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Ένα όνειρο δεκαετιών πήρε σάρκα και οστά

Oλοκληρώνεται η κατασκευή
του Aγροτικού µας Iατρείου

Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου
σας εύχεται

«Kαλά Xριστούγεννα»
και «Eυτυχισμένο το Νέo Έτος»
ΣΕ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ
Σε αδιέξοδο έχει φτάσει το θέµα του δρόµου ΚρέντηΒαρβαριάδα, καθώς όχι µόνο δεν υπάρχει καµία πρόοδος στις εργασίες, αλλά ο εργολάβος έχει κηρυχθεί
έκπτωτος από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι εργαζόµενοι είναι απλήρωτοι εδώ και πέντε
µήνες και έχουν κηρύξει επίσχεση εργασίας.
Και σαν µην έφταναν όλα αυτά, είναι πλέον ορατός ο
κίνδυνος να χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια, αφού το
έργο είναι ενταγµένο και χρηµατοδοτούµενο από το
Γ’ Κ.Π.Σ., για το οποίο η καταλυτική ηµεροµηνία είναι
το τέλος του 2009.

Οικονοµική ενίσχυση στο Σύλλογό µας
απ’ το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
Ο πρώην Υφυπουργός Εθνικής
Οικονοµίας κ. Αθανάσιος Μπούρας, ανταποκρινόµενος σε σχετικό
αίτηµα του Συλλόγου µας, ενέκρινε την οικονοµική ενίσχυση του
Συλλόγου µε το ποσό των 2.000
ευρώ. Σ’ αυτό βοήθησε και ο συνεργάτης του πρώην Υφυπουργού
και βουλευτή Αττικής, ο συγχωριανός µας Γρηγόρης Κ. Τσιγαρίδας.
Τους ευχαριστούµε και τους δύο για την προσφορά τους προς το Σύλλογο.

Ένα όνειρο δεκαετιών και ένας απ’ τους βασικούς στόχους του Συλλόγου µας, η κατασκευή
αγροτικού ιατρείου στο χωριό µας, προκειµένου η εξέταση των ασθενών από τον αγροτικό
γιατρό της περιοχής µας να γίνεται σε κατάλληλο χώρο, γίνεται πραγµατικότητα.
Η κατασκευή του κτιρίου, στο χώρο του πρώην κοινοτικού γραφείου, βρίσκεται στο τελευταίο
της στάδιο.
Συνέχεια στη σελ. 4

ΣΤΙΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Η παράδοση καλά κρατεί. Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου µας θα πραγµατοποιηθεί
την Κυριακή το µεσηµέρι 24 Ιανουαρίου 2010, στο κοσµικό κέντρο “Πιπέρι'' στην πλατεία Μπουρναζίου.
Στην εκδήλωση θα βραβευθεί για την πολύχρονη προσφορά του ο εκπρόσωπος του
Συλλόγου µας στο Αγρίνιο Παναγιώτης Μπακογιάννης.
Για προσκλήσεις για το χορό οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα µέλη
του ∆.Σ.

Τέσσερις ή δύο οι ∆ήµοι στην Ευρυτανία;

σελ. 8
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Ιστορίες του χωριού µου Μοναστηράκι Αγράφων
Του Αγαθοκλή Λ. Μπακογιάννη
Όπως σας είχαµε ενηµερώσει
στο προηγούµενο φύλλο, ο συγχωριανός µας δικηγόρος Αγαθοκλής
Μπακογιάννης προσέφερε στο Σύλλογό µας µια πολύ αξιόλογη και επιµεληµένη εργασία για την ιστορία του
χωριού µας, το περιεχόµενο της οποίας είναι χωρισµένο σε τρία µέρη.
Από σήµερα ξεκινάµε τη δηµοσίευση αυτής της εργασίας, η οποία θα
συνεχιστεί και στα επόµενα φύλλα
της εφηµερίδας µας.

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
ΚΑΙ Η ΜΑΓΟΥΛΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ο ∆ηµήτριος Λουκόπουλος, δάσκαλος και λαογράφος, περιόδευσε
την περιοχή των Αγράφων το 1929 και
συγκέντρωσε πληροφορίες και στοιχεία της περιοχής, καθώς και ιστορικά γεγονότα, τα οποία στη συνέχεια
τα εξέδωσε σε δύο βιβλία, µε τίτλους:
στ’ Άγραφα και στα βουνά του Κατσαντώνη. ∆ιαβάζοντας τα βιβλία
αυτά µαθαίνουµε πολλά πράγµατα
από την ιστορία του τόπου µας, που
είναι γεµάτος από ιστορικά γεγονότα.
Όπως ήταν επόµενο, ο έγκριτος
αυτός λαογράφος, επισκέφθηκε και το
Μοναστήρι της Τατάρνας και ασχολήθηκε µε την ιστορία του, από της
κτίσεώς του και διαβάζοντας τον
υπάρχοντα στο Μοναστήρι Κώδικα,
βρήκε ορισµένες οµολογίες, τις οποίες αντέγραψε όπως έχουν και στη συνέχεια τις εξέδωσε σε βιβλίο µε τον
τίτλο “Γεωργικά της Ρούµελης’’. Από
τις οµολογίες αυτές, τις οποίες λέµε
συµβόλαια, που αντέγραψε ο Λουκόπουλος και δηµοσίευσε στο βιβλίο
του “Γεωργικά της Ρούµελης’’, τέσσερες και συγκεκριµένα οι υπ’ αριθ. 1,
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2, 11 και 12 αναφέρονται σε κατοίκους
της εποχής εκείνης, του χωριού µου,
το Μοναστηράκι των Αγράφων, οι
οποίοι είχαν κτήµατα και βοσκότοπους
στη Μαγούλα, περιοχή παραποτάµια
του Αχελώου, επίπεδη και εύφορη,
κείµενη κοντά στο Μοναστήρι της Τατάρνας και τα οποία κτήµατα και βοσκοτόπους, οι Μοναστηρακιώτες επώλησαν και µεταβίβασαν στο Μοναστήρι, µε τη θέλησή τους, µε τις παρακάτω οµολογίες “συµβόλαια’’ παρουσία µαρτύρων, οι οποίοι και υπέγραψαν την κάθε πράξη της αγοραπωλησίας.
Το κείµενο της πρώτης οµολογίας
“συµβόλαιο’’ έχει ως ακολούθως:
Πρώτη οµολογία
“∆ιά του παρόντος µου γράµµα δηλωποιώ εγώ η Χρυσάφω Χακαλού από
χωρίον Μοναστηράκι το πώς επώλησα το χωράφι µου, όπου είχα εις τόπον λεγόµενον Βλαχοµιχάλη ή Λογγά, καθώς είναι όλο από το γεφύρι
πλησίον και απάνω εις την Ράχην, διά
άσπρα του αριθµού 100, ήταν τετρακόσια και το επώλησα του ∆εσπότου
της Τατάρνας και όλων των πατέρων
της σεβασµίας Μονής ταύτης και
εγένετο τέλειον …… παντοτεινού.
Μη έχοντας τινάς εξουσίαν να συντύχη και να αντιλογηθή εις αυτήν την
πώλησιν, ούτε ο ίδιος ούτε ξένος
από το χωρίον µου, διότι τα έδωσα µε
το ιδίον µου θέληµα και αγαθήν γνώσιν.
∆ιά το βέβαιον της αληθείας εγράφη το παρόν και εδόθη εις τας αγίας
χείρας του ∆εσπότου εν έµπροσθεν
εκ των υποκάτωθιν αξιοπίστων γεγραµµένων µαρτύρων κατά το σωτήριον έτος 1692 Σεπτεµβρίου 9.
Οι µάρτυρες της πρώτης οµολογίας
Καγώ ο Οικονόµος από Παλαιοκάτουνον µαρτυρώ τα άνωθεν.
Παπαµιχαήλ µάρτυς εις τα άνωθεν,
Αλέξιος Κακούρος µαρτυρώ, Αλέξιος ιεροδιάκου από Παλαιοκάτουνον
µαρτυρώ, ∆ηµήτριος Κοπλαφούδης
µαρτυρώ τα άνωθεν.’’
∆ευτέρα Οµολογία
Το κείµενο της δεύτερης οµολογίας “συµβόλαιο’’ έχει ως ακολούθως:
“Χωρίον Μοναστηράκι πώλησις
Μαγούλας
∆ια της παρούσης οµολογίας
“συµβόλαιο’’ και καθολικής αποδείξεως οµολογούµεν ηµείς οι ιερείς και
γέροντες από χωρίον Μοναστηράκι
Σαλονικιώτες και Ρουµελιώτες, µικροί
τε και µεγάλοι έστοντας και έχουµεν
τόπον πατρικόν εις την Μαγούλαν
οµού µε τα σύνορά του και τον επωλήσαµε µε ιδίον µας θέληµα όσο και
εκείνοι όπου είχαν τα χωράφια, όσο
και εκείνοι που δεν είχαν, όλοι του χωριού µας µικροί και µεγάλοι, άνδρες
και γυναίκες και τον επωλήσαµεν εις
την Αγίαν Μονήν της Παναγίας της
Φανερωµένης το επώνυµον Τατάρνα,
διά γρόσια εκατόν είκοσι πέντε -125-

και κανένας να µην έχη ζαβιντάβι να
γυρίση από τον τόπον αυτόν ουδεµία
πιθαµή.
Και όποιος άνθρωπος από την
χώραν µας µάλιστα ή από άλλον χωρίον ή από Παλαιοκάτουνον ή από
Βούλπη ή από άλλην µεριάν σταθή και
ειπεί πως τα χωράφια τα επωλήσαµεν
εµείς εις το Μοναστήρι και συγχύση
τους πατέρες, να έχωµεν να δίδωµεν
απόκρισιν έµπροσθεν εις τον Πανιερώτατον κύριον Ανανίαν και καθηγούµενον της Αγίας Μονής και εις
τους επιλοίπους πατέρες του Μοναστηριού.
Τα σύνορα του τόπου είναι αυτά:
Εις την αλπόχαρη, εις την ράχην
του Κουτρέβα και εις την βρύσην εις
τα Σαραντάπορα – Αχελώος και εις
την σκάλα της Αγριλιάς, εις τα Κερασολάγγαδα και εις τα Χρίσοβα και
εις τα απάνω Λυκόφουρκα εις την
βρύσην και έρχεται τον κατήφορον εις
Κεφαλογέφυρο.
Ακόµα επώλησε ο Κώστας του
Μάρκου τα χωράφια του µε την λογγά σβάρνα, δια γρόσια 7.
Επώλησε και η Χακαλού πρώτον
εις το Κεφαλογέφυρον το χωράφι της
διά γρόσια 52.
Και διά το βέβαιον της αληθείας
εδόθη το παρόν µας εις χείρας του
Πανιερωτάτου και των επιλοίπων πατέρων επί έτει 1693 εν µηνί ∆εκεµβρίου 19.
Οι πωλητές
Καγώ ο γράψας Παναγιώτης του
∆ήµου στρεχτός. Πάνος Κοκκάλου
στρεχτός. Κώστας Μάρκου στρεχτός.
Χρίστος Παπαγεωργίου στρεχτός,
Ρίζος Πολυζώης στρεχτός, Παναγιώτης Μοσχολής στρεχτός.
Οι µάρτυρες της ∆ευτέρας Οµολογίας
Αθανάσιος Παπαρίζου, Παλαιοκατουνιώτης µάρτυρας, Γιάννης Αραχοβίτης ευρέθην παρών µάρτυρας,
Στέργιος από Βούλπη, ευρέθηκα παρών µάρτυρας, Παναγιώτης Μιχάλης
από Βούλπη µάρτυρας, Γερογιάννης
Βελισδονίτης µάρτυρας, Ζαφείρης
από χωρίον Σιάµου ακούων παρών
µάρτυρας, Αρµαγιάννης από Κόνιαβην
ευρέθηκα παρόν µαρτυρώ, ακόµα και
τούτα τα 125 γρόσια εγράψαµεν εις
µίαν πρόθεσιν το όνοµα Τριανταφύλλη και εγώ ο Αλέξιος ιερεύς από Παλαιοκάτουνον, ευρέθην παρών µάρτυραν, Ι.∆. Αναγνώστου από Καρές
µάρτυρας, Ιωάννης Τσεκούρας από
Μαραθιά µάρτυρας, Αθανάσιος Ανυφαντής από Βούλπη µάρτυρας, Ρίζος
Ντερβαντζής από Παλαιοκάτουνον
µάρτυρας.’’
Οµολογία ενδεκάτη (11)
Στην ενδεκάτη (11) οµολογία
“συµβόλαιο’’ από τον Κώδικα του Μοναστηριού διαβάζουµε και τα µεταφέρουµε όπως ακριβώς είναι καταχωρηµένα.
“∆ια το Λογγίτζι
Επί έτους 1699, Οκτωβρίου 2,

οµολογώ ο Πολυζώης ο υιός του µακαρίτου Παναγιώτου έστοντας όπου
έχω τον αµπελότοπον τον πατρικόν
µου εις το Λογγίτζι, εις την Παναγίαν
από κάτω και µη δυνάµενος να τον
κάνω εγώ, να παίρνω το χωραφιάτικον και έχω και χρέος, τον επώλησα
του αυθώτου ∆εσπότου εις την Τατάρνα διά άσπρα 320 και είναι συνορίτης η Μαρίνα από την µίαν µεριάν
και από την άλλην το ρεβυθιάτικον
όπου είναι τώρα εις την Τατάρναν.
Και το επώλησα µε το ιδίον µου
θέληµα να µην έχη κανείς να κάνη τίποτες.
Και διά το βέβαιον της αληθείας
έγραψα την οµολογίαν µου γράψας
ιδιοχείρως.
Εδόθη του άνωθεν αυθέντου ∆εσπότου η οµολογία να έχη και κύρος
και βάνω και την βούλα µου µέσα και
εγώ ο Πολύζος όπου το επώλησα είµαι από το Μοναστηράκι.
Οι µάρτυρες της ενδεκάτης (11)
οµολογίας
Ιωάννης Χρίστου Μοναστηρακιώτης µάρτυρας, Ιωάννης του Λάλα
από χωρίον Άγραφα µάρτυρας, Πολυζώης Παπαδήµου από χωρίον Βούλπη µάρτυρας.’’
Οµολογία δωδεκάτη (12)
Στην Οµολογία 12 του Κώδικα
του Μοναστηριού διαβάζουµε και
αντιγράφουµε το κείµενο όπως ακριβώς είναι καταχωρηµένο.
“Των Μοναστηρακιωτών η πώλησις για το Λογγίτζι. Την σήµερον
οµολογούµεν ηµείς οι Μοναστηρακιώτες ότι επωλήσαµεν τον τόπον µας
και τα χωράφια µας και λόγγους εις
το Μοναστήρι Τατάρνας, το λεγόµενο Λογγίτζι, µε το ίδιόν µας θέληµα,
δια γρόσια διακόσια πενήντα, 250, τα
οποία τα ελάβαµεν σωστά από τον
ηγούµενον Τατάρνας αυθέντην ∆εσπότην Κύριον Ανανίαν.
Τα δε σύνορα είναι αυτά:
Στο διάσελο εις την Κρανιά και πέφτει πλευρά εις την Παναγίαν από
πάνω παραδίπλα εις το φκυαρολάγγαδον, δίπλα-πέρα και βγαίνει εις
την Κωλοτριβάδα και κάτω εις το
Λογγίτσι, εις την ράχην και πέραν τον
ανήφορον και βγαίνει εις την κοφτερή Μελίστα εις την ράχην τον ανήφορον εις την κορυφήν του Λήξουρου
και βγαίνει εις την Κρανιά και τελειώνει.
Κανείς δεν έχει να γγίξη το Μοναστήρι και έστω εις ένδειξιν,
1700 Σεπτεµβρίου 10
Οι πωλητές
Παπαναγιώτης, Παπαχρίστος, Παπαπολύζος, Γεροπαναγιώτης, ∆ιάκος, Γεροδήµος, ∆εληγιάννης, Χρ.
Γούναρης, Γεροκοτζιάς.
Οι µάρτυρες της δωδεκάτης (12)
οµολογίας.
Γιάννης του Λάλα µάρτυς, Πολύζιος από Βούλπη µάρτυς, Πολύζιος
Παπαδήµου, επώλησα, έγραψα και
µαρτυρώ».
Συνέχεια στο επόµενο
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Κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΓΑΜΟΙ

• Ο Χρήστος Τζίτζος και η σύζυγός του Κατερίνα Μαβίδου απέκτησαν το Μάιο αγοράκι.
Να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο Λάµπρος Χρυσικός του Νικολάου και η σύζυγός του Ιουλία
Νταΐρη βάπτισαν στις 5-7-2009 το γιό τους και το όνοµα αυτού
Χρήστος.
• Ο Αναστάσιος Χρυσικός του Ιωάννη και η σύζυγός του βάπτισαν στις 7-6-2009 το παιδί τους και το όνοµά του Γιάννης.

• Ο Γραµµατέας του Συλλόγου Παναγιώτης Σαγρής του Σερ. και
η σύζυγός του Παναγιώτα Καραµεσίνη βάπτισαν στις 12-7-09 το
γιό τους Σεραφείµ (φωτο).
• Η Ιουλία Χρυσικού και ο σύζυγός της Αθανάσιος Γυφτοµήτρος
βάπτισαν την κόρη τους Μαρίνα.
• Η Ελένη Χρυσικού του Νικολ. και ο σύζυγός της Αποστόλης
Οικονόµου βάπτισαν στις 6-9-09 την κόρη της Χρυσάνθη.
• Η Χριστίνα Κάππα του Παναγιώτη και ο σύζυγός της Ιωάννης
Τικπανίδης βάφτισαν στα Γιάννενα την κόρη τους και το όνοµα της
µικρής Αλεξάνδρα.
• Η ∆ήµητρα Κάππα του Παναγιώτη και ο σύζυγός της ∆ηµήτρης Ταρασίδης βάφτισαν το δεύτερό τους παιδί και το όνοµά του
Παναγιώτης (σ.σ. στο µικρό Παναγιώτη ευχόµαστε να ακολουθήσει, ποδοσφαιρικά, τα χνάρια του αδερφού του και όχι του παππού!).
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα.

• Η Γεωργία Μπούκα του Κων/νου και της Χαριτήνης, κόρη του
πρώην Προέδρου του Συλλόγου, παντρεύτηκε στην Αθήνα στις 2
Μαΐου τον εκλεκτό
της καρδιάς της.
• Ο Νίκος Θωµόπουλος, γιός της ∆ήΘεοδωροµητρας
γιάννη, παντρεύτηκε
στις 13 Ιουνίου στην
Αθήνα την εκλεκτή
της καρδιάς του Σπυριδούλα Σαραπιάνα
(φωτο).
• Η Μαρία Κάππα
του Αποστόλου παντρεύτηκε στις 30
Αυγούστου στη Λαµία τον Αθανάσιο Κοντονάσιο.
• Η ∆ήµητρα Σακελλάρη
του
Κων/νου και της
Άννας Γιαννιώτη παντρεύτηκε στη Λαµία
στις 24-10-09 τον
Γιάννη Κυριαζή.
• Η Μαρία Κουτρουµάνου του Γεωργίου και της Γεωργίας Ζαλοκώστα παντρεύτηκε στην Αθήνα στις 24-10-09 τον ∆ηµήτριο Μποκόπουλο.
• Ο Κων/νος Μιχ. Μπακογιάννης και η Αναστασία Κάππα πάντρεψαν στην Αµερική το γιό τους Μιχάλη.
Καλορίζικα και ζωή ευτυχισµένη.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Έφυγαν για πάντα από κοντά µας:
• Ο Χρυσικός Ταξιάρχης του Γεωργίου
• Ο Μπακογιάννης Κώστας του Αργυρίου
• Η σύζυγος του ∆ηµητρίου Μπακογιάννη
• Ο Κουτσουπιάς Παναγιώτης του ∆ηµητρίου στην Αµερική
• Ο Χρυσικός Παναγιώτης του Κων/νου
• Ο Κουτσουπιάς Φάνης του Γεωργίου
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μια µικρή ανάσα σε 2,5 εκατ. πολίτες µε χαµηλά εισοδήµατα και από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες αποφάσισε να προσφέρει η κυβέρνηση µε τη χορήγηση
του επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης.
Τα χρήµατα που απαιτούνται θα προέλθουν από έκτακτους φόρους σε µεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις και µεγάλες ακίνητες περιουσίες.
Όπως προκύπτει από το σχέδιο νόµου, η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί µέχρι το τέλος του
2009, ενώ η δεύτερη δόση µέχρι τον Ιούνιο του
2010. Το επίδοµα θα είναι αφορολόγητο, ενώ δεν θα
συνυπολογίζεται ως εισόδηµα για την χορήγηση
άλλων επιδοµάτων (ΕΚΑΣ κλπ). Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ο συνταξιούχος του ΕΚΑΣ, δεν κινδυνεύ-

ει να χάσει το Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
λόγω του βοηθήµατος.
∆ικαιούχοι του επιδόµατος είναι:
1. Οικογένειες µε εισοδήµατα τα οποία προέρχονται από µισθούς και αγροτικά επαγγέλµατα.
2. Συνταξιούχοι που λαµβάνουν σύνταξη από τον
ΟΓΑ.
3. Συνταξιούχοι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ.
4. Χαµηλοσυνταξιούχοι που λαµβάνουν σύνταξη
χηρείας, γήρατος, αναπηρίας κλπ. και δεν λαµβάνουν ΕΚΑΣ.
5. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες που λαµβάνουν προνοιακά επιδόµατα.

6. Νεφροπαθείς που λαµβάνουν διατροφικό επίδοµα.
7. Απροστάτευτα παιδιά του νόµου 4051/1960 και
του Π∆ 108/83.
8. Οικονοµικά αδύνατοι (άποροι) δικαιούχοι βιβλιαρίου ανασφάλιστου του ν.δ. 57/1973.
9. Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆.
Το ποσό του επιδόµατος κυµαίνεται από 300 ευρώ
(για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ) µέχρι 1.300 ευρώ
ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση και το ανώτατο όριο συνολικού εισοδήµατος του κάθε δικαιούχου.
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Oλοκληρώνεται η κατασκευή του Aγροτικού µας Iατρείου
Συνέχεια από την 1η σελ.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 8/24-6-2009

ΑΠΟΦΑΣΗ 8-90/2009

Στα Άγραφα σήµερα την 24-6-2009 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.µ. συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Αγράφων, σε συνεδρίαση
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την 2192/19-6-2009 πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση τα παρακάτω µέλη του Σώµατος:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μιχόπουλος Ευθύµιος
2. Χαλιµούρδας ∆ηµήτριος
3. Γαντζούδης Κωνσταντίνος
4. Παρθένης Πέτρος
5. Λόζος Θεοφάνης
6. Κολοκώτσιος Βασίλης
7. Τσιρογιάννης ∆ηµήτρης
8. Αργυρίου Θεοδόσιος
9. Κίτσιος Γεώργιος
10. Μπακοδήµος Ανδρέας
11. Τσιώλης Βασίλειος
12. Μπάµπαλης Θεόδωρος

Το αγροτικό ιατρείο όπως ήταν πριν τις εργασίες…

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κατσιφός Ευάγγελος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κάτωθι Πρόεδροι Τοπικών Συµβουλίων: Σαγρής Θωµάς, Τσιγαρίδας Παναγιώτης, Ιωάννου Γεώργιος, Γούλας
Ευάγγελος και Ντάλλης Λάµπρος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου Αγράφων κ. Χρήστου Μπούρα και µε γραµµατέα τον υπάλληλο Κώστα
Γαντζούδη και εισηγούµενος το 34ο τακτικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης
περί «Αιτήσεως Συλλόγου Απανταχού Μοναστηρακιωτών «Η Σπηλιά του
Κατσαντώνη».
Ο Πρόεδρος ανέγνωσε την από 20-5-2009 αίτηση του Συλλόγου Απανταχού Μοναστηρακιωτών «Η Σπηλιά του Κατσαντώνη» δια της οποίας ζητεί οικονοµική ενίσχυση για την αγορά των αναγκαίων οικοδοµικών υλικών
για την ανέγερση κτιρίου όπου θα στεγαστεί το αγροτικό ιατρείο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και
µετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει οµόφωνα
Να ενισχύσει οικονοµικά τον Σύλλογο Απανταχού Μοναστηρακιωτών
«Η Σπηλιά του Κατσαντώνη» για την ανέγερση κτιρίου όπου θα στεγαστεί
το αγροτικό ιατρείο µέχρι το ποσό των 14.000,00 ευρώ.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 8-90/24-6-2009.

… και µετά τις εργασίες
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασµα
26-6-2009
Κωνσταντίνος Γαντζούδης
Συντονιστής Υπηρεσιών
∆ήµου Αγράφων

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Η Πανευρυτανική Ένωση, µε αφορµή τη συµπλήρωση το 2010 εβδοµήντα χρόνων από
το θάνατο του µεγάλου Ευρυτάνα λογοτέχνη Ζαχαρία Παπαντωνίου, αποφάσισε να
ανακηρύξει το έτος αυτό ως “Έτος Ζαχαρία Παπαντωνίου’’.
Παράλληλα, θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί προτοµή του στην πόλη που γεννήθηκε, το Καρπενήσι, ενώ σε συνεργασία µε το ∆ήµο και άλλους φορείς του τόπου
µας θα πραγµατοποιηθούν σχετικές εκδηλώσεις στο Καρπενήσι και αλλού (Αθήνα, Λαµία, Αγρίνιο, Πάτρα κ.λ.π.).

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Και πάλι φέτος ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερώνυµος βρήκε την ευκαιρία να ξεκουραστεί στην Ανατολική Φραγκίστα, στις
αρχές Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της εκεί παραµονής του ανακηρύχθηκε σε επίτιµο ∆ηµότη του ∆ήµου Φραγκίστας, µε οµόφωνη απόφαση του εκεί ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης.

Η ιστοσελίδα
του Συλλόγου µας
∏ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ÚÔ¯ˆÚ¿ ÌÂ ÁÔÚÁÔ‡˜
Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÎÈÓÂ›Ù·È
Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁﬁ˜ Ì·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ï¤ÔÓ
ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÛÙÔ internet.
∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ Ì·˜ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË Â›Ó·È:

www.e-monastiraki.com
ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜ ÙË˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ô
°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏﬁÁÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜
™·ÁÚ‹˜.
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Το πανηγύρι της Παναγίας
στο χωριό µας
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ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Μετά από συνεννόηση µε το συγχωριανό µας
Σταύρο Σαγρή, Γενικό ∆/ντή ∆ασών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το ∆.Σ. του Συλλόγου µας απέστειλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (∆/νση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών
και Φ.Π.) επιστολή µε την οποία ζητείται η οικονοµική επιχορήγηση για τη διαµόρφωση του
ευρύτερου χώρου της Σπηλιάς του Κατσαντώνη.
Το πλήρες κείµενο της επιστολής είναι το παρακάτω:
“Ο Σύλλογός µας, ο οποίος δραστηριοποιείται
τα τελευταία 25 χρόνια, εκπροσωπεί τους κατοίκους ενός µικρού αλλά πανέµορφου χωριού,
του Μοναστηρακίου Ευρυτανίας, που βρίσκεται
σκαρφαλωµένο στις πλαγιές των Αγραφιώτικων
βουνών.
Το Μοναστηράκι είναι ένα φτωχό από πλευράς
οικονοµικών δεικτών χωριό (γι’ αυτό άλλωστε και
οι περισσότεροι κάτοικοί του αναγκάστηκαν να
το εγκαταλείψουν) αλλά πλούσιο όσον αφορά τις
φυσικές του οµορφιές και προικισµένο από την
ιστορία.
Στην περιοχή µας έδρασε στα χρόνια της
τουρκοκρατίας ο σταυραετός των Αγραφιώτικων
βουνών, ο θρυλικός ήρωας Κατσαντώνης και εκεί
υπάρχει και η οµώνυµη σπηλιά, όπου το 1808 ο
ήρωας συνελήφθη από τους Τούρκους και µεταφέρθηκε στα Γιάννενα, όπου και µαρτύρησε.
Πέρυσι, ο Σύλλογός µας διοργάνωσε στην περιοχή λαµπρές εκδηλώσεις µε αφορµή την συµπλήρωση 200 χρόνων από την σύλληψη και το
θάνατο του Κατσαντώνη.
Κοινή διαπίστωση είναι ότι ο ευρύτερος χώρος της «Σπηλιάς του Κατσαντώνη» χρειάζεται
ορισµένες παρεµβάσεις, όπως βελτίωση του δρόµου που οδηγεί στη Σπηλιά, αναδάσωση και διαµόρφωση του χώρου.
Σύµφωνα µε πρόχειρους υπολογισµούς, η
απαιτούµενη δαπάνη ανέρχεται στις 7.000 ευρώ
περίπου.
Επειδή όµως τα οικονοµικά του Συλλόγου
µας είναι πενιχρά, για το λόγο αυτό σας παρακαλούµε, µέσα από διάφορα προγράµµατα της ∆ιεύθυνσής σας, να µας επιχορηγήσετε οικονοµικά για να υλοποιήσουµε αυτό το σηµαντικό
έργο που θα συµβάλει στην διατήρηση της ιστορικής µνήµης του λαού µας.
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την θετική σας ανταπόκριση».

ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥΣ
ε ιδιαίτερη λαµπρότητα γιορτάστηκε και φέτος στο χωριό µας η µεγαλύτερη γιορτή του
Μκαλοκαιριού,
η Κοίµηση της Θεοτόκου.
Παρόλο που ο καιρός δεν βοήθησε, µεγάλη ήταν η συµµετοχή των συγχωριανών µας που
προσήλθαν να γιορτάσουν τη Χάρη της Παναγίας.
Η εκκλησία µας ήταν ασφυκτικά γεµάτη από κόσµο, καθώς και ο αύλιος χώρος, όπου µετά
την κατανυκτική θεία λειτουργία έγινε η ύψωση της ιερής εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου
και η αρτοκλασία.
Μετά το φαγοπότι, άρχισε το µεγάλο γλέντι µε παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, το
οποίο κράτησε µέχρι αργά το βράδυ.
Ευχή όλων και την επόµενη χρονιά όλοι να είναι υγιείς και δυνατοί και να βρεθούν και πάλι
στο Μοναστηράκι για να γιορτάσουν τη Χάρη της Παναγίας.

• Ο ∆ήµαρχος Αγράφων κ. Χρήστος
Μπούρας.
• Ο Νοµάρχης Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος.
• Ο συντοπίτης και φίλος του χωριού
κ. Κώστας Μπουµπουρής
• και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αγράφων
κ. Θεόδωρος Μπαµπαλής

εύχονται σε όλους
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισµένο το
νέο έτος.
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Τα Νέα από το Σύχνικο
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ
Γιορτάστηκαν και φέτος µε λαµπρότητα τα
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ στις 9 Αυγούστου 2009 προς τιµή
του ήρωα της προεπαναστατικής περιόδου
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ χαρακτηριστικό τη οποίας ήταν η
συµµετοχή πλήθους κόσµου από το Σύχνικο, το
Μοναστηράκι, τα χωριά του ∆ήµου Αγράφων,
αλλά και των όµορων ∆ήµων. Τη γιορτή διοργάνωσαν από κοινού ο ∆ήµος Αγράφων και ο Σύλλογος Απανταχού Κεφαλοβρυσιωτών (Σύχνικο) στη
Σπηλιά του Κατσαντώνη στην ιστορική πλέον
Φούρκα στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο.
Το πρόγραµµα περιελάµβανε:
• Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. του Αγίου Παντελεήµονα,
• επιµνηµόσυνη ∆έηση στο Μνηµείο του Κατσαντώνη,
• κατάθεση στεφάνων,
• οµιλίες µε σύντοµους χαιρετισµούς,
• παραδοσιακούς χορούς,
• γλέντι και γεύµα προσφορά των διοργανωτών.
Πιστεύουµε πως για να γίνει ακόµη µεγαλύτερη
η συµµετοχή του κόσµου χρειάζεται µια καλά οργανωµένη αναπαράσταση της σύλληψης του Κατσαντώνη αλλά και η ασφαλτόστρωση του δρόµου.
Στο χωριό ζούνε σε µόνιµη βάση περίπου 20 άτοµα. Την Άνοιξη αλλά κυρίως το Καλοκαίρι µε τα πανηγύρια και τις εκδηλώσεις µε τα Κατσαντώνεια
υπάρχει αρκετά µεγάλη κίνηση. Ζητάµε λοιπόν από
το Νοµάρχη τον κ. Κοντογεώργο να µας βοηθήσει
στην ασφαλτόστρωση του δρόµου έστω και µέχρι
τον Άγιο Γεώργιο σε πρώτη φάση, µια απόσταση
περίπου 4 χιλιοµέτρων. Γιατί κ. Νοµάρχα µπορεί
οι πόλεις και ειδικότερα η Αθήνα να µην υποφέρεται
αλλά και ο χωµατόδροµος δεν υποφέρεται.
Ο Ηλίας Μαµαλάκης ανέβηκε στη σπηλιά του
Κατσαντώνη τον Αύγουστο του 2008 και γύρισε την
ταινία Χώµατα µε Ιστορία η προβολή της οποίας έγινε από την Ε.Ρ.Τ 3.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙ∆ΟΣ
Επιτέλους έγινε η ανέγερση του µνηµείου των
ηρωικώς πεσόντων τέκνων του χωριού µας υπέρ
πατρίδος στο προαύλιο του σχολείου µας ως
ελάχιστος φόρος τιµής.

Η ΜΕΓΑΛΗ «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ»
ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΑΤΡΙ∆Α

ΝΕΟ ∆.Σ.
Μετά την παραίτηση τριών µελών του ∆.Σ. του
Συλλόγου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε να γίνουν εκλογές στις 13/09/2009.

Και όµως είναι αληθινό. Βρέθηκαν τα
οστά του Γεωργίου Κολοκώτσιου του Επαµεινώνδα που σκοτώθηκε κατά την διάρκεια της µετά το 1940
εµπόλεµης περιόδου
σε στρατιωτικό νεκροταφείο στη Φλώρινα
σε ηλικία 26 ετών.
Μετά από ενέργειες
του προέδρου του Συλλόγου των Απανταχού Κεφαλοβρυσιω- Κολοκώτσιος Γεώργιος
του Επαµεινώνδα
τών Βασιλείου Κολοκώτσιου και µε άδεια
του Γενικού Επιτελείου Στρατού έγινε η ανακοµιδή των λειψάνων από την οικογένειά του και η µεταφορά των στην ιδιαίτερη πατρίδα του το Σύχνικο µετά από 69 χρόνια.
Την Κυριακή 3 Μαΐου παρουσία του Μητροπολίτη κ.κ. Νικολάου, συγγενών και αρκετών συγχωριανών του έγινε η εναπόθεση των οστών στο
χώρο του µνηµείου. Παρών ήταν και ο ∆ήµαρχος
Αγράφων κ. Χρήστος Μπούρας.
Το πρόγραµµα περιελάµβανε :
• Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Νικόλαο
• Εναπόθεση Λειψάνων µετά από Επιµνηµόσυνο
∆έηση
• Αποκαλυπτήρια µνηµείου
• Κατάθεση στεφάνων
• Γεύµα των προσκεκληµένων
Ο Γεώργιος Κολοκώτσιος υπηρετούσε τη
θητεία του στα Ελληνο-Αλβανικά σύνορα
όταν ξέσπασε ο πόλεµος του 1940 και κάτω
από άγνωστες συνθήκες βρέθηκε να πολεµά στη Φλώρινα όπου και σκοτώθηκε. Τις πληροφορίες αυτές έδωσε ο 87χρονος σήµερα
Χρήστος Γιαννιώτης.
Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ
Μετά την σύγκληση της έκτακτης Γ. Σ. και
την εκλογή του νέου ∆.Σ αποφασίσθηκε να

Mπακογιάννης Bασ. & ΣIA O.E.
ANAΨYKTHPIO
Λ. Πάρνηθος 28 - 13671 Aχαρνές
Tηλ.: 210 2403797

προχωρήσει η ανάπλαση του προαυλίου χώρου της
εκκλησίας του Αγίου Παντελεήµονα. Κόπηκαν
ορισµένα πουρνάρια , έγινε η πλακόστρωση του
χώρου και η ενοποίηση µε το προαύλιο του σχολείου (όχι βέβαια στο ίδιο επίπεδο).
Σε εκκρεµότητα είναι ακόµη:
• η πέτρινη βρύση,
• ο ηλεκτροφωτισµός και
• η διαµόρφωση του δρόµου περιµετρικά της
πλατείας.

Το νέο ∆.Σ. του Συλλόγου είναι:
1. Κολοκώτσιος Βασίλειος
Πρόεδρος
2. Γιαννιώτης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος
3. Ζαλοκώστα Παναγιώτα
Γραµµατέας
4. Γιαννιώτης Ευάγγελος
Ταµίας
5. Κολοκώτσιος Παναγιώτης Μέλος
6. Ζαλοκώστας Παναγιώτης Μέλος
Μέλος
7. Ζαλοκώστας Νικόλαος
Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Ζαλοκώστας Βενιζέλος
2. Κολοκώτσιου Βασιλική
3. Σκανδαλάκης Παναγιώτης

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Τέλος Μαΐου και µέσα σε συγκινητική ατµόσφαιρα ο Κωστής Ιωάννης Καθηγητής Εφ. του Τ.Ε.Ι
ΠΕΙΡΑΙΑ απένειµε το πτυχίο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στο γιο του Παντελή. Η απονοµή πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ παρουσία του Προέδρου του Ιδρύµατος κ. Λ. Βρυζίδη, των Αντιπροέδρων, των ∆ιευθυντών των Σχολών, των Προϊσταµένων των Τµηµάτων και πλήθους
συµφοιτητών του. Η εφηµερίδα του εύχεται καλή
σταδιοδροµία.

Ο πατέρας
βραβεύει τον γιο
Στις 17 Ιουλίου
2009 πραγµατοποιήθηκε στο Αµφιθέατρο του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών η απονοµή
του Μεταπτυχιακού
στον Κωστή Παντελή του Χρήστου µε
τίτλο «Εφαρµοσµένες Οικονοµικές και
Χρηµατοοικονοµικές». Η εφηµερίδα
του εύχεται καλή
σταδιοδροµία.
Ολοκλήρωσε τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην αεροπορία και
από 10/11/2009 είναι ελεύθερος πολίτης ο Κωστής
Παντελής του Ιωάννη.
Η εφηµερίδα του εύχεται
Καλός πολίτης και σιδερένιος

Mάιος - ∆εκέµβριος 2009

www.e-monastiraki.com Το Μοναστηράκι

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Οµαλά και χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβληµα εξελίχθηκε η εκλογική διαδικασία της 4ης Οκτωβρίου 2009 στο Νοµό Ευρυτανίας.
Το ποσοστό της αποχής ανήλθε στο 40,48%, αφού από τους 35.343 εγγεγραµµένους ψήφισαν
21.034.
Πρώτο κόµµα αναδείχθηκε το ΠΑΣΟΚ µε 10.533 ψήφους και ποσοστό 51,20% και βουλευτής
επανεκλέχτηκε ο γιατρός Ηλίας Καρανίκας, τον οποίο και συγχαίρουµε και του ευχόµαστε καλή
επιτυχία στο έργο του για το καλό του Νοµού µας.
Η Ν∆ συγκέντρωσε 7.720 ψήφους (ποσοστό 37,57%), το ΚΚΕ πήρε 667 ψήφους (ποσοστό
3,24%), ο ΛΑΟΣ 612 ψήφους (ποσοστό 2,97%), ο ΣΥΡΙΖΑ 466 ψήφους (ποσοστό 2,27%) και οι Οικολόγοι Πράσινοι 257 ψήφους (ποσοστό 1,25%).
Στο ∆ήµο Αγράφων (όπως φαίνεται και στο σχετικό πίνακα) απ’ τους 2.252 εγγεγραµµένους ψήφισαν 1.240, δηλαδή το ποσοστό της αποχής ανέρχεται στο 44,94%.
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ΤΟ 5% ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ!
Το 5% των βουλευτών της νέας Βουλής είναι
ευρυτανικής καταγωγής! Αυτό προκύπτει από δηµοσίευµα της έγκυρης εφηµερίδας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ
ΝΕΑ» (Τετάρτη, 21-10-2009), σύµφωνα µε το
οποίο: «…Στη νέα βουλή των Ελλήνων που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές εκλέχθηκαν 14
βουλευτές, οι οποίοι έχουν καταγωγή από την Ευρυτανία, είτε είναι Ευρυτάνες µε κάποιο τρόπο. Κυρίως όµως µε την ψυχή τους…».
Συγκεκριµένα έχουν εκλεγεί οι:
Α) Από το ΠΑΣΟΚ:
Ηλίας Καρανίκας (από Χρύσω Ευρυτανίας),
Τίνα Μπιρµπίλη-Χονδράκη (Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, από Συγκρέλλο),
Θάνος Μωραΐτης (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Κλιµατικής Αλλαγής, από Σκοπιά ∆οµνίστας),
Έκτωρ Νασιώκας (Βουλευτής Λάρισας, κατάγεται από Κέδρα), Νίκος Σαλαγιάννης (Βουλευτής
Καρδίτσας από Τροβάτο), Αφροδίτη Παπαθανάση (Φωκίδας, από Σιβίστα), Γιώργος-Ερνέστος Χαραλαµπόπουλος (Β’ Αθήνας, η µητέρα του από
Γρανίτσα).
Β) Από τη Νέα ∆ηµοκρατία:
Θανάσης Μπούρας (Αττικής, από Καρπενήσι),
Μάριος Σαλµάς (Αιτωλοακαρνανίας, από Λιθοχώρι), Κ. Καραγκούνης (Αιτωλοακαρνανίας, από
Βασιλέσι Πρασιάς), Χρήστος Σταϊκούρας (Φθιώτιδας, η µητέρα του από Άµπλιανη ∆οµνίστας), Κ.
Τσιάρας (Καρδίτσας, κατάγεται από Τρίδενδρο),
Π. Παναγιωτόπουλος (Β’ Αθήνας, από Μικρό Χωριό) και η Ντόρα Μπακογιάννη, (Α’ Αθήνας, σύζυγος του αείµνηστου Παύλου Μπακογιάννη από
Βελωτά).
Οι Ευρυτάνες τους συγχαίρουν!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
“ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ’’
Όσον αφορά το χωριό µας, είχαµε:
• 7ο εκλ. Τµήµα Μοναστηρακίου: Ψήφισαν 98, Έγκυρα 97.
Έλαβαν: ΠΑΣΟΚ 74, Ν∆ 16, ΣΥΡΙΖΑ 2, ΛΑΟΣ 2 και Οικολόγοι Πράσινοι 3.
• 8ο εκλ. Τµήµα (Κεφαλόβρυσο – Σύχνικο): Ψήφισαν 37.
Έλαβαν: ΠΑΣΟΚ 21, Ν∆ 15 και ΣΥΡΙΖΑ 1.
Οι σταυροί προτίµησης και στα δύο τµήµατα ήταν:
Η. Καρανίκας 56, Α. Γεωργαλής 15, Σ. Λιάπης 14, Χορµόβας 12, Γ. Λάγαρης 8, Χρ. Αρβανίτης 3
κ.λ.π.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) βράβευσε πρόσφατα τον κ. Στέφανο Κωστούλα, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της γνωστής εταιρίας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΕΕ – HONDOS CENTER» για τη διάκρισή της στον τοµέα της αύξησης της απασχόλησης. Σηµειώνεται ότι η συγκεκριµένη εταιρεία, παρά την οικονοµική κρίση, τελευταία έχει
προσλάβει αρκετά άτοµα, µε αποτέλεσµα να απασχολεί σήµερα 750 άτοµα.

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Απεραντίων “Οι Άγιοι Ανάργυροι’’ που προέκυψε από
τις εκλογές της 11ης Οκτωβρίου 2009, συγκροτήθηκε σε σώµα και η νέα του σύνθεση είναι:
Πρόεδρος: Θωµάς Τσιαµάκης
Α’ Αντιπρόεδρος: ∆ηµήτριος Πέγκας
Β’ Αντιπρόεδρος: Γεωργία Βλάχου
Γραµµατέας: Γιώργος Ρεσίτης
Υπεύθυνος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Περιοδικού: Λάµπρος Παπαδόπουλος
και Μέλη: Γιάννης Αλέστας, Σεραφείµ Νιάφας, Ελένη Τσιατσούλη, ∆ηµήτρης Χαρδαλιάς και Ευσταθία Τσίγκα-Μπουζέλη.
Το ∆.Σ. αποφάσισε να ορίσει ως εκπροσώπους του
στο Καρπενήσι τον Χρήστο Αρβανίτη και στο
Αγρίνιο τον Κώστα Νταβαρίνο.
Το ∆.Σ. σκοπεύει να διοργανώσει ποικίλες εκδηλώσεις, όπως πολιτιστική εκδήλωση στη Γρανίτσα
ή το Ραπτόπουλο, αποκριάτικη εκδήλωση στην Αθήνα, συνάντηση Απεραντίων τόσο στο Καρπενήσι,
όσο και στο Αγρίνιο, καθώς και αντάµωµα Απεραντίων, στα µέσα Αυγούστου, στα γεωγραφικά
όρια των ∆ήµων Απεραντίων και Ασπροποτάµου.

AMΦITPITHΣ 15 - ANΩ KYΨEΛH
THΛ.: 2108645595 - 210 8645388
FAX: 210 8665933
YΠEYΘYNOΣ: K. ΣAΓPHΣ
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Τέσσερις ή δύο ∆ήµοι
στην Ευρυτανία
µε τον «Καποδίστρια 2»;
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΤΟ ΨΗΛΟ ΓΕΦΥΡΙ

Με γοργούς ρυθµούς προχωρά η επιστηµονική επιτροπή που έχει ορίσει ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης για το
νέο χωροταξικό σχεδιασµό του κράτους και της αυτοδιοίκησης
και σύντοµα αναµένεται να παραδώσει στον υπουργό την τελική
της πρόταση.
Το έργο της επιτροπής για τα νέα όρια των ∆ήµων έχει ως αφετηρία την µελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε την
οποία έχουν συµφωνήσει αρκετές Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και
Κοινοτήτων, ενώ έχουν καταγραφεί και αρκετές αντιδράσεις.

ΓΙΑ ΤΙΣ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΕ
Η ΝΕΑ ∆ΙΚΑΣΙΜΟΣ ΣΤΟ Σ.τ.Ε.
Αναβλήθηκε για τις 10 Μαρτίου 2010 η εκδίκαση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας των αιτήσεων – προσφυγών που είχαν κατατεθεί ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου από το Σύλλογό µας και οκτώ κατοίκους του
χωριού.
Με τις προσφυγές αυτές, όπως είναι γνωστό, ζητείται να ακυρωθούν διοικητικές αποφάσεις (του υπουργού Ανάπτυξης, του Νοµάρχη Ευρυτανίας
και του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Στερεάς) που σχετίζονται µε τις
άδειες που είχαν χορηγηθεί στην εταιρία “Υδροηλεκτρική Ευρυτανίας
Α.Ε.’’ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το υδροηλεκτρικό έργο
στην περιοχή του ποταµού Μοναστηριώτη.
Πριν από λίγο καιρό η εταιρία προχώρησε σε κάποιες παρεµβάσεις στο
παλαιό έργο και ο Σύλλογός µας ενηµέρωσε αρµοδίως τη ∆ηµοτική Αρχή
Αγράφων.

Στολίδι για το χωριό µας αποτελεί το εντυπωσιακό φαράγγι στο Ψηλό
Γεφύρι.
Αν και η προσέγγιση είναι δύσκολη, αρκετοί είναι οι τολµηροί συγχωριανοί µας που το επισκέπτονται.
Οι προσπάθειες όλων µας πρέπει να ενταθούν, ώστε να κατασκευαστούν οι αναγκαίες προσβάσεις, προκειµένου το φαράγγι να γίνει προσβάσιµο και να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών στο χωριό µας.

Παιδική χαρά στο χωριό

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Γιορταστική ατµόσφαιρα θα δώσει και φέτος ο Σύλλογός µας στο χωριό.
Συγκεκριµένα, στις 12 ∆εκεµβρίου αντιπροσωπεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα επισκεφθεί το χωριό, προκειµένου να στολίσει το χριστουγεννιάτικο δένδρο, όπως το καθιερώσαµε τα τελευταία χρόνια.

ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ… ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
“Ονοµατεπώνυµο’’ στα καρτοκινητά τους τηλέφωνα θα κληθούν να δώσουν τους επόµενους µήνες εκατοµµύρια κάτοχοι καρτών προπληρωµένου
χρόνου οµιλίας, καθώς από τις αρχές Νοεµβρίου τέθηκε σε ισχύ η διαδικασία ταυτοποίησης των καρτοκινητών, όπως ορίζει ο νόµος 3783/2009.
Έτσι, ως τις 30 Ιουλίου του 2010 θα πρέπει να έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 13,5 εκατοµµύρια καρτοκινητά (που αποτελούν περίπου το 70% του
συνόλου των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας), τα οποία υπολογίζεται ότι
υπάρχουν αυτή τη στιγµή, ενώ όσοι αποκτούν νέο καρτοκινητό, θα µπορούν
να το ενεργοποιούν µόνο µε τη δήλωση των στοιχείων τους. Στα καρτοκινητά τα οποία δε θα έχουν δηλωθεί ως τις 30 Ιουλίου θα εφαρµόζεται φραγή.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας ταυτοποίησης, οι συνδροµητές καρτοκινητών οφείλουν να προσκοµίζουν στα καταστήµατα αστυνοµική ταυτότητα ή
διαβατήριο και την κάρτα SIM ή τον 20ψήφιο αριθµό που αναγράφεται πάνω
σ’ αυτήν και να υπογράφουν µία υπεύθυνη δήλωση.
Αν ο χρήστης είναι διαφορετικός από τον κάτοχο, θα πρέπει να δηλωθούν και τα στοιχεία ταυτότητας του χρήστη της σύνδεσης.

Ένα ακόµα αίτηµα του Συλλόγου µας προς το ∆ήµο Αγράφων βρήκε θετική ανταπόκριση. Πρόκειται για την προµήθεια των αναγκαίων οργάνων
για τη δηµιουργία παιδικής χαράς. Με έξοδα του ∆ήµου αγοράστηκε ο
απαραίτητος εξοπλισµός (κούνιες, τσουλήθρες, τραµπάλες κ.λ.π.) και τοποθετήθηκαν στο προαύλιο του ∆ηµοτικού Σχολείου.
Ρίξαµε άµµο, διαµορφώσαµε το χώρο και τα µικρά παιδιά, που τους καλοκαιρινούς µήνες είναι αρκετά, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το
παιχνίδι τους, ενώ οι γονείς τους ξένοιαστοι µπορούν να πίνουν το τσιπουράκι ή τον καφέ τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠ’ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ο ∆ήµαρχος Γαλατσίου κ. Κυριάκος Τσίρος, ύστερα από σχετικό
µας αίτηµα, ενίσχυσε οικονοµικά το Σύλλογό µας µε το ποσό των 500
ευρώ.
Με νεώτερο έγγραφό µας ζητήσαµε από τον κ. Τσίρο να µας βοηθήσει οικονοµικά για την αγορά του αναγκαίου ιατρικού και λοιπού
εξοπλισµού του αγροτικού µας ιατρείου.
Ο κ. Τσίρος δεσµεύθηκε ότι στις αρχές του νέου χρόνου θα ανταποκριθεί θετικά στο αίτηµά µας.
Τον ευχαριστούµε για την µέχρι τώρα βοήθειά του και ελπίζουµε
να υλοποιήσει την υπόσχεσή του.

