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Σ

τις 18 Ιανουαρίου και πάλι το χωριό
μας τίμησε τον πολιούχο και προστάτη
της Άγιο Αθανάσιο. Αρκετοί χωριανοί
μας αψήφησαν τις άσχημες καιρικές συνθήκες
και τίμησαν με την παρουσία τους τη μνήμη
του στον Ιερό Ναό μας. Κυρίως, εορτάζοντες
από την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας αλλά
και της Φθιώτιδας και των Αθηνών. Ο π. Ματθαίος, παρών, όπως πάντα, τέλεσε το μυστήριο
της Θείας Ευχαριστίας μέσα σε ατμόσφαιρα
λίαν κατανυκτική.
Όμως, πιστεύω πως και όλοι οι Δομνιστιάνοι την ημέρα αυτή, παρά την μη ένσαρκη
παρουσία τους ήταν παρόντες εκεί, τουλάχιστον, με το νου τους. Και οι παλιότεροι, βέβαια, με νοσταλγία θα θυμήθηκαν την ημέρα
αυτή στο χωριό μας...
Όπως είναι γνωστό από παλαιότερα δημοσιεύματά μας ο Άγιος Αθανάσιος ήταν
προστάτης του χωριού μας από τους χρόνους
της Τουρκοκρατίας ακόμα. Ο παλαιός ναός
του, που σώζονται τα από το 1738 κατασκευασθέντα βημόθυρά του, που πρόσφατα
συντηρήθηκαν με τη βοήθεια πολλών συγχωριανών μας, καθώς και παλαιές εικόνες
τού 1733, βρισκόταν στη διασταύρωση των
δρόμων προς Προφήτη Ηλία και Ψηλό Σταυρό,
κοντά στο σημερινό Δημοτικό Σχολείο.
Ο ναός αυτός χρησιμοποιήθηκε για πολλά
χρόνια και μετά την Επανάσταση του 1821.
Όμως λόγω αύξησης του πληθυσμού και
επειδή, προφανώς δεν επαρκούσε για τις
λατρευτικές ανάγκες των προγόνων μας,
αποφασίστηκε κατά τη δεκαετία 1880-1890
από την «πλειονοψηφία των οικογενειαρχών»

κατόπιν δημοψηφίσματος να ανεγερθεί ο
νέος ναός μας. Το ποσό που θα πλήρωνε
κάθε οικογενειάρχης είχε καθορισθεί στις
τριάντα (30) δρχ. κατά μέσο όρο, συν την
προσωπική εργασία.
Πολλοί χωριανοί μας, λόγω της φτώχειας
τους αναγκάστηκαν να υπογράψουν γραμμάτια προς την Εκκλησιαστική Επιτροπή. Αρκετοί, επίσης, για να βγουν στην ιερή αυτή
υποχρέωσή τους έφθασαν στο σημείο να
πουλήσουν ακόμα και τα ζώα τους (αγελάδες,
κατσίκες κ.ά.). Η κατασκευή του, τελικά, ολοκληρώθηκε το 1886, όπως φαίνεται από την
κτητορική επιγραφή:
«1886 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΝ
ΚΟΙΝ. ΔΟΜΝΙΣΤΗΣ»
Κατά τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα
το 1891 έγιναν το τέμπλο, το προσκυνητάρι,
το Δεσποτικό, ο άμβωνας κ.λπ. Κατά περιόδους πραγματοποιήθηκαν σοβαρές επεμβάσεις συντήρησής του. Τελευταία, διαπιστώθηκαν φυσιολογικές φθορές, κυρίως προς
την Ανατολική πλευρά (Ιερό Βήμα) αλλά και
σε άλλα σημεία του. Για τον λόγο αυτόν,
όπως ανακοινώθηκε και στο προηγούμενο
φύλλο μας, ο Εφημέριος του χωριού μας π.
Ματθαίος και η Εκκλησιαστική Επιτροπή ξεκίνησαν την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων.
Περιττό να τονίσουμε κι εμείς πως ΟΛΟΙ
μας έχουμε ιερό καθήκον να στηρίξουμε τις
προσπάθειες αυτές, προσφέροντας από το
υστέρημά μας ό,τι μπορούμε...
Κ.Α.Π.
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ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Προς το Εθνικό Δίκτυο
Έρευνας και Τεχνολογίας
«Κεντρικές Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού
Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών»
Αριθμός Αίτησης: Α 2825/30-05-2017
Αίτηση Εγγραφής Συλλόγου
Εθελοντών Αιμοδοτών* (ΣΕΑ)
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ο οποίος εδρεύει
στην περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στον δήμο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, με τηλέφωνο 2231096090 και του οποίου
Νόμιμος Εκπρόσωπος είναι η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΑΛΙΑΝΗ,
με ΑΔΤ/Αρ. Διαβατηρίου ΑΜ 486534 και στοιχεία επικοινωνίας eui.ntaliani@gmail.com - 6972706406, αιτείται
να συμμετέχει στις «Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών».
Για τον εν λόγω ΣΕΑ αναφέρονται ως συνεργαζόμενες
οι υπηρεσίες αιμοδοσίας των εξής νοσοκομείων: ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
Ο Σύλλογός μας έχει μπει στις υπηρεσίες διαχείρισης
Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών. Όποιος θέλει
να γίνει εθελοντής αιμοδότης για να ενισχύσει την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου μας, πηγαίνει όπου κι αν
βρίσκεται, δίνει:
Όνομα Συλλόγου: Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας
Α.Μ. Συλλόγου: 14129
και η φιάλη μπαίνει στη δική μας Τράπεζα.
Ε.Ν.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΤΟ 400ό
ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ “ΕΥΡΥΤΟΥ”!
Η εφημερίδα μας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» αισίως φέτος
διανύει το 38ο έτος της εκδοτικής διαδρομής της! Το
επόμενο φύλλο της θα είναι το 400! Αυτό αναμφισβήτητα δηλώνει την κεντρομόλα δύναμη που ενώνει
τους συνεργάτες της, που δεν είναι άλλη από την
ΑΓΑΠΗ προς τη ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΜΑΣ.
Με την ευκαιρία αυτή το επόμενο τεύχος μας θα
είναι πολυσέλιδο και πανηγυρικό!

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΞΕΝΩΝΑ ΜΑΣ

18 Ιανουαρίου και φέτος η Δομνίστα γιόρτασε τον πολιούχο της Άγιο Αθανάσιο. Μαζί
γιόρτασαν και πολλοί Αθανάσιοι και Αθανασίες του χωριού μας. Μαζί τους και οι εικονιζόμενοι
από την εκδήλωση του καλοκαιριού για την παρουσίαση του βιβλίου “Οικογενειακά Δένδρα
Δομνίστας”. Από αριστερά: Αθαν. Ανδρ. Σταμάτης, Αθαν. Γ. Σύρρος, Αθαν. Δ. Σταμάτης,
Αθαν. Δ. Σταμάτης (ο νεότερος), Αθαν. Χ. Παναγοδήμος, Αθαν. Ν. Σταμάτης.

Ο Δήμος Καρπενησίου ξεκίνησε και πάλι τη διαδικασία
εκμίσθωσης του Κοινοτικού Τουριστικού Ξενώνα του
χωριού μας με ευνοϊκότατους όρους για τους ενδιαφερόμενους. Όπως είναι γνωστό διαθέτει αίθουσα καταστήματος στο ισόγειο (εστιατόριο, καφέ κ.λπ.) και τρία
(3) υπνοδωμάτια, στον α΄ όροφο επτά (7) υπνοδωμάτια
και στο ημιϋπόγειο επτά (7) δωμάτια και βοηθητικούς
χώρους. Ο κάθε όροφος έχει εμβαδόν 230 τ.μ., περίπου.
Ελπίζουμε πως θα βρεθεί επιτέλους ενοικιαστής ώστε
η πλατεία μας και πάλι «να πάρει ζωή».

EYRYTOS 399_Layout 1 3/19/18 3:22 PM Page 2

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

2

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018

Νεκρολογίες

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Κωνσταντία Στ. Μαργαρίτη (1937-2018)

Στη στήλη αυτή παρουσιάζονται επιστημονικά τεκμηριωμένες
απόψεις σε ιατρικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος που έχουν
δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους ή σε
διεθνή συνέδρια.

Αναπαύεται στο Κοιμητήριο του συζυγικού χωριού, του Κρικέλλου, η Κωνσταντία
κόρη του Αθαν. Ι. Μακρυγιάννη.
Η μακροχρόνια ασθένεια την ταλαιπώρησε αλλά και έδωσε την ευκαιρία στο σύζυγο και τα παιδιά της να δείξουν απέναντί
της τον καλύτερό τους εαυτό υπηρετώντας
την στην ανημπόρια της.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Φαντίνου
στους κόλπους μιας πολυμελούς οικογένειας (4 αγόρια, 3 κορίτσια), η οποία έδινε
καθημερινά το σκληρό αγώνα της επιβίωσης. Αν παρατηρήσει κανείς το χρόνο γέννησης (1937) και σκεφτεί πόλεμο, πείνα,
κατοχή, εμφύλιο ως το 1950 καταλαβαίνει
τι δύσκολα και σκληρά ήταν τα χρόνια που
από μικρό παιδί άρχισε να γνωρίζει τον
κόσμο. Ο μόχθος αυτός στα χωράφια και
τις άλλες δουλειές τη συνόδεψε στα εφη-

Δρ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΜΗΤΣΟΥ

βικά και νεανικά της χρόνια. Και σαν
γυναίκα με τις παραδόσεις και τις συνθήκες
του τόπου βίωσε τη ζωή ακόμα πιο δύσκολα.
Είχε την ευτυχία να ενώσει τη ζωή της
και να συνεχίσει τον αγώνα της έγγαμης
ζωής με ένα καλό άνθρωπο από το γειτονικό
Κρίκελλο, το Στέφανο Μαργαρίτη. Μαζί
του έδωσε τον αγώνα της γέννησης και
της ανατροφής παιδιών, σύζυγος, σύντροφος και συναγωνίστρια σε όλες τις αντιξοότητες που η ζωή επιφυλάσσει. Τα τελευταία της χρόνια ήταν δύσκολα από την
ασθένεια. Η κατάληξη όμως της ψυχής
της στους λειμώνες του παραδείσου θα
εξαφανίσει τα όσα στη ζωή δύσκολα γεύτηκε. Ας είναι αιωνία η μνήμη της και μεγάλη η εξ ύψους παρηγορία στους αγαπημένους της.
Α.Δ. Σταμάτης

Βασιλική-Κούλα Θ. Τσούτσουρα (1931-2018)
Η αείμνηστη πλέον Κούλα σύζ. Θ. Τσούτσουρα
ήταν κόρη του Κωσταντάκη
Ι. Γιολδάση και της Μαρίας
Σπ. Παπαδοπούλου.
Έχοντας ρίζες από δύο
μεγάλες και αρχοντικές όχι μόνο κατά τη δύναμη
αλλά και κατά το ήθος- οικογενειών του χωριού μας
πήρε και από τις δύο ό,τι
καλύτερο διέθεταν.
Μεγαλωμένη στο Μαρίνου και στα πατρογονικά
κτήματα στους κόλπους μιας οικογένειας
πιστής στις παραδόσεις και την ιστορία
του τόπου μας, έζησε τα δύσκολα μεν
αλλά ευτυχισμένα παιδικά χρόνια με τα
αδέλφια της και τη γειτονιά της Τσουναίοι,
Στουρναραίοι, Μπουραίοι, Φωλαίοι κ.ά.
Ολοκλήρωσε τη ζωή της δημιουργώντας μια ευτυχισμένη οικογένεια στην Αθήνα. Κράτησε όμως σταθερά μέσα της την
καλοσύνη, την αξιοπρέπεια, το πνεύμα
φιλοξενίας, την αγαθότητα, τη λατρεία
για τον τόπο και τους ανθρώπους του.
Γλυκύτατος άνθρωπος και καλοσυνάτος πάντα ενδιαφερόταν και ρωτούσε τα
του χωριού μας και των ανθρώπων του.
Παρότι φυλακισμένη πέρδικα στους κάμπους αναπολούσε τα μακρινά βουνά και
τον πατρικό τόπο.

Ο ΕΥ ΡΥΤ Ο Σ

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

Έτσι γλυκιά και τρυφερή, άξιο γόνο αρχοντικών
οικογενειών, θα τη θυμούνται όλοι όσοι τη γνώρισαν
δικοί της και ξένοι.
Ας είναι ελαφρύ το
χώμα που τη σκέπασε και
η μνήμη της αιωνία στις
καρδιές όλων μας.
Α.Δ. Σταμάτης
Αγαπημένη μας γιαγιά,
Πάει τώρα σχεδόν ένας
μήνας που έχεις φύγει από
κοντά μας και μας φαίνεται τόσο περίεργο
που δεν σε έχουμε μαζί μας. Όλα αυτά
τα χρόνια μας βοηθούσες και μας στήριζες
με τον δικό σου μοναδικό τρόπο και αυτό
μας έδινε δύναμη να συνεχίσουμε όχι
μόνο τη μέρα μας, αλλά και τη ζωή μας
γενικά. Οι συμβουλές σου ήταν πάντα
σωστές και ειπωμένες με τέτοιο τρόπο
που πάντα προσπαθούσαμε να τις ακολουθούμε πιστά. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ
όλα όσα μας έλεγες και μας έμαθες και
θα φροντίσουμε να μας βλέπεις από κει
ψηλά και να είσαι περήφανη για μας. Σε
σκεφτόμαστε κάθε μέρα, μας λείπεις πολύ,
σε αγαπάμε πολύ και θα σε αγαπάμε για
πάντα!
Τα εγγόνια σου
Βασιλική-Θεόδωρος

Ευφροσύνη Αναστασίου
Βάρρα (1933-2017)
Πλήρης ημερών και μετά από μακρά και επώδυνη
ασθένεια κοιμήθηκε εν ειρήνη η Ευφροσύνη, αδελφή
του κεκοιμημένου ιερέως μας Παπα-Ηλία Βάρρα και
του εν πάσι γνωστού εκλεκτού μέλους της μικρής
κοινωνίας του χωριού μας Σπυρίδωνος Βάρρα. Η εκλιπούσα έζησε στους κόλπους της αγαπημένης πατρικής
της οικογένειας όλες τις κοινωνικές και πολιτικές περιπέτειες της πατρίδας μας από τη 10ετία του ’30 ως
τις μέρες μας. Εργάστηκε σκληρά στην πατρική περιουσία και υπηρέτησε τον πατέρα και τη μητέρα της
στο γήρας. Αγαθή και καλόβουλη ψυχή αντανακλούσε
στο βίο της τις οικογενειακές της αρχές και εξασφάλιζε
το σεβασμό της κοινωνίας του χωριού μας.
Ανταπόδοση πλήρης αυτών της των αρχών υπήρξε
από τη νύφη της, πρεσβυτέρα Μαρία, και τον αδελφό
της Σπύρο, που την στήριξαν στοργικά και με αφοσίωση
στα τελευταία επώδυνα χρόνια της ζωής της. Η αναχώρησή της από τη ζωή είναι πληγή και πόνος όχι
μόνο για τους αγαπημένους της αλλά και για όλους
όσους την γνώρισαν. Η ελπίδα όμως της αιώνιας
ζωής, εν ουρανοίς, και η προσδοκία της γαλήνης στο
φως του Θεού μαζί με τους προ αυτής κεκοιμημένους
κάνει την απουσία της πλέον από αυτόν τον κόσμο
πολύ υποφερτή.
Ο Θεός ας παρηγορεί τους εν ζωή δικούς της και
η Δομνίστα ας κρατήσει στοργικά στους κόλπους το
φθαρτό της σώμα. Αιώνια ανάπαυση στην ψυχή της
Α.Δ. Σταμάτης
και αιωνία η μνήμη της!

«Ιογενείς λοιμώξεις: Επιτυχής
αναχαίτιση με θεραπεία εφόδου
στην φάση της εισβολής
Είναι γνωστό ότι στις ιογενείς λοιπώξεις δεν συνιστάται
αντιβίοση διότι οι ιοί ζουν εντός των κυττάρων όπου δεν μπορούν
να εισέλθουν τα αντιβιοτικά. Υπάρχει όμως μία κατηγορία λοιμώξεων
του ανωτέρου αναπνευστικού, η οποία αν και θεωρείται ιογενής
μπορεί να αναχαιτισθεί επιτυχώς με αντιβιοτικά. Είναι πάρα πολύ
συχνή και το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι αρχίζει με πόνο
στο λαιμό ο οποίος συνοδεύεται από έντονη δυσκολία στην κατάποση. Η κλασσική αντιμετώπιση είναι οι γαργάρες με αλατόνερο,
το μέλι, οι ειδικές παστίλιες, τα παυσίπονα-αντιπυρετικά και πολλά
άλλα, τα οποία πολλές φορές αποτυγχάνουν να ελέγξουν το ενοχλητικό αυτό σύμπτωμα το οποίο συνηθέστατα εξελίσσεται με την
εμφάνιση καταρροής, ρινικής συμφόρησης (μπούκωμα), έντονο
βήχα με πόνο στο στήθος, πυρετό, πονοκέφαλο κλπ. που διαρκούν
πολλές μέρες.
«Δεν υπάρχει κανενός είδους θεραπεία για τον πονόλαιμο.
Ισχύει το παλιό αξίωμα ότι υπάρχουν πολλές προτεινόμενες θεραπείες, αλλά καμμιά από αυτές δεν λειτουργεί» έγραψε πρόσφατα
ο πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ιατρών στην Επιθεώρηση
του Ιατρικής Ένωσης του Καναδά.
Οι γιατροί θεωρούν ότι ο πονόλαιμος οφείλεται κατά κανόνα
σε ιούς και σε μικρό ποσοστό (10-20%) είναι μικροβιακής αιτιολογίας
και δεν συνιστούν αντιβιοτικά, εκτός εάν διαπιστώσουν εμφανή
σημάδια μικροβιακής λοίμωξης στην περιοχή του φάρυγγα και στις
αμυγδαλές (συνήθως στρεπτόκοκος Α). Χωρίς αντιβιοτικά μια μόλυνση στρεπτόκοκκου εκτός των άλλων μπορεί να οδηγήσει σε
επιπλοκές που επηρεάζουν την καρδιά ή άλλα όργανα.
Έχω μακροχρόνια προσωπική εμπειρία συχνών τέτοιων επεισοδίων (4-5 το χρόνο) από την παιδική ηλικία. Όταν ήμουν φοιτητής
στην Ιατρική ανέφερα αυτό το πρόβλημα σε κάποιον καθηγητή μου
ό οποίος μου συνέστησε να αφαιρέσω τις αμυγδαλές μου, το
οποίο όμως δεν το έκανα. Περνώντας τα χρόνια υποψιάστηκα ότι
ο πονόλαιμος, ο οποίος προηγείτο πάντοτε αυτών των επεισοδίων,
μπορεί να μην οφείλεται σε ιό αλλά σε μικρόβιο. Και αυτό γιατί ο
ιοί έχουν κατά κανόνα γενικά ή περιοχικά συμπτώματα και όχι
τόσο αυστηρή εντόπιση, και δεύτερον γνωρίζουμε ότι ο στρεπτόκοκκος, ενδημεί σε αυτή την περιοχή και δημιουργεί τοπικές λοιμώξεις.
Έτσι αποφάσισα να παίρνω αντιβίοση (ερυθρομυκίνη ή πενικιλλίνη)
κάθε φορά που ένοιωθα πονόλαιμο με δυσκολία στην κατάποση.
Το αποτέλεσμα ήταν θεαματικό, διότι όχι μόνο υπήρχε πάντοτε
άμεση υποχώρηση του πόνου αλλά ακολουθούσε πλήρης ίαση
χωρίς καμμία περαιτέρω επιδείνωση. Επίσης παρατήρησα ότι η
έναρξη της θεραπείας έπρεπε να γίνεται ει δυνατόν στα πρώτα
λεπτά από την εμφάνιση του πονόλαιμου.
Άρχισα να συστήνω αυτή τη θεραπεία και σε άλλα άτομα με τα
ίδια ποσοστά επιτυχίας. Συνιστάται διπλή αρχική δόση και συνεχίζουμε με την κανονική (π.χ Amoxil 500 mg ανά 6 ώρες). Αν ξεκινήσουμε αμέσως τη θεραπεία ο πόνος υποχωρεί άμεσα, αλλά δεν
διακόπτουμε την αντιβίοση αντίθετα παίρνουμε άλλες 2-3 δόσεις
τουλάχιστον, διότι η πιθανότητα να επανέλθει είναι πολύ μεγάλη.
Παράλληλα με την αντιβίοση, συνιστάται άμεση διακοπή της
εργασίας και ξεκούραση (εξοικονόμηση θερμίδων), ζεστά ροφήματα
και συχνή λήψη αντιπυρετικών. Επειδή ο πονόλαιμος ξεκινά πάντοτε
μετά το μεσημέρι, αν ξεκινήσουμε άμέσως τη θεραπεία, την
επόμενη μέρα είναι εξαιρετικά πιθανόν να είμαστε απολύτως
υγιείς. Σε αυτούς που παθαίνουν συχνά τέτοια επεισόδια, πάνω
από 2-3 το χρόνο, προτείνουμε να έχουν πάντοτε μαζί τους 3-4 κάψουλες αντιβίοσης (Amoxil, Augmentin ή όποια άλλη πενικιλλίνη)
για άμεση χρήση. Τονίζεται αυτό ιδιαίτερα, διότι αν αργήσουμε να
ξεκινήσουμε την αντιβίοση τότε εξελίσσεται πλήρως η ίωση η
οποία θα μας ταλαιπωρήσει για περίπου 1-2 εβδομάδες η και περισσότερο.
Η επιτυχία αυτής της θεραπείας όπως ακριβώς περιγράφεται
εδώ είναι 100% αποτελεσματική, όπως έχει αποδειχθεί από την
εφαρμογή της σε μεγάλο αριθμό ατόμων που την έλαβαν κατ’ επανάληψιν, επί 20 και πλέον χρόνια. Αποφεύγει κανείς να περάσει
όλο τον κύκλο των συμπτωμάτων που ακολουθούν και είναι πολλές
φορές έντονα, όπως πυρετός, κακουχία, πόνοι στο σώμα, καταρροή
και στη συνέχεια βήχας ο οποίος είναι επώδυνος και ιδιαίτερα ενοχλητικός.
Το συμπέρασμα είναι ότι η άποψη ότι οι λοιμώξεις αυτές είναι
ή ιογενείς ή μικροβιακές μάλλον δεν ευσταθεί. Η πιθανή εξήγηση
είναι ότι έχουμε να κάνουμε με 2 ταυτόχρονες λοιμώξεις οι οποίες
διαπλέκονται με τρόπο που ενισχύει η μία την άλλη. Έτσι ελέγχοντας
έγκαιρα με τη αντιβίοση την μικροβιακή λοίμωξη ανακόπτεται αυτή
η αλληλεπίδραση με αποτέλεσμα να αναχαιτίζεται και η εξέλιξη
της ίωσης. Την θεραπεία αυτή την ονομάσαμε θεραπεία εφόδου
στην φάση της εισβολής.

Ο Δρ. Γιάννης Δ. Μήτσου είναι γιατρός ειδικευμένος στην Πλαστική-Επανορθωτική χειρουργική & Μικροχειρουργική αγγείων και
νεύρων. Είναι επίσης αριστούχος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών με μακροχρόνια ερευνητική δραστηριότητα στη Χειρουργική Βιολογία & Νευροβιολογία στην Ελλάδα,
ΗΠΑ και Μ. Βρετανία.
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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
― κ. Χαρούλα Αγγελάκη, Σεπόλια – Αθήνα. Λάβαμε την επιταγή σας για τη συνδρομή
στον «ΕΥΡΥΤΟ» και σας ευχαριστούμε θερμά.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού
(απελευθέρωσης) του Τσούνη
Του Κώστα Παπατζίμα, Παιδιάτρου

Α

ρίεργους καταφέραμε επιτέλους να τον απεγκλωβίσουμε. Αφού τον ακινητοποιήσαμε με
μια κουβέρτα και κόβοντας περιμετρικά του
γάτου το ολοκαίνουργο δίχτυ, το πετύχαμε!
Τρομαγμένος ο γάτος, όπως και μεις, φυσικά, εξαφανίστηκε στα κεραμίδια του Καραδήμα, πίσω από το ιατρείο για καμιά βδομάδα, διατηρώντας μέσα στα νύχια του υπολείμματα από τα δίχτυα. Εξάλλου και ο άλλος
ένοχος εξαφανίστηκε στην Πραΐλα, στερώντας της πλατείας τον γόη.
Αργά το απόγευμα έφτασε με το φορτηγό
από το Αγρίνιο ο μπάρμπα – Σπύρος. Με το
πού κατέβηκε οπλισμένος με τα χατζάρια
του, το πρώτο πράγμα που έψαξε ήταν ο γάτος. Ο γάτος όμως παρασολισμένος απ’ την
περιπέτεια πού να βγει! Σαν γείτονας, ρώτησε
και μένα. Οπλισμένος με όση φυσικότητα
μου απόμεινε, απάντησα ότι δεν τον είδα.
Πέρασε καμιά βδομάδα, εμφανίστηκε ο γάτος
επιφυλακτικός, καμπουριασμένος, επιθετικός
κάθε φορά που περνούσε απ’ το ιατρείο, με
τα δίχτυα ακόμα μέσα στα νύχια του Όλο
αυτό το χρονικό διάστημα ο μπάρμπα Σπύρος
τον γύρευε ψέλνοντας και στέλνοντας χριστιανικές ευχές στα πέριξ. Στην πλατεία εμφανίστηκε και ο έτερος Καππαδόκης σχεδόν
σαν βρεγμένος γάτος μετά από λίγες μέρες.
Δικαιολογήθηκε δε ότι έσκαβε και πότιζε χωράφια. Αυτός που δεν έπιασε ποτέ τσάπα;
στα χέρια του. Και γω φυσικά από τότε…
παράτησα τις κακές παρέες!

Σημ.: Ο κ. Κ. Παπατζίμας είναι Παιδίατρος.
Υπηρέτησε ως αγροτικός γιατρός επί διετία
στο χωριό μας, στις αρχές της 10ετίας του
’90. Σήμερα υπηρετεί στο Νοσοκομείο Παίδων
Πεντέλης, ως Δ/ντής Παιδιατρικής Κλινικής.

ΕΚΚΛ ΗΣ Ι ΑΣΤ ΙΚΑ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Την Πρωτοχρονιά μετά την τέλεση της
Θείας Λειτουργίας έγινε και η καθιερωμένη
Δοξολογία για το Νέον Έτος. Στο ψαλτήρι
ο κ. Χρήστος Χαρμαντζής.

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Στον Καθεδρικό Ναό μας έγινε η Θεία
Λειτουργία των Θεοφανείων στις 6-1-2018
από τον π. Ματθαίο και ακολούθησε ο
αγιασμός των υδάτων στον Κρικελλοπόταμο, όπως έχει καθιερωθεί εδώ και αρκετά
χρόνια. Εφέτος ο αγιασμός έγινε από τον
π. Ματθαίο μόνον, καθότι απουσίαζαν οι
Κρικελλιώτες επειδή ο αγιασμός των υδάτων τους έγινε στη δεξαμενή τους. Η

Από την εφημ. «Ευρυτανικά Νέα»
1ο ρεπορτάζ (28/2/18)

Ο γιατρός θυμάται...

πόγευμα του Αλωνάρη του ’92 στη
Δομνίστα. Στο ιατρείο να εξετάζω τα
λιανοπαίδια όλου του χωριού και απέναντι από το ιατρείο ο γνωστός ο Θανάσης
ο Γρίβας – όχι ο ταχυδρόμος – ο άλλος, ο
εργένης και λάτρης του ωραίου φύλου, δεινός
ψαράς, θεώρησε σκόπιμο μετά το ψάρεμα
να απλώσει τα δίχτυα για στέγνωμα στο
φράχτη του μπάρμπα – Μήτσου του Κoτόπουλου και πήγε στην πλατεία να διαλαλήσει
την ψαριά του. Από το πουθενά ακούω μια
φωνή έντρομη: «έβγα γιατρέ, γρήγορα, πιάστηκε ο γάτος του μπάρμπα Σπύρου στα δίκτυα»! Πετάγομαι και τι να δω! Ένα γάτο
αγριεμένο μέσα στα δίχτυα, ένα κουβάρι να
περιπλέκει ακόμα την κατάσταση. Ο γάτος
ήταν του μπάρμπα – Σπύρου του Σταμάτη,
δίπλα, ο οποίος κυριολεκτικά τον λάτρευε.
Του ’δωσε δε και το όνομα του κουνιάδου
του. Τσούνης.
Κατά καλή μας τύχη ο μπάρμπα – Σπύρος
έλειπε την ημέρα εκείνη στο Αγρίνιο, αλλιώς
την είχαμε βαμμένη. Οι απέλπιδες προσπάθειες να απεγκλωβίσουμε το γάτο απέβησαν
άκαρπες. Ο γάτος εξαγριωμένος, απειλητικός,
να μας δείχνει τα νύχια του, δεν κοτάγαμε
καν να τον πλησιάσουμε. Διάφορες εναλλακτικές προσπάθειες των ειδικών δεν απέδωσαν, π. χ. να τινάξουμε τα δίχτυα. Λουσμένοι
στον ιδρώτα από την αγωνία μας να μην ξεκαμπίσει ο ιδιοκτήτης, καταφύγαμε στην κάτωθι λύση:
Πήραμε το δίχτυ ο ένας μπροστά ο άλλος
πίσω με το γάτο στη μέση σε απόσταση
ασφαλείας, κάτι σαν ξόδι, περνώντας μέσα
από την πλατεία μεταφέραμε τον διάσημο
γάτο στο γήπεδο, όπου απερίσπαστοι και
μακριά από την ταβέρνα και από τους πε-

Διακρίσεις νέων - Ρομποτική

τελετή του αγιασμού και της κατάδυσης
του Σταυρού στα νερά του Κρικελλοποτάμου ήταν κι εφέτοις εντυπωσιακή. Ήταν
παρόντα πάνω από 40 άτομα, μεταξύ των
οποίων και ο Αντιδήμαρχος του Δήμου
Καρπενησίου κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ. Προσφέρθηκαν γλυκίσματα από τις κυρίες Παναγιώτα Γιολδάση, Γαρυφαλλιά Συροθανάση
– Δρογώση και Στάθη Τριάντη και εκ μέρους
του Συλλόγου, τα οποία μοίρασε η κ. Ανδριάνα Παπαδημητρίου. Επίσης πρόσφεραν
τσίπουρο και ζεστό ρακόμελο ο κ. Ανδρέας
Γιάτσης και ο κ. Νίκος Λιάκος.
Και του χρόνου!
(Ανταπόκριση
από τον κ. Νίκο Καρέτσο)

Οι διακρίσεις Ευρυτάνων δεν περιορίστηκαν, όμως,
μόνο στην Περιφέρεια Στερεάς αλλά επεκτάθηκαν και
στη Δυτική Ελλάδα. Η ομάδα Ρομποτικής των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Ελληνικής MENSA στην
Πάτρα ήταν η μοναδική από την Αχαΐα που προκρίθηκε
στον τελικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής 2018, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην
Αθήνα (4/3).
Η ομάδα αποτελούνταν από Πατρινούς μαθητές δημοτικών σχολείων και είχε για προπονητή τον 23χρονο
Ευθύμη Κωστή, που κατάγεται από τη Δομνίστα Ευρυτανίας και είναι φοιτητής του τμήματος Μηχανικών
Η/Υ & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και μέλος της Λέσχης
Ρομποτικής του ιδρύματος. Όπως και οι μαθητές από
το Καρπενήσι, τα παιδιά κλήθηκαν να φανταστούν το
συναρπαστικό μέλλον, κατασκευάζοντας μοντέλα με
αυτοματισμούς, σύμφωνα με το θέμα «Εποικισμός του
Άρη».
Θυμίζουμε ότι το 2016 ο Ευθύμης Κωστής, ως
μέλος ελληνικής ομάδας, κέρδισε το 2ο βραβείο στο
"Robotex " της Εσθονίας, τον μεγαλύτερο διαγωνισμό
ρομποτικής παγκοσμίως, στον οποίο συμμετείχαν 1.132
ομάδες.

ΥΓ. Σχετικά με τη βράβευση του Ευθύμη Κωστή,
γιου της Βιβής Σιακαβέλλα και του Δημήτρη Κωστή είχαμε δημοσιεύσει σχετικά στο φύλλο .... του “Εύρυτου”.
Συγχαρητήρια και από μας για τις νέες δράσεις του ταλαντούχου νέου του χωριού μας.
Α.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί το Νίκο Καραδήμα για την μέχρι σήμερα υποστήριξη με δικά του
έξοδα της ιστοσελίδας και ιστοφιλοξενίας του Domnista.gr
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του για να
του εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας, μας είπε ότι έχει
πληρώσει μέχρι το 2023 το domain της σελίδας.
Την υποστήριξη της ιστοσελίδας και της ιστοφιλοξενίας
του Domnista.gr αναλαμβάνει ο Χρήστος Χιώτης, σύζυγος
της Λυβίας Κορκοδείλου. Το πακέτο θα περιλαμβάνει το
hosting της ιστοσελίδας σε servers της εταιρείας του,
την τακτική ενημέρωση της πλατφόρμας σε θέματα
ασφάλειας, τακτικές λήψεις αντιγράφων ασφάλειας ολόκληρης της ιστοσελίδας (back up) σε ξεχωριστή τοποθεσία
και ενημέρωση του περιεχομένου (αλλαγές-προσθήκες).
Ε.Ν.
Σημ.: Ο Σύλλογός μας πέρασε στην ηλεκτρονική
εποχή εδώ και χρόνια με πρωτεργάτη και ψυχή το Νίκο
Αθ. Καραδήμα βοηθούμενο και από άλλους πρωτοπόρους
νέους ανθρώπους του χωριού μας. Το έκανε πληρώνοντας
και από την τσέπη του. Η αγάπη για τη Δομνίστα που
τον διακρίνει τον ίδιο και την οικογένειά του -πέρυσι βάπτισε στον Αϊ-Λιά τον τρίτο γιο του και είναι μαζί μας
ανελλιπώς σε κάθε ευκαιρία στο χωριό- είναι η κινητήρια
δύναμη της προσφοράς του. Μακάρι πολλοί από μας να
αίρονται στο ίδιο ύψος αθόρυβης, ανιδιοτελούς, σεμνής
και ουσιαστικής προσφοράς.
Α.

Προσφορές - Συνδρομές
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Φλώρου Βίκυ (2 βιβλία) ................ ΕΥΡΩ 20,00
Σιακαβέλλας Θεόδωρος (βιβλίο) ........-//- 10,00
Κονταρή Μαρία (βιβλίο) .................... -//- 10,00
Καραδήμας Ευθύμιος ........................ -//- 20,00
Καρέτσος Δημήτριος (βιβλίο) ............ -//- 10,00
Χατζή Σοφία ...................................... -//- 20,00
Κατσούδας Ιωάννης .......................... -//- 50,00
Πανάγος Αθανάσιος .......................... -//- 20,00
Τσατσούλα Ελένη
(συνδρομή και βιβλίο) ........................ -//- 25,00
Τσατσούλα Βασιλική .......................... -//- 15,00

Παναγοδήμος Αθανάσιος (βιβλία) -//- 20,00
Συροθανάση-Δρογώση Γαρυφαλλιά
(βιβλίο) .............................................. -//- 10,00
Κολιστάσης Πέτρος .......................... -//- 20,00
Γρηγορόπουλος Ιωάννης (Αγρίνιο) -//- 20,00
Σιακαβέλλας Ανδρέας ...................... -//- 20,00
Σιτζιρμά Σπυριδούλα,
το γένος Παπαζαχαρία ........................ -//- 5,00
Γραμματικογιάννη Ντίνα .................... -//- 20,00
Αγγελή-Κυτέα Παναγιώτα (βιβλία) .... -//- 20,00
Σύρρος Αθανάσιος Γ. (Μεσολόγγι) .... -//- 20,00
Σύρρος Γεώργιος Αθ. ........................ -//- 15,00

Σύρρου Χαρίκλεια Αθ. ........................ -//- 15,00
Σύρρου Βασιλική ................................ -//- 20,00
Περαρής Ηλίας .................................. -//- 20,00
Σύρρος Αθανάσιος Γ. (βιβλίο) .......... -//- 10,00
Καραδήμα Ευδοκία (βιβλίο) .............. -//- 10,00
Βαμβάτσικος Χρήστος Δημ. (βιβλίο) -//- 10,00
Παπαζαχαρία Ανδρεούλα .................. -//- 20,00
Παπαζαχαρία Ελένη
(συνδρομή και βιβλίο) ........................ -//- 20,00
Σταμάτης Ανδρέας Δημ. .................... -//- 50,00
Μωρίκης Νικόλαος (3 βιβλία) ............ -//- 30,00
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ...

Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

Παρά το γεγονός ότι κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 δεν είχε έντονες
χιονοπτώσεις εντός του χωριού μας, εν τούτοις
αρκετές φορές χρειάστηκε η επέμβαση των
μηχανημάτων της Αντιπεριφέρειας για τη διάνοιξη του δρόμου, στα ψηλότερα σημεία του
οδικού άξονα Ράχης Τυμφρηστού – Κρικέλλου
– Δομνίστας – Υψηλού Σταυρού. Πολλές
φορές χρειάστηκε να γίνει ο αποχιονισμός
με μηχανήματα (λεπίδα – αλατιέρα) ή εκχιονιστικό – ανέμη. Η Αντιπεριφέρεια ανταποκρίθηκε άμεσα με δικά της ή μισθωμένα μηχανήματα, ενώ ρίχτηκαν μεγάλες ποσότητες
αλατιού στο παγωμένο οδόστρωμα…

Την αποκομιδή των σκουπιδιών από 1 Ιανουαρίου 2018 ανέλαβε νέος υπεργολάβος
από το Καρπενήσι, ο κ. Κων/νος Κακούρας.
Με υπόδειξη του Προέδρου της Τοπικής μας
Κοινότητας κ. Νίκου Καρέτσου ήδη ο κ. Κακούρας πήγε και στον οικισμό Μαρίνου. Ελπίζουμε στην καλή συνεργασία του και στην
ανταπόκριση των υποχρεώσεών του απέναντι
στους κατοίκους της περιοχής μας.

Δ.Ε.Η.
Συνεργείο της Δ.Ε.Η. στις 12 Ιανουαρίου
2018 τοποθέτησε δύο (2) νέες ξύλινες κολώνες στον Κρικελλοπόταμο σε σταθερό πλέον
μέρος και μακριά από την κοίτη του ποταμού,
καθότι οι προηγούμενες από τις πολλές βροχές
του Δεκεμβρίου κινδύνευαν να παρασυρθούν
από τα ορμητικά νερά.

ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ
Το τριήμερο της Αποκριάς ο καιρός ήταν
αρκετά καλός με αποτέλεσμα να υπάρχει σχετική επισκεψιμότητα στο χωριό μας και να
λειτουργήσουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ο
οδικός άξονας Καρπενήσι – Ράχη Τυμφρηστού
– Κρίκελλο – Δομνίστα – Ψηλός Σταυρός –
Ναυπακτία ήταν καθαρός με αρκετό χιόνι εκατέρωθεν του δρόμου. Η διαδρομή για όλους
τους επισκέπτες ήταν θαυμάσια και ιδανική!.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Πρώτη για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΝΟΥ
Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, προσωπικές ή τηλεφωνικές, του Προέδρου της
Τοπικής μας Κοινότητας κ. Νίκου Καρέτσου
προς τους υπεύθυνους του Δήμου Καρπενησίου
δεν κατέστη ακόμα δυνατή η αποκατάσταση
της βλάβης στο υδραγωγείο Μαρίνου.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΣ
Ο Αγροτικός Γιατρός μας κ. Θρασύβουλος
Μπεμπλιδάκης βρίσκεται στο χωριό μας κανονικά μία φορά την εβδομάδα.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Το Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» καθ’
όλη τη διάρκεια του διμήνου εκτέλεσε κανονικά
το Πρόγραμμά του στην περιοχή μας.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ
Η Κινητή Αστυνομική Μονάδα ανά τακτικά
χρονικά διαστήματα είναι παρούσα στην περιοχή μας και οι επισκέψεις στο χωριό μας
τακτικές.
Νίκος Καρέτσος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Στις 9-3-2018 ο Κων/νος Βασ. Τσιούνης, παρουσίασε τη νέα του ποιητική συλλογή με τίτλο
“Ερωτορική” στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου “Ο Θεόγνις” στα Μέγαρα. Το βιβλίο προλόγισε η φιλόλογος Χρυσάνθη Μήττα.
(Σημ.: Του νέου λογοτέχνη ο “Εύρυτος” δημοσίευσε ήδη αποσπάσματα από το διήγημά του “Ο
κήπος της Αμαλίας”. Ευχόμαστε πλούσια πνευματική συνέχεια).

Ειδήσεις...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ

― Πέθανε στην Αθήνα και αναπαύεται από τις
21-2-2018 στο Κοιμητήριο του Ζωγράφου η Βασιλική
Τσούτσουρα, το γένος Κων/νου Γιολδάση, ετών 88.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στην Αγία Σοφία Ψυχικού.
― Πέθανε στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού, όπου
και ετάφη στις 24-2-2018 ο Κωνσταντίνος Αθανασίου
Σταμάτης, ετών 74. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον
Άγιο Γεράσιμο Αιτωλικού.
― Πέθανε στο Αγρίνιο, όπου και αναπαύεται από
τις 23-2-2018, η Σοφία χήρα Βασιλείου Τσουράκη,
το γένος Δημητρίου Σιακαβέλλα. Η εξόδιος ακολουθία
έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Δοκιμίου.
― Πέθανε, επίσης, στο Αγρίνιο η Παρασκευή
(Βούλα) χήρα Γεωργίου Διονυσίου Σταμάτη, στις 222-2018. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Αγρινίου.
― Πέθανε στις 21-2-2018, όπου και αναπαύεται
ο Αθανάσιος Γεωργίου Καρέτσος.
― Πέθανε στη Λαμία η Κωνσταντία Στεφάνου
Μαργαρίτη, το γένος Αθανασίου Μακρυγιάννη.
― Πέθανε στις 22-2-2018 στη Λαμία η Θεοδώρα
(Λούλα) Ν. Παπαδοπούλου, το γένος Μωρίκη (αδελφή
του Κώστα Μωρίκη). Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον
Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου.
Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

― Έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο της αείμνηστης
Σοφίας Αριστείδη Σάρρα στις 3-12-2017 στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Γιαννουζίου.
― Έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο της αείμνηστης
Ελένης Νικ. Γρίβα, το γένος Αθαν. Σταμάτη στις 7-12018. στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Μοσχάτου.
― Έγινε το ετήσιο μνημόσυνο της αείμνηστης
Παρασκευής (Βούλας) Δημητρίου Σιακαβέλλα στις
14-1-2018 στον Ιερό Ναό «Άξιον Εστίν» Λεύκας
Αγρινίου.
― Έγινε το ετήσιο μνημόσυνο της αείμνηστης
Μαρίας Χρ. Ντούμη, το γένος Αριστείδη Σάρρα στις
14-1-2018 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου.
― Το 40ήμερο μνημόσυνο του αείμνηστου Σπύρου
Φλώρου έγινε στις 14-1-2018 στον Ιερό Ναό του Γ΄
Κοιμητηρίου Αθηνών.
― Έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο της αείμνηστης
Ευφροσύνης Αναστασίου Βάρρα στον Ι. Ναό Αγίου
Αθανασίου Δομνίστας στις 4-2-2018.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους.

ΝΕΑ ΓΙΑΤΡΟΣ
ΠΙΤΑ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ

ταε κβο ντο στην κατηγορία -44 νεανίδων που έγινε στην Πάτρα στις
9-11/3/2018 η Νεφέλη Σταμέλου του
Γεωργίου (κόρη Μίνας Σιδηρά).

Ο Σύλλογος Ευρυτάνων “Η Καλιακούδα” έκοψε
στις 21 Ιανουαρίου 2018 την πρωτοχρονιάτικη πίτα
της στο ξενοδοχείο “Ηνίοχος” στην Αθήνα. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε Γ.Σ. και αρχαιρεσίες του
Συλλόγου.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Χρήστος Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στη δράση και τους στόχους
του. Τέλος απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στον
Κων. Δ. Ασημάκη και Ηλία Σ. Παπαδόπουλο για τις
προσφορές τους στα χωριά τους και έγινε βράβευση
πρωτοετών φοιτητών και σπουδαστών.
Α.

ΚΟΥΙΖ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
Οι συνδρομές σας
μπορούν να στέλνονται:
Στην Εθνική Τράπεζα: Αριθμός λογαριασμού: 370/2962245-43 ή στην Ταμία του
Συλλόγου κ. Σούλα Μαυρίκα – Σταμάτη,
στον κ. Στάθη Τριάντη (μέλος του Δ.Σ.,
Αγρίνιο) και Κώστα Παπαδόπουλο (Δ/ντή
– Εκδότη της Εφημερίδας, Αθήνα – Δομνίστα).

Στο κείμενο του προηγούμενου φύλλου με τίτλο “Σαν
Χριστουγεννιάτικο παραμύθι” υπάρχει φωτογραφία με
τη μητέρα του κυνηγού Γεράσιμου Σιδερά. Είναι η Αναστασία Ιωάν. Σιδερά.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
στη Δομνίστα δύο οικόπεδα 450 μ. και 550 μ.
σε πανοραμική θέση σε τιμή ευκαιρίας
Τηλ.: 6984041789

Η Μαρία Κούρτη του Διονυσίου και της αείμνηστης Ντίνας Νικολάου Πιστιόλη μετά τις
σπουδές της στην Ιατρική Σχολή ειδικεύθηκε
στη Γενική Χειρουργική και εργάζεται σε Νοσοκομείο της Γερμανία.
Όπως ξαναγράψαμε στον “ΕΥΡΥΤΟ” η λίστα
των γιατρών που κατάγονται από Δομνίστα αυξάνονται. Ήδη έχοπυμε ξεπεράσει τους σαράντα
(40)! Σε επόμενο φύλλο η συνέχεια!

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Σπίτι, πλήρως επιπλωμένο,
για όλο το χρόνο ή για τους θερινούς μήνες
στο πάνω μέρος του χωριού.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972957652
(Νίκος Παπαζαχαρίας, Πέραμα)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
― Ο Ξενώνας “Υλήεσσα”
για πληροφορίες τηλ. 6945875142
― Ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
(πληροφορίες: Νίκος Καρέτσος,
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Τηλ. 6972217589)

