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Μετά από μισό αιώνα
και πάλι μιζέρια…

Όταν δεν υπάρχει εργασία, ο λαός πώς θα ζήσει;
Αυτό αναρωτιόμουν στο προηγούμενο φύλλο του
«Καστανιώτη» και τώρα πέντε μήνες μετά νιώθω σαν
τον προφήτη των κακών μαντάτων.
Τι ανατροπές είναι αυτές; Πόσα χρόνια γυρίσαμε πίσω;
Γιατί μαύρισε η ψυχή μας; Πού είναι η αισιοδοξία που είχαμε μέχρι και τον περασμένο Οκτώβρη; Γιατί διαγράφηκαν
ξαφνικά από το μυαλό μου όλα τα όνειρα που είχα κάνει;
Στην κυριολεξία όλα. Και για το μέλλον της οικογενείας μου
και ειδικά των παιδιών μου, αλλά και για την ανάπτυξη του
αγαπημένου τόπου, του χωριού μου. Στην θέση των ονείρων μου μπήκε η Τρόικα, οι περικοπές, οι «αναγκαστικές
μεταρρυθμίσεις», η ανεργία, οι απολύσεις, τα 40 χρόνια
και πλέον δουλειά κ.λ.π. Πώς θα οργανώσω και πάλι την
ζωή μου; Πώς θα μπορέσω να τακτοποιήσω και πάλι τις
σκέψεις μου; Δυστυχώς, νιώθω ότι χτύπησε την πόρτα μου
μια λαίλαπα μέτρων που τελειωμό δεν έχουν. Μείωσαν τους
μισθούς και τις συντάξεις. Θέλουν να μας μεταλλάξουν και
να μας πείσουν ότι πρέπει να ξεχάσουμε, να διαγράψουμε
από την μνήμη μας τις κατακτήσεις του 20ου αιώνα και να
μάθουμε να ζούμε όπως παλιά, όπως τότε στο μεταπολεμικό
παρελθόν της ανεργίας και της φτώχειας που ελάχιστα
πρόλαβα να βιώσω, τότε που οι ανάγκες του οικογενειάρχη
περιορίζονταν στο να εξασφαλίσει την τροφή της οικογενείας του και μόνο.
Βέβαια υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Ο Κώστας
Γεωργουσόπουλος σε άρθρο του στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ
κάνει μια νοσταλγική αναδρομή στο παρελθόν. Άραγε είναι
δυνατό να γυρίσουμε στην κατάσταση εκείνη; Δε νομίζω.
Ας διαβάσουμε όμως το κείμενο και ας αναλογιστούμε.
Μήπως φθάσαμε τελικά στο άλλο άκρο; Μήπως
από τη στέρηση φθάσαμε στην υπερβολή και το
νεοπλουτισμό; Μήπως ο υπάλληλος από το κάρο
έφθασε στην Porsche Cayenne; «Αξίζει τον κόπο να
γυρίσουμε λίγο πίσω, πάνω από μισό αιώνα για να μελετήσουμε πώς μεταλλαχθήκαμε, πώς αλλοτριωθήκαμε και πώς
μεταποιήσαμε την έντιμη πενία μας σε ρωμαϊκό συμπόσιο.
Ανήκα σ’ αυτό που ονομάζεται μέση κοινωνική τάξη, αφού
ο πατέρας μου ήταν εκπαιδευτικός και η μητέρα οικοκυρά.
Στεγαζόμασταν σε παλιό σπίτι με ενοίκιο και νοιώσαμε
αγαλλίαση όταν ίσχυσε το ενοικιοστάσιο, αφού ο μισθός του
πατέρα που υπηρετούσε σε μακρινή επαρχιακή κωμόπολη
μόλις και επαρκούσε για τον επιούσιο. Κι όμως είχε μια
βαθιά χάραξη μέσα μας εκείνη η συνθήκη ζωής. Μια φορά
την εβδομάδα κρέας και μάλιστα γιουβέτσι στον φούρνο
με κριθαράκι μπόλικο. Τα όσπρια και τα ζαρζαβατικά, η
καθημερινή τροφή. Τον χειμώνα ψήναμε κοκώσες, δηλαδή
στο τζάκι ή στο μαγκάλι ρίχναμε καλαμπόκι και άνοιγε σε
νιφάδες και συχνά με θόρυβο εκρήγνυντο. Μετά μάθαμε
πως αυτό ονομάζεται ποπ-κορν! Ο μεγάλος γιος φορούσε
μεταποιημένα τα ρούχα του πατέρα και οι μικρότεροι
μεταποιημένα τα ρούχα του πρωτότοκου. Α! ήταν και τα
δέματα που έρχονταν από την Αμερική. Κάτι φανταχτερές
μπλούζες, που όποια τις φορούσε έδινε αμέσως δημόσια
δήλωση για την προμήθειά τους. Κάτι παπούτσια με μεγάλα νούμερα, πλαστικές τσάντες και καπέλα γυναικεία
κυρίως. Σπάνια τότε έβλεπες να κυκλοφορεί γυναίκα με
καπέλο. Τη θεωρούσαν προπολεμική και γεροντοκόρη.
Ευγνώμονες πάντως είμαστε στις θείες και τις ξαδέρφες από
την Αμερική, αφού με γενναίες μεταποιήσεις έσωσαν την
αξιοπρέπειά μας. Η μιζέρια στο σχολείο ήταν αδιανόητη. Σ’
ένα ακριβά αγορασμένο τετράδιο εκατό φύλλων χωρισμένο
σε ενότητες γράφαμε όλα μας τα μαθήματα-ΓραμματικήΑριθμητική-Ιστορία-Θρησκευτικά κ.λ.π. Στις τελευταίες
τριάντα σελίδες την έκθεση. Τέλος ένα πρόχειρο τετράδιο
με κίτρινα φύλλα και συχνά λόγω φτηνού χαρτοπολτού με
τρυπούλες στις σελίδες γιατί με τη χρήση αποσπώνταν κάτι
σκουπιδάκια, απολτοποίητα ξυλαράκια ή άχυρα»
Προσωπικά θυμάμαι λίγα πράγματα γιατί ήμουν πιτσιρικάς. Παρόλα αυτά κάποια με τραυμάτισαν σαν παιδί και
η εικόνα τους εξακολουθεί και σήμερα να με ακολουθεί. Το
ωράριο του πατέρα που ήταν 16 και πλέον ώρες, η αγωνία
για το γραμμάτιο - για το οποίο μέχρι και την τελευταία
μέρα δεν ξέραμε αν θα καταφέρουμε να έχουμε τα χρήματα,
το ενδεχόμενο να φύγουμε μετανάστες, τα ρούχα και τα
παπούτσια που μου τα αγοράζανε σπάνια και πάντοτε σε
μεγάλα νούμερα για να μου κάνουν και τα επόμενα χρόνια
(συνέχεια στη σελίδα 2)

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Την 21η Φεβρουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η
ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών Ελλάδος
στην Αθήνα. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν αρκετοί
Καστανιώτες και Καστανιώτισσες και μεταξύ αυτών,
προς μεγάλη μας χαρά, αρκετοί
νέοι και νέες. Των εργασιών της
Γ.Σ. προηγήθηκαν η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας, που την ευλόγησε ο ιερέας
μας Παπαχρίστος Σταύρος, και
η βράβευση των επιτυχόντων στα
Α.Ε.Ι & Τ.Ε.Ι. Ο Σύλλογός μας
είχε αποφασίσει και την τιμητική
διάκριση-απονομή στον Επίτιμο
Γραμματέα του Συλλόγου μας Γεώργιο Παπαχρίστο για την πολυετή προσφορά του στον Σύλλογο,
αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν
γιατί απουσίαζε στο εξωτερικό.
Η απονομή αυτή θα γίνει κάποια
άλλη στιγμή στο μέλλον. Τον
Διοικητικό Απολογισμό για την
χρονιά που πέρασε, διάβασε
ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Αναστασόπουλος
Κωνσταντίνος και στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν ο
Ταμίας του Συλλόγου μας Μπώκος Κωνσταντίνος και

ο Ζηνέλης Χριστόφορος που διάβασαν τον Οικονομικό Απολογισμό χρήσης 2009, τον Προϋπολογισμό
χρήσης 2010 και την Έκθεση της Εξελεγκτικής
Επιτροπής. Οι Απολογισμοί, ο Προϋπολογισμός και
η Έκθεση έτυχαν της ομόφωνης έγκρισης των μελών μας και στην συνέχεια τον λόγο έλαβαν αρκετοί
χωριανοί και χωριανές. Το γεγονός αυτό έτυχε της
επιδοκιμασίας των μελών του Δ.Σ. γιατί τα τελευταία
χρόνια ο διάλογος και η έκθεση των προβλημάτων
που μας απασχολούν είχε σχεδόν εκλείψει από τις
Γενικές μας Συνελεύσεις.
Ο πατέρας Σταύρος αναφέρθηκε σε διάφορα
προβλήματα που είχε καταγράψει. Ανέφερε ότι για
τους δρόμους προς τον Άγιο Νικόλαο και την Καστανούλα, αλλά και για την πλατεία του χωριού και για
το γήπεδο στον Άγιο Δημήτριο, καμία πρόοδος δεν
έχει σημειωθεί. Επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη να
αξιοποιηθεί η ιστορική τοποθεσία Αποκλείστρα και να
διαμορφωθεί η πρόσβαση στη βρύση του Χαλτούπη.
Τέλος ανέφερε ότι δεν έχει αξιοποιηθεί το έργο της
κ. Άννας Παπαμιχαήλ σχετικά με την ιστορική τοποθεσία Αποκλείστρα και τα λαογραφικά κ.λ.π. στοιχεία
του νομού μας, ότι η Καστανιά στερείται Πολεοδομικού σχεδιασμού και ότι οι δύο παιδικές χαρές στον
Άγιο Δημήτριο και στο Σχολείο θα πρέπει να τύχουν
φροντίδας το γρηγορότερο δυνατόν.
Ο κ. Ζηνέλης Ζαχαρίας εξέφρασε την άποψη ότι
θα πρέπει να δημοσιεύονται στον «Καστανιώτη» τα
ονόματα των χωριανών που αποδίδουν στο Σύλλογο
την ετήσια συνδρομή τους. Η θέση αυτή συζητήθηκε,
αποφασίσθηκε όμως ότι είναι πιο σωστό να συνεχίσει να δημοσιεύονται στην εφημερίδα μας μόνο τα

ονόματα αυτών που επιπλέον της ετήσιας συνδρομής
προσφέρουν χρηματικά ποσά στον Σύλλογο, καθώς
και αυτά των πατριωτών μας που κατοικούν στο εξωτερικό. Τέλος ο κ. Ζηνέλης αναφέρθηκε στην ανάγκη
να μαζευτούν άμεσα τα σκουπίδια και τα μπάζα που

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου
στα πέρα Λακκώματα.
Η κ. ‘Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η
πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα θα πρέπει να βελτιωθεί
ώστε να είναι πλέον επισκέψιμη.
Τόνισε όμως ότι αυτό όπως και
όποια έργα γίνουν μελλοντικά
στο χωριό, θα πρέπει να γίνουν
με παραδοσιακό τρόπο και να
εξετάσουμε αν πρέπει να ζητήσουμε τη γνώμη ειδικών όπως
είναι το Υπουργείο Πολιτισμού.
Ο Ταμίας του Συλλόγου ο κ.
Μπώκος Κωνσταντίνος αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των Συλλόγων
των γειτονικών χωριών καθώς και
στην ανάγκη να συμμετέχει η νεολαία μας στις δραστηριότητες
του Συλλόγου.
Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσής μας, παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο
Πρόεδρος του Συλλόγου των Τορνιωτών κ. Κωνσταντόπουλος, ο επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου
των Προδρομιτών κ. Ταραμπίκος, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου των Προυσιωτών κ. Ραυτογιάννης και η
Πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικών Ευρυτανίας κ.
Ζαγανιάρη. Στους συγχωριανούς μας καθηγητές κ.
Νίκο Μπαλτά και Δημήτρη Κουτρούμπα, οι οποίοι
παραβρέθηκαν στην Γ. Σύνελευσή μας, εκφράσαμε
τις ευχαριστίες μας για την προσφορά τους στο
Σύλλογο και τους δώσαμε τα εισιτήρια θεάτρου τα
οποία και φέτος όπως κάθε χρόνο στο παρελθόν
προσφέρθηκαν στον Σύλλογο από τον Πρόεδρο
των Προδρομιτών κ. Ταραμπίκο Παναγιώτη. Όλες
οι προαναφερόμενες εργασίες έγιναν σε υπέροχο
κλίμα μεταξύ των μελών του Συλλόγου, με συνοδεία
καφέ- χυμών- κέικ- διαφόρων βουτημάτων κ.λ.π.,
πριν την έναρξη της διαδικασίας και με γευστικότατη
Βασιλόπιτα (ευχαριστούμε πολύ το Νικόλαο Αποστ.
Μπώκο που και φέτος πρόσφερε την βασιλόπιτα) και
λικέρ μαστίχα κατά την λήξη. Το ραντεβού μας ανανεώθηκε για τον επόμενο χρόνο με ευχές από όλους.
Παραθέτουμε παρακάτω τον Διοικητικό Απολογισμό.
Ο Οικονομικός Απολογισμός & ο Προϋπολογισμός
λόγω μεγάλης ύλης θα δημοσιευτούν στο επόμενο
τεύχος.
«Αγαπητοί χωριανοί, φίλες και φίλοι,
Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας σας καλωσορίζω στην ετήσια Γενική Συνέλευσή μας. Η
οικονομική συγκυρία που επικρατεί μας ανάγκασε
(συνέχεια στη σελίδα 4)

ΣΕΛΙΔΑ 2

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Μετά από μισό αιώνα και πάλι μιζέρια…

(συνέχεια από τη σελ. 1)

όταν θα ψήλωνα, η θέρμανση με
την γκαζιέρα του μαγειρέματος
και με την μικρή σόμπα του πετρελαίου, τέλος τα φασόλια που
ταλαιπωρούσαν την κοιλιά μας εξ
αιτίας της μεγάλης συχνότητας με
την οποία τα καταναλώναμε.
Η γενιά μου βγήκε στην βιοπάλη
νωρίς, με τιμιότητα, με συνέπεια
σε ότι κάναμε και με ωράρια
που άγγιξαν πολλές φορές αυτά
του παρελθόντος. Καταφέραμε
να ξεφύγουμε. Δημιουργήσαμε
άλλος λίγα, άλλος πολλά και την
ώρα που ήμασταν έτοιμοι για τον
απολογισμό ήρθε το Δ.Ν.Τ. για να
μας ταρακουνήσει και να μας πει:
Ζήσατε μέσα στην κραιπάλη όλα
αυτά τα χρόνια, σε ένα άκρατο
καταναλωτισμό. Τώρα λοιπόν θα
τιμωρηθείτε!!
Θα σας κόψω τον μισθό, θα σας
κόψω τα δώρα, θα σας κόψω τις
εξόδους και τις διακοπές, θα σας
διώξω από την δουλειά, θα σας
κόψω………….
Είναι όμως έτσι; Ο υπάλληλος
και ο εργάτης φταίει για την κατάσταση της οικονομίας μας;
Έλεος βρε παιδιά, μην βαράτε
άλλο. Θα κάνουμε ότι θέλετε πλέον. Χωρίς να διαμαρτυρόμαστε.
Μια δουλειά και μόνο στην οικογένεια και μάλιστα με 500,00€
φθάνει. Για τα παιδιά μας ειδικά,
μη σας νοιάζει θα φύγουν στο εξωτερικό, δεν μπορεί, οι πατριώτες
μας εκεί θα τους βοηθήσουν να
ορθοποδήσουν. Και τέλος, για την
σύνταξη, το καταλαβαίνουμε όλοι
ότι δεν έχετε για να μας δώσετε.
Μη σας νοιάζει, ούτε σκέψη δεν
κάνουμε, σας την χαρίζουμε. Μόνο
μη βαράτε άλλο ρε παιδιά. Σας ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση….. και σας αφιερώνουμε ένα
παλιό ποίημα που μας είχε πει και
είχαμε γράψει στην εφημερίδα μας
τον «Καστανιώτη» πριν 29 χρόνια
ένας μακαρίτης πατριώτης μας, ο
μπάρμπα Θόδωρος Ζηνέλης. Έτσι
για να σας βγάλουμε για λίγο από
τα προβλήματα που έχετε, για να
σας καλοπιάσουμε…. και να σας
καλέσουμε για να σας φιλοξενήσουμε στο όμορφο χωριό μας.
Ήθελα να’ βλεπα βουνά
του Βελουχιού κορφούλα,
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οι όμορφες ελατοπλαγιές
μου καίγουν την καρδούλα.
Καίγεται η καρδούλα μου
θα φύγει το μυαλό μου
όπου δε βλέπω συγγενείς
π’ άφησα στο χωριό μου.
Της βρύσης το κρύο νερό
ποτέ δε θα χορτάσω
και στο χωριό μου τ’ όμορφο
πότε θα ξαναφθάσω;
Να βρω τον τόπο πράσινο
τα φρούτα γινωμένα
τα όμορφά μου τα βουνά,
που περιμένουν μένα.
Να ξανανέβω στον Αι Λια,
να ακούσω ήχο φλογέρας,
τους όμορφους τους στίχους μου
να παίρνει ο αγέρας.
Να κάτσω πάλι σε δεντρί
στον ίσκιο του ελάτου
να ακούσω κυπροκούδουνα
και βελαξιά προβάτου.
Πέσανε τα φύλλα απ’ τα κλαδιά
και γίναν’ μαραμένα
που φύγανε όλα τα παιδιά
και πήγανε στα ξένα…..
Αριστείδης Ντέκας

Η κυρα-Μιζέρια
και ο Θάνατος
(Του Γκαζμέντ Καπλάνι. Παραμύθι
από το Πουέρτο Ρίκο.
Δημοσιεύτηκε την 15η Δεκεμβρίου 2009 στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ)

«Μια φορά κι έναν καιρό,
λένε, ζούσε σ΄ έναν τόπο μια
γριά που τα ΄χε τα χρονάκια
της. Μοναδική της συντροφιά
είχε μια αχλαδιά που μεγάλωνε
κοντά στην πόρτα της καλύβας
της. Ο κόσμος την φώναζε “κυραΜιζέρια”. Τα παιδιά της γειτονιάς
της πήγαιναν και την κορόιδευαν
και, σαν ερχόταν η εποχή που τα
αχλάδια ωρίμαζαν, ανέβαιναν
στην αχλαδιά και της έκλεβαν τα
φρούτα! Η γριά τα κυνηγούσε και
τα μάλωνε, αλλά πού να τα βγάλει
πέρα μαζί τους!.. Στο τελείωμα
μιας μέρας, εκεί που η γριά καθόταν στην αυλή κάτω απ΄ την
αχλαδιά της, ένας ταξιδιώτης
σταμάτησε μπροστά στην καλύβα
της. Την ρώτησε αν θα μπορούσε
να τον φιλοξενήσει για τη νύχτα
που ερχόταν. Η γριά είπε στον
ταξιδιώτη: “Έλα μέσα, ξένε.
Κάπου θα βρω να σου στρώσω”.
Όταν ξημέρωσε κι ετοιμάστηκε
να φύγει, γύρισε προς το μέρος
της γριάς και της είπε: “Γριά, για
το καλό που μου έκανες ζήτησέ
μου οτιδήποτε θελήσεις και η επιθυμία σου θα πραγματοποιηθεί”.
Η κυρα-Μιζέρια είπε: “Έχω μονάχα μία επιθυμία. Θέλω όποιος
σκαρφαλώνει πάνω στο δέντρο
μου, να κολλάει και να μην μπορεί
να κατέβει αν δεν του πω εγώ”...
Πέρασε ο καιρός και τα αχλάδια
φάνηκαν να κρέμονται απ΄ τα
κλαδιά του δέντρου κι άρχισαν
να βαραίνουν ωριμάζοντας. Τα
παιδιά της γειτονιάς- όπως το
΄χανε συνήθειο- φάνηκαν ξανά
στην αυλή της γριάς, σκαρφάλωσαν πάνω στο δέντρο, έφτασαν
μέχρι την κορφή του, έκοψαν τα
φρούτα μα, σαν πήγαν να κατέ-

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

βουν, δεν μπορούσαν! Ύστερα
από πολλά παρακάλια η γριά
δέχτηκε να τα αφήσει να κατέβουν απ΄ το δέντρο, αλλά με την
υπόσχεση ότι δεν θα την ξαναενοχλούσαν ποτέ πια... Κύλησαν
οι μέρες κι ένα σούρουπο, εκεί
που η κυρα-Μιζέρια καθόταν
κάτω απ΄ την αχλαδιά της, είδε
να έρχεται κάποιος ταξιδιώτης
απ΄ τον δρόμο.
Τα ποδάρια του λες και δεν
πάταγαν στη γη, το ρούχο του
γιομάτο τρύπες και κουρέλια, το
πρόσωπό του σκοτεινό- μάτια δεν
έβλεπες. Πλησίασε και στάθηκε
μπροστά στην καλύβα της γριάς.
Η κυρα-Μιζέρια, σαν τον είδε,
τον ρώτησε: “Παιδάκι μου τίνος
είσαι εσύ; Δεν σε ξέρω, τι ζητάς
στα μέρη μας;”. Εκείνος αποκρίθηκε: “Γριά, είμαι ο Θάνατος και
ήρθα να σε πάρω”.
Η γριά σαν τ΄ άκουσε απάντησε: “Αχ παλικάρι μου! Να
΄ξερες πώς σε περιμένω! Μα,
μήπως μπορείς να μου κάνεις
μια τελευταία χάρη; Δεν σκαρφαλώνεις λιγάκι στην αχλαδιά
να κόψεις κάμποσα αχλάδια για
τον δρόμο να ΄χουμε να τρώμε;”.
Ο Θάνατος ξεγελάστηκε και
σκαρφάλωσε πάνω στο δέντρο
να κόψει τα αχλάδια. Μάζεψε
όσα μάζεψε, γέμισε το σακούλι
του, πάει να κατέβει, μα πού! Τα
χρόνια πέρασαν και δεν πέθανε
κανένας πια σ΄ αυτόν τον κόσμο.
Οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι
παπάδες, οι νεκροθάφτες άρχισαν να παραπονιούνται. Έχαναν
τις δουλειές τους και πεινούσαν.
Εκτός απ΄ αυτό, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν παραγεράσει,
έφτασαν στα τελευταία τους και
ένιωθαν κουρασμένοι από τη
ζωή. Ήταν έτοιμοι για το ταξίδι
στον άλλο κόσμο και περίμεναν
την ώρα του λυτρωμού. Μα πού
ο Θάνατος; Ήταν κολλημένος
στην αχλαδιά της γριάς! Όταν
έφτασαν όλα αυτά στ΄ αυτιά
της κυρα-Μιζέριας, γυρίζει και
του λέει: “Θάνατε, δεν μου λες,
άμα σ΄ αφήσω να κατέβεις θα
μου υποσχεθείς ότι δεν θα ξανάρθεις ποτέ να με πάρεις;”. Το
σκέφτηκε καλά ο Θάνατος. Είδε
και τη δουλειά που είχε μαζευτεί,
τι να κάνει; “Μια ψυχή λιγότερη
τι αξία έχει; Μια παλιόγρια είναι του λόγου της”, σκέφτηκε...
Από τότε ο Θάνατος έρχεται και
φεύγει σε τούτο τον κόσμο και
κάθε φορά παίρνει πλούσιους,
παίρνει φτωχούς, παίρνει άντρες
και παίρνει γυναίκες, καμιά φορά
ξεχνιέται και παίρνει και παιδιά,
παίρνει χοντρούς και παίρνει και
αδύνατους. Μα η κυρα-Μιζέρια
από τότε, λένε, μένει για πάντα
ανάμεσα στους ανθρώπους...».

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΜΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Π

αρά τα οικονομικά προβλήματα και την όχι και τόση καλή
διάθεση που έχουμε όλοι, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ξεκίνησε
σχετικά νωρίς τον σχεδιασμό των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που θα
γίνουν στην Καστανιά, ώστε να μπορέσετε να προγραμματίσετε τις
διακοπές σας. Θα καταβάλουμε και φέτος κάθε προσπάθεια για να μην
λείψουν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις και στο επόμενο φύλλο μας (Α’
δεκαπενθήμερο του Ιουλίου) θα ανακοινωθεί το οριστικό πρόγραμμα.
Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν, όπως πάντα, το Σαββατοκύριακο πριν
της Παναγίας 07 & 08 Αυγούστου 2010 με την ομιλία του ιερέα μας
Παπασταύρου στο Πολιτιστικό Κέντρο και όποια άλλη προκύψει. Εάν
υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιο χωριανό ή χωριανή μας για ομιλία στο
Π.Κ. τους παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ. και να
εκδηλώσουν την επιθυμία τους και το θέμα της ομιλίας. Θα ακολουθήσουν. Το Πανηγύρι κατά την εορτή της Παναγίας, το οποίο θα γίνει
και πάλι με την φροντίδα της υπεύθυνης στο Π.Κ. Βάσως Παπαζαχαρία,
εκδήλωση στο δημοτικό σχολείο του χωριού μας με πιθανή ημερομηνία την 13η του Αυγούστου, το αντάμωμα των Καστανιωτών στον Αγιο
Δημήτριο την 17η Αυγούστου και η εκδρομή στη θέση «Πανταβρέχει»
το Σάββατο 21 Αυγούστου. Αν υπάρξει ενδιαφέρον, πιθανόν να προγραμματισθεί και 2η εκδρομή προς κάποιο προορισμό στον νομό μας.
Θυμίζουμε επίσης ότι, αφετηρία των όποιων εκδρομών αποφασισθούν
θα είναι η Καστανιά. Το οριστικό πρόγραμμα πάντως θα το διαβάσετε
στο επόμενο φύλλο μας.

Για να ευθυμήσουμε
Όταν στις αρχές του 1980 αγόρασα το ταξί, του έβαλα μια
κόρνα διακριτική(τα παιδιά του Πειραιά λεγόταν) και αυτό για να
ακούγετε όταν θα έφθανα σε κάποιο χωριό και να καταλαβαίνουν
ότι ήρθε το ταξί του Αρίστου. Πήγα μια φορά λοιπόν στα Άγραφα
και απέναντι από το χωριό κορνάρισα δυο - τρείς φορές, για να
ακούσουν ότι έφθασε το ταξί και αν κανείς ήθελε να τον πάρω για
το Καρπενήσι. Φθάνοντας στην πλατεία του χωριού μαζεύτηκαν
ένα τσούρμο μικρά παιδιά. Κάποιο από αυτά εντυπωσιασμένο
μου είπε.
Τσαμπούνατο Μπάρμπα, τσαμπούνατο. Που το πατάς και
σκούζει;
Γέλαγα σ’ όλο το δρόμο μόνος μου.
Αριστείδης Αθαν. Κουτρούμπας
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.

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

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

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

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

(Όσα μας είπατε, ή έτυχε να μάθουμε)
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Η οικογένεια του Παναγιώτη Δημητρίου Φλιόκα και της
Βασιλικής Σωτηρίου Τσιώκου (κόρη του παπα-Σωτήρη, του
Ιερέα του χωριού μας) απόκτησαν το πρώτο τους παιδί,
αγόρι, στις 12 Μαρτίου 2010.
Η οικογένεια του Γρηγόρη Φουτσίδη και της Χρύσας Ι.
Γεωργοπούλου απόκτησαν το πρώτο τους παιδί, αγόρι, στις
5 Απριλίου 2010.
Στα νεογέννητα ευχόμαστε μακρόχρονη και ευτυχισμένη
ζωή.

Ετελέσθη στις 20 Μαρτίου 2010 40ήμερο μνημόσυνο εις
μνήμην του Νίκου Ταξίδη στο Τορόντο του Καναδά παρουσία
πολλών συγγενών και φίλων.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στις 6 Δεκεμβρίου 2009 βάπτισαν το δεύτερο αγοράκι
τους ο Δημήτρης Γεωργίου Τσιώκος και η σύζυγός του
Άρτεμις Κοντού. Η βάπτιση έγινε στον Ιερό Ναό Κοίμησης
Θεοτόκου στην Ηλιούπολη και το όνομα αυτού Φώτιος.
Ευχόμαστε στους ευτυχείς γονείς να καμαρώσουν τον γιό
τους όπως επιθυμούν.

ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Οι οικογένειες Γεωργίου Κακαρέλη και Παναγιώτη Βαστάκη ευχαριστούν όλους τους συγγενείς, πατριώτες και
φίλους, για την συμπαράστασή τους στην κηδεία αλλά και
στο μνημόσυνο του Νίκου.
Νίκο, ας είναι ελαφρύ το Καναδέζικο χώμα που σε σκεπάζει. Θα είναι αιωνία η μνήμη σου από όλους τους συγγενείς
που σε γνωρίσαμε και σε αγαπήσαμε. Όσο ζούμε δεν θα
φύγεις ποτέ από το μυαλό μας.
Οι οικογένειες Γεωργίου Κακαρέλη, Παναγιώτη Βαστάκη
και όλοι οι συγγενείς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια της Κωνσταντίνας Κουτρούμπα ευχαριστεί
θερμά όλους όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος τους.

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Σας είχαμε ενημερώσει για την βάπτιση του καταγόμενου
από την Αλβανία Γκας (Γκασμίν) στην Καστανιά, που έγινε

οι καλές στιγμές μένουν για πάντα

Αποχαιρετισμός στον Λάκη……
Έφυγες καταχείμωνο
με χιόνια και χαλάζι,
ας ειν’ το χώμα ελαφρύ
αυτό που σε σκεπάζει.
Θα πάω στο κοιμητήριο
κι’ ίσως να μη γυρίσω,
το Λάκη θέλω για να δω
κάτι να τον ρωτήσω.

στον ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου-στην Παναγία
-στις 27 Δεκεμβρίου. Οι φωτογραφίες από την βάπτιση
του νεοφώτιστου Κωνσταντίνου δυστυχώς έφθασαν λίγο
καθυστερημένα και τις δημοσιεύουμε τώρα. Του ευχόμαστε
και πάλι να ζήσει χρόνια πολλά με υγεία και σύμφωνα με το
χριστιανικό πνεύμα.

ΘΑΝΑΤΟΙ

Να τον ρωτήσω να μου πει
εάν πονάει το σώμα,
ή τώρα ανακουφίσθηκε
που βρίσκεται στο χώμα
Ήσουν νέος και δυνατός,
την πέτρα έκανες λιώμα,
όμως αυτή η ανίατη
σε έβαλε στο χώμα.

• Το νέο Δ.Σ. της αδελφότητας
των απανταχού Τορνιωτών «Η
Μεγάλη Βρύση», που προήλθε
από τις αρχαιρεσίες της 28ης Φεβρουαρίου 2010 έχει ως εξής:
Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Πρόεδρος
Τσιαχρής Κωνσταντίνος του
Νικολάου, Αντιπρόεδρος
Σιάτρας Αλέξανδρος του Αποστόλου, Γενικός Γραμματέας
Αλαμπασύνη Γεωργία του Παναγιώτη, Υπεύθυνη Νεολαίας
Μάρκος Απόστολος του Νικολάου, Αναπληρωτής Γενικού
Γραμματέα
Παλαιός Ηλίας του Θεοφάνους,
Ταμίας
Αλαμπασύνης Δημήτριος του
Ιωάννη, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Λαζούρας Αθανάσιος του Νικολάου, Μέλος
Κουτσοδήμα Θεοδώρα του
Γεωργίου, Μέλος
Αλαμπασύνης Δημήτριος του
Παναγιώτη, Αναπληρωματικό
Μέλος
Αλαμπασύνης Χρήστος του
Δημητρίου, Αναπληρωματικό
Μέλος
• Στις 18 Αυγούστου 2010,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 6μ.μ. θα
γίνει Γενική Συνέλευση στο Πολιτιστικό Κέντρο του Συλλόγου στον
Τόρνο. Απαραίτητη η παρουσία
των μελών του Συλλόγου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Θάνατοι
• Στις 26 Σεπτεμβρίου 2009,
έφυγε από τη ζωή η συγχωριανή
μας Αναστασία Σταύρου Ρισβά.
Γεννήθηκε στον Τόρνο και κατοι-

κούσε με την οικογένειά της για
πολλά χρόνια στο Μεσολόγγι.
Έζησε 90 έτη. Αξιώθηκε να αποκτήσει πέντε παιδιά και αρκετά
εγγόνια και δισέγγονα. Όσοι την
ξέραμε έχουμε τις άριστες των
εντυπώσεων. Αιωνία της η μνήμη. Θερμά συλλυπητήρια στους
προσφιλείς της συγγενείς.
• Στις 15 Απριλίου 2010 άφησε
την τελευταία του πνοή στην
πάτρα ο συγχωριανός μας Αθανάσιος Αλαμπασύνης σε ηλικία 79 ετών. Μας συγκλόνισε
όλους ο ξαφνικός χαμός του. Ο
εκλιπών εργάστηκε 10 χρόνια
ως μετανάστης στη Γερμανία.
Ήταν καλός οικογενειάρχης με
σύζυγο την Αικατερίνη Νικολάου Κουτσοδήμα. Απέκτησαν
τέσσερα παιδιά, 14 εγγόνια και
3 δισέγγονα. Εργάστηκε ακόμη
αρκετά χρόνια στην Πάτρα, όπου
εγκαταστάθηκε οικογενειακώς. Το
1954 υπηρετώντας τη θητεία του
ως στρατιώτης πήγε για 8 μήνες
στην Κορέα με το εκστρατευτικό
σώμα και πρόσφερε και εκεί τις
υπηρεσίες του. Ήταν αγαπητός
σε όλους, φιλόξενος, εργατικός,
αγαπούσε το χωριό του, στο
οποίο έμενε αρκετούς μήνες το
χρόνο μετά τη συνταξιοδότησή
του. Η κηδεία έγινε στην Πάτρα,
(στα Ζαρουχλέικα), όπου παραβρέθηκαν πολλοί χωριανοί μας.
Το μνημόσυνο του έγινε στην
Πάτρα στις 16 Μαΐου 2010. Αγαπητέ μας Θανάση, ποτέ δε θα σε
ξεχάσουμε. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα της Πατραϊκής γης που σε
σκεπάζει. Θερμά συλλυπητήρια
στους οικείους σου.
Επιμέλεια – Κωνσταντίνος
Ν. Τσιαχρής

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Και αν μπορέσει και μου πει
πως δεν πονάει το σώμα,
εκεί θα μείνω και εγώ
κοντά σ’ αυτό το χώμα.
Ο Μένιος (Αριστείδης Αθαν. Κουτρούμπας)
Έτσι δεν με φώναζες ;

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

Δόθηκε Οικονομική ενίσχυση

ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΙΑΤΡΑ

Όπως σας είχαμε ενημερώσει στο προηγούμενο φύλλο
μας ο Σύλλογος των Τορνιωτών κάνει έκκληση για οικονομική βοήθεια. Ο σκοπός είναι ιερός γιατί τα χρήματα που θα
συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν στο να ανακαινισθεί η

Στις 12 Φεβρουαρίου 2010 έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε
ηλικία 36 ετών, ο Νίκος Ταξίδης. Ήταν σύζυγος της Φωτεινής
Γεωργίου Κακαρέλη και εγγονογαμπρός του Παναγιώτη Ε.
Βαστάκη. Αναπαύεται στο Νεκροταφείο του Τορόντο στον
Καναδά.
Εντελώς ξαφνικά, στις 14 Απριλίου 2010, έφυγε πρόωρα
από τη ζωή - από ανακοπή καρδιάς - ο Μάνθος Μακρυπούλιας ετών 50, γιος της συγχωριανής μας Μαρίας Θεοφάνη
Ζηνέλη Μακρυπούλια. Το γεγονός συνέβη ενώ η οικογένεια
δεν έχει ακόμα συνέλθει από τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα, προ διμήνου περίπου. Αναπαύεται πια στο κοιμητήριο
του Βύρωνα.
Στους συγγενείς των εκλιπόντων εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και ευχόμαστε ο χρόνος να απαλύνει τον
πόνο τους.

Το βήμα του Τόρνου

Τα έργα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα
http//:www.kastanea.net
Παραγγελίες έργων στην διεύθυνση:
Σιάτρας Νικόλαος
Πάροδος Σουλίου 12
57 500 Επανομή θεσσαλονίκης
τηλ:23920 43220 • 6972851912

εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Παρόλο που τα οικονομικά του
Συλλόγου μας δεν είναι και πολύ ανθηρά, ανταποκριθήκαμε
και διαθέσαμε με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. το ποσό των
300,00€. Μακάρι η προσπάθεια των ανθρώπων του Συλλόγου των Τορνιωτών να βρει αρκετούς συμπαραστάτες και
η εκκλησία να ανακαινισθεί σύμφωνα με την υπάρχουσα
μελέτη.

Σπύρος Τσούτσος
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

ÏÉ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÔÇÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ
(συνέχεια από τη σελ. 1)

να αναζητήσουμε μια πολύ πιο οικονομική λύση για την
διεξαγωγή της Γ.Σ.
Δύσκολα χρόνια. Δύσκολοι καιροί. Παρ’ όλα όμως αυτά
οι κ.κ. Ξενοδόχοι που έχουν τις αίθουσες δεν εννοούν να
δώσουν καλύτερες τιμές. Έχουν πάθει αγκύλωση γύρω
στις 2.200,00-2.500,00 € για τρεις ώρες λειτουργίας – πα-

Απονομή από τον Σταύρο Μπαλτά στον Θύμιο Κατσίκα
για τον εγγονό του Ευθύμιο Καραΐνδρα

ραχώρησης των χώρων δεξίωσης. Αυτός ακριβώς ήταν
ο λόγος που αναζητήσαμε στέγη στο Πνευματικό Κέντρο
Ρουμελιωτών και εδώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Δ.Σ.
του Πνευματικού Κέντρου για την παραχώρηση αυτής της
αίθουσας με πολύ καλό τίμημα. Είναι γνωστό σε όλους
ότι έχουμε αφοσιωθεί όλο το Δ.Σ. για να μπορέσουμε να

πάντα προτάσσει το καλό του χωριού και μετά το δικό
του συμφέρον. Στην περίπτωσή μας μπορεί να ήταν και
ζημιά γι αυτόν αυτό το έργο. Αφού τελειώσαμε όλα αυτά
αναζητήσαμε προσφορές για να τοποθετήσουμε αλουμίνια. Αφού έγινε αξιολόγηση των προσφορών ανετέθη
η τοποθέτησή τους στον τεχνικό Κωνσταντίνο Κάρρα σε
τιμή σαφώς ενδιαφέρουσα. Ήδη δώσαμε προκαταβολή
2.000,00 € και πιστεύουμε ότι μέχρι τέλους του μήνα ή
αρχές Μαρτίου αυτά θα έχουν τοποθετηθεί. Αυτά σε ότι
αφορά το Πολιτιστικό μας Κέντρο. Στην συνέχεια σας
αναφέρω τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που ο Σύλλογός μας
διοργάνωσε σαν θεματοφύλακας που είναι των παραδό-

Απονομή από τον Γιώργο Μπαλτά στο Δημήτρη Σιάτρα
για τον αδελφό του Χρήστο

Απονομή από τον Νίκο Μπαλτά στην νονά του Κων/νου Λωρίδα
(Πηνελόπη Λάζου)

εκπληρώσουμε το όνειρό μας. Την αποπεράτωση του
Πολιτιστικού Κέντρου Καστανιάς. Έτσι συνεχίσαμε τις
εργασίες το έτος 2009 και τελειώσαμε τις υδραυλικές και
ηλεκτρολογικές εργασίες, χωρίς βεβαίως τις καλωδιώσεις,
τις πρίζες και τα είδη υγιεινής. Βάλαμε τις μαρμαροποδιές
σε όλα τα ανοίγματα του άνω ορόφου. Τέλος σοβατίσαμε

σεων μας και του πολιτισμού μας έτσι ώστε να μαθαίνουν
οι νεότεροι για τις ηθικές αξίες που είναι απαραίτητες για
την συνέχιση της ζωής του χωριού μας και γενικότερα του
έθνους μας. Το Δ.Σ. πραγματοποίησε με πολλή ‘’μεγάλη’’
επιτυχία πιστεύω την κεντρική εκδήλωση για το έτος 2009
που αφορούσε τους δασκάλους μας που κατάγονταν από

έχει διαβρώσει το συναίσθημα της συνεργασίας και της
συλλογικής δράσης. Αιτία για όλα αυτά είναι κυρίως ο
ατομικισμός και η προσήλωση στα υλικά αγαθά. Εμείς
όμως χάρη στο μεγάλο ενδιαφέρον και την αγάπη των
συγχωριανών μας και της ομογένειας και όχι μόνο,
καταφέραμε να λύσουμε πολλά προβλήματα και να
συσπειρώσουμε ένα πολύ μεγάλο της τοπικής μας
κοινωνίας στο Σύλλογό μας. Καλούμε λοιπόν όλους
όσους δεν είναι σήμερα κοντά μας, δηλαδή τα μέλη του
συλλόγου να ξεπεράσουν τους όποιους δισταγμούς και
αναστολές και να έρθουν κοντά μας, να πλαισιώσουν
τον Σύλλογο, να δημιουργήσουμε επιτροπές δράσης
κυρίως με τους Νέους μας και να φέρουμε καινούριες
ιδέες και θέσεις σε όλα τα θέματα που απασχολούν το
χωριό μας. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Να
ευχαριστήσω εκ μέρους του Δ.Σ. όσους εθελοντικά μας
πρόσφεραν την βοήθειά τους σε όλες τις δραστηριότητες και δράσεις που αναπτύξαμε. Να ευχαριστήσω
όλους όσους προσέφεραν οικονομική βοήθεια. Όλους
τους συγχωριανούς μας της διασποράς και κυρίως
αυτούς που κατοικούν στον Καναδά. Τέλος να ευχαριστήσω όλα τα μέλη μας που έστειλαν την συνδρομή
τους για τον Σύλλογο όσο και για την εφημερίδα και
να επισημάνω την άριστη συνεργασία που έχουμε με
το Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας. Η συνεργασία
αυτή συνεχίζεται και είναι δημιουργική για το χωριό
μας. Σας θέλουμε όλους κοντά μας. Περιμένουμε και
όσους μέχρι σήμερα δεν είναι μαζί μας. Εσείς είστε η
δύναμή μας και να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε κάθε
δυνατόν για το καλό του χωριού μας. Σας ευχαριστώ
όλους που με ακούσατε. Εύχομαι καλή και δημιουργική
χρονιά παρ’ όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν και με
υγεία πάνω απ’ όλα και σας καλώ να στηρίξετε και τις
φ
φετινές
ς δραστηριότητές
ρ
ηρ η ς μας.
μ ς
μας.»

Το γάλα
της γαϊδούρας

και γκουρμέ και υγιεινό

Σ

υμπαθέστατο και παρεξηγημένο ζώο ο κυρΜέντιος, δεν κατέχει στο ζωικό Πάνθεο της φυλής μας την εξέχουσα θέση που του αξίζει. Ούτε
βέβαια και η κυρά του. Κι όμως ….Υπάρχουν αναρίθμητοι λόγοι για τους οποίους θα έπρεπε το υπομονετικό
αυτό ζεύγος των τετραπόδων της ελληνικής υπαίθρου
κυριολεκτικά να λατρεύεται….Ορισμένοι απ’ αυτούς
συνδέονται με την ανθρώπινη υγεία και την ομορφιά:
το γάλα της γαϊδούρας (αναγνωρισμένο και σε επίπεδο

Απονομή από τη Βασιλική Λεκάτου Βαστάκη στον Άγγελο Νομικό

Απονομή από τον Θύμιο Κατσίκα στην Χρυσούλα Ηλιάκη

το κτίριο μέσα –έξω. Αυτή η δουλειά κατά κοινή ομολογία
είναι εξαιρετική. Την ανέλαβε ο συγχωριανός μας εργολάβος Γιάννης Τσατσαράγκος σε πολύ καλή τιμή. Ο Γιάννης

Η αιωνόβια Αλέξω
Πέρασε τα 103 χρόνια και της ευχόμαστε να τα
χιλιάσει.
Δημοσιεύουμε την
φωτογραφία
της γιατί πιστεύουμε ότι
θα χαρεί προσωπικά και το
εκμεταλλευόμαστε για να
δώσουμε σε
όλους μας
μια ευχή. Να
φθάσουμε και
εμείς στα χρόνια της.

το χωριό και δίδαξαν σ’ αυτό. Η εκδήλωση αυτή ανέσυρε
θύμισες παλιές, πολύ συγκίνηση και δάκρυα, μιας και ξαναβρεθήκαμε στο σχολειό μας, εκεί που όλοι μάθαμε τα
πρώτα γράμματα, εκεί που πήραμε τα πρώτα εφόδια για
την μετέπειτα ζωή μας. Στις 2 Αυγούστου έγινε η ομιλία
του σεβαστού πατέρα Σταύρου Παπαχρήστου σχετικά με
επίκαιρα θέματα της κοινωνίας μας. Στις 17 Αυγούστου
διοργανώσαμε την ετήσια παραδοσιακή συνάντησή μας,
το γνωστό Αντάμωμα των Καστανιωτών στον Άγιο Δημήτριο. Εκδήλωση με μαζική συμμετοχή χωριανών και φίλων
με πολύ κέφι, χορό και διασκέδαση και όλοι απεχώρησαν
με την γλυκιά γεύση μιας αξέχαστης μέρας. Με την επιμέλεια του Γραμματέα του Συλλόγου μας Αριστείδη Ντέκα,
διοργανώθηκε εκδρομή στη θέση Πανταβρέχει με καλή
συμμετοχή, λίγη παραπάνω κούραση, αλλά πολύ μεγάλο
κέρδος από την σωματική άσκηση. Πραγματοποιήθηκε μια
συνάντηση Καστανιωτών και φίλων στο κατάστημα των
συγχωριανών μας Παν. Κουτρούμπα – Παπανδρέου,
μέσα σε ένα εξαιρετικό από κάθε άποψη περιβάλλον.
Έγινε εμπλουτισμός της εφημερίδας μας με περισσότερη ύλη και φωτογραφικό υλικό. Είναι πλέον ένα
έντυπο που μπορεί να σταθεί με αξιώσεις όπου και αν
σταλεί. Ανανεώνουμε συνεχώς τον διαδικτυακό τόπο με
νέα από το χωριό μας, τους συγχωριανούς μας αλλά
και με τις εκδηλώσεις μας. Μέχρι σήμερα έχουμε 9.000
επισκέψεις στο site μας, αριθμός που μέχρι πρότινος
φαινόταν απαγορευτικός.
Είναι γεγονός ότι οι δράσεις και κυρίως οι Συλλογικές
περνούν κρίση. Τα Σωματεία, οι Σύλλογοι και όπου αλλού απαιτείται συλλογικότητα και συστράτευση έχουμε
κρίση. Ο σύγχρονος τρόπος οργάνωσης της ζωής μας

Όλη η οικογένεια καμαρώνει δίπλα και πάνω στη ΧΑΪΔΩ. Φρόσω ΝτούρουΖηνέλη, οι μικροί Γιώργος και Νίκος και ο παππούς Γιώργος Ζηνέλης

Ε.Ε.) αποτελούσε ανέκαθεν μια αξιόλογη εναλλακτική
λύση για τα νεογνά που δεν μπορούν να λάβουν μητρικό
γάλα ή υποφέρουν από αλλεργία στις πρωτεΐνες του
αγελαδινού γάλακτος. Ρυθμίζει αποδεδειγμένα τη μικροπανίδα του εντέρου και προλαμβάνει τις καρδιαγγειακές
παθήσεις, γι αυτό και πέραν των νεογνών, ενδείκνυται
και για τη διατροφή των ηλικιωμένων. Κυκλοφορούν
ήδη πολλά προϊόντα με γάλα γαϊδούρας. Προτιμήστε
τα….Και ακολουθήστε τα χνάρια της Κλεοπάτρας….Γιατί
το γάλα γαϊδουριού το χρησιμοποιούν από τα αρχαία
χρόνια για την ομορφιά και την αναζωογόνηση του
δέρματος. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κλεοπάτρα συνήθιζε
στα ταξίδια να συνοδεύεται από δεκάδες γαϊδουράκια,
τα οποία γέμιζαν με γάλα το λουτρό της. Στην Ελλάδα
βέβαια, όλα τα προϊόντα είναι εισαγωγής. Και αυτό γιατί
στη χώρα μας, όχι μόνον δεν έχει αναπτυχθεί αυτός ο
τομέας, αλλά ακόμα χειρότερα τα γαϊδουράκια τείνουν
να γίνουν είδος υπό εξαφάνιση. Σύμφωνα με έρευνα
του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από τα
508.000 γαϊδούρια που υπήρχαν στην Ελλάδα το 1950,
το 1995 μειώθηκαν σε 95.000 ενώ σήμερα υπάρχουν
λιγότερα από 16.000.
Εφημερίδα Το Ποντίκι
Τζένη Κωστοπούλου

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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Οι Προσφορές των συγχωριανών μας
Η Κωνσταντίνα Κουτρούμπα προσέφερε στον Σύλλογο 50 € στη μνήμη
του συζύγου της Χριστόφορου.
Ο Αθανάσιος Δημ. Τσιώκος, προσέφερε στον Σύλλογο 100 € υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής Χαριλάου Κουτρούμπα και του θείου του Τσιώκου
Γεώργιου.
Η Μαριλένα Αποστ. Ζηνέλη προσέφερε στον Σύλλογο 70 € στη μνήμη
του πατρός της.
Η Βασιλική Μπώκου προσέφερε στον Σύλλογο 50 € στη μνήμη Χριστοφόρου Κουτρούμπα.
Ο Ηλίας Δεληκωστόπουλος, προσέφερε στον Σύλλογο 220 € αντί μνημόσυνου για τον πατέρα του και για το φίλο του Χάρη Κουτρούμπα.
Η Αγγελική Ντέκα προσέφερε στον Σύλλογο 60 € εις μνήμη Ντέκα Αντωνίου.
Η Ελένη Γεωργ. Τσιώκου προσέφερε στον Σύλλογο 25 € υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πατρός της.
Η Ανθούλα Γεωργ. Τσιώκου προσέφερε στον Σύλλογο 25 € υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πατρός της.
Ο Ιωάννης Γεωργ. Τσιώκος προσέφερε στον Σύλλογο 25 € υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πατρός του.
Ο Παναγιώτης Νικ. Τσιαχρής προσέφερε στον Σύλλογο 20 € στη μνήμη
του Χριστόφορου Κουτρούμπα.
Ο Θανάσης Νικ. Σχίζας, η Μαρία Νικ. Σχίζα & η μητέρα τους Γεωργία
Σχίζα προσέφεραν στον Σύλλογο 300€. 50 € ο καθένας υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του Χριστόφορου Κουτρούμπα και επίσης ο καθένας 50 € υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής της Ειρήνης Κουτρούμπα(σύζυγος Αθανασίου)
Η Λούλα Δεληκωστοπούλου προσέφερε στον Σύλλογο 40 € (ζητάμε
συγνώμη από την κ. Δεληκωστοπούλου γιατί κατά το προηγούμενο έτος δεν
δημοσιεύσαμε προσφορά της στο ποσό των 40 € επίσης)
Ο Παναγιώτης Ζηνέλης (από Los Angeles) προσέφερε στον Σύλλογο
200 $ USA.
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.

Καθυστερημένα συγχαρητήρια
Η Βασιλική Γαρδικιώτη, κόρη της Ουρανίας Γαρδικιώτη είναι 2ετής
πλέον φοιτήτρια στην Ιατρική Αθηνών. Δυστυχώς δεν είχαμε ενημερωθεί
σχετικά όταν συνέβη το ευχάριστο αυτό γεγονός. Έστω και καθυστερημένα συγχαίρουμε στη Βασιλική και της ευχόμαστε πάντα επιτυχίες
και καλή σταδιοδρομία.
Επίσης πληροφορηθήκαμε ότι ο Ιωάννης Κωνσταντόπουλος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας Δεληκωστοπούλου διορίσθηκε καθηγητής
Φυσικός. Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

Το βήμα του Προδρόμου
Γενική Συνέλευση Πολιτιστικού
Συλλόγου Αγ. Ιωάννη
Προδρόμου Ευρυτανίας
Η Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ.
Ιωάννη Προδρόμου Ευρυτανίας έλαβε χώρα στις 14
Μαρτίου 2010. Η συνέλευση ξεκίνησε με την παρουσίαση
του οικονομικού απολογισμού για το 2009 από τον κ.
Χονδρογιάννη Νίκο.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Συλλόγου
κ. Ντέκας Παναγιώτης του Αρ., ο οποίος παρουσίασε

τις ενέργειες του νέου προεδρείου για το 2009, όπως η
λαχειοφόρος αγορά που έγινε την ημέρα του πανηγυριού
29 Αυγούστου, και η αγορά προϊόντων για την ομαλή
λειτουργία του κυλικείου. Ο πρόεδρος πρότεινε και
ψηφίστηκε, εφεξής η γενική συνέλευση του συλλόγου
να πραγματοποιείται στο χωριό το 1ο Σαββατοκύριακο
του Ιουλίου. Ταυτόχρονα, πρότεινε να συνεισφέρει ο
Σύλλογος στη δημιουργία παρατηρητηρίων σε διάφορα
σημεία του χωριού, να στηθούν παγκάκια και τραπέζια
στη βρύση καθώς και να στηθούν σημάνσεις στα παλιά
μονοπάτια.
Η συνέλευση συνεχίστηκε με την ομιλία του
Αντιδημάρχου του Δήμου Προυσού κ. Ντέκα Χρήστου
που αναφέρθηκε στα έργα του Δήμου για το χωριό το
προηγούμενο έτος, όπως η ολοκλήρωση του έργου
της βρύσης, η απορροή υδάτων, η ηλεκτροδότηση
του κυλικείου και της πλατείας. Επιπρόσθετα,
ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση παραθύρων
και αλουμινίων του σχολείου, ενώ τέθηκε και το
θέμα της ιδιοκτησίας της πλατείας, η οποία μέχρι
σήμερα ανήκει στην εκκλησία, και πρότεινε να
γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε η πλατεία
του χωριού να παραχωρηθεί στο Δήμο και σε

« Με άρωμα ελληνικό...»
«Σε περιόδους κρίσης ή παρακμής ανατρέχουμε σε
παλιές καλές συνταγές. Tότε νιώθουμε τη δύναμη και
την αξία τους. Ένα καλομαγειρεμένο ελληνικό ραγού
δεν συγκρίνεται μ’ένα φιλέτο fusion με σύκα, γιαούρτι
και ταλιατέλες. Ένα καλοστρωμένο τραπέζι, ένα καλό
κρασί, ένα ελληνικό νόστιμο τυράκι είναι μυσταγωγία. Για
μας τους Έλληνες, η συγκέντρωση γύρω από το τραπέζι,
ήταν πάντα μια μυσταγωγία. Από αρχαιοτάτων χρόνων.
Είναι μια σοβαρή πράξη επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων.
Ανθρώπων που θα κοιταχτούν για πρώτη φορά μέσα από
ένα κρυστάλλινο κολονάτο ποτήρι ή που θα συναντηθούν

μετά από καιρό για να τα πουν, με μεζέδες και καλό
κρασί». Τάδε έφη Έλληνας νέος, ταλαντούχος chef που
εντυπωσιάζει με την ελληνικότητα των πιάτων του στο
εξωτερικό.
Η καθαρότητα των απόψεων του εμπνευσμένου αυτού
επαγγελματία, μακριά από τη χώρα του, μ’ έκανε να
σκεφτώ ότι η επικοινωνία γύρω από ένα τραπέζι, έχει μια
βαθιά ελληνικότητα. Πάντα την είχε, σ’ όποιο σημείο του
πλανήτη κι’αν βρίσκεσαι. Ίσως, γιατί η εστία έχει ζεστασιά
κι’ είναι γένους θηλυκού. Γιατί η φιλοξενία είναι και θα
είναι γένους ελληνικού. Είναι η φύση, τα καλοσυνάτα
πρόσωπα, το αβίαστο χαμόγελο, η αίσθηση
της φιλοξενίας του ξένου, τα πεντανόστιμα
παραδοσιακά πιάτα, οι μυρωδιές από τα βότανα
και το θυμάρι. Ένα σουσαμένιο κουλούρι, ένα
λουκούμι, ένα γλυκό του κουταλιού, ένα καρβέλι
ζυμωτό ψωμί μυρίζουν Ελλάδα, σε όποιο σημείο
του πλανήτη κι’αν βρίσκεσαι.
Κι είναι όλα στοιχεία της παιδικότητας,
της καθαρότητας που θέλουμε να κοιτάξουμε
κατάματα και να ξαναανακαλύψουμε σε μια
εποχή που ο «μεταμοντέρνος» Έλληνας,
φορτωμένος με δυσθεώρητα και άχρηστα
χρέη, χωμένος μέχρι το λαιμό στο δόκανο των
Τραπεζών, εθισμένος στο «πλαστικό χρήμα»,
αρχίζει να ανακαλύπτει ότι δεν υπάρχει
ισορροπία, δεν υπάρχει επικοινωνία, ούτε
ευτυχία κρυμμένη στο «τζιπ» ή το Αρμάνι...
Η επικοινωνία γύρω από το τραπέζι είναι
τέχνη ελληνική, που στηρίζεται σε μια απλή,
παλιά συνταγή. Μαζευόμαστε γύρω από το
τραπέζι για να επικοινωνήσουμε τις καλύτερες
ή χειρότερες στιγμές της ζωής μας. Βαφτίσια,
γάμους, γεννήσεις, θανάτους, πτυχία, ταξίδια,
επιτυχίες, δουλειές, αποχαιρετισμούς. Γιατί
η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων είναι
καταδικασμένη, αν δεν έχει ψυχή, μοίρασμα,
συναίσθημα...
Δήμητρα Δεληκωστοπούλου

οποιαδήποτε μελλοντική επένδυση το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο να μη διεκδικεί κανένα δικαίωμα.
Για το 2010, ο Δήμος έχει δρομολογήσει 1ον: την
ολοκλήρωση τοιχίου στο δρόμο προς το Γρανά. 2ον:
300 m καλντερίμι από το Σταυρό ως το σπίτι του Γεω.
Σταυρόπουλου. 3ον: Αποχαρακτηρισμός κατολισθητικού
χαρακτηρισμού της περιοχής με κόστος 15.000€. Τέλος,
ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι εκκρεμεί η γνωμοδότηση
από το Δασαρχείο για την ασφαλτόστρωση του
δρόμου Καστανιά- Πρόδρομος, ότι δεν προβλέπεται
χαλικόστρωση σε κανένα δρόμο και ότι ταυτόχρονα
έχουν ανακληθεί όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα
ενίσχυσης της Τοπ. Αυτοδιοίκησης.
Ακολούθησε χαιρετισμός από τον κ. Ταραμπίκο
Παναγιώτη καθώς και από το Γραμματέα του
Πολιτιστικού Συλλόγου Καστανιάς κ. Ντέκα
Αριστείδη, ο οποίος επιπλέον αναφέρθηκε στην
πρωτοβουλία που πήρε ο Σύλλογος Καστανιάς
και διοργάνωσε για 1η φορά ολοήμερη εκδρομή
στη θέση Πανταβρέχει και στο χωριό μας(γεύμα
στο κυλικείο του χωριού) με συμμετοχή 35
ατόμων. Επίσης τόνισε ότι θα γίνει προσπάθεια να
καθιερωθεί εφεξής αυτή η εκδρομή και να γίνεται
το 1ο Σάββατο μετά την εορτή της Παναγίας τον
15Αύγουστο.Ταυτόχρονα, πρότεινε την ενίσχυση
των άρθρων του Καστανιώτη, καλώντας κάθε
ενδιαφερόμενο να αποστείλει τις ιδέες του.
Η Γενική συνέλευση ολοκληρώθηκε με την
κοπή της πίτας του συλλόγου.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στις 25 Απριλίου 2010, βαπτίστηκε η κόρη του Ιωάννη
και της Ελένης Κοντογιάννη στην Ιερά Μονή Αγίας
Παρασκευής στο χωριό Μάνδρα Θέρμου και το όνομα
αυτής Ευαγγελία. Ευχόμαστε στους ευτυχείς γονείς να
καμαρώσουν την κορούλα τους όπως επιθυμούν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια του Νίκου Χονδρογιάννη, ευχαριστεί
θερμά όλους όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος
τους.
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Ημιτελής κατοικία
στην Καστανιά-τοποθεσία Λακκώματα
(Ισόγειο, 1ος, 2ος, Σοφίτα, σε οικόπεδο 533 m2 )
Πληροφορίες: Θανάσης Καραγιώργος
Τηλ:210 8060115/ 6942240266
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Αναμνήσεις από τη μαθητική και τη διδασκαλική μου ζωή, στο δημοτικό σχολείο της Καστανιάς
(Η ομιλία του δασκάλου μας Χριστόφορου Ζηνέλη κατά την εκδήλωση της 8ης Αυγούστου 2009 στην Καστανιά)
Τίμιο Πρεσβυτέριο, Κύριε Αντιδήμαρχε, Κύριε Πρόεδρε
του Συλλόγου Καστανιωτών, Εκλεκτοί προσκαλεσμένοι,
Αγαπητοί συγχωριανοί,
Δε γνωρίζω, εκλεκτοί προσκαλεσμένοι και αγαπητοί
συγχωριανοί , αν οι διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης
είχαν έστω και την παραμικρή υποψία για τη μεγάλη
συναισθηματική φόρτιση που θα προκαλούσαν με το
κάλεσμά τους σε εμένα προσωπικά , αλλά το ίδιο νομίζω
και στον συνάδελφο Γιάννη Μπαλαγιάννη, για να
παραβρεθούμε απόψε εδώ. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας
αισθανόμαστε βαθύτατα συγκινημένοι που βρισκόμαστε
σήμερα σε τούτο τον ιερό χώρο της παιδείας ,που είδαμε
το πρώτο φως της γνώσης, παίξαμε, τραγουδήσαμε ,
είχαμε την ευτυχία να έχουμε δασκάλους και δασκάλες που
λάμπρυναν το λειτούργημά τους και άφησαν στη μνήμη μας
με το διδασκαλικό, το παιδαγωγικό τους και το κοινωνικό
τους έργο και ως καλλίφωνοι ψάλτες στις εκκλησίες
μας. ζωηρότατες εντυπώσεις και ποιότητα αναμνήσεων.
Προσωπικά έχω έναν ακόμη ιδιαίτερο λόγο να αισθάνομαι
συγκινημένος, γιατί ως δάσκαλος υπηρέτησα έξι χρόνια
στην Ευρυτανία και από αυτά τα τρία στην Καστανιά, τη
γενέτειρά μου και σήμερα μου δίνετε η ευκαιρία να γυρίσω
το χρόνο πίσω στα περασμένα , στα σχολικά έτη 1975 -1978
και να ξαναφέρω στο νου μου τους μικρούς μαθητές και
μαθήτριες του τότε και ελπίζω κάποιοι να είναι ανάμεσά
μας, ενήλικες πλέον, οικογενειάρχες. Να θυμηθώ τους
συγχωριανούς μας έναν - έναν, τα γεγονότα που σημάδεψαν
εκείνη την τριετία και άλλαξαν την εποχή για το χωριό
μας: Δρόμος, εκκλησία της Παναγίας, ηλεκτροδότηση. Να
θυμηθώ τους γονείς μου και τα σπίτια μας που κάποτε ήταν
ανοιχτά και η γειτονιά μας να έχει ακόμη ζωή. Δάσκαλος δεν
έγινα από τύχη. Έγινα συνειδητά και με προγραμματισμό
από τα πρώτα παιδικά μου χρόνια, Τα αδέρφια της μητέρας
μου Χριστόφορος και Στάθης Σταθόπουλος ήταν δάσκαλοι
και φυσικό ήταν να εμφυσήσουν σε εμένα, αλλά και στα
αδέρφια μου την αγάπη για τον εκπαιδευτικό, το δάσκαλο.
Ένας ακόμη λόγος είναι ότι ο αείμνηστος δάσκαλός μας
Λάζος Κωσταντίνος έμεινε για ένα σχολικό έτος στο σπίτι
μας. Δασκάλους στο δημοτικό σχολείο του χωριού μας
είχαμε: Στην Α΄τάξη την Κατσιγιάννη Άννα στην Β΄ το
Στουρνάρα Γεώργιο, στην Γ΄& Ε΄ τον Λάζο Κωνσταντίνο,
στην Δ΄ τον Νικόλαο Πέχα και στην ΣΤ΄το Γεωργακόπουλο
Χαράλαμπο. Μέχρι να έρθει ο δεύτερος δάσκαλος κάθε
χρόνο, δάσκαλος για όλα τους μαθητές ήταν ο αείμνηστος
Νικόλαος Πέχας που συνταξιοδοτήθηκε το 1958. Με τον
ερχομό του δεύτερου δάσκαλου το σχολείο λειτουργούσε ως
διτάξιο. Στον Πειραιά και με την προστασία του μακαρίτη
θείου μου Χριστόφορου Σταθόπουλου, Δ/ντή τότε του 8ου
Δημ Σχολείου Κερατσινίου μαζί με τα ξαδέρφια μου και
ο αδερφός μου Δημήτριος τελείωσα τα τέσσερα πρώτα
χρόνια των γυμνασιακών μου σπουδών από το 1959 μέχρι
το 1963. Αμέσως μετά μετανάστευσε στην Αυστραλία η
μισή οικογένειά μας και μετά από παραμονή τεσσάρων
ετών επανήλθα στην Ελλάδα με σκοπό πλέον να γίνω
δάσκαλος. Συνέχισα το ημερήσιο γυμνάσιο στην Αθήνα.
Με πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις εισήχθηκα 4ος στη
Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία τον Οκτώβριο του 1970.
Αποφοίτησα το 1972 από την Μαράσλειο Ακαδημία, η οποία
μεταστεγάστηκε στη Λαμία από το 1971. Στην ορκωμοσία
ήταν παρών ο συνάδελφος πλέον Ιωάννης Μπαλαγιάννης
και ευχαριστώ αυτόν και τη σύζυγό του και πάλι για το
ενδιαφέρον τους και την συμπαράστασή τους κατά τη
διάρκεια της φοίτησής μου στη Λαμία . Στις 22 Οκτωβρίου
1972 ανέλαβα υπηρεσία ως αναπληρωτής δάσκαλος στο
Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου και παρέμεινα τρία σχολικά
έτη. Μνημονεύω πάντοτε τους Παναγιώτη Ντέκα
και τη σύζυγό του Μαρία για τη φιλοξενία τους και τη
συμπαράστασή τους στα δύσκολα εκείνα χρόνια. Αιωνία
τους η μνήμη. Στο χωριό μας, συνέχισα ως αναπληρωτής
δάσκαλος από το 1975 το Σεπτέμβριο, σε αναπλήρωση
των εκπαιδευτικών του χωριού μας Ζήση Μπακού και της
δασκάλας Μαρίας Γεωργουλάκη, οι οποίοι αποσπάσθηκαν
στη Γερμανία για πέντε σχολικά έτη. Παρέμεινα στη θέση
αυτή ως αναπληρωτής μέχρι τον διορισμό μου το 1976 και
στη συνέχεια ως διορισμένος μέχρι το 1978. Στο σχολείο
τότε φοιτούσαν περίπου 40 μαθητές. Το σχολικό έτος τότε
άρχιζε στις 10 Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα στις 21 με
αγιασμό από τον εφημέριο του χωριού μας τον αείμνηστο
παπα-Βασίλη. Την πρώτη ημέρα στο σχολείο ως δάσκαλος,
αλλά και αρκετές φορές στις επόμενες, θυμάμαι ότι έφερνα
στο νου μου τη μορφή των δασκάλων μου που προανέφερα,
τους συμμαθητές μου , και προ πάντων τη φωνή του «
Πέχα» τότε που τραγουδάγαμε όλο το σχολείο το ποίημα του
Σολωμού: «Σαν τη σπίθα κρυμμένη στη στάχτη , εκρυβόταν
για μας Λευτεριά, ήρθε η μέρα πετιέται, ανάφτει και ξεχύθη
σε κάθε μεριά». Και το ποίημα του Ζ. Παπαντωνίου: Ένας
πεύκος μες στον κάμπο……
Η κατάσταση του σχολικού κτιρίου και ιδιαίτερα του
πατώματος το 1975 ήταν πολύ κακή. Οι επισκευές πάντα
ήταν με πρόχειρα μέσα από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο,
γιατί το σχολείο ήταν περιουσία της εκκλησίας και
αδυνατούσε να κάνει ριζικές αλλαγές. Έτσι η κάθε χρονιά
κυλούσε με πρόχειρες επισκευές και στις δύο αίθουσες.
Ο Παπα-Βασίλης φιλοσόφησε, θέλω να πιστεύω, την
πρόταση του Επιθεωρητή μου: «Αν δεν μπορεί η εκκλησία
να επισκευάσει το σχολείο, καλύτερα να το πουλήσει στο
κράτος. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και από όλα τα μέλη
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και η μεταβίβαση έγινε
στο χώρο του σχολείου την πρώτη Απριλίου 1977. Εγώ

ήμουν θετικός στην πρόταση πώλησης, γιατί έβλεπα ότι το
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο με το πενιχρό ενοίκιο που έπαιρνε
αδυνατούσε να συνεχίσει τη συντήρηση του σχολείου. Με
τα χρήματα εκείνα προχώρησαν οι εργασίες ανέγερσης
του Ιερού Ναού της Παναγίας. Το σχολείο βέβαια δεν
κινδύνευε να πέσει από το πάτωμα, αλλά φανταστείτε
σήμερα αν θα μπορούσαμε να το διατηρήσουμε. Ο καθένας
ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Η τηλεφωνική επικοινωνία
με το γραφείο εκπαίδευσης ήταν το μεγάλο πρόβλημα.
Δάσκαλεεε, τηλέφωνοο , ακουγόταν η στεντόρεια φωνή
της Θεια Ρήνας στο διάλλειμα , η οποία πάντα καλοδεχόταν

τους δασκάλους και έσπευδε κάτι να τους κεράσει.. Η κλήση
αρκετές φορές καθυστερούσε η Θειά Ρήνα έδινε εντολή στη
νύφη της να φτιάξει καφέ και πολλές φορές έφευγα, γιατί
τελικά η τηλεφωνική επικοινωνία ήταν αδύνατη.
Καμιά φορά στο διάστημα της απουσίας για εξαιρετικά
επείγοντα τηλέφωνα, το μάθημα το συνέχιζαν οι μεγαλύτεροι
μαθητές, αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας, αλλά
συνήθως οι υπεύθυνοι μαθητές από υπερβάλλον ζήλο για
το καθήκον που αναλάμβαναν δεν γίνονταν αποδεκτοί από
κάποιους δυσαρεστημένους και δημιουργούντο εντάσεις. Τα
παιχνίδια των μαθητών στα διαλλείματα ήταν παραδοσιακά.
Το κρυφτό, Το περνά -περνά η μέλισσα. Τα μήλα. Το
κυνηγητό. Η αμπάριζα. Η πινακωτή. Το κουτσό και άλλα.
Η εκδρομή μια ή δυο φορές το χρόνο γινόταν στο Λιβάδι.
Οι σχολικές γιορτές γίνονταν στο σχολείο με προσέλευση
όλων των κατοίκων. Η κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του
χωριού και ο εκκλησιασμός με ομαδική συμμετοχή των
μαθητών, στον Άγιο Νικόλαο, όταν το επέτρεπαν οι καιρικές
συνθήκες. Στην Καστανιά με επισκέφτηκε δύο φορές ο
επιθεωρητής μου Κωνσταντίνος Δίπλας. Σχετικές εκθέσεις
είναι στο φάκελό μου και που ως συνταξιούχος άκουσα για
πρώτη φορά ένα μέρος του περιεχομένου της κάθε έκθεσης
και συγκινήθηκα, γιατί με επανέφεραν τριάντα χρόνια
πίσω .Τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Στην τοπική
κοινωνία το κριτήριο του καλού δασκάλου τότε ήταν κυρίως
η επιτυχία των μαθητών στις εισαγωγικές εξετάσεις του
γυμνασίου.. Έτσι το καθημερινό άγχος του δασκάλου ήταν
να αφομοιώνουν την ύλη οι μαθητές, για να περάσουν με
καλή βαθμολογία στο Κατσάμπειο Γυμνάσιο του Προυσού
,ώστε να μπορούν να παραμένουν στο Οικοτροφείο, γιατί
οι θέσεις ήταν περιορισμένες. Εκεί θα φαινόταν κυρίως
αν είσαι καλός δάσκαλος. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι
μαθητές από όλη τη Ευρυτανία και τα γειτονικά στον Προυσό
χωριά της Αιτωλοακαρνανίας. Είχα συνειδητοποιήσει την
ευθύνη μου έναντι της πολιτείας, των μαθητών και της μικρής
κοινωνίας του χωριού μας και προσπάθησα να κάνω το χρέος
μου, να εκτελώ τα διδακτικά μου καθήκοντα, να εφαρμόζω
απαρέγκλιτα το διδακτικό ωράριο να είμαι ανεκτικός στην
προσέλευση των μαθητών στις δύσκολες καιρικές συνθήκες
και ιδιαίτερα στα παιδιά που έρχονταν από το Λιναράκι,
την Καστανούλα, και το Κακαβάκι. Αν πέτυχα στο έργο
μου το έχουν κρίνει οι μαθητές μου και σήμερα να τους πω
ότι στην προσπάθειά μας να επιτελέσουμε το έργο μας, με
διδακτικό έργο είκοσι περίπου διαφορετικών διδασκαλιών
ημερησίως, μπορεί κάποιους να τους πικράναμε κάποια
στιγμή. Δεν είχαμε καμία κακή πρόθεση. Συγνώμη για κάθε
απρεπή μας ενέργεια. Το σχολικό έτος 1977- 78 για σύντομο
χρονικό διάστημα το σχολείο εργάστηκε ως διτάξιο, νομίζω
μόνο για τρεις μήνες και συνυπηρέτησα με το συνάδελφο
Μαλισσόβα Χρήστο. Με αίτησή μου μετατέθηκα στην Αθήνα
από το 1978 και υπηρέτησα συνολικά στην εκπαίδευση 35
χρόνια από τα οποία τα 10 ως Δ/ντης 12/θεσίου Δημοτικού
Σχολείου. Ως δάσκαλος του χωριού μας για μια μόνο τριετία
και διατηρώντας στη μνήμη μου ζωηρή την εικόνα της
Καστανιάς και τον ήχο της καμπάνας του Αγίου Νικολάου,
το κεφαλοχώρι με τα τρία καφεπαντοπωλεία, με το ένα
τηλέφωνο για όλο το χωριό, τα αθώα παιδικά πρόσωπα
των μαθητών μου, εύχομαι σε όλους τους τότε μαθητές μου
να έχουν υγεία, οικογενειακή ευτυχία και επαγγελματική
προκοπή.
Αγαπητοί χωριανοί, Οφείλω μεγάλη ευγνωμοσύνη
στους γονείς μου που μου συμπαραστάθηκαν και στάθηκαν
δίπλα μου στα χρόνια που υπηρέτησα στον Πρόδρομο και
το χωριό μας, Ευχαριστώ τους γονείς των μαθητών μου για
τη συνεργασία , την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που
είχαν στο πρόσωπό μου για την πρόοδο των παιδιών τους
και τους υπόλοιπους κατοίκους του χωριού μας που αρκετοί
πλέον δεν είναι ανάμεσά μας. Επιθυμώ να ευχαριστήσω τον
μεγάλο ευεργέτη του χωριού μας Μπαλτά Σταύρο για το
ενδιαφέρον του για το σχολείο του χωριού μας εκείνα τα
χρόνια και για εμένα προσωπικά. Επίσης και τον συγχωριανό

μας Στέφανο Μπώκο για το ενδιαφέρον του για το σχολείο
και την πρόοδο των μαθητών του χωριού μας και κάθε
Καστανιώτη που φρόντιζε για την εύρυθμη λειτουργία του
σχολείου και έσπευδε να βοηθήσει το δάσκαλο. Ακόμη και
σήμερα με συγκινεί το φιλότιμο του Νικόλαου Κουβέλη που
μαζί με τον Γιάννη Τσατσαράγκο κουβάλησαν αυτόν τον
πίνακα από τη Στροφή το Φθινόπωρο του 1975.
Αγαπητοί χωριανοί, Σε όλους μας το κτίριο του σχολείου
μας κάπου μας παραπέμπει στο παρελθόν. Η στέγη, το δάπεδο,
ολόκληρο το κτίριο κάθε τμήμα του, κάθε τεμάχιο, η αυλή
κάτι απορρόφησε στο πέρασμα του χρόνου από μας και τους
δασκάλους μας. Κάτι αφήσαμε όλοι μας εδώ, αλλά πήραμε
ό,τι καλύτερο σηματοδοτεί τον άνθρωπο, τη μόρφωση, την
αγωγή! Σήμερα, είμαστε όλοι συγκινημένοι βλέποντας πάλι
το σχολείο, χωρίς το δάσκαλο ,που κάποτε ήταν το κύριο
πρόσωπο του χωριού και κυρίως χωρίς μαθητές. Όμως
δεν είμαστε το μοναδικό χωριό. Τα σχολεία με τους λίγους
μαθητές όλο μειώνονται και συγχωνεύονται σε άλλα. Εγώ
βλέπω την Ακρόπολη του χωριού μας να στέκει εδώ από
το 1906 , πνευματικός φάρος για τους Καστανιώτες και
θέλω να πω στον αείμνηστο Παπα-Βασίλη, εκεί στη γειτονιά
των αγγέλων που βρίσκεται για την κουβέντα που είχαμε στο
πατρικό μου σπίτι την προηγούμενη μέρα της μεταβίβασης
του σχολείου. « Φοβάμαι, Χριστόφορε, μου είπε, να μην
κατηγορηθώ μια μέρα, επειδή θα πουλήσουμε το σχολείο,
για να προχωρήσουν οι εργασίες της εκκλησίας». Όχι
παππούλη του απάντησα. Μια μέρα το κράτος θα το φτιάξει
και πάλι οι Καστανιώτες θα το έχουν. Εκείνος λειτούργησε
στα εγκαίνια της εκκλησίας της Παναγίας μας και συνέχισε
να είναι ο ιερέας μας μέχρι που ο Κύριος τον κάλεσε κοντά
του. Πιστεύω, βλέποντας σήμερα το κτίριο του σχολείου
μας, ότι επαληθεύτηκα. Θέλω πράγματι να ευχαριστήσω το
Δήμο Προυσού για το ενδιαφέρον που δείχνει για τα σχολικά
κτίρια και να τολμήσω να πω ότι με τη συνεργασία των
Συλλόγων, μπορούν να γίνουν τα νέα πολιτιστικά κέντρα
των χωριών μας. Εδώ να συναντιούνται όλες οι ηλικίες
των Καστανιωτών και όχι μόνον.
Αγαπητοί Χωριανοί, Πολλές φορές στις αναφορές
μας στο παρελθόν αναφέρουμε τα ονόματα των δασκάλων
μας . Όλοι μας θυμούμαστε κάτι από το έργο τους και
την προσωπικότητά τους. Η μικρή κοινωνία της
Καστανιάς δεν ξεχνά τους εκπαιδευτικούς εκείνους που
υπηρέτησαν στο σχολείο μας, και ενώ δεν ήταν Καστανιώτες
αγάπησαν το χωριό μας, συνδέθηκαν με το χωριό, βάφτισαν
καστανιωτόπουλα, είχαν τα παιδιά τους στο σχολείο μας,
παντρεύτηκαν.
Αναφέρομαι κι εγώ στους: Γιάννη Χατζή με το αξέχαστο
ποίημά του «Η γιορτή του Ευαγγελισμού». Ουρανία
Καραβέλη. Κατσιγιάννη Άννα. Στο δάσκαλό μας και
αργότερα επιθεωρητή αείμνηστο Κωνσταντίνο Λάζο.
Ευφροσύνη Τσάμη τη σύντροφο του Γιάννη Μπαλαγιάννη.
Τέλος επιτρέψτε μου να αναφέρω το όνομα του θείου
μου Σταθόπουλου Χριστόφορου, που υπηρέτησε ένα
μικρό διάστημα στο τέλος του σχολικού έτους 1950 στο
χωριό μας. και άλλα δεκαεννέα στο Τόρνο. Η Θεία μου
είναι εδώ. Να είσαι καλά θεία. Στα μετέπειτα χρόνια μετά
από εμένα αρκετοί συνάδελφοι υπηρέτησαν στο σχολείο
μας με δυσκολότερες ίσως συνθήκες διαβίωσης, αλλά με
περισσή αγάπη για τους μαθητές τους και το χωριό μας.
Σας εκφράζω τα συγχαρητήριά μου κα Κελέση και σας
ευχαριστούμε για την προσφορά σας στην εκπαίδευση των
παιδιών της Ευρυτανίας και για το ενδιαφέρον σας για τα
σχολικά κτίρια.
Κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου, Θέλω να σας συγχαρώ
για την πρωτοβουλία σας να τιμήσετε κυρίως το αείμνηστο
δάσκαλό μας τον Νικόλαο Πέχα. Αυτός έγραψε ιστορία
για την Καστανιά. Αυτός δίδαξε χωρίς βιβλία. Αυτός
δίδαξε ήθος. Αυτός είχε πάνω από 120 μαθητές και
όλες τις τάξεις. Αυτός άντεξε στην Καστανιά όλη την
δασκαλική του διαδρομή. Αυτός δεν φαντάστηκε
ποτέ το πενθήμερο στα σχολεία ούτε το δάσκαλο
να διδάσκει ορισμένες ώρες την εβδομάδα. Αυτός
κάθε ημέρα έβαζε το λίπασμα της παράδοσης στα
Καστανιωτόπουλα, γιατί γνώριζε ότι εκεί πρέπει
να στηρίζεται η πρόοδος. Σε αυτόν μαθήτευσαν οι
Καστανιώτες που τίμησαν και τιμούν την Καστανιά
,είτε ως ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί , είτε ως
καθηγητές Πανεπιστημίου, ως εκπαιδευτικοί,
ως γιατροί, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ως
μετανάστες που τίμησαν τη γενέτειρά τους και είτε
ως συνεχιστές της πατρικής γης. Σε αυτόν πρέπει
η μεγάλη τιμή έστω και μετά το θάνατό του. Σε
αυτόν να αφιερώσουμε τη σημερινή ημέρα. και
να πάρουμε αποφάσεις σε γενικές συνελεύσεις ,
ώστε το όνομά του και η παρουσία του να μένουν
αξέχαστα για πάντα.
Αγαπητέ συνάδελφε Γιάννη, Ως δάσκαλοι, ακούγοντας
τη φωνή της συνείδησής μας, θέλω να πιστεύω
ότι μπορούμε να επαναλαμβάνουμε τα λόγια του
Αποστόλου Παύλου, « Τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι
τον δρόμον τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα......» Στα
παιδιά που θέλουν να γίνουν σήμερα δάσκαλοι να
τους λέμε τα λόγια του μεγάλου Δασκάλου Ιωάννη
Χρυσόστομου: «Το πρότυπο του βίου να είσαι εσύ∙
να προβάλλεις σαν εικόνα, σαν ζωντανός νόμος,
σαν κανόνας και ορόσημο υποδειγματικής ζωής.
Ευχαριστώ το Δ, Σ. Του συλλόγου μας για την τιμητική βραδιά
που αφιέρωσαν στους δασκάλους, ως ένδειξη αναγνώρισης
του παιδαγωγικού τους έργου. Σας ευχαριστώ
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ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η ετήσια συνεστίαση των Καστανιωτών στην Αθήνα έγινε πλέον θεσμός.
Περισσότεροι από την προηγούμενη
χρονιά ήταν φέτος οι Καστανιώτες και
φίλοι του χωριού μας που ανταπο-

κρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου
μας(100 και πλέον άτομα) και το
μεσημέρι της Κυριακής 07 Μαρτίου
2010 παραβρέθηκαν σε ένα εξαιρετικά
πλούσιο γεύμα στο κέντρο «ΟΙΚΟΓΕ-

ΝΕΙΑΚΟΝ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΝ», στο
Μενίδι της Αττικής.
Τα φαγητά ήταν παραδοσιακά, τα
ποτά ελεύθερα μέσα στην τιμή της
πρόσκλησης και η ορχήστρα μας

διασκέδασε με ποιοτική ζωντανή μουσική. Με την αποχώρηση όλοι έδειχναν ευχαριστημένοι. Ανταλλάχθηκαν
ευχές και το ραντεβού ανανεώθηκε
για του χρόνου.

Το κέφι κι ο χορός ήταν κυρίαρχα κατά τη διάρκεια της συνεστίασης. Αξίζει της προσοχής σας όμως η φωτογραφία με τη γιαγιά Κωνστάντω (Κωνσταντίνα Ηλία Δεληκωστοπούλου) η οποία
σέρνει το χορό. Της ευχόμαστε να έχει το ίδιο κέφι για πολλά ακόμα χρόνια.

To Ε . Μ . Π καταγράφει τους μύλους της Ευρυτανίας
Ο κ. Γιώργος Γιαννίτσαρης
κατάγεται από το Νόστιμο
Ευρυτανίας και είναι Λέκτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. Με επιστολή
του Ε.Μ.Π. που υπογράφεται από τον εν λόγω επιστήμονα ενημερώθηκαν τα
Μ.Μ.Ε της Ευρυτανίας ότι
την χρονική περίοδο 20102011 θα καταγραφούν και
θα μελετηθούν οι νερόμυλοι
του νομού μας. Το πρόγραμμα είναι ερευνητικό και τα
πορίσματα της μελέτης θα
κατατεθούν σε ειδικό τεύχος
που θα συνταχθεί με την
λήξη της έρευνας. Επειδή στο πλαίσιο αυτής της
έρευνας, θα επισκεφθούν
τους μύλους της περιοχής
μας κατά τους προσεχείς
μήνες ειδικοί επιστήμονες,

θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον τόπο
μας, ώστε να καταγραφεί

πόσο συνδεδεμένοι ήταν οι
νερόμυλοι στο χωριό μας
και στις συνοικίες γύρω

Έτος 1970, ο Γιώργος Ζηνέλης στο ζουριό του μύλου στο ποτάμι

ένα σημαντικό κομμάτι της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, διότι όλοι γνωρίζουμε

από αυτό με τις τοπικές μας
παραδόσεις. Τονίζουμε ότι
η καταγραφή δεν αφορά

μόνο τους υφιστάμενους
νερόμυλους αλλά και αυτούς
που ευρίσκονται σε ερείπια.
Η βοήθεια των Δημάρχων,
των Προέδρων των Δημοτικών Διαμερισμάτων αλλά
και όλων των πολιτών που
διαθέτουν φωτογραφίες ή
σχετικές πληροφορίες για
τις θέσεις νερόμυλων που
χάθηκαν στο πέρασμα του
χρόνου και τα ονόματα
των οικογενειών των μυλωνάδων και των τεχνιτών
των νερόμυλων πρέπει να
είναι σημαντική σ’ αυτή
την προσπάθεια. Κάποιοι
λοιπόν προσπαθούν να αναδείξουν στοιχεία του πολιτισμού μας. Προσπαθούν
να κάνουν αυτό που εμείς
δεν κάναμε χρόνια και κινδυνεύουμε να το χάσουμε.

Θα τους το αρνηθούμε; Όχι
βέβαια. Θα οργανωθούμε,
θα καταγράψουμε όλα τα σημεία της περιοχής μας όπου
υπήρχαν ή υπάρχουν ακόμα
νερόμυλοι και θα συγκεντρώσουμε ότι άλλο υλικό έχουμε
για να το δώσουμε στην
επιστημονική ομάδα που θα
μας επισκεφθεί. Μέχρι τότε
μπορεί όποιος έχει σχετικό
υλικό να το ταχυδρομεί στη
διεύθυνση:
Γιώργος Γιαννίτσαρης
Ηρακλείου 23
111 46 Γαλάτσι
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ggiannit@yahoo.gr
Εκ μέρους των πατριωτών
μας ευχαριστούμε πολύ τον
κ. Γιαννίτσαρη για την προσπάθεια αυτή.
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Το φαινόμενο των κατολισθήσεων ήταν αυτό που κυριάρχησε στο νομό
Ευρυτανίας τον χειμώνα που πέρασε. Άλλες ήταν σοβαρές και άλλες όχι.
Γεγονός είναι ότι τέτοια συχνότητα κατολισθήσεων δεν είχαμε ξαναδεί ούτε
είχαμε ξανακούσει. Ίσως φέτος οι βροχές να ήταν πιο έντονες από ποτέ.
Ίσως τώρα να μαθαίνουμε τα πάντα και γρήγορα γιατί αυτή είναι η δουλειά
των δημοσιογράφων. Σίγουρα πάντως τόσα μαζεμένα γεγονότα θα πρέπει
να μας προβληματίσουν.
Κατολισθήσεις δημιούργησαν προβλήματα μέσα στο Κρίκελλο, στη Δομνίστα και στους δρόμους προς Ροσκά και Ψιανά. Καταστροφές έγιναν και
στα δίκτυα ύδρευσης.
Τον Νοέμβριο σημειώθηκε σοβαρή κατολίσθηση μερικά μέτρα πριν τα
Διπόταμα και πάνω στο δρόμο για τον Προυσό. Δεν είναι βέβαια η πρώτη
φορά που σημειώνεται κατολίσθηση σ’ αυτό το μέρος.
Στα Τ.Δ. Τριποτάμου, Παλαιοκατούνας, Δυτικής & Ανατολικής Φραγκίστας
σημειώθηκαν καθιζήσεις και κατολισθητικά φαινόμενα.
Στους Σταύλους σημειώθηκαν κατολισθήσεις και οι κάτοικοι υποστηρίζουν
ότι άκουγαν το βράδυ το βουνό να τρίζει.
Στο δικό μας Χαλικόρεμα από μεγάλη κατολίσθηση που έγινε ψηλά στη
ρεματιά άλλαξε όλο το τοπίο μέχρι χαμηλά με την τεράστια ύλη από πέτρες
και χώμα που μετέφερε το νερό.
Το πιο σημαντικό κατολισθητικό φαινόμενο εξελίχθηκε στην περιοχή
πάνω από το χωριό Προυσός και έκοψε την οδική σύνδεση ΕυρυτανίαςΑιτωλοακαρνανίας μέσω Προυσού για ένα περίπου μήνα.
Δεκάδες λοιπόν οι καταστροφικές κατολισθήσεις που σημειώθηκαν φέτος
στο νομό μας, ο οποίος όμως είναι γεγονός ότι αντιμετώπιζε και θα αντιμετωπίζει πάντοτε γεωλογικά προβλήματα εξ αιτίας της μορφολογίας του εδάφους
(πετρώματα σαθρά και μεγάλες κλίσεις). Απλά φέτος ήρθαν και οι έντονες
βροχοπτώσεις και φρόντισαν για να δώσουν τη χαριστική βολή.
Τι κάνουμε τώρα για την Καστανιά μας που όλοι γνωρίζουμε ότι συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες περιοχές; Ποιος θα το ψάξει; Είμαστε εμείς οι
ειδικοί; Σίγουρα όχι. Το ΙΓΜΕ γιατί το έχουμε; Το καμπανάκι του κινδύνου το
ακούσαμε. Να τους καλέσουμε να κάνουν τοπικό χάρτη που να δείχνει τον
βαθμό επικινδυνότητας των εδαφών και να προτείνουν προληπτικά μέτρα
για να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο. Ένα σημαντικό έργο που διώχνει τα
νερά έξω από το χωριό έγινε στο πρανές του κεντρικού δρόμου στο χωριό
πάνω από το νεκροταφείο. Το έργο εκτός από λειτουργικό είναι και οπτικά
ικανοποιητικό (παρόλο που είναι από μπετό) γιατί είναι αρκετά ευθυγραμμισμένο. Δεν δείχνει δηλαδή κάτι από τις κακοτεχνίες του παρελθόντος.
Μπράβο στον Δήμο και στον εργολάβο που το κατασκεύασε.(Μάλλον για τον
Δημοτικό μας Σύμβουλο Χρήστο Κουτρούμπα μιλάμε). Να έχουμε συνέχεια
όμως. Τα μέρη που στο παρελθόν παρουσίασαν φαινόμενα κατολίσθησης τα
γνωρίζουμε. Να φροντίσουμε να βγουν τα νερά έξω από αυτά οριστικά και
να τα οδηγήσουμε στις φυσικές ρεματιές όπως έκαναν οι παππούδες μας. Να
εξετάσουμε μήπως με τους πλαστικούς σωλήνες που βάλαμε για το πότισμα
κλείσαμε και σημαντικά φυσικά χειμωνιάτικα νεραγώγια. Να κοιτάξουμε τα
πόδια της Καστανιάς. Τις εκτάσεις που έμειναν ακαλλιέργητες χαμηλά, κάτω
από το ύψος που βρίσκεται ο Άγιος Νικόλαος και που σήμερα είναι λογικό να
υποχωρούν γιατί δεν είναι δασωμένες και με τις βροχοπτώσεις οι πεζούλες
πέφτουν και το χώμα υποχωρεί προς το ποτάμι. Να κινηθούμε γρήγορα
και να τις φυτέψουμε με ότι άγριο και γρήγορο δέντρο ευδοκιμεί εκεί, γιατί
μπορεί μεν η φυσική αναδάσωση στην περιοχή μας να θεωρείται από τις
πιο ικανοποιητικές στην Ελλάδα αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε, πρέπει να
προλάβουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποτε στο παρελθόν οι πρόγονοί
μας πλήγωσαν το βουνό εκχερσώνοντας εκτάσεις για να καλλιεργήσουν και να
κατοικήσουν και αργότερα συνεχίσαμε εμείς ανοίγοντας δρόμους οπουδήποτε
ακόμα και με προσωπικές χαράξεις παριστάνοντας τους ειδικούς. Να διορθώσουμε λοιπόν τις επεμβάσεις μας. Να καταλάβουμε ότι εμείς μεγαλώσαμε
το γεωλογικό-μορφολογικό πρόβλημα της περιοχής μας και να τρέξουμε…..
Δεν χρειάζεται να πάθουμε για να μάθουμε.

Μέρκελ στοχάσου…..
Κάνοντας το δάκρυ μου μελάνι
σέρνω την πένα στο χαρτί,
γι’ αυτούς που αιματοκύλισαν τον κόσμο
και τώρα δεν αισθάνονται ντροπή.
Αν είναι τόσο ανιστόρητοι,
αν οι γονείς τους ντρέπονται να πουν,
τα ορφανά ας έρθουν να ρωτήσουν
στη χώρα ετούτη όπου κι αν σταθούν.
Δεν τους χρωστάμε, μας χρωστάνε,
το αίμα που αχνίζει να πληρώσουν.
Ιδανικά, Πολιτισμό και Περηφάνια,

ούτε αγοράζουμε, ούτε έχουν να μας
δώσουν.
Μας λένε να πουλήσουμε νησιά μας
αν θέλουμε να ζήσουμε καλά.
Κάλιο απ’ την πείνα να πεθάνουμε
ετούτα όμως θάν’ ελληνικά.
Εσείς που κυβερνάτε αυτόν τον τόπο
κάντετο με χέρια καθαρά,
μη σβήσετε την ελπίδα από το λαό μας
δώστε στους νέους μας φτερά.
Νικόλαος Σιάτρας
Επανομή Θεσσαλονίκης

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
• Αγαπητέ Καστανιώτη,
Όλα αυτά τα χρόνια νοσταλγώ,
ρωτάω ενδιαφέρομαι για τα όσα
συμβαίνουν στο χωριό μας. Οι
συνθήκες ζωής, τα προβλήματα
και άλλα, δεν μου επέτρεψαν
ποτέ να ξαναδώ τη γειτονιά μου,
την Τσούκα, το Χαλίκι, τις Γούρνες,
τον Πλάτανο, τα Παλιοστανέικα!
Ρωτάω όμως και μαθαίνω ότι το
χωριό έχει όμορφα σπίτια, ζωηρή
κίνηση προς πάσα κατεύθυνση,
πνευματική πρόοδο και δηλώνει
μια δυναμική παρουσία. Χαίρομαι
γι αυτά και σας εύχομαι το 2010
και όλα τα επόμενα χρόνια να
συνεχίσετε την άδολη προσφορά
για το καλό του χωριού. Έμαθα
και διάβασα για την εκδήλωση των
παλιών με τους οποίους τιμήσατε
και τον πατέρα μου. Σας τιμά αυτή
η ενέργεια και κάθε άλλη που
σκοπό έχει την συνέχιση αυτών
που θα έρθουν. Άλλη φορά θα
σας γράψω όσα γουστόζικα ξέρω
για τους παλιούς. Για την ώρα σας
στέλνω αυτά τα δύο κείμενα που
βρήκα σ’ ένα χειρόγραφο τύπωμα
του 1838 ενός γιατρού Κωνσταντινοπολίτη που έχει μέσα κι άλλες
προφητείες και αξιόλογα κείμενα.
Σας εύχομαι να κρατήσετε τα ηνία
για να βαδίσει το άρμα προς την
αιωνιότητα όπως πρέπει.
Με άπειρη εκτίμηση
Ευάγγελος Πέχας
Σας ευχαριστούμε πολύ κ. Πέχα
για τις ευχές σας και γενικότερα για
τα καλά σας λόγια. Οι παραινέσεις
προς τους ανθρώπους του Συλλόγου για συνέχιση της πορείας
είμαστε σίγουροι ότι θα πιάσουν
τόπο. Δημοσιεύουμε το ένα από
τα δύο κείμενα σ’ αυτό το φύλο
του «Καστανιώτη». Το κείμενο αυτό
εξετάζει το πώς ήταν ο Χριστός σαν
άνθρωπος.

ΠΕΡΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ενταύθα, εν τη Ιουδαία, ευρίσκεται εις άνθρωπος μεγάλων αρετών
κάτοχος και ονομάζει εαυτόν Ιησούν Χριστόν. Οι μεν άλλοι ξένοι
νομίζουσιν αυτόν προφήτην, οι δε
οπαδοί αυτού τιμώσιν αυτόν ως
υιόν του αθανάτου Θεού, Εγείρει
νεκρούς, θεραπεύει πάσας τας
ασθενείας δια μόνου του λόγου
και δια της επιθέσεως των χειρών.
Είναι μέγας το σώμα και εύσχημος.
Το πρόσωπον έχει ιλαρόν και σεμνοπρεπές την δε κόμην μέχρι των
ώμων εις πλοκάμους ελικοειδείς
και επί του μετώπου διηρημένην,
το δε χρώμα αυτής τοιούτον οποίον δύσκολο είναι να περιγραφεί.
Το μέτωπόν του είναι μικρόν και
ομαλόν, αι παρειαί χαριτόρρυθμοι,
η ρις και το στόμα σύμμετρα, τα
γένεια δασέα και το χρώμα της
κόμης, έχοντα και μάκρος ενός
δακτύλου. Τα όμματα ζωηρότατα.
Ελέγχει ευκοσμίως και προτρέπει
ιλαρώς. Οι λόγοι του είναι πλήρεις
χαρίτων και τα έργα του αινέσιμα.
Ποτέ δεν τον είδε τις γελώντα,
πολλάκις δε κλαίοντα. Η μετριότης
και η σύνεσις αυτού εξαίρετος. Και
τέλος είναι άνθρωπος όστις δια

της εντελούς αυτού ωραιότητας
και των θείων αυτού τελειοτήτων
υπερβαίνει πάντα άνθρωπον.
Σημείωμα του Συγγραφέα: Η
επιστολή «περιγράφουσα» εστάλη
λατινιστί παρά Π. Λοντούλου, τότε
διοικητού Ρωμαίων εν Ιουδαία,
ευρέθη δε μεταξύ χειρογράφων
του Βατικάνου.
Παρατήρηση: Πιστεύω ότι αν
προσέξει κανείς με κάθε λεπτομέρεια την παρούσα περιγραφή,
σίγουρα θα πεισθεί ότι οι εικόνες
του Χριστού που βρίσκονται στα
σχολεία σχεδιάστηκαν με αυτή την
περιγραφή.
• Αγαπητέ Αριστείδη, Χαίρε εν
Κυρίω,
Δια της παρούσης μου σου αποστέλλω το κείμενο αυτό το οποίο
προέρχεται από την βιωματική
εμπειρία της ζωής μου, με την
παράκληση να δημοσιευτεί στο
υμέτερον όργανον επικοινωνίας
των απανταχού Καστανιωτών,
κατοίκων και ανθρώπων όλων των
χωρίων για να γνωρίζουν την αξία
του χωριού και του βουνού κυρίως,
γιατί είναι ο καλύτερος Ιατρός.
«Όταν ζω στο χωριό μου, τότε
υπάρχω. Όταν όμως ζω στην πόλη
και μάλιστα στην Αθήνα, τότε δεν
υπάρχω παρά το ότι ζω. Η αιτία η
οποία δεν με αφήνει να ζω στις
πόλεις και στους κάμπους είναι
μία από τις πολλές παροιμίες του
λαού, η οποία ακούστε τι μου
λέγει. «Οι κάμποι τρέφουν άλογα
και τα βουνά λεβέντες». Αλλά
ας δούμε τι σημαίνει παροιμία;
Παροιμία λοιπόν είναι η έκφραση
της λαϊκής πείρας και παρατηρήσεως. Με την παροιμία του αυτή
ο λαός μας λέγει ότι οι κάμποι,
δηλαδή οι πεδινοί τόποι τρέφουν
ζώα και μάλιστα άλογα, αλλά τα
βουνά όμως τρέφουν και βγάζουν
λεβέντες-παλικάρια, όχι μόνο στο
σώμα αλλά και στην ψυχή. Γιατί
όμως άραγε να συμβαίνει αυτό;
Γιατί οι κάμποι να βγάζουν άλογα
και τα βουνά λεβέντες; Την απάντηση μας την δίνουν οι πατέρες
της εκκλησίας μας. Ακούστε τι μας
λέγουν. Το βουνό είναι ο καλλίτερος Ιατρός, διότι μας προσφέρει τα
δώρα που ο Θεός τοποθέτησε μέσα
στη φύση και η φύση με την σειρά
της τα χαρίζει στον άνθρωπο που
ζει στο βουνό. Το βουνό διατηρεί
τα δώρα του θεού αγνά και καθαρά
και έτσι τα δίνει στον άνθρωπο,
ενώ ο κάμπος τα αλλοιώνει λόγω
των κλιματολογικών συνθηκών και
της αρρωστημένης τεχνολογίας.
Επομένως δεν επιδρούν στον
άνθρωπο όπως αυτά του βουνού.
Τα δώρα του βουνού είναι τα εξής:
Πρώτον το καθαρό οξυγόνο. Το
σπουδαιότερο και το πιο απαραίτητο φάρμακο για την ζωή του
ανθρώπου. Δεύτερον η ησυχία, η
οποία είναι η πνευματική τροφή
του ανθρώπου. Μέσα στην ησυχία
έχει ο άνθρωπος την δυνατότητα
να κουβεντιάζει με τον εαυτό του
και να τον σκάβει καλά για να
ξερριζώνει τα πάθη, το κακό και το
μίσος που έχει μέσα του και έτσι
να κάνει την καρδιά του καθαρή

Αληθινές Καστανιώτικες Ιστορίες
Πηγαίνοντας από Καστανιά για τις Γούρνες
από τα αυλάκι που μετέφερνε το αρδευτικό νερό
στην Καστανιά, μετά το ύψος της Παλιόστανης,
περνώντας το Πάνω Δένδρο και στη θέση Βρυσούλα υπήρχε λίγο νεράκι, όπου οι περαστικοί
έσβηναν τη δίψα από τα χείλη τους και ξεκουράζοντας λίγο. Εκεί λοιπόν ο συγχωριανός μας
Νίκος Σπ. Ταραμπίκος –μικρό παιδί τότε-με
συνέταιρο χωρίς χαρτιά τον ξάδερφό του Κωνσταντίνο Ζαχ. Σταθόπουλο, έχοντας μέσα του
από τότε το πνεύμα του επιχειρηματία, γύρω στο
δεκαπενταύγουστο, έστηνε το υπαίθριο μαγαζάκι
του. Καλό τσίπουρο, λουκούμι, καρύδια, σύκα
και γλυκά σταφύλια από τη Παλιοχώρι –τσαούσια

και κοντοκλάδια- ήταν η πραμάτειά του. Πελάτες οι Καστανιώτες που πηγαινοέρχονταν στις
Γούρνες από την Καστανιά, ζωέμποροι αλλά και
οι κάτοικοι των γύρω χωριών που είχαν επαφές
με την Καστανιά ή ήθελαν να πάνε στη χάρη της
Παναγίας στον Προυσό τις ημέρες εκείνες και
δεν ήταν λίγοι οι περαστικοί…..
Πρώτος και καλύτερος πελάτης ήταν ο μπαρμπα-Δημήτρης από τις Κάτω Γούρνες που
συχνά έκανε το δρομολόγιο από τον Έλατο στις
Γούρνες και εκεί καθόταν λίγο να ξεκουραστεί,
να δροσισθεί και να πιεί και λίγο τσιπουράκι, να
πάνε τα φαρμάκια κάτω, να ξεχάσει τη φτώχια
του, τα βάσανά του και να κουβεντιάσει και με

κανέναν άνθρωπο….. Εκείνη τη μέρα πριν το
μεσημέρι, έχοντας στον ένα ώμο το σακούλι και
στον άλλο μισοφορεμένο το σακάκι του, έφτασε
στο υπαίθριο κατάστημα και πίνοντας και κουβεντιάζοντας η ώρα πέρασε . Αργά το απόγευμα
προσπάθησε ο μπαρμπα-Δημήτρης να σηκωθεί,
να πάρει το σακούλι του και να αναχωρήσει για το
χωριό, αλλά οι δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν.
Τα πόδια του τρίκλιζαν, το κεφάλι του πονούσε
από το αναθεματισμένο τσίπουρο και για να μη
δώσει στόχο, γυρίζει και με χιούμορ και λέει στα
παιδιά :«Διαθέτει και κατάλυμα το κατάστημα;»
Ο Καστανιώτης(Δημήτρης Ζηνέλης)
Διήγηση: Νίκος Σπ. Ταραμπίκος

φάτνη μέσα στην οποία θα γεννάται συνεχώς ο Ιησούς Χριστός και
Θεός ημών. Τρίτον είναι το καθαρό
και δροσερό νερό που βγαίνει από
τη ρίζα της ελάτης.
Εκτός από αυτά όμως οι λεβέντες του βουνού έχουν και ένα
άλλο πολύ σημαντικό και ζωτικό
δώρο που τους έδωσε ο Θεός.
Είναι η αγάπη του Ιησού Χριστού
η οποία τους κρατάει δεμένους
μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να
γνωρίζονται ο ένας με τον άλλον,
να λέγουν καλημέρα που είναι
του Θεού, να συγκατοικούν, να
συνυπάρχουν, να συνεργάζονται ο
ένας για τον άλλον και όλοι μαζί
για όλους και τέλος να συγχωρούν
το κακό που τους κάνουν οι άλλοι
άνθρωποι και να τους αγαπούν.
Με αυτή την αγάπη του Ιησού
Χριστού, ζουν οι λεβέντες του
βουνού μακριά από την αμαρτωλή
ζωή των ανθρώπων της πόλης και
των αστικών θορύβων, στην ερημιά
του βουνού μέσα στη φυσική ηρεμία και ησυχία. Τους δίνεται έτσι η
δυνατότητα να συνομιλούν με τον
Θεό πρώτα και με τον εαυτό τους
στη συνέχεια και με την προσευχή
τους δοξολογούν και ευχαριστούν
τον Θεό και δημιουργό του σύμπαντος για τα πνευματικά και
υλικά αγαθά που τους έδωσε, για
να ζουν και να απολαμβάνουν τα
κάλλη της φύσης , την ηρεμία, την
ησυχία, την τάξιν και την αρμονία,
αλλά και την χαρά της φύσης για
να λέγουν. «Μέγας ει Κύριε και
θαυμαστά τα έργα σου, πάντα εν
σοφία εποίησας» Να γιατί θέλω να
ζω στο χωριό και όχι στην πόλη,
γιατί πράγματι το βουνό τρέφει
λεβέντες όπως λέγει η παροιμία.
Με αγάπη Χριστού
Πρωτοπρεσβύτερος
Δημήτριος Μακρυπούλιας
• Καλή σας μέρα και Καλή
Χρονιά!
Ονομάζομαι Αλέξανδρος Κοντογούρης και είμαι εγγονός (από
την πλευρά της μητέρας μου)
του Ελευθέριου Δεληγιάννη του
Φιλίππου, ιδρυτικού μέλους του
Συλλόγου Καστανιωτών. Θα ήθελα να βρω πληροφορίες για την
καταγωγή και την ιστορία της οικογένειας Δεληγιάννη της Καστανιάς.
Προφανώς υπήρχαν δύο αδέρφια ο
Ανδρέας και ο Φίλιππος στις αρχές
του 1900.
Ερώτηση: Υπάρχουν σχετικά
αρχεία στο σύλλογό σας, ή στην
κοινότητα, ή σε άλλη υπηρεσία
της περιοχής;
Κυρίως με ενδιαφέρουν τα
ονόματα και η καταγωγή των προγόνων μου.
Με εκτίμηση,
Αλέξανδρος Κοντογούρης
Όποιος Καστανιώτης γνωρίζει
οτιδήποτε σχετικό με το οικογενειακό δέντρο του Αλέξανδρου
παρακαλείται όπως επικοινωνήσει
μαζί μας με επιστολή του ή με
ηλεκτρονικό μήνυμα (email), για να
μπορέσουμε με την σειρά μας να
ενημερώσουμε τον Αλέξανδρο με
το σύνολο των όποιων πληροφοριών καταφέρουμε να συλλέξουμε.

ΤΑΞΙ
Νίκος
Καραγεώργος
Έδρα Καρπενήσι
Τηλ: 6972162956
22370 24655 οικία
22370 31277 ΄΄
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Η Ομοσπονδία Ευρυτανικών
Συλλόγων, μετά από πολύμηνες
εντάσεις και έντονο παρασκήνιο, απέκτησε νέο Διοικητικό
Συμβούλιο. Τις εκλογές πραγματοποίησε στις 14 Μαρτίου 2010
το Δ.Σ. που είχε διορισθεί από
το Πρωτοδικείο και Πρόεδρος
του νέου Δ.Σ. αναδείχθηκε η
κ. Φραγκάκη Σταυροπούλου
Ελευθερία. Κατά την Γενική
Συνέλευση τονίσθηκε από
όλους τους ομιλητές η ανάγκη
για μια νέα αρχή, με αλλαγή
νοοτροπίας μέσα από ένα νέο
καταστατικό. Σε όλα τα μέλη
του Δ.Σ. ευχόμαστε επιτυχία
στο δύσκολο έργο τους. Η
Ο.Ε.Σ. πρέπει να παίξει και
πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο
στην διατήρηση, ανάπτυξη και
προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρυτανιάς μας.

Η ασφαλτόστρωση του δρόμου που ενώνει τη σήραγγα με
το χωριό Τυμφρηστός ξεκίνησε. Ας ελπίσουμε ότι το έργο
θα ολοκληρωθεί σύντομα και
ότι θα σταματήσουμε το αδικαιολόγητο ανέβασμα και κατέβασμα στο βουνό. Διαβάσαμε
και σας μεταφέρουμε ένα τμήμα από συνέντευξη που έδωσε
ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Τυμφρηστού στην Εφημερίδα
Ευρυτανικός Τύπος με θέμα
τον δρόμο αυτό. «Ο δρόμος
έχει παγώσει σε δύο σημεία.
Στις εκτάσεις προς απαλλοτρίωση καθώς και σημείο που
έχει σημειωθεί κατολίσθηση.
Οι εκτάσεις προς απαλλοτρίωση καλύπτουν απόσταση 500
περίπου μέτρων και εκκρεμεί
δικαστική απόφαση γιατί η μη
συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες οδήγησε σε αναγκαστική
απαλλοτρίωση. Το σημείο της
κατολίσθησης είναι περίπου 75
μέτρα και έχουν ήδη δρομολογηθεί τα απαραίτητα τεχνικά
έργα. Το μεγαλύτερο κομμάτι
του δρόμου περίπου 2,7 χιλ. θα
είναι ασφαλτοστρωμένο μέχρι
τα μέσα του καλοκαιριού.» Ας
ελπίσουμε λοιπόν και εμείς
ότι το καλοκαίρι του 2011 θα
έχει ολοκληρωθεί το σύνολο
του έργου και ότι επιτέλους
θα συντομεύσει ο χρόνος μετάβασης στην Καστανιά έστω
και κατά ένα δεκάλεπτο και ότι
θα αισθανόμαστε μεγαλύτερη
ασφάλεια τον χειμώνα, αφού
θα συναντάμε λιγότερα χιόνια από αυτά που μας έχουν
ταλαιπωρήσει στην ράχη του
βουνού αλλά και στο ανέβασμα
ή στο κατέβασμα μέχρι την
είσοδο της σήραγγας.

Η ολοκλήρωση της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης στο
νομό μας χρονικά πλησιάζει.
Το σχέδιο της κυβέρνησης με
την ονομασία «Καλλικράτης»
δημιουργεί δύο μόνο Δήμους
αντί για έντεκα που έχουμε
σήμερα. Οι Δήμοι αυτοί θα
εκτείνονται δυτικά και ανατο-

λικά του ποταμού Μέγδοβα και
σαν έδρες ορίζονται το Καρπενήσι και η Φραγκίστα. Ας ελπίσουμε ότι τα χωριά του Δήμου
Προυσού θα εκπροσωπηθούν
στον νέο Δήμο από ικανούς
συντοπίτες μας ώστε να έχουμε επιτέλους τα αποτελέσματα
ανάπτυξης της περιοχής μας που
όλοι προσδοκούμε.

Αυξημένη προσοχή πρέπει
να δείχνουν οι οδηγοί όταν
κινούνται στην «Εθνική οδό…»
Καρπενησίου-Λαμίας. Αφορμή
για το δημοσίευμα μας έδωσε
ένα παραλίγο ατύχημα, που
έβαλε το χεράκι της η Παναγιά
η Προυσιώτισα και απεφεύχθη(συνέβη σε χωριανό μας
στην είσοδο της Μακρακώμης)
αλλά κυρίως η παρατήρηση ενός
νεαρού που δημοσιεύθηκε στον
Ευρυτανικό Τύπο. «Καρπενήσι –
Λαμία. Δρόμος 78 χιλ. δηλαδή
78.000 μέτρα. Αν διαιρέσεις με
το 182 μας κάνει 428,57. Τα 182
δυστυχώς είναι τα εικονοστάσια
στο δρόμο. Τα 31 από αυτά μάλιστα βρίσκονται μεταξύ Αγίου
Γεωργίου και Καρπενησίου. Τι
σημαίνει αυτό; Κάθε 428 μέτρα
και ένα ατύχημα.» Μεγάλη προσοχή λοιπόν να δείχνουμε κι η
Παναγιά μαζί μας.

Ο συγχωριανός μας Αριστείδης Αθ. Κουτρούμπας αρκετά
συχνά μας στέλνει ποιήματά
του για δημοσίευση στον «Καστανιώτη». Το ταλέντο του δεν
αμφισβητείται πλέον. Εμείς τον
ευχαριστούμε και αναδημοσιεύουμε ένα ποίημά του που
διαβάσαμε στην Εφημερίδα
«Ευρυτανικός Τύπος», με θέμα
την πόλη στην οποία κατοικεί ο
Αρίστος, το Καρπενήσι.
Μην σας πλανά το όνομα
δεν είναι ξερονήσι,
απανταχού είναι γνωστό
τ’ όμορφο Καρπενήσι.
Το θαύμασα ένα πρωινό
απέναντι απ’ την Μπιάρα,
χιονισμένο ήταν το βουνό
και κάτω είχε αντάρα.
Σαν η αντάρα έφυγε
φάνηκαν τα σπιτάκια
και ο καπνός αργά-αργά
έβγαινε απ’ τα τζάκια.
Κάτω στο Κεφαλόβρυσο
κυλάει το ποτάμι,
μοιάζει ο δρόμος Ποταμιάς
σαν χταποδιού πλοκάμι.
Στους πρόποδες του Βελουχιού
η πόλη είναι απλωμένη,
στην πλατεία ο γέρο πλάτανος
τουρίστες περιμένει.
Πίνουν νερό στις ρίζες του
απ’ την πέτρινη τη βρύση
και λένε μ’ αγαλίαση
«Γεια σου ρε Καρπενήσι»!!!
Στην ίδια εφημερίδα, συνε-

χίζεται από τον Σύλλογό μας
η προβολή του χωριού μας με
αναδημοσίευση άρθρων από τον
«Καστανιώτη». Αναδημοσιεύτηκε μάλιστα και το άρθρο του
Δημήτρη Ζηνέλη με τίτλο «ΤΟ
ΔΑΓΚΩΜΑ ΤΗΣ ΣΦΗΚΑΣ» που
άρεσε στους αναγνώστες.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις πολλών Ευρυτάνων αλλά
και οικολογικών οργανώσεων,
το έργο «κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού στον Καρπενησιώτη» φαίνεται ότι προχωράει και για την καταστροφή
του φυσικού τοπίου είναι απλά
θέμα χρόνου το πότε θα ολοκληρωθεί. Θεωρούμε ότι θα
μας βαρύνει όλους μελλοντικά:
Τους ανθρώπους του Δήμου
Ποταμιάς για την απόφασή
τους και εμάς όλους για την
αδιαφορία που δείξαμε.

Ο Χ.Υ.Τ.Α. Ευρυτανίας θα
κατασκευαστεί μέσα στην
επόμενη διετία. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ευρυτανίας
ενέκρινε με ομόφωνη απόφαση
τους περιβαλλοντικούς όρους
κατασκευής, στη θέση «Γαιδορόραχη» που ανήκει στο Δήμο
Ποταμιάς.
Πως τα κατάφερε άραγε και
έχει συγκεντρώσει η Ποταμιά
όλα τα βλαβερά για το περιβάλλον έργα; Μήπως τα αντισταθμιστικά οφέλη και μόνο, είναι
ο λόγος; Αν συνυπολογίσουμε
την αδιαφορία τους για την
μόλυνση του Καρπενησιώτη
θα πρέπει να θεσπίσουμε ειδικό βραβείο για να τους το
απονείμουμε.

Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης, έχοντας υπόψη
του ότι το 2010 συμπληρώνονται εβδομήντα (70) χρόνια
από το θάνατο του μεγάλου
Ευρυτάνα λογοτέχνη Ζαχαρία Παπαντωνίου, αποφάσισε
ομόφωνα όπως ανακηρύξει
το έτος 2010 σε «Έτος Ζαχαρία Παπαντωνίου». Με την
ευκαιρία αυτή αποφασίσθηκε
να κατασκευαστεί και τοποθετηθεί η προτομή του στη
γενέτειρά του, το Καρπενήσι,
παράλληλα δε σε συνεργασία
με άλλους φορείς ξεκίνησαν
σχετικές εκδηλώσεις και θα
διαρκέσουν όλο το χρόνο σε
Αθήνα-Θεσσαλονίκη-ΛαμίαΑγρίνιο-Πάτρα-Γρανίτσα και
όπου αλλού κατοικούν πολλοί
Ευρυτάνες.

Στον δρόμο από Καρπενήσι
για Προυσό και κοντά στη διασταύρωση για Ασπρόπυργο
στέκει ψηλά στη ρεματιά το
Χάνι Μπαλτά.(τα Μπαλταίικα
για τους παλαιοτέρους). Για
πολλά χρόνια αυτό το Χάνι
ήταν η τελευταία στάση των
προσκυνητών. Πόσοι άραγε
(συνέχεια στη σελίδα 10)

Η εφημερίδα ο Καστανιώτης (αρ. φύλλου 12) έγραφε:

Παλιές αναμνήσεις
Το Πάσχα του 1913, στα παλληκάρια που πολέμησαν και μπήκαν
πρώτα στα Γιάννενα, για την ανδρεία
που έδειξαν, τους έδωσαν άδεια εξαιρέτου τιμής και μαζί και τον οπλισμό
τους. Μεταξύ αυτών ήταν και αρκετά
Καστανιώτικα παλληκάρια. Όταν έφθασαν αυτοί οι γενναίοι πολεμιστές στο
χωριό τουφεκώντας ο πάρεδρος του
χωριού μας Κωστής Δεληκωστόπουλος
με πολλούς άλλους πήγανε στον Άγιο
Δημήτριο για να τους υποδεχθούν.
Ανήμερα του Πάσχα και μετά την
Ανάσταση της Αγάπης πιάστηκε χορός στον οποίο πήραν μέρος οι εξής:
Μπαλτάς Νικόλαος, Σιάτρας Δημήτριος, Δαλακώστας Γιώργος, Ταραμπίκος
Αλέξης, Ταραμπίκος Κώστας, Δεληγιάννης Γιάννης, Κατσίκας Ανδρέας,
Δεληγιάννης Αποστόλης, Κατσίκας
Γιάννης και ο Γρηγόρης Παλαιός παιδί
τότε. Το χορό έσυρε ο αείμνηστος
Παπαχρήστος. Έπειτα βάλανε τα παλληκάρια των Ιωαννίνων στο χορό. Αυτά
ήταν : Ζάχος Παπαχρήστος, Γιώργος
Κουτρούμπας ή Καραολάνης, Δημήτρης
Κ. Ζηνέλης και ο αδερφός του Γιώργος
και τέλος ο Αθανάσιος Γρούμπας. Στη
συνέχεια το χορό έσυρε ο Ζάχος Παπαχρήστος, συνέχισε ο Δημήτρης Ζηνέλης
και στο τέλος του τραγουδιού χόρευε
και ο Γιώργος Ζηνέλης. Το τραγούδι
που χόρεψαν έλεγε:
Τρεις Τουρκοπούλες κάθονταν
στου Μπιζανιού τη ράχη.
Η μια έκλαιγε τα Γιάννενα
κι η άλλη τη Σαλονίκη
κι η τρίτη και καλύτερη
μοιρολογούσε κι έλεγε.

Δε στο πα γω Βεζύρη μου
και σε παλιο-Σουλτάνο
να μην τα βάζεις μ’ αυτόν
τον γέρο Βενιζ’ελο
γιατί αυτός ειν’ έξυπνος,
στον κόσμο δεν είν’ άλλος.
Έχει κι αρχιστράτηγο
το Μέγα Κωνσταντίνο.
Το χορό συνέχισε ο Αθανάσιος
Γρούμπας με το εξής τραγούδι:
Επτά καρδιές να έχει ο άνθρωπος
στον τακτικό μην πάγει.
Το τακτικό ειν’ το χτικιό,
χτιάζουν παλληκάρια.
Με χτίκιασε ένας λοχαγός
κι ένας επιλοχίας.
‘Όλη μερούλα στη γραμμή
το βράδυ καραούλι.
Ο χορός συνεχίσθηκε με τον Μπαλτονίκο που χόρεψε το τραγούδι :
Να ‘ταν τα νιάτα δυο φορές
τα γηρατειά καμία…
Και το Δημήτρη Σιάτρα με το τραγούδι :
Πέρα σ’ εκείνη την Ιτιά
μωρή μικρή Κωνσταντινιά…
Ο χορός συνεχίσθηκε με τον Γιώργο
Δαλακώστα και τέλος με τον Αλέξη Ταραμπίκο που χόρεψε το ‘’χελιδονάκι’’.
Όλα αυτά συγκρατήθηκαν στη μνήμη
του μπάρμπα Θόδωρου Ζηνέλη που
παρακολούθησε όλα αυτά με μεγάλη
προσοχή και μας τα διηγείται τώρα.
Ήταν τότε 10 χρονών παιδί ….

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Ο Δημήτρης Αθ. Τσιώκος, Γραμματέας του χωριού μας, ο «Μπάρμπα – Μήτσος» που τόσα χρόνια προσέφερε τις υπηρεσίες του στο χωριό, πήρε σύνταξη
και εγκατέλειψε τα γραφικά του καθήκοντα. Τόσα χρόνια προσπάθησε να κάνει
πολλά στο χωριό μας και να συμπαρασταθεί στον κάθε πρόεδρο, κύριο υπεύθυνο
για την τύχη του χωριού μας. Οι προθέσεις του πάντοτε καλοπροαίρετες και οι
ενέργειές του είχαν ως γνώμονα το γενικότερο καλό. Στη διάρκεια των καθηκόντων
του πολλές φορές πικράθηκε, είτε από λόγια δικά μας, είτε με ενέργειες των
προϊσταμένων αρχών. Αγέρωχος όμως στάθηκε στη θέση του κι εξυπηρέτησε
όλους μας όποτε το θελήσαμε και σ’ ότι του ζητήσαμε. Ο Σύλλογος με τον οποίο
τόσο στενά συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια του εύχεται καλή ξεκούραση και να
ζήσει να χαρεί τη σύνταξή του. Οι ευχές όλων των Καστανιωτών τον συνοδεύουν
για να περάσει με υγεία και χαρά τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του.
----------------------------------------------------------------------------------Από τις αρχές του έτους ανέλαβε καθήκοντα Γραμματέα στο χωριό μας ο συγχωριανός μας Νικόλαος Γεωργ. Παπαζαχαρίας, σ’ αντικατάσταση του Δημητρίου
Τσιώκου που πήρε σύνταξη. Ο νέος μας Γραμματέας έχει τελειώσει το Λύκειο
και είναι παρήγορο το γεγονός που δέχθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο
χωριό μας, τη στιγμή που τόσοι άλλοι από μας σκεπτόμενοι διαφορετικά, πήραμε
το δρόμο του ξενιτεμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας αλλά και οι
απανταχού της γης Καστανιώτες του εύχονται «ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ» για το
καλό του χωριού μας. Η προσφορά του θα είναι μεγάλη, αν κάνει λογική χρήση της
πένας και αν του συμπαρασταθούμε. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι πολλές κοινότητες
διοικούνται από φωτισμένους Γραμματείς και ότι οι πρόεδροι απλώς υπογράφουν
τα κείμενα του Γραμματέα. Εμείς δε θέλουμε αυτό αλλά πιστεύουμε ότι με τη
μόρφωσή του, τη διορατικότητά του, τη σύγχρονη αντίληψή του για τη ζωή και τις
απαιτήσεις του χωριού μας θα μπορεί να προσφέρει πολλά στο φτωχό χωριουδάκι
μας. Καλή σταδιοδρομία…..

Για τους μικρούς μας φίλους

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;
Η απάντηση στο επόμενο.
Η απάντηση από το προηγούμενο τεύχος.
Ποιο γάλα; Έχει γάλα το βόδι; Όχι βέβαια και άδικος ο καυγάς.
Αθανάσιος Τσιώκος
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

ÅéäÞóåéò - Ó÷üëéá - Áíáêïéíþóåéò
(συνέχεια από τη σελ. 9)

Ευρυτάνες, αλλά και από την
Φθιώτιδα ή την ορεινή Ναυπακτία, ή πόσοι ανώνυμοι ή
επώνυμοι ταξιδιώτες έχουν
ξαποστάσει με ένα τσίπουρο
και ένα ποτήρι νερό στο Χάνι
αυτό; Το Χάνι αυτό ήταν δίπλα
μας, απέναντί μας, ήταν στο
πέρασμά μας. Όποια σχετική
πληροφορία έχετε (πότε χρονολογικά πρωτολειτούργησε
και μέχρι πότε, πόσα σπίτια
ήταν στον οικισμό, ονοματεπώνυμα των κατοίκων και
ειδικά πληροφορίες που ακούσαμε από τους παλαιότερους)
μπορείτε να τα στείλετε στον
Καστανιώτη για να ετοιμάσουμε και να δημοσιεύσουμε ένα
-όσο το δυνατόν- ολοκληρωμένο άρθρο.

Η μικρή Μαρία Παπαζαχαρία
ήταν η τελευταία μαθήτρια
που μαθήτευσε στο Δημοτικό
Σχολείο της Καστανιάς. Το
γεγονός αυτό μας ευαισθητοποιεί αρκετά απέναντί της
και αναζητούμε ευκαιρία για
να την καμαρώνουμε στην
μετέπειτα διαδρομή της. Στο
Καρπενήσι που μένει πλέον τον
περισσότερο καιρό, εκτός του
ότι είναι μια πολύ καλή μαθήτρια είναι και καλή αθλήτρια.
Προπονείται στον Κολυμβητικό Όμιλο Καρπενησίου και
άρχισε ήδη να συγκεντρώνει
μετάλλια από την συμμετοχή
της σε ημερίδες κολύμβησης
και σε περιφερειακούς αγώνες.
ÌðñÜâï Ìáñßá. Να ξέρεις ότι
καμαρώνουμε και εμείς όταν
βλέπουμε φωτογραφίες σου
στις Ευρυτανικές εφημερίδες.
Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία
στο μέλλον.

Ο Δήμος μας προκήρυξε
ανοικτό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία στο Τ.Δ. Καστανέας», προϋπολογισμού
49.000,00 €. Αν το έργο, αφορά όπως πληροφορηθήκαμε
τσιμεντοστρώσεις σε τμήματα
των εσωτερικών χωματόδρομων στο χωριό μας που δημιουργούν αρκετά προβλήματα
στα αυτοκίνητα και στους
διαβάτες τον χειμώνα, τότε
εκφράζουμε την χαρά μας και
επιδοκιμάζουμε την απόφαση
του Τ.Δ. και του Δήμου μας.
Βρίσκουμε την ευκαιρία όμως
να πούμε ότι είναι ανάγκη να
τοποθετηθεί τσιμέντο στα
τμήματα του δρόμου που βρίσκονται μπροστά στα σπίτια
των χωριανών μας. Ειδικά το
χειμώνα η λάσπη και το καλοκαίρι η σκόνη ταλαιπωρούν
ανθρώπους και αυτοκίνητα και
το πρόβλημα μεταφέρεται και
φθάνει ακόμα και στο εσωτερικό των σπιτιών μας.

Ο δρόμος Δομνίστα-ΡοσκάΠανταβρέχει δημοπρατείται
τον ερχόμενο Ιούνιο. Οι εργασίες αφορούν το σύνολο
των εργασιών μέχρι και την
ασφαλτόστρωσή του. Ας ελπίσουμε ότι η ανάπλαση της
θέσης Πανταβρέχει που θα
ακολουθήσει, θα βελτιώσει
απλά την πρόσβαση και δεν
θα χαθεί ούτε το ελάχιστο
από την οικολογική της αξία.
Τα όσα κατά καιρούς έχουν
δημοσιευτεί δεν μας βρίσκουν
απόλυτα σύμφωνους γιατί
δείχνουν ότι κινούνται στην
κατεύθυνση της τουριστικής
αξιοποίησης-εκμετάλλευσης
και μόνο. Κατασκευή μονοπατιών, πάρκου υδροκίνησης, κέ-

ντρου υποδοχής επισκεπτών,
καταλυμάτων, τεχνητής λίμνης
και άλλα πολλά δείχνουν μόνο
οικονομικά κίνητρα. Κρίμα να
μην προστατευθεί μια τέτοια
περιοχή. Αναδημοσιεύουμε
σχετικά την άποψη ενός ειδικού επιστήμονα, της κ. Μαρίας
Παπαϊωάννου, σχετικά με την
διαχείριση και την ανάπτυξη
της περιοχής «Πανταβρέχει»
και τα σχόλια δικά σας πλέον.
«Ο στόχος μας πρέπει να είναι ένας: η Αειφόρος Αξιοποίησή τους και όχι το ξεπούλημά
τους στην άκριτη και χωρίς
περιβαλλοντική ευαισθησία
ανάπτυξη. Γιατί να γίνει κύριε
Δήμαρχε Δομνίστας και κύριοι
μελετητές του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, μονοπάτι για
να φθάσει κανείς άνετα στο
Πανταβρέχει; Για να μπορεί ο

Νομίζετε ότι η φύση που με
τόση σοφία, δημιούργησε
αυτό το θαύμα άδικα πήγε και
το «έκρυψε» εκεί που βρίσκεται; Δε σας έμαθε η εμπειρία
σας(όχι η επιστημονική, αλλά
η εμπειρία της ζωής) ότι τα πιο
όμορφα πράγματα δεν μας χαρίζονται αλλά τα αξιωνόμαστε,
γινόμαστε δηλαδή αντάξιοί τους,
καταβάλλοντας ο καθένας το
δικό του, μικρό ή μεγάλο τίμημα;
Γιατί λοιπόν να διευκολυνθεί ο
ασεβής να ασελγήσει πάνω σ’
αυτό που η φύση με τόσο κόπο
και τόση σοφία δημιούργησε
και τόσο καλά προστάτεψε όλα
αυτά τα χρόνια; Και μην ανησυχείτε , κύριοι τοπικοί άρχοντες,
αυτός που πραγματικά εκτιμάει
την αξία του θα βρει τον τρόπο
και θα κάνει τον κόπο να φθάσει μέχρι εκεί, εκπληρώνοντας

κάθε ένας να φθάνει μέχρι εκεί
για να πιεί τον καφέ του και στη
συνέχεια να πετάει, αγνώμων
προς το μεγαλείο της φύσης
που με τόση ευκολία του χαρίστηκε, το πλαστικό ποτηράκι
όπου του είναι βολικότερο;

το δικό του, μικρό ή μεγάλο
«τάμα». Στην περίπτωση βέβαια
που διαφωνείτε με όλα αυτά,
μπορείτε να προτείνετε και
άλλα έργα με ανάλογο «αναπτυξιακό» χαρακτήρα, όπως
η δημιουργία καφετέριας και

ίσως και mountain club, για
να μπορούν οι τζιπάτοι και οι
κυρίες τους να απολαμβάνουν
τη θέα ακούγοντας μουσική και
πίνοντας στην υγειά σας…. Σε
κάθε περίπτωση η επιλογή ΔΕΝ
είναι δική σας.»

Οι εργασίες στο Πολιτιστικό
μας Κέντρο ξεκίνησαν και πάλι
με το που μπήκε η άνοιξη.
Τοποθετήθηκαν οι μπαλκονόπορτες, τα παράθυρα και
η εξώπορτα στον 1 ο όροφο
του κτιρίου. Όλα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο
εξαιρετικής ποιότητας και βαμμένα σε χρώμα πράσινο. Μέχρι
τέλος Ιουνίου αν όλα πάνε
καλά, θα έχουν τοποθετηθεί
πλακάκια σε όλο τον όροφο
και η πρόσοψη του Ισογείου
και του 1 ου ορόφου θα
έχει ντυθεί με πέτρα. Επίσης θα κατασκευαστεί εξ
αρχής με πέτρα ο τοίχος
που βρίσκεται πίσω από
το Πολιτιστικό Κέντρο
και στηρίζει τα πέδιλα
του κτιρίου. Είναι άγνωστο
πότε είχε κατασκευαστεί
στο παρελθόν και σε κάποια σημεία του έχει ήδη
υποχωρήσει.
Πιστεύουμε ότι τα καλοκαιρινά βράδια οι Καστανιώτες θα δροσιστούν σε
ένα καινούριο και οπτικά
όμορφο χώρο. Η χωριανή
μας η κ. Βάσω Παπαζαχαρία θα μας περιμένει
όλους για να μας περιποιηθεί. Ειδικά φέτος το καλοκαίρι
που τα οικονομικά προβλήματα δεν θα μας αφήσουν να
απομακρυνθούμε και πολύ να
βάλουμε στο πρόγραμμά μας
την Καστανιά και μόνο. Τα έχει
όλα και συμφέρει.

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 μα 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. της 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

