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Η ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ε επιτυχία – παρά την πανδημία του
κορωνοϊού – πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του
Συλλόγου μας στην πλατεία του χωριού μας και
μπροστά στον Κοινοτικό Τουριστικό Ξενώνα.
Μετά το σχετικό καλωσόρισμα της Προέδρου
του απερχόμενου Δ.Σ. κ. Ευαγγελίας Νταλιάνη,
εκλέχθηκε το προεδρείο, το οποίο επιφορτίστηκε
και τα καθήκοντα της εφορευτικής επιτροπής,
αφού εφέτος η Συνέλευση περιλάμβανε και τη
διεξαγωγή εκλογών. Πρόεδρος της Συνέλευσης
και πάλι εκλέχθηκε παμψηφεί ο κ. Θεόδωρος
Φραγκούλης, Γραμματέας η κ. Ευαγγελία Κ. Παπαδοπούλου και μέλος ο κ. Γ. Μαστρογεωργίου.
Ο κ. Θ. Φραγκούλης, αφού έλαβε το λόγο,
ευχαρίστησε το σώμα για την εκλογή του Προεδρείου, ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και πρότεινε την τήρηση 1΄ σιγής για
τους κοιμηθέντες κατά το τρέχον έτος συγχωριανούς μας κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους
Αθανάσιο Παναγοδήμο και Σπύρο Αναστ. Βάρρα,
οι οποίοι διατέλεσαν και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων του Συλλόγου μας και πρόσφεραν σ’
αυτόν σημαντικές υπηρεσίες. Ακολούθως ο λόγος
δόθηκε στην Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. κ.
Ευαγγελία Νταλιάνη για την προβλεπόμενη λογοδοσία.

Η λογοδοσία της Προέδρου
κ. Ευαγγελίας Νταλιάνη
Η Πρόεδρος κ. Ευαγγελία Νταλιάνη αναφέρθηκε στη συνέχεια λίαν συνοπτικά στις πλούσιες δραστηριότητες του απερχόμενου Δ.Σ. κατά
το χρονικό διάστημα από 16-8-2019 μέχρι και
15-8-2020, όπως παρακάτω:
― Συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας
μας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» με την παρατήρηση ότι το
φύλλο του διμήνου Μαρτίου – Απριλίου 2020
συμπτύχθηκε με αυτό του διμήνου Μαΐου – Ιουνίου σε έξι (6) σελίδες, λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού.
― Διοργάνωση της 15ης Γιορτής Τσίπουρου
κατά το τριήμερο 26, 27 και 28 Οκτωβρίου 2019,
με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή πλήθους
κόσμου, μεταξύ των οποίων και πάνω από 160
μέλη του Συλλόγου Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων.
― Διοργάνωση λαμπρής εκδήλωσης για τον
εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.
― Κατασκευή ραφιών για την Κοινοτική Βιβλιοθήκη και τοποθέτηση πλήθους βιβλίων σε
αυτά με τη βοήθεια των: Κ. Α. Παπαδόπουλου,
Ευαγγελίας Νταλιάνη, Γ. Μαστρογεωργίου, Ελένης Γκιούση, Μαρίας Σάρρα κ.ά.

― Προσφορά γλυκισμάτων σε συγχωριανούς
και επισκέπτες κατά την πρωτοχρονιά (Άγιος
Αθανάσιος) και κατά την πανήγυρη του Προφήτη
Ηλιού (20 Ιουλίου). Γλυκίσματα και αναψυκτικά
προσφέρθηκαν, επίσης, και σε 80 εκπαιδευτικούς
που επισκέφθηκαν το χωριό μας κατά τον παρελθόντα Ιούνιο στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος.
― Σύνταξη και δημοσίευση σχετικών ψηφισμάτων για το θάνατο των αείμνηστων Αθανασίου
Παναγοδήμου, Μανόλη Γλέζου και Σπύρου
Αναστ. Βάρρα. Ο Σύλλογός μας, επίσης, πρόσφερε ποσό 50,00 ΕΥΡΩ στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου και 70,00 ΕΥΡΩ στο Σύλλογο ΑΛΚΥΟΝΗ στη μνήμη των Αθανασίου Παναγοδήμου
και Σπύρου Βάρρα, αντίστοιχα.
― Προμήθεια και τοποθέτηση στεφανιών
στις μπασκέτες του γηπέδου μπάσκετ λόγω ακαταλληλότητας και επικινδυνότητας των παλαιών
για την αθλούμενη νεολαία μας.
― Συμμετοχή στον εορτασμό της 78ης επετείου της έναρξης του Ένοπλου Αγώνα της Εθνικής μας Αντίστασης κατά των Ιταλών και Γερμανών (1942-44) στις 7 Ιουνίου 1942, ο οποίος
εφέτος λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
ήταν απλός και απέριττος. Η εφετινή επέτειος
είχε προγραμματιστεί να είναι αφιερωματική
στον αποβιώσαντα πρόσφατα Μανόλη Γλέζο. Ο
«ΕΥΡΥΤΟΣ» δημοσίευσε άρθρο προς τιμήν του
με τίτλο: «ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΡΤΙΖΑΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» παραθέτοντας και
σχετικές φωτογραφίες του στη Δομνίστα.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με πλήρη συνείδηση
που φέρει σχετικά με την υγεία των μικρών και
μεγάλων συγχωριανών μας εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού αποφάσισε ομόφωνα να
μην πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις του τρέχοντος καλοκαιριού.
Έτσι, οι δράσεις του Συλλόγου μας εφέτος περιορίστηκαν στις προαναφερθείσες, καθώς και
στη διεξαγωγή λαχειοφόρου κατά την ημέρα
του 15Αύγουστου με δώρα συγχωριανών μας
και του Συλλόγου μας (τσίπουρα) και με σκοπό
την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μας
στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.
Ακολούθως, η απερχόμενη Πρόεδρος του
Δ.Σ. κ. Ευαγγελία Νταλιάνη, αναφέρθηκε ιδιαίτερα
στον εκλιπόντα Αθαν. Παναγοδήμο και την προσφορά του στο Σύλλογο και εξέφρασε τις προσωπικές της ευχαριστίες προς τα λοιπά μέλη
του Δ.Σ. για την άριστη μέχρι τώρα συνεργασία,
τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Αριστείδη Τασιό για
την οικονομική στήριξη, το Δήμαρχο Καρπενησίου
κ. Νίκο Σουλιώτη και τους Αντιδημάρχους Παντελή Χαλκιά και Σοφία Ζαλοκώστα, τον Πρόεδρο
Συνέχεια στη σελ. 2

Χαρά σε όποιον ακούει σήμερα
Τη φωνή του Χριστού
Και την κάνει κραυγή της εποχής του.
Αυτός μονάχα σώζει και σώζεται…
ΒΡΑΧΟΣ
Πάσχα θα κάνω και πάλι σήμερα
Κι έχω χαρά πολύ μεγάλη,
Πάσχα θα κάνω και πάλι σήμερα
Γιατί θα κοινωνήσω πάλι.
Γ. Βερίτης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
Σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους που
βιώνουμε όλοι μας, αποφασίσαμε να παλέψουμε
με όλες μας τις δυνάμεις για να διατηρήσουμε
τον Σύλλογό μας ψηλά. Έναν Σύλλογο που είναι
αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας.
Επιδιώκοντας τη συζήτηση και τη συνεργασία
με όλους τους χωριανούς αλλά και όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς ευελπιστούμε πως θα
κάνουμε ένα βήμα παραπάνω για το χωριό μας,
τη Δομνίστα μας.

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Πρόεδρος: Τσιάμης Κωνσταντίνος - 6982668202
Αντιπρόεδρος: Τσιάμης Τρύφων - 6973783987
Γραμματέας: Σάρρα Μαρία - 6907022422
Ταμίας: Σιακαβέλα Σμαράγδα - 6980225385
Μέλος: Νταλιάνη Ευαγγελία - 6972706406
Email: syllogos.domnistas@gmail.com
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δ.Σ. του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας
Ευρυτανίας μόλις πληροφορήθηκε την εκδημία
του Σπύρου Αναστασίου Βάρρα, ο οποίος υπήρξε
ιδρυτικό μέλος και επί σειράν ετών Αντιπρόεδρος
του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αλλά και με τεράστια
προσφορά και ανεκτίμητες υπηρεσίες στη γενέτειρά μας, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, 29-72020 και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς
τους οικείους του.
2. Να παραστεί το Δ.Σ. στην εξόδιο ακολουθία,
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Δομνίστας στις 29 Ιουλίου 2020.
3. Να διατεθεί, χρηματικό ποσό στο Σύλλογο
«Αλκυόνη» Καρπενησίου, αντί για στεφάνι και
4. Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα του Συλλόγου μας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ», καθώς
και στον ευρύτερο τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Συνέχεια από τη σελ. 1
της Τ.Κ. κ. Νίκο Καρέτσο για την αγαστή συνεργασία, τους μεγάλους χορηγούς του Συλλόγου
μας Γ. Ι. Αγγελή, Παναγιώτα Αγγελή, Ι. Μήτσιου,
Γιάννη και Θανάση Σταμάτη του Νικολάου, Ηλία
Τσαπραζλή, Αργυρώ Τραχήλη, Ισμήνη Αγγελή,
τους καταστηματάρχες του χωριού μας και όλες
και όλους που βρέθηκαν αρωγοί μας σε όλες τις
δραστηριότητες του Συλλόγου μας, όπως παιδαγωγικό εργαστήρι, χορευτικό, γιορτή τσίπουρου,
λαχειοφόρους κ.λπ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους
πρωτεργάτες του Συλλόγου και της εφημερίδας
μας κ.κ. Κώστα Παπαδόπουλο και Θανάση Δ. Σταμάτη.
Τέλος, η κ. Νταλιάνη τόνισε τις δυσκολίες των
καιρών, κυρίως λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Επεσήμανε την απουσία της νεολαίας μας από τη
Γενική Συνέλευση και κάλεσε τους νέους μας να
συστρατευτούν στο Σύλλογο για το καλό του χωριού μας με πνεύμα ομοψυχίας. Τα λάθη γίνονται
μόνον όταν υπάρχουν δραστηριότητες. Οι όποιες
επικρίσεις στα καφενεία και εκτός των συνελεύσεων
ζημιώνουν παρά ωφελούν. Ο Σύλλογός μας πρέπει
να συνεχίσει την 40χρονη ανοδική πορεία του με
οποιεσδήποτε δυσκολίες και αν υπάρχουν. Και
αυτό μόνον με την ομόνοια των μελών του….
Με αφορμή τη λήξη της θητείας της, η Αντιπρόεδρος κ. Μαρία Σάρρα απηύθυνε ευχαριστίες
στους συγχωριανούς μας με τους οποίους συνεργάστηκε κατά τα δύο τελευταία χρόνια και όχι
μόνο. Αρχικά, αφού ευχαρίστησε όλα τα υπόλοιπα
μέλη του Δ.Σ. της διετίας 2018-2020, κάνοντας
ιδιαίτερη αναφορά στον αείμνηστο Αθανάσιο Παναγοδήμο, προχώρησε στους ιδρυτές του Συλλόγου, κ. Κ. Παπαδόπουλο και κ. Α. Σταμάτη, τονίζοντας: «ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας
αποτελεί καρπό της πνευματικής τους δράσης και
της αγάπης τους για το χωριό και τους ανθρώπους
του».
Ακολούθως, αναφέρθηκε σε ένα πλήθος συγχωριανών μας που με τη στάση και τη δράση τους
ενίσχυσαν τον Φιλοπρόοδο καθώς και σ’ εκείνους
που συνέβαλαν στη λειτουργία του Παιδαγωγικού
Εργαστηρίου. Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε για
το ήθος των παιδιών αλλά και των νέων ανθρώπων
που κάθε καλοκαίρι με την παρουσία τους δίνουν
ζωντάνια στο χωριό μας. Αποκάλυψε επίσης και

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:
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Τσιάμης Κωνσταντίνος
Δομνίστα Ευρυτανίας Τ.Κ. 36076
τηλ.: 6982668202
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

την αρχική της πρόθεση να μην θέσει ξανά υποψηφιότητα αφήνοντας χώρο σε όποιον επιθυμεί
και μπορεί να συνδράμει στις προσπάθειες του
Συλλόγου, με τη δέσμευση η ίδια να συνεχίσει να
προσφέρει εθελοντικά κάθε καλοκαίρι στο Παιδαγωγικό Εργαστήρι. Ωστόσο, ελλείψει επαρκών
υποψηφιοτήτων, δήλωσε ότι προτίθεται να συνεχίσει
και την επόμενη διετία ως μέλος του Δ.Σ.
Κλείνοντας, επεσήμανε τις δυσκολίες των
καιρών και εστίασε στη συνεργασία όλων προκειμένου να συνεχίσει η Δομνίστα να αποτελεί τον
αγαπημένο μας προορισμό.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Γραμματέας
του απερχόμενου Δ.Σ. κ. Κώστας Τσιάμης, ο
οποίος τόνισε την ανάγκη συνεργασίας όλων των
μελών του Συλλόγου μας και τη συμμετοχή όσον
το δυνατόν περισσότερων νέων.

Οικονομικός απολογισμός
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Θ. Φραγκούλης ανέφερε ότι, λόγω απουσίας της Ταμία κ.
Σμαράγδας Σιακαβέλα, εξαιτίας επειγουσών αναγκών της υπηρεσίας της, η Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. κ. Ευαγγελία Νταλιάνη θα αναφερθεί
στην οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και εν
συνεχεία το μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής
κ. Γεώργιος Μαστρογεωργίου θα αναγνώσει το
σχετικό Πρακτικό της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η κ. Ευαγγελία Νταλιάνη αναφέρθηκε αναλυτικά στην οικονομική διαχείριση για το χρονικό
διάστημα από 1-8-2019 μέχρι και 31-7-2020 και
στη συνέχεια ο κ. Γ. Μαστρογεωργίου ανέγνωσε
το Πρακτικό της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία,
μετά τον σχετικό έλεγχο των παραστατικών στοιχείων των εσόδων και εξόδων, διαπίστωσε την
άψογη διαχείριση του Ταμείου, το οποίο συνοπτικά
παρουσιάζει:
Α΄.- Ε Σ Ο Δ Α:
ΕΥΡΩ: 10.630,91€
Β΄.- Ε Ξ Ο Δ Α:
-//- : 8.814,08€
Γ΄.- ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ:
ΕΥΡΩ: 1.816,83€
Από το παραπάνω υπόλοιπο ποσό 1.559,91€
βρίσκεται κατατεθειμένο στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Υποκατάστημα Καρπενησίου) και το υπόλοιπο ποσό στα χέρια της Ταμία. Αφού συγχάρηκε
το απερχόμενο Δ.Σ. κάλεσε τη Γ.Σ. όπως απαλλάξει
αυτό από κάθε ευθύνη.
Κατόπιν 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 το προεδρείο έδωσε τη δυνατότητα στα παρευρισκόμενα μέλη να διατυπώσουν
απόψεις και προτάσεις και να ακολουθήσει σχετικός
διάλογος. Έλαβαν με τη σειρά το λόγο οι παρακάτω:
― Σταμάτης Αθανάσιος του Δημητρίου. Αφού
συγχάρηκε το Δ.Σ. για τις πλούσιες δραστηριότητές
του κατά το παρελθόν συλλογικό έτος, τόνισε την
ανάγκη όπως λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες περισσότερα μέλη. Οι δραστηριότητες, εξάλλου εφέτος, θα είναι πολύ περιορισμένες, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η έκδοση της εφημερίδας
μας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ» πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη.
― Παπαδοπούλου Ευαγγελία του Κωνσταντίνου. Αναφέρθηκε στο πλουσιότατο πολιτιστικό

έργο που έχει επιτελεστεί κατά την 40χρονη
πορεία του. Αυτό το έργο θα πρέπει να διατηρηθεί
και να συνεχιστεί, κατά το δυνατόν, παρά τις
υπάρχουσες δυσκολίες. Επίσης, θα πρέπει να
βρεθεί διάδοχη κατάσταση και για την έκδοση και
κυκλοφορία της Εφημερίδας μας «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ»,
λόγω της φυσιολογικής κούρασης των μέχρι τώρα
υπευθύνων.
― Παπαδόπουλος Κώστας του Αντωνίου. Επιγραμματικά αναφέρθηκε στα παρακάτω θέματα:
• Συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας μας
«Ο ΕΥΡΥΤΟΣ», ο οποίος, παρά τις υφιστάμενες
δυσκολίες συνεχίζει να εκδίδεται και να κυκλοφορεί
ανελλιπώς εδώ και 41 ολόκληρα χρόνια. Θα πρέπει
να διατηρηθεί το μέγεθος, οι σελίδες της και η
ύλη της, που πάντα είχε τοπικό ενδιαφέρον. Συγκινητικά τα μηνύματα των ομογενών μας.
• Τα Μουσεία μας (Φωτογραφικό, Λαογραφικό,
Ιστορικό – Φαρμακίδειο και παλαιό στο Γυμνάσιο)
έχουν επισκεψιμότητα παρά την υφιστάμενη κατάσταση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
• Η Βιβλιοθήκη μας, ευτυχώς, απέκτησε καινούργια ράφια και με τη βοήθεια εθελοντών τακτοποιήθηκαν πλείστοι τόμοι στη θέση τους. Άρχισε
η ταξινόμησή τους. Γίνεται προσπάθεια όπως ταξινομηθούν όλα τα ιστορικά βιβλία κατά περιόδους
(Επανάσταση 1821, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Μικρασιατική Εκστρατεία, Πόλεμος ’40 - Κατοχή - Εμφύλιος κ.λπ.). Απαιτείται η συνέχιση της βοήθειας
από το Σύλλογο, που από χρόνια υπήρξε αρωγός
και ιδιαίτερα κατά το παρελθόν έτος έδωσε σημαντική βοήθεια.
• Τέλος, ο Σύλλογός μας θα πρέπει να βοηθήσει
τα μέγιστα κατά την απογραφή του επόμενου
έτους (2021), όπως έγινε και κατά το παρελθόν
με τα γνωστά αποτελέσματα (Η Δομνίστα λόγω
της τελευταίας απογραφής είναι η μοναδική στο
Δήμο Καρπενησίου Κοινότητα που εκλέγει 5μελές
Συμβούλιο, μετά το Καρπενήσι).
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος της
Τοπικής μας Κοινότητας κ. Νίκος Βασ. Καρέτσος,
ο οποίος αφού ευχαρίστησε το απερχόμενο Δ.Σ.
για την αγαστή συνεργασία, τόνισε την ανάγκη
της συνέχισης της συνεργασίας αυτής για την
πρόοδο του χωριού μας.
Τέλος, η Πρόεδρος κ. Ευαγγελία Νταλιάνη ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για τη
συμμετοχή τους στην κορυφαία αυτή εκδήλωση
του Συλλόγου μας και κάλεσε τα μέλη όπως συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι – κυρίως
νέοι – υποψήφιοι για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.

Οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
Στη συνέχεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκε η Εφορευτική Επιτροπή για την
διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους:
Θεόδωρο Φραγκούλη, Ευαγγελία Παπαδοπούλου
και Κων/νο Τσιάμη.
Η διαδικασία της ψηφοφορίας ήταν άψογη.
Εκλέχθηκαν κατά σειρά επιτυχίας οι: Νταλιάνη
Ευαγγελία, Σάρρα Μαρία, Τσιάμης Τρύφωνας,
Τσιάμης Κώστας, Σιακαβέλα Σμαράγδα και Παπαδόπουλος Κώστας (Τάκης) (αναπληρωματικός)
(σε άλλη στήλη η συγκρότηση σε σώμα).

130 ΕΤΩΝ ΤΟ ΤΕΜΠΛΟ ΜΑΣ!
Στις 27 Οκτωβρίου 2020 κλείνουν εκατόν τριάντα (130) ολόκληρα χρόνια από την παραλαβή
του υπέροχου τέμπλου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου του χωριού μας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με στοιχεία του Καθηγητή της Α.Σ.Κ.Τ. κ. Γ. Πλατάρη-Τζίμα, παραδόθηκε από τον περίφημο
Μετσοβίτη ταλιαδόρο Γεώργιο Μέρανο ή Μηλιώτη στις 27 Οκτωβρίου 1890, ημέρα Σάββατο.
(Περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο φύλλο του «ΕΥΡΥΤΟΥ»).
Μήπως θα πρέπει να γίνει κάποια σχετική επετειακή εκδήλωση εφέτος;
Κ.Α.Π.
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ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ
Λιγότεροι από κάθε άλλη χρονιά οι ομογενείς
συγχωριανοί μας που ήρθαν στη Δομνίστα μας. Συγκεκριμένα ήρθαν οι:
Κοντορλής Νίκος και η σύζυγός του (από Γερμανία)
Σταθονίκος Σπύρος (Καναδάς)
Σταθονίκου Γιάννα (Καναδάς)
Σταθονίκου Λαμπρινή (Ολλανδία)
Παπαδόπουλος Κώστας (Τάκης) και η σύζυγός του
Βασιλική (από Αγγλία)
Κορλιούρος Θανάσης, σύζυγος Τασίας Κ. Σιδερά,
από Η.Π.Α.

ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΤΗ ΔΟΜΝΙΣΤΑ!
Και πάλι μόνιμοι κάτοικοι της Δομνίστας είναι ο
Κώστας (Τάκης) Ι. Παπαδόπουλος και η σύζυγός
του Βασιλική, οι οποίοι μετά την απαλλαγή των
υποχρεώσεών τους στην Αγγλία επέστρεψαν στο
χωριό μας και θα μείνουν μόνιμα εδώ!
Ολόψυχες ευχές για υγεία και καλή διαμονή!
Μακάρι να υπάρξουν και άλλοι συνταξιούχοι μιμητές
τους.

Συνδρομές - Ενισχύσεις που λάβαμε
(Συνέχεια από το προπροηγούμενο φύλλο)
Βαμβάτσικος Ιωάννης (Αγρίνιο) ΕΥΡΩ 20,00
Κουραμάς Ιωάννης ........................ -//- 10,00
Αναστασίου Λαμπρινή-Ειρήνη ...... -//- 15,00
Μωρίκης Κων/νος (Αγρίνιο) .......... -//- 20,00
Μπούρας Νικόλαος (Η.Π.Α.)
............................ -//- 152,00 (200 Δολλάρια)
Νταλιάνης Μιχαήλ ........................ -//- 20,00
Φαρμάκης Γεώργιος ...................... -//- 20,00
Κουβέλης Κων/νος (Πυρί Θηβών) -//- 20,00
Μωρίκης Νικόλαος (Κεφαλόβρυσο) -//- 20,00
Παναγοδήμου Μαρία Ν. ................ -//- 50,00
Μωρίκης Κ. .................................... -//- 10,00
Γιοβανίδης Κων/νος ...................... -//- 10,00
Γρίβας Σπύρος Μ. .......................... -//- 20,00
Νταλιάνης Κων/νος Μιχ. .............. -//- 10,00
Παναγοδήμος Κώστας (ΜΕΤΟΙΚΟΣ) -//- 20,00
Σταμάτη-Πανά Μαρίτσα ................ -//- 100,00
Συγγούνης Νικόλαος .................... -//- 10,00
π. Πατρινός Μιλτιάδης .................. -//- 30,00
Πιστιόλης Ιωάννης Δ. .................... -//- 15,00
Ζούκα Παναγιώτα .......................... -//- 10,00
Μπαγιάτης Κων/νος ...................... -//- 20,00
Σταμάτης Ιωάννης Νικ. .................. -//- 500,00
Τσίρκας Αθανάσιος (Ευηνοχώρι) .. -//- 20,00
Ελληνική Λέσχη
Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων .... -//- 185,00
Βαλκανιώτη ΕλευθερίαΚουσκούνη Σωτηρία ...................... -//- 50,00
Σελιμάς Ανδρέας .......................... -//- 40,00
Γρίβας Κώστας .............................. -//- 20,00
Τσούνης Αχιλλέας ........................ -//- 100,00
Κορκοβέλου-Συροθανάση Αμαλία -//- 20,00
Πανάγος Ηλίας Γ. .......................... -//- 20,00
Σώκος Γεώργιος Κ. ........................ -//- 20,00
Παπαλέξης Χρήστος .................... -//- 20,00
Δρογώσης Κώστας και Γαρυφαλλιά -//- 50,00
Σιαδήμας Νικόλαος ...................... -//- 20,00
Νταλιάνης Ηλίας Αθ. .................... -//- 15,00
Γράψια Αγγελική .......................... -//- 15,00
Βερυκόκου Όλγα .......................... -//- 15,00
Μποτσιβάλης Χαράλαμπος .......... -//- 15,00
(†) Συρογιαννίδης Σπύρος Δ. ........ -//- 20,00
Συρογιαννίδης Δημήτριος Σπ. ...... -//- 20,00
Καραπάνου Σπυριδούλα ................ -//- 50,00
Τσαμπούλα-Σάρρα Όλγα .............. -//- 30,00
Πετρονικολός Χρήστος ................ -//- 20,00
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Ο Δημήτρης Χρ. Πανάρας από το γειτονικό
Κρίκελλο παρέδωσε την περασμένη άνοιξη στην
ΙΔ’ Αρχαιολογική Εφορεία (στη Λαμία) ευρήματα
από την περιοχή Φαντίνου.
Περισσότερα σε επόμενο φύλλο.

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΤΣΙΡΚΟΒΡΥΣΗΣ
Το μονοπάτι της Τσιρκόβρυσης ή «το
μονοπάτι των γυναικών» κατά τον, σχεδόν,
αιωνόβιο Θανάση Σύρρο, πήρε «σάρκα και
οστά» και έγινε πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, μέσα από το πρόγραμμα της Πυροπροστασίας του Δήμου Καρπενησίου
διατέθηκαν δύο (2) εργάτες στην Τοπική
μας Κοινότητα για 11 ημέρες (22 ημερομίσθια) και ο Πρόεδρος της Τοπικής μας Κοινότητας κ. Ν. Καρέτσος τους διέθεσε για
εργασίες στο παραπάνω μονοπάτι 2-3 μέρες.
Όπως είναι γνωστό ύστερα από πρόταση του μέλους του Συλλόγου μας κ.
Γεωργίου Μαστρογεωργίου και διάθεση
χρηματικού ποσού από τον ίδιο ξεκίνησαν
οι εργασίες αυτές πρόπερσι αλλά σταμάτησαν. Εφέτος, όμως ο κ. Μαστρογεωργίου
έθεσε ξανά το αίτημα αυτό στην Τοπική
μας Κοινότητα και έτσι υλοποιήθηκε και
έγιναν σημαντικές εργασίες. Ήδη έγινε
εκσκαφή και τοποθέτηση ξύλινων σκαλοπατιών στο μονοπάτι από την Τσιρκόβρυση
μέχρι τον πάνω δρόμο (οδός Ισιώματα),
κοντά στο Φαρμακίδειο Μουσείο. Απομένουν να τοποθετηθούν κουπαστές προς
το μέρος του ρέματος και υπάρχουν ελάχιστες ακόμη ελλείψεις.

Φωτό: Φωφώ Φραγκούλη

ΝΕΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥ ΜΑΣ
Ένα νέο προϊόν, μια θήκη προστατευτικής μάσκας προσώπου,
έρχεται να προσθέσει πρακτικότητα και ασφάλεια στην καθημερινή χρήση της μάσκας. Πρόκειται για ευρεσιτεχνία του
συγχωριανού μας Μηχανολόγου Θανάση Νικολάου Σταμάτη,
που με εκτενές ρεπορτάζ παρουσίασε στα δελτία ειδήσεων
το κανάλι IONIAN TV.
Η θήκη μάσκας είναι κατασκευαστικά έτοιμη και γίνεται
προσπάθεια, το συντομότερο δυνατό, να είναι διαθέσιμη σε
φαρμακεία και λοιπά καταστήματα ειδών ατομικής υγιεινής.
Πληροφοριακά στοιχεία για τη θήκη είναι διαθέσιμα στο
σάιτ facemaskcase.gr.

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ
Αργά, αλλά σταθερά, συμπληρώνεται με ράφια η Κοινοτική Βιβλιοθήκη μας.
Τον περασμένο Ιούλιο τοποθετήθηκαν τέσσερις (4) βιβλιοθήκες
με ράφια συνολικής αξίας μόνον
τριακοσίων είκοσι (320,00) ΕΥΡΩ,
τα οποία κατασκεύασε ο συγχωριανός μας Δημήτριος Παν. Σύρρος,
χρεώνοντας μόνον τα υλικά.
Ελπίζουμε πως ο Δήμος Καρπενησίου θα υλοποιήσει σχετικό
αίτημά μας για την κατασκευή και
άλλων ραφιών, ώστε να ταξινομηθεί
και το υπόλοιπο πλήθος των βιβλίων
μας που βρίσκεται ακόμη σε κουτιά.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ι.Ν.
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σημαντικές επισκευαστικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν στον
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου του
χωριού μας, εσωτερικά και εξωτερικά (στέγη, ελαιοχρωματισμοί
κ.λπ.), με κύρια χορηγία ανώνυμου(ης) συγχωριανού(ής) μας. Στον
ανακαινισμένο ήδη αυτόν Ιερό Ναό
προγραμματίζεται να γίνει Θεία
Λειτουργία την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020.

«ΓΕΝΝΑΙΑ ΣΤΑΣΗ» ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ
ΔΟΜΝΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Ως «γενναία» χαρακτηρίστηκε η στάση του γιατρού
Νίκου Σιδηρά που κατάγεται από τη Δομνίστα, νόσησε
από τον κορωνοϊό τον περασμένο Απρίλιο και, σύμφωνα
με δημοσίευμα της Αγρινιώτικης Εφημερίδας «Μαχητής»
(15-4-2020), προέβη «σε μια γενναία και αξιοσημείωτη
στάση καθώς με ανάρτησή του στο facebook ενημερώνει
τους συμπολίτες του πως βρέθηκε θετικός στο τεστ κάνοντας λόγο για «αδιαπραγμάτευτη υποχρέωσή του».
Γράφει σχετικά: «Θεωρώ αδιαπραγμάτευτη υποχρέωσή
μου να ενημερώσω τους συμπολίτες μου ότι βρέθηκα
θετικός στο τεστ του κορωνοϊού. Γι’ αυτό το λόγο εγώ
και η οικογένειά μου θα βρισκόμαστε σε καραντίνα για
τις επόμενες δύο εβδομάδες ελπίζοντας για το καλύτερο!».
Σημειώνεται ότι ο παραπάνω γιατρός κατοικεί και εργάζεται στο Αιτωλικό.

ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Πλούσια ήταν η παραγωγή των κηπευτικών μας εφέτος, καθώς και των φρούτων. Υπάρχουν πολλά μήλα,
κυδώνια, καρύδια, κράνα κ.ά. κι έτσι βρίσκουν την
ευκαιρία πολλοί συγχωριανοί μας να έρχονται τα Σαββατοκύριακα, κυρίως, για το μάζεμα.
Ο «ΕΥΡΥΤΟΣ» κυκλοφορεί σε τρίμηνο φύλλο
(Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος)
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Από το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορεί κανονικά
κάθε δύο μήνες.
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΒΑΡΡΑΣ (1933-2020)
Ύστερα από σκληρή
δοκιμασία της υγείας
του ο Σπύρος Αναστ.
Βάρρας μας άφησε
χρόνους στις 28 Ιουλίου 2020 μέσα στο σπίτι
του και μέσα στη θαλπωρή και τη φροντίδα
της νύφης του πρεσβυτέρας κ. Μαρίας και
των ανεψιών του Στάθη
Τριάντη, Κώστα και
Αλέκας Καρέτσου και
φίλων του. Η εξόδιος ακολουθία έγινε την επόμενη μέρα στον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου του χωριού μας.
Συμμετείχαν οι ιερείς π. Ματθαίος,
π. Κωνσταντίνος Μακράκης, π. Χαραλάμπης Τριάντης και π. Ιωάννης
Κολοβός, αρκετοί ιεροψάλτες και
πλήθος κόσμου. Επικήδειους λόγους
εκφώνησαν οι Θανάσης Σταμάτης
και Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος.
Μαζί του πήρε και το αγαπημένο
του βιβλίο, που εκδόθηκε πριν ένα
χρόνο, περίπου, «ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤ.
ΒΑΡΡΑΣ, ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ
ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑ», (επιμέλεια Κ. Α. Παπαδόπουλος).
Ο Σπύρος Βάρρας, γεννημένος
στη Δομνίστα το 1933, μεγάλωσε
μέσα στις δυσκολίες του χωριού και
του καιρού του. Έζησε όλες τις δυσκολίες των χρόνων εκείνων. Μέχρι
τη δεκαετία του 1950 έζησε το πηγαινέλα στους κάμπους και στο χωριό
Φθινόπωρο και Άνοιξη. Στη συνέχεια
διάλεξε ως επάγγελμα αυτό του ράπτη και εγκαταστάθηκε στο χωριό
μόνιμα και έγινε γνωστός στην ευρύτερη περιοχή ως δεξιοτέχνης και
άριστος στο επάγγελμά του, που
υπηρέτησε με μεράκι, υπομονή και
επιμονή. Γρήγορα έγινε η ψυχή της
πλατείας μας και του χωριού μας.

Όμως δεν ήταν μόνον
ο άριστος ράπτης της
περιοχής, ήταν γνωστός και ως ο περιπτεράς της Δομνίστας,
αφού με την αποχώρηση από το χωριό μας
του Θανάση Σύρρου
ανέλαβε και αυτή την
επιχείρηση. Το πέτρινο,
παραδοσιακό περίπτερο της πλατείας μας
συνεχίζει να είναι ένα
από τα ωραιότερα στολίδια της περιοχής μας.
Όμως, το ραφείο του, όπου και
να ήταν εγκατεστημένο, ήταν το
στέκι όλων των υπαλλήλων τότε του
χωριού μας, γιατρών, δασικών, αστυνομικών, καθηγητών, δασκάλων αλλά
και μαθητών. Γράφει ένας από αυτούς, συγκεκριμένα ο γιατρός Θανάσης Χ. Θανασιάς: «… Εκεί στο
ραφείο του Σπύρου, πηγαίναμε, καθόμασταν, κουβεντιάζαμε και ζεσταινόμασταν τις χειμωνιάτικες μέρες.
Νόμιζα ότι η ζεστασιά ήταν από το
μεγάλο σίδερο που είχε για να σιδερώνει αλλά τώρα σκέπτομαι ότι ήταν
από τη ζεστή καρδιά του…».
Ο αείμνηστος Σπύρος Βάρρας δίκαια χαρακτηρίστηκε ως «ο πρώτος
πολίτης της Δομνίστας». Η αναγνώριση του έργου και της προσφοράς
του ξεπερνάει τα όρια του χωριού
μας. Όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι
που «πέρασαν» από τη Δομνίστα,
έγιναν φίλοι του για πάντα… Με
την αναχώρησή του από την επίγεια
ζωή σίγουρα η Δομνίστα γίνεται
φτωχότερη. Έκλεισε ένας από τους
σπουδαίους κύκλους της ζωής της.
Έφυγε για τα επουράνια σκηνώματα με πλούσιες αποσκευές…
Ας είναι αιώνια η μνήμη του!
Κ.Α.Π.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΠ. ΣΤΑΘΟΝΙΚΟΣ (1940-2020)
Έφυγε από κοντά μας
ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας καλός χωριανός, ένας υποδειγματικός οικογενειάρχης.
Γεννημένος στις αρχές της επώδυνης
10ετίας του 1940, έζησε
όλη τη φρίκη των πολέμων, τους κινδύνους, το
φόβο, τις οικονομικές
δυσκολίες τότε και μετά
της πατρίδας μας. Τα
βίωσε γενναία στηριγμένος στην επιμονή και την εκρηκτικότητα της πατρικής οικογένειας και την ηπιότητα,
τη σύνεση, τη μεθοδικότητα της μητρικής παράδοσης. Διαμόρφωσε έτσι
ένα χαρακτήρα σταθερό στους στόχους του και αγωνιστικό στη διαδικασία
της υλοποίησής του. Ριψοκίνδυνος
αγωνιστής της ζωής αμέσως μετά το
στρατό τη 10ετία του 1960 άφησε τη
φτωχή Δομνίστα και την βασανισμένη
Ελλάδα για να μεταναστεύσει στον
Καναδά, από τους πρώτους του χωριού
μας. Πάλεψε εκεί σκληρά και κατόρθωσε να σταθεί άριστα οικονομικά,
να νυμφευθεί μια εξαίρετη ελληνίδα
από την Κύπρο, τη Δήμητρα και να
δημιουργήσει μια οικογένεια καμάρι
δικό του και περηφάνεια συγγενών,
φίλων, χωριανών.
Η δική του επιτυχία εκεί στα ξένα
δεν έμεινε μόνο για προσωπική του
απόλαυση. Άνθρωπος φιλότιμος και
της προσφοράς άπλωσε το ευεργετικό
του χέρι και στήριξε την πατρική οικογένεια ποικιλοτρόπως. Και όχι μόνο.
Και μη συγγενείς και άλλους σκέπασε
και βοήθησε στα πρώτα δύσκολα βήματά τους στην ξενιτιά. Σε όλα μέσα
και σε όλα άρχοντας στην καρδιά και
τη συμπεριφορά του. Παρότι προβλήματα υγείας τον ταλάνισαν από πολύ
νωρίς δεν υπέστειλε τη σημαία της

αγωνιστικότητάς του.
Γύρισε στην Ελλάδα,
έστειλε τα παιδιά του σε
ελληνικά σχολεία, τα
σπούδασε, τα είδε αποκατεστημένα, πολίτες
πια του κόσμου, χάρηκε
γαμπρούς και νύφες
εκλεκτούς, έκλεισε στην
αγκαλιά του εγγόνια.
Αγόγγυστα υπέμεινε την
ανημποριά της ασθένειας και πέταξε η ψυχή
του στους ουρανούς κρατώντας τρυφερά το χέρι της γυναίκας του, ένα
μεσημέρι, σε ύστατο αποχαιρετισμό.
Για το καλός χωριανός που αναφέρθηκε πιο πάνω δεν χρειάζονται
πολλά. Όσοι λειτουργήσαμε μέσα και
έξω από τον Σύλλογό μας το ξέρουμε
άριστα. Ας θυμηθούμε την παρουσία
του στις εκδηλώσεις του χωριού με
τα παιδιά του και τη γυναίκα του Δήμητρα για χρόνια δασκάλα του χορού
στα παιδιά μας στις εκδηλώσεις του
15Αύγουστου και όχι μόνο. Γι’ αυτά
και η λύπη μας είναι πολλαπλάσια.
Φτώχυνε η κοινωνία του χωριού μας
αλλά και η καρδιά κι ο νους μας από
την μόνιμη πια απουσία ενός πολύ
καλού ανθρώπου. Μόνη παρηγοριά
και ευχή τα παιδιά και τα εγγόνια του
να συνεχίσουν να κρατούν, όπως και
κρατούν ήδη, την παράδοση ενός ήπιου, ήρεμου, ανιδιοτελούς, φιλάνθρωπου πατέρα και χωριανού.
Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του
εν ουρανοίς, να δίνει παρηγορία στη
γυναίκα του Δήμητρα - στύλος δίπλα
του για χρόνια στα προβλήματα υγείας
παρά και τα δικά της - και τα παιδιά
του. Το χώμα της Δομνίστας που τον
κλείνει πια ας είναι τρυφερή μητρική
αγκάλη και αιώνια ανάπαυση.
Αιωνία σου η μνήμη Κώστα.
Α.Δ. Σταμάτης

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

Στις 7 Ιουλίου 2020, ημέρα μνήμης της Αγίας Κυριακής, έγινε η
Θεία Λειτουργία στο ομώνυμο εκκλησάκι, όπως κάθε χρόνο. Συμμετείχαν οι ιερείς π. Ματθαίος και ο π. Χαραλάμπης Τριάντης. Η
ατμόσφαιρα ήταν κατανυκτική μέσα στο υπέροχο φυσικό περιβάλλον
και οι πιστοί που συμμετείχαν αρκετοί.

Στις 16 Αυγούστου 2020 έγινε στο πανέμορφο εκκλησάκι του Αγίου
Γεωργίου το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας από τον π. Κωνσταντίνο
Μακράκη μέσα σε λίαν κατανυκτική ατμόσφαιρα. Αρκετοί ήταν οι προσκυνητές που κατέφθασαν εκεί πεζοπορώντας έχοντας ως σύμμαχο τον
υπέροχο καιρό και πολλοί άλλοι χρησιμοποιώντας τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους.

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

ΑΛΛΕΣ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

Μέσα σε κατανυκτική και πάλι ατμόσφαιρα έγινε στον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου του χωριού μας νυκτερινή Θεία Λειτουργία το
βράδυ της 11ης Ιουλίου και στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος,
όπως είναι γνωστό, έχει περάσει κατά τον εμφύλιο πόλεμο από την
περιοχή μας ως φαντάρος (ασυρματιστής). Συλλειτούργησαν οι
ιερείς π. Ματθαίος και π. Χαραλάμπης.

― Στις 17-7-2020, της Αγίας Μαρίνας έγινε η Θεία Λειτουργία από τον
π. Χαραλάμπη Τριάντη.
― Στις 25-7-2020, ημέρα Σάββατο, έγινε Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό
Αγίου Αθανασίου από τους π. Κωνσταντίνο Μακράκη και π. Ματθαίο. Κατά
την ημέρα αυτή έγιναν τρία (3) μνημόσυνα (βλ. στήλη Κοινωνικών).
― Στις 2-8-2020 τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου
από τον π. Κωνσταντίνο Μακρυγιάννη.
― Έγιναν με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, εντός και εκτός του ναού,
οι Θείες Λειτουργίες της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (6 Αυγούστου) και
της Κοίμησης της Θεοτόκου (15 Αυγούστου) από τον π. Ματθαίο.
― Τέλος, έγιναν, όλες οι παρακλήσεις του 15Αύγουστου προς την Παναγία μας από τους ιερείς π. Ματθαίο και περιστασιακά π. Κωνσταντίνο
Μακράκη και π. Κωνσταντίνο Μακρυγιάννη.
Στο Ψαλτήρι μας συμμετείχαν και οι υπέροχοι πρωτοψάλτες μας κ.κ.
Χρήστος Βουλδής, Τάκης Σύρρος, Νώντας Φαρμάκης, Σωτήρης Λώλος,
Γ. Βουλδής και, φυσικά, και οι Θ. Φραγκούλης, Γ. Μαστρογεωργίου, Κ. Α.
Παπαδόπουλος, Χ. Πετρονικολός, Ι. Ζαμπάτης κ.ά.

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Με τη συμμετοχή αρκετών συγχωριανών μας και πολλών συνδημοτών μας από τα γύρω χωριά, κυρίως από τους Στάβλους, πραγματοποιήθηκε στις 19-7-2020 πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία
για τον εορτασμό της εορτής του Προφήτη Ηλία και με τη συμμετοχή
του ιερομονάχου π. Γαβριήλ απ’ τη γειτονική Αράχοβα Ναυπακτίας,
και του π. Ματθαίου.
Την επόμενη ημέρα (Προφήτη Ηλιού) έγινε η Θεία Λειτουργία,
μετά το πέρας της οποίας, δόθηκαν κεράσματα από το Σύλλογό
μας.

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Δεν πρόλαβε να παραλάβει το Περιφερειακό Ιατρείο
του χωριού μας ο γνωστός γιατρός μας κ. Άρης Βρεττάκος και ήδη το παρέδωσε, αφού τοποθετήθηκε νέος
ιατρός. Συγκεκριμένα επανήλθε στο χωριό μας στις 48-20 ο κ. Βρεττάκος από άλλο Αγροτικό Ιατρείο της
Ευρυτανίας που είχε τοποθετηθεί και το παρέδωσε
στις 25-8-20 λόγω μεταθέσεώς του στο Αγροτικό Ιατρείο
Φιδακίων, καθότι τοποθετήθηκε νέος γιατρός στο χωριό
μας. Πρόκειται για τον κ. Ιωάννη Πράσινο, ο οποίος κατάγεται από την Αμοργό, είναι έγγαμος και πατέρας
δύο (2) ανήλικων παιδιών.
Του ευχόμαστε καλή διαμονή στην πατρώα γη μας.

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΥ
Παρά τη λειψυδρία που υπήρχε το καλοκαίρι σε
πολλές περιοχές της Πατρίδας μας, το χωριό μας είχε
αφθονία νερού. Καμία ημέρα δεν παρατηρήθηκε μείωσή
του παρά το γεγονός ότι πολλοί πότιζαν και τους κήπους
τους. Το ευχάριστο αυτό γεγονός είναι αποτέλεσμα του
καθαρισμού των πηγών (υδρομαστεύσεις).
Στις 16 Ιουλίου 2020 ο εργολάβος υδραυλικός αποκατέστησε τη διαρροή νερού στην παροχή ύδρευσης
του «ΜΕΤΟΙΚΟΥ» και στις 11 Αυγούστου τη διαρροή
ύδατος, επίσης, προς οικόπεδο Βαγγέλη Χρυσαφόπουλου.

ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
Στις 27 Ιουλίου 2020 ο εργολάβος αποκομιδής των
απορριμμάτων, βάσει του συμφωνητικού με το Δήμο
Καρπενησίου, προέβη στην κοπή χόρτων του Κοιμητηρίου
μας.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
― Ο υπεργολάβος Ηλεκτρολόγος του Δήμου Καρπενησίου αντικατέστησε στις 15 Ιουλίου τ.έ. δεκαπέντε
(15) λάμπες και στις 4 Αυγούστου άλλες τέσσερις (4).
Στις 6 Ιουλίου, επίσης επιδιόρθωσε τρία (3) φωτιστικά
έναντι γηπέδου και δύο (2) εντός της Παιδικής Χαράς,
ως και τέσσερα (4) ντουί σε διάφορα φωτιστικά.
― Στις 3 Αυγούστου 2020 συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ
αντικατέστησε πέντε (5) ντουί σε διάφορες θέσεις
εντός του χωριού.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
― Ο Βασίλης Παναγ. Καρέτσος και ο Πρόεδρος
της Τ.Κ. τοποθέτησαν και επίχωσαν ένα (1) φρεάτιο
υδρομέτρου στον Προφήτη Ηλία και ξεβούλωσαν το
σωλήνα απορροής του νερού της βρύσης στον Προφήτη
Ηλία στις 11 Ιουλίου 2020.
― Ο Γρηγόρης Γκιούσης και ο Πρόεδρος ενόψει
της αυξημένης κίνησης του καλοκαιριού τοποθέτησαν
τα κολωνάκια από το περίπτερο μέχρι τη βρύση της
πλατείας μας στις 18 Ιουλίου 2020.
― Στις 27 Ιουλίου τ.έ. ο Βασίλης Παν. Καρέτσος
διέθεσε το αγροτικό του αυτοκίνητο και μετέφερε από
το Καρπενήσι στο χωριό διάφορα υλικά από τις αποθήκες
του Δήμου Καρπενησίου.
― Στις 7 Αυγούστου τ.έ. ο Στάθης Τριάντης επισκεύασε τα εσωτερικά φώτα του Περιφερειακού Ιατρείου
μας.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Ο Πρόεδρος της Τοπικής μας Κοινότητας κ. Νίκος
Καρέτσος παρέλαβε από το Δήμο Καρπενησίου τα παρακάτω υλικά:
― Στις 14-7-2020 δύο (2) Σημαίες από την Αντιδήμαρχο κ. Σοφία Ζαλοκώστα.
― Στις 18-7-2020 πέντε (5) λουκέτα για φρεάτια,
δύο (2) κολωνάκια πλαστικά σήμανσης, τέσσερις (4)
γλόμπους για φωτιστικά και είκοσι (20) σακούλες σκουπιδιών μαύρες.
― Στις 27-7-2020 πέντε (5) κολωνάκια σήμανσης
πλαστικά με τις αντίστοιχες βίδες και ούπα, πέντε (5)
λουκέτα για φρεάτια, δύο (2) καλαθάκια σκουπιδιών
για την τοποθέτησή τους στο χώρο της πλατείας μας
και είκοσι (20) σακούλες σκουπιδιών μαύρες.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
― 14-7-20: Επανακατασκευή υδρομάστευσης
στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ», λόγω κατολίσθησης.
― 21-7-20: Κοπή χόρτων στο μονοπάτι προς
«Πετρομαχαλά».
― 23-7-20: Καθαρισμός και έλεγχος υδρομαστεύσεων στις πηγές «Ζυγός Λιβάδι» - «Νίτσι»
και «Παπ».
― 29-7-20: Κοπή χόρτων στη Σκοπιά.
― 13-8-20: Εκσκαφή αγωγού ύδρευσης,
τοποθέτηση και σύνδεση τμήματος πλαστικής
σωλήνας Φ32, καθαρισμός υδρομάστευσης στη
θέση «Νίτσι».

ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Εφέτος ανελλιπώς – κάθε Τετάρτη – το
προσωπικό του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ» επισκέπτεται το χωριό μας προσφέροντας τις πολυτιμότατες υπηρεσίες του. Ανάμεσα στο προσωπικό και η κ. Ντίνα Ηλία Τσιάμη.

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
Ο Ταχυδρόμος του χωριού μας, ο Θανάσης
Γρίβας, έρχεται στο χωριό μας ανελλιπώς κάθε
Τρίτη και Πέμπτη εξυπηρετώντας όλους μας,
όχι μόνον φέρνοντας και παίρνοντας αλληλογραφία αλλά και κάνοντας και άλλες εξυπηρετήσεις από το Καρπενήσι.

― Στις 18 Ιουλίου τ.έ. έγινε επούλωση
λακούβων με άσφαλτο στο τμήμα του επαρχιακού δρόμου από την είσοδο του χωριού
(κατάντι Κοιμητηρίου) μέχρι την έξοδο του
χωριού.
― Στις 31-8-20 κηπουροί του Δήμου έκαναν
το κλάδεμα των λιγούστρων της πλατείας.

Τακτικές είναι και οι επισκέψεις στην περιοχή
μας της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας. Μέχρι
τώρα οι κάτοικοι της περιοχής μας είναι φιλήσυχοι και δεν προσθέτουν προβλήματα στα
όργανα δημόσιας τάξης.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

Η αποκομιδή των σκουπιδιών από τον υπεύθυνο εργολάβο κατά το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2020 έγινε κανονικά. Συγκεκριμένα
το απορριμματοφόρο όχημα περνούσε κάθε
Τρίτη από το χωριό και συγκέντρωνε τα σκουπίδια.
― Στις 5-8-20 συνεργείο του Δήμου προέβη
στο πλύσιμο των μεγάλων κάδων απορριμμάτων.

Στις 16 Ιουλίου ξεκίνησε η υλοτομία στην
περιοχή «ΣΚΛΗΘΡΟΣ» του χωριού μας από το
Δασικό Συνεταιρισμό Αγίου Νικολάου (Λάσπης),
μια και ο δικός μας Συνεταιρισμός είναι ανενεργός. Σημειώνεται ότι πριν από μερικές δεκαετίες η Δομνίστα είχε δύο (2) Δασικούς Συνεταιρισμούς, εργοστάσιο ξυλείας, Γεωργικό
Συνεταιρισμό…

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ

Στις 5, 10 και 11 Αυγούστου συνεργείο
του Δήμου Καρπενησίου αποκατέστησε βλάβη
σε αγωγό αποχέτευσης Φ200 μήκους 30,00
μ., περίπου, κατάντι των οικιών κληρονόμων
Παπακωνσταντίνου και της Παναγιώτας Παπαδημητρίου, παραπλεύρως του Μνημείου
Εθνικής Αντίστασης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μέσα από το πρόγραμμα δασοπροστασίας
ο Δήμος Καρπενησίου προσέλαβε για δίμηνη
απασχόληση στη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας
δύο (2) εργάτες, τους οποίους διέθεσε επί 11
ημέρες (22 ημερομίσθια) στην Τοπική μας Κοινότητα, όπου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω
εργασίες: Κοπή χόρτων στον Προφήτη Ηλία,
Φαρμακίδειο Μουσείο, είσοδο Πνευματικού
Κέντρου (Γυμνάσιο), γήπεδο ποδοσφαίρου,
Περιφερειακό Ιατρείο (περιμετρικά) και στις
οδούς 25ης Μαρτίου και Τσιρκόβρυσης και
έκαναν κλαδέματα σε δέντρα, θάμνους, σπάρτα
κ.λπ. στον επαρχιακό δρόμο από εικόνισμα
μέχρι την οικία του Ντίνου Μωρίκη, γύρω από
το γήπεδο, είσοδο Δημοτικού Σχολείου, στο
δρόμο προς Προφήτη Ηλία, Παιδική Χαρά, σε
τμήματα οδών Ειρήνης και Αγίας Παρασκευής.
Επίσης έγινε εκσκαφή και τοποθέτηση ξύλινων
σκαλοπατιών στο μονοπάτι που ξεκινάει από
την Τσιρκόβρυση και καταλήγει στον πάνω
δρόμο (οδός Ισιώματα), κοντά στο Φαρμακίδειο
Μουσείο.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η Δημοτική Συγκοινωνία εξυπηρέτησε το
χωριό μας κατά το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου
ανελλιπώς μία (1) φορά την εβδομάδα – κάθε
Τρίτη (πρωί – μεσημέρι). Κατά το επόμενο δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου η συγκοινωνία
θα εκτελείται κάθε 15 ημέρες. Συγκεκριμένα
προβλέπεται να γίνουν δρομολόγια κάθε δεύτερη Πέμπτη, ήτοι στις 3 και 17 Σεπτεμβρίου
και 1, 15 και 29 Οκτωβρίου 2020.

Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Στις 5 και 6 Αυγούστου ο εργολάβος του
Δήμου Καρπενησίου, ύστερα από σχετική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου (υπήρξαν αιτήματα κατοίκων) έκοψε την ιτιά στον κατηφορικό
κοινοτικό δρόμο πίσω από τον Ι. Ναό Αγίου
Αθανασίου, την ακακία πίσω από το Δημοτικό
Σχολείο και την καρυδιά παραπλεύρως της οικίας Σωτηρίου Δ. Σώκου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΡΟΜΩΝ
Στις 17 Ιουλίου και 4, 7, 12, 13 και 14 Αυγούστου 2020 ο Δήμος Καρπενησίου μετά από
αίτημα του Προέδρου διέθεσε την τσάπα RAM
και καθαρίστηκαν οι κοινοτικοί και δημοτικοί
δρόμοι:
― «Νεράκι» - Πλατανιάδες - Άγιος Γεώργιος
- Ζηρέλια
― Προς «Ζυγός Λιβάδι»
― Από στάνη Μακράκη προς υδρομαστεύσεις «Ζαχαρατά» και «Τσιρούλια».
Οι οδοί Αγίου Νικολάου, Ισιώματα, Πραΐλας,
25ης Μαρτίου, 28ης Οκτωβρίου, Τσιριμόκα, Σιακαβελλόβρυσης κ.ά.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Στις 23 Ιουλίου 2020 επισκέφθηκαν το
χωριό μας 70, περίπου, εκπαιδευτικοί στα πλαίσια προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ξεναγήθηκαν στα μουσεία μας, κατά ομάδες, και εντός του χωριού από τους Κώστα
Αντ. Παπαδόπουλο και Θανάση Δ. Σταμάτη.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας έφαγαν και διασκέδασαν στην πλατεία του χωριού μας («ΜΕΤΟΙΚΟΣ»). Στις 26 Ιουλίου επισκέφθηκαν ξανά το
χωριό μας και έφαγαν και διασκέδασαν στην
ταβέρνα του Ανδρέα Γιάτση.

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. κ. Ν. Καρέτσος με αίτημά του στο Δήμο ζήτησε την τοποθέτηση
κεραίας ΙΝΤΕΡΝΕΤ στο χώρο του ΦΑΡΜΑΚΙΔΕΙΟΥ Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου,
αφενός μεν για την κάλυψη των αναγκών του
χώρου αυτού αλλά και των κατοίκων της γύρω
περιοχής.
Συνέχεια στη σελ. 6

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Συνέχεια από τη σελ. 5

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Στις 10 Ιουλίου 2020 επισκέφθηκαν το χωριό μας οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Καρπενησίου Παντελής Χαλκιάς και
Ιωάννης Σβερώνης, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο
της Τοπικής μας Κοινότητας κ. Νίκο Καρέτσο για τα διάφορα
προβλήματα του χωριού μας.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελής Χαλκιάς παραβρέθηκε
επίσης στη Θεία Λειτουργία στον Προφήτη Ηλία στις 20
Ιουλίου και στη συνέχεια συζήτησε ξανά με τον Πρόεδρο
της Τ.Κ. και με κατοίκους για τα διάφορα προβλήματα της
Κοινότητάς μας.
Ο κ. Παντελής Χαλκιάς επισκέφθηκε ξανά τη Δομνίστα
στις 28 Αυγούστου 2020 και με τον Πρόεδρο της Τ.Κ. κ.
Νίκο Καρέτσο επισκέφθηκαν όλα τα σημεία όπου εργάστηκαν
οι εργάτες της Πυρόσβεσης και έμεινε κατενθουσιασμένος,
δίνοντας τα εύσημα και στον Πρόεδρο που επέβλεψε όλες
τις εργασίες που έγιναν. Τέλος, υποσχέθηκε ότι εφόσον περισσέψουν από αλλού ημερομίσθια θα τα διαθέσει στο χωριό
μας, ενώ θα επισκευασθεί σύντομα και η δίφυλλη πόρτα του
Κοιμητηρίου, η οποία καταστράφηκε από πρόσφατο ατύχημα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Τοπικό μας Συμβούλιο σε συνεδρίασή του στις 29
Ιουλίου 2020 αποφάσισε τα παρακάτω:
α.- Αντικατάσταση φθαρμένων κάδων απορριμμάτων και
πλύσιμο αυτών.
β.- Επιδιόρθωση πέτρινου τοίχου αντιστήριξης κατάντι
γηπέδου ποδοσφαίρου καθώς και ανακατασκευή – τοποθέτηση
συνθετικού χλοοτάπητα.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο Πρόεδρος της Τοπικής μας Κοινότητας κ. Ν. Καρέτσος
επισκέφθηκε το Δημαρχείο στις 6 & 14 Ιουλίου και 18 & 27
Αυγούστου 2020 και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο κ. Ν.
Σουλιώτη, τους Αντιδημάρχους Σοφία Ζαλοκώστα και
Παντελή Χαλκιά και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες για
διάφορα θέματα του χωριού μας.
Κατά τη συνάντησή του με τον κ. Δήμαρχο επανέφερε
το αίτημα της επέκτασης του ηλεκτροφωτισμού σε διάφορα
σημεία της Τοπικής Κοινότητας.

Στις 20 Αυγούστου 2020 μηχάνημα
της Αντιπεριφέρειας, με μικρή λεπίδα,
καθάρισε τα φερτά υλικά από τις βροχές
(χαλίκια, πέτρες, χώμα) επί του επαρχιακού
δρόμου και στη συμβολή με τον χωμάτινο
δρόμο προς Αγία Κυριακή, πάνω από το
γήπεδο στη συμβολή με την οδό Ειρήνης
(εικόνισμα) και στη συμβολή με τον κοινοτικό δρόμο προς οικίες Ντίνου Μωρίκη,
Γιάννη Σώκου, Αδελφών Νταλιάνη κ.λπ.
Επίσης, κατά τον μήνα Αύγουστο, συνεργείο της Αντιπεριφέρειας προέβη στην
κοπή χόρτων, θάμνων, κλωναριών επί του
επαρχιακού δρόμου Ράχη Τυμφρηστού –
Κρίκελλο – Δομνίστα – Ψηλός Σταυρός
για την καλλίτερη ορατότητα των οδηγών,
καθώς και στην επούλωση κάποιων λακούβων με άσφαλτο.
Τέλος, ενημερώνουμε τους κατοίκους
της περιοχής, ότι τα έργα της Αντιπεριφέρειας (οι εργολαβίες) είναι δύο (2). Το
πρώτο είναι από Σκοπιά προς Άγιο Χαράλαμπο και το άλλο από Άγιο Χαράλαμπο
προς Καστανούλα. Οι εργασίες προχωρούν
με εντατικό ρυθμό ούτως ώστε μέχρι το
Φθινόπωρο να στρωθεί και η άσφαλτος.
Επόμενο βήμα του κ. Αντιπεριφερειάρχη
θα είναι να δημοπρατηθούν τα υπόλοιπα
κομμάτια προς Ροσκά και Πρόδρομο
Προυσού.

ΕΞΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ
ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Καρπενησίου σε συνεδρίασή του στις 297-20 (10ο θέμα) αποφάσισε την έξωση
του μισθωτή του Κοινοτικού μας Ξενώνα,
ύστερα από σχετική απόφαση του Τοπικού
Συμβουλίου, καθότι παρά την παρέλευση
ενός χρόνου, σχεδόν δεν εμφανίστηκε
καθόλου.

Στο επόμενο φύλλο τα προτεινόμενα έργα στην Τοπική μας Κοινότητα.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι.
Από τους μαθητές συγχωριανών μας που εφέτος
έλαβαν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις για τα
Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι., πέτυχαν -παρά τις υπάρχουσες τεράστιες δυσκολίες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού- οι παρακάτω:
Αγγελή Μαίρη στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας.
Αγγελής Αθανάσιος του Κωνσταντίνου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά – Σχολή Στατιστικής.
Αγγελής Δημήτριος του Κωνσταντίνου στη Σχολή
Μηχανολόγων – Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πατρών.
Γιολδάση Παρασκευή του Ζαχαρία, στη Νομική
Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Δαραβέλια Βασιλική (εγγονή Αντώνη Αγγελή), στο
Τμήμα Επιστ. Εκπ/σης και Κοινωνικής Εργασίας
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Καραγιάννης Φώτης (δισέγγονος Αριστείδη Σάρρα)
στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Βόλου.
Κόλλιας Ευάγγελος του Νικολάου και της Μαρίας
Χατζή - εγγονός της Ελένης (Λίτσας) Χατζή-Παπαδημητρίου - απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών,
πέτυχε μεταξύ των πρώτων στη Σχολή Ναυπηγών-Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).
Κοντολάτης Αθανάσιος, εγγονός του Φώτη Κορκόβελου και της Λίτσας Ιωάν. Συροθανάση, πέτυχε
στη Σχολή Αστυφυλάκων της Αστυνομίας.
Μητσοστέργιος Θοδωρής (εγγονός Αθαν. Σάρρα),
Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών.
Νταλιάνη – Ανδρεοπούλου Αγγελική του Ανδρέα

και της Μαρίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Παπαδάκη Ελένη (εγγονή Ελένης Βαμβάτσικου),
Σχολή Τουρκικών και Ασιατικών Σπουδών του
ΕΚΠΑ.
Παπανικολάου Αλεξάνδρα Ν., εγγονή της Σπυριδούλας Σαλτού, το γένος Τρύφωνα Τσιάμη στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Παπανικολάου Χάρης Ν., εγγονός της Σπυριδούλας
Σαλτού, το γένος Τρύφωνα Τσιάμη στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ).
Σταμάτης Θεόδωρος του Ιωάννη και της Χρυσούλας
στη Σχολή Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής.
Φιλίνδρα Ιριδένια, εγγονή της Σπυριδούλας Κοτοπούλου – Μπαγιάτη και του Κωνσταντίνου Μπαγιάτη πέτυχε στο Βιολογικό Αθηνών (πρώτη της
επιλογή). Σημειώνεται ότι η Ιριδένια αποφοίτησε
από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών με ελληνικό
απολυτήριο άριστα είκοσι (20) και με γερμανικό
απολυτήριο άριστα 19,8!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Το Δ.Σ. του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας
συγχαίρει τους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες
Εξετάσεις 2020 για την πρόσβασή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τους εύχεται καλή σταδιοδρομία στους νέους ορίζοντες που ανοίγονται
μπροστά τους.
Σε εκείνους που φέτος δεν πέτυχαν το στόχο
τους, ευχόμαστε δύναμη και επιτυχία σε ό,τι κι
αν αποφασίσουν καθώς μια καινούργια και ελπιδοφόρα προοπτική πλησιάζει.

Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2020
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

― Ο Παναγιώτης Μπαζακούλας και η σύζυγός του Γεωργία, το γένος Κωνσταντίνου
(Τάκη) Σύρρου απόκτησαν μία χαριτωμένη κορούλα στις 7 Ιουλίου 2020 στην Πάτρα.
― Η Αγγελική (το γένος Βασιλικής και
Αντωνίου Αγγελή) και ο σύζυγός της Κωνσταντίνος Μπακόπουλος απόκτησαν το δεύτερο παιδί τους, μια χαριτωμένη κόρη.
Να τους ζήσει!

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

― Την 1η Αυγούστου 2020 έδωσαν αμοιβαία
υπόσχεση γάμου η Κωνσταντίνα Σιακαβέλλα
του Ανδρέα και της Μαρίας και ο Ευάγγελος
Καφόρος του Ιωάννη και της Ιωάννας (Λαμία).
Καλά στέφανα!

ΓΑΜΟΙ

― Με το μυστήριο του γάμου ενώθηκαν
για πάντα ο Μιχάλης Σώκος του Σωτήρη και
της Μαρίας και η Χριστίνα Χατζοπούλου του
Στέλιου και της Σοφίας στις 4 Ιουλίου 2020
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Καβούρι.
Μετά το μυστήριο ακολούθησε δείπνος και
γλέντι μέχρι πρωίας στο κοσμικό κέντρο
VARKIZA RESORT, EXCLUSIVE EVENT HALL,
στην Ακτή Βάρκιζας, όπου ήταν παρόντες και
πολλοί συγχωριανοί μας.
― Η Στελίνα Κυτέα του Γεωργίου και της
Παναγιώτας, το γένος Αντωνίου Αγγελή, και
ο Γεώργιος Μαντζουράνης ενώθηκαν με το
μυστήριο του γάμου στον Ι.Ν. Αγ. Λουκά Λαμίας
στις 25-7-2020.
Ακολούθησε δεξίωση στο κτήμα Πασιάκου.
Να ζήσουν!

ΘΑΝΑΤΟΙ

― Στο Κοιμητήριο του χωριού μας αναπαύεται από τις 29 Ιουλίου 2020 ο αείμνηστος
Σπύρος Αναστ. Βάρρας, ετών 87.
― Απεβίωσε στις 25 Αυγούστου 2020 στο
Αγρίνιο ο Γεράσιμος (Μάκος) Ν. Παπαδημητρίου
(ετών 79) και ετάφη στο Κοιμητήριο του χωριού
μας στις 26-8-20.
― Στις 29 Αυγούστου 2020 απεβίωσε στο
Μάστρο Αιτωλικού, όπου και ετάφη, ο Παναγιώτης Σύρρος, ετών 82.
Ας είναι αιώνια η μνήμη τους!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

― Έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο του αείμνηστου Κώστα Σπύρου Σταθονίκου στις 25
Ιουλίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Δομνίστας.
― Το 6μηνιαίο μνημόσυνο της αείμνηστης
Κωστούλας Ι. Μακρυγιάννη τελέστηκε, επίσης,
στις 25 Ιουλίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Δομνίστας.
― Το 6μηνιαίο μνημόσυνο του αείμνηστου
Αθανασίου Χρ. Παναγοδήμου έγινε, επίσης,
στις 25 Ιουλίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Δομνίστας.
― Έγινε στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου του
χωριού μας στις 22 Αυγούστου 2020 το ετήσιο
μνημόσυνο του αείμνηστου Παναγιώτη Αθαν.
Μακρυγιάννη.
Αιωνία η μνήμη τους!

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
― Η Σπυριδούλα Καραπάνου, το γένος
Νικολάου Παπαδημητρίου πρόσφερε στο
Σύλλογό μας το ποσό των πενήντα (50,00)
ΕΥΡΩ στη μνήμη των αείμνηστων γονέων
της Νικολάου και Βασιλικής Παπαδημητρίου
και του συζύγου της Χρήστου Καραπάνου.
― Στη μνήμη του αείμνηστου Σπύρου
Αναστασίου Βάρρα κατατέθηκαν, αντί για
στεφάνι, στο Σύλλογο «ΑΛΚΥΟΝΗ» Καρπενησίου από τους παρακάτω τα αντίστοιχα
ποσά:
Φιλοπρόοδος Σύλλογος
Δομνίστας .......................... ΕΥΡΩ: 70,00
Τριάντης Ευστάθιος .......... ΕΥΡΩ: 50,00
Καρέτσου Παναγιώτα ........ ΕΥΡΩ: 20,00

