ΚΕΜΠΑ

Κωδικός: 217473

O NOΣTAΛΓOΣ
5262

OPΓANO EΠIKOINΩNIAΣ ΤΩΝ MEΛΩN TOY ΠOΛITIΣTIKOY & EΞΩPAΪΣTIKOY
ΣYΛΛOΓOY TPOBATOY AΓPAΦΩN EYPYTANIAΣ
Xρόνος 38ος • Aρ. φύλλου 156 • Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2018 • Γραφεία: Γεωργ. Σπύρου 9 Σχηματάρι Βοιωτίας
Τ.Κ. 32009 • Τηλ: 6984897116 • www.e-trovato.gr • e-mail: trobato1@yahoo.gr • info@e-trovato.gr

Άγρ α φ α α π ρ ό σ ι τ α β ο υ ν ά ,
ά γρ α φ τ ο ς τ ό π ο ς ε λ ε ύ θ ε ρ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν
Αγαπητοί χωριανοί, φίλες και φίλοι Ευρυτάνες,
Είμαστε πλέον στην καρδιά του
καλοκαιριού. Ο κάμπος και γενικά τα
μέρη που κατοικούν οι περισσότεροι
από εμάς, στις διάφορες πόλεις της
Ελλάδας, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και της «εισαγόμενης» σκόνης από την Αφρικανική
Ήπειρο, μας κάνει να σκεφτόμαστε και
να νοσταλγούμε τα χωριά μας. Το
“αφιλόξενο’’ πλέον περιβάλλον της
πόλης, μας ταξιδεύει στις βουνοκορφές και στις πηγές με τα κρυστάλλινα νερά, στα πλατάνια και στα έλατα,
αλλά και στην πανέμορφη φύση που
μας ηρεμεί και μας αποφορτίζει, από
το καθημερινό τρέξιμο της ζωής.
Όσο για τους μικρούς μας φίλους, τα παιδιά, η λαχτάρα να επισκεφτούν το χωριό τους, είναι μεγάλη. Ανυπομονούν να βρεθούν εκεί για
να παίξουν με την ψυχή τους να γνωρίσουν νέα «μονοπάτια» και να κάνουν νέους φίλους. Μέσα σε όλα
αυτά μην ξεχνάμε και την μεγάλη λαχτάρα και αγωνία των παππούδων και
γιαγιάδων που περιμένουν πως και
πως τα εγγόνια τους. Ανείπωτη η
χαρά τους, τεράστια τα συναισθήματα.
Το φετινό καλοκαίρι στο Τροβάτο
με τις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος, η
νεολαία αλλά και όλος ο κόσμος θα
δώσει και πρέπει να δώσει δυναμικό
παρόν, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω.
Στις 14 Ιουλίου 2018 και ημέρα
Σάββατο θα εορτασθεί η χάρη του

Αγ.Αθανασίου, στον οικισμό του
Αγ.Αθανασίου, στο Τροβάτο.
Το Τροβατιανό Αντάμωμα το Σάββατο 4 Αυγούστου 2018, θα ανοίξει
την αυλαία των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Αυγούστου στο χωριό
μας. Θα μας διασκεδάσουν οι τραγούδι: Γκόβαρης Γιάννης, Άρης Ντίνας, Πόπη Καραμπά, Κλάρίνο Κοτρώτσος, Bιολί: Γεωργίου Στέφανος,
Λαούτο: Παπαδημητρίου Κώστας,
Τουμπερλέκι: Γκόβαρης Θοδωρής,
Κόντρα μπάσο: Γιάννης Καραμανιώλης.
Τα χορευτικά του Συλλόγου μας
με τις παραδοσιακές φορεσιές, αλλά
και η παρουσίαση ηθών και εθίμων, θα
ανεβάσουν το κέφι για μια αξέχαστη
παραδοσιακή βραδιά.
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Ακολουθούν οι εκδηλώσεις που
έχουν αγκαλιάσει και αγαπήσει όλοι
οι Τροβατιανοί, όπως σκοποβολή με
αεροβόλα όπλα, το μοναδικό τουρνουά ποδοσφαίρου που το περιμένουν
με λαχτάρα και ανυπομονησία οι μικροί μας φίλοι, ο ζωντανός διαγωνισμός παραδοσιακής πίτα με γάστρες,
αλλά και ότι άλλο μπορεί να ψηθεί σε
γάστρα, περιμένουμε αρκετές συμμετοχές κυρίως από νέες και νέους,
ώστε να δείξουν το ταλέντο τους και
τις ικανότητές τους, με βραβεία για
τους νικητές, πεζοπορία, και άλλες εκδηλώσεις. Φέτος για δεύτερη φορά
στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων από τον δήμο Αγράφων, τον
οποίο και ευχαριστούμε θα παρουσιαστεί θεατρική παράσταση. Πέρυσι

παίχτηκε παράσταση του θεάτρου
σκιών που είχε μεγάλη συμμετοχή.
Καλούμε όλους τους Τροβατιανούς και φίλους να αγκαλιάσουν και
να στηρίξουν όλες τις εκδηλώσεις
όπως μοναδικά ξέρουν.
Φίλες και φίλοι, τα χωριά των
Αγράφων, δηλ. ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ, είναι η
χώρα των βουνών, είναι βουνοσειρές
ατελείωτες, βαθιά φαράγγια και ρεματιές, με ορμητικά ποτάμια, σκιερά
δάση από θεόρατα έλατα και πανέμορφα μονοπάτια, που οδηγούν σε πέτρινα τοξωτά γεφύρια, με ψηλά περάσματα αλλά και σε μοναστήρια με
τεράστια ιστορία με πανέμορφα γραφικά χωριά.
Στα Άγραφα, το σκληρό είναι
όμορφο, το απλό είναι πραγματικό,
και το φυσικό είναι το ζητούμενο.
Τα Άγραφα είναι από τα πιο αυθεντικά γεωγραφικά κομμάτια της
Ελληνικής γης.
Ο παλιός τρόπος ζωής καλά κρατεί και παρόλες τις αλλαγές γύρω του,
ο τόπος δείχνει να αδιαφορεί για
όλα αυτά.
“Άγραφα απρόσιτα βουνά, άγραφτος τόπος ελεύθερων ανθρώπων, η
δύναμη της ανθρώπινης επιβίωσης’’.
Στις μέρες μας όμως, η πολιτεία
προγραμμάτισε να εγκαταστήσει ανεμογεννήτριες πάνω στα Αγραφιώτικα
βουνά.
Ας σκεφτούμε αυτόν τον τόπο φυτεμένο με τις σιδερένιες ανεμογεννήτριες- τέρατα (140 μέτρων
ύψος),τόσο ξένα προς το περιβάλλον,
αλλά και με τα παράγωγά τους, που
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Άγραφα απρόσιτα βουνά, άγραφτος τόπος ελεύθερων ανθρώπων
Συνέχεια από τη σελ. 1

μέσα στα χρόνια θα απλωθούν γύρω
πως θα είναι;
Ας σκεφτούμε πόσες ανεξέλεγκτες επεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν για να στηθεί αυτό το έργο- έγκλημα, θα ανοιχτούν τεράστιοι δρόμοι,
χιλιάδες κυβικά τσιμέντα, κλπ, τα
οποία θα είναι φυτεμένα για πάρα
πολλά χρόνια;
Τόσα χρόνια τα νερά των πηγών
ρυακιών ποταμών που τρέχουν ολούθε, γεννιούνται πλούσια και ανεξέλεγκτα στις βουνοκορφές των Αγράφων, και στα ριζά τους, αβίαστα ελεύθερα από μόνα τους.
Σκεφτείτε αν θα γεμίσουν οι βουνοκορφές από γιγαντιαίους ανεμοφτερωτές που θα καθίσουν τα χιόνια;
Τα νερά που θα πάνε;
ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ και ΕΓΚΛΗΜΑ
και μόνο που το σκέφτεσαι
Η φετινή 5η Ιουνίου, ως παγκόσμια
ημέρα περιβάλλοντος, μας βρίσκει
δυστυχώς με τεράστια προβλήματα
για τον νομό μας.
“Το περιβάλλον θα έπρεπε να ανήκει στην κατηγορία της εθνικής μας
ασφάλειας. Η υπεράσπιση των φυσικών μας πόρων, είναι το ίδιο σημαντική
με την άμυνά μας από εξωτερικούς
κινδύνους. Αλλιώς τι μένει να υπερασπιστούμε;’’ έλεγε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ.
Εθνικό έγκλημα θα είναι η τοποθέτηση των τεράτων αυτών στις κορυφογραμμές των Αγράφων.
Οι Ευρωπαϊκές χώρες φυλάσσουν
ως κόρη οφθαλμού τις κορυφογραμμές τους. Είναι οι γραμμές του ορίζοντα που καθορίζουν τα ορεινά τοπία,
την χλωρίδα τους και την πανίδα.
Δεν τοποθετούνται άνευ μελέτης
ανεμογεννήτριες (αιολικά πάρκα,
ακούγεται πιο όμορφα στον κόσμο),
όπου να ‘ναι και ιδικά στα ευαίσθητα
οικοσυστήματα και σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού και ιστορικού κάλλους, όπως είναι τα Άγραφα. Ουδείς
ενδιαφέρεται για την ερήμωση που
προκαλούν σε μεγάλη περίμετρο οι
ανεμογεννήτριες, για την συρρίκνωση και σιγά σιγά την εξαφάνιση των
κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων αλλά
και για την διατάραξη της φυσικής
ισορροπίας.
Γι’ αυτό τον λόγο από ότι φαίνεται
πλέον κατάργησαν τα βοσκοτόπια,
που επί δεκάδες χρόνια έβοσκαν τα
κοπάδια τους οι τσοπάνηδες και τους
πήγαν αλλού δήθεν καλύτερα και
έτσι δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα, για να είναι καθαρό και
ελεύθερο πεδίο ώστε ανενόχλητοι
να ολοκληρώσουν το έγκλημα.
Επίσης μην λησμονούμε πλέον
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και την αύξηση των πιθανοτήτων πλέον για πυρκαγιές, από τα καλώδια
υψηλής τάσης αλλά και τις ανεμογεννήτριες, που μέχρι τώρα ήταν μια
άγνωστη λέξη στον τόπο μας.
Οι γεωλογικές δυνάμεις που δημιούργησαν την οροσειρά της Πίνδου,
άρα και των Αγράφων, χάρισαν στην
πατρίδα μας τοπία ιδιαίτερου κάλλους και οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής σημασίας, η ποιότητα των
οποίων έχουν χαρακτηρισθεί ως τόποι
NATURA δηλ. προστατευμένοι τόποι
όπου δεν γίνονται παρεμβάσεις.
Αυτό δεν φαίνεται να έχει εκτιμηθεί από την κεντρική διοίκηση του
κράτους, αλλά και ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, (περιφερειακά και
δημοτικά συμβούλια της περιοχής).
Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο, που βάζουμε βιαστικά και τόσο
επιπόλαια, τις “επενδύσεις’’ πριν από
την Εθνική χωροταξική πολιτική, έτσι
χωρίς σοβαρό επενδυτικό σχέδιο,
χωρίς νομικό πλαίσιο!!
Σε χώρες όπου η “Δημοκρατία
ακόμα κατορθώνει να επιβιώνει’’, οι
πολιτικές δεν εφαρμόζονται από
άσχετους, από αγράμματους και αιρετούς με αλλαζονεία ή ύφος ‘’τοπικού πασά’’ και κυρίως χωρίς αυταρχισμό, για τέτοια μεγάλα και σοβαρά τοπικά θέματα. Εκτός από μακρά διαβούλευση, γίνονται και δημόσιες συζητήσεις παρουσία όλων, υποχρεωτικά. Γίνονται επιστημονικές μερίδες, με
την συμμετοχή ανθρώπων επιστημόνων και μελετητών, που γνωρίζουν
(όχι κατ’ επιλογήν της κεντρικής εξουσίας ή της τοπικής) για να γίνουν οι
ανάλογες ερωτοαπαντήσεις και φυσικά με την παρουσία των πολιτών
που πρώτοι θίγονται και ζημιώνονται
από αυτές τις παρεμβάσεις, και πόσο
μάλλον εδώ που μιλάμε για εθνικό και
παγκόσμιο επίπεδο, όταν αναφερόμαστε στα Άγραφα.
Μήπως εδώ στον τόπο μας έγιναν
δημόσιες διαβουλεύσεις από τους
τοπικούς φορείς τέως και νύν και δεν
το πήραμε χαμπάρι;
Με μια δόση έντονης αυτοκριτικής, ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, ότι η πολιτική για το περιβάλλον όλα αυτά τα χρόνια, ένα και μοναδικό κίνητρο είχε: να επιτρέψει
στους λίγους να κερδοφορήσουν με
την άδεια των “υπευθύνων’’, με την
άδεια εκείνων που έφεραν τα αδιέξοδα, μέσα από τα οποία ασφυκτιά η
χώρα μας σήμερα.
Να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι
είμαστε μεν μέρος του προβλήματος,
αλλά είμαστε και μέρος της λύσης, αν
το θελήσουμε. Αρκεί να ξεφύγουμε
από την “αδράνεια του καναπέ’’ και να
γίνουμε υπεύθυνοι, ενεργοί πολίτες,
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με προτάσεις και ιδέες για το αύριο
της κοινωνίας μας.
Ο Πατρο Κοσμάς που γυρόφερνε
στον τόπο και προφήτεψε τόσα και
τόσα, είπε ότι: “κάποτε τούτα τα
βουνά θα μας σώσουν’’. Ας σκεφτούμε τα λόγια, του Αγίου των βουνών και ας αφήσουμε τα πράγματα να
πάρουν τον δρόμο τους. Το βουνό από
μόνο του είναι μια δύναμη, που όπως
τα Άγραφα μας έχουν δείξει μέσα
στους αιώνες κράτησαν την ζωή. Οι
άνθρωποι που έζησαν εκεί πολέμησαν,
νίκησαν δείχνοντας το ανάστημά
τους, τιμώντας την ελευθερία που
τότε διδάχτηκαν σε αυτές τις δύσκο-

λες συνθήκες.
Οι ανεμογεννήτριες δεν έχουν
θέση στα βουνά των Αγράφων. Θα τα
μειώσουν από ένα μοναδικό πεδίο αυθεντικότητας και καθαρότητας, θα το
μεταλλάξουν σε ένα ακόμη βιομηχανικό πάρκο.
Αν θέλει η πολιτεία να κάνει κάτι
για τον τόπο ας ξαναπιάσει όσο είναι
καιρός τα πράγματα λίγο πιο πίσω.
Κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά
από δυσκολίες τα Άγραφα είναι συνηθισμένα.

Με τιμή
Το Δ.Σ του Συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στο χορευτικό του Συλλόγου, το Σάββατο
4 Αυγούστου 2018, το βράδυ του Ανταμώματος, να το γνωρίσει έως 2 Αυγούστου στα μέλη του Συλλόγου.
Με τιμή το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018)
3 4 Αυγούστου 2018, ημέρα Σάββατο, Ετήσιο Τροβατιανό Αντάμωμα
(Πλατεία Αγ. Θεοδώρων)
Θα ανοίξει την αυλαία των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Αυγούστου στο χωριό μας.
Θα ανταμωθούν όλες οι γενιές
μέσα από τους ήχους της αξιόλογης
ορχήστρας και των χορευτικών του
Συλλόγου.
3 6 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα, Διαγωνισμός Σκοποβολής
(Πλατεία Αγ. Θεοδώρων)
Στις 6 Αυγούστου 2018 ημέρα
Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί ο 7ος
διαγωνισμός σκοποβολής στην πλατεία των Αγ. Θεοδώρων. Είναι μια επιτυχημένη πλέον εκδήλωση, όπου αγκαλιάστηκε από πάρα πολλούς χωριανούς. Η προσπάθεια στέφτηκε με
επιτυχία από την πρώτη κιόλας χρονιά.
Σας περιμένουμε για να «στοχεύσουμε τα κακώς αλλά και τα καλώς κείμενα».
3 7 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη, Ποδοσφαιρικό Τουρνουά (Γήπεδο
Αγ. Αθανασίου)
Στις 7 Αυγούστου 2018, ημέρα
Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί το επιτυχημένο, κατά κοινή ομολογία ποδοσφαιρικό τουρνουά, στο γήπεδο του
Αγ. Αθανασίου, υπό το άπλετο φως
των προβολέων. Η συμμετοχή ατόμων
κάθε ηλικίας, προσδίδει ιδιαίτερο κύρος στην πραγμάτωση αυτής της εκδήλωσης. Προσάρτημα της εκδήλωσης αποτελούν και οι περίφημες
«τσουβαλοδρομίες». Μετά το πέρας
της διαδικασίας θα ακολουθήσουν
απονομές μεταλλίων και κυπέλλων.
Μην λησμονούμε το τρικούβερτο
γλέντι που θα ακολουθήσει, ως επιστέγασμα της προσπάθειας των συμμετεχόντων. Περιμένουμε τις συμμετοχές σας, τόσο από τους μικρούς
όσο και από τους μεγάλους. Κάθε ηλικία και φύλο, έχει δικαίωμα στην
συμμετοχή!!!!
3 8 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη, Θεατρική Παράσταση
Το απόγευμα της Τετάρτης σας
περιμένουμε στην πλατεία των Αγίων
Θεοδώρων, όλες και όλους, για να παρακολουθήσουμε για πρώτη φορά
στο χωριό μας μια αξιόλογη θεατρική

παράσταση.
3 9 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη, παραδοσιακής πίτας (Προαύλιος
χώρος Αγ. Δημητρίου)
Το απόγευμα της Πέμπτης στον
Κάτω Μαχαλά και στον προαύλιο
χώρο του Αγίου Δημητρίου, θα γίνει
ο 3ος Διαγωνισμός Παραδοσιακής
Πίτας με γάστρες. Σας περιμένουμε
όλους και όλες, να ξεδιπλώσουμε το
ταλέντο και την δεξιοτεχνία, αλλά και
να δοκιμάσουμε ζωντανά τις θαυμάσιες παραδοσιακές αυτές γεύσεις.
3 10 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή, εκδήλωση για την μεταφορά των οστών, των πεσόντων στο
Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Δοξολογία-κατάθεση στεφάνων.
ΧΡΕΟΣ όλων μας είναι να τιμήσουμε με την παρουσία μας την σημαντική εκδήλωση. Τιμή και δόξα
χρωστάμε σ’ αυτούς τους ήρωες και
τους μάρτυρες, γιατί φύλαξαν τις
Θερμοπύλες όχι από υποχρέωση
αλλά από το ΧΡΕΟΣ.
3 15 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη, προσφορά καφέ, τσίπουρου,
λουκουμιού (Προαύλιος χώρος Μοναστηρίου Παναγίας)
Στην γιορτή Της Παναγίας και
στο ιστορικό μοναστήρι Της Παναγίας
Τροβάτου, τα μέλη του Συλλόγου
μετά την Θεία Λειτουργία θα προσφέρουν κεράσματα στους παρευρισκόμενους.
3 14 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα
Παρασκευή, ανήμερα της Υψώσεως
Του Τιμίου Σταυρού, προσφορά νηστήσιμων εδεσμάτων (φασολάδας,
ελιές, χαλβάς)
Ανήμερα της εορτής Του Τιμίου
Σταυρού και στον ναό του Αγίου Δημητρίου στον Κάτω Μαχαλά, μετά την
Θεία Λειτουργία τα μέλη του Συλλόγου θα προσφέρουν νηστήσιμα εδέσματα στους παρευρισκόμενους, κλείνοντας την αυλαία του καλοκαιριού
και των καλοκαιρινών εκδηλώσεων
για την φετινή χρονιά.
Σας περιμένουμε όλες και όλους,
μικροί και μεγάλοι, να στηρίξετε όλες
τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος, όπως μοναδικά
οι Τροβατιανοί γνωρίζουν.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
κ. Κων. Μπακογιάννη
Θέμα: «Κατάσταση Νομαρχιακού οδικού άξονα Ευρυτανίας προς Νομό Καρδίτσας, εντός ορίων
της Κοινότητας Τροβάτου»
Κύριε Περιφερειάρχα,
ως Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος
Τροβάτου, ερμηνεύοντας τα αισθήματα και τις
ανησυχίες των χωριανών μας σχετικά με την καταλληλότητα του παραπάνω οδικού άξονα, σας
απευθύνουμε το παρόν υπόμνημα , να σας ενημερώσουμε και να ζητήσουμε την παρέμβασή σας.
Η πολυπόθητη ανάπτυξη των υποδομών «κυρίως το οδικό δίκτυο» στο Νομό μας και ειδικά στα
όρια της Κοινότητάς μας προχωράει με απελπιστικά
βραδύς ρυμούς. Αλλά και στην όποια ελάχιστη πρόοδο υπάρχει, διαπιστώνονται εκ του αποτελέσματος τεχνικά λάθη και παραλείψεις που επιβραδύνουν
ακόμη περισσότερο την αποπεράτωση, πιθανόν και
επιβαρύνουν το κόστος ενώ παράλληλα δημιουργούν κινδύνους για την ζωή των διερχόμενων πολιτών. Ένα τέτοιο γεγονός αποτελεί η εξέξιλη του
εκτελεσθέντος έργου το 2017 από τη θέση «Κορομηλιές» μέχρι και τη θέση «Τρία Σύνορα», συνολικού μήκους τριών χιλιομέτρων περίπου.
Δεν γνωρίζουμε τη Νομοθεσία που διέπει την
ανάθεση, εποπτεία και παραλαβή ενός Δημοσίου έργου και εάν τηρήθηκαν στο συγεκριμένο τα προβλεπόμενα. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι:

λείψη έργων υποδομής παρουσίασε σημεία καθίζησης από τον πρώτο κιόλας μήνα της χρήσης του.
Σήμερα με την πάροδο του χειμώνα και τις πολλές
βροχοπτώσεις τα σημεία αυτά πολλαπλασιάστηκαν
και έγιναν επικίνδυνα μέχρι του σημείου να τίθεται
θέμα όχι μόνο άμεσης τεχνικής παρέμβασης, αλλά
και η προσωρινή απαγόρευση χρήσης του δρόμου
για λόγους ασφαλείας.
4) Την ίδια κατάσταση παρουσιάζει και το μη
ασφαλτοστρωμένο ενδιάμεσο τμήμα του δρόμου
λόγω εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών από την
ανάδοχη εταιρεία που έμειναν ημιτελείς. Πράγματι, αναρωτιόμαστε, γιατί παρέμεινε χωρίς άσφαλτο το ενδιάμεσο τμήμα του δρόμου.
Το ανωτέρω τμήμα αποτελεί το τέρμα του Νομαρχιακού οδικού άξονα της Ευρυτανίας στα όρια
με το Νομό Καρδίτσας με ότι αυτό συνεπάγεται για
την οδική επικοινωνία της περιοχής.
Κύριε Περιφερειάρχα,
Αναγκαζόμαστε να κάνουμε την παρέμβαση
αυτή προς εσάς, διαπιστώνοντας την πολύμηνη
αμέλεια ή αδιαφορία των υπευθύνων της οικείας
Νομαρχίας.
Ευελπιστούμε στην από μέρους σας παρέμβαση, όπου κρίνετε αναγκαίο για την σύντομη αντιμετώπιση του προβλήματος με δεδομένο ότι μπαίνουμε στην περίοδο των θερινών διακοπών με επακόλουθο την αύξηση της ροής των πάσης φύσεως οχημάτων στην περιοχή και συνεπώς τις αντίστοιχες πιθανότητες κινδύνου δυστυχημάτων.

1) Σε αντίθεση με την ανακοίνωση για ολοκλήρωση του έργου, αυτό εκτελέστηκε κατά το ήμισυ.
2) Στο εκτελεσθέν «τρόπος του λέγειν»τμήμα,
καμία κατασκευή προστατευτικών μέτρων δεν
υπάρχει στις στροφές, με αποτέλεσμα αυτές να εγγυμονούν κινδύνους δυστυχήματος και για τον προσεκτικότερο οδηγό και με τις ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες για την περιοχή.
3) Το ασφαλστρωμένο τμήμα του δρόμου ελ-

Έχουμε την υποχρέωση να γνωστοποιήσουμε στους Απανταχού Τροβατιανούς και
στους αναγνώστες της εφημερίδας “Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ”, ότι ουδεμία ενημέρωση έφθασε
στα γραφεία του Συλλόγου και στην εφημερίδα
“Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ”, για ένα τόσο σημαντικό θέμα.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα επαληθευθεί
η γνωστή έκφραση, “φωνή βοώντος εν τη ερήμω”

Δημοτικά Τραγούδια Ευρυτανίας, Συλλογή Σπύρ. Δ. Περιστέρης 1959, 1962
Στις 23 Μαϊου 2018 στην ανατολική αίθουσα
του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της έκδοσης Δημοτικά Τραγούδια Ευρυτανίας. Συλλογή Σπύρ. Δ. Περιστέρη
1959, 1962.
Εξέχουσες προσωπικότητες της πνευματικής
μας ζωής υποστήριξαν με τις ομιλίες τους την εκδήλωση.
Αντιπροσωπεία του Πολιτιστικού Συλλόγου
Τροβάτου, αποδεχόμενη την πρόσκληση των διοργανωτών, του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και της Πανευρυτανικής Ένωσης, περευρέθηκε στην εκδήλωση,
τονίζοντας και υποστηρίζοντας την προσπάθεια για
την αξιολογότατη έκδοση των τραγουδιών αλλά
και την γενικότερη προσπάθεια ανάδειξης της Ευρυτανικής κουλτούρας.

Με τιμή
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
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Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΗ ΒΑΦΤΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Ενημερώνουμε το Τροβατιανό και μη ποίμνιο, ότι στις 14 Ιουλίου 2018, ημέρα Σάββατο, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη κ.
Γεώργιο καθώς και των ιερέων πατέρα Σαλαμάρα Σωτήριο και πατέρα Κουτσουπιά Κωνσταντίνο, θα εορτασθεί η χάρη του Αγ. Αθανασίου, στον οικισμό του Αγ. Αθανασίου, στο
Τροβάτο.
Επίσης ανακοινώνεται, ότι κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, θα πραγματοποιηθεί η τελετή της βάφτισης του τέκνου του
Ιωάννη Α. Αναστασίου, ενός εκ της οικογενείας των κτητόρων της Εκκλησίας.
Μετά το πέρας της δοξολογίας και του μυστηρίου της Βαφτίσεως, όλοι οι παρευρισκόμενοι ,οι οποίοι θα είναι και καλεσμένοι του
Ιωάννη Α. Αναστασίου, θα συμμετάσχουν
στο γλέντι που θα ακολουθήσει, με άφθονο φαγητό, ποτό και καλή μουσική.
Με τιμή
Η Συντακτική Ομάδα του “ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ”

ΕΥΧΑ ΡΙ ΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε από καρδιάς τον κο Κουτσολάμπρο Ιωάννη, για την προσφορά της κατασκευής της ντουλάπας, για την τοποθέτηση των
φορεσιών του Συλλόγου.
Με τιμή
Το Δ.Σ του Συλλόγου

ΑΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗ

Ανήμερα της γιορτής Των Αγίων Πάντων Τελέστηκε στο χωριό μας θεία λειτουργία στο πανέμορφο εκκλησάκι της Αγίας Απάντας χοροστατούντος του
παπά-Κώστα Κουτσουπιά. Αρκετοί χωριανοί και φίλοι βρέθηκαν εκεί να προσκυνήσουν την χάρη της.
Και του χρόνου να είμαστε καλά να προσκυνήσουμε ξανά την Χάρη της.
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ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ
Του Παναγιώτη Β. Σαλαγιάννη, Φιλολόγου

πό τα φοιτητικά μου χρόνια ως σήμερα παρακολουθώ με αμείωτο ενδιαφέρον τις συζητήσεις
στη Βουλή και γιατί υπήρχαν θέματα που με ενδιέφεραν εξαιρετικά, αλλά και γιατί χαιρόμουν το διάλογο, τα επιχειρήματα και τα αντεπιχειρήματα των εκπροσώπων μας στο Κοινοβούλιο. Πάντα, βέβαια, έδινα ιδιαίτερη σημασία στη χρήση της ελληνικής γλώσσας, στο ύφος και στις λεκτικές αντιπαραθέσεις.
Ομολογώ, όμως, ότι τα τελευταία χρόνια η απογοήτευσή μου είναι μεγάλη όσον αφορά τη χρήση της
ελληνικής γλώσσας από τους πολιτικούς μας. Στις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου απουσιάζει ο καλλιεργημένος λόγος. Η πλειονότητα των βουλευτών
δε χρησιμοποιεί ορθά τη γλώσσα μας. Οι αγορεύσεις
τους βρίθουν εκφραστικών σφαλμάτων. Αγνοούν
στοιχειώδεις κανόνες της γραμματικής και του συντακτικού. Oλόγος τους έχει ως κύριο γνώρισμα την ασυνταξία,την ακυριολεξία και, τελικά, την ασάφεια. Δε θα
ήταν υπερβολή να πω ότι πολλοί απ’ αυτούς «κατακρεουργούν» και «κακοποιούν» βάναυσα τη γλώσσα.
Άλλο, επίσης, χαρακτηριστικό της γλωσσικής τους
έκφρασης είναι το φτωχό λεξιλόγιο, η λεγόμενη λεξιπενία. Και αυτό φανερώνει έλλειψη γλωσσικής αγωγής. Η γλωσσική τους ένδεια τους αναγκάζει να χρησιμοποιούν συνθηματικό λόγο και να εκτοξεύουν
«ατάκες» και φράσεις «κλισέ» με εμφανή την πρόθεσή τους να εντυπωσιάσουν και όχι να επιχειρηματολογήσουν.
Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι αρκετοί βουλευτές -από όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα- στις
λεκτικές τους αντιπαραθέσεις χρησιμοποιούν φρασεολογία αήθη και απίστευτα απρεπή για πολιτισμένο άνθρωπο. Δυστυχώς, ο πολιτικός πολιτισμός σπανίζει στο Κοινοβούλιο και το γλωσσικό «ήθος»
αποτελεί είδος εν ανεπαρκεία.
Και αυτό επιβεβαιώνεται συχνότατα, γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που οι εκπρόσωποι του έθνους, τόσο
στη Βουλή, όσο και στα μέσα ενημέρωσης, αντί να αρθρώνουν πολιτικό λόγο, να διαλέγονται και να επιχειρηματολογούν, δημαγωγούν αναίσχυντα, φωνασκούν,
εκτοξεύουν ανοίκειους χαρακτηρισμούς, αυθαδιάζουν,
«λασπολογούν» και χρησιμοποιούν λεξιλόγιο αμετροεπές, διχαστικό, απαξιωτικό και αθυρόστομο, που, πολλές φορές, διανθίζεται με εκφράσεις χαμαιτυπείου και

φτάνει ως τα όρια ακραίας χυδαιολογίας. Τους διαφεύγει
ότι αυτός ο τρόπος ομιλίας εκτός του ότι δείχνει το ποιόν του χαρακτήρα τους, γιατί «ανδρός χαρακτήρ εκ λόγου γνωρίζεται», προπάντων και κυρίως φανερώνει την
ασέβειά τους και προς την κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Δεν είναι, επίσης, λίγες οι φορές που μέσα στο Κοινοβούλιο εκτυλίσσονται σκηνές ντροπής. Και με τη συμπεριφορά τους αυτή και μ’ αυτόν το γλωσσικό ξεπεσμό
δεν απαξιώνονται μόνον οι ίδιοι, αλλά, το χειρότερο,
υποβαθμίζουν και κυριολεκτικά ευτελίζουν και το Κοινοβούλιο και ακυρώνουν παντελώς τη διαπαιδαγωγική διάσταση της πολιτικής. Και, βέβαια, οι
απρέπειές τους και η εξαχρείωσή τους με τη βοήθεια
των μέσων μαζικής ενημέρωσης γίνονται γνωστά ανά
το πανελλήνιο και απογοητεύουν τους πολίτες. Και είναι φυσικό οι πολίτες, στην πλειονότητά τους, να μην
τους υπολήπτονται.
Αυτό το ήθος απάδει σε πολιτικούς εκπροσώπους,
γιατί αυτοί οφείλουν να δίνουν το παράδειγμα του συνετού, σοβαρού και υπεύθυνου ανθρώπου. Είναι οι εκλεκτοί και εκλεγμένοι μας και ως πολίτες έχουμε απαιτήσεις
απ’ αυτούς. Φαίνεται, όμως, πως δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι το ήθος, η πνευματικότητα και η γενικότερη καλλιέργεια ενός ατόμου φαίνεται κυρίως από
τον τρόπο έκφρασής του και, ακόμη, ότι ο εκφυλισμός
των αξιών ξεκινά πάντα από τον εκφυλισμό της γλώσσας. Και είναι λυπηρό να επιβεβαιώνεται καθημερινά στο
πρόσωπο πολλών εκπροσώπων του έθνους η άποψη
παλαιού πανεπιστημιακού: «Το χυδαίονγλωσσικόν
ιδίωμα μαρτυρεί χαμηλόννοητικόν».
Εύλογα, βέβαια, προβάλλει το ερώτημα: κατά το παρελθόν στο Κοινοβούλιο τα πάντα έβαιναν καλώς; Δεν
έχω πρόθεση να ωραιοποιήσω καταστάσεις. Πάντα
υπήρχαν οι σκληρές λεκτικές αντεγκλήσεις και οι λεκτικοί
διαπληκτισμοί. Όμως, ακόμη και σε σκληρές πολιτικές
αντιπαραθέσεις ποτέ δε χρησιμοποιήθηκαν τόσο χαμηλού επιπέδου εκφράσεις, ποτέ η ευπρέπεια στο Κοινοβούλιο δε «δεινοπάθησε» τόσο πολύ και ποτέ εκπρόσωποι του έθνους δενέφτασαν σε τέτοιο βαθμό κατάντιας και αήθους συμπεριφοράς. Ποτέ το
Κοινοβούλιο ως σήμερα δεν είχε γνωρίσει τέτοια έκπτωση του πολιτικού λόγου και τέτοια ηθική και
πνευματική παρακμή. Μερικοί ατυχείς χαρακτηρισμοί
πάντα υπήρχαν, όχι όμως γλωσσικός εκχυδαϊσμός και
ευτελισμός των αξιών και της δημοκρατίας, όπως σήμερα. Και δεν πρέπει, ακόμη, να ξεχνούμε ότι στο χώρο
αυτό της Βουλής πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν αγορεύσεις που αποτελούν και σήμερα υποδείγματα
όχι μόνον ήθους αλλά και γλωσσικής αρτιότητας.
Και, επειδή αναφέρομαιστο γλωσσικό «ήθος»
των πολιτικών στην εποχή μας και δε μου αρέσουν και
οι οριζόντιες αναλύσεις, οφείλω να ομολογήσω ότι στο
Κοινοβούλιο υπάρχουν και σήμερα εκπρόσωποί μας οι
οποίοι έχουν άρτια γλωσσική κατάρτιση και θεωρούν τη γλώσσα όχι μόνο μέσο επικοινωνίας αλλά
και φορέα ηθικών αξιών. Οι πολιτικοί αυτοί τιμούν
την αποστολή τους με το ήθος, την επιστημοσύνη, την
υπευθυνότητα και το υψηλό πνευματικό τους επίπεδο.
Είναι οι πολιτικοί διαμάντια. Μόνο που είναι λί-

γοι. Και, δυστυχώς, αυτές οι πολιτικές προσωπικότητες ελάχιστες φορές καλούνται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί δεν αυξάνουν την τηλεθέαση, καθότι
δεν ανήκουν στην τάξη της περιζήτητης τηλεοπτικής υποκουλτούρας που ευδοκιμεί στις μέρες μας.
Και είναι λυπηρό για τη δημοκρατία μας τα Μ.Μ.Ε, στην
πλειονότητά τους, να προβάλλουν πολιτικούς εκπροσώπους που είναι θιασώτες «της εντυπωσιακής κενότητας» και «της πολιτικής φαιδρότητας» και όχι του εμπεριστατωμένου λόγου.
Ευθύνη, βέβαια, δική μας είναι να στέλνουμε στη
Βουλή όλο και περισσότερους πολιτικούς σοβαρούς και
υπεύθυνους. Γιατί, γι’ αυτήν την ηθική, πνευματική και
πολιτική παρακμή των εκπροσώπων μας στο Κοινοβούλιο και για τους πολιτικούς αυτού του ήθους δεν
είμαστε άμοιροι ευθυνών και εμείς οι ψηφοφόροι. Με τη δική μας ψήφο μπήκαν στη Βουλή.
Ως πολίτες, λοιπόν, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει πολιτική χωρίς πολιτικό
πολιτισμό, να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να αναλάβουμε το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί, για να
έχουμε μελλοντικά στη Βουλή εκπροσώπους με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, που θα μας τιμούν με το
ήθος και την υπευθυνότητά τους και θα είναι αντάξιοι της αποστολής τους.

ΑΓ . Θ Ε Ο Δ ΩΡ Ο Ι

Με μεγάλη κατάνυξη γιορτάστηκε η γιορτή
των Αγ. Θεοδώρων. Τιμούνται μαζί οι μεγαλομάρτυρες, Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων του 3ου αιώνα και Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης του 4ου
αιώνα. Πολλοί Τροβατιανοί βρέθηκαν την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 στην εκκλησία των Αγ. Θεοδώρων στο Τροβάτο και εκκλησιάστηκαν.
Ο παπα-Κώστας έβγαλε έξω από την εκκλησία την στολισμένη εικόνα του Αγ. Θεόδωρου
και έκανε την αρτοκλασία.
Τυχεροί όσοι ανεβαίνουν στο υπέροχο χωριό
μας τέτοια εποχή και μπόρεσαν να παρευρεθούν.
Χρόνια πολλά σε όλους και του χρόνου στο μέτρο.
Η συντακτική ομάδα του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ»
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ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ
ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ

Οι Ποιητικές συλλογές
του κ. Λάμπρου Ηλία
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ

Ο Σύλλογος Δεντριωτών Άγιος

Αντώνιος καλεί τους χωριανούς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΣΤΕΣΑΣ
ΑΝΤΑΜΩΜΑ
11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κου-

στέσας «Απόστολος Παύλος» σας

προσκαλεί στο αντάμωμα που φέ-

και φίλους στη θεία λειτουργία

τος θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-

07-2018 και ώρα 07.00 π.μ.

μ.μ. στον προαύλιο χώρο του σχο-

που θα τελεσθεί τη Κυριακή 29-

στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνί-

ου μετά θα ακολουθήσει γλέντι για

βατο 11 Αυγούστου και ώρα 21:00
λείου του χωριού.

Είσοδος 5€. Προσφέρουμε

όλους τους παρευρισκόμενους με

με χαρά δωρεάν ζωντανή μου-

Το Δ.Σ.

Το Δ.Σ.

ζωντανή μουσική

Πραγματοποιήθηκε στις 6-5-2018 στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών, στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών
και Ερευνών και της Πανευρυτανικής Ένωσης, η παρουσίαση των τριών νέων ποιητικών συλλογών του
Λάμπρου Ηλία, ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ, ΚΟΡΥΘΑΙΟΛΟΣ
ΨΥΧΗ και ΡΑΝΙΔΕΣ. Η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ο συντονιστής της εκδήλωσης κ. Κλεομένης Κουτσούκης, Ομότιμος Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών και οι ομιλητές κ. Δημήτρης Καραμβάλης, δοκιμιογράφος, κ. Λεόντιος
Πετμεζάς, ιστορικός τέχνης - βιβλιοκριτικός, καθώς και
ο κ. Γεώργιος Κωσταγιάννης, Πρόεδρος Μορφωτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, μίλησαν με τα θερμότερα λόγια για την ποιότητα και αξία του ποιητικού λόγου και

σική και φαγητό!

έργου του Λάμπρου Ηλία, μπροστά σε ένα κοινό αποτελούμενο από πολλούς ανθρώπους των γραμμάτων,
παλιούς καθηγητές του αλλά και απλούς φίλους και συγγενείς, που είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την κα Μαριάννα Βλάχου - Καραμβάλη, ποιήτρια, να απαγγέλει
αρκετά ποιήματα του ποιητή. Το πρόγραμμα έκλεισε ο
ποιητής που έκανε μια ιστορική αναδρομή στην ενασχόλησή του με την ποίηση αλλά βρήκε και την ευκαιρία
να θίξει και σύγχρονα προβλήματα, ερεθίσματα αφορμές πολλές φορές για την συγγραφή των ποιημάτων του. Τέλος υπέγραψε τα βιβλία στους παρευρισκομένους και παρέθεσε αναψυκτικά.
Καλοτάξιδα και πάντα επιτυχίες.
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΦΥΛΛΟΥ 156
ΠΟΣΟ
Γεωργίου Απόστολος ............................................ 30 €
Καλογερομήτρος Κωνσταντίνος του Νικολάου ...... 500 $
Καραγεώργος Δημήτριος του Γεωργίου .................. 20 €
Λίτσας Δημήτριος ................................................ 20 €
Μπαμπάτσικος Δημήτριος .................................... 20 €
Νεοφώτιστος Δημήτριος ...................................... 10 €
Παπαδόπουλος Ηλίας ............................................ 20 €
Τσιώλης Αριστείδης .............................................. 20 €
Χαρδαλιάς Απόστολος .......................................... 50 €

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Την Κυριακή 20 Μαϊου 2018, στο Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία,
με διοργανωτές τον Δήμο Σχηματαρίου, Σύλλογο Απανταχού Πετριλιωτών, Σύλλογο Κουστέσσας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τροβάτου.
Η προσέλευση του κόσμου ήταν ικανοποιητική, περίπου 40 άτομα από όλους τους Συλλόγους πρόσφεραν
αίμα. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να είναι περισσότεροι.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Το Δ.Σ. του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» γνωστοποιεί στους συγχωριανούς και φίλους, την
νέα συνεργασία με την
υπηρεσία Αιμοδοσίας
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ», για τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου.
Χρέος όλων μας είναι η άμεση εθελοντική εγγραφή
και η δραστηριοποίηση σε κάθε εθελοντική αιμοδοσία.
Μπορούμε να δώσουμε αίμα σε οποιαδήποτε υπηρεσία αιμοληψίας, οποιουδήποτε Νοσοκομείου, αναφέροντας ότι αφορά την Τράπεζα Αίματος του “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” και να σταλεί στο νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ.
Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση των εθελοντών αιμοδοτών.
Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παρακαλούμε θερμά τους χωριανούς μας, όταν έχουν
κάποιο κοινωνικό γεγονός (βάπτιση, γάμο, επιτυχία κ.λ.π),
να ενημερώνουν κάποιο απο 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 «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ»

ΕΥΛΟΓΕΣ

Απευθυνόμενοι στον Δήμαρχο, στον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και
στο Δημοτικό Συμβούλιο:
Κύριε Δήμαρχε, κύριε πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου, κύριοι δημοτικοί
σύμβουλοι. Θα θέλαμε να σας θέσουμε
υπόψιν σας τα παρακάτω κέραια, κατά την
άποψή μας ερωτήματα, που αφορούν το
μείζον θέμα της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στην ευρύτερη περιοχή
των Αγράφων:
Α) Έχουν επιφέρει αλλαγές στις χρήσεις γης, στα βασικά επίπεδα του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, τόσο το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) όσο και το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), η εγκατάσταση
των ανεμογεννητριών, στην ευρύτερη περιοχή των
Αγράφων;
Β) Ο ρόλος του Δήμου Αγράφων και το επίπεδο

Τ

ΔΕΛΤΙΟ

ο Σάββατο 23 Ιουνίου 2018,
πραγματοποιήθηκε στο
Πνευματικό Κέντρο Αλιάρτου, εκδήλωση με θέμα: «Αιολικά
Πάρκα στα Άγραφα, αλήθειες και
ψέματα». Την εκδήλωση οργάνωσαν η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για
την Προστασία του Ευρυτανικού
Περιβάλλοντος και το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων.
Η εκδήλωση αυτή είχε ως
στόχο, την τεκμηριωμένη ενημέρωση και ανάπτυξη κριτικού διαλόγου και προβληματισμού αναφορικά με τις συνέπειες εγκατάστασης των δυο Αιολικών Πάρκων
στα Άγραφα.
Η συμμετοχή Ευρυτανικών
Συλλόγων και Ευρυτάνων Αγραφιωτών, που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή Θήβας-ΑλιάρτουΣχηματαρίου, ήταν συγκινητική. Οι
συμμετέχοντες έδειξαν το έμπρακτο ενδιαφέρον τους
και την αγάπη τους για τον τόπο καταγωγής τους, καθώς και την έντονη ανησυχία τους για τις περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές επιπτώσεις από την
επικείμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών (ΒΑΠΕ)
στα Άγραφα.
Αποτέλεσμα αυτής της εκδήλωσης ήταν η καθολική βούληση των συμμετασχόντων
• Να δηλώσουν την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων (ΒΑΠΕ) στα Άγραφα
• Να δηλώσουν την αντίθεσή τους στην εκχώρηση της Δημόσιας γης στις εταιρείες στο όνομα του κέρδους

ΤΥΠΟΥ

• Να υπερασπιστούν με κάθε
τρόπο το φυσικό κεφάλαιο, με τα
ευαίσθητα οικοσυστήματα των
βουνών, των δασών και των ποταμών των Αγράφων από τις μη
αναστρέψιμες καταστροφές της
εγκατάστασης Αιολικών
• Να δηλώσουν ότι, κανένα
μα κανένα αντισταθμιστικό όφελος δεν είναι αρκετό να εξαλείψει
την ολοκληρωτική και μη αναστρέψιμη καταστροφή των βουνών, που προξενεί η βαριά βιομηχανία των Αιολικών Πάρκων
• Να εκφράσουν καθολικά
ότι, ο μόνος συμβατός προσανατολισμός ανάπτυξης των ορεινών περιοχών των Αγράφων είναι προς την κατεύθυνση της Αειφόρου Ανάπτυξης, με ήπιες δραστηριότητες του πρωτογενούς
τομέα, του οικοτουρισμού και της
προστασίας του φυσικού αποθέματος, της βιοποικιλότητας και του τοπίου.
Για τους παραπάνω σημαντικούς λόγους, οι συμμετέχοντες, Σύλλογοι και Αγραφιώτες Ευρυτάνες εγκρίνουμε ομόφωνα και προσυπογράφουμε την ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δ.
ΑΓΡΑΦΩΝ, με μονοθεματική συζήτηση: «Αιολικά Πάρκα στα Άγραφα».
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για την Προστασία
του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος
Ευρυτανικοί Σύλλογοι
Αγραφιώτες Ευρυτάνες της ευρύτερης περιοχή
Θήβας-Αλιάρτου-Σχηματαρίου

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

24-6-2018
ΠΡΟΣ: τον Πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου Δήμου
Αγράφων κ. Θανάση Σταμούλη
KΟΙΝ: 1. Δήμαρχο Αγράφων
2. Μέλη Δημ. Συμβουλίου
Θέμα: «Αιολικά Πάρκα στα Άγραφα»

κ. Πρόεδρε,
Μεγάλη ανησυχία και προβληματισμός διακατέχει
όλους εμάς τους Ευρυτάνες και ιδιαίτερα τους Αγραφιώτες Ευρυτάνες, μετά την έκδοση αδειών εγκατάστασης Αιολικών Πάρκων στην περιοχή Αγράφων. Το
θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις όχι μόνο στην Ευρυτανία και στην Καρδίτσα, αλλά σε πανελλήνια κλίμακα.
Κατόπιν αυτού, σας παρακαλούμε να συγκαλέσετε άμεσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Αγράφων, με μόνο θέμα «Αιολικά Πάρκα στα Άγραφα»,. με σκοπό να γίνει ενημέρωση, συζήτηση, έκφραση των απόψεων των θεσμικών φορέων, κατοίκων, Συλλόγων, συλλογικοτήτων, κινημάτων και πολιτών, αλλά και λήψη αποφάσεων του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου πάνω στο σημαντικό αυτό θέμα,
που θα προσδιορίσει και το μέλλον του τόπου μας.

Έχουμε την πεποίθηση, ότι το αίτημά μας θα βρει
θετική ανταπόκριση από εσάς και αναμένουμε, να μας
ενημερώσετε έγκαιρα, για την υλοποίησή του.
ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Αγραφιώτες που κατοικούν στις περιοχές Σχηματαρίου-Θήβας-Αλιάρτου-Λειβαδιά σε συγκέντρωση
στον Αλίαρτο στις 23-6-2018 με ομόφωνη απόφαση τους.
2. Κίνηση πολιτών για την προστασία του Ευρυτανικού περιβάλλοντος
3. Ο Σύλλογος του Τροβάτου
4. Ο Σύλλογος των Επινιανών
5.Ο Σύλλογος της Κουστέσας
6. Ο Σύλλογος Μοναστηρακίου
7. Ο Σύλλογος Μ. Βραγγιανών «Αναστάσιος Γόρδιος»
8. Ο Σύλλογος Απεραντίων
9. Ο Σύλλογος Πρασιάς
10. Ο Σύλλογος Βαλαώρας
11.Ο Σύλλογος Καρβασαρά
12. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων
13. Ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Κοιλάδας του Αχελώου.
Για επικοινωνία:
698 999 5773 κ. Τσιμάκη Περσεφώνη
697 388 9006 κ. Καραγεώργος Σταύρος

ΑΠΟΡΙΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

δράσης του, είναι καθαρά γνωμοδοτικό και
συμβουλευτικό; Δηλαδή δεν έχει δεσμευθεί ο Δήμος Αγράφων με την υπογραφή του σε οποιαδήποτε μορφής σύμβασης με την εργολήπτρια εταιρεία;
Γ) Εάν ισχύει το παραπάνω, δηλαδή,
ο ρόλος του Δήμου Αγράφων είναι στο επίπεδο της γνωμοδότησης και δεν έχει δεσμευθεί με την υπογραφή του, σε οποιαδήποτε μορφής σύμβασης, γιατί δεν
συγκαλείται άμεσα το δημοτικό συμβούλιο για να πάρει έγγραφες αποφάσεις, ενημερώνοντας άμεσα τους Αγραφιώτες;
Στις 29-06-2018, το θέμα των αιολικών πάρκων με
την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στα Αγραφιώτικα Βουνά, ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο, με σειρά 34η, τελευταία στη ημερήσια διάταξη.
Σημαντικά ερωτήματα-διαπιστώσεις που γεννώνται:

― Γιατί τελευταίο και όχι πρώτο; Το Δ.Σ. υποβάθμισε το θέμα. Γιατί;
― Η μονοθεματική συνεδρίαση θα έλυνε κάθε απορία, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο; Σαφώς ΝΑΙ.
― Η διαχείριση του θέματος αναδεικνύεται από την
σημαντικότητά του; Σαφώς ΝΑΙ.
Η απόφαση του Δ.Σ. τελικά ήταν να πραγματοποιηθεί ημερίδα στις 16 Ιουλίου 2018, στο χωριό των
Αγράφων, με συμμετέχοντες κατοίκους, συλλόγους, φορείς της περιοχής και της πολιτείας, καθώς και εκπροσώπους της κατασκευάστριας εταιρείας.
Ευελπιστούμε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου
του Δήμου Αγράφων να δώσουν πειστικές απαντήσεις,πέρνοντας υπεύθυνη θέση στο σημαντικότατο θέμα
της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στα ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΑ ΒΟΥΝΑ.

Με εκτίμηση
Η συντακτική ομάδα του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ»

O NOΣTAΛΓOΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ
• Παντρεύτηκε στη Θήβα η Ειρήνη Καλογεράκη του Παναγιώτη με τον Ιωάννη Παπαδόπουλο του Χρήστου.
• Παντρεύτηκε στον Διόνυσο Βοιωτίας η Ελένη Νικολάου Φάσσα (κόρη της Γρηγορίας Νικολάου Μαργώνη) με τον Λεωνίδα Περλεπέ.
• Παντρεύτηκαν στο Πεντάλοφο Μεσολογγίου ο Δημήτρης Κάλλης του Άγγελου με την
Δήμητρα Κουκουρδέλη του Γεωργίου.
• Παντρεύτηκαν στο Αγρίνιο η Νένα Νταλλή του Χρήστου με τον Ιωάννη Φραγγούλη.
• Παντρεύτηκαν στο Αγρίνιο η Κων/να Καραγεώργου του Ιωάννη με τον Βασίλη Αλημπέρτη.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε ευτυχία.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Πέθανε στον Ελαιώνα η Φρειδερίκη Οικονόμου (κόρη του Νικολάου Καλογερομήτρου).
• Πέθανε στην Οινόη ο Σταύρος Κωστούλας
του Νικολάου.
• Πέθανε στο Αγρίνιο ο Αθανάσιος Φιλίππου
του Γεωργίου.
• Πέθανε στον Αστακό ο Γεώργιος Βλαχοπάνος (γιος της Κατίνας Μπιστιντζιάνου).
• Πέθανε στην Αθήνα η Ιουλία Σαλαγιάννη
συζ. Γεωργίου.
• Πέθανε ο Φώτιος Αλεξάκης του Νικολάου
(γιος της Βασιλικής Μαργώνη του Νώντα).
Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια Κων/νου Καραγεώργου του Νικολάου, ευχαριστεί απο καρδιάς όλους τους συγγενείς
και φίλους που στάθηκαν και συνεχίζουν να στέκονται δίπλα μας στην δύσκολη στιγμή του χαμού
του παιδιού μας, συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου.
Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τους Ιατρούς και το
νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» που κατέβαλαν κάθε ιατρική και ανθρώπινη προσπάθεια και ήταν συνεχώς δίπλα στον άνθρωπό μας και σε εμάς.
Σας ευχαριστούμε πολυ, ο Θεός να χαρίζει
υγεία σε όλους.
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Κ ΑΛΟ ΤΑ ΞΙ ΔΙ ΜΑ ΝΝΑ
Αποχαιρετισμός
Την πολυαγαπημένη μας Μάννα,
Ιουλία Γεωργίου Σαλαγιάννη συνοδέψαμε, την Παρασκευή 22 Ιουνίου
στο Τροβάτο. Την αποχαιρετήσαμε με
πόνο ψυχής, στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου, όπου ψάλθηκε η νεκρώσιμος
ακολουθία.
Αγαπημένη μας Μάννα
Είμαστε σήμερα όλοι εδώ, στον
τόπο που γεννήθηκες, μεγάλωσες,
παντρεύτηκες κι έκανες τα παιδιά
σου. Εδώ ήθελες πάντα να γυρίσεις,
έτσι κι έγινε.
Ηρθαμε όλοι εδώ για να σε αποχαιρετίσουμε, σε τούτο το στερνό ταξίδι...
Όμως μάννα, το ξέρεις καλά πως δεν θα φύγεις...γιατί θα ζεις πάντα μέσα στις καρδιές μας,
μέσα στις μνήμες και στις σκέψεις μας.
Θέλουμε μάννα και γιαγιά, να σου πούμε ένα
μεγάλο ευχαριστώ για τον ωραίο και δύσκολο αγώνα που έκανες στη ζωή σου.
Με αξιοπρέπεια, υπομονή και επιμονή. Πάντα
με το βλέμα μπροστά και πάντα αναζητώντας το

καλύτερο για μας. Δεν ηξερες γράμματα μάννα, μα ήξερες να διαβάζεις
με τον δικό σου τρόπο. Ήξερες πως
να στίβεις το λίγο και να το κάνεις
πολύ.
Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε
για την κληρονομιά που μας αφήνεις.
Μας έμαθες να αγαπάμε, να βοηθάμε ο ενας τον άλλον, να μοιραζόμαστε, να σεβόμαστε, να συγχωρούμε, να μιλάμε με το χέρι στην καρδιά και να προχωρούμε μπροστά.
Θα θυμόμαστε τα καθημερινά μα
και τα μεγάλα Κυριακάτικα τραπέζια
σου, που ήθελες να μας έχεις όλους
γύρω σου...τα όμορφα πράγματα που
δημιούργησες με τα χεράκια σου
...και ήταν πολλά... όλες και όλοι έχουμε κάτι από
εσένα...όπου περνούσε το χέρι σου ...άνθιζε ο τόπος.
Σ’ έναν ανθισμένο παράδεισο ας αναπαυθεί η
ψυχή σου.
Καλό ταξίδι μάννα. Να είναι ελαφρύ το χώμα
που θα σε σκεπάσει.
Οι κόρες σου
Αθηνά, Βάσω, Γιώτα, Μαρία, Ελένη

Βράβευση επιτυχόντων Τροβατιανών
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 2017 - 2018
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού
Συλλόγου των Απανταχού Τροβατιανών, γνωστοποιεί ότι την 4η Αυγούστου 2018, ημέρα Σάββατο, στην πανέμορφη πλατεία των Αγίων Θεοδώρων,την βραδιά του Ανταμώματος θα πραγματοποιηθείη βράβευση των επιτυχόντων Τροβατιανών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,του
ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.
Επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ακαδημαϊκού έτους 2017-2018:
(κατά αλφαβητική σειρά):
1. Αβράμπου Ιωάννατου Νικολάου εισήχθη
στην Μαιευτική Δυτικής Μακεδονίας.
2. Αβράμπου Χρυσάνθη του Παναγιώτη εισήχθη στη Νοσηλευτική Αθηνών.
3. Βουλογκίτσα Παναγιώτα του Κων/νου
(κόρη της Τρυπογιώργου Διαμάντως) εισήχθη
στο Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών.
4. Γεωργίου Παναγιώτης (γιος του Κων/νου
και της Πολυξένης Γεωργίου) εισήχθη στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μυτιλήνης.
5. Καλογερομήτρος Χρήστος του Γεωργίου
εισήχθη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας.
6. Κάλλης Απόστολος του Παναγιώτη, Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας.
7. Κόκκαλης Νικόλαος του Κων/νου εισήχθη στο Τμήμα Μαθηματικών Σάμου.

8. Κονιαράκης Γεώργιος (γιος της Λίτσας
Μπαμπάτσικουτου Παναγιώτη) εισήχθη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεωνκαι Φιλοξενίας
Τ.Ε.Ι. Ηράκλειο Κρήτης.
9. Μαργώνη Αγγελική του Λάμπρου εισήχθη στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
10. Σαλαγιάννης Αλέξανδρος του Σπυρίδωνος εισήχθη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας.
11. Σαλαγιάννης Παναγιώτης του Ανδρέα εισήχθη στην Σχολή Υπαξιωματικών
Αεροπορίας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου τους εύχεται καλή
φοίτηση.

ΕΛΙΝ - ΑΦΟΙ Κ. ΚΟΚΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

1ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού
Σχηματαρίου - Θήβας Σχηματάρι Βοιωτίας
Τηλ.: 2262059919 Fax: 2262059920
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ΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

Ο

ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ

Γράφει ο Τσεργογιάννης Θεόδωρος Συντ/χος Δάσκαλος Τροβάτου

Τάκου τάκου ο Αργαλειός μου,
Τάκου κι έρχεται ο καλός μου
Τάκου και σε λίγο φτάνει
Για φιλί και για στεφάνι
Στον τόπο μας δεν υπάρχει αγροτικό σπίτι που
να μην είχε τον Αργαλείο του. Ένα πανάρχαιο «Λαικό μνημείο» που σήμερα η καταπληκτική τεχνική
πρόοδος το έβαλε στο περιθώριο, ήταν τότε ένα
απαραίτητο εργαλείο που χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες όλων των τάξεων. Ήταν ένα σύνεργο από
τα σπουδαιότερα οικιακά εργαλεία, που συνδέεται
άμεσα με τη ζωή του λαού μας.
Από τα πανάρχαια «Ομηρικά Χρόνια» η Βασίλισσα Πηνελόπη, ύφανε και ξύφαινε στον Αργαλείο
της, για να παραπλανήσει τους μνηστήρες της
ώσπου να γυρίσει ο καλός της Οδυσσέας.
Ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο της οικογενειακής
ζωής γι αυτό και το τραγούδι λέει.
Τιμή μεγάλη και τρανή
Ο Αργαλειός στο σπίτι

Το κάθε δόντι του χτενιού,
Αξίζει μαργαρίτη
Ο Αργαλειός κατασκευάζεται από ειδικό ξύλο
οξυάς και από ορισμένους τεχνίτες. Μια γιαγιά… παλιά υφάντρα στο Τροβάτο μου έλεγε ότι ο αργαλειός αποτελείται από 70 συναρμολογημένα μικρά
και μεγάλα κομμάτια. Θέλει καλό ζύγισμα και τέχνη για να στηθεί.
Τον Αργαλειό τον έστηναν συνήθως πλησίον
(κοντά) σε παράθυρο για να έχουν οι κοπέλες περισσότερο φώς, να βλέπουν για να υφαίνουν αλλά
…. Και να βλέπουν κάπου κάπου …τον καλό του,
όταν περνούσε. Υπόδειγμα νοικοκυροσύνης και αρετής, θεωρούσαν την κοπέλα που ύφαινε στον Αργαλειό. Ακόμα και οι αρχοντοπούλες αγαπούσαν τον
Αργαλειό, γι αυτό και το τραγούδι μας λέει.
Πόχει (που έχει) ασημένιο Αργαλειό
Και φιλτισένιο χτένι
Και τα βελούδινα υφαίνει
Την Κυριακή τα φόρεσε η Αρχοντοπούλα
Και στη εκκλησιά πηγαίνει.
Η λαϊκή μούσα δεν ξέχασε και την κόρη την
Αγραφιώτισσα στον Αργαλειό και λέει
Μια κόρη μια Αγραφιώτισσα
μια αγραφιωτοπούλα
που έχει ασημένιο αργαλειό
και μαλαματένιο χτένι
Ένας λεβέντης πέρασε
Και κάθησε και της λέει
Κόρη γιατί δεν παντρεύεσαι
Γιατί δεν παίρνεις παλικάρι… κ.λ.π.
Αλλά και ο ερωτευμένος νέος που βλέπει την
αγαπημένη του στον Αργαλειό να υφαίνει, και δεν

βγαίνει να την ιδεί θα της πει.
Κόρη μικρή που είδα εγώ
Στον αργαλειό να υφαίνει
Θέλω να την καταραστώ
Να τσακιστεί το χτένι
Και να κοπούν πολλές κλωστές
Να βγεί να κομποδέσει
Να την ιδούν τα μάτια μου
Και να χαρεί η καρδιά μου…
Τα δημοτικά τραγούδια εξυμνούν τις χαρές αλλά
και την κούραση του αργαλειού, για αυτό μας λένε
Το κέντημα είναι γλέντημα
Κι η ρόκα είναι σεργιάνι
Και ο δόλιος αργαλειός
Είναι σκλαβιά μεγάλη.
Είναι αλήθεια ότι ο αργαλειός είναι δουλειά ευχάριστη αλλά και κουραστική. Θέλει υπομονή και
θέληση η ύφανση.
Ένας Αργαλειός δεν μπορεί να δουλέψει, αν δεν
σταθούν δίπλα του, ένα σωρό υπηρεσίες.
Μετά το κούρεμα των προβάτων, ακολουθούσε το πλύσιμο των μαλλιών το ξάνισμα (το καθάρισμα των μαλλιών) από τις κολτσίδες και τα χόρτα, το λανάρισμα το γνέσιμο, στη ρόκα που γινόταν η ψιλή κλωστή για το λεπτό ύφασμα (δίμτο)
που προοριζόταν για τα κουστούμια των ανδρών.
Ακολουθούσε το «διάσιμο» εργασία υπομονής
για να γίνει το «στημόνι» νήμα. Το μπελόνιασμα
ήταν εργασία ...προσοχής, έπρεπε οι κλωστές να
μπούν στη θέση τους.
Έτσι γινόταν οι ζεστές φλοκάτες, οι πολύχρωμες μαντανίες και τα πλουμιστά κυλίμια.
Οι κοπέλες έχοντας βοηθούς τις μητέρες τους
συναγωνιζόταν ποια θα υφάνει πιο πολλά «προικιά»
Ο άνδρας όταν έβλεπε την γυναίκα του να υφαίνει αισθανόταν μεγάλη ευχαρίστηση για αυτό και
έλεγε.
Δικός μου είναι ο Αργαλειός
Δικό μου και το χτένι
Δικιά μου είναι και η πέρδικα
Που κάθεται και υφαίνει.
Ευχές για όμορφο καλοκαίρι και καλό Αντάμωμα
στο όμορφο Τροβάτο στις 4-8-2018

Θεόδωρος

