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Μήπως ήρθε η ώρα
να πάρουμε τα βουνά;

Λ

ίγο πριν τις γιορτές είχα καταπιαστεί με τον Καστανιώτη και
κατέγραφα τις σκέψεις μου για το χωριό μας. Δεν ήταν και πολλές οι ημέρες
που είχαν περάσει από τις δημοτικές
εκλογές και την αποτυχημένη προσπάθειά μου να εκλεγώ και μια και τα είχα
φρέσκα στο μυαλό μου προσπαθούσα
να ιεραρχήσω τις πιθανές διεκδικήσεις μας από την πολιτεία αλλά και τις
ενέργειες που θα έπρεπε να κάνουμε
σαν σύλλογος και σαν χωριό ώστε να
αποκτήσουμε επιτέλους ένα προφίλ
τουριστικό. Ό,τι και να προσπαθούσα
να γράψω όμως δεν μου έβγαινε τελικά
και συνεχώς άλλαζα τα πλάνα μου. Τα
Χριστούγεννα τα πέρασα οικογενειακά
στην Καστανιά. Όταν τη δεύτερη μέρα
βγήκα στο σεργιάνι μέσα στο χωριό
και αντίκρισα το σύνολο σχεδόν των
σπιτιών να είναι κλειστά κατάλαβα ότι
το πρόβλημα της μη ανάπτυξης του
χωριού ξεκινά από εμάς τους ίδιους.
Από εμάς που δεν κατοικούμε μόνιμα
στο χωριό και φτιάξαμε το εξοχικό
μας σπίτι για να περνάμε άνετα ένα
δεκαήμερο όλο κι όλο το χρόνο. Ποια
πολιτεία άραγε θα ενδιαφερθεί για να
φτιάξει έργα σε ένα έρημο μέρος; Καλά
κάνουν λοιπόν οι τοπικοί άρχοντες και
παριστάνουν τους κουφούς, με το δίκιο
τους δεν έχουν κάνει ούτε ένα σημαντικό έργο τα τελευταία χρόνια στο χωριό
μας. Με το δίκιο τους σκέφτονται πονηρά και υπολογίζουν: Αρκετά τα σπίτια
αλλά μόνο καμιά σαρανταριά οι μόνιμοι
κάτοικοι, όταν θα ‘ρθουν στο πανηγύρι
το καλοκαίρι θα κάνουμε μια αγγαρεία
να τους πούμε ένα γεια και είναι αρκετό. Σαν ψηφοφόροι πάλι, τριακόσιοι
ένας είναι στον εκλογικό κατάλογο και
οι μισοί σχεδόν από αυτούς βρίσκονται
στην Αυστραλία. Τέλος, υπάρχουν και
οι αδιάφοροι, ε, το πολύ καμιά κατοσταριά να ψηφίσουν. Έλα καημένε
που θα ασχοληθούμε με αυτούς!!! Σιγά
μην τους φτιάξουμε και δρόμο από την
Καστανούλα να πηγαίνουν γρήγορα
στο Καρπενήσι!!
Να αντισταθούμε πατριώτες όσο το
δυνατόν γρηγορότερα. Να φροντίζουμε
να ανοίγουμε τα σπίτια μας πιο συχνά,
να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας
στον τόπο μας και να αποκτήσουμε
επιτέλους φωνή. Αν δεν ζητήσουμε
με επιμονή αυτό που δικαιούμαστε,
κανένας δεν θα προσφερθεί να μας
το δώσει, ούτε και το ελάχιστο. Και με
την πρώτη ευκαιρία να φροντίσουμε να
ξαναφέρουμε τα πολιτικά μας δικαιώματα στο χωριό. Όλα τα Καστανιώτικα
σπίτια θα πρέπει να εκπροσωπούνται
με μία ή δυο τουλάχιστον ψήφους στις
εκλογές. Μόνο έτσι θα αρχίσουν να
μας υπολογίζουν γιατί τότε θα έχουν
ανάγκη την ψήφο μας.
Από κοντά στις σκέψεις μου ο ταμίας
του συλλόγου ο Κώστας ο Μπώκος και
με περισσότερη αισιοδοξία μάλλον για
το μέλλον. Το μήνυμά του έφθασε με
email και με ρωτούσε. “Μήπως ήρθε η
ώρα να πάρουμε τα βουνά κι εμείς φίλε
Άρη;” Είχε ανακαλύψει μια αισιόδοξη
προοπτική στην εφημερίδα Καθημερι(συνέχεια στη σελίδα 2)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
& ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
Το Δ.Σ του Συλλόγου των απανταχού Καστανιωτών Ευρυτανίας «ο Άγιος Δημήτριος» καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση την 06η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:30 π.μ, στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου
Ρουμελιωτών Ελλάδος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών
Σίνα και Δαφνομήλη, πίσω από τον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου Πευκακίων (Ασκληπιού 40), στα όρια
Εξαρχείων και Κολωνακίου.
Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης είναι η ακόλουθη :
1. Βράβευση των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
2. Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ για το έτος
2010.
3. Ερωτήσεις επί του Διοικητικού απολογισμού.
4. Έγκριση πεπραγμένων
και απαλλαγή του Δ.Σ
από κάθε ευθύνη.
5. Οικονομικός απολογισμός χρήσης 2010, ανάγνωση έκθεσης της εξελεγκτικής
επιτροπής.
6. Ερωτήσεις επί του Οικονομικού απολογισμού και της
έκθεσης της Ε.Ε.
7. Έγκριση του Οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή
των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από
κάθε ευθύνη.
8. Προϋπολογισμός χρήσης 2011 και έγκριση αυτού.
9. Προγραμματισμός δράσης του Δ.Σ για το έτος 2011 από
τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
10. Προτάσεις – υποδείξεις των μελών για θέματα του Συλλόγου και του χωριού μας.
11. Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου.
Στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών Ελλάδος μπορεί κά-

Ο Κώστας Κοντογεώργος παρέδωσε,
ο Βασίλης Καραμπάς παρέλαβε
Σε κλίμα συγκίνησης και με ευχές για επιτυχία στην αποστολή
του, ο κ. Κοντογεώργος παρέδωσε το Γραφείο του στον νέο
αντιπεριφερειάρχη κ. Βασίλη Καραμπά. Λίγο πριν τη λήξη της
θητείας του, ο κ. Κοντογεώργος υπέγραψε το έργο «Οδός
Καστανιά-Πρόδρομος-Ροσκά» προϋπολογισμού 3 εκατ. Ευρώ.
Στον απερχόμενο Νομάρχη κ. Κοντογεώργο ο σύλλογός μας

ποιος να έρθει με το μετρό κατεβαίνοντας στη στάση «Πανεπιστήμιο». Από εκεί με τα πόδια και ακολουθώντας την οδό Σίνα,
θα συναντήσει το κτίριο στο αριστερά, αμέσως μετά το Γαλλικό
Ινστιτούτο. Την ίδια διαδρομή θ’ ακολουθήσει και όποιος
έρθει με λεωφορείο στις στάσεις Ακαδημία ή Πανεπιστήμιο.
Εξυπηρετούν επίσης και όσα λεωφορεία διασχίζουν τις οδούς
Ασκληπιού, Ιπποκράτους και Χαρ.
Τρικούπη.
Πριν από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ο Σύλλογος θα
δεξιωθεί στον προθάλαμο της
αίθουσας, όλα τα μέλη του και
τους φίλους της Καστανιάς που
θα προσέλθουν, με καφέ, τσάι,
χυμούς και βουτήματα.
Παρακαλούμε όλα τα μέλη
του Συλλόγου μας να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση και
να παρακινήσουν τα μέλη των
οικογενειών τους και κάθε Καστανιώτη ή φίλο της Καστανιάς για
να βρεθούν κοντά μας την ημέρα
αυτή. Θα αισθανθούμε ιδιαίτερη χαρά αν τα Καστανιωτόπουλα
μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Θυμηθείτε! Ο Σύλλογος
δυναμώνει με το ενδιαφέρον σας. Με τις προτάσεις σας. Με
την συμμετοχή σας.
Σας περιμένουμε όλους για να ανταλλάξουμε δημιουργικές
απόψεις για το όμορφο χωριό μας και ευχές για το νέο έτος.
Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλ:210 2516938 & 6977668616.(Ντέκας Αριστείδης)
καθώς και με email στο: okastaniotis@yahoo.gr
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Σημείωση: Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας
δημοσιεύτηκε η ίδια πρόσκληση με αρκετά λάθη (κυρίως σε
ότι αφορούσε ημερομηνίες). Ο έχων την επιμέλεια του φύλλου
ζητά την κατανόησή σας.

Ο Χρήστος Ντέκας
νέος πρόεδρος

Ο

απευθύνει ευχαριστίες για την πολύχρονη προσφορά του στην
Ευρυτανία και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στις μελλοντικές του επιδιώξεις. Τον κ. Καραμπά τον καλωσορίζουμε
του στη νέα του θέση και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην
δύσκολη αποστολή που αναλαμβάνει.

Χρήστος Ντέκας είναι ο νέος Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου για τα
επόμενα δύο χρόνια. Η εκλογή του αποτελεί
ιδιαίτερη τιμή για τον Πρόδρομο και την Καστανιά, τα
χωριά από τα οποία κατάγεται ο Χρήστος. Το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου μας τον συγχαίρει και ολόψυχα του εύχεται να έχει μια θητεία παραγωγική και αποτελεσματική. Καλά κουράγια Χρήστο από καρδιάς!
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Μήπως ήρθε η ώρα να πάρουμε τα βουνά;
(συνέχεια από τη σελ. 1)

νή και μου την έστειλε. Δεν μπορώ να πω
αναθάρρησα. Που ξέρεις είπα μπορεί και
να ξανάρθε η ώρα να κοπανήσω και πάλι
στον ταβλαμπά το γάλα. Πού ξέρεις:
Ντέκας Αριστείδης

Εμφανής η τάση
επιστροφής στα βουνά
Ολοένα και αυξάνεται το ρεύμα μόνιμης
διαβίωσης στους ορεινούς οικισμούς της
χώρας μας τα τελευταία χρόνια
Του Γιάννη Eλαφρού
Μια νέα ευκαιρία για μια άλλη ανάπτυξη
στα ελληνικά βουνά εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία καταγράφεται
μια μικρή, αλλά εμφανής πια τάση επιστροφής στα ορεινά. Η τάση ολοκληρωτικής εγκατάλειψης των ορεινών οικισμών
έχει ανακοπεί, οι πληθυσμοί σε ορεινές
πόλεις εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης,
ενώ φυτρώνουν και τα πρώτα βλαστάρια
μιας νέας παρουσίας σε ορεινά χωριά.
“Ηδη τα τελευταία χρόνια καταγράφεται
μια αύξηση 4% των πληθυσμών στους
ορεινούς όγκους. Εκτιμάμε ότι η επιστροφή στα βουνά θα αποτυπωθεί με πιο
καθαρό τρόπο στην απογραφή του 2011”,
λέει στην “Κ” ο κ. Δημήτρης Καλιαμπάκος,
καθηγητής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου
και συντονιστής του Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Περιβάλλον
και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών”.
Όσοι εξορμήσουμε τις μέρες των γιορτών στα ορεινά θα συναντήσουμε αυτό
τον κόσμο, που πήρε τη μεγάλη απόφαση
και... πήρε τα βουνά. Πρόκειται για δύο
κατηγορίες. Καταρχήν, είναι οι λεγόμενοι εσωτερικοί “πρόσφυγες ποιότητας
ζωής”, δηλαδή πολίτες που αν και είχαν
μια ικανοποιητική δουλειά στις μεγάλες
πόλεις, απαυδισμένοι από την εντατικοποίηση, την κενότητα και την πολλαπλή
ρύπανση των μεγαλουπόλεων αναζητούν
ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, μια άμεση
επαφή με τη φύση. Η δεύτερη μεγάλη δεξαμενή, η οποία θα αυξάνεται τα επόμενα
χρόνια, είναι οι νεόπτωχοι των πόλεων,
μακροχρόνια άνεργοι ή εργαζόμενοι με
πενιχρές αποδοχές, που δεν βλέπουν
διέξοδο και αναζητούν ένα νέο ξεκίνημα
στα χωριά τους.
Τα ελληνικά βουνά έχουν δυνατότητες
να υποδεχθούν αυτές τις αναζητήσεις.
Καταρχήν οι ορεινοί όγκοι στη χώρα
μας είναι πολύ εκτεταμένοι. Η Ελλάδα
αποτελεί τη δεύτερη πιο ορεινή χώρα της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, με το 70% του εδά-

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
Τριμηνιαία Έκδοση
Ιδιοκτήτης:
Σύλλογος των Απανταχού
Καστανιωτών Ευρυτανίας
“Ο Άγιος Δημήτριος”
Έδρα: Δ.Δ. Καστανιάς
Προυσού Ευρυτανίας
Γραφεία στην Αθήνα:
Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία
•••
Εκδότης και Επιμελητής Έκδοσης
Κωνσταντίνος Δ. Αναστασόπουλος
Πρόεδρος του Συλλόγου
Πευκών 1, 142 35 Ν. Ιωνία
Τηλ.: 210 27 79 804
•••
Σύνταξη Φύλλου
και Επιμέλεια ύλης:
Αριστείδης Ντέκας
Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία
Τηλ.: 210 25 16 938
Συνεργάτες:
Ζηνέλης Δημήτριος
Ζηνέλης Ζαχαρίας

Συνδρομές ετήσιες: 15 ευρώ
Φωτοστοιχειοθεσία,
σελιδοποίηση, μοντάζ:
Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Γερανίου 7, Αθήνα 105 52
Τηλ/Fax: 210 5244309

Kωδικός Γ.Γ.Ε.: 4020

φους της να είναι ορεινό και ένα μεγάλο
μέρος των οικισμών της να είναι κτισμένοι
στα βουνά. “Για 500 τουλάχιστον χρόνια η
Ελλάδα ήταν τα βουνά. Η ορεινή Ελλάδα,
καρδιά και καταφύγιο του ελληνισμού τους
τελευταίους πέντε αιώνες, υπέστη τέσσερα
δραματικά πλήγματα στο τελευταίο μισό
του εικοστού αιώνα. Αρχικά ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, που θέατρό του ήταν τα
βουνά της Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα

σχετικά μακριά από μια μονοδιάστατη
ανάπτυξη, η οποία “φτηναίνει” όλες τις
αξίες και καταστρέφει αλόγιστα και ασυλλόγιστα το περιβάλλον, υποτάσσοντάς τα
στην υπέρτατη αρχή της κερδοφορίας”,
τονίζει ο κ. Καλιαμπάκος. Είναι σαν η ζωή
στα ορεινά να “πάγωσε”, να μπήκε στην
κατάψυξη, μόνο και μόνο όμως για να διατηρηθούν η αρχιτεκτονική, το τοπίο και το
φυσικό περιβάλλον σχετικά ανέγγιχτα.

της Ηπείρου, στη συνέχεια ο Εμφύλιος και
μετά τα δύο συνεχόμενα “τσουνάμι”, της
μετανάστευσης το ’60, και της αστυφιλίας
το ’70, στράγγιξαν τη ζωή από τις ορεινές
περιοχές, έκαναν την ορεινή Ελλάδα παρία των οικονομικών, τεχνολογικών και
πολιτιστικών εξελίξεων”, σημειώνει ο κ.
Καλιαμπάκος.

Αυτή είναι και η μεγάλη δύναμη των
ελληνικών βουνών. Κι εδώ είναι το κρίσιμο
στοίχημα: Θα αξιοποιηθεί για μια ισόρροπη ανάπτυξη με κέντρο τις ανθρώπινες
ανάγκες ή θα ξοδευτεί σε μια στρεβλή
“ανάπτυξη”, υποταγμένη στο άμεσο κέρδος, που θα εξαντλήσει τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα των ορεινών περιοχών;
Γιατί βεβαίως εάν καταστραφεί, για παράδειγμα, η μοναδικότητα των ορεινών
οικισμών, θα χαθεί για πάντα.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα προς τα ελληνικά
βουνά, που είναι ελπίδα και απειλή. “Το
ζήτημα είναι να μη γεμίσουμε παντού
Αράχωβες”, τονίζει ο κ. Καλιαμπάκος.
Υπάρχουν δυνατότητες για μια τουριστική ανάπτυξη διαφορετικού τύπου. Πολύς
κόσμος που ανεβαίνει στα βουνά δεν θέλει

“Κιβωτός”... αστυφιλίας
Ο κατακλυσμός της αστυφιλίας, πέρα
από τα προβλήματα που προκάλεσε,
διαμόρφωσε και μια “κιβωτό”, όπου διασώθηκε με λίγα σχετικά τραύματα ο πλούτος (οικιστικός και φυσικός) της ορεινής
Ελλάδας, μαζί με ορισμένα στοιχεία του
πολύτιμου πολιτισμού της. Το βλέπει κανείς παραστατικά στη διαφορά που έχουν
τα κατεστραμμένα καμποχώρια, από τις
αετοφωλιές. “Η ορεινή Ελλάδα κρατήθηκε

ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΣ
Στο προηγούμενο φύλλο του «Καστανιώτη» δημοσιεύσαμε τα ονόματα των
παιδιών που κατάγονται από την Καστανιά
και πέτυχαν στις εξετάσεις για την Ανώτατη και Ανώτερη Εκπαίδευση κατά το
έτος 2010.
Δυστυχώς λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσής μας δεν συμπεριλάβαμε σ’ αυτόν τον
κατάλογο και τους παρακάτω:
• Δημήτρης Κουτσκουδής του Παναγιώτη και της Δέσποινας Ιωάννου Μπώκου, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
• Μαρία Κουτσοδήμα του Γεωργίου και
της Ευφροσύνης(Παν.Χ.Βαστάκη), Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας
Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
• Νικόλαος Σχίζας του Αθανασίου, Τμήμα Τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού
αερίου στα Τ.Ε.Ι Καβάλας.
• Ιωάννης Κουτρούμπας του Παναγιώτη (Αθανασίου Κουτρούμπα) και
της Ιωάννας Λάμπρου, Τμήμα Μηχανολογίας Υδάτινων Πόρων στα Τ.Ε.Ι
Μεσολογγίου.
• Κιστάνη Ιόλη του Μαρίνου και της Μαίρης Σπύρου Βαστάκη, Τμήμα Ιστορίας
& Αρχαιολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή
Ιωαννίνων.
• Σπύρος Βαστάκης του Νικολάου Σπ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο στην Καστανιάτοποθεσία Πάτωμα
(Έκταση 888,32 m2 - άρτιο
και οικοδομήσιμο)
Πληροφορίες: Τηλ: 6974185701

Βαστάκη και της Ρούλας Κουλούρη,Τμήμα Λογιστικής στα Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου.
Ο Σύλλογος θα έχει την χαρά να τους
βραβεύσει στην ετήσια τακτική γενική
συνέλευση την 6η Φεβρουαρίου 2011 μαζί
με τους επιτυχόντες Ευστράτιο Λωρίδα,
Ελένη Βονόρτα, Αφροδίτη Κάτσικα και
Ελένη Ντούρου των οποίων τα ονόματα
δημοσιεύσαμε ήδη στην εφημερίδα μας.
Σε περίπτωση που έχετε ενημερωθεί
και για κάποια άλλη επιτυχία, σας παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε σχετικά
(το γρηγορότερο δυνατόν) στα τηλ: 210
2516938/6977668616. (Ντέκας Αριστείδης)
Σε όλους τους επιτυχόντες ευχόμαστε υγεία, καλή πρόοδο και πάντα
επιτυχίες στη ζωή τους..

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο στην Καστανιάτοποθεσία Παλιάλωνα
(Έκταση 1000 m2 δεντροφυτεμένο με αμπέλι
και καρυδιές)
Πληροφορίες:
Τηλ: 6972423910 / 2237080563

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο στην Καστανιάτοποθεσία Άγιος Νικόλαος
(Έκταση 2,66 στρέμματα
και με ημιτελή κατοικία)
Πληροφορίες:
Τηλ: 6972423910 / 2237080563

να μεταφέρει την πόλη μαζί του, αλλά να
περπατήσει στα μονοπάτια, να γνωρίσει
τις ομορφιές τους, να πάρει μια βαθιά ανάσα από το οξυγόνο της “άγριας φύσης”.

Σημαντικοί τομείς
ανάπτυξης
Μια νέα άνθιση των βουνών δεν μπορεί
να στηριχθεί μόνο στον τουρισμό. Η βιολογική γεωργία, η κτηνοτροφία, η ενέργεια,
η αξιοποίηση του δασικού πλούτου, η μικρή βιοτεχνία και το εμπόριο είναι τομείς
που μπορούν να αναπτυχθούν. ρευνα του
μεταπτυχιακού του ΕΜΠ στα Τζουμέρκα
μεταξύ 11 πολιτών, που ανέβηκαν στα
κακοτράχαλα βουνά για ένα δεύτερο
ξεκίνημα, κατέγραψε ότι απασχολούνται
σε ξενώνες, στο ορειβατικό καταφύγιο και
στο δασικό χωριό, αλλά και σε ένα μικρό
υδροηλεκτρικό έργο, σε εργαστήριο λαϊκής τέχνης και σε μονάδα παραδοσιακών
προϊόντων.
“Τα βουνά προσφέρονται για μια ισόρροπη ανάπτυξη όλων των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας, χωρίς μεγάλες συγκεντρώσεις που επιβαρύνουν το τοπίο”,
λέει στην “Κ” ο κ. Νίκος Κατσουλάκος,
μηχανολόγος και υποψήφιος διδάκτορας
στην ανάπτυξη των βουνών. “Στα ορεινά
απαιτείται πολύ μεγάλη κατανάλωση
ενέργειας για θέρμανση. Στο Μέτσοβο
δαπανούνται 2,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο γι’
αυτό τον σκοπό. Αξιοποιώντας τη δασική
βιομάζα, τα κτηνοτροφικά απόβλητα,
μικρά φράγματα και μικρό αριθμό ανεμογεννητριών μελετούμε ακόμα και την
ενεργειακή αυτονομία της περιοχής”,
συμπληρώνει ο κ. Κατσουλάκος.
Η αρχιτέκτονας κ. Στέλλα Γιαννακοπούλου, επίσης υποψήφια διδάκτορας,
υπογραμμίζει την αξία της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής. Μάλιστα, σε ερωτηματολόγιο μεταξύ επισκεπτών και κατοίκων του
Μετσόβου υπήρχε θετική ανταπόκριση
στην καταβολή ενός ποσού υπέρ της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. “Οι επισκέπτες,
αλλά και πολλοί ντόπιοι ενοχλούνται από
φαινόμενα αλλοίωσης της παραδοσιακής
εικόνας, όπως για παράδειγμα η κυκλοφορία αυτοκινήτων και λεωφορείων”,
σημειώνει η κ. Γιαννακοπούλου.
Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς οι κυβερνήσεις δεν έχουν σχέδιο για
τα βουνά, όπως στην Καταλωνία. “Δεν
υπάρχει χωροταξικό για την ανάπτυξη
των βουνών, ούτε σχέδιο ενισχύσεων.
Για να μείνει όμως ο κόσμος στα βουνά
πρέπει να υπάρχουν υποδομές, πρώτα απ’
όλα υγείας και εκπαίδευσης. Απεναντίας,
τώρα προωθούνται περικοπές”, τονίζει ο
κ. Καλιαμπάκος.

Ο ξενιτεμένος
Σαν πήγε στην Αμερική,
εγύριζεν ο νους του πίσω
καθημερινή και Κυριακή.
Σαν άρχισε να γράψη γράμμα,
-«καλή μου μάννα κι αδελφή»,εκεί τον έπιανε το κλάμα.
Επέρασε καιρός πολύς,
στα ξένα ασπρίσαν τα μαλλιά του,
γυρίζει πίσω παραλής.
Τα πλούτη του είναι περισσά.
Έφερε γούνες και ρολόγια,
έχει τα δόντια του χρυσά.
Πηγαίνει στο σπιτάκι ίσια.
Η μάννα του;…η αδερφή;
Είναι κι οι δυό στα κυπαρίσσια.
Ας ξαναζούσαν μια βραδιά
-κι’ ας ήτανε και στ’ όνειρό τουΘάδινε ολάκερο το βιό του!
Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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• Η οικογένεια του Στάθη Ευαγγέλου Βαστάκη και της Βασιλικής(Αντώνη
Παλαιού) απέκτησε κοριτσάκι στις 8
Ιανουαρίου 2011
Στην οικογένεια ευχόμαστε να τους
ζήσει και πάντα να την καμαρώνουν
όπως επιθυμούν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
ΔΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στις 22 Δεκεμβρίου εγκατέλειψε τα
εγκόσμια ο Θανάσης Π. Δαλακώστας,
σε ηλικία 79 ετών και αναπαύεται
στο Κοιμητήριο Βύρωνα. Εδώ και δύο
περίπου χρόνια είχε προβλήματα
υγείας, κυρίως αναπνευστικά, που τον
έφθειραν σιγά – σιγά.
Από μικρό παιδί ξενιτεύτηκε στην
Αθήνα και μπήκε στη βιοπάλη. Από
τη δεκαετία του 60 συνεργάστηκε
με τους αείμνηστους, τον αδελφό του
Χριστόφορο και τον Παναγιώτη Τσιώκο, και άνοιξαν εστιατόριο στην οδό
Φρύνης 6, στο Παγκράτι, τη γνωστή
«ΚΑΠΟΝΙΕΡΑ». Το εστιατόριο αυτό
αποτέλεσε βασικό καστανιώτικο στέκι,
μετά τα «ΚΑΛΑΜΙΑ» της οδού Σταδίου
των Αφών Δεληγιάννη και ώσπου να
ανοίξει η κεντρικότερη «ΔΙΑΝΑ» του
Ταραμπίκου στην οδό Ασκληπιού. Στην
«ΚΑΠΟΝΙΕΡΑ» ο Σύλλογος Καστανιωτών έκανε τις εκδηλώσεις του και οι
αδελφοί Δαλακώστα - (ο Π. Τσιώκος

η Νικαίηκη καλύβα με το σπίτι μου).
Παρόλο αυτά, στο παρελθόν και μέχρι
πριν από ένα χρόνο περίπου δεν πρέπει
να είχαμε ανταλλάξει πάνω από δέκα
καλημέρες, γιατί έμενε στο Αγρίνιο
ή στον δρυμώνα και σπάνια ερχόταν
στην Καστανιά. Με κάλεσε κάποια
στιγμή ξαφνικά στο τηλέφωνο για να
με παρακαλέσει να δημοσιεύσω την
είδηση του θανάτου της γυναίκας του
στον Καστανιώτη. Ήθελε οπωσδήποτε
δε να τον διαβεβαιώσω ότι θα βάλω
τη φωτογραφία της που θα φρόντιζε

συνεχείς. Λίγο πριν το καλοκαίρι του
εκμυστηρεύτηκα ότι προετοίμαζα υλικό για την εκδήλωση που θα γινόταν
στο σχολείο. Με ρώτησε με μεγάλο
ενδιαφέρον για το τι θα περιλάμβανε
και βάλθηκε να βρει δικό του υλικό
για να με βοηθήσει. Σε λίγες ημέρες
κατέφθασαν με το ταχυδρομείο φωτογραφίες του από το χωριό και παλιές
προσωπικές βιντεοταινίες. Το βιντεάκι
που δείξαμε στην εκδήλωση με τον
μακαρίτη το Γραμματέα μας Δημήτριο
Τσιώκο ήταν δικό του. Έγραψα αυτές τις
λίγες γραμμές για τον μπάρμπα Θανάση
γιατί αφενός θέλω να μάθετε ότι έφυγε
κάποιος που αγαπούσε πραγματικά την
Καστανιά και αφετέρου γιατί νιώθω ότι
του χρωστάω. Κανείς δεν μου είπε για
τον θάνατό του μέχρι τις ημέρες των

να μου την στείλουν ταχυδρομικά τα
παιδιά του. Μου έδωσε χίλιες ευχές
για μένα και την οικογένειά μου και μου
είπε πολλά κολακευτικά λόγια για την
δουλειά που κάναμε όλα τα μέλη του
Δ.Σ. στο σύλλογο. Αυτό το τηλεφώνημα
ήταν η αρχή μιας σειράς τηλεφωνικών
επικοινωνιών, με θέμα την αγαπημένη
του Καστανιά, το χωριό του που κατά
δήλωσή του δεν πέρασε μέρα από τη
ζωή του που να μην το σκέφτηκε. Οι
προτροπές του για το τι θα πρέπει να
κάνουμε σαν σύλλογος καθώς και για
την πολιτιστική κληρονομιά μας που
θα πρέπει να την διασώσουμε ήταν

Χριστουγέννων και μέχρι τότε νόμιζα ότι
δεν μου ξανατηλεφώνησε γιατί θύμωσε
που δεν του είχα στείλει την κόπια της
εκδήλωσης να την δει και να χαρεί.
Διάλεξα για να δημοσιεύσω την παραπάνω φωτογραφία του με τον Βαγγέλη
τον Βαστάκη. Στο βάθος διακρίνεται η
Αποκλείστρα, το μέρος που τον συνάρπαζε ιστορικά. Είμαι σίγουρος ότι η ψυχή
του κάπου σ’ αυτά τα βουνά τριγυρίζει
και απολαμβάνει την γαλήνη.
Ντέκας Αριστείδης
Στους συγγενείς των εκλιπόντων
εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και
ευχόμαστε ο χρόνος να απαλύνει τον
πόνο τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

(Όσα μας είπατε, ή έτυχε να μάθουμε)
δυστυχώς έφυγε πρόωρα εξαιτίας
ατυχήματος στην εργασία) - ήταν πάντα φιλόξενοι και προσηνείς σε κάθε
Καστανιώτη.
Ο Θανάσης έκανε οικογένεια στην
Αθήνα. Πάντοτε ρωτούσε με εγκαρδιότητα για κάθε πατριώτη και έδειχνε
αληθινό ενδιαφέρον. Διηγιόταν ιστορίες και περιστατικά της παιδικής του
ηλικίας από το χωριό, είχε ανεξίτηλα
βιώματα που τον συντρόφευαν σε όλη
τη ζωή του. Όσοι τον γνώρισαν, είχαν να
λένε τα καλύτερα λόγια γι’ αυτόν.
Ο θάνατός του γέμισε πόνο και θλίψη
την αγαπημένη του σύζυγο, τις δυο κόρες του, τα εναπομείναντα αδέλφια και
όλους τους συγγενείς και πατριώτες.
Οι κόρες του, Ιωάννα και Κωνσταντίνα, μας εμπιστεύτηκαν τις παρακάτω
σκέψεις τους για τον αγαπημένο τους
πατέρα:
«Έφυγε ένας γλυκός, χαμογελαστός
άνθρωπος, που έπαιρνε μόνο δίνοντας!!! Έτσι τον θυμάται ο κόσμος!!!
Κι αυτή είναι η ανεκτίμητη κληρονομιά
που άφησε σε μας τα παιδιά του… Για
μας έζησε σαν άρχοντας και έφυγε σαν
άρχοντας, αφήνοντας πίσω του ένα
δυσαναπλήρωτο κενό, που απαλαίνει
από τη σωρεία των αναμνήσεων και
την υπερηφάνεια της κληρονομιάς μιας
μοναδικής παρουσίας, με ξεχωριστό
χαρακτήρα…
Αυτός ήταν ο πατέρας μας, ένας
γλυκός χαμογελαστός άνθρωπος, που
έπαιρνε μόνο δίνοντας!!!».
Είθε ο Κύριος να τον αναπαύει μετά
δικαίων και να χαρίζει στην οικογένειά
του την εξ ύψους παρηγορία. Αιωνία η
μνήμη σου, Θανάση!
Ζ.Ζ.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2010 έφυγε
πρόωρα από κοντά μας, κουρασμένος
από τη ζωή, μόλις 67 χρόνων, ο Πανα-

γιώτης Γεωργόπουλος, του Στυλιανού
και της Αγγέλως. Παιδί της Κατοχής,
από τον Πέρα Μαχαλά, από μικρός
ξενιτεύτηκε από το αγαπημένο του
χωριό και αρχικά κοντά στον πατέρα
του και αργότερα μόνος του εργάστηκε
σκληρά και ευσυνείδητα στα τουριστικά
επαγγέλματα για τον επιούσιο. Με τη
θέλησή του, τη διάθεση για μάθηση,
με την εργατικότητα και την επιμονή
του, στοιχεία που κληρονόμησε από
τους φτωχούς, μα τίμιους γονείς του,
κατάφερε να διακριθεί ως μάγειρας, να
είναι περιζήτητος και όλοι να λένε τα
καλύτερα λόγια γι’ αυτόν.
Ο πρόωρος θάνατός του, χωρίς να
χαρεί καλά – καλά τη σύνταξή του,
γέμισε θλίψη την οικογένειά του, τις
αδελφές του και όλους όσους τον είχαν
γνωρίσει και τον εκτιμούσαν ιδιαίτερα..
Αναπαύεται στη Λυκουριά Αχαΐας,
κοντά στα Καλάβρυτα.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 και σε
ηλικία 78 ετών, έφυγε από κοντά μας ο
Θανάσης Νικολάου Κουτρούμπας. Αναπαύεται στο νεκροταφείο του Δρυμώνα
Αιτωλοακαρνανίας.
Με τον Θανάση τον Κουτρούμπα
ήμασταν συγγενείς και κατά κάποιο
τρόπο γείτονες στο χωριό(συνόρευε

Οι Προσφορές των συγχωριανών μας
Ο Σπύρος Ζηνέλης(από το
Μεγάλο Χωριό) προσέφερε στον
Σύλλογο 50,00 €
Ο Νικόλαος Σιάτρας προσέφερε στον Σύλλογο 110,00 €
Η Ντίνα Δαλακώστα προσέφερε στον Σύλλογο 50,00 €
Ο Σπύρος Σπυρόπουλος(από
το Αγρίνιο) προσέφερε στον
Σύλλογο 150,00 €
Η Ντίνα Δαλακώστα προσέφερε στον Σύλλογο 50,00 €
Ο Χρήστος Καρασταμάτης
και η σύζυγός του Βασιλική
Σπυροπούλου(από το Παρίσι)
προσέφεραν στον Σύλλογο
50,00 €. Σημειώνουμε ειδικά ότι
η κ. Βασιλική Σπυροπούλου
και η αδερφή της Παναγιώτα
είχαν προσφέρει στο σύλλογο100,00 €, στα τέλη του έτους
2009, στη μνήμη των γονιών
τους Αποστόλη και Κλεοπάτρας
Σπυροπούλου. Τους ευχαριστούμε και ζητούμε συγνώμη για την
παράληψη να δημοσιεύσουμε
την προσφορά τους.
Ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος(από το Παρίσι) προσέφερε
στον Σύλλογο 50,00 €.
Ο Σωτήρης Σπυρόπουλος(από το Παρίσι) προσέφερε
στον Σύλλογο 50,00 €.
Ο Αθανάσιος Κατσαρός(από
το Αγρίνιο) προσέφερε στον
Σύλλογο 50,00 €.
Η Μαρία Ματθαίου προσέφερε στον Σύλλογο 20,00 €.
Ο Γεώργιος Καναρέλης προ-

σέφερε στον Σύλλογο 50,00 €.
Ο Παναγιώτης Κανάκης προσέφερε στον Σύλλογο 50,00 €.
Η Βασιλική Πανούση προσέφερε στον Σύλλογο 20,00 €.
Ο Γεώργιος Μπαλτάς προσέφερε στον Σύλλογο 50,00 €.
Ο Ιωάννης Μαργαρίτης προσέφερε στον Σύλλογο 50,00 €.
Η Βασιλική Μπώκου προσέφερε στον Σύλλογο 40,00 €.
Ο Ηλίας Παλαιός προσέφερε
στον Σύλλογο 30,00 €.
Ο Γεώργιος Ντέκας προσέφερε στον Σύλλογο 80,00 €.
Ο Φώτης Ζηνέλης προσέφερε στον Σύλλογο 30,00 €.
Η Βασιλική Λεκάκου Βαστάκη προσέφερε στον Σύλλογο
500,00 € στη μνήμη…….
Ο Θανάσης Δαλακώστας
προσέφερε στον Σύλλογο 50,00
€.
Ο Παναγιώτης Νικολάου
Ταραμπίκος προσέφερε στον
Σύλλογο 20,00 €.
Ο Μιχάλης Αθανασίου Μπαλαγιάννης προσέφερε στον
Σύλλογο 50,00 €.
Ο Αλέκος Παναγιώτου Βαστάκης προσέφερε στον Σύλλογο 217,27 $ .
Η Βασιλική Λωρίδα προσέφερε στον Σύλλογο 50,00 €
Ο Ευάγγελος και η Ευφροσύνη Τσιώκου προσέφεραν στον
Σύλλογο 93,97 $ Αυστραλίας.
Ο Κωνσταντίνος Στεφάνου
Γεωργόπουλος προσέφερε

στον Σύλλογο 155,00 €.
Από μέλη του συλλόγου, από
συγχωριανούς μας που θέλουν
να κρατήσουν την ανωνυμία
τους και τέλος στις λαχειοφόρες
αγορές που λειτούργησαν στο
Καστανιώτικο αντάμωμα και
στην εκδήλωση του σχολείου
, προσφέρθηκε το ποσό των
2.530,00€.
Ο Νίκος Καματερογιάννης(από την Αυστραλία) προσέφερε στον Σύλλογο 50,00 €.
Η οικογένεια του Αριστείδη
Αθανασίου Κουτρούμπα προσέφερε στον Σύλλογο 50,00 €
στη μνήμη του ανιψιού τους Αθανασίου Ιωάννου Κουτρούμπα.
Ο Ιωάννης Αθανασίου Μπαλαγιάννης προσέφερε στον
Σύλλογο 300,00 € για την αποπεράτωση του 1ου ορόφου στο Πολιτιστικό Κέντρο της Καστανιάς.
Ο Κωνσταντίνος Κωστ.
Μπαλτάς προσέφερε στον
Σύλλογο 150,00 €.
Η οικογένεια Ηλία και Θεοδώρας Σουλαντίκα πρόσφερε
200,00€ εις μνήμην των εξαδέλφων της Αθανασίου και Αικατερίνης Αλαμπασίνη και 100,00
ευρώ εις μνήμην Χριστοφόρου
Κουτρούμπα. Επίσης ο Ηλίας
Σουλαντίκας προσέφερε στον
Σύλλογο 100,00 € καθώς και
300,00€ για την περίφραξη στο
πίσω μέρος του Πολιτιστικού
Κέντρου Καστανιάς.
Ο Κωνσταντίνος Χαριλάου

Λωρίδας προσέφερε στον Σύλλογο 60,00 $ CAD.
Ο Ζαχαρίας Κωνσταντίνου
Παπαχρίστος προσέφερε στον
Σύλλογο 60,00 $ CAD.
Ο Γεώργιος Στυλιανού Ταραμπίκος προσέφερε στον
Σύλλογο120,00 $ CAD.
Ο Αθανάσιος Παλαιός προσέφερε στον Σύλλογο100,00 €.
Ο Ιωάννης Δ. Ταραμπίκος
προσέφερε στον Σύλλογο 50,00
€ στη μνήμη της μητέρας του.
Το Δ.Σ του Συλλόγου μας εκφράζει σε όλους τους δωρητές
τις ευχαριστίες του και τους
εύχεται ατομική και οικογενειακή υγεία.
Σημείωση: Τα παραπάνω χρηματικά ποσά που προσφέρονται

στο Σύλλογο αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις ενισχύσεις που
δόθηκαν από συγχωριανούς μας.
Χρηματικά ποσά που αφορούν
την ετήσια εισφορά των μελών
του Συλλόγου και την συνδρομή
της εφημερίδας μας δεν δημοσιεύονται(εξαίρεση αποτελούν όλα τα
χρηματικά ποσά που στέλνονται
στο Σύλλογο από το εξωτερικό).
Σε περίπτωση που κάποιο χρηματικό ποσό ή όνομα δωρητή έχει
αναγραφεί λανθασμένα, καθώς
και σε περίπτωση που λησμονήσαμε κάποια δωρεά, ζητούμε
ειλικρινά συγνώμη και θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε
για να προβούμε σε διόρθωση ή
δημοσίευση στο επόμενο φύλλο
της εφημερίδας μας.

ΝΕΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
Στις 6/12/2010 έλαβε πυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Διαφήμισης από τα ΤΕΙ Αθηνών η Αγάπη Χρ. Σπασοπούλου, κόρη του Χρήστου Σπασόπουλου και της συγχωριανής
μας Γεωργίας Νικ. Βλάχου. Συγχαίρουμε τη νέα πτυχιούχο
και της ευχόμαστε “καλή σταδιοδρομία”.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο στην Καστανιά
-τοποθεσία Πλάτανος
(Έκταση 2540 m2 - εντός οικισμούοικοδομούνται 400 m2)
Πληροφορίες: Βασίλης Νικολαΐδης
Τηλ: 6977625403

Τόρνος
Τόρνος
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Η καλύτερη πρόταση για μια πρωινή βόλτα
όταν είμαστε στην Καστανιά

Μ

ικρή η απόσταση από το χωριό
μας για τον Τόρνο. Δυο τρία λεπτά
χρειάζεται κάποιος για να φθάσει στο Χαλικόρεμα με το αυτοκίνητο και
περίπου ένα εικοσάλεπτο με τα πόδια. Από
εκεί και κάτω θέλει ποδαρόδρομο, κούραση
δηλαδή, αλλά η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Η
ομορφιά απερίγραπτη, νιώθεις ότι ζεις μια

περιπέτεια, ψάχνεις να ανακαλύψεις το
νερόμυλο που είναι σε πλήρη λειτουργία
και το Μικρό Πανταβρέχει, ανεβαίνεις σε
γεφυράκια, ξεναγείσαι στην Αγία Τριάδα(ο
ναός ανακαινίσθηκε και αποτελεί μνημείο
πλέον για την περιοχή μας) και στο Λαογραφικό Μουσείο και στο τέλος απολαμβάνεις
τσιπουράκι στη φιλόξενη γωνιά του Σπύρου.

Αξίζουν συγχαρητήρια οι αγαπητοί Τορνιώτες για τα έργα που πραγματοποίησαν στο
χωριό τους τα τελευταία χρόνια. Εμείς οι Καστανιώτες μια και τον Τόρνο τον θεωρούμε
αδελφό χωριό ας εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να απολαμβάνουμε όποτε μπορούμε
αυτό τον μικρό Παράδεισο που είναι δίπλα
στο χωριό μας.

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ Η ΛΑΜΠΡΩ ΚΑΙ Ο «ΕΠ’ ΑΥΤΗΣ ΓΕΡΩΝ»
Ένα μεγάλο κομμάτι της παιδικής
μας ηλικίας και για κάποιους τυχερούς και της εφηβικής και ακόμη
περισσότερο, καλύπτεται από τη
γλυκιά παρουσία των παππούδων
του. Ευτύχησα να χαρώ και τους
τέσσερις παππούδες μου για αρκετά χρόνια, τόσα που έφτασαν να
αποκομίσω σημαντικές εμπειρίες
και μοναδικές αναμνήσεις. Από την
πλευρά της μητέρας μου συγκατοικούσαμε με τους γονείς της, τη
Μαρούσιω και το Δημήτρη Σταθόπουλο. Γι’ αυτούς θα αναφερθώ ξεχωριστά κάποια άλλη φορά. Τώρα,
επιτρέψτε μου να θυμίσω στους
παλιότερους και να γνωρίσω στους
νεότερους, τους γονείς του πατέρα
μου, τη Λαμπρινή (Λάμπρω) και το
Δημήτρη Ζηνέλη.
Η γιαγιά μου, η Λάμπρω, γεννήθηκε το 1895 και ήταν το γένος Γεωργίου Κουβέλη. Πέθανε το 1977. Είχε
μια αδελφή, τη Μαρία (σύζ. Δημ.
Μούρτου) και ετεροθαλή αδέλφια
το Σταύρο και το Θανάση Κουβέλη.
Ήταν αγράμματη, όπως όλες σχεδόν
οι γυναίκες της εποχής της. Πέρασε
τα χρόνια της στην Καστανιά, το
καλοκαίρι στις Κάτω Γούρνες, το
χειμώνα στον Έλατο. Καλλιεργούσε
αυτά τα κτήματα που ήταν στενές
πεζούλες, τόσο που μόνο με το
τσαπί σκάβονταν, αφού ζευγάρι δε
χωρούσε.. Από το χωριό απομακρύνθηκε αναγκαστικά, όπως όλοι
οι κάτοικοι των ορεινών χωριών,
στα χρόνια του Εμφύλιου (φθινόπωρο 1947 μέχρι άνοιξη 1950) στα
χωριά της Τριχωνίδας Μυρτιά και
Πάμφιο (Γούστιανη). Από την άλλη
μεριά πήγε μέχρι το Γαύρο! Αυτός
ήταν ο κόσμος της ζωής της. Στα
μέρη αυτά είδε αυτοκίνητο, πάνω
δεν ανέβηκε ποτέ. Το τηλέφωνο
(το κουρδιστό) το είδε, δε μπόρεσε
όμως να το εξηγήσει πώς δουλεύει,
ούτε μίλησε μ’ αυτό. Γνώρισε, όμως,
το γραμμόφωνο, το μαγνητόφωνο
(έχουμε τη φωνή της) και το ραδιόφωνο. Στη δεκαετία του ’60, όταν
ο πατέρας μου γύρισε μετανάστης
από την Αυστραλία, αγόρασε στην
επιστροφή από τη Σιγκαπούρη δυο
τρανζίστορ και χάρισε το ένα στους
γονείς του. Πιο πέρα δε γνώρισε
κάποια άλλη νεότερη τεχνολογική
εξέλιξη, ούτε την τηλεόραση.
Ο παππούς μου, ο Δημήτριος Κ.
Ζηνέλης (υπέγραφε πάντα και με
το πατρώνυμο για να ξεχωρίζει από
το συνονόματο και γείτονα Δημήτριο Ν. Ζηνέλη- ακόμα και μετά το
θάνατο εκείνου στην κατοχή-), γεννήθηκε το 1889 και πέθανε το 1984.
Είχε αδέλφια το Γιώργο, τον Ανδρέα,
το Θόδωρο που εγκαταστάθηκε
στο Μεγάλο Χωριό και ήταν τσαγκάρης, και αδελφές τη Βασιλική
που παντρεύτηκε στη Βελωτά,
την Αικατερίνη που παντρεύτηκε
στην Κοντίβα, την Λαμπρινή που
παντρεύτηκε στο Κλαυσί, και την
Πηνελόπη (Πηνειώ) που παντρεύτηκε στον Πρόδρομο.
Φοίτησε μερικώς στο παλιό σχολείο της Καστανιάς που υπήρχε στο
χώρο της εκκλησίας του Αγίου Νικο-

λάου και ακολούθως πολύ μικρός
ακόμα ξενιτεύτηκε στην Πόλη, ως
βοηθός παντοπώλη στο μπακάλικο
του θείου του Αθανασίου Ζηνέλη.
(Οι Καστανιώτες βρίσκονταν σε ακμή
στην Πόλη στο τέλος του 19ου και
την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα
, όπως και αρκετοί άλλοι Ευρυτάνες
.Ήταν παλιότερη παράδοση τα νέα
παιδιά της Ευρυτανίας να πηγαίνουν
βοηθοί στο κατάστημα κάποιου
συγγενή ή πατριώτη τους στην Πόλη,

Η γιαγιά Λάμπρω το 1967.

συνήθως παντοπώλη. Ασφαλώς εκεί
συχνά τους κακομεταχειρίζονταν
και υπέφεραν. Βοηθοί παντοπωλών
ήταν και εξαναγκάστηκαν από τους
Τούρκους να αλλαξοπιστήσουν προσωρινά, εξαγνισθέντες έπειτα δια του
μαρτυρίου οι Νεομάρτυρες Νικόλαος
εκ Καρπενησίου (1672) και Γεράσιμος
ο Νέος εκ Μεγάλου Χωρίου (1812). Δυστυχώς οι καταστάσεις που ακολούθησαν τον ατυχή πόλεμο του1897, τους
Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13
και τα Μικρασιατικά του 1922 έφεραν
μιαν άλλη Άλωση της Πόλης!)
Από τη συναναστροφή του στην
Πόλη και με γραμματιζούμενους
ανθρώπους επηρεάστηκε πάρα
πολύ και άρχισε να μιμείται το
λεξιλόγιο και την προφορά των
λογίων (=γραμματισμένων) και έτσι
χρησιμοποιούσε την καθαρεύουσα,
όχι μόνο στα γράμματά του, αλλά
και στις προσφωνήσεις του στον
καθημερινό του λόγο, ίσως για να
κάνει «επίδειξη» των γνώσεών του,
φτάνοντας σε υπερβολές αλλά και
απίθανες ατάκες, που ακόμα είναι
αλησμόνητες. Να μερικές από αυτές: -«Τις κρούει την θύραν;», όταν
του χτυπούσαν επισκέπτες την πόρτα, (λες και είχε κάποια σπουδαία
πόρτα εισόδου, καλυβόπορτα ήταν
και στον Έλατο και πόρτα μαντριού
σχεδόν στις Γούρνες)-«Τα περί εμού
γνωρίζομεν, τα περί σού αγνοούμεν», όταν συναντούσε κάποιον
που είχε καιρό να μάθει νέα του,
«Θέλεις μίαν ελαία, συμπέθερε;»
προτείνοντας κέρασμα στο θείο
μου, μακαρίτη πια, το δάσκαλο
Χριστόφορο Σταθόπουλο.
Επέστρεψε από την Πόλη να
υπηρετήσει τη θητεία του και συνέπεσε με την εποποιία της πατρίδας
μας στους Βαλκανικούς Πολέμους.
Έλαβε μέρος στην πολιορκία του
Μπιζανίου, του καλοοχυρωμένου
φρουρίου με το οποίο οι Τούρκοι

υπερασπίζονταν τα Ιωάννινα και
ευτύχησε να εισέλθει νικητής στα
Γιάννενα στις 21 Φεβρουαρίου
1913, υπηρετώντας στη δοξασμένη
στρατιά του γενναίου Αντιστράτηγου Σαπουντζάκη Κωνσταντίνου.
Είχε τον πρώτο βαθμό του Ελληνικού Στρατού, του υποδεκανέα,
αργότερα αυτός καταργήθηκε, και
«ήταν επικεφαλής δύο ανδρών και
του εαυτού του τριών», όπως έλεγε.
Ως υποδεκανέας φαίνεται ότι ήταν
αυστηρός. Φυσικά έλαβε μέρος
και στους μετέπειτα πολέμους,
στον πρώτο μεγάλο πόλεμο και στη
Μικρασιατική Εκστρατεία σε όλη
τη διάρκειά της, φτάνοντας ως το
Αφιον Καραχισάρ, μαζί με άλλους
Καστανιώτες.
Συγκράτησα την εντύπωσή του
που έλεγε συχνά, για την προπαγάνδα του Κεμάλ κατά των Ελλήνων
στρατιωτών, που - προσπαθώντας
να πλήξει το ηθικό τους σπέρνοντας
αμφιβολίες, υποκινώντας ανταρσίες
και λιποταξίες ανάμεσά τους -, έβαλε αεροπλάνο (φοβερή ιδέα για την
εποχή της) και έριχνε στο ελληνικό
στρατόπεδο προκηρύξεις με το
περιεχόμενο: «Έλληνες στρατιώτες,
αν δεν το ξέρετε, βρίσκεστε μόνο
οκτώ ώρες μακριά από την Άγκυρα!
Σαράντα χρόνια να πολεμάτε, δεν
πρόκειται να την πάρετε! Γιατί; -Να’
χα Έλληνες στρατιώτες και Τούρκους αξιωματικούς!»
Με τη γιαγιά παντρεύτηκε το
1916 και απόκτησαν μαζί πέντε
παιδιά, Το Γιώργο (τον πατέρα μου),
τη Νίτσα (Ν. Τσιαχρή), Ουρανία (Α.
Γουβαλάρη) την Ευφροσύνη, και τον
Κώστα που ζει στην Αυστραλία.
Ήταν εργατικός, όμως στις γεωργικές εργασίες δεν ήταν και πολύ
επιτήδειος. Ειδικός ήταν στους εκβραχισμούς ανοίγοντας τις τρύπες
στους βράχους για τα φουρνέλα,
είτε σε δημόσια, είτε σε ιδιωτικά
έργα και κάνοντας τις ανατινάξεις,
ειδικότητα πολύτιμη στο χωριό.
Εργάστηκε στη δουλειά αυτή στη
διάνοιξη του δρόμου Καρπενησίου – Αγρινίου στο Μπαγασάκι,
καθώς και στη Λαδικού, στο δρόμο
Θέρμου - Προυσού. Ίσως να είχε και
σχετική πείρα στον τομέα αυτό και
από τη μακρόχρονη στρατιωτική
θητεία και εμπειρία. Συνεργαζόταν
στα έργα αυτά μαζί με τον σύγαμβρό του Δημήτριο Μούρτο. Μαζί
έκαναν τη διάνοιξη του κοινοτικού
πηγαδιού που υπήρχε στη θέση
Λαγκάδα, στο δρόμο, εκεί που βρίσκεται ο πλάτανος.
Από κάποια ηλικία και πέρα,
καθώς μάλιστα η ζωή και οι καταστάσεις πρόσθεταν ασταμάτητα
αδιέξοδα, άρχισε να το «τσούζει»
λιγάκι, ιδιαίτερα μάλιστα τις Κυριακές στα μαγαζιά του χωριού «στου
Ηλία, (Νικόπουλου) του Χαριλάου
(Κουτρούμπα) και του Ευσταθίου
(Βαστάκη)», όπως τους προσφωνούσε. Ασφαλώς είχε πλέον και
κάποια οικονομική άνεση, αφού τα
ξενιτεμένα στην Αυστραλία παιδιά
του, ο Γιώργος και ο Κώστας, όλο

ΤΑΞΙ
Σπύρος Τσούτσος
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νίκος
Καραγεώργος
Έδρα Καρπενήσι
Τηλ: 6972162956
22370 24655 οικία
22370 31277 ΄΄

και του έστελναν κάποιο τσεκ.
Φυσικά έπειτα, όταν αργά το μεσημέρι έπαιρνε το μακρύ δρόμο
της επιστροφής για το σπίτι στον
Έλατο, παραπατούσε στον κατήφορο και συχνά μετρούσε κάποιον
τοίχο πέφτοντας… Εμείς, τα εγγόνια
του, ήμαστε σε επιφυλακή για κάθε
ενδεχόμενο, μέχρι να φτάσει σώος
στο σπίτι. Πολλές φορές παίρναμε
το σακούλι του που μέσα είχε τα
ψώνια, συνήθως κρέας, ρύζι ζάχαρη, μακαρόνια, αλλά και κάποιες
φορές και τη μπουκάλα με το φωτιστικό πετρέλαιο, που από τα πολλά
παραπατήματα άφηνε τη μυρωδιά
του και στα άλλα ψώνια…
Η γιαγιά ήταν αγράμματη, ενώ
ο παππούς ήταν φιλομαθής. Δεν
του έλειπε ποτέ ο «Καζαμίας», που
φρόντιζε να τον προμηθεύεται
κάθε χρόνο και τον εμπιστευόταν
πάρα πολύ! Ήταν επίσης τακτικός
συνδρομητής του εβδομαδιαίου
θρησκευτικού περιοδικού «Η ΖΩΗ».
Το περιοδικό αυτό το έπαιρνε τότε
σχεδόν κάθε οικογένεια στο χωριό,
ενώ τις συνδρομές και τη διανομή

Ο Δημήτριος Κ. Ζηνέλης,
περίπου το 1982

επιμελείτο ο αείμνηστος Απόστολος
Τσιώκος, ο πατέρας του παπαΣωτήρη.
Κάποια φορά, στα γεράματα,
η γιαγιά ένιωθε πλήξη. Ο παππούς διάβαζε και ξαναδιάβαζε την
εφημερίδα και τον Καζαμία που
μπορεί να ήταν περασμένων ετών,
δεν πετούσε τίποτα. Ακόμα και τα
σπιρτόκουτα τα έκανε συλλογή! Η
γιαγιά τον άφησε να διαβάζει και
βγήκε βόλτα κουτσαίνοντας και
ακουμπώντας στο μπαστούνι της
στη γειτονιά. Πήγε στη νύφη της
από τον αδερφό της Θανάση Κουβέλη, τη Μαρία το γένος Δημ. Ν.
Ζηνέλη. Έτυχε, όμως, αυτή την ώρα,
να πάει στο σπίτι τους το εγγόνι τους
ο Δημήτρης. Αφού κάθισε λίγο με
τον παππού, ο Δημήτρης πήγε στη
γειτονιά, στη Μαρία να βρει και
τη γιαγιά. Εκείνη κουτσαίνοντας
και σκύβοντας σχεδόν μέχρι τη γη
γύρισε στο σπίτι, να περιποιηθεί
τον εγγονό. Ο παππούς αμέσως της
έβαλε καλόψυχα τις φωνές. -Δεν
μου λες, γριά, που ήσουν τώρα που
ήρθε το εγγονάκι μας; -Εσύ, Δμήτρη
μ’ έχεις τα χαρτιά σου και διαβάζεις.
Εγώ τι να κάνω. Πήγα λίγο να δω
τη Μαρία.
Και εκείνος της απάντησε: «-Δεν
σε έμαθε γράμματα η μάνα σου; Δε
σε έμαθε. Δε σε έμαθε αργαλειό;
Έστω και μηχανή; (ραπτομηχανή)!»
Ήθελε ο παππούς να ράβει η γιαγιά
στη ραπτομηχανή στα ογδόντα της.
Η κατοχή και η χρήση ραπτομηχανής, ακόμα ως το 1960 τουλάχιστον,
θεωρείτο πολύ σημαντικό περιουσιακό και επαγγελματικό στοιχείο,
πόσο μάλλον το 1910 – 15 που η
γιαγιά ήταν κοπέλα!

Εκεί γύρω στα 1960 δόθηκε
διαταγή να φροντίσει ο καθένας
για την έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας, όπως τις ξέρουμε
στη μορφή και σήμερα. Για πρώτη
φορά θα είχε και το αποτύπωμα
του δεξιού δείκτη. Μέχρι τότε ήταν
δίπτυχο και χωρίς ζελατίνα. Ήρθε
φωτογράφος στο χωριό και έβγαλε
φωτογραφίες των παρόντων χωρικών. Η γιαγιά ήταν στις Γούρνες και
έχασε την ευκαιρία. Πλησίαζε όμως
το πανηγύρι της Προυσιώτισσας και
θα πήγαινε να προσκυνήσει. Εκεί
σίγουρα θα έβρισκε φωτογράφο.
Για να γίνει σωστή δουλειά, αφού η
γιαγιά ήταν αγράμματη και ίσως δε
μπορούσε να εξηγήσει τι ακριβώς
φωτογραφία ήθελε, ο παππούς την
εφοδίασε με το εξής μπιλιετάκι :
«Κύριε φωτογράφε, παρακαλείσθε
όπως εξαγάγητε τέσσαρας φωτογραφίας της γραίας ταύτης εις
ειδικόν φύλλον περί ταυτότητος.
Ο επ’ αυτής γέρων Δημήτριος Κ.
Ζηνέλης».
Επηρεασμένη η γιαγιά από το
άγριο φυσικό περιβάλλον που
ζούσε, πίστευε πως ο μεγαλύτερος
κίνδυνος που απειλούσε τη ζωή
μας, όσο ήμαστε άμαθοι, ήταν οι
γκρεμοί, γι’ αυτό και η συμβουλή
της όταν φεύγαμε για «τα ξένα», την
Αθήνα ή όπου αλλού, ήταν «να προσέχετε να μην πέσετε πουθενά»!
Φανταζόταν πως παντού, όπως και
στα χωριά μας, υπήρχαν γκρεμοί!
Ποτέ δε μου πέρασε από το νου μου
ελάχιστη σκέψη ειρωνείας για το
περιεχόμενο της ευχής, αντιθέτως
την ευχή της την ερμήνευα μεταφορικά, να αποφεύγουμε τα κάθε
είδους ηθικά παραστρατήματα. Η
ευχή της ήταν «χώμα να πατάτε και
μάλαμα να γίνεται». Δε θα ξεχάσω
τη γιαγιά μου τη Λάμπρω πόσο μας
αγαπούσε, ότι ερχόταν συχνά από
τις Γούρνες φέρνοντάς μας γάλα στο
κατσαρόλι, γεμάτο ως την κορφή,
χωρίς αεροστεγές σκέπασμα, με ένα
απλό καπάκι και όμως δε χυνόταν
έξω σταγόνα!
Μετά το θάνατο της γιαγιάς
το 1977, ο παππούς μετακόμισε
και συγκατοίκησε με τους γονείς
μου, το Γιώργο και τη Χαρίκλεια
Ζηνέλη, στο δικό μας σπίτι, ως το
θάνατό του, που τον βρήκε πλήρη
ημερών. Έτσι πέρασε γαλήνια και
φροντισμένα από κάθε άποψη γεράματα, -ανώδυνα, ανεπαίσχυντα,
ειρηνικά-, χωρίς τις υπερβολές
πλέον του πιοτού, διάβαζε συνεχώς,
γνώρισε δισέγγονα και την αγάπη
όλων μας.
Αμέτρητα περιστατικά θα μπορούσα να σας διηγηθώ γι’ αυτούς
τους πολυαγαπημένους μου προγόνους. Όμως «ουκ εν τω πολλώ
το ευ». Ήταν από τους «παλιούς»,
τους γνήσιους και απλοϊκούς ανθρώπους, τους αγνούς και άδολους,
που ούτε «μήρμυγκα δε ζήμιωσαν»
σε όλη τους τη ζωή, όπως λέει σε
κάποιο ποίημά του ο Ζαχαρίας
Παπαντωνίου. Ας είναι αιωνία η
μνήμη τους!
Ζαχαρίας Ζηνέλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Οικόπεδο 910 m2
στην Καστανιά
με αγροικία 60 m2
εντός του οικισμού
Τιμή 15.000,00
Πληροφορίες:
Τηλ: 972018069/
2103427734
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Το Ελληνικό στοιχείο όχι μόνο δεν παρακμάζει στο εξωτερικό
αλλά ανθίζει κιόλας χάριν στην ενεργό συμμετοχή αξιόλογων
ανθρώπων. Στη φωτογραφία φαίνεται ο κ. Λωρίδας Γεώργιος
του Σπυρίδωνος (αριστερά) κρατώντας τη Γαλανόλευκη Σημαία
ενώ ταυτόχρονα στα δεξιά της φωτογραφίας βρίσκεται η σύζυγός

του Παναγιώτα. Δίπλα στον κ. Λωρίδα βρίσκεται ο συντοπίτης
από την Αντράνωβα κ. Βασίλειος Πατσοκώστας. Όλοι τους είναι
πρωτοπόροι όχι μόνο στο ΑΧΕΠΑ αλλά και στην Κοινότητα Ταξιαρχών του Γουοτερταουν (Watertown), στο Σύλλογο Ευρυτάνων
«Η Ρούμελη» καθώς και σε όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Βοστόνη (Η.Π.Α). Αποτελούν παράδειγμα προς
μίμηση. Συγχαρητήρια!

Συγχαρητήρια στον Απόστολο Δ. Παπανικολάου
Με μεγάλη μας χαρά πληροφορηθήκαμε ότι τον Νοέμβριο του 2010
ο συγχωριανός μας καθηγητής Απόστολος Δ. Παπανικολάου τιμήθηκε
με ένα άκρως τιμητικό βραβείο.
Σας παραθέτουμε την ανακοίνωση της Πρυτανείας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 14 Δεκ. 2010
Απονομή βραβείου «Dr. K. Davidson» στον καθ. Α. Παπανικολάου
Στον καθηγητή του ΕΜΠ, κ. Απόστολο Δ. Παπανικολάου, Δ/ντή του
Εργαστηρίου Μελέτης Πλοίου της Σχολής Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/
κών, απενεμήθη κατά την διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της SNAME
(Society of Naval Architects and Marine Engineers) στο Seattle-ΗΠΑ (4
Νοεμβρίου 2010), το περίβλεπτο βραβείο «Dr. K. Davidson». Το υψηλοτάτου κύρους βραβείο απονέμεται ανά διετία μετά το 1959, οπότε και
θεσπίσθηκε, σε επιστήμονες ως αναγνώριση διακεκριμένων επιτευγμάτων και της συνεισφοράς τους στον τομέα της έρευνας στη ναυπηγική/
ναυτική επιστήμη και τεχνολογία. Το βραβείο, που θεωρείται παγκοσμίως
ως το πλέον σημαντικό στον τομέα της ναυπηγικής επιστήμης, απενεμήθη για πρώτη φορά σε Έλληνα επιστήμονα και για δεύτερη φορά σε μη
Αμερικανό πολίτη. Η SNAME είναι ο μεγαλύτερος διεθνής σύνδεσμος
ναυπηγών και ναυτικών μηχανολόγων στον κόσμο, με περισσότερα από
8000 μέλη, πολλά εκ των οποίων Έλληνες. Πέραν της μεγάλης τιμής
προς το πρόσωπο του συγχωριανού μας και προς το ΕΜΠ, νομίζουμε
ότι ένα μέρος της τιμής αυτής ανήκει και στην Καστανιά μας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ημιτελής κατοικία στην Καστανιά-τοποθεσία Λακκώματα
(Ισόγειο, 1ος, 2ος, Σοφίτα, σε οικόπεδο 533 m2 )
Πληροφορίες: Θανάσης Καραγιώργος
Τηλ:210 8060115/ 6942240266

OΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΞ’ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ:
- ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

- ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ
- ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ
- ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
- ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤ/ΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ:
Ν.Δ. ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Κ.Δ. ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Δ.Ν. ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΧΟΝΤΑΙ: 9π.μ.-1 μ.μ. & 5-9 μ.μ.
εκτός Τετάρτης απογεύματος

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1, ΓΟΥΔΙ-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 2107775918, 2107701734 ΦΑΞ¨2107701327
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 22940 77930

Το βήμα του Τόρνου
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΤΟΡΝΙΩΤΩΝ
«Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΤΟΡΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Αγαπητοί συμπατριώτες φίλες
και φίλοι,
Το ΔΣ του συλλόγου μας σας
εύχεται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, καλά
Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το
νέο έτος.
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως γιια την
βοήθεια και το ενδιαφέρον που
δείξατε προς το σύλλογό μας
και αυτή τη χρονιά. Χάρη στις
συλλογικές μας προσπάθειες η
σελίδα του χωριού μας www.
tornos.gr έχει ήδη αναρτηθεί
στο διαδίκτυο και περιμένει
όλους εμάς να την επισκεφτούμε
παρέα με όλους τους φίλους μας
που δεν είναι γνώριμοι με τον
τόπο καταγωγής μας. Ελπίζουμε
η επόμενη χρονιά να φέρει σε
όλους σας υγεία και ευτυχία και
το καλοκαίρι να συναντηθούμε
όλοι πάλι στο χωριό μας, μπροστά στην αναπαλαιωμένη μας
εκκλησία, όπου ακόμη συνεχίζονται οι πολυδάπανες, πλην
απαραίτητες εργασίες στη σκεπή
του ναού.
Στις 27/02/2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική
συνέλευση του συλλόγου μας
στην ταβέρνα «ΑΛΕΚΟΣ» Λ.
Πρωτόπαππα 75 – Ηλιούπολη, τηλ: 210 9966331.
Ιδιαίτερη παράκληση προς τα
νεαρής ηλικίας μέλη του συλλόγου για την συμμετοχή σας,
καθώς εσείς είστε η συνέχεια του
χωριού μας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την παρουσία σας.
Το Δ.Σ. του συλλόγου

ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ
ΤΟΥ ΤΟΡΝΟΥ

Οι εργασίες στην εκκλησία
Αγίας Τριάδος του χωριού μας
συνεχίζονται. Όσοι είδαν την
πρόοδο των εργασιών έμειναν κατενθουσιασμένοι. Ας εκτιμήσουν
κι άλλοι την προσπάθειά μας για
ολοκλήρωση επισκευής της στέγης και έμπρακτα να ενισχύσουν
το έργο.

Κοινωνικά:

Θάνατοι
• Στις 2 Αυγούστου 2010 μας
άφησε χρόνους η συγχωριανή μας
Σανούλα Νικ. Παναγιωτοπούλου,
που έμενε για πολλά χρόνια στην
Παραβόλα Τριχωνίδος. Τη θυμάμαι από τα πρώτα χρόνια της ζωής
μου, από τα μαθητικά μου χρόνια
που με το χάρισμα της φωνής της
μας διασκέδαζε, τραγουδώντας
δημοτικά τραγούδια. Εμείς οι
μικρότεροι τ’ ακούγαμε, τα βάζαμε στο μυαλό μας κι ακόμη τα
θυμόμαστε.
Νωρίς έχασε τον πατέρα της,
είχε καλούς γονείς, πολλά αδέρφια και απέκτησε παιδιά κι εγγόνια. Άνθρωπος καλός και καλή
οικογενειάρχης.
Αιωνία η μνήμη της. Εγκάρδια
συλλυπούμαστε τους δικούς της.
• Στις 25 Δεκεμβρίου 2010,
ημέρα των Χριστουγέννων, άφησε στο Μενίδι την τελευταία
του πνοή, εντελώς ξαφνικά, ο
συγχωριανός μας, ο γείτονάς μου
και φίλος μου Δημήτριος Κωνσταντίνου Μάρκος.
Το δυσάρρεστο αυτό γεγονός
μας συνετάραξε.

Η απώλεια ενός ακόμη ανθρώπου δημιουργεί ένα μεγάλο και
δυσαναπλήρωτο κενό. Θεωρώ
χρέος μου ν’αναφερθώ στο πρόσωπό του, γιατί από τα παιδικά
μου χρόνια μέχρι τώρα όλο καλοσύνες του θυμάμαι. Γεννήθηκε
στον Τόρνο πριν από 77 χρόνια και
από νωρίς έφυγε από το χωριό,
στις αρχές της δεκαετίας του ’60,
για το Μεγάλο Πεύκο και μετά για
τη Δυτική Γερμανία, μετανάστης
με την σύζυγό του και την επίσης
γειτόνισσά μου Φωτεινή για καλύτερη τύχη.
Ερχόμενος από την ξενιτιά όλο
και κάποιο δώρο θα μας έφερνε.
Εργατικός, φιλότιμος, άριστος
οικογενειάρχης, πολύ αγαπητός
σε όλους και στις δυσκολίες της
ζωής, αρρώστιες, θανάτους, πολύ
υπομονετικός. Άριστος κυνηγός,
ευχάριστος στην παρέα. Κανέναν
δεν πίκρανε. Είχε καλούς γονείς.
Απόκτησε δύο λαμπρά παιδιά.
Τον Κώστα και την Βασιλική,
και εγγόνια. Δεν μπορούμε να
πιστέψουμε πως έφυγες από τη
ζωή, αγαπημένε μας Δημήτρη.
Θα σε αναζητάμε και όταν πηγαίνουμε στον Άνω Τόρνο. Θα
σε θυμόμαστε πάντα. Πολύ θα
μας λείπεις. Ας είναι ελαφρό το
χώμα της Αττικής γης που θα σε
σκεπάζει.
Θερμά συλλυπητήρια στους
οικείους σου.
Αιωνία σου η μνήμη.

Χειροτονία Ιερέως
Στις 19 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα
Κυριακή, στον Ιερό Ναό Αγίου
Θωμά Αγρινίου έγινε η χειροτονία
σε πρεσβύτερο του διακόνου Π.
Χρήστου Μουσελίμη.
Τη χειροτονία τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμάς.
Παρέστησαν πολλοί ιερείς και
πλήθος κόσμου.
Να χαίρεστε την ιεροσύνη σας,
πάτερ Χρήστο, και ας ευρεθούν κι
άλλοι που θα επιλέξουν να γίνουν
λειτουργοί του Υψίστου.
Εμείς οι χωριανοί της αγαπημένης σας πρεσβυτέρας Βασιλικής απευθύνουμε τα θερμά μας
συγχαρητήρια και αναφωνούμε
από τα βάθη της ψυχής μας «ΑΞΙΟΣ».

Δημοτικά Τραγούδια
Γράφοντας λίγα λόγια για τη
χωριανή μου Σανούλα, που από
το Καλοκαίρι αναπαύεται στην
Παραβόλα Αγρινίου, θυμήθηκα
κάποια δημοτικά τραγούδια που
πολλοί τα λέγαμε τότε που ήμασταν στο χωριό ως τσοπάνηδες ή
σε ξεφλουδίσματα καλαμποκιών
ή σε άλλες περιπτώσεις. Για να

μην κουράσω τους αναγνώστες
της εφημερίδας που φιλοξενεί το
«Βήμα του Τόρνου» περιορίζομαι
στα εξής 3 τραγούδια.

1. Χωριατοπούλα
Χωριατοπούλα, μια ζηλεμένη,
χωριατοπούλα περδικομάτα
Χωριατοπούλου περδικομάτα,
μου μάρανε όλα τα νιάτα.
Φλόγα μου βα – να ζεις και
να’σαι – φλόγα μου βάζεις μες
στην καρδιά
Φλόγα μου βάζεις μες την καρδιά μου όταν περνάς στη γειτονιά
μου
Τα δίχτυα στήνω – πρωί και
βράδυ – τα δίχτυα στήνω για να
την πιάσω
Τα δίχτυα στήνω για να την πιάσω μα δεν μπορώ να τη γελάσω

2. Ο δυόσμος κι ο βασιλικός
Ο δυο – κούκλα μ’ ο δυο – ο
δυόσμος κι ο βασιλικός
Ο δυόσμος κι ο βασιλικός και
το μακεδονίσι – παν τα μάτια μ’
βρύση
Αυτά κούκλα μ’ αυτά, αυτά
μ’αποκοιμήσανε
Αυτά μ’αποκοιμήσανε και
μου’φυγε η αγάπη κοντούλα και
γεμάτη
Περνώ κούκλα μ’ περνώ, περνώ
τα όρη ψάχνοντας
Περνώ τα όρη ψάχνοντας και
τα βουνά ρωτώντας με την καρδιά
βαστώντας
Μην ει – καλέ μην ει – μην
είδες την αγάπη μου
Μην είδες την αγάπη μου, την
αγαπητικιά μου, τα φύλλα της
καρδιάς μου
Σαν πη – κούκλα μ’ σαν πη –
σαν πήγα και την ηύρηκα
Σαν πήγα και την ηύρηκα στον
αργαλειό να υφαίνει, της κραίνω
δεν μου κραίνει
Κραίνε, κούκλα μ’ κραίνε, κραίνε μ’αγάπη κραίνε
Κραίν’ αγάπη μ’ κραίνε μου,
κραιν’ αγαπητικιά μου, τα μάτια
τα δικά μου

3. Γύρισα χώρες και χωριά
Γύρι – καλέ γύρισα χώρες και
χωριά
Γύρισα χώρες και χωριά, χωριατοπούλου του Μοριά
Σαν τη – καλέ σαν τη δική σου
ομορφιά
Σαν τη δική σου ομορφιά δεν
είδα άλλη στο ντουνιά
Μου κα – καλέμου μου – μου’
κάψες την καρδούλα μου
Θε να – καλέ θε να σε κλέψω
μια βραδιά
Θε να σε κλέψω μια βραδιά
χωριατοπούλα του Μωριά
Επιμέλεια
Κωνσταντίνος
Νικολάου Τσιαχρής

Αγαπητοί συγχωριανοί.
Όσοι επιθυμείτε να βοηθήσετε στην έκδοση της εφημερίδας
μας, μπορείτε να στέλνετε άρθρα, διάφορες ειδήσεις που
αφορούν τον τόπο μας, παλιές ανέκδοτες ιστορίες του χωριού
μας καθώς και φωτογραφίες στην διεύθυνση.
ÍôÝêáò Áñéóôåßäçò
ÐñïìÜ÷ùí 3
142 32 Í. Éùíßá
Þ óôï email okastaniotis@yahoo.gr
ôçëÝöùíá åðéêïéíùíßáò: 210 2516938/6977668616

ÐÁÑÁÊËÇÓÇ
Για να δημοσιευτεί οποιοδήποτε κοινωνικό γεγονός που αφορά
την οικογένειά σας, ή κάποιο συγγενή σας, θα πρέπει να μας
ενημερώσετε τηλεφωνικά ή με επιστολή σας και καλό θα είναι να
μας στείλετε και οποιαδήποτε σχετική φωτογραφία, η οποία μετά
την δημοσίευση θα σας επιστραφεί. Επίσης σας παρακαλούμε να
μας ενημερώσετε στην περίπτωση που αλλάξει η διεύθυνσή σας ή
αν δεν λάβετε κάποιο τεύχος της εφημερίδας μας. Τα τηλέφωνα
επικοινωνίας και το email αναφέρονται παραπάνω.
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“Στ’ Αυδή τη Βρύση”

Η βρύση του Αυδή βρίσκεται στον “Πέρα Μαχαλά”. Κατεβαίνοντας
από το Νεκροταφείο του χωριού μας και πηγαίνοντας προς τον “Πέρα
Μαχαλά”, συναντούμε το “Αλωνάκι”. Η περιοχή “Αλωνάκι” ονομάστηκε έτσι διότι τα παλιά χρόνια υπήρχε ένα πολύ μεγάλο αλώνι εκεί. Από
το “Αλωνάκι” λοιπόν, αν ακολουθήσουμε το μονοπάτι που βρίσκεται
στα αριστερά μας και περάσουμε και μια παλιά στέρνα, θα βρεθούμε
“στ’ Αυδή τη βρύση”. Μετά από μελέτες γεωλόγων, αποκαλύφθηκε ότι
το νερό που τρέχει στη βρύση αυτή προέρχεται από τις “Γούρνες”.
Στην ευρύτερη περιοχή έμενε ένας Τούρκος που ονομαζόταν Αυδής
(Τσιφλικάς της περιοχής κατά τη τουρκοκρατία). Αυτός ο Αυδής είχε
υπο την κατοχή του όλη την περιοχή αυτή που έπιανε από την περιοχή
του Μερατζά (περιοχή που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη Μονή
της Παναγίας Προυσσιώτισας) , από του Καλούδη και έβγαινε μέχρι
το σημερινό Λιβάδι.
Ο Αυδής λοιπόν δημιούργησε αυτή τη βρύση και μάλιστα είχε
συνδέσει λούκια και το νερό έφτανε μέχρι το σπίτι του. Το σπίτι του
βρισκόταν σε κάποια απόσταση από τη βρύση και ήταν τόσο μεγάλο
που κάλυπτε πολλά χωράφια. Περιείχε ένα κατώι που χωρούσε ένα
μεγάλο ζώο (δηλαδή μουλάρι ή γαϊδούρι) και δύο χοντρά ζώα (δηλαδή
αγελάδες ή βόδια). Σήμερα δε, χρησιμοποιείται από τον αδελφό μου
Αντώνη Παλαιό για να κοιμούνται τα ζωντανά του. Από μικρός είχα
την απορία πως πήραν την ονομασία τους πολλές τοποθεσίες στο
χωριό μας. Ρωτούσα τον μακαρίτη τον πατέρα μου και τον μακαρίτη
τον μπάρμπα Γρηγόρη Παλαιό και μου εξηγούσαν. Από εκείνους
γνωρίζω για “τ’Αυδή τη βρύση”.
Ο Αυδής έφυγε από την περιοχή (δε θυμάμαι ακριβώς πώς και κάτω
από ποιες συνθήκες έφυγε) όταν άρχισε η Επανάσταση του 1821. Η
περιοχή που άνηκε στον Αυδή, πέρασε στον λεγόμενο Παλαιόστενο.
Ο Παλαιόστενος ήταν ένας άνθρωπος της περιοχής με μεγάλη οικογένεια. Ο μακαρίτης ο πατέρας μου ανέφερε ότι ο Παλαιόστενος
έγινε κοτζαμπάσης της περιοχής και μάζευε τους φόρους από τους
κατοίκους. Κάθε φορά που πάντρευε μια από τις κόρες του, της παραχωρούσε και μέρος της περιουσίας του. Το επίθετο μου δε, Παλαιός,
προέρχεται από τον Παλαιόστενο, επίθετο που με το πέρασμα των
γενεών κατέληξε να γίνει Παλαιός.
Τα χωράφια γύρω από “τ’ Αυδή τη βρύση” έβγαζαν πολύ κρασί, καλαμπόκια, φασόλια και αυτό διότι η περιοχή περιποιούνταν από τους
ντόπιους ενώ ταυτόχρονα τα ζώα “κόπριζαν” τη γη. Όλοι οι Περαμαχαλιώτες ζούσαν από αυτά τα χωράφια. Περισσότερες λεπτομέρειες
τόσο για “τ’ Αυδή τη βρύση” όσο και για τις υπόλοιπες τοπωνυμίες του
χωριού γνωρίζει ο ξάδερφός μου Γιάννης Υφαντόπουλος, ο οποίος έχει
ασχοληθεί πάρα πολύ με την Καστανιά μας καθώς και την ευρύτερη
περιοχή και ταυτόχρονα έχει βρει ντοκουμέντα για την ιστορία του
χωριού σε βιβλία στην Ι.Μ. Παναγίας Προυσσιώτισας.
Η βρύση του Αυδή ήταν ένα πολύ σημαντικό σημείο του χωριού.
Πάρα πολλοί ήταν αυτοί που έπαιρναν νερό για να το μεταφέρουν
στα σπίτια τους ενώ παράλληλα η βρύση αποτελούσε και σημείο συνάντησης συγχωριανών. Τώρα όμως τόσο η περιοχή όσο και η ίδια η
βρύση έχουν εγκαταλειφθεί. Οι νεότεροι της Καστανιάς δε γνωρίζουν
την ύπαρξη της βρύσης του Αυδή και ο Σύλλογος μας είναι απαραίτητο
να μεριμνήσει για την ανάδειξη της όπως έγινε και με την ιστορική
τοποθεσία της “Αποκλείστρας”, η οποία έγινε γνωστή μετά από τις
συνεχείς έρευνες του ξάδερφου μου Γιάννη Υφαντόπουλου.
Πηγή: Συνέντευξη με κ. Παλαιό Αθανάσιο
Επιμέλεια: Τσούτσος Σπύρος
Σημείωση: Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Παλαιό για τις πληροφορίες του. Θα
θέλαμε να επισημάνουμε στους αναγνώστες μας ότι το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο μας, για την δασκάλα μας την Καραβέλω γράφηκε
μετά από προτροπή του κ. Παλαιού προς τον Δημήτρη Ζηνέλη.

Για τους μικρούς μας φίλους

7,7,7,7,7,7,7 +2
Με αυτά τα (6) επτάρια ποιους αριθμούς πως στοιχειοθετούνται και
πια αριθμητική πράξη πρέπει να κάνουμε για να μ ας δώσει.
Η απάντηση στο επόμενο.
Η απάντηση από το φύλλο 124.
Είχαμε ρωτήσει τότε, πώς πρέπει να τοποθετηθούν οι αριθμοί
1,2,3,4,5,6,7,8,9 στις άδειες θέσεις του πλαισίου, ώστε κάθε γραμμή,
κάθε στήλη και κάθε διαγώνιος να δίνει για άθροισμα τον ίδιο ακριβώς αριθμό. Καθυστερήσαμε την απάντηση λόγω μεγάλης ύλης στα
προηγούμενα φύλλα μας και ζητούμε συγνώμη από τους μικρούς μας
φίλους.

Αθανάσιος Τσιώκος

ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΙΑΤΡΑ

Παραγγελίες έργων στην διεύθυνση:
Σιάτρας Νικόλαος
Πάροδος Σουλίου 12
57 500 Επανομή Θεσσαλονίκης
τηλ:6972851912

Θυσία στο βωμό της τεχνολογίας και της άνεσης

Χάθηκε η αρμονία και η ομορφιά

Είναι φορές που νοσταλγώ κάποιες στιγμές της ζωής στο χωριό
μας και ιδιαίτερα στο πατρικό μου
σπίτι κάτω από τον Άγιο Νικόλαο,
τη γειτονιά που κι αυτή με τη σειρά
της ερήμωσε. Συχνά αναπολώ τις
καλοκαιρινές νύχτες που το νερό
έτρεχε στ’ αυλάκι μπροστά στο σπί-

έρχεται μέρα νύχτα από τις Γούρνες.
Η δεξαμενή συγκέντρωσης στον
Αη-Δημήτρη είναι μεγαλύτερη και
τσιμεντένια, η σειρά ποτίσματος
έρχεται σε λίγες ημέρες που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός
χεριού, τα καλλιεργήσιμα χωράφια
λιγόστεψαν και οι καλλιεργητές

τι μας και γάργαρο καθώς έτρεχε,
με νανούριζε μέσα στη σιγαλιά της
νύχτας. Κι ήμαστε τυχεροί εμείς που
μεγαλώσαμε σ΄ αυτή τη γειτονιά.
Είχαμε νερό, πολύ ποτιστικό νερό
και πρασίνιζαν τα χωράφια μας,
ενώ πάνω στο χωριό το αρδεύσιμο
νερό ήταν με τις ώρες κι αυτό κάθε
δεκαπέντε και είκοσι μέρες., αφού
ήταν λιγοστό. Ερχόταν από τις
Γούρνες, το καλοκαιρινό θέρετρο
του χωριού μας- μόνο μετά τη
δύση του ήλιου και μέχρι την ανατολή του, γιατί την ημέρα πότιζαν
στις Γούρνες, που τότε έσφυζαν
από ζωή και πρασίνιζαν τότε όλα
τα χωράφια της και άκουγες τα
κουδούνια και τα βελάσματα των
ζωντανών μας…… Το γουρνιώτικο
νερό έφτανε μέχρι τα Παναϊτέικα
πάνω από τον Άγιο Νικόλαο κι
υπήρχαν και γειτονιές που δεν είχαν
καθόλου νερό κι οι κήποι τους ήταν
μακριά από τις κατοικίες, όπου
υπήρχε καμιά πηγή για άρδευση.
Εμείς είχαμε νερό που ερχόταν από
τις πηγές την τρύπα, όπως λέγαμε
την τοποθεσία, κάτω από το Λάκκωμα. και που το συγκεντρώναμε
στη γούρνα που τη φρόντιζαν οι
δικαιούχοι κάθε άνοιξη, ξύνοντας
τα χορτάρια και αλείφοντάς της
με λάσπη για να μην τρέχει και την
πασπάτευαν και με στάχτη καθώς
ήταν νωπή ακόμη η λάσπη. Κάθε
δικαιούχος σ’ αυτή τη γειτονιά
είχε το νερό με τις ημέρες. Για την
ιστορία αναφέρω τους δικαιούχους
:Βασιλική Κατσίκα τρείς ημέρες.
Σταθοπουλαίοι-Ζηνελαίοι έξι και
μισή ημέρες, Στέλιος Ζαφείρης
τρεις ημέρες ,Σταύρος Κουβέλης
μία ημέρα, Ζαφείρη Γιαννούλα
μισή ημέρα και ο παππούς μου Δημήτρης Ζηνέλης μισή ημέρα. Όλο
το χρονικό διάστημα ημέρα και
νύχτα, εκτός από τις τρεις ημέρες
που πότιζε η θεια-Βαγγέλαινα-όταν
ξεχείλιζε η γούρνα ή ποτίζαμε τα
χωράφια το νερό έτρεχε μπροστά
στην πόρτα μας και καθώς διάβαινε
μας τραγουδούσε άλλοτε δυνατά και άλλοτε σιγοψιθυρίζοντας,
ανάλογα με την ποσότητά του.
Αλλά και στο χωριό, όταν έτρεχε
ο γουρνιώτικος ποτιστής προς
τρεις κατευθύνσεις όπως και τώρα,
σκόρπισε δροσιά στο χωριό και
ένα υπέροχο κελάρυσμα αντηχούσε παντού, καθώς έτρεχε στα
νεραγώγια Τώρα ένα βιβλικό τοπίο
απλώνεται στη γειτονιά μας, αφού
οι καλλιεργητές του αναπαύονται
στους Άγιους Πάντες…..
Σήμερα στο χωριό το αρδεύσιμο
αλλά και της ύδρευσης το νερό

έχουν γεράσει και τα πόδια βάρυναν. Αυτό το τελευταίο ίσως
στάθηκε αφορμή να αδυνατούν να

τον ερχομό του και γι’ αυτό έβαλαν
μέσα σ΄ αυτά χοντρά λάστιχα που
δεν μπορούν να λυγίσουν στις
στροφές και προεξέχουν ακαλαίσθητα. Έτσι δεν χάνεται το νερό
κατά τη διαδρομή του, όμως χορτάριασαν τα νεραγώγια και πάνω απ’
όλα χάθηκε αυτό το κελάρυσμα του
νερού. Τα πουλάκια δεν ξεδιψούν
στα αυλάκια και δεν τσαλαβουτά
στα νεραγώγια ο σπουργίτης. Μαζί
με το τραγούδι του χάθηκε και η
δροσιά που σκορπούσε κατά τη
διαδρομή του. Παράλληλα αυτό
που δεν λάβαμε υπόψη μας. είναι
ότι δεν υπάρχουν πλέον τα νεραγώγια που θα οδηγούν τα βρόχινα
νερά το χειμώνα στις λαγκαδιές με
κίνδυνο να βουλιάξει ίσως το χωριό
μας, αφού τα νερά τρέχουν ακανόνιστα και μη καθοδηγημένα προς
τις λαγκαδιές. Χάθηκε η ομορφιά,
η δροσιά, το κελάρυσμα του τρεχούμενου νερού, που χόρταινε το
αυτί να το ακούς και το μάτι σου να
το βλέπεις, κάνοντας κορδελάκια
καθώς κατρακυλούσε, πότιζε τα
ζωντανά μας και ξεδιψούσε και τα
πουλάκια. Όλα θυσία στο βωμό της

καθαρίσουν τα νεραγώγια να μην
μπορούν να ανεβοκατεβαίνουν για
να παρακολουθούν το νερό κατά

άνεσης και της τεχνολογίας ……
Καταραμένα γηρατειά!.....
Δημήτριος Γ. Ζηνέλης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΤΕΝΤΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
Κουρτίνες Roman Panel. Stor
Ρολοκουρτίνες(Rollen)
Περσίδες(Vertical)
Δημήτρης Βλάχος

Λ. Φυλής 84(1ος Οροφος) Άνω Λιόσια
Τηλ: 210 2481997 Κιν: 6973090813

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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Δυσκολίες έκδοσης του Καστανιώτη
Την άνοιξη του 1987 παραβρέθηκα
στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
των Καστανιωτών στο κατάστημα των
αδελφών Δαλακώστα. Εκεί συγκινήθηκα πολύ από την ευαισθησία των
συγχωριανών μας για την ίδρυση του
Συλλόγου μας, το έργο του και είπα
στον εαυτό μου ότι και εγώ θα πρέπει
να βοηθήσω αυτό. Δεν γνώριζα πολλά
για το Σύλλογο. Όταν ιδρύθηκε, δεν
ήμουν στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια
δε της δικτατορίας είχε αναστείλει τις
δραστηριότητές του και όταν επετράπη
η λειτουργία του, ήμουν δάσκαλος στην
επαρχία. Επομένως δεν είχα επαφές με
το Σύλλογο και λίγα γνώριζα για το έργο
του. Εκεί λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα,
άκουσα τον πρόεδρο του Συλλόγου
τον κ. Παναγιώτη Ταραμπίκο να τονίζει την ανάγκη έκδοσης ενός εντύπου
που θα ήταν όργανο επικοινωνίας των
απανταχού Καστανιωτών και απηύθυνε
έκκληση προς τους γραμματισμένους
της Καστανιάς να βοηθήσουν σ’ αυτό
το σκοπό. Η Καστανιά τότε είχε και
εξακολουθεί να έχει μεγαθήρια πανεπιστημιακής μόρφωσης και πίστεψα
ότι κάποιο από αυτά θα αναλάμβανε
την έκδοση αυτού του εντύπου. Με
έκπληξη είδα την άνοιξη του 1978 την
έκδοση του 1ου φύλλου του Καστα-

νιώτη και μάλιστα αυτή την ευθύνη
είχε αναλάβει ο αδελφός μου Ζαχαρίας
Ζηνέλης. Για την ακρίβεια ένιωσα υπερηφάνεια και ψήλωσα λίγους πόντους,
γιατί υπήρχαν και μέλη του Συλλόγου
μεγαλύτερης πνευματικής εμβέλειας,
που θα μπορούσαν να επιμεληθούν
την έκδοση ενός καστανιώτικου εντύπου, αλλά έμεινα άπραγος, θεωρώντας ότι οι πνευματικές δυνάμεις μου
δεν ήταν επαρκείς. Εκδόθηκε και το 2ο
φύλλο από τον αδερφό μου Ζαχαρία,
προετοιμάστηκε απ’ αυτόν σε μεγάλο
βαθμό και το τρίτο φύλλο και μέχρι
την έκδοσή του τα Χριστούγεννα του
1978 ο αδερφός μου διορίστηκε εκπαιδευτικός στη Χίο και η έκδοση του
Καστανιώτη κινδύνευε να ανασταλεί.
Θεώρησα καθήκον μου να συνεχισθεί η
προσπάθεια του αδελφού μου και αφού
τον συμβουλεύτηκα, παρουσιάστηκα
στο τότε Διοικητικό Συμβούλιο, είπα την
πρόθεσή μου, την οποία το Διοικητικό
Συμβούλιο αποδέχτηκε, φάνηκε δε
ότι δεν το περίμεναν και ανέλαβα
επισήμως τη φροντίδα της έκδοσης.
Έκτοτε άρχισαν οι χαρές και οι λύπες
να έρχονται απανωτά….. Οι δυσκολίες
που αντιμετώπισα ήταν πάρα πολλές,
τόσο στην εύρεση της ύλης και στην
επιλογή των κύριων θεμάτων, όσο

Της οφείλουμε ένα ευχαριστώ

ΚΑΤΙΝΑ ΤΣΙΩΚΟΥ: Η τελευταία πρόεδρος
του καποδιστριακού Δήμου Προυσού στο χωριό μας
Ο καποδιστριακός Δήμος Προυσού
έδυσε. Ήδη από το 2011 το χωριό μας
–Δημοτικό Διαμέρισμα Καστανέας- αποτελεί
μέρος του καλλικρατικού Δήμου Καρπενησίου. Στη σκέψη μου περνούν όλοι οι
Καστανιώτες κοινοτικοί άρχοντες που μέχρι
τώρα μόχθησαν για την πρόοδο του χωριού
μας και την επίλυση των προβλημάτων του.
Ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του, ανάλογα
με τους πόρους που είχε, την ικανότητά του,
τις προσωπικές του σχέσεις, την επιρροή
που είχαν πολλοί από εμάς σ’ αυτούς και
τη βοήθεια που είχαν από εμάς…. Στέκομαι
όμως στην τελευταία πρόεδρο του τοπικού

υπόψη έργο, τόσο από το τοπικό όσο και
από το δημοτικό συμβούλιο Η διαφορά με
την Κατίνα ήταν και είναι η λεπτότητα με
την οποία αντιμετώπιζε το πρόβλημά μας,
εργαζόταν για τη λύση του, άσχετα αν η
επίλυσή του ήταν πάνω από τις δυνάμεις
της. Βέβαια ότι έγινε στο χωριό μας δεν ήταν
ενός ανθρώπου έργο. Πίσω της ήταν και
το υπόλοιπο τοπικό κοινοτικό συμβούλιο,
όπως ο Χρήστος Μιλτιάδου Βαστάκης και
ο Ηλίας Παν. Δαλακώστας, τους οποίους
ευχαριστούμε πολύ. Παράπονα βεβαίως
υπήρξαν για έργα που δεν έγιναν, πιστεύω
όμως ότι δεν υπήρξαν σκοπιμότητες προς

και στην εκτύπωση, το δίπλωμα της
εφημερίδας, τη γραφή των διευθύνσεων, την ταχυδρόμηση αυτής. Κανείς
Καστανιώτης, γραμματικά-πνευματικά
δυνάμενος, δεν έστειλε ένα κειμενάκι
να υπάρχει και ένα άλλο δείγμα γραφής. Τα αισθήματα των Καστανιωτών
για τον Καστανιώτη ήταν ανάμεικτα.
Έβλεπες συγχωριανούς μας που
σου έλεγαν ότι συγκινούνται και κλαίνε
μόλις παίρνουν στα χέρια τους τον
Καστανιώτη και άλλους ότι υποβιβάζει τη νοημοσύνη τους. Όλα αυτά
με στενοχωρούσαν, αλλά οι επικριτές
δεν έστειλαν ποτέ ένα κειμενάκι, για να
αλλάξει και η ύλη, να υπάρχει μια άλλη
έκφραση γραφής και να ανεβάσουν
το επίπεδο του Καστανιώτη…. Στο
γραφείο επιστρέφονταν πολλά φύλλα
με τη λέξη «απαράδεκτο», χωρίς να
κάνουν τον κόπο να τα ανοίξουν και
να δουν τι γράφουν. Ήταν η δυσκολία
συνδρομής η επιστροφή τους ή άλλη
λόγοι, δεν γνωρίζω. Πάντως κανείς δεν
ζήτησε αναγκαστικά συνδρομή. Το
γεγονός αυτό, η επιστροφή τους με
το χαρακτηρισμό απαράδεκτη, ήταν
για το έργο του Συλλόγου και ειδικότερα για μένα που είχα την επιμέλεια
τους Καστανιώτη, προσβολή. Γι’ αυτό
αναγκάστηκα πολλές φορές να τονίσω
και αν θυμάμαι καλά να το σχολιάσω
γραπτά στον Καστανιώτη, ότι ο Καστανιώτης, ακόμη και αν υποβίβαζε
τη νοημοσύνη μας, ήταν χρήσιμος,
γιατί η μάνα μας θα τον έβαζε πάνω
από το πρόσφορο για να μην αρπάξει
κατά το ψήσιμό του στη γάστρα αλλά
και στους γέροντες γονείς μας θα
χρησίμευε ακόμη και ως……. χαρτί
της τουαλέτας….. Φρόντιζα πάντοτε
να υπάρχει σε κάθε έκδοση ένα κύριο
θέμα με ένα πρόβλημα του χωριού
μας. Κάποια κύρια άρθρα θα μείνουν
στην ιστορία, για το περιεχόμενό τους,
όπως αυτό που ανέφερε τη διακοπή
της συγκοινωνίας με το Καρπενήσι με
το τίτλο «από απόψεως συγκοινωνίας είμαστε πενήντα χρόνια πίσω»,
αλλά τότε οι γέροντες γονείς μας είχαν
και πόδια και γαϊδούρι στο παχνί, άρ-

θρο που έθιξε την ευαισθησία κάποιων
συγχωριανών μας, γιατί έθιγε πολιτικά συμφέροντα και κατά τη γνώμη
τους δεν έπρεπε να γραφτεί. Ακόμη
το άρθρο για τη χορήγηση νερού από
τις γούρνες και στους μη μέχρι τότε
δικαιούχους και ότι η Καστανιά πρέπει
να θυμάται όλους τους Καστανιώτες
που χάθηκαν στα δύσκολα χρόνια της
Κατοχής και του εμφυλίου πολέμου,
αγωνιζόμενοι κατά την άποψή τους
για ιδανικά, πολλοί δε απ’ αυτούς
ήταν αθώα θύματα και μικρά παιδιά,
όπως η Βασιλική Αθ. Γρούμπα, που
σκοτώθηκε από τους Γανωμενέους
στις Λογγιές στο Ποτάμι. Το άρθρο είχε
τίτλο «πού είναι οι δικοί μας». Αυτή
είναι η ιστορία της Καστανιάς, είτε μας
αρέσει είτε όχι, πρέπει όμως να λέγεται
και να γράφεται, γεγονός που εγώ
τόλμησα τότε να θίξω, που ακόμη και
σήμερα δεν τολμιέται. Ο χαμός ενός
Καστανιώτη και μάλιστα από εμφύλιο
χέρι προξενούσε τον ίδιο πόνο στις
οικογένειές τους και έτσι πρέπει να
το βλέπουμε 60 και πλέον χρόνια,
πέρα από το χριστιανικό πνεύμα της
συγχώρησης και της αγάπης……. Για
την έκδοσή του έλειψα πολλές ώρες
από το σπίτι μου, την οικογένειά μου,
παραμέλησα προσωπικές χαρές,
βρίστηκα, βλαστημήθηκα. Αυτά γιατί
τα λέω τώρα; Απλά γιατί πολλοί νόμιζαν και νομίζουν ότι όσοι από μας
ασχολήθηκαν ή ασχολούνται με τον
Καστανιώτη δεν είχαμε και δεν έχουμε πώς να περάσουμε την ώρα μας.
Στήριγμά μου σ’ αυτή την προσπάθεια
ήταν τα αδέρφια μου Ζαχαρίας και
Χριστόφορος. Νέα τους έστελναν και οι
Καστανιώτες του Καναδά με μπροστάρηδες τον Παναγιώτη Ευαγ. Βαστάκη,
τον Αριστείδη Δημ. Τσιώκο και τον
Κώστα Μπαλτά και κάπου- κάπου
γράμματά τους και σχόλιά τους και
άλλοι συγχωριανοί μας, τους οποίους
ευχαριστώ πολύ. Ανάμεσα σ’ αυτούς
αναφέρω τον Αθανάσιο Ζαχαρόπουλο
και το Νίκο Παπαζαχαρία που μου
έστελνε τις αποφάσεις του κοινοτικού
συμβουλίου. Από την ασχολία μου

ΟΙ ΛΙΝΑΡΑΚΙΩΤΕΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ
Οι Λιναρακιώτες και όλοι οι «παραποτάμιοι» Καστανιώτες, όσοι δηλαδή κατάγονται από τις παλιές συνοικίες του
χωριού μας, το Λιναράκι, τις Λογγές και την Καστανούλα,
δεν ξεχνούν τον Αϊ - Γιάννη στο Ποτάμι. Έτσι έμαθαν από
τους γονείς τους, να τον ευλαβούνται. Ήταν το ξωκλήσι
της συνοικίας τους, αυτό αντίκριζαν από τα σπίτια και τα
χωράφια τους κάθε ώρα και στιγμή. Μπροστά από την
εκκλησία του Αϊ -Γιάννη περνούσαν από το Λιναράκι για να
ανέβουν στο χωριό, είτε να πάνε στο σχολείο, είτε να πάνε

καστανιώτικου συμβουλίου, την Κατίνα
Αποστ. Τσιώκου, σύζυγο του συγχωριανού
μας Γιάννη Κ. Τσατσαράγκου.
Η Κατίνα μας είναι η πρώτη γυναίκα
πρόεδρος του καστανιώτικου τοπικού κοινοτικού συμβουλίου και που με τη συμβολή
της άλλαξε την όψη της Καστανιάς. Ξέφυγε
από τα τετριμμένα, και φρόντισε για τη λύση
πολλών προβλημάτων του χωριού μας και
τον εξωραϊσμό του. Οι διαθέσεις της φάνηκαν από τον ηλεκτροφωτισμό της πλατείας,
την τοποθέτηση των κάγκελων σ’ αυτή, την
τοποθέτηση δεκάδων στύλων για τον ηλεκτροφωτισμό των εσωτερικών δρόμων, την
τσιμεντόστρωση τμημάτων του εσωτερικού
οδικού δικτύου, τη διαμόρφωση του χώρου
στην είσοδο του κοιμητηρίου στους Άγιους
Πάντες, ώστε να φτάνει το αυτοκίνητο
στον αύλειο χώρο της εκκλησίας και τη
στήριξη του εδάφους στο επάνω μέρος με
την κατασκευή τοιχίου , την τοποθέτηση
σωλήνων για την άρδευση των κτημάτων
μας, την επισκευή του κοινοτικού υδρόμυλου στον Άγιο Δημήτριο, την τοποθέτηση
πινακίδων που οδηγούν στις καστανιώτικες
γειτονιές……. Δεν είναι τα έργα που έγιναν.
Αυτά πάντοτε εξαρτώντο από την οικονομική
ευχέρεια της κοινότητας ή του Δήμου, την
ψήφιση των κονδυλίων από την πλειοψηφία
των μελών του τοπικού κοινοτικού συμβουλίου και κατόπιν του δημοτικού συμβουλίου.
Μπορεί δηλαδή να είχε τη θέληση για την
τέλεση ενός έργου και να μην ψηφιζόταν το

τούτο. Αδυναμίες ίσως. Οι Καστανιώτες
λοιπόν, εκτίμησαν τις προσπάθειές της, τις
ενέργειές της και γενικότερα το έργο της
και γι’ αυτό την υπερψήφισαν ως υποψήφια
στο τοπικό καστανιώτικο συμβούλιο στις
τελευταίες δημοτικές εκλογές για τον
καλλικρατικό Δήμο Καρπενησίου. Και το
έπραξαν, άσχετα με ποιον συνδυασμό ήταν
υποψήφια. Κατά τη γνώμη μου ωφέλεια είχε
ο συνδυασμός με τον οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα και όχι η Κατίνα. Οι Καστανιώτες
λοιπόν, της είναι ευγνώμονες για τον τρόπο,
αντιμετώπισης των προβλημάτων τους,
καθώς ευγνώμονες είναι- και πρέπει να
είναι -και στα υπόλοιπα μέλη του κοινοτικού
συμβουλίου, τον Ηλία Δαλακώστα και το
Χρήστο Βαστάκη, για την βοήθεια που της
πρόσφεραν και για ό,τι έπραξαν για το χωριό
μας. Στα νέα της καθήκοντα της ευχόμαστε,
ως πρόεδρος του τοπικού καστανιώτικου
συμβουλίου στον νέο καλλικρατικό Δήμο
Καρπενησίου, καλόν αγώνα, επιμονή και
υπομονή για επιτυχία στις προσπάθειές
της, για το καλό του χωριού μας και πάνω
απ’ όλα υγεία Οι ευχές μας ας συνοδεύουν
και τα υπόλοιπα νεοεκλεγέντα μέλη του
τοπικού κοινοτικού συμβουλίου, Στάθη Ευαγ.
Βαστάκη και Ευφροσύνη Παν. Γεωργοπούλου, σύζυγο Παναγιώτη Γιαννακάρη, που
μαζί της καθημερινά θα μοχθούν για μια
καλύτερη Καστανιά.
Δημήτριος Ζηνέλης

με τον Καστανιώτη απέκτησα δημοσιογραφική πείρα, με αποτέλεσμα
να εκδώσω τρία μαθητικά περιοδικά
και μια μαθητική εφημεριδούλα, ένα
δε περιοδικό βραβεύτηκε ως πρώτο
μεταξύ των μαθητικών περιοδικών των
Δημοτικών Σχολείων όλης της Ελλάδας από το ίδρυμα δημοσιογραφίας
Μπότση. Ήταν το τελευταίο έντυπο
που εκδόθηκε πριν τη συνταξιοδότησή
μου. Σήμερα κάπου- κάπου στέλνω
κανένα κειμενάκι στον Καστανιώτη
με το όνομά μου ή το ψευδώνυμο «Ο
Καστανιώτης» που από παλιά χρησιμοποιούσα, γιατί θεωρώ υποχρέωσή
μου να βοηθήσω την προσπάθεια του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, τα μέλη του οποίου φροντίζουν
για το χωριό μας, όχι γιατί δεν έχουν
πώς να περάσουν την ώρα τους αλλά
από αγάπη γι’ αυτό. Συγκινούμαι
όταν βλέπω κάποιο κειμενάκι μου να
αναδημοσιεύεται στον Καστανιώτη ή
σ’ άλλο ευρυτανικό έντυπο. Ευχαριστώ πολύ κάθε Καστανιώτη και κάθε
Καστανιώτισσα που με αγκάλιασαν
με αγάπη και εκτίμησαν την προσπάθειά μου και βρήκαν στα φύλλα του
Καστανιώτη στα δεκαπέντε περίπου
χρόνια που τον επιμελούμουν κάτι
το θετικό στις σελίδες του, είτε τονίζοντας τα προβλήματά τους είτε ψυχαγωγώντας τους με την εξιστόρηση
γεγονότων της καθημερινής καστανιώτικης ζωής, δηλαδή όλους εσάς
και τους υπόλοιπους συγχωριανούς
μας. Συγχαρητήρια στους μετέπειτα
συνεχιστές της προσπάθειάς μου
Κώστα Ευθ. Δεληκωστόπουλο, Γιάννη Δημ. Υφαντόπουλο και Αριστείδη
Κων. Ντέκα. Τελειώνοντας κάνω την
ευχή ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τον
Καστανιώτη ως το έντυπο στο οποίο
θα δημοσιευτεί ένα κείμενό μας αλλά
ως τη φωνή του χωριού μας που αν
πάψει να ακούγεται, θα πάψουμε και
εμείς σιγά-σιγά να υφιστάμεθα σαν
χωριό και σαν καστανιώτικη κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Δημήτριος Γ. Ζηνέλης

Λιναρακιώτες στον Αϊ – Γιάννη το 2008, μετά τη Λειτουργία.
Χρήστος και Ζαχαρίας Ζαχαρόπουλος με τις συζύγους τους.
για μεροκάματο, στέκονταν μπροστά στο Άγιο και σταυροκοπιόνταν, άναβαν το καντήλι και τον παρακαλούσαν να
τους έχει καλά. Εκεί ήταν και η τελευταία κατοικία των
προγόνων τους..
Και τώρα που το Λιναράκι ερήμωσε και ο Άγιος έμεινε
μόνος του, πάλι είναι ο Φύλακάς τους. Όπου και να βρίσκονται, μια μέρα το χρόνο, στη γιορτή του στις 26 Σεπτεμβρίου,
τον θυμούνται και έρχονται αρκετοί στη χάρη του. Καθώς
μάλιστα, εδώ και τέσσερα χρόνια που ο Παπα-Σωτήρης
φρόντισε να πάει δρόμος, έστω και για αγροτικά, - αφού
για να γίνει γέφυρα για αυτοκίνητα εκεί προς το παρόν
ούτε να το σκεφτόμαστε όπως καταντήσαμε, - όλο και
περισσότεροι τη μέρα αυτή, αλλά και τον άλλο καιρό, όσο
περνά ο Κρικελλοπόταμος, πηγαίνουν για προσκύνημα.
Και βέβαια και ο Παπα-Θανάσης Ζαφείρης όλο το χρόνο
φροντίζει τον Αι – Γιάννη.
Οι ανάγκες συντήρησης μιας εκκλησίας και μάλιστα
περιφερειακής, που λειτουργείται μια φορά το χρόνο, είναι
πολλές και διαρκείς. Αυτό το γνωρίζουν οι καταγόμενοι από
το Λιναράκι. Το γνώριζε και ο αείμνηστος Λευτέρης Παν.
Ζαχαρόπουλος που δεν πρόφθασε, λόγω του αιφνίδιου

θανάτου του, να πραγματοποιήσει το όνειρό του, να βοηθήσει οικονομικά στην επισκευή του Αϊ -Γιάννη. Το όνειρό του
πραγματοποίησε το φθινόπωρο του 2010, εις μνήμην του, ο
αδελφός του Σταύρος Ζαχαρόπουλος που μαζί με τα αδέρφια Χρήστο και Ζαχαρία Κων. Ζαχαρόπουλο εις μνήμην
των συγγενών τους,
φρόντισαν να γίνει αλλαγή του τέμπλου της
εκκλησίας με νέο από
καρυδιά και να στρωθεί με πέτρα το εσωτερικό της εκκλησίας. Το
προηγούμενο τέμπλο,
πρόχειρο από σανίδες
ντόπιας ελάτου, μαζί
με τις εικόνες του είχε
αφιερώσει το 1965 ο
αείμνηστος δάσκαλος Χριστόφορος Δ.
Σταθόπουλος με την
υπόλοιπη οικογένειά
του.
Συντονιστής όλης
αυτής της προσπάθειας ο ακούραστος παπα-Σωτήρης Τσιώκος
που φρόντισε από πέ- Εικόνα του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου
ρυσι με έξοδα του Εκ- στο προσκυνητάρι του Ναού με την
κλησιαστικού Συμβου- επιγραφή «Αφιέρωμα των συζύγων
λίου να στηριχθούν τα
Κωνστ. & Ελένης Σταθοπούλου»
θεμέλια της εκκλησίας
με τσιμεντένιο διάζωμα και να επισκευαστεί το πέτρινο
τοιχίο-κάθισμα, για τις ανάγκες του εκκλησιάσματος.
Βέβαια η Εκκλησία έχει πολλές ακόμη ανάγκες. Θέλει
εξωτερικά και εσωτερικά η τοιχοποιία συντήρηση, νέο
σοβάτισμα, αφού το λασπόχωμα ήταν λύση ανάγκης για
τη δεκαετία του ´20 και τις τότε δυνατότητες των ευσεβών
κατοίκων που έγινε η Εκκλησία. Και βέβαια και το ταβάνι
θέλει αλλαγή και η στέγη όλο και κάτι θέλει… Πριν λίγα
χρόνια ο Στάθης Σταθόπουλος μερίμνησε με έξοδά του
για τη βαφή των τσίγκων και την προστασία τους από τη
διάβρωση.
Να’ ναι καλά οι συγχωριανοί μας που έμπρακτα εκφράζουν την αγάπη τους για το φτωχό τόπο καταγωγής τους
και ο Αϊ-Γιάννης ο Θεολόγος να’ ναι οδηγός της ζωής τους.
Ευχαριστούμε θερμά και τον παπά μας που αθόρυβα πράττει σύμφωνα με τα καθήκοντά του και με το ευαγγελικό ρητό
«μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου».
Ας τους έχει ο Άγιος καλά.
Ζ.Ζ.

ΣΕΛΙΔΑ 10

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Πριν 29 χρόνια
Η εφημερίδα ο Καστανιώτης (αρ. φύλλων 13,14,15) έγραφε:

μου γερό και νικητή» Σε μήνυμά του ο παπα Σταύρος μετά την λήξη της απεργίας
είπε: «Εύχομαι στο μέλλον να αποκτήσουμε μια Εκκλησία και μια Πολιτεία που
το άτομο να βρίσκει το δίκιο του, χωρίς να φθάνει στα Προπύλαια.»

Προσκύνημα στο χωριό μας
Ήταν απίστευτο. Όμως ήταν αληθινό. Ενενήντα περίπου άτομα φθάσαμε στο
χωριό και στις 4 Απριλίου για ένα φευγαλέο προσκύνημα στον τόπο της καταγωγής μας. Κάθε φορά που φθάνουμε στο χωριό μας, χαρά γεμίζει το σπιτικό μας.

Νοσταλγία για το χωριό

Τρία νέα σπίτια κτίσθηκαν στο χωριό μας. Είναι του Στέλιου Βισαξή, του Ν.
Μανουηλίδη και του Κωνσταντίνου Γ. Ζηνέλη. Και τα τρία χτίσθηκαν στην ίδια
περιοχή και στην ίδια πατρική περιουσία. Ο καθένας από εμάς νοιώθει μεγάλη
χαρά αν φτιάξει ένα σπιτάκι. Ο Κωνσταντίνος Γ. Ζηνέλης ένοιωσε άλλος άνθρωπος σαν τέλειωσε το σπίτι του. Πριν ακόμη βγουν οι τεχνίτες έξω πάω και τον
κουβεντιάζω. Καλωρίζικο! Να ζήσετε να το χαίρεστε! Σ’ ευχαριστώ πολύ. Τώρα
νιώθω άλλος άνθρωπος. Αναγεννημένος. Πολλοί μου λέγανε. Τι φτιάχνεις εκεί
μέσα στο ρέμα; Όμως εγώ εδώ νιώθω καλά. Δίπλα στο σπίτι που γεννήθηκα,
κοντά στη γριά μάνα μου, στον τόπο που μεγάλωσα. Μ’ έφαγε η θάλασσα τόσα
χρόνια και η νοσταλγία γι’ αυτόν τον τόπο. Εδώ θέλω να έρχομαι το καλοκαίρι
να κάθομαι λίγες μέρες και να προσκυνώ τα χώματα τούτα… Τι να του έλεγα
εγώ; Ότι και να ψιθύριζα μπροστά σε ότι έλεγαν τα απλά λόγια του, τίποτα δεν
θα πρόσθεταν τα δικά μου λόγια……

Σ

Απογραφή 1981. Αναμνηστική φωτογραφία στον Άγιο Δημήτριο. Φωτογραφία από τον Νικόλαο Σιάτρα

Τούτη τη φορά όλα τα σπίτια κάποιον καλωσόρισαν. Γέμισαν δάκρυα τα μάτια
των γονιών μας και το χωριό πήρε άλλη όψη. Τα καφενεία κάνανε δουλειές,
γέμισε την Κυριακή η εκκλησία. Τα ποτήρια μας τσουγκρίσανε με κείνα των
γονιών μας και ένας κόμπος έπνιξε το λαιμό μας όταν στις 2 το μεσημέρι της
Κυριακής έφθασε η ώρα του χωρισμού. Σύσσωμο το χωριό βρισκόταν στον Άγιο
Δημήτρη όπου 4πουλμάκια μας περίμεναν. Όλοι μας φύγαμε ευχαριστημένοι
αφού δώσαμε ζωή στο χωριό μας. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα βρεθούμε και
πάλι τόσοι πολλοί στο χωριό μας.

Αθώος ο παπα Σταύρος
Σε απεργία πείνας με την έννοια της αυστηρής νηστείας κατέβηκε στις 29
Αυγούστου ο συγχωριανός μας ιερέας Σταύρος Παπαχρίστος. Ο λόγος που τον
έφερε διαμαρτυρόμενο στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η ποινή
που το επιβλήθηκε από την Ιερά Σύνοδο. «αργία 5 μηνών από κάθε ιεροπραξία
άνευ στερήσεως των αποδοχών αυτού».
Σε μια προσπάθεια της Ιεράς Συνόδου να δοθεί μια λύση με πνεύμα κατανοήσεως και αγάπης ανέστειλε στις 11 Σεπτεμβρίου την ποινή και η απεργία
λύθηκε. Συγκινητικές στιγμές έζησε ο παπα Σταύρος λίγο μετά την αναγγελία
της ουσιαστικής αθώωσής του. Ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα ενώ η
παπαδιά τον αγκάλιασε και είπε: «Ευχαριστώ τον θεό που τον φέρνει πάλι κοντά

Απογραφή πληθυσμού 2011

ας είχαμε ενημερώσει στο προηγούμενο φύλλο μας ότι κάποια Κυριακή του Μαρτίου 2011 θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία η γενική απογραφή του πληθυσμού. Μάλιστα σας είχαμε
απευθύνει και προσκλητήριο ώστε να προγραμματίσουμε όλοι να απογραφούμε στην Καστανιά. Το σκεπτικό του συλλόγου μας ήταν να οργανώσει μαζική
μετακίνηση των Καστανιωτών προς το χωριό μας. Δυστυχώς η απογραφή
σύμφωνα με πληροφορίες μας θα έχει διάρκεια 15 ημερών προκειμένου να
αποφευχθεί από εκατοντάδες δήμους και κοινότητες να εμφανίσουν αυξημένο
πληθυσμό με ψευδή απογραφή
των ετεροδημοτών στον τόπο
της καταγωγής τους. Φυσικά
το κίνητρό μας δεν ήταν παρά
να ενισχύσουμε το χωριό μας
με λίγα χρήματα παραπάνω
από την ΣΑΤΑ που ως γνωστόν
έχει πληθυσμιακά κριτήρια στην
κατ’ έτος απόδοσή της. Αν είναι
έτσι τα πράγματα η μετακίνηση
δυστυχώς θα μείνει στα χαρτιά
και θα αρκεστούμε να θυμόμαστε το γεγονός της απογραφής
στο χωριό με φωτογραφίες
Οικοδομικές εργασίες στην Καστανιά
και μόνο σαν την παραπάνω.
και στα γύρω χωριά
Θα περιμένουμε πάντως να
Φραόλης Γιάννης
δούμε πως και πότε θα γίνει η
απογραφή και αν υπάρχει θέμα
(σκεπές, κεραμίδια, ξύλινα πατώματα
και ταβάνια, πλακάκια σε κάθε χώρο)
μετακίνησης θα σας ενημερώσουμε σχετικά.
Πληροφορίες: Τηλ:6973899202

ΟΡΕΙΝΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΦΕ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΕΥΡΥΤΗ»
Στην Καστανιά Ευρυτανίας σε ένα πέτρινο παραδοσιακού ρυθμού κτίσμα σας
περιμένει για τις αποδράσεις σας στη φύση ο ορεινός ξενώνας ΕΥΡΥΤΗ.
Στις 4 σουίτες των 60 τμ μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 4 άτομα και όλες
είναι εξοπλισμένες με τζάκι, minibar και δορυφορική τηλεόραση.
Η ΕΥΡΥΤΗ διαθέτει και 2 μικρότερα δωμάτια 32 τμ το καθένα, στα οποία
μπορούν να φιλοξενηθούν έως 4 άτομα. Είναι εξοπλισμένα με minibar και δορυφορική τηλεόραση. Επίσης διαθέτει και 5 ξύλινα ανεξάρτητα διαμερίσματα
24 τμ. εξοπλισμένα όλα με ενεργειακό τζάκι και minibar, τα οποία διατίθενται
στην τιμή από 45 ευρώ/διανυκτέρευση για δύο άτομα χωρίς πρωινό.
Τα τηλέφωνα
επικοινωνίας
για κρατήσεις είναι :

2237 023 578
6982 477733
Για μια πλήρη
ξενάγηση στο χώρο
επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα μας

www.evriti.gr

