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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ο μήνας της ζέστης, της προσευχής, της εξοχής.
Ο μήνας της Παναγίας μας

… το Πάσχα του καλοκαιριού.
Γιορτάζει όλη η Ελλάδα

Όλες οι εκκλησιές,
Όλοι οι πιστοί όλου του κόσμου!

Η Παναγία μας,
Η ζωή και η χαρά των ανθρώπων.

Η Μητέρα του Χριστού
και Μητέρα δική μας!

Η ΜΟΝΗ «η της χαράς 
Δεξαμένη το πλήρωμα», τον ΧΡΙΣΤΟ!
(Από Ωδή του «Παρακλητικού Κανόνος»)

Βράχος

Το  ετήσιο  κόστος  της  εφημερίδας  μας 

«Ο  ΕΥΡΥΤΟΣ»  και  η  αποστολή  της
Το συνολικό  κόστος της έκδοσης και αποστολής της εφημερίδας μας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» κατά το

χρονικό διάστημα από 1-8-2010 μέχρι 31-7-2011 ανήλθε στο ποσό των 4.350,00 ευρώ (12

φύλλα), ήτοι 360,00 ευρώ ανά έκδοση. Τον περασμένο όμως Αύγουστο, λόγω της αύξησης των

ταχυδρομικών τελών η δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 720,00 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι

ολόκληρο το χρόνο η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 8. 640,00 ευρώ, ποσό δυσβάστακτο για

το Σύλλογό μας. Κατά τη σχετική συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της 11ης Αυγούστου 2011

αποφασίστηκε όπως από το μεθεπόμενο φύλλο η εφημεριδούλα μας να αποστέλλεται μόνο σε

όσους είναι ενεργά μέλη, έχουν δηλαδή πληρώσει τη συνδρομή τους κατά την τελευταία διετία. 

Ζωντανή  μετάδοση 

της  Γιορτής  Τσίπουρου

σε  όλο  τον  κόσμο 

μέσω  του  διαδικτύου

Για πρώτη φορά η γιορτή του τσίπουρου

που θα γίνει στις 28-29-30/10/2011 στη Δο-

μνίστα θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλο τον

κόσμο, από την αρχή ως το τέλος.

Έτσι όσοι δεν θα μπορέσουν να παρευ-

ρεθούν ή αυτοί που ζούν πολύ μακριά και

ιδιαίτερα οι ξενιτεμένοι συγχωριανοί μας θα

μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά όλες

τις εκδηλώσεις.

Για τη ζωντανή παρακολούθηση επισκε-

φθείτε την ιστοσελίδα www.domnista.gr

Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα ζωντανής

επικοινωνίας των απανταχού Δομνιστιάνων

με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ή με

όποιον επιθυμούν από τους παρευρισκόμε-

νους στη γιορτή, σε ζωντανή σύνδεση με ει-

κόνα, μέσω Skype.

Για να γίνει η ζωντανή σύνδεση, ανοίξτε

το πρόγραμμα του Skype και εισάγετε το

όνομα domnista1.

Τη δυνατότητα της ζωντανής μετάδοσης

επέτρεψε η εγκατάσταση γραμμής internet

υψηλής ταχύτητας που έγινε πρόσφατα στο

χωριό μας.

Η πρόταση για την ζωντανή μετάδοση

καθώς και η δαπάνη για την αγορά του ηλε-

κτρονικού εξοπλισμού έγινε από το γιατρό

Γιάννη Δ. Μήτσου.

Η  Γενική  Συνέλευση  του  Συλλόγου  μας

Π
ραγματοποιήθηκε στις
11 Αυγούστου 2011 η
ετήσια Γενική Συνέλευ-

ση του Συλλόγου μας στην αί-
θουσα συνεδριάσεων του Πνευ-
ματικού Κέντρου Δομνίστας (Δη-
μοτικό Σχολείο) κατά την οποία
έγινε η καθιερωμένη λογοδοσία
του Δ.Σ., ο οικονομικός απολο-
γισμός, η έκθεση της Εξελεγ-
κτικής Επιτροπής και ακολού-
θησε συζήτηση με εποικοδομη-
τικές προτάσεις για την πιο εύ-
ρυθμη λειτουργία του Συλλόγου,
καθώς και για θέματα του χωριού
μας. 

Στην αρχή έγινε ομόφωνα η
εκλογή του Προεδρείου της Γε-
νικής Συνέλευσης, το οποίο απο-
τελούσαν ο κ. Σπύρος Συρο-
γιαννίδης (μόνιμος πλέον πρό-
εδρος όλων των Συνελεύσεων),
η κ. Βερονίκη Σταμάτη και ο κ.
Κώστας Παπαδόπουλος. Ο Πρό-
εδρος της Συνέλευσης, αφού
ευχαρίστησε το Σώμα, πρότεινε
την τήρηση 1΄ σιγής για τους
«κοιμηθέντας» συγχωριανούς
μας και ακολούθως έδωσε το
λόγο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ.
Γιάννη Παπαδόπουλο για τα
«πεπραγμένα». Ο κ. Παπαδό-
πουλος, πολύ σύντομα αναφέρ-
θηκε στις πλούσιες δραστηριό-
τητες του Δ.Σ. κατά το χρονικό
διάστημα από τον Αύγουστο
του 2010 μέχρι τέλους Ιουλίου
2011. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε
στις γιορτές του 15Αύγουστου
στην πλατεία του χωριού με τα
χορευτικά του Συλλόγου μας,
στη γιορτή της νεολαίας (15-8-

2010), στη λαχειοφόρο της ίδιας
ημέρας, στην «Γιορτή Τσίπου-
ρου», που πλέον έγινε θεσμός
για την ευρύτερη περιοχή της
Ευρυτανίας και των όμορων νο-
μών, στις χοροσυνεστιάσεις στο
Αγρίνιο και στην Αθήνα, στην
έκδοση του «ΕΥΡΥΤΟΥ» κ.λπ. 

Ακολούθησε ο οικονομικός
απολογισμός από τον Ταμία κ.
Δημήτρη Σταμάτη, ο οποίος πα-
ρουσίασε τα έσοδα και τα έξοδα
του Συλλόγου μας, που στις 31-
7-2011 έχουν ως εξής: Έσοδα
ευρώ: 20.424,00, Έξοδα: ευρώ:
15.999,00 και Υπόλοιπο (κατα-
τεθιμένο στην Εθνική Τράπεζα
– Υποκατάστημα Καρπενησίου)
ευρώ: 4.425,00. Στην συνέχεια
διαβάστηκε η Έκθεση της Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής και η Γενική
Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε
τα πεπραγμένα και τον οικονο-
μικό απολογισμό.  Στη συνέχεια
έγιναν εύστοχες και εποικοδο-
μητικές προτάσεις από τα μέλη
του Συλλόγου. Συγκεκριμένα
έλαβαν το λόγο οι:

― Κώστας Αντ. Παπαδό-
πουλος (έκδοση εφημερίδας και
κόστος για την αποστολή, λόγω
της αύξησης των ταχυδρομικών
τελών, απογραφή 2011, καθα-
ριότητα κοινόχρηστων χώρων
από ομάδα παιδιών, έκδοση και
διάθεση των τόμων των πρακτι-
κών του Συνεδρίου Δομνίστας
κ.ά.).

― Σπύρος Καπνίσης (ανα-
φέρθηκε σχετικά με τη χορή-
γηση αντιγράφου αποδείξεως).

― Παναγιώτης Παπαγεωρ-

γίου (Λειτουργία Μουσείων –
ορισμός υπευθύνου).

― Σπύρος Συρογιαννίδης
(καθαρισμός νεκροταφείου).

― Σπύρος Παπαδόπουλος
(συμμετοχή των επαγγελματιών
του χωριού στις διάφορες εκ-
δηλώσεις και κυρίως στη «Γιορτή
Τσίπουρου»).

― Αθανάσιος Καραδήμας
(μη αναφορά στα ιστορικά της
Δομνίστας προσωπικών του
στοιχείων).

― Ιωάννης Δ. Σταμάτης (Δη-
μοτικός Σύμβουλος, τ. Δήμαρ-
χος). Αναφέρθηκε στην ανα-
γκαιότητα της συνέχισης της
έκδοσης του ΕΥΡΥΤΟΥ, στη
διοργάνωση της  Γιορτής του
τσίπουρου, την επιχορήγηση
των εκδηλώσεων από το Δήμο
Καρπενησίου, τη λειτουργία των
Μουσείων με  «διμηνίτη» υπάλ-
ληλο, τη διαφύλαξη της περι-
ουσίας του ιατρείου, την εθε-
λοντική προσφορά της νεολαίας
κ.ά.

― Η κ. Σούλα Σταμάτη τό-
νισε την ανάγκη της ηχητικής
ξενάγησης  των επισκεπτών των
Μουσείων μας.

― Ο κ. Τάσος Τσαπραζλής
πρότεινε την εξασφάλιση για-
τρού κατά τους θερινούς μήνες,
την έκτακτη εισφορά των μελών
του Συλλόγου για το πανηγύρι
του χωριού και τη συνέχιση του
καθαρισμού των κοινόχρηστων
από τη νεολαία μας.

― Ο κ. Δημήτρης Σταμάτης
(Αντιδήμαρχος και Ταμίας του

Συνέχεια στην 2η σελ.
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Εντυπωσίασαν για μια ακόμα χρονιά τα παιδιά
των χορευτικών ομίλων του Συλλόγου μας στην
πλατεία του χωριού μας το απόγευμα της Μεγάλης
Γιορτής της Παναγίας μας, στις 15 Αυγούστου. Με
τους χορούς και τα τραγούδια τους μας μετέφεραν
στις περισσότερες περιοχές της Πατρίδας μας,
από τη Δυτική Θράκη και την Ανατολική Ρωμυλία
μέχρι και την Κρήτη! Και είναι αξιέπαινα, γιατί κα-
τόρθωσαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να
διδαχθούν και να μάθουν τόσα πολλά από την
Ηρώ και τον Γρηγόρη Παπούτση (εγγόνια του Πα-
ναγιώτη Μακρυγιάννη), που για μια ακόμα χρονιά
δίδαξαν χορούς από όλη την Ελλάδα καταβάλ-
λοντας υπεράνθρωπη προσπάθεια. Η ευρύχωρη
πλατεία της Δομνίστας ήταν κατάμεστη από κόσμο. 

Η εκδήλωση της παρουσίασης των παραδοσια-
κών χορών της πατρίδας μας άρχισε με μικρή ει-
σήγηση του κ. Θανάση Σταμάτη και ακολούθησε η
καθιερωμένη προσφώνηση του Προέδρου του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας κ. Γιάννη Παπαδόπουλου. Αμέ-
σως μετά έκαναν με εντυπωσιακό τρόπο την εμ-
φάνισή τους πάνω από 20 μικρά παιδιά (Νηπιαγω-
γείου και μικρών τάξεων του Δημοτικού) αποδί-
δοντας θαυμάσια τους χορούς «Τσακώνικος»,
«Γιατρός», «Αχυρένιο σπίτι». Οι θεατές ενθου-
σιάστηκαν και τα χειροκροτήματα ήταν ασταμάτητα. 

Η περιήγηση και η διαδρομή στην παράδοσή
μας συνεχίστηκε από τα παιδιά της Ομάδας των
«Μεγάλων» (πάνω από 20 και αυτά) που με τις χο-
ρευτικές τους ικανότητες και τις παραδοσιακές
στολές τους καθήλωσαν κυριολεκτικά τους θεατές.
Ακολούθησε ο όμιλος των «Μεσαίων» που κι αυτά

με τις στολές τους και την καταπληκτική εμφάνισή
τους καταχειροκροτήθηκαν. 

Το πρόγραμμα είχε και τις εκπλήξεις του. Η λε-
βεντογέννα Κρήτη εφέτος είχε την τιμητική της.
Όλοι απολαύσαμε ένα Κρητικό γλέντι, στο οποίο
έδωσε την ξεχωριστή νότα της η λύρα του Βασίλη
Ανδρεαδάκη, γιου της κ. Ειρήνης Γράψια και εγ-
γονού της κ. Αγγελικής Γράψια, το γένος Μποτσι-
βάλη. Άλλη έκπληξη ήταν το λαϊκό γλέντι που
στήθηκε από παιδιά των χορευτικών ομίλων μας,
με διάφορα ευτράπελα, που σκόρπισαν το γέλιο.
Το λαϊκό αυτό  γλέντι συνεχίστηκε για ώρες με τη
συμμετοχή και των θεατών. 

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των χορών
διακινήθηκαν και οι λαχνοί της καθιερωμένης πλέον
λαχειοφόρου αγοράς, για την οποία γράφουμε σε
άλλες στήλες. 

Τέλος, αξίζουν και πάλι συγχαρητήρια σε όλα
τα παιδιά που συμμετείχαν στους χορούς και ιδιαί-
τερα στους δασκάλους τους Ηρώ και Γρηγόρη Πα-
πούτση. Η παρουσίαση των χορών έγινε από τους
Κώστα Παπαδόπουλο και Κώστα Παπούτση (γαμπρό
του Παν. Μακρυγιάννη) και η άρτια από κάθε
πλευρά ηχητική κάλυψη ήταν έργο των Νεκτάριου
Παπαδόπουλου και Παναγιώτη Τσιρογιάννη (εγ-
γονού του Παν. Μακρυγιάννη). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρών στην εκδήλωση
ήταν ο τ. Δήμαρχος Δομνίστας και νυν Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Γιάννης Σταμάτης, ενώ για αρκετή
ώρα παραβρέθηκε και ο συγχωριανός μας Γενικός
Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
και Θράκης κ. Θύμιος Σώκος. 
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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

Εντυπωσιακή  η  εμφάνιση  των  χορευτικών  μας

Συγκροτήθηκε από εθελοντές η Επιτροπή για
τη γιορτή τσίπουρου. Στην πρώτη συνάντηση
πήραν μέρος οι: Γιάννης Κ. Παπαδόπουλος, Κώ-
στας Α. Νταλιάνης, Θανάσης Νταλιάνης, Τάκης
Παπαδόπουλος, Τάσος Τσαπραζλής, Κώστας Κα-
ραδήμας, Θανάσης Αναγνωστόπουλος, Θανάσης
Σταμάτης, Σωτήρης Σώκος, Κώστας Δημητρο-
γιάννης, Γιάννης Μήτσου, Σπύρος Σιακαβέλλας,
Θόδωρος Φραγκούλης, Στέφανος Φαρμάκης, Σιά-
χος Δημήτριος. Στη δεύτερη συνάντηση πήραν
μέρος οι: Γιάννης Κ. Παπαδόπουλος, Κώστας
Νταλιάνης, Θανάσης Νταλιάνης, Τάσος Τσαπραζ-
λής, Κώστας Καραδήμας, Θανάσης Σταμάτης,
Γιάννης Μήτσου, Σπύρος Σιακαβέλλας. Συζητή-
θηκαν διάφορα οργανωτικά θέματα. 

Επειδή προβλέπεται κοσμοσυρροή και απ’ ότι

φαίνεται τα μέλη της επιτροπής δεν επαρκούν
καλούμε τους φίλους χωριανούς να βοηθήσουν
εθελοντικά. Επειδή κάποιοι μπορούν λίγο αλλά
όχι πολύ ώρα και για να ξέρουμε τι γίνεται απο-
φασίσαμε να κάνουμε βάρδιες επιπλέον εθελον-
τών. Συγκεκριμένα:

Παρασκευή 28-10-2011: 10-1 μ.μ., 
1-4- μ.μ., 4-7 μ.μ., 7-10 μ.μ.
Το ίδιο το Σάββατο 29-10-2011.
Την Κυριακή 30/10 μόνο 10-1 μ.μ.
Όσοι θέλουν να δηλώσουν στην Επιτροπή

πότε μπορούν να βοηθήσουν.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γιάννης Παπαδόπουλος 6972217570
Αθαν. Νταλιάνης 6946979592
Αθαν. Σταμάτης 6972747064

Συνοπτική  ιστορία  
της  περιοχής

Μέσα σε μια βουνοπλαγιά
βρίσκεται όμορφα κτισμένο,
ένα χωριό που με δροσιά,
χάρη και δόξα είν’ τυλιγμένο. 

Βρύσες και γάργαρες πηγές
λόγγοι και ράχες με ελάτια
στολίζουν μ’ ομορφιές πολλές
τους δρόμους και τα μονοπάτια. 

Έχει τα σπίτια λιγοστά
όλα με κούραση κτισμένα
κι όταν τα δεις από ψηλά
μοιάζουν αρνάκια σκορπισμένα. 

Τον επισκέπτη με χαρά
κρύες βρυσούλες τον δροσίζουν
και τα ρυάκια με φιλιά
τρέχουν και τον καλωσορίζουν. 

Είναι χωριό ελληνικό
ένδοξο μα και τιμημένο
κι εχθρού ποδάρι βρωμερό
δεν τόχει ποδοπατημένο. 

Έδωσε άνδρες αρκετούς
για να δοξάσουν την πατρίδα
και φιλοξένησε πολλούς
όλους με πατρική φροντίδα. 

Σκλαβιάς δεν γνώρισε ζυγό
ούτε καημό της τυραννίας
και τ’ όνομά του είναι αυτό:
ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.
(Ύμνος της Δομνίστας, Ευαγ. Φαράντου)

Αυτή είναι η Δομνίστα. Ένα από τα 87
χωριά της Ευρυτανίας. Βρίσκεται στο ΝΑ
τμήμα του Νομού. Είναι αμφιθεατρικά κτι-
σμένο σε υψόμετρο 1.030 μ. Έχει τούτο το
χάρισμα να μαγεύει τον επισκέπτη και να
προβάλλεται αρχοντικά και μεγαλόπρεπα
στο μάτι κάθε ξένου. 

Είναι το πιο καλό χωριό
απ’ όλα τ’ άλλα του Νομού του
κι όποιος περάσει από ’δώ
τόχει για πάντα μέσ’ το νου του.
Έτσι το βλέπουν οι επισκέπτες. Έτσι το

τραγούδησαν όσοι έζησαν κοντά του και
το αγάπησαν. 

Επιτροπή  τσίπουρου

Η  Γενική  Συνέλευση  του  Συλλόγου  μας

Η  αποκομιδή
των  σκουπιδιών

Συλλόγου) υποσχέθηκε πως για το επόμενο έτος
το πανηγύρι του χωριού μας θα ενταχθεί στο πρό-
γραμμα των «Γιορτών του Δάσους» και ότι για τη
«Γιορτή του Τσίπουρου» θα διατεθεί από το Δήμο
Καρπενησίου ανάλογο εργατικό προσωπικό για
την υποβοήθηση του έργου της Οργανωτικής Επι-
τροπής.

― Ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος πρότεινε την
άμεση συγκρότηση της Οργανωτικής Επιτροπής

για την «Γιορτή Τσίπουρου» και Ομάδας Εθελον-
τικής Εργασίας.

― Ο κ. Σωτήρης Σώκος τόνισε την ανάγκη της
συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τη
Γιορτή Τσίπουρου, η οποία θα λειτουργεί σε ετήσια
βάση.  

Οι συζητήσεις για τα παραπάνω θέματα έγιναν
μέσα σε πολιτισμένο κλίμα και η πλειονότητα των
προτάσεων έγιναν αποδεκτές ομόφωνα από τη
Γενική Συνέλευση.

Κανονικά πλέον, όπως και τις προηγού-
μενες χρονιές, γίνεται η αποκομιδή των
απορριμμάτων από τον μήνα Αύγουστο,
μετά την ανάληψη της εργολαβίας από
τον κ. Μαργαρίτη. Ο κ. Μαργαρίτης έχον-
τας τον κατάλληλο εξοπλισμό (όχημα κ.λπ.)
και γνωρίζοντας, όσο κανένας άλλος, το
πρόβλημα των σκουπιδιών σε όλα τα χωριά
της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας, λόγω
της προηγούμενης εμπειρίας του, εκτελεί
υποδειγματικά τα καθήκοντά του.

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Το  σπίτι  του  παπά 

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επισκευή του

σπιτιού της Ευανθίας που πρόσφατα περιήλθε στην ιδιο-

κτησία μας. Την ημέρα του 15Αύγουστου η ενοριακή επι-

τροπή αντί για δίσκο τοποθέτησε ένα πανεράκι στην

έξοδο του ναού και κάλεσε τους πιστούς να εισφέρουν

τον οβολό της. 

Οι προσφορές υπερέβησαν τις προσδοκίες. Συγκεν-

τρώθηκαν 727,50 ευρώ, πόσο σημαντικό με βάση τις δε-

δομένες οικονομικές δυσκολίες των ανθρώπων. 

Σε λίγες μέρες αρχίζουν εργασίες επισκευών και κα-

λούνται όσοι μπορούν και θέλουν να βοηθήσουν. 

Περισσότερα σε επόμενο φύλλο. 
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Περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά (διπλάσια

από πέρυσι) ήταν τα δώρα που προσφέρθηκαν

εφέτος στη λαχειοφόρο αγορά του 15Αύγουστου

και οι λαχνοί έγιναν και πάλι ανάρπαστοι. Συγκε-

κριμένα προσφέρθηκαν  τα παρακάτω 47 δώρα

και διατέθηκαν όλοι οι λαχνοί (600), με αποτέλεσμα

να εισπραχθούν 1.200,00 ΕΥΡΩ:

― 1 κολιέ μαργαριτάρι, προσφορά του Ηλία Τσα-

πραζλή

― 2 βραχιόλια ασημένια (2 λαχνοί), προσφορά

του Νίκου Φαρμάκη

― 2 γεύματα 2 ατόμων (2 λαχνοί), προσφορά της

Γιάννας Αναγνωστοπούλου

― 20 σουβλάκια, προσφορά του Θεοδώρου Τσιάμη 

― 2 γεύματα  2 ατόμων (2 λαχνοί) προσφορά του

Αθανασίου Γρίβα

― 5 μεταποιήσεις παντελονιών (5 λαχνοί), προ-

σφορά Σπύρου Βάρρα

― 1 γκλίτσα, προσφορά Νίκου Παπαδημητρίου

― 1 κιλό γλυκό κουταλιού, σπιτικό, προσφορά

Ιωάννη Καρτσακλή

― 1 κιλό ψητό, προσφορά του Ανδρέα Γιάτση

― Γεύμα 2 ατόμων, προσφορά Βασιλικής Παπα-

δοπούλου (ταβέρνα ΜΕΤΟΙΚΟΣ)

― 2 πίτσες (2 λαχνοί), προσφορά Νώντα Φαρμά-

κη

― 1 δοχείο τυρί (8 κιλά), προσφορά Κώστα Πα-

πούτση

― 2 πίνακες ζωγραφικής (2 λαχνοί), προσφορά

Ισμήνης Αγγελή

― 1 σερβίτσιο καφέ, προσφορά Ισμήνης Αγγελή

― 1 κολοκύθι 20 κιλών, προσφορά Βασιλικής Σια-

καβέλλα

― Αλλαγή φίλτρου και λαδιών, προσφορά Παύλου

Γρίβα (Αγρίνιο)

― 5 βιβλία (10 τ. πρακτικών Συνεδρίου Δομνίστας,

5 λαχνοί), προσφορά Πανευρυτανικής Ένωσης  

― 3 κιλά μέλι (3 λαχνοί), προσφορά Μαρίας και

Σωτήρη Σώκου

― 1 δίκλινο για μια βραδιά, προσφορά Όλγας

Παπαδοπούλου (ΥΛΗΕΣΣΑ)

― 1 πίνακας ζωγραφικής χειροποίητος, προσφορά

Ρούλας Αγγελή

― 5 κιλά χρώμα ακρυλικό λευκό, προσφορά Γε-

ωργίου Κυτέα

― 1 κολιέ χειροποίητο, προσφορά Βασιλικής Καν-

τήλα, συζ. Γεωργ. Αντ. Αγγελή

― 1 ζευγάρι σκουλαρίκια, προσφορά Βασ. Καντήλα,

συζ. Γεωργ. Αγγελή

― 1 κηροπήγιο, προσφορά Ειρήνης Τσατσούλα,

το γένος Π. Βαμβάτσικου

― 1 ασημικό, προσφορά Ειρήνης Τσατσούλα, το

γένος Π. Βαμβάτσικου

― 1 πετσέτα θαλάσσης, προσφορά Ειρ. Τσατσού-

λα, το γένος Π. Βαμβάτσικου

― Ρούχα παιδικά (3 λαχνοί), προσφορά Ειρήνης

Γράψια

― 2 σκουλαρίκια (2 λαχνοί), προσφορά Νίκου

Φαρμάκη

― 1 ΑΡΝΙ, προσφορά του Συλλόγου. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί ΟΛΟΥΣ

όσους πρόσφεραν τα παραπάνω δώρα, καθώς και

όλους τους συγχωριανούς μας που «εξαφάνισαν»

αμέσως όλους τους λαχνούς.

3Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Η  αλληλογραφία  μας Η  Λαχειοφόρος  του  15Αύγουστου

Τοπική Κοινότητα Δομνίστας

Δομνίστα 30 Ιουλίου 2011

Προς: Το Δήμο Καρπενησίου
Γραφείου κ. Δημάρχου
36100 Καρπενήσι

Κοιν.: 
1) Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου

36100 Καρπενήσι
2) Δασαρχείο Καρπενησίου

36100 Καρπενήσι

Κύριε Δήμαρχε,
Σας γνωρίζουμε ότι αρκετοί δασικοί και κοι-

νοτικοί δρόμοι της Κοινότητας Δομνίστας και
των συνοικισμών της Σκοπιάς και Μαρίνου καίτοι
βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου παραμένουν
ακόμη ακαθάριστοι και σε πολλά σημεία επικίν-
δυνοι και αδιάβατοι. 

Συγκεκριμένα φέτος δεν καθαρίστηκαν κα-
θόλου ακόμη οι δασικοί δρόμοι προς Άγιο Γεώρ-
γιο, Μπερζιανή, Φαντίνου (Βατιάς), Μαρίνου
κ.λ.π., με αποτέλεσμα να μην είναι προσπελάσιμοι
στους κατοίκους και, κυρίως, σε περίπτωση πυρ-
καϊάς. Επειδή τα παράπονα των κατοίκων είναι
εύλογα και επειδή ο κίνδυνος πυρκαϊάς ελοχεύει
πάντοτε παρακαλούμε όπως το συντομότερο
διατεθεί σχετικό μηχάνημα για τον καθαρισμό
όλων των δρόμων της Κοινότητάς μας και ύστερα
από σχετική συνεννόηση με το Τοπικό μας Συμ-
βούλιο. 

Ο Πρόεδρος
Αθαν. Γ. Αναγνωστόπουλος

Συνδρομές  που  λάβαμε
Αντωνίου Φώτιος (βιβλία) ............ΕΥΡΩ 20,00
Βαμβάτσικος Ντίνος..........................-//- 20,00
Ανώνυμος (βιβλία) ............................ -//- 20,00
Αλεξοπούλου Κούλα ........................-//- 20,00
Τσιάμης Θεόδωρος ..........................-//-  20,00
Σταθονίκος Ιωάννης του Σπ. .......... -//-  20,00
Καρέτσος Σπύρος (Νεοχώρι) ............-//- 20,00
Καρέτσος Κων/νος του Δημ. ..........-//-  20,00
Παπαδημητρίου Μαρία του Γεωργίου -//-30,00
Φαράντος Αντώνιος ........................ -//-  20,00
Ιωαννίδης Δημήτριος (βιβλία) ..........-//- 10,00
Γρίβας Γεώργιος του Ηλία .............. -//- 20,00
Σιακαβέλλας Ηλίας του Ευθ. .......... -//- 50,00
Συρογιαννίδης Παναγιώτης του Σπ. -//- 20,00
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος του Γ. -//- 20,00
Σώκος Νικόλαος (Αγρίνιο) .............. -//-  20,00
Μαρνάρη Παναγιώτα........................ -//- 20,00
Σταμάτης Αθανάσιος (Αγρίνιο) ........ -//- 20,00
Κυτέας Γεώργιος (σύζ. Παναγιώτας Αντ. Αγγελή)
(και βιβλίο) ........................................ -//- 30,00
Αγγελής Αντώνιος............................ -//- 20,00
Κρητικού Αγγελική .......................... -//- 20,00
Βαμβάτσικος Γεώργιος (Μαρούσι) ....-//- 20,00
Σταμάτης Αθανάσιος του Δημ...........-//- 20,00
Γρίβας Κων/νος του Νικολάου ..........-//- 20,00
Σώκου Σωτηρία του Νικ. ................ -//-  25,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Οι  νέοι  
μας  παραδειγματίζουν
Αξιέπαινη ήταν η προσπάθεια ομάδας παιδιών

του χωριού μας που από μόνοι τους συγκρότη-

σαν ομάδα καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων.

Αξίζει να σημειωθούν τα ονόματά τους, γιατί

αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση:

― Ανδρονίκου Ευθυμία του Χρήστου 

και της Άννας (το γένος Αθ. Αγγελή)

― Δαραβέλια Ασημίνα (εγγονή Αντ. Αγγελή) 

― Ζαμπάρας Άκης 

(ανιψιός Βασιλικής Παπαδοπούλου) 

― Καφαντάρη Αγγελική

― Κωστής Κων/νος του Δημητρίου και 

της Βιβής (το γένος Ευθ. Σιακαβέλλα) 

― Παναγοδήμος Στέφανος

― Παπαδόπουλος Γιάννης

― Σιακαβέλλα Ιωάννα

― Σιακαβέλλα Σμαράγδα

― Σιακαβέλλας Περικλής

― Σιλημάς Παναγιώτης του Ανδρέα

― Σταμάτη Κυριακή του Ιωάννη

― Σταμάτης Δημήτριος του Ιωάννη

― Σταμάτης Χάρης του Ιωάννη

― Ψαθάς Αλέξης

Μπράβο τους!

ΓΙΟΡΤΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ
ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ
Γιορτάστηκε την Κυριακή 21 Αυγούστου 2011,

στη θέση Λακκώματα της Καλλιακούδας η 188η

Επέτειος της Μάχης της Καλλιακούδας (28, 29

Αυγούστου 1823) από το Δήμο Καρπενησίου

(στα πλαίσια των Γιορτών του Δάσους), το Σύν-

δεσμο Μεγαλοχωριτών «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

και το Σύλλογο «ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ». Το πρόγραμμα

περιλάμβανε Θεία Λειτουργία στο εκεί ευρισκόμενο

εκκλησάκι της Παναγίας, στην οποία χοροστάτησε

ο Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

επιμνημόσυνη δέηση  στο μνημείο των πεσόντων,

κατάθεση στεφάνων και ομιλία από τον Ομότιμο

Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης κ. Αθανάσιο Γιαννακόπουλο, απόγονο

της ιστορικής οικογένειας των Γιολδασαίων. 

«ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ 2011» 
Η καθιερωμένη πλέον εκδήλωση προς τιμήν

του Κατσαντώνη, τα γνωστά «Κατσαντώνεια»

πραγματοποιήθηκε κι εφέτος με επιτυχία στο Σύ-

χνικο και συγκεκριμένα στη θέση «Φούρκα»,

κοντά στη Σπηλιά του Κατσαντώνη την Κυριακή

7 Αυγούστου 2011. Το πρόγραμμα περιλάμβανε

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό  Αγίου Παντελε-

ήμονα Κεφαλοβρύσου (Σύχνικου), επιμνημόσυνη

δέηση στο μνημείο του Ήρωα, κατάθεση στεφάνων,

σχετική ομιλία, μηνύματα – χαιρετισμούς, ανα-

παράσταση της σύλληψης του Κατσαντώνη, πα-

ραδοσιακούς χορούς, γεύμα και γλέντι – προσφορά

του Συλλόγου Κεφαλοβρυσιωτών και του Δήμου

Αγράφων.

ΓΙΟΡΤΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Επιτυχία είχαν κι εφέτος οι γιορτές της νεο-

λαίας στην Άμπλιανη και στους Στάβλους, που

πραγματοποιήθηκαν στις 6 Αυγούστου 2011. Αρ-

κετοί νεολαίοι επισκέφθηκαν τα χωριά τους με

την ευκαιρία αυτή και συμμετείχαν στις εκδηλώσεις

αυτές, που πλέον αποτελούν θεσμό.

Και του χρόνου!

Ασύρματο  internet
Ύστερα από προσπάθειες του Φιλοπρόοδου

Συλλόγου Δομνίστας και με τη βοήθεια του

Δήμου Καρπενησίου εγκαταστάθηκε στο χωριό

μας ασύρματο δίκτυο internet. Ήδη ο Δήμος

προσέφερε και εγκατέστησε το σχετικό εξο-

πλισμό σε μηχανήματα και ο Σύλλογός μας

ανέλαβε την οικονομική πλευρά του εγχειρή-

ματος. Ο Δήμος διέθεσε 6.500 ευρώ για την
υποδομή Δομνίστας, Στάβλων και Κρικέλλου. 

Τη μηνιαία συνδρομή 40,00 ευρώ θα πλη-

ρώνει ο Σύλλογος.

Κουκλοθέατρο
στην  πλατεία  μας

Με επιτυχία δόθηκε θεατρική παράσταση

(κουκλοθέατρο) στην πλατεία του χωριού

μας  και στα πλαίσια των Γιορτών του Δά-
σους, που διοργάνωσε ο νεοσύστατος Ορ-

γανισμός Πολιτισμού Περιβάλλοντος και

Αθλητισμού του Δήμου Καρπενησίου. Τίτλος

του έργου: «Ο Γάμος της Ποντικούλας».
Υπόθεση: Ο πατέρας της Ποντικούλας ψάχνει

για γαμπρό με τη βοήθεια των μικρών θεα-

τών…. 
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Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΕΣ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πά-

σης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ για μια ακόμα φορά
βρέθηκε για διήμερες διακοπές στην Ανατολική
Φραγκίστα (27 και 28 Ιουλίου 2011), όπου φιλοξε-
νήθηκε από τον π. Θωμά Χρυσικό. Ο Μακαριότατος,
που συνοδευόταν από τον στενό συνεργάτη του
Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη π. Χρυσόστομο
Παπαθανασίου, επισκέφθηκε στο Καρπενήσι και τον
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟ, με
τον οποίο είχε εγκάρδια συνομιλία.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΑΣ
Ύστερα από σχετικό αίτημα της Τοπικής μας

Κοινότητας πραγματοποιήθηκε ο υγειονομικός έλεγ-
χος στις  πηγές, που τροφοδοτούν το υδραγωγείο
μας και γενικά στις δεξαμενές και στο δίκτυο  ύδρευ-
σης του χωριού μας με αποτέλεσμα τα νερά μας να
είναι κατάλληλα προς χρήση. Επίσης τονίζεται ότι
εφέτος δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα έλλειψης
νερού καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αφού
και το 15Αύγουστο, ακόμα, το νερό υπερχείλιζε
στη δεξαμενή μας και χρησιμοποιόταν για την άρ-
δευση των κήπων μας. Αυτό, όπως ξαναγράφηκε,
οφείλεται στον εμπλουτισμό και από άλλες πηγές,
καθώς και στη κατασκευή βοηθητικής δεξαμενής
προ διετίας, περίπου.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Μεγάλη επιτυχία είχε κι εφέτος η «Γιορτή της

Νεολαίας», αφού εκατοντάδες άτομα κατέκλυσαν
το γήπεδο του τένις και γλέντησαν μέχρι «ανατολής
του ηλίου» με την ψυχή τους. Η οργάνωση υπήρξε
άρτια από κάθε πλευρά και κανένα εντελώς πρόβλημα
δεν δημιουργήθηκε. Την επόμενη μέρα και κατά τις
απογευματινές ώρες έγινε ο καθαρισμός του χώρου
από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. Το Δ.Σ.
του Συλλόγου μας εκφράζει τις ευχαριστίες του
στους συμμετέχοντες νέους και ιδίως σε εκείνους
που δεν δίστασαν να ’ρθούν και πάλι εφέτος από
την Αμερική και τον Καναδά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ 
Συνεχίζονται οι προσφορές αξιόλογων αντικει-

μένων στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο του
χωριού μας. Έτσι κατά τον τελευταίο μήνα (Αύγουστο)
παρέδωσαν στο Σύλλογό μας τα παρακάτω αντικεί-
μενα:

― Η κ. Ειρήνη Τσατσούλα, το γένος Παναγιώτη
Βαμβάτσικου πρόσφερε ένα (1) μαλλινοσέντονο
εβδομήντα (70), περίπου,  ετών  και ένα (1) καρέ
εκατό (100), περίπου ετών. 

― Η κ. Παναγιώτα Δημ. Καρέτσου παλαιά στέ-
φανα γάμου (προπολεμικά). 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τις ευχαρι-
στίες του στις παραπάνω δωρήτριες. 

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Κατά τον παρελθόντα μήνα Αύγουστο 2011  συ-

νεχίστηκε η προσέλευση ομογενών μας από την
Αμερική και τον Καναδά. Συγκεκριμένα κατέφθασαν
στο χωριό μας ο Χρήστος Σπ. Σταθονίκος και η σύ-
ζυγός του Πένυ, η Βίκυ Α. Σταμάτη και ο σύζυγός
της Χρήστος Ιατρίδης και η Αθανασία Μπούρα-Βα-
στάκη.

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Οι οικογένειες Κυριακής Μακράκη, Δήμητρας

Πλατιά και Χαρούλας Μακράκη πρόσφεραν στον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου του χωριού μας το ποσό
των εκατόν πενήντα (150,00) ΕΥΡΩ για την κατοικία
του εκάστοτε ιερέα στη μνήμη του αείμνηστου
πατέρα τους Ιωάννη Δημητρίου Μακράκη.

Ας είναι αιώνια η μνήμη του!

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
Με την παρουσία δύο χιλιάδων πεντακοσίων

(2.500,00) τουλάχιστον συμπατριωτών μας και με
τις ευλογίες της Εκκλησίας μας τελέστηκαν οι γάμοι
του τ. Νομάρχη Ευρυτανίας και νυν Νομαρχιακού
Συμβούλου κ. Κώστα Κοντογεώργου με την εκλεκτή
της καρδιάς του κ. Μελπομένη Γρηγοριάδου, ιατρό,
που κατάγεται από το Αίγιο. Το μυστήριο τελέστηκε
στις 20 Αυγούστου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα
12.00΄στον Ιερό Ναό των Ευρυτάνων Αγίων Καρπε-
νησίου από το Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. Νι-
κόλαο και από πλειάδα ιερέων (πάνω από 12!).
Όπως προαναφέρθηκε στο μυστήριο χοροστάτησε
ο Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος, τις
βέρες ευλόγησε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Καρπε-
νησίων π. Ιωάννης Λιάπης και στο χορό του Ησαΐα
οδήγησε τους νεόνυμφους ο π. Γεώργιος Χρυσα-
φογεώργος. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ευρυτάνων
Καρπενησίου, ο μεγαλύτερος της περιοχής, ήταν
κατάμεστος, όπως και ο πέριξ χώρος του. Στο τέλος
και μετά τις ευχές του πλήθους στο προαύλιο υπήρ-
χαν γλυκά, ποτά, αναψυκτικά και δροσερό νερό….

Ευχές για μια νέα ζωή, γεμάτη ευτυχία!

ΤΟ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Το καθιερωμένο πλέον από πολλών ετών, από

την Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων, Πανευ-
ρυτανικό Αντάμωμα πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιου-
λίου 2011 στη θέση «ΣΩΤΗΡΑ» της Ανατολικής
Φραγκίστας με μεγάλη επιτυχία. Το πρωί τελέστηκε
αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των
Αγίων Αποστόλων Ανατολικής Φραγκίστας, χορο-
στατούντος του Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ. Η συμμετοχή, παρά την οικονομική κρίση,
ήταν ικανοποιητική και όσοι παραβρέθηκαν διασκέ-
δασαν με την ψυχή τους. Μετά το καλωσόρισμα
του Αντιπροέδρου της Ο.Ε.Σ. κ. Ελ. Κολοβάκη απη-
ύθυναν χαιρετισμούς η Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ. κ. Ελ.
Φραγκάκη, ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Δημήτρης Τά-
τσης, ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας
κ.ά.

Αύγουστος 2011

Εκδήλωση  μνήμης  Βασίλειου  Βαλχάνου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σταβλιωτών “Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ’’ και
το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Στάβλων πραγματοποίησαν
στην πλατεία του χωριού τους μια θαυμάσια εκδήλωση τιμής προς τον
αείμνηστο Δάσκαλο Βασίλειο Βαλχάνο, το Σάββατο 13 Αυγούστου
2011. Κύριος ομιλητής ήταν ο συνταξιούχος Δάσκαλος Νίκος Κολτσίδας,
μαθητής του Βασίλειου Βαλχάνου, ο οποίος αναφέρθηκε με γλαφυρό
τρόπο στη ζωή και το έργο του τιμώμενου, ενώ την εκδήλωση παρου-
σίασε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου συνταξιούχος καθηγητής
κ. Αθανάσιος Γ. Ζούκας. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος της
Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος. Σημειώνεται
ότι ο αείμνηστος Δάσκαλος Βασίλειος Βαλχάνος διορίστηκε στους
Στάβλους το 1937 και παντρεύτηκε τη Γεωργία Επαμεινώνδα Φαρμάκη.
Υπηρέτησε στους Στάβλους για μια ολόκληρη 20ετία και κατόπιν με-
τατέθηκε στο Αιτωλικό και μετέπειτα στην Αργυρούπολη. Η προσφορά
του στους Στάβλους, όπως τονίστηκε από τους ομιλητές, ήταν ση-
μαντικότατη και δικαιολογημένα ήταν αγαπητός από όλους τους
Σταβλιώτες. Στην εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας επιδόθηκε
τιμητική πλακέτα στην κόρη του Ελένη, ήταν και αρκετοί Δομνιστιάνοι. 

Οι  παρακλήσεις
στην  Παναγία

Ο Άγιος Αθανάσιος φέ-
τος το 15Αύγουστο θύμισε
τον παλιό καλό καιρό που
κάθε βράδυ γέμιζε από τους
πιστούς για να παρακολου-
θήσουν τους υπέροχους
ύμνους της Μικρής και της
Μεγάλης Παράκλησης. Ο π.
Ματθαίος, εκτός ελαχίστων
περιπτώσεων, ήταν κάθε
βράδυ παρών και με την
υπέροχη ψαλμωδία του κα-
θήλωνε τους πιστούς, που
συνέρρεαν στον καθεδρικό
ναό μας για να ζητήσουν
κάτι ή και να ευχαριστήσουν
για κάτι την Παναγία μας. 

Θεία  Λειτουργία
στον  Άγιο  Κωνσταντίνο

Το Σάββατο 20 Αυγούστου 2011 ο π.
Ματθαίος Καλαμπαλίκης τέλεσε το μυ-
στήριο της Θείας Ευχαριστίας στο πανέ-
μορφο εκκλησάκι των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης, που βρίσκεται στο Ψηλό Σταυ-
ρό. Αρκετοί συγχωριανοί μας έζησαν μο-
ναδικές στιγμές κατάνυξης στο ψηλότερο
εξωκλήσι του χωριού μας έχοντας την αί-
σθηση ότι βρίσκονται πιο κοντά στο Θεό.
Η φύση ήταν μαγευτική και η ψαλμωδία,
όπως πάντα, του π. Ματθαίου και των ιε-
ροψαλτών υπέροχη. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Η Μαρία Πατρινού του Μιλτιάδη και

της Ελένης, το γένος Ηλία Γρίβα και ο σύζυγός
τους Δαβίδ απόκτησαν δύο (2) χαριτωμένα
αγόρια (δίδυμα).

Να τους ζήσουν!

ΓΑΜΟΙ
― Ο Άγγελος Βουλδής του Χρήστου και

της Σπυριδούλας, το γένος Γεωργίου Παπα-
δημητρίου παντρεύτηκε στις 21 Αυγούστου
2011 την Ολυμπία Στούμπου του Δημητρίου
και της Σοφίας το γένος Γιολδάση. Το μυστήριο
τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Αγρι-
νίου. Κουμπάρος ήταν ο κ. Ελευθέριος Μεν-
τζελόπουλος. Το βράδυ ακολούθησε δείπνο
με άφθονο γλέντι στο “κτήμα Πιθάρι’’ Δογρή
Τριχωνίδας.

― Η Νίκη Δ. Πανάγου και ο Δημήτρης
Τσαμαδός ένωσαν τη ζωή τους στις 27 Αυ-
γούστου 2011 στον Ι.Ν. Αγίου Γερασίμου Κε-
φαλόβρυσου Αιτωλικού. Ακολούθησε τρικού-
βερτο γλέντι στο κέντρο New York του Γ.
Γρίβα στη Νεάπολη Αγρινίου. 

Να ζήσουν ευτυχισμένοι!

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στις 11-4-2011 στο Αιτωλικό,

ο Λυκούργος Παν. Καρέτσος, σε ηλικία 81
ετών. 

Ας είναι αιώνια η μνήμη του!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο του

αείμνηστου Ευθυμίου Φίλιππα Σιακαβέλλα
στις 28 Αυγούστου 2011 στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Δομνίστας.

― Έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Δομνίστας στις 20-8-2011 το μνημόσυνο (3
χρόνια) του αείμνηστου Ιωάννη Δημ. Μακρά-
κη.

Ας είναι αιώνια η μνήμη τους!

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι.
Με αρκετή καθυστέρηση φέτος δόθηκαν

στη δημοσιότητα στις 29-8-2011 τα αποτελέ-
σματα των εξετάσεων για την εισαγωγή των
φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. Από τις μέχρι
τώρα πληροφορίες μας πέτυχαν οι παρακάτω
υποψήφιοι που κατάγονται από το χωριό μας:

― Κωστής Κωνσταντίνος του Δημητρίου
και της Βιβής Σιακαβέλλα (εγγονός του Ευ-
θυμίου Σιακαβέλλα) στη Σχολή Ηλεκτρονικών
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
Πολυτεχνείου Χανίων. 

― Σταμάτης Δημήτριος του Ιωάννη και
της Σούλας, το γένος Χαρ. Μαυρίκα, στη
Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών (38ος). 

― Σταμάτης Χάρης του Ιωάννη και της
Σούλας, το γένος Χαρ. Μαυρίκα στο Τμήμα
Πληροφορικής της Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

― Παναγιώτης Νταλιάνης του Αθανασίου
και της Ευαγγελίας στη Σχολή Αξιωματικών
Αστυνομίας.

Συγχαρητήρια και καλές σπουδές.
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