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O NOΣTAΛΓOΣ

Αγαπητοί Τροβατιανοί, 
αγαπητοί φίλοι

Αποδεικνύεται πλέον περίτρανα
και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο,
ότι τα χρόνια της υποτιθέμενης “ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ’’ που λέγαμε στο πρόσφατο
παρελθόν, έχουν περάσει ανεπιστρε-
πτί.

Ποιος άλλωστε θα το πίστευε ότι
ζώντας στο 2014, βλέποντας τα τε-
ράστια άλματα της τεχνολογίας του
21ου αιώνα ανά την υφήλιο, στην Ελ-

λάδα τα τελευταία χρόνια παρατη-
ρείται μια άνευ προηγουμένου οπι-
σθοδρόμηση και απαξίωση των Πο-
λιτιστικών και Πολιτισμικών αξιών. Η
ανθρώπινη υπόσταση έχει κατα-
στραφεί, στο βωμό του κέρδους και
της ικανοποίησης των μεγάλων οικο-
νομικών οργανισμών.  

Τα δύσκολα χρόνια, πραγματικής
επιβίωσης, των πατεράδων και των
παππούδων μας, όπου τα έζησαν στο
πετσί τους, φαίνεται ότι επανήλθαν.
Η καθημερινότητά μας αποδεικνύει

ότι ήρθε, η «επιστροφή στο πρόσφα-
το παρελθόν».     

Αποδεικνύεται επίσης ότι η “ΕΥΗ-
ΜΕΡΙΑ’’ των τελευταίων ετών ήταν
απλά μια παγίδα, μια «φούσκα».
Ήταν μια προσπάθεια διάλυσης των
μικρών αλλά ταυτόχρονα, πολύ ση-
μαντικών κρίκων, που κρατούσαν
γερά τα θεμέλια του Ελληνισμού και
της παράδοσής του. Μας οδήγησαν σε
“ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ’’ και
εμείς τους ακολουθήσαμε, υποτίθεται
για να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή, να

αλλάξει την καθημερινότητά μας.
Μας οδήγησαν σε μια εικονική πραγ-
ματικότητα, όπου πλέον ο καθένας
από εμάς, είναι εγκλωβισμένος στα
ανικανοποίητα «εγώ του».

Τα παρακάτω λόγια είναι χαρα-
κτηριστικά: «Εάν θέλεις να κατα-
στρέψεις έναν λαό, κατέστρεψε την
γλώσσα του». Η διάλυση της παιδεί-
ας, της υγείας, του πρωτογενή τομέα
της οικονομίας και γενικά η διάλυση
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Σ’  αυτό  το  φύλλο  διαβάστε 
Συνέχεια στη σελ. 2 

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 2015. 

ΚΟΠΗ  
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΠΙΤΑΣ 
Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για το έτος 2015, θα

γίνει στις 8 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα
11:00 π.μ. στο μαγαζί του συγχωριανού μας Κόκκαλη Γεωργίου
στο Σχηματάρι (έναντι Κ.Τ.Ε.Λ. Σχηματαρίου). 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου προσκαλεί όλους τους
Τροβατιανούς και φίλους, να δώσουμε το παρόν και να ανταλλά-
ξουμε ευχές για το νέο έτος.

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

Με τιμή 
Το Δ. Σ. 



της κοινωνίας, μας δείχνει με τον πιο
ξεκάθαρο τρόπο, ποιο ήταν και συνε-
χίζει να είναι «το σχέδιό τους». 

Αλλοιώνουν σιγά-σιγά ακόμη και
την ιστορία μας και σε λίγα χρόνια,  τα
παιδιά μας και πιο πολύ τα εγγόνια
μας, δεν θα γνωρίζουν την ιστορία μας,
την αξία των ιστορικών πεπραγμέ-
νων.

Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι το
κύτταρο της θεσμοθετημένης βιοκοι-
νωνικής μονάδας, που λέγεται «ΟΙ-
ΚΟΓΕΝΕΙΑ», έχει υποστεί ρήξη. Μην
λησμονούμε και το απόφθεγμα του
Λουκιανού, ότι: «Η οικογένεια είναι η
βάση και η αρχή του πολιτισμού».
Όσο πιο γρήγορα το κατανοήσουμε και
όσο πιο γρήγορα το μεταδώσουμε στα
παιδιά μας, τότε ίσως κάτι μπορούμε
να έχουμε περισώσει. Δεν μπορούμε να

είμαστε απλοί θεατές σε ένα έργο,
που το σκηνοθέτησαν για μας και μας
το επέβαλαν. Πρέπει και επιβάλλεται
να ξαναβρούμε τις χαμένες αξίες μας
και την αξιοπρέπειά μας.

Ας ανακαλύψουμε ξανά τον εθε-
λοντισμό, τον αλληλοσεβασμό και την
ανθρωπιά μας. Ανθρώπινες αξίες. 

Μήπως τελικά όλα τα παραπάνω
αποτελούν άλλοθι, των δικών μας πα-
ραλήψεων; 

Οι Σαρακατσάνοι, ήταν ένας λαός
που πέρασε πάρα πολλά, γιατί ζούσε
νομαδικά, με βάση τις αντίξοες συν-
θήκες διαβίωσης στα βουνά. Αυτό
όμως που τους κρατούσε και τους
έκανε πιο δυνατούς και να αντέξουν
στο διάβα των ετών, ήταν ο αλληλο-
σεβασμός και η βαθειά πίστη τους
στον Χριστιανισμό. Ήταν ενωμένοι και
τηρούσαν τις παραδόσεις τους, τα

ήθη και τα έθιμά τους.
Η οικογένεια, η καρδιά και η ψυχή

της Ελληνικής κοινωνίας, είναι αυτή
που ενωμένη μπορεί να παίξει καθο-
ριστικό ρόλο και να κρατήσει τα μέλη
της όρθια και ζωντανά στη ζωή.

Μόνο η Αλληλεγγύη και η Συλλο-
γικότητα, μπορούν να λειτουργήσουν
σαν μια δυνατή ασπίδα, ώστε να αν-
τιμετωπίσουμε, με περισσότερη δύ-
ναμη αυτά που ήδη ζούμε, αλλά και
αυτά που φαίνεται ότι θα ακολουθή-
σουν.

Ο ρόλος των Πολιτιστικών Συλλό-
γων σε όλα τα προαναφερθέντα είναι
καταλυτικός.

Ως Πολιτιστικός Σύλλογος Τρο-
βάτου στοχεύουμε στην ορθολογική
κρίση των ενεργών συγχωριανών μας,
στην προστασία των Πολιτιστικών
παραδόσεών μας. Η αποξένωση από
τα Πολιτιστικά δρώμενα είναι κακός
οιωνός. Θέλουμε όλους τους συγχω-
ριανούς μας θετικούς, αισιόδοξους,

μαχητικούς, ενεργούς σε κάθε προσ-
δοκώμενη «μεταρρύθμιση». 

Τώρα είναι που θα πρέπει να ενι-
σχυθούν οι ενωτικοί Πολιτιστικοί δε-
σμοί των απανταχού Τροβατιανών.
Ίσως η «μεταρρύθμιση» μας θέλει
απομονωμένους, αποξενωμένους από
το υπόλοιπο σώμα της Τροβατιανής
Ιστορίας. Αντιστεκόμαστε δια μέσου
του Πολιτισμού μας, της αμιγώς Αγρα-
φιώτικης ταυτότητάς μας. Δεν ξεχνά-
με την ιστορία μας. «Λαός που ξεχνά-
ει την ιστορία του, το παρελθόν του,
δεν έχει μέλλον». Εμείς θέλουμε να
έχουμε μέλλον, γιατί έχουμε πολύ δυ-
νατό παρελθόν. Γι’ αυτό ας ενισχύ-
σουμε τους Τροβατιανούς κρίκους
επικοινωνίας Απανταχού.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού
Συλλόγου Τροβάτου και η εφημερίδα
«ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ», εύχονται σε όλους
τους Τροβατιανούς και φίλους, Ευτυ-
χισμένα Χριστούγεννα και Καλή Πρω-
τοχρονιά. 
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Η  ΩΡΑ  ΤΗΣ  ΑΛΗΘΕΙΑΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ 

Ευχαριστήρια  επιστολή 
προς  την  Ένωση  Ευρυτάνων  Αμερικής  «ΤΟ  ΒΕΛΟΥΧΙ»

Αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί Ευρυτάνες,
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας,

για την σημαντική οικονομική βοήθεια προς τον Σύλλογό μας και κατ’ επέ-
κταση προς το χωριό μας, το Τροβάτο. 

Η φλόγα της Νοσταλγίας κρατά δυνατά την ελπίδα ζωντανή, ώστε κά-
ποια μέρα να σμίξουμε για να γνωριστούμε και από κοντά, σε κάποιο Αν-
τάμωμα. 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου, σας
στέλνει τις θερμότερες ευχές για Καλά Χριστούγεννα και να έχετε μια Καλή
και Δημιουργική νέα χρονιά, γεμάτη υγεία και προκοπή. 



Σε μια εποχή βαθιάς κρίσης, υλικής και ηθικής,
σε μια κοινωνία που σπαράζεται από πολέ-
μους, η αποσταμένη ανθρωπότητα θα γιορ-

τάσει και πάλι την θεία ενανθρώπιση. 
Κάθε χρόνο τις μέρες αυτές που πλησιάζουν τα

Χριστούγεννα, η σκέψη και η καρδιά μας, επιστρέφει
με νοσταλγία και ευφροσύνη στην αγία εκείνη νύ-
χτα, μπροστά στο σπήλαιο και την ταπεινή φάτνη
της Βηθλεέμ, όπου η μνήμη μας, αναπολεί το συν-
τελεσθέν μέγα μυστήριο της γέννησης του Υιού του
Θεού ακούοντας τις παλιές προφητείες της Αγίας
Γραφής που μιλάνε για την «προσδοκία των Εθνών».
«Ο λαός τοις καθημένοις εν σκότη και σκιά θανά-
του φως ανέτειλε αυτοίς». 

Με την δίψα λοιπόν της ιερής βίωσης των γε-
γονότων που έλαβαν χώρα στη μικρή και ιερή Πο-
λίχνη της Βηθλεέμ, μέσα σε βαθιά σιωπή και πνευ-
ματική έκσταση, καλούμαστε να ζήσουμε στιγμή με
στιγμή τη νύχτα των Χριστουγέννων. Όλα τα περι-
στατικά και τις μορφές εκείνες που ήρθαν για να
αναγεννηθεί η ανθρωπότητα.

Η Μαρία, ο Ιωσήφ, οι ποιμένες και οι μάγοι. Το
σπήλαιο και τη φάτνη, το άστρο και τις χαρές των
Αγγέλων. Είναι το θαύμα της γέννησης του Σωτή-
ρα, όπως κάθε χρόνο ακούμε τον Ευαγγελιστή
Λουκά να μας λέει «Διέλθω μεν δη έως Βηθλεέμ και
ίδωμεν το ρήμα το γεγονός, ο Κύριος εγνώρισεν
ημίν». 

Μας παροτρύνει να περπατήσουμε νοερά στη μι-
κρή πολίχνη της Βηθλεέμ και να ζήσουμε τη θεία νύ-
χτα των Χριστουγέννων. Να κατεβούμε τα σκαλο-
πάτια της φάτνης και με τα χέρια μας να αγγίξου-
με το λίκνο, που η Θεοτόκος ακούμπησε το θείο βρέ-
φος μόλις γεννήθηκε και «έτεκε τον υιόν αυτής τον
πρωτότοκον και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλι-
νε αυτόν εν τη φάτνη, διότι ουκ ην αυτοίς τόπος εν
τω καταλύματι». 

Στον ιερό αυτό χώρο Άγγελος Κυρίου στάλθη-

κε και ευαγγελίστηκε στους αγραυλούντες ποιμένες
και ολόκληρο τον κόσμο ότι «ετέχθη Σωτήρος έστι
Χριστός Κύριος». Ταυτόχρονα μια μελωδία από ου-
ράνιες δυνάμεις σκορπούσε το μήνυμα της αγάπης
και της ειρήνης σε κάθε γωνιά της γης. « Δόξα εν
Υψίστοις θεώ και επί γης ειρήνη.»

«Οι ουρανοί αγάλλονται χαίρει η φύσις όλη». Σε
ένα φτωχικό κι άσημο στάβλο με βόδια και άκακα
ζώα, με άδολους αγράμματους και απλοϊκούς αν-
θρώπους, αγνούς βοσκούς και χιονάτα αρνάκια γεν-
νιέται ο Χριστός. Απλό και ταπεινό το παχνί που δέ-
χτηκε ένα Θεό. Και αυτό είναι το μεγαλείο της θεί-
ας γέννησης. Η θεία συγκατάβαση στην ανθρώπι-
νη αδυναμία. Πόσο μακρινά φαντάζουν στη μνήμη
μας τα Χριστούγεννα της αθωότητας. Και σήμερα
αποσταμένοι, αποκαμωμένοι, πένητες προδομέ-
νοι, γελασμένοι κι απογοητευμένοι, κουραστήκαμε
να περιμένουμε, γιατί σαν γενιά δημιουργήσαμε
χάος. Κι ελπίζουμε και πάλι σ’ ένα θαύμα, γιατί σή-
μερα παρά ποτέ ο κόσμος μας έχει ανάγκη από μια
ΓΕΝΝΗΣΗ. Τη γέννηση ενός άλλου κόσμου, που θα
φέρει στη γη μας τη χαμένη αγάπη, τη χαρά, τη γα-
λήνη, την ελπίδα, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη. Απο-
καμωμένοι αλλά σφιχτοδεμένοι κι αγκαλιασμένοι
κοντά πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, περιμένουμε
αυτά τα Χριστούγεννα το Θαύμα! Άραγε θα βρεθεί
τόπος για κατάλυμα…. ενός Θεού στη γη των αν-
θρώπων, για να ανάψουν της ψυχής τα ασημοκάν-
τηλα και να ψιθυρίσουμε Δόξα εν υψίστοις Θεώ!! 

Θυμάμαι!!! Χριστούγεννα στο ΤΡΟΒΑΤΟ. Ατμό-
σφαιρα όσο μπορούσε γιορτινή. Λίγα αυτοσχέδια
στολίδια, στολίζουν κάποια παράθυρα. Εκείνο που
θύμιζε ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ… ήταν η μυρωδιά του
χοιρινού κρέατος και των λουκάνικων που ψήνον-
ταν στο τζάκι των σπιτιών. Άγιες ημέρες! Άγιες νύ-
χτες! Άγιες μνήμες! Άγιες θύμησες! Κρεμασμένες
στης ψυχής το εικονοστάσι, άφθαρτες δεν παλιώ-
νουν, δεν ξεθωριάζουν. Αναμνήσεις που γαλη-
νεύουν τη ζωή. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. Η προσμονή των

μεγάλων. Η χαρά των παιδιών με τα κάλαντα, με τα
σπιτικά γλυκά, με την χαρά κάποιου Χριστουγεν-
νιάτικου δώρου. Η προσμονή κάποιων καλουδιών
που δεν ήταν τίποτα άλλο από σταφίδες, καραμέ-
λες, ξεραμένα σύκα, καρύδια και κανένα πορτοκά-
λι (που πορτοκάλι τότε στο Τροβάτο) καλούδια ασή-
μαντα για σήμερα στον καταναλωτικό μας ευδαι-
μονισμό. Το πετράτο γλυκό με τριμμένο καρύδι, ζά-
χαρη και λεπτό πλασμένο πέτρο με την ξεχωριστή
γεύση δεν έλειπε από κανένα σπίτι. Η βασιλόπιτα
φτιαγμένη με κολοκύθι του κήπου κρατημένο από
το φθινόπωρο, είχε μέσα το φλουρί για τον τυχερό
της χρονιάς.

Αυτή η προσδοκία των Χριστουγέννων γινόταν
τις γιορτινές αυτές ημέρες, μια επικοινωνία αν-
θρώπινης χαράς και αγάπης. Έτσι με αυτόν τον απλό
τρόπο συμπεριφοράς, οι ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟΙ ΤΟΤΕ,
μέσα από το συναίσθημά τους και τη φωνή της καρ-
διάς τους υποδεχόταν τη λαμπερή ανταύγεια του θεί-
ου βρέφους που εκχέονταν από το σπήλαιο της Βη-
θλεέμ στην ψυχή τους.

Τα σύμπαντα “ΣΗΜΕΡΟΝ” χαράς πληρούνται,
μας λέει το ευαγγέλιο “ΑΝΤΙΘΕΤΑ” με την σημερι-
νή πραγματικότητα που από τις αρχές Δεκεμβρίου
αρχίζουν οι δημόσιοι στολισμοί με τα θεόρατα Χρι-
στουγεννιάτικα δένδρα, με τις χιλιάδες λαμπιόνια,
και με τις διμοιρίες…….. των απομυθοποιημένων
ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗΔΩΝ  με τα βεγγαλικά, τις μουσικές
και τις ανίερες φάτνες που στολίζουν τις πλατείες
και τα πεζοδρόμια των πόλεων. Η ΑΠΛΗΣΤΙΑ του
ματιού για το θέαμα…!!! Μήπως λέω, μήπως! χρει-
άζεται ο Χριστός να ξαναγεννηθεί!!!!

Ώρα να τελειώνω! Φτάνει άλλο οι θυμήσεις Εύ-
χομαι στη διαδρομή του 2015…… οι μεγάλοι ….να
βρουν τη δύναμη του χρέους, και τη συνείδηση της
ευθύνης, και να οδηγήσουν τους λαούς στη λεωφόρο
του ωραίου και αληθινού της ανθρώπινης ζωής, φω-
τισμένοι από το άστρο της Βηθλεέμ.

Καλά Χριστούγεννα σε όλους τους απανταχού
ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟΥΣ με αναμμένο τζάκι στις καρδιές
μας. Γειά σας. 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Γράφει ο Τσεργογιάννης Θεόδωρος, πρώην Δάσκαλος Τροβάτου, Συντ/χος 

Κιν:. 6978776637

Ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Τροβάτου 

Τσιτσικάος Χρήστος εύχεται 
σε όλους τους Τροβατιανούς 
και φίλους Χρόνια Πολλά, 

Καλή Χρονιά με υγεία 
και οικογενειακή γαλήνη 



Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των απαν-
ταχού Σαρακατσάνων ήταν η βαθύτατη
θρησκευτικότητά τους. Και αυτό το χαρα-

κτηριστικό, όπως ήταν φυσικό, αποτελούσε γνώρι-
σμα και των Σαρακατσάνων του Τροβάτου, οι οποί-
οι ανέκαθεν διακρίνονταν για τα θρησκευτικά τους
συναισθήματα.  

Και το ότι οι Σαρακατσάνοι του Τροβάτου ήταν
βαθύτατα θρήσκοι αποδεικνύεται από πολλές ενέρ-
γειές τους. Επισημαίνουμε μερικές απ’ αυτές: Όταν
λόγου χάρη έφτιαχναν τις στρούγκες τους, έβαζαν
κάτω από τα στρουγκολίθια σταυρουδάκια. Επίσης:
σχημάτιζαν σταυρουδάκια πάνω στα κουδούνια,
έκαναν το σταυρό τους πριν καθίσουν ν’ αρμέξουν
τα πρόβατα, έβαζαν επάνω στις καλύβες τους σταυ-
ρό καμωμένο συνήθως από σπαραγγιά ή καλάμι και
καλούσαν τον παπά να αγιάσει όταν αρρώσταιναν
τα πρόβατα. Ακόμη, ζύμωναν Χριστόψωμα και
Πρωτοχρονιάτικες κουλούρες και τις στόλιζαν όχι
μόνο με σκηνές από την ποιμενική ζωή, αλλά και με
σταυρούς. Και, βέβαια, η βαθύτατη θρησκευτικό-
τητα των Τροβατιανών αποδεικνύεται περίτρανα και
από το γεγονός ότι παλαιότερα το Τροβάτο είχε ει-
κοσιοχτώ εκκλησίες. 

Δύο, όμως, άγιοι είχαν ξεχωριστή σημασία για
τους Σαρακατσάνους του Τροβάτου, όπως φυσικά,
και για τους απανταχού Σαρακατσάνους: Ήταν οι
δυο έφιπποι άγιοι: ο Άγιος Δημήτριος και ο
Άγιος Γεώργιος.  

Οι δύο αυτοί Άγιοι είχαν ιδιαίτερη σημασία για
τους Σαρακατσάνους γιατί θεωρούνταν και ήταν γι’
αυτούς χρονικά ορόσημα της νομαδικής τους ζωής.
Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου)
θεωρείται ορόσημο του χειμώνα και συνδυάζεται –
όσον αφορά την ποιμενική ζωή– με τη γιορτή του
Αγίου Γεωργίου (23 Απριλίου). Οι δυο αυτές
γιορτές αποτελούν και τις χρονικές τομές που χω-
ρίζουν το έτος σε δυο ίσα μέρη, το χειμερινό και το
θερινό εξάμηνο αντίστοιχα. Αυτά τα δύο χρονι-
κά ορόσημα ήταν σημαντικά για τους Σαρα-
κατσάνους και μπορώ να πω ότι εύστοχα ει-
πώθηκε πως αποτελούσαν τα δυο τσελιγκο-

στάσια το ανοιξιάτικο και το χινοπωριάτικο.
Και αυτό, γιατί τότε γίνονταν όλες οι ποιμενικές συμ-
φωνίες. Λόγου χάρη τότε γίνονταν οι γραφτές ή
άγραφες συμφωνίες για ενοικίαση λιβαδιών και εί-
χαν ως αφετηρία και τέρμα τις ονομαστικές γιορτές
των δυο αυτών Αγίων. Από τον Άη-Γιώργη ως τον
Άη-Δημήτρη ήταν οι θερινές βοσκές και από τον Άη-
Δημήτρη ως τον Άη-Γιώργη οι χειμερινές. Επίσης,
τότε γίνονταν και οι προσλήψεις βοσκών καθώς και
όποια άλλη συμφωνία αφορούσε στη ζωή και τις
ασχολίες των κτηνοτρόφων.   

Για τους Σαρακατσάνους του Τροβάτου οι δυο
γιορτές των Αγίων καθόριζαν και το ετήσιο πρό-
γραμμά τους. Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου ση-
ματοδοτούσε το χρονικό σημείο που έπρεπε να πά-
ρουν τη «στράτα» για τα χειμαδιά και η γιορτή του
Αγίου Γεωργίου το χρονικό σημείο που έπρεπε να
ξεκινήσουν την επάνοδό τους στο Τροβάτο. Γι’
αυτό και οι Τροβατιανοί δε θα μπορούσαν να μην
αφιερώσουν ναούς στους δυο αυτούς Αγίους, που
ήταν άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη ζωή τους.  

Στον Άη-Δημήτρη, στον Κάτω Μαχαλά, οι Σα-
ρακατσάνοι προσέρχονταν κατά τη γιορτή του Αγί-
ου και άκουγαν με κατάνυξη τη λειτουργία. Ήθελαν
να έχουν τη βοήθεια του Αγίου Δημητρίου και τη
Χάρη του Τίμιου Σταυρού, που υπάρχει στο ναό. Ο
παπάς του χωριού, -παλιότερα ο σεβαστός παπα-
Γιάννης, ύστερα ο αγιοπρεπής παπα-Γώγος και τε-
λευταία ο αγαπητός παπα-Πέτρος-, τους ράντιζε με
αγιασμό και τους ευχόταν – με τη βοήθεια του Αγί-
ου Δημητρίου και τη χάρη του Τίμιου Σταυρού - να
έχουν καλό ταξίδι για τα χειμαδιά και καλή επάνο-
δο την άνοιξη. Οι Σαρακατσάνοι και οι Σαρακα-
τσάνισσες κρατούσαν ένα κλωνί βασιλικό απ’ αυτόν
με τον οποίο τους αγίαζε ο παπάς, για να το έχουν
ως φυλαχτό όλο τον καιρό που θα απουσίαζαν από
το χωριό.  

Αλλά και όταν ξεκινούσαν από το χωριό για τα
χειμαδιά στήριζαν την πίστη τους για καλό ταξίδι και
καλή παραμονή και στον Άγιο Γεώργιο που
ήταν και ο προστάτης της στάνης τους. Η συν-
τριπτική πλειονότητα των Τροβατιανών Σαρακα-

τσάνων πήγαινε προς την Αιτωλοακαρνανία. Γι’ αυτό
και οι Τροβατιανοί είχαν κτίσει την εκκλησία του
Αγίου Γεωργίου στην έξοδο του χωριού και πάνω στο
δρόμο που θα περνούσαν πηγαίνοντας για τα χει-
μαδιά. Εκεί λοιπόν έκανε στάση όλη η στάνη και
προσεύχονταν στον Άη-Γιώργη να προστατεύει
τους ίδιους αλλά και το κοπάδι τους. Και έτσι, στη-
ρίζοντας την πίστη τους στους δυο Αγίους, έπαιρ-
ναν δύναμη και εφοδιάζονταν με αισιοδοξία.

Και σαν έφτανε η γιορτή του Άη-Γιώργη, την
άνοιξη, έπαιρναν πάλι το δρόμο για το όμορφο χω-
ριό τους, το Τροβάτο. Και φτάνοντας στην εκκλη-
σία του Άη-Γιώργη, πριν μπουν στο χωριό, πάλι στα-
ματούσαν και ευχαριστούσαν τον Άγιο. Και όταν
έφταναν στο χωριό πάλι στρέφονταν προς τον Άη
– Δημήτρη, έκαναν το σταυρό τους και τον ευχα-
ριστούσαν. 

Οι Σαρακατσάνοι θεωρούσαν τους δύο αυτούς
Αγίους ισάξιους και τους ένιωθαν πολύ κοντά τους.
Το γεγονός ότι παριστάνονταν έφιπποι, - ο Άγιος Δη-
μήτριος πάνω σε κόκκινο άλογο και ο Άγιος Γεώρ-
γιος πάνω σε άσπρο, συντελούσε ίσως συνειρμικά,
ώστε να τους συναισθάνονται δικούς τους, γιατί και
οι ίδιοι αγαπούσαν ιδιαίτερα τα άλογα, αλλά και τα
άλογά τους είχαν ως κύρια μέσα εξυπηρέτησης των
αναγκών τους.  

Μάλιστα, τον Άγιο Γεώργιο τον παρίσταναν πολ-
λοί Σαρακατσάνοι πάνω στις αγκλίτσες τους ή και
πολλές φορές τοποθετούσαν στα μαντριά τους μια
μικρή εικόνα του Αγίου. Επίσης, πολλές φορές
πάνω στα Χριστόψωμα και τις Πρωτοχρονιάτικες
κουλούρες εκτός από τους σταυρούς παρίσταναν και
τον Άη- Γιώργη, τον προστάτη της στάνης τους. Κά-
ποτε, που είχα ρωτήσει έναν Σαρακατσάνο γιατί είχε
κρεμάσει στο μαντρί του την εικόνα του Άη-Γιώρ-
γη, μου απάντησε: «όπως ο Άη –Γιώργης σκότωσε
με τη λόγχη του το δράκο, έτσι εξολοθρεύει κάθε
κακό που μπορεί να απειλήσει το κοπάδι μου. Γι’
αυτό και θεωρούμε τον Άη-Γιώργη προστάτη των κο-
παδιών μας». 

Όλα αυτά με τους Σαρακατσάνους συνέβαιναν
παλαιότερα. Τώρα τα τσελιγκάτα και η νομαδική
κτηνοτροφία λιγόστεψαν απελπιστικά. Η πλειονό-
τητα των Σαρακατσάνων άλλαξε τρόπο ζωής. Αλλά
και αυτή η κτηνοτροφία που απέμεινε έχασε τη
«γοητεία» και την «ποίησή» της. Η γραφικότητα
που είχε άλλοτε η ποιμενική ζωή πάει ν’ αφανιστεί
εντελώς στον ίλιγγο της τεχνολογικής εξέλιξης. Οι
συνθήκες πια άλλαξαν. Στις μέρες μας δεν πρόκει-
ται πια ν’ ακούσουμε την 15νθήμερη μουσική παν-
δαισία και τη συναρπαστική συναυλία των κου-
δουνιών και των κυπριών των κοπαδιών κατά την
πορεία τους για τα χειμαδιά και την επιστροφή τους
στα βουνά. Σήμερα δεν υπάρχει πια Σαρακατσάνι-
κη «στράτα». Με φορτηγά αυτοκίνητα και με τρέ-
να γίνεται η μετακίνηση των λιγοστών κοπαδιών και
μέσα σε μία ή το πολύ σε δύο μέρες φτάνουν στα χει-
μερινά ή τα θερινά τους στανοτόπια.

Εμείς, που στην παιδική μας ηλικία ζήσαμε έν-
τονα τη Σαρακατσάνικη ζωή, είναι αλήθεια ότι
νιώθουμε νοσταλγία, όταν συζητάμε γι’ αυτήν. Και
άθελά μας όλες αυτές οι θύμησες, οι εικόνες και ήχοι
της ποιμενικής ζωής μάς πλημμυρίζουν και φέρνουν
στη σκέψη μας τους στίχους του ποιητή, προσαρ-
μοσμένους στην περίπτωσή μας: 
« … Και με τον ήχο των για μια στιγμή επιστρέφουν.
Ήχοι από την πρώτη ποίηση της ζωής μας 
σα μουσική τη νύχτα, μακρινή, που σβήνει». 
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Ο  ΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΑΙ  Ο  ΑΗ-ΓΙΩΡΓΗΣ
(Δύο  ξεχωριστοί  Άγιοι  των  Σαρακατσάνων) 

Του  Παναγιώτη Β. Σαλαγιάννη, Φιλολόγου



Το μεγαλύτερο κομμάτι ενός τό-
που είναι η ιστορία του.

Στο διάβα των χρόνων που περ-
νούν από μπροστά μας και τρέχουν
γρήγορα χωρίς καν να το καταλα-
βαίνουμε, ο κάθε τόπος γράφει τη
δική του ιστορία, την γράφουν οι
απλοί άνθρωποι της καθημερινότη-
τας.

Η ιστορία ενός τόπου και των κα-
τοίκων του περιγράφεται με διάφο-
ρους τρόπους.

Ένας τρόπος είναι μέσα από ένα
βιβλίο το οποίο αποτελείται από
γραμμένα κείμενα που προσπαθούν
μέσα από το πολύ πλούσιο Ελληνικό
λεξιλόγιο να μας περιγράψουν τα γε-
γονότα, τις δραστηριότητες και τα
συμβάντα  της κάθε εποχής που έγι-
ναν, ώστε να μας δώσουν την πλήρη
εικόνα του τι έγινε τότε, πως έγινε,
ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές κ.α.

Ένα βιβλίο το οποίο γράφεται
μετά από αρκετά μεγάλο διάστημα
μέσα από έρευνες του συγγραφέα
και μέσα από μια μεγάλη προσπά-
θεια να βρει όλα τα αληθινά στοιχεία
που να αγγίζουν την πραγματικότη-
τα, μαρτυρίες, ιστορικά έγγραφα
κ.α.  όπως π.χ. το δικό μας βιβλίο
“ΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ ΑΓΡΑΦΩΝ’’ που
πραγματικά απεικονίζει μέσα από τις
σελίδες του την ιστορία με πολλές
πτυχές του Τροβατιανού λαού, ενός
βιβλίου που ο συγγραφέας είναι ο
συγχωριανός μας Σαλαγιάννης
Παναγιώτης του Β. και φυσικά
πρέπει να κοσμεί την βιβλιοθήκη
κάθε Τροβατιανού και κάθε Ευρυ-
τάνα.

Ένας άλλος τρόπος που γράφε-

ται η ιστορία ενός τόπου είναι και η
φωτογραφία και φυσικά πιο αργό-
τερα το βίντεο.

Η φωτογραφία είναι ένα σημαν-
τικό κομμάτι της τεχνολογίας που
σταματά τον χρόνο και αποτυπώνει
τη δεδομένη στιγμή. 

“Μια φωτογραφία ίσον χί-
λιες λέξεις’’. Δεν είναι εύκολο να
“αιχμαλωτίσεις’’ την κάθε στιγμή
και να την καταγράψεις φωτογρα-
φικά. 

Μια φωτογραφία π.χ. ενός προ-
σώπου δείχνει πως είναι, την χαρά
του, την αγωνία της στιγμής, τα χα-
ρακτηριστικά του, το τοπίο γύρω
του ή διάφορα άλλα χαρακτηριστικά
που για να εξηγήσουμε θα θέλαμε
πάρα πολλές λέξεις για να περιγρά-
ψουμε τη δεδομένη στιγμή.

Στα παλαιότερα χρόνια σπάνιζαν
οι άνθρωποι που είχαν φωτογραφι-
κές μηχανές, οι οποίοι πήγαιναν ή
τους καλούσαν από χωριό σε χωριό,
από τόπο σε τόπο να αποτυπώσουν
ένα γεγονός π.χ. έναν γάμο.

Φυσικά και στο πανέμορφο χω-
ριό μας ανάμεσα στα πολλά επαγ-
γέλματα των χωριανών δεν έλειπε
και αυτό του φωτογράφου.

Τροβατιανοί φωτογράφοι ήταν ο
Ντάλλης Απόστολος, ο Παπαδό-
πουλος Παναγιώτης της “Κίτσαι-
νας’’, ο Καραγεώργος Λεωνίδας
του οποίου ήταν το κύριο επάγγελμα
αργότερα.

Τα τελευταία χρόνια ο φωτο-
γράφος του χωριού και του Πολιτι-
στικού Συλλόγου θα λέγαμε είναι ο
Παπαδόπουλος Χρήστος του Πα-
ναγιώτη, ο οποίος έχει ένα απίστευ-
το υλικό από φωτογραφίες και βίν-
τεο, από τις περισσότερες εκδηλώ-
σεις και γεγονότα που έγιναν στο χω-
ριό μας μέχρι σήμερα καθώς και
πάρα πολλές φωτογραφίες από θαυ-
μάσια τοπία του χωριού μας.

Ένας ακόμη εραστής και λάτρης
αυτής της θαυμάσιας τέχνης είναι και
ο Παπαδόπουλος Κώστας του
Λάμπρου, ο οποίος είναι κοντά σε
όλες σχεδόν τις δραστηριότητες του
Συλλόγου και έχει στην κατοχή του
ένα μεγάλο θησαυρό.

Υλικό φωτογραφικό και βίντεο το
οποίο είναι μια μεγάλη παρακα-
ταθήκη και φυσικά τεράστια περι-
ουσία για το χωριό και τους χωρια-
νούς του.

Όλο αυτό το ανεκτίμητο υλικό
είναι στη διάθεση του Πολιτιστικού
Συλλόγου σε ψηφιακή μορφή το
οποίο αποτελεί φυσικά πολύ μεγάλη
περιουσία. 

Έχουμε όμως καθήκον να το
διαφυλάξουμε ως κάτι πολύτιμο,
ως κάτι Άγιο, για να μπορούμε
κάθε φορά που χάνουμε τον δρόμο
μας, να αντλούμε από τον θησαυρό
της παράδοσης, στοιχεία άφθαρτα
και γνήσια, προκειμένου να χαρά-
ξουμε τη δική μας πολιτιστική πο-
ρεία.

Στο παρελθόν και σε προηγού-
μενα φύλλα της εφημερίδας μας “Ο
ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ’’ είχαμε δημοσιεύσει
κάποιες φωτογραφίες από διάφορες
στιγμές της καθημερινότητας των
συγχωριανών μας. Βλέποντάς τις
κάποιος ήταν σαν να πέρασε από
μπροστά του κινηματογραφική ται-
νία η ζωή του.

Πόσοι από μας όταν βλέπουμε
φωτογραφίες παλιές ή πρόσφατες,
λίγη σημασία έχει, δεν εκφράζουμε
τα συναισθήματά μας για αυτό που
έγινε την συγκεκριμένη στιγμή και
αυτό το περιγράφουμε με “χίλιες
λέξεις’’.

Θα θέλαμε να παροτρύνουμε
τους χωριανούς μας, οι οποίοι έχουν
φωτογραφικό υλικό από το χωριό
είτε παλιές είτε πρόσφατες  που νο-
μίζουν ότι είναι σημαντικές, ώστε να
χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για
δημοσίευση, σε οποιαδήποτε μορφή
να μας τις στείλουν ώστε να τις απο-

θηκεύσουμε σε ψηφιακή μορφή και
φυσικά θα τους τις επιστρέψουμε. 

Στόχος μας είναι να σώσουμε
ότι υλικό υπάρχει και κάποια στιγμή
να δημοσιοποιηθεί και να προβληθεί
σε όλους.

Η παράδοση μοιάζει με το έν-
στικτο των ταξιδιάρικων πουλιών,
που βρίσκουν αλάνθαστα τον δρόμο
τους φτάνοντας ημερολογιακά στον
προορισμό τους ταξιδεύοντας στα
καταπέλαγα του ουρανού. 

Για να μην χαθούμε ακουμπάμε
στην παράδοση, γιατί είναι ένα δέν-
τρο με βαθιές ρίζες και με καθιε-
ρωμένες αξίες.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
μέσα από την καρδιά μας και τους
δύο αυτούς συγχωριανούς μας για
την μεγάλη αυτή προσπάθεια που
κάνουν αλλά και γιατί προσφέρουν
στον Σύλλογο και στο χωριό αυτόν
τον ανεκτίμητο θησαυρό, ώστε να
τον αξιοποιήσει όπως νομίζει.

Άλλωστε όλοι μας έχουμε δεί και
έχουμε διαβάσει διάφορα βιβλία
όπως π.χ. “ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ
ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ’’ με  φωτογράφο τον
Σπύρο Μελεντζή, ή “ΤΟ ΚΟΥΝ-
ΤΡΙ’’ του συμπατριώτη μας Κώστα
Μπουρμπουρή με τις ανεκτίμητες
φωτογραφίες του Κώστα Μπαλά-
φα.

Πιστεύουμε ότι αυτή θα είναι
ένα πολύ μεγάλο μέρος της κλη-
ρονομιάς που πρέπει να αφή-
σουμε στα παιδιά μας και δεν
πρέπει να χαθεί.
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Τα  πρόσωπα  πίσω  από  τον  φακό 
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  
ΦΥΛΛΟΥ  142 

ΓΑΜΟΙ
• Παντρεύτηκαν στη Χαλκίδα ο Νικόλαος

Κόκκαλης του Λεωνίδα με την Ιωάννα Βαλα-
μούτη του Γεωργίου. 

• Παντρεύτηκαν στη Ρώμη Ιταλίας ο Ιωάννης
Καραγεώργος του Λεωνίδα με την Πατρίτσια
Γκρέκου. 

• Παντρεύτηκαν στην Αθήνα η Όλγα Νταλ-
λή του Γεωργίου με τον Σωτήρη Τσούλο. 

• Παντρεύτηκαν στο Αγρίνιο ο Ιωάννης
Κουτελίδας του Αθανασίου με την Αγγελική
Γαντζούδη. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε ευτυχία. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η Σαλαγιάννη Βάσω του Φώτη σύζυγος

Κώστα Ντουράκη, γέννησε αγοράκι. 
• Η Μελπομένη σύζυγος του Σαλαγιάννη

Ιωάννη του Φώτη γέννησε κοριτσάκι. 
• Η Μάρθα σύζυγος του Κουτσολάμπρου

Βασίλη του Δημητρίου γέννησε αγοράκι. 
Να τους ζήσουν.

ΒΑΦΤΙΣΗ 
• Η Νταλλή Όλγα του Γεωργίου και ο Τσού-

λος Σωτήρης βάφτισαν την κόρη τους στην
Αθήνα και το όνομα αυτής Ειρήνη. 

Να τους ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Πέθανε στο Λιοντάρι Καρδίτσας ο Καρα-

γεώργος Γεώργιος του Κων/νου. 
• Πέθανε στο Στράτο Αγρινίου ο Παπαδό-

πουλος Κων/νος του Παναγιώτη. 
• Πέθανε στη Θήβα ο Κουτελίδας Γεώργιος

του Ευαγγέλου. 
• Πέθανε στο Άρμα Θηβών η Ντάλλη Αγλαΐα

συζ. Στέφου. 
Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια. 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΜΑΣ  
ΣΤΗΝ  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαί-

δευση ακαδημαϊκού έτους 2014-2015:
• Φάσσα Μαρία του Νικολάου (κόρη της

Γρηγορίας Μαργώνη) εισήχθη στο Παιδαγωγικό
Νηπιαγωγών Ιωαννίνων. 

• Κάλλη Ευαγγελία του Ηλία εισήχθη στην
Νοσηλευτική Τ.Ε.Ι. Πάτρας. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου τους εύχεται καλή φοί-
τηση. 

Τζίμα – Παπαδοπούλου Γιαννούλα ......20 ευρώ
Κλεφτογιάννη Βασιλική ........................20 ευρώ
Σαλαγιάννης Κώστας Επ. ......................10 ευρώ
Ζαρκάδα Ασήμω ....................................20 ευρώ
Παπαδοπούλου Παναγιώτα ..................20 ευρώ
Μπαλάσκας Βασίλης..............................30 ευρώ 
Καραγεώργος Δημήτριος ......................10 ευρώ
Καλογερογιάννη Ουρανία ......................15 ευρώ 
Κόκκαλης Λεωνίδας του Νικ. ................20 ευρώ
Κουτρομάνου Γεωργία ..........................20 ευρώ
Καραγιώργος Σ. Ιωάννης ......................10 ευρώ
Κάρλου Αρετή ........................................50 ευρώ 
Κάλλης Νίκος του Αλεξ. ........................20 ευρώ
Κόκκαλης Σταύρος του Φ.......................20 ευρώ 

Ανοιχτή  επιστολή  προς  τον  κ.  Δήμαρχο  Αγράφων  
Μπαμπαλή  Θεόδωρο 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε θα ήθελα με αυτή μου
την επιστολή να σας εκφράσω την έντονη δυ-
σαρέσκειά μου και την έντονη αντίθεσή μου

σε ορισμένα πράγματα και θα σας εξηγήσω τι εννοώ.
Στα τόσα χρόνια που πηγαίνω στο χωριό μου το

Τροβάτο, πάντα υπήρχε πρόβλημα με το θέμα του νε-
ρού και με τον τρόπο διανομής στα σπίτια μας.

Τι και αν έφτιαξαν κάποιες καινούριες δεξαμενές
– υδραγωγεία, τι και αν έκαναν νέες υδρομαστεύσεις
ώστε το νερό να είναι περισσότερο και να καλύπτει
τις ανάγκες των χωριανών, τι και αν μπήκαν υποτί-
θεται νέες κεντρικές σωλήνες, το πρόβλημα παρα-
μένει το ίδιο και ακόμη χειρότερο μπορώ να πω.

Το αποκορύφωμα ήταν, το φετινό καλοκαίρι
στο Τροβάτο τις περισσότερες μέρες να μην υπάρχει
νερό στα σπίτια για τις βασικές έστω ανάγκες σε όλα
τα υδραγωγεία και στον Κάτω Μαχαλά και στους Αγί-
ους Θεοδώρους και στον Άγιο Αθανάσιο στα Καβά-
κια αλλά και στην Χιόνω.

Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να λυθεί το
πρόβλημα.

Πρώτο πράγμα πιστεύω ότι πρέπει να ελεγχθούν
οι υδρομαστεύσεις αν είναι σωστές.

Είτε έχει πολλά νερά είτε δεν έχει, το πρόβλημα
είναι υπαρκτό και σοβαρό και μέχρι σήμερα δεν έχει
λυθεί.

Είναι δυνατόν να πηγαίνουμε στα χωριά μας στα
βουνά, που είναι μέσα στα κρύα τα νερά και να παίρ-
νουμε εμφιαλωμένο νερό να πίνουμε και να μαγει-
ρεύουμε, γιατί έστω αυτό το λίγο νερό που υπάρχει
είναι ανεξέλεγκτο και επικίνδυνο για την υγεία μας;

Που να το πούμε και που να τ’ ομολογή-
σουμε αυτό το πράγμα;

Μέχρι τώρα τα τελευταία χρόνια λόγω “της
κρίσης’’ αυτή είναι η δικαιολογία, η καθαριότητα ει-
δικά τους καλοκαιρινούς μήνες στο χωριό μας ήταν
σχεδόν ανύπαρκτη, όπως καθάρισμα των χόρτων από
τις πλατείες, λάμπες στα φωτιστικά κ.λ.π., όλα αυτά
γίνονταν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και από κά-
ποιους χωριανούς.

Αυτά κύριε Δήμαρχε, σίγουρα τα γνωρίζε-
τε και τα γνωρίζατε τόσα χρόνια, γιατί και εσείς
ζούσατε στα χωριά.

Είχα την ελπίδα, ότι κάτι θα άλλαζε σιγά-σιγά,
γιατί είστε νέος στην ηλικία και τα λεγόμενά σας, μας
έδιναν μια αισιοδοξία, ότι θα σταματήσει η κατηφόρα
για αυτόν τον πολύπαθο αλλά και σε σπάνια ομορ-
φιά τόπο.

Δυστυχώς όσοι πέρασαν και διοίκησαν αυτόν τον
τόπο, επιτρέψτε μου να πω ότι “ασέλγησαν’’ πάνω
του και με τον πιο βάναυσο τρόπο και αυτό που με
κάνει και αγανακτώ ακόμη περισσότερο είναι ότι στο
σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο είναι και άτομα τα
οποία είχαν μεγάλη και μακρόχρονη θητεία και στα
προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια πριν από εσάς και
δείχνουν ότι δεν τους νοιάζει.

Πρόσφατα μας στείλατε κύριε Δήμαρχε, ένα
χαρτί και μας ζητάτε να πληρώσουμε τα τέλη ύδρευ-
σης και τα τέλη καθαριότητας στο χωριό μας. 

Μπορεί να ήσασταν υποχρεωμένος να το κάνε-
τε, αλλά ο απλός πολίτης δεν φταίει σε τίποτε να πλη-
ρώνει πάντα τα σπασμένα των προηγούμενων και με
προσαυξήσεις!!!  

Θα ήθελα να μου πείτε πώς υπολογίζονται οι προ-
σαυξήσεις; Αφού ποτέ δεν μου ήρθε χαρτί για να
πληρώσω. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι πληρωμές
γίνονταν κάτω από τον πλάτανο του χωριού, σε κά-
ποιον υπάλληλο του Δήμου, με ότι αυτό συνεπάγον-
ταν.

Για να υπολογιστούν οι προσαυξήσεις, θα έπρε-
πε να μου είχε έρθει ενημερωτικό σημείωμα και εγώ
να μην το είχα πληρώσει.

Κύριε Δήμαρχε, αυτό εγώ το λέω, επιεικώς “θρά-
σος’’.

Με αυτόν τον τρόπο χρήματα δεν πρόκειται να
μαζέψετε, κανείς δεν θα πληρώσει.

Είναι δυνατόν να παίρνουμε τηλέφωνο στην
υπηρεσία του Δήμου να ρωτήσουμε και να μας λένε
ότι πρέπει να πάμε εκεί να πληρώσουμε; !!!!! ή να
πληρώσουμε με ταχυδρομική επιταγή με ακόμη πιο
μεγάλη επιβάρυνση;!!!!!!!

Κατά την ταπεινή μου γνώμη κύριε Δήμαρχε, εί-
ναι δικαιολογία ότι ο προηγούμενος Δήμαρχος τα έκα-
νε “μπάχαλο’’. Δεν ήταν μόνος του και δεν έπαιρ-
νε μόνος του τις αποφάσεις και σε κάθε περίπτωση,
“οι πατριώτες’’ Δημοτικοί Σύμβουλοι τι έκαναν,
όταν έβλεπαν ότι κάτι πάει στραβά;

Το χωριό μας το αγαπάμε και δεν θα είχα-
με καμία μα καμία αντίρρηση να πληρώσουμε
τις υποχρεώσεις μας και με το παραπάνω.
Αρκεί όμως να βλέπουμε κάτι να βελτιώνεται. 

Δεν λέω, ξέρω ότι σίγουρα προσπαθείτε να συμ-
μαζέψετε αρκετά πράγματα σε έναν αχανή Δήμο πλέ-
ον, αλλά πρέπει κάποια πράγματα να μπαίνουν σε μια
σειρά και σε μια τάξη. 

Επειδή συνομιλώ και με αρκετούς χωριανούς μου
γι’ αυτό το θέμα, σας πληροφορώ ότι είναι “έξαλλοι’’
με αυτή την κατάσταση.

Εάν όντως θέλετε να πάει κάτι καλά σε αυτόν τον
τόπο, πρέπει να μας δείξετε πρώτα εσείς ότι σκέ-
φτεστε τον πολίτη και ότι προσπαθείτε να βελτιώσετε
κάτι και μετά να του στέλνετε τον λογαριασμό για να
πληρώσει.

Δεν γίνεται πάντα εμείς να πληρώνουμε τον λο-
γαριασμό!!!

Αυτό κάποτε πρέπει να σταματήσει, πρέπει να τε-
λειώσει.

Στο κάτω-κάτω που έλεγε και ένας φίλος μου
ακούγοντας αυτή την κουβέντα “ρε παιδιά μην πλη-
ρώνετε τον λογαριασμό και ας πάει ο Δήμαρχος να
σας το κόψει’’.

Ελπίζω κύριε Δήμαρχε να διαβάσετε με προσο-
χή την επιστολή μου και περιμένω σύντομα την απάν-
τησή σας. Μετά από πολλά τηλεφωνήματα μάθαμε
ότι πρέπει να κάνουμε αίτηση προς τον Δήμο Αγρά-
φων ώστε να αφαιρεθούν οι προσαυξήσεις. Θα ήθε-
λα είτε μέσω της εφημερίδας είτε με άλλον τρόπο να
μας στείλετε την φόρμα της αίτησης καθώς και κά-
ποιον αριθμό λογαριασμού ώστε να είναι εύκολο κά-
ποιος να πάει και να πληρώσει.

Αυτή η επιστολή δημοσιεύεται κατόπιν πολλών
παροτρύνσεων και αντιπροσωπεύει πάρα πολλούς
Τροβατιανούς που είναι δύσκολο να γραφτούν από
όλους τα ονόματά τους. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς ένας Τροβατιανός  
Μαργώνης Λάμπρος του Δημητρίου

Υ.Γ. Θα ήθελα να ρωτήσω κύριε Δήμαρχε, στον
λογαριασμό της ΔΕΗ υπάρχουν τέλη που πληρώ-
νουμε για τον Δήμο, τι τέλη είναι αυτά; Γιατί στον
Δήμο Αλιάρτου που κατοικώ ποτέ δεν μου έχουν έρ-
θει τέλη καθαριότητος παρά μόνο τέλη ύδρευσης; 

Υ.Γ. Εάν δεν έχετε τις σωστές διευθύνσεις από
όλους τότε τα μισά χαρτιά θα πηγαίνουν στον τόπο
κατοικίας τους και τα άλλα μισά θα πηγαίνουν στο
χωριό τους και αν και όταν πάνε στα χωριά τους θα
τα βρίσκουν.  
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Α/ΦΟΙ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 
ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝ 

Τηλ: 22620 71945 6972071396 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΤΑΒΕΡΝΑ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ 

ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ 

Τροβάτο Ευρυτανίας 
Τηλ: 24450 31805, 6974945254 

Ημερολόγιο  Τροβατιανών  2015 

Αγαπητοί συμπατριώτες.
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας και η εφημε-
ρίδα “Ο Νοσταλγός’’, σας παρουσιάζουν το ημερολόγιο του 2015 με φωτογραφίες από διάφορες το-
ποθεσίες 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  

ΑΠΟ  
ΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  

EΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Τροβάτου εύ-

χεται σε όλους τους Τροβατιανούς και φίλους
Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά με υγεία και οι-
κογενειακή γαλήνη.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους
που παρά τις δύσκολες στιγμές που περνάμε
όλοι μας, η συμβολή σας στην αναγέννηση
των ιστορικών μας μοναστηριών είναι πολύ με-
γάλη και όλοι μαζί με την δύναμη Του Θεού, να
προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό απο-
τέλεσμα για το χωριό μας. 

Πραγματικά το αξίζει.
Με τιμή 

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Τροβάτου 



Οκτακόσια χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός
μας ο προφήτης Ησαΐας είχε δει τήν όμορ-
φη καὶ μυσταγωγική σκηνή της γεννήσε-

ως του αναμενόμενου Λυτρωτή μας. Καὶ μέσα
σ᾽αυτή τήν ατμόσφαιρα τοῦ μεγαλείου και της τα-
πεινώσεως που δημιουργεί η σκηνή αυτή είδε να ενώ-
νεται ο ουρανός με τη γη στο πρόσωπο του Εμμα-
νουήλ, που σημαίνει «μεθ᾽ ἡμῶν ὁ θεός».2

Τά χαρμόσυνα ἀγγελικά μηνύματα καὶ οἱ
ὕμνοι δόνησαν τήν ἀτμόσφαιρα, ἡ φάτνη πλημμύ-
ρισε ἀπό φῶς, οἱ βοσκοί έσκυψαν ευλαβικά μπρο-
στά στο Χριστό. Αργότερα οι επίσημοι και σοφοί της
Ανατολής, για να προσκυνήσουν τον Βασιλιά του κό-
σμου και δύο χιλιάδες δεκατέσσερα χρόνια τώρα όλοι
εμείς αντικρίζουμε την ίδια σκηνή.

Εορτή των Χριστουγέννων, εορτή του συγκλο-
νιστικότερου μυστηρίου της σαρκώσεως του Θείου
Λόγου, πάλι φέτος εμπρός στην ευφρόσυνη.

Αν συμπυκνώσουμε σε μια μόνο λέξη το γεγο-
νός της έλευσης του Χριστού στη γη, θα το ορίζα-
με με μία λέξη και αυτή θα ήταν αυτή που μας λέει
ο ευαγγελιστής Ματθαίος «καί καλέσουσι τό ὄνο-
μα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστί μεθερμηνευόμενον μεθ’
ἡμῶν ὁ Θεός»3. 

Ο Μωσαϊκός Νόμος όριζε πως ο Θεός είναι ενώ-
πιόν σας. Γεγονός που επιβεβαιώθηκε ο Κύριος ήρθε
για να αποκαλύψει το ασύλληπτο, ο Θεός δεν στέ-
κεται μόνον επάνω σας, ούτε απλώς ενώπιόν σας,
«ιδού» έρχεται να μείνει μαζί σας. Έρχεται να γί-
νει ένα με την ανθρωπότητα, να τον λυτρώσει και
να τον συνδέσει με τον Θεό.4

Λένε μερικοί, ότι ο Κύριος ήλθε στη γη, για να
μας αποκαλύψει το θέλημα του Θεού. Είναι εν μέ-
ρει ορθό αλλά δεν είναι όμως μόνον αυτό ολόκλη-

ρο το έργο της σωτηρίας. Ο Χριστός δεν ήλθε ως
ένας απλός επισκέπτης, για να μας δει, να μας δώ-
σει συμβουλές και στη συνέχεια να φύγει. Δεν ήρθε
ούτε σαν ένας άγγελος η προφήτης, για να μας απο-
καλύψει την βουλή, τον νόμο τού Θεού και πάλι να
φύγει.5

Ήρθε για να μείνει μαζί μας, όχι ως ένας υψη-
λά καλεσμένος αλλά για να γίνει ένα με μας. …καὶ
ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν…6 Ήρθε
και θέλησε να είναι στην πλήρη έννοια των λέξε-
ων ένας από μας, όμοιος με μας, «πλην της αμαρ-
τίας», ένας που να ανήκει πραγματικά στην δική
μας ανθρώπινη οικογένεια, με μια πραγματική γέν-
νηση από την Παναγία μας την Παρθένο Μαρία.

Ο ίδιος ο Χριστός μας δίνει τη διαβεβαίωση, ότι
ο Θεός είναι «…μεθ᾽ ἡμῶν», έτσι αρχίζουν τα ιερά
Ευαγγέλια να ομιλούν για τον Χριστό και ολο-
κληρώνουν με αυτήν ότι «καί ἰδού ἔγω μεθ᾽ ἠμῶν
εἰμί πάσας τάς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ
αἰῶνος»7, με αυτές τις λέξεις καταλήγουν όταν ανα-
φέρονται στο πρόσωπο του Χριστού.

Η παραπάνω φράση περικλείει και αποκαλύπτει
όλο το νόημα του μυστηρίου του Χριστού. Πόσοι όμως
από εμάς δυστυχώς αισθανόμαστε την παρουσία του
Χριστού ανάμεσά μας. Πόσοι από εμάς ξεχνάμε την
έννοια και το νόημα της λέξεως ‘‘Εμμανουήλ’’.  

Σκεπτόμαστε έναν Χριστό σαν ένα μακρινό πρό-
σωπο, σαν ένα πρόσωπο που απλά έμεινε χαραγ-
μένο στην ιστορία. Πιστεύουμε μάλλον σε έναν απόν-
τα και όχι παρόντα Ιησού. Είναι όμως όντως έτσι;
Δεν είναι ευτυχώς καθόλου έτσι, ο Εμμανουήλ, πα-
ραμένει μαζί μας σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Ο
Χριστός μας εξακολουθεί να βαδίζει στους δρόμους
μας, στις σκάλες των σπιτιών μας, να προσπερνά τα
κατώφλια των φτωχικών μας, να παραστέκεται στο
κρεβάτι της αρρώστιας μας, να ακούει στοργικά τους
μυστικούς παλμούς της καρδίας μας.

Σήμερα ο Χριστός είναι μαζί μας. Το δηλώνει
το ίδιο το όνομά Του, ‘‘Εμμανουήλ’’ δηλ. είναι μαζί
μας ο Θεός. Τα φετινά Χριστούγεννα ο Κύριος γεν-
νάται και έρχεται ανάμεσά μας. Ας τρέξουμε λοι-
πόν να του προσφέρουμε ως δώρο την πτωχή καρ-
διά μας.  

Να πάμε όλοι μας προς Αυτόν! Μας καλούν οι

Άγγελοι, οι Ποιμένες και οι Μάγοι. Είναι ημέρα
της μεγάλης αγάπης και της τελείας συγγνώμης.
Ας πάμε προς τον Λυτρωτή μας. Ψάλλουν οι ουρανοί,
αντιλαλεί η γη, το βεβαιώνει και σκιρτά κάθε αγνή
ψυχή! 

Αυτή η εορτή ένωσε τον ουρανό με την γη. Έφε-
ρε τον Θεό ανάμεσά μας. Έδιωξε την κατάρα της
Εύας και έφερε την ευλογία η Παρθένος Μαρία.

Όλοι εμείς, ας γίνουμε παιδιά και ως πτωχοί
διαβάτες της ζωής αυτής, ας ακούσουμε την πρό-
σκληση και να πάμε κοντά Του, για να πάρουμε την
συγχώρηση, για να βρούμε την χαρά και την πα-
ρηγοριά, να νοιώσουμε στην ψυχή μας την γαλήνη
και να εξασφαλίσουμε με τους άλλους ανθρώπους
την ειρήνη.

Όλοι μας αγαπάμε τα μικρά αθώα παιδιά. Αν
τα αγαπάμε έτσι αυθόρμητα, σημαίνει ότι πραγ-
ματικά αξίζουν την αγάπη μας και πρέπει να έχου-
με ως παράδειγμα την αθωότητά τους. Αυτά λοι-
πόν τα μικρά παιδιά πρέπει να έχουμε μπροστά μας
ως παράδειγμα σ’ όλη μας τη ζωή.

Ας γίνουμε όλοι παιδιά και αυτά τα Χριστού-
γεννα που έρχονται ας πούμε ναι Κύριε, ερχόμεθα
κοντά Σου, γιατί και Συ ήλθες κοντά μας!

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους
σας!!!

Σβεντζούρης Π. Κωνσταντίνος
Πτυχιούχος Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών
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