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Ευρυτανία
Βοήθεια του δήμου

Καρπενησίου
προς πυρόπληκτους

και πυροσβεστική 

Εγκαίνια 
«Παράκαμψης 

Λαμίας» 

Στα εγκαίνια της «Πα-
ράκαμψης Λαμίας» του
Ε65 παρευρέθ́ηκε ο Δή-
μαρχος Καρπενησίου και
Πρόεδρος ΠΕΔ Στερεάς,
Ελλάδας Νίκος Σουλιώ-

της. Δόθηκαν στην κυ-
κλοφορία τα πρώτα 14
χιλιόμετρα από τον κόμ-
βο του ΠΑΘΕ μέχρι τον
κόμβο Καρπενησίου, πα-
ρακάμπτοντας την πόλη

της Λαμίας.
Στη δήλωσή του ο Δή-

μαρχος ανέφερε:
« Σήμερα είναι μια ημέρα

πολύ μεγάλης χαράς για
Συνέχεια στη σελίδα  2

Από την πρώτη στιγμή
της εμφάνισης των
εκτεταμένων πυρκα-
γιών σε όλη την επικρά-
τεια, ο Δήμαρχος Καρ-
πενησίου, Νίκος Σου-
λιώτης, λόγω και του
θεσμικού του ρόλου ως
Πρόεδρος της ΠΕΔ Στε-
ρεάς Ελλάδας, βρίσκε-
ται σε συνεχή επικοινω-
νία με τους δημάρχους
των πληγεισών περιο-
χών της Β. Εύβοιας.
Αναγνωρίζοντας τις

δραματικές συνέπειες
που επέφερε η πύρινη
λαίλαπα στους συμπα-
τριώτες μας πυρόπλη-

κτους, ο Δήμος διέθεσε
70 κλίνες στον χώρο
της Μαθητικής Εστίας
του Δήμου (στέγη και
τροφή), για όσο διάστη-
μα κριθεί απαραίτητο.
Σε ότι αφορά τον τόπο

μας, δεδομένου και των
συνθηκών της πανδη-
μίας, ο Δήμαρχος μαζί
με τον Αρμόδιο Αντιδή-
μαρχο και τον Υπεύθυνο
του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας συμμετεί-
χαν την Παρασκευή 6
Αυγούστου στην έκτα-
κτη συνεδρίαση του
συντονιστικού Οργάνου 
Συνέχεια στη σελίδα 2

Πρόγραμμα 
«Ελευθερία»

Σελίδα12

Η  κ. Γιάννα Αγγελοπούλου -
Δασκαλάκη

συμπαραστάτης και πρεσβευ-
τής της περιοχής μας 

Σελίδα 7

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του
δήμου Αγράφων

Σελίδα 21
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Βοήθεια του δήμου 
Καρπενησίου

προς πυρόπληκτους και
πυροσβεστική 

Αθλητισμός εν μέσω περιόδου covid 19

Στον Αυθεντικό Μαρα-
θώνιο Κολύμβησης, στο
Πευκί, παρευρέθηκε ο
Δήμαρχος Καρπενησίου
και Πρόεδρος της ΠΕΔ
Στερεάς Ελλάδας, Νίκος
Σουλιώτης. 
Ο Αυθεντικός Μαραθώ-

νιος Κολύμβησης, που
πλέον γίνεται θεσμός,
διοργανώθηκε για 2η
χρονιά στον Δήμο Ιστι-
αίας – Αιδηψού και ολο-
κληρώθηκε με μεγάλη

επιτυχία και πολλές συμ-
μετοχές εν μέσω περιό-
δου Covid 19. 
Είναι πολύ σημαντικό

μέσα από τέτοιες εκδη-
λώσεις να αναδεικνύεται
ο Αθλητικός Τουρισμός
στην περιοχή της Στερε-
άς Ελλάδας και όχι μόνο.
Στον χώρο διεξαγωγής

του Μαραθωνίου βρέθη-
καν μεταξύ άλλων, η
Υφυπουργός Τουρισμού
Σοφία Ζαχαράκη, ο Γενι-

κός Γραμματέας Αθλητι-
σμού Γιώργος Μαυρωτάς,
ο Βουλευτής της ΝΔ Θα-
νάσης Ζεμπίλης, οι Αντι-
περιφερειάρχες Γιώργος
Κελαϊδίτης, Κώστας Γα-
λάνης, Ανδρέας Τοουλιάς
όπου τους υποδέχθηκε

ο Δήμαρχος Ιστιαίας – Αι-
δηψού Γιάννης Κοντιζάς.
Αξίζουν πολλά συγχαρη-

τήρια στους διοργανωτές
και στους συμμετέχοντες 

Συνέχεια από την σελίδα 1 
Πολιτικής Προστασίας

Ν.Ευρυτανίας παρουσία
του Αντιπεριφερειάρχη
ΠΕ Ευρυτανίας, του
Δ/ντη Δασών Ευρυτα-
νίας, του Δασάρχη Καρ-
πενησίου, του Αστυνομι-
κού Δ/ντη Ευρυτανίας,
του Διοικητή Πυροσβε-
στικής και των εκπροσώ-
πων εθελοντικών ομά-
δων.
Εκτιμήθηκε η ετοιμότητα

στην οποία βρίσκεται η
περιοχή μας και αποφα-
σίστηκε ο Δήμος Καρπε-
νησίου να διαθέσει αυ-
τοκίνητο και προσωπικό
αναλαμβάνοντας καθ’
υπόδειξη της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας σημεία
επιτήρησης και διέθεσε
ένα αυτοκίνητο στην Πυ-
ροσβεστική για την κά-
λυψη των αναγκών της.

Επιπρόσθετα ο Δήμαρ-
χος σήμερα βρίσκεται
στην Β. Εύβοια για να
συναντήσει και να συζη-

τήσει με τους Δημάρχους
Μαντουδίου- Λίμνης –
Αγίας Άννας και Ιστιαίας
–Αιδηψού, για το πώς
μπορούμε έμπρακτα και
αποτελεσματικά να βοη-
θήσουμε τις πυρόπλη-
κτες περιοχές.
Τέλος, είναι σε ετοιμό-

τητα το προσωπικό, οι
υδροφόρες και ο μηχα-
νολογικός εξοπλισμός
του Δήμου, ώστε να
επέμβει άμεσα όπου χρει-
αστεί. 
Επισημαίνουμε την

ανάγκη να είμαστε όλοι
ιδιαίτερα προσεκτικοί το
επόμενο διάστημα για να
αποφύγουμε δυσάρεστες
καταστάσεις

Συναυλία στο πάρκο Νεράιδας

Στο πάρκο Νεράιδας
στις 6 Αυγούστου  έγινε

συναυλία με την Ορχή-
στρα της Φιλαρμονικής

του Δήμου Καρπενησί-
ου. 

Αγαπάμε την πόλη μας.
Πετάμε τα σκουπίδια, 
μόνο στους κάδους

απορριμάτων.
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Συνέχεια από τη σελίδα 1
όλους τους Ευρυτάνες
και ευγνωμοσύνης, για
όλους όσους δούλεψαν
όλα αυτά τα χρόνια, για
να έχουμε σήμερα ένα
σύγχρονο αυτοκινητό-
δρομο πιο κοντά στο
τόπο μας. Είναι γεγονός,
ότι το τμήμα που εγκαι-
νιάζουμε σήμερα αφορά
πιο πολύ από όλους την
Ευρυτανία. 
Η Ευρυτανία που πλέον

είναι 2,5 ώρες από την
Αθήνα, με ότι αυτό συ-
νεπάγεται, πιο κοντά
στην υγεία, πιο κοντά σε
υπηρεσίες και επίσης οι
επισκέπτες μας είναι πιο
κοντά σε μας. Όλα αυτά
είναι που μας κάνουν ιδι-
αίτερα χαρούμενους και
αξίζουν πολλά συγχαρη-
τήρια σε όσους δούλε-
ψαν.
Η προσπάθεια όμως συ-

νεχίζεται, δε σταματάμε
εδώ, πρέπει να δούμε να
γίνεται το κομμάτι που
έχει ξεκινήσει και ήδη
έχει δρομολογηθεί «Μα-
κρακώμη- Σήραγγα Τυμ-
φρηστού», για να έρθου-

με ακόμα πιο κοντά, να
φύγουμε οριστικά από
την απομόνωση. Και για
μας ο δρόμος Λαμία –
Καρπενήσι είναι ένα τμή-
μα της προσπάθειας και
ένα τμήμα του δρόμου.
Για εμάς, ο δρόμος και η
προσπάθεια θα ολοκλη-
ρωθεί όταν φτάσουμε
Λαμία – Καρπενήσι –
Αγρίνιο – Ιονία Οδός. Τότε
η Ελλάδα θα έχει έναν
κάθετο άξονα, που θα
συνδέει δύο σημαντικά
λιμάνια, δύο σημαντικές
θάλασσες, το Ιόνιο και το
Αιγαίο Πέλαγος.
Είναι αυτό που θα μας

βγάλει πραγματικά από
την απομόνωση, είναι
αυτό που πραγματικά θα
φέρει την ανάπτυξη, που
όλοι ευαγγελιζόμαστε,
που όλοι προσπαθούμε,
αλλά όσο δεν έχουμε
υποδομές και οδικούς
άξονες όλα γίνονται πιο
δύσκολα. Μια ημέρα με-
γάλης χαράς. Ας χαρούμε
το νέο αυτοκινητόδρομο
με πολλά ασφαλή χιλιό-

μετρα».

Εγκαίνια «Παράκαμψης Λαμίας» 

Καλλυντικά Βασίλης 
Καλλυντικά

Βασίλης Κωστοπαναγιώτης
Από το 1971

Μια αυθεντική  Βυρωνιώτικη Μια αυθεντική  Βυρωνιώτικη 
οικογενειακή επιχείρησηοικογενειακή επιχείρηση

Χειμάρας 25 Βύρωνας 
210 7629778 6945627898



Ευρυτανία Σελίδα 4

Ο Δήμαρχος Καρπενη-
σίου Νίκος Σουλιώτης,
παρευρέθη στη Θεία
Λειτουργία, που τελέ-
στηκε ανήμερα του Αγί-
ου Παντελεήμονα στο
ομώνυμο εξωκλήσι του
Αγίου, στο Παυλόπουλο

του Δήμου Καρπενησί-
ου, χοροστατούντος του
Μητροπολίτη κ.κ.Γεωρ-
γίου, Μετά το τέλος του
εκκλησιασμού είχε την
ευκαιρία να συνομιλήσει
με τους κατοίκους και
επισκέπτες του χωριού.

Πολλά συγχαρητήρια
στον εφημέριο π. Ευ-
στάθιο, για την εξαιρε-
τική δουλειά και τον
συντονισμό των εργα-
σιών, για την υπέροχη
εικόνα του περιβάλλον-
τα χώρου.

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου  στη Θεία Λειτουργία
του  Αγίου Παντελεήμονα

Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε
στο δημαρχείο μας και καλοσωρί-
σαμε  την πρώτη ομάδα παιδιών από
“το χαμόγελο του παιδιού”, για τις

καλοκαιρινές τους διακοπές στο
σπίτι τους στο Μεγάλο Χωριό. 
Ευχόμαστε να κρατήσουν μοναδι-

κές εμπειρίες και αναμνήσεις!

“Το χαμόγελο του Παιδιού” διακοπές
στο Μεγάλο Χωριό 

΄Ενα υπέροχο ταξίδι

Μια υπέροχη βραδιά
και ένα ξεχωριστό μου-
σικό ταξίδι, με τον αγα-

πημένο μας τραγουδι-
στή, Μιχάλη Χατζηγιάν-
νη στις 25 Ιουλίου.  

Κοσμά Αιτωλού 20 
Τηλέφωνο 2237 022227 Καρπενήσι

Λένα Κ. Τσούκα 
Kατάστημα γυναικείων

ενδυμάτων
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Ταξίδι στην ιστορία με
την παράσταση της ζωής

του Κατσαντώνη 
Εκδήλωση πραγματο-

ποιήθηκε στις 8 Αυγού-
στου στο Αμφιθέατρο
της Βασικής Βιβλιοθή-
κης την ιστορία και τη
δράση του Αντώνη Μα-
κρυγιάννη, του λεγόμε-

νου Κατσαντώνη!
Πολλά συγχαρητήρια
στους ηθοποιούς, που
μέσα από τις ερμηνείες
τους μας ταξίδεψαν
200 χρόνια πίσω. 

Αναπαράσταση της δολοφονίας του
Κώστα Λεπενιώτη

Άλλη μια λιτή τελετή
απόδοσης τιμών σε
έναν ακόμα δικό μας
ήρωα, το Κώστα Λεπε-
νιώτη, στη Φουρνά.
Προηγήθηκε η Επιμνη-

μόσυνη Δέηση, ακολού-
θησε η κατάθεση στε-
φάνων και οι ομιλίες
αφιερωμένες στην ημέ-
ρα και η εκδήλωση ολο-
κληρώθηκε με την Ανα-

παράσταση της δολο-
φονίας του Κώστα Λε-
πενιώτη. 
Πολλά συγχαρητήρια

στους διοργανωτές.
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Συνάντηση του Βουλευτή Ευρυτανίας και
των δημάρχων Καρπενησίου και Αγράφων
με τον αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών

Στην επίσκεψη του
αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών, κ. Στέλιου
Πέτσα, στο Καρπενήσι,
ο Δήμαρχος Καρπενη-
σίου, Νίκος Σουλιώτης,
ο Βουλευτής Ευρυτα-
νίας, Κώστας Κοντογε-
ώργος και ο Δήμαρχος
Αγράφων, Αλέξης Καρ-
δαμπίκης, επισκέφτη-
καν τον Υπουργό και ζή-
τησαν τη συμπαράστα-
σή του σε θέματα που

αφορούν την αντιμετώ-
πιση έκτακτων προβλη-
μάτων, που έχουν δη-
μιουργηθεί στον Δήμο
Καρπενησίου, καθώς
επίσης και την επίσπευ-
ση των εντάξεων του
ολοκληρωμένου προ-
γράμματος έργων, που
υποβλήθηκαν στο Πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης». Επίσης, τέθηκε
στον Υπουργό το πρό-
βλημα υποστελέχωσης

των Υπηρεσιών του Δή-
μου Καρπενησίου. 
Ο Υπουργός είδε θετικά

τα αιτήματά τους και δε-
σμεύτηκε για άμεση
ενημέρωση και ανταπό-
κριση επί των θεμάτων
που του υποβλήθηκαν.
Θερμές ευχαριστίες

προκαταβολικά στον
Υπουργό και στον Βου-
λευτή μας, για το εν-
διαφέρον τους.

Πολλά συγχαρητήρια
στην επιχείρηση Τυρο-
κομείο Κουτρομάνος για
την διάκριση του προ-
ϊοντος της τσαλαφούτι
με χρυσό βραβείο στο
διαγωνισμό Mediter-
ranean Taste Awards
2021 που πραγματοποι-

ήθηκε στο Λονδίνο. Εί-
μαστε περήφανοι και
σας ευχαριστούμε που
κάνετε γνωστά τα Ευ-
ρυτανικά προϊόντα σε
όλο τον κόσμο. 
Σας ευχόμαστε πάντα

επιτυχίες και αναγνώ-
ριση!

ΣΠΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΕΙΣ - ΚΗΔΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ 28 -16232 - ΒΥΡΩΝΑ ΚΙΝ: 6944665020

ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΤΟΣ: 212 1072181 ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 210 7610741
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Η  κ. Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη
συμπαραστάτης και πρεσβευτής της περιοχής μας 

Με μεγάλη χαρά υπο-
δεχτήκαμε την Πρόεδρο
της Επιτροπής “Ελλάδα
2021” κ. Γιάννα Αγγελο-

πούλου - Δασκαλάκη,
έναν άνθρωπο που ήταν
πάντα παρών στις με-
γάλες στιγμές της πα-

τρίδας μας. 
Αναγνωρίζοντας τα

συγκριτικά πλεονεκτή-
ματά μας, παρότρυνε

τους νέους να τολμή-
σουν και να επιχειρή-
σουν στον τόπο μας. Η
ίδια δήλωσε συμπαρα-

στάτης και πρεσβευτής
της περιοχής μας σε
κάθε ευκαιρία.

ΑΦΟΙ Ι. ΑΡΑΧΩΒΑ ΟΕ
Αγίας Σοφίας 115 & Κερκύρας 24, τ.κ. 162 32 Βύρωνας, 2107627221 - 22 - info@arahovas.gr
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2η Ποδηλατοδρομία
Ευαισθητοποίησης

Συναυλία με τη Ρίτα Αν-
τωνοπούλου, στις 31
Ιουλίου στο ειδυλλιακό
αμφιθέατρο του Μου-
σείου Εθνικής Αντίστα-
σης Κορυσχάδων, με
τη σπάνια και χαρισμα-
τική φωνή της. 
Η Ρίτα Αντωνοπούλου
παρουσιάζει μια άριστα

σκηνοθετημένη παρά-
σταση, που βασίζεται
στο ευρύ της ρεπερτό-
ριο, με τραγούδια κορυ-
φαίων Ελλήνων και
ξένων συνθετών, αλλά
και νέων και ταλαντού-
χων δημιουργών. 

Με μεγάλη επιτυχία
και πλήθος μικρών και
μεγάλων πραγματοποι-
ήθηκε η δεύτερη
Ποδηλατοδρομία Ευαι-

σθητοποίησης. Όλοι
μαζί αποδείξαμε για
ακόμα μια φορά, ότι
στο Καρπενήσι είμαστε
αλληλέγγυοι πολίτες!

Πολλά συγχαρητήρια
στη δραστήρια Πρό-
εδρο του Συλλόγου και
σε όλους όσους συμμε-
τείχαν!

Μια μαγική βραδιά με
την Ρίτα Αντωνοπούλου 

show room
Βουλιαγμένης  290 ΄Αγιος Δημήτριος
τηλ. 2109719613

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
Αριστοτέλους 283 Αχαρναί

Τηλ. 210 2448172 - 2102448173

email
houliaras.lights@gmail.com.www.hou-

liaraslights.gr

Houliaras.lights
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Προσφορά του Δήμου Καρπενησίου
στους πυρόπληκτους 

Καραολή και Δημητρίου 63, Βύρωνας, Τηλέφωνο 2107658530

ΤΟ ΔΙΚΤΑΜΟ
Ελληνικά Παραδοσιακά Τοπικά Είδη και Προϊόντα,

Ο Δήμος Καρπενησίου
εν όψει της δραματικής
κατάστασης που βρίσκε-
ται η πατρίδα μας, λόγω
των εκτεταμένων πυρ-
καγιών, συμβάλλει έμ-
πρακτα προσφέροντας
φιλοξενία στους πυρό-
πληκτους συνανθρώπους

μας, από την Β. Εύβοια,
η οποία μαστίζεται από
τη λαίλαπα της πυρκα-
γιάς.  Συγκεκριμένα, δια-
θέτουμε 70 κλίνες στον
χώρο της Μαθητικής
Εστίας του Δήμου (στέγη
και τροφή), για όσο διά-
στημα κριθεί απαραίτητο.

Βρισκόμαστε σε συνεχή
επικοινωνία και άριστη
συνεργασία με τον Δήμο
Ιστιαίας Αιδηψού και με
τον Δήμο Μαντουδίου –
Λίμνης-Αγίας Άννας ,προ-
κειμένου να είμαστε χρή-
σιμοι για τους πυρόπλη-
κτους. 

Με πολλή υπερηφάνεια
κ μεγάλη χαρά, θα ήθε-
λα να συγχαρώ από
καρδιάς όλους τους μα-
θητές του Δήμου Αγρά-
φων που κατάφεραν να
εισαχθούν στην Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. Μια
δύσκολη κ επίπονη προ-
σπάθεια πολλών ετών
κ σε ιδιαίτερες συνθή-
κες, έφτασε στο τέλος
της. Σήμερα είναι η επι-
βράβευση των κόπων
σας κ ένα μεγάλο πρώ-
το ταξίδι στην ενήλικη
ζωή σας, τώρα ξεκινά.
Θερμά συγχαρητήρια

όμως κ στα παιδιά που
δεν απέδωσαν οι προ-

σπάθειές τους. Οφείλω
να τους θυμίσω πως η
ζωή είναι ένας διαρκής
αγώνας που δεν αρχίζει
ούτε τελειώνει με την
ανάρτηση των αποτε-
λεσμάτων. Οι ευκαιρίες
είναι μπροστά σας...
Θερμά συγχαρητήρια

τέλος κ στους καθηγη-
τές αλλά κ στους γονείς
που στάθηκαν αρωγοί
των παιδιών, παρέχον-
τας τους κάθε υλική,
ηθική κ ψυχολογική στή-
ριξη.

Καλή 
σταδιοδρομία!!

Δήμαρχος Αγράφων
Αλέξης Καρδαμπίκης

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου
Αγράφων για εισαγωγή μαθητών

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
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Ημέρα τελετής στη Βράχα 
για τον   ήρωα Γεώργιο Καραϊσκάκη 

Τη Δευτέρα 9 Αυγού-
στου 2021 τιμήσαμε
άλλο έναν ήρωα, που
έδρασε στον τόπο μας,
τον Γεώργιο Καραϊ-
σκάκη. Στη Βράχα
αποδόθηκαν οι δέου-
σες  τιμές στο
πρωτοπαλίκαρο του
Καραϊσκάκη, Αντώνη
Ζαραλή, στη συνέχεια

ακολούθησαν ομιλίες
αφιερωμένες στην
ημέρα και την Ελληνική
Επανάσταση, ενώ η
βραδιά έκλεισε με την
παρουσίαση παραδο-
σιακών χορών, από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο
Καρπενησίου. 
Πολλά συγχαρητήρια

στους διοργανωτές.

Gino Genius Παιδικά Ρούχα

Χρυσοστόμου Σμύρνης 109, Βύρωνας
Τηλ.: 210 7668332, EMail:fgino29@hotmail.gr
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Αφιέρωμα στον Κύριλλο 
Καστανοφύλλη στην Καστανιά

Η Καστανιά τίμησε τον
συγχωριανό του, Κυριλ-
λο Καστανοφύλη και εν
συνεχεία έγινε παρου-
σίαση του βιβλίου "Κα-
στανιά - Τόρνος και Πρό-
δρομος Ευρυτανίας" του
ιστορικού ερευνητή Δη-
μήτρη Φαλλή, από τον
θεολόγο Ζαχαρία Ζηνέ-
λη. Ακολούθησαν χαι-
ρετισμοί από τους επί-
σημους προσκεκλημέ-
νους, τρισάγιο στη μνή-
μη του Ηγούμενου Κυ-
ρίλλου Καστανοφύλλη.

Τα αποκαλυπτήρια του
μνημείου που στήθηκε
προς τιμήν του, η μετο-
νομασία της πλατείας
σε Πλατεία Κυρίλλου
Καστανοφύλλη. Τη βρα-
διά έκλεισε ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Καρπε-
νησίου. 
Πολλά συγχαρητήρια

στην Πρόεδρο της Κοι-
νότητας Καστανιάς και
στον Πρόεδρο και τα
μέλη του Συλλόγου Κα-
στανιωτών για την υπέ-
ροχη διοργάνωση.
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Πρόγραμμα  «Ελευθερία»

Ευχαριστούμε πολύ τον
Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών, Στέλιο Πέ-
τσα για την επίσκεψη
του στο Δήμο μας. 
Συντασσόμαστε όλοι

στη κοινή προσπάθεια
για την επιτυχία του
προγράμματος «Ελευ-
θερία».
Γκρεμίζουμε τα τείχη

της άρνησης και της αμ-

φισβήτησης και υψώ-
νουμε τοίχος προστα-
σίας και ελπίδας βάζον-
τας όλοι το χέρι μας. 

Θα ήθελα να εκφράσω
τα θερμά μου συγχαρη-
τήρια σε όλους τους επι-
τυχόντες, που εισήχθη-
σαν σήμερα στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση,
με πολλές ευχές για
καλή σταδιοδρομία
στους νέους ορίζοντες
που ανοίγονται μπροστά
τους. 
Η γνώση που θα απο-

κτήσετε είναι το εφόδιο,
ο σύμμαχος, το εργα-
λείο, η δύναμη, η πηγή
επιτυχίας. 
Η σημερινή σας επιτυ-

χία αποτελεί δικαίωση
των πολυετών προσπα-
θειών σας, ανάγεται
όμως και σε μεγάλη επι-
τυχία για τον τόπο μας.
Σας εύχομαι η πρώτη
αυτή "μάχη" που δώσα-
τε να είναι η αφετηρία
νέων επιδιώξεων, η κα-

τάκτηση περαιτέρω
στόχων, η διαδρομή πε-
ρισσότερων ευκαιριών
και η απαρχή πολλών
επόμενων επιτυχιών. 
Οι υποψήφιοι που δεν

καταφέρατε να επιτύ-
χετε το στόχο σας, δε
θα πρέπει να απογοη-
τεύεστε, αλλά να συνε-
χίσετε την προσπάθειά
σας και να επιμείνετε.
Με αυτοπεποίθηση και
πείσμα να διεκδικήσετε
την επόμενη ευκαιρία.
Σας εύχομαι καλή πρό-

οδο με παντοτινούς
συμμάχους την πνευμα-
τική και σωματική υγεία,
τη θετική και ανεξάρτη-
τη σκέψη και φυσικά
τους γονείς σας!

Νίκος Σουλιώτης
Δήμαρχος 

Καρπενησίου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου 
εκφράζει τα θερμά του 

συγχαρητήρια στους 
επιτυχόντες 

Με την ανακοίνωση των
βάσεων εισαγωγής στα
εκπαιδευτικά ιδρύματα
της χώρας μας το τμήμα
Δασολογίας και Διαχείρι-
σης Φυσικού Περιβάλλον-
τος Καρπενησίου που ανή-
κει στο Γεωπονικό πανε-
πιστήμιο Αθηνών, ανοίγει
τις πύλες του για 25 νε-
οεισαχθέντες φοιτητές,
ενώ αναμένεται και η προ-
σθήκη επιπλέον φοιτητών
που δεν έχουν συμπερι-

ληφθεί ακόμη.
Ο Δήμος Καρπενησίου

στηρίζει από την πρώτη
στιγμή την αναβάθμιση
του τμήματος πιστεύοντας
στις τεράστιες δυνατότη-
τες και τα εργαλεία που
προσφέρει στους φοιτη-
τές, αλλά και την σπου-
δαία προσφορά του στην
ανάπτυξη του τόπου και
στην ανάδειξη της περιο-
χής και του απαράμιλλου
φυσικού πλούτου που δια-

θέτει ενώ στηρίζει σημαν-
τικά την τοπική μας οικο-
νομία. Στο πλαίσιο της
αναβάθμισης και ενδυνά-
μωσης του τμήματος αυ-
τού υπεγράφη ήδη Μνη-
μόνιο Συνεργασίας μεταξύ
του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου, των Δήμων Καρ-
πενησίου και Αγράφων και
της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, με αντικείμενο
την πλήρη αναμόρφωση
του τμήματος σε πολυδύ-

ναμο κέντρο περιφερει-
ακής πανεπιστημιακής εκ-
παίδευσης, έρευνας και
ανάπτυξης.
Από την πλευρά μας, ως

Δήμος Καρπενησίου κα-
λωσορίζουμε στην πόλη
μας τους νεοεισαχθέντες
φοιτητές και στηρίζουμε
έμπρακτα την ακαδημαϊκή
τους πορεία εξασφαλίζον-
τας τη διαμονή 30 περίπου
φοιτητών στην μαθητική
μας εστία, αλλά και προ-

σφέροντας υποτροφία
στους τρεις πρώτους ει-
σαχθέντες στο τμήμα Δα-
σολογιάς Καρπενησίου.
Ευχόμαστε ολόψυχα

στους νέους φοιτητές
στην πόλη μας καλές
σπουδές με υγεία και δύ-
ναμη στην ακαδημαϊκή
τους διαδρομή αλλά και
καλή διαμονή στον τόπο
μας.

Νεοεισαχθέντες στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος Καρπενησίου του Γεωπονικού
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Θεατρική παράσταση “Υλικό Καποδίστριας”

Εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε στις 28 Ιουλίου
στο Αμφιθέατρο Βασι-
κής Βιβλιοθήκης.
Μιά παράσταση που

δημιουργήθηκε, από το
ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας σε
συνεργασία με το ΔΗ-
ΠΕΘΕ Ρούμελης, για
τον εορτασμό των 200

χρόνων από την Ελλη-
νική Επανάσταση. 
Η παράσταση ήταν

αφιερωμένη στη ζωή
και τη δράση του Ιωάννη

Καποδίστρια. Πολλά
συγχαρητήρια στα ΔΗ-
ΠΕΘΕ Καλαμάτας και
Ρούμελης και σε όλους
τους ηθοποιούς, που κα-

θήλωσαν το κοινό με τις
καταπληκτικές τους ερ-
μηνείες.
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Εκδήλωση μνήμης 
για τον Αθανάσιο Καρπενησιώτη

Τιμήσαμε την 1η Αυ-
γούστου τον δικό μας
ήρωα της Ελληνικής
Επανάστασης, Αθανά-
σιο Καρπενησιώτη, στη
γενέτειρά του, τον Άγιο
Ανδρέα. 
Μια εκδήλωση μνήμης

με συμβολισμούς, συμ-
μετοχή πεζοπόρων που
περπάτησαν την πεζο-

πορική διαδρομή ιστο-
ρικής μνήμης Καρπενή-
σι-Άγιος Ανδρέας, ομι-
λίες και μουσικές μελω-
δίες που ύμνησαν τον
ήρωα. Πολλά συγχαρη-
τήρια και ευχαριστίες
σε όλους, όσους συνέ-
βαλαν για την πραγμα-
τοποίηση της εκδήλω-
σης.
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Με αφορμή τη συμπλή-
ρωση 200 χρόνων από
την Ελληνική Επανάστα-
ση του 1821, αισθανόμα-
στε χρέος μας να μνη-
μονεύσουμε με τις δέου-
σες τιμές, εμβληματικές
μορφές ηρώων, που είτε
γεννήθηκαν, είτε έδρα-
σαν στον  τόπο μας, συμ-
βάλλοντας τα μέγιστα
στον αγώνα.   
Το Καρπενήσι και τα 49

χωριά του αποτελούν
έναν τόπο έντονα φορ-
τισμένο από το αποτύ-
πωμα της ιστορίας. Στο
πλαίσιο του φετινού εθνι-
κού εορτασμού και σε άρι-
στη συνεργασία με τον
Σύλλογο Καρπενησιωτών
Αθήνας «Το Βελούχι»,
δημιουργήσαμε την Επε-
τειακή εικαστική Έκθεση
«Το ΄21 με τον Χρωστήρα
& τη Γραφίδα. Στιγμές της

ιστορίας μας στις τέχνες
και στα γράμματα» απο-
τελούμενη από πρωτό-
τυπα έργα ζωγραφικής,
σπάνια αντίγραφα και
σπάνιες εκδόσεις. 
Θερμές ευχαριστίες

στον Σύλλογο Καρπενη-
σιωτών Αθήνας «Το Βε-
λούχι» για τη διαχρονική
προσφορά τους στα δρώ-
μενα του τόπου μας. Ιδι-
αίτερες ευχαριστίες στον

Ευρυτάνα Συλλέκτη και
Ιστορικό ερευνητή κ. Ηλία
Μπουμπουρή, για την πα-
ραχώρηση της τόσο ση-
μαντικής συλλογής του
και της εμπιστοσύνης
του.
Σας προσκαλούμε

όλους, ντόπιους και επι-
σκέπτες του τόπου μας,
να εκμεταλλευτείτε την
ευκαιρία και να θαυμά-
σετε ηρωικές στιγμές της

Επανάστασης, όπως απο-
τυπώθηκαν από καλλιτέ-
χνες και συγγραφείς της
εποχής, νεότερους αλλά
και πιο σύγχρονους.
Τα εγκαίνια της Εικαστι-

κής Έκθεσης πραγματο-
ποιήθηκαν στις 31 Ιουλίου
2021 στο  Μουσείο Εθνι-
κής Αντίστασης Κορυ-
σχάδων | 

Εγκαίνια εικαστικής Έκθεσης

΄Αγίας  Σοφίας 191  162 32  Βύρωνας Τηλ.: 211410 3719Ιθώμης 17 στην Αγορά τού Βύρωνα

Ο ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
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Τελετή επετειακά Μποτσάρεια
Με μια λιτή, αλλά γε-

μάτη ιερότητα τελετή
πραγματοποιήθηκαν
φέτος τα επετειακά
Μποτσάρεια! Αφού τε-
λέστηκε η Επιμνημόσυ-
νη Δέηση στο εξωκλήσι
του Ευαγγελιστή Αγίου

Μάρκου, ακολούθησε
μια σεμνή τελετή από
Πολιτιστικά Σωματεία
και τη Φιλαρμονική του
Δήμου μας, προς το
μνημείο του Σουλιώτη
ήρωα.Στη συνέχεια απο-
δόθηκαν οι δέουσες τι-

μές στον ήρωα ,Μάρκο
Μπότσαρη, από τις Αρ-
χές του τόπου μας. Ευ-
χαριστούμε θερμά για
την πολύτιμη βοήθεια
και στήριξη τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο Καρπε-
νησίου, τον Πολιτιστικό

Σύλλογο "Παναγία", τον
ΑΟΛ Εύρυτος, τον Όμι-
λο Φίλων Ιστορικής Φο-
ρεσιάς και Οπλισμού "Ο
Λιάρος" της Ι.Π. Μεσο-
λογγίου και όλους όσους
συνέβαλλαν για την
πραγματοποίηση της εκ-

δήλωσης.  Ευχή μας να
επιτρέψουν οι συνθήκες
του χρόνου να πραγμα-
τοποιήσουμε τα Μπο-
τσάρεια, όπως τα προ-
ηγούμενα χρόνια!
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Τελετή Επετειακά Μποτσάρεια

Στις 13 Αυγούστου  έγι-
νε συναυλία με τον Βαγ-
γέλη Γερμανό και τη Μι-
ρέλα Πάχου
"Κρουαζιέρα για δύο"

με αγαπημένες μελω-
δίες, που μας ταξίδεψαν
στον χρόνο,  με ένα
πολύ όμορφο σκηνικό
στην Αγία Τριάδα.

Συναυλία 
με τον Βαγγέλη Γερμανό 

και τη Μιρέλα Πάχου
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Όλοι μαζί μπορούμε

Ιοφώντος 29-31, 116 34 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2107241356,210725882

Η εθελοντική ομάδα από
τα Φιδάκια ανέλαβε και
φέτος δράση. Μικροί και
μεγάλοι εθελοντές σε
συνεργασία με τον Πρό-
εδρο της Κοινότητας Φι-
δακίων, Δημήτρη

Κάντζιο, πήραν την πρω-
τοβουλία και βοήθησαν
στην εικόνα του χωριού
τους. Μάζεψαν σκουπί-
δια, έκοψαν χόρτα, καλ-
λ ω π ί σ α ν ε
κοινόχρηστους χώρους

του χωριού. 
Μια πρωτοβουλία άξια
πολλών συγχαρητηρίων.
Όλοι μαζί σίγουρα μπο-
ρούμε να πετύχουμε πε-
ρισσότερα!

Η Π.Ο.Σ.Τ. ΕΛ.ΤΑ. σε
συνεργασία με την
ΕΛ.ΤΑ. διατηρεί από το
2000 στο Κερασοχώρι
Ευρυτανίας Παραθερι-
στικό Κέντρο για τους
εργαζόμενους στα
ΕΛ.ΤΑ. Το Κέντρο απο-
τελείται από έξι (6) πλή-
ρως εξοπλισμένες οι-
κίες και ένα (1) αναψυ-
κτήριο – εστιατόριο κα-
τάλληλο για την εξυπη-
ρέτηση των θαμώνων.
Η Π.Ο.Σ.Τ. ΕΛ.ΤΑ. θα

πραγματοποιήσει συν-
τήρηση και ανακαίνιση
του Παραθεριστικού
Κέντρου, με ενίσχυση
των υπαρχόντων κατα-

σκευών και τοποθέτηση
νέων, με σκοπό την βελ-
τίωση των συνθηκών
παραμονής και διαμο-
νής.
Ο Δήμος Αγράφων στη-

ρίζει έμπρακτα την κί-
νηση αυτή, που θα ενι-
σχύσει σημαντικά την
τοπική κοινωνία, καθώς
μέσω αυτής θα αυξηθεί
ο τουρισμός της περιο-
χής. Με μεγάλη χαρά
περιμένουμε τους επι-
σκέπτες να τους φιλο-
ξενήσουμε στο μοναδι-
κό Κερασοχώρι και να
απολαύσουν τις ομορ-
φιές των Αγράφων.

Παραθεριστικό κέντρο
της Π.Ο.Σ.Τ. ΕΛ.ΤΑ.

Η Σοφία Παπάζογλου 
με πλούσιες μελωδίες 

Μια πολύ όμορφη βρα-
διά με μελωδίες από την
πλούσια παράδοση του
τόπου μας, μας χάρισε
η Σοφία Παπάζογλου  με
συνοδεία της Ορχή-
στρας της Ιεράς Αρχιε-
πισκοπής Αθηνών στην
πλατεία του Προυσού.
Κατά τη διάρκεια της

όμορφης βραδιάς πραγ-
ματοποιήθηκε η απονο-
μή δώρων από τον Δή-
μαρχο Καρπενησίου,
Νίκο Σουλιώτη και την
Ένωση Απανταχού Προ-
υσιωτών στους αριστεύ-
σαντες μαθητές με κα-
ταγωγή από το χωριό.
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Αφιέρωμα στον Γεώργιο Καραϊσκάκη

19 Αυγούστου 2021
Ένα μοναδικός αφηγη-

ματικός περίπατος αφιε-
ρωμένος στον Γεώργιο
Καραϊσκάκη και στη

δράση του στην περιοχή
μας, αλλά και γενικότε-
ρα στη συνεισφορά του
στον αγώνα της Ελλη-
νικής Επανάστασης.

Πραγματοποιήθηκε
στον Προυσό με τη συμ-
μετοχή μικρών και με-
γάλων. Πολλά συγχα-
ρητήρια στον Πρόεδρο

και τα μέλη του Δ. Σ.
της Ένωσης Απανταχού
Προυσιωτών, καθώς και
στον Πρόεδρο της Κοι-
νότητας Προυσού, κ.

Κώστα Σταυρόπουλο,
για την άψογη διοργά-
νωση. Ομιλητές: π.
Ιωαννίκιος - Ηγούμενος
της Ι. Μ. Προυσού, 



Ο δήμαρχος Kαρπενησίου δηλώνει 
την συμπαράστασή του 

στον δήμαρχο Ιστιαίας -  Αιδηψού
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Ο Δήμαρχος Καρπενη-
σίου και Πρόεδρος ΠΕΔ
Στερεάς Ελλάδας, Νί-
κος Σουλιώτης, βρίσκε-
ται στην Β. Εύβοια για
την συνεδρίαση του ΔΣ
της ΠΕΔ. 

Λίγο πριν την έναρξη
της συνεδρίασης συναν-
τήθηκε με τον Πρόεδρο
ΠΕΔ Θεσσαλίας, Αθα-
νάσιο Νασιακόπουλο και
τους Δημάρχους Ιστι-
αίας-Αιδηψού Γιάννη

Κοντζιά και Μαντουδίου
- Λίμνης -Αγίας Άννας
Γιώργο Τσαπουρνιώτη,
συζητώντας για τα μέ-
τρα στήριξης και βοή-
θειας προς τους πυρό-
πληκτους δήμους.

H HOPEgenesis, ο μη
κερδοσκοπικός οργανι-
σμός, που δραστηριο-
ποιείται στον τομέα της
υγείας, της κοινωνικής
προστασίας και ασχο-
λείται με τα θέματα της
υπογεννητικότητας
στην Ελλάδα, επικεν-
τρώνεται στην ανατρο-
πή του κλίματος της
υπογεννητικότητας, σε
περιοχές όπως η δική
μας τα Άγραφα.

Επειδή οι ηλικιωμένοι
αυξάνονται, οι γεννή-
σεις μειώνονται σταθε-
ρά, ο πληθυσμός στον
τόπο μας όλο και γερ-
νάει, η HOPEgenesis
επιθυμεί να μας βοηθή-
σει, ώστε αυτή η τάση
να αναστραφεί τις επό-
μενες δεκαετίες.
Ετσι απευθύνεται σε

γυναίκες πού ζουν μό-
νιμα στα Άγραφα και
επιθυμούν να κυοφορή-
σουν, αλλά και σε όσες
αντιμετωπίζουν προ-

βλήματα γονιμότητας
παρέχοντας τους δω-
ρεάν εξωσωματικές θε-
ραπείες.
Εκτός  λοιπόν από τις

δωρεάν γεννήσεις και
εξετάσεων, την προ-
σφορά του Παιδικού
Σταθμού στην Παλαι-
οκατούνα που ξεκίνησε
να γίνεται, η  HOPEge-
nesis, κάνει αισθητή την
παρουσία της στο Δήμο
Αγράφων, παρέχοντας
μία ολοκληρωμένη ια-
τρική περίθαλψη και
φροντίδα σε γυναίκες
που επιθυμούν να μεί-
νουν έγκυες, τώρα βοη-
θά και αυτές που αντι-
μετωπίζουν πρόβλημα
γονιμότητας με εξωσω-
ματικές θεραπείες προ-
κειμένου να ανατραπεί
το κλίμα της υπογεννη-
τικότητας στον Δήμο
Αγράφων.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ

για αυτά πού έγιναν και
αυτά που γίνονται.

Δωρεάν οι εξωσωματικές
στο δήμο Αγράφων

Καμία υποψήφια μόνη της

Μηνιαία ηλεκτρονική  εφημερίδα
e.mail:  zoivirona@gmail.com 

Υπεύθυνη έκδοσης:   Ελένη Ζαγανιάρη Κιν. 693 655 5272  
Tα ενυπόγραφα  κείμενα  δεν εκφράζουν  οπωσδήποτε τις απόψεις 

της εφημερίδας,  ούτε την δεσμεύουν.

Εφημερίδα Ευρυτανία
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Με την υπ’αρίθμ.
38/6510 /02-09-2021
απόφαση του Δημάρχου
Αγράφων κυρίου Αλέξη
Καρδαμπίκη, πραγματο-
ποιήθηκε ο ορισμός των
νέων αντιδημάρχων κα-
θώς και των αρμοδιο-
τήτων αυτών για διά-
στημα από 02-09-2021
μέχρι και 31-08-2022.
Πιο αναλυτικά ορίζονται

οι κάτωθι:

1. Δημητρόπουλος
Χρήστος του Δημητρίου,
καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος
Οικονομικών και Διοικη-
τικών Υπηρεσιών και
κατά τόπον Αντιδήμαρ-
χος ΔΕ Αγράφων .
2. Μπράζιας Παναγιώ-

της του Θεοφάνη, καθ’
ύλην Αντιδήμαρχος  Πε-
ριβάλλοντος, Ανακύ-
κλωσης και Πρασίνου
και κατά τόπον Αντιδή-

μαρχος ΔΕ Ασπροποτά-
μου.
3. Μάκκας Ηλίας του

Κων/νου, καθ’ ύλην Αν-
τιδήμαρχος Καθαριότη-
τας και κατά τόπον Αν-
τιδήμαρχος  ΔΕ Βίνια-
νης. 
4. Γκορόγιας Παναγιώ-

της  του Γεωργίου, καθ’
ύλην Αντιδήμαρχος Το-
πικής Οικονομικής Ανά-
πτυξης.

5. Κοτρώνα Αννέτα του
Λάμπρου, καθ’ ύλην Αν-
τιδήμαρχος  Παιδείας
και Πολιτισμού και κατά
τόπον Αντιδήμαρχος ΔΕ
Απεραντίων.
6. Νταλαφούρα Σωτη-

ρία του Ιωάννη, καθ’
ύλην Αντιδήμαρχος Κοι-
νωνικής Προστασίας-
Δημόσιας Υγείας και Τε-
χνικής Υπηρεσίας-Πο-
λεοδομίας και κατά τό-

πον Αντιδήμαρχος ΔΕ
Φραγκίστας. 
Ο Δήμαρχος Αγράφων

ευχαριστεί τους απερ-
χόμενους Αντιδημάρ-
χους για την αγαστή συ-
νεργασία και την μέχρι
σήμερα προσφορά τους
και  εύχεται στους νέους
Αντιδημάρχους καλή
επιτυχία  και καλή δύ-
ναμη  στο έργο τους.

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του δήμου Αγράφων
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Επισκεφτείτε την σελίδα μας www.zoipress.gr. 
Στείλτε μας φωτογραφίες, άρθρα σας, την επιχείρησή σας στο

email μας zoivirona@gmail.com ή στείλτε μας μήνυμα 
και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

www.zoipress.gr

Με δύο  λιτές εκδηλώ-
σεις, οι οποίες  πραγμα-
τοποιήθηκαν την Δευτέ-
ρα 16 και την Πέμπτη 19
Αυγούστου αντίστοιχα,
και με αφορμή την επέ-
τειο των διακοσίων χρό-
νων από την Ελληνική
Επανάσταση, αποδόθη-
καν οι δέουσες τιμές
στους Ήρωες των Αγρά-
φων, αφενός στον Κλε-
φταρματολό Γιάννη
Φραγκίστα και αφετέρου
στον επίσκοπο Φαναρί-
ου-Νεοχωρίου Άγιο Σε-
ραφείμ, που βρήκε φρι-
χτό θάνατο στο προεπα-
ναστατικό κίνημα του Διο-
νυσίου Φιλόσοφου και
του οποίου η σεπτή κάρα
ήρθε από την μονή Κο-

ρώνης, καθώς επίσης και
στους βασανισθέντες και
εκτελεσθέντες στο Νι-
μάτι.
Η πρώτη εκδήλωση που

έλαβε χώρα στην Ανατο-
λική Φραγκίστα και απο-
τέλεσε συνδιοργάνωση
του Δήμου Αγράφων και
του συλλόγου «Οι δώδε-
κα Απόστολοι» περιελάμ-
βανε την παρουσίαση του
βιβλίου του Κώστα
Μπουμπουρή, "Ο Κλε-
φταρματολος Γιάννης
Φραγκίστας", από τον Αρ-
χιερατικό επίτροπο Αγρά-
φων και θεολόγο πατέρα
Ευάγγελο Φεγγούλη και
τον Διδάκτωρ του Δημο-
σίου Δικαίου και διδά-
σκοντα στο Ελληνικό

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο κύ-
ριο Βασίλη Μαστρογιάν-
νη. 
Στη συνέχεια η θεατρική

ομάδα του συλλόγου
Οξυωτών Καρδίτσας πα-
ρουσίασε το θεατρικό μο-
νόπρακτο με τίτλο "Πα-
τρίδα" του Ανδρέα Καρ-
καβίτσα.
Η δεύτερη εκδήλωση,

πραγματοποιήθηκε στη
Χρύσω σε συνδιοργάνω-
ση με τον  Σύλλογο
«Απανταχού Χρυσιω-
τών» και περιλάμβανε
ομιλίες από τους: Ηγού-
μενο Κύριλλο (εκπροσώ-
που μονής Κορώνης), κ.
Χαραμή Κωνσταντίνο (εκ-
παιδευτικό), κ. Τριαντα-
φύλλου Γρηγόριο (εκπαι-

δευτικό) και κ. Καρανίκα
Αντώνιο, πρόεδρο Συλ-
λόγου Απανταχού Χρυ-
σιωτών.
Με την παρουσία τους

τίμησαν τις εκδηλώσεις
ο Δήμαρχος Αγράφων κ.
Αλέξης Καρδαμπίκης, ο
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ
Ευρυτανίας κ. Αριστείδης
Τασιός, η Περιφερειακή
σύμβουλος κ. Κατερίνα
Καλαντζή, ο Δήμαρχος
Καρπενησίου κ. Νικόλαος
Σουλιώτης, Η Πρόεδρος
του ΔΣ Καρπενησίου κ.
Γκαρίλα Γεωργία, οι Αντι-
δήμαρχοι Αγράφων κ.
Ηλίας  Μάκκας, κ. Γιώρ-
γος Αθανασίου, κ. Πανα-
γιώτης Γκορόγιας, κ. Χρυ-
σούλα Σουλιώτη, κ. Σε-

ραφείμ Νταβαρίνος, ο Γε-
νικός Γραμματέας κ. Πα-
παθανάσης και οι δημο-
τικοί σύμβουλοι κ.Κολο-
κωτσιος Βασίλειος, κ.
Μπαμπαλής Θεόδωρος,
κ. Αποστόλης Μάκκας και
κ. Καραγιάννη- Λαθύρη
Βασιλική. Επίσης παρα-
βρέθηκαν  η  Πρόεδρος
της Επιτροπής «Άγραφα
1821-2021» κ.  Κοτρώνα
Αννέτα, οι Πρόεδροι των
ΤΚ Ανατολικής Φραγκί-
στας κ. Ζώτου και Χρύ-
σως κ. Χειλάς, καθώς επί-
σης και οι πολιτευτές Τζί-
να Οικονόμου και Κων-
σταντίνος Μπίκας.

Τιμές στους Ήρωες των Αγράφων


