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O NOΣTAΛΓOΣ
Αγαπητοί χωριανοί, φίλες και φί-

λοι 
Το πολυπόθητο καλοκαίρι που

όλοι περιμένουμε ήρθε! 
Η εποχή που όλοι περιμέναμε

έφτασε!   
Ήρθε η ώρα να χαλαρώσουμε και

να ξεφύγουμε από τους δύσκολους
ρυθμούς της καθημερινότητας...

Οι εξετάσεις και τα βάσανα των
μαθητών όλων των βαθμίδων αλλά και
των φοιτητών που είναι στο κρισιμό-
τερο σταυροδρόμι για το μέλλον τους
προσωρινά σταμάτησαν για να ξε-
κουραστούν. 

Όλοι μας λοιπόν γονείς, μαθητές,
παππούδες και γιαγιάδες πρέπει να
δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο στους
εαυτούς μας να ξεκουραστούμε για να
έχουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε…

Όσο για το πανέμορφο χωριό μας,
το Τροβάτο, περιμένει με μεγάλη λα-
χτάρα να βρεθούμε κοντά του, ανα-
γνωρίζοντας ότι η φετινή χρονιά του
2015 ήταν για τους κατοίκους του, ένα
αγκάθι που τους ταλαιπώρησε, τους
πλήγωσε και τους τραυμάτισε αρκε-
τά...

Τα φετινά χτυπήματα της φύσης
με τις ασταμάτητες βροχοπτώσεις,
τις κατολισθήσεις και τις καταστροφές
δρόμων, σπιτιών και γεφυριών, στα-
ματημό δεν είχαν, και σαν να μην
έφτανε αυτό ήρθαν και τα απανωτά
χτυπήματα της μοίρας για αρκετούς
χωριανούς μας που έφυγαν από κον-
τά μας και δεν ζουν πια ανάμεσά μας.

Οι αρχαίοι έλεγαν ‘’ενός κακού
μύρια έπονται’’ και τελικά δεν είχαν
άδικο.

Δυστυχώς όμως αυτή είναι η μοί-
ρα των ανθρώπων. Τα τελευταία χρό-
νια όμως χάθηκε η σειρά που λέμε.

Κανένας όμως δεν είναι αιώνιος. 
Η ιστορία της Ελλάδας, αλλά και

η φύση των Ελλήνων, είναι τέτοια που
όλα αυτά μας έχουν κάνει σκληρότε-
ρους και πιο ανθεκτικούς ώστε να
αντιμετωπίζουμε τα πάντα και να τα
ξεπερνάμε.

Οι χαρές της ζωής τελικά είναι
πολύ λίγες και δεν πρέπει να τις
αφήνουμε να περνούν.

Το Τροβάτο είναι εδώ και μας πε-
ριμένει.

Μας περιμένει για να απαλύνει τον
πόνο μας, να του “μιλήσουμε’’ και να
μας “μιλήσει’’ μέσα από τις ρεματιές
και τις βουνοκορφές και μέσα από το
θρόισμα των δέντρων και το κελάιδι-
σμα των πουλιών.

Το Τροβάτο είναι εδώ και μας πε-
ριμένει, να μας δώσει την απαραίτη-
τη ηρεμία και γαλήνη να συλλογι-
στούμε και να ξεδιαλύνουμε πολλά
πράγματα μέσα μας, να νοσταλγή-
σουμε πρόσωπα και πράγματα, τα
οποία μένουν για πάντα ανεξίτηλα
στην μνήμη μας.

Το Τροβάτο είναι εδώ και μας πε-
ριμένει να Ανταμώσουμε ξανά, να
γελάσουμε, να περπατήσουμε στα
μοναδικά μονοπάτια μέσα στα έλατα
και στην φύση, να χαρούμε και να ξε-
κουραστούμε.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
Τροβάτου εύχεται σε όλους τους Τρο-
βατιανούς και φίλους καλό καλοκαί-
ρι και να περάσουν ευχάριστα όπου
και αν επιλέξουν να κάνουν τις δια-
κοπές τους.

Από την μεριά μας θα προσπαθή-
σουμε με όλες μας τις δυνάμεις να κά-
νουμε την διαμονή όλων των Τροβα-
τιανών και φίλων που θα βρεθούν το
φετινό καλοκαίρι στο χωριό μας ευ-

χάριστη και αξέχαστη με τις διάφορες
εκδηλώσεις και δραστηριότητες  που
θα διοργανώσουμε. 

Η αρχή θα γίνει με το μεγαλύτερο
Αντάμωμα της Ευρυτανίας, το Τρο-
βατιανό Αντάμωμα, που θα γίνει το
Σάββατο 1 Αυγούστου 2015 στην
κεντρική πλατεία των Αγίων Θεοδώ-
ρων με τα χορευτικά του Συλλόγου
που θα μας παρουσιάσουν παραδο-
σιακούς χορούς αλλά και διάφορα
ήθη και έθιμα από την καθημερινό-
τητα των χωριανών μας. Κοντά μας
φέτος θα είναι ο μεγάλος Σταύρος
Τσαλάγκας με την Πόπη Καραμπά.

Την Κυριακή 2 Αυγούστου
2015, θα διεξαχθούν οι εκλογές για
την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Τροβάτου.

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015
το απόγευμα θα γίνει ο 4ος Διαγω-
νισμός Σκοποβολής που έγινε πλέ-
ον θεσμός με αεροβόλα όπλα στην
πλατεία των Αγίων Θεοδώρων, που
τον περιμένουν με μεγάλη ανυπομο-
νησία μικροί και μεγάλοι. Είναι μια ευ-
γενική προσφορά του Μαργώνη Βα-
σίλη του Θεοδώρου.

Την Τρίτη 4 Αυγούστου 2015
και στο γήπεδο του Αγίου Αθανα-
σίου θα γίνει το ανεπανάληπτο τουρ-
νουά ποδοσφαίρου, μια εκδήλωση με
πολλές εκπλήξεις και πολλές συγκι-

νήσεις.
Την Τετάρτη 5 Αυγούστου

2015 το απόγευμα στον προαύλιο
χώρο του Αγίου Δημητρίου στον Κάτω
Μαχαλά θα γίνει ο 1ος ζωντανός
Διαγωνισμός Πίτας όπου οι δια-
γωνιζόμενοι θα προσπαθήσουν να
βάλουν τα δυνατά τους για το καλύ-
τερο αποτέλεσμα το οποίο θα κρίνει η
κριτική επιτροπή.

Φυσικά θα υπάρχει και η πεζοπο-
ρία στην φύση η οποία θα καθοριστεί
και θα ανακοινωθεί αργότερα σε
όλους.

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015
είναι η γιορτή Του Σωτήρος και θα
γίνει η λειτουργία στην εκκλησία του
Χριστού στον Κάτω Μαχαλά.

Ακολουθούν η γιορτή Της Πα-
ναγίας στις 15 Αυγούστου στο ιστο-
ρικό μοναστήρι της Παναγίας Τρο-
βάτου. Η αυλαία των φετινών εκδη-
λώσεων και του καλοκαιριού θα κλεί-
σει με την γιορτή Του Τιμίου Σταυ-
ρού στις 14 Σεπτεμβρίου.

Περιμένουμε να αγκαλιάσετε
παρά τις δυσκολίες, όλες μας τις προ-
σπάθειες και να στεφτούν με επιτυχία
όπως μόνο εμείς οι Τροβατιανοί ξέ-
ρουμε.

Καλό Καλοκαίρι σε όλους. 
Με τιμή 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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Ε Π Ι   Τ Ο Υ   Π Ι Ε Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ  
Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Αγαπητοί Τροβατιανοί, φίλες και φίλοι,
Εξαιτίας των γενικότερων οικονομικών καταστάσεων

που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες στην πατρίδα μας και
με βαθύ το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπατριώ-
τες μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το προ-
γραμματισμένο Αντάμωμα της 1ης Αυγούστου 2015 καθώς
και οι εκδηλώσεις των επομένων ημερών (εκλογές, τουρ-
νουά ποδοσφαίρου, σκοποβολή, διαγωνισμός πίτας), δεν
θα πραγματοποιηθούν.

Ευχή όλων μας, ως μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού και
Εξωραϊστικού Συλλόγου αλλά και ως πολίτες αυτού του τό-
που, είναι να αλλάξει προς το θετικό το κλίμα στην κοινωνία
μας, ώστε να παρευρεθούμε στο επόμενο Αντάμωμα, όλοι
ΜΑΖΙ. 

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού 

Συλλόγου Τροβάτου 
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Η 2α Αυγούστου 2015, θα
είναι η ημερομηνία των εκλογών
του Πολιτιστικού και Εξωραϊστι-
κού Συλλόγου των Απανταχού
Τροβατιανών Αγράφων Ευρυτα-
νίας. Το νέο Δ.Σ., με βάση το Κα-
ταστατικό του Συλλόγου, είναι
επταμελές. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι
αξιοσημείωτα γεγονότα με ση-
μειολογική αξία θα είναι τα πα-
ρακάτω:

• Η αθρόα προσέλευση των
ψηφοφόρων. 

• Η εισαγωγή νέων ατόμων
στο ψηφοδέλτιο καθώς και η εκλο-
γή νέων ατόμων στο νέο Δ.Σ. του
Συλλόγου θα προσδώσει θετικά
σημάδια στην εξελικτική πορεία
του.

Τονίζουμε για μια ακόμη φορά
την ελπιδοφόρα θετική συμμετο-
χή νέων, ηλικιακά ατόμων στα
κοινά της πολιτειακής, πολιτισμι-
κής και πολιτιστικής ζωής του τό-
που μας.

• Η σύνθεση του Συλλόγου
χρήζει «ενέσεων» ανανέωσης για
την εξελικτική του πορεία.

Η Πολιτιστική του οντότητα
είναι σε ένα υψηλό επίπεδο -αυτό
προκύπτει από την κοινή ομολογία

των Τροβατιανών και μη πολι-
τών σε διάφορες εκδηλώσεις- το
οποίο θα πρέπει να διατηρήσου-
με (είναι ένα κομβικό σημείο) και
να το εξελίξουμε με ποικίλες μορ-
φές Πολιτιστικής δράσης.

• Η δραστηριοποίηση ατόμων,
ως άτυπα συνδεδεμένα μέλη, στα
Πολιτιστικά δρώμενα είναι θετικό.

• Η στοχοποίηση πολιτιστι-
κών δράσεων και η επίτευξή τους
είναι επιβεβλημένη από το νέο
Δ.Σ. του Συλλόγου, τόσο σε βρα-
χυπρόθεσμο όσο και σε μακρο-
πρόθεσμο σχεδιασμό.

• Ευελπιστούμε για μια ακόμη
φορά στην έμπρακτη συνεργα-
σία με τις Τοπικές, Δημαρχιακές
και Περιφερειακές αρχές για ένα
βέλτιστο αποτέλεσμα.

Στόχος όλων των τοπικών φο-
ρέων θα πρέπει να είναι η θετική
αναμόρφωση του Τροβάτου με
στοχευμένες-παράλληλες παρεμ-
βάσεις ποικίλου ενδιαφέροντος.

Θεωρούμε ότι η συμμετοχή
του Τροβατιανού και μη στοιχεί-
ου στις εκδηλώσεις του Συλλό-
γου θα είναι δεδομένη. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΕΚΛΟΓΕΣ  2015 
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Η  Ευρυτανία  στο  δρόμο  της …  
Γράφει  ο  Θανάσης  Γιαννακόπουλος,  ΑΠΘ 

Ευρυτανία, ένας ορεινός νομός
που όπως άλλες ορεινές περιοχές,
πλήρωσε όμως ακριβότερα τον

εμφύλιο πόλεμο. Δεν συνήλθε κυρίως
πληθυσμιακά και με τα σημερινά δε-
δομένα δεν πρόκειται να συνέλθει. Ο κυ-
ριότερος λόγος είναι η αλλαγή ή η με-
ταβολή της νοοτροπίας των κατοίκων
της.

Έπαψε να υπάρχει ο ψυχικός δε-
σμός του σημερινού Ευρυτάνα με τον
τόπο του, που ήταν το κυριότερο χα-
ρακτηριστικό του. 

Η ομολογία της μάνας ή του πατέ-
ρα «μαύρη είναι αυτή η ζωή μας
πια» αδυνάτισε, αν δεν έσπασε το δε-
σμό του Ευρυτάνα με τον τόπο του.

Όμως, ας πάρουμε τα πράγματα
από την αρχή. Αμέσως μετά τον εμφύ-
λιο και τις εμφυλιακές συγκρούσεις
και την επιστροφή των κατοίκων στα
χωριά και τους μαχαλάδες της περιοχής
καταβλήθηκε από την πολιτεία προ-
σπάθεια ανασυγκρότησης του Νομού,
αποκατάστασης των ζημιών και επι-
στροφή νέων και γέρων στον τόπο.
Δημοσιεύτηκαν πολλές μελέτες από ει-
δικούς επιστήμονες (ενδεικτικά ανα-
φέρω την μελέτη της Αγροτικής Τρά-
πεζας της Ελλάδας) που έδιναν προ-
οπτικές ανάπτυξης. Εφαρμόσθηκαν πι-
λοτικά προγράμματα που εφαρμόστη-
καν σε άλλες περιοχές της χώρας όπως
εκείνο της περιοχής Δομνίστας-Κρι-
κέλλου από την Καναδική Βοήθεια (Κα-
ναδοαμερικανική Κοινωνική Πρόνοια)
που περιελάμβανε πέρα από διάφορά
έργα που αφορούσαν τη φυτική και τη
ζωική παραγωγή ακόμη και μαθήματα
κονσερβοποίησης φρούτων και λαχα-
νικών.

Έγιναν έργα ύδρευσης, με κατα-
σκευή των πρώτων υδραγωγείων και
φτιάχτηκαν πέτρινες βρύσες στις πηγές.
Έγιναν έργα άρδευσης που σιγά-σιγά
άρχισε το τσιμέντο να αντικαθιστά στα
χωριά τα ξύλινα καλάνια ή τα χωμάτι-
να αυλάκια. Έγιναν δεξαμενές για να δι-
ευκολύνεται το πότισμα των χωρα-
φιών. Οι πεζούλες του κάθε χωριού
πρασίνισαν. Άρχισαν να γίνονται έργα
οδοποιίας. Χωμάτινοι δρόμοι για αν-
θρώπους και ζώα φορτίου και λιγο-
στοί δρόμοι ακόμη με άσφαλτο. Ει-
σήχθηκαν νέες ποικιλίες από μηλιές,
νέες φυλές ζώων κυρίως γιδιών (εδώ
πρέπει να αναφερθεί η τεράστια προ-
σπάθεια που κατέβαλαν οι τότε υπεύ-
θυνοι της Γεωργικής Υπηρεσίας για να
πείσουν τους δυσκολόπιστους Ευρυτά-
νες να πάρουν γίδες της φυλής Ζάανεν. 

Παροιμιώδης, ήταν και μένει η συμ-

περιφορά του τότε Διευθυντού Γεωρ-
γίας Ζαΐμη, όπου στο πλάτανο, που
φύτευσε ο Γενναίος Κολοκοτρώνης,
στην πλατεία Καρπενησίου, είχε ένα κο-
πάδι από γίδες και μοίραζε στους πα-
ζαριώτες 1-2 ζώα. Ήταν το παζάρι του
Αϊλιά. Θύμιζε κάτι από Καποδίστρια
στην εποχή που προσπάθησε να εισα-
γάγει την καλλιέργεια της πατάτας στη
χώρα μας). 

Έγιναν Σχολεία σε κάθε χωριό, γυ-
μνάσια και ημιγυμνάσια, ακόμη στην
Δομνίστα κάθε Φθινόπωρο λειτούργη-
σε Γεωργική Έκθεση. Σε μερικά χωριά
με ιδιωτική πρωτοβουλία άρχισε να
υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. Μικρό
Χωριό).

Η ΔΕΗ απελπιστικά αργούσε.
Πέρασαν αρκετά χρόνια, περίπου

50, για να πάει σε όλα τα χωριά το ρεύ-
μα. Δημιουργήθηκαν κάθε καλοκαίρι
θέσεις εργασίας για νέους ανθρώπους
για τον καθαρισμό των δασών από
ελάτη ή νέες δεντροφυτεύσεις για απο-
κατάσταση των ζημιών των δασών από
την εμφύλια σύγκρουση. 

Και ενώ γίνονταν αυτά οι νέοι ήθε-
λαν να φύγουν. Να γυρίσουν «πίσω
από τη ράχη» όπως έλεγαν. 

Οι ηλικιωμένοι που έβλεπαν αυτό το
φαινόμενο, αναλογιζόταν τη δική τους
φτώχεια και το ενεθάρρυναν περισσό-
τερο. Έπιαναν τους πολιτικούς για μια
οποιαδήποτε θέση για το γιο, την κόρη,
τον ανιψιό σε αστικό ή λιγότερο αστι-
κό κέντρο. Η ψήφος είχε τη δύναμη. 

Από πρόχειρη εκτίμηση μετά το
1990 περίπου 300 με 400 νέοι εγκατέ-
λειψαν το νομό. Αυτοί οι νέοι που έφευ-
γαν δεν είχαν το μεράκι να γυρίσουν
όπως παλιότερα στον τόπο τους να χτί-
σουν σπίτια (π.χ. Κλαψί) από Αμερική
ή την Βλαχία. Αγόραζαν και δημιουρ-
γούσαν στους νέους τόπους.

Έτσι τη Δεύτερη και την Τρίτη γε-
νιά, άρχισε να μην την τραβάει ο τόπος.
Τα ψηλά βουνά του Παπαντωνίου
γεμάτα θρύλους και μύθους, οι ελατιά-
δες του Καρκαβίτσα δεν τους συγκι-
νούσαν. 

Με άλλα λόγια ενώ καταβαλλόταν
προσπάθεια από την πολιτεία οι Ευρυ-
τάνες ήταν απόντες. 

Ο γραβατωμένος νέος που γύριζε
στο χωριό στο πανηγύρι αποτελούσε το
παράδειγμα για όσους ακόμη επέμεναν
να μένουν στα χωριά. Αντίθετα, ο νέος
με την γκλίτσα αποτελούσε τον βοσκό,
τον βλάχο, το παράδειγμα προς απο-
φυγή. 

Συνέχεια στη σελ. 4 



«Ας κρατήσουν οι χοροί…», οι πρώτοι στίχοι από
το ομώνυμο τραγούδι του Δ. Σαββόπουλου. Στο 3ο
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών διάρκειας 3 ημε-
ρών, στο Σχηματάρι (12, 13, 14 Ιουνίου 2015), έδω-
σε το παρόν και το νεοσύστατο χορευτικό τμήμα του
Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβά-
του Αγράφων Ευρυτανίας. Η παρουσία του ορίστηκε
την δεύτερη ημέρα του Φεστιβάλ. 

Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος
Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας, καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους, με την ακόλουθη φράση: “Κα-
τοικούμεν’ έλεγαν οι γέροντες στον τόπο
αυτό, από τότε που ο θεός έφτιαξε τα β’ να και
τα ποτάμια, τον ήλιο και το φεγγάρι’’. Aπό τότε
κρατάει η γενιά μας.

Μην λησμονάμε ότι κοιτίδα των Σαρακατσάνων
αποτέλεσε η περιοχή των Αγράφων και ο ευρύτερος
ορεινός όγκος της Πίνδου. Με την ενσυναίσθηση αυ-
τής της ιδιαίτερης κληρονομιάς μας, θα θέλαμε να
βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι στην μακροχρόνια
και επίμονη προσπάθεια όπου πραγματώνεται από
γενιά σε γενιά, με απώτερο σκοπό τη διάδοση της
ιστορίας και την μεταλαμπάδευση των μηνυμάτων
του Πολιτισμού και της Παράδοσής μας. Ο χορός και

το τραγούδι, όπως σε όλους τους Έλληνες, έτσι και
στις νομάδες των Σαρακατσαναίων, είχαν και έχουν
κυρίαρχο ρόλο, σε κάθε κοινωνική τους εκδήλωση. 

Το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού και Εξω-
ραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου Αγράφων Ευρυτα-
νίας, είχε την ιδιαίτερη τιμή να παρουσιάσει χορούς
της πατρίδας μας. 

Πολύτιμος αρωγός στην προσπάθειά μας η χο-
ροδιδάσκαλός μας, Ευαγγελία Μαργώνη. 

Αναλυτικά οι χοροί που παρουσιάστηκαν είχαν
ως εξής:
➢ 1ος … Διπλός χορός …Στην άκρη-άκρη το για-

λό
“Στα τέσσερα διπλώνεται στα πέντε ξεδιπλώ-

νεται’’ χορεύεται από άντρες και γυναίκες, ο χορός
διπλώνει και ξεδιπλώνει αντίστοιχα με τις φράσεις
του τραγουδιού.
➢ 2ος … Συρτό στα τρία …  Ο χορός αυτός απαν-

τάται στους Σαρακατσάνους. Χορεύεται από άντρες
και γυναίκες. Χόρευαν μπροστά οι άντρες και ακο-
λουθούσαν οι γυναίκες. 

Αργός χορός, αφού οι ιδιαίτερα βαριές φορεσιές
με τα “κουστέκια’’ “στολίδια’’, δεν επέτρεπαν γρή-
γορα βήματα.

➢ 3ος … Σταυρωτός … “ποιός έλατος κρατάει
δροσιά…’’ Κλέφτικος χορός της σταυραδερφοσύνης.   

Χορεύονταν μόνο από άνδρες, όπου με τη θέση
του σώματός τους στον χορό, σχημάτιζαν σταυρό. 
➢ 4ος … Πέρασα τριανταφυλλιά μου … Νυ-

φιάτικος χορός των Σαρακατσαναίων. Χορεύεται
μόνο από  γυναίκες.
➢ 5ος … Τσάμικος … “Θέλω ν’ ανέβω στ’ Άγρα-

φα’’. 
Αργός λεβέντικος χορός με χορευτικές φιγούρες,

μόνο από τον πρωτοχορευτή.

➢ 6ος … Συρτός … “Το Τροβάτο είν’ το χωριό
μου”. 

Tο τραγούδι αυτό περιγράφει ανάγλυφα τον
χάρτη του Χωριού. Στιχουργός του τραγουδιού, εί-
ναι ένας Τροβατιανός.

Το Δ.Σ. και τα μέλη του Πολιτιστικού και Εξω-
ραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου Αγράφων Ευρυτα-
νίας, νιώθουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν, μέσα
από την καρδιά τους, την Πολιτιστική ομάδα του
«3ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών», για την φι-
λοξενία στην τριήμερη εκδήλωση. 

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να κάνουμε στην κα
Ναυσικά Παλαιολόγου, όπου ασπαζόμαστε το
Πολιτιστικό έργο που προσφέρει στον τόπο μας και
ιδιαίτερα την διάδοση των Παραδοσιακών χορών.  

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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«Μέσα στη θλίψη της απέραντης μετριό-
τητας, που μας πνίγει από παντού, παρηγοριέ-
μαι ότι κάπου, σε κάποιο καμαράκι, κάποιοι πει-
σματάρηδες αγωνίζονται να εξουδετερώσουν τη
φθορά...», γράφει στα Μικρά του Έψιλον ο
Οδυσσέας Ελύτης,  αποκαλύπτοντας μια αλήθεια
ικανή να μας ωθήσει να διακρίνουμε ποιότητες
και ευαισθησίες σε έναν κόσμο που ‘χει χάσει την
ταυτότητά του στα διεθνή παζάρια των τεχνο-
κρατών και της προόδου.

Μπορεί αυτής της πατρίδας να μην της
έλαχε η άνεση και το σθένος χωρών του “πρώ-
του κόσμου” -ελλείψει πόρων, ισχυρών προ-
σώπων ή άλλων αντικειμενικών δυσκολιών-
δεν εγκατέλειψε όμως ποτέ την αρχέγονη θλί-
ψη της. Κι η θλίψη, αντί για αφορμή ενδοσκό-
πησης και δημιουργίας, έγινε θηλιά στο λαιμό
της… Όπως ήταν αναμενόμενο, ο επικείμενος
πνιγμός δεν μπορούσε παρά να προσελκύσει
πλήθος ανέραστων και τυφλωμένων από μι-
κροαστική μεγαλομανία όντων, έτοιμων να εθί-
σουν με την ξενόφερτη ασχήμια τους τον τόπο.
Και είναι πράγματι να απορεί κανείς πως το θαύ-
μα της ύπαρξης μετουσιώθηκε μέσα σε λίγες
μόνο δεκαετίες σε μια θλιβερή μετριότητα άνευ
περιεχομένου…

Αναμφίβολα, μας δόθηκε ένα προνόμιο που
λίγοι θα μπορούσαν να έχουν. Γεννηθήκαμε σ’
έναν τόπο αρχέγονο και μυστηριακό, όπου η ζωή
ήταν και ίσως να παραμένει έως σήμερα στα μέ-
τρα του ανθρώπου. Γιατί αυτός ο τόπος -όσο και
να μην θέλουμε να το δούμε- κρύβει στα σπλά-
χνα του την αίσθηση του επιτεύξιμου. Κρύβει
ιδέες που περιμένουν να τις αναγνωρίσουμε, με
την ελπίδα μιας μελλοντικής, αλλά όχι ανώδυ-
νης, αναγέννησης. Και το προνόμιο το κάναμε
κατάρα. Και κάθισε στη σάρκα μας βαριά,
απομυζώντας την όποια ζωτικότητα μας είχε
απομείνει. Πάει καιρός που χάσαμε την πίστη
στον εαυτό μας. Πάει καιρός που η μοίρα της
ζωής μας περιήλθε σε χέρια αγνώστων και μεί-
ναμε να περιπλανιόμαστε βαριεστημένοι σε
τόπους και πρόσωπα στείρα από προοπτικές και
οράματα.

Ας είμαστε ειλικρινείς. Πότε εκτιμήσαμε ικα-
νοποιητικά τον τόπο μας και τις δυνατότητές
μας; Πότε πιάσαμε από τα μαλλιά τη ζωή για ν’
αποδείξουμε -έστω και τυπικά- ότι είμαστε κυ-
ρίαρχοι του παιχνιδιού; Ξοδεύαμε για χρόνια το
πείσμα μας άσκοπα ως φθηνοί καταναλωτές ή
επιδεικτικά βολεμένοι, αναζητώντας επίπλαστες
μονιμότητες, σιγουριές και ασφάλειες σε μία ζωή
που από τη φύση της δεν επιτρέπει τίποτα απ’
αυτά! Ακριβώς, γιατί η ζωή είναι ζωή μόνο όταν
ανάγεται στο ακατόρθωτο και το μη συνηθι-
σμένο. Μόνο όταν η υπέρβαση της στιγμής εί-
ναι ικανή να αυξήσει τα επίπεδα της αδρενα-

λίνης στον ορό του αίματος. Και για να ζήσου-
με σύμφωνα με τις ποιότητες του βίου μας, οφεί-
λουμε να θέσουμε βάσεις για παραγωγή και δη-
μιουργία. Οφείλουμε να στρωθούμε μόνο και
μόνο για να υλοποιήσουμε την παρακαταθήκη
που ‘χουμε χρέος να μεταβιβάσουμε στις ερχό-
μενες γενιές.

Ο Ελύτης δεν έτρεφε αυταπάτες. Αναγνώ-
ριζε την απέραντη μετριότητα της φυλής του,
αλλά ήταν πεπεισμένος ότι γύρω του υπήρχαν
άνθρωποι που επέμεναν να πολεμούν τη φθο-
ρά με τα δικά τους εργαλεία. Στήριζε τις ελπί-
δες του σ’ εκείνους που μέσα στο ημίφως του
προσωπικού τους χώρου δημιουργούν πεισμα-
τικά το μέλλον τους, αδιαφορώντας για την πνι-
γερή μετριότητα ενός κόσμου υποταγμένου
στη συνήθεια και την ψευδή ασφάλεια. Γιατί ο
δημιουργός γνωρίζει καλά πώς δεν μπορεί να
υπάρξει χωρίς το έργο του. Και η δημιουργία
αποτέλεσε για αιώνες την κινητήριο δύναμη αυ-
τού του τόπου. Ακόμα και σήμερα που η ζωή μοι-
άζει να έχει φτάσει στο απροχώρητο και η
φθορά αγγίζει τα τοιχώματα της ψυχής μας,
έχουμε χρέος ν’ αναζητήσουμε και να φέρουμε
στο φως εκείνους που αγωνίζονται καθημερινά
για να εξουδετερώσουν την κατάρα της φθοράς
και της λήθης. Οφείλουμε να τους προσφέρου-
με χώρο για να υπάρξουν και να δημιουργήσουν.

Άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μας παντού:
σε δρόμους, γειτονιές, φτωχά διαμερίσματα,
υπόγεια, γκρίζες αίθουσες σχολείων, μπαλκόνια,
αυλές, κήπους και μπαχτσέδες, πολυσύχναστα
καφέ του κέντρου ακόμα και σε μπαρ που μυ-
ρίζουν βαρύ τσιγάρο και οινόπνευμα… Άνθρω-
ποι που διατηρούν ζωντανή μέσα τους την
ανάγκη για ομορφιά και επικοινωνία, περιμέ-
νουν υπομονετικά την προσοχή και το ενδια-
φέρον μας. Ένας κρίσιμος αριθμός δημιουργών
που είναι ικανός να φέρει την ανατροπή. Γονείς,
νοικοκυρές, μουσικοί, ερμηνευτές, συγγραφείς
και ποιητές, ζωγράφοι, εραστές, αγρότες, κτη-
νοτρόφοι και μεροκαματιάρηδες, μαθητές, έφη-
βοι και ηλικιωμένοι, πεισματάρηδες όλων των
ηλικιών είναι ικανοί να ταράξουν τα λιμνάζον-
τα νερά μιας κοινωνίας σε χρόνιο λήθαργο. Εξα-
σθενημένη απ’ τη σκληρή πραγματικότητα,
αποχαυνωμένη και άπραγη μπροστά σε τηλεο-
πτικές οθόνες που μεταδίδουν αλλόγλωσσες
ανοησίες χωρίς έλεος και ειδήσεις-σκουπίδια
που κάνουν το μέσα μας να ζέχνει από αηδία και
απογοήτευση. 

Το τίμημα της μετριότητας είναι αβάσταχτο.
Ας δώσουμε προτεραιότητα στους αφανείς δη-
μιουργούς αυτού του τόπου. Είναι η πιο αθώα
και η πλέον ήπια ενεργειακή πολιτική που μπο-
ρούμε να εφαρμόσουμε...

Επιμέλεια: Καραγεώργος Γ. Σταύρος 
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Το  τίμημα  της  μετριότητας 

Την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα εισήλθε στην πιο
κρίσιμη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της, κα-
θώς οι οικονομικές και όχι μόνο πολιτικές των τε-

λευταίων δεκαετιών την έχουν οδηγήσει σε μεγάλες πε-
ριπέτειες.

Πιστεύω ωστόσο, ότι η χώρα μας η Ελλάδα μπορεί
να αποφύγει έστω και την τελευταία στιγμή, αυτές τις
περιπέτειες και να επανέλθει σιγά σιγά σε ανοδική τρο-
χιά, με μια και μόνη προϋπόθεση. Να εφαρμοστούν με
συνέπεια οι όποιες αλλαγές – μεταρρυθμίσεις αποφα-
σιστούν. Για την επιτυχία όλων αυτών όμως σημαντι-
κό ρόλο διαδραματίζει η κοινωνική συναίνεση. Αν δεν
γίνουν κάποια βήματα έγκαιρα και προς την σωστή κα-
τεύθυνση είναι βέβαιο ότι η χώρα μας θα εισέλθει σε
περίοδο βαθύτερης κρίσης.

Το φαινόμενο της κρίσης γενικά, που δεν είναι μόνο
οικονομικό είναι και κρίση αξιών, είναι γνωστό σε όλους
μας, ανεξάρτητα από το πόσο επηρεάζει την ζωή του
καθενός μας και τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε
ανησυχητικά επίπεδα. Μια από τις σημαντικότερες συ-
νέπειες της κρίσης της οικονομίας είναι η τεράστια αύ-
ξηση της ανεργίας.

Σε αυτές τις δύσκολες λοιπόν στιγμές αυτό που χρει-
άζεται είναι να είμαστε όλοι ενωμένοι, μικροί μεγάλοι.

Να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας αλλά και τους
νεώτερους για τις δυσκολίες που θα έρθουν αλλά ταυ-
τόχρονα να σταθούμε και στους μεγαλύτερους. Έχου-
με χρέος να τους αφουγκραστούμε, να τους ακούσου-
με και να τους συμβουλευτούμε γιατί απόκτησαν τε-
ράστια εμπειρία από τις δύσκολες καταστάσεις του πρό-
σφατου παρελθόντος.

Σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις πρέπει να αγ-
καλιάσουμε τους πιο αδύναμους και να μην τους γυ-
ρίσουμε την πλάτη.

Με πολύ απλά λόγια η λέξη Έλληνας σημαίνει πολ-
λά πράγματα μαζί.

Σημαίνει ήθος και γενναιότητα, σημαίνει δύναμη
και πολιτισμό και πάνω από όλα σημαίνει ανθρωπιά.

Η ιστορία, μας έχει διδάξει πως ο λαός μας πέρα-
σε πολλά και δύσκολα χρόνια. Τα ξεπέρασε μόνο όταν
ήταν ενωμένος.

Η παράδοσή μας ας γίνει η πυξίδα που θα μας οδη-
γήσει σε ασφαλέστερα και σωστά μονοπάτια που
μόνο μέσα από αυτά θα βρούμε τον σωστό δρόμο και
την ταυτότητά μας.

Αυτές τις κρίσιμες στιγμές λοιπόν πρέπει να δεί-
ξουμε ποιοι είμαστε. Το Ναι και το Όχι είναι απλές λέ-
ξεις.

Εμείς  οι Έλληνες με τις πράξεις πάντα αποδει-
κνύουμε τι είμαστε και τι μπορούμε να καταφέρουμε.
Και πιστέψτε με μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα.

Ένας λαός που αναγεννήθηκε από τις στάχτες
του έχει βαθιά το αίσθημα της επιβίωσης.

Θα αντέξουμε. 
Θα αντέξουμε για τα παιδιά μας. 
Θα αντέξουμε για τα εγγόνια μας. 
Θα αντέξουμε για μας. 

Ιωάννα Καραντώνη 

Η  ώρα  των  αποφάσεων 
για  την  Πατρίδα  μας 

Η  Ευρυτανία  στο  δρόμο  της …  

Εδώ ήταν και το λάθος.
Δεν μπόρεσε η πολιτεία να περάσει στους νέους,

ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι επάγ-
γελμα. 

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι σε πολλά δημοτι-
κά σχολεία οι δάσκαλοι είχαν τους σχολικούς κήπους
και προσπαθούσαν να διδάξουν την ορθή γεωργία. Από
την άλλη μεριά η τιμή των προϊόντων των τοπικών ήταν
τέτοια, που απωθούσε κάποιον να ασχοληθεί με π.χ.
την κτηνοτροφία. Δεν είχε περάσει στον καταναλωτή,
ντόπιο ή επισκέπτη, η ποιοτική αξία του τοπικού
(ντόπιου) προϊόντος. 

Υπήρχε όμως και το κυνηγητό από δασικές απα-
γορεύσεις στη κοπή των κλαδιών ή την κατασκευή ξύ-
λων κτλ. Κοντά στα άλλα ήρθαν και οι σεισμοί εξαιτίας
του φράγματος της λίμνης των Κρεμαστών. Ήταν το
μεγάλο χτύπημα που μέχρι σήμερα η ΔΕΗ δεν έχει
αναγνωρίσει σε αντίθεση με άλλες περιοχές (π.χ.
Πτολεμαΐδα). Τότε η πολιτεία χορήγησε δάνεια για οι-
κισμούς και πέραν του Νομού π.χ. Νέα Βράχα, κοντά

στη Λαμία. 
Δηλαδή, βοηθούσε στη φυγή των κατοίκων

και στην ερήμωση του τόπου. 
Με άλλα λόγια, οι σεισμοί μετά τον εμφύλιο, ο εμ-

φύλιος και ο Νόμος του Μεταξά προπολεμικά για την
αιγοβοσκή, αποτέλεσαν τις αιτίες που έφυγαν οι νέοι
από την γεωργία και την κτηνοτροφία. 

Και ευχή των γονέων ήταν: «πήγαινε να ζήσεις
σαν άνθρωπος».

Έγιναν προσπάθειες από ιδιώτες καθώς και η με-
ταφορά του εργοστασίου ξυλείας στη Φουρνά και ακο-
λούθως η ίδρυση των Δασικών Βιομηχανιών φάνηκε
ότι κάτι θα μπορούσε να προσφέρει. Όμως τα πράγ-
ματα πήραν άλλη στροφή. Τα χωριά ερήμωσαν, τα σχο-
λεία έκλεισαν, δεν υπάρχουν έργα υποδομής για κοι-
νωνική ζωή και σήμερα κανένας νέος αν και οι συν-
θήκες είναι πολύ καλύτερες από ότι πριν το 1950 δεν
θέλει να γυρίσει στο χωριό.

Στο σχεδιασμό της ανάπτυξης, δεν επιλέχτηκαν
στόχοι όπως π.χ. έγινε στο Μέτσοβο. Αν υπήρχε κά-
ποιο ίδρυμα στον Τόπο μας (ο μακαρίτης, τότε βου-
λευτής, Καραπιπέρης προσπάθησε με την Ευρυτανία

Α.Ε., αλλά ήταν μόνος) τώρα θα είχαμε τυρί Αγράφων
ή βιοτεχνίες που να παράγουν ενδυμασίες τοπικές (Άμ-
πλιανη, Δομνίστα, Κρίκελλο) που σήμερα είναι περι-
ζήτητες. Θα χρησιμοποιούνταν πρώτες ύλες που πα-
ράγονταν στον τόπο π.χ. γάλα ή μαλλιά προβάτων και
τραγόμαλλο και αυτές οι βιοτεχνίες ακόμη θα υπήρ-
χαν. Όλα αυτά θα ήταν προϊόντα πρεσβευτές του
Νομού και θα εξυπηρετούσαν τη σημερινή γαστρο-
νομία καθώς και το ενθύμιο του Τουρίστα. Αντίθετα,
έγινε η Πειραϊκή-Πατραϊκή που χρησιμοποιούσε
βαμβάκι που δεν καλλιεργείται στο νομό ή εργοστά-
σιο ξυλείας για παραγωγή ξυλείας από ξύλα εισαγω-
γής. Κρίμα που δεν βρέθηκε τρόπος αξιοποίησης των
βουνών. 

Προσπάθησαν, όσοι προσπάθησαν, να κάνουν
στην περιοχή έργα που ήταν ξένα. Δεν τα δέχθηκε ο
τόπος.

Στο ερώτημα γιατί τόσα χωριά έγιναν έρη-
μα και τα σπίτια δεν καπνίζουν, η απάντηση εί-
ναι απλή «δεν άντεξαν οι κάτοικοι την φτώχεια»
και πήραν το δρόμο της ξενιτειάς… 

Πηγή: Ευρυτανικός Παλμός 

Συνέχεια από τη σελ. 2 
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ΙΟΥΝΙΟΣ (ΘΕΡΙΣΤΗΣ)
“Κάτω στον κάμπο τον πλατύ
που ολονυχτίς θερίζουν
κάποιος λεβέντης θεριστής
γλυκό τραγούδι λέει”.

Έτσι (θεριστή) ονομάζει ο αγροτικός κόσμος, τον έκτο μήνα του χρόνου, είναι
ο μήνας του θέρου, της συγκομιδής του σιταριού.

Ο άρτος (το ψωμί) για το λαό της Ελλάδας, υπήρξε πάντοτε η θεμέλια βάση της
ζωής και της διατροφής των κατοίκων της. Και ήταν ο θερισμός άλλοτε η σκληρό-
τερη γεωργική εργασία.

Στους απέραντους ελληνικούς κάμπους, αλλά και στα “ριζά” των βουνών την επο-
χή αυτή ωριμάζουν τα σιτάρια και όλα φαίνονται χρυσαφένια. Ανάμεσα στις χρυ-
σές καλαμιές του σιταριού, οι θεριστάδες με τα μεγάλα ψάθινα καπέλα τους, σκυμ-
μένοι με τα δρεπάνια στα χέρια, ιδρωκοπούν για τη συγκομιδή της ξανθιάς φυτεί-
ας του σιταριού.

Πρέπει όλη η καλαμιά του σιταριού να θεριστεί μάτσο-μάτσο (χεριές-χεριές όπως
τις λένε) με το δρεπάνι. Το μεσημέρι ξεκουραζόταν στον ίσκιο κάποιου μοναχικού
μεγάλου δέντρου, όπου στα κλώνια του, κρεμούσαν τον “ντροβά” (σακούλι) με το
λιτό τους, φαγητό.

Μέσα στην διάπυρη και παλμώδη ατμόσφαιρα, του μεσημεριάτικου κάμπου, η
“σερενάτα”… των τζιτζικιών, μοιάζει να έχει για θέμα την “καιόμενη και μη φλεγόμενη
βάτο”.

Σύμφωνα με ένα παλιό εργατικό έθιμο, σε πολλά μέρη της Ελλάδας οι γυναί-
κες του χωριού, το πρώτο ψωμί της καινούργιας σοδειάς, το έφερναν στη βρύση ή
στο πηγάδι του χωριού και αφού το έβρεχαν το μοίραζαν σε όποιον περνούσε έξω
από το σπιτικό τους.

Αλλά ο σκληρός αυτός μόχθος του αγροτικού κόσμου, σήμερα έχει εξαφανισθεί.
Στους μεγάλους σιτοβολώνες των κάμπων, εκεί όπου η κάψα ήταν φοβερή και ο μόχ-
θος σκληρός μουγκρίζουν… τ’ ατσάλινα μεγαθήρια των θεριζοαλωνιστικών μηχα-
νών, όπου σε μία ημέρα συγκομίζουν την παραγωγή εκατοντάδων και χιλιάδων στρεμ-
μάτων. 

Έτσι το σιτάρι έγινε το φθηνότερο είδος διατροφής, τόσο φθηνό ώστε έλειψε
από τους αγρούς η γνωστή εικόνα του θερισμού.

Τον γυρισμό από την εξοχή για το χωριό (μετά το θερισμό) τραγούδησε ο πο-
νεμένος τραγουδιστής της στάνης και του βουνού, Κώστας Κρυστάλλης.

Καλότυχοί μου, χωριανοί ζηλεύω τη ζωή σας,
την απλοϊκή σας τη ζωή που ’χει περίσσιες χάρες.
Μα πιο πολύ το μαγικό ζηλεύω γυρισμό σας,
όταν η μέρα σώνεται και βασιλεύει ο ήλιος.

ΙΟΥΛΙΟΣ (ΑΛΩΝΑΡΗΣ)
“Αλώνι νεραϊδάλωνο που στοίχειωσες στη ράχη,
νεράϊδες αλωνίζανε του φεγγαριού το στάχυ”. (Αθάνας)

Μ’ αυτό το όνομα “αλωνάρης” ο αγροτικός λαός μας, πολιτογράφησε τον έβδο-
μο μήνα του χρόνου, γιατί τον μήνα αυτό, αλώνιζαν στους κάμπους και στα χωριά
τα σιτάρια. Η πρόοδος όμως της μηχανής εξαφάνισε το αλώνισμα. Σήμερα τα θε-
ριζοαλωνιστικά μηχανήματα, σε μία ημέρα θερίζουν, αλωνίζουν, αλέθουν, κοσκι-
νίζουν, τσουβαλιάζουν το σιτάρι και εκτόπισαν τον μόχθο και τον αργό ρυθμό της
αγροτικής ζωής, μιας γραφικής ζωής που έσβησε σιγά-σιγά μέσα στα βουνά των με-
ταλλικών “μοτέρ” των μηχανών και των τροχών.

Ποιός δεν θυμάται την εποχή εκείνη!! Το κουβάλημα των δεματιών, το πρωι-
νό ξύπνημα και το ετοίμασμα για το αλώνισμα.

Τ’ αλώνια βρισκότανε σε μέρη που φυσούσε αέρας, για το λίχνισμα του σιτα-
ρένιου “Χαρμανιού”, που μετέβαλαν τα πέλματα των αλόγων, με τους ολοήμερους
στροβιλισμούς τους, γύρω από το στύλο τον υψωμένο στο Κέντρο του αλωνιού.

Το βραδάκι τα στάχυα γινόταν “λιώμα”. Την ώρα εκείνη άρχισε να φυσάει το
“απόϊ” (βουνίσιος αέρας). Οι εργάτες με τα “δικράνια” (ξύλινα φτυάρια) άρχιζαν το
λίχνισμα.

Το λίχνισμα κρατούσε ως αργά τη νύχτα. Σε λίγο η αγροτική οικογένεια, δίπλα
στο πλάτωμα τ’ αλωνιού, ξάπλωσε να ξεκουραστεί.

Κάτω από τους χρυσούς λαμπυρισμούς της αστροφεγγιάς και του φεγγαριού,
ο παππούς… μολόγαγε… (μέχρι να τον πάρει ο ύπνος), πώς τις νύχτες όταν τελεί-
ωνε το αλώνισμα στο αλώνι έρχονται και χορεύουν “νεράϊδες”: γι’ αυτό και σε πολ-
λά μέρη, μερικά αλώνια τα λένε ¨νεραϊδάλωνα” και οι “τρίλιες” των τριζονιών γι-
νότανε νανούρισμα γλυκό.

Νύχτες μαγεμένες όπως τις τραγούδησε ο ποιητής.
“Τη νύχτα βλέπεις όλα τ’ αθώρητα
που έσβησε η πλάνα μέρα,
βλέπεις των δέντρων τα φαντάσματα
και τα λευκά στοιχειά των κάστρων
ακούς του λόγγου το ανάσασμα
και το περπάτημα των άστρων”.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
“Αύγουστε καλέ μου μήνα, 
να ’σουν δυό φορές το χρόνο”. (παροιμία)

Ο αγροτικός κόσμος θέλει τον Αύγουστο να έρχεται δυο φορές τον χρόνο, για-
τί ο Αύγουστος είναι ο μήνας της άφθονης συγκομιδής των φρούτων και των καρ-
πών της γης.

Είναι ο μήνας της ευλογημένης ώρας της ωριμότητας, που θα ανταμείψει τον
μόχθο του γεωργού.

Τα κεχριμπαρένια πεπόνια, τα πορφυρένια καρπούζια, είναι τον Αύγουστο στις
μεγάλες φούριες τους. Μήλα, αχλάδια, ροδάκινα με όλους τους χρωματισμούς της
Ίριδας (ουράνιου τόξου) στολίζουν τα πατάρια των οπωροπωλείων.

Αλλά η ασύγκριτη προσφορά αυτού του μήνα, είναι το δώρο του Βάκχου (τα στα-
φύλια). Οι άσωτες ποικιλίες των σταφυλιών, ροδίτες, κέρινα, μοσχάτα, κρουστάλ-
λια, μπατίκια, ροζακιά θα μετουσιωθούν σε λίγο στο ξανθό νέκταρ (κρασί) “το υγρό
πυρ της λήθης”.

Το μεγάλο “φεστιβάλ” των φρούτων, συνοδεύεται με τα πανηγύρια των χωριών
και τ’ αντάμωμα των χωριανών.

Αυτόν τον μήνα πάνω απ’ όλα δεσπόζει η μορφή της Παναγίας. Ο μισός Αύ-
γουστος (μέχρι τον δεκαπενταύγουστο) είναι αφιερωμένος στη μνήμη της. Πολλοί
προσκυνητές οδεύουν αυτόν τον μήνα, για τους τόπους της λατρείας της.

Οι γιορτές αυτές, τα πανηγύρια, και τ’ ανταμώματα, είναι το μεγαλύτερο ψυ-
χικό ξεκούρασμα των χωριών μας.

Η λαϊκή “μαντεία” έχει και αυτή τη θέση της, Αυγουστιάτικα.
Οι πρώτες 12 ημέρες του Αυγούστου, αποτελούν τις περίφημες  “δρίμες” και τα

“μερομήνια” για το προμάντεμα του καιρού, στους δώδεκα μήνες του χρόνου που
ακολουθούν.

Η πρώτη μέρα του Αυγούστου είναι για την πρόγνωση του ίδιου μήνα (Αυγού-
στου). Η δεύτερη μέρα είναι για τον Σεπτέμβριο, η τρίτη για τον Οκτώβριο κ.λ.π.

Όσοι γεννιώνται αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση είναι φρό-
νιμοι, σεμνοί, ντροπαλοί… σαν κορίτσια…

Ίσως γιατί τον Αύγουστο ο ήλιος βρίσκεται στο ζώδιο της “Παρθένου”.
Καλό Καλοκαίρι. 

(ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ)  
Γράφει ο Τσεργογιάννης Θεόδωρος

Συνταξιούχος Δάσκαλος 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
Η εφημερίδα μας, συγχαίρει θερμά τον

συγχωριανό μας Νίκο Σαλαγιάννη, που
εκλέχτηκε πρώτος για την Κεντρική Πο-
λιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ. 

Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι  



Με μεγάλη επιτυχία έγινε στην Αμε-
ρική και στην πόλη Myrtle Beach της Νό-
τιας Καρολίνας την Παρασκευή 26
έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου
2015, το 71ο ετήσιο τριήμερο Συνέ-
δριο της Ένωσης Ευρυτάνων “ΤΟ
ΒΕΛΟΥΧΙ’’. 

Ο Σύλλογός μας απέστειλε την κά-
τωθι επιστολή για επιτυχία στο Συνέδριό
τους. 

Προς: Το Δ.Σ της Ένωσης Ευρυτά-
νων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ»

Αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί
Ευρυτάνες,

Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης
Ευρυτάνων Αμερικής  ‘’ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ’’,

Κύριε πρόεδρε, Πεσλή Ιωάννη
Από αυτή την μικρή γωνιά της Ελ-

λάδας μας και της Ευρυτανίας μας, το
Τροβάτο Αγράφων, εμείς οι Τροβατια-
νοί σας στέλνουμε τους θερμούς χαιρε-
τισμούς μας, σε σας, αλλά και σε όλους
τους Ευρυτάνες που κατοικούν στην
Αμερική.

Ερμηνεύοντας τα αισθήματα των
μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου αλλά
και όλων των χωριανών, σας ευχόμαστε
κάθε επιτυχία στο 71ο Συνέδριό σας. Η

μεγάλη προσφορά αλλά και το έργο
σας, στην πολιτιστική αναδιάρθρωση
των μεταναστευτικών δομών όλα αυτά
τα χρόνια, είναι πολύ σημαντικά και
αποδεικνύει, ότι η φλόγα και η αγάπη
για την πατρίδα, όχι μόνο δεν σβήνουν
αλλά δυναμώνουν ακόμη περισσότερο.

Η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής “ΤΟ
ΒΕΛΟΥΧΙ’’, είναι ένας ισχυρός κρίκος,
που ενώνει το Ευρυτανικό παρελθόν, με
το παρόν και το μέλλον. Είναι η γέφυρα
που ενώνει όλους τους Ευρυτάνες ανά
τον κόσμο.

Είμαστε βέβαιοι ότι η μεγάλη σας
προσφορά και βοήθεια προς την πα-
τρίδα, θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύ-
τερο πείσμα, ειδικά σήμερα που η πα-
τρίδα μας περνά πολύ δύσκολες στιγμές.

Πρέπει πάση θυσία να κρατήσουμε
ζωντανή την παράδοσή μας, για να επι-
βιώσουμε και να κρατηθούμε “ζωντα-
νοί’’.

Καλή επιτυχία λοιπόν στο 71ο Συνέ-
δριό σας.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς, 
το Δ.Σ. του Πολιτιστικού 

και Εξωραϊστικού Συλλόγου 
Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας 
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Επιστολή  στο  “ΒΕΛΟΥΧΙ”  

Ενδιαφέρον για αγορά αυθεντικού Σαρακατσάνικου υλικού.
Κατάγομαι από το Μοναστηράκι Αγράφων από την πλευρά του

πατέρα μου και ενδιαφέρομαι να αγοράσω αυθεντικά Σαρακα-
τσάνικα υφαντά (φλάμπουρο, μαξιλαροθήκη, πάντα, καπλιά για το
στόλισμα των αλόγων, κτλ.) ή αυθεντική γυναικεία φορεσιά ή τμή-
ματα φορεσιάς (π.χ. ζωστάρι/φλώρα σιγκούνα, χειρότια, τραχη-
λιά/ποδιά/ρούχο, φούστα/φλώρο φουστάνι, ζώνη, μαντήλι, κάπα,
κοντόκαπα/καπί, κατασάρκι, πουκάμισο, γκουζόκι, τζάκο, μαλλί-
τικη ποδιά, κάλτσες/τσουράπια, κομποθηλιές/πόρπη ή άλλα αση-
μικά στολίδια).

Μένω στην Μελβούρνη. Παρακαλώ για όποια επικοινωνία,
στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο lambros.kappas@ge.com<mail-
to:lambros.kappas@ge.com>, ή τηλεφωνήστε/στείλτε μήνυμα
(sms) στο κινητό 0061 416149206<tel:0061%20416149206>. Το τη-
λέφωνο της οικίας είναι 00613 97062319<tel:00613%2097062319>
(η Μελβούρνη είναι 9 ώρες μπροστά από την ώρα Ελλάδας, δηλαδή
12 μεσημέρι στην Ελλάδα, είναι 9 το βράδυ στην Μελβούρνη).

Η διεύθυνσή μου είναι 5 Elsworthy Court, Endeavour Hills, VIC
3802, Australia.

Οι φωτογραφίες του υλικού είναι απαραίτητες.
Ευχαριστώ πολύ 

Με εκτίμηση Λάμπρος Κάππας 

ΑΓΟΡΑ  ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΟΥ  
ΥΛΙΚΟΥ 

Α/ΦΟΙ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 
ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝ 

Τηλ: 22620 71945 6972071396 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΤΑΒΕΡΝΑ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ 

ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ 

Τροβάτο Ευρυτανίας 
Τηλ: 24450 31805, 6974945254 
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Η Κατσιμήτρου Ευαγγελία του Θεο-

δώρου και ο σύζυγός της Αναστάσιος βάπτι-
σαν το αγοράκι τους και το όνομα αυτού Αλέ-
ξανδρος.

Να τους ζήσει. 

ΓΑΜΟΙ
• Παντρεύτηκε στο Αγρίνιο ο Κωνσταντί-

νος Καλογεράκης του Αντρέα με την Ελένη
Μουλαρογιάννη του Νικολάου. 

• Παντρεύτηκε στην Αλίαρτο η Πεσλή
Μαρία του Ιωάννη κόρη της Δέσποινας Ντάλ-
λη με τον Βαγγέλη Τάτση. 

• Παντρεύτηκαν στο Σχηματάρι η Δήμητρα
Μιχαλοπούλου κόρη της Σταυρούλας Λ. Ντάλ-
λη με τον Γιώργο Τσομάκου. 

• Παντρεύτηκε στην Αθήνα η Ελένη Πα-
παδοπούλου κόρη του Τάκη του μπαρμπα-Λιά
Παπαδόπουλου με τον Γιώργο Νισκή. 

• Παντρεύτηκε στην Αλίαρτο ο Μπαμπά-
τσικος Λάμπρος του Βασιλείου με την Βα-
σιλική Μαμαρέλου. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε
ευτυχία. 

ΓΑΜΟΙ-ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Παντρεύτηκαν στο Καινούριο Αγρινίου ο

Κόκκαλης Σωτήρης του Ιωάννη με την Κορ-
δίστε Ευδοξία και βάπτισαν το κοριτσάκι
τους και το όνομα αυτής Φωτεινή.

• Παντρεύτηκε στην Λιβαδειά ο Μαργώνης
Ηλίας του Θεοδώρου με την Κατερίνα Μπα-
κούρου και βάπτισαν το παιδί τους και το όνο-
μα αυτού Θεόδωρος. 

• Παντρεύτηκαν στην Αθήνα ο Καραγε-
ώργος Λάμπρος του Παν. με την Εβίνα Θε-
οδώρου και βάπτισαν το παιδί τους και το όνο-
μα αυτού Παναγιώτης. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε
ευτυχία και να τους ζήσουν τα νεοφώτι-
στα. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Πέθανε στη Χαλκίδα η Ειρήνη Κόκκα-

λη του Δημητρίου. 
• Πέθανε στο Σχηματάρι η Ντάλλη Ελένη

του Κων/νου. 
• Πέθανε στο Άρμα Θηβών ο Νίκας Χα-

ράλαμπος σύζυγος της Ντάλλη Αγλαΐας του
Χρήστου. 

• Πέθανε στο Σχηματάρι η Θεοδώρα Κα-
ραγεώργου του Λεωνίδα. 

• Πέθανε στην Κουστέσα Βραγγιανών Ευ-
ρυτανίας ο Αντωνίου Ηλίας του Ανδρέα. 

• Πέθανε στα Σκούρτα Βοιωτίας ο Καλμ-
πένης Κων/νος συζ. Αγλαΐας Νικ. Κόκκαλη. 

Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

Η Πέμπτη που ξημέρωσε 26η Μάρτη
Σε πρόδωσε η καρδούλα σου
Κοίταξες τη γυναίκα σου
Κι έφυγες από κοντά της. 

Φωνάζουν τα εγγόνια σου
Που είναι ο Παππούς μας
Κοιτάζουνε τον ουρανό
Σου στέλνουν τα φιλιά τους. 

Σ' αναζητούν τ' αδέλφια σου
Μαζί και τα παιδιά σου
Γιατί Αριστείδη έφυγες
Και τ' άφησες μοναχά τους; 

Άφησες το σπιτάκι σου
Στο όμορφο Τροβάτο
Δε θα πατήσεις ποτέ πια
Έφυγες μακριά του.

Σ' έβαλαν στη μανούλα σου
Μέσα στην αγκαλιά της
Γιατί φοβόσουνα πολύ
Να είσαι μοναχός σου.

Καλό ταξίδι Μεγάλε
Δε θα σε ξεχάσω ποτέ!

Μαρία Κόκκαλη-Παπαδοπούλου 

ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Θηβαίου Ολυμπία ................................20€
Βάτσιος Χρήστος ................................50€
Κατσιμήτρος Θεόδωρος ......................10€
Κατσιμήτρος Κώστας του Θ. ................10€
Κατσιμήτρος Λάμπρος του Θ. ..............10€
Κατσιμήτρου Ευαγγελία του Θ. ..........10€
Κατσιμήτρος Αθανάσιος του Θ. ..........10€
Τσατσαρώνης Ευάγγελος του Δημ. ....50€
Τσιτσικάος Στέργιος του Παναγ. ........10€
Σαλαγιάννη Κλεονίκη ..........................30€
Γιαλλός Δημήτριος ............................250€
Μουρκοβίτη Σπυριδούλα ..................100€
Μαργώνης Αναστάσιος ......................100€
Αφοί Ευαγγελάκου ............................100€
Νταλλή Όλγα ........................................20€
Καλαμπαλίκης Παναγιώτης..................15€
Καλαμπαλίκης Παναγιώτης..................15€

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού
Συλλόγου των Απανταχού Τροβατιανών, γνω-
στοποιεί ότι την 1η Αυγούστου 2015 στην πανέ-
μορφη πλατεία των Αγίων Θεοδώρων, θα πραγ-
ματοποιηθεί η βράβευση των επιτυχόντων Τρο-
βατιανών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, του
ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

(κατά αλφαβητική σειρά):
• Γεωργίου Αναστασία του Κων/νου, Πο-

λιτικών Μηχανικών  Τ.Ε.Ι. Πατρών. 
• Ζωγράφος Αλέξανδρος του Γεωργίου, εγ-

γόνι της Μαργώνη Σταυρούλας, Τεχνολογίας
Τροφίμων, Αργοστόλι. 

• Ζωγράφου Τατιάνα του Γεωργίου, εγγό-
νι της Μαργώνη Σταυρουλας, Πολιτικός Μηχα-
νικος Δομοστατική, Τρίκαλα. 

• Κάλλη Ευαγγελία του Ηλία, Νοσηλευτική
Τ.Ε.Ι. Πάτρας.

• Καλογεράκη Αρετή του Ιωάννη,Ψυχο-
λογίας Πάντειο Αθηνών.

• Κανιώτης Βασίλειος του Γεωργίου, γιος
της Χαρδαλιά Ιωάννας, Τεχνολόγων Γεωπόνων
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Λάρισα. 

• Καριοφύλης Σιδεράς του Ιωάννη, γιος της
Γιάννας Κόκκαλη, Γεωπονική Αθηνών. 

• Κοντοβάιου Ελένη του Γρηγορίου, κόρη
της Γιάννας Σαλαγιάννη, Μετσόβειο Πολυτεχνείο
τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών. 

• Κουτελίδα Ειρήνη του Αθανασίου,  Φι-
λολογία Θεσσαλονίκης.

• Νικολάου Κωνσταντίνος του Χαρίλαου,
γιος της Όλγας Καλογερομήτρου, Σχολή Αστυ-
φυλάκων. 

• Ντάλλη Αγγελική του Πέτρου, Μηχανικός
Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

• Μαργώνη Χριστίνα του Κων/νου, Επι-
στημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία, Πάτρα. 

• Σαλαγιάννης Παναγιώτης – Δημοσθέ-
νης του Αθανασίου, Πολιτικός Μηχανικός, Πά-
τρα. 

• Σαλίμπ Ιάκωβος του Νάγκι, γιος της Λαμ-
πρινής Παπαδοπούλου, Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνο-
λογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης. 

• Τσιατσιμά Αγγελική του Αποστόλου,
κόρη της Όλγας Βασιλείου Παππά, Λογοθεραπεία
Πάτρας.

• Φάσσα Μαρία του Νικολάου, κόρη της
Γρηγορίας Μαργώνη, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Ιωαννίνων. 

• Χαρδαλιά Παρασκευή του Χρήστου, Οι-
κονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών. 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 



Αν πούμε ότι πατριωτισμός είναι η αγάπη
προς την πατρίδα, νομίζω ότι το περιεχόμε-
νο της έννοιας δεν αποδίδεται πλήρως. Και

αυτό γιατί πατριωτισμός δεν είναι απλώς η αγά-
πη αλλά η έμπρακτη αγάπη για την πατρίδα.
Ο πραγματικός πατριωτισμός θέλει τον πολίτη
ενεργό και όχι απλό παρατηρητή και ανεύθυνο κρι-
τή γεγονότων και καταστάσεων.

Αλλά πώς πρέπει να είναι ο πατριωτισμός και
πώς εκλαμβάνεται σήμερα; Και, τελικά, ποιοι είναι
οι πραγματικοί πατριώτες; 

Θεωρώ πως πραγματικοί πατριώτες είναι:
- Εκείνοι που τηρούν το Σύνταγμα, συνειδητο-

ποιώντας την ακροτελεύτια διάταξη του άρθρου 120:
«Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πα-
τριωτισμό των Ελλήνων…», αλλά και καταγγέλλουν
εκείνους που το παραβιάζουν. 

- Εκείνοι που ενδιαφέρονται για την ελευθερία,
την εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική και οικο-
νομική αυτονομία της χώρας και θεωρούν χρέος τους
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την πα-
τρίδα. Πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους και,
όταν η πατρίδα τους βρίσκεται σε οικονομική δυ-
σκολία όπως στις μέρες μας, δε φυγαδεύουν τις κα-
ταθέσεις τους στο εξωτερικό. 

- Εκείνοι που ενδιαφέρονται για την εθνική τους
ταυτότητα, σέβονται και προωθούν την παράδοση,
προστατεύουν τα πολιτιστικά μνημεία και γενικό-
τερα την πολιτιστική τους κληρονομιά, τη γλώσσα
και τα λοιπά πολιτισμικά στοιχεία.

- Εκείνοι που αγωνίζονται για την επικράτηση
της κοινωνικής ομαλότητας, -θεωρώντας καθήκον
και υποχρέωσή τους την τήρηση των νόμων-, ανα-
λαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους και δε δια-
μαρτύρονται, όταν τους καταλογίζονται ευθύνες για
τυχόν παρανομίες τους. Εύστοχα ειπώθηκε πως
πραγματικός πατριώτης είναι εκείνος που, όταν πά-
ρει μια κλήση από την τροχαία, χαίρεται γιατί δια-
πιστώνει ότι οι κρατικές υπηρεσίες κάνουν καλά τη
δουλειά τους.

- Εκείνοι που ενδιαφέρονται για την ορθή λει-

τουργία του πολιτικού συστήματος και συμβάλλουν
ενεργά -με τη συμμετοχή τους ή τις υποδείξεις τους-
στην ορθή λειτουργία της δημοκρατίας, ελέγχοντας,
στα πλαίσια των δικαιωμάτων τους, κάθε κατάχρηση
εξουσίας και παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων.

- Εκείνοι που ενδιαφέρονται για την αξιοκρατία
και τη θέσπιση αντικειμενικών αξιολογικών κριτη-
ρίων, που θα κατοχυρώνουν την αξιοκρατία και θα
απαλείφουν το «επάρατο» για την κοινωνία ρου-
σφέτι. 

- Εκείνοι που δεν «επαναστατούν» καθισμένοι
στον καναπέ τους, καταδικάζοντας θεωρητικά τα κα-
κώς έχοντα, αλλά εκείνοι που ενεργοποιούνται, ανα-
πτύσσουν κοινωνική συνείδηση, συμμετέχουν στο
κοινωνικό γίγνεσθαι, προωθούν το κοινωνικό συμ-
φέρον έναντι του ατομικού, είναι στο «εμείς και όχι
στο εγώ» και υιοθετούν την άποψη: η πιο ιερή μορ-
φή της θεωρίας είναι η πράξη.  

- Εκείνοι που σέβονται και προστατεύουν το φυ-
σικό περιβάλλον (δεν κτίζουν αυθαίρετα, δεν κα-
ταπατούν κρατικές εκτάσεις, δε μολύνουν και δε ρυ-
παίνουν το περιβάλλον).

- Εκείνοι που δε θέλουν την πατρίδα τους απο-
μονωμένη, αλλά πιστεύουν πως η χώρα τους πρέπει
να συνεργάζεται με άλλες χώρες, γιατί στην εποχή
της παγκοσμιοποίησης η απομόνωση οδηγεί στον
αφανισμό. 

- Εκείνοι που καταγγέλλουν τον πολιτικαντισμό,
την αφερεγγυότητα, την ξύλινη γλώσσα, το λαϊκι-
σμό -δεξιό, κεντρώο ή αριστερό- και την ανεύθυνη
στάση των έως σήμερα πολιτικών που οδήγησαν τη
χώρα στο οικονομικό αδιέξοδο, στην απαξίωση
και σε όλα τα καταστροφικά παρεπόμενα που βιώ-
νει σήμερα η κοινωνία μας. Παράλληλα, όμως,
αγωνίζονται να εισέρχονται στο Κοινοβούλιο εκ-
πρόσωποι του λαού που όντως ενδιαφέρονται για το
καλό του κοινωνικού συνόλου και την αναβάθμιση
του κύρους της Βουλής.    

- Εκείνοι, επίσης, που νιώθουν υπεύθυνοι για ό,τι
συμβαίνει στη χώρα τους, πιστεύουν ότι η μοίρα της
βρίσκεται στα χέρια των πολιτών της, ενδιαφέρον-

ται ενεργά και συμβάλλουν με όλες τους τις δυνά-
μεις, ώστε η χώρα τους να αναπτύσσεται συνεχώς.
Οι πραγματικοί πατριώτες ασκούν αυτοκριτική,
δραστηριοποιούνται και απορρίπτουν την απαρά-
δεκτη αντίληψη της συνωμοσιολογίας, ότι δηλαδή
για όλα τα δεινά και την κακοδαιμονία της χώρας
μας φταίνε πάντοτε οι άλλοι, οι κακοί ξένοι, αντί-
ληψη, βέβαια, που οδηγεί στον αποπροσανατολισμό,
την απραξία, τη μοιρολατρία και που έχει κατα-
στρεπτικά αποτελέσματα για τη χώρα μας. 

Αξίζει να τονιστεί ότι ο πραγματικός πα-
τριώτης ενδιαφέρεται για την πρόοδο και την
πολιτιστική ανάδειξη της χώρας του, χωρίς να
υποτιμά ή και να υπονομεύει τον πολιτισμό
των άλλων λαών. Στην αντίθετη περίπτωση ο πα-
τριωτισμός ξεπερνά τα όρια της φιλοπατρίας και
του υγιούς πατριωτισμού και καταντά άγονος και
ακραίος πατριωτισμός και συμπίπτει απόλυ-
τα με τον ακραίο, τον κακώς εννοούμενο
εθνικισμό, τον αποκαλούμενο και σοβινι-
σμό. Ο πραγματικός πατριώτης, χωρίς συμπλέγματα
ανωτερότητας ή κατωτερότητας, δέχεται την ώσμω-
ση των πολιτιστικών στοιχείων και άλλων λαών και
δε νιώθει ανασφαλής μπροστά στα ξένα υγιή πολι-
τιστικά στοιχεία και ρεύματα. Η νοοτροπία του εγω-
παθούς, του ιδεοληπτικού ή και του έμφοβου και
«περίκλειστου» πολίτη δεν ταιριάζει στη χώρα
μας, που, από την αρχαιότητα ως σήμερα, ήταν ανοι-
χτή σε πολιτιστικές επιρροές, τις οποίες και αφο-
μοίωνε δημιουργικά.    

Δυστυχώς, ο πατριωτισμός που συμπίπτει
με τον ακραίο εθνικισμό καλλιεργείται και
στις μέρες μας όχι χωρίς υστεροβουλία αλλά,
κυρίως, από πολιτικό ή και υλικό συμφέρον.
Συχνά ο πατριωτισμός της μορφής αυτής αποτέλε-
σε καταφύγιο απατεώνων. Και πολλοί κερδίζουν από
την πατριδοκαπηλία, ενώ άλλοι δημιουργούν πολι-
τική καριέρα καλλιεργώντας τον επικίνδυνο υπερ-
πατριωτισμό, τον ακραίο εθνικισμό και το ρατσισμό.
Αυτοί που ερμηνεύουν τον πατριωτισμό σύμφωνα
με τα προσωπικά τους συμφέροντα αποτελούν
«καρικατούρα» πατριώτη και, συχνά, επικαλούμε-
νοι τον πατριωτισμό, γίνονται αδίστακτοι εκμε-
ταλλευτές των ιδεών του έθνους και με τη συμπε-
ριφορά τους φαλκιδεύουν και, τελικά, απαξιώνουν
κάθε εθνική αξία. 
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Του Παναγιώτη Β. Σαλαγιάννη, Φιλολόγου – Συγγραφέα 

ΣΑΛΤΗΣ  Γ.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Κτισίματα - Σοβατίσματα 
Τοποθέτηση πλακιδίων 
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