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O NOΣTAΛΓOΣ

Ποιος θα το περίμενε και ποιος άλ-

λωστε θα το πίστευε ότι στον 21ο αιώνα

με την μεγάλη και τεράστια πρόοδο της

ανθρωπότητας, με όλες τις ευκολίες

και ανέσεις που έχουμε σήμερα θα γυ-

ρίζαμε πάλι πίσω στα προηγούμενα και

δύσκολα χρόνια, που οι παλαιότεροι

θυμούνται γιατί τα πέρασαν και τα έζη-

σαν. 

Ίσως τα τελευταία χρόνια, «τα χρόνια

της ανάπτυξης» όπως θα λέγαμε, χά-

σαμε την πυξίδα μας, τα ήθη και έθιμά

μας, αυτά με τα οποία μας μεγάλωσαν οι

πρόγονοί μας, και υιοθετήσαμε έναν

άλλο τρόπο ζωής, που σιγά-σιγά και χω-

ρίς να το καταλάβουμε ξεφύγαμε από

την πορεία μας και αποξενωθήκαμε-

κλειστήκαμε ο καθένας μας στην δική

του «εικονική πραγματικότητα». 

Σήμερα όμως βλέπουμε ότι, όλα αυτά

ήταν ένα σχέδιο, μια απάτη όπου στόχο

και σκοπό είχαν να μας «εγκλωβίσουν»

και να μας «υποδουλώσουν». Ακόμα

και το κύτταρο της δημοκρατίας ,όπως το

αποκαλούμε, οι δήμοι, είναι σε αποσύν-

θεση, έχει περιέλθει σε τέλμα. Οι άν-

θρωποι που τους πλαισιώνουν δεν μπο-

ρούν ή δεν θέλουν να εργαστούν και να

προσπαθήσουν να περισώσουν κάτι.

Αγαπητοί Τροβατιανοί, αγαπητές φί-

λες και αγαπητοί φίλοι, τα χρόνια που

ζούμε αλλά και τα χρόνια που έρχονται,

θα είναι πολύ δύσκολα και πρωτόγνωρα

για όλους μας.

Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε,

τόσο το καλύτερο για όλους μας. Πρέ-

πει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγμα-

τα και απόψεις, να αλλάξουμε συνήθει-

ες και τρόπο ζωής, μα κυρίως να προ-

σπαθήσουμε να ξανασμίξουμε και να επι-

κοινωνήσουμε μεταξύ μας, πιο ειλικρινά,

πιο ανθρώπινα, όπως άλλωστε έκαναν

και οι πρόγονοί μας.

Οι Σαρακατσάνοι ήταν ένας λαός

που πέρασε πάρα πολλά γιατί ζούσαν νο-

μαδικά, με βάση τις αντίξοες συνθήκες

διαβίωσης στα βουνά. Αλλά αυτό που

τους κρατούσε και ήταν το πιο σημαντι-

κό πράγμα που τους έκανε δυνατούς,
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Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

για το έτος 2013, θα γίνει στις 3 Φε-

βρουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και

ώρα 11:00 π.μ. στο μαγαζί του συγχω-

ριανού μας Κόκκαλη Γεωργίου στο

Σχηματάρι, (έναντι Κ.Τ.Ε.Λ. Σχηματα-

ρίου)

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου

προσκαλεί όλους τους Τροβατιανούς και

φίλους, να δώσουμε το παρόν και να αν-

ταλλάξουμε ευχές για το νέο έτος.

Με τιμή το Δ. Σ.  

«…Τόσο  μακριά,  τόσο  κοντά,  τόσο 
Νοσταλγικά…,  μα  τόσο  Τροβατιανά…» 

Συνέχεια στη σελ. 2

«Η  ΚΟΠΗ  ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΠΙΤΑΣ»

Το Δ. Σ του Συλλόγου, 
ο «ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ» και η ομάδα 

του «e-trovato.gr», εύχονται 
σε όλους τους Τροβατιανούς 
και Φίλους, καλές γιορτές, 

προσωπική 
και οικογενειακή υγεία 

και ευημερία. 
Ευτυχισμένο το 2013.



ώστε να αντέξουν στο διάβα των

ετών, ήταν η συνύπαρξη του αλ-

ληλοσεβασμού και της βαθιάς

χριστιανικής πίστης. Τούτο απο-

δεικνύεται από τις πολλές εκ-

κλησίες και τα μοναστήρια, όπου

υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Ήταν

ενωμένοι, τηρούσαν τις παραδό-

σεις τα ήθη και έθιμά τους. Ας

προσπαθήσουμε και εμείς να δι-

δαχτούμε από την ιστορία μας.

Τελικά, τόσο νοσταλγικά; Ποι-

ος τελικά είναι αυτός «Ο ΝΟ-

ΣΤΑΛΓΟΣ»; Ποιες είναι οι σκέψεις

του και τι πραγματικά «ΝΟΣΤΑΛ-

ΓΕΙ»; Δύσκολη η ανάλυση ,μα

δυσκολότερη η ερμηνεία. 

Ο ανώνυμος-επώνυμος «ΝΟ-

ΣΤΑΛΓΟΣ» της πατρίδας. Της ιδι-

αίτερης, της γενέτειρας πατρίδας

του. Είναι αυτός που αναπολεί το

παρελθόν, κοιτώντας το μέλλον,

μα ζώντας στο παρόν. Είναι αυτός

που θα ήθελε να βρίσκεται στον

τόπο που γεννήθηκε, μα δεν μπο-

ρεί. Είναι αυτός που θα ήθελε να

επιστρέψει στο χωριό του, αλλά

δεν «του το επιτρέπουν». Είναι

αυτός που δυσκολεύεται να επι-

κοινωνήσει με το χωριό του, επει-

δή δεν έχει την δυνατότητα να το

πράξει. Είναι ο νέος που θα ήθε-

λε να επισκεφθεί το χωριό των

γονιών του. Είναι ο γονιός, όπου

η δουλειά του, του επιτρέπει να

μετακινηθεί. Είναι ο παππούς και

η γιαγιά, όπου τα «χρόνια» έδω-

σαν άλλη όψη στο πρόσωπό τους.

Όποιος και εάν είναι, μικρός ή

μεγάλος, νέος ή μεσήλικας, θα

πρέπει να σκέφτεται ότι υπάρχει

το χωριό του. Θα πρέπει να συμ-

μετέχει με όποιο τρόπο μπορεί.

Όπου και εάν βρίσκεται. Στην Ελ-

λάδα ή στο εξωτερικό. Ο καθένας

από την σκοπιά του να δώσει

κάθε πληροφορία στον συγχω-

ριανό του για το συγκεκριμένο

χωριό, το Τροβάτο. Το ορεινό

χωριό των Αγράφων, χτισμένο

στο βορειότερο άκρο της Ευρυ-

τανίας. Γιατί πάντα να είμαστε

«Νοσταλγοί»; Γιατί πάντα θα πρέ-

πει να αναμοχλεύουμε τις εικόνες

από το χωριό και να τις μεταλαμ-

παδεύουμε στις επόμενες γενεές;

Για να έχουμε το βέλτιστο

αποτέλεσμα, θέλουμε τόσο πο-

σότητα, όσο και ποιότητα. Ποσό-

τητα σκέψεων, ιστοριών, με άρι-

στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό εί-

ναι η νεολαία του χωριού μας.

«Νέος θα πει να διορθώνεις

τον κόσμο. Νέος θα πει να επι-

χειρείς να γκρεμίσεις τον κόσμο

και να έχεις το θράσος να θες να

οικοδομήσεις καινούριο, καλύτε-

ρο». Αυτές είναι μερικές απλές

λέξεις του μεγάλου μας μυθι-

στοριογράφου, ποιητή και θεα-

τρικού συγγραφέα Ν. Καζαντζά-

κη για τους νέους και τις νέες, την

νεολαία μας. 

Μην διστάσετε να επιχειρείται

παρεμβάσεις. Τόσο με τον γραπτό

λόγο, όσο και με τον ηλεκτρονι-

κό τύπο. Χαρά όλων μας ,είναι με

την οξύτατη κριτική της, να μας

δώσει ένα διαφορετικό στίγμα

στα δρώμενα της Τροβατιανής

κοινωνίας. Παρεμβάσεις, προτά-

σεις, παρατηρήσεις, σκέψεις,

όπου θα επιχειρείται να οικοδο-

μήσει το αύριο, με καλύτερους

όρους.

Το έχουμε πει πολλές φορές

και δεν θα κουραστούμε να το

λέμε ότι οι Σύλλογοι είναι και θα

είναι,οι ισχυροί συνδετικοί κρίκοι

μεταξύ μας. Οι πολιτιστικοί σύλ-

λογοι αποτελούν πραγματικούς

πνευματικούς φάρους για τη

χώρα, από τους οποίους επιτε-

λείται σοβαρή και αθόρυβη εργα-

σία με στόχους, ιδανικά και συ-

νήθως κάτω από δύσκολες συν-

θήκες.

Κύρια χαρακτηριστικά τους εί-

ναι: α) Η εθελοντική βάση δου-

λειάς που αποτελεί το θεμέλιο

ύπαρξης των συλλόγων. β) Η δη-

μοκρατική λειτουργία και διαδι-

κασίες.

Το πανέμορφο χωριό μας, το

Τροβάτο, μας περιμένει όλες τις

εποχές, να το επισκεφτούμε για

να μας χαρίσει την γαλήνη και

ηρεμία που χρειαζόμαστε. Είναι

το ησυχαστήριο, το φάρμακο που

μας κάνει να ηρεμούμε και να

παίρνουμε δύναμη είναι ένα φως

στο τούνελ που τόσο πολύ το

ακούμε αλλά δεν το βλέπουμε

στις μέρες μας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέ-

ρει ο τίτλος του κειμένου:

«…Τόσο μακριά, τόσο κοντά,

τόσο Νοσταλγικά…, μα τόσο Τρο-

βατιανά…»

Οι Άγιες μέρες που έρχονται

ας μας φωτίσουν και ας μας δώ-

σουν την απαραίτητη γαλήνη και

ηρεμία να σκεφτούμε και να βρε-

θούμε κοντά στην οικογένειά

μας,στα παιδιά μας,που τόσο μας

έχουν ανάγκη .

Το ΔΣ του Συλλόγου εύχεται

σε όλους τους Τροβατιανούς κα-

λές γιορτές ,με προσωπική και οι-

κογενειακή ευτυχία και ευημε-

ρία. 
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Μια ευκαιρία να ανασυνταχτούμε και να
επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας

Είναι γεγονός ότι βιώνουμε τη μεγαλύτερη
κρίση των τελευταίων 60 χρόνων, κρίση της
οποίας οι διαστάσεις και ο χρόνος είναι ακό-
μη στοιχεία απροσδιόριστα. Συζητήσεις επί συ-
ζητήσεων γίνονται για το πώς φθάσαμε ως εδώ
και πώς θα βγούμε από τη δύσκολη αυτή κα-
τάσταση.

Συμπέρασμα: Βιώνουμε μιας νέας μορφής
πόλεμο στον οποίο βρεθήκαμε όλοι απρο-
ετοίμαστοι.

Αποτέλεσμα: Το άγχος, η απαισιοδοξία, η
ανασφάλεια και η κατάθλιψη να κυριεύουν όλα
τα νοικοκυριά.

Μάθαμε να ζούμε σε ένα πλασματικό και
υπερπροστατευτικό κόσμο ευδαιμονισμού,
στον οποίο είχαμε μόνο δικαιώματα και καθό-
λου υποχρεώσεις. Ζούσαμε σε μία καταναλω-
τική κοινωνία και περιμέναμε τα πάντα από το
κράτος, κάτι που μας οδήγησε στον εφησυ-
χασμό και στην αδράνεια.

Ταξιδεύαμε μ' ένα τραίνο που πήγαινε με με-
γάλη ταχύτητα για να κατακτήσουμε στόχους
απατηλούς. Δεν κοιτάζαμε τι συμβαίνει δίπλα
μας γιατί δεν θέλαμε να δούμε την πραγματι-
κότητα. Πιέζαμε τον καρβουνιάρη - ταϊστή να
ρίξει κι άλλο κάρβουνο στη μηχανή. Το τραίνο
πήγαινε με χίλια μέχρι που εκτροχιάστηκε, με
αποτέλεσμα να βρεθούμε στο γκρεμό.

Προσγειωθήκαμε τόσο απότομα που όλοι πι-
στεύαμε ότι ζούσαμε ένα κακό όνειρο, έναν
εφιάλτη και ότι, όταν θα ξυπνούσαμε, θα βρί-
σκαμε τα πράγματα όπως ήταν πριν. Δυστυχώς
δεν ήταν όνειρο, ήταν πραγματικότητα.

Ανατράπηκαν σχεδιασμοί ζωής, ακυρώθη-
καν σπουδές, και φιλοδοξίες νέων ανθρώπων
έγιναν στάχτη.

Πως λοιπόν θα καταφέρουμε να βγούμε από

την κατάσταση αυτή;
Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέ-

ρια μας. Να αντιδράσουμε, να τολμήσουμε και
να ξετινάξουμε από πάνω μας την αδράνεια και
την αδιαφορία.

Δε μπορούμε να είμαστε θεατές σ' ένα έργο
που άλλοι σκηνοθέτησαν και μας επέβαλαν να
το δούμε. Είναι καιρός να ξαναβρούμε τις χα-
μένες αξίες μας και την αξιοπρέπειά μας. Να
ξαναανακαλύψουμε τον εθελοντισμό, τον αλ-
ληλοσεβασμό και την ανθρωπιά μας. Να κά-
νουμε αυτό που περνάει από το χέρι μας έξω
από τις πρακτικές της πολιτείας και να μη τα
περιμένουμε όλα από την κρατική πρωτοβου-
λία.

Οι μικρές τοπικές κοινωνίες να γίνουν αυ-
τάρκεις έτσι όπως ήταν πριν πενήντα χρόνια.
Η οικιακή οικονομία μπορεί να βοηθήσει τις οι-
κογένειες ώστε να τραφούν και να διαχειρι-
στούν καλύτερα τα οικονομικά τους.

Μένουμε στο χωριό και αγοράζουμε πα-
στεριωμένο γάλα για τα παιδιά μας, αγροτικά
προϊόντα από πλανόδιους πωλητές, και ψωμί
από τον περιφερόμενο φούρναρη. Μήπως
πρέπει να καθαρίσουμε τα εγκαταλειμμένα χω-
ράφια και τους κήπους μας που έγιναν βατιώ-
νες για να καλλιεργήσουμε όσπρια, λαχανικά
και τα δημητριακά της οικογένειας; Να ξεκρε-
μάσουμε από το κατώγι τη σκαφίδα και να ζυ-
μώσουμε το δικό μας μυρωδάτο ψωμί;

Να ζωντανέψουμε στα αγροτικά νοικοκυριά
τους έρημους στάβλους με "ζωντανά", όπως
κουνέλια, κότες, γίδες και μανάρια, εξασφα-
λίζοντας απαραίτητα είδη διατροφής;

Το κράτος, όπως το ξέραμε, πρέπει να το
ξεχάσουμε. Η οικογένεια, η καρδιά της ελλη-
νικής κοινωνίας, είναι αυτή που ενωμένη μπο-
ρεί να παίξει καθοριστικό ρόλο, ώστε να κρα-
τήσει τα μέλη της όρθια και ζωντανά.

Η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα μπο-
ρούν να λειτουργήσουν σαν μια ασπίδα στην
κρίση, ώστε να αντιμετωπίσουμε με περισσό-
τερη δύναμη όλα αυτά που βιώνουμε και όσα
ενδεχομένως θα ακολουθήσουν.

Τελικά η οικονομική κρίση που βιώνουμε,
μπορεί να γίνει μια ευκαιρία να ανασυνταχ-
θούμε ως άτομα και κοινωνία και να επανα-
προσδιορίσουμε τις αληθινές αξίες της ζωής
μας.

από τα Ζωγλοπίτικα Χρονικά 

Να ήμουν πουλί να πέταγα 
Στις Ντελιδήμ τις ράχες
Πέρα να διάβω στο Σπανό
Ψηλά στην Τσουκασάκα

ΚΙ ύστερα κάτω στο χωριό
Στον πλάτανο απ΄ κάτω
Να πιω νεράκι δροσερό
Λίγο να ξαποστάσω

Τροβάτο μου περήφανο
Χωριό μου παινεμένω 
Δεν θα σε βγάλω από το νου
Όπου κι αν ζω και μένω

Αφιερωμένο στους απανταχού Τροβατιανούς
και στους αείμνηστους γονείς μου Κων/νο και
Θεοδώρα Καραγιώργου

Υ.Γ. Πώς να σε ξεχάσω χωριό μου που ολοέ-
να γίνεσαι πιο όμορφο και στα μάτια μου και
στην ψυχή μου. Μπορούμε όμως να σε κά-
νουμε ακόμα πιο όμορφο μα πώς; Μπορεί να
έχει έναν ωραίο ξενώνα , ένα ωραίο λαογρα-
φικό μουσείο έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπο-
ρούν να μείνουν και να χαρούν τις ομορφιές
του χωριού. Υπάρχουν κτίρια ανεκμετάλλευ-
τα . Μπορεί ο Σύλλογος του χωριού μας  να
τα αξιοποιήσει πιστεύω αρκεί να του τα πα-
ραχωρήσουν . Εμείς είμαστε μια ομάδα που
στηρίζουμε το Σύλλογο σε διάφορες δρα-
στηριότητες όπως παράδοση ήθη και έθιμα και
ότι άλλο μπορούμε να προσφέρουμε .
Εύχομαι σε όλους Καλές γιορτές  και το νέο
έτος να φέρει σε όλους Υγεία και Ευτυχία    

Αγγελική Καραγιώργου – Σωτηρίου  
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Ε
τσι όπως ήταν οργανωμένη από παλιά η

ζωή της μικρής κοινωνίας των χωριών

μας, στη μέση του κάθε χωριού, συνήθως

δίπλα στην πλατεία και πλησίον της εκκλησίας,

βρισκόταν και το καφενείο του χωριού.

Σ’αυτή τη λογική το καφενεδάκι ήταν απα-

ραίτητο, όσο η εκκλησία και το Σχολείο. Σωστά

λέγανε τότε «χωριό δεν γίνεται χωρίς παπά ,χω-

ρίς δάσκαλο και τώρα χωρίς καφενείο».Θε-

σμός λοιπόν το καφενείο για το χωριό.

Ένα χαμηλοτάβανο δωμάτιο ήταν όλο κι όλο,

το καφενεδάκι του κυρ-Βασίλη(Τσίλια) στον

κάτω μαχαλά Τροβάτου. Χρησίμευε και για Παν-

τοπωλείο του καιρού εκείνου, όπου ο γιος του,

Περικλής, φρόντιζε να μη του λείπει τίποτα.

Τον θυμάμαι τον μπάρμπα-Βασίλη. Έξυπνος

άνθρωπος με βλέμμα διαπεραστικό, γελαστός και

ευγενικός, σ’ έκανε να τον συμπαθήσεις.

Γύρω-γύρω ξύλινοι καναπέδες, φιλοξενούσαν

τους χωριανούς, μικρούς και μεγάλους. Στη μέση

κυρίαρχη η ξυλόσομπα για τις παγερές βραδιές

του χειμώνα και τριγύρω, όσος χώρος περίσσευε,

τραπέζια ξύλινα ή τσίγκινα και ψάθινες (ταλαι-

πωρημένες) καρέκλες.

Σε μια άκρη του τοίχου η τσίγκινη βρυσούλα

και από κάτω η λεκάνη για τ’απόνερα. Δίπλα ρα-

κοπότηρα (με χοντρό πάτο) και κρασοπότηρα

στην αράδα, και χοντρά φλιτζάνια του καφέ. 

Πάνω στον «πάγκο» βρισκόταν πάντα ένα

χοντρό χασαπόχαρτο που χρησιμοποιούσε για

πρόχειρο «τεφτέρι» για να γράφονται τα βερε-

σέδια, με το μελανί μολύβι κρεμασμένο από ένα

σπάγκο για να μην χάνεται.

Το καφενεδάκι ήταν κάτι σαν ναός. Τους μά-

ζευε όλους. Μόλις βράδιαζε έδινε ένας-ένας το

παρόν.

Μερικοί ερχόταν κουρασμένοι και βρεγμένοι

και κάθονταν δίπλα στη σόμπα για να στεγνώ-

σουν, πίνοντας κανένα ζεστό «ποντς» (τσίπου-

ρο βρασμένο) έτσι με τα ρούχα της δουλειάς χω-

ρίς «επίσημο ένδυμα».

Τις κρύες νύχτες του χειμώνα γύρω από την

ξυλόσομπα, Χριστουγεννιάτικες ιστορίες, αστεία,

ανέκδοτα άλλα αληθινά, άλλα φανταστικά,άλλα

με μπόλικη …σάλτσα.

Εκεί γύρω λύνονταν όλα τα προβλήματα του

χωριού και παίρνονταν αποφάσεις για τα κοι-

νά….και τα πολιτικά.

Οι γεροντότεροι διηγούνταν με νοσταλγία

αξέχαστες ιστορίεςΧριστουγεννιάτικες, έθιμα και

παλιές συνήθειες.

Οι πιο νέοι (μεταξύ των οποίων και εγώ) ακού-

γαμε προσεκτικά τους μεγάλους και τις ιστορίες

τους ,τα παραμύθια τους και τ’ ανέκδοτά τους.

Άλλοι προσπαθούσαν να ξεχάσουν τα σε-

κλέτια τους (καημούς) με κανένα ουζάκι ή τσι-

πουράκι.

Ολόκληρη ιστορία, μια ζωή το μικρό καφε-

νεδάκι του χωριού, τόπος συγκέντρωσης των γε-

ρόντων που περίμεναν με χαρά τη σύνταξη (τα

γεροντίστικα)όπως τα λέγανε, που τα έφερνε ο

συμπαθέστατος ταχυδρόμος του χωριού Στέ-

φανος Αβράμπος.

Όποιον ήθελες εκεί τον έβρισκες. Εκεί όλα

τα νέα ,οι αποφάσεις ….οι συσκέψεις…εκεί το

«κουτσομπολιό».

Τότε εκείνες τις μακροσκότεινες νύχτες

απολαμβάναμε τις διηγήσεις των παραμυθιών

που στρέφονταν γύρω από τους Καλικάτζα-

ρους(Παγανά).

Τότε εκείνη την εποχή (άρχιζε την διήγηση

ο μπάρμπας ……δεν σας λέω το όνομά του ,σας

αφήνω να το μαντέψετε εσείς), τα παγανά αυ-

τές τις μέρες, είχαν στήσει χορό στο αλώνι του

(…..) δεν φοβήθηκα βγήκα έξω στην παγωνιά της

νύχτας και πιάστηκα τελευταίος στο χορό(ακο-

λούθησαν ατελείωτα γέλια)

Άλλος μπάρμπας …..στη συνέχεια άρχιζε κι

αυτός τις διηγήσεις. Τότε τα παλιά τα χρόνια έλε-

γε, τα παγανά, κάτω στο ποτάμι που ήταν ο μύ-

λος πείραζαν το μυλωνά …που έτρωγε κρέας λέ-

γοντάς του …..Γιαννάκη, Γιαννάκη, κι εμένα

…..κομματάκι κρεατάκι.

Άλλος μπάρμπας έλεγε κάποτε ….τα Χρι-

στούγεννα, έχασε το γουρούνι που ήθελε να

σφάξει.. Έψαξε, έψαξε …τελικά το βρήκε ,κοι-

μόνταν μέσα σε μια τεράστια κολοκύθα που ανα-

πτύχθηκε και μεγάλωσε στον κήπο του.

Με τέτοιες κι άλλες πολλές ιστορίες περ-

νούσαν ευχάριστα οι ημέρες των Χριστουγέννων

στο χωριό.

Με αυτές τις σκέψεις ταξιδέψαμε (σήμερα)

σ’ ένα όμορφο παρελθόν, για ν’ αντλήσουμε  δύ-

ναμη για το δύσκολο σήμερα, και να εμπνευ-

στούμε για το αβέβαιο αύριο.

Χάθηκαν! εκείνοι οι αγαθοί άνθρωποι που

έβλεπαν…..καλικάντζαρους . Χάθηκαν! οι για-

γιάδες που μας έλεγαν τα τόσο όμορφα παρα-

μύθια. Χάθηκαν! εκείνα τα από καταβολής κό-

σμου, απλά ήθη και έθιμα των χωριών μας.

(Ο «ΝΟΣΤΑΛΓΟς» δεν θα τ’ αφήσει όμως να

χαθούν τελείως)!

Τη θέση τους πήραν τα Μ.Μ.Ε .Τη θέση των

ηθών και εθίμων πήρε η ξένη «κουλτούρα» η

οποία που μας οδηγεί; Όλα άσχετα με την

ιστορία του τόπου μας!

Πολλές ιστορίες θυμάμαι από τη ζωή μου ,

στο όμορφο ΤΡΟΒΑΤΟ.

Μια τέτοια αληθινή ιστορία (όχι παραμύθι)

έζησα κι εγώ τις ημέρες των Χριστουγέννων.

(τότε ….το χίλια εννιακόσια …)

Πλησίαζαν Χριστούγεννα (τότε…..).

Με τον φίλο μου πατριώτη και αγαπητό συ-

νάδελφο δάσκαλο τότε «Κουστέσας» Θεοδόση

Τσιαλιαμάνη αποφασίσαμε να κάνουμε Χρι-

στούγεννα στα χωριά μας, στα Γιάννενα, παρά

τις πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες η απόφα-

ση πάρθηκε. Ήταν τελική.

Το βράδυ έφυγα από το Τροβάτο και πήγα

στην «Κουστέσα» για να κοιμηθώ εκεί.

Έπρεπε να σηκωθούμε πρωϊ γιατί είχαμε 6

ωρών δρόμο (πεζοπορία).Δεν είχε φέξει ακόμη

καλά και «Τ’ ΑΤΣΑΛΙΑ» (έτσι ονόμαζε ο Θεοδό-

σης τους Κουστεσιώτες) χτύπησαν την πόρτα.

Ήταν 3.Ο Αλέκος  Κραβαρίτης, ο…Αντωνίου και

ο ……Στούμπος (Δεν θυμάμαι τ’ ονόματά τους

),θα μας οδηγούσαν μέχρι ψηλά στο βουνό, για

να πάρουμε μετά τον κατήφορο μόνοι μας, το μο-

νοπάτι που θα μας έβγαζε στο Νεοχώρι Καρδί-

τσας. Στην πορεία μας ,προς το βουνό σ ’ένα ση-

μείο που το λένε «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ» του επι-
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ  ΙΣΤΟΡΙΕΣ,  ΓΥΡΩ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ

ΣΤΟ  ΜΙΚΡΟ  ΚΑΦΕΝΕΔΑΚΙ  ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ,  ΤΡΟΒΑΤΟΥ 
(Γράφει  ο  Τσεργογιάννης  Θεόδωρος  Συντ/χος  Δάσκαλος) 

ΣΑΛΤΗΣ  Γ.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κτισίματα - Σοβατίσματα 

Τοποθέτηση πλακιδίων 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΤΡΟΒΑΤΟ 

• Τηλ: 6972229648

Συνέχεια στη σελ. 5 
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κίνδυνου μονοπατιού, κουράστηκα

και φοβόμουν να το περάσω. Τότε

ο Αλέκος Κραβαρίτης (τον συνάν-

τησα πέρυσι στο Τροβάτο, στη γιορ-

τή του Τιμίου Σταυρού), ψηλός, γε-

ροδεμένος άνδρας, πραγματικό

ατσάλι, άπλωσε τις ποδαρούκλες

του και με πέρασε στο Κόκκινο

Στεφάνι. Το κρύο πολύ δριμύ, τσου-

χτερό. Τα χνώτα γινόταν κρύσταλ-

λοι πάγου στα μουστάκια των συ-

νοδών.

Φθάσαμε στην κορυφή .Τα έλα-

τα γεμάτα χιόνι καμάρωναν την

ομορφιά τους. Ένα άλογο εγκατα-

λειμμένο «σιγοπέθαινε» κάτω από

ένα θεόρατο έλατο. Ένα «κρίμααα»

ακούστηκε απ’ όλους μας .

Χαιρετήσαμε τους φίλους συ-

νοδούς, τους ευχηθήκαμε «ΚΑΛΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» και ̈ ΚΑΛΗ ΧΡΟ-

ΝΙΑ» και πήραμε μόνοι μας τον κα-

τήφορο.

Κατάκοποι ,κουρασμένοι, βρεγ-

μένοι, παγωμένοι, πεινασμένοι, φθά-

σαμε στο Νεοχώρι Καρδίτσας. Φι-

λοξενηθήκαμε στο μαγαζί και στο

σπίτι του …..Αργύρη που ήταν πραγ-

ματικά «Μοναστήρι» για τους πε-

ραστικούς. Η καλοκάγαθη γυναίκα

του έκανε  ότι μπορούσε να μας συ-

νεφέρει από την ταλαιπωρία.(Εάν

ζουν ο Θεός να τους έχει πάντα

καλά).

Κάναμε Χριστούγεννα. Στις 6

Γενάρη βρεθήκαμε πάλι στο ίδιο

στέκι. «Μαγαζί …..Αργύρη στο Νε-

οχώρι». Τ’ ατσάλια μας περίμεναν

εκεί. Καιρός δυστυχώς πολύ-πολύ

άσχημος. Ψηλά στο βουνό το χιόνι

είχε ξεπεράσει το ένα μέτρο και χιό-

νιζε συνέχεια. Τ’ ατσάλια ούτε καν

φοβούνται ….πάμε να φύγουμε εί-

παν και ξεκινήσαμε την επιστροφή. 

Περπατήσαμε 4-5 ώρες και φθά-

σαμε κατάκοποι περπατώντας στο

παγωμένο χιόνι, στο ποτάμι που βρί-

σκεται κάτω χαμηλά από τον Άγιο-

Νικόλαο Βραγκιανών. Σ’ ένα ση-

μείο οι δρόμοι μας χώρισαν. Οι Κου-

στεσιώτες με το δάσκαλο Θεοδόση,

πήραν το δρόμο προς την Κουστέ-

σα. Εγώ μόνος μου, (παρά την επι-

μονή των οδοιπόρων να πάω μαζί

τους),πήρα τον ανήφορο για τον

Άγιο Νικόλαο. Εκείνος ο ανήφορος

ήταν γολγοθάς για μένα. Δρόμος

μόλις μισής ώρας, εγώ τον περπά-

τησα σε δύο-τρεις ώρες, περπα-

τώντας στο παγωμένο χιόνι που

βούλιαζε.

Έφθασα στην κορυφή και πήρα

τον κατήφορο για Βραγκιανά. Άρ-

χισε να σκοτεινιάζει. Βρέθηκα μπρο-

στά σ’ ένα φαινόμενο που δεν θα ξε-

χάσω ποτέ όσο ζω.

Μια θεόρατη στήλη-κολώνα χιο-

νιού στριφογύριζε στον αέρα. Που

να περάσεις!!! Που να πας!!! Γύρισα

πίσω στον Άγιο Νικόλαο με σκοπό

να περάσω εκεί τη νύχτα. Πεινούσα

αφάνταστα. 

Μέσα στην αγωνία μου ,θυμή-

θηκα μια ιστορία, που έλεγαν κά-

ποτε γύρω στην ξυλόσομπα. Το ση-

μείο εκείνο το λένε «ΣΤΟ ΦΟΝΙΑ»

πολλοί χάθηκαν εκεί έλεγαν. Έπρε-

πε να φωνάξεις «ΒΡΑΓΚΙΑΝΗΤΗΣ-

ΒΡΑΓΚΙΑΝΗΤΗΣ» για να περάσεις.

Πήγα και εγώ φώναξα δυνατά….

αλλά ο ανεμοστρόβιλος δεν έλεγε

να εξαφανιστεί. Για μια στιγμή βλέ-

πω να κατηφορίζει προς το σημείο

εκείνο μια σκιά, δεν φαινόταν κα-

τακάθαρα γιατί σκοτείνιαζε και είχε

και ομίχλη. Ήταν κάποιος Νίκος

Κωστούλας απο το Τροβάτο. Ωρέ!!!

Δάσκαλε μου είπε! Που είσαι τέτοια

ώρα εδώ. Θα χαθείς. Ο Άγιο Νικό-

λαος σ’ έφερε εδώ του είπα. Μήπως

έχει κάτι να φάω, πεινώ! Έβγαλε

από το σακούλι ένα κομμάτι ψωμί

και λουκάνικο «πρασάτο». Έφαγα

και συνήλθα. Ήταν το καλύτερο

φαγητό που έφαγα μέχρι σήμερα. 

Παρέα τώρα με το Νίκο (ο ανε-

μοστρόβιλος είχε ήδη εξαφανι-

σθεί).Φθάσαμε στα Βραγκιανά και

από εκεί στο χωριό Τροβάτο. Είχε

σκοτεινιάσει για καλά. Με ένα σύν-

τομο ….παγωμένο…Νίκο ευχαρι-

στώ. ΚΑΛΗ ΝΥΧΤΑ. Χωρίσαμε .Σε

λίγο βρέθηκα μπροστά σ’ ένα ζεστό

αναμμένο τζάκι. Ξεκουράστηκα.

Η άλλη μέρα με περίμενε να

προσφέρω την υπηρεσία μου για την

Ελληνική Παιδεία.

Καιρός να τελειώνω!

Εύχομαι σ’ όλους τους απαντα-

χού Τροβατιανούς ,να είναι ευοίω-

νο και καρποφόρο το 2013 σε μας,

τον περίγυρο μας ,την Ελληνική

μας κοινωνία.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

-ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΒΡΑΜΠΟΣ 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

ΜΠΕΤΑ - ΚΤΙΣΙΜΑΤΑ 
ΘΗΒΑ

Τηλ: 22620 25903  
Κιν: 6976766868 

Συνέχεια από τη σελ. 4 



Μαργώνης Θ. Αναστάσιος..........................20€
Κλεφτογιάννη Βασιλική ............................10€
Μαγγόγιας Δημήτριος................................20€
Μαργώνη Σταυρούλα ................................25€
Μαστρογιαννόπουλου Μαρία ....................25€
Αραβανή Πηνελόπη....................................20€
Μαντέκας Δημήτριος-Μαντέκα Σωτηρία ..10€
Μαρκοβίτη Γρ. Σπυριδούλα ........................50€
Καραγιώργου - Σωτηρίου Αγγελική ..........20€
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ
― Παντρεύτηκαν στη Φιλοθέη Αττικής η

Σωτηρία Γεωργίου του Κων/νου με τον Δημή-
τριο Λιτσικάκη. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε ευτυ-
χία. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στο Αγρίνιο ο Τσιακμάκης Πα-

ναγιώτης του Θεοδώρου. 
― Πέθανε στην Αθήνα η Καλογερογιάννη

Ουρανία συζ Ιωάννη. 
Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια  

«ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ακαδημαϊκού έτους 2012-2013:
― Θανασού Ελένη (κόρη της Γεωργίας

Λ.Καλογεράκη ) Σχολή Πολιτικών Έργων Υπο-
δομής ΑΤΕΙ Λάρισας.

― Τσιατσιμάς Βασίλειος (γιός της Όλγας
Βασιλείου Παπά) Σχολή Αστυφυλάκων

Το Δ.Σ του Συλλόγου τους εύχεται καλή
φοίτηση.

― Ορκίστηκε η Μαγγόγια Όλγα (κόρη της
Ευτυχίας Κατσούδα) από το Τμήμα Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δημοκρίτειου
Πανεπιστήμιου Θράκης.

Το ΔΣ του Συλλόγου της εύχεται καλή στα-
διοδρομία. 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Μ. ΧΩΡΑΣ

Ο
Ευάγγελος Φερεντίνος του Σταύ-
ρου, 51ετών, κάτοικος του Salis-
bury, Βόρειας Καρολίνας απεβίω-

σε απροσδόκητα το Σάββατο 1 Σεπτεμ-
βρίου, 2012. Γεννήθηκε στις 31 Οκτώβρη,
1960 στο Τροβάτο Ευρυτανίας, στην Ελ-
λάδα από τον Σταύρο και Σπυριδούλα Φε-
ρεντίνου. Συναντήσε τη σύζυγό του το
1985 στην Ελλάδα, και μετακόμησαν
στις Ηνωμένες Πολιτείες παντρεμένοι.

Ο κ. Φερεντίνος ήταν ιδιοκτήτης του
εστιατορίου Σκιπερς και της εταιρείας Το-
μασβιλ. Απολάμβανε καθημερινά να πα-
ρέχει στους πελάτες του εστιατορίου του, φαγητό
ποιότητας. Ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος που περ-
πατούσε πάντα γύρω με ένα χαμόγελο στο πρόσω-
πό του, και είχε πάντα ένα καλό λόγο να πεί. Ηταν
αφοσιωμένος στην επιχείρησή του, στην αγαπημέ-
νη του οικογένειά του και την πίστη του. Ήταν απί-
στευτα αφιερωμένος στα τρία παιδιά του, και έκανε
τα πάντα με την καλύτερη φίλη του και την αγάπη της

ζωής του, την Λεμονιά. Ήταν παθιασμέ-
νος και περήφανος για την ελληνική του
κληρονομιά, και ιδιαίτερα αγαπούσε την
ελληνική μουσική και τον χορό.  Δεν
έπαυε να λέει στα παιδιά του για την κα-
ταγωγή του και το αγαπημένο του Τρο-
βάτο. Μέσα απο τις ιστορίες και τα λόγια
του τα παιδιά του έμαθαν τον ελληνισμό,
αγάπησαν την Ελλάδα και το πολυαγα-
πημένο του χωριό σαν δικό τους. Αγα-
πούσε το σπίτι του στην Βόρεια Καρολί-
να, όπου απολάμβανε την όμορφη ύπαι-
θρο και την καλοσύνη των ανθρώπων

γύρω του. Ήταν ένας κύριος σε όλες τις περιπτώσεις,
και ήταν πάντα η φωνή της λογικής. Ήταν ένα σπά-
νιο είδος ανθρώπου.

Ήταν μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης εκκλησίας
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Winston-Salem,
της Βόρειας Καρολίνας των Ηνωμένων Πολιτειών και
μέλος στην Ένωση Ευρυτάνων το « Βελούχι». 

Ευάγγελος  Φερεντίνος 

Η προσευχή το όπλο σου, 
δουλειά η ευχαρίστηση σου 
στην εκκλησία σου πιστός 
ρουτίνα η ζωή σου.

Στους άπορους και τους φτωχούς 
πάντα με καλοσύνη, 
ένα απ΄τα πιστεύω σου 
ήταν η ελεημοσύνη.

Δούλεψα έλεγες πολύ, 
σε ολα μου τα χρόνια 
μα δοξασμένος ο Θεός 
είμαι νέος ακόμα.

Σε γλέντια εκαμάρωνες, 
με τη παλιοπαρέα
το Σ’αγαπώ τραγούδαγες
γιατί είσαι πάντα ωραία.

Πρόκοψες κι έφτιαξες πολλά,
κι απάνω πουρθε η ώρα
να ευφρανθείς και να χαρείς
ο Χάρος λέει τώρα.

Ο θάνατος σου ξαφνικός 
πριν τα γεράματα σου,
Αντίο δεν πρόλαβες να πείς
στην οικογένεια σου. 

Ευάγγελος  Φερεντίνος

Στη ροή του χρόνου υπάρχουν γεγονότα ευ-
χάριστα και δυσάρεστα που ξεθωριάζουν και τυ-
λίγονται στην λησμονιά. Όμως υπάρχουν συμ-
βάντα και πρόσωπα που μένουν βαθιά χαραγμένα
στη μνήνη μας και καθώς τα θυμούμαστε, μας
συγκινούν πολύ και πονάμε ολόψυχα. Ένα τέτοιο
γεγονός ήταν ο θάνατος του Ευάγγελου Φε-
ρεντίνου, πριν απο 3 περίπου μήνες. ‘Ενας θά-
νατος, βίαιος, απρόσμενος, σαν κεραυνός στην
ξαστεριά. Δυνατός ο πόνος που προκάλεσε ο αιφ-
νίδιος χαμός του Ευάγγελου. Πάντα τρομάζει το
αιφνίδιο, όμως ποιος μπορεί να αποκρυπτογρα-
φήσει τις αποφάσεις του Θεού;

Το μέλλον του καθένα ανήκει μόνο στο Θεό.
Οπως δεν ορίσαμε την γέννηση μας, δεν μπο-
ρούμε να ορίσουμε  και τον θάνατο μας. 

Ο Ευάγγελος ήταν πηγή που ξεχείλιζε από
καλοσύνη, ευγένεια και ανθρωπιά. Είχε θέσει στό-
χους στη ζωή του και αγωνίστηκε για τα όνειρα
του. Ο Θεός τον κάλεσε κοντά του, την ώρα της
πλήρης ωριμότητας, την ώρα που έμοιαζε με κλα-
δί κατάφορτο από ωραίους καρπούς, την ώρα που

χαιρόταν και καμάρωνε τα παιδιά του. Την ώρα
που ετοιμαζόταν να επισκεφτεί την Πατρίδα του,
το χωριό  που τον γέννησε και τον μεγάλωσε.

Ο Ευάγγελος άφησε πίσω του, σημάδια αρε-
τής, αγάπης και καλοσύνης για τον άνθρωπο, για
την Πατρίδα Ελλάδα, και για την γενέτειρά του
το Τροβάτο. 

Η θλίψη δεν είναι αιώνια. Όταν βαδίζουμε
κάτω από τον ήλιο, όλα όσα φωτίζει είναι γραμ-
μένα από το ίδιο χέρι του Θεού που γεννάει την
ελπίδα, την παρηγοριά και την γαλήνη της ψυχής.

Με θάρρος να πούμε ΝΑΙ στη ζωή και ας βα-
δίσουμε μπροστά με ολόρθη ψυχή. ΝΑΙ, στα ευ-
χάριστα και δυστάρεστα της ζωής όσο απρό-
βλεπτα  και αν είναι.

Όλα τα παραπάνω λόγια ας είναι σαν ένα λου-
λούδι στη μνήμη του, ως ένα δάκρυ  συγγενών,
φίλων, και συγχωριανών του, που ποτέ δεν έπε-
σε πάνω στον τάφο του. Στον τάφο που απέχει
χιλιάδες μίλια μακριά απο την Πατρίδα. 

Η αγαπημένη οικογένεια,
Λεμονιά, Αντιγόνη, και Σταύρος Φερεντί-

νος, Σπυριδούλα και Γεώργιος Κρουστάλης 

Στον  Ευάγγελο  Φερεντίνο

«Η οικογένεια, εις μνήμην του εκλιπόντος συμπατριώτης μας Ευαγγέλου Φερεντίνου,
κάλυψε οικονομικά τα έξοδα έκδοσης του ημερολογίου έτους 2013». 

«Η Εκκλησιαστική επιτροπή ευχαριστεί την
κα Καλογεράκη Αγγελική του Στεφάνου, για τη
δωρεά των στασιδίων στο ψαλτήρι του Αγ.Δη-
μητρίου. Επίσης ευχαριστεί τους κκ Γεωργίου
Κώστα και Γεωργίου Λάμπρο, για την δωρεά
έξι(6) στασιδίων στον Αγ.Δημήτριο.

Από το φιλόξενο βήμα της εφημερίδας μας
,ενημερώνουμε, ότι ξεκίνησε η αποκατάσταση
των στασιδίων του Αγ.Δημητρίου. Όποιος έχει
την ευχαρίστηση για την συνέχιση του έργου
αποκατάστασης, να απευθυνθεί στους: Αβράμ-
πο Παναγιώτη (τηλ: 6976766868) και Γεωργί-
ου Περικλή (τηλ: 6972518265)».

Ευχόμαστε σε όλους τους χωριανούς μας,
καλές γιορτές, με υγεία και αγάπη.    
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ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ - ΒΑΦΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

Α/ΦΟΙ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 
ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝ 

Τηλ: 22620 71945 6972071396 

Το Δ.Σ του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪ-

ΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» ανακοινώνει και γνωστοποιεί

την δημιουργία Τράπεζας Αίματος.
Όποιος επιθυμεί την καταγραφή του στο

μητρώο της Τράπεζας, να επικοινωνήσει με

οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου.

Χρέος όλων μας είναι η άμεση εθελοντική

εγγραφή και η δραστηριοποίηση σε κάθε εθε-

λοντική αιμοδοσία.

Το Δ.Σ του Συλλόγου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΤΑΒΕΡΝΑ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ 

ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ 

Τροβάτο Ευρυτανίας 

Τηλ: 24450 31805, 6974945254 

Ημερολόγιο   Τροβατιανών   2013 

Αγαπητοί συμπατριώτες.
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας 
και η εφημερίδα ‘’Νοσταλγός’’, σας παρουσιάζουν το ημερολόγιο του 2013 με φωτογραφίες από διάφο-
ρες τοποθεσίες και εκδηλώσεις του πανέμορφου χωριού μας. Ευχόμαστε σε όλους τους Τροβατιανούς και
φίλους, υγεία, ευτυχία, ατομική και οικογενειακή γαλήνη. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του πανέμορφου
χωριού μας στη διεύθυνση  www.e-trovato.gr  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
του  Συλλόγου  Αγραφιωτών 

Σαρακατσαναίων 
Αιτωλοακαρνανίας

Το διοικητικό συμβούλιο του ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΑΓΡΑΦΙΩΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ εκφράζει τις θερμές του ευχα-
ριστίες προς τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΤΡΟΒΑΤΟΥ, τον Πρόεδρο της Τοπικής

Κοινότητας Τροβάτου και όλους τους κα-
τοίκους του χωριού, για την αμέριστη

βοήθεια και συμπαράσταση στο 1ο ΑΝΤΑ-
ΜΩΜΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ που πραγμα-

τοποίησε ο Σύλλογός μας στις 11 Αυγού-
στου του 2012 στην κεντρική πλατεία του

χωριού σας.

Αυτό που ζήσαμε κοντά σας ήταν
συγκινητικό, ήταν κάτι το πρωτόγνωρο!!!

Μοιραστήκατε μαζί μας την κούραση,

την αγωνία για τις επικρατούσες  καιρικές

συνθήκες, την χαρά του γλεντιού. Η βοή-

θειά σας ήταν καθοριστική για τη διοργά-

νωση του 1ου Ανταμώματος.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. 
Να είστε πάντα καλά.
Καλές γιορτές και ευτυχισμένος ο και-

νούριος χρόνος, με υγεία, αγάπη και ευ-

τυχία.

ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΑΥΓΟΥΣΤΟ.

Με τιμή τα μέλη του Δ.Σ
Τάκης Ανδρέας, Αυδής Χρήστος, Γατής

Βασίλειος, Χαρδαλιάς Διονύσιος, Γκάτσης

Δημήτριος,  Μαχας Παναγιώτης και Τσε-

κούρας  Δημήτριος. 
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Τ
ο άρθρο 2,παράγραφος 2β του καταστατι-

κού σύστασης του Συλλόγου, εν έτη 1980

,αναφέρει:«Ειδικότερα οι σκοποί του Συλ-

λόγου είναι οι εξής:

Η προστασία και η παροχή διευκολύνσεων σε

όλα γενικώς τα μέλη καθώς και στους αφικνού-

μενους στην Αθήνα Τροβατιανούς δια την επίλυση

διαφόρων προσωπικών ζητημάτων, όπως η εί-

σοδος σε Νοσοκομεία, αιμοδοσία, ανεύρεση ερ-

γασίας κ.λ.π ,μέσα στις δυνατότητες του Συλ-

λόγου, προτιμώμενων των ορφανών και των

απόρων».

Εθελοντισμός είναι η αυθόρμητη, ενσυνείδητη

και ανιδιοτελής προσφορά της ανθρώπινης ενέρ-

γειας για τη θεραπεία της ανάγκης του πλησίον.

Σε γενικές γραμμές, ο όρος εθελοντισμός ανα-

φέρεται στην ηθελημένη παροχή υπηρεσιών για

κάποιο κοινωφελή σκοπό. Η έννοια του εθελον-

τισμού  βασίζεται στην ιδέα της ανθρώπινης  αλ-

ληλοβοήθειας πού ο καθένας μας προσφέρει τον

εαυτό του, αλλά και όλες του τις δυνάμεις  στην

υπηρεσία του  πάσχοντα συνανθρώπου του χω-

ρίς  να ζητάει αμοιβή. 

H εθελοντική δράση αποτελεί μαθησιακή-μορ-

φωτική λειτουργία. Eνισχύει την απόκτηση κοι-

νωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών δε-

ξιοτήτων και αναπτύσσει νέες ικανότητες.

Eνδυναμώνει και δίνει νέο περιεχόμενο στη ζωή

των ατόμων. Aυξάνει τη δυνατότητα ενεργού συμ-

μετοχής των νέων στη ζωή και την εργασία.

Aποτελεί εν δυνάμει χώρο ανάπτυξης νέων κοι-

νωνικών υπηρεσιών αυξάνοντας την απασχόλη-

ση. Η εθελοντική δράση μπορεί να διαδραματίσει

σημαντικό ρόλο στη μάχη της ανεργίας και απο-

τελεί πηγή θέσεων εργασίας.

Ο εθελοντισμός συνδέεται με την ανιδιοτελή

προσφορά για την κοινή ευημερία. 

Ο Εθελοντισμός είναι ο δείκτης τού πολιτι-
σμού μιας κοινωνίας. 

Μέσω του εθελοντισμού επιτυγχάνονται τα

εξής:

➢ Φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και βοη-

θάει να διευθετηθούν  τα κοινωνικά προβλήματα

στη βάση. 

➢ Eνισχύει την απόκτηση κοινωνικών, επι-

κοινωνιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων

και αναπτύσσει νέες ικανότητες. 

➢ Eνδυναμώνει και δίνει νέο περιεχόμενο στη

ζωή των ενηλίκων. 

➢ Aυξάνει τη δυνατότητα ενεργούς συμμε-

τοχής των νέων στη ζωή και την εργασία. 

➢ Aποτελεί εν δυνάμει χώρο ανάπτυξης

νέων κοινωνικών υπηρεσιών αυξάνοντας την απα-

σχόληση. 

➢Οδηγεί στη εσωτερική ολοκλήρωση του πο-

λίτη-εθελοντή και στη συνολική μετεξέλιξη της

κοινωνίας από άκρως ατομικιστικής σε κοινωνία

αλληλεγγύης.

Στη σημερινή εποχή, η συνεχώς αυξανόμενη

τάση δραστηριοποίησης εθελοντικών οργανώ-

σεων, είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας τόσο του

κράτους όσο και των μηχανισμών της αγοράς, να

αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά τα ολοένα και

πιο σύνθετα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλ-

λοντικά προβλήματα. 

Έτσι οι εθελοντικές οργανώσεις ουσιαστικά

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή των "δημο-

σίων αγαθών". Αγαθά που το Κράτος αδυνατεί να

προσφέρει σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα,

αλλά και ο ιδιωτικός τομέας δεν επιθυμεί να τα

προσφέρει, εφόσον τα περιθώρια κέρδους δεν εί-

ναι ικανοποιητικά. Για τον λόγο αυτό οι προνοι-

ακές και κοινωνικές υπηρεσίες, ο πολιτισμός, το

περιβάλλον κ.λ.π. αποτελούν τα προνομιακά

εκείνα πεδία στα οποία οι εθελοντικές οργανώ-

σεις καλούνται να δραστηριοποιηθούν.

Στην λογική βάση των παραπάνω λεχθέντων,

τόσο του περιεχομένου του καταστατικού του

Συλλόγου, όσο και στην απείρου σημασίας της έν-

νοιας του εθελοντισμού, στόχος είναι η εξειδί-

κευση των δράσεων μας, με την έννοια της εθε-

λοντικής αιμοδοσίας και την δημιουργία Τράπε-

ζα Αίματος.     

Σκοπός μας είναι η δημιουργία διαρκούς πα-
ρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση
των αναγκών των μελών της, και όλων των συγ-
χωριανών εφόσον αυτό είναι δυνατό. Επίσης η
παροχή βοήθειας και η συμπαράσταση για την
εξεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των με-
λών, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτη-
σης από την Τράπεζα.

Γενικότερα η ανάπτυξη πνεύματος αλλη-
λεγγύης και εθελοντικής προσφοράς αίματος
στο συλλογικό χώρο και το κοινωνικό περιβάλ-
λον των μελών του Συλλόγου.

Η εθελοντική αιμοδοσία σώζει ζωές. 

Η έλλειψη και η ανεπάρκεια αίματος είναι μια

κατάσταση που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ζωή

όσων χρειάζονται το αίμα ως θεραπευτικό μέσο.

Γι' αυτό, η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια χει-

ρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης

προς τον συνάνθρωπό μας. Δεν υπάρχει πολυ-

τιμότερο δώρο απ' την εθελοντική αιμοδοσία,

αφού στην πραγματικότητα είναι ένα δώρο ζωής

γι' αυτόν που το δέχεται.

Tο συμπέρασμα είναι ότι κανένα κράτος
δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς τη συνεισφο-
ρά των εθελοντών, ατομικά ή συλλογικά, με τυ-
πικές ή άτυπες μορφές. O εθελοντισμός είναι ένα
θέμα που μας αγγίζει όλους, ανεξαρτήτως κοι-
νωνικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας. Συ-
νιστά μια εξαιρετικά επιμορφωτική λειτουργία
που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενι-
σχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη,
προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή μας.

Το Δ. Σ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ» 


