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Π

ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 16-8-19 στην αίθουσα του Κοινοτικού
Τουριστικού Ξενώνα η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας.
Στην αρχή και μετά από το καλωσόρισμα της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ευαγγελίας
Νταλιάνη έγινε η εκλογή του Προεδρείου. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο κ. Θεόδωρος Φραγκούλης
και Γραμματέας ο κ. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος. Ο κ. Φραγκούλης αφού ευχαρίστησε τα
μέλη για την ομόφωνη εκλογή του Προεδρείου έδωσε αμέσως το λόγο στην Πρόεδρο του
Δ.Σ. για την προβλεπόμενη λογοδοσία.

Η λογοδοσία της Προέδρου κ. Ε. Νταλιάνη
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευαγγελία Νταλιάνη ανέφερε στη συνέχεια τις πλούσιες
δραστηριότητες του Δ.Σ. κατά το χρονικό
διάστημα από 15-8-18 μέχρι και 16-8-19,
όπως παρακάτω:
― Συνεχίστηκε κανονικά η έκδοση της
εφημερίδας μας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ». Κυκλοφορήθηκαν κανονικά έξι (6) φύλλα σε εκατοντάδες αναγνώστες μας.
― Με μεγάλη επιτυχία έγινε η 14η Γιορτή
Τσίπουρου με τη συμμετοχή πλήθους επισκεπτών από όλη, σχεδόν, την Ελλάδα. Προσφέρθηκαν πλούσια εδέσματα από το Σύλλογό μας. Διατέθηκαν φούτερ και μπρελόκ.
Πραγματοποιήθηκε, επίσης, με επιτυχία, λαχειοφόρος αγορά.
― Κατασκευή στέγαστρου στην πλατεία
μας. Το έργο στήριξαν οικονομικά η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και συγχωριανοί
μας χορηγοί.
― Διοργάνωση εκδήλωσης για την Εθνική
μας Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.
― Τοποθέτηση φάτνης και Χριστουγεννιάτικος στολισμός στην πλατεία του χωριού
μας.
― Επίσκεψη και προσφορά γλυκισμάτων
και τροφίμων στο Ορφανοτροφείο Λαμίας
κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων.
― Προσφορά γλυκισμάτων στους συγχωριανούς μας μετά τη Χριστουγεννιάτικη
θεία λειτουργία.
― Πραγματοποίηση χοροεσπερίδας στο
Αγρίνιο στις 2-3-2019, με επιτυχία.
― Προμήθεια Η/Υ και τηλεφώνου - φωτογραφικής μηχανής για τη διευκόλυνση και
δημοσιοποίηση των δράσεων του Συλλόγου
μας.
― Ενημέρωση του Βιβλίου Μελών του
Συλλόγου μας, προκειμένου να γίνει εκκαθάριση των ενεργών μελών για την αποστολή
της Εφημερίδας μας.
― Εκπροσώπηση του Συλλόγου μας από
την Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και τους Κ.
Α. Παπαδόπουλο και Αθ. Δ. Σταμάτη σε διά-

φορες εκδηλώσεις άλλων πολιτιστικών φορέων.
― Συμμετοχή του Συλλόγου μας στον
Εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης
Μαρτίου 2019. Κατατέθηκαν στεφάνια από
απογόνους των ηρώων του ’21, όπως του κ.
Νίκου Σώκου και της κ. Μαρίας Σώκου, πρόγονοι των ντόπιων πολεμιστών κατά την
Επανάσταση αυτή.
― Προσφορά κόκκινων αβγών το Πάσχα
στους πιστούς. Τα 25 ζεύγη ήταν προσφορά
του κ. Ηλία Τρ. Τσιάμη.
― Ενέργειες για τη μεταφορά του Περιφερειακού μας Ιατρείου στο ιδιόκτητο κτήριο.
Σημαντική ήταν η συμβολή προς τούτο των
κ. κ. Ανδρέα Νταλιάνη, Παπανικολάου (Δ/ντή
του Κέντρου Υγείας Δ. Φραγκίστας) και της
υπεύθυνης του Κέντρου κ. Μαρούλη. Έγινε
καθαριότητα του εσωτερικού χώρου και εξωραϊσμός του εξωτερικού με τη βοήθεια του
ζεύγους Κων/νου και Αλέκας Καρέτσου,
Λευκοθέας Παπαδοπούλου και της Προέδρου
του Συλλόγου μας.
― Εμπλουτισμός της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης μας με εκατοντάδες τόμους βιβλίων,
από δωρεές του Υπουργείου Οικονομικών
και των μελών του Συλλόγου μας Γεωργίου
Αγγελή, Σωτηρίου Σώκου, Σταύρου Αντ. Παπαδοπούλου, Αθανασίου Δ. Σταμάτη, Κ. Α.
Παπαδοπούλου και Θεοδώρου Δημητρόπουλου, γιου της αείμνηστης Θεοδώρας Κάππα-Καραμπέτσα κ.ά.
― Έκδοση του 3ου τόμου της ποιητικής
Συλλογής «Της Πίστης και της Πατρίδας»
του συνεργάτη του «ΕΥΡΥΤΟΥ» κ. Δημητρίου
Φαλλή («ΒΡΑΧΟΣ»).
― Ενεργός συμμετοχή στον εορτασμό
της 77ης Επετείου της Έναρξης του Ένοπλου
Αγώνα Περιόδου 1942-1944. Κατατέθηκε
στεφάνι από την Πρόεδρο κ. Ευαγγελία Νταλιάνη και προσφέρθηκαν γλυκίσματα και
αναψυκτικά.
Συνέχεια στη σελ. 2
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15η ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ

Η Γιορτή Τσίπουρου φέτος θα γίνει το Σάββατο 26
και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου. Ένα διήμερο ταξίδι στις
γεύσεις με άφθονο τσίπουρο και με ζωντανή μουσική
στην πλατεία του χωριού μας.
Για άλλη μια χρονιά η Γιορτή αυτή θα μας φέρει στο
χωριό μας να συναντήσουμε συγγενείς και φίλους, να
δώσουμε τα χέρια και να χορέψουμε…
Μεγάλος μας χορηγός για 3η συνεχή χρονιά ο Γιώργος Αγγελής του Ιωάννη και της Ισμήνης μας στηρίζει
προσφέροντας 2.500 κιλά, περίπου, σταφύλια εκλεκτής
ποιότητας, τα οποία θα παραληφθούν στις 15-9-2019.
Άλλη μεγάλη όμως έκπληξη για φέτος μας ήρθε από
τον Ανδρέα Γιάτση, που ανάλαβε την απόσταξή τους
εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, βγάζοντας το Σύλλογο από την πιο
δύσκολη θέση. Οι πρωτεργάτες των προηγούμενων χρόνων (Σωτήρης Σώκος, Θανάσης Σταμάτης, Κώστας
Παπαδόπουλος, Θανάσης Παναγοδήμος κ.ά.) αδυνατούν
πια να αναλάβουν την απόσταξη, είτε για λόγους ηλικίας,
είτε για οικογενειακούς λόγους.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Γιώργο, τον Ανδρέα και όσους
άλλους προσφέρθηκαν να βοηθήσουν με τον οποιοδήποτε
τρόπο.
Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις των νέων μας περιορίζουν το χρόνο της προσφοράς τους πριν από τη
Γιορτή. Η νεολαία μας είναι πάντα στο πλευρό του Συλλόγου μας και αυτό το αναγνωρίζουμε και εκφράζουμε
τις ευχαριστίες μας.
Τέλος, η προσφορά εδεσμάτων, όπως και κατά τα
προηγούμενα χρόνια είναι πάντα πολύτιμη και ευπρόσδεκτη. Εφέτος θα πρέπει οι προσφορές να δηλωθούν
έγκαιρα στα τηλέφωνα: 6972706406 (κ. Νταλιάνη) και
6907022422 (κ. Σάρρα).
Ε.Ν.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Ο κ. Κ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
Βουλευτής
Ευρυτανίας
εκλέχθηκε και πάλι κατά τις Βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 ο κ. Κώστας Κοντογεώργος. Ο κ. Κοντογεώργος,
υπηρέτησε την Ευρυτανία επί
10ετίες ολόκληρες είτε ως Νομάρχης είτε ως Βουλευτής και
γνωρίζει άριστα τα προβλήματά
της και ως εκ τούτου, πιστεύουμε
και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει
να βοηθήσει, κατά το δυνατόν,
τον τόπο μας, ο οποίος συνεχώς ερημώνει.
Του ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο
του.

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Συνέχεια από τη σελ. 1

― Καθαρισμός των Μουσείων, των Σχολείων
κ.λπ., με εθελοντική εργασία από τους Κώστα
Καρέτσο, Αλέκα Καρέτσου, Λευκοθέα Παπαδοπούλου, Σοφία Δ. Τσίρκα, Βίκυ Δ. Τσίρκα, Ευαγγελία και Αθανάσιο Νταλιάνη κ.ά.
― Τοποθέτηση πινακίδων που κατασκευάστηκαν το 2018 από τη νεολαία μας με τη βοήθεια
των Αθανασίου Σπ. Νταλιάνη και Κων/νου Καρέτσου.
― Υποβλήθηκαν σχετικά αιτήματα και ικανοποιήθηκαν από το Δήμο Καρπενησίου, όπως:
Αγορά μπουκαλιών για τη 14η Γιορτή Τσίπουρου,
διάθεση της πλατείας και του Κοινοτικού Ξενώνα
για την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων,
εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός του Φαρμακίδειου Μουσείου, καθαρισμός της πλατείας
και της Τσιρκόβρυσης, οικονομική κάλυψη μουσικής
βραδιάς από ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ και μέρους εξόδων
Γιορτής Τσίπουρου, επισκευή μπασκέτας και διάθεση 2 διχτυών καθώς και αντικατάσταση κολώνων
φωτισμού στο γήπεδο μπάσκετ (υπεύθυνος ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελής Χαλκιάς).
― Ικανοποίηση σχετικού αιτήματος από τον
Αντιπεριφερειάρχη κ. Άρη Τασιό για οικονομική
βοήθεια εγκατάστασης στέγαστρου στην πλατεία
του χωριού μας.
Πραγματοποίηση όλων των προγραμματισμένων καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Συλλόγου
μας, ήτοι:
― Λειτουργία του Παιδαγωγικού Εργαστηρίου
για 6η συνεχή χρονιά με τις ακόλουθες δράσεις:
― Μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο:
«Αν όλα τα παιδιά της γης…», παρατήρηση του
ήλιου με ηλιακό τηλεσκόπιο και δραστηριότητες
στο φυσικό περιβάλλον σε συνεργασία με το
Κ.Π.Ε. Καρπενησίου, ενημέρωση για λογοθεραπεία,
δράσεις καθαριότητας, ξενάγηση στο Φαρμακίδειο
Λαογραφικό Μουσείο κ.ά.
― Μαθήματα παραδοσιακών χορών και παρουσίασή τους στις 15-8-2019.
― Πραγματοποίηση λαχειοφόρου αγοράς κατά
την εκδήλωση του 15Αύγουστου.
― Πραγματοποίηση της καθιερωμένης βραδιάς
νεολαίας στις 15-8-19.
― Πραγματοποίηση προσκυνηματικής εκδρομής
στην Ιερά Μονή Τατάρνας (31-7-19).
― Πραγματοποίηση δράσης με θέμα την παραδοσιακή ένδυση και το ψηφιδωτό, επίσης, στο
Φαρμακίδειο Μουσείο στις 4-8-19.
― Πραγματοποίηση πολιτιστικής δράσης με
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ όπως ΟΛΑ τα κείμενα που είναι
προς δημοσίευση να αποστέλλονται
στη Δ/νση της Εφημερίδας και ΜΟΝΟΝ

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
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

τίτλο: «Πολιτιστική διαδρομή στη λαογραφία και
στην παράδοσή μας» στο Φαρμακίδειο Λαογραφικό
Μουσείο στις 7-8-19.
― Πραγματοποίηση μουσικής βραδιάς σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Καρπενησίου στις 11-819.
― Παρουσίαση του βιβλίου «Σπύρος Αναστ.
Βάρρας, Μια ζωή στην αγαπημένη του Δομνίστα».
― Παρουσίαση ποιητικής συλλογής της Μαρίας
Ι. Σταμάτη (17-8-19).
― Συμμετοχή σε εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου, με την ευκαιρία 40 χρόνων
από της ιδρύσεώς της και που είχε ως θέμα της
την εκδήλωση τιμής στη μνήμη των κοιμηθέντων
ιερέων, ήτοι των Αντωνίου Παπαδοπούλου, Ιωάννου Σαλτού και Ηλία Βάρρα.

Οικονομικός απολογισμός
Στη συνέχεια ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός με την αναλυτική παρουσίαση των εσόδων και εξόδων κατά το χρονικό διάστημα από 18-18 μέχρι 31-7-19 και κατόπιν διαβάστηκε από
τον κ. Γ. Μαστρογεωργίου το πρακτικό της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Συγκεντρωτικά τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό
των 17.610,32 ΕΥΡΩ, τα έξοδα στο ποσό των
15.786,41 ΕΥΡΩ και το υπόλοιπο στο ποσό των
1.823,91 ΕΥΡΩ.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση
ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα του Δ.Σ., καθώς
και τον οικονομικό απολογισμό απαλλάσσοντας
από κάθε ευθύνη τα μέλη του Δ.Σ.

Προτάσεις μελών – Ανακοινώσεις
Στη συνέχεια δόθηκε από το προεδρείο η δυνατότητα στα παρευρισκόμενα μέλη να διατυπώσουν απόψεις και προτάσεις και να ακολουθήσει
σχετικός διάλογος. Ακολούθως έλαβαν το λόγο
οι παρακάτω:
― Σταμάτης Αθανάσιος του Δημητρίου. Συγχάρηκε το Δ.Σ., που, παρά τις δυσκολίες, με γενναιότητα ανταπεξήλθε με επιτυχία στις πλουσιότατες δραστηριότητές του. Πρότεινε στα μέλη
του Δ.Σ. να κάνουν οικονομία δυνάμεων και να
περιοριστούν, κατά το δυνατόν, οι δραστηριότητές
του, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν το δύσκολο
έργο.
Ο Σύλλογός μας, τόνισε, έχει επιτελέσει σπουδαιότατο έργο με σεμνότητα. Η Εφημερίδα μας
είναι ασπρόμαυρη, λιτή, απλή και με ύλη, κατά
κανόνα, με τοπικό περιεχόμενο, από τον Ψηλό
Σταυρό μέχρι τον Κρικελλοπόταμο.
Τέλος, όσον αφορά την Γιορτή Τσίπουρου θα
πρέπει να γίνει ξεχωριστή συνάντηση των ενδιαφερομένων και να βρεθεί μια συμφέρουσα λύση.
― Σιακαβέλλας Ανδρέας του Παναγιώτη.
Αφού συγχάρηκε το Δ.Σ. για τις δραστηριότητές
του τόνισε ότι δεν χρειαζόταν ο απολογισμός
αφού το έργο του Συλλόγου μας είναι καταφανέστατο. Τόνισε την ανάγκη όπως το πανηγύρι του
Προφήτη Ηλία (20 Ιουλίου) επαναδραστηριοποιηθεί.
― Καπετάνος Δημήτριος. Αφού έδωσε συγχαρητήρια στα μέλη του Δ.Σ. για την μεγάλη εθελοντική προσφορά τους και με αφορμή την παρουσίαση στις 15-8-19 της Μουσικοχορευτικής
παράστασης με τίτλο: «Αν όλα τα παιδιά της
γης…», που είχε χαρακτήρα πολιτισμικότητας,
τόνισε την αντίθεσή του στο θέμα αυτό, τονίζοντας
την ανάγκη προβολής της τοπικής μας παράδοσης
και μόνον εντός των ορίων της Δομνίστας. Και
θέτει τούτο μόνο προς διάλογο. Όχι πολυπολιτισμικότητα πολιτική – κομματική.

― Παπαδόπουλος Κώστας του Αντωνίου. Συνέχιση έκδοσης και αποστολής του «ΕΥΡΥΤΟΥ».
Εντυπωσιάζουν τα μηνύματα που παίρνουμε, κυρίως από το εξωτερικό. Θα πρέπει να διατηρήσει
το μέγεθος αλλά και την ύλη της με το καθαρά
τοπικό περιεχόμενό της. Για τα 40 χρόνια της κυκλοφορίας του προτάθηκε προς βράβευση στην
Ακαδημία Αθηνών.
Όσον αφορά τη διοργάνωση του πανηγυριού
στον Προφήτη Ηλία αυτό δεν θα πρέπει να είναι
αντικείμενο μόνον του Συλλόγου μας αλλά και
της Τοπικής Κοινότητας, των καταστηματαρχών
κ.λπ. Εξάλλου δεν έχει τότε το χωριό μας αρκετό
κόσμο.
Η Μουσικοχορευτική παράσταση οπωσδήποτε
έδωσε τα μηνύματά της σε όλους μας. Η πολυπολιτισμικότητα εξάλλου είναι και το σήμα των
Ολυμπιακών Αγώνων.
― Παπαδοπούλου Ευαγγελία του Κων/νου.
Αναφέρθηκε στο πολύπλευρο πολιτιστικό έργο
που επιτελεί ο Σύλλογός μας επί δεκαετίες και,
κυρίως, στην Μουσικοχορευτική παράσταση «Αν
όλα τα παιδιά της γης…», η οποία έδωσε θεμελιώδη μηνύματα ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
― Μητσοστέργιος Κων/νος. Το θέμα που τέθηκε από τον κ. Καπετάνο δεν θεωρείται λήξαν.
Η πολυπολιτισμικότητα είναι ένα κομμάτι της
ζωής μας και καλώς διδάσκεται στα σχολεία όλων
των βαθμίδων. Σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργία.
Δεν υπάρχουν κομματικά – πολιτικά μηνύματα.
― Καρέτσου Σπυριδούλα του Δημητρίου. Πλέον δόκιμος όρος για την πολυπολιτισμικότητα
είναι ο όρος οικουμενικότητα.
― Γρίβας Αθανάσιος του Νικολάου. Αφού
συγχάρηκε το Δ.Σ. για τις πλούσιες δραστηριότητές
του τόνισε και αυτός την ανάγκη της πραγματοποίησης του πανηγυριού μας.
― Σάρρα Μαρία. Αναφέρθηκε στον παιδαγωγικό χαρακτήρα που είχε η παράσταση «Αν όλα
τα παιδιά της γης…» στις αγνές παιδικές ψυχές
αλλά και στους μεγαλύτερους. Η πολυπολιτισμικότητα σήμερα είναι μια πραγματικότητα και δεν
είναι «πολιτική – κομματική». Το μήνυμά της είναι:
«Συνεργασία – Αγάπη – Ενότητα». Εξάλλου με
αυτήν γνωρίζουμε τον κόσμο.
― Νταλιάνης Αθανάσιος του Κων/νου. Αναφέρθηκε στις πολλαπλές δραστηριότητες του Δ.Σ.
και τόνισε την ανάγκη αναβίωσης του πανηγυριού
μας.
― Μαστρογεωργίου Γεώργιος. Τόνισε την
ανάγκη δραστηριοποίησης όλων των μελών του
Δ.Σ. και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ώστε να
μην υπάρχει υπερφόρτωση εργασιών από την
Πρόεδρο ή άλλα μέλη εκτός Δ.Σ. Επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη περισσότερου εθελοντισμού.
― Καρέτσος Νικόλαος του Βασιλείου (Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας). Συγχάρηκε το Δ.Σ.
για την άψογη συνεργασία του με την Τοπική Κοινότητα και τόνισε και αυτός την ανάγκη αναβίωσης
του πανηγυριού της 20ής Ιουλίου (Προφήτη Ηλία).
Ακολούθησε συζήτηση για την 15η Γιορτή Τσίπουρου, κατά την οποία αποφασίστηκε όπως
πραγματοποιηθεί κατά το διήμερο 26 και 27 Οκτωβρίου 2019 χωρίς ζωντανή μουσική, προς αποφυγή
εξόδων, αλλά με Dj.
Τέλος, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευαγγελία
Νταλιάνη ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους στην κορυφαία
αυτή εκδήλωση του Συλλόγου μας και, κυρίως,
για την ενεργό συμμετοχή τους με τις εποικοδομητικές προτάσεις τους και την πολιτισμένη συζήτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνέλευσης και
ευχήθηκε καλή συνέχεια των διακοπών στην αγαπημένη μας Δομνίστα…
Κ.Α.Π. – Ε.Ν.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ

Εφέτος, στα πλαίσια των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων εντάχθηκαν και οι παρακάτω δραστηριότητες σχετικές με τα Μουσεία.

Ενημέρωση για τη λογοθεραπεία
Με ικανοποιητική συμμετοχή των συγχωριανών
μας έγινε στην αίθουσα του Κοινοτικού Τουριστικού
Ξενώνα στις 10-8-2019 διάλεξη με θέμα σχετικό

ητική συλλογή της Μαρίας Ι. Σταμάτη με τον τίτλο
«Με πολυπρόσωπη σκίαση». Μετά το καλωσόρισμα
της Προέδρου του Συλλόγου μας κ. Ε. Νταλιάνη, η
Σπυριδούλα Αθ. Σταμάτη, Φοιτήτρια Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης διάβασε σχε-

Α.-Δημιουργία Ψηφιδωτών
με λαογραφικό θέμα
Σε συνεργασία με το Κέντρο Ιστορίας και Παράδοσης Ευρυτανίας (ΚΙΠΕ) στις 4-8-2019, στον
χώρο του Φαρμακίδειου Λαογραφικού Μουσείου
μας τα παιδιά του Παιδαγωγικού Εργαστηρίου μας
με την επίβλεψη των υπευθύνων του παραπάνω
Κέντρου κ. Ηλιάνας Ζιώγα και κ. Θανάση Αθανασιά,
με τη λογοθεραπεία. Οι ομιλητές κ. Γιούλη Σαλάμη
και κ. Κώστας Μιχ. Νταλιάνης παρουσίασαν το ενδιαφέρον αυτό θέμα κατά τρόπο λίαν κατανοητό.
Πολλοί από τους ακροατές συμμετείχαν ενεργά
και στο τέλος έθεσαν εύστοχα ερωτήματα στους
παραπάνω ειδικούς.

Η Μουσική Βραδιά μας
Με την παρουσία του Δημάρχου Καρπενησίου
κ. Νίκου Σουλιώτη έγινε στις 11-8-2019 η καθιερωμένη Μουσική Βραδιά, ενταγμένη στις «Γιορτές
του Δάσους» του Δήμου μας. Και πάλι εφέτος μας
διασκέδασε ο γνωστός Λαμιώτης μουσικός Δημήτρης Αργυρίου. Το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες, με πρωταγωνιστές, φυσικά, τους
νέους μας.

Παρουσίαση του βιβλίου
«Σπύρος Βάρρας…»

δημιούργησαν ψηφιδωτά, τα οποία θα τοποθετηθούν
σε έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στο Καρπενήσι
κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019.
Κατασκευάστηκαν αρκετά έργα. Τα παιδιά έγραψαν πίσω από κάθε έργο και το όνομά τους. Κάποια
από αυτά θα βραβευτούν. Παρευρέθηκαν αρκετοί
συγχωριανοί μας. Ο Σύλλογός μας πρόσφερε σε
όλους γλυκίσματα και αναψυκτικά.

Β.-Πολιτιστική διαδρομή
στη λαογραφία
και στην παράδοσή μας
Στις 7-8-2019 στον ίδιο χώρο και με την παρουσία
της Αντιδημάρχου κ. Γεωργίας Γκαρίλα, υπεύθυνης
για τα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου Καρπενησίου
έγινε μια διαδρομή στη λαογραφία και στην παράδοσή μας με κέντημα, πλέξιμο, ράψιμο και ζωγραφική. Η παρουσία πολλών συγχωριανών μας ήταν
σημαντική και πολύτιμη.
Στο β΄ μέρος του προγράμματος τα παιδιά παρουσίασαν ένα μέρος της μουσικοχορευτικής παράστασης «Αν όλα τα παιδιά της γης…» και ενθουσίασαν πραγματικά το κοινό. Η κ. Γεωργία Γκαρίλα μάλιστα δήλωσε πως αν ήξερε το πρόγραμμα
αυτό θα το παρουσίαζε και στο Καρπενήσι στα
πλαίσια των Γιορτών του Δάσους. Πάντως, υποσχέθηκε πως θα γίνει κάτι ανάλογο του χρόνου…
Στο τέλος της εκδήλωσης προσφέρθηκαν γλυκά
και αναψυκτικά από το Σύλλογο, καθώς και νηστίσιμα
γλυκά από τις κ.κ. Παναγιώτα Μαρνάρη και Λευκοθέα Παπαδοπούλου.

Παρατήρηση του ηλιακού μας
συστήματος
Αρκετοί συγχωριανοί μας έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για παρατηρήσεις του ηλιακού συστήματος
στις 9-8-2019 από την πλατεία του χωριού μας,
όπου είχε τοποθετηθεί ηλιακό τηλεσκόπιο από τον
κ. Μανόλη Κοπανάκη.

Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα του Κοινοτικού
Τουριστικού Ξενώνα και μέσα σε άκρως συγκινησιακή ατμόσφαιρα έγινε στις 12-8-2019 η παρουσίαση του βιβλίου «Σπύρος Αναστ. Βάρρας, Μια
Ζωή Ολόκληρη στην Αγαπημένη του Δομνίστα…
». Κύριος ομιλητής ήταν ο επιμελητής της έκδοσης
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος. Στην αρχή της εκδήλωσης μίλησε η Πρόεδρος του Συλλόγου κ.
Ευαγγελία Νταλιάνη, ενώ στο τέλος παρεμβάσεις
εύστοχες έκαναν ο Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, καθώς
και η Σπυριδούλα Δ. Καρέτσου, εκ μέρους των
συγγενών του συγγραφέα.

τικό κείμενο της Ιστορικού Τέχνης κ. Λουίζας Καραμπιδάκη για το εικαστικό μέρος της Συλλογής.
Την εκδήλωση συντόνισε η Νικολέτα Κοκοσιούλη, κόρη της Γεωργίας Ν. Σταμάτη και του Θ.
Κοκοσιούλη, Φιλόλογος μετεκπαιδευθείσα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η ίδια απάγγειλε με
θαυμάσιο τρόπο ποιήματα της Συλλογής...

Ψηφίδες Ιστορίας
στο Λαογραφικό Μουσείο
Δομνίστας
Το Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας,
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Ευρυτανίας ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία στις
8 Σεπτεμβρίου 2019, το πρόγραμμα Museums
Summer Camp 2019, Καλοκαιρινές Γιορτές
Μουσείων, με την παρουσίαση έργων τέχνης
όλων των συμμετεχόντων του προγράμματος

Θεατρική Μουσικοχορευτική
Παράσταση
«Αν όλα τα παιδιά της γης…» ήταν ο τίτλος
της μουσικοχορευτικής παράστασης του Παιδαγωγικού Εργαστηρίου, που παρουσιάστηκε στην
πλατεία του χωριού μας στις 13-8-2019. Ήταν μια
υπέροχη βραδιά που τα παιδιά και τα εγγόνια μας
ενσάρκωσαν νέους από διάφορες χώρες όλων των
Ηπείρων (Ισπανία, Κίνα κ.ά.) και, φυσικά, και από
Ελλάδα με το παραδοσιακό μπουζούκι που έπαιξε
κατά θαυμάσιο τρόπο ο Παναγιώτης Μωρίκης. Τα
παιδιά μας έστειλαν μήνυμα αγάπης και αδελφοσύνης.
Το δεύτερο μέρος της παράστασης περιλάμβανε
χορογραφία που αποδόθηκε θαυμάσια από τις
Αρετή Μητσοστέργιου και Ελεονώρα Περλεπέ.
Ήταν μια παράσταση υπέροχη και καταχειροκροτήθηκε από το πλήθος. Μεγάλη η προσπάθεια
των παιδιών και της κ. Μαρίας Σάρρα, η οποία είχε
και την ευθύνη της παρουσίασης αυτής.
Τέλος, και τα ίδια τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν
και ένωσαν τα χέρια τους με όλα τα παιδιά της γης
σαν μια ΑΛΥΣΙΔΑ.

Παρουσίαση ποιητικής Συλλογής
της Μαρίας Ι. Σταμάτη
Μια ακόμα υπέροχη βραδιά κύλησε όμορφα
στην αίθουσα του Τουριστικού Ξενώνα του χωριού
μας, όπου στις 17-8-19 παρουσιάστηκε η νέα ποι-

σε υπαίθρια έκθεση με τίτλο «Οι τέχνες και η
ιστορία της Ευρυτανίας», στον προαύλιο χώρο
του μουσείου. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος ανέρχονται στους 650, από τους
οποίους οι 50 ήταν από την κοινότητα της
Δομνίστας. Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας σε συνεργασία με τους σχεδιαστές του
προγράμματος κ. Ζιώγα και κ. Αθανασιά καθοδήγησαν μικρούς και μεγάλους να δημιουργήσουν ψηφιδωτά έργα εμπνεόμενοι από τα
σχέδια και τα κεντήματα των παραδοσιακών
φορεσιών που φιλοξενούνται στο Λαογραφικό
Μουσείο Δομνίστας. Οι συμμετέχοντες που
διακρίθηκαν μετά από ψηφοφορία του κοινού
στην έκθεση είναι η Μαριάννα Παπαδημητρίου
και ο Κωνσταντίνος Γιοβανίδης.
Όλα τα παιδιά θα πάρουν έναν έπαινο και
οι διακριθέντες ένα μικρό γυάλινο αναμνηστικό.
Οι έπαινοι θα βρίσκονται στο Σύλλογό μας.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν στην εκδήλωσή μας, που πραγματοποιήθηκε στο Λαογραφικό Μουσείο Δομνίστας
στις 4 Αυγούστου 2019.
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 15ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε κι εφέτος
η Παναγία μας στις 15 Αυγούστου. Κατακλύστηκε
ο ενοριακός ναός μας από τους πιστούς, αφού και
το προαύλιο του Αγίου Αθανασίου ήταν ασφυκτικά
γεμάτο. Τη Θεία Ευχαριστία τέλεσε ο π. Ματθαίος,
ενώ στο ψαλτήρι βρέθηκαν αρκετοί ιεροψάλτες
που με τη μελωδία τους μας ανέβασαν μέχρι τον
ουρανό. Μεταξύ τους οι κ. κ. Χρήστος Βουλδής,
Νώντας Φαρμάκης, Σωτήρης Λώλος, Γεώργιος
Χειμώνας και, φυσικά, οι πιο τακτικοί Θόδωρος
Φραγκούλης, Γεώργιος Μαστρογεωργίου. Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή των πιστών στη Θεία
Μετάληψη. Εκατοντάδες πιστών κοινώνησαν των
Αχράντων Μυστηρίων.
Αργά το απόγευμα, παρά τη φοβέρα της βροχής,
η πλατεία μας κατακλύστηκε και πάλι για να θαυμάσουν και να καμαρώσουν τα παιδιά τους με
τους καθιερωμένους από δεκαετίες παραδοσιακούς
χορούς. Δασκάλα τους κι εφέτος η κ. Γεωργία

Παπαζαχαρία, η οποία κατάφερε μέσα σε λίγες
μέρες να παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με
χορούς από πολλές περιοχές της Ελλάδας.
Το τμήμα των μικρών παιδιών αποτελούσαν οι:
Γιοβάνης Κωνσταντίνος, Μακρυγιάννη Σπυριδούλα,
Βερεντζής Δημήτρης, Παπαδοπούλου Δανάη, Καρέτσος Γεώργιος, Βαμβάτσικος Κων/νος, Βαμβατσίκου Έλφη, Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Πλακίδας Κωνσταντίνος, Γρηγορόπουλος Φοίβος, Περερής Ηλίας, Καπλάνης Ξενοφών, Παπαδημητρίου
Γεράσιμος, Κουφού Σταυρούλα, Κουφός Κωνσταντίνος, Πιστιόλης Δημήτρης, Βαμβάτσικος
Δημήτρης κ.ά.
Το μεσαίο τμήμα αποτελούσαν οι: Γρηγοροπούλου Μαρία, Βερεντζή Κάτια, Πιστιόλη Αλίνα,
Μακρυγιάννη Χριστίνα, Γιοβανίδη Εβελίνα, Καστανάς Γεράσιμος, Βαμβατσίκου Ραφαέλα, Παπαδόπουλος Χρήστος, Καπλάνη Όλγα, Γιούλης
Σωτήρης, Μωρίκης Πάνος, Μουρκογιάννη Βασι-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ!
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί:
― Τον κ. Κώστα Δ. Καρέτσο και τη σύζυγό του κ. Αλέκα,
που ήταν πρόθυμοι για βοήθεια όπου τους ζητήθηκε, όπως:
• Στην καθαριότητα του ξενώνα, όπου πραγματοποιήθηκαν
πολλές από τις εκδηλώσεις μας.
• Στην καθαριότητα του Περιφερειακού μας Ιατρείου,
εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς και στο φύτεμα λουλουδιών
στον αύλειο χώρο.
― Τον κ. Αθανάσιο Σπ. Νταλιάνη για τον καθαρισμό του
Δημοτικού Σχολείου με το πιεστικό μηχάνημα, προκειμένου
να λειτουργήσει το Παιδαγωγικό Εργαστήριο.
― Την κ. Μαρία Αντ. Αγγελή, που βοήθησε στη συσκευασία
των δώρων της λαχειοφόρου αγοράς.
― Την κ. Κική Αντ. Αγγελή και το σύζυγό της κ. Γιάννη
Δαραβέλια, οι οποίοι έφτιαξαν τους λαχνούς και διεκπεραίωσαν άψογα τη λαχειοφόρο αγορά μέχρι και την παράδοση
των δώρων στους τυχερούς.
― Τις νέες και τους νέους που βοήθησαν στην πώληση
των λαχνών.
― Τον Χριστόφορο Στραβομύτη, που, αμισθί, κάνοντας
την πρακτική του εξάσκηση βοήθησε σημαντικά στην ξενάγηση
των Μουσείων μας και στη Βιβλιοθήκη μας.
― Τους Καταστηματάρχες του χωριού μας για την προσφορά δώρων για τη λαχειοφόρο αγορά.
― Τους Καταστηματάρχες Ανδρέα Γιάτση και Δημήτρη
Παναγοδήμο για την οικονομική στήριξη κατά τη μουσική
βραδιά.
― Τον κ. Χρήστο Βουλδή, ο οποίος με τη σύζυγό του κ.
Σπυριδούλα Γ. Παπαδημητρίου έβαψαν τα ξύλινα κάγκελα
του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης, τα οποία είχαν τοποθετηθεί
το 2018.
― Τέλος, ευχαριστίες ιδιαίτερες εκφράζονται προς τον
Δήμο Καρπενησίου και, κυρίως, στον Αντιδήμαρχο κ. Παντελή
Χαλκιά για την, με προθυμία, βοήθειά του για τον καθαρισμό
του Φαρμακίδειου Λαογραφικού Μουσείου, της Τσιρκόβρυσης,
επισκευή μπασκετών κ.ά.

λική, Μωραΐτου Ζωή, Σεϊντή Σοφία, Γιούλη Ζέτα,
Φιλίνδρα Αναστασία, Αρσενίου Λυδία, Παπαδάκη
Χριστίνα.
Το τμήμα των μεγάλων παιδιών αποτελούνταν
από τους: Βάσια Στραβομύτη, Ευγενία Δουφέκα,
Κωνσταντίνα Σαμιώτη, Θάλεια Ροκίδη, Ναυσικά
Ροκίδη, Κατερίνα Μακράκη, Μελίνα Γιαννοπούλου,
Έμη Μπρέκα, Ελπινίκη Αγγελή, Κατερίνα Γιαννογιάννη, Αρετή Μητσοστέργιου.
Δίκαια και τα τρία (3) τμήματα απέσπασαν θερμότατα χειροκροτήματα!
Στο τέλος των παραδοσιακών χορών παρουσιάστηκε η μουσικοχορευτική παράσταση: «Αν
όλα τα παιδιά της γης…» (βλ. άλλη στήλη).
Η όλη εκδήλωση έκλεισε με μοντέρνους χορούς
από την Αρετή Μητσοστέργιου και την Ελεονώρα
Περλεπέ, οι οποίες κατενθουσίασαν το κοινό και
καταχειροκροτήθηκαν δικαίως. Ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί από τους μεγάλους…

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΩΡΕΑ ΕΙΚΟΝΩΝ
Κατά τις εκδηλώσεις της ημέρας
του 15Αύγουστου η κ. Αργυρώ Τραχήλη, τηρώντας παλαιότερη υπόσχεσή της, επέδωσε στους Κ. Α. Παπαδόπουλο και Αθ. Δ. Σταμάτη από
μία άκρως καλλιτεχνική εικόνα επί
ξύλου, διακοσμημένη από την ίδια.
Όπως τόνισε σε σύντομο χαιρετισμό
της η πράξη αυτή είναι ανταποδοτική
για την προσφορά των παραπάνω
στο χωριό μας και ιδιαίτερα στον
αείμνηστο πεθερό της Αθανάσιο Τραχήλη για τη συγγραφή, κυρίως, του
βιβλίου του το σχετικό με την Εθνική
Αντίσταση και το χωριό μας.
Οι τιμηθέντες ευχαρίστησαν.

ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Και πάλι εφέτος ο εξαίρετος φίλος του χωριού μας κ. Γιάννης Μπούζας καθάρισε
κατά τρόπο υποδειγματικό το χώρο των αποχωρητηρίων και των σφαγείων της Κοινότητάς μας, εσωτερικά και εξωτερικά. Όμως εφέτος δεν περιορίστηκε μόνον
στους χώρους αυτούς. Καθάρισε και πολλά εξωκκλήσια μας…
Παιδιά του Παιδαγωγικού
Εργαστηρίου χωρισμένα σε
δύο (2) ομάδες, με επικεφαλής
τις κ.κ. Ευαγγελία Νταλιάνη
και Μαρία Σάρρα, εφοδιασμένα
με γάντια και σακούλες απορριμμάτων έκαναν εξόρμηση
συγκέντρωσης σκουπιδιών από
διάφορα σημεία του χωριού
μας. Τα παιδιά συνόδευαν και
μερικοί γονείς.
Μπράβο και συγχαρητήρια
σε παιδιά και γονείς!
Συγχαρητήρια και πάλι και
ευχαριστίες…
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ΑΠΟ ΤΗΝ Ι.Μ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ
π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, π. ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΛΤΟΥ ΚΑΙ π. ΗΛΙΑ ΒΑΡΡΑ

Η

Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου
με την ευκαιρία 40 χρόνων
από της ιδρύσεώς της (19792019) προγραμμάτισε για εφέτος πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις. Μεταξύ
των άλλων συμπεριέλαβε και εκδηλώσεις προς τιμήν κληρικών, οι οποίοι
διακρίθηκαν για το ήθος και την προσφορά τους, τόσο στο Καρπενήσι
όσο και στην ευρύτερη περιοχή, κατά
το δεύτερο μισό του 20ού αι. Πολλές
από τις εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν ήδη σε αρκετές ενορίες.

Σύμφωνα με σχετικό πρόγραμμα
των εορταστικών εκδηλώσεων τιμήθηκαν ή πρόκειται να τιμηθούν είκοσι
επτά (27) «κοιμηθέντες» ιερείς. Οι
τρεις (3) εξ αυτών τιμήθηκαν ήδη
στη Δομνίστα το απόγευμα της Κυριακής, 18 Αυγούστου 2019. Πρόκειται
για τους μακαριστούς ιερείς μας π.
Αντώνιο Παπαδόπουλο, π. Δημήτριο
Σαλτό και π. Ηλία Βάρρα.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή το
απόγευμα της 18ης Αυγούστου 2019
τελέστηκε Αρχιερατικός Εσπερινός
στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Συμμετείχαν ακόμη επτά (7) ιερείς,
μεταξύ των οποίων και ο π. Δημήτριος
Παπασπύρος, πρωθιερεύς στον Ι. Ν.
Αγίας Τριάδας Νικαίας, ο οποίος είχε
χειροτονηθεί ως ιερέας στον Άγιο
Αθανάσιο πριν από 60 ολόκληρα χρόνια! Στο ψαλτήρι οι κ.κ. Χρήστος
Βουλδής, Νώντας Φαρμάκης, Σωτήρης Λώλος, Θόδωρος Φραγκούλης,
Γιώργος Μαστρογεωργίου κ.ά. Στο
τέλος του Εσπερινού ο Μητροπολίτης
μας με το ολιγόλεπτο αλλά περιεκτικότατο κήρυγμά του, έδωσε και το
μήνυμά του στους πιστούς που κατέκλυσαν το ναό μας.
Το β΄μέρος του προγράμματος
έγινε στην μεγάλη αίθουσα του Κοινοτικού Τουριστικού Ξενώνα, η οποία
όμως αποδείχθηκε μικρή για μια τέτοια
εκδήλωση. Αρκετοί όμως χωριανοί
μας ήταν παρόντες στον εξωτερικό
χώρο. Η εκδήλωση ξεκίνησε με μικρή
εισήγηση του Μητροπολίτη μας κ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και κατόπιν ο λόγος δόθηκε στους εισηγητές της ημερίδας
αυτής.
Πρώτος εισηγητής ήταν ο Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, ο οποίος μίλησε
για τον μακαριστό ιερέα του χωριού
μας π. Αντώνιο Παπαδόπουλο, «περισσότερο βιωματικά», καθότι ήταν,

όπως τόνισε «ο εφημέριος της Δομνίστας, ο παπάς των παιδικών, των
εφηβικών, των νεανικών μου χρόνων… Κρατώ στη μνήμη μου τη μεγαλοπρέπεια της παρουσίας του στο
Θυσιαστήριο του Αγίου Αθανασίου...»
Ο δεύτερος εισηγητής ήταν ο π.
Νικόλαος Μασγάλας, εφημέριος Νεοχωρίου Ναυπακτίας, όπου υπηρέτησε
ο εκ Στάβλων μακαριστός π. Ιωάννης
Σαλτός. Ο π. Νικόλαος τόνισε τις
αρετές που διέκριναν τον αείμνηστο
π. Ιωάννη και τις παρακαταθήκες που
άφησε στο ποίμνιό του…
Τέλος ο Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος μίλησε για τον μακαριστό π.
Ηλία Βάρρα, τονίζοντας ιδιαίτερα την

πίστη και την ευσέβειά του αλλά και
το ιερό δέος και την ευλάβεια που
προσήγγιζε το Θυσιαστήριο. «…Με
αυτά τα όπλα αναπλήρωσε πολλαπλάσια τις περιορισμένες γραμματικές
γνώσεις του»….
Τέλος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλείνοντας την παραπάνω ημερίδα τόνισε
πως παρόμοιου είδους ποιοτικές εκδηλώσεις είναι λίαν απαραίτητες για
τους νεότερους με θετικά αποτελέσματα.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης οι
οικογένειες των τιμηθέντων μακαριστών ιερέων παρέθεσαν λιτό δείπνο
σε κατάστημα του χωριού μας.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Κατά το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2019 το
μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τελέστηκε σχεδόν
καθ’ όλες τις Κυριακές και μεγάλες εορτές. Κατά
το διάστημα αυτό έγινε Θεία Λειτουργία και στην
Αγία Κυριακή (7 Ιουλίου), στον Προφήτη Ηλία (20
Ιουλίου), στην Αγία Παρασκευή Μαρίνου (25 Ιουλίου)
και στην Παναγία την Προυσιώτισσα (23 Αυγούστου).
― Έγινε κι εφέτος νυκτερινή θεία λειτουργία
στις 11 Ιουλίου στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου.
Συμμετείχαν οι π. Ματθαίος και ο Αρχιμανδρίτης
π. Γαβριήλ (από Αράχοβα).
― Στις 19 Ιουλίου 2019 τελέστηκε πανηγυρικός
εσπερινός και στις 20 Ιουλίου πανηγυρική Θεία
Λειτουργία στον Προφήτη Ηλία. Συμμετείχαν οι
π. Ματθαίος, π. Αθανάσιος και π. Γαβριήλ.
― Τελέστηκαν όλες οι Παρακλήσεις προς την
Παναγία μας κατά το 15Αύγουστο από τους ιερείς
π. Ματθαίο, π. Κωνσταντίνο Μακράκη και π. Κωνσταντίνο Μακρυγιάννη.
― Τη Θεία Λειτουργία εφέτος τέλεσαν στον Ι.
Ναό του Αγίου Αθανασίου και οι ιερείς π. Χαραλάμπης Τριάντης, π. Αθανάσιος (Λαμία), π. Γαβριήλ
(από Αράχοβα Ναυπακτίας) και π. Κωνσταντίνος
Μακρυγιάννης.
― Πραγματοποιήθηκαν επισκευαστικές εργασίες στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, καθώς και
στην είσοδο του Αγίου Αθανασίου.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΤΑΤΑΡΝΑΣ
Η Ενορία μας σε συνεργασία με το Φιλοπρόοδο Σύλλογο Δομνίστας πραγματοποίησε
κι εφέτος προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά
Μονή Παναγίας Ταταρνιώτισσας στις 31 Ιουλίου
2019. Η εκδρομή αυτή έγινε σε συνεργασία
με τις Ενορίες της Αράχοβας και του Νεοχωρίου Ναυπακτίας και με λεωφορείο του ΚΤΕΛ
Ν. Ευρυτανίας, οι θέσεις του οποίου υπερκαλύφθηκαν. Μαζί μας και οι ιερείς π. Ματθαίος,
π. Γαβριήλ και π. Νικόλαος (από Νεοχώρι). Οι
προσκυνητές αποζημιώθηκαν πλήρως από
την ξενάγηση στο χώρο του Μοναστηριού
της Τατάρνας από τον π. Δαμασκηνό αλλά
και από τα σοφά λόγια του Γέροντα π. Δοσιθέου. Κατά την επίσκεψη αυτή έγινε και Παράκληση προς την Παναγία μας εντός του
Καθολικού του ιστορικού αυτού Μοναστηριού.
Καθ’ όλη τη διαδρομή προς και από το
Μοναστήρι έγινε λεπτομερής ξενάγηση, αλλά
ακούστηκαν και οδηγίες προς τους προσκυνητές από το υπέροχο βιβλίο του π. Δοσιθέου
«Οδηγός Ορθοδόξου Προσκυνητού», το οποίο
πολλοί και προμηθεύτηκαν…
Κ.Α.Π.

Η Λ Α Χ ΕΙ Ο Φ Ο Ρ Ο Σ Μ Α Σ
Ανέλπιστη ήταν εφέτος η επιτυχία της λαχειοφόρου αγοράς της 15ης
Αυγούστου, αφού διατέθηκαν άπαντες οι λαχνοί (1.600) και υπήρχε ζήτηση
από πολλούς ακόμα παρευρισκόμενους. Τα δώρα ήταν και πολλά (πάνω
από 150) και καλά. Εφέτος μας στήριξαν, όπως και κάθε χρόνο οι: Αγγελή
Ισμήνη, Αγγελής Σεραφείμ και η σύζυγός του Αφροδίτη, Αναγνωστοπούλου

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
Στη μνήμη του αείμνηστου Παναγιώτη Κ. Σταμάτη
οι παρακάτω πρόσφεραν στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου του χωριού μας τα κάτωθι ποσά:
Σταμάτη Ελένη (σύζυγος)
και τέκνα .................................... ΕΥΡΩ: 100,00
Κατή Ελένη ................................ ΕΥΡΩ: 50,00
Οικογ. Ρουμελιώτη .................... ΕΥΡΩ: 50,00
Α. Τζιβγιέρη .............................. ΕΥΡΩ: 20,00
― Ο Ανδρέας Σπυρ. Νταλιάνης πρόσφερε στη
μνήμη των γονέων του Σπυρίδωνος και Σωτηρίας
Νταλιάνη το ποσό των ΕΥΡΩ 50,00.
― Η Ειρήνη Βαρούτσου, το γένος Παυσανία
Φώλου έστειλε από την Αυστραλία το ποσό των
20,00 ΕΥΡΩ για τον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Μαρίνου.

ΨΗΦΙΔΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ
Ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνα, που
κατασκευάστηκε από την κ. Άννα Παντελή Πανάγου, κόσμησε για μήνες ένα από τα προσκυνητάρια του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Δομνίστας. Η εικόνα αυτή, σχετικά μεγάλων διαστάσεων
βρισκόταν στο ιερό και κατόπιν τοποθετήθηκε σε
περίοπτη θέση στον κυρίως ναό.
Ήδη τοποθετήθηκε σε άλλον χώρο.

Ασπασία, Γιάτσης Ανδρέας, Γράψια Αγγελική, Γρίβας Αθανάσιος, Μαρνάρη
Παναγιώτα, Παναγοδήμος Δημήτρης («Μέτοικος»), Πανεμπορική Αγρινίου
(Μαστρογεωργίου Γ.), Παπαδημητρίου Νίκος, Παπαδόπουλος Κώστας
και Λευκοθέα, Παπαδοπούλου Αγγελική, Σιακαβέλλα Χριστίνα, Σοφιανός
Νίκος (γαμπρός Νίκου Μακρυγιάννη), Τραχήλη Αργυρώ, Τσατσούλα
Ελένη, Τσαπραζλής Ηλίας, Τσαπραζλής Δημήτριος, Φραγκούλης Θεόδωρος
και Φωφώ και, φυσικά, ο Σύλλογός μας με φούτερ, τσίπουρο κ.ά.
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Ν Ε Κ Ρ ΟΛΟ Γ Ι Ε Σ
Θωμάς Φαρμάκης

Παναγιώτης Α.
Μακρυγιάννης (1928-2019)

Γεννήθηκε στη Γαβαλού σε μια μεγάλη και
φτωχή οικογένεια. Από μικρό παιδί ο πατέρας
του τον έστελνε να φυλάει τα πρόβατα. Αγάπησε
αυτή τη δουλειά. Την έκανε επάγγελμα και απέκτησε μια συναισθηματική σχέση μ’ αυτή. Στη
ζωή του έκανε πολλές δουλειές, κυρίως όμως
ασχολούνταν με τα πρόβατα. Και ήταν μάλιστα
από τους παλιούς εκείνους βοσκούς, που τα
πρόβατα ήταν όλη τους η ζωή. Έπαιζε κι αυτός
φλογέρα. Είχε και καλή φωνή και τραγούδαγε
κλέφτικα. Τον θυμάμαι στο γάμο του γιου του
στη Νάουσα να συνεπαίρνει το ακροατήριο τραγουδώντας.
Γνώρισε και παντρεύτηκε τη Βασιλική, κόρη
του Ηλία Γρίβα. Από τότε ήταν πάντα μαζί και
αγαπημένοι. Απόκτησαν τέσσερα παιδιά. Τρεις
κόρες και ένα γιο, που χάθηκε πρόωρα 35
χρονών αφήνοντας πίσω του δύο παιδιά. Μεγάλο
πλήγμα ο θάνατος του Χρήστου. Από τότε άλλαξαν όλα για την οικογένεια. Κάτι τέτοιο δεν
ξεπερνιόταν εύκολα. Παρ’ όλα αυτά η ζωή συνεχίζεται. Υπήρχαν και επτά εγγονάκια που μεγάλωναν.
Ήταν καμπίσιος, αλλά αγαπούσε το βουνό.
Εξερευνούσε τις βουνοκορφές και τις ράχες.
Αγάπησε τη Δομνίστα και ήθελε να έρχεται τακτικά. Δεν το μπορούσε βέβαια, γιατί είχε πολλές
υποχρεώσεις. Όταν όμως ερχόταν, ήθελε να
παίρνουμε το αυτοκίνητο και να ανεβαίνουμε
στο Δεντρούλι. Να γυρνάμε στα βουνά, όπου
ένιωθε πραγματικά λεύτερος.
Ήταν έξω καρδιά για παρέα, κέφι και τραγούδι
(μέχρι που έχασε το γιο του). Ήταν εργατικός
και σ’ αυτή την ηλικία. Νοιαζόταν για τα ζωντανά
του (έτρεφε αρνάκια), περιποιούνταν τις ελιές.
Δεν καθόταν. Ήθελε να είναι δημιουργικός.
Έφτιαχνε γκλίτσες, φλογέρες, ό,τι έχει σχέση
με πρόβατα.
Και τώρα η αγαπημένη του σύζυγος Βασιλική
πρέπει ν’ αντέξει κι αυτή την απώλεια. Να ζήσει
με τις αναμνήσεις της, αλλά και με παρηγοριά
τα εγγονάκια της που μεγαλώνουν και προοδεύουν.
Αγαπημένε μας Θωμά Καλό Ταξίδι. Ας είναι
ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Γιώργος Ηλ. Γρίβας

Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών και ακάματα
δραστήριος σχεδόν ως το
τέλος ο Παναγιώτης Μακρυγιάννης, γόνος της εμπορικής οικογένειας των
Μακρυγιανναίων. Έχοντας
εξ απαλών ονύχων εξοικειωθεί με τις εμπορικές
δραστηριότητες και διαθέτοντας ευφυία και ατομικό
εμπορικό ταλέντο ανεδείχθη ισάξιος ή υπέρτερος
των προγόνων του. Όλοι
οι Δομνιστιάνοι, οι παλαιότεροι εκ μνήμης και οι νεότεροι από τις διηγήσεις, ξέρουν τη δουλειά που
κατέβαλε σε όλη τη ζωή του οδηγώντας το οικογενειακό φορτηγό, μεταφέροντας ξυλεία, ανακαινίζοντας και πουλώντας σπίτια, διατηρώντας μεγάλο
κατάστημα, ανοίγοντας πρατήριο καυσίμων, δίνοντας
ιδέες για εμπορικές δραστηριότητες, τα πάντα.
Χαμογελαστός, αισιόδοξος, καινοτόμος και με
χιούμορ άνθρωπος ήξερε καλά τους ανθρώπους
του χωριού, τα χούγια τους, τα θετικά και τα αρνητικά
τους. Πρακτικός άνθρωπος και άνθρωπος της δράσης
αναλάμβανε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες
και ήξερε να μην χάνει. Ήταν καλός οικογενειάρχης
και θετικός απέναντι στον ευρύτερο οικογενειακό
κύκλο. Έχοντας ο πατέρας του 6 αδέλφια και 6 δικά
του παιδιά αντιλαμβάνεται κανείς το εύρος της ευρύτερης οικογένειας.
Όντας επιδέξιος στο λόγο και πρακτικός δεν
είναι λίγα και τα προξενιά που έκαμε στη ζωή του
εκείνα τα παλιότερα χρόνια που ο γάμος δεν ήταν
απλή υπόθεση δυο ανθρώπων αλλά και αντικείμενο
ενδιαφέροντος του ευρύτερου οικογενειακού κύκλου.
Με λίγα λόγια έκανε το καλό που περνούσε από το
χέρι του και άφηνε τη ζωή να κρίνει το αποτέλεσμα.
Συνήθως επιτυχημένο.
Όταν τα χρόνια πέρασαν δεν ξέχασε τις εμπορικές του δραστηριότητες. Μέχρι τελευταία αν
ήθελες κάτι θα μπορούσε να το βρει ή να συμβουλεύσει. Παλιός οδηγός οδηγούσε αυτοκίνητο ως
ένα χρόνο πριν. Τα χέρια του, τα μάτια του, το
μυαλό του ξυράφι. Απόμαχος στην πλατεία της Δομνίστας ήταν ένα δυναμικό στοιχείο του χωριού
μας καμαρώνοντας παιδιά και εγγόνια.
(Σημ. Η εγγονή του Υρώ Παπουτσή, πρ. Πρόεδρος
του Συλλόγου, και ο εγγονός του Γρηγόρης, στις
αρχές της παρούσας 10ετίας ανέπτυξαν υποδειγματικές και θαυμάσιες δράσεις με τα χορευτικά του
Συλλόγου τα καλοκαίρια στη Δομνίστα).
Πάντα παρών στα εύκολα και τα δύσκολα. Πάντα
με γνώμη και άποψη υπεύθυνη και συνήθως σωστή.
Με την αναχώρησή του από τη ζωή κλείνει ένας
από τους πιο σπουδαίους κύκλους της ζωής του
χωριού μας. Λέω του χωριού μας γιατί παρότι ο αείμνηστος τη δράση του εδώ και χρόνια την είχε μεταφέρει στο Αγρίνιο παρόλα αυτά η Δομνίστα και η
ζωή της ήταν κομμάτι πολύτιμο και αιώνια παρόν
στη ζωή του.
Έφυγε από τη ζωή περιβαλλόμενος από την
αγάπη της οικογένειάς του και το σεβασμό και την
εκτίμηση όχι μόνο συγγενών και Δομνιστιάνων αλλά
και όλων όσων τον γνώρισαν στη μακρά διάρκεια
της ζωής του. Λέγαμε Δομνίστα σε ξένους και
εκείνοι έλεγαν: «α! οι Μακρυγιανναίοι!».
Αιωνία η μνήμη του και η εξ ύψους παρηγορία
στους οικείους του.
Αθ. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

(1948-2019)

ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΛΙ...
Κάθε χρόνο, σχεδόν, έρχονται και προσκυνούν τα άγια χώματα της πατρώας μας
γης πολλοί ομογενείς μας από όλες τις ηπείρους.
Εφέτος διακρίναμε: την Χρυσούλα Μακρυγιάννη, το γένος Λ. Σώκου, τον Γεώργιο
Δούρο και τον Μάκη Μακρυγιάννη από τον
Καναδά, τον Παντελή Β. Τσούνη από την
Αυστραλία και τη σύζυγό του, την Αθανασία
Βαστάκη, το γένος Γ. Μπούρα και το γιο
της Σταύρο, τη Μαρία Αθ. Σιακαβέλλα (το
γένος Ιωάννη Σιδηρά), την Σπυριδούλα Δημ.
Λιάκου από τις Η.Π.Α. και τη Βίκυ Ανδρέα
Σταμάτη με το σύζυγό της Χρήστο Ιατρίδη
και τα δυο παιδιά τους.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Το βράδυ της 15ης Αυγούστου και μετά
το γλέντι της πλατείας οι νέοι μας ξεφάντωσαν και πάλι στον αύλειο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Δομνίστας (πρώην Γυμνασίου).
Συμμετείχαν εκατοντάδες νέοι, ανάμεσά
τους και από τα γειτονικά χωριά, κυρίως από
τους Στάβλους…

ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Δομνίστα 800 τ.μ.,
άρτιο και οικοδομήσιμο
επί της Κοινοτικής οδού,
στην περιοχή μεταξύ των οικιών
Τάκη Σύρρου και Σπύρου Συρογιαννίδη.
Πληροφορίες: κ. Γιώτα
τηλ. 6975756789
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ΚΕΙΜΕΝΟ - ΥΜΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ!
Το παρακάτω κείμενο βρίσκεται σε μικρό
βιβλιαράκι της λογοτέχνιδος Τίνας Ποταμιάνου
με τον τίτλο «Ευρυτανία - Ρούμελη», που εκδόθηκε το 1976. Πρόκειται για εντυπώσεις
της παραπάνω λογοτέχνιδας από επίσκεψή
της στην Ευρυτανία μας. Ανάμεσα σε αυτές
και για το χωριό μας. Γράφει, λοιπόν:
«...Συνεχίσαμε το δρόμο μας. Είδαμε ράχες
με έλατα πανύψηλα... ρεματιές με αφρισμένα
νερά, τόπους με ομορφιές ξεχωριστές. Συναντήσαμε ένα πέτρινο γιοφύρι... Φθάσαμε
στη Δομνίστα... Παράδεισος είναι η Δομνίστα.
Τρεχούμενα νερά που κελαρίζουν είν’ το τραγούδι της. Η ομορφιά και η υγεία είναι ζωγραφισμένη στα ροδομάγουλα των κοριτσιών. Τις
είδαμε τις όμορφες αυτές μικρές να χορεύουν
προς τιμή μας ντυμένες με την καραγκούνικη
στολή τους στην πλατεία με το πλατάνι. Κι ο
καλώτατος παπάς του χωριού, καθισμένος
κοντά τους εκαμάρωνε με το ποίμνιόν του.
«Με αυτόν τον θεριεμένο πλάτανο, μας έλεγε,
πόσοι ξενητεμένοι από τη Δομνίστα έχουν
αναμνήσεις συνδεδεμένες με τα παιδικά τους
χρόνια...
Ασφαλώς ο ξενητεμένος μας κ. Γεώργιος
Αθ. Τσαπραλής και ο κ. Κων/νος Γ. Βαμβάτσικος
που διαμένουν εις BOSTONMASS, καθώς και
ο κ. Κων/νος Γιολδάσης, που μένει στη Νέα
Υόρκη θα ενθυμούνται τον πλάτανο, τον Προφήτη Ηλία και το Συμαδαριό. Ο Πρόεδρος της
Κοινότητος μας πληροφορεί ότι απέναντι ήσαν
οι σταύλοι του Βασιλέως Ευρύτου που είχε
σύζυγό του την Φαντίνα και κόρη του την
όμορφη Δομνίκη. Κι από την βασιλοπούλα αυτήν, επήρε και το χωριό τους τ’ όνομα και λέγεται «Δομνίστα». Παράδεισος είν’ η Δομνίστα.
Οι εκλεκτοί μεζέδες, το ψητό γουρουνόπουλο
και το ωραίο κρασί που τιμήσαμε δεόντως,
συνεπλήρωσαν τις καλές μας εντυπώσεις από
την Δομνίστα. Προπάντων η φιλοξενία και η
καλή καρδιά των χωρικών θα μας μείνουν
αλησμόνητες. Θαυμάζω ειδικά τους κατοίκους
αυτούς, που είναι απομονωμένοι μακρυά από
τον κόσμο πάνω στα ψηλά βουνά. Κι εν τούτοις
ζούνε στη μικρή τους πολιτισμένη κοινωνία
με αγάπη ο ένας προς τον άλλο, και με
σεβασμό προς τα πατροπαράδοτα».

Η λειτουργία
της Βιβλιοθήκης μας
Αρκετά παιδιά, κυρίως σχολικής ηλικίας, δανείστηκαν βιβλία από τη βιβλιοθήκη μας κατά
το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2019. Την λειτουργία της ανέλαβαν τα ίδια τα παιδιά με την
επίβλεψη μελών του Δ.Σ. και του Κ.Α. Παπαδόπουλου.
Όπως είναι γνωστό στην τεράστια βιβλιοθήκη
μας υπάρχει και το Τμήμα της Παιδικής Βιβλιοθήκης που τα παιδιά μπορούν και δανείζονται βιβλία της αρεσκείας τους, τα οποία, φυσικά, και
επιστρέφουν.
Η Βιβλιοθήκη μας, όπως είναι γνωστό, εξυπηρετεί και ανάγκες αναγνωστών της ευρύτερης
περιοχής, οι οποίοι μπορούν και αναζητούν βιβλία
της επιθυμίας τους, τα οποία και δανείζονται.
Αρκετοί εφέτος ήταν οι αναγνώστες αυτοί.
Το αίτημά μας στο Δήμο Καρπενησίου για
την κατασκευή και άλλων ραφιών αλλά και την
καταγραφή των βιβλίων μας είναι διαρκές...
Αναμένουμε!

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ
Ύστερα από την ενημέρωση που γίνεται
στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου μας -και
κατόπιν προγενέστερης ανακοίνωσής μας-,
ενημερώνουμε και πάλι τους αναγνώστες
μας ότι η εφημερίδα μας θα στέλνεται μόνο
στα ενεργά κατά την τελευταία τριετία μέλη.
Ήδη έχουν διαγραφεί πάνω από 200 αναγνώστες.

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
― κ. Αθανασία Σιδηρά, Καινούριο Λοκρίδας. Λάβαμε
την επιταγή σας. Σας στέλνουμε το βιβλίο που ζητήσατε
και την απόδειξη. Ευχαριστούμε!
― κ. Ειρήνη Βαρούτσου, το γένος Παυσανία Φώλου,
Αυστραλία: Λάβαμε τη συνδρομή σας μέσω του Παντελή
Τσούνη και τη δωρεά σας για την Αγ. Παρασκευή Μαρίνου. Σας ευχαριστούμε!

Προσφορές - Συνδρομές
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Παπαδόπουλος Σπύρος Αντ. ............ ΕΥΡΩ 20,00
Καρράς Βασίλειος .............................. -//- 20,00
Μούρκος Σπυρίδων (Ευηνοχώρι) ...... -//- 20,00
Αγγελή Ισμήνη .................................. -//- 20,00
Αγγελής Γεώργιος Ι. .......................... -//- 25,00
Πετρονικολός Χρήστος .................... -//- 20,00
Αγγελής Θεόδωρος Γ. ...................... -//- 20,00
Αγγελής Λάμπρος Γ. .......................... -//- 40,00
Ανώνυμος (βιβλίο) .............................. -//- 10,00
Πανάγου Νίνα .................................... -//- 20,00
Πούλιος Πέτρος ................................ -//- 20,00
Σιδηρά Πελαγία (ΗΠΑ) ...................... Δολλ. 50,00
Νταλιάνη Λένα ................................ ΕΥΡΩ 10,00
Νταλιάνης Αθανάσιος Κ. .................. -//- 20,00
Νταλιάνη – Τσεμπελή Ελένη ............ -//- 20,00
Σταμάτη Παναγιώτα Δημ. .................. -//- 20,00
Τσαπραζλή – Νίκα Σωτηρία ................ -//- 30,00
Μακρυγιάννης Γεράσιμος (Καναδάς) -//- 50,00
Μακράκη Κυριακή Ι. ............................ -//- 20,00
Πιστιόλης Δημήτριος Ν. .................... -//- 15,00
Πιστιόλης Νικόλαος Δ. ...................... -//- 15,00
Σταμάτης Κων/νος Δημ. .................... -//- 20,00
Σιακαβέλλα Μάρθα Παν. .................... -//- 20,00
Καλογεροπούλου – Σιδερά Ελένη .... -//- 10,00
Περερή Παναγιώτα ............................ -//- 30,00
Καπνίση Μαρία Σπ. ............................ -//- 30,00
Τσίρκας Δημήτριος Ι. .......................... -//- 30,00
Παπαγεωργίου Θωμάς Ηλ. ................ -//- 20,00
Τριανταφύλλου Θεώνη ...................... -//- 20,00
Σιδεράς Σπύρος (Λαμία) .................... -//- 20,00
Σταμάτη Βασιλική .............................. -//- 20,00
Βαμβατσίκου Κωνσταντούλα ............ -//- 20,00
Σάρρα Αρετή ...................................... -//- 20,00
Σάρρα Αριστέα .................................. -//- 10,00
Καραδήμα Ξανθή Κ. .......................... -//- 20,00
Καραδήμα Στέλλα Κ. .......................... -//- 10,00
Γρίβα Κατερίνα Αθ. ............................ -//- 25,00
Λώλος Σωτήρης ................................ -//- 20,00
Σώκου Μαρία ...................................... -//- 10,00
Σώκος Σωτήρης .................................. -//- 10,00
Καρέτσος Κων/νος Δημ. .................... -//- 20,00
Δημητρογιάννης Κώστας .................. -//- 20,00
Σώκος Ιωάννης Ευθ. .......................... -//- 20,00
Σώκου Ζωή Ευθ. ................................ -//- 20,00
Χατζή Ελένη ...................................... -//- 20,00
Σώκος Ευθύμιος Ν. (Κεφαλόβρυσο) .. -//- 20,00
Παπαδοπούλου Λευκοθέα ................ -//- 10,00
Παπαδοπούλου Ευαγγελία ................ -//- 10,00
Τσούνη Μαρία Ν. ................................ -//- 10,00
Σταθονίκος Ευθύμιος Αθ. .................. -//- 20,00
Μωρίκης Πέτρος Κ. ............................ -//- 20,00
Παπαδόπουλος Κων/νος Ι. (Αγγλία) .. -//- 50,00
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
― Η Σπυριδούλα Καραπάνου πρόσφερε στο Σύλλογό
μας το ποσό των πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ στη μνήμη
των αείμνηστων συζύγου της Χρήστου Καραπάνου
και γονέων της Νικολάου και Βασιλικής Παπαδημητρίου.
― Ο Αθανάσιος Παν. Μακρυγιάννης πρόσφερε στο
Σύλλογό μας το ποσό των εκατό (100,00) ΕΥΡΩ στη
μνήμη του αείμνηστου πατέρα του Παναγιώτη Αθανασίου Μακρυγιάννη.

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

370/296245-43
ΙΒΑΝ 8101103700000037029624543
ή στην Ταμία του Συλλόγου κ. Σμαράγδα Σιακαβέλα
(Αγρίνιο), Ευαγγελία Νταλιάνη (Πρόεδρο-Λαμία), Κώστα Ηλ. Τσιάμη (Γραμματέα, Καρπενήσι) και Κώστα
Αντ. Παπαδόπουλο (Αθήνα-Δομνίστα).

Ν ΑΪ Σ ΚΟ Σ Α Γ Ι ΟΥ ΦΑ ΝΤ ΙΝ ΟΥ
Στις 30 Αυγούστου 2019, εορτή του Αγίου
Αλεξάνδρου αλλά και του Αγίου Φαντίνου
μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στον
Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου του χωριού μας, έγινε
και τελετή του αγιασμού της έναρξης των εργασιών για την ανέγερση μικρού ναού προς
τιμήν του Αγίου Φαντίνου, από τον Αρχιμανδρίτη π. Γαβριήλ (από Αράχοβα Ναυπακτίας)
στην ομώνυμη περιοχή και λίγα μέτρα ανατολικά του υπάρχοντος ναού της Παναγίας της
Προυσιώτισσας.

Φαντίνου, εξ ού και η περιοχή ολόκληρη.
Ο αγιασμός, όπως προαναφέρθηκε, έγινε
από τον Αρχιμανδρίτη π. Γαβριήλ, λόγω απουσίας του π. Ματθαίου. Παρόντες ήταν αρκετοί
συγχωριανοί μας και από τους Στάβλους ο κ.
Ανδρέας Κ. Ζούκας.
Μετά τον αγιασμό προσφέρθηκαν λουκούμια και τσίπουρο από μέρους των κτητόρων
και χαλβάς ανέλαιος από την εορτάζουσα
κατά την ημέρα αυτή κ. Αλέκα Κ. Καρέτσου,
ενώ το νερό έτρεχε άφθονο από την παρακεί-

Φωτό:
Φωτό: Σούλα Σταμάτη
Ο νέος αυτός ναΐσκος γίνεται με δαπάνες
της οικογένειας Σωτηρίου και Μαρίας Σώκου
και κτίζεται στη θέση αυτή που προϋπήρχε
ναός, χωρίς να γνωρίζουμε προς τιμήν τίνος
Αγίου. Η περιοχή ήταν γνωστή ως «Παλιοκκλήσι». Ίσως να ήταν προς τιμήν του Αγίου

μενη λιθόκτιστη βρύση, η οποία και αυτή κατασκευάστηκε με δαπάνες των Σωτηρίου και
Μαρίας Σώκου.
Και του χρόνου η Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι αυτό!

Βάψιμο κάγκελων
Εθνικής Αντίστασης
Τις τελευταίες μέρες ολοκληρώθηκε το βάψιμο
των ξύλινων κάγκελων του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης. Οι εργασίες έγιναν δωρεάν από τον κ.
Χρήστο Βουλδή και τη σύζυγό του κ. Σπυριδούλα
Γεωργίου Παπαδημητρίου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί ιδιαίτερα
το ζεύγος Βουλδή για την προσφορά τους αυτή.

Τοποθέτηση πινακίδων
Με τη βοήθεια του Κώστα Δ. Καρέτσου οι νεολαίοι μας τοποθέτησαν σε διάφορα σημεία του
χωριού μας κατά τον Αύγουστο τις πινακίδες που
είχαν κατασκευάσει από πέρυσι.
Επίσης, ο Κώστας Καρέτσος, τοποθέτησε και
την πινακίδα έμπροσθεν του Μνημείου Εθνικής
Αντίστασης, η οποία βρισκόταν στο έδαφος για
δύο (2) και πλέον χρόνια.

Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΑΣ
Εφέτος το καλοκαίρι η ξενάγηση στα Μουσεία
μας ήταν πιο οργανωμένη από προηγούμενες
χρονιές.
Αυτό οφείλεται στο ότι από 7 Ιουλίου μέχρι
τέλους Αυγούστου ο Χριστόφορος Στραβομύτης,
Φοιτητής του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας
και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
έκανε την πρακτική του εξάσκηση, ύστερα από
σχετική απόφαση του Δήμου Καρπενησίου.
Ο Χριστόφορος ήταν συνεπής στο ωράριό
του και μοναδικός στις ξεναγήσεις του.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΑ
ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΑΣ
Συνεχίζεται ο εμπλουτισμός των
Μουσείων μας με δωρεές σημαντικών
αντικειμένων, που έχουν λαογραφικό,
κυρίως, περιεχόμενο. Έτσι, κατά το
δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2019,
παραλήφθηκαν τα παρακάτω είδη:
― Μία σειρά από πενήντα (50) εργαλεία ξυλουργού, τα οποία δώρισε
στο Μουσείο μας ο από Ανιάδα ορμώμενος Υποστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Καρακώστας. Τα εργαλεία αυτά
κληρονόμησε από τον θείο του Ευθύμιο Κ. Μακρή (1912 – 2011), ο οποίος
ήταν ξυλουργός – επιπλοποιός και
εργάστηκε στη Βασιλική Πρόνοια και
στο Στρατόπεδο «ΠΑΛΑΣΚΑ» του Πολεμικού Ναυτικού, ως συντηρητής κτηρίων, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε.
Παραδόθηκαν από τον ίδιο τον Στρατηγό παρουσία και του Προέδρου της
Τ. Κ. κ. Νικολάου Καρέτσου κατά μήνα
Ιούλιο 2019.
― Μία ποδιά μαθήτριας Γυμνασίου
δεκαετίας του ’70, δωρεά της Μαρίας
Ηλία Νταλιάνη.
Σημειώνεται ότι η επισκεψιμότητα
στα Μουσεία μας κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2019 ήταν λίαν αυξημένη.
― Ο Κώστας Δημ. Καρέτσος δώρισε στο Σύλλογο το κάρο (παιχνίδι)
που είχε από την παιδική του ηλικία.

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

Έγινε στο Καρπενήσι (Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου) στις 24 Αυγούστου 2019
η ορκωμοσία των νέων Δημοτικών – Κοινοτικών Αρχών του Δήμου Καρπενησίου
παρουσία του Μητροπολίτη Καρπενησίου
κ.κ. Γεωργίου. Σημειώνεται ότι από τα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου μας το Καρπενήσι έχει εκλέξει επτά (7) μέλη, η Δομνίστα
πέντε (5) και όλες οι άλλες Τοπικές Κοινότητες έναν (τον Πρόεδρο).
Οι νέες αρχές αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους την 1η Σεπτεμβρίου ε.έ.

― Τσάπα και φορτηγό του Δήμου Καρπενησίου με δύο (2) εργάτες απομάκρυναν
ξερά κλαδιά από το χώρο της Τσιρκόβρυσης, που βρίσκονταν από το παρελθόν
έτος.
― Στις 26-7-19 έγινε πλύσιμο της πλατείας μας από δύο (2) εργάτες.
― Στις 19-7-19 και 1-8-19 έγινε καθαρισμός εντός και εκτός του Φαρμακίδειου
Μουσείου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΡΟΜΩΝ

Εργολάβος Ηλεκτρολόγος του Δήμου
Καρπενησίου προέβη στην αντικατάσταση
άνω των εξήντα (60) λαμπτήρων.

ΔΕΗ

Στις 9,10,11,15,16,17,18,19 και 22 Ιουλίου 2019 τσάπα jCB του Δήμου Καρπενησίου καθάρισε τους παρακάτω δρόμους:
Φαντίνου, προς ιδιοκτησία Βαμβάτσικου,
υδρόμυλο, οικισμό Μαρίνου και προς Αγία
Παρασκευή Μαρίνου, από Ψηλό Σταυρό
προς στάνη Μακράκη, από «Νεράκι» προς
Άγιο Γεώργιο, από «Κρι» - Ραχούλα – Πραΐλα - Ριζόβραχο - Κρύα Βρύση.

Ο Αγροτικός Ιατρός κ. Βρεττάκος κατά
το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2019 εκτέλεσε πλήρως το πρόγραμμά του, εξυπηρετώντας άριστα όλους τους κατοίκους
της περιοχής μας.

ΥΔΡΕΥΣΗ

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

― Στις 12-7-19 αποκαταστάθηκε βλάβη
αγωγού ύδρευσης κατάντι οικίας ΖΟΑΝΝΟΥ.
― Στις 19-7-19 αποκαταστάθηκε βλάβη
αγωγού ανάντι «ΤΣΙΡΚΕΪΚΑ».
― Στις 4-8-19 έγινε νέα παροχή ύδρευσης προς οικία Γ. Βαμβάτσικου.
― Στις 18-7-19 και στις 12-8-19 εργολάβος του Δήμου Καρπενησίου προέβη
στη χλωρίωση των υδραγωγείων ύδρευσης
της Κοινότητας και εγκατέστησε μόνιμο
χλωριωτή.

Κατά τον μήνα Αύγουστο το πρόγραμμα
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» υπολειτούργησε
στην περιοχή μας. Για ολόκληρες εβδομάδες άδικα περίμεναν αρκετοί ηλικιωμένοι
να εξυπηρετηθούν από το πρόγραμμα
αυτό.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η Δημοτική Συγκοινωνία λειτούργησε
ανελλιπώς κατά το περασμένο δίμηνο.
Κάθε Τρίτη εκτελούνταν το προγραμματισμένο δρομολόγιο κανονικά.

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Στις 20 και 21 Ιουλίου 2019 έγινε καθαρισμός και αποκάλυψη βλάβης κεντρικού
αγωγού Φ300 αποχέτευσης. Αποκαταστάθηκε με αποφρακτικό μηχάνημα του Δήμου
Καρπενησίου.

Η Κινητή Αστυνομική Μονάδα έδωσε
το παρόν αρκετές φορές στην περιοχή
μας, αν και δεν χρειάστηκε η παρέμβασή
της σε καμιά περίπτωση.

ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Στις 17, 22 και 26 Ιουλίου και 7 Αυγούστου 2019 έγινε κοπή χόρτων στο Πνευματικό μας Κέντρο, στο Φαρμακίδειο Μουσείο, στο Περιφερειακό μας Ιατρείο και
Γήπεδο, ενώ έγινε και κλάδεμα λιγούστρων
της πλατείας και στον δρόμο από Τσιρκόβρυση προς Καραδημαίικα.

Στις 20 Αυγούστου 2019 με εντολή
του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Άρη
Τασιού έγινε η επούλωση λάκκων με
άσφαλτο στο δρόμο από Κρίκελλο προς
Δομνίστα, καθώς και ο καθαρισμός της
Γέφυρας Κρικελλοποτάμου.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ-ΑΤΕΙ
― Η Στέλλα Ντούλλου του Αποστόλου και
της Μαίρης, το γένος Γ. Γραμματικογιάννη
(εγγονής της Ντίνας Σπ. Βαμβατσίκου) πέτυχε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Μαθηματικών.
― Ο Σταμάτης Στασινός του Παναγιώτη
και της Ευφροσύνης, το γένος Κων/νου
Γρίβα πέτυχε δεύτερος (2ος) στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ).
― Η Ανδρομάχη Κίρκου του Ιωάννη και
της Δήμητρας, το γένος Κων/νου Γ. Γρίβα,
πέτυχε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) – Τμήμα Στατιστικής.

Ιούλιος - Αύγουστος 2019

― Η Παναγιώτα Σταθοπούλου – Μαρνάρη
πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Οικονομικών.
― Η Μαίρη Σταθοπούλου του Χρήστου και
της Ιουλίας, το γένος Κων/νου Συροκώστα,
πέτυχε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
― Ο Αντώνης Μπερτζιάνης του Γεωργίου
και της Μαρίας, το γένος Αντωνίου Αγγελή,
πέτυχε τρίτος (3ος) στην Εφαρμοσμένη
Πληροφορική Επιστήμης και Τεχνολογίας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

― Ο Δημήτρης Αθαν.
Σταμάτης και η σύζυγός του
Μαρία Παούρη απόκτησαν
στις 16-7-2019 το δεύτερο
παιδί τους, ένα χαριτωμένο
και υγιέστατο αγοράκι.
Να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

― Ο Σπύρος Τσάλας και
η Ηλιάνα Γεωργίου Γρίβα στις
23 Ιουνίου 2019 και στον Ιερό
Ναό του Αγίου Χριστοφόρου
στο Πικέρμι βάπτισαν το δεύτερο παιδάκι τους. Και το
όνομα αυτού Γιώργος. Νονά
η θεία του Λαμπρινή Γεωρ.
Γρίβα.
― Το ζεύγος Νίκου
Μπαρδάκα (γιου της Αθανασίας Ευθ. Σιακαβέλλα) και
της Όλγας Μπερντάνη βάπτισαν την κόρη τους στις
27-7-2019 στον Προφήτη
Ηλία του χωριού μας.
Όνομα: Αμιλκία
Ανάδοχοι: Κων/νος Αμοργιανιώτης και Ντανιέλα
Γεωργίεβα.
Να τους ζήσουν!

ΓΑΜΟΙ

― Στις 7 Ιουλίου 2019
ενώθηκαν με το μυστήριο του
γάμου ο Μιχάλης Γ. Οικονόμου και η Μαρία Νικ. Παπαδημητρίου που έγινε στον
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
Κοντοπεύκου Αγίας Παρασκευής.
Κουμπάροι: Αθανάσιος
Σκουφίτσας και Σοφία Μπουγά.
― Επίσης ενώθηκαν με
το μυστήριο του γάμου και ο
Νικόλαος Μπαρδάκας του
Γεωργίου και της Αθανασίας
(Σούλας), το γένος Ευθυμίου
Σιακαβέλλα και η Όλγα
Γεωργίεβα, που έγινε στον
Προφήτη Ηλία Δομνίστας
στις 27-7-2019.

Κουμπάροι: Σωτ. Παπαδογιάννης και Ντανιέλα
Γεωργίεβα.
Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ

― Έφυγε από τη ζωή και
κηδεύτηκε στη Γαβαλού Μακρυνείας στις 5 Αυγούστου
2019 ο Θωμάς Φαρμάκης,
σύζυγος της Βασιλικής Ηλία
Γρίβα.
― Πέθανε και αναπαύεται
στο Κοιμητήριο Μάστρου από
τις 15-6-2019 ο Γεώργιος
Ηλία Σύρρος, Συνταξιούχος
Δ.Ε.Η.
― Πέθανε αρχές Αυγούστου στο Μοσχάτο ο Παναγιώτης Σκιντζής, σύζυγος
Δήμητρας Λ. Καρέτσου.
― Στη γενέτειρά του Μαγούλα Καρδίτσας αναπαύεται
από τις 26-8-2019 ο Κων/νος
Πολύζος, σύζ. Μαργαρίτας
Αθανασίου Σύρρου, ετών 67.
― Από τις 29 Αυγούστου
2019 αναπαύεται στο Κοιμητήριο της αγαπημένης του
Δομνίστας ο Παναγιώτης
Αθανασίου Μακρυγιάννης,
ετών 92.
Ας είναι αιώνια η μνήμη
τους!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

― Στον Ι. Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Άμπλιανης
Λαμίας έγινε το ετήσιο μνημόσυνο της Σπυριδούλας Γ.
Αγγελή στις 2-3-2019.
― Έγινε το ετήσιο μνημόσυνο του Σπύρου Παν. Παπάγου στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας στις 15-52019.
― Στην Αμερική έγινε το
μνημόσυνο της Γεωργίας Πανοπούλου, το γένος Ιωάννη
Σιδηρά.
Αιωνία η μνήμη τους!

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
Ο Χαράλαμπος Τσαπραλής του Κωνσταντίνου και
της Ειρήνης, πτυχιούχος Μαθηματικός του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές
σπουδές στην Στατιστική, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις
για εκπαιδευτικούς (ΑΣΕΠ), διορίσθηκε μόνιμος καθηγητής
σε Λύκειο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Πειραιά.
Θερμά συγχαρητήρια και θερμές ευχές, για υγεία και
καλή σταδιοδρομία, στον ευρύ και ευγενικό ορίζοντα
της παιδείας.

ΝΕΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
Το πτυχίο της Σχολής Τεχνικών Τροφίμων του ΑΤΕΙ Αθηνών έλαβε πρόσφατα και ήδη ορκίστηκε η Δήμητρα Πούλιου του Πέτρου, εγγονή του Γεωργίου Κοτοπούλου.
Συγχαρητήρια!

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΑΞΗ
Κατά τις εκδηλώσεις του 15Αύγουστου η κ. Ειρήνη
σύζ. του Παναγιώτη Γερ. Παπαδημητρίου βρήκε και παρέδωσε πορτοφόλι που περιείχε σημαντικό, για την εποχή
μας, χρηματικό ποσό και όχι μόνον.
Η πράξη της είναι και αξιέπαινη και αξιομίμητη!

