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O NOΣTAΛΓOΣ
Αγαπητοί χωριανοί, φίλοι και φί-

λες.
Ήδη μπήκαμε στην Άνοιξη, δια-

νύοντας τις πρώτες μέρες της. Μπή-
καμε ίσως στην καλύτερη εποχή του
χρόνου. Στην εποχή που όλα γύρω μας
ανθίζουν, δίνοντας μια νέα αρχή, σε

αυτό που ονομάζουμε «ΖΩΗ». Άρα
Άνοιξη ίσον Ζωή. Η φύση αγάλια -
αγάλια αλλάζει χρώματα, μεταλλάσ-
σεται και αυτό μεταφέρεται και στην

ανθρώπινη ψυχοσύνθεση, δίνοντας
ζωντάνια και ψυχολογική ανάταση.
Θετικές σκέψεις και πολύ περισσό-
τερο θετικές ενέργειες.

Ο χειμώνας που πέρασε άφησε
πίσω του ανάμεικτα συναισθήματα,
ποικίλου ενδιαφέροντος.

Το κεντρικό γεγονός που σημά-
δεψε την Τροβατιανή κοινωνία ήταν
η χειροτονία του δικού μας ιερέα. 

Μετά από προσπάθειες πολλών

φορέων και αρκετών προσώπων, το
Τροβάτο έχει πλέον τον δικό του ιε-
ρέα, τον δικό του παπά. Ο τελευταί-
ος παπάς στο χωριό μας, ήταν ο
παπά-Πέτρος Νταλλής. 

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που τα-
λάνισε τον νομό μας, ήταν οι ακραί-
ες μετεωρολογικές συνθήκες. Ήταν
ίσως ο χειρότερος χειμώνας που έζη-
σε ποτέ η Ευρυτανία, έτσι τουλάχι-
στον λένε οι μεγαλύτεροι, όπου έζη-
σαν χειμώνες και χειμώνες στα χωριά

μας. Δρόμοι και γεφύρια «τα παρέ-
συρε το ρέμα», αλλά και αρκετά σπί-
τια και επιχειρήσεις έπαθαν μεγάλες
ζημιές.  Μήπως τελικά η φύση μας εκ-
δικείται;

Στον δήμο Αγράφων οι ζημιές
ήταν  πραγματικά τεράστιες. Το κεν-
τρικό οδικό δίκτυο και όχι μόνο, υπέ-
στη σε πολλά σημεία τεράστιες και
ίσως ανεπανόρθωτες ζημιές. Tο νερό
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Σ’  αυτό  το  φύλλο  διαβάστε 

Το  Δ.Σ.  του  Πολιτιστικού 
&  Εξωραϊστικού  Συλλόγου 

Τροβάτου  Αγράφων  Ευρυτανίας,
ο  «ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ»  και  η  ομάδα 

του  e-trovato.gr, 
εύχονται  σε  όλους 

τους  Τροβατιανούς  και  φίλους, 
«Καλό  Πάσχα» 

και  «Καλή  Ανάσταση» 

Συνέχεια στη σελ. 2 

Έκτακτη  Ανακοίνωση-Επί  του  πιεστηρίου
Αγαπητοί Τροβατιανοί,
Σας γνωστοποιούμε την προφορική ανακοίνωση της Ιεράς Μητρο-

πόλεως Καρπενησίου και δη την προσωπική παρέμβαση του Μητροπο-
λίτη μας Σεβασμιοτάτου κ. Νικολάου, όπως ο προσφάτως χειροτονηθείς
ιερέας Βαρσανούφιος, μεταβεί άμεσα στην Ιερά Μονή της Παναγίας
της Προυσιώτισσας, λόγω εκτάκτων αναγκών. 

Απώτερος σκοπός μας είναι η κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Μητροπολίτη
μας Σεβασμιότατο κ. Νικόλαο, για την διαλεύκανση της υπόθεσης και
τις απαντήσεις του, σε μια σειρά από ζητήματα που δημιουργήθηκαν, εξαι-
τίας αυτής της μετακίνησης.

Πληροφορούμε το Τροβατιανό και μη εκκλησίασμα, για την δημο-
σιοποίηση των προθέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως επ’ αυτού του ση-
μαντικού προβλήματος που ανέκυψε, μέσω νεότερων ανακοινώσεων, δια-
μέσου όλων των ηλεκτρονικών και εγγράφων μέσων που διαθέτει τόσο
ο Πολιτιστικός Σύλλογος, όσο και η Εκκλησιαστική Επιτροπή. 

Σημείωση: Εξαιτίας των καταιγιστικών αρνητικών εξελίξεων, ενη-
μερώνουμε το εκκλησίασμα, ότι κατά τις ημέρες του Πάσχα, δεν θα υπάρ-
ξει παπάς στο Τροβάτο, για τις ανάγκες των Άγιων αυτών ημερών.

Με τιμή το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής  



πέρασε με τόση ορμή, παρασύροντας
δρόμους και γεφύρια, αλλά έβγαλε και
στην επιφάνεια την πιο πικρή αλήθεια.
Στις περισσότερες παρεμβάσεις που
έγιναν για την καλυτέρευση του κεν-
τρικού οδικού δικτύου, Καρπενησίου
–Αγράφων, αποδείχτηκε ότι σε πολ-
λά και βασικά σημεία οι μελέτες ήταν
του ποδαριού. Μέσα σε λίγα 24ωρα
τόσα εκατομμύρια ευρώ που ξοδεύ-
τηκαν όλα αυτά τα χρόνια για ένα κα-
λύτερο δρόμο, ήταν χτισμένα πάνω
στην άμμο.

Τα τελευταία χρόνια με τις διά-
φορες παρεμβάσεις που έγιναν σε
κάθε μικρή ή μεγάλη νεροποντή, γί-
νονται ζημιές σχεδόν πάντα στα ίδια
σημεία. Τόσα χρόνια με τα χρήματα
που ξοδεύτηκαν θα είχε ολοκληρωθεί
το οδικό δίκτυο αρκεί όμως να γίνον-
ταν για το συμφέρον των χωριών και
των κατοίκων τους και όχι για το
συμφέρον των εργολάβων.

Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν με τό-
σες κακοκαιρίες δεν υπήρξε τόσο έν-
τονο το πρόβλημα στο οδικό δίκτυο
για να μπορέσει να πάει κάποιος στο
Τροβάτο, εκτός φυσικά από την χιο-
νόπτωση. Από τότε που έγινε  διάνοι-

ξη του δρόμου, από την «Κοτρώνα»
μέχρι τις «Παναγιές», χωρίς τεχνικά
έργα ώστε να φεύγουν τα νερά σε
κάθε νεροποντή μικρή ή μεγάλη δεν

έχει σημασία, πάντα υπάρχει το πρό-
βλημα με τις κατολισθήσεις. Ήδη εδώ
και μερικά χρόνια ο δρόμος για το μο-
ναστήρι της Παναγίας έχει κατα-
στραφεί.

Δεν λέμε να μην γίνει καλύτερη η
πρόσβαση, με καλύτερο οδικό δίκτυο

αλλά να γίνει με υποδομή.
Η άσφαλτος, που τόσα χρόνια πε-

ριμέναμε, σε πολλά σημεία έχει κα-
ταστραφεί και ο δρόμος έγινε περισ-
σότερο επικίνδυνος από πριν.

Αγαπητοί χωριανοί με το πέρασμα
του «κακού» φετινού χειμώνα βγήκαν
στην επιφάνεια και διάφορα άλλα
θέματα, πιστεύουμε πολύ σοβαρά,
που δεν ευθύνεται σε καμία περί-
πτωση η οικονομική κρίση. Όχι φυ-
σικά ότι είναι άμοιρη ευθυνών. Τα
κενά και οι ελλείψεις που έχουν τα χω-
ριά μας δεν είναι τελικά θέμα μόνο
χρημάτων. Είναι θέμα λογικής και
επίγνωσης. Στην Ελλάδα υπάρχουν
πιο κακοτράχαλα και δύσβατα μέρη
από τα δικά μας. Οι εργολάβοι που
ανέλαβαν να κρατούν ανοιχτούς τους
δρόμους, μετά από θεομηνίες και κα-
κούς χειμώνες, ώστε να υπάρχει επι-
κοινωνία στις δύσκολες καταστάσεις,
«εξαφανίζονται» δια μαγείας και φυ-
σικά οι ντόπιοι, οι χωριανοί, όπου
τόσα χρόνια έκαναν αυτή τη δουλειά
με αυτοθυσία και τόλμη, αναζήτη-
σαν τελικά αλλού και σε άλλους δή-
μους την τύχη τους, μεταφέροντας τα
μηχανήματά τους εκεί, γιατί εκτός
του ότι είναι ακόμη απλήρωτοι για τις
υπηρεσίες που πρόσφεραν στον δήμο
Αγράφων τα τελευταία χρόνια, απλή-
ρωτοι φυσικά από τις προηγούμενες
δημοτικές αρχές, προσπαθούν σήμε-
ρα στα δικαστήρια να διεκδικήσουν τα
μεροκάματά τους και να πάρουν τα λε-
φτά τους. Αρκετά και αναπάντητα,
«ΓΙΑΤΙ»:

• Γιατί, στον 21ο αιώνα να μην
υπάρχει ένας ασύρματος σε κάθε χω-
ριό ώστε να υπάρχει επικοινωνία σε
μια ώρα ανάγκης;

• Γιατί, λόγω της κακοκαιρίας
όταν κόβεται το ρεύμα να μην υπάρ-
χει ηλεκτροδότηση στα χωριά μας
και από άλλες περιοχές; Υπάρχει άρα-
γε εναλλακτικό σχέδιο ηλεκτροδότη-
σης; 

• Γιατί, να μην υπάρχει σήμα κι-
νητής τηλεφωνίας όταν κόβεται το

ρεύμα στο Τροβάτο αλλά και σε άλλα
χωριά;

• Αποδείχτηκε η παντελής έλλειψη
επικοινωνίας και συνεργασίας με τους
γειτονικούς δήμους π.χ. (Αργιθέας). O
πολιτισμός φαίνεται σταματά μέ-
χρι τα «Τρία Σύνορα». Από ’κεί
και πέρα το χάος.

• Γιατί, να μην υπάρχει ένα εκ-
χιονιστικό μηχάνημα αλλά και καύσι-
μα σε στρατηγικό σημείο για μια ώρα
ανάγκης; Μόνο οι ντόπιοι κάτοικοι
που ζουν εκεί και γνωρίζουν τον τόπο
μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές
τις δυσκολίες και κανείς άλλος.

Φαίνεται τελικά ότι όσοι διοίκησαν
τα  τελευταία χρόνια αυτόν τον τόπο,
«πέρασαν και δεν ακούμπησαν»,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο
λαός μας. Τελικά αν δεν στηρίξεις
τον ντόπιο και χωριανό σου, όταν με
τον τρόπο σου και με τις λάθος κινή-
σεις και επιλογές τον απομακρύνεις,
τότε δεν μπορείς να περιμένεις τίπο-
τε καλό και αποτελεσματικό.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρ-
χουν τεράστιες δυσκολίες για να γί-
νουν όλα σωστά και ρόδινα. 

Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να κά-
νουμε πάλι το ίδιο λάθος και να ξα-
ναχτίσουμε πάλι πάνω στην άμμο.

Μόνο αν πραγματικά στηρίξουμε
αυτούς που με ειλικρίνεια, θέληση
και τόλμη εργάζονται για το καλό του
τόπου τους, θα ορθοποδήσουμε και θα
πάμε μπροστά. Ας μην εθελοτυφλού-
με και ας βγούμε από τις αγκυλώσεις
του παρελθόντος. 

Πάντα η καλοπροαίρετη κριτική,
μόνο καλό κάνει και πρέπει να λέγε-
ται σε κάθε τόνο.

Η εμπειρία και η γνώση διδάσκε-
ται μέσα από τη ζωή, αρκεί να την χρη-
σιμοποιούμε σωστά και μόνο για το
συμφέρον του τόπου και του κοινω-
νικού συνόλου.

Η νέα δημοτική αρχή κληρονόμη-
σε δυστυχώς πολλά προβλήματα. Εί-
ναι κρίμα να συνεχίσει στον ίδιο δρό-
μο.

Πιστεύουμε ότι με ψυχραιμία, σύ-
νεση, θέληση, πάθος αλλά και με την
ειλικρινή συνεργασία μπορούμε να
πάμε σιγά-σιγά μπροστά.

Ως Πολιτιστικός Σύλλογος έχουμε
κάνει τις προτάσεις μας και γραπτώς
στην νέα Δημοτική Αρχή, για κάποια
θέματα που αφορούν το χωριό μας.

Ελπίζουμε πως μέσα από τα χα-
λάσματα και τις τεράστιες ζημιές που
άφησε πίσω του ο φετινός χειμώνας
θα αναδειχθεί κάτι καινούριο και ελ-
πιδοφόρο, για μια νέα αρχή. Με πνεύ-
μα συνεργασίας να οδηγήσουμε αυτόν
τον ιστορικό και πανέμορφο τόπο σε
καλύτερες μέρες.

Πραγματικά το αξίζει!!!!  
Με τιμή
Το Δ.Σ. 

του Πολιτιστικού Συλλόγου 
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Μέσα σε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα και σε
εορταστική ατμόσφαιρα έγινε η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας των Τροβατιανών

την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 στο Σχημα-
τάρι και στο μαγαζί του συγχωριανού μας Κόκκα-
λη Γεωργίου. Για μια ακόμη φορά η...

...παρουσία των Τροβατιανών ήταν συγκλονι-
στική (πάνω από 170 άτομα) με αποτέλεσμα να γί-
νει στην αίθουσα από νωρίς το αδιαχώρητο.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο Πρόεδρος
του Πολιτιστικού Συλλόγου Κόκκαλης Λάμ-
προς, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά όλους τους
παρευρισκόμενους 

Τροβατιανούς και φίλους για την συγκλονιστι-
κή παρουσία τους και ευχήθηκε σε όλους καλή χρο-
νιά με υγεία και γαλήνη στις οικογένειές τους.

Οι προσπάθειες όλων των φορέων, είπε ο Πρό-
εδρος, ώστε το χωριό μας να αποκτήσει τον δικό του
ιερέα φαίνεται ότι καρποφόρησαν. Την Κυριακή
1 Φεβρουαρίου 2015 ήταν προγραμματισμένη η
χειροτονία ιερέα στο Τροβάτο και στην εκκλησία του

Αγίου Δημητρίου, αλλά λόγω των κακών καιρικών
συνθηκών ακυρώθηκε, τελικά η χειροτονία θα γίνει
στο Καρπενήσι μέσα στον Φεβρουάριο. Τόνισε
πως είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός για το χω-
ριό μας και τους κατοίκους του. Αναφέρθηκε επίσης
στην Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου που μας πε-
ριμένει να προσφέρουμε λίγο αίμα για τον συνάν-
θρωπό μας καθώς και την συνέχιση της μεγάλης
προσπάθειας που γίνεται για το ράψιμο παραδο-
σιακών φορεσιών.  

Πρέπει και επιβάλλεται τόνισε χαρακτηριστικά
να είναι κοντά ο ένας στον άλλον, γιατί μόνο έτσι θα

ξεπεράσουμε τα σημερινά προβλήματα. Εμείς από
την μεριά μας με τις διάφορες δραστηριότητες
(κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, το καλοκαι-
ρινό αντάμωμα, η γιορτή του Τιμίου Σταυρού,
το τουρνουά ποδοσφαίρου, με την έκδοση της
εφημερίδας μας, με την έκδοση του ημερο-
λογίου κ.α.) κάνουμε ότι μπορούμε ώστε να σμί-
γουμε για να κάνουμε πιο ισχυρό τον κρίκο επι-
κοινωνίας μας.  

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Τανά-
γρας κ. Περγάλιας Βασίλειος, ο οποίος ευχαρί-
στησε τον Πρόεδρο του Συλλόγου για την πρό-
σκλησή του στην εκδήλωση, τονίζοντας χαρακτη-
ριστικά ότι θα είναι κοντά στο Σύλλογό μας και τα
μέλη του και θα βοηθήσουμε από την μεριά μας όσο
μπορούμε για το ράψιμο των παραδοσιακών φο-
ρεσιών αλλά και σε αρκετά άλλα θέματα. Στη συ-
νέχεια ο πάτερ Γεώργιος ξεκίνησε την δοξολογία
και τον αγιασμό. Στο τέλος του αγιασμού αναφέρ-
θηκε στο πολύ σημαντικό γεγονός της χειροτονίας
του ιερέα στο Τροβάτο, λέγοντας χαρακτηριστικά
“ότι πρέπει να αγκαλιάσουμε όλοι οι χωρια-
νοί τον νέο μας ιερέα και να τον βοηθήσουμε
γιατί και αυτός είναι ένας πολύ καλός άν-
θρωπος, πολύ ενεργός, που του αρέσει πολύ
το χωριό σας και να είστε σίγουροι ότι θα προ-

σφέρει πάρα πολλά και ωραία πράγματα”. Το
τυχερό φλουρί της πίτας που αντιστοιχούσε στον
σταυρό προσφορά του Συλλόγου αλλά και σε ένα
στρώμα προσφορά της ΕΛΛΙΤ ΣΤΡΩΜ το κέρδισε
ο μικρός Κατσιμήτρος Θεόδωρος του Κων/νου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο Δημο-
τικός Σύμβουλος του Δήμου Αγράφων Κατσιφός
Ευάγγελος, ο Δήμαρχος Αργιθεατών Τσιβόλας

Λάμπρος καθώς και ο Τσιτσιρίγκος Βασίλης οι-
κονομολόγος και πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Παρευ-

ρέθηκαν επίσης μέλη από τον Σύλλογο Δέντρου ο
Ιωάννου Χαράλαμπος καθώς και από τον Σύλ-
λογο Κουστέσας η Αριστέα Αντωνίου -Ιωάννου.
Φυσικά μεγάλη συμμετοχή και μερίδιο στην επιτυ-

χία και αυτής της εκδήλωσης ήταν η παρουσία της
Τροβατιανής νεολαίας που είναι πάντα παρόν
και με μεγάλο ενθουσιασμό. 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε μέσα από την καρ-
διά μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους τί-
μησαν με την παρουσία τους την πρώτη εκδήλωση
του Συλλόγου καθώς επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ
στις νοικοκυρές για τις θαυμάσιες και νοστιμότατες
πίτες που πρόσφεραν σε όλους μας.

Καλή χρονιά να έχουμε και καλή αντάμω-
ση στο χωριό μας. 
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Κ ατόπιν ενεργειών αρκετών φο-
ρέων και προσώπων δρομολο-
γήθηκε η απόφαση της χειρο-

τονίας του νέου ιερέα για το αγαπη-
μένο μας χωριό. Η ημερομηνία κλεί-
δωσε για την Κυριακή 1η Φεβρουα-
ρίου 2015 στο Τροβάτο και στην εκ-
κλησία του Αγίου Δημητρίου.

Η χαρά μας ήταν απερίγραπτη και
ο ενθουσιασμός μεγάλος, γιατί  ένα
πολύ μεγάλο και σημαντικό γεγονός
που περιμέναμε χρόνια, η χειροτονία
του δικού μας ιερέα, θα γινόταν επι-
τέλους, αλλά θα γινόταν και στο χω-
ριό μας, στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου μπροστά στον Τίμιο Σταυ-
ρό. Ποτέ στο παρελθόν δεν έγινε στο
χωριό μας χειροτονία ιερέα. Η πα-
ρουσία του Μητροπολίτη Καρπενη-
σίου κ.κ Νικολάου που θα χοροστα-
τούσε στην χειροτονία αλλά και άλλων
ιερέων, καθώς και η παρουσία του Δη-
μάρχου Αγράφων αλλά και προσώπων
από την Περιφέρεια Στερεάς, σίγου-
ρα θα έδινε ένα μεγαλύτερο τόνο δη-
μοσιότητας στο πανέμορφο χωριό
μας. Και το χωριό μας και οι κάτοικοί
του θα αποκτούσαν μετά από πολλά
χρόνια τον δικό τους ιερέα, τον δικό
τους πνευματικό.

Το γεγονός και την απόφαση για
την ημερομηνία της χειροτονίας την
μάθαμε μόλις 10 μέρες πριν από την
1η του Φλεβάρη. Έπρεπε, λοιπόν,
μέσα σε αυτό το λίγο διάστημα να ενη-
μερώσουμε τους Τροβατιανούς, αλλά
και να δρομολογήσουμε και να προ-
γραμματίσουμε αρκετά πράγματα,
ώστε να γίνουν όλα όπως πρέπει.

Βέβαια η παρουσία αρκετών χω-
ριανών στη χειροτονία του ιερέα στο
Τροβάτο, μέσα στην καρδιά του χει-
μώνα, ήταν πολύ δύσκολη έως αδύ-
νατη. Όλες οι προβλέψεις και προ-
γνώσεις του καιρού ήταν άσχημες
και προβλεπόταν μάλιστα ότι τις συγ-
κεκριμένες αυτές ημερομηνίες θα
επικρατούσε άσχημος καιρός με πολ-
λές βροχές και χιόνια.

Βέβαια και ο καιρός να ήταν κα-
λύτερος η μαζική μεταφορά πολλών
ενδιαφερομένων με πούλμαν στο χω-
ριό θα ήταν αδύνατη, γιατί τόσα χρό-
νια όσοι ανέλαβαν τις τύχες αυτού του
τόπου δεν μπόρεσαν να καταφέρουν

παρά μόνο λιγοστά πράγματα, αλλά
με τεράστιο κόστος σε χρήματα. Με
λίγα λόγια σήμερα δεν μπορεί ένα
πούλμαν των 50 ατόμων να διασχίσει
τους δρόμους και να τους μεταφέρει
ούτε καν στα Άγραφα, που τόσα και
τόσα έχουν γραφτεί τα τελευταία
χρόνια. Θυμάμαι τον Αύγουστο του
2008 όταν έγινε το τριήμερο συνέδριο
στο Τροβάτο, Άγραφα και Βραγγιανά
“ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ’’ με τι τρόπο μετα-
φέρθηκαν οι σύνεδροι, αλλά και τις
αρνητικές εντυπώσεις τους από τους

δρόμους και την κατάστασή τους.
Βέβαια από την άλλη δίοδο προς το
Τροβάτο και τα άλλα χωριά του δήμου
Αγράφων ο δρόμος και ο πολιτισμός
φαίνεται πως σταματά στα Πετρίλια

και στην “Παναγία την Σπηλιώτισσα’’
μεγάλη η Χάρη Της. Από κει και πέρα
τίποτε, το χάος.

Παρόλες, λοιπόν, αυτές τις δύ-
σκολες καιρικές συνθήκες που φαί-
νονταν ότι θα επικρατούσαν, έγιναν οι
απαραίτητες προετοιμασίες, ώστε να
εξυπηρετηθούν κοντά στα 70 άτομα
περίπου που θα παρευρίσκονταν στο
χωριό μας για αυτό το πολύ σημαντι-
κό γεγονός. Εφόσον στην πορεία δεν
άλλαξε κάτι, ξεκινήσαμε το Σάββατο
το πρωί στις 31 Ιανουαρίου 2015 από
Σχηματάρι, Θήβα, Αλίαρτο και κά-
ποιοι χωριανοί μας ξεκίνησαν από
Αθήνα. Όλοι μαζί, περίπου 40 άτομα,
ξεκινήσαμε με αυτοκίνητα 4x4 για το
Τροβάτο.

Παρόλο που  ο καιρός σε όλη την
διαδρομή ήταν βροχερός,  τα αστεία
και το κέφι όλων ήταν στο κατακό-
ρυφο. Πριν τη Λαμία κάναμε μια
στάση, για να ενημερωθούμε για τον
καιρό στο χωριό και να δούμε ποια κα-
τεύθυνση θα παίρναμε. Τελικά μας εί-
παν ότι, έστω και δύσκολα, από Μου-
ζάκι θα περνάγαμε. Έτσι λοιπόν δώ-
σαμε ραντεβού στο Μουζάκι  Καρδί-
τσας, ώστε να πάρουμε ό,τι άλλο
χρειαζόμασταν για το χωριό.

Αφού, λοιπόν, πή-
ραμε ό,τι χρειαζόμα-
σταν, ξεκινήσαμε και τα
πέντε αυτοκίνητα  μαζί
για το Τροβάτο αλλά και
για την περιπέτεια όπως
εξελίχθηκε στη συνέ-
χεια. 

Οι άλλοι χωριανοί
μας από Αθήνα πήγαν
από το Καρπενήσι προς
Τροβάτο.  

Η ασταμάτητη αλλά
και με ένταση βροχή
που έπεφτε στα χαμηλά,
όσο ανεβαίναμε γινό-
ταν χιόνι και μόλις πε-

ράσαμε την βρύση τ’ Αλαμανή, όπως
την λέμε, λίγο πριν την Οξιά, χοντρές
νιφάδες  χιονιού σκέπαζαν γρήγορα
τον δρόμο.

Να και το μηχάνημα σε δράση,
στην πρώτη στροφή να ξεχιονίζει  για
να μην κλείσει ο δρόμος. Καθώς πε-
ράσαμε τον Άγιο Νικόλαο και γύραμε
προς τα Πετρίλια κάναμε μια στάση
για τις απαραίτητες φωτογραφίες
στο πυκνό χιόνι, αλλά και να τσιμπή-
σουμε λίγη λαχανόπιτα που η μυρω-
διά της εδώ και αρκετή ώρα μάς είχε
σπάσει την μύτη.

Μετά από αυτή την απαραίτητη
ανάσα δροσιάς συνεχίσαμε την πορεία
μας για το Τροβάτο. Περνώντας τα
Πετρίλια αφήσαμε πίσω μας την
άσφαλτο και μπαίνοντας στο χωμα-

τόδρομο βρήκαμε μπροστά μας τα
πρώτα μικρά εμπόδια. Από την έντο-
νη βροχόπτωση είχαν πέσει κάποιες
πέτρες στον δρόμο, αρκετές από τις
οποίες παραμερίσαμε για να μπορέ-
σουμε να περάσουμε. Έντονο πρό-
βλημα αντιμετωπίσαμε στην τοπο-
θεσία “Μπιζέρι’’ όπου εκεί είναι δύο

συνεχόμενες ανηφορικές στροφές
που είχαν αρκετό χιόνι και λάσπη.
Αυτό το σημείο δυσκόλεψε αρκετά
τους οδηγούς, αλλά με την βοήθεια και
του υποψήφιου ιερέα για την χειρο-
τονία Βαρσανούφιου, τον οποίο
πήραμε μαζί μας από τα Πετρίλια
και ο οποίος χωρίς δισταγμό άρπαξε
το φτυάρι για να βοηθήσει την κατά-
σταση, προσπαθούσαμε να δώσουμε
λύση στο πρόβλημα. Μετά από αρκε-
τές προσπάθειες καταφέραμε να προ-
χωρήσουμε. Σε αυτό το σημείο πάντα
υπάρχει πρόβλημα, γιατί ακόμη και με
μια ψιλή βροχούλα, λόγω της σκόνης,
γλιστρά και δυσκολεύονται όλοι οι
οδηγοί. Δυστυχώς τόσα χρόνια κανέ-
νας δεν έκανε κάτι για να βελτιωθεί ο
δρόμος. Είπαμε ο πολιτισμός σταμα-
τά στα Πετρίλια.

Πήραμε λοιπόν τον δρόμο προς
Κουστέσα, γιατί από τα Τρία Σύνορα
δεν ήταν ανοιχτά. Τα τελευταία χρό-
νια προτιμούν να ανοίγουν αυτόν τον
δρόμο, γιατί ταυτόχρονα υπάρχει επι-
κοινωνία και με το Τροβάτο  αλλά και
με τα γύρω χωριά. Μόλις περάσαμε
την τοποθεσία Άη Μηνάς αντικρίσα-
με το Τροβάτο και τον Κάτω Μαχαλά.
Η ασταμάτητη βροχή βέβαια είχε
αφήσει τα σημάδια της και στη στρο-
φή, πριν τη γέφυρα στο Τροβατιανό
ρέμα, είχε γίνει κατολίσθηση και το
μηχάνημα άνοιγε τον δρόμο. Φτά-
νοντας στην ‘’Μεγάλη’’,  τη βρύση που
βρίσκεται κάτω από το σχολείο, κά-
ναμε αριστερά προς την εκκλησία

του Αγίου Δημητρίου να αφήσουμε
τον ιερομόναχο Βαρσανούφιο, αλλά
και να ανάψουμε ένα κεράκι στον Τί-
μιο Σταυρό που μας βοήθησε να φτά-
σουμε στον προορισμό μας. Εκεί βρή-
καμε και τον παπα-Κώστα Κου-
τσουπιά και αφού μας καλωσόρισε
δώσαμε ραντεβού στον Εσπερινό και
φύγαμε για τον Άγιο Αθανάσιο. Έλα
όμως που η περιπέτειά μας δεν στα-
ματά εδώ! 

Κατεβαίνοντας από την πλατεία
των Αγίων Θεοδώρων προς τον Άγιο
Αθανάσιο όλα τα ρέματα ήταν πάρα
πολύ φουσκωμένα και τα νερά είχαν
σκεπάσει σε πολλά σημεία τον δρόμο.
Λίγο πριν φτάσουμε στην γέφυρα, στο
ρέμα του Ανανία, είχε γίνει κατολί-
σθηση με πολύ λάσπη και δέντρα στο
χωράφι του Παπαδόπουλου μετά
από τα χωράφια του Ζαρκάδα. Κα-
τολίσθηση, επίσης, εκείνη τη στιγμή
έγινε και στην απέναντι μεριά κάτω
από τον δρόμο που οδηγεί στο ιστο-
ρικό μοναστήρι Της Παναγίας και
έτσι μείναμε για πάνω από μια ώρα
περίπου εκεί μέχρι το γκρέιντερ να κα-
θαρίσει λίγο τον δρόμο για να μπο-
ρέσουμε να περάσουμε. Η βροχή που
έπεφτε ασταμάτητα έκανε την προ-
σπάθεια του χειριστή του μηχανήμα-
τος ακόμη πιο δύσκολη, γιατί όσο
τράβαγε τα μπάζα τόσο έπεφταν κι

άλλα στον δρόμο. Μετά
από αρκετή ώρα επιτέ-
λους περάσαμε και φτά-
σαμε στον προορισμό
μας.

Δυστυχώς μετά την
διάνοιξη του δρόμου τα
τελευταία χρόνια και σε
αυτά τα μέρη, όπως και
σε πολλά άλλα, δεν έγι-
ναν τα απαραίτητα τε-
χνικά έργα για να στα-
ματήσουν οι κατολισθή-
σεις και έτσι υπάρχει
πάντα πρόβλημα στα
σημεία αυτά.

Ήταν ήδη 4 το απόγευμα περίπου.
Αφού εγκατασταθήκαμε στο σπίτι
της Ουρανίας Κάλλη, βάλαμε σε λει-
τουργία τα αερόθερμα για να ζεστα-
θούν τα δωμάτια, τσιμπήσαμε στα όρ-
θια κάτι πρόχειρο και ανεβήκαμε για
να πιούμε καφέ στο μαγαζί του Κου-
τσολάμπρου. Μόλις ανοίξαμε την
πόρτα του μαγαζιού ένα κύμα ζέστης
διαπέρασε το κορμί μας. Η σόμπα στη
μέση του μαγαζιού έκαιγε ασταμάτη-
τα. Πραγματικός φούρνος.

Η Έφη με τον Γιώργο μας κα-
λωσόρισαν και μας κέρασαν καφέ να
πιούμε καθισμένοι γύρω-γύρω από
την σόμπα.

Εκείνη την στιγμή βλέπουμε και
ένα αυτοκίνητο να έρχεται προς το μα-
γαζί. Ήταν ο Κόκκαλης Παναγιώ-
της του Νίκου με τη σύζυγό του. Ήρ-
θαν και αυτοί από το Σχηματάρι για
το μεγάλο αυτό γεγονός,  για την χει-
ροτονία του παπά.  

Η ώρα όμως πέρασε και φύγαμε
για τον Εσπερινό που θα γίνονταν
στον Άγιο Δημήτριο. Η βροχή έπεφτε
με μεγαλύτερη ένταση και το μόνο
που άκουγες ήταν μια έντονη και συ-
νεχή βοή από τον “λυσσασμένο’’ και
δυνατό αέρα που νόμιζες ότι δε θα
αφήσει τίποτα όρθιο. Η βροχή αλλά
και τα φουσκωμένα ρέματα που κύ-
λαγαν τα νερά με μεγάλη μανία πα-
ρέσερναν στο διάβα τους ό,τι υπήρχε
μπροστά τους. Φανταστείτε όλα αυτά
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τα ορμητικά νερά από όλα τα ρέματα,
που κατέληγαν στον Αγραφιώτη πο-
ταμό, τι ορμή αλλά και τι όγκο και τι
δύναμη είχαν! Ό,τι εμπόδιο έβρισκαν
στο διάβα τους το ξερίζωναν και το
παρέσερναν. Περνώντας  με αρκετή
δυσκολία από τα σημεία που είχε γί-
νει η κατολίσθηση, φτάσαμε στον
Άγιο Δημήτριο. Τα σπίτια γύρω μας
κλειδωμένα και μανταλωμένα. Έρη-
μα από κόσμο. Η μόνη κίνηση που πα-
ρατηρούσες ήταν από τα νερά στους
κατηφορικούς δρόμους που πήγαιναν
όπου έβρισκαν δρόμο διαφυγής πα-
ρασέρνοντας ό,τι έβρισκαν μπροστά
τους: λάσπες, πέτρες, κλαδιά δέν-
τρων κ.ά. Μπαίνοντας στην εκκλησία
βρήκαμε λιγοστά άτομα, τα οποία
ήταν γύρω - γύρω από τη σόμπα.
Λόγω της καταρρακτώδους βροχής
δεν μπόρεσαν να έρθουν περισσότε-
ροι. Ανάψαμε το κεράκι μας και κα-
θίσαμε στα καθίσματα. Ο παπα-Κώ-
στας μαζί με τον πατέρα Βαρσα-
νούφιο έψελναν και, αφού τελείωσε
ο Εσπερινός, ο παπα-Κώστας υπεν-
θύμισε ότι την επόμενη ημέρα ήταν η
γιορτή της Υπαπαντής Του Χριστού,
μια μεγάλη γιορτή. Τόνισε τη μεγάλη
ανάγκη, ώστε το Τροβάτο να απο-
κτήσει τον δικό του ιερέα και παρα-
τήρησε: “Η μεγάλη θέληση που έχε-
τε όλοι σας, ώστε το χωριό σας να έχει
ιερέα, φαίνεται από την αποφασι-
στικότητά σας να έρθετε ως εδώ με τέ-
τοιον καιρό”. 

Φεύγοντας από την εκκλησία δώ-
σαμε ραντεβού για το βράδυ στον
Άγιο Αθανάσιο, στο μαγαζί του Κου-
τσολάμπρου. Μόλις όμως περάσαμε
πολύ δύσκολα τα δύο επικίνδυνα ση-
μεία όπου είχαν γίνει οι κατολισθή-
σεις,  έκλεισε ο δρόμος με αποτέλεσμα
να μην μπορέσουν να περάσουν οι

υπόλοιποι και έτσι κόπηκε η επικοι-
νωνία προς τους Αγίους Θεοδώρους
αλλά και προς τον Κάτω Μαχαλά. Ο
Κόκκαλης Λάμπρος με την οικο-
γένειά του αλλά και οι παπάδες με τον
Τσιτσικάο Χρήστο έμειναν από
κει.

Έχοντας βραδιάσει για τα καλά
και μη έχοντας ρεύμα, γιατί μόλις
είχε κοπεί, στρώσαμε να φάμε στο μα-
γαζί του Γιώργου. Μέχρι να ετοιμα-
στεί το τραπέζι δύο άτομα ετοιμά-
στηκαν να πάνε στο σημείο που έκλει-
σε ο δρόμος για να τροφοδοτήσουν με
φαγητά τους υπόλοιπους και αφού
πρώτα έδωσαν ραντεβού σε εκείνο το
σημείο ξεκίνησαν.

Όταν τελείωσε και η επιχείρηση
εφοδιασμού τροφίμων στους απέ-
ναντι, καθίσαμε όλοι μαζί, όσοι είχαν
καταφέρει να περάσουν, να φάμε, χω-
ρίς ρεύμα, γιατί πότε ερχόταν και
πότε κοβόταν πάλι. Κάποια στιγμή κό-
πηκε οριστικά. Οι λάμπες και τα κεριά
είχαν την τιμητική τους. Μέσα σε
ένα   ρομαντικό περιβάλλον η βραδιά
πέρασε ευχάριστα με αρκετό κέφι,
όρεξη αλλά και τραγούδι από όλους.
Περασμένες 2 το πρωί λοιπόν μας είχε
καταβάλει η κούραση από το ταξίδι,
αλλά και οι σκέψεις για το τι θα γίνει
την επόμενη μέρα και έτσι πήγαμε για
ύπνο. Η Έφη είχε ετοιμάσει δύο δω-
μάτια για ύπνο και οι υπόλοιποι πήγαν
στο σπίτι της Ουρανίας Κάλλη.

Φυσικά και ήταν αδύνατο να κοι-
μηθούμε, γιατί τα σχετικά πειράγμα-
τα και τα γέλια, όπως ήταν φυσικό, κυ-

ριαρχούσαν από όλους μας για αρκε-
τή ώρα μέσα στο σπίτι. Όταν τελικά
ηρέμησαν τα πνεύματα,  προσπαθή-
σαμε να κοιμηθούμε και να ξεκουρα-
στούμε. Όμως, στάθηκε αδύνατο για
κάποιους να κλείσουν μάτι όλη τη νύ-
χτα. Ο θόρυβος από τη δυνατή βροχή
στα τσίγκια ήταν τόσο μεγάλος  που
δεν σε άφηνε να ηρεμήσεις. Δεν έφτα-
νε όμως αυτό αλλά και ο αέρας φύ-
σαγε λυσσωδώς και η δύναμή του
ήταν τόση που νόμιζες ότι θα ξηλώσει
τη σκεπή. Φυσικά μέχρι να ξημερώσει
οι ώρες περνούσαν βασανιστικά. Κά-
που-κάπου τη σκέψη και την αγωνία
μας την έκοβε η συναυλία του ροχα-
λητού από τους διπλανούς μας και να

τα γέλια πάλι. Επιτέλους ξημέρωσε.
Άλλους τους είχε πάρει ο ύπνος και οι
υπόλοιποι ανέβηκαν στο μαγαζί για
καφέ. Αυτό που δεν θα ξεχάσω πάν-

τως, όταν άνοιξα την πόρτα του μα-
γαζιού, ήταν η θαυμάσια μυρωδιά
του ψωμιού που ζεσταίνονταν πάνω
στη σόμπα καψαλισμένο και αρπαγ-
μένο λίγο από την θερμοκρασία και το
φοβερό άρωμα του τυριού μέσα στον
χειμώνα. Σε λίγη ώρα μαζευτήκαμε
όλοι εκεί “οι εγκλωβισμένοι’’. Η ώρα
ήταν περίπου 9 το πρωί. Εκείνη τη
στιγμή κόπηκε και το σήμα από τα κι-
νητά τηλέφωνα και έτσι η επικοινω-
νία πλέον με τον “έξω κόσμο’’ ήταν
πλέον αδύνατη. Οι μπαταρίες από
την κεραία που ήταν εγκαταστημένη
στα Τρία Σύνορα κρατούσαν 10 ώρες
περίπου μετά την διακοπή του ρεύ-
ματος. Ήταν φυσικό, λοιπόν, και επό-
μενο, αφού το ρεύμα είχε κοπεί από το
προηγούμενο βράδυ.

Τότε καταλάβαμε ότι εγκλωβι-
στήκαμε πραγματικά στο Τροβάτο,
γνωρίζοντας για τις καταστροφές του
οδικού δικτύου και όχι μόνο ότι ήταν
τεράστιες και ότι σταμάτησε με εντολή
της πολιτικής προστασίας κάθε προ-
σπάθεια για την διάνοιξη δρόμων,
λόγω των ακραίων καιρικών φαινο-
μένων, μέχρι να κοπάσουν τα φαινό-
μενα. Οι άλλοι χωριανοί μας που ανέ-
βαιναν για την χειροτονία στο Τρο-
βάτο από το Καρπενήσι έφτασαν μέ-
χρι το Τρίδεντρο αλλά ήταν αδύνατο
να προχωρήσουν και να φτάσουν στο
χωριό μας. Έτσι, μετά από αρκετή

ώρα αναγκάστηκαν να γυρίσουν πάλι
πίσω με πάρα πολλά προβλήματα και
τεράστιες δυσκολίες.

Τηλέφωνα δεν υπήρχαν, οι δρόμοι
χαλασμένοι και αδιάβατοι, από Τρία
Σύνορα λόγω του χιονιού που έπεφτε
ασταμάτητα ήταν αδύνατη η πρό-
σβαση, αλλά και από τα άλλα σημεία
λόγω των τεράστιων καταστροφών η
πρόσβαση ήταν επίσης αδύνατη. Επι-
κοινωνία δεν είχαμε ούτε με τους αν-
θρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στον
Κάτω Μαχαλά και στους Αγίους Θε-
οδώρους. Η μόνη επικοινωνία που εί-
χαμε ήταν μόνο με τον Θεό. Κάποια
στιγμή πεταχτήκαμε όλοι έξω από το
μαγαζί ακούγοντας ένα μεγάλο θό-
ρυβο και μια βοή. Από την Τσουκα-
σιάκα εκείνη την στιγμή κυλούσε
λόγω της βροχής μια μεγάλη χιονο-
στιβάδα που σταμάτησε λίγο πιο
πάνω από τα έλατα, λίγο πιο πάνω
από τα σπίτια.

Αν μια κατάσταση δεν την ζήσεις
και δεν την βιώσεις, τότε δεν μπορείς
να την καταλάβεις πραγματικά. Οι
συνθήκες διαβίωσης αλλά και επι-
βίωσης στο χωριό τον χειμώνα είναι
πραγματικά πολύ δύσκολες, αλλά για

εμάς που βρεθήκαμε σε τέτοιες κα-
ταστάσεις εντελώς απροετοίμαστοι
ήταν ακόμη χειρότερες και δυσκολό-
τερες.  

Οι σκέψεις και τα σενάρια για το
τι γίνεται από δω και πέρα και με ποι-
ον τρόπο θα προσπαθήσουμε να φύ-
γουμε από το χωριό ήταν πάρα πολ-
λά. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, το άγ-
χος ανοίγει την όρεξη και δε χρειάζε-
ται να σας πω ότι όλες οι πίτες που εί-
χαμε φέρει, για το τραπέζι που θα γί-
νονταν μετά την χειροτονία, φαγώ-
θηκαν όλες μέχρι τέλους.

Πότε έριχνε δυνατή βροχή και
πότε έριχνε χαλάζι και όσο περνούσε
η ώρα και ελπίδα να φύγουμε από το
χωριό δεν υπήρχε καμία, παλεύαμε
μέσα μας και προσπαθούσαμε να εμ-
πεδώσουμε ότι τουλάχιστον μια μέρα
ακόμη θα μέναμε εκεί. Με αυτούς
τους προβληματισμούς και με αυτές
τις σκέψεις μερικοί πήγαν για ύπνο
και άλλοι κάθισαν στο μαγαζί. Αργά το
απόγευμα μαζευτήκαμε πάλι στο μα-
γαζί (δεν είχαμε και άλλη επιλογή),
ήπιαμε καφεδάκι και προσπαθούσα-
με με διάφορους τρόπους να απαλύ-
νουμε το άγχος και την αγωνία κά-
ποιων χωριανών μας. Το παράξενο
όμως είναι ότι, ενώ γίνονταν όλες
αυτές οι προσπάθειες, κάποιοι από
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  ΦΥΛΛΟΥ  143 
Αθανασοπούλου Γ.-Λιοντάρι Καρδίτσας ..........20€
Αναστασίου Χρήστος του Νικολάου ..............100€
Βλάχου Αρετή ....................................................15€
Γεωργίου Αγγελική του Περικλή ......................20€
Γεωργίου Απόστολος του Αναστασίου..............30€
Γεωργίου Αρετή του Περικλή............................20€
Γεωργίου Γεώργιος του Θεοδώρου ..................20€
Γεωργίου Γεώργιος του Κων/νου......................20€
Γεωργίου Δημήτριος του Αναστασίου ..............20€
Γεωργίου Θωμάς του Αναστασίου ....................20€
Γεωργίου Λάμπρος του Βασιλείου ....................50€
Γεωργίου Περικλής............................................20€
Γεωργίου Πέτρος ..............................................20€
Γιόξας Δημήτριος ..............................................20€
Ζαρκάδα Αρετή ..................................................10€
Ζαρκαδούλας Λάμπρος του Κων/νου ..............30€
Ιωάννου Χαράλαμπος ......................................20€
Κάλλης Αναστάσιος του Χριστοφόρου ............20€
Καλογεράκη Ευσταθία του Λεωνίδα ................20€
Καλογερογιάννης Ηλίας....................................20€

Καλογερομήτρος Χρυσόστομος 
του Νικολάου ....................................................50€
Καραγεώργος Ελευθέριος ..................................5€
Καραγεώργος Λεωνίδας ....................................20€
Καραντώνη Ιωάννα ..........................................20€
Καραντώνης Ιωάννης του Γεωργίου ................50€
Κατσιμήτρος Κων/νος του Θεοδώρου ..............20€
Κίσσας Αθανάσιος ............................................50€
Κόκκαλη Γεωργία του Νικολάου ......................20€
Κόκκαλης Δημ. του Κων/νου ............................50€
Κόκκαλης Παναγιώτης του Νικολάου ..............20€
Κόκκαλης Παύλος ..............................................10€
Κόκκαλης Παντελής ..........................................20€
Μάκκας Λάμπρος ............................................100€
Μαργώνης Δημήτριος ......................................20€
Μπαμπάτσικος Παναγιώτης ............................20€
Νταλλή Έλλη......................................................30€
Ντάλλη Μαρία ..................................................10€
Νταλλής Αλέξανδρος του Αθανασίου................20€
Νταλλής Δημήτριος του Κων/νου ....................20€

Νταλλής Ευάγγελος ..........................................20€
Νταλλής Νίκος του Πέτρου ..............................50€
Παπαδόπουλος Κων/νος του Λάμπρου ............25€
Παπαδόπουλος Κ. Χρήστος (Κως) ....................15€
Περγάλιας Βασίλειος ........................................20€
Πολύζος Ιωάννης ..............................................50€
Πολύζος Παναγιώτης ........................................20€
Πολύζος Πέτρος του Δημητρίου........................50€
Σαλαγιάννη Αικατερίνη ....................................30€
Σαλαγιάννης Παναγιώτης του Βασιλείου ........50€
Σάλτης Αθανάσιος του Γεωργίου ......................10€
Σάντα-Σαλαγιάννη Βασιλική ............................10€
Σωτηρίου Δημήτριος του Ευθυμίου ..................20€
Τσιτσικάος Φώτιος ............................................10€
Τσιτσιρίγκος Βασίλειος ......................................15€
Χαρδαλιάς Απόστολος ......................................50€
Χαρδαλιάς Δημήτριος του Κων/νου ................20€
Χαριάτης Ευάγγελος..........................................10€
Ψηφής Κωνσταντίνος........................................20€

τους χωριανούς μας που έμεναν εκεί
τον χειμώνα το μόνο που έκαναν με τα
λεγόμενά τους ήταν να τους αγχώνουν
ακόμη περισσότερο και όσο
έβλεπαν ότι απελπίζονταν τόσο
περισσότερο αυτοί συνέχιζαν
“σαν να τους έδινε μεγάλη ικα-
νοποίηση ο πόνος και η αγωνία
του άλλου’’. 

Νύχτωσε, λοιπόν, για τα
καλά περίπου στις 8 το βράδυ.
Σε κάποια στιγμή ακούγονται οι
φωνές του Πάνου Σάλτη:
“Φώτα στα Τρία Σύνορα, φώτα
στα Τρία Σύνορα”. Σαν ελατή-
ρια πεταχτήκαμε όλοι έξω να
δούμε με τα μάτια μας τι συμ-
βαίνει. Πραγματικά φαίνον-
ταν αχνά φώτα στα Τρία Σύ-
νορα που πήγαιναν μπρος
πίσω. Ήταν ένα μηχάνημα που
με τις κινήσεις του έδειχνε ότι
ξεχιόνιζε. Τα πρόσωπα όλων
αμέσως άλλαξαν όψη. Ξαφνικά
έλαμψαν από ελπίδα και χαρά. Ο
ένας έπεφτε στην αγκαλιά του άλλου
και τα γέλια επανήλθαν στα πρόσω-
πα όλων. Αμέσως παίρνει το αυτοκί-
νητο ο Γιώργος Κουτσολάμπρος
και μαζί με τον Γιώργο Αβράμπο ξε-
κίνησαν να πάνε μέχρι όπου βγαίνει
ο δρόμος για να δει και ο χειριστής του

μηχανήματος ότι δεν είναι μόνος. Η
βροχή όσο πήγαινε και δυνάμωνε.

Κάποια στιγμή ακούστηκε η φωνή
της Έφης να λέει: “παιδιά καθίστε να
φάτε κάτι μέχρι να έρθει το μηχάνη-
μα, μόλις ψήθηκαν τα λουκάνικα και
σε λίγο θα βράσουν και οι νάνες, (οι
νάνες είναι ένα είδος χόρτου πάρα
πολύ νόστιμο που το μαζεύουν σε
αρκετό υψόμετρο)”.

Ποιος την άκουγε όμως; Τα αυτιά

μπορεί εκείνη την στιγμή να μην
άκουσαν τι είπε η Έφη όμως η μύτη
έπιασε την θαυμάσια μυρωδιά από το
καλοψημένο λουκάνικο, αλλά και από
τις νοστιμότατες νάνες. Στα όρθια,

λοιπόν, πήραμε όλοι από μια μπουκιά
και νάσου σε λίγο εμφανίστηκε το μη-
χάνημα με τον οδηγό του. Ήταν ο Βα-
σίλης ο Κουτσολάμπρος ο γιος του
Μιλτιάδη. Ήρθε ο “σωτήρας μας’’
φώναζαν με μια φωνή. 

Αφού τον χαιρετίσαμε και τον
καλωσορίσαμε, λέει με
βιαστική φωνή: “παιδιά
ετοιμαστείτε γρήγορα
να φύγουμε τώρα, για-
τί ρίχνει πολύ χιόνι και
το πρωί θα είναι αδύ-
νατο να φύγουμε’’. “Εί-
ναι άλλοι;” ρώτησε. Του
είπαμε ότι είναι και στον
Κάτω Μαχαλά αλλά και
στους Αγίους Θεοδώ-
ρους που περιμένουν να
φύγουν αλλά ο δρόμος
είναι κλειστός λόγω κα-
τολισθήσεων. Ήδη η
ώρα είχε πάει 8.30 το
βράδυ και ξεκίνησαν για

τον απεγκλωβισμό και των άλλων.
Τελικά, μετά από υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες και αρκετή ώρα κατάφεραν
μέσα σε καταρρακτώδη βροχή να
ανοίξουν τον δρόμο και να έρθουν
όλοι στον Άγιο Αθανάσιο. Εκεί να
δεις χαρές και κλάματα που βρεθή-
καμε όλοι μαζί, λες και είχαμε να
βρεθούμε χρόνια. Τελικά, μέσα στον
όλο πανικό που υπήρξε εκείνη την
στιγμή και την μεγάλη ένταση κατα-

φέραμε να συνεννοηθούμε και να
βολευτούμε όλοι στα αυτοκίνητα και
αφού χαιρετίσαμε την Έφη και τον
Γιώργο Κουτσολάμπρο πήραμε
επιτέλους τον δρόμο της επιστροφής.

Τα συναισθήματα εκείνης της στιγμής
πολλά και ανάμεικτα. Η χαρά μας
πολύ μεγάλη που θα φεύγαμε αλλά
συνάμα η συγκίνησή μας ήταν μεγά-
λη, γιατί αφήναμε ξαφνικά μόνους
πίσω στην ερημιά τους δυο ανθρώ-
πους, τον Γιώργο και την Έφη, οι
οποίοι μας καλοδέχτηκαν και μας φι-
λοξένησαν με τον καλύτερο τρόπο.
Έτσι λοιπόν κατά τις δώδεκα παρά τέ-
ταρτο τα μεσάνυχτα προς ξημέρωμα
Δευτέρας ξεκινήσαμε για τον δρόμο
της επιστροφής. Μπροστά ο Βασίλης
και πίσω το κομβόι με 7 αυτοκίνητα
και 25 άτομα. Μέχρι το εκκλησάκι του
Αγίου Ραφαήλ πριν την Κοτρώνα χιό-
νι δεν υπήρχε παρά μόνο αρκετές
πέτρες. Όσο ανεβαίναμε πιο ψηλά το
χιόνι ήταν στρωμένο και η χιονόπτω-
ση πυκνή. Πολλές φορές σταματού-
σαν οι οδηγοί τα αυτοκίνητά τους,
ώστε να δώσουν χρόνο στον Βασίλη
να προλαβαίνει να ξεχιονίζει και έτσι
μετά από αρκετή ώρα φτάσαμε στα
Τρία Σύνορα. Κοιτώντας κάτω προς το
Τροβάτο δεν έβλεπες τίποτα. Βαθύ
σκοτάδι. Τα μοναδικά φώτα που έβλε-
πες ήταν από τα αυτοκίνητα που πε-
ρίμεναν υπομονετικά τον μεγάλο αγώ-
να του Βασίλη να ανοίξει τον δρόμο
από τα χιόνια. Παίρνοντας την κατη-
φόρα προς τα Πετρίλια η πυκνή χιο-
νόπτωση μας δυσκόλευε περισσότερο
και το χιόνι ξεπερνούσε τους 70 πόν-
τους.

Λίγα μέτρα μετά τα Τρία Σύνορα
που σταμάτησαν τα αυτοκίνητα για να
προλάβει ο Βασίλης να ξεχιονίσει, ο
Γιώργος Αβράμπος κατέβηκε να
μοιράσει και τον λίγο πλαστό που

απέμεινε σε ένα μπολ στους
υπόλοιπους χωριανούς που
ήταν πιο πίσω. Φυσικά και ο
φωτογράφος μας Παπαδό-
πουλος Κώστας δεν έχασε
την ευκαιρία απαθανατίζον-
τας αυτές τις ανεπανάληπτες
στιγμές, μέσα στον παγωμένο
αέρα και στην πυκνή πλέον
χιονοθύελλα. Τελικά μετά από
αρκετές ώρες αγωνίας και δια-
δρομής επιτέλους φτάσαμε στο
Μουζάκι στις 4.30 το πρωί της
Δευτέρας. Βγάλαμε βέβαια τις
απαραίτητες αναμνηστικές
φωτογραφίες και αφού ευχα-
ριστήσαμε τον σωτήρα μας
Κουτσολάμπρο Βασίλη για
αυτό που έκανε για μας πήρα-
με τον δρόμο για τα σπίτια

μας και τις οικογένειές μας.
Όλοι εμείς οι: Αβράμπος Γε-

ώργιος, Καραγεώργος Λάμπρος
και η σύζυγός του Γρηγορία, ο Πα-
παδόπουλος Κώστας και η σύζυγός
του Μαρία, ο Καλογεράκης Πα-
ναγιώτης, ο Κορόζης Παναγιώ-
της, ο Μαργώνης Λάμπρος, ο Κόκ-
καλης Λάμπρος και η σύζυγός του
Λίτσα και τα παιδιά τους Νίκος,
Κωστής και η νύφη τους Ιωάννα, ο
Κουτσολάμπρος Παναγιώτης και
η σύζυγός του Αγγέλα, ο Καραγε-
ώργος Σταύρος, ο Κόκκαλης Πά-
νος και η σύζυγός του Πόπη. 

Ο Τσιτσικάος Χρήστος και η
σύζυγός του Αλεξάνδρα με τον γιό
τους Νώντα και ο παπα-Κώστας
Κουτσουπιάς με τον ιερομόναχο
Βαρσανούφιο.

Θα θέλαμε και δημόσια να εκ-
φράσουμε μέσα από την καρδιά μας
ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κου-
τσολάμπρο Βασίλη για την μεγάλη
αυτοθυσία και τόλμη που έδειξε και
μας απεγκλώβισε από το Τροβάτο.
Πραγματικά σήκωσε πολύ μεγάλο
βάρος στους ώμους του χωρίς να υπο-
λογίσει κανέναν κίνδυνο. 

Ο Θεός να του δίνει δύναμη και
υγεία σε αυτόν και στην οικογένειά
του και να είναι πάντα καλά.  

Μαργώνης Λάμπρος 
του Δημητρίου 
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Κ άθε κοινωνία είναι πολιτική κοινωνία, πα-
ρουσιάζει δηλαδή μια πολιτική οργάνωση, με
βάση την οποία συγκεκριμένα άτομα και

ομάδες έχουν την εξουσία να διαμορφώνουν και να
επιβάλλουν κανόνες-νόμους.  Η έννοια της Πολιτείας
(από την αρχαία ελληνική λέξη «πόλις»), εμφανί-
ζεται για πρώτη φορά στην αρχαία Ελλάδα, για να
χαθεί από την ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών,
με την παρακμή του θεσμού της πόλης κράτους. Η
Αθηναϊκή Πολιτεία αποτελεί τη μορφή πολιτικής ορ-
γάνωσης, στην οποία τα ίδια τα ελεύθερα άτο-
μα(πολίτες) αποφασίζουν για τους κανόνες-νό-
μους που ρυθμίζουν την κοινωνική ζωή.

Η επανεμφάνιση της Πολιτείας γίνεται στην Ευ-
ρώπη με τη Γαλλική Επανάσταση (18ος αιώνας),
όταν ο λαός διεκδικεί την αντικατάσταση της από-
λυτης εξουσίας του μονάρχη από την εξουσία των
πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται η έν-
νοια της σύγχρονης δημοκρατικής Πολιτείας, με
βάση την ισότητα των πολιτών και την ελευθερία
τους από την απόλυτη εξουσία του μονάρχη.

Στη σύγχρονη Πολιτεία ο λαός όχι πλέον άμεσα
(δηλαδή ο ίδιος, όπως στην αρχαία Αθήνα), αλλά έμ-
μεσα, δηλαδή μέσα από τους εκλεγμένους αντι-
προσώπους του, αποφασίζει τους νόμους με τους
οποίους οργανώνεται η κοινωνική συμβίωση. Αυτόν
τον τρόπο πολιτικής οργάνωσης ακολουθούν τα πε-
ρισσότερα σύγχρονα κράτη στη διάρκεια του 19ου
και 20ου αιώνα, συχνά μετά από αιματηρές συγ-
κρούσεις και επαναστάσεις. Η σύγχρονη Πολιτεία
εκφράζει τη θέληση των πολιτών (λαού) ενός κρά-
τους και έχει την εξουσία να καθορίζει:

• Τους κανόνες-νόμους με τους οποίους οργα-
νώνονται και λειτουργούν οι κοινωνικοί και πολιτικοί
θεσμοί.

• Τις υποχρεώσεις και δικαιώματα των ατόμων
και τέλος,

• Τις ποινές και κυρώσεις σε περιπτώσεις πα-
ραβίασης των κανόνων, μέσα από ένα ανεξάρτητο
σύστημα δικαιοσύνης.

Ο Αριστοτέλης υποστήριζε ότι αν και τα μέλη των
κοινωνιών έρχονται και παρέρχονται, οι κοινωνίες
παραμένουν και αυτό το οφείλουν στην πολιτική
τους οργάνωση, δηλαδή στο πολίτευμα. Δεν θεωρεί
καμία μορφή πολιτικής οργάνωσης άριστη, εάν δεν
εξυπηρετεί τη δικαιοσύνη και το κοινό καλό. Ακό-
μα και η δημοκρατική Πολιτεία, εάν εξυπηρετεί προ-
σωπικά και ιδιοτελή συμφέροντα, καταλήγει στη δη-
μαγωγία.

Οι λέξεις πολίτης και πολιτική προέρχονται
από τη λέξη «πόλις» και συνδέονται με την κοινω-
νική συμβίωση. Πολιτική είναι κάθε δραστηριότη-
τα των ατόμων και των ομάδων που αφορά τη συλ-
λογική ζωή. «Πολιτική είναι η ικανότητα να πα-
ρουσιάζεις σήμερα τι θα γίνει αύριο και να
εξηγείς αύριο γιατί δεν έγινε».

Πολιτικές επομένως δεν είναι μόνον οι δρα-
στηριότητες που αφορούν τις εκλογές, αλλά οι πε-
ρισσότερες καθημερινές μας δραστηριότητες, εφό-
σον αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Η προσωπική
σου επιλογή, π.χ. να σπουδάσεις, είναι συγχρόνως
και πολιτική, εφόσον, απαιτείς από την Πολιτεία την
κατάλληλη προετοιμασία σου, τη δίκαιη και ισότι-
μη εισαγωγή σου σε μια δημόσια σχολή, ένα σοβα-
ρό επίπεδο σπουδών, οικονομικές διευκολύνσεις και
τέλος την επαγγελματική σου αποκατάσταση.

Στις σύγχρονες κοινωνίες, οι περισσότερες δρα-
στηριότητές μας (π.χ. ως οδηγών, πεζών, εργαζο-
μένων, καταναλωτών) αφορούν την Πολιτεία. Συ-
χνά τα συμφέροντα αυτών των ομάδων πολιτών συγ-
κρούονται (π.χ. εργαζόμενοι-εργοδότες, ιδιοκτήτες-
ενοικιαστές, καταναλωτές-παραγωγοί). Οι συγ-
κρούσεις αυτές είναι θετικές για την κοινωνία, εάν
οδηγούν σε δημοκρατικό διάλογο και αμοιβαίες υπο-
χωρήσεις.

Εφόσον οι περισσότερες δραστηριότητές μας εί-
ναι πολιτικές, δημιουργούν και τις αντίστοιχες ευ-
θύνες των πολιτών.

Στο σημείο αυτό ο Αριστοτέλης είναι πολύ
σαφής:” τον πολίτην έτερον αναγκαίον είναι
τον καθ’ εκάστην πολιτείαν”. Βεβαίως σε τε-
λευταία ανάλυση η σχέση αυτή είναι διαλε-
κτική, διότι και οι πολίτες, η ποιότητα των πο-
λιτών, επηρεάζουν το πολίτευμα, του δίνουν
μια ορισμένη χροιά. Και όχι μόνον τούτο,
αλλά κάτω από κάποιες προϋποθέσεις μπο-
ρούν και να το μεταβάλουν. 

Ο πολιτικός πρέπει να έχη το χάρισμα να βλέπη
πολύ πρωτύτερα αφ’ όσον βλέπουν οι άλλοι. Αν δεν
έχη το χάρισμα τούτο, είναι αδύνατον να μην οδη-
γήσει την πατρίδα αυτού εις συμφοράς και κατα-
στροφή.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Επιμέλεια: Καραγεώργος Σταύρος 
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Όλοι μας έχουμε την ανάγκη να αποδράσουμε
πολλές φορές απ’ την καθημερινότητα... Εγώ επι-
σκεπτόμενη για πρώτη φορά το χωριό, εντυπω-
σιάστηκα απ’ τις ομορφιές του!

Όλα είναι διαφορετικά εδώ, μακριά απ’ το θό-
ρυβο και το άγχος της πολυτάραχης πόλης. Ο άν-
θρωπος ξαναβρίσκει τον εαυτό του ανάμεσα
στο φυσικό του περιβάλλον.

Στην εξοχή, ο κόσμος μου φαίνεται πιο αγνός,
πιο όμορφος, γεμάτος αρετές. Το ξημέρωμα της
μέρας εκεί, για μένα είναι ξανάνιωμα! Μετά...
σιωπή βασιλεύει παντού... Απόλυτη ησυχία! Σε
λίγο πάλι χαράζει. Το δροσερό αεράκι που κατε-
βαίνει απ’ το βουνό ψιθυρίζει τον ερχομό της επό-
μενης μέρας. Κι εγώ το καλωσορίζω αναπνέοντας
βαθιά!

Κάθε εποχή, εδώ, έχει τη χάρη της! Η εποχή
του χειμώνα έχει πιο άγρια όψη στο χωριό με χιό-
νια, έντονες βροχές και καμιά φορά επικίνδυνες
κατολισθήσεις. Οι δρόμοι ερημώνουν από νωρίς
καθώς τα λιγοστά φώτα αποθαρρύνουν την κί-
νηση των χωρικών κι όλοι αποζητούν μία ζεστή
γωνιά του σπιτιού. Το τζάκι γίνεται αποκλειστι-
κός μαγνήτης για όλη την οικογένεια δίνοντας την
ευκαιρία μίας οικογενειακής ατμόσφαιρας.

Μετά έρχεται η άνοιξη και το καλοκαίρι,
όπου όλα γίνονται πιο όμορφα. Η φύση μας δεί-
χνει την όμορφη, γλυκιά πλευρά της. Να ακούς
το ποτάμι να κυλά κάθε πρωί δυνατά και να περ-
πατάς ανάμεσα στα καταπράσινα δέντρα, νιώ-
θοντας τη δροσιά που σου προσφέρουν...  αξία
ανεκτίμητη! Στο χωριό, νιώθω πως όλα δίνονται
απλόχερα!

Τι όμορφο χωριό! Παντού γραφικά σπίτια, με-
γάλες πλατείες με τις εκκλησίες του και τα μικρά,
χαριτωμένα, παραδοσιακά καφενεία, όπως ειναι
«Το Κεντρικόν» της κυρα Φωτεινής. Πόσο γλυ-

κό ήταν το κέρασμά της με το «λουκουμάκι». Κι
όμως, ναι, πόση εντύπωση μου έκανε!

Και φυσικά το Αντάμωμα! Μια υπέροχη, ση-
μαντική συνάντηση όλων των Τροβατιανών μία
φορά το χρόνο! Να αναβιώνεις μέσα από μικρά
σκετσάκια μνήμες και στιγμές των παλαιότερων,
να γνωρίζεις τα έθιμα και τις παραδόσεις και να
συμμετέχεις στις εκδηλώσεις τους, και τέλος να
διασκεδάζεις μέχρι το πρωί με τους συγχωρια-
νούς! Καθώς κι οι υπόλοιπες εκδηλώσεις, όπως εί-
ναι η Λαϊκή βραδιά, η ημέρα της σκοποβολής και
το παιχνίδι ποδοσφαίρου. Στιγμές που πριν για
μένα ήταν ασήμαντες, δίνουν πια άλλη αξία!

Από μικρή τα περισσότερα καλοκαίρια, «έχα-
να» τους φίλους μου γιατί πήγαιναν διακοπές στα
χωριά και στους παππούδες τους. Εγώ δεν είχα
ένα τέτοιο χωριό. Χωριό που να βρίσκεται μακριά
απ’ την πόλη, σε υψόμετρο και με τόσο έντονα τα
στοιχεία της φύσης! Έπαψα πια να το πιστεύω
αυτό! Πλέον έχω κι εγώ το δικό μου χωριό! 

Το Τροβάτο. 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 

Το  Τροβάτο  είν’  το  χωριό  μου 

«Ο  άνθρωπος  φύσει  πολιτικόν  ζώον» 
(Αριστοτέλης,  Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος)

ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ 
• Ορκίστηκε και πήρε το πτυχίο του στη Νο-

σηλευτική Λάρισας ο Μπουτσίνης Βασί-
λειος του Θεοδώρου.

• Ορκίστηκε και πήρε το πτυχίο της στη Βιο-
λογία Αθηνών η Αβράμπου Κλεοπάτρα του
Παναγιώτη.

Καλή σταδιοδρομία. 

ΓΑΜΟΙ
• Παντρεύτηκαν στην Αθήνα ο Αλέξαν-

δρος Σάντας του Δημητρίου (γιος της Σαλα-
γιάννη Βασιλικής) με την Κανέλλα Δημο-
πούλου. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε
ευτυχία. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Πέθανε στο Σχηματάρι η Τσιτσικάου

Μαρία σύζυγος Φωτίου.
• Πέθανε στο Καινούριο Αγρινίου η Κόκ-

καλη Ελένη σύζυγος Παναγιώτη. 
• Πέθανε στο Πεντάλοφο Αγρινίου ο Μπα-

κοδήμος Γρηγόρης του Ανδρέα.
• Πέθανε στην Αθήνα η Καλογεράκη

Σταυρούλα σύζυγος Στεφάνου “ΓΕΡΑΚΙΝΑ’’.
• Πέθανε στο Ζαπάντι Αγρινίου η Παπα-

δοπούλου Λαμπρινή σύζυγος Ηλία. 
• Πέθανε στη Χαλκίδα ο Αλεξάκης Ηλίας

του Σπύρου (γιός της Κατσιμήτρου Γιάννας του
Ηλία).

• Πέθανε στο Σχηματάρι ο Κόκκαλης
Αριστείδης του Κων/νου. 

• Πέθανε στην Αθήνα ο Γεωργίου Γεώρ-
γιος του Λεωνίδα.

Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 



Την 15 Μαρτίου 2015, η Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστη-
μόνων, βράβευσε σε μια λαμπρή εκδήλωση τους δια-
κεκριμένους αθλητές και αθλήτριες, που έχουν κατα-

γωγή από την Ευρυτανία, με μετάλλια και αναμνηστικά δι-
πλώματα, κάνοντας περήφανη την γενέτειρα του καθενός.  

Οι καταγόμενοι διακριθέντες από το Τροβάτο Ευρυτανίας
είναι οι κάτωθι:

• Άρης και Χρήστος Καραγεώργος. Διακρίθηκαν στο
Βάδην, γεννήθηκαν στο Τροβάτο, μεγάλωσαν στην Μεσοκώμη.
Πάμπολλες οι επιτυχίες τους, με συμμετοχή στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του 1980.

• Το νέο «αίμα» του Τροβατιανού και Ευρυτανικού αθλη-
τισμού, αποτελούν οι: Γεώργιος Ηλ. Κάλλης, Γεώργιος
Θωμ. Κάλλης, Θωμάς Γεωρ. Κάλλης, Σωτήρης Ηλ. Κάλ-
λης.

Οι παραπάνω διακρίθηκαν πρόσφατα, στο King Boxing σε
Πανελλήνιο επίπεδο, με τους «Μονομάχους Σχηματαρίου». 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Τρο-
βάτου, εύχεται στους διακριθέντες εκ του Τροβάτου ορμώμενοι
αθλητές, υγεία και πολλές επιτυχίες. 
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Τιμή  στους  διακριθέντες  
Τροβατιανούς  αθλητές 

Ολαός μας κάθε τι που το μυαλό
του, δεν μπορούσε να συλλάβει,
μη έχοντας άλλο τρόπο να το

δεχθεί το έκανε τραγούδι.
Έτσι και την υπερφυσική Ανάσταση

του Λαζάρου, την τραγούδησε με τον δικό
του τρόπο. Στο χωριό οι ετοιμασίες των
κοριτσιών (τα κορίτσια αναλάμβαναν
να πάνε να τραγουδήσουν τον Λάζαρο),
άρχιζαν από ημέρες. Κανόνιζαν τις πα-
ρέες, διαλέγοντας τις καλλίφωνες αλλά
και τις τίμιες στη μοιρασιά…… Προτι-
μούσαν να είναι δυο κοπέλες στην παρέα,
γιατί έτσι θα τους έπεφτε μεγαλύτερο με-
ράδι. Έκαναν πρόβα στο τραγούδι και
στόλιζαν το καλαθάκι με αγριολούλουδα
για να χωρέσει τα αυγά που θα τους έδι-
ναν.

Κι έφθανε η μεγάλη ημέρα. Ανήμε-
ρα του Λαζάρου πρωί πρωί έπαιρναν τα
σπίτια με τη σειρά, μην προφτάσει και
πάει άλλη παρέα πρώτη. Τραγουδού-
σαν το παρακάτω τραγούδι.

«Πές μας Λάζαρε τι είδες, εις τον Άδη
που επήγες. Είδα φόβους είδα τρόμους,
είδα βάσανα και πόνους. Φέρτε μου,
λίγο νεράκι να ξεπλύνω το φαρμάκι, της
καρδιάς των χειλέων και μη με ρωτάτε
πλέον». 

Οι νοικοκυρές έβαναν στο στολισμέ-
νο καλάθι αυγά, καρύδια, καραμέλες
και κάπου κάπου μερικές δεκάρες. Τυ-
χερή ήταν η παρέα που θα πήγαινε πρώ-
τη στο Σταθμό Χωροφυλακής, στο σπίτι
του δασκάλου, στο Ιατρείο… εκεί έπαιρ-
ναν τις 2 δραχμές ή τις 5 δραχμές, αχο-
λογούσε το χωριό και ο πάνω μαχαλάς και
ο κάτω μαχαλάς Τροβάτου (τότε το Δημ.
Σχολείο Τροβάτου είχε 74 μαθητές) από
το τραγούδι του Λαζάρου. 

Κι ερχόταν η Μ. Εβδομάδα. Όλοι
μικροί και μεγάλοι την καρτερούσαμε. για
τον δικό του ο καθένας λόγο κι όλοι τη
ζούσαμε με τον δικό του ο καθένας τρό-
πο. Οι ξενιτεμένοι λαχταρούσαν να βρε-
θούν στο σπίτι τους, τα σπίτια γέμιζαν
χαρά. Όλο το χωριό παρακολουθούσε όλη
την εβδομάδα την πορεία του Χριστού
στο Γολγοθά και πονούσε και σύμπασχε
με τον Σταυρωμένο Θεάνθρωπο.

Ο σεβάσμιος ιερέας Παπά Πέτρος
η ψυχή της εκκλησίας, με τρεμάμενη
κατανυχτική φωνή ψέλνει το «Σήμερον
κρεμάται επί ξύλον…» Η μυρωδιά του θυ-
μιατού, η στερέωση του Εσταυρωμένου
στη μέση του ναού, το ακάνθινο στεφά-
νι σε συγκλονίζουν. 

Μεγ. Πέμπτη τα δώδεκα ευαγγέλια,
η πορεία προς τον ανηφορικό Γολγοθά σε
συναρπάζουν. Την Μεγ. Πέμπτη έβα-
φαν τ΄αυγά. Τ’ αυγά τα μεγαλοπεφτίσια
τα θεωρούσαν ιερότερα. Ένα τέτοιο
αυγό βαμμένο το τοποθετούσαν στο ει-
κονοστάσι του σπιτιού. Οι άνδρες έσφα-
ζαν το αρνί ή το κατσίκι το ταγμένο για

την πασχαλιά. Οι γυναίκες μοσχόπλυναν
τις… αντεριές για το παραδοσιακό κο-
κορέτσι. Μάζευαν αγριολάχανα για το νη-
στίσιμο «πλαστό». 

Μεγ. Παρασκευή κορύφωση των
συναισθημάτων. Ο λυπητερός ήχος της
καμπάνας, δίνει την δική του  παρουσία.
Οι νέοι και οι νέες στόλιζαν τον επιτάφιο
με αγριολούλουδα ….δακράκια …ίτσια
«αγριοκυκλάμενα» και κλωναράκια από
ανθισμένες κορομηλιές και κερασιές. Τα
σκόρπιζαν επάνω στο άγιο πανί και μο-
σχοβολούσε η εκκλησία. Περνούσαν
κάτω από τον Επιτάφιο τρείς φορές για
να έχουν την ευλογία του Χριστού. Το
βράδυ στον «Επιτάφιο θρήνο» πληθω-
ρικές οι παρουσίες των ψαλτάδων. Ο αεί-
μνηστος Νίκος Καλογερομήτρος ο
ψάλτης με την μοναδική φωνή, ο πάντα
γελαστός Γιώργος Καλογερογιάννης
(αείμνηστος κουμπάρος μου), ο μακάριος
Ηλίας Μαργώνης, εγώ και ο κουμπά-
ρος μου Πέτρος Γεωργίου αποτελού-
σαμε το ΠΑΖΛ των ψαλτών. Γεμάτη η εκ-
κλησία, γεμάτα τα στασίδια, γεμάτος ο
γυναικωνίτης, ανάμεσά τους και τα παι-
διά του Δημοτικού Σχολείου Τροβάτου
στη δική τους θέση μπροστά στο ψαλτή-
ρι όπως τα έβαζε ο δάσκαλος.

«Η ζωή εν Τάφω….», «Άξιον εστί…»
«Αι γενεαί Πάσαι» σε κάνουν να ανα-
τριχιάζεις. Ψάλλοντας έφερναν με αναμ-
μένες λαμπάδες τρείς φορές το γύρο
της εκκλησίας συντροφιά με τον λυπη-
τερό ήχο της καμπάνας. Γλυκιές ανα-
μνήσεις που ελαφρύνουν το βάρος του
χρόνου στα άσπρα μαλλιά, στα ρυτιδω-
μένα πρόσωπα και το αδύναμο κορμί.

Κι ύστερα η Ανάσταση. Γεμάτη η
εκκλησία, «Χριστός Ανέστη», τσούγκρι-
σμα αυγών, φιλιά, άφθαστη, απαράμιλ-
λη, μοναδική ιερή στιγμή. Τότε….όλα
γινόταν με «σειρά» και «τάξη». Η κα-
τάνυξη και η ιερότητα των ημερών πε-
ρίσσευε.

Νοσταλγικά κάθε χρόνο αυτές τις
ημέρες, ξαναγυρίζουμε στα μονοπάτια
αυτά της μνήμης, που δεν σβήνουν, δεν
θολώνουν, δεν αλλοιώνονται με το πέ-
ρασμα του χρόνου, δεν ξεστρατίζουν
από την σκέψη μας. Ευτυχώς πολλές απ’
αυτές τις συγκλονιστικές σκηνές του θεί-
ου δράματος τις κρατάμε στα χωριά μας,
και πρέπει να τις μεταδώσουμε και στα
παιδιά μας, για να μεταλάβουν και αυτά
από την θεία συγκίνηση.

Το πάντοτε επίκαιρο Πασχαλινό μή-
νυμα των στίχων του εθνικού μας ποιητή
Διονυσίου Σολωμού «Ανοίξτε αγ-
καλιές ειρηνοφόρες… φιληθείτε γλυ-
κά χείλη με χείλη, πέστε ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗ εχθροί και φίλοι» ας φω-
λιάσει στις καρδιές όλων για έναν αυ-
ριανό πιο όμορφο κόσμο.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Ο  ΛΑΖΑΡΟΣ,  
Η  Μ.  ΕΒΔΟΜΑΔΑ,  Η  ΠΑΣΧΑΛΙΑ 

(Όπως  τα  έζησα  τότε  και  τα  θυμάμαι  τώρα)
Γράφει ο Τσεργογιάννης Θεόδωρος Συντ/χος Δάσκαλος 

Μετά από επικοινωνία των μελών του Συλλόγου με τον Δή-
μαρχο Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρο σχετικά με το
θέμα των τελών ύδρευσης και καθαριότητας, από τους δημό-
τες προς τον Δήμο, μας είπε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων
δεν είναι εφικτή η πληρωμή τους παρά μόνο με την παρουσία
τους στις υπηρεσίες του Δήμου. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι αδύ-
νατο από πάρα πολλούς δημότες να προσέλθουν στο Δήμο για-
τί ζουν σε διάφορες περιοχές και γι’ αυτό σύντομα θα λυθεί το
πρόβλημα. 

Τέλη  ύδρευσης  και  καθαριότητας 


