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Π
άνω από εκατό (100) μέλη συμμετείχαν
στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου μας, που πραγματοποιήθηκε

στις 16 Αυγούστου 2018 στην αίθουσα του Κοι-
νοτικού Τουριστικού Ξενώνα, δείχνοντας έτσι
έμπρακτα την αγάπη τους στο Σύλλογό μας και
κατ’ επέκταση στο χωριό μας. 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία έγινε
ομόφωνα η εκλογή του προεδρείου, το οποίο
αποτελούσαν οι Θεόδωρος Φραγκούλης, Σταύρος
Παπαδόπουλος και Ευαγγελία Παπαδοπούλου.
Ο κ. Φραγκούλης, αφού ευχαρίστησε το σώμα
για την εκλογή του προεδρείου, πρότεινε την
τήρηση 1΄ σιγής για τους κοιμηθέντας πυρόπλη-
κτους, καθώς και για τους συγχωριανούς μας
που απεβίωσαν κατά το τρέχον έτος. Ακολούθως
ο λόγος δόθηκε στην Πρόεδρο του απερχόμενου
Δ.Σ. κ. Ευαγγελία Νταλιάνη για την προβλεπόμενη
λογοδοσία. 

Η λογοδοσία της Προέδρου 
κ. Ευαγγελίας Νταλιάνη 

Η κ. Ευαγγελία Νταλιάνη αναφέρθηκε λίαν
συνοπτικά στις πλουσιότατες δραστηριότητες
του απερχόμενου Δ.Σ. κατά το χρονικό διάστημα
από 14-8-2017 μέχρι και 15-8-2018, όπως παρα-
κάτω: 

― Συνέχιση έκδοσης της εφημερίδας «Ο ΕΥ-
ΡΥΤΟΣ». Συμπληρώθηκαν ήδη 400 φύλλα! Το
401ο κυκλοφορήθηκε 8σέλιδο και έγχρωμο, ως
αφιερωματικό. 

― Διοργάνωση 13ης Γιορτής Τσίπουρου με
μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πλήθους κόσμου. 

― Διοργάνωση εκδηλώσεων για την Εθνική
μας Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. 

― Επίσκεψη στο Ορφανοτροφείο της Λαμίας
και προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης στους τρο-
φίμους του από την Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Νταλιάνη. 

― Τοποθέτηση της Φάτνης της Γέννησης
του Κυρίου στην πλατεία. 

― Προμήθεια 70 επί πλέον μπουκαλιών τσί-
πουρου. 

― Αποστολή εγγράφου προς τον Δήμο Καρ-
πενησίου για τη συντήρηση των ξύλινων εκθε-
μάτων και μυοκτονίας στο Φαρμακίδειο Μουσείο. 

― Έναρξη λειτουργίας Αριθμού Μητρώου
Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου μας. 

― Πραγματοποίηση καθαρισμού: 
α.- Αποθήκης Συνεταιρισμού, που χρησιμο-

ποιείται ως αποθήκη του Συλλόγου, με εθελοντική
εργασία του ζεύγους Αθανασίου και Γεωργίας
Παναγοδήμου.

β.- Καθαρισμός Τσιρκόβρυσης και μονοπατιού
από ομάδα εθελοντών και του μονοπατιού προς
το Μουσείο. 

γ.- Αγροτικού Ιατρείου (2 φορές). 
δ.- Αυλείου χώρου Προφήτη Ηλία. 
ε.- Φαρμακίδειου Λαογραφικού Μουσείου,

Πνευματικού Κέντρου (Φωτογραφικού Μουσείου,
Παλαιού Λαογραφικού και Βιβλιοθήκης), Αίθουσας
Κοινοτικού Ξενώνα και Δημοτικού Σχολείου. 

― Προμήθεια υλικών για την επισκευή τουα-
λέτας Πνευματικού Κέντρου και εθελοντική το-
ποθέτηση από τον κ. Ηλία Αθαν. Νταλιάνη.

― Κατασκευή ραφιών Κοινοτικής Βιβλιοθήκης. 
― Σύνταξη κοινού εγγράφου με εκκλησιαστική

επιτροπή προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λαμίας
για την συντήρηση εικόνων, παλαιών βιβλίων
και άλλων κειμηλίων του Ιερού Ναού Αγίου Αθα-
νασίου Δομνίστας.

― Αντικατάσταση και λειτουργία νέας κάμερας
(δωρεά κ. Γιάννη Μήτσου).

― Αντικατάσταση βρύσης και σπασμένων
τζαμιών στο Δημοτικό Σχολείο. 

― Προσφορά κόκκινων αβγών και κουλουριών
το Πάσχα. 

― Έκδοση και παρουσίαση σε Αθήνα και Δο-
μνίστα του βιβλίου των Αθανασίου Σταμάτη και
Ανδρέα Νταλιάνη «Γυμνάσιο Δομνίστας Ευρυ-
τανίας, 18 χρόνια Ιστορίας (1963-1981)». 

― Πραγματοποίηση του Δομνιστιάνικου Αν-
ταμώματος στη Δομνίστα στις 27-5-2018 (Αγίου
Πνεύματος) με μουσική κάλυψη και μικρή λαχει-
οφόρο. 

― Συμμετοχή στον εορτασμό της 76ης Επε-
τείου της Έναρξης του Ένοπλου Αγώνα της
Εθνικής μας Αντίστασης. Κατατέθηκε στεφάνι
από την Πρόεδρο του Συλλόγου και προσφέρ-
θηκαν γλυκίσματα και αναψυκτικά από τον Σύλ-
λογό μας. 

Συνέχεια στη σελ. 2

Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

Σάββατο 27 και 
Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018 

ΕΛΑΤΕ να γιορτάσουμε 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 

ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ 
Στις 27 και 28 Οκτωβρίου θα γίνει εφέτος η

Γιορτή Τσίπουρου. Τα σταφύλια (2.500 κιλά μο-
σχοστάφυλα) διατίθενται στον Σύλλογό μας
από τον μεγάλο χορηγό μας κ. Γεώργιο Ι.
Αγγελή, ο οποίος ανέλαβε και τα έξοδα της με-
ταφοράς τους στο χωριό μας. 

Οι ευχαριστίες μας στον Γιώργο άπειρες! 
Συνδιοργανωτές θα είναι και εφέτος ο Δήμος

Καρπενησίου που προσφέρει τα μπουκάλια αξίας
1.200,00 ευρώ και η Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ. που
προσφέρει το ποσό των 500,00 ευρώ για την
αγορά διαφόρων άλλων υλικών. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας προσκαλεί όλους
τους συγχωριανούς μας και τους φίλους της
Δομνίστας μας στην κορυφαία αυτή εκδήλωση
του Φθινοπώρου για να γλεντήσουμε με ζωντανή
μουσική (συγκρότημα Σπύρου Νικολάου και ΡΕ–
ΣΑΛΤΟ). 

ΟΛΟΙ στη Δομνίστα μας για το γευστικότατο
τσίπουρο και την απόλαυση των κάστανων, του
ρακόμελου, του ζεστού λουκάνικου και των ποι-
κίλων εδεσμάτων που θα προσφερθούν από
τους ντόπιους! 

Σημειώνεται ότι για τις 28 Οκτωβρίου προ-
γραμματίζονται παράλληλες εκδηλώσεις και για
τον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου της
28ης Οκτωβρίου 1940. 

Καλή αντάμωση στην πανέμορφη Φθινοπω-
ρινή ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΜΑΣ! 

14η ΓΙΟΡΤΗ  ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας, που συγ-
κροτήθηκε σε σώμα μετά τις αρχαιρεσίες της
16ης Αυγούστου 2018, έχει ως ακολούθως: 

Πρόεδρος: Ευαγγελία Νταλιάνη 
Τηλ. 6972706406, 2231096090 

Αντιπρόεδρος: Μαρία Σάρρα
Τηλ. 6973373192 

Γραμματέας: Κώστας Τσιάμης
Τηλ. 6982668202 

Ταμίας: Σούλα Μαυρίκα – Σταμάτη
Τηλ. 6972209881, 2237023528 

Μέλος: Σμαράγδα (Μάρα) Σιακαβέλα
Τηλ. 6980225385 

Σημειώνεται ότι η κ. Μάρα Σιακαβέλα θα
αναλάβει ως Ταμίας την 1-8-2019 και η κ.
Σούλα Μαυρίκα – Σταμάτη ως μέλος. 

ΤΟ  ΝΕΟ  Δ.Σ. 
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΝΕΟΥ  ΔΙΟΙΚ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Το νέο Δ.Σ. ευχαριστεί τα απερχόμενα μέλη του Έφη Γρηγοροπούλου, Στάθη Τριάντη και

Θανάση Παναγοδήμο για την άριστη συνεργασία, την προσφορά τους στον Σύλλογό μας και
καλωσορίζει τα νέα μέλη του Μαρία Σάρρα, Σμαράγδα Σιακαβέλα και Κώστα Τσιάμη. Διαβεβαι-
ώνουμε τους απανταχού συγχωριανούς μας ότι θα συνεχίσουμε στα χνάρια που χαράξαμε της
ενότητας, της σύμπνοιας, της συνεργασίας και της προσφοράς. 

Νέοι κρίκοι προστέθηκαν και η αλυσίδα μεγάλωσε και δυνάμωσε με ένα και μοναδικό στόχο:
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΑΓΑΠΑΜΕ! 

Το Διοικ. Συμβούλιο
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― Αναβίωση του πανηγυριού του Προφήτη
Ηλία (20 Ιουλίου) με μουσική κάλυψη από τον κ.
Νίκο Λιάκο και προσφορά καφέ, γλυκισμάτων και
φαγητού (ψητό αρνί, πίτες, σαλάτες, τυρί κ.ά.) με
γενναία χορηγία του Ορθοδοντικού Ιατρού κ. Αθα-
νασίου Ηλία Παναγοδήμου.

― Προσφορά σταφυλιών στο εκκλησίασμα
της Εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (6
Αυγούστου) τηρώντας το Πανελλήνιο, σχεδόν,
έθιμο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
του χωριού μας η ευλογία των σταφυλιών, τα
οποία διέθεσε στο Σύλλογό μας ο Ηλίας Σεραφείμ
Αγγελής και τα οποία μάλιστα (6 κλουβάκια) με-
τέφερε ο ίδιος. 

― Καθαρισμός εξωτερικού χώρου του Ιατρείου
και του Κοινοτικού Καταστήματος από ομάδα εθε-
λοντών και βάψιμο του κτιρίου (προσφορά χρω-
μάτων από κ. Νίκο Ι. Παπαδημητρίου). 

Ο Δήμος Καρπενησίου ύστερα από σχετικά
αιτήματα του Συλλόγου μας παραχώρησε τον
Κοινοτικό Ξενώνα και τον χώρο της πλατείας για
την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων. Επί-
σης ο Δήμος έδωσε στο Σύλλογό μας: 

― Τα μπουκάλια για την εμφιάλωση του τσί-
πουρου, αξίας 1.200,00 ΕΥΡΩ και το ποσό των
500,00 ΕΥΡΩ για την πλέον άρτια διοργάνωση
της παραπάνω εκδήλωσης. 

― Λουλούδια  που τοποθετήθηκαν στην είσοδο
της πλατείας. 

― 1 παγκάκι, αλυσίδα, σιδηροκολόνες στήριξης
και χρώματα για την Τσιρκόβρυση. 

― Ξυλεία για την περίφραξη του Μνημείου
Εθνικής Αντίστασης. 

Ο Σύλλογός μας συνδιοργάνωσε με την Ενορία
Αγίου Αθανασίου θρησκευτική – προσκυνηματική
εκδρομή στην Ιερά Μονή Αγάθωνος στις 30-7-
2018. 

Άλλες δραστηριότητες 
― Λειτουργία Παιδαγωγικού Εργαστηρίου (βλ.

σε άλλες στήλες). 
― Τιμητικές διακρίσεις (βλ. σε άλλες στήλες). 
― Εκδηλώσεις 15Αύγουστου κ.λπ. 
― Αστροφεγγιά: Παρατήρηση αστερισμών και

πλανητών με τηλεσκόπιο στις 7-8-2018. 
― Θέατρο Σκιών στα πλαίσια των Γιορτών

Δάσους του Δήμου Καρπενησίου στις 8-8-2018. 
― Μουσική βραδιά με τον Γιάννη Αργυρίου

στις 12-8-2018. 
― Παρουσίαση παραδοσιακών χορών, λαχει-

οφόρου αγοράς και γιορτής νεολαίας στις 15-8-
2018. Η εκμάθηση των χορών έγινε από την κ.
Γεωργία Παπαζαχαρία (μεγάλα τμήματα) και από
την Κατερίνα Γιαννογιάννη και την Ρούλα Τσούκα
(τμήμα μικρών). 

Οικονομικός Απολογισμός 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Ταμίας του

Συλλόγου κ. Σούλα Μαυρίκα – Σταμάτη, η οποία
ανέλυσε διεξοδικά τα οικονομικά στοιχεία του
Συλλόγου κατά το τελευταίο έτος. Συγκεντρωτικά
τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 23.041,45 ΕΥΡΩ,
τα έξοδα στο ποσό των 19.187,41 ΕΥΡΩ και το
υπόλοιπο στη νέα χρήση στο ποσό των 3.854,04
ΕΥΡΩ. Ακολούθησε η ανάγνωση του πρακτικού
της Εξελεγκτικής Επιτροπής από την κ. Αλεξάνδρα
Καρέτσου. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω η Γενική Συνέ-
λευση ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα του
Δ.Σ., καθώς και τον οικονομικό απολογισμό απαλ-
λάσσοντας από κάθε ευθύνη τα μέλη του απερ-
χόμενου Δ.Σ. 

Προτάσεις μελών – Ανακοινώσεις 
Στη συνέχεια δόθηκε από το προεδρείο η δυ-

νατότητα στα παρευρισκόμενα μέλη να διατυπώ-
σουν απόψεις και προτάσεις και να ακολουθήσει
σχετικός διάλογος. Έτσι, έλαβαν το λόγο οι πα-
ρακάτω: 

1.- Μαστρογεωργίου Γεώργιος: Αφού συγχά-
ρηκε το απερχόμενο Δ.Σ. για τις πλούσιες δρα-
στηριότητές του πρότεινε όπως: 

― Δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον εξωραϊσμό
του χωριού και, κυρίως, στη διάνοιξη των μονο-
πατιών, όπως άρχισε με αυτό της Τσιρκόβρυσης.

― Απαιτείται περισσότερη συμμετοχή της νε-
ολαίας. 

― Να κρατείται ένα πάγιο ποσό μόνον για τα
απαραίτητα έξοδα του Συλλόγου, όπως είναι η
έκδοση της εφημερίδας κ.λπ.. Τα υπόλοιπα να
διατίθενται για δράσεις εξωραϊσμού και λοιπές
δραστηριότητες του 15Αύγουστου, της Γιορτής
Τσίπουρου κ.ά. 

2.- Σταμάτης Γιάννης (τ. Δήμαρχος Δομνίστας):
Επιγραμματικά αναφέρθηκε στα εξής: 

― Εξοπλισμός Περιφερειακού Ιατρείου 
― Καταγραφή τοπωνυμιών 
― Βιβλιοδέτηση τόμων της εφημερίδας μας

«Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» και διάθεσή τους σε όσους επιθυ-
μούν. 

― Πίεση στο Δήμο Καρπενησίου για την προ-
σβασιμότητα και εξωραϊσμό των μονοπατιών του
χωριού μας. 

― Συμμετοχή σε πνευματικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες. 

3.- Παπαδόπουλος Κώστας του Αντ.: Εξέφρασε
τις ευχαριστίες του για την εκδήλωση τιμής στο
πρόσωπό του και στον Αθανάσιο Σταμάτη και τα
συγχαρητήριά του στο απερχόμενο Δ.Σ. του Συλ-
λόγου για τις πλούσιες δραστηριότητές του ανα-
φερόμενος στο κάθε ένα μέλος ξεχωριστά και,

κυρίως στην Πρόεδρο και τόνισε την ανάγκη της
συνέχισης της έκδοσης της Εφημερίδας. 

4.- Σύρρος Αθανάσιος: Συγχάρηκε το Δ.Σ. και
τόνισε την ανάγκη της συνέχισης των προσπαθειών
για τη διάνοιξη των μονοπατιών.

5.- Καρέτσος Νικόλαος του Βασιλείου (Πρό-
εδρος Τοπικής Κοινότητας): Ευχαρίστησε το απερ-
χόμενο Δ.Σ. για την αγαστή συνεργασία με την
Τοπική Κοινότητα και για τις εν γένει δραστηριό-
τητές του. 

6.- Σταμάτης Αθανάσιος Δ.: Ευχαρίστησε το
Δ.Σ. για την τιμητική εκδήλωση και συγχάρηκε
για τις δραστηριότητές του. 

7.- Βάρρας Σπύρος: Ευχαρίστησε και αυτός
με τη σειρά του το Δ.Σ. για την εκδήλωση τιμής
στο πρόσωπό του και αναφέρθηκε στην προσφορά
του Συλλόγου από της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα. 

8.- Γρηγοροπούλου Έφη: Πρότεινε την τοπο-
θέτηση κάδων ανακύκλωσης και την τοποθέτηση
φωτοκυττάρου στην είσοδο του Δημοτικού Σχο-
λείου, όπου λειτουργεί ως χώρος πολιτιστικών
εκδηλώσεων. 

9.- Παπαδόπουλος Κώστας Αθαν.: Αξιοποίηση
της Τσιρκόβρυσης (μάζεμα του νερού της πηγής
κ.λπ.).

10.- Τριάντης Ευστάθιος: Τόνισε και αυτός
την ανάγκη αξιοποίησης των μονοπατιών του χω-
ριού. 

Στο τέλος η Πρόεδρος κ. Ευαγγελία Νταλιάνη
ευχαρίστησε τους συνεργάτες της στο Δ.Σ. καθώς
και όλους εκείνους που την βοήθησαν στις πολ-
λαπλές δραστηριότητες του Συλλόγου μας. 

Αρχαιρεσίες – 
Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.  

Ακολούθησε συζήτηση επί των προτάσεων και
στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή ανέλαβε το
έργο της ψηφοφορίας, η οποία διεξήχθη κανονικά
και με άψογο τρόπο. 

Εκλέχθηκαν: Για το Δ.Σ.: Νταλιάνη Ευαγγελία,
Σάρρα Μαρία, Τσιάμης Κώστας, Σιακαβέλα Σμα-
ράγδα (Μάρα), Μαυρίκα – Σταμάτη Χρυσούλα
και πρώτος αναπληρωματικός ο Αθανάσιος Χρ.
Παναγοδήμος. 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή: Καρέτσου Αλέ-
κα, Μαστρογεωργίου Γεώργιος, Δημητρογιάννης
Κώστας και αναπληρωματικό μέλος η κ. Μπρε-
κουλάκη Ειρήνη. 

Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο έργο
τους! 

Συνέχεια από τη σελ. 1 
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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 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  ΤΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
κ.  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ  ΝΤΑΛΙΑΝΗ

Η Πρόεδρος του Συλλόγου μας απευθύνει τις πλέον θερμές
ευχαριστίες της προς όλα τα μέλη του Συλλόγου μας για την
επανεκλογή της αλλά και προς όλους τους συγχωριανούς
μας για την εμπιστοσύνη και την πολύπλευρη συμπαράστασή
τους στα πολλά και ποικίλα δρώμενα του Συλλόγου μας. Η
εμπιστοσύνη και η συμπαράσταση αυτή σίγουρα δίνουν δύναμη
και κουράγιο για τη συνέχεια... 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 
ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ  ΜΑΣ 

Έχει γίνει ήδη μελέτη εγκατάστασης στεγάστρου στην
πλατεία μας (σιδηροκατασκευή αποσπώμενη με τεντόπανο
συνθετικό αδιάβροχο 250 τ.μ. αξίας περίπου 4.000€), απα-
ραίτητου για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεών μας
(γιορτή τσίπουρου, αντάμωμα κ.λπ.) σε περίπτωση δυσμενών
καιρικών συνθηκών. Ήδη για τον σκοπό αυτόν υπάρχουν χο-
ρηγίες, οι οποίες όμως δεν επαρκούν και γι’ αυτόν τον λόγο
όποιος επιθυμεί να προσφέρει χρήματα ή να δώσει μια προ-
σφορά για τα τεντόπανα να απευθύνεται στην Πρόεδρο του
Συλλόγου μας κ. Ευαγγελία Νταλιάνη (τηλ. 6972706406). 

Χορηγοί: Γιάννης Ν. Σταμάτης 500€, Θανάσης Ηλ. Πανα-
γοδήμος 200€ και Νίκος Μπούρας 100$. 

Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

Η ΒΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΑΣ
Για μια ακόμα χρονιά το γλέντι της πλατείας

στις 15 Αυγούστου, διαδέχθηκε το γλέντι της
νεολαίας, καθιερωμένο, πλέον πριν από πολλά
χρόνια. Οι νεολαίοι μας γλέντησαν μέχρι πρωίας
με την ψυχή τους. Μαζί τους και πολλά παιδιά
από τα γειτονικά χωριά, κυρίως από τους Στά-
βλους. 

ΔΩΡΕΑ  ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ  
ΣΤΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΜΑΣ 

Μία ραπτομηχανή, σε αρκετά καλή κατά-
σταση, μάρκας ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ (Γερμανική) προ-
σφέρθηκε δωρεάν στο Παλαιό Λαογραφικό
Μουσείο μας από τον επαγγελματία ράπτη κ.
Γεράσιμο (Μάκη) Κων/νου Μακρυγιάννη. 

ΔΩΡΕΑ  ΕΙΚΟΝΑΣ 
ΑΓΙΟΥ  ΦΑΝΤΙΝΟΥ 

Η Εικόνα του Αγίου Φαντίνου κοσμεί το εκκλη-
σάκι της Παναγίας της Προυσιώτισσας στην
περιοχή Φαντίνου από το περασμένο καλο-
καίρι. Πρόκειται για δωρεά της Χρυσούλας
Σώκου–Μακρυγιάννη και του Σωτήρη και Μα-
ρίας Σώκου. Η εικόνα φιλοτεχνήθηκε στη Νέα
Σκήτη του Αγίου Όρους από τον π. Βενέδικτο. 
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΚΩΣΤΑ  ΑΝΤ.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 
ΚΑΙ  ΘΑΝΑΣΗ  Δ.  ΣΤΑΜΑΤΗ 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας υλοποιώντας σχε-
τική απόφαση της περυσινής Γενικής Συνέλευσης
(πρόταση κ. Θόδωρου Φραγκούλη) διοργάνωσε
με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση τιμής για τους
Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο και Θανάση Δ. Στα-
μάτη για την μεγάλη τους προσφορά  στο χωριό
μας και την πλουσιότατη συγγραφική δραστη-
ριότητά τους.

Στην αρχή της εκδήλωσης χαιρέτισε η Πρό-
εδρος του Συλλόγου κ. Ευαγγελία Νταλιάνη και
ακολούθως έλαβαν το λόγο οι κ.κ. Θανάσης Κ.
Νταλιάνης, Θανάσης Γ. Ζούκας (από Στάβλους)
και ο κ. Νίκος Μπάκας (από Άμπλιανη), ο οποίος
ήταν και ο κύριος ομιλητής της βραδιάς. Στη συ-
νέχεια χαιρέτισαν οι κ.κ. Γιάννης Δ. Σταμάτης
τ. Πρόεδρος της Κοινότητας Δομνίστας, π. Δή-
μαρχος Δομνίστας και νυν Αρχηγός της Μείζονος
Αντιπολίτευσης στο Δήμο Καρπενησίου και ο
Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης. 

Στο τέλος της εκδήλωσης επιδόθηκαν τιμη-
τικές πλακέτες από την Πρόεδρο του Συλλόγου
μας στους τιμηθέντες και ακολούθησε αντιφώ-
νησή τους μέσα σε λίαν συγκινησιακό κλίμα. 

Την εκδήλωση, την οποία συντόνισε με αρι-
στοτεχνικό τρόπο η Φιλόλογος Καθηγήτρια κ.
Μαρία Σάρρα, τίμησαν με την παρουσία τους,
εκτός του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Νίκου Σου-
λιώτη, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρυτανίας
κ. Βασίλειος Φακίτσας, ο Αρχηγός της Μείζονος
Αντιπολίτευσης Δήμου Καρπενησίου κ. Γιάννης
Σταμάτης και πλήθος κόσμου. 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΑΝ  ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΩΝ  ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ  ΜΑΣ  ΟΜΑΔΩΝ
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η επιτυχία των

χορευτικών μας ομάδων στις 15 Αυγούστου με
τους χορούς που παρουσίασαν στην κατάμεστη
από κόσμο πλατεία του χωριού μας. Και πάλι
εφέτος παρουσιάστηκαν τρεις ομάδες - τμήματα:
Το μικρό, το μεσαίο και των μεγάλων παιδιών.
Τη διδασκαλία των χορών φέτος ανέλαβε η κ.
Γεωργία Παπαζαχαρία, η οποία μέσα σε ελάχιστο
χρόνο κατάφερε να παρουσιάσει με μεγάλη επι-
τυχία πολλούς χορούς από όλη την Ελλάδα. 

Το τμήμα των μικρών παιδιών (2-5 ετών) πα-
ρουσίασε τους χορούς «Μωρή κοντούλα λεμο-
νιά» και «Σού είπα μάνα μ’». Το αποτελούσαν
οι: Αμπαζή Έλφη, Αμπαζής Βασίλης, Βαμβά-
τσικου Μελίνα, Καπετάνη Μαρίνα, Καπετάνης
Κων/νος, Καμμένος Σταύρος κ.ά. 

Το μεσαίο τμήμα παρουσίασε τους χορούς
«Συρτό στα τρία», «Τσάμικο», «Κουκιά», «Κα-
ραγκούνα», «Συρτό στα δύο», «Σκάτσα Ντάμα».
Το αποτελούσαν οι: Αρσένη Λυδία, Βαμβάτσικος
Δημήτρης, Βαμβάτσικος Κων/νος, Βερεντζή
Κάτια, Γεωργαλή Δήμητρα, Γιοβανίδη Εβελίνα,
Γιοβανίδης Κων/νος, Καπλάνη Όλγα, Καρέτσου
Λαμπρινή, Καρέτσος Γιώργος, Κουφού Σταυ-
ρούλα, Μακρυγιάννη Χριστίνα, Μουρκογιάννη
Βασιλική, Μωρίκης Πάνος, Παπαδάκη Χριστίνα,
Παπαδημητρίου Γεράσιμος, Παπαδοπούλου Δα-

νάη, Περαρής Ηλίας, Πιστιόλη Αλίνα, Πιστιόλης
Δημήτριος, Σεϊντή Σοφία, Φιλίνδρα Αναστασία.

Το τμήμα των «μεγάλων» παρουσίασε τους
χορούς: «Ικαριώτικος», «Ράικο», «Τσάμικο»,
«Ζωναράδικο», «Ζαγορίσιο», «Μπαϊντούσκα»,
«Χασάπικο», «Χασαποσέρβικο». Συμμετείχαν οι:
Αγγελή Μαίρη, Αγγελής Αντώνιος, Αδάμη Γε-
ωργία, Βαμβατσίκου Βάσω, Βαμβατσίκου Δή-
μητρα, Βαμβατσίκου Ραφαέλα, Δαραβέλια Βα-
σιλική, Δημητρογιάννη Γρηγορία, Δουφέκα Ευ-

γενία, Καπετάνη Ισιδώρα, Καρέτσου Εύη, Κα-
ρέτσος Φώτης, Καρτσακλής Νίκος, Καρτσακλής
Χάρης, Καφαντάρη Σπυριδούλα, Κεραμίδα Ευαγ-
γελία, Κουκοσούλα Στέλλα, Κούστας Άνθιμος,
Μαραζιάρης Λάμπρος, Μερτζάνης Ευθύμης,
Μήτσου Βάνα, Μπουζάνα Πέρσα, Μπρεκουλάκη
Ειρήνη, Παλαιοπάνου Κων/να, Παπαδάκη Ελένη,
Πορτοκαλάκη Δανάη, Σαμιώτη Φωτεινή, Σιακα-
βέλλας Ηρακλής, Σιάχου Αλεξία, Σταθοπούλου
Παναγιώτα, Στραβομύτη Βάσια, Φιλίνδρα Ιρι-
δένια, Φλωροπούλου Γεωργία. 

Όπως προαναφέρθηκε, τα παιδιά εντυπω-
σίασαν και δικαιολογημένα δέχθηκαν θερμά και
παρατεταμένα χειροκροτήματα του πλήθους
που βρισκόταν στην πλατεία μας. 

Συγχαρητήρια! Και του χρόνου! 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
ΣΤΗ  ΧΟΡΩΔΙΑ  ΜΑΣ 

Πολλά και ειλικρινή συγχαρητήρια ανήκουν
στη χορωδία του Συλλόγου μας, η οποία και
παρουσιάστηκε στο πλήθος των συγχωριανών
μας κατά τις εκδηλώσεις στην πλατεία μας
στις 15 Αυγούστου 2018. Συντονίστρια της
χορωδίας ήταν η κ. Ρούλα Τσούκα, ενώ τρα-
γουδούσε και συνόδευε με το κανονάκι της
τα μικρά παιδιά η κ. Κατερίνα Γιαννογιάννη.
Τα παιδιά της χορωδίας μας ήταν (με αλφα-
βητική σειρά): Αδάμη Γεωργία, Αδάμη Σπυρι-
δούλα, Αμπαζή Έλφη, Γιοβανίδη Εβελίνα,
Κόλλαρης Παναγιώτης, Κόλλαρης Χάρης,
Μπρεκουλάκη Ελπίδα, Παπαδάκη Χριστίνα,
Πιστιόλη Αλίνα, Σιακαβέλλα Άννα, Τριαντα-
φύλλου Νικόλαος. 

Τα τραγούδια που ακούστηκαν: «Κέρνα
μας, κέρνα μας», «Τέσσερα μάτια, δυο καρ-
διές», «Μενεξέδες και ζουμπούλια». 

Αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια στα
παιδιά της παραπάνω χορωδίας και στις δα-
σκάλες τους. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
Το Παιδαγωγικό Εργαστήρι λειτούργησε

από 30-7-2018 μέχρι και 11-8-2018, για 5η συ-
νεχή χρονιά με πλούσιες δραστηριότητες,
όπως: 

Α.- Οι πέντε (5) αισθήσεις μου στο δάσος –
Εκδρομή στο δάσος στις 10-8-2018.

Β.- Το νερό πηγή ζωής – Επίσκεψη στις πα-
ραδοσιακές βρύσες του χωριού στις 10-8-2018. 

Γ.- «Στολίζω το χωριό μου». 
Δ.- Η παρουσίαση των δραστηριοτήτων του

Παιδαγωγικού Εργαστηρίου και με θεατρική
παράσταση έγινε στο χώρο του Μνημείου Εθνι-
κής Αντίστασης στις 11-8-2018 παρουσία εκα-
τοντάδων θεατών. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 
Η παρουσίαση του βιβλίου «Γυμνάσιο Δο-

μνίστας Ευρυτανίας - 18 χρόνια Ιστορίας
(1963-1981)» των Αθανασίου Δ. Σταμάτη και
Ανδρέα Σ. Νταλιάνη μετά την Αθήνα (12-5-
2018) έγινε και στη Δομνίστα στις 12-8-2018

στην αίθουσα του ξενώνα, όπου ήταν παρόντες
αρκετοί μαθητές, καθηγητές του Γυμνασίου
μας και πολλοί άλλοι. Χαιρέτισαν η Πρόεδρος
του Συλλόγου μας κ. Νταλιάνη, ο καθηγητής
κ. Κουτρής, ο κ. Κ. Ασημάκης (για το Οικο-
τροφειο), οι συγγραφείς και οι Γ. Γαλανόπου-
λος, Αθ. Θανασιάς, Κ. Χαραλαμπόπουλος κ.ά. 

Για το βιβλίο μίλησε ο Κ.Α. Παπαδόπουλος. 
Στο επόμενο φύλλο μας τα παραλειπόμενα

της εκδήλωσης. 
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Η υπέρταση είναι μία χρόνια πάθηση κατά την οποία η αρτηριακή
πίεση είναι αυξημένη με αποτέλεσμα η καρδιά να αναγκάζεται να
εργαστεί πιο εντατικά για την κυκλοφορία του αίματος στο σώμα. Η
αρτηριακή πίεση περιλαμβάνει δύο μετρήσεις, τη συστολική ή
«μεγάλη» όταν ο καρδιακός μυς συστέλλεται και τη διαστολική ή
«μικρή» όταν χαλαρώνει μεταξύ των παλμών (διαστολή). Η συστολική
αρτηριακή πίεση σε κατάσταση πρέπει να κυμαίνεται από 100 έως
140 mmHg και η διαστολική από 60 έως 90 mmHg. 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας
Υπέρτασης στην Ελλάδα πάνω από 2 εκατομμύρια άτομα πάσχουν
από υπέρταση, με διαρκώς αυξητική τάση. Επιστημονική ανησυχία
προκαλεί και το ποσοστό της υψηλής αρτηριακής πίεσης στα παιδιά.
Η παιδική υπέρταση, ιδιαίτερα σε προεφηβική ηλικία, σχετίζεται
κατά κανόνα με την παιδική παχυσαρκία.

Ακόμα και η μέτρια αύξηση της αρτηριακής πίεσης σχετίζεται με
μειωμένο προσδόκιμο ζωής. Εάν είστε υπέρβαροι, πίνετε τακτικά
αλκοόλ ή είστε καπνιστές τότε δεν είναι περίεργο να υποφέρετε
από υπέρταση. 

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και διατροφής μπορούν να βελτιώ-
σουν τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και να μειώσουν τον κίνδυνο
των επιπλοκών που πολλές φορές είναι σοβαρές. Ωστόσο, συχνά
είναι απαραίτητη η λήψη φαρμακευτικής αγωγής σε άτομα για τα
οποία οι αλλαγές στον τρόπο ζωής δεν έχουν αποτέλεσμα ή είναι
ανεπαρκείς.

Η υπέρταση είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για εγ-
κεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα του μυοκαρδίου (καρδιακές προσβολές),
καρδιακή ανεπάρκεια, ανευρύσματα των αρτηριών (π.χ., ανεύρυσμα
αορτής), απόφραξη περιφερικών αγγείων και είναι αιτία χρόνιας νε-
φρικής νόσου.

Παρά τη μεγάλη πρόοδο στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της
υπέρτασης δεν πρέπει να υποτιμούμε απλές υγιεινο-διαιτητικές
οδηγίες στην πρόληψη και θεραπεία κυρίως της ιδιοπαθούς υπέρτασης
(αυτή που δεν σχετίζεται με άλλα νοσήματα). Προτού καταφύγουμε
στη λήψη φαρμάκων, ας δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε την αρ-
τηριακή πίεση με φυσικούς τρόπους.

Απώλεια βάρους: Η αύξηση του βάρους συχνά συνοδεύεται από
την αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Οι επιστήμονες συμφωνούν πως
ακόμα και λίγα κιλά παραπάνω μπορεί να οδηγήσουν στην υπέρταση.
Το αδυνάτισμα είναι ένας δραστικός τρόπος ελέγχου καθώς και η
μείωση της περιμέτρου της κοιλιάς.

Σωματική άσκηση: Ακόμα και αν αισθάνεστε πολύ καλά και πι-
στεύετε ότι δεν σας χρειάζεται περισσότερη κίνηση κάνετε μεγάλο
λάθος. Ιδίως εάν υποφέρετε από υψηλή αρτηριακή πίεση επιβάλλεται
να γυμνάζεστε τακτικά διότι αυτό μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της
αρτηριακής πίεσης. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν γίνεται από τη μια μέρα
στην άλλη, απαιτείται υπομονή. 3 με 4 φορές την εβδομάδα από 30
έως 45 λεπτά άσκηση π.χ. γρήγορο βάδισμα, τρέξιμο, κολύμπι, πο-
δήλατο κ.λπ., μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά και μπορεί να
σας απαλλάξουν από την ανάγκη να παίρνετε φάρμακα ή να μειώσετε
τη δοσολογία τους. Αν κάποιος έχει προ-υπέρταση (αρχικό στάδιο)
μπορεί να μην εξελιχθεί σε υπέρταση με την τακτική σωματική
άσκηση. 

Στην προκειμένη περίπτωση ισχύει απόλυτα η πολύ παλιά παροιμία
«όποιος γυρίζει κάτι βρίσκει, όποιος κάθεται κάτι τον βρίσκει». 

Υγιεινή διατροφή: Τρώγοντας δημητριακά, τροφές πλούσιες σε
κάλιο (φρούτα, λαχανικά) και γαλακτοκομικά χαμηλού λίπους μπορεί
να μειώσουμε την αρτηριακή πίεση. Στην Ελλάδα η μεσογειακή
δίαιτα η οποία είναι πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και ελαιόλαδο,
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην υπέρταση.

Μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, αλατιού, ζάχαρης (γλυκά, παγωτά),
καφεΐνης και νικοτίνης είναι «δηλητήρια» για τον οργανισμό και
συμβάλλουν στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Επίσης πρέπει να
αποφεύγονται το φαστ φουντ, οι σάλτσες, τα τηγανιτά, τα πατατάκια
και τα γαριδάκια.

Αντίθετα, σκόρδο, κόκκινες πιπεριές, μπρόκολο, μπανάνες,
ασπράδι του αυγού, ντομάτα, παντζάρια, φασόλια, σταφίδες, πλιγούρι,
καρπούζι, ροδάκινο, μαύρη σοκολάτα κ.ά μειώνουν την αρτηριακή
πίεση.

Συμπερασματικά, αν ακολουθήσουμε τον γενικό κανόνα «πίνουμε
λίγο, τρώμε με μέτρο, αθλούμαστε πολύ» είναι σίγουρο ότι θα ωφε-
ληθούμε και σε αυτή την περίπτωση. 

_____________ 

Ο Δρ. Γιάννης Δ. Μήτσου είναι γιατρός ειδικευμένος στην Πλαστι-
κή-Επανορθωτική Χειρουργική & Μικροχειρουργική Αγγείων και Νεύρων.
Είναι επίσης αριστούχος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών με μακροχρόνια ερευνητική δραστηριότητα στη Χει-
ρουργική Βιολογία & Νευροβιολογία στην Ελλάδα, ΗΠΑ και Μ. Βρετανία
(e-mail: mitsou@safesurgery.gr). 

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. 

Υπέρταση: Μια αθόρυβη απειλή 
και πώς θα την ελέγξουμε 

χωρίς φάρμακα 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΑΦΙΣΑ  1968 
Ο Σύλλογός μας και η δράση των

νέων του χωριού μας δεν άρχισε το
1979. Προηγήθηκαν και άλλες δράσεις
από νωρίτερα. Το 1968 στον υπό ανέ-
γερση τότε κοινοτικό ξενώνα δόθηκε
θεατρική παράσταση. Πρωταγωνίστη-
σε ο τότε φοιτητής και μετέπειτα φι-
λόλογος Γεώργ. Ηλ. Γρίβας. Πρωτα-
γωνίστρια ήταν η Κούλα Σπ. Σταμάτη,
σύζ. Α. Συγγούνη. Μεταξύ των άλλων
έπαιξε η Γαρυφαλλιά Ι. Συροθανάση,
σύζ. Κ. Δρογώση. Τη σκηνοθεσία είχε
ο τότε φοιτητής και μετέπειτα φιλό-
λογος Αθ. Σταμάτης. Παίχτηκε το
έργο του Δημ. Ψαθά “Το στραβόξυλο”
με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα
για την κατασκευή τοπικών παραδο-
σιακών στολών. Αν θυμάμαι συγκεν-
τρώθηκαν 1.800 ή 2.000 δρχ. (με αν-
τιστοιχία δραχμών σε ευρώ σήμερα).
Αγοράσθηκε μια στολή φουστανελο-
φόρου που νομίζω ότι κόστισε ακριβώς
αυτό το ποσό. Είναι αυτή που είχαν
αργότερα στο Γυμνάσιο και τη φο-
ρούσε ο σημαιοφόρος. 

Από την παράσταση σώθηκε στο
αρχείο του Αθ. Σταμάτη (τώρα στο
αρχείο του Συλλόγου) η αφίσα. 

“ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ 
Ώρα 6.30’ (ο ξενώνας δεν είχε φως) 
“ΤΟ ΣΤΡΑΒΟΞΥΛΟ” 
Είσοδος Δρχ. 10 
Τα έσοδα θα διατεθούν δια την κα-

τασκευήν τοπικών ενδυμασιών. 
ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΝ 
ΝΕΟΙ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ” 

ΟΙ  ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 
ΚΑΙ  ΠΑΛΙ  ΣΤΟ 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ  ΜΑΣ 
ΧΩΡΙΟ 

Και πάλι κοντά μας βρέθηκαν αρκετοί
ομογενείς μας από την Αυστραλία, τον
Καναδά και τις Η.Π.Α. και προσκύνησαν
για μια ακόμα φορά στον Άγιο Αθανάσιο,
προστάτη του χωριού μας και στις άλλες
εκκλησίες μας. 

Έτσι, ανάμεσά μας ήταν και πάλι οι:
Μαρία Αθ. Σιακαβέλλα (το γένος Ι. Σι-
δερά), Γεράσιμος (Μάκης) Σιδεράς και
η σύζυγός του (Η.Π.Α.), Γεωργία Σιδερά,
Σπυριδούλα Μαριέτα, το γένος Αθα-
νασίου Σιακαβέλλα (Η.Π.Α.), Χρυσούλα
Μακρυγιάννη και Γεώργιος Δούρος
(Καναδάς), Γεράσιμος (Μάκης) Μακρυ-
γιάννης (Καναδάς), Βίκυ Ανδρέα Στα-
μάτη, ο σύζυγός της Χρήστος Ιατρίδης
και τα δυο παιδιά τους Μαργαρίτα και
Ανδρέας, οι αδελφές Δημητρίου Λιάκου
(Η.Π.Α.), Νικόλαος Γ. Μπούρας (Η.Π.Α.),
Σταύρος Βαστάκης (γιος της κ. Αθα-
νασίας Ν. Μπούρα) (Η.Π.Α.), Παντελής
Τσούνης (Αυστραλία), Χρήστος Τσίρκας
(Αυστραλία). 

ΠΛΟΥΣΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΛΙ 
Η  ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ  

ΤΟΥ  15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πλούσια και πάλι τα δώρα της Λα-

χειοφόρου Αγοράς του 15Αύγουστου.
Πολλοί συγχωριανοί μας πρόσφεραν,
χωρίς καμία ενόχληση, αρκετά (συνο-
λικά 179) και καλά δώρα. Εφέτος στή-
ριξαν την λαχειοφόρο μας οι εξής: 

Αγγελή Ισμήνη, Αγγελής Σεραφείμ
και Αγγελή Αφροδίτη, Αγγελή Βασιλική
και τέκνα, Αναγνωστοπούλου Ασπασία,
Γιάτσης Ανδρέας, Καραχάλιου Ανδριά-
να, Κυτέας Γεώργιος και Παναγιώτα,
Μαρνάρη Παναγιώτα, Μαστρογεωργίου
Γεώργιος, Παναγοδήμος Κώστας («Μέ-
τοικος»), Πανευρυτανική Ένωση, Πα-
παδόπουλος Κώστας και Λευκοθέα,
Παπαδημητρίου Νίκος, Τραχήλη Αρ-
γυρώ, Τσαπραζλής Δημήτρης, Τσα-
πραζλής Ηλίας, Τσούκα Μαρία, Φαρ-
μάκη Κωνσταντίνα, διάφοροι ανώνυμοι
και, φυσικά, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
(βιβλία, τσίπουρο, τσάι). 

Σημειώνεται ότι το «δώρο» της εφε-
τινής λαχειοφόρου ήταν ένα μονόπετρο
δαχτυλίδι, μεγάλης αξίας, προσφορά
του Ηλία Κ. Τσαπραζλή, το οποίο πέ-
τυχε η κ. Βασιλική Κ. Παπαδοπούλου,
πρώην ιδιοκτήτρια του «ΜΕΤΟΙΚΟΣ»,
η οποία συμπτωματικά την ημέρα αυτή
είχε και την επέτειο των γάμων της με
τον Κώστα (Τάκη) Παπαδόπουλο. 

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ 
Η πλούσια Βιβλιοθήκη μας, λειτούρ-
γησε και κατά τους μήνες του καλο-
καιριού ως δανειστική. Αρκετοί  ήταν
οι επισκέπτες της και από τα γύρω
χωριά, οι οποίοι μάλιστα και δανεί-
στηκαν και βιβλία της προτίμησής
τους. Παράλληλα συνεχίστηκαν οι δω-
ρεές βιβλίων από συγχωριανούς μας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Σωτήρη
και την Μαρία Σώκου, οι οποίοι εκτός
των βιβλίων της προσωπικής βιβλιο-
θήκης τους διέθεσαν, συμπληρωματικά
και δεκάδες βιβλίων της βιβλιοθήκης
του αείμνηστου Δασκάλου Νίκου Σώ-
κου. Άλλοι δωρητές: Κώστας Αγγελής
και η σύζυγός του Ελευθερία, Θοδω-
ρής Μωρίκης, Κ. Παπαδόπουλος κ.ά. 

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 
Στο προηγούμενο φύλλο του «ΕΥ-

ΡΥΤΟΥ» δεν γράφηκε, προφανώς όχι
από πρόθεση, ότι για το αντάμωμά μας
του Αγίου Πνεύματος στην πλατεία του
χωριού μας διατέθηκαν δωρεάν πέντε
(5) αρνιά, εκ των οποίων τα τρία (3)
από τον κ. Γιάννη Μήτσου και τα δύο
από τον κ. Σπύρο Μιχ. Γρίβα. 

Μαζί με τη συγνώμη τους εκφρά-
ζουμε και τις θερμές ευχαριστίες μας! 

ΡΑΠΤΗΣ  ΤΗΣ  ΧΡΟΝΙΑΣ 
Μεγάλη τιμητική διάκριση έτυχε

στην πόλη Γουίνιπεγκ του Καναδά ο
Γεράσιμος (Μάκης) Μακρυγιάννης,

αφού αναδείχθηκε ως ο Ράπτης της
χρονιάς! Και δεν μπορούσε να είναι
διαφορετικά, αφού ο Μάκης υπήρξε
μαθητής του Σπύρου Βάρρα. 

Συγχαρητήρια Μάκη! 



5Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ  ΑΠΟ  ΤΟ  
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Κ
αταχειροκροτήθηκαν τα παιδιά της θεατρικής ομάδας
του Συλλόγου μας, που λειτούργησε εφέτος στα
πλαίσια του Παιδαγωγικού Εργαστηρίου κατά την

παρουσίαση του θεατρικού έργου «Ο Αυγερινός και η
Πούλια» σε διασκευή Δημήτρη Αδάμη,  στις 11 Αυγούστου
2018. 

Η παράσταση δόθηκε στον αμφιθεατρικό χώρο του
Μνημείου της Εθνικής μας Αντίστασης ενώπιον πολυπληθών
θεατών, οι οποίοι και καταχειροκρότησαν τους μικρούς
ηθοποιούς μας αλλά και την Δασκάλα του έργου κ. Μαρία
Σάρρα, η οποία ήταν και η σκηνοθέτης του. Τα παιδιά της
θεατρικής ομάδας με τους αντίστοιχους ρόλους τους
ήταν: 

Πούλια: Κωνσταντίνα Σαμιώτη (εγγονή Ι. Καρτσακλή),
Αργυρώ Κωνσταντινίδου

Αυγερινός: Χρήστος Παπαδόπουλος 
Πρίγκιπας – Βασιλιάς: Βάσια Στραβομύτη 
Βασίλισσα: Αρετή Μητσοστέργιου 
Μάγισσα: Άννα Σιακαβέλλα 
Υπηρέτες: Παναγιώτης Μωρίκης, Δημήτρης Πιστιόλης 
Παραμάνες: Κάτια Βερεντζή, Όλγα Καπλάνη 
Λαγός: Ζέτα Γιούλη 
Τσαλαπετεινός: Εβελίνα Γιοβανίδη 
Ποτάμι: Αλίνα Πιστιόλη 
Κυνηγοί: Γεράσιμος Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος

Γιοβανίδης 
Αφηγήτρια: Θάλεια Ροκίδη 
Αστέρια: Στεργιάνα Κωνσταντινίδου, Δανάη Παπαδο-

πούλου, Φοίβος Γρηγορόπουλος, Ηλέκτρα… 
Δέντρα: Μαρία Γρηγοροπούλου, Γιώργος Καρέτσος 
Μαγείρισσα: Ιωάννα Σιακαβέλλα. 
Ανήκουν πολλά και θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά

και στην υπεύθυνη κ. Μαρία Σάρρα. 

Ιούλιος - Αύγουστος 2018 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΤΗΣ  ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ  ΒΡΑΔΙΑ 
ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΣΠΥΡΟ  ΒΑΡΡΑ

Με μεγάλη επιτυχία
και μέσα σε ατμόσφαιρα
λίαν συγκινητική πραγ-
ματοποιήθηκε στην αί-
θουσα του Κοινοτικού
Τουριστικού Ξενώνα εκ-
δήλωση με θέμα σχετικό
με την μεγάλη εμπορική
κίνηση του χωριού μας
(εμπορικό κέντρο της περιοχής) από τις αρχές του περα-
σμένου αιώνα και εν συνεχεία την προσφορά του Σπύρου
Βάρρα στο χωριό μας επί πολλές δεκαετίες. 

Για τη Δομνίστα ως εμπορικό κέντρο μίλησε ο Κώστας
Αντ. Παπαδόπουλος, ο οποίος ανέφερε επίσημα στατιστικά
στοιχεία για τους εμπόρους και τους επαγγελματίες του
χωριού από τις αρχές του 20ού αι. και μετέπειτα, καθώς
και στοιχεία από τους επιχειρηματίες της Δομνίστας. 

Για τον Σπύρο Βάρρα και την προσφορά του στο χωριό
μας μίλησε η Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Ευαγγελία
Νταλιάνη, η οποία και του επέδωσε σχετική αναμνηστική
πλακέτα, μέσα σε συγκινησιακή ατμόσφαιρα. Συγκινημένος
ο ίδιος έκανε σύντομη αντιφώνηση. 

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ 

Εφέτος υπήρξε επάρκεια νερού,
παρά την κοσμοσυρροή του Αυγούστου.
Πάντα υπήρχε υπερχείλιση στη δεξα-
μενή μας. Μικροβλάβες αντιμετωπίστη-
καν έγκαιρα από τον υπεύθυνο εργο-
λάβο, χωρίς να δημιουργηθούν ιδιαίτερα
προβλήματα.  Συγκεκριμένα ο εργολάβος
υδραυλικός επισκέφθηκε το χωριό μας
στις 12 και 27 Ιουλίου και στις 9, 14 και
24 Αυγούστου 2018 και αποκατέστησε
βλάβες στο δίκτυο στις θέσεις «Κριθά-
ρια», στο μονοπάτι προς «ΜΩΡΙΚΑΙΪΚΑ»
(2 φορές), άνωθεν της οικίας κληρονό-
μων Ι. Μακράκη και κατάντι οικίας Κού-
λας Γρηγοροπούλου. 

Επάρκεια νερού υπήρξε και στην
άρδευση.

― Στις 13-7-18 υπάλληλος της υπη-
ρεσίας ύδρευσης του Δήμου έκανε χλω-
ρίωση στις δεξαμενές της Κοινότητάς
μας. 

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 

Όπως γράψαμε και στο προηγούμενο
φύλλο του «ΕΥΡΥΤΟΥ» εφέτος το Πρό-
γραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» υπολει-
τούργησε, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν
πολλοί περισσότεροι ηλικιωμένοι κατά
την περίοδο αυτή. 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ 

― Αντικαταστάθηκαν από τον Ερ-
γολάβο Ηλεκτρολόγο του Δήμου Καρ-
πενησίου οι λάμπες φωτισμού που είχαν
καεί στις 9-7-18. 

― Στις 6-7-18 έγινε αντικατάσταση
τριών (3) ντουί. 

― Συνεργείο της ΔΕΔΗΕ τοποθέ-
τησε επτά (7) νέα φωτιστικά σε υπάρ-
χουσες ξύλινες κολώνες της ΔΕΗ (19
και 23 Ιουλίου 2018). 

― Στις 14 Αυγούστου 2018 το βράδυ
υπήρξε διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη,
σχεδόν, την περιοχή της Δημοτικής
Ενότητας Δομνίστας. Αποκαταστάθηκε
λίγο μετά τις 10.00 το βράδυ. 

― Αντικαταστάθηκαν στις 25-7-18
και 6/8-8-18 λαμπτήρες φωτισμού στο
συνοικισμό Μαρίνου από τον Πρόεδρο
της Κοινότητας και δύο (2) άτομα εθε-
λοντές. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

― Ο Δήμος Καρπενησίου, ύστερα
από σχετικό αίτημα του Προέδρου της
Τοπικής μας Κοινότητας διέθεσε μηχά-
νημα από 9 έως 19 Ιουλίου 2018 και κα-
θαρίστηκαν όλοι οι αγροτικοί – δασικοί
δρόμοι, οι δρόμοι προς υδρομαστεύσεις,
οι εσωτερικοί κοινοτικοί, καθώς και οι
δρόμοι που οδηγούν στα εξωκκλήσια. 

― Στις 4 και 5-7-18 συνεργείο από
δύο (2) εργάτες του Δήμου κλάδεψαν
τα λιγούστρα επί της πλατείας. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ 
- ΣΦΑΓΕΙΩΝ

Με δική του πρωτοβουλία  ο φίλος
του χωριού μας κ. Γιάννης Μπούζας,
από το Χρυσοβέργι Αιτωλικού, καθάρισε
εσωτερικά και εξωτερικά τα αποχωρη-
τήρια και τα σφαγεία του χωριού μας
στις 9 και 17 Αυγούστου 2018, βοηθού-
μενος από τους κ. Νίκο Σώκο και τον
Αθ. Κ. Νταλιάνη. 

Αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια
για την εθελοντική αυτή προσφορά. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. 

― Ο Πρόεδρος της Τοπικής μας Κοι-
νότητας κ. Νίκος Καρέτσος επισκέφθηκε
στις 27-7-18 τον Δήμαρχο Καρπενησίου
κ. Νίκο Σουλιώτη για την επίσπευση
της διαδικασίας της ανάθεσης του έργου
της επέκτασης του Κοινοτικού Ηλε-
κτροφωτισμού του δρόμου μετά την
Τσιρκόβρυση. 

― Στις 31-7-18 συμμετείχε σε ανοι-
χτή συγκέντρωση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακο-
γιάννη και των συνεργατών του με τους
Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων
της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας,
Εκπροσώπων Συλλόγων κ.ά. Η συνάν-
τηση έγινε στο Κρίκελλο, πρώην έδρα
του τ. Δήμου Δομνίστας. 

― Στις 20 και 27-8-18 ο Πρόεδρος
της Τ.Κ. επισκέφθηκε τον οικισμό της
Σκοπιάς. 

Έγινε η κοπή χόρτων με χορτοκο-
πτικό σε δρόμους της Κοινότητας, στο
γήπεδο και στη Σκοπιά (1 ημερομίσθιο). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

― Στις 3 και 16 Ιουλίου 2018 τοπο-
θετήθηκαν από συνεργεία νέα λούκια,
περιμετρικά της στέγης, καθώς και κιγ-
κλιδώματα και κουπαστές στην σκάλα
του Περιφερειακού Ιατρείου μας. 

― Με πρωτοβουλία του Συλλόγου
και με τη συμμετοχή εθελοντών έγινε
καθαριότητα στο Ιατρείο μας και στο
Κοινοτικό Κατάστημα, καθώς και χρω-
ματισμός του κτιρίου εξωτερικά (βλ. και
δραστηριότητες του Συλλόγου).

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Τακτικότατες ήταν και κατά το πε-
ρασμένο δίμηνο οι επισκέψεις των Αγρο-
τικών Ιατρών και η εξυπηρέτησή τους
άψογη. 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ 
― Ο Δημήτριος – Μάριος Ζαχαρία Γιολδάσης πέτυχε στην Ιατρική Σχολή του Πα-

νεπιστημίου Ιωαννίνων. 
― Ο Χαράλαμπος Μαραζιάρης του Σπυρίδωνος και της Αικατερίνης, το γένος

Λάμπρου Μακρυγιάννη, πέτυχε 4ος στη Σχολή Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών συγκεντρώνοντας 18.634 μόρια. 

― Ο Γεώργιος Καραγιάννης (δισέγγονος Αριστείδη Σάρρα) πέτυχε στη Σχολή Δα-
σοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας. 

― Ο Σκούρας Γεώργιος του Παναγιώτη και της Σταυρούλας, το γένος Σιδηρά
(εγγονός Σπύρου Ζ. Σιδηρά) πέτυχε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στη
Λάρισα (θα μεταγραφεί στην Πάτρα όπου φοιτεί η αδερφή του στο ίδιο τμήμα). 

― Η Ειρήνη Σπύρου Μπρεκουλάκη (δισεγγονή Σπύρου Βαμβάτσικου) πέτυχε
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ 

Αθανάσιος Ι. Σιδεράς (1936-2018) 
Αναπαύεται στο κοιμητήριο

της Δομνίστας ο Αθανάσιος Ι. Σι-
δεράς. Γεννημένος σε δύσκολες
εποχές γεύτηκε όλες τις περιπέ-
τειες των παιδικών του χρόνων
στο πατρικό χωριό και στο σπίτι
της οικογένειας εκεί στα Ζηρέλια.
Κατοχή, εμφύλιος, φτώχεια ατέ-
λειωτη. Σε μια φωτογραφία της
οικογένειας περί το 1942 αποτυ-
πώνονται όλες οι δυσκολίες. Φτω-
χικά ρούχα, ξυπολησιά και οι επι-
πτώσεις της δυσκολίας της εξεύ-
ρεσης του καθημερινού ψωμιού.
Σε τέτοιες συνθήκες μεγάλωσε
και έμαθε να αγωνίζεται για την
επιβίωση.

Τον θυμάμαι περί το 1960 να
διασχίζει τα χιόνια καταχείμωνο

για να φέρει με τους δικούς του
το ταχυδρομείο από το Καρπενήσι
στο χωριό σε μορφή εργολαβίας.
Έξι ώρες να πας και έξι να γυρί-
σεις και τα χιόνια να είναι απάτητα.
Για ένα κομμάτι ψωμί. Είχε όμως
την καλή τύχη να ενώσει τη ζωή
του με την Αθανασία Παναγιω-
τοπούλου από τη Ροσκά και να
γευτεί την απόλυτη οικογενειακή
ευτυχία. Τον συνόδευσαν στην
εξόδιο ακολουθία τα αδέλφια του
και οι δικοί του που ήρθαν από
την Αμερική, φίλοι του και οι όσοι
του χωριού βρίσκονταν εκεί. 

Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή
του και ας παρηγορεί τους οι-
κείους του. Αιωνία η μνήμη του! 

Α.Δ.Σ. 

Γεώργιος Ανδρέα Κότσαλος 
Ο αξιόλογος και σεμνός λαϊκός μουσικός

(1932-2018) 
….Μέσα στους πολλούς

και αξιόλογους λαϊκούς ορ-
γανοπαίχτες και τραγουδι-
στές που «έβγαλε» η περιοχή
Μεσολογγίου κατά τον 20ό-
21ο αι. ήταν και ο ικανός και
σαντουριέρης και τραγουδι-
στής, ο Γιώργος Κότσαλος.
Με απώτερη ευρυτανική κα-
ταγωγή ο Γιώργος γεννήθηκε
το 1932 στα Πλατάνια, με-
ταξύ του Αιτωλικού και του
χωριού Μάστρου. 

Ως πηγαίο μουσικό τα-
λέντο επέπρωτο να υπηρε-
τήσει τη δημοτική μουσική
με σύνεση και συνέπεια. Διέθετε έμφυτα
ουσιαστικά προσόντα, δηλ. μια γνήσια
λαϊκή και ευλύγιστη φωνή και οξύτατη
ακοή και αντίληψη για να αποτυπώνει, να
απομνημονεύει και να έχει τη δυνατότητα
να  αποδίδει τις εκλεπτυσμένες μελωδικές
φράσεις της δημοτικής μας μουσικής πα-
ράδοσης. Από παιδάκι στρώθηκε στο ηδυ-
μελλίφθογγο και αρμονικότατο μουσικό
όργανο, το σαντούρι, που είναι εξέλιξη
του αρχαιοελληνικού επιγόνειου. Διδάχ-
θηκε για λίγο το χειρισμό του οργάνου
από τους συντοπίτες παλαιούς δεξιοτέ-
χνες, τον Γεράσιμο Αντωνόπουλο και τον
κορυφαίο Αριστείδη Μόσχο…. 

Νωρίς εντάχθηκε στο συγκρότημα των
Α/φών Σκούρα από το Αιτωλικό (Αμπλια-
νίτικης καταγωγής) που το αποτελούσαν
οι Πάνος και Θανάσης Σκαρμούτσος, κλα-
ρίνο και βιολί, αντιστοίχως, και ο Γιώργος
και ο Κώστας Σκαρμούτσος, ακορντεόν
και κιθάρα. 

Ικανότατος χειριστής του σαντουριού,
εκφραστικός τραγουδιστής, ευπροσήγορος

άνθρωπος και συνεπέστατος
στις εξηγήσεις του, είχε κερ-
δίσει την εκτίμηση και την
αγάπη όλων των συναδέλφων
του και όλοι επιδίωκαν τη συ-
νεργασία του. Γι’ αυτό ακρι-
βώς και συνεργάστηκε με
πολλούς και σημαντικούς συ-
ναδέλφους του όπως με τον
Πάνο Παλιογιάννη, τον Σπύρο
Κουφό, με τον Δημήτρη Σύρ-
ρο και την αηδονολάλητη Γιώ-
τα Σύρρου, με τον Τάκη Καρ-
ναβά… με τον μεγάλο Γιάννη
Βασιλόπουλο, αλλά και τον
θρυλικό Βασίλη Κ. Σαλέα,

που εκτός από τη φιλία τους συνέδεε και
κουμπαριά. 

Έντονη διατηρώ την εικόνα και το
άκουσμα του νεαρού σαντουριέρη τρα-
γουδιστή Γ. Κότσαλου, όταν το 1957 στο
θρησκευτικολαϊκό πανηγύρι της Αγίας
Ελεούσας, στην Κλεισούρα, που τραγου-
δούσε περιπαθέστατα το τσάμικο: «πανά-
θεμά σας βάσανα, πίκρες, καημοί και πόνοι,
τον άνθρωπο γεράζετε, προτού να ’ρθούν
οι χρόνοι»…. 

Ο Γιώργος ήταν σεμνός. Δεν ήταν φί-
λαυτος, κομπαστής και φιλοκατήγορος…
Ανεχώρησε για τις ουράνιες κομπανίες
στις 20-4-2018. Άφησε πίσω του ανεξίτηλη
τη σφραγίδα του, ως αξιόλογος και σεμνός
λαϊκός μουσικός, ως λαμπρός οικογενει-
άρχης και ως υπέροχος άνθρωπος… 

Θεόδωρος Ε. Ακρίδας 
Μουσικολόγος-Πρωτοψάλτης, 

Συγγραφέας 
τ. Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 

προασπιστών Εθνικής Μουσικής 
«ΟΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ» 

π. Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου (1955 - 2018) 
Ύστερα από 13 ολόκληρα

χρόνια μεγάλης δοκιμασίας
της υγείας του, ενός μαρτυ-
ρίου πραγματικού, μετά από
παρά λίγο θανάσιμο χτύπημα,
που δέχθηκε από άτομο
εξαρτημένο από ναρκωτικά,
εντός του Ιερού Ναού όπου
εφημέρευε και αφού βάδισε
την «στενή και τεθλιμμένη
οδό» «μετατέθηκε» από το
επίγειο θυσιαστήριο στο
επουράνιο κατά τον περα-
σμένο Ιούνιο. 

Η εξόδιος ακολουθία έγι-
νε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου του χωριού μας στις 13-6-2018
μέσα σε λίαν συγκινητική ατμόσφαιρα.
Συμμετείχαν πέντε (5) ιερείς, μεταξύ των
οποίων και ο άγιος ηγούμενος της Ιεράς
Μονής της Παναγίας Προυσιώτισσας π.
Γεράσιμος, ως εκπρόσωπος του απουσιά-
ζοντος στις ΗΠΑ Μητροπολίτη μας κ. Γε-
ωργίου. Τον αποχαιρέτησαν με πολύ συγ-
κινητικά λόγια τα παιδιά του και ο Κώστας
Αντ. Παπαδόπουλος. 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τα απο-
χαιρετιστήρια λόγια των παιδιών του: 

«Σεβαστέ και αγαπημένε μας πατέρα, 
Έσβησε το καντηλάκι σου…
Ο Θεός, που τόσα χρόνια υπηρετούσες

ως άξιος και ταπεινός λειτουργός Του σε
κάλεσε κοντά Του…

Ξέρουμε ότι από εκεί, τώρα πια οι με-
σιτείες και οι προσευχές σου θα είναι
ακόμα πιο δυνατές. Σ’ ευχαριστούμε για
το παράδειγμά σου…

Με χαρά και αυτοθυσία επιτελούσες
το διακόνημά σου. Με προθυμία έτρεχες
όπου υπήρχε ανάγκη: στις φυλακές, στα

νεκροταφεία, στα νοσοκομεία.
Και ύστερα επέστρεφες στο
σπίτι με το πλατύ σου χαμό-
γελο… Παντού και πάντα
ακούραστος λειτουργός! 

Αυτό, όμως, που θυμόμα-
στε πιο έντονα, είναι τα τε-
λευταία 13 χρόνια του μαρ-
τυρίου σου…. Χτυπήθηκες
ανελέητα, πόνεσες αφόρη-
τα…. Ταλαιπωρήθηκες, βασα-
νίστηκες…

Και όμως, εσύ αγωνιστής!
Με την αδιάκοπη φροντί-

δα της αγαπημένης σου Βά-
σως, όπως την αποκαλούσες,

πάλευες με χαμόγελο…. Παράπονο δεν
βγήκε από το στόμα σου… 

Σιωπηλά σήκωνες τον Σταυρό σου!
Σε ευχαριστούμε που μας δίδαξες ποια

είναι η Σταυρική Πορεία. Σε ευχαριστούμε
που μας έμαθες ποια είναι η πραγματική
συγχώρεση και η άνευ όρων Αγάπη! Γιατί
η δική σου καρδιά, πατέρα μας, όλους
τους χωρούσε… ακόμα και τους σταυρωτές
σου! 

Ανθρωπίνως πονάμε… Ξέρουμε όμως
πως αναπαύεσαι ήδη… Ξέρουμε πως εκεί
θα συνεχίσεις το λειτούργημά σου στην
Αγία Τράπεζα που τόσο πολύ αγαπούσες
και που στερήθηκες τα τελευταία χρόνια
λόγω της υγείας σου….

Την ευχή σου…! Καλή αντάμωση…! 
Και όπως λέει ο ποιητής Δροσίνης
«Μήπως είν’ η αλήθεια στο θάνατο 
Κι η ζωή μήπως κρύβει την πλάνη; 
Ό,τι λέμε πως ζει μήπως πέθανε
Κι είν’ αθάνατο ό,τι έχει πεθάνει;» 
Καλή Ανάσταση, πατέρα μας!» 

(Συνέχεια στη σελ. 7)

Κων/νος Γ. Γρίβας (1933 - 2018) 
Πρωτότοκος γιος του αείμνη-

στου Γεωργίου Γρίβα, ο Κώστας,
είδε το φως της ζωής εκεί στο
κάτω μέρος του χωριού και κοντά
στα μεγάλα ρέματα. Μεγαλωμέ-
νος μέσα σε μια πολυμελή οικο-
γένεια έμαθε να αγωνίζεται από
νωρίς για την επιβίωση. Γεύτηκε
και τις χαρές της παιδικής ηλικίας
στις πλαγιές και στις ρεματιές
όπου τα πατρικά χωράφια. Επαγ-
γελματικά για χρόνια περπάτησε
δρόμους και δρόμους ως ταχυ-
δρόμος. Από οικογένεια με έντονη
ανάμειξη στα κοινά συνέχισε και
αυτός με τον δικό του τρόπο και
τα δικά του μέτρα. 

Στη Λαμία, όπου εγκαταστά-
θηκε μόνιμα για χρόνια βοηθούσε
τη λειτουργία του ενοριακού του

ναού. Αγαπούσε το χωριό και
πάντα ήταν τακτικός στις σχέσεις
του με τον Σύλλογο και την εφη-
μερίδα μας. Κάνοντας μια ευτυ-
χισμένη οικογένεια με την ευγε-
νική και ήρεμη Μαρία είδε παιδιά
και εγγόνια να γεμίζουν το σπιτικό
του. Λαχταρούσε το πατρικό χω-
ριό και το επισκεπτόταν ακόμα
και τον καιρό που η ηλικία και τα
προβλήματα υγείας τον δυσκό-
λευαν. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη του
και ας μένει στις καρδιές μας η
εικόνα ενός ήρεμου, ευγενικού,
φιλότιμου, εργατικού, πατριδο-
λάτρη ανθρώπου.  Ευχόμαστε την
εξ ύψους παρηγορία στους οι-
κείους του.

Α.Δ.Σ. 

Μαρία Κ. Τσιούνη  (1935 - 2018) 
Στη  γιαγιά  μου... 

Έφτασε λοιπόν
μια στιγμή που δε
νομίζω να υπάρχει
άνθρωπος που να
επιθυμεί. Πάντως η
ίδια τους τελευταί-
ους μήνες το επιθυ-
μούσε. Και με το δί-
κιο της. Μαύρη κα-
τάρα που ρίζωσε στα
σπλάχνα της και πλέ-
ον μπορεί να λέει ότι
εξιλεώθηκε. Συνηθί-
ζεται σε αυτού του
είδους τα κείμενα να
μιλάς στον άλλο σαν
να είναι μαζί σου. Ε λοιπόν, εμένα
δε μου αρέσει. Αυτό που θα κρα-
τήσω όταν θα αναφέρομαι στην
αείμνηστη γιαγιά μου ΜΑΡΙΑ ΤΣΙ-
ΟΥΝΗ το γένος ΚΑΡΕΤΣΟΥ είναι
ότι με μεγάλωσε με συμπόνοια
και κατανόηση, με αγάπη και
στοργή, όπως και τα υπόλοιπα
εγγόνια της και τα δικά της παιδιά.
Θα θυμάμαι ότι ήταν η σύζυγος,
μητέρα και γιαγιά που όλοι θα
θέλαμε. Μια γυναίκα που ξεχώριζε
για την αγάπη της, την καλοσύνη
της, τη φιλοξενία της, την κομ-
ψότητά της, το χαμόγελό της.
Για όλα αυτά και για άλλα πολλά
την θαυμάσαμε και την αγαπή-
σαμε. Και αν μας γύριζε καμιά
φορά τα μυαλά με την επιμονή
και το πείσμα της; Ε και τί έγινε;
Σιγά τα ωά, στην τελική. Εμάς θα
μας μείνουν όλα εκείνα τα καλά
και θα γελάμε με τις παραξενιές
που κουβάλαγε μια γυναίκα του

χωριού. Του αγαπη-
μένου της χωριού
της ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ. Τα
άσχημα θα τα παρα-
βλέπουμε, λες και
ήταν και πολλά δη-
λαδή. Δε βαριέσαι;
Εγώ θα κρατήσω τα
απλά. Τις λαγάνες
με το λάδι και τη ζά-
χαρη, το πότισμα
του κήπου, τη φρον-
τίδα για τα φασολά-
κια, τις ντομάτες και
τα κολοκυθάκια, τις
σαπουνόπερες της

τηλεόρασης Μεξικάνικες-Τούρκι-
κες-Ελληνικές, τα μεσημέρια, τις
πασιέντζες και τις μπιρίμπες και
γενικά τις ώρες που περνούσαμε
μαζί. Τα πολλά λόγια είναι φτώ-
χεια. Ας είναι μάθημα σε όλες
τις γενιές που θα περάσουν και
πιο πολύ σε εμάς, ότι και με τα
λίγα μπορούμε να είμαστε χα-
ρούμενοι αρκεί να είμαστε ο ένας
δίπλα στον άλλο όπως η γιαγιά
με τον παππού μου. Τώρα όσοι
διαβάσουν το κείμενο αυτό, νο-
μίζω θα καταλάβουν αν χρειάζεται
περισσότερα να γραφούν. Ας κλεί-
σω λοιπόν με λίγους στίχους:
“Και αν επέρασα πολλά, και αν
δε θα με εύρεις πάλι – να θυμάσαι
μια νυχτιά στη σκέψη θα γυρνώ
και πάλι- Με τις τριανταφυλλιές
για συντροφιά, τ’ αηδόνι στο τρα-
γούδι- στις δικές σου ανηφοριές,
του Πρωτέα ζούδι.”

Βασίλης Τσιούνης 

Ιούλιος - Αύγουστος 2018 



7Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Προσφορές - Συνδρομές
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 
Χαραλαμπόπουλος Κώστας .......... ΕΥΡΩ 20,00
Γρίβα Κατερίνα .............................. -//-    50,00
Σάρρα Αριστέα .............................. -//-    20,00
Σάρρα Αρετή .................................. -//-    20,00
Μαστρογεωργίου Γεώργιος .......... -//-    50,00
Σταθονίκου Πηνελόπη του Χρήστου 
(Καναδάς) ...................................... -//-  100,00
Καραπάνου Σπυριδούλα (Μπόλα) -//-    50,00
Σταθονίκος Κώστας Σπ. ................ -//-    20,00
Σταθονίκος Χρήστος Σπ. ................ -//-    30,00
Γράψια Αγγελική .......................... -//-    15,00
Βερυκόκου Όλγα .......................... -//-    15,00
Μποτσιβάλης Χαράλαμπος ............ -//-    15,00
Πετρονικολός Χρήστος ................ -//-    20,00
Σιακαβέλλα Μάρθα Π. .................... -//-    20,00
Καραδήμας Κώστας Σπ. ................ -//-    20,00
Αναγνωστοπούλου Ασπασία ........ -//-    10,00
Αναγνωστοπούλου Ειρήνη ............ -//-    10,00
Σταματοπούλου – Τσαπραλή 
Ελισάβετ ........................................ -//-    20,00
Τσαπραζλής Νικόλαος Σωτ. .......... -//-    20,00
Τσίρκας Αθανάσιος (Ευηνοχώρι) .. -//-    20,00
Μωρίκης Νικόλαος (Η.Π.Α.) .......... -//-    20,00
Αγγελή Ισμήνη .............................. -//-    20,00
Αγγελής Γεώργιος Ι. ...................... -//-    20,00
Νίκα – Τσαπραζλή Σωτηρία 
(συνδρομή – βιβλία) ...................... -//-    40,00
Σιακαβέλλα Σμαράγδα .................. -//-    10,00
Χαραλαμπόπουλος Κ. (βιβλίο) ...... -//-    10,00
Παπαγεωργίου Ανδρέας ................ -//-    20,00
Γραμματικογιάννη Ντίνα ................ -//-    20,00
Φλώρου Ελένη .............................. -//-    20,00
Μπρεκουλάκης Σεραφείμ και Ειρήνη  -//-     50,00
Βαμβάτσικος Ιωάννης .................... -//-    20,00
Νταλιάνη Ευαγγελία ...................... -//-    20,00
Σάρρα Μαρία .................................. -//-    20,00
Σταμάτη Παναγιώτα ...................... -//-    20,00
Αγγελής Σεραφείμ ........................ -//-    20,00
Σιδεράς Σπύρος Ζαχ. .................... -//-    20,00
Σιδερά Σταυρούλα Σπ. .................. -//-    10,00
Μπαρτσιώκας Σπύρος .................... -//-    20,00
Βαμβατσίκου Κωνσταντούλα ........ -//-    25,00
Βαμβάτσικος Γεώργιος (Μαρούσι) -//-    25,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο) 

― κ. Χρήστον Τσίρκαν, Αυστραλία: Λάβαμε τη
συνδρομή σας των 50,00 ΕΥΡΩ και σας ευχαριστούμε.
Μάθαμε τον ερχομό σας στη γενέθλια γη μας. Κρίμα
που δεν συναντηθήκαμε. 

― κ. Βασιλική Ευθ. Τσιάμη, Αυστραλία. Λάβαμε
τη συνδρομή σας (50,00 ΕΥΡΩ) μέσω του κ. Χρ.
Τσίρκα και σας ευχαριστούμε. 

― κ. Ειρήνη Βαρούτσου, το γένος Παυσανία Φώ-
λου, Αυστραλία. Πήραμε το γράμμα σας, καθώς και
τη συνδρομή σας στο Σύλλογο (30,00 ΕΥΡΩ) και τη
δωρεά σας στην Αγία Παρασκευή Μαρίνου (20,00
ΕΥΡΩ) τα οποία εδόθησαν στην Εκκλησιαστική Επι-
τροπή. 

Η  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΑΣ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ 

Φανή Ι. Μακράκη (1924-2018) 
Έφυγε πλήρης ημερών η Φανή σύζ. Ι. Μα-

κράκη, το γένος Παπαδόπουλου από το Συγ-
κρέλλο. Άξια, εργατική και δυναμική γυναίκα
ένωσε τη ζωή της με τον επίσης αείμνηστο
σύζυγό της από τις αρχές της 10ετίας του 1950.
Και οι δυό τους ξεκινώντας από τη φτώχεια και
τις δυσκολίες της ζωής τότε στα χωριά μας δη-
μιούργησαν μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια
από 3 κόρες και ευτύχησαν να τις δουν αποκατε-
στημένες και να χαρούν από αυτές εγγόνια. 

Παρότι από άλλο χωριό η αείμνηστη Φανιώ
εκεί πάνω από το εκκλησάκι του Άη Νικόλα στις
κάτω γειτονιές του χωριού έμεινε ως τελευταία
να διεκδικεί δρόμο, νερό, φωτισμό, ενδιαφέρον

από την Κοινότητα και το Δήμο. 
Δυναμική και ειλικρινής δεν έκρυβε τα λόγια

της αλλά έλεγε αυτό που σκεφτόταν και αυτό
που ήθελε. Ούτε διπροσωπίες ούτε πονηριές.
Ίσια και ντόμπρα. Με αυτά τα εφόδια πάλεψε τη
ζωή στη Δομνίστα, πάλεψε αργότερα τη ζωή
στη Λαμία. Ξέστησε την οικογένειά της και πε-
ρήφανη όπως ήταν πάντα αποχαιρέτησε τη ζωή
στα 94 χρόνια της. 

Αναπαύεται με αναγνώριση των αρετών της
από όλους στο Κοιμητήριο της Δομνίστας. 

Ας είναι αιωνία της η μνήμη και η εξ ύψους
παρηγοριά ας συνοδεύει τους δικούς της. 

Α.Δ. Σταμάτης 
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ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΑΓΑΘΩΝΟΣ 

Μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή πραγ-
ματοποιήθηκε στις 30-7-2018 στην Ιερά Μονή
Αγάθωνος σε συνεργασία με το Φιλοπρόοδο
Σύλλογο Δομνίστας και την Ενορία Αράχοβας
Ναυπακτίας. Μισθώθηκε πούλμαν από το ΚΤΕΛ
Νομού Ευρυτανίας, το οποίο ξεκίνησε από
την Αράχοβα με 16 άτομα με επικεφαλής τον
Αρχιμανδρίτη π. Γαβριήλ και γέμισε στη Δο-
μνίστα. Συνοδοί ο π. Γαβριήλ, από την Αράχοβα
και ο π. Ματθαίος. Μετά από μια θαυμάσια
διαδρομή και με πληροφορίες, κυρίως ιστορι-
κές, οι προσκυνητές αποζημιώθηκαν πλήρως
φθάνοντας στον προορισμό τους. Εκεί, αφού
έγινε παράκληση στο Καθολικό της Μονής
ακολούθησε ξενάγηση και προσκύνημα στο
σκήνωμα του π. Βησσαρίωνα, καθώς και επί-
σκεψη στο παρακείμενο Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας. Ακολούθησε επίσκεψη – ενημέρωση
στο Αστεροσχολείο Υπάτης, φαγητό και επι-
στροφή…

ΤΕΛΕΣΗ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
Κατά το μήνα Ιούλιο τελέστηκε το μυστήριο

της Θείας Ευχαριστίας σχεδόν όλες τις Κυ-
ριακές και τις μεγάλες εορτές από τον π.
Ματθαίο. Στις 7 και 8 Ιουλίου τη Θεία Λει-
τουργία τέλεσε ο π. Χαράλαμπος Τριάντης, ο
οποίος συμμετείχε και στην αγρυπνία που
έγινε στις 11 Ιουλίου για τον Άγιο Παΐσιο.  

Την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018 λειτούργησε
στον Άγιο Αθανάσιο του χωριού μας ο πρω-
τοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Αθανασιάς,
Προϊστάμενος του Μητροπολιτικού Ι. Ν. Αγίας
Τριάδας Καρπενησίου. Ο π. Ματθαίος λει-
τούργησε στην Ανιάδα. 

Στις 19 Ιουλίου έγινε πανηγυρικός εσπε-
ρινός με αρτοκλασία στον Προφήτη Ηλία και
στις 20-7-18 Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας.
Ακολούθησε προσφορά καφέ και φαγητού εκ
μέρους του Συλλόγου (χορηγός ο κ. Αθανάσιος
Ηλία Παναγοδήμος), τραγούδι και χορός…

Στις 25-7-18 έγινε Θεία Λειτουργία στην
Αγία Παρασκευή Μαρίνου και στις 27-7-18
στον Άγιο Νικόλαο του χωριού μας. 

Κατά τον μήνα Αύγουστο τελέστηκε το
μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στις 6, 12
και 15-8-18 (π. Ματθαίος), 16 (Ιερός Ναός
Κοίμησης Θεοτόκου στο Κοιμητήριο) και 18-
8-18 (π. Κωνσταντίνος Μακράκης), 19-8-18
(π. Παναγιώτης Κούκουνας) και 23-8-18 (Ι. Ν.
Παναγίας Προυσιώτισσας, Φαντίνου – π. Ματ-
θαίος). 

Τέλος, κατά το 15Αύγουστο έγιναν σχεδόν
όλες οι παρακλήσεις (π. Ματθαίος και π. Κων-
σταντίνος Μακράκης).

Στο ψαλτήρι κατά περιόδους έδωσαν το
παρόν οι: Μιχάλης Κουζής, Χρήστος Βουλδής,
Τάκης Σύρρος, Νώντας Φαρμάκης, Σωτήρης
Λώλος, Γεώργιος Μαστρογεωργίου και, φυ-
σικά, ο Θεόδωρος Φραγκούλης, Κ. Παπαδό-
πουλος κ.ά. 

ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
Στις 29-7-2018, ύστερα από σχετική εγκύ-

κλιο της Ιεράς Συνόδου περιήλθε δίσκος κατά
τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, υπέρ των
πυροπλήκτων της 23ης Ιουλίου 2018, ο οποίος
απέδωσε το ποσό των επτακοσίων (700,00)
ΕΥΡΩ. Σημειώνεται πως η ενορία μας συγ-
κέντρωσε το ποσό αυτό για τον παραπάνω
σκοπό, το οποίο θεωρείται αρκετά σημαντικό,
αν ληφθεί υπόψη ότι δεν είχε συγκεντρωθεί
ακόμη το πλήθος του 15Αύγουστου… 

ΕΚΚΛΗΣ ΙΑΣΤ ΙΚΑ

Στις 13-8-18 έγινε η παρουσίαση του έργου
«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,
ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΥΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ 1959, 1962»,
Έκδοση του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών στη μεγάλη
αίθουσα του Κοινοτικού Τουριστικού Ξενώνα
του χωριού μας σε συνδιοργάνωση με την Πα-
νευρυτανική Ένωση.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα χαιρέτισαν η
Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ευαγγελία Νταλιάνη
και ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ.
Αθανάσιος Σταμάτης. Για το μοναδικό αυτό
έργο μίλησαν οι κ.κ. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
και ο επιμελητής της έκδοσης κ. Αναστάσιος
Ηλιόπουλος, ενώ διαβάστηκε και χαιρετισμός
του Διευθυντή του Κέντρου Ερεύνης της Ελλη-
νικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών κ.
Ευαγγέλου Καραμανέ από την συντονίστρια
της εκδήλωσης κ. Μαρία Σάρρα.   

Στην αρχή, αλλά και κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, ακούστηκαν τραγούδια της Συλλογής

από τους αείμνηστους Ανδρέα Τσιούνη, Βασιλική
Τσιούνη, Βασιλική Κ. Κοτοπούλου, Βασιλική Λ.
Σιώκου, Ευθύμιο Φίλιππα Σιακαβέλλα και από
την μόνη επιζώσα και παρούσα στην εκδήλωση
κ. Ελένη Φλώρου, το γένος Σπύρου Βαμβάτσι-
κου. 

Στο τέλος τιμήθηκε ο Καθηγητής Μουσικής
και επιμελητής του έργου κ. Αναστάσιος Ηλιό-
πουλος για την τεράστια προσφορά του στα
μουσικά δρώμενα της γενέθλιας γης μας και
όχι μόνον… Σχετική πλακέτα του επιδόθηκε
σπό την Πρόεδρο του Συλλόγου μας κ. Ευαγγελία
Νταλιάνη. 

Τέλος, σημειώνεται ότι παρόμοιες εκδηλώσεις
είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στο Καρπενήσι
στις 29-7-18 και την επομένη, 30-7-18, στο Κε-
ρασοχώρι, έδρα του Δήμου Αγράφων, αλλά απο-
φασίστηκε να αναβληθούν και να γίνουν σε εύ-
θετο χρόνο λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών
στην Ανατολική Αττική στις 23-7-18 και το Εθνικό
Πένθος για τα θύματα σε αυτήν. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 
«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΤΗΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ...»

ΔΩΡΕΕΣ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  
ΑΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

― Βάρρας Σπύρος, στη μνήμη της αδελφής του 
Ευφροσύνης .......................... ΕΥΡΩ: 200,00

― Δημητρογιάννης Κώστας .... ΕΥΡΩ: 150,00
― Σταθονίκος Χρήστος ............ ΕΥΡΩ: 100,00
― Μπούρα Αθανασία ................ ΕΥΡΩ: 150,00
― Σώκου Μαρία ........................ ΕΥΡΩ:   50,00
― Τσούνης Κώστας στη μνήμη της αείμνηστης
συζύγου του Μαρίας, ΕΥΡΩ 50,00 (25,00 για τον
Άγιο Αθανάσιο και 25,00 για την Αγία Παρασκευή
Μαρίνου). 
― Ειρήνη Βαρούτσου, το γένος Παυσανία
Φώλου, από Αυστραλία, ΕΥΡΩ 20,00 για την Αγία
Παρασκευή Μαρίνου. 

Οι συνδρομές σας μπορούν να στέλνονται: 
Στην Εθνική Τράπεζα: Αριθμός λογαριασμού:

370/2962245-43 ή στην Ταμία του Συλλόγου κ.
Σούλα Μαυρίκα–Σταμάτη, και Σμαράγδα Σιακα-
βέλα (μέλος του Δ.Σ., Αγρίνιο), Μαρία Σάρρα
(Αντιπρόεδρο) και Κώστα Παπαδόπουλο (Δ/ντή–
Εκδότη της Εφημερίδας, Αθήνα–Δομνίστα). 

(Συνέχεια από τη σελ. 6) 



➤ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
Η ξυλεία για την περίφραξη του

μνημείου σε λίγες μέρες θα βρίσκεται
στο χωριό μας. 

Η ανάθεση της κοπής της ξυλείας
έγινε από τον Δήμο Καρπενησίου στον
κ. Χρ. Ζολώτα από το Άνω Κεράσοβο
Αγρινίου, ο οποίος έδωσε την καλύτερη
προσφορά και ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά στο
χωριό μας. Σε λίγες μέρες θα αρχίσει η
κατασκευή του.

Ευχαριστούμε τον Δήμο Καρπενη-
σίου που τήρησε την υπόσχεσή του και
έδωσε τα χρήματα της ξυλείας. 

➤ ΕΡΓΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
Στις καλοκαιρινές δραστηριότητες

του Συλλόγου μας ο εθελοντισμός είχε
την τιμητική του. Μικροί και μεγάλοι
μπήκαν μπροστά για να προσφέρουν
στο χωριό μας. 

Η αρχή έγινε με τη συγκρότηση
εθελοντικής ομάδας κατά τα μέσα Ιου-
λίου με σκοπό τον καθαρισμό του χώρου
της Τσιρκόβρυσης και του μονοπατιού
προς το Φαρμακίδειο Μουσείο, ύστερα
από σχετική πρόταση του κ. Γ. Μα-
στρογεωργίου, ο οποίος μάλιστα βοή-
θησε και οικονομικά προς τούτο. Η εθε-
λοντική αυτή ομάδα, εκτός του κ. Μα-
στρογεωργίου, αποτελούνταν και από
τους: Αγγελή Κώστα, Γκιούση Γρηγόρη,
Καρέτσου Αλέκα, Καρέτσο Νίκο (Πρό-
εδρο Τ.Κ.), Μακρυγιάννη Γεωργία, Ντα-
λιάνη Ευαγγελία, Παναγοδήμο Αθανά-
σιο, Πανάγου Άννα, Παπαδόπουλο Κώ-
στα Αντ., Τριάντη Στάθη και Φραγκούλη
Θεόδωρο. 

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου δια-
τέθηκε από τον Δήμο Καρπενησίου ένα
παγκάκι, σιδηροκολόνες και αλυσίδα,
ώστε να μην χρησιμοποιείται ο χώρος
ως πάρκινγκ. Ο Κ. Καρέτσος έβαψε
ήδη το παγκάκι και ο Γρηγόρης Γκιούσης
τοποθέτησε τις σιδηροκολόνες. 

Η αλλαγή του τοπίου είναι εμφανέ-
στατη. Το μονοπάτι είναι ήδη προσβά-
σιμο και χαίρεται κανείς να περπατάει
σε αυτό. 

Ε.Ν. - Κ.Α.Π.

➤ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΑΣ 
Απρόσμενη και συγκινητική ήταν

μία επίσκεψη-συνάντηση ομάδας νέων
του χωριού μας στις αρχές Αυγούστου
με την Πρόεδρο του Συλλόγου μας κ.
Ευαγγελία Νταλιάνη, οι οποίοι πρότει-
ναν να φιλοτεχνήσουν πινακίδες για
διάφορα σημεία του χωριού μας. 

Τα παιδιά αυτά ήταν: Αγγελής Αν-
τώνης Γ., Αγγελή Μαίρη, Δαραβέλια
Βασ., Καρέτσου Εύη, Καρέτσος Φώτης,
Καρτσακλής Ν., Καφαντάρη Σπ., Κο-
κοσούλα Στέλλα, Μερτζάνης Αντ.,
Μπρεκουλάκη Ειρήνη, Παλαιοπάνου
Κων., Σιακαβέλλας Ηρακλής, Σιάχου
Αλ., Σταθοπούλου Παν. και Φλωροπού-
λου Γ. Ο Δήμος Καρπενησίου (υπεύθυνη
κ. Εύη Κονιαβίτη) ανταποκρίθηκε αμέ-
σως σε αίτημά μας και χορήγησε την
απαιτούμενη ξυλεία, ενώ ο Σύλλογός
μας πρόσφερε τα χρώματα, το χώρο
και την εμπειρία του Αθανασίου Σπ.
Νταλιάνη. Έτσι οι πινακίδες φιλοτε-
χνήθηκαν από τα παιδιά και είναι έτοιμες
προς τοποθέτηση. 

Παιδιά, μπράβο σας και ευχόμαστε
να είστε πάντα πρωτοπόροι και οι αυ-
ριανοί συνεχιστές μας! 

Ε.Ν. 

➤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΙΑΤΡΕΙΟΥ 
Καθαρίστηκε από ομάδα εθελοντών

εσωτερικά και εξωτερικά το Ιατρείο μας
και εξωτερικά το Κοινοτικό μας Γραφείο,
ενώ παράλληλα έγινε και το βάψιμό τους.
Η ομάδα εθελοντών αποτελούνταν από
τους Καρέτσου Αλέκα, Καρέτσο Νικόλαο,
Νταλιάνη Ευαγγελία, Παπαδόπουλο Κ.Α.
και Τσούκα Μαρία. Σημειώνεται ότι τις προ-
καταρκτικές εργασίες για το βάψιμο ανέ-
λαβαν οι Στάθης Τριάντης και Χαρίλαος
Τσούκας. Τα χρώματα και τα υλικά στοκα-
ρίσματος διέθεσε δωρεάν ο Ν. Παπαδημη-
τρίου. 

➤ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
― Ο κ. Γρηγόρης Γκιούσης αντικατέ-

στησε ντουί και λάμπα στο Ιατρείο μας. 
― Ο κ. Νίκος Λιάκος ανέλαβε την ηχη-

τική υποστήριξη των πολιτιστικών μας εκ-
δηλώσεων. 

➤ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ 
ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Και πάλι εφέτος ο Σύλλογός μας με

επιτυχία προσπάθησε να αναβιώσει το πα-
νηγύρι του Προφήτη Ηλία στον αύλειο
χώρο του. Έτσι, συμμετείχε στον πανηγυρικό
Εσπερινό της 19ης Ιουλίου και ανήμερα,
μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας

και την αρτοκλασία προσφέρθηκε καφές
και κατόπιν στρώθηκε η τράπεζα, με ψητό
κρέας, πίτες, τυρί και πολλά άλλα εκλεκτά
εδέσματα και εκλεκτό άφθονο κρασί. Ση-
μειώνεται ότι κύριος χορηγός της πλούσιας
τράπεζας που προσφέρθηκε σε 150 άτομα,
περίπου, ήταν ο Ορθοδοντικός Ιατρός Αθα-
νάσιος Ηλία Παναγοδήμος και η σύζυγός
του Ευφροσύνη. 

Τα γλυκά για το πανηγύρι προσφέρθηκαν
από τις κυρίες Αλέκα Καρέτσου (ραβανί),
Παναγιώτα Μαρνάρη και Ελένη Τσατσούλη
(πάστα φλόρα) και ο Νίκος Παπαδημητρίου
πρόσφερε γλυκά και λουκούμια. 

Στο σερβίρισμα βοήθησαν την Πρόεδρο
οι κυρίες Αλέκα Καρέτσου, Ελένη Γκιούση,
Ελένη Νταλιάνη και Άννα Πανάγου. 

Ακολούθησε γλέντι και χορός με μουσική
κάλυψη από τον Νίκο Λιάκο. 

Και του χρόνου! 
Ε.Ν. 

➤ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΤΑΒΕΡΝΑ 
ΤΟΥ ΤΣΙΑΜΗ 
Δεν λειτουργεί πλέον το καφενείο –

ταβέρνα του Θεόδωρου Τσιάμη, ένα από
τα πλέον ιστορικά μαγαζιά του χωριού
μας που επί δεκαετίες ολόκληρες εξυπη-
ρέτησε πλήθος πελατών. Όμως θα επα-
νέλθουμε για την ιστορία του μαγαζιού
αυτού σε επόμενο φύλλο μας. 

8 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

― Ο Βασίλειος Σελιμάς
και η Ζέτα Λάμπρου Πανάγου
απόκτησαν στις 19-7-2018 ένα
πανέμορφο κοριτσάκι.

― Η Ζωή Κοκορώνη και ο
σύζυγός της Γεώργιος Βουλ-
δής του Χρήστου και της Σπυ-
ριδούλας, το γένος Γεωργίου
Παπαδημητρίου απόκτησαν
στις 26-7-2018 στα Ιωάννινα
δύο (2) χαριτωμένα αγοράκια. 

― Ο Νικόλαος Μπαρδά-
κας, γιος της Αθανασίας (Σού-
λας) Ευθ. Σιακαβέλλα, και η
σύζυγός του Όλγα απόκτησαν
στις 3-8-2018 μια χαριτωμένη
κορούλα.  

― Ο Παναγιώτης Νταλιά-
νης του Αθανασίου και της
Ευαγγελίας και η σύζυγός του
Γεωργία Σαντή έφεραν στον
κόσμο ένα χαριτωμένο αγοράκι
στις 29-8-2018. 

Να τους ζήσουν! 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
― Ο Κωνσταντίνος Λύτρας

και η σύζυγός του Νατάσα Γα-
λούνη βάπτισαν το αγοράκι
τους στις 2-6-2018 στον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου Χαϊδαρί-
ου. 

Όνομα: Γεώργιος (το όνομα
του παππού). 

― Ο Γεώργιος Σκρίκας και
η Έφη Τσαπραζλή του Νικο-
λάου και της Αγαθής βάπτισαν
το τρίτο τους παιδί στις 30-6-
2018 στην Παναγία Συσσιτιώ-
τισσα στο Αργοστόλι Κεφαλ-
ληνίας. 

Όνομα: Λυδία. 
Ανάδοχος: Μαριέτα Λύρα. 
Μετά το μυστήριο ακολού-

θησε γεύμα με συγγενείς και
φίλους στο κοσμικό κέντρο
«Καλαφάτης». 

― Ο Κωνσταντίνος Σαμ-
ψούνης και η σύζυγός του
Κωνσταντίνα, το γένος Πανα-
γιώτη Πανάγου βάπτισαν την
κορούλα τους στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηλιού-
πολης την 1-7-2018. 

Όνομα: Χριστίνα. 
Ανάδοχος: Κυριακή Πανα-

γιωτίδη. 
― Ο Νεκτάριος Παπαδό-

πουλος του Κωνσταντίνου και
της Λευκοθέας και η σύζυγός
του Γεωργία (Γωγώ), το γένος
Σπύρου Σιακαβέλλα βάπτισαν
την κορούλα τους στις 25-8-
2018 στον Ιερό Ναό Αγίου Χρι-
στοφόρου Αγρινίου (Παλαιό). 

Όνομα: Σοφία. 
Ανάδοχοι: Νίκος Παπανι-

κολάου και Στέλλα Μποαρέ-
κου.

Μετά το μυστήριο ακολού-
θησε γεύμα στο κοσμικό κέν-
τρο «Πιθάρι» Αγρινίου.

Να ζήσουν και να είναι
φωτισμένα και καλοτύχερα! 

ΓΑΜΟΙ 
― Ο Γιάννης Μαρίνου Χου-

λάκης και η Ιωάννα Σιάχου
του Δημητρίου και της Στέλλας
(το γένος Παναγιώτη Σιακα-
βέλλα) ενώθηκαν με το μυ-
στήριο του γάμου στις 30-6-
2018 στον Ιερό Ναό Αγίας Φω-
τεινής Νέας Σμύρνης. Μετά
το μυστήριο ακολούθησε δε-
ξίωση στον πολυχώρο
«BELVEDERE”, στο Περιστέρι. 

― Η Ιωάννα Κωνσταντίνου
Σταθονίκου και ο Κωνσταντί-
νος Καραλής ενώθηκαν με το
μυστήριο του γάμου, που έγινε
στις 14-7-2018 στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Αδαμίου Αρ-
γολίδας. Μετά το μυστήριο
ακολούθησε δεξίωση και γλέντι
μέχρι πρωίας στο Ξενοδοχείο
“ΑΜΑΛΙΑ” του Ναυπλίου. Πα-
ρόντες συγγενείς και φίλοι
από Ελλάδα και εξωτερικό. 

― Ο Πάνος Τζούρος και η
Κέλλυ Στούπα παντρεύτηκαν
στις 25-8-2018 στον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου Κατούνας. 

Κουμπάροι: Ενέας Γούνα-
ρης και Ειρήνη Γαϊτανά. 

Να ζήσουν χαρούμενα και
ευτυχισμένα! 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
― Πέθανε στον Καναδά,

όπου ζούσε μόνιμα, η Κατίνα
Νικολάου Σώκου, ετών 94.

Αιωνία της η μνήμη! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
― Την 1-7-2018 έγινε το

40ήμερο μνημόσυνο του αεί-
μνηστου Σπύρου Π. Πανάγου
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου Δομνίστας. 

― Το 40ήμερο μνημόσυνο
του αείμνηστου π. Νικολάου
Παπαδημητρίου τελέστηκε
στις 15 Ιουλίου 2018 στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνί-
στας. 

― Την ίδια ημέρα έγινε και
το μνημόσυνο της αείμνηστης
Φανιώς Ι. Μακράκη

Αιωνία τους η μνήμη! 

Ιούλιος - Αύγουστος 2018 

ΔΩΡΕΕΣ  ΣΕ  ΜΝΗΜΗ 
― Η κ. Σπυριδούλα (Μπόλα) Καραπάνου πρόσφερε στο Σύλ-
λογό μας το ποσό των πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ στη μνήμη των
αείμνηστων γονέων της Νικολάου και Βασιλικής Παπαδη-
μητρίου και του συζύγου της Χρήστου Καραπάνου. 
― Η Πηνελόπη Χρήστου Σταθονίκου (Καναδάς) πρόσφερε
στο Σύλλογό μας το ποσό των εκατό (100,00) ΕΥΡΩ στη
μνήμη των αείμνηστων γονέων του συζύγου της Σπυρίδω-
νος και Λαμπρινής Σταθονίκου.  


