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«ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ… ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ»
λοι μας ανεξαιρέτως σήμερα
περνάμε πολύ δύσκολες
στιγμές. Το φάσμα της κρίσης μας σκεπάζει όλους και χωρίς
διακρίσεις. Ζούμε και κινούμαστε σε
ένα ζοφερό κλίμα χωρίς να υπάρχει
φώς στο τούνελ. Και αυτό το λιγοστό
φως που βλέπουμε στην άκρη του
δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Κατά
μια ερμηνεία είναι το φως που θα μας
βγάλει από το σκοτεινό αδιέξοδο και
κατά την άλλη ερμηνεία είναι το
φως του τρένου που έρχεται κατά
πάνω μας.
Οι Έλληνες και ειδικότερα εμείς
οι Σαρακατσάνοι ανέκαθεν είμαστε
λαός που έχει περάσει από πάρα
πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είμαστε
μια ράτσα διαλεχτή όπως λέει και το
τραγούδι. Η ιστορία έχει δείξει πως
όταν ένας λαός είναι ενωμένος και
δυνατός ξεπερνάει τα πάντα και
μέσα από δύσκολες καταστάσεις
βγάζουμε αν θέλετε τις πιο σπάνιες
αρετές μας.
Ξαναγυρίζουμε πίσω στις οικογένειές μας, στους συγγενείς μας,
στο χωριό μας, στις ρίζες μας.
Σήμερα επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε ο πιο σημαντικός και ο κυριότερος κρίκος, το όργανο επικοινωνίας
με τους Απανταχού Τροβατιανούς
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, η εφημερίδα μας «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ» να συνεχίσει να εκδίδεται και
να μπαίνει στα σπίτια των χωριανών
μας.
Η εφημερίδα μας εκδίδεται ανελλιπώς από το 1980, εδώ και 32 συνεχή έτη. Για κανένα λόγο τούτες τις
δύσκολες ώρες, τούτες τις δύσκολες
στιγμές δεν πρέπει να σταματήσει η
έκδοσή της.
Ο τόνος δεν είναι απλά δραματικός. Είναι πραγματικός αλλά και ουσιαστικός.
Θέλουμε και πρέπει να συλλέγουμε μηνύματα και να τα εκπέμπουμε γραπτώς.
Θέλουμε να γνωρίζουμε τα καλά
και τα κακά γεγονότα.
Θέλουμε και επιβάλλεται με λίγα

Ό

λόγια να επικοινωνούμε μεταξύ μας.
Άλλωστε η επικοινωνία είναι αναγκαία συνθήκη της σημερινής κοινωνικής αλληλεγγύης.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ των χωριανών και των παιδιών μας.
Η Τροβατιανή επικοινωνία, η σύσφιξη των σχέσεων, η ανταλλαγή
πληροφοριών (κοινωνικά γεγονότα),
η ανάλυση ιστορικών γεγονότων ζητούν και επιβάλλουν την συνέχισή
της προς χάρη του αναγνωστικού της
κοινού.
Όπως αναφερθήκαμε και στα
προηγούμενα φύλλα, η παύση της ταχυδρομικής ατέλειας, αλλά και οι
συνδρομές που λαμβάνουμε δυστυχώς από λίγους, καθιστούν πολύ δύσκολη την συνέχιση της εφημερίδας
μας «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ». Η συνέχιση
της έκδοσής της ζητά την στήριξη
ΟΛΩΝ ΜΑΣ.
Αυτή η ελάχιστη οικονομική ενίσχυση των 10 ευρώ θα στηρίξει την
προσπάθεια όλων μας για την συνέχισή της και περαιτέρω αναβάθμιση
του πανέμορφου χωριού μας.
Η εφημερίδα μας «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ» με την προηγούμενη μορφή της

Το Δ.Σ. του Συλλόγου και ο “ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ”
εύχονται σε όλους τους Τροβατιανούς
και Φίλους Καλό Πάσχα

(έγχρωμη και οχτασέλιδη) είναι πλέον απαγορευτική.
Θα συνεχίσει να βγαίνει ασπρόμαυρη και τετρασέλιδη ώστε να πέσει όσο γίνεται το κόστος της έκδοσής της.
Μέσα από την εφημερίδα μας
σας παρακαλούμε και πάλι όπως
στείλετε την συνδρομή σας είτε με
ταχυδρομική επιταγή στην διεύθυνση του ταμία η οποία είναι Αβράμπος
Γεώργιος οδός Χατζηδούρου Τέρμα
Τ.Κ. 32 200 Θήβα ή μέσω Τράπεζας
στον υπ αριθ. 0026-0146-73-0101584374
λογαριασμό Eurobank που διατηρεί ο Σύλλογος.
Όπου έμπρακτα πλέον ο καθένας
μας θα βάλει ένα λιθαράκι στην προ-

σπάθεια επιβίωσης της εφημερίδας.
Μην ξεχνάμε ότι όλες οι κινήσεις
– δράσεις, η έκδοση της εφημερίδας,
η δημιουργία της ιστοσελίδας, τα Ανταμώματα, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, οι εκδηλώσεις του Τιμίου Σταυρού αλλά και άλλες εκδηλώσεις έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Την ανάδειξη και αναβάθμιση
του πανέμορφου χωριού μας, αλλά
το πιο σημαντικό να γυρίσουμε εμείς
και τα παιδιά μας ξανά στις ρίζες, στα
ήθη και έθιμά μας που πιστεύουμε
πως μόνο έτσι θα αντέξουμε στα δύσκολα χρόνια που έρχονται για όλους
μας.
Ας είμαστε λοιπόν ενωμένοι και
προπάντων αισιόδοξοι για το μέλλον.

"Μέσα από την Τροβατιανή εφημερίδα
του "ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ" θα ήθελα να ευχηθώ
σε όλους τους Τροβατιανούς Καλό Πάσχα
και Καλή Ανάσταση, με υγεία στις οικογένειες όλων.
Η Ανάσταση Του Κυρίου να μας δώσει δύναμη
και προπάντων αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον”.

Ο Aντιδήμαρχος Αγράφων Ευρυτανίας
Μιχόπουλος Ευθύμιος
Εύχομαι σε όλους τους Τροβατιανούς
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Mπαμπαλής Θεόδωρος
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Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΩΝ
Πραγματοποιήθηκε στο Ζαπάντι Αγρινίου
η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του
Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβατιανών.
Η εκδήλωση έγινε την Κυριακή 22 Ιανουαρίου στο μαγαζί του συγχωριανού μας
Καλογεράκη Χρήστου.
Πλήθος Τροβατιανών και φίλων (πάνω
από 120 άτομα) έδωσαν το παρόν και αντάλλαξαν τις ευχές και τα χρόνια πολλά για το
νέο έτος.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Κουτσολάμπρος, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, λέγοντας πως η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας γίνεται για πρώτη φορά
στην πόλη του Αγρινίου όπου ζεί και είναι έντονο το Τροβατιανό στοιχείο. Η απόφαση του
Συλλόγου κάθε χρόνο η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας να γίνεται και σε διαφορετικό μέρος γίνεται για μια ακόμη φορά πράξη.
Οι Τροβατιανοί είναι παντού και ο Σύλλογος προσπαθεί να τους αγκαλιάσει όλους.
Συνεχίζοντας είπε πως οι καταστάσεις
που ζούμε σήμερα είναι δύσκολες και πρωτόγνωρες για όλους μας και γι’ αυτό το λόγο
και φέτος για δεύτερη χρονιά το Δ.Σ. του Συλλόγου με την σύμφωνη γνώμη όλων των χωριανών αποφάσισε να μην γίνουν οι ετήσιοι
χοροί στο Σχηματάρι και στο Αγρίνιο, παρά
μόνο το Τροβατιανό Αντάμωμα στο πανέμορφο χωριό μας στο Τροβάτο στις 4 Αυ-
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Ιδιοκτησία: Πολιτιστικός
& Εξωραϊστικός Σύλλογος
Τροβάτου Αγράφων
Eυρυτανίας.
Α.Φ.Μ.: 099063177
Δ.Ο.Υ.: Ν. Φιλαδέλφειας
Eκδότης - Διευθυντής
Κουτσολάμπρος
Παναγιώτης
Μακρυγιάννη 2
Σχηματάρι Βοιωτίας
Τ.Κ. 32009
Επιμέλεια ύλης:
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Επιταγές - Συνδρομές:
Γιώργος Αβράμπος
ταμίας του Συλλόγου

Χατζηδούρου Τέρμα
Θήβα Τ. Κ. 32200
Τηλ.: 22620-24201
Κιν. 6976760055
e-mail: trobato2@otenet.gr
Ετήσιες συνδρομές
Eσωτερικού 10€
Eξωτερικού 20€
Λογαριασμός Συλλόγου
Eurobank:
0026-0146-73-0101584374
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση
Εκδόσεις - Γραφικές τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τηλ-Fax: 210 - 2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

γούστου το οποίο σημειώνει τεράστια επιτυχία χάρη στην δική σας συμμετοχή και παρουσία. Ευχαρίστησε μέσα από την καρδιά του
τους κτηνοτρόφους του χωριού μας που πρόσφεραν τα μισά αρνιά για το περσινό Αντάμωμα και φέτος ελπίζουμε ότι η προσφορά
τους αυτή θα είναι διπλάσια.
Στην συνέχεια τόνισε ότι ο πιο σημαντικός
κρίκος για όλους τους Τροβατιανούς που
ζούν στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό είναι η εφημερίδα μας «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ», η

καρνανίας Νταλλής Στράτος, από τον Σύλλογο Σαρακατσάνων, από τον Σύλλογο Μοναστηρακίου και μέλη από άλλους Συλλόγους
και ο πρώην δάσκαλος του χωριού μας Τσεργογιάννης Θεόδωρος.
Στην συνέχεια την κοπή της πίτας ευλόγησε ο πάτερ-Κοσμάς ο οποίος στο τέλος τόνισε ότι πρέπει όλοι μας να έχουμε πίστη στο
θεό για τις δύσκολες μέρες που έρχονται και
πρέπει όλοι μας να ακολουθούμε τις παραδόσεις μας και πάντα να είμαστε αγαπημένοι
και να ανταμώνουμε όπως και σήμερα.
Ακολούθησε η κοπή της πίτας από τον πρόεδρο του συλλόγου.

Το τυχερό φλουρί στο οποίο το δώρο που
αντιστοιχούσε ήταν ένας σταυρός ασημένιος
το κέρδισε ο Βλαχάκης Νικόλαος.
Τέλος όλοι ευχήθηκαν καλή αντάμωση στο
Τροβάτο στις 4 Αυγούστου στο Τροβατιανό
Αντάμωμα.

οποία για να συνεχιστεί στηρίζεται μόνο
στην συνδρομή σας. Τα πράγματα είναι πολύ
δύσκολα και ζητάμε από όλους την ελάχιστη
συνδρομή, λέγοντας ότι «θέλουμε τα λίγα από
τους πολλούς και όχι τα πολλά από τους λίγους».
Τόνισε επίσης με πολύ μεγάλη έμφαση σε
όλους ότι όποιος χωριανός και φίλος θέλει να
δίνει την συνδρομή του, πρέπει να την δίνει
μόνο στα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. και ταυτόχρονα να παίρνει και την απόδειξη για να
είμαστε όλοι σωστοί.
Κανένα άλλο πρόσωπο δεν είναι αρμόδιο
για τις συνδρομές.
Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κατά καιρούς να δίνουν κάποιοι χωριανοί την συνδρομή τους και να μην γράφεται το όνομά
τους στην εφημερίδα.
Γι’ αυτό το τονίζω οι συνδρομές πρέπει να
δίνονται μόνο στα μέλη του Δ.Σ.
Τέλος ευχήθηκε χρόνια πολλά και καλή
χρονιά σε όλους τους Τροβατιανούς και φίλους.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι και μέλη των Πολιτιστικών Συλλόγων
από τον Πανευρυτανικό Σύλλογο Αιτωλοα-

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
Το διαδίκτυο έχει μπει για τα καλά
στην ζωή μας και από ότι φαίνεται θα είναι
ένα από τα βασικά εργαλεία-όπλα όλων
των επαγγελματιών για την προβολή –διαφήμιση– προώθηση και πώληση των προϊόντων τους. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι
των επαγγελματιών που προωθούν και
πουλούν σήμερα τα προϊόντα τους γίνεται μέσω του διαδικτύου.
Μέσα από την εφημερίδα μας Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ και μέσα από την ιστοσελίδα
μας www.e-trovato.gr μπορούν όλοι οι
επαγγελματίες του χωριού μας και όχι
μόνο να διαφημιστούν και να προωθήσουν
τα προϊόντα τους με την ελάχιστη συνδρομή.
Όσοι χωριανοί και φίλοι επιθυμούν και
ενδιαφέρονται να διαφημιστούν παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τα μέλη του
Συλλόγου για πληροφορίες σχετικά με
τον τρόπο διαφήμισης στην ιστοσελίδα
μας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στη Θήβα η Αβράμπου Διαμάντω συζ Παναγ.
― Πέθανε στον Αλίαρτο η Ιωάννου Μαρία συζ Ιωάννη (το γένος
Καλογερογιάννη).
Στους οικείους τους θερμά συλλυπητήρια.

ΝΕΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
Ορκίστηκε και πήρε πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
η Καψάλη Κων/να του Ηλία (κόρη
Κόκκαλη K. Παρασκευής).
Ευχές για καλή σταδιοδρομία.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Αναστασίου Ελένη ....................20€
Αθανασόπουλος Λάμπρος ........20€
Αθανασοπούλου Γεωργία ..........20€
Αναστασίου Αναστάσιος............50€
Γεωργίου Απόστολος ................30€
Μαργώνης Β. Δημήτριος ..........20€
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος ....30€
Αναστασίου Αναστάσιος............50€
Παπαδόπουλος Λ. Κώστας........15€
Μαργώνης Νικόλαος ................20€
Κόκκαλης Σ. Απόστολος............30€
Κουκουράβας Π. Αθανάσιος......15€
Νταλλής Ι. Χρήστος ..................10€
Ιωάννου Κ. Παναγιώτης ............20€
Καλογεράκης Παναγιώτης ........20€
Χαρδαλιάς Κ. Γεώργιος ............50€
Τσεργογιάννης Θεόδωρος ........20€
Κίσσας Α. Αθανάσιος ................50€
Καραγκούνης Απόστολος..........10€
Μπακογιάννης Παναγιώτης ......20€
Ιερός Ναός Απ. Παύλου ............50€
Τσιτσιβός Κοσμάς Ιερεύς ..........20€
Φιλίππου Γ. Γεώργιος ................40€
Κουτελίδας Α. Ιωάννης..............10€
Τσιακμάκης Κ. Ευάγγελος ........10€
Κόκκαλης Π. Ιωάννης ................10€
Κουτελίδα Α. Μαρία ..................10€
Μπάκας Απόστολος ..................20€
Καλογεράκης Λ. Χρήστος ........50€
Νταλλής Ευστράτιος ................20€
Χαρδαλιάς Ηλίας ......................20€

Νταλλής Σταύρος ......................10€
Καλογεράκης Ι. Κων/νος ..........20€
Καλογερομήτρος
Χρυσόστομος ............................50€
Πολύζος Δ. Κων/νος................100€
Γιαννόπουλος Γ. Κων/νος..........10€
Κόκκαλης Π. Ιωάννης ................10€
Κουτελίδας Χρήστος ................20€
Μαργώνης Γ. Παναγιώτης ........25€
Μαργώνη Φωτεινή ....................25€
Κουκουράβας Ι. Δημήτριος........10€
Κουκουράβα Δήμητρα ..............20€
Κόκκαλης Σ. Σταύρος ................10€
Κόκκαλης Σ. Ιωάννης ................20€
Κόκκαλης Σ. Βασίλης ................10€
Τσιακμάκης Λ. Ιωάννης..............20€
Καλογεράκη Παρασκευή ..........10€
Φασλής Ηλίας ............................20€
Παπαδημητρίου Κλεοπάτρα ......20€
Παύλος Θέος ............................20€
Πολύζος Πέτρος ........................50€
Πολύζος Ιωάννης ......................50€
Νταλλή Πηνελόπη ....................50€
Σαλαγιάννης
Παναγιώτης του Β. ....................50€
Ζαρκαδούλας Λάμπρος του Κ. ..50€
Γεωργίου Αναστάσιος................20€
Μίχας Απόστολος ......................10€
Στούμπος Κων/νος ....................20€
Καλογεράκης Λ. Χρήστος ........50€

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο συγχωριανός μας Νίκος Β. Σαλαγιάννης, βουλευτής Καρδίτσας, ορίστηκε
από τον Πρόεδρο του Κινήματος Ευάγγελο Βενιζέλο ως Γενικός Διευθυντής του
ΠΑΣΟΚ. Η εφημερίδα μας τον συγχαίρει
και του εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του
καθήκοντα.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Παρακαλούμε θερμά τους χωριανούς μας, όταν έχουν κάποιο κοινωνικό γεγονός (βάπτιση, γάμο, επιτυχία κ.λ.π.) να ενημερώνουν κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. ή να το στέλνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πολιτιστικού Συλλόγου info@e-trovato.gr προκειμένου
να το δημοσιεύουμε στην εφημερίδα «ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ».

O NOΣTAΛΓOΣ

3

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ
ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
Γράφει
ο Τσεργογιάννης Θεόδωρος
Συντ/χος Δάσκαλος
Πλησιάζει το Πάσχα. Αυτές τις ημέρες, η ψυχή και ο
νους του ανθρώπου, καλείται ν’ αφήσει τα καθημερινά γήινα μονοπάτια και να ανηφορίσει στην κορυφή του Γολγοθά.
Τέτοιες ημέρες τα βήματα μας φέρνουν στις καταστόλιστες εκκλησίες για να συντροφέψουμε τον Θεάνθρωπο, στον ανηφορικό δρόμο του Γολγοθά. Η Μεγάλη
Εβδομάδα πάντα με συγκλονίζει. Η Μεγάλη Πέμπτη, τα
Δώδεκα Ευαγγέλια, η μυστηριακή ατμόσφαιρα του θείου
δράματος, σε συνεπαίρνουν. Η κατανυκτική φωνή του σεβάσμιου ιερέα που ψέλνει το «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» η μυρωδιά του θυμιατού, η στερέωση του Εσταυρωμένου στη μέση του ναού, το αγκάθινο στεφάνι σε συγκλονίζουν. Μεγάλη Παρασκευή, κορύφωση των συναισθημάτων. Ο λυπητερός ήχος της καμπάνας, δίνει την δική
του παρουσία. Το στόλισμα του επιταφίου με λογής λογής
αγριολούλουδα, το πέρασμα κάτω από τον επιτάφιο, τα θυμάμαι με τρυφεράδα και συγκίνηση και μου χαρίζουν αλησμόνητες στιγμές.
«Η ζωή εν τάφω….» «Άξιον εστί…..» «Αι γενεαί Πάσαι…» ακούγονται μέσα στη νύχτα, συνοδεύουν το ανοιξιάτικο αεράκι και σε κάνουν να ανατριχιάζεις.
Πολλές απ’ αυτές τις συγκλονιστικές σκηνές, του θείου δράματος τις κρατάμε, ευτυχώς στα χωριά μας ακόμα
μέχρι σήμερα και πρέπει να τις μεταδώσουμε και στα παιδιά μας, για να μεταλάβουν και αυτά από την θεία συγκίνηση.
Η ύπαιθρος χώρα, τα χωριά μας είναι τα κύτταρα, όπου
άνθισε και διατηρήθηκε η εκκλησιαστική μας παράδοση και
αξίζει μεγαλύτερης προσοχής από την πολιτεία και την εκκλησία.
Τώρα μεγάλοι και κουρασμένοι, αλλοιωμένοι από το
χρόνο, πασχίζουμε μνήμες παιδικές, να ξεδιαλύνουμε, κοντά στο αναλόγι ή σε κάποιο στασίδι της εκκλησίας και με
αδύναμη φωνή ψιθυρίζουμε «Ω γλυκύ μου έαρ…..».
Ο νους μου, ξεστρατίζει σε αλλοτινές εποχές, με φτηνά ρούχα, τριμμένα παπούτσια, αλλά με ξέγνοιαστο χαμόγελο και ζεστή καρδιά. Με πόση νοσταλγία κάθε χρόνο ξαναγυρίζω στα μονοπάτια αυτά της μνήμης που δεν
σβήνουν, δεν θολώνουν, δεν αλλοιώνονται με το πέρασμα
του χρόνου, δεν ξεστρατίζουν από την σκέψη μας. Γλυκιές αναμνήσεις που ελαφρώνουν το βάρος του χρόνου,
στα άσπρα μαλλιά, στα ρυτιδωμένα πρόσωπα, και το αδύναμο κορμί.
Αυτές τις άγιες ημέρες ζώντας το μέγα μυστήριο του
Σταυρού και της Ανάστασης, ας αντλήσουμε ελπίδα και δύναμη
«Όλοι μικροί μεγάλοι ετοιμαστείτε…..»
«Ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες …….
Και φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη……
Πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι».
Με αυτούς τους στίχους ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, μας προτρέπει να γιορτάσουμε την Ανάσταση.
Σε κάποιο απόμερο στασίδι της εκκλησίας, γονάτισε στο
Θείο νεκρό, ξέχνα έστω και για λίγο, τον όποιο ……δικό
σου, Γολγοθά και ψέλλισε… «Ω γλυκύ μου έαρ……..»
Χρόνια Πολλά – Καλή Ανάσταση και από μένα.
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Το Παιδαγωγικό Φροντιστήριο Στερεάς Ελλάδος στο Τροβάτο
το «Νοσταλγό» του τελευταίου τριμήνου του
2011 δημοσιεύθηκε εκτεταμένη περίληψη, για
το παιδαγωγικό φροντιστήριο Στερεάς Ελλάδας, απο τον καθηγητή κ. Π. Β. Σαλαγιάννη, το
οποίο λειτούργησε αρχικά στην πόλη του Καρπενησίου και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο χωριό
Τροβάτο εξαιτίας της επιδρομής των Γερμανών
εναντίον του Καρπενησίου την 6η Αυγούστου 1944.
Έμεινα κατάπληκτος, γιατί το πρόχειρο αυτό
φροντιστήριο που η διάρκειά του ήταν μικρότερη
των δύο μηνών, που για λόγους εντυπωσιασμού
ονομάσθηκε «παιδαγωγική ακαδημία», και στις 10
Σεπτεμβρίου του 1944 μοίρασε πτυχία «διδασκάλου» στους παρακολουθήσαντες το ψευτοδιδασκαλείο του ΕΑΜ δηλαδή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Οι αδαείς και εν τη ουσία αγράμματοι αυτοί «δάσκαλοι» διοριζόμενοι στα Ελληνικά σχολεία
-αν επικρατούσε η αριστερά- θα εδίδασκαν τις θεωρίες του Μάρξ, του Λένιν και του Στάλιν, για να
στηρίξουν το σοσιαλιστικό καθεστώς και στην Ελλάδα, διότι, όπως γράφει ο κ. Σαλαγιάννης, η πείρα δίδαξε στο «σοφό» καθηγητή του φροντιστηρίου Μιχάλη Παπαμαύρο «ότι τίποτε δεν βελτιώνεται στη ζωή των ανθρώπων, αν δεν αλλάξει το
οικονομικό και πολιτικό σύστημα της κοινωνίας».
Σπεύδω να προσθέσω, ότι η αλλαγή του οικονομικού και πολιτικού συστήματος στη Σοβιετική Ρωσία στοίχισε τη ζωή 20 εκατομμυρίων Ρώσων πολιτών κατά το Γάλλο συγγραφέα Στεφάν Κουρτουά
και για ολόκληρο την υφήλιο, όπου επικράτησε ή
μη όπως στη χώρα μας το κομμουνιστικό σύστημα. Οι νεκροί πολίτες στις χώρες αυτές έφθασαν
τα 100 εκατομμύρια ψυχές (βλ.«Η Μαύρη Βίβλος
του κομμουνισμού»σελ.44). Γι’ αυτό το σύστημα το
«δημοκρατικό» εργάσθηκε ο πολύ υμνηθείς από
τον Σαλαγιάννη ο μεγάλος αυτός παιδαγωγός και
σοσιαλιστής Μ. Παπαμαύρος, ο οποίος –κατά
τον κ. Σαλαγιάννη –άνηκε στη δημοκρατική αριστερά.
Στο σημείο αυτό είμαι υποχρεωμένος να μνημονεύσω και άλλους αξιωματούχους Έλληνες
που ανήκουν στη «δημοκρατική αριστερά» που συνεργάστηκαν με την «παλαβή αριστερά» όπως θα
έλεγε και ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης
της «Καθημερινής». Ένας από αυτούς είναι και ο
Αλέξανδρος Σβώλος, πρωθυπουργός της κυβερνήσεως του βουνού, γνωστή και με το όνομα
ΠΕΕΑ. Ενώ το αίμα έρρεε άφθονο στο λόφο του
Κλήματος Δωρίδος με τη σφαγή του Συν/ρχου Δ.
Ψαρρού και των ανταρτών του 5/42 ΣΕ από τους
αντάρτες του ΕΛΑΣ του Άρη Βελουχιώτη, ο συνεργάτης του Αλ. Σβώλου και ο υπουργός Οικονομικών της ΠΕΕΑ Αγγ. Αγγελόπουλος αφηγείται
(βλ.«Από την κατοχή στον εμφύλιο» σελ. 68).
«Μετά το φόνο του Ψαρρού και των ανδρών του,
ως ΠΕΕΑ καταδικάσαμε την πράξη, ενώ ο πρόεδρος Σβώλος διέταξε αμέσως τη διενέργεια
ανακρίσεων για την επιβολή κυρώσεων».Τη διαταγή αυτή του Σβώλου η «παλαβή;;;» αριστερά την
έγραψε στα παλαιοτέρα των υποδημάτων της.
Ωστόσο δεν είχε την τόλμη, το θάρρος ή αν θέλετε
τη συνταγματική -δίδασκε συνταγματικό δίκαιο στη
Νομική Αθηνών- ευαισθησία να δώσει την παραίτησή του, με αποτέλεσμα να μην τιμωρηθεί κανείς
για τη σφαγή αυτών των 340 Ελλήνων ανταρτών,
που και αυτοί βγήκαν στο βουνό να πολεμήσουν
τον κατακτητή. Προσθέτω ακόμα, ότι λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στις 4/11/1944 , όταν οι Γερμανοί είχαν πλέον αποσυρθεί από ολόκληρη την
Ελλάδα, ο Σβώλος, ως υπουργός τώρα της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας –ως εκπρόσωπος της
αριστεράς– δεν κατάφερε να αποτρέψει τη σφαγή στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Μακεδονία στην
πόλη του Κιλκίς, όπου η ομάδα μεραρχιών με αρχηγό το Μάρκο Βαφειάδη –μεταγενέστερο αρχηγό του «δημοκρατικού στρατού»-στην οποία έχασαν τη ζωή τους 7.452 μη αριστεροί συμπατριώτες του, αντάρτες της απελευθερωτικής οργανώσεως ΠΑΟ (Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργά-
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νωσις). Με τη συνεργασία του αυτή και τη βουβή
σιωπή του ενομιμοποίησε τα εγκλήματα αυτά της
άκρας αριστεράς, υπό την ιδιότητά του, ως σοσιαλιστής που άνηκε στη δημοκρατική αριστερά,
όπως ο παιδαγωγός Μ. Παπαμαύρος.
Στη συνέχεια ο κ. Σαλαγιάννης αφηγείται και
εγκωμιάζει τη δραστηριότητα του Μ. Παπαμαύρου
στη μετά την απελευθέρωση ζωή του. Επιστρέφει,
γράφει, στην Αθήνα όπου συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε 6,5 χρόνια φυλάκιση ως κομμουνιστής και δημοτικιστής, και εν συνεχεία εξορίζεται στη Γυάρο. Η κατηγορία του ως οπαδός της δημοτικής γλώσσας φρονώ ότι δεν ευσταθεί, διότι οι
περίφημοι καυγάδες επί επιστημονικού επιπέδου
εκείνη την περίοδο είχαν ατονήσει, για να αποτελέσει αιτία καταδίκης του κατηγορουμένου σε ποινή φυλακίσεως. Για να φαιδρολογούμε και λίγο, οι
Δημοτικισταί που ενίοτε φτάνουν μέχρι παραποιήσεως της ωραιοτέρας γλώσσας της υφηλίου,
αφού οι Αμερικάνοι μετά την επανάσταση, την πρότειναν για να την υιοθετήσουν ως επίσημη γλώσσα του κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών και έχασε έναντι της αντιπάλου Αγγλικής, για μία μόνο
ψήφο. Έτσι οι Δημοτικισταί δεν απαντούν πως θα
αποκαλέσουν στη δημοτική το Βασιλιά ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ. Ακόμη υπάλληλος του
δίνουν σκωπτικώς οι καθαρευουσιάνοι, ότι θα τον
πούμε «Κώτσιο Παλιοκουβέντα». Ακόμη υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών -έχω ιδίαν αντίληψη- μετατιθέμενος από την Αθήνα στην πόλη
της Λαμίας, ηρνείτο την εκτέλεση της εντολής του
Υπουργείου με τον ισχυρισμό, ότι δεν επιθυμούσε να μάθει να λέει το παιδί του το τυρί «τρύ!».
Προσπάθεια μετατροπής (μετάφρασης) λέξεων ελληνικών στη Δημοτική μετατρέπονται ακουστικώς
σε «κορακίστικα» ή όπως λέει ο λαός «κινέζικα»,
τέτοιες λέξεις αναγράφει ο κ. Σαλαγιάννης στο βιβλίο του «Το Τροβάτο Αγράφων σελ. 246». Εγώ
απλώς αντιγράφω. Ερώτ. «τσαλ’ς τς έντσαν;» (τους
άλλους του έντυσαν) Απαντ.«τσεντσαν» (τους έντυσαν) από διάλογο Ελλήνων Στρατιωτών στη Νότιο Κορέα στο πόλεμο του 1951.
Η ετέρα εκδοχή, ότι καταδικάστηκε σε πολυετή
φυλάκιση με τη δικαιολογία , ότι ήτο κομμουνιστής
ενώ στην πραγματικότητα δεν ήτο δεν ευσταθεί
κατά την ταπεινή μου γνώμη, διότι μπορούσε να
μιμηθεί τον Άρη Βελουχιώτη (κατά κόσμο Θανάση Κλάρα) να υπέγραφε την καλούμενη «δήλωση
νομιμοφροσύνης» οπότε δε θα παραπέμπετο καθόλου στο δικαστήριο και δε θα έχανε και τη θέση
του στο σχολείο που εδίδασκε τα «κορακίστικά»
του. Επομένως αφού δεν υπέγραψε τη δήλωση νομιμοφροσύνης τεκμαίρεται αδιάστως ότι ήτο κομμουνιστής και εφοβείτο τον χαρακτηρισμό του κόμματος, ως «δηλωσία» και «μιζέρια» χαρακτηρισμοί
που συνόδευαν σε όλη του τη ζωή τον πρωτοκαπετάνιο του ΕΛΑΣ Άρη Βελουχιώτη. Άλλως τε , δια
της μη υπογραφής της δηλώσεως παρέβη ο Μ. Παπαμαύρος τη νομική αρχή: «ο εξ οικείου πταίσματος ζημιούμενος ου δοκεί ζημιούσθαι».
Εν τούτοις ο κ. Σαλαγιάννης επιμένει, η πείρα
εδίδαξε στον παιδαγωγό Παπαμαύρο, «ότι τίποτε
δεν βελτιώνεται στη ζωή των ανθρώπων, αν δεν αλλάξει το οικονομικό και πολιτικό σύστημα της κοινωνίας». Δυστυχώς ο Μ. Παπαμαύρος δεν ζει σήμερα να δε , ότι το σύστημα άλλαξε και εφαρμόζεται «επιτυχώς» στη Βόρειο Κορέα. Εκεί μισό και
πλέον αιώνα ο ένας Κιμ διαδέχεται τον άλλο Κιμ
με «δημοκρατικές» διαδικασίες. Διαθέτει 1,2 εκατομμύρια στρατό και έτσι έλυσε το πρόβλημα της
ανεργίας και διαθέτει τεράστια ποσά για την κατασκευή πυρηνικών όπλων ενώ τα τελευταία χρόνια απεβίωσαν από την πείνα 2 εκ. Βορειοκορεάτες , και ο 28χρονος εγγονός Κιμ Ουν εμφανίζεται στις οθόνες της τηλεοράσεως ευτραφέστατος
και υγιέστατος.
Να όμως που η πείρα διέψευσε παταγωδώς την
άποψη του Παπαμαύρου ότι τίποτε δεν βελτιώνεται στη ζωή των ανθρώπων, αν δεν αλλάξει το οι-

κονομικό και πολιτικό σύστημα της κοινωνίας.
Πράγματι το οικονομικό και πολιτικό σύστημα
στην Ελλάδα δεν άλλαξε, ωστόσο η ζωή των ανθρώπων βελτιώθηκε τόσο ώστε η χώρα μας να βρίσκεται μεταξύ των τριάντα πλουσιοτέρων χωρών
του κόσμου –για την ακρίβεια κατέχει την 28η θέση
– και οι κατσικόδρομοι που έμοιαζαν με μυρμηγκόδρομους κατά την αφήγηση του μεγάλου παιδαγωγού Παπαμαύρου και αντιγράψατε στο βιβλίο
σας –Το Τροβάτο Αγράφων, Σελ. 35- κ. Σαλαγιάννη έγιναν αυτοκινητόδρομοι. Ενώ στις χώρες της
ανατολικής Ευρώπης όπου επεκράτησε η πολυπόθητος αλλαγή που δίδασκε τότε ο Παπαμαύρος,
οι άνθρωποι εισήλθαν κατά χιλιάδες προ εικοσαετίας στην Ελλάδα μας, ως λαθρομετανάστες ρακένδυτοι και πειναλέοι. Και αναμφισβήτητα η οικονομική μας κατάσταση θα ήταν απείρως πλουσιότερη, εάν οι πάσης φύσεως «Παπαμαύροι» με
τις προοδευτικές των ιδέες δεν επεξέτειναν το τέλος του πολέμου στη χώρα μας μέχρι τον Αύγουστο του 1949, κόλασης η Ελλάδα μας.
Ο κατ’ ευφημισμόν «Δημοκρατικός» στρατός,
έκαιγε, κατέστρεφε το παραγωγικό κεφάλαιο της
χώρας, και κατέφαγε την κτηνοτροφία της Πίνδου,
το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο των φτωχών και
εντίμων ορεινών ανθρώπων. Επιστράτευαν βιαίως νέους και νέες. Ενώ παραλλήλως απήγαγον
γέρους, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ανηλίκους, όπως τον γράφοντα –μαθητή τότε γυμνασίου– και από τις οικογένειες των, δίκην ληστών,
απαιτούσαν λύτρα και μάλιστα σε χρυσές λίρες Αγγλίας, για να μας ελευθερώσουν. Όμηρος πλέον
μαζί με άλλους τρεις συνομήρους μου Καρδιτσιώτες και ύστερα από 5 μήνες ομηρεία βρεθήκαμε στο Τροβάτο στα χέρια των δύο οικογενειών
των αείμνηστων αδερφών Κωνσταντίνου και Θανάση Ζαρκάδα. Οι μυϊκές μου δυνάμεις και η ψυχική μου αντοχή είχαν εξαντληθεί από τις κακουχίες και την παρατεταμένη πείνα. Ήμουν στην αρχή
του τέλους της ζωής μου. Οι Ζαρκαδαίοι με έσωσαν διττώς. Από την πείνα ο πρώτος και από την
παρασχεθείσα έξυπνη και πρωτότυπη βοήθεια
κατά την δραπέτευσή μου ο δεύτερος. Με έντυσε
με γυναικεία ρούχα -της κυρά Θανάσαινας- προς
παραπλάνηση των διωκτών μου ανταρτών του «δημοκρατικού» Στρατού. Διακινδυνεύοντας έτσι τη
ζωή του και τη ζωή της οικογένειάς του. Τους οφείλω αιωνίως ευγνωμοσύνη. Διατηρώ από τότε
στενές φιλικές σχέσεις με τους επιζώντες και κατιόντας αυτών, ενώ παραλλήλως δημιούργησα και
πνευματική συγγένεια. Τώρα και πάντοτε θα τους
ευγνωμονώ.
Προς επιρροή της άποψής του, ότι ο Παπαμαύρος δεν ήτο Κομμουνιστής, ο κ. Σαλαγιάννης
επικαλείται την μαρτυρία του Δ. Γληνού σε κάποια
δίκη, κατά την οποία κατέθεσε ότι «ο Μ. Παπαμαύρος δεν είναι κομμουνιστής, ούτε αθεϊστής. Σας
το λέω εγώ που είμαι κομμουνιστής». Προφανώς
ο κ. Σαλαγιάννης δεν αγνοεί, ότι τα μεγαλύτερα
ψεύδη λέγονται στα δικαστήρια, προς παραπλάνηση των δικαστών, και μάλιστα υπό την άμεσο καθοδήγηση των δικηγόρων προς τους αντιδίκους.
Κλείνοντας την παρούσα αναφορά μου, διατυπώνω την εύλογη απορία μου στον κ. Σαλαγιάννη, εάν και υπό την ιδιότητά του, ως καθηγητού και μάλιστα φιλολόγου, συγγραφέως πολλών
αξιόλογων βιβλίων, θα εμπιστεύετο την αγωγή του
παιδιού του, στη φτωχή –μηδενική θα έλεγαμόρφωση του δασκάλου που αποφοίτησε από το
διαρκείας μόλις δύο μηνών «Παιδαγωγικό Φροντιστήριο» του Τροβάτου τον Σεπτέμβριο του 1944.
Εάν αυτό συνέβαινε κ. Σαλαγιάννη, σίγουρα θα διαψεύδατε τη σοφή λαϊκή ρήση «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις».
Ασφαλώς θα οδηγούμεθα σε πλήρη σκοταδισμό, προοδευτικής προελεύσεως.
Κων/νος Ψηφής
Καθηγητής Οικονομολόγος

