
Τ
ην Παρασκευή, 14.08.2015 και ώρα 11 το
πρωί, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δη-
μοτικού Σχολείου Δομνίστας, πραγματο-

ποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου,
η οποία περιελάμβανε απολογισμό των πεπραγ-
μένων και των οικονομικών της περιόδου
01.08.2014 έως και 31.07.2015. Μετά το καλωσό-
ρισμα από την Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Υρώ Κων. Πα-
πουτσή, έγινε ομόφωνη εκλογή του κ. Θεόδωρου
Φραγκούλη ως Προέδρου της Γ. Συνέλευσης. 

Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης κ. Θεόδωρος
Φραγκούλης αφού ευχαρίστησε για την ομόφωνη
εκλογή του, πρότεινε και τηρήθηκε ενός λεπτού
σιγή για τους χωριανούς μας που δε βρίσκονται
πλέον κοντά μας. Συνεχάρη τα μέλη του παρόντος
Δ.Σ. κι ευχήθηκε να γίνουν –όσο είναι δυνατόν–
καλύτεροι, γιατί είναι ήδη πάρα πολύ καλοί. Πα-
ρατήρησε πως ανταγωνίζονται σε δράση και προ-
σφορά υπέρ του χωριού τον Πρόεδρο της Τ.Κ.,
επαινώντας την προσωπική εργασία αυτού και
του τ. Δημάρχου Γιάννη Σταμάτη. Στη συνέχεια
έδωσε το λόγο στα μέλη του Δ.Σ. για την έκθεση
των πεπραγμένων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Υρώ Παπουτσή, ανα-
φέρθηκε στις δραστηριότητες που έγιναν κατά
το χρονικό διάστημα από 01.08.2014 μέχρι και
τέλος Ιουλίου 2015. 

Στη συνέχεια ο ταμίας, Δημήτρης Σταμάτης
περιέγραψε τα οικονομικά πεπραγμένα διαφόρων
τομέων της παραπάνω απολογιστικής περιόδου

και ανάφερε πως τα έσοδα ανήλθαν σε 14.402
ευρώ, τα έξοδα σε 6.328 ευρώ οπότε το υπόλοιπο
στη «νέα χρήση» ανέρχεται στα 8.074 ευρώ.

Ο κ. Φραγκούλης Θεόδωρος τους ευχαρίστησε,
η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα πεπραγμένα και
το Προεδρείο όρισε τα θέματα συζήτησης, ως
εξής: 1. Παραίτηση Αντιπροέδρου Δ.Σ. Συλλόγου
κ. Σωτήρη Σώκου, 2. 11η Γιορτή Τσίπουρου 2015,
3. Εφημερίδα, 4. Προγραμματισμός εκδηλώσεων
2015-2016, 5. Βιβλιοθήκη-Μουσείο, 6. Στοχοποίηση
μελών του Δ.Σ. από μέλη εκτός αυτού.

1. Η Πρόεδρος Υρώ Παπουτσή, μετά λύπης,
ανέγνωσε την παραίτηση του Αντιπροέδρου του
Συλλόγου κ. Σωτήρη Σώκου, για λόγους υγείας,
προτάθηκε στο αναπληρωματικό μέλος κ. Σταμά-
τη-Μαυρίκα Χρυσούλα η συμμετοχή της, την
οποία η τελευταία αποδέχθηκε, οπότε καλύφθηκε
η θέση του κ. Σώκου. Να σημειωθεί, πως ο κ.
Σώκος δήλωσε πρόθυμος να προσφέρει τις υπη-
ρεσίες του, όπου και όταν μπορεί και ιδιαίτερα
στη Γιορτή Τσίπουρου, που η τεχνογνωσία του
είναι αποδεδειγμένα χρήσιμη.

2. Ημερομηνίες διοργάνωσης της 11ης Γιορτής
Τσίπουρου ορίστηκαν οι 24 και 25 Οκτώβρη 2015.

― Τσαπραζλής Τάσος: πρόνοια για ”plan b”
σε περίπτωση που ν/σ μπορεί να γίνει νόμος, που
να κρίνει μη πραγματοποιήσιμη τη Γιορτή μας.
Προτάσεις για βελτίωση αισθητική και οπτική δια-
κοσμητικών στοιχείων του εξοπλισμού.

― Κωστής Ευθύμης: αντικατάσταση ψηστα-

ριάς, κατασκευή ή αγορά περιπτέρου διάθεσης
μπουκαλιών, κ.α. που εκτέθηκαν στη συνεδρίαση
της επιτροπής.

3. Εφημερίδα
― Παπαδόπουλος Α. Κώστας: Συνέχιση έκ-

δοσης της εφημερίδας ως διμηνιαία. Εκδόθηκαν
δύο 4σέλιδα και τέσσερα 8σέλιδα φύλλα και το
κόστος της περιορίστηκε κάτω από 3.400 ευρώ.
Να λαμβάνει τα Δελτία Τύπου και ο ίδιος, όπως
π.χ. τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. 

― Αμπαζής Σταύρος: Εγγραφή μας στην Ένω-
ση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου.  

― Σταμάτη Μαρία, Παπαδοπούλου Λευκοθέα:
Καλό είναι να προετοιμάζονται νεώτεροι να ανα-
λάβουν την εφημερίδα. 

― Σταθονίκος Κ. Σπύρος: Να επιλέξουμε την
πιο συμφέρουσα οικονομικά και επικοινωνιακά
λύση στο ερώτημα έντυπη ή ηλεκτρονική εφημε-
ρίδα. 

― Άζμι Αουάντι: Να διατηρηθεί η έκδοση του
εντύπου και παράλληλα να προβάλλονται οι δρά-
σεις από το διαδίκτυο.

4. Προγραμματισμός διαφόρων εκδηλώσεων
2015-2016

― Προτάσεις από την Πρόεδρο Παπουτσή
Υρώ. 

― Συρογιαννίδης Σπυρίδων: Ο Σύλλογός μας
(άρθρο 2, παρ. 3) είναι και παραμένει ακομμάτιστος
και παρακάλεσε τη «δύναμη» που έχει ο καθένας
να την προσφέρει στο χωριό μας. 
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Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ  ΠΑΛΙ  ΚΟΝΤΑ  ΜΑΣ 

Και πάλι φέτος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας
και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς ήταν κοντά μας, επί ένα ολόκληρο
οκταήμερο, κατά το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου. Η παρουσία του
και μόνο αποτελεί πραγματική ευλογία για τον τόπο μας. Κατά
την εδώ παρουσία του μάλιστα είχαμε την ευκαιρία να βιώσουμε
μοναδικές στιγμές στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, την Κυριακή
5 Ιουλίου 2015, οπότε χοροστάτησε κατά την τέλεση της Θείας
Λειτουργίας και με το εμπνευσμένο θείο κήρυγμά του άγγιξε τις
ψυχές μας κυριολεκτικά για μια πνευματικότερη ζωή στην κρίσιμη
εποχή που ζούμε. 

Στη Θεία Λειτουργία συμμετείχαν και οι ιερείς π. Μακάριος
Αντωνόπουλος, π. Ματθαίος Καλαμπαλίκης, ο οποίος και ευχα-
ρίστησε δεόντως τον Σεβασμιότατο και ο π. Χαραλάμπης Τριάντης. 

Τις ίδιες στιγμές βιώσαμε και στις 7 Ιουλίου 2015 στο
εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής, μέσα σε ένα άκρως ειδυλλιακό
περιβάλλον. Την ίδια ημέρα ο Σεβασμιότατος επισκέφθηκε τα

Ψιανά και την επομένη επέστρεψε στην έδρα του, στο Μεσολόγγι, δηλώνοντας πως στις αρχές
Σεπτεμβρίου θα είναι και πάλι κοντά μας. 

ΕΤΗΣΙΑ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΓΙΟΡΤΗ  ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ  2015
Σάββατο 24 και 

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015
ΟΛΟΙ  ΣΤΗ  ΔΟΜΝΙΣΤΑ 

Όσοι θέλουν να βοηθήσουν 

με οποιονδήποτε τρόπο ας απευθυνθούν 

στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου. 

Παλιοί και νέοι να είμαστε εκεί. 



Κυριακή 5 Ιουλίου 2015. Ημέρα δημοψη-
φίσματος. Εμείς όμως εκεί στον Ι.Ν. του Αγίου
Αθανασίου της Δομνίστας αφήσαμε έξω από
την πόρτα της εκκλησίας τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ
και αφήσαμε τις ψυχές μας στη θεία μυστα-
γωγία. Μαζί μας ο σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμάς.
Για λίγες μέρες ανάπαυσης βρήκε καταφύγιο
στο χωριό μας. Ευλογία η παρουσία του. Μέρα
Κυριακή λειτούργησε στην εκκλησία μας. Λιτός,
ταπεινός, σεμνός, γλυκομίλητος, ιεροπρεπής,
σεβάσμιος, ασκητικός, από το Άγιο Βήμα διέχεε
το φως της λατρευτικής αγιότητας. Στα Άγια
μνημόνευσε ζώντα και τεθνεώτα. Εκεί μεταξύ
των προ πολλού κεκοιμηθέντων ανέφερε και
τους προκατόχους του στην Ι. Μητρόπολή
του. 

Το αυτί μου πήρε «υπέρ Πορφυρίου Άρτης,
Ρωγών Ιωσήφ...» Ο νους μου κόλλησε στο
Ρωγών Ιωσήφ. Έφυγα από το 2015 και ο νους
μου πέταξε στον Απρίλη του 1826 στο Μεσο-

λόγγι που ετοιμαζόταν για τη μεγάλη θυσία
παραμονές Κυριακής των Βαΐων. Οι πολιορκη-
μένοι από στεριά και θάλασσα και χωρίς ελπίδα
πήραν την απόφαση της Εξόδου: Ελευθερία ή
Θάνατος. 

Στη σύσκεψη συζήτησαν τα πρακτικά προ-
βλήματα: πως θα χωρίζονταν σε ομάδες (κο-
λώνες), τι θα γίνει με τους ανήμπορους, τι θα
γίνει με τα παιδιά που θάπρεπε να διασχίσουν
κάμπο μακρύ μέσα σε μάχη. Πρόβλημα και
βαρύδια τα παιδιά και αιτία να χαθούνε όλοι.
Εκεί έπεσε η φοβερή πρόταση να σφάξουν τα
παιδιά να ελαφρώσουν τη φάλαγγα και να
σωθούν. Επειδή κανένας πατέρας δε θα σκό-
τωνε το παιδί του πρότειναν ο ένας να σφάξει
τα παιδιά του άλλου. Απόφαση φρικτή αλλά
ανάγκης. Και τότε ο ιεράρχης, ο Ρωγών Ιωσήφ,
σηκώθηκε με δάκρυα στα μάτια και είπε: «...αν
τολμήσετε να πράξετε τούτο, πρώτον θυσιά-
σετε εμένα. Και σας αφήνω την κατάραν του
Θεού και της Παναγίας και όλων των Αγίων -
και το αίμα των αθώων να πέσει εις τα κεφάλια
σας». Εκφώνησεν τούτο, εκάθισεν και άρχισεν
να κλαίγει, γράφει ο Κασομούλης. 

Τα λόγια του σταμάτησαν το φονικό. Η
Έξοδος έγινε την άλλη νύχτα και όσοι γλίτωσαν
γλίτωσαν. Ο Ρωγών Ιωσήφ μαζί με πολλούς
έγινε φλόγα στα ουράνια πάνω από τις στάχτες
του Μεσολογγίου. 

35 χρόνια δίδασκα Ιστορία και Έξοδο στα
σχολεία, 35 χρόνια μιλούσα για το τι έγινε.
Όμως τη μέρα εκείνη τα λόγια του Μητροπολίτη
άνοιξαν τα μάτια μου και έζησε η καρδιά μου
την ιστορία και τη θυσία. Κοινώνησα των
αχράντων μυστηρίων. Τον ευχαριστώ και τον
ευγνωμονώ όπως φαντάζομαι και πολλοί άλλοι
στην πορεία του. Έξω από την εκκλησία μας η
ψηφοφορία προχωρούσε. Το βράδυ τα ΝΑΙ
και τα ΟΧΙ είχαν ισοψηφήσει. 79-79. Στις δικές
μας καρδιές όμως είχε θριαμβεύσει 100% ο
λόγος του σεμνού ιεράρχη. 

Όπως θα θριαμβεύει πάντα ο λόγος της
εκκλησίας μας γιατί η Ελλάδα χτίστηκε και
ζει πάνω σε ηγέτες σαν τον παλιό Ρωγών Ιω-
σήφ και σαν το νέο Σεβασμιώτατο κ.κ. Κοσμά
και όσους σίγουρα θα ακολουθήσουν ισάξιοι
την πορεία του λαού μας. 

Α.Δ.Σ.

5. Μουσείο
― Σταμάτης Αθ. Δημήτρης: Για την τελική

μεταφορά των εκθεμάτων στο νέο Μουσείο,
στο Φαρμακίδειο Λαογραφικό και Ιστορικό
Μουσείο Δομνίστας Ευρυτανίας, εκκρεμεί η
τοποθέτηση προθηκών και λοιπού τεχνικού
εξοπλισμού.

6. Ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση με
εντάσεις για αναρτήσεις στο διαδίκτυο και
παρεξηγήσεις που προκλήθηκαν. Επιλογικά
ο Ταμίας Δημ. Σταμάτης ανέφερε: «Στο χωριό
μας ερχόμαστε για να περνάμε καλά, να ξα-
λαφρώνουμε από το άγχος και να φεύγουμε
ήσυχοι. Προσωπικά, τα όποια θέματα παρου-
σιάζονται, έχω αντοχή να τα αντιμετωπίσω
και απαντάω προφορικά, όχι μέσω fb. Εσάς,
τα παιδιά εκεί πίσω, που χθες γλεντάγατε
όλα μαζί, σας βάλαμε εμείς σε μια αντιπαρά-
θεση. Πρέπει να μείνετε απέξω και να αφήσετε
εμάς τους μεγαλύτερους να το λύσουμε. Ξε-
χάστε ό,τι έγινε. Μην το επικουρείτε! Χθες,
με το θέμα των κλειδιών του ξενώνα και πα-
ροχής ηλεκτρικού ρεύματος, πήρα την πρω-

τοβουλία να μιλήσω με τον Νίκο Καρέτσο,
έχω την εμπειρία, να τα ξεπεράσουμε αυτά,
ειδάλλως θα τινάζονταν τα πάντα στον αέρα.
Δε γίνεται διάλογος με του καθενός τα προ-
σωπικά. Τόνισε πως ο Σύλλογός μας είναι μο-
χλός που ακομμάτιστα θα συνεπικουρεί την
Τοπική Κοινότητα». (Σημείωση: Ως τις 4:30
μ.μ. δεν παρουσιάστηκαν μέλη του Τ.Σ.) 

― Παπαδόπουλος Αν. Κ.: Ενέκρινε την
πρόταση.

― Μερτζάνης Αντώνης: Ερχόμαστε στο
χωριό μας με 2-3 προβλήματα και δε θέλουμε
να φύγουμε με περισσότερα. Να αφήσουμε
τις διαφορές στην άκρη.

― Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης, Φραγ-
κούλης Θεόδωρος: Σαν δάσκαλος, καθηγητής,
έχω κάνει λάθη, με την κατάσταση που δημι-
ουργήθηκε δώσαμε βήμα στα παιδιά μας. Σύλ-
λογος και Τοπική Κοινότητα να συνεννοηθούν
σε ό,τι είπε πριν ο Δημήτρης Σταμάτης. 

Σημ.: Το κείμενο ήταν εκτεταμένο αλλά
έγιναν συντμήσεις λόγω έλλειψης χώρου. 

Α.

2 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Ο  ΕΥΡΥΤΟΣ
Ενημερωτικό Δελτίο

Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου 
Δομνίστας Ευρυτανίας

Ιδιοκτήτης:
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο:
Η Πρόεδρος του Συλλόγου 

Αργυρώ (Υρώ) 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

Αντί προλόγου: (Ηροδότου Αλικαρνασσέως ιστορίας
απόδειξις ήδε, ως μήτε, τα, εξ ανθρώπων, γενόμενα,
τω χρόνω, εξίτηλα γένηνται, μήτε, έργα, μεγάλα τε
και θαυμαστά, τα μεν Έλλησι, τα δε βαρβάροις, ακλεή
γένηνται, τα τε άλλα και δι’ ην αιτίαν επολέμησαν αλ-
λήλοις...). 

Ο κ. Βασίλειος Χρ. Καραγιάννης, δάσκαλος, είναι
ο συγγραφέας δύο (2) ιστορικών βιβλίων με τους εξής
τίτλους: 

1. «Η Ραχούλα (Καρδίτσας) στην Αντίσταση (ανα-
μνήσεις μιας ηρωικής εποχής») και 

2. «Στις Φλόγες του Εμφυλίου Πολέμου (...κι ήρθαν
χρόνια δίσεχτα και μήνες οργισμένοι)». 

Τα δύο αυτά εξαίρετα βιβλία, νομίζω, πως έχουν
συγγραφεί, σύμφωνα με το πνεύμα, την διδαχή και
τον σκοπό του πατέρα της Ιστορίας Ηροδότου, με
βάση τις προσωπικές δοκιμασίες και αναμνήσεις και
τον αξιολογικό ιστορικό ερανισμό του συγγραφέως
εξήντα τεσσάρων (64) βιβλίων. 

Δεν θα γράψω «κριτική» των δύο (2) ανωτέρω
ιδανικών ιστορικών πονημάτων, γιατί την θεωρώ, όχι
μόνον περιττή, αλλ’ ίσως και αντιδεοντολογική και
ανευλαβή, στον κόπο, στον μόχθο, στον πνευματικό
κάματο και στην ευσυνείδητη φιλότιμη προσπάθεια
του συγγραφέα. Θέλω μόνο, να υπογραμμίσω, πως τα
συγκλονιστικά, γεμάτα αίματα και θυσίες, τραγικά και
δραματικά γεγονότα, που αναφέρονται σ’ αυτά, με
έκαναν να κλάψω και να χύσω δάκρυα πικρά... όχι
μόνο από συγκίνηση, αλλά και από την ανάμνηση,
εκτός άλλων και του άδικου θανάτου τεσσάρων (4)
προσφιλών μου προσώπων (και από τα δύο αντιμαχόμενα
μέρη...). 

Παρακαλώ θερμά τον άριστο συνάδελφο και αδελ-
φικό φίλο, κ. Βασίλειο Χρ. Καραγιάννη, να δεχθεί
ασμένως, τα ειλικρινή και εγκάρδια συγχαρητήριά μου,
για τα δύο ειρημένα ιστορικά βιβλία του και για την
ευχή του, για την αγάπη, την ομόνοια και την ειρήνη
της πολυβασανισμένης, αλλά ένδοξης πατρίδας μας,
της αιώνιας και αγαπημένης μας ΕΛΛΑΔΑΣ. 

Περαίνοντας το ταπεινό αυτό σημείωμά μου, φτωχό
μεν, αλλά βγαλμένο από την καρδιά μου, θέλω να
τονίσω, πως τα δύο (2) ανωτέρω αξιόλογα βιβλία, που
έχουν πλούσιο ιστορικό περιεχόμενο και είναι φρονη-
ματιστικά, ηθικοπλαστικά, παιδαγωγικά και πατριωτικά,
έχουν παντοειδή μεστό αμητό και πρέπει, να βρουν
την πρέπουσα θέση τους σε κάθε μαθητική, σχολική,
οικογενειακή, κοινοτική και δημόσια βιβλιοθήκη. Είναι
βιβλία, που καλλιεργούν το κριτικό πνεύμα, την γνώση,
το συναίσθημα και εξευγενίζουν τον ανθρώπινο χαρα-
κτήρα. Είναι διδακτικά και ωφέλιμα, και είναι γραμμένα
με αντικειμενικότητα, με προσοχή και ακρίβεια, μέσα
στο πνεύμα του πατέρα της Ιστορίας, του Ηρόδοτου... 

Γεώργιος Αθ. Στουρνάρας, Δάσκαλος 

ΔΥΟ  (2)  ΑΡΙΣΤΑ  ΒΙΒΛΙΑ 

Ιούλιος - Αύγουστος 2015

ΕΤΗΣΙΑ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Ο  Ρωγών  Ιωσήφ

Δραστηριότητες  
του  βουνού  και  του  δάσους

Το πρωί της 9ης Αυγούστου μέλη της άτυπης
ορειβατικής ομάδας του Συλλόγου μας μαζί με άλ-
λους συγχωριανούς και συγχωριανές μας δοκίμασαν
τις αντοχές τους στην πεζοπορία και δη στη διά-
σχιση μονοπατιών!

Ακολουθώντας τα ίχνη της καθημερινής δια-
δρομής των προγόνων μας στην Πραΐλα που, αν
και σε αχρηστία εδώ και δεκαετίες διατηρεί ακόμη
τα λειτουργικά της χαρακτηριστικά, ξεκίνησαν από
την πλατεία του χωριού και μέσω Τσιρκόβρυσης -
ρέματος - πλαγιές Δεντρουλιού - στάνης ανέβηκαν
μέχρι τις εγκαταστάσεις των κεραιών και γύρισαν
στο χωριό από τον αμαξιτό δρόμο που έρχεται
από Λιβαδάκι-Ψηλό Σταυρό ολοκληρώνοντας τον
κύκλο! Δεδομένου ότι αυτού του είδους οι δρα-
στηριότητες κερδίζουν όλο και περισσότερους θια-
σώτες τα τελευταία χρόνια και δεδομένου ότι κα-
λύτερο περιβάλλον από αυτό του χωριού μας (με
ήδη υπαρκτές και «χαρτογραφημένες» από άλλες
εποχές διαδρομές!) δεν θα μπορούσε να φανταστεί
κανείς, ίσως ν’ ανοίγεται μπροστά μας ένα ακόμη
λαμπρό πεδίο δραστηριοτήτων στα μέρη μας…
ένας ακόμη λόγος να λατρευτεί ο τόπος μας από
αυτούς που τον επισκέπτονται για πρώτη φορά!

Κώστας Νταλιάνης



3Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Ιούλιος - Αύγουστος 2015

H
Piccola Banda, η 30μελής νεανική ορχή-
στρα της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καρπε-
νησίου υπό την ενορχήστρωση της αρχι-

μουσικού κ. Ευαγγελίας Βάρσου και η μελωδική
φωνή της κ. Τασούλα Ειρήνης μάγεψαν και συγ-
κίνησαν για δεύτερη φορά το δομνιστιάνικο κοινό.
Με γνωστές μελωδίες αξιόλογων Ελλήνων συν-
θετών (Μίμη Πλέσσα, Κουγιουμτζή, Χατζηδάκη,
Σαββόπουλου κ.ά.) η συναυλία τους μας συνεπήρε
και σε συνδυασμό με τη γλυκιά Αυγουστιάτικη
βραδιά η ψυχή μας γαλήνεψε και το μυαλό μας
ταξίδεψε… 

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια
των Γιορτών Δάσους 2015 Δήμου Καρπενησίου,
την πρώτη Κυριακή του Αυγούστου, κάνοντας
έτσι κι επίσημα το ξεκίνημα των καλοκαιρινών εκ-
δηλώσεων  στη Δομνίστα μας. Με την παρουσία
τους τίμησαν και το χωριό μας και την αξιόλογη
ορχήστρα ο πατέρας Ματθαίος Καλαμπαλίκης, ο
Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Σουλιώτης, ο Αντιδή-
μαρχος Τεχνικών Έργων κ. Ταξιάρχης Κουτρου-
μάνος, η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ Καρπε-
νησίου κ. Σοφία Ζαλοκώστα. Στο σύντομο χαιρε-
τισμό του ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε μεταξύ άλ-
λων στα προβλήματα που δημιούργησαν στην πε-
ριοχή μας οι πολύ κακές καιρικές συνθήκες του
φετινού χειμώνα και στην ουσιαστική συμβολή
της Τοπικής μας Αρχής, του Προέδρου της Τ.Κ.
Δομνίστας κ. Ν. Καρέτσου, στην επίλυσή τους.
Αναφέρθηκε επίσης, στις αναγκαστικές περικοπές
του προγράμματος των καθιερωμένων πλέον Γιορ-

τών Δάσους, λόγω των οικονομικών συγκυριών
και ευχαρίστησε το Σύλλογό μας για τη συμμετοχή
στις Γιορτές Δάσους και τα «Μποτσάρεια».  

Στο τέλος της συναυλίας, η κυρία Μαρία Ι.
Παπαδημητρίου, πρόσφερε σε όλα τα μέλη της
ορχήστρας παραδοσιακά γλυκίσματα. Πράγματι,
πολύ ευγενική και φιλόξενη η χειρονομία της!

Στην επιμέλεια του ήχου και φωτισμού ήταν ο
ακούραστος και υπομονετικός κ. Ανδρέας Κα-
κούρας, που τον ευχαριστούμε και εκ μέρους του
Συλλόγου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε
στον κ. Σπύρο Βάρρα, για την παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης! 

Τέλος, ευχαριστούμε και συγχαίρουμε αυτή
τη χαρούμενη και δροσερή ομάδα για τη μουσική
της παιδεία, την ευγένεια, για το πλούσιο και
εξαιρετικών φωνητικών και ερμηνευτικών απαι-
τήσεων πρόγραμμα που μας παρουσίασε και το
Δήμο Καρπενησίου ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ, που ικανο-
ποίησε το αίτημά μας να έχουμε την Piccola

Banda στην όμορφη πλατεία της Δομνίστας και
φέτος. Να σημειώσουμε πως το ωραίο κοινό της
Δομνίστας επιμένει και «απαιτεί» να καθιερωθεί
η παρουσία της Piccola Banda, με ακόμη πιο συ-
χνές εμφανίσεις. Ο Σύλλογος, πάντως, θα το επι-
διώκει σταθερά! Β.Ε.Σ. 

2η  Συναυλία  της  Piccola Banda στη  Δομνίστα

Π
ριν από κάποια χρόνια ο Σύλλογός μας
είχε την ιδέα να ανταμώσει όλους τους
χωριανούς, που είχαν περάσει τα εβδο-

μήντα τους χρόνια, για καφεδάκι και συζήτηση.
Την πολύ όμορφη και συγκινητική αυτή δράση,
μας τη θύμισε ο κ. Θανάσης Νταλιάνης, τη ζηλέ-
ψαμε και την επιχειρήσαμε και φέτος το καλοκαίρι,
στις 7 Αυγούστου, το απόγευμα. Ως σημείο συ-
νάντησης επιλέχθηκε το παλιότερο
καφενείο του χωριού μας, το πα-
ραδοσιακό καφενείο της Κατερίνας
Ανδρέα Βαμβάτσικου. Με λιγότερα
ή περισσότερα άσπρα μαλλιά, και
όχι όλοι απαραίτητα 70+, ο πατέρας
Ματθαίος, οι κ.κ. Ειρήνη Τσατσού-
λα, Μαρία Γεωργίου, Λένα Τσα-
τσούλα, Παναγιώτα Μαρνάρη, Άννα
Ρουμελιώτη-Πανάγου, Ασπασία
Αναγνωστοπούλου, Γιαννούλα Σια-
καβέλλα, Μαρία Σιακαβέλλα, Σοφία
Τσίρκα, Γιώτα Τσιάμη, Βαγγελιώ
Νταλιάνη, Ντίνα και Σπύρος Συ-
ρογιαννίδης, Ειρήνη και Σεραφείμ
Μπρεκουλάκης, Γιώτα και Γιώργος Σώκος, Νίνα
και Θανάσης Πανάγος, Ευπραξία και Κώστας
Καραδήμας, Κική και Γιάννης Γρηγορόπουλος,
Πάνος Μακρυγιάννης, Γιώργος Βαμβάτσικος,
Νώντας Φαρμάκης, Θανάσης Νταλιάνης, Θανάσης
Σταμάτης, Θόδωρος Φραγκούλης (σ.σ. κι άλλοι
που θα έχω ξεχάσει και να με συγχωρήσουν) γί-
ναμε μια μεγάλη παρέα. Μαζί με την Πρόεδρό
μας, Υρώ, απολαύσαμε το καφεδάκι μας, το ανα-
ψυκτικό μας, το τσιπουράκι μας, γευτήκαμε νό-
στιμα, νηστίσιμα γλυκίσματα, που με πρωτοβουλία
τους ετοίμασαν η κ. Παναγιώτα Μαρνάρη και η
κ. Ευπραξία Καραδήμα και είχαμε την τύχη να
κουβεντιάσουμε για απλά και καθημερινά πράγ-
ματα του σήμερα, αλλά να ακούσουμε και συμ-
βουλές και θύμησες – ιστορίες παλαιότερων, που
με χαρά κι ενθουσιασμό ήθελαν να διηγηθούν
και να γνωριστούμε καλύτερα. Ο Σύλλογος είχε
επιφυλάξει μια έκπληξη στον παππού και τη

γιαγιά της Ελευθερίας Ν. Μπρεκουλάκη, παρα-
δίδοντάς τους το βραβείο για την εισαγωγή της
σε ΑΕΙ, μιας και δε μπόρεσαν να παρευρεθούν
στην απονομή, στο χορό μας, στη Δομνίστα. Με
καλαμπούρια και πειράγματα για το ποιος (για
το ποια είναι απαγορευτικό!) είναι μεγαλύτερος,
ποιος έκλεισε τα 70 και ποιος όχι, πέρασε με
κέφι κι ενδιαφέρον το απόγευμα στην πανοραμική

αυλή του καφενείου και η βραδιά στο εσωτερικό
του, μιας και δεν επιτρέψαμε στην καλοκαιρινή
καταιγίδα να μας χαλάσει, νωρίς, την όμορφη
παρέα. 

Η ζωντάνια που είδαμε στα μάτια αυτών που
«είχαν κάποια χρόνια παραπάνω», παρά την πολύ
δύσκολη ζωή που έζησαν, μας συγκίνησε και
μας έδωσε ελπίδα να συνεχίσουμε εμείς οι νεό-
τεροι τον αγώνα της ζωής με υπομονή και επιμονή
και αισιοδοξία. Τους ευχόμαστε να έχουν όλοι
υγεία και πάντα διάθεση για προσφορά και να
μας δίνουν τη χαρά να τους βρίσκουμε στο χωριό,
που μας έκαναν να αγαπήσουμε!

Ευχαριστούμε την Κατερίνα Βαμβάτσικου για
την άψογη φιλοξενία και ζητάμε συγνώμη, σε
όσους εξέφρασαν παράπονα ελλιπούς ενημέ-
ρωσης για τη συνάντηση και ήθελαν να συμμε-
τέχουν.  

Β.Ε.Σ.

Αντάμωση  για  καφεδάκι  και  συζήτηση Συνδρομές  που  λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Γιολδάσης Ζαχαρίας του Δημ. ....Ευρώ 30,00
Γιολδάση Παρασκευή (Βούλα) Δημ. ....20,00
Μακρυγιάννη Χρυσούλα, 
το γένος Λ. Σώκου (Καναδάς) ..............50,00
Παπαγεωργίου Ιωάννης Αθαν. ............50,00
Τσίρκας Αθανάσιος (Ευηνοχώρι) ..........20,00
Παπαϊωάννου Κούλα ............................10,00
Κατσούδας Ιωάννης ............................50,00
Σιδερά Πελαγία (Αμερική) ............δολ. 50,00
Πανοπούλου Γεωργία, 
το γένος Ι. Σιδερά (Αμερική) ......ευρώ 20,00
Πανάγος Αθανάσιος Ηλία ....................50,00
Σταμάτης Ιωάννης Νικ. ......................100,00
Φώλος Ν. - Μπαρμπούλη Ιφιγένεια ......20,00
Κοντούσιας Παναγιώτης ......................10,00
Παναγοδήμου Γερασιμούλα ................20,00
Χαρέλου Ευαγγελία ............................20,00
Πετρονικολός Χρήστος ........................20,00
Μακρυγιάννης Γεράσιμος Κ. ..............100,00
Συρογιαννίδης Σπυρ. ............................20,00
Συρογιαννίδης Δημήτριος Σπ. ..............20,00
Κουκόπουλος Παν., 
συζ. Βασιλικής Σπ. Συρογιαννίδη ........20,00
Σιακαβέλλα Μάρθα ..............................20,00
Τσίρκας Χρήστος (Αυστραλία) ............50,00
Τσιάμη Βασιλική (Αυστραλία) ..............50,00
Τσαπραζλής Νικόλαος Σωτ. ................20,00
Σιαδήμας Νικ. Δ. ..................................30,00
Παπασταμούλη Αθηνά ..........................10,00
Μαστρογεωργίου Γεώργιος ..................20,00
Παναγοδήμος Λάμπρος Παν. (ΗΠΑ) ....50,00
Παναγοδήμος Κων/νος Παν. (ΗΠΑ) ....50,00
Μακράκη Κυριακή Ι. ..............................20,00
Τσίρκας Δημήτριος Ι. ............................20,00
Παπαδόπουλος Κώστας Αθ. ................20,00
Παπαδοπούλου Παναγιώτα Αθ. ............20,00
Αδοσίδης Λάζαρος
(συζ. Νίκης Αθ. Παπαδοπούλου) ..........20,00
Συροθανάση Γεωργία Αθαν. ................30,00
Γρηγοροπούλου Κούλα Σπ. ..................20,00
Σταμάτης Αθαν. Ν. ................................20,00
Γιολδάση Γεωργία Δημ. ........................20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)



Μ
ε τη συμμετοχή πολλών, ικανών
και καλά προετοιμασμένων, όπως
αποδείχθηκε, παικτών πραγμα-

τοποιήθηκε και φέτος στο Δημοτικό Σχο-
λείο Δομνίστας το 3ο τουρνουά ping pong
2015, από τις 9 ως τις 15 Αυγούστου.

Στους αγώνες συμμετείχαν οι παρα-
κάτω 30 παίκτες: Περικλής Ι. Σιακαβέλλας,
Juliano Musta, Ευθύμης Δ. Κωστής, Βα-
σίλης Γ. Καρέτσος, Γιάννης Λ. Ζωγανάς,
Λάμπρος Μαραζιάρης, Χάρης Καρτσακλής,
Αντώνης Ι. Δαραβέλιας, Αναστάσης Δ.
Καπετάνης, Αποστόλης Αποστολόπουλος,
Δημήτρης Κ. Καρέτσος, Βασίλης Σ. Μπρε-
κουλάκης, Λάμπης Μαραζιάρης, Θοδωρής
Κ. Μητσοστέργιος, Δημήτρης Κ. Αγγελής,
Άζμι Αουάντι, Αλέξης Ψαθάς, Νίκος Μ.
Παππάς, Αντώνης Γ. Αγγελής, Πάνος Α.
Σελιμάς, Δημήτρης Σώκος, Θανάσης Σ.
Λώλος, Κώστας Ματζούρης, Μάκης Α.
Συρροκώστας, Σπύρος Αχ. Συρροκώστας,
Κωστής Κωνσταντίνος, Θάνος Μητσο-
στέργιος, Άνθιμος Κούστας, Δημήτρης

Μ. Παππάς  και Αντώνης Γ. Μερτζάνης.
(Με τη σειρά που δήλωσαν τη συμμετοχή
τους). 

Στις τελικές δυάδες έφτασαν οι Λάμπης
Μαραζιάρης και Δημήτρης Σώκος, όπου
επικράτησε ο Δ. Σώκος και οι Βασίλης
Καρέτσος και Ευθύμης Κωστής, μεταξύ
των οποίων επικράτησε ο Β. Καρέτσος. 

Ο μεγάλος τελικός διεξήχθη στις 15
Αυγούστου, το απόγευμα, μεταξύ του Βα-
σίλη Καρέτσου και του Δημήτρη Σώκου
και νικητής αναδείχθηκε ο Βασίλης Γ. Κα-
ρέτσος. 

Η βράβευση του πρωταθλητή με έπαθλο
και έπαινο και του δευτεραθλητή με έπαινο
έγινε από την Πρόεδρo του Συλλόγου
μας Υρώ Παπουτσή, κατά τη διάρκεια των
εκδηλώσεων του Δεκαπενταύγουστου. 

Συγχαρητήρια στο νικητή, αλλά και σε
όλους τους συμμετέχοντες για το «ευ
αγωνίζεσθαι», και σε όσους βοήθησαν
στην ομαλή και έντιμη διεξαγωγή των
αγώνων. 

4 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

3ο  Τουρνουά  ping pong 2015
Κατά τη διάρκεια των χορευτικών εκδηλώσεων του Δεκα-

πενταύγουστου, πραγματοποιήθηκε λαχειοφόρος αγορά, η
οποία υποστηρίχθηκε αμέριστα από τους χωριανούς και
φίλους μας, τόσο στην προσφορά πολλών και καλών δώρων,
όσο και στην προμήθεια λαχνών, αλλά και στη με μεγάλη
προθυμία διάθεσή τους από τους:  Θανάση Νταλιάνη, Θανάση
Σταμάτη, Σούλα Σταμάτη, Βίκυ Αλεξανδροπούλου, Ερατώ
Δεράτσα και Μαρία Χρυσαφοπούλου. Σας ευχαριστούμε
όλους! 

Δώρα προσέφεραν οι παρακάτω:
- Ποδήλατο mountain bike από το Φιλοπρόοδο Σύλλογο Δο-

μνίστας
- Κεραμίδι, ζωγραφική και τεχνική ντεκουπάζ, με τίτλο: «Δο-

μνίστα, παράθυρο στη φύση…», έργο της Λαμπρινής Αϊ-
βαλιώτη-Σταμάτη. Το φιλοτέχνησε στα πλαίσια του Εργα-
στηρίου Δημιουργικής Απασχόλησης του Συλλόγου μας.

- Πέντε (5) Ρολόγια ανδρικά και γυναικεία, προσφορά Ηλία
Τσαπραζλή, κοσμηματοπώλη (Μεταμόρφωση, Αττική)

- Πλήρες σετ πιάτων, προσφορά Γιώργου Μαστρογεωργίου
(ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ, Αγρίνιο)

- Σετ σερβιρίσματος ορεκτικών από την οικογένεια Νώντα
και Ιωάννας Φαρμάκη

- Ισοθερμικό μπλουζάκι (κατάστημα ΦΥΣΗ και ΚΥΝΗΓΙ), προ-
σφορά Ηλία Αθ. Πανάγου (Μπαϊμπά-Αγρίνιο)

- Δύο (2) βαμβακερές πετσέτες προσώπου από τον Βασίλη
Αγγελή.

- Σετ ποτήρια και κολιέ, προσφορά Ασπασίας Αναγνωστο-
πούλου. 

- Γκλίτσα παραδοσιακή, από το τοπικό μας κατάστημα παρα-
δοσιακών προϊόντων Νίκου Παπαδημητρίου.

- Μέλι ελατίσιο, 2 συσκευασίες του 1 Kg, προσφορά Μαρίας
Σώκου.

- Μία πιατέλα, δύο πίνακες και δύο κορνίζες, προσφορά
Ισμήνης Αγγελή.

- Παιδικό μπλουζάκι. 
- Σετ πετσέτες, βραχιόλια και τρία κολιέ, προσφορά Ειρήνης

Τσατσούλα.
- Σετ καρέ, προσφορά Μαρνάρη Παναγιώτας. 
- Δύο πακέτα λουκάνικα, προσφορά Δήμητρας Κ. Σταθονίκου. 
- Φριτέζα, προσφορά Ειρήνης Γράψια.
- Δύο δοχεία χρώμα, προσφορά Κυτέα Γεωργίου και Πανα-

γιώτας Αντ. Αγγελή (Λαμία)
- Δεκαπέντε σουβλάκια από «Μέτοικο», Παναγοδήμο Κ. Δη-

μήτρη. 
- Δύο 10δες σουβλάκια, από Θόδωρο και Παναγιώτα Τσιάμη. 
- Γεύμα τριών ατόμων, προσφορά Γρίβα Θανάση και Βασιλικής. 
- Δύο Πίτσες, προσφορά Κωνσταντίνας Επαμ. Φαρμάκη. 

Λαχειοφόρος  αγορά

Παραδοσιακό  γλέντι - Μουσική  Βραδιά 
Μετά και την περσινή επιτυχία της διοργάνωσης της μουσικής βραδιάς στην

πλατεία του χωριού, ο Σύλλογος αποφάσισε και η φετινή διοργάνωση να γίνει στην
πλατεία, ξεπερνώντας τελικά, εμπόδια και προβλήματα που παρουσιάστηκαν. 

Το λαϊκορεμπέτικο μουσικό σχήμα “free group” (γνώριμο στο Σύλλογο από
πρόσφατο χορό μας στο Αγρίνιο) ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας και μας επιφύλαξε
στις 13 Αυγούστου μια ανεπανάληπτη βραδιά ποιοτικών παραδοσιακών τραγουδιών
ως και σύγχρονων τραγουδιών Ελλήνων καλλιτεχνών. 

Στην πλατεία και σε όλα τα καταστήματα ο κόσμος γλέντησε, ξεφάντωσε, χο-
ρεύοντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σε πολλές «ζυγιές» οι χοροί, με κάποιες
μάλιστα να αριθμούν και 130 νέους, χάρη στις εξαιρετικές φωνές των Θωμά Γκουρ-
νέλου (& ακορντεόν), Ηλία Στεφανίδη (& μπουζούκι), Αδάμ Κουτσουπιά (& κιθάρα),
Νίκου Καραγιαννόπουλου (πνευστά), Σωτήρη Γκεβεντζέ (φωνή) και Κώστα Φραγκάκη
(ντραμς). Τον ήχο και το φωτισμό επιμελήθηκε ο Κώστας Φρίντζος, δάσκαλος πα-
ραδοσιακών χορών, και δάσκαλος της Υρούς και του Γρηγόρη Παπουτσή, που εντυ-
πωσιασμένος από τις χορευτικές ικανότητες της νεολαίας μας, αναγνώρισε, δι-
καιωμένος, πως οι μαθητές του ξεπέρασαν το δάσκαλο. 

Τέλος, ικανοποιώντας το αίτημά μας, και την ευχαριστούμε θερμά, είχαμε τη
χαρά και φέτος να απολαύσουμε μουσικά τη Νικολέττα Κοκοσιούλη στο ιδιαίτερα
δημοφιλές, αλλά απαιτητικό τραγούδι «Η επιμονή σου»!

Με την ευχή το κέφι και η καλή διάθεση όλων να περισσεύει, σε πείσμα των δύ-
σκολων συγκυριών, ελπίζουμε σε επανάληψη αυτής της ζεστής και κεφάτης ατμό-
σφαιρας… στα τσίπουρα!

Β.Ε.Σ.

ΤΟΥ  ΠΡΟΦΗΤΗ  ΗΛΙΑ
Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας, από την παραμονή
της γιορτής του Προφήτη Ηλία, φρόντισε για το  στολισμό
των εικόνων του Προφήτη Ηλία στο ήδη φροντισμένο και
καθαρό από τον εκκλησιαστικό επίτροπο, Λάμπρο Σταθονίκο,
ομώνυμο εξωκκλήσι. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, ανήμερα του
Άη Λιός, (εργάσιμη ημέρα για πολλούς) δεν έγινε κατορθωτό
να πλαισιωθεί η γιορτή με την αναβίωση  των «νυφοδιαλε-
μάτων», όπως πέρσι. Ωστόσο, μετά τη Θεία Λειτουργία,
όλοι κεράστηκαν παραδοσιακά χειροποίητα γλυκίσματα,
προσφορά του Συλλόγου. 

Ιούλιος - Αύγουστος 2015

Με συμμετοχή οκτώ ομάδων, εκ των
οποίων η μία από τους Στάβλους, πραγ-
ματοποιήθηκε, από τις 10 ως τις 14 Αυ-
γούστου, το 1ο τουρνουά basketball 3 on
3, στο γήπεδο μπάσκετ του χωριού μας.
Οι ομάδες, όλες με χιουμοριστικά ονόματα,
που έφτασαν στην τελική τετράδα ήταν
οι παρακάτω: 

• Από τους Στάβλους η “Eugostavlika”
με τους Δημήτρη Ζούκα, Άνθιμο Μπογια-
τζή και Αναστάσιο Λύρο. 

• “All Star” με τους Βασίλη Καρέτσο,
Θοδωρή Σιακαβέλλα και Δημήτρη Παυλιά. 

• «Κατσίκες με ρόδες» με τους Φώτη
Καρέτσο, Ευθύμη Μερτζάνη και Θάνο Δα-
ραβέλια.

• «Καιτούλα» με τους Δημήτρη Στα-
μάτη, Ευθύμη Κωστή και Κώστα Νταλιάνη,
που λόγω τραυματισμού αντικαταστάθηκε
από τον Νεκτάριο Παπαδόπουλο.

• Σε επόμενο φύλλο θα αναγραφούν
και στοιχεία των άλλων τεσσάρων ομάδων. 

Μπορεί οι απογευματινές μπόρες να
άλλαζαν συχνά τον προγραμματισμό των
αγώνων μεταξύ των ομάδων, ωστόσο η
καλή διάθεση περίσσευε. 

Στην τελική τετράδα αγωνίστηκαν με-
ταξύ τους η “Eugostavlika” και η “All Star”
με επικράτηση της δεύτερης και η ομάδα
«Κατσίκες με ρόδες» με την «Καιτούλα»
με επικράτηση, ομοίως, της δεύτερης. 

Ο μεγάλος τελικός διεξήχθη στις 14
Αυγούστου, και πρωταθλήτρια ομάδα ανα-
δείχθηκε η “All Star”. Οι απονομές των
επάθλων στους παίκτες Καρέτσο Βασίλη,
Θοδωρή Σιακαβέλλα και Δημήτρη Παυλιά
της πρωταθλήτριας “All Star” και των
επαίνων στη δευτεραθλήτρια «Καιτούλα»
έγιναν στις εκδηλώσεις του Δεκαπενταύ-
γουστου από την Πρόεδρο του Συλλόγου
μας, Υρώ Παπουτσή. 

Συγχαρητήρια στους νικητές, σε όλους
τους συμμετέχοντες και στο Φώτη Καρέ-
τσο, που είχε αναλάβει την εποπτεία. 

1ο  Τουρνουά  basket 3 on 3  2015

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ!
Με πρωτοβουλία και εργασία του κ. Κώστα Αθανασίου

Καραδήμα και της Αγγελικής (forthnet Αγρινίου) και την
ευγενική χορηγία της απαιτούμενης ξυλείας από τον κ.
Παναγιώτη Σύρρο (Μπούζα Αιτωλικού) επισκευάστηκαν
φθαρμένα σημεία σε αρκετές κούνιες της Παιδικής Χαράς
Δομνίστας. 

Ο κ. Θανάσης Σπύρου Νταλιάνης, κατόπιν συνεννόησης
με την Τοπική Κοινότητα, καθάρισε με το χορτοκοπτικό
του μηχάνημα όλο τον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. 

Ευχαριστούμε τους παραπάνω εθελοντές!
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ΜΕΓΑΛΟΙ
Μερτζάνης Ευθύμης, Μερτζάνης Αντώνης,

Δαραβέλιας Θάνος, Αγγελής Αντώνης, Σιακα-
βέλλας Ηρακλής, Αουάντι Άζμι, Καρέτσος Φώτης,
Καρτσακλής Νίκος, Τουρής Χρήστος, Καρέτσου
Εύη Κων., Καφαντάρη Σπυριδούλα, Παλαιοπάνου
Κωνσταντίνα, Μπρεκουλάκη Ειρήνη, Κρικρή Ζωή,
Δημητρογιάννη Γρηγορία, Σταθοπούλου Πανα-
γιώτα, Σιάχου Αλεξία, Κοκοσούλα Στέλλα, Ζαχαριά
Νάσια, Σιακαβέλλα Κωνσταντίνα, Βαμβάτσικου
Αθηνά, Καπετάνη Ισιδώρα, Καπετάνη Γεωργία,
Δεράτσα Ερατώ, Δεράτσα Κωνσταντίνα, Δεράτσα
Νικολέτα, Μακρυγιάννη Μαρία, Μακρυγιάννη Φι-
λοθέη, Μήτσου Βάνα, Μήτσου Μαρία. 

ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ
Δαραβέλια Βασιλική, Αγγελή Μαρία, Φιλίνδρα

Ιριδένια, Σιακαβέλλα Μιρένα, Μήτσου Μαρία, Πα-

παδάκη Ελένη, Πορτοκαλάκη Δανάη, Βαμβάτσικου
Δήμητρα, Βαμβάτσικου Βάσω, Τσαπραλή Αγγελική,
Πέρσα ;, Σαμιώτη Φωτεινή, Σταθονίκου Αγγελική,
Στραβομύτη Βάσιθα, Αλαμπάνου Μαρίνα, Γκούσια
Άννα, Καπετάνης Αναστάσιος, Μαραζιάρης Λάμ-
προς, Δαραβέλιας Αντώνης, Καρέτσος Δημήτρης,
Μακράκης ;, Μωρίκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος
Απόστολος, Γκούσιας Άνθιμος, Καρτσακλής Χά-
ρης, Ζουγανάς Γιάννης

ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ
Ροκίδη Θάλεια, Ροκίδη Ναυσικά, Δούψεκα

Ευγενία, Σαμιώτη Κωνσταντίνα, Γιαννοπούλου
Μελίνα, Αγγελή Μαρία, Πανάγου Νάνσυ, Κεραμίδα
Ευαγγελία, Αδάμη Γεωργία, Αδάμη Σπυριδούλα,
Παπαδάκη Χριστίνα, Γερογιάννη Κατερίνα, Πα-
παγεωργίου Ελένη, Σιακαβέλλας Γεώργιος, Πα-
νάγος Θάνος, Τριανταφύλλου Νίκος. 

ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ
Σιακαβέλλα Ιωάννα, Πιστιόλη Αλίνα, Γιούλης

Σωτήρης, Αρσενίου Λυδία, Μαρκογιάννη Βασιλική,
Γιούλη Ζέτα, Παπαγεωργίου Πάνος, Βερεντζή
Κάτια, Μωρίκης Παναγιώτης, Φώτη Δανάη, Φι-
λίνδρα Αναστασία, Μαρκογιάννη Χριστίνα, Πα-
παδόπουλος Χρήστος, Γρηγοροπούλου Μαρία,
Μητσοστέργιου Αρετή, Παναγιωτόπουλος Γιάννης,
Μπρεκουλάκη Ελπίδα. 

ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ
Μανάτου Μαρία, Μανάτου Δήμητρα, Αμπατζή

Έλφη, Τενέ Εβελίνα, Βερεντζής Δημήτρης, Πε-
ραρής Ηλίας, Παπαδοπούλου Δανάη, Νταλιάνη
Ιωάννα, Μήτσου Γιάννος, Μήτσου Νικόλαος, Κα-
πετάνης Κωνσταντίνος, Μακρυγιάννη Βασιλική,
Καπλάνη Όλγα, Καπλάνης Ξενοφών. 

Ιούλιος - Αύγουστος 2015

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Καθόλη τη διάρκεια του 2μήνου Ιουλίου - Αυγούστου 2015 η ενορία μας είχε την ευλογία της

τέλεσης όλων, σχεδόν, των Ιερών Ακολουθιών κατά τις Κυριακές και όλες τις εορτές. Ο π.
Ματθαίος μάλιστα κατά τις παρακλήσεις προς την Παναγία μας κατά το 15Αύγουστο ήταν παρών
τελώντας μάλιστα διπλές ακολουθίες και σε άλλες ενορίες (Ανιάδα, Σκοπιά, Άμπλιανη). 

Σε μερικές παρακλήσεις η Ενορία μας εξυπηρετήθηκε και από τον π. Κωνσταντίνο Λ. Μακράκη,
ο οποίος μάλιστα τέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και στον Άγιο Νικόλαο στις 12-8-
2015, όπου προσήλθαν αρκετοί συγχωριανοί μας. Περιστασιακά εκτός από τους πατέρες Ματθαίο
Καλαμπαλίκη, Κων/νο Μακράκη, εξυπηρέτησαν την Ενορία μας και οι πατέρες Ιωάννης Κολοβός,
Χαραλάμπης Τριάντης και Ηλίας Τσακατούρας.

Κατά το διάστημα αυτό τελέστηκε Θεία Λειτουργία και στα εξωκκλήσια της Αγίας Κυριακής,
του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Παρασκευής στο Μαρίνου και της Παναγίας Προυσιώτισσας
(Φαντίνου). Οι ιεροψάλτες μας εντυπωσίασαν εφέτος με τις ψαλμωδίες τους. Είχαμε την τύχη να
απολαύσουμε τις φωνές των ιεροψαλτών Χρήστου Βουλδή, Τάκη Σύρρου, Νώντα Φαρμάκη,
Θεόδωρου Φραγκούλη, Σωτήρη Λώλου, Μιχάλη Κουζή, Γιώργου Μαστρογεωργίου, Χρήστου Πε-
τρονικολού, Βασίλη Ανδρεαδάκη και Γεωργίου Παπαδημητρίου. 

ΟΙ   ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΙ  ΜΑΣ  ΟΜΙΛΟΙ

ΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος
της 5ης Ιουλίου 2015 στο χωριό μας έχουν
ως εξής: 

Ψήφισαν: 169       Άκυρα: 8      Λευκά: 3
ΝΑΙ ....................................................79
ΟΧΙ ....................................................79
Ιστορική ισοπαλία! Ρεκόρ στην αποχή. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΤΟΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΔΡΟΜΟ 
Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης

ζημιών στον κεντρικό δρόμο από Ράχες Τυμ-
φρηστού μέχρι Ψηλό Σταυρό και προς Στά-
βλους - Άμπλιανη. 
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Παιδαγωγικό  Εργαστήρι:  Τρίτη  χρονιά  λειτουργίας  του

Ο
αγαπημένος χώρος των μικρών μας φίλων,
το Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας,
ήταν και φέτος ανοικτό από 1 έως και 13

Αυγούστου, κάθε πρωί. Στο Εργαστήρι Δημιουρ-
γικής Απασχόλησης, που για τρίτη συνεχή χρονιά
λειτούργησε εκεί, πάνω από 55 παιδάκια, από 2
ως 15 ετών, απασχολήθηκαν δημιουργικά με ζω-
γραφική σε χαρτί, πέτρα και ξύλο, χειροτεχνίες-
κατασκευές, με πλαστική με πηλό, με επιτραπέζια,
με το στολισμό γλυκισμάτων με γλάσο και άλλα
πολλά, που ξεπηδούσαν από τη φαντασία τους
και τα φιλοτεχνούσαν με τα χεράκια τους. Οι δη-
μιουργίες των παιδιών μας εκτέθηκαν στην πλατεία
μας, στη γιορτή λήξης του εργαστηρίου. Τη δρα-
στηριότητα αυτή του Συλλόγου μας βοήθησαν
πολύ η Μαρία Σάρρα, η κ. Δήμητρα Σταθονίκου,
η Βίκυ Τσίρκα-Γιούλη, η Θεώνη Νικολακάκη-Αμ-
παζή, η Σπυριδούλα Καρέτσου-Παπαδοπούλου,
η Έφη Φαρμάκη-Νταλιάνη, η Αγγελική συζ. Κώστα
Καραδήμα, η Μαρία Ηλία Νταλιάνη, οι εγγονές
της κας Βούλας Γιολδάση κ.ά. Πολλοί ήταν,
επίσης, αυτοί που υποστήριξαν το Εργαστήρι μας
με υλικά χειροτεχνίας-ζωγραφικής όπως ο Βασίλης
και η Έφη Νταλιάνη, η Αγγελική και ο Κώστας
Καραδήμας, η Λένα Νταλιάνη-Βερεντζή, ο Κώστας
Νταλιάνης (μπαούλα αποθήκευσης παιχνιδιών),
ο Γιώργος Αντ. Αγγελής (πολλά επιτραπέζια παι-
χνίδια και παζλ), και αρκετοί άλλοι που τοποθε-
τώντας τα μόνοι τους στα ερμάρια, ζητάμε συ-
γνώμη, δεν καταχωρήσαμε την ευγενική τους
χειρονομία... Τους ευχαριστούμε όλους τους
θερμά! 

Η Λαμπρινή Αϊβαλιώτη-Σταμάτη, τις μέρες
των διακοπών της στο χωριό, τις αφιέρωσε στο
Εργαστήρι μας... Με καλλιτεχνικό πνεύμα και
φαντασία, η εμπνευσμένη «χομπίστρια», μας
έδειξε εύκολες και έξυπνες τεχνικές, για να με-
ταμορφώσουμε σε έργο τέχνης ένα απλό και τα-
πεινό υλικό, μια πέτρα, το μπουκαλάκι του ανα-
ψυκτικού, ένα κουτάκι και γιατί όχι, μια παλιά
ξύλινη καρέκλα, ένα έπιπλο, ένα κεραμίδι... Η κα-
τασκευή στεφανιών, ειδυλλιακών φαναριών και
οι τεχνικές του κρακελέ και του ντεκουπάζ ενδιέ-
φεραν όχι μόνο τους μικρούς μας φίλους, αλλά
και πολλές μεγαλύτερες φίλες, οπότε το Εργαστήρι
απέκτησε και «τμήμα ενηλίκων» με τη συμμετοχή
των: Γιώτας Καρέτσου, Ανδριάννας Παπαδημη-
τρίου, Ισμήνης Αγγελή, Ασπασίας Αναγνωστο-
πούλου, Σπυριδούλας Καρέτσου,  Θεώνης Νικο-
λακάκη, Βίκυς Τσίρκα, Δήμητρας Σταθονίκου,
Μαρίας Νταλιάνη, Μαρίας Σάρρα και Αριάδνης
Δάντε. 

Μεταξύ των πολλών δραστηριοτήτων, τα παιδιά
σε μόλις δέκα μέρες, προετοίμασαν δύο μεγάλα
και απαιτητικά θεατρικά δρώμενα. Η ομάδα των
μικρότερων παιδιών δραματοποίησε την ιστορία
του νέου βιβλίου της Αριάδνης Δάντε με τίτλο:
«Ψάχνοντας στην Πυθωνία» και η ομάδα των με-
γαλύτερων κυρίως παιδιών δραματοποίησε το μυ-
θιστόρημα του Ευγένιου Τριβιζά «Τα μαγικά μαξι-
λάρια». 

13.08.2015: Γιορτή λήξης
Παιδαγωγικού Εργαστηρίου
• «Ψάχνοντας στην Πυθωνία»
Το θεατρικό παιχνίδι «Ψάχνοντας στην Πυ-

θωνία» ήταν βασισμένο στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα της συγγραφέως και Μηχανικού Πληρο-
φορικής Αριάδνης Δάντε «Ο Απόστολος στην
Πυθωνία», που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής
και πρωτοσχολικής ηλικίας με σκοπό να προσεγ-
γίσουν βασικές αρχές του προγραμματισμού και
της Πληροφορικής (έννοιες πρόσθεσης, αφαίρε-
σης, ταξινόμησης στοιχείων και συσχέτιση αυτών)
με απλά στοιχεία, που ένα παιδί γνωρίζει μέσα

από το παιχνίδι, την ομαδική προσπάθεια και
χωρίς υπολογιστή. Φίλη και συνεργάτιδα της συγ-
γραφέως προετοίμασε τα παιδιά ωσότου η Αριάδνη
Δάντε ήρθε εθελοντικά στο χωριό μας και ασχο-
λήθηκε προσωπικά με τα παιδιά, που ενθουσιά-
στηκαν με τον τρόπο παρουσίασης. Πολύτιμη
στην προετοιμασία του προγράμματος ήταν και η
συμβολή της κυρίας Δήμητρας, της Θεώνης, της
Σπυριδούλας, της Βίκυς.

Έτσι, στις 13 Αυγούστου το απόγευμα, στην
πλατεία του χωριού στήθηκε το θεατράκι και οι

μικροί μας ηθοποιοί μάς αποκάλυψαν μέσα από
έξι μικρές ιστορίες όλα όσα είχαν μάθει. Με τη
βοήθεια της θείας Μνήμης (μνήμη του Η/Υ, αλλά
και του μυαλού μας) και τα πέντε διαφορετικής
«χωρητικότητας» κουβαδάκια της, ο ανιψιός της
εξερευνητής Απόστολος έψαξε στη ζούγκλα της
Πυθωνίας (Python, γλώσσα προγραμματισμού) να
βρει τους θησαυρούς (τα αντικείμενα) που είχε
χάσει η θεία Μνήμη. Έψαχνε λοιπόν, να βρει αριθ-
μούς (ακέραιους, δεκαδικούς και κλάσματα), χα-
ρακτήρες, λέξεις, λογικές απαντήσεις (Ναι, Όχι).
Στην εξερεύνηση του εμπιστεύθηκε τα άγρια,
αλλά καλοσυνάτα ζωάκια της Πυθωνίας. Στο ρόλο
του Απόστολου ο Γιώργος Νικ. Σιακαβέλλας, θεία
Μνήμη η Αρετή Κων. Μητσοστέργιου, λιοντάρι η
Λυδία Αρσενίου, καμηλοπαρδάλεις η Δανάη Φώτη
και η Ιωάννα Νικ. Σιακαβέλλα, μαϊμουδίτσες η
Κάτια Νικ. Βερεντζή και η Ζέτα Πέτρου Γιούλη,
ζέβρα η Αναστασία Φιλίνδρα, ως κλάσμα 5/10 ο
Δημήτρης Νικ. Πιστιόλης, πύθωνες η Δανάη Ιωάν-
νη Παπαδοπούλου και η Όλγα Νικ. Καπλάνη και
ως λαγός-καφετζής η μικρότερη όλων Έλφη Σταύ-
ρου Αμπαζή. Στη σύνδεση των ιστοριών βοήθησαν
με τις αφηγήσεις τους ο Χρήστος Ιωάννη Παπα-
δόπουλος και ο Θάνος Κων. Μητσοστέργιος. Στο
τέλος έκλεψαν την παράσταση οι μικροί τραγου-
διστές Ηλίας και Βασίλης Αθ. Νταλιάνης, Ηλίας
Περαρής και Αλίνα Πιστιόλη.  

Στους λιλιπούτειους πρωταγωνιστές δόθηκαν
αναμνηστικά από τη συγγραφέα κι από ένα βιβλίο
της, προσφορά του Συλλόγου μας. Πέρα από
κάθε επιείκεια ήταν εξαιρετικοί σε ερμηνεία και
εμφάνιση και δικαιολογημένα καταχειροκροτήθη-
καν από το κοινό. Τα γελαστά τους προσωπάκια
ήταν απόδειξη πόσο χάρηκαν το θεατρικό παιχνίδι.
Συγχαρητήρια στα παιδιά για την ομαδική προ-
σπάθεια και στη συγγραφέα για την καινοτόμο
ιδέα της! Τιμή μας η παρουσία της στο χωριό μας! 

• «Τα μαγικά μαξιλάρια»
Και οι μικροί –σε ηλικία– μα μεγάλοι σε ταλέντο

ηθοποιοί μας:
Μιρένα Ηλία Σιακαβέλλα ως αφηγήτρια 
Ιριδένια Φιλίνδρα: βασιλιάς Αρπατίλαος 
Αγγελική Νικ. Σταθονίκου και Σωτήρης Πέτρου

Γιούλης: φρουροί
Μαίρη Γεωργίου Αγγελή: παπαρούνα, φρουρός,

αφηγήτρια
Βασιλική Ιωάννη Δαραβέλια: Τίλιος Ξεφτίλιος,

υπασπιστής
Φωτεινή Τάσου Σαμιώτη: Βουλίμιος Βλήμας,

αρχηγός φρουράς
Δανάη Παν. Πορτοκαλάκη: Σαυριλία Βρισελιέ,

αρχιμάγισσα παλατιού
Ελπίδα Σπύρου Μπρεκουλάκη: άγριο στάχυ
Λυδία Αρσενίου, Κάτια Βερεντζή, Ζέτα Γιούλη,

Όλγα Καπλάνη, Ιωάννα Βασ. Νταλιάνη, Αλίνα
Πιστιόλη, Δανάη Φώτη και Αναστασία Φιλίνδρα:
μικρές παπαρούνες και Δημήτρης Πιστιόλης: κισ-
σός 

Νικόλας Μιχαήλ Παππάς: Δάσκαλος
Αντώνης Γεωργίου Μερτζάνης: χορευτής ταγ-

κό (αξέχαστο χορευτικό δίδυμο με Μαίρη)
Ναυσικά Κλεάνθη Ροκίδη: Μυρτώ
Άννα Νικ. Σιακαβέλλα: Θεοδώρα
Θάνος Ηλία Πανάγος: Θανάσης
Βάσια Στέλιου Στραβομύτη: Μαρία
Νάνσυ Ηλία Πανάγου: Σοφία
Όλγα Χρήστου Βαμβάτσικου: Βαρβάρα
Σπυριδούλα Αδάμη: Μάκης
Γεωργία Αδάμη: Ανδρέας
Θάλεια Κλεάνθη Ροκίδη: Χριστίνα
Κωνσταντίνα Τάσου Σαμιώτη: Ευτυχία
Ευγενία Δημήτρη Δουφέκα: Βαρβάρα
Αρετή Μητσοστέργιου: Βαρβάρα
Παναγιώτης Ι. Μωρίκης: Μάκης
Γιώργος Σιακαβέλλας: Χρήστος 
εισέπραξαν από όλους το πιο ζεστό μας χει-

ροκρότημα και για να θυμούνται αυτή την παρά-
σταση και να ονειρεύονται... έχουν ένα μαξιλάρι
μαγικό με... το «θεατρικό... όνομά» τους. 

Με τη ζεστή φωνή της και τη γλαφυρή της
αφήγηση η Κωνσταντίνα Ανδρέα Σιακαβέλλα πα-
ρουσίασε τους συντελεστές στο κοινό και σύνδεσε
τα δρώμενα που απολαύσαμε εκείνο  «το απόγευμα
των παιδιών του Παιδαγωγικού Εργαστηρίου». 

Και όλα τα παραπάνω εν μέσω εντυπωσιακών
σκηνικών και κοστουμιών, επιβεβαιώνοντας για
ακόμη μια φορά πως όταν για ένα σκοπό, συνερ-
γαστούν πολλοί άνθρωποι με διαφορετικά ταλέντα
και δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, τότε το
αποτέλεσμα είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ!

Τα εντυπωσιακά σκηνικά - γέφυρα Κρικελλο-
πόταμου «προ πτώσης» – και αυτό των χαρακτήρων
της Πυθωνίας, τα οφείλουμε και πάλι στο ταλέντο
της Πέρσας Μπουζιάνα και των ακούραστων Μαί-
ρης Αγγελή, Βασιλικής Δαραβέλια, Δανάης Πορ-
τοκαλάκη, Αγγελικής Σταθονίκου και Ιριδένιας
Φιλίνδρα!

Ιούλιος - Αύγουστος 2015

Συνέχεια στην 7η σελ.



Τ
ο Σάββατο 08.08.2015 στο Κεφαλόβρυσο
Καρπενησίου, πραγματοποιήθηκαν τα
«Μποτσάρεια», η αναπαράσταση της μά-

χης του 1823 και του ηρωικού θανάτου του
Σουλιώτη αγωνιστή Μάρκου Μπότσαρη. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ενορίας Ευρυτάνων
Αγίων «Ο Μάρκος Μπότσαρης» από της ιδρύσεώς
του είχε ως στόχο την απόδοση ελάχιστου
φόρου τιμής στον ήρωα Μάρκο Μπότσαρη, που
πότισε με το αίμα του το Κεφαλόβρυσο Καρπε-
νησίου και να μεταλαμπαδευτεί στους νέους η
ιστορία της προσωπικότητας του Μάρκου Μπό-
τσαρη και της Μάχης του Κεφαλοβρύσου, όπως
χαρακτηριστικά τόνισε η Γραμματέας του Συλ-
λόγου κ. Χρύσα Σουλιώτη. Με τη σύμπραξη του
Δήμου Καρπενησίου αυτός ο στόχος έγινε πραγ-
ματικότητα και με μεγάλη επιτυχία. 

Μετά την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης από
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Νικόλαο και
τον εφημέριο του Ι.Ν. Ευρυτάνων Αγίων και
πρωτεργάτη της ιδέας, πατέρα Ιωάννη Χρυσα-
φογεώργο, ακολούθησε παρέλαση-πομπή μέχρι
τον τόπο μάχης και θυσίας του Μάρκου Μπό-
τσαρη, με τη συμμετοχή πολλών πολιτιστικών
τοπικών Συλλόγων και όμορων Περιφερειακών
Ενοτήτων. Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας
εκπροσωπήθηκε από τμήμα του χορευτικού
ομίλου του, που αποτελείτο από τους: Ευθύμη
Γεωργίου Μερτζάνη και Ηρακλή Σιακαβέλλα,
που ήταν και οι λαβαρηφόροι, Θάνο Ιωάννη Δα-
ραβέλια, Νίκο Καρτσακλή, Άζμι Τζ. Αουάντι,
Αντώνη Γεωργίου Μερτζάνη, Φώτη Κων. Καρέ-
τσο, Παναγιώτα Σταθοπούλου, Ζωή Θωμά Κρικρή,
Γρηγορία Κων. Δημητρογιάννη, Εύη Κων. Καρέ-
τσου, Ειρήνη Σπ. Μπρεκουλάκη,  Σπυριδούλα
Αποστ. Καφαντάρη, Κωνσταντίνα Πέτρου Πα-
λαιοπάνου και τέλος η Λένα και η Κατερίνα
Παν. Σταμάτη, που ήρθαν από την Πάτρα ειδικά
για την εκδήλωση αυτή και η Γιώτα Δημ. Καρέ-
τσου, η πρώτη χοροδιδάσκαλος του Συλλόγου
μας. 

Ακολούθησαν καταθέσεις στεφάνων από
τους: Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Ν. Σουλιώτη,
Υπουργό Δικαιοσύνης Νίκο Παρασκευόπουλο,
Δήμαρχο Αγρινίου κ. Γ. Παπαναστασίου, Αντι-
περιφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιό,

Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ενορίας Ευρυτάνων
Αγίων «Ο Μάρκος Μπότσαρης» κ. Χαράλαμπο
Κούτσικο, Αστυνομικό Δ/ντή Ευρυτανίας κ. Ιωάννη
Νικοπολίδη και Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας Καρπενησίου κ. Σταύρο Φακίτσα. Στην κεν-
τρική ομιλία του ο Δήμαρχος Καρπενησίου τόνισε
μεταξύ άλλων ότι «σε 200 χρόνια από σήμερα η
Ελλάδα οφείλει να είναι πάνω απ’ όλα ενωμένη.

(...) Ήρθε η δική μας στιγμή να φανούμε αντάξιοι
των περιστάσεων (...) να δεσμευτούμε ηθικά
απέναντι σε ένα ένδοξο παρελθόν, χτίζοντας
ένα καλύτερο αύριο. Να επιμείνουμε σε μια ενω-
μένη Ελλάδα, γιατί αυτά που μας ενώνουν είναι
πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.» 

Στη συνέχεια, οι αφηγητές Έλενα Σιαξαμπάνη
και Θανάσης Μιχαηλίδης μας μετέφεραν στο
χρονικό εκείνης της βραδιάς, της 8ης προς 9η
Αυγούστου του 1823, όταν 192 χρόνια πριν, ο
Μάρκος Μπότσαρης με τα παλικάρια του, Σου-
λιώτες κι Ευρυτάνες, πήραν το δρόμο της ρεμα-
τιάς για το Κεφαλόβρυσο, που βρίσκονταν τα
τουρκικά στίφη. Με μαντήλια δεμένα στα κεφάλια,
με ανασκουμπωμένα τα μανίκια κι ανοικτά τα
πουκάμισα, για να διακρίνονται μεταξύ τους –
και οι εχθροί φορούσαν φουστανέλες– ρίχτηκαν
στον εχθρό με συμπλοκή σώμα με σώμα με για-

ταγάνια και τουφέκια. Οι εχθροί κρατούσαν τις
θέσεις τους και μάταια προσπαθούσαν να γλι-
τώσουν τη σφαγή. Το Μάρκο πολεμώντας, τον
τρύπησε μια σφαίρα... οι Σουλιώτες τον τράβηξαν
κρυφά πιο πέρα... η μάχη συνεχίστηκε... Χιλιάδες
οι εχθροί που κείτονταν στο Κεφαλόβρυσο και
στις πλαγιές κι όσοι γλίτωναν υποχωρούσαν μή-
πως και σωθούν. Η μεγάλη επιτυχία των πολεμι-

στών μας επισκιάστηκε από το χαμό του γενναίου
Σουλιώτη Μάρκου Μπότσαρη, που συνοδεία
συμπολεμιστών μεταφέρθηκε πάνω σε άλογο,
όρθιος, για να ταφεί με πρωτοφανή μεγαλοπρέ-
πεια στο ηρωικό Μεσολόγγι. 

Το ανδρικό τμήμα της αντιπροσωπείας μας,
συμμετείχε στην πρώτη αναπαράσταση της μάχης
μαζί με άλλα τριακόσια άτομα. Οι σκηνές που
ακολούθησαν ήταν συγκινητικές για τους θεατές,
και ιδιαίτερα έντονες για όσους συμμετείχαν.
Όπως μας περιέγραψε ο Α.Α. αισθάνθηκε μεγάλη
υπερηφάνια και δέος που πατούσε στα χώματα
που υπερασπίστηκαν με μάχη αληθινά σκληρή
οι πρόγονοί του, που βάφτηκαν με το αίμα του
Μπότσαρη και που ήταν μέσα στους πρώτους
που αναβίωναν αυτή τη γιορτή. 

Με το μοιρολόι «του Μάρκου Μπότσαρη» τα
πρώτα «Μποτσάρεια» πέρασαν στην ιστορία. 
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Τα κοστούμια του πρώτου θεατρικού κατα-
σκευάστηκαν στο Εργαστήρι μας από τα παιδιά
ενώ του δεύτερου θεατρικού ήταν από τη θεατρική
ομάδα «Πρόβα» του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου
του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου κι ευχαριστούμε
την υπεύθυνη κ. Ζέτα Λάττα, φιλόλογο, και τον
υπεύθυνο σκηνικών και βεστιαρίου κ. Κιτσινέλη
Σπύρο μα και τη δασκάλα και μέλος του Καλλιτε-
χνικού Εργαστηρίου Νεκταρία Ι. Σύρρου που μας
το πρότεινε και μας έφερε σε επαφή με την
ομάδα. Μικροφωνικό εξοπλισμό, για να καλύψουμε
τις ανάγκες της παιδικής εκδήλωσης μας πρόσφερε
και τον ευχαριστούμε, ο κ. Ανδρέας Κακούρας
από το Καρπενήσι. 

Ευχαριστούμε, επίσης, τον κ. Σπύρο Βάρρα
(παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) και τους Κώστα
Μητσοστέργιο, Μαρία Σάρρα, Βίκυ Αλεξανδρο-
πούλου, Νέλη Τσιρογιάννη, Θανάση Νταλιάνη
(προετοιμασία σκηνικού χώρου) και τους Πανα-
γιώτη Τσιρογιάννη και Ευθύμη Κωστή (επιμέλεια
ήχου) για την πολύτιμη βοήθειά τους! Την κινη-
ματογραφική κάλυψη των θεατρικών δρώμενων,

όπως και όλων των εκδηλώσεων του Συλλόγου
μας, επιμελήθηκε ο Κώστας Νταλιάνης και θα
μπορούμε να τις απολαύσουμε ξανά και ξανά
μέσα από την ιστοσελίδα μας https://el-
gr.facebook.com/Domnista.Evrytanias!

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο
κ. Γιάννης Παρούτσας, από την Αγία Τριάδα Ευ-
ρυτανίας, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Αντι-
μετώπισης της Βίας στους αθλητικούς χώρους
(ΔΕΑΒ) και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου υπαλ-
λήλων του Υπουργείου Παιδείας, μέλος του Δ.Σ.
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουρ-
γείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ) και υπεύθυνος αθλητικών
δραστηριοτήτων ΥΠΕΠΘ και για χρόνια παρατη-
ρητής αγώνων της Super League.

Τα παιδάκια, που φέτος συμμετείχαν στο Παι-
δαγωγικό Εργαστήρι και δεν αναφέρθηκαν παρα-
πάνω ήταν: Δημήτρης Νικ. Βερεντζής, μόλις δύο
ετών, κοινωνικός και χαρούμενος, όπως πέρσι,
αλλά φέτος χωρίς πάρκο, «αλώνιζε» κανονικά...
Αντώνης Ιωάννη Δαραβέλιας, Ελπινίκη Γεωργίου
Αγγελή, Άρτεμις Χαραλ. Τσαπραλή, Ξενοφών
Νικ. Καπλάνης, Βάσω και Δημήτρης Χρήστου

Βαμβάτσικος, Ευαγγελία και Κυριακή Στεργίου,
Νεφέλη Γεωργ. Αγγελή, Βαλίνα Γεωργίου Αγγελή
(εγγονή Αντωνίου), Θανάσης και Αμαλία Κώστα
Καραδήμα, Νικολόπουλος Αθανάσιος, Βασιλική
Αθαν. Μουρκογιάννη, Ευαγγελία και Αργύρης
Κεραμίδας, Δημήτρης Γιάννη Τσίρκας, Χαράλαμ-
πος Γιάννη Βαμβάτσικος, Έλενα Εμμανουήλ Πα-
παδογιάννη. 

(Ζητούμε συγνώμη από τα παιδάκια που βρέ-
θηκαν στο Εργαστήρι και -άθελά μας- δε διαβάσανε
παραπάνω το όνομά τους). 

Οι κυρίες Μαρία και Γεωργία συζ. Νίκου Πα-
παδημητρίου γλύκαναν όλα τα παιδιά του Εργα-
στηρίου με ένα «πύργο» γεμάτο με την αγαπημένη
λιχουδιά των πιτσιρίκων μας... γλειφιτζούρια! 

Οι φατσούλες-ημερολόγια, που έχουν τώρα
όλα τα παιδιά στο δωμάτιό τους, θα «βοηθούν»
να περνά γρήγορα ο καιρός, ως το επόμενο κα-
λοκαίρι... Ως τότε, μελέτη και διάβασμα εντατικό,
ώστε και τούτη η σχολική χρονιά σας να είναι
δημιουργική και αποδοτική και να καμαρώνουμε
αριστεία από όλους σας!

Β.Ε.Σ.

Ιούλιος - Αύγουστος 2015

Συνέχεια απ’ την 6η σελ.

Παιδαγωγικό  Εργαστήρι:  Τρίτη  χρονιά  λειτουργίας  του



8 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

ΜΕΓΑΛΗ  ΔΩΡΕΑ  ΣΤΟΝ  
Ι.  ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Το μεγάλο -για τις ημέρες που
ζούμε- ποσό των χιλίων (1.000,00)
δολαρίων Καναδά διέθεσε στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας ο
Γεράσιμος Κων/νου Μακρυγιάννης
(Καναδάς), στη μνήμη των αείμνηστων
γονέων του Κων/νου και Αικατερίνης
Μακρυγιάννη. 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  ΣΕ  ΑΕΙ 
― Η Σπυριδούλα Κουτσουρούπα,

εγγονή της Σπυριδούλας (Πουπούλας)
Σιακαβέλλα-Μπράνη πέτυχε στο Παι-
δαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης του Πα-
νεπιστημίου Ρεθύμνου. 

― Ο Βασίλειος Ανδρεαδάκης, εγ-
γονός της Αγγελικής Γράψια, πέτυχε
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Πατρών. 

― Ο Νίκος Αποστολόπουλος, εγ-
γονός της Παναγιώτας Μαρνάρη (το
γένος Σιδερά) πέτυχε στη Σχολή Πλη-
ροφορικής - ΑΤΕΙ Λαμίας. 

― Η Αγγελική Παπαθανάση, εγ-
γονή του Ιωάννη Παπαθανάση (από
Σκοπιά), πέτυχε στη Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτη-
νή). 

― Ο Ευάγγελος Φούφλιας του
Χρήστου και της Κατερίνας, το γένος
Θεοδώρου Τσιάμη, πέτυχε στη Σχολή
Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ Πατρών. 

― Η Κουτσιαύτη Ευαγγελία του
Ηλία (κόρη της Παναγοδήμου Κατε-
ρίνας του Ηλία) πέτυχε στο Τμήμα
Χημείας, Σχολής Θετικών Επιστημών,
Πανεπιστημίου Πάτρας. 

― Η Κωνσταντίνα – Δήμητρα Δε-
ράτσα του Κυριάκου και της Βασιλι-
κής, το γένος Δημ. Βαμβάτσικου, πέ-
τυχε στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών
και Ιστορίας του Παντείου Πανεπι-
στημίου. 

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά
για την επιτυχία τους! Καλές σπουδές!
Ασφαλώς υπάρχουν και άλλοι επιτυ-
χόντες. Περιμένουμε σχετική ενημέ-
ρωση. 

ΝΕΟΙ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 
― Ο Παναγοδήμος Αλέξανδρος

του Αθανασίου, πήρε το πτυχίο της
Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου της Τσεχίας.

ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 
Και πάλι φέτος ήρθαν στην αγα-

πημένη τους Δομνίστα οι παρακάτω
ομογενείς μας: 
― Χρήστος Σπ. Σταθονίκος (Καναδάς) 
― Γεράσιμος Κ. Μακρυγιάννης (Κα-

ναδάς) 
― Σπύρος Αθαν. Καραδήμας (ΗΠΑ) 
― Παντελής Βασ. Τσούνης (Αυστρα-

λία) 
― Ειρώνη Φώλου-Βαρούτσου (Αυ-

στραλία) 
― Σπυριδούλα Δημ. Λιάκου (ΗΠΑ) 
― Μαρία Σιακαβέλλα (ΗΠΑ) 
― Λάμπρος Παν. Παναγοδήμος (ΗΠΑ) 
― Κώστας Π. Παναγοδήμος (ΗΠΑ) 

Κατά τον μήνα Ιούνιο ήρθαν, όπως
γράφτηκε και στο προηγούμενο φύλλο
και οι Γεράσιμος Ι. Σιδεράς και η σύ-
ζυγός του (ΗΠΑ) και η Χρυσούλα Σώ-
κου-Μακρυγιάννη με το σύζυγό της
κ. Γεώργιο Δούρο. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιούλιος - Αύγουστος 2015

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΤΙΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΙΣ
Αποπερατώθηκαν οι εργασίες

συντήρησης και καθαρισμού των
υδρομαστεύσεων στις πηγές “Νε-
ροπλάτανος” και “Κριθάρια”. Ανά-
δοχος του έργου: Νικόλαος Μή-
τσου. Με καθυστέρηση έγινε και η
αποκατάσταση ζημιών στις πηγές
από Βάλτα και Ριζόβραχο. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΡΟΜΩΝ
Με μηχανήματα του Δήμου έγινε

καθαρισμός των αγροτικών δρόμων
προς Μπερζιανή, Άγιο Γεώργιο,
Κρύα Βρύση. Δυστυχώς παρά τις
οχλήσεις του Προέδρου της Τοπικής
μας Κοινότητας προς τους υπεύ-
θυνους του Δήμου δεν έγιναν έγ-
καιρα καθαρισμοί των δρόμων προς
Βιολογικό Καθαρισμό, Φαντίνου,
Πλατανάκι στο πάνω μέρος του
Κοιμητηρίου, προς Παπ-Νίτσου και
εντός του οικισμού. Προσπάθειες
καταβάλλονται και για την αποκα-
τάσταση των ζημιών του δρόμου
στο Ρέμα Σκαλούλας, όπου υπήρχε
τεχνικό έργο και καταστράφηκε
από τις πλημμύρες του Φεβρουαρί-
ου. 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
Εφέτος ο Κοινοτικός ηλεκτρο-

φωτισμός λειτούργησε άψογα. Οι
υπεύθυνοι εργολάβοι Α/φοί ΤΑΚΗ
ανταποκρίθηκαν σε όλες τις οχλή-
σεις της Τοπικής μας Κοινότητας
για την άμεση αποκατάσταση των
ζημιών. Με πρωτοβουλία του Τοπι-
κού Συμβουλίου αγοράστηκαν λάμ-
πες και τοποθετήθηκαν σε κεντρικό
δρόμο του χωριού από τους κ.κ.
Μάκη Συροκώστα και Ανδρέα Σε-
λιμά. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Κατά τους μήνες Ιούλιο - Αύ-

γουστο συνεχίστηκε με λίαν ικα-
νοποιητικούς ρυθμούς η καθαριό-
τητα πλατείας, πεζοδρομίων κεν-
τρικών δρόμων, καθώς και η κοπή
χόρτων, κλάδεμα δέντρων κ.λπ. Η
περισυλλογή των σκουπιδιών ήταν
τακτικότατη. Θα γίνει σχετική υπό-
μνηση στο Δήμο Καρπενησίου για
την αντικατάσταση ή συντήρηση
των φθαρμένων κάδων απορριμμά-
των. Τέλος, έγινε ο καθαρισμός του
κρασπέδου κάτωθι του Αγίου Αθα-
νασίου. 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Με πρωτοβουλία του Κώστα

Αθαν. Καραδήμα και με την προ-
σφορά υλικών από τον κ. Δημήτριο
Παν. Σύρρο επισκευάσθηκαν τα όρ-
γανα της Παιδικής Χαράς (κούνιες,
τραμπάλες κ.λπ.). Για τον ίδιο σκοπό
ο Νίκος Παπαδημητρίου διέθεσε
το λάδι (βερνίκι) για τα ξύλα των
παραπάνω οργάνων. Σημειώνεται
ότι με σχετική καθυστέρηση απο-
καταστάθηκαν στις αρχές Αυγού-
στου και άλλες ζημιές στα παρα-
πάνω όργανα, καθώς και στα γήπεδα
ποδοσφαίρου και μπάσκετ με την
παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρ-
χου κ. Κλεομένη Λάππα. Τις σιδη-
ρουργικές εργασίες εκτέλεσε ο κ.
Γιάννης Λαθύρης. 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΥ
Εφέτος η επάρκεια του πόσιμου

νερού ήταν πλήρης. Καθημερινά
κατά τις ημέρες αιχμής κυρίως κατά
τον 15Αύγουστο, οι Τοπικοί μας
Σύμβουλοι επισκέπτονταν την δε-
ξαμενή προς έλεγχο. 

Μόνο κατά τις βραδινές ώρες
(1-7) της 16ης Αυγούστου 2015 έγι-
νε η διακοπή και το κλείσιμο των
βουνών, αφού νωρίτερα προειδο-
ποιήθηκαν οι κάτοικοι. 

Σημειώνεται ότι πραγματοποι-
ήθηκε και η σχετική χλωρίωση. 

Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 
ΤΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Με απόφαση του Τοπικού Συμ-

βουλίου μας κατά τις ημέρες αιχμής
του Ιουλίου - Αυγούστου τοποθε-
τήθηκαν κολωνάκια στο χώρο της
πλατείας για την μη στάθμευση των
Ι.Χ. αυτοκινήτων, αφού υπάρχει αρ-
κετός χώρος προς τούτο πάνω από
το γήπεδο αφενός και αφετέρου
αποφεύγονται και περιπτώσεις ατυ-
χημάτων, κυρίως για παιδιά μικρής
ηλικίας. 

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΕΚΛΕΣ
ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΣ
Η πλατεία μας ξανά στις δόξες

της στις 13 Αυγούστου. Οι Τοπικοί
μας Σύμβουλοι επέτρεψαν την το-
ποθέτηση καρεκλών και τραπεζιών
στην πλατεία μας, η οποία γέμισε
ασφυκτικά μετά την εκκλησία και
ασφαλώς και το απόγευμα, οπότε
πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επι-
τυχία και οι καθιερωμένες εκδηλώ-
σεις του Συλλόγου μας. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ο εθελοντισμός σε πλήρη δράση

κατά το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου.
Συγκεκριμένα με πρωτοβουλία του
Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας: 

― Έγινε ο καθαρισμός του Κοι-
μητηρίου του χωριού μας στις 12
Αυγούστου 2015. Στην ομάδα αυτή
του εθελοντισμού συμμετείχαν οι:
Νίκος Καρέτσος, Γιάννης Σταμάτης,
Θεόδωρος Φραγκούλης, Λάμπρος
Πανάγος, Γρηγόρης Γκιούσης. Η
μεταφορά των απορριμμάτων έγινε
με το αγροτικό αυτοκίνητο του κ.
Ανδρέα Γιάτση. 

― Την ίδια ημερομηνία, το από-
γευμα, αποκαταστάθηκε η υδρο-
μάστευση στη Βρύση “Φράμα”. Συμ-
μετείχαν οι Βαγγέλης Χρυσαφό-
πουλος με την τσάπα του και οι:
Νίκος Καρέτσος, Γιάννης Σταμάτης
και ο υδραυλικός Γρηγόρης Γκιού-
σης. Ο ίδιος αποκατέστησε και άλ-
λες βλάβες όπως στην Τσιρκόβρυση. 

― Ο κ. Ανδρέας Σελιμάς απο-
κατέστησε βλάβη σε αγωγό Φ110
μετά την πέτρινη δεξαμενή Νερο-
πλατάνου, όπου υπήρχε μεγάλη
διαρροή. Επίσης η συμβολή του
ήταν σημαντική για την αποκατά-
σταση βλάβης στην πηγή “Κριθά-
ρια”. 

― Ο Αντιπρόεδρος της Τοπικής
μας Κοινότητας κ. Κώστας Αγγελής
συμμετείχε σε όλες τις εθελοντικές
δραστηριότητες. 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

― Η Σοφία Πανάρα-Αναστασά-
κη, κόρη της Πάτρας Τσιάμη-Πα-
νάρα απόχτησε στις 24 Ιουλίου
2015 το δεύτερο παιδί της, ένα χα-
ριτωμένο κοριτσάκι. 

Να της ζήσει.

ΓΑΜΟΙ
― Ο Δημήτρης Παν. Αναγνω-

στόπουλος και η Σοφία Κατσικα-
ρέλη ενώθηκαν με το μυστήριο του
γάμου που τελέστηκε στον Ι. Ναό
Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου στις
18-7-2015. Κουμπάρος: Δημήτριος
Ζάβρας. Ακολούθησε δεξίωση στο
κοσμικό κέντρο “Λόφος” Αγρινίου. 

― Ο Γεώργιος Σταύρου Παπα-
δόπουλος και η Κυριακή Οικονόμου
ενώθηκαν στη ζωή με πολιτικό γάμο
στο Δημαρχείο Αγίου Στεφάνου Ατ-
τικής στις 10 Ιουλίου 2015. 

Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στην Καλλιθέα και

αναπαύεται στο Κοιμητήριο της Δο-
μνίστας από την 1-8-2015 η Αικα-
τερίνη Αθαν. Παπαγεωργίου, το
γένος Αριστείδη Σάρρα. 

― Πέθανε η Γιώτα Δανιά και
ετάφη στο Αγρίνιο. 

Νεκρολογίες σε επόμενο φύλλο. 
Αιωνία η μνήμη τους. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Τελέστηκε στις 19 Ιουλίου

2015 στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου
Δομνίστας, το 40ήμερο μνημόσυνο
του αείμνηστου Γεωργίου Σπ. Γρη-
γορόπουλου. 

― Έγινε στον Ι. Ναό του Αγίου
Αθανασίου Δομνίστας μνημόσυνο
(6μηνο) του αείμνηστου Αθανασίου
Καραδήμα στις 16 Αυγούστου 2015. 

Αιωνία η μνήμη τους. 

ΔΩΡΕΕΣ  ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ 
― Η Πένυ Χρ. Σταθονίκου (Κα-

ναδάς) διέθεσε το ποσό των εκατό
(100,00) ευρώ στον Ι. Ναό Αγίου
Αθανασίου Δομνίστας στη μνήμη
των αείμνηστων γονέων του συζύ-
γου της Σπύρου και Λαμπρινής Στα-
θονίκου. 

― Οι αδελφοί Κωνσταντίνος
και Λάμπρος Παν. Παναγοδήμος
(ΗΠΑ) διέθεσαν το ποσό των εκατό
(100,00) ευρώ στο Σύλλογό μας
για τη μνήμη των αείμνηστων γο-
νέων τους Παναγιώτη και Σταυ-
ρούλας Παναγοδήμου. 

― Η Σπυριδούλα Χρ. Καραπά-
νου (Αγρίνιο) πρόσφερε στο Σύλ-
λογό μας το ποσό των πενήντα
(50,00) ευρώ στη μνήμη των αεί-
μνηστων Χρήστου Καραπάνου (συ-
ζύγου της) και των γονέων της Νι-
κολάου και Βασιλικής Παπαδημη-
τρίου. 

― Ο Ιωάννης Αθαν. Παπαγε-
ωργίου πρόσφερε στο Σύλλογό μας
το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ
στη μνήμη της αείμνηστης μητέρας
του Αικατερίνης Παπαγεωργίου,
το γένος Αριστ. Σάρρα. 


