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Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιάς, Λαογραφικό Μουσείο & Ιατρείο
Το καλοκαίρι που μας πέρασε οι απόδημοι Καστανιώτες,
οι κοντοχωριανοί μας και οι

του καλοκαιριού που πέρασε
ήταν τα εγκαίνια του Πολιτιστικού μας Κέντρου, του

φίλοι παραθεριστές βρέθηκαν
και πάλι στο χωριό μας και
αγκάλιασαν τις καθιερωμένες
εδώ και αρκετά χρόνια πολιτιστικές μας εκδηλώσεις. Τον
Προφήτη Ηλία, το γραφικό μας
εκκλησάκι το τιμήσαμε στην
γιορτή του και φέτος, ο παπα
Σταύρος στο βήμα όπως κάθε
χρόνο, τον Δεκαπενταύγουστο
η εκκλησία της Παναγιάς και το
προαύλιο γέμισαν από κόσμο,
το πανηγύρι είχε μεγάλη συμμετοχή και εξαιρετική επιτυχία, το
αντάμωμα των Καστανιωτών
και το γλέντι της νεολαίας το
ίδιο, όλα πήγαν καλά. Μας τα
χάλασε βέβαια λίγο ο καιρός
στο αντάμωμα αλλά έτσι είναι
αυτά τα πράγματα. Το βουνό
ακόμα και το κατακαλόκαιρο
«δεν έχει εμπιστοσύνη».
Η κορυφαία και ξεχωριστή
πολιτιστική εκδήλωση όμως

Λαογραφικού Μουσείου, του
Ιατρείου και της Αίθουσας
Συνεδριάσεων όλων των Συμβουλίων του χωριού, που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο. Όλοι
οι Καστανιώτες δικαιούμαστε
πλέον να είμαστε υπερήφανοι
και να καμαρώνουμε για το
δημιούργημά μας, το δικό μας
χώρο, το στέκι μας. Έγιναν
λοιπόν τα εγκαίνια το Σάββατο
18 Αυγούστου 2012 με την
παρουσία πολλών Καστανιωτών και ακολούθησε στον
προαύλιο χώρο δεξίωση και
προβολή φωτογραφιών που
συγκίνησαν ιδιαίτερα όλους
τους παρευρισκόμενους. Σημαντικό μερίδιο της επιτυχίας
της εκδήλωσης ανήκει στις
δώδεκα Καστανιώτισσες που
έφτιαξαν νόστιμες παραδοσιακές πίτες και τις γευτήκαμε στη
δεξίωση. Μοναδική αδυναμία

στην εκδήλωση και ταυτόχρονα παράπονό μας η απουσία
κάθε τοπικής αρχής(δεν εννοούμε το Τοπικό Συμβούλιο το
οποίο ήταν φυσικά παρόν και
συνδιοργανωτής).
Σας μεταφέρουμε στο εορταστικό κλίμα της ημέρας των
εγκαινίων με το λόγο που
εκφώνησε ο Πρόεδρος του
Συλλόγου μας Κωνσταντίνος
Αναστασόπουλος.
Σεβασμιότατοι, Αγαπητοί επισκέπτες του χωριού μας, Αγαπητοί χωριανοί και χωριανές.
Εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πολιτιστικού
Συλλόγου του χωριού μας
σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που μας τιμάτε με την
παρουσία σας, στην αποψινή
τελετή των εγκαινίων του Πολιτιστικού μας Κέντρου.
Σήμερα, είναι μια μεγάλη
μέρα για το όμορφο χωριό μας
την Καστανιά και όλοι εμείς που
βρισκόμαστε σε αυτό το μέρος
συμμετέχουμε σ’ ένα ξεχωριστό
γεγονός. Ένα έργο που ξεκίνησε το 1982 με πρωτοβουλία του
τότε Διοικητικού Συμβουλίου και
κράτησε 30 ολόκληρα χρόνια
επιτέλους ολοκληρώθηκε.
Αγαπητοί χωριανοί. Για να
κατασκευασθεί και να εξοπλισθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιάς δαπανήθηκαν μεγάλα
χρηματικά ποσά. Κάποια από
αυτά δόθηκαν από την πολιτεία, τα πολλά όμως δόθηκαν
από το δικό σας υστέρημα και
κυρίως από το υστέρημα των
ξενιτεμένων πατριωτών μας.
Δικαιούμαστε λοιπόν σήμερα
όλοι μας να καμαρώνουμε
για το δημιούργημά μας και
είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι

Αγαπητοί Καστανιώτες, Προδρομίτες, Τορνιώτες.
Αγαπητοί φίλοι της Καστανιάς.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου, σας εύχεται το νέο έτος
να είναι ευτυχισμένο και δημιουργικό.

γιατί γιορτάζουμε την ολοκλήρωσή του.
«Ένα όνειρο ζωής έγινε

χρόνια στην πλάτη. Και το
γεγονός αυτό δεν σας κρύβω
ότι με συγκινεί ιδιαίτερα, όπως

πραγματικότητα», αυτό γράφει
το αναρτημένο στο μπαλκόνι
πανό μας.
Πράγματι χωριανοί. Η κατασκευή του Κέντρου μας
αποτέλεσε όνειρο ζωής για
τους γονείς μας, για τους παππούδες μας και για πολλούς
από εμάς που έχουμε κάποια

πιστεύω και εσάς. Θα ήταν
άδικο να μην σκεφθούμε αυτή
την ώρα όλους εκείνους τους
πατριώτες μας που ονειρεύτηκαν, σχεδίασαν, ξεκίνησαν,
δούλεψαν όλα αυτά τα χρόνια
και έβαλαν με τον δικό τους
τρόπο το λιθαράκι τους σ΄
(συνέχεια στη σελίδα 2)

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 Γενική Συνέλευση
την 17η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:30 π.μ,
στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών Ελλάδος που
βρίσκεται στην Αθήνα, 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. Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου.
2. Βράβευση των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
3. Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. για το έτος 2012.
4. Οικονομικός απολογισμός χρήσης 2012, ανάγνωση έκθεσης
της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Ερωτήσεις επί του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού
καθώς και της έκθεσης της Ε.Ε.
6. Εγκρίσεις διαδοχικά, του Διοικητικού απολογισμού, του Οικονομικού απολογισμού και της έκθεσης της Ε.Ε.
7. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
από κάθε ευθύνη.
8. Προϋπολογισμός χρήσης 2013 και έγκριση αυτού.
9. Προγραμματισμός δράσης του Δ.Σ για το έτος 2013 από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ.
10. Προτάσεις – υποδείξεις των μελών για θέματα του Συλλόγου
και του χωριού μας.
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.
Παρακαλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας να προσέλθουν στη
Γενική Συνέλευση και να παρακινήσουν τα μέλη των οικογενειών
τους και κάθε Καστανιώτη ή φίλο της Καστανιάς για να βρεθούν
κοντά μας την ημέρα αυτή.
Σας περιμένουμε όλους για να ανταλλάξουμε δημιουργικές απόψεις για το όμορφο χωριό μας και ευχές για το νέο έτος.
Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε
στα τηλ:210 2516938 & 6977668616.(Ντέκας Αριστείδης) καθώς
και με email στο: okastaniotis@yahoo.gr
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
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(συνέχεια από τη σελ. 1)

αυτό το οικοδόμημα και δυστυχώς σήμερα δεν είναι μαζί μας
για να το δουν ολοκληρωμένο
γιατί ταξίδεψαν στη γειτονιά των
αγγέλων. Είμαι σίγουρος ότι
μας βλέπουν από ψηλά όλους
εδώ και χαίρονται.
Ας κάνουμε όμως μια μικρή
αναδρομή και να δούμε πότε
και πώς ξεκίνησε το όραμα και
τι διαδραματίσθηκε μέχρι την
ολοκλήρωση του κτιρίου.
Η ιδέα να δημιουργηθεί ένα
κέντρο στο χωριό μας, στο
οποίο θα περνούσαν ευχάριστα την ώρα τους οι νέοι μας
και ταυτόχρονα θα βοηθούσε
στην πολιτιστική ανάπτυξη του
χωριού έμοιαζε με πολυτέλεια
τις δεκαετίες του εξήντα και του
εβδομήντα. Έπρεπε να προηγηθούν άλλα μεγάλα έργα και να
αποκτήσει βασικές υποδομές
το χωριό μας. Έπρεπε βασικά
να φθάσει ο αυτοκινητόδρομος στην πλατεία του χωριού
και να μπει στα Καστανιώτικα
σπίτια το ρεύμα, το νερό και
το τηλέφωνο. Γύρω στο 1978
άρχισε να καλλιεργείται από
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας η
ιδέα να κατασκευασθεί Πολιτιστικό Κέντρο στην Καστανιά
και τελικά η μεγάλη απόφαση
πάρθηκε στις 03 Μαρτίου του
1982. Συγκεκριμένα η αρχική
αυτή απόφαση προσδιόριζε
σαν τοποθεσία τον σημερινό
χώρο, το πρώτο διαθέσιμο
ποσό για το άμεσο μέλλον
ανήρχετο στις 600.000 δρχ και η
μελέτη περιελάμβανε μόνο τον
ισόγειο χώρο.
Να θυμηθούμε τα μέλη αυτού του Δ.Σ., τους πρωτεργάτες
αυτού του έργου.
Πρόεδρος ο Παναγιώτης
Ταραμπίκος, Αντιπρόεδρος ο
Αποστόλης ο Μπώκος, Γραμματέας ο Γιώργος Παπαχρίστος, Ταμίας ο Κωνσταντίνος
Αναστασόπουλος, Ειδικός
Γραμματέας ο Γιώργος Δαλακώστας και Μέλη ο Ιωάννης
Βαστάκης και ο Δημήτρης
Ζηνέλης.
Να θυμηθούμε επίσης τις
απόψεις του τότε Δ.Σ. για το τι
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θα έπρεπε να διαθέτει το Κέντρο
μετά την αποπεράτωσή του.
«Άνετη και κόσμια εξωτερική
και εσωτερική επίπλωση. Μπάρ
κατάλληλα εξοπλισμένο. Μεγαφωνικό συγκρότημα για μετάδοση διαλέξεων και μουσικής.
Διακόσμηση σύμφωνα με τον
τοπικό χαρακτήρα. Να συγκεντρωθούν έργα της τοπικής
λαϊκής τέχνης και να γίνει το
Κέντρο ένα λαϊκό μουσείο. Να
δημιουργηθεί βιβλιοθήκη. Να
οργανώνονται παραστάσεις
θεάτρου σκιών και να προβάλλονται ταινίες. Να γίνονται ομιλίες από συγχωριανούς μας με
σκοπό την ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των κατοίκων.
Να εξυπηρετείται το κοινό με
την προσφορά εδεσμάτων και
τέλος, να εξυπηρετείται το κοινό
κατά τους θερινούς μήνες από
το τηλέφωνο του Κέντρου.»
Το 1982 λοιπόν πάρθηκε η
απόφαση για την κατασκευή
του Κέντρου και τελικά το καλοκαίρι του 1984 ο ισόγειος
χώρος ήταν έτοιμος και λειτούργησε το κυλικείο μας με
εξαιρετική επιτυχία από τον ίδιο
τον Πρόεδρο Παναγιώτη Ταραμπίκο με βοηθό του τον Γιάννη
Βαστάκη. Στις 05 και 06 Αυγούστου του ίδιου καλοκαιριού
είχαμε τις πρώτες Πολιτιστικές
εκδηλώσεις στο προαύλιο του
Π.Κ. Ο Μιχάλης Χατζάκης, γαμπρός της Καστανιάς, έδωσε
δύο παραστάσεις Καραγκιόζη
και τις παρακολούθησε πλήθος Καστανιωτών. Το επόμενο
καλοκαίρι του 1985 έγιναν τα
εγκαίνια του ισόγειου χώρου
παρουσία του τότε Νομάρχη
Νώντα Μπλατσή και Α’ Ανάδοχος του κυλικείου ανέλαβε
ο Αθανάσιος Κουτρούμπας.
Αυτή η πρώτη περίοδος, ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ, ήταν
λαμπρή για το κέντρο μας. Το
Δ.Σ. είχε φροντίσει να μεταφερθεί και να εγκατασταθεί στο
Κυλικείο μας όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την εστίαση
αλλά και εξοπλισμός για την
κατασκευή γλυκών. Μέχρι και
παγωτομηχανή προμηθεύτη-

καν και πρόσφεραν παγωτό
στους Καστανιώτες. Δύσκολα
πράγματα χωριανοί για την
εποχή εκείνη. Όλα στήθηκαν
με προσωπική δουλειά. Ο συνταξιούχος πλέον εξαιρετικός
ζαχαροπλάστης και Πρόεδρός
μας Παναγιώτης Ταραμπίκος
λειτούργησε χωρίς κανένα προσωπικό όφελος στην Καστανιά
Ζαχαροπλαστείο πολυτελείας.
Μοναδική του ικανοποίηση
ήταν τα συγχαρητήρια των
Καστανιωτών.
Πρέπει να θυμηθούμε όμως
και να τονίσουμε ότι την ίδια
περίοδο βασικός συντελεστής
για την εξαιρετική εστίαση που
απολαμβάναμε ήταν ο Παναγιώτης Κουτρούμπας. Μαζί
λοιπόν, οι δύο Παναγιώτηδες
αποτέλεσαν ένα εξαιρετικό
δίδυμο, ανέβασαν πολύ ψηλά
τον πήχη της εξυπηρέτησης και
της ποιότητας στο κυλικείο μας
και έβαλαν κάποια στάνταρ
θα λέγαμε που ακολούθησαν
όλοι οι μετέπειτα ανάδοχοι και
λειτούργησαν με επιτυχία τα
καλοκαίρια το κυλικείο μας.
Να τους θυμηθούμε: Ο
Γιάννης ο Γεωργόπουλος, ο
Παναγιώτης Καλατζής, ο Βασίλης Κοντογιάννης, η Ντίνα
Κουτρούμπα, η Γιάννα Κουτρούμπα και τέλος η Βάσω
Παπαζαχαρία.
Το έτος 1989 το Δ.Σ. αποφάσισε την προσθήκη ενός ακόμα
ορόφου στο Κέντρο μας. Οι
εργασίες ξεκίνησαν άμεσα και
το επόμενο έτος το μπετό και
τα τούβλα είχαν κατασκευασθεί. Δυστυχώς τα επόμενα
δεκαπέντε περίπου χρόνια παρέμειναν στάσιμες οι εργασίες.
Οι λόγοι πολλοί, κυρίως όμως
θα πρέπει να αναφέρουμε ότι
στα Διοικητικά Συμβούλια του
Συλλόγου μας και στις Γενικές
Συνελεύσεις δεν καταφέραμε να
λάβουμε μια οριστική και κυρίως αποδεκτή απόφαση για την
χρήση του Α’ ορόφου. Αξίζει
να αναφέρουμε εδώ ενδεικτικά
το αποτέλεσμα ψηφοφορίας
που έγινε στη Γ.Σ. του Συλλόγου
μας το έτος 1991 με θέμα την

ΤΑΞΙ

Λόγω έλλειψης
χώρου οι υπόλοιπες
διαφημίσεις στο
επόμενο φύλλο

Νίκος
Καραγεώργος

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Έδρα Καρπενήσι

Οικόπεδα στην τοποθεσία Λακκώματα(πλησίον τοποθεσίας
Προφήτη Ηλία). Πληροφορίες Γεωργοπούλου Ντίνα
του Ευσταθίου.τηλ:210
6840829/6982130454
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ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

χρήση αυτού του ορόφου. Για
τουριστικά καταλύματα ψήφοι
57, για αίθουσα εκδηλώσεων
πολιτιστικού περιεχομένου ψήφοι 57. Κάπως έτσι λοιπόν, με
συνεχείς συζητήσεις, προτάσεις και με αναβολές φθάσαμε
στο έτος 2007.
Το Δ.Σ. πήρε τότε την απόφαση να κατασκευασθούν
στον Α’ όροφο τρεις βασικές
αίθουσες που θα εξυπηρετούσαν τις παρακάτω λειτουργίες.
Αίθουσα συνεδριάσεων για
όλα τα Δ.Σ. του χωριού μας,
Λαογραφικό Μουσείο, Ιατρείο
και τέλος μια αποθήκη και τουαλέτα. Ήταν βασικό και πρέπει
να σας το αναφέρω ότι η απόφαση αυτή είχε την αποδοχή
όλων των χωριανών και κυρίως
του Τοπικού Συμβουλίου με το
οποίο είχαμε και συνεχίζουμε να
έχουμε εξαιρετική συνεργασία.
Τέλος καλό όλα καλά. Το ιατρείο μας είναι γεγονός και άρτια εξοπλισμένο. Στην αίθουσα
συνεδριάσεων έχει μεταφερθεί
όλο το αρχείο του Κοινοτικού
μας Γραφείου και σύντομα θα
μεταφερθεί για να διαφυλαχθεί
και το αρχείο του Σχολείου μας.
Το Λαογραφικό μας Μουσείο
γέμισε με τα αντικείμενα που
εσείς μας προσφέρατε.
Πρέπει να είμαστε περήφανοι αγαπητοί χωριανοί για το
δημιούργημά μας. Στον πρώτο
όροφο του Π.Κ. καταφέραμε να
κρατήσουμε ζωντανή την ιστορία μας και τις μνήμες μας, το
χρωστούσαμε άλλωστε αυτό
στους πατεράδες μας, στις μανάδες μας, στους παππούδες
και τις γιαγιάδες μας και ήταν
υποχρέωσή μας να το δώσουμε στα παιδιά μας. Επίσης
οφείλαμε να δώσουμε αξιοπρέπεια στους ασθενείς μας και το
κάναμε με την λειτουργία του
ιατρείου μας.
Θα μπορούσα να αναφερθώ επί μακρόν στην αξία και
τη σημασία του Λαογραφικού
μας Μουσείου. Δεν είναι όμως
κατάλληλη η βραδιά για μακρηγορία. Τα αντικείμενα από
μόνα τους φωτογραφίζουν
την λαϊκή μας παράδοση
και ιστορία και η αποτύπωσή
τους θα αποτελέσει αντικείμενο
καταγραφής στις σελίδες της
εφημερίδας μας στον «Καστανιώτη». Τα κειμήλια αυτά που
παραχωρήσατε στο Μουσείο
μας θα συμπληρωθούν και θα
εκτεθούν καλύτερα στο μέλλον
σε ενότητες, είμαστε ακόμα
στην αρχή.
Αγαπητοί χωριανοί, σήμερα
δεν ήρθαμε εδώ για να παραστούμε απλά σε εγκαίνια,

ήρθαμε για να τιμήσουμε αξίες
και ιδανικά διαχρονικά και να
δηλώσουμε ότι νοιαζόμαστε και
πονάμε για την γενέτειρά μας.
Τελειώνοντας θα ήθελα και
πάλι να ευχαριστήσω:
-Όλους εσάς που είσαστε
εδώ σήμερα στα εγκαίνια του
Πολιτιστικού μας Κέντρου, του
Λαογραφικού Μουσείου και
του Ιατρείου μας.
-Όλους όσους προσέφεραν
χρήματα για την ανοικοδόμηση
του Π.Κ. και κυρίως τους ξενιτεμένους μας.
-Όλους όσους συνέβαλαν
με τις δωρεές τους στην επίπλωση και τον εξοπλισμό της
αίθουσας συνεδριάσεων & του
ιατρείου μας.
-‘Όλους εκείνους που εδώ και
χρόνια δούλεψαν με αφοσίωση
για να γίνει το κτίριο αυτό.
-Όλα τα Διοικητικά Συμβούλια
του Συλλόγου μας καθώς και τα
Τοπικά Συμβούλια.
-Όλους τους Ανάδοχους του
Κυλικείου μας.
-Όλους τους δωρητές που
έδωσαν τα κειμήλιά τους στο
Λαογραφικό μας Μουσείο.
Να είναι σίγουροι ότι με αυτή
τους την πράξη τίμησαν με τον
καλύτερο τρόπο τους προγόνους τους.
Αγαπητοί χωριανοί,
Το κτίριο αυτό είναι δικό σας
δημιούργημα και ανήκει σε
όλους τους Καστανιώτες και
τις Καστανιώτισσες. Όλοι βάλαμε κάτι μικρό ή μεγάλο για να
δημιουργηθεί, άρα έχουμε κάτι
κοινό, κάτι που μας συνδέει.
Αυτός και μόνο ο λόγος είναι
ικανός για να είμαστε ενωμένοι
και δημιουργικοί για την Καστανιά μας τα επόμενα χρόνια.
Σας ευχαριστώ!
Σημείωση: Για να ετοιμασθεί
το Πολιτιστικό μας Κέντρο και
ιδιαίτερα το Λαογραφικό μας
Μουσείο κάποιοι Καστανιώτες
κουράστηκαν ιδιαίτερα φέτος
το καλοκαίρι. Μέσα σε δύο μήνες έγινε μία από τις μεγαλύτερες εθελοντικές κινητοποιήσεις
των τελευταίων ετών, κουβάλησαν, καθάρισαν, ΠΕΡΙΠΟΙΉΘΗΚΑΝ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΑ
ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΟΙ
ΧΩΡΙΑΝΟΙ ΜΑΣ και έκαναν ένα
σωρό άλλες δουλειές. Σε όλους
αυτούς και στις Καστανιώτισσες που πρόσφεραν τις πίτες
τους, ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
από το Δ.Σ. του Συλλόγου μας.
Τέλος ευχόμαστε η ευχή-αναφορά του Προέδρου μας στο
λόγο του, «να είμαστε ενωμένοι
και δημιουργικοί για την Καστανιά μας τα επόμενα χρόνια», να
γίνει πραγματικότητα.

Ο ιστότοπος του χωριού μας www. kastanea.net λειτουργεί
και ενημερώνεται συνεχώς από τον Δεκέμβριο του 2007 μέχρι
και σήμερα.
Η συμβολή του, στην ενημέρωση των απανταχού Καστανιωτών
και των φίλων του χωριού μας, στην προβολή του χωριού μας και
στην ανάπτυξή του είναι τεράστια.
Ο χωριανός μας και μέλος του Συλλόγου μας Θανάσης Μπακατσιάς είναι ο άνθρωπος που κατασκεύασε τον ιστότοπο και
φροντίζει ανελλιπώς όλα αυτά τα χρόνια να τον συντηρεί, πληρώνοντας ετησίως ένα σοβαρό χρηματικό ποσό. Συγκεκριμένα, στην
μέχρι τώρα λειτουργία του και μόνο για τη διατήρηση του ιστότοπου
έχει δαπανήσει 522,00€. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλει κάθε
χρόνο ο Θανάσης, αποτελεί μόνιμη χορηγία του προς τον Σύλλογό
μας στη μνήμη του πατέρα του Τριαντάφυλλου Μπακατσιά.
Ο Σύλλογός μας ευχαριστεί θερμά τον Θανάση Μπακατσιά για
την χορηγία του και για την προσφορά του γενικά προς το χωριό
μας και εύχεται στον ίδιο και την οικογένειά του να είναι πάντοτε
υγιείς.

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

(Όσα μας είπατε, ή έτυχε να μάθουμε)
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

• Ο Παναγιώτης Χριστοφ. Δαλακώστας και η Μαρία Καραγιώργου,
στις 21 Οκτωβρίου 2012 στον
Ενοριακό τους Ναό Αγίας Βαρβάρας Λυκόβρυσης βάπτισαν το
δεύτερο αγόρι τους. Ο νουνός
χάρισε στο νεοφώτιστο το πολύ
ωραίο αλλά και σπάνιο όνομα
Προκόπιος! Να τους ζήσει, να
προκόψει και να το καμαρώσουν,
όπως επιθυμούν.
• Ο Γιώργος Σουλαντίκας και η
Κωνσταντίνα Δεληκωστοπούλου,
βάπτισαν στις 16 Σεπτεμβρίου
2012, το δεύτερο παιδί τους,
αγόρι, και το ονόμασαν Ηλία.
• Σοφία-Κωνσταντίνα είναι το
όνομα της θυγατέρας των Μεντόγιανη Βασίλη-Θεοδώρας
Σιάρχου (κόρη της συγχωριανής
μας Κωνσταντίνας Κατσίκα) που
βαπτίστηκε στις 21 Οκτωβρίου
2012. Ευχόμαστε υγεία -μακροζωία και ευτυχία.

ΓΑΜΟΙ

• Το Σάββατο 07 Ιουλίου 2012, o
Κωνσταντίνος Κων. Αναστασόπουλος και η Τάνια Μητράγκα, ένωσαν τη ζωή τους στον
Ιερό Ναό της Αγίας Δύναμης, στα
Σπάτα Αττικής.
• Το ξεκίνημα της καινούργιας
τους ζωής πραγματοποίησαν
στις 3 Νοεμβρίου 2012 στον Ι.Ν.
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Μοσχάτου ο Νικόλαος Ζαχ.
Ζηνέλης και η Μαρία Ι. Δημητροπούλου.
Στα νέα ζευγάρια ευχόμαστε να
είναι πάντα ευτυχισμένοι

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Στις 16 Ιουλίου 2012 απεβίωσε
στην Αθήνα, όπου διέμεινε, η
Αγγελική Αντωνίου Ντέκα, το
γένος Κων/νου Μπώκου, ετών
79. Η νεκρώσιμη ακολουθία
τελέστηκε στον Ι.Ν. των Αγίων
Πάντων του Κοιμητηρίου της
Καστανιάς, ενώ η ταφή στο Κοιμητήριο του Προδρόμου, όπου
αναπαύεται και ο σύζυγός της.
Το 40ήμερο μνημόσυνο τελέστηκε στις 26 Αυγούστου 2012 στον
Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστανιάς. Ο Σύλλογός μας εκφράζει
τα θερμά του συλλυπητήρια στην
οικογένεια του γιου της, στον
αδελφό της Στέφανο και τους
λοιπούς συγγενείς της και εύχεται
ο Κύριος να αναπαύει την ψυχή
της μετά δικαίων.
• Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία
85 ετών και κηδεύτηκε στην
Καστανιά στις 16 Αυγούστου η
συγχωριανή μας Αναστασία Δημητρίου Κουτρούμπα. Η ζωή της
ήταν μια συνεχής αθόρυβη προσφορά στους συνανθρώπους της,

τόσο κατά το χρονικό διάστημα
που εργαζόταν ως νοσοκόμος στο
νοσοκομείο Ευγαγγελισμός, όσο
και ως συνταξιούχος.
Πρόσφερε
μέρος της
περιουσίας της
στην Αρχιεπισκοπή
Πειραιώς
για τους
σκοπούς
της και βοηθούσε παντοιοτρόπως οικογένειες που είχαν ανάγκη βοηθείας.
Η προσφορά της στις εκκλησίες
του χωριού μας γινόταν κατά
το ευαγγελικό ρητό, μη γνώτω η
αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου.
Αιωνία η μνήμη της.
• Στις 26 Ιουλίου 2012 ταξίδεψε σε
ηλικία 82 ετών για τον άλλο κόσμο
από το Καρπενήσι που διέμεινε
τα τελευταία χρόνια ο Δημήτριος
Γαραντζιώτης, σύζυγος της συγχωριανής μας Παναγιώτας Δημ.
Τσιώκου (Ψυχογιού). Η ταφή του
έγινε στο Κοιμητήριο του Ξηριά
στο Καρπενήσι. Ο μακαρίτης,
όταν γνωρίστηκε με την Παναγιώτα αγάπησε το χωριό μας και
έφτιαξε με πολύ κόπο και πολλή
προσωπική εργασία στο πατρικό
της κτήμα, στα Λακκώματα, το
σπίτι τους. Έτσι τον γνωρίσαμε και
τον εκτιμούσαμε, γιατί αγαπούσε
το χωριό μας. Ήταν ευχάριστος
στις συζητήσεις και αγαπητός
στις παρέες μας. Ο Θεός να τον
αναπαύει και να χαρίζει στη σύζυγό του υγεία και τη γλυκιά του
παρηγοριά.
•
Στις 28
Απριλίου
2012, στο
Montreal
του Καναδά έκλεισε
για τελευταία φορά
τα μάτια ο
Λεωνίδας
Χατζής. Ο
Λεωνίδας και η οικογένειά του
παρόλο του ότι δεν κατάγονταν
από την Καστανιά, αγκάλιασαν
τον Καστανιώτικο ελληνισμό,
τους συμπεριφέρθηκαν προστατευτικά και τους βοήθησαν
στα δύσκολα εκείνα χρόνια που
εγκαταστάθηκαν στη νέα τους
πατρίδα. Οι Καστανιώτες που τον
γνωρίσαμε εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς την οικογένεια
του Λεωνίδα και δηλώνουμε ευγνώμονες. Ο Κύριος να αναπαύει
την ψυχή του. Ευχόμαστε στη
σύζυγό του Μαρία και στα παιδιά

του Χριστίνα και Θανάση ο Θεός
να τους χαρίζει πάντοτε υγεία.
Στους συγγενείς των εκλιπόντος
εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας
και ευχόμαστε ο χρόνος να απαλύνει τον πόνο τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Στέφανος Μπώκος ευχαριστεί θερμά όλους τους απανταχού φίλους του που εξέφρασαν
με κάθε τρόπο τη συμπαράσταση τους στο πένθος του για το
χαμό της πολυαγαπημένης του
αδελφής.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Στις 25 Νοεμβρίου 2012 η οικογένεια του Ιερέως Αθανασίου Ζαφείρη με τη συμπλήρωση ακριβώς
του ενός έτους από το θάνατο της
προσφιλούς συζύγου, μητέρας και
γιαγιάς, της πρεσβυτέρας
Αναστασίας Ζαφείρη
τέλεσε για την ανάπαυση της ψυχής της το ετήσιο Μνημόσυνο στον
Ι.Ν. Αγίου
Κων/νου
Νέου Κρικέλλου Λαμίας, όπου
εφημερεύει
και ο παπαΘανάσης.
Λειτουργός
ήταν ο εφημέριος του
χωριού μας
παπά –Σωτήριος Τσιώκος και έψαλε – και αυτός τιμής ένεκεν- ο
συμπατριώτης μας συνταξιούχος
Φιλόλογος καθηγητής, ο Ευάγγελος
Στ. Πέχας, «μελίρρυτος και ηδύμολπος» Πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Αγίων
Θεοδώρων Λαμίας.
Η οικογένεια της μεταστάσης
ευχαριστεί θερμά όλους τους συγγενείς, ενορίτες, γειτόνους της και
λοιπούς φίλους που παρευρέθησαν
και συμπροσευχήθηκαν για την
ανάπαυση της ψυχής της. Ιδιαίτερα
ευχαριστεί τον παπα-Σωτήρη και
την πρεσβυτέρα του Κωνσταντίνα,
τον αξιότιμο κ. Πέχα και τη σύζυγό
του Αγλαΐα (κόρη του αείμνηστου
Αριστείδη Κατσίκα), και αυτούς που
ήρθαν ειδικά από την Καστανιά, ήτοι
την Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου κ. Κατίνα Τσιώκου – Τσατσαράγκου, τη Δέσποινα Ευαγ. Βαστάκη,
και τη Βάσω Νικ. Παπαζαχαρία με τις
κόρες της Μαντώ και Μαρία.
Ο Σύλλογός μας και από αυτή
τη θέση απευθύνει στον σεβαστό
παπα-Θανάση και στα παιδιά του
τις ευχές του να είναι αιωνία η μνήμη
της πρεσβυτέρας, μητέρας και γιαγιάς, ο Κύριος να την αναπαύει μετά
Δικαίων και να έχουν μακροζωία με
τη γλυκιά της ανάμνηση.
Ζ.Ζ.

Μπαλαγιάννης Αθανάσιος(1832-1918)
Ο Αθανάσιος Μπαλαγιάννης ήταν προπάππος
του δασκάλου μας Ιωάννου Μπαλαγιάννη. Μαζί
με τον αδελφό του Θοδωρή, εργάσθηκε για πολλά
χρόνια στη μαυροθαλασσίτικη πολιτεία Ζουγκουλδάκ και στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρξαν οι
πρώτοι χρηματοδότες της
κατασκευής του υδραύλακα για τη μεταφορά του
Γουρνιώτικου νερού στην
Καστανιά.
Η φωτογραφία του
και η πίσω όψη αυτής

Οι Προσφορές των συγχωριανών μας
• Ο Αθανάσιος Σ. Λωρίδας προσέφερε στον Σύλλογο 200,00 $ CAD.
• Τα αδέρφια, Νικόλαος, Αλέξανδρος & Χρήστος Π. Βαστάκης προσέφεραν στον Σύλλογο 500,00 $ CAD.
• Ο Κωνσταντίνος Ν. Μπακατσιάς προσέφερε στον Σύλλογο 150,00 $ CAD.
• Ο Ιωάννης Δ. Σπυρόπουλος προσέφερε στον Σύλλογο 150,00 $ CAD.
• Ο Παναγιώτης Ν. Μούρτος προσέφερε στον Σύλλογο 200,00 $ CAD.
• Ο Βασίλης Α. Τσιώκος προσέφερε στον Σύλλογο 100,00 $ CAD.
• Ο Παναγιώτης Δ. Τσιώκος προσέφερε στον Σύλλογο 100,00 $ CAD.
• Η Τασία Γιούργα Κουτρούμπα προσέφερε στον Σύλλογο 150,00 $ CAD.
• Η Βασιλική Καζίλη Κουτρούμπα προσέφερε στον Σύλλογο 150,00 $ CAD.
• Ο Κωνσταντίνος Μπαλτάς προσέφερε στον Σύλλογο 150,00 $ CAD.
• Ο Ιωάννης Α. Κουτρούμπας προσέφερε στον Σύλλογο 300,00 $ CAD.
• Η Βασιλική Κακαρέλη Βαστάκη προσέφερε στον Σύλλογο 200,00 $ CAD.
Για τα παραπάνω χρηματικά ποσά, ευχαριστούμε πολύ τους ξενιτεμένους μας
και ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο Μπαλτά, που με δική του πρωτοβουλία έστειλε
επιστολές προς όλους τους Καστανιώτες που διαμένουν στον Καναδά και στην
Αμερική και τους ζήτησε την συνδρομή τους προς τον Σύλλογο. Συγκέντρωσε
όλα τα χρήματα λοιπόν με αλληλογραφία, τηλεφωνικές συνεννοήσεις, με ταλαιπωρία για την είσπραξη των επιταγών και μας τα έστειλε σαν συνολικό ποσό.
• Ο Γεώργιος Στυλιανού Ταραμπίκος προσέφερε στον Σύλλογο 100,00 $
CAD.
• Ο Ζαχαρίας Κωνσταντίνου Παπαχρίστος προσέφερε στον Σύλλογο
50,00 $ CAD.
• Ο Κωνσταντίνος Χαριλάου Λωρίδας προσέφερε στον Σύλλογο 50,00 $
CAD.
• Ο Αθανάσιος Παλαιός προσέφερε στον Σύλλογο 100,00 €.
• Ο συνταξιούχος δάσκαλός μας, ο Ιωάννης Μπαλαγιάννης, προσέφερε
στον Σύλλογο το χρηματικό ποσό των 300,00 €, για την κάλυψη μέρους των
λειτουργικών δαπανών του νεοϊδρυθέντος λαογραφικού μουσείου .
• Ο Ιωάννης Σπυρίδωνα Κοντογιάννης προσέφερε στον Σύλλογο 20,00 €
στη μνήμη του πατέρα του.
• Ο Δημήτριος Βουλανάς προσέφερε στον Σύλλογο 20,00 $ AUS.
• Η Βάσω Μπαλτά προσέφερε στον Σύλλογο 20,00 $ AUS.
• Συγγενείς και ξαδέλφια του κ. Βουλανά(απο Αυστραλία) προσέφεραν στον
Σύλλογο 50,00 $ AUS
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.

Προσφορές υπέρ των Ιερών Ναών
του χωριού μας

• Η Βασιλική Λεκάκου προσέφερε 200,00€ για την επισκευή του Ιερού Ναού
Αγίας Παρασκευής στη μνήμη του ανιψιού της Μανώλη Βαστάκη.
• Ο Νικόλαος Σ. Βαστάκης, για τον ίδιο σκοπό, προσέφερε 150,00€ στη
μνήμη των γονέων, των αδελφών και του ανιψιού του Μανώλη Βαστάκη.
• Η Ελένη Παπαγιάννη Βελεσιώτη προσέφερε 100,00€ για τις ανάγκες των
Ιερών Ναών της ενορίας.
• Η Γεωργία Γεωργοπούλου προσέφερε 50,00€ για την επισκευή του Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής.
• Ο Δημήτριος Αποστόλου Τσιώκος προσέφερε 100,00$ AUS υπέρ του
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.
• Ο Χρήστος Αθανασίου Κουτρούμπας προσέφερε 200,00$ AUS υπέρ
του Ιερού Ναού της Παναγίας.
• Ο Θεόφιλος Δημητρίου Τσιώκος προσέφερε 200,00$ AUS υπέρ του
Ιερού Ναού της Παναγίας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο εκφράζει σε όλους τους δωρητές τις ευχαριστίες
του και τους εύχεται ατομική και οικογενειακή υγεία.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΣ
Με χαρά πληροφορηθήκαμε, τις επιτυχίες των Καστανιωτόπουλων στην
Ανώτατη Εκπαίδευση.
• Βονόρτα Άννα, του Δημητρίου και της Ολυμπίας, Τμήμα Πολ. Δομικών
Έργων, στο Ηράκλειο Κρήτης.
• Καραΐνδρος Άγγελος, του Θωμά και της Βιργινίας (Ευθ. Κάτσικα): Τμήμα
Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθήνας.
• Κάτσικας Ευθύμιος, του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας.
• Κιστάνης Αθανάσιος, του Μαρίνου και της Μαίρης (Σπ. Βαστάκη),Τμήμα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά.
• Μπακατσιάς Ανδρέας του Αθανασίου και της Ίρμας, σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
• Μπακατσιάς Τριαντάφυλλος του Αθανασίου και της Ίρμας, σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
• Μπαλτά Παρασκευή του Γεωργίου και της Ελένης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών.
• Ντούρου Μαργαρίτα, του Παναγιώτη και της Δέσποινας, Ιατρική σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Παπαευαγγέλου Δημήτριος, του Αριστείδη και της Μαρίας (Ευστ. Σταθοπούλου), Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθήνας.
• Πεπονής Μάριος, του Δημητρίου και της Παναγιώτας (Κων/νου Ντέκα),
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείου
Κρήτης.
• Σιάτρας Δημήτρης του Κωνσταντίνου και της Κάλης, Τμήμα Λογοθεραπείας, στα Ιωάννινα.
Τα αδέρφια Ανδρέας και Τριαντάφυλλος Μπακατσιάς πέρασαν το κατώφλι
της ανώτατης εκπαίδευσης την προηγούμενη χρονιά. Δυστυχώς, διαδοχικές
συμπτώσεις δεν βοήθησαν στο να πληροφορηθεί έγκαιρα η εφημερίδα μας την
επιτυχία τους και να προβεί στην ανακοίνωση των ονομάτων τους.
Σε περίπτωση που έχετε ενημερωθεί και για κάποια άλλη επιτυχία, σας παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε σχετικά στα τηλ: 210 2516938/6977668616.
(Ντέκας Αριστείδης)
Σε όλους τους επιτυχόντες ευχόμαστε υγεία, καλή πρόοδο και πάντα
επιτυχίες στη ζωή τους..
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ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ
Η VIA FERRATA ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ
ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ

… αξίζει να το επισκεφτείτε …
Ξερά χόρτα, κομμένα δέντρα, αγκάθια, τεράστιοι
κορμοί εμπόδιζαν την πορεία μας … καταφέραμε σιγά

Ο ιταλικός στρατός διέσχιζε τα φαράγγια. Via ferrata
σημαίνει στα ιταλικά σιδερένια οδός.
Δύο είναι τα σημεία όπου μπορείς να απολαύσεις αυτό
το συναρπαστικό σπορ, στη Μαύρη Σπηλιά Ευρυτανίας
και στη Χίο. Απαιτείται ειδικός εξοπλισμός με μποντριέ
και ειδικά κράνη για φαράγγι. Με την επίβλεψη και
καθοδήγηση εξειδικευμένων οδηγών βουνού ξεκίνησε
μία παρέα 13 Καστανιωτών από 17 ετών και άνω (με
τα καταφέραμε! Και του χρόνου σε περιπέτειες με
μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας!!!!!
μικρότερο συνοδοιπόρο τη μικρή Πηνελόπη Κουτρούμπα) (άλλωστε για την υλοποίηση αυτού του σπορ
πρέπει να έχει περάσει κάποιος την ηλικία των 16 ετών).
Διασχίσαμε το φαράγγι πάνω από τη Μαύρη Σπηλιά
με αναρρίχηση, περάσαμε το δρόμο του ασβεστιού και
αφού ξαποστάσαμε στο ξωκλήσι των Αγίων Αποστόλων,
περπατήσαμε στο πανέμορφο μονοπάτι του αλατιού
που οδηγούσε παλιότερα στο Μεσολόγγι και σύνδεε την
Αιτωλοακαρνανία με την Ευρυτανία.

Η ομάδα ετοιμάζεται με ειδικό εξοπλισμό αφού
ακούει με προσοχή τις οδηγίες του εξειδικευμένου
οδηγού βουνού, κου Βασίλη Μίτσιου

Συντήρηση του μονοπατιού
από Καστανιά –
Διαλώνια –Άνω Γούρνες –
πηγές Τσκακαριάς
Με πρωτεργάτη την Κατίνα Τσιώκου (πρόεδρο της
Καστανιάς) ξεκινήσαμε 6 φίλοι για τη συντήρηση του

σιγά και τα καθαρίσαμε … ο εθελοντισμός πρωτοστάτησε … σε ευχαριστούμε Κατίνα για την πρωτοβουλία
σου και την ιδέα σου! Να ‘σαι πάντα δυναμική και
γελαστή!
Και η υπέροχη θέα από εκεί πάνω …

Αύγουστος 2012
και το θερινό σινεμά
βρήκε το χώρο του
και φέτος ….στην αυλή
του σχολείου μας ….

μποντριέ και κράνος: απαραίτητος εξοπλισμός
για τη via ferrata έτοιμη η Μαρία για τη Via ferrata

Το ποπ κορν και ο θερινός κινηματογράφος έλαμψε
στις παιδικές ψυχές και όχι μόνο, στην Καστανιά Ευρυτανίας
1η προβολή: Μαλλιά κουβάρια μεταγλωττισμένη
ταινία για τους μικρούς μας φίλους
2η προβολή: Hugo ,κοινωνική ταινία για όλες τις ηλικίες
3η προβολή: Ψυχή βαθιά, πολιτική ταινία του Παντελή
Βούλγαρη
4η προβολή: Το λιμάνι της Χάβρης, κοινωνική ταινία
5η προβολή: Το μικρό έγκλημα, ελληνική ταινία, 1ο

1ΟΣ δεξιά Βασίλης Μίτσιος (ο εκπαιδευτής βουνού),
Κωσταντίνος (γιος Βίκυς) και Βίκυ Προβίδα, Νίκος
Μπώκος, Βαγγελιώ Ζηνέλη
Ανοίγαμε και κλείναμε τα καραμπίνερ (ειδικοί γάντζοι) πάνω στο σκοινί και ανεβαίναμε τη σιδερένια
οδό που μας ξεναγούσε στο φοβερό φαράγγι….

Η Λίτσα Κουτρούμπα ακολουθεί έντρομη τις οδηγίες του εκπαιδευτή! Συγχαρητήρια στη Λίτσα που
δάμασε το φόβο της!

μονοπατιού. Με πριόνια, κλαδευτήρια, σκαμπανικά
εργαλεία στα χέρια και καλή διάθεση, παρέα, ιστορίες
και γέλια … μπορεί να μας πήρε 5-6 ώρες αλλά το διασκεδάσαμε …. Και κυρίως συντηρήθηκε το μονοπάτι

βραβείο στο φεστιβάλ Ελληνικού κινηματογράφου στο
Τορόντο
Το πιο συγκινητικό ήταν ότι οι πολυάριθμοι έφηβοι
– παραθεριστές έρχονταν με τις δικές τους ταινίες και
συνέχιζαν βραδινές προβολές της αρεσκείας τους μετά
τις 11.00 μ.μ.
Τελικά στην Καστανιά υπάρχουν τόσο πολιτιστικές
όσο και πολιτισμικές εναλλαγές κι επιλογές για όλες τις
ηλικίες …
Γιώτα Γιαννέλη
(συνέχεια στη σελίδα 7)

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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Το βήμα του Προδρόμου
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου των Προδρομιτών, εύχεται σε όλους τους
Προδρομίτες Καλή Χρονιά,
υγεία και χαρά στις οικογένειές τους.

Το πανηγύρι του Αι
Γιάννη στο χωριό μας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος οργανώθηκε από το Σύλλογό
μας το ημερήσιο Πατροπαράδοτο
Πανηγύρι του χωριού μας στις 29
Αυγούστου στον προαύλιο χώρο
της Εκκλησίας του Αϊ Γιάννη.
Μετά την λειτουργία στρώθηκαν τα τραπέζια με τα νηστίσιμα
εδέσματα που ετοίμασε κάθε οικογένεια, αλλά και αυτά που προετοιμάστηκαν από τον συγχωριανό μας κ. Δημήτρη Σταυρόπουλο
και την οικογένειά του που είχαν
εφέτος αναλάβει τη λειτουργία του
κυλικείου του Συλλόγου.
Ακολούθως ο Πρόεδρος του
Συλλόγου μας κ. Θεόδωρος
Σταυρόπουλος πήρε το λόγο και
ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, τους
ενημέρωσε για τις ενέργειες του
Συλλόγου μας και στην συνέχεια
άρχισε το γλέντι με την συνοδεία
της ορχήστρας Δημοτικών τραγουδιών που κράτησε μέχρι αργά

το βράδυ.
Ευχόμαστε του χρόνου που θα
είναι πλακοστρωμένος ο προαύλιος χώρος της Εκκλησίας αλλά
και ασφαλτοστρωμένος ο δρόμος
να έρθουν πολλοί περισσότεροι
χωριανοί και φίλοι του χωριού στο
όμορφο αυτό ημερήσιο πανηγύρι
του Προδρόμου που γίνεται για
δεκαετίες.

Άλλα Νέα

Σύντομα θα γίνει η δημοπράτηση του έργου της πλακόστρωσης
της πλατείας του χωριού στον
περίβολο της Εκκλησίας του
Αϊ Γιάννη. Η πλακόστρωση και
η ανάδειξη του περιβάλλοντος
χώρου της Εκκλησίας μετά την
απόφαση του Δήμου Καρπενησίου είναι ένα σημαντικότατο έργο
υποδομής για το χωριό μας.
Ήδη έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 70.000
Ευρώ και εντός του Δεκεμβρίου
του 2012 θα γίνει η δημοπράτηση
του, αναμένεται δε να ολοκληρωθεί πριν το καλοκαίρι του 2013.
Το χωριό μας επισκέφθηκαν
τον Οκτώβριο, μετά από εντολή
του Δημάρχου Καρπενησίου κ.
Κωνσταντίνου Μπακογιάννη, ο
Αντιδήμαρχος κ. Παντελής Χαλκιάς και ο Μηχανικός του Δήμου
κ. Κώστας Καρέτσος για αυτοψία
του χώρου που θα γίνει το έργο.

Το βήμα του Τόρνου
Ολόθερμες οι ευχές του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας
των απανταχού Τορνιωτών «Η Μεγάλη Βρύση», για καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος 2013, με υγεία, οικογενειακή και
ατομική ευτυχία σε όλους τους χωριανούς, συγγενείς, φίλους και
αναγνώστες της εφημερίδας «Ο Καστανιώτης»

Το Αντάμωμα των Τορνιωτών

Το περασμένο καλοκαίρι στις 18 Αυγούστου 2012 έγινε το αντάμωμα
των Τορνιωτών στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου, στην ωραιότατη πλατεία του χωριού και έξω από το Λαογραφικό Μουσείο(πρώην
Δημοτικό Σχολείο) και την εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Ήρθαν πολλοί
χωριανοί, μέλη του Συλλόγου των Καστανιωτών και άλλοι Καστανιώτες. Την εκδήλωση αυτή τίμησε με την παρουσία του και ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου κ. Χρήστος Ντέκας. Με την φροντίδα του Δήμου διασκεδάσαμε με ζωντανή μουσική.
Ευχαριστούμε για αυτή την προσφορά και για την παρουσία όλων.

Λαϊκή Συνέλευση

Στις 19 Αυγούστου 2012 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε η Λαϊκή
Συνέλευση παρουσία του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Κώστα Μπακογιάννη και του Προέδρου της Κοινοτικής Ενότητας Τόρνου κ. Βασιλείου
Κωνσταντόπουλου.

Ευχαριστίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας και όλοι οι χωριανοί και
ιδιαίτερα οι πρώην μαθητές του, ευχαριστούμε τον κ. Ιωάννη Μπαλαγιάννη, που ήταν δάσκαλος στο χωριό μας στη τριετία 1960-1963,
για τις δύο φωτογραφίες που δώρισε στο Λαογραφικό Μουσείο. Όλοι
μας για πολύ ώρα προσπαθούσαμε να ξεχωρίσουμε ποιούς μαθητές
εικονίζουν οι φωτογραφίες. Γυρίσαμε κάποια χρόνια πίσω για ανάμνηση των περασμένων. Όσοι είχαμε αδέλφια μαθητές του, ή άλλους
συγγενείς, του απευθύνουμε τις δέουσες ευχαριστίες και ευχές για
αυτόν και τους οικείους του.

Άλλες δραστηριότητες

-Στις 8 Αυγούστου 2012, μέλη του Συλλόγου και του Διοικητικού
Συμβουλίου υποδέχθηκαν στη Μεγάλη Βρύση προσκυνητές από τον
Δρυμώνα, το Αργυρό Πηγάδι, το Νεροχώρι και την Αμβρακιά, που από
το μονοπάτι Κορομηλιά-Μεγάλη Βρύση-Προφήτης Ηλίας-Εικόνισμα
πήγαν στην Ιερά Μονή Προυσιωτίσσης.
-Στις 13 Αυγούστου 2012, αντιπροσωπεία του Συλλόγου παραβρέθηκε στο Αργυρό Πηγάδι σε εκδήλωση του τοπικού Συλλόγου.
-Στις 17 Αυγούστου 2012, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
αρκετοί χωριανοί έκαναν αισθητή την παρουσία τους στο αντάμωμα
των Καστανιωτών.
Όλες οι εκδηλώσεις είχαν σημαντική επιτυχία.

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Η ετήσια Γενική Συνέλευση της αδελφότητας των απανταχού Τορνιωτών «Η Μεγάλη Βρύση» θα πραγματοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα
09:30 στο ουζομεζεδοπωλείο ΟΣΤΡΑΚΟ, Δερβενακίων
22-Πλατεία Δημαρχείου-στη Δάφνη.τηλ: 210 97140776944689982.
Επιμέλεια:Κωνσταντίνος Νικ. Τσιαχρής

Παράλληλα αξιολόγησαν και άλλα
έργα που πρέπει να γίνουν στο
χωριό μας για να ενταχθούν στο
τεχνικό πρόγραμμα του 2013.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
με την έγκριση του Μητροπολίτη
παραχώρησε τον προαύλιο χώρο
της Εκκλησίας στο Δήμο ώστε
νόμιμα να προχωρήσει ο Δήμος
στην κατασκευή του έργου.
Το έργο αυτό σε συνδυασμό
με την ασφαλτόστρωση του
δρόμου θα είναι πολύ χρήσιμο
για το χωριό μας αφού θα αναδειχθεί η πέτρινη Εκκλησία με
τον περιβάλλοντα χώρο ώστε
να μπορεί ο επισκέπτης από την
όμορφη πλακόστρωτη Πλατεία
να απολαμβάνει την ηρεμία του
τοπίου, την θέα προς το ποτάμι,
το φαράγγι της Δεκατιάς και τα
γύρω βουνά.

Η διαπλάτυνση του δρόμου έφθασε μέχρι το χωριό
σύντομα θα αρχίσει η χαλικόστρωση και η ασφαλτόστρωση
Το έργο της ασφαλτόστρωσης
του δρόμου Καστανιάς Προδρόμου ένα από τα σημαντικότερα
αν όχι το πιο σημαντικό έργο για
το χωριό μας, προχωρεί με ταχείς
ρυθμούς.
Ήδη έχουν γίνει όλες οι διαπλατύνσεις του δρόμου μέχρι
το χωριό και απομένει μόνο η
διαπλάτυνση στη θέση ‘Κήπους’.
Θα ακολουθήσει η κατασκευή
των τελευταίων τεχνικών έργων
και ακολούθως θα αρχίσει η
χαλικόστρωση του δρόμου. Εκτιμάται από τον εργολάβο ότι αν
συνεχισθεί κανονικά η χρηματοδότηση μέχρι το Καλοκαίρι θα έχει
ξεκινήσει και η ασφαλτόστρωση
του δρόμου.
Για το μεγάλο αυτό έργο δεν
πρέπει να ξεχνάμε την καθοριστική συμβολή στην πραγματοποίησή του, του πρώην Νομάρχη
Ευρυτανίας και ήδη Βουλευτή
του Νομού μας κ. Κωνσταντίνου
Κοντογιώργου. Ήταν ο πρωτεργάτης για τον σχεδιασμό, ένταξη
και υλοποίηση του έργου αυτού
που ξεκινάει από την Καστανιά
περνάει από το χωριό μας και καταλήγει στη Ροσκά και τον οποίο
θεωρούμε υποχρέωσή μας να
ευχαριστήσουμε, για μια ακόμα
φορά, μέσα από την εφημερίδα
‘Καστανιώτης’.
Παραχώρηση από το Δήμο
του παλιού Κοινοτικού Γραφείου για την στέγαση του
γραφείου του Συλλόγου μας.

Με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Καρπενησίου, μετά
από πρόταση του Δημάρχου
κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη
παρεχωρήθη για μια πενταετία
το παλιό Κοινοτικό Γραφείο που
βρίσκεται στο Σταυρό για στέγαση
του γραφείου του Συλλόγου μας.
Ο Σύλλογος θα αναλάβει τα έξοδα
συντήρησης και λειτουργίας του
οικήματος.
Τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου
μας επιθυμούν και μέσα από
την Εφημερίδα ‘Καστανιώτης’ να
ευχαριστήσουν τον Δήμαρχο κ.
Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, για
την άμεση αποδοχή του αιτήματος για στέγαση του Συλλόγου,
αλλά και τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Καρπενησίου που
εψήφισαν θετικά την πρόταση του
Δημάρχου.
Ευχαριστήριο στους συγχωριανούς μας κ. Βασίλη Ντέκα
και κ. Νικόλαο Σουλτάτο για
το άνοιγμα του μονοπατιού
Σταυρός – Τσαμονίτσα – Πασσοραχούλα - Τσούμος.
Το προηγούμενο Καλοκαίρι
οι συγχωριανοί μας κ. Βασίλης
Ντέκας και κ. Νικόλαος Σουλτάτος
με προσωπική εργασία, δικά τους
εργαλεία και πολλή όρεξη άνοιξαν
το μονοπάτι Σταυρός – Τσαμονίτσα – Πασσοραχούλα - Τσούμος.
Ήδη όπως μας είπαν σχεδιάζουν για το επόμενο Καλοκαίρι να
ανοίξουν το παλιό μονοπάτι από
το χωριό προς την Κοντίβα και το
μονοπάτι από τον Σταυρό προς
την Κοσίνα μέσω Ράχης Μύλου
που ασφαλώς χρειάζονται την
βοήθεια και άλλων συγχωριανών.
Ο Σύλλογός μας λοιπόν θέλοντας να συμβάλλει στην προσφορά αυτή θα προσπαθήσει,
πάντα σε συνεννόηση με τους
δύο συγχωριανούς μας, να οργανώσει ομάδα που θα βοηθήσει
στο άνοιγμα των μονοπατιών το
Καλοκαίρι του 2013.
Το άνοιγμα, η οριοθέτηση και
η χαρτογράφηση των μοναδικών
μονοπατιών που ευρίσκονται στο
χωριό μας είναι σημαντικό έργο
αφού έτσι θα αναδείξουμε τις
ομορφιές του χωριού μας στους
επισκέπτες που πια θα έρχονται
πιο άνετα λόγω του καινούριου
δρόμου.
Έτσι το χωριό μας δεν θα
αποτελεί μόνο μια στάση προς
το ‘Πανταβρέχει’ αλλά και μέρος
με σημαντικά αξιοθέατα, που δεν
θα είναι μόνο ο περίπατος στα
μονοπάτια αλλά και η διαδρομή
στο ποτάμι, η θέα της Δεκατιάς, το

πέτρινο τοξωτό γεφύρι της Ράχης
μύλου, η Εκκλησία, ο παραδοσιακός νερόμυλος στο Γρανά, οι
παλιές βρύσες κλπ.
Για αυτό όποιοι συγχωριανοί
και συμπατριώτες ενδιαφέρονται
να βοηθήσουν στην διάνοιξη των
μονοπατιών ή να δώσουν ιδέες
στο Σύλλογο για την υλοποίηση
των παραπάνω σκέψεων μπορούν να επικοινωνήσουν με τα
μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας.
Τηλ.: Θεόδωρος Σταυρόπουλος
6942271940
Λ ά μ π ρ ο ς Στ α υ ρ ό π ο υ λ ο ς
6977288172, e-mail: lstav@
hotmail.gr
Νικόλαος Χονδρογιάννης
6942688986
Πόπη Ταραμπίκου 6977299728
Γεώργιος Κωστόπουλος
6997183689
Γεώργιος Χονδρογιάννης
6976061158

Κοινωνικά

Στις 10 Νοεμβρίου 2012 έφυγε
από κοντά μας ο συγχωριανός
μας Παναγιώτης Δημ. Ζαχαρόπουλος σε ηλικία 87 ετών.
Στους συγγενείς του εκλιπόντος
εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Προσφορές

Ο Γιώργος Σουλτάτος του
Βασιλείου, έκανε δωρεά δύο
εικόνων στον Ιερό Ναό Αγίου
Ιωάννου, στη μνήμη των γονιών
του και του παππού του.
Ο Στέφανος Μπώκος πρόσφερε στον Ιερό Ναό του Αγίου
Ιωάννου 50,00€ στη μνήμη της
αδελφής του Αγγελικής Μπώκου
Ντέκα.
Επίσης στη μνήμη της Αγγελικής πρόσφερε 50,00€ και η
Βάσω Μπώκου Ζηνέλη.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
τους ευχαριστεί θερμά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας
ευχαριστίες προς τους συγγενείς, φίλους και
συγχωριανούς
για την
αμέριστη
συμμετοχ ή το υ ς
στο πένθος μας
για τον
αγαπημένο σύζυγο, πατέρα,
παππού και θείο Σπύρο Ιωάννου
Κοντογιάννη. Η μνήμη του παρακαταθήκη για όλους.
Η οικογένειά του

«Το μάθημα της συνεργασίας»
Η Κατερίνα ανέβηκε τα σκαλιά του Σχολείου.
Πήρε βαθιά ανάσα. Κοίταξε κάτω από το καπέλο
της τους καινούργιους «συμμαθητές». Έσπρωξε
τη φράντζα από το μέτωπό της κι’ αναρωτήθηκε: «θα τα καταφέρω;» Ήταν μόλις 5 ετών.
Η δασκάλα τους έβαλε άσκηση για να μάθουν
να συνεργάζονται. Η συνεργασία είναι κάτι
σπουδαίο, τους είπε. Ο Κωστάκης δεν έφερνε
μαζί του ποτέ ξυλομπογιές. Βαριόταν και δεν
μπορούσε, έλεγε, τις βαριές τσάντες. Η ζωγραφιά της ομάδας (που βραβεύτηκε κιόλας) έγινε
με τις ξυλομπογιές της μικρής Κατερίνας. Ο
Κωστάκης δεν είπε ποτέ ευχαριστώ στην Κατερίνα. Ο Μανώλης πλακώθηκε με τον Κωστάκη,
γιατί έκλεβε τις ξυλομπογιές της Κατερίνας. Ο
Κωστάκης του είπε ότι αν τολμήσει να το πει
στη δασκάλα, θα το πει στον πατέρα του, που
ήταν ο Διευθυντής του Σχολείου. Ο Μανώλης
σταμάτησε να παραπονιέται. Ο Αλέξης ήταν
ερωτευμένος με την μικρή Κατερίνα. Πήγε
να τα βάλει με τον Κωστάκη που έκλεβε τις

ξυλομπογιές της Κατερίνας κι’ είχε απειλήσει
τον Μανώλη. Ο Κωστάκης είπε στον Αλέξη ότι
είχε πλακωθεί με τον Μανώλη, γιατί οι δυο τους
(Κωστάκης και Αλέξης) ήταν πολύ φίλοι. Και
ήξερε ότι ο Αλέξης ήταν ερωτευμένος με την
Κατερίνα, που ήταν ερωτευμένος και ο Μανώλης. Ο Αλέξης σταμάτησε να παραπονιέται.
Ο Κωστάκης είπε εμπιστευτικά στο Γιώργο να
ζωγραφίσει μια πρωτότυπη ζωγραφιά και να
την χαρίσει στην Κατερίνα, επειδή η Κατερίνα ήταν ερωτευμένη μαζί του. Ο Γιώργος την
ζωγράφισε και ο Κωστάκης πήρε το βραβείο.
Ο Κωστάκης ήταν ο καλύτερος, είπε η δασκάλα, γιατί συνεργάστηκε με τον Μανώλη, τον
Αλέξη, τον Γιώργο και τη Κατερίνα κι’ έφτιαξαν
μια πρωτότυπη ζωγραφιά.
Από τότε, η τάξη φώναζε τον Κωστάκη
«αρχηγό». Η Κατερίνα κατάλαβε ότι η συνεργασία είναι κάτι σπουδαίο. Όπως είχε πει
η δασκάλα…
Δήμητρα Δεληκωστοπούλου
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Με αφορμή ένα θάνατο
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

-Η οικογένεια των Μπαλταίων και το Χάνι Μπαλτά
Στις 7 Ιουλίου 2012 άφησε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας
την τελευταία του πνοή ο Ανδρέας
Αθαν. Μπαλτάς, σε ηλικία 77 ετών.
Ο αείμνηστος υπέφερε τα τελευταία
χρόνια από την επάρατη ασθένεια,
πληρώνοντας, όπως και αμέτρητοι
συνάνθρωποί μας, τις συνέπειες
του Τσερνομπίλ. Μόλις πριν λίγους
μήνες, τέλος Νοεμβρίου 2011, είχε
δοκιμαστεί με το θάνατο και της
πολυαγαπημένης συζύγου του.
Ήταν Υπάλληλος του ΟΤΕ, και
είχε διατελέσει Προϊστάμενος Τεχνικού Προσωπικού στον Τομέα
Άνω Λιοσίων. Από τη θέση αυτή,
λόγω της προσωπικότητάς του, είχε
εξυπηρετήσει άμεσα και ανιδιοτελώς
σε θέματα συνδέσεων και μεταφοράς
τηλεφωνικών γραμμών κάθε συμπατριώτη που θα ζητούσε τη συνδρομή
του για την απόκτηση τηλεφώνου
στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, σε
εποχές που οι υπηρεσίες αυτές παρέχονταν με το σταγονόμετρο, ενώ
συχνά ακόμα και υψηλή πολιτική
παρέμβαση θα είχε αμφίβολα αποτελέσματα!
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
έγινε τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012 από
το παρεκκλήσιο και Κοιμητήριο του
Αγίου Αθανασίου στα Χάνια, στη
συνοικία που είδε το πρώτο φως,
εκεί που αναπαύονται οι γονείς και
οι παππούδες. Εκεί το καντηλάκι του
θα μένει πάντα αναμμένο από τους
συγγενείς που μένουν στα Χάνια
Οι Μπαλταίοι από τα Χάνια πάντοτε αισθάνονταν Καστανιώτες,
μολονότι τα Χάνια είναι συνοικία
του Προυσού. Σύμφωνα με τον Παναγιώτη (Τάκη), αδελφό του Ανδρέα,
που έψαξε το γενεαλογικό δένδρο
των Μπαλταίων, κατά τους προεπαναστατικούς χρόνους οι Μπαλταίοι
έφυγαν από το Σούλι κυνηγημένοι
και κατέφυγαν και στο χωριό μας.
Ο αείμνηστος Ευρυτάνας δάσκαλος Κώστας Ζήσης στο βιβλίο του
«ΑΓΡΑΦΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821» γράφει για
τον Μπαλτά Αθανάσιο ότι γεννήθηκε
στην Καστανιά Αρακυνθίων, υπηρέτησε την πατρίδα σε όλη τη διάρκεια
της Επανάστασης, έλαβε μέρος σε
πολλές μάχες υπό τους Κώστα Βελή,
Γιολδασαίους και Καραϊσκάκη,
ήταν το 1824-1825 στην Μεγάλη
Αποκλείστρα της Καστανιάς και
έπειτα πληγώθηκε στην πολιορκία
του Μεσολογγίου στο μηρό που του
άφησε αναπηρία. Κατά τον απόγονό

του Τάκη Μπαλτά, άριστο γνώστη
της οικογενειακής παράδοσης και
ιστορίας, αυτός ο τραυματίας ήρωας
Αθανάσιος Μπαλτάς ακολούθως
εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Καστανούλα. Από αυτόν προέρχονται όλοι
οι Μπαλταίοι της περιοχής μας, οι
οποίοι ανάλογα με τους γάμους που
έκαναν τα παιδιά και τα εγγόνια τους,
διασκορπίστηκαν στην Καστανιά και
απέναντι στα Χάνια.
Η γιαγιά αυτών των αδελφών
Μπαλτά που ξέρουμε από τα Χάνια, γιων του Αθανασίου Ιωάννου
Μπαλτά, η Ιλιάδα Ιωάννου Μπαλτά,
η «Μπαλτογιάνναιννα», ήταν Καστανιώτισσα, το γένος Δημητριάδη,
αδελφή της παπαδιάς Πηνελόπης
Χρήστου Παπαχρήστου, κόρη του
Δημοδιδάσκαλου Κων/νου Δημητριάδη. Ο αείμνηστος Κώστας Ν.
Μπαλτάς, στο βιβλίο του ΚΑΣΤΑΝΕΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΑΘΗΝΑΙ
1966, σελ. 77 γράφει ότι αυτός ο
Δημοδιδάσκαλος: «Επωνομάζετο
Ροβίμ. Διωρίσθη επί Βασιλέως
Όθωνος. Ήτο γαμβρός του Δημάρχου
Αρακυνθίων Γουβέλη. Εισήγαγε το
πρώτον εις το χωρίον τον τρόπον
εξημερώσεως της αγρίας καστανέας.
Απεβίωσεν το 1894».
Κατά την Πηνελόπη Ν. Μπαλτά –
Δαλακώστα, ο Ροβίμ έφερε από την
Κρήτη τους βλαστούς για τα μπόλια
μπηγμένα σε πατάτες και το πρώτο
δέντρο που μπόλιασε βρισκόταν
πάνω από το Δημητριαδέικο σπίτι,
ακριβώς κάτω από το σημερινό σπίτι
της Καλλίτσας Βλάχου, και σώζεται
μέχρι σήμερα ο βασικός του κορμός,
παρά τη φθορά του από το μύκητα
που ξεραίνει τα καστανόδεντρα και
το χονδρό κλάδεμα που υπέστη. Από
το δέντρο αυτό μπολιάστηκαν στη
συνέχεια πολλά από τα άγρια αυτοφυή καστανόδεντρα του χωριού μας
και προφανώς και των γειτονικών,
γι’ αυτό και τα ήμερα κάστανα στο
χωριό μας τα λέμε «κρητικά».
Ο αείμνηστος Ανδρέας πήρε το
όνομα του θείου του Ανδρέα Δημητριάδη του «τελώνη». Και ο Ανδρέας
Δημητριάδης αρχικά διορίστηκε δάσκαλος στην Ηλεία και στη συνέχεια
μετατάχθηκε στον οικονομικό κλάδο
ως υπάλληλος Τελωνείου.
Κάναμε αυτή την αναδρομή για να
δείξουμε τους δεσμούς των Μπαλταίων με την Καστανιά, που συνεχίζεται μέχρι τα χρόνια μας, αφού
και ο Τάκης Αθ. Μπαλτάς, αδελφός
του Ανδρέα, όπως προαναφέραμε
που κατοικεί μόνιμα στα Χάνια,

έχει παντρευτεί Καστανιώτισσα, τη
Γεωργία Στυλ. Γεωργοπούλου, από
τον Πέρα Μαχαλά.
Οι Μπαλταίοι έρχονταν συχνά
για εκκλησιασμό στην Καστανιά,
έρχονταν στα πανηγύρια μας, στις
χαρές και στις λύπες των Καστανιωτών, στους μύλους μας στην

Καστανούλα και στον Αϊ – Γιάννη
στο Ποτάμι, αλλά και για κάποιο
διάστημα σε δύσκολες εποχές ακόμα και στο σχολείο του χωριού μας.
Οι Μπαλταίοι από τα Χάνια και οι
Τσατσαραγκαίοι λίγο πιο πέρα από
την Πορτίτσα, το είχαν ευκολότερο
να έρθουν στην Καστανιά, παρά να
πάνε στον Προυσό.
Ήταν φιλόξενοι και αφάνταστα περιποιητικοί σε όλους όσους
περνούσαν από τα δυο πανδοχεία
τους – χάνια, όχι μόνο από «επαγγελματική» αναγκαιότητα, αλλά και
γιατί το είχαν στο αίμα τους, από
γενιά σε γενιά, και όχι μόνο στους
προσκυνητές της Παναγίας, αλλά
και στον οποιοδήποτε διερχόμενο,
τους ταχυδρόμους, που ως αγωγιάτες μετέφεραν την αλληλογραφία
του Ταχυδρομείου Προυσού, τους
αγωγιάτες των χωριών και στους
υπαλλήλους, ιδιαίτερα μάλιστα όταν
οι καιρικές συνθήκες ήταν άσχημες
και οι τακτικοί ταξιδιώτες δεν είχαν
πού αλλού να καταφύγουν.
Το χάνι τους δεν ήταν επαγγελματική ασχολία αλλά πρωτίστως κοινωνική προσφορά. Τα Μπαλταίικα
σπίτια ήταν πάνω στο δρόμο που
ένωνε το Καρπενήσι με όλα τα χωριά
του παλιού Δήμου Αρακυνθίων και
έτσι οι Μπαλταίοι έκαναν την ανάγκη της φιλοξενίας φιλοτιμία. Οι ταξιδεύοντες για τον Προυσό, ύστερα
από οδοιπορία τριών έως τεσσάρων
ωρών από το Γαύρο, με ανηφορικό
το τελευταίο τμήμα από τα Διπότα-

μα ως τα Χάνια, έβρισκαν εκεί την
απαραίτητη δροσιά και περιποίηση
και ανακτούσαν τις απαραίτητες
δυνάμεις ως τον τελικό τους προορισμό, που, αν ήταν το Μοναστήρι
της Παναγίας, ουσιαστικά, κατά τη
λαϊκή φράση, «είχαν φάει πια το βόδι
και τους έμενε η ουρά»!
Ο νέος δρόμος προς το Μοναστήρι
της Προυσιώτισσας που από το τέλος
της δεκαετίας του ‘80 πάει ευθεία
μέσα από το βράχο, είναι μεν εξυπηρετικός, αλλά, δυστυχώς, άφησε στο
περιθώριο και οδήγησε αναγκαστικά
στο μαρασμό την όμορφη αυτή και
δροσερή συνοικία και μας έκανε να
αποξενωνόμαστε από τη φιλόξενη
αυτή γειτονιά, κάνοντας αχρείαστα
και τα χάνια, τα πανδοχεία δηλαδή
που υπήρχαν εκεί και που από αυτά
πήρε το όνομά της.
Στην πολύ προσεγμένη εφημερίδα
«Χρυσιώτικα Νέα» αρ. φ 40, Ιαν
Φεβ Μαρτ 2005, σελ. 6, φιλοξενήθηκε ύστερα από ελαφρά γλωσσική
τροποποίηση μια παλιότερη και
πολύ σημαντική για την ευρυτανική
Τοπική Ιστορία έρευνα του έγκριτου
φιλόλογου τ. Γ.Ε.Μ.Ε Παναγιώτη
Βλάχου από το Στένωμα για τα
χάνια της Ευρυτανίας . Το σχετικό
απόσπασμα έχει ως εξής:
«Μπαλταίικα Χάνια, στο δρόμο
Καρπενησίου - Προυσού και σε μικρή
το ένα από το άλλο απόσταση. Πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στους
διακινούμενους από και προς τα
χωριά του τ. δήμου Αρακυνθίων και
νοτιότερα, ιδιαίτερα δε προς τους πολυάριθμους προσκυνητές απ’ όλη την
Ευρυτανία, τη Στερεά κι άλλα μέρη
της Ελλάδας, οι οποίοι, κυρίως το
καλοκαίρι, πήγαιναν μαζικά να προσκυνήσουν στην Παναγία την Προυσιώτισσα. Αργότερα το «κάτω χάνι»
σταμάτησε να λειτουργεί, και η όλη
δε δραστηριότητα περιορίστηκε στο
«επάνω», όπου ο γνωστός «μπάρμπα
Θανάσης» Μπαλτάς, πρόσχαρος και
ανεκδοτολόγος, καθώς και ο συμπαθής και πρόθυμος γιος του Γιάννης,
ο οποίος το διατηρεί μέχρι σήμερα,
πρόσφεραν στους διαβάτες και προσκυνητές τις υπηρεσίες τους. Το Χάνι
Μπαλτά, παρ’ ότι η παραλλαγή του
αμαξιτού δρόμου προς τον Προυσό
το παρακάμπτει ήδη, εξακολουθεί να
λειτουργεί, ενώ αξίζει να διατηρηθεί,
έστω με κάποια προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα και τις απαιτήσεις,
ως επιβίωση μιας εποχής, σκληρής
ίσως, με ανθρώπους «πεζοπορούντες,
κοπιώντας και πεφορτισμένους», που

βρίσκονταν όμως συναισθηματικά ο
ένας κοντά στον άλλον και συναλλάσσονταν με εγκαρδιότητα και γνησιότητα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις».
Και ο Γιάννης, ο μεγάλος αδελφός,
που ζει πια χωρίς το φως του στο
πατρικό σπίτι, το παλιό χάνι, είπε
πρόσφατα σε κάποιο περαστικό
δημοσιογράφο που τον επισκέφτηκε
στη γωνιά του τζακιού του: «Όλοι
έχουν περάσει από αυτό το τζάκι, από
τη βασίλισσα Φρειδερίκη μέχρι το
Μητσοτάκη και τη Ντόρα»»Όλα τα μέλη της οικογένειας των
Μπαλταίων, πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους, πριν ξενιτευτούν, στο χάνι
τους προς τους οδοιπόρους. Και όταν
οι περισσότεροι ξενιτεύτηκαν για
επαγγελματικούς και οικογενειακούς
λόγους, έμειναν στον τόπο τους ο
Γιάννης και ο Τάκης και έκαναν εκεί
τις οικογένειές τους, εκεί περνούν
και τώρα τα γεράματά τους, ανάμεσα σε παιδιά και εγγόνια που τους
επισκέπτονται συχνά.
Ο αείμνηστος Ανδρέας μας έδωσε
αυτή την αφορμή και ας είναι ελαφρύ
το χώμα της γενέτειράς του που τον
δέχτηκε. Από την τελευταία του
κατοικία στη ράχη του Άι- Θανάση
αγναντεύει πια αναπαυόμενος τις
γύρω κορφές της Χελιδόνας, της
Καλιακούδας και του Παναιτωλικού,
στέλνει χαιρετίσματα στο Δερμάτι,
στο Λιναράκι, την Καστανούλα,
την Καστανιά, τον Τόρνο και τον
Προυσό, καθώς θα δροσίζεται από το
ελαφρό αεράκι της ράχης, θα ακούει
το τραγούδι των αηδονιών από τη
ρεματιά της γειτονιάς του και θα
νανουρίζεται από το κλωθογύρισμα
των νερών του Κρικελλοπόταμου και
του Προυσιώτικου. Ο Ανδρέας είχε
την ευτυχία μετά θάνατον να πραγματοποιηθεί σ’ αυτόν η επιθυμία του
μεγάλου μας πατριδολάτρη ποιητή
Ανδρέα Κάλβου:
«Ας μη μου δώση η μοίρα μου
εις ξένην γην τον τάφον·
είναι γλυκύς ο θάνατος
μόνον όταν κοιμώμεθα
εις την πατρίδα».
Στις οικογένειες των παιδιών του
αείμνηστου Ανδρέα, του Αθανασίου
και της Αντωνίας καθώς και των
αδελφών του Παναγιώτη, Γιάννη,
Κώστα, Αικατερίνης και Ιλιάδας,
ευχόμαστε ο Κύριος να αναπαύει την
ψυχή του προσφιλούς τους και να
τους χαρίζει υγεία να τον θυμούνται
για πάντα.
Ζ.Ζ.

ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΪ – ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Η παράδοση συνεχίστηκε και φέτος
και στις 26 Σεπτεμβρίου λειτουργήθηκε
το ερημικό πια ξωκλήσι του Αϊ- Γιαννιού
του Θεολόγου στο Ποτάμι – Λιναράκι.
Περίπου 45 προσκυνητές από το χωριό,
αρκετοί οδοιπορώντας, από το Μεγάλο
Χωριό, αλλά και από άλλα μέρη και το
Καρπενήσι. Από την Αθήνα ειδικά για το
λόγο αυτό ήρθαν η Πηνελόπη Γ. Λάζου,
κόρη του Γεωργίου και της Χαρίκλειας
Ζηνέλη, με το σύζυγό της και το γιο της
Χάρη και από το Δρυμώνα ο Λιναρακιώτης
την καταγωγή Φώτης Αθ. Τσατσαράγκος
με το γαμβρό του.
Τη λειτουργία τέλεσε ο ακούραστος
παπα – Σωτήρης Τσιώκος, έψαλαν ο
Νίκος Παπαζαχαρίας και ο γαμβρός του
κ. Πανάρετος, σύζυγος της αδελφής
του Γεωργίας, ενώ ο παπα - Θανάσης
Ζαφείρης με τους γιους του, πανταχού
παρόντες, βοήθησαν ως «εκκλησιάρχες»

στις ανάγκες για την ετοιμασία της Εκκλησίας και την τέλεση της λειτουργίας.
Εξάλλου, ο παπα – Θανάσης, όταν έρχεται
στο πατρικό του σπίτι, στην Καστανούλα,
απαραίτητα κάθε βράδυ, ακόμα και από
τη δύσβατη και επικίνδυνη σάρα, αν δεν
περνάει ο Κρικελλοπόταμος, θα πάει να
ανάψει το καντήλι στην Εκκλησία!
Μετά τη θεία Λειτουργία ο παπα –Θανάσης, εφημέριος του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου
Νέου Κρίκελλου Λαμίας, παρά το πένθος
του για το χαμό της αλησμόνητης πρεσβυτέρας του Αναστασίας, που δεν έχει
κλείσει ακόμα χρόνο, (έσβησε το Νοέμβριο
του 2011), παρέθεσε το καθιερωμένο εδώ
και χρόνια τραπέζι στο πατρικό του σπίτι
απέναντι, συνεχίζοντας την παράδοση.
Σ’ ευχαριστούμε παπα – Θανάση που
κρατάς μέχρι τώρα αυτή τη μέρα ανοικτό
το σπίτι σου για τους προσκυνητές και
ας είναι αιωνία η μνήμη των παππούδων

σου, των γονέων σου και της αείμνηστης
πρεσβυτέρας σου, που τέτοια μέρα πάντα είχαν χαρά και θεωρούσαν καθήκον
τους να δεξιωθούν τους προσκυνητές του
προστάτη τους Αϊ – Γιάννη.
Στα παλιότερα χρόνια:
Αρχές της δεκαετίας του 60, στη γιορτή
του Αϊ – Γιαννιού, στις 26 Σεπτεμβρίου στο
Ποτάμι, στα διπλανά από την Εκκλησία Σταθέικα χωράφια, με θέα την Καστανούλα,
στο πιο κατάλληλο σημείο για αναμνηστικές φωτογραφίες, ποζάρουν οι γειτόνισσες
Φωτεινή Ηλ. Νικοπούλου – Καραμπούλη,
Κατίνα Στεφ. Γεωργοπούλου – Ντούρου,
και οι αείμνηστες πια αδελφές Παρασκευή
και Βασιλική Ι. Λωρίδα. Τη Φωτογραφία
μας πρόσφερε ευγενικά η άλλη αδελφή
τους Γεωργία Ι. Λωρίδα – Γεωργοπούλου
και την ευχαριστούμε θερμά, γιατί μας
θυμίζει παλιά ωραία χρόνια...

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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(συνέχεια από τη σελ. 4)

Κατάβαση του φαραγγιού
της Δεκατιάς στον
Πρόδρομο Ευρυτανίας
Χρόνια άκουγα από τη Φρόσω και τον Τάκη Ταραμπίκο
για το φαράγγι της Δεκατιάς πάνω από τον Πρόδρομο.
Φέτος το καλοκαίρι με την παρότρυνση ενός Καστανιώτη
φυσιολάτρη αποφασίσαμε να κατέβουμε αυτό το φαράγγι. Ο Πάνος Σιάτρας και ο γιος του είχαν ήδη την εμπειρία
της κατάβασης με τον ορειβατικό σύλλογο Αγρινίου και
καθότι είχαν βιώσει την ανεπανάληπτη ομορφιά του
τοπίου δεν τους πήρε πολλή ώρα να μας πείσουν να
γίνουμε όλοι μία παρέα με 4 μεγάλους και 3 παιδιά και
να γευτούμε αυτή τη μοναδική εμπειρία.
-Δυτικά, στα ριζά του χωριού Πρόδρομος, υπάρχει
το μεγάλο και πανέμορφο φαράγγι της «Δεκατιάς». Το
όνομά του το πήρε από έναν Τούρκο φοροεισπράκτορα
στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ο εισπράκτορας αυτός
πέρασε να εισπράξει τους φόρους από το χωριό, τη
γνωστή ως «δεκάτη», το δέκα τοις εκατό της παραγωγής των κατοίκων. Κάποιος δεν είχε να πληρώσει και
του έστησε παγίδα. Του υπέδειξε τα μελίσσια του που
βρίσκονταν δίπλα στο χείλος του φαραγγιού για να τα
ελέγξει. Εκεί με μια απότομη κίνηση τον έσπρωξε στο
γκρεμό, όπου και σκοτώθηκε. Έκτοτε έμεινε το όνομα, το

μας με τέτοια τοπία απροσδιόριστης ομορφιάς …Του
χρόνου όμως θα πάμε πιο οργανωμένοι, αρκεί να μας
ακολουθήσουν κι άλλοι ….
Γιώτα Σιάτρα, Πάνος Σιάτρας, Δημήτρης Σιάτρας,
Γιώτα Γιαννέλη, Κώστας Μπώκος και οι δύο μικρές μας
ορειβάτισσες Βασούλα Σιάτρα (της Γιώτας και του Πάνου)
και Ελπίδα Μπώκου

26η Οκτωβρίου 2012
σε ένα διαφορετικό
Άγιο Δημήτριο …
Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια των περισσοτέρων ….
Στο πλάτωμα του Αγίου Δημητρίου, η αρτοκλασία, το
ηλιόλουστο τοπίο της μέρας εκείνης... Για πρώτη φορά
μετά από 25 χρόνια βρέθηκα στη λειτουργία αυτής της
εκκλησίας … και όλα ήταν συγκινητικά….
Η λειτουργία, το τοπίο, οι ψαλμωδίες, η μυρωδιά του
ψητού κάστανου, η γλυκύτητα αυτών των ανθρώπων,
όλα χωρίς αντάλλαγμα …. Άδειασμα ψυχής σε αυτό το
τοπίο, ακούγοντας το κήρυγμα του παπά Σταύρου και
συναντώντας το χαμόγελο αυτών των κατοίκων (γνωστών και αγνώστων…)

αντάμωμα … αφετέρου, τον κ. Βαστάκη και τον κ. Τσιώκο
για τα όμορφα τραγούδια τους (για άλλη μία φορά!),
μας συγκίνησαν!!

Δύο μέρες αργότερα ….
28 Οκτωβρίου 2012 –
κατάθεση στεφάνου
στο ηρώο της Καστανιάς
28η Οκτωβρίου … τι πλήξη κάθε χρόνο! Τυποποιημένες
παρελάσεις, σχολικά ποιήματα, σημαιοστολισμοί και
άλλα …. Γνωστά σε όλους μας, βαρετά στους περισσότερους στις μεγάλες μητροπόλεις… Ζήτω το Έθνος! Ζήτω
η 28η Οκτωβρίου, το ιστορικό ΟΧΙ, ΑΕΡΑ!!!
Φέτος όμως ήταν διαφορετικά! 20 νοματαίοι όλοι κι
όλοι, τραγουδούσαμε τον Εθνικό Ύμνο μέσα στη βροχή,
κρατώντας οι μισοί από εμάς ομπρέλες, οι άλλοι μισοί

Κατάθεση στεφάνου

φαράγγι του «δεκατιά», της
«δεκάτης» της «δεκατιάς».
Υπάρχει μονοπάτι από το
χωριό αλλά και από την
συνοικία Ραχημύλο για την
πρόσβασή του. Θα χρειαστεί
να κολυμπήσετε σε αρκετά
σημεία για να το διασχίσετε.
Το φωτογραφικό υλικό το
δανειστήκαμε από τον ιστότοπο http://www.evrytania.
eu/D.Prousou/Dekatia3.htm
και το φωτογραφικό αρχείο
του ορειβατικού συλλόγου
Αγρινίου. Μπορείτε να ανατρέξετε για να δείτε λεπτομέρειες του φαραγγιού καθότι η συγκεκριμένη παρέα δε
διέθετε φωτογραφική μηχανή σε αυτή την κατάβαση.
Θέλαμε μόνο να χαρούμε με τα γυμνά μας μάτια την
άγρια ομορφιά του τοπίου. Η ψυχή μας γέμισε, η ψυχοθεραπεία επετεύχθη για μία ακόμη φορά με την επαφή

28η Οκτωβρίου 2012, Καστανιά Ευρυτανίας

Και του χρόνου να ‘μαστε όλοι εκεί! Θα ήταν παράλειψη τόσο δική μου όσο και των φιλοξενούμενών μου, να
μην ευχαριστήσουμε, αφενός το διοικητικό Συμβούλιο
Καστανιωτών για αυτό το Αγιοδημητριάτικο απρόσμενο

όχι, και η πρόεδρος της Καστανιάς Κατίνα Τσιώκου κατέθετε το πανέμορφο αλλά και λιτότατο δάφνινο στεφάνι
που ένας γείτονας της είχε ετοιμάσει … χωρίς λόγους
και φανφαρονισμούς. Τα έργα των απλών ανθρώπων
δημιούργησαν και ο Εθνικός μας Ύμνος, πρώτη φορά
αντηχούσε έτσι … σε μία τόσο δύσκολη εποχή! Πώς να
μην ξαναβουρκώσω;

Μια ευχάριστη Καστανιώτικη βραδιά στον Καναδά
Στο σπίτι του χωριανού μας Κωνσταντίνου Μπαλτά, στο ......του Καναδά συγκεντρώθηκαν στις
15 Σεπτεμβρίου κάμποσοι Καστανιώτες. Μεταξύ τους ήταν και ο Νίκος Δαλακώστας που μόλις
είχε επιστρέψει από την Ελλάδα και τους μετέφερε τα νέα από το χωριό μας. Από τις αναμνηστικές φωτογραφίες που έβγαλαν και μας έστειλαν καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να πέρασαν μια
όμορφη βραδιά.
Τους ευχαριστούμε για την επικοινωνία και ευχόμαστε γρήγορα να τους δούμε στην πατρίδα.

Ο Κώστας Μπαλτάς και η σύζυγός του Βάσω, η Πόπη Βαστάκη, ο Γεώργιος Κακαρέλης και η
σύζυγός του Βίκυ, κόρη του Παναγιώτη Βαστάκη, η Σταυρούλα Τζαβάρα, κόρη του Κ. Μπαλτά, η
Φρόσω Δαλακώστα και ο σύζυγός της Νίκος, ο Παναγιώτης Τσιώκος με τη σύζυγο του Μάργκαρετ
και ο Παναγιώτης Μούρτος.

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.
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ΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΚΡΙΚΕΛΟΠΟΤΑΜΟ…

ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΡΑ ΕΛΕΝΗΣ…

Το Λιναράκι είναι ένας πολύ παλιός οικισμός της Καστανιάς Προυσού, ο οποίος κατά
τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταλειφθεί εντελώς και το χειρότερο είναι ότι η ξυλογέφυρα
πάνω από τον νευρικό Κρικελοπόταμο που εξυπηρετούσε όσους είχαν ακόμη κάποια
ζωντανά που τα πήγαιναν εκεί πέρα ή να τρυγήσουν κάτι λίγα αμπέλια που είχαν απομείνει, έχει σαπίσει και ήταν πολύ επικίνδυνη για όποιον επιχειρούσε να την περάσει.
Έτσι, εκτός από τις
τελευταίες μέρες του
καλοκαιριού που λιγόστευαν τα νερά του
ποταμού, κανένας
πλην ελαχίστων κυνηγών δεν πάταγε το
πόδι του στον παρατημένο οικισμό όπου
φέτος όπως είδα σε μια
πρόσφατη επίσκεψή
μου εκεί, οι ροδιές που
έχουν απομείνει, είναι
κατάφορτες αλλά είναι
ζήτημα αν κάποιος μαζέψει τον καρπό τους.
Το κυριότερο όμως και
αυτό που απασχολεί
πολλούς από την Καστανιά και ιδιαίτερα τον
παπα Θανάση Ζαφείρη που μεγάλωσε εκεί
απέναντι, στον οικισμό
Ποτάμι και ο οποίος
ήταν και ο άνθρωπος
που μου μίλησε για το
Λιναράκι που πρόλαβε
να έχει 30 οικογένειες,
είναι η πρόσβαση προς
στην ωραία εκκλησία
του Αϊ – Γιάννη Θεολόγου η οποία πανηγυρίζει στις 26 Σεπτεμβρίου αλλά είναι και πολλοί εκείνοι που θέλουν να
πάνε να ανάψουν ένα κεράκι αλλά δεν μπορούν αφού δεν πατιέται πλέον η ξυλογέφυρα.
Το ενδιαφέρον όμως αυτό των Καστανιωτών άκουσαν οι αρχές και γι’ αυτό έστειλαν τις
προάλλες ένα μηχάνημα (μπουλντόζα) την οποία χειρίζονταν ο Γιώργος Μήτσου και με
την βοήθεια του Γιάννη Τσατσαράγκου που γνωρίζει καλά την περιοχή, ίσιαξε μια δίοδο
μέσα στο ποτάμι να περνούν τα ψηλά αυτοκίνητα και τα φορτηγά και άνοιξε ένα δρόμο
μέχρι κάτω από τη γέφυρα για να πάνε εκεί τα μηχανήματα που θα χρειαστούν να φτιάξουν το γεφύρι, οι εργασίες για το οποίο όπως έχει ακουστεί θα αρχίσουν πολύ σύντομα.
Τους πρόλαβα να δουλεύουν εκεί στις 22 Αυγούστου και μαζί με τον παπα - Θανάση και
τους γιούς του Σωτήρη και Παναγιώτη και για να μη βραχούμε, περάσαμε το ποτάμι μέσα
στον κουβά της μπουλντόζας. Το γεγονός μας θύμισε το όχι και πολύ μακρινό χθες που
η Ευρυτανία και γενικά η ορεινή Ελλάδα δεν είχε δει αμαξιτό δρόμο και πολλές φορές οι
άνθρωποι περνούσαν τα φουσκωμένα ποτάμια πάνω σε αυτά τα θηριώδη μηχανήματα.
Ένα χθες που καμιά φορά εμφανίζεται σαν κακό όνειρο για ορισμένους και άλλοτε, ως
αφορμή να ξαναδούμε τα πράγματα από μια άλλη γωνιά, της αυτογνωσίας τουλάχιστον
για το τι αληθινά είναι ο τόπος μας και πόσο δυνατά κρατούσε δεμένους τους ανθρώπους
κοντά του. Και επίσης, να σχολιάζει την απόσταση που κράτησαν οι άνθρωποι, όταν για
διάφορους λόγους ο καθένας απομακρύνθηκε από την γενέθλια γη και τις ρίζες τους.
Ευρυτανικός Παλμός, Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012
Ηλίας Προβόπουλος

Η Ελένη Κοντογιάννη ζει με τον άντρα της Βασίλη στο χωριό Καστανιά (Προυσού)
στην Ευρυτανία, ένα χωριό κρεμασμένο θαρρείς πάνω από τον δύσκολο ποταμό Κρικελοπόταμο και αριθμεί καμιά πενηνταριά μόνιμους κατοίκους, ηλικιωμένους ως επί το
πλείστον που κατά κάποιο τρόπο ζουν ακόμη στον απόηχο της παραδοσιακής ζωής
των ορεινών Ελλήνων.
Το ζεύγος Κοντογιάννη που οι ρίζες τους κρατάνε από το διπλανό χωριό Πρόδρομος, έχει τέσσερα παιδιά (Γιώργος, Δημήτρης, Παναγιώτης, Αννούλα) από τα οποία, τα
δυο πρώτα εργάζονται στο Καρπενήσι αλλά πηγαινοέρχονται συχνά στο χωριό και βοηθούν τον πατέρα τους που διατηρεί ένα μεγάλο κοπάδι από κατσίκια και τα άλλα δυο ζουν
στη Λαμία. Φυσικά δίπλα στον Βασίλη και το
κοπάδι είναι διαρκώς
η Ελένη, η οποία προλαβαίνει και το νοικοκυριό και φυσικά τους
κήπους με τα λαχανικά
καθώς και την αυλή της
που είναι γεμάτη με
ωραία λουλούδια, τα
περισσότερα από τα
οποία ο σπόρος τους
είναι παλαιός και προσαρμοσμένος απόλυτα
στις κλιματολογικές
συνθήκες της περιοχής.
Αυτά τα έμαθα πιάνοντας προχθές κουβέντα με την Ελένη σαν την είδα να ποτίζει ένα ωραίο βασιλικό, από
αυτούς που λέμε χειμωνιάτικους και με έκπληξη άκουσα πώς κρατάει τον ίδιο σπόρο
που πήρε από την συγχωρεμένη πεθερά της, Σαννούλα Κοντογιάννη που έζησε όλη
της τη ζωή στο κοντινό στην Καστανιά χωριό Πρόδρομος. Χοντρικά υπολογίσαμε πως
πρέπει να είναι ο ίδιος σπόρος πάνω από 120 χρόνια γιατί και η Σαννούλα, τον είχε
κρατήσει από τη δική της μητέρα ενώ είναι πιθανό να έχει και περισσότερη ιστορία.
Το ίδιο μου είπε πως κάνει και με τις ντομάτες, τα άλλα κηπευτικά και βέβαια με τα
καλαμπόκια για τα οποία έμαθα πως καλλιεργεί ακόμη τα λεγόμενα «κοντόροκα», ήτοι ένα
είδος καλαμποκιού του οποίου το ξυλώδες εσωτερικό είναι πολύ μικρό ενώ οι σπόροι του
πολύ μεγάλοι, οι μεγαλύτεροι από κάθε άλλη ιθαγενή ποικιλία καλαμποκιού και φυσικά
δεν έχει καμιά σχέση με τα υβρίδια που υποχρέωσαν οι διάφοροι προπαγανδιστές των
πολυεθνικών να καλλιεργούν οι Έλληνες αγρότες για να είναι διαρκώς εξαρτημένοι από
αυτές και τα φυτοφάρμακα που απαιτούνται για την καλλιέργεια τους.
Ο τρόπος που μου μίλησε η Ελένη μου με έκανε να σκεφτώ πιο σοβαρά μια ιδέα που
κυκλοφορεί από καιρό τώρα στο μυαλό μου και δεν είναι άλλος από την επιστροφή στο
χωριό μου και την συστηματική ενασχόλησή μου με τα χωράφια και τις καλλιέργειες
παράλληλα με ότι παλεύω ακόμα στην παραπαίουσα δουλειά στα περιοδικά. Ακούγοντας μάλιστα πως θα πάρω σύνταξη (αν υπάρχει τότε αυτός ο θεσμός) σε 13 χρόνια
από τώρα, πήρα την απόφαση. Κι έτσι, οι πρώτοι σπόροι εκτός από αυτούς που έχει η
μάνα μου είναι από τα κοντόροκα καλαμπόκια και το βασιλικό που πήρα από την Ελένη
και από την πρώτη συγκομιδή, υπόσχομαι πως θα δώσω και σε όσους ακολουθήσουν
τον ίδιο δρόμο...
Ευρυτανικός Παλμός, Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Ο Δεκάλογος
της Λεβεντιάς
Να στέκεσαι:

Τ

Χριστούγεννα

α Χριστούγεννα είναι η μητρόπολη των εορτών κατά
τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσό-

στομο.
Με πόση λαχτάρα την περιμένουμε
όλοι αυτή την εορτή!
Βέβαια υπάρχουν και συνάνθρωποί
μας που στερούνται πολλών αναγκαίων και πρέπει να τους βοηθήσουμε,
όμως η εκκλησία με την υμνολογία και
το ευχάριστο περιβάλλον μας κάνει να
λησμονήσουμε για λίγο όσα δεινά παρουσιάζονται και μας προσηλώνει στα
διαδραματιζόμενα μέσα στο χώρο της
εκκλησίας στις διάφορες ακολουθίες,
φέρνοντας στο νου μας τα γεγονότα
που άλλαξαν τη ζωή του κόσμου με
τον ερχομό του Σωτήρος Χριστού.
Όπως μας λέει το κατά Λουκά Άγιο
Ευαγγέλιο, άγγελος παρουσιάσθηκε
στους βοσκούς όταν γεννήθηκε ο
Χριστός και τους είπε: «μη φοβείσθαι.
ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν
μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ, ότι
ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ», δηλαδή
μη φοβείσθε, το αντίθετο χαρείτε.
Διότι ιδού σας αναγγέλλω χαρμόσυνη
είδηση που θα σας προκαλέσει μεγάλη χαρά, η οποία θα είναι και χαρά

για όλο το λαό του Θεού. Θα είναι δε
χαρά όλου του λαού, διότι γεννήθηκε
σήμερα για εσάς Σωτήρας....
Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς από
όλα τα γεγονότα και ποιον από τους
ύμνους να επιλέξει;
Καίτοι δύσκολο θα σας παρουσιάσω
έναν από τους πολλούς θαυμάσιους
ύμνους: «Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ ότι ώφθης επί γης ως άνθρωπος
δι’ ημάς; Έκαστον γαρ των υπό σου
γενομένων κτισμάτων την εύχαριστίαν σοι προσάγει· οι Άγγελοι τον
ύμνον, οι ουρανοί τον αστέρα, οι Μάγοι τα δώρα, οι Ποιμένες το θαύμα, η
γη το σπήλαιον, η έρημος την φάτνην,
ημείς δε Μητέραν Παρθένον. Ο προ
αιώνων Θεός, ελέησον ημάς.»
Τι να σου προσφέρουμε Χριστέ,
διότι φανερώθηκες επί της γης ως
άνθρωπος για μας; Καθένα από
τα κτίσματά σου την ευχαριστίαν
προσφέρει σε σένα. Οι Άγγελοι τον
ύμνον........
Κι εμείς σήμερα τι θα του προσφέρουμε;
Αγάπη σ’ αυτόν και στους αδερφούς
μας.
Κωνσταντίνος Νικ. Τσιαχρής

Στους άλλους, χαμογελαστός
Στον εαυτό σου, αυστηρός
Στην ανάγκη, γενναίος
Στην βιοπάλη, πρόσχαρος
Στις αντιξοότητες, απτόητος
Στις πεποιθήσεις σου, εδραίος
Στις μικρότητες, αγέρωχος
Στους ευτελείς, γενναιόψυχος
Όταν σε χειροκροτούν, απαθής
Όταν σε σφυρίζουν, ασάλευτος.
Πρωτοπρεσβύτερος
Δημήτριος Χρ. Μακρυπούλιας
Σημείωση:Η αυθεντική λεβεντιά
είναι πολύ σπάνιο χάρισμα. Μακάρι
τώρα που διαβάσαμε τον δεκάλογο
να κάνουμε κτήμα μας έστω και σε
ένα μικρό μέρος του. Ο παπα Δημήτρης(από τον Τόρνο), μας στέλνει
συχνά θέματα για δημοσίευση στην
εφημερίδα μας. Τον ευχαριστούμε
πολύ.

Μια σπουδαία μαγείρισσα από την
Καστανιά μας προτείνει.

Πεντανόστιμο γλυκό
καρυδάτο

Υλικά για 50 κομμάτια
● 2 ποτήρια τριμμένο(μέτρια) καρύδι
● 2 ποτήρια φρυγανιά τριμμένη
● ελάχιστο ξύσμα μισού πορτοκαλιού
● δύο ποτήρια νερού ζάχαρη
● ένα κουταλάκι κανέλα
● μισό κουταλάκι γαρίφαλο τριμμένο
● μισό ποτηράκι λικέρ ή κονιάκ
● άχνη
● ελάχιστο ούζο για τα χέρια
Εκτέλεση
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί.
Προσθέτουμε μόνο μισό ποτήρι ζάχαρη
μέσα στα υλικά.
Παρασκευή σιροπιού. Βράζουμε
1,5 ποτήρι ζάχαρη με 1 ποτήρι νερού, δένει
καλά το σιρόπι
και ρίχνουμε το
σιρόπι στα υλικά και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι.
Γίνεται όλο μία ζύμη και πλάθουμε σε
μορφή καρυδιού ή μικρού αχλαδιού τα
καρυδάτα. Πριν το πλάσιμο βρέχουμε
τα δάχτυλά μας με ούζο. Τέλος βάζουμε
σε ένα δίσκο λίγη άχνη ζάχαρη στον
πάτο, τοποθετούμε τα καρυδάτα και
κοσκινίζουμε την άχνη από πάνω. Τα
αφήνουμε να κρυώσουν.
Καλή σας όρεξη!
Λούλα Μπώκου

Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
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Ειδήσεις - Σχόλια - Ανακοινώσεις
Για την οικονομική κρίση που
μαστίζει τα τελευταία χρόνια τη
χώρα μας έχουμε αναφερθεί πολλάκις στα προηγούμενα φύλλα του
Καστανιώτη και δεν χρειάζεται να
επανέλθουμε. ‘Όλοι συνεχίζουμε
να βιώνουμε καθημερινά τα αποτελέσματά της, οι τσέπες μας και
τραπεζικοί λογαριασμοί άδειασαν
και στους προϋπολογισμούς που
εμφανίζουν οι φορείς τα έσοδα
και τα έξοδα είναι στην κυριολεξία
μικροποσά. Καμιά σχέση με το παρελθόν. «Ουκ αν λάβοις παρά του
μη έχοντος» λέει το ρητό, έρχεται
συχνά στην επικαιρότητα για να
μην το ξεχνάμε από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα και τελευταία
είναι σε συνεχή χρήση.
Ποιά είναι η εικόνα των έργων
στο χωριό μας και στην ευρύτερη
περιοχή, υπάρχει κάποιος σχεδιασμός κάποιο πρόγραμμα, κυρίως
υπάρχουν χρήματα;
Το μεγάλο έργο που προχωράει
και ευτυχώς τίποτα δεν το σταματάει είναι η ασφαλτόστρωση του
δρόμου Καστανιά-Πρόδρομος.
Η διάνοιξη και τα τεχνικά έργα
σχεδόν τελείωσαν. Πιθανόν το
ερχόμενο καλοκαίρι να δούμε και
τα πρώτα χιλιόμετρα με άσφαλτο.
Η υπόλοιπη ειδησιογραφία από
το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα
περιορίζεται κυρίως στο έργο της
πλατείας του χωριού μας. Δεν είναι
λίγο βέβαια αυτό, αν αναλογισθούμε ότι τα έργα σε όλη την Ελλάδα
νέκρωσαν....
Αναλυτικά:
Η Απόφαση για την Ανάπλασηανάδειξη της πλατείας του χωριού
μας, μέσα από το πρόγραμμα
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007-2013» περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
1. Καθαίρεση του τοιχείου αντιστήριξης άνωθεν της πλατείας
και υφιστάμενων σκυροδεμάτων.
2. Κατασκευή νέου τοιχείου από λιθοδομή με σκοπό την καλύτερη
αντιστήριξη του δρόμου άνωθεν
της πλατείας. Το συγκεκριμένο
τοιχείο θα έχει μέσο ύψος 1,60μ

περίπου, ανάλογα το ύψος του
πρανούς. Θα έχει μήκος 45,00μ.
3. Αποξήλωση της υπάρχουσας
πλακόστρωσης της πλατείας και
καθαίρεσης της βρύσης.
4. Κατασκευή νέας βρύσης από αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα
δύο ορατών όψεων.
5. Πλακόστρωση της πλατείας σε
μήκος 65,00μ και μέσο πλάτος
10,00μ καθώς και των αποξηλωθέντων τμημάτων.
6. Επίστρωση με κυβόλιθους τμημάτων της πλατείας.
7. Κατασκευή κιγκλιδωμάτων περιμετρικά της πλατείας.
8. Τοποθέτηση ξύλινων παγκακιών
σε επιλεγμένα σημεία.
Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του χωριού μας έστειλε
την παρακάτω ενημέρωση. Την
ευχαριστούμε πολύ.
«Από το βήμα της εφημερίδας
μας «Ο Καστανιώτης» θα ήθελα
ως πρόεδρος τουΤοπικού Συμβουλίου Καστανιάς, να ενημερώσω
τους Καστανιώτες και τις Καστανιώτισσες, σχετικά με την εξέλιξη
του προγράμματος ΣΑΤΑ που
αφορούσε το χωριό μας, για το
έτος 2012. Όπως πιθανόν να έχετε υπόψη σας, από προηγούμενη
ενημέρωσή μας, το συνολικό ποσό
που είχε προγραμματισθεί το 2012
για το χωριό μας ήταν 17.600,00€.
Τα χρήματα αυτά διατίθενται ως
ακολούθως:
-Για τις τοιχοποιίες που έγιναν
στο πάνω μέρος της πλατείας του
χωριού μας ποσό 12.600,00€.
-Για την κατασκευή υδρομάστιγας στην Καστανούλα ποσό
5.000,00€.
Σημειώνουμε ότι τα χρήματα
αυτά δεν έχουν ακόμη εισπραχθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες και
επομένως τα οφείλουμε ακόμη
στους αντίστοιχους δικαιούχους.
Τέλος με την ευκαιρία της ενημέρωσής μου, θα ήθελα να εκφράσω
τις ολόθερμες ευχαριστίες μου
προς την ομάδα των 12 ατόμων
που συμμετείχε στο Αποκριάτικο
Καρναβάλι το Φεβρουάριο 2012
στην Καστανιά, για το ποσό των

300,00€, που συγκεντρώσαμε
τότε και το οποίο διατέθηκε εξ
ολοκλήρου για την τοποθέτηση
κάγκελου στο κάτω μέρος του
δρόμου, μπροστά από το μαγαζί
του Χρήστου Κουτρούμπα, σε
αντικατάσταση ενός παλαιού και
φθαρμένου συρματοπλέγματος,
όπως όλοι γνωρίζετε. Τους ευχαριστώ θερμά για μία ακόμη φορά,
με την ευχή να έχουμε και άλλες
τέτοιες εκδηλώσεις στο χωριό μας.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία.»
Στην εφημερίδα Ευρυτανικά
Νέα δημοσιεύτηκε η παρακάτω
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου που
αναφέρεται σε έργα που θα γίνουν
στο χωριό μας. «Αποφασίσθηκε ο
Χαρίλαος Κουτρούμπας να αναλάβει την κατασκευή υδρομάστευσης
στον οικισμό Καστανούλας στην
Τοπική Κοινότητα Καστανέας
Προυσού, ύψους 5.000,00€, καθώς και την εσωτερική οδοποιία,
επίσης στην Τ.Κ. Καστανέας, συνολικού ποσού 12.600,00 €»
Στο ίδιο δημοσίευμα υπάρχει
μια σημαντική και ενδιαφέρουσα
κατά την άποψή μας ανακοίνωση
για ψήφιση πιστώσεων 49.200,00€
από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου. Πρόκειται για την «παροχή υπηρεσίας καταγραφής της
τοπικής φυσιογνωμίας τεσσάρων
περιαστικών πάρκων του δήμου
Καρπενησίου και διερεύνησης
των δυνατοτήτων ανάπτυξης
δραστηριοτήτων οικοτουριστικού με έμφαση στην τοπιακή και
περιβαλλοντική εκπαίδευση την
ορεινή αναψυχή και τις αθλητικές
δραστηριότητες», και την «παροχή υπηρεσίας για την πρόταση
δημιουργίας στην περιφέρεια του
δήμου Καρπενησίου, διαδρομών
ορεινής περιήγησης και σχεδιασμού των κομβικών σημείων των
δικτύων τους», ύψους 24.600,00€
έκαστη. Δεν γνωρίζουμε κάτι
περισσότερο για την παραπάνω
απόφαση, θα το ψάξουμε όμως
και θα επανέλθουμε σε επόμενο
φύλλο μας. Από πρώτη ματιά και
επειδή δεν έχουμε ενημερωθεί για

τίποτα σχετικό φαίνεται ότι τα
χωριά μας είναι πάλι στην «απέξω»
κατάσταση. Φαίνεται για μια ακόμη φορά ότι ο Τόρνος, η Καστανιά
και ο Πρόδρομος δεν μπορούν να
πάρουν μερίδιο σε μια πίτα που
πάντοτε μοιράζεται στο κέντρο
του Δήμου, το Καρπενήσι, και στα
χωριά που βρίσκονται κατά μήκος
του ποταμού Καρπενησιώτη.
Συνεχίζουμε την αναφορά μας
στο ίδιο θέμα, δηλαδή στα έργα
που επιδιώκουμε να δούμε στο
χωριό μας.
Ο χωριανός μας ιερέας Παπαχρίστος Σταύρος, είναι γνωστός σε
όλους μας για το ενδιαφέρον που
δείχνει για τα κοινά του τόπου του
και για την μαχητικότητα που τον
διακρίνει όταν διεκδικεί από την
πολιτεία λογικές παροχές και αναπτυξιακά έργα για την Καστανιά.
Το καλοκαίρι που μας πέρασε
ο παπα Σταύρος κινητοποιήθηκε,
συζήτησε με τους χωριανούς μας,
κατέγραψε αιτήματα, μάζεψε περισσότερες από 200 υπογραφές
Καστανιωτών και τα απέστειλε
προς τον Δήμο, την Περιφέρεια,
τον Σύλλογό μας και σε κάθε αρμόδιο. Σε άλλα πήρε απάντηση και
σε άλλα όχι. Εμείς συγκεντρώσαμε
αυτά τα αιτήματα-απόψεις, καθώς
και όποιες απαντήσεις μας κοινοποιήθηκαν και τα δημοσιεύουμε
σήμερα για να συνεχιστεί μεταξύ
μας και με τους αρμόδιους οι συζητήσεις και ο προβληματισμός στο
τι μπορεί να γίνει στην Καστανιά
και συγκεκριμένα στα έργα που
αφενός είναι αναγκαία και αφετέρου θα αλλάξουν την εικόνα και
την ποιότητα ζωής στο χωριό μας.
Να δούμε λοιπόν τα μικρά έργα
που μπορούν να γίνουν στην Καστανιά κατά την άποψη του παπα
Σταύρου, έργα τα οποία έχουν ελάχιστα έξοδα και μπορούν να γίνουν
στις σημερινές δύσκολες συνθήκες.
Βρύση Χαλτούπη
Υπάρχει μονοπάτι. Αυτό είναι
για ολίγους. Μια βελτίωση με 3-4
ημερομίσθια θα κάνει το μονοπάτι
προσβάσιμο για τους πολλούς.
Παράκαμψη των αυτοκινήτων

από την Καματερόβρυση ή έναντι
του Πολιτιστικού Κέντρου. Το έργο
αυτό μπορεί να γίνει με μηχανήματα του Δήμου ή της Περιφέρειας.
Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει
τρόπος για την κατασκευή δρόμου
που θα διέλθει από τις άκρες των
κτημάτων των αδελφών Ζηνέλη
και Κάτσικα και θα φθάσει στο
Πολιτιστικό Κέντρο. Η απόσταση
είναι ελάχιστη, περίπου 100 μέτρα.
Χρειάζεται να γίνει συνεννόηση
με τους ιδιοκτήτες και να δειχθεί
κατανόηση για το σκοπό και την
ανάγκη να γίνει αυτό το έργο.
Καθαρισμός κοινόχρηστου
χώρου που βρίσκεται κάτω από
τον στύλο της ΔΕΗ στην κατηφόρα προς την στροφή για Άγιο
Νικόλαο. Ο καθαρισμός μπορεί να
γίνει με μηχανήματα του Δήμου
ή της Περιφέρειας. Έτσι δεν θα
επιβαρυνθεί η Τοπική Κοινότητα.
Κατασκευή parking στη βόρεια
πλευρά του κοιμητηρίου. Το κόστος θα είναι μία έως δύο βαρέλες
μπετόν και μισή ημέρα για την
ισοπέδωση, που μπορεί να γίνει
με μηχανήματα του Δήμου ή της
Περιφέρειας.
Κατασκευή δρόμου προς Πέρα
Μαχαλά. Από το ρέμα που βρίσκεται επάνω από τη βρύση στις «φτελιές» μέχρι την οικία Παναγιώτη
Τριανταφυλλόπουλου η απόσταση
δεν είναι μεγάλη και μπορεί να
κατασκευασθεί δρόμος με μικρό
σχετικά κόστος. Η εξυπηρέτηση θα
είναι μεγάλη.
Ο παπα Σταύρος προχώρησε
και σε παραίνεση προς τον Σύλλογό μας και το Τοπικό Συμβούλιο
του χωριού μας, το οποίο έχει
την αρμοδιότητα των έργων και
προτείνει να διενεργήσουμε μία
Λαχειοφόρο αγορά την χρονιά
που έρχεται και ειδικά τον Δεκαπενταύγουστο, που όλοι οι Καστανιώτες επισκέπτονται το χωριό.
Σκοπός της λαχειοφόρου αγοράς
να είναι η διάθεση των χρημάτων
για παρόμοιους σκοπούς και ειδικά
για την κατασκευή του δρόμου
προς τον Άγιο Νικόλαο. Η διάθεση
των λαχνών προτείνει να ξεκινήσει
(συνέχεια στη σελίδα 10)

Πριν 29 χρόνια
Η εφημερίδα ο Καστανιώτης (αρ. φύλλoυ 22) έγραφε:
Τα καταστήματα του χωριού μας
14.
άλλοτε και τώρα
Πολλοί νεότεροι Καστανιώτες αλλά και μεσόκοποι, ίσως δε
γνωρίζουν τις θέσεις ανάπτυξης του χωριού μας και το κέντρο
αυτού που συχνά μετεβάλλετο λόγω της διαφορετικής ανάπτυξης του πληθυσμού σε κάθε συνοικία. Έτσι και τα διάφορα
καταστήματα που γίνονταν προσπαθούσαν να βρίσκονται σε
τέτοια θέση ώστε να μπορούν να τα φτάνουν οι κάτοικοι του
χωριού και κυρίως των συνοικιών που τότε ήταν πυκνοκατοικημένες. Εκτός από τα τρία καταστήματα που σήμερα υπάρχουν
στο χωριό παλιότερα υπήρξαν κατά καιρούς και τα εξής:
1. Το ισόγειο της Κων/νας Παπαγιάννη.
2. Το ισόγειο του Γραμματέα Δημήτρη Τσιώκου.
3. Του Ηλία Νικόπουλου και αργότερα Χαρίλαου Κουτρούμπα στη θέση που βρίσκεται τώρα το σπίτι του
Κων/νου Μούρτου.
4. Το ισόγειο του σπιτιού του Θύμιου Κουτρούμπα ως
μπακάλικο παλιά, τσαγκαράδικο και φωτογραφείο
αργότερα, ακόμη ως και περίπτερο.
5. Της Αλέξως Ταραμπίκου στη θέση που είναι το ημιτελές
σπίτι ιδιοκτησίας Παν. Κουτρούμπα.
6. Το ισόγειο του σπιτιού του Κώστα Δεληκωστόπουλου
που έμεινε γνωστός με το όνομα «Κωστής».
7. Του Ζάχου Παπαχρήστου.
8. Του Δημήτρη Δεληγιάννη (Χρυσάνθως Μπαλαγιάννη)
9. Του Κωστή Δεληγιάννη στο σπίτι που έχει σήμερα ο
Αποστόλης Τσιώκος.
10. Του Κώστα Μπώκου ως κρεοπωλείο-καφενείο.
11. Του Στάθη Βαστάκη ως κρεοπωλείο.
12. Του Παναγιώτη Λωρίδα, ως κρεοπωλείο.
13. Η παράγκα του Αποστόλη Τσιώκου στο κουτρουμπέικο

αλώνι.
Δίπλα στου Κώστα Μπώκου το σπίτι, ένα καλυβάκι ως
τσαγκαράδικο και γανωτήριο.
15. Ως τσαγκαράδικο το σπίτι του Γιώργου Ζηνέλη.

Το ζεμάτισμα του γαιδάρου
Το μοίρασμα γάλακτος στους μαθητές του νομού μας και
κυρίως στο χωριό μας που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, με φέρνει
δεκαετίες πίσω τότε που οι μαθητές στα χωριά δεν είχαν τις
ανέσεις που έχουν σήμερα, ούτε μπορούσαν να πιουν το αναψυκτικό τους στο καφενείο, ούτε να παραγγείλουν παγωμένο
καφέ, μια σταλιά νιάνιαρα, όπως κάνουν σήμερα. τότε πείνα
μάστιζε ακόμα τον τόπο και κτυπούσαμε γροθιές το στήθος
μας να διαβεί κάτω το καλαμποκίσιο ψωμί ανταμωμένο με το
ξυνοτύρι. Τότε που παίρναμε τετράδιο με τ’ αυγό και περπατούσαμε με τα γουρουνοτσάρουχα.....
Κείνη την εποχή λοιπόν μοιράζανε δωρεάν ζεστό γάλα
στο σχολείο και βούτυρο και τυρί χρώματος κίτρινου που αν
θυμάμαι καλά το παίρναμε στο σπίτι όπου το πετάγαμε στα
γουρούνια, γιατί ποιός θα ‘τρωγε χρωματιστό τυρί. Το γάλα
πάλι ήταν δύσκολο να το φάμε. Έλεγαν στο σπίτι, έλεγαν και
τα παιδιά στο σχολείο ότι αυτό το ξυνόγαλο, ποιός ξέρει τι γάλα
είναι..... Μάταια φώναζε ο δάσκαλος να πάρουμε κι’ άλλο.
Όσοι παίρναμε, κάναμε πως το πίναμε κι αφού δοκιμάζαμε
λίγο, το χύναμε. Με τον καιρό βρήκαμε ένα ωραίο παιχνίδι
κι απόρησε κι ο δάσκαλος πως ξαφνικά αλλάξαμε γνώμη και
γεμίζαμε δύο και τρεις φορές το κυπελάκι μας. Παρ’ όλα τα
νεύρα του δεν μπόρεσε να μη χαμογελάσει, βλέποντας το
καημένο το γαϊδουράκι του μπαρμπα-Τζίμη δεμένο από κάπου
κάτω από την αυλή του σχολείου, στην πλαγιά κι ανήμπορο
να αντιδράσει, να δέχεται ζεματιστό το γάλα στη ράχη του και

εμάς να συναγωνιζόμαστε ποιος θα το ζεματίσει περισσότερο.
Σήμερα ούτε ο μπαρμπα-Τζίμης υπάρχει ούτε και το γαϊδουράκι
του. Ποιος ξέρει όμως οι μικροί μπόμπιρες του σχολείου τι θα
βρουν να ξαναζεματίσουν, τώρα μάλιστα που το στομάχι τους
είναι γεμάτο και κανείς δεν πεινά αλλά αρρωσταίνει από την
πολυφαγία!....
Ο Καστανιώτης

Συγχαρητήρια
στον Γεώργιο Λωρίδα

Ο Γιώργος Σπυρίδωνος Λωρίδας, κάτοικος Βοστώνης, βραβεύτηκε με το Βραβείο της Εύφημης Μνείας
από τον Μητροπολίτη Βοστώνης για τις πολύχρονες και
πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στην Κοινότητα
των Ταξιαρχών του Γουότερταουν (Watertown) καθώς
και στο τμήμα της AHEPA.
Συγχαρητήρια στον Γιώργο Λωρίδα που μας κάνει
περήφανους.
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Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Ειδήσεις - Σχόλια - Ανακοινώσεις
με το νέο έτος και μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο να έχει διατεθεί
το μεγαλύτερο μέρος τους στους
Καστανιώτες και τους φίλους του
χωριού μας στο εσωτερικό αλλά
και στο εξωτερικό.
Και τελειώνοντας ο ιερέας μας
σημειώνει. Για έργα σαν τα παραπάνω δεν απαιτείται μεγάλη
δαπάνη. Απλά χρειάζεται θέληση
και κινητοποίηση από όλους μας.
Ελπίζουμε και αναμένουμε από
τους αρμοδίους......
Δεν είναι όμως μόνο αυτά.
Προς το Δήμο Καρπενησίου,
το ΚΤΕΛ του νομού Ευρυτανίας,
το Υπουργείο Μεταφορών, τον
τοπικό τύπο & την εφημερίδα «Ο
Καστανιώτης» απέστειλε αίτημα
για συνέχιση των δρομολογίων
του ΚΤΕΛ προς την Καστανιά.
«Παρακαλούμε όπως βρεθεί
τρόπος για να συνεχισθούν τα
δρομολόγια (2) δύο φορές τουλάχιστον τον μήνα κατά την χειμερινή περίοδο. Σε διαφορετική
περίπτωση η Καστανιά θα βρεθεί
σε πλήρη απομόνωση και οι συνέπειες από κάθε πλευρά θα είναι
πολλές. Ας μελετηθεί επειγόντως
το ζήτημα αυτό και να δοθεί
επιτέλους λύση. Ελπίζουμε και
αναμένουμε.»
Προς τους ίδιους φορείς απέστειλε αίτημα για επέκταση του
δικτύου internet στο χωριό μας. Για
το αίτημα αυτό σας παραθέτουμε
την απάντηση του Δημάρχου μας
Κώστα Μπακογιάννη.
«Πανοσιολογιώτατε,
Έλαβα την αίτησή σας αναφορικά με την επέκταση του
ασύρματου δικτύου internet στην
Τοπική Κοινότητα Καστανέας.
Είναι απόλυτα αντιληπτό πως το
διαδίκτυο αποτελεί ένα πολύτιμο
σύγχρονο εργαλείο γνώσης και
πληροφόρησης. Για το λόγο αυτό
καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες ώστε να είναι προσβάσιμο
σε όλες τις κοινότητες του Δήμου
μας. Αντιλαμβάνεσθε ωστόσο, πως
αφενός μεν ο μεγάλος αριθμός
των χωριών μας(49)και αφετέρου
δε η οικονομική στενότητα των
ημερών, καθιστούν την επέκταση
του internet δύσκολη, χρονοβόρα
και κοστοβόρα. Παρολαυτα, σε συ-

νεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου και τους συνεργάτες
μου, αναζητούμε τρόπους ώστε να
βρεθούν λύσεις που θα είναι άρτιες
τεχνικά και με το λιγότερο δυνατό
κόστος για το Δήμο και τους Δημότες μας. Ήδη βρισκόμαστε σε
διαπραγματεύσεις για την εγκατάσταση δορυφορικού internet
στην κοινότητα Καστανέας ώστε η
πρόσβαση στο διαδίκτυο να είναι
αδιάλειπτη, άμεση και γρήγορη.
Πρόθεσή μας είναι η σταδιακή
επέκταση του δικτύου ώστε μελλοντικά να έχουν internet όλες οι κοινότητες του Δήμου Καρπενησίου.
Η απόφαση θα ληφθεί μέσα στις
επόμενες ημέρες και η υλοποίηση
θα αρχίσει το συντομότερο δυνατό
ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην
επικοινωνία και την ενημέρωση
των κατοίκων.»
Ο παπα Σταύρος συνέχισε με
αίτημα προς τον Δήμο να βελτιωθεί ο χωματόδρομος Καστανιά-Καστανούλα-Διπόταμα. Σας
παραθέτουμε την απάντηση του
Δημάρχου μας.
‘’Σας επισημαίνουμε όπως άλλωστε γνωρίζετε ότι όσον αφορά το
έργο «Βελτίωση αγροτικού δρόμου
Διπόταμα-Καστανούλα-Καστανιά»
προϋπολογισμού 600.000,00€ έχει
ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 20072013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ
το οποίο έχει παγώσει με απόφαση
του Υπουργείου στα πλαίσια της
γενικότερης κρίσης. Ως εκ τούτου
επειδή το πρόβλημα ξεπερνά τα
πλαίσια του δήμου μας πρέπει
να αναμένουμε της συνολικής
επίλυσής του. Όσον αφορά την
προσβασιμότητα του ιδίου δρόμου, ο δήμος θα προσπαθήσει με
καθαρισμούς και επιστρώσεις για
την βελτίωσή του όσο το επιτρέπουν τα οικονομικά του.’’
Και άλλο αίτημα του ιερέα μας
προς τον Δήμο. Αυτή τη φορά το
αίτημα αφορούσε την κατασκευή
δρόμου προς τον Άγιο Νικόλαο. Η
σχετική απάντηση-ενημέρωση του
Δημάρχου έχει ως εξής.
«Σας γνωρίζουμε ότι πρόθεση
του δήμου Καρπενησίου είναι να
πραγματοποιήσει την διάνοιξη του
εν λόγω δρόμου για την εξυπηρέ-

τηση των πολιτών του η οποία
όμως την συγκεκριμένη στιγμή είναι δύσκολη λόγω των παρακάτω
αντικειμενικών δυσχερειών.
Όπως θα γνωρίζετε το συγκεκριμένο έργο με τίτλο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ
ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Δ.Δ.
ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ» με προϋπολογισμό
60.000,00€ είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ το οποίο όμως
έχει παγώσει εδώ και δύο χρόνια
και δεδομένης της οικονομικής
κρίσης ο δήμος αδυνατεί να χρηματοδοτήσει το έργο.
Οι προσπάθειές μας για την
ένταξη του έργου σε κάποιο πρόγραμμα μαζί με άλλα έργα δεν
τελεσφόρησαν καθώς δεν υπήρχαν
προγράμματα οδοποιίας που μπορούσε να ενταχθεί, όπως εντάξαμε
τα έργα «Ανάπλαση –Ανάδειξη
πλατειών Καστανέας και Προδρόμου» και «Δημιουργία χώρων
άθλησης στην Δ.Ε. Προυσού του
Δήμου Καρπενησίου» του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» που
αφορούν το χωριό σας.
Επίσης όπως πληροφορήθηκα
από την τεχνική υπηρεσία του
δήμου σύμφωνα με Τεχνική έκθεση του ΙΓΜΕ, της οποίας σας
αποστέλλω τα κυριότερα σημεία
της, είναι απαραίτητη η εκπόνηση τοπικής γεωτεχνικής μελέτης

Στις 11 Αυγούστου 2012 επισκέφθηκε το χωριό μας, φιλοξενούμενος από τον Κώστα Ηλ.
Δεληκωστόπουλο και την σύζυγό
του, ο πρώην Δήμαρχος Γλυκών
Νερών Αττικής και νυν Δημοτικός Σύμβουλος του διευρυμένου
νέου Καλλικρατικού Δήμου Παιανίας κ. Λάμπρος Κασαγιάννης
μετά της συζύγου του. Αν και το
επιθυμούσε πολύ, δεν κατέστη
δυνατή η διαμονή του σ τον
Ξενώνα «Ευρύτη», λόγω πληρότητας κατά τις συγκεκριμένες
ημερομηνίες.
Ο κ. Κασαγιάννης δείπνησε στο
Πολιτιστικό Κέντρο, επισκέφτηκε
το νεοσυσταθέν Λαογραφικό
Μουσείο του Συλλόγου μας, όπου
εντυπωσιάστηκε από τα εκθέματα και την οργάνωσή τους, γι’
αυτό μάλιστα άφησε συμβολικά
τον όβολό του, ενισχύοντας το
Σύλλογό μας με το ποσό των 50 €.
Με την ευκαιρία αυτή επισκέφτηκε και άλλα αξιοθέατα της
Ευρυτανίας και έμεινε κατενθουσιασμένος από το φυσικό και

για την ασφαλή κατασκευή του
οποιουδήποτε έργου διότι η συγκεκριμένη περιοχή εμπλέκεται και
στην κατασκευή του έργου «Απο-

πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς
και από την εγκαρδιότητα και την
απλότητα των ανθρωπίνων σχέσεων. Μας υποσχέθηκε ότι στο

Ο μπαρμπα Κώστας και τα έργα του
Ο χωριανός μας Κωνσταντίνος
Δ. Μπαλτάς μας έστειλε τα χαιρετίσματά του και μια φωτογραφία
του. Σ’ αυτή διακρίνει κανείς μια
μικρή συλλογή από χειροποίητες από τον ίδιο γκλίτσες. Όλες
σχεδόν είναι διαφορετικές μεταξύ
τους, όμορφες και δείχνουν λειτουργικές. Εξαιρετικός τεχνίτης ο
μπαρμπα Κώστας.
Η γκλίτσα ως ποιμενική ράβδος
χρησιμοποιείται από αρχαιοτάτων
χρόνων στην πατρίδα μας, έχει
θέση στη Μυθολογία (θεός Πάνας), αλλά και στην εικονογραφία
της Εκκλησίας μας (την κρατούν
οι βοσκοί στην εικόνα της Γέννησης και ο Χριστός στην εικόνα του
Καλού Ποιμένα). Η ονομασία της
οφείλεται στο σχήμα της για την
κύρια χρήση της να καθοδηγεί, να
τιμωρεί (!) και να συλλαμβάνει (
= αγκυλώνει) τα γιδοπρόβατα:
αγκύλη - αγκιουλίτσα - αγκλίτσα
και αγκούτσα - γκλίτσα.
Άλλοτε πολυσκαλισμένη, άλλοτε απλή, ανάλογα με το γούστο
του κατόχου της, και προσαρμοσμένη συχνά στην ξεχωριστή
τοπική παράδοση, όπως στην
Κρήτη η μαγκούρα, η γκλίτσα
συναντάται σε κάθε μέρος της
πατρίδας μας.

Η γκλίτσα πλέον, πέρα από
την πρακτική της χρησιμότητα,
είναι ένα από τα πιο δυνατά
σύμβολά του γνήσιου Έλληνα,
του ορεσίβιου, του δυναμικού
και του επαναστάτη, ακόμα και
αν δεν είναι τέτοιος χαρακτήρας
ο καθένας που την κρατεί.

γιατί έχουμε στην πλάτη μας
βαριά κληρονομιά”!
Ευχαριστούμε πολύ τον μπαρμπα Κώστα για την συμμετοχή
του. Του ευχόμαστε να είναι γερός
και δυνατός πάντοτε, να φτιάχνει
γκλίτσες και να μας προμηθεύσει
όλους.

Ένας σύγχρονος ποιητής
προτρέπει:
“Τις γκλίτσες πάρτε τες, ωρέ,
σε πόλεις και χωριά
και ρίξτε τους γερές ραβδιές
στα πισινά

Στην Καστανιά και την Καστανούλα που είναι το σπίτι του
μπαρμπα Κώστα οι γκλίτσες είναι
αναγκαίες. Θα μας διευκολύνουν
στο περπάτημα και θα μας προστατεύουν.

χετευτικό δίκτυο Δ.Δ.Καστανέας»
Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η καθυστέρηση του παραπάνω έργου για όλους τους
παραπάνω λόγους.»

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

εξής θα επισκέπτεται τακτικότερα και με κάθε ευκαιρία το χωριό
μας, θα το συστήσει στους φίλους
του, μερικούς από τους οποίους
θα προσπαθήσει να τους φέρει
μαζί του την επόμενη φορά.
Τον ευχαριστούμε θερμά και
θα τον περιμένουμε με χαρά να
τον ξαναδούμε στο χωριό μας.
Το περιοδικό «Ρουμελιώτικη
Εστία», εκδίδεται κάθε τρίμηνο
από το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών. Διαβάσαμε τα τελευταία

τρία τεύχη που εστάλησαν στο
Σύλλογό μας με φροντίδα του
Προέδρου του Κέντρου και χωριανού μας, κ. Δημήτριου Κουτρούμπα. Στην ύλη του περιοδικού, από
την 1η μέχρι την τελευταία σελίδα,
διαπιστώνει ο αναγνώστης ότι έχει
στα χέρια του την Εγκυκλοπαίδεια
της Ρούμελης.
Η καταγραφή της ιστορίας της
Ρούμελης, του πολιτισμού μας
και των παραδόσεών μας είναι
μοναδική. Βασικοί αρθρογράφοι
και με αναφορές σε μια πλούσια
βιβλιογραφία που σίγουρα ενδιαφέρει κάθε μελετητή, ο Καθηγητής
κ. Δημήτρης Κουτρούμπας και η
επίσης Καθηγήτρια και σύζυγός
του κ. Άννα Παπαμιχαήλ δίνουν
στο περιοδικό την διάσταση Πανεπιστημιακού συγγράμματος.
Τιμή μας που είναι συγχωριανοί
μας και θερμά συγχαρητήρια για
την δουλειά τους. Σας προτείνουμε
ανεπιφύλακτα να γίνετε συνδρομητές του περιοδικού αυτού.

Για να θυμούνται οι παλιοί
και να μαθαίνουν οι νέοι

Νοέμβριος 2012. Παραδοσιακή παραγωγή τσίπουρου στο
σπίτι του Χρήστου και της Φωτεινής Παπαγιάννη. Πού αλλού,
στην μαγευτική Καστανιά, εκεί που όλα είναι όμορφα, εκεί που
η καθημερινότητα έχει άλλη αξία…..
(Την φωτογραφία μας
την έστειλαν
τα αδέρφια
Τίμος και Σπύρος Τσούτσος.
Τους ευχαριστούμε πολύ
και τους ευχόμαστε να έχουν
πάντοτε την
ευκαιρία να
επισκέπτονται
τέτοιες ημέρες
το χωριό. Στον
Χρήστο και
την Φωτεινή
θα ευχηθούμε
όταν θα μας
κεράουν λίγο
από το προϊόν.
Να διαπιστώσουμε δηλαδή
πρώτα αν είναι
καλό….)

