ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΙΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ...
Ευτυχώς ή δυστυχώς η ζωή συνεχίζεται και η ιστορία δεν σταματά να
γράφεται. Με την ευχή να είμαστε όλοι καλά για να δώσουμε ζωή στο
χωριό το καλοκαίρι και να κάνουμε ένα πανηγύρι, όπως μόνο εμέις οι
Καστανιανίτες ξέρουμε! Θερμές ευχαριστίες, και πάλι, στη φίλη μου
Βάσω, εξαίρετη σελιδοποιό για την ανιδιοτελή προσφορά της στο
“στήσιμο” και την επεξεργασία του σταυρολέξου.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΟΥΚΑΣ 7/2012

Το Δ.Σ. του συλλόγου ευχαριστεί τον συγχωριανό μας ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΟΥΚΑ, γιο
του Γιώργου και της Βασιλικής Στούκα, για το σταυρόλεξο που έφτιαξε και
μας πρόσφερε αφιλοκερδώς.



























ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Η εκκλησία της φωτογραφίας. • 2. Με το όνομα αυτό είναι κυρίως γνωστή η εκκλησία της Γέννησης της Θεοτόκου που
βρίσκεται κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα. • 3. Δυστυχώς δεν υπάρχει... μόνιμος στο χωριό μας εδώ και πολλά χρόνια. •
4. Ο κορυφαίος Έλληνας γλωσσολόγος, λάτρης του χωριού, που προλόγισε το βιβλίο “Περί Καστάνιανης ...”, στις 10/12/2011
στην Αθήνα μαζί με τον κύριο Αθανάσιο Μποζιάρη και τη συγχωριανή μας Κωνσταντίνα Μπότσιου. • 5. Χωριό στον Κασιδιάρη,
απέναντι από την Καστάνιανη. • 6. Ένα θαυμάσιο φτιάχτηκε στο χωριό στα μέσα της δεκαετίας του 1990. • 7. Δεξιά κι αριστερά
απ’ τον Γυφτοπόταμο και ο καστανιανίτικος. • 8. Μία... και του Λευκωνά. • 9. Άγιος ...: ερειπωμένη σ΄μερα εκκλησία του χωριού
στην οριογραμμή με την Αλβανία. • 10. Ένα από τα αρχικά ρεύματα του ποταμού Δρίνου. • 11. Αθανάσιος ...: Καστανιανίτης
δημοδιδάσκαλος, ανάμεσα στους μαθητές του οποίου ήταν και ο αείμνηστος Πατριάρχης Αθηναγόρας. • 12. Η πρωτεύουσα
του δήμου Πωγωνίου. • 13. Στο άκουσμα του ήχου του... μερακλώνουν Καστανιανίτισσες, Καστανιανίτες και όχι μόνο. • 14. Και
με σπανάκι τη φτιάχνουν πολλές Καστανιανίτισσες. • 15. Της Καστάνιανης, είχε δεκάδες παιδιά παλιότερα, σήμερα δυστυχώς
δεν λειτουργεί. • 16. Αγία ...: το κέντρο της Καστάνιανης στο παρελθόν κατά τον Ι. Λαμπρίδη. • 17. Του Αρβανίτη... βρίσκεται
ανάμεσα στο χωριό μας και το Ψηλόκαστρο. • 18. Αποτελούσαν ένα δεύτερο χωριό έξω απ’ την Καστάνιανη αυτά.

