταίους μήνες
από το Φθινόπωρο του 2010 κυκλο-
φορούν περίπου 30 βοοειδή μέσα και
γύρω από τη Δομνίστα, με αποτέλε-
σμα να έχουν προκαλέσει καταστρο-
φές σε δημόσιους χώρους, καλλιέρ-
γειες, αλλά και τους κήπους των σπι-
τιών. 

..................................................
Για το λόγο αυτό ζητάμε την τι-

μωρία των υπευθύνων και αποζημίωση
για την αποκατάσταση των ζημιών.

Να κοινοποιηθεί:
Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Διοίκηση Αγροφυλακής
Διοικητή Ελληνικής Αστυνομίας
Τμήματος Καρπενησίου
Δήμαρχος και Δημοτικό
Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου
Διεύθυνση Δασών
Διεύθυνση Γεωργίας
Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας
Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής

Ακολουθούν υπογραφές πολιτών
που στηρίζουν αυτή τη διαμαρτυρία
και διατηρούν κάθε νόμιμο δικαίωμα
να στραφούν εναντίον των υπευθύνων
και να ζητήσουν μεμονωμένα ή ομα-
δικά αποζημιώσεις για τις ζημίες που
έχουν υποστεί.
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Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Ο  ΕΥΡΥΤΟΣ
Ενημερωτικό Δελτίο

Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου

Δομνίστας Ευρυτανίας

Ιδιοκτήτης:

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο:

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Ιωάννης Παπαδόπουλος

Δομνίστα Ευρυτανίας
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

“Ανθρώπους  και  κτήνη  σώσοις,  Κύριε...’’

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

16η  Ιουνίου  1945:  Ο  θάνατος  του  θρυλικού  καπετάνιου   της  Εθνικής  Αντίστασης  Άρη  Βελουχιώτη
του Αριστείδη Χρ. Πετρόπουλου (Σκαρμιτσιώτη)

Αντικαπνιστική  εκστρατεία  σε  σχολεία  της  Ευρυτανίας
Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καρπενησίου ολοκλή-

ρωσε με επιτυχία την αντικαπνιστική εκστρατεία του
σε σχολεία του νομού μας στα πλαίσια των σχετικών
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παι-
δείας, στις 31 Μαΐου 2011, ημέρα της «Παγκόσμιας
Ημέρας κατά του καπνίσματος». Το πρόγραμμα περι-

λάμβανε κυρίως ομιλίες, προβολές και συζητήσεις με
θεματικές ενότητες για τις διαστάσεις του προβλήματος
σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, τις επιπτώσεις στη
σωματική και ψυχική υγεία, το παθητικό κάπνισμα,
τους τρόπους αποφυγής του κ.λπ.
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Συνδρομές  που  λάβαμε

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Βράχας Δημήτριος........................20,00€
† Καπνιάρη Ελένη ........................20,00€
Τυλιγάδας Γεώργιος 
(Πύργος Ηλείας) ..........................20,00€
Ρήγα Σοφία (Μεσολόγγι) ............20,00€
Σιακαβέλλας Νικόλαος ................10,00€
Ασημάκης Κώστας 
(Ψιανά - Βριλήσια) ........................15,00€
Σταμάτης Ιωάννης του Νικολ. ......70,00€
Τσίρκας Δημήτριος ......................20,00€
Ζούμπος Ιωάννης..........................20,00€

Παπαδημητρίου Νικόλαος ............10,00€
Γεωργαλής Σεραφείμ ..................20,00€
Χαραλαμπόπουλος Κων/νος ........15,00€
Σπυράλατος Δημήτριος ................20,00€
Βαμβάτσικος Παναγιώτης ............50,00€
Καρτσακλή Μαρία ........................20,00€
Κούκουνα Σπυριδούλα..................20,00€
π. Κούκουνας Παναγιώτης ..........20,00€
Σιακαβέλλας Ευάγγελος του Μ. 
(Πετρούπολη) ..............................20,00€
Τσούνης Νικόλαος........................20,00€

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Η  αλληλογραφία  μας

― κ. Γιάννη Γρηγορόπουλο, Αγρίνιο. Λάβαμε την επιστολή
σας, η οποία και δημοσιεύεται στο παρόν φύλλο.

― κ. Θεοδώρα Μποτσιόλη, Αιτωλικό. Λάβαμε τη συν-
δρομή σας και σας ευχαριστούμε.

― π. Παναγιώτη Κούκουνα, Ηλιούπολη. Ευχαριστούμε για
την συνδρομή τη δική σας και της μητέρας σας.

― κ. Αριστείδη Πετρόπουλο, Πειραιάς. Λάβαμε τη συνερ-
γασία σας, η οποία και δημοσιεύεται. Σας ευχαριστούμε!

Εορτασμός  μνήμης  Αγίου  Νικολάου
(Σκοπιά  -  Τσεκλείστα  20  Μαΐου  2011)

Στον νεόδμητο μεγαλοπρεπή, στην κυ-
ριολεξία, Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του
χωριού μας, γιορτάστηκε φέτος, για πρώτη
φορά, η ανακομιδή των λειψάνων του προ-
στάτη του χωριού Αγίου Νικολάου, Επι-
σκόπου Μύρων Λυκίας. 

Όπως είναι γνωστό η μνήμη του θανά-
του του τιμάται στις 6 Δεκεμβρίου.

Το σκήνωμα είχε ενταφιαστεί στον πε-
ρίβολο της επισκοπής και από τον τάφο
του ανέβλυζε μύρο και άρρητη ευωδία.

Το ιερό λείψανο έμεινε εκεί μέχρι το
1087 μ.Χ. (εκοιμήθη μεταξύ του 345-352
μ.Χ.), οπότε Ιταλοί ναύτες το μετέφεραν,
για να το προστατέψουν από τους Οθωμα-
νούς, στο Μπάρι της Ιταλίας, όπου και κτί-
στηκε ομώνυμος ναός. Αυτή η μεταφορά
(ανακομιδή - μετακομιδή) του λειψάνου
του Αγίου γιορτάζεται στις 20 Μαΐου.

Την ημέρα αυτή, πολλοί χωριανοί με
δικά τους μεταφορικά μέσα, αλλά και με
μισθωμένο λεωφορείο, βρέθηκαν στο χωριό
όπου με κατάνυξη παρακολούθησαν τη
Θεία Λειτουργία στο νέο Ιερό Ναό του
χωριού μας. Ο π. Κωνσταντίνος Μακρυ-
γιάννης, εγγονός του Κώστα Μακρυγιάννη
από την Τσεκλείστα, πρόθυμα ανταποκρί-
θηκε στην πρόσκλησή μας και τέλεσε τη
Θεία Λειτουργία.

Η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική και
συγκινησιακά φορτισμένη.

Η ικανοποίηση διπλή, από τη μια γιατί
σε τόσο μικρό χρόνο η μεγάλη αυτή εκ-
κλησία έγινε στοιχειωδώς λειτουργική και
από την άλλη που θεωρούσαμε τον εαυτό
μας ευτυχή που βρεθήκαμε εκεί και πήραμε
την ευλογία του Αγίου τη γιορταστική αυτή
ημέρα.  Ευχές, ασπασμοί, δάκρυα συγκί-
νησης, χαρά απερίγραπτη ακολούθησαν
το «Δι’ ευχών των Αγίων...»

Μια τεράστια πανυχίδα με τη μορφή
του Αγίου Νικολάου, έργο της Μαρίας

Βουλδή, μας εντυπωσίασε. Μοιράστηκε
στους πιστούς, μαζί με τις πολλές αρτο-
κλασίες και τα πολλών ειδών σπιτικά υλικά,
που με τόση προθυμία πρόσφεραν οι ερί-
τιμες κυρίες του χωριού.

Ο ήχος της, βάρους 261 κιλών, καμπά-
νας που τοποθετήθηκε πρόσφατα στο καμ-
παναριό και σε ύψος 16 μέτρων, διελάλησε

την παρουσία μας στα γύρω χωριά, υπο-
γραμμίζοντας ταυτόχρονα τι μπορεί να
επιτύχει η ασύντριφτη δύναμη της Πίστεως
σε συνδυασμό με την ανθρώπινη αποφα-
σιστικότητα.

Κόσμημα όχι μόνο του χωριού, αλλά
και της ευρύτερης περιοχής ο νεός Ι.Ν.
Αγίου Νικολάου θέτει το ερώτημα: Όνειρο
ή πραγματικότητα; Η δύναμη του Αγίου το
έκαμε χειροπιαστή πραγματικότητα.

Η όλη τελετή ολοκληρώθηκε με την
καθιερωμένη πλέον “Κοινή Τράπεζα’’, όλων
των παρευρισκομένων, στην πλατεία του
χωριού.

Ο καιρός σύμμαχος, μάς αποζημίωσε
με μια απολαυστική ανοιξιάτικη μέρα.

Και του χρόνου πάλι στις 20 Μαΐου
στη μαγευτική Τσεκλείστα, ίσως και με
ασφαλτοστρωμένο δρόμο!

Γιάννης Δ. Γρηγορόπουλος

Σημείωση:
Στις 30 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, εορτή

των Αγίων Αποστόλων, γιορτάζει το εκ-
κλησάκι που βρίσκεται στο μαγευτικό λο-
φίσκο στο χωριό μας.

Πρόσφατα ανακαινίστηκε εξωτερικά,
αφαιρέθηκαν, με αμμοβολή, τα πρόσθετα
σοφατίσματα και πήρα την αρχική πέτρινη
μορφή που κυριολεκτικά εντυπωσιάζει.

Η διαμόρφωση του μικρού περίβολου
της εκκλησίας, πάντα με σεβασμό στην
παράδοση, συμπληρώνει την όλη μαγευτική
εικόνα του τοπίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που προέκυψε από τις πρό-
σφατες αρχαιρεσίες της Πανευρυτανικής Ένωσης, συγκρο-
τήθηκε σε σώμα με την αριθ. 7/6-5-2011 ομόφωνη απόφαση,
όπως παρακάτω:

Πρόεδρος: Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
Αντιπ/δρος: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
Γ. Γραμματέας: Ηλίας Γ. Λιάσκος
Ταμίας: Βασίλειος Γ. Σιορόκος
Έφορος: Δημήτριος Ι. Φαλλής
Μέλη: 
Κώστας Γ. Φούκας (Αναπληρωτής Γ. Γραμματέα)
Κώστας Σπ. Τσιώλης (Αναπληρωτής Εφόρου)
Βασιλική Διαμάντη (Αναπληρώτρια Ταμία)
Αγαθοκλής Λεων. Μπακογιάννης
Αναπληρωματικά μέλη:
Βασίλειος Τσιαμάκης και Κώστας Πρασσάς.
Σημειώνεται ότι για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν

οι κ.κ. Βασίλειος Τριχιάς, Ανδρέας Ζούκας και Σωτήριος
Σώκος, αναπληρωματικό δε μέλος ο κ. Νίκος Μπάκας.

Καλή επιτυχία στο έργο τους!

Το  νέο  Δ.Σ.  
της  Πανευρυτανικής  Ένωσης

Στον Μάραθο των Αγράφων πραγματοποιήθηκαν και πάλι
φέτος οι καθιερωμένες ετήσιες εκδηλώσεις προς τιμήν του
Κατσαντώνη. Το πρόγραμμα περιλάμβανε Θεία Λειτουργία
στον ιστορικό Ιερό Ναό των Αγίων Ταξιαρχών, επιμνημόσυνη
δέηση, κατάθεση στεφάνων, χαιρετισμό από το Δήμαρχο
Αγράφων κ. Δημήτρη Τάτση, πανηγυρικό της ημέρας, χαιρε-
τισμούς εκπροσώπων διαφόρων φορέων, παραδοσιακούς χο-
ρούς κ.ά.

«Κατσαντώνεια  2011»

Για  το  Κοινοτικό  Ιατρείο
Η χαρά που νιώσαμε όταν αποφασίσθηκε να κατα-

σκευασθεί επί τέλους Περιφερειακό Κοινοτικό Ιατρείο
στο χωριό δεν περιγράφεται. 50-60 χρόνια περιφέρεται
σε ενοικιασμένα οικήματα. Είπαμε: επιτέλους η περιπέτεια
τελείωσε. Και καμαρώσαμε το νέο ωραίο οίκημα. Πολύ
φοβάμαι όμως πως έχουμε να δούμε δυσάρεστα και
μακάρι να κάνω λάθος. Εννοώ την κατασκευή του κτιρίου
και ιδίως τη στέγη. Και ο πιο ανίδεος γνωρίζει ότι η Ευρυ-
τανία έχει ακραίες κλιματικές συνθήκες. Ιδίως το χειμώνα
ο πάγος λιώνει τα πάντα και ιδίως τα κεραμίδια από τις
στέγες. Γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια όλα τα κεραμίδια
που μπαίνουν σε οικήματα της περιοχής είναι ειδικής κα-
τασκευής και φυσικά πιο ακριβά. Με λύπη μας είδαμε την
πρώτη χρονιά που πέρασε ο χειμώνας να έχουν σπάσει
πάμπολλα κεραμίδια - θρυψαλιάστηκαν. Το ίδιο και φέτος
το χειμώνα. Αντικαταστάθηκαν βέβαια αλλά το κτίριο δεν
έχει ακόμα παραδοθεί. Τι θα γίνει τον επόμενο χειμώνα;
Ποιος θα πληρώνει;

Ερώτημα 1ο: Αυτός που σχεδίασε το κτίριο έλαβε
υπόψη του τις τοπικές καιρικές συνθήκες ή είχε άγρια με-
σάνυχτα μη μπορώντας να ξεχωρίσει τη Μύκονο από το
Καρπενήσι; Αν συμβαίνει αυτό ας μην κλαψουρίζουμε για
την τωρινή οικονομική χρεοκοπία της χώρας. Έτσι δου-
λεύουμε, έτσι αμοιβόμαστε. 

Ερώτημα 2ο: Αν στα σχέδια ήταν άλλα κεραμίδια κα-
τάλληλα ποιος θα ελέγξει και θα παραλάβει; Αν τα σχέδια
ήταν σωστά και ο εργολάβος όχι και το έργο παραληφθεί
πάλι ας μην κλαψουρίζουμε για τη μοίρα της χώρας μας.
Τέτοιους υπαλλήλους ταΐζουμε, τέτοια υπηρεσία μάς
προσφέρουν.

Ελπίζουμε κάποιος από τους υπεύθυνους να μας δια-
φωτίσει σχετικά - αν “υπάρχει ακόμα νόμος και νομιμότη-
τα!!!’’ 

Α.Δ. Σταμάτης
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Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

ΓΕΝΝΗΣΗ
― Η Χριστίνα και ο Δημήτρης Σπ.

Συρογιαννίδης απόκτησαν το τέταρτο

παιδί τους, ένα χαριτωμένο αγοράκι.

Να τους ζήσει.

Διόρθωση λάθους
Ο Θανάσης Κ. Σταμάτης και η σύζυ-

γός του Θεόδωρα απόκτησαν δύο (2)

χαριτωμένα αγοράκια (δίδυμα).

Να τους ζήσουν!

ΝΕΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
Ο Γεώργιος Βενιέρης του Νικολάου

και της Μαρίας, το γένος Ιωάννη Καρ-

τσακλή, έλαβε το πτυχίο του από τη

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και

Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Με-

τσοβίου Πολυτεχνείου.

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
― Τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο

της αείμνηστης Κωστούλας Δημ. Πανά-

γου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου

Δομνίστας στις 29-5-2011.

Ας είναι αιώνια η μνήμη της!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Σε πολλά σημεία το δίκτυο ύδρευσης

του χωριού μας φέτος έχει υποστεί ζη-

μιές, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αποκα-

τασταθεί με αποτέλεσμα επί εβδομάδες

ολόκληρες να πλημμυρίζει το νερό, όπως

συμβαίνει στην περιοχή «Τσαπραζλέικα».

Ευτυχώς που φέτος, μέχρι τώρα, βρέχει

συνεχώς και δεν υπάρχει έλλειψη νερού.

Αργότερα τι γίνεται;

Το  δίκτυο  ύδρευσης

Άρχισαν οι εργασίες πλακόστρωσης και κατασκευής τοίχων στην

είσοδο του χωριού μας και συγκεκριμένα από το Κοιμητήριο μέχρι

και κάτω από το γήπεδο. Ήδη έχουν γίνει αρκετές εργασίες και η

όψη της περιοχής έχει αλλάξει σημαντικά.

Τοιχοποιΐα - πλακόστρωση 
στην  είσοδο  του  χωριού

Άρχισαν οι εργασίες αντικατάστασης

της στέγης του Κοινοτικού Τουριστικού

Ξενώνα κατά το τέλος Μαΐου. Η σχετική

πίστωση και η μελέτη είχε εγκριθεί κατά

το παρελθόν έτος από την προηγούμενη

δημοτική αρχή. Είναι ένα έργο απαραί-

τητο σε ένα κτήριο που με το ενοίκιό

του ανταποδίδει μερικά έσοδα...

Αλλαγή  στέγης

στον  ξενώνα

Κατά τον τρέχοντα μήνα Μάιο έν-

τονο ήταν το πρόβλημα των σκουπι-

διών σε πολλές γειτονιές του χωριού

μας. Και τούτο γιατί, σύμφωνα με

πληροφορίες από το Συμβούλιο της

Τοπικής μας Κοινότητας δεν υπήρχε

στη διάθεση του Δήμου μικρό απορ-

ριμματοφόρο όχημα ώστε να κινείται

σε όλους τους δρόμους. Έτσι παρα-

τηρήθηκε μία καθυστέρηση τουλάχι-

στον δεκαπέντε (15) ημερών με απο-

τέλεσμα να υπάρχει έντονο πρόβλημα

δυσοσμίας σε γειτονιές που ήδη κα-

τοικούνται από πολλούς συγχωρια-

νούς μας. Όμως τις τελευταίες ημέρες

λύθηκε το πρόβλημα με τη χρησιμο-

ποίηση του μικρού απορριμματοφόρου

της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς.

Τα  σκουπίδια
Το  Κοιμητήριο

του  χωριού  μας

Απαράδεκτη είναι μέχρι τώρα (αρ-

χές Ιουνίου) η κατάσταση στο Κοιμη-

τήριο του χωριού μας από την οργιώδη

βλάστηση, αφού φέτος δεν έγινε ακό-

μη η κοπή των χόρτων, βάτων κ.λ.π.,

με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρό-

σβαση σε πολλούς τάφους, ενώ κίν-

δυνο αποτελούν και τα πολλά φίδια...

Μήπως θα έπρεπε η Τοπική Κοινότητα

και ο Δήμος Καρπενησίου να φροντί-

σουν στοιχειωδώς για τον ιερό αυτόν

χώρο; Εξάλλου οι δημότες φορολο-

γούνται με ειδικά τέλη για το νεκρο-

ταφείο (ανταποδοτικά).

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΕΣ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας
τίμησε την κ. Κέλλυ Μπουρδάρα
Η κ. Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα, Καθηγήτρια

της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και
μέλος της Ένωσής μας, τιμήθηκε πρόσφατα από τον
Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θε-
όδωρο Β’ ως «Αρχόντισσα Δικαιοφύλαξ». Η απονομή
της μεγάλης αυτής τιμητικής διάκρισης έγινε κατά τη
διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, την Κυριακή των
Μυροφόρων, 8 Μαΐου 2011, στον Ιερό Ναό του Ευαγ-
γελισμού της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια. Σημει-
ώνεται ότι η παραπάνω τιμητική διάκριση είναι μία
από τις πλέον σημαντικές και απονέμεται σε διακε-
κριμένες προσωπικότητες κατά την Κυριακή των Μυ-
ροφόρων, οπότε είναι και η «θρονική εορτή» του
ιστορικού Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, 2ου «τη τάξει»
Πατριαρχείου.

Εκδήλωση μνήμης στον Κώστα Βελή
Ο Δήμος Αγράφων τίμησε δεόντως την 190η επέ-

τειο από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821, που
έγινε από τον ήρωα Κώστα Βελή στις 10 Μαΐου 1821
στο Κεράσοβο (Κερασοχώρι). Το πρόγραμμα περι-
λάμβανε επιμνημόσυνη δέηση στην πλατεία του Κε-
ρασόβου, όπου βρίσκεται και ο ανδριάντας του Κώστα
Βελή, κατάθεση στεφάνων, χαιρετισμούς, πανηγυρικό
της ημέρας και έκλεισε με τον Εθνικό μας Ύμνο.

Η Βιβλιοθήκη 
του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου
Τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης του 1ου Γυμνασίου

Καρπενησίου έγιναν στις 10 Μαΐου 2011. Πρόκειται
για μια σύγχρονη βιβλιοθήκη, μία από τις 100, πανελ-
λαδικά, που ιδρύθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας
προ διετίας, περίπου, και που τα βιβλία και ο εξοπλισμός
βρίσκονταν σε αίθουσα του παραπάνω Γυμνασίου. Η
πρωτοβουλία της οργάνωσης και της λειτουργίας της
οφείλεται στις προσπάθειες του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων του Σχολείου (Πρόεδρος η κ. Ελένη
Μπακογιάννη) και της Διεύθυνσης του Γυμνασίου,
ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της βιβλιοθηκαρίου
κ. Δήμητρας Καλύβα. Η Πανευρυτανική Ένωση σίγουρα
θα προσφέρει αρκετά βιβλία ευρυτανικού ενδιαφέ-
ροντος, τα οποία εκδόθηκαν από την ίδια ή από
άλλους συμπατριώτες μας.

Φιλανθρωπική βραδιά - 
Γέφυρα αγάπης από μαθητές
Μία «Γέφυρα Αγάπης» προς τα παιδιά του κόσμου

χτίζεται εδώ και δυο χρόνια στο Καρπενήσι από τους
μαθητές των Γυμνασίων και του Λυκείου της πόλης.
Πρόκειται για τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης
με φιλανθρωπικό σκοπό, η οποία πραγματοποιήθηκε

στις 7-5-2011 στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου.
Από τα έσοδα της εκδήλωσης ένα ποσό κατατέθηκε
στο λογαριασμό της Οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου»
και το υπόλοιπο διατέθηκε για την υιοθέτηση ενός μι-
κρού μαθητή της φυλής Kalasha.

Ημερίδα από την Αλκυόνη
για τον εθισμό στο διαδίκτυο
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Συνε-

δριακό Κέντρο Καρπενησίου στις 5-5-2011 ημερίδα
με θέμα «Εθισμός στο Διαδίκτυο» με πρωτοβουλία
του Κέντρου Πρόληψης Νομού Ευρυτανίας «Αλκυόνη».
Βασικός ομιλητής της ημερίδας αυτής ήταν ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής
Εθισμού στο Διαδίκτυο κ. Κωνσταντίνος Σιώμος -
Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων. Αξίζουν συγχαρητήρια
στα μέλη της Αλκυόνης και ιδιαίτερα στον πρόεδρό
της Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Χρυσαφογιώργο.

Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο Αγραφιωτών
Νέα άτομα ηλικίας 27-31 ετών απαρτίζουν το νέο

Δ.Σ. του Συλλόγου Αγραφιωτών «Τ’ Άγραφα», ύστερα
από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 2
Απριλίου 2011. Το πείραμα ξεκίνησε με επιτυχία από
την περασμένη διετία με αποτελέσματα θετικότατα.
Έτσι το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

Πρόεδρος: Έλλη Γατή
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ανδρώνης
Γραμματέας: Πέτρος Μπαμπαλής
Ταμίας: Κωνσταντίνος Κωστούλας
Έφορος: Τριαντάφυλλος Ανδρώνης

Επίτιμος δημότης Αλίαρτου
ο Αρχιεπίσκοπος
Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλιάρτου και ύστερα από πρόταση του Ευρυτάνα Δη-
μάρχου κ. Γιώργου Ντασιώτη ο Μακαριώτατος Αρ-
χιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος
Β’ ανακηρύχθηκε επίτιμος Δημότης σε συνεδρίαση
της 30-4-2011. Ο κ. Γ. Ντασιώτης επέδωσε το χρυσό
κλειδί της πόλης στον Μακαριώτατο, ο οποίος στη
συνέχεια εγκαινίασε το μοναδικό στη χώρα μας Ψη-
φιακό Διαδραστικό Εκθεσιακό Χώρο της Χριστιανικής
Βοιωτίας.

Οι πανελλήνιες εξετάσεις στο Νομό μας
Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκαν οι πανελλήνιες

εξετάσεις των μαθητών της Γ’ Τάξης του Γενικού Λυ-
κείου στο νομό μας στις 25-5-2011. Συνολικά φέτος
συμμετείχαν 96 μαθητές των Λυκείων Καρπενησίου
(62), Κερασοχωρίου (12), Φουρνά (3), Γρανίτσας (7)
και Ραπτοπούλου (11). 

Ευχές για επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους. 

Έργα  στο  Περιφερειακό  Ιατρείο
Έγινε πρόσφατα η αντικατάσταση των κεραμιδιών της

στέγης του Περιφερειακού Ιατρείου του χωριού μας, πριν

ακόμη σχεδόν γίνει η παραλαβή του και ενώ δεν πέρασε και

ένας χρόνος από την τοποθέτησή τους. 

Παράλληλα διαμορφώνεται και ο εξωτερικός χώρος του.

Ελπίζουμε πως σύντομα θα γίνει η παραλαβή του και η

λειτουργία του.
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