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Και πάλι εφέτος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ επέλεξε
την Μεγάλη Πέμπτη, 25-4-2019, όπως και πέρυσι, να ευλογήσει την ενορία
μας, τελώντας τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου. Ο
Ποιμενάρχης μας καθήλωσε κυριολεκτικά τους πιστούς με το περιεκτικότατο
θεόπνευστο κήρυγμά του. Αρκετοί ήταν οι συγχωριανοί μας που κοινώνησαν
των Αχράντων Μυστηρίων. 

Μετά τη Θεία Λειτουργία προσφέρθηκε καφές και λιτό πρόγευμα. 

Ε
κατοντάδες συγχωριανοί μας και
πάλι εφέτος ήρθαν στο χωριό
μας και αφού ακολούθησαν τον

Κύριο στον Γολγοθά, με μεγάλη κατά-
νυξη, σε όλες τις φάσεις της Πορείας
Του προς το «εκούσιον πάθος Του» με-
τείχαν στον θρίαμβο της Αναστάσεως! 

Η Δομνίστα γέμισε για μια ακόμα
φορά -κυρίως από τη Μεγάλη Πέμπτη-
και όλα, σχεδόν, τα σπίτια “άνοιξαν”
και κάπνισαν τα τζάκια τους. Ο π. Ματ-
θαίος, κι εφέτος αψήφησε τις αποστά-
σεις και την κούραση και εξυπηρέτησε
όχι μόνο τη Δομνίστα αλλά και τις ενο-
ρίες της Ανιάδας και των Στάβλων, τε-
λώντας δύο και τρεις ακόμα ακολουθίες
κάθε ημέρα. Έτσι, τη Μεγάλη Τετάρτη
έκανε ευχέλαιο σε Ανιάδα και Δομνίστα
και την Ακολουθία του Νυμφίου, την Μ.
Πέμπτη συμμετείχε το πρωί στην Αρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν.

Αγίου Αθανασίου και το βράδυ τέλεσε
τις ακολουθίες του Νυμφίου (12 Ευαγ-
γέλια) σε Ανιάδα-Δομνίστα, την Μ. Πα-
ρασκευή στον Επιτάφιο πάλι σε Ανιά-
δα-Δομνίστα και το Μ. Σάββατο Θ. Λει-
τουργία στην Ανιάδα και Ανάσταση σε
Στάβλους-Ανιάδα και Δομνίστα! 

Η ημέρα του Πάσχα ξημέρωσε ηλιό-
λουστη. Όλοι έψησαν τον καθιερωμένο
οβελία και σε πολλές γειτονιές στήθηκαν
γλέντια. Την Δευτέρα του Πάσχα αρκετοί
συγχωριανοί μας βρέθηκαν στο εκκλη-
σάκι του Αγίου Γεωργίου, όπου έγινε η
Θεία Λειτουργία μέσα σε λίαν κατανυ-
κτική ατμόσφαιρα και μέσα σε ένα πα-
ραδεισένιο-ανοιξιάτικο τοπίο. Αρκετοί
παρέτειναν την παραμονή τους στο χω-
ριό και λίγες μέρες ακόμα, λόγω της
Πρωτομαγιάς, και πολλοί άδραξαν την
ευκαιρία να καλλιεργήσουν τους κήπους
τους.                                           Κ.Α.Π. 

Κάθε χρόνο και πιο ωραίος!
Ο Επιτάφιός μας στολίστηκε και
φέτος με ωραιότατα λουλούδια,
που και πάλι η Παναγιώτα Καρέ-
τσου φρόντισε να τα φέρει η
ίδια. Φαίνεται πως το έχει τάμα
στον Άγιο Αθανάσιο! Έτσι, την
Μ. Πέμπτη, μετά την Ακολουθία
του Μυστικού Δείπνου, στολί-
στηκε ο Επιτάφιός μας από την
ίδια την Παναγιώτα και τις Κούλα
Γρηγοροπούλου, Τούλα Καρτσα-
κλή και τις κόρες της Κατερίνα
και Παναγιώτα, τις εγγονές της
Φωτεινή και Κωνσταντίνα Σα-
μιώτη και τις Παπαδοπούλου Αγ-
γελική, Παπαδοπούλου Πανα-
γιώτα, Βιβή Σιακαβέλλα, Βασι-
λική Σιακαβέλλα, Ειρήνη Σταθο-
νίκου κ.ά. Σημαντική ήταν η βοή-
θεια του Μιχάλη Σιακαβέλλα,
ενώ βοήθησαν λιγότερο και οι
κ.κ. Ευαγγελία Νταλιάνη και Γιάν-
να Νταλιάνη. 

ΠΑΣΧΑ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΑΣ  ΚΟΝΤΑ  ΜΑΣ

Στις 9 Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή, θα γίνει εφέτος η εκδήλωση
μνήμης της έναρξης του Ένοπλου Αγώνα της Εθνικής μας Αντίστασης
περιόδου 1941-44. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση
Δήμου Καρπενησίου, Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας και Φιλοπρόοδου
Συλλόγου Δομνίστας. Κύριος ομιλητής θα είναι ο Υπουργός κ.
Παναγιώτης Κουρουμπλής. 

ΣΤΙΣ  9  ΙΟΥΝΙΟΥ  2019  Η  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΘΝΙΚΗ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΤΗΣ 26-5-2019 ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ 

ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ

Η  ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ  
ΣΤΟ  ΑΓΡΙΝΙΟ 

Με επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε στο Αγρίνιο -ύστερα από
πολλά χρόνια- ο αποκριάτικος
χορός του Συλλόγου μας, το
Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 στο
κοσμικό κέντρο Amaro. Η αντα-
πόκριση των συγχωριανών μας
στο κάλεσμα του Συλλόγου μας
και η συμμετοχή μας ήταν μεγά-
λη. Το φαγητό ήταν εξαίσιο και
η εξυπηρέτηση του Κέντρου άψο-
γη καθ’ όλα. Το κέφι και ο χορός
κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωι-
νές ώρες. 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου
μας καλωσόρισε όλους εκείνους
που τίμησαν με την παρουσία
τους την εκδήλωσή μας όπως
τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτα-
νίας κ. Άρη Τασιό, τον Αντιδή-
μαρχο του Δήμου Καρπενησίου
κ. Παντελή Χαλκιά, τον Πρόεδρο
της Τοπικής μας Κοινότητας κ.
Νίκο Καρέτσο, τους εκπροσώ-
πους των Πολιτιστικών Συλλόγων
Μυρίκης και Σκοπιάς κ.κ. Βασί-
λειο Καρρά και Γιάννη Λιάτσο,
αντίστοιχα. Ο δεύτερος είναι και
υποψήφιος Δημοτικός Σύμβου-
λος Αγρινίου με τον συνδυασμό
του κ. Τίμου Παπανικολάου. 

Παρόντες ήταν και άλλοι υπο-
ψήφιοι για τις επικείμενες εκλο-
γές όπως οι συγχωριανοί μας κ.
Λάμπρος Δημητρογιάννης με
τον συνδυασμό του κ. Νεκτάριου
Φαρμάκη (Περιφέρεια Δυτ. Ελ-
λάδας), Μαρία Αθ. Σάρρα με τον
συνδυασμό του κ. Καζαντζή

(Δήμο Αγρινίου) και οι συνυπο-
ψήφιές της με τον ίδιο συνδυα-
σμό κ.κ. Κωνσταντίνα Τούρκα
και Φανή Τριανταφυλλίδη και κ.
Θεόδωρος Κουβέλης, καθώς και
η υποψήφια Βουλευτής με το
Κίνημα Αλλαγής (ΚΙΝΑΛ) συγ-
χωριανή μας κ. Περσεφόνη
(Φώνη) Πιστιόλη. 

Τέλος, η Πρόεδρος του Δ.Σ.
κ. Νταλιάνη ευχαρίστησε όλους
τους παρόντες αλλά και όλους
εκείνους που συνέβαλαν είτε
υλικά είτε ηθικά για την επιτυχία
της εκδήλωσης αυτής. 

Αναφέρθηκε ονομαστικά στην
Αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας
κ. Μαρία Σάρρα, η οποία και ανέ-
λαβε την όλη διοργάνωση αλλά
και την ενημέρωση όλων των
συγχωριανών μας, την Ταμία κ.
Μάρα Σιακαβέλα, που βοήθησε
και αυτή σημαντικά (δεν ήταν
παρούσα λόγω εργασίας της),
τον Θανάση Παναγοδήμο και τη
σύζυγό του αλλά και την κ. Μαρία
Σώκου που αψηφώντας τις
άθλιες καιρικές συνθήκες ήρθαν
στο Αγρίνιο από την Αθήνα, τον
Θανάση Κ. Νταλιάνη, τ. Πρόεδρο
του Συλλόγου μας για την ενη-
μέρωση πολλών συμπατριωτών
μας, το Θανάση και την Φρόσω
Παναγοδήμου για την υλική στή-
ριξή τους, την κ. Καλλιόπη Μυ-
ρισιώτη, Πρόεδρο του Πανευ-
ρυτανικού Συλλόγου Αγρινίου
για την δημοσιογραφική κάλυψη
κ.ά. 



Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών
η Ευθυμία (Θυμιούλα) σύζ. Ν. Γρίβα και
κόρη του Κων/νου Μπέλεχα ή Πανάγου. 

Γέννημα θρέμμα της Δομνίστας έζη-
σε όλες τις δυσκολίες της ζωής εκείνα
τα χρόνια στο χωριό αρχικά και στο Πί-
τσοβο (Λεύκα) Αγρινίου μετά το γάμο
της με το Νικ. Γ. Γρίβα. Ευτύχησε να
δει γύρω της παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα,
μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης που την
περιέβαλλε ως το επίγειο τέλος της
ζωής της. 

Με ρίζες σε δυνατές κι αγωνιστικές
οικογένειες του χωριού δείχθηκε γενναία
και μαχητής και στη δική της ζωή τόσο
στο πατρικό σπίτι όσο και στο συζυγικό.
Τη θυμάμαι στολισμένη νυφούλα στον
οντά του πατρικού σπιτιού ένα βροχερό
Νοέμβριο του 1952; 1953; να ετοιμάζεται
για ένα ολονύχτιο ταξίδι με ένα φορτηγό
με το συμπεθεριό για την κάθοδο στο
Πίτσοβο και το νέο της σπιτικό. Τη θυ-
μάμαι λίγα χρόνια μετά με μια λάκα

παιδιά να μεγαλώνουν στην άκρη του
βάλτου μέσα στις λάσπες, το κρύο του
χειμώνα, το λιοπύρι του καλοκαιριού.
Δύσκολη πολύ η ζωή στη Δομνίστα ακό-
μα δυσκολότερη στο Πίτσοβο για την
ίδια και το πλήθος Δομνιστιάνων που
πάλευαν να επιβιώσουν στις πιο πρω-
τόγονες συνθήκες που μπορεί να φαν-
ταστεί κάποιος. Και όμως και η ίδια και
οι άλλοι εκεί στάθηκαν οικονομικά στα
πόδια τους, απόκτησαν παιδιά, τα σπού-
δασαν, τα αποκατέστησαν στην κοινωνία
και αποτέλεσαν το ελπιδοφόρο μέλλον
του Αγρινίου και της πατρίδας μας.
Όπλο τους η δουλειά, η δουλειά, η δου-
λειά. Στήριγμά τους η πίστη στην οικο-
γένεια και τις παραδοσιακές αξίες του
λαού μας. Αγώνας ώσπου να λιγοστέψει
η ατέλειωτη λάσπη στο δρόμο του Πί-
τσοβου και γύρω από τα φτωχικά σπι-
τοκάλυβα. Η εκλιπούσα ξεδίπλωσε σε
αυτό το περιβάλλον όλες τις αρετές
της και κυρίως αυτή της εργατικότητας.
Ακατάβλητη και ακούραστη χρόνια και
χρόνια δίπλα στον άντρα της, πλάι στα
παιδιά της, γλυκιά αγκαλιά για τα εγγόνια
της. 

Τη θυμάμαι απόμαχο πια να συνεχίζει
ανάμεσα σε παιδιά, νυφάδες, γαμπρούς,
εγγόνια, να μαγειρεύει, να ψήνει ψωμί,
να φτιάχνει πίτες, να φροντίζει από
τόσο δα μωράκια τα εγγόνια στο Αγρίνιο
πια και τη Δομνίστα τα καλοκαίρια. Ο
Νίκος, ο άλλος Νίκος, η Έφη, η Κατερίνα,
το αρνάκι της η Γωγώ, ο ..., η ..., ένα
τσούρμο χεράκια, φωνούλες, τρεχαλητά.
Έτσι ολοκλήρωσε τη ζωή της μέσα στο
σεβασμό και την αγάπη. Στις δύσκολες
μέρες των γηρατειών αρχόντισσα στο
σπίτι της και γύρω της η ζωή να κυλά
όλο και πιο νέα, όλο και πιο ελπιδοφόρα,
όλο και πιο όμορφη. 

Κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο και ανα-
ζήτησε την εν ουρανοίς ανάπαυση με
όλη αυτή την αγάπη γύρω της. Άξιος ο
μισθός της επί γης, αξιότερος εν ουρα-
νοίς είναι η προσευχή μας. 

Αιωνία η μνήμη της. 
Α.Δ. Σταμάτης 

Τα «τέλη της ζωής» της
Ευδοξίας Κ. Ζούκα, το γέ-
νος Επαμεινώνδα Φαρμάκη
ήταν, όπως ακριβώς εύχεται
η Εκκλησία μας, «χριστιανά,
ανώδυνα, ανεπαίσχυντα και
ειρηνικά». Συγκεκριμένα
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι
της στις 2 Μαρτίου 2019
μέσα στην αγάπη και τη
θαλπωρή των παιδιών της
σε ηλικία 91 ετών, με πλήρη
διαύγεια νου, ικανοποιημένη
από τη ζωή της και πανέ-
τοιμη, αφού τις τελευταίες ώρες της
επίγειας ζωής της κοινώνησε των Αχράν-
των Μυστηρίων, που όπως η ίδια τόνισε
λίγα λεπτά πριν δεχθεί τη Θεία Κοινωνία,
είναι «ο ιατρός των ψυχών και των σω-
μάτων»… 

Γόνος της μεγάλης ιερατικής οικο-
γένειας των Φαρμακαίων και συγκεκρι-
μένα μία από τις επτά (7) θυγατέρες
του μακαριστού παπα-Δάσκαλου Επα-
μεινώνδα Φαρμάκη, ο οποίος ανέλαβε
να αποκαταστήσει επτά (7) αδελφές και
πέντε (5) θυγατέρες! Μία από τις θυγα-

τέρες του και η μεταστάσα
πρόσφατα Ευδοξία, η οποία
παντρεύτηκε τον αείμνηστο
Κωνσταντίνο (Τάκη) Ζούκα
στους Στάβλους, όπου και
έζησε όλα της τα χρόνια
και όπου μαζί του δημιούρ-
γησε μια αξιοζήλευτη κα-
θόλα πολυμελή οικογένεια.
Ευτύχησε να δει αποκατα-
στημένα επαγγελματικά και
οικογενειακά και τα τέσσε-
ρα (4) παιδιά της και να κα-
μαρώσει και τα εννιά (9)

εγγόνια της.  
Ήταν, κατά κοινή ομολογία, στοργική

σύζυγος και λίαν φιλόστοργη μητέρα.
Η εργατικότητά της είναι καθομολογού-
μενη από όλους τους συγχωριανούς
της. Στην τελευταία της κατοικία, στο
Κοιμητήριο των Στάβλων, τη συνόδευσαν
πλήθος κόσμου από το χωριό της, τη
Δομνίστα, τη Λαμία, την Αθήνα, το Αι-
τωλικό κ.λπ. 

Αιώνια η μνήμη της και καλό Παρά-
δεισο! 

Κ.Α.Π. 
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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 - 210-2619696 

e-mail: karpouzi@otenet.gr 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ  ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Εγκαινιάστηκε στις 29-4-2019 στο Καρπενήσι το Κέντρο Ιστορίας
και Πολιτισμού Ευρυτανίας (ΚΙΠΕ). Το πρόγραμμα περιλάμβανε αγιασμό
(έγινε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεώργιο)
και χαιρετισμούς από τον Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Κ. Κοντογεώργο,
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κ. Μπακογιάννη και τον Αντιπερι-
φερειάρχη Ευρυτανίας κ. Άρη Τασιό. 

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ξεναγήθηκαν στις αίθουσες του
παραπάνω Κέντρου και εντυπωσιάσθηκαν βλέποντας τα εκθέματα. 

Τον Σύλλογό μας εκπροσώπησαν οι Αθαν. Δ. Σταμάτης και Κ. Α.
Παπαδόπουλος. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΟΥ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δο-

μνίστας είναι ένας Πολιτιστικός
Σύλλογος που απαριθμεί 40 χρόνια
στα πολιτιστικά δρώμενα της Ευ-
ρυτανίας. 

Έχει μια μεγάλη και όμορφη
πλατεία περιτριγυρισμένη από πα-
νύψηλα πλατάνια για τις εκδηλώ-
σεις  του Συλλόγου μας. Όμως οι
απρόβλεπτες και άσχημες πολλές
φορές καιρικές συνθήκες του νομού
μας ματαιώνουν την πραγματοποί-
ησή τους. Έτσι το Δ.Σ. πήρε την
απόφαση για την κατασκευή ενός
στεγάστρου στην πλατεία μας, για
όλες τις πολιτιστικές και ψυχαγω-
γικές εκδηλώσεις μας σ’ όλες τις
εποχές του χρόνου. 

Όμως το κόστος ήταν μεγάλο
για τα οικονομικά ενός Πολιτιστικού
Συλλόγου που συντηρείται με τις

συνδρομές των μελών του.
Γι’ αυτό ζητήσαμε την οικονο-

μική συνδρομή και την κάλυψη μέ-
ρους της δαπάνης από την Περι-
φερειακή Ενότητα Ευρυτανίας από
τον κ. Άρη Τασιό, ο οποίος ειση-
γήθηκε στον (Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.) Οργα-
νισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στε-
ρεάς Ελλάδας-Π.Ε. Ευρυτανίας. Ο
Οργανισμός κάλυψε μέρος της δα-
πάνης, ποσό 1.860 ευρώ για την
ολοκλήρωση του τόσο απαραίτητου
και μεγάλου αυτού έργου. 

Ευχαριστούμε πολύ τον Αντι-
περιφερειάρχη κ. Άρη Τασιό και
τον Οργανισμό Πολιτιστικής Ανά-
πτυξης της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Για το Δ.Σ. 
Η Πρόεδρος 

Ευαγγελία Νταλιάνη 

Εκδηλώσεις  τιμής  για  τον  Μπάμπη  Τσέλο 
Για τον Ευρυτάνα Δάσκαλο, πολυβρα-

βευμένο Ζωγράφο και Λογοτέχνη κ. Μπάμ-
πη Τσέλο, πραγματοποιήθηκαν στο Καρ-
πενήσι και στη Λαμία, λαμπρές εκδηλώσεις
τιμής στις 13-4-2019 και 21-4-2019 αντί-
στοιχα. Στη Λαμία στο κατάμεστο Δημοτικό
θέατρο μέσα σε πολύ συγκινητική ατμό-
σφαιρα. 

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν, ο Όμι-
λος Φθιωτών Λογοτεχνών και Συγγραφέων,
το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού και οι Πο-
λιτιστικοί Σύλλογοι Σταυρού, Σ.Σ. Λιανο-
κλαδίου και Νέας Βράχας. Μια πολύ συγ-
κινητική σκηνή ήταν όταν ο Δήμαρχος Λα-
μιέων κ. Νίκος Σταυρογιάννης του χάρισε
μια τιμητική πλακέτα κι εκείνος του έδωσε
έναν πίνακα-προσωπογραφία του Δημάρχου. Τον Σύλλογό μας στην εκ-
δήλωση αυτή εκπροσώπησε η Πρόεδρός του κ. Ευαγγελία Νταλιάνη. 

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους συνδιοργανωτές και ιδιαίτερα
στον τιμώμενο κ. Μπάμπη Τσέλο. Ε.Ν. 

Ευδοξία Κ. Ζούκα 
το γένος Επαμεινώνδα Φαρμάκη (1928-2019) 

Ευθυμία Ν. Γρίβα (1926-2019) 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ όπως ΟΛΑ τα κείμενα 
που είναι προς δημοσίευση 

να αποστέλλονται στη Δ/νση 
της Εφημερίδας και ΜΟΝΟΝ 

ΔΩΡΕΑ  ΑΒΓΩΝ 
Δώρισε 25 ζεύγη αβγών
η οικογένεια του Ηλία
Τσιάμη. Τα υπόλοιπα αγο-
ράστηκαν από τον Σύλλο-
γο και αφού βάφτηκαν και
διακοσμήθηκαν από την
Πρόεδρο του Συλλόγου
προσφέρθηκαν στους πι-
στούς το βράδυ της Ανά-
στασης μετά το πέρας της Αναστάσιμης λειτουργίας. 

Μεταφορά του Περιφερειακού Ιατρείου στο νέο κτίριο 
Μια ευχάριστη είδηση είναι για όλους τους Δομνιστιάνους η με-

ταφορά του ιατρείου στο νέο κτίριο. Είναι ένα σύγχρονο εξοπλισμένο
ιατρείο, αλλά η μεταφορά του δεν γινόταν. Πολλά γραφειοκρατικά
εμπόδια. Οι ενοχλήσεις της Τοπικής Κοινότητας διά του Προέδρου
της κ. Νίκου Καρέτσου, ήταν πολλές προς τους αρμοδίους. Τα
τελευταία τρία χρόνια, μπήκε σε αυτόν τον αγώνα, για να βοηθήσει
και ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος, με επιστολές και συνομιλίες με τους
υπεύθυνους. Σε αυτό συνέβαλε και η επιστολή του συγχωριανού μας
κ. Αντρέα Νταλιάνη (η επιστολή είχε δημοσιευτεί σε προηγούμενο
φύλλο του “Εύρυτου”), προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας, η οποία παρέπεμψε για έρευνα στο Σώμα Επιθεωρητών Υπη-
ρεσιών Υγείας, οι οποίοι επισκέφτηκαν το ιατρείο το φθινόπωρο που
μας πέρασε. Έτσι “η ισχύς εν τη ενώσει” έγινε πραγματικότητα. 

Το ιατρείο μεταφέρθηκε στο νέο κτίριο!!! 
Ευχαριστούμε τον κ. Παπανικολάου Διευθυντή του Κέντρου

Υγείας Δυτικής Φραγκίστας και την υπεύθυνη του Κέντρου κ. Μαρούλη. 

Δωρεά  βιβλίων 
Ο Γεώργιος Αντ. Αγγελής δώρισε
πολλά παιδικά παραμύθια Puzzles και
άλλα βιβλία στη βιβλιοθήκη του χωριού
μας. Ευχαριστούμε πολύ. 



Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α ΣΤ Ι Κ Α
Έγινε στις 16 Μαρτίου 2019, ημέρα Σάββατο, του

Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος Θεία Λειτουργία στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου του χωριού μας από τον π. Σπυρίδωνα
Μποτονάκη. Στο ψαλτήρι ο εορτάζων την ημέρα αυτή
Θόδωρος Φραγκούλης.

Του ευχόμαστε χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε
παρόντες όλοι μας... 

Ο π. Ματθαίος κατά το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου τέλεσε
το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στον Ι. Ναό Αγίου
Αθανασίου του χωριού μας στις 16-3-2019 (Ψυχοσάββατο),
στις 25-3-2019 (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - Εθνική
εορτή), 31-3-2019, 12-4-2019, 21-4-2019 και όλες τις ιερές
ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, εξυπηρετώντας και
γειτονικές ενορίες κατά το δίμηνο αυτό (Ανιάδα, Στάβλους). 

Επίσης ο π. Ματθαίος τέλεσε και την ακολουθία των
Χαιρετισμών της Θεοτόκου στις 22-3-2019, 29-3-2019, 5-
4-2019 και 12-4-2019 (Ακάθιστος Ύμνος). 
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
Μέσα στην ανοιξιάτικη φύση και

σε κατανυκτική ατμόσφαιρα έγινε κι
εφέτος η Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό
Αγίου Γεωργίου από τον π. Ματθαίο.
Αρκετοί συγχωριανοί μας ήταν παρόν-
τες πηγαίνοντας εκεί είτε με τα αυτο-
κίνητά τους είτε με τα πόδια (η δια-
δρομή είναι ιδεώδης και για βόλτα). 

Στο ψαλτήρι ο Θεόδωρος Φραγ-
κούλης και ο εορτάζων Γεώργιος Μα-
στρογεωργίου. 

Τη χαρμόσυνη όμως ημέρα “σκίασε”
σημαντικά η είδηση του ξαφνικού θα-
νάτου του αείμνηστου Αντώνη Δ. Πα-
παδημητρίου. 

Προσφορές - Συνδρομές
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 
Σιακαβέλλα Βασιλική Χαρ. ............ -//- 10,00
Τσαπραζλής Νικόλαος Κ. .............. -//- 20,00
Μαρνάρη Παναγιώτα .................... -//- 20,00
Τσιούνης Κων/νος ........................ -//- 20,00
Τσιούνης Βασίλειος ...................... -//- 20,00
Παναγοδήμου Ευαγγελία ............ -//- 20,00
Καρέτσος Ιωάννης Γ. .................... -//- 20,00
Παούρης Πέτρος .......................... -//- 20,00
Σταμάτης Ιωάννης Νικ. ................ -//- 40,00
Παπαδημητρίου Νικόλαος Ι. ...... -//- 100,00
Μωρίκης Ντίνος ............................ -//- 20,00
Παπαδημητρίου Νικόλαος Ι. ........ -//- 20,00
Σταμάτης Αθανάσιος Νικ. ............ -//- 20,00
Μωρίκης Κων/νος ........................ -//- 20,00
Λύτρας Γεώργιος .......................... -//- 20,00
Μωρίκης Νικόλαος ........................ -//- 20,00
Αργυροπούλου Ειρήνη, 
το γένος Ι. Μωρίκη ........................-//- 20,00
Ανδρόνικος Χρήστος .................... -//- 20,00
Ανδρόνικος Ηλίας ........................ -//- 10,00
Φαρμάκης Γεώργιος ...................... -//- 20,00
Τριχόπουλος Χαράλαμπος .......... -//- 20,00
Γιολδάσης Ζαχαρίας .................... -//- 40,00
Παπαγεωργίου Παναγιώτης ........ -//- 20,00
Σώκος Νικόλαος .......................... -//- 20,00
Παπαδόπουλος Σπύρος Αντ. ........ -//- 20,00
Γαρδέλης Κων/νος και Βούλα ...... -//- 20,00
π. Κούκουνας Παναγιώτης .......... -//- 20,00
Κούκουνα Σπυριδούλα .................. -//- 20,00
Καραδήμας Δημήτριος Ελ. ............ -//- 20,00
Καραδήμας Ελευθέριος Δημ. ...... -//- 20,00
Καραδήμα – Κατσιφόλη Σούλα .... -//- 20,00  
Αγγελάκη Χαρίκλεια .................... -//-  20,00  

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο) 

― κ. Σπύρον Παπαζαχαρίαν, Αυστραλία. Πή-
ραμε την τραπεζική επιταγή σας (84 δολλάρια
Αυστραλίας) για τον «ΕΥΡΥΤΟ» και σας ευχαρι-
στούμε θερμά. 

― κ. Σπυριδούλα Μιχαλοπούλου, Ευηνοχώρι
Μεσολογγίου. Λάβαμε το μήνυμά σας πρόσφατα
(4-4-19) για το θάνατο της αείμνηστης μητέρας
σας και το καταχωρούμε στην ανάλογη στήλη.
Μακάρι να το είχαμε και νωρίτερα, ώστε να είναι
πιο επίκαιρη η είδηση. 

Η  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΑΣ

Οι συνδρομές σας 
μπορούν να στέλνονται: 

Στην Εθνική Τράπεζα: 
Αριθμός λογαριασμού: 370/296245-43

ΙΒΑΝ 8101103700000037029624543
ή στην Ταμία του Συλλόγου κ. Σμαράγδα Σια-
καβέλα (Αγρίνιο), Ευαγγελία Νταλιάνη (Πρό-
εδρο-Λαμία), Κώστα Ηλ. Τσιάμη (Γραμματέα,
Καρπενήσι) και Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο
(Αθήνα-Δομνίστα). 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΡΡΑΣ 

ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑ, 
ΑΘΗΝΑ 2019, σελ. 104 (Επιμέλεια: Κ. Α. Παπαδόπουλος) 

Εκδόθηκε πρόσφατα το πα-
ραπάνω βιβλίο  του αγαπητού
σε όλους μας Σπύρου Βάρρα.
Πρόκειται για ένα βιβλίο ανα-
μνήσεων, κυρίως, του Σπύρου
Βάρρα, που αναφέρονται στη
ζωή του, που την πέρασε καθ’
ολοκληρίαν σχεδόν στην αγα-
πημένη σε όλους μας Δομνί-
στα. Έζησε στην πλατεία του
χωριού μας για εξήντα (60)
ολόκληρα χρόνια και την
«υπηρέτησε» με αγάπη και
λατρεία είτε ως ράπτης είτε
ως περιπτεράς! Όσα, λοιπόν,
είχε αποθηκευμένα στη μνήμη
του τα κατέγραψε και με την
επιμέλεια του φίλου του Κώ-
στα Αντ. Παπαδόπουλου μας
παραδίδει ένα θαυμάσιο βιβλίο
μνήμης αλλά και διδαχής. 

Ο Σπύρος Βάρρας με το βι-
βλίο του αυτό, που αποτελεί κατάθεση καρδιάς,
νικάει το χρόνο και η ζωή του θα παραμείνει
ζωντανή σ’ αυτόν. Και δεν αναφέρεται στη ζωή
του μόνον ο Σπύρος. Αναφέρεται και στη ζωή
του χωριού μας για μισό και πλέον αιώνα. Οι
σελίδες του βιβλίου αυτού είναι γεμάτες από
την ιστορία και την παράδοση της γενέθλιας
Γης μας. 

Ευστοχότατα ο Θανάσης Δ. Σταμάτης στον

πρόλογό του γράφει μεταξύ
άλλων: «…Με το παρόν βιβλίο
των αναμνήσεών του ο Σπύρος
Βάρρας μας δίνει ακόμα μια
πολύτιμη προσφορά για τη Δο-
μνίστα που γνώρισε, που θυ-
μάται, που αγάπησε, που αγα-
πήσαμε και αγαπούμε. 

Εμείς δεχόμαστε το βιβλίο
και τις αναμνήσεις του ως μια
γλυκιά προσφορά. Δεν είμαστε
όμως αχάριστοι. Του το αντα-
ποδίδουμε και συνεχίζουμε να
του το ανταποδίδουμε εσαεί
με την καρδιά μας, την αγάπη
μας και την εκτίμησή μας!»

Τέλος, το παραπάνω βιβλίο
περιλαμβάνει δύο (2) μέρη. Το
Α΄ μέρος έχει 3 κεφάλαια:
Αυτοβιογραφία (καταγωγή,
παιδική – σχολική ηλικία, στρα-
τιωτική θητεία, εκμάθηση ρα-

πτικής τέχνης) εγκατάσταση στη Δομνίστα, Μια
ζωή στην πλατεία (Κοινότητα Δομνίστας, Η Δο-
μνίστα τη 10ετία του ’60 και μετά, Χαράλαμπος
Παπακωνσταντίνου και τα μεγάλα έργα του, οι
Υπηρεσίες της Δομνίστας, Η ενορία, Ο αδελφός
του παπα-Ηλίας κ.ά.). 

Το Β΄ μέρος περιλαμβάνει το επίμετρο του
βιβλίου (τις τιμητικές διακρίσεις του, μνήμες
καθηγητών, μαθητών του Γυμνασίου κ.ά.). 

Μεγάλη η μέχρι τώρα προσφορά προς το
Σύλλογό μας της κ. Παναγιώτας Ι. Αγγελή, η
οποία πρόσφερε πρόσφατα το χρηματικό ποσό
των πεντακοσίων (500,00) ΕΥΡΩ για τις εν
γένει δραστηριότητές του. 

Η κ. Παναγιώτα Αγγελή έχει προσφέρει
πολλές φορές αξιόλογα χρηματικά ποσά για
ενίσχυση του Συλλόγου μας και κατ’ επέκταση
του χωριού μας κατά τα τελευταία χρόνια παρά
τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Όπως είναι
γνωστό, δραστηριοποιείται στον τομέα της βιο-
τεχνίας ρούχων και έχει, εκτός της βιοτεχνίας
της και καταστήματα στην Αθήνα (Κολωνάκι)
και στο Λονδίνο. 

Μαζί με τις ευχαριστίες μας τις στέλνουμε
και τις ευχές μας για υγεία και καρποφόρα συ-
νέχιση των επαγγελματικών της δραστηριοτή-
των. 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Ι. ΑΓΓΕΛΗ

Για τις επικείμενες Περιφερειακές και Δημο-
τικές Εκλογές μέχρι τώρα έγιναν γνωστές οι πα-
ρακάτω υποψηφιότητες: 

Για την Τοπική μας Κοινότητα
Α΄ Συνδυασμός 
(«Μαζί συνεχίζουμε για τη Δομνίστα»)
Αγγελής Κων/νος του Αθανασίου, Καρέτσος

Νικόλαος του Βασιλείου, Μιχαηλίδη Σπυριδούλα
του Χρήστου (το γένος Παπαζαχαρία), Μπούρα
Σπυριδούλα του Γεωργίου, Πιστιόλης Δημήτριος
του Νικολάου, Τσούκα Σωτηρία του Χαρίλαου. 

(Δεν αντικαταστάθηκε ο αείμνηστος Αντώνιος
Παπαδημητρίου, ο οποίος είχε δηλώσει την υπο-
ψηφιότητά του με τον ανωτέρω συνδυασμό). 

Β΄ Συνδυασμός («Ενωμένη Δομνίστα»)
Μαρνάρη Παναγιώτα, Μπούρχα Δήμητρα,

σύζ. Στέφανου Σιακαβέλλα, Νταλιάνη Ιωάννα
(Γιάννα) του Αθανασίου, Παπαδημητρίου Νίκος
του Ιωάννη, Παπαδόπουλος Κων/νος του Αθα-
νασίου, Σαμαράς Βασίλειος (από Σκοπιά), Τσιάμης
Κων/νος του Ηλία, Φώλος Νικόλαος του Κων/νου. 

Σημειώνεται ότι η Δομνίστα, βάσει του πλη-
θυσμού της απογραφής του 2011, εκλέγει πέντε
(5) συμβούλους, το Καρπενήσι επτά (7), ενώ οι
υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καρ-
πενησίου εκλέγουν μόνον έναν. Πρόεδρος εκλέ-

γεται ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος του συνδυα-
σμού που, επίσης πλειοψηφεί. 

Για τον Δήμο Καρπενησίου
Παναγοδήμος Δημήτριος του Κων/νου με

τον συνδυασμό του κ. Ν. Σουλιώτη. 
Σώκος Γεώργιος του Κων/νου με τον συν-

δυασμό του κ. Λερογιάννη. 
Κοντός Δημήτριος (Τάκης), γαμπρός του

Ευάγγελου Χρυσαφόπουλου, με τον συνδυασμό,
επίσης, του κ. Λερογιάννη.

Για τον Δήμο Αγρινίου
Σάρρα Μαρία του Αθανασίου με τον συνδυα-

σμό του κ. Καζαντζή. 

Για τον Δήμο Λαμιέων
Γιολδάσης Ζαχαρίας του Δημητρίου με τον

συνδυασμό του ιατρού κ. Κυριακάκη. 

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Σκλαπάνης Ταξιάρχης, γαμπρός Ευθυμίου

Τσιάμη, με τον συνδυασμό της κ. Μπατζελή. 

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δημητρογιάννης Λάμπρος και Σύρρος Κώστας

με τον συνδυασμό του κ. Νεκτάριου Φαρμάκη. 
Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία! 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ 



ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΤΟΥ  ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΓΙΑ  ΤΟ  ΚΤΗΡΙΟ  ΤΟΥ  Ο.Τ.Ε. 

Επιτέλους, ύστερα από πολλές
καθυστερήσεις το Ιατρείο μας με-
ταφέρθηκε στο νέο κτήριο του Πε-
ριφερειακού Ιατρείου μας. Η μετα-
φορά του εξοπλισμού που υπήρχε
στο παλαιό έγινε στις 2 Απριλίου
2019. Σημειώνεται ότι το Περιφε-
ρειακό μας Ιατρείο διαθέτει εξοπλι-
σμό σύγχρονο και οι εγκαταστάσεις
του έχουν, επίσης, σύγχρονες προ-
διαγραφές για την εξυπηρέτηση
ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

ΜΕΓΑΛΗ  ΔΙΑΚΟΠΗ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Μεγάλη ανομοιομορφία στον
υπέροχο περιβάλλοντα χώρο απο-
τελεί το κτήριο του Ο.Τ.Ε., στο
οποίο στεγάζονται τα μηχανήματα
του Κέντρου αυτού, που εξυπηρετεί
και τα χωριά της περιφέρειάς μας.
Η εξωτερική εμφάνιση του κτηρίου
με τους πεσμένους σοφάδες και τα
σκουπίδια είναι απαράδεκτη και απο-
καρδιωτική για κάθε διερχόμενο από
το κεντρικότατο αυτό μέρος του
χωριού μας. 

Παράκληση προς κάθε υπεύθυνο,
όπως γίνουν τουλάχιστον οι στοι-
χειώδεις επεμβάσεις για την απο-
κατάσταση των χρόνιων φθορών
του κτηρίου αυτού.  

Μηχανήματα του Δήμου Καρπενησίου
καθάρισαν τους παρακάτω δρόμους, λόγω
καταπτώσεων εξαιτίας των πολλών βρο-
χών: Από Φράμα προς οικία Τσιλίκα (4-4-
2019). Κρι-Σκαλούλα-Νεροπλάτανος, όπου
υπάρχει υδρομάστευση (4-4-2019). Κα-
θαρισμός του δρόμου προς Μαρίνου (8-
4-2019). Καθαρισμός του δρόμου προς
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μαρίνου,
όπου υπήρχαν και οι περισσότερες κατα-
πτώσεις. 

Η κακοκαιρία του περασμένου
διμήνου συνεχίστηκε και κατά το
δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου. Έτσι μη-
χανήματα της Αντιπεριφέρειας Ευ-
ρυτανίας έκαναν αποχιονισμό του
κεντρικού δρόμου Ράχες Τυμφρη-
στού-Δομνίστα-Υψηλός Σταυρός στις
13 και στις 25 Μαρτίου 2019. 

Τα Μουσεία μας δέχθηκαν αρκετούς
επισκέπτες κυρίως κατά την περίοδο των
Απόκρεω και του τριημέρου της 25ης
Μαρτίου. Στις 23 Μαρτίου μάλιστα ένα
πούλμαν γεμάτο που ήρθε στο χωριό μας,
όλοι τους θαύμασαν τα μουσεία μας. 

Ξεναγοί ο κ. Νίκος Θ. Λιάκος και ο
Πρόεδρος κ. Νίκος Καρέτσος. 

Η μεγαλύτερη διακοπή ρεύματος λόγω
βλάβης της γραμμής Δ.Ε.Η. έγινε τελευ-
ταία στο χωριό μας. Συγκεκριμένα, λόγω
πτώσης δέντρων, προκλήθηκε μεγάλη
βλάβη στη γραμμή στις 13-3-2019, ώρα
12.30, η οποία αποκαταστάθηκε την επό-
μενη μέρα, 14-3-2019 και ώρα 19.30! 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  ΣΤΑ  ΜΟΥΣΕΙΑ  ΜΑΣ

Η ιατρός κ. Βανέσα Γκρεκ συνεχίζει
να εξυπηρετεί το Περιφερειακό Ιατρείο
μας σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Μάλιστα ήταν παρούσα στην μεταφορά
των υλικών του ιατρείου μας στο νέο,
που έγινε στις 2-4-2019 παρόντων ενός
υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Δυτ.
Φραγκίστας και του Προέδρου της Τοπικής
Κοινότητας κ. Νίκου Καρέτσου. 

Επίσης και το Πρόγραμμα «Βοήθεια
στο Σπίτι» προσφέρει τις πολύτιμες υπη-
ρεσίες του στους μόνιμους κατοίκους του
χωριού μας. 

Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ  ΙΑΤΡΕΙΟΥ  ΜΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΔΡΟΜΩΝ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ  
ΤΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ 

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

― Ο Σπυρίδων Κουφός και η
σύζυγός του Όλγα το γένος ιε-
ρέως Νικολάου Παπαδημητρίου
απόκτησαν στις 16-1-2019 στις
Βρυξέλλες, όπου και διαμένουν,
το 3ο παιδί τους, ένα χαριτωμένο
αγοράκι. 

― Η κ. Βάλη Πανά, κόρη της
Μαρίτσας Σταμάτη και ο σύζυγός
της επιχειρηματίας κ. Θάνος Το-
τσούλης απόκτησαν δύο (2) υγιέ-
στατα αγοράκια (δίδυμα) στις 25-
2-2019. 

― Η Γιάννα, κόρη του Κώστα
και της Δήμητρας Σταθονίκου,
και ο Αναστάσιος Κορολής από-
κτησαν στον Καναδά το πρώτο
τους παιδί, ένα χαριτωμένο κο-
ριτσάκι. 

Να τους ζήσουν!  

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
― Ο Σπυρίδων Κουφός και η

σύζυγός του Όλγα το γένος ιε-
ρέως Νικολάου Παπαδημητρίου
βάπτισαν το νεογέννητο αγοράκι
τους στις 10-3-2019 στον Ι. Ναό
Αγίου Νεκταρίου Χαλανδρίου. 

Όνομα: Νικόλαος
Ανάδοχος ο Επίσκοπος Θερ-

μοπυλών κ. Ιωάννης Σακελλαρίου. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
― Πέθανε στις 27 του περα-

σμένου Αυγούστου (2018) στο
Ευηνοχώρι Μεσολογγίου η
Γεωργία Μιχαλοπούλου, το γένος
Ευάγγελου Πιστιόλη. Όπως γρά-
φει σε σχετικό μήνυμα η κόρη
της Σπυριδούλα Μιχαλοπούλου,
η αείμνηστη μητέρα της «ήταν
πολύ υπερήφανη που το χωριό
της ήταν η Δομνίστα και, επίσης,
ήταν φανατική αναγνώστρια της
εφημερίδας μας»…. 

― Πέθανε στην Αθήνα και
αναπαύεται στο Κοιμητήριο των
Στάβλων από τις 2 Μαρτίου 2019
η Ευδοξία Κ. Ζούκα, το γένος
παπα-Επαμεινώνδα Φαρμάκη. 

― Στο Κοιμητήριο των Ιωαν-
νίνων αναπαύεται από τις 26-3-
2019 η Ευρύκλεια Ηλία Σάρρα. 

― Απροσδόκητος ήταν ο θά-
νατος του αείμνηστου Αντωνίου
Δ. Παπαδημητρίου την ημέρα του
Πάσχα (28-4-2019). Αναπαύεται
στον οικογενειακό τάφο στο Κε-
φαλόβρυσο Αιτωλικού από 1-5-
2019. 

― Πέθανε στο Αγρίνιο η Ευ-
θυμία Ν. Γρίβα (το γένος Κ. Μπέ-
λεχα). Η εξόδιος ακολουθία τε-
λέστηκε στον Ι.Ν. Αγίου Δημη-
τρίου Αγρινίου. 

Ας είναι αιώνια η μνήμη τους! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
― Έγινε το ετήσιο μνημόσυνο

της Σπυριδούλας Γ. Αγγελή στον
Ι. Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας
Άμπλιανης (Λαμίας) στις 2-3-2019.

― Στις 3-3-2019 και στον Ιερό
Ναό Αγίου Βασιλείου Λιανοκλα-
δίου τελέστηκε το ετήσιο μνημό-
συνο υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής του Κωνσταντίνου Γεωργίου
Γρίβα. 

― Έγινε στις 17-3-2019 στον
Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους
Ευηνοχωρίου Μεσολογγίου το
40ήμερο μνημόσυνο της αείμνη-
στης Βασιλικής (Κούλας) Σπύρου
Πανάγου. 

― Έγινε, επίσης, το 40ήμερο
μνημόσυνο της αείμνηστης Αλε-
ξάνδρας Σπύρου Γρίβα στον Ιερό
Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ευηνο-
χωρίου στις 17-3-2019. 

― Στις 23 Μαρτίου 2019, στον
Ιερό Ναό Αγίας Σωτήρως στο Μο-
σχάτο τελέστηκε το εξάμηνο μνη-
μόσυνο της αείμνηστης Σπυρι-
δούλας Τσίρκα. 

― Έγινε το 40ήμερο μνημό-
συνο της Ευδοξίας Κ. Ζούκα, το
γένος παπα-Επαμεινώνδα Φαρ-
μάκη στις 7 Απριλίου 2019 στον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Στά-
βλων. 

Αιωνία η μνήμη τους! 

4 Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Μάρτιος - Απρίλιος 2019

ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ  ΣΤΗΛΗ  ΠΕΣΟΝΤΩΝ  ’40-’41 
ΔΩΡΕΑ  ΗΛΙΑ  ΑΘ.  ΝΤΑΛΙΑΝΗ  

Ο Ηλίας Αθανασίου Νταλιάνης, ενεργότατο μέλος του Συλλόγου μας, κατά
τον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, το περασμένο
Φθινόπωρο, ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόταση που έγινε από τον τ. Πρόεδρο
της Τοπικής μας Κοινότητας κ. Γιάννη Γρίβα, υποσχέθηκε την κατασκευή
μαρμάρινης στήλης με τα ονόματα των δέκα (10) νεκρών – ηρώων συγχωριανών
μας κατά τον Πόλεμο του 1940-41. Η υπόσχεσή του τηρήθηκε στο ακέραιο και η
πλάκα ήδη βρίσκεται προ του Μνημείου Πεσόντων της πλατείας μας. 

Υπενθυμίζουμε ότι το Μνημείο αυτό κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας
του 1980 με πρωτοβουλία και με δαπάνη εξολοκλήρου του Συλλόγου μας από
τον διάσημο και αείμνηστο γλύπτη ΝΙΚΟΛΑ, έργα του οποίου είναι ο Αριστοτέλης
στη Θεσσαλονίκη, ο Θεμιστοκλής στον Πειραιά κ.ά. 

Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες
στον κ. Ηλία Αθ. Νταλιάνη. 

ΧΩΡΙΑΝΟΣ  ΜΑΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΣΤΟ  Ε.Μ.Π.  
Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) έγινε πρόσφατα ο
Αντώνης Πανάς, γιος της συγχωριανής μας κ. Μαρίτσας Σταμάτη.
Ο κ. Πανάς διδάσκει στο Α΄ και Ε΄ έτος της παραπάνω Σχολής. 

Συγχαρητήρια και ευχόμαστε σε ανώτερα! 

ΚΑΙ  ΑΛΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΣΕ  Α.Ε.Ι. 
Η Βασιλεία Κων/νου Παναγοδήμου, εγγονή της Ευαγγελίας

Παναγοδήμου πέτυχε το περασμένο καλοκαίρι στο Τμήμα Χημι-
κών-Μηχανικών του Πολυτεχνείου Πατρών.  

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ  ΝΕΑΣ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ 
Η Ερατώ-Μαρία Δεράτσα του Κυριάκου και της Βασιλικής

Βαμβατσίκου έλαβε το πτυχίο της από το τμήμα Ιστορίας και Αρ-
χαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και ορκίστηκε στις 17-4-2019 στην αίθουσα τελετών του Πανεπι-
στημίου Αθηνών (ειδικεύτηκε στην Ιστορία της Τέχνης). 

Θερμά συγχαρητήρια. 

ΦΟΙΤΗΣΗ  ΣΤΟ  ΑΝΟΙΧΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Φοιτήτρια στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (έδρα Πάτρα) είναι από

το περασμένο Φθινόπωρο η Ευθυμία Ανδρόνικου του Χρήστου
και της Άννας, το γένος Αθανασίου Αγγελή. 

Της ευχόμαστε καλή πρόοδο! 

ΔΩΡΕΕΣ  ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ 
― Η Ευαγγελία Ηλία Παναγοδήμου πρόσφερε στο Σύλλογό

μας το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του αείμνηστου
αδελφού της Γεωργίου Στουρνάρα. 

― Η ίδια πρόσφερε στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας
για τα λουλούδια του Επιταφίου το ποσό των πενήντα (50,00)
ευρώ, στη μνήμη του συζύγου της Ηλία και των γονέων της
Αθανασίου και Σπυριδούλας Στουρνάρα. 

ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Εν όψει της εορτής της Εθνικής μας
Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 έγινε
γενικός σημαιοστολισμός στην πλατεία
του χωριού μας. 

Εργολάβος υδραυλικός του Δήμου
Καρπενησίου αποκατέστησε στις 20-3-
2019 βλάβες που υπήρχαν στο εσωτερικό
δίκτυο ύδρευσης του χωριού μας. 

Με κάθε επισημότητα εορτάστη-
κε κι εφέτος η επέτειος της εθνικής
μας εορτής της 25ης Μαρτίου 1821.
Μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό
Ναό του Αγίου Αθανασίου και τη
δοξολογία έγινε επιμνημόσυνη δέ-
ηση, ομιλία και κατάθεση στεφανιών
στο μνημείο της πλατείας μας από
τον Πρόεδρο της Τοπικής μας Κοι-
νότητας κ. Νίκο Καρέτσο, την εκ-
πρόσωπο του Συλλόγου μας κ. Μα-
ρία Σώκου και τον κ. Νίκο Σώκο ως
απόγονο πολεμιστών της Επανά-
στασης του 1821. Στο τέλος ο Νι-
κόλαος Λιάκος απήγγειλε το δημο-
τικό τραγούδι «της Λιάκαινας». 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΛΑΒΩΝ 
ΣΤΗΝ  ΥΔΡΕΥΣΗ 

Ο  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΤΗΣ  
ΕΘΝΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΕΠΕΤΕΙΟΥ 


