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Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, 
Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε μπροστά στο

μυστήριο της Γεννήσεως του Χριστού μας, της εναν-
θρωπήσεως του Θεού Λόγου, «Ο Λόγος σαρξ εγέ-
νετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Η σκέψη μας αυτές
τις στιγμές ταξιδεύει στο σπήλαιο της Βηθλεέμ,
εκεί όπου η ανθρώπινη αδιαφορία και εγκατάλειψη
συναντούσε το μεγαλείο της αγάπης, της μακροθυ-
μίας, της φιλανθρωπίας του Θεού. Εκεί όπου μεταξύ
άλλων υπερφυσικών γεγονότων ακούστηκε ο εξαί-
σιος ύμνος των Αγγέλων «δόξα εν υψίστοις Θεώ
και επί γης ειρήνη». Εκεί όπου ο άγγελος πρόσφερε
χαρά στους ποιμένες με το «μη φοβείσθε, ιδού γαρ
ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην». 

Τι συμβαίνει όμως γύρω μας δύο χιλιετίες μετά από τη μοναδική εκείνη
νύχτα, μετά από την επίγεια ζωή του Κυρίου μας, μετά το παράδειγμά Του και το
κήρυγμά Του; Ακοές πολέμων, λιμοί, λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί. Σχέσεις
απανθρωπιάς και μίσους μεταξύ των ανθρώπων. Για όλα αυτά τα δεινά, τα προ-
βλήματα και τις δυσκολίες, που μαστίζουν την κοινωνία μας, έχουμε και μεις
ευθύνη αδελφοί μου. Πού είναι η ειρήνη που ευχήθηκαν οι άγγελοι; Η ειρήνη
που τόσες φορές σας ευχηθήκαμε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας με το
«Ειρήνη πάσι», το «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν», το «έτι και έτι εν ειρήνη»,
πού είναι η χαρά των αγίων; Τι κυριαρχεί μέσα στις ψυχές μας αυτή τη στιγμή,
αυτές τις άγιες μέρες; 

Ας επιδιώξουμε να ειρηνεύσουμε πρώτα με τους εαυτούς μας, μετά με τους
δικούς μας ανθρώπους, και τέλος με τους συνανθρώπους μας μέσα στις μικρές
κοινωνίες που ζούμε ή εργαζόμαστε. Ας προσπαθήσουμε να προσφέρουμε λίγη
χαρά, λίγη αγάπη, λίγο ενδιαφέρον στο πρόβλημα του άλλου. Ας δείξουμε πως
στις δικές μας ψυχές γεννήθηκε ο Κύριός μας και μας πλημμύρισε με τη Χάρη
και την Ευλογία Του. 

Αυτό εύχομαι για όλους μας αγαπητά μου παιδιά. Η Ειρήνη, η Αγάπη, το Φως
της Βηθλεέμ, η Χαρά των αγγέλων, να κατοικεί πάντα μέσα μας. 

Ευχές για καλά Χριστούγεννα και ένα ευλογημένο νέο έτος. 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ     
† Ο Καρπενησίου Γεώργιος 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  2019

Σ’ έναν από τους είκοσι (20) καλύτερους χειμερινούς προορισμούς
στην Ελλάδα  συγκαταλέγεται και το χωριό μας, σύμφωνα με δημο-
σίευση της larissanet.gr. Το δημοσίευμα αυτό αναφέρεται στο Πήλιο,
στον Παρνασσό, στην Ευρυτανία κ.ά. Συγκεκριμένα γράφει για την
περιοχή μας: «...Εξίσου κλασικές, αν και όχι τόσο πολυσύχναστες,
είναι οι διαδρομές για Κρίκελλο, Δομνίστα...»

ΕΝΑΣ  ΑΠΟ  ΤΟΥΣ  ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ...  

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ  ΤΟΥ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

Η  ΠΛΑΤΕΙΑ  ΜΑΣ 
ΣΤΑ  ΓΙΟΡΤΙΝΑ  ΤΗΣ 
Η πλατεία μας ντύθηκε και πάλι
εφέτος στα γιορτινά της. Τοπο-
θετήθηκε σε περίοπτη θέση, με
πρωτοβουλία του Συλλόγου μας,
από τον κ. Νίκο Θ. Λιάκο, η Φάτ-
νη, η οποία είναι ορατή μέσω
ρούτερ, ενώ ο Δήμος Καρπενη-
σίου στόλισε και με λαμπάκια το
χώρο της. Και μια πρωτοτυπία
του Νίκου Λιάκου: Για πρώτη
φορά εφέτος - ακούγονται από
τον ερασιτεχνικό σταθμό του επί-
καιρα Χριστουγεννιάτικα και Πρω-
τοχρονιάτικα τραγούδια… 
Και του χρόνου!... 

Όπως αναφέρθηκε και στο προ-
ηγούμενο φύλλο του ΕΥΡΥΤΟΥ, σε
σχετικό άρθρο για τη Γιορτή Τσίπου-
ρου, η παρουσία της νεολαίας μας
ήταν έντονη. 

Πολλά εργαζόμενα παιδιά άφησαν
τις καλοκαιρινές άδειές τους για να
έρθουν στη Γιορτή μας αυτή λίγες
μέρες νωρίτερα ώστε να βοηθήσουν
για την απόσταξη και, κυρίως, για τις
απαιτούμενες μεταφορές και εγκατα-
στάσεις στην πλατεία μας. 

Η  ΝΕΟΛΑΙΑ  ΜΑΣ 

Δυο Ελβετοί νεαρής ηλικίας βρέθηκαν με τα ποδή-
λατά τους(!) στο χωριό μας το βράδυ της Κυριακής 27
Οκτωβρίου 2019 και ενώ είχε αρχίσει το κέφι να ανε-
βαίνει. Ενθουσιάστηκαν από τη φιλοξενία και αμέσως
άρχισαν να γνωρίζονται με τους ντόπιους και, ιδίως με
τη νεολαία μας, και να συμμετέχουν στους ελληνικούς
χορούς, τους οποίους φαίνεται ότι με ευκολία έμαθαν! 

Έφυγαν το μεσημέρι της Δευτέρας κατενθουσια-
σμένοι από το χωριό μας και με την υπόσχεση ότι θα
ξανάρθουν! 

ΚΑΙ  ΕΛΒΕΤΟΙ  
ΣΤΗ  ΓΙΟΡΤΗ  ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 

Δυναμικό παρόν έδωσαν οι νεολαίοι των Στάβλων
στη Γιορτή Τσίπουρου. Δεκάδες ήταν τα παιδιά που
προσήλθαν φέρνοντας μάλιστα και φίλους τους από
διάφορα σημεία της πατρίδας μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε
την περίπτωση του Δημήτρη Ανδρέα Ζούκα, ο οποίος
έφερε φίλους του ακόμα και από την Θράκη και τη Μα-
κεδονία, τους οποίους και φιλοξένησε στο σπίτι του
στους Στάβλους. Γλέντησαν στη γιορτή του (Αγίου Δη-
μητρίου) αλλά και στην τριήμερη Γιορτή Τσίπουρου... 

Ο Ξένιος Δίας στο μεγαλείο του! 

ΝΕΟΛΑΙΑ  ΣΤΑΒΛΙΩΤΩΝ:  
ΔΥΝΑΜΙΚΟ  ΠΑΡΟΝ 

Το Συμβούλιο της Τοπικής μας Κοινότητας, 

το Δ.Σ. του Φιλοπρόοδου Συλλόγου μας και η Διεύθυνση 

της Εφημερίδας μας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» εύχονται σε όλους 

τους συγχωριανούς μας και τους φίλους του χωριού μας, 

απανταχού της Γης, όπως Αγάπη και Ειρήνη να είναι 

για το νέο έτος το μήνυμα που μας στέλνει το ταπεινό 

σπήλαιο της Βηθλεέμ και ο ενανθρωπήσας ΚΥΡΙΟΣ! 
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ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ όπως ΟΛΑ τα κείμενα που είναι 
προς δημοσίευση να αποστέλλονται 

στη Δ/νση της Εφημερίδας και ΜΟΝΟΝ 

Η  ΔΟΜΝΙΣΤΑ  ΚΑΙ  Η  ΕΥΡΥΤΕΡΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΗΣ  ΤΟ  1951

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Η  ΠΛΕΟΝ  ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ1
Πικρή η αναχώρηση από

τη ζωή για ανθρώπους που
ήξερες από τα παιδικά σου
χρόνια. Πικρός ο χωρισμός
για ανθρώπους που σε έδε-
ναν μαζί τους συγγενικοί δε-
σμοί και βιώματα χρόνων από
τη ζωή στις ίδιες γειτονιές
της Δομνίστας. Πικρός ο χω-
ρισμός για ανθρώπους κα-
λούς και αξιοπρεπείς συζύ-
γους, γονείς, χωριανούς, φί-
λους. Πικρός ο χωρισμός

όταν έρχεται νωρίς και αφήνει πίσω του κενά και προ-
οπτικές διαψευσμένες πια. 

Έφυγε από τη ζωή μετά από σύντομη ασθένεια ο
Θανάσης Πιστιόλης του Νίκου και της Φρειδερίκης
(Φρένιας) Δ. Μακράκη. 

Γεννήθηκε και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στις
κάτω γειτονιές του χωριού τα Μακρέικα, τα Παπαδέικα,
τα Σταματέικα, τα Γριβέικα. Έζησε όλη τη φτώχεια και
την ταλαιπωρία των μετεμφυλιακών χρόνων. Έζησε
και την ανεμελιά της παιδικής ηλικίας στα ρέματα,
την Πραΐλα, την αυλή του δημοτικού σχολείου, τα κυ-
νήγια. Μεγάλωσε μέσα σε δυσκολίες όπου το λίγο
ψωμί το αναπλήρωνε η αγάπη των γονιών και η ζε-
στασιά των αδελφών του. 

Στην ωριμότητά του το κύμα των δυσκολιών τον
έκανε μετανάστη στη Γερμανία ώσπου να γυρίσει και
να συνεχίσει τον αγώνα της επιβίωσης στην πατρίδα
έχοντας πια δημιουργήσει οικογένεια με την αγαπημένη
του Ρία. Ο αγώνας της ζωής δεν άλλαξε τον ανοιχτό-
καρδο χαρακτήρα του ούτε τον έκανε να χάσει το χα-
μόγελό του. Αρρώστιες, προβλήματα, θάνατοι του οι-
κογενειακού του περίγυρου δεν τον κατέβαλαν ούτε
και άλλαξαν το χαρακτήρα του. Τρυφερός σύζυγος,
στοργικός γονιός, καλός χωριανός, πορεύτηκε τη ζωή
του κάνοντας το καλό και βοηθώντας όπου και όσο
μπορούσε. Όσοι τον γνώρισαν ξέρουν. Ξέρει και ο
Θεός που σίγουρα τα έχει καταγράψει στα θετικά της
ζωής του για τη συνέχεια της ζωής του πια “εν ουρα-
νοίς”. Το πλήθος που παρευρέθη στην εξόδιο ακολουθία
του στο νεκροταφείο Ζωγράφου επαληθεύει τα όσα
αναφέρθηκαν πριν. 

Ευχόμαστε η ψυχή του να αναπαύεται εν ειρήνη
στους ουρανούς και η οικογένειά του να υπομείνει
την απώλειά του έχοντας πλάι της και τη δική μας
αγάπη και συμπαράσταση. 

Αιωνία η μνήμη του! 
Α.Δ. Σταμάτης 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ 

Αθανάσιος Νικ. Πιστιόλης  
(1947-2019) 

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ 
Εις την σειράν των ανταποκρίσεων που

αρχίζει από σήμερον ο «Ρουμελιώτης», δίδεται
μια πιστή και αντικειμενική εικών της εν Ευρυτανία
καταστάσεως. Είναι ασφαλώς η πρώτη φορά
μετά τον πόλεμον και τον συμμοριτοπόλεμον
που έρχεται στο φως της δημοσιότητος το δράμα
της Ευρυτανίας, που έζησε και ζη ατυχώς ακόμη
χάρις εις την εγκληματικήν αστοργίαν του κρά-
τους. 

Το μωρόν αυτό κράτος ας ακούση, εάν βέβαια
θέλη και εφ’ όσον είναι ακόμη καιρός, την φωνήν
και τον πόνον του μαρτυρικού λαού των Τσολιά-
δων της Ευρυτανίας. 

ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Του απεσταλμένου
μας).2 Η Δομνίστα είναι ένα μεγάλο χωριό με
πληθυσμό περίπου 1.200 κατοίκους. Ευρίσκεται
εις μίαν εξαιρετικήν τοποθεσίαν περί τας 2½
ώρας δι’ αυτοκινήτου μακράν του Καρπενησίου.
Κατά την διάρκειαν των αναταραχών υπέστη
αρκετάς καταστροφάς. Ήδη, μάλλον με την ιδιω-
τικήν πρωτοβουλίαν, προχωρεί εις τον δρόμον
της αναδημιουργίας. 

Η θέσις εις την οποίαν ευρίσκεται, η τόσον
έξοχος και γοητευτική, τυγχάνει ένα σπουδαίο
παραθεριστικό κέντρο. Εφέτος φιλοξενεί περί
τους 200 παραθεριστάς. Χρήζει αμέσου κρατικής
ενισχύσεως διά την επισκευήν του υδραγωγείου.
Απαραίτητος είναι και η επισκευή του αμαξιτού
δρόμου, καθ’ ότι ευρίσκεται εις αθλίαν κατάστασιν.
Ένα άλλο ζήτημα το οποίον θίγουν και εις το
οποίον εμμένουν οι κάτοικοι της Δομνίστης είναι
η μεταφορά του Δήμου Ευρυτάνων από  Κρίκελ-
λον εις Δομνίσταν, διότι ευρίσκεται εις το κέντρον
του Δήμου και εξυπηρετούνται καλύτερον τα
χωριά. Ο ελεύθερος δασικός συνεταιρισμός Δο-
μνίστης αναπτύσσει αξιόλογον προοδευτικήν
δράσιν. Η στέγασις έκανε πολύ ολίγα πράγματα,
γι’ αυτό και η δυσφορία των κατοίκων είναι
γενική εν σχέσει με τας κρατικάς ενισχύσεις εις
τους καταστραφέντας. 

ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ 

ΑΠΟ ΤΑ 65 ΜΟΝΟΝ ΤΑ 3! 

ΣΚΟΠΙΑ.- Η Σκοπιά απέχει από τη Δομνίστα
μία ώρα περίπου.  Σ τ ε ρ ε ί τ α ι   ι ε  ρ έ ω ς  και
δ ι δ α σ κ ά λ ο υ. Ο εκ του ιδίου χωρίου καταγό-
μενος διδάσκαλος, όστις ήτο και ιερεύς,3 και ο
οποίος παρέμεινεν εκεί, έφυγεν και εγκατεστάθη
εις εν χωρίον πλησίον του Μεσολογγίου. 

Η Σκοπιά κατεστράφη εντελώς. Παρ’ όλον
όμως τούτο η στέγασις έκανε μηδαμινά πράγματα.
Οι αριθμοί ομιλούν με τραγικήν ευγλωττίαν. Από
65 κατεστραμμένα σπίτια έγιναν μόνον 3! Εκτός
αυτού δεν έλειψαν και αι διακρίσεις. Το δημοτικόν
σχολείον του επίσης είναι ετοιμόρροπον.  

Είναι επιβεβλημένη ανάγκη όπως εγκριθή πί-
στωσις δι’ ανέγερσιν νέου διδακτηρίου. Οι αρ-
μόδιοι ας στείλουν έναν διδάσκαλον και έναν
ιερέα. Και η αμαρτωλή στέγασις ας μη δίδη
μόνον υποσχέσεις. Επισκευής χρήζει και ο αμα-
ξιτός δρόμος Δομνίστης – Σκοπιάς. 

ΝΑ ΓΙΝΗ Ο ΔΡΟΜΟΣ 

ΜΕΣΟΚΩΜΗ.- Η Μεσοκώμη είναι ένα χωριό
με 150 οικογένειες, κάπως σκορπισμένο. Το
πρώτο ζήτημα που μου έθιξαν στις ερωτήσεις
μου οι κάτοικοι ήτο το ζήτημα του αμαξιτού
δρόμου. Διά το ζήτημα αυτό υπάρχει μια μικρή
διαμάχη μεταξύ Μεσοκώμης και Ρωσκάς για το

από πού θα περάση. Οι κάτοικοι της Μεσοκώμης
λένε ότι πρέπει να περάση διά μέσου τοποθεσίας
«Τοπόλου», άνωθεν Μεσοκώμης, όπου και να
γίνη ο διαχωρισμός διά Μεσοκώμην και Ρωσκάν.
Εάν η Ρωσκά δεν επιθυμεί τούτο η Μεσοκώμη
υποχωρεί και δέχεται να χορηγηθή πίστωσις
«Πρόνοια – Εργασία» δι’ επισκευήν ιδίου αμαξιτού
δρόμου αρχομένου από της Αραχώβης. Ο δρόμος
εάν προχωρήση διά μέσου «Τοπόλου» είναι μεν
συντομώτερος, αλλά φαίνεται πως θα είναι πε-
ρισσότερον δαπανηρός. Οι κάτοικοι της Μεσο-
κώμης ζητούν την αναθεώρησιν της αποφάσεως
του επί τόπου μεταβάντος συνεργείου, το οποίον
απέρριψε την διά μέσου «Τοπόλου» χάραξιν του
δρόμου, μη ακολουθήσαν -ως λέγουν- τας γραμ-
μάς των προηγουμένων χαράξεων (1925 και
1938). 

Πάντως ο κόσμος έχει ροπήν διά τα αστικά
κέντρα λόγω μη υπάρξεως αμαξιτής οδού. Από
τις τελευταίες πιστώσεις «Πρόνοια – Εργασία»
που εδόθησαν εις Μεσοκώμην δεν έλαβεν τίποτε.
Ζητούν από την Γεωργικήν υπηρεσίαν περίπου
100 σάκκους τσιμέντο δι’ επισκευήν αρδευτικών
αυλάκων κλπ. έργων. 

Η στέγασις ενώ υπεσχέθη να πληρώση τις
λιθοδομές που ο καθένας να φτιάση τώρα αρνείται
να τις πληρώση. Το νέον Κοινοτικόν Συμβούλιον
φαίνεται πως έχει διάθεσιν να εργασθή. 

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ «ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ»  
- Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

ΡΩΣΚΑ.- Η Ρωσκά είναι ένα χωριό που έπαθε
πολλές καταστροφές και για τις οποίες δεν
έλαβε όχι μόνον τας απαραιτήτους ενισχύσεις
αλλ’ ούτε τας αληθινάς έστω υποσχέσεις. Πέρυσιν
η στέγασις τους έδωσε κάποια μικρή ενίσχυσι
και έκτοτε τους εγκατέλειψε. Και εκτός αυτού
κι εδώ έδρασεν ο δάκτυλος των προτιμήσεων.
Και μοιάζει πράγματι σαν μια μικρή ειρωνεία της
τύχης η λεγομένη δήθεν ενίσχυσις. Οι περισσό-
τεροι κάτοικοι έχουν δικαιολογημένα παράπονα
για τους υπευθύνους. Εκτός αυτού, - όπως μου
είπαν - η στέγασις τους εξηπάτησε, δηλ. ο επί
τόπου μεταβάς υπάλληλός της και υπέγραψαν
δηλώσεις παραλαβής ξυλείας την οποίαν δεν
έλαβον! 

Διά το ζήτημα του αμαξιτού δρόμου η Ρωσκά
επιμένει, όπως είπε και ο επί τόπου μεταβάς μη-
χανικός, ότι ο δρόμος πρέπει να διέλθη διά της
Σκοπιάς και ουχί άνωθεν Μεσοκώμης (περιοχή
Τοπόλου) διά τους εξής λόγους: 

1) Διότι είναι ολιγώτερον δαπανηρός. 2) Διότι
διέρχεται διά μέσου του χωρίου Καστανούλα
(40-45 οικογένειαι) και 3) Διότι τον Χειμώνα δεν
κλείνει με τις βροχές και τα χιόνια, όπως θα
συμβή εάν διέλθη άνωθεν Μεσοκώμης;  

Γεγονός είναι ότι και από τα δύο μέρη της
διαδρομής υπάρχουν σημαντικά τεχνικά έργα
που πρέπει να γίνουν γιατί το έδαφος δεν είναι
και τόσον ομαλό. …

Σημαντικό είναι το ζήτημα της αποστολής
διδασκάλου γιατί δεν φοιτούν σήμερα 86 παιδιά.
Το σχολείον έγινε με τον έρανον της Βασιλίσσης
την οποίαν θερμότατα ευχαριστούν. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 

_____________ 

1. Αναδημοσίευση άρθρου από την εφημερίδα  «ΡΟΥ-
ΜΕΛΙΩΤΗΣ» της 6-10-1951. 
2. Ήταν ο γνωστός Ευρυτάνας λογοτέχνης και συγ-
γραφέας αείμνηστος Δημήτρης Σταμέλος. 
3.  Πρόκειται για τον μακαριστό παπα-Δημήτρη Γρηγο-
ρόπουλο. 
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Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας κ. Ευαγγελία Νταλιάνη
ενημερώνει τους συγχωριανούς μας ότι δεν έχει υπογράψει καμία
συμφωνία ή έχει συμφωνήσει κάτι με τον Πρόεδρο της Τ.Κ. ώστε να
προσφέρει βοήθεια στην Κοινότητα. Όμως, σύμφωνα με το Καταστατικό
μας, ο Σύλλογος είναι αρωγός και βάσει αυτού απορρέει η κάθε συνερ-
γασία μας. 

Συγκεκριμένα το Καταστατικό μας αναφέρει: 
«Ειδικότερα οι σκοποί του Συλλόγου είναι οι εξής: α) ..., β) ..., 

ΔΗΛΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΤΟΥ  Δ.Σ. 

Το Σάββατο και Κυριακή, 9 και 10 Νοεμβρίου 2019, έγινε η πρώτη
αξιόλογη προσπάθεια καθαρισμού του μονοπατιού Δομνίστας – Κρύας
Βρύσης – Άμπλιανης. Συμμετείχαν εθελοντές από όλη την Ελλάδα
(Αγρίνιο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βόλος και Κοζάνη). Συντονιστές στο
εγχείρημα αυτό ήταν ο Αποστόλης Τσιπανάκος, Γιώργος Αθ. Πανάγος
και Γιάννης Λιάτσος (από Σκοπιά), ενώ υπήρξε συνεργασία με την ΤΕ-
ΡΑΠΙΝΔΟΣ. Ανταποκρίθηκαν οι τοπικές επιχειρήσεις με δωρεά κατα-
λυμάτων από τον Νίκο Παπαδημητρίου και δωρεάν φαγητού από
Ανδρέα Γιάτση (Παρασκευή) και Μέτοικο (Δ. Παναγοδήμο) (Σάββατο). 

Οι παραπάνω εθελοντικές εργασίες είθε να αποτελέσουν παράδειγμα
προς μίμηση από τους τοπικούς φορείς και από ατομική πρωτοβουλία. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ 

Η Δομνίστα, κεφαλοχώρι, εμπορικό
κέντρο της περιοχής, καθώς -όπως
δίκαια χαρακτηρίστηκε από πολλούς-
και πολιτιστική πρωτεύουσα της Νοτι-
οανατολικής Ευρυτανίας, είχε μεγάλη
παράδοση και στον αθλητισμό. Το Γυ-
μναστήριό της (γήπεδο ποδοσφαίρου
και μπάσκετ με αποδυτήρια κ.λπ.) κα-
τασκευάστηκε το 1959 από τον αείμνη-
στο και επί 40, σχεδόν, ολόκληρα χρόνια
Πρόεδρο της Κοινότητας  Χαράλαμπο
Παπακωνσταντίνου και ήταν το πρώτο
στο Νομό μας αναγνωρισμένο από τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είχε
όμως και αξιόλογη ποδοσφαιρική ομάδα,
τον «ΕΥΡΥΤΟ» που έδινε αγώνες με
το «Βελούχι» Καρπενησίου, τον «Κε-
ραυνό» Αγίου Γεωργίου Φθιώτιδας, τη
Σπερχειάδα, ακόμα και με την Παλαμιακή
(Λαμία), τον Παναιτωλικό, τον «Φωκικό»
Άμφισσας, με ομάδες των γύρω χωριών
(Κρίκελλο, Άμπλιανη, Στάβλοι, Σκοπιά,
Νεοχώρι, Αράχοβα Ναυπακτίας) κ.ά. Οι
φανέλες της, αρχικά, είχαν τα χρώματα

της Εθνικής μας Ομάδας (μπλε – άσπρες
ρίγες). Να σημειωθεί ότι και είχε δεύτερη
ομάδα («Τα δεύτερα») και τρίτη, τον
«Ανεμοστρόβιλο»! 

Στην έδρα της η ομάδα μας σπάνια
έχανε αγώνα. Είχε αρκετούς και δυνα-
τούς παίχτες. Όμως, μερικές φορές και
με ισχυρούς αντιπάλους έκανε «μετα-
γραφές» από τα γύρω χωριά, όπως π.χ.
από το Κρίκελλο τον αείμνηστο Δημ.
Πεσλεμέ, από την Άμπλιανη τον εύελπι,
τότε, Παρασκευά Παπακωστόπουλο,
στον οποίον οφείλεται και η παρατιθέ-
μενη φωτογραφία με τις ομάδες Δο-
μνίστας – Καρπενησίου στο γήπεδό μας
και πλάι η λεζάντα: 

Οι παίχτες της ομάδας μας με φανέλες πιο ανοιχτές. 
Πρώτος: Κεχαγιάς Χρυσόστομος (γεωπόνος), Ν. Κολοκύθας (τερματοφύλακας),

… Σπ. Παπαδόπουλος, Σταύρος Παπαδόπουλος, Τάκης Καρέτσος, Αχιλλέας Γ.
Συροκώστας, Τάκης Συροθανάσης, Ι. Καρτσακλής, Γερ. Παπαδημητρίου, Γ. Πα-
πακωνσταντίνου. 

(Δεν έχουν αναγνωριστεί όλοι οι παίχτες. Περιμένουμε τη βοήθειά σας). 
(Αναδημοσίευση της φωτογραφίας από την Εφημερίδα 

«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ» (190/22)) 

Συνδρομές - Ενισχύσεις που λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 
Φλώρου Ελένη (το γένος Σ. Βαμβάτσικου) ...................... 20,00
Γραμματικογιάννη Ντίνα (το γένος Σπ. Βαμβάτσικου) ...... 20,00
Παπαδάκης Δημήτριος ...................................................... 20,00
Μπρεκουλάκης Σεραφείμ και Ειρήνη 
(το γένος Σπ. Βαμβάτσικου) .............................................. 50,00
Σταμάτη Ελένη .................................................................. 20,00
Γρίβας Κώστας .................................................................. 20,00
Τσούνης Αχιλλέας (για γιορτή τσίπουρου) ...................... 100,00
Σταμάτης Ιωάννης Ν. (γιορτή τσίπουρου) ...................... 500,00
Λύτρας Γεώργιος ................................................................ 20,00
Τσίρκας Αθανάσιος ............................................................ 20,00
Νταλιάνης Παναγιώτης ...................................................... 10,00
ΕΛΑΤ ................................................................................ 185,00
Βαλκανιώτη Ελευθερία-Κοράλη-Κουσκούνη Σωτηρία ...... 50,00
Καραχάλιου-Παπαδημητρίου Ανδριάνα ............................ 20,00
Καραχάλιου-Παπαδημητρίου Ανδριάνα (στη μνήμη) ........ 50,00
Σελιμάς Ανδρέας ................................................................ 40,00
Νταλιάνης Ανδρέας ............................................................ 20,00
Νταλιάνης Ανδρέας (στη μνήμη…) .................................... 30,00
Κυτέας Γεώργιος ................................................................ 20,00
Μερτζάνης Γεώργιος .......................................................... 20,00
Αγγελή Βασιλική ................................................................ 20,00
Νταλιάνη Ευαγγελία .......................................................... 15,00
Φιλιππίδη Χρυσάνα ............................................................ 50,00 
Τσιλιμέκη Σπυριδούλα ........................................................ 50,00

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο) 

ΠΡΙΝ 59 ΧΡΟΝΙΑ!
ΔΟΜΝΙΣΤΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 6-2! 

«Όσον ίσκιο έχει το βελόνι τόση
προκοπή θα κάνεις….»! 

Βρισκόμαστε γύρω στα τέλη της
δεκαετίας του 1960. Η Δομνίστα τότε
ήταν γεμάτη κόσμο και ζωή. Είχε Γυ-
μνάσιο, 3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο, Σταθ-
μό Χωροφυλακής, Δασονομείο, Πρα-
κτορείο του Ο.Τ.Ε., σφαγεία, γήπεδο
(το μοναδικό τότε στην Ευρυτανία),
Κοινοτικό Τουριστικό Ξενώνα, δεκάδες
καταστήματα με μεγάλη εμπορική κί-
νηση. Ήταν το εμπορικό κέντρο της
περιοχής και της ορεινής Ναυπακτίας…
Λειτουργούσαν τότε 2 Δασικοί Συνε-
ταιρισμοί, 1 Γεωργικός Συνεταιρισμός
με το υπάρχον και σήμερα ιδιόκτητο
κτήριο αλλά και άλλες Βιοτεχνίες….
Ανάμεσα στα άλλα μεγάλα εμπορικά
καταστήματα λειτουργούσαν και 3 κου-
ρεία, μανάβικα, εργοστάσιο ξυλείας
(του Δημ. Γιολδάση ή Λόρδου) αλλά
και 2 ραφεία. Το ένα ραφείο ήταν του
Σπύρου Βάρρα, ο οποίος είχε και μα-
θητευόμενους καλφάδες, όπως τον Δη-
μήτρη Ν. Πιστιόλη και τον Γεράσιμο
(Μάκη) Μακρυγιάννη, οι οποίοι και δια-
κρίθηκαν αργότερα ως άριστοι επαγ-

γελματίες. Στα ραφεία, λοιπόν σύχναζαν
οι περισσότεροι υπάλληλοι που υπηρε-
τούσαν στο χωριό μας. 

Ο Δημήτρης Γιολδάσης, λοιπόν, ή
Λόρδος, είχε το καφενείο αλλά και την
κορδέλα που απασχολούσε και προ-
σωπικό, το οποίο όμως δεν επαρκούσε
και αναζητούσε βοηθούς. 

Μεταξύ των άλλων πρότεινε επα-
νειλημμένα να πάει για δουλειά στην
κορδέλα του και ο μικρός τότε Δημή-
τρης Πιστιόλης, ο οποίος όμως προτί-
μησε να μάθει την τέχνη του ράπτη.
Μια μέρα, λοιπόν, που ήταν γεμάτο το
ραφείο του Σπ. Βάρρα, μπαίνει ο Λόρδος
μέσα και απευθυνόμενος στον Δημήτρη
του λέει: 

― Φύγε από δω και έλα γίνε κορ-
δελάς, γιατί «Όσον ίσκιο έχει το βελόνι
τόση προκοπή θα κάνεις...»! 

Και ο Σπύρος Βάρρας με τη συνη-
θισμένη του ατάκα: 

― Άντε κόψε πέρα, ρε!!! 
Κ.Α.Π. 

(Οι πληροφορίες προέρχονται από
τον ίδιο τον Δημήτρη Πιστιόλη) 

ΟΣΟΝ  ΙΣΚΙΟ  ΕΧΕΙ  ΤΟ  ΒΕΛΟΝΙ... 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
― Την 1η Δεκεμβρίου 2019 τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ι.

Ναό Αγίου Αθανασίου ο Αρχιμανδρίτης π. Γαβριήλ, από την
Αράχοβα Ναυπακτίας. Την ίδια μέρα έγινε και το ετήσιο μνημόσυνο
του αείμνηστου Παναγιώτη Κ. Σταμάτη. 

― Κατά τον μήνα Δεκέμβριο τελέστηκε το μυστήριο της Θείας
Λειτουργίας στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου στις 15-12-2019, 25-12-
2019 και 26-12-2019 από τον π. Ματθαίο. Το ψαλτήρι εξυπηρέτησε,
όπως πάντα, ο κ. Χρήστος Χαρμαντζής. 

― Αχιλλέα και Ευρυδίκη Τσούνη, Χίος. Ευχαριστούμε για τις
ευχές σας! Μας λείψατε εφέτος. 

― Ευαγγελία Παναγοδήμου, Μεσολόγγι. Οι ευχές σας διαβιβάζονται
μέσω του «ΕΥΡΥΤΟΥ» σε όλους τους χωριανούς μας. 

Η  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΑΣ

Και αυτό γιατί κυκλοφορούν σχετικές φήμες που δεν έχουν καμία
υπόσταση. 
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ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ  
ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Α΄. ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Στις 12 Δεκεμβρίου 2019 έγινε η διεκ-
περαίωση του Κτηματολογίου που αφορά
την ακίνητη περιουσία της Κοινότητάς
μας, και των οικισμών της, σε συνεργασία
Υπαλλήλων του Δήμου Καρπενησίου και
του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας κ.
Νίκου Καρέτσου. 

Ύστερα από αίτημα του Προέδρου της
Τ.Κ. εδόθησαν από τον Δήμο μας τρία (3)
αστέρια Χριστουγεννιάτικα για τον στο-
λισμό της πλατείας μας και έξι (6) σειρές
λαμπάκια. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 

Με μηχάνημα του Δήμου έγινε ο κα-
θαρισμός των τεχνικών προς τον Άγιο Νι-
κόλαο, Μουρκέικα και οικία Γ. Βαμβάτσικου. 

― Στις 5-11-2019 με μηχάνημα του
Δήμου, επίσης, έγινε ο καθαρισμός του
δρόμου προς Μαρίνου. 

― Στις 17-12-2019 ο υπεργολάβος
ηλεκτρολόγος αντικατέστησε έξι (6) κα-
μένες λάμπες φωτισμού και τοποθέτησε
τα χριστουγεννιάτικα φωτιστικά εντός και
εκτός της πλατείας μας. 

― Στις 20-12-2019 ο Δήμος διέθεσε
δύο (2) εργάτες για την καθαριότητα της
πλατείας μας. 

ΚΤΗΡΙΟ  ΤΟΥ  Ο.Τ.Ε. 
Από αρχές Νοεμβρίου και όλο

σχεδόν τον Δεκέμβριο εκτελέστη-
καν εργασίες αντικατάστασης φθαρ-
μένων κεραμιδιών της στέγης, και
των καβαλάρηδων, επανατοποθέ-
τησης αλεξικέραυνου και εργασίες
επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμού
εξωτερικά και εσωτερικά του κτη-
ρίου, καθώς και της περιμετρικής
μάνδρας. 

Ο  ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ  ΜΑΣ  κ.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Ι.  ΓΡΙΒΑΣ 
Με άκρα ευσυνειδησία -και όχι μόνο- ο συγχωριανός μας Τα-

χυδρόμος κ. Αθανάσιος Ιωάννη Γρίβας εκτελεί τα υπηρεσιακά
του καθήκοντα για δεκαετίες ολόκληρες στην περιοχή μας, αφού
θεωρεί το επάγγελμά του ως λειτούργημα. Συγκεκριμένα βρίσκεται
στο χωριό μας κάθε Τρίτη και Πέμπτη μεταφέροντας την αλλη-
λογραφία και επισκεπτόμενος όλους σχεδόν τους συγχωριανούς
μας. Το σπουδαιότερο είναι ότι δεν περιορίζεται μόνο στα υπη-
ρεσιακά του καθήκοντα αλλά εξυπηρετεί και άλλες ανάγκες,
όπως είναι η μεταφορά φαρμάκων κ.λπ.  

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
― Ο Ιωάννης Δημητρίου Πιστιόλης και η σύ-

ζυγός του Ναταλία Παπαδημητρίου απόκτησαν
το πρώτο παιδάκι τους στις 19 Οκτωβρίου 2019,
ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγοράκι. 

― Η Έφη, το γένος Γεωργίου και Αντιγόνης
Γρίβα (Αγρίνιο) και ο σύζυγός της Παναγιώτης
Τσαπλαρής απόκτησαν στις 20-11-2019 το δεύτερο
παιδί τους, ένα χαριτωμένο αγοράκι. 

― Ο Δημήτρης Λάμπρου Πανάγος και η Καίτη
Κων. Μπλέτσα απόκτησαν στις 22-11-2019 ένα
χαριτωμένο και υγιέστατο αγοράκι. 

― Η Βάσω και ο Γεώργιος Κ. Σώκος απόκτησαν
το 2ο παιδί τους ένα χαριτωμένο αγοράκι στις
29-11-2019.

Να τους ζήσουν! 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
― Η Γιάννα, κόρη του Κώστα και της Δήμητρας

Σταθονίκου, και ο σύζυγός της Αναστάσιος Κο-
ραλής βάπτισαν την κόρη τους στον Ιερό Ναό
Αγίου Δημητρίου Κάλγκαρυ Καναδά. 

Το όνομα αυτής: Αλεξάνδρα. 
Νονοί: Αναστάσιος και Στεφανία Δογάνη. 
Ακολούθησε γλέντι με ελληνικά εδέσματα και

γλυκά σε εστιατόριο του Κάλγκαρυ. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
― Στο Κοιμητήριο του Ευηνοχωρίου Μεσο-

λογγίου αναπαύεται από τις αρχές Νοεμβρίου η
Δήμητρα Μιχ. Γρίβα. 

― Στο Κοιμητήριο Ζωγράφου αναπαύεται από
τις 12-12-2019 ο αείμνηστος Αθανάσιος Ν. Πι-
στιόλης. 

― Ο Σπύρος Κ. Σιδεράς αναπαύεται από τον
περασμένο Νοέμβριο στο Κοιμητήριο Κεφαλο-
βρύσου. 

― Απεβίωσε η Γρίβα Δήμητρα στις 5-11-2019,
ετών 88. 

Ας είναι αιώνια η μνήμη τους! 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
― Τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου

Κεφαλοβρύσου το 40ήμερο μνημόσυνο του αεί-
μνηστου Νικολάου Δημ. Βαμβάτσικου. 

― Έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο του αείμνηστου
Νικολάου Δ. Παπαδημητρίου στις 10 Νοεμβρίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου
(Νέον). 

― Έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δο-
μνίστας την 1η Δεκεμβρίου 2019 το ετήσιο μνη-
μόσυνο του αείμνηστου Παναγιώτη Κων/νου Στα-
μάτη. 

― Στις 19-1-2020 θα τελεστεί το 40ήμερο
μνημόσυνο του αείμνηστου Αθανασίου Ν. Πιστιόλη
στον Άγιο Σπυρίδωνα Παγκρατίου. 

Αιωνία η μνήμη τους! 

Κατά το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου
οι καιρικές συνθήκες ήταν αρκετά ήπιες, αφού
ακόμα μέχρι και τα Χριστούγεννα δεν έπεσε
καθόλου χιόνι. Η θερμοκρασία ήταν κατά το
διάστημα αυτό σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.
Το κρύο και τα χιόνια τώρα αρχίζουν να κάνουν
την εμφάνισή τους. 

Καλό χειμώνα! 

ΗΠΙΟΣ  Ο  ΚΑΙΡΟΣ 

― Στα μέσα Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν εργασίες
υποθεμελίωσης της γέφυρας Παλαιοχωρίτη. 

― Από τα τέλη Νοεμβρίου 2019 μέχρι και τέλος Δε-
κεμβρίου εργολάβος πραγματοποίησε εργασίες καθαρι-
σμού και διευθέτησης της κοίτης Κρικελλοποτάμου,
ύστερα από σχετικό αίτημα του Προέδρου της Τ.Κ. στο
Γραφείο του κ. Αντιπεριφερειάρχη κ. Άρη Τασιού. 

― Κατά το τριήμερο 29, 30 και 31 Δεκεμβρίου 2019
αλατιέρα – λεπίδα της Αντιπεριφέρειας καθάρισε από
το χιόνι τον επαρχιακό δρόμο από Ράχες Τυμφρηστού –
προς Κρίκελλο – Δομνίστα – Υψηλό Σταυρό. 

Β΄. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Το Τοπικό μας Συμβούλιο συνεδρίασε στις 13-12-
2019 με μοναδικό θέμα «Κοπή δέντρων». 

ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Καρπενησίου της 13-11-2019 ο Πρόεδρος της
Τ.Κ. κ. Νίκος Καρέτσος έλαβε το λόγο και αναφέρθηκε
στην απομάκρυνση αγελάδων από το συνοικισμό Μαρίνου,
όπου καταστράφηκαν κηπευτικά της κ. Παναγιώτας
Γιολδάση κ.ά., ενώ εμφανίστηκαν αγελάδες και εντός
του χωριού μας. 

Κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητήθηκαν και αυ-
ξήσεις στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ο Πρόεδρος
της Τ.Κ. καταψήφισε, ενώ αντίθετα υπερψήφισε, τα
υπόλοιπα τέλη (ύδρευσης, νεκροταφείου κ.λπ.) καθότι
δεν περιελάμβαναν αυξήσεις. 

Τέλος, ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
για το 2020. 

Στις συνεδριάσεις της 4-12-2019 και 16-12-2019
έλαβε μέρος και ο Κοινοτικός Σύμβουλος κ. Κώστας
Αθαν. Παπαδόπουλος. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 

2.950 τ. μ. τρίφατσο, εντός οικισμού 
Δομνίστας, εφαπτόμενο 

στο Φαρμακίδειο Λαογραφικό Μουσείο 
(κατατμίζεται σε τέσσερα (4) οικόπεδα), 

σε τιμή ευκαιρίας (40.000 ΕΥΡΩ) 
και με ευκολίες πληρωμής! 

Τηλ.: 6972505684 

Εκατοντάδες Ευρυτάνες ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση της Πανευρυτανικής Ένωσης, της Ιεράς
Μητρόπολης Καρπενησίου, της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας και των Γ.Α.Κ.
Ν. Ευρυτανίας και κατέκλυσαν κυριολεκτικά, την
Κυριακή 15-12-2019, τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωρ-
γίου Ριζαρείου Σχολής (Βασιλίσσης Σοφίας 24) και
εν συνεχεία στο αμφιθέατρο του παρακείμενου
Βυζαντινού Μουσείου, όπου πραγματοποιήθηκε με-
γάλη πολιτιστική εκδήλωση με θέμα: «Ο Άγιος
Λεωνίδης Κλαυσίου και τα πρόσφατα αρχαιολογικά
ευρήματα». 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, το
πρωί της Κυριακής 15-12-2019 ο Ιερός Ναός του
Αγίου Γεωργίου από νωρίς γέμισε ασφυκτικά, κυρίως
με Ευρυτάνες για να παρακολουθήσουν τη Θεία
Λειτουργία, κατά την οποία χοροστάτησε ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Γεώργιος.  Έλαβαν
μέρος και οι Ευρυτάνες ιερείς - πρωτοπρεσβύτεροι
π. Δημήτριος Παπασπύρος, π. Ιωάννης Διώτης και
π. Δημήτριος Σκόνδρας, ο Αρχιμανδρίτης π. Γαβριήλ

Πλάκας από την όμορη του νομού μας Αράχοβα
Ναυπακτίας, ο Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος της
Ιεράς Μητρόπολης Καρπενησίου και, φυσικά, ο
Προϊστάμενος του Ναού που μας φιλοξένησε π.
Νικόλαος Λαδάς. 

Το β΄μέρος της εκδήλωσης έλαβε χώρα στο
παρακείμενο Βυζαντινό Μουσείο, όπου εδόθη δε-
ξίωση και κατόπιν άρχισε στο αμφιθέατρο του Μου-
σείου η κεντρική εκδήλωση για την παρουσίαση
των μέχρι τούδε αρχαιολογικών ευρημάτων στο
χώρο του Αγίου Λεωνίδη Κλαυσίου. Το αμφιθέατρο
του Βυζαντινού Μουσείου αποδείχθηκε πολύ μικρό
για να χωρέσει το πλήθος των συμπατριωτών μας
και των προσκεκλημένων μας. 

Παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Αθη-
ναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης, η Αναπληρωτής
Διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους κ.
Αμαλία Παππά, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας
κ. Άρης Τασιός, ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος
Σουλιώτης και ο Μητροπολίτης μας κ. Γεώργιος.
Όλοι τους συγχάρηκαν τους αδελφούς Ελένη Καρ-
καζή-Πουρνάρα και Νικόλαο Πουρνάρα για τη γεν-
ναιόδωρη χορηγία τους ώστε να συνταχθεί η
μελέτη και όχι μόνον. Για το πρωτοβυζαντινό αυτό
Μουσείο και τα ευρήματα των ανασκαφών, που
πραγματοποιούνται εκεί, μίλησαν οι κ.κ. Ανδρέας
Λαμπρόπουλος, Αρχιτέκτων – Μηχανικός, Αθανασία
Τσόκα, Αρχαιολόγος και Μαρία Παναγιωτοπούλου
-Μποτονάκη, Δ/ντρια των ΓΑΚ Ν. Ευρυτανίας. Στο
τέλος, τιμήθηκε ο κ. Δημήτρης Φαλλής για την
προσφορά του στην τοπική ιστορία. 

Σημειώνεται ότι στην παραπάνω εκδήλωση προ-
σήλθαν και αρκετοί συγχωριανοί μας. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΑΓΙΟ  ΛΕΩΝΙΔΗ  ΚΛΑΥΣΙΟΥ 

Λάβαμε ευχές για τις εορτές των Χριστου-
γέννων και του Νέου Έτους από τον Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεώργιο (δη-
μοσιεύουμε και το μήνυμά του), τον Αντιπερι-
φερειάρχη Ευρυτανίας κ. Άρη Τασιό, το Δ.Σ.
της Πανευρυτανικής Ένωσης, τον κ. Σπύρο Βάρ-
ρα, τον κ. Αχιλλέα και την κ. Ευρυδίκη Τσούνη,
την κ. Ευαγγελία Παναγοδήμου κ.ά.  

ΕΥΧΕΣ,  ΕΥΧΕΣ,  ΕΥΧΕΣ... 


