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Περάσαμε τα Διαλώνια,
το Στρογγυλό και να,
ξεπρόβαλε η Σκάλα .......

Ε

ίχα σκοπό να γράψω και
πάλι για τα νερά της Καστανιάς και να ολοκληρώσω τις σκέψεις και τις προτάσεις
μου στο θέμα «διαχείριση του
νερού». Το άφησα για αργότερα
όμως, για άλλο φύλλο, γιατί ένιωσα
την ανάγκη να σας περιγράψω μια
πρόσφατη διήμερη επίσκεψη που
έκανα στην Καστανιά με την ευκαιρία των βουλευτικών εκλογών.
Για την πρώτη ημέρα, διάλεξα
να επισκεφθώ το Πολιτιστικό μας
Κέντρο αρχικά και στη συνέχεια το
Μικρό Πανταβρέχει στον Τόρνο.
Είχα μάθει ότι ο Θανάσης ο Τσιώκος, μετέφερε πρώτος από όλους
αντικείμενα της οικογενείας του
στο Λαογραφικό μας Μουσείο και
όλος περιέργεια πήγα να τα δω. Τα
έβαλα σε μια σειρά, σαν να ήθελαν
να ποζάρουν και τα φωτογράφισα.
Το καζάνι με το λουλά έτοιμο για
τα τσίπουρα, το πλαστήρι, καθαρό,
μόλις είχε στρώσει η κυρά Λένη
και το τελευταίο φύλλο στη πίτα
και είχε σκουπίσει το αλεύρι από
πάνω του, το φυσερό του μπάρμπα
Μήτσου, η ζυγαριά, η πυροστιά, τα
ασκιά, το καρδάρι, ένα ολόκληρο
νοικοκυριό είχε μεταφέρει ο Θανάσης. Μπράβο Θανάση, είπα από
μέσα μου, εύχομαι να είσαι γουρλής και να γεμίσει το μουσείο μας
με ό,τι καλύτερο θα διαλέξουν και
θα μας φέρουν οι χωριανοί. Και τα
δικά μου πράγματα, αυτά που έχω
στον σπίτι μου κειμήλια από τους
γονείς και τον παππού, αυτά γιατί
δεν τα έφερα εγώ; Τι θα τα κάνω,
θα τα αφήσω στο υπόγειο να τα
τρώει ο σκώρος; Δεν το σκέφθηκα
και πολύ, έφυγα και σε λίγα λεπτά
είχα στρωθεί και ξαράχνιασα όλο
το υπόγειο. Βρέθηκα αγκαλιά με
τις δικές μου αναμνήσεις. Τα πήρα
στα χέρια ένα, ένα και όλα κάτι μου
θύμιζαν. Καθάρισα τον ταβλαμπά,
θυμήθηκα το βούτυρο, το ξινόγαλο
που έβγαζα μόνος μου όταν κοπάνιζα το γάλα. Το πόσο είχα παιδευτεί
για να μάθω να κοπανίζω δεν λέγεται. Στην αρχή μάλιστα επειδή
ήμουν μικρός δεν έφθανα και
ανέβαινα σε ένα κουτσμπέλι. Μια
απρόσεκτη κίνηση να έκανες ανεβοκατεβάζοντας το ξύλο και μπλίτς
κατευθείαν στο μάτι το γάλα. Να
και η σίτα η χοντρή που κοσκίνιζε η μάνα μου τον τραχανά. Να
και τα τσουκάλια που κουβάλαγα
νερό στις Γούρνες. Δεν τις άντεξα
τόσες συγκινήσεις, διάλεξα τα πιο
καλοδιατηρημένα πράγματα, τα
καθάρισα για να είναι έτοιμα για το
μουσείο και φύγαμε με την παρέα
μου για το Μικρό Πανταβρέχει.
(συνέχεια στη σελίδα 4)

Λαογραφικό Μουσείο Καστανιάς
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος των απανταχού Καστανιωτών Ευρυτανίας,
οργανώνει το Λαογραφικό Μουσείο
της Καστανιάς σε αίθουσα του 1ου
ορόφου στο Πολιτιστικό Κέντρο. Ο
χώρος είναι καθαρός, φρεσκοβαμμένος και έχουν αγορασθεί και τοποθετηθεί ειδικά έπιπλα για την έκθεση
των αντικειμένων.
Το δημοσίευμά μας αποτελεί
ένα ακόμη ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΜΕΣΗΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ προς όλους τους
Καστανιώτες και Καστανιώτισσες
που έχουν προγονικά αντικείμενα
στο σπίτι τους.
Θέλουμε να τους πούμε και πάλι
ότι τα αντικείμενα αυτά αν τα δώσουν στο Σύλλογο θα αναδειχθούν
στο χώρο που θα τοποθετηθούν
και να τους βεβαιώσουμε ότι θα
καταγραφούν σε ειδικό βιβλίο και
θα εξακολουθούν να εμφανίζονταιαναφέρονται ως ιδιοκτησία τους.
Επίσης, θέλουμε με λίγα λόγια να
αναφερθούμε στα αντικείμενα που
φιλοδοξούμε να συγκεντρώσουμε

του Λαογραφικού Μουσείου μας
είναι η διάσωση και η προβολή της
λαογραφικής μας παράδοσης, του

της τοπικής μας ιστορίας. Αναφέρουμε μερικά μόνο από τα αντικείμενα
που μπορούν να εκτεθούν: Χάλκινα,

πολιτισμού του χωριού μας και γενικότερα της περιοχής μας. Αργότερα
πιθανόν το υλικό που θα συγκεντρω-

και στο σκοπό για τον οποίο θα τα
εκθέσουμε. Πρωταρχικός σκοπός

θεί να μπορέσει να δώσει ερέθισμα
για έρευνα, μελέτη και καταγραφή

ξύλινα, γυάλινα και πορσελάνες που
εξυπηρετούσαν παλαιότερα την καθημερινή ζωή, εργαλεία, σκεύη από
παλιά επαγγέλματα, έπιπλα, παλιά
βιβλία, υφαντά, κεντήματα, πλεκτά,
ενδυμασίες, φωτογραφίες, έγγραφα,
όπλα και ένα σωρό άλλα που θα
τα ανακαλύψετε στην σπιτική σας
οργάνωση και στα κειμήλια που παραμένουν χωρίς κάποια αξιοποίηση
κλεισμένα στο μπαούλο σας.
Σας παρακαλούμε λοιπόν να συμμετέχετε σ’ αυτή την προσπάθεια
που με μεγάλο κόπο συντονίζει ο
Σύλλογός μας. Επικοινωνήστε με
τα μέλη του Δ.Σ. στο χωριό μας
και στην Αθήνα και δηλώστε τους
την προσφορά σας. Αυτοί θα σας
καθοδηγήσουν και θα σας δώσουν
όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε.
Τέλος, όπως θα πληροφορηθείτε και
σε άλλο άρθρο μας τα εγκαίνια του
Μουσείου μας θα γίνουν την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Οι Βουλευτικές Εκλογές της 17ης
Ιουνίου 2012 στον Δήμο Καρπενησίου

Ο

Κώστας Κοντογεώργος είναι
ο μεγάλος νικητής στις εκλογές της 17ης Ιουνίου στην
Ευρυτανία. Ήταν το μεγάλο φαβορί
αυτής της εκλογικής αναμέτρησης
και τελικά επικράτησε άνετα των
αντιπάλων του με ποσοστό 38,82%.
Ακολούθησαν ο ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ 20,70%,
το ΠΑΣΟΚ με 17,97% και η Δημοκρατική Αριστερά με 5,61%. Στο νέο
Βουλευτή μας ευχόμαστε υγεία
και κάθε επιτυχία στο έργο του.
Γνωρίζει τα προβλήματα του νομού

μας καλύτερα από κάθε άλλον, γιατί
ήταν για πολλά χρόνια και μέχρι
πρόσφατα στη θέση του Νομάρχη.
Ως εκ τούτου δικαιούμαστε να ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια
κάποια αναγκαία έργα για το χωριό
μας θα επανακαθορισθούν και τουλάχιστον αν δεν γίνουν, θα μπουν
σε ένα σύντομο χρονικά πρόγραμμα.
Για παράδειγμα, σ’ αυτόν τον «έρμο»
όπως λένε στο χωριό μας δρόμο της
Καστανούλας, πότε θα ξεκινήσουν
κάποια έργα βελτίωσης;

O Βουλευτής μας
Κώστας Κoντογεώργος
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Εορτή και Πανήγυρις Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Το γήπεδο
της Καστανιάς

«Μετέστη προς τη ζωή»
σημαίνει ότι το σώμα της δεν
ευρέθη στον τάφο της. Κατά
θαυματουργό τρόπο μεταφέρθηκε στον ουρανό. Μόνο
ελάχιστα άτομα στην πορεία
της ανθρωπότητας ευρέθησαν
στην ίδια κατάσταση. Μωυσής,
Ηλίας, Ενώχ και η μεταστάσα
Θεοτόκος. Μετέστη προς την
ζωήν λοιπόν. Συνεπώς κατά
την Χριστιανική αντίληψη και
τη διδασκαλία ο θάνατος δεν
είναι το τέρμα, αλλά η πραγματική αιώνια συνέχεια. Οι
Απόστολοι κατά θαυματουργό
τρόπο ευρέθησαν εις την κηδεία της Θεοτόκου.
Ο τεχνικός πολιτισμός προσέφερε σε μεγάλο βαθμό. Πεθαίνει ο άνθρωπος και ακούμε
τη φωνή του. Επικοινωνούμε
με άλλους ανθρώπους σε
οποιοδήποτε μέρος της γης.
Έχουν μειωθεί οι αποστάσεις
λόγω των μέσων συγκοινωνίας. π.χ. Αεροπλάνο , ελικόπτερο. Μιλάς στο άλλο μέρος
της γης και βλέπεις τον συνομιλητή σου σαν να είναι δίπλα
σου μέσω του ίντερνετ. Θα
έπρεπε να είχαμε φτιάξει τον
επίγειο παράδεισο. Και όμως
υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα του
πληθυσμού που πεθαίνει από
την πείνα. Ο Χριστιανισμός
είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος
ζωής. Είναι τύπος και ουσία.
Μείναμε στο τύπο σε μεγά-

Σε προηγούμενο φύλλο μας σας είχαμε ενημερώσει ότι για
το γήπεδο της Καστανιάς βγήκαν κάποια κονδύλια …..
Άγνωστο το που είναι αυτά τα κονδύλια και το πότε θα φθάσουν στην Καστανιά. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα μπορείτε να δείτε πως θα διαμορφωθεί το γήπεδο. Επειδή από ότι φαίνεται στο σχέδιο, η
αθλητική δραστηριότητα που θα εξυπηρετήσει είναι το μπάσκετ

Παναγία, ένα πρόσωπο με πολλά ονόματα

Μια γυναικεία μορφή με
«πεποικιλμένη τη θεία δόξα»
κατά τον ιερό υμνωδό είναι η
αιτία της προσελεύσεως χιλιάδων ευλαβών προσκυνητών
εις τους Ιερούς Ναούς ολόκληρου του Χριστιανικού κόσμου.
Ο Προφήτης Ησαΐας ο οποίος
έζησε τον 8ο π.Χ. αιώνα εις τα
Ιεροσόλυμα μας προλέγει ότι
αυτό το τιμώμενο πρόσωπο
είναι η Παρθένος Μαρία. Ο
Πλάτων, ένας εκ των σπουδαιοτέρων Φιλοσόφων της
προ Χριστού εποχής μας πληροφορεί «άλλον ο Θεός υμίν
επιπέμψει κηδόμενος υμίν».
(Απολογία Σωκράτους).
Ο Παρθενογέννητος ούτος
Θεάνθρωπος μας λέγει ο
Αισχύλος θα καταστρέψει την
δύναμη των παλαιών Θεών.
Αναφέρεται βέβαια κι αυτός
στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. (Προμηθεύς
Δεσμώτης). Αυτά και άλλα
στοιχεία μας πείθουν τόσο
από πλευράς θρησκευτικής
όσο και φιλοσοφικής ότι η
Θεοτόκος θα είχε ιδιαιτέρα
θέση μέσα στη πορεία του
Χριστιανισμού.
Μερικά γεγονότα έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εορτή
της Κοιμήσεως Θεοτόκου.

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

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

λο βαθμό. Αδιαφορήσαμε ή
αμελήσαμε για την ουσία. Οι
ηθικές και πνευματικές αξίες
έχουν περιφρονηθεί από ένα
τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού. Τα πρωτόκολλα των
σοφών της Σιών σε μεγάλο
βαθμό πραγματοποιούνται
και έχουν αρνητική επίδραση
στη ζωή όλων των Χριστιανών
της Γης. Το πρόσωπο με τα
πολλά ονόματα είναι της μεταστάσης υπεραγίας Θεοτόκου,
στην οποία απονέμουμε τιμή
κατ’ απόφαση οικουμενικής
Συνόδου. Το όνομα είναι Μαρία. Μύρο της θάλασσας.
Το πρόσωπο είναι ένα. Τα
ονόματα πολλά. Παναγία
Τήνου, Προυσιώτισσα, Χοζοβιώτισσα, Μυρτιδιώτισσα,
Ελευθερώτρια....και συνεχώς
αυξάνονται. Αυτό οφείλεται
στην αγάπη των Χριστιανών
προς την προσωπικότητά
της.
Τι ευχαριστεί ή τι δυσαρεστεί
την Παναγία; Όταν μερικοί
άνθρωποι ζουν και ενεργούν
κατά ζωώδη τρόπο και μεταβάλλονται σε κτήνη, ποιά
σχέση μπορεί να έχουν με την
Παναγία;
Ο Χριστιανισμός έχει ιστορία και δράση δύο χιλιάδων
ετών. Το μέλλον πρέπει να
μας προβληματίσει.
Ιερέας Παπαχρίστος
Σταύρος

Να πονάς, αλλά να μην καταβάλλεσαι
Να πονάς, αλλά να μην καταβάλλεσαι.
Να πονάς, αλλά να μην παραφέρεσαι.
Να πονάς, αλλά να μην γογγύζεις.
Να πονάς, αλλά να μην γκρινιάζεις.
Να πονάς, αλλά να μην είσαι και μισητός.
Να πονάς, αλλά να μην γίνεσαι άλυτο πρόβλημα στο περιβάλλον σου.
Να πονάς, αλλά να στέκεσαι όρθιος.
Να πονάς, αλλά να χαμογελάς.
Να πονάς και εσύ να χαίρεσαι και να δοξολογείς τον Θεό.
Να πονάς, αλλά πάντοτε να προσφέρεις.
Να πονάς, αλλά πάντοτε να προσεύχεσαι
«πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε. Εν παντί ευχαριστείτε, τούτο γαρ θέλημα θεού εν Χριστώ Ιησού εις υμάς(θεσ.
Α΄ 5.16-18)»
Δηλαδή: Να χαίρεστε πάντοτε και μάλιστα όταν έρχονται οι
πειρασμοί και η θλίψη. Να προσεύχεσθε συνεχώς εις τον Θεό
και να έχετε επικοινωνία μαζί του με την προσευχή. Για όλα
τα καλά που έχετε να ευχαριστείτε τον θεό γιατί αυτό είναι το
θέλημά του.
Πρωτοπρεσβύτερος
Δημήτριος Χρ. Μακρυπούλιας

αποκλειστικά, θα θέλαμε ο Δήμος να εξετάσει την περίπτωση
να είναι μετακινούμενες οι μπασκέτες και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά και σαν μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου.
Το αίτημα αυτό έφθασε στην εφημερίδα μας από αρκετούς
χωριανούς μας και δεν το βλέπουμε σαν Σύλλογος αρνητικά.
Αν είναι δυνατόν ας μας ενημερώσει κάποιος υπεύθυνος
σχετικά.

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.

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Το βήμα του Τόρνου

(Όσα μας είπατε, ή έτυχε να μάθουμε)

στους συγγενείς και των δύο
χωριανών μας.
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος
Νικ. Τσιαχρής

ΘΑΝΑΤΟΙ

Τον περασμένο Μάιο έφυγε από τη ζωή ο συγχωριανός μας
Αποστόλης Αριστείδου Δεληκωστόπουλος. Κηδεύτηκε στην
Καστανιά.
Στους συγγενείς των εκλιπόντος εκφράζουμε τα συλλυπητήριά
μας και ευχόμαστε ο χρόνος να απαλύνει τον πόνο τους.

Οι Προσφορές των συγχωριανών μας
•

Ο συγχωριανός μας Στέλιος Μπαλτάς έστειλε από την μακρινή
Αυστραλία 1117,65€ για τις ανάγκες του Συλλόγου μας.
•
Ο Στέφανος Μπώκος προσέφερε στον Σύλλογο 35,00€
•
Ο Παναγιώτης Μπαλτάς προσέφερε στον Σύλλογο 30,00
$ AUS.
•
Η Σταυρούλα Δηλαβέρη προσέφερε στον Σύλλογο
100,00€.
•
Ο Χρίστος Παπαχρίστος προσέφερε στον Σύλλογο 100,00€
στη μνήμη της Νίτσας Παπανικολάου και 100,00€ στη μνήμη
της Λέλας Μπαλτά.
•
Ο Παναγιώτης Ζηνέλης (από Αμερική) προσέφερε στο Σύλλογο 300,00 $ USA.
•
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος κάλυψε όλα τα έξοδα για την αγορά και τοποθέτηση
των ειδών υγιεινής στο Πολιτιστικό μας Κέντρο.
•
O συγχωριανός μας Ιατρός Στέλιος Ζηνέλης, κάλυψε τα
έξοδα για την αγορά και την μεταφορά τους στο ιατρείο του
χωριού μας, ενός ιατρικού κρεβατιού, ενός σκαλοπατιού για την
βοήθεια του κρεβατιού και ένα ειδικό πιεσόμετρο για χρήση
σε ιατρείο.
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 συγγνώμη και θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε για
να προβούμε σε διόρθωση ή δημοσίευση στο επόμενο φύλλο της
εφημερίδας μας.

Αλλαγή ώρας
πραγματοποίησης
Λαϊκής Συνέλευσης
Η Λαϊκή Συνέλευση της 19ης
Αυγούστου 2012 θα γίνει την ίδια
ημέρα αλλά σε διαφορετική ώρα.
Αντί της 11ης το πρωί θα γίνει στις
6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Τόρνου.
Κοινωνικά
Με βαθύτατη θλίψη πληροφορούμε τους συμπατριώτες μας για
το θάνατο δύο συγχωριανών μας.
Στη Χίο άφησε την τελευταία
του πνοή ο Τάκης Σταύρου Αλαμπασίνης σε ηλικία 56 ετών στις
16 Ιουνίου 2012 και στις 17 Ιουνίου έγινε η ταφή στην ίδια πόλη.
Ο εκλιπών διετέλεσε Πρόεδρος

του Συλλόγου Τορνιωτών και
Γενικός Γραμματέας. Πτυχιούχος
Νομικής Σχολής είχε προοπτική
για καλή συνέχεια της επίγειας
ζωής του. όμως το νήμα κόπηκε
απότομα. Ας είναι ελαφρό το
χώμα που τον σκεπάζει.
Στο Αγρίνιο έγινε η κηδεία του
Κώστα Ευαγγέλου Λαμπροπούλου στις 21 Ιουνίου 2012. Έφυγε
από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Θα
τον θυμόμαστε για το χιούμορ και
την ευχάριστη παρέα μαζί του.
Έγραψε και κάποια ποιηματάκια.
Όταν ζούσαν οι προσφιλείς του
γονείς ήταν τακτικός επισκέπτης
στο χωριό που πολύ αγαπούσε.
Αιωνία η μνήμη του Τάκη και
του Κώστα. Ο Σύλλογός μας
απευθύνει τα συλλυπητήριά του

Η Συντήρηση των Κοινοτικών δρόμων
κατά το έτος 1934

Ευχαριστήριο
Ο Νίκος Κων. Σιάτρας, δώρισε στο Σύλλογό μας μια
φωτογραφία σε κορνίζα για το Πολιτιστικό μας Κέντρο. Στην
ασπρόμαυρη αυτή φωτογραφία απεικονίζεται η εκκλησία
της Παναγίας με την αρχική της μορφή(πριν την μετατροπή
της από ρυθμό βασιλικής σε βυζαντινό).
Τον ευχαριστούμε πολύ και του ευχόμαστε να έχει πάντοτε
υγεία και ότι επιθυμεί.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
•
•
•
•
•
•
•

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Οικόπεδο στην τοποθεσία Πάτωμα (Έκταση 888,32 m2 άρτιο και οικοδομήσιμο. Πληροφορίες: Τηλ: 6974185701)
Οικόπεδο 910 m 2 με αγροικία 60 m 2 (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 στην τοποθεσία Λακκώματα (πάνω στον αυτοκινητόδρομο. Πληροφορίες: Τηλ: 210 6398877)

Πωλείται στην Καστανιά διπλός οικογενειακός
αχρησιμοποίητος τάφος στην τιμή των 1.400,00€.
Πληροφορίες Ιωάννης Διαμαντόπουλος
τηλ: 210 8525891 & 6972763012

Ένα έγγραφο από το προσωπικό Αρχείο του παππού μου Δημ.
Κ.Ζηνέλη, με σημασία για την τοπική μας Ιστορία: Προσωρινό Συμβόλαιο, ανάθεση σε αυτόν ως αρχηγού οικογένειας από την Κοινότητα
τμήματος δρόμου - «από Ρέμα έως Αγριοϊτιές»- «υποχρεούται να
επισκευάζει καλώς δις κατ’ έτος… πλάτους δύο μέτρων με σχετικήν
τοιχοποιίαν καθ’ υπόδειξιν της κοινοτικής αρχής». Πρόεδρος της
Κοινότητας το 1934 ήταν ο Δημ. Κατσίκας, που μετονομάστηκε σε
«Σταθόπουλος», ο άλλος παππούς μου, από τη μητέρα μου. Έτσι
συντηρούνταν οι δρόμοι και οι υδραύλακες του χωριού μας, με
Τμήματα.
Ζαχαρίας Ζηνέλης

ΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Το χωριό μας αριθμεί λίγους κατοίκους τους περισσότερους μήνες
του έτους. Όμως το καλοκαίρι
συγκεντρώνει έναν μεγάλο αριθμό
επισκεπτών, χωριανών και φίλων
του χωριού. Ως γνωστόν στις 18
Αυγούστου θα ξανανταμώσουμε
στο χωριό και θα νιώσουμε συναισθήματα ποικίλα, ανάλογα βέβαια
και με τις εμπειρίες του καθενός.
Άλλοι θα σκεφθούν πώς ήταν τα
πράγματα άλλες εποχές, θα αναζητήσουν προσφιλή πρόσωπα που
δεν ζουν πλέον, άλλοι θα χαρούν
υπέρμετρα, θα ξεσκάσουν και
συνάμα θα ξεχάσουν έστω και για
λίγο τα τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται. Ίσως η οικονομική
κρίση να μη βοηθήσει πολλούς
από εμάς να μετακινηθούμε στα
πάτρια εδάφη, αλλά όσοι καταφέρουμε να βρεθούμε στο χωριό μας
θα είμαστε σε πλεονεκτική θέση.
Οι ευχές για καλή αντάμωση στο
χωριό να συνοδεύουν όλους μας.
Με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο συγχωριανών μας θα κάνω
λόγο παρακάτω για ένα άλλου
είδους αντάμωμα. Ήταν δύσκολο
να παρευρεθούμε στην κηδεία
όλων των εκλιπόντων χωριανών
μας και αυτό μας λύπησε ιδιαίτερα γιατί όλους τους αγαπούσαμε
και τους εκτιμούσαμε. Όμως στην
εξόδιο ακολουθία του μακαρίτη
Θανάση Κωνσταντίνου Λαζούρα
ανταμώσαμε πάρα πολλοί. Σε ένα
δημοτικό τραγούδι που τραγουδιέται κυρίως στην Ευρυτανία
στην περιοχή Απεραντίων και
Αγράφων και στη Θεσσαλία, με
πόνο η λαϊκή μούσα μας λέει
....τούτο το χρόνο είμαστε τον
άλλο ποιος το ξέρει. Για ζούμε για
πεθαίνουμε για σ’ άλλον κόσμο
πάμε. Πάλι καλές αντάμωσες και
που θ’ ανταμωθούμε; Στον Αι-Λιά,
στον Πλάτανο που ‘ναι μια κρύα
βρύση.........συνεχίζει το τραγούδι.
Για μας κρύες βρύσες έχει αρκετές
το χωριό μας. Η μεγάλη βρύση
βέβαια έχει τα πρωτεία.
Στο Μεγάλο Πεύκο με δυσκολία κάποιους τους γνωρίσαμε,
γιατί είχαμε καιρό να τους δούμε.
Για να μην προκαλέσω μεγαλύτερη συγκίνηση δεν θα αναφερθώ
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Αλά όταν σκεφτείς ότι βλέπεις
χωριανό μετά από πενήντα χρόνια, με τη φθορά του χρόνου αποτυπωμένη σε πιάνει το παράπονο
και λες το γιατί να μην γίνεται
συχνότερα ένα αντάμωμα- προσκλητήριο για να βλεπόμαστε
όλο και πιο πολλοί.
Κλείνω με μια εγκάρδια ευχή.
Να μας έχει ο Θεός καλά κατά
κύριο λόγο και ανάλογα με τις
δυνατότητές μας να φέρουμε τα
βήματά μας στο χωριό και να δώσουμε το παρών. Καλό καλοκαίρι
να περάσουμε κι εφέτος με λιγότερες στεναχώριες και με προσωπική
και οικογενειακή ευημερία.
Κωνσταντίνος
Νικ. Τσιαχρής
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Περάσαμε τα Διαλώνια, το Στρογγυλό και να, ξεπρόβαλε η Σκάλα .......
(συνέχεια από τη σελ. 1)

Δεν είχαμε αρκετό χρόνο για
πεζοπορία από το Χαλικόρεμα
μέχρι εκεί και τελικά πήγαμε με

και δεξιά για τους τολμηρούς, γι
αυτούς που θέλουν να βρεθούν
κάτω από την παραμυθένια

Πρόεδρος, Ταμίας και Γραμματέας ποζάρουν σε μια αναμνηστική
φωτογραφία στο μονοπάτι της Σκάλας

Μετά την διάνειξη ακολούθησε τραπέζι στον Άγιο Δημήτριο

το αυτοκίνητο μέχρι το Διάσελο.
Η διαδρομή από εκεί μέχρι το
ποτάμι είναι καταπληκτική. Το
μονοπάτι είναι παντού σκεπασμένο με πουρνάρια, βελανιδιές
και έλατα και σε όλα τα απότομα κατηφορικά σημεία έχουν
τοποθετηθεί ξύλινα σκαλοπάτια. Κατεβαίνεις και ο ήχος του
νερού συνεχώς μεγαλώνει. Λίγα
μέτρα πριν να φθάσεις στο νερό
το μονοπάτι χωρίζει στα δύο.
Αριστερά για να καμαρώσεις
από ειδική θέση το υπερθέαμα

βροχή. Βάλτε το στις διαδρομές
σας, αν βρεθείτε στην περιοχή
και δεν θα χάσετε. Θυμηθείτε
μονάχα να έχετε μαζί σας ένα
ζευγάρι πρόχειρα παπούτσια
για να μην γλιστρήσετε στο
περπάτημα μέσα στο νερό του
ποταμού. Δεν θα αναφερθώ στο
τι ακολούθησε αυτή την ημέρα γιατί μπορεί να ζηλέψετε.
Υπήρξε και συνέχεια με τσίπουρα και μεζέδες στο μαγαζί που
λειτουργεί στον Τόρνο και όπως
καταλαβαίνετε......

Για την επόμενη ημέρα η
εκδρομή ήταν οργανωμένη από
καιρό. Εκδρομή και δουλειά
μαζί. Από ενός έτους και πλέον
είχαμε συνεννοηθεί σε επίπεδο
συλλόγων (Καστανιά & Τόρνος)
να ανοίξουμε το μονοπάτι από
τα Διαλώνια προς την θέση
Σκάλα και στη συνέχεια να
φθάσουμε στου Καρανίκα την
λάκα και να ενωθούμε με το
Τορνιώτικο μονοπάτι που ανεβαίνει από τη Μεγάλη Βρύση.
Θέλαμε δηλαδή να ενώσουμε τα
χωριά μας από ψηλά και για να
το πετύχουμε αυτό θα έπρεπε
να ανοίξουμε τον παλαιό εθνικό
δρόμο Καστανιά-ΔιαλώνιαΣκάλα-.....Θέρμο.
Μεγάλη εμπειρία. Οκτώ
άτομα καταφέραμε μέχρι το
μεσημέρι να ολοκληρώσουμε
τη διάνοιξη και να σηματοδοτήσουμε το μονοπάτι. Ιδρώτας,
ρετσίνι, βουνίσιο αεράκι στις
κορυφογραμμές, γρατζουνισμένα χέρια, κούραση, δίψα
γιατί δεν μπορούσαμε να κουβαλάμε μαζί μας αρκετό νερό
και υπερθέαμα στη Σκάλα.
Καθίσαμε στην κορυφογραμμή και βλέπαμε από την μια
μεριά τις Γούρνες και από την
άλλη τη Μεγάλη Βρύση και
τον Τόρνο. Όλα από ψηλά,
όλα πανέμορφα. Προσωπικά
είχα τριανταπέντε και πλέον
χρόνια να πάω στη Σκάλα.
Καμαρώνω που συνέβαλα σ’
αυτή τη διάνοιξη, νομίζω ότι
είναι από τα ομορφότερα μονοπάτια που έχω περπατήσει
και αν τα πόδια σας βαστάνε
(δεν είναι δύσκολη διαδρομή)
σας προτείνω να προγραμματίσετε μια πεζοπορική εκδρομή
το καλοκαίρι. Από του χρόνου,
πρώτα ο Θεός, θα καθαρίσουμε
και ένα κομμάτι μονοπατιού
στο οποίο έχουν πέσει αρκετές
πέτρες και δεν επιτρέπει το
περπάτημα με ασφάλεια και
θα πραγματοποιούμε με τους
φίλους Τορνιώτες κάθε χρόνο

μια πεζοπορία. Μεγάλη ΒρύσηΣκάλα-Άγιο Δημήτριο τη μια
χρονιά, Άγιο Δημήτριο-ΣκάλαΜεγάλη Βρύση την επομένη.
Αν προσέξατε καλά διαλέξαμε
αυτές τις διαδρομές γιατί στο
τέρμα τους υπάρχει νερό και
το τοπίο είναι εξαιρετικό. Καλοψημένα μπριζολάκια άρχισα
να μυρίζομαι...... Δοκιμάσαμε
και φέτος μετά από τον κόπο

και να ευχηθώ να είναι η φετινή
ενέργεια η αρχή για μια σειρά
άλλων συνεργασιών.
Καλή αντάμωση στην Καστανιά. Να φροντίσουμε να είμαστε
όλοι στα εγκαίνια του Π.Κ. στις
17 Αυγούστου για να τιμήσουμε
με τον καλύτερο τρόπο την
προσπάθεια των γονιών μας,
αλλά και την δική μας. Το Πολιτιστικό Κέντρο της Καστανιάς

Παναγιώτης Παλαιός, Νίκος Παπαζαχαρίας, Κώστας
Αναστασόπουλος, Κώστας Μπώκος, Γιάννης Τσατσαράγκος,
Αργύρης Πεπονής, Ηλίας Παλαιός
Από την παρέα που άνοιξε το μονοπάτι της Σκάλας
λείπει ο φωτογράφος Αριστείδης Ντέκας

Στον Τόρνο τα έλατα έχουν και άνθη τριαντάφυλλα

αυτής της ημέρας και λίγο το
κρασί, λίγο το τραγούδι του
Θανάση, μας έκαναν τελικά να
περάσουμε αξέχαστα....
Κρατάω για το τέλος, να
αναφερθώ στην πολύ καλή
συνεργασία των δύο Συλλόγων

είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο
επίτευγμα για τους απανταχού
Καστανιώτες και πρέπει να σας
θυμίσω ότι ανήκει σε όλους
τους Καστανιώτες. Είναι το
σπίτι σας.
Αριστείδης Ντέκας

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2012 στην Καστανιά
Η οικονομική κρίση είναι γεγονός και λίγο ή πολύ όλους
μας έχει ακουμπήσει. Στο
Σύλλογό μας σκεφθήκαμε

μετά την αποπεράτωση του
Πολιτιστικού Κέντρου. Παρόλο αυτά, φανήκαμε τολμηροί και αποφασίσαμε να

Εκκλησιασμός στην Εορτή της Παναγιάς το περασμένο καλοκαίρι
αρκετά φέτος για το αν θα
έπρεπε να κάνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις, γιατί στο ταμείο απέμειναν λίγα χρήματα

πραγματοποιήσουμε τις καθιερωμένες εκδηλώσεις μας
με μια αλλαγή μόνο, στην
τοποθεσία που θα γίνει το

Καστανιώτικο αντάμωμα.
Συγκεκριμένα, στην γιορτή
του Προφήτη Ηλία την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012, θα
εκκλησιασθούμε στο γραφικό εκκλησάκι του Αϊ-Λια και
θα στήσουμε το υπαίθριο
«μαγαζί» μας για να προσφέρουμε σε όλους τους παρευρισκόμενους, λουκουμάκι,
νερό και αναψυκτικά.
Την Κυριακή 12 Αυγούστου
2012 θα μιλήσει στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού μας
ο ιερέας μας Σταύρος Παπαχρίστος και θα ακολουθήσει
διαλογική συζήτηση. Το θέμα
που θα αναπτύξει είναι: «Η
εκκλησία μπροστά στην σημερινή κρίση. Κρίση ηθικών
και πνευματικών αξιών. Καθήκον και υποχρεώσεις του
Χριστιανισμού έναντι των
σύγχρονων προβλημάτων».
Πιθανόν να ακολουθήσει
και άλλη ομιλία από συγχωριανό μας με θέμα κοινού
ενδιαφέροντος. Ο Σύλλογός
μας θα προσφέρει καφέ ή

αναψυκτικό σε όλους τους
παρευρισκόμενους.
Την εβδομάδα πριν τον Δεκαπενταύγουστο, αν οι υποχρεώσεις της το επιτρέψουν,

ταινίες.
Την Τετάρτη 15 Αυγούστου
2012, στην γιορτή της Παναγίας θα παρακολουθήσουμε
την Θεία Λειτουργία και το

Στην Εορτή του Άη Λια το περσινό καλοκαίρι
θα βρεθεί και πάλι η Γιώτα
η Γιαννέλη τα απογεύματα
στο σχολειό μας και θα προβληθούν κινηματογραφικές

βράδυ θα παρευρεθούμε
στο πανηγύρι που θα γίνει
στο Πολιτιστικό μας Κέντρο.
(συνέχεια στη σελίδα 9)

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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Ολοκληρώθηκε η καταγραφή
των νερόμυλων της Ευρυτανίας

Δ

από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ύο χρόνια κράτησε
μία από τις πιο σημαντικές επιστημονικές έρευνες στην Ευρυτανία.
Πρόκειται για την καταγραφή
των νερόμυλων του νομού,

κατασκευή, μύλοι με μικρότερο
ή μεγαλύτερο αλλά σημαντικό
τμήμα της, και μύλοι σε υπολείμματα που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σωρός λίθων.
Για κάθε μυλότοπο συντά-

της έρευνας, ουσιαστική ήταν
η συμβολή των κατοίκων της
Ευρυτανίας, που ως άτομα
(μυλωνάδες- κάτοικοι) ή φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση
- Πολιτιστικοί Σύλλογοι), υπέ-

που διεξήγαγε ομάδα επιστημόνων του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, με επιστημονικό
υπεύθυνο του έργου τον Επίκουρο καθηγητή της Σχολής
Αρχιτεκτόνων κ. Γεώργιο Γιαννίτσαρη
Στο πλαίσιο της έρευνας και
σε χρονικό διάστημα δύο ετών
(2010-2011), καταγράφηκαν με
επιτόπιες παρατηρήσεις από
τους ειδικούς επιστήμονες,
εκατόν τριάντα οκτώ (138)
τόποι μύλων.
Σε δέκα (10) από αυτούς
ευρέθηκαν μύλοι που λειτουργούσαν, ενώ αντιθέτως σε
δεκαπέντε (15) κανένα ίχνος
της κατασκευής.
Στους υπόλοιπους ευρέθηκαν μύλοι με ακέραια την

χθηκε ένα ειδικό δελτίο όπου
περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα στοιχεία του , από όσα
ήταν δυνατό να ευρεθούν.
Τέτοια είναι η γεωγραφική
του θέση με τις γαιωδετικές συντεταγμένες που λήφθηκαν με
όργανο GPS, στοιχεία για την
κατασκευή και την ιστορία του,
φωτογραφίες της κατασκευής, αεροφωτογραφία με την
θέση του μύλου στο έδαφος,
και αρχιτεκτονικά σχέδια εάν
διατηρείται σημαντικό τμήμα
της κατασκευής.
Τα πορίσματα της έρευνας
παρουσιάζονται σε ειδικό
τεύχος που περιλαμβάνει κείμενα, φωτογραφίες, πίνακες
και σχέδια.
Για την πραγματοποίηση

δειξαν τη θέση των μύλων και
πολλές φορές συνόδευσαν
τους ερευνητές στον τόπο
τους, και παραχώρησαν σημαντικά στοιχεία για την ιστορία τους.
Από τα παραπάνω φάνηκε ότι η γνωστή Ευρυτανική
φιλοξενία είναι ζωντανή. Ως
επιστημονικός υπεύθυνος του
ερευνητικού προγράμματος,
τους ευχαριστώ.
Σε ειδικό κεφάλαιο του προαναφερθέντος τεύχους αναφέρονται όλα τα ονόματα
όσων μας συνέδραμαν στην
επιστημονική έρευνα.
Η έρευνα αυτή αποτελεί
προϊόν συστηματικής και σύγχρονης επιστημονικής εργασίας, και αποτελεί συμβολή στη
μελέτη βιομηχανικής αρχαιολογίας και της λαογραφίας
που είναι σημαντικά τμήματα
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
του τόπου μας.
Οι μύλοι με την αρχιτεκτονική τους, το εκπληκτικό τους
φυσικό περιβάλλον, την σοφή
μηχανή άλεσης που έχει οικολογική διάσταση, και τη
σημασία τους για την τοπική
κοινωνία, αποτελούν ιδιαίτερα
σημαντικά στοιχεία της ιστορίας και του πολιτισμού της
Ευρυτανίας.
Ο καθηγητής κ. Γιαννίτσαρης, απευθύνεται προς τους
δήμους Καρπενησίου και
Αγράφων από τους οποίους
πολλά στελέχη συνέβαλλαν
ουσιαστικά στην έρευνα, να
συνδράμουν στην έκδοση του
ειδικού τεύχους σε βιβλίο που
θα διασώσει και διαδώσει αυτό
το σημαντικό επιστημονικό
υλικό.
Από την εφημερίδα
Ευρυτανικά Νέα

Σπύρος Τσούτσος
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Παρήγγειλα
ένα καφέ παιδί μ......

Ε

κείνη την εποχή όλες οι συνοικίες του χωριού μας
ήταν γεμάτες κόσμο. Οι Καστανιώτες εκεί μεγάλωναν, παντρεύονταν, γεννούσαν, εργάζονταν,
άφηναν την τελευταία τους πνοή. Όλη τους η ζωή ήταν
δεμένη με τα στενά όρια της γειτονιάς τους. Γι’ αυτούς χαρά
ήταν το τοπικό πανηγύρι και περίμεναν με ανυπομονησία να
ακούσουν την καμπάνα του αγίου Νικολάου να τους καλεί
στη λειτουργία την Κυριακή. Και ήταν ο Άγιος Νικόλαος στο
κέντρο όλων αυτών των συνοικιών Και γέμιζαν οι δρόμοι από
κόσμο από όλες τις συνοικίες του χωριού μας που έφευγαν
νύχτα-νύχτα για να προλάβουν τη θεία λειτουργία και μετά
τον εκκλησιασμό να ανεβούν μέχρι τα μαγαζιά να ψωνίσουν
τα απαραίτητα, συνήθως βερεσέ και προπαντός να δουν κόσμο, να επικοινωνήσουν και να θυμίσουν ότι υπάρχουν και
αυτοί……….Μεγάλες οι αποστάσεις, ο δρόμος κακοτράχαλος,
χιόνια, λάσπες. Πού να σταθούν εμπόδια όλα αυτά για τον
εκκλησιασμό, για την κυριακάτικη επικοινωνία με τον έξω
κόσμο! Με τα καλά παπούτσια στον τορβά και με ό,τι άλλο
ήταν απαραίτητο στον ώμο, έφταναν στη γειτονιά κοντά
στον άγιο Νικόλαο, όπου στην αυλή των εκεί σπιτιών έβγαζαν τα παλιά υποδήματα, συνήθως γουρουνοτσάρουχα και
πατσούνια, τα κρέμαγαν κάπου εκεί πρόχειρα και φορώντας
τα καλά τους υποδήματα, έφταναν στην εκκλησία. Μετά τον
εκκλησιασμό, συνήθως οι νεότεροι, ανέβαιναν στα μαγαζιά, ενώ οι γεροντότεροι, κυρίως οι γυναίκες, κατέφθαναν
στα γειτονικά σπίτια να πιούν κάτι και να κουβεντιάσουν.
Εκεί, λοιπόν, στα Κατσικορνολαίικα,στη γειτονιά του Αγίου
Νικολάου, στο Σταθαίικο το σπίτι κατέφθασε και η θεια
από το Λιναράκι…… Ο καιρός ήταν καλός που επέτρεπε να
ακουμπήσει στο πεζούλι στο πάνω μέρος της αυλής. Εκεί
είχαν καταφθάσει μετά τον εκκλησιασμό και άλλες συγχωριανές της είτε από τις κάτω συνοικίες είτε συγγενικά
πρόσωπα της γιαγιάς μου Μαρούσιως Σταθοπούλου, που
την τιμούσαν ιδιαίτερα και πήγαιναν να τη δουν. Κι η γιαγιά
πρόθυμη της καλοδεχόταν, τις κέρναγε κανένα τσίπουρο,
να πάνε τα φαρμάκια κάτω ή κανέναν καφέ. Η γιαγιά μου
ποτέ δεν έπινε καφέ με ρεβίθι. Πάντα αγνός καφές υπήρχε
στο καφεκούτι της, καφές καβουρδισμένος στον ψήστη με
τα χεράκια της. Το ήξεραν αυτό οι κυριακάτικοι επισκέπτες
και τον προτιμούσαν ιδιαίτερα……
-Τι θα πιεις θεια, ρώτησε ο θείος μου Ζαχαρίας, για να
τρατάρει τη γερόντισσα από το Λιναράκι. Άμεση ήταν η
απάντησή της:
-Παρήγγειλα έναν καφέ, παιδί μ’ …, λες και βρισκόταν
σε καφενείο και μπορούσε να προβαίνει και σε παραγγελίες…..
Σήμερα κανείς δεν εκκλησιάζεται από το Λιναράκι. Κανείς δεν έρχεται από τις Γούρνες. Οι συνοικίες ερήμωσαν.
Οι δρόμοι χορτάριασαν και έκλεισαν από τα κλαριά….. Τα
σπίτια που στις αυλές τους κρέμαγαν τον τορβά τους οι ξωμάχοι, έκλεισαν και η σκεπή τους βούλιαξε. Οι ένοικοί τους
βρίσκονται στους Άγιους Πάντες κι από εκεί αγναντεύουν
το Λιναράκι…… Αγνές ψυχές τα περασμένα χρόνια….. και
άγια τα χώματα που πατούσαν!….
Δημήτρης Ζηνέλης

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

Λ. Φυλής 84(1ος Οροφος) Άνω Λιόσια
Τηλ: 210 2481997 Κιν: 6973090813
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

Το βήμα του Προδρόμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011)

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Προδρομητών, προσκαλεί τους συγχωριανούς μας καθώς και τους συντοπίτες μας από τα γύρω χωριά,
να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Εκκλησίας του χωριού μας
στις 29 Αυγούστου 2012. Τη μέρα αυτή μετά τη Θεία Λειτουργία,
στη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου θα ακολουθήσει
γλέντι με χορό και τραγούδια.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στις 20 Ιουνίου 2012 έφυγε από κοντά ο Σπυρίδων Ι. Κοντογιάννης σε ηλικία 74 ετών. Η κηδεία έγινε στο Κοιμητήριο του Θέρμου
Τριχωνίδας που ήταν και ο τόπος κατοικίας του.
Στους συγγενείς του εκλιπόντος εκφράζουμε τα συλλυπητήριά
μας.

Α

ΟΙ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

Η Οικογένεια του Στέλιου
Ζαφείρη, πρόσφυγες στα Σιταράλωνα Τριχωνίδας το1949.
Από αριστερά η μάνα του, η
«Ζαφροθανάσαινα», η σύζυγός
του Φροσύνη, και ο ίδιος ο
μπάρμπα –Στέλιος . Πίσω του
ο μικρός γιος του Θανάσης, -ο
σημερινός παπα-Θανάσης, μόνος επιζών - που μας έστειλε
τη σπάνια αυτή φωτογραφία,
ενώ πίσω δεξιά, αφού δεν
ήταν μέλος της οικογένειας,
η Κων/να Γεωργ. Βαστάκη
αργότερα Παναγιωτοπούλου ,
με το χέρι για αντήλιο.
Οι Καστανιώτες , όπως και
όλοι οι κάτοικοι των ορεινών
περιοχών της Ρούμελης ανάλογα, εξαναγκάστηκαν από την
Κυβέρνηση σε εκπατρισμό στα
χωριά της Τριχωνίδας, από το
Νοέμβριο του 1947 μέχρι την

άνοιξη του 1950, προκειμένου
ο Στρατός να εκκαθαρίσει την
περιοχή από τους αντάρτες,
να μη βρίσκουν οι «συμμορίτες» στήριξη σε έμψυχο και
άψυχο πολύτιμο υλικό.
Στην προσφυγιά πέρασαν
πολλές δυσκολίες αλλά και
διακρίσεις… Τους «δεξιούς
– ημέτερους» τους διοχέτευσαν κυρίως σε καλύτερα
χωριά, στο Θέρμο και Μυρτιά.
Τους ύποπτους, όσους είχαν
συγγενείς στο αντάρτικο,
τους στρίμωξαν στα φτωχότερα χωριά νοτιοδυτικά του
Θέρμου, κυρίως στο Πάμφιο
(Γούστιανη) και στα Σιταράλωνα. Στα χωριά αυτά ήταν
δύσκολη η τυχόν επικοινωνία
με τους αντάρτες.
Το καλύβι που εγκαταστάθηκε η οικογένεια Ζαφείρη

ήταν προηγουμένως
σταύλος. Αφού έβγαλαν έξω την κοπριά,
έστρωσαν κλαδιά για
κρεβάτια και κρέμασαν
σε ξύλα τα λιγοστά
πράγματά τους. Μαζί
με την οικογένεια του
Στ. Ζαφείρη έμεναν οικογενειακά και οι χήρες
Γιαννούλα Γ. Ζαφείρη, η
Λαμπρινή Κ. Ζαφείρη, η
Αλέξω Γεωργοπούλου
και η Αλέξω (Χρήσταινα) Βαστάκη. Όλοι οι
καλοί χωρούσαν! Το
καλύβι αυτό ανήκε σε
κάποιον Γιώργο Μωραΐτη. Επόμενο ήταν με
τόση πολυκοσμία, πότε - πότε
να γίνονταν και μικροπαρεξηγήσεις… Ο παπα – Θανάσης
θυμάται πως σε έναν τέτοιο
καβγά ο Ταξιάρχης Βαστάκης,
μικρός γιος της Χρήσταινας,
φώναξε το αλησμόνητο:
«Τρέξε Γιώργο Μωραΐτ’
πιάστηκαν οι χήρες απ΄ τη
μύτ΄»!
Επειδή όλα αυτά αποτελούν πολύτιμο υλικό, που
δεν πρέπει να χαθεί, θερμά
παρακαλούμε, όποιος έχει
κάποια φωτογραφία από την
εποχή εκείνη ή μπορεί να μας
δώσει κάποια πληροφορία, να
μας τα στείλει στη διεύθυνση
της εφημερίδας μας. Η φωτογραφία θα του επιστραφεί
άμεσα.
Ζ.Ζ.

Θαυματουργή
η δράση της ρίγανης

ναφορές από την Αρχαία Ελλάδα το καθιστούν σύμβολο χαράς
και ευτυχίας καθώς συνήθιζαν
το στεφάνι στους γάμους να
περιέχει και κλαδιά ρίγανης. Η
ρίγανη περιέχει πλήθος αιθέριων
ελαίων προεξαρχόντων των
thymol και carvacrol, που έχει
βρεθεί ότι εμποδίζουν τη δράση
διαφόρων μικροοργανισμών
προφυλάσσοντας τον οργανισμό

που είναι εν δυνάμει καρκινογόνες ουσίες, ενώ παράλληλα
βάζοντας ρίγανη στο κρέας της,
προστάτευε τον οργανισμό της
από την παραπάνω συμπαιγνία.
Ριγανίζοντας λοιπόν το κρέας
όχι μόνο του δίνουμε γεύση,
αλλά τονώνουμε και τη θρεπτική του αξία. Μάλιστα, έχει
βρεθεί ότι η ρίγανη έχει 12
φορές ισχυρότερη αντιοξειδωτική δράση από το πορτοκάλι,

από διάφορες ασθένειες.
Παράλληλα η ρίγανη εμφανίζει και ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Συγκεκριμένα δύο
συστατικά της, τα thymol και
carvacrol, εμποδίζουν τη δράση των ελευθέρων ριζών και
μάλιστα πειραματικά δεδομένα
δείχνουν εντονότερη αντιοξειδωτική ικανότητα ακόμα και από
δύο συνθετικά παρασκευασμένα
αντιοξειδωτικά (BHT και BHA)
που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα στα συσκευασμένα
κρέατα.
Μπορεί η γιαγιά μας να μη
γνώριζε ότι το κρέας που έτρωγε
περιείχε νιτρικά που συνδυαζόμενα με τις αμίνες του στομάχου
δημιουργούσαν νιτροζαμίνες

30 από την πατάτα και 42 από
το μήλο.
Παράλληλα, η ρίγανη αποτελεί
πολύ καλή πηγή φυτικών ινών,
σιδήρου και β-καροτίνης. Οι
φυτικές ίνες μειώνουν τα επίπεδα
χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων στο αίμα καθιστώντας ακόμα
αρμονικότερη έως και ιδανική τη
σχέση ρίγανης-κρέατος.
Η ποσότητα φυτικών ινών που
παίρνουμε βάζοντας ρίγανη στη
μερίδα της μπριζόλας που τρώμε
είναι περίπου 1 gr, ποσότητα σχετικά μεγάλη αν αναλογιστούμε
ότι ο μέσος άνθρωπος δύσκολα
ξεπερνά τα 8-12 gr/μέρα όταν η
συνιστώμενη πρόσληψη φτάνει
τα 30 gr.
πηγή: διαδίκτυο zougla.gr
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Επιστολές που λάβαμε
Πολλοί φίλοι και φίλες μου έχουν ζητήσει να γράψω ένα τραγουδάκι που συνηθίζω
να λέω στα γλεντάκια μας. Με μεγάλη μου χαρά σας το στέλνω για να το δημοσιεύσετε
στην εφημερίδα μας τον, Καστανιώτη, και το αφιερώνω σε όλους τους χωριανούς με
πολλή αγάπη. (Σημείωση: κάθε στίχος διαβάζεται δις)

Α
Αφουκραστείτε να σας πω το τι μου λέει μια χήρα
έχασε το παιδάκι της και λέει πως της το πήρα
αν ίσως και το πήρα εγώ να πάθω και να ράνω
να γκρεμιστώ από τα λάχανα να πέσω στα μαρούλια
κι απ τα μαρούλια στο χαλβά κι απ το χαλβά στο μέλι
τα χέρια να μου δέσουνε με μια τσαπέλα σύκα
να παν να με κρεμάσουνε στον πίρο απ’ το βαρέλι
να με λιθοβολήσουνε μ’ αυγά καθαρισμένα.
Β
Αφήστετα τα ψέματα να πούμε καμιά αλήθεια
το πόντικα φορτώσανε εννιά σακιά ρεβίθια
και εκεί στα πισωσάμαρα σαράντα κολοκύθια
τα κολοκύθια είχαν νερό και το νερό βατράχια
μα τι πολύ το φόρτωμα, μα τι πολύ φορτίο,
και το φορτίο ετίναξε και ο πόντικας εφεύγει
που πας καλέ μου πόντικα, που πας καλέ Ζαφείρη
πάω στην πόλη γι’ άρματα και στη φραγκιά για ρούχα.
Γ
Κάτω στο γιαλό κάτω στο περιγιάλι
παίζαν πέρδικες κοντή, νερατζούλα φουντωτή
παίζαν πέρδικες, παίζαν περδικοπούλες
κεί που παίζανε κοντή, νερατζούλα φουντωτή
επατήσανε, τον ψύλο στο ποδάρι
βάζει ο ψύλος μια φωνή, νεραντζούλα φουντωτή
το ποδάρι με πονεί νεραντζούλα φουντωτή
τρέχει ο μέρμηγκας γιατρό να πάει να φέρει
καλημέρα κυρ γιατρέ, κάθησε στον καναπέ
για να κάνεις μια αλοιφή για του ψύλου την πληγή.
Αθανάσιος Δημητρίου Τσιώκος

Στην υγειά σου Θανάση. Πάντοτε να έχεις κέφι και να τραγουδάς
στα τραπεζώματά μας.

Οι ξενιτεμένοι μας επικοινωνούν μαζί μας
Από την μακρινή Αυστραλία λάβαμε
δύο επιστολές Καστανιωτών, οι οποίες συνοδεύονταν από φωτογραφίες
των μελών της οικογενείας τους. Τις
δημοσιεύουμε με ιδιαίτερη χαρά και
τους ευχόμαστε να είναι πάντοτε καλά

Βηλαρά. Θα θεωρήσουμε μεγάλη μας
τιμή αν τις δημοσιεύσετε στην εφημερίδα «Ο Καστανιώτης» μαζί με το
παρόν ευχετήριο για την εορτή της 25ης
Μαρτίου. Παρακολουθήσαμε στην
Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου

νυξη, δέος, σεβασμό και περηφάνια.
Ευχόμαστε όπως ο μεγαλοδύναμος
Θεός δώσει, αλλά και οι διοικούντες
να δώσουν όλες τις δυνάμεις τους σαν
τους ηρωικούς αγωνιστές του 1821
και να ξανακάνουν την Ελλάδα μας

Η δεύτερη επιστολή δεν είχε κείμενο.
Περιείχε μια φωτογραφία με 17 χαμογελαστούς Καστανιώτες, που ζουν στη
Μελβούρνη . Είναι ουσιαστικά η πρώτη
γενιά Καστανιωτών μετά από τους
γονείς τους που μετανάστευσαν στην

και γρήγορα να τους δούμε και να
τους υποδεχτούμε στην πατρίδα και
ειδικά στο χωριό μας που πάντα το
νοσταλγούν.

ζούμε, τις εορταστικές εκδηλώσεις που
δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν από τις
ανάλογες της Αθήνας ή οποιασδήποτε
άλλης πόλης στην Ελλάδα. Ευχόμαστε
το καλύτερο στην γλυκιά μας πατρίδα
που ποτέ δεν την ξεχνάμε και γιορτάζουμε την εθνική μας γιορτή με κατά-

υπερήφανη και σεβαστή σε όλη την
οικουμένη.
Ο Χρήστος Τσιώκος, η σύζυγος Αναστασία, τα παιδιά μας, η νύφη μας
Βαρβάρα και τα εγγόνια μας.

Αυστραλία. Επειδή συγκεντρώθηκαν
και πόζαραν ειδικά για αυτή την επικοινωνία τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα
και τους ευχόμαστε να είναι πάντοτε
χαμογελαστοί.

«Η οικογένεια που εμφανίζεται στις
λίγες φωτογραφίες που σας στέλνουμε,
είναι η οικογένεια του Χρήστου Τσιώκου του Δημητρίου και της Ελένης και
της συζύγου μου Αναστασίας το γένος

Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά στην πίσω σειρά: Γιώργος Μπαλτάς, Γεωργία
Μπαλτά, Άννα Μπαλτά. Στη δεύτερη σειρά από αριστερά: Αγγέλα Μπαλτά, Γεωργία Μπαλτά,
Χριστίνα Μπαλτά, Βίκυ Πατσογιάννη, Νίκος Μπαλτάς, Μilio Μπαλτά, Βίκυ Βουλανά, Δημήτρης
Τσιώκος. Στην πρώτη σειρά από αριστερά: Αγγέλα Μπαλτά, Ελένη Τσιώκου, Freda Βουλανά, Peter
Μπαλτάς, Αστέριος Βουλανάς, Milio Μπαλτά.
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

ΤΟ ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
Όταν πέφτουν τ’ απόβραδο, τα σκότη αγάλια - αγάλια
και τ’ αγριοπούλια στις φωλιές τραβιούνται και κουρνιάζουν
κι ανάβουν οι κολοφωτιές κι οι νυχτερίδες βγαίνουν,
βγαίνουν κι οι κόρες του χωριού, βγαίνουν τα παλικάρια,
βγαίνουν κι οι γριές κι οι γέροντες και τ’ άγουρα παιδάκια
και παν στην παρακάλεση, τραβάνε για ξεφλούδο.
Αυτή την ώρα απ’ το βουνό προβάλλει το φεγγάρι
και σα λυχνάρι ανάγερο, σαν κρεμαστό καντήλι
φέγγει μες στη σπιτίσια αυλή, που καλοσάρωτη είναι
κι έχει πλατύ καταμεσίς σωρό από καλαμπόκι,
φέγγει και στην τρανή αυλή και στους ξεφλουδιστάδες,
που σταυροπόδι κάθονται περίγυρα απ’ τη στίβα.
Κι ο γερο-αψέντης εύχεται στους νυχτοπαρωρίτες.
— Καλό ξεφλούδισμα, παιδιά, καλή ξαγρύπνια απόψε.
Κι αυτοί με ξύλινα σουφλιά και με καρφιά στα χέρια
το καλαμπόκι ξεφλουδάν, τη ρόκα ξεγυμνώνουν
και ρίχνουν τον καρπό μπροστά και τα ξεφλούδια πίσω.
Χορεύουν στον αυλόγυρο τα πρώτα καλαμπόκια
και σαν τα δεύτερα ακολουθάν και σαν τα τρίτα πέφτουν,
ο τόπος ολοκίτρινος στρώνεται απ’ άκρη σ’ άκρη.
Απ’ τα κοτσάνια, καθώς σπάν, σηκώνεται αχολόι
κι όσο γοργό γροικιέται αυτό, τόσο στ’ αλώνι πέφτει
βροχή κι η ρόκα η ξερικιά, βροχή κι η τρανή κούκλα
βροχή τ’ ασπροκαλάμποκο κι η κοντοδιακονιάρα.
Οπού ‘ναι νιοί, οπού ‘ναι νιές, χρυσά δροσάτα νιάτα,
πετάει το γέλιο στις θωριές και ο έρωτας στα μάτια
κι οπού ‘ναι γέροι, αραδιαστοί σε κοντοσκάμνια επάνω,
παλιές κουβέντες κρέμονται και μύθοι μολογιούνται.
Ένας διαλέει ροκόφυλλα, που μοιάζουν σα μετάξι,
και στην καπνοσακκούλα του, στον κόρφο του τα χώνει,

να τα ‘χει για φουμάρισμα, να στρίβει τον καπνό του,
άλλος ανάβει πλάι φωτιά και γένει και μοιράζει
τα καλαμπόκια τα χλωρά, τις τρυφερές τις ρόκες
κι άλλος στης νύχτας τη σιωπή γλυκό τραγούδι λέει
κι όξω ξεχύνεται ο σκοπός, στις γειτονιές απλώνει.
Κι όσο ο ξεφλούδος προχωρεί κι όσο διαβαίνει η νύχτα,
στίβα η ρόκα σηκώνεται, σωρός τα καλαμπόκια
και τα καλαμποκόφυλλα πύργο κι εκείνα σταίνουν.
Ψηλά τ’ αστέρι τ’ ουρανού το μεσονύχτι δείχνει
και τα παιδιά, που παίξανε στα πούσια σα μελίσσι,
αποσταγμένα γέρνουν πια κι εκεί γλυκοκοιμούνται,
σα σε στρωσίδια μαλακά και σα σε νέφια αφράτα.
Κάποτε στη βαθιά νυχτιά, κοντά στην πρώτη υπνίλα,
κράζει κανένας άξαφνα, κράζει και χωρατεύει.
— Ηύρα παρδάλω, ωρέ παιδιά, ηύρα και μια κοκκίνω,
κι αν λάχω ακόμα κάνα δυο, πε’ντ’ εξ εφτά κι αν εύρω
τότε θα πάω να κοιμηθώ, τότε θα πάω να γύρω.
Και του σπιτιού η νοικοκυρά, καθώς ακούει τ’ ορνίθι
κι αυτό μέσα στην κούρνια του μεσάνυχτα να σκούζει,
γέρνει την πίτα στο ταψί που ‘ψησε πριν στη γάστρα,
γέρνει μαζί και το σταμνί με το παλιό κρασί
και παίρνει αράδα όλους μαζί και τους ξεφλουδιστάδες
και στα γυαλιά ρίχνει κρασί, κομμάτια στις μουρχούτες.
-Τη νυσταμάρα σας παιδιά, κρατείστε την μια ψίχα
κι έφτασε η λαχανόπιτα κι ήρθε και το κρασάκι,
οπού στεριώνουν την καρδιά κι οπού ξυπνάν τα μάτια!
Κι αυτοί, σε κάθε τους γουλιά, σε κάθε τους ποτήρι,
δίνουνε στην αφέντρα ευχές, χρυσά της λένε λόγια.
-Καλή νυχτιά, νοικοκυρά, καλώς να δώσει ο ήλιος
κι όσο να ψέξει η χαραυγή κι όσο να πάρει η μέρα,
το καλαμπόκι ένα βουνό τετράψηλο να γένει
κι εφτάδιπλο κι εννιάδιπλο του χρόνου να ψηλώσει!
Κι όσο να φαν και ν’ αποπιούν και τις ευχές να σώσουν,

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ*

ο νοικοκύρης του σπιτιού πότε με καρπολόι
τα καλαμπόκια πού ‘φυγαν στη στιβανιά μαζώνει,
πότε από τους ξεψλουδιστές τα φλέσουρα αποδιώχνει
και πότε ξεδιαλέει χοντρά κορμούζια και αρμαθιάζει
και τα κρεμάει στο πάτερο, να ‘χει άλλα για σπορίτια
και στης Μεσοσπορίτισσας τη μέρα άλλα για βράση.
Κι εκεί που το φεγγάρι σβει και πάει να βασιλέψει
και τ’ άστρα χαμηλώνουν πια και σκοτεινιάζει ο τόπος,
τους φέγγει στο ξεφλούδισμα λυχνάρι κρεμασμένο.
Και με το φως του λυχναριού, με το γλυκό το φως του,
που πότε-πότε ολόφωτα και πότε-πότε τρέμει,
αργό πάγει το έργο τους κι ανάρια τα τραγούδια,
και στα τραγούδια ανάμεσα κι ανάμεσα στο έργο
κάπου - κάπου μες στο χωριό κάνα σκυλί γαυγίζει,
σκούζει στη λούζα ο βάτραχος, στα ρέπια η κουκουβάγια,
στην κοντινή τη ρεματιά γλυκολαλεί τ’ αηδόνι
και με το παράπονο θρηνεί μες στη Μουριά κι ο γκιώνης.
Κι όταν θαμπό της χαραυγής το πρώτο έρχεται φέγγος
κι οι νυχτερίδες κρύβονται, το νυχτοπούλι παύει,
και κόβονται πια κι οι χαρές, τα χωρατά, τα γέλια,
σηκώνονται οι ξεφλουδιστές, καληνυχτάν και φεύγουν
και καρτεράν το σούρουπο, το βράδι περιμένουν
να ξαναπάνε σ’ άλλη αυλή κι αλλού να ξεφλουδίσουν,
πάλι με κέφια, με χαρές, με γέλια, με τραγούδια.
(* Ο ποιητής Γιάννης Σαντάρμης γεννήθηκε το 1943
στο Αρχάνι
Φθιώτιδας. Θεωρείται συνεχιστής του Κώστα Κρυστάλλη με την καθαρά βουκολική ποιητική συλλογή «Κοντά στις στάνες» και πλήθος λαογραφικών ποιμενικών
ποιημάτων, δημοσιευμένων σε διάφορα παραδοσιακά
και επαρχιακά έντυπα).
Το όμορφο αυτό ποίημα το ανακάλυψε και μας το
έστειλε ο Ζαχαρίας Ζηνέλης

Πριν 29 χρόνια
Η εφημερίδα ο Καστανιώτης (αρ. φύλλoυ 21) έγραφε:
ΤΟ ΟΡΓΩΜΑ
ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
Ο αγώνας για το όργωμα του
χωραφιού μας άρχιζε από πολύ
νωρίς, από το καλοκαίρι ακόμα.
Τότε, με μια απλή χειραψία
και πάνω στο τσούγκρισμα
των ποτηριών με το τσίπουρο
κλεινόταν η συμφωνία για τη
σεμπριά. Και το φθινόπωρο
πλέον οι σέμπροι είχαν έτοιμες
τις γελάδες για το σπάρσιμο των
σιταριών και ο καθένας απέφευγε να κάνει κουβέντα για το αν
η γελάδα του ήταν έγκυος μην
τύχει και χαλάσει η σεμπριά.
Κείνη την άνοιξη η ζέστη
ήρθε κάπως πρόωρα και το
όργωμα των χωραφιών είχε

αρχίσει από νωρίς. Θυμάμαι
που ο πατέρας μου μαζί με
την γελάδα του σέμπρου μας
κουβάλαγε μέσα σ’ ένα σακί κι
ένα βυζανιάρικο μοσχαράκι 20
ημερών, Ήταν τόσο χαριτωμένο
και τόσο παιγνιδιάρικο που δε σ’
άφηνε να σπάσεις καμιά μπλάνα
που άφηνε το αλέτρι, σχίζοντας
το βαρύ χώμα.
Το σχολείο συνέχιζε τη δουλειά του με λίγα παιδιά κάθε
φορά γιατί όλη η οικογένεια
βρισκόταν στο πόδι για το
όργωμα ή την σπορά. Έτσι και
εγώ δεν πήγα στο σχολείο αφού
βεβαίωσα τον πατέρα μου ότι
μπορούσα να ρίξω το σπόρο του
καλαμποκιού σε κάθε αυλακιά,

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

ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΙΑΤΡΑ

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

αφού είχα καθώς έλεγα και την
πείρα από το σιτάρι το φθινόπωρο. Νύχτα ακόμη φορτώθηκα το
ζυγό και σέρνοντας τη γελάδα
μας ξεκινήσαμε για το χωράφι.
Πίσω ακολουθούσε η μάνα μου
τραβώντας την άλλη γελάδα και
έχοντας το αλέτρι στον ώμο,
παραπίσω ακολουθούσε ο πατέρας μου με το μοσχαράκι στο
σακί, παραπίσω ακολουθούσαν
οι γίδες κορφολογώντας τα
κλαδιά και τέλος τα κατσικάκια
χοροπηδώντας εδώ και εκεί.
Το όργωμα του χωραφιού
ξεκίνησε και εγώ κρατώντας
τον τενεκέ με το σπόρο άρχισα
να ακολουθώ το ζευγάρι και
χουφτώνοντας το σπόρο τον
πετούσα εδώ και εκεί, μη προσέχοντας πού πέφτει. Το χώμα
ήταν βαρύ, η γελάδα μούγκριζε
συνέχεια για το μοσχαράκι της,
εκείνο δεν έκλεινε καθόλου το
στόμα του και το αλέτρι πήγαινε
εδώ κι εκεί. Μάταια ο πατέρας
μου προσπαθούσε να φέρει το
αλέτρι σε ευθεία γραμμή. Ο
ιδρώτας άρχισε να αυλακώνει το
μέτωπό του. Οι μπλάνες ορθώνονταν και τα χέρια δεν έφταναν
για να τις σπάσουν. Και κει που
όλα κυλούσαν χωρίς να προμηνύεται θύελλα γυρνά ο πατέρας
μου να δει πώς πετώ τον σπόρο

και χραπ με την κρανόρα έριξε
στα πόδια όσες έπρεπε να είχαν
τα γελάδια τόση ώρα. Μάταια
προσπαθούσα να καταλάβω
γιατί και μόνο όταν η μάνα μου
συνέχισε να πετά το σπόρο,
τότε κατάλαβα ότι δεν έριχνα το
σπόρο στην αυλακιά. Με γεμάτα
τα μάτια δάκρυα συνέχισα να
πετώ το σπόρο και σκεπτόμουν
το σχολείο που δεν πήγα.
Την άλλη μέρα ζευγάρωσα
τις ξυλιές στο σχολείο για την
απουσία μου και θα’ τρωγα
περισσότερες αν δεν έβλεπε ο
δάσκαλος τις ξυλιές στα πόδια
μου…
Σήμερα όλα αυτά έχουν σβήσει. Πουθενά δεν ακούγεται
μούγκρισμα αγελάδας ούτε
μοσχαράκια χοροπηδούν παιχνιδιάρικα. Έπαψαν τα τσαπιά
να σπάνε τις μπλάνες και τα
βόδια να περιμένουν το ζευγά
να τραβήξει ένα τσιγάρο για
να ξανασάνουν. Σήμερα τα
βενζινοκίνητα μηχανάκια αντικατέστησαν τις γελάδες και ο
εργάτης το σέμπρο που βοηθά
στην μεταφορά του τρακτεριού.
Σήμερα το χώμα γίνεται αλεύρι
και ο σπόρος δε ρίχνεται πια
στην αυλακιά. Εγώ όμως, ακόμα
σκέπτομαι μήπως το πέταμα
του σπόρου ακανόνιστα ήταν

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΝΝΑ ΑΝΤ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ζαχαρία Παπαντωνίου 2• 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
τηλ: 22370 24499 • fax: 22370 22488
Κινητό: 6978845826
email: kolokythi@gmail.com

μια προφητική πράξη και έγινε
πραγματικότητα δύο δεκαετίες
αργότερα. Όπως και να’ χει
το πράμα, γεγονός είναι ότι
ποτίζουμε το λίγο χώμα με τον
ιδρώτα μας προσπαθώντας να
κάνουμε τα αδύνατα δυνατά και
τα απίθανα πιθανά στα φτωχικά
χώματα του χωριού μας, στην
Καστανιά μας.
Δημ. Ζηνέλης.

Αφετηρία
και στάσεις
του λεωφορείου
Το κοινοτικό συμβούλιο του
χωριού μας καθόρισε με απόφασή του την θέση της αφετηρίας
και των στάσεων που θα κάνει
το λεωφορείο.
• Ορίζει αφετηρία και στάση του λεωφορείου της
γραμμής Καστανιάς- Καρπενησίου το βορειοδυτικό
τμήμα της Πλατείας όπου
θα τοποθετηθεί σχετική
πινακίδα.
• Ορίζει υποχρεωτικές στάσεις του λεωφορείου και
εφ’ όσον υπάρχουν επιβάτες τις εξής τοποθεσίες:
α)Στον Άγιο Δημήτριο,
μπροστά στο σπίτι του
Ηλία Δαλακώστα
β)Στα Λακκώματα, πάνω
από το σπίτι του Χριστόφορου Κουτρούμπα
γ) Στην Πλατεία και στο
καθορισμένο χώρο.
δ) Στην Παναγία, μπροστά από το εκπολιτιστικό
κέντρο.

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 9

I n te rn e t- Ά γ ν ω σ τ η λ έ ξ η σ τ ο ν τ έ ω ς Δ ήμ ο Π ρ ου σού
Είχαμε γράψει και σε προηγούμενο φύλλο μας για
την τακτική ενημέρωσηηλεκτρονικά μηνύματα με
Δελτία Τύπου-που έχουμε
από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας & από τον Δήμος
μας και μέχρι πρότινος από
το Γραφείο του τ. Βουλευτή
Ευρυτανίας Ηλία Καρανίκα.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι
αυτού του είδους η ενημέρωση καθιερώθηκε πλέον και
έτσι από αυτήν θα αντλούμε
και θα σας μεταφέρουμε
όλα όσα αφορούν το Δήμο
μας και κυρίως το χωριό
μας.
Με αφορμή ερώτημα που
είχε καταθέσει στα τέλη του
2011 ο τ. Βουλευτής μας
προς τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας,
Παιδείας, και Πολιτισμού με
θέμα το μεγάλο έλλειμμα
υποδομών ευρυζωνικότητας που παρατηρείται στο
μεγαλύτερο μέρος της Ευρυτανίας(internet δηλαδή
για να καταλαβαινόμαστε),
είχαμε την παρακάτω πληροφόρηση. Αν και αυτό
που καταλάβαμε είναι ότι,
θα πρέπει να περιμένουμε
καμιά πενηνταριά χρόνια για
να απολαύσουμε αυτή την
υπηρεσία στην Καστανιά,
σας μεταφέρουμε ολόκληρη την ειδησεογραφία και
ας μην το σκεφτόμαστε και
αγανακτούμε.....
Το ερώτημα: « Αξιότιμοι
κ.κ. Υπουργοί,
Μήνες μετά τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης» και στα πλαίσια
της λειτουργίας του Ψηφιακού Σχολείου, η περιοχή
της Ευρυτανίας χαρακτηρίζεται ακόμα από το βασικό
έλλειμμα υποδομών ευρυζωνικότητας. Η ανυπαρξία
υποδομών για γρήγορη
πρόσβαση στο διαδίκτυο
σε πέντε (5) περιοχές της
Ευρυτανίας όπως είναι ο
Προυσός, η Ποταμιά, η Δομνίστα, οι Απεράντιοι και
ο Ασπροπόταμος έχουν
καταστήσει τους επαγγελματίες, γονείς, καθηγητές,
δασκάλους και μαθητές

των περιοχών αυτών πολίτες δεύτερης κατηγορίας
σε όλες τις εκφάνσεις της
επαγγελματικής και μελετητικής τους δραστηριότητας.
Οι επαγγελματίες ξενοδόχοι,
ιδιοκτήτες καταστημάτων και
οι κάτοχοι μονάδων εστίασης της περιοχής με μεράκι
και συμβολή προσωπική
συντηρούν τον εναλλακτικό,
ελκυστικό και επισκέψιμο
χαρακτήρα της ορεινής
Ευρυτανίας. Αντί όμως να
απολαμβάνουν των ευρυζωνικών υπηρεσιών αυτονόητα και δεδομένα, όπως
ταιριάζει σε μια περιοχή
που παραμένει οικονομικά
ενεργή κυρίως από τον
τουριστικό της πυλώνα, δεν
έχουν ούτε καν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους
πελάτες τους τη βασική
παροχή της πρόσβασης
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της εργασίας τους.
Στις σύγχρονες τουριστικές
μονάδες η παροχή αυτή
θεωρείται από τις πλέον
βασικές και αποτελεί ένα
από τα κριτήρια επιλογής
στην τουριστική εστίαση.
Στα ίδια τα σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ιατρεία η παροχή υπηρεσιών
είναι ήδη υποβαθμισμένη.
Εξίσου σημαντικά για τις
υπηρεσίες τηλεϊατρικής και
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης όσο και για
το «Ψηφιακό Σχολείο», η
ευρυζωνικότητα θεωρείται
η βασική υποδομή!!! Επιπλέον, οι νέοι αλλά και ήδη
δραστηριοποιημένοι κάτοικοι της Ευρυτανίας που
επιθυμούν να προσανατολιστούν προς το Ηλεκτρονικό
Επιχειρείν για το οποίο μόνο
η πρόσβαση στις τηλεπικοινωνιακές γραμμές υψηλής
ταχύτητας, η αδιάλειπτη
πρόσβαση στο διαδίκτυο
και ο υψηλός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων μπορούν
να εξασφαλίσουν δραστηριοποίηση και συμμετοχή εξαιρούνται από το ανθρώπινο
δυναμικό εκείνο που θέλουμε να ανήκει στους ανθρώπους που επενδύουν στον
τόπο τους και τις σημερινές

ευκαιρίες που αυτός προσφέρει. Δεδομένης της δυνατότητας άλλων περιοχών
στην επικράτεια για δωρεάν
πρόσβαση σε ευρυζωνικές
υπηρεσίες και της αδήριτης
ανάγκης της Ευρυτανίας για
εξίσωση των ευκαιριών των
πολιτών της στα παραπάνω
θεμελιώδη προοδευτικά δικαιώματα, ερωτώνται οι κ.κ.
Υπουργοί: Σε ποιες ενέργειες
έχουν προβεί ή πρόκειται
να προβούν ώστε να ξεκινήσει το έργο της παροχής
υπηρεσιών ταχείας και αδιάλειπτης πρόσβασης στο
διαδίκτυο (ευρυζωνικότητα)
στις παραπάνω περιοχές
της Περιφερειακής; Ενότητας Ευρυτανίας και με ποιο
χρονοδιάγραμμα;»
Η απάντηση της τ. Υπουργού Άννας Διαμαντοπούλου:
Στο Νομό Ευρυτανίας παρουσιάζεται σημαντικό έλλειμμα ευρυζωνικών συνδέσεων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας κοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευαης, καθώς τα
ποσοστά ευρυζωνικότητας
στον Νομό είναι χαμηλά
επειδή δεν υφίστανται στην
περιοχή ευρυζωνικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές από
τη πλευρά των τηλεπικοινωνιακών παροχών.
Θα πρέπει να αναφερθεί
ότι οι περισσότερες υφιστάμενες ADSL συνδέσεις
βρίσκονται στην πόλη του
Καρπενησίου, ενώ στα περισσότερα χωριά του Νομού
τα οποία είναι δυσπρόσιτα, ο
ΟΤΕ έχει κατασκευάσει δίκτυο
ΣΑΡ (ασύρματης τεχνολογίας) το οποίο δεν επιτρέπει
την ενεργοποίηση της ADSL
ευρυζωνικής υπηρεσίας. Τα
σχολεία που συνδέονται στο
δίκτυο ΣΑΡ αλλά και αυτά
που βρίσκονται σε σημεία
που δεν υπάρχει εγκατεστημένη τεχνολογία ADSL, συνδέονται σήμερα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)
με συνδέσεις τύπου DialUp
μέσω ISDN ή PSTN συνδέσεις
χαμηλής ταχύτητας. Σε όσες
περιοχές υπάρχει διαθεσιμότητα ευρυζωνικής σύνδεσης
(ADSL), τα σχολεία έχουν

τροφοδοτηθεί με τέτοιες από
το ΠΣΔ.
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, που έχει την ευθύνη για
τη σύνδεση των σχολικών
και των διοικητικών μονάδων
στο Διαδίκτυο, διερευνά εδώ
και καιρό τους εναλλακτικούς τρόπους ευρυζωνικής
διασύνδεσης των σχολείων
της ευρύτερης περιοχής της
Ευρυτανίας.
Οι διαθέσιμες τεχνολογίες
ευρυζωνικής διασύνδεσης
είναι:
•
ADSL (χρησιμοποιώντας υποδομή σταθερής
τηλεφωνίας)
•
3G (χρησιμοποιώντας υποδομή κινητής τηλεφωνίας)
•
Δορυφορικά
Ο ρυθμός ενεργοποίησης
των ADSL συνδέσεων σε
όσες σχολικές μονάδες αυτό
είναι δυνατό, ακολουθεί την
εγκατάσταση από πλευράς
ΟΤΕ του αντίστοιχου εξοπλισμού.
Συγκεκριμένα, στους πέντε
Καλλικρατικούς Δήμους,
Προυσσού, Απερεραντίων,
Ασπροποτάμου, Δομνίστας
και Ποταμιάς υπάρχουν εν
ενεργεία σήμερα δύο σχολεία της Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και δώδεκα
της Πρωτοβάθμιας. Από
αυτά μόνο το ένα σχολείο
διαθέτει ADSL πρόσβαση,
καθώς στην περιοχή του
παρέχεται από τον ΟΤΕ αυτή
η υπηρεσία. Τα υπόλοιπα
συνδέονται μέσω απλών
DialUp συνδέσεων χαμηλών
ταχυτήτων πρόσβασης.
Για την αντιμετώπιση του
θέματος έχει δρομολογηθεί
από το ΠΣΔ σε συνεργασία
με τον ΟΤΕ, η πιλοτική σύνδεση τριών σχολείων και συγκεκριμένα του Γυμνασίου
Ραπτόπουλου, του Δημοτικού Σχολείου Καστρακίου
και του Γυμνασίου Σχολείου
Κερασοχωρίου με την τεχνολογία 3G (δηλ. ευρυζωνική
σύνδεση μέσω ασυρμάτου
δικτύου κινητής τηλεφωνίας). Από τις δοκιμές που
θα γίνουν θα διαπιστωθεί
αν η υπηρεσία αυτή (3G)
εξασφαλίζει την ομαλή και

αδιάλειπτη λειτουργία του
διαδικτύου στα σχολεία με
ικανοποιητικές ταχύτητες.
Σε θετική περίπτωση θα
καθιερωθεί και θα γενικευτεί σε όλες τις περιπτώσεις
απομακρυσμένων μονάδων
του ΠΣΔ, που δεν μπορούν
να λάβουν με άλλον τρόπο
ευρυζωνική σύνδεση.
Ήδη έχει γίνει η γνωστοποίηση του ΟΤΕ με τα στοιχεία
των σχολείων του Νομού
Ευρυτανίας, αλλά και άλλων
περιοχών που αδυνατούν να
συνδεθούν με τη τεχνολογία
ADSL. Εφόσον δεν προκύψουν διαδικαστικά ζητήματα
και οι πιλοτικές δοκιμές αποδειχθούν επιτυχείς, εκτιμάται
ότι η δυνατότητα αυτή θα
εξαπλωθεί τους αμέσως
επόμενους μήνες, επιλύοντας τα οποία προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
απομακρυσμένα σχολεία σε
σχέση με τη διασύνδεση στο
διαδίκτυο.
Τέλος, σημειώνεται ότι οι
σχολικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Ευρυτανίας έχουν επιλεγεί και για
το πρόγραμμα «ΔΟΡΥ» που
υλοποιεί συνδέσεις στο Διαδίκτυο μέσω δορυφόρου.
Εφόσον όμως προχωρήσει
κάποια από τις άλλες λύσεις (ADSL ή 3G) δεν είναι
απαραίτητη η δορυφορική
σύνδεση.”
Η απάντηση από το
Υπουργείο Μεταφορών:
Έχει προκηρυχθεί ανοικτός
διαγωνισμός για την επιλογή
αναδόχου για την “Παροχή
Τεχνοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για
την υποστήριξη του Έργου:
Εθνική Υποδομή Παθητικού Δικτύου Οπτικών Ινών
Ανοικτής Πρόσβασης μέχρι
το σπίτι” με συμμετοχή του
δημοσίου καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης
της Εθνικής Υποδομής Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής
Πρόσβασης και ότι ο διαγωνισμός αυτός έχει ολοκληρωθεί, έχει υπογραφτεί σχετική
σύμβαση με τον Ανάδοχο το
περασμένο καλοκαίρι και το
Έργο βρίσκεται ήδη στη φάση
της υλοποίησης.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2012 στην Καστανιά
(συνέχεια από τη σελ. 4)

Την οργάνωση και το γλέντι
το έχει αναλάβει και φέτος η
χωριανή μας κ. Βάσω Παπαζαχαρία.
Το βράδυ της Πέμπτης
16 Αυγούστου, η νεολαία
μας θα συναντηθεί για να
διασκεδάσει στο προαύλιο
του Αγίου Δημητρίου. Το
κέφι των νέων μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της
εκδήλωσης.
Για την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012 έχει προγραμματισθεί η μεγάλη κεντρική
εκδήλωση του καλοκαιριού
στην εκκλησία της Παναγίας,

στο Πολιτιστικό μας Κέντρο
και στον προαύλιο χώρο
αυτών. Αρχικά, το πρωί θα
λειτουργήσει η εκκλησιά μας
και στη συνέχεια θα γίνουν
τα εγκαίνια του Πολιτιστικού
Κέντρου και του Λαογραφικού μας Μουσείου. Θα
ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί από χορευτικό
συγκρότημα και στη συνέχεια όλοι μαζί θα γίνουμε μια
μεγάλη παρέα και θα γλεντήσουμε μέχρι αργά το βράδυ.
Όπως κάνουμε κάθε χρόνο
αυτή την ημέρα, τίποτα δεν
θα αλλάξει και τονίζουμε ότι

το έθιμο του ανταμώματος
δεν καταργείται, απλά την τοποθεσία αλλάξαμε φέτος για
να κάνουμε σε μια εκδήλωση
τα εγκαίνια και το αντάμωμα
και να αντεαπεξέλθουμε καλύτερα στα έξοδα. Από του
χρόνου θα επιστρέψουμε
και πάλι για το Καστανιώτικο
αντάμωμα στον προαύλιο
χώρο του Αγίου Δημητρίου.
Σας ενημερώνουμε επίσης
ότι μουσικά το γλέντι μας θα
καλυφθεί με ζωντανή ορχήστρα και ότι για την εστίαση
θα προσπαθήσουμε το καλύτερο δυνατόν. Για την ημέ-

ρα αυτή απευθύνουμε πρόσκληση προς όλους τους
Καστανιώτες, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου μας,
τους φίλους και τις φίλες της
Καστανιάς που θα παραθερίζουν στο χωριό μας, τους
αγαπητούς Προδρομίτες και
τους Τορνιώτες, να βρεθούν
την ημέρα αυτή μαζί μας.
Το ότι περατώθηκαν οι εργασίες στο Πολιτιστικό μας
Κέντρο και το Λαογραφικό
Μουσείο είναι ένα μεγάλο
γεγονός, πρέπει να γιορτάσουμε ιδιαίτερα αυτή την
ημέρα των εγκαινίων και να

μας μείνει αξέχαστη.
Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012 θα γιορτάσουμε τον
προστάτη Άγιο του Συλλόγου
μας, Άγιο Δημήτριο, με εκκλησιασμό, αρτοκλασία και στη
συνέχεια θα δεξιωθούμε στον
περιβάλλοντα χώρο όλους
τους παρευρισκόμενους. Ας
ελπίσουμε μονάχα να έχουμε
σύμμαχο τον καιρό.
Να παρευρεθούμε όσοι
περισσότεροι μπορούμε
στις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.
Καλή αντάμωση στο χωριό μας.
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Ειδήσεις - Σχόλια - Ανακοινώσεις
Τέλειωσαν οι εργασίες
στην εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου

Ευλαβείς προσκυνητές εξήντα περίπου Καστανιώτες τίμησαν και φέτος στις 23 Απριλίου
τον Αϊ-Γιώργη, τον προστάτη

και φύλακα άγιο του χωριού
μας. Η πίστη των συγχωριανών μας, η αγάπη τους για
τον τόπο καταγωγής τους και

η φροντίδα του παπα-Σωτήρη,
του ακούραστου ιερέα του χωριού μας συνετέλεσαν ώστε να
τελειώσουν οι εργασίες στον
εσωτερικό χώρο του ναού
και οι προσκυνητές να δουν
την αλλαγή του τέμπλου και
το στρώσιμο του δαπέδου με

πέτρα Πηλίου
Ο πρόεδρος και τα μέλη
του εκκλησιαστικού συμβουλίου ευχαριστούν θερμά τον

Παναγιώτη Ανδρ. Ζηνέλη για
την προσφορά των 5.000,00€
και τις αδερφές Γκόλφω και
Γεωργία το γένος Σπύρου Λωρίδα για τη συγκέντρωση των
2.000,00€, επαρκή ποσά για να
γίνουν οι εργασίες στο ναό.

Το Δημοτικό
Σχολείο Καστανιάς
παραχωρήθηκε
στο Σύλλογό μας.

Στα τέλη του 2011 ο Σύλλογός μας ζήτησε και πάλι με
επιστολή του προς τον Δήμο
Καρπενησίου να του παραχωρηθεί το Δημοτικό Σχολείο
του χωριού μας. Το Δημοτικό
Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη
του την παρακάτω αίτηση του
Συλλόγου μας, την σχετική
σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας
και την θετική εισήγηση του
Προέδρου του Δ.Σ., αποφάσισε ομόφωνα
να παραχωρήσει το Σχολείο
Καστανιάς στον
Σύλλογο των
Απανταχού Καστανιωτών Ευρυτανίας για να το
χρησιμοποιήσει
ως πολιτιστικό
κέντρο και αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων. Δημοσιεύουμε σήμερα την επιστολήαίτημά μας προς
τον Δήμο μας και
στέλνουμε τις
θερμές ευχαριστίες των μελών
του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και
όλων των Καστανιωτών, στον
Δήμαρχό μας, τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. και σε όλα τα μέλη
του Δ.Σ. για αυτή τους την
απόφαση. Τέλος δηλώνουμε
και πάλι ότι θα φροντίσουμε
να τηρήσουμε την υπόσχεσή
μας για αξιοποίηση του χώρου αυτού.
Η επιστολή μας προς το
Δήμο Καρπενησίου με θέμα
«Ίδρυση και Λειτουργία Πολιτιστικού Χώρου στην Καστανιά».
Κύριε Δήμαρχε,
Επανερχόμαστε σήμερα με
αυτή την επιστολή μας, για

να σας εκφράσουμε και πάλι
το από 05.07.2009 αίτημα του
Συλλόγου μας και συγκεκριμένα να σας ζητήσουμε να
παραχωρήσει ο Δήμος το
σχολικό κτίριο του χωριού μας
στο Σύλλογό μας.
Στην προαναφερόμενη επιστολή μας τον Ιούνιο 2009
προς τον τότε Δήμο Προυσού, αναγράφαμε το παρακάτω σκεπτικό:
« Στην Καστανιά το σχολείο
μας σταμάτησε να λειτουργεί
το 2006. Δεν ήταν βέβαια και
τόσο ευχάριστο για εμάς τους
Καστανιώτες, γιατί ο ψυχικός
μας σύνδεσμος με τα θρανία,
με τους δασκάλους μας και με
όσα ζήσαμε εκεί είναι μεγάλος. Όλοι όμως καταλάβαμε
ότι το σχολείο δεν μπορεί να
λειτουργεί χωρίς παιδιά και
πλέον προσανατολιζόμαστε
στο να βοηθήσουμε να γίνει

μαζί με το σχολικό εξοπλισμό
έχει χαρακτήρα μουσειακό)
και τέλος, αφού καθαρίσαμε
όσο το δυνατόν καλύτερα
μπορούσαμε το εναπομείναν
γιαπί, τοποθετήσαμε νέο ηλεκτρικό πίνακα και φωταγωγήσαμε το κτίριο εσωτερικά και
εξωτερικά.
Κύριε Δήμαρχε γνωρίζουμε
ότι το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν το σχολείο ανήκει
στο Δήμο. Επίσης είναι δεδομένο, ότι κοινή αγωνία όλων
μας και σκέψη είναι το πώς
θα λειτουργήσει σαν χώρος
πολιτισμού»
Το παραπάνω αίτημά μας
απορρίφτηκε από το Δήμο
Προυσού χωρίς να μας ανακοινωθεί κάποια ουσιαστική αιτιολόγηση. Παρά την
απόρριψη, ο Σύλλογός μας
σε συνεργασία με το τοπικό
Συμβούλιο του χωριού μας

μια νέα αρχή στο υπό ανακαίνιση κτίριο, που σκοπό θα
έχει, αφενός να διατηρήσει και
να αναδείξει την ιστορία του
και αφετέρου να λειτουργήσει
σαν πολιτιστικός και πνευματικός χώρος, με εκδηλώσεις
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο Σύλλογός μας βοήθησε στο να απομακρυνθεί όλη
η εσωτερική τοιχοποιία και
οτιδήποτε άχρηστο ή σκουπίδι
ήταν στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, καθαρίσαμε και
συσκευάσαμε σε ντουλάπες
και κιβώτια όλο τον εξοπλισμό
και το αρχείο(θεωρούμε ότι
το κτίριο είναι διατηρητέο και

προχώρησε στην διοργάνωση εξαιρετικά πετυχημένων
πολιτιστικών εκδηλώσεων
όλα τα μέχρι σήμερα καλοκαίρια και συγκεκριμένα την
περίοδο του δεκαπενταύγουστου.
Κύριε Δήμαρχε, οι επιδοκιμασίες των χωριανών μας
σε ότι αφορά τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις που πραγματοποιήσαμε στον χώρο αυτό,
μας υποχρεώνουν να επανέλθουμε και πάλι στο αίτημά
μας για την παραχώρηση
του σχολείου στο Σύλλογό
μας. Γνωρίζουμε βέβαια ότι
χρήματα για ανακαινίσεις
δημόσιων κτιρίων είναι πολύ
δύσκολο να εξευρεθούν σε
μια τόσο μεγάλη οικονομική
κρίση που βιώνουμε σήμερα, θεωρούμε όμως ότι με
το υστέρημά του ο κάθε Καστανιώτης σε βάθος χρόνου
μπορεί να διαφυλάξει την
πολιτιστική του κληρονομιά
και να την αξιοποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες των
κατοίκων και των επισκεπτών
του χωριού.
Θα θέλαμε να μεταφέρετε το
αίτημά μας προς το Δ.Σ. του
Δήμου και σας δηλώνουμε ότι
είμαστε στη διάθεσή σας και
στη διάθεση των μελών του
Δ.Σ. για να σας περιγράψουμε
με κάθε λεπτομέρεια τις παρεμβάσεις που σκεπτόμαστε να
κάνουμε στο εσωτερικό της
αίθουσας του σχολείου, ώστε
να καταστεί προοδευτικά τα
επόμενα χρόνια πραγματικά
επισκέψιμη και λειτουργική, στα
πλαίσια του όρου «Αίθουσα
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων».
Σας ευχαριστούμε!

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

