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ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Την 6η Φεβρουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
μας στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου
Ρουμελιωτών Ελλάδος στην Αθήνα. Στην
εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετοί Καστανιώτες και Καστανιώτισσες μέλη, του Συλλόγου
μας, ιστορικά και ιδρυτικά μέλη του όπως οι
Χρήστος Παπαχρίστος, Σταύρος Μπαλτάς,
Βασιλική Λεκάκου, Θύμιος Κάτσικας, καθώς
και φίλοι και φίλες του χωριού μας. Με την
παρουσία τους, αλλά και με χαιρετισμό που
απηύθυναν, μας τίμησαν, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Τορνιωτών Γιάννης Κωνσταντόπουλος και ο επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Προδρομιτών Τάκης Ταραμπίκος. Ο κ.
Ταραμπίκος έκανε μια εκτενή ενημέρωση για
την πορεία του έργου της ασφαλτόστρωσης,
στον δρόμο Καστανιά μέχρι Πρόδρομο και
πρόσφερε ένα εισιτήριο θεάτρου για 2 άτομα
που κληρώθηκε στο τέλος των εργασιών της
Γ.Σ. στην χωριανή μας Καλίτσα Βαστάκη. Τέλος, μας τίμησε με την παρουσία του ο Ταμίας
του Συλλόγου Τορνιωτών, Ηλίας Παλαιός. Η
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Καστανιάς
Κατίνα Τσιώκου δεν μπόρεσε να παρευρεθεί,
αλλά έστειλε με επιστολή τον χαιρετισμό της
που διαβάσθηκε στους παρευρισκομένους.
Κατά την έναρξη των εργασιών τηρήθηκε
ενός λεπτού σιγή στην μνήμη όσων συγχωριανών έφυγαν από κοντά μας την χρονιά
που πέρασε. Ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, που την ευλόγησε ο ιερέας
μας Παπαχρίστος Σταύρος, η βράβευση των
επιτυχόντων Καστανιωτόπουλων στα Α.Ε.Ι &
Τ.Ε.Ι. και η τιμητική διάκριση-απονομή προς
τον Επίτιμο Γραμματέα του Συλλόγου Γεώργιο
Παπαχρίστο, για την πολυετή προσφορά του
στον Σύλλογο.(Σας θυμίζουμε ότι ο Σύλλογός μας είχε αποφασίσει να βραβεύσει τον
Γραμματέα μας κατά τις εργασίες της Γ.Σ. τον
περασμένο χρόνο, αλλά δεν κατέστη δυνατό,
γιατί απουσίαζε στο εξωτερικό).
Ο Γραμματέας του Συλλόγου Αριστείδης
Ντέκας αναφέρθηκε στην πολυετή προσφορά του επίτιμου Γραμματέα με τα παρακάτω
λόγια:
“Αγαπητά μέλη του Συλλόγου μας, φίλες
και φίλοι.
Όλοι οι Σύλλογοι βασίζονται στην εθελοντική προσφορά των μελών τους, κάποια απ’

Το καλοκαίρι έφθασε.
Η καταπράσινη
και δροσερή Καστανιά
μας περιμένει

Ζ

έστανε λίγο ο καιρός και σκέφτομαι ότι πρέπει να ετοιμάσω
τις αποσκευές μου, να φύγω το
γρηγορότερο από την Αθήνα και να πάω
στο χωριό μου, να χορτάσω το καλοκαίρι
από τις πρώτες μέρες του, τώρα που τα χωράφια είναι λουλουδιασμένα και ο κούκος
δοκιμάζει τη φωνή του στα Πολύκαινα. Δύσκολο θα μου πείτε, πολύ δύσκολο, μόνο
όταν θα είμαι συνταξιούχος(αν φθάσω
εβδομήντα χρονών σύμφωνα με τις αποφάσεις των κυβερνώντων) θα μπορώ να
κάνω τέτοια σχέδια. Το ξέρω βέβαια καλά
αυτό, αλλά είναι ανάγκη να κάνω τέτοιες
σκέψεις και όνειρα, πρέπει να γεμίζω τις
μπαταρίες μου, να αντέξω την καθημερινότητα και να ολοκληρώσω όρθιος τον
(συνέχεια στη σελίδα 4)

αυτά τα μέλη όμως κυριολεκτικά αφιερώνονται και προσφέρουν ένα μεγάλο κομμάτι του
εαυτού τους για την λειτουργία των Συλλόγων
και την επίτευξη των στόχων τους.
Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε στις 15 Μαρτίου
1963 από 28 συγχωριανούς μας που ήταν τα
ιδρυτικά του μέλη. Στην πορεία του αρκετά
από αυτά τα μέλη, αλλά και άλλοι συγχωριανοί
μας, πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους ανιδιοτελώς και με αγάπη προς το χωριό και τους
συγχωριανούς μας.
Αξίζει να σταθούμε ιδιαίτερα στην προσφορά του ιδρυτικού μας μέλους Γιώργου
Παπαχρίστου. Για πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν

και φίλοι της Καστανιάς.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου σας καλωσορίζω στην ετήσια
Γενική Συνέλευσή μας. Για την καινούργια
χρονιά εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, υγεία,
δημιουργία, πρόοδο και για τον καθένα μας
ξεχωριστά. Είθε ο καινούργιος χρόνος να
αποδειχθεί πιο ελπιδοφόρος, πιο γόνιμος, πιο
ευτυχής και καρποφόρος. Το κίνητρο για την
ενασχόλησή μας με τα κοινά είναι η αγάπη
μας για τον τόπο που γεννηθήκαμε χωρίς
προσωπικό όφελος, αντίθετα πολλές φορές με
προσωπικό κόστος και χωρίς ν’ αποσκοπούμε
σε κάτι μελλοντικά για κανέναν μας από το

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου απονέμει τιμητική πλακέτα στον Επίτιμο Γραμματέα μας

μια ολόκληρη ζωή, ο Γιώργος Παπαχρίστος
ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου μας.
Το Γραφείο του, στην Ιπποκράτους 44, ήταν
έδρα του Συλλόγου και τόπος συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκτός από αυτά
όμως ο κάθε Καστανιώτης ήξερε ότι εκεί θα
βρει μια πόρτα ανοικτή, ένα πατριώτη πρόθυμο να τον ακούσει. Ο Σύλλογός μας πάλι
είχε πάντα ένα εκπρόσωπο διαθέσιμο όλες τις
ημέρες και ώρες, αλλά και ένα καταρτισμένο
και έμπιστο νομικό σύμβουλο. Ο Γιώργος Παπαχρίστος σαν μέλος του Δ.Σ. ήταν πάντοτε
διαλλακτικός, ήρεμος, ακριβοδίκαιος και γι’
αυτό ιδιαίτερα αγαπητός από όλους. Ήταν
εκείνος που ηρεμούσε τα πνεύματα, που
έδινε διέξοδο στις εντάσεις, που συνέθετε τις
αντίθετες απόψεις. Ήταν ο “πυροσβέστης”,
αποδεκτός και σεβαστός από όλους. Για όλα
αυτά το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να ανακηρύξει τον πρώην Γραμματέα του Συλλόγου κ.
Γεώργιο Παπαχρίστο, σε Επίτιμο Γραμματέα
για την πολυετή προσφορά του στο Σύλλογο.
Επίσης αποφασίσθηκε να του απονεμηθεί
Τιμής Ένεκεν αναμνηστική πλακέτα.”
Την απονομή της πλακέτας στον Επίτιμο
Γραμματέα μας, έκανε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος και έτυχε
της επιδοκιμασίας των παρευρισκομένων με
χειροκροτήματα. «Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά
δεν έκανα κάτι σπουδαίο για να με βραβεύσετε», είπε ο Γιώργος Παπαχρίστος. «Το χρέος
μου έκανα προς τους πατριώτες μου και τον
τόπο που γεννήθηκα. Άλλωστε μην ξεχνάτε
ότι και άλλοι Καστανιώτες προσέφεραν και θα
συνεχίσουν να προσφέρουν στο Σύλλογο και
στο χωριό μας».
Η σεμνότητα διέκρινε πάντοτε τον Γραμματέα μας…..
Τον Διοικητικό Απολογισμό για την χρονιά
που πέρασε, διάβασε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος.
“Σεβαστέ Πατέρα, αγαπητοί χωριανοί, φίλες

Διοικητικό Συμβούλιο.
Εδώ τονίζουμε και κάνουμε σαφές ότι:
Η δική μας θέση στα κοινά θα καθορίζεται
με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον του χωριού μας. Επιδίωξή μας είναι η πρόοδος και
γενικά η εξέλιξή του χωριού μας αλλά και της
περιοχής γενικότερα, μια και αποτελούμε μια
μικρότερη οντότητα του συνόλου. Είναι αλήθεια ότι κολυμπάμε σε μια βαθιά κρίση. Όπου
και να κοιτάξεις βλέπεις μια μιζέρια και ακούς
μόνο παράπονα για το αύριο. Η ανασφάλεια
έγινε τρόπος ζωής, μας τρώει το άγχος και μας
μικραίνει τη ζωή. Στο χέρι μας είναι ν’ αντισταθούμε στις προκλήσεις των καιρών διότι πάντα
υπάρχει αύριο.
Στην συνέχεια θα σας αναπτύξω χρονολογικά και εν συντομία τα όσα συνέβησαν στην
χρονιά που πέρασε.
Σε ότι αφορά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο: -Τοποθετήθηκαν κουφώματα αλουμινίου στις πόρτες
και παράθυρα του άνω ορόφου. -Επιστρώθηκε
ο άνω όροφος με πλακάκια. -Ολοκληρώσαμε
όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εκτός
από μπριζοδιακόπτες.-Επενδύσαμε με πέτρα
όλη την πρόσοψη του κτιρίου ανά όροφο,
ένα έργο με πολύ μεράκι, για να μπορέσει να
δέσει το κτήριο με τον τόπο και την παράδοση.-Τελειώσαμε το τοιχείο αντιστήριξης στο
κάτω μέρος. Ουσιαστικά με την κίνηση αυτή
σταθεροποιήθηκε όλο το κτήριο.
Οι εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Σύλλογός
μας κατά το έτος 2010:
-Στις 20 Ιουλίου 2010 ο Σύλλογος προσέφερε στο εκκλησίασμα στον Άι-Λιά παραδοσιακό
λουκουμάκι, νεράκι και αναψυκτικό όπως
παλιά.
-Στις 7 Αυγούστου 2010 ο σεβαστός Πατέρας Σταύρος Παπαχρίστος αναφέρθηκε και
ανέπτυξε τα προβλήματα που απασχολούν
τον σύγχρονο άνθρωπο και έγινε μια ευρεία
διαλογική και εποικοδομητική συζήτηση.

Στην συνέχεια ο συγχωριανός μας διακεκριμένος ιατρός Στέλιος Ζηνέλης μας ενημέρωσε
και συνάμα μας συμβούλεψε, για τον σημερινό
τρόπο ζωής και διαβίωσης αλλά και για τους
κινδύνους που διατρέχουμε από την κακή
διατροφή.
-Στις 13 Αυγούστου στο Δημοτικό σχολείο
Καστανιάς έγινε μια αναδρομή στα σημαντικά
αλλά και τα ασήμαντα που έγιναν στο χωριό
μας και περιγράφηκαν μέσα απ’ τις σελίδες της
εφημερίδος μας “Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ” κατά την
πρώτη κυρίως δεκαετία της κυκλοφορίας του.
Μια εφημερίδα που σκοπό είχε και έχει να ξεχωρίζει ως τόπος φιλοξενίας απόψεων, ιδεών
και ειδήσεων, που αφορούν τον τόπο μας και
θα είναι πάντα στα πλαίσια της δραστηριότητος του Συλλόγου μας. Μια εφημερίδα που
διακρίνεται τότε και τώρα από σοβαρότητα
και προπάντων σεβασμό προς τον σκοπό της
έκδοσής της.
-Στις 16 Αυγούστου η νεολαία της Καστανιάς
και όχι μόνο ξεφάντωσε, χόρεψε, διασκέδασε
μέχρι πρωίας πάντα με συνεργασία του φίλου
Νίκου Μπώκου.
-Στις 17 Αυγούστου 2010 πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Δημήτριο το Καστανιώτικο
Αντάμωμα. Μια εκδήλωση που έχει ριζώσει
πολύ βαθιά μέσα μας και φέτος είχε τεράστια
επιτυχία.
-Στις 21 Αυγούστου 2010 έγινε επίσης μια
ωραία εκδρομή στο Πάντα Βρέχει με μεγάλη
συμμετοχή. Πραγματικά περάσαμε υπέροχα.
-Οι εκδηλώσεις μας έκλεισαν με την παρουσία μας την ημέρα της εορτής του Αγίου
Δημητρίου όπου προσφέρθηκε παραδοσιακό
τσίπουρο ντόπιο και εδέσματα από μπουφέ.
Τα οικονομικά δεδομένα – οικονομικός
απολογισμός 2010 και προϋπολογισμός 2011
θ’ αναπτυχθούν στη συνέχεια.
Δεν θέλω να σας απασχολήσω περισσότερο. Εγώ προσωπικά αλλά και εκ μέρους του
Δ.Σ., θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εθελοντικά μας πρόσφεραν την βοήθειά τους στις
Συλλογικές δραστηριότητες που αναπτύξαμε.
Να ευχαριστήσω επίσης όσους μας πρόσφεραν χρήματα – και αυτοί είναι πολλοί - χωρίς
αυτήν την αιμοδοσία δεν θα μπορούσαμε να
προχωρήσουμε σε κανέναν τομέα. Εδώ τέλος
θέλω να επισημάνω την καλή συνεργασία που
είχαμε με την πρόεδρο και με τα μέλη του Δ.Δ.
Καστανιάς. Ευελπιστώ ότι εάν συνεργαστούμε
πιο στενά ίσως καταφέρουμε περισσότερα.
Εμείς εδώ στο Δ.Σ. του Συλλόγου πιστεύουμε ότι κάνουμε ότι είναι δυνατόν για το
καλό του χωριού μας, αλλά και από εσάς
ζητάμε να συσπειρωθείτε μαζικότερα δίπλα
μας. Καταθέστε προτάσεις – απόψεις – ιδέες,
διότι πράγματι πρέπει πολλά να μάθουμε πριν
καταλάβουμε πόσα λίγα ξέρουμε.
Σας ευχαριστώ όλους που με ακούσατε.
Εύχομαι και πάλι η χρονιά που μπήκε να είναι
χρονιά δημιουργίας για όλους, με υγεία και
ζητώ απ’ όλους αλλά και απ’ τον καθέναν ξεχωριστά να στηρίξετε με την συμμετοχή σας και
βοήθειά σας και τις φετινές δραστηριότητες
και εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.”
Τον λόγο έλαβαν στη συνέχεια ο Ταμίας
του Συλλόγου μας Μπώκος Κωνσταντίνος
και ο Ζηνέλης Χριστόφορος που διάβασαν
τον Οικονομικό Απολογισμό χρήσης 2010,
τον Προϋπολογισμό χρήσης 2011 και την
Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι Απολογισμοί, ο Προϋπολογισμός και η Έκθεση
έτυχαν της ομόφωνης έγκρισης των μελών
μας. Ο Οικονομικός Απολογισμός & ο Προϋπολογισμός δημοσιεύονται στη σελίδα 8 στο
παρόν φύλλο μας.
Στην συνέχεια τον λόγο έλαβαν τα μέλη του
(συνέχεια στη σελίδα 2)
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(συνέχεια από τη σελ. 1)

Συλλόγου μας.
Ο κ. Δημήτρης Κουτρούμπας
έδωσε συγχαρητήρια στο Σύλλογο
για την δουλειά που κάνει στον
πολιτισμό και τις παραδόσεις. Πρέπει να κρατήσουμε τις παραδόσεις
μας, τόνισε με έμφαση, μόνο τότε
θα έχει συνέχεια και ζωή το χωριό
μας. Επίσης αναφέρθηκε στην κακή
κατάσταση στην οποία βρίσκονται
αρκετοί χωματόδρομοι μέσα στο
χωριό και αναφέρθηκε ειδικά στην
κακή βατότητα του δρόμου στην
Καστανούλα.
Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ πρότεινε να
γραφούν μέλη του Συλλόγου(ακόμα
και χωρίς συνδρομή) όλοι οι νέοι
και οι νέες που κατάγονται από την
Καστανιά και ειδικά όσοι κάθε χρόνο
βραβεύονται για την είσοδό τους
στην ανωτάτη εκπαίδευση. Επίσης
αναφέρθηκε στην δουλειά που θα
πρέπει να κάνει ο Σύλλογός μας στο
θέμα “πολιτισμός” και στην ανάδειξη του μνημείου της Αποκλείστρας
και τέλος προσφέρθηκε να δώσει
την βοήθειά της στην διαμόρφωση
της αίθουσας στο υπό κατασκευή
Λαογραφικό Μουσείο.
Ο κ. Ζηνέλης Ζαχαρίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την
πορεία των έργων στο Πολιτιστικό μας Κέντρο και ειδικά για την
μεγάλη οικονομική βοήθεια που
πρόσφεραν οι Καστανιώτες στο
Σύλλογο. Οι Καστανιώτες τόνισε
παρόλο του ότι η χρονιά που
πέρασε ήταν δύσκολη, έδωσαν
περισσότερα από κάθε άλλη φορά
χρήματα. Αυτό έγινε γιατί είδαν να
γίνεται πραγματικό έργο, είδαν τα
χρήματά τους να πιάνουν τόπο.
Επίσης πρότεινε σαν θέμα καλοκαιρινής διάλεξης-εκδήλωσης στο
μέλλον, την αναφορά στα ονόματα,
στα γεγονότα και γενικότερα την
δράση όλων των Τοπικών Συμβουλίων. Μια καλή ιδέα που θέλει όμως
αρκετή δουλειά και χρόνο μέχρι να
ολοκληρωθεί.
Ο Γραμματέας του Συλλόγου
Ντέκας Αριστείδης αναφέρθηκε
σε λειτουργικά θέματα της εφημερίδας μας “Ο Καστανιώτης” και
προέτρεψε τους παρευρισκόμενους να συμμετέχουν ενεργά στη
σύνταξη της. Επίσης πρότεινε να
στέλνονται φύλλα της εφημερίδας
μας εκτός από τους Καστανιώτες
και σε κάθε φίλο και φίλη του χω-
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Πευκών 1, 142 35 Ν. Ιωνία
Τηλ.: 210 27 79 804
•••
Σύνταξη Φύλλου
και Επιμέλεια ύλης:
Αριστείδης Ντέκας
Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία
Τηλ.: 210 25 16 938
Συνεργάτες:
Ζηνέλης Δημήτριος
Ζηνέλης Ζαχαρίας

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

Kωδικός Γ.Γ.Ε.: 4020

ριού μας και ζήτησε από τα μέλη
να του γνωστοποιήσουν σχετικές
ταχυδρομικές διευθύνσεις που
γνωρίζουν. Τέλος, ανέφερε ότι κατά
την άποψή του, δεν υπάρχει ικανοποιητική-ουσιαστική συνεργασία
μεταξύ του Τοπικού Συμβουλίου
και του Συλλόγου και ότι αυτό λειτουργεί ανασταλτικά στην πρόοδο
του χωριού.
Η κ. Δήμητρα Δεληκωστοπούλου απηύθυνε χαιρετισμό και
ευχαρίστησε το Δ.Σ. του Συλλόγου
μας για την άριστη συνεργασία
που είχαν την χρονιά που πέρασε.
Αναφέρθηκε ειδικά στην προσπάθεια που έγινε από κοινού για
να κατατεθεί πρόταση χρηματοδότησης του Συλλόγου από την
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
Το αποτέλεσμα της προσπάθειας
δεν ήταν το αναμενόμενο είπε
χαρακτηριστικά, αλλά κρατάμε στο
ενεργητικό μας την άριστη συνεργασία για να προσπαθήσουμε πάλι
στο μέλλον.
Ο κ. Νικόλαος Κάρας, ζήτησε
από τον Σύλλογο να προβληματισθεί για την μη ικανοποιητική
συμμετοχή-προσέλευση των βραβευομένων σπουδαστών και των
μελών των οικογενειών τους στις
εργασίες της Γ.Σ. Ο Σύλλογος και
οι χωριανοί καμαρώνουν για την
επιτυχία τους, είπε χαρακτηριστικά
και τους βραβεύουν. Οι ίδιοι γιατί

άλλον, μαζευόμαστε προκειμένου
να μην νιώθουμε αποκομμένοι
από την ιδιαίτερη πατρίδα μας,
μαζευόμαστε επειδή πράγματι
ενδιαφερόμαστε για την Καστανιά
και θέλουμε το καλύτερο για το
χωριό μας.
Πιστεύω ότι ο Σύλλογός μας
μέσα από την πολυσχιδή του δράση, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια

συνήθειες του παρελθόντος.
Ας είναι αυτή η άμυνά μας. Για
να γίνει όμως αυτό θα πρέπει
πρωτίστως να παραδειγματιζόμαστε από το παρελθόν μας και
να μην το λησμονούμε. Πιστεύω
ότι αυτά που περάσαμε, τα λάθη
μας, οι εμπειρίες μας, θα πρέπει
να μας γίνονται μαθήματα και ίσως
οδηγός σε τι πρέπει ν’ αποφύγουμε

μπόρεσε και πάλι να ενώσει το χωριό μας. Μέσα από αντιξοότητες με
λιγοστά οικονομικά μέσα, αλλά και
σκληρή και άδικη κριτική πολλές
φορές καταφέραμε όλοι μαζί να
κάνουμε πέντε χρήσιμα πράγματα
για το χωριό μας.
Όμως δυστυχώς ο δρόμος είναι
ακόμη μακρύς και ανηφορικός.
Στις εποχές που διανύουμε τα

και πως πρέπει να αμυνθούμε στην
σημερινή λαίλαπα που μαστίζει
την κοινωνία μας. Ας καθίσουμε
όπως παλιά ως οικογένεια γύρω
από το ίδιο τραπέζι, ας αφήσουμε
τις λογικές του parking (σήμερα
παρκάρουμε τα πάντα από τα αυτοκίνητά μας μέχρι και τα παιδιά
μας, τους γονείς μας κ.λ.π.), ας
βγάλουμε τέλος το κεφάλι από την

Η κ. Β. Λεκάκου απονέμει την πλακέτα στην Μαρία Κουτσοδήμα

αποδοκιμάζουν την διαδικασία
αυτή; Δεν καταλαβαίνουν ότι με
την μη προσέλευσή τους για την
παραλαβή της τιμητικής πλακέτας
προσβάλλουν τoν Σύλλογο;
Ο Ταμίας του Συλλόγου Κωνσταντίνος Μπώκος, απηύθυνε χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους και
διάβασε το παρακάτω κείμενο.
Αγαπητοί συμπατριώτες.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχηθώ
σε όλους καλή χρονιά, με υγεία
και καλή δύναμη για τις δύσκολες
μέρες τις οποίες ως χώρα διανύουμε.
Έφτασε και φέτος η ώρα που μαζευτήκαμε σε τούτο τον φιλόξενο
χώρο του Πνευματικού Κέντρου
Ρουμελιωτών προκειμένου να
διεξαχθεί η Γενική μας Συνέλευση.
Αλήθεια αναρωτηθήκαμε ποτέ
εκτός της υποχρέωσης που έχουμε
ως Σύλλογος να διεξάγουμε κάθε
χρόνο Γενικές Συνελεύσεις, ποιος
άλλος λόγος μας τραβά Κυριακάτικα από το ζεστό μας σπίτι προκειμένου να βρεθούμε εδώ;
Είναι άραγε μόνο η υποχρέωση;
Είναι η συνήθεια; Είναι μήπως το
ενδιαφέρον και η αγάπη μας για
την Καστανιά; Είναι τέλος η αγωνία
μας για την τύχη του χωριού μας;
Αφαιρώντας τους δύο πρώτους
λόγους την υποχρέωση και τη
συνήθεια, πιστεύω ότι πραγματικά
μαζευόμαστε κάθε χρόνο προκειμένου να βλέπουμε ο ένας τον

Ο κ. Δ. Κουτρούμπας απονέμει την πλακέτα στην ...Κάτσικα

μέσα είναι ακόμη πιο λίγα αλλά
και οι προκλήσεις μεγάλες και διαρκείς. Περισσότερο από ποτέ θα
πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι
να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας,
προκειμένου ν’ αναπτύξουμε και
να διαδώσουμε όσο το δυνατόν
περισσότερο την ιδέα του εθελοντισμού που περισσότερο από
ποτέ είναι επιβεβλημένη μιας και οι
στρόφιγγες των χρηματοδοτήσεων
έχουν κλείσει.
Θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε
όλες μας τις δυνάμεις και σίγουρα
να βρούμε τον δίαυλο επικοινωνίας
μεταξύ μας αλλά το σημαντικότερο, να βρούμε τον τρόπο εκείνο
για να πλησιάσουμε και να ενεργοποιήσουμε τα νέα παιδιά του
χωριού μας. Ας παρακάμψουμε τις
λογικές του παραλόγου και ας προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε τους
νέους ανθρώπους. Ας διδαχθούμε
από τα παιδιά μας. Το σίγουρο είναι
ότι και άποψη έχουν και θέση στα
σύγχρονα και διαρκή προβλήματα
που μας ταλανίζουν ως κοινωνία.
Είναι δεδομένο κύριοι, ότι όταν
καίγεται η καλύβα του γείτονα
σίγουρα κινδυνεύει και η δική μας.
Επίσης είναι μεγάλη ευκαιρία σήμερα και πρέπει να την αδράξουμε να
γίνουμε - μέσα από την οικονομική
κρίση που διανύουμε τόσο ως
έθνος όσο και ως πολίτες - καλύτεροι ή μάλλον να επιστρέψουμε
σε πιο δοκιμασμένες μεθόδους και

άμμο. Ο στρουθοκαμηλισμός δεν
μας ωφελεί.
Μέσα από τις πιο πάνω σκέψεις
θα ήθελα στο σημείο αυτό θα ήθελα ν΄ αναφερθώ σε μια απόφασή
μου η οποία μάλλον δημιούργησε
εντάσεις χωρίς όμως – και το
πιστεύω αυτό – δική μου υπαιτιότητα.
Προσφάτως όπως όλοι θα γνωρίζετε έλαβα την απόφαση (εκεί
γύρω στις αρχές Οκτωβρίου του
2010), να θέσω υποψηφιότητα για
το Τοπικό Συμβούλιο του Χωριού
μας. Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή
μου η απόφαση θα μ’ έβαζε σε μπελάδες. Δεν μπορούσα να κατανοήσω και μέχρι σήμερα ακόμη δεν
κατανοώ πως γίνεται μια απόφαση
για να εμπλακώ πιο ενεργά με τα
κοινά της ιδιαίτερης πατρίδος μου
(το “ιδιαίτερης πατρίδος μου” το
τονίζω), προκειμένου να συμβάλω
στην ανάπτυξη του χωριού, να παρακινήσω κι άλλους, να προσπαθήσω να στρέψω το ενδιαφέρον των
αρμοδίων προς το χωριό μας, πώς
γίνεται όλο αυτό που περιέγραψα
να δημιουργεί παρασκηνιακές
διαδικασίες, ίντριγκες και μάλιστα
άνθρωποι που μέχρι χθες ήμασταν
κοντά, με τους οποίους συζητούσα
και αντάλλασσα απόψεις μεταξύ
τσίπουρου και καλής παρέας, πώς
γίνεται σήμερα να μου επιτίθενται
και μάλιστα να λένε και το αμίμητο
“αφού δεν είσαι μόνιμος κάτοικος

στην Καστανιά δεν νομιμοποιείσαι
(;;;) να θέσεις υποψηφιότητα”.
Ειλικρινά ζητώ συγγνώμη διότι
δεν είχα καταλάβει ότι πρέπει να
λάβω σχετική άδεια από συγκεκριμένα πρόσωπα, προκειμένου
να έχω το δικαίωμα να λέγομαι
Καστανιώτης και μάλλον στην
ερώτηση “από πού είσαι;” μάλλον
χρησιμοποιούσα καταχρηστικώς
το δικαίωμα να λέω ότι είμαι από
την Καστανιά και δυστυχώς το
συγκεκριμένο μου δημιουργεί και
ένα παραπάνω πρόβλημα. Μέχρι
σήμερα στον γιό μου προσπαθώ
να του μάθω τα πάντα για το χωριό
και πρωτίστως (παρ’ ότι δυστυχώς
μένουμε εδώ στην Αθήνα), να το
γνωρίζει, να το υποστηρίζει και
να είναι περήφανος (όπως και εγώ
άλλωστε), που καταγόμαστε από
την Καστανιά. Μήπως τώρα πρέπει
να εκδώσω διαβατήριο για να πάω
στη Καστανιά; Μήπως η Καστανιά
αποτελεί μια ιδιότυπη γεωγραφική
ιδιαιτερότητα τύπου far west; Μου
φαίνεται πως όχι αφού ακόμη βρίσκεται εντός Ελληνικής Επικράτειας όπου ισχύουν οι ίδιοι Νόμοι και
Συνταγματικές αρχές όπως εκείνη
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Πέρα από τα πιο πάνω, που με
σκωπτικό μάλλον λόγο σας περιέγραψα, θα πρέπει τελικώς να δηλώσω τα εξής και να τ’ ακούσουν
εκείνοι που τους αφορούν.
Όχι κύριοι, αυτό δεν θα σας το
επιτρέψω ποτέ. Εγώ θα συνεχίσω
να λέω ότι είμαι από την Καστανιά
διότι είμαι από την Καστανιά, θ’
αγωνίζομαι για την Καστανιά και
θα κάνω και το παιδί μου Καστανιώτη. Και αυτό διότι σ’ αυτό το
χωριό γεννήθηκαν οι γονείς μου,
διότι σ’ αυτό το χωριό υπάρχει το
σπίτι μου, διότι σ’ αυτό το χωριό
μεγάλωσα, έκλαψα, πόνεσα, γέλασα, έμαθα, έπαιξα. Διότι σ’ αυτό το
χωριό επιθυμούσε ο πατέρας μου
να θαφτεί όταν πέθανε και εκεί
βρίσκεται, διότι εκεί θέλω τόσο
εγώ όσο και η οικογένειά μου να
πηγαίνουμε κάθε λίγο. Διότι μ’
έναν λόγο το πονάμε το μέρος και
σίγουρα δεν ανακαλύψαμε την
Καστανιά όταν έγιναν ΙΝ τα βουνά
της Ελλάδος!!!!!
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι
πράγματι το πάθημα μου έγινε μάθημα για ακόμη μια φορά στη ζωή
μου αλλά όχι για να τα παρατήσω
αλλά για να προσπαθήσω περισσότερο όπως έκανα πάντα.
Και ως υστερόγραφο απευθύνομαι στον Άρη τον Ντέκα, ο οποίος
όπως έγραψε στο τελευταίο φύλλο
τον ενέπνευσα για το κύριο άρθρο
της εφημερίδος και του λέω το
εξής τώρα πια με βεβαιότητα:
ΝΑΙ ΦΙΛΕ ΑΡΗ. ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ
ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΒΟΥΝΑ!!!!!!! και θα τα
πάρουμε, όχι μεταφορικώς (λόγω
τρέλας δηλαδή), αλλά κυριολεκτικώς λόγω καταστάσεων!!!!
Σας ευχαριστώ πολύ για την
φιλοξενία.
Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες έγιναν σε υπέροχο κλίμα
μεταξύ των μελών του Συλλόγου,
με συνοδεία καφέ- χυμών- κέικδιαφόρων βουτημάτων κ.λ.π.,
πριν την έναρξη της διαδικασίας
και με γευστικότατη Βασιλόπιτα
και λικέρ μαστίχα κατά την λήξη.
Ευχαριστούμε πολύ το Νικόλαο Απ.
Μπώκο που και φέτος πρόσφερε
την βασιλόπιτα. Τα φλουριά στην
πίτα μας ήταν δύο με αντίκρισμαδώρο πρωτοχρονιάτικα γούρια.
Το ένα το βρήκε ο Χριστόφορος
Ζηνέλης. Να είναι πάντα υγιής και
τυχερός. Το άλλο δυστυχώς δεν
βρέθηκε. Το ραντεβού μας ανανεώθηκε για τον επόμενο χρόνο με
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χέρι του να βοηθήσει κάποιο πατριώτη
δεν το αρνήθηκε. Αρκετοί χωριανοί
μας έκαναν τα πρώτα βήματά τους
στην Αθήνα με την βοήθειά του. Ήταν
από τους καλύτερους οικογενειάρχες
και γι αυτό οι δικοί του άνθρωποι του
ανταπόδωσαν την προσφορά του με
ακαταπόνητη φροντίδα τα τελευταία
δύο χρόνια που κατάπεσε. Ευχόμαστε
να είναι ελαφρύ το χώμα της Καστανιάς
που τον σκεπάζει. Η θύμησή του σε
όλους τους δικούς του ανθρώπους θα
είναι γλυκιά.
Στους συγγενείς των εκλιπόντων
εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και
ευχόμαστε ο χρόνος να απαλύνει τον
πόνο τους.

Την τελευταία του πνοή άφησε στις
24 Φεβρουαρίου 2011 ο Ναπολέων
Βασδέκης, σύζυγος της συγχωριανής
μας Ευγενίας Ευαγ. Κατσίκα και κηδεύτηκε στο νεκροταφείο του Γέρακα
Αττικής στις 26 Φεβρουαρίου.

Στις 23 Φεβρουαρίου 2011 έφυγε
από τον κόσμο ετούτο, σε ηλικία 101
ετών, η συγχωριανή μας Κωνστάντω,
σύζυγος Ηλ. Δεληκωστόπουλου, το
γένος Κων. Λωρίδα. Κηδεύτηκε στην
Καστανιά στις 25 Φεβρουαρίου.
Η ζωή της στέρησε τις χαρές, το
γέλιο και γέμισε την ψυχή της πόνο
και δάκρυ. Το μόνο που της χάρισε
απλόχερα ήταν τα χρόνια, αφού έφυγε
σε ηλικία 101 ετών (γεννήθηκε στις
20/7/1909) ή κατ’ άλλους σε ηλικία
99 ετών.
Από πού να ξεκινήσει κανείς να εξιστορεί τη ζωή της θειας-Κωνστάντως.
Με την ψυχή στο στόμα έτρεχε από
το Ψωρολίθι στο Παλιοχώρι και τους
Κήπους το χειμώνα, μέχρι τις Γούρνες
το καλοκαίρι, για να ζήσει τα τέσσερα
ορφανά παιδιά της και τη γιαγιά μάνα
της. ….
Πότε θα έρθεις, Ηλία μου;
Όταν θα γίνει ειρήνη…… ήταν τα
τελευταία λόγια που άκουσε από το
σύζυγό της Ηλία, όταν την άνοιξη του
1947 τον βρήκαν στο Παλιοχώρι οι
Γανωμενέοι που όργωνε το χωράφι με
την αγελάδα του και τον συνέλαβαν,
μαζί και τον Σπύρο Ζηνέλη, γιατί ήταν
αντάρτης ή γιατί συμπαθούσε τους
αντάρτες. Τους πήραν και τους δύο
καθώς και την αγελάδα, για να μην
μπορούν να οργώσουν τα χωράφια και
να φάνε γάλα τα τρία παιδιά της…
Στο Δρυμώνα τους σκότωσαν, τους
έκοψαν τα κεφάλια και τα παρέδωσαν
στο Αγρίνιο αντί μιας λίρας έκαστο,
ως λύτρα. Είχε προηγηθεί έκθεση
των κεφαλιών στο Θέρμο, στο στηθαίο
μιας γέφυρας, που τους χτένιζαν τα
μαλλιά και τους έβαζαν τσιγάρο στο
στόμα, ενώ οι μαθητές του σχολείου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

(Όσα μας είπατε, ή έτυχε να μάθουμε)
με συνοδεία των δασκάλων τους περνούσαν από εκεί για παραδειγματισμό
και σωφρονισμό…. Τα πάθη ήταν σε
έξαψη, αφού είχε προηγηθεί η δολοφονία από τους αντάρτες του τότε
προέδρου του χωριού μας Αριστείδη
Δημ. Κουτρούμπα…. Μάταια ρωτούσαν
τα παιδιά της τους γείτονες στους
Κήπους μήπως είδανε τον πατέρα τους
πουθενά να έρχεται. Ακόμη έχουν την
απορία γιατί χάσανε τον πατέρα τους.
Αλλά ο εμφύλιος πόλεμος δεν δίνει
ποτέ απαντήσεις ούτε σε μικρούς ούτε
σε μεγάλους……..
Κι έτσι έμεινε χήρα η θεια Κωνστάντω με μια γιαγιά, τρία παιδιά και
ένα παιδί στην κοιλιά. Στο συνοικισμό
Πλάτανος την κρέμασαν, για να μαρτυρήσει που είχε κρυμμένα το όπλο και
τα κλεμμένα ο μακαρίτης άντρας της,
αυτός που, αν και φτωχότατος, μοίραζε
την μπουκιά του…. Το Φθινόπωρο
έφυγε για τα χωριά της Μακρυνίας,
όπως όλοι οι Καστανιώτες, για να μην
δίνουν τροφή στους αντάρτες. Κατά τη
διαδρομή προς Μακρυνία, περνώντας
από τον Προυσό γέννησε το τέταρτό
της παιδί, στο σπίτι της αδερφής της,
ενώ της κλέψανε τις γίδες που πήρε
μαζί της και που συνόδευε η μάνα
της από άλλη διαδρομή. Κατέφυγε
στο τελευταίο χωριό της Μακρυνίας,
στο συνοικισμό Δελημητσαίικα όπου
της παραχωρήσανε ένα χώρο που
περνούσε νερό από κάτω, για να στεγάσει τα 6 άτομα της οικογένειάς της.
Τελικά σπίτι τους έγινε ο στάβλος με τα
γελάδια…. Κάθε δυο ημέρες παρουσιαζόταν στο Θέρμο στην αστυνομία, για
να ελέγχονται έτσι οι ενέργειές της,
αδυνατώντας μ’ αυτόν τον τρόπο να
εργασθεί κάπου για να ζήσει τα παιδιά
της. Την άφησαν ήσυχη όταν ο γιος του
τοποτηρητή της περιοχής, ο Γιώργος
Δρόσος, τη λυπήθηκε και ζήτησε να
βαπτίσει το κοιλάρφανο παιδί της τον
Ηλία και έτσι τελείωσαν τα βάσανά της.
Αργότερα μετοίκησε στη Μυρτιά. Κατά
τον επαναπατρισμό των Καστανιωτών
η οικογένειά της και η οικογένεια του
Σπύρου Ζηνέλη μετέφεραν τα οστά του
συζύγου της και του Σπύρου Ζηνέλη από
τον Μπερίκο-σημερινό Δρυμώνα- στην
Καστανιά, αλλά συνάντησαν την άρνηση
κάποιων Καστανιωτών να ενταφιασθούν
τα οστά στο νεκροταφείο. Κατόπιν όμως
επεμβάσεως του δασκάλου Χριστόφορου Δημ. Σταθόπουλου, που σήκωσε
την γκλίτσα του ψηλά απειλώντας τους

διαφωνούντες, ενταφιάσθηκαν σε κοινό
τάφο, στην αρχή σχεδόν της δεύτερης
πεζούλας, στο πάνω μέρος αυτής. Για
να μπορέσει να ζήσει τα παιδιά της, επί
προεδρίας του Παναγιώτη Κουτρούμπα,
μέσω Ούντρας, της δώσανε ένα πολύ
ήσυχο ελβετικό βόδι, για να οργώνει τα
χωράφια, το οποίο αργότερα πούλησε
με μεγάλη θλίψη των παιδιών της στο
παζάρι του Θέρμου και με τα χρήματα αυτά έκτισε ένα δωματιάκι στην
Καστανιά. Τα βάσανα όμως της θειαΚωνστάντως δεν τελείωσαν. Σκοτώθηκε το 1954 το μεγαλύτερο παιδί της
η Παναγιώτα σε ηλικία 12 ετών, καθώς
έβοσκε τα ζωντανά στη Σκάλα, στα Δυαλώνια, λίγες ημέρες μετά τις εξετάσεις
του Δημοτικού σχολείου. Σύρθηκε στα
δικαστήρια για έκθεση ανηλίκου σε
κίνδυνο. Μάρτυρας υπερασπίσεως ο
τότε πρόεδρος Παναγιώτης Ανδ. Κουτρούμπας, που τόνισε στο δικαστήριο
ότι η θεια-Κωνστάντω δεν εγκατέλειψε
τα παιδιά της, αναγκάστηκε όμως να
στείλει το παιδί της τσοπάνη, αφού η
ίδια ήταν σε προσωπική εργασία για τη
διόρθωση του δρόμου προς Θέρμο στο
Χαλίκι, αφού ο άνδρας της ήταν θύμα
εμφυλίου πολέμου και αναγκαστικά
έπρεπε αυτή να προσφέρει την προσωπική εργασία και αν καταδικαζόταν, θα
πέθαιναν και τα υπόλοιπα τρία ανήλικα
παιδιά της. Απαλλαγμένη της κατηγορίας γύρισε στο χωριό και συμμάζεψε
τα παιδιά της….
Μια ζωή γεμάτη πόνο και δάκρυ ήταν
η ζωή της. Η ειρήνη ήρθε στον τόπο
μας, τα πολιτικά πάθη καταλάγιασαν, ο
άντρας της όμως δεν ήρθε και ένα μεγάλο γιατί έμεινε αναπάντητο. Υπέφερε
τις κακουχίες της ζωής ως άλλος Ιώβ
και έζησε με τους Καστανιώτες, έχοντας στα βάθη της ψυχή της τον πόνο,
το παράπονο αλλά και τη συγγνώμη.
Μεγάλωσε τα υπόλοιπα παιδιά της με
αξιοπρέπεια και ευτύχησε να τα δει με
τις οικογένειές τους προκομμένα. Ποτέ
δεν εκφράστηκε αρνητικά για όσους
ηθελημένα ή μη την πίκραναν και ορφάνεψαν την οικογένειά της. Τα γιατί τα
πήρε μαζί της, όπως λέει ο στίχος του
τραγουδιού «τι με κοιτάς που γέρασα
κι ασπρίσαν τα μαλλιά μου, έχω πολλά
παράπονα που δεν τα λέει το στόμα, τά’
χω κρυμμένα στην καρδιά και θα τα φάει
το χώμα», τραγούδι που τραγούδησε
σε εκδήλωση του Συλλόγου μας στο
Πολιτιστικό κέντρο στην Καστανιά. Η
ψυχή της πέταξε στον ουρανό να βρει

Οι Προσφορές των συγχωριανών μας
• Ο Θανάσης Μπακατσιάς προσέφερε στον
Σύλλογο 300,00 € για ενίσχυση των εργασιών
στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού μας.
• Η Σταυρούλα Δουλαβέρη προσέφερε στον
Σύλλογο 200,00 €
• Ο Αθανάσιος Νικολάου Σχίζας προσέφερε
στον Σύλλογο 50,00 €, στη μνήμη του θείου του
Αθανασίου Κουτρούμπα.
• Η Γεωργία Σχίζα προσέφερε 50,00 €, στη μνήμη
του αδερφού της Αθανασίου Κουτρούμπα.
• Ο Φάνης Παπάς από τον Καναδά, προσέφερε
στον Σύλλογο 50,00 €
• Ο Χαράλαμπος Τριανταφύλλου, προσέφερε
στον Σύλλογο 50,00 €
• Οι Κωνσταντίνος Κ. Μπαλτάς, Αριστείδης
Δημητρίου Τσιώκος, Νίκος Παν. Δαλακώστας, Σπυρόπουλος Ιωάννης, Ευάγγελος Π.
Βαστάκης, Κακαρέλη Βασιλική, Παναγιώτης
Δ. Τσιώκος, Βασίλειος Τσιώκος, Παναγιώτης
Μούρτος, προσέφεραν στο Σύλλογο 900,00$
CAD
• Τα αδέρφια Νίκος, Γεώργιος και Κατίνα Μπαλτά, προσέφεραν στο Σύλλογο 300,00 €, στη
μνήμη Νικολάου Ταραμπίκου.

• Χωριανός μας ή χωριανή μας, γιατί δεν τον
γνωρίζουμε ακριβώς(επιθυμεί την ανωνυμία
του), προσέφερε τα απαραίτητα χρήματα για
να αγορασθούν και να τοποθετηθούν πλακάκια
στην τουαλέτα του 1ου ορόφου στο Πολιτιστικό
μας Κέντρο.
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.

τον Ηλία της και την Παναγιώτα της, το
μικρό της αγγελούδι. Το ταλαιπωρημένο κορμί της αναπαύεται στην Καστανιά
στον τάφο της μάνας της …. Αιωνία
της η μνήμη.
Δημήτριος Ζηνέλης

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Την τελευταία του πνοή άφησε στις
25 Απριλίου 2011 ο συγχωριανός μας
Νικόλαος Κωνσταντίνου Γεωργόπουλος. Κηδεύτηκε στο χωριό μας στις
27 Απριλίου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους
συγγενείς , συγχωριανούς και φίλους
που συμμετείχαν στο πένθος μας για
το θάνατο του συζύγου και πατέρα μας
Ναπολέοντα Βασδέκη.
Η σύζυγος Ευγενία Βασδέκη
Οι θυγατέρες: Άννα, Ελευθερία

Γεννήθηκε στην Καστανιά το έτος
1919. Ήταν αρκετά μικρός στην ηλικία, σχεδόν δώδεκα χρονών, όταν ο
πατέρας του τον πήγε στην Πάτρα και
αμέσως μπήκε στη βιοπάλη. Δύσκολα
τα προπολεμικά χρόνια, έπρεπε να
πάει για δουλειά και όχι στο σχολείο,
έπρεπε να ζήσει τον εαυτό του. Ένα
χρόνο περίπου αργότερα ο Χαρίλαος,
ο αδερφός του, τον έφερε για δουλειά
στην Αθήνα. Μεγάλη η ταλαιπωρία του,
ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές, ήταν
η εποχή που άμα είχες εξασφαλίσει ένα
πιάτο φαγητό και μια γωνιά για ύπνο
ήσουν ευτυχής. Κατάφερε να πάρει
θέση βοηθού καμαριέρη στην αρχή και
στη συνέχεια έγινε βοηθός σερβιτόρου.
Ήταν η αρχή για το επάγγελμα που θα
έκανε τα επόμενα σαράντα περίπου
χρόνια. Άνοιξε δύο φορές δικό του μαγαζί, στην Γούβα και στην Κω. Δούλεψε
σαν σερβιτόρος στα καλύτερα μαγαζιά
της Αθήνας, στον Καλαμπόκα, στο
Πάλλας, στον Καλοκαιρινό και σε άλλα.
Οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στις
οποίες έζησε δεν τον σκλήρυναν, ήταν
ευαίσθητος, με περίσσια καλοσύνη,
φιλήσυχος και σαν χαρακτήρας ακέραιος. Ήταν συμπαθής και αγαπητός
σε όλους και όταν περνούσε από το

Η οικογένεια του Ηλία Ηλ. Δεληκωστόπουλου ευχαριστεί θερμά όλους
όσους τους συμπαραστάθηκαν με
οποιοδήποτε τρόπο στο πένθος τους
για το θάνατο της μητέρας τους, επιθυμεί όμως να εκφράσει το παράπονο
και την πίκρα της για την ανάρμοστη
συμπεριφορά ορισμένων συγχωριανών
κατά την διάρκεια της νεκρώσιμης
ακολουθίας και του 40ήμερου μνημοσύνου.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους
συγγενείς, συγχωριανούς και φίλους
που με οποιονδήποτε τρόπο μας
συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας
για το θάνατο του συζύγου, πατέρα
και παππού μας Νικολάου Κων.
Γεωργόπουλου.
Η σύζυγος: Πηνελόπη Γεωργοπούλου
Τα τέκνα: Γεωργία-Κατερίνα
Τα εγγόνια: Νίκος & Γρηγόρης

Την 1η Μαρτίου 2011 συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τον
θάνατο της Κωνσταντίνας Γ.
Παναγιωτοπούλου.
Τα ανίψια της Παναγιώτης Ν.
Ταραμπίκος και Γεωργία Τ. Διαμαντοπούλου αντί μνημόσυνου
στη μνήμη της διέθεσαν το ποσό
των 400 ευρώ, αναθέτοντας στον
Παπά Σωτήρη, ιερέα του χωριού
μας να τα χρησιμοποιήσει για
τις ανάγκες συντήρησης των
εκκλησιών.

Για τους μικρούς μας φίλους
Τα αινίγματά μας
1ον Με κυνήγι πάντα ζει, τουφέκι δεν βαστάει, ψαράς δεν είναι,
παντού όμως στήνει τα δίκτυα του. Τι είναι;
2ον Ανεβαίνει, κατεβαίνει κι ο γιατρός μας μπαινοβγαίνει. Τι είναι;
3ον Από έξω είναι αγκαθωτό, από μέσα μαλλιαρό κι από μέσα από
το μαλλί μια μπουκιά καλή. Τι είναι;
Οι απαντήσεις στο επόμενο.
Η απάντηση από το φύλλο 127.
Είχαμε ρωτήσει: ποιους αριθμούς θα πρέπει να σχηματίσουμε με
(6) επτάρια, ώστε αν τους προσθέσουμε μεταξύ τους και αυξήσουμε
κατά 2 να πάρουμε σαν άθροισμα τον αριθμό 180;
777+7+7+7+2=800
Αθανάσιος Τσιώκος

ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΙΑΤΡΑ

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

ΣΕΛΙΔΑ 4

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Το καλοκαίρι έφθασε.
Η καταπράσινη και δροσερή Καστανιά
μας περιμένει

(συνέχεια από τη σελ. 1)

εργασιακό βίο των σαράντα και πλέον ετών.
Μέχρι τότε ας είναι καλά τα Σαββατοκύριακα
και άντε να ξεκλέψω και καμιά βδομάδα τα
Χριστούγεννα και το καλοκαίρι. Να μην είμαι
και αχάριστος.
Ας τα αφήσω λοιπόν για αργότερα αυτά
τα όμορφα σχέδια για εξορμήσεις στο
βουνό τέτοια εποχή και να σας πω για τα
φετινά σχέδια του Συλλόγου σε ότι αφορά
το πολιτιστικό μας καλοκαίρι, δηλαδή τις
εκδηλώσεις μας στην Καστανιά. Κατ’ αρχάς
θα πρέπει και φέτος να προσπαθήσουμε να
τις τιμήσουμε όσοι περισσότεροι μπορούμε.
Όχι από υποχρέωση αλλά γιατί πραγματικά
αξίζουν, γιατί πιστεύω ότι περνάμε όμορφα
και μοναδικά.

Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη πλέον ομιλία προς τους συγχωριανούς μας, του Ιερέα
μας Σταύρου Παπαχρίστου. Θα γίνει, όπως
πάντα, στο Πολιτιστικό μας Κέντρο και η πιο
πιθανή ημερομηνία είναι η Παρασκευή 12
Αυγούστου. Το θέμα που θα αναπτύξει φέτος
o ιερέας μας είναι: “Ο Κλήρος στον 21ο αιώνα”.
Στην συζήτηση που θα ακολουθήσει με τους
παρευρισκόμενους θα αναζητηθούν απαντήσεις στα ερωτήματα. -Πώς 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 για κάποιο ιατρικό θέμα ο γιατρός
μας Στέλιος Ζηνέλης ή κάποιος άλλος-η Καστανιώτης-ισσα που θα εκδηλώσει επιθυμία.

σης να λειτουργήσει και έκθεση ζωγραφικής
ή φωτογραφίας και αν οι Καστανιώτισσες δεν
είναι θυμωμένες θα μας κεράσουν και καμιά
ντόπια πίτα και θα πιούμε και το κρασάκι
μας. Να συμπληρώσουμε τέλος ότι υπάρχει
και μια σκέψη να κλείσει αυτή η βραδιά με
μουσική εκδήλωση. Θα δούμε τι μπορούμε
να κάνουμε γι αυτό…..

σκεδάσουμε μέχρι αργά το βράδυ. Μουσικά η
εκδήλωση θα καλυφθεί κατά πάσα πιθανότητα
όπως και πέρυσι, με disc jockey.
Το Σάββατο 20 Αυγούστου 2011 είναι
το πρώτο μετά της Παναγίας και τέτοια μέρα
σαν αυτή τα δύο προηγούμενα χρόνια είχαμε διοργανώσει εξαιρετικά επιτυχημένες
εκδρομές στη θέση Πανταβρέχει. Και φέτος

Από τις περσινές ομιλίες στο Πολιτιστικό μας Κέντρο

Από την περσινή γιορτή του Άι Λια
ο Θανάσης κι ο Κώστας πανέτοιμοι για το σερβίρισμα

Για την Κυριακή 14 και την Δευτέρα 15
Αυγούστου νομίζω ότι δεν χρειάζεται να
σας ενημερώσουμε. Ο παπα Σωτήρης θα μας
περιμένει στην εκκλησιά και η Βάσω Παπαζαχαρία στο Πολιτιστικό μας Κέντρο. Το πείραμα
να έχουμε μουσική με disc jockey στο πανηγύρι, ήταν εξαιρετικά πετυχημένο την προηγούμενη χρονιά και ελπίζω να επαναληφθεί,
ή ,ακόμα καλύτερα, να καλυφθούν μουσικά οι
βραδιές από αξιόλογο συγκρότημα.
Την Τρίτη 16 Αυγούστου, η νεολαία μας
θα ανταμώσει και πάλι στον Άγιο Δημήτριο. Η
επιτυχία της εκδήλωσης αυτής όλα τα περα-

αυτή η ιδέα μας ενθουσιάζει και πιθανόν να
επαναληφθεί. Δεν σας κρύβουμε όμως ότι θα
προτιμούσαμε να διοργανώσουμε αυτή την
εκδρομή για τη νεολαία μας φέτος. Θα κάνουμε κάποιες επαφές με τα Καστανιωτόπουλα
για να δούμε αν υπάρχει ανταπόκριση και τα
ξαναλέμε στο επόμενο φύλλο μας. Την ίδια
ημέρα (ή κάποια άλλη, δεν είναι δεσμευτικό)
μπορούμε να διοργανώσουμε και μια ακόμη
εκδρομή και να επισκεφτούμε κάποια από τα
αξιοθέατα και τις ομορφιές της Ευρυτανίας,
αλλά μπορούμε να φθάσουμε και μακρύτερα,
ας πούμε μέχρι την ορεινή Ναυπακτία. Από

Αναμνηστική φωτογραφία από εκδρομή στη Μεγάλη Βρύση

Στις 20 Ιουλίου (Τετάρτη φέτος) θα γιορτάσουμε τον Αϊ-Λια με εκκλησιασμό στο γραφικό εκκλησάκι του στην κορυφή του βουνού.
Ο Θανάσης ο Τσιώκος και ο Κώστας Ζηνέλης
θα ετοιμάσουν και φέτος το “μαγαζί” τους και
θα προσφέρουν σε όλους τους παρευρισκόμενους, λουκουμάκι, νερό και αναψυκτικά.
Την γιορτινή αυτή ημέρα την περίμεναν παλιότερα όλο τον χρόνο οι Καστανιώτες, ήταν
η ημέρα που έκαναν το πανηγύρι τους. Ας
κρατήσουμε λοιπόν κάτι από τα παλιά, από τις
παραδόσεις μας. Θα ανταλλάξουμε ευχές εκεί
ψηλά και θα πάρουμε την ευλογία του Αγίου
στα σπίτια μας, για όλο το χρόνο.
Το Σαββατοκύριακο 06, 07 Αυγούστου,
σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες μας
είναι πιθανόν να έχουμε μια μεγάλη μουσική
εκδήλωση(Festival) στo Καρπενήσι. Έχοντας
αυτό υπόψη μας αφήνουμε κενό αυτό το
Σαββατοκύριακο και θα δούμε.

Να πούμε για όσους δεν είχαν παρευρεθεί
πέρυσι στις ανάλογες ομιλίες στο Πολιτιστικό
μας Κέντρο, ότι αυτές είχαν εξαιρετικά μεγάλη
συμμετοχή. Ο Σύλλογός μας θα προσφέρει
και φέτος καφέ ή αναψυκτικό, σε όλους τους
παρευρισκόμενους. Αν είμαστε στο χωριό, να
τιμήσουμε και φέτος την εκδήλωση αυτή.
Για την επόμενη ημέρα, Σάββατο 13 Αυγούστου, σχεδιάζουμε να βρεθούμε και πάλι στο
δημοτικό μας σχολειό. Θα γυρίσουμε αρκετά
χρόνια πίσω για να θυμηθούμε τις ημέρες που
η Καστανιά έδιωξε τα παιδιά της στα πέρατα
του κόσμου. Αρκετοί Καστανιώτες τότε άφησαν το χωριό τους και βρέθηκαν στην ξενιτειά
για μια καλύτερη ζωή. Θα είναι μια εκδήλωση
αναφορά σ’ αυτούς και στα γεγονότα της εποχής εκείνης. Τους το χρωστάμε γιατί όχι μόνο
δεν ξέχασαν την Καστανιά, αλλά στάθηκαν
πάντα κοντά της και συνεχίζουν ακόμα και
σήμερα. Πιθανόν στην διάρκεια της εκδήλω-

σμένα χρόνια δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για
το ότι και φέτος θα έχει μεγάλη προσέλευση
και ότι οι περίοικοι της στον Άγιο Δημήτριο
θα μείνουν άυπνοι όλο το βράδυ από το
νταβαντούρι.
Την Τετάρτη 17 Αυγούστου θα έχουμε και
πάλι το Καστανιώτικο αντάμωμα. Οι χωριανοί
μας, μαζί με τους φιλοξενούμενους που θα
έχουν αλλά και οι πατριώτες από τα γύρω χωριά που μας αγαπάνε και θα μας επισκεφθούν,
θα στρώσουν τα τραπέζια τους στο προαύλιο
του Αγίου Δημητρίου και όλοι μαζί θα δια-

την συμμετοχή μας εξαρτώνται αυτές οι κινήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Η προετοιμασία
για τις διοργανώσεις θα ξεκινήσει άμεσα. Αν
υπάρξει ενδιαφέρον θα σας ενημερώσουμε
έγκαιρα.
Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 θα
γιορτάσουμε τον προστάτη του Συλλόγου
μας Άγιο Δημήτριο με κάθε τιμή. Θα γίνει
αρτοκλασία και αν ο καιρός είναι καλός θα
δεξιωθούμε στο προαύλιο όλους τους παρευρισκόμενους.
(συνέχεια στη σελίδα 7)

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 5

Στην Καστανιώτισσα μάνα μας

Η

δεύτερη Κυριακή του Μάη
είναι αφιερωμένη στη μάνα,
το ωραιότερο αιώνιο σύμβολο
που κλείνει μέσα του όλη τη γλύκα
και όλον τον πόνο του κόσμου. Το
άρωμά της ενώνεται με το άρωμα
των μαγιάτικων ανθισμένων λουλουδιών και η θύμησή της σκορπά
ρίγη συγκινήσεως στον καθένα
μας. Ο εορτασμός της ημέρας αυτής έχει σκοπό να εκφρασθούν οι
ευχαριστίες και η ευγνωμοσύνη
κάθε ανθρώπου σ’ αυτή που είναι
παγκόσμιο αιώνιο σύμβολο. Για
την ιστορία αναφέρουμε ότι το
καλό αυτό έθιμο της γιορτής της
μάνας δεν είναι απόφαση που βγήκε
από σοφά κεφάλια, αλλά είναι το
αποτέλεσμα αγώνων μιας και μόνης
γυναίκας από τη Φιλαδέλφεια της
Αμερικής, της Άννας Τζάρβις και
από το 1928 γιορτάζεται η ημέρα
αυτή και στην Ελλάδα.
Μάνα είναι η πρώτη λέξη που
μάθαμε να ψιθυρίζουμε στο πρώτο
ξεκίνημα της ζωής μας. Είναι ο
βράχος που ο ναυαγός θα σκαρφαλώσει για να σωθεί μέσα στην
τρικυμισμένη θάλασσα της ζωής.
Είναι ο φάρος ο φωτεινός που
φέγγει στα πέρατα της οικουμένης
και σκορπά το φως και τη γλυκιά
παρηγοριά στις παγωμένες και
φοβισμένες ψυχές. Είναι η σπίθα
η άσβεστη που θερμαίνει την ψυχή
μας. Στην καρδιά της έχει την πιο
μεγάλη, την πιο καθαρή και άδολη
αγάπη που υπάρχει στον κόσμο,
την αγάπη για τα παιδιά της. Είναι
η μόνη αγάπη σ’ ανθρώπινη καρδιά
που διαρκεί περισσότερο κι απ’ τη
ζωή ακόμη….
Μ’ ένα χαμόγελο της μάνας ανοίγουν οι ουρανοί. Μ’ ένα της χάδι
απλώνεται η ομορφιά μέχρι τα βάθη
της ψυχής μας. Τα γόνατά της γίνονται θρόνος θεού για τα παιδιά της.
Είναι η μάνα μας η αρχή της ζωής, η
ίδια η ζωή μας, η ομορφιά της ζωής
μας. Είναι η μάνα μας αυτή που μας
έθρεψε τρεις φορές. Μια με το αίμα
της πριν μας γεννήσει. Μια με το
γάλα της μόλις μας γέννησε και μια
με τις αρετές της. Μετά το θεό δεν
υπάρχει άλλο πρόσωπο που να’ χει
τόση στοργή, τόση καλοσύνη, τόση
αγάπη. Λένε ότι η μάνα θυσιάζεται
γιατί παράγει τη ζωή. Η μάνα του
πελεκάνου σχίζει με το ράμφος της
τα πλευρά της και τρέφει με το αίμα
τα μικρά της…
Αγάπη χωρίς όριο
έχει για τα παιδιά της.
Πίκρες όμως και βάσανα
γεμίζει η καρδιά της.
Με γέλια και με δάκρυα
είναι η κάθε στιγμή της,
στολίδι είναι μοναδικό
η τόση υπομονή της, λέει η Ναταλία Μήτσιου.
Αυτή είναι η μάνα η μοναδική!
Όλες τις τιμές του κόσμου κι όλες
τις δόξες αν συσσωρεύσει κανείς
δεν μπορούν να αντικαταστήσουν
την πιο φτωχή, με τα πιο φτωχά
ρούχα ντυμένη μητρική καρδιά,
μιας οποιασδήποτε μάνας. Αυτή
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έχει τη δύναμη να μορφοποιήσει
το άμορφο πλάσμα της, το βρέφος
που κρατεί στα χέρια της.
Κι αγάλ’ αγάλια θ’ ανδρωθεί
και θα σταθεί περήφανο
πάντα’ άξιο παλικάρι,
λαμπρολουσμένο την αυγή
στο πάλεμα θα παραβγεί,
στο δίσκο, στο λιθάρι,
λέει η Μυρτιώτισσα στο ποίημά
της “ Παιδί μου”, καθώς η μάνα
παρακολουθεί το παιδί της να μεγαλώνει και να προοδεύει, να γίνεται
άνδρας και γερό παλικάρι…….
Σοφά ο λαός μας λέει:
Από τη γη βγαίνει νερό
κι απ’ την ελιά το λάδι
κι απ’ τη μάνα την καλή
βγαίνει το παλικάρι.
Λέγεται ότι κάποτε ο Παρμενίων
έγραψε μια επιστολή στο Μέγα
Αλέξανδρο για να παραπονεθεί για
τη μητέρα του Ολυμπιάδα ότι δεν
του φέρθηκε καλά και να ζητήσει
την παραδειγματική της τιμωρία.
Εκείνος απάντησε: “ Παρμενίων,
ένα δάκρυ της μητέρας μου θα
έφτανε να σβήσει όλη την επιστολή
σου”.
Θα πρέπει να ήμουν στην Τετάρτη τάξη στο Δημοτικό Σχολείο
Καστανιάς, όταν ο τότε δάσκαλός
μας, Γεώργιος Στουρνάρας, μας
μίλησε ιδιαίτερα για τη μάνα και
τα λόγια του μας συγκίνησαν τόσο
που έκαναν τη συμμαθήτριά μας
Βασιλική Τρύφ. Δαλακώστα να
κλαίει απαρηγόρητα. Ήταν η πρώτη
φορά που άκουγα κάποια λόγια για
τη μάνα σε ιδιαίτερη εκδήλωση.
Σήμερα ο νους μου γυρίζει στη
μάνα μας, την κάθε Καστανιώτισσα μάνα που με τόσους κόπους,
φροντίδες, φτώχεια και θυσίες
μεγάλωσε τα παιδιά της. Και η
Καστανιώτισσα μάνα δε μεγάλωσε
ένα ή δυο παιδιά. Ήταν πολύτεκνη
μάνα με πάνω από πέντε παιδιά η
καθεμιά. Τα γέννησε χωρίς γιατρό,
χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα. Ίσως και
εντελώς μόνη, μακριά από συγγενικά πρόσωπα, λες και ήταν ντροπή
αυτό που έκανε. Χωρίς ιδιαίτερα
σπάργανα….. Τα μεγάλωσε μέσα
στη φτώχεια και τη δυστυχία, μέσα
στους πολέμους και τις εμφύλιες
διαμάχες. Όλη η ζωή της ήταν
μια λαμπάδα που σιγόκαιγε για να
φωτίσει τους γύρω της, τα παιδιά
της. Νύχτα-νύχτα να σηκωθεί, να
πλύνει τα παιδιά της, να τα ντύσει
και προυνό-προυνό να τα στείλει
στο σχολείο. Πολλά από αυτά έρχονταν μέσα στο κρύο, τις βροχές
και τα χιόνια δύο και δυόμιση ώρες
μακριά, άλλα από τις Γούρνες, άλλα
από τους Κήπους και το Παλιοχώρι,
άλλα από το Σαγιά, το Λιναράκι,
το Ποτάμι και άλλα από την Καστανούλα. Όχι πως είχαν λιγότερα
προβλήματα και τα παιδιά μέσα στο
χωριό, αλλά ήταν πιο κοντά στο
σχολείο και στο σπίτι.
Το γλυκοχάραμα την έβρισκε
δίπλα στον πατέρα μας στα χωράφια, να τα καθαρίσει, να σκάψει,
να σπείρει, να βλαστολογήσει τα
κλήματα, να θερίσει, να μαζέψει τα
καλαμπόκια, να τρυγήσει…… Το
βράδυ μέχρι αργά να μπαλώσει τα
λιγοστά ρουχαλάκια των παιδιών,
να ετοιμάσει φαγητό για την άλλη
μέρα. Όπου και να πήγαινε, γύριζε
φορτωμένη ένα δεμάτι ξύλα για
τη φωτιά ή κλαρί για τα ζωντανά.
Με την κοιλιά στο στόμα, που λέει
και ο λαός, κουβαλούσε ολημερίς
τα ξύλα του χειμώνα μέσα στους
γκρεμούς. Από τα πολλά φορτία
τα πόδια των μανάδων μας είχαν
στραβώσει και η κορμοστασιά τους

ήταν κυρτή. Συμπαραστάτης της
μάνας στον αγώνα η γιαγιά-μάνα
και αυτή- που ήταν κοντά στα
εγγόνια της, όταν γύριζαν από το
σχολείο. Τα φρόντιζε όσο έλειπε
η μάνα τους στις δουλειές και
σκούπιζε τα δάκρυά τους όταν από
μητρική αγάπη αυτή τα μάλωνε…..
Του παιδιού της τα παιδιά ήταν δυο
φορές παιδιά της…
Αισθάνομαι τη δύσκολη θέση
που βρισκόταν και τον πόνο ψυχής
μιας Καστανιώτισσας μάνας, που
αναγκασμένη από τη βιοπάλη,
έδεσε τρία από τα παιδιά της με
σχοινί κατά τέτοιο τρόπο ώστε το
ένα να φτάνει το άλλο, αλλά να
μην φτάνει στην πλάτη του για
να το λύσει Έτσι μπόρεσε να πάει
στη δουλειά της, κάπως ήσυχη
για την ασφάλειά τους. Κι εκείνα,
λες κι ένιωθαν τον πόνο της, λες

χρονών αγγελούδι; Πώς να μην
δακρύσει η ψυχή σου βλέποντας τη
μάνα να κηδεύει το δωδεκάχρονο
παιδί της από την πείνα; Πώς να
σταθείς αδιάφορος στη μάνα που
θάβει το παιδί της στο ιερό του ΑιΓιάννη στο Ποτάμι, χωρίς κανέναν
να έχει κοντά της, επειδή είναι παιδί
αβάπτιστο και ολίγων ημερών; Πώς
να παρηγορήσεις τη μάνα που της
φέρανε το δωδεκάχρονο κοριτσάκι
της νεκρό, κτυπημένο από τις σφαίρες του εμφυλίου πολέμου; Τι λόγια
παρηγοριάς να βρεις να πεις στη
μάνα που της φέρνουν το κοριτσάκι
της νεκρό, επειδή πήγε να φυλάξει
τις γίδες και καταπλακώθηκε από
τις πέτρες; Πώς να γλυκάνεις τον
πόνο της μάνας που το παιδί της το
πήρανε τα νερά του πλημυρισμένου Κρικελοπόταμου,-Αύγουστος
μήνας πρέπει να ήταν, καθώς μου
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κι ένιωθαν το σκοπό της και τη
δύσκολη θέση της, ποτέ δεν της
διαμαρτυρήθηκαν, ποτέ δεν είπαν
ότι η μάνα τους αντιπαιδαγωγικά
έπραξε. Αναφέρονται στη μάνα
τους με σεβασμό κι αγάπη….
Πόσες φορές η μάνα μας-όπως
και όλες οι μάνες του κόσμου- δεν
ξενύχτισε στο προσκεφάλι μας,
όταν ο πυρετός έκαιγε το μέτωπό
μας και δεν υπήρχε φάρμακο να
μας δώσει… Το χάδι της δρόσιζε
το μέτωπό μας και τα δάκρυά της
αυλάκωναν το πρόσωπό της.
Μάνα, φωτιά με βύζαξες
κι είναι η καρδιά μου αστέρι,
λέει ο Άγγελος Σικελιανός στη
μάνα του, για όσα έκανε για το
παιδί της..
Απόδειξη τρυφερότητας, δείγμα
μητρικής στοργής και αγάπης παρουσιάζει ο ποιητής Αριστομένης
Προβελέγγιος στο ποίημά του. “Στη
μαύρη ξενιτειά”.
Υπόγειο σκοτεινό.
Σ’ ένα κρεβάτι ξαπλωμένο
αγόρι αρρωστημένο!
Στο προσκεφάλι του γερμένη
η μάνα βουρκωμένη
την κεφαλή χαϊδεύει την ξανθή
μ’ έναν αναστεναγμό βαθύ.
Και μες τον πόνο της, μες τον
καημό με μάνας ηρωισμό
πνίγει τα δάκρυα, του χαμογελά
και του φιλεί το μέτωπο, που
καίγει
και λέγει και του λέγει:
Σε λίγο θα γενείς καλά, χρυσό
μου
Και θα σηκωθείς και θε να φύγουμε ευθύς…..
“Πόσες Καστανιώτισσες μάνες
δεν νεκροφίλησαν τα παιδιά τους,
που η αρρώστια τα κατέβασε στον
κάτω κόσμο, κι εκείνες, ανήμπορες να τους προσφέρουν κάτι, τα
έβλεπαν να σιγοσβήνουν, παιδιά
ημερών ή και λίγων μηνών. Πώς να
μην υποκλιθείς στη μάνα που έχασε
πέντε παιδιά πάνω στη γέννα και
το έκτο της το πήρε ο χάρος πέντε

έλεγε η μάνα μου-και το΄φερε στον
Αγαλιανό; Πού να βρει κουράγιο η
μάνα και να μη σχίσει τα σπλάχνα
της, μαθαίνοντας ότι το παιδί της
άφησε την τελευταία του πνοή,
αφού η χειροβομβίδα που βρέθηκε
στο δρόμο του, του άδειασε τα σωθικά κατά τον επαναπατρισμό από
την Τριχωνίδα μετά τον εμφύλιο πόλεμο; Τι λόγια να πεις στη μάνα που
έχασε παιδί στο Βαλκανικό πόλεμο,
στον Πρώτο παγκόσμιο πόλεμο,
στη Μικρασιατική καταστροφή,
στο Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο,
στον εμφύλιο; Με τι κουράγιο ψυχής μεγάλωσε η μάνα κοιλάρφανα
παιδιά ή ορφανά τριών ετών, αφού
ο εμφύλιος τους πήρε τον πατέρα
τους; Αυτά είναι γεγονότα και οι
παλιότεροι τα θυμούνται, μερικοί
δε τα έζησαν μέσα στο σπίτι τους
και τους ζητώ συγγνώμη γιατί τους
τα θυμίζω και πονά η ψυχή τους.
Όμως η Καστανιώτισσα μάνα άντεξε όλα τα κτυπήματα της μοίρας,
αντλώντας δύναμη από τα μικρά
της βλαστάρια, από τα αγγελούδια
της. Γι’ αυτά έβγαζε την μπουκιά
από το στόμα της, να φάνε αυτά
και να μεγαλώσουν με την ευχή,
την προσμονή και την ελπίδα να
ζήσουν καλύτερες μέρες…..
-Μάνα! Πού βρήκες την τόση
στοργή, την αγάπη την τόση;
Μες την ψυχή σου απ’ το χέρι του
Πλάστη μας έχει φυτρώσει,
αναφέρει ο ποιητής Γεώργιος
Βερίτης στο ποίημά του “ Μάνα
γλυκύτατη”
Η ξενιτειά χτύπησε και την πόρτα
της Καστανιώτισσας μάνας. Είδε
τα παιδιά της να ξενιτεύονται στα
τέσσερα σημεία της γης και αυτή
έμεινε με την προσμονή να δει και
πάλι το παιδί της.
Μάνα μου, εγώ’ μαι τ’ άμοιρο, το
σκοτεινό τρυγόνι
όπου το δέρνει άνεμος, βροχή
που το πληγώνει.
Το δόλιο! όπου κι αν στραφεί κι
απ’ όπου κι αν περάσει

δε βρίσκει πέτρα να σταθεί,
κλωνάρι να πλαγιάσει. ,λέει ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Με το άναμμα του κεριού στον
Αι-Νικόλα αλλά και σε κάθε ξωκλήσι του χωριού μας τα πρώτα
λόγια που ψιθύριζε ήταν υγεία στο
ξενιτεμένο παιδί της. Πάντα είχε
την ελπίδα να γυρίσει το παιδί της
μια μεγάλη γιορτή και πάντα είχε
φυλαγμένο για αυτόν το σκοπό ένα
κατσικάκι, για να γιορτάσει τον ερχομό του. Σήμερα δεκάδες είναι τα
Καστανιωτόπουλα που βρίσκονται
στα ξένα, στις υπερπόντιες χώρες.
Υπάρχουν ακόμη Καστανιώτισσες
μάνες κυρτές από το βάρος των χρόνων, με αυλακωμένο από τις ρυτίδες
πρόσωπο, που καθώς μαζεύουν το
κουβάρι της ζωής τους, προσμένουν
την ώρα του γυρισμού του παιδιού
τους, να το σφίξουν στην αγκαλιά
τους κι ύστερα ας κλείσουν μια για
πάντα τα μάτια……..
Στην αγκαλιά σου τη γλυκιά,
μανούλα μου θα αράξω.
Μες στο βαθύ το πέλαγο πριχού
βουλιάξω,
λέει στο ίδιο ποίημά του ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Στέκομαι ιδιαίτερα στη μάνα
μας-στη μάνα κάθε Καστανιώτηπου βρέθηκε στη δύσκολη θέση
να ταξιδέψει τον άνδρα της για τις
υπερπόντιες χώρες κι έμεινε αυτή
πίσω-πολύτεκνη μάνα-να μεγαλώσει και να διαπαιδαγωγήσει σωστά
τα παιδιά, να καλλιεργήσει τα χωράφια, για να’ χει ψωμί η οικογένεια,
να περιποιηθεί τους γέροντες γονείς
και γενικά να αναλάβει αυτή όλες
τις ευθύνες. Κι όταν ο ταχυδρόμος
έφερνε το γράμμα, όλη η οικογένεια γύρω στη μάνα, καθισμένη
σταυροπόδι, άκουγε τα νέα του
πατέρα που διάβαζε το μεγαλύτερο
παιδί και τα μάτια της βούρκωναν,
σκουπίζοντάς τα με την άκρη του
σκεπομάντιλού της……..
Μου έχουν μείνει αξέχαστες οι
στιγμές του αποχωρισμού μου με
τη μάνα μου καθώς με ανέβαζε
στο λεωφορείο στο Καρπενήσι για
την Αθήνα, μικρό παιδί εγώ τότε
για να πάω στο γυμνάσιο. Έτρεμε
η φωνή της, καθώς με αγκάλιαζε,
αλλά δάκρυ δεν έβγαζε. Κοιτώντας
πίσω από το τζάμι του λεωφορείου, καθώς αυτό αναχωρούσε, την
έβλεπα που κατέρρεε. …Και το
ταξίδι ήταν μικρό, δέκα μηνών
μόνο αποχωρισμός….. Δεν υπάρχει
Καστανιώτικο σπίτι που να μην
χτύπησε την πόρτα του η ξενιτειά,
που να μην ψέλλισαν τα χείλη της
Καστανιώτισσας μάνας το “Παιδί
μου ώρα σου καλή”…..
Αυτές οι σκέψεις έρχονται συχνά στο νου μου ιδιαίτερα τώρα
τη δεύτερη Κυριακή του Μάη για
την μάνα μας, την Καστανιώτισσα
μάνα. Τη μάνα που χάσαμε, τη μάνα
που κάνει τα τελευταία βήματα της
ζωής της. Τη νεότερη μάνα που ζει
στην Καστανιά και περνά κι αυτή
πολλές ταλαιπωρίες, πίκρες και
βάσανα, όπως και όλες οι μάνες
του κόσμου. Τη σημερινή μάνα που
είναι στην Καστανιά και αποχωρίζεται το μικρό της παιδί, για να πάει
στο σχολείο, αφού στο χωριό μας
σχολείο δεν υπάρχει…..
Τη μάνα των περασμένων δεκαετιών που μεγάλωσε τα παιδιά
της σε δύσκολες συνθήκες, σε δύσκολους καιρούς. Και τούτο για να
ανοίξουμε τα κατάβαθα της ψυχής
μας, υψώνοντας έναν ύμνο, ύμνο
ευγνωμοσύνης στην αγαπημένη
μορφή της μάνας μας ,που ομόρφυνε
και ομορφαίνει όλη την πλάση.
Δημήτριος Ζηνέλης
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ Η ΛΑΜΠΡΩ
ΚΑΙ Ο “ΕΠ’ ΑΥΤΗΣ ΓΕΡΩΝ”
Ένα μεγάλο κομμάτι της παιδικής μας ηλικίας και για κάποιους
τυχερούς και της εφηβικής και ακόμη περισσότερο, καλύπτεται από
τη γλυκιά παρουσία των παππούδων του. Ευτύχησα να χαρώ και
τους τέσσερις παππούδες μου για αρκετά χρόνια, τόσα που έφτασαν
να αποκομίσω σημαντικές εμπειρίες και μοναδικές αναμνήσεις. Από
την πλευρά της μητέρας μου συγκατοικούσαμε με τους γονείς της,
τη Μαρούσιω και το Δημήτρη Σταθόπουλο. Γι’ αυτούς θα αναφερθώ
ξεχωριστά κάποια άλλη φορά. Τώρα, επιτρέψτε μου να θυμίσω στους
παλιότερους και να γνωρίσω στους νεότερους, τους γονείς του πατέρα
μου, τη Λαμπρινή (Λάμπρω) και το Δημήτρη Ζηνέλη.
Η γιαγιά μου, η Λάμπρω, γεννήθηκε το 1895 και ήταν το γένος
Γεωργίου Κουβέλη. Πέθανε το 1977. Είχε μια αδελφή, τη Μαρία (σύζ.
Δημ. Μούρτου) και ετεροθαλή αδέλφια το Σταύρο και το Θανάση
Κουβέλη. Ήταν αγράμματη, όπως
όλες σχεδόν οι γυναίκες της εποχής
της. Πέρασε τα χρόνια της στην
Καστανιά, το καλοκαίρι στις Κάτω
Γούρνες, το χειμώνα στον Έλατο.
Καλλιεργούσε αυτά τα κτήματα
που ήταν στενές πεζούλες, τόσο
που μόνο με το τσαπί σκάβονταν,
αφού ζευγάρι δε χωρούσε.. Από
το χωριό απομακρύνθηκε αναγκαστικά, όπως όλοι οι κάτοικοι
των ορεινών χωριών, στα χρόνια
του Εμφύλιου (φθινόπωρο 1947
μέχρι άνοιξη 1950) στα χωριά της
Η γιαγιά Λάμπρω το 1967
Τριχωνίδας Μυρτιά και Πάμφιο
(φωτο: Ζαχαρίας Ζηνέλης)
(Γούστιανη). Από την άλλη μεριά
πήγε μέχρι το Γαύρο! Αυτός ήταν
ο κόσμος της ζωής της. Στα μέρη αυτά είδε αυτοκίνητο, πάνω δεν
ανέβηκε ποτέ. Το τηλέφωνο (το κουρδιστό) το είδε, δε μπόρεσε όμως
να το εξηγήσει πώς δουλεύει, ούτε μίλησε μ’ αυτό. Γνώρισε, όμως, το
γραμμόφωνο, το μαγνητόφωνο (έχουμε τη φωνή της) και το ραδιόφωνο. Στη δεκαετία του ’60, όταν ο πατέρας μου γύρισε μετανάστης
από την Αυστραλία, αγόρασε στην επιστροφή από τη Σιγκαπούρη δυο
τρανζίστορ και χάρισε το ένα στους γονείς του. Πιο πέρα δε γνώρισε
κάποια άλλη νεότερη τεχνολογική εξέλιξη, ούτε την τηλεόραση.
Ο παππούς μου, ο Δημήτριος Κ. Ζηνέλης (υπέγραφε πάντα και με
το πατρώνυμο για να ξεχωρίζει από το συνονόματο και γείτονα Δημήτριο Ν. Ζηνέλη- ακόμα και μετά το θάνατο εκείνου στην κατοχή-),
γεννήθηκε το 1889 και πέθανε το 1984. Είχε αδέλφια το Γιώργο, τον
Ανδρέα, το Θόδωρο που εγκαταστάθηκε στο Μεγάλο Χωριό και ήταν
τσαγκάρης, και αδελφές τη Βασιλική που παντρεύτηκε στη Βελωτά,
την Αικατερίνη που παντρεύτηκε στην Κοντίβα, την Λαμπρινή που
παντρεύτηκε στο Κλαυσί, και την Πηνελόπη (Πηνειώ) που παντρεύτηκε στον Πρόδρομο.
Φοίτησε μερικώς στο παλιό σχολείο της Καστανιάς που υπήρχε στο
χώρο της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και ακολούθως πολύ μικρός
ακόμα ξενιτεύτηκε στην Πόλη, ως βοηθός παντοπώλη στο μπακάλικο του θείου του Αθανασίου Ζηνέλη. (Οι Καστανιώτες βρίσκονταν
σε ακμή στην Πόλη στο τέλος του 19ου και την πρώτη δεκαετία του
20ου αιώνα, όπως και αρκετοί άλλοι Ευρυτάνες. Ήταν παλιότερη
παράδοση τα νέα παιδιά της Ευρυτανίας να πηγαίνουν βοηθοί στο
κατάστημα κάποιου συγγενή ή πατριώτη τους στην Πόλη, συνήθως
παντοπώλη. Ασφαλώς εκεί συχνά τους κακομεταχειρίζονταν και
υπέφεραν. Βοηθοί παντοπωλών ήταν και εξαναγκάστηκαν από τους
Τούρκους να αλλαξοπιστήσουν προσωρινά, ή κατηγορήθηκαν ότι ενώ
ομολόγησαν πίστη στο Ισλάμ, στη συνέχεια το απαρνήθηκαν, και για
το λόγο αυτό οδηγήθηκαν στο μαρτυρικό θάνατο, οι Νεομάρτυρες
Νικόλαος εκ Καρπενησίου (1672) και Γεράσιμος ο Νέος εκ
Μεγάλου Χωρίου (1812). Δυστυχώς οι καταστάσεις που ακολούθησαν τον ατυχή πόλεμο του1897, τους Βαλκανικούς πολέμους του

OΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΞ’ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ:
- ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

- ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ
- ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ
- ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
- ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤ/ΚΗΣ

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

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

Το βήμα του Τόρνου
Έγινε με επιτυχία η Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου μας στις 28/02/2011 στην ταβέρνα
“Αλέκος”. Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο
Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Καστανιωτών
Άρης Ντέκας και ο ταμίας Κωνσταντίνος Μπώκος.
Ο Σύλλογός μας βράβευσε τους εν ζωή προέδρους
της κοινότητος Τόρνου, Παλαιό Νικόλαο, Μάρκο
Δημήτριο και Παλαιό Γεράσιμο. Επιπλέον κόπηκε
η πρωτοχρονιάτικη πίτα η οποία ήταν προσφορά
του κ. Δημητρίου Μάρκου (όπως τον ξέρουμε όλοι
μας, μπαρμπα-Μήτσο). Μέτα το πέρας της συνέλευσης ακολούθησε εστίαση των συγχωριανών που
παρέμειναν. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους
αδερφούς Μακρή για τη διάθεση της αίθουσας.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως την Πρωτομαγιά το Πολιτιστικό μας Κέντρο άλλαξε χέρια.
Ανέλαβε η Κατερίνα Καλατζή Κωνσταντοπούλου.
Ευχαριστούμε θερμά τον Σπύρο Μάρκο για την
προσφορά του στον Σύλλογό μας, τα τελευταία οκτώ
χρόνια. Το τηλέφωνο της Κατερίνας είναι 22370
24634, αλλά μπορείτε να επικοινωνήσετε και στα
κινητά 6972417087 και 6981443080.
Ευχόμαστε εγκάρδια καλή επιτυχία.

Στις 15/05/2011 στην Ιερά Μονή Προυσσιωτίσης ο Κωνσταντίνος Αθανασίου Λαζούρας και
Χριστίνα Λαγού βάφτισαν την κόρη τους και το
όνομα αυτής Αικατερίνη. Ευχόμαστε να τους
ζήσει.
Στις 15/05/2011 στον Άγιο Νικόλαο Ηλιούπολης
ο Χρήστος Δημητρίου Αλαμπασύνης και η Ιωάννα
Αναστασοπούλου βάφτισαν τον γιο τους Θεόδωρο. Ευχόμαστε να τους ζήσει.
Στις 21/03/2011 έφυγε στην Πάτρα πλήρης
ημερών και σε ηλικία 98 ετών ο Θεοφάνης Λαμπρόπουλος. Εκφράζουμε τα βαθιά συλλυπητήριά
μας στους συγγενείς του. Ελαφρύ ας είναι το χώμα
που τον σκεπάζει.
Στις 24/04/2011 έφυγε από κοντά μας, η μαμά,
γιαγιά και προγιαγιά Μαρία Χαραλάμπους Κωνσταντοπούλου σε ηλικία 97 ετών. Η εκλιπούσα
το 2001 έγινε μεγάλος δωρητής του Συλλόγου μας
για την κατασκευή του Πολιτιστικού μας Κέντρου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκέπασε στο Α’
νεκροταφείο Αθηνών. Να την ενθυμούνται οι δικοί
της και να πάρουν τα χρόνια της.
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος

Το βήμα του Προδρόμου
• Την 10η Μαρτίου 2011 έφυγε από κοντά μας η Χρυσούλα Ντέκα.
Κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο του Βόλου.
Στους συγγενείς της εκλιπούσης εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας.
• Από τον Γιάννη Κ. Παπαχρίστο, κάτοικο Μελβούρνης

στην Αυστραλία, λάβαμε 150,00€ για ενίσχυση-υπέρ του
Αγίου Ιωάννου Προδρόμου-στη μνήμη των γονέων, Ιερέως
Κωνσταντίνου και Πρεσβυτέρας Ελένης Παπαχρίστου.
Το εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ναού μας ευχαριστεί
τον κ. Παπαχρίστο και του εύχεται υγεία και κάθε καλό
στη ζωή του.

“Η ανατροπή στην ελληνική κοινωνία”
Κι’ έρχονται στιγμές που δεν
μπορείς να πάρεις ανάσα, σ’ αυτή
τη χώρα.
Απλά, δεν μπορείς. Γιατί ο αέρας
είναι αποπνικτικός, βαρετός. Από
τις διαπλοκές, τις επιπλοκές, τις
υποκλοπές, τις βασίλισσες, τους
βασιλιάδες, τους κηφήνες, τα ποντίκια, τα φίδια, τους ελέφαντες, τις
μαρίδες, τους καρχαρίες....
Γυρίζεις το κεφάλι σου και ζητάς
να πιαστείς από καμιά καλή είδηση, από κανένα τυχαίο χαμόγελο
στο δρόμο. Που τέτοια τύχη!!! Για
πολλούς μήνες, για πολλά χρόνια,
ο μέσος Έλληνας βλέπει να αναποδογυρίζονται οι δουλειές του,
οι αξίες του, το παρόν, το μέλλον
του, το “κουμάντο” του. Η ελληνική
κοινωνία βιώνει για μια ακόμα φορά,
την ανατροπή. Νιώθει λες και πατάει πάνω στα κάρβουνα, σαν τους
αναστενάρηδες. Οι επαγγελματίες
αγωνιούν για το μέλλον τους. Οι συνταξιούχοι βγαίνουν στους δρόμους
κι’ οι νέοι “βράζουν στο ζουμί τους”
από τώρα για όσα (δυσάρεστα) έρχονται. Και νάσου, που την πόρτα
μας ξαναχτυπά η... φτώχεια.
Τη λέξη φτώχεια, την είχαμε διαγράψει εμείς οι Έλληνες. Την είχαμε
πετάξει με τις κλωτσιές έξω από τα
σπίτια μας. Από πείσμα θες, από αξιοπρέπεια θες, από πόνο θες.... Με
χίλιους τρόπους προσπάθησαν οι
μεγαλύτεροι από ‘μάς να την τιμωρήσουν για τη βία που είχαν νιώσει
στο πετσί τους, εξαιτίας της, στη
μεταπολεμική Ελλάδα. Κι’ ενώ οι
νεότερες γενιές κοιτάζονται αμήχανα, ακούγοντας για τη σκληρότητά
της από τις διηγήσεις των μεγαλυτέρων, η φτώχεια θέλει να φωλιάσει
ξανά μέσα στα σπίτια μας.
Η Ελλάδα, σήμερα, έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό φτώχειας
στην Ευρώπη των 27. Οι περισσότεροι από τους φτωχούς στη χώρα μας
δεν είναι άνεργοι (58,3%) ή κάποιοι
απ’ αυτούς (23,4%) είναι μισθωτοί.
Η πλειοψηφία των φτωχών στη
χώρα μας ανήκει σε οικογένεια που,
κάποιο μέλος της, είναι ενεργά εργαζόμενο (π.χ. πατέρας, μητέρα) ή
που κάποιος (στην οικογένεια) είναι
συνταξιούχος.
Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
Μην νομίζετε. Κι’ η Ευρώπη γίνεται
ολοένα και φτωχότερη. Το φαινόμε-

νο της διόγκωσης της φτώχειας σε
παγκόσμιο επίπεδο, είναι –ίσως- το
μεγαλύτερο ζητούμενο. Οικονομικό
και κοινωνικό. Και εξηγήσεις δεν νομίζω ότι χρειάζονται επ’ αυτού. Και
μέσα σ’ αυτό το σκηνικό, η Ελλάδα
προσπαθεί με νύχια και με δόντια
να κρατηθεί. Μόνον που η φτώχεια
δεν είναι εύκολα μετρήσιμη, άρα
και αντιμετωπίσιμη. Δεν μετριέται
ούτε σε λίτρα, ούτε σε γραμμάρια,
ούτε σε βαθμούς Κελσίου. Δεν
αποτυπώνεται με λογιστικές πράξεις, όπως μας ζητούν οι Ευρωπαίοι
εταίροι μας. Αποτυπώνεται πρωτίστως, στα πρόσωπα και στην ψυχή
των ανθρώπων...
Η ελληνική κοινωνία βιώνει
μεγάλη ανατροπή. Θα μου πείτε:

Εκεί που φτάσαμε, όταν ξύνεις τον
πάτο του βαρελιού, δεν περιμένεις
να βρεις και χρυσάφι... Κι’ απ’ την
άλλη, η πρόοδος δεν ήρθε ποτέ σ’
αυτή τη χώρα χωρίς αγώνες, θυσίες, συγκρούσεις. Σύμφωνοι. Όμως,
το ερώτημα που κρέμεται από τα
χείλη του μέσου Έλληνα σήμερα,
είναι: “Από πού να πιαστώ”; Απάντηση: “Από τους εαυτούς μας, τις
αξίες μας και τους δικούς μας ανθρώπους”. Ας προβληματιστούμε,
ας ανακαλύψουμε, ας αγαπήσουμε, δυνατά και αληθινά, τις αξίες
μας, τους εαυτούς μας και τους
δικούς μας ανθρώπους. Εκεί είναι
η σωτηρία.
Και πουθενά αλλού...
Δήμητρα Δεληκωστοπούλου

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.

Σπύρος Τσούτσος
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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Το καλοκαίρι έφθασε.
Η καταπράσινη και δροσερή Καστανιά
μας περιμένει
(συνέχεια από τη σελ. 4)

Όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις είναι ακόμα στο στάδιο του σχεδιασμού. Για το ακριβές
πρόγραμμα θα δημοσιευτεί στο επόμενο φύλλο μας που θα κυκλοφορήσει το Α’ δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου. Μέχρι τότε και επειδή έχουμε σκεφτεί ότι πρέπει το εν
λόγω φύλλο να είναι αρκετά καλοκαιρινό –κάτι σαν τουριστικός οδηγός, θα σας παρακαλούσαμε να μας στείλετε με επιστολή σας ή με email, όποια ιδέα ημερήσιας εκδρομής,
βόλτας και περιήγησης στον τόπο μας έχετε, αλλά και οτιδήποτε άλλο σημαίνει για σας
καλοκαίρι στην Καστανιά. Δεκτό και επιθυμητό το φωτογραφικό υλικό που τυχόν έχετε
στην διάθεσή σας. Θα είναι μια ωραία έκπληξη για τους αναγνώστες μας να γραφεί το
επόμενο φύλλο μας από εσάς αποκλειστικά.
Τελειώνοντας, θα σας προτείνω για μια ακόμη φορά να κάνετε το καλοκαίρι εξορμήσεις με
την παρέα σας στα γύρω από το χωριό μας βουνά, να περπατήσετε για λίγο ή πολύ - ανάλογα
με τις αντοχές σας και να μυρίσετε τη φτέρη και τον έλατο, να φάτε στην εξοχή, να ξαπλώσετε
στο χορτάρι και στα μούσκλια. Οι εξορμήσεις αυτές είναι μοναδικές, δεν συγκρίνονται με
καμιά εκδήλωση και θα σας μείνουν αξέχαστες. Για κάποιους όπως για τον πατριώτη Γιάννη
Καραγεώργο, οι βόλτες αυτές δεν θα είναι μόνο ψυχαγωγία αλλά εκαιρία για αναδρομή στο
παρελθόν, ακόμα και προσκύνημα σε τόπους και ανθρώπους.
Ντέκας Αριστείδης

Οδοιπορικό αναμνήσεων
Είναι πρωί ακόμα και είμαστε έτοιμοι
με την γυναίκα μου να “περπατήσουμε”
με τον “Αράπη”. Παλιά, πριν 25 χρόνια,
φώναζα Αράπη το μουλάρι μου. Τώρα
έτσι φωνάζω το 4Χ4 αυτοκίνητό μου. Η
διαδρομή που θέλουμε να κάνουμε είναι
από το Θέρμο μέχρι το Καρπενήσι και
πρέπει να διαλέξουμε μια από τις τρεις που
προσφέρονται. Θέρμο-Κόνισκα-ΜεσοκόμηΔομνίστα-Κρίκελο-Καρπενήσι η μία, η άλλη
Θέρμο-Λαμπίρι-Προυσό-Καρπενήσι και η
τρίτη: Θέρμο-Αργυρό Πηγάδι, Κοσίνα, Πρόδρομος, Ροσκά, Μεγάλο Χωριό, Καρπενήσι.
Τις απορρίπτω και τις τρεις διαδρομές γιατί
για πρώτη φορά υπάρχει τέταρτη διαδρομή
με την ένωση του δρόμου Αργυρό Πηγάδι
–Καστανιάς από την Τριχιά Τριανταφυλλιάς.
(Θέρμο-Αργυρό Πηγάδι- Καστανιά –Καρπενήσι). Η καρδιά μου πάει να σπάσει από
συγκίνηση, αναλογίζομαι τα ιερά χώματα της
γης που με γέννησε, με μεγάλωσε, που έφαγα
ψωμί, που περπάτησα νύχτες με βροχή, με
χιόνια, ξυπόλητος με παρέα το φορτωμένο μουλάρι μου. Και τι δεν μεταφέραμε.
Καρύδια, δέρματα, τσιμέντα, άμμο, χαλίκι,
αλεύρια, τρόφιμα, αλλά και αλληλογραφία
και ζώα, ακόμα και αρρώστους, πότε προς
την Καστανιά, τις Γούρνες και τη Σκαγκαριά
και πότε προς τον Γκιρτοβό, το χωριό μου.
Να λοιπόν που το όνειρο των συγχωρεμένων
Βασίλη Καραγεώργου, Χαρίλαου Κουτρούμπα
και Νίκου Μπακατσιά αλλά και το δικό μου
και του Χρήστου Κουτρούμπα γίνεται πραγματικότητα. Θυμάμαι ένα βροχερό βράδυ,
είχαν περάσει το τρίτο πόντσι (τσίπουρο με
ζεστό μέλι) μπροστά στο τζάκι του θείου
μου, του Μπακατσιά, και έλεγαν: -Πότε θα
τα παντρέψουμε τα χωριά μας Βασίλη; Και
εννοούσαν θα τα ενώσουν με αυτοκινητόδρομο. (Τότε δεν υπήρχε ούτε ο δρόμος
Προυσός-Τόρνος-Καστανιά και φυσικά ούτε
ηλεκτρικό ρεύμα.).
Κάποιος μου φωνάζει και με βγάζει από
τη συγκίνηση της στιγμής. Είναι η γυναίκα
μου. Δεν θα ξεκινήσουμε; Ξεκινάμε. Γιατί δεν
μιλάς; με ρωτάει. Τίποτα της λέω, θα δεις. Δεν
της έχω πει ακόμα ότι θα πάω από Τριχιά,
της το φυλάω για έκπληξη. Από το Θέρμο σε
27 χιλιόμετρα φθάνουμε στο χωριό μου. Η
καινούρια πινακίδα γράφει. Προς ΚαστανιάΤριχιά-Κορυφή Τριανταφυλλιάς. Η γυναίκα
μου με χτυπάει στην πλάτη και μου λέει. Το
ήξερα ότι θα επιχειρήσεις έτσι, το διάβασα
στο πρόσωπό σου όταν κοιτούσες προς την
Τριανταφυλλιά από το Θέρμο. Το περίμενα,
πάμε λοιπόν, είμαι μαζί σου, δεν φοβάμαι.
Ξεκινάμε και πάλι, λίγο στενός ο δρόμος από
“Διμνιά” και πάνω (τα χωράφια στο ριζό και
πάνω) αλλά είναι νέος δρόμος και σιγά σιγά
θα βελτιωθεί. Πολλές στροφές προς την Τριχιά. Δρόμος καλοκαιρινός χωρίς δυσκολίες
για αυτοκίνητα 4Χ4. Δρόμος για αυτούς που
τους αρέσει η διαδρομή, η περιπέτεια, η

αλλαγή. Φθάνουμε; Φθάσαμε και βλέπουμε
Ευρυτανία. Τσακίζει μύτη ο Αράπης προς
την “μάνα μας”. Πατάω φρένο και σταματάω.
Κατεβαίνουμε από τον Αράπη. Κάνουμε
το σταυρό μας και φωνάζω δυνατά να τα
ακούσει η πλάση, τα δέντρα, τα χορτάρια, τα
βράχια, τα άγρια ζώα, τα βουνά: Δόξασοι ο
Θεός ημών, δόξασοι και ψέλνω δυνατά “Μέγα
εύρατο εν τοις κινδύνοις” και της “Ελλάδος
απάσης”, Απολυτίκια του Αγίου Δημητρίου
και της Παναγίας Προυσιωτίσσης.
Με παίρνει το παράπονο, δακρύζω, κλαίω,
κλαίω όμως από χαρά. Πίνω μια γουλιά νερό
και κοιτάζω το κοντέρ, γράφει 32 χιλιόμετρα.
Δηλαδή γυναίκα λέω, διασταύρωση Αργυρό
Πηγάδι, έως κορυφή είναι 5 χιλιόμετρα.
Κοιτάζω ανατολικά προς το Μέγα Ίσωμα και
σκέπτομαι. Αν ο δρόμος όπως έρχεται από
Γούπατα, πάει σε ευθεία από το μέρος του

χωριού μου και προχωρήσει με παραλλαγή
χωρίς στροφές προς το Μέγα Ίσωμα και
μετά γύρει προς τα πίσω, πέφτει περίπου στο
Λαγκάδι με το νεράκι και μετά είναι εύκολο
προς τις Γούρνες, κόβοντας τις στροφές από
την μια και την ανηφόρα από την άλλη. Στο
μυαλό μου φαίνεται εύκολο, αλλά και στην
πράξη με λίγη κατανόηση μετά από λίγο ή
πολύ καιρό πιστεύω ότι έτσι θα γίνει. Γιατί;
Γιατί η αξία αυτού του δρόμου λίγο –λίγο θα
φανεί μετά από χρόνια.( Εύχομαι να το δει
κάποιος Ευρυτάνας ή Αιτωλοακαρνάνας μηχανικός). Την αξία του δρόμου αυτού πρέπει
να την εκμεταλλευτούμε γρήγορα εμείς τα
δύο χωριά. Άλλωστε πολλά θα κερδίσουμε
και δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα. Ξεκινάμε και πάλι για να κατέβουμε στην “Σκαγκαριά”, στις πηγές της Καστανιάς και εδώ
δύσκολος ο δρόμος, στενός, θέλει δουλειά,

Το σπίτι έπεσε... Μόνο η κερασιά έμεινε στην αυλή
να δείχνει ότι κάποτε εκεί υπήρχε ζωή
σιγά-σιγά όλα θα γίνουν. Να οι πηγές, πάμε
γυναίκα στις άλλες πηγές για να πιούμε νερό.
Έχω τον λόγο μου, μη με κοιτάζεις έτσι. Με
παίρνει το παράπονο και πάλι. Θυμάμαι το
καλωσόρισμα του “Σκούρα” προς τον πατέρα μου Βασίλειο Καραγεώργο, εκεί κάτω
από την κερασιά αλλά και τον Σαγιώργη με
τον Αντώνη. Από την άλλη μεριά να και ο
Γεροσταθάκης που φωνάζει: πάμε Βασίλη

στο κονάκι μου, έχω μεζέ σήμερα, όχι μόνο
κρασί, αρκεί να έχεις καλή τιμή στα καρύδια.
Έλα εδώ βρε παλληκαρά, φωνάζει σε εμένα.
Πώς σε λένε; Γιάννη του απαντάω. Ήρθες να
δεις πώς βγαίνει το καρβέλι; Μπράβο. Μετά
της Παναγίας Βασίλη θα έρθουμε κανένα
βράδυ στο χωριό, να πιούμε καμιά κούπα
κρασί, φωνάζει ο Σκούρας με τον Αντώνη. Να
ρθείτε, να ρθείτε τους απαντάει ο πατέρας
μου, έχω γιοματάρι, το φυλάω για την πάρτη
σας, να είστε καλά, να πάρετε και τον Μπακατσιά παρέα. Πάμε! Μου φωνάζει η γυναίκα
μου και με βγάζει από την σκέψη μου. Έλα
βρε γυναίκα πρέπει να τους ευχαριστήσω
αυτούς τους ανθρώπους. Ποιους ανθρώπους; Τρελάθηκες, δεν βλέπω κανένα εδώ
γύρω. Που νάξερες της λέω πόσοι ήταν εδώ
και τον χειμώνα και το καλοκαίρι, δεν είναι
πια εδώ, έφυγαν για την άλλη ζωή. Τα χρόνια

τα δύσκολα πέρασαν. Αν ζούσαν σήμερα
θα έμεναν με το στόμα ανοιχτό για μήνες,
θα κοίταζαν από τη μια το υφαντό σακούλι
και από την άλλη την νάιλον τσάντα, δεν θα
πίστευαν στα μάτια τους. Θα έλεγαν όμως:
Προχωράει η ζωή, βοηθήστε τη. Προχωράμε
και εμείς, περνάμε τις πηγές πίνουμε νερό,
κρύο, ωραίο, γάργαρο νερό από τα έγκατα
της Τριανταφυλλιάς. Τι περίμενες να είναι
ζεστό; Ποτέ, ούτε χειμώνα, ούτε καλοκαίρι.
Που είναι ο βλάχος αναρωτιέμαι; Σταλίζει;
Όχι νάτος…! Όχι αυτός, ο παλιός ο “Κόκοτος”,
ο Γιώργος ο Λάμπρης. Βασίλη μου φωνάζει,
έφερες ζυμωτό ψωμί από την αδελφή μου
την Κωνστάντω; Έλα να το πάρεις Γιώργο
να στρίψουμε και τσιγάρο. Προχωράμε,
φτάνουμε στα Πολύκαινα, πάλι αναπολώ.
Σήκω Κρουστάλω φωνάζει στη γυναίκα
του ο θείος μου και αδελφός της μάνας μου
Νίκος Μπακατσιάς. Ο Βασίλης έραξε στα
Πολύκαινα. Βάλε νερό στη φωτιά να βράσει, να φτιάξεις τα ψάρια που φέρνει(ήταν
ψαροφαγάς), άναψε και το καμίνι να του
βάψω την χατζάρα. Σήκω σου λέω, ακούω
τον κύπρο από τον Αράπη, φτιάξε και καφέ,
σε δέκα λεφτά θα είναι εδώ. Ξύπνα και εσύ
“Τσουγκρί”, φώναξε στον ξάδελφό μου τον
συγχωρεμένο Δημήτρη, έχουμε δουλειά
σήμερα πολύ. Φτάσαμε στον Άγιο Δημήτριο,
πατάω άσφαλτο και σταματάω. Το κοντέρ
γράφει 41 χιλιόμετρα, ωραία διαδρομή, μέσα
στα βράχια, στα έλατα, τη ρίγανη και το τσάι.
Το όνειρο μιας ζωής έγινε πραγματικότητα.
Χρήστο Κουτρούμπα, ξάδερφε, σε ευχαριστώ ιδιαιτέρως γι αυτό το όνειρο.
Στο τελευταίο ταξίδι του πατέρα μου στην
Καστανιά-Πρόδρομο-Προυσό, δυο μήνες
πριν πεθάνει μου έλεγε: Τα χώματα τούτα να
τα τιμάς με όποιο τρόπο μπορείς, αρκεί να
είναι τίμιος τρόπος γιατί είναι άγια χώματα,
χώματα ευλογημένα, χώματα με δάκρυα
ποτισμένα και με αίμα, χώματα τιμημένα.
Αυτό έκανα σήμερα εγώ με το οδοιπορικό
αυτό, τίμησα και τιμώ από τα βάθη της ψυχής
μου, με τον δικό μου τρόπο αυτά τα χώματα,
αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν και
αυτούς που κάνουμε παρέα σήμερα. Ένα
μεγάλο ευχαριστώ στην ορεινή Τριχωνίδα
και στην ορεινή Ευρυτανία.
Με την αγάπη μου στην εφημερίδα σας,
Γιάννης Β. Καραγεώργος
Αργυρό Πηγάδι Θέρμου Τριχωνίδας
Αιτωλοακαρνανίας

ΣΕΛΙΔΑ 8

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Tο Τοπικό Συμβούλιο του Δ.Δ.
Καστανιάς μας ενημερώνει για το
Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2011
Το ποσό της ΣΑΤΑ για το έτος 2011 ανέρχεται στο ποσό των
20.500,00€ και ο καταμερισμός θα γίνει ως εξής:
Για την επισκευή τοιχοποιίας στο Νεκροταφείο ..........5.000,00 €
Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων .............................4.000,00 €
Επέκταση Δημοτικού φωτισμού ..................................2.000,00 €
Τσιμεντοστρώσεις προς Ζαφειρέικα & Γούρνες ..........9.500,00 €

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Καρπενησίου
κ. Χρήστος Ντέκας μας ενημερώνει
Νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω το συντάκτη του“Καστανιώτη”
Αριστείδη Ντέκα για τις προσωπικές
του ευχές μέσα από το άρθρο του για
την εκλογή μου στο νέο Καλλικρατικό
δήμο Καρπενησίου.
Δράττομαι όμως της ευκαιρίας
πέραν των ευχών να αναφερθώ και
να ενημερώσω τους φίλους Καστανιώτες για τα σημαντικά έργα της
Καστανιάς που έλαβαν σάρκα και
οστά την τελευταία τετραετία από
την απελθούσα δημοτική αρχή του
πρώην δήμου Προυσού:
1. Ο δρόμος Διπόταμα- Καστανούλα_Καστανιά μελετήθηκε- αδειοδοτήθηκε με το ποσό των 35.000€ από
πιστώσεις του δήμου και εντάχθηκε
στο πρόγραμμα ΑΛ.ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ
με το ποσό των 600.000€ για την
υλοποίηση του.
Το ανωτέρω πρόγραμμα η κυβέρνηση το έχει “παγώσει” μέχρι
νεωτέρας.
2. Ο δρόμος προς Άγιο Νικόλαο
εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ
με το ποσό των 65.000€. Η μελέτη του
έργου καθυστέρησε λόγω των γνωστών προβλημάτων και για το λόγο
αυτό μας πρόλαβε η κατάργηση του
προγράμματος από την κυβέρνηση.
Παρά ταύτα, ο δήμος από ίδιους
πόρους χρηματοδότησε συμπληρωματικά το έργο με το ποσό των
25.000€, προέβη στη δημοπράτηση,
ο ανάδοχος κατασκεύασε ένα τμήμα
και θα ολοκληρώσει την εργολαβία
μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές
συνθήκες.
3. Η πορεία της κατασκευής της

πλατείας έχει ως εξής:
α) Πραγματοποιήθηκε η αγορά
του οικοπέδου.
β) Πληρώθηκε η ΔΕΗ για την
απομάκρυνση του δικτύου από το
χώρο.
γ) Πραγματοποιήθηκε η μελέτη
και δημοπράτηση για την πρόσβαση
στην εναπομείνασα ιδιοκτησία του
πωλητή.
Η ανωτέρω χρηματοδότηση
ανέρχεται στο ποσό των 50.000€,
που προέρχεται από πόρους του
δήμου και μέρος από τη ΣΑΤΑ της
Καστανιάς.
4. Η νέα δεξαμενή ύδρευσης
χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των
23.000€ από πιστώσεις του δήμου,
δημοπρατήθηκε-συμβασιοποιήθηκε
και πριν το καλοκαίρι θα είναι διαθέσιμή προς χρήση.
5. Το πρόγραμμα για τα γήπεδα
δυστυχώς και αυτό καταργήθηκε και
η ολοκλήρωσή του παραπέμπεται
στη νέα δημοτική αρχή.
6. Το αντιπλημμυρικό έργο που
προερχόταν από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, ποσού 100.000€, ολοκληρώθηκε αρχές καλοκαιριού του 2010, παρά
ταύτα ως σήμερα που συντάσσεται
η επιστολή μου δεν έχει καταβληθεί
στον κατασκευαστή του έργου Χρήστο Κουτρούμπα ούτε ένα €.
7. Η μελέτη του αποχετευτικού
συστήματος χρηματοδοτήθηκε με
το ποσό των 28.000€ από πιστώσεις
του δήμου και βρίσκεται στο τελικό
στάδιο της πραγματοποίησής της.
Με εκτίμηση
Χρήστος Παναγιώτου Ντέκας

Ειδήσεις - Σχόλια - Ανακοινώσεις
Ιδιαίτερη τιμή
για το χωριό μας

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Ο ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΣ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο συγχωριανός μας Ιωάννης
Νικ. Υφαντόπουλος, καθηγητής
Οικονομικών της Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών συμμετέχει στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Ειδικών της Οικονομίας της Υγείας για την αναθεώρηση
του Μνημονίου στην Υγεία και τις
αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Η επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε από
τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Πολιτικής κ. Λοβέρδο και το έργο
της είναι σημαντικότατο. Η συμμετοχή του συγχωριανού μας κ. Ιωάννη
Υφαντόπουλου σ’ αυτή την Επιτροπή
αποδεικνύει την αναγνώρισή του
μέσα στην επιστημονική κοινότητα
και το κύρος που διαθέτει, τιμά δε
ιδιαίτερα τον τόπο καταγωγής του,
την Καστανιά μας.
Πληροφορίες: Ευρυτανικά
Χρονικά, τεύχος 37ο.

Ο

Αρχιτέκτονας καθηγητής
κ. Γιώργος Γιαννίτσαρης,
ακούραστος συνεχίζει να προσφέρει στον τόπο καταγωγής του,
την μητέρα γη Ευρυτανία. Η ομορφιά του τόπου μας μεταφέρθηκε
στο βιβλίο του “ Η Παραδοσιακή
Αρχιτεκτονική της Ευρυτανίας”. Το
βιβλίο του παρουσιάσθηκε πρόσφατα(13.04.11) με πρωτοβουλία
της Πανευρυτανικής Ένωσης στην
ιστορική αίθουσα συνεδριάσεων του
Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής των
Ελλήνων. Είναι ένα έργο μνήμης, νοσταλγίας και διδαχής. Ταυτόχρονα
όμως είναι ένα καθαρά επιστημονικό, ιστορικό και λαογραφικό έργο.
Το μεγαλύτερο τμήμα του βιβλίου
ασχολείται με την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική της Ευρυτανίας και
κυρίως με κτίρια που κτίσθηκαν κατά
τον 19ο αιώνα. Όλοι βέβαια γνωρίζουμε ότι ο πόλεμος και ο Εμφύλιος
μας στέρησαν το σύνολο σχεδόν
αυτών των κτιρίων. Στην περιοχή

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 (01/01/2010 - 31/12/2010)

μας κτίρια αυτής της περιόδου που
σώζονται είναι η σχολή Γραμμάτων
και Τεχνών στον Προυσό και οι
Πύργοι του Καραϊσκάκη. Η εργασία
του κ Γιαννίτσαρη είναι επιστημονική, υψηλού επιπέδου και η έκδοση
επιμελημένη. Συγχαρητήρια στον κ.
Γιαννίτσαρη που τιμά την Ευρυτανία
και τις παραδόσεις της.
Ο Δήμος Καρπενησίου προχώρησε στη σύναψη σύμβασης με τα
ΚΤΕΛ του νομού Ευρυτανίας προκειμένου να λειτουργήσει συγκοινωνία
για τις Δημοτικές Ενότητες του
Δήμου, κατά το χρονικό διάστημα
26.04. έως 17.09.11. Σύμφωνα με το
πρόγραμμα το χωριό μας η Καστανιά
θα εξυπηρετείται με 2 δρομολόγια
κάθε Παρασκευή. Προφανώς το
δρομολόγιο θα αφορά αναχώρηση το πρωί της Παρασκευής και
επιστροφή το μεσημέρι. Λίγα τα
δρομολόγια αλλά μέσα στη συνολική
μιζέρια είμαστε υποχρεωμένοι να
πούμε ευχαριστώ. Άλλωστε όπως
λέει και ο λαός “από το ολότελα καλή
και η Παναγιώταινα”

Δ

ιαβάσαμε την συνέντευξη που
έδωσε ο Δήμαρχός μας Κώστας Μπακογιάννης στο περιοδικό
«Κ» της Καθημερινής. Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά. Μας άρεσε
ιδιαίτερα ο χαρακτηρισμός που δίνει
στον εαυτό του. “Βλαχοδήμαρχος
είμαι”, έτσι λέει και το τονίζει με ιδιαίτερη έμφαση στη συνέντευξή του.
Αν συνυπολογίσουμε δε την δήλωσή
του ότι πολιτεύεται ως πατέρας του
Παύλου και όχι ως γιος του Παύλου,
όλα δείχνουν μια τέλεια εκκίνηση
στην κούρσα που θα διαρκέσει κάτι

λιγότερο από μια τετραετία. Να πούμε και τα αρνητικά. Τίποτα ιδιαίτερο
στην συνέντευξη για τις περιοχές
του Δήμου μας, πέραν της πόλης
του Καρπενησίου. Η ανάπλαση της
πόλης του Καρπενησίου φαίνεται να
είναι ο μοναδικός στόχος της νέας
Δημοτικής Αρχής και ανησυχούμε.
Θα περιμένουμε πάντως λίγο ακόμα
για να δούμε μήπως και έχουμε να
λαβαίνουμε και εμείς κάτι λίγο από
το λιτό φαγοπότι που θα μας μοιράσει η κυρία “οικονομική κρίση” και
ας είμαστε αισιόδοξοι ότι δεν θα ταλαιπωρηθούμε και δεύτερο χειμώνα
με το γεφύρι στον Προυσό.

Σ

τις 5 Φεβρουαρίου 2011,
πραγματοποιήθηκε συναυλία
του καλλιτέχνη Γιάννη Αγγελάκα, στη
σάλα του Ξενώνα Ευρύτη. Για πρώτη
φορά στην ιστορία του χωριού μας
διοργανώθηκε συναυλία υψηλών
προδιαγραφών και στέφθηκε με
επιτυχία. Από τα εντυπωσιακά της
βραδιάς θα πρέπει να αναφέρουμε
το γεγονός ότι οι επισκέπτες για
να φθάσουν στη σάλα περνούσαν
μέσα στο χιονισμένο προαύλιο
από μονοπάτι με αναμμένες φωτιές. Ο καλλιτέχνης θύμισε στους
παρευρισκόμενους τραγούδια από
την εποχή του συγκροτήματός του
‘ΤΡΥΠΕΣ’ αλλά και νεότερα κομμάτια. Σχετικά με το γεγονός μπορείτε
να διαβάσετε στο παρόν φύλλο μας
το άρθρο του Παναγιώτη Σιάτρα.
Εμείς από τη μεριά μας θα θέλαμε
να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε το Νίκο για την πρωτοβουλία
του και να ευχηθούμε να είναι η
απαρχή τέτοιων εκδηλώσεων.

Για να ευθυμήσουμε
Αληθινές Kαστανιώτικες ιστορίες
από τον Βαγγέλη Πέχα
Το έτος 1936 έγινε η Δικτατορία
του Μεταξά και από τις πρώτες
αλλαγές που ακολούθησαν στη
δημόσια διοίκηση ήταν να ορισθούν νέοι άρχοντες στις Κοινότητες. Στην Καστανιά Πρόεδρος
της Κοινότητας ορίσθηκε ο Νίκος
ο Κουτρούμπας, που είχε και
μπακάλικο. Ένα χρόνο μετά, στις
4 Αυγούστου του 1937ήταν η επέτειος επιβολής της δικτατορίας και
στον Άγιο Νικόλαο γινόταν γιορτή
με δοξολογία. Τον πανηγυρικό
της ημέρας έπρεπε οπωσδήποτε
να τον εκφωνήσει ο Πρόεδρος. Ο
μπάρμπα Νίκος όμως δεν ήξερε
γράμματα γιατί δεν είχε πάει
ούτε στο δημοτικό σχολείο και
δεν ήξερε τι να πει. Καταφεύγει
λοιπόν στον δάσκαλο Νίκο Πέχα
και ζητάει την βοήθειά του. Θα
κάτσεις μπροστά στο ψαλτήρι του
λέει ο δάσκαλος και ότι σου λέω θα
λες, αλλά γρήγορα όμως. Κάνανε

μια πρόβα και τα πήγαν καλά.
Έτσι ο μπάρμπα Νίκος άκουγε
με το ένα αυτί τον δάσκαλο και τα
επαναλάμβανε. Στο τέλος άρχισαν
τα ‘’Ζήτω’’ για τα απαραίτητα χειροκροτήματα.
Ζήτω ο Βασιλεύς. Ζήτω φώναζε
το εκκλησίασμα.
Ζήτω ο Ιωάννης Μεταξάς.
Ζήτω ο, ο, ο, κ.λ.π
Όταν αυτά τελείωσαν ο μπάρμπα Νίκος γύρισε προς τον δάσκαλο και τον ρώτησε. Τι άλλο
‘’Ζήτω’’ δάσκαλε;
Ε!! του λέει ο πατέρας μου, πες
ζήτω ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Καστανιάς.
Ο μπάρμπα Νίκος αφού το
‘’Ζήτω’’ ήταν για τον εαυτό του
πήρε το κατάλληλο ύφος και
κορδωμένος φώναξε.
‘’Ζήτω Εγώ’’!!!!
Τι χειροκρότημα ήταν αυτό;
Έσπασε όλων τα αυτιά.

To ανέκδοτό μας
Στο φανάρι σταματά μια BMW
735. Ένας ζητιάνος με λερωμένα
και σκισμένα ρούχα, ξυπόλυτος,
αξύριστος, φαλακρός, χωρίς δόντια, πλησιάζει κουτσαίνοντας και
απλώνει το χέρι:
-Κύριε σας παρακαλώ δώστε
μου λίγα κέρματα για να πάρω κάτι
να φάω…..
Ο οδηγός τον κοιτάζει με ξαφνιασμένο βλέμμα, και του λέει:
-Θα σου δώσω 50 ευρώ αλλά
θέλω να μου πεις την αλήθεια. Θα
τα ξοδέψεις σε ποτά και τσιγάρα;
-Μα τι λέτε κύριε, είμαι 48 χρονών και ποτέ δεν κάπνιζα, ούτε
έπινα.
-Καλά, καλά. Αν θα σου δώσω
100 ευρώ, θα τα ξοδέψεις σε γυναίκες έ; Έτσι δεν είναι;

-Μα τι λέτε κύριε, είμαι 48 χρονών, είκοσι χρόνια παντρεμένος
με 2 παιδιά και ποτέ δεν πήγα με
άλλη γυναίκα.
-Τότε άκου τι θα κάνουμε. Θα
σε πάω στο σπίτι μου, θα πω στη
γυναίκα μου να μας σερβίρει ένα
πλούσιο τραπέζι και στο τέλος
θα σου δώσω και 200 ευρώ. Συμφωνείς;
-Μα κύριε ντρέπομαι, κοιτάξτε
τα χάλια μου, τι θα πει η κυρία
σας;
- Δεν με ενδιαφέρει για το τι θα
πει η βλαμμένη!
Εγώ θέλω να δει με τα ίδια
της τα μάτια, πως καταλήγουν οι
άντρες που δεν καπνίζουν, δεν
πίνουν, και δεν πάνε με άλλες
γυναίκες……!

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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Πριν 29 χρόνια
Η εφημερίδα ο Καστανιώτης (αρ. φύλλων 16) έγραφε:

Το τηγάνι

Θυμάμαι πάντα αυτή τη μέρα, παραμονή του Αγίου
Μάρκου, που με ένα τηγάνι στο χέρι γύριζα από χωράφι
σε χωράφι χτυπώντας δυνατά ένα παλιοτηγάνι και φωνάζοντας τα λόγια που μού ‘μαθε η γιαγιά μου: “Φευγάστε
φίδια και σκουντέρες σαράντα ράχες μακριά”
Ήτανε βλέπετε η εποχή που ξύπναγε η φύση από το
χειμερινό της ύπνο και μαζί με αυτή και τα φίδια και οι
σκουντέρες και κάθε άλλο ερπετό και θα γιόμιζαν τα
χωράφια. Έπρεπε λοιπόν εμείς τα παιδιά να γυρίζουμε
στα χωράφια και κτυπώντας τα τηγάνια να διώχνουμε τα
ερπετά μακριά. Κάθε φορά που άκουγα κάποιο άλλο παιδί
να χτυπά δυνατότερα το τηγάνι του ή κάποιον παλιοτενεκέ, τόσο δυνατότερα φώναζα εγώ και τόσο πιο πολύ
κτυπούσα το τηγάνι. Είχαμε βλέπετε συναγωνισμό. Κάθε
χρόνο λοιπόν αυτή τη μέρα θυμάμαι πάντα την ιστορία που
άκουσα από τους παλιότερους και που πράγματι συνέβηκε
και δράστης ήταν τα…. τηγάνια.
Ήτανε λέει στις Γούρνες κόσμος πολύς και ετοίμαζε τα
χωράφια του για το όργωμα. Ο ήλιος άρχισε να ανεβαίνει
προς τους Φούρνους και ο νιος άρχισε να ετοιμάζεται να
πάει απέναντι στην αρραβωνιαστικιά του. Δεν πρόφτασε
καλά καλά να πάει στη μέση της διαδρομής και νάσου τα
τηγάνια και τα τενεκέδια να κτυπούν μ’ ένα έξαλλο ρυθμό
από γειτονιά σε γειτονιά και από χωράφι σε χωράφι. Κάθε
πεζούλα και παιδί, κάθε παιδί και τηγάνι. Κοντοστάθηκε

ο νιός που έλειπε χρόνια από το χωριό και δε θυμόταν
το έθιμο.
Για μένα θα χτυπούν τους τενεκέδες είπε και γύρισε πίσω
στο σπίτι του. Μάταια περίμενε η αρραβωνιαστικιά του το
βράδυ εκείνο τον καλό της. Μάταια προσπαθούσαν οι δικοί
του να του δώσουν να καταλάβει το έθιμο του χωριού.
Τόσο μου ‘κοβε, τόσα έκανα, λέει τώρα το γεροντάκι κι
ένα πηγαίο χαμόγελο πνίγει τα λόγια του, ενώ το βλέμμα
του ταξιδεύει σ’ άλλους καιρούς.
Ας ξαναζούσα αυτή την εποχή κι ας μου κτυπούσαν
όλους τους τενεκέδες του κόσμου, μονολογεί. Και δεν
έχει κι άδικο.
ΔΗΜ. ΖΗΝΕΛΗΣ

Φωνή απόγνωσης
από τον Πρόδρομο

Φωνή απόγνωσης φθάνει από τον Πρόδρομο, το μικρό
χωριουδάκι που κοντεύει να ξεψυχήσει. Και να σκεφτεί
κανείς ότι ήταν το καλύτερο χωριό καθώς γράφει ο
Πρόεδρος του χωριού Γιώργος Κοντογιάννης. Ήταν άλλο
Παρίσι, αλλά αφού το εγκατέλειψε το κράτος; Εδώ και
20 χρόνια-μας γράφει-περιμένουν να γίνει χάραξη του
δρόμου και ακόμα καρτερούνε. Μείναμε 5 γέροντες και θα
μας φάνε τα αγριογούρουνα και οι αλεπούδες. Δεν έχουμε
ποιος να μας θάψει. Τα παιδιά μας δεν έχουν από πού
να έρθουν. Είμαστε αποκλεισμένοι. Δεν κοιτά κανείς την

Αγναντεύοντας
Κάθισα ένα πρωινό
στης πλατείας το παγκάκι
και κοίταγα απέναντι,
κατά το Λιναράκι.

Τα ίδια και προς το Στενό
και στις Ροδιές στους Κήπους,
σύντομα θα εμφανισθούν
κοπάδια από λύκους.

Η Τσούκα κι ο Ασπρόχορτος
μοιάζουνε σαν βαπόρι
που έριξε την άγκυρα
πάνω απ’ το Παλιοχώρι.

Κοιτάζω κάτω, χαμηλά,
Διπόταμα και Γράδα
κούρσες και πούλμαν έρχονται
αργά και με αράδα.

Φεύγω χωρίς χρονοτριβή,
τα κιάλια μου έχω παρέα
και φθάνω στον Ασπρόχορτο
κι απολαμβάνω θέα.

Ο Αι Γιάννης, ο νερόμυλος
το κρεμαστό γεφύρι
κι απέναντι ένα σπιτικό
είναι του παπαΖαφείρη.

Με τα τεχνητά τα μάτια μου
κοιτώ το Λιναράκι,
μα όσο και να προσπαθώ
δεν βλέπω ανθρωπάκι.

Σαν ξεδοντιάρα μάγισσα
μοιάζει η Καστανούλα
που πέσανε τα δόντια της
και μείνανε τα ούλα.

Ούτε ακούω όπως παλιά
φωνές και κυπροκούδουνα.
Τώρα εκεί έχουν φωλιές
αλ’πές και αγριογούρουνα.

Και σαν κοιτώ την Καστανιά
τα πάντα πρασινίζουν
και οι ανθισμένες καστανιές
μέχρι εδώ μυρίζουν.

Μας το έστειλε ο Αριστείδης Αθαν. Κουτρούμπας
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Ευρυτανία και ως εκ τούτου γράψε αλλοίμονο. Αν τώρα
με την αλλαγή μπορέσει κανείς να μας θυμηθεί καλό θα
είναι. Ας έχουμε υπομονή….
Υπομονή έχουν και θα έχουν για χρόνια οι κάτοικοι αυτού
του χωριού. Ζωή δε θα ‘χουν για να περιμένουν άλλο.
Χρειάζεται δυο μέρες για να φθάσουν στο Καρπενήσι.
Πρέπει να κοιμηθούν μια βραδιά στην Καστανιά και να
περπατήσουν μέσα στη νύχτα, για να φθάσουν φορτωμένοι στο χωριό τους. Μακριά από το γιατρό, το φαρμακείο,
τις στοιχειώδεις ανέσεις, τα απαραίτητα καταστήματα,
μένουν ριζωμένοι στο μικρό τους “Παρίσι” και καρτερούν
οι λίγοι κάτοικοί του το κρατικό ενδιαφέρον, που όμως δεν
εκδηλώνεται έντονα, σχεδόν καθόλου. Καμιά επιχορήγηση
για κάποια βρύση, καμιά επιχορήγηση στην Κοινότητα,
όπως συμβαίνει μ’ όλες τις άλλες Κοινότητες. Κι όμως οι
Προδρομίτες αγαπούν το χωριό τους και μένουν ριζωμένοι
σ’ αυτό όπως έμεναν και οι πρόγονοί τους από το Σούλι.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Από ώρα περιμένει κάποια συγχωριανή μας τηλεφώνημα
από το γιό της.
Το τηλέφωνο τελικά κτυπά και σηκώνει το ακουστικό
μ’ ανυπομονησία.
-Εμπρός, εσύ είσαι παιδί μ’;
-Όχι εγώ είμαι ο …….
-Έ! π’ να γίν’ς στάχτ…π’ νόμισα πως είσαι το παιδί μ’….

ΣΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΝΙΚΟ ΛΩΡΗ
Στις 5 Φλεβάρη πραγματοποιήθηκε στο ξενώνα “ΕΥΡΥΤΗ” στην
χιονισμένη Καστανιά με ιδιαίτερη
επιτυχία μουσική παράσταση του
θαυμάσιου ερμηνευτή,
ποιητή, και στιχουργού
Γιάννη Αγγελάκα.
Πριν αναφερθώ στον
εμπνευστή και δημιουργό της όλης εκδήλωσης
θα ήθελα να επισημάνω τον πολιτιστικό και
πολιτισμικό χαρακτήρα
της.
Πολιτιστικ ός διότι
πάνω από 400 άτομα
συμμετείχαν στο μουσικό γεγονός διασκεδάζοντας μέχρι τις πρωινές ώρες,
έχοντας όμως παράλληλα και
την ευκαιρία να απολαύσουν τις
μοναδικές φυσικές ομορφιές του
χωριού μας.
Τα τελευταία είκοσι χρόνια
που επισκέπτομαι το χωριό μας
,πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά
που είδα τόσα πολλά άτομα
νεαρής κυρίως ηλικίας, εκστασιασμένα από την παράσταση
,την οικογενειακή φιλοξενία
του ξενώνα, τις θαυμάσιες και
μοναδικές γεύσεις, θαυμάζοντας
παράλληλα την φυσική θέση του
χωριού μας που πολλοί ομολόγησαν ότι δεν έχουν ξαναδεί κάτι
παρόμοιο.
Πολιτισμικός δε χαρακτήρας
διότι νέοι άνθρωποι από όλα τα
μήκη και πλάτη της Ελλάδος ευρέθηκαν στον ίδιο χώρο, αντάλλαξαν
ιδέες και απόψεις και γνωρίστηκαν
καλύτερα μεταξύ τους.
Εγώ προσωπικά γνώρισα ανθρώπους από την Ρόδο, την Ανάφη, πολλούς από το Αγρίνιο και
την Πάτρα, που ήρθαν για πρώτη
φορά, κάνοντας μάλιστα μαζί
τους και πολλές εξορμήσεις στις
Γούρνες και στην Αποκλείστρα σε
ένα θαυμάσιο χιονισμένο τοπίο.
Θα ήταν όμως παράλειψη να
μην πω δυο λόγια για τον αρχιτέκτονα και δημιουργό της μοναδικής αυτής εκδήλωσης που δεν
είναι άλλος από τον επιτυχημένο
και κορυφαίο στον χώρο του
Νίκο Λώρη.
Πρόεδροι, αντιπρόεδροι, δήμαρχοι και πολιτικοί δεν κατάφεραν να προβάλλουν και να διαφημίσουν το πανέμορφο χωριό μας,

το κατάφερε ο Νίκος ο Λώρης και
πιστεύω όχι για κερδοσκοπικούς
λόγους, αλλά από την αγάπη που
τρέφει για τα χώματα που τον γα-

λούχησαν και τον μεγάλωσαν, και
τα οποία δεν ξεχνά ποτέ. Ο Νίκος
είναι δημιουργός που εξελίσσεται
σαν άνθρωπος, μαθαίνει καινούργια πράγματα, και αντιμετωπίζει
νέες προκλήσεις.
Ο ξενώνας ΕΥΡΥΤΗ που είναι
δημιούργημα δικό του, πέρα από
την φιλοξενία που παρέχει σε
υψηλό επίπεδο, πιστεύω ότι είναι
και ο μοναδικός σε θέματα γευσιγνωσίας σε όλη την Ευρυτανία και

γενικότερα σε όλη την Ελλάδα..
Ο Νίκος σαν δημιουργός έχει
πολλά ακόμη να δώσει και εύχομαι
η εκδήλωση αυτή να είναι η απαρχή τέτοιων συναντήσεων που προβάλλουν και
διαφημίζουν το παραμελημένο χωριό μας.
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι στη ζωή
μας κάποιοι καθορίζουν
τις εξελίξεις, κάποιοι τις
παρακολουθούν, και κάποιοι άλλοι αναρωτούνται συνεχώς τι γίνεται.
Σαν γνήσιος Καστανιώτης ο Νίκος έχει την
διάθεση να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις του χωριού,
που σκοπό έχουν την προβολή της
φυσικής τους ομορφιάς και της
απαράμιλλης πολιτιστικής του
κληρονομιάς.
«Οι δημιουργοί κάποτε φεύγουν και αυτοί, αλλά ό,τι δημιούργησαν ζει αιώνια.»
Με ιδιαίτερη εκτίμηση και φιλία
Σιάτρας Παναγιώτης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
Οικόπεδο στην τοποθεσία Πάτωμα (Έκταση 888,32 m2 άρτιο και οικοδομήσιμο. Πληροφορίες: Τηλ: 6974185701)
Οικόπεδο 910 m2 με αγροικία 60 m2 (εντός του οικισμού. Τιμή
15.000,00 €. Πληροφορίες: Τηλ: 6972018069/2103427734)
Οικόπεδο στην τοποθεσία Παλιάλωνα.(Έκταση 1000 m2
- δεντροφυτεμένο με αμπέλι και καρυδιές. Πληροφορίες: Τηλ:
6972423910 / 2237080563)
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.:69842397436907525955 απογευματινές ώρες)
Οικόπεδο στην τοποθεσία Πάτωμα & Οικόπεδο στην
τοποθεσία Λακκώματα (Και τα δύο είναι πάνω στον αυτοκινητόδρομο. Πληροφορίες: Τηλ: 210 6398877)

ΣΕΛΙΔΑ 10
1912-13 και τα Μικρασιατικά του
1922 έφεραν μιαν άλλη Άλωση
της Πόλης!)
Από τη συναναστροφή του
στην Πόλη και με γραμματιζούμενους ανθρώπους επηρεάστηκε
πάρα πολύ και άρχισε να μιμείται
το λεξιλόγιο και την προφορά
των λογίων (=γραμματισμένων)
και έτσι χρησιμοποιούσε την
καθαρεύουσα, όχι μόνο στα
γράμματά του, αλλά και στις
προσφωνήσεις του στον καθημερινό του λόγο, ίσως για να
κάνει “επίδειξη” των γνώσεών
του, φτάνοντας σε υπερβολές
αλλά και απίθανες ατάκες, που
ακόμα είναι αλησμόνητες. Να
μερικές από αυτές: -“Τις κρούει την θύραν;”, όταν του χτυπούσαν επισκέπτες την πόρτα,
(λες και είχε κάποια σπουδαία
πόρτα εισόδου, καλυβόπορτα
ήταν και στον Έλατο και πόρτα
μαντριού σχεδόν στις Γούρνες)“Τα περί εμού γνωρίζομεν,
τα περί σού αγνοούμεν”, όταν
συναντούσε κάποιον που είχε
καιρό να μάθει νέα του, “Θέλεις
μίαν ελαία, συμπέθερε;”
προτείνοντας κέρασμα στο θείο
μου, μακαρίτη πια, το δάσκαλο
Χριστόφορο Σταθόπουλο. Ακόμη: “Ευχαριστώ υμάς θερμότατα, το “υ” με ύψιλον”,
“ως ευ παρέστητε”, όταν καλωσόριζε κάποιον, και τέλος
“Πατήρ και Υιός, καλημέρα
σας” όταν κάποτε καλημέρισε
το Δημήτρη Υφαντόπουλο και
το γιο του Γιάννη.
Επέστρεψε από την Πόλη να
υπηρετήσει τη θητεία του και
συνέπεσε με την εποποιία της
πατρίδας μας στους Βαλκανικούς Πολέμους. Ήταν αδιανόητο τότε να μην εκπληρώσει
κάποιος τις υποχρεώσεις του
προς την Πατρίδα, ακόμη και αν
χρειαζόταν να επιστρέψει από
το Εξωτερικό! Έλαβε μέρος στην
πολιορκία του Μπιζανίου, του
καλοοχυρωμένου φρουρίου με
το οποίο οι Τούρκοι υπερασπίζονταν τα Ιωάννινα και ευτύχησε
να εισέλθει νικητής εκεί στις 21
Φεβρουαρίου 1913, υπηρετώντας στη δοξασμένη στρατιά του
γενναίου Αντιστράτηγου Σαπουντζάκη Κωνσταντίνου. Είχε
τον πρώτο βαθμό του Ελληνικού
Στρατού, του υποδεκανέα, αργότερα αυτός καταργήθηκε, και
“ήταν επικεφαλής δύο ανδρών
και του εαυτού του τριών”, όπως
έλεγε. Ως υποδεκανέας φαίνεται
ότι ήταν αυστηρός. Φυσικά
έλαβε μέρος και στους μετέπειτα

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ Η ΛΑΜΠΡΩ
ΚΑΙ Ο “ΕΠ’ ΑΥΤΗΣ ΓΕΡΩΝ”
πολέμους, στον πρώτο μεγάλο και το Γρηγόρη Παλαιό έκαναν
πόλεμο και στη Μικρασιατική στην αρχή της δεκαετίας του ΄30
Εκστρατεία σε όλη τη διάρκειά τη βάθους 13 μέτρων διάνοιξη
της, φτάνοντας ως το Αφιον του πηγαδιού στο Παλιοχώρι στο
Καραχισάρ, μαζί με άλλους Κα- κτήμα Κ. Ταραμπίκου.
στανιώτες.
Από κάποια ηλικία και πέρα,
Συγκράτησα την εντύπωσή του που έλεγε συχνά, για την προπαγάνδα του Κεμάλ κατά των
Ελλήνων στρατιωτών,
που - προσπαθώντας
να πλήξει το ηθικό τους
σπέρνοντας αμφιβολίες,
υποκινώντας ανταρσίες
και λιποταξίες ανάμεσά
τους -, έβαλε αεροπλάνο
(φοβερή ιδέα για την
εποχή της) και έριχνε
στο ελληνικό στρατόπεδο προκηρύξεις με το
περιεχόμενο: “Έλληνες
στρατιώτες, αν δεν το
ξέρετε, βρίσκεστε μόνο
οκτώ ώρες μακριά από
την Άγκυρα! Σαράντα
χρόνια να πολεμάτε,
δεν πρόκειται να την
πάρετε! Γιατί; -Να’ χα
Έλληνες στρατιώτες
Ο Δημήτριος Κ. Ζηνέλης, περίπου το 1982
και Τούρκους αξιωμα(φωτο: Ζαχαρίας Ζηνέλης
τικούς!”
Με τη γιαγιά παντρεύτηκε το 1916 και απόκτησαν πέ- καθώς μάλιστα η ζωή και οι καταντε παιδιά, Το Γιώργο (τον πατέ- στάσεις πρόσθεταν ασταμάτητα
ρα μου), τη Νίτσα (Ν. Τσιαχρή), αδιέξοδα, άρχισε να το “τσούζει”
την Ουρανία (Α. Γουβαλάρη) την λιγάκι, ιδιαίτερα μάλιστα τις ΚυΕυφροσύνη, και τον Κώστα που ριακές στα μαγαζιά του χωριού
ζει στην Αυστραλία.
“στου Ηλία, (Νικόπουλου) του
Ήταν εργατικός, όμως στις Χαριλάου (Κουτρούμπα), του
γεωργικές εργασίες δεν ήταν και Αποστόλου (επίσης Κουτρούπολύ επιτήδειος. Ειδικός ήταν μπα) και του Ευσταθίου (Βαστάστους εκβραχισμούς, ανοίγοντας κη)”, όπως τους προσφωνούσε.
τις τρύπες στους βράχους για τα Ασφαλώς είχε πλέον και κάποια
φουρνέλα, είτε σε δημόσια, είτε οικονομική άνεση, αφού, εκτός
σε ιδιωτικά έργα και κάνοντας από τη σύνταξη του ΟΓΑ, τα ξετις ανατινάξεις, ειδικότητα πο- νιτεμένα στην Αυστραλία παιδιά
λύτιμη στο χωριό. Εργάστηκε του, ο Γιώργος και ο Κώστας, όλο
στη δουλειά αυτή στη διάνοιξη και του έστελναν κάποιο τσεκ.
του δρόμου Καρπενησίου – Φυσικά έπειτα, όταν αργά το
Αγρινίου στο Μπαγασάκι, καθώς μεσημέρι έπαιρνε το μακρύ δρόκαι στη Λαδικού, στο δρόμο Θέρ- μο της επιστροφής για το σπίτι
μου - Προυσού. Ίσως να είχε και στον Έλατο, παραπατούσε στον
σχετική πείρα στον τομέα αυτό κατήφορο και συχνά μετρούσε
και από τη μακρόχρονη στρατι- κάποιον τοίχο πέφτοντας… Εμείς,
ωτική θητεία και εμπειρία. Συ- τα εγγόνια του, ήμαστε σε επιφυνεργαζόταν στα έργα αυτά μαζί λακή για κάθε ενδεχόμενο, μέχρι
με τον σύγαμβρό του Δημήτριο να φτάσει σώος στο σπίτι. Πολλές
Μούρτο. Μαζί έκαναν τη διά- φορές παίρναμε το σακούλι του
νοιξη του κοινοτικού πηγαδιού που μέσα είχε τα ψώνια, συνήθως
που υπήρχε στη θέση Λαγκάδα, κρέας, ρύζι ζάχαρη, μακαρόνια,
στο δρόμο, εκεί που βρίσκεται ο αλλά και κάποιες φορές και τη
πλάτανος. Με το Θανάση Σιάτρα μπουκάλα με το φωτιστικό πε-

τρέλαιο, που από τα πολλά παραπατήματα άφηνε τη μυρωδιά
του και στα άλλα ψώνια…
Η γιαγιά ήταν αγράμματη, ενώ
ο παππούς ήταν φιλομαθής. Δεν
του έλειπε ποτέ ο “Καζαμίας”,
που φρόντιζε να τον προμηθεύεται κάθε χρόνο
και τον εμπιστευόταν
πάρα πολύ! Ήταν επίσης
τακτικός συνδρομητής
του εβδομαδιαίου θρησκευτικού περιοδικού “Η
ΖΩΗ”. Το περιοδικό αυτό
το έπαιρνε τότε σχεδόν
κάθε οικογένεια στο χωριό, ενώ τις συνδρομές
και τη διανομή επιμελείτο
ο αείμνηστος Απόστολος
Τσιώκος, ο πατέρας του
παπα-Σωτήρη.
Κάποια φορά, στα γεράματα, η γιαγιά ένιωθε
πλήξη. Ο παππούς διάβαζε και ξαναδιάβαζε την
εφημερίδα και τον Καζαμία που μπορεί να ήταν
περασμένων ετών, δεν
πετούσε τίποτα. (Ακόμα και τα σπιρτόκουτα
τα έκανε συλλογή! Και
βέβαια σε ειδικό κουτί
κρατούσε με ευλάβεια
το οικογενειακό του Αρχείο:
Συμβόλαια, Συμφωνητικά, το
Απολυτήριο Στρατού, Ταυτότητες, γράμματα που λάβαινε και
κάθε πολύτιμο έγγραφο).
Η γιαγιά τον άφησε να διαβάζει και βγήκε βόλτα κουτσαίνοντας και ακουμπώντας στο
μπαστούνι της στη γειτονιά. Πήγε
στη νύφη της από τον αδερφό
της Θανάση Κουβέλη, τη Μαρία
το γένος Δημ. Ν. Ζηνέλη. Έτυχε,
όμως, αυτή την ώρα, να πάει στο
σπίτι τους το εγγόνι τους ο Δημήτρης. Αφού κάθισε λίγο με τον
παππού, ο Δημήτρης πήγε στη
γειτονιά, στη Μαρία να βρει και
τη γιαγιά. Εκείνη κουτσαίνοντας
και σκύβοντας σχεδόν μέχρι τη γη
γύρισε στο σπίτι, να περιποιηθεί
τον εγγονό. Ο παππούς αμέσως
της έβαλε καλόψυχα τις φωνές.
-Δεν μου λες, γριά, που ήσουν
τώρα που ήρθε το εγγονάκι
μας; -Εσύ, Δμήτρη μ’ έχεις τα
χαρτιά σου και διαβάζεις. Εγώ
τι να κάνω. Πήγα λίγο να δω τη
Μαρία.
Και εκείνος της απάντησε:
“-Δεν σε έμαθε γράμματα η

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

μάνα σου; Δε σε έμαθε. Δε
σε έμαθε αργαλειό; Έστω
και μηχανή; (ραπτομηχανή)!” Ήθελε ο παππούς να
ράβει η γιαγιά στη ραπτομηχανή
στα ογδόντα της. Η κατοχή και η
χρήση ραπτομηχανής, ακόμα ως
το 1960 τουλάχιστον, θεωρείτο
πολύ σημαντικό περιουσιακό και
επαγγελματικό στοιχείο, πόσο
μάλλον το 1910 – 15 που η γιαγιά
ήταν κοπέλα!
Εκεί γύρω στα 1960 δόθηκε
διαταγή να φροντίσει ο καθένας για την έκδοση νέου τύπου
Δελτίου Ταυτότητας, όπως τις
ξέρουμε στη μορφή και σήμερα.
Για πρώτη φορά θα είχε και το
αποτύπωμα του δεξιού δείκτη.
Μέχρι τότε ήταν δίπτυχο και
χωρίς ζελατίνα. Ήρθε φωτογράφος στο χωριό και έβγαλε
φωτογραφίες των παρόντων
χωρικών. Η γιαγιά ήταν στις
Γούρνες και έχασε την ευκαιρία.
Πλησίαζε όμως το πανηγύρι της
Προυσιώτισσας και θα πήγαινε
να προσκυνήσει. Εκεί σίγουρα
θα έβρισκε φωτογράφο. Για
να γίνει σωστή δουλειά, αφού
η γιαγιά ήταν αγράμματη και
ίσως δε μπορούσε να εξηγήσει
τι ακριβώς φωτογραφία ήθελε,
ο παππούς την εφοδίασε με το
εξής μπιλιετάκι : “Κύριε φωτογράφε, παρακαλείσθε όπως
εξαγάγητε τέσσαρας φωτογραφίας της γραίας ταύτης
εις ειδικόν φύλλον περί ταυτότητος. Ο επ’ αυτής γέρων
Δημήτριος Κ. Ζηνέλης”.
Επηρεασμένη η γιαγιά από το
άγριο φυσικό περιβάλλον που
ζούσε, πίστευε πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος που απειλούσε τη
ζωή μας, όσο ήμαστε άμαθοι,
ήταν οι γκρεμοί, γι’ αυτό και
η συμβουλή της όταν φεύγαμε
για “τα ξένα”, την Αθήνα ή όπου
αλλού, ήταν “να προσέχετε
να μην πέσετε πουθενά”!
Φανταζόταν πως παντού, όπως
και στα χωριά μας, υπήρχαν
γκρεμοί! Ποτέ δε μου πέρασε
από το νου μου ελάχιστη σκέψη
ειρωνείας για το περιεχόμενο
της ευχής, αντιθέτως την ευχή
της την ερμήνευα μεταφορικά,
να αποφεύγουμε τα κάθε είδους
ηθικά παραστρατήματα. Η ευχή
της ήταν “χώμα να πατάτε
και μάλαμα να γίνεται”. Δε
θα ξεχάσω τη γιαγιά μου τη Λάμπρω πόσο μας αγαπούσε, ότι
ερχόταν συχνά από τις Γούρνες
φέρνοντάς μας γάλα στο κατσαρόλι, γεμάτο ως την κορφή,
χωρίς αεροστεγές σκέπασμα, με
ένα απλό καπάκι και όμως δε
χυνόταν έξω σταγόνα!
Μετά το θάνατο της γιαγιάς
το 1977, ο παππούς μετακόμισε
και συγκατοίκησε με τους γονείς
μου, το Γιώργο και τη Χαρίκλεια
Ζηνέλη, στο δικό μας σπίτι, ως
το θάνατό του, που τον βρήκε
πλήρη ημερών. Έτσι πέρασε
γαλήνια και φροντισμένα από
κάθε άποψη γεράματα, -ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά-,
χωρίς τις υπερβολές πλέον του
πιοτού, διάβαζε συνεχώς, γνώρισε δισέγγονα και την αγάπη
όλων μας.
Αμέτρητα περιστατικά θα
μπορούσα να σας διηγηθώ γι’
αυτούς τους πολυαγαπημένους
μου προγόνους. Όμως “ουκ εν
τω πολλώ το ευ”. Ήταν από
τους “παλιούς”, τους γνήσιους
και απλοϊκούς ανθρώπους, τους
αγνούς και άδολους, που ούτε
“μήρμυγκα δε ζήμιωσαν” σε
όλη τους τη ζωή, όπως λέει σε
κάποιο ποίημά του ο Ζαχαρίας
Παπαντωνίου. Ας είναι αιωνία
η μνήμη τους!
Ζαχαρίας Ζηνέλης

