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Διακοπές με την γιαγιά
και τον παππού
στο χωριό
“Γιώργο, σε παρακαλώ πολύ, τι είναι
αυτά που κάνεις; Έδωσες στο παιδί
παγωτό πριν από το φαγητό του; τώρα
πώς θα φάει το σουβλάκι που του έχω
παραγγείλει;
Μα είναι νωρίς ακόμα, μη σε νοιάζει,
θα το φάει αργότερα…….”
Τον διάλογο αυτό τον άκουσα στις
αρχές Ιουλίου στο Πολιτιστικό μας
Κέντρο στην Καστανιά. Η γιαγιά φοβόταν ότι το παλληκαράκι της δεν θα
φάει το φαγητό του και θα πάει πίσω
η ανάπτυξή του. Μου φάνηκε αστείος
λίγο ο διάλογος, χαμογέλασα και για
κάμποση ώρα αφηρημένος ταξίδεψα
νοερά στα δικά μου παιδικά καλοκαίρια. Άλλα χρόνια εκείνα, τα πάντα
άλλαξαν τώρα και τίποτα δεν έμεινε
ίδιο. Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι
από τους χωριανούς μας, μένουν
πλέον στις μεγαλουπόλεις, κοντά
στα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
Μόλις τελειώσουν τα σχολεία μπαίνει
πρόγραμμα. Λίγες μέρες στη θάλασσα
για τα μπάνια του λαού και μετά με τα
εγγόνια στο χωριό. Δεν έμεινε τίποτα
από εκείνη την λαχτάρα που είχαν οι
γέροντες, που περίμεναν πώς και πώς
να ανταμώσουν με τα εγγόνια τους
μετά από ένα ολόκληρο χρόνο. Tο χειμώνα δεν υπήρχε oύτε καν τηλέφωνο
για να ανταλλάξουν δυο κουβέντες, η
μοναδική επικοινωνία ήταν το γράμμα
και η άφιξη του ταχυδρόμου μια μικρή
γιορτή. Κάτω από αυτές τις συνθήκες,
οι πολυπόθητες καλοκαιρινές διακοπές
ήταν η μοναδική ευκαιρία για τη συνάντηση των παππούδων με τα εγγόνια
τους και τα παιδιά εύχονταν να μην
τελειώσει το καλοκαίρι και ξεκινήσουν
τα σχολεία. Δεν θυμάμαι να επιθύμησα
ποτέ τους γονείς μου το καλοκαίρι.
Σχεδόν τους ξεχνούσα και αν τύχαινε
να αριβάρουν κάποια στιγμή εκεί στις
εξοχικές Γούρνες, τότε με έβγαζαν
από την καθημερινή μου βολή και με
στενοχωρούσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι
έκαναν παρατηρήσεις στη γιαγιά και
τον παππού για τα πολλά χατίρια που
δήθεν μου έκαναν.
Εμείς πάλι σαν παιδιά δεν ζητούσαμε
σχεδόν τίποτα. Και τι να ζητήσεις βέβαια όταν υπήρχαν ελάχιστα πράγματα
στο χωριό. Το κρέας το μαγείρευαν
ελάχιστες φορές το καλοκαίρι στο
σπίτι, αλλά έτσι και αλλιώς δεν μας
άρεσε γιατί ήταν σκληρό. Για σουβλάκι
και γλυκό ούτε λόγος και το μόνο που
απέμενε ήταν καμιά γκαζόζα στο καφενείο. Τι ωραία γεύση που είχε! Και τι
δεν έκανα για να με κεράσει κάποιος
γκαζόζα. Μέχρι επιστολές έγραφα το
απόγευμα στο καφενείο (καθ’ υπαγόρευση) σε παιδιά Καστανιωτών στην
Αμερική και έπαιρνα για αμοιβή την
πολυπόθητη γκαζόζα. Το καλύτερο
όμως από όλα ήταν τα καρπούζια του
μπάρμπα Χαρίλη. Άλλη γεύση, από
πού τα έφερνε άραγε εκείνη την εποχή; Όταν μονολογούσε η γιαγιά στις
Γούρνες “να΄χαμε τώρα ένα καρπούζι”,
σήμαινε ότι μπάρμπα Χαρίλης είχε
φέρει καρπούζια και εγώ φυσικά ήμουν
(συνέχεια στη σελίδα 2)
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Το Πρόγραμμα των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Καστανιά
Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011.
Του Προφήτη Ηλία.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα
εκκλησιασθούμε στο γραφικό εκκλησάκι
του Αϊ-Λια, στην κορυφή του βουνού.
Μετά τον εκκλησιασμό στο υπαίθριο
“μαγαζί” του Συλλόγου, θα προσφερθούν
σε όλους τους παρευρισκόμενους, λουκουμάκι, νερό και αναψυκτικά.
Τι είπες; Δεν άκουσα;
Ποπ Κορν και σινεμά φέτος
στην Καστανιά Ευρυτανίας;

>
Ναι, ναι, καλά άκουσες,
διάβασε το πρόγραμμα
κι έλα κι εσύ …..

σας ενημερώσαμε στο προηγούμενο
φύλλο του Καστανιώτη, το θέμα που θα
αναπτύξει o ιερέας μας είναι: “Ο Κλήρος
στον 21ο αιώνα”. Στην συζήτηση που θα
ακολουθήσει με τους παρευρισκόμενους θα αναζητηθούν απαντήσεις στα
ερωτήματα. -Πως πρέπει να ενεργεί ο
Κλήρος στον σύγχρονο κόσμο; -Είναι
αρκετό να ασχολείται μόνο με τα καθήκοντά του μέσα στην εκκλησία; Την ίδια
ημέρα, πιθανόν να μιλήσει και κάποιος
άλλος-η Καστανιώτης-ισσα που θα
εκδηλώσει επιθυμία. Ο Σύλλογός μας
θα προσφέρει καφέ ή αναψυκτικό σε
όλους τους παρευρισκόμενους. Σχετικά
με τα θέματα των ομιλιών και την ώρα
έναρξης(περίπου 19:00) θα ενημερωθείτε και με νεώτερη ανακοίνωση που θα
αναρτηθεί, στο Πολιτιστικό μας Κέντρο
και στο καφενείο του χωριού.

Σημείωση: Η εκδήλωση-αφιέρωμα
στους μετανάστες μας που σας είχαμε
αναγγείλει στο προηγούμενο φύλλο
μας ότι θα πραγματοποιηθεί την βραδιά
αυτή, τελικά δεν θα γίνει.

Κυριακή 14 και
Δευτέρα 15 Αυγούστου 2011.
Γιορτάζει η Παναγιά μας
και η Καστανιά
έχει το πανηγύρι της.

Όπως πάντα θα τιμήσουμε την Παναγιά μας παρακολουθώντας την Θεία
Λειτουργία και τα βράδια 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 μας κ. Βάσω Παπαζαχαρία. Είμαστε σίγουροι ότι Καστανιώτες

Δείγμα παλιάς αρχιτεκτονικής. Λίγο πριν την Καματερόβρυση

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011,
Κινηματογράφος
στο Δημοτικό Σχολείο
της Καστανιάς

(20:30 – 22:00) Προβολή παιδικής
ταινίας.

Παρασκευή 12
Αυγούστου 2011.

H καθιερωμένη πλέον ομιλία προς
τους συγχωριανούς μας, του Ιερέα μας
Σταύρου Παπαχρίστου. Θα γίνει όπως
πάντα στο Πολιτιστικό μας Κέντρο. Όπως

Σάββατο
13 Αυγούστου 2011,
Κινηματογράφος
στο Δημοτικό Σχολείο της
Καστανιάς & Μουσική
βραδιά.

(20:30 – 22:30) Προβολή ταινίας για
ενήλικες.
Η βραδιά αυτή θα κλείσει στο προαύλιο του σχολείου με ζωντανή μουσική
από έντεχνο –έντεχνο ροκ, Μουσικό
σχήμα.

και φίλοι επισκέπτες θα διασκεδάσουν
πραγματικά. Να παρευρεθούμε όλοι
στο πανηγύρι και να το διαφημίσουμε
στους γνωστούς μας και στα γειτονικά
χωριά.

Τρίτη 16 Αυγούστου 2011

Η νεολαία μας θα ανταμώσει το βράδυ στο προαύλιο του Αγίου Δημητρίου
για να ξεφαντώσει. Τα νιάτα και το
κέφι τους εγγυώνται την επιτυχία της
(συνέχεια στη σελίδα 2)
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Διακοπές με την γιαγιά
και τον παππού στο χωριό

Επιστολή προς την εφημερίδα ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
για την πνευματική ωφέλεια των αναγνωστών αυτής

(συνέχεια από τη σελ. 1)

αμέσως πρόθυμος. Έπαιρνα γρήγορα το σακούλι και τρέχοντας
σχεδόν έφθανα στην Καστανιά, στο μαγαζί. Η επιστροφή βέβαια
δεν ήταν και το καλύτερο, γιατί το σακούλι μου έκοβε τον ώμο. Πώς
κατάφερνα άραγε - δεκάχρονος περίπου - να κουβαλάω ένα καρπούζι
μια ώρα και βάλε;
Άμα θέλεις τελικά κάτι!!!
Όταν έφθανα τελικά στις Γούρνες φορτωμένος το καρπούζι, το
πήγαινα με λαχτάρα κατευθείαν στην πηγή για να παγώσει. Ιεροτελεστία το κόψιμο, μόλις έβαζε το μαχαίρι η γιαγιά ακουγόταν το
χαρακτηριστικό χρατς και άνοιγε στα δύο.
Και τι κάνω τώρα; Συγκρίνω εκείνα τα χρόνια με τα τωρινά για
να δω πότε τα παιδιά περνούσαν καλύτερα με τον παππού και την
γιαγιά; Μα υπάρχει διαφορά του τότε με το σήμερα; Σίγουρα όχι.
Πάντοτε τα εγγόνια θα τρέχουν στην αγκαλιά της γιαγιάς και του
παππού και αυτοί πάντοτε θα τους κάνουν όλα τα χατίρια. Ό,τι τους
δίνουν θα τα βλέπουν με τα παιδικά τους μάτια υπέροχο και θα έχει
μοναδική αξία. Το σημαντικό όμως είναι ότι θα τους ακολουθούν
όμορφες αναμνήσεις μέχρι τα δικά τους γεράματα και πάντοτε θα
αναπολούν τον παππού και την γιαγιά.
Καλό καλοκαίρι χωριανοί και φίλοι της Καστανιάς.
Ντέκας Αριστείδης

Καλοκαίρι 2011

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

εκδήλωσης.
Τετάρτη 17 Αυγούστου
2011, ώρα 13:00 στον Άγιο
Δημήτριο. Το Καστανιώτικο
αντάμωμα.
Οι Καστανιώτες και οι φιλοξενούμενοι του χωριού μας θα
στρώσουν και πάλι τα τραπέζια
τους κοντά στον πλάτανο, θα
γίνουν μια μεγάλη παρέα και
όλοι μαζί θα διασκεδάσουν
μέχρι αργά το βράδυ. Απευθύνουμε πρόσκληση προς όλους
τους Καστανιώτες, το Δημοτικό
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 μέχρι αργά την
νύχτα.
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου
2011. Του Αγίου Δημητρίου.
Θα γίνει προσπάθεια να παρα-
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βρεθούμε και φέτος την ημέρα
αυτή στον εκκλησιασμό και
να γιορτάσουμε τον προστάτη
Άγιο του Συλλόγου μας με κάθε
τιμή. Θα γίνει αρτοκλασία και θα
δεξιωθούμε στον περιβάλλοντα
χώρο (καιρού επιτρέποντος)
όλους τους παρευρισκόμενους.
Σημείωση: Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα μέλη του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας για το αν θα
πραγματοποιηθεί ημερήσια
εκδρομή-περιήγηση μέσα στα
όρια του νομού μας. Πιθανή
ημερομηνία (αν πραγματοποιηθεί η εκδρομή), το Σάββατο 20
Αυγούστου 2011. Η αναχώρηση
θα γίνει από την Καστανιά.
Να τιμήσουμε τις εκδηλώσεις του συλλόγου μας με την
παρουσία μας.
Να παρευρεθούμε όσοι περισσότεροι μπορούμε.
Θα σας περιμένουμε.
Καλή αντάμωση στο χωριό
μας.

Το σπίτι είναι ένα εργαστήριο φροντίδας στο οποίο εργάζονται καθημερινά οι γονείς. Η
μητέρα βέβαια –η βασίλισσα
του οίκου όπως την ονόμασε
και την τοποθέτησε μέσα στο
σπίτι ο Ιησούς Χριστός και Θεός
ημών- τις περισσότερες φορές
εργάζεται και εκτός σπιτιού για
να έχει η οικογένεια καλύτερη
οικονομική δυνατότητα και έτσι
το μεγαλύτερο φορτίο πέφτει
στις πλάτες της.
Από τότε όμως που η γυναίκα-μητέρα βγήκε στην αγορά
εργασίας, το σπίτι το κέντρο της
ζωής διαλύθηκε. Έγινε ξενοδοχείο ύπνου και φαγητού και το
χειρότερο, χώρος καυγάδων,
επεισοδίων και μαρτυρικής
ζωής.
Γυναίκα, μετανόησε για
το μεγάλο κακό που έκανες
άθελα σου. Φύγε από τη θέση
που σε έβαλε ο διάβολος και
επέστρεψε στη θέση που
σε έβαλε ο Ιησούς Χριστός.
Για να γίνει και πάλι το σπίτι
σου το κέντρο της ζωής της
οικογενείας σου, για να γίνει εργαστήριο των αρετών
και να βγάζει όχι ληστές αλλά
Αγίους.
Οι γονείς ανοίγουν το δρόμο της αρετής στην ψυχή του
παιδιού τους. Με τον λόγο και
τη ζωή τους, με την ευσέβεια
και την αρετή τους, γίνονται ζωντανά παραδείγματα στα παιδιά
τους. Τα παιδιά θα θυμούνται
πάντοτε την καλή συμπεριφορά
του πατέρα προς τη μητέρα
και δεν θα ξεχάσουν ποτέ τον
σεβασμό της μητέρας προς τον
πατέρα. Οι άνδρες κάνουν τους
νόμους και οι γυναίκες τα ήθη.
Γονείς να ακούτε τη φωνή του
θεού η οποία λέγει: Όποιοι γονείς λυπούνται το γιο τους και
δεν τον τιμωρούν τον μισούν.
Όποιοι όμως τον αγαπούν, τον
διαπαιδαγωγούν επιμελώς και
όταν χρειάζεται τον τιμωρούν
για να γίνει καλός άνθρωπος.
Τα παιδιά τελικά μαθαίνουν
από τον τρόπο που ζουν.

Αν ένα παιδί ζει μέσα στη κριτική, μαθαίνει να κατακρίνει.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην
έχθρα, μαθαίνει να καυγαδίζει.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην
ειρωνεία, μαθαίνει να είναι
ντροπαλό.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην
ντροπή, μαθαίνει να είναι ένοχο.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην
κατανόηση, μαθαίνει να είναι
υπομονετικό.
Αν ένα παιδί ζει με θάρρος,
μαθαίνει να έχει εμπιστοσύνη.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στον
έπαινο, μαθαίνει να εκτιμά.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στη

δικαιοσύνη, μαθαίνει να είναι
δίκαιο.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην
ασφάλεια, μαθαίνει να πιστεύει.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην
επιδοκιμασία, μαθαίνει να έχει
αυτοεκτίμηση.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην
αγάπη και τη φιλία, μαθαίνει να
βρίσκει την αγάπη μέσα στον
κόσμο και να πορεύεται με τα
λόγια του Ιησού Χριστού.
Ευχαριστώ,
με αγάπη Χριστού
Πρωτοπρεσβύτερος
Δημήτριος
Χ. Μακρυπούλιας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΤΣΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ Ο ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΑΝΩΜΕΝΕΟΥΣ

Δ

ιαβάζοντας στο προηγούμενο φύλλο του Καστανιώτη
στη στήλη της νεκρολογίας της θειας-Κωνστάντως
Δεληκωστοπούλου σχετικά με τον βασανισμό της από τους
Γανωμενέους στο συνοικισμό Πλάτανος του χωριού μας έχω
να συμπληρώσω για την ιστορία τα εξής:
Οι Γανωμενέοι έπιασαν τη μάνα μου Γεωργία Νικ. Παλαιούτο γένος Αθ. Μπαλτά- μαζί με την Κωνστάντω Δεληκωστοπούλου, επειδή δεν γύρισα από τους αντάρτες που με είχαν
πάρει σύνδεσμο, αλλά εγώ τους ακολούθησα, και μέσα στο
σπίτι του Παναγιώτη (Τάκη) Αθ. Δαλακώστα στον Πλάτανο
τις δέρνανε. Τότε η μάνα μου τους λέει ότι αυτά που κάνετε
θα τα πληρώσετε, γιατί έχουμε κι εμείς ανθρώπους που σας
γνωρίζουνε και είπε το όνομα του Παναγιώτη Ανδ. Κουτρούμπα που ζήτησε απόσπαση από το στρατό και υπηρετούσε
με τους Γανωμενέους και που είχε βαφτίσει την αδερφή μου
Χρύσω. Ακόμη ανέφερε το όνομα του θείου μου Χριστόφορου
Παλαιού που εργαζόταν στην Εθνική Τράπεζα στο Μεσολόγγι
και όλη η Αιτωλοακαρνανία και Ευρυτανία τον γνώριζαν. Τότε
σταμάτησαν τον ξυλοδαρμό και ζήτησαν ένα σφάγιο, το οποίο
πήγε η αδερφή μου Γκόλφω στο εικόνισμα στον Αη-Δημήτρη
, όπου το παρέλαβε ο γιός του μπάρμπα-Τάκη Θανάσης και
τους το έδωσε για σφάξιμο……
Στη θεια- Κωστάντω και την αδερφή της Πατρούλα μας
άφηνε η μάνα μας στην Τσαγκαριά, μικρούλια παιδιά εμείς
τότε, και μας πρόσεχαν καλύτερα από τα παιδιά τους, γιατί η
μάνα μας φρόντιζε για τα χτήματα από την Τσαγκαριά μέχρι
το χωριό. Γι’ αυτό την αγαπούσαμετη θεια-Κωνστάντω, τη
θεωρούσαμε και τη θεωρούμε δεύτερη μάνα μας. Όπου με
έβλεπε, με αγκάλιαζε, έκλαιγε και έλεγε: τι τραβήξαμε εγώ κι
η μάνα σου, Θανάση μου, στον Πλάτανο………
Αθανάσιος Νικ. Παλαιός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θα θεωρήσω μεγάλη μου τιμή αν επισκεφθείτε την ατομική μου
έκθεση ζωγραφικής, που θα γίνει από 20 έως 27 Αυγούστου 2011,
στη Βιβλιοθήκη του Δήμου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.
Μετά τιμής
Νώντας Ρεντζής
Σημείωση:Η καταγωγή του Μάριου Ρεντζή είναι από την Καστανιά. Η προγιαγιά του ήταν η Μαρία Δεληγιάννη.

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.
Ντέκας Αριστείδης
Προμάχων 3
142 32 Ν. Ιωνία
ή στο email okastaniotis@yahoo.gr
τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 2516938/6977668616

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
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.

Για τους μικρούς μας φίλους
Οι απαντήσεις στα αινίγματά μας από το φύλλο 128.
1ον Με κυνήγι πάντα ζει, τουφέκι δεν βαστάει, ψαράς δεν
είναι, παντού όμως στήνει τα δίκτυα του. Τι είναι;(Απάντηση:
Η αράχνη)
2ον Ανεβαίνει, κατεβαίνει κι ο γιατρός μας μπαινοβγαίνει. Τι
είναι;(Απάντηση: Το θερμόμετρο)
3ον Από έξω είναι αγκαθωτό, από μέσα μαλλιαρό κι από
μέσα από το μαλλί μια μπουκιά καλή. Τι είναι;(Απάντηση:
Το κάστανο)
Αθανάσιος Τσιώκος

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

(Όσα μας είπατε, ή έτυχε να μάθουμε)
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Το Σάββατο 25 Ιουνίου 2011, στο παρεκκλήσιο των Αγίων
Πάντων της Ιεράς Μονής Προυσού, η οικογένεια του
Παναγιώτη Χριστοφ. Δαλακώστα και της Μαρίας Προκ.
Καραγιώργου βάπτισαν το πρώτο τους παιδί που είναι
αγόρι. Το όνομα αυτού Χριστόφορος. Είναι το όνομα του
παππού του, που ο νεοφώτιστος δεν γνώρισε.
• Η οικογένεια του Γρηγορίου Φουτσίδη και της Χρύσας
Ι. Γεωργοπούλου βάπτισαν στο παρεκκλήσιο των Αγίων
Πάντων της Ιεράς Μονής Προυσού το Σάββατο 7 Μαΐου
2011 το πρώτο παιδί τους, αγόρι, το Μάριο.
• Στις 14 Μαΐου 2011, ο Τιμολέων και η Αλεξάνδρα Χριστοπούλου (Η Αλεξάνδρα είναι κόρη του Βαγγέλη Βαστάκη),
βάπτισαν την κορούλα τους στην Στριγανιά Αιτωλοακαρνανίας. Το όνομα αυτής Θεονίτσα.
Ευχόμαστε στους ευτυχείς γονείς να καμαρώσουν τα
παιδιά τους όπως επιθυμούν.

ΓΑΜΟΙ
• Στις 29 Μαίου 2010, στο Τορόντο του Καναδά, ένωσαν

την ζωή τους, ο Νικόλαος Γκουγκουλιάς και η Τούλα
Θεοχαρίδη.
• Στις 17 Ιουλίου 2010, στο Τορόντο του Καναδά, ένωσαν
την ζωή τους, ο Δημήτριος Γκουγκουλιάς και η ASHLEY,
εγγόνια του Ν.Καζήλη και της Βασιλικής Απ. Κουτρούμπα.

Οι Καστανιώτες του Τορόντο τους εύχονται μια ευτυχισμένη και χαρούμενη ζωή. Την είδηση μαζί με τις ευχές
του για Βίον Ανθόσπαρτο, μας την έστειλε ο Κωνσταντίνος
Μπαλτάς.
• Στις 28 Μαΐου 2011, στον ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου
στο Αγρίνιο, ένωσαν τη ζωή τους ο Παναγιώτης Κουτρούμπας(γιος του Χριστόφορου και της Κωνσταντίνας) και η
Σοφία Πανουκλιά (κόρη του Σωτηρίου και της Βιργινίας).

Κουμπάρος ο Παναγιώτης Αριστείδου Κουτρούμπας.
Σε όλους τους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε ευτυχία.

μονή στον αγαπημένο μας συγχωριανό και στην απελθούσα,
μία θέση κοντά στους εκλεκτούς του.

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

• Βασιλική Χατζηαντώνη, το γένος Παναγιώτη Ζαχαρόπουλου.
Κάθε φορά που μαθαίνουμε πως οι παλιοί καστανιώτες μας
εγκαταλείπουν ένας - ένας
αναχωρώντας για τον άλλο
κόσμο, η καρδιά μας σφίγγεται και νιώθουμε πως
το χωριό μας φτωχαίνει
και μικραίνει. Ακόμα και
αν δεν έτυχε οι νεότεροι
να έχουμε γνωρίσει και
να είμαστε δεμένοι με τα
συγκεκριμένα πρόσωπα,
πάντα τα συναισθήματα
είναι τα ίδια.
Η Βασιλική Χατζηαντώνη, κόρη του Παναγιώτη Ζαχαρόπουλου, από το Σαγιά στο Λιναράκι, έσβησε στα 76 χρόνια
της εντελώς “ειρηνικά” στις 9 Μαΐου 2011 στο Μεγάλο
Χωριό, όπου διέμενε τον περισσότερο καιρό. Είχε χάσει τον
πολυαγαπημένο της σύζυγο πριν δυο χρόνια, αλλά ένιωθε
δυνατή και δεν ήθελε να απασχολεί τα τέσσερα παιδιά της
στην Αθήνα. Η ζωή της ήταν στο χωριό, με τον κήπο της τις
κοτούλες της, με δραστηριότητα...
Όμως εκείνο το πρωινό δε σηκώθηκε για να ανοίξει στις
κοπέλες του Προγράμματος του Δήμου “Βοήθεια στο σπίτι”.
Είχε κοιμηθεί για πάντα...
Έτσι έκλεισε ένα σπίτι στο Μεγάλο Χωριό που ήταν πάντα
ανοικτό για συγγενείς, πατριώτες και συγχωριανούς.
Τα άσχημα μαντάτα μας τα είπε ο αδελφός της Σταύρος
που βρισκόταν και αυτός στο χωριό. Ζ.Ζ
Ο Σύλλογός μας, απευθύνει τα θερμά του συλλυπητήρια σε
όλη την οικογένειά της, αδέλφια, παιδιά, εγγόνια, και εύχεται
να είναι ελαφρύ το χώμα της Ευρυτανικής γης που τη σκέπασε
και η μνήμη της αιωνία.

Στις 12.02.2011, στο Τορόντο του Καναδά τελέσθηκε το
ετήσιο μνημόσυνο του Νικολάου Ταξίδη, γαμπρού του Γεωργίου και της Βασιλικής Κακαρέλη & εγγονογαμπρού του
Παναγιώτη Ευ. Βαστάκη. Η σύζυγός του Φωτεινή Ταξίδη και οι
οικογένειες Γεωργίου Κακαρέλη και Ευγενίας Ταξίδη, ευχαριστούν όλους τους συγγενείς και φίλους που παρευρέθηκαν
και συμπαραστάθηκαν στο πένθος τους την ημέρα αυτή.
Αφιέρωμα στη μνήμη του πρόωρα χαμένου ανιψιού
μου,πριν ένα χρόνο περίπου, Θανάση Ιωάννου Κουτρούμπα.
“ΕΒΑΛ’ Ο ΘΕΟΣ ΣΗΜΑΔΙ”
Ήταν πρωί τ’ Αυγούστου(12 Αυγούστου 2010)
κοντά στη ροδ’ αυγή(5η ώρα πρωινή)
που άφησες στην άσφαλτο
την τελευταία σου πνοή.
Πραγματικά χωρίς καμιά αμφισβήτηση εκείνο το πρωινό έβαλε ο Θεός σημάδι το αγγελικό σου πρόσωπο Θανασάκη μου να
σε πάρει κοντά του εκεί κοντά στο σπίτι σου, στο KINGSTON
του Καναδά. Κανείς δε μπορούσε να φανταστεί πως εκεί σ’
αυτό το σημείο σου είχε στήσει καρτέρι ο χάρος πριν ακόμη
βγει το φως της ημέρας. Ο ξαφνικός θάνατός σου στα 19σου
χρόνια μας συγκλόνισε στο άκουσμα αυτής της πολύ κακιάς
είδησης. Δεν πρόλαβες καν να χαρείς τη νιότη σου, τόσο
εσύ όσο και οι γονείς σου, καθώς και η αδερφή σου αλλά και
όλοι εμείς οι συγγενείς σου που σε γνωρίσαμε. Ξέρω πως
οι γονείς και οι αδερφή σου περιμένουν ν’ ανοίξει η πόρτα κα
να μπεις στο σπίτι σας. Αυτό ξέρουν δε θα πραγματοποιηθεί
ποτέ στο μέλλον. Εγώ πιστεύω πως συνέχεια ημέρα και νύχτα
βρίσκεσαι κοντά τους όπου και αν βρίσκονται, μα κανείς δε
μπορεί να σε διακρίνει, ούτε αυτοί, αλλά ούτε κανείς άλλος,
γιατί η μορφή σου είναι και θα παραμείνει αγγελική. Εγώ δε
μπορώ να πιστέψω και να συνειδητοποιήσω ότι όταν πηγαίνω
στην εκκλησία πρέπει να ανάβω κερί στη μνήμη σου. Ήθελα
να χτυπήσει κάποια στιγμή το τηλέφωνο και να ακούσω ότι
την τάδε ημερομηνία πρέπει να έρθω στο αεροδρόμιο να σε
περιμένω. Να πάμε στη Χαλκίδα, στην Καστανιά στο χωριό του
μπαμπά σου και όπου αλλού είχες συγγενείς από το μπαμπά
και τη μαμά σου. Κάποιες φορές που ήλθες με τους γονείς
σου από πολύ μικρός εδώ μας είχες αφήσει πάρα πολλές
αναμνήσεις σας. Ιδιαίτερα ο εντελώς αθώος θαυμασμός σου
αλλά και οι ερωτήσεις σου για κάθε τι που δε γνώριζες. Τώρα
είναι ωμή πραγματικότητα ότι ποτέ δε θα ρωτήσεις για κάτι
αξιοπερίεργο. Εμείς όλοι όμως διερωτώμεθα και κανείς δε
μπορεί να μας απαντήσει.
ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΤΟΣΟ ΝΩΡΙΣ;;;;;;;;;;
Τον τίτλο του αφιερώματός μου “ΕΒΑΛ’ Ο ΘΕΟΣ ΣΗΜΑΔΙ”
τον πήρα από την τεράστια ποιητική συλλογή του αξιολάτρευτου ποιητή Νίκου Γκάτσου.
Κων/νος Σπ. Ζηνέλης

• Στις 28 Μαΐου 2011, μετά από ατύχημα, έχασε τη μάχη
με τη ζωή η Λέλα (Ελένη), σύζυγος του εκλεκτού συγχωριανού
μας Σταύρου Μπαλτά.
Το κενό που άφησε είναι μεγάλο και αναπλήρωτο, τόσο
στο σύζυγό της και λοιπούς συγγενείς όσο και στην κοινωνία
που θα στερηθεί τις υπηρεσίες της. Η προσφορά της στον
Ερυθρό Σταυρό ως Ερυθροσταυρίτησα ήταν σημαντική. Τις
περισσότερες από τις ελεύθερες ώρες της τις διέθετε σ’
αυτούς που βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου σε Νοσοκομεία και σε άλλα Ιδρύματα, εμψυχώνοντας, παρηγορώντας
και απαλύνοντας τον πόνο όσων είχαν ανάγκη. Σημαντική
επίσης υπήρξε η προσφορά της στο Φιλόπτωχο Ταμείο της
ενορίας του Αγίου Δημητρίου. Παράληψή μας θα ήταν αν
δεν αναφέραμε τη μεγάλη συμπαράσταση και αφοσίωση στο
σύζυγό της, στήριξε τη σκάλα ανόδου του σε υψηλές θέσεις
της δημόσιας Ζωής, από τις οποίες ο αγαπημένος της σύζυγος πανάξια έτυχε μεγάλων και αξιοζήλευτων διακρίσεων και
επαίνων για την προσφορά του και για τις οποίες, συγγενείς
και πατριώτες νιώθουμε υπερήφανοι για τον αγαπημένο μας
ΣΤΑΥΡΟ ΜΠΑΛΤΑ.
Ευχόμαστε όπως ο μεγάλος θεός δώσει κουράγιο και υπο-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Η οικογένεια του Κωνσταντίνου Ηλ. Δεληκωστόπουλου ευχαριστεί θερμά όλους όσους τους συμπαραστάθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο στο πένθος τους για το
θάνατο της μητέρας τους.

Οι Προσφορές των συγχωριανών μας
• Ο Παναγιώτης Κανάκης προσέφερε στον Σύλλογο 1000,00€, για
την κάλυψη της σκάλας στο Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιάς με πέτρα
Καρύστου.
• Ο Αθανάσιος Νικ. Παλαιός προσέφερε στο Σύλλογο Καστανιωτών
200 δολάρια Καναδά, στη μνήμη της
μητέρας του Γεωργίας Ν. Παλαιού και
της συγχωριανής μας Κωνστάντως
Ηλ. Δεληκωστοπούλου.
• Ο Ζαχαρίας Κ. Παπαχρίστος προσέφερε στον Σύλλογο 60,00 δολλάρια
Καναδά.
• Ο Γεώργιος Στυλ. Ταραμπίκος
προσέφερε στον Σύλλογο 60,00 δολλάρια Καναδά.

• Ο Κωνσταντίνος Χαρ. Κουτρούμπας προσέφερε στον Σύλλογο 50,00
δολλάρια Καναδά
• Ο Κώστας Δεληκωστόπουλος
προσέφερε στον Σύλλογο 250,00€,
και στο Εκκλησιαστικό συμβούλιο
επίσης 250,00€(για την κατασκευή
καμπαναριού στον Άγιο Δημήτριο),
στη μνήμη της μητέρας του Κωνστάντως Δεληκωστοπούλου.
• Καστανιώτης από τη Μελβούρνη,
(επιθυμεί να μην γραφεί το όνομά του)
προσέφερε στον Σύλλογο 180,00€,
για να αγορασθούν μαχαιροπίρουνα
που θα χρησιμοποιούνται κάθε έτος
στο Καστανιώτικο Αντάμωμα.
Σημείωση: Όποιος Καστανιώτης

θέλει να στείλει χρήματα από τον Καναδά ή την Αμερική, για ενίσχυση του
Συλλόγου, μπορεί να τα στέλνει στον
Κώστα Μπαλτά και αυτός θα τα στέλνει
στον Σύλλογο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
0014167573421
Διεύθυνση: MR CONSTANTINE BALTAS
48 INNISWOOD DR.
SCARBOROUGH ONTARIO
M1R-1E5
CANADA

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.
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Αναμνήσεις από το προσωπικό μου ημερολόγιο….

6 Αυγούστου 2010

6 Αυγούστου 2010. Ένα χρόνο πριν …..
5 η ώρα τα ξημερώματα…..
Πριν καλά καλά χαράξει όσοι είχαμε
δώσει ραντεβού στο καφενείο του Χρίστου
ήμασταν εκεί. Το ραντεβού μας ήταν 5 η
ώρα το πρωί έξω από την Παναγία. Έτσι κι
έγινε … Τέσσερεις και μισή άκουσα το ξυπνητήρι και μόλις σηκώθηκα να ετοιμαστώ
είδα και κάποια άλλα φώτα αναμμένα στη

γειτονιά … Ετοιμαζόταν και η Λένα απέναντι … Ήταν κι άλλοι λοιπόν οι θεότρελοι (ας
με συγχωρήσουν οι εκλεκτοί μας γείτονες)
εκτός από εμένα που ήθελαν να δοκιμάσουν.
Έβαλα τα απαιτούμενα στο σάκο (ψωμί,
νερό, μπισκότα, φρούτα --μέρα νηστείας
-- άλλωστε, καπέλα, μαγιό, αντηλιακό) και
ξεκίνησα.
Οι πρώτες παρέες ήταν εκεί, με τις μαγκούρες παραμάσχαλα και το χαμόγελο
στα χείλη … τα αστεία έδιναν κι έπαιρναν.
Οργανωθήκαμε πόσοι χωράμε σε κάθε

αμάξι και ξεκινήσαμε …. Κάποιοι γνώριζαν
που πάμε, ποιος ήταν ο τελικός προορισμός
μας, κάποιοι άλλοι όμως (που δεν ήμασταν
και λίγοι, αναρωτιόμασταν; Είναι εύκολος
ο δρόμος; Τα παιδιά που είχαμε μαζί θα τα
κατάφερναν; Παιδιά που δεν έχουν εξασκηθεί στις ταλαιπωρίες, τα παιδιά της πόλης …
γιατί εμείς οι μεγάλοι;) . Σε ένα εικοσάλεπτο
παρκάραμε στη γέφυρα του Μπακογιάννη
και ξεκινήσαμε να οδεύουμε στο ποτάμι. Οι
πέτρες κροτάλιζαν, το νερό μεγάλωνε …. το
ρεύμα του ποταμού δυνάμωνε … κάπου ήταν
υποχρεωτικό να κολυμπήσουμε …. Καλά κι
όσοι δεν ήξεραν μπάνιο παλαιότερα πώς τα
κατάφερναν; Κι όμως η πίστη τους ήταν ο
κύριος οδηγός τους. Η κατάβαση έβγαινε
εύκολα, συναντούσαμε παρέες -παρέες στο
ποτάμι απ’ όλα τα γειτονικά χωριά.
- Εγώ έρχομαι εδώ και χρόνια από το
Μεγάλο Χωριό,
- Εγώ από το Μικρό,
- Εγώ από το Γαύρο,
- Εγώ από τον Πρόδρομο,
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Για να θυμούνται οι παλιοί και να μην ξεχνούν οι νεώτεροι....

- Εγώ από την Καστανιά …
Ο καθένας μας αυτοπροσδιοριζόταν με
το δικό του τρόπο… Ο στόχος βέβαια ήταν
κοινός. Να φτάσουμε στην κορυφή του
βουνού, να συναντήσουμε το εκκλησάκι
της Κοντίβας και να εκκλησιαστούμε, να
πανηγυρίσουμε εκεί όλοι μαζί … τη γιορτή
του Σωτήρος!
Μετά από μιάμιση – δυο ώρες περπά-

τημα και κολύμπι στο ποτάμι, φτάσαμε
στο σημείο όπου έπρεπε να αφήσουμε το
ποτάμι…. αλλάξαμε με ζεστά ρούχα (όσοι
είχαν προβλέψει, αυτοί βέβαια που ήξεραν
από παλιά!), αφήσαμε τα εδέσματα εκεί κι
έπρεπε να ανεβούμε τον ανήφορο. Πόση
ώρα ακόμη; μου είχαν πει για μισάωρο
εγώ όμως επειδή είχα παρέα τη μικρή μου
οχτάχρονη κόρη, χρειάστηκα περίπου άλλη
μιάμιση ώρα να ανέβω.
Στην αρχή είχαμε παρέα και κάποιους
άλλους Καστανιώτες που πήγαιναν κάθε

χρόνο και μας έλεγαν ατέλειωτες ιστορίες
για το μέρος τούτο. Κάθε πέτρα τους έλεγε
και κάτι. Τότε που πήγαιναν σχολείο εκεί…
Ναι, μάλιστα πριν 60 -65 χρόνια το χωριό
της Kοντίβας εκατοικείτο, ο προπάππους
της κόρης μου ήταν δάσκαλος σε αυτό το
σχολείο και η Βάσω, η Φρόσω και ο Θανάσης ήταν μαθητές του δημοτικού σ’ αυτό
το σχολείο. Κάποιοι άλλοι μας έλεγαν ότι
το’ χαν τάμα κάθε χρόνο να επισκέπτονται
το πανηγύρι της Kοντίβας …. Κάποια Καστανιώτισσα κουβαλούσε ως τάμα και τα
εκκλησιαστικά άμφια ….
Με δέος ανεβαίναμε, η ανηφόρα δυσβάσταχτη … εκεί που χάναμε τις δυνάμεις μας
(εμείς οι ανεκπαίδευτοι σε αυτά τα μονοπάτια γεμάτα με βάτα και αγκάθια) ακούγαμε
τις καμπάνες, αναθαρρούσαμε, όλο και
αναθαρρούσαμε … μάλλον κοντά είμαστε, ο
αχός ακούγεται όλο και πιο έντονα…
- Και πού είναι μαμά το εκκλησάκι;
- Μα, δεν ακούς την καμπάνα, φτάνουμε…
Έτσι νόμιζα κι εγώ παρηγορώντας την.

Ο ανήφορος όμως ήταν ατελείωτος ….
Ξαφνικά ακούω την φωνή του ιερέα, μια
φωνή από τον υπερπέραν, μια φωνή μες στο
πουθενά …. “τα σας εκ των σων”. Δάκρυα

τον κοινό στόχο …
Μετά τη λήξη της θείας λειτουργίας η
Δέσπω και η Γεωργία (οι πρωτεργάτες
αυτής της πορείας) μας παρότρυναν να

πλημμύρισαν τα μάτια μου …. Φτάσαμε!
Επιτέλους φτάσαμε! Κοιταχτήκαμε κι οι δυο
στα μάτια με ανακούφιση …
Διαβήκαμε την αυλόπορτα αυτής της
εκκλησίας και αμέσως μεταλάβαμε… Μεταλάβαμε εκεί που το θείο ενώνεται με
τη φύση … Τα δάκρυα δε σταμάταγαν να
τρέχουν από τα μάτια όλων μας. Τα είχαμε

δούμε και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου,
κρεμασμένο σε ένα βράχο . Η θέα, η πορεία,
το εκκλησάκι, η απεικόνιση της λαϊκής του
τεχνοτροπίας, το καμπαναριό, οι απότομοι
γκρεμοί μας αποθέωσαν … Φωτογραφήθηκε
όλη η ομάδα με χαρά και χαμόγελα δίνοντας
μια υπόσχεση … του χρόνου πάλι εδώ θα
‘μαστε…

καταφέρει. Ο στόχος είχε επιτευχθεί … Με
συγκίνηση και δέος κοιταζόμασταν όλοι
εμείς οι συνοδοιπόροι για τον ιερό τούτο
τόπο. Όταν ο ιερέας βγήκε στο ιερό βήμα
της εκκλησούλας για να βγάλει το κήρυγμά
του, σας ορκίζομαι! Ήταν η πρώτη φορά
στα 42 μου χρόνια που έδωσα προσοχή σε
όσα έλεγε …. Και ξέρετε γιατί; Γιατί εκεί
λειτουργούσαν όλα, όλα δια μαγείας …. Δε
χρειάζονταν σοφίες, επιστημοσύνες και
φοβερά μηνύματα …. Οι λέξεις είχαν ισχύ,
όλα λειτουργούσαν ως είχαν, ως υπήρχαν
… τίποτα επιτηδευμένο και δύσπεπτο … η
απλότητα των λέξεων είχαν μια μαγεία, μία
δύναμη, μία ισχύ …
Αφού ο ιερέας ευλόγησε τα σταφύλια που
είχαν κουβαλήσει μαζί τους όσοι είχαν φτάσει εκεί από το γειτονικό χωριό Δολιανά, μας
τα μοίρασε μαζί με τον άρτο. Πιο νόστιμο
σταφύλι δεν είχα ξαναφάει … ευλογημένο
κι αυτό όπως όλος ο τόπος, όπως όλη τούτη
η πορεία … Θυμήθηκα παλιά αναγννώσματα
από τα βιβλία του Δημοτικού μου … Θυμήθηκα αφηγήσεις γιαγιάδων και παππούδων
από άλλα μέρη της Ελλάδας … τέτοιες
δικές μου μνήμες δεν είχα … τώρα όμως
απέχτησα … και θα τις κρατήσω άρρηκτες
μέσα μου …
Αξίζει τον κόπο να ξαναδοθεί και φέτος
το ίδιο ραντεβού.
5 ή ώρα το πρωί στην Παναγία στις 6
Αυγούστου 2011 προτρέποντας κι άλλους
επισκέπτες αυτού του τόπου (χωριανούς και
μη) να συναχτούν, να συνοδοιπορήσουν για

Γυρνώντας στο προαύλιο της εκκλησίας
της Kοντίβας μας περίμενε ένα νηστήσιμο
πανηγύρι με τσίπουρο και λουκούμι. Αφού
τιμήσαμε και ευχαριστήσαμε τον ιερέα (ο
οποίος κι αυτός είχε έρθει με τα πόδια από
τα Δολιανά) πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Φυσικά η κατάβαση ήταν πανεύκολη
αφού μας περίμενε όλους μια υπέροχη και
δροσερή βουτιά στο ποτάμι. Με χαλαρή
διάθεση πήραμε το δρόμο της επιστροφής.
Η μεγάλη έκπληξη όμως μας περίμενε
πάλι στην επιστροφή, στη γέφυρα του
Μπακογιάννη. Είναι κάτι που δεν θα το
αποκαλύψω σε αυτό το προσωπικό ημερολόγιο. Θα είναι το κοινό μας μυστικό, το
μυστικό όσων ήμασταν εκείνη τη μέρα εκεί,
όσων φτάσαμε πάλι πίσω. Θα παραμείνει
μία έκπληξη για τους φετινούς επισκέπτες
αυτού του οδοιπορικού ….
Εύχομαι από καρδιάς να είναι περισσότεροι από την προηγούμενη χρονιά ….
Γιώτα Γιαννέλη
Σημείωση:
Ο Κοντός ή Κοντίβα (μέχρι το 1930) είναι
μέσα σε απόκρημνα βράχια και δεν κατοικείται
πλέον, παρά μόνον κατά τους θερινούς μήνες.
Το 1971 αριθμούσε 31 άτομα. Διατηρούνται σε
καλή κατάσταση οι εκκλησίες του Αϊ - Γιώργη
και της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, ενώ το
εκεί Δημοτικό Σχολείο ανακαινισμένο, λειτουργεί ως ξενώνας για όποιον βρεθεί στην
Κοντίβα. Στις 6 Αυγούστου, κάθε χρόνο, γίνεται πανηγύρι με τη συμμετοχή των απανταχού
Κοντιβιωτών.

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 5

Το βήμα του Προδρόμου
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι,
Με αφορμή την ετήσια Γ.Σ. του Συλλόγου στην
οποία δεν θα παραβρεθώ, σας παραθέτω την επιστολή παραίτησης μου και διαγραφής μου από τον
Σύλλογο, όπου και αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι.
Επίσης σας παραθέτω αντίγραφο της περσινής
Γ.Σ. της ολομέλειας του Συλλόγου, για να κρίνετε
και εσείς το έργο του Συλλόγου επί της σύντομης
προεδρίας μου και το κατά πόσο τα λίγα πράγματα
που κάναμε λόγω οικονομικής δυσχέρειας ήταν
ορθά και πάντα κατ΄ εντολή της Γ.Σ.
Αθήνα 28/06/2011
Με εκτίμηση
Ντέκας Α. Παναγιώτης
ΠΡΟΣ : Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΗΤΩΝ
Επιστολή παραίτησης
Κύριοι,
Με μεγάλη μου λύπη σας καταθέτω την επιστολή
παραίτησης μου από το αξίωμα του Προέδρου του
Συλλόγου με την παράλληλη αίτηση διαγραφής μου
από τον Σύλλογο.
Η εκλογή του νέου προεδρείου τον Μάρτιο του
2009, θεώρησα ότι σηματοδότησε μια νέα εποχή
για τον Σύλλογο και τις δραστηριότητες του με την
συμμετοχή νέων ανθρώπων, με νέες ιδέες και αντιλήψεις. Η εκλογή μου στην προεδρεία έγινε χωρίς
να το επιδιώξω με την ομόφωνη γνώμη όλων των
μελών. Παρά την μη αξίωση μου για την προεδρεία
θεωρώ πως προσπάθησα να υπηρετήσω και να
τιμήσω όλους όσους με ψήφισαν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, χωρίς εξυπηρέτηση προσωπικών
φιλοδοξιών, χωρίς καμία προσωπική ματαιοδοξία
και συμφέροντος με γνώμονα πάντα την ανάδειξη
του χωριού μας μέσω του πολιτιστικού χαρακτήρα
του Συλλόγου.
Στο πλαίσιο αυτό τοποθέτησα σημάνσεις παλαιών μονοπατιών τα οποία καθαρίστηκαν με εθελοντική εργασία και με την βοήθεια συνεργείου του
πρώην Δήμου Προυσού και δημιούργησα θέση
θέας στο Σταυρό, σύμφωνα με όσα προτάθηκαν
στην περσινή Γ.Σ. και τα οποία έγιναν ομοφώνως
αποδεκτά.
Επίσης κατά την διάρκεια του έτους κατέβαλα
κάθε δυνατή προσπάθεια για χρηματοδότηση
του Συλλόγου μέσω προσωπικών ενεργειών και
γνωριμιών, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή η
όποια βοήθεια λόγω οικονομικής δυσχέρειας και
μείωσης των κρατικών δαπανών.
Κατόπιν τούτων κατά την διάρκεια του τελευταίου
Δ.Σ του συλλόγου υπήρξε έντονη κακοπροαίρετη
αμφισβήτηση της πλειονότητας των μελών ως προς
τα έργα που εκτελέστηκαν, ως προς τις δαπάνες που
διενεργήθηκαν και ως προς την περσινή απόφαση
της Γ.Σ. να εκτελούνται πλέον οι Γ.Σ. του
Συλλόγου στο χωριό το πρώτο Σαββατοκύριακο
κάθε Ιουλίου. Επίσης η πλειοψηφία των μελών που
συνεδρίασαν επανήλθαν στην περσινή απόρριψη
της Γ.Σ. για την χρηματοδότηση του έργου στην
εκκλησία και μου ζήτησαν να χρηματοδοτήσουμε
με κάποιο ποσό το έργο καθώς μου είπαν ότι χρωστάμε 4.000 ευρώ???
Υπάρχει κάποια απόφαση της Γ.Σ ή ακόμα και
του Δ.Σ. στην οποία αναγράφεται η συμβατική
μας υποχρέωση να πληρώσουμε την εκτέλεση του
συγκεκριμένου έργου?
Δέχτηκα πιέσεις καθ΄ όλη την διάρκεια της προεδρίας μου για το έργο αυτό και για αυτόν ακριβώς
τον λόγο ετέθη το ζήτημα στην περσινή Γ.Σ. και
απορρίφθηκε.
Το προεδρείο των εκάστοτε οργάνων είναι
υπεύθυνο να εκτελεί απαρεγκλίτως τις αποφάσεις
των Γ.Σ. καθώς είναι εκλεγμένο από τις Γ.Σ. και είναι υπόλογο στις Γ.Σ.
Εγώ είμαι υποχρεωμένος μετά από τα γεγονότα
αυτά να σας καταθέσω την παραίτηση μου καθώς
υπάρχει διάσταση απόψεων στους σκοπούς και
στην ύπαρξη του Συλλόγου.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την
εμπιστοσύνη και την τιμή που μου δείξατε με
την ψήφο σας και θα ήθελα να πω πως το ταμείο
του Συλλόγου είναι στη διάθεση του κάθε μέλους
για οποιαδήποτε έλεγχο κατά την διάρκεια της
προεδρίας μου, καθώς και ότι όλες οι δαπάνες
συνοδεύονται από αντίστοιχα τιμολόγια. (συν/να
πρακτικά περσινής Γ.Σ.)
Με εκτίμηση
Ντέκας Α. Παναγιώτης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ 14ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
Μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. του συλλόγου
που κοινοποιήθηκε εγκαίρως συνήλθαν τα μέλη
του παρακάτω σωματείου για να συζητήσουν
τα θέματα ημερησίας διάταξης, ημέρα Κυριακή
14 Μαρτίου 2010 και ώρα 12:00, στο χώρο του
πολιτιστικού συλλόγου Λιδωρικιωτών “Γκιώνα”
επί της οδού Μέλητου 2, Αθήνα.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γ.Σ. , ο πρόεδρος του πολιτιστικού Συλλόγου κ. Ντέκας
Παναγιώτης του Αριστείδη, καλωσόρισε τα μέλη
του συλλόγου και έδωσε τον λόγο στον ταμία
κ. Χονδρογιάννη Νικόλαο που παρουσίασε τον
οικονομικό απολογισμό του 2009, καθώς και τον
προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του 2010.
Μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων
πήρε τον λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ντέκας
Παναγιώτης, ο οποίος έκανε έναν απολογισμό του
έργου του Συλλόγου μέσα στο 2009, αναφέροντας την λαχειοφόρο αγορά που έλαβε χώρα την
ημέρα του πανηγυριού στο χωριό καθώς και την
ηλεκτροδότηση της πλατείας και του κυλικείου
του χωριού.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κατέθεσε τις προτάσεις του για τη νέα χρονιά οι οποίες επιγραμματικά
είναι :
1. η Γ.Σ. του Συλλόγου από την επόμενη χρονιά
να λαμβάνει χώρα στο χωριό και πιθανόν να
συνοδεύεται με ένα μικρό γλέντι
2. δημιουργία παρατηρητηρίων
3. στήσιμο παγκακίων και τραπεζιών στη
Βρύση
4. σημάνσεις στα παλαιά μονοπάτια.
Οι προτάσεις του προέδρου έγιναν ομοφώνως
αποδεκτές από το σύνολο της Γ.Σ.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου κάλεσε τον αντιδήμαρχο του Δήμου Προυσού κ. Χρήστο Ντέκα,
ο οποίος παρουσίασε τα έργα του Δήμου για το
2009.
Επιγραμματικά :
1) ολοκλήρωση του έργου της βρύσης Προδρόμου
2) απορροή υδάτων
3) ηλεκτροδότηση κυλικείου και πλατείας. Αναφέρθηκε το θέμα της ιδιοκτησίας της πλατείας του
χωριού, που θα πρέπει να διευθετηθεί , ώστε να
μπορεί να γίνει μελλοντική επένδυση για επέκταση
του κυλικείου
4) αλουμίνια και παράθυρα στο σχολείο
Για το 2010 έχουν προγραμματιστεί :
1. η συντήρηση του σχολείου με νέο σοβάτισμα, δημιουργία νέου αρμολογίου και
ανάπλαση εξωτερικού χώρου με την δημιουργία πετρόκτιστων τοίχων
2. τοιχίο στο δρόμο Αγ.Ιωάννης –Γρανάς
3. 300 μ καλντερίμι από το Σταυρό έως το
σπίτι του Γ. Σταυρόπουλου
4. Αποχαρακτηρισμός κατολισθητικού χαρακτηρισμού της περιοχής με κόστος 15.000
ευρώ
5. Εκκρεμεί η γνωμοδότηση από το δασαρχείο για της ασφαλτόστρωση του δρόμου
Καστανιάς-Πρόδρομου
6. Έχουν ανακληθεί όλα τα χρηματοδοτικά
προγράμματα ενίσχυσης της τοπικής αυτοδιοίκησης , παρότι έχει ήδη πιστωθεί το
ποσό των 600.000 ευρώ ως προκαταβολή
από τον 06/2009
7. Δεν προβλέπεται καμία χαλικόστρωση σε
κανένα δρόμο
Χαιρετισμός από τον επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου κ. Ταραμπίκο Παναγιώτη.
Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Γραμματέα
του πολιτιστικού Συλλόγου Καστανιάς κ. Αριστείδη Κ. Ντέκα ο οποίος πρότεινε :
1. Να καθιερωθεί η ετήσια εκδρομή με
πούλμαν από την Καστανιά στη θέση
Πανταβρέχει το 1 ο Σάββατο μετά από
τις 15 Αυγούστου, με συμμετοχή και των
Προδρομιτών.
2. Την ενίσχυση των άρθρων του Καστανιώτη
από όλα τα μέλη.
Η Γ.Σ. ολοκληρώθηκε με την κοπή της πίττας
ο Πρόεδρος
ο Γραμματέας

Αφιέρωμα στο μεγάλο έλληνα
ποιητή Νίκο Γκάτσο

Με την
ην υψηλής ποιότητας και μεστή ποίησή του
του, ο Ν
Ν. Γκάτσ
Γκάτσος
καθιερώθηκε σαν κορυφαίος στιχουργός της ελληνικής έντεχνης
μουσικής. Χαρακτηριστικά, αξέχαστοι θα μείνουν οι στίχοι του, που
μελοποιήθηκαν από τον Μ. Χατζηδάκη, από το “Ματωμένο Γάμο”,
“Χάρτινο το Φεγγαράκι” και “Πάει ο καιρός”:
“Πάει ο καιρός πάει ο καιρός
που ήταν ο κόσμος δροσερός
και καθ’ αυγή ξεκινούσε μια πληγή
για να ποτίσει όλη τη γη...”
Μάλιστα, το γεμάτο νόημα αυτό τραγούδι, απαγορεύτηκε από
τη δικτατορία. Μετά την πτώση της, το 1974, ο ποιητής όμως θα
απαντήσει:
“Ήρθε ο καιρός ήρθε ο καιρός
πάνου στου κόσμου την πληγή
ήρθε ο καιρός ήρθε ο καιρός
να ξαναχτίσετε τη γη...”
Ο Ν. Γκάτσος πέθανε στις 12 Μαϊου 1992 και τάφηκε στην Ασέα.
Θα μείνει για πάντα σαν ο κατ’ εξοχήν εκφραστής του ελληνικού
ποιητικού υπερρεαλισμού και σαν μια εξέχουσα μορφή του ελληνικού
ποιοτικού τραγουδιού

“ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΙΗΤΗ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ”
Σε γνώρισα σαν ποιητή
άνθρωπο απλό και στοχαστή
σε χρόνια δύσκολα για το ψωμί
αλλά εγώ ήμουνα τότε ένα παιδί.
Καμάρωνα κορμοστασιά, πνευματική διαύγεια
και αισθανόμουν μέσα μου
περίσσια περηφάνια
που είχε η πατρίδα μας πολλά πνευματικά παιδιά.
Ήσουν και εσύ ένας μεγάλος ποιητής
από τους κορυφαίους στην πατρίδα αυτή
που όλους εμάς πνευματικά
μακριά στο μέλλον μας οδηγούν.
Σαν άκουσα πως έφυγες
απ’ τη ζωή ετούτη
μου ‘ρθε στο νου πως και για σένα
“Έβαλε ο θεός σημάδι” για να φύγεις ξαφνικά.
Ποιητικά, πνευματικά αισθάνομαι φτωχότερα
την Ελλάδα μας και τον κόσμο ολόκληρο.
Μα εσύ αλήθεια μας είχες πει.
“Αν πιστέψεις στη ζωή θα λυγίσουν οι θεοί”
Τώρα της εκκλησιάς τα σήμαντρα
άλλοι κτυπούν για σένα
και οι πολλοί γνωστοί και φίλοι σου
θα σε κλαίμε νύχτα και μέρα.
Είπες πως η Ελλάδα μας μπορεί
μες στα σκοτάδια να ξαναβρεθεί
μα εσύ μεγάλε στοχαστή δεν άφησες γραφή.
Πως ο λαός μας απ’ αυτά θα προστατευθεί;
Πιστεύω πως το ποιητικό σου έργο
διάσταση σε όλους μας θα δώσει
για να μας προστατεύσει
από των ανθελλήνων τη σκιά που πάει να μας πλακώσει.
Δάσκαλε, διανοητή μεγάλε ποιητή
νιώθουμε όλοι μας με την απουσία σου
σκοτάδι να μας περιτριγυρίζει
το “Ένα μεσημέρι”
Νιώθουμε πως στο “Συνοικισμό”
φως δε θα φέρει τίποτα πια.
Πήρες το μακρινό “Δρομολόγιο”
και σταμάτησε να τυλίγεται
στην ανέμη η “κόκκινη κλωστή”
Μα τα “θαλασσινά φεγγάρια”
θα συνεχίσουν να φωτίζουν την “Αμοργό”
γιατί στο πρώτο ποίημά σου
αυτή ύμνησες με μεγάλο στοχασμό.
Στο καλό ΝΙΚΟ ΓΚΑΤΣΟ στο καλό.
ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΝΕΛΗΣ
Υ.Γ. Το αφιέρωμα αυτό το έγραψα την επόμενη ημέρα του θανάτου
του ποιητή όταν διάβασα στην εφημερίδα το θλιβερό γεγονός ενώ
βρισκόμουν στη Χαλκίδα.

ΣΕΛΙΔΑ 6

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Κηφηνείον “Η Ωραία Ελλάς”
Η εποχή που ζούμε είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους
και τις νέες μας. Διαβάσαμε το
άρθρο του κ. Σαράντου Καργάκου( Ιστορικός –Συγγραφέας),
το είδαμε σαν κάτι διαφορετικό
και ενδιαφέρον και σκεφθήκαμε
να σας το μεταφέρουμε. Είναι
μια άποψη για την εκπαίδευση,
για το τι παιδιά βγάζει και για
το πώς σχετίζονται αυτά με
την οικονομία και την αγορά
εργασίας. Φυσικά δεν σημαίνει
κατ ανάγκη ότι τα λεγόμενα
του κ. Καργάκου μας βρίσκουν
απολύτως σύμφωνους. Απλά,
για προβληματισμό και για να
δημιουργήσουμε μια ευκαιρία
συζήτησης με τα παιδιά μας, σας
το δημοσιεύουμε.
Ακούω ότι το μεγαλύτερο
σήμερα πρόβλημα των νέων
μας είναι η ανεργία. Διαφωνώ. Εδώ καί τριάντα χρόνια
είναι η ...εργασία. Ο νέος δε
φοβάται την αναδουλειά,
φοβάται τη δουλειά. Μια
οικογενειακή αντίληψη, ότι
δουλειά είναι ό,τι δεν λερώνει, επεκτάθηκε και στο
νεοσουσουδιστικό σχολείο
με ευθύνη των κομμάτων,
που για λόγους ψηφοθηρίας
απεδόθησαν σε μία χυδαία
πολιτική παιδοκολακείας, η
οποία μετά τη δικτατορία,
εξέθρεψε καί διαμόρφωσε
δύο γενιές “κουλοχέρηδων”,
παιδιών δηλαδή πού δεν
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους -πέρα
από τη μούντζα- για καμμιά εργασία από αυτές πού
ονομάζονται χειρωνακτικές,
επειδή -τάχα- είναι ταπεινωτικές...
Κι ας βρίσκεται μέσα στη
λέξη “χειρώναξ”, σαν δεύτερο συνθετικό το “άναξ”
πού κάνει τον δουλευτή,
τον άνακτα χειρών, βασιλιά στο χώρο του, βασιλιά
στο σπιτικό του, νοικοκύρη
δηλαδή, λέξη άλλοτε ιερή
πού ποδοπατήθηκε κι αυτή
μες στην ασυναρτησία μιας
πολιτικής πού έδειχνε αριστερά καί πήγαινε δεξιά
καί τούμπαλιν. Γι’ αυτό τουμπάραμε... Κάποτε, ακόμη
κι από τις στήλες του περιοδικού αυτού, πού δεν είναι
πολιτικό με την ευτελισμένη
έννοια του όρου, έγραφα
πώς η ανεργία στον τόπον
μας είναι επιλεκτική, ότι
δουλειές υπάρχουν αλλά ότι
δεν υπάρχουν χέρια να τις
δουλέψουν.
Κι έπρεπε να κατακλυσθεί
ο τόπος από 1,5 εκατομμύριο λαθρομετανάστες,
για να αποδειχθεί ότι στην
Ελλάδα υπήρχε δουλειά
πολλή αλλ’ όχι διάθεση για

δουλειά. Τα παιδιά -τα μεγάλα θύματα αυτής της ιστορίας- είχαν γαλουχηθεί με τη
νοοτροπία του “White color
workers”. Έτσι σήμερα
το πιο φτηνό εργατικό καί

όχι μόνο δεν καλλιεργεί τον
νέο εσωτερικά αλλά τον
πετρώνει δημιουργικά σαν
τα παιδιά της Νιόβης. Τα
κάνει άχρηστα τα παιδιά
για παραγωγική εργασία,

υπαλληλικό δυναμικό είναι
οι πτυχιούχοι, που ζητούν
εργασία ακόμη καί στον
ΟΤΕ ως έκτακτοι τηλεφωνητές, προσκομίζοντας στα
πιστοποιητικά προσόντων
ακόμη καί διδακτορικά!
Γέμισε ο τόπος πανεπιστήμια, σχολές επί σχολών,
επιστημονικούς κλάδους
αόριστους, ομιχλώδεις καί
ασαφείς, απροσδιορίστου
αποστολής καί χρησιμότητας. Πτυχία-φτερά στον
άνεμο σαν τις ελπίδες των
γονιών, πού πιστεύουν ότι τα
παιδιά καί μόνον με τα “ντοκτορά” θα βρουν δουλειά.
Έτσι παράγονται επιστήμονες πού είναι δεκαθλητές
του τίποτα, ικανοί μόνον για
το δημόσιο ή για υπάλληλοι
κάποιας πολυεθνικής.
Παρ’ όλο πού γέμισε η
χώρα μας τεχνικές σχολές
(τι ΤΕΛ, τι ΤΕΙ, τι ΙΕΚ!) οι
πιο άτεχνοι νέοι είναι οι
νέοι της Ελλάδος. Παίρνουν
πτυχίο τεχνικής σχολής καί
δεν έχουν πιάσει κατσαβίδι
οι πιο πολλοί. Δεν ξέρουν
να διορθώσουν μια βλάβη
στο αυτοκίνητό τους, στο
ραδιόφωνο ή στο τηλέφωνό
τους. Είναι άχεροι, ουσιαστικά χωρίς χέρια. Τώρα με
τα ηλεκτρονικά ξέχασαν να
γράφουν, ξέχασαν να διαβάζουν, εκτός φυσικά από
“μηνύματα” του αφόρητου
“κινητού” τους.
Τούτη η παιδεία, πού όχι
μόνο παιδεία δεν είναι αλλ’
ούτε καν εκπαίδευση, αφού
δεν καλλιεργεί καμμιά δεξιότητα, εκτός από την ραθυμία, την αναβλητικότητα
καί το φόβο της δουλειάς,

γιατί ο θεσμός της παπαγαλίας καί η νοοτροπία της
ήσσονος προσπάθειας, με
το πρόσχημα να μην τα
κουράσουμε, τους αφαιρεί
την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία, τη φαντασία καί
την πρωτοτυπία. Το σχολείο,
αντί να μαθαίνει τα παιδιά
πώς να μαθαίνουν, τα νεκρώνει πνευματικά. Δεν τα
μαθαίνει πώς να σκέπτονται
αλλά με τί να σκέπτονται.
Έτσι τα κάνει πτυχιούχους
βλάκες. Βάζει όρια στον
ορίζοντα της σκέψης καί
των ενδιαφερόντων. Τα
χαμηλοποιεί. Τα κάνει να
βλέπουν σαν τα σκαθάρια
κοντά, κι όχι να θρώσκουν
άνω, να έχουν έφεση για
κάτι πιο πέρα, πιο τρανό καί
πιο μεγάλο. Το έμβλημα πια
του ελληνικού σχολείου δεν
είναι η γλαύξ, είναι ο παπαγάλος, ο μαθητής-βλάξ πού
καταπίνει σελίδες σαν χάπια
καί πού θεωρεί ως σωστό
ό,τι γράφει το σχολικό. Καί
το λεγόμενο “σχολικό” είναι
συνήθως αισχρό καί ως λόγος καί ως περιεχόμενο.
Καί τολμώ να λέγω αισχρό, διότι πρωτίστως το
“Αναγνωστικό” πού πρέπει
να είναι ευαγγέλιο πνευματικό ειδικά στο Δημοτικό,
αντί να καλλιεργεί την αγάπη για τη δουλειά, καλλιεργεί την απέχθεια. Που πια,
όπως παλιά, ο έρωτας για
την αγροτική, τη βουκολική
καί τη θαλασσινή ζωή; Ο
ναύτης δεν είναι πρότυπο
ζωής. Πρότυπο ζωής είναι
ο “χαρτογιακάς”. Όσο κι

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

αν ήσαν κάπως ρομαντικά
τα παλιά “Αναγνωστικά”,
καλλιεργούσαν τον έρωτα
για τη δουλειά. Ακούω πώς
δεν πάει καλά η οικονομία.
Μα πως να πάει, όταν με τη
ναυτιλία πού προσφέρει το
5,6% του ΑΕΠ ασχολείται
μόνο το 1% των Ελλήνων;
(Με τον αγροτικό τομέα πού
προσφέρει το 6,6% του ΑΕΠ
ασχολείται το 14,5% του πληθυσμού). Διερωτώμαι, τί είδους ναυτικός λαός είμαστε,
όταν αποστρεφόμαστε την
θάλασσα καί στα ελληνικά
καράβια κυριαρχούν Φιλιππινέζοι, Αλβανοί καί μελαψοί κάθε αποχρώσεως; Το
σχολείο καλλιεργεί τον έρωτα για την τεμπελιά, όχι για
δουλειά. Τα πανεπιστήμια
καί οι ποικιλώνυμες σχολές
επαυξάνουν τον έρωτα αυτό.
Πράγματα πού μπορούν να
διδαχθούν εντός εξαμήνου
-καί μάλιστα σε σεμιναριακού τύπου μαθήματα- απαιτούν τετραετία! Βγαίνουν τα
παιδιά από τις σχολές καί
δικαίως ζητούν εργασία με
βάση τα “προσόντα” τους,
αλλά τέτοιες εργασίες πού
ζητούν τέτοια προσόντα δεν
υπάρχουν. Αν δεν απατώμαι, υπάρχουν δύο σχολές
θεατρολογίας -πέρα από τις
ιδιωτικές θεατρικές σχολέςπού προσφέρουν άνω των
300 πτυχίων το έτος. Που
θα βρουν δουλειά τα παιδιά
αυτά;
Αν όμως το σχολείο από
το Δημοτικό καλλιεργούσε
την τόλμη, την αυτενέργεια,
βράβευε την πρωτοβουλία,
την ανάληψη ευθυνών, την
αγάπη για την οποιαδήποτε
δουλειά ακόμη καί του πλανόδιου γαλατά, θα είχαμε
κάνει την Ελλάδα Ελδοράδο, όπως έγινε Ελδοράδο για
τους εργατικούς Αλβανούς,
Βουλγάρους, Πολωνούς,
Γεωργιανούς, Αιγυπτίους
αλιείς, Πακιστανούς καί
Ουκρανούς. Σήμερα αυτοί
είναι η εργατική κι αύριο
η επιχειρηματική τάξη της
Ελλάδος. Κι οι Έλληνες,
αφήνοντας την πατρώα γη
στα χέρια των Αλβανών πού
την δουλεύουν, την πατρώα
θάλασσα στα χέρια των Αι-

γυπτίων πού την ψαρεύουν,
θα μεταβληθούν σε νομάδες
της Ευρώπης ή των ΗΠΑ
ή θα τρέχουν για δουλειά
στην Αλβανία πού ξεπερνά
σε νόμιμη και παράνομη
επιχειρηματική δραστηριότητα όλες τις χώρες της
Βαλκανικής. Γέμισαν τα Τίρανα ουρανοξύστες, κτήρια
γιγάντια, κακόγουστα μεν,
σύγχρονα δε. Περίπου 100
ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν στην πρωτεύουσα της
χώρας των αετών.
Εμείς αφήσαμε αδιαπαιδαγώγητη την εργατική καί
την αγροτική τάξη. Στήν
πρώτη περάσαμε σαν ιδεολογία-θεολογία το σύνθημα
“Νόμος είναι το δίκιο του
εργάτη” καί υποχρεώσαμε πλήθος επιχειρήσεις να
κλείσουν ή να μεταφερθούν
αλλού. Μετά διαφθείραμε
τους αγρότες με παροχές
χωρίς υποχρεώσεις καί τους
δημιουργήσαμε νοοτροπία μαχαραγιά. Γέμισε η
επαρχία με “Κέντρα Πολιτισμού”, οπού “μπαγιαντέρες” κάθε λογής καί φυλής
άναβαν πούρο με φωτιά
πεντοχίλιαρου! Το μπουκάλι
με το ουίσκι βαπτίστηκε ...
αγροτικό! Τώρα, όμως, πού
έρχονται τα “εξ εσπερίας
νέφη” χτυπάμε το κεφάλι
μας. Καί που να φθάσουν τα
“εξ Ανατολής” σαν εισέλθει
η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση! Θα γίνει η Ελλάς
vallis flen-tium (-κοιλάς
κλαυθμώνων) καί θα κινείται quasi osculaturium
inter flen-tium (=σαν εκκρεμές μεταξύ θλίψεως καί
οδύνης).
Δεν είμαι υπέρ μιας παιδείας πού θα υποτάσσεται
στην οικονομία. Θεωρώ
ολέθριο να χαράσσεται μια
εκπαιδευτική πολιτική με
κριτήρια οικονομικής αναγκαιότητας. Θεωρώ ολέθρια
όμως καί την παιδεία πού
εθίζει τα παιδιά στην οκνηρία, πού τα κουράζει με την
παπαγαλία καί το βάρος
άχρηστων μαθημάτων. Το
μεγαλύτερο κεφάλαιο της
χώρας είναι τα κεφάλια
των παιδιών της. Τούτη η

ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΙΑΤΡΑ

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

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

(συνέχεια στη σελίδα 8)

Σπύρος Τσούτσος
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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Από τους προσκόπους της Νέας Ερυθραίας στην Αττική λάβαμε την παρακάτω επιστολή.

1 Κοινότητα Ανιχνευτών Νέας Ερυθραίας
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ
η

Το 2010 μόλις είχε φύγει και
μας είχε αφήσει μια γεύση από
χαρούμενες αναμνήσεις και
προσκοπικές περιπέτειες. Γι’
αυτό η καινούργια χρονιά έπρεπε να ξεκινήσει με την ανάλογη

διανύαμε για πρώτη φορά μια
τόσο μεγάλη απόσταση στο
χιόνι. Την ώρα της πορείας τα
συναισθήματα ήταν ποικίλα.
Φόβος μήπως δεν θα καταφέρναμε να φτάσουμε ως το

“δόξα”...και τι καλύτερο από
μια χειμερινή δράση στο χιονισμένο Βελούχι!
Έτσι τέθηκε ο πρώτος στόχος
για τη φετινή χρονιά: “να κατακτήσουμε την κορυφή στο βουνό Βελούχι” ...και
τότε ξεκίνησαν
όλα! Ξενύχτια
για να βρούμε τις
κατάλληλες πληροφορίες, άγχος,
τρέξιμο ώστε να
συλλέξουμε όλα
τα στοιχεία και
να κλείσει ο φάκελος. Σακίδια,
εξοπλισμός και
φυσικά η διάθεσή μας. Ήμασταν
όλοι γεμάτοι χαρά
και όρεξη για μια
ακόμη δράση.
Την 1η ημέρα- ήταν αργά
το απόγευμα
όταν φθάσαμετακτοποιηθήκαμε στον χώρο
και πέσαμε νωρίς για ύπνο,
γιατί μας περίμενε μια δύσκολη
μέρα. Είχαμε να πάμε σε μια
κορυφή. Ξεκινήσαμε με πολύ
ευδιαθεσία και χαρά, γιατί θα

τέλος, αλλά και χαρά, γιατί
θα κατακτούσαμε την κορυφή.
Και τα καταφέραμε! Μπορεί να
κουραστήκαμε βέβαια, αλλά τι
αξία θα είχε η κατάκτηση της
κορυφής χωρίς κούραση; Και τι

γίας της Προυσιώτισας. Έπειτα
κάναμε μία στάση στο Αλλαντοποιείο του κυρίου Στρεμμένου,
όπου μετά από μια ποικιλία
αλλαντικών που γευτήκαμε, κάναμε και την προσφορά μας. Σηματοδοτήσαμε το μονοπάτι που
οδηγεί στη Μαύρη Σπηλιά.
Καταλήξαμε στο πανέμορφο
χωριό, την Καστανιά, όπου μας
υποδέχτηκε η Δημοτική Σύμβουλος και μόνιμη κάτοικος του
χωριού Ευφροσύνη Γεωργοπούλου και μας ξενάγησε στο χωριό.
Μαγειρέψαμε στην πλατεία και
πήραμε το δρόμο της επιστροφής για το Μικρό Χωριό με τις
καλύτερες εντυπώσεις.
Και κάπως έτσι ξημέρωσε η
τελευταία μέρα. Αφού συγυρίσαμε το χώρο καταλάβαμε πως
ήρθε η ώρα της αποχώρησης, η
ώρα να γυρίσουμε πίσω στα σπίτια μας(και στο σχολείο). Μόνο
ένας ανιχνευτής θα μπορούσε
να καταλάβει πως αισθανόμασταν εκείνη τη στιγμή αφού όλα
τα ωραία κάποτε τελειώνουν.
Παρ’ όλα αυτά ξέρουμε πως η
επόμενη δράση δεν θα αργήσει
και κρατάμε τις δυνάμεις μας

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Έ

να μεγάλο μέρος των ξενιτεμένων καστανιωτών ζει στην
Αυστραλία. Το ρεκόρ ασφαλώς και θα κατέχουν τα αδέλφια
Κουβέλη, τα παιδιά των αείμνηστων Αποστόλη και Σπυριδούλας. Είναι
η Βασιλική, ο Γιώργος, η Μαρία, η Γεωργία και η Χρυσούλα. Η Βιργινία
ζει στην Αμερική. Όλοι έχουν τις οικογένειές τους και αγωνίζονται
αξιοπρεπώς για μια καλύτερη ζωή, όχι με την παιδεμάρα των παιδικών
τους . Σπουδάζουν τα παιδιά τους και πλέον είναι αξιόλογα στελέχη
στη ζωή και την κοινωνία της νέας φιλόξενης πατρίδας. Σήμερα σας
παρουσιάζομε την οικογένεια της Χρυσούλας.

Ο σύζυγος Κώστας Αλεξόπουλος με τον ένα από τους γιους του στο
ψήσιμο του αρνιού το Πάσχα. Τα ελληνικά έθιμα πάνω απ΄ όλα!

Η Χρυσούλα Αλεξοπούλου – Κουβέλη, με τα παιδιά της: τη Νίκη (που
μιλά και γράφει άριστα τα Ελληνικά) και τους γιους της τον Αναστάσιο
και τον Απόστολο. Να μαθαίνουμε πάντα καλά νέα τους.
ΖΖ

Συγχαρητήρια στον Σπύρο Τσούτσο
καλύτερο για τη συνέχεια από
μια κούπα ζεστή σοκολάτα και
ένα κομμάτι σπιτική βασιλόπιτα
που μας προσφέρθηκε;
Την επόμενη μέρα σειρά είχε
η επίσκεψη στη Μονή της Πανα-

για πιο ψηλά ανεβάσματα.
Ευχαριστούμε θερμά τις Δημοτικές Αρχές Καρπενησίου.
Μαρία Σαρρή
Ανιχνεύτρια στην 1η κοινότητα
Ανιχνευτών Νέας Ερυθραίας

Σ

τις 8 Απριλίου 2011, ο συγχωριανός μας Σπύρος Τσούτσος ονομάστηκε
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός (ΔΕΑ) στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού
Πολέμου (ΚΕΥΠ). Στην ίδια ορκωμοσία, έλαβε και τιμητική διάκριση διότι βγήκε

πρώτος στην τελική κατάταξή των Υποψήφιων Έφεδρων Αξιωματικών (ΥΕΑ). Ο
Σπύρος ολοκλήρωσε επίσης τις διετείς σπουδές του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών για Στελέχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και ορκίσθηκε στις 11/04/2011. Ευχόμαστε στον Σπύρο υγεία και καλή
σταδιοδρομία

Η Παναγιά μας στολισμένη με σπάρτα
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
•Οικόπεδο 910 m2 με αγροικία 60 m2 (εντός του οικισμού. Τιμή
15.000,00 €. Πληροφορίες: Τηλ: 6972018069/2103427734)
•Οικόπεδο στην τοποθεσία Παλιάλωνα.(Έκταση 1000 m δεντροφυτεμένο με αμπέλι και καρυδιές. Πληροφορίες: Τηλ:
6972423910 / 2237080563)
2

•Οικόπεδο στην τοποθεσία Άγιος Νικόλαος. (Έκταση 2,66
στρέμματα και με ημιτελή κατοικία. Πληροφορίες: Τηλ: 6972423910
/ 2237080563)
•Ημιτελής κατοικία στην τοποθεσία Λακκώματα.(Ισόγειο, 1ος,
2ος, Σοφίτα, σε οικόπεδο 533 m2 .Πληροφορίες: Θανάσης Καραγιώργος.Τηλ:210 8060115/ 6942240266)
•Οικόπεδο στην τοποθεσία Πλάτανος(Έκταση 2540 m2 - εντός
οικισμού-οικοδομούνται 400 m2. Πληροφορίες: Βασίλης Νικολαίδης.
Τηλ: 6977625403)
•Οικόπεδο έμπροσθεν του Πολιτιστικού Κέντρου (277 τ.μ, άρτιο και οικοδομήσιμο. Πληροφορίες: Τηλ.:6984239743-6907525955
απογευματινές ώρες)
•Οικόπεδο στην τοποθεσία Πάτωμα & Οικόπεδο στην τοποθεσία Λακκώματα (Και τα δύο είναι πάνω στον αυτοκινητόδρομο.
Πληροφορίες: Τηλ: 210 6398877)
Προς την εφημερίδα “Ο Καστανιώτης”,
οδός προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία
Αγαπητοί χωριανοί,
Στο φύλλο Νο 128, στη σελίδα 10, δημοσιεύετε την παρακάτω αγγελία.
“Οικόπεδο στην τοποθεσία Πάτωμα (Έκταση 888,32 m2 - άρτιο
και οικοδομήσιμο. Πληροφορίες: Τηλ: 6974185701)”
ΠΩΛΕΙ κάποιος, ότι έχει και ότι του ανήκει, ποτέ ό,τι δεν του ανήκει.
Νομίζει ότι ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ κάποιος, όταν καλλιεργεί ένα κτήμα. Όχι
όταν μπαίνει σε ένα κτήμα, κόβει κάποιες φτέρες και κλαδιά και νομίζει
ότι είναι ιδιοκτήτης…. ΟΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ έχω εγώ που περνώ 60 χρόνια
στις πλατείες Ομονοίας & Συντάγματος, τόση έχει και ο πωλητής του
παραπάνω οικοπέδου. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ήταν ο παππούς μου. Ο Κωνσταντίνος
Ταραμπίκος και ο θείος μου Σπύρος Ταραμπίκος. ΕΓΩ ΕΧΩ συμβόλαιο του
έτους 1926, 28 Μαρτίου, αριθμός 3334.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να παρασύρετε κάποιον αγοραστή σε δικαστικές περιπέτειες. Ο πωλητής του δικού μου οικοπέδου πρέπει να αντιληφθεί:
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΕ ΞΕΝΑ ΚΟΛΥΒΑ. Δεν είμαι διαθέσιμος να
υποχωρήσω στα νόμιμα δίκαια δικαιώματά μου.
ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ να υπάρχει έστω και ένας Καστανιώτης που να ισχυρίζεται
ότι ο παππούς μου, η γιαγιά μου Πηνελόπη, ο θείος μου ο Σπύρος και
η θεία μου η Γιαννίτσα δεν ήταν κύριοι και κάτοχοι του οικοπέδου μουκτήμα. ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΜΟΥ έχει να σπαρθεί από την εποχή της Κατοχής. Ο
ΔΗΘΕΝ ΠΩΛΗΤΗΣ πρέπει να καταλάβει ότι έκανε λάθος με όσα δημοσιεύει
στην εφημερίδα. ΑΝ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ας μας φέρει τα συμβόλαιά του. Αυτά
δεν πωλούνται στο εμπόριο. Όποιος έχει το οικόπεδο έχει και συμβόλαιο
και αυτός είμαι εγώ. Και μόνο εγώ.
Μετά τιμής
Σταθόπουλος Δημήτριος του Ζαχαρία.
Καραϊσκάκη 6, 143 43 Τηλ: 210 8323787 / 6937268491
Σημείωση από την σύνταξη της εφημερίδας : Η δημοσίευση
των αγγελιών που μας δίνουν οι χωριανοί μας, γίνεται στην κατεύθυνση
της διευκόλυνσής τους και μόνο. Λυπούμαστε που η δημοσίευση της
παραπάνω αγγελίας δημιούργησε πρόβλημα. Θα παρακαλούσαμε τους
χωριανούς μας να έρθουν σε κάποια επικοινωνία και να λύσουν τις όποιες
διαφορές τους μεταξύ τους. Στον “Καστανιώτη” δεν μπορεί να συνεχίσει
η όποια αντιδικία.

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

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

Ειδήσεις - Σχόλια - Ανακοινώσεις
Συνελήφθησαν
επ’ αυτοφώρω οι ψαράδες
Τα ψάρια κατασχέθηκαν και
πουλήθηκαν στην πλατεία Καρπενησίου για 18 ευρώ το κιλό
Δεν πρόλαβαν να χαρούν την
ψαριά τους οι τρεις αλιείς από
περιοχή του Αγρινίου, οι οποίοι
συνελήφθησαν από άντρες της
Αστυνομίας Καρπενησίου και
μέλη του συλλόγου προστασίας
άγριας πέστροφας Ευρυτανίας,
να ψαρεύουν παράνομα πέστροφες σε ποτάμι στην περιοχή του
Προυσού.
Οι τρεις επίδοξοι, πλην παράνομοι, ψαράδες κατάφεραν
να πιάσουν πάνω από 10 κιλά
άγριες πέστροφες, των οποίων
το κυνήγι με παράνομα μέσα,
όπως ψαροντούφεκο, απαγορεύεται, ενώ αντίθετα επιτρέπεται
μόνο με τη χρήση “πεταλούδας”.
Τώρα τους περιμένουν βαριές
“καμπάνες”, ενώ ο εξοπλισμός
τους και τα ψάρια κατασχέθηκαν.
Η σύλληψή τους έγινε στα πλαίσια των κοινών ελέγχων που
διενεργούν τα μέλη του συλλόγου
προστασίας άγριας πέστροφας με
άνδρες της Αστυνομίας και του
Δασαρχείου Καρπενησίου.
Σε έλεγχο που έγινε, βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν δύο ψαροντούφεκα, δύο στολές ψαρέματος, δύο μάσκες, μια ψαροθήκη, όπως επίσης και 10,5 κιλά
άγριες πέστροφες. Οι δράστες
οδηγήθηκαν στο Δασαρχείο
Καρπενησίου για τα περαιτέρω.
Ο πρόεδρος του συλλόγου προστασίας άγριας πέστροφας, κ.
Θωμάς Θεοδωρογιάννης, επισήμανε πως οι έλεγχοι τις επόμενες
ημέρες θα ενταθούν “…στην
προσπάθεια να καταπολεμηθεί η
λαθραλιεία στα ποτάμια μας και
να σώσουμε την άγρια πέστροφα
που χρόνο με το χρόνο μειώνεται
δραματικά”, δηλώνει και προσθέ-

τει: “... είμαστε αποφασισμένοι να
διαθέσουμε το χρόνο μας, ώστε
να εντοπισθούν αυτοί που δεν
σέβονται τη φύση και τους νόμους
και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
Κάνω δε έκκληση σε αυτούς που
ζουν κοντά στα ποτάμια ή σε
όσους διέρχονται από αυτά και
εντοπίζουν άτομα να ψαρεύουν
παράνομα με ψαροντούφεκα,
δίχτυα, τράτες συρόμενα, φάρμακα, πυροφάνια, να ειδοποιούν τις
αρχές ή το σύλλογο”.
Για την ιστορία να αναφέρουμε
ότι τα 10,5 κιλά άγριες πέστροφες
“βγήκαν” δημόσια σε πλειστηριασμό, στην πλατεία Καρπενησίου,
την Δευτέρα 6 Ιουνίου και διατέθηκαν προς 18 ευρώ το κιλό.

Τι απαγορεύεται,
τι επιτρέπεται
Το ψάρεμα της πέστροφας απαγορεύεται όλο τον χρόνο στους
εθνικούς δρυμούς και την περίοδο
της αναπαραγωγής, από την 1η
Νοεμβρίου ως τις 15 Φεβρουαρίου, στα υπόλοιπα ποτάμια. Τα
ψάρια που πιάνονται πρέπει να
είναι πάνω από 20 εκατοστά, αλλιώς ο ψαράς πρέπει να τα αφήνει
ξανά στο ποτάμι. Η ψαριά του δεν
πρέπει να ξεπερνά συνολικά τα δύο
κιλά ή θα πρέπει να αρκεστεί σε
τρία ψάρια ανεξαρτήτως βάρους.
Επιτρέπεται το ψάρεμα με ένα μόνο
αγκίστρι. Για το ψάρεμα της πέστροφας χρησιμοποιείται μηχανικό,
κοντό καλάμι. Η πετονιά είναι λεπτή
(ως Νο 25) και ανθεκτική, χρώματος
λευκού. Για αγκίστρι και “δόλωμα”
χρησιμοποιείται “πεταλούδα” (Νο
1 και 2) ή “μυγάκι”, ανάλογα με την
εποχή. Οι ψαράδες προτιμούν να
ψαρεύουν νωρίς το πρωί ή κατά τη
δύση του ηλίου σε νερά που δεν
είναι θολά. Λένε ότι οι πέστροφες
“τσιμπούν” καλύτερα όταν ψιχαλίζει
ή έχει συννεφιά. Πάντως, με νόμιμα
μέσα το ψάρεμα της πέστροφας
είναι πολύ δύσκολο.

Ο “δρόμος”
της πέστροφας
Πεστροφοπόταμος θεωρείται
ο Αχελώος, ο οποίος πηγάζει
από τα βουνά της Πίνδου, πάνω
από το μοναχικό Χαλίκι. Η άγρια
πέστροφα του Ασπροποτάμου
είναι ένα πανέμορφο ψάρι με
πορτοκαλί βούλες. Υπάρχουν επίσης άλλα δύο είδη πέστροφας,
εκείνη με τις μαύρες βούλες, καθώς και αυτή με το καφέ χρώμα.
Ο Αχελώος μεταφέρει την πέστροφα καθώς εκβάλλει στη λίμνη των
Κρεμαστών. Παράλληλα κινείται και
ο Αγραφιώτης, ο οποίος καταλήγει
στην ίδια λίμνη, περνώντας μέσα
από μια καταπληκτική κοιλάδα
σπάνιας ομορφιάς στη σκιά των
Αγράφων. Οι πηγές του ποταμού,
η “Τρύπα του Αγραφιώτη”, όπως
ονομάζονται, φημίζονται για τις
πέστροφές τους. Βρίσκονται κοντά στο χωριό Επινιανά, τα οποία
απέχουν 25 χλμ. από την Κρέντη,
χωριό που μπορεί να αποτελέσει
βάση εξορμήσεων.

... και η συνταγή
Συνήθως η πέστροφα ψήνεται
στα κάρβουνα σε σιγανή φωτιά. Η
πιο παραδοσιακή συνταγή είναι στο
τηγάνι, με κατσικίσιο βούτυρο και
αλευρωμένη με καλαμποκάλευρο.
Ωστόσο, ο Αρχιμανδρίτης Δοσίθεος, Ηγούμενος της Μονής Τατάρνας,
στο περίφημο βιβλίο του “Καλογηρική μαγειρική” γνωρίζει πολύ καλά
τα μυστικά της νόστιμης πέστροφας.
Εκεί, ανάμεσα σε πλήθος άλλων
συνταγών, αναφέρει και έξι για
πέστροφες τηγανητές, ψητές,
αχνιστές ή με διάφορες σάλτσες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συνταγή για τις γεμιστές πέστροφες,
με τόνο, σκόρδο και κρεμμύδι, με
ντομάτα στον φούρνο.
Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε
στην Εφημερίδα
“Ευρυτανικά Νέα”
(συνέχεια στη σελίδα 10)

Κηφηνείον “Η Ωραία Ελλάς”
(συνέχεια από τη σελ. 6)

παιδεία αποκεφαλίζει τα
παιδιά. Τα κάνει ικανά να
μην κάνουν τίποτε. Ούτε
να βλαστημήσουν. Ακόμη
καί η αισχρολογία τους περιορίζεται στη λέξη πού τα
κάνει συνονόματα. Αν τους
πεις βρισιά της περασμένης
20ετίας θα νομίσουν ότι μιλάς αρχαία Ελληνικά! Είναι
θλιβερή η εικόνα πού παρουσιάζει σήμερα, παρουσίαζε χθες καί θα παρουσιάζει
κι αύριο η ελληνική κοινωνία: να υπάρχουν άνθρωποι
άνω των 65 ετών, άνω των
70 ετών, πού, ενώ έχουν συνταξιοδοτηθεί, εργάζονται
νυχθημερόν, για να συντηρούν τα παιδιά τους μέχρι να
τελειώσουν τις ατελείωτες
σπουδές τους, τα παιδιά
πού λιώνουν τα νιάτα τους
στα “κηφηνεία”, πού πάνε
σπίτι τους να κοιμηθούν την
ώρα πού οι Αλβανοί πάνε
για δουλειά, θα μου πείτε,
τι δουλειά; Οποιαδήποτε
δουλειά, αρκεί να είναι τίμια. Όταν μικροί -ακόμη
στο Δημοτικό- μαθαίναμε
απ’ έξω τον Τυρταίο (ποιος
τολμά σήμερα να διδάξει
Τυρταίο;) δεν τον μαθαίνα-

με για να γίνουμε πολεμοχαρείς αλλά για να νοιώθουμε
ντροπή, όταν στην μάχη της
ζωής, στην πρώτη γραμμή
είναι οι παλαιότεροι, οι
“γεραιοί” καί οι νέοι κρύβονται πίσω από τη σκιά τους.
“Αισχρόν γαρ δη τούτο...
κείσθαι πρόσθε νέων άνδρα
παλαιότερον”.
Σήμερα, βέβαια, οι χειρωνακτικές εργασίες ελέγχονται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα από ξένους. Στίς
οικοδομές μιλούν αλβανικά,
στα χωράφια πακιστανικά.
Σέ λίγο οι χειρωνακτικές
επιχειρήσεις θα περάσουν
στα χέρια των Κινέζων πού
κατασκευάζουν ήδη το μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών ειδών πού θυμίζουν... Ελλάδα. Ακόμη καί
τις σημαίες μας στην Κίνα
τις φτιάχνουν! Κι εμείς;
Εμείς, όπως πάντα, φτιάχνουμε τα τρία κακά της
μοίρας μας. “Φτιάχνουμε”
τη ζωή μας στην τηλοψία,
πού δίνει τα μοντέρνα πρότυπα οκνηρίας στη νεολαία,
ποθούμε μια χρυσίζουσα
ζωή σαν αυτήν πού προσφέρει το “γυαλί”, αγοράζουμε

πολυτελή αυτοκίνητα με
δόσεις, κάνουμε διακοπές
με “διακοποδάνεια”, εορτάζουμε με “εορτοδάνεια” καί
πεθαίνουμε με “πεθανοδάνεια”. Έλεγε ο Φωκίων, πού
πλήρωσε τέσσερις δραχμές
τη δεύτερη δόση του κώνειου πού χρειαζόταν για να
“απέλθει”, πως στην Αθήνα
δεν μπορεί ούτε δωρεάν να
πεθάνει κανείς. Έπρεπε να
ζούσε τώρα...
Λυπάμαι πού θα το πω,
αλλά πρέπει να το πω: το
σχολείο, οι σχολές καί τα
ΜΜΕ σακάτεψαν καί σακατεύουν τη νεολαία, γιατί
μιλούν συνεχώς για τα δικαιώματα της -δικαιώματα
στην τεμπελιά- καί ποτέ
για υποχρεώσεις, ποτέ για
χρέος, ποτέ για καθήκον.
Το καθήκον έγινε άγνωστη
λέξη.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΘΥΝΗ τεύχος
395 ΝΟΕ 2004 Σαράντος Καργάκος Ιστορικός –Συγγραφέας
(Σχόλιο: Μακάρι να το είχαμε
διαβάσει το 2004 που γράφηκε.
Ίσως να μας είχε προβληματίσει και να είχαμε περισώσει
κάτι……)

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 9

Πριν 29 χρόνια
Η εφημερίδα ο Καστανιώτης (αρ. φύλλων 17) έγραφε:

Ήθη και Έθιμα του χωριού
ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Όλες οι εκδηλώσεις του χωριού με εντυπωσιάζουν και
λυπάμαι κάθε φορά που κάτι
γίνεται στο χωριό μας και δεν
μπορώ να βρεθώ. Μα κείνο το
γεγονός που μ’ εντυπωσιάζει
περισσότερο, είναι ο γάμος.
το γεγονός αυτό έχει στο πόδι
όλο το χωριό για μέρες ολόκληρες. τις οικογένει ες των
μελλονύμφων για να ε τοιμάσουν τα απαραίτητα για το
ευτυχές αυτό γεγονός. Τους
νέους και νέες γιατί θα τους
δοθεί η ευκαιρία να βρουν κι
αυτοί το ταίρι τους. Το χωριό
γενικά θα πάρει μια άλλη όψη,
γι ορταστική, πανηγυρική.
Σήμερα η αστυφιλία κι ο πολιτισμός σκότωσε πολλά από
τα έθιμα του γάμου στα χωριά
μας. Μένουν όμως βαθιά ριζωμένα στην καρδιά μας και
πάντοτε τα αναπολούμε. Αξίζει
τον κόπο να τα θυμηθούμε για
λίγο εν συντομία.
Κείνη τη φορά έτυχε κι εγώ να
βρεθώ στο χωριό κι ήταν η εβδομάδα
γάμου. Δύο νέα παιδιά αποφάσισαν
να σμίξουν τις τύχες τους. Ο δρόμος μ’ έφερε στο σπίτι της νύφης.
Τους βρήκα με τα χέρια στο ζυμάρι.
Έπιαναν τα προζύμια κι η μέρα ήταν
Τετάρτη.
- Σιγά μωρή μάνα. Θα με γεμίσεις
ζμάρια. Μας βλέπ’ κι ξένος άνθρωπος.
Αυτά τα λόγια ξέφυγαν από την κοπέλα καθώς η μάνα της τη σταύρωνε
με τα γαμήλια προζύμια.
Την Παρασκευή από τους πρώτους ήμουνα στο σπίτι της νύ φης
για να παραστώ στο φόρτωμα των
προικιών. Ένας πανύψηλος γοίκος,
φτιαγμένος με τα χέρια της νύφης
και της μάνας της περίμεναν τα μουλάρια που θά ‘φέρνε ο γαμπρός, να
φορτωθούν και να μεταφερθούν στο
σπίτι του γαμπρού. Η κατσαρόλα
έβραζε τη γίδα που σφάχτηκε ειδικά
γι’ αυτό το σκοπό. Το φαγοπότι δυνάμωνε. Δυό τρία παιδιά χωρίς να
το καταλάβουν βρέθηκαν στο γοίκο
πάνω. Κέρματα πολλά άρχισαν να
πέφτουν πάνω στα προικιά.
- Καλορίζικα-καλορίζικα...
Αυτή η φωνή ακούγεται παντού.
Με δακρυσμένα μάτια η μάνα
κερνάει τον κόσμο που ‘ρχεται να
προβοδίσει τα προικιά της κόρης που
για να γίνουν έχουν ξενυχτήσει πολλά
βράδια μάνα και κόρη. Καθώς φορτώνονται στα μουλάρια, δάκρυα κυλούν
στα μάτια της μάνας ενώ αντηχεί το
τραγούδι:
Μάνα μ’ φτιάξε μπακλαβάδες
κι έρχονται οι ζουρνάδες.
Μάνα μ’ φτιάξε τηγανίτες
να φλέψουμε τσ’ πολίτες.
Με τη συνοδεία των συγγενών του
γαμπρού μεταφέρονται στο σπίτι του
όπου νοικιάζονται ενώ τα ντουφέκια
σχίζουν τα βουνά με τις βροντερές
φωνές τους. Ο αγωγιάτης δείχνει με

ΓΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΤΑΚΗ, 1952, ΚΑΣΤΑΝΙΑ.
Στους γάμους πάντα ο Αντώνης κρατούσε το δίσκο με τα στέφανα!!!

καμάρι το φιλοδώρημα της νύφης
που κρέμεται από το καπίστρια του
ζωντανού του.
Το Σάββατο έζησα τις ετοιμασίες του
σπιτιού του γαμπρού που σφάξανε τα
καλύτερα σφαχτά για να περιποιηθούν
τον κόσμο την άλλη μέρα. Την Κυριακή
τα μουλάρια, καθαρά και στολισμένα
ήταν έτοιμα να μεταφέρουν το γαμπρό
στο σπίτι του νουνού.
Καθώς ξεκινούσε ο γαμπρός ακούγονταν παντού το τραγούδι:
Ρηγόπουλο ξεκίνησε
να πάει να στεφανώσει
με 400 φλάμπουρα
και χίλιους συμπεθέρους.
Ο ήλιος ήταν ο γαμπρός
και το φεγγάρι νύφη
και τα αστεράκια του ουρανού
ήτανε συμπεθέροι.
Ο γαμπρός συνοδεύοντας το νουνό
έφτασε στην εκκλησία ενώ από το σπίτι της νύφης ακουγόταν το τραγούδι:
Νυφούλα μ’ ποιος σε στόλισε
μ’ αυτό το νυφοστόλι;
Η Παναγιά η Δέσποινα
κι οι 12 Απόστολοι.
Ξένοι παντάξενοι ήρθανε
την πήρανε και πάνε.
Ασχήμηναν τα σπίτια μας
και μόρφηναν τα ξένα
και μεις τη νύφη είχαμε
γλαστράκι στην αυλή μας.
Γαμβρέ το λουλουδάκι μας
να μη μας το μαράνεις.
Η Νύφη συγκινημένη χαιρετούσε
τους συγγενείς της και με το συμπεθεριό της να τραγουδά ήρθε στην εκκλησία όπου την υποδέχτηκε ο γαμπρός
ενώ ακουγόταν το τραγούδι:
Ας παν να δουν τα μάτια μου
πώς τα περνάει η αγάπη μου.
Μήν ηύρε άλλου κι αγάπησε
και μένα με παράτησε.
Ποιος το ‘πε δεντρουλάκι μου
δε σ’ αγαπώ πουλάκι μου.
Αν το ‘πε ο ήλιος να μη βγει
τ’ άστρο να μη ξημερωθεί...
Μετά τα στέφανα σειρά είχε ο χορός
στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγ.

Νικολάου. Πρώτη έσυρε το χορό η
Νύφη που την κρατούσε ο γαμπρός
ενώ αντηχούσε το τραγούδι:
Τούτο το, μαύρα μου μάτια,
τούτο το καλοκαιράκι
κυνηγούσα ένα πουλάκι.
Κυνηγούσα, προσπαθούσα
να το πάρω δεν μπορούσα.
Κι έστησα το ξόβεργό μου
κι ήρθε το πουλί κοντά μου.
Έσκυψα να το φιλήσω
θελ’ φλουρί να του χαρίσω...
Σήμερα λάμπει ο ουρανός
Σήμερα λάμπει η μέρα
σήμερα στεφανώθηκε
αητός την περιστέρα...
Μετά το χορό στο προαύλιο της εκκλησιάς τα νεόνυμφα κατευθύνθηκαν
στο σπίτι του γαμπρού όπου εκεί περίμενε τη νύφη η πεθερά. Ο κόσμος
τραγουδούσε το:
- Έβγα μανούλα του γαμπρού και
πεθερά της νύφης να δεις τη νύφη
πούρχεται σ’ αρέσει δε σ’ αρέσει.
- Αφού του γιου μου τ’ άρεσε και
μένα θα μ’ αρέσει.
Για ανοίξτε τα παράθυρα
να μπει ο ήλιος μέσα
να δω τη νύφη πού ‘ρχεται
μ’ αρέσει δε μ’ αρέσει.
Σήμερα η μάνα του γαμπρού
κι η πεθερά της νύφης
με τους ανέμους μάλωνε
με το βοριά μαλώνει:
- Πάψε βοριά μ’ τον άνεμο
πάψε και τον αέρα
να ανοίξω τα παράθυρα
να μπει ο ήλιος μέσα
να δω τη νύφη πού ‘φεραν
σήμερα οι συμπεθέροι.
Στη συνέχεια η νύφη έσπασε στα
τέσσερα τη νυφιάτικη κουλούρα που
επίτηδες είχε ετοιμαστεί και τη μοίρασε στον κόσμο κι έδωσε το μεγαλύτερο
κομμάτι σ’ ένα παιδί από το συγγένιο
του γαμπρού, αλλά που ζούσαν και οι
δυο γονείς του. Πήρε έπειτα μήλα και
τα πέταξε στο συγγένιο του γαμπρού
και πέταξε κι ένα ποτήρι στη σκεπή
του σπιτιού. Πριν κατεβεί η νύφη
από το στολισμένο ζώο, ζήτησε από

τα πεθερικά της να της τάξουν κάτι από την παρουσία
τους.
Το βράδυ άρχισε το γλέντι
όπου ήταν καλεσμένοι οι
στενοί συγγενείς του γαμπρού και της νύφης. Κάθε
καλεσμένη οικογένεια έφερε
και τη δική της πρεβέντα,
δηλαδή ψωμί, κρασιά, κρέας
και ό,τι άλλο νόμιζε απαραίτητο. Ο μάγειρας έφερε
το σφάγιο του νουνού που
ήταν σουβλισμένο και είχε
ένα πράσο στο στόμα και
δύο κουδούνια κρεμασμένα.
Ο μάγειρας τροχούσε τα
μαχαίρια για να κόψει το
κρέας κι έλεγε: δεν κόβει.
Τότε ο κόσμος έδωσε χρήματα μέχρι που τροχίστηκαν
αρκετά τα μαχαίρια και κόπηκε το κρέας. Τρώγοντας
και πίνοντας αντηχούσε το
τραγούδι:
Σ’ αυτή την τάβλα που ‘μαστε
σε τούτο το τραπέζι
τον άγγελο φυλεύουνε
και το Χριστό κερνάνε
να ανοίξει τον παράδεισο
να δουν τους πεθαμένους.
Δεξιά μεριά είναι οι άρχοντες
στον ήλιο στο φεγγάρι
κι αριστερά η φτωχολογιά
στην πίσσα στο σκοτάδι.
Και κατ’ άλλους:
Και την Παρθένα Παναγιά
κι αυτή την προσκυνάνε
να μάς χαρίσει τα κλειδιά
κλειδιά του Παραδείσου
να ανοίξω τον Παράδεισο
να μπω να σεργιανήσω.
Ο μικρός Γιωργάκης παντρεύεται
μικρή γυναίκα παίρνει.
Όλο τον κόσμο κάλεσε
τη γη την ξακουσμένη.
Το σταυραητό δεν κάλεσε
τον άδελφοποιητό του.
Νυφούλαμ’ στα αλώνια σου
κι έξω στα περιβόλια
κάθεται νιος κι ανύπαντρος
κι ένα πρωτοπαλλήκαρο.
Κόρημ’ πού είν’ η μάνα σου
κι πού’ναι οι γονείς σου;
Η μάνα μου πάει στην εκκλησιά
πατέρας μου στην αγορά
τα δυό τ’ αδέλφια μ’ τα μικρά
σχολειά μαθαίνουν, γράμματα.
Στο χορό που ακολούθησε συχνά
ακουγόταν οι στίχοι:
Τ’ ακούς κυράτσα νύφ’
τί λέει το Βαγγέλιο;
Να σέβεσαι τον πεθερό
για να λέει κυράτσα νύφ’
Να σέβεσαι την πεθερά
για να λέει κυράτσα νύφ’
να σέβεσαι τα κουνιάδια σου
για να σε λένε κυράτσα νύφ’...
Όλα αυτά τα έζησα σ’ εκείνο το γάμο.
Ο χώρος δε μας παίρνει να εξιστορήσουμε κι άλλα. Αλλά θα επανέλθουμε.
ΔΗΜ. ΖΗΝΕΛΗΣ
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Ειδήσεις - Σχόλια - Ανακοινώσεις

Το βήμα του Τόρνου
Με την άφιξη του καλοκαιριού και τους περισσότερους από
εμάς να επιστρέφουμε στο χωριό μας, ο Σύλλογός μας έχει
προγραμματίσει την διεξαγωγή διάφορων εκδηλώσεων στα
πλαίσια της πολιτιστικής πρωτοβουλίας “Γιορτές του Δάσους”
του Δήμου μας.

(συνέχεια από τη σελ. 8)

Ό,τι απέμεινε από τη βρύση στα Πολύκαινα.

Aπό την εορτή της Αγίας Τριάδας

Ό

ταν υπάρχουν καλά νέα
για το χωριό μας και όταν
γίνονται έργα….., αυτά πρέπει να
τα προβάλλουμε. Επίσης όταν βλέπουμε τα “στραβά και ανάποδα”
όπως λένε στο χωριό μας θα πρέπει
πάλι να τα επισημαίνουμε, μήπως και
διορθωθούν.
Επιτέλους μετά από πολλά χρόνια
μπορεί κανείς να επισκεφτεί την
Καματερόβρυση χωρίς να γκρεμοτσακισθεί. Το μονοπάτι ανοίχθηκε
αρκετά και δεν χρειάζεται πλέον
ισορροπία πάνω από το γκρεμό για
να περάσεις. Πέρα από αυτό που
είναι αρκετά σημαντικό, έγιναν και
εργασίες καθαρισμού στη βρύση,
μπήκε μάλλον καινούρια σωλήνα
που διώχνει τα νερά στο ρέμα και
δεν λιμνάζουν στη βρύση και τέλος
έγινε νέα στήριξη της σκεπής με
σιδηροδοκούς. Μπράβο και μόνο
μπράβο στο Συμβούλιο του χωριού μας.
Να ρωτήσουμε όμως και κάτι πριν
να κλείσουμε το θέμα “βρύσες”.
Για την βρύση στα Πολύκαινα(από
όπου και η σχετική φωτογραφία σε
άλλη σελίδα) μήπως μπορεί να γίνει
κάποια επέμβαση και ξαναρχίσει το
νεράκι να τρέχει από τον σωλήνα;
Τώρα το νερό βγαίνει στη βάση του
πέτρινου τοίχου και οι φτέρες έχουν

φθάσει ένα μέτρο. Επίσης το μονοπάτι από το περνούσαμε από τον
κεντρικό δρόμο προς τις Γούρνες
μέχρι την βρύση δεν υπάρχει πλέον.
Μήπως μπορεί να επαναχαραχθεί
στην παλιά του θέση και να μπει και
κάποια ταμπέλα;
Και μια είδηση για καλοκαιρινό
Festival στο Καρπενήσι.
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
Ευρυτανικά Νέα και θέλει επιβεβαίωση πριν ξεκινήσετε γιατί επίσημα δεν είχε ανακοινωθεί κάτι
μέχρι τη στιγμή που συντάχθηκε
το φύλλο της εφημερίδας μας.
“Για πρώτη φορά, θα διεξαχθεί
ένα τριήμερο φεστιβάλ εκδηλώσεων στο Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου, με τη συμμετοχή σπουδαίων ονομάτων της ελληνικής
μουσικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Καρπενήσι θα διεξαχθεί,
στις αρχές Αυγούστου, τριήμερο
φεστιβάλ μουσικής με τη συμμετοχή σπουδαίων ονομάτων.
Ο Γιάννης Αγγελάκας στις 5, οι
Πυξ Λαξ στις 6 και ο Σωκράτης Μάλαμας στις 7 Αυγούστου
αναμένεται να προσδώσουν ένα
διαφορετικό χρώμα στο φετινό
καλοκαίρι. Το φεστιβάλ θα συνδιοργανωθεί από τον δήμο Καρπενησίου και την εταιρεία που θα

αναλάβει τελικά τις εκδηλώσεις.
Όπως γράψαμε και παραπάνω, οι
συναυλίες θα πραγματοποιηθούν
στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου, οι
οποίες θα διαμορφωθούν ανάλογα για τις ανάγκες ενός τέτοιου
πρότζεκτ. Αξίζει να αναφερθεί
πως θα υπάρχουν ειδικοί χώροι
για κάμπινγκ, στους οποίους θα
μπορεί κανείς να στήσει τη σκηνή
του και να απολαύσει το τριήμερο
…από μέσα.
Ακόμα, θα εγκατασταθούν καντίνες και διάφορα άλλα μαγαζιά,
τα οποία θα προμηθεύουν τους
θεατές με τα απαραίτητα. Η εταιρεία που θα αναλάβει τη διοργάνωση των μουσικών εκδηλώσεων
θα τοποθετήσει στο χώρο μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας,
με σκοπό το καλύτερο ακουστικό
και οπτικό αποτέλεσμα. Μάλιστα,
ο χλοοτάπητας του γηπέδου, στο
οποίο θα γίνουν οι συναυλίες, θα
“σκεπαστεί” με ειδικό κάλυμμα,
ώστε να αποφευχθούν φθορές
και τυχόν καταστροφές. Κάτι
ανάλογο συμβαίνει άλλωστε σε
όλα τα μεγάλα στάδια της Ελλάδας και του εξωτερικού, όταν
αυτά φιλοξενούν σημαντικές
συναυλίες.”

Οι εκδηλώσεις θα εκκινήσουν με αυτή της εορτής
του Αγίου των βουνών Προφήτη-Ηλία. Στις 20/07/2011
(Θεού θέλοντος και καιρού
επιτρέποντος) θα τελεστεί
λειτουργία στο εξωκκλήσι
του Αη-Λια και στη συνέχεια
όπως και τα προηγούμενα
χρόνια θα ακολουθήσει το
καθιερωμένο πικ-νικ στην
τοποθεσία Μεγάλη Βρύση,
κάτω απ’τα πλατάνια και
τα έλατα. Μας περιμένει το
κρύο νερό της βρύσης, πίτες
από τα σπίτια μας και ψητό
κρέας που φρόντισαν να
υπάρχει ορισμένοι συγχωριανοί μας.
Στις 14/08/2011 θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία στην αναπαλαιωμένη
εξωτερικά εκκλησία του χωριού μας Αγία Τριάδα. Την ίδια
ημέρα θα λειτουργήσει στον
προαύλιο χώρο της εκκλησίας
έκθεση ζωγραφικής με έργα
του κ. Χατζόπουλου Διονύση
καθώς και έκθεση παλιάς φωτογραφίας, οι οποίες θα διαρκέσουν για τρεις ημέρες.
Στις 16/07/2011 θα γίνει
το αντάμωμα των απανταχού
Τορνιωτών στον ανακαινισμένο χώρο – πλατεία του
χωριού. Σας περιμένουμε

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

(ακόμη και αν δεν είστε Τορνιώτες) να περάσουμε μαζί
μια όμορφη βραδιά.
Τέλος, θα θέλαμε να σας
αναφέρουμε πως στο χωριό
μας τα έργα για την ολοκλήρωση της αναπαλαίωσης
του κτιρίου της εκκλησίας,
καθώς και της διαμόρφωσης
της πλατείας είναι ακόμη σε
εξέλιξη και μπορεί να επηρεάσουν το παραπάνω πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση,
μπορείτε να ενημερώνεστε
για κάθε εξέλιξη από το Δ.Σ
του συλλόγου μας.

Κοινωνικά
Στις 30/06/2011 έφυγε από
κοντά μας ο Κωνσταντίνος
Παναγιωτόπουλος (μπαρμπαΚώστας) σε ηλικία 85 ετών.
Εκφράζουμε τα θερμά μας
συλλυπητήρια στα παιδιά
του, τα εγγόνια και τα δισέγγονά του.
Ιωάννης
Κωνσταντόπουλος

Για να ευθυμήσουμε
To ανέκδοτό μας

Κατά τη διάρκεια της
πτήσης από Αθήνα προς
Λονδίνο ο πιλότος καλωσορίζει τους επιβάτες:
“ Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας, σας ομιλεί ο
Κυβερνήτης. Σας καλωσορίζουμε στη πτήση 220
για Λονδίνο. Ο καιρός είναι
θαυμάσιος και ... πρόσεχε,
πρόσεχε , θα πέσει!
Ω Θεέ μου!”
Σιωπή....
Μετά από πέντε λεπτά
ακούγεται και πάλι ο πιλότος να ανακοινώνει:
“Συγνώμη για πριν που
σας τρόμαξα αλλά μια
απρόσεκτη αεροσυνοδός
έριξε τον καφέ πάνω μου.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως έγινε το παντελόνι μου από μπροστά”.
Και τότε ακούγεται ένας
επιβάτης να λέει:
“Που να δεις πως έγινε
το δικό μου από πίσω”.

