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Για  τη  γιορτή  του  τσίπουρου «Φως  Χριστού  φαίνει  πάσι»!

Αυτή η ζωή είναι πρόσκαιρη και βιαστική,

σαν όνειρο... φεύγει!

«Άνθρωπος ωσεί χόρτος αι ημέραι αυτού,

ωσεί άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει».

Ψαλμ. 102

Σαν το κερί: φυσάει ο βοριάς...

το κερί σβήνει, το φως χάνεται!

Υπάρχει όμως το φως, ο ΧΡΙΣΤΟΣ,

μέσα στην καρδιά σου.

Αυτό το φως δε σβήνει ποτέ

και με τίποτε!

Πάντα θα σου φωτίζει το δρόμο της ζωής.

Πρόσεξε μην το χάσεις!

Βράχος

Το Δ.Σ. του Φιλοπρόοδου Συλλόγου

Δομνίστας, η διεύθυνση 

της εφημερίδας “Ο ΕΥΡΥΤΟΣ” 

και το Τοπικό Συμβούλιο Δομνίστας

εύχονται 

σε όλους τους Δομνιστιάνους 

και τους φίλους της Δομνίστας

ΚΑΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΚΑΙ  ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ  ΤΟ  2013

Η
γιορτή του τσίπουρου στο τέλος κάθε
Οκτωβρίου έχει γίνει τα τελευταία χρόνια
μια πολύ μεγάλη και σπουδαία εκδήλωση

που αφορά όχι μόνο Δομνιστιάνους αλλά και
ένα πλήθος άλλο ανθρώπων. Η εμβέλειά της
έχει πλέον ξεπεράσει στενά όρια και απλώθηκε
πολύ. Αυτό δημιουργεί μια σειρά ευκαιριών
αλλά και προβλημάτων ιδίως σε ότι αφορά την
οργάνωση και την οικονομική υποστήριξη. 

Η γιορτή ξεκίνησε ως ιδέα από λίγους ρο-
μαντικούς - και διορατικούς θα έλεγα - Δομνι-
στιάνους - να μην αναφέρω ξανά ονόματα γιατί
κουράζει - και την αγκάλιασαν λίγοι στην αρχή
και πλήθος ύστερα. Αυτή η μικρής εμβέλειας
γιορτή στηρίχθηκε οικονομικά στον εθελοντισμό
και τις προσωπικές εισφορές σε είδη και χρή-
ματα. Π.χ. κάποιοι πρόσφεραν σταφύλια ή στέμ-
φυλα, οι γυναίκες εδέσματα, κάποιοι κάστανα,
άλλοι μέλι με καρύδια. Να σημειωθεί επίσης
πως όταν άρχισε η γιορτή το 2005 η Ελλάδα
ευημερούσε οικονομικά ενώ τώρα έχει βουλιάξει
στα χρέη. 

Το μεγάλωμα της γιορτής και των απαιτή-
σεων, π.χ. από 1.000 κιλά προσφερόμενα δωρεάν
σταφύλια φτάσαμε πέρυσι στα 2.860 κιλά και
αγορασμένα - η περιπλοκότερη οργάνωση για
εξυπηρέτηση σχεδόν πενταπλάσιων ανθρώπων,
η κακώς νοουμένη αφειδώς δωρεάν προσφορά
π.χ. καστάνων έφερε τα πράγματα σε οριακό
σημείο. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τα απρό-
βλεπτα του καιρού - ιδίως φέτος - που απαιτούν
υποδομές π.χ. τέντες - και ξέρουμε τι πάθαμε
φέτος με αυτές - τότε τα πράγματα γίνονται
πιο βαριά. 

Δεν έγραψα ως εδώ για τον εθελοντισμό.
Αυτός κρατά ακόμα σε ορισμένα πράγματα
αλλά αγκομαχώντας. Άλλο πράγμα να απο-
στάζεις 10-12 καζανιές τσίπουρο και άλλο 30.
Άλλο πράγμα να σερβίρεις 1.000 άτομα και
άλλο 5.000 και 6.000. Φυσικά και άλλο να
ταΐζεις κάστανα χίλιους και άλλο πέντε χιλιάδες.
Προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις ώστε να μην
καταλήξουμε στην πληρωμή του προσφερόμενου
τσίπουρου που θα ήταν η χρεωκοπία ή στην
παράδοση της γιορτής σε εκμεταλλευτική δια-
δικασία επιχειρηματιών. Η χαρά της προσφοράς
δεν αντικαθίσταται με τίποτα από την απληστία
του ιδιωτικού κέρδους. Γι’ αυτό φέτος να μην
πεθάνουν στο αγιάζι της πλατείας μέρα νύχτα
όσοι καζάνιαζαν και ξεκαζάνιαζαν βγάλαμε τα
μισά τσίπουρα στην κλειστή αποθήκη πριν και
τα υπόλοιπα χαλαρά κατά τη διάρκεια της γιορ-
τής στην πλατεία. Όσο για πληρωμένη εργασία
συνολικά αυτό θα είναι το τέλος. Κάποια χρονιά

φέραμε εργάτες Αλβανούς από το Αγρίνιο.
Τους βάλαμε να σπάζουν καρύδια για ψίχα για
το μέλι. Κατέληξε να τρώνε τα μισά και να μη
φτάνουν οι αγορές. Το γράφω όχι για μομφή
αλλά για να καταλάβουμε ότι η γιορτή τσίπουρου
είναι κοινοτική ανιδιοτελής προσφορά με πνεύμα
αυτοθυσίας. 

Αυτή την αυτοθυσία επέδειξαν όσοι ξεκίνη-
σαν τη γιορτή και έτσι την ενίσχυσαν - και ενι-
σχύουν - οικονομικά, όσοι εργάσθηκαν στη δια-
δικασία εξαγωγής τσίπουρου κι όσοι διαχειρί-
σθηκαν τα παραγόμενα. Στο σημείο αυτό να
ζητήσω συγγνώμη για μια φράση μου σε περυ-
σινό απολογιστικό κείμενο ότι “για πρώτη φορά
η περσινή επιτροπή έδωσε καθαρό απολογισμό”.
Αυτό πίκρανε όσους τα προηγούμενα χρόνια
ξενύχτησαν, μόχθησαν και επέβαλαν τη γιορτή
“εν πλήρει καθαρά συνειδήσει”. Το νόημα της
φράσης μου ήταν πως καταγράφηκαν σε λε-
πτομέρειες, καζανιές, επί μέρους ποσότητες,
ρυθμοί εξαγωγής, μικροπροβλήματα κ.λ.π. για
να ξέρουνε όσοι ασχοληθούν άλλη χρονιά για
πρώτη φορά τι γίνεται.

Με κανένα τρόπο η φράση δεν περιέχει
ψόγο για τον κόπο, την ανιδιοτέλεια και την
αυτοθυσία όσων ασχολήθηκαν τα τελευταία
χρόνια. 

Άφησα τελευταίο το οικονομικό. Υπάρχουν
δυο δρόμοι, ή αυξάνεις τα έσοδα ή μειώνεις τα
έξοδα. Το πρώτο φαίνεται πια ανέφικτο. Η Ελ-
λάδα φτώχυνε - δηλαδή τα χρήματα στην τσέπη
καθενός μας - και ποιος ξέρει πότε θα ξανάρθουν
όχι οι χρυσές αλλά οι χάλκινες - συγκρινόμενες
με τις σημερινές, χωματένιες - εποχές. 

Επιδιώξαμε φέτος να μειώσουμε τα έξοδα.
Αγοράσαμε λιγότερα σταφύλια και σε μικρότερη
τιμή. Τα μπουκάλια τα πλήρωσε ο Δήμος. Είμα-
στε σφικτοί σε ότι μπορέσαμε. Τελικά τα λοιπά
έξοδα κινήθηκαν σχεδόν στα περσινά επίπεδα.
Ήρθαν όμως αυτά που δεν περιμέναμε. Η βροχή
που έδιωξε κόσμο και μπουκάλια δεν πουλήσαμε
π.χ. πέρυσι από 1.000 μινιατούρες έφυγαν
γύρω στα 700. Φέτος από 700 πουλήθηκαν
μόνο 200. Κέρδος συνολικά αφαιρουμένων των
εξόδων 8,00 ευρώ. Ήρθε και η μεγάλη ζημιά
από τις τέντες - 1.600 ευρώ; λιγότερα; περισ-
σότερα; Ένας Θεός ξέρει - και πέσαμε σε κα-
τάθλιψη. Τι μέλει γενέσθαι; Αυτή τη στιγμή δυ-
σκολεύομαι να πω. Το μόνο που μπορώ να πω
είναι ότι η φετινή επιτροπή δεν υποστέλει τις
σημαίες και με τις φτωχές της δυνάμεις θα
βρεθεί σε όποιο μετερίζι της λάχει.

Για την Οργανωτική Επιτροπή
Αθ. Δ. Σταμάτης
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Συνέχεια απ’ το προηγούμενο φύλλο 

Το σπίτι τους ήταν προς τα Ισιώ-

ματα εκεί που ήταν το σπίτι της

Ευανθίας Συροκώστα κοντά στα

Παπαγιωργέικα. Με τους Παπα-

γιωργαίους ή Λούρο πρέπει να

υπήρχε συγγένεια. Περισσότερα

αργότερα στα επώνυμα Παπαϊωάν-

νου και Παπαθανάση. 

Γενάρχης της οικογένειας φαί-

νεται ο Παπαϊωάννης (περ. 1760).

Πιθανός πατέρας του ο Παπαθανά-

σης (1730;). 

Ι. Γιός του Παπαϊωάννη ο Νικό-

λαος με το επώνυμο Λαδιάς. Ίσως

για να ξεχωρίζει από ευρύτερο οι-

κογενειακό κύκλο. Ο Νικόλαος γεν-

νήθηκε το 1791 και πήρε μέρος

στην Επανάσταση του 1821 με

σπουδαία δράση επικεφαλής ομά-

δας στρατιωτών. Μετεπαναστατικά

ανέπτυξε κοινωνική δράση στο χω-

ριό. Υπέγραψε για την ίδρυση δημ.

σχολείου το 1846 με άλλους. Ήταν

εύποροι γιατί αναφέρονται ως κτη-

ματίες. Παιδιά του: 

Α. Αναγνώστης (1823). Υπάρχει

σε εκλογικούς καταλόγους του 1846

και 1856.

Β. Δημήτριος (1826). Περιλαμ-

βάνεται σε εκλογικούς καταλόγους

έως το 1872. Το 1846 και 1847 τον

βρίσκουμε μαθητή στο Ελληνικό

Σχολείο Καρπενησίου (αντίστοιχο

του σημερινού Γυμνασίου) με συμ-

μαθητές τον Αντώνιο Κ. Αναγνω-

στόπουλο και το Δημ. Παπαγεωρ-

γιάδη. Οι βαθμοί του στη Β’ τάξη:

Όμηρος: καλώς, Γεωγραφία: καλώς,

Άλγεβρα: καλώς, Φυσική: μετρίως,

Ανθρωπολογία: μετρίως, Κατήχηση:

καλώς. Στην τρίτη και τελευταία

τάξη: Ελληνικά και Σύνταξη: καλώς,

Γεωγραφία: καλώς, Αρχαί Άλγεβρας:

μετρίως, Αρχαί Φυσικής: μετρίως,

Αρχαί ανθρωπολογίας: μετρίως, Κα-

τήχηση: καλώς.

Αποφοιτώντας έγινε δάσκαλος.

Το 1852 ενώ υπηρετούσε στο Κρί-

κελλο διορίσθηκε στο δημ. σχολείο

Δομνίστας. Έχοντας προβλήματα

υγείας - προφυματικός; - λίγο αρ-

γότερα ζήτησε μετάθεση σε πιο

ήπιο κλίμα. Πάντως ζούσε ακόμα

μετά το 1872. 

Γ. Ιωάννης (1824). Απόχτησε

τον Περικλή (1861) που είχε μόνο

κόρες. Μία από αυτές πήρε α’ σύ-

ζυγο ο Νιόνιος Σταμάτης και από-

χτησε το Νικόλαο (Γιαγκούλα).

ΙΙ. Στους εκλογικούς καταλόγους

υπάρχει ένας Κων/νος (1825) γιος

του Ιωάννη χωρίς συνέχεια. 

ΙΙΙ. Στα αρχεία του ΓΕΣ αναφέ-

ρεται ο Ιωάννης Λαδόπουλος Αντι-

συνταγματάρχης Πεζικού. Αναφέ-

ρεται ότι γεννήθηκε στη Δομνίστα

το 1819 και ήταν από τα πρώτα

στελέχη του Ελληνικού Στρατού.

Πήρε μέρος στην Επανάσταση της

3ης Σεπτεμβρίου 1843 και πέθανε

στις 1 Ιουνίου 1879 στην Αθήνα.

Να σημειωθεί ότι ήταν υψηλόβαθμος

διότι τότε ο Ελληνικός Στρατός

είχε έναν Υποστράτηγο μόνο και

από εκεί και κάτω ελάχιστους Συν-

ταγματάρχες και Αντισυνταγματάρ-

χες. Το μικρό όνομα Ιωάννης ίσως

τον ταυτίζει με το Νικ. Λαδιά. Να

είναι ο ίδιος με τον Γ’ γιο του Νικο-

λάου; (βλ. Γ’ 1824 πιο πάνω)
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Οικογενειακά  Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

14.  Οικογένεια  Λαδιά

Όμως ο Χά-
ρος σκληρός
και χώρισε τη
Μαρία από το
Βασίλη. Έφυγε
στις 3 του Νο-
έμβρη και τά-
φηκε στις 4 του
μηνός στη γε-
νέθλια γη. Όχι

στη Δομνίστα αλλά στη Ζελενίτσα
(Πρασιά). Φανατικός Ευρυτάνας είχε
πει στη γυναίκα του τη Μαρία:

«Αν πεθάνεις, Μαρία μου, πρώτη,
θα με φιλοξενήσεις στη Δομνίστα.
Αν πεθάνω εγώ πρώτος θα σε φιλο-
ξενήσω στη Ζελενίτσα».

Κι ο Θεός συμφώνησε. Ο Βασίλης
ο Ζελενίτσας αναπαύεται πλέον στο
χωριό του. 

Με τη Δομνίστα τον συνέδεε η
γυναίκα του η Μαρία, κόρη του αεί-
μνηστου Προέδρου και αναμορφωτή
της Δομνίστας του Χαράλαμπου Πα-
πακωνσταντίνου. Και στη Δομνίστα
ν’ αναπαύοταν, θα ήταν πάλι ευχαρι-
στημένη η ψυχή του, γιατί θα ήταν
σε ευρυτανικά χώματα με ελατόφυτα
καταπράσινα βουνά, γάργαρα νερά,
αγρίμια και πουλιά. 

Έζησε τα παιδικά του χρόνια στη
σκληρή ζωή του μεσοπολέμου στη
Ζελενίτσα. Ανδρώθηκε στα πέτρινα
χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου
σπαραγμού. Στην κορύφωση του Εμ-
φυλίου το 1948 καλείται να υπηρε-
τήσει την πατρίδα. Και την υπηρέτησε
στο Τάγμα Ασφαλείας Σιδηροδρόμων
με ευσυνειδησία και αυταπάρνηση.
Την πειθαρχία δεν τη γνώρισε στο
στρατό αλλά στο σπίτι του από τους
γονείς του, τον μπάρμπα-Γιάννη και
τη θεια-Βάγια που υπήρξαν καλοκά-
γαθοι και υποδειγματικά αυστηροί
σε θέματα αρχών και συμπεριφοράς.
Αλλά και ο ίδιος ο Βασίλης δεν ήθελε
να δίνει την παραμικρή αφορμή για
επικριτικά σχόλια. Ήταν φιλομαθής
και εκμεταλλεύτηκε κάθε πηγή γνώ-
σης της εποχής του. 

Όταν απολύθηκε από το στρατό,
θυμάμαι, ήρθε στο χωριό όχι για να
μείνει αλλά για να μας αποχαιρετήσει
και να φύγει, όπως έκαναν σχεδόν
όλα τα παλικάρια των χωριών μας
που διψούσαν για μια άλλη καλύτερη
ζωή. Ήρθε στην Αθήνα και κατατάχ-
θηκε στην Αστυνομία Πόλεων. Πα-
ράλληλα δίνει εξετάσεις και εγγρά-
φεται στο Γυμνάσιο «Η Θεοτόκος»
στην οδό Αχαρνών. Ευσυνείδητος
και υπεύθυνος στην υπηρεσία του
κατάφερνε το βράδυ να παρακολου-
θεί τα μαθήματά του στο νυκτερινό
Γυμνάσιο της οδού Αχαρνών. 

Όταν τέλειωσε το Γυμνάσιο (το
εξατάξιο) έφυγε από την Αστυνομία
το 1957, οπότε και προσελήφθη στον
Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλά-
δος, όπου σταδιοδρόμησε ευδοκίμως
και συνταξιοδοτήθηκε. 

Νυμφεύτηκε το 1961 τη Μαρία

Παπακωνσταντίνου, συναδέλφισσά
του στον ΟΤΕ και απέκτησαν δύο
παιδιά, το Γιάννη, γιατρό παθολόγο
και την Ξανθή. 

Στάθηκε ο αδερφός και πατέρας
πολλών συμπατριωτών που κατέλη-
γαν στην Αθήνα του ’50 και του ’60
χωρίς δουλειά, χωρίς σπίτι, χωρίς
φαΐ. Τους νέους τους βοηθούσε και
τους προέτρεπε να γραφτούν στο
νυκτερινό σχολείο να συμπληρώσουν
τη μόρφωσή τους και να βελτιώσουν
τη ζωή τους. 

Οι συμπατριώτες του, Πρασιώτες
και Δομνιστιάνοι, οι συνάδελφοί του,
οι συγγενείς και οι φίλοι του θα θυ-
μούνται για πάντα το γλυκό του χα-
μόγελο, την απέραντη καλοσύνη του,
το ζεστό του λόγο, την ανυπόκριτη
αγάπη και τον έρωτα για την πατρίδα.
Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Συλ-
λόγου Πρασιωτών και των Απεραν-
τίων. Δεν έπαυσε μέχρι τις τελευταίες
του στιγμές να νοιάζεται για τα χωριά
μας, για την πατρίδα που υποφέρει,
για τους ανθρώπους που πένονται
και βασανίζονται. Όταν τον ξεπρο-
βόδιζε η μάνα του, η Βάγια για τα
ξένα με κλάματα τον ρώταγε: 

«Για πες μου πότε θα ξανάρθεις,
πότε θε να γυρίσεις;»

«Τη Λαμπρή ή της Παναγίας»
απαντούσε. 

Τώρα ρωτάμε το ίδιο με πόνο και
μεις. 

Την απάντηση όμως τη δίνει ο
λαϊκός ποιητής:

«Όταν στερέψει η θάλασσα και
γίνει περιβόλι,

τότε και γώ θα ξαναρθώ, τότε θ’
ανταμωθούμε. 

Όταν στερέψει η θάλασσα και τη
σπείρουνε σιτάρι.

Όταν θα κάνει η ελιά κρασί και
το σταφύλι λάδι,

τότε μάνα μ’ και γώ θα ’ρθώ από
το μαύρο Άδη».

Ο λαϊκός ποιητής όμως αναφέ-
ρεται στο βιολογικό θάνατο. Στο
νόμο της γέννησης και της φθοράς
που διέπει και τον άνθρωπο. Δεν
αναφέρεται στην αιωνιότητα. Αυτή
είναι αρμοδιότητα του Δημιουργού.
Κι αυτός δεν άφησε τον άνθρωπο
χωρίς ελπίδα. Για τον ευσεβή Χρι-
στιανό δεν υπάρχει θάνατος της ψυ-
χής αλλά αθανασία. Τότε έχει νόημα
η Δικαιοσύνη του Θεού κατά τα έργα
του ανθρώπου. Και τα έργα του αεί-
μνηστου Βασίλη Ζελενίτσα ήταν αγά-
πη για τους ανθρώπους, πίστη στο
Θεό, αξιοπρέπεια και δίψα για αληθινή
ζωή. 

Ο Θεός που του χάρισε μια όμορ-
φη και πλούσια σε εμπειρίες ζωή, με
μια καλή και ολοκληρωμένη οικογέ-
νεια με παιδιά και εγγόνια, σίγουρα
θα του χαρίσει και την ζωή την αιώνια. 

Καλό σου ταξίδι, Βασίλη!
Θα σε θυμόμαστε πάντα.

Η. Λιάσκος

«Εψές αργά εδιάβηκα στου Χάρου το κονάκι
κι άκουσα τη Χαρόντισσα του Χάροντα να λέει:
Χάρε μου δε σου τόλεγα, Χάρε μου δε σου τόπα
όπ’ εύρεις πέντε πάρε δυο κι όπ’ εύρεις τρεις τον ένα
κι όπ’ εύρεις δυο και μοναχούς μη τους ξεζευγαρώνεις»

Έφυγε  ένας  Ευρυτάνας  ευπατρίδης

ο  Βασίλης  Ι.  Ζελενίτσας

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 σύν-
τομα δημοσιεύω ότι υλικό έχω και
ότι μου προσφέρει με τη μνήμη
του ο Αθαν. Γ. Σύρρος (περιπτε-
ράς). 

Οι πληροφορίες για πρόσφατη
κατάσταση των οικογενειών είναι
ελλιπείς. Σίγουρα θα υπάρχουν
και παραλείψεις στα παλαιότερα.
Όσοι τα διαβάζουν και ενδιαφέ-
ρονται να ολοκληρωθεί η εικόνα
των οικογενειών τους ας με βοη-
θήσουν - ιδίως τα νέα ζευγάρια
με τα παιδιά τους. Μπορούν είτε
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
thanassis.stamatis@hotmail.com,
είτε μέσω τηλεφώνου: 210-
5028122 και 6972747064. Με τη
βοήθεια όλων θα μπορέσουμε κά-
που στο μέλλον να εκδώσουμε
την αληθινή εικόνα των οικογε-
νειών μας. Ευχαριστώ προκατα-
βολικά και συγγνώμη για πιθανά
λάθη και παραλείψεις.

Αθ. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος
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Η  αλληλογραφία  μας
― Πρωθιερέα π. Ιωάννη Λιάπη, Γενικό Αρ-

χιερατικό Επίτροπο, Καρπενήσι. Σας ευχαρι-
στούμε για την συνδρομή σας του έτους 2013.
Πάντα η δική σας συνδρομή είναι η πρώτη
που λαβαίνουμε για το επόμενο έτος και
πάντα είναι ευλογημένη... Σας ευχαριστούμε! 

― κ. Αχιλλέα Τσούνη, Χίος: Λάβαμε τις
ευχές σας και την ενίσχυσή σας προς το Σύλ-
λογο (50,00 ευρώ). Σας ευχαριστούμε!

― κ. Μαρίτσα Σταμάτη-Πανά. Πήραμε την
επιστολή σας και τις συνδρομές σας. Ολό-
θερμες γαμήλιες ευχές για τα παιδιά σας.

― κ. Παναγιώτη Μπούρα, Ιατρό, Καρπενήσι:
Ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές σας, τις
οποίες μεταφέρουμε σ’ όλους τους αναγνώ-
στες μας, χωριανούς και φίλους του χωριού
μας. Σας ευχαριστούμε και για την γενναία
σας συνδρομή (50,00 ευρώ). 

Συμβουλές  κηπουρικής
Ένα  λειτουργικό  θερμοκήπιο  για  μια  αειφόρο

καλλιέργεια  κηπευτικών  στη  Δομνίστα  (και  όχι  μόνο)
Γράφει ο Δημ. Ε. Πιστιόλης, Γεωπόνος

Στοχεύοντας την επάρκεια και την αυ-
τάρκεια των κηπευτικών τους καλοκαιρινούς
μήνες στη Δομνίστα, από τους μόνιμους
κηπουρούς αλλά και τους μη μόνιμους και
ερασιτέχνες κηπουρούς της, θα παρουσιάσω
ένα τύπο θερμοκηπίου, που χρειάζεται κάποιο
κόπο και προσοχή στην κατασκευή του, για
την καλλιέργειά του όμως και την συντήρησή
του, δεν απαιτεί αξιόλογο κόπο. Το σπου-
δαιότερο είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει
χωρίς επίβλεψη, για αρκετές μέρες (δύο
επισκέψεις το μήνα αρκούν).

Είναι μία παραλλαγή του υδροπονικού
θερμοκηπίου. 

Ο γράφων προσάρμοσε αυτό στις απαι-
τήσεις των σύγχρονων ερασιτεχνών κηπου-
ρών για άνετη και ξεκούραστη καλλιέργεια και
την παραγωγή κηπευτικών προϊόντων ποιότητας.

Το θερμοκήπιο θα είναι τύπου τούνελ, αποτε-
λούμενο από μεταλλικούς σωλήνες οι οποίοι
έχουν κυρτωθεί καταλλήλως σε ημικύκλιο. Αυτοί
πακτώνονται στο έδαφος σε βάθος 30 εκ. περίπου,
ο ένας δίπλα στον άλλο και σε απόσταση μεταξύ
τους 80-100 εκ. Οι τοξωτοί αυτοί σωλήνες στα-
θεροποιούνται μεταξύ τους με οριζόντιες βέργες
σιδήρου (μπετόβεργες), οι οποίες δένονται ασφα-
λώς σε όλους τους σωλήνες. 

Ο εμπρόσθιος σωλήνας (της πόρτας) και ο τε-
λευταίος σταθεροποιούνται με εγκάρσιους κοι-
λοδοκούς ή ξυλοδοκούς που εμπήγνυνται στο
έδαφος και πακτώνονται ασφαλώς. Επάνω σε
αυτό το κατασκεύασμα, απλώνεται το πλαστικό
φύλλο το οποίο στερεώνεται ανοίγοντας αυλάκι
στο χώμα σε όλες τις πλευρές (στα όρια του θερ-
μοκηπίου), όπου τοποθετούμε τις άκρες του πλα-
στικού και τις σκεπάζουμε με το χώμα που βγά-
λαμε. 

Η πόρτα του θερμοκηπίου τοποθετείται στην
πλέον υπάνεμη πλευρά, πρέπει να είναι προσεκτικά

κατασκευασμένη και αν είναι δυνατόν να ανοιγο-
κλείνει με μεντεσέδες. 

Ο αερισμός του θερμοκηπίου θα γίνεται από
την πόρτα, αν σε αυτή τοποθετηθεί κατάλληλη
σίτα (ώστε να προστατεύει και τα φυτά από εντο-
μολογικούς και ζωικούς εχθρούς). Κατά την θερμή
περίοδο αν χρειασθεί θα ανοίξουμε και την πίσω
πλευρά βγάζοντας από το έδαφος το πλαστικό
και τυλίγοντας αυτό σε ρολό το στερεώνουμε
στα ψηλότερα σημεία της πίσω εγκάρσιας πλευράς. 

Το πλάτος του θερμοκηπίου θα πρέπει να κυ-
μαίνεται από 3 έως 5 μέτρα (όσα μέτρα είναι το
πλάτος του θερμοκηπίου, τόσες θα είναι και οι
γραμμές φύτευσης). Το μήκος του θερμοκηπίου
εξαρτάται από το διαθέσιμο χώρο και από τις
ανάγκες του καλλιεργητή σε προϊόντα παραγόμενα
από το θερμοκήπιό του. Το ύψος του πρέπει να
είναι μεταξύ 2,2-2,5 μέτρα. 

Η πρωτοτυπία σε αυτό το θερμοκήπιο είναι η
εσωτερική διαμόρφωση και ο τρόπος εφαρμογής
των καλλιεργητικών φροντίδων που για λόγους
εξοικονόμησης χώρου, θα παρουσιασθεί στο επό-
μενο φύλλο του ΕΥΡΥΤΟΥ. 

(Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο)
Σιακαβέλλας Ανδρέας ........................€ 20,00

Παπαδημητρίου Αντώνης ........................20,00

Γεωργοπούλου Αθηνά (Σκοπιά) ..............20,00

Μπέλεχας Ανδρέας ................................20,00

Λώλος Σωτήρης ......................................20,00

Καραδήμας Κώστας ................................20,00

Αναστασόπουλος Ηρακλής ....................20,00

Σταμάτη Γεωργία του Νικ. ......................20,00

Καρέτσος Κων/νος του Δημ. ..................20,00

Σταθονίκος Ευθύμιος του Αθ. ................20,00

Καρέτσου Σπυριδούλα του Δημ. ............15,00

Αγγελή Ισμήνη ........................................25,00

Αγγελής Γεώργιος ..................................25,00

Αναγνωστοπούλου Ασπασία ..................20,00

Ανδρόνικος Χρήστος 

(σύζ. Άννας Αγγελή) ..............................20,00

Καραπάνου Σπυριδούλα (Αγρίνιο) ..........20,00

Καρέτσος Ιωάννης (Νεοχώρι) ................20,00

Τριχόπουλος Χαράλαμπος

(σύζ. Ειρήνης Ν. Σταμάτη) ......................30,00

Βαμβατσίκου Κων/να (Μαρούσι) ............25,00

Δαραβέλιας Γιάννης................................20,00

Σιακαβέλλας Παναγιώτης (Αγρίνιο) ........30,00

Πανάγος Λάμπρος του Δημ. ..................20,00

Παπαγεωργίου Θωμάς ............................25,00

Τσίρκας Χρήστος (Αυστραλία) ................50,00

Τσιάμη Βασιλική (Αυστραλία)..................50,00

Σιακαβέλλας Σπύρος του Αθαν. ..............50,00

Αργυροπούλου Ειρήνη 

(το γένος Μωρίκη) ..................................20,00

Συρογιαννίδης Παναγιώτης του Σπ. ......20,00

Ζοάννου Μαρία........................................10,00

Καραδήμας Αθανάσιος............................10,00

Κυτέας Γεώργιος ....................................20,00

Κονίδας Νίκος ........................................20,00

Σιδηράς Σπύρος (Λαμία)..........................10,00

Σιδηρά Ελένη ..........................................15,00

Πιστιόλη Κωνσταντίνα (Μεσολόγγι) ......10,00

Τσαπραζλής Νικόλαος του Σωτ. ............20,00

Καρέτσου Παναγιώτα του Δημ. ..............20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Συνδρομές  που  λάβαμε

Σε πνευματικό προχείρισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικόλαος τον συγ-
χωριανό μας ιερέα π. Κωνσταντίνο Μακράκη, Παιδίατρο του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου.
Η χειροθεσία έγινε στις 9 Νοεμβρίου 2012, ανήμερα της εορτής του Αγίου Νεκταρίου, στον Ιερό
Ναό Αγίου Νεκταρίου Καρπενησίου (μετόχι της Ιεράς Μονής Τατάρνας). 

Ο π. Κωνσταντίνος, πανάξιος εργάτης του Ευαγγελίου μας, αγιάζει την Ενορία μας τακτικά
και σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται. 

ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ  ΣΕ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  
ΤΟΥ  π.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΑΚΡΑΚΗ

Οικονομικά  της  γιορτής  του  τσίπουρου  2012
Για να ξέρουν τα μέλη του συλλόγου και οι

φίλοι μας την οικονομική πλευρά της φετινής
γιορτής τους προσφέρουμε τα ακόλουθα στοιχεία.
Πως ήταν το τσίπουρο και πως εξελίχθηκε η
γιορτή όλοι λίγο πολύ το γνωρίζουν. Παρά τις
προσπάθειες για οικονομικό συμμάζεμα της γιορτής
ο βροχερός καιρός μας δημιούργησε τεράστια
προβλήματα. Να σημειωθεί πως στη συζήτηση
που έγινε τον Αύγουστο σε επίπεδο οργανωτικής
επιτροπής βρεθήκαμε ενώπιον του οικονομικού
διλήμματος: να αυξήσουμε τα έσοδα ή να περιο-
ρίσουμε τα έξοδα.

Έχοντας πλήρη συνείδηση της οικονομικής
πραγματικότητας της καταρρέουσας Ελλάδας
προσπαθήσαμε να κάνουμε οικονομίες. Η ακριβής
οικονομική διαχείριση ήταν η ακόλουθη. (Μέσα
σε παρένθεση τα περυσινά στοιχεία για να έχουμε
μέτρο σύγκρισης):

Έξοδα: Αγορά σταφυλιών - από Τ. Πιστιόλη
200 ευρώ + 150 μεταφορικά, κιλά 700 - από
Τσιλίκα σταφίδα 600 ευρώ, κιλά 1.000 - από

Χαλκιά 250 ευρώ, κιλά 430. Σύνολο για σταφύλια
1.200 ευρώ (πέρυσι: 2.115 ευρώ).

Τελάρα σταφυλιών: 190 ευρώ. Διάφορα υλικά
από Καρτσακλή: 125 ευρώ. Διάφορα υλικά από
Παπαδημητρίου: 160 ευρώ. Εργατικά: 270 ευρώ.
Κάστανα: 230 ευρώ. Υλικά (ποτήρια, τσάντες,
μέλι κ.λ.π.): 185 ευρώ. Αφίσες: 74 ευρώ. Επισκευή
καζανιού: 35 ευρώ. Ενοικίαση 2 τεντών: 200 ευρώ. 

Σύνολα γενικών εξόδων: 1.469 ευρώ (πέρυσι
1.360 ευρώ).

Γενικό σύνολο εξόδων φέτος: 2.669 ευρώ.
Τα έσοδα φέτος ήταν 2.677,70 ευρώ.
Κέρδος: 2.677,70 - 2.669 = 8,70 ευρώ.
(Πέρυσι έσοδα: 5.408 ευρώ - έξοδα 3.475

ευρώ = κέρδος 1.923 ευρώ).
Να σημειωθεί πως ποσό 1.200 ευρώ περίπου

διέθεσε ο Δήμος Καρπενησίου για αγορά και
εκτύπωση μπουκαλιών. Αν πληρώναμε και εκεί
αντιλαμβάνεστε ότι η χρεοκοπία μας θα ήταν
πλήρης φέτος. 

Η Πηνελόπη γεννήθηκε στη Χίο. Κα-

τάγεται από τη Δομνίστα της Ευρυτανίας

από την πλευρά του πατέρα της Αχιλλέα

Τσούνη του Αθανασίου και της Πηνιώς.

Είναι γιατρός και ειδικεύεται στη Νευρο-

λογία. Σήμερα βρίσκεται στη Λωζάννη της

Ελβετίας, όπου εργάζεται στο Πανεπιστη-

μιακό Νοσοκομείο CHUV. Κατέχει πτυχίο

Βιολογίας και πτυχίο Συγκριτικής Λογοτε-

χνίας, τα οποία απέκτησε στις ΗΠΑ. 

Πηνελόπη Τσούνη 

του Αχιλλέα και της Ευρυδίκης

Σκυριώτου-Τσούνη
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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ΓΑΜΟΙ
― Ένα νέο ωραίο έγγαμο ζευγάρι

προστέθηκε στις οικογένειες του χω-
ριού μας. Πρόκειται για το Νίκο Ι. Πα-
παδημητρίου, που μαζί με τον πατέρα
του έχουν το μεγάλο κατάστημα στο
χωριό, και τη Λαμιώτισσα Γεωργία
Κουτσολέλου. Το μυστήριο του γάμου
τελέστηκε την Κυριακή 11-11-2012
στον Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Άμ-
πλιανης Λαμίας. Κουμπάροι ο Λευτέ-
ρης και η Αλεξάνδρα Στασινού. Έλαμ-
παν από νιάτα και ομορφιά και τα δύο
παιδιά όταν στάθηκαν ενώπιον του
ιερέως που ευλόγησε την ένωσή τους
εις γάμου κοινωνίαν. Γύρω τους οι
κατασυγκινημένοι γονείς, τα αδέλφια,
οι συγγενείς, οι πολυπληθείς φίλοι
του Νίκου και της Γεωργίας.

Ακολούθησε γαμήλιο γλέντι σε
κέντρο στο Μοσχοχώρι Λαμίας. Εκεί
οι καλεσμένοι που γέμισαν το κέντρο
απήλαυσαν την αβραμιαία φιλοξενία
του νέου ζευγαριού, χόρεψαν με την
ψυχή τους και από βάθους καρδίας
ευχήθηκαν ανθόσπαρτο βίο και κάθε
ευτυχία με παιδιά και εγγόνια στο
νέο ζευγάρι. Έλαμπε από ευτυχία ο
Νίκος δίπλα στην καλή του και εκείνη
δίπλα του το ίδιο φορώντας ένα εξαί-
σιο διάδημα στα μαλλιά της σύμβολο
αιώνιας αγάπης και προσήλωσης του
ενός στον άλλο.

Να ζήσουν ευτυχισμένοι.
Α. 

Γάμος στο Μουσείο Νάσιουτζικ 
Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012

στο παλιό βυζαντινό εκκλησάκι του
κτήματος Νάσιουτζικ έγινε ο γάμος
του πολιτικού μηχανικού Αντώνη Πανά
και της πολιτικού μηχανικού Ελένης
Πάπαρη. Ο Αντώνης είναι υιός του
Θεοδώρου Πανά και της Μαρίτσας
Σταμάτη, εγγονής του Δομνιστιάνου
Νίκου Σταμάτη.

Ο Αντώνης είναι λάτρης του τόπου
γέννησης και καταγωγής του παππού
του Νίκου και λατρεύει την Δομνίστα.
Μετά το μυστήριο ακολούθησε δε-
ξίωση στο χώρο του Μουσείου. 

Η βραδιά γέμισε με την μουσική
των βιολιών και ο D.J. έπαιζε μέχρι
το πρωί. Στη χαρά των παιδιών παρα-
βρέθηκαν όλοι οι φίλοι τους και οι οι-
κογένειες της νύφης και του γαμπρού.
Το γάμο τίμησαν με την παρουσία
τους οι αξιότιμοι υπουργοί κ. Μιλτιάδης
Παπαϊωάννου, κ. Φώφη Γεννηματά
και ο Αιτωλοακαρνάνας υπουργός μας
Θάνος Μωραΐτης. 

Επίσης παραβρέθηκαν ο πρύτανης
του ΕΜΠ Ανδρέας Ανδριόπουλος και

ο πρώην πρύτανης Πανεπιστημίου Πα-
τρών Αθανάσιος Σαφάκας. Από τον
επιχειρηματικό, τεχνικό κόσμο ο κ.
Παναγιώτης Ψαλτάκος. Το γλέντι κρά-
τησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Η Μαρίτσα Σταμάτη και ο Θεόδωρος
Πανάς με την ευκαιρία του γάμου των
παιδιών τους Αντώνη και Ελένης ευ-
χαριστούν ολόψυχα τους φίλους τους
που τίμησαν με την παρουσία τους
την ιδιαίτερη στιγμή των παιδιών τους. 

Να ζήσουν ευτυχισμένοι. 

ΓΕΝΝΗΣΗ
― Η Λαμπρινή Γ. Γρίβα και ο σύ-

ζυγός της Δημήτρης Παπανικολάου
απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα
χαριτωμένο αγόρι.

Να τους ζήσει. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Ο Σπύρος Κ. Σταθονίκος και η

σύζυγός του Κατερίνα το γένος Τα-
τούλη βάπτισαν την πρωτότοκη κόρη
τους στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Κάλγ-
καρυ στον Καναδά. Το όνομα αυτής:
Δήμητρα - Μαρίνα. Τη βάπτιση παρα-
κολούθησε πλήθος συγγενών και φί-
λων. Μεταξύ αυτών ο παππούς Κων-
σταντίνος και η γιαγιά Δήμητρα Στα-
θονίκου που ήρθαν για το σκοπό αυτό
από την Ελλάδα. 

― Στις 22 Ιουλίου 2012 στον Ι.Ν.
Αγίας Βαρβάρας Χαλανδρίου η συγ-
χωριανή μας Ευαγγελία Τσούνη του
Αχιλλέα και της Ευρυδίκης και ο σύ-
ζυγός της Αριστείδης Τσικούρας βά-
πτισαν το χαριτωμένο αγοράκι τους
και του έδωσαν το όνομα Αχιλλέας. 

Κουμπάροι ήταν οι φίλοι Νίκος
Ατταλιώτης και Νίκος Κοτσυφάκης. 

Να τους ζήσουν. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στον Πειραιά όπου και

κατοικούσε ο Δημ. Παπαζαχαρίας. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Το ετήσιο μνημόσυνο του αεί-

μνηστου Βασιλείου Νικ. Καρέτσου
έγινε την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2012
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δο-
μνίστας. 

― Έγινε στις 24-11-2012 στον
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγρινίου
μνημόσυνο (6μηνο) του αείμνηστου
Γεωργίου Ι. Παναγοδήμου. 

― Στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Και-
νούριου Αγρινίου τελέστηκε στις 25-
11-2012 το μνημόσυνο του Κώστα
Ρεντίφη, συζύγου της Μαρίας Αθαν.
Νταλιάνη. 

Αιωνία η μνήμη τους!

ΟΧΙ  ΣΤΗ  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ   
Καθολική είναι η αντίδραση του ευρυτανικού λαού για την προβλε-

πόμενη από σχετικό Νομοσχέδιο συγχώνευση του Θεραπευτηρίου

Χρονίων Παθήσεων Καρπενησίου (Γηροκομείου) με άλλες Μονάδες

Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Οι αντιδράσεις

του Διοικητή του Θεραπευτηρίου κ. Γ. Αθανασιά, του Βουλευτή Ευρυ-

τανίας κ. Κ. Κοντογεώργου, του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Β.

Καραμπά, του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου και άλλων φορέων

(μεταξύ των οποίων και της Πανευρυτανικής Ένωσης) υπήρξε έντονη.

Υπέρ της διατήρησης του Θεραπευτηρίου τάχθηκε και ο Περιφερειάρχης

κ. Κλέαρχος Περγαντάς. 

ΠΑΖΑΡΙ  ΑΠΟ  ΤΟ  «ΣΥΝ  ΣΤΟΝ  ΑΝΘΡΩΠΟ»
Παζάρι με φιλανθρωπικό χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε για μια

ακόμα χρονιά στο Καρπενήσι από τον δραστήριο Σύλλογο «Συν στον

Άνθρωπο», πρόεδρος του οποίου είναι η κ. Μαίρη Καλιάνη. Τα εγκαίνια

του φιλανθρωπικού αυτού παζαριού έγιναν το απόγευμα της Παρασκευής

30-11-2012 στο Ξενοδοχείο «ΕΛΒΕΤΙΑ» και είχε τριήμερη διάρκεια,

περιλάμβανε δε είδη ρουχισμού, παιχνίδια, γλυκίσματα, παιδικά βιβλία

και άλλα είδη, που προσφέρθηκαν από ιδιώτες αλλά και από καταστήματα

του Καρπενησίου. Τα έσοδα διατίθενται για την ενίσχυση απόρων οι-

κογενειών του Καρπενησίου και των χωριών, σε συνεργασία πάντα με

την Εκκλησία, τον Δήμο Καρπενησίου, το Νοσοκομείο κ.ά.

ΤΡΟΦΙΜΑ  ΓΙΑ  ΑΠΟΡΟΥΣ  -  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
Είκοσι τέσσερις (24) τόνοι μακαρόνια ξεφορτώθηκαν στις 27-11-

2012 στις αποθήκες της Ένωσης Δασικών Συνεταιρισμών και του

Δήμου Καρπενησίου προοριζόμενα για άπορους και πολύτεκνους συμ-

πολίτες μας. Το σχετικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Ένωση (Ταμείο Αλληλεγγύης) και υλοποιείται από το Υπουργείο Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η  ΔΟΜΝΙΣΤΑ  ΣΤΗΝ  28η  ΕΚΘΕΣΗ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Στην 28η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε στη

Θεσσαλονίκη από 22-25 Νοεμβρίου 2012, συμμετείχε και ο Σύλλογός

μας, μέσω του Δήμου Καρπενησίου, ο οποίος παρουσίασε ένα από τα

καλύτερα περίπτερα της φετινής αυτής μεγάλης Έκθεσης. Οι επισκέπτες

του περιπτέρου μας έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ξενοδοχειακές

και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, τις διάφορες δραστηριότητες

στη φύση κ.λπ. Σημειώνεται ότι στην αντιπροσωπεία του Δήμου συμ-

μετείχε ο Αντιδήμαρχος Καρπενησίου κ. Δημήτρης Σταμάτης, ενώ το

Σύλλογό μας εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γιάννης Πα-

παδόπουλος. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  LEADER
Ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα LEADER πραγματο-

ποιήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας στις 26 Νοεμβρίου 2012,

κατά τη διάρκεια της οποίας εκπρόσωποι της Αιτωλικής Εταιρείας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. με λεπτομέρειες ενημέρωσαν τους ενδιαφερό-

μενους για επενδύσεις σχετικές με την τουριστική ανάπτυξη και την

ανάδειξη της τοπικής παραγωγής. 

Σημειώνεται ότι ο τ. Δήμος Δομνίστας συμμετέχει στην παραπάνω

Αναπτυξιακή Εταιρεία από της ιδρύσεώς της και αρκετές μονάδες

ενοικιαζόμενων δωματίων και άλλων έργων πραγματοποιήθηκαν στην

περιοχή μας μέχρι τώρα μέσω του φορέα αυτού. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο

στη Δομνίστα, απέναντι από την ταβέρνα 

του Θόδωρου Τσιάμη. Τιμή προσιτή. 

Τηλ. 6972553120 - 2641021919 - 

2641029581 (ώρες γραφείου). 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Κατοικία, πλήρως εξοπλισμένη, 52 τ.μ.

στη Δομνίστα, σε εξαίρετη θέση και σε

τιμή ευκαιρίας. Οικόπεδο αρκετά μεγάλο. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-4417217 

(κ. Νίκος Δ. Παπαζαχαρίας)

Δωρεά  βιβλίων 
Η σύζυγος του αείμνηστου Σπύρου Καπνίση, παλιού αντιπροέδρου του
Συλλόγου μας, Μαρία και η κόρη του Σουζάνα, δώρισαν στη μνήμη του στην
Κοινοτική Βιβλιοθήκη Δομνίστας 40 τόμους εγκυκλοπαίδειας. 
Ευχαριστούμε και ας είναι αιωνία η μνήμη του. 

Διόρθωση 

Στο προηγούμενο

φύλλο του ΕΥΡΥ-

ΤΟΥ (362) και στο

ποίημα «Η 28η

Οκτωβρίου 1940

Όλα... “υπέρ πίστε-

ως και πατρίδος!”»

στον στίχο 1 αντί

για «έναν ναό» να

γίνει «έναν λαό»

και στο στίχο 9 στη

λέξη παραποιημένη

να μπει θαυμαστικό

(παραποιημένη!)

Ανακοίνωση 
Γίνεται γνωστό ότι κατά τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς ο π. Ματθαίος θα είναι και πάλι μαζί μας για την τέλεση των
Ιερών Ακολουθιών των Αγίων αυτών Ημερών. 
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