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O NOΣTAΛΓOΣ
Αγαπητοί χωριανοί, αγαπητοί φί-

λοι. 
Το καλοκαίρι έφτασε. Το μυαλό και

η σκέψη των περισσοτέρων από εμάς
είναι στο πανέμορφο χωριό μας, το
Τροβάτο. Είναι στην καταπράσινη
φύση, στα πλατάνια και τα έλατα,
γιατί μόνο εκεί μπορεί να βρει κάποι-
ος την ηρεμία, το καθαρό οξυγόνο και
να ανανεωθεί πραγματικά. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβά-
του, όπως και όλοι οι πολιτιστικοί και
εξωραϊστικοί σύλλογοι, δημιουργή-
θηκαν για να σμίξουν τους χωρια-
νούς τους, να γνωριστούν τα παιδιά
τους, να προβάλλουν τα ήθη και τα έθι-
μα του τόπου τους, την ιστορία τους
και να προσπαθήσουν να την μετα-
λαμπαδεύσουν στις νεότερες γενιές,
όπως οι πρόγονοί μας. Έτσι με την εγ-
κατάλειψη των χωριών μας για μια κα-
λύτερη ζωή δημιουργήθηκε αυτή η
ανάγκη από τις μεγαλύτερες μάζες αν-
θρώπων γι’ αυτό και ονομάστηκαν
σύλλογοι, Εξωραϊστικοί σύλλογοι. 

Άρα, οι σύλλογοι είναι όλοι οι χω-
ριανοί και δεν υπάρχουν ξεχωριστές
ομάδες, δεν υπάρχουν χρώματα και
κόμματα. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβά-
του δεν πρέσβευε και δεν πρεσβεύει
ποτέ, τέτοια πράγματα, γι’ αυτό άλ-
λωστε τα τελευταία χρόνια με την συ-
νεργασία και την βοήθεια όλων των
χωριανών, όλο και περισσότεροι χω-
ριανοί και φίλοι θέλουν να επισκε-
φτούν το χωριό μας, και κάθε καλο-
καίρι με χαρά μας βλέπουμε ότι είναι
γεμάτο από χωριανούς όλων των ηλι-
κιών. 

Είναι σημαντικό, είναι μεγαλείο για
τον γονέα, να θέλει το παιδί του να
επισκέπτεται το Τροβάτο. Κάτι τον
τραβάει και περνάει υπέροχα. Όπως
επίσης είναι μεγαλείο και είναι μια

υγιής σχέση, να συμβιώνει ο παπ-
πούς και η γιαγιά με τα εγγόνια στο
χωριό όπου γεννήθηκαν, μεγάλωσαν
και περπάτησαν. Η χαρά τους αλλά και
συνάμα η συγκίνησή τους είναι απε-
ρίγραπτη. 

Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να
βλέπεις το παιδί σου ή το εγγόνι σου,
να βραβεύεται και να αναγνωρίζεται,
μπροστά σε πλήθος κόσμου, ηθικά
τουλάχιστον, η προσπάθειά του, ο
αγώνας που έκανε για να φτάσει στον
στόχο του. Τέλος είναι θαυμάσιο, εί-
ναι εξαιρετικό να καμαρώνεις το παι-
δί σου ή το εγγόνι σου να χορεύει στην
πλατεία του χωριού κάτω από τον ιστο-
ρικό πλάτανο και ντυμένο με την πα-
ραδοσιακή φορεσιά να χορεύει χορούς
του τόπου σου, αλλά και να αναβιώνεις
μέσω αυτών των παιδιών στιγμές του
παρελθόντος. 

Η μεγαλύτερη αμοιβή που μπορεί
να πάρει κάποιος ή κάποια από όλα
αυτά είναι η ΗΘΙΚΗ και δεν μπορεί να
αναπληρωθεί με τίποτε άλλο. 

Από όλο αυτό το μεγαλείο πήρα-
με και παίρνουμε όλοι οι χωριανοί δύ-

ναμη και οργανώνουμε και τις άλλες
εκδηλώσεις που τις αγκάλιασαν όλοι
οι χωριανοί και τους ευχαριστούμε
μέσα από την καρδιά μας. 

Τα τελευταία χρόνια, με την έλ-
λειψη ιερέα στο χωριό μας, προσπα-
θήσαμε να βοηθήσουμε και σε άλλους
τομείς το χωριό μας. Με την άψογη
συνεργασία της προηγούμενης εκ-

κλησιαστικής επιτροπής και με την
βοήθεια όλων των χωριανών, έγιναν
σημαντικές αλλαγές και παρεμβάσεις
στις ιστορικές εκκλησίες και μονα-
στήρια μας και όχι μόνο. 

Ο ρόλος και ο σκοπός του πολιτι-
στικού μας συλλόγου, πρώτα από όλα
είναι να προστατεύει την παράδοση,
έτσι ώστε να την μεταδώσουμε αναλ-
λοίωτη στις νεότερες γενιές, στα παι-
διά και τα εγγόνια μας, όπως επίσης
οφείλει να διαφυλάττει και να υπερα-
σπίζεται τα ιερά του κειμήλια από
ιστορική παραχάραξη. 

Έχουμε τονίσει και δεν θα κουρα-
στούμε να τονίζουμε σε όλους τους
τόνους, ότι ο Σύλλογος δεν είμαστε
εσείς και εμείς. Αυτό δυστυχώς κά-
ποιοι χωριανοί μας δεν το έχουν δεχ-
θεί. Δεν ήθελαν και δεν θέλουν να το
δεχθούν. 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ενη-
μερώσουμε όλους τους Τροβατιανούς
και φίλους, για κάποια γεγονότα
άκρως σημαντικά που έγιναν τα τε-
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Συνέχεια στη σελ. 2 

Την 5η Αυγούστου 2017, ημέρα Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί το ετή-
σιο καλοκαιρινό αντάμωμα των Απανταχού Τροβατιανών στην πανέμορ-
φη πλατεία των Αγ. Θεοδώρων, στο Τροβάτο. Το αντάμωμα διοργανώνε-
ται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τροβάτου. Την καλοκαιρινή αντάμωση
θα συνοδεύσουν με την αξιόλογη και καταξιωμένη φωνή τους οι: Γκόβα-
ρης Γιάννης, Ντίνας Άρης, Μόκκα Ανδριάνα και Καραμπά Πόπη, με την
καταπληκτική ορχήστρα τους. Ο χορός που θα διαρκέσει μέχρι πρωίας, εί-
ναι μια δωρεάν προσφορά του Συλλόγου. 

Θα υπάρχει «ΑΦΘΟΝΟ» ψητό κρέας, σουβλάκια, κρασί, μπύρα, ανα-
ψυκτικά, ουίσκι, βότκα. 

Τμήματα των χορευτικών του Συλλόγου θα κάνουν την έναρξη του Ετή-
σιου Ανταμώματος, δίνοντας το στίγμα της βραδιάς. 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ!!!!!! 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ 

Γιάννης 
Γκόβαρης 

Ανδριάνα 
Μόκκα 

Άρης 
Ντίνας 

Πόπη 
Καραμπά 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου των Απανταχού Τρο-
βατιανών, γνωστοποιεί ότι την 5η Αυγούστου 2017, ημέρα Σάββατο, στην πα-
νέμορφη πλατεία των Αγίων Θεοδώρων, την βραδιά του Ανταμώματος θα πραγ-
ματοποιηθεί η βράβευση των επιτυχόντων Τροβατιανών στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση, του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. 

Οι επιτυχόντες, κατά αλφαβητική σειρά, του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017,
έχουν ως εξής:
1. Γεωργίου Παναγιώτης του Αλεξάνδρου, Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Πάτρας. 
2. Κελεπούρη Βασιλική του Γεωργίου (κόρη της Γεωργίας Ν. Κόκκαλη), Διοί-

κηση Επιχειρήσεων (Χίος), Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
3. Τσουκνίδας Θωμάς του Ηλία (γιος της Βασιλικής Φασλή) Κοινωνικής Διοί-

κησης και Πολιτικής Επιστήμης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Κομο-
τηνή). 

4. Χαρδαλιά Βασιλική του Χρήστου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπι-
στήμιο Πατρών. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
τους εύχεται καλή φοίτηση 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ 



λευταία χρόνια στο χωριό, ώστε να βγάλει ο κάθε
χωριανός τα δικά του συμπεράσματα για το τι γίνεται
και τι συμβαίνει στο αγαπημένο μας χωριό. 

Όλοι γνωρίζαμε την έλλειψη ιερέα τα τελευταία
χρόνια στο χωριό μας, όπως και όλοι γνωρίζουμε τον
αγώνα με κίνδυνο της ζωής μας, να αποκτήσει το χω-
ριό μας τον δικό του ιερέα. Όμως ο πατέρας Βαρ-
σανούφιος, δεν σεβάστηκε τίποτε και κανέναν, δη-
λώνοντας την οικειοθελή αποχώρησή του, από τα
θρησκευτικά του καθήκοντα ως ιερέας του Τροβά-
του. 

ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΔΙΩΞΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ!!! 
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ!!! 

Ο νέος Μητροπολίτης Καρπενησίου σεβασμιό-
τατος Γεώργιος, όρισε ως ιερέα στο Τροβάτο, τον
πατέρα Κουτσουπιά Κωνσταντίνο. 

ΚΑΝΕΝΑΣ Τροβατιανός δεν αμφισβήτησε την κί-
νηση του Μητροπολίτη, πόσο μάλλον ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Τροβάτου. Άλλωστε αυτά δεν είναι τα κα-
θήκοντα του συλλόγου. Η αρμοδιότητα ανήκει απο-
κλειστικά στον Μητροπολίτη Καρπενησίου. 

Όμως με έκπληξή μας είδαμε και ακούσαμε, μέσα
από το ρεπορτάζ του καναλιού Star Κεντρικής Ελ-
λάδος, σχετικά με την κάλυψη της μεταφοράς και
υποδοχής Του Τιμίου Σταυρού στο Καρπενήσι, από
τον πατέρα Κουτσουπιά Κωνσταντίνο, μια εντελώς
διαφορετική εκδοχή για την ιστορία και για το πώς
βρέθηκε στο Τροβάτο. 

Αρκετοί χωριανοί Τροβατιανοί, αλλά και άν-
θρωποι των γραμμάτων που έχουν ασχοληθεί επί
χρόνια με την ιστορία Του Τιμίου Σταυρού, διαμαρ-
τυρήθηκαν έντονα στα μέλη του Συλλόγου μας για
αυτή την εκδοχή, μιλώντας για παραχάραξη και αλ-
λοίωση της ιστορίας του. Ο Τίμιος Σταυρός τόνισαν,
ανήκει στον Τροβατιανό λαό και πρέπει να γίνεται
σεβαστή η ιστορία του.

Ως Σύλλογος στείλαμε μια επιστολή γραμμένη
σε χαμηλούς τόνους, ζητώντας με ευγενικό και πράο
λόγο, από τον ιερέα Κουτσουπιά Κωνσταντίνο, να
μας απαντήσει στο αυτονόητο: 

«Σε ποιές γραπτές πηγές ο ιερέας στήριξε ως
επικρατέστερη την άποψη, ότι ο Ευγένιος έφερε τον
Τίμιο Σταυρό στο Τροβάτο». 

Γενιές και γενιές μεγάλωσαν με αυτό το Ιερό και
Ανεκτίμητο κειμήλιο, που για το πώς έφτασε στο
Τροβάτο και την ιστορία του, την γνωρίζουν όλοι,
μέσα από τις 3 γενιές ιερέων που υπηρέτησαν στο
Τροβάτο, μέσα από τις μαρτυρίες των προγόνων
τους, αλλά και μέσα από τα συνέδρια – ημερίδες,
όπου οι ιστορικοί και οι άνθρωποι των γραμμάτων,
κατέθεσαν γραπτώς τα δικά τους στοιχεία. 

Στην απαντητική επιστολή του προς τον Σύλλογο
και όχι μόνο (η οποία και δημοσιεύεται στη σελ. 5),
όχι μόνο στο απλό ερώτημα που έκανε ο Σύλλογος
δεν απάντησε αλλά αντίθετα με τα γραφόμενά του
εννοεί άλλα πράγματα και πολύ σοβαρότερα. 

Από την πρώτη παράγραφο της απαντητικής επι-
στολής, λέγοντας ότι αν απαντούσαμε αρνητικά δεν
θα γινόταν η μεταφορά του Τιμίου Σταυρού, στην ου-

σία δεν μας έδωσε κανένα περιθώριο άλλης απάν-
τησης γιατί αυτομάτως θα ήταν υπεύθυνος ο Σύλ-
λογος αν ήταν αρνητική. Συνεχίζοντας την απάντησή
του λέει ότι «το κάναμε στα πλαίσια συνεργασίας Εκ-
κλησίας – Συλλόγου». 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ενημερώσουμε,
ότι δεν υπήρξε συνεργασία στο θέμα της διαχείρι-
σης της μεταφοράς του Τιμίου Σταυρού στο Καρ-
πενήσι, με αποτέλεσμα ο Σύλλογος να δεχθεί αρκετά
τηλεφωνήματα χωριανών που ήθελαν να παρευρε-
θούν. Απέφυγε τεχνηέντως την συνεργασία με τον
Σύλλογο, σχετικά με το θέμα της αλλαγής της Εκ-
κλησιαστικής επιτροπής. 

Σε ποια συνεργασία λοιπόν αναφέρεται; 

Την επιστολή που έστειλε ο Σύλλογος την χα-
ρακτήρισε, δικαστική – ελεγκτική. Δηλώνουμε ότι
ο χαρακτηρισμός δεν είναι αποδεκτός και δεν συ-
νάδει σε ιερέα. Διακρίνουμε ότι ο χαρακτηρισμός
ενέχει ψήγματα εριστικότητας εκ μέρους του, πράγ-
μα απαράδεκτο και που απάδει σε ιερείς, οι οποίοι
οφείλουν να μιλούν με λόγια αγάπης, σύνεσης και
όχι έριδας. 

Ο Σύλλογος ορμώμενος και από το καταστατι-
κό του, θέτει εύλογα ερωτήματα, όπως: 
➢Ο Πολιτιστικός Σύλλογος δεν οφείλει να υπε-

ρασπίζεται τα ιερά του κειμήλια από τυχόν ιστορι-
κή παραχάραξη; 
➢ Ο Πολιτιστικός Σύλλογος δεν είχε το δι-

καίωμα να ρωτήσει τον ιερέα του χωριού του γι’
αυτό; 

Πιστεύουμε ότι ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός
Σύλλογος Τροβάτου είχε, έχει και θα έχει το ανα-
φαίρετο δικαίωμα, το οποίο προκύπτει από την
ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης, από την χρη-
στή και αρμονική σχέση των μελών της τοπικής κοι-
νωνίας,  να ρωτά και να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις
που νομίζει ότι δε γίνεται σεβαστή η ιστορία των ιε-
ρών κειμηλίων του χωριού του. 

Τα ιερά κειμήλια αποτελούν ιερή παρακαταθή-
κη ορθοδόξου πίστεως και βιώματα των πιστών.

Στην εριστική διάθεση του ιερέα εμείς αντιπρο-
τείνουμε τη σύνεση, στην οξύτητα τη διαλλακτικό-
τητα. 

Να σημειώσουμε ότι ο Σύλλογος έστειλε γρα-
πτώς το ερώτημα, μόνο στον πατέρα Κουτσουπιά
Κωνσταντίνο και κακώς χρησιμοποιεί πληθυντικό
αριθμό, μας στείλατε- και εμείς απαντάμε. Σε ποι-
ους άλλους αναφέρεται; 

Αντί να απαντήσει όπως θα έπρεπε να πράξει, κά-
νει εκείνος ερώτηση προς τον Σύλλογο, αν υπάρχουν
γραπτές μαρτυρίες για το πώς πήγε ο Σταυρός στο
Τροβάτο. Του είπαν δήθεν μερικοί Αγραφιώτες λαϊ-
κοί και ιερείς ότι έφερε τον Τίμιο Σταυρό ο Ευγένιος
Γιαννούλης από τα Ιεροσόλυμα! 

Εμείς γεννηθήκαμε και ζούμε στα Άγραφα.
Μόνο αυτός ο ιερέας άκουσε αυτή την παράδοση!
Αξιοπερίεργο!!! 

Το πιστεύει, αλήθεια, αυτό ο ιερέας Κουτσουπιάς; 
Γιατί αν το πιστεύει αυτό θα πει ότι απορρίπτει

την ιστορικά τεκμηριωμένη άποψη του Παναγιώτη
Β. Σαλαγιάννη που εμπεριέχεται στην επιστολή του
προς τον Σύλλογο με θέμα: “ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ’’, την οποία ο Σύλ-
λογος έστειλε στον ιερέα μαζί με το δικό του ερώ-
τημα. 

Αν ο ιερέας απορρίπτει την άποψη που εκφρά-
ζεται στην επιστολή “ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ” (η οποία και δημοσιεύεται
στις σελ. 4 και 5) και στην οποία με αδιαμφισβήτη-
τες ημερομηνίες αποδεικνύεται ότι εσφαλμένα συ-
σχέτισε το Σταυρό με τον Ευγένιο, τότε βρισκόμα-
στε μπροστά στο παράλογο φαινόμενο ο ιερέας να
γράφει ιστορία παραλογισμού. 

Γιατί άραγε ο ιερέας συνεχίζει να επιμένει
στην αρχική άστοχη άποψή του; Υπάρχει λόγος;
Ίδωμεν. 

Εμείς του θέσαμε ερώτημα σύντομο, συγκεκρι-
μένο και σαφές και αναμέναμε σύντομη, συγκεκρι-
μένη και σαφή απάντηση επί του ζητουμένου μας.

Ο ιερέας όμως θεώρησε καλό να μας παραθέσει απο-
σπάσματα από τα ιστορικά του Τροβάτου. Τα ιστο-
ρικά του Τροβάτου εμείς οι Τροβατιανοί, τα ξέρου-
με πολύ καλά και δεν περιμέναμε τον ιερέα να μας
τα μάθει! 

Ως Σύλλογος, βέβαια, επειδή στην απαντητική
επιστολή του ο ιερέας αναφέρει και το όνομα του
κ. Παναγιώτη Σαλαγιάννη, είχαμε την υποχρέωση
να του την στείλουμε και με την ευκαιρία να ζητή-
σουμε και τη γνώμη του σχετικά με το περιεχόμε-
νό της. Την απάντησή του τη δημοσιεύουμε στο πα-
ρόν φύλλο της εφημερίδας μας στη σελ. 8. 

Στο τέλος της επιστολής του ο ιερέας ζητάει από
τον Σύλλογο και μάλιστα να του απαντήσει εγγρά-
φως, αν τον θέλουμε να λειτουργεί στο χωριό μας
ή όχι. 

Εδώ ταιριάζει το λαϊκό ρητό “εκεί που μας χρω-
στάγανε μας πήραν και το βόδι’’. 

Μα, εμείς θα του το πούμε αυτό; 
Εμείς θέλουμε το χωριό μας να έχει εφημέριο.

Δεν είμαστε όμως εμείς εκείνοι που θα πούμε ποι-
ος θα είναι αυτός ο ιερέας. Αυτό ανήκει στην αρ-
μοδιότητα του Μητροπολίτη Καρπενησίου. 

Βέβαια, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η ερώ-
τηση του ιερέα προς το Σύλλογο ακούγεται και κά-
πως απειλητική! Τι σκοπιμότητα έχει αυτή η απει-
λή του; 

Εκείνο που θέλει ο Σύλλογος είναι να μπορεί να
συνεργάζεται με τον εκάστοτε ιερέα. Πάντα ο Σύλ-
λογός μας συμπαραστεκόταν στους ιερείς που
«ποίμεναν» τους Τροβατιανούς, σέβονταν τα θρη-
σκευτικά μας σύμβολα και την χριστιανική μας πα-
ράδοση, και προσπαθούσαν να κρατήσουν το χωριό
ενωμένο, μακριά από, σκοπιμότητες και έριδες. 

Αλλά, βέβαια, ο Σύλλογος γενικότερα έχει και
την εξής άποψη: 

Επειδή ένας ιερέας φέρει το σχήμα και «ποι-
μαίνει» τους Τροβατιανούς, αυτό δεν του δίνει σε
καμιά περίπτωση το δικαίωμα να εκφράζεται απε-
ρίσκεπτα και να παραποιεί την ιστορία του χωριού
του. Το Τροβάτο έχει ανάγκη από ιερέα. Όσον αφο-
ρά την ιστορία μας, δόξα τω Θεώ, το χωριό μας έχει
αρκετούς πνευματικούς ανθρώπους που ενδιαφέ-
ρονται για την καταγραφή της. 

Εμείς ως Σύλλογος αλλά και ως Τροβατιανοί
απαιτούμε οι πάντες, ιερείς και λαϊκοί, να σέβονται
το ιερό μας κειμήλιο. Όποιος ή όποιοι προσπαθήσουν
να το εκμεταλλευτούν με οποιονδήποτε τρόπο θα
μας βρουν αντίθετους. Συνένοχοι δε θα γίνουμε σε
ενέργειες που αντιστρατεύονται το ήθος και την πί-
στη μας. 

Αγαπητοί χωριανοί, αγαπητοί φίλοι. 
Τα τελευταία χρόνια έγινε ένας μεγάλος αγώ-

νας από όλους τους φορείς και τους κατοίκους του
χωριού, ώστε το αγαπημένο μας χωριό να γίνει γνω-
στό σε περισσότερο κόσμο και το πιο σημαντικό εί-
ναι ότι το αγάπησαν τα παιδιά μας. 

Και αυτό είναι ΑΘΛΟΣ. 
Καταφέραμε επίσης, πάντα με την συνεργασία

και την διαφάνεια, να αναστηλώσουμε τα ιστορικά
μοναστήρια μας και τις εκκλησίες, που τόσα χρόνια
ήταν εγκαταλελειμμένα στο έλεος του Θεού. 

Μετά τον ορισμό του πατέρα Κουτσουπιά Κων-
σταντίνου από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Καρπενησίου ως εφημέριο του Τροβάτου και προ-
έδρου της εκκλησιαστικής επιτροπής, ως Σύλλογος
επικεντρωνόμαστε στο αμιγώς πολιτιστικό μας
έργο. 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες του Συλλόγου
σε θέματα που σχετίζονται με την Εκκλησία και άλλα
θέματα του χωριού, θα επανέλθουμε προσεχώς. 

Ο πήχης έχει ανέβει πολύ ψηλά.
Αυτό πραγματικά αρμόζει στο πανέμορφο Τρο-

βάτο!!!
Με τιμή το Δ.Σ. 

του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου 
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ΠΕΡΙ  ΑΛΗΘΕΙΑΣ 



Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του φετινού
καλοκαιριού έχει ως εξής: 

• Το Σάββατο 5 Αυγούστου στην κεντρική
πλατεία Των Αγίων Θεοδώρων θα πραγματο-
ποιηθεί το Τροβατιανό Αντάμωμα. Θα μας
διασκεδάσουν με τις υπέροχες φωνές τους ο
μοναδικός Γιάννης Γκόβαρης, η Ανδριάνα
Μόκκα, ο Άρης Ντίνας και η Πόπη Καραμπά.
Στο κλαρίνο ο Θωμάς Βούζας. 

• Την Κυριακή 6 Αυγούστου, η γιορτή της
Μεταμόρφωσης Του Σωτήρος, μετά την εκ-
κλησία και ώρα 11.00 π.μ. θα γίνει λαϊκή συ-
νέλευση του Συλλόγου και στη συνέχεια θα
πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανά-
δειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου. Η παρουσία
όλων των χωριανών είναι απαραίτητη. 

• Τη Δευτέρα 7 Αυγούστου το απόγευμα
θα πραγματοποιηθεί ο 6ος Διαγωνισμός Σκο-
ποβολής με αεροβόλα όπλα. Περιμένουμε μι-
κρούς και μεγάλους να στοχεύσουμε “τα κα-
λώς και τα κακώς κείμενα’’. 

• Την Τρίτη 8 Αυγούστου το απόγευμα,
όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μοναδικό γήπεδο
του Αγίου Αθανασίου, για το Τουρνουά Πο-
δοσφαίρου, που το περιμένουν όλοι μικροί και
μεγάλοι. Οι τσουβαλοδρομίες, αλλά και πολ-
λές εκπλήξεις θα περιμένουν όλους τους χω-
ριανούς, κάθε ηλικίας και φύλου. 

• Την Τετάρτη 9 Αυγούστου, θα γίνει ο 2ος
Αγώνας Δρόμου, που πέρυσι σημείωσε μεγά-
λη επιτυχία και πολλές συμμετοχές όλων
των ηλικιών και φύλων. Ο αθλητισμός πρέπει
να γίνει τρόπος ζωής για όλους, μικρούς και
μεγάλους. 

• Την Πέμπτη 10 Αυγούστου το απόγευμα
στον Κάτω Μαχαλά και στον προαύλιο χώρο
του Αγίου Δημητρίου, θα γίνει ο 2ος Διαγωνι-
σμός Παραδοσιακής Πίτας με γάστρες. Σας πε-
ριμένουμε όλους και όλες, να ξεδιπλώσουμε
το ταλέντο και την δεξιοτεχνία, αλλά και να δο-
κιμάσουμε ζωντανά τις θαυμάσιες παραδο-
σιακές αυτές γεύσεις. 

• Την Τρίτη 15 Αυγούστου στην γιορτή Της
Παναγίας και στο ιστορικό μοναστήρι Της
Παναγίας Τροβάτου, τα μέλη του Συλλόγου
μετά την Θεία Λειτουργία θα προσφέρουν κε-
ράσματα στους παρευρισκόμενους. 

• Τέλος την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου ανή-
μερα της εορτής Του Τιμίου Σταυρού και στον
ναό του Αγίου Δημητρίου στον Κάτω Μαχαλά,
μετά την Θεία Λειτουργία τα μέλη του Συλ-
λόγου θα προσφέρουν νηστήσιμα εδέσματα
στους παρευρισκόμενους, κλείνοντας την αυ-
λαία του καλοκαιριού και των καλοκαιρινών εκ-
δηλώσεων για την φετινή χρονιά. 

Περιμένουμε όλους και όλες να αγκαλιά-
σετε και να στηρίξετε όλες τις εκδηλώσεις που
διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος, όπως
μοναδικά οι Τροβατιανοί γνωρίζουν. 

Η 6η Αυγούστου 2017, θα είναι η ημερομηνία
των εκλογών του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού
Συλλόγου Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας. Το
Δ.Σ., με βάση το καταστατικό του Συλλόγου, είναι
επταμελές. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αξιοσημείωτα γε-
γονότα με σημειολογική αξία θα είναι τα παρακά-
τω: 

• Η αθρόα προσέλευση των ψηφοφόρων. 
• Η εισαγωγή νέων ατόμων στο ψηφοδέλτιο κα-

θώς και η εκλογή νέων ατόμων στο νέο Δ.Σ. του
Συλλόγου θα προσδώσει θετικά σημάδια στην εξε-
λικτική πορεία του. 

Τονίζουμε για μια ακόμη φορά την ελπιδοφό-
ρα θετική συμμετοχή νέων, ηλικιακά ατόμων στα
κοινά της πολιτειακής, πολιτισμικής και πολιτιστι-
κής ζωής του τόπου μας. 

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

Η Πολιτιστική του οντότητα είναι σε ένα υψη-
λό επίπεδο -αυτό προκύπτει από την κοινή ομο-
λογία των Τροβατιανών και μη πολιτών σε διάφο-
ρες εκδηλώσεις- το οποίο θα πρέπει να διατηρή-
σουμε (είναι ένα κομβικό σημείο) και να το εξελί-
ξουμε με ποικίλες μορφές Πολιτιστικής δράσης. 

• Η δραστηριοποίηση ατόμων, ως άτυπα συν-
δεδεμένα μέλη, στα Πολιτιστικά δρώμενα είναι θε-
τικό. 

• Η στοχοποίηση πολιτιστικών δράσεων και η
επίτευξή τους είναι επιβεβλημένη από το νέο Δ.Σ.
του Συλλόγου, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. 

• Ευελπιστούμε για μια ακόμη φορά στην έμ-
πρακτη συνεργασία με τις Τοπικές, Δημαρχιακές
και Περιφερειακές αρχές για ένα βέλτιστο απο-
τέλεσμα. 

Στόχος όλων των τοπικών φορέων θα πρέπει

να είναι η θετική αναμόρφωση του Τροβάτου με
στοχευμένες-παράλληλες παρεμβάσεις ποικίλου
ενδιαφέροντος. 

Θεωρούμε ότι η συμμετοχή του Τροβατιανού
και μη στοιχείου στις εκδηλώσεις του Συλλόγου θα
είναι δεδομένη. 

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει ως υποψή-
φιος στο ψηφοδέλτιο των εκλογών, παρακαλού-
με όπως ενημερώσουν τα μέλη του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου έως την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017 ώστε
να ετοιμαστούν έγκαιρα τα ψηφοδέλτια των
εκλογών. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Ενημερώνουμε το Τροβατιανό και μη ποίμνιο, ότι στις 15 Ιουλίου 2017, ημέρα Σάββατο,
χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεωργίου καθώς και των ιερέων,
κ. κ. Σωτηρίου Σαλαμάρα και Κωνσταντίνου Κουτσουπιά, θα τελεστούν τα εγκαίνια του
Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου, στον οικισμό του Αγ. Αθανασίου, στο Τροβάτο. 
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Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στο χο-
ρευτικό του Συλλόγου, το Σάββατο 5 Αυγούστου
2017, το βράδυ του Ανταμώματος, να το γνω-
ρίσει έως 2 Αυγούστου στα μέλη του Συλλόγου. 

Με τιμή το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  2017 
ΣΤΟ  ΤΡΟΒΑΤΟ 

ΕΚΛΟΓΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΤΡΟΒΑΤΟΥ  2017 



Αριθ. Πρωτ. 06 / 2017 

Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος 
Τροβάτου Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας 

Τροβάτο 03 / 04 / 2017 

Προς τον εφημέριο π. Κουτσουπιά Κωνσταντίνο 

Η υποδοχή Του Τιμίου Σταυρού Τροβάτου την Κυριακή 26 Μαρτίου
2017 στο Καρπενήσι, ήταν μια μεγάλη μέρα για τους κατοίκους της πό-
λης. 

Πλήθος πιστών Τον υποδέχτηκαν με κάθε επισημότητα, και προ-
σκύνησαν με ευλάβεια Την Χάρη Του. 

Είναι ένα Ιερό κειμήλιο, που για πάνω από 4 αιώνες, το φυλάσσουν
και το προστατεύουν οι Τροβατιανοί στο χωριό τους και στον Ιερό Ναό
του Αγ. Δημητρίου. 

Είναι  ο  προστάτης  τους,  είναι  η  απαντοχή  και  η  ελπίδα  τους,

το  θρησκευτικό  σύμβολο  που  έχει  ταυτιστεί  με  την  ζωή  τους.

Γενιές και γενιές μεγάλωσαν με αυτό το Ιερό και Ανεκτίμητο κειμήλιο,
που για το πώς έφτασε στο Τροβάτο και την ιστορία του, την γνωρίζουν
όλοι,  μέσα από τις 3 γενιές ιερέων που υπηρέτησαν στο Τροβάτο, μέσα
από τις μαρτυρίες των προγόνων τους, αλλά και μέσα από τα συνέδρια
– ημερίδες, όπου οι ιστορικοί και οι άνθρωποι των γραμμάτων, κατέθεσαν
γραπτώς τα δικά τους στοιχεία. 

Μέσα  από  αυτές  τις  πηγές  γράφεται  η  ιστορία.

Με έκπληξή μας είδαμε και ακούσαμε, μέσα από το ρεπορτάζ του
καναλιού Star Κεντρικής Ελλάδος, για την κάλυψη της υποδοχής Του
Τιμίου Σταυρού στο Καρπενήσι, από εσάς πάτερ Κουτσουπιά Κων-
σταντίνε που μεταφέρατε Τον Τίμιο Σταυρό, μια εντελώς διαφορετική
εκδοχή για την ιστορία και για το πώς βρέθηκε στο Τροβάτο. 

Αρκετοί χωριανοί Τροβατιανοί, αλλά και άνθρωποι των γραμμάτων
που έχουν ασχοληθεί επί χρόνια με την ιστορία Του Τιμίου Σταυρού,
διαμαρτυρήθηκαν έντονα στα μέλη του Συλλόγου μας για αυτή την εκ-

δοχή, μιλώντας για παραχάραξη και αλλοίωση της ιστορίας Του. 
Ως Τροβατιανοί και ως Πολιτιστικός Σύλλογος σας ζητάμε να μας

απαντήσετε γραπτώς: 
Σε ποια έγγραφα στηρίζετε την άποψη, ότι η μεταφορά του Τιμί-

ου Σταυρού στο Τροβάτο πραγματοποιήθηκε από τον Όσιο Ευγένιο
Γιαννούλη τον Αιτωλό; 

Σε ποια έγγραφα στηρίζετε την άποψη, ότι η μεταφορά πραγμα-
τοποιήθηκε κοντά στην χρονολογία του 1615; 

Σε ποια έγγραφα στηρίζετε την άποψη, ότι ο Τίμιος Σταυρός, κατά
πάσα πιθανότητα, δόθηκε από τους Πατέρες, όταν πήγε στα Ιερο-
σόλυμα; 

Ορμώμενοι από την πεποίθηση, ότι όλοι μας αναγνωρίζουμε την
σημαντικότητα και ιερότητα αυτού του κειμηλίου, πόσο μάλλον εμείς
οι Τροβατιανοί, όπου για τετρακόσια και πλέον έτη, γενεές επί γενεών,
διαφυλάττουμε ως κόρη οφθαλμού, την ύπαρξή του, σας παρακαλούμε,
όπως εγγράφως μας απαντήσετε στα παραπάνω εύλογα ερωτήμα-
τα. 

Με τιμή για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
Ο Πρόεδρος 

Κόκκαλης Λάμπρος 

ΠΡΟΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ  ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Αγαπητέ “Νοσταλγέ”, 
Με την ευκαιρία της υποδοχής του Τίμιου Σταυρού Τροβάτου από

τη μητρόπολη Καρπενησίου παρακολούθησα ένα βιντεάκι που ανα-
φερόταν στον Τίμιο Σταυρό Τροβάτου και την ιστορία του. 

Με κατάπληξη άκουσα από μία δημοσιογράφο και έναν ιερέα να πα-
ραχαράσσουν την ιστορική αλήθεια. Η δημοσιογράφος και στη συνέ-
χεια ο ιερέας υποστήριξαν ότι η επικρατέστερη μαρτυρία για τον Τί-

Με λαμπρότητα και παρουσία πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε
το απόγευμα της Κυριακής, 26 Μαρτίου 2017, η υποδοχή Του Τι-
μίου Σταυρού, που φυλάσσεται ως αμύθητος θησαυρός ευλογίας
στο Τροβάτο του Δήμου Αγράφων. Τον Τίμιο Σταυρό παρέλαβε στην
είσοδο της πόλης, από τον εφημέριο Βραγγιανών, από την αντι-
προσωπία των χωριανών μας, αλλά και από το Δ.Σ. του Πολιτιστι-

κού Συλλόγου Τροβάτου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρ-
πενησίου κ. Γεώργιος και στη συνέχεια ακολούθησε ιερή πομπή, με
την παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας και των Δημάρ-
χων Καρπενησίου και Αγράφων, μέχρι τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίας Τριάδας Καρπενησίου, όπου παρέμεινε μέχρι την Κυριακή, 2
Απριλίου 2017. 
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΤΙΜΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  ΣΤΟ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

Συνέχεια στη σελ. 5 

Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσαν οι δηλώσεις του εφημέριου Βραγγιανών κ. Κωνσταντίνου Κουτσουπιά στο κανάλι “STAR Λαμίας’’ σχετικά
με την ιστορία του Τιμίου Σταυρού Τροβάτου. Εξαιτίας αυτών των δηλώσεων ο Πολιτιστικός Σύλλογος έθεσε εύλογα ερωτήματα, όπως αναλύονται
στην παρακάτω επιστολή:

Από το συγχωριανό μας Παναγιώτη Β. Σαλαγιάννη, φιλόλογο και
συγγραφέα των βιβλίων «ΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ ΑΓΡΑΦΩΝ» και «ΤΑ ΤΡΟ-
ΒΑΤΙΑΝΑ» λάβαμε την παρακάτω επιστολή την οποία και δημοσι-
εύουμε. 



μιο Σταυρό Τροβάτου αναφέρει ότι μεταφέρθηκε από τα Ιεροσόλυμα
στο Τροβάτο από τον Ευγένιο Γιαννούλη τον Αιτωλό. Ο ιερέας, μάλι-
στα, προχώρησε ακόμη περισσότερο σε ανακρίβειες λέγοντας ότι η ημε-
ρομηνία που είναι γραμμένη επάνω στον Τίμιο Σταυρό είναι κοντά σ’
αυτήν την ημερομηνία που ο Ευγένιος ο Αιτωλός πήγε στα Ιεροσόλυ-
μα. Και συμπέρανε ότι «κατά πάσαν πιθανότητα» οι πατέρες εκεί του
έδωσαν το Σταυρό με το Τίμιο ξύλο και τον έφερε στο Τροβάτο. 

Οι πιο πάνω απόψεις είναι ανακριβείς και ανεύθυνες και στερούν-
ται σοβαρότητας. Υπάρχουν αδιάσειστα ιστορικά στοιχεία που τις δια-
ψεύδουν. Πιο συγκεκριμένα: Ο Τίμιος Σταυρός Τροβάτου τοποθετήθηκε
στον υπάρχοντα τότε Ναό του Σωτήρος Χριστού από τον Μ. Δρούγ-
κα το έτος ΙΧΙΕ (=1615). Αυτό επιβεβαιώνεται από την επιγραφή που
φέρει στη λαβή του και έχει ως εξής: Ο παρών ζωοποιός Σταυρός αφιε-
ρώθη εις τον Ιερόν Ναόν του Σωτήρος Χριστού παρά Μ. Δρούγκα εν
έτει ΙΧΙΕ (=1615). Στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο Ναό του Αγίου Δη-
μητρίου, όπου φυλάσσεται σήμερα. 

Ο Ευγένιος Γιαννούλης μαζί με τον από το Τροβάτο ιερομόναχο Αν-
τώνιο και τον ιερομόναχο Βαρθολομαίο ταξίδεψαν στα Ιεροσόλυμα το
έτος 1619. Μετά την περιοδεία-επίσκεψή τους στους Ιερούς Τόπους
ο Αντώνιος και Βαρθολομαίος επανήλθαν στη Μονή Κοίμησης Θεοτό-
κου Τροβάτου και ο Ευγένιος, με σύμφωνη γνώμη του Αντωνίου και Βαρ-
θολομαίου, παρέμεινε επί τρία χρόνια στα Ιεροσόλυμα, ως εφημέριος
στο Ναό του Αγίου Κων/νου και Ελένης, και στο τέλος του έτους 1622
επέστρεψε στο Τροβάτο, κοντά στους αγαπημένους δασκάλους του. 

Άρα, εφτά χρόνια πριν επιστρέψει ο Ευγένιος από τα Ιεροσόλυμα
ο Τίμιος Σταυρός Τροβάτου είχε ήδη αφιερωθεί από το Μ. Δρούγκα στο
Ναό του Σωτήρος Χριστού. 

Από πού, λοιπόν, είχαν την «επικρατέστερη μαρτυρία»! η δημο-
σιογράφος και ο ιερέας; Αλλά και σε ποια στοιχεία στηρίχτηκε ο ιερέας
για την παραχάραξη της αλήθειας και τη διατύπωση της ανιστόρητης
άποψής του; Τι θα πει «κατά πάσαν πιθανότητα», όταν υπάρχουν αδιά-
σειστα αποδεικτικά στοιχεία; 

Εκτιμώ πως απαιτείται περισσότερη σοβαρότητα και υπευθυνότη-
τα, καθώς και περισσότερος σεβασμός, όταν αναφερόμαστε στην ιστο-
ρία των θρησκευτικών μας κειμηλίων. 

Ταύτα προς αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. 
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία 
Παναγιώτης Β. Σαλαγιάννης 

Σε απάντηση των ανωτέρω επιστολών λάβαμε και δημοσιεύουμε την πα-
ρακάτω επιστολή του πατέρα Κων/νου Κουτσουπιά 
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΤΙΜΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  ΣΤΟ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

Συνέχεια στη σελ. 8 

Συνέχεια από τη σελ. 4 

Σε συνέχεια των ανωτέρω επιστολών ο κ. Σαλαγιάννης Παναγιώτης έστει-
λε στον Σύλλογό μας την κάτωθι επιστολή την οποία δημοσιεύουμε: 



ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΦΥΛΛΟΥ 152 ΠΟΣΟ (€) 
Αραβανή Πηνελόπη ......................................................................................20 
Λάμπρου Ηλίας του Ν. ..................................................................................10 
Μαργώνης Βασίλειος του Δημητρ. ..............................................................50 
Πάλλης Κωνσταντίνος ..................................................................................20 
Ράμμου Ελένη (Μουζάκι) ..............................................................................50 
Τσατσαρώνης Γεώργιος ................................................................................20 
Γεωργίου Κώστας του Παναγ. ......................................................................30 
Γεωργίου Λάμπρος του Παναγ. ....................................................................30 
Κόκκαλης Δημήτριος του Κων/νου ..............................................................40 
Λίτσας Δημήτριος ........................................................................................20 
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Την Κυριακή 28 Μαΐου 2017, στο Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου
πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία, με διοργανωτές τον Δήμο Σχη-
ματαρίου, Σύλλογο Απανταχού Πετριλιωτών, Σύλλογο Κουστέσας και τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Τροβάτου. 

Η προσέλευση του κόσμου ήταν ικανοποιητική, περίπου 40 άτομα από
όλους τους Συλλόγους πρόσφεραν αίμα. Ελπίζουμε την επόμενη φορά
να είναι περισσότεροι. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  

Με μεγάλη κατάνυξη και ευλάβεια γιορτάστηκε και φέτος το Πάσχα στο
αγαπημένο μας χωριό το Τροβάτο. Αρκετοί Τροβατιανοί αλλά και αρκετοί φί-
λοι ανέβηκαν στο χωριό μας για να γιορτάσουν αυτή τη μεγάλη γιορτή. 

Οι καιρικές συν-
θήκες ήταν άστατες
με αρκετό κρύο κα-
θώς από την Μεγά-
λη Δευτέρα οι θερ-
μοκρασίες ήταν χα-
μηλές. Ομως από
την Μεγάλη Παρα-
σκευή ο καιρός ήταν
σχετικά καλός. 

Το καταπράσινο
ανοιξιάτικο τοπίο
ήταν μαγευτικό και
μαζί με τα κελαηδί-
σματα των πουλιών
έδειχναν ότι η Άνοι-
ξη στο χωριό μας
έχει ξεκινήσει χωρίς να επηρεάζεται από το λιγοστό χιόνι που έπεσε στις
κορυφές των βουνών. 

Ευχόμαστε σε όλους τους Τροβατιανούς και φίλους Χριστός Ανέστη, Χρό-
νια Πολλά. 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Τροβάτου 

ΠΑΣΧΑ  ΣΤΟ  ΤΡΟΒΑΤΟ 

Τ
ις τελευταίες ημέρες του
περασμένου Μαρτίου, πι-
στεύω πολλοί Τροβατιανοί

παρακολουθήσαμε από την τη-
λεόραση και το διαδίκτυο σκηνές
που μας γέμισαν συγκίνηση.
Αναφέρομαι στη μεταφορά του
Τιμίου Σταυρού για προσκήνυμα
στο Καρπενήσι. 

Είναι σημαντικό να παρακο-
λουθείς το ένα εκ των τεσσάρων
στον ελλαδικό χώρο ιερό κειμή-
λιο, που εδώ και αιώνες έχουμε
την ευλογία να φιλοξενείται στο
όμορφο χωριό μας, να υποδέχε-
ται χιλιάδες πιστούς που κατέ-
κλυσαν ευλαβικά τον Μητροπο-
λιτικό Ναό της Αγίας Τριάδος
Καρπενησίου, πιστοί που επι-
σκέφθηκαν τον Ναό αυτό από
διάφορες περιοχές και κυρίως
διαφόρων ηλικιών. 

Εύχομαι η χάρη Του να τους
προστατεύει και να οδηγεί τα βή-
ματά τους, αλλά και να αξιώσει
και εμάς να δημιουργήσουμε τις
συνθήκες, ώστε οι πιστοί να
έχουν την δυνατότητα να φθά-
νουν ως θρησκευτικοί επισκέ-
πτες για το προσκύνημα του Τι-
μίου Σταυρού στο χωριό μας,
στον – πολλών αιώνων – Ιερό
Ναό του Αγίου Δημητρίου Τρο-
βάτου. 

Όμως το αίσθημα της ψυχικής
αγαλλίασης επισκιάστηκε από
μία δήλωση του ιερέα της πε-
ριοχής, Παπα-Κώστα Κουτσου-
πιά, για τον τρόπο μεταφοράς
του Τιμίου Σταυρού στο χωριό
μας, ότι αυτό συνέβη από τον Ευ-
γένιο Γιαννούλη – Όσιο Ευγένιο
– μία εκδοχή τελείως ξένη στην
από αιώνων παράδοση που υπάρ-
χει στο χωριό μας αλλά και σε
αυτά που έχουμε ακούσει όλοι
μας. 

Γεννήθηκα στο χωριό και πέ-
ρασα τα παιδικά μου χρόνια σε
αυτό, στη σκιά των ανθρώπων

που γεννήθηκαν τον 19ο αιώνα,
οι οποίοι μου μετέδωσαν την
παράδοση για τα ιερά και όσια
του χωριού μας - όπως και αυτοί
την παρέλαβαν από τους πατέ-
ρες τους - κανείς ποτέ δεν ανέ-
φερε μία τέτοια εκδοχή. Στα παι-
δικά μου χρόνια, κατά τις τελευ-
ταίες τάξεις του Δημοτικού, χάρη
στη γειτνίαση του πατρικού μου
σπιτιού με το σπίτι των ιερέων
του χωριού μας (τρεις συνεχό-
μενες γενιές Παπα-Γιάννης,
Παπα-Γιώργης και Παπα-Πέτρος
Νταλλής), είχα τη χαρά και την
ευλογία να μεταφέρω τον Τίμιο
Σταυρό συνοδεύοντας τον μα-
καριστό Παπα-Γιώργη Νταλλή
στους Αγιασμούς των Θεοφα-
νείων στα σπίτια των Τροβατια-
νών. Στη μνήμη μου ακόμα έχω
την εικόνα και το γλαφυρό του
λόγο από το Άγιο Βήμα του Ιερού
Ναού του Αγίου Δημητρίου, αλλά
και ως ενήλικας στα τελευταία
χρόνια της ζωής του, στις πο-
λύωρες συζητήσεις μας στο φι-
λόξενο σπίτι του. Ποτέ σε καμία
από αυτές δεν έκανε αναφορά
σε κάτι διαφορετικό από αυτό
που είναι γνωστό σε όλους τους
Τροβατιανούς και που γλαφυ-
ρότατα παρουσιάζεται και στο βι-
βλίο «ΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ ΑΓΡΑΦΩΝ»
του συγχωριανού μας κ. Πανα-
γιώτη Β. Σαλαγιάννη για το χω-
ριό μας. 

Αναρωτιέμαι, πώς προέκυψε
αυτή η εκδοχή, ποιός την διακί-
νησε και γιατί τόσα χρόνια κανείς
Τροβατιανός δεν άκουσε κάτι
σχετικό;;; 

Εύχομαι να είναι μία λάθος
έκφραση, σε λάθος στιγμή και να
ανακληθεί άμεσα. 

Οι Τροβατιανοί είμαστε πε-
ρήφανοι για την παράδοσή μας,
αυτή που κληρονομήσαμε από
τους γονείς μας και που μετα-
φέρουμε στα παιδιά μας. 

Αλλαγή  Παράδοσης...  ΓΙΑΤΙ;;; 
Γράφει ο Παναγιώτης Γεωργίου Πολύζος 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστούμε τον Ιωάννου Χαράλαμπο του Ιωάννη για την προσφορά

του κρέατος για την παρασκευή των τσιγαρίδων στις χριστουγεννιάτι-
κες εκδηλώσεις του Δήμου Τανάγρας στο Σχηματάρι. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Με μεγάλη κατάνυξη γιορτάστηκε η
γιορτή των Αγ. Θεοδώρων. Πολλοί Τρο-
βατιανοί βρέθηκαν την Πέμπτη 8 Ιουνί-
ου 2017 στην εκκλησία των Αγ. Θεο-
δώρων στο Τροβάτο και εκκλησιάστη-
καν. 

Ο παπα Κώστας έβγαλε έξω από
την εκκλησία την στολισμένη εικόνα
των Αγ. Θεοδώρων και έκανε την αρ-
τοκλασία. 

Τυχεροί όσοι ανεβαίνουν στο υπέ-
ροχο χωριό μας τέτοια εποχή και μπό-
ρεσαν να παρευρεθούν. Χρόνια πολλά
σε όλους και του χρόνου στο μέτρο. 

ΑΓ.  ΘΕΟΔΩΡΟΙ 
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ΓΑΜΟΙ 
• Παντρεύτηκαν στις 15 Ιανουαρίου 2017, στον Ιερό

Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Αγρίνιο, η
Σοφία Πλιάκου (κόρη της Κωνσταντίνας Μπακοδήμου)
με τον Δημήτριο Ντάλλα. 

• Παντρεύτηκαν στην Αλίαρτο, ο Κωνσταντίνος Κα-
ραγεώργος του Γεωργίου με την Βάϊα Κουτρομάνου του
Κων/νου. 

• Παντρεύτηκαν στο Καινούργιο Αγρινίου η Ξανθή Γρί-
βα του Δημητρίου (κόρη της Ευαγγελίας Σωτ. Κόκκαλη)
με τον Γεώργιο Μιχάλη του Κων/νου. 

• Παντρεύτηκαν στη Νεάπολη Αγρινίου ο Χρήστος Κα-
λογεράκης του Νικολάου με την Βασιλική Κάτσιου του
Δημητρίου. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε ευτυχία. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
• Η Όλγα Νταλλή του Νικολάου και ο σύζυγός της

Στυλιανός Πολυμενάκος απέκτησαν κοριτσάκι. 
• Η Νικολέτα Μαργώνη του Αναστασίου και ο σύζυ-

γός της Κων/νος Ντάμκας απέκτησαν αγοράκι. 
Να τους ζήσουν. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
• Ο Σωτήρης Κόκκαλης του Ιωάννη και η σύζυγός του

Σία βάπτισαν το αγοράκι τους και το όνομα αυτού
Ιωάννης.

• Η Ελένη Ντουράκη (κόρη της Γεωργίας Χαρδαλιά)
και ο σύζυγός της Παναγιώτης Δέλιος βάπτισαν την κόρη
τους και το όνομα αυτής Γεωργία. 

Τους ευχόμαστε ολόψυχα να τους ζήσουν. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
• Πέθανε στο Αγρίνιο ο Χρήστος Κουτελίδας του

Ιωάννου. 
• Πέθανε στην Αθήνα η Αγαθή Σάλτη (κόρη της Σταυ-

ρούλας Γεωρ. Κόκκαλη). 
• Πέθανε στο Γαλατά Μεσολογγίου ο Χρήστος

Τσορτός συζ. Ελευθερίας Πολύζου. 
• Πέθανε στην Αθήνα ο Παναγιώτης Καραμάνος συζ.

Καλλιρρόης Αναστασίου. 
Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια. 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
Στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας (φύλλο

151), γράφτηκε εκ παραδρομής στους θανάτους λάθος
το όνομα Χαρδαλιά Αγγελική. Διορθώνουμε το ορθό σε
Χαρδαλιά Ελένη, ζητώντας συγνώμη από την οικογένεια. 

ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΤΟΠΙΚΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Δ. Δ.  ΤΡΟΒΑΤΟΥ 

Η
δική μας εποχή, φαίνεται στείρα από
αγίους. Ίσως γιατί ο κόσμος σήμερα μέ-
θυσε από τις αποκαλύψεις. Ίσως γιατί

τους υπάρχοντας αγίους, ο κόσμος δεν τους
γνωρίζει. Οι άγιοι δεν κάνουν θόρυβο. Δεν εί-
ναι σαν τους ηθοποιούς που πασχίζουν να προ-
βληθούν. Οι άγιοι είναι ταπεινοί, αποφεύγουν
την διαφήμιση. 

Ο σεβάσμιος γέροντας παπα-Γώγος Ντα-
λής, που έζησε στις ημέρες μας, και τον
οποίο αξιώθηκα να γνωρίσω όταν πρωτοδιο-
ρίστηκα στο Τροβάτο, ν’ ακούσω τις συμβου-
λές του, να συμφάγω και να
περάσω ώρες πολλές, μαζί
του. Ένας αθόρυβος και άγνω-
στος σεβάσμιος γέροντας. (Ας
μου επιτραπεί, να τον αποκαλώ
άγιο). 

Αν και πέρασαν αρκετά
χρόνια από τότε που τον γνώ-
ρισα, θα προσπαθήσω σήμερα
«για απειροελάχιστη ευγνω-
μοσύνη, και αντί μνημόσυνου»
με τα γραφόμενά μου, να θυ-
μηθούμε τον αξιοσέβαστο
παπα-Γώγο Νταλή. 

Γεννήθηκε το 1882 στο
Τροβάτο Ευρυτανίας και πέθα-
νε το 1972. Ήταν γιος του
Ιωάννη Νταλή, ιερέα, από τα Λεπιανά Ευρυ-
τανίας και της Θεοδώρας Αναστασίου από το
Τροβάτο. Είχε τρεις αδελφές, την Αγγελική,
την Ασπασία και την Ελένη και τέσσερα αδέρ-
φια τον Αλέξανδρο, τον Βασίλη, τον Αριστείδη
και τον Δημήτριο.

Παντρεύτηκε την Ουρανία Καλογερομή-
τρου και απέκτησε τέσσερις κόρες. Τη Μαρία,
την Ευθυμία, τη Θεοδώρα και την Παγώνα και
έναν γιο. Τον παπα-Πέτρο Νταλή. 

Όταν τον πρωτοείδα, η πρώτη μου εντύ-
πωση έμεινε μέσα μου άσβεστη, ανεξίτηλη.
Πρόσωπο γλυκό με λαμπερά μάτια, εικόνα αγα-
θής ψυχής. Τα λόγια του και οι σκέψεις του κα-
θαρές. Καλός χειριστής της Αρχαίας ελληνι-
κής γλώσσας (όπως φαίνεται από το συνημ-
μένο καρτελάκι με τις ευχές). Στο πρόσωπό
του έβλεπες βιωμένη την πνευματικότητα. Ευ-
φυής και μελίρρυτος πλούτος αρετών. Λει-
τουργούσε με δέος και κατάνυξη. Ήταν ο πνευ-
ματικός καθοδηγητής. Εξομολόγος …δάσκα-
λος …θεράπευε …μόνο με τον καλό λόγο.
«Δεν έχεις τίποτα είσαι καλά». Έδινε ελπίδα
και τόνωνε το ηθικό των ασθενών. Συνήθως
προγνώριζε το πρόβλημά τους. 

Βρέθηκα αυτόπτης μάρτυρας ενός γεγο-
νότος. Ήμουνα στην οικία του, και φέρνουνε
από έναν παραπλήσιο οικισμό έναν ασθενή που
έβγαζε δυνατές κραυγές και έπεφτε κάτω ξε-
ρός. Ο σεβάσμιος γέροντας παπά Γώγος έκα-
νε το σταυρό του, ακούμπησε το ένα χέρι επά-
νω του, και το άλλο κρατούσε τον «ΤΙΜΙΟ
ΣΤΑΥΡΟ», ο ασθενής σταμάτησε να κραυγά-
ζει, ηρέμησε!!! Έλεγε πρέπει να θεραπευθεί
πρώτα η ψυχή και έπειτα το σώμα. Παιδιά μου
έλεγε προσοχή από τον «μισόκαλο» (σατανά).
Ν’ αποφεύγετε την αμαρτία. Ν’ αγαπάτε τον
πλησίον σας. Μέχρι τέλους διατηρούσε την δι-
αύγεια του πνεύματός του. Ταπεινή υπήρξε η
έξοδός του, εκ του κόσμου τούτου, όπως τα-
πεινή υπήρξε και όλη του η ζωή. 

Αυτός ήταν ο παπα-Γώγος Νταλής. Ομο-
λογουμένως άγιος, σεβάσμιος, αγαθός άν-
θρωπος. Το ομολογούν όλοι όσοι είχαν την
τύχη να τον γνωρίσουν. Σε μένα έμεινε μέσα
μου, σαν Τίμιο δώρημα, η φωτοφόρος αγγελική
μορφή του. Δεν είπα τίποτα. Την καταθέτω σή-

μερα, γιατί δεν ανήκει στην ελαχιστότητά μου,
αλλά σε όλους, όσους αποζητούν παρηγοριά
από το φωτοφόρο πρόσωπο, του σεβάσμιου
γέροντα παπα-Γώγου Νταλή. 

Υ.Γ. Η γνωριμία μου με τον παπα-Γώγο
Νταλή υπήρξε βαθιά και ειλικρινής. Ώρες
ολόκληρες του έκανα παρέα. Μου εξιστορούσε
γεγονότα και περιστατικά περασμένα. Ιδιαίτερα
με δέος και κατάνυξη μου μιλούσε για τον ΤΙ-
ΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ. Ως γνωστόν στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου στο Τροβάτο υπάρχει, ξυ-

λόγλυπτος σταυρός, επαργυρωμένος βυζαν-
τινής τέχνης. Είναι ένας από τους επτά σταυ-
ρούς που είχαν κατασκευαστεί στους αγίους
τόπους, και φέρει ενσωματωμένο κομματάκι
από τον Τίμιο Σταυρό που σταυρώθηκε ο Χρι-
στός. Ο παπα-Γώγος Νταλής όταν μιλούσε για
τον Τίμιο Σταυρό, γέμιζε τη ζωή του με πνευ-
ματική χαρά. 

Τον σταυρό αυτό μου έλεγε τον έφερε
(σύμφωνα με την παράδοση) από τους αγίους
τόπους κάποιος θεοσεβής ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟΣ που
ονομαζόταν Κοντός και μετέπειτα πήρε πα-
ρωνύμιο Καλογεράκης. Κάποιος μοναχός Κα-
λογεράκης αφιέρωσε τον Τίμιο Σταυρό στον
μικρό ναό του Σωτήρος που σήμερα δεν υπάρ-
χει. Στη θέση του ο παπα-Πέτρος Νταλής έχτι-
σε με την βοήθεια των Τροβατιανών το 1990
καινούργιο εκκλησάκι του Σωτήρος Χριστού.
Μου έλεγε και πιστευόταν και πιστεύεται, ότι
ο Τίμιος Σταυρός θεραπεύει ασθενείς με βα-
ριές αρρώστιες, όπως ψυχικές ασθένειες. Η
παράδοση αναφέρει πολλά τέτοια παραδείγ-
ματα βοήθειας του Τίμιου Σταυρού. Μου έλε-
γε ότι ο Τίμιος Σταυρός (έστω και ένα ελάχι-
στο κομματάκι) έχει θεία δύναμη και προστα-
τεύει τους πιστούς από κάθε κακό, ακόμα και
από σφαίρα. Κάποτε μου έλεγε οι κλέφτες της
περιοχής, έχοντας υπ’ όψη την προστασία του
Τίμιου Σταυρού από σφαίρες, τον ΕΚΛΕΨΑΝ.
Όταν έφτασαν στη θέση ΚΟΤΡΩΝΑ του Τρο-
βάτου και προσπάθησαν να βγάλουν κομμα-
τάκια από το τίμιο ξύλο του Σταυρού, αυτός
έγινε ασήκωτος!!!! Αλήθεια με πόση πίστη,
χαρά και ενθουσιασμό μου μιλούσε για τον Τί-
μιο Σταυρό. 

Ο Τίμιος Σταυρός ασκούσε και ασκεί και σή-
μερα μεγάλη επιρροή στους Τροβατιανούς,
αλλά και στους κατοίκους της περιοχής. Αυτό
μπορεί να το διαπιστώσει κάποιος στις 14 Σε-
πτεμβρίου στη γιορτή του Τιμίου Σταυρού με
πόση βαθιά ευλάβεια παρακολουθούν τη λει-
τουργία. Είναι ο προστάτης τους, στις δύ-
σκολες στιγμές της ζωής. Να έχουμε όλοι μας,
τη θεία χάρη Του. 

Αγαπητοί μου Τροβατιανοί Καλό Καλοκαί-
ρι, Καλό Αντάμωμα τον Αύγουστο στο όμορ-
φο Τροβάτο. 

ΑΝΤΙ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ  ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ 
ΤΟΥ  ΣΕΒΑΣΜΙΟΥ  ΠΑΠΑ - ΓΩΓΟΥ  ΝΤΑΛΗ 

Γράφει ο Τσεργογιάννης Θεόδωρος Συντ/χος Δάσκαλος 

Οι απαντήσεις στον Τοπικό Πρόεδρο περιλαμβάνον-
ται στο πρωτοσέλιδο της παρούσας εφημερίδας με τίτ-
λο “ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ”. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  Β.  ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ 
ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΤΡΟΒΑΤΟΥ 

Αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Τρο-
βάτου, 

Σας ευχαριστώ που μου στείλατε την επιστολή του ιερέα Κουτσουπιά,
για να ενημερωθώ για το περιεχόμενό της, καθότι ο εν λόγω ιερέας ανα-
φέρει σ’ αυτήν και το όνομά μου. Μου γράφετε, βέβαια, να σας πω και την
άποψή μου για το περιεχόμενο της επιστολής. Προβληματίστηκα, αν έπρε-
πε να σας απαντήσω, γιατί η επιστολή δεν απευθύνεται σε μένα. Ωστόσο,
ο ιερέας αναφέρει επανειλημμένα το όνομά μου, και ως εκ τούτου οφεί-
λω και εγώ να διατυπώσω τη γνώμη μου σχετικά με τα όσα αναφέρει στην
επιστολή του και χρήζουν επισήμανσης. 

Δε σας κρύβω ότι σας απαντώ με βαριά καρδιά, γιατί θα εξαναγκαστώ
να αναφερθώ σε θέματα που δε θα ήθελα και που δε θα μπορούσαν καν
να έχουν δημιουργηθεί, αν είχε επικρατήσει η κοινή λογική και η υπευ-
θυνότητα. Γιατί για μένα σημασία έχει τόσο η ιστορική αλήθεια, όσο και
η δημιουργία καλού κλίματος μέσα στο οποίο θα συνυπάρχουν και θα συ-
νεργάζονται οι συγχωριανοί μας. 

Και αυτό θα συμβεί αν όλοι μας διατυπώνουμε τις απόψεις μας με υπευ-
θυνότητα, και καθαρότητα και αν καθένας μας αναλάβει το μερίδιο των ευ-
θυνών που του αναλογεί. 

Δυστυχώς, στην απαντητική επιστολή του ιερέα προς το Σύλλογό σας
βρήκα απόψεις και θέσεις που δεν μπορώ να τις κατανοήσω, παρά την καλή
μου πρόθεση. Μερικές, μάλιστα, απόψεις του μου δημιούργησαν και εύλογα
ερωτήματα. 

Για τη δική μου εμπειρία είναι πρωτόγνωρο ένας άνθρωπος να έχει ιστο-
ρικά στοιχεία στα χέρια του, να μην τα επικαλείται και να μιλάει γενικά και
αόριστα για κάποια πληροφορία που του έδωσαν, λέει, κάποιοι λαϊκοί και
ιερείς στα Άγραφα! 

Όμως, είναι γνωστό σε όλους μας, επιστήμονες και μη, ότι, όταν υπάρ-
χουν ιστορικά αποδεικτικά στοιχεία για κάποιο θέμα, τότε ισχύουν αυτά
και μόνο ως κύρια πηγή και όχι η οποιαδήποτε παράδοση. 

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πριν μεταφερθεί ο Τίμιος
Σταυρός στο Μητροπολιτικό ναό Αγίας Τριάδας στο Καρπενήσι, πράγμα-
τι, ο εν λόγω ιερέας επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας μου πληροφορίες σχε-
τικά με τον Τίμιο Σταυρό. Του απάντησα αναλυτικά σε όσα με ρώτησε και
του είπα, μάλιστα, ότι σχετικές με το θέμα πληροφορίες θα εύρισκε και στα
βιβλία μου «ΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ ΑΓΡΑΦΩΝ» και «Τα Τροβατιανά». 

Όταν είδα το βίντεο και άκουσα να υποστηρίζει ότι η επικρατέστερη μαρ-
τυρία για τον Τίμιο Σταυρό Τροβάτου αναφέρει ότι μεταφέρθηκε από τα Ιε-
ροσόλυμα στο Τροβάτο από τον όσιο Ευγένιο Γιαννούλη και ότι η ημερο-
μηνία που είναι γραμμένη επάνω στον Τίμιο Σταυρό είναι κοντά σ’ αυτήν
την ημερομηνία που ο Ευγένιος Γιαννούλης είχε πάει στα Ιεροσόλυμα, έμει-
να έκπληκτος για την διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας και συνέτα-
ξα την επιστολή που σας έστειλα «ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑΣ», την οποία τη στείλατε στον ιερέα μαζί με τη δική σας. Σκο-
πός της επιστολής μου ήταν με ιστορικά επιχειρήματα να αποκαταστήσω
την ιστορική αλήθεια σχετικά με το Τίμιο Σταυρό και τον όσιο Ευγένιο Γιαν-
νούλη, όπως εξάλλου διαφαίνεται καθαρά στην επιστολή μου που δημο-
σιεύεται στο παρόν φύλλο του ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ. 

Εσείς πάλι με επιστολή σας του ζητούσατε να σας απαντήσει συγκε-
κριμένα: 

«Σε ποια έγγραφα στήριζε την άποψη ότι η μεταφορά Του Τιμίου Σταυ-
ρού στο Τροβάτο πραγματοποιήθηκε από τον όσιο Ευγένιο Γιαννούλη και
σε ποια έγγραφα στήριζε την άποψη ότι η μεταφορά πραγματοποιήθηκε κον-
τά στη χρονολογία του 1615». 

Και σ’ αυτή την Επιστολή σας, ο ιερέας όφειλε να σας απαντήσει αν δια-
θέτει γραπτές πηγές για όσα είχε πει. Και αφού φυσικά δεν είχε, απέφυ-
γε και να σας πει ότι η μόνη ιστορική πηγή είναι αυτή που περιέχεται στην
επιστολή που του στείλατε «ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗ-
ΘΕΙΑΣ». Και, κατά τη γνώμη μου, για να δικαιολογήσει το προγενέστερο
ατόπημά του, σας απάντησε αόριστα ότι είχε ακούσει στα χωριά των Αγρά-
φων από λαϊκούς και ιερείς ότι ο Ευγένιος είχε φέρει από τα Ιεροσόλυμα
τον Τίμιο Σταυρό! Επικαλέστηκε άγνωστη παράδοση σε μας τους Αγρα-
φιώτες, την οποία πουθενά ως σήμερα ούτε την ακούσαμε ούτε την είδα-
με καταγραμμένη! 

Αντί, λοιπόν, να παραδεχτεί την αδιαμφισβήτητη αλήθεια, με την επι-
στολή που σας έστειλε αποκαλύπτεται περίτρανα το ακατανόητο του ισχυ-
ρισμού του. Γιατί ποιος άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται ότι: αφού ο Τίμιος

Σταυρός ήταν αφιερωμένος στο ναό του Σωτήρος Χριστού από το 1615, ήταν
αδύνατον να τον είχε φέρει ο Γιαννούλης από τα Ιεροσόλυμα το 1622. Δεν
είναι, επομένως, ακατανόητος ο ισχυρισμός του ιερέα Κουτσουπιά ότι κατά
την επικρατέστερη θεωρία τον Τίμιο Σταυρό τον έφερε στο Τροβάτο ο όσιος
Ευγένιος Γιαννούλης; Και θα μπορούσε κανείς εύλογα να διερωτηθεί: για-
τί αυτή η εμμονή του ιερέα;  Φυσικά, μόνο ο ίδιος μπορεί να μας λύσει τη
σχετική απορία, ώστε να μην αιωρούνται ερωτηματικά. 

Και ως απάντηση, λοιπόν, στο ερώτημά σας, που δε θα χρειαζόταν πάνω
από μία ή δύο σειρές, για να εντυπωσιάσει, παρέθεσε αποσπάσματα επι-
λεκτικά από το βιβλίο μου ΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ ΑΓΡΑΦΩΝ - και όχι από Τα Τρο-
βατιανά, τη σελ. 158. Γιατί άραγε;- και μια σελίδα από τα πρακτικά του Συ-
νεδρίου των Αγράφων. 

Και, δυστυχώς, ο ιερέας με την απάντησή του αυτή δημιούργησε και άλλα
προβλήματα και ερωτηματικά, ως μη όφειλε. 

Σ’ αυτήν την επιστολή του παρατήρησα αναφορά του, που με προ-
βλημάτισε και μου δημιούργησε πολλά ερωτηματικά. Εννοώ την αναφο-
ρά του η οποία περιέχεται στην εξής φράση: «… ο Σταυρός όπως ξέρουν
όλοι γράφει ότι ο Δρούγκας τον αφιέρωσε στο ναό του Σωτήρος Χριστού
χωρίς να ονομάζει το χωριό». Τι εννοεί ο ιερέας με τη φράση «χωρίς να
ονομάζει το χωριό;». Δημιουργείται κάποιο πρόβλημα για τον Τίμιο Σταυ-
ρό μας, που δεν το έχουμε υπόψη μας εμείς οι Τροβατιανοί και το ξέρει ο
εν λόγω ιερέας; Κάνει υπαινιγμό για κάτι; Μήπως αμφισβητεί ότι ο Σταυ-
ρός δεν ήταν εξαρχής στο Ναό του Σωτήρος Τροβάτου, αφού δε γράφει
επάνω το όνομα του χωριού, και άρα μπορεί να ήταν σε άλλον ομώνυμο
ναό, σε άλλο μέρος της επικράτειας και μετά να ήρθε στο Τροβάτο; Δεν ξέρω,
διερωτώμαι και κάνω σκέψεις πάνω στα γραφόμενά του. Και, βέβαια, δε διεκ-
δικώ το αλάθητο των σκέψεων και των απόψεών μου. Αν τον παρεξήγη-
σα ή παρερμήνευσα κάτι, τον ερωτώ καλοπροαίρετα: γιατί έβαλε στην επι-
στολή του τη φράση αυτή; Είχε ιδιαίτερο λόγο; Ας μας εξηγήσει για να
μην αναρωτιόμαστε και να μην παρεξηγούμε αυτήν του την αναφορά. 

Και έρχομαι και σ’ έναν άλλο λανθασμένο ισχυρισμό του, που εύλογα
και αυτός δημιουργεί κατάπληξη και απορία. Γράφει ο ιερέας μεταξύ άλ-
λων, αναφερόμενος στον Τίμιο Σταυρό: «Όσοι έχουν ασχοληθεί με την ιστο-
ρία γνωρίζουν ότι έως τώρα υπάρχουν μόνο οι μαρτυρίες των ιερέων των
τελευταίων χρόνων και όχι γραπτές μαρτυρίες του 14ου και 17ου αιώνος». 

Η κατάπληξη και απορία μου είναι η εξής: Γιατί, ενώ το κείμενο της αφιέ-
ρωσης του Σταυρού στον Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού από το Δρούγ-
κα φέρει ημερομηνία 1615, ο ιερέας ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν γραπτές
μαρτυρίες του 14ου και 17ου αιώνα για τον Τίμιο Σταυρό; Τον πληροφορούμε,
λοιπόν, ότι το 1615 είναι 17ος αιώνας και, επομένως, υπάρχει αδιάσειστη
γραπτή μαρτυρία πάνω στον Τίμιο Σταυρό. Προς τι, άραγε, αυτή η ανι-
στόρητη αναφορά για το ιερό μας κειμήλιο; 

Πριν κλείσω την απάντησή μου θέλω να πω και το εξής: Γράφει ο ιερέας
στην επιστολή του ότι εγώ μένω στην Αθήνα και δεν ξέρω ότι αυτός εξυ-
πηρετεί ως εφημέριος το Τροβάτο ανιδιοτελώς. Δεν ξέρω αν πηγαίνει ανι-
διοτελώς. Εγώ δεν ασχολούμαι με τα οικονομικά του. Ωστόσο, με παρα-
ξένεψε το ότι ιερέας αναφέρει το «ανιδιοτελώς». Μα, η ανιδιοτελής προ-
σφορά δεν είναι κορυφαία χριστιανική αρετή; 

Αγαπητοί, φίλοι, εμείς οι Τροβατιανοί είχαμε συνηθίσει να έχουμε προ-
σηνείς, σεμνούς και συνεργάσιμους ιερείς σε όλα τα επίπεδα. Ο ορθός λό-
γος και η κοινή λογική πρυτάνευε σε όλο το φάσμα των σχέσεών μας. Γι’
αυτό και τους νοσταλγούμε. 

Μακάρι και στις μέρες μας να μην ξαναβρεθούμε στη θέση να υπε-
ρασπιζόμαστε την κοινή λογική. 

Φίλοι του Συλλόγου, θέλω και εγώ να σας ρωτήσω το εξής: 
Γιατί, τώρα τελευταία, γίνεται πολύς λόγος για τον Τίμιο Σταυρό; Δρο-

μολογείται κάτι; Δεν έχω κάτι υπόψη μου, αλλά ούτε υπονοώ και κάτι.
Απλώς αναρωτιέμαι. 

Ας το ξέρουν, βέβαια, όλοι ότι για μας τους Τροβατιανούς η ιστορία μας,
θρησκευτική και πολιτική, αποτελεί κομμάτι της ψυχής μας και θα την υπε-
ρασπιζόμαστε με όλα μας τα μέσα και με όλες μας τις δυνάμεις. 

Και ας ξέρουν, επίσης, ότι τα θρησκευτικά μας κειμήλια ταυτίζονται
με την ψυχή μας και με την ιστορία του χωριού μας. 

Ειδικότερα, για τον Τίμιο Σταυρό πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι για μας
τους Τροβατιανούς είναι κειμήλιο πολυσήμαντο. Δεν είναι μόνον το υπέρ-
τατο θρησκευτικό μας κειμήλιο, αλλά και το ιστορικό και συναισθηματι-
κό μας σύμβολο. 

Με εκτίμηση 

Παναγιώτης Β. Σαλαγιάννης 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΤΙΜΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  ΣΤΟ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

Συνέχεια από τη σελ. 5 


