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«Η Εφημερίδα σας
“ο Καστανιώτης” πληροφορεί, ενημερώνει,
γνωστοποιεί, σχολιάζει
και κυρίως ανασκαλεύει
αναμνήσεις, που συγκινούν και εφοδιάζουν την
ψυχή με δύναμη».
Αυτή ήταν η τιμητική άποψη
του δασκάλου μας Κωνσταντίνου Λάζου γύρω στα 2003 για
την εφημερίδα του Συλλόγου
μας και τους ανθρώπους που
αφιέρωναν μέχρι τότε ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους για τη συγγραφή της.
Και ήταν γεγονός: για πολλά
χρόνια οι καθηγητές Γιάννης
Υφαντόπουλος και Ζαχαρίας
Ζηνέλης, ο δάσκαλος Δημήτρης
Ζηνέλης και ο τέως πρόεδρος
του Συλλόγου Κώστας Δεληκωστόπουλος έδωσαν το «παρών» μέσα από τις στήλες του
Καστανιώτη, με συγγραφικό
ταλέντο και αρκετό μεράκι και
τον κράτησαν ψηλά.
Ο κίνδυνος για την εφημερίδα μας φάνηκε πριν από
τέσσερα περίπου χρόνια. Η
πολύχρονη προσφορά των
συγχωριανών μας, για διάφορους λόγους στέρεψε ξαφνικά
και παραλίγο ο ‘’Καστανιώτης’’
να κατεβάσει ρολά. Το δίλημμα
μέσα μου μεγάλο. Να τολμήσω
να δοκιμάσω ή θα βοηθήσω
στο κλείσιμο μια ώρα γρηγορότερα; Και το ρεζιλίκι, πού το
πας σκεφτόμουν. Η σύγκριση
με την συγγραφική πένα των
προγενέστερων αναπόφευκτη.
Με τι όπλα πας στον πόλεμο ρε
Καραμήτρο, σκεφτόμουν;
Δύσκολη τελικά ήταν μόνο η
αρχή. Οι πρώτες ημέρες. Γρήγορα κατάλαβα ότι το ζητούμενο
είναι να αφήνεις στο χαρτί
την Καστανιώτικη ψυχή σου.
Αυτή ήταν και είναι η μοναδική
απαίτηση των χωριανών όταν
διαβάζουν το εφημεριδάκι μας.
Αναζητούν το όχημα για να ταξιδέψουν νοερά στην Καστανιά.
(συνέχεια στη σελίδα 2)

ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
Το Δ.Σ του Συλλόγου των απανταχού Καστανιωτών Ευρυτανίας «ο Άγιος Δημήτριος» καλεί τα μέλη του στην Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση την
06η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα
Κυριακή και ώρα 09:30 π.μ,
στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών Ελλάδος
που βρίσκεται στη συμβολή των
οδών Σίνα και Δαφνομήλη, πίσω
από τον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου Πευκακίων (Ασκληπιού 40), στα όρια
Εξαρχείων και Κολωνακίου.
Η ημερήσια διάταξη της Γενικής
Συνέλευσης είναι η ακόλουθη :
1. Βράβευση των επιτυχόντων
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
2. Διοικητικός απολογισμός
του απερχόμενου Δ.Σ για
το έτος 2009.
3. Ερωτήσεις επί του Διοικητικού απολογισμού.
4. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε
ευθύνη.
5. Οικονομικός απολογισμός χρήσης 2008, ανάγνωση
έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.
6. Ερωτήσεις επί του Οικονομικού απολογισμού και της
έκθεσης της Ε.Ε.
7. Έγκριση του Οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή
των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από
κάθε ευθύνη.
8. Προϋπολογισμός χρήσης 2010 και έγκριση αυτού.
9. Προγραμματισμός δράσης του Δ.Σ για το έτος 2010 από
τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
10. Προτάσεις – υποδείξεις των μελών για θέματα του Συλλόγου και του χωριού Καστανέα.
11. Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου.
Στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών Ελλάδος μπορεί
κάποιος να έρθει με το μετρό κατεβαίνοντας στη στάση
«Πανεπιστήμιο». Από εκεί με τα πόδια και ακολουθώντας την οδό Σίνα, θα συναντήσει το κτίριο στο αριστερά,
αμέσως μετά το Γαλλικό Ινστιτούτο. Την ίδια διαδρομή θ’
ακολουθήσει και όποιος έρθει με λεωφορείο στις στάσεις
Ακαδημία ή Πανεπιστήμιο. Εξυπηρετούν επίσης και όσα
λεωφορεία διασχίζουν τις οδούς Ασκληπιού, Ιπποκράτους
και Χαρ. Τρικούπη.
Πριν από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ο Σύλλογος
θα δεξιωθεί στον προθάλαμο της αίθουσας, όλα τα μέλη του

και τους φίλους της Καστανιάς που θα προσέλθουν, με καφέ,
τσάι, χυμούς και βουτήματα.
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Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλ:210 2516938 & 6977668616.(Ντέκας Αριστείδης)
καθώς και με email στο: okastaniotis@yahoo.gr

Απογραφή πληθυσμού 2011
Πληροφορηθήκαμε ότι κάποια Κυριακή του Μαρτίου 2011 θα
πραγματοποιηθεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία η γενική
απογραφή του πληθυσμού. Σε ότι αφορά το χωριό μας, από το αποτέλεσμα της γενικής απογραφής θα προκύψουν συμπεράσματα
και στοιχεία που θα έχουν αντίκτυπο στην σύνθεση του Τοπικού
Συμβουλίου καθώς και στην οικονομική επιχορήγηση που θα
λαμβάνει η Κοινότητα Καστανιάς τα επόμενα 10 χρόνια.
Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες μας λένε ότι αν δεν απογραφούν
περισσότερα από 300 άτομα, τότε στις επόμενες εκλογές θα εκλεγεί μόνο ένα(1) άτομο σαν εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας.
Για δε την οικονομική επιχορήγηση είναι βέβαιο ότι θα ισχύσει το
«όσο περισσότερα άτομα απογραφούν, τόσο περισσότερο χρήματα
θα έχετε να λαμβάνετε κάθε χρόνο την επόμενη δεκαετία»
Συγχωριανοί, συγχωριανές, φίλοι και φίλες της Καστανιάς, ο
Σύλλογός μας σας απευθύνει προσκλητήριο. Πρέπει να προγραμματίσουμε όλοι από τώρα ότι θα απογραφούμε στην Καστανιά
και να ζητήσουμε μάλιστα από τους φίλους μας να μας ακολουθήσουν και να τους φιλοξενήσουμε την ημέρα αυτή στο όμορφο
χωριό μας.
Δίνουμε υπόσχεση και ραντεβού λοιπόν,

ΘΑ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2011

Δημοτικές εκλογές 2010

Ευχόμαστε το 2011
να κυλήσει όμορφα και ήρεμα
όπως το γάργαρο νερό της πηγής
Από το Δ.Σ. του Συλλόγου

Δήμαρχός μας από την 1η Ιανουαρίου 2011 θα είναι ο
Κώστας Μπακογιάννης. Το ψηφοδέλτιό του επικράτησε
κατά κράτος σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα από τα
οποία αποτελείται ο διευρυμένος Δήμος
Καρπενησίου. Στο Δημοτικό Διαμέρισμα του
Προυσού πήρε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό και
στο χωριό μας σάρωσε, όπως λέει ο λαός.
Το ψηφοδέλτιο του Βαγγέλη Καρφή δεν είχε
κάποια τύχη στο σύνολο του νομού και στο
χωριό μας
μ υπέστη πραγματική συντριβή. Θα
μπορού
μπορούσαμε
να πούμε ότι αποδοκιμάσθηκε.
Με το ψηφοδέλτιο του Κώστα Μπακογιάννη
εκλέχθ
εκλέχθηκαν
και θα μας εκπροσωπούν, στο
Δ.Σ. του Δήμου τρεις Δημοτικοί Σύμβουλοι,(Χρήστος Ντέκας,
Φωτεινή Τσιλιμέκη & Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος) και στο
τρε Κοινοτικοί Σύμβουλοι(Κατίνα Τσιώκου, Ευστάθιος
Τ.Σ. τρεις
Βαστάκ & Ευφροσύνη Γεωργοπούλου). Πρώτος αιρετός
Βαστάκης
Περιφε
Περιφερειάρχης
στην Στερεά Ελλάδα εκλέχθηκε ο Κλέαρ-

χος Περγαντάς και Αντιπεριφερειάρχης ο νύν Δήμαρχος
Καρπενησίου Βασίλης Καραμπάς.
Στον νέο Δήμαρχό μας, στον Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη και σε όλους τους Δημοτικούς
και Κοινοτικούς Συμβούλους, ευχόμαστε μια
θητεία παραγωγική και αποτελεσματική.
Συγχαρητήρια και στον απερχόμενο Δήμαρχο Προυσού Θανάση Φέγγο που εκλέχθηκε
Δημοτικός Σύμβουλος στο Δ.Δ. Καρπενησίου,
αλλά και στον Γιάννη Ίβρο, τον απερχόμενο
Δήμαρχο Ποταμιάς που εκλέχθηκε και αυτός
Δημοτικός Σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο της
αντιπολίτευσης. Η παρουσία του στο Δήμο
Ποταμιάς ήταν σημαντική. Ελπίζουμε από το νέο έτος να
δουλέψει με την ίδια δυναμική και για την Καστανιά, μιας και
νοιώθουμε ότι κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπεί ένα μικρό
ποσοστό των Καστανιωτών. (θα είναι ο πιο κοντινός στην
περιοχή μας σύμβουλος της αντιπολίτευσης)

ΣΕΛΙΔΑ 2

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

«Η Εφημερίδα σας “ο Καστανιώτης” πληροφορεί, ενημερώνει, γνωστοποιεί, σχολιάζει και κυρίως ανασκαλεύει αναμνήσεις, που συγκινούν
και εφοδιάζουν την ψυχή με δύναμη».
(συνέχεια από τη σελ. 1)

της ευκαιρίας να συγχαρώ και προσωπικά
μέσα από τις στήλες του Καστανιώτη όλους
τους νέους Τοπικούς και Δημοτικούς Συμβούλους και ειδικά τον Ντέκα τον Χρήστο,
που θα είναι ο δικός μας κρίκος με την
εξουσία τα επόμενα χρόνια. Περιμένουμε
τα έργα ουσίας που έχει ανάγκη η Καστανιά
να λάβουν σάρκα και οστά. Δεν ξέρω αν το
χωριό έχει άμεση ανάγκη από αποχετευτικό
δίκτυο(αναφέρομαι στο πρόγραμμα της
νέας δημοτικής αρχής), εκείνο που διακρίνω
είναι ότι θέματα σαν
αυτό του δρόμου της
Καστανούλας, της
πλατείας, του δρόμου προς τον Άγιο
Νικόλαο και του γηπέδου, έχουν προτεραιότητα και δεν
υπάρχουν αντοχές
για άλλες αναβολές
και καθυστερήσεις.
Καλές γιορτές σε
όλους, καλή χρονιά
και την προσωπική
μου συγγνώμη που
καθυστέρησε αρκετά αυτή τη φορά η
έκδοση του ΚασταO δημιουργός της εφημερίδας μας και δύο από τους συνεχιστές
νιώτη. Ανακάλυψα
κάποιες εξιστορήσεις
Το καλοκαίρι που μας πέρασε ο Σύλλομε όμορφες παιδικές αναμνήσεις. Σας τις
γός μας τίμησε τους δυο πρωτεργάτες του
παραθέτω για τα Χριστουγεννιάτικα βράδια
Καστανιώτη, τον Ζαχαρία και τον Δημήτρη.
σας. Άλλωστε τι είναι οι γιορτές που έρΤους το χρωστούσαμε και ήταν το ελάχιστο
χονται πέρα από το θρησκευτικό κομμάτι.
που μπορούσαμε να κάνουμε. Θυμηθήκαμε
Χιόνια, Κάλαντα, δώρα και κυρίως χαρούμεμαζί τους τα πρώτα βήματα της εφημερίδας
νες παιδικές φωνές. Καλή χρονιά και πάλι
και τα πιο σημαντικά από τα γεγονότα και
και αν μπορέσετε να ανάψετε το τζάκι σας
τα πρόσωπα που μας απασχόλησαν την
στο χωριό κάποια μέρα των γιορτών, δεν
πρώτη κυρίως δεκαετία της κυκλοφορίας
θα μετανιώσετε.
της. Όμορφες στιγμές και η συγκίνηση ήταν
Αριστείδης Ντέκας
φανερή στα πρόσωπα όλων, όσων παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Κάποιο καλοκαίρι
Τα καινούρια μου
θα επιχειρήσουμε ξανά μια παρόμοια εκδήτσαρούχια
λωση ίσως, για να αναφερθούμε και στην
νεότερη ιστορία του Καστανιώτη.
Μικρός σαν ήμουνα έλεγα κι εγώ τα
Αρκεί βέβαια μέχρι τότε να έχουμε δύκάλαντα. Κάποια πρωτοχρονιά λοιπόν και
ναμη και διάθεση για συνέχεια. Ο μόνος
ενώ έξω είχε πολύ χιόνι, ετοιμάσθηκα για
τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι
να πάω να τα πω στη Ζάχαινα. Έβαλα τα
η ικανοποίηση και ο ενθουσιασμός που
καινούρια γιορτινά μου τσαρούχια που μόμας δίνει η συμμετοχή των Καστανιωτών
λις είχε φτιάξει η μάνα μου και προχώρησα
στο κάθε κάλεσμά μας. Μια ευκαιρία για
μέσα στο χιόνι. Μέχρι να φθάσω είχαν γίνει
ουσιαστική προσφορά στην Καστανιά θα
μούσκεμα.
Όταν με το καλό κατάφερα να
είναι οι εκλογές στο Σύλλογό μας το έτος
φθάσω στο σπίτι της η γυναίκα με καλο2012. Θα πρέπει από τώρα κάποιοι να
δέχθηκε και με πέρασε μέσα να ζεσταθώ.
προετοιμασθούν και να εκδηλώσουν το
‘’Μόνο βγάλε τα τσαρούχια γιατί μόλις
ενδιαφέρον τους. Μη φθάσουμε και πάλι
έστρωσα, να μην γεμίσουν λάσπες’’. Είπα
στο σημείο να είμαστε οι ίδιοι και οι ίδιοι ή
τα κάλαντα, κάθισα κάμποσο στη φωτιά και
το χειρότερο να μην μπορούμε να συμπληζεστάθηκα, ‘’με φίλεψε’’ και βγήκα για να
ρώσουμε ψηφοδέλτιο. Αυτά και δράττομαι
φύγω. Ψάχνω για τα τσαρούχια μου πουθενά. Τα είχε πάρει ο σκύλος και προσπαθούσε να τα φάει. Το 1941 ούτε οι σκύλοι
Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
Τριμηνιαία Έκδοση
δε βρίσκανε να φάνε. Στο σπίτι γύρισα
Ιδιοκτήτης:
ξυπόλυτος και ξυλιασμένος. Όταν είπα το
Σύλλογος των Απανταχού
πάθημά μου στη μάνα μου έφαγα και ξύλο.
Καστανιωτών Ευρυτανίας
Τα τσαρούχια τότε ήταν δυσεύρετα…….
“Ο Άγιος Δημήτριος”
Ευάγγελος Πέχας

Περνάνε το κατώφλι του πατρικού σπιτιού,
αγκαλιάζουν τους γονείς και τα αδέρφια,
περπατάνε στο δάσος, ακούν κουδούνια,
μυρίζουν έλατο, πίνουν κρύο νερό στην
πηγή…... Τέλος, ενημερώνονται για τα
κοινωνικά και τα καθημερινά του χωριού
και κρατάνε την αίσθηση που έχουν πάνω
από όλα ανάγκη, ότι η Καστανιά κρατάει
στο χρόνο, προοδεύει και τους περιμένει
με την πρώτη ευκαιρία.

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
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

Η πορτοκαλάδα
Αύγουστος του 2010 ανήμερα της
Αϊ Σωτήρος. Στον προαύλιο χώρο του
Μοναστηριού στο Ρωμανό. Ημερήσιο
πανηγύρι με τον Νάσιο Μπάλλα, φίλο
καλό από τον Αυλότοπο. Ο τόπος
γνώριμος, αν και έχουν περάσει πολλά
χρόνια από την τελευταία φορά που
βρέθηκα στην ημερήσια συνάθροιση.
Είναι βλέπετε και ο μοντερνισμός
πανάθεμά τον που αποκτήσαμε εμείς οι
Νεοέλληνες για μεταμεσονύχτια διασκέδαση. Λίγο το κρασί λίγο το τελετουργικό δεν άργησε ο νους μου να ταξιδέψει
εκεί πίσω στην παιδική ηλικία στον ίδιο
χώρο.
…….Μαξούμι έξι χρονών όταν το πανηγύρι του Ρωμανού ήταν το γεγονός του
καλοκαιριού. Πλήθος κόσμου συνέρεε
από κάθε μεριά της Λάκκας Σούλι και όχι
μόνο. Με μουλάρια, με γαiδούρια και ως
επί το πλείστον με τα ποδάρια, μικροί και
μεγάλοι ανήμερα της γιορτής για την ευλογία και την κοσμική πασαρέλα. Με τα

παρακάλια απέκτησα την συγκατάθεση
του παππού – οι γονείς στην Γερμανία –
και με προίκα το δίφραγκο που ίσα – ίσα
έφτανε για μια, δυο πορτοκαλάδες κίνησα
μαζί με άλλους συνομήλικους εκκολαπτόμενους πανηγυριώτες για τον Ρωμανό. Τι
κι αν θέλαμε 8 χιλιόμετρα ποδαρόδρομο,
ποσώς μας ενδιέφερε, εκεί στο μεσοχώρι
θέλαμε να είμαστε παρόντες. Φτάσαμε
επιτέλους μέσα σε σκόνη και ιδρώτα.
Πιάσαμε θέση παράμερα, κάτω από τον
καυτό ήλιο αφού δεν τολμούσαμε να διεκδικήσουμε χώρο με σκιά.
Πασαρέλα που λέτε, εδώ κι ο Γούμενος, εδώ κι ο βουλευτής εδώ και οι πολύφερνες νύφες. Δεν άργησε να ανάψει
το γλέντι. Στη μέση της αλάνας βαρέλια
με μπύρα Fix, πορτοκαλάδες λεμονάδες
μέσα σε πάγο που τον κουβαλούσαν με
τα ζώα σε τράινα σακιά απ΄τα Λέλοβα
για να μη λιώσει. Αφού επιβεβαίωσα για
πολλοστή φορά ότι πράγματι κατείχα
το δίφραγκο, κίνησα φοβισμένα να το
εξαργυρώσω με έπαθλο τη πορτοκαλάδα. Έφτανα δεν έφτανα το ύψος του
βαρελιού. Χωμένος ανάμεσα σε ανδρικά
παντελόνια και γυναικεία φουστάνια, περίμενα καρτερικά τη σειρά, επαναλαμβάνοντας μέσα μου τη φράση και τον τρόπο που θα τη ζήταγα. Με τα πολλά ήρθε
και η δική μου σειρά. Ίσα που ψέλλισα,
“μια πορτοκαλάδα “.
Με το πολύτιμο λάφυρο ανά χείρας,
δεν πρόλαβα να κάνω ένα – δυο βήματα
όταν έχασα το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Ένα χέρι ορμητικό αρπάζει την
πορτοκαλάδα, ενώ συνάμα μια τεράστια
παλάμη με δύναμη σκάει στο παιδικό
μου πρόσωπο. Ξαφνιάστηκα, θόλωσα,
δεν ήξερα τι συμβαίνει ούτε τι να κάνω.
Το μισό πανηγύρι είχε στρέψει την προσοχή πάνω μου. Ως στήλη άλατος έμεινα
για μερικά δευτερόλεπτα προσπαθώντας να συνειδητοποιήσω τι έγινε. Ξέχασα!!! ο φουκαράς Ξέχασα! να πληρώσω. Τα έχασα από τον πολύ κόσμο
και τη φασαρία και ξέχασα να πληρώσω.
Δεν ήταν ο πόνος του μπάτσου αλλά
η ντροπή που με ένοιαζε πιο πολύ.
Ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί.
Δειλά – δειλά εξαφανίστηκα από το μεσοχώρι κατευθυνόμενος πίσω από τον
Άγιο Δήμο της Εκκλησίας. Εκεί ανάμεσα
στα πουρναράκια και τις σκάρπες για
να μην με βλέπει κανείς, “κουκουνίτσα
“ έβαλα το πρόσωπό μου στις παιδικές παλάμες και ξέσπασα σε κλάμα.
Ήθελα να βρισκόμουν μονομιάς στον
παππού μου εκεί στη Μπεστιά. Ήθελα
τους γονείς μου από την Γερμανία……..
Εκεί λοιπόν και χωρίς να το συνειδητοποιήσω, σαράντα πέντε χρόνια μετά, για
δεύτερη φορά ένα δάκρυ κύλησε στο
πρόσωπό μου. Τούτη τη φορά δεν ήταν
από πόνο ούτε από ντροπή. Ήταν για
τα χρόνια της νιότης, ήταν για τη Λάκκα

Σούλι της εποχής εκείνης, ήταν για το
νόστο που ως σύγχρονος Οδυσσέας νιώθω για την ιδιαίτερή μου πατρίδα.
του Γιάννη Μπανίκα
(φίλος ηπειρώτης)

Ένας καλός
Σαμαρείτης
Πολλές φορές αναπολώ τα μαθητικά
μου χρόνια και ιδιαιτέρως ορισμένα συμβάντα. Τώρα που έχω μεγαλώσει λίγο όλα
περνούν στη σκέψη μου και με συγκινούν
τόσο πολύ που δάκρυα κατεβαίνουν στα
μάτια μου.
Την εποχή που μας τυράννησε η ασιατική γρίπη, γύρω στα μέσα της δεκαετίας
1950 με 1960, ήμουν σπουδαστής στην
εκκλησιαστική σχολή της Λαμίας και νομίζω στο τέταρτο από τα επτά χρόνια των
σπουδών μου. Εκείνη την εποχή πολλοί
από τους σπουδαστές αρρώστησαν και
όσοι ήμασταν ακόμη υγιείς η διεύθυνση
της σχολής μας έστειλε στα σπίτια μας.
Πήρα κι εγώ το λεωφορείο από τη Λαμία
για Καρπενήσι, να πάω στο χωριό. Πριν
να κατέβω από το λεωφορείο με έπιασε
πυρετός και αισθανόμουνα ζαλάδες.
Πήρα το λεωφορείο από το Καρπενήσι
για το Γαύρο. Όταν κατέβηκα πρέπει να
είχα και 40 βαθμούς πυρετό. Δεν είχα
άλλη επιλογή όμως παρά να ξεκινήσω
ποδαράτα για το χωριό μου την Καστανιά.
Δεν πρέπει να προχώρησα παραπάνω από
δύο χιλιόμετρα και βρήκα ένα πλάτανο
με παχύ ίσκιο. Κάθισα λίγο κάτω και από
τον πυρετό που είχα ή λιποθύμησα ή
κοιμήθηκα. Κάποια στιγμή ξύπνησα γιατί
αισθάνθηκα δυο χέρια να προσπαθούν
να με σηκώσουν. Κοίταξα καλύτερα και
είδα τον πολύ γνωστό στους Καστανιώτες
Γρηγόρη Πέξα. Που πας παιδί μου είπε;
Στο χωριό μου πάω του απάντησα αλλά
είμαι πολύ άρρωστος και δεν ξέρω αν
θα τα καταφέρω. Με σήκωσε, με έβαλε
καβάλα στο μουλάρι και με πήγε στο σπίτι
του, στο Γαύρο. Εμείς το λέγαμε Χάνι του
Πέξα. Φώναξε τη γυναίκα του, της είπε
να ετοιμάσει ένα κρεβάτι σε μοναχικό
δωμάτιο, γιατί η γρίπη ήταν κολλητική
και κατόπιν με φρόντισαν και οι δυο τους
μέχρι την άλλη ημέρα. Όταν διαπίστωσε
ότι ήμουν καλύτερα ήρθε και μου είπε.
Ετοιμάσου σιγά-σιγά, θα σε βάλω καβάλα
στο μουλάρι και θα σε πάω στο χωριό σου.
Μα είμαι σπουδαστής και δεν έχω λεφτά να
σε πληρώσω, του απάντησα. Θα πληρώσεις
όταν θα έχεις ήταν ο λόγος του και τόπε
και το έκανε. Ήταν τέλη Μαΐου και η ζέστη
ήταν αφόρητη, εάν δεν με έβρισκε ο Πέξας
θα είχα πεθάνει.
Γρηγόρη Πέξα, εκεί που είσαι ο θεός θα
σου έδωσε την πρέπουσα θέση, γιατί ήσουν
ο καλός Σαμαρείτης για μένα…..Αιωνία σου
η μνήμη.
Αριστείδης Δημ. Τσίωκος
TORONTO-CANADA

ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΣ
Με χαρά πληροφορηθήκαμε, μερικές από τις επιτυχίες των Καστανιωτόπουλων
στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Αν έχετε ενημερωθεί και για κάποια άλλη επιτυχία σας παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε σχετικά στα τηλ: 210 2516938 & 6977668616.(Ντέκας Αριστείδης)
Ευστράτιος Λωρίδας του Δημητρίου, Τμήμα Μηχανολογίας στα
Τ.Ε.Ι Καβάλας.
Ελένη Βονόρτα του Δημητρίου, Τμήμα Πληροφορικής στα ΤΕΙ
Ηρακλείου.
Αφροδίτη Κάτσικα του Κων/
νου, (εγγονή του Θύμιου Κάτσικα),
Νοσηλευτική Αθήνας.
Ελένη Ντούρου του Παναγιώτη,
Τμήμα Νηπιαγωγών στο Παιδαγωγικό Αθηνών.

Κιστάνη Ιόλη του Μαρίνου και
της Μαίρης Σπύρου Βαστάκη, στη
Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
Βαστάκης Σπυρίδων του Νικολάου και της Ρούλας Κουλούρη, ΤΕΙ
Λογιστικής Μεσολογγίου.
Τους ευχόμαστε υγεία, καλή
πρόοδο και πάντα επιτυχίες στη
ζωή τους.

Ευχαριστώ θερμά όλες τις Καστανιώτισες και τους Καστανιώτες
που στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 με τίμησαν για 3η συνεχόμενη φορά
με την ψήφο τους και έδειξαν εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου.
Χρήστος Παναγιώτου Ντέκας

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η οικογένεια του Παναγιώτη Χριστοφ. Δαλακώστα και της Μαρίας
Καραγιώργου απέκτησε αγοράκι
στις 8 Νοεμβρίου 2010.
• Η οικογένεια του Τιμολέοντα Χριστόπουλου και της Αλεξάνδρας Κ.
Βαστάκη, απέκτησε κοριτσάκι στις
18 Μαΐου 2010.
Στις οικογένειές τους ευχόμαστε
να τους ζήσουν και πάντα να τα
καμαρώνουν.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

(Όσα μας είπατε, ή έτυχε να μάθουμε)
ΓΑΜΟΙ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Η οικογένεια του Φίλιππα Δεληκωστόπουλου και της Αλεξάνδρας
Κάκαρη, βάπτισαν στις 6 Ιουνίου
2010 στον Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου
Αιγάλεω, τη δεύτερη κόρη τους.
Οι νονοί Χριστόφορος Π. Λωρίδας
και Χρύσα Μπολόση χάρισαν στη
νεοφώτιστη το όνομα Μελπομένη.
• Η οικογένεια του Παντελή Δεληκωστόπουλου και της Μαρίας
Αμασιάδη, βάπτισαν στις 22 Αυγούστου 2010 στον Ι.Ν. Κοιμήσεως
Θεοτόκου Καστανιάς, τον τρίτο
τους γιο. Η νονά Πόπη Ξανθουδάκη
χάρισε στο νεοφώτιστο το όνομα
Αχιλλέας.
• Η οικογένεια του Θοδωρή Πέτρου
και της Λιάνας Δαλακώστα, βάπτισαν στις 5 Σεπτεμβρίου 2010 στον
Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Λουτρακίου, το
πρώτο τους παιδί, αγόρι. Οι νονοί
Νεκτάριος και Βέρα Παντελέου
χάρισαν στο νεοφώτιστο το όνομα
Παναγιώτης.
• Η οικογένεια του Αλέξανδρου Ματθαίου (γιου της Μαίρης Ματθαίου
– Σταθοπούλου) και της Κλαίρης
Δέτση, βάπτισαν στις 19 Σεπτεμβρίου 2010 στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία
Καστέλας Πειραιά, το πρώτο τους
παιδί, αγόρι. Η νονά Ευαγγελία
Παφλή χάρισε στο νεοφώτιστο το
όνομα Αντώνιος.
• Ο Στέφανος–Παναγιώτης, γιος
του Δημήτρη Γιαννακάρα και της
Χρύσας Προβίδα, βαπτίστηκε στις
27 Ιουνίου 2010 στο ιερό ναό
Μεταμόρφωση του Σωτήρος, στη
Μεταμόρφωση Αττικής. Ανάδοχοι
η θεία του Βίκυ Προβίδα και ο
γιός της και εξάδελφός του Κων/
νος Παπαπάνος
• Ο Χρήστος–Δημήτρης, γιος της
Γεωργίας και του Ευθύμιου Γεωργίου(εγγονός του Δημήτρη Παλαιού)
βαπτίστηκε στις 10 Απριλίου 2010
στο ναό Αγίου Γεωργίου στο Montreal. Ανάδοχοs ο Νίκος Παλαιός.

• Το Σάββατο 24 Ιουλίου 2010, στον Ιερό ναό Παναγία Γλυκοφιλούσα στην
Πέτρα Μυτιλήνης του νομού Λέσβου, ένωσαν τη ζωή τους η Βασιλική Ταραμπίκου κόρη του Παναγιώτη και της Στρατούλας Ταραμπίκου με τον Tom Stevens.
Η Βασιλική ζει και εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός στο Ληντς της Αγγλίας.
Επίσης την ίδια μέρα έγινε και η βάφτιση του γιού τους και το όνομα αυτού
Νικόλαος- Γαβριήλ.
• Την Κυριακη 31 Οκτωβριου 2010,o Κωνσταντίνος Τσιώκος και η Ρεβέκκα
Άλλεν, ένωσαν τη ζωή τους στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στο Στ.
Αλμπανς, στη Μελβούρνη της Αυστραλιας.
Την είδηση, μαζί με τις ευχές για Βίον Ανθόσπαρτον μας την έστειλαν οι θείοι
τους Χρήστος και Μαρία Κουτρούμπα.
Στα νέα ζευγάρια ευχόμαστε να είναι πάντα ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Πριν ακόμη βγει στο κυνήγι για τη
ζωή o Αθανάσιος Ιωάν. Κουτρούμπας, ο
χάρος του έστησε τροχαίο καρτέρι και
του τη στέρησε σε ηλικία 19 ετών, λίγα
μέτρα μακριά από το σπίτι του στο Kingston του Τορόντο του Καναδά, βυθίζοντας
την οικογένειά του στο πένθος.
Ήταν γιος του Γιάννη Αθαν. Κουτρούμπα και εγγονός του Θανάση και της
Δημητρούλας Κουτρούμπα που είχαν
μεταναστεύσει στην Αυστραλία. Η σύζυγος του Γιάννη γεννήθηκε στον Καναδά
από έλληνες γονείς, έτσι μετά τον γάμο
τους μετακόμισαν και εγκαταστάθηκαν
στο Kingston. Εκεί έχτισε τη φωλιά του
ο Γιάννης και απόκτησε δύο παιδιά. Ένα κορίτσι που τώρα σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Montreal και το Θανάση που δεν ευτύχησε να τον δει να μεγαλώνει
και να τελειώνει τις σπουδές του στη Νομική σχολή. Ξαφνικά το πρωί της 12ης
Αυγούστου 2010 χάσαμε το Θανάση. Πολύ νέος για να φύγει. Τι να πω στους
γονείς του, δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς. Στην κηδεία παρευρέθηκαν, από
το Τορόντο ο Παναγιώτης Μούρτος με την σύζυγό του, η Ντίνα Απ. Τσιώκου με
το γιό της και ο Κωνσταντίνος Μπαλτάς με τη σύζυγό του Βασιλική.

Κωνσταντίνος Μπαλτάς
Η μητέρα του Θανάση έγραψε το παρακάτω ποίημα και απαγγέλθηκε στην
κηδεία

• Ο Δημήτρης, γιος του Παναγιώτη
Φλιώκα και της Βασιλικής Σωτ.
Τσιώκου, βαπτίστηκε στη Λαμία
στις 19 Σεπτεμβρίου 2010.
• Ο Παναγιώτης και η Σοφία, τα
δίδυμα παιδιά του Αθανάσιου και
της Ανδρούλας Κουτρούμπα ,
βαπτίσθηκαν το Σάββατο 20 Νοεμβριου 2010, στη Μελβουρνη της
Αυστραλιας. Κουμπάροι ο Δημήτριος Θεοφίλου Τσιώκος και η Γεωργία
Παπαθανασίου.
Την είδηση, μαζί με τις ευχές
τους προς τα παιδιά τους να τους
ζήσουν και προς τους κουμπάρους να είναι πάντα άξιοι, μας την
έστειλαν ο παππούς και η γιαγιά
των παιδιών Χρήστος και Μαρία
Κουτρούμπα.
Στα νεοφώτιστα παιδιά ευχόμαστε
υγεία, καλή επιτυχία στη ζωή τους
και καλή πορεία των βημάτων τους
στο θεϊκό δρόμο.

Κηδεύτηκε στην Καστανιά στις 13 Αυγούστου η Αναστασία το γένος Κουτσοδήμα, σύζυγος του αείμνηστου Ζαχαρία Κ. Μπαλτά, καταγόμενη από το γειτονικό
μας χωριό τον Τόρνο.

Νικόλαος Σπ. Ταραμπίκος
Σε ηλικία 61 ετών έφυγε από κοντά
μας ο συγχωριανός μας Νίκος Σπ.
Ταραμπίκος. Ο ήλιος το Σάββατο
6 Νοεμβρίου 2010 δεν ανέτειλε γι
αυτόν. Στις 6:25 η ψυχή του πέταξε
στον ουρανό, αφήνοντας πίσω τα
εγκόσμια, τις χαρές της ζωής που
τόσο αγάπησε. Ήταν το στερνοπαίδι

Δυστυχώς η ύλη που έπρεπε να δημοσιευτεί ήταν αρκετά
μεγάλη. Για τον λόγο αυτό οι προσφορές των συγχωριανών
μας προς τον Σύλλογο και αρκετές από τις διαφημίσεις μας θα
δημοσιευθούν στο επόμενο φύλλο του «Καστανιώτη».

της οικογένειας, ο Βενιαμίν της και το
πιο αγαπημένο, γιατί έφερε το όνομα

του αδικοχαμένου αδερφού του που
άφησε την πνοή του την εποχή του
εμφυλίου πολέμου, περιεργαζόμενος
εκρηκτικό υλικό με άλλα παιδιά στο
Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας
Από μικρό παιδί έζησε ελεύθερος.
Δεν κλεινόταν στα στενά όρια ενός
χώρου. Ανοιχτή καρδιά. Φίλος με
όλους. Εγκάρδιος και αγαπητός,
δεν χαλούσε σε κανέναν χατίρι. Κι
αν ακόμη σε πίκραινε, δεν έβρισκες
λόγια να εκφράσεις την πίκρα σου.
Από τη ΔΙΑΝΑ, την καφετέρια που
άνοιξε στην Ασκληπιού 9, στην Αθήνα, στις 5 Νοεμβρίου 1975 πέρασαν
πολλοί συγχωριανοί μας, βρήκαν σ΄
αυτή δουλειά, έφαγαν ψωμί, έμαθαν
τη δουλειά. Το κατώφλι της πέρασαν
βουλευτές, συγγραφείς, δικαστές,
επιστήμονες, απλοί αγωνιστές της
ζωής, κι εκεί έβρισκαν το Νίκο, το φίλο
τους. Δυστυχώς για πολλούς λόγους,
η ΔΙΑΝΑ, το στέκι του Συλλόγου μας,
έκλεισε στις 8 Απριλίου 2009, μετά
από τριάντα τέσσερα περίπου χρόνια
λειτουργίας. Αλλά και από τα άλλα
καταστήματα που άνοιξε, πολλοί
βοηθήθηκαν και έμαθαν τη δουλειά.
Ο μόνος που δεν ωφελήθηκε, ήταν
αυτός. Το σπίτι του ανοιχτό σε όλους.
Εκεί, δικοί του συγγενείς αλλά και της
συζύγου του, έβρισκαν καταφύγιο σε
δύσκολες στιγμές. Ποτέ δεν βρήκαν
την πόρτα του κλειστή και δεν άκουσαν πικρό λόγο. Δυστυχώς τα χρόνια
άφησαν τα σημάδια πάνω του και λόγοι
υγείας τον ανάγκασαν σε συνταξιοδότηση. Η κάτω βόλτα της υγείας του
άρχισε την άνοιξη του 1983, όταν, από
αποτυχημένη εγχείρηση, έχασε το
δεξί νεφρό του. Δεν έδειξε όμως την
προσοχή που έπρεπε και έτσι με το
χρόνο επηρεάστηκε και το άλλο νεφρό
του, υποβλήθηκε σε αφαίρεσή του με
αποτέλεσμα να μπει σε πρόγραμμα
αιμοκάθαρσης .Από εκεί και πέρα
η κατηφόρα της υγείας του έγινε
απότομη. Πριν δύο ακριβώς χρόνια
υποβλήθηκε σε εγχείρηση καρδιάς.
Και πάλι βγήκε νικητής. Φέτος, την
1η Απριλίου, βγήκε η σύνταξή του.
Δεν πρόφτασε να πιεί έναν καφέ απ’
αυτή. Δεν τη χάρηκε. Στις 2 Απριλίου
εισήχθη στο νοσοκομείο και έκτοτε
άρχισε μια αδυσώπητη πάλη με το
χάρο. Δεν άντεξε όλα τα χτυπήματά
του. Έφυγε στις 6:25 το πρωί του
Σαββάτου της 6 ης Νοεμβρίου, μια
για πάντα για το ταξίδι της χωρίς
επιστροφή. Ο Νίκος μας δεν είναι
πια κοντά μας. Σύσσωμο το χωριό
τον κατευόδωσε στην τελευταία του
κατοικία στους Άγιους Πάντες, στην
Καστανιά, τη Δευτέρα 8 Νοέμβρη.
Η φύση, λες και συμμετείχε στο
πένθος, έριξε ποτάμι το νερό και ο
ανεμοστρόβιλος έριξε δένδρα, φράσσοντας το δρόμο, λες και είχε κάνει
συμφωνία με το Νίκο, λες και ήθελε
να μας κρατήσει για λίγο ακόμη κοντά
του. Τώρα αναπαύεται στο χωριό μας
στην αγκαλιά της μάνας του, δίπλα
στα αδέρφια του, τον πατέρα του, τον
παππού και τη γιαγιά του.
Εμείς, τα αδέρφια της γυναίκας
του, νιώθουμε ευγνώμονες, γιατί
ποτέ δεν ακούσαμε έναν πικρό
λόγο, ποτέ δεν βρήκαμε την πόρτα
του σπιτιού του κλειστή. Προσπαθήσαμε να απαλύνουμε τον πόνο του,
όσο βέβαια εξαρτάτο από εμάς. Μας
λείπει. Θα τον θυμούμαστε πάντα με
αγάπη. Θα βρίσκεται στα βάθη της
ψυχής μας και θα τον αναζητούμε
παντού. Ο Θεός ας αναπαύσει την
ψυχή του. ….
Αιωνία του η μνήμη!
Δημήτριος Ζηνέλης

Η μεγάλη της επιθυμία να ανοίξει
το εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής
και να παραστεί στην λειτουργία δεν
πραγματοποιήθηκε Την Δευτέρα
19/7/10, έφυγε από κοντά μας η
λατρεμένη μας μητέρα, Ελευθερία
Ζηνέλη Κωνσταντοπούλου του Θεοφάνη και της Αικατερίνης Ζηνέλη.
Για όσους την ζούσαν καθημερινά
ξέρουν ότι η γλυκύτητα της ύπαρξής
της, η αγνότητα της ψυχής της και η
ανιδιοτέλεια του χαρακτήρα της, δεν
μπορούν να ξεχαστούν ποτέ και θα
αποτελέσουν παράδειγμα ζωής για
όλους. Μέσα από αυτή την σελίδα
θα ήθελε να πει αντίο στο λατρεμένο
της χωριό την Καστανιά και στους
συντοπίτες και φίλους των παιδικών
της χρόνων. Σίγουρα θα ήθελε να
ευχαριστήσει όλους, αδέρφια, ξαδέρφια αλλά περισσότερο αυτούς
που είχαν χωριστή θέση στην καρδιά
της, τους λατρεμένους Σωσώ, Ηλία,
Νίτσα, την παιδική φίλη της Κατίνα
Κούκου και την αξιοθαύμαστη οικογένεια του συζύγου της. Η αγάπη της
θα είναι πάντα μαζί μας.
• Στις 4 Ιουνίου 2010, έφυγε από
κοντά μας ο Νικόλαος Δεληγιάννης. Αναπαύεται στο νεκροταφείο
Καστανιάς.

• Στις 3 Ιουλίου 2010, έφυγε από
κοντά μας η Γεωργία Ταραμπίκου.
Αναπαύεται στο νεκροταφείο Καστανιάς.
Στους συγγενείς των εκλιπόντων
εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και
ευχόμαστε ο χρόνος να απαλύνει τον
πόνο τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η οικογένεια του Γιάννη Δ.
Ταραμπίκου, ευχαριστεί θερμά
όλους όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά όλους
τους συγγενείς, συγχωριανούς
και φίλους που με οποιονδήποτε τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας
για το θάνατο του συζύγου
και πατέρα Νικολάου Σπ.
Ταραμπίκου.
Η σύζυγος: Μαρία Ταραμπίκου
Τα τέκνα: Ιωάννα-Σπύρος

ΣΕΛΙΔΑ 4

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Οι καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις
Ο Προφήτης Ηλίας στέκεται πάντοτε φρουρός στην
κορυφή του λόφου στο χωριό μας. Αρκετοί Καστανιώτες λοιπόν έφθασαν στην κορυφή για να τιμήσουν
τον προφήτη στη γιορτή του στις 20 Ιουλίου. Μετά το
πέρας της θείας λειτουργίας, όλοι είχαν την ευκαιρία
να γευτούν ένα λουκούμι ή να πιούν ένα ποτήρι κρύο
αναψυκτικό που πρόσφερε ο Σύλλογός μας. Έτσι απλά,
για να μην ξεχνάμε και τα παλιά, τότε που στον γύρω
χώρο γινόταν ένα μικρό πανηγυράκι.

πρωτεργάτες της εφημερίδας μας και να θυμηθούμε
κάποια γεγονότα και πρόσωπα μέσα από τις στήλες του
Καστανιώτη. Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος. Συνέχισαν
οι βασικοί ομιλητές Ζαχαρίας και Δημήτρης Ζηνέλης,
στους οποίους διακρίναμε αρκετή συγκίνηση, όπως και
σε αρκετούς από τους παρευρισκόμενους. Η ανασκόπηση των γεγονότων έγινε από τον Γραμματέα Αριστείδη
Ντέκα. Η εκδήλωση έκλεισε με δημοτικά τραγούδια που
μας είπαν σε εξαιρετικές εκτελέσεις, η Διαμάντω Παπαζαχαρία και η Πηνελόπη Κουτρούμπα. Η εκδήλωση σε
γενικές γραμμές άρεσε και κινήθηκε σε χρονικά επίπεδα
που δεν κούρασε. Ταυτόχρονα με τις ομιλίες γινόταν

Νίκος Σιάτρας και παπα-Σταύρος στο βήμα

Στον Προφήτη Ηλία, Κων/νος Ζηνέλης και Θανάσης Τσιώκος
ως εκπρόσωποι του Συλλόγου επί το έργον

Το Σάββατο 07 Αυγούστου, στο Πολιτιστικό Κέντρο
της Καστανιάς ο ιερέας μας Σταύρος Παπαχρίστος
και ο συγχωριανός μας ιατρός Στυλιανός Ζηνέλης μίλησαν για θέματα που μας απασχολούν καθημερινά,
ο καθένας βέβαια στον τομέα του. Ο παπα Σταύρος
μίλησε για την θέση της ορθόδοξης εκκλησίας στον
σύγχρονο κόσμο. Το θέμα φάνηκε ενδιαφέρον στους
παρευρισκόμενους και αρκετοί έλαβαν τον λόγο για
να τοποθετηθούν. Συμπερασματικά η άποψη που
επικράτησε ήταν ότι η εκκλησία θα πρέπει να πλησιάζει καθημερινά τον άνθρωπο, να τον συμβουλεύει
επί των συγκεκριμένων προβλημάτων που τον απασχολούν και κατά το δυνατόν να του προσφέρει τη
βοήθειά της. Αλλαγή ρόλου λοιπόν από την εκκλησία
μας, αυτό ήταν το αίτημα των παρευρισκομένων. Ο κ.
Ζηνέλης μας μίλησε απλά και νομίζουμε κατανοητά,
για την μεγάλη αρρώστια της εποχής μας τον καρκίνο
και τη σχέση του με τη διατροφή μας. Το κείμενο της
ομιλίας του ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και θα το
δημοσιεύσουμε σε επόμενο φύλλο μας. Θα πρέπει εδώ
να τονίσουμε ότι στην εκδήλωση αυτή παρευρέθηκαν
πλέον των 100 ατόμων. Το γεγονός μας ενθαρρύνει για
να μεγαλώσουμε τον κύκλο τέτοιων εκδηλώσεων στο
μέλλον, ειδικά με θέματα ιατρικά και περιβαλλοντικά
που πιστεύουμε ότι μας απασχολούν όλους μας. Ευχαριστούμε τον παπα Σταύρο και τον γιατρό μας για
την συμμετοχή τους.
Την Κυριακή 15 Αυγούστου και την Τρίτη 17 Αυγούστου έγιναν το πανηγύρι του χωριού μας και το
Καστανιώτικο αντάμωμα αντίστοιχα. Η επιτυχία και

στις δύο εκδηλώσεις ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και
αυτό οφείλεται στο ότι βοήθησε ο καιρός και βρέθηκε
επιτέλους λύση στο πρόβλημα της μουσικής. Θυμίζουμε
ότι οι περισσότεροι από εμάς δυστροπούσαν τα προηγούμενα χρόνια έντονα στο άκουσμα της κακοποιημένης και μονότονης δημοτικής μουσικής, καθώς και στη
διαδικασία της πολύωρης αναμονής για να χορέψουν.
Φέτος η συγχωριανή μας επιχειρηματίας που εκμεταλλεύεται το κέντρο και ο Σύλλογος συνεργάσθηκαν
και κάλεσαν disc jockey για την μουσική επένδυση του
πανηγυριού. Το ίδιο έγινε και στο αντάμωμα. Για να
αντιμετωπισθεί η δαπάνη, λίγα χρήματα προσφέρθηκαν από το Σύλλογο και περισσότερα από τον πάντα
παρόντα Στέφανο Μπώκο και τους πέντε φίλους του
(δεν μας τους κατονόμασε) και το κέφι ήταν πάλι
γεγονός. Και στις δύο εκδηλώσεις η συμμετοχή ήταν
μεγάλη, προσήλθαν και διασκέδασαν μέχρι αργά το
πρωί και αντίστοιχα το βράδυ, αρκετοί Καστανιώτες
με τις οικογένειές τους αλλά και φίλοι παραθεριστές
που βρέθηκαν στο χωριό μας. Για το αντάμωμα, όπως
κάθε χρόνο έτσι και φέτος τα μέλη του Δ.Σ. και εθελοντές Καστανιώτες φρόντισαν για όλα και τα τραπέζια
στρώθηκαν με μεζέδες από την ψησταριά, και με
εδέσματα που είχαν ετοιμάσει από νωρίς στα σπίτια
τους οι Καστανιώτισσες νοικοκυρές. Η καλή παρέα, οι
μεζέδες, οι άφθονες μπύρες και η μουσική βοήθησαν
για να στηθεί το υπαίθριο γλέντι. Όλοι συμφώνησαν
ότι ήταν μοναδικά και ανανέωσαν το ραντεβού για τις
17 Αυγούστου 2011. Μια αδυναμία εντοπίσαμε στην
διοργάνωση των εκδηλώσεών μας και θα φροντίσουμε
να την καλύψουμε από την επόμενη χρονιά. Όλοι φροντίζουν για το φαγοπότι και την διασκέδασή τους και
κανείς δεν βγάζει μια φωτογραφία για να κρατήσουμε
αποτυπωμένα τα χαρούμενα αυτά γεγονότα και να
καλύψουμε τις ανάγκες της εφημερίδας μας.

Από ποια πίτα να πρωτοφάς;

Καστανιώτικο Αντάμωμα για πάντα

Η Διαμάντω Παπαζαχαρία
Τιμητική απονομή από τον Θανάση Τσιώκο
στον Δημήτρη Ζενέλη

Η Πηνελόπη Κουτρούμπα

προβολή φωτογραφιών και video. Στο προαύλιο του
σχολείου μετά την εκδήλωση, οι Καστανιώτισσες μας
υποδέχθηκαν με υπέροχες πίτες που είχαν ετοιμάσει από
νωρίτερα. Το κρασί, τα αναψυκτικά και τα γλυκά ολοκλήρωσαν το μενού. Όλα πρέπει να πήγαν καλά, τουλάχιστον
δεν ακούστηκαν κάποια παράπονα. Να σημειώσουμε
ότι στην διάρκεια της εκδήλωσης και στον εσωτερικό
χώρο της αίθουσας, λειτούργησε έκθεση ζωγραφικής
με πίνακες του Νικολάου Σιάτρα. Επίσης να σας πούμε
ότι η εκδήλωση μαγνητοσκοπήθηκε ερασιτεχνικά και αν
κάποιος επιθυμεί τα cd’s μπορεί να μας τηλεφωνήσει και
να τα ζητήσει. Η μόνη ομιλία που δεν καταφέραμε να καταγράψουμε ήταν του δασκάλου μας, του Μπαλαγιάννη
Μπάνιο στα δροσερά νερά του Κρικελοπόταμου

Την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010, το σχολείο της
Καστανιάς γέμισε και πάλι με κόσμο. Σκοπός της εκδήλωσής μας αυτή τη φορά, ήταν να βραβεύσουμε τους

Γιάννη. Ελπίζουμε να μας συγχωρέσει, ήταν η στιγμή της
αλλαγής της κασέτας και δεν προλάβαμε.
Το Σάββατο 21 Αυγούστου 2010, ο Σύλλογός μας
(συνέχεια στη σελίδα 7)

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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Η Ομιλία του Ζαχαρία Ζηνέλη στην εκδήλωση
της 13ης Αυγούστου 2010 στο Δημοτικό Σχολείο της Καστανιάς
Α ι δ ε σ ι μ ολογ ι ό τα τ ε , Π α π α Σταύρο,
Αξιότιμε κε Πρόεδρε Του Συλλόγου Καστανιωτών,
Αξιότιμη κα Πρόεδρε του Τοπικού
Συμβουλίου Καστανιάς,
Αγαπητοί ξεχωριστοί προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί συμπατριώτες.
Η σημερινή εκδήλωση με γυρίζει
πίσω όχι μόνο 32 χρόνια, στο Μάρτη του 1978, αλλά και ακόμα πολύ
πιο πριν, στα παιδικά και εφηβικά
μου χρόνια στην αγαπημένη μας
γενέτειρα. Επιτρέψτε μου μερικές
αναφορές σε όλα εκείνα τα στοιχεία
που χάραξαν τις πρώτες δυόμισι
δεκαετίες της ζωής μου, για να φανεί
κάτω από ποιες παραστάσεις και
επιδράσεις προήλθε η εφημερίδα
μας, «ο Καστανιώτης».
Ήμουν ένας νέος καστανιώτης,
με πτυχίο, μόλις είχα απολυθεί από
το στρατό, και άρχισα να ψάχνω την
αρχή του νήματος για το ξεκίνημα
της προσωπικής ζωής σε κοινωνικό
και επαγγελματικό επίπεδο.
Μολονότι ζούσα στην Αθήνα, όλα
τα σχεδίαζα με κέντρο πάντα την
Καστανιά, το αγαπημένο μας χωριό.
Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που
ποτέ δεν της έλειψαν οι ξενιτεμοί,
αλλά και κανένας από όσους έφευγαν δεν έριχνε μαύρη πέτρα πίσω
του. Και φυσικά τα γράμματα που
ανταλλάσσαμε πνίγονταν στα δάκρυα… Ο αείμνηστος πατέρας μου
και 3 από τα μεγαλύτερα αδέλφια
μου μολονότι ξενιτεύτηκαν στην Αυστραλία, το χωριό πάντα σκέπτονταν
και γύρισαν σύντομα πίσω.
Πάντα επιστρέφαμε, στις γιορτές
Πάσχα – Χριστουγέννων, ενώ τα
καλοκαίρια με το κλείσιμο των σχολείων ήμαστε με τα αδέλφια μου στο
χωριό και αναλαμβάναμε μεγάλο
μέρος των οικογενειακών αναγκών
στις αγροτικές εργασίες, το βγάλσιμο
των αυλακιών, εκείνο το αυλάκι για
το μύλο στο Ποτάμι ήταν ο ετήσιος
Γολγοθάς μας, έπρεπε να γίνει μέχρι
το Πάσχα, αλλά και εκεί έζησα, γνώρισα και ζυμώθηκα με τους περισσότερους Καστανιώτες εργάτες, από το
κλάδεμα, βλαστολόγημα, ράντισμα,
πότισμα, το μάζεμα της σοδειάς, και
είχαμε τόσα χωράφια, το φτιάξιμο
και τη μεταφορά των καυσόξυλων,
είτε φορτωμένοι με την τριχιά από
το Κάτω Μελίσσι, είτε με το γάιδαρό
μας ακόμα και από το Ποτάμι, αλλά
και στο φύλαγμα των κατσικών μας
μέχρι και το κοπάνισμα του γάλακτος. Ξέραμε όλες τις δουλειές και

έπρεπε να βοηθούμε τους γονείς μας
που με αυτά ζούσαν..
Για να συνεχίσω λίγο ακόμη τις
αναμνήσεις, θυμάμαι το τελετουργικό της αναχώρησης κάθε φορά από
το πατρικό σπίτι: Η μακαρίτισσα η
μάνα μου έβαζε σε ένα κρασοπότη-

την αναχώρηση, τη μέρα εκείνη δε
σκουπιζόταν το σπίτι.
Με τέτοια βιώματα δε μπορούσα
ποτέ να φανταστώ ότι ένα μεγάλο
μέρος της ζωής και της δραστηριότητάς μου δε θα ήταν παρά
«Καστανοκεντρικό». Πάντοτε με

Ο Ζαχαρίας Ζηνέλης στο βήμα
ρο λίγο κρασί και το άφηνε στο κατώφλι της πόρτας. Αυτός που έφευγε
έπρεπε να το αναποδογυρίσει προς
τα μέσα, για να ξαναγυρίσει με το
καλό. Εκείνα τα πρώτα σανίδια του
κατωφλιού είχαν σχεδόν σαπίσει από
το κρασί που δέχονταν ύστερα από
αμέτρητους αποχωρισμούς… Το τελετουργικό αυτό, όπως κρίνω τώρα,
πιθανότατα έχει τις καταβολές του σε
αντίστοιχο αρχαιοελληνικό έθιμο,
προσφοράς σπονδής σε ανάλογες
καταστάσεις προς τη θεά Εστία, την
προστάτιδα του σπιτιού.
Μετά τους πρώτους αποχαιρετισμούς, με το γάιδαρό μας φορτωμένο κάποιος συνόδευε τους
αναχωρούντες είτε στην Καρύτσα
στα χρόνια του ΄60,- παλιότερα στο
Γαύρο-, ή στο Δερματόρρεμα και,
μέχρι να έλθει ο δρόμος στο χωριό
μας, στη Στροφή, κάτω από τα Χάνια.
Όσοι έμεναν πίσω αγναντεύανε το
δρόμο από την αυλή και το μπαλκόνι
του πάνω σπιτιού, μέχρι να φτάσει
η πομπή στο Πουρνάρι και να χαθεί
πια οριστικά, κουνώντας τα μαντήλια
του αποχαιρετισμού εκατέρωθεν…
Συχνά έπεφταν και κάποιες αποχαιρετιστήριες τουφεκιές από αυτούς
που έμεναν πίσω.. Πολλές φορές,
εκεί στο τελευταίο στρίψιμο, γυρίζαμε ξανά και ξανά λίγα μέτρα πίσω, να
δούμε ακόμη μια μακρινή τελευταία
εικόνα των αγαπημένων μας προσώπων και της γειτονιάς μας, να την
έχουμε σαν τελευταίο φυλαχτό, σαν
τον Οδυσσέα που λαχταρούσε από
τα ξένα να έβλεπε από μακριά έστω
και καπνό να έβγαινε από την πατρική του εστία και ας πέθαινε… Μετά

συγκλόνιζε ο στίχος του Βαλαωρίτη:
«Νοιώθω για σε Πατρίδα μου στα
σπλάχνα χαλασμό». Και στην αίτηση διορισμού μου πρώτη επιλογή
ήταν η Ευρυτανία. Ήθελα πολύ να
υπηρετήσω στον τόπο καταγωγής
μου, αλλά …
Αν αναφερθώ σε λεπτομέρειες,

Τιμητική απονομή από τον Κων/νο Ζηνέλη στον Ζαχαρία Ζηνέλη
επιλείψει με ο χρόνος διηγούμενον,
όπως λέει και ο Απ. Παύλος, θα καταναλώσω όλο το χρόνο και δε θα έχω
πει ούτε το ξεκίνημα…
Το ιστορικό της δημιουργίας και
της προσφοράς του Καστανιώτη
καταγράφτηκε με κάθε λεπτομέρεια
στο 100ό φ. του «Κ» με την ευκαιρία
των 25 χρόνων της Εφημερίδας.
Χαίρομαι που όλοι οι συνεχιστές
δεν άλλαξαν το όνομα, αλλά έχτισαν, πρόσθεσαν, και δεν έσβησαν
εκείνο το χαρακτηρισμό: ΟΡΓΑΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.
Όλα αυτά τα χρόνια δεν έπαψα

TOΠΙΚΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΟΙΝΟΠΟΙΑΣ
Ο «στούμπος» ένα ξύλο από πουρνάρι ή καστανιά,
στρογγυλό, διαμέτρου 10-15 εκατ. στο κάτω μέρος
(κεφάλι) και στο επάνω (λαβή) 5 εκατ. και μήκους
1,60-1,80 μέτρων περίπου, κατασκευαζόταν για να
χρησιμοποιηθεί στο στούμπισμα των σταφυλιών. Με
αυτόν στουμπούσαν τα σταφύλια μέσα στον τάλαρο
όταν δεν τα πατούσαν με τα γυμνά πόδια μέσα στο
«πονδόχι» (υποδόχι) για να τα ρίξουν μετά στην
κάδη.
Το «πουδόχι» (ποδόχι) – πατητήρι, ήταν κωνικό
ξύλινο κατασκεύασμα, που κατέληγε σε τετράγωνο
στόμιο, που φραζόταν με κινητή εφαρμοστή θυρίδα
δεμένη από μία άκρη σε καναβίδι για να ανασύρεται και να πέφτουν τα τσίπουρα (στέμφυλα). Η όλη
κατασκευή γινόταν από ανθεκτικό ξύλο, συνήθως
καστανιάς ή «δέντρου» (δρυός) και η θυρίδα έφερε πολλές οπές, για να τρέχει το γλεύκος, όταν
πατούσαν με τα πόδια στα σταφύλια. Το ποδόχι

να παρακολουθώ το πνευματικό
μου παιδί, τον Καστανιώτη. Και
νοιώθω μεγάλη αγωνία ώσπου να
φτάσει το νέο φύλλο κάθε φορά στα
χέρια μου.
Πέρασε πολλές δοκιμασίες, δέχτηκε επιθέσεις, αποδοκιμάστηκε,
επιστράφηκε ως «ΑΠΑΡΑΔΕΔΚΤΟ»,
αποκηρύχτηκε. Όμως έγινε η αιτία
να ξαναεπικοινωνήσουν οι Καστανιώτες μεταξύ τους, έγινε το
πολυαναμενόμενο γράμμα από τους
δικούς μας στο χωριό, ταρακούνησε
τους αρμόδιους για τη λύση των
προβλημάτων.
Σήμερα που είναι μέρα χαράς
γιατί ο Καστανιώτης ανδρώθηκε και
μας ενώνει όλους, και μας γεμίζει
αναμνήσεις νοσταλγικές καθώς τον
ξεφυλλίζουμε, θέλω να ευχαριστήσω
εκ μέρους μου όλους όσους με βοήθησαν να γεννηθεί και στη συνέχεια
να επιβιώσει ο Καστανιώτης:
- Τους αείμνηστους γονείς μου,
παππούδες και γιαγιάδες, για την
αγάπη που μου έμαθαν για τον τόπο
μας. Αιωνία η μνήμη τους.
- Την οικογένειά μου που με
ανέχτηκε αμέτρητες φορές να στερώ
χρόνο και προσφορά από αυτήν και
να τα διαθέτω όποτε έκρινα ότι ήταν
απαραίτητο στην Εφημερίδα.

προσαρμοζόταν σε ειδική οπή του πατώματος, που
ήταν ακριβώς πάνω από την κάδη και κλεινόταν με
ξύλινη γλαβανή.
Η κάδη ήταν τεράστιος κυλινδρικός κάδος,
διαμέτρου 2 περίπου μέτρων στη βάση και λίγο στενότερος στην κορυφή. Είχε ύψος 3-3,50 μέτρα.
Κατασκευαζόταν με ξύλα (δούγιες) ελατήσια και
είχε στο κάτω μπροστινό μέρος στρογγυλή οπή,
όπου έμπαινε ο πύρρος. Η κάδη δενόταν με στεφάνια
λαμαρινένια, παλαιότερα δε ελατήσια, από χλωρά
κλωνάρια έλατου που τα ελύγιζαν.
Τα βαένια (βαγένια, βαρέλια) κατασκευαζόταν
από τους μαραγκούς κατά τον ίδιο τρόπο με την κάδη.
Είχαν το γνωστό σχήμα και ήταν διαφόρου μεγέθους.
Οι δούγες τους ήταν στενότερες από εκείνες της
κάδης και μπορούσαν να προέρχονται εκτός από
έλατο και από «δέντρο» ή καστανιά.
Άννα Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα

- Τα αδέλφια μου, που διέθεταν και
διαθέτουν ακόμα περισσότερη αγάπη για το χωριό μας, και ιδιαίτερα το
Δημήτρη, που στέριωσε μόνος του
τον Καστανιώτη. Μπορεί η αρχή να
είναι το ήμισυ του παντός, όμως και
το φυλάξαι τ’ αγαθά χαλεπώτερον
του κτήσασθαι εστίν, - το είπε ο Δημοσθένης - και ο Δημήτρης τα κατάφερε. Προσφέρθηκε εθελοντικά σε
μια αδιέξοδη στιγμή ως από μηχανής
θεός και διέσωσε τον Καστανιώτη.
Τον θαυμάζω και του ζητώ και τώρα
που είναι πια συνταξιούχος, ύστερα
από δεκαετίες προσφοράς στην εκπαίδευση και στα κοινά, να συνεχίσει

με όποιον τρόπο εκείνος νομίζει να
προσφέρει στα κοινά των καστανιωτών και μαζί με τον Άρη το Ντέκα και
κάθε εθελοντή να κρατάμε όλοι μαζί
τον «Καστανιώτη» πάντα ψηλά.
- Όλα τα Δ.Σ του Συλλόγου, από
τα αείμνηστα μέλη και τους πρωτεργάτες, μέχρι σήμερα για την όλη
προσφορά τους. Ιδιαίτερα από τους
Προέδρους ξεχωρίζω, εκτός από το
Δημήτρη, τον Κώστα Δεληκωστόπουλο και το Γιάννη Υφαντόπουλο για
τον ειδικό λόγο ότι προσωπικά ανέλαβαν και αυτοί κατά τη θητεία τους την
επιμέλεια και το όλο το φορτίο για την
έκδοση της Εφημερίδας.
Ο Κώστας Δεληκωστόπουλος
χωρίς και αυτός καμιά βοήθεια επί
σειρά ετών εξέδωσε πολλά φύλλα
και κράτησε τους καστανιώτες ενωμένους.
Ο Γιάννης Υφαντόπουλος, σε άλλη
εποχή, εμπλούτισε τον Καστανιώτη,
του έδωσε αξιοπρεπή εμφάνιση,
επιστημονικό κύρος στα ιστορικά
θέματα που παρουσίασε σχετικά με
την Αποκλείστρα και τον στόλισε
με πολλά λαογραφικά κείμενα, Παπαδιαμάντειου ύφους, καταγράφοντας καστανιώτικες αναμνήσεις.
Δυστυχώς η προσφορά του δεν
εκτιμήθηκε ακόμη από πολλούς μας
όσο θα έπρεπε.
- Τέλος το σημερινό ήρωα του
Καστανιώτη, τον Άρη Ντέκα, που
εμφανίστηκε οικειοθελώς από το
Καστανιώτικο πνευματικό απόθεμα
σε μια νέα παραλίγο αδιέξοδη κατάσταση, αλλά τονίζω παραφράζοντας
το γνωστό, έδειξε ότι στους Καστανιώτες δεν υπάρχουν αδιέξοδα,
αναλώνεται στον Καστανιώτη, τον
ανανέωσε και του έδωσε μοναδική
εμφάνιση και περιεχόμενο, συνδυάζοντας σύγχρονα και παλιά,
μιλώντας στην ψυχή μας και έχει
την ικανότητα να τραβά κοντά του
και να αξιοποιεί όλους μας, έχοντας
επίγνωση τι μπορεί να δώσει ο καθένας. Επί Υφαντόπουλου ο Καστανιώτης έφτασε και στις 12 σελίδες
με κάποιες έγχρωμες, επί Ντέκα
έχουμε και εξ ολοκλήρου έγχρωμη
εκτύπωση πολύ καλής ευκρίνειας
και τα καλύτερα έρχονται!
- Ξεχωριστά, όμως, θέλω να ευχαριστήσω το Θανάση Μπακατσιά
γιατί με προσωπικό κόπο και έξοδα
έχει στήσει το ηλεκτρονικό ΟΡΓΑΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, την
καστανιώτικη ιστοσελίδα που έδωσε νέα και σύγχρονη δυναμικότητα
στην καστανιώτικη επικοινωνία.
Σας ευχαριστώ όλους.

Συγχαρητήρια στη Μαριλίζα Μπαλτά
H Μ α ρ ι λ ί ζα Μ π α λ τ ά , κ ό ρ η
του Καθηγητή του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών Νικολάου
Μπαλτά και της Δικηγόρου Μαρίας
Μπαλτά-Τσαμπούλα αναγορεύθηκε
Διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο
της Εταιρικής Διακυβέρνησης στο
Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου,
τον Ιούλιο του 2009. Τον Ιανουάριο
του 2010 εξελέγη Λέκτορας στο ίδιο
Πανεπιστήμιο.

Νέοι Πτυχιούχοι

Πτυχιούχος Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Αθηνών είναι η Μάρα Πατρώνη, κόρη της Αικατερίνης Λάζου και
εγγονή του Κων/νου Λάζου και Χρυσούλας Πέχα-Λάζου.
Πτυχίο Μηχανικού Αυτοματισμού απέκτησε και ο Γεώργιος Δημ.
Ζηνέλης.
Στους πτυχιούχους μας ευχόμαστε πάντα πρόοδο και καλή
σταδιοδρομία.
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Σε πoια από τις δυο πατρίδες να ακουμπήσεις…
Σε προηγούμενο φύλλο του στον Καναδά. Είναι η δεύτερη το υλικό που μας έχει δώσει
Καστανιώτη είχαμε δημοσιεύ- πατρίδα μου μας δήλωσε με και που φαίνεται ότι θα έχει και
σει μια βιωματική αφήγηση του καμάρι. Με φιλοξένησε και μου συνέχεια και του ευχόμαστε να
συγχωριανού μας Θανάση Πα- έδωσε δουλειά όταν η πρώτη έχει πάντοτε καλή υγεία και αυλαιού με τίτλο «Μια ζωή γεμάτη μου πατρίδα έδιωχνε τα παιδιά ξημένες αντοχές για να μοιράζει
εμπειρίες». Η καταγραφή των της και στο τέλος μου έδωσε τη ζωή του κάθε χρόνο και στις
αναμνήσεων, των γεγονότων και τη σύνταξη για τα γεράματά δύο πατρίδες του.
και των εμπειριών που έζησε μου. Να γιατί ο κ. Θανάσης
Σημείωση: Στο επόμενο φύλστα δύσκολα νεανικά του χρόνια έχει μοιράσει την ζωή του μετα- λο μας θα δημοσιεύσουμε μια
ο κ. Παλαιός, είχε σαν σκοπό, ξύ Ελλάδας και Καναδά. Εμείς όμορφη εξιστόρηση του Θανάση
αφενός το να μάθουν οι νεότεροι πάντως τον ευχαριστούμε για για μια Καστανιώτικη βρύση που
είναι άγνωστη στους περιστην ιστορία των
σότερους από εμάς.
γονιών και των
παππούδων
Στη φωτογραφία δεξιά,
τους, αφετέρου
από αριστερά προς τα δεδε να διασωξιά και από πάνω προς τα
θούν οι περικάτω: Νικόλαος Δαλακώγραφές αυτές
στας, Κων/νος Βαστάκης,
στα φύλλα του
Βασίλειος Τσιώκος, Κων/
Καστανιώτη και
νος Μπαλτάς, Αριστείδης
να αποτελέσουν
Τσιώκος, Παναγιώτης Βαμαζί με άλλων
στάκης, Βασιλική Λωρίδα,
χωριανών μας
Αθανάσιος Λωρίδας, Ιωάνεξιστορήσεις,
νης Σπυρόπουλος, Αθανάτα ιστορικά μας
σιος Παλαιός και Κων/νος
ντοκουμέντα.
Λωρίδας.
Η προσπάθεια
του κ. Παλαιού
Στη φωτογραφία δεξιά,
συνεχίζεται στο Απρίλιος 2006, η καλλιτέχνης Δήμητρα Παπαναγιώτου, διασκεδάζει με την καταπληκτική φωνή της τους παρευρισκομένους,
Νανά Μούσχουρη, Αθανάπαρόν φύλλο
στον επιτυχή χορό του Συλλόγου Ρουμελιωτών Μόντρεαλ
σιος Παλαιός και ο τραγουμε φωτογραφίες
έχοντας δίπλα της τον κ. Αθανάσιο Παλαιό
διστής Μπελαφόντε.
από τη ζωή του

Νίκος Δημ. Παλαιός, Θανάσης Παλαιός και Γεράσιμος Σκλαβούνος

Άξιος συγχαρητηρίων είναι ο κ. Γεράσιμος (Τζέρης) Σκλαβούνος ο οποίος αφού ολοκλήρωσε
τις σπουδές του στην Νομική στο Μόντρεαλ
του Καναδά, δέχτηκε την πρόσκληση από το
κόμμα των Φιλελευθέρων και εξελέγη δύο
φορές βουλευτής. Στο χρονικό διάστημα που
διανύουμε, έχει αναλάβει καθήκοντα Υφυπουργού στο Υπουργείο Υγείας του Μόντρεαλ,
γεγονός που δείχνει το κύρος και το φρόνημα
των Ελλήνων της διασποράς. Στη φωτογραφία
από αριστερά προς τα δεξιά είναι οι κύριοι:
Νικόλαος Δημητρίου Παλαιός(ανιψιός του κ.
Αθανάσιου Παλαιού και συμμαθητής του κ.
Σκλαβούνου στις πρώτες τάξεις του σχολείου),
Αθανάσιος Παλαιός, Γεράσιμος Σκλαβούνος,
Υφυπουργός Υγείας (Μόντρεαλ, Καναδάς)

Ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς με τον Θανάση Παλαιό

Το βήμα του Τόρνου
Με μεγάλη λαμπρότητα, θρησκευτική ευλάβεια και συμμετοχή
πολλών κατοίκων, έγινε το πανηγύρι του Προφήτη Ηλία στις 20
Ιουλίου 2010. Τη θεία λειτουργία τέλεσαν οι ιερείς π. Κωνσταντίνος Ραυτογιάννης και π. Δημήτριος Μακρυπούλιας. Μετά
τον εκκλησιασμό πολλοί έφεραν τα βήματά τους στην εξαίρετη
τοποθεσία της Μεγάλης Βρύσης, όπου επακολούθησε συνεστίαση
με ψητά, άλλα εδέσματα και πιο πολύ απόλαυσαν το κρύο νερό.
Τυχεροί όσοι παρευρέθηκαν.
Επισκευάσθηκε η τοιχοποιία της εκκλησίας της Αγίας Τριάδος
στο σύνολό της και αρμολογήθηκε εξ’ αρχής. Απομένει η επισκευή
της στέγης. Γεια στα χέρια όλων, που προσφέρουν την εργασία
τους και την τέχνη τους για την επιτυχία του έργου.
Στις 18 Αυγούστου 2010, ώρα 6μ.μ. στον Τόρνο και στο χώρο
του πολιτιστικού κέντρου έγινε Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας των απανταχού Τορνιωτών. Παρέστησαν ο π. Κωνσταντίνος
Ραυτογιάννης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τοπικοί άρχοντες,
αρκετοί χωριανοί και φίλοι του χωριού και άλλοι. Όσοι πήραν το
λόγο έκαναν εποικοδομητικές προτάσεις. Έγινε ενημέρωση για
τα πεπραγμένα του συλλόγου και του Δήμου και αποφασίσθηκε να
γίνει επισκευή της στέγης της εκκλησίας της Αγίας Τριάδος και
να συνεχισθεί η προσπάθεια για ότι καλύτερο για το χωριό μας.
Το επόμενο αντάμωμα θα γίνει στις 16 Αυγούστου 2011.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γάμοι
• Στις 2 Μαίου 2010 και ώρα 8μ.μ. έγινε ο γάμος του Χρήστου
Μουσελίμη και της Βασιλικής Παναγιώτου Αλαμπασύνη, στον
ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Αγρινίου.
• Ο Γεώργιος Αντωνίου Ζάρας και η Ροδάνθη Πέππα ενώθηκαν
με τα δεσμά του γάμου στις 10 Ιουλίου 2010, ώρα 7 μ.μ. στον
ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ιλίου.
• Ο Δημήτρης Μάρκος του Χρήστου και η Μαρίτσα Πέρδικα τέλεσαν το γάμο τους στην Αθήνα στις 4 Σεπτεμβρίου 2010.
• Ο γάμος της Αναστασίας Ιωάννου Ρισβά και του Ηλία Αλεξόπουλου έγινε στην Αθήνα στις 11 Σεπτεμβρίου 2010.
• Την ίδια ημέρα στο Μεσολόγγι έγινε ο γάμος της Μαρίας Λιαροκάπη του Θεοδώρου, το γένος Ραυτογιάννη και του Νικολάου

Μηρέσιακα.
• Στις 12 Σεπτεμβρίου 2010, έγινε στην Αθήνα ο γάμος του
Φώτη Τζαβάρα του Κωνσταντίνου, το γένος Στασινού και της
Ιωάννας Κασιμάτη.
• Ο Γεώργιος Αθανασίου Κωνσταντόπουλος νυμφεύτηκε στις 8
Οκτωβρίου 2010 στην Ανάβυσσο τη Λάουρα Κουέλο.
Ευχόμαστε σε όλους τους νεόνυμφους να έχουν βίον ευτυχή.

Θάνατοι
• Στις 22 Μαΐου 2010 μας άφησε χρόνους η Ευαγγελία Χαραλάμπους Παναγιωτοπούλου, που έμενε στην Αμφιάλη Πειραιώς
αρκετά χρόνια και τελευταία στην Κόρινθο. Απόκτησε 2 παιδιά
και 6 εγγόνια. Ήταν καλή στην οικογένειά της και στο περιβάλλον που έζησε. Στο κοιμητήριο του Σχιστού αναπαύεται από τις
25 Μαΐου 2010. Αιωνία η μνήμη της.
• Στις 8 Ιουνίου 2010 απεβίωσε η χωριανή μας Αικατερίνη Αθανασίου Αλαμπασύνη, κόρη του Νικολάου και της Δέσποινας
Κουτσοδήμα, σε ηλικία 76 ετών. Δεν πέρασαν πολλές ημέρες
που μας έφυγε από τη ζωή ο σύζυγός της Αθανάσιος Αλαμπασύνης. Η εκλιπούσα ήταν πολύ αγαπητή όπου και αν έζησε. Ας
είναι ελαφρό το χώμα της πατραϊκής γης που θα τη σκεπάζει
και η μνήμη της αιώνια.
• Στις 18 Ιουνίου 2010 έφυγε από την πρόσκαιρη ζωή ο συγχωριανός μας Κωνσταντίνος Νικ. Βασιλαγώρης. Ήταν μετανάστης
στη Γερμανία για λίγα χρόνια και για πολλά χρόνια μέχρι το
θάνατό του έμεινε οικογενειακώς στη Λαμία. Απόκτησε 4 παιδιά
και εγγόνια. Η ταφή του έγινε στο Δερμάτι Ευρυτανίας, όπου
αναπαύεται και η σύζυγός του Φωτεινή.
• Στις 3 Οκτωβρίου 2010 απεβίωσε η συγχωριανή μας Σταυρούλα
Κωνσταντίνου Κωνσταντοπούλου. Έφυγε πλήρης ημερών (99
ετών) και αναπαύεται στην Άνοιξη Αττικής. Απόκτησε 8 παιδιά
και πάρα πολλά εγγόνια. Θα μας μείνει αξέχαστη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας απευθύνει τα θερμά
συλληπητήρια στους συγγενείς των θανόντων συγχωριανών μας.

Μνημόσυνα
• Στις 11 Ιουλίου 2010, στην Πάτρα, έγινε το μνημόσυνο της
Αικατερίνης Αθαν. Αλαμπασύνη.

• Στις 25 Ιουλίου 2010, στο Δερμάτι, έγινε το μνημόσυνο του
Κωνσταντίνου Βασιλαγώρη.
• Στις 3 Οκτωβρίου 2010, στο Αγρίνιο έγινε το ετήσιο μνημόσυνο
Ιωάννου Παν. Χαντζή, συζύγου της Μαρίας Νικ. Τσιαχρή.
Ο Θεός ν’ αναπαύει την ψυχή των αποθανόντων και οι συγγενείς τους να ζήσουν και να τους θυμούνται.

Χειροτονία διακόνου
Στις 19 Σεπτεμβρίου 2010 και στον ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
Νεαπόλεως Αιτωλ/νίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ.
Κοσμάς χειροτόνησε σε διάκονο τον καθηγητή κ. Χρήστο Μουσελίμη, σύζυγο της
κ. Βασιλικής, θυγατρός του διδασκάλου
Παναγιώτου Αλαμπασύνη. Συγχαίρουμε ολόψυχα τον νεοχειροτονηθέντα και του ευχόμαστε να χαίρεται το αξίωμα στο οποίο
τον κάλεσε ο Θεός. Με το καλό να λάβει και το δεύτερο βαθμό
της ιερωσύνης.

Δωρεές για την επισκευή της στέγης
της εκκλησίας της Αγίας Τριάδος Τόρνου
Πέραν των άλλων δωρεών και συνεισφορών έχουμε και τις
εξής δωρεές.
Από την Αυστραλία ο κ. Ευάγγελος Τσιώκος και η κ. Φρόσω
Τσιώκου έστειλαν 131 ευρώ για τη σκεπή της εκκλησίας της Αγίας
Τριάδος. Για τον ίδιο σκοπό έστειλαν 1000 δολάρια Αυστραλίας
ο κ. Καματερογιάννης Νικόλαος και η κ. Καματερογιάννη Παπαθανασίου Γεωργία.
Τους ευχαριστούμε ολόθερμα και ευχόμαστε να είναι βοήθειά
τους η Αγία Τριάδα. Ελπίζουμε να τους μιμηθούνε και άλλοι.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ
Κατά τις φετινές εξετάσεις πέτυχε την εισαγωγή του στο Τμήμα
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία στο ΤΕΙ
Μεσολογγίου, ο Νικόλαος Παναγιώτου Τσιαχρής.
Ευχόμαστε καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία και εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια.
Για τον Σύλλογο Τορνιωτών
Επιμέλεια – Κωνσταντίνος Ν. Τσιαχρής
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Οι καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις
(συνέχεια από τη σελ. 4)

πραγματοποίησε και πάλι εκδρομή στην τοποθεσία
«Πανταβρέχει». Η συμμετοχή φέτος ήταν αρκετά
μεγαλύτερη από την περσινή, τα 30 άτομα του 2009
έγιναν….το 2010 και χρειάσθηκε να ενοικιάσουμε δύο

να αναβιώσουμε έστω και ελάχιστα τον πανηγυρικό
χαρακτήρα που είχαν στο παρελθόν.
Τελευταία εκδήλωση για την χρονιά που φεύγει ήταν
στη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, την 26η Οκτωβρίου.
Οι Καστανιώτες και αρκετά μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας τίμησαν με την παρουσία τους τον προστάτη Άγιό
μας. Είχαμε και πάλι την καθιερωμένη αρτοκλασία και
στη συνέχεια στον προαύλιο χώρο προσφέρθηκαν σε
όλους, τυριά, αλλαντικά και τσίπουρο.
Δεν θα μπορούσε να τελειώσει αυτή η ανασκόπηση
Του Αγίου Ιωάννη, στο Λιναράκι

λεωφορεία, ένα jeep και ένα ακόμη αυτοκίνητο από την
Trekking Ηellas. Αρκετοί οι τολμηροί που διέσχισαν το

φαράγγι και πολλοί αυτοί που έφθασαν στην τοποθεσία
Πανταβρέχει και απόλαυσαν την πτώση των νερών
από ψηλά. Στην επιστροφή μας η παρέα μας μεγάλωσε
και με άλλους χωριανούς μας και Προδρομίτες που
προσήλθαν στον Αι Γιάννη και το γεύμα μετατράπηκε
σε πανηγύρι. Ευτυχώς η φωτογραφική κάλυψη του
γεγονότος είχε προβλεφτεί και έτσι δημοσιεύουμε
κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες στο παρόν
φύλλο. Περισσότερες θα μπορείτε να δείτε προσεχώς
στην ιστοσελίδα μας.
Κάπου στα τέλη Αυγούστου η Καστανιά άδειασε ως
συνήθως. Οι παραθεριστές επέστρεψαν στις μεγαλουπόλεις και το χωριό ξαναβρήκε τους ήρεμους ρυθμούς
του. Εκδηλώσεις πάλι του χρόνου. Στη συνέχεια, στις
26 Σεπτεμβρίου, στη γιορτή του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου η εκκλησία στο Λιναράκι λειτούργησε και
πάλι, το ίδιο και ο Άγιος Νικόλαος στις 06 Δεκεμβρίου.
Οι χωριανοί προσήλθαν και τίμησαν τους Αγίους μας,
αλλά θα πρέπει κάποτε να κάνουμε κάτι καλύτερο
σαν Σύλλογος για τις δυο αυτές γιορτινές ημέρες και

16 Αυγούστου 2010

Το ξεφάντωμα των νέων εστέφθη
με φοβερή επιτυχία…

… οι ετοιμασίες είχαν αρχίσει από πρωί …. η νεολαία της Καστανιάς εν δράσει …. Το πάρτυ έπρεπε να γίνει κι έγινε … οι ρόλοι
αποδόθηκαν όπως έπρεπε από τους ίδιους …

DJ: Κώστας Θεοδοσίου, Μπάρμαν: Γιάννης Καρογιάννης, Ανδρέας Ταραμπίκος και ο μικρός Βασίλης Χριστοδουλάτος. Αρμόδιος
Γενικών Καθηκόντων: Δημήτρης Σιάτρας. Ο συγχωριανός μας, ο
Χρήστος ο Κουτρούμπας έδωσε την κάβα σε τιμές κόστους.
Ο Άγιος Δημήτριος γέμισε με
κόσμο κάθε ηλικίας. Πολύ μικροί, νέοι αλλά και πολύ μεγάλοι
ξεφάντωσαν ως τις 8.00 η ώρα,
το πρωί της επομένης. Αυτό τα
λέει όλα …
Νίκος
Και εις άλλα τέτοια περισΚαραγεώργος
σότερα ξεφαντώματα με υγεία
Έδρα Καρπενήσι
… Γιατί τα νέα παιδιά και τα
μικρότερα θα στηρίξουν αυτό
το μοναδικό χωριό …
Τηλ: 6972162956
Νίκος Μπώκος – Γιώτα
22370 24655 οικία
Γιαννέλη
22370 31277 ΄΄

ΤΑΞΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Οικόπεδο 910 m2 στην Καστανιά
με αγροικία 60 m2 εντός του οικισμού
Τιμή 15.000,00
Πληροφορίες: Τηλ: 6972018069/2103427734

χωρίς να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές χωριανούς
και χωριανές μας που φέτος ήταν πολλοί και έδωσαν
τον καλύτερο εαυτό τους. Επίσης να ευχαριστήσουμε
τον Δήμο μας που για μια ακόμα φορά μας υποστήριξε
οικονομικά και καταφέραμε και αντεπεξήλθαμε στο
απαιτητικό από άποψη εξόδων αντάμωμα.
Και του χρόνου χωριανοί.

Το βήμα του Προδρόμου
Αναμνήσεις… Σκέψεις….
Προβληματισμοί…..

Μιλώντας με φίλους και γνωστούς, σκέφθηκα ότι
τελικά είμαστε πολύ τυχεροί όλοι εμείς που έχουμε
ένα χωριό και το τιμάμε. Παρακινημένοι οι φίλοι
μου από τις περιγραφές μου για τις διακοπές στο
χωριό του πατέρα μου, όταν έρχονται στα μέρη
μας, εντυπωσιάζονται με την ομορφιά του τόπου
και με την διατήρηση της παράδοσης μας. Όλοι
εντυπωσιάζονται όταν τους αναφέρω ότι μέχρι και
τις αρχές της δεκαετίας του ’90 η διαδρομή Διπόταμα - Πρόδρομος το καλοκαίρι γινόταν μέσα από
το ποτάμι, ή ότι τα βράδια καθόμασταν όλοι γύρω
από το τραπέζι χωρίς ηλεκτρικό, αλλά με λάμπες
λουξ. Ότι το παιχνίδι μας ήταν ο αγώνας με τους
υπόλοιπους για το ποιος θα ανέβει πιο γρήγορα
το μονοπάτι από το ποτάμι στον Αι Γιάννη και από
τη Βρύση στο Σταυρό ή για το ποιος θα φτάσει
πρώτος μέσα από το μονοπάτι στη Βρύση για να
κουβαλήσει νερό.
Είναι αλήθεια, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει,
αλλά τα όμορφα πράγματα έχουν διατηρηθεί, γιατί
κάποιοι φροντίζουν για αυτό. Είναι αξιοσημείωτο
το τι παρατηρείς στη διαδρομή από το Καρπενήσι
μέχρι και τον Πρόδρομο: τη διαδρομή μέσα από
τα μονοπάτια προς το μικρό Πανταβρέχει στον
Τόρνο, την όμορφη θέα από τη Μαύρη Σπηλιά
ή και την απόλαυση του ωραίου ελληνικού καφέ
καθήμενος στη Βρύση στον Πρόδρομο ακούγοντας τη βοή από τα νερά στο ποτάμι. Η νεολαία
αναζητά και θαυμάζει την παράδοση γι’ αυτό και
ξαναέρχεται σε αυτά τα μέρη, αναζητώντας το καλομαγειρειμένο φαγητό στον ξενώνα του Λώρη, το
ζεστό τσιπουράκι με μέλι στο μαγαζί του Χρήστου
ή στο φιλόξενο πολιτιστικό του Τόρνου και βεβαίως
το νηστίσιμο πανηγύρι με τα παραδοσιακά όργανα
στον Πρόδρομο.
Όλη αυτή η παράδοση πρέπει να διατηρηθεί για
να τη γνωρίσουν και τα δικά μας παιδιά, καθώς και
τα παιδιά των παιδιών μας. Πάρα ταύτα, προσωπικές εμπάθειες και νοοτροπίες του παρελθόντος
φαίνεται ότι εμποδίζουν ακόμα και σήμερα την πρόοδο του τόπου μας και πρέπει να παραγκωνιστούν.
Στην εποχή που ζούμε, πρέπει να μαθαίνουμε από
τα λάθη του παρελθόντος και το κοινό συμφέρον
να είναι κυρίαρχο για να διατηρηθούν όλα τα παραπάνω και να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο οι
συνθήκες για τη φιλοξενία των επισκεπτών.
Ηλιάνα Αριστείδου Ντέκα

Βαπτίσεις

Ο Σωκράτης Ντέκας, γιος του Κωνσταντίνου και
της Μάγδας Ντέκα βαπτίστηκε στον ιερό ναό Αγ.
Στυλιανού στο Κορωπί στις 27 Ιουνίου 2010. Ανάδοχοι ο Θοδωρής και η Σοφία.

ΘΑΝΑΤΟΙ

Στη Μελβούρνη της Αυστραλίας άφησε την τελευταία του πνοή ο Διονύσης Τζιαβέλης , σύζυγος
της Αικατερίνης Αθ. Μπακατσιά από τον Πρόδρομο.
Η καταγωγή του ήταν από την Καρίτσα και είχε
μεταναστεύσει στην Αυστραλία το1967. Υπήρξε
άριστος οικογενειάρχης, φιλότιμος και εργατικός.
Χτυπημένος από την επάρατη ασθένεια, μας άφησε χρόνους στις 11 Ιουνίου 2010, βυθίζοντας στο
πένθος την οικογένειά του-σύζυγο, τρία αγόρια,
μια έγγαμη κόρη και δύο εγγόνια- αλλά και τους
υπόλοιπους συγγενείς και φίλους και ιδιαίτερα
την ομογένεια των χωριών μας στη Μελβούρνη.
Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά
του και της ευχόμαστε υγεία, μακροζωία και να τον
θυμούνται πάντα με αγάπη.
• Ο Σαγρόπουλος Αριστείδης του Βασιλείου, ετών
36, απεβίωσε στις 22.07.2010 Ήταν γαμπρός
του Δημήτρη Ζαχαρόπουλου και είχε γεννηθεί στο
Πετροχώρι Τριχωνίδας. Να ρωτήσω σχετικά τον
θείο Τάκη

Οικοδομικές εργασίες στην Καστανιά
και στα γύρω χωριά

Φραόλης Γιάννης
(σκεπές, κεραμίδια, ξύλινα πατώματα
και ταβάνια, πλακάκια σε κάθε χώρο)

Πληροφορίες: Τηλ:6973899202
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Πρόσωπα που έγραψαν ιστορία στο χωριό μας
Ουρανία Ρωμαντζοπούλου- Καραβέλη
Ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν στο Δημοτικό
Σχολείο Καστανιάς ξεχωριστή
θέση κατείχε και εξακολουθεί να
κατέχει στην καρδιά των Καστανιωτών και κυρίως των μαθητών
της η δασκάλα Ουρανία Ρωμαντζοπούλου, λεπτοκαμωμένη και
λευκή, σύζυγος Γεωργίου Καραβέλη, απόστρατου αξιωματικού.
Αν και έχουν περάσει πάνω από
εβδομήντα ένα χρόνια από τότε
που έφυγε από το χωριό μας και
οι μαθητές της γέρασαν και αυτοί,
η φήμη της είναι ακόμη έντονη

και Τετάρτη τάξη, ο δε Νικ. Πέχας την Πέμπτη και Έκτη τάξη
και τα Μαθηματικά της Τρίτης
και Τετάρτης τάξης. Όλη η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στην
Καστανιά, ο σύζυγός της και τα
τρία τους παιδιά, η Πίτσα, ο
Γιάννης και ο Ευστράτιος, και
κατοικούσαν στα Λακκώματα,
στο σπίτι που είναι κάτω από
το σπίτι του μακαρίτη Γιάννη
Λωρίδα –Κουτσογιαννέικο – και
πάνω από το σπίτι του Χαρίλαου
Κουτρούμπα και σήμερα Χρήστου Κουτρούμπα και που τότε

Αναμνηστική φωτογραφία των μαθητών της Καστανιάς το 1936 Πρέπει να
ήταν η σχολική γιορτή λήξης των μαθημάτων στις 22 Ιουνίου 1936 ημέρα
Κυριακή, γιατί πολλοί Καστανιώτες ποζάρουν στην αναμνηστική φωτογραφία
στο χωριό μας και το όνομά της
προφέρεται μετά σεβασμού.
Είχε την αρχοντιά της Σμυρνιάς,
αφού γεννήθηκε στη Σμύρνη
της Μικράς Ασίας το 1895, όπου
εκεί έμαθε τα πρώτα γράμματα
και τελείωσε το Διδασκαλείο της
Σμύρνης με «άριστα». Τοποθετήθηκε ως δεύτερη εκπαιδευτικός
στην Καστανιά το 1933, όχι από
την αρχή της χρονιάς, συνυπηρετώντας με τον Νικόλαο Πέχα και
παρέμεινε στην Καστανιά μέχρι
και το 1939.
Η Ουρανία Ρωμαντζοπούλου
ανέλαβε την Πρώτη και Δευτέρα
τάξη και τα Ελληνικά στην Τρίτη

ανήκε στο μοναστήρι του Προυσού. Στο σπίτι αυτό αργότερα
έμεινε η οικογένεια Αποστόλου
Φράγκου, σήμερα δε ανήκει στην
οικογένεια Βαγγέλη Βαστάκη.
Τόσο πολύ αγαπήθηκε το σπίτι
αυτό από τα παιδιά της, που ο
γιος της Γιάννης Καραβέλης
εξέφρασε την επιθυμία τα τελευταία χρόνια να αγοράσει το σπίτι
αυτό, αν πουλιόταν. Στα χρόνια
που υπηρέτησε στο χωριό, το
μόνο που ήθελε ήταν η πρόοδος
των μαθητών. Γι’ αυτό, φρόντισε
εκτός από τα μαθήματα να διδάξει τις μαθήτριές της και κάτι
παραπάνω από τα γράμματα,

όπως κέντημα, τραγούδι, χορό..
Θυμάμαι Καστανιώτισσες που
έλεγαν ότι έμαθαν να κεντούν
από την «Καραβέλου». Το πέρασμά της από την Καστανιά άλλαξε
τη ζωή όλων και κυρίως των κοριτσιών. Φάρος πολιτισμού ήταν το
πέρασμά της από την Καστανιά.
Ύμνοι χρειάζονται γι΄ αυτή τη
δασκάλα, κατά τα λεγόμενα του
μαθητή της και μετέπειτα δασκάλου, Στάθη Σταθόπουλου. Ήταν
μάνα-παιδαγωγός. Προχωρημένη ήταν η διδασκαλία της για την
εποχή της. Ήξερε να κεντρίζει
το ενδιαφέρον των μαθητών της
με ζωντανές σκηνές, ζωγραφιές.
Μάγισσα στις λέξεις και στη διδασκαλία. Τα παιδιά χαίρονταν
το μάθημα. Δεν άπλωσε χέρι σε
παιδί, την εποχή μάλιστα που,
όπου δεν έπιπτε λόγος, έπιπτε
ράβδος. Η υπομονή της ήταν
τεράστια. Ο σύζυγός της και
αυτός προσέφερε τις υπηρεσίες
του στο σχολείο σε δουλειές που
απαιτούσαν βοηθητικό προσωπικό, μάλιστα δε ο συγχωριανός
μας Αθανάσιος Νικ. Παλαιός τον
θυμάται να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως μάγειρας στα μαθητικά συσσίτια του Μεταξά και της
ΕΟΝ . Δυστυχώς ο σύζυγός της
δεν έλαβε σύνταξη μετά από την
αποστρατεία του. Έτσι ήταν τότε
οι καταστάσεις….. Γι’ αυτό ασχολείτο με τα οικιακά και ενώ ήταν
ο σύζυγος της δασκάλας-λόγω μη
εργασίας, επέβαλε το επώνυμό
του και μ’ αυτό έμεινε γνωστή στο
χωριό μας η Ουρανία Καραβέλη
(Ρωμαντζοπούλου). Ήταν καλός
χαρτοπαίχτης. Στο καφενείο του
Ηλία Νικόπουλου που τότε στεγαζόταν στο χώρο που σήμερα
υπάρχει το σπίτι της οικογένειας
Κων/νου Δημ. Μούρτου- όπου
έπαιζαν χαρτιά και μάλιστα με
χρήματα, γεγονός που στενοχωρούσε την κ. Ουρανία, ο μακαρίτης Ηλίας Νικόπουλος έλεγε «
τον κρεμάσαμε τον «Φάντη»,

για να παρηγορήσει τη δασκάλα
και να δείξει ότι δεν έπαιζαν χαρτιά. Μαθητές της θυμούνται ότι
στον αύλειο χώρο του σχολείου,
στο κάτω μέρος ήταν μια κερασιά. Φρόντισε ο σύζυγός της και
τοποθετήθηκαν ξύλα σαν εξέδρα,

του νομού Ηλείας και παρέμεινε
εκεί μέχρι και το 1946. Κατόπιν
μετατέθηκε στο Περιστέρι Αττικής, στην περιοχή όπου τότε
υπήρχαν οι παράγκες. Σε ηλικία
72 ετών το 1967 εγκατέλειψε τα
εγκόσμια και βρίσκεται κοντά

Η δασκάλα του χωριού μας από το 1933 έως το 1939 Ουρανία
Ρωμαντζοπούλου και ο σύζυγός της Γιώργος Καραβέλης.
όπου εκεί έπιναν τον καφέ τους
οι δάσκαλοι. Ήταν δηλαδή σαν
τουριστικό περίπτερο με γύρω
–γύρω κάγκελα και απεριόριστη
θέα, για στιγμές ξεκούρασης και
χαλάρωσης. Απεβίωσε το 1985.
Όλη η οικογένεια Καραβέλη
αγάπησε το χωριό μας και τους
κατοίκους του, αλλά και οι Καστανιώτες αγάπησαν όλη την
οικογένεια. Στα δύσκολα εκείνα
χρόνια οι Καστανιώτες, απ’ ό,
τι είχαν από τα χωράφια τους
και τα ζωντανά τους, πήγαιναν κάτι και στην οικογένεια.
Θυμάται ο μαθητής της Στάθης
Σταθόπουλος ότι όταν της πήγε
καλαμποκίσιο αλεύρι που της
έστειλε η μάνα του Μαρούσιω
Δημ. Σταθοπούλου –το γένος
Χρήστου Παπαχρήστου-εκείνη
της το ανταπέδωσε με φαρίνα,
σπάνιο εύρημα για την εποχή
εκείνη. Ήταν φιλότιμη και αξιοπρεπής. Όταν έφυγε η δασκάλα
μας με μετάθεση, έκλαιγε από
την στενοχώρια της. Μετατέθηκε στην κοινότητα Περσαίνης

σε πολλούς μαθητές της που
και αυτοί λόγω ηλικίας ή άλλων
γεγονότων, έφυγαν από κοντά
μας. Όμως η μνήμη της έμεινε
βαθιά χαραγμένη στην καρδιά
των μαθητών της που ακόμη
ζουν αλλά και σε μας τους νεότερους που πολλά έχουμε ακούσει
από τους γονείς μας για την
καλή μας δασκάλα, την Ουρανία
Ρωμαντζοπούλου, την «Ουρανία
Καραβέλη», όπως έμεινε γνωστή
στο χωριό μας.
Δημήτριος Γ. Ζηνέλης
Σημείωση συντάξεως:
Οι περισσότερες πληροφορίες
δόθηκαν από το μαθητή της Ευστάθιο Δημητρίου Σταθόπουλο.
Μεταξύ των μαθητών και των
εκπαιδευτικών υπάρχει μεγάλο
συναισθηματικό δέσιμο και αυτή
είναι η αμοιβή των εκπαιδευτικών, η αγάπη των μαθητών
τους και είναι αυτή η αγάπη η
μόνη απόδειξη αναγνώρισης του
έργου τους, η μόνη αμοιβή που
αξίζει……

Η αλληλογραφία μας……
Απόσπασμα από Κριτικό σημείωμα
που λάβαμε για τον «Καστανιώτη
Ευχαριστώ από καρδιάς για την
μεγάλη τιμή να με συμπεριλάβετε στους
αποδέκτες της εφημερίδας σας. Είμαι σε
θέση να γνωρίζω ότι ‘’Ο Καστανιώτης’’
εκδίδεται με πολλές και υπέρογκες
θυσίες. Αξίζει πολύ αυτή η σπουδαία
σας προσπάθεια μια και το έντυπο το
χρησιμοποιείτε και είναι προς τιμήν σας
αυτό, ως όργανο επικοινωνίας των
απανταχού Καστανιωτών Ευρυτανίας.
«Είναι ένα έντυπο καλαίσθητο που
θυμίζει ότι υπάρχετε, επικοινωνείτε,
προβάλλετε τις ανάγκες της ιδιαιτέρας
πατρώας περιοχής και νοιάζεστε όχι
μόνο για τα προβλήματα του στενού σας
περιβάλλοντος αλλά και της ευρύτερης
περιοχής της Ευρυτανίας. Ένα έργο πολύ
απαραίτητο και επικοινωνιακό που θυμίζει
πατρίδα, ήθη, έθιμα, δοξασίες, καταβολές
και το ευρυτανικό φιλότιμο. Ένα έντυπο
με δική του αφίμωτη φωνή, που θυμίζει
ότι είμαστε και εμείς εδώ, που ξυπνά
μνήμες, αναμνήσεις, τις ωραίες αξίες,
ιδανικά και τον μυστικό διάλογο της ψυχής
σας. Ένα έντυπο με δικό του ανάστημα
που όσοι το περιβάλλουν δεν μένουν
ανέγνωμοι από τα σκληρά έως τα απλά
καθημερινά. Ένα όργανο επικοινωνίας,

συνεχούς διαλόγου, που δεν αγγίζει
θέματα μόνον καιρών, αλλά και των
άμεσων αναγκών και προβλημάτων και
φυσικά τα προβάλλουν ακόμα έστω και
εις ‘’ώτα μη ακουόντων ‘’. Εύγε για την
προσπάθειά σας»
Κυριάκος Βαλαβάνης
Κριτικός Λόγου &Τέχνης
Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Βαλαβάνη
για το σχολιασμό του και ειδικά για τα
καλά του λόγια.
Αγαπητοί πατριώτες.
Στο χωριό μας πάντοτε υπήρχαν
άνθρωποι που έκαναν ότι το δυνατόν
για το καλό του χωριού. Αν με θεωρείτε
και εμένα έναν από αυτούς δώστε μου
το χρόνο για να εκφράσω μέσα από την
επιστολή μου τον εαυτό μου και κάποια
παράπονα.
Το έτος 2001 ξεκίνησε μια εθελοντική
προσπάθεια τριών ατόμων στον Άγιο
Δημήτριο. Ένας από αυτούς ήμουν
και εγώ. Συμπαραστάτες ήταν 73
Καστανιώτες που μας βοήθησαν
οικονομικά και καταφέραμε τελικά να
ολοκληρώσουμε το κτίριο.
Το έτος 2007 το παραδώσαμε έτοιμο
στο Σύλλογό μας και στην τοπική
αυτοδιοίκηση και έκτοτε το αντάμωμα που
ξεκίνησε δειλά στην αρχή με 20 άτομα

κατάφερε να γίνει ένα μεγάλο πανηγύρι
που μας κάνει όλους περήφανους.
Τι παραπάνω όμως έχει γίνει από
τότε μέχρι σήμερα; Αν εξαιρέσει κανείς
τις πολύ όμορφες μουριές που φύτεψε
ο σύλλογος δεν έχω παρατηρήσει κάτι
άλλο. Πέρα από αυτά, ο χειμώνας
παίρνει τα κεραμίδια από τη σκεπή
και κανείς δεν τα βλέπει. Η όποια
συντήρηση (βαψίματα κ.λ.π)γίνεται
κάθε χρόνο από εμένα το καλοκαίρι και
με την βοήθεια εργάτη. Πέρα από αυτό,
κοντά στον τοίχο ήταν ένας έλατος 50
ετών που ήταν λίγο ξερός στη βάση του.
Αντί να καθαριστεί για να τον έχουμε
και να τον καμαρώνουμε κόπηκε και
απομακρύνθηκε. Το ίδιο και 2 έλατα που
βρισκόντουσαν κοντά στην πόρτα της
τουαλέτας. Τα κλάδευα, τα πότιζα και
είχαν φθάσει το ενάμιση μέτρο. Δυστυχώς
κι αυτά κόπηκαν. Η δικαιολογία που
άκουσα ήταν ότι απομακρύνθηκαν για
να μην χαλάσουν την γούρνα. Καλά βρε
άνθρωποι, δεν τα αφήνατε τουλάχιστον
μέχρι να μεγαλώσουν οι μουριές;
Ένα ακόμη θέμα για τον χώρο αυτό
που το θεωρώ σοβαρό. Όταν κάναμε
την τουαλέτα, ο βόθρος έγινε στεγανός
για να μην μολυνθεί γειτονική γεώτρηση
σε βάθος 75 μέτρων. Όπως όλοι
γνωρίζεται η χρήση της τουαλέτας αυτής

δεν υπερβαίνει τα 150 άτομα το χρόνο.
Πώς μπορεί να σκεφθεί κανείς ότι μπορεί
να γεμίσει λοιπόν. Σας θυμίζω επίσης
ότι ο βόθρος του Πολιτιστικού Κέντρου
λειτουργεί 25 χρόνια και ακόμα δεν έχει
γεμίσει. Στο δια ταύτα.
Κύριε Δήμαρχε, πώς εσείς και για
ποιο λόγο διαθέσατε μηχανήματα για
να κατασκευασθεί υπόνομος 200 μέτρα
ώστε να απομακρυνθούν ανύπαρκτα
λύματα;
Διακρίνατε κ. Δήμαρχε ότι το έργο
αυτό είχε ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ χαρακτήρα;
Το γράμμα που σας έστειλα το 2005
και τα επανειλημμένα τηλέφωνα που
έκανα για να βάλουμε παιχνίδια στην
παιδική χαρά ΔΕΝ ΑΞΙΖΑΝ ούτε μια
απάντηση;
Με βαριά καρδιά αποδίδω ευθύνες
στον Δήμαρχο, στον Σύλλογο και στους
χωριανούς που επέτρεψαν να γίνει ο
υπόνομος και να αφήσουμε πίσω την
προσπάθεια για τα παιδιά.
Εύχομαι να μην έρθει ημέρα και
σταματήσω να έρχομαι στη γη που τόσο
αγαπώ.
‘’όταν δε βλέπεις δεν πονάς, όταν
βλέπεις μαραζώνεις’’
Ευχαριστώ για την φιλοξενία της
επιστολής μου.
Στέφανος Μπώκος

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
Τα αποτελέσματα για τους συνδυασμούς του Κώστα Μπακογιάννη και του Βαγγέλη Καρφή, στο νέο Καλλικρατικό Δήμο
Καρπενησίου
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ(Συνολικά όλα τα χωριά και το
Καρπενήσι)
Εγγεγραμμένοι: 20.389, Ψηφίσαντες: 10.461, Αποχή:
9.928(48,69%), Άκυρα 265(3,52%), Λευκά:103, Έγκυρα:
10.093
Μπακογιάννης Κωνσταντίνος: 5479 (54,29%), Καρφής Ευάγγελος: 3628 (35,95%)
ΠΡΟΥΣΟΣ(Όλο το Δημοτικό Διαμέρισμα)
Εγγεγραμμένοι: 1.978, Ψηφίσαντες: 791, Αποχή:
1.187(60,01%), Άκυρα 18(3,16%), Λευκά: 7, Έγκυρα: 766
Μπακογιάννης Κωνσταντίνος: 599 (78,2%), Καρφής Ευάγγελος: 152 (19,84%)
ΚΑΣΤΑΝΙΑ
Εγγεγραμμένοι: 301, Ψηφίσαντες: 120, Αποχή: 181(60,13%),
Άκυρα 4(4,17%), Λευκά: 1, Έγκυρα: 115
Μπακογιάννης Κωνσταντίνος: 89 (77,39%), Καρφής Ευάγγελος: 26 (22,61%)
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 79, Ψηφίσαντες: 63, Αποχή: 16(20,25%),
Άκυρα 1(1,59%), Λευκά: 0, Έγκυρα: 62
Μπακογιάννης Κωνσταντίνος: 61 (98,39%), Καρφής Ευάγγελος: 0 (0,00%)
ΤΟΡΝΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 114, Ψηφίσαντες: 52, Αποχή: 62(54,39%),
Άκυρα 1(1,92%), Λευκά: 0, Έγκυρα: 51
Μπακογιάννης Κωνσταντίνος: 49 (96,08%), Καρφής Ευάγγελος: 0 (0,00%)

Tο Τοπικό Συμβούλιο του Δ.Δ. Καστανιάς μας
ενημερώνει για το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2010
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Συντήρηση υδραγωγείου και αποκατάσταση................... 4.500,00 €
βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης
Τσιμεντόστρωση δρόμου
προς Τσατσαράγκο Παρασκευά ...................................... 3.100,00 €
Συντήρηση Καματερόβρυσης .......................................... 1.500,00 €
Αποπεράτωση δρόμου προς Παλιοκαστανέικα ............... 7.000,00 €
Προμήθεια σωλήνων Φ90 και Φ110 για άρδευση ........... 3.000,00 €
Κατασκευή δεξαμενής νερού πάνω από το νερόμυλο ... 23.000,00 €
στην τοποθεσία Άγιος Δημήτριος
Τσιμεντόστρωση δρόμου στην τοποθεσία Λαγκάδα ........ 9.000,00 €
Διαμόρφωση δρόμου προς τις οικίες των: ..................... 11.000,00 €
Δεληκωστόπουλου Παντελή, Μπώκου Κων/νου
και Ντούρου Παναγιώτη
Επέκταση Δημοτικού φωτισμού ....................................... 8.600,00 €
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ................................... 2.000,00 €
Προμήθεια υλικών για το νερόμυλο ................................. 2.600,00 €
Καθαρισμός και συντήρηση δρόμου Σκαγγαριάς ............ 1.000,00 €
Στρώσιμο δρόμου εσωτερικής κυκλοφορίας με μελίστα .. 6.000,00 €
Διάφορες επισκευές τσιμεντοστρώσεων............................. 500,00 €
Διαμόρφωση και τσιμεντόστρωση προς Πέρα Μαχαλά ... 8.000,00 €
Αγορά και τοποθέτηση πινακίδων (3 μεγάλες, 8 μικρές) 3.500,00 €
Επέκταση πλατείας (αγορά οικοπέδου κ.λ.π)............... 50.000,00 €
Ολοκλήρωση δρόμου προς Άγιο Νικόλαο ..................... 25.000,00 €
Εσωτερική οδοποιία (τσιμεντοστρώσεις) ...................... 49.000,00 €

Α

Κακίες …………αλλά είναι
για να ευθυμήσουμε
Η καταγωγή των ανθρώπων
Το μικρό κοριτσάκι ρωτάει τη μητέρα της:
- Πως εμφανίστηκε η ανθρώπινη φυλή;
Η μητέρα της απάντησε:
- Ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, εκείνοι
έκαναν παιδιά, τα παιδιά τους έκαναν κι άλλα
παιδιά, και έτσι συνεχίστηκε η δημιουργία του
ανθρώπινου γένους.
Δύο μέρες μετά το κοριτσάκι ρώτησε τον πατέρα της την ίδια ερώτηση.
Ο πατέρας απάντησε:
- Εκατομμύρια χρόνια πριν, υπήρχαν οι μαϊμούδες, από τις οποίες εξελίχτηκαν σιγά σιγά οι
άνθρωποι.
Το κοριτσάκι μπερδεμένο πάει στη μητέρα
της:
- Μαμά, πώς γίνεται εσύ να μου είπες ότι τους
ανθρώπους τους δημιούργησε ο Θεός και ο μπαμπάς να μου είπε ότι οι άνθρωποι εξελίχτηκαν από

Σχετικά με τον γάμο……….
Ένας νεαρός ρωτάει τον πατέρα του. Είναι αλήθεια μπαμπά, ότι σε μερικά κράτη της Αφρικής,
ο άνδρας δεν ξέρει τη σύζυγό του μέχρι να την
παντρευτεί;
Και ο πατέρας του απαντάει….
Αυτό παιδί μου συμβαίνει σε όλα τα κράτη του
κόσμου……
Κάποιος άλλος νεαρός που είναι σε ηλικία γάμου, ρωτάει κι αυτός τον πατέρα του.
Μπαμπά πόσο κοστίζει ο γάμος;
Και ο πατέρας του απαντάει….
Δεν ξέρω παιδί μου…… Ακόμα πληρώνω!

Η ανθρωπιά του τον ξεχωρίζει
Δημήτρης-Τάκης-Νικ. Ταραμπίκος
Είναι φορές που η σκέψη
μου γυρνά στο χωριό μας,
κοντά στους μόνιμους κατοίκους του και αναλογίζομαι
τον αγώνα που κάνουν για να
το κρατήσουν ζωντανό. Όσοι
απέμειναν σ’ αυτό σέρνουν
με δυσκολία τα βήματά τους,
κουβαλώντας τους κόπους
μιας ζωής, τις κακουχίες, τις
αρρώστιες τους, τα προβλή-

ας, της μόρφωσής τους. Δεν
λαμβάνουμε υπόψη μας την
κοινωνική μόρφωση πολλών
συγχωριανών μας που τους
κάνει να ξεχωρίζουν ανάμεσά
μας, για την απλότητά τους,
το πραγματικό και αγνό για
το συγχωριανό και συγγενή
τους ενδιαφέρον….
Νιώθω την ανάγκη να σταθώ ιδιαίτερα στον Τάκη –Δη-

Ο Τάκης είναι πάντοτε τακτικός στην εκκλησία

ματά τους. Συχνά αναφερόμαστε στους συγχωριανούς
μας που ξεχώρισαν λόγω της
κοινωνικής τους θέσης, της
οικονομικής τους ευμάρει-

Αναπτυξιακό πρόγραμμα Νέου Δήμου
Καρπενησίου • Ευρυτανία 2020

πό το πρόγραμμα του Κώστα Μπακογιάννη (104 σελίδες, συνολικό κόστος
προγράμματος 55.214.000,00€)σας
μεταφέρουμε κάποια από αυτά που θεωρήσαμε
σημαντικά και που έχουν προγραμματισθεί ότι
θα γίνουν στην περιοχή μας(Κεφάλαιο Δημοτική
Ενότητα Προυσού).
-Ανάπτυξη υποδομών και φυσικών διαδρομών της ευρύτερης περιοχής του Προυσού, με
σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας και του
εναλλακτικού τουρισμού(Γουρουνόρεμα, Μαύρη
Σπηλιά, Κακαβόρεμα)
-Κατασκευή τηλεκαμπίνας από το παρκινγκ του
Μοναστηριού στο κέντρο του Προυσού.
-Ολοκλήρωση των απαραίτητων εγκρίσεων
των εκπονιθέντων μελετών αποχέτευσης ακαθάρτων και σύνδεσής τους με σύστημα επεξεργασίας των περιοχών Προυσού, Καστανιάς και

τις μαϊμούδες; Και η μητέρα της απαντά:
- Αγάπη μου, είναι πολύ απλό.
Εγώ σου είπα για τη δική μου καταγωγή και ο
μπαμπάς σου για τη δική του !

Ασπροπύργου.
-Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων στις
Δημοτικές Κοινότητες Καστανιάς και Ασπροπύργου.
-Ολοκλήρωση, αντικατάσταση και εμπλουτισμός της υδατικής παροχής του δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Προυσού.
-Έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής
Ανάπτυξης Ανοιχτής Πόλης, της Δημοτικής Ενότητας Προυσού.
-Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Δημοτικής Ενότητας, όπως μη ενεργά σχολεία.
Σημείωση:
Στην τελευταία σελίδα του προγράμματος
αναφέρεται το παρακάτω:
‘’Το μέλλον άρχισε’’
Εμείς απλά λέμε. ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ

μήτρη- Νικ. Ταραμπίκο στον
πέρα-Μαχαλά που η φύση
τον προίκισε με ανθρωπιά,
σπάνιο προτέρημα στις μέρες
μας…..
Ο Τάκης που σήμερα βρίσκεται στο 36ο έτος της ζωής

του, είναι πάντοτε ευγενέστατος και πρόσχαρος με
όλους μας. Τακτικότατος στην
εκκλησία και βοηθός στο ιερό
του παπά. Συμμετέχει στις χαρές και στις λύπες μας και πάντοτε μας ενημερώνει για τα
γεγονότα του χωριού μας. Το
χειμώνα πηγαίνει από σπίτι
σε σπίτι για να δει τι κάνουμε
και είναι πάντοτε κοντά όσο
και όπως μπορεί σ’ όποιον
έχει ανάγκη Εκείνο που
ιδιαίτερη προξενεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι
στέλνει ονομαστικά χαιρετίσματα στα παιδιά μας κι
ας έχει χρόνια να τα δει.
Αυτό δείχνει οικειότητα,
αγνότητα ψυχής και είναι
αυτό που τον ξεχωρίζει
από όλους μας. Είναι η ανθρωπιά που φέρνει μέσα
του. Συγχαρητήρια στους
γονείς του για τον τρόπο
που τον μεγάλωσαν. Του
ευχόμαστε υγεία και τον
ευχαριστούμε πολύ για
όλα αυτά που προσφέρει
στο χωριό μας, που εμείς δεν
τα προσφέρουμε, αλλά ούτε
καν τα σκεφτόμαστε και κυρίως τα υποτιμούμε. Να’ σαι
καλά, Τάκη!......
Ο Καστανιώτης

Ο Πληθυσμός της Καστανιάς κατά τον 20ο αιώνα
Σύμφωνα με το επίτομο Γεωγραφικό Λεξικό των Μιχαήλ Σταματελάτου-Φωτεινής Βάμβα-Σταματελάτου, εκδόσεως ΕΡΜΗΣ 2001, ο
πληθυσμός της Καστανιάς κατά τον 20ο αιώνα είχε ως εξής:
έτος απογραφής ...................................................κάτοικοι
1928 ...........................................................................407
1940 ...........................................................................656
1951 ...........................................................................487
1961 ...........................................................................399
1971 ...........................................................................251
1981 ...........................................................................284
1991 ...........................................................................314
2001 ...........................................................................307
Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι μέχρι και την απογραφή του
1971 πρέπει ο πληθυσμός να ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα,
γιατί στις τελευταίες απογραφές έγινε μετακίνηση Καστανιωτών από
τα αστικά κέντρα προς την Καστανιά, γιατί η κρατική επιχορήγηση
εξαρτάτο από τον πληθυσμό του κάθε τόπου και έπρεπε το χωριό
μας να φανεί ότι είχε αρκετό πληθυσμό.
Δημήτριος Ζηνέλης
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Ε

ίχαμε αναφερθεί σε προηγούμενο φύλλο μας στην
προσπάθεια του Λέκτορα της Σχολής Αρχιτεκτόνων
του Ε.Μ.Π κ. Γιώργου Γιαννίτσαρη, (κατάγεται από το
χωριό Νόστιμο της Ευρυτανίας) να καταγραφούν και να
μελετηθούν οι νερόμυλοι του νομού μας. Στη συνέχεια της
δημοσίευσής μας ο κ. Γιαννίτσαρης μας ευχαρίστησε με
επιστολή του, όπως επίσης έστειλε τις ευχαριστίες του και
στον Ζαχαρία Ζηνέλη για την μελέτη του σχετικά με τους
Καστανιώτικους μύλους. Το καλοκαίρι που μας πέρασε
ο συνεργάτης του πολιτικός μηχανικός κ. Κωνσταντίνος
Τουμπακάρης,(Ναξιώτης στην καταγωγή και λάτρης της
Ευρυτανικής φύσης), επισκέφθηκε όλα τα χωριά της περιφέρειάς μας και συγκέντρωσε το απαιτούμενο υλικό. Η
προσπάθεια όμως του κ. Γιαννίτσαρη δεν σταμάτησε εδώ.
Προσφέρθηκε να επισκεφθεί την ιστορική μας εκκλησία
τον Άγιο Νικόλαο και να συντάξει ειδική επιστημονική μελέτη για την επισκευή της. Το καλοκαίρι που μας πέρασε
πραγματοποίησε την υπόσχεσή του, έκλεψε λίγο χρόνο
από τις διακοπές του και επισκέφθηκε το χωριό μας και
την εκκλησία μας.
Όλοι οι Καστανιώτες του στέλνουμε ένα ακόμη μεγάλο
ευχαριστώ από τις σελίδες της εφημερίδας μας.

Τ

α ΚΤΕΛ του νομού Ευρυτανίας αποφάσισαν να
προχωρήσουν σε περικοπές δρομολογίων. Στο
ερώτημα γιατί έγινε αυτό διαβάσαμε στη εφημερίδα ‘’Ευρυτανικός τύπος’’την παρακάτω απάντηση του υπεύθυνου
από το Γραφείο κίνησης των ΚΤΕΛ κ. Σπύρου Τσιούρη.
«Η Ευρυτανία ακολουθεί φθίνουσα τροχιά από πλευράς
πληθυσμού. Ζούμε σε ένα νομό γερόντων. Το ΚΤΕΛ χάνει
σταδιακά την πελατεία που είχε. Συνεπακόλουθα χάνει και
το έργο αλλά και το αντικείμενο που είχε. Δρομολόγια σε
χωριά με λίγους κατοίκους όπως η Δομνίστα, η Αγία Τριάδα, το Στένωμα, η Ανιάδα, η Καστανιά, τα Βελωτά, έχουν
γίνει πλέον ασύμφορα. Με πέντε το πολύ επιβάτες, όπως
συμβαίνει συχνά, το κέρδος είναι μηδαμινό και τα έξοδα
μεγάλα.» Όπως καταλάβατε λοιπόν το δρομολόγιο Καρπενήσι-Προυσός-Καστανιάς διακόπτεται. Είναι αποτέλεσμα
της γενικότερης άποψης ότι η πολιτεία δεν υποχρεούται
σε κοινωνικά πολιτική.
Για το ίδιο θέμα πληροφορηθήκαμε από χωριανό μας, ότι
ο Δήμος μας έχει αγοράσει αυτοκίνητο για να εξυπηρετήσει
αυτή την ανάγκη. Θα προσπαθήσουμε να εξακριβώσουμε
την είδηση και θα επανέλθουμε.

Μ

ε δύο ιδιαίτερα σπουδαίες διακρίσεις τιμήθηκε τον
Οκτώβριο ο βουλευτής Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκας. Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 εξελέγη πρόεδρος
της επιτροπής Ελληνισμού Διασποράς και την 29η του
ίδιου μήνα βραβεύτηκε από τους Παλαιστίνιους για την
Ιατρική προσφορά του στην Γάζα, κατά την διάρκεια των
επιθέσεων τον Ιανουάριο του 2009. Θυμίζουμε ότι και ο
Σύλλογός μας έχει βραβεύσει τον βουλευτή μας για την
προσφορά του αυτή.

Τ

ην Ευρυτανία επισκέφθηκε το ταξιδιωτικό περιοδικό PASSPORT. Στο αφιέρωμα με τίτλο «ΑΠΟ
ΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΣΟ Ανυπότακτη γη »
βρήκαμε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα μέρη
μας. Τα τοπία από τα γραφικά χωριά μας και όλα όσα
μαγεύουν τους ταξιδιώτες νομίζουμε ότι προβλήθηκαν
με τον καλύτερο τρόπο.
Σας μεταφέρουμε χαρακτηριστικά τις παρακάτω
περιγραφές:
Για την διαδρομή«Από το Καρπενήσι μέχρι το Μικρό
και το Μεγάλο Χωριό και από τον Προυσό μέχρι τη Ροσκά ανάμεσα στα ψηλά βουνά, τα βαθιά φαράγγια και τα
ορμητικά ποτάμια της Ευρυτανίας, ανακαλύπτουμε την
ψυχή μιας ορεινής Ελλάδας που ακροβατεί ανάμεσα στη
μυστικιστική φύση και την τουριστική ανάπτυξη»
Για την τοποθεσία Πανταβρέχει «Βράχια σμιλευμένα
τεντώνουν τα ντυμένα με βρύα δάκτυλά τους και ρίχνουν το νερό σταγόνα-σταγόνα, για να γεμίσουν τον
Κρικελλοπόταμο»
Μας άρεσε επίσης
ιδιαίτερα η
φωτογραφία
που βλέπετε(με ατέλειες
βέβαια λόγω
της αντιγραφής από το
περιοδικό) με
τίτλο- Πλούσια λαογραφική συλλογή στο σπίτι του Τάκη Ταραμπίκου στον
Πρόδρομο-.Μπουφές, ορτανσία και σκεύη σε απόλυτη
αρμονία.
Παρόλο που το άρθρο του PASSPORT μας άρεσε
ιδιαίτερα, θα κλείσουμε την αναφορά σ’ αυτό μεταφέροντας την πικρία μας. Σε μια τόσο εκτενή περιγραφή
των χωριών της περιοχής μας, ανακαλύψαμε μόνο την
παρακάτω περιγραφή για την Καστανιά «Τελευταίο
προπύργιο της ασφάλτου είναι το καφέ-παντοπωλείο της
Ελένης και του Χρήστου Κουτρούμπα στην Καστανιά, οι
οποίοι χειμώνα-καλοκαίρι φροντίζουν για τους λιγοστούς
ντόπιους και τους περαστικούς. Μετά ξεκινάει η άγονη
γραμμή» .(Σημειώνουμε ότι το ίδιο συνέβη και πριν
ένα χρόνο περίπου σε αφιέρωμα άλλου ταξιδιωτικού
περιοδικού. Και τότε καμιά αναφορά για την Καστανιά.
Μάλλον θα διέρχονται οι δημοσιογράφοι από το χωριό
μας με κλειστά τα μάτια και τα αυτιά).

Ο

Γιώργος ο Τσατσαράγκος πριν ένα χρόνο είχε δημοσιεύσει στην εφημερίδα Ευρυτανικός Τύπος ένα
πολύ όμορφο ρεπορτάζ από το Καστανιώτικο αντάμωμα
του 2009. Το ρεπορτάζ μας είχε συγκινήσει ιδιαίτερα και
το είχαμε αναδημοσιεύσει στην εφημερίδα μας. Φέτος
μας συγκίνησε και πάλι με το άρθρο του «ο μπαμπάς

της Κατερίνας» που αναφέρεται σε κάποια πρόσφατη
περιπέτεια της υγείας του, από την οποία, όπως φαίνεται
από τα γραφόμενά του, βγήκε παλικάρι και σοφότερος.
Τελειώνοντας το άρθρο του γράφει χαρακτηριστικά. «όταν
βγαίνει κανείς από μια τέτοια δοκιμασία γίνεται σοφότερος.
Διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν αυτονόητα, ότι η ζωή μας
κρέμεται σε μια τρίχα!..Έτσι γινόμαστε ταπεινότεροι και
προσγειωνόμαστε, έστω και ανώμαλα… Αρκεί βέβαια να
το καταλάβουμε!...»
Ολόψυχα του ευχόμαστε να είναι πάντοτε καλά!

Σ

την ευρυτανική εφημερίδα ‘’Χρυσιώτικα Νέα’’ διαβάσαμε μια ενδιαφέρουσα έρευνα, σχετικά με τις
καταστροφές των Γερμανοιταλών στην Ευρυτανία. Στο
άρθρο αυτό παρατίθεται πίνακας στον οποίο έχουν καταγραφεί τα σπίτια των χωριών της Ευρυτανίας που καταστράφηκαν από τους κατακτητές. Σε ότι αφορά το χωριό
μας, μάθαμε ότι, από τις 140 προϋπάρχουσες κατοικίες
καταστράφηκαν ολοσχερώς 10 από τους Γερμανούς.
Μήπως κάποιος Καστανιώτης γνωρίζει περισσότερα για
να μας πληροφορήσει σχετικά;

Ε

πιτέλους ευτυχήσαμε να δούμε τον δρόμο που
ενώνει τη σήραγγα με το χωριό Τυμφρηστός ασφαλτοστρωμένο. Απομένουν βέβαια 500 περίπου μέτρα για
να τελειώσει, αλλά από τη χαρά μας που πατάμε άσφαλτο
δεν βλέπουμε το χώμα. Να ευχηθούμε να πάθει γρήγορα
τα ίδια και ο δρόμος της Καστανούλας.

Σ

ας ενημερώνουμε, ότι ολοκληρώθηκαν όλες οι
εργασίες που είχαμε προγραμματίσει να γίνουν το
καλοκαίρι του 2010 στο Πολιτιστικό μας Κέντρο. Η πρόσοψη
του κτιρίου ντύθηκε με πέτρα, στο πάτωμα του 1ου ορόφου και
στην τουαλέτα τοποθετήθηκαν πλακάκια, κατασκευάσθηκε

εξ αρχής με πέτρα ο τοίχος πίσω από το Πολιτιστικό Κέντρο
και τέλος ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική εγκατάσταση στον 1ο
όροφο. Βέβαια οι δουλειές μπορεί να πήγαν καλά, αλλά τα
χρήματα τελείωσαν. Είμαστε στην τελική προσπάθεια, και
ας ελπίσουμε ότι η οικονομική κρίση δεν θα φθάσει και στο
Ταμείο μας το 2011 και ότι θα τα καταφέρουμε. Φάγαμε το
βόδι όπως λέει ο λαός στην ουρά θα μείνουμε;

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

