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Eπισκέπτομαι το χωριό
μου το καλοκαίρι, όχι από
υποχρέωση αλλά από επιλογή
Παρακολουθώ αρκετά χρόνια το εθιμοτυπικό ραντεβού
που δίνουν οι χωριανοί μου τις μέρες του Δεκαπενταύγουστου στην Καστανιά. Δυο - τρεις μέρες πριν την εορτή
της Παναγίας το έρημο σχεδόν χωριό ξαφνικά αλλάζει. Αν
παρατηρήσεις στον κεντρικό δρόμο, να και ένα αυτοκίνητο
που καταφθάνει κάθε τόσο. Οι πόρτες και τα παράθυρα
επιτέλους ανοίγουν, τα σπίτια γεμίζουν από ζωή και τα
καλωσορίσματα, οι επισκέψεις και οι χαρούμενες φωνές
δίνουν και παίρνουν σε κάθε γειτονιά. Όμορφες στιγμές
για όλους και κυρίως για αυτούς που δένονται με το χωριό.
Αυτούς που το αγαπούν γιατί γεννήθηκαν ή έζησαν σ’
αυτό ένα μέρος της ζωής τους. Κάπως έτσι ξεκινά η ετήσια
καλοκαιρινή επίσκεψη στην Καστανιά και κρατά συνήθως
το πολύ μέχρι τις 20 Αυγούστου. Επτά - οκτώ ημέρες στο
αγαπημένο χωριό μας είναι αρκετές. Θα περιποιηθούμε
λίγο το σπίτι μας, θα ανάψουμε κερί στον τάφο των γονιών
μας και θα διώξουμε τις τύψεις μας για όσα όλο τον χρόνο
σκεφτόμαστε ότι εγκαταλείψαμε. Κυρίως όμως θα ικανοποιήσουμε την βασική μας επιθυμία, αυτό που σχεδιάσαμε
από καιρό τώρα, να ανταμώσουμε με τους συγγενείς και
τους συγχωριανούς μας τα βράδια στον καφενέ και στο
Πολιτιστικό Κέντρο και να διασκεδάσουμε στο πανηγύρι
της Παναγίας και στο αντάμωμα. Αυτά όμως κρατούν λίγο
και κατά τις 20 Αυγούστου η χαρά θα αντικατασταθεί με
θλίψη. Θα ανανεώσουμε με τα αγαπημένα πρόσωπα το
ραντεβού μας για τον επόμενο Αύγουστο, θα ασφαλίσουμε
το σπίτι, θα φορτώσουμε τις αποσκευές στο αυτοκίνητο
και μην τον είδατε τον Παναή. Μόνο τα παιδιά φεύγουν
χαρούμενα, γιατί σίγουρα έπληξαν αρκετά. Στο πανηγύρι
και στο αντάμωμα δεν διασκέδασαν με τα δημοτικά τραγούδια και τα βράδια δεν είχαν τι να κουβεντιάσουν με τους
αγνώστους ηλικιωμένους που έκαναν παρέα οι γονείς τους.
Άλλωστε οι φίλοι και οι φίλες περιμένουν στην πόλη και ο
Η/Υ έχει να ανοίξει μια βδομάδα.
Κάπως έτσι περνούν οι μέρες στις σύντομες αυτές διακοπές και σκέπτομαι ότι είναι πλέον καιρός να δούμε το
σπίτι μας στο χωριό από άλλη οπτική γωνία. Η Καστανιά
είναι ένας υπέροχος τόπος και προσφέρεται για παραθέριση και ξεγνοιασιά όλο τον χρόνο. Δεν λέω, καλός
είναι ο Δεκαπενταύγουστος γιατί είναι μια περίοδος που
σίγουρα συγκεντρώνει πολλά συν, αλλά δεν πάνε πίσω,
για παράδειγμα, η άνοιξη και ο χειμώνας. Κάθε εποχή
έχει το δικό της χρώμα, τις δικές της ομορφιές. Επιπλέον
το σπίτι μας στο χωριό μπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει
σαν ορμητήριο για να δούμε τα χωριά του νομού μας και
τα αξιοθέατα που απέχουν μέχρι και δυο ώρες. Τώρα που
με την οικονομική κρίση τα πράγματα στένεψαν, ας δούμε
το σπίτι μας σαν δωρεάν ξενοδοχείο και από εκεί ας αρχίσουμε τις εξορμήσεις.
Αρχικά μέσα και γύρω από το χωριό μας. Να πάρουμε
τα πόδια μας που έλεγε και η γιαγιά μου και να περπατήσουμε στα μονοπάτια και στα καλντερίμια. Να περάσουμε
από τα μέρη που κοντέψαμε να τα ξεχάσουμε, να γνωρίσουμε στα παιδιά μας κάθε σημείο του χωριού και όλες
τις συνοικίες του. Να πάμε μέχρι τον Άι - Γιάννη από το
παλιό μονοπάτι, να αναζητήσουμε την πηγή στις Φτελιές,
να επισκεφτούμε τον Άι -Νικόλα και να καμαρώσουμε για
την κληρονομιά μας, να περάσουμε από τα Ζηνελέικα, από
τα Παλιοτρίφυλλα, το Πουρνάρι, τον Έλατο, το Προσκύνημα, το Ανήλ τ’αλώνι και να φθάσουμε να περπατήσουμε
πάνω στο κρεμαστό γεφύρι στο Λιναράκι. Να κάνουμε
μπάνιο στο ποτάμι. Να δούμε από ψηλά το Παλιοχώρι
και τους Κήπους και δεν είναι άσχημα να τολμήσουμε και
ένα κατέβασμα μέχρι εκεί. Να πάμε στον νερόμυλο στον
Άι - Δημήτρη και να περπατήσουμε στο μονοπάτι που πάει
για τη Λεπτοκαρυά. Να κατεβούμε στην Πλάτανο από
το μονοπάτι που ξεκινάει από τον Άγιο Δημήτριο και να
φωτογραφίσουμε τα γραφικά παλιά σπίτια στα Δαλακωστέικα. Να βάλουμε στο πρόγραμμά μας την απογευματινή
βόλτα στην Καματερόβρυση. Να πάμε στις Γούρνες και
(συνέχεια στη σελίδα 2)

Καλοκαίρι 2010

Το Πρόγραμμα των Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων στην Καστανιά
Τρίτη 20 Ιουλίου 2010. Του Προφήτη Ηλία.

Την επίσκεψή μας στο γραφικό εκκλησάκι του Προφήτη
Tο καμπαναριό
Ηλία την ημέρα που γιορτάζει,
στην κορυφή του
την παραμελήσαμε τα τελευβουνού στον Αϊ-Λια
ταία χρόνια. Οι εκκλησιαζόμενοι χρόνο με το χρόνο όλο
και λιγοστεύουν, μαγαζί για να
προσφέρει λουκούμια, δροσερό νερό και αναψυκτικά δεν
στήνεται από κανένα και φυσικά κλαρίνο στον περιβάλλοντα
χώρο έχει χρόνια να ακουσθεί.
Φέτος θα κάνουμε προσπάθεια
να βρεθούμε την ημέρα αυτή
όσο το δυνατόν περισσότεροι
εκεί στην κορυφή του βουνού
στον Αϊ-Λια και μετά τον εκκλησιασμό θα προσφέρουμε
το παραδοσιακό λουκουμάκι,
νερό και αναψυκτικά σε όλους
τους παρευρισκόμενους. Να
τιμήσουμε με την παρουσία
μας τον Προφήτη Ηλία την ημέρα αυτή και όπως παλιά να ανταλλάξουμε ευχές και να επαναφέρουμε κάτι από
την γιορτινή εικόνα που έχουμε στην μνήμη μας οι παλαιότεροι.

Σαββάτο 7 Αυγούστου 2010, ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιάς

Ο συγχωριανός μας Ιερέας Σταύρος Παπαχρίστος, θα αναφερθεί με σύντομη ανάπτυξη στα προβλήματα που
απασχολούν σήμερα τον άνθρωπο και θα παρακινήσει τους παρευρισκόμενους σε διαλογική συζήτηση. Ο Ιερέας
μας λοιπόν πρωτοτυπεί φέτος και δεν θα αναπτύξει συγκεκριμένο θέμα. Το λόγο τον δίνει κυρίως στο ακροατήριο
και αυτός θα συντονίζει δίνοντας πάντα και την δική του άποψη. Ο Σύλλογός μας θα προσφέρει καφέ ή αναψυκτικό
σε όλους τους παρευρισκόμενους.
Ευχαριστούμε τον παπα-Σταύρο για την συμμετοχή του.
Αν είμαστε στο χωριό να
τιμήσουμε και φέτος την
Tο εικόνισμα στην είσοδο του σχολείου. Φωτογραφία Μπώκος Ι. Κων/νος
εκδήλωση αυτή.

Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010, ώρα
18:30 στο Δημοτικό
Σχολείο της Καστανιάς.
Η μεγάλη προσέλευσή
σας στην περσινή εκδήλωσή μας στο χώρο αυτό και
η επιτυχία της, την οποία
εσείς μας επισημάνατε, μας
αναγκάζει να συνεχίσουμε.
Την 13η Αυγούστου θα βρεθούμε στον ίδιο χώρο για να
κάνουμε μια αναδρομή στα
σημαντικά ή ασήμαντα που
διαδραματίσθηκαν στο χωριό
μας τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια και περιγράφηκαν
μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας μας, του «Καστανιώτη».
Θα είναι μια βραδιά αναμνήσεων
για όλους μας. Στην διάρκεια
της εκδήλωσης θα λειτουργήσει
έκθεση ζωγραφικής με πίνακες
του χωριανού μας ζωγράφου Σιάτρα Νικόλαου. Αν τα οικονομικά
μας το επιτρέψουν, θα φάμε και
καμιά πίτα και θα πιούμε και το
κρασάκι μας.
Το χαμόγελο περισσεύει
πάντοτε στον Νίκο και την Βάσω
Μας περιμένουν για να μας
περιποιηθούν με
τον καλύτερο τρόπο στο Π.Κ.

Κυριακή 15 Αυγούστου 2010. Κοίμηση της
Θεοτόκου
Όπως πάντα θα τιμήσουμε
την Παναγιά μας παρακολουθώντας την Θεία Λειτουργία και

(συνέχεια στη σελίδα 2)
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Eπισκέπτομαι το χωριό μου το καλοκαίρι, όχι από υποχρέωση αλλά από επιλογή
(συνέχεια από τη σελ. 1)

στη Σκαγκαριά και να ανέβουμε
στην Τριανταφυλλιά για να καμαρώσουμε την Ευρυτανία και
την Αιτωλοακαρνανία από ψηλά.
Να βάλουμε την περιπέτεια στις
διακοπές μας, να φροντίζουμε να
περιδιαβαίνουμε τακτικά τα μέρη
αυτά και να μπαίνουμε διαρκώς
και με ευχαρίστηση στον κόπο να
ξετυλίγουμε το κουβάρι των αναμνήσεων στα παιδιά μας. Να τους
πούμε όλα αυτά που μας συνδέουν
με τον τόπο. Να θυμηθούμε και να
τους πούμε τα καλαμπούρια και
τις πλάκες με τους συγχωριανούς
μας. Να τους δείξουμε τα ερείπια
των σπιτιών και να τους μιλήσουμε για τους ιδιοκτήτες που έφυγαν
για πάντα. Να τους μάθουμε να
αγαπούν την φύση και να την
σέβονται. Να περπατήσουμε στις
μισογκρεμισμένες πεζούλες. Να
πιούμε νερό σε όλες τις πηγές. Να
έρθουμε πραγματικά σε επαφή με
την φύση. Να νιώσουμε την ομορφιά της και να τραγουδήσουμε για
να ακούσουμε την φωνή μας στις
ρεματιές.

Καλότυχα είναι τα βουνά, ποτέ
τους δε γερνάνε!
Το καλοκαίρι πράσινα και το
χειμώνα χιόνι..
Και καρτερούν την άνοιξη, τ’
όμορφο καλοκαίρι,
να μπουμπουκιάσουν τα κλαριά, ν’ ανοίξουνε τα δέντρα,
να βγουν οι στάνες στα βουνά,
να βγουν οι βλαχοπούλες,
να βγουν και τα βλαχόπουλα,
λαλώντας τις φλογέρες.(*)
Έτσι τα παιδιά μας θα αγαπήσουν τον τόπο. Αν δεν αποκτήσουν όταν είναι μικρά κάποια
βιώματα, αν δε νιώσουν την ψυχή
του βουνού, τι είναι αυτό άραγε
που θα τα φέρει στο μέλλον στο
χωριό;
Και όταν θα κουραστούμε από
τις πεζοπόρες περιηγήσεις και
θα έχουμε ομορφύνει γιατί θα
έχουμε χάσει μπόλικα κιλά(**)
θα πάρουμε γύρα τα χωριά και
τα αξιοθέατα. Δεν είναι δυνατόν
να μην έχουμε επισκεφθεί τους
Κορυσχάδες, το Μικρό και το
Μεγάλο Χωριό, την Δομνίστα, το

Κρίκελλο, το φαράγγι στη θέση
Πάντα Βρέχει και όλα τα χωριά
της Ευρυτανίας που σφύζουν από
τουρισμό. Με τις λίγες ημέρες που
έχουμε κάθε χρόνο στην διάθεσή
μας, πόσα χρόνια άραγε πρέπει να
γυρίζουμε για να τα γνωρίσουμε
όλα; Πολλά. Και τι μ’ αυτό. Ευκαιρίες και διάθεση να έχουμε για
να ανακαλύπτουμε συνεχώς τον
τόπο μας και να καμαρώνουμε
περισσότερο.
Και μια τελευταία προτροπή.
Αν υπάρχει γιαγιά και παππούς
στο χωριό μην τους αγνοήσετε.
Αξίζει να τους επισκεφθείτε. Η
χαρά τους δεν θα περιγράφεται.
Κι αν υπάρχουν και πιτσιρίκια που
μπορείτε να τους τα αφήσετε, να
το κάνετε με μεγάλη χαρά. Οι καλύτερες αναμνήσεις για ένα παιδί
είναι οι ώρες και οι ημέρες με τον
παππού και την γιαγιά. Η αγάπη
τους θα το συντροφεύει πάντοτε.
Και όταν αργότερα θα μεγαλώσει
και θα επισκέπτεται το χωριό,
παρόλο που θα έχουν φύγει για
τον ουρανό, πάντα θα ψάχνει να

ανταμώσει το χαμόγελό τους.
Καλό καλοκαίρι σε όλους σας
και να βρεθούμε όλοι στην Καστανιά έστω και για λίγες ημέρες.
Αριστείδης Ντέκας
(*) (από το βιβλίο «Τα ψηλά βουνά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου)

(**)Η δίαιτα του βουνού

(από δημοσίευμα στην εφημερίδα ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ)

Ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο
αλλά τον ανακαλύπτουμε σιγά
σιγά. Όπως π.χ. ότι η διαβίωση σε
υψηλό υψόμετρο αδυνατίζει, τουλάχιστον βάσει ενός πειράματος
που έγινε στο ψηλότερο βουνό της
Γερμανίας. Και δεν αναφερόμαστε
σε κάποια μαγική ή θαυματουργή
δίαιτα αλλά σε καθαρή επίδραση
του υψομέτρου στον ανθρώπινο οργανισμό. Στα πλαίσια του
πειράματος είκοσι εθελοντές και
πιο συγκεκριμένα παχύσαρκοι
άνδρες έμειναν μία εβδομάδα σε
υψόμετρο 2.650 μέτρων δίχως
να αλλάξουν κάποια από τις κα-

θημερινές τους συνήθειες. Δεν
περπατούσαν στο βουνό ούτε
επιδόθηκαν σε κάποιο άλλο είδος
σωματικής άσκησης. Επιπλέον
είχαν την άδεια να τρώνε ότι
επιθυμούν και σε όλες τις ποσότητες. Παρόλο αυτά, οι επιστήμονες που τους παρακολουθούσαν
διέκριναν μείωση της όρεξης,
επιτάχυνση του μεταβολισμού
αλλά και πτώση της αρτηριακής
πίεσης, πιθανότατα ως συνέπεια
της απώλειας βάρους. Το βάρος
των εθελοντών μειώθηκε μέσα
σε μία εβδομάδα κατά 1,5 κιλό
κατά μέσο όρο. Η εξήγηση έχει
αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο
του περιοδικού science: Σε μεγάλα υψόμετρα ο αέρας περιέχει
λιγότερο οξυγόνο. Η καρδιά, για
να μπορέσει να μεταφέρει όσο
περισσότερο οξυγόνο γίνεται σε
όλους τους ιστούς του σώματος,
αναγκάζεται να χτυπά ταχύτερα
και έτσι καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Ακόμη ένα κίνητρο
λοιπόν, για να επιλέξουμε διακοπές στο βουνό.

Το Πρόγραμμα των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Καστανιά
(συνέχεια από τη σελ. 1)

Για εξαιρετικό
σουβλιστό
αρνί μόνο στο
Πολιτιστικό
Κέντρο
της Καστανιάς.
Kαλή σας όρεξη

το βράδυ θα παρευρεθούμε στο πανηγύρι
που θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο και
στον γύρω από αυτό χώρο.
Την οργάνωση για το γλέντι και τα εδέσματα έχει αναλάβει και φέτος η χωριανή
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μας κ. Βάσω Παπαζαχαρία. Να σας επισημάνουμε ότι το Πολιτιστικό Κέντρο του
χωριού μας ομόρφυνε. Απέκτησε πέτρινη
πρόσοψη και όμορφα παράθυρα. Θέλουμε
να πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι ένας ακόμη
λόγος για να οδηγήσει σε επιτυχία το πανηγύρι μας. Είμαστε σίγουροι ότι Καστανιώτες και φίλοι επισκέπτες θα διασκεδάσουν
πραγματικά. Να παρευρεθούμε όλοι στο
πανηγύρι και να το διαφημίσουμε στους
γνωστούς μας και στα γειτονικά χωριά.

Συμβούλιο του Δήμου μας, τους φίλους
και τις φίλες της Καστανιάς που θα παραθερίζουν στο χωριό μας, τους αγαπητούς
Προδρομίτες και τους Τορνιώτες, για να
παρευρεθείτε την ημέρα αυτή μαζί μας και
να διασκεδάσουμε σαν μια μεγάλη παρέα
μέχρι αργά την νύχτα.

Σάββατο 21 Αυγούστου 2010.
Εκδρομή στη θέση
Πάντα Βρέχει.
Η εκδρομή στα νερά του Πανταβρέχει θα γίνει και φέτος το 1ο Σάββατο μετά
την εορτή της Παναγίας. Η μετακίνηση
θα γίνει με λεωφορείο και με jeep που θα
ενοικιασθούν από την Trekking Ηellas και
η αναχώρηση προβλέπεται να είναι την
07:00 π.μ. από την πλατεία του χωριού
μας. Υπολογίζουμε να φθάσουμε μετά από
διαδρομή μιάμισης ώρα περίπου και εκεί
θα χωρισθούμε σε τρία γκρουπ. Σ’ αυτούς
που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να

και θα φάμε παρέα στον περίβολο του Αι
Γιάννη στον Πρόδρομο. Η περιποίηση και
τα εξαιρετικά εδέσματα εκεί είναι δεδομένη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να υλοποιηθούν τα παραπάνω είναι η ικανοποιητική
συμμετοχή των χωριανών και φίλων. Στην
περίπτωση που ο καιρός θα είναι βροχερός
δεν θα πραγματοποιηθεί η διάσχιση του
φαραγγιού και θα φθάσουμε μόνο μέχρι
τους καταρράκτες. Το κόστος της περσινής εκδρομής μας ήταν στα 15,00€/άτομο
για την μετακίνηση και άλλα τόσα για το
φαγητό. Πιστεύουμε ότι και φέτος δεν θα
ξεπεράσουμε τα ποσά αυτά. Για την συμμετοχή σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε
μαζί μας τηλεφωνικά και να το δηλώσετε
μέχρι το τέλος του Ιουλίου (Ντέκας Αριστείδης τηλ: 6977668616)

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010.
Του Αγίου Δημητρίου.
Θα είμαστε παρόντες και φέτος την
ημέρα αυτή στον εκκλησιασμό και θα γιορ-

Το Καστανιώτικο
αντάμωμα
Τρίτη 17 Αυγούστου 2010, ώρα
13:00 στον Άγιο Δημήτριο.
Την ημέρα αυτή οι Καστανιώτες και
οι φιλοξενούμενοι του χωριού μας θα
στρώσουν και πάλι τα τραπέζια τους κοντά
στον πλάτανο και όλοι μαζί θα διασκεδάσουν μέχρι αργά το βράδυ. Η τοποθεσία
ως γνωστόν είναι εξαιρετική, με ιδιαίτερο
φυσικό κάλος και διαθέτει λειτουργικές
εγκαταστάσεις για την οργάνωση τέτοιων
εκδηλώσεων. Τα τελευταία χρόνια η εκδήλωση αυτή στέφεται πάντοτε με επιτυχία
και η συμμετοχή των συγχωριανών μας
συνεχώς μεγαλώνει. Η περσινή προσέλευση των χωριανών και φίλων ήταν η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί στο παρελθόν και
φιλοδοξούμε για φέτος να είμαστε ακόμα
περισσότεροι. Απευθύνουμε πρόσκληση
προς όλους τους Καστανιώτες, το Δημοτικό

Aπό την περσινή εορτή του Αγίου Δημητρίου

ταλαιπωρηθούν και θα απολαύσουν τον
καφέ τους δίπλα στην όμορφη κοίτη του
ποταμού. Σ’ αυτούς που θα ακολουθήσουν μέχρι και τους καταρράκτες και θα
απολαύσουν την πτώση των νερών από
ψηλά στο φαράγγι (μικρή διαδρομή και με
πέρασμα μόνο σε μία βάθρα) και τέλος σ’
αυτούς που θα διασχίσουν το φαράγγι σε
μια πορεία τριών περίπου ωρών μέχρι την
γέφυρα κάτω από τω χωριό Πρόδρομος.
Όλοι μαζί το μεσημέρι θα ανταμώσουμε

τάσουμε τον προστάτη Άγιο του Συλλόγου
μας με κάθε τιμή. Θα γίνει αρτοκλασία και
θα δεξιωθούμε στον περιβάλλοντα χώρο
(καιρού επιτρέποντος) όλους τους παρευρισκόμενους.
Να τιμήσουμε τις εκδηλώσεις του
συλλόγου μας με την παρουσία μας.
Να παρευρεθούμε όσοι περισσότεροι
μπορούμε.
Θα σας περιμένουμε.
Καλή αντάμωση στο χωριό μας.

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ
Το προηγούμενο τεύχος του
Καστανιώτη έφθασε στο γραμματοκιβώτιό σας στις αρχές Ιουνίου.
Δεν θα είχε νόημα η αποστολή
και νέου φύλλου μέσα σε ένα
μήνα γιατί η ειδησεογραφία που
συγκεντρώθηκε είναι ελάχιστη.
Απλώς θέλαμε να σας παρακινήσουμε, για να σκεφθείτε φέτος
σαν τόπο των διακοπών σας το
όμορφο και δροσερό χωριό μας,

Ξεκινάμε λοιπόν από το Καρπενήσι, θα κατέβουμε όλη την
ποταμιά και θα περιδιαβούμε τα
μέρη που έχουν για μας ιδιαίτερη
και σταθερή αξία. Θα ανεβούμε
στην Τριανταφυλλιά, θα κολυμπήσουμε στο Πανταβρέχει και
θα περπατήσουμε στην κορυφογραμμή του όρους Παναιτωλικού.
Κάπου - κάπου θα κάνουμε
στάσεις για να γευτούμε τοπικές

To Λαογραφικό Μουσείο του Μεγάλου Χωριού
την Καστανιά. Σας ετοιμάσαμε
λοιπόν ένα μίνι ερασιτεχνικό τουριστικό οδηγό με προορισμούςδιαδρομές γύρω από την γραμμή
που ορίζουν ο Καρπενησιώτης
ποταμός με τον Κρικελλοπόταμο
και με φωτογραφίες που εσείς
μας έχετε στείλει. Γνωρίζουμε
βέβαια ότι κυκλοφορούν λεπτομερέστατοι τουριστικοί οδηγοί
με σημαντικές αναφορές σε
λαογραφία-ιστορία-πολιτισμό
και με θαυμάσιες επαγγελματικές φωτογραφίες. Ακόμα κι
αυτοί να μην ήταν, τα περιοδικά
κάθε χρόνο κατακλύζονται με
δημοσιεύματα για την Ευρυτα-

νοστιμιές. Δεν είναι ότι μας αρέσει ιδιαίτερα το καλό φαγητό,
το βουνό φταίει που ανοίγει την
όρεξη στα παιδιά και δυστυχώς
και στους μεγάλους. Εσείς, αν μας
εμπιστευθείτε για τις επιλογές
μας μπορείτε να επισκεφθείτε με
πρωινές εξορμήσεις από την Καστανιά όποια από τα μέρη αυτά
επιθυμείτε. Σας προτρέπουμε
μάλιστα να μας στείλετε τις δικές
σας επιλογές- περιγραφές αλλά
και τις φωτογραφίες σας και μέσα
από τις σελίδες του Καστανιώτη
να κάνουμε μικρές ταξιδιωτικές
αναφορές σε όμορφα μέρη γύρω
από το χωριό μας. Μια καλοκαι-

Το παλιό γεφύρι στα Διπόταμα
νία και την περιγράφουν σαν
τον τέλειο χειμερινό προορισμό.
Εμείς διαφοροποιούμαστε λίγο,
πιστεύουμε ότι τα χωριά μας δεν
είναι αποκλειστικά χειμερινά
θέρετρα και ότι τα βουνά μας, τα
φαράγγια και τα ποτάμια μας
έχουν την τιμητική τους από την
άνοιξη μέχρι αργά το φθινόπωρο.
Όμορφες, δροσερές και γεμάτες
ιώδιο οι παραλίες του Αιγαίου το
καλοκαίρι, αλλά είναι γεγονός
ότι τις ξεψαχνίζεις μέσα σε λίγη
ώρα. Τα βουνά, τα φαράγγια,
τα ποτάμια μας, όσες φορές και
να τα επισκεφθείς έχουν κάτι
το άγνωστο. Κοιτάς την κορυφή
της «Τριανταφυλλιάς» από την
Καστανιά και κάτι σε σπρώχνει
για να φθάσεις εκεί. Να μπεις στο
δάσος, να κάνεις τον εξερευνητή,
να το διασχίσεις, να κατακτήσεις
την κορυφή.

ρινή έκθεση φωτογραφίας κάθε
χρόνο στο σχολείο του χωριού
μας είναι στους μελλοντικούς
σχεδιασμούς του Συλλόγου μας.
Κορυσχάδες. Το χωριό καλά
κρυμμένο πίσω από το βουνό
ξεπροβάλλει ξαφνικά από το
δρόμο και το υπέροχο θέαμα των
πέτρινων σπιτιών, της πλατείας,
της βρύσης και της εκκλησίας σε
βγάζει από το αυτοκίνητο με τη
φωτογραφική μηχανή στα χέρια.
Μια βόλτα στο κεντρικό ανηφορικό δρόμο για να θαυμάσεις την
αρχιτεκτονική των κτιρίων και
μετά κατ’ ευθείαν επίσκεψη στο
ιστορικό σχολείο-μουσείο που
δεσπόζει με τον όγκο του στην
πλατεία πίσω από την εκκλησία.
Στο σχολειό αυτό συγκλήθηκε 14
έως 27 Μαΐου 1944 το Εθνικό
Συμβούλιο. Λεπτομέρειες δεν θα
αναφέρουμε εδώ γιατί δεν είναι

αυτός ο σκοπός μας. Να πούμε
όμως ότι το σχολείο έχει ανακαινισθεί πλήρως, ότι το φωτογραφικό υλικό στις προθήκες είναι
μοναδικό και ότι οι τοίχοι είναι
διακοσμημένοι με ζωγραφιές
που έκαναν ζωγράφοι-αντάρτες
και απεικονίζουν τους ήρωες της
επανάστασης του 1821. Και μόνο
να σκεφτείτε ότι θα σταθείτε στο
ίδιο σημείο που καθόταν ο Άρης
Βελουχιώτης φθάνει. Και αν
είστε τυχεροί και σας κάνει
ξενάγηση ένας ηλικιωμένος
κύριος που ήταν αυτόπτης
μάρτυρας στην εθνοσυνέλευση, θα σας τραγουδήσει
λεβέντικα στο τέλος και ένα
αντάρτικο τραγούδι. Σημειώνουμε ειδικά ότι η επίσκεψη
στους Κορυσχάδες σε κάνει
περήφανο για το επαναστατικό παρελθόν του χωριού και
γενικότερα των Ευρυτάνων.
Το Κλαυσί στέκει στην
πλαγιά αριστερά από το ποτάμι κατεβαίνοντας, το Βουτύρο και το Νόστιμο στα
δεξιά. Πανέμορφα χωριά χτισμένα σε πανοραμικές προς
τον Καρπενησιώτη ποταμό
θέσεις, προκαλούν για μια
βόλτα μέχρι εκεί με το αυτοκίνητο και για περίπατο στα
στενά δρομάκια. Αν είναι ώρα
για φαγητό όλα έχουν υπέροχα
ταβερνάκια με εξαιρετικό φαγητό. Ξεχωρίσαμε τον «Σπίθα» στο
χωριό Βουτύρο.
Κατεβαίνουμε συνεχώς στο
πλάι του ποταμού και στρίβουμε
αριστερά για το Μεγάλο Χωριό. Η Καλιακούδα ορθώνεται
εντυπωσιακά πάνω από το χωριό και όταν φθάνουμε και το
περπατάμε διαπιστώνουμε δυο
πράγματα. Ότι είναι πραγματικά ένα μεγάλο χωριό χτισμένο
από ανθρώπους που διέθεταν
αρκετό χρήμα. Τα περισσότερα
σπίτια παραπέμπουν στον όρο
«Αρχοντικό» και η τουριστική
ανάπτυξη είναι εμφανής σε κάθε
γωνιά. Διαλέξαμε από την επίσκεψή μας στο χωριό το εξαιρετικό
Λαογραφικό Μουσείο το οποίο
είναι έργο του Συνδέσμου των
Μεγαλοχωριτών και στεγάζεται
σε ιδιόκτητο χώρο. Το υλικό που
εκτίθεται εκεί αποτελεί προσφορά των Μεγαλοχωριτών και
περιλαμβάνει υφαντά, εργαλεία,
σκεύη από παλαιά επαγγέλματα,
φωτογραφίες, χάλκινα και ξύλινα
αντικείμενα της καθημερινής
ζωής κ.ά. Η διάσωση, η μελέτη
και η προβολή της λαογραφικής
παράδοσης και του πολιτισμού
της Ευρυτανίας έχουν λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο σ’
αυτόν τον χώρο. Αν υπάρχουν
φυσικές αντοχές ρωτήστε τους
κατοίκους και ακολουθήστε το
στενό δρόμο που φθάνει σε ένα
πέτρινο και με καμάρες γεφύρι
που αν το περάσεις φθάνεις στον

Ο Κρικελλοπόταμος από ψηλά
Φωτογραφία Θ. Μπακατσιάς

οικισμό Γαύρο.(Θα μας απασχολήσει στη συνέχεια).Η διαδρομή
είναι εξαιρετική. Μπορείς να την
ακολουθήσεις και με το αυτοκίνητο, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή
γιατί ο δρόμος σε πολλά σημεία
είναι εξαιρετικά στενός.
Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής και φθάνουμε πάλι
στο πλάι του ποταμού. Περνάμε
απέναντι στη διασταύρωση και

την μεγάλη πελατεία που φέρνει
ο χειμερινός τουρισμός στην
Ευρυτανία. Η θέση του οικισμού
δίπλα στο ποτάμι και η μικρή
απόσταση που το χωρίζει από
το Καρπενήσι είναι οι λόγοι που
έχουν μετατρέψει τον οικισμό σε
πόλο έλξης. Επειδή μας θυμίζει
τα παλιότερα χρόνια όταν σέρβιρε πέστροφα ποταμίσια, αλλά
και γιατί διαθέτει βεράντα που

Η κρεμαστή γέφυρα στο Λιναράκι
Φωτογραφία Ζ. Ζηνέλης

κατευθυνόμαστε στο νέο και στο
παλιό Μικρό Χωριό. Διαλέγουμε να περπατήσουμε στην πλατεία του χωριού και πίνουμε νερό
στις παλιές πάμπολλες βρύσες. Η
θέση του χωριού είναι εξαιρετική.
Κρίμα που το 1964 ένα μεγάλο
τμήμα του κατολίσθησε και χάθηκε στα έγκατα της γης. Στην επιστροφή παρατηρούμε το έδαφος
στην έξοδο του χωριού που είναι
σχετικά γυμνό από βλάστηση.

βλέπει στο ποτάμι και φρουτώδες
κόκκινο κρασί διαλέγουμε το Σπίτι του Ψαρά για φαγητό.
Συνεχίζουμε τον δρόμο πάντα
δίπλα στο ποτάμι και φθάνουμε
στα Διπόταμα. Το πάρκο καγιάκ
και εναλλακτικού τουρισμού
είναι εκεί για απολαύσουμε τον
καφέ μας με θέα στο ποτάμι και
για να ανεβάσει την αδρεναλίνη
σε μικρούς και μεγάλους. Και τι
δεν προσφέρει. Εναέριο πέρασμα

Ο Κρικελλοπόταμος
στα στενά
της Κοντίβας

Εκεί ήταν το τμήμα του χωριού
που κατολίσθησε.
Γυρίζουμε πίσω στον κεντρικό
δρόμο δίπλα στον Καρπενησιώτη ποταμό και μετά από λίγο
φθάνουμε στο Γαύρο. Εδώ ήταν
κάποτε η στάση για τους ταξιδιώτες από και προς το Καρπενήσι
και για τους αγωγιάτες. Σήμερα
είναι συγκεντρωμένα αρκετά
εστιατόρια για να ικανοποιήσουν

πάνω από το ποτάμι, καγιάκ και
rafting στο ποτάμι, αναρρίχηση,
καταρρίχηση, εκδρομές με συνοδούς κ.λ.π. Κατεβαίνουμε με
τα πόδια από την καφετέρια και
περνάμε προσεκτικά στο πλάι
από την καινούρια γέφυρα για
να ανεβούμε στην παλιά, την
πέτρινη. Αυτή την επίσκεψη, της
την χρωστάμε. Τόσα χρόνια περνούσαμε από πάνω της και την
καμαρώναμε. Τώρα δεν βλέπουμε
το μεγαλείο της;
Σε μικρή απόσταση πριν από
τα Διπόταμα και στα δεξιά του
δρόμου ξεκινούν δυο χωματόδρομοι. Ο ένας οδηγεί στην
αετοφωλιά της Ευρυτανίας το
χωριό Δερμάτι και ο άλλος στο
χωριό Χελιδόνα. Η επίσκεψη
στο Δερμάτι είναι μοναδική
εμπειρία. Δεν παρουσιάζει κάτι
αξιόλογο σαν χωριό εκτός ίσως
από την εκκλησία της Αγίας
Παρασκευής, αλλά ανεβάζει την
αδρεναλίνη στους επιβάτες στο
ανέβασμα και στο κατέβασμα με
το αυτοκίνητο πάνω στις έντονες
κλίσεις του βουνού. Χρόνια τώρα
βλέπουμε απέναντι από το χωριό
μας, στην πλαγιά της Χελιδόνας
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ
((συνέχεια
έ
από
ό τη σελ.
λ 3)

το Δερμάτι. Ευκαιρία λοιπόν να
δούμε πώς φαίνεται η Καστανιά
από το Δερμάτι. Για την Χελιδόνα
σας προτείνουμε την διαδρομή
μέχρι το χωριό γιατί ο δρόμος
περνάει κοντά στις όχθες του
ποταμού και το τοπίο είναι άγριο
και ειδυλλιακό ταυτόχρονα. Ο ποταμός εδώ σχηματίζει παραλίες
και μια στάση για μπάνιο είναι
απαραίτητη. Να μην ξεχάσετε να
έχετε μαζί σας το αντηλιακό και
τα μπρατσάκια. (Σ.Σ:Το μαγιό
απαγορεύεται στα ποτάμια μας)
Επιστρέφουμε πάλι στον
ασφαλτόδρομο και συνεχίζουμε
μέχρι να συναντήσουμε στα αριστερά μας το χωματόδρομο για
Καστανούλα και Καστανιά. Μετά
τα πρώτα σπίτια στο εικόνισμα
στον Τρόχαλο ο δρόμος στρίβει
αριστερά για το Λιναράκι. Από
εδώ και κάτω αρχίστε μόνοι σας

λου. Τρεις ώρες είναι περίπου
αυτή η διαδρομή και πιστεύουμε
πραγματικά ότι όλη η ομορφιά
της Ευρυτανίας είναι κρυμμένη
εδώ. Ανάμεσα στα στενά ανάγλυφα περάσματα και κάτω από
την κουρτίνα που σχηματίζουν
οι σταγόνες στη θέση Πάντα
Βρέχει. Η διαδρομή αυτή που
σας προτείναμε απαιτεί σίγουρα
καλό καιρό, γιατί το ποτάμι δεν
αστειεύεται όταν φουσκώνει,
και κάποιος από την παρέα να
μην σας ακολουθήσει και να
επιστρέψει με το αυτοκίνητο στο
Προδρομίτικο γεφύρι για να σας
περιμένει. Μια καλή ευκαιρία
είναι να έρθετε μαζί μας στις 21
Αυγούστου όταν ο Σύλλογός μας
θα πραγματοποιήσει εκδρομή σ’
αυτή την τοποθεσία (λεπτομέρειες στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο παρόν φύλλο).

ψηλά το συνοικισμό Κακαβάκι
και φθάνουμε μέχρι πίσω στο
βουνό που το έδαφος είναι ομαλό.
Για την διαδρομή και μόνο ήρθαμε μέχρι εδώ και δεν φεύγουμε αν

άλλο χωματόδρομο. Αφήνουμε
το αυτοκίνητο και συνεχίζουμε
με τα πόδια. Διακρίνουμε την
πέτρινη σκεπή του νερόμυλου και
κατεβαίνουμε προς αυτόν από το

είναι να δοκιμάσουμε τις ποικιλίες των αλλαντικών και τις
τηγανίτες. Καθόμαστε στο ξύλινο
κιόσκι και απολαμβάνουμε το
νερό τον ήχο και το θέαμα από

Έτος 1993. Εκδρομή στη Σκάλα. Φωτογραφία Ζ. Ζηνέλης

Σύννεφα, έλατα και γαλάζιος ουρανός σε αρμονία χρωμάτων.
Φωτογραφία Κ. Ι. Μπώκος

την εξερεύνησή σας. Ο δρόμος
που περνάει μέσα στο ποτάμι, η
εκκλησία του Αι Γιάννη, τα ετοιμόρροπα σπίτια και από τις δύο
όχθες του ποταμού και ειδικά το
κρεμαστό γεφύρι θα σας μαγνητίσουν και θα σας κρατήσουν εκεί
για πολλές ώρες. Φροντίστε να
έχετε μαζί σας πρόχειρο φαγητό
και διαλέξτε κάποια φυσική πισίνα(βάθρα ή βρό όπως λέγεται
στα μέρη μας) για να κάνετε το
μπάνιο σας. Η Καστανούλα και ο
Έλατος λιγότερο και το Λιναράκι
περισσότερο είναι κάποιες από
τις συνοικίες του χωριού που τις
εγκαταλείψαμε στην τύχη τους.
Παρακολουθούμε χρόνο με το
χρόνο τα σπίτια και τις πεζούλες
να πέφτουν και βγάζουμε απλά
κάποιες φωτογραφίες για να τις
δείχνουμε στα εγγόνια μας και να
τους λέμε ότι κάποτε στο σημείο
που τώρα βλέπετε δάσος.
Ανεβαίνουμε από την Καστανούλα στην Καστανιά (έχουμε
σκεφτεί άραγε ότι αν προτιμούσαμε όλοι αυτή την διαδρομή οι
αρμόδιοι θα ενδιαφερόντουσαν
και για την ασφαλτόστρωση του
δρόμου;) και συνεχίζουμε προς
Πρόδρομο-Ροσκά-Πανταβρέχει.
Διαλέγουμε για στάση το ψηλότερο σημείο του δρόμου στον
«Τζούμο» για να αγναντέψουμε
την Καστανιά και κυρίως το
χωριό Κοντίβα. Στα δεξιά της
Κοντίβας προσπαθούμε να διακρίνουμε μια μικρή εκκλησούλα,
τον Άγιο Γεώργιο, που είναι γαντζωμένη στα βράχια. Περνάμε
το χωριό Ροσκά και κατεβαίνουμε
στο ποτάμι.
Ακολουθούμε με τα πόδια το
φαράγγι του Κρικελλοπόταμου
μέχρι να συναντήσουμε το Προδρομίτικο ποτάμι, το ακολουθούμε αντίθετα με τη ροή του και
φθάνουμε στη γέφυρα κάτω από
το χωριό. Λίγο πριν, ψάχνουμε
στα δεξιά του ποταμού και κάτω
από τα πλατάνια να ανακαλύψουμε τα ερείπια ενός νερόμυ-

Ανεβαίνουμε στον Αι Γιάννη
στον Πρόδρομο για να ξαποστάσουμε. Στον περίβολο της εκκλησίας λειτουργεί αναψυκτήριοταβέρνα και η περιποίηση εδώ
παίρνει άριστα δέκα. Προσοχή!
Δεν φεύγουμε από εδώ αν δεν
ανάψουμε πρώτα ένα κερί στον
Άγιο.

δεν πούμε στην παρέα μας όλα
όσα μας έμαθε τα προηγούμενα
είκοσι χρόνια ο πρώην Πρόεδρος
του Συλλόγου μας, ο Γιάννης ο
Υφαντόπουλος. Συνεχίζουμε για
τις Γούρνες και φθάνουμε λίγο
πριν τις πηγές στη Σκαγκαριά.
Γεμίζουμε τα παγούρια μας νερό
και συνεχίζουμε με τα πόδια στον
δρόμο που οδηγεί προς το χωριό
Αργυρό Πηγάδι. Όταν φθάσουμε
στον αυχένα στην θέση Τριχιά εγκαταλείπουμε το δρόμο,
πλευρίζουμε το γυμνό βουνό και
βάζουμε στόχο την κορυφή της
Τριανταφυλλιάς.(είναι εξαιρετικά χρήσιμο να μας οδηγεί κάποιος που έχει ξαναπατήσει στην
κορυφή και το κακοτράχαλο του
βουνού απαιτεί μπαστούνι-ξύλινο

Αγωνίζεται να κρατηθεί όρθιο κάπου στην Καστανούλα
Φωτογραφία Θ. Μπακατσιάς

μονοπάτι.
Από εδώ και κάτω μας οδηγούν
οι ταμπέλες σε ένα υπέροχο
τοπίο. Οι καταρράκτες και τα
γεφυράκια διαδέχονται το ένα
το άλλο για μία περίπου ώρα
μέχρι να φθάσουμε στο μικρό
Πανταβρέχει. Δεν γνωρίζουμε
αν υπάρχει άλλη εύκολη σχετικά
διαδρομή στον νομό μας που να
είναι τόσο όμορφη. Αν μάλιστα
έχετε προνοήσει να σας ανοίξουν
οι ντόπιοι τον νερόμυλο θα σας
εξηγήσουν με χαρά τον τρόπο λειτουργίας του. Θα διαπιστώσετε
ότι όλα είναι έτοιμα. Το φορτίο με
το σιτάρι και ο μυλωνάς λείπουν
για να ξεκινήσει το άλεσμα. Στην
επιστροφή στα μέσα της διαδρομής στρίβουμε δεξιά για την Αγία
Τριάδα. Ο ναός είναι παλαιός, κατασκευάσθηκε τον 18ο αιώνα και
διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση. Προσεχώς θα ξεκινήσει
η αντικατάσταση της στέγης του.
Δίπλα στον ναό βρίσκεται το Λαογραφικό μουσείο του χωριού και
ακριβώς απέναντι το καφενείο. Ο
κ. Σπύρος θα σας ξεδιψάσει και
θα σας προσφέρει ότι καλύτερο
έχει. Να περάσετε το κατώφλι του
και δεν θα μετανιώσετε. Να αφήσετε για το τέλος το Λαογραφικό
Μουσείο. Θα διαπιστώσετε ότι οι
άνθρωποι του Συλλόγου-και όχι

το νερό που κυλά δίπλα μας στη
ρεματιά. Παραγγέλνουμε ποικιλίες αλλαντικών και κατεβάζουμε
κάμποσες μπίρες και τσίπουρα.
Θα ξανάρθουμε κ. Χρήστο οπωσδήποτε.
Παίρνουμε το δρόμο για Αγρίνιο και στην Αγία Παρασκευή
ακολουθούμε το δρόμο αριστερά
για Χαλίκι, Λαδικού, Νεροσύρτης
και προορισμός μας είναι ο Άνω
Δρυμώνας. Από εδώ ερχόντουσαν οι προσκυνητές Αιτωλοακαρνάνες στον Προυσό, μέχρι
που έγινε συντομότερος δρόμος
από το χωριό Λαμπίρι. Να κάνετε
αυτή την ξεχασμένη διαδρομή
πρωινή ώρα για να απολαύσετε
πράσινο και δροσιά. Προσέξτε
τον δρόμο που είναι χτισμένος
με πέτρα στο κάτω μέρος και
αναζητείστε πάνω στο βράχια τη
μαρμάρινη εντοιχισμένη πλάκα
των εργατών. Ευχαριστούν την
Παναγιά που τους βοήθησε να
τελειώσουν αυτό το δύσκολο και
επικίνδυνο για τις ζωές τους έργο
χωρίς να τους συμβεί ατύχημα.
Όταν φθάσετε στο Δρυμώνα
αναζητείστε την ταβέρνα της
Δέσποινας ΠαπακωστοπούλουΚουτρούμπα. Το φαγητό εδώ
είναι σπιτικό και πάνω από όλα
Καστανιώτικο. Αν έχετε προνοή-

Το παλιό πέτρινο γεφύρι στον Τόρνο

Στην επιστροφή κάνουμε στάση στο γεφύρι και κοιτάμε προς
το φαράγγι της Δεκατιάς. (κατεύθυνση δυτική, προς τις Γούρνες). Βάζουμε στο πρόγραμμά
μας μια διάσχιση σ’ αυτό το φαράγγι τουλάχιστον μέχρι εκεί που
είναι βατό (20 λεπτά περίπου). Ο
ήλιος δύσκολα φθάνει εδώ κάτω
και η δροσιά είναι μοναδική.
Επιστρέφουμε στην Καστανιά
και διαλέγουμε την διαδρομή
προς τις Γούρνες με το αυτοκίνητό μας(ο χωματόδρομος αυτός
το καλοκαίρι είναι συνήθως καλός). Στο Γουρνιώτικο διάσελο
στρίβουμε αριστερά και σταματάμε στο σημείο που τελειώνει
ο δρόμος.
Διακρίνουμε το μονοπάτι για
την Αποκλείστρα και το ακολουθούμε προσεκτικά γιατί το
χάος κάτω τρομάζει. Κοιτάμε από

ματσούκι-και ανθεκτικά σκληρά
παπούτσια που δεν γλιστρούν).
Το θέαμα από τόσο ψηλά είναι
μαγευτικό. Όλα είναι από κάτω.
Αισθάνεσαι λίγο σαν Θεός. Ότι
εξουσιάζεις τα πάντα. Στο βάθος
ξεχωρίζεις κάποια σπίτια στην
Καστανιά, φαίνονται σαν μικρές
κουκίδες. Ιδιαίτερη προσοχή
χρειάζεστε στον δρόμο της επιστροφής γιατί το κατέβασμα
είναι δυσκολότερο.
Ο επόμενος προορισμός μας είναι το χωριό Τόρνος. Παίρνουμε
το δρόμο προς Προυσό και φθάνουμε στο Χαλικόρεμα. Λίγο πριν
την ρεματιά στρίβουμε δεξιά στον
χωματόδρομο και προχωράμε με
κατεύθυνση την συνοικία Μαρκέικα. Περνάμε δυο στροφές, αφήνουμε τα σπίτια στα δεξιά μας
και λίγο μετά σε κάποιο σημείο
στα αριστερά μας διακρίνουμε

μόνο-έχουν κάνει καταπληκτική
δουλειά. Τα εκθέματα θα σας
συγκινήσουν.
Προχωράμε για τον Προυσό
και λίγο πριν να φθάσουμε κατεβαίνουμε στην Αλλαντοβιομηχανία του κ. Χρήστου Στρεμμένου
μέσα στη ρεματιά. Σκοπός μας

σει με τηλεφωνική παραγγελία θα
φάτε και εξαιρετική χορτόπιτα.
Αυτά για τις διαδρομές μας.
Όρεξη να έχετε και δεν θα μετανιώσετε αν βάλετε κάποια
από αυτές στις καλοκαιρινές σας
διακοπές.
Ο Καστανιώτης τουρίστας

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Το έτος 2010 έχει ανακηρυχθεί
από το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής
Ένωσης σε «Έτος Ζαχαρία Παπαντωνίου». Σχετικά σας ενημερώσαμε στο προηγούμενο φύλλο
μας. Έχοντας έντονη την επιθυμία
να συμμετέχουμε και εμείς στην
προσπάθεια για να τιμηθεί ο μεγάλος Ευρυτάνας λογοτέχνης,
επιλέξαμε και δημοσιεύουμε κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο
του «Τα ψηλά βουνά», με το οποίο
έχει γίνει γνωστός και αγαπήθηκε
από παλαιότερες και πιο νέες
γενιές. Επίκαιρο όσο ποτέ, το μυθιστόρημα αυτό είναι μια ανάσα
αναγνωστικού οξυγόνου, αλλά και
ένα μάθημα συντροφικότητας και
οικολογίας. Είναι το ωραιότερο
βιβλίο για να συντροφεύσει τις
διακοπές σας στην Καστανιά.
Ακόμα και αν το έχετε διαβάσει
στο παρελθόν, θα σας συγκινήσει.
Μην το αντιμετωπίσετε σαν παιδική λογοτεχνία.
Και κάποιες πληροφορίες από
την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ»
Λόγιος και αισθητικός ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου. Για τους περισσότερους είναι ο συγγραφέας του
βιβλίου Τα ψηλά βουνά, «αυτό το
αριστουργηματάκι», όπως το χαρακτήριζε, στις 4 Μαρτίου 1919, ο
δάσκαλος στο Κεφαλόβρυσο Τριχωνίου, Δημήτρης Λουκόπουλος,
σε επιστολή του προς τον Μανόλη
Τριανταφυλλίδη. Ένα πρώτο αναγνωσματάριο με μακριά ιστορία,
καθώς του έμελλε να εκδοθεί και
να επανεκδοθεί, όπως επίσης να
καεί στην πλατεία Συντάγματος
επί βασιλείας, το 1921, και να αποψιλωθεί επί μονοτονικού, πενήντα
χρόνια μετά τον θάνατο του συγγραφέα, ομού μετά των βιβλίων της
Π. Δέλτα. Όσο για τον αισθητικό
Παπαντωνίου, τα τελευταία χρόνια
που ξαναθυμηθήκαμε τον Γκρέκο,
μνημονεύσαμε επί τροχάδην και
τον Παπαντωνίου, τον μακρόβιο
δεύτερο διευθυντή της Εθνικής
Πινακοθήκης (1918-1940), στον
οποίον, εκτός πλείστων άλλων,
οφείλεται και η αγορά του πρώτου
Γκρέκο («Συναυλία των Αγγέλων»,
το 1931).

Η ΒΡΥΣΗ

Ένας αγωγιάτης, αφού ήπιε στη
βρύση, βάζοντας για κούπα τις
χούφτες του, μουρμούρισε: - «Να
δροσιστεί η ψυχούλα σου!» Τα
παιδιά τον κοίταξαν, θέλοντας να

είπε: «Δεν τον ξέρω ποιος είναι,
μα κείνος που την έκαμε αυτή τη
βρύση δροσισμένος να είναι σαν
κι εμάς».
«Εγώ τον εθυμήθηκα», είπε ο
κυρ Στέφανος. «Ήμουν παιδί. Τον
καιρό εκείνο έτρεχε δω πέρα λίγο
νερό, μα πολύ λιγοστό, κόμπος.
Οι διαβάτες έπεφταν μπρούμυτα για να πιουν, προσπαθώντας
να φτιάσουν κάνουλα
με κανένα χλωρόφυλλο.
Πολλές φορές χανόταν
το νερό ολότελα γιατί το
βύθιζαν οι βροχές και το
χώμα που έπεφτε. Όλοι
από τα γύρω χωριά είχαν
ανάγκη από μια βρύση
εδώ. Μα καθένας έλεγε:
¨ας τη φτιάσει άλλος¨.
Κάθε χωριό έλεγε: ¨ας τη
φτιάσει άλλο χωριό¨.
Μια φορά πέρασε κι
ένας ράφτης, πηγαίνοντας
πανηγυριώτης στον ΑϊΛια. Ήταν από μακρινό
μέρος κι είχε ένα μικρό
μαγαζί κάτω στη χώρα.
Καθισμένος σταυροπόδι
σ΄ένα ψηλό ράφι – έτσι δα
σαν να τον βλέπω τώρακεντούσε σεγκούνια και
φερμέλες με μιαν αργή
βελονιά. Είχε μεγάλη γενειάδα
κάτασπρη, χυμένη στο στήθος
και φορούσε τιε μακριές του φουστανάλες καθημερινή και γιορτή
κατακάθαρες.
Όταν γύρισε από τον Αϊ-Λια,
είπε της γριάς γυναίκας του:
-¨Γυναίκα, εκεί πάνω που πήγαινα είδα πως χρειάζονται μια βρύση.
Εμείς άτεκνοι είμαστε, πολλά
χρόνια δε θα ζήσουμε. Λοιπόν το
κομπόδεμά μας θα το δώσω για
κείνη τη βρυσούλα,να δροσίζονται
οι χριστιανοί¨
-¨Αφέντη ό,τι ορίσεις καλά ορισμένο¨, είπε η γριά.
Με τα έξοδά του οι εργάτες
έσκαψαν εκατό μέτρα μάκρος,
μάζεψαν το σκορπισμένο νερό, το
έβαλαν σε κτιστό κανάλι κι έκτισαν
τη βρύση. Εκείνος αφού πρόφτασε
να δει το καλό που έκανε στους
ανθρώπους, δε ζήτησε τίποτα απ΄
αυτούς. Σε λίγο καιρό κοιμήθηκε
στα χέρια του Θεού ευχαριστημένος κα λησμονήθηκε.
Ύστερα θέριεψε εδώ το πλατάνι
και βλέπετε. Η βρύση τρέχει από
τριάντα χρόνια και θα τρέχει για

Η θέα από την Τριανταφυλλιά

μάθουν για ποιον μιλεί. Και κείνος,
που κατάλαβε την απορία τους

καιρό πολύ, όσο βρίσκονται κουρασμένοι διαβάτες…»
Όταν τέλειωσε ο κυρ Στέφανος,

δεν είπε λέξη κανένας. Μόνο η
βρύση μιλούσε σ΄αυτή τη σιωπή.
Έπιναν και άκουγαν να τρέχει το
δροσερό της νερό.
«Να δροσιστεί η ψυχούλα
σου!»

Ο ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ

Για το μυλωνά του μύλου αυτού

λένε πως ποτέ δεν είναι ξεμέθυστος. Μπαρμπακούκης είναι τ΄
όνομά του.
-«Μπαρμπακούκη» του είπε
ο Κωστάκης,
«ήρθαμε να
μας αλέσεις ένα
φόρτωμα στάρι»
- « Το θ τ τ τ …
αλέθ…» έκαμε ο
μυλωνάς. Ήθελε
να πει μ΄αυτό:
«Ξεφορτώστε
να τ΄αλέσουμε».
Πάλι πιωμένος
είναι !
Τα παιδιά έλυσαν το φόρτωμα
και κατέβασαν
τα δυο σακιά.
Ο Πάνος ρώτησε το μυλωνά:
«Τι ώρα θα είναι αλεσμένο
για να ξέρουμε;» Ο μυλωνάς
δεν απάντησε.
Έχει πιει όσο χρειάζεται για να
μην ακούει πολλά
πράγματα. Μπορεί
να τ΄ άκουσε , μα
έλα που η γλώσσα
του είναι μπερδεμένη!
Κά π ο υ – κά που φτερνιζόταν
κι ύστερα έλεγε ο
ίδιος στον εαυτό
του: «Ίες», δηλαδή
«Με τις υγείες».
Έπειτα όμως θυμήθηκε την ερώτηση
που του είχαν κάμει κι απάντησε:
«Α… θα… τη…»
δηλαδή: «Θα τ΄αλέσουμε., άμα θ΄αλεστεί».
Καλά που ήρθε η
γυναίκα του μυλωνά και πήρε τα σακιά. Ήταν πολύ
προκομμένη. Αυτή βαστούσε το
μύλο. Μα έχει τέτοια ντροπή για το

κακό του αντρός της, που σκύβει το
κεφάλι εμπρός στους ξένους.
Έριξε μια ματιά στο μεθυσμένο
και μια στα παιδιά, σα να τους
έλεγε: «Κοίταξε πώς καταντά ο άνθρωπος με το κρασί!» και τράβηξε
μέσα στη δουλειά της.
Ο Μπαρμπακούκης προσπαθούσε να φορέσει το γελέκο του και δεν
μπορούσε, το φορούσε ανάποδα.

δίχως να΄ρθει ν΄αγγίξει την κορφή
του. Οι σταλαματιές από το ρετσίνι
του σαν κεχριμπάρια. Το φύσημά
του, ποτάμι. Η δροσιά του γιάτρευε
λαβωμένο. Λένε πως μέσα στο
κορμί του κοιμόταν μια νεράιδα,
έτσι λένε. Μεγαλύτερος πεύκος δε
φάνηκε πουθενά. Τον θυμούνται δα
εκείνοι που γέρασαν. Κι ο παππούλης κάθισε στον ίσκιο του.
Ώσπου ήρθε μια χρονιά
ο Γιάννης από το Πουρνάρι και τον πελέκησε με το
τσεκούρι για ρετσίνι. Και
την άλλη χρονιά πάλι τον
πελέκησε. Κι άμα έβγαλε
δυο χρόνια το ρετσίνι, ο
Γιάννης άρχισε να μετρά
τα κούτσουρα που θα είχε
αν τον έκοβε ολότελα.
Την τρίτη χρονιά τον
γκρέμισε. Και πήγε στη
μάνα του και την είπε:
«Μάνα, καλό χειμώνα
θα περάσουμε. Το μισό
πεύκο θα τον κάψουμε
εμείς στο τζάκι, τον άλλο
θα τον πουλήσουμε στα
Δυο Χωριά».
Κίνησε να πάει στα
Η συνοικία “Κήποι” από ψηλά.
Δυο
Χωριά, να βρει τους
Φωτογραφία Ζ. Ζηνέλης
μαστόρους και να τους
πει πως έχει ξύλο για
Προσπαθούσε να πει ένα τραγούδι πούλημα. Πέρασε ένα μερόνυχτο,
και δεν μπορούσε, το ξεχνούσε και δεν έφτασε. Πέρασαν τρεις μέρες,
φτερνιζόταν. Ωστόσο και το ρούχο δεν έφτασε. Πέρασε ένας μήνας κι
ήθελε να φορέσει και το τραγούδι ήταν ακόμα στο δρόμο.

Η φωτογραφία είναι από παλαιότερο
καλωσόρισμα στο πανηγύρι του Προδρόμου.
Και φέτος οι φίλοι Προδρομίτες θα μας
περιμένουν στις 29 του Αυγούστου και μας
υπόσχονται να περάσουμε υπέροχα

να το τελειώσει. Ξανάρχιζε:
Τούτη η γης που την πατούμε
όλοι μέσα θε να μπούμε
Πέντε φορές φτερνίστηκε, μα
προχωρούσε. Ποτέ δε χάνει το
θάρρος του. Αφού κοίταξε τα σακιά,
τις μυλόπετρες και τις κρησάρες,
γύρισε και είπε σ΄αυτά τα πράματα:
«Αν ξαναπιώ δράμι, να με πείτε
όλοι σας μεθυσμένο».
Όχι ένα μα τετρακόσια δράμια
θα πιει!... το απόγεμα, όταν πάει
στο χάνι.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙ

Βλέπετε εκεί κάτω μακριά, είπε
η Αφρόδω, κάτι χωράφια που
κιτρινίζουν;
Εκεί ήταν ένας πεύκος! Μα τι
πεύκος! Έκρουε τα ουράνια, που
λέει ο λόγος. Ο ίσκιος που έριχνε
μαύριζε σαν το χράμι που είναι από
τράγιο μαλλί. Από κάτω μπορούσε
να σταθεί ένα κοπάδι. Πουλί πετούμενο δεν περνούσε από μακριά

Ο πεύκος, λένε, την ώρα που
έπεφτε, τον καταράστηκε. Και σαν
είχε την κατάρα του πεύκου, δεν
μπορούσε ο Γιάννης να βγει ποτέ
από τον κάμπο. Γιατί τα δέντρα,
βλέποντάς τον, περπατούσαν και
έφευγαν. Κι ο λόγγος όλο τραβούσε μακριά. Κι ο Γιάννης όλο
απόμενε στα ξερολίβαδα.
Δίψα είχε, σταλιά δεν είχε να
δροσιστεί. Και περνούσαν τα
καλοκαίρια και τον έκαιγαν και
οι χειμώνες και τον πάγωναν. Κι
ο Γιάννης περπατούσε κι ήταν
πάντα στον ίδιο τόπο. Ώσπου
σωριάστηκε.
Και του έβγαλαν κι ένα τραγούδι
που λέει όλη αυτή την ιστορία.
Έχει και σκοπό. Μα όσο για τα
λόγια, εγώ δεν τα ξέρω, στα χαρτιά
θα τα βρείτε. Γιατί πέρασε στα
χαρτιά αυτή η ιστορία.
Το τραγούδι του Γιάννη από το
Πουρνάρι έτσι το λένε τα χαρτιά:
(συνέχεια στη σελίδα 8)

ΣΕΛΙΔΑ 6

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Το βήμα του Τόρνου
Λίγες σκέψεις
για το χωριό μας

Δεν είναι ζωγραφιά. Είναι το μικρό καλυβάκι του Γρούμπα στην
τοποθεσία «κάτω Γούρνες». Το κοιτάζεις και νομίζεις ότι κάποιο
θεϊκό χέρι το πήρε και το ακούμπησε στην άκρη του δάσους, σαν
να είναι το ταίρι του. Προφανώς κάποιος βοσκός φροντίζει κάθε
χρόνο την πανέμορφη πέτρινη σκεπή του και έτσι διατηρήθηκε
ανέπαφο στο πέρασμα των χρόνων για να μας θυμίζει την αρχιτεκτονική του χτες, αυτά που αφήσαμε να καταστραφούν, αυτά που
χάσαμε για πάντα.

Για να ευθυμήσουμε
Το ανέκδοτό μας - Διακοπές στη Φλόριντα
Ένα ζευγάρι από την Αλάσκα αποφάσισε να πάει για διακοπές
στη Φλόριντα. Κανόνισαν να μείνουν στο ίδιο ξενοδοχείο όπου
είχαν περάσει και το μήνα του μέλιτος. Όμως και οι δύο είχαν
δουλειές, οπότε δεν μπορούσαν να πάνε παρέα. Κανόνισαν λοιπόν, να πάει ο άνδρας πρώτα και μετά μια μέρα η γυναίκα. Όταν
ο σύζυγος έφθασε στο ξενοδοχείο, είδε ότι πλέον όλα τα δωμάτια
είχαν υπολογιστή και internet. Αποφασίζει λοιπόν να στείλει ένα
ηλεκτρονικό μήνυμα(email) στη γυναίκα του. Κάνει όμως λάθος
στην ηλεκτρονική διεύθυνση και το στέλνει αλλού, χωρίς να ξέρει
τις συνέπειες του λάθους του. Στο Χιούστον, μια χήρα μόλις είχε
γυρίσει από την κηδεία του άνδρα της και πήγε στον υπολογιστή
να δει τα συλλυπητήρια ηλεκτρονικά μηνύματα που έστειλαν οι
φίλοι της οικογένειας. Μόλις διαβάζει το πρώτο πέφτει ξερή, λιπόθυμη. Τη βρίσκει ο γιος της ο οποίος κοιτά την οθόνη και διαβάζει
παθαίνοντας και αυτός την πλάκα του.
ΠΡΟΣ:Την αγαπημένη μου γυναικούλα
ΘΕΜΑ:Έφθασα
«Εκπλήσσεσαι που παίρνεις email από μένα. Έχουν πλέον
υπολογιστές εδώ κάτω και σύνδεση internet. Μπορείς να στείλεις
μήνυμα όπου θέλεις. Μόλις έφθασα και τακτοποιήθηκα. Όλα είναι
έτοιμα και για ‘σένα που θα έλθεις αύριο.
Ανυπομονώ να σε δω.»
-------------------------------------------------------------------------

Μια εναλλακτική πρόταση για όσους
δεν θα μπορέσουν να πάνε διακοπές

-------------------------------------------------------------------------

Πάντα επίκαιρος ο Σουρής . . .
Ποιός είδε κράτος λιγοστό
Σ’ όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;
Να τρέφει όλους τους αργούς,
Να’ χει επτά Πρωθυπουργούς,

ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;
Να’ χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;
(Γ. Σουρής)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το φυσικό περιβάλλον του χωριού μας είναι πανέμορφο και
αυτοί που το ανακαλύπτουν και
το επισκέπτονται γίνονται ολοένα και περισσότεροι. Κανείς δεν
μετάνιωσε που επισκέφθηκε
τα αξιοθέατα του χωριού μας.
Κι ενώ έρχονται ξένοι, ίσως να
υπάρχουν χωριανοί που έχουν
καιρό να το επισκεφτούν. Μια
απόφαση χρειάζεται και πολλά
εμπόδια ξεπερνιούνται.
Επίσκεψη στον Τόρνο;
Γιατί όχι. Και μάλιστα με
διαμονή για περισσότερο
χρονικό διάστημα από το
συνηθισμένο. Με την οικονομική κρίση που τώρα
τελευταία περνάμε, οι διακοπές στο χωριό μπορεί
να είναι μια πρόσφορη
εναλλακτική λύση.
Ας απολαύσουμε λιγότερα
αγαθά μπροστά στο αγνό
περιβάλλον του χωριού. Στην
πόλη έχουμε και δυσμενείς
επιπτώσεις για την υγεία μας.
Κι εγώ νοσταλγώ την πολυήμερη παραμονή μου στο χωριό τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι ανάγκες οι οικογενειακές
βέβαια δεν βοηθούν πάντοτε. Με
λίγη θέληση όμως θα μπορούμε
έστω και για λίγο να βρισκόμαστε στον τόπο που γεννηθήκαμε.
Επιλέγω λίγα από τα αγαθά που
απολαμβάναμε κάποτε για να τα
θυμηθούμε οι μεγαλύτεροι και να
τα αξιολογήσουν οι νεότεροι.
Κρύο νερό από τη βρύση που
αφθονεί στο χωριό. Περίπατος
στο δάσος και στα μονοπάτια
του χωριού. Συμμετοχή σε
γεωργικές εργασίες για να
χαρούμε το πότισμα των χωραφιών που μας άφησαν οι
γονείς μας και την αφθονία των
αγνών αγαθών που παράγουν.
Η παρουσία μας στην πατρική
γη, σ’ αυτά που μας άφησαν οι
γονείς μας είναι απαραίτητη,
γιατί όσο τα εγκαταλείπουμε
τόσο καταστρέφονται.
Πόσοι από εμάς δε θυμούνται τα πρώιμα φασολάκια (τα
φκάρια όπως τα λέγαμε) που
τρώγαμε στις αρχές του Ιουλίου, τις ντομάτες και τα αγγουράκια (τα καστραπέτσια), τα
μπιζέλια, τις βραστερές φακές
και τα βραστερά ρεβίθια, τα
καλαμπόκια που ψήναμε, τα
φρούτα που απολαμβάναμε;
Τι να πρωτοθυμηθώ; Kεράσια,
πετροκέρασα κυρίως, κορόμηλα, δαμάσκηνα, σταφύλια,
μήλα, καρύδια, κάστανα το
φθινόπωρο κ.ά.
Αγοράζαμε μόνο ότι δεν παρήγαγε η γη μας. Μπορεί βέβαια εμείς οι μεγαλύτεροι να
σκοντάψουμε στην αδυναμία
να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της δουλειάς στα χω-

Θα θεωρήσω μεγάλη μου τιμή αν επισκεφθείτε την ατομική μου έκθεση ζωγραφικής, που
θα γίνει από 18 έως 25 Αυγούστου 2010, στην αίθουσα «ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ», στο Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Ναυπάκτου, στο λιμάνι.
Ζωγραφίζοντας, αφήνω μνήμες, συναισθήματα και όνειρα να σαρκωθούν σε εικαστικά
χαράγματα που φιλοδοξούν να εξανθρωπίσουν την απεραντοσύνη του χωροχρόνου. Μ΄ αυτή
τη μορφή προσωπικής έκφρασης επιδιώκω ν΄ ανοίξω διαύλους επικοινωνίας με το θεατή σε
μια αμφίδρομη αισθητική συνοδοιπορία πολλαπλών αναγνώσεων του κόσμου….
Μετά τιμής
Νώντας Ρεντζής

ράφια. Σ αυτή την περίπτωση
ας μυήσουμε τους νέους μας,
έστω και για λίγο. Στα αγαθά
θα πρέπει να συμπεριλάβουμε
και το μεγάλο πανηγύρι τ’ ΑϊΛιός, στις 20 Ιουλίου. Θα επισκεφτούμε το γραφικό εκκλησάκι στην κορυφή του χωριού
και μετά τον εκκλησιασμό θα
δροσιστούμε με το κρύο νερό
της Μεγάλης Βρύσης και θα
απολαύσουμε πεντανόστιμα
φαγητά. Ψητό κρέας, ντόπιες
γαλατόπιτες, τυρόπιτες, μακα-

νο 6979013258 έως τις 15
Ιουλίου
Στις 18 Αυγούστου 2010
ημέρα Τετάρτη και ώρα 6μ.μ.
θα γίνει γενική συνέλευση
στο πολιτιστικό κέντρο στον
Τόρνο. Η παρουσία των χωριανών μας απαραίτητη.
------------------------------Είναι επιτακτική ανάγκη να
κατασκευαστεί καινούρια στέγη στην εκκλησία της Αγίας
Τριάδος, ώστε να αποφευχθούν
μεγαλύτερες ζημιές στο κτίριο.

ρονόπιτες, σπανακόπιτες κ.ά.
Το πιο σημαντικό όμως είναι
ότι θα ανταμώσουμε με τους
χωριανούς μας, θα γλεντήσουμε
και θα περάσουμε υπέροχα σε
ένα πανέμορφο μέρος μέσα στο
δάσος. Μπορούμε επίσης να
βάλουμε στο πρόγραμμά μας το
προσκύνημα στην πάνσεπτη εικόνα της προστάτιδάς μας Παναγίας της Προυσιώτισσας και
να πάμε στο πανηγύρι στις 23
Αυγούστου. Να εκκλησιαστούμε
στην εκκλησία του χωριού μας
την Αγία Τριάδα και να μην
ξεχάσουμε ότι έχει ανάγκη από
την φροντίδα μας για να μην
υποστεί καμιά σοβαρή ζημιά.
Να πάμε και στα πανηγύρια
στα γειτονικά χωριά που είναι
πολύ όμορφα. Στην Καστανιά
στις 15 Αυγούστου (έξω από την
εκκλησιά της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου, που τώρα λειτουργεί
ως καθεδρικός ναός) και στον
Πρόδρομο στις 29 Αυγούστου.
Τέλος να μην ξεχάσουμε να
γευτούμε ντόπιο κρασί και τσίπουρο και να μαζέψουμε μπόλικη ρίγανη για να μοσχοβολούν
τα ψητά μας.
Η ζωή στον Τόρνο είναι απλή
και χωρίς υπερβολικές απαιτήσεις. Θα περάσουμε σίγουρα
όμορφα. Προσοχή όμως επειδή
η θεωρία απέχει πολύ από την
πράξη δεν είναι εύκολο να αποφασίσουμε να γίνουμε κάτοικοι
στο χωριό μας τον Τόρνο. Ακόμα και για λίγους μήνες. Δεν
αποκλείει κανείς βέβαια την
αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Την
εύχομαι ολόψυχα για όλους μας.
Να μας έχει ο Θεός καλά και ν’
ανταμώνουμε σε χαρές.
-------------------------------Το καθιερωμένο πανηγύρι
του Αϊ-Λιός θα πραγματοποιηθεί και φέτος στις 20 Ιουλίου. Προκειμένου να γίνει η
παραγγελία της ποσότητας
κρέατος που θα χρειαστεί για
το γεύμα μας, θα πρέπει να
γνωρίζουμε τον αριθμό των
ατόμων που θα παραστούν
εκ των προτέρων. Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να
επικοινωνήσουν με τον κ.
Σπύρο Μάρκο στο τηλέφω-

Αν και απευθυνθήκαμε σε
διάφορους φορείς, οι εκκλήσεις
μας δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Ελπίζουμε όμως, ότι
τελικά θα ευαισθητοποιηθούν
κάποιοι που πραγματικά μπορούν. Αρκεί να το θέλουν. Θα
είναι ευχής έργο να μπορέσουμε
να διατηρήσουμε ένα τέτοιο
μνημείο που το κληρονομήσαμε ανέπαφο στο πέρασμα του
χρόνου.
Επιμέλεια – Κωνσταντίνος
Ν. Τσιαχρής
---------------------------------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.
---------------------------------

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο νέο Δ.Σ. της αδελφότητας
των απανταχού Τορνιωτών «Η
Μεγάλη Βρύση», που προήλθε
από τις αρχαιρεσίες της 28 ης
Φεβρουαρίου 2010, Πρόεδρος
ανέλαβε ο κ. Κωνσταντόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου.
Δυστυχώς, στο προηγούμενο
φύλλο μας το λάθος έγινε και του
δώσαμε το όνομα και το πατρώνυμο του Γραμματέα του Συλλόγου. Στον αγαπητό Πρόεδρο και
φίλο Γιάννη, ζητάμε συγγνώμη
και του ευχόμαστε καλή δύναμη
στο έργο του.
(από τη σύνταξη
της εφημερίδας)

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

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
Ο άνθρωπος θέτοντας τη δύναμη
του νερού στην υπηρεσία του με
τις υδατοπτώσεις, κατάφερε να
ελευθερώσει τον εαυτό του και τα
ζώα που τον υπηρετούσαν από μια
βαριά δουλεία καταβολής μυϊκής
δύναμης. Το ίδιο βέβαια έγινε και
με την αξιοποίηση της δύναμης του
αέρα, της αιολικής ενέργειας.
Η αξιοποίηση του ‘‘λευκού άνθρακα’’,όπως ονομάστηκε αργότερα, τον
έβαλε στον τομέα αυτό πολύ πρώιμα
στην Προβιομηχανική εποχή. Οι νερόμυλοι ήταν σε χρήση στην αρχαία
Ελλάδα από τα χρόνια της Ρωμαιοκρατίας (1ος π.Χ. αι.), σύμφωνα με τις
μαρτυρίες του Στράβωνα και άλλων
συγγραφέων.
Αρχικά ο ‘‘Ρωμαϊκός’’ τύπος
νερόμυλου στηριζόταν σε κάθετη
φτερωτή και απαιτούσε μεγάλη
ποσότητα νερού και σχετικά πιο
ομαλή και άνετη θέση για την εγκατάσταση του.
Κατά τον 5ο μ.Χ. αι. Ο ‘‘Ελληνικός’’ τύπος με την οριζόντια
φτερωτή θα οδηγήσει στην κατα-
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νοί, όλοι οι άλλοι χειμωνιάτικοι,
γιατί τότε ‘‘φούσκωναν’’ τα νερά στα
ρέματα. Το χωριό μας μάλιστα είχε
αυτάρκεια σε μύλους ,σε αντίθεση
με τα περισσότερα από τα γύρω
χωριά που συχνά έρχονταν στους
μύλους μας, από την Καρίτσα μέχρι την Κοντίβα, τον Τόρνο και τον
Προυσό! Στις 3-6-97 ο μακαρίτης
από το 2001 πατέρας μου Γιώργος
Ζηνέλης, ο τελευταίος μυλωνάς,
κατέγραψε στο τεφτέρι του το τελευταίο άλεσμα στο Ζαφειρόμυλο.
Λειτούργησαν λοιπόν στην Καστανιά οι εξής μύλοι:
Ο Ζαχαρέικος ψηλά στο Σαγιά
(Λιναράκι). Χρησιμοποιούσε ταυτόχρονα το τρεχούμενο νερό και
το νερό της στέρνας. Έτσι ήταν
περιορισμένη η απόδοσή του,
όμως για την απομονωμένη αυτή
συνοικία, που όλα μεταφέρονταν
στην πλάτη, ήταν πολύτιμος. Στην
απόκρημνη αυτή συνοικία δεν στάθηκε
ποτέ δυνατό να ανεβεί
φορτιάτικο ζώο.
Ποταμόμυλοι λειτούργησαν στην
κοιλάδα του Κρικελλοπόταμου, στον ΑϊΓιάννη. Κάτω από
το σημερινό γεφύρι
σώζεται τεχνικότατη
Πέτρινη Κάλανη, του
πιο παλιού μύλου
στην Καστανιά, από
την εποχή της Τουρκοκρατίας. Τα θεμέλια
και το ζουριό του μύλου αυτού καλύφτηκαν από τις προσχώσεις του Κρικελλοπόταμου, εξαιτίας των
Η φτερωτή του Σταθέικου μύλου στο ποτάμι.
φερτών υλικών του
Φωτογραφία Ζαχαρία Ζηνέλη
απέναντι ρέματος. Η
προσεγμένη κατασκευή νερόμυλων και σε περιοχές
σκευή μαρτυρεί πως ο μύλος αυτός
ορεινές, πιο δύσβατες και με λιγόδεν θα ήταν ιδιωτικός, μάλλον
τερη παροχή νερού, με τη χρήση
Εκκλησιαστικός-Μοναστηριακός ή
του υδατόπυργου (βαγενιού ή
Κοινοτικός.
κάλανης).
Λίγα μέτρα πιο κάτω λειτούργησε
Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας
από τις αρχές του 20ου αι. ο ΠαΙουστινιανός στη νομοθεσία του
παγιαννέικος μύλος. Τον αγόρασε
περιέλαβε και διατάξεις για τη λειπροπολεμικά ο παππούς μου, ο
τουργία και χρήση των νερόμυλων
Δημήτρης Σταθόπουλος, Όμως
που ήταν απαραίτητο εργαστήριο
δεν είχε «κρέμαση», αρκετό ύψος
κάθε χωριού. Έτσι σταδιακά οι
για την κάλανη. Για το λόγο αυτό οι
νερόμυλοι αποτέλεσαν σημαντικά
ιδιοκτήτες κάθε έτος αναγκάζονταν
κέντρα όχι μόνο οικονομικής δρανα καθαρίζουν εκτός από το αυλάκι
στηριότητας, αλλά και κοινωνικής
που παρείχε το νερό, «γαλαρία»
ζωής. Σε καλές εποχές το ‘‘ξάι’’ ήταν
μέσα στον ξηριά για πολλά μέτρα
αξιόλογο έσοδο που ενίσχυε σημαμετά το ζουριό για να φεύγει το
ντικά την οικογένεια του μυλωνά.
νερό. Έτσι η οικογένειά μου τον
Εξάλλου περιμένοντας οι κάτοιμετέφεραν λίγο αργότερα στη
κοι στο μύλο να αλέσουν, μέχρι να
θέση που σώζεται μέχρι σήμερα
’ρθει η σειρά τους είχαν την ευκαικαι λειτούργησε ως το 1977. Αυτός
ρία να αλληλογνωριστούν, να πουν
ήταν ο Σταθέικος. Κατά τη διάρκεια
ιστορίες, να ανταλλάξουν απόψεις,
του Εμφυλίου πολέμου και ενώ οι
να κουτσομπολέψουν, να τραγουκάτοικοι της Καστανιάς ήταν πρόδήσουν και να ξεκουραστούν από
σφυγες στην Τριχωνίδα, ο στρατός

Έτος 1997.Το τέλος του τεφτεριού του μυλωνά.Φωτογραφία Ζαχαρία Ζηνέλη
την καθημερινή κούραση. Ίσως και
να χρειάζονταν ώρες για να φτάσουν στον πλησιέστερο μύλο.
Στην Καστανιά Ευρυτανίας
όλοι οι μύλοι ήταν εποχιακοί, ανάλογα με το νερό που αξιοποιούσαν.
Οι ποταμόμυλοι ήταν καλοκαιρι-

ή οι παρακρατικοί «Γανωμεναίοι»
έκαψαν το μύλο αυτό «για να μην
αλέθουν οι αντάρτες». Μετά τον
επαναπατρισμό ο μύλος χτίστηκε
από την αρχή και πιο μέσα για να
μην κινδυνεύει από το ποτάμι. Λειτουργούσε μόνο το καλοκαίρι, αφού

ζαλικώνονταν λιθάρι – λιθάρι και έκαναν αναρρίχηση στο γκρεμό μέχρι να
ανεβάσουν τις πέτρες στο δρόμο
που ένωνε Γούρνες και Καστανιά…
Για την ρύθμιση της ποσότητας
του αλέσματος που θα έπεφτε από
το κοφίνι στη μυλόπετρα χρησιμοποιούνταν άλλοτε τα θορυβώδη
βαρδάρια (εξ ού και η παροιμία:
«αν θες ν’ ακούσεις βαρδάρια
να πας στο μύλο») και άλλοτε το
αδράχτι που κινούσε το «καρύκι», την κινούμενη πατωσιά του
κοφινιού.
Ιδιαίτερη τέχνη απαιτούσε η κατασκευή του σιφουνιού, της τελικής
οπής της κάλανης. Καταλληλότατο
ήταν το ξύλο του πλάτανου που ήταν
εύκολο στην επεξεργασία.
Από τα εργαλεία και τα ειδικά μέρη

η διαδρομή του αυλακιού για την «Παλιόμυλος», σε εξαιρετικά
παροχή του νερού ήταν σε μεγάλο δυσπρόσιτο σημείο, υπάρχουν
μήκος της στην άκρη της κοίτης τα ερείπια του μύλου που είχε
του ποταμού μέχρι τη «δέση» και κατασκευαστεί για τις ανάγκες του
έτσι με τις πρώτες πλημμύρες και κόσμου που κατέφυγε εκεί κατά την
κατεβασιές του ποταμού παρασυ- Επανάσταση για να σωθεί από τους
ρόταν.
Τούρκους. (B΄Πολιορκία ΜεσολογΣτη θέση «Στεργιάκι», ακριβώς γίου 1825-26). Ιστορικά στοιαπέναντι από τον Αϊ-Γιάννη, λει- χεία για το συγκεκριμένο μύλο
τούργησε άλλος Ζαχαρέικος πο- στην Αποκλείστρα παραθέτει ο
ταμόμυλος μέχρι τις αρχές του 20ου Γιάννης Δ. Υφαντόπουλος στη
αιώνα κάνοντας συχνά αντίπραξη μελέτη του «Η Αποκλείστρα της
στον απέναντι Παπαγιαννέικο.
Καστανιάς» και έχει αναρτηθεί
Στην Καστανούλα σώζεται ο στην ιστοσελίδα του Συλλόγου
‘‘Κουτσογιαννέικος’’ μύλος που Καστανιωτών Ευρυτανίας www.
αποτελούσε μοναδικό συγκρότημα στην
Με τη Χάιδω στο ποτάμι.
Καστανιά με μαντάΦωτογραφία
Ζαχαρία Ζηνέλη
νια και νεροτριβή.
Οι προσχώσεις από
την κατασκευή του
αμαξωτού δρόμου
τον έβγαλαν και αυτόν εκτός λειτουργίας.
Στο χωριό μέσα
σώζεται ο μύλος του
Ζαφ(ει)ροθανάση,
ή Ζαφειρόμυλος,
όπως προαναφέραμε. Αντικατέστησε παλαιότερο μύλο
που λειτουργούσε
κάπου στην απέναντι πλευρά, γι’ αυτό
και η περιοχή αυτή
ονομάζεται και Πατου μύλου αναφέρουμε μερικά:
λιόμυλος. Μετά την εγκατάλειψή kastanea.net.
Τα μυλοκόπια, ειδικά σφυριά,
Σήμερα οι περισσότεροι νερότου από τους αρχικούς του ιδιοκατά «νούμερο» για το χάραγμα
κτήτες, τους Ζαφειραίους, έμεινε μυλοι της Καστανιάς κείτονται σε
της μυλόπετρας, όταν λειαινόταν
ανενεργός για περίπου δέκα χρόνια ερείπια και χρειάζεται κόπος και
από την πολλή χρήση.
και από το 1978, μετά τη διακοπή οδηγός για να τους βρει κάποιος. Οι
Τις σηκωτήρες, ξύλινοι μοχλοί
λειτουργίας του Σταθέικου ποτα- χωριανοί άρχισαν να προμηθεύογια να βγάζουν από τη θέση του
μόμυλου τον επισκεύασε και τον νται μικρούς ηλεκτρικούς μύλους.
την κινούμενη πάνω μυλόπετρα, να
ξαναλειτούργησε ο πατέρας μου
Ως προς την κατασκευή τους
την ανατρέπουν και να τη
Γιώργος Ζηνέλης, αφού
Ο Ζαφειρόμυλος .Έτος 1991.
«χαράζουν». Για την ίδια
ήταν γείτονας και σαν
Φωτογραφία Ζαχαρία Ζηνέλη
δουλειά ήταν απαραίτητο
μυλωνάς «δε μπορούσε
και το «καρέλι», για να
να κάνει χωρίς μύλο».
κυλάει πάνω του η πάνω
Ακόμα υπήρχε νεότεμυλόπετρα μέχρι την αναρος Σταθέικος, στη συτροπή της.
νοικία του Αγίου ΝικολάΤο «φτυάρι», αυτοσχέου, θέση «Τσάρκος»,
δια σέσουλα, επίπεδη για
που κατασκευάστηκε το
το μάζεμα του αλευριού
1953 και καταστράφηκε
στο κοφίνι και για την τοαπό κατολισθήσεις το
ποθέτησή του στα σακιά.
1963.
Η φτερωτή, για την κίΣτο ρέμα της Καμανηση, η «χελιδόνα», βάση
τερόβρυσης υπήρχε
που φωλιάζει η πάνω πέο μύλος του Κωστή.
τρα για να κινείται πάνω
Διακρίνονται μερικώς
στον άξονα, η «σταματα ερείπιά του.
τήρα» που εμπόδιζε την
Στον Άγιο Δημήτριο
πτώση του νερού στη
στη δεκαετία του 60 με
φτερωτή και διέκοπτε τη
τα νερά του Γουρνιώτη
λειτουργία του μύλου, και
λειτούργησε ο κοινοάλλες πολλές λεπτομέτικός νερόμυλος με
ρειες, όπως το κεντρί, η
μυλωνά το Λευτέρη Καφωλιά, ο άξονας.
λατζή. Η κατασκευή του
Ο Σύλλογός μας εκολοκληρώθηκε επί προδήλωσε ενδιαφέρον για
εδρίας Αποστ. Ανδρ.
την επισκευή και περιΚουτρούμπα. Σώζεται
στασιακή λειτουργία του
το κτίριο.
Κοινοτικού νερόμυλου στον Άγιο
Ο Καλατζής είχε φτιάξει παλιό- οι νερόμυλοι της Καστανιάς δεν
Δημήτριο. Το Δημοτικό Διαμέριτερα δικό του μύλο στο Κακαβάκι. παρουσιάζουν ιδιαίτερα τεχνικά
σμα ήδη έχει προβεί στις πρώτες
Στο Κακαβάκι είχε επίσης μύλο στοιχεία, πλην του πρώτου ποταεργασίες συντήρησης. Θα είναι μια
προπολεμικά ο Βασίλης Μούρτος. μόμυλου στον Άϊ – Γιάννη, όπως
σπουδαία συμβολή στη διάσωση
Δύσκολα μπορεί να φτάσει κάποιος συμπεραίνουμε από τη σωζόμενη
μιας πλούσιας κληρονομιάς.
σήμερα ως εκεί και μόνο με κάποιον πέτρινη κάλανη. Ήταν πρόχειρες
Για την εργασία μου άντλησα
πολύ έμπειρο γνώστη της περιοχής κατασκευές οι περισσότεροι, αφού
στοιχεία από τις εξής πηγές:
να εντοπίσει τυχόν ερείπιά τους.
οι ιδιοκτήτες τους δε διέθεταν οικοΑ)«Ελληνικοί Νερόμυλοι»,ένθετο
Στις απάνω Γούρνες με τα νερά νομική επιφάνεια. Μέτραγε μόνο το
Επτά ΗΜΕΡΕΣ της εφημερίδας
του Κεφαλόβρυσου λειτούργησε ο αποτέλεσμα.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-15 ΟΚΤ. 2000
μύλος του Θύμιου Κουτρούμπα,
Σημαντικό στοιχείο για την κα(γενικά στοιχεία)
που σώζεται μερικώς.
τασκευή ιδιαίτερα της μυλόπετρας
Β )Κώστα Ν. Μπαλτά: ΚΑΣΤΑΣτις Κάτω Γούρνες υπήρχε ο αποτέλεσε το γεγονός ότι στο «ΡιΝΕΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Στην ιστοσεμύλος του Κώστα Μπαλτά ή ζόβραχο», απόκρημνο βράχο πίσω
λίδα www.kastanea.net )
από τον Άγιο Γεώργιο, είχε εντοΖώρτσου.
Γ)Προσωπική εμπειρία, αυτοψία
Τα νερά της Σκαγκαριάς χρησι- πιστεί φλέβα ιδιαίτερα σκληρού
και έρευνα ως γόνος οικογένειας
μοποιούσε ο «Ψυχογιός» στο μύλο στουρναριού, καταλληλότατου για
μυλωνάδων και μυλωνάς στα παιπου έφτιαξε ο γιος του Θανάσης την εργασία αυτή. Η εξαγωγή αυτής
δικά μου χρόνια,(για ό,τι αφορά την
Τσιώκος το 1954 στη θέση «Αρ- της μοναδικής στουρναρόπετρας
Καστανιά).
κουδοπούρνι», πιο κάτω από το ήταν πολύ επίπονη και επικίνδυνη,
Δ)Σημειώσεις χειρόγραφες του
αφού οι εργάτες αναγκάζονταν να
Διασελάκι.
πατέρα μου.
Ερασιτέχνες καταρριχητές φα- εργάζονται δεμένοι και να αιωρούνται
Ζαχαρίας Ζηνέλης
ραγγιών πρόσφατα μας επιβεβαί- στο χάος. Αλλά και η μεταφορά της,
Υ.Γ. Στάλθηκε στο λέκτορα του
ωσαν αυτό που γνωρίζαμε από τις από το σημείο της εξόρυξης μέχρι το
Ε.Μ.Π. κ Γιαννίτσαρη για την έρευνά
ιστορικές πηγές, ότι στη Δεκατιά βατό δρόμο που θα φορτωνόταν σε
που πραγματοποιεί για τους νερότης Αποκλείστρας, πολύ χαμηλά ζώα, ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ικανοί
μυλους της Ευρυτανίας.
στο απόκρημνο ρέμα στη θέση άντρες ή και γυναίκες συχνότερα
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ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
(συνέχεια από τη σελ. 5)

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΥ
“Γιάννη, γιατί έκοψες τον πεύκο;
Γιατί; Γιατί;”
Αγέρας θα ’ναι, λέει ο Γιάννης
και περπατεί.
Ανάβει η πέτρα, το λιβάδι
βγάνει φωτιά.
Να ’βρισκε ο Γιάννης μια βρυσούλα,

Δεν θ΄ ανασάνω, λέει ο Γιάννης,
γιατί, γιατί;
“Γιάννη, πού κίνησες να φτάσεις;”
“Στα δυο χωριά.”
“Κι ακόμα βρίσκεσαι δω κάτου;
Πολύ μακριά!”
“Εγώ πηγαίνω, όλο πηγαίνω.
Τι έφταιξα εγώ;
Σκιάζεται ο λόγκος και με φεύγει,

Σκύβει να πιει νερό στη βρύση,
στερεύει ευθύς.
Οι μέρες πέρασαν κι οι μήνες,
φεύγει ο καιρός,
Στον ίδιο τόπο είν’ ο Γιάννης,
κι ας τρέχει εμπρός…
Να το χινόπωρο, να οι μπόρες,
μα πού κλαρί;
Χτυπιέται ορθός με το χαλάζι,
με τη βροχή.
“Γιάννη, γιατί έσφαξες το δέντρο,
το σπλαχνικό,
που ‘ριχνεν ίσκιο στο κοπάδι
και στο βοσκό;”
Ο πεύκος μίλαε στον αέρα
- τ’ ακούς, τ’ ακούς;και τραγουδούσε σα φλογέρα
στους μπιστικούς.

“Φρύγανο και κλαρί του πήρες
και τις δροσιές
Και το ρετσίνι του ποτάμι
απ΄ τις πληγές.
Σακάτης ήτανε κι ολόρθος,
ως τη χρονιά,
Που τον εγκρέμισες για ξύλα,
Γιάννη φονιά!”
“Τη χάρη σου ερημοκλησάκι,
την προσκυνώ,
Βόηθα να φτάσω κάποιαν ώρα
και να σταθώ…
Η μάνα μου θα περιμένει
κι έχω βοσκή…
Κι είχα και τρύγο… Τι ώρα νάναι
και τι εποχή;
Ξεκίνησα το καλοκαίρι
-να στοχαστείς-

Κι ήρθε και μ’ ήβρε ο χειμώνας
μεσοστρατίς.
Πάλι Αλωνάρης και λιοπύρι!
Πότε ήρθε; Πώς;
Άγιε, σταμάτησε το λόγκο,
που τρέχει εμπρός.
Άγιε, το δρόμο δεν τον βγάνω
-με τι καρδιά;Θέλω να πέσω να πεθάνω,
εδώ κοντά.”
Πέφτει σα δέντρο απ΄ το πελέκι…
βογκάει βαριά.
Μακριά του στάθηκε το δάσος,
πολύ μακριά.
Εκεί τριγύρω ούτε χορτάρι,
φωνή καμιά.
Στ΄ αγκάθια πέθανε, στον κάμπο,
στην ερημιά.-

«Καλοκαιρινές γκρίνιες…»
Aναζητείστε
τον Χρήστο Παπαγιάννη
να σας ξεναγήσει
στο σιδεράδικο
της Καστανιάς

Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδρομή
στο Πανταβρέχει το καλοκαίρι 2009
μια ρεματιά!
Μες το λιοπύρι, μες στον κάμπο
να ένα δεντρί…
Ξαπλώθη ο Γιάννης αποκάτου,
δροσιά να βρει.
Το δέντρο παίρνει τα κλαριά του
και περπατεί!

γι’ αυτό είμαι δω.
Πότε ξεκίνησα; Είναι μέρες…
για δυο, για τρεις…
Ο νους μου σήμερα δε ξέρω,
τ’ είναι βαρύς”.
“Να μια βρυσούλα, πιε νεράκι
να δροσιστείς”.

Έχω την αίσθηση ότι κάθε καλοκαίρι, αρχίζει η
γκρίνια για τον τουρισμό στη χώρα μας.
Θα μου πείτε: πώς να μην γκρινιάζουμε, όταν
ταλαιπωρούμαστε για να μεταφέρουμε το αυτοκίνητό μας στον τουριστικό προορισμό της επιλογής
μας; Όταν πληρώνουμε...χρυσάφι τη χωριάτικη,
πολυαγαπημένο και πολυδιαφημισμένο μεν πιάτο,
εξαιρετικά «τσιμπημένο» δε για όλους εμάς τους
γηγενείς επισκέπτες; Όταν σου σερβίρουν το νερό
με την κανάτα πάνω από το κεφάλι σου και σου
δίνουν νευρικά το λογαριασμό για να αδειάσει το
τραπέζι για τους επόμενους;
Υπάρχει κι’ άλλη επιλογή. Να ανακαλύψουμε
ξανά τα αγαπημένα μας χωριά. Αν θυμάστε, κάποτε, ούτε να το ακούσουμε. Επιμέναμε ότι όλοι
γεννηθήκαμε στην Αθήνα και ότι στο 4Χ4 δεν χωράνε φρέσκα αυγά, ζουμερά φρούτα, κάστανα και
καθαρός αέρας από το χωριό...
Παράλληλα όμως με τα παράπονα (που είναι
λίγο–πολύ γνωστά), διαβάζω αξιόλογες τοποθετήσεις περί διαχείρισης και ανάδειξης του πολιτισμού
μας, σαν ένα πολύ δυνατό τουριστικό «προϊόν».
Και θυμάμαι, όταν κάποτε, ένας ελληνοαμερικανός
καθηγητής Πανεπιστημίου, μου είχε πει: «η Ελλάδα,
με τέτοιο πολιτιστικό πλούτο, είναι σαν μια Ελβετική
Τράπεζα...».
Δεν επιθυμώ να μας θυμίσω τα χιλιοειπωμένα
περί Ψωρο - Κώσταινας, κονδυλίων χαμένων
αδίκως και ασκόπως και τόσα άλλα.... Ειλικρινά,
θα ήθελα να πω τούτο: ο πολιτισμός στη χώρα

μας, στην Ελλάδα του 2010, δεν είναι μόνον οι
εκκλησιές, τα μουσεία, τα σπήλαια, τα γλυπτά. Είναι η προσωπική στάση και καθημερινή πρακτική
μας απέναντι στα σοφά διδάγματα των προγόνων
μας. Είναι η ανάληψη συλλογικής, κυρίως όμως
προσωπικής ευθύνης για την προστασία και το
σεβασμό της ιδιαίτερης πολιτιστικής μας ταυτότητας
και αξιοπρέπειας.
Δεν είναι πολιτισμός, όταν ο ξένος επισκέπτης
αγοράζει το μπουκαλάκι νερού (εντός ή εκτός) ελληνικού αρχαιολογικού χώρου σε «αστρονομική»
τιμή. Δεν είναι πολιτισμός, το να μην επισκέπτονται
αρχαιολογικούς χώρους τα άτομα με αναπηρία,
ελλείψει δυνατότητας πρόσβασης. Σε αντίθεση
με το εξωτερικό που στην είσοδο –σχεδόν- κάθε
μουσείου υπάρχουν ειδικά καροτσάκια και συνοδοί,
για τις ειδικές ομάδες κοινού.
Όπως επίσης, δεν είναι πολιτισμός, όταν φεύγοντας από το μουσείο ή την παραλία, παρατάμε
μισοαδειασμένα μπουκάλια μπύρας, πλαστικές σακούλες, μισοφαγωμένα σάντουιτς... Όταν στήνουμε
υπαίθριες ψησταριές και πετάμε τα αποτσίγαρά μας
σε δασωμένες περιοχές απαράμιλλου κάλλους,
χαρακτηρισμένες ως «προστατευόμενες».
Πριν ν’ αρχίσουμε να γκρινιάζουμε πάλι, πριν
ν’ αναζητήσουμε τον «ένοχο» στους άλλους, ας
κοιτάξουμε για λίγο εμείς, οι ίδιοι, στην καθημερινότητά μας, πως μπορούμε να υπερασπιστούμε
τον τουρισμό και τον πολιτισμό μας.
Δήμητρα Δεληκωστοπούλου

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
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ÅéäÞóåéò - Ó÷üëéá - Áíáêïéíþóåéò
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Πριν 29 χρόνια
Η εφημερίδα ο Καστανιώτης (αρ. φύλλου 12) έγραφε:
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ÅéäÞóåéò - Ó÷üëéá - Áíáêïéíþóåéò
(συνέχεια από τη σελ. 9)

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 ανατολικά 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 Αριστεί-

δης 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, συνεχίζεται 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 αντισταθ-

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
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