
Μ
ε κάθε λαμπρότητα και
μέσα σε συγκινησιακή
ατμόσφαιρα τιμήθηκαν κι

εφέτος οι δώδεκα (12) Δομνιστιάνοι
νεκροί του Έπους του 1940-41 στα
πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής
μας Επετείου της 28ης Οκτωβρίου
1940. 

H Τοπική Κοινότητα του χωριού
μας σε συνεργασία με τον Φιλο-
πρόοδο Σύλλογό μας κατάρτισαν
ένα πλούσιο πρόγραμμα προκειμέ-
νου να αποτίσουν τον πρέποντα
φόρο τιμής σ’ εκείνους που έδωσαν
τη ζωή τους αγωνιζόμενοι υπέρ
«πίστεως και πατρίδος». 

Έτσι, από την προηγούμενη ημέ-
ρα, έγινε γενικός σημαιοστολισμός
(Κοινοτικό Γραφείο, πλατεία, Μνη-
μείο Πεσόντων, Πνευματικό Κέν-
τρο). Σημειώνεται ότι εφέτος και
πολλά σπίτια του χωριού μας ση-
μαιοστολίστηκαν. Την Παρασκευή
28-10-2016, ανήμερα της εορτής,
πραγματοποιήθηκε εκκλησιασμός
στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου και στο τέλος της
Θείας Λειτουργίας ψάλθηκε η καθιερωμένη δο-
ξολογία από τον π. Ματθαίο και τους ιεροψάλτες
κ.κ. Χρήστο Βουλδή, Νώντα Φαρμάκη, Θεόδωρο
Φραγκούλη, Γεώργιο Μαστρογεωργίου κ.ά. Ση-
μειώνεται ότι ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η εμφάνιση
της Σημαίας μας μέσα στον Ιερό Ναό από μικρά
παιδιά ντυμένα με παραδοσιακές στολές, την
Βάσια Στραβομύτη, τη Σπυριδούλα Αδάμη και

την Κάτια Βερεντζή. 
Μετά τη Δοξολογία στον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου

όλοι οι χωριανοί μας κατευθύνθηκαν στο χώρο
της πλατείας, μπροστά στο Μνημείο Πεσόντων
όπου ξεκίνησε το β΄ μέρος του προγράμματος
του εορτασμού, μέσα σε ατμόσφαιρα εθνικής
έξαρσης αλλά και συγκίνησης. Ξεκίνησε με την
καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση και κατόπιν

Ο Μητροπολίτης μας κ. ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ και πάλι ήρθε κοντά μας την
Κυριακή 30 Οκτωβρίου και χοροστά-
τησε κατά τη Θεία Λειτουργία στον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, ο οποίος,
παρά την εποχή και παρά το ξενύχτι
πολλών λόγω τσίπουρου…, ήταν
πλήρης.  

Στη Θεία Λειτουργία συμμετείχαν
και οι ιερείς π. Νήφων, νέος ιεροκή-
ρυκας της Μητρόπολης Καρπενησίου,
π. Νεκτάριος, ιερομόναχος, νέος
εφημέριος του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου
Κρικέλλου και, φυσικά ο π. Ματθαίος.
Το εκκλησίασμα βίωσε μοναδικές
στιγμές κατά τη Θεία Λειτουργία,
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Μια  ακόμη  Γιορτή  Τσίπουρου  
ΣΤΗ  ΔΟΜΝΙΣΤΑ 

γεμάτη  επιτυχία  και  
ευχάριστες  αναμνήσεις

Στη διάρκεια του τριημέρου ήρθαμε όλοι
πιο κοντά, χαρήκαμε, αστειευτήκαμε, γελά-
σαμε, γνωριστήκαμε καλύτερα, δώσαμε ΤΑ
ΧΕΡΙΑ και χορέψαμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!!! 

Ευχαριστούμε
Από τα βάθη της καρδιάς μας που μας τί-

μησαν με την παρουσία τους, το Δήμο Καρπε-
νησίου, τους αντιπροσώπους της Περιφέρειας,
τους βουλευτές, την Τοπική Κοινότητα, τους
Προέδρους των άλλων Τοπικών Κοινοτήτων,
τον ιερέα του χωριού μας, τον πρόεδρο της
Πανευρυτανικής Ένωσης, την ακούραστη Ορ-
γανωτική Επιτροπή, τους ευγενείς χορηγούς
μας, τους πρόθυμους εθελοντές μας, που
βοήθησαν σημαντικά για να γίνει αυτή η
γιορτή. 

Τους νέους του χωριού μας, που μας έκα-
ναν για άλλη μια φορά υπερήφανους με την
προθυμία τους, τη συνεχή στήριξή τους και
τις άριστες χορευτικές τους ικανότητες!! Στους
συγχωριανούς μας για τη μεγάλη συμμετοχή
τους τα καλά και συγκινητικά τους λόγια!!!
Στους απλούς επισκέπτες που έδωσαν τόσο
μεγάλη δυναμική σ’ αυτή την εκδήλωση με
την παρουσία τους. 

Ευχόμαστε
Σ’ όλους να είμαστε καλά και του χρόνου

να βρεθούμε ξανά.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Γεροί, δυνατοί, πρόθυμοι  ακούραστοι και

ενωμένοι να ανεβάσουμε ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΨΗΛΑ.

Το Δ.Σ.
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Η  επιλογή  δική  μας 
Η γη, όσο μεγάλη κι αν είναι, 
είναι κάτω από τα πόδια μας.
O ουρανός, όσο απέραντος κι αν φαίνεται,
είναι πάνω και μακριά απ’ τα κεφάλια μας.
Ο παράδεισος όμως, ή η κόλαση
που ζούμε την κάθε στιγμή,
είναι μέσα στο είναι μας,
και η επιλογή είναι δική μας.
Ποιο απ’ τα δύο θα διαλέξουμε; 

Βράχος 
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Ο  ΕΥΡΥΤΟΣ
Ενημερωτικό Δελτίο

Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου 
Δομνίστας Ευρυτανίας

Ιδιοκτήτης:
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο:
Η Πρόεδρος του Συλλόγου 

Νταλιάνη Ευαγγελία
Δομνίστα Ευρυτανίας

τηλ.: 6972706406
e-mail: eui.ntaliani@gmail.com

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

Βιβλίο  οικογενειών
Όπως γράφτηκε και σε προηγούμενο

φύλλο έχει ολοκληρωθεί η γραφή για
όλες τις οικογένειες και γίνεται η σκέψη
να περιληφθούν σε ένα βιβλίο που θα
είναι πιο εύχρηστο. Υπάρχει όμως το
πρόβλημα του κόστους. Πρότεινα να
βάλουμε όσοι θέλουμε από 50 ευρώ
και να πάρουμε ένα αριθμό βιβλίων 5
έως 10 αντίτυπα. Από σήμερα αρχίζουμε
τη δημοσίευση ενδιαφερομένων και
αυτό θα γίνεται σε κάθε φύλλο. Αν
υποθέσουμε ότι θα στοιχίσει 3.000 πε-
ρίπου ευρώ χρειαζόμαστε 60 ενδιαφε-
ρόμενους. 

Για την ώρα δήλωσαν: 
1. Αθ. Νταλιάνης, 2. Κων. Α. Νταλιάνης,
3. Κ. Παπαδόπουλος, 4. Αχ. Τσούνης,
5. Αθ. Δ. Σταμάτης, 6. Βιβή Ε. Σιακα-
βέλλα, 7. Γεώργιος Α. Στουρνάρας, 8.
Μαρίτσα Νικ. Σταμάτη, 9. Σπύρος Μπαρ-
τσώκας, 10. Νίκος Σ. Μπαρτσώκας, 11.
Αθαν. Γ. Σύρρος, 12. Κων. Ι. Παπαδό-
πουλος, 13. Σπύρος Α. Παπαδόπουλος,
14. Σταύρος Α. Παπαδόπουλος, 15. Πα-
ναγιώτα Αθ. Παπαδοπούλου, 16. Ευ-
θύμιος Α. Σταθονίκος, 17. Κων/νος Σ.
Σταθονίκος, 18. Ηλίας και Λίτσα Πανά-
γου (Ευηνοχώρι), 19. Λιάκος Χαράλαμ-
πος Β., 20. Κων/νος Δ. Σταμάτης, 21.
Αθανάσιος Γ. Σύρρος (Μεσολόγγι), 22.
Γεώργ. Αθ. Σύρρος (Μεσολόγγι), 23.
Αθανάσιος Ν. Σταμάτης (Πάτρα), 24.
Ρούλα Λάμπρου Λιάκου, 25. Ιωάννης
Δ. Σταμάτης, 26. Γεώργιος Τρ. Τσιάμης,
27. Γεώργιος Κ. Λύτρας (Περιστέρι),
28. Παπαγεωργίου Ιωάννης Η., 29. Γιολ-
δάσης Κων/νος Δημ., 30. Γρίβας Σπυρ.
Μιχ., 31. Καραδήμας Ελευθ. Δ., 32.
Μωρίκης Νικ. Θ., 33. Τραχήλη Αργυρώ,
34. Νταλιάνης Ηλ. Αθ., 35. Γρίβας Γε-
ώργιος Ηλ., 36. Σώκος Σωτ. Δημ., 37.
Μπούρα Αθαν. Γεωργ., 38. Παναγοδή-
μου Ευαγγ. Ηλ., 39. Γράψια Αγγελική,
40. Τσαπραζλής Ηλίας Κ. (100€), 41.
Λιάκου Σπυριδ. Δημ., 42. Σταθονίκος
Χρήστος Σπ., 43. Νταλιάνης Σπ. Αν-
τρέας. 

(συνέχεια σε επόμενο φύλλο)
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έγινε κατάθεση στεφάνων από
τους: κ. Νίκο Καρέτσο, Πρόεδρο
της Τοπικής Κοινότητας, κ. Ευαγ-
γελία Νταλιάνη, Πρόεδρο του Συλ-
λόγου μας, κ. Ντίνο Μωρίκη, εκ-
πρόσωπο των συγγενών των δώ-
δεκα (12) ηρωικώς πεσόντων Δο-
μνιστιάνων κατά το Έπος του 1940,
ανεψιό του φονευθέντος θείου του
(αδελφού του πατέρα του) Θεό-
δωρου Μωρίκη και κ. Κ. Α. Παπα-
δόπουλο, εκπρόσωπο της Πανευ-
ρυτανικής Ένωσης. Ακολούθησε
ομιλία από τον Φιλόλογο κ. Κώστα

Ηλία Τσιάμη, με θέμα σχετικό με
τους πεσόντες Δομνιστιάνους κατά
το Έπος του ’40 και με παράλληλη
ανάγνωση  αποσπασμάτων μαρ-
τυριών αγωνιστών, οι οποίοι επέ-
ζησαν του πολέμου, όπως αυτές
έχουν καταγραφεί στα βιβλία «Η
Δομνίστα και το Έπος του ‘40»
των Κ. Α. Παπαδόπουλου και Α.
Δ. Σταμάτη και «Νεκροί και Μνή-
μες» του Κ.Α. Παπαδόπουλου. Τα
αποσπάσματα αυτά διαβάστηκαν
μέσα σε κλίμα συγκινησιακής φόρ-
τισης από την κ. Κωνσταντίνα Αν-
δρέα Σιακαβέλλα, φοιτήτρια του
Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας

και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του
Πανεπιστημίου Βόλου, η οποία και
συντόνισε την όλη εκδήλωση. Ακο-
λούθησαν απαγγελίες ποιημάτων
από ομάδα μικρών παιδιών που
πλαισίωναν την εκδήλωση, ντυμέ-
νων με παραδοσιακές τοπικές στο-
λές. Η επέτειος του ΟΧΙ τελείωσε
με τον Εθνικό μας Ύμνο. Πριν και
μετά τις εκδηλώσεις στην πλατεία
μας ακούγονταν τραγούδια σχετικά
με  την 28η Οκτωβρίου 1940. Ακο-
λούθησε δεξίωση με προσφορά
άφθονου τσίπουρου και λουκου-
μιών... 

Κ. Α. Π. 
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το λίαν δε εμπνευσμένο θείο κή-
ρυγμα του Μητροπολίτη μας, εμ-
πνευσμένο από την ευαγγελική πε-
ρικοπή της ημέρας, ήτοι του πτωχού
Λαζάρου και του πλουσίου. 

Ο λόγος του άγγιξε πραγματικά
τις ψυχές μας και μας έδωσε θάρ-
ρος κι ελπίδα στην κρίσιμη εποχή
που ζούμε… 

Στο τέλος της Θείας Λειτουρ-
γίας ο π. Ματθαίος ευχαρίστησε
τον Μητροπολίτη μας με θερμά λό-
για και του ευχήθηκε υγεία, μα-
κροημέρευση και κουράγιο στα κα-
θήκοντά του.

Στο ψαλτήρι οι ιεροψάλτες Γε-
ώργιος Βουλδής, Νώντας Φαρμά-
κης, Γεώργιος Ν. Παπαδημητρίου,
Θεόδωρος Φραγκούλης και Γεώρ-
γιος Μαστρογεωργίου απέδωσαν
θαυμάσια τους ύμνους και τα τρο-
πάρια της ημέρας. Μετά τη Θεία
Λειτουργία και την προσφορά καφέ,
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
μας με τους ιερείς επισκέφθηκαν
το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης,
το Φωτογραφικό και Λαογραφικό
Μουσείο, τη Βιβλιοθήκη μας και
στη συνέχεια το νέο Λαογραφικό
Μουσείο μας, όπου και εντυπωσιά-
στηκαν άπαντες. Ακολούθησε επί-
σκεψη στο χώρο της πλατείας,

όπου έρρεε το τσίπουρο άφθονο
και στη συνέχεια έγινε επίσκεψη
σε ΟΛΑ τα καταστήματα του χωριού
μας. 

Τέλος, μετά το γεύμα που πα-
ρατέθηκε προς τιμήν του, ο Μη-
τροπολίτης μας επέστρεψε στην
έδρα του, πλήρως ικανοποιημένος,
κατά δήλωσή του, αφήνοντας πίσω
του άριστες εντυπώσεις σε ΟΛΟΥΣ
μας. Δίκαια οι Ευρυτάνες καυχό-
μαστε πως «τοιούτος έπρεπεν ημίν
Αρχιερεύς», ευλαβής, άκακος, τα-
πεινός, απλός… Η παρουσία του
και μόνο στον τόπο μας αποτελεί
πραγματική ευλογία! 

Κ.Α.Π. 
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Γ.Δ. ΣΑΡΡΗ, 
«Άμπλιανη Ευρυτανίας 1940-2015» 
Ο φίλος και κοντοχωριανός Γεώργιος Σαρρής σαν

το μερμηγκάκι συλλέγει τα πολύτιμα ψήγματα  της
ζωής και της ιστορίας του χωριού του. Με άριστο
τρόπο γραφής διασώζει από τη λήθη όλα εκείνα τα
όμορφα στοιχεία που συγκροτούσαν τη ζωή του με-
γάλου και σπουδαίου χωριού του, της Άμπλιανης.  

Στο τελευταίο πόνημά του καταθέτει ό,τι βρήκε
για τη σύγχρονη ζωή του χωριού του, συμπληρώνοντας
καταγραφές που ήδη έχουν γίνει από άλλους για το
όμορφο χωριό του. Το διάβασα σχεδόν χωρίς διακοπή.
Μέσα από τα ονόματα, τις τοποθεσίες, τα περιστατικά,
μεταφέρθηκα κι εγώ μαζί του στην Άμπλιανη και
έζησα με τους ανθρώπους της. 

Αξίζει η ανάγνωση του βιβλίου και επειδή ο
Γιώργος είναι από γερή Αμπλιανίτικη ρίζα αναμένουμε
και άλλες πνευματικές δωρεές του. 

Α. Δ. Σταμάτης 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ, 
«Από το Κρίκελλο στα χνάρια τους… 
Τα χρόνια της Αντίστασης και του Εμφυλίου» 
Είδε το φως της δημοσιότητας το βιβλίο του

Κώστα Σακαρέλου για το χωριό του, όπως αναφέρεται
στον τίτλο. Καρπός πολύχρονης και πολύμοχθης ερ-
γασίας προσφέρεται να το απολαύσουν οι φιλίστορες
αναγνώστες του. Το είχα διαβάσει ως ανέκδοτη ερ-
γασία. Λαχτάρησα να το δω τυπωμένο και αυτό έγινε

επιτέλους πραγματικότητα. 
Η ανάγνωσή του είναι απόλαυση. Αποθησαύρισε

πλήθος λεπτομερειών και περιστατικών της μικρής
κυρίως ιστορίας της ιδιαίτερης πατρίδας μας και του
χωριού του. Βιβλία πολλά έχουν κυκλοφορήσει για
την Αντίσταση και τον Εμφύλιο. Γενικά και αόριστα
όμως και γραμμένα, συνήθως, με έντονο το στοιχείο
της πολιτικής στράτευσης και της μονομέρειας. 

Ο Κώστας προσπαθεί να αποφύγει τους σκοπέλους
αυτούς. Γράφει ό,τι και όπως το βρήκε. Αφήνεται
έτσι ο αναγνώστης να βγάλει τα δικά του συμπερά-
σματα για πρόσωπα και γεγονότα. Κάνει αυτό που
είναι η αληθινή ιστορία: τα γεγονότα, η ερμηνεία ή η
παρέμβαση του συγγραφέα της και ο αναγνώστης
που καλείται να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. 

Η ανάγνωση του παραπάνω βιβλίου είναι πολύτιμη
και η προσφορά του πολύ μεγάλη όχι μόνο για το
Κρίκελλο, τους ανθρώπους του, την Ευρυτανία αλλά
και για το σύνολο του λαού μας που θα πορεύεται
σωστά αν ξέρει όσα προηγήθηκαν από το σήμερα. 

Α. Δ. Σταμάτης 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΒΙΒΛΙΩΝ

On-line... με τη Δομνίστα

www.domnista.gr

ΕΥΧΕΣ  ΓΙΑ  ΠΛΗΡΗ  ΑΝΑΡΡΩΣΗ  
ΣΤΟΝ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ

ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  κ. ΚΟΣΜΑ
Μας έλειψε εφέτος ο Μητροπολίτης Αιτωλίας

και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, ο οποίος κατά τα τε-
λευταία χρόνια ξεκουραζόταν για λίγες μέρες στο
χωριό μας, ενώ παράλληλα η παρουσία του απο-
τελούσε πραγματική ευλογία για τον τόπο μας.
Όμως, εφέτος, η υγεία του δεν επέτρεψε τον ερ-
χομό του στο χωριό μας.  

Ευχόμαστε και προσευχόμαστε ταχύτατη ανάρ-
ρωση! 
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Π
ραγματοποιήθηκε και φέτος η 12η Γιορτή
Τσίπουρου με μεγάλη επιτυχία στο χωριό
μας.  Μας τίμησαν με την παρουσία τους

ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κοντογεώργος
Κων/νος, ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Ν. Σουλιώ-
της, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Στερεάς Ελλάδας
κ.κ. Τσιτσάνης Λάμπρος, Φακίτσας Βασίλειος και
Αργυρίου Δημήτριος, οι Αντιδήμαρχοι Καρπενησίου
κ. Κονιαβίτη Εύη και Χαλκιάς Παντελής, οι Δημο-
τικοί Σύμβουλοι Καρπενησίου κ.κ. Ίβρος Ιωάννης,
Παπαδογούλας Παναγιώτης, Σταμάτης Γιάννης
και Βονόρτας Βασίλειος καθώς και οι Πρόεδροι
των Τοπικών Συμβουλίων των Στάβλων κ. Ζούκας
Αθανάσιος και Ροσκάς κ. Μυζήθρας Λεωνίδας. 

Οι συγχωριανοί μας, φίλοι, συγγενείς και επι-
σκέπτες έδωσαν το παρόν παρά τις άσχημες και-
ρικές συνθήκες. Ήρθαν να γευτούν τα παραδοσιακά
εδέσματα, να πιούν τσίπουρο και ζεστό ρακόμελο,
στην πλατεία του χωριού μας. 

Η νεολαία του χωριού μας έτοιμη στα “πόστα
της” για να εξυπηρετήσουν, ώστε να διεξαχθεί
όσο το δυνατόν καλύτερα η γιορτή. 

Υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός και κέφι που
κορυφώθηκε το βράδυ του Σαββάτου με τη μουσική
βραδιά. Όλοι έδειξαν τις χορευτικές τους ικανό-
τητες με πρώτη και καλύτερη τη νεολαία μας
μέχρι τις 5:30 τα ξημερώματα!!! 

Όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε καμιά διοργά-
νωση γιορτής δεν μπορεί να σταθεί μόνο με την
εθελοντική προσφορά. 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Τους φετινούς χορηγούς μας, αλλά και των

προηγουμένων ετών, που αναφέρθηκαν τα ονό-
ματά τους σε ειδικό “σταντ” στην πλατεία μας. 

Οι χορηγοί της φετινής γιορτής είναι: 
• Ο Δήμος Καρπενησίου προσφέροντας τα μπου-

κάλια αξίας 1.230€. 
• Η κ. Αγγελή Παναγιώτα του Ιωάννη 500€. 
• Ο κ. Σταμάτης Γιάννης του Νικολάου 300€. 
• Ο κ. Μήτσου Ιωάννης 200€. 
• Ο κ. Μαστρογεωργίου Γεώργιος (αναλώσιμα

υλικά, πιάτα, ποτήρια κ.λπ.). 
• Η κ. Σώκου Μαρία (λουκούμια, ξηρούς καρπούς). 
• Οι Α/φοί Γιολδάση ξυλεία αξίας 180€. 
• Ο κ. Τσούνης Αχιλλέας 100€. 
• Ο κ. Σιακαβέλλας Στέφανος 120€. 
• Ο κ. Παπαδημητρίου Νίκος 80€. 
• Ο κ. Κυτέας Γιώργος άριστη τιμή στην αγορά

ψησταριάς. 
• Ο κ. Γρίβας Σπύρος 15 κιλά λουκάνικα. 
• Ο κ. Γρίβας Κων/νος 10 κιλά λουκάνικα. 
• Η κ. Παναγοδήμου Ευαγγελία 5 κιλά λουκάνικα,

3 κιλά φέτα, 2 κιλά ψωμί. 
Φέτος μαζί με τους χορηγούς, που μας στήρι-

ξαν, μας έδωσαν “φτερά” να ανεβάσουμε τον
“πήχυ” ψηλά, προσφέροντας πλούσια εδέσματα,
άφθονο ρακόμελο και τσίπουρο, νόστιμα ζεστά
κάστανα, λουκάνικα και ζωντανή μουσική. 

Πάνω από 2.500-3.000 άτομα πέρασαν και
άφησαν “τον οβολό τους”, γνώρισαν το χωριό
μας, επισκέφτηκαν τα Μουσεία μας, τη Βιβλιοθήκη
και ανέπνευσαν καθαρό αέρα. 

Ευχαριστούμε τους συγχωριανούς μας, τους
φίλους και τους συγγενείς μας για τα δώρα που
πρόσφεραν απλόχερα για τη λαχειοφόρο, η οποία
σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Πουλήθηκαν 2.100
περίπου λαχνοί. Ήταν ένα μεγάλο οικονομικό
στήριγμα για το Σύλλογό μας και ελπίζουμε να

ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας και να προ-
σφέρουμε για το καλό του χωριού μας. 

Τα ονόματα των δωρητών είναι: 
Τσαπραζλής Ηλίας, 3 ρολόια, 3 βραχιόλια, 3

κολιέ. 
Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας, κάμερα αυ-

τοκινήτου, φωτογραφική μηχανή. 
Αγγελή Ισμήνη 2 πιατέλες, κάδρο, 4 διακοσμητικά

μπουκάλια, 1 κασπώ. 
Μπάιμπου-Νταλιάνη Κωστούλα, σετ καφέ. 
Νταλιάνη Λένα, κούπα καφέ, μποτίλια λικέρ, σετ

καφέ. 
Ανώνυμος, τσαντάκι, 3 δαχτυλίδια ασημένια, 3

κολιέ, βάζο με ελιές και τσάι, κασπώ. 
Αγγελής Αντώνιος και Βασιλική, 3 σπιτικά γλυκά,

5 μαρμελάδες και τσάι, σετ σεντόνια. 
Κυτέας Γιώργος και Γιώτα, ομπρέλα, ρολόι τοίχου,

πορτοφόλι γυναικείο. 
Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας, 26 μεσαία

μπουκάλια τσίπουρο και 22 μινιατούρες και τσάι. 
Πατήρ Ματθαίος, 10 κιλά κάστανα. 
Μέτοικος, 10 σουβλάκια. 
Αγγελή Παναγιώτα, 4 φορέματα, 2 μπλούζες, 1

ανδρική φόρμα, 3 ζακέτες. 
Σταμάτη Κυριακή, σετ γυναικείο ταξιδιού Artisty,

σετ ταξιδιού ανδρικό Hymm. 
Παπαδάκης Γιάννης, καθαριστικό χώρων Loc και

υποαλλεργική λοσιόν σώματος Allan με αντλία. 
Σουλτάτης Γιώργος, 2 ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες. 
Πανάγου Άννα Παντ., ψηφιδωτό κάδρο. 
Μαστρογεωργίου Γεώργιος, 3 σετ αρωματικά

κεριά, 2 σετ κηροπήγια, 1 ευρετήριο τηλεφώνου. 

Φραγκούλης Θεόδωρος και Φωφώ, 4 σπιτικά
λικέρ και τσάι. 

Σταμάτης Αθανάσιος και Μαρία, μαρμελάδα, λικέρ
και τσάι, 12 κιλά πατάτες. 

Ανώνυμος, 30 κιλά πατάτες. 
Παπαδόπουλος Κων/νος και Λευκοθέα, 8 κιλά

πατάτες, 2 λικέρ, μαρμελάδα και τσάι. 
Καρέτσος Νίκος και Βάνα, 10 κιλά κάστανα, 10

κιλά καρύδια. 
Ανώνυμος, 3 λικέρ και τσάι, 2 μαρμελάδες και

τσάι, 1 γλυκό σπιτικό. 
Σιακαβέλλα Βασιλική, 1 κιλό σπιτικό γλυκό κράνο. 
Ανώνυμος, 1 σετ καφέ, παιδικό σετ, 2 πιατέλες, 2

τσιγαροθήκες. 
Παπαδημητρίου Νίκος και Γεωργία, 2 κούπες

“Δομνίστα”, σετ πετσέτες - σαπούνι και διακο-
σμητικά “Δομνίστα”. 

Σώκου Μαρία, 2 κιλά μέλι. 
Αντωνόπουλος Γεώργιος, ποτήρια ουίσκι. 
Τσούκα Λένα, μαντώ. 
Γιούλη, παιδικό παντελόνι. 
Οικία πιατέλα και κεριά. 
Γκορόγια κρέμα σώματος. 
Βαμβάτσικος Χρήστος, 5 κιλά κάστανα. 
Κοντός Δημήτριος, 6 κιλά μέλι. 

Παπαδοπούλου Σπυριδούλα, ομπρέλα. 
“Μορφές”, φούστα. 
Άνοδος, μαλακτική κρέμα, αφρόλουτρο. 
Σώκος Γεώργιος, 2 λογοτεχνικά βιβλία. 
Ξένη, γυναικείο παντελόνι. 
Μπουμπουρής Χρήστος, χαλάκια πόρτας. 
Γιολδάση Παρασκευή, τραπεζομάντηλο. 
Magic World, μάλλινο σκουφί και αρωματικό. 
Καρτσακλής Ιωάννης και Τούλα, λικέρ και τσάι. 
Γρίβας Αθανάσιος, 3 κιλά λουκάνικα. 
Υλήεσσα, 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό. 
Φαρμάκη Κων/να, 1 πίτσα. 
Γιάτσης Ανδρέας, 10 σουβλάκια. 
Τσάμης Θεόδωρος και Γιώτα, 10 σουβλάκια. 
Αουάντι-Σιακαβέλλα, παιδικό μπουφάν SAM 013. 
Ανώνυμος, τσάντα, 2 βιβλία, 1 πουκάμισο, μαρ-

μελάδα και τσάι. 
Τραχήλη Αργυρώ, 31 χειροποίητα βραχιόλια, 2

σετ χειροποίητα σκουλαρίκια, 5 διακοσμητικά
μπουκάλια, 2 διακοσμητικά βάζα, 1 σετ σουπλά,
2 κολιέ χειροποίητα. 

Αναγνωστοπούλου Ασπασία, ρολόι τοίχου, κη-
ροπήγιο, κορνίζα. 

Σώκου Μαρία, βυσινάδα χειροποίητη, 2 λικέρ βύσ-
σινο. 

Παπαδημητρίου Ανδριάνα, 3 χειροποίητα ποτά
και τσάι. 

Αλεξανδράκης - Αθήνα, δωρεάν 2 γυαλίσματα
αυτοκινήτου (τηλ. 6970747375). 

“Χαμόγελο”, Πρότυπο Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης
και Απασχόλησης στο Μεσολόγγι, 10 προσκλή-
σεις για δωρεάν υπηρεσίες για ένα μήνα (τηλ.
2631400411). 

Ευχαριστούμε όλους όσους πρόσφεραν νόστιμα
εδέσματα για τη Γιορτή του Τσίπουρου: 

Τσαπρασλής Στράτος, 3 κιλά λίγδες παστές, 2
αυγοτάραχα. 

Καρέτσου Βάνα, χορτόπιτα, τυρόψωμο. 
Οικογένεια Χρήστου Βουλδή και Παπαδημητρίου

Σπυριδούλας, πίτες. 
Παπαδημητρίου Γιώργος, Γραμμένος Άγγελος,

Χυτήρογλου Κων/νος, τυροπιτάκια, χοιρινή παν-
σέτα, λουκάνικα. 

Καρέτσος Σπύρος, παστά ψάρια. 
Σάρρα Μαρία-Αριστέα, μπουκίτσες με σουσάμι. 
Γρηγοροπούλου Έφη, γίγαντες, τυροπιτάκια, λου-

κανικοπιτάκια, πίτα. 
Φούκα-Τσάμη Κων/να, τυροπιτάκια. 
Νικολακάκη Φρόσω, κροκέτες κοτόπουλου, στα-

φιδόψωμο, γλυκό μωσαϊκό. 
Φλώρου Ελένη, μακαρονόπιτα. 
Παπαδοπούλου Αγγελική και Αδοσίδου Πόπη,

τυρόπιτα, γλυκό σφηκοφωλιά. 
Γκιούση Ελένη, ελιές, μακαρονόπιτα, κεφτεδάκια. 
Νταλιάνη Μαρία, μακαρονόπιτα. 
Φαρμάκη Ιωάννα, καλτσούνια, ζυμαρόπιτα. 
Καρέτσου Αλέκα, χορτόπιτα, ζυμαρόπιτα. 
Τσίρκα Εύη, λουκούμια, ελιές, κουλούρια αλμυρά. 
Μπρεκουλάκη Ειρήνη, τυροπιτάκια, σπανοπιτάκια. 
Παναγοδήμου Γεωργία, μακαρονόπιτα και πίτσα. 
Σιακαβέλλα-Σιάχου Στέλλα, λουκανικοπιτάκια, τυ-

ροπιτάκια, κεφτεδάκια. 
Καρέτσου Γιώτα, μακαρονόπιτα. 
Σταμάτη Ευγενία, τυρόπιτα. 
Παπαδοπούλου Λευκοθέα, χορτόπιτα. 
Τσάμη Γιώτα, ζυμαρόπιτα. 
Καρτσακλή-Σαμιώτη Κατερίνα, τυροπιτάκια, κα-

ναπεδάκια, λουκανικοπιτάκια. 
Σιακαβέλλα Βιβή, κοτοπιτάκια και παστίτσιο. 

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2016

Συνέχεια στη σελ. 4

12η Γιορτή  Τσίπουρου
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― Την κ. Ζαλοκώστα Σοφία, Πρό-
εδρο της Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.Δ.H.Κ. για
το διαδραστικό κινηματογράφο που
μας έστειλε στο χωριό μας με θέμα:
“Μαθαίνω τον άνθρωπο” στις 10-8-
2016 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία
με την συμμετοχή των παιδιών. 

― Τον κ. Γιάννη Συλεούνη για
την προσφορά του στο Σύλλογο του
πίνακα με ελαιογραφία σε μουσαμά
“Ο Γ. Καραϊσκάκης ασθενής στη Δο-
μνίστα”. Η παράδοση έγινε στην Πρό-
εδρο του Συλλόγου κ. Ευαγ. Νταλιάνη
στις 23-9-2016 παρουσία 2 μαρτύρων.
Ο πίνακας τοποθετήθηκε στο νέο Λα-
ογραφικό Μουσείο από το Μουσει-
ολόγο κ. Ηλία Παπαγεωργίου. 

― Τις εθελόντριες των Χορευτι-
κών μας, την κ. Γιώτα Καρέτσου και
την κ. Δήμητρα Σταθονίκου που επί
σειρά ετών προετοίμαζαν τα χορευ-
τικά τμήματα των παιδιών μας και
των εγγονών μας και την Υρώ Πα-
πουτσή, που τα τελευταία 10 χρόνια
τις αντικατέστησε επάξια με φοβερό
ζήλο στην διδασκαλία των χορών και
την παρουσίαση των χορευτικών στις
δημόσιες εκδηλώσεις. Από φέτος ευ-
χαριστούμε την ομάδα των νέων παι-
διών που ανέλαβαν τα χορευτικά

μας, τη Μάρα, την Εύη, την Κυριακή,
την Ελευθερία και τον Δημήτρη. 

― Ακόμα η κ. Δήμητρα Σταθονί-
κου με την καθημερινή της παρουσία
στο Παιδαγωγικό Εργαστήρι βοήθησε
στη δημιουργία των σκηνικών της
παράστασης. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις εθε-
λοντικές προσφορές των συγχωρια-
νών μας, ώστε να υπάρχουν συνεχι-
στές από τους νέους μας... 

― Τον κ. Νίκο Καραδήμα, ο οποίος
σε μια προσφορά αγάπης για ΤΟ ΧΩ-
ΡΙΟ ΤΟΥ θα συνεχίσει να υποστηρίζει
το χώρο και οικονομικά το site. Άφησε
μόνο τη διαχείριση, την οποία ανέ-
λαβε ο Νεκτάριος Παπαδόπουλος
και η Λιβύα Κορκοδείλου, αφού πα-
ρέδωσε τους κωδικούς και κάθε πλη-
ροφορία για να συνεχίσουν την ενη-
μέρωση. 

― Τον Κώστα Νταλιάνη για την
μέχρι τώρα υποστήριξη και ενημέ-
ρωση του site. 

― Τη Σμαράγδα Σιακαβέλλα και
το Νεκτάριο Παπαδόπουλο που ανέ-
λαβαν πρόθυμοι την ενημέρωση του
facebook του “Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας”. 

Φ.Σ.Δ.

ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ
Ευχαριστούμε:

Για τυχόν παραλείψεις ή λάθη ζητάμε συγγνώμη, όμως να γίνεται 
η επισήμανση ώστε να διορθωθούν τα λάθη ή οι παραλείψεις. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε το Μπάμπη Σιακαβέλλα για την

μουσική κάλυψη της γιορτής Παρασκευή απόγευμα
και Σάββατο πρωί και μαζί με τον Παναγιώτη Κορ-
κόδειλο μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου!!! 

Ακόμα τον Στάθη Τριάντη και τον Μάκη Συρο-
κώστα που “φώτισαν” την πλατεία μας με τις
γνώσεις τους πάνω στα ηλεκτρολογικά θέματα. 

Ευχαριστούμε τις κ.κ. Γκιούση Ελένη, Σάρρα
Μαρία, Σώκου Μαρία, Πανάγου Άννα, Σιακαβέλλα
Βασιλική και Νταλιάνη Μαρία του Ηλία για την
προσφορά τους μέσα στην “κουζίνα” όπου ετοι-
μάζονταν τα εδέσματα σε δίσκους. Πολύ σημαντική
βοήθεια!!! 

Αξιόλογη ήταν η βοήθεια της κ. Αργυρώς
Τραχήλη με την μεγάλη της προσφορά χειροποί-
ητων δώρων για τη λαχειοφόρο μας, αλλά ακόμα
μεγαλύτερη η βοήθειά της στο μοίρασμα των δώ-
ρων μαζί με την κ. Μαρία Σώκου μοίραζαν ακού-
ραστα τα δώρα στους τυχερούς!!! 

Τον κ. Θανάση Σταμάτη που ήρθε μια εβδομάδα
νωρίτερα στο χωριό, λόγω υποχρεώσεών του
προς την οικογένειά του, “καζάνιασε”, εμφιάλωσε
και γενικά πρόσφερε τις γνώσεις του. 

Τον Σωτήρη Σώκο και τη σύζυγό του Μαρία,
που ακούραστοι και οι δύο βοήθησαν στην εμφιά-
λωση και πακετάρισαν άψογα τα μπουκάλια του
τσίπουρου έχοντας και την πολύχρονη εμπειρία
και την ενασχόληση με τη Γιορτή Τσίπουρου. 

Ακόμα ο Σωτήρης βοήθησε με τις γνώσεις
του στο “καζάνιασμα” στην πλατεία και είχε την
επίβλεψη, ώστε, όλα να διεξαχθούν με τον καλύ-
τερο τρόπο. 

Τον κ. Φραγκούλη Θεόδωρο και τη σύζυγό
του Φωφώ, μαζί με τον Κώστα Παπαδόπουλο με

την κ. Λευκοθέα, τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ.
Νίκο Καρέτσο, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κώστα
Αγγελή, τον πρώην Δήμαρχο και νυν Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Γιάννη Σταμάτη, τη νεολαία μας που
πρόσφεραν εθελοντικά τη βοήθειά τους στην πα-
ραλαβή, στο πάτημα των σταφυλιών, στην από-
σταξη και στην εμφιάλωση του Τσίπουρου. 

Τη νεολαία μας, το Μάκη και το Σπύρο Συρο-
κώστα, τον Άκη, τον Παναγιώτη και τον Κων/νο
Τσιάμη, τον Κων/νο Κωστή, το Λάμπρο Αναγνω-
στόπουλο, την Εύη Καρέτσου, τη Σμαράγδα Σια-
καβέλλα, τον Πάνο Σελιμά, την Ιωάννα Σιακαβέλλα,
την Ελευθερία Μπρεκουλάκη, την Ασημίνα Δα-
ραβέλια και την Κων/να Σιακαβέλλα, τον Παπα-
δόπουλο Νεκτάριο και τον Γρηγόρη Παπουτσή
που πρόσφεραν πρόθυμοι και ακούραστοι τη βοή-
θειά τους στο σερβίρισμα του ζεστού ρακόμελου,
του τσίπουρου, στα ψησίματα των κάστανων και
των λουκάνικων και όπου αλλού τους ζητήθηκε η
βοήθειά τους!!! 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ!!! 
Αυτοί θα είναι οι αυριανοί συνεχιστές της

γιορτής αυτής!!! 
Ας ευχηθούμε
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να βρεθούμε του χρόνου 
γεροί, δυνατοί και ενωμένοι 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Πρόεδρος του Συλλόγου ευχαριστεί όλα τα

μέλη μας για την συνεχή και αμέριστη βοήθειά
τους, ώστε να οργανωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα
η Γιορτή Τσίπουρου. Όμως θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω περισσότερο τον Αντιπρόεδρό μας Πανα-
γοδήμο Θανάση που ασχολήθηκε πρόθυμος και
ακούραστος μαζί με τη νεολαία μας στο στήσιμο
και ξεστήσιμο της ξυλοκατασκευής. 

Θανάση, συγγνώμη, εγώ σε «ζόρισα» λίγο. 
Ε.Ν. 

Συνέχεια από τη σελ. 3

Νέοι Λογοτέχνες

Ο  κήπος  της  Αμαλίας  (3η συνέχεια) 

Του Κώστα Βασ. Τσιούνη
Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο 

Στο σπίτι τους ήρθε χάρη στην
κόρη της. Ο ανήρ αποζητούσε κα-
τάλυμα για τη νύχτα και δεν έβρισκε
πουθενά αλλά ρωτώντας πας στην
Πόλη. Στην κεντρική οδό της πρω-
τεύουσας του νομού την είδε και
την ρώτησε αν γνώριζε κάποιον που
ευχαρίστως θα τον έκανε νοικιάρη
του για δυο ημέρες. Χωρίς να το
σκεφτεί πολύ του πρότεινε να έρθει
να μείνει μαζί με αυτήν και τη μητέρα
της στη Δομνίστα. Το κοράσιο διέ-
κρινε στα μάτια του μια καλοσύνη,
μια φιλοτιμία και τον ερωτεύτηκε
με την πρώτη ματιά. 

Η νύχτα έπεφτε σιγά σιγά, και
τα παραθυρόφυλλα έκλειναν σε
κάθε γωνιά του χωριού. Ο Δήμος
κάθισε στο σαλόνι του σπιτιού μαζί
με μια λάμπα πετρελαίου και άνοιξε
τα χαρτιά του διάπλατα στο τραπε-
ζάκι. Αυτό έψαχνε. Σε αντίθεση με
το θόρυβο που προκαλούσαν τα
τροχοφόρα στο κέντρο των Αθηνών,
το μόνο που άκουγε πλέον ήταν τα
τριξίματα από το ξύλινο πάτωμα κα-
θώς κτύπαγε νευρικά το πόδι του
σε αυτό. Ανά τακτά διαστήματα ση-
κωνόταν να ξεπιαστεί από τον άβολο
καναπέ και να συνεχίσει να γράφει.
Είχε ομολογουμένως συλλέξει αρ-
κετές πληροφορίες από τους χωρι-
κούς. Για τον Κατσαντώνη, για το

Μάρκο το Μπότσαρη, και για πολ-
λούς άλλους που δεν τύχαινε να
είχε διαβάσει στα βιβλία του. Μέσα
από τα λόγια τους έβλεπε τους κα-
θημερινούς αγωνιστές. Αυτούς που
πολέμησαν το ’40, αυτούς που άν-
τεξαν την μανία του Εμφυλίου. Γέ-
ροντες με καταπονημένα πρόσωπα
και παιδιά με γδαρμένα, από την
αλάνα, γόνατα. Γριές και νέες, με
τα παραδοσιακά τους πολλές φορές,
να απλώνουν σεντόνια και να κα-
θαρίζουν κρεμμύδια. Αιφνιδίως άκου-
σε βήματα πίσω του. Γύρισε απότομα
αλλά ήταν η γραία-Αμαλία που πήγε
να του φτιάξει ένα ζεστό. Την σκια-
ζόταν ήδη από την ώρα που τον
βοήθησε με τις αποσκευές του. Την
ευχαρίστησε για το ζεστό και συ-
νέχισε το γράψιμο. Η Αμαλία βγήκε
στον κήπο και άρχισε να πασπατεύει
το χώμα σαν να έψαχνε να βρει
κάτι σημαντικό. 

Ο κήπος αυτός ήταν γεμάτος
από ντομάτες, αγγούρια, μαρούλια
και σκόρδα. Του Δεκαπενταύγου-
στου ανθίζουν τα κρίνα και μοιάζει
με λίμνη από φρέσκο γάλα και όλα
τα παιδόπουλα πάνε και τα κόβουν
να τα προσφέρουν στις μανάδες
τους. Παραδίπλα ένα μικρό κοτέτσι
όπου μύριζε ασβέστης, κοτσουλιά
και ζεστά πούπουλα. Το ωραιότερο

Συνέχεια στη σελ. 6

12η Γιορτή  Τσίπουρου
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ΓΙΑ  ΤΟ  ΝΕΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ  ΜΑΣ
Το χωριό μας κοσμείται με ένα νέο

Μουσείο για το οποίο εργάστηκαν πολλοί,
από τον τελευταίο Δήμαρχο Δομνίστας
Γιάννη Σταμάτη, ως το διάδοχό του στο
Δήμο Καρπενησίου Κ. Μπακογιάννη και
τον τωρινό Ν. Σουλιώτη. 

Βλέποντάς το ολοκληρωμένο ένιωσα
ευγνωμοσύνη από βάθους καρδίας για τους
αρχικούς και βασικούς συντελεστές, τη
Σωτηρία Ν. Σώκου, το Σωτήρη Δ. Σώκο –
που πρωτοστάτησε στη δωρεά του κτηρίου
– και το Γιάννη Σταμάτη που άδραξε την
ευκαιρία. 

Οι καλές συγκυρίες συμπληρώθηκαν
από την παρουσία στην οργάνωση του
Μουσείου των άριστων επαγγελματιών,
όπως η Τεχνική Εταιρεία Ροντογιάννη που
ολοκλήρωσε το έργο και ο χαρισματικός
κοντοπατριώτης (από Στάγια Γαρδικίου)
Ηλίας Παπαγεωργίου, που αξιοποίησε και
ανέδειξε άριστα το υπάρχον υλικό. Αληθινά
ένα θαύμα – τουλάχιστον για μένα – έγινε
στο χωριό μας. Όμως για να διαρκέσει το
θαύμα θα πρέπει να έχουμε το νου μας
είτε ως τοπική κοινωνία (τοπικό συμβούλιο,
σύλλογος, ιδιώτες) είτε ως επίσημη δημοτική
αρχή (Δήμος Καρπενησίου κ.λπ.). 

Εξειδικεύω: 
α) Στη διάρκεια των εργασιών βρέθηκε

μέσα στο κτήριο ποντίκι. Αν μπήκε τυχαία
καλώς. Αν υπάρχει κακοτεχνία στη στέγη
ή αλλού τότε υπάρχει πρόβλημα. 

β) Διαπιστώθηκε ότι στα κανάλια του
ηλεκτρικού μπήκε νερό από βροχή. Το
κτήριο ανακατασκευάστηκε με πέτρα και
τσιμέντο που έχει την ιδιότητα να ρουφά
το νερό, ιδίως από τις νότιες και τις δυτικές
πλευρές του κτηρίου. Τα παλιά σπίτια που
ήταν με πέτρες και λάσπη αντιμετώπιζαν
εν μέρει το πρόβλημα με τις λόντζες που
διέσωζαν τους τοίχους. Αν το νερό εδώ
είναι από κάποια τέτοια αιτία τότε πρέπει
να επιχειρηθεί εξωτερική μόνωση των ευ-
πρόσβλητων πλευρών με κάποια από τα
υλικά που κυκλοφορούν άφθονα. 

γ) Ένα κλειστό οίκημα καταρρέει. Θέλει,
λοιπόν, άνοιγμα σε τακτικά διαστήματα  να
αερίζεται και το μάτι του ανθρώπου που θα
βλέπει τι δεν πάει καλά. Το μουσείο θα ζει
όσο η δική μας ζωή θα διαχέεται στους
χώρους του. 

Αυτά για ένα πρώτο προβληματισμό και
θα επανέλθουμε. 

Αθανάσιος Δ. Σταμάτης 

Έ
τοιμο, σχεδόν, για εγκαί-
νια είναι το νέο Μουσείο
μας από τις 22 Οκτωβρίου

2016, οπότε μεταφέρθηκαν τα προς
έκθεση αντικείμενα από το παλαιό
Λαογραφικό Μουσείο μας. Συγκε-
κριμένα ο εργολάβος κ. Νικόλαος
Ροντογιάννης και οι Μουσειολόγοι
κ.κ. Ηλίας Παπαγεωργίου και Φοί-
βος Παπαγεωργίου (υιός) επί τριή-
μερο (20, 21 και 22 Οκτωβρίου)
εργάστηκαν νυχθημερόν μεταφέ-
ροντας και τοποθετώντας κατάλ-
ληλα τα εκθέματα. Υπολείπονται
μόνον μερικές εργασίες, κυρίως
ηλεκτρολογικές, στο ισόγειο του
κτιρίου, ώστε να λειτουργήσει και
ο κάτω όροφος.

Στον επάνω όροφο έχουν τοποθετηθεί στο
μεν ένα δωμάτιο όλα τα είδη οικιακής χρήσης,
ήτοι κατσαρόλες, ταψιά, κουτάλες, αργαλειός,
ταβλαμπάς κ.ά., στο χολ παραδοσιακές στολές
και στο άλλο δωμάτιο διάφορα γεωργικά εργαλεία,
όπλα κ.ά.. Σε περίοπτη θέση τοποθετήθηκε ο ζω-
γραφικός πίνακας του κ. Γιάννη Συλεούνη που
παριστάνει τον Καραϊσκάκη στο κρεβάτι άρρωστο
και τον Παπα-Γιάννη Φαρμάκη, που πήγε να τον
κοινωνήσει στο σπίτι των Γιολδασαίων, όταν ήρθε
επί δίμηνο, σχεδόν, στη Δομνίσtα το 1824 και
ανάρρωσε….

Η Τοπική Κοινότητα και ο Σύλλογός μας εκ-

φράζουν τις θερμές ευχαριστίες στην Αντιδήμαρχο
του Δήμου Καρπενησίου κ. Εύη Κονιαβίτη για
την άμεση ανταπόκρισή της στο αίτημα ώστε να
ολοκληρωθούν οι εργασίες στο νέο Μουσείο μας
κατά τις ημέρες αυτές και να τοποθετηθούν τα
αντικείμενα σ’ αυτό και να υπάρξει επισκεψιμότητα
κατά το τριήμερο της Γιορτής του τσίπουρου.
Αποτέλεσμα: Κατά τις ώρες λειτουργίας του δέχ-
θηκε πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι εξέφρασαν
τον θαυμασμό τους… Ανάμεσά τους και ο νέος
Ποιμενάρχης μας, ο Μητροπολίτης Καρπενησίου
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

Κ.Α.Π. 

ΕΤΟΙΜΟ  ΤΟ  ΝΕΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΜΑΣ

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου
μας και της Τοπικής Κοινότητας
και, κυρίως, με την εθελοντική ερ-
γασία συγχωριανών μας το Φωτο-
γραφικό Μουσείο και το Ιστορικό –
Λαογραφικό Μουσείο του χωριού
μας άνοιξαν και πάλι τις πόρτες
τους στους συγχωριανούς μας και
στους πολυπληθείς επισκέπτες του
χωριού μας κατά το τριήμερο 28,
29 και 30 Οκτωβρίου 2016, οπότε
πραγματοποιήθηκε και η γιορτή –
θεσμός πλέον του τσίπουρου.  Από
το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτω-
βρίου ήδη άρχισαν οι εργασίες με-
ταφοράς των χιλιάδων βιβλίων που
βρίσκονταν στο δάπεδο, προκειμέ-
νου να γίνει η καταγραφή τους με
τους κανόνες της βιβλιοθηκονομίας,
καθώς και ο καθαρισμός των αιθουσών αυτών.
Έτσι, υπήρξε διπλό όφελος: αφενός μεν, αποδε-
σμεύτηκαν οι αίθουσες και έχουν πλέον επισκε-
ψιμότητα, αφετέρου δε συγκεντρώθηκαν τα βιβλία
στις παρακείμενες αίθουσες της βιβλιοθήκης μας. 

Αποτέλεσμα: εκατοντάδες άτομα επισκέφθηκαν
τις αίθουσες αυτές και έμειναν ενθουσιασμένοι
και από την Έκθεση Φωτογραφίας αλλά και από
τα Μουσεία μας, στα οποία εκτίθενται τα υπόλοιπα
από τα κομμάτια που μεταφέρθηκαν στο νέο Λα-
ογραφικό Μουσείο μας. 

Ενδεικτικά είναι οι παρακάτω εντυπώσεις,
όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο Βιβλίο Επι-
σκεπτών. 

Έγραψαν για το νέο Μουσείο... 
30-10-2016: Επισκέψεις σε τέτοιους χώρους

είναι στην πραγματικότητα προσκυνήματα σε
χώρους ηρώων, αγίων προγόνων μας. 

† Ο Καρπενησίου Γεώργιος 
28-10-2016: Συγχαρητήρια για την καταπληκτική

εργασία σας και την αξιόπιστη έρευνα, για τα πο-
λιτιστικά δρώμενα και την συντήρηση των παρα-

δόσεων, ηθών και εθίμων. 
28-10-2016: Ήταν πολύ ωραίο και πιο πολύ

μου άρεσε περισσότερο ότι έμαθα πως ζούσαν
τότε. 

Αλέξανδρος Μιχόπουλος 
Μαθητής Δ’ Δημοτικού Κερατσινίου 

Κάθε τετραγωνικό μέτρο τούτου του τόπου
και μια ιστορία. Η ιστορία τούτου του τόπου μέσα
σε λίγα τετραγωνικά μια υπέροχη προσπάθεια
και μια υπέροχη ξενάγηση. 

Δ. Μιχόπουλος, Κερατσίνι 
29-10-2016: Συγχαρητήρια. Πολύ καλό το έργο

σας, γιατί με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται τα
ήθη και έθιμα του χωριού μας. 

Αδοσίδου Νίκη (Παπαδοπούλου) 
29-10-2016: Ένα μπράβο είναι λίγο γι’ αυτό

που κάνατε για το χωριό μας. 
Πανάρα-Τσιάμη Πάτρα 

29-10-2016: Συγχαρητήρια για την υπέροχη
εργασία και για την τεράστια συλλογή φωτογρα-
φιών και υλικού του Συλλόγου. 

Εντυπωσιάστηκα πολύ. 
Βιολέττα Παναγοδήμου 

Κ.Α.Π. 

ΤΟ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΚΑΙ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ - 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΜΑΣ

ΚΑΙ  ΑΛΛΟΙ  ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
ΜΑΖΙ  ΜΑΣ

Στο προηγούμενο τεύχος του «ΕΥΡΥ-
ΤΟΥ» δεν εγράφη ο ερχομός στη Δομνίστα
του κ. Νίκου Κ. Κοντορλή και της συζύγου
του από τη Γερμανία. Ο Νίκος και η σύζυγός
του, έρχονται στο χωριό κάθε χρόνο και
μάλιστα δυο φορές: κατά μήνα Μάιο ή
Ιούνιο και κατά τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο.
Διατηρεί σε άριστη κατάσταση το ανακαι-
νισμένο παραδοσιακό πατρικό σπίτι του
και φροντίζει δεόντως τον περιβάλλοντα
χώρο. Ιδιαίτερα σημειώνουμε ότι για τη
Γιορτή τσίπουρου εφέτος μας ήρθαν ομο-
γενείς μας από την Αμερική (Νίκος Γ.
Μπούρας), Αγγλία (Γ. Αναγνωστόπουλος)
και την Κύπρο (Νίκος και Σπύρος Μπρε-
κουλάκης). Φυσικά είχαμε επισκέπτες και
από όλα τα σημεία της Πατρίδας μας: από
τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και από τη Ζά-
κυνθο μέχρι τη Ρόδο! 
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Νεκρολογίες
Παπα-Λευτέρης  Σαρρής  (1922-2016)

Πλήρης ημερών έφυγε
από τον κόσμο τούτο για
την αιώνια ζωή ο Παπα-
Λευτέρης για χρόνια πολ-
λά ιερέας του Κρικέλλου. 

Τους ύμνους και τις
παρακλήσεις που ανέπεμ-
πε προς το Θεό από τον
Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κρι-
κέλλου τους συνεχίζει
πλέον στον ουρανό με το
πλήθος των προ αυτού κε-
κοιμημένων λειτουργών
του Υψίστου. Μεγάλωσε
μέσα στη φτώχεια και τους
δύσκολους καιρούς που
σάρωσαν κυριολεκτικά τον
τόπο μας από το 1940 ως
το 1950. Κατάφερε να επιβιώσει και να
μορφωθεί δείχνοντας αξιέπαινη επιμέλεια
στα σχολεία και αγωνιστικότητα μεγάλη
στην υλική καθημερινότητα της ζωής. Αρ-
χές της 10ετίας του 1950 ένωσε τη ζωή
του με την Κωστούλα, αδελφή του κυρ-
Θανάση Σύρρου από Δομνίστα και μαζί
της δημιούργησε πολυμελή και αξιέπαινη
οικογένεια κόσμημα και καμάρι του Κρι-
κέλλου και όχι μόνο. 

Εργατικός, αυστηρός, δίκαιος, ειλικρι-
νής, έντιμος, συνεπλήρωσε τις εγκόσμιες
αρετές του με την ευσέβεια προς το Θεό,
την εγκράτεια και την αίσθηση της τερά-
στιας ιερατικής του ευθύνης για το ποίμνιό

του. Ποτέ του δε δίστασε
να μιλήσει με ειλικρίνεια
και να επικρίνει ότι δεν
ήταν σωστό. Έστω και αν
δυσαρεστούσε κάποτε η
ευθύτητά του επέλεξε το
λόγο της ρουμελιώτικης -
και Κρικελλιώτικης- ευθύ-
τητας και ντομπροσύνης.
Αρνήθηκε να κολακεύσει
και να υποκριθεί αυτό που
δεν ήταν. Με τέτοιες αρχές
υπηρέτησε το Θεό, την οι-
κογένειά του, την κοινωνία
του χωριού του, την ευρύ-
τερη κοινωνία του τόπου
μας. Εξασφάλισε το σε-
βασμό και την αγάπη όλων.

Αυστηρός και δίκαιος δεν έδωσε ποτέ σε
κανένα το δικαίωμα να τον βρει λιγότερο
από το ιερατικό του λειτούργημα, την οι-
κογενειακή του παράδοση, την ευθύνη
του απέναντι στον κόσμο. 

Έφυγε με την αγάπη των παιδιών του
και των αγαπημένων του γύρω του, με το
σεβασμό και τις προσευχές ημών των
υπολοίπων, με τους ύμνους των συνεφη-
μερίων του και του Μητροπολίτη μας κ.
Γεωργίου που συνόδευσαν την εκ του κό-
σμου τούτου εις την αιώνια ζωή εκδημία
του. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 
Α.Δ.Σ.

Κων/νος Αθαν.  Πανογεώργος  (1954-2016)
Ύστερα από πολύχρονη ασθένεια έφυ-

γε πρόωρα από τη ζωή ο Κωνσταντίνος
γιος του Αθανασίου Πανογεώργου και
της Παναγιώτας Γεωργίου Καραδήμα. Η
ζωή υπήρξε σκληρή μαζί του. Έχασε σε
μικρή ηλικία τον πατέρα του και εξ ανάγκης
βρέθηκε στο στίβο της ζωής πολύ νωρίς. 

Εργατικός και δυναμικός άνθρωπος
πέρασε τη ζωή του αγωνιζόμενος στα χω-
ράφια και στον κάμπο και λιγότερο στο
χωριό για επιβίωση. 

Δημιούργησε μια υποδειγματική οικο-
γένεια με εξαιρετικά παιδιά.  Μετείχε στα

κοινωνικά δρώμενα τόσο του χωριού όσο
και στον κάμπο, στη μόνιμη κατοικία του.
Οι προοπτικές για το μέλλον ήταν άριστες
ώσπου ήρθε η ώρα της δοκιμασίας. Αντι-
μετώπισε γενναία τόσο ο ίδιος όσο και η
οικογένειά του το ξαφνικό πρόβλημα υγεί-
ας. Έδωσε τον άνισο αγώνα περιβεβλη-
μένος την αγάπη και τη φροντίδα των
δικών του. Τώρα αναπαύεται εν ουρανοίς
και εμείς προσευχόμαστε μαζί με τους
αγαπημένους του στη μνήμη του.

Αιωνία του η μνήμη! 
Α.Δ.Σ. 

Οι υπερτασικοί πιστεύουν
ότι μειώνοντας την κατανάλω-
ση αλατιού μπορούν να μει-
ώσουν την υψηλή αρτηριακή
πίεση. Αυτό όμως δεν ισχύει
αν δεν φροντίσουν για τη μεί-
ωση του βάρους τους και αν
δεν προσέχουν τι τρόφιμα κα-
ταναλώνουν.

Το κόκκινο κρασί είναι αλή-
θεια ότι έχει αντιοξειδωτικά
και αντιθρομβωτικές ουσίες
που κάνουν καλό στην καρδιά,
«ανοίγουν» τα αγγεία, μει-
ώνουν την χοληστερίνη και
εμποδίζουν την συγκόλληση
των αιμοπεταλίων. Το λευκό
κρασί όμως έχει 10 φορές λι-
γότερα αντιοξειδωτικά, αλλά
και τα δύο θα πρέπει να κατα-
ναλώνονται με μέτρο. 

Το πράσινο τσάι βοηθάει
να έχουμε γερή καρδιά διότι
μειώνει τη χοληστερίνη, έχει
αντιπηκτικές ιδιότητες, βοηθάει
στην πέψη και στο ανοσοποι-
ητικό και συμβάλλει στη ρύθ-
μιση του σακχάρου. Μύθος εί-
ναι ότι οι υπερτασικοί δεν πρέ-
πει να καταναλώνουν καφέ
διότι ο καφές περιέχει αντιο-
ξειδωτικά και μαγνήσιο που
ωφελούν την καρδιά, αλλά θα
πρέπει να καταναλώνεται με
μέτρο.

Η σοκολάτα μειώνει την
αρτηριακή πίεση ενώ βοηθάει
στη ρύθμιση του σακχάρου,
αλλά δεν θα πρέπει να κατα-
ναλώνει κανείς πάνω από 100
γραμμάρια την εβδομάδα γιατί
παχαίνει. Η κανέλα συμβάλλει
στον έλεγχο του σακχάρου
στο αίμα, μειώνει τη χοληστε-
ρίνη και τα τριγλυκερίδια και
έχει αντικαρκινική δράση.
Όσον αφορά τα πορτοκάλια
και τα λεμόνια είναι μύθος ότι
η κατανάλωσή τους αυξάνει
την πίεση, αντιθέτως έχουν
ελαφρώς υποτασική δράση.

Τα αποτελέσματα αυτά
ανοικοινώθηκαν στο 5ο Ετήσιο
Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης το
οποίο διεξήχθη στη Θεσσαλο-
νίκη το 2009.

Το τσίπουρο, μιας και είναι
επίκαιρο, σε μικρές δόσεις
ωφελεί την υγεία. Έχει αντι-
μικροβιακές ιδιότητες, γι' αυτό
χρησιμοποιείται σε πολλά για-
τροσόφια για το κρυολόγημα,
τον πυρετό κλπ. και καταπραΰ-
νει τον πόνο. Θεωρείται εξαί-
ρετο χωνευτικό και είναι κα-
τάλληλο ποτό για όσους κά-
νουν δίαιτα. Προκαλεί αγγει-
οδιαστολή και μείωση της αρ-
τηριακής πίεσης. Αλλάζει την

ισορροπία των λιπών στο αίμα
αφού αυξάνει την καρδιοπρο-
στατευτική «καλή» χοληστε-
ρόλη και μειώνει την «κακή»
χοληστερόλη. Προστατεύει
από τις θρομβώσεις αφού ελατ-
τώνει την συγκολλητική ικα-
νότητα των αιμοπεταλίων του
αίματος. 

Μύθος είναι επίσης ότι όσοι
έχουν υψηλή χοληστερόλη δεν
πρέπει να καταναλώνουν αυγά.
Τα αυγά είναι μια τροφή υψη-
λής βιολογικής αξίας, η ενο-
χοποίησή τους ωστόσο για αύ-
ξηση της χοληστερίνης έχει
οδηγήσει αρκετούς να τα απο-
φεύγουν, παρά το γεγονός ότι
πολλές ιατρικές έρευνες έχουν
δείξει τελευταία ότι δεν βλά-
πτουν. Μάλιστα το Βρετανικό
Ίδρυμα Καρδιάς (BHF) ανακοί-
νωσε το 2007 ότι παύει να
ισχύει η σύστασή του να πε-
ριορίζεται η κατανάλωση αυ-
γών σε 3 την εβδομάδα.

Τέλος μύθος είναι ότι το
αυγοτάραχο βλάπτει, διότι η
πιθανή αντιθρομβωτική δράση
του αποκαλύφθηκε σε πρό-
σφατη πειραματική έρευνα. Τα
αποτελέσματα έδειξαν πως το
αυγοτάραχο προκαλούσε ση-
μαντική μείωση της χοληστε-
ρίνης και των τριγλυκεριδίων
και απόφραξη των αγγείων
που είχαν υποστεί αθηρωμά-
τωση λόγω κακής διατροφής.
Η ιδέα και ο σχεδιασμός της
μελέτης ήταν του Γ. Μήτσου
και πραγματοποιήθηκε στο Ελ-
ληνικό Ινστιτούτο Παστέρ από
ομάδα επιστημόνων με επικε-
φαλής την Β. Τσεβελέκη-Μή-
τσου. Η μελέτη παρουσιάστηκε
στο «15° Διεθνές Συμπόσιο
Αθηροσκλήρωσης και Συναφών
Παραγόντων Κινδύνου» που
πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών το Νοέμβριο
του 2011.

Ας ακολουθούμε τον κα-
νόνα: «Πίνουμε λίγο, τρώμε
με μέτρο, αθλούμαστε πολύ».

______________

Ο Δρ. Γιάννης Δ. Μήτσου εί-
ναι γιατρός ειδικευμένος στην
Πλαστική-Επανορθωτική χει-
ρουργική & Μικροχειρουργική
αγγείων και νεύρων. Είναι επίσης
Αριστούχος Διδάκτωρ της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών με μακροχρόνια ερευ-
νητική δραστηριότητα στη Χει-
ρουργική Βιολογία & Νευροβιο-
λογία στην Ελλάδα, ΗΠΑ και Μ.
Βρετανία. 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Δρ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΜΗΤΣΟΥ
Στη στήλη αυτή παρουσιάζονται επιστημονικά τεκμηριωμένες

απόψεις σε ιατρικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος που έχουν
δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους ή σε
διεθνή συνέδρια. 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ:  Νέα  δεδομένα  και  παλιοί  
μύθοι  που  κατέρρευσαν 

Νέοι Λογοτέχνες

Ο  κήπος  της  Αμαλίας  (3η συνέχεια) 

Του Κώστα Βασ. Τσιούνη

απ’ όλα αυτά ήταν ο γέρικος πλάτανος με
τον κισσό να αναρριχάται ως το τελευταίο
του κλωνάρι και τις ρίζες να προεξέχουν
της επιφάνειας του εδάφους. Μια παλιο-
σανίδα κρεμάμενη από δυο σχοινιά φθαρ-
μένα από τους παγωμένους αέρηδες του
Φλεβάρη, ενθύμιο των δικών της παιδικών
χρόνων. Όλβια γη η Ευρυτανική. Δεν είναι
απλά βράχια που κάποτε αντηχούσαν οι
κρότοι από τα τυφέκια. Είναι οι αιώνιες
και καθάριες πηγές που ποτίζουν κάθε
άνθος και φυτό στο δρόμο τους. Έτσι
ήταν και ο κήπος της. Με τα νερά του και
τα μυστικά του που παρέμεναν βαθιά μέσα
στο χώμα.

Ξημερώματα Κυριακής, ο Δήμος ξύ-
πνησε από τις πρωινές καμπάνες. Άρχισε
να τριγυρνά μέσα στο σπίτι προσπαθώντας
να βρει το καπέλο του για να προλάβει
την Λειτουργία. Κατέβηκε τρέχοντας την
πλακόστρωτη κατηφοριά και βρέθηκε έξω-
θεν του Αγίου Αθανασίου. Σιγανοπερπα-
τώντας κάθισε δίπλα σε έναν ασπρομάλλη

κύριο με τραγιάσκα βασταζόμενος σε μια
γκλίτσα. Ο γέροντας σήκωσε το κεφάλι
του και όταν αναγνώρισε ότι δίπλα του
ήταν ο ξένος του ζήτησε να μιλήσουν
στον καφενέ οι δυο τους. Τι να ήθελε να
του πει; Ούτε που ήξερε ποιος ήταν. Κοι-
νώνησε, καλημέρισε τις δυο γυναίκες που
τον φιλοξενούσαν καθώς κατέβαιναν από
τον γυναικωνίτη και τους ενημέρωσε πως
σήμερα που ήταν τελευταία του ημέρα θα
ήθελε να περιηγηθεί στο χωριό. Η Σαβ-
βούλα όταν δεν κοίταζε η μητέρα της του
έριξε ένα κλεφτό φιλί στο μάγουλο και
τον «προειδοποίησε» να είναι πίσω κατά
τις δυο το μεσημεράκι γιατί της μητέρας
της δεν της άρεσε να περιμένει στο φα-
γητό. Ο νέος ξαφνιάστηκε με το φιλί και
της υποσχέθηκε ότι θα είναι εκεί στην
ώρα του. Πήρε ένα αντίδωρο και κατευ-
θύνθηκε με την συνοδεία του γέροντα
στο καφενείο. Αφού κάθισαν και παρήγ-
γειλαν από έναν ελληνικό, ξεκίνησαν το
διάλογό τους. 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Συνέχεια από τη σελ. 4



Η  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΜΑΣ

7Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Η Βιβλιοθήκη του χωριού μας, όπως έχει
ξαναγραφεί, ιδρύθηκε το 1962 με σχετικό Διά-
ταγμα και είναι μία από  τις πλουσιότερες Βι-
βλιοθήκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
με πάνω από 10.000 τόμους βιβλίων. Ίσως είναι
η πλουσιότερη σε βιβλία βιβλιοθήκη στο Νομό
Ευρυτανίας. Με τον Καλλικρατικό Νόμο για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση καταργήθηκε ως ΝΠΔΔ
και ο νέος Δήμος Καρπενησίου ξεκίνησε εργα-
σίες ανακαίνισης και οργάνωσης, σύμφωνα με
τους κανόνες της Βιβλιοθηκονομίας, μέσω πεν-
τάμηνων προγραμμάτων απασχόλησης. Κατα-
σκευάστηκαν ωραιότατα ξύλινα ράφια και έγινε
ξεχωριστός χώρος για την παιδική βιβλιοθήκη.
Όμως, εξαιτίας του πλήθους των βιβλίων και
παρά του ότι έγινε πρόσληψη βιβλιοθηκονόμου
για 2 πεντάμηνα οι εργασίες δεν προχώρησαν

ικανοποιητικά με αποτέλεσμα την αναστολή
λειτουργίας της, κατά τα τελευταία χρόνια. 

Τον παρελθόντα Οκτώβριο, με πρωτοβουλία
του Συλλόγου μας και τη συνεργασία της Τοπικής
Κοινότητας, τα βιβλία μεταφέρθηκαν από εθε-
λοντές στο χώρο τους και έγινε μια πρώτη δια-
λογή των βιβλίων των Ευρυτάνων Συγγραφέων
και της Βιβλιοθήκης της Αντίστασης, τα οποία
τοποθετήθηκαν σε ράφια. Τα υπόλοιπα (τα μη
καταγεγραμμένα) τοποθετήθηκαν σε χώρο μέσα
στη Βιβλιοθήκη. Ασφαλώς, όμως θα χρειαστεί
και η επέκτασή της με ράφια και σε αίθουσα
όπου βρίσκονταν αντικείμενα του Ιστορικού και
Λαογραφικού Μουσείου μας, τα οποία ήδη με-
ταφέρθηκαν στο νέο Μουσείο.  

Η Βιβλιοθήκη μας, όπως προαναφέρθηκε,
περιλαμβάνει εκτός από τη Γενική Βιβλιοθήκη

και τα τμήματα Ευρυτάνων Συγγραφέων και
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου - Εθνικής μας Αν-
τίστασης. Τα βιβλία μάλιστα των Ευρυτάνων
Συγγραφέων είχαν εκτεθεί κατά τη δεκαετία
του 1990 στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου,
στις αίθουσες του Μουσείου του Μεγάλου Χω-
ριού, φυσικά στη Δομνίστα κ.α., ενώ τα βιβλία
της Βιβλιοθήκης της Αντίστασης ήταν εκτεθει-
μένα μόνιμα σε αίθουσα της Βιβλιοθήκης μας. 

Και μια καλή τελευταία είδηση από το Δήμο
μας: Σύντομα θα προκηρυχθεί θέση εκ νέου για
5μηνη απασχόληση βιβλιοθηκονόμου. Ο Δήμαρ-
χος κ. Ν. Σουλιώτης ενημερώθηκε για όλα τα
παραπάνω, έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος και
δήλωσε ότι η βοήθειά του θα είναι αμέριστη και
να προχωρήσουμε. 

Κ.Α.Π. 

Προσφορές - Συνδρομές
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 
Φραγκούλης Αλέξανδρος του Θεοδ. ..........................ΕΥΡΩ 10,00
Σταμάτης Αθανάσιος Δημ. ..........................................…-//-   20,00
Φραγκούλη – Παναγοδήμου Φωφώ ................................-//-   10,00
Σταμάτης Δημήτριος του Ιωάννη ....................................-//-   10,00
π. Μακράκης Κων/νος του Λάμπρου ..............................-//-   10,00
Παπαδόπουλος Κων/νος του Αντ. ..................................-//-   20,00
Φλώρου Βασιλική και Πόπη ............................................-//-   20,00
Παπαδοπούλου Ευαγγελία Κ. ........................................-//-   10,00
Παπαδοπούλου Λευκοθέα ...............................................-//-   10,00
Γρίβας Αθανάσιος Ν. ......................................................-//-   10,00
Παναγοδήμου Γεωργία Αθαν. ..........................................-//-   10,00
Καρέτσος Κων/νος Δ. ......................................................-//-   10,00
Καρέτσου Αλέκα Κ. ........................................................-//-   10,00
Μητσοστέργιος Κων/νος ................................................-//-   10,00
Συρογιαννίδης Παναγιώτης ............................................-//-   20,00
Πετρονικολός Χρήστος ..................................................-//-   20,00
Τσίρκας Αθανάσιος Κ. (Ευηνοχώρι) ................................-//-   20,00
Παπαδόπουλος Σπύρος Αντ. ..........................................-//-   20,00
Αγγελής Λάμπρος Γ. ......................................................-//-   40,00
Φλώρος Σπύρος, σύζ. Ελένης Βαμβατσίκου ..................-//-   20,00
Γραμματικογιάννη – Βαμβατσίκου Ντίνα ........................-//-   20,00
Γρηγορόπουλος Ιωάννης ................................................-//-   20,00 
Σιακαβέλλα Σπυριδούλα Παν. ........................................-//-   20,00
Μακρυγιάννης Γεράσιμος Κων. (Καναδάς) ....................-//-   40,00
Παπακωνσταντίνου – Ζελενίτσα Μαρία ........................-//-   50,00
Φιλιππίδης Φίλιππος και Βούλα ......................................-//-   20,00
Γρίβας Κώστας Γ. ............................................................-//-   40,00 
Πιστιόλης Δημήτριος Νικ. ..............................................-//-   20,00
Αναγνωστοπούλου Ασπασία και Ειρήνη..........................-//-   20,00   
Σταθονίκος Κώστας Σπ. ..................................................-//-   20,00
Σταθονίκος Χρήστος Σπ. (Καναδάς) ..............................-//-   50,00
Φαρμάκης Επαμεινώνδας Στεφ. ....................................-//-   20,00
Τσιάμης Γεώργιος Θεοδ. ................................................-//-   20,00
Καραδήμας Κώστας Σπ. ..................................................-//-   20,00
Σταθονίκος Ευθύμιος Αθ. ................................................-//-   20,00
Μακράκη Κυριακή Ι. (Λαμία) ............................................-//-   20,00
Περαρής Ηλίας (Νεοχώρι Μεσολογγίου) ......................-//-   20,00
Μωρίκη – Παπαζαχαρία Ανδρεούλα ..............................-//-   20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

ΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΓΙΑ  
ΤΑ  ΒΗΜΟΘΥΡΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ

Με την πρώτη απλή συζήτηση που έγινε στο χωριό μας κατά τη
διάρκεια της γιορτής του τσίπουρου ανταποκρίθηκαν άμεσα οι παρακάτω
συγχωριανοί μας:

Σταμάτης Ιωάννης του Νικ. ......................................ΕΥΡΩ 200,00
Ανώνυμος ......................................................................-//-   200,00
Σώκος Σωτήρης-Μαρία 
(στη μνήμη της αείμνηστης Σωτηρίας Σώκου) ..............-//-   200,00
Καραδήμας Δημήτριος του Ελευθ. 
και η σύζυγός του Ελένη ..............................................-//-   100,00
Παπαδοπούλου Παναγιώτα του Αθ. ..............................-//-     50,00
Παπαδόπουλος Κώστας του Αντ. ................................-//-     50,00
Μπούρας Νικόλαος του Γ. (στη μνήμη των γονέων του 
και του αδελφού του Αλέκου) ......................................-//-     50,00
Σιακαβέλλα Βασιλική του Χαρ. 
(στη μνήμη των γονέων της και του συζύγου της) ......-//-    50,00
Σταμάτης Αθανάσιος του Δημ. ....................................-//-     50,00
Σύρρος Αθανάσιος του Γ. ..............................................-//-     50,00 
Νταλιάνης Ανδρέας του Σπ. ..........................................-//-     50,00
Ελπίζουμε πως μέχρι τα Χριστούγεννα θα υπερκαλυφθεί το απαιτούμενο

ποσό και για τη συντήρηση του σταυρού και των εικόνων, αλλά και των
προθηκών, οι οποίες θα τοποθετηθούν εντός του ναού μας. Κάθε
προσφορά ευπρόσδεκτη. Τηλ. επικοινωνίας 2106920004 και 6977366813
Κ. Παπαδόπουλος. 

― κ. Μαρία Παπακωνσταντίνου – Ζελενίτσα, Αθήνα. Λάβαμε την ταχυ-
δρομική επιταγή σας-συνδρομή (50,00 Ευρώ) και σας ευχαριστούμε. 

― κ. Κώστα Γ. Γρίβα, Λαμία. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνδρομή –
ενίσχυσή σας (40,00 Ευρώ). 

― κ. Αχιλλέα Τσούνη, Χίος: Πήραμε τη γενναία ενίσχυσή σας των εκατό
(100,00) Ευρώ και σας ευχαριστούμε. Η ένσαρκη απουσία σας εφέτος
από τη γιορτή τσίπουρου ήταν λίαν αισθητή. 

― κ. Φίλιππο Φιλιππίδη, Παλαιό Φάληρο. Πήραμε τη συνδρομή σας για
τον ΕΥΡΥΤΟ και σας ευχαριστούμε. 

― κ. Αλέκο Παν. Γρίβα, Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού. Πήραμε την επιταγή
σας (50,00 Ευρώ) και σας ευχαριστούμε! 

Η  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΑΣ

Τα Βημόθυρα του παλαιού Ιερού
Ναού Αγίου Αθανασίου, προστάτη
του χωριού μας, καθώς σταυρός και
εικόνες του ίδιου τέμπλου, σύμφωνα
με γνωμάτευση ειδικών συντηρητών
έργων τέχνης είναι μεγάλης ιστορικής
αξίας για τον τόπο μας, αφού και
έργα Τέχνης αξιόλογα είναι και φέ-
ρουν χρονολογία 1730! Μετά τη ση-
μαντική αυτή γνωμάτευση των ειδι-
κών, τα βημόθυρα αυτά χρήζουν συν-
τήρησης, η δαπάνη της οποίας ανέρ-
χεται στο ποσό των χιλίων (1.000,00)
Ευρώ. 

Ήδη μετά από συνάντηση που
έγινε στις 24-10-2016 στο Πνευματικό
μας Κέντρο, αποφασίστηκε να δοθούν
για επισκευή και συντήρηση στον
μουσειολόγο και συντηρητή έργων
τέχνης κ. Ηλία Παπαγεωργίου, ειδικό
και πεπειραμένο στη συντήρηση εκ-
κλησιαστικών κειμηλίων. Στη συνάν-
τηση αυτή συμμετείχαν οι: π. Ματ-
θαίος, Λ. Σταθονίκος (εκκλησιαστικός
επίτροπος), Ν. Καρέτσος, Πρόεδρος
Τοπικού Συμβουλίου, Ευαγγελία Ντα-

λιάνη, Πρόεδρος του Συλλόγου μας,
Γιάννης Σταμάτης, τ. Δήμαρχος και
νυν Δημοτικός Σύμβουλος, Θανάσης
Δ. Σταμάτης και Κώστας Αντ. Πα-
παδόπουλος. Κατά την παραπάνω
συνάντηση αποφασίστηκε όπως εξευ-
ρεθούν τα χρήματα μέσω της Εκ-
κλησιαστικής Επιτροπής και του Φι-
λοπρόοδου Συλλόγου μας. 

Ύστερα από την παραπάνω από-
φαση ο Σύλλογός μας ανέλαβε  την
πρωτοβουλία της συγκέντρωσης των
απαιτούμενων χρημάτων και ήδη έχει
συγκεντρωθεί το ποσό των χιλίων
πενήντα (1.050,00) Ευρώ από προ-
σφορές μελών του. Επειδή, σίγουρα,
θα συγκεντρωθούν περισσότερα χρή-
ματα για τα βημόθυρα με το περίσ-
σευμα θα συντηρηθούν και οι εικόνες,
με το σταυρό του ιδίου τέμπλου, κα-
θώς και οι προθήκες εντός των οποί-
ων θα τοποθετηθούν τα σπουδαία
κειμήλια για τη γενέτειρά μας.

Σημειώνεται ότι για τις παραπάνω
ενέργειες ενημερώθηκε και ο Μη-
τροπολίτης μας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

ΠΑΛΑΙΑ  ΒΗΜΟΘΥΡΑ 
ΠΑΛΑΙΕΣ  ΕΙΚΟΝΕΣ
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ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ 

Κατά τον παρελθόντα Οκτώβριο
έγινε η αντικατάσταση παλαιών βανών
και κατασκευάστηκαν νέα φρεάτια
στο δίκτυο ύδρευσης του χωριού μας.
Η δαπάνη του έργου αυτού ανήλθε
στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00)
Ευρώ με Φ.Π.Α. Ανάδοχος του έργου
ήταν ο εργολάβος κ. Νίκος Μήτσου.

― Αποκαταστάθηκε η βλάβη της
βρύσης της πλατείας μας. 

― Αποκαταστάθηκε η βλάβη του
αγωγού ύδρευσης δίπλα στο γήπεδο.  

ΟΔΟΠΟΙΪΑ
Με μηχανήματα του Δήμου Καρ-

πενησίου έγινε ο καθαρισμός των τε-
χνικών του δρόμου προς Ζηρέλια –
Άγιο Γεώργιο και από το Φράμα. 

Καθαρισμός των δρόμων, επίσης,
πραγματοποιήθηκε και προς τα Μουρ-
καίικα, Τσιρκόβρυση και Υλήεσσα.

Τέλος οι λακκούβες στους κεν-
τρικούς δρόμους του χωριού μας. Συ-
νεργείο του Δήμου τις κάλυψε με
τσιμέντο κι έτσι η κυκλοφορία είναι
πλέον ομαλή. 

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Συμπληρώθηκε η Παιδική Χαρά

μπροστά στο Πνευματικό Κέντρο
(πρώην Δημοτικό Σχολείο). Τοποθε-
τήθηκαν δύο (2) παγκάκια ξύλινα,
προσφορά του κ. Δημητρίου Παν.
Σύρρου. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Κατά το τελευταίο 10ήμερο του
Σεπτεμβρίου έγινε αντικατάσταση
λαμπτήρων και από τη ΔΕΗ αντικα-
ταστάθηκαν έξι (6) καταστραμμένα
ντουί. 

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Πλουσιότατο ήταν το Πρόγραμμα

του εορτασμού της Επετείου της 28ης
Οκτωβρίου 1940 που καταρτίστηκε
εφέτος σε συνεργασία με τον Τοπικό
Φιλοπρόοδο Σύλλογο. Η Τοπική Κοι-
νότητα επιμελήθηκε του σημαιοστο-
λισμού, της κατασκευής στεφανιών
(μέσω του Δήμου Καρπενησίου) και
της καθαριότητας των κοινόχρηστων
χώρων. (βλ. και σχετικό εκτενέστερο
ρεπορτάζ). 

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
Μεγάλη επιτυχία είχε η Γιορτή

τσίπουρου κατά το 3ήμερο 28, 29 και
30 Οκτωβρίου 2016. Η Τοπική Κοινό-
τητα ως συνδιοργανωτής, συμμετείχε
για την επιτυχία με καθοιονδήποτε
τρόπο. Λεπτομέρειες σε άλλες στήλες
του ΕΥΡΥΤΟΥ. 

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΑΣ
Από τις 25 Οκτωβρίου 2016 υπάρ-

χει πλέον επισκεψιμότητα στο Φωτο-
γραφικό Μουσείο, στο Ιστορικό – Λα-
ογραφικό Μουσείο, καθώς και στο
νέο Φαρμακίδειο Λαογραφικό Μουσείο
(βλ. περισσότερα σε άλλες στήλες). 

ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣ
Το Περιφερειακό Ιατρείο μας λει-

τούργησε κανονικά στις 9 και 29 Σε-
πτεμβρίου και στις 11 και 20 Οκτω-
βρίου 2016. Στο μεταξύ είχε τοποθε-
τηθεί αγροτικός ιατρός, ο οποίος
«ήλθε, είδε και απήλθε». 

Στις 11-10-2016 επισκέφθηκε το
χωριό μας ο Διευθυντής του Κέντρου
Υγείας Δυτικής Φραγκίστας (στο οποίο
υπάγονται διοικητικά όλα τα Αγροτικά
Ιατρεία του Νομού μας) κ. Νίκος Πα-
πανικολάου, ο οποίος μας διευκρίνισε
ότι δεν μεταφέρθηκε ακόμη το Ιατρείο
μας στο ιδιόκτητο κτήριό του καθότι
δεν διαθέτει την κατάλληλη θέρμανση
για τις ανάγκες του χειμώνα, αφενός,
και αφετέρου, στο χώρο αυτόν δεν
υπάρχει ίντερνετ (ήδη υπάρχει από
τα τέλη Οκτωβρίου). 

Πάντως, ευχαριστούμε τον κ. Νίκο
Παπανικολάου για το αμέριστο εν-
διαφέρον του για όλα τα ιατρεία του
Νομού μας, γνωρίζοντας όλα τα προ-
βλήματα και όλες τις τεράστιες δυ-
σκολίες που υφίστανται… 

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Γενικά άψογη ήταν η καθαριότητα
των Κοινόχρηστων χώρων, ιδίως κατά
το εορταστικό τριήμερο 28, 29 και 30
Οκτωβρίου. 

Προς τούτο ο Δήμος Καρπενησίου
διέθεσε εργατικό προσωπικό τις πα-
ραμονές των εκδηλώσεων, ενώ τις
υπόλοιπες ημέρες καλύφθηκε από
την Τοπική Κοινότητα. 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ κ.λπ. 
Στις 31-10-2016 πραγματοποιήθηκε

στον Ξενώνα Υλήεσσα σύσκεψη των
ιδρυτικών μελών του υπό ίδρυση Συλ-
λόγου Ε4 με τη συμμετοχή του Αντ-
περιφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστ.
Τασιού, του Δημάρχου Καρπενησίου
κ. Ν. Σουλιώτη, όλων των Αντιδημάρ-
χων του Δήμου Καρπενησίου, των
Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων
Δομνίστας (Ν. Καρέτσος), Στάβλων
(Αθαν. Ζούκας) και εκπροσώπου του
Συλλόγου Δομνίστας (κ. Αθαν. Πα-
ναγοδήμος). Θέμα της σύσκεψης ήταν
η αξιοποίηση των μονοπατιών της πε-
ριοχής και γενικά των φυσικών ομορ-
φιών του τόπου μας (νερόμυλος, Ζη-
ρέλια κ.ά.). 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Η Τοπική Κοινότητα εκφράζει τις
ευχαριστίες προς όλους εκείνους
τους συγχωριανούς μας που πρόσφε-
ραν εθελοντική εργασία προκειμένου
να επαναλειτουργήσουν τα Μουσεία
μας και η Βιβλιοθήκη μας, καθώς και
για τη συμμετοχή τους σε όλες τις
εργασίες για την επιτυχία της ανε-
πανάληπτης εφετινής Γιορτής Τσί-
πουρου. Οι ίδιοι επιθυμούν την ανω-
νυμία τους… 

ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ! 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
― Η Σωτηρία Νικ. Τσιούνη και

ο σύζυγός της Σταύρος Αποστό-
λου απέκτησαν το πρώτο τους
παιδί, ένα χαριτωμένο αγοράκι,
στις 30 Σεπτεμβρίου 2016. 

― Η Βίκυ (Βασιλική) κόρη του
Κωνσταντίνου και της Ευγενίας
Σταμάτη και ο σύζυγός της Αθα-
νάσιος Παπαθανασίου απόχτησαν
το δεύτερο παιδί τους, μια χαρι-
τωμένη κόρη. 

Να τους ζήσουν!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
― Η Τσίρκα Σπυριδούλα, κόρη

του Γεωργίου Κων/νου Τσίρκα και
ο Μάρκος Γεώργιος βάπτισαν τον
πρωτότοκο γιο τους στο εξωκλήσι
του Αγ. Παντελεήμονα στην Αμά-
ρυνθο στις 23 Ιουλίου 2016. Ακο-
λούθησε δεξίωση στο κτήμα Κα-
λογιάννη. 

― Ο Θρασύβουλος Παντελιός
και η Σοφία Ευθ. Σταθονίκου βά-
πτισαν τις δίδυμες θυγατέρες τους
στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Ηρακλείου
Αττικής. 

Τα ονόματα αυτών: Ελένη και
Δήμητρα. 

― Ο Γεώργιος Σκρίκας και η
σύζυγός του Έφη, το γένος Νι-
κολάου Τσαπραζλή, βάπτισαν το
δεύτερο παιδί τους στις 8-10-2016
στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πα-
τρών. 

Όνομα: Νικόλαος 
Ανάδοχος: Αναστασία Καρα-

γιάννη
Μετά το μυστήριο ακολούθησε

γεύμα στο κοσμικό κέντρο  ΡΙΛΑ-
ΞΑΡΕ Πατρών. 

― Ο Γιάννης Σουβατζής (εγ-
γονός Αθανασίου Σύρρου από την
κόρη του Κούλα) και η σύζυγός
του Κατερίνα βάπτισαν στον Ι.
Ναό Αγίου Δημητρίου Πετρούπο-
λης το πρώτο τους παιδί. 

Όνομα: Ιωάννα
Ανάδοχος: Γιάννης Λύτος.
Να τους ζήσουν! 

ΓΑΜΟΙ
― Η Δανάη Κ. Πολύζου (εγ-

γονή Αθαν. Σύρρου από την κόρη
του Μαργαρίτα) ένωσε τα όνειρα
της ζωής της με τον εκλεκτό της
καρδιάς της Κώστα Καραμπέτσο,
στην Αθήνα. 

Να ζήσουν χαρούμενοι και ευ-
τυχισμένοι! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Μνημόσυνο για τα 3 χρόνια

έγινε στον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου
Δομνίστας για τον αείμνηστο Πα-
ναγιώτη Κ. Παναγοδήμο.

― Το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του Αθα-

νασίου Ευαγγέλου Γρίβα τελέ-
στηκε στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου
Δομνίστας στις 18-9-2016

― Το 40ήμερο μνημόσυνο του
Δημητρίου Κ. Παναγοδήμου έγινε
στον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου του
χωριού μας στις  25-9-2016.

― Για τα 3 χρόνια από το θά-
νατο του Ευαγγέλου Αθαν. Στα-
θονίκου τελέστηκε το καθιερω-
μένο μνημόσυνο στον Ι. Ν. Αγίου
Αθανασίου Δομνίστας στις 9-10-
2016. 

Αιωνία τους η μνήμη!  

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
― Ο Ανδρέας Σπυρ. Νταλιάνης

πρόσφερε στο Σύλλογό μας 50,00
ευρώ στη μνήμη των γονέων του
που έκλεισαν 10 χρόνια από το
θάνατό τους. 

― Η Ευαγγελία Παναγοδήμου
πρόσφερε στο Σύλλογό μας το
ποσό των πενήντα (50,00) Ευρώ
στη μνήμη όλων των θανόντων
εκ Μαρίνου και Μπερζιανής. 

― Ο Σωτήρης Σώκος και η
σύζυγός του Μαρία, πρόσφεραν
στο Σύλλογό μας το ποσό των
διακοσίων (200,00) Ευρώ, για τη
συντήρηση των βημοθύρων του
παλαιού Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου και
στη μνήμη της αείμνηστης Σωτη-
ρίας Νικ. Σώκου. 

― Η Βασιλική Χαρ. Σιακαβέλ-
λα διέθεσε στο Σύλλογό μας το
ποσό των πενήντα (50,00) Ευρώ
για τη συντήρηση των βημοθύρων
του παλαιού Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου
και στη μνήμη των αείμνηστων
γονέων της Σπυρίδωνος και Σω-
τηρίας Νταλιάνη και του συζύγου
της, επίσης αείμνηστου Χαραλάμ-
πους. 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
― Η Δανάη Παναγιώτη Λιάκου

πέτυχε 20ή στη Σχολή Μηχανο-
λόγων - Ηλεκτρολόγων του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(Ε.Μ.Π.) συγκεντρώνοντας πάνω
από 19.000 μόρια! 

― Ο Δημήτριος Παππάς του
Μιχαήλ και της Ευαγγελίας, το
γένος Νικολάου Τσαπραλή πέτυχε
στο Μαθηματικό Τμήμα του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων. 

― Η Κωνσταντίνα-Δήμητρα
Δεράτσα του Κυριάκου-Σταύρου
και της Βασιλικής, το γένος Δημ.
Βαμβάτσικου πέρασε στη Νομική
Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. 

― Η Φωτεινή κόρη της Δέ-
σποινας Καρέτσου και του
Κων/νου Μπούτου πέρασε στη
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών
Στρατού (ΣΜΥ) στα Τρίκαλα. 

Καλές σπουδές! 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Η οικογένεια της Όλγας

Αχιλ. Συροκώστα ευχαριστεί
όλους εκείνους που βρέθηκαν
δίπλα τους τόσο κατά τη διάρ-
κεια της ασθένειας του συ-
ζύγου και πατέρα Αχιλλέα
όσο και μετά την εκδημία του
στην εν ουρανοίς αιώνια ζωή. 

Διορθώσεις λαθών
― Ο Μαρινάκος Ορφέας πέ-

ρασε στο Χημικό Ιωαννίνων. Γρά-
φτηκε κατά λάθος Χημικό Πατρών. 

― Συροκώστας Αχιλλέας, ήταν
40ήμερο μνημόσυνο όχι ετήσιο. 

― Ο Χρήστος Τουρής πέτυχε
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και όχι
Πάτρας, όπως εγράφη στο προ-
ηγούμενο φύλλο μας. 


