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Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας & αρχαιρεσίες

Τ

ην Πέμπτη, 14.08.2014 και ώρα 11 το πρωί,
στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Σχολείου Δομνίστας, πραγματοποιήθηκε η
ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία
περιελάμβανε απολογισμό των πεπραγμένων και
των οικονομικών της περιόδου 01.08.2013 έως
και 31.07.2014 καθώς και αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου. Μετά το καλωσόρισμα από την Πρόεδρο
του Δ.Σ. κ. Υρώ Κων. Παπουτσή, έγινε η ομόφωνη
εκλογή του Προεδρείου της Γ. Συνέλευσης, το
οποίο αποτελούσαν ο κ. Σταύρος Αντ. Παπαδόπουλος, ως Πρόεδρος, ο κ. Αθανάσιος Κων. Νταλιάνης, ως Γραμματέας και ο κ. Θεόδωρος Αλεξ.
Φραγκούλης, ως Αντιπρόεδρος.
Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης κ. Σταύρος
Παπαδόπουλος, αφού ευχαρίστησε για την ομόφωνη εκλογή τους, πρότεινε και τηρήθηκε ενός
λεπτού σιγή για τους χωριανούς μας που δε βρίσκονται πλέον κοντά μας. Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος εξέφρασε την παράκλησή του το ερχόμενο
Δ.Σ. του Συλλόγου να είναι ακομμάτιστο. Τέλος,
συνεχάρη το απερχόμενο Δ.Σ., και έδωσε το λόγο
στα μέλη του Δ.Σ. για την έκθεση των πεπραγμένων.
• Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Υρώ Παπουτσή:
Έκανε ανάγνωση του πρακτικού οικονομικού
απολογισμού της διαχειριστικής περιόδου από
01.08.2013 ως 31.07.2014, στο οποίο αναφέρθηκαν
συνοπτικά:
ΕΣΟΔΑ:…………………….15.990,66 ευρώ
ΕΞΟΔΑ:…………………….. 8.939,96 ευρώ
Υπόλοιπο στη νέα χρήση:…7.050,70 ευρώ
και αναλυτική αναφορά στις δραστηριότητες

που έγιναν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα
και σε αυτών που βρίσκονταν σε εξέλιξη και προετοιμασία.
• Δημήτρης Αθαν. Σταμάτης (Ταμίας Δ.Σ., Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Καρπενησίου):
Ευχαρίστησε τα υπόλοιπα μέλη του απερχόμενου
Δ.Σ. και την εθελόντρια Ευαγγελία Νταλιάνη,
γιατί με την παρουσία τους ανανεώθηκαν κι εμπλουτίστηκαν οι εκδηλώσεις του Συλλόγου. Είπε
ότι την ολοκλήρωση της κτιριακής υποδομής του
νέου Μουσείου, θα ακολουθήσει και η μεταφορά,
που απαιτείται να γίνει οργανωμένα και μεθοδικά,
με την παρουσία μουσειολόγου.
• Βιβή Ευθ. Σιακαβέλλα: Οι προσπάθειες όλων
μας, μελών και μη του Δ.Σ., έχουν γνώμονα την
ανιδιοτελή αγάπη για το χωριό και τους χωριανούς,
τους φίλους του, που το επισκέπτονται. Στόχος
μας είναι να γνωρίσουν το χωριό μας και να περάσουν μεγάλοι και μικροί χρόνο αξέχαστο και δημιουργικά ευχάριστο.
• Υρώ Παπουτσή (Πρόεδρος): Ευχαρίστησε
τους συνεργάτες της στο απερχόμενο Δ.Σ. και τα
παιδιά, τη νεολαία του χωριού, που «δίνουν ρομαντισμό στη ζωή της και στα όνειρά της γι’ αυτό
το χωριό» αρνούμενη να ανεχτεί τη γκρίνια ολίγων
ατόμων, τόνισε πως η προσπάθεια του Συλλόγου
εξωτερικεύεται με τον εθελοντισμό, που γίνεται
κτήμα των νέων αυτού του χωριού.
Τέλος, μετά από διεξοδική συζήτηση για διάφορα θέματα του Συλλόγου και του χωριού πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες, που ανέδειξαν τα
νέα μέλη του Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή
του Συλλόγου μας, όπως έχει ήδη γραφεί.

Η Δομνίστα «κατέβηκε» και φέτος στην Αθήνα
Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 4-6
Δεκεμβρίου 2014.
Για 3 σερί ημέρες στην πρωτεύουσα
της χώρας αναδύονταν γνώριμες μυρωδιές…
Για 3 σερί ημέρες φυσούσε ένας οικείος αέρας…
Ο Δήμος Καρπενησίου στα πλαίσια
της τουριστικής προβολής του τόπου μας
πραγματοποίησε, όπως και πέρυσι, προωθητικές δράσεις σε στοχευμένα σημεία
του λεκανοπεδίου.
Μαρούσι, Αθήνα και Γλυφάδα γνώρισαν από πρώτο χέρι τι θα πει Ευρυτανία!
Και προφανώς το χωριό μας δεν θα μπορούσε
να λείπει απ’ όλο αυτό!
Φυλλάδια της Δομνίστας διανέμονταν στους
επισκέπτες του τουριστικού περιπτέρου του Δήμου
καθ’ όλο το τριήμερο, ενώ με ενέργειες του Συλλόγου μας «Μέτοικος», Γιάτσης και Καρτσακλής
διαφήμισαν τις επιχειρήσεις τους μέσα από τις
κάρτες τους.
Το κλου των ημερών ήταν το εντυπωσιακό
καλάθι με τα προϊόντα-σημεία κατατεθέντα της
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014
«Χριστός επί γης υψώθητε…»
Ριζώστε στην καρδιά σας τον Χριστό
να γίνει κάστρο απόρθητο η ψυχή σας!
Κρατήστε πάντα στην ψυχή σας,
«ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΝΕΟ» τον Χριστό
και υψώθητε μαζί Του,
στους απέραντους ουρανούς του Παραδείσου!
Ευλογημένα Χριστούγεννα
Με υγεία και Αγάπη.
Βράχος

Το Τοπικό μας Συμβούλιο, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και η Δ/νση της Εφημερίδας
μας εύχονται σε όλους τους χωριανούς
μας και στους φίλους της Δομνίστας

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2015
Ο Σπύρος Βάρρας εύχεται στους όπου γης
Δομνιστιάνους καλές γιορτές και ευτυχισμένο
το νέο έτος.

Χοροσυνάντηση
του Συλλόγου μας!!
Όσο για το χορό, που πολλοί αναρωτιούνται
πού και πότε θα πραγματοποιηθεί, ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας σας επιφυλάσσει...
έκπληξη!!!

Ο Χίτλερ στη γιορτή τσίπουρου
στη Δομνίστα
Στην ιστοσελίδα του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
δημοσιεύεται πλήθος υλικού, φωτογραφίες,
κείμενο, βίντεο κ.λπ. με μεγάλο ενδιαφέρον
και απέραντη ομορφιά. Ένα πρόσφατο μαργαριτάρι είναι η διασκευή ενός βίντεο με θέμα το
παγκόσμιο γεγονός της γιορτής τσίπουρου και
το Χίτλερ. Βάζοντας τους εξαιρετικά επίκαιρους
και πνευματώδεις υπότιτλους στα ελληνικά θα
γελάσετε με την καρδιά σας.
Δομνιστιάνικης γης που ετοίμασε ο Νίκος Παπαδημητρίου!
Ρίγανη, τσάι του βουνού, γλυκό καρυδάκι, κεράσι, κάστανο, μέλι και κράνο ποτό αποτέλεσαν
μια κορυφαία σύνθεση που έκλεψε τις εντυπώσεις
ήδη από την πρώτη μέρα και προσφέρθηκε στο
Δήμαρχο Αμαρουσίου διαφημίζοντας στο έπακρο
το χωριό μας!

Κ. Α. Ν.

On-line... με τη Δομνίστα

www.domnista.gr
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Οικογενειακά Δομνίστας
Γράφει ο Αθαν. Δ. Σταμάτης, φιλόλογος

41. Οικογένεια Συρογιαννίδη
Θα πρέπει να είναι παρακλάδι της
μεγάλης οικογένειας Σύρρου που σε
κάποια στιγμή διαχωρίστηκε με κάποιο
Ιωάννη Σύρρο = Συρογιαννίδη, φερμένη από άλλο χωριό. Το πατρικό
σπίτι ήταν στην κορυφή του χωριού
και συνέχεια των Συρρέικων. Όπως
ανέβαινε ο βατός δρόμος από Τσαπραζλόβρυση προς το μέρος που είναι
σήμερα οι δεξαμενές του υδραγωγείου
υπήρχε παλιά καλύβα εκεί που περίπου
περνά σήμερα ο Αθ. Καραδήμας. Το
λέγανε “στου Αργύρη”. Πιο πάνω
ήταν μεγάλη οικοδομή του Κώστα
Ηλία Σύρρου. Πιο πάνω περί το 1930
χτίσθηκε το καινούριο Συρογιαννιδέικο
σπίτι. Χωράφια είχαν σε Πραΐλα, Δέσες (κοντά στις καστανιές του Καραβάνα), στα Αμπέλια (κοντά στην Αγία
Κυριακή), στα Βαρκά.
Σύμφωνα με τα αρχεία γενάρχης
ήταν ο Δημήτριος Συρογιαννίδης (γεν.
1820). Πατέρας του ήταν ο Ιωάννης.
Από εδώ μάλλον ξεκίνησε το επώνυμο.
Ο κυρ Θανάσης Σύρρος θυμάται ότι
υπήρχε συγγένεια του πατέρα του
μαζί τους. Ο Ιωάννης απόχτησε το
Γεώργιο (γεν. 1842). Αυτός ο Γεώργιος

το 1872 ήταν εκλογικός αντιπρόσωπος
στο Δήμο Καλλιδρομιτών του υποψήφιου βουλευτή Ευρυτανίας Γουβέλη. Για τα παιδιά του υπάρχει ένα
πρόβλημα. Μετά από αυτό το Γεώργιο
συναντάμε τους Δημήτριο (γεν. 1899)
και Σπυρίδωνα (γεν. 1909) Γεωργ.
Συρογιαννίδη. Λίγο απίθανο να έκανε
παιδιά σχεδόν 70 ετών. Υποψιάζομαι
πως αυτός ο Γεώργιος πέθανε από
ξαφνική αιτία νέος -σίγουρα μετά το
1872- και άφησε κοιλάρφανο ένα γιο
στον οποίο όπως συνηθιζόταν τότε
έδωσαν το όνομά του.
Υπάρχει μια παράδοση ότι ο Γεώργιος Συρογιαννίδης (ποιος όμως
ο παλαιότερος ή ο νεότερος;) ήταν
αγωγιάτης καλός. Πέθανε κοντά στην
Κόνισκα σε αγώγι χτυπημένος από
νεράιδες και αφήνοντας τα παιδιά μικρά ορφανά, η εμπλοκή του και σε
δημοτικά οδηγεί και σε υποψία πολιτικού φόνου. Υποθέτουμε λοιπόν ότι
ο Γεώργιος (γεν. 1842) άφησε απόγονό του το Γεώργιο (περ. 1875). Ο
Γεώργιος ο νεότερος πήρε τη Χρυσούλα Πιστιόλη κι απόχτησε:
Α’ Το Δημήτριο (γεν. 1899). Νυμ-

φεύθηκε τη Βασιλική της Λυτρονάσαινας. Χωράφι είχε στην Πραΐλα
πάνω από τον Γεώργιο Γρίβα. Απόχτησαν:
1. Το Γεώργιο ο οποίος νυμφεύθηκε την Ασημίνα Γονή από Ευηνοχώρι και απόχτησαν:
α. Τη Βασιλική συζ. Νικολάου Σταθοπούλου από Επισκοπή Ευρυτανίας
και έχουν το Βασίλη και την Ιωάννα.
β. Τη Χρυσούλα, συζ. Χρήστου
Τσιλιμέκη από Βελωτά και έχουν τη
Φωτεινή και το Δημήτρη.
γ. Την Ευστρατία, συζ. Σπύρου
Τσίρκα από Στάβλους και έχουν τον
Ιωάννη και τον Ελευθέριο.
2. Το Σπυρίδωνα που νυμφεύθηκε
την Κωνσταντίνα Παναγιώτου από
Αιτωλικό και απόχτησαν:
α. Το Δημήτριο που πήρε τη Χριστίνα Ζώη από την Ήπειρο και έχουν
το Σπυρίδωνα, τον Ελευθέριο, τον
Κοσμά και το Νικόλαο.
β. Τη Βασιλική συζ. Παναγιώτη
Κουκόπουλου από Μακρυνεία και
έχουν την Κωνσταντίνα, το Θεόδωρο,
το Σπυρίδωνα, το Ραφαήλ-Άγγελο.
γ. Την Ειρήνη.

Β’ Το Σπυρίδωνα (γεν. 1909). Νυμφεύθηκε την Αμαλία Γ. Μωρίκη. Υποθέτω ότι το κτήμα του στην Πάνω
Πραΐλα προερχόταν από προίκα της
συζύγου του. Απόχτησαν:
1. Το Γεώργιο, πήρε την Αγγελική
Ζαμπακόλα από Τέρνο και απόχτησαν:
α. Τον Παναγιώτη που πήρε τη
Χρύσα Κούλη και έχουν το Γεώργιο
και το Νικόλαο.
β. Την Αμαλία που πήρε το Βασίλειο Γαρουφαλή και έχουν τον Κωνσταντίνο και το Γεώργιο.
2. Τον Παναγιώτη που πήρε την
Μαρία Παπαδάτου από Νιχώρι και
έχουν το Σπυρίδωνα και το Δημήτριο.
3. Τη Χρυσούλα συζ. Ευαγγ. Χρυσαφόπουλου και απόχτησαν τον Παναγιώτη και την Βασιλική (συζ. Δημ.
Κοντού από Κρίκελλο).
Γ’ Την Ελένη συζ. Σπυρ. Τσαπραζλή (Τσόγκα).
Δ’ Την Παρασκευή συζ. Νικ. Αγγελή.
Ε’ Την Αγγελική συζ. Ανδρέα Μάντη από Τσεκλείστα.
ΣΤ’ Τη Βασιλική συζ. Γρηγ. Φαφούτη από Κλεισορέματα.

42. Οικογένεια Συροθανάση
Η οικογένεια αυτή είναι παρακλάδι
της οικογένειας Πιστιόλη (βλ. φ. 376
Εύρυτου 3-4/2014). Κράτησε όμως το
νέο εν Δομνίστη επώνυμό της: Συροθανάσης. Για τους άλλους:
Από τα μέσα του 19ου αι. το επώνυμο άλλαξε για τους περισσότερους
και έγινε Πιστιόλης. Απέμεινε να συνεχίσει το επώνυμο ένας μόνο κλάδος,
ο κλάδος του Ιωάννη. Η ρίζα της οικογένειας ήταν στο παλιό σπίτι πάνω
από τη Γουπιόβρυση (Γούπιος = παρατσούκλι του Συροθανάση). Συνεχόμενα προς τα κάτω κατά μήκος του
ρέματος ήταν τα χωράφια και τα
σπίτια των άλλων Συροθανασαίων
και Πιστιολαίων.
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Γενάρχης θα πρέπει να ήταν ένας
Αθανάσιος Συροθανάσης και παιδιά
του ο Ιωάννης, ο Βασίλειος και πιθανόν ο Δημήτριος. Και ο Ιωάννης και
ο Βασίλειος είχαν παιδιά στο όνομα
Αθανάσιος. Ο Ιωάννης (γεν. 1801)
έμεινε στο επώνυμο Συροθανάσης.
Ο Ιωάννης αναφέρεται σε ένα συμβόλαιο του 1844 ως Συροθανασογιάννης - τα όρια χωραφιού του. Πρέπει να πέθανε πριν από το 1850. Απόχτησε:
Ι. Με μεγάλη πιθανότητα το Φλώρο
(γεν. 1824) ο οποίος πρέπει να πέθανε
πολύ νέος, 26 περίπου ετών. Λίγο
περίεργο το βαπτιστικό Φλώρος σπάνια συναντιέται στην περιοχή το οποίο φέρνει προς τη Δύση μάλλον
- Επτάνησα ίσως; - και έχει σχέση ή
με το νόμισμα φλωρί ή με το φλώρος
= λευκός; Δεν αποκλείεται κάποια
μητέρα από τα παράλια της Αιτωλίας.
ΙΙ. Τον Αθανάσιο (γεν. 1821 ή
1825). Στον εκλογικό κατάλογο του
1865 αναγράφεται με το παρατσούκλι
Γούπιος και όχι Συροθανάσης. Η λέξη
προέρχεται ή από τη λέξη γούβα (απ’
όπου γούπατο) ή από τη λέξη γούπα
= γώπα με ρίζα στο αρχαίο όνομα
ενός ψαριού βόαξ (= ήταν ένα ιερό
ψάρι του Ερμή που έβγαζε ένα ήχο
μποξ). Το βόαξ έγινε βωψ και κατά
τον Ανδρειώτη βώπα και από εκεί
γούπα και τέλος γούπιας ή γούπιος.
Ίσως η ερμηνεία νάναι και απλούστερη.
Απόχτησε:
Α. Τη Βασιλική που πήρε το Λάμπρο Καραδήμα ο οποίος πρέπει να
πήρε προίκα το σπίτι αργότερα του
Ιωάννη Μακράκη (αν και η σειρά των
Καραδημέικων σπιτιών μας υποψιάζει
ότι και το οικόπεδο αυτό ήταν Καραδημέικο).
Β. Τον Ιωάννη (περ. 1850;). Αυτός
πήρε τη Διαμάντω από την οικογένεια
Λύτρα και απόχτησαν:
1. Τον Κωνσταντίνο (γεν. 1880).
Νυμφεύθηκε την Αμαλία Γ. Συρράκη
και απόχτησε:

α. Τον Ιωάννη (γεν. 1912). Πήρε
την Όλγα Ι. Παπαγεωργίου και απόχτησαν:
i. Την Αμαλία πήρε τον Φώτη Κορκόβελο και έχουν την Ελένη, την
Ιωάννα και την Κωνσταντία.
ii. Τη Γαρυφαλλιά που πήρε τον
Κωνσταντίνο Δρογώση από τη Μήλο.
iii. Τη Γεωργία που πήρε τον Αριστ.
Αραπίνη στην Αθήνα και έχουν την
Πιπίτσα και την Όλγα.
iv. Τον Κωνσταντίνο που πήρε τη
Ναυσικά Τσαρούχη από Αράχωβα και
απόχτησαν:
― Τον Ιωάννη.
― Την Όλγα.
v. Τον Αθανάσιο, νυμφεύθηκε τη
Χριστίνα Πετροπούλου και απόχτησαν:
― Την Όλγα που πήρε τον Ηλία
Κολύρη και έχουν τη Χριστίνα και
τον Αλέξη.
― Την Παναγιώτα που έχει τον
Αθανάσιο.
β. Τον Αθανάσιο (γεν. 1913). Νυμφεύθηκε την Σπυριδούλα Α. Κοντορλή
και απόχτησαν:
i. Την Αμαλία (Λίτσα) συζ. Ηλία Γ.
Πανάγου.
ii. Τη Γεωργία που παντρεύτηκε
στην Κρήτη.
iii. Τη Δωροθέα.
γ. Το Γεώργιο (γεν. 1917). Νυμφεύθηκε τη Βούλα Τσίρου και απόχτησαν:
i. Τον Κωνσταντίνο.
ii. Τη Διαμαντούλα.
Γ. Πιθανόν τον Πέτρο (γεν. 1860;).
Είναι ο τελευταίος που χρησιμοποίησε
δυο ονόματα Πιστιόλης και Συροθανάσης. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα
να μην προέρχεται από τον Ιωάννη
Συροθανάση αλλά από τους άλλους
που έγιναν Πιστιολαίοι. Πάντως από
τα δύο αγόρια του ο ένας έμεινε Συροθανάσης κι ο άλλος Πιστιόλης.
Κάτι ακόμα που δημιουργεί προβληματισμό. Οι Συροθανασαίοι ήταν υλοτόμοι και ξυλουργοί. Ένας κλάδος
από τους Πιστιολαίους ήταν κτηνο-

τρόφοι. Για τον Πέτρο Συροθανάση
υπάρχει η ακόλουθη ιστορία που έχει
να κάνει με κλοπές ζώων μεταξύ κτηνοτρόφων. Ο Σπ. Σιακαβέλλας έστειλε
ή έδωσε το όπλο του που του το ζήτησαν στους νεαρούς Πέτρο Συροθανάση και Γεώργιο Σύρρο για να
πάνε να κλέψουν ζώα στην Τσεκλείστα. Μέσα στη νύχτα τους πήρε είδηση ο κτηνοτρόφος, ένας Πισίνης,
και έγινε συμπλοκή. Στη συμπλοκή
επάνω του Πέτρου του έπεσε το τουφέκι που είχαν μαζί τους. Σκότωσε
όμως τον Πισίνη με ένα μαχαίρι και
τόβαλαν στα πόδια αφήνοντας το
τουφέκι. Την άλλη μέρα βρήκαν το
σκοτωμένο και το τουφέκι που είχε
πάνω γραμμένο το όνομα του ιδιοκτήτη. Το συνήθιζαν τότε. Θεώρησαν
φονιά το Σιακαβελλοσπύρο ο οποίος
φυγοδικούσε για χρόνια.
Ο Πέτρος απόχτησε:
1. Τον Κωνσταντίνο (γεν. 1889)
που ήταν γνωστός ως Πετροκώτσιος
ή Πιστιόλης. Νυμφεύθηκε τη Γεωργίτσα Ι. Νταλιάνη και του έδωσαν οικόπεδο και σπίτι εκεί που είναι σήμερα
η καλύβα του Ιωάννη Α. Μακρυγιάννη.
Απόχτησαν:
α. Τη Σπυριδούλα η οποία είχε
αρραβωνιαστεί αρχικά το Γεώργιο Κ.
Σώκο. Τα χάλασαν όμως και εκείνος
νυμφεύθηκε αργότερα την Κυριακή
Ν. Καραδήμα. Παντρεύτηκε μετά στο
Ευηνοχώρι.
β. Τον Πέτρο που εγκαταστάθηκε
στο Ευηνοχώρι ;
2. Το Βασίλειο (γεν. 1899) ο οποίος
έμεινε στο επώνυμο Συροθανάσης.
Πήρε γυναίκα από την οικογένεια Σωτήρα και απόχτησαν:
α. Τον Κώστα ;
β. Την Πηνελόπη που παντρεύτηκε
στην Καστριώτισσα.
Σημ.: Οι πληροφορίες για τους
Συροθανασαίους πλην του κυρ Θανάση Σύρρου προέρχονται και από
το μακαρίτη Ιωάννη Κ. Συροθανάση.
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Η αλληλογραφία μας
― Πρωτοπρεσβύτερο π. ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΑΠΗ, Γεν. Αρχιερατικό
Επίτροπο, Καρπενήσι: Ευχαριστούμε για τη συνδρομή σας
για το έτος 2015, που μας στείλατε, όπως πάντα, προκαταβολικά… Αποτελεί για μας μεγάλη ευλογία!
― κ. Χαρούλα Αγγελάκη, Αθήνα: Λάβαμε την επιταγή σας
και σας ευχαριστούμε.
― κ. Γεώργιο Κατσαρό, Ηλιούπολη: Ευχαριστούμε για τη
συνδρομή σας.
Καλές γιορτές!

Συνδρομές που λάβαμε
(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Πολύζος Κων/νος (σύζυγος Μαργαρίτας Σύρρου)....€ 20,00
Σιακαβέλλα Μάρθα Παν. ................................................20,00
Παπαδόπουλος Σπύρος Αντ...........................................20,00
Καρέτσος Αθανάσιος (Νεοχώρι)....................................20,00
Καρέτσος Γεώργιος Αθαν. (Νεοχώρι) ............................20,00
Πιστιόλης Νικόλαος Δημ. ..............................................20,00
Πιστιόλης Δημήτριος Νικ. ..............................................20,00
Καραπάνου Σπυριδούλα το γένος Ν. Παπαδημητρίου 50,00
Τσίρκας Χρήστος (Αυστραλία) ......................................50,00
Τσιάμη Βασιλική (Αυστραλία) ........................................50,00
Σταμάτης Κων/νος Δημ. ................................................20,00
Κυράτση-Σάρρα Ειρήνη (Ηγουμενίτσα) ........................20,00
Μπακατσιά Ελένη (το γένος Κ. Καρέτσου) ..................20,00
Αναγνωστοπούλου Ασπασία Παν. ................................20,00
Γρίβας Αριστείδης ..........................................................30,00
Μαριέττα Σπυριδούλα, το γένος Αθ. Σιακαβέλλα ......100,00
Φλώρου Ελένη, το γένος Σπ. Βαμβάτσικου ..................10,00
Φλώρου Πόπη Σπ. ..........................................................10,00
Φλώρου Βίκυ Σπ. ............................................................10,00
Ανδρόνικος Χρήστος (σύζ. Άννας Αθ. Αγγελή) ............20,00
Παπαζαχαρία Μαρία Νικ. ..............................................10,00
Παπαζαχαρία Ιωάννα Νικ. ..............................................10,00
Φαρμάκης Επαμεινώντας και Ιωάννα Φαρμάκη ............20,00
Βαμβάτσικος Γεώργιος Κ. (Μαρούσι) ............................30,00
Γρηγορόπουλος Ιωάννης ..............................................20,00
Μπρεκουλάκης Σεραφείμ και Ειρήνη,
το γένος Σπύρου Βαμβάτσικου......................................50,00
Γραμματικογιάννης Γεώργιος και Ντίνα,
το γένος Σπύρου Βαμβάτσικου......................................20,00
Σύρρος Παναγιώτης (Νεοχώρι) ....................................20,00
Πετρονικολός Χρήστος..................................................20,00
Παναγοδήμος Κων/νος Ι. (Λαμία) ..................................20,00
Πανάρα Πάτρα, το γένος Θεοδ. Τσιάμη ........................10,00
Μακρυγιάννη Ελένη Δημ. (Λαμία) ................................15,00
Σταμάτης Ιωάννης Νικ. ..................................................50,00
Καραδήμας Ευθύμιος Γ. ................................................20,00
Βαμβάτσικος Ιωάννης του Αθαν. (Λεύκα Αγρινίου) ......20,00
Σιακαβέλλας Ηλίας του Κων. (Ν. Ερυθραία Αττικής) ..50,00
(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ
Στο προηγούμενο φύλλο του ΕΥΡΥΤΟΥ και στη σελίδα 7,
στη στήλη 2 «Συνδρομές που λάβαμε» εγράφη κατά λάθος
«Σταμάτης Δημήτριος του Ι.», αντί του ορθού «Σταμάτης
Δημήτριος του Αθανασίου (Κεφαλόβρυσο)».

Οικογενειακά Δομνίστας
43. Οικογένεια Συροκώστα
Ένας ακόμα κλάδος των Συρραίων. Κάποιος Κων/νος Σύρρος
έδωσε το επώνυμο στους απογόνους του. Σύρρος Κώστας =
Συροκώστας.
Το πατρικό τους σπίτι ήταν δίπλα στου Συραντώνη. Περί το
1900 το μισό το είχε ο Κων/νος και το άλλο ο Ευθύμιος. Άλλο
Συροκωστέικο σπίτι ήταν στου Λαδιά, οι απόγονοι του Νικολάου
(1869). Απ’ ότι φαίνεται το σύνολο σχεδόν των χωραφιών στα
Λιβάδια ήταν Συρραίικα. Είχαν εκεί χωράφια ο Συραντώνης, ο
Συρολιάς, ο Ιωάννης, ο Συροκώστας. Ακόμα είχαν ο Ζαχαρίας,
ο Κων/νος του Ευθυμίου και ο Κων/νος του Γεωργίου. Μεταγενέστερα τα μισά ήταν Συροκωστέικα.
Γενάρχης της οικογένειας εμφανίζεται ο Συροκώστας (γεν.
1786) = Κων/νος Σύρρος. Φαίνεται ότι απόχτησε το Νικόλαο
και τον Ιωάννη.
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
Απομένουν για δημοσίευση
Οικογένειες: Τσιάμη, Τσιβιλίκα, Τσαπραζλή, Τσούνη, Φώλου,
Χριστιανού.

Νεκρολογίες
Αθανάσιος Σ. Καραδήμας
Έφυγε από
τη ζωή ένας
πολύ χρήσιμος
και δημιουργικός
άνθρωπος του
χωριού μας, ο
Αθαν. Σ. Καραδήμας. Γόνος
μιας παλιάς οικογένειας του
χωριού που συγκροτούσε μία
από τις 7-8 γειτονιές του χωριού μας, τα
Καραδημέικα στο κέντρο της Δομνίστας.
Οι περιστάσεις της ζωής έκαναν την
οικογένεια να πουλήσει το πατρικό σπίτι χτισμένο περί το 1860 - και να μείνει στο
Αγρίνιο. Δύσκολοι, πολύ δύσκολοι οι καιροί
των παιδικών και εφηβικών του χρόνων:
Πόλεμος 1940, Κατοχή, Εμφύλιος. Τα έζησε
όλα ως μέλος μιας πολυμελούς οικογένειας.
Τα έζησε όλα και έμαθε να αγωνίζεται με
τα μόνα εφόδια που έχει ο άνθρωπος: την
ευφυΐα και το θάρρος.
Έκανε από την πρώτη του εφηβεία
όποια δουλειά του έτυχε. Πεινασμένος
στην Κατοχή ακολούθησε ένα πλανόδιο
τενεκετζή στα χωριά του Βάλτου και του
Ξηρομέρου. Σπαρταριστές οι ιστορίες από
τις περιοδείες μαζί του. Ακολούθησαν αργότερα άλλες δουλειές. Μετά το 1950
περπάτησε όλα τα βουνά μαζεύοντας κάλυκες από τις μάχες του Εμφυλίου για το
μέταλλό τους. Ύστερα η οικοδομή, η οικογένεια, η σκληρή οικονομική πραγματικότητα του ’50 και του ’60.
Τα κύματα της ζωής τον έβγαλαν το
1967 πέρα από τον ωκεανό, στις ΗΠΑ. Εργατικός, δραστήριος, κοινωνικός, ευαίσθητος, φιλότιμος, πρόκοψε επαγγελματικά
και κοινωνικά.
Από τα κατώτατα στρώματα της κοινωνίας των μεταναστών ως την κορυφή
της ελληνοαμερικανικής κοινότητας - Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος και άλλοι - ο αείμνηστος κυρ Θανάσης ήταν παρών. Αυτό το
βασανισμένο φτωχόπαιδο των παρυφών
του Αγρινίου έκανε πράξη κάθε όνειρο και

(1931-2014)

κάθε φιλοδοξία δική του και των γονιδίων
των προγόνων του.
Ώριμος πια γύρισε στο χωριό αυτός ο
ταξιδιώτης του κόσμου και έκανε ένα σπιτάκι ως άλλος Οδυσσέας για τα γεράματά
του. Δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτό. Έχοντας
βαθιά την ανάγκη της προσφοράς και της
συμμετοχής στα κοινά ασχολήθηκε με τα
δημοτικά από το 1994 ως στενότατος συνεργάτης του Δημάρχου Ιωάννη Δ. Σταμάτη.
Για δύο τετραετίες ήταν πετυχημένος Αντιδήμαρχος. Μέχρι τη διάλυση του Δήμου
εκλεγόταν Δημοτικός Σύμβουλος από τους
πρώτους. Αεικίνητος και πανταχού παρών
για τα προβλήματα του χωριού και του
Δήμου. Καινοτόμος και όλο πρωτότυπες
ιδέες που έφερναν άλλο αέρα στη σκέψη.
Φιλότιμος να καλοδέχεται κάθε περαστικό
και να προβάλει τη Δομνίστα. Εύστροφος
και ευέλικτος ήταν σε θέση να μην κακοκαρδίζει κανένα. Έδωσε άφθονη αγάπη
και αφοσίωση σε πρόσωπα και ιδέες. Πήρε
πλούσια την ανταπόκριση και παρά το
βάρος των γηρατειών των τελευταίων χρόνων θα πρέπει το ισοζύγιο της εκτίμησης
των ανθρώπων για το πρόσωπό του να
είναι απόλυτα θετικό.
Με την ευχή εκεί ψηλά στους ουρανούς
να βρει γαλήνη και ηρεμία και αγαπημένα
πρόσωπα δικά του και ξένα που γνώρισε
στην πλούσια σε εμπειρίες ζωή του εκφράζουμε και τα θερμά μας συλλυπητήρια
σε δικούς του, παιδιά και εγγόνια. Ήταν
ένας εξαίρετος χωριανός και ένα από τα
θετικότερα μέλη του Συλλόγου μας.
Θα τον θυμόμαστε -μέρες Χριστουγέννων που έρχονται- ντυμένο Άη Βασίλη
εκεί μπροστά στη φάτνη (ιδέα δική του)
στον έλατο της πλατείας να μοιράζει τα
δώρα του Δήμου χοντρούλης, κοκκινοντυμένος και με κάτασπρη γενειάδα και το
βλέμμα να σπιθίζει και να τον κάνει αναγνωρίσιμο στους μπόμπιρες που απολάμβαναν τα δώρα του γλυκού Άη Βασίλη.
Αιωνία σου η μνήμη κυρ Θανάση.
Θα σ’ αγαπάμε και θα σε θυμόμαστε
για όσα έδωσες και έκανες στο χωριό μας.
Α.Δ. Σταμάτης

Επαμεινώνδας Θεοδώρου Καγιάντζας
Ο Νώντας Καγιάντζας γεννήθηκε κι
έζησε τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια
στο Καινούργιο Αιτωλοακαρνανίας, μέσα
στην αγάπη μιας ζεστής πολυμελούς αγροτικής οικογένειας. Διψώντας για γνώση
και με το δυνατό μυαλό του κατόρθωσε,
εκείνα τα δύσκολα χρόνια, να σπουδάσει
οικονομικά στο πανεπιστήμιο στην Αθήνα
και να επιτύχει επαγγελματικά, αξιώνοντας
με την εντιμότητα και την επιστημοσύνη
του τη θέση του Διευθυντή στο Ταμείο Εμπόρων. Η ευτυχία του ολοκληρώθηκε όταν
έκανε τη δική του οικογένεια με την αγαπημένη του κ. Τούλα, που για την αγάπη
της, όπως έλεγε και το χαιρόταν, έγινε
«ερωτικός μετανάστης» στο Λυγουριό Αργολίδας. Δέθηκε με αγάπη κι εκτίμηση με
την τοπική κοινωνία του Λυγουριού, όπως
δέθηκε και με τους Δομνιστιάνους, πάνω
από σαράντα χρόνια τώρα. Η λατρεία του
για τα βουνά, τα δάση, τα έλατα έφερε κι
«έδεσε» το Νώντα και την οικογένειά του
με τη Δομνίστα. Δε χόρταινε κάθε καλοκαίρι
να ατενίζει τα βουνά και να κλείνει το μεγαλείο της ορεινής φύσης στη ματιά και
την ψυχή του, για να έχει απόθεμα ώσπου
θα ξαναρχόταν… Δεινός στο περπάτημα,

(1930-2014)

αλλά και στο τάβλι, πρώτος στα αστεία
και τα γλέντια, φιλόξενος – γεμάτη πάντα
η αυλή του με φίλους καρδιακούς, ευπροσήγορος και συγχωρητικός, μετρημένος
στα λόγια του, σοφός στις συμβουλές του
και φιλικός και με σεβασμό προς τα παιδιά
– καμάρωνε και βούρκωνε με τους λεβέντες
των χορευτικών μας... Είχε δημιουργήσει
άρρηκτους και αμοιβαίους δεσμούς με μικρούς και μεγάλους στο χωριό μας και το
χαιρόταν σα μικρό παιδί, που κι εμείς οι
Δομνιστιάνοι τον αγαπούσαμε πολύ!
Ο Θεός να τον αναπαύει και να χαρίζει
παρηγοριά και κουράγιο στους αγαπημένους του, το γιο και τη σύζυγό του!
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ
Η πλατεία του χωριού μας από τις 12 Δεκεμβρίου
ήδη, έχει πάρει τη Χριστουγεννιάτικη όψη της. Τοποθετήθηκαν λαμπτήρες, στολίστηκε ο έλατος της πλατείας και έγινε καθαριότητα των γύρω χώρων. Έτσι,
είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους επισκέπτες των Αγίων
ημερών, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν
ένα διαφορετικό τοπίο. Όσοι δεν θα πάτε απολαύστε
την από την webcam της Δομνίστας.

ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ
Κατά το α΄ 10ήμερο του Δεκεμβρίου έγινε το
κλάδεμα αρκετών δέντρων, κυρίως ακακιών, των δρόμων προς το Πνευματικό Κέντρο μας και τον Προφήτη
Ηλία, καθώς και στο τμήμα από το εικόνισμα και το
Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης προς τον νέο οικισμό
(δρόμος προς Ναυπακτία). Στις αρχές της Άνοιξης θα
συνεχιστούν παρόμοιες εργασίες και σε άλλους χώρους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Πρόσφατα έγινε ο καθαρισμός της στέγης (κυρίως
στα λούκια) του Πνευματικού μας Κέντρου (Γυμνασίου),
όπου στεγάζεται η Βιβλιοθήκη μας, η Έκθεση Φωτογραφίας και ακόμα – δυστυχώς – το Λαογραφικό και
Ιστορικό Μουσείο μας, χωρίς επισκεψιμότητα…. Με
την ευκαιρία αυτή επισημαίνεται ότι σε πολλά σημεία
η στέγη έχει σαπίσει.

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Βλάβες έχουν επισημανθεί στο εσωτερικό δίκτυο
ύδρευσης και συγκεκριμένα δίπλα στο γήπεδο. Ελπίζουμε σε σύντομη αποκατάσταση.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Ο π. ΜΑΤΘΑΙΟΣ, τηρώντας την υπόσχεσή του
από τον περασμένο Οκτώβρη θα είναι και πάλι κοντά
μας κατά τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, της
Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων. Ήδη βρίσκεται
στην Ελλάδα από τις αρχές του β΄ 10ήμερου του Δεκεμβρίου. Έτσι θα ηχήσουν και πάλι οι καμπάνες του
Αγίου Αθανασίου όλες τις άγιες ημέρες….

Συντήρηση ελιών σε οξύμελι
Ερευνώντας και μελετώντας τους τρόπους με τους
οποίους οι αρχαίοι Έλληνες συντηρούσαν τις βρώσιμες
ελιές τους, ξεχώρισα τη μέθοδό τους, ελιές σε οξύμελι.
Σας την παρουσιάζω σε βήματα, εύκολα να εφαρμοσθούν από οποιονδήποτε θα ήθελε να τη δοκιμάσει.
Βήμα 1ο Διαλέγουμε ελιές μικρές, μαύρες, εντελώς
απείραχτες, μαζί με το κλαδί τους.
Βήμα 2ο Τις πλένουμε σε κρύο νερό και τις στεγνώνουμε πάνω σε καλαμωτή.
Βήμα 3ο Έπειτα τις βάζουμε σε σκάφη και χύνουμε
επάνω λάδι και αλάτι, 700 γρ. σε 10 κιλά ελιές.
Βήμα 4ο Τις ανακατεύουμε προσεκτικά με το χέρι
και τις αφήνουμε μερικές μέρες να τις «δουλέψει» το
αλάτι.
Βήμα 5ο Έπειτα τις βάζουμε σε δοχεία και χύνουμε
μέσα οξύμελι, τόσο που να βγαίνει πάνω από τις ελιές.
Βήμα 6ο Στην επιφάνεια βάζουμε κλαδιά από μάραθο
ή μαραθόσπορο ή και τα δύο.
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, δε γίνεται χαραγή στις
ελιές ούτε εφαρμόζεται εκπίκρανση.
Οι ελιές θα είναι έτοιμες προς βρώση, μετά από
τρεις μήνες από την παρασκευή τους.
(Το οξύμελι είναι σκεύασμα το οποίο λαμβάνεται
μετά από βρασμό μελιού με ξύδι).
Δημ. Ε. Πιστιόλης, Γεωπόνος

Ειδήσεις...

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ
Πέρασε, περίπου, μια διετία, όταν στον ΕΥΡΥΤΟ (Αριθ. Φύλλου 368), δημοσιεύθηκε ένα
συνοπτικό αλλά λίαν κατατοπιστικό άρθρο του
Θανάση Σταμάτη για τη Βιβλιοθήκη μας, με την
ευκαιρία της έναρξης εργασιών ανακαίνισής της
από το Δήμο Καρπενησίου. Ήταν ένα σύντομο
χρονικό για το «πνευματικό αυτό ίδρυμα που
φώτιζε και θα φωτίζει και στο μέλλον τους ανθρώπους του τόπου μας». Το άρθρο έκλεινε με
ευχαριστίες, αισιοδοξία και ελπίδα για τα καλύτερα.
Οι εργασίες ανακαίνισης άρχισαν με καλούς
οιωνούς και η καταγραφή των βιβλίων σύμφωνα
με τους όρους της σύγχρονης βιβλιοθηκονομίας
ξεκίνησε, όμως κάπως ανορθόδοξα. Οι τόμοι
των βιβλίων, που σημειωτέον ξεπερνούν τους
8.000 και οι εκατοντάδες σειρές περιοδικών,
μεταφέρονταν σε χώρο του Μουσείου Κορυσχάδων, με ευθύνη του Δήμου, όπου γινόταν
και η καταγραφή τους. Όμως, δυστυχώς ο
χρόνος της απασχόλησης της Βιβλιοθηκονόμου
δεν ήταν αρκετός ώστε να ολοκληρωθούν οι
εργασίες με αποτέλεσμα, άλλα βιβλία να βρίσκονται ακόμα στο Μουσείο Κορυσχάδων, με
κίνδυνο μάλιστα να υπάρχουν και απώλειες,
ενώ χιλιάδες άλλων τόμων να είναι συσσωρευμένα στο πάτωμα του Φωτογραφικού και Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου μας (τα εκθέματα
δεν μεταφέρθηκαν ακόμα στο νεότευκτο Μουσείο
μας). Έτσι, δεν υπάρχει, αφενός μεν, δυνατότητα
επισκεψιμότητας στους παραπάνω χώρους, αφετέρου δε, δεν λειτουργεί η Βιβλιοθήκη μας για
τρίτη συνεχή χρονιά και, επομένως, δεν υπάρχει
δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας της και
των δραστηριοτήτων της. Σημειώνεται, επιπλέον,
ότι εκατοντάδες βιβλίων, που προέρχονται από
δωρεές τρίτων ή προσωπικές, βρίσκονται σε
χώρο της αποθήκης του Γεωργικού Συνεταιρισμού
ή στις αποθήκες των σπιτιών μας.
Με την ευκαιρία αυτή τονίζουμε και πάλι
πως η Βιβλιοθήκη της Δομνίστας, η μεγαλύτερη
βιβλιοθήκη στο Νομό μας, είναι η μοναδική βιβλιοθήκη που έχει Τμήμα «Ευρυτάνων Συγγραφέων» (διαθέτει πάνω από 1.000 τόμους), καθώς
και Τμήμα «Αντιστασιακού Βιβλίου» (με εκατοντάδες τόμους). Το Τμήμα αυτό δημιουργήθηκε
ύστερα από πρόταση του Μιχάλη Σταφυλά και
αφού ο ίδιος διέθεσε εκατοντάδες αντιστασιακών
βιβλίων, ενώ αρκετά εστάλησαν και από αντιστασιακούς συγγραφείς, ύστερα από σχετικό
δημοσίευμά του στο Περιοδικό «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΖΩΗ». Οι δραστηριότητές της, κατά την 50χρονη
και πλέον ιστορική πορεία της υπήρξαν και πολλές και σημαντικές. Σπουδαιότερες είναι η συνδιοργάνωση με το Φιλοπρόοδο Σύλλογο Δομνίστας, Εκθέσεων Ευρυτανικού Βιβλίου σε Δομνίστα, Αγρίνιο, Μεγάλο Χωριό κ.α., με μεγάλη
απήχηση και ευνοϊκότατα σχόλια από τον τοπικό
τύπο και τον ημερήσιο αθηναϊκό, η έκδοση βιβλίων τοπικού περιεχομένου, η οργάνωση ημερίδων, εκθέσεων ζωγραφικής κ.λπ.
Επειδή, εν μέρει, οι ελπίδες μας και η αισιοδοξία μας για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης σε νέες, σύγχρονες
βάσεις, διαψεύστηκαν, μέχρι στιγμής, και, επειδή,
σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο
πρόκειται να προσληφθεί Βιβλιοθηκονόμος για
5μηνη υπηρεσία στη Βιβλιοθήκη μας, παρακαλούμε αυτός/ή να εργασθεί επί τόπου, ώστε να
ολοκληρωθεί η καταγραφή των βιβλίων και να
τεθεί αυτή από το επόμενο καλοκαίρι, τουλάχιστον, σε επαναλειτουργία.
Κάθε βοήθεια από μέρους μας είναι δεδομένη.
Κ.Α.Π.
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Ειδήσεις...
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Η Τόνια (Αντωνία) του Κων/νου και
της Ευγενίας Σταμάτη και ο σύζυγός της
Άγγελος Νινιός απόκτησαν τον περασμένο
Ιούλιο ένα χαριτωμένο γιο.
Να τους ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Στις 14-11-2014 έφυγε από τη ζωή
ο Επαμεινώνδας Θεοδώρου Καγιάντζας.
Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στον
Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου, στο Λυγουριό Αργολίδας, παρουσία πολλών συγγενών και φίλων.
― Πέθανε στις 14-11-2014 και αναπαύεται στο Κοιμητήριο του χωριού μας
από τις 19-11-2014 ο Αθανάσιος Σπ. Καραδήμας.
Αιωνία τους η μνήμη!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Δομνίστας στις 16-11-2014 το 40ήμερο
μνημόσυνο της αείμνηστης Ελένης Γ. Αναγνωστοπούλου.
― Στις 06-12-2014, στον Ι.Ν. Αγίας
Τριάδος Αγρινίου, τελέστηκε το τριετές
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του Ευθυμίου Ηλία Σιακαβέλλα.
― Στις 13-12-2014, στον Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου Αγρινίου, τελέστηκε τριετές
μνημόσυνο στη μνήμη του Παναγιώτη Θεοδώρου Χρυσικού.
― Στις 21-12-2014, θα τελεστεί το
40ήμερο μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του Επαμεινώνδα Θεοδ. Καγιάντζα, στο Λυγουριό Αργολίδας.
Αιωνία τους η μνήμη.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
ΣΕ Α.Ε.Ι.
― Η Αγγελική Αποστόλου Σταμάτη
πέτυχε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) – Τμήμα Οικονομικής
Επιστήμης.
― Η Μαρία Βασιλακάκη, κόρη της Κατερίνας Τσιούνη του Κωνσταντίνου και
της Μαρίας, πέτυχε στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών – Οικονομικό Τμήμα.
Καλές σπουδές!

ΝΕΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
Πτυχιούχος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Τμήματος Ιστορίας
και Εθνολογίας, είναι από τις 12 Δεκεμβρίου
2014, οπότε και ορκίστηκε, ο Θεόδωρος
Νικολάου Λιάκος.
Καλή σταδιοδρομία!

ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ “ΣΤΕΓΚΟΥ”
Μετά από τις εκλογές συγκροτήθηκε
σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου
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Παπαγεωργίου-Ντελή Α. Ιωάννα
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