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Αναβιώνουμε  την  παράδοση

ΓΙΟΡΤΗ  ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ  2012

Ο  εορτασμός  της  28ης  Οκτωβρίου  στη  Δομνίστα

Η  28η  Οκτωβρίου  1940
Όλα...  «υπέρ  πίστεως 

και  πατρίδος!»
Μπορείς εύκολα έναν ναό να τον ισοπεδώσεις 

και να τον εξαφανίσεις,
όταν του αφαιρέσεις την πίστη προς τον Θεό 

και την ιστορική του μνήμη!
Σήμερα κινδυνεύουμε και για τα δύο.

Για την πίστη μας προς το Θεό
γίνεται μια ξεθεμελιωτική προσπάθεια από παντού! 

και την ιστορία μας την κακοποιούμε 
και την μαθαίνουμε λειψή και παραποιημένη

ΠΡΟΣΟΧΗ και αγώνας:
Δεν πρέπει να χάσουμε κανένα!
«Μη δώτε το άγιον τοις κυσί μηδέ βάλητε
τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων... »

(Ματθ. Ζ’6)
γιατί χαθήκαμε ως άνθρωποι και ως ΕΘΝΟΣ!

Βράχος

Γ
ια έβδομη συνεχή χρονιά και με πίστη
στην παράδοση, στην Τοπική Κοινότητα
Δομνίστας πραγματοποιήθηκε η Γιορτή

Τσίπουρου, μια γιορτή που πλέον έχει καθιερωθεί
ως θεσμός και εντάσσεται στις «γιορτές γα-
στρονομίας» του Δήμου Καρπενησίου. 

Η Δομνίστα με φθινοπωρινά χρώματα και...
αρκετή... βροχούλα... δυστυχώς, υποδέχθηκε
περισσότερους από 2.000 λάτρεις του τσίπου-
ρου, από πολλές γωνιές της Ελλάδας, που σε
πείσμα των αντίξοων οικονομικών και καιρικών
συνθηκών, ήρθαν να αναβιώσουν μαζί με τους
ντόπιους την παράδοση της απόσταξης του
τσίπουρου. 

Η τριήμερη γιορτή ξεκίνησε την Παρασκευή
26 Οκτώβρη, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου,
στην πλατεία του χωριού μας. Τα καζάνια ήταν
ήδη αναμμένα να αποστάξουν τους περίπου
δυο τόνους «τσίπουρα», με βοηθό την πολύτιμη

γευσιγνωσία και εμπειρία περί απόσταξης των
μεγαλύτερων σε ηλικία χωριανών μας, προκει-
μένου να ικανοποιηθούν οι ντόπιοι, αλλά κυρίως
οι επισκέπτες μας. 

Αρωματικά λουκουμάκια, καυτά κάστανα
κατευθείαν από τους σωρούς φλεγόμενων κάρ-
βουνων, λουκάνικα, ζυμαρόπιτες, τηγανόψωμα
και άλλες χωριάτικες πίτες φτιαγμένες με αγνά
ντόπια υλικά και πολλή αγάπη από καλές νοι-
κοκυρές, μα και ψάρια παστά και αυγοτάραχα -
φερμένα από ετεροδημότες μας στο Μεσολόγγι,
προσφέρονταν ως τσιπουρομεζέδες σε όλους,
από ευγενικά και χαμογελαστά κορίτσια του
χωριού μας. 

Οι φουστανελάδες του χορευτικού τμήματος
του Συλλόγου μας ξεκίνησαν τους χορούς και
έδωσαν με τη λεβεντιά τους και τα «τσαλίμια»
τους το σύνθημα για γλέντι και ξεφάντωμα,

Με κάθε λαμπρότητα - και παρά
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που
επικρατούσαν - γιορτάστηκε κι εφέτος
η Εθνική μας Επέτειος του ηρωικού
ΟΧΙ των Ελλήνων του 1940 στη ση-
μαιοστολισμένη πλατεία του χωριού
μας την Κυριακή, 28 Οκτωβρίου και
κάτω από μεγάλο σκέπαστρο που
είχε τοποθετηθεί από τον Σύλλογό
μας. Το πρωί της Κυριακής και μετά
την τέλεση της Θείας Λειτουργίας
από τον π. Ματθαίο Καλαμπαλίκη
έγινε ενώπιον  του πολυπληθούς εκ-
κλησιάσματος η καθιερωμένη Δοξο-
λογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθα-
νασίου Δομνίστας και στη συνέχεια
μπροστά στο Μνημείο των ηρωικώς
πεσόντων αγωνιστών της Δομνίστας
πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέ-
ηση, προσκλητήριο των δέκα (10) Δο-
μνιστιάνων νεκρών ηρώων του Έπους
του ’40, καθώς και των επτά (7) ηρωι-
κώς πεσόντων συγχωριανών μας κατά
τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-
13, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
εκατό (100) χρόνων από τότε, ακο-
λούθησαν ο πανηγυρικός της ημέρας
από τον Φιλόλογο Καθηγητή κ. Αθα-
νάσιο Σταμάτη, τα λόγια του οποίου
ήταν γεμάτα συγκίνηση και ειλικρινή
πατριωτισμό, κατάθεση στεφάνων από

τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας
κ. Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο, τον
Αντιπρόεδρο της Πανευρυτανικής
Ένωσης κ. Αθανάσιο Σταμάτη και την
εκπρόσωπο του Συλλόγου μας κ. Βιβή
Σιακαβέλλα, τήρηση ενός (1΄) λεπτού
σιγής και η όλη εκδήλωση έκλεισε με
τον Εθνικό μας Ύμνο. 

Στο τέλος προσφέρθηκαν από το
Σύλλογό μας παραδοσιακά γλυκίσματα
(τηγανίτες και άλλα εδέσματα) και
κατόπιν συνεχίστηκε η γιορτή του

τσίπουρου με γλέντι μέχρι αργά το
βράδυ. 

Στην εκδήλωση, συντονιστής της
οποίας ήταν ο κ. Κώστας Παπαδό-
πουλος, εκτός του Προέδρου της Το-
πικής μας Κοινότητας ήταν παρόντες
και ο συντοπίτης μας στρατηγός ε.α.
κ. Κωνσταντίνος Καρακώστας (από
Ανιάδα, απόφοιτος του Γυμνασίου Δο-
μνίστας), ο οποίος εντυπωσίασε με
το υπέροχο ψάλσιμό του, γιοι και
συγγενείς των ηρώων νεκρών του

‘40 (Ευάγγελος Ι. Σιακαβέλλας,
Κων/νος Ι. Παπαδόπουλος κ.ά.), ο
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Πα-
νευρυτανικής Ένωσης κ.ά.  

Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη
παρέλαση και η παρουσίαση παραδο-
σιακών χορών από μέλη του χορευτι-
κού μας ομίλου, με τις τοπικές παρα-
δοσιακές στολές, δεν  πραγματοποι-
ήθηκε, λόγω των ακραίων καιρικών
φαινομένων που επικρατούσαν κατά
την ημέρα αυτή.

Οι τσολιάδες μας, «παντός καιρού», 
έτοιμοι προς δράση…

Από την επιμνημόσυνη δέηση στην πλατεία. 
Στην πρώτη σειρά διακρίνονται οι: 

Αθαν. Αναγνωστόπουλος (Πρόεδρος Τ.Κ.), Σπύρος Βάρρας, 
ο στρατηγός Κ. Καρακώστας, ο π. Ματθαίος κ.ά. 

Συνέχεια στην 3η σελ.

ΕΚΚΛΗΣΗ!!! Μόλις μάθαμε ότι η ζημιά από τις τέντες είναι 1.600€. 
Δηλαδή οικονομική καταστροφή.  Μπορούμε να βοηθήσουμε;

EYRYTOS 362_Layout 1  13/11/2012  11:52 ΠΜ  Page 1



Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλ-

λο 

Το σπίτι τους ήταν λίγο πιο

πάνω από την πλατεία. Η οικογέ-

νεια ξεκινά με το Θωμά (περίπου

1770). Γιος του ο Χρήστος (1797).

Κατά αφήγηση του Παπανώντα

Φαρμάκη ήταν από τους πολιορ-

κημένους του Μεσολογγίου που

γλίτωσαν στην Έξοδο. Φάκελλό

του όμως σε αρχεία αγωνιστών

δε βρήκα. Ίσως να μην έκαναν αί-

τηση. Πάντως υπογράφει βεβαί-

ωση στο Δημ. Αγγελή ότι μετείχε

της Επανάστασης. 

Ο Χρήστος (1797 ή 1801) από-

χτησε: 

Α. Τον Κων/νο (1835 ή 1823).

Αναφέρεται ως υπάλληλος. Πα-

ρουσιάζεται σε εκλογικούς κατα-

λόγους του 1846, 1856, 1865. Δεν

φαίνεται να άφησε άρρενες απο-

γόνους. 

Β. Το Δημήτριο πιθανόν που

αναγράφεται σε εκλογικό κατά-

λογο του 1856. 

Γ. Το Μιλτιάδη (1840). Αυτός

απόχτησε: 

1. Το Χρήστο (1876). Αγνοώ

τη συνέχειά του. 

2. Τον Κων/νο (1884). Από α’

γάμο απόχτησε την Αικατερίνη

που πήρε τον Κολοκύθα από Τσε-

κλείστα. Πήρε ο Κων/νος σε β’

γάμο κόρη του Χαραλ. Σταμάτη

και απόχτησε: 

α) Τον Πάνο (1924).

β) Το Μέλιο (Μιλτιάδη). Δεκα-

πεντάχρονο τον σκότωσε το μου-

λάρι. Είχε δέσει το καπίστρι στο

χέρι του, το μουλάρι αφήνιασε

και πήρε το δρόμο από Αϊ Θανάση

προς μοναχοδέντρο και σέρνοντάς

τον πίσω του τον σκότωσε. Μετά

τον θάνατο του παιδιού η οικογέ-

νεια εγκαταστάθηκε στο Αχλάδι

Φθιώτιδας. 

γ) Τη Θανάσω.

δ) Το Χαράλαμπο (1924).

Φαίνεται ότι η οικογένεια στη

Δομνίστα έκανε ασβεστοκάμινα

και μάλλον την ίδια δουλειά συ-

νέχισε στον Αχινό. 

2 Οκτώβριος  2012
Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Οικογενειακά  Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

12.  Οικογένεια  Κεφαλή

Πιθανόν η νεώτερη οικογένεια

στο χωριό. Γενάρχης ο Νικόλαος

Γεωργαλής με καταγωγή από το

Καρπενήσι. Στη διάρκεια της Κα-

τοχής μικρό παιδί έμεινε ορφανός

από μητέρα αυτός και η αδελφή

του Ασπασία. Πεινώντας πήρε

τους δρόμους και έφτασε και στη

Δομνίστα. Τον πήρε ο Ιωάννης

Παναγοδήμος να τον βοηθά στα

πρόβατα. Μετά την επιστροφή του

τη 10ετία του 1950 από το στρατό

νυμφεύθηκε τη Δήμητρα Ιωαν.

Μωρίκη.

Απόχτησαν:

1) Το Σεραφείμ.

2) Την Αλεξάνδρα. Πήρε το

Γεώργιο Κάλλη και έχουν:

α) Την Ιωάννα που πήρε τον

Αγησίλαο Μαυρόπουλο και έχουν

το Δημήτρη και την Αλεξάνδρα. 

β) Τον Κων/νο. 

3. Τον Ιωάννη που πήρε την

Αγγελική Κούτρα. 

4. Τον Κων/νο που πήρε τη

Βασιλική Φώλου και έχουν τη Δή-

μητρα και ένα αγόρι. 

5. Την Αικατερίνη που πήρε

τον Κων/νο Χιώτη και έχουν το

Στέφανο, το Νικόλαο και τη Μαρία. 

6. Την Κωστούλα που πήρε

τον Κων/νο Κάντζο και έχουν την

Ελένη και το Νικόλαο. 

7. Την Ανθούλα που πήρε το

Χρήστο Χρήστου και έχουν την

Ελευθερία. 

8. Τη Μαριάννα που έχει ένα

γιο, το Χρήστο. 

Ο αείμνηστος Νίκος Γεωργα-

λής εργάσθηκε σκληρά. Όταν εγ-

καταστάθηκε στη Δομνίστα έφερε

από το Καρπενήσι - ο πατέρας

ξαναπαντρεύτηκε - τη μοναδική

αδελφή του που πήγε οικιακή βοη-

θός στη Φαρμακογιάννενα ως το

γάμο της. Μετά το γάμο του ερ-

γάσθηκε για πολλά χρόνια στη

Γερμανία ενώ την οικογένεια με-

γάλωσε πίσω στην Ελλάδα η σύ-

ζυγός του. 

13.  Οικογένεια  Γεωργαλή

Εδέσματα πρόσφεραν οι:
Αγγελής Ιωάννη Αθανάσιος: 5 κιλά

λουκούμια συριανά.
Καρέτσος Σπύρος: 5 κιλά ψάρια

παστά και 2 κιλά λουκάνικα. 
Σμπόρας Παναγιώτης (γαμπρός

Σπύρου Καρέτσου): 3 κιλά λουκάνικα. 
Παπαδημητρίου-Βουλδή Σπυριδού-

λα: κολοκυθόπιτα, λαχανόπιτα και κου-
ραμπιέδες αμυγδάλου. 

Νταλιάνη Ιωάννα συζ. Αθανασίου:
2 πίτες ζαγορίσιες (τηγανόψωμα). 

Δημητρογιάννη Έφη, συζ. Κων-
σταντίνου: τυροπιτάκια. 

Καραδήμα Ευδοκία (σε συνεργασία
με την κα. Μαρνάρη-Σιδερά Παναγιώ-
τα): 4 κιλά λουκάνικα με χωριάτικο
ψωμί σε σουβλάκια. 

Φαρμάκη Επαμεινώνδα Ιωάννα: 3
κιλά λουκάνικα, ζυμαρόπιτα, κεφτεδά-
κια. 

Σώκου Μαρία συζ. Σωτηρίου: κε-
φτεδάκια, τυροπιτάκια και άφθονο μέλι
για το τσιπουρόμελο. 

Παπαδοπούλου Κων/νου Όλγα: τυ-
ροπιτάκια και κάστανα. 

Παπαδόπουλος Κων/νου Γιάννης:
2 κιλά ψημένα λουκάνικα. 

Παπαδοπούλου Αγγελική: τυροπι-
τάκια, σπανακοπιτάκια και σιροπιαστό
γλυκό (σφηκοφωλιά). 

Τσιάμη Παναγιώτα: ζυμαρόπιτα. 
Νικολακάκη Φρόσω: λουκανικοπι-

τάκια, τυροπιτάκια, σταφιδόψωμο. 
Βαμβάτσικος Χρήστος: 20 κιλά κά-

στανα. 
Τριάντης Ευστάθιος (το γένος

Μπαρτσώκα Χαράλαμπου): 10 κιλά
κάστανα. 

Φλώρου-Βαμβάτσικου Βίκυ: κοτό-
πουλο παϊδάκια και μπριζόλες ψητά
και τυροπιτάκια. 

Σιακαβέλλα Γιαννούλα συζ. Γεωρ-
γίου: παραδοσιακή ραβανή. 

Σιακαβέλλα Ευθ. Βιβή: τυροπιτάκια,
πιροσκί με λουκάνικα, σπανακοπιτάκια,
μυζηθροπιτάκια, καταϊφάκια αλμυρά
και τηγανίτες. 

Αναγνωστοπούλου-Μπαρτσώκα
Σπυριδούλα: μηλόπιτα. 

Αναγνωστόπουλος Γεωργίου Θα-
νάσης: 2 κιλά λουκάνικα. 

Φούκα-Αναγνωστοπούλου Γιάννα:
έψησε όλα τα λουκάνικα που μας προ-
σφέρθηκαν. 

(σ.σ.: Η κα Ευπραξία συζ. Κώστα
Καραδήμα, που πάντα συνδράμει με
πολλά εδέσματα, για σοβαρό οικογε-
νειακό λόγο, δήλωσε πως θα μας απο-
ζημιώσει με το γέλιο της και τις λι-
χουδιές της - πρώτα ο Θεός - στην
επόμενη γιορτή). 

Οικονομικά συνεισέφεραν οι πα-
ρακάτω:
Δημήτριος Ευστ. Πιστιόλης 100,00€ 
Αχιλλέας Αθ. Τσούνης 50,00€
Νικόλαος Ι. Παπαδημητρίου 100,00€ 

Με δασκάλα χορών την Πρόεδρο
του Συλλόγου μας, Ηρώ Παπουτσή,
χόρεψαν αψηφώντας τη βροχή οι:

Τουρής Χρήστος (εγγονός Κώστα
και Ευπραξίας Καραδήμα) 

Ματζούρης Κώστας (εγγονός Κώ-
στα και Ευπραξίας Καραδήμα)

Μερτζάνης Αντώνης (γιος Μαρίας
Αντώνη Αγγελή)

Ηρακλής Σιακαβέλλας
Καρτσακλής Νικόλαος

Λώλος Αθανάσιος (γιος Δήμητρας
Γρίβα). 

Υ.Γ. Να συμπληρώσουμε εδώ μια
παράλειψη: Το 15Αύγουστο στις χο-
ρευτικές εκδηλώσεις έπαιξε λύρα και
ενθουσίασε ο Βασίλης Ανδρεαδάκης
εγγονός της Αγγελικής Γράψα-Μπο-
τσιβάλη.

Στο ψήσιμο των κάστανων, πρώτοι
ψήστες οι:

Τσαπραζλής Αναστάσιος (Τάσος)
και Καρέτσος Σπύρος και βοηθοί οι:
Λιάκος Νίκος και Καρέτσος Νίκος. 

Την παρασκευή τσιπουρόμελου
επιμελήθηκαν οι: Σωτήρης και Μαρία
Σώκου. 

Στο σερβίρισμα εδεσμάτων και κα-
στάνων βοήθησαν, μεταξύ άλλων οι: 

Αλεξανδροπούλου Βίκυ (κόρη Γε-
ωργίας Πάνου Μακρυγιάννη), Λίτσα
Πέγκυ (εγγονή Δημητρίου Βράχα από
Ψιανά), Δαραβέλη Ασημίνα (εγγονή
Αντώνη και Βασιλικής Αγγελή), Σια-
καβέλλα Μάρα του Ιωάννη, Κοπαρά-
νη-Σιακαβέλλα Λένα συζ. Ιωάννη, Σώ-
κου Μαρία, Παπουτσή Ηρώ, Σιακα-
βέλλα Βιβή και Θανάσης Νταλιάνης. 

Στο σερβίρισμα τσίπουρου και τσι-
πουρόμελου βοήθησαν, μεταξύ άλλων
οι: Καραδήμας Κώστας (με βοηθούς
και τα τρία εγγόνια του: Βαγγέλη, Κώ-
στα Ματζούρη και Χρήστο Τουρή),
Σιακαβέλλας Σπύρος, Παπουτσή Ηρώ,
Φαρμάκης Νικόλαος, Σιακαβέλλα Βιβή
και Σιακαβέλλας Ανδρέας. 

Τη μουσική επιμελήθηκε ο Χαρά-
λαμπος Σιακαβέλλας και το γλέντι
κράτησε ως τις πρωινές ώρες με βοη-
θούς την Ηρώ Παπουτσή, τον Νεκτάριο
Παπαδόπουλο και τον Δημήτρη Στα-
μάτη. 

Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για
τη διαφημιστική προβολή της Γιορτής: 

Το ράδιο Καρπενήσι 97,5 fm, το
axeloos tv, τον Παπαδημητρίου Νικ.
Δημήτρη για τη συνέντευξή του στο
axeloos tv, το lamiastar tv για την τη-
λεοπτική κάλυψη της Γιορτής, όλες
τις ιστοσελίδες που φιλοξένησαν τη
Γιορτή, τον Καραδήμα Νίκο και Ντα-
λιάνη Κώστα για την ιστοσελίδα και
το facebook του Συλλόγου μας. 

Προσφορές  στη  Γιορτή  Τσίπουρου  2012

Ο  ΕΥΡΥΤΟΣ
Ενημερωτικό Δελτίο

Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας Ευρυτανίας

Ιδιοκτήτης:
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο:
Η Πρόεδρος του Συλλόγου 

Αργυρώ (Ηρώ) Κ. Παπουτσή
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
Ηλεκτρ. σελιδοποίηση-Εκτύπωση:

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

Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210-2619003  

e-mail: karpouzi@otenet.gr

Σημ.: Για να δουν το φως της δημοσιότητας οι πληροφορίες για
τις οικογένειες του χωριού σύντομα δημοσιεύω ότι υλικό έχω και
ότι μου προσφέρει με τη μνήμη του ο Αθαν. Γ. Σύρρος (περιπτεράς). 

Οι πληροφορίες για πρόσφατη κατάσταση των οικογενειών είναι
ελλιπείς. Σίγουρα θα υπάρχουν και παραλείψεις στα παλαιότερα.
Όσοι τα διαβάζουν και ενδιαφέρονται να ολοκληρωθεί η εικόνα των
οικογενειών τους ας με βοηθήσουν - ιδίως τα νέα ζευγάρια με τα
παιδιά τους. Μπορούν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: thanas-
sis.stamatis@hotmail.com, είτε μέσω τηλεφώνου: 210-5028122 και
6972747064. Με τη βοήθεια όλων θα μπορέσουμε κάπου στο μέλλον
να εκδώσουμε την αληθινή εικόνα των οικογενειών μας. Ευχαριστώ
προκαταβολικά και συγγνώμη για πιθανά λάθη και παραλείψεις.

Αθ. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος
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Η  αλληλογραφία  μας
― Στρατηγό κ. Νικόλαο Η. Σιακαβέλλα,

Άλιμος: Πήραμε την ωραία ποιητική συλλογή
σας «ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ (με παραδοσιακό
στόχο)» την οποία θα παρουσιάσουμε σε επό-
μενο φύλλο μας. 

― κ. Νικόλαο Κ. Τσαπραζλή, Χαλίκι Αιτω-
λικού: Λάβαμε τη συνδρομή σας 20,00 ευρώ
και σας ευχαριστούμε. 

Συμβουλές  κηπουρικής
Γράφει ο Δημ. Ε. Πιστιόλης, Γεωπόνος

Κληματίδα (Η διακριτικά άγνωστη)
Η κληματίδα είναι ένα λιτό και απέριττο

καλλωπιστικό φυτό, που όταν τη δεις χωρίς
τα άνθη της, δεν της δίνεις ιδιαίτερη σημασία.
Όταν όμως είναι ανθισμένη, κλέβει το βλέμμα
από τα άλλα λουλούδια του ανθόκηπου. 

Είναι ένα πολυετές φυλλοβόλο αναρρι-
χώμενο φυτό, με ισχνή βλάστηση. Φυτεύεται
περί τα τέλη χειμώνα και την άνοιξη στο έδα-
φος ή εξ ίσου καλά σε γλάστρα. Ανθίζει την
άνοιξη και το καλοκαίρι. 

Κλαδεύεται το τέλος του χειμώνα ή νωρίς
την άνοιξη, ακριβώς στην επιφάνεια του εδά-
φους, αφαιρείται δηλαδή όλο το υπέργειο
τμήμα του φυτού (δίνει έτσι ισχυρούς βλα-
στούς, μεγαλυτέρου μήκους, οι οποίοι έχουν
περισσότερα άνθη). 

Οι κυριότερες ποικιλίες (όσον αφορά το
χρώμα των λουλουδιών), είναι τρεις: Η Μπλε
(President), η Κόκκινη (Mandam) και η Λευκή
(Lady). Αναφέρω μέσα σε παρένθεση τις αγ-
γλικές χαρακτηριστικές ονομασίες τους, ίσως
αυτό ενδιαφέρει κάποιους. 

Σαν αναρριχώμενο φυτό, χρειάζεται υπο-
στήλωση για να αναπτύξει τους βλαστούς
του. Μπορεί έτσι να στολίσει μία πόρτα, ένα
παράθυρο, ένα καφασωτό. 

Είναι ένα καλλωπιστικό φυτό με ιδιαίτερη
σημασία, που ταιριάζει πολύ στην Ευρυτανία.
Παρόλα αυτά δεν το συνάντησα στα χωριά
που γνωρίζω. Το συνιστώ ιδιαίτερα στις οικο-
κυρές της Δομνίστας, (η Δομνίστα είναι η ιδι-
αίτερη πατρίδα μου), που τόσο αγαπούν τα
λουλούδια! Ευκαιρία να πρωτοτυπήσουν. 

(Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο)
Σύρρος Αθανάσ. του Γ. (Πετρούπολη) 20,00€
Σουφατζής Δημ. 
(σύζυγος Κούλας Αθ. Σύρρου) ............20,00€
Πολύζος Κων/νος 
(σύζυγος Μαργαρίτας Αθ. Σύρρου)......20,00€
Σταμάτης Αθαν. του Δαμ. ....................20,00€
Σταμάτη Μαρία του Αθαν. ....................10,00€
Παπαδόπουλος Σταύρος του Αντ.........20,00€
Γρίβας Γεώργιος του Ηλία ....................20,00€
Κώτσης Κων/νος 
(συζ. Γιαννούλας Γρίβα) ......................20,00€
Φαρμάκη Βασιλική 
(το γένος Ηλία Γρίβα) ..........................20,00€ 
Σταμάτης Κων/νος του Δημ. ................20,00€ 
Παπαγεωργίου Παναγιώτης ................20,00€
Κωστής Δημήτριος 
(συζ. Βιβής Σιακαβέλλα) ......................30,00€
Σταμάτης Ιωάννης του Δημ. ................15,00€
Σταμάτη Σούλα του Ιωάννη ..................10,00€
Σταμάτης Δημήτριος του Ιωάννη ........10,00€
Σταμάτης Χαράλαμπος του Ιωάννη......10,00€
Καπνίσης Σπύρος..................................20,00€
Σταμάτης Αθανάσιος του Νικ. (Πάτρα) 20,00€
Παπαδοπούλου Ευαγγελία του Κ.........15,00€
Παπαδοπούλου Λευκοθέα του Κ. ........15,00€
Παπαδόπουλος Κων/νος του Αντ. ........20,00€
Σταμάτης Αθανάσιος (Αγρίνιο) ............25,00€
Νταλιάνης Κων/νος του Αθ. ................20,00€
Νταλιάνης Βασίλειος του Αθ. ..............20,00€

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Συνδρομές  που  λάβαμε

Άριστη η πρωτοποριακή ιδέα του γιατρού

Γιάννη Μήτσου να μεταδίδεται ζωντανά η γιορτή

τσίπουρου στο internet. Πάνω από 2.900 χωριανοί

και φίλοι του χωριού μπήκαν στο διαδίκτυο και

είδαν τις τριήμερες εκδηλώσεις. Είναι φανταστικό

λ.χ. να βρίσκεσαι στον Καναδά ή τη Βραζιλία

και να βλέπεις την πλατεία της Δομνίστας. Για

την ιστορία μας είδαν: από Αθήνα 2.089 άνθρω-

ποι, από Πάτρα 301, από Θεσσαλονίκη 58, από

Καβάλα 48, από Κέρκυρα 42, από Βόλο 42, από

Καλαμάτα 30, από Χαλάνδρι Αθήνας 30, από

Λευκωσία (Κύπρος) 22, από Perry Hall (USA)

21, από York (Αγγλία) 18, από Κλήβελαντ (USA)

17, από Κατερίνη 14, από Κομοτηνή 14, από Νί-

καια-Πειραιά 14, από Κολωνία (Γερμανία) 12,

από Βριλήσια (Αθήνα) 12, από Κοζάνη 11, από

Λάρισα 9, από Χανιά 8, από Ηράκλειο 7, από

Krefeld (Γερμανία) 6, από Βαλτιμόρη (USA) 6,

από Weehawken (USA) 6, από Μόναχο (Γερμανία)

4, από Νάπολι (Ιταλία) 4, από Ecublens (Ελβετία)

3, από Ιωάννινα 3, από Καλλιθέα (Αθήνα) 3,

από Matawan (USA) 3, από Ushuaia (Αργεντινή)

2, από Κάλγκαρη (Καναδάς) 2, από Πράγα (Τσε-

χία) 2, από Croydon (Αγγλία) 2, από Ζάκυνθο 2,

από Γιαννιτσά 2, από Ν. Ιωνία (Αθήνα) 2, από

Tromso (Νορβηγία) 2, από Βρότσλαβ (Πολωνία)

2, από Βερολίνο 2, από Καίμπριτζ (Αγγλία) 2,

από Bozeman (USA) 2, από Ντόβερ (Αγγλία) 2,

από Τίρανα 1, από Σάο Πάολο (Βραζιλία) 1, από

Τορόντο 1, από Λωζάνη (Ελβετία) 1, από Lyngby

(Δανία) 1, από Ρόδο 1, από Sgravenhagn (Ολ-

λανδία) 1, από Ιάσιο (Μολδαβία) 1, από Gastch-

ester (USA) 1, από Νέα Υόρκη 1, από Webster

(USA) 1 κ.ά. Η ταπεινή Δομνίστα λοιπόν στα

τέσσερα άκρα του πλανήτη. 

Α.Δ.Σ.

Η  γιορτή  τσίπουρου  στο  internet

Αναβιώνουμε  την  παράδοση

ΓΙΟΡΤΗ  ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ  2012

αψηφώντας τη βροχή. Με τη νεολαία κυρίως, να
έχει τον πρώτο λόγο με την παρουσία της στη
γιορτή, το κέφι και το γλέντι κρατούσαν όλο το
τριήμερο μέχρι το ξημέρωμα. Μάρτυράς μας... το
φεγγάρι που πότε-πότε πρόβαλε μέσα από τα
σύννεφα και τις σταγόνες της βροχής. 

Πέρα από το άφθονο τσίπουρο και το ζεστό
τσιπουρόμελο που προσφέρονταν δωρεάν, πα-
ράλληλα, ποσότητα τσίπουρου εμφιαλώθηκε σε
κομψές φιάλες για όσους ήθελαν να πάρουν μαζί
τους τη γνήσια γεύση του Δομνιστιάνικου τσί-
πουρου ή να το προσφέρουν ως δώρο. 

Αξίζει να τονίσουμε, πως για δεύτερη χρονιά
υπήρχε η δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης της
Γιορτής Τσίπουρου μέσω του ευρυζωνικού διαδι-
κτυακού συστήματος και της web κάμερας, που
δώρισε ο ιατρός Μήτσου Ιωάννης. Έτσι, μόνο για
το τριήμερο 26, 27 και 28 Οκτώβρη η ιστοσελίδα
του Συλλόγου μας www.domnista.gr δέχθηκε
πάνω από 2.900 επισκέπτες, που αφορούν σε φί-
λους και συγχωριανούς, που ζουν πολύ μακριά
και δε μπόρεσαν να παρευρεθούν στη γιορτή εκ
των οποίων περίπου 200 επισκέπτες ήταν οι ξενι-
τεμένοι συγχωριανοί μας. 

Με την παρουσία του στη γιορτή μας τίμησε
και φέτος ο Δήμαρχός μας, Κώστας Μπακογιάννης
με την οικογένειά του και τους φίλους του, τον
οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την πολύπλευρη
στήριξή του σε τούτη τη Γιορτή, αλλά και στις
υπόλοιπες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας. Αξίζει
να θυμίσουμε, πως το τσίπουρο Δομνίστας προ-
σφέρθηκε μεταξύ άλλων, ως δώρο από τον κ. Δή-
μαρχο προς ευρωπαίους υπεύθυνους τουριστικών
θεμάτων σε περσινό ταξίδι του στο Λονδίνο (σημ.:
Επειδή το κόστος της γιορτής γίνεται κάθε χρόνο
και πιο δυσβάστακτο, η ανάληψη του κόστους
αγοράς των φιαλών εμφιάλωσης από το Δήμο
Καρπενησίου, έλυσε σε μεγάλο βαθμό ένα μέρος
του οικονομικού προβλήματος). 

Στη Γιορτή παρευρέθησαν επίσης, ο στρατηγός
ε.α. κ. Κωνσταντίνος Καρακώστας, ο κ. Νικόλαος
Στασινός, Αστυνομικός Διευθυντής Ευρυτανίας,
ο κ. Ιωάννης Κατσαρός, Υποδιευθυντής Αστυνο-
μικής Δ/νσης Ευρυτανίας, ο κ. Σκλαπάνης Τα-
ξιάρχης, Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ο κ. Λάμπρος Τσι-
τσάνης, επίσης Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κ.
Ιωάννης Σταμάτης, επί σειρά ετών Δήμαρχος της
Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας και σήμερα Δη-
μοτικός Σύμβουλος του Δήμου μας, ο κ. Ευάγγελος
Κολτσίδας, πρώην Δήμαρχος Αιτωλικού Αιτωλο-
ακαρνανίας και επί σειρά ετών Πρόεδρος Κοινό-
τητας Στάβλων, ο κ. Χρήστος Σκαρμούτσος, Δη-
μοτικός Σύμβουλος του Δήμου μας, ο κ. Αθανάσιος
Ζούκας, Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Στά-
βλων, ο κ. Αθανάσιος Μακρυγιάννης Πρόεδρος
Τοπικού Συμβουλίου Μεσοκώμης, ο κ. Σωτήριος
Πεσίνης, εκπρόσωπος του Πανευρυτανικού Συλ-
λόγου Αιτωλοακαρνανίας συνοδεύοντας μεγάλη
ομάδα μελών του. Κοντά μας βρέθηκαν επίσης ο
κ. Κωνσταντίνος Παπαλέξης, τ. Βουλευτής Αιτω-
λοακαρνανίας και ο κ. Νικόλαος Καραπάνος, πο-
λιτευτής του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Μας
τίμησε επίσης με την παρουσία της, η κ. Ευαγγελία
Σοφρώνη, ειδική σύμβουλος του Δημάρχου, την
οποία και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την πολύτιμη
βοήθειά της μέσω Ο.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.

Το παρόν έδωσε επίσης, ο αντιδήμαρχος επί
των οικονομικών θεμάτων του Δήμου Καρπενησίου,
κ. Δημήτρης Αθανασίου Σταμάτης - και πώς θα
μπορούσε άλλωστε να απουσιάζει αφού έχει επί
σειρά ετών και το θεσμικό ρόλο του Ταμία στο
Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Ιδιαίτερα τον ευχαριστούμε
για την προώθηση και ευόδωση των θεμάτων του
Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας και γενικά του
χωριού μας.

Τέλος, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το Τοπικό
Συμβούλιο του χωριού μας για την αμέριστη συμ-
βολή του στη διοργάνωση της Γιορτής Τσίπουρου
2012, όλους τους επαγγελματίες του χωριού μας
καθώς επίσης και όλους όσοι πρόσφεραν αφειδώς
την εθελοντική τους εργασία, χωρίς την οποία
όλα αυτά τα χρόνια, η εκδήλωση δε θα είχε πάρει
τη διάσταση μιας τεράστιας δυναμικής Γιορτής.
(σ.σ. Τα ονόματα όλων όσοι βοήθησαν με οποι-
οδήποτε τρόπο στην οργάνωση και εξέλιξη της
Γιορτής Τσίπουρου 2012, αναφέρονται αλλού και
στο επόμενο φύλλο). 

Καλό χειμώνα σε όλους και καλή αντάμωση
τα Χριστούγεννα στη χιονισμένη Δομνίστα... και
φυσικά... ραντεβού στα Τσίπουρα του 2013!

Βιβή Σιακαβέλλα

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Κριτική αποτίμηση της φετινής γιορτής τσίπουρου θα δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο καθώς

και αναλυτική αναφορά σε όλους εκείνους οι οποίοι βοήθησαν για την πραγματοποίησή της με

οποιοδήποτε τρόπο. Θα γίνει επίσης και ενημέρωση των μελών μας για την οικονομική διάσταση

της γιορτής και το μεγάλο πρόβλημα με τις τέντες. 

Απολογιστικά  γιορτής  τσίπουρου  2012
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Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Οκτώβριος  2012

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  ΣΕ  Α.Ε.Ι.
Οι επιτυχίες των παιδιών μας δεν έχουν

τελειωμό. Έτσι μάθαμε πως ο Ιωάννης

Αργυρόπουλος του Αλεξάνδρου και της

Μαρίνας (εγγονός της Ειρήνης Μωρίκη)

από Χαλκίδα πέτυχε στο Οικονομικό Τμήμα

του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο).

Επίσης η Ιωάννα Αποστόλη Σταμάτη

(Ευηνοχώρι) πέτυχε στη Φιλοσοφική Σχολή

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Ευχόμαστε καλές σπουδές. 

ΒΑΠΤΙΣΗ
― Η Σωτηρία Τσαπραζλή του Νικολάου

και της Αγαθής, το γένος Καραγιάννη και

ο σύζυγός της Κων/νος Νίκας βάπτισαν

στις 21-10-2012 το πρώτο τους παιδί στον

Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηλιούπο-

λης. 

Όνομα: Ευθύμιος

Ανάδοχος: Χρήστος Νίκας

Ακολούθησε πλούσιο γεύμα και γλέντι. 

Να τους ζήσει. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου του

χωριού μας έγινε το 6μηνιαίο μνημόσυνο

του αείμνηστου Ιωάννη Αθ. Μακρυγιάννη. 

― Έγινε στη Δομνίστα στις 14-10-

2012 μνημόσυνο για τα τρία χρόνια από

τον θάνατο της Όλγας Ι. Συροθανάση.

Αιωνία η μνήμη τους!

ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ
― Ο Ηλίας Ευθ. Σιακαβέλλας στη μνή-

μη του πατέρα του επισκεύασε, έτριψε,

έβαψε και στερέωσε τα παγκάκια που βρί-

σκονται περιμετρικά στην πλατεία του χω-

ριού. Τα παγκάκια αυτά προσφέρουν το

καλοκαίρι ιδίως ανάπαυση σε κάθε κου-

ρασμένο ή ανήμπορο. Άριστη η ιδέα των

κοινοτικών αρχόντων που τα τοποθέτησαν. 

Η χρήση όμως και ο χρόνος τα είχαν

σχεδόν διαλύσει. Ο Ηλίας όμως με την

καλή του πρωτοβουλία τα αποκατέστησε

πλήρως για να θυμόμαστε μαζί και τον

πολύ αγαπητό αείμνηστο κυρ Θύμιο Σια-

καβέλλα. 

― Ανώνυμη ομογενής μας (ΗΠΑ) πρό-

σφερε για τη μνήμη των γονέων της το

ποσό των εκατό (100,00) ευρώ για το

“Σπίτι του παπά” και, επίσης, των εκατό

(100,00) ευρώ στο Σύλλογό μας. 

Ο  ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ 
ΤΟΥ  ΜΑΡΚΟΥ  ΜΠΟΤΣΑΡΗ 

ΣΤΟ  ΠΟΛΕΜΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ 
Ο ανδριάντας του ήρωα της Επανάστασης του

’21 Μάρκου Μπότσαρη κοσμεί ήδη από τις 16-10-

2012 το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, αντί του Κεφα-

λόβρυσου Καρπενησίου, όπου έπεσε ηρωικά μαχό-

μενος τον Αύγουστο του 1823 και όπου επιθυμούσε

αρχικά να τοποθετηθεί ο δωρητής Ευρυτάνας ομο-

γενής κ. Δημήτρης Τάσιος από τα Σελλά. Σύμφωνα

με σχετικό εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΕΥ-

ΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ» (24 Οκτωβρίου 2012) «Μεγάλη

ευκαιρία έχασε ο Δήμος Καρπενησίου να αποδεχτεί

την προσφορά των δωρητών να τοποθετηθεί ο αν-

δριάντας του Μάρκου Μπότσαρη στο Κεφαλόβρυσο

του Καρπενησίου. Το κόστος κατασκευής του βάθρου

υποδοχής του ανδριάντα θα ξεπερνούσε τις 50.000

ευρώ, χρήματα τα οποία δεν διέθετε ο Δήμος...». Ο

ανδριάντας κατασκευάστηκε από τον γνωστό Κύπριο

γλύπτη Νικόλαο Κοτζιαμάνη και κόστισε 200.000

ευρώ. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 16-10-2012. 

ΚΛΕΙΝΟΥΝ  ΤΑ  ΔΥΟ  (2)  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΓΡΑΦΩΝ

Με Προεδρικό Διάταγμα (Αριθ. Απόφ. του Υπουρ-

γείου Δικαιοσύνης 110, Φ.Ε.Κ. 193/10-10-2012) τα

Ειρηνοδικεία Αγραίων (Κερασοχώρι) και Απεραντίων

(Γρανίτσα) συγχωνεύονται με το Ειρηνοδικείο Καρ-

πενησίου, παρά τις προσπάθειες του Βουλευτή Ευ-

ρυτανίας κ. Κώστα Κοντογεώργου, του Δημάρχου

Αγράφων κ. Δημ. Τάτση και άλλων τοπικών παρα-

γόντων και φορέων της περιοχής. 

ΑΥΞΗΜΕΝΑ  ΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΤΕΛΗ
ΤΟ  2013

Αυξημένα θα είναι τα Δημοτικά Τέλη για την κα-

θαριότητα, το φωτισμό, και στους κοινόχρηστους

χώρους, δηλ. στις πλατείες και στα πεζοδρόμια που

χρησιμοποιούνται από τους καταστηματάρχες κατά

το έτος 2013, ενώ στα ίδια επίπεδα με αυτά του

2012 παραμένουν τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης. 

ΔΩΡΕΑΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΓΙΑΤΡΟΥΣ
ΤΟΥ  ΑΧΕΠΑ

Εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής του Καρπε-

νησίου εξετάστηκαν στις 20-10-2012 δωρεάν από

γιατρούς του ΑΧΕΠΑ Ευαγγελισμού της Αθήνας με

ειδικότητες που δεν υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο

Καρπενησίου, όπως είναι του ωτορινολαρυγγολόγου,

ενδοκρινολόγου, ψυχιάτρου, γναθοχειρουργού, αγ-

γειοχειρουργού, θωρακοχειρουργού, νευροχειρουρ-

γού και ψυχολόγου. Η συμμετοχή των ενδιαφερο-

μένων ήταν αθρόα. 

ΤΙΜΗΘΗΚΕ  Ο  ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ
ΤΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με τη δέουσα λαμπρότητα τιμήθηκε κι εφέτος ο

προστάτης του Σώματος της Αστυνομίας Μεγαλο-

μάρτυρας Άγιος Αρτέμιος από την Αστυνομική Δι-

εύθυνση Ευρυτανίας στις 20 Οκτωβρίου 2012. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το Σάββατο 20-10-

2012 τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον

Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Καρπε-

νησίου, Δοξολογία, Ανάγνωση της Ημερήσιας Δια-

ταγής του Αρχηγού του Σώματος κ.ά. 

Για  το  νερό  μας 
Τα νερά της ύδρευσής μας φέτος ήταν

σε μεγάλη επάρκεια, αλλά δυστυχώς όμως

υπήρξαν προβλήματα έντονα, με αποτέλεσμα

να έχουμε διακοπές, λόγω βλαβών του δι-

κτύου. Επίσης, έντονα είναι τα προβλήματα

όταν βρέχει. Το νερό θολώνει σε μέγιστο

βαθμό και είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί

(ούτε για πλύσιμο δεν κάνει). 

Πιστεύουμε πως το πρόβλημα δημιουρ-

γείται στις πηγές, μερικές από τις οποίες

είναι ακάλυπτες και δέχονται επιφανειακά

όμβρια νερά με αποτέλεσμα να μεταφέρονται

στα σπίτια μας νερό με χώματα. 

Αρκετοί παραπονούνται ότι τα καζανάκια

γεμίζουν τακτικά με χώματα με αποτέλεσμα

να δημιουργούνται βλάβες και φθορές στις

υδραυλικές εγκαταστάσεις μας. Το σπουδαι-

ότερο όμως είναι οι ανησυχίες μας για την

υγεία μας! 

Το Τοπικό Συμβούλιο και ο Δήμος μας θα

πρέπει άμεσα να δραστηριοποιηθούν για την

άμεση λύση του μεγάλου και σπουδαιότατου

αυτού προβλήματος για την υγεία μας. Εξάλ-

λου τα ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης από τις

εκατοντάδες ρολογιών που υπάρχουν στο

χωριό μας, πιστεύουμε πως καλύπτουν με-

γάλο μέρος της δαπάνης συντήρησης του

δικτύου και της κάλυψης των πηγών μας... 

Περιπέτειες  με  τις  τέντες

Η  Κοινοτική  Βιβλιοθήκη  μας 
Μετά από την πρόσληψη της βιβλιοθηκονόμου

Δήμητρας Καλύβα από το Δήμο Καρπενησίου με

5μηνη διάρκεια φαίνεται πως η Κοινοτική Βιβλιοθήκη

μας θα οργανωθεί δεόντως. Ήδη η παραπάνω βιβλιο-

θηκονόμος άρχισε να εργάζεται στη βιβλιοθήκη μας

και να ταξινομεί τους χιλιάδες τόμους των βιβλίων

της (υπολογίζονται σε πάνω από 6.500). 

Όπως είναι γνωστό η Κοινοτική Βιβλιοθήκη Δο-

μνίστας ιδρύθηκε με σχετικό Διάταγμα το 1962 και

λειτούργησε άψογα για αρκετά χρόνια χάρις στην

προσφορά ιδιωτών. Με τους “Καλλικρατικούς” Δήμους

καταργήθηκε ως Νομικό Πρόσωπο και ενσωματώθηκε

σε άλλο, ενιαίο του Δήμου Καρπενησίου. 

Τέλος έχοντας υπόψη μας πληροφορίες για την

εργατικότητα και την οργανωτικότητα της κ. Δήμητρας

Καλύβα και της συνεργάτιδάς της κ. Τριχιά ευελπι-

στούμε στην καλύτερη αναδιοργάνωσή της και λει-

τουργία της. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στη Δο-

μνίστα, απέναντι από την ταβέρνα του Θό-

δωρου Τσιάμη. Τιμή προσιτή. Τηλ. 6972553120

- 2641021919 - 2641029581 (ώρες γραφείου). 

Μέσα στις άλλες ατυχίες της φετινής γιορ-

τής τσίπουρου και της οικονομικής δυσκολίας

της γιορτής ήρθε και ο καιρός να προσθέσει

και άλλες ζημιές. Με την προοπτική βροχής ο

Σύλλογος ενοικίασε 2 τέντες που έστησε στην

πλατεία και που μας βοήθησαν πολύ. Το βράδυ

όμως της Κυριακής 28/10 ήρθε η καταστροφή.

Βροχή τυφώνα και άγριος άνεμος τσάκισαν

κυριολεκτικά τις τέντες. Με μύριες δυσκολίες

την άλλη μέρα μαζεύτηκαν χώρια τα πανιά,

χώρια τα σίδερα και με ζημιά σίγουρα μεγάλη.

Στη στενοχώρια από το συμβάν όμως ήρθε και

άλλη. Το βράδυ της Δευτέρας και ενώ οι τέντες

περίμεναν στην πλατεία για να πάνε την άλλη

μέρα στη Λαμία τη νύχτα κάποιος έκλεψε το

ένα από τα δύο πανιά. Φάγαμε τον τόπο να το

βρούμε και φυσικά απελπιστήκαμε για την όλη

ιστορία. 

Ευτυχώς μετά το μεσημέρι ψάχνοντας για

ένα κυνηγόσκυλο ο κυρ Γιάννης Γρίβας το

βρήκε πεταμένο στον όχτο του δρόμου στο

δάσος στο Νεράκι και μας το έφερε. Επειδή η

κάμερα του internet δούλευε ακόμα κάνουμε

έκκληση σε όποιον μπήκε τυχαία εκείνο το

βράδυ στο site από όποια άκρη του κόσμου και

είδε κάτι να μας ενημερώσει. Θέλουμε να ξέ-

ρουμε ποιος και γιατί το έκανε. 

Α.Δ. Σταμάτης
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