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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

Μ

ε ιδιαίτερη λαμπρότητα και
μέσα σε συγκινησιακή
ατμόσφαιρα, έχοντας και
ως σύμμαχο και την υπέροχη ηλιόλουστη μέρα, πάρα πολλοί Δομνιστιάνοι έδωσαν το παρόν στις επετειακές εκδηλώσεις για την εθνική
μας επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
1940. Ήδη από τις 26 Οκτωβρίου
είχε σημαιοστολιστεί από την Τοπική
μας Κοινότητα η πλατεία και το μνημείο πεσόντων, το οποίο είχε φωταγωγηθεί δεόντως με πρωτοβουλία
του κ. Νίκου Λιάκου, ο οποίος ανέλαβε και όλα τα ηχητικά.

Ο εορτασμός ξεκίνησε από το
πρωί στον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου με
τη Θεία Λειτουργία από τον π. Ματθαίο και την καθιερωμένη Δοξολογία. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η εμφάνιση της Σημαίας μας εντός του
ναού και κατόπιν στο χώρο έμπροσθεν του μνημείου. Την κρατούσαν
εναλλάξ οι μαθήτριες Βάσια Στραβομύτη και Χρύσα Ιωάννου (εγγονή
του αείμνηστου Αθανασίου Κ. Καραδήμα και της Αμαλίας) και οι δυο
τους ντυμένες με παραδοσιακές ενδυμασίες.
Το πρόγραμμα έμπροσθεν του
μνημείου της πλατείας μας περιλάμβανε επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο των δέκα (10) Δομνιστιάνων ηρώων, πανηγυρικό της ημέρας
από την Φιλόλογο Καθηγήτρια κ.
Μαρία Σάρρα, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας, κατάθεση στεφάνων από τον Πρόεδρο της Τοπικής
μας Κοινότητας κ. Νίκο Καρέτσο,
από τον εκπρόσωπο του Δήμου Καρπενησίου κ. Γιάννη Σταμάτη, Δημο-

τικό Σύμβουλο, αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τ. Δήμαρχο Δομνίστας, από την Πρόεδρο
του Δ.Σ. του Συλλόγου μας κ. Ευαγγελία Νταλιάνη, από συγγενείς εκπροσώπους οικογενειών των θυμάτων (Αγγελική Αθ. Παπαδοπούλου και Κώστα Λ. Μωρίκη) και από
τον εκπρόσωπο της Πανευρυτανικής
Ένωσης κ. Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο και ακολούθησε τήρηση 1΄
σιγής, το τροπάριο «Τη Υπερμάχω
Στρατηγώ…» και έκλεισε η όλη εκδήλωση με ρίγη συγκινήσεως με
τον Εθνικό μας Ύμνο.

ΣΤΗΛΗ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
Σημειώνεται ότι ο συντονιστής
της εκδήλωσης Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης του προγράμματος
αναφέρθηκε στις προσπάθειες που
γίνονται για την ανεύρεση των
οστών και της ανακομιδής τους, καθώς επίσης, και στην ανάγκη της
τοποθέτησης αναμνηστικής πλάκας
στο χώρο του μνημείου με τα ονόματα των ηρώων του ’40 (υπάρχει
αντίστοιχη για τους νεκρούς των
Βαλκανικών πολέμων). Η πρόταση
αυτή έγινε προ ετών από τον κ.
Γιάννη Γρίβα και ανέλαβε την κατασκευή της ο Ηλίας Αθανασίου
Νταλιάνης στο Αγρίνιο. Όπως μας
πληροφόρησε είναι ήδη έτοιμη και
θα μεταφερθεί συντόμως στο χωριό
μας.
Η άμεση ενέργειά του είναι λίαν
αξιέπαινη. Συγχαρητήρια!
Κ.Α.Π.
Συνέχεια στη σελ. 2
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ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΑΥΛΑΙΑ
ΤΗΣ 14ης ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
26, 27 και 28 Οκτωβρίου 2018,
ένα ακόμα όμορφο τριήμερο στο χωριό μας. Ο λόγος; Η καθιερωμένη
Γιορτή Τσίπουρου! Μια γιορτή που
φέτος είχε κάτι το διαφορετικό. Στεγάστηκε η πλατεία μας για τις τυχόν
άσχημες καιρικές συνθήκες, που αρ-

θούμε μαζί τους το ζεστό ρακόμελο,
το σφηνάκι του τσίπουρου, το παραδοσιακό λουκάνικο και να ενώσουμε
τα χέρια μας σε χορευτικές φιγούρες
κάτω από τον ξάστερο ή και συννεφιασμένο ουρανό μας στους ήχους
της μουσικής.

κετές φορές «χάλασαν» εν μέρει
αυτή τη γιορτή αλλά και άλλες εκδηλώσεις μας (ανταμώματα κ.λπ.).
Από πολλές μέρες πριν και μήνες
μια γλυκιά προσδοκία διαπερνούσε
τη σκέψη μας: Να βρεθούμε στο
χωριό μας, να συναντήσουμε τους
συγγενείς μας, τους συγχωριανούς
μας, τους φίλους μας, να γίνουμε
ένα με τους επισκέπτες μας, να γευ-

Η πολυπόθητη μέρα έφτασε. 26
Οκτωβρίου, το μεσημέρι. Όλα είναι
έτοιμα στη θέση τους (σπιτάκια, καζάνια, πάγκοι, ψησταριές) στην πλατεία μας να υποδεχθούν τους πρώτους φανατικούς και ανυπόμονους
οπαδούς της γιορτής. Η ερώτηση
που πλανάται είναι: Να αρχίσουμε
από την Παρασκευή; … Γιατί όχι;
Συνέχεια στη σελ. 2

ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΚΕΠΑΣΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ... ΑΓΩΝΙΑ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ!
Η πραγματοποίηση ενός εξαιρετικά δύσκολου έργου είναι γεγονός...
Η πρόταση του Γιάννη Μήτσου
για την στέγαση της πλατείας ήταν
ένα άπιαστο όνειρο για εμάς. Εκείνος όμως επέμενε και το έψαχνε
διαρκώς, με σκοπό να προστατευθούν από τον καιρό η γιορτή του
τσίπουρου και το ετήσιο αντάμωμα,
μιας και εκείνος υπήρξε ο εμπνευστής και των δύο εκδηλώσεων,
αλλά και σθεναρός υποστηρικτής
και διαρκής χορηγός.
Η κατασκευαστική δυσκολία του
έργου αυτού ήταν εξόχως μεγάλη

διότι έπρεπε να συνδυάζει τα...
ασυνδύαστα. Συγκεκριμένα, έπρεπε
να είναι γερό και σταθερό αλλά
πλήρως αποσπώμενο, να απομακρύνεται τελείως. Επίσης έπρεπε
να είναι στατικά επαρκές, αλλά με
την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση
στην πλατεία. Να είναι αξιόπιστη
κατασκευή και ταυτόχρονα πολύ
οικονομική και τέλος να στήνεται
και να λύνεται σε λίγες ώρες, από
μη ειδικούς τεχνίτες!
Η έρευνα ήταν πολύχρονη, μελέτησε πολλές προτάσεις από ειδικούς τεχνικούς και προσφορές
Συνέχεια στη σελ. 3
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2
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Η ΟΜΙΛΙΑ
ΤΗΣ κ. ΜΑΡΙΑΣ ΣΑΡΡΑ
«Ο προσφορότερος ίσως
τρόπος για να διατηρηθεί η ειρήνη είναι η ενίσχυση της μνήμης των προσπαθειών των
λαών να διαφυλάξουν την εθνική τους ακεραιότητα και αξιοπρέπεια. Αυτή τη μνήμη καλούμαστε να συντηρήσουμε
τιμώντας σήμερα μία από τις
σημαντικότερες στιγμές της
νέας ελληνικής ιστορίας, το
ηρωικό έπος του ’40.
Αναφερόμαστε σε μια χρονική περίοδο που η Ευρώπη
υποτάσσεται σταδιακά στον
γερμανικό μιλιταρισμό. Η νέα
τάξη ζητά πλήρη οικονομική
και πολιτική κυριαρχία και κατάπνιξη κάθε ελευθερίας. Οι
χώρες υποκύπτουν η μία μετά
την άλλη και η ιδέα και μόνο
της αντίστασης στην γερμανική
υπερδύναμη αποτελεί παραλογισμό. Τα αποτελέσματα είναι σε όλους μας γνωστά.
Κι όμως μέσα στο γενικότερο κλίμα της παραφροσύνης
του πολέμου ένας μικρός λαός
καταφέρνει να βροντοφωνάξει
με δύναμη ψυχής αξιοζήλευτη
ΟΧΙ στις απαιτήσεις του ιταμού
ιταλικού τελεσίγραφου.
Έτσι ξεκίνησε εκείνος ο
αγώνας για την ελευθερία και
την αξιοπρέπεια. Η θυσία έγινε
επιτακτική ανάγκη και εθνικό
καθήκον και τέθηκε υψηλότερα
από κάθε υλική δύναμη. Οι Έλληνες στα παγωμένα βουνά
της Πίνδου πολέμησαν ηρωικά
και συνέβαλαν στη συμμαχική
υπόθεση, εντυπωσιάζοντας τον
κόσμο ολόκληρο. «Η ηρωική
και ιπποτική Ελλάς με τον αγώνα και την υποδειγματική στάση του λαού της αποτελεί πρότυπο μέσα στην Ιστορία των
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εθνών και των αιώνων», αναφωνεί ο Ουίνστον Τσόρτσιλ.
Ωστόσο πριν οι Έλληνες
χαρούν τη νίκη εμφανίστηκαν
τα χιτλερικά στρατεύματα. Άνισες οι δυνάμεις, τα όπλα και
τα μέσα. Οι Γερμανοί για λίγο
κατάφεραν να γονατίσουν την
αδάμαστη ελληνική ψυχή, η
οποία μόνη και κουρασμένη

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΑΥΛΑΙΑ
ΤΗΣ 14ης ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
Συνέχεια από τη σελ. 1
Ο Σπύρος, ο Μάκης, ο Κώστας, ο Άκης,
ο Πάνος και άλλοι φίλοι τους ετοίμασαν
την πρώτη καζανιά και έφεραν έτοιμο τσίπουρο από την αποθήκη. Άλλοι ανέλαβαν
το σερβίρισμα του γευστικότατου εφέτος
τσίπουρου, άλλοι έφτιαχναν το ζεστό ρακόμελο και άλλοι έψηναν συνεχώς κάστανα
και λουκάνικα, ενώ η μουσική του Άσμυ
μας χάρισε όμορφες νότες.
Στο περίπτερο του Συλλόγου ο πάγκος
γέμισε από τα όμορφα μπουκάλια τσίπουρου, τα φούτερ με το διακριτικό και έξυπνο
λογότυπό τους «Δεν θέλει πολλά ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος. Λίγους
καλούς φίλους και τσίπουρο να τους κερνά» και τα μπρελόκ με εικόνες και στις
δύο όψεις από τη γιορτή.
Το κρύο ήταν διαπεραστικό αλλά το
ζεστό ρακόμελο, το άφθονο τσίπουρο, οι
συζητήσεις στις παρέες μας έφεραν πιο
κοντά και μας ζέσταιναν. Η βραδιά κύλησε
όμορφα με τη νεολαία μας να τα καταφέρνει
σ’ όλα τα πόστα.

Σάββατο 27 Οκτωβρίου

λύγισε. Ακολούθησαν τέσσερα
(4) χρόνια πείνας, μαρτυρίου,
φόβου και εξαθλίωσης. Όμως
ο εθνικός αγώνας στο σύνολό
του δεν κάμφθηκε. Παρέμεινε
ζωντανός χάρη σ’ ένα μεγαλειώδες αντιστασιακό κίνημα,
που γρήγορα οργανώθηκε και
εξαπλώθηκε. Ο πόθος της
ελευθερίας θέριεψε και τροφοδότησε τον Έλληνα για
άλλη μια φορά με δύναμη και
πίστη για να αποτινάξει το
ζυγό.
Σε όλη αυτή την προσπάθεια η Δομνίστα έδωσε το δικό
της «παρών», προσέφερε τα
δικά της παιδιά στην Πατρίδα.
Διακόσιοι ένας (201) ήταν οι
Ευρυτάνες νεκροί, εκ των οποίων οι δέκα (10) συγχωριανοί
μας, Δομνιστιάνοι, αριθμός αρκετά μεγάλος με τον πληθυσμό
του χωριού, πλήρωσαν το δικό
τους φόρο αίματος, κάνοντας
όλους εμάς σήμερα υπερήφανους!
Οι δέκα (10) ήρωες, τους
οποίους μαζί με όλους τους
υπόλοιπους Έλληνες μαχητές
σήμερα τιμούμε, με τη θυσία
τους μας φέρνουν ενώπιον
μιας μεγάλης ευθύνης απέναντί τους. Οφείλουμε να διατηρήσουμε άσβηστη τη μνήμη
τους συνδεόμενοι με το ιστορικό παρελθόν και την παράδοσή μας. Να επιστρατεύσουμε
τις δημιουργικές μας δυνάμεις
και να συνδράμουμε στην ανοδική πορεία του ελληνισμού.
Να τονώσουμε την εθνική μας
αυτοπεποίθηση και την ιστορική μας συνείδηση.
Έτσι, το μήνυμα της θυσίας
τους θα ακούγεται μέσα στον
αποδυναμωμένο σύγχρονο κόσμο σαν τον ήχο μιας σάλπιγγας πάνω στη χιονοσκέπαστη
Πίνδο ένα πρωινό του Οκτώβρη…»
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Πρωί πρωί άναψαν τα καζάνια. Η πλατεία
μας από ντόπιους και ξένους άρχισε να
γεμίζει από νωρίς. Πλήθος τα Ι.Χ. γύρω
στην πλατεία μας και σ’ όλο το χωριό.
Νωρίς έφτασε και το πρώτο ναυλωμένο
πούλμαν από το Αγρίνιο. Οι επισκέπτες
μας παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την
απόσταξη, γεύτηκαν το τσίπουρο και ρακόμελο, τα ξεροψημένα κάστανα, τις νοστιμότατες παραδοσιακές πίτες και άλλους
τσιπουρομεζέδες, τα γλυκά μας (ραβανί,
καρυδάτο κ.ά.).
Αρκετοί επισκέπτες μας ξεναγήθηκαν
στα Μουσεία μας, στο Μνημείο Εθνικής
Αντίστασης και στη Βιβλιοθήκη μας από
τον Κ.Α. Παπαδόπουλο (αισθητή η απουσία
εφέτος του Θανάση Δ. Σταμάτη).
Η γιορτή μας πλέον αυτή έχει λάβει
πανελλαδική εμβέλεια. Έρχονται επισκέπτες
από πολλά μέρη της Ελλάδας (Θράκη, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Νησιά Αιγαίου κ.λπ.). Όλα
τα ενοικιαζόμενα δωμάτια όχι μόνον του
χωριού μας αλλά και των γειτονικών χωριών
ήταν κλεισμένα από μήνες πριν. Αρκετοί
ήταν ακόμη που έμειναν σε ξενοδοχεία
του Καρπενησίου.
Το απόγευμα του Σαββάτου, νωρίς, κατέφθασε στο χωριό μας και άλλο πούλμαν,
από Αθήνα του τουριστικού γραφείου ANASSA. Γεύτηκαν τα τοπικά μας εδέσματα,
επισκέφθηκαν τα Μουσεία μας, αγόρασαν
τοπικά προϊόντα (κάστανα, μέλι, καρύδια,
ρίγανη, τσάι κ.ά.). Κατά γενική ομολογία
φέτος ο τζίρος των καταστημάτων ανέβηκε
και είχε θετικό πρόσημο, κινήθηκε η τοπική
αγορά, ζεστάθηκε η τσέπη τους.
Το βράδυ του Σαββάτου μας τίμησαν
με την παρουσία τους ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άρης Τασιός, ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης, η
Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ. Σοφία Ζαλοκώστα, οι οποίοι σε σύντομο χαιρετισμό
τους συγχάρηκαν το Σύλλογό μας για τη
διοργάνωση της γιορτής και τις άλλες δραστηριότητές του, η επιτυχία των οποίων
οφείλεται στη συνεργασία, στη στήριξη,
στη θετική αύρα που υπάρχει και στην
καλή διάθεση. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Άρης Τασιός αφού συνεχάρη το Σύλλογό
μας για τους υψηλούς στόχους του, δεσμεύτηκε δημόσια να μας βοηθήσει για
την αποπληρωμή του στέγαστρου. Ακόμα
στην εκδήλωσή μας ήταν παρόντες ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελής Χαλκιάς, ο Αρχηγός της Μείζονος Αντιπολίτευσης και τ.
Δήμαρχος Δομνίστας κ. Γιάννης Σταμάτης
και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γιάννης

Ίβρος (τ. Δήμαρχος Ποταμιάς), Παναγιώτης
Παπαδογούλας, Δημ. Κεραμάρης και Δημήτρης Κοντός, ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Στάβλων κ. Θανάσης Ζούκας
(και μαζί του πολλοί συγχωριανοί του, κυρίως νεολαίοι) κ.ά. Όλοι τους εκφράστηκαν
με τα πλέον καλύτερα λόγια για το στέγαστρο της πλατείας μας και γενικά για την
αρτιότητα της όλης εκδήλωσης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας και
όλους εσάς που προσφέρατε στη μικρή
λαχειοφόρο μας, η οποία είχε 4 μόνο δώρα.
Καταλαβαίνουμε ότι η συνδρομή σας ήταν
για να βοηθήσετε το έργο μας, όχι για την
αξία των δώρων. Το μεγάλο δώρο του
Ηλία Τσαπραζλή ήταν ένα ρολόι Breeze.
Ο Ηλίας πάντα χαμογελαστός, με μια καλή
και θετική αύρα προσφέρει ΑΠΛΟΧΕΡΑ
μεγάλα δώρα για να βοηθήσει τον Σύλλογο.
Το δώρο αυτό το κέρδισε η Χριστίνα Δημ.
Παναγοδήμου. Ακόμα ο Ηλίας πρόσφερε
δύο (2) εικόνες που ήταν αφιερωμένες
στη μνήμη των γονιών του Κωνσταντίνου
και Παναγιώτας. Τα κέρδισαν άγνωστοι
επισκέπτες μας. Το 4ο δώρο ήταν επίσης
ένα πολύ μεγάλο δώρο, 2 διανυκτερεύσεις
σε δίχωρο διαμέρισμα στο eltheo villas
στον Άγιο Νικήτα Λευκάδας για 2 ενήλικες
και 2 παιδιά, Ιούνιο ή Σεπτέμβριο από την
Έλενα και Θεόδωρο Φαναριώτη (εγγόνια
της Μαρίας Καραδήμα). Το δώρο αυτό το
κέρδισαν η Φωφώ και ο Θοδωρής Φραγκούλης (τους ευχόμαστε να το απολαύσουν,
το αξίζουν!).
Ευχαριστούμε και πάλι τον Ηλία που
πάντα μας βοηθάει και κάθε φορά μετά
από κάθε εκδήλωση σκέφτεται τι θα προσφέρει στην επόμενη λέγοντας τη χαρακτηριστική του φράση χαμογελώντας «Αν
ζω». Ηλία, θα ζήσεις πολλά χρόνια ακόμα
γιατί σε συνοδεύουν οι ευχές μας! Ακόμα
ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Έλενα και
στο Θοδωρή που πρόθυμα στην τηλεφωνική
επικοινωνία που είχαμε έδωσαν τη δική
τους προσφορά για να μας στηρίξουν και
δήλωσαν με χαρά πόσο αγαπούν το χωριό
μας και το επισκέπτονται όταν μπορούν
(φέτος ήρθε μόνο ο Θοδωρής).
Έτσι, το Σάββατο το βράδυ η γιορτή
μας έφτασε στο αποκορύφωμά της με τα
μουσικά ακούσματα του συγκροτήματος
Re Salto. Παντού χαμόγελα, καλή διάθεση
και ενθουσιασμός.
Η επιτυχία αυτής της Γιορτής δεν οφείλεται μόνο στις συνεχείς προσπάθειες και
στο τρέξιμο των μελών του Δ.Σ. αλλά και
σε ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ, που ο καθένας προσφέρει
ό,τι μπορεί.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και ΤΗΝ ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ ΠΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τον Πρόεδρο της Τοπικής μας Κοινότητας κ. Νίκο Καρέτσο για
την άριστη συνεργασία για την άριστη συνδιοργάνωση.
― ΟΛΕΣ τις κυρίες που πρόσφεραν τα
παραδοσιακά εδέσματα (πίτες, γλυκίσματα
κ.ά.
― Τον Κώστα Παπαδόπουλο, που έφερε
σε πέρας ολόκληρη την απόσταξη (εκτός
της πλατείας), με τον Θανάση Παναγοδήμο,
τον Κώστα Αγγελή και τον Γιάννη Δ. Σταμάτη. Σημειώνεται ότι η ποσότητα του τσίπουρου που βγήκε εφέτος ήταν η μεγαλύτερη μέχρι τώρα. «Βγήκαν», περίπου, 700
κιλά!
― Τον Πέτρο Γιάτση για τη διάθεση
του πατητηριού του και την προσωπική εργασία του.
Συνέχεια στη σελ. 3
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ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΑΥΛΑΙΑ ΤΗΣ 14ης ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
Συνέχεια από τη σελ. 2
― Τον Αντώνη Παπαδημητρίου,
που άφησε το κυνήγι και βοήθησε
στο στήσιμο και ξεστήσιμο του στέγαστρου.
― Τον Νίκο Λιάκο και τον Στάθη
Τριάντη που βοήθησαν στα ηλεκτρολογικά. Ακόμα ο Νίκος βοήθησε και
στην εγκατάσταση και το ξεστήσιμο
του στεγάστρου.
― Τον Κώστα Αγγελή για τη βοήθειά του στην απόσταξη και στις μεταφορές.
― Τον Ανδρέα Ζούκα και τον
Ηλία Τσιάμη για την μεγάλη τους
βοήθεια στο πάτημα των σταφυλιών.
― Τον Χρήστο, τη Βάγια και το
Βασίλη που έδιναν το «παρόν» όταν
χρειαζόντουσαν.
― Τις κυρίες Μαρία Τσούκα, Ράνια
Καρέτσου, Ευαγγελία και Λευκοθέα
Παπαδοπούλου, Μαρία Νταλιάνη και
Ελένη Γκιούση για το φτιάξιμο των
πιάτων και το σερβίρισμα.
― Τις: Γεωργία Παπαζαχαρία,
Μαρία Σώκου, Ράνια Καρέτσου, Ευαγγελία Παπαδοπούλου, Ανδριάνα Καραχάλιου – Παπαδημητρίου που βοήθησαν στην πώληση του τσίπουρου,
μπρελόκ, φούτερ κ.λπ.
Τους: Ανδριάνα Καραχάλιου –
Παπαδημητρίου, Λευκοθέα και Κ. Παπαδόπουλο, Φωφώ και Θόδωρο Φραγκούλη για την βοήθειά τους στην εμφιάλωση.
― Τον Μιχάλη Νταλιάνη και τη
σύζυγό του που βοήθησαν στο συμμάζεμα του ξενώνα μετά το πέρας
της γιορτής μας.
ΕΝΑ μεγάλο ευχαριστώ ανήκει
στη νεολαία μας, στο Σπύρο, το Μάκη,
τον Άκη, τον Κώστα, τον Θανάση
Αναγνωστόπουλο, τον Πάνο (Σελιμά),
τον Πάνο (Τσιάμη), τον Ευθύμη, τον
Αντώνη, τη Μάρα και σε όσους ήταν
παρόντες και βοήθησαν στις προσπάθειες του Δ.Σ. να ανταποκριθεί στις

μεγάλες προσδοκίες και τις ανάγκες
αυτής της εκδήλωσης.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ και πάλι τους
προαναφερθέντες χορηγούς και ιδιαίτερα τον ΓΙΩΡΓΟ Ι. ΑΓΓΕΛΗ, που
εκτός από τη δωρεάν διάθεση των
σταφυλιών, τη μεταφορά τους κ.λπ.
διέθεσε αρκετές ποσότητες τροφίμων

― Η κ. Ευαγγελία Ηλία Παναγοδήμου 5 κιλά λουκάνικα, 3 κ. τυρί
φέτα και 3 κ. ψωμί.
Πίτες, γλυκίσματα κ.ά. προσέφεραν και οι: Γρηγοροπούλου Έφη, Καραχάλιου Ανδριάνα, Καρτσακλή Τούλα, Νταλιάνη Μαρία, Παναγοδήμου
Γεωργία, Παναγοδήμου Φωφώ, Πα-

ο π. Ματθαίος. Αρκετοί ήταν οι παρόντες, όμως λίγοι οι εργασθέντες.
Ο Πέτρος Γιάτσης, που διέθεσε και
το πατητήρι που ταυτόχρονα αφαιρούσε και τα τσάμπουρα, ο Ανδρέας
Ζούκας και ο Ηλίας Τσιάμης ήταν οι
κορυφαίοι… Μετά το πάτημα ο Σύλλογος πρόσφερε γεύμα με πολλά
εδέσματα – προσφορές σε όσους
βοήθησαν στο πάτημα. Αναφέρουμε
μόνον τις εξαίρετες πίτες της Αλέκας
Κ. Καρέτσου, τα τρυφερότατα αγγουράκια του Ανδρέα Ζούκα κ.λπ.
Ακολούθησε τραγούδι από τους π.
Ματθαίο, Θ. Φραγκούλη, Νίκο Λιάκο
κ.ά.
Και του χρόνου τα ίδια!

ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ

(τυριά, λουκάνικα, τυροσαλάτες, κάστανα κ.ά.) ΕΠΙΠΛΕΟΝ από αυτά που
αγοράστηκαν από τον Δήμο (αξίας
500 Ευρώ). Επειδή μάλιστα κάποια
περισσεύματα θελήσαμε να τα επιστρέψουμε ο Γιώργος ΤΟΝΙΣΕ ότι
όσο εκείνος θα είναι χορηγός «αν
περισσεύει ο,τιδήποτε να ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ σε όσους βοηθούν και σε όσους
έχουν ανάγκη».
Και μια παρατήρηση: «όποιος
προσφέρει και βοηθά μπορεί να κάνει
κριτική και σχόλια. ΟΧΙ κριτική στα
καφενεία με τον καφέ στο χέρι!»
Ευαγγελία Νταλιάνη

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

― Ο κ. Κορώζης Αριστείδης (Αγρίνιο), πρόσφερε για τη γιορτή μας 7
κιλά λουκάνικα.

παδημητρίου Μαρία Ι., Παπαδοπούλου Αγγελική και Παναγιώτα, Παπαδοπούλου Λευκοθέα, Παπαζαχαρία
Α., Σταμάτη-Μαυρίκα Σούλα, Τσιάμη
Παναγιώτα, Τσούκα Μαρία, Φαρμάκη
Ιωάννα και άλλες που μας διαφεύγουν.

ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

Μικρό πανηγυράκι κατέληξε το
πάτημα των σταφυλιών για την Γιορτή
Τσίπουρου. Δύο χιλιάδες πεντακόσια
(2.500) κιλά σταφύλια (μοσχοστάφυλα) εκλεκτής ποιότητας, προσφορά
και πάλι του μεγάλου χορηγού μας
κ. Γεωργίου Αγγελή (και η μεταφορά
τους δωρεάν μέχρι και μέσα στην
αποθήκη) «πατήθηκαν» την Κυριακή
9-9-2018, αφού πρώτα τα «ευλόγησε»

Εκατοντάδες αυτοκίνητα κατέκλυσαν το χωριό μας κατά το τριήμερο
της Γιορτής Τσίπουρου (26, 27 και 28
Οκτωβρίου). Ανάμεσά τους εντοπίσαμε και δύο πούλμαν, ένα από το
Αγρίνιο (την εκδρομή διοργάνωσε το
Γραφείο charma holidays) και το
άλλο από Αθήνα από το τουριστικό
γραφείο ANASSA.
Στους διοργανωτές των οργανωμένων αυτών εκδρομών εκφράζουμε
τις ευχαριστίες μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Ευρεία ήταν η διαφήμιση της Γιορτής Τσίπουρου στο χωριό μας από
τα κανάλια «ΑΧΕΛΩΟΣ» Αγρινίου (με
τη μεσολάβηση των Δημητρίου Ν.
Παπαδημητρίου και Αθανασίου Κ.
Νταλιάνη), Lamia Report, Radio
Stoxos, Ραδιοφωνικό Σταθμό Καρπενησίου και τις τοπικές εφημερίδες
«ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ» και «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ».
Τους ευχαριστούμε από καρδιάς
όλους.

ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΚΕΠΑΣΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ... ΑΓΩΝΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ!
Συνέχεια από τη σελ. 1
από μεγάλες εταιρίες, μεταξύ αυτών και του
συγχωριανού μας Αθ. Ν. Σταμάτη, εξαιρετικού
μηχανολόγου με πολλές πατέντες στο ενεργητικό
του. Αν και αξιόλογες, οι προτάσεις αυτές δεν
προχώρησαν, κυρίως λόγω του πολύ υψηλού
κόστους, άφταστο για τον Σύλλογό μας, των
υπερβολικών απαιτήσεων σε χρόνο και προσωπικό
για την τοποθέτηση-απομάκρυνση, αλλά και την
μεγάλη, «τραυματική», θα λέγαμε, παρέμβαση
στην πλατεία του χωριού.
Εκτός όμως από την απογοήτευση αποκτήθηκε
σημαντική γνώση από αυτή την επίπονη προσπάθεια. Έτσι ο Σύλλογος αποφάσισε να κάνει
μια τελευταία προσπάθεια και να δοκιμάσει μια
πολύ απλή και λιτή κατασκευή, με βάση το συρματόσχοινο. Έτσι ο Γιάννης Μήτσου κάλεσε στο
χωριό το φίλο και κουμπάρο του Ι. Αθανασόπουλο,
πολιτικό μηχανικό με μεγάλη εμπειρία στις κατασκευές τέτοιου τύπου σε δημόσια έργα, ο
οποίος πήρε τα μέτρα, έκανε την στατική μελέτη
και πρότεινε τις προδιαγραφές των υλικών. Το
σχέδιο της κατασκευής αυτής εκπληρούσε όλα
τα προαναφερόμενα κριτήρια, το δε κόστος της,
αν και μεγάλο για τις πολύ μικρές μας δυνατότητες, ήταν 4-5 φορές μικρότερο σε σχέση με τις
άλλες προσφορές.
Η αναγκαιότητα ήταν αυτονόητη, αν σκεφθεί
κανείς ότι τουλάχιστον οι μισές γιορτές του
τσίπουρου αλλά και οι 2 εκδηλώσεις του Αγίου
Πνεύματος επλήγησαν σοβαρά από τις άσχημες
καιρικές συνθήκες. Εκτός από την περιορισμένη
συμμετοχή είχαμε και σημαντική μείωση των
εσόδων, η οποία δυσκόλευε σημαντικά την οργάνωση της γιορτής την επόμενη χρονιά, αφού
οι εκδηλώσεις είναι κυρίως αυτο-χρηματοδοτούμενες.

Το άγχος κάθε φορά μεγάλο και η αγωνία
όλων έκδηλη στα πρόσωπά μας, μέχρι το τέλος
κάθε εκδήλωσης. Το επίμαχο θέμα των συζητήσεων στο χωριό τις παραμονές των εκδηλώσεων
ήταν «τι θα μας κάνει ο καιρός» με τον Σ. Βάρρα
να πρωταγωνιστεί, αφού γνωρίζει άριστα τα
τοπικά σημάδια πρόβλεψης του καιρού!.
Πριν το καλοκαίρι ο Γ. Μήτσου μας έδωσε το
σχέδιο του μηχανικού, το συζητήσαμε και πήραμε
τη ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ! Να το φτιάξουμε!
Η ερώτηση στα χείλη του Δ.Σ. ήταν ΜΙΑ! Θα
τα καταφέρουμε οικονομικά; Η αγωνία μας δικαιολογημένη, γιατί ξέραμε την κατάσταση του
ταμείου μας. Ήταν ένας υψηλός στόχος, ένα
μεγαλεπήβολο έργο για τα ελάχιστα έσοδα ενός
μη κερδοσκοπικού Συλλόγου που στηρίζεται στις
συνδρομές των 10, 20 ευρώ και στις δωρεές, με
τα οποία πρέπει να στηρίξει την έκδοση της δίμηνης εφημερίδας που απαριθμεί φέτος 400 φύλλα, αλλά και τις άλλες υποχρεώσεις και εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.
ΟΜΩΣ με τη δική σας βοήθεια και στήριξη καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε αυτό το άπιαστο όνειρο, για τα δεδομένα του Συλλόγου μας,
και τα καταφέραμε γιατί βρέθηκαν οι μεγάλοι
μας χορηγοί όπως:
Γιάννης Μήτσου .......................... 500 ευρώ
Γιάννης Νικ. Σταμάτης ................ 500 ευρώ
Γιώργος Ι. Αγγελής ...................... 500 ευρώ
Πηνελόπη Τσούνη-Thierry Kuntzer
(κόρη και γαμπρός του Αχ. Τσούνη,
γιατροί στη Βιέννη) ...................... 200 ευρώ
Θανάσης Ηλ. Παναγοδήμος ........ 200 ευρώ
Νίκος Παπαδημητρίου .................. 100 ευρώ
Νίκος Μπούρας ...................... 100 δολλάρια
ΑΦΟΙ Γιολδάση .............................. 70 ευρώ
Παναγοδήμος Δημήτριος .............. 50 ευρώ

Τσούνης Αχιλλέας .......................... 50 ευρώ
Ακόμα με παρέμβαση της Φρόσως Παναγοδήμοπυ πετύχαμε μεγάλη μείωση στην τιμή αγοράς
του υφάσματος (στεγάστρου).
Φέτος το στήσαμε, αν και ο καιρός θα ήταν καλός για να δούμε τα τυχόν λάθη του και λάθη
υπήρχαν, αλλά θα διορθωθούν ώστε να είναι
άρτιο την επόμενη φορά. Υπάρχει και η υποδομή
για να γίνει επέκταση και στο υπόλοιπο κομμάτι
της πλατείας.
Είναι μία επένδυση που θα μείνει και θα εξυπηρετεί τις δραστηριότητες του Συλλόγου και
(γιατί όχι) θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιους που θέλουν να κάνουν μία εκδήλωση στο
χωριό μας (γάμος, βάφτιση κ.λπ.), μιας και δεν
υπάρχει μεγάλη αίθουσα, δίνοντας έτσι ζωή στο
χωριό μας.
Πέρα όμως από τη δική σας βοήθεια, η Περιφέρεια διά του εκπροσώπου της στη Γιορτή του
Τσίπουρου, τον κ. Άρη Τασιό, μας συνεχάρει για
το τεράστιο αυτό έργο και μας υποσχέθηκε δημόσια εκείνη τη βραδιά την οικονομική της στήριξη.
Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς μας που
πίστεψαν στην υλοποίηση αυτού του έργου και
έβαλαν βαθειά το χέρι στην τσέπη, και σε όσους
μας ενθάρρυναν με τα λόγια τους.
Ακόμα να ευχαριστήσουμε αυτούς που βοήθησαν στο στήσιμο της τέντας: τον Αντώνη Παπαδημητρίου, τον Χρήστο Μούστα και τον Νίκο
Λιάκο (και για τα υλικά που μας πρόσφερε).
Ένα ευχαριστώ στα μέλη του Δ.Σ. που με την
δική τους θετική ψήφο “μπήκε το νερό στο αυλάκι”
αν και ο φόβος είχε φωλιάσει στην καρδιά τους
αν θα τα καταφέρναμε.
Ευχαριστούμε πολύ όλους.
Ε. Νταλιάνη - Γ. Μήτσου
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Ευγνωμοσύνη και τιμή1
Σήμερα μαζευτήκαμε στην όμορφη Δομνίστα
από Νεοχώρι, Αράχοβα, Κλεπά και Δολιανά
Ανιάδα, Παλιονέχωρο, Άμπλιανη και Τσεκλείστα
Συγκρέλλο, Στάβλους, Κρίκελλο, Σέλλο, Ροσκά, Ψιανά.
Ακόμ’ απ’ τον ιστορικό συνοικισμό Φαντίνου,
και άλλα μέρη μακρινά, παλιοί συμμαθητές
να θυμηθούμε εκδρομές στον Αη-Λιά, Μαρίνου
και ν’ αποδώσουμε τιμή, σ’ άξιους Καθηγητές.
Ήρθαμε στο Γυμνάσιο, στα παιδικά μας χρόνια
με το Οικοτροφείο του, απ’ όλα τα χωριά,
κι αλληλογνωριστήκαμε, ζώντες χαρές μ’ ομόνοια,
συμπορευόμενοι μαζί, και στην κακοκαιριά.
Ευρυτανίας θρέμματα και τόπων Ναυπακτίας
φιλοξενία βρήκαμε και μια ζεστή γωνιά
και ως φιλομαθέστεροι, δίχα αμφιβολίας
τα πρώτα αποχτήσαμε εφόδια βασικά.
Κι’ αν στους γονείς οφείλουμε, ως είπ’ ο Αριστοτέλης,
του βασιλιά Αλέξανδρου ο δάσκαλος, το ζην,
σ’ όλους μας τους καθηγητάς, αχ, έφυγε ο Τζαβέλης
μας είη αιώνια η μνήμη του, χρωστάμε το «ευ ζην»...
Λατρεία πρέπει στο Χριστό, κι ευχαριστίας βάθος,
γι’ αυτό, τρανώς ας είπωμεν, «δόξα Σοι Θεέ», τρις
και στο Γυμνασιάρχη μας, των Δομιανών το άνθος,
ευγνωμοσύνης έπαινος, πάντα να ζει ο Κουτρής.
Αυτούς τους στίχους ζύμωσα, με ρόδα ευγνωμοσύνης
και δάκρυα ευγνωμοσύνης, γι’ αυτό είν’ αληθινοί
και βγήκε θείο πρόσφορο, μες σε καιρούς ειρήνης,
που σ’ εκκλησιά πηγαίνουνε δώρο οι Χριστιανοί.
Στη Μυτιλήνη ήμουνα, σ’ ένα αγκυροβόλι
και προετοιμαζόμουνα για τούτη τη γιορτή,
φέρνοντας ενθυμήματα στου νου το περιβόλι,
διότι θέλει τόλμημα η κάθε αρετή.
Ευχαριστώ από καρδιάς το Σύλλογο του «Ευρύτου»,
για την καλή οργάνωση, κι εκ μέρους σας θαρρώ
φίλοι μου και συμμαθητές, δεσμού ακαταλύτου,
στου χρόνου τα περάσματα, σε τούτο το χωριό.
Τούτ’ η απλή εκδήλωση, αξέχαστη στη μνήμη,
θα μείνη σαν συνάντηση πάντα ιστορική
γι’ αυτό προτείνω, φίλοι μου, κι όπως καθένας κρίνει,
το δυο χιλιάδες είκοσι, να επαναληφθή!
Γεώργιος Α. Γαλανόπουλος, Δικηγόρος, 12-8-2018
1
Απαγγέλθηκε από τον ίδιο τον ποιητή κατά την παρουσίαση του βιβλίου για το Γυμνάσιο Δομνίστας στις 13-82018.

ΕΥΧΕΣ

Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην αθλήτρια Νεφέλη
Σταμέλου (κόρη της Μίνας Σιδηρά και εγγονή του
Σπύρου Σιδηρά), να προσθέσει πολλές διακρίσεις ακόμα
στο ενεργητικό της, με τη συμμετοχή της στην εθνική
ομάδα που θα βρίσκεται στην Πολωνία για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα TAEKWONDO U21.
Επίσης να ευχαριστήσουμε τους φίλους χορηγούς
για αυτή την προσπάθεια της αθλήτριας πρωταθλήτριάς
μας!!!

ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ
― Εκ παραδρομής στο προηγούμενο φύλλο του
«ΕΥΡΥΤΟΥ» δεν γράφτηκε στην Ομάδα των μεγάλων
παιδιών του χορευτικού μας ομίλου ο Αντώνης Μπερτζάνης, εγγονός του αείμνηστου Αντωνίου Αγγελή, ο
οποίος μάλιστα και διακρίθηκε ιδιαίτερα. Ζητάμε συγνώμη!
― Η κ. Παναγιώτα Αγγελή του Ιωάννη τον Σεπτέμβριο
του 2016 πρόσφερε στο Σύλλογό μας ως χορηγία το
ποσό των 500,00 ΕΥΡΩ. Με το ποσό αυτό αγοράστηκε
η μηχανή φιλτραρίσματος του τσίπουρου, φίλτρα κ.ά.
Ζητάμε συγνώμη για την από μέρους μας παράλειψη
της μη γνωστοποίησης.

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2018

Η πέννα των νέων μας
Η θεραπεία του καρκίνου
Ο καρκίνος είναι μια από τις πιο ύπουλες
ασθένειες που απασχολούν σε μεγάλο βαθμό
την σημερινή επιστημονική και μη κοινότητα.
Το θέμα αυτό έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις και σε ορισμένες χώρες του κόσμου τα
ποσοστά θνητότητας είναι μεγάλα. Οι επιστήμονες ξεκίνησαν αρχικά από τις κλασικές
μεθόδους της χειρουργικής αφαίρεσης, της
ακτινοβολίας και εν συνεχεία των χημειοθεραπειών. Αυτές όμως οι μέθοδοι ήταν χρονοβόρες και επίπονες διότι προκαλούσαν
παρενέργειες όπου εφαρμόζονταν. Για πρώτη
φορά, όμως, στα τέλη της δεκαετίας του
1970, δημιουργήθηκε μια ιδέα με την υπόσχεση ότι θα μπορούσαν να τροποποιηθούν
αντισώματα και να χρησιμοποιηθούν σε θεραπείες διαφόρων τύπου καρκίνου, με λίγες
ή και καθόλου παρενέργειες. Για μερικούς
καρκίνους, τα επονομαζόμενα “μονοκλωνικά
αντισώματα’’ έχουν ήδη προσφέρει αυτό το
πλεονέκτημα για τους ασθενείς, όπως στον
καρκίνο του μαστού, κυρίως στις γυναίκες.
Όμως τα μονοκλωνικά αντισώματα δεν έχουν
γίνει πανάκεια στην ιατρική, γι’ αυτό θα
πρέπει να εφαρμόζονται και οι παλιές μέθοδοι
της ακτινοβόλησης ή της χειρουργικής επέμβασης. Ευελπιστούμε όμως ότι η τεχνολογία,
θα βοηθήσει τους γιατρούς να μπορούν να
είναι πιο ακριβείς στη δημιουργία θεραπευτικών μεθόδων, έτσι που να ελαχιστοποιούνται οι παρενέργειες αλλά και να θεραπεύονται όλοι οι διαφορετικοί καρκίνοι.
Πώς όμως θα παρατηρούμε γενικά την
εξέλιξη της θεραπείας του ασθενούς στην
περίπτωση της χρήσης των μονοκλωνικών
αντισωμάτων; Διότι, τα αντισώματα αυτά,
είναι πολύ πολύ μικρά και δεν μπορούμε να
τα δούμε με γυμνό μάτι. Πόσο μάλλον όταν
αυτά έχουν μπει μέσα στον ασθενή. Θα την
παρατηρήσουμε, λοιπόν, μέσω ενός ειδικού
ανιχνευτή ακτινοβολίας, του “Geiger-Muller’’,
που θα μας δείχνει τα αντισώματα στον οργανισμό του ασθενούς, αφού πρώτα από
όλα θα έχουμε ιχνηθετήσει τα μονοκλωνικά
αντισώματα με ραδιενεργά ισότοπα. Τo πιο
συνήθως χρησιμοποιούμενo ισότοπο, είναι
το ραδιενεργό θείο (S35), το οποίο ενσωματώνεται στα αντισώματα, φωσφορίζει και
μας δίνει στον ανιχνευτή τις απαραίτητες
πληροφορίες και ενδείξεις για την κατάσταση
της υγείας του ασθενούς. Μέχρις όμως να
θεραπευθεί πλήρως ο ασθενής, θα πρέπει
να κρατάει μια ορισμένη απόσταση από
όλους τους ανθρώπους και τα ζώα. Τα περιττώματά του θα πρέπει να πετιούνται σε
ειδικές αποχετεύσεις και κάδους. Και αυτό
διότι τα ραδιενεργά αυτά ισότοπα ακτινοβολούν και εντός αλλά και εκτός οργανισμού
και μπορεί να βλάψουν τον οποιονδήποτε
υγιή οργανισμό, που από άγνοια θα έρθει
σε επαφή με τον πάσχοντα ασθενή.
Πολύ πρωτοποριακός, λοιπόν, ο τρόπος
θεραπείας με τη χρήση των μονοκλωνικών
αντισωμάτων! Όμως εδώ δημιουργούνται 2
σοβαρά προβλήματα.
1ον αυτό της διάγνωσης. Είναι πολύ δύσκολο να διαγνώσει κανείς από τι είδους
καρκίνο πάσχει ο ασθενής άρα και το ποιο
μονοκλωνικό αντίσωμα θα πρέπει να φτιάξει
κάθε φορά διότι μπορεί ο καρκίνος να μην
αναπτύσσεται σταθερά αλλά ανώμαλα και
μεταβαλλόμενα ή μπορεί να έχει πέσει στο
ενδιάμεσο δύο, τριών αλλά και περισσότερων
διαφορετικών κυττάρων ή οργάνων ή ακόμα
χειρότερο να έχει κάνει μετάσταση και να
έχει εξαπλωθεί σε άλλους ιστούς και όργανα.
Θα πρέπει να μεταβάλλουμε κάθε φορά και
να αλλάζουμε τα μονοκλωνικά αντισώματα
όπως αλλάζουν και οι κυρίες τα ρούχα τους;
Είναι σα να ψαρεύεις με καλάμι ψαρέματος
και όχι με το αλιευτικό που έχει τα μεγάλα
δίχτυα. Ή είναι σαν να παίζεις κλέφτες και
αστυνόμοι μόνο που οι κλέφτες να είναι
σχεδόν άπειροι και ο αστυνόμος να είναι
ένας και μοναδικός. Ασφαλώς και δεν γίνεται
θεραπεία.

Του Βασιλείου Ανδρεαδάκη,
φοιτητή Ιατρικής ΕΚΠΑ,
ερευνητή ογκολογίας του Πανεπιστημίου
του Northeastern της Βοστώνης Αμερικής
και “Παρατηρητή” του Πανεπιστημίου
του Χάρβαρντ της Βοστώνης Αμερικής
2ον αυτό του κόστους της θεραπείας.
Είναι μεγάλο, εξαιτίας κυρίως των συνεχών
επισκέψεων για την παραλαβή των Β λεμφοκυττάρων από τον εκάστοτε θεράποντα
ιατρό άλλοτε γιατί μπορεί να έχει κάνει μεταστάσεις ο καρκίνος οπότε επειδή έχουν
προσβληθεί άλλοι ιστοί και όργανα θα πρέπει
να παραχθούν άλλου τύπου αντισώματα, άλλοτε γιατί δεν πέτυχε το πρώτο πείραμα
από τον θεράποντα ιατρό και άλλοτε γιατί
είναι όπως είπαμε πολύ μικρά τα μονοκλωνικά
αντισώματα σε μέγεθος και χάνονται εύκολα
ή ακόμα και μπερδεύονται με άλλου ασθενούς
και άλλα πολλά.
Την λύση σε αυτό το πρόβλημα τη δίνει
ένα πολύ τολμηρό, ακόμα, αλλά μέσα στα
επόμενα χρόνια πολύ διαδεδομένο επίτευγμα
του 21ου αιώνος. Η νανοτεχνολογία. Πιο
συγκεκριμένα, ειδικά ρομπότς, τα νανορομπότς, των οποίων το μέγεθος είναι τόσο μικρό, όσο η κεφαλή μιας καρφίτσας, θα έχουν
στην μνήμη τους αποθηκεύσει τις δομές των
μεμβρανών όλων των φυσιολογικών κυττάρων του πάσχοντα. Στη συνέχεια θα εισάγονται στον ασθενή και μέσω ειδικών ανιχνευτών θα “γλείφουν” την μεμβράνη των
κυττάρων του ασθενούς. Όπου λοιπόν βρουν
αλλαγμένη μεμβράνη ή λιγότερες ή και περισσότερες μεμβρανικές πρωτεΐνες, θα εισάγουν στο κύτταρο έναν τοξικό παράγοντα,
δηλαδή ένα τοξικό φάρμακο, το οποίο θα
καταστρέφει το κύτταρο με την τοξική του
δράση. Έτσι θα πετυχαίνουμε την θεραπεία
με μόνο μία κίνηση.
Αυτά και άλλα πολλά μπορούμε να ελπίζουμε, ότι μπορούν να υλοποιηθούν για τη
θεραπεία αυτής της σοβαρής ασθένειας που
μαστίζει πολλές χώρες στον κόσμο και ιδιαίτερα την Ελλάδα, με τα ποσοστά της θνητότητας, σε νεαρή ηλικία, να ανέρχονται
στο 23%!!!
Αλλά μέχρι να αναπτυχθεί η νανοτεχνολογία μας, θα πρέπει να εφαρμόζονται τα
προληπτικά μέτρα. Αυτά είναι: Να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στην ακτινοβολία,
π.χ. ήλιος και ακτινογραφικό μηχάνημα, να
μην καπνίζουμε, διότι οι ουσίες που περιέχονται στον καπνό προκαλούν μεταλλάξεις
σε διάφορα όργανα όπως ο πνεύμονας. Να
μην τρώμε φρούτα και λαχανικά που προέρχονται από γενετικά τροποποιημένα φυτά
διότι προκαλούν μεταλλάξεις! Επίσης να
πλένουμε καλά τα φρούτα και τα λαχανικά
πριν από την κατανάλωσή τους, διότι αν
μείνουν πάνω τους φυτοφάρμακα μπορεί να
μας προκαλέσουν καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος. Επιπροσθέτως, προτείνεται
η ελάττωση ή ακόμα και η διακοπή του καφέ
ή εναλλακτικά η αντικατάστασή του με ντε
καφεϊνέ, διότι η καφεΐνη που περιέχει έχει
κάποιες ελάχιστες αλλά υπαρκτές πιθανότητες να προκαλέσει μεταλλάξεις στο DNA
και κατ’ επέκταση καρκίνο!!
Καλές και ωφέλιμες οι πρωτοποριακές
αυτές μέθοδοι θεραπείας με αντισώματα και
γενικά όλες οι καινοτόμες μέθοδοι, αλλά θα
πρέπει να στηριζόμαστε στην πατροπαράδοτη
εκείνη φράση του Ιπποκράτη:
«Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν»
Πηγή:
1) Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Θετικής κατεύθυνσης (Γ’ Λυκείου).
2) Βιβλία Αρχαίας ελληνικής ιστορίας από τις
εκδόσεις “Στρατίκη”.
3) Οι εμπειρίες μου και τα βιώματά μου από
τις 18 επισκέψεις μου στην Αμερική με
τελική επίσκεψη το έτος 2018.
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Η ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΠΡΙΝ 88 ΧΡΟΝΙΑ!

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ
ΕΡΗΜΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

Α

ναδημοσιεύουμε παρακάτω ανταπόκριση από
το χωριό μας του αείμνηστου Δασκάλου Νικολάου Σώκου στην Εφημερίδα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ»
της 16-2-1930 με το ψευδώνυμο «ΡΙΖΟΒΡΑΧΟΣ». Το
κείμενο μας το έστειλε ο συνεργάτης μας κ. Γιάννης –
Ανάργυρος Μαυρομύτης. Τον ευχαριστούμε.
«ΔΟΜΝΙΣΤΑ. Φεβρουάριος. Ποικίλα και ζωτικά είναι
τα ζητήματα, τα οποία απασχολούν από καιρού εις
καιρόν σοβαρώς και την ιδικήν μας Κοινότητα. Το σπουδαιότερον των ζητημάτων τούτων θα μας επιτραπή να
εξετάσωμεν από τας πολυτίμους στήλας της αγαπητής
«Ευρυτανίας». Το πρώτον που έχει να παρατηρήση
κανείς την εποχήν αυτήν είναι ότι η σφύζουσα από
ζωήν και εμπορικήν κίνησιν κατά τους θερινούς μήνας
Δομνίστα μεταβάλλεται εις τόπον εξορίας και ερημώσεως τον χειμώνα. Εξαιρετικώς μάλιστα εφέτος οι
πλείστοι των κατοίκων της Κοινότητός μας υπό το
κράτος του φόβου εις τον οποίον ενέπνευσεν αυτούς
ο περυσινός δριμύτατος χειμών εγκατέλειψαν την γενέθλιον πανοικεί και ετράπησαν ως συνήθως προς εύρεσιν πόρου ζωής εις τα χειμωδιά.
Απερίγραπτα είναι τα δεινά των δυστυχών τούτων
υπάρξεων, αι οποίαι επί ημέρας διά μέσου ορμητικών
ποταμών και δυσβάτων στενωπών οδοιπορούσιν, υπό
βροχήν αληθινά ναυάγια της ζωής, καραβάνια ατελεύτητα από γέροντας, γυναίκας, παιδιά συμφυρόμενα
μετά ζώων. Τώρα επί μήνας ολοκλήρους τα σπίτια των
εδώ μένουν έρημα, κατάκλειστα. Και οι περισσότερον
των προσφύγων δεινοπαθούντες συμπολίται μας, ούτοι
την μεν ημέραν ποτίζουν εκεί με τον ιδρώτα των τα
βαλτώδη εδάφη της Παραχελωίτιδος, εξάγοντες γλυκόρριζας, την δε νύκτα εγκλείονται μέσα εις αχυρίνας
καλύβας διά να ξεκουράσουν τα κατάκοπα μέλη των.
Πολλάκις μέσα εις τας αχυρίνας αυτάς κατοικίας εκ
τυχαίας αναφλέξεως καίονται μικρά παιδιά. Τοιουτοτρόπως εδώ η ωραία μας Δομνίστα ερημώνεται και
φθίνει.
Το σχολείον μας ένεκα της αποδημίας των μικρών
μαθητών διατρέχει την περίοδον της αμπώτιδος, έμεινε
δηλ. με 35 μόνον μαθητάς, έως ότου υποστή την πλημμυρίδα με 125 τοιούτους το θέρος. Μα προς Θεού εχάθησαν μερικά πλέθρα γης διά τους διαρκώς δεινοπαθούντας ιδικούς μας τούτους πρόσφυγας;
Υψώσατε παρακαλώ φωνήν.
- Εις το προσεχές η υγιεινή άποψις.
ΡΙΖΟΒΡΑΧΟΣ (Ν. ΣΩΚΟΣ)»

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 έγινε η έναρξη
του έργου «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού»,
προϋπολογισμού δαπάνης 3.500,00 ΕΥΡΩ.
Το έργο ολοκληρώθηκε. Τοποθετήθηκαν
τέσσερις (4) μεταλλικές κολώνες στην
οδό 25ης Μαρτίου από ανάντι της οικίας
κληρονόμων Κωνσταντίνου Τσίρκα έως
πριν το «Γουπιόρεμα». Ανάδοχος του έργου
ήταν ο κ. Αθανάσιος Μπακατσιάς.

Ξεκίνησε και τελειώνει εντός του 1ου
δεκαημέρου του Νοεμβρίου το έργο «Αναπλάσεις χώρων Τ.Κ. Δομνίστας», προϋπολογισμού δαπάνης 30.500,00 ΕΥΡΩ. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκε πέτρινος τοίχος,
έγινε πλακόστρωση πεζοδρομίου από τα
ενοικιαζόμενα δωμάτια ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ έως
την είσοδο του Κοιμητηρίου μας, καθώς
και ωραία πέτρινη βρύση. Ανάδοχος του
έργου ο κ. Ταξιάρχης Δρόσος από την γειτονική μας Κλεπά Ναυπακτίας.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΑ
Στις 7-9-2018 έγινε η έναρξη του έργου
«Βελτίωση ύδρευσης Τ.Κ. Δομνίστας και
οικισμού Σκοπιάς», προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 ΕΥΡΩ. Αποκαταστάθηκε
εσωτερικός αγωγός ύδρευσης στον οικισμό
Σκοπιάς, ενώ στη Δομνίστα αντικαταστάθηκε
αγωγός ύδρευσης μαζί με τις παροχές
ύδρευσης προς τις οικίες στον κατηφορικό
δρόμο πίσω από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και στη συνέχεια στο μονοπάτι προς
τα «ΜΩΡΙΚΑΙΪΚΑ» μέχρι ανάντι της οικίας
κληρονόμων Ιωάννη Καρτσακλή. Ανάδοχος
του έργου ο κ. Νίκος Μήτσιου.
Στις 2-10-2018 ο Προϊστάμενος Ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου με τον υδραυλικό του Δήμου και τον Πρόεδρο της Τ.Κ.
επισκέφθηκαν τη θέση «Ριζόβραχος» στην
περιοχή Πραΐλας προκειμένου να προγραμματίσουν την αντικατάσταση του αγωγού
ύδρευσης Φ.90 (έχει συνδεθεί πρόχειρα
στο πρανές, μετά τη θεομηνία του 2015).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ
Ο Δημήτρης Παν. Σύρρος και ο ανιψιός
του Παναγιώτης Κ. Σύρρος κατασκεύασαν
και τοποθέτησαν στην Κοινοτική Βιβλιοθήκη
μας στις 15-9-2018 τέσσερις (4) ξύλινες
ντουλάπες, παρόμοιες με τις υπάρχουσες,
στις οποίες και τοποθετήθηκαν ήδη βιβλία.
Σημειώνεται ότι υπάρχει ακόμα πλήθος βιβλίων που αναζητούν ράφια…
Τους ευχαριστούμε θερμά!

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Και πάλι ο Δημήτρης Π. Σύρρος κατασκεύασε και τοποθέτησε στις 27-10-2018
σε εμφανή σημεία δύο (2) πινακίδες με την
ένδειξη «Λίμνη Ζηρέλι». Η μία τοποθετήθηκε
στο «Κρι» και η άλλη πλησίον της λίμνης,
η οποία δέχεται πολλούς επισκέπτες.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ
Μία από τις πλέον ευχάριστες ενασχολήσεις ηλικιωμένων ατόμων είναι και τα ταξίδια. Και είναι πιο ωφέλιμα
αυτά όταν συνδυάζονται με προσκυνήματα. Προσφέρουν
γνώσεις και ψυχοπνευματική ωφέλεια. Τα τελευταία
χρόνια αυτά τα απολαμβάνει και η συγχωριανή μας κ.
Ευαγγελία Παναγοδήμου. Κάθε τόσο ταξιδεύει σε Ελλάδα
και εξωτερικό με οργανωμένα γκρουπ. Τους θησαυρούς
των γνώσεων και των εντυπώσεών της από τα ταξίδια
της αυτά απολαμβάνει κανένας με τις διάφορες συζητήσεις
μαζί της.
Και πού δεν έχει ταξιδέψει…
Στην Ελλάδα: σχεδόν σε όλα τα προσκυνήματα. Στο
εξωτερικό επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη (Πατριαρχείο, Αγία Σοφία, Χάλκη, Πριγκιπόνησος), την
Προύσα, την Σμύρνη, τους Αγίους Τόπους, όλες τις
χώρες των Βαλκανίων (Αλβανία, Κροατία, Κόσσοβο, Σκόπια, Σερβία, Βουλγαρία), Ουγγαρία, Πολωνία, Ιταλία (Βατικανό, Άγιος Πέτρος), Βενετία (Άγιος Μάρκος) κ.ά.
Κ.Α.Π.

Ολοκληρώθηκε, σχεδόν, η περίφραξη
του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης (Βλ. περισσότερα στις δραστηριότητες του Συλλόγου μας).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ
Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2018 έγινε
ο καθαρισμός των τεχνικών του δρόμου
προς τον Άγιο Γεώργιο με μηχάνημα (τσάπα)
του Δήμου Καρπενησίου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ,
ΝΤΟΥΪ κ.λπ.
― Ο εργολάβος Ηλεκτρολόγος του Δήμου Καρπενησίου αντικατέστησε στις 11-92018 τριάντα πέντε (35) λαμπτήρες εντός
της Τ.Κ. Δομνίστας ενώ συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ κατά μήνα Οκτώβριο αντικατέστησε
επτά (7) ντουί, ύστερα από σχετικά αιτήματα
του Προέδρου της Τ.Κ. κ. Νίκου Καρέτσου.
― Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. κ. Νίκος Καρέτσος με τους Γεώργιο και Βασίλειο Καρέτσο
αντικατέστησαν λαμπτήρες φωτισμού εντός
του χωριού μας.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ κ.λπ.
Συνεργείο του Δήμου Καρπενησίου προέβη στις 17, 18 και 19 Οκτωβρίου 2018 στο
κλάδεμα του λιγούστρου στην πλατεία του
χωριού μας, καθώς και στην κοπή – κλάδεμα
διαφόρων δένδρων που εμπόδιζαν τον κοινοτικό φωτισμό. Συνεργείο από τέσσερις
(4) εργάτες του Δήμου έκαναν καθαριότητα
στην πλατεία του χωριού μας ενόψει της
Γιορτής Τσίπουρου και της Εθνικής μας
Εορτής της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΑΣ
Ο Αγροτικός γιατρός μας κ. Θρασύβουλος Μπεμπλιδάκης καθ’ όλη τη διάρκεια
του καλοκαιριού και σχεδόν μέρα παρά
μέρα βρισκόταν στο χωριό μας εξυπηρετώντας τους κατοίκους του, καθώς και των
γειτονικών χωριών.
Ο κ. Μπεμπλιδάκης δυστυχώς αναχωρεί
από το χωριό μας λόγω στράτευσής του.
Όπως ο ίδιος δήλωσε στην εφημερίδα μας
έμεινε κατευχαριστημένος από την εδώ
παραμονή του και με την πρώτη ευκαιρία
που θα του δίνεται θα μας επισκέπτεται.
Χαρακτήρισε μάλιστα τη Δομνίστα ως χωριό
του και αποχωρώντας εκφράζει τις ευχαριστίες του για τη συνεργασία αλλά και την
ευχάριστη διαμονή του στον τόπο μας.
Τα συναισθήματά μας είναι αμφίδρομα
και του ευχόμαστε καλή θητεία!
Τον περιμένουμε!

ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣ
Στις 3-10-2018 κατόπιν εντολής της 5ης
Υ.ΠΕ. ήρθε στο χωριό μας Ηλεκτρολόγος
και κατέγραψε όλες τις ηλεκτρολογικές εκκρεμότητες του νέου Περιφερειακού Ιατρείου μας. Εμείς ακόμα περιμένουμε να
λειτουργήσει!!!

Η «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» δυστυχώς κατά το περασμένο δίμηνο δεν
εξυπηρέτησε την περιοχή μας όπως παλαιότερα. Οι επισκέψεις αραιώθηκαν και δεν
πραγματοποιήθηκαν ανά εβδομάδα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δικαιολογημένα παράπονα από τους αρκετούς κατά τους θερινούς μήνες εξυπηρετούμενους κατοίκους,
παρά τις λίαν φιλότιμες προσπάθειες του
προσωπικού αυτού του προγράμματος.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ
Τακτικές ήταν οι επισκέψεις στο χωριό
μας και στην ευρύτερη περιοχή της Κινητής
Αστυνομικής Μονάδας καθ’ όλη τη διάρκεια
του περασμένου διμήνου.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής μας Κοινότητας
κ. Νίκος Καρέτσος επισκέφθηκε στα γραφεία
τους Αντιδημάρχους του Δήμου Καρπενησίου κ.κ. Ταξιάρχη Κουτρουμάνο και Δημήτρη Βονόρτα για θέματα της αρμοδιότητάς τους σχετικά με την Κοινότητά μας.

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
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Ν Ε Κ Ρ ΟΛΟ Γ Ι Ε Σ
Ελένη Δημ. Μακρυγιάννη (1931 - 2018)

Αριστείδης Δημ. Φλώρος (1960-2018)
Σχεδόν τρία (3) χρόνια
μετά το θάνατο του αδελφού του Βαγγέλη ακολούθησε, στην ίδια σχεδόν ηλικία, των 58 χρόνων (τραγική σύμπτωση, ειρωνεία
της τύχης ή άσχημο παιχνίδι της μοίρας) και ο Αριστείδης, γιος του Δημητρίου και της Ελένης Φλώρου, το γένος Αριστείδη
Σάρρα (ήταν η τρίτη στη
σειρά, από τις 8 κόρες του),
που εγκατέλειψε και αυτή
– σε ηλικία 90 χρόνων, το
μάταιο τούτο κόσμο, πριν από δύο μήνες,
λίγο πριν δει νεκρό και το δεύτερο γιο
της.
Ο Αριστείδης, παιδί φτωχής αλλά
ευτυχισμένης οικογένειας, από μικρός
μπήκε στη βιοπάλη της ζωής και σε
ηλικία 20 χρόνων προσλήφθηκε στο εργοστάσιο της «ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»
Αγρινίου και πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε. Έσμιξε τη ζωή του με τη συμπαθέστατη και γλυκομίλητη σύζυγό του
Μαρία Προβίδα σε νεαρή ηλικία, απόχτησε 3 αγόρια, όλα αξιωματικοί του
Πολεμικού Ναυτικού, που του χάρισαν
συνολικά 4 εγγόνια και ζούσε πια την
ηρεμία της οικογενειακής ευτυχίας και
της άνετης ζωής, χωρίς τίποτα να προμηνύει το τόσο βιαστικό πέρασμά του
από τη ζωή και σ’ αυτή την ηλικία.
Ο Αριστείδης ήταν ήρεμος και χαμογελαστός άνθρωπος, τίμιος, ειλικρινής,

εργατικός, φιλικός και αξιόλογος, αγαπητός σε όλους,
με καλή καρδιά, άριστο
ήθος και τίμια συμπεριφορά. Όλοι τον αγαπούσαν.
Συγγενείς, συνάδελφοι
στη δουλειά, φίλοι. Ο ίδιος
χάριζε τα δικά του συναισθήματα απλόχερα σε
όλους και ήταν ευπρόσδεκτος και αποδεκτός από
όλους. Η μοίρα του όμως
άλλα του επεφύλαξε. Η
ανίατη ασθένεια της εποχής μας, σε σύντομο χρονικό διάστημα, τον νίκησε, του αφαίρεσε
τη ζωή.
Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στον
Ι. Ν. Αγίου Αντωνίου Αγρινίου με την
παρουσία πρωτόγνωρου πλήθους ανθρώπων από την περιοχή Αγρινίου και
των γειτονικών πρώην Δήμων αλλά και
πέραν αυτών. Το σώμα του αναπαύεται
στο Κοιμητήριο του Αγρινίου και η ψυχή
του ταξίδευσε στους γαλήνιους τόπους
του ουρανού, όπου δεν υπάρχει «πόνος,
λύπη και στεναγμός».
Θα τον κρατάμε τρυφερά στην καρδιά μας και στη μνήμη μας και ο Θεός
ας αναπαύσει την ψυχή του μεταξύ των
εκλεκτών του. Η εξ’ ύψους παρηγορία
στην οικογένειά του με την ευχή παιδιά
και εγγόνια να γίνουν μιμητές του ήθους,
του χαρακτήρα και των αρχών του αγαπημένου μας Αριστείδη.
Θανάσης Κ. Νταλιάνης

Σπυρίδων Π. Πανάγος (1926-2018)
Πλήρης ημερών έφυγε
από τη ζωή ο Σπύρος Π.
Πανάγος. Γόνος μιας μεγάλης και δυναμικής οικογένειας πέρασε τη ζωή
αγωνιζόμενος για να επιβιώσει, να δημιουργήσει
οικογένεια, να μεγαλώσει
και να αποκαταστήσει παιδιά. Αγωνιστής και εργατικός όπως όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς
του γεύτηκε από τα εφηβικά του χρόνια τις περιπέτειες και τα βάσανα του
λαού μας. Επιβίωσε χάρις στο αγωνιστικό
του φρόνημα, την πειθαρχία σε γραπτούς
και άγραφους κανόνες, την ακάματη
εργασία για χρόνια και χρόνια. Παρότι
το γήρας και τα προβλήματα υγείας τον
απομάκρυναν από τις γεωργικές και άλλες εργασίες τα μακρινά του κτήματα
θυμίζουν ακόμα την προσπάθεια και τον
μόχθο που κατέβαλλε γι’ αυτά. Ψηλά
στην Πραΐλα οι μηλίτσες του, αν και
παρατημένες, συνεχίζουν ως τα σήμερα
να καρπίζουν και οι περιφράξεις και καλοχτισμένα δέματα θυμίζουν το πέρασμά

του και από εκεί.
Με αυτές τις αρχές της
πειθαρχίας στους σκληρούς
νόμους της ζωής μεγάλωσε
και τα παιδιά του. Με μόχθο
μεγάλο ξέστησε αυτός και
η γλυκύτατη αείμνηστη γυναίκα Κωνσταντία (το γένος Κούκουνα από Αράχωβα) 3 αγόρια και 2 κορίτσια.
Τα σπούδασε όσο μπορούσε ο ίδιος -τα υπόλοιπα ο
προσωπικός μόχθος των
παιδιών- και τα είδε αξιόλογα μέλη της μικρής κοινωνίας του χωριού αλλά και της μεγάλης
της πατρίδας μας.
Και με λίγες από τις αρχές του αν
μπολιαστούν παιδιά, εγγόνια και απόγονοι, είναι βέβαιο ότι θα αντέξουν τις
σκληρές συνθήκες της ζωής που είναι
αμείλικτη σε κάθε νωθρό και αφημένο
στη μοίρα του.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του κι η
ψυχή του ας αναπαύεται εν κόλποις
Αβραάμ εν ουρανοίς.

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Όπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο
του «ΕΥΡΥΤΟΥ» βρέθηκαν κοντά μας και
πάλι εφέτος πάνω από 15 ομογενείς μας από
Η.Π.Α., Αυστραλία, Γερμανία, Ν. Αφρική κ.α.
Ο αριθμός αυτός όμως αυξήθηκε και με την
προσέλευση και άλλων συγχωριανών μας,
ήτοι των Λάμπρου Π. Παναγοδήμου (Η.Π.Α.),
Κώστα Μωρίκη (Η.Π.Α.) και της οικογένειας
του Χρήστου Δ. Σταμάτη, ήτοι της συζύγου
του Γεωργίας και των παιδιών τους Δημήτρη
και Σεραφείμ που ήρθαν στην Ελλάδα με την
ευκαιρία της Γιορτής Τσίπουρου.
Καλή αντάμωση και του χρόνου!

Α.Δ.Σ.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Οι Έλληνες όπου και αν
βρεθούν ξεχωρίζουν. Φυσικά και οι Δομνιστιάνοι. Ο
Τάκης Ι. Παπαδόπουλος
βραβεύθηκε και φέτος
στην πόλη Γουέλς της Αγγλίας από τον Δήμο. Πήρε
το ασημένιο βραβείο για
την πρόσοψη της αυλής
της ταβέρνας τους.
Εκεί μεταξύ άλλων είχε
φυτέψει γεράνια, ηλιοτρόπια και βότανα από τη Δομνίστα.
Α.

Πλήρης ημερών έφυγε από τη
ζωή η κυρα-Λένη, σύζ. Δημ. Μακρυγιάννη. Λαμιώτισσα την καταγωγή από την οικογένεια Αρκουμάνη συνέδεσε τη ζωή της με τον
επίσης αείμνηστο σήμερα Δημ. Μακρυγιάννη. Άξια και δυναμική γυναίκα οικοδόμησε με τον σύζυγό
της την οικογενειακή της ευτυχία.
Ενδιαφερόταν για τα κοινά του συζυγικού της χωριού και τον Σύλλογό
μας. Έχοντας αγοράσει πριν από
αρκετά χρόνια με το σύζυγό της
ένα σπίτι στο χωριό έμενε στη Δομνίστα σχεδόν από την άνοιξη ως
το φθινόπωρο. Εγκλιματισμένη απόλυτα στο νέο περιβάλλον αποτελούσε δυναμικό στοιχείο και στις
νέες γειτονιές της. Έλαμπαν από
νοικοκυροσύνη και καθαριότητα το
σπίτι και οι αυλές της. Νοικοκυρά
πρώτη ευωδίαζε με τα μαγειρέματά
της, τη γειτονιά του ορεινού σπιτιού

της. Άξια και φιλόστοργη μητέρα
αφιέρωσε τη ζωή της στο μεγάλωμα
των παιδιών της και μετά ολόκληρη
η ζωή της δεν ήταν άλλο παρά η
ευτυχία τους.
Παρότι έχασε σχετικά νωρίς
τον σύζυγό της κρατούσε ανοιχτό
το σπίτι στο χωριό για δικούς και
φίλους.
Τη θυμάμαι σχεδόν κάθε καλοκαιρινό απόγευμα να παίρνει το
δρόμο του νεκροταφείου άκρη άκρη
από τον Αϊλιά και να φροντίζει τον
τάφο του άντρα της. Μοιραζόταν
μαζί του τη νοικοκυροσύνη της και
την αγάπη της.
Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή
της στον Παράδεισο και της δίνει
όση από την ευτυχία δεν γνώρισε
στη γη.
Αιωνία η μνήμη της.

Α.Δ.Σ.

Σπυριδούλα Κ. Τσίρκα (1928 - 2018)
Ύστερα από πολύχρονη ασθένεια λόγω
γήρατος αναπαύεται,
το μεν σώμα της στη
Δομνίστα, η δε ψυχή
της στους ουρανούς,
η Σπυριδούλα σύζ.
Κων/νου Τσίρκα, το
γένος Ευαγ. Μακράκη.
Μεγαλωμένη σε
μια οικογένεια με αρχές και σεβασμό στις
παραδοσιακές αξίες
του χωριού μας ένωσε
τη ζωή της με έναν άξιο και εργατικό άνθρωπο, τον Κων. Γ. Τσίρκα
και μαζί του έφτιαξε μια ευτυχισμένη οικογένεια που της χάρισε
την ευτυχία εγγονιών.
Από το κάτω μέρος του χωριού,
τα Μακρέικα, βρέθηκε στο κεντρικό
του, τα Τσιρκαίικα. Τις αρχές της
εργατικότητας, της τιμιότητας, της
φιλαλληλίας που γνώρισε στο πα-

τρικό της σπίτι τις μετέφερε και στο νέο συζυγικό της σπίτι. Νοικοκυρά και καλαίσθητη
γέμιζε την αυλή της
με λουλούδια. Παρά τη
χρόνια εγκατάλειψη
στο σπίτι του χωριού
ακόμα ανθίζουν κάθε
καλοκαίρι όσα από
αυτά επιζούν από την
εγκατάλειψη. Τη θυμάμαι περνώντας κάθε
απόγευμα από την Παπαραχούλα στο νέο μου σπίτι να
με καλησπερίζει και να ρωτά για
δικούς και ξένους. Το χαμόγελο
και η καλή της καρδιά είναι από
εκείνα που μένουν και πέρα από
τη φθορά του χρόνου και το θάνατο.
Ας είναι αιωνία η μνήμη της και
οι αρετές της ας οδηγούν τους επιγόνους της.
Α.Δ. Σταμάτης

παπα-Σπύρος Πρέντζας
Πλήρης ημερών έφυγε από τη
ζωή ο αείμνηστος λειτουργός του
Υψίστου παπα-Σπύρος Πρέντζας
από το Τρίκορφο Ναυπακτίας. Η
ζωή τον έφερε στα μέρη μας αρχές
της 10ετίας του 1970. Χειροτονήθηκε ιερέας στην Ανιάδα σε σχετική
ηλικία και πατέρας 6 παιδιών που
φοιτούσαν σε σχολεία. Έφερε τα
δύο από αυτά στο Γυμνάσιο Δομνίστας. Το 1972 πείσθηκε από τον
Κ. Παπαδόπουλο και τον Αθ. Σταμάτη να δώσει εξετάσεις στο Γυμνάσιο Δομνίστας. Τα κατάφερε
και με την επιμονή και τη φιλεργία

τελείωσε το Γυμνάσιο, τελείωσε
το Λύκειο και φοίτησε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου.
Αγάπησε τη Δομνίστα και τους
ανθρώπους της και κράτησε επαφή
ως το τέλος της ζωής του. Ευτύχησε να δει παιδιά και εγγόνια
πολλά να μεγαλώνουν κάτω από
τη γλυκιά και σεβάσμια παρουσία
του.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του
και η αγάπη μας θα ανάβει πάντα
ένα κεράκι για την ανάπαυση της
ψυχής του.
Α.Δ. Σταμάτης

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
― Ο Μάρκος Ανδρουλάκης του Γρηγορίου και της Σπυριδούλας, το
γένος Δημητρίου Καρέτσου, πρόσφερε στο Σύλλογό μας για τη
συντήρηση των εικόνων του παλαιού Αγίου Αθανασίου το ποσό των
πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ στη μνήμη των παππούδων του Ιωάννη Ανδρουλάκη και Δημητρίου Καρέτσου καθώς και του πατέρα του Γρηγορίου Ανδρουλάκη.
― Η Ευαγγελία Παναγοδήμου διέθεσε στο Σύλλογό μας το ποσό
των πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ στη μνήμη των αδελφών της Κωνσταντίνου, Ευθυμίας, Βασιλικής (Μπούρα), Θεοδώρου, Παναγιώτας
(Σάρρα) και του ανιψιού της Αλεξάνδρου Γ. Μπούρα.
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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
― κ. Σοφία Ρήγα, Μεσολόγγι: Πήραμε την
συνδρομή σας (20,00 ΕΥΡΩ) και σας ευχαριστούμε.
― π. Παναγιώτην Κούκουνα και Σπυριδούλα
Κούκουνα, Ηλιούπολη. Λάβαμε τις συνδρομές
και σας ευχαριστούμε.

Προσφορές - Συνδρομές
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Παπαδοπούλου Παναγιώτα .... ΕΥΡΩ 20,00
Παπαδόπουλος Κων/νος Α. .... -//- 20,00
Παπαδόπουλος Κων/νος Ι. ...... -//- 50,00
Δημητρογιάννης Κώστας ........ -//- 10,00
Δημητρογιάννη Έφη ................ -//- 10,00
Τσούκα Μαρία .......................... -//- 10,00
Καρέτσος Κώστας Δ. .............. -//- 10,00
Καρέτσου Αλέκα ...................... -//- 10,00
Πανάγου Νίνα .......................... -//- 20,00
Σταθονίκος Ευθύμιος .............. -//- 20,00
Σταμάτης Κώστας Δ. ................ -//- 20,00
Τσιάμης Κώστας ...................... -//- 10,00
Σώκος Ιωάννης Ευθ. ................ -//- 20,00
Σώκου Ζωή Ευθ. ...................... -//- 20,00
Καρέτσου Ράνια ...................... -//- 10,00
Πιστιόλη Μαίρη ........................ -//- 10,00
Μωρίκης Πέτρος ...................... -//- 20,00
Τριάντης Ευστάθιος ................ -//- 30,00
Τραχήλη Αργυρώ ...................... -//- 10,00
Καρέτσος Νικόλαος ................ -//- 10,00
Αδοσίδης Λάζαρος .................. -//- 20,00
Συροθανάση Γεωργία .............. -//- 30,00
Γρηγοροπούλου Κούλα ............ -//- 20,00
(†)Μακρυγιάννη Ελένη ............ -//- 10,00
Παπαδημητρίου – Βουλδή
Σπυριδούλα .............................. -//- 20,00
Παπαδημητρίου Μαρία ............ -//- 50,00
Μακρυγιάννη-Σώκου Χρυσούλα -//- 50,00
Καλαντζή Ελένη ...................... -//- 15,00
Χαραλαμπόπουλος Κώστας .... -//- 20,00
Γρίβα Κατερίνα Αθαν. .............. -//- 50,00
Σάρρα Αριστέα .......................... -//- 20,00
Σάρρα Αρετή ............................ -//- 20,00
Μαστρογεωργίου Γεώργιος .... -//- 50,00
Σταθονίκου Πηνελόπη
(Καναδάς) .................................. -//- 100,00
Μακρυγιάννης Γεράσιμος
(Καναδάς) ................................ -//- 50,00
Σώκου Μαρία Σωτ. .................... -//- 50,00
Γρηγοροπούλου Αγγελική ...... -//- 20,00
Κουβέλης Κώστας (Πυρί Θηβών) -//- 20,00
Σώκος Γεώργιος ...................... -//- 20,00
Πανάγος Ηλίας ........................ -//- 20,00
Φιλιππίδη Βούλα ...................... -//- 20,00
Κατσούδας Ιωάννης ................ -//- 50,00
Μπαγιάτης Κώστας .................. -//- 20.00
Καραπάνου Σπυριδούλα .......... -//- 50,00
Φραγκούλης Θεόδωρος .......... -//- 10,00
Φραγκούλη Φωφώ .................... -//- 10,00
Αγγελής Κώστας ...................... -//- 10,00
Συροκώστας Σπύρος ................ -//- 10,00
Σουβατζής Δημήτριος
(σύζ. Κούλας Σύρρου) .............. -//- 20,00
Πολύζος Κώστας
(σύζυγος Μαργαρίτας Σύρρου) -//- 20,00
Σύρρος Αθανάσιος .................. -//- 20,00
Παπαδημητρίου Αντώνιος ........ -//- 10,00
Καραχάλιου – Παπαδημητρίου
Ανδριάνα .................................. -//- 10,00
Γρίβας Γεώργιος Ηλ. ................ -//- 20,00
Κώτσης Κων/νος ...................... -//- 20,00
Παναγοδήμος Κώστας Ι. .......... -//- 20,00
Κυτέας Γεώργιος ...................... -//- 20,00
Αγγελή Βασιλική Αντ. .............. -//- 30,00
Σιδερά Ελένη .......................... -//- 10,00
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)
Οι συνδρομές σας μπορούν να στέλνονται:
Στην Εθνική Τράπεζα:
Αριθμός λογαριασμού: 370/296245-43
ΙΒΑΝ 8101103700000037029624543
ή στην Ταμία του Συλλόγου κ. Σούλα Μαυρίκα–Σταμάτη, και Σμαράγδα Σιακαβέλα (μέλος
του Δ.Σ., Αγρίνιο), Μαρία Σάρρα (Αντιπρόεδρο)
και Κώστα Παπαδόπουλο (Δ/ντή-Εκδότη της
Εφημερίδας, Αθήνα-Δομνίστα).

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης
του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου του χωριού
μας. Μετά το βάψιμο γίνονται εργασίες στο
καμπαναριό μας, οι οποίες θεωρούνται λίαν
αναγκαίες και απαραίτητες.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
Το Εκκλησιαστικό μας Συμβούλιο αποφάσισε όπως πραγματοποιηθούν διάφορες
εργασίες απαραίτητες για τη συντήρηση του
Αγίου Νικολάου, όπως είναι η αντικατάσταση
της στέγης, ο ελαιοχρωματισμός κ.λπ.
Ευπρόσδεκτη κάθε προσφορά!

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΕΡΙΩΝ
ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ωραιότατος ανεμιστήρας κεριών τοποθετήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
του χωριού μας, απαραίτητος, κυρίως, για
την προστασία του τέμπλου, του Δεσποτικού,
του άμβωνα, του προσκυνηταριού και όλων
των επίπλων αλλά και των εικόνων. Κατασκευάστηκε σε εργοστάσιο εκκλησιαστικών
ειδών στα Τρίκαλα και τοποθετήθηκε τον
περασμένο Αύγουστο. Ο κατασκευαστής
έκανε δωρεά στο ναό μας μία Δεσποτική
πολυθρόνα, η οποία τοποθετήθηκε στο Ιερό
Βήμα.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Το χωριό μας επισκέφθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο 2018 αρχαιολόγοι της
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας κ. Σούλα Τσόκα και κ.
Βαποράκης ύστερα από σχετικό κοινό αίτημα
της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του Συλλόγου μας για τη συντήρηση του τέμπλου,
δεσποτικού, άμβωνα, προσκυνηταριού, εικόνων και άλλων κειμηλίων του Ιερού Ναού
Αγίου Αθανασίου. Ξεναγήθηκαν στο ναό μας
και στα Μουσεία μας από τον Κώστα Αντ.
Παπαδόπουλο. Έμειναν κατενθουσιασμένοι
από την επίσκεψή τους αυτή και υποσχέθηκαν
την αμέριστη βοήθειά τους.

Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Όπως είναι γνωστό στο εκκλησάκι του Προφήτη
Ηλία έγινε δωρεάν αγιογράφηση από τον κ. ΗΛΙΑ
ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ, επιθυμία του οποίου είναι τα χρήματα
των αφιερωτών να χρησιμοποιηθούν μόνον για τις
ανάγκες του παραπάνω Ιερού Ναού. Για περισσότερες πληροφορίες στον Εκκλησιαστικό Επίτροπο
κ. Λάμπρο Σταθονίκο.

ΔΩΡΕΑ ΑΜΦΙΩΝ

Η Ντίνα Ν. Παπαζαχαρία, ιεροράπτρια, δώρισε
στον εφημέριο του χωριού μας π. Ματθαίο Καλαμπαλίκη μία πλήρη ιερατική στολή για τις ανεκτίμητες
υπηρεσίες που πρόσφερε και συνεχίζει να προσφέρει
στο χωριό μας.
Η ίδια και κατά το παρελθόν πρόσφερε διάφορα
καλύμματα για τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίου
Αθανασίου και των άλλων ναών του χωριού μας.
Της ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση!

ΒΡΥΣΗ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (ΦΑΝΤΙΝΟΥ)
Πανέμορφη είναι η λιθόκτιστη βρύση που κατασκευάστηκε πρόσφατα στο εκκλησάκι της Παναγίας
της Προυσιώτισσας, στην περιοχή Φαντίνου, με
δαπάνες του Σωτήρη και Μαρίας Σώκου και σε
εκτέλεση σχετικής εντολής του αείμνηστου πατέρα
τους Δημητρίου Σώκου. Προσεχώς οι ίδιοι θα κατασκευάσουν στον χώρο αυτόν και Ναό προς τιμήν
του Αγίου Φαντίνου. Η πηγή του νερού, που είναι
εκλεκτής ποιότητας, βρίσκεται λίγο πιο πέρα, κοντά
στο πατρικό σπίτι του Σωτήρη. Έτσι οι προσκυνητές
και οι περαστικοί θα απολαμβάνουν μαζί με την
υπέροχη φύση και το κρύο νερό. Κατασκευάστηκαν
και πεζούλια για ξεκούραση…

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΔΙΜΗΝΟΥ

Ο π. Ματθαίος τέλεσε το μυστήριο της Θείας
Λειτουργίας κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες του
περασμένου διμήνου: 2, 8, 9 και 23 Σεπτεμβρίου
και 9, 21, 26 και 28 Οκτωβρίου 2018. Την τελευταία
μάλιστα Κυριακή, κατά την οποία εορτάστηκε και η
Εθνική μας Εορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940 ο
ναός μας ήταν γεμάτος. Ο π. Ματθαίος ταξίδεψε
για Γερμανία και θα είναι πάλι κοντά μας τον
επόμενο Δεκέμβριο.

ΤΟ ΚΑΦΕΟΙΝΟΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΝ «Ο ΗΛΙΟΣ»
ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Όπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο του
«ΕΥΡΥΤΟΥ» έκλεισε οριστικά το Καφεοινοψητοπωλείον «Ο ΗΛΙΟΣ» του Θεοδώρου Τσιάμη
στο χωριό μας από το περασμένο καλοκαίρι
αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό
και μια μεγάλη ιστορία 82 χρόνων!
Στην άκρη της πλατείας μας, σε ένα κτήριο
τετραώροφο (υπόγειο, ημιυπόγειο και δύο όροφοι
επάνω από το δρόμο), το ψηλότερο και από τα
πλέον καλλίτερα του χωριού μας, άρχισε να
λειτουργεί ως καφενείο το 1936 από τον ιδιοκτήτη του Γεώργιο Τσιάμη και τον συνέταιρό
του αείμνηστο ήρωα του 1940 Νίκο Πέτρου
Κοντορλή. Χτίστηκε με την οικονομική στήριξη
του Δημητρίου Βαμβάτσικου, αδελφού της συζύγου του Γεωργίου Τσιάμη Πατρούλας, ο οποίος
μετανάστευσε στην Αμερική και πέθανε σε
ηλικία 45 ετών. Χρειάστηκαν 800 ολόκληρες
ημέρες για την ολοκλήρωσή του. Το χωριό μας
τότε, εμπορικό κέντρο της περιοχής, αριθμούσε
πάνω από 1.000 κατοίκους και είχε αρκετά εμπορικά καταστήματα, καφενεία, υποδηματοποιεία,
σιδηρουργεία κ.λπ.
Κατά τη διάρκεια της Κατοχής στεγάστηκε
εκεί το φρουραρχείο του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Στην ανατολική βεράντα μάλιστα υπάρχει ακόμα σχετική
επιγραφή. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου λεηλατήθηκε.
Κατά τις δεκαετίες του ’50 και μετά γνώρισε
ημέρες δόξας. Χρησιμοποιήθηκε ως αίθουσα
διασκέδασης (με ζωντανές ορχήστρες, ηλεκτρόφωνο κ.λπ.), ως αίθουσα κινηματογραφικών
προβολών, θεάτρου σκιών, για χαρτοπαίγνια,
δεξιώσεις κ.λπ.

Οι πίτες της κυρα-Γιώτας, τα γλυκά της (κυρίως
οι μπακλαβάδες), τα ψητά αρνιά και κατσίκια, οι
μπριζόλες, τα σουβλάκια κ.λπ. σε συνδυασμό
με την άψογη εξυπηρέτηση από όλη την οικογένεια κατά τους καλοκαιρινούς, κυρίως, μήνες,
είχαν ως αποτέλεσμα να προσελκύουν καθημερινά πολλούς πολλούς πελάτες… Ο αείμνηστος
Ευάγγελος Γιαννόπουλος κατά τις επισκέψεις
του στο χωριό μας πάντα το είχε ως στέκι του.
Η Δομνίστα ορφανεύει, σίγουρα, με το κλείσιμο
ενός ιστορικού «καφεοινοψητοπωλείου», όπως
αυτό του Τσιάμη. Ευχόμαστε όμως υγεία και
μακροημέρευση στον κυρ-Θόδωρο και στην
κυρα-Γιώτα αλλά και την επαναλειτουργία του
το ταχύτερο…
Κ.Α.Π.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Ολοκληρώθηκε η περίφραξη (που τόσο
περιμέναμε) των ξύλινων κιγκλιδωμάτων
περιμετρικά του χώρου του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης εκτός από τις δύο πόρτες.

Η προμήθεια των ξύλων έγινε από το Δήμο
Καρπενησίου και η πληρωμή των εργατικών
από το Σύλλογο του χωριού μας. Για το
σκοπό αυτόν εργάστηκαν οι Κώστας Αγγελής και Ηλίας Τσιάμης.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ,
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΗΣ…
Με πρωτοβουλία και με δαπάνες του
Συλλόγου μας έγινε και πάλι η δέουσα καθαριότητα στο Πνευματικό μας Κέντρο,
όπου στεγάζονται το Φωτογραφικό Μουσείο, το παλαιό Λαογραφικό και Ιστορικό
Μουσείο και η πλούσια βιβλιοθήκη μας,
την αποθήκη, καθώς και το νέο Μουσείο
μας, το «ΦΑΡΜΑΚΙΔΕΙΟ», εν όψει της μεγάλης επισκεψιμότητας των ημερών.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
― Ορκίστηκε ως πτυχιούχος
του Νοσηλευτικού Τμήματος του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η Κυριακή Σταμάτη του Ιωάννη και της Χρυσούλας (Σούλας) στις 28 Σεπτεμβρίου
2018.
― Την ίδια ημέρα και ώρα (289-2018) ορκίστηκε ως πτυχιούχος
της ίδιας Σχολής (Νοσηλευτικής
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) και η Παρασκευή (Εύη) Καρέτσου του Κωνσταντίνου και της Αλέκας.
Καλή σταδιοδρομία!

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΕ ΑΡΙΣΤΑ!
― Ο Νικόλαος Καραμπίνας,
εγγονός Θεοδώρου και Παναγιώτας Τσιάμη, έλαβε το μεταπτυχιακό
του από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
στα «Μοντέλα Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» με βαθμό «Άριστα» (2ος)!
Συγχαρητήρια!

ενός κάδου ανακύκλωσης, κυρίως, πλαστικών, λόγω της μεγάλης κατανάλωσης
των ημερών αυτών.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΑΣ
Μεγάλη ήταν η επισκεψιμότητα στα
Μουσεία μας και στη Βιβλιοθήκη μας κατά
το παρελθόν δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2018, κυρίως κατά το τριήμερο 26,
27 και 28 Οκτωβρίου. Πολλοί εκφράστηκαν
με λίαν κολακευτικά λόγια για την πνευματική ζωή του χωριού μας που διαπιστώνεται
από τα λειτουργούντα Μουσεία, τη Βιβλιοθήκη, την έκδοση πολλών βιβλίων και την
πραγματοποίηση τόσων εκδηλώσεων!
Η ξενάγηση έγινε από τον Κώστα Αντ.
Παπαδόπουλο.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

Σημειώνεται ότι
εφέτος τα μπουκάλια
μας εντυπωσίασαν για
το σχήμα και το στολισμό τους. Ο Σύλλογός μας λόγω της ζήτησης μπουκαλιών τσίπουρου έχει παραγγείλει επιπλέον 100
μεγάλα μπουκάλια και
150 μεσαία. Τα περισσεύματα θα χρησιμοποιηθούν του χρόνου.

Η ΚΑΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΣ

Ο Σύλλογός μας ζήτησε από το Δήμο
Καρπενησίου τη χρήση της πλατείας και
του Ξενώνα για τις ανάγκες της Γιορτής
Τσίπουρου, καθώς επίσης, και τον καθαρισμό
της. Επίσης ζήτησε και την τοποθέτηση

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2018

Η υπεύθυνη του site κ. Λυβία Κορκόβελου έφτιαξε streaming για οκτώ (8) ημέρες,
ώστε να μπορούν πολλοί ταυτόχρονα να
παρακολουθούν την κάμερα της πλατείας
μας. Ευχαριστούμε τη Λυβία και το σύζυγό
της Χρήστο γιατί είναι πάντα πρόθυμοι να
μας βοηθήσουν.

ΝΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
― Η Ευσταθία (Έφη) Αναγνωστοπούλου
του Αθανασίου και της Σοφίας (εγγονή του
Χαράλαμπου Αναγνωστόπουλου) έλαβε το
πτυχίο της από το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών στις 4-10-2018.
― Η Ασημίνα Δαραβέλια του Ιωάννη και
της Κυριακής, το γένος Αντωνίου Αγγελή
έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Διοίκησης
και Πολιτικής Επιστήμης Κομοτηνής.
― Η Ιοκάστη Μαρινάκου του Ιωάννη και
της Βάσως, το γένος Σπύρου Πανάγου έλαβε
το πτυχίο της από το Τμήμα Νοσηλευτικής
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία!

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ
― Ο Θεόκλητος Δημ. Τσαπραζλής πέτυχε
στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
― Η Ευαγγελία Παναγοδήμου του Δημητρίου και της Μαρίας πέτυχε στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Σημειώνεται ότι και ο αδελφός της Ηλίας
είναι ήδη πτυχιούχος του ίδιου Πανεπιστημίου.
― Ο Γεώργιος Συροκώστας του Γεωργίου
πέτυχε πρώτος (1ος)! στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πατρών!
Καλές σπουδές!

Ειδήσεις...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ

― Ο Κωνσταντίνος Τσίρκας και η Παναγιώτα-Ειρήνη
Σουλιώτη, απέκτησαν στις
17/09/18 στη Λάρισα το τρίτο
τους παιδάκι, ένα πανέμορφο
αγοράκι.
― Στις 24-10-2018 ο Νίκος Καπλάνης και η σύζυγός
του Μαρία, το γένος Αχιλλέα
και Όλγας Συρροκώστα απόκτησαν μια χαριτωμένη κορούλα.
― Ο Γιάννης Χουλάκης
και η σύζυγός του Ιωάννα
Σιάχου του Δημητρίου και της
Στέλλας το γένος Παναγιώτη
Σιακαβέλλα απόκτησαν στις
9-10-2018 το πρώτο τους παιδάκι, ένα χαριτωμένο αγόρι.
― Ο Χρήστος και η Αγγελική Γκιούση (κόρη του Γρηγόρη και της Ελένης Γκιούση),
απόκτησαν το πρώτο τους
παιδί, ένα χαριτωμένο αγοράκι.
Να τους ζήσουν!

― Πέθανε στο Αγρίνιο
στις 17-8-2018, όπου και αναπαύεται, η Ελένη σύζ. Δημητρίου Φλώρου, το γένος Αριστείδη Σάρρα, ετών 90.
― Στο Κοιμητήριο του χωριού μας αναπαύεται από τις
4 Σεπτεμβρίου 2018 η Ελένη
Δημητρίου Μακρυγιάννη,
ετών 87.
― Στις 22-9-2018 πέθανε
στο Καρπενήσι, όπου και ζούσε μόνιμα, η Ελένη Μπακατσιά, το γένος Κων/νου και
Σπυριδούλας Καρέτσου, ετών
81.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε
στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδας Καρπενησίου.
― Πέθανε στο Μοσχάτο
και αναπαύεται στο Κοιμητήριο του χωριού μας από τις
25-9-2018 η Σπυριδούλα
Κων/νου Τσίρκα, το γένος
Ευαγγέλου Μακράκη, ετών
90.
― Πέθανε στο Μεσολόγγι
και αναπαύεται στο Κοιμητήριο του Αιτωλικού η Ανδρεούλα Δ. Παπαζαχαρία.
― Στο κοιμητήριο του
Αγρινίου αναπαύεται από τις
16-10-2018 ο Αριστείδης Δημ.
Φλώρος, ετών 58.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου
Αντωνίου Αγρινίου.
Αιωνία τους η μνήμη!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Ο Δημήτριος Παύλου
Γρίβας και η σύζυγός του Χρυσούλα Χώχου βάπτισαν το
αγοράκι τους την 1-9-2018
στο εκκλησάκι του Προφήτη
Ηλία του χωριού μας.
Όνομα: Παύλος
Ανάδοχος: Ζήσης Δημαρέλης.
― Βαπτίστηκε την 1-92018 στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Δομνίστας ως Ορθόδοξη Χριστιανή η Ντανιέλα
Βολοστούκοβα από Σλοβακία,
μέλλουσα σύζυγος του Ορθοδοντικού Ιατρού Αλέξανδρου Αθαν. Παναγοδήμου.
Όνομα: ΚΑΡΙΝΑ
Ανάδοχος: Ευφροσύνη
Παναγοδήμου
― Ο Νικόλαος Ι. Παπαδημητρίου και η σύζυγός του
Γεωργία Κουτσουλέλου βάπτισαν την κορούλα τους την
1-9-2018 στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου του χωριού μας.
Όνομα: Μαριάννα.
Ακολούθησε δείπνος στην
ταβέρνα «ΜΕΤΟΙΚΟΣ».
Να ζήσουν και να ευτυχήσουν!

ΓΑΜΟΙ
― Η Ιωάννα, κόρη του
Κων/νου και της Δήμητρας
Σταθονίκου και ο Αναστάσιος
Κορολής ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στον Ι. Ναό
Αγίου Γεωργίου Αδαμίου Αργολίδας. Παράνυμφος η Λυβία
Κορκόβελου (εγγονή Γεωργ.
Κ. Συροθανάση).
Να ζήσουν χαρούμενα και
ευτυχισμένα!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε στις 16-9-2018
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Γιαννουζίου το μνημόσυνο της Ελένης χήρας Δημητρίου Φλώρου, το γένος
Αριστείδη Σάρρα.
― Το 40ήμερο μνημόσυνο
της Ανδρεούλας Δ. Παπαζαχαρία έγινε στον Ιερό Ναό
Αγίου Γερασίμου Σχιστού στις
16-9-2018.
― Μνημόσυνο της Γεωργίας Νικολάου Μπούρα για
τα τρία (3) χρόνια έγινε στον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Δομνίστας στις 8-10-2018.
― Το 40ήμερο μνημόσυνο
της Ελένης Δημ. Μακρυγιάννη έγινε στη Λαμία στις 710-2018. Τρισάγιο στον τάφο
της, στη Δομνίστα, τελέστηκε
το Σάββατο, 6-10-2018.
― Στις 13-10-2018 έγινε
το ετήσιο μνημόσυνο της Σοφίας Αριστείδη Σάρρα στον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
(Συνοικία Γιαννούζη) Αγρινίου.
― Την 21-10-2018 έγινε
το 40ήμερο μνημόσυνο της
αείμνηστης Σπυριδούλας
Τσίρκα στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρως στο
Μοσχάτο.
Αιωνία τους η μνήμη!

