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Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ τη Μεγάλη Πέμπτη (5-4-2018)
χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία που
τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου
του χωριού μας.
Παραβρέθηκαν όλοι οι κάτοικοι που βρίσκονταν
στο χωριό, καθώς και από τους Στάβλους. Παρόντες ήταν ακόμα ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ.
Νίκος Σουλιώτης, ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελής

Χαλκιάς και, φυσικά, ο κ. Γιάννης Σταμάτης.
Ο Μητροπολίτης μας, όπως πάντα, στο κήρυγμά
του ήταν περιεκτικότατος με μηνύματα κατανοητά
από τους παρευρισκόμενους.
Μετά τη Θεία Λειτουργία προσφέρθηκε καφές
καθώς και λιτό πρόγευμα, αφού ο Σεβασμιότατος
έπρεπε να αναχωρήσει για τις πολλαπλές υποχρεώσεις του λόγω των Αγίων Ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας.
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Π Ρ ΟΣΚΛΗ ΣΗ
Ο Δήμος Καρπενησίου σε συνεργασία
με την Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.Δ.Η.Κ.,
την Τοπική Κοινότητα Δομνίστας και
τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Δομνίστας σας

προσκαλούν
την Κυριακή 10 Ιουνίου 2018
στην εκδήλωση που θα γίνει
στη Δομνίστα Ευρυτανίας
για την 76η Επέτειο της Έναρξης

του Ένοπλου Απελευθερωτικού Αγώνα
της Εθνικής μας Αντίστασης 1941-1944.
Κεντρικός ομιλητής ο κ. Μιχάλης Λυμπεράτος,
Διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Με τιμή
Νίκος Σουλιώτης
Δήμαρχος Καρπενησίου

Π ΡΟ ΣΚ ΛΗΣΗ

Το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
και η Πανευρυτανική Ένωση
σας π ρ ο σ κ α λ ο ύ ν
την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018
και ώρα 07:00 απογευματινή
στην Ακαδημία Αθηνών,
όπου θα γίνει η παρουσίαση του τόμου

“ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ”
(Συλλογή Σπύρου Περιστέρη),
που συνοδεύεται από 12 CD.
Τραγουδούν και πολλοί συγχωριανοί μας!

Π ρόσκληση

Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας

σας καλεί
σ τ ο 2 ο Δο μ ν ισ τι ά ν ικο Aντ ά μω μα
την Κυριακή 27 Μαΐου 2018 στις 1:30 μ.μ.
(Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος)
στην πλατεία του χωριού μας.
Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε, με χορό,
μουσική και φαγητό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Τιμή για ενήλικες: 10 € // Παιδιά από 5 έως 12 ετών: 5 €
ΧΟΡΗΓΟΙ:
Γρίβας Σπύρος (2 αρνιά) / Μήτσιου Γιάννης (3 αρνιά)
Παπαθανασόπουλος Κώστας (Κρασί)
Εκδόσεις-Γραφικές Τέχνες Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. (προσκλήσεις)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
Εμπεριστατωμένο υπόμνημα από το
Υπουργείο Οικονομικών και λοιπούς φορείς
για «την ανάγκη ριζικής αναπροσαρμογής
του υφιστάμενου σήμερα ΑΔΙΚΟΥ συστήματος
υπολογισμού Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων Ευρυτανίας» στάλθηκε πρόσφατα από
την Πανευρυτανική Ένωση και την Εταιρεία
Ευρυτάνων Επιστημόνων. Το υπόμνημα αυτό
εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση
της Πανευρυτανικής Ένωσης στις 14-1-2018.
Όπως είναι γνωστό το σύστημα αυτό είναι
εντελώς άδικο και παράλογο, καθότι οι κάτοικοι
όλων των χωριών της Ευρυτανίας πληρώνουν
το ίδιο ποσό (ΕΥΡΩ 4,00/m2), όσα δηλ. στο
Καρπενήσι, σε περιοχές της Αττικής, στο Καινούριο, στις Θερμοπύλες και σε άλλες ανεπτυγμένες περιοχές!

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
«ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
18 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
(1963-1981)

ΕΚ∆ΟΣΗ ΦΙΛΟΠΡΟΟ∆ΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 2018

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Από τις 3 Απριλίου 2018 ξεκίνησαν τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Για την
περιοχή μας (Κρίκελλο – Δομνίστα) έχουν προγραμματιστεί
δρομολόγια για τις 3, 17 και 30
Απριλίου, 16 και 29 Μαΐου, 12
και 26 Ιουνίου, 3, 10, 17, 24 και
31 Ιουλίου, 7, 14 και 28 Αυγούστου, 11 και 25 Σεπτεμβρίου
και 9 και 23 Οκτωβρίου 2018,
ημέρα Τρίτη πάντοτε και 06.00
και 13.00 ώρες (από Καρπενήσι).
Οι δημότες που έχουν «κάρτα
δημότη» μετακινούνται δωρεάν,
ενώ οι υπόλοιποι με μικρό εισιτήριο, σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του ΚΤΕΛ Ευρυτανίας. Η κάρτα εκδίδεται
δωρεάν ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου στο
Δήμο Καρπενησίου, με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας.

Το νεοεκδοθέν από το Σύλλογό μας βιβλίο
«ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» θα παρουσιαστεί στην Αθήνα στις 12-5-2018, ημέρα
Σάββατο και ώρα 07:00 το απόγευμα στο Ξενοδοχείο “ΠΑΡΝΩΝ” (οδός Γ’ Σεπτεμβρίου & Καποδιστρίου 21). Το σχετικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρουσίαση του βιβλίου από τον
Φιλόλογο Καθηγητή κ. Στυλιανό Κουτρή, που
υπηρέτησε στο Γυμνάσιό μας, αποφώνηση από
τους συγγραφείς κ.κ. Αθανάσιο Σταμάτη και
Ανδρέα Νταλιάνη και χαιρετισμό από την Πρόεδρο του Συλλόγου μας κ. Ευαγγελία Νταλιάνη.
Το ίδιο βιβλίο θα παρουσιαστεί και στο χωριό
το Σάββατο 11-8-2018. Η εκδήλωση αυτή περιλαμβάνει και εκκλησιασμό στον Άγιο Αθανάσιο,
Μνημόσυνο για τους Ιδρυτές του Γυμνασίου και
του Γυμνασιακού Οικοτροφείου, προσφορά καφέ
κ.λπ. Το σχετικό πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί
έγκαιρα και στο επόμενο φύλλο μας.

ΔΩΡΕΑ

Ο Αθανάσιος Ηλία Παναγοδήμος (Αγρίνιο)
δώρισε στο Σύλλογό μας 1.000 ευρώ για
την οργάνωση του πανηγυριού του Άη-Λιά
και την ενίσχυση του Συλλόγου μας.
Τον ευχαριστούμε πολύ. Να είναι πάντα
καλά, υγιής ο ίδιος και η οικογένειά του.
Το Δ.Σ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

― Ο Οδοντίατρος κ. Γεώργιος Σουλπάτης,
σύζυγος της Ελένης Γεωργίου Παναγοδήμου,
πρόσφερε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ για
έργα συντήρησής του.
― Ο κ. Κώστας Δρογώσης, σύζυγος της
Τριανταφυλλιάς Ιωάννου Συροθανάση, πρόσφερε στο Σύλλογό μας για τη συντήρηση
παλαιών εικόνων και βιβλίων του Ιερού Ναού
μας το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.

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

Ο Ε Υ Ρ ΥΤ ΟΣ

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

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)

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).
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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.

Τατουάζ: «Αθώο» σύμβολο
απόλυτης ελευθερίας ή
ισόβιας αιχμαλωσίας;
Τα τατουάζ ή δερμοστιξία, μόνιμα ή προσωρινά, που χρησιμοποιούνται από «ανύποπτους» για να διακοσμήσουν κάποιο σημείο του
σώματός τους δεν είναι και τόσο αθώα όπως εμφανώς προκύπτει
από πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες αλλά και από τις προειδοποιήσεις πολλών διεθνών οργανισμών δημόσιας υγείας. Από συνήθεια
των κατάδικων για πολλούς αιώνες τείνουν να γίνουν η μάστιγα της
εποχής καθώς έχουν πάρει ανεξέλεγκτες, εκρηκτικές διαστάσεις
κυρίως στη νέα γενιά, σε όλο τον πλανήτη. Παρουσιάζονται από
τους υποστηρικτές τους ως έκφραση προσωπικών πεποιθήσεων και
εμπειριών, ως ανάδειξη ατομικότητας και μοναδικότητας. Από
πολλούς ερευνητές θεωρείται ότι προσπαθούν να εκφράσουν την
απόλυτη ή και αχαλίνωτη αίσθηση της ατομικής ελευθερίας και της
ανάλογης «διάθεσης» του σώματος, υπερβαίνοντας τα προσωπικά
και κοινωνικά όρια.
Ήρθαν από την Ασία και την Αφρική στη Δύση και αρχικά ήταν
σημάδι των ναυτικών και των κατάδικων και αργότερα τα τατουάζ
έγιναν διακριτικά στρατιωτικών ομάδων, περιθωριακών ατόμων με
παθογένεια και τα τελευταία χρόνια μπήκαν στα πολυτελή σαλόνια
μοσχοαναθρεμμένων εφήβων, εύπορων επιχειρηματιών, εκκεντρικών
ανθρώπων της μόδας, της τέχνης, της μουσικής ή έγιναν πεταλουδίτσες και λουλουδάκια σε ταλαιπωρημένες εργαζόμενες ή νοικοκυρές
που προσπαθούν να «ξεχωρίσουν».
Στην πραγματικότητα, κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι ακριβώς
περιέχουν τα πολυάριθμα εμπορικά και σπιτικά κατασκευασμένα μελάνια. Πολλά περιέχουν επικίνδυνους διαλύτες και μέταλλα, όπως ο
μόλυβδος και ο υδράργυρος, αλλά και μία σειρά από ιδιαίτερα επικίνδυνα υλικά για την υγεία, όπως μελάνια για εκτυπωτές ηλεκτρονικών
υπολογιστών, ή προσμίξεις από χρώμα αυτοκινήτων τα οποία είναι
άκρως απαγορευτικά για έγχυση στο ανθρώπινο δέρμα. Σύμφωνα
με έρευνα από τα χημικά εργαστήρια του Εθνικού Κέντρου Τοξικολογικών Ερευνών των ΗΠΑ, έχουν εντοπιστεί χαμηλά επίπεδα καρκινογόνων ουσιών στο μελάνι του τατουάζ.
Έχει αποδειχθεί επίσης για πρώτη φορά, ότι τα στοιχεία αυτά
“ταξιδεύουν” μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό σε μορφή νανο-σωματιδίων και φθάνουν ως τους λεμφαδένες, με απροσδιόριστες συνέπειες για την υγεία, σύμφωνα με νέα μελέτη επιστημόνων του ευρωπαϊκού ερευνητικού κέντρου ESRF στη Γκρενόμπλ της Γαλλίας
και συναδέλφων τους από τη Γερμανία, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «Scientific Reports».
Αυστηρούς ελέγχους για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται
για το σχεδιασμό των τατουάζ και του «τρυπήματος του σώματος»
ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω σχετικής αναφοράς στην οποία επισημαίνεται ότι η προχειρότητα στην αποτύπωση του τατουάζ οδηγεί
σε πλήθος μολυσματικών ασθενειών, όπως AIDS, σταφυλοκοκκικές
λοιμώξεις, φυματίωση και νόσο του Hansen (λέπρα) και ηπατίτιδα C
που είναι γνωστό ότι οδηγεί σε καρκίνο του ήπατος. Σύμφωνα με
στοιχεία της αρμόδιας Επιτροπής, στην Ευρώπη έχουν σημειωθεί 2
θανάσιμα κρούσματα από τα τατουάζ, ενώ μεγάλος είναι και ο
αριθμός των ατόμων που χρειάστηκαν άμεση νοσηλεία.
Επίσης ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων
(FDA) εξέδωσε οδηγία, προειδοποιώντας ότι ακόμα και τα προσωρινά
τατουάζ με μαύρη χένα ενδεχομένως να περιέχουν την επικίνδυνη
ουσία PPD.
Σε πρόσφατη κλινική μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική
επιθεώρηση «Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής» αναφέρεται ότι
οι πρακτικές του τατουάζ και του «τρυπήματος» στην εφηβεία συνδυάζονται συχνά με συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Οι έφηβοι που
είχαν έστω και ένα τατουάζ ή τρύπημα είχαν σημαντικά μεγαλύτερο
κίνδυνο να έχουν εμπλακεί σε κατάχρηση ουσιών, σεξουαλική δραστηριότητα, διαταραχή πρόσληψης τροφής και απόπειρα αυτοκτονίας,
σε σχέση με τους συνομηλίκους τους. Η πιθανότητα αυτή, μάλιστα,
ήταν μεγαλύτερη όσο μικρότερη ήταν η ηλικία στην οποία ο έφηβος
είχε αποκτήσει το τατουάζ ή «τρύπημα», ενώ η πιθανότητα ένας
έφηβος να κάνει χρήση σκληρών ναρκωτικών αυξανόταν όσο περισσότερα τρυπήματα ήταν στο σώμα του. Τέλος, από την παραπάνω
μελέτη φάνηκε ότι η άσκηση βίας σχετίζεται θετικά με την παρουσία
τατουάζ για τους άρρενες εφήβους και με την παρουσία «τρυπημάτων»
για τις θήλεις εφήβους.
Μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι και η Αγία Γραφή αναφέρεται
–αρνητικά φυσικά– επακριβώς σε αυτό το θέμα: «…και εντομίδας ου
ποιήσετε επί ψυχή εν τω σώματι υμών και γράμματα στικτά ου
ποιήσετε εν υμίν· εγώ ειμί Κύριος ο Θεός υμών» (Λευιτικόν, 19,28).
Στατιστικά το 35% περίπου στη Δύση έχουν ένα τουλάχιστον
τατουάζ, το δε 50% από αυτούς μετανιώνουν κάποια στιγμή και
θέλουν να απαλλαγούν οπωσδήποτε, πράγμα που είναι αδύνατον
ιδιαίτερα για τα μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους (προσωπική κλινική
εμπειρία), γεγονός που πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψιν
αυτοί που θέλουν να επιχειρήσουν κάτι τέτοιο.
_____________
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 (e-mail: mitsou@safesurgery.gr).
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ΕΚΚΛ ΗΣ Ι Α ΣΤΙΚ Α
Από το Μάρτιο του 2018 ο εφημέριος του χωριού μας π. Ματθαίος είναι
και πάλι κοντά μας. Και όπως κάθε
χρόνο, έτσι κι εφέτος, δεν εξυπηρετεί
μόνο την ενορία μας, αλλά εξυπηρετεί
και την ενορία Ανιάδας και όχι μόνο.
Στην ενορία μας τέλεσε την ακολουθία των Δ’ Χαιρετισμών στις 16-32018, καθώς και του Ακάθιστου Ύμνου
στις 23-3-2018, ενώ λειτούργησε στις
18-3-2018, στις 25-3-2018 και όλες
σχεδόν τις Κυριακές κατά τον μήνα

Απρίλιο 2018.
Εκείνο όμως που εντυπωσιάζει από
τον π. Ματθαίο είναι οι αντοχές του
κατά την Μεγάλη Εβδομάδα, που εξυπηρετεί παράλληλα κατά την ίδια ημέρα
σε διαφορετικές ώρες τις Ακολουθίες
του Νυμφίου, του Ευχέλαιου, του Νιπτήρος και των 12 Ευαγγελίων, του
Επιταφίου και της Ανάστασης!
Ευχόμαστε και προσευχόμαστε
όπως ο Κύριος τον ενδυναμώνει για
να εξυπηρετεί ΟΛΟΥΣ μας!

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
Κατανυκτικότατη ήταν η Θεία Λειτουργία που έγινε κι εφέτος στο πανέμορφο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου,
στις 23 Απριλίου 2018, ημέρα της εορτής
του.
Όλοι οι χωριανοί μας που ήταν στο
χωριό μας, αλλά και από γειτονικά
χωριά (Στάβλοι-Ανιάδα) ήταν παρόντες
και απήλαυσαν εκτός από την ανοιξιά-

τικη φύση και την Θεία Λειτουργία του
π. Ματθαίου.
Στο ψαλτήρι οι: Θεόδωρος Φραγκούλης, Κ.Α. Παπαδόπουλος και
Γεώργιος Μαστρογεωργίου, ο οποίος
ήταν και εορτάζων.
Αρκετά ήταν τα ΙΧ αυτοκίνητα αλλά
και πολλοί οι οδοιπόροι. Ο δρόμος σε
λίαν ικανοποιητική κατάσταση.

Προσφορές - Συνδρομές
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Σιακαβέλλας Ηλίας ........ Ευρώ 50,00
Νταλιάνης Ηλίας Σπ. ...... -//- 20,00
Τσακίρης Γιώργος .......... -//- 50,00
Φαράντος Αντώνης ........ -//- 30,00
Τσούνης Αχιλλέας
(Βιβλίο Οικογενειών) ...... -//- 55,00
Σπυράλατος Γιάννης
(Βιβλίο οικογενειών)........ -//- 50,00
Μπέλεχας Ανδρέας
(Βιβλίο οικογενειών)........ -//- 50,00
Βαμβάτσικος Παναγιώτης
(Βιβλίο οικογενειών)........ -//- 50,00
Λώλος Σωτήρης
(Βιβλίο οικογενειών)........ -//- 50,00
Λιάκου Σπυριδούλα
(Βιβλίο οικογενειών)........ -//- 50,00
Παπαδημητρίου-Χαντζή
Ελένη .............................. -//- 20,00
Νταλιάνης Σπ. Ανδρέας .. -//- 20,00
Σταμάτης Δ. Αθανάσιος .. -//- 20,00
Παπαδόπουλος Σταύρος
-//- 20,00
Γκιούση Ελένη ................ -//- 10,00
Γκιούση Ελένη
(Βιβλίο οικογενειών)........ -//- 10,00
Σταμάτης Νικ. Αθανάσιος -//- 20,00
Σελιμάς Ανδρέας ............ -//- 30,00
Σταμάτης Ανδρ. Αθαν. .... -//- 30,00
Γκιούσης Γρηγόρης ........ -//- 10,00
Μωρίκης Πέτρος ............ -//- 20,00
Καρέτσος Δημ. Πέτρος .. -//- 20,00
Σταμάτης Παναγιώτης .... -//- 20,00
Αγγελής Γεώργιος
(Βιβλίο οικογενειών)........ -//- 10,00
Σελιμά Γεωργία
(Βιβλίο οικογενειών)........ -//- 10,00
Δούρος Γεώργιος
(Βιβλίο οικογενειών)........ -//- 20,00
Αγγελή Ισμήνη
(Βιβλίο οικογενειών)........ -//- 10,00
Αγγελή Ισμήνη ................ -//- 25,00
Αγγελής Γεώργιος .......... -//- 25,00
Παπαδοπούλου Μαρία
(Βιβλίο οικογενειών) ...... -//- 20,00
Σταθονίκος Σπ. Ιωάννης
(Βιβλίο οικογενειών) ...... -//- 10,00
Συρογιαννίδης Σπ. & Δημ.
(Βιβλίο οικογενειών) ...... -//- 20,00
Layden Clark (Σπυρ. Λιάκου)
(Βιβλίο οικογενειών) ...... -//- 50,00
Σταμάτη Παναγιώτα ........ -//- 20,00
Βαμβάτσικος Σπ. Ανδρέας
(Βιβλίο οικογενειών) ...... -//- 10,00
Καραδήμας Νίκος
(Βιβλίο οικογενειών) ...... -//- 30,00
Μαργέτα Σπυριδούλα .... -//- 80,00
Κυτέας Γιώργος .............. -//- 20,00

Τσιάμη Κατερίνα
(Βιβλίο οικογενειών) ...... -//- 10,00
Κυράτσης Ευάγγελος
(Βιβλίο οικογενειών) ...... -//- 10,00
Αγγελής Νικόλαος .......... -//- 50,00
Αγγελή Αντ. Βασιλική .... -//- 30,00
Νεοφώτιστος Δημήτριος
(Βιβλίο οικογενειών) ...... -//- 10,00
Αγγελής Νικόλαος
(Βιβλίο οικογενειών) ...... -//- 10,00
Πανάγος Φώτης
(Βιβλίο οικογενειών) ........ -//- 10,00
Γρίβας Νικ. Κων/νος ........ -//- 20,00
Μωρίκης Νικόλαος .......... -//- 20,00
Αργυροπούλου Ειρήνη
(γένος Γιάννη Μωρίκη) .. -//- 20,00
Αγγελής
Βασίλης & Γεώργιος ...... -//- 20,00
Αγγελή Αντ. Μαρία ........ -//- 20,00
Κορκόβελου Αμαλία ........ -//- 50,00
Σιακαβέλλας Ηλίας .......... -//- 100,00
Σταμάτης Νικ. Ιωάννης
(Γιορτή Τσίπουρου) ........ -//- 300,00
Διαμαντοπούλου Μαρία .. -//- 20,00
Τσούνης Αθ. Αχιλλέας
(Γιορτή Τσίπουρου) ........ -//- 100,00
Ανδρόνικος Χρήστος ...... -//- 20,00
Τριάντης Στάθης ............ -//- 50,00
Μπούρα Σπυριδούλα ...... -//- 50,00
Γρίβας Γ. Κων/νος .......... -//- 20,00
Γρίβας Γ. Κων/νος
(Βιβλίο οικογενειών) ...... -//- 50,00
Σταμάτης Δημ. Γιάννης .. -//- 50,00
Νταλιάνης Αθ. Κων/νος .. -//- 50,00
Γρίβας Σπύρος ................ -//- 50,00
Γρίβας Σπύρος ................ -//- 50,00
Μωρίκης Λ. Κων/νος ...... -//- 20,00
Ζούκας Αθανάσιος .......... -//- 20,00
Πανάγος Γεράσιμος ........ -//- 20,00
Καραδήμας Ελευθέριος .. -//- 20,00
Καραδήμα Αθανασία ...... -//- 20,00
Καραδήμας Δημήτριος .... -//- 20,00
Αγγελής Γεώργιος
(Γιορτή Τσίπουρου) .......... -//- 500,00
Παπαδημητρίου Ι. Νίκος
(Γιορτή Τσίπουρου) .......... -//- 150,00
Βαμβάτσικος Γιάννης
(Αγρίνιο) .......................... -//- 30,00
Σταμάτη-Μαυρίκα Χρυσούλα -//- 20,00
Βάρρας Σπύρος .............. -//- 20,00
Παπαδημητρίου Νικ.
(Ημερολόγια) .................. -//- 51,00
Μπούρας Νικ.
(Γιορτή Τσίπουρου) .......... -//- 100,00
π. Παπαδημητρίου Νικόλ. -//- 20,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
➤ Ο Σύλλογός μας πρόσφερε
γλυκίσματα (αμυγδαλωτά) στο
τραπέζι που έγινε την Μ. Πέμπτη
προς τιμή του Δεσπότη Καρπενησίου κ.κ. Γεωργίου που επισκέφτηκε το χωριό μας. Τα γλυκίσματα έφτιαξε η Μαρία Παπαδημητρίου.
Ευχαριστούμε πολύ.
➤ Καθαρισμός του Φαρμακίδειου Λαογραφικού Μουσείου,
του Φωτογραφικού Μουσείου και
της Βιβλιοθήκης, ώστε να είναι
επισκέψιμα τους επόμενους μήνες.
➤ Φτιάξαμε ράφια σε δυο
ντουλάπες που μας είχαν δοθεί,
για να τοποθετήσουμε μερικά βιβλία ακόμα.
ΟΜΩΣ υπάρχουν πολλά βιβλία σε κούτες (30 περίπου) που
πρέπει να τοποθετηθούν. Παράκληση: Όποιος μπορεί να προσφέρει ή να δωρίσει βιβλιοθήκες,
ράφια, ή ό,τι άλλο ΠΑΡΑΚΑΛΩ
να επικοινωνήσει με το Δ.Σ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Όποιος θέλει
να προσφέρει στο Παιδαγωγικό
Εργαστήρι στις καλοκαιρινές δραστηριότητες του Συλλόγου μας
και περισσότερο στους παραδοσιακούς χορούς ας επικοινωνήσει
μαζί μας.

➤ Διοργάνωση γιορτής (Αντάμωμα) το τριήμερο του Αγίου
Πνεύματος 26, 27, 28 Μαΐου 2018
στο χωριό μας.
➤ Αίτημα στο Δήμο για παραχώρηση του ξενώνα και της
πλατείας για τις καλοκαιρινές
εκδηλώσεις μας.
➤ Ο Σύλλογός μας πρόσφερε
κόκκινα αυγά και κουλούρια το
βράδυ της Ανάστασης. Η οικογένεια Τσάμη πρόσφερε 40 αυγά
για να τα βάψουμε.
➤ Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Αθ. Σταμάτη με το
Δ.Σ. μας πρότεινε το βιβλίο “Γυμνάσιο Δομνίστας Ευρυτανίας 18 χρόνια Ιστορίας (1963-1981)”
να βγει με έκδοση του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας, αν
και η εκτύπωσή του έγινε με
δική τους οικονομική εισφορά.
Εμείς προσφέραμε ελάχιστα,
όμως τους ευχαριστούμε πολύ,
γιατί προστέθηκε ακόμα ένα βιβλίο στις εκδόσεις του Συλλόγου
μας και είμαστε υπερήφανοι που
ακόμα υπάρχουν συγγραφείς
συγχωριανοί μας που ψάχνουν,
συγκεντρώνουν και εκδίδουν
ιστορικά στοιχεία που αφορούν
τους κατοίκους και το χωριό μας.

ΚΑΙ ΠΑΛΙ
Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ
Για μια ακόμα χρονιά ο στολισμός του Επιταφίου μας άγγιζε
την τελειότητα. Τα λουλούδια, όπως πάντα, πανέμορφα και η
τοποθέτησή τους αριστοτεχνική. Εφέτος, όμως, λιγότερες οι
κυρίες που παρέμειναν την Μεγάλη Πέμπτη για το στολισμό

του. Αξίζουν την αναφορά τους. Συμμετείχαν λοιπόν οι: Γρηγοροπούλου Κούλα, Καρέτσου Παναγιώτα, Καρτσακλή Τούλα και
οι κόρες της Κατερίνα και Παναγιώτα, Παπαδοπούλου Αγγελική
και Παναγιώτα, Σιακαβέλλα Βιβή, Σταθονίκου Ειρήνη, Σταμάτη
Μαρία και Χαραλαμποπούλου Ζωή.
Βοήθειά τους και του χρόνου!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ
Υπερκαλύφθηκε κι εφέτος το ποσό για την αγορά των λουλουδιών για το στολισμό του Επιταφίου μας, αφού πρόσφεραν
τον οβολό τους, εκτός των Δημ. Β. Καρέτσου και Ευαγγελίας
Παναγοδήμου (βλ. και «Δωρεές στη μνήμη») και οι παρακάτω:
Αθανάσιος και Χριστίνα Συροθανάση, Φωφώ Παναγοδήμου Φραγκούλη, Δήμητρα Σταθονίκου, Μαρία Βάρρα (πρεσβυτέρα),
Κατερίνα Καρτσακλή και άλλοι που θέλουν την ανωνυμία τους.
Κι εφέτος την όλη ευθύνη της προμήθειας των λουλουδιών
είχε η Παναγιώτα Δ. Καρέτσου.
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Ειδήσεις...

ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ

ΔΕΗ

Ο Δήμος Καρπενησίου ύστερα από
μίσθωση ιδιωτικού μηχανήματος προέβη
στις παρακάτω εργασίες:
― Αποχιονισμός του δρόμου από
Δομνίστα προς Σκοπιά στις 2-3-2018.
― Καθαρισμός (άρση) κατάπτωσης
σε τμήμα προς τον οικισμό Μαρίνου
πλησίον του υδραγωγείου (20-3-2018).
― Καθαρισμός του δρόμου από τις
στροφές «ΜΙΑΛΟΓΓΟΥ» προς τον οικισμό Μαρίνου (4-4-2018).
― Καθαρισμός του δασικού-αγροτικού δρόμου «Κρι-Σκαλούλας-Νεροπλατάνου» (3-4-2018).
― Καθαρισμός αγροτικού δρόμου
και τεχνικών του δρόμου προς τον Άγιο
Γεώργιο (15-4-2018).
― Με μηχανήματα της Αντιπεριφέρειας έγινε αποχιονισμός του επαρχιακού δρόμου από Ράχες Τυμφρηστού
προς Κρίκελλο-Δομνίστα στις 20-3-2018
και στις 24-3-2018.
― Στις 17-4-2018 με μηχανήματα
της Αντιπεριφέρειας έγινε διάστρωση
με άσφαλτο σε διάφορα σημεία του παραπάνω επαρχιακού δρόμου και, κυρίως,
σε σημεία κοντά στους Αγίους Θεοδώρους.

― Ο εργολάβος ηλεκτρολόγος του
Δήμου μας αντικατέστησε όλες τις καμένες λάμπες φωτισμού.
― Έγινε από τον Δήμο Καρπενησίου
σε εργολάβο ηλεκτρολόγο η ανάθεση
του έργου «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού
στην οδό 25ης Μαρτίου (ή Τσιρκόβρυσης)». Θα αρχίσει σύντομα η επέκταση
από ανάντι της οικίας κληρονόμων Κωνσταντίνου Τσίρκα προς «Γουπιόρεμα».

― Ο Βασίλης και η Ελευθερία Αγγελή βάπτισαν το δευτερότοκο γιο τους στις 22 Απριλίου 2018 στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καμένων Βούρλων.
Όνομα: Αντώνιος.
Ανάδοχος: Βίκυ Γεωργίου
Κυτέα.
Να τους ζήσει!

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

― Το Σάββατο 7-9-2017
στον Ι. Ναό Φανερωμένης Βουλιαγμένης έγινε ο γάμος του
επιχειρηματία Οικονομολόγου
Θάνου Τσοτσούλη και της δικηγόρου Βάλης Πανά.
Η Βάλη είναι κόρη της Μαρίτσας Σταμάτη και εγγονή του
Νίκου Σταμάτη. Και οι δυο τους
είναι λάτρεις του τόπου καταγωγής του παππού της νύφης,
τον οποίο και επισκέπτονται
τακτικά.
Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση στον κήπο της
οικίας της οικογένειας του γαμπρού κ. Τάκη και Ξανθής Τσοτσούλη, με μουσική βιολιών και
ο DJ έπαιζε μέχρι το πρωί.
Τον γάμο τίμησαν με την
παρουσία τους η Πρόεδρος του
Κινήματος Αλλαγής κ. Φώφη
Γεννηματά, οι πρώην Υπουργοί
κ.κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου
και Κώστας Γείτονας, η κ. Χριστίνα Αλευρά, η κ. Μίνα Μωραΐτη (σύζ. του πρώην Υπουργού κ. Θάνου Μωραΐτη), ο Σύμβουλος του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη κ. Ν. Παπαθανάσης,
ο Δήμαρχος Μεσολογγίου κ.
Ν. Καραπάνος, παράγοντες από
τον επιχειρηματικό και τεχνικό
κόσμο, συνεργάτες του γαμπρού από Βέλγιο και Κύπρο
κ.ά.
Τους ευχόμαστε ολόψυχα
να ζήσουν ευτυχισμένοι!
Οι γονείς τους
― Η Αγαθή Αθαν. Σταμάτη
και ο Μιχάλης Α. Λιώλης στον
Ι. Ναό Αγίου Κωνσταντίνου
Αγρινίου ενώθηκαν με το μυστήριο του γάμου στις 29 Απριλίου 2018.
Ακολούθησε γλέντι στο κέντρο “Πιθάρι” στο Γιαννούζι Αγρινίου.
Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΥΔΡΕΥΣΗ
― Αποκαταστάθηκε βλάβη από τον
υδραυλικό σε αγωγό ύδρευσης στον οικισμό Σκοπιάς επί του τσιμεντόδρομου
προς «Μωραΐτικα» στις 19-3-2018.
― Στις 24 και 25 Απριλίου 2018
έγινε η αποκατάσταση βλαβών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης, σε διάφορα
σημεία του χωριού μας, από τον υδραυλικό κ. Γεώργιο Λιάγκα.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΑΣ
Στις 17-4-2018 επισκέφθηκε το χωριό
μας η Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Γκαρίλα
συνοδευόμενη από υπάλληλο του Δήμου
Καρπενησίου και με τον Αγροτικό Γιατρό
μας και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. Νίκο Καρέτσο έγινε η καταγραφή όλων των εκκρεμοτήτων που
υπάρχουν στα κτήρια των Ιατρείων μας.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
Στις 25-3-2018 γιορτάστηκε κι εφέτος
δεόντως στο χωριό μας η εθνική μας
εορτή της 25ης Μαρτίου.
Μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ι.
Ναό Αγίου Αθανασίου τελέστηκε η δοξολογία και ακολούθησε επιμνημόσυνη
δέηση στο Μνημείο Πεσόντων, κατάθεση
στεφάνων και 1’ σιγή.
Στεφάνια κατέθεσαν ο Πρόεδρος
της Κοινότητας κ. Νίκος Καρέτσος, ο
εκπρόσωπος του Συλλόγου μας κ.
Θεόδωρος Φραγκούλης και ο κ. Ευάγγελος Σιακαβέλλας.
Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Τ.Κ.
κ. Ν. Καρέτσος παρέλαβε από την Αντιδήμαρχο κ. Γεωργία Γκαρίλα 50 μ. σημαιάκια στις 13-3-2018 για σημαιοστολισμό και στις 23-3-2018 τρία (3) στεφάνια για την κατάθεσή τους στις 25-32018 στο Μνημείο Πεσόντων.

― Εφέτος την καθαριότητα της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας ανέλαβε
ο κ. Κάκουρας.
― Στις 3-4-2018 έγινε ο καθαρισμός
της πλατείας μας και των πεζοδρομίων
από δύο (2) εργάτες του Δήμου μας.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος της Τοπικής μας Κοινότητας κ. Νίκος Καρέτσος επισκέφθηκε
στο Δημαρχείο Καρπενησίου τους Αντιδημάρχους κ.κ. Εύη Κονιαβίτη και Δημήτρη Βονόρτα για θέματα της Κοινότητάς μας.

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ-ΦΥΣΙΟΔΙΦΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
Στις 15-4-2018 πραγματοποιήθηκε
ανοιξιάτικη εξόρμηση από μέλη του «Πεζοπορικού-Φυσιοδιφικού Συλλόγου Καρπενησίου» με προορισμό την οροσειρά
«Δεντρούλι» μέσω του μονοπατιού από
τον ξύλινο ξενώνα «Υλήεσσα» - Πραΐλα
- Δεντρούλι - Αγία Τριάδα - Ψηλός Σταυρός - Λίμνη Ζηρέλι. Η λίμνη Ζηρέλι
«έκλεψε» κυριολεκτικά τις εντυπώσεις
των φυσιολατρών. Το απόγευμα δείπνησαν στην ταβέρνα «Μέτοικος».

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ
Μία φορά την εβδομάδα βρίσκεται
στο χωριό μας ο Αγροτικός γιατρός μας.
Τις υπόλοιπες ημέρες προσφέρει τις
υπηρεσίες του στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Συνεχίζεται κι εφέτος το πρόγραμμα
“ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”. Οι επισκέψεις
στο χωριό μας γίνονται ανελλιπώς μία
(1) φορά την εβδομάδα. Παρόμοιες επισκέψεις γίνονται και στον οικισμό Μαρίνου.

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ
Η Κινητή Αστυνομική Μονάδα επισκέπτεται ανά 15νθήμερο την περιοχή
μας.

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Συνεχίζεται κι εφέτος η καλλιέργεια
πολλών χωραφιών στην περιοχή μας.
Πολλοί χωριανοί μας «ανέβηκαν» στη
Δομνίστα και ήδη οργώθηκαν πολλά
χωράφια και δέχθηκαν τους σπόρους
φασολιών, πατάτας, καλαμποκιού και
διάφορων κηπευτικών. Η βροχή που άρχισε στις 30-4-2018 ήταν απαραίτητη...
Νίκος Καρέτσος

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΓΑΜΟΙ

ΘΑΝΑΤΟΙ

― Πέθανε στην Αθήνα και
αναπαύεται στους Στάβλους
από 4-3-2018 ο Αθανάσιος Καλαντζής, σύζυγος της Βούλας
Μωρίκη.
― Πέθανε στις 20-4-2018
ο Γεώργιος Κότσαλος, σύζυγος
της Σπυριδούλας Λάμπρου Σώκου, ετών 86 και αναπαύεται
στο Κοιμητήριο του Μάστρου
Αιτωλικού.
― Έφυγε από κοντά μας
για πάντα η Μαρία Αναστασοπούλου το γένος Σπύρου Καραδήμα στις 11-3-2018 και αναπαύεται στο Κοιμητήριο του
Αγρινίου.
― Αναπαύεται στο Κοιμητήριο του χωριού μας από τις
15 Μαρτίου 2018 ο Αθανάσιος
Ηλία Πανάγος. Εκοιμήθη στο
Αγρίνιο και ετάφη στη Δομνίστα.
― Πέθανε στη Λαμία όπου
και ετάφη στις 7-3-2018 ο
Κώστας Γεωργίου Γρίβας.
Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

― Έγινε το μνημόσυνο για
τα τρία (3) χρόνια της αείμνηστης Αγγελικής Βασ. Καρέτσου
στις 18 Μαρτίου 2018 στον Ιερό
Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου.
― Έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο της αείμνηστης Βασιλικής Τσούτσουρα, το γένος
Κωνσταντάκη Γιολδάση στις
24-3-2018 στον Ιερό Ναό Αγίας
Σοφίας Νέου Ψυχικού.
― Το 40ήμερο μνημόσυνο
της αείμνηστης Σοφίας Τσουράκη, το γένος Δημητρίου Σιακαβέλλα έγινε στις 24-3-2018
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη
Δοκιμίου.
― Έγινε στη Λαμία στις 214-2018 το 40ήμερο μνημόσυνο
της αείμνηστης Σπυριδούλας
Γ. Αγγελή.
― Στις 22-4-2018 έγινε στον
Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δομνίστας
μνημόσυνο (εξάμηνο) του αείμνηστου Αλέκου Παναγοδήμου.
― Το ετήσιο μνημόσυνο της
αείμνηστης Γιαννούλας Λιάκου
έγινε στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου
του χωριού μας στις 22-4-2018.
Θερμά συλλυπητήρια στους
οικείους.

ΝΕΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ

Το πτυχίο της Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) έλαβε πρόσφατα η Ιωάννα
Καραδήμα του Ελευθερίου και της Καλυψούς.
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία!

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

― Η Κική Παναγιώτη Σιακαβέλλα πρόσφερε το ποσό των
πενήντα (50,00) ευρώ για την συντήρηση του ναού μας στη
μνήμη των αείμνηστων γονέων της Παναγιώτη και Κωνσταντίας
Σιακαβέλλα.
― Ο Δημήτριος Βασ. Καρέτσος πρόσφερε στον Ιερό Ναό
του Αγίου Αθανασίου Δομνίστας το ποσό των εκατό (100,00)
ευρώ για την αγορά λουλουδιών για τον Επιτάφιο, στη μνήμη
των αείμνηστων γονέων του Βασιλείου και Αγγελικής Καρέτσου.
― Η Ευαγγελία Παναγοδήμου πρόσφερε, επίσης για την
αγορά λουλουδιών για τον στολισμό του Επιταφίου το ποσό
των πενήντα (50,00) ευρώ για τη μνήμη του αείμνηστου
συζύγου της Ηλία και των γονέων της.

