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O NOΣTAΛΓOΣ

«Καλήν  ημέραν άρχοντες 
αν είναι ο ορισμός σας
Χριστού τη θεία γέννηση 
να πω στ’ αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήμερον 
εν Βηθλεέμ  τη πόλη
Οι ουρανοί αγάλλονται, 
χαίρει η κτίσις  όλη.
Εν τω σπηλαίο τίκτεται 
εν φάτνη των αλόγων
Ο βασιλεύς των ουρανών 
και ποιητής των όλων». 

Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η
Πρωτοχρονιά. Δύο από τις πιο ση-
μαντικές γιορτές του εορτολογίου
μας, αλλά και   για μας τους Τροβα-
τιανούς. Γιορτινές μέρες  για μικρούς

και μεγάλους. Φωνές και κάλαντα
αντηχούσαν παντού. Από τα γέλια
και τα τραγούδια των παιδιών ,οι μέ-
ρες αυτές αποκτούσαν γιορτινό χρώ-
μα.

Διάφορες ιστορίες και παραμύθια
με τους καλικάντζαρους ή  παγανά
που προσπαθούσαν να κόψουν το
δέντρο που κρατούσε τη γη, με τη
γρουνοχαρά δηλ. το σφάξιμο των χοι-
ρινών που δεν έλειπε από κανένα
Τροβατιανό σπίτι, αλλά και τα  πα-
ραδοσιακά γλυκά τους του υπέρο-
χους κουραμπιέδες και τα μοναδικά
πετράτα ή μπακλαβάδες. 

Με τέτοιες αλλά και άλλες πολλές

ιστορίες περνούσαν ευχάριστα οι μέ-
ρες των Χριστουγέννων στο πανέ-
μορφο και χιονισμένο Τροβάτο τα
παλαιότερα  χρόνια. Με οδηγό  τις πα-
ραπάνω  σκέψεις, που τις βίωσαν οι
μεγαλύτεροι από εμάς, αναπολούμε το
όμορφο παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα
είναι  εφόδιο ,για  να μπούμε στο
πνεύμα των Χριστουγέννων  και να
αντλήσουμε δύναμη και θάρρος , για
το δύσκολο σήμερα και να εμπνευ-
στούμε από αυτά για το αύριο.

Χάθηκαν εκείνοι οι «αγαθοί» άν-
θρωποι που έβλεπαν τους καλικάν-
τζαρους, χάθηκαν οι γιαγιάδες που
μας έλεγαν τόσο όμορφα παραμύ-
θια, χάθηκαν εκείνα τα απλά ήθη και
έθιμα του χωριού μας. Τη θέση τους

πήραν τα Μ.Μ.Ε.  και τη θέση των
ηθών και εθίμων, πήρε η ξενόφερτη
κουλτούρα που είναι άσχετη με την
ιστορία του τόπου μας.

Δεν πρέπει όμως να συνεχίσουμε
έτσι. Η οικογένεια, η καρδιά της ελ-
ληνικής  κοινωνίας είναι αυτή που
πρέπει να ξαναζωντανέψει, είναι αυτή
που ενωμένη ,που μπορεί και  πρέπει
να παίξει τον καθοριστικό ρόλο, ώστε
να κρατήσει τα μέλη της όρθια και τα
Τροβιατιανά κύτταρα ζωντανά.

Η αλληλεγγύη και η συλλογικό-
τητα μπορούν να λειτουργήσουν σαν
μια ασπίδα στην κρίση ώστε να αντι-
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«Τροβατιανή  Κοινωνία  
Συνοχής  και  Αξιών» 

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 2014. 

➢ Το προφανές δεν είναι πάντοτε η κατάλληλη αντίδραση............σελ.2
➢ Σταθήτε όλοι όρθιοι στις επάλξεις σας και μην ξεπουλήσετε 

τα πρωτοτόκια μας ........................................................................σελ.3
➢ Στον Βασίλη Κάρλο, κοινοτικό γιατρό στο Τροβάτο

Ευρυτανίας 1956 ............................................................................σελ.4
➢ Συνηθέστερες  Παροιμίες  των Τροβατιάνων ..............................σελ.5
➢ Κοινωνικά-Συλληπητήρια-Συνδρομές ..........................................σελ.6
➢ Έστειλες τη συνδρομή σου; ..........................................................σελ.6
➢ Ημερολόγιο Τροβατιανών 2014 ....................................................σελ.7
➢ Ίδρυση Τράπεζας Αίματος-Ανακοίνωση ......................................σελ.7
➢ Η Υμνωδία των Χριστουγέννων ....................................................σελ.8 
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«ΚΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΠΙΤΑΣ» 
Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για το έτος 2014, θα γίνει

στις 26 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο ξε-
νοδοχείο του κ. Αβράμπου Κωνσταντίνου, Χαλκοκονδύλη 21, Αθήνα,
«PARNON HOTEL».

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου προσκαλεί  όλους τους Τρο-
βατιανούς και φίλους, να δώσουμε το παρόν και να ανταλλάξουμε
ευχές για το νέο έτος.

Επίσης θα θέλαμε , να σας ενημερώσουμε ,ότι το φλουρί της πί-
τας  που θα βρει ο τυχερός θα αντιστοιχεί σε ένα σταυρό (προσφορά
του Συλλόγου) και ένα στρώμα (προσφορά της ΕΛΙΤ ΣΤΡΩΜ
ΑΒΕΕ).

Ακολουθεί σχεδιάγραμμα πρόσβασης στο ξενοδοχείο.   
Με τιμή το Δ. Σ. 



μετωπίσουμε με περισσότερη δύ-
ναμη όλα αυτά που βιώνουμε αλλά
και όσα ενδεχομένως που θα ακο-
λουθήσουν. Πρέπει να ανασυντα-
χτούμε ως άτομα και ως κοινωνία,
ώστε να επαναπροσδιορίσουμε τις
αληθινές αξίες της ζωής μας.

Κοινωνικές αξίες είναι οι γενικές
αρχές και ιδέες που καθοδηγούν και
προσανατολίζουν τις ατομικές και
ομαδικές  συμπεριφορές. Αξίες είναι
πχ: η ελευθερία, η δημοκρατία ,η
κοινωνική άνοδος. Οι αξίες είναι δη-
μιουργήματα της κοινωνίας. Υπάρ-
χουν ανεξάρτητα από τα άτομα.
Προκειμένου οι κοινωνίες να δια-
τηρηθούν και αναπτυχθούν, οφεί-
λουν να εξασφαλίσουν την συναί-
νεση των μελών τους, σε ορισμένα,
ζωτικής σημασίας θέματα. Οφεί-
λουν να πείσουν τα μέλη τους ,ότι η
ισότητα, η ελευθερία και η αξιο-
κρατία, είναι θεμελιώδης αξίες της
κοινωνίας. Έτσι τα μέλη της κοινω-
νίας θα πρέπει να αλληλοκατανο-
ούνται, να επικοινωνούν και να δια-
κατέχονται από μια θετική αντίλη-
ψη για τα κοινωνικά και τοπικά
προβλήματα, ώστε να επιτυγχά-
νουν ατομικούς και συλλογικούς

στόχους. Οι εποικοδομητικές αντι-
παραθέσεις ,μόνο θετικά αποτελέ-
σματα ,θα φέρουν για τον τόπο
μας. Γενικότερα ο σεβασμός στις
κοινωνικές αξίες, από οποιαδήποτε
μορφή εξουσίας ,εξαρτά την διάρ-
κειά της ,στον χρόνο.        

Σήμερα με τις τόσες δυσκολίες
που περνούμε όλοι μας ανεξαιρέτως,
ας προσπαθήσουμε τούτες τις γιορ-
τινές μέρες  να έρθουμε κοντά ο
ένας με τον άλλον. Ας σμίξουμε με
τον συγγενή μας, τον χωριανό μας,
με τον φίλο μας. Τα παιδιά μας
έχουν μεγάλη ανάγκη από την οι-
κογενειακή θαλπωρή. Δεν χρει-
άζονται πολλά και μεγαλοπρεπή
δώρα τα οποία σε τελική ανάλυση
είναι ανούσια. Μας λείπει η ειλι-
κρίνεια μεταξύ μας  και ο σεβασμός.

Το πνεύμα των Χριστουγέννων
ας μας βοηθήσει να βρούμε τον
πραγματικό μας εαυτό και τον σω-
στό δρόμο.

Τα μέλη του Δ.Σ. του  Πολιτι-
στικού Συλλόγου  Τροβάτου και η
εφημερίδα ‘’ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ’’ ,εύχον-
ται σε όλους τους Τροβατιανούς
και φίλους καλά Χριστούγεννα και
Καλή Πρωτοχρονιά και να περά-
σουν  ευχάριστα, όπου και αν βρί-
σκονται. 
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«Τροβατιανή  Κοινωνία  
Συνοχής  και  Αξιών» 

Επισκέπτεται κάποιος έναν σοφό
και του λέει:

“Θέλω να μου διδάξεις τη σοφία
σου, θέλω να γίνω σοφός. Θέλω κάθε
στιγμή να μπορώ να παίρνω τη σωστή
απόφαση. Τι πρέπει να κάνω για να
ξέρω ποια είναι η κατάλληλη αντίδρα-
ση σε κάθε κατάσταση;”

Τότε, του λέει ο σοφός:
“Αντί να σου απαντήσω σ’ αυτό

που ρωτάς, θα σου κάνω μια ερώτηση:
Βγαίνουν από μια καμινάδα δύο άντρες.
Το πρόσωπο του ενός είναι μουντζου-
ρωμένο, του άλλου το πρόσωπο είναι
καθαρό. Ποιός από τους δύο θα πάει να
πλύνει το πρόσωπό του;”

“Ε, καλά, είναι ολοφάνερο” λέει ο
άντρας, “θα πάει να πλυθεί εκείνος που
το πρόσωπό του είναι βρώμικο”.

Και ο σοφός απαντάει:
“Το προφανές δεν είναι πάντοτε η

κατάλληλη αντίδραση. Πήγαινε και
ξανασκέψου το.”

Φεύγει ο άντρας, συλλογίζεται επί
δεκαπέντε μέρες κι επιστρέφει ικανο-
ποιημένος για να πει στον σοφό:

“Τι ανόητος που ήμουν! Τώρα κα-
τάλαβα: θα πάει να πλυθεί αυτός που
το πρόσωπό του είναι καθαρό. Γιατί αυ-
τός που έχει καθαρό πρόσωπο βλέπει
ότι το πρόσωπο του άλλου είναι βρώ-
μικο, οπότε σκέφτεται ότι και το δικό
του θα είναι βρώμικο. Γι’ αυτό θα πάει
να το πλύνει. Αντίθετα, αυτός που έχει
βρώμικο πρόσωπο, βλέπει ότι το πρό-
σωπο του άλλου είναι καθαρό και θε-
ωρεί πως και το δικό του πρέπει να εί-
ναι καθαρό. Γι’ αυτό δεν θα πάει να
πλυθεί.”

“Πολύ ωραία” σχολιάζει ο σοφός,
“ωστόσο, η εξυπνάδα και η λογική δεν
μπορούν πάντοτε να σου δώσουν μια
συνετή απάντηση σχετικά με κάποια
κατάσταση. Πήγαινε και ξανασκέψου
το.”

Φεύγει ο άντρας και πηγαίνει στο
σπίτι του για να σκεφτεί. Αφού περνούν
άλλες δεκαπέντες μέρες, επιστρέφει και
λέει στον σοφό:

“Τώρα ξέρω! Και οι δύο θα πλύνουν
τα πρόσωπά τους. Αυτός που έχει κα-
θαρό πρόσωπο, βλέποντας ότι το πρό-
σωπο του άλλου είναι βρώμικο, νομίζει
ότι και το δικό του είναι βρώμικο και γι’
αυτό πάει να πλυθεί. Από την άλλη, αυ-
τός που έχει βρώμικο πρόσωπο, βλέ-
ποντας τον άλλο να πλένει το πρόσω-

πό του θα σκεφτεί ότι και το δικό του
το πρόσωπο είναι βρώμικο, οπότε θα
πάει κι αυτός να πλυθεί”

Ο σοφός κάνει μια παύση και μετά
προσθέτει:

“Η αναλογία και η αντιστοιχία δεν
σε βοηθάνε πάντοτε να φτάσεις στην
σωστή απάντηση”

“Δεν καταλαβαίνω” λέει ο άντρας.
Ο σοφός τον κοιτάζει καλοσυνάτα

και του λέει:
“Πως γίνεται να κατεβούν δύο άν-

τρες από την καμινάδα και ο ένας να
βγει με βρώμικο πρόσωπο ενώ ο άλλος
με το πρόσωπο καθαρό;”

Τις περισσότερες φορές, για να
βρεις τη σωστή απάντηση το μόνο που
χρειάζεται είναι κοινή λογική. Είναι η
κοινή λογική που, χωρίς αμφιβολία, μας
φωνάζει από το εσωτερικό μας εγώ που
είναι πιο σοφό: “χρησιμοποίησε ό,τι
έχεις για να ενισχύσεις τη δυνατότητά
σου να φτάσεις εκεί που θέλεις!”

Όλα αυτά που έχουμε στη διάθεσή
μας, ονομάζονται βοηθήματα.

΄Οπως η ροή ενός ποταμού ακο-
λουθεί την κοίτη πάνω στην οποία κυ-
λάει το ποτάμι, έτσι η πορεία μιας ζωής
είναι ο δρόμος απ΄όπου περνάει αυτή
η ζωή . Από αυτήν την άποψη, κάθε
μέσο που σου επιτρέπει να ξαναπάρεις
τον δρόμο, να ανακτήσεις την πορεία
σου, να ξαναβρείς το μονοπάτι ή να
βρεις νέες διεξόδους μπροστά στις κα-
ταστάσεις που έχεις να αντιμετωπί-
σεις, είναι βοήθημα.

Στη ζωή μας συναντάμε εμπόδια
που δυσκολεύουν την πορεία μας. Αν
θέλει κανείς να προχωρήσει, πρέπει να
καθαρίσει τον δρόμο για να συνεχίσει
ή να βρει άλλον δρόμο ν’ ακολουθήσει. 

Το βοήθημα είναι ένα εσωτερικό ή
εξωτερικό στοιχείο στο οποίο κατα-
φεύγουμε. Πρέπει να ανασύρεις από
την παρακαταθήκη σου το εργαλείο
που έχεις φυλαγμένο για να πετύχεις
ένα συγκεκριμένο στόχο, που μπορεί να
είναι να απολαύσεις κάτι, να βρεις τη
λύση σε μια δυσκολία, να ξεπεράσεις
ένα εμπόδιο, να αντιμετωπίσεις μια
κατάσταση, να λύσεις ένα πρόβλημα.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Χόρ-
χε Μπουκάϊ Ο Δρόμος της Αυτοεξάρ-
τησης Φύλλα Πορείας Ι

Επιμέλεια: 
Καραγεώργος Γ.Σταύρος

«Το  προφανές  δεν  είναι  πάντοτε  
η  κατάλληλη  αντίδραση» 



Κάθε φορά πού ο άνθρωπος θέλει να μεταβεί
από ένα στάδιο σ’ ένα άλλο, υπάρχει μια αναστά-
τωση στην καρδιά τού, μια προσμονή, ένας ακα-
θόριστος φόβος. Ο φόβος αυτός, είναι  η αναστά-
τωση, η απροσδιόριστη προσμονή, που εκτρέπουν
τον άνθρωπο από την φυσιολογική του πορεία, και
σηματοδοτούν τα εσωτερικά εκείνα ερεθίσματα της
υπάρξεως του ώστε να στοχαστεί, έστω και για λίγο,
τη θέση του μέσα στον κόσμο, μέσα στη ροή τού χρό-
νου, ωσότου να ξανασκύψει στην καθημερινότητα
της στιγμής και να ξαναβρεί τον δρόμο του πε-
πρωμένου του.

Είναι αλήθεια, πώς όλη αυτή ή προσμονή της αλ-
λαγής για παράδειγμα των ετών που έχει επινοήσει
ο άνθρωπος, για να σχολάζει έστω για λίγο, δια-
σκεδάζοντας την καθημερινή του ρουτίνα, από το
άγχος της καθημερινότητας, όσο κι αν του προσ-
διορίζομε το στίγμα της περισυλλογής και της ανα-
σύνταξης των δυνάμεών του για ένα αληθινότερο αύ-
ριο, δεν παύει να είναι κι αυτό ένα σημάδι τού φό-
βου, πού έρχεται από το μέλλον, που πάντοτε πα-
ραμένει απροσδιόριστο και άγνωστο.

Όλοι μας όλων αυτών των καιρό συζητούμε για
την οικονομική κρίση του 2012 η οποία πρέπει να
φύγει μακριά μας μέσα στο 2013. Η οικονομία εί-
ναι μία ανθρώπινη αλλά και κοινωνική δραστηριό-
τητα και επηρεάζεται από τις αρχές, τις αξίες, και
τα ιδανικά της ζωής του ανθρώπου. 

Η σημερινή κρίση στη Χώρα μας φαινομενικά
μεν αφορά αριθμούς. Ουσιαστικά όμως είναι κρίση
αξιών, προτύπων και ιδανικών. Είναι κρίση, πα-
ρακμή και διάψευση όλων των ιδεολογιών πού τα-
λαιπώρησαν την ανθρωπότητα παρουσιάζοντας
την ύλη ως το μοναδικό μέσω επιβίωσης  κατά τα τε-
λευταία πενήντα χρόνια. 

• Στο όνομα της για το καλό του λαού έγινε προ-
σπάθεια να ξεριζωθούν από τις καρδιές των αν-
θρώπων τα δύο μεγάλα και ακατάλυτα ιδανικά. Η
πίστη στον Θεό και  η αγάπη στην Πατρίδα μας.

• Το κέρδος αποθεώθηκε

• Ο ατομοκεντρισμός θεοποιήθηκε 
• Οι αγορές αναγορεύθηκαν σε μαγικούς συν-

τελεστές της ευδαιμονίας των ανθρώπων και όποι-
οι δεν κερδίζουν χρήματα καταδικάζονται στην
απόρριψη. «Το χρήμα είναι το παν».

• Η διαφήμιση γιγάντωσε τον καταναλωτισμό ο
οποίος προκάλεσε τεχνητή ευδαιμονία με πλαστι-
κό χρήμα, το οποίο τελικά οδήγησε τους ανθρώπους
σε συνεχή δανεισμό. Γεγονός που προκάλεσε από-
γνωση, απελπισία και στις περισσότερες περιπτώ-
σεις αυτοκτονία.

Ο υλισμός με όλα αυτά του τα πρόσωπά του θέ-
λει μανιωδώς να καταργήσει την πίστη στον Θεό και
την αγάπη στη Πατρίδα. Τα οποία και θεωρεί με-
ταφυσικά κατάλοιπα του παρελθόντος.

Παλαιότερα, όταν ό βίος μας ήταν περισσότερο
Χριστοκεντρικός, κανείς δεν έβαζε στο στόμα του
μπουκιά, αν πρωτύτερα δεν έκανε τον Σταυρό του
και ποτέ δε σηκωνότανε από το τραπέζι χωρίς το ση-
μείο του Σταυρού. Έτσι, ο Σταυρός γινότανε το σύμ-
βολο, που ένωνε τα μέλη της οικογένειας μεταξύ τους
και όλους μαζί με τα αγαθά της κτίσεως και τον Δη-
μιουργό Θεό.

Στο πιο σύγχρονο παρελθόν, πού υπήρχε η
αφθονία των αγαθών στο τραπέζι των Χριστιανών,
απουσίαζε η Ιερότητα των προσώπων και ο Χορη-
γός των αγαθών. Γι' αυτό και ή ζωή μας κατέληξε να
έχει γίνει τυραννική και άνοστη, δουλωμένη στη νευ-
ρικότητα και τη σύγχυση προσώπων και πραγμάτων.
Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Με όσο περισ-
σότερα αγαθά περιβάλλεσαι, τόσο δουλικό-
τερος γίνεσαι». Γιατί όσο περισσότερες ανάγ-
κες δημιουργείς τόσο περισσότερο αποδυ-
ναμώνεις την ελευθερία σου».

Χαρακτηριστικό αυτής της ανελευθερίας του
σύγχρονου ανθρώπου δεν ήταν τόσο η νοικοκυρο-
σύνη και η οικονομία των καταναλωτικών αγαθών,
γιατί μιλούσε για οικονομία και κατάρτιζε προ-
γράμματα εφαρμογής, όσο και η ασυλλόγιστη σπα-
τάλη που έκανε. Είδη διατροφής, πού θα μπορού-
σαν να θρέψουν ολόκληρες οικογένειες πού πέθαι-
ναν από την πείνα, βρίσκονταν αλλά και βρίσκον-
ται ακόμη και σήμερα πεταμένα στους κάδους των
απορριμμάτων, είδη υποδύσεως και ιματισμού σα-
πίζουν σε ιματιοθήκες και αποθήκες. Ή σπατάλη σε
όλα τα επίπεδα της ζωής του νεοέλληνα, ήταν το με-
γαλύτερο αμάρτημά του. 

Δυστυχώς όλοι μας παρασυρθήκαμε από όλα
αυτά τα εύκολα συνθήματα και τις ξενόφερτες
«μαγικές συνταγές» και ξεχάσαμε τα πρότυπα και
τις αξίες πού μας κράτησαν ορθίους επί χιλιάδες χρό-

νια. Γιατί ότι επιβίωσε και διέπρεψε πολιτιστικά και
αγωνιστικά, ότι δίδασκε στα παιδιά του την πίστη
στον Θεό και στην Πατρίδα αποτελεί μεταφυσικό
κατάλοιπο του παρελθόντος.

Αν διαβάσουμε τα έργα των αρχαίων συγγρα-
φέων τα έργα των Πατέρων της Εκκλησίας μας και
ιδιαιτέρως των προστατών της Ελληνικής Παιδεί-
ας και των Γραμμάτων των Τριών Ιεραρχών,  τις
Προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού κ.α. θα
μας διδάξουν πολλά.

• Ο Μέγας Βασίλειος προβάλλει μέσα από τα
έργα του προς τούς νέους τη σωφροσύνη του Οδυσ-
σέα, του Μ. Αλεξάνδρου και του Ηρακλή. 

• Οι Έλληνες επί Τουρκοκρατίας είχαν ως πρό-
τυπα τούς Νεομάρτυρες 

• Τον Θ. Κολοκοτρώνη τον ενέπνευσε ο Κων-
σταντίνος ο  Παλαιολόγος. 

• Ο Κωστής Παλαμάς μιλούσε για το Αθάνατο
κρασί του 1821. 

«Χρειάζονται να πολλαπλασιασθούν οι άνθρω-
ποι που κάνουν Αντίσταση. Που παραμένουν πιστοί
στις παραδόσεις μας, στις αξίες μας, στην ιστορία
μας και στους αγώνες μας. Οι αναθεωρητές πολύ
κακή συγκυρία επέλεξαν για να γκρεμίσουν από τις
καρδιές των Ελλήνων τα κάστρα των θυσιών. Στα-
θήτε όλοι όρθιοι στις επάλξεις σας και μην ξεπου-
λήσετε τα πρωτοτόκια μας. Διδάξτε στα παιδιά σας
την αλήθεια, όπως την εβίωσαν οι αείμνηστοι Πα-
τέρες μας. Ο λαός μας ξέρει να υπερασπίζεται τα ιερά
και τα όσιά του. Το έχει κατ' επανάληψιν αποδείξει.
Και θα το αποδείξει και πάλι. Αντίσταση και Ανά-
καμψη. Για να ξαναβρούμε ό,τι έχουμε χάσει, για να
υπερασπισθούμε ό,τι κινδυνεύει.» (Απόσπασμα
από το τελευταίο Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα του
Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελ-
λάδος κυρού Χριστοδούλου).

Μόνο με αυτά τα πρότυπα θα μπορέσουμε να δι-
δάξουμε την κοινωνική αλληλεγγύη, την συμπόνια,
την ανθρωπιά. Άνθρωποι που να έχουν ως κύριο μέ-
λημά τους το καθήκον προς το Θεό, την Πατρίδα και
τον συνάνθρωπο. 

Αγαπητοί νέοι του Χριστού και της Ελλάδος μας
διαμορφώστε τα πρότυπα και τους ανθρώπινους χα-
ρακτήρες. Έχετε λαμπρά, διαχρονικά και οικουμε-
νικά πρότυπα να παρουσιάσετε. Εσείς η νέα γενιά
πρέπει να διδάξετε την ηθική ώστε να αποφύγου-
με την οικονομική και κοινωνική χρεωκοπία της πί-
στης μας, του γένους και της φυλής μας.

Σβεντζούρης Π. Κωνσταντίνος
Πτυχιούχος Ανωτάτης 

Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης 
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Σταθήτε  όλοι  όρθιοι  στις  επάλξεις  σας  
και  μην  ξεπουλήσετε  τα  πρωτοτόκια  μας…



Ο Βασίλης Κάρλος, παιδίατρος,
γλύπτης και ζωγράφος, γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1926. Σπούδασε στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών και παράλληλα,  μετά  από
επιτυχείς εξετάσεις, εισήχθη και στην

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, το
1950. Από μικρό παιδί, έχοντας επι-
δείξει  άριστη συμπεριφορά αλλά και
αγάπη για τα γράμματα, είχε ιδιαίτε-
ρα διακριθεί για την αφοσίωσή του
στην Τέχνη : τη Γλυπτική και τη  Ζω-
γραφική.

Από μικρή ηλικία, είχε αρχίσει να
δημιουργεί αριστουργήματα σε πηλό
και να ζωγραφίζει πορτραίτα φίλων,
δασκάλων και καθηγητών και με τον
ίδιο πάντοτε ενθουσιασμό, συνέχισε
την ενασχόλησή του αυτή και κατά την
περίοδο της φοιτητικής του ζωής στο
Πανεπιστήμιο αλλά και μετέπειτα,
μέχρι και το τέλος της πρόσκαιρης αυ-
τής ζωής. Δημιούργησε γλυπτά-αν-
δριάντες, που σήμερα κοσμούν πλα-
τείες και δημόσια ιδρύματα της χώρας
μας και τα οποία ως παντοτινά  μνη-
μεία θα τιμούν εκείνον και την προ-

σφορά του.
Την ιατρική του σταδιοδρομία την

άρχισε στην ύπαιθρο. Υπηρέτησε από
το 1954 μέχρι το 1962, ως αγροτικός
γιατρός, στα χωριά  Ζάχα Ολυμπίας
(1954), Τροβάτο Ευρυτανίας (1956),
Προκόπι  Ευβοίας (1957), Δίστομο
Βοιωτίας (1958-1960), Κισσό  Πηλίου
(1961-1962) και στην πόλη του Βόλου
(1963-1969). Ακολούθως, απέκτησε
την ειδικότητα του Παθολόγου στο
Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών και συνέ-
χισε την εξάσκηση και τη μελέτη του,
επί τέσσερα (4) χρόνια, στο Νοσοκο-
μείο Παίδων “Αγία Σοφία” για να απο-
κτήσει και την ειδικότητα της Παι-
διατρικής.

Το Δίστομο Βοιωτίας στάθηκε
σταθμός στη ζωή του. Εκεί, εκτός από
τις καρδιές των κατοίκων, που κέρδι-
σε με την άρτια επιστημονική του κα-
τάρτιση και τον ζήλο του να θεραπεύει
τον ανθρώπινο πόνο, η χαρά και η ευ-
τυχία του ολοκληρώθηκαν,  όταν κέρ-
δισε και την καρδιά της Αρετής Γαζή,
μιάς γλυκιάς και σπουδαίας κοπέλας,
που πήγαινε και παραθέριζε τότε στο
Δίστομο. Την παντρεύτηκε το 1960 και
δημιούργησε μαζί της μία όμορφη οι-
κογένεια, αποκτώντας δύο παιδιά, το
Νίκο, σήμερα οδοντίατρο και την Ελέ-
νη, συντηρήτρια έργων τέχνης. Με
τη συμπαράσταση και τη συνδρομή της
Αρετής Γαζή, ο Βασίλης Κάρλος έφτια-
ξε όλο το βιός του.

Στην Επιστήμη, καταξιώθηκε ως
Ιατρός- Παιδίατρος και Παθολόγος. Η
καλλιτεχνική του ζωή υπήρξε  μία μα-
γεία. Αναρίθμητα έργα γλυπτικής σμι-
λεύει ακούραστα με  βοηθό πάντοτε
την γυναίκα του. Προσφέρει ανιδιο-
τελώς, στο Νοσοκομείο Παίδων “Αγία
Σοφία”, το γλυπτό  η  “Θηλάζουσα Μη-
τέρα”, που κοσμεί την είσοδο του Νο-
σοκομείου  καθώς και πολλές προτο-

μές Καθηγητών της Παιδιατρικής.
Σμιλεύει  ανδριάντες του Ελευθερίου
Βενιζέλου, που κοσμούν την Πλατεία
Ελευθερίας στο Περιστέρι, την
Πλατεία της Ν.Σμύρνης και την
Πλατεία της  Ν. Φιλαδέλφειας
όπως επίσης και τον ανδριάντα του
Πατριάρχη Χρυσοστόμου  Σμύρ-
νης, που τοποθετήθηκε στο Περι-
στέρι. 

Φιλοτεχνεί, για  την  Πιάλεια
Τρικάλων, τον μεγαλοπρεπή  αν-
δριάντα του πρώτου  Έλληνα
Στρατιώτη, Βασίλη Τσιαβαλιάρη,
που σκοτώθηκε το πρωί της
28ης/10/1940, στο ύψωμα 1930,
στα Ελληνοαλβανικά σύνορα,
κατά την έναρξη του Ελληνοϊτα-
λικού  Πολέμου του 1940. Το
εξαίρετο αυτό γλυπτό,  δημιούρ-
γημα του Βασίλη Κάρλου, του οποίου
τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 15-10-
2000, πραγματοποιήθηκε με πρωτο-
βουλία της Β΄  Παιδιατρικής Κλινικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη δι-
εύθυνση του Καθηγητή Παιδιατρικής
κ. Θεμιστοκλή Καρπάθιου.

Ο Βασίλης  Κάρλος προσέφερε
λαμπρό, αξιόλογο και σημαντικό σε πο-
σότητα και ποιότητα έργο, τιμώντας,
έτσι, την πατρίδα του με τα υπέροχα
δημιουργήματά του.  Τιμήθηκε από
όλους τους Φορείς  και, βέβαια, από
τον επιστημονικό και καλλιτεχνικό
κόσμο αλλά και από τον ίδιο τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας. Με ιδιαίτερες
τελετές, τιμήθηκε και από  τον ιατρι-
κό κόσμο. Εξάλλου, σε ξεχωριστή τε-
λετή,  τιμήθηκε επίσης για την  προ-
σφορά του στο Χωρέμειο Ίδρυμα.
Ήταν ιδρυτικό μέλος  της Εταιρείας
Ελλήνων Καλλιτεχνών, με συνεχή και
αδιάλειπτη δράση. Εργάσθηκε μέχρι
και τα 83 του χρόνια, υπηρετώντας την
Τέχνη. Η ζωγραφική του ήταν επίσης

απαράμιλλης ομορφιάς. Ζωγράφισε
περισσότερους από  οκτακόσιους
(800) πίνακες, που κοσμούν μέχρι

σήμερα διάφορες κατοικίες και Ιδρύ-
ματα.

Στην γυναίκα του, τη θαυμάσια και
ιδιαίτερη αυτή προσωπικότητα, καθώς
και στα παιδιά τους, που ο Ύψιστος
τους προίκισε με το χάρισμα της καλ-
λιτεχνικής δημιουργίας, ευχόμαστε,
μέσα από την καρδιά μας, καρτερία,
παραμυθία αλλά και δύναμη για να
μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο
του μέντορά τους, ο οποίος, από εδώ
και εμπρός, ως “άσβεστος φάρος”, θα
καθοδηγεί στοργικά τα “βήματά” τους. 

Ακριβέ μας φίλε και συνάδελφε,
Βασίλη, εσύ που γιάτρεψες μέσα από
την Ιατρική και την Καλλιτεχνία τις
ψυχές μας, καταξιωμένε άνθρωπε,
Καλή Ανάπαυση να’ χεις  εκεί στους
Κήπους του Παραδείσου, όπου τώρα
περιδιαβαίνεις, όντας βέβαιος ότι η
μορφή και το έργο σου θα παραμεί-
νουν, για πάντοτε, ανεξίτηλα χαραγ-
μένα στη μνήμη μας.

Οι Συνάδελφοί σου, Γιατροί και
Καλλιτέχνες. 
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Στον  Βασίλη  Κάρλο,  κοινοτικό  γιατρό 
στο  Τροβάτο  Ευρυτανίας  1956   

Αφιέρωμα  στη  μνήμη  του  Βασίλη  Κάρλου, 
που  πρόσφατα  έφυγε  από  κοντά  μας.

ΣΑΛΤΗΣ  Γ.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Κτισίματα - Σοβατίσματα 
Τοποθέτηση πλακιδίων 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΤΡΟΒΑΤΟ 

Τηλ: 6972229648

Αποκαλυπτήρια ανδριάντα 
Ελ. Βενιζέλου, Περιστέρι 

Αττικής, 2000 έργο Β. Κάρλου 
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Μ ε τον όρο παροιμίες εννοούμε σύντομα λαϊ-
κά αποφθέγματα, με τα οποία εκφράζονται,
με τρόπο αλληγορικό και μεταφορικό, πορί-

σματα λαϊκής σοφίας βεβαιωμένα εμπειρικά από την
καθημερινή ζωή. Έχουν χαρακτήρα κυρίως παιδα-
γωγικό, αλλά συγχρόνως και σκωπτικό. 

Οι παροιμίες του ελληνικού λαού έχουν διατοπι-
κό χαρακτήρα και διαφέρουν ελαφρώς ως προς την έκ-
φραση. Οι Σαρακατσάνοι–Τροβατιανοί χρησιμοποι-
ούσαν και χρησιμοποιούν πολλές παροιμίες που είναι
φυσικό να έχουν ως βάση τους τον τρόπο ζωής τους.
Αναφέρονταν, κυρίως, στα κοπάδια τους (πρόβατα, γί-
δια), στα διάφορα άλλα ζώα τους, στα αρπακτικά ζώα
από τα οποία κινδύνευε το κοπάδι τους, στο φυσικό
περιβάλλον, στα φυσικά φαινόμενα αλλά και στην κοι-
νωνική τους ζωή.

Από τις πολλές παροιμίες που συνήθως χρησιμο-
ποιούσαν οι Σαρακατσάνοι Τροβατιανοί, λόγω έλλει-
ψης χώρου, θα σταχυολογήσω τις συνηθέστερες
και κυρίως αυτές που είχαν σχέση με τον τρόπο ζωής
τους και θα προσπαθήσω να δώσω με λίγα λόγια τη
σημασία τους.

- όποιο πρόβατο βγαίνει από το μαντρί το τρώει ο
λύκος (= όποιος απομακρύνεται από μια ομάδα δεν
επιβιώνει)

- του φτωχού τ’ αρνί κριάρι δε γίνεται (= πολύ δύ-
σκολα ο φτωχός μπορεί να αποταμιεύσει, να προκό-
ψει)

- το ήρεμο τ’ αρνί βυζαίνει δυο μανάδες, το άγριο
ούτε τη μάνα του (= όποιος έχει καλούς τρόπους βγαί-
νει πάντα κερδισμένος)

- αν αρτυθείς ας είν’ αρνί κι αν κλέψεις να ’ν’ χρυ-
σάφι (= αν πρόκειται να αμαρτήσεις τουλάχιστον ν’
αξίζει τον κόπο)

- χίλιες οκάδες βούτυρο σε σκύλινο τομάρι (= πολ-
λές φορές πράγματα ή αξίες δεν αξιοποιούνται ή δε
διοχετεύονται ορθά)

- μην τρίβεσαι στην κλίτσα του τσοπάνη (= μην
προκαλείς κάποιον, αν δεν έχεις δίκιο) 

- κρέμεται η καπότα τ’ στην αλυγαριά (= δεν έχει
τίποτα)

- το βιος παντρεύει και κούτσουρα (= λέγεται  για
τις άσχημες γυναίκες με προίκα που παντρεύονται ευ-
κολότερα)

- Όποιος καεί στο κουρκούτι φυσάει και το γι-
αούρτι (= εξαιτίας κάποιας απροσεξίας που οδήγησε
σε αποτυχία παίρνει κανείς μέτρα και όταν δε χρει-
άζονται)

- όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια
(=λέγεται για όσους προσποιούνται ότι δεν ενδιαφέ-
ρονται για κάτι, επειδή ξέρουν ότι δεν μπορούν να το
κατορθώσουν)

- εκατό χρονών η αλ(ε)πού, εκατόν δέκα τα
αλ(ε)πόπουλα ( = λέγεται για νέο άνθρωπο που πα-
ριστάνει τον παντογνώστη σε μεγαλύτερους και εμ-
πειρότερους απ’ αυτόν ανθρώπους)

- ο λύκος έχει τ’ όνομα κι αλεπού τη χάρη (= πε-
ρισσότερα πετυχαίνει κανείς με την πονηριά παρά με
τη δύναμη)

- ο λύκος την αντάρα χαίρεται (= οι επιτήδειοι πε-
ριμένουν τις ανώμαλες καταστάσεις για να επωφε-
ληθούν)

- ο λύκος την τρίχα αλλάζει, το χούι δεν το αλλά-
ζει (= ο κακός ο άνθρωπος δύσκολα αλλάζει τις συ-
νήθειες) 

- θρέψε λύκο το χειμώνα να σε φάει το καλοκαί-
ρι (= λέγεται για ανθρώπους που βλάπτουν τους
ευεργέτες τους)

- άρμεγε λαγούς και κούρευε χελώνες (λέγεται για
άσκοπες και ανώφελες ενέργειες)

- άλλα τα μάτια του λαγού, άλλα της κουκουβάγιας

( = λέγεται όταν η σύγκριση ανάμεσα σε δύο πράγματα
είναι περιττή ως αυταπόδεικτη)

- πάρε νύφη από γενιά και σκύλο από κοπάδι
(=όταν πρόκειται να διαλέξεις γυναίκα, πρέπει να ξέ-
ρεις την καταγωγή της, το σόι της)

- σκ(υ)λί κακό ψόφο δεν έχει (= οι κακοί άνθρω-
ποι δεν παθαίνουν τίποτα)

- σκ(υ)λί που γαβγίζει δε δαγκώνει (= όποιος εξω-
τερικεύει τα αισθήματά του δεν είναι και πολύ επι-
κίνδυνος)

- να’ μουν το Μάη γάιδαρος, τον Αύγουστο κριά-
ρι, όλο το χρόνο κόκορας και γάτος το Γενάρη (= τους
μήνες αυτούς υπάρχει παραγωγικότητα για κάθε ένα
από τα αναφερόμενα ζώα)

- ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι (= για κάτι που
αναβάλλεται συνέχεια και μάλλον δε θα πραγματο-
ποιηθεί ποτέ)

- κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι (= για
ανθρώπους όμοιους στο χαρακτήρα, για ανθρώπους
κακού χαρακτήρα που συνδέονται με φιλία) 

- φταίει ο γάιδαρος και δέρνουν το σαμάρι (= λέ-
γεται για την περίπτωση κατά την οποία αντί να τι-
μωρηθούν οι ένοχοι τιμωρούνται οι αθώοι)

- δυο γαϊδάροι μάλωναν σε ξένη αχερώνα (= λέ-
γεται για ανθρώπους που φιλονικούν για πράγματα
που δεν τους ανήκουν)

- κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε (=
πρέπει να λαμβάνει κανείς τα μέτρα του για να μη
μπαίνει σε περιπέτειες)

- ο γάιδαρος είναι γάιδαρος κι ας φοράει και σέλα
(= ο παλιάνθρωπος είναι παλιάνθρωπος κι ας έχει άψο-
γη εμφάνιση)

- ήταν στραβό το κλήμα το ’φαγε κι ο γάιδαρος (
= λέγεται για κάτι που έρχεται ως τελειωτικό κτύπη-
μα σε μια ήδη άσχημη κατάσταση).

- είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα (= όταν κά-
ποιος κατηγορεί κάποιον άλλο για ελαττώματα που ο
ίδιος έχει σε μεγαλύτερο βαθμό.)

- δε γνωρίζει το σερνικό (αρνί) στον κώλο (=για κά-
ποιον άσχετο, που δεν είναι έξυπνος)

- πέντε βόδια δυο ζευγάρια (= λέγεται για να το-
νίσουμε ότι κάτι είναι ανόητο)

- φάγαμε το βόδι, στην ουρά θα κουραστούμε; (=
όταν κοπιάσαμε για κάτι δεν πρέπει να το αφήνουμε
λίγο πριν το ολοκληρώσουμε)

- ήσκιο που ’χεις πλάτανε, μα πείνα δε χορταίνεις
(= ευχάριστη είναι η αδράνεια με ανέσεις, αλλά όταν
παρατείνεται φέρνει φτώχεια)

- Το αγώ(γ)ι ξυπνάει τον αγωγιάτη (= το συμφέ-
ρον και οι ανάγκες δραστηριοποιούν το άτομο)

- κόρακας κοράκου μάτι δε βγάζει (= μεταξύ των
κακών ανθρώπων υπάρχει αλληλεγγύη)

- ακριβός στα πίτουρα και φτηνός στ’ αλεύρι ( =
αυστηρός και φειδωλός σε ασήμαντα θέματα ή πράγ-
ματα, αλλά επιεικής και γαλαντόμος στα σοβαρότε-
ρα και σημαντικότερα)

- το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει (= τα παι-
διά ακολουθούν τις συνήθειες, τις κλίσεις και τα
επαγγέλματα των γονιών τους)

- καθένας στ’ δ’λειά τ’ κι ο μυλωνάς στ’ αυλάκι τ’
( = καθένας είναι καλός σ’ αυτό που έχει ως κύρια ερ-
γασία του) 

- αυγά με πορδές δε βάφονται (= για να γίνει σο-
βαρή δουλειά χρειάζονται και οι απαιτούμενες προ-
ϋποθέσεις)

- βασιλικός κι αν μαραθεί τη μυρουδιά την έχει (=
η πραγματική αξία δε χάνεται όσο κι αν υποστεί δο-
κιμασίες)

- για χάρη του βασιλικού ποτίζεται και η γλάστρα
(= το καλό που γίνεται σε κάποιον μπορεί να ωφελή-
σει και άλλον που δεν το αξίζει)

- κάλλιο στο κλαρί παρά στο κλουβί (= η ελευθε-

ρία είναι προτιμότερη από τη φυλακή
- ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται (= όποι-

ος έχει πάθει κάποιο κακό δε φοβάται από κάτι πα-
ρόμοιο)

- πέντε βλάχοι, τρεις κουβέντες (= για όσους δε
συμφωνούν σε τίποτα)

- αγάπη δίχως πείσματα δεν έχει νοστιμάδα (= το
πείσμα είναι το αλατοπίπερο της αγάπης)

- σαν θέλει η νύφη κι ο γαμπρός τύφλα να ’χει ο πε-
θερός (= λέγεται για να δηλώσουμε ότι την τελική από-
φαση την παίρνουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και όχι
κάποιος άλλος)

- όλα του γάμου δύσκολα κι η νύφη γκαστρωμέ-
νη (= λέγεται για αντίξοες συνθήκες)

- στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό (= στο τέλος πλη-
ρώνεται ο μεγάλος λογαριασμός)

- άφησε το γάμο και πήγε για πουρνάρια ( = για
όσους ενεργούν επιπόλαια)

- όπου γάμος και χαρά, η Βασίλω πρώτη (= για
πρόσωπο που κατά σύστημα παρίσταται σε οποι-
αδήποτε εκδήλωση, γιατί θέλει να επιδεικνύεται)

- πάρτ’ τον στο γάμο σου να σου πει και του χρό-
νου (= λέγεται για κάποιον που μιλάει ασυλλόγιστα και
εκτός θέματος) 

- και η μυλωνού τον άντρα της με τους πραμα-
τευτάδες (= γι’ αυτούς που θέλουν να φανούν ανώτεροι
απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα)

- έκαψα την καλύβα μου να μη με τρων οι ψύλλοι
(= για κάποιον που θυσιάζει πολλά ή κάτι πολύτιμο για
να απαλλαγεί από ασήμαντη ενόχληση ή για να απο-
φύγει ασήμαντη ζημιά) 

- γαϊδουρινό πρόσωπο, ζωή χαρισάμενη (= οι αναί-
σθητοι ζουν καλύτερα από τους ευαίσθητους)

- όποιος βιάζεται σκοντάφτει (= όποιος ενεργεί με
βιασύνη αποτυγχάνει)

- μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα ( = για όσους βρί-
σκονται σε αδιέξοδο)

- το πολύ το Κύριε ελέησον το βαριέται κι ο Θεός
(= η μονότονη επανάληψη προκαλεί δυσφορία)

- πίσω έχει η αχλάδα την ουρά (= τα δύσκολα θα
έρθουν μετά)

- και ο άγιος φοβέρα θέλει ( = για να εξυπηρετη-
θούμε χρειάζεται ν’ ασκήσουμε πίεση ακόμη και εκεί
που φαίνεται ότι δε χρειάζεται)

- ή μικρός μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέ-
ψου (= ή να παντρευτείς μικρός ή να συνηθίσεις από
μικρός στην ηθική,  την πειθαρχημένη ζωή)

- ένας κούκος δε φέρνει την άνοιξη (= κανείς δεν
μπορεί μόνος του ν’ αλλάξει μια δύσκολη κατάσταση)

- από μικρό κι από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια (=
ειλικρινείς είναι μόνο οι άδολοι  και αυθόρμητοι και
τέτοιοι θεωρούνται τα παιδιά και οι τρελοί)  

- τα σιγανά ποτάμια να φοβάσαι (= πρέπει να εί-
μαστε επιφυλακτικοί απέναντι σε ανθρώπους φαινο-
μενικά ήρεμους)

- άπιαστα πουλιά, χίλια στον παρά (= για υπο-
σχέσεις που δίνονται με μεγάλη ευκολία, ενώ η πραγ-
ματοποίησή τους είναι αμφίβολη)

- άναβε το λυχνάρι σου προτού να σε ’βρει η νύ-
χτα (= λέγεται για την προνοητικότητα)

- όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό κα-
λάθι (= όπου ακούς πολλές υποσχέσεις να είσαι επι-
φυλακτικός)

- όμοιος στον όμοιο και η κοπριά στα λάχανα (=
λέγεται για τις κακές συναναστροφές)

- μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μη λες (= να
είσαι προσεκτικός σε ό,τι λες, γιατί μπορεί να χρειαστεί
να τα ανακαλέσεις)

- κότα-πίτα το Γενάρη και παπί τον αλωνάρη (=
το Γενάρη είναι νόστιμη η κότα και τον Ιούλιο η πά-
πια)

- κάλλιο να σου βγει το μάτι παρά το όνομα (= η
κακή φήμη δύσκολα εξαλείφεται)

- τι θέλει η αλ(ε)πού στο παζάρι (= λέγεται για κά-
ποιο ακοινώνητο άτομο ή για κάποιον που ασχολεί-
ται με ξένες υποθέσεις, τις οποίες και δε γνωρίζει καλά)

- όπως στρώσεις θα πλαγιάσεις (ανάλογα με τις
πράξεις σου θα είναι και τα αποτελέσματα)

- αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι (= χρειάζε-
ται υπομονή για να γίνει κάτι)

- μοναχός σου χόρευε κι όσο θέλεις πήδα (= όταν
είσαι ανεξάρτητος μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις 

ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ  ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ  ΤΩΝ  ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΩΝ
Του Παναγιώτη Β. Σαλαγιάννη 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΒΡΑΜΠΟΣ 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

ΜΠΕΤΑ - ΚΤΙΣΙΜΑΤΑ 
ΘΗΒΑ

Τηλ: 22620 25903  
Κιν: 6976766868 



Αγαπητοί μου χωριανοί
Είμαι ο «ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ ΣΑΣ»
Εγώ που κάθε τρίμηνο 
Μπαίνω στο σπιτικό σας.

Έχω καρδιά έχω ψυχή
Κι ας είμαι εφημερίδα
Μου στέλνετε τις γνώμες σας
Σας στέλνω την ελπίδα. 

Πιστεύω ότι με έχετε
Μέσα εις την ψυχή σας
Γι’ αυτό κι εγώ τι σας ζητώ:
Μόνο την συνδρομή σας.

Τα έξοδα είναι πολλά 
Και το κοινό μεγάλο
Κι αν δεν με βοηθήσετε
Δεν θα αντέξω άλλο. 

Μόνο σε σας στηρίζομαι
Και πρέπει να συνεχίσω
Και το Τροβατιανό κοινό
Με ελπίδες να γεμίσω.

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Οι εποχές που διανύουμε είναι δύσκολες. 
Για να συνεχίσουμε να εκδίδουμε την εφημερίδα

μας πρέπει να υπάρχουν και τα αντίστοιχα έσοδα
απ’ τις συνδρομές.

Γι’ αυτό όσοι θέλετε να πληρώσετε τη συνδρο-
μή σας, υπάρχει λογαριασμός στο όνομα του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου στην τράπεζα EU-
ROBANK με αριθμό: 0026-0146-73-0101584374 

Όσοι δεν διευκολύνεστε να βάλετε χρήματα δια
μέσου της τράπεζας παρακαλούμε πολύ να επικοι-
νωνήσετε με τον ταμία του Συλλόγου ή με οποι-
οδήποτε μέλος του Δ.Σ. Στη δεύτερη σελίδα της εφη-
μερίδας «ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ» υπάρχουν όλες οι πληρο-
φορίες που χρειάζεστε για να επικοινωνήσετε με τα
μέλη του Συλλόγου.

Επισκεφτήτε την ιστοσελίδα του πανέμορφου
χωριού μας στην διεύθυνση:

www.e-trovato.gr και στείλτε μας τα μηνύματά
σας. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος στηρίζεται μόνο
στη συνδρομή σας.

Έστειλες  τη  συνδρομή  σου; 
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ΓΕΝΝΗΣΗ
Στις 26 Σεπτεμβρίου 2013 τα αγαπημένα μας

αδέλφια Λάμπρος και Ασιμήνα Γεωργίου απέ-
κτησαν δύο χαριτωμένα κοριτσάκια .Ευχόμαστε
μέσα από τα βάθη της καρδιά μας Να τους ζή-
σουνε , να είναι τυχερά και χαρούμενα σε όλη
τους τη ζωή , και οι γονείς τους , να τα καμα-
ρώνουν  και στην πορεία της ζωής να τα ιδούν
όπως αυτοί επιθυμούν

Θεόδωρος και Αγγελική Τσεργογιάννη

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
Ο Παναγιώτης Κόκκαλης του Δημητρίου και

η Μάγδα Γαλάνη βάπτισαν στο Σχηματάρι
Βοιωτίας το γιό τους και το όνομα αυτού Δη-
μήτριος. 

Να τους ζήσει. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στην αγαπημένη μας ανηψιά Σοφία Γεωρ-

γίου του Κων/νου και της Πολυξένης που πήρε
το πτυχίο Λογιστικής , ευχόμαστε ολόψυχα ,
κάθε καλό , κάθε ευτυχία και καλή σταδιοδρο-
μία

Οι θείοι Θεόδωρος και Αγγελική Τσεργο-
γιάννη 

ΓΑΜΟΙ
Παντρεύτηκαν στα Μεγάλα Καλύβια Τρι-

κάλων ο Χρήστος Χαρδαλιάς του Ιωάννη με την
Γεωργία Καραφάνταλου

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε ευτυχία 

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στην Αθήνα ο Σαλαγιάννης Αχιλ-

λέας του Ηλία ετών 62. 
― Πέθανε στο Καινούργιο Αγρινίου  η Κόκ-

καλη Ξανθή συζ Σωτηρίου ετών 88.
― Πέθανε στην Αλίαρτο  Βοιωτίας  η Κόκ-

καλη Αγλαΐα συζ Χρήστου ετών 90.
― Πέθανε στις Φυτείες Αιτ/νιας ο Σαλα-

γιάννης Σπύρος του Ηλία ετών 83.
― Πέθανε στην Καρδίτσα ο Καλογεράκης

Γεώργιος του Κων/νου.
Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια. 

ΟΡΚΟΜΟΣΙΑ
Ορκίστηκε και πήρε το πτυχίο της η Μαρ-

γώνη Νικολέτα του Αναστασίου στη Λογιστική
Λάρισας

Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. 

Καλογερογιάννη Κ. Ουρανία ......................15€
Καλογερομήτρος  Χρυσόστομος 
του Παν. ......................................................35€
Καλαμπαλίκης Τ. Παναγιώτης ....................15€
Μαργώνης Θ. Βασίλειος ............................50€
Παπαδόπουλος Δ.Ηλίας ............................20€
Κάρλου Αρετή ............................................40€
Λιόγκας Απόστολος ....................................20€
Παπαδόπουλος Κ. Χρήστος ........................10€
Κόκκαλης Ν. Λεωνίδας ..............................20€
Κόκκαλης Ν. Γεώργιος................................20€ 
Kάλλης Σπ. Ηλίας........................................20€ 
Κόκκαλης Κων. Λάμπρος ............................30€ 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Στέλνω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οι-
κογένεια του Χρήστου Μπιστιντζιάνου που
τον γνώρισα σε δύσκολες ώρες στο νοσκομείο
και κατάλαβα ότι ήταν ένας υπέροχος άνθρω-
πος. 

Γιώργος Κατσιμπάρδης 
πρ. Υφυπουργός Εσωτερικών  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 
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ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ - ΒΑΦΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

Α/ΦΟΙ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 
ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝ 

Τηλ: 22620 71945 6972071396 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΤΑΒΕΡΝΑ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ 

ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ 

Τροβάτο Ευρυτανίας 
Τηλ: 24450 31805, 6974945254 

Ημερολόγιο  Τροβατιανών  2014 

Αγαπητοί συμπατριώτες.
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας 
και η εφημερίδα ‘’Ο Νοσταλγός’’, σας παρουσιάζουν το ημερολόγιο του 2014 με φωτογραφίες από
διάφορες τοποθεσίες και εκδηλώσεις του πανέμορφου χωριού μας.  Ευχόμαστε σε όλους τους Τρο-
βατιανούς και φίλους, υγεία, ευτυχία, ατομική και οικογενειακή γαλήνη.  Επισκεφτείτε την ιστο-
σελίδα του πανέμορφου χωριού μας στη διεύθυνση  www.e-trovato.gr  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας, συμμετείχε και εφέ-

τος ενεργά στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, προσφέρον-
τας οικονομική ενίσχυση  ,ως ελάχιστη ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους ηλικιωμέ-
νους συμπολίτες μας.

Το Δ.Σ του Συλλόγου  

«ΙΔΡΥΣΗ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ»

Ενημερώνουμε το Τροβατιανό 
και μη κοινό, ότι στο Κέντρο 

Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου 
Χαλκίδας λειτουργεί Τράπεζα Αίματος. 

ΔΩΣΕ ΚΙ ΕΣΥ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ!

ΘΑ ΔΩΣΕΙΣ ΖΩΗ 
ΣΕ  ΠΟΛΛΟΥΣ  

ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  ΣΟΥ!
Ο εθελοντής αιμοδότης βιώνει ένα μο-
ναδικό συναίσθημα κοινωνικής αλλη-
λεγγύης και γιατί πέρα από τα κίνητρα
που δίδονται (δυνατότητα να καλύψει τις
ανάγκες σε αίμα για τον ίδιο ή την οικο-
γένειά του, δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, τι-
μητικές διακρίσεις, αιμοδοτική άδεια), ο
εθελοντής αιμοδότης νιώθει ότι προ-
σφέρει ζωή στον άγνωστο πάσχοντα συ-
νάνθρωπό του.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 



Ηγέννηση του Χριστού ,υπήρξε πηγή έμ-
πνευσης για τους ποιητές και υμνογράφους
της εκκλησίας μας ,που με μια χαρακτη-

ριστική και γνήσια θρησκευτική διάθεση δημι-
ούργησαν τα αριστουργήματα της υμνωδίας των
Χριστουγέννων,και είναι πραγματικά  ανεπανά-
ληπτο το μεγαλείο των Χριστουγεννιάτικων ύμνων
για το ρυθμό και την μετρική πλοκή του ποιητικού
λόγου που μεταχειριζόταν οι υμνογράφοι ,για να
τονίσουν όσο παίρνει δυνατότερα από την καρδιά
και του νου του ανθρώπου, το μεγάλο θαύμα της
γέννησης του Υιού του Θεού.

Αξίζει ακόμα να τονισθεί πως για να νοιώσει κα-
νείς όλη την συγκίνηση και το μεγαλείο της ποί-
ησης από την υμνωδία των Χριστουγέννων ,θα
πρέπει να διακατέχεται από ανάλογα συναισθή-
ματα, τα οποία ενέπνευσαν τους υμνογράφους
στην σύνθεση του περίφημου ποιητικού τους έρ-
γου .Μόνο τότε εάν « επάρωμεν το νού μας» στην
Βηθλεέμ και «αναχθώμεν τη διανοία» θα νοι-
ώσουμε να πλημυρίζει την καρδία μας η συγκί-
νηση και θεία χαρά , από τα ωραία λόγια των χρι-
στουγεννιάτικων ύμνων και η ψυχή μας θα μπο-
ρέσει να πλησιάσει το μυστήριο της Γέννησης ̈ Δεύ-
τε πιστοί, επαρθώμεν ευθέως και κατίδωμεν θαύ-
μα πάσαν έννοιαν εκπλητόν και συνέχον……΄ «
Από το τροπάριον των Μεγάλων Ωρών της πα-
ραμονής των Χριστουγέννων»

Οι Χριστουγεννιάτικοι ύμνοι ξεφεύγουν από τα
όρια του θαυμασμού και αγγίζουν τα όρια εκείνα
που εκστατικοί πολλές φορές , τα αντικρίζουμε σαν
θεία δημιουργήματα . Οι υμνογράφοι της εκκλη-
σίας μας κατόρθωσαν με ένα μοναδικό τρόπο να
μεταφέρουν στα ποιήματά τους όλη την συγκίνηση
και να αποκαλύψουν το μεγαλείο και τον πλού-
το της ελληνικής γλώσσας, εναρμονίζοντας από-
λυτα το ρυθμό και την μετρική πλοκή, του ποι-
ητικού τους λόγου, τονίζοντας παράλληλα με έμ-
φαση εικόνες και παραστάσεις που συγκινούν την
καρδιά και εξυμνούν το νου στα υψηλά και αιώνια.
Υπήρξαν πολλοί υμνογράφοι και συγχρόνως
υμνωδοί της μεγάλης ημέρας των Χριστουγέννων.
Πάνω απ΄όλους ο Ρωμανός ο Μελωδός και ι Ιωάν-
νης ο Δαμασκηνός. Να ένα ωραίο απόσπασμα από
τον όρθρο των Χριστουγέννων

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χρι-
στός, ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ

ἀστήρ, μετὰ τῶν Μάγων Ἀνατολῆς τῶν Βασι-
λέων. Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ.
Ποιμένες ἀγραυλοῦσιν, ᾠδὴν ἐπάξιον΄ Δόξα ἐν
ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν Σπηλαίῳ τεχ-
θέντι, ἐκ τῆς Παρθένου, καὶ Θεοτόκου, ἐν Βη-
θλεὲμ τῆς Ἰουδαίας.

Ακολουθούν αποσπάσματα από το πασίγνω-
στο κανόνα του Χριστουγεννιάτικου όρθρου       

Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε΄ Χριστὸς ἐξ
οὐρανῶν, ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώ-
θητε. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν
εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται.

Ακολουθεί και ο έτερος κανόνας του Ιωάννη
του Δαμασκηνού . Ένας χείμαρρος συναισθημά-
των εκπηγάζει από τους στίχους του, σε μια κα-
τάσταση ψυχικής ευφορίας και θρησκευτικής κα-
τάνυξης 

Ἔσωσε λαόν, θαυματουργῶν Δεσπότης,
Ὑγρὸν θαλάσσης κῦμα χερσώσας πάλαι.

Ἑκὼν δὲ τεχθεὶς ἐκ Κόρης, τρίβον βατήν, Πό-
λου τίθησιν ἡμῖν, ὃν κατ’ οὐσίαν,

Ἶσόν τε Πατρί, καὶ βροτοῖς δοξάζομεν.
Ακολουθεί το μελωδικότατο κοντάκιο του

κορυφαίου υμνογράφου Ρωμανού του Μελωδού
Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει,

καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει.
Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ
μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι. δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγεν-
νήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.

Ίσως να σκέπτεστε να μου πείτε για τα γρα-
φόμενα μου «Τι θυμάσαι και εσύ τώρα Θεόδωρε
….. και μας γράφεις για υμνωδούς ……και υμνω-
δίες…….» Τα ελληνικά Χριστούγεννα θυμάμαι ,
και με γλυκιά νοσταλγία αναπολώ αυτά τα αρι-
στουργήματα των εκκλησιαστικών ποιητών μας ,
που γεμίζουν την καρδιά μας , με θεία χαρά και
συγκίνηση , και κάνουν την ψυχή μας να πλησιάσει
το μυστήριο της γέννησης του Χριστού . Και με ένα
λόγο, πλημμυρίζουν το Είναι μας, από το φώς της
γνώσεως.

Τα ελληνικά Χριστούγεννα θυμάμαι! Τότε
που η προσδοκία των Χριστουγέννων, γινόταν τις
γιορτινές αυτές ημέρες, μία επικοινωνία ανθρώ-
πινης χαράς και αγάπης. Τότε που η προσμονή των
Χριστουγέννων ήταν η χαρά των παιδιών. Τότε που
πρίν ακόμη φέξει τα παιδιά χτυπούσαν τις πόρτες

των σπιτιών για να πουν τα κάλαντα, τότε που καρ-
τερούσαμε μαγεμένοι με αγωνία να χτυπήσει η
καμπάνα για να πάμε στην εκκλησία για να ακού-
σουμε το « Χριστός γεννάται δοξάσατε» Τότε που
το κάθε σπίτι ήταν ανοιχτό για όλους. Τότε που πε-
ριμέναμε με λαχτάρα να γευτούμε το σπιτικό χοι-
ρινό κρέας , τις πεντανόστιμες τσιγαρίδες και τα
πρασάτα λουκάνικα . Εκείνο που θύμιζε χρι-
στουγεννιάτικες ημέρες στο χωριό ήταν η μυρω-
διά του χοιρινού κρέατος και των λουκάνικων που
ψήνονταν στα τζάκια των σπιτιών . Άγιες ημέρες .
Άγιες νύχτες! Άγιες μνήμες ! κρεμασμένες στης ψυ-
χής το εικονοστάσι άφθαρτες δεν τελειώνουν , δεν
ξεθωριάζουν.

Αλήθεια που χάθηκε εκείνη η υπέροχη μυ-
στηριώδης «άγια νύχτα» που είναι το χιονισμένο
{ξύλινο τότε} καμπαναριό στον Άγιο Δημήτρη του
Κάτω Μαχαλά Τροβάτου ! Που είναι τα δικά μας
τραγούδια , οι δικές μας μουσικές;;;;;;; Τώρα
στρογγυλοκαθόμαστε μπροστά στις Τηλεοράσεις
και χαιρόμαστε ……με ότι μας σερβίρουν με
ξένα έθιμα με ξένες λιχουδιές….. με ξένες γιορτές.
Τέτοιες ημέρες τρυπώνουν στο μυαλό μου , κά-
ποιες σκέψεις επίμονες ενοχλητικές. Μήπως μέσα
στη λαίλαπα της παγκοσμιοποίησης και της ομο-
γενοποιήσεις εξαφανισθεί κάθε διακριτικό στοιχείο
της χώρας μας . Για τα ήθη , και έθιμά μας ο λό-
γος , τα δικά μας τα Ελληνικά που σηματοδοτούν
την ταυτότητα μας . Δεν πρέπει να λησμονούμε και
να τα παραμερίζουμε σαν αναχρονιστικά  κατά-
λοιπα του παρελθόντος. Μ ε αυτές τις σκέψεις τα-
ξιδέψαμε σήμερα σ΄ένα  όμορφο παρελθόν για να
αντλήσουμε δύναμη για το αβέβαιο αύριο και να
θυμηθούμε τους μελωδικότατους Χριστουγεν-
νιάτικους Ύμνους.

Καλά Χριστούγεννα με αναμμένο τζάκι στις
καρδιές μας . Εύχομαι σε όλους τους απανταχού
Τροβατιανούς το Νέο Έτος 2014 να είναι Ευοίωνο
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Θα ήθελα μέσω του ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ να στείλω τις
ευχές μου , και την αγάπη μου, στους αδελφούς
Κωνσταντίνο και Δημήτρη (παιδιά του αείμνηστου
Νίκου Καλογερομήτρου) που βρίσκονται στην μα-
κρινή Αμερική (Υπήρξαν μαθητές μου και πάντα
με θυμούνται και με αγαπάνε) 

Ευχαριστώ Θεόδωρος 
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