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O NOΣTAΛΓOΣ
Ήρθαν και οι Άγιες μέρες των Χρι-

στουγέννων. 
Μέρες γιορτινές, μέρες χαράς και

οικογενειακής θαλπωρής. Τα παιδιά
και τα εγγόνια περιμένουν τον Άγιο
Βασίλη να τους φέρει τα δώρα που
ζήτησαν, Μέρες χαράς και μέρες οι-
κογενειακής αγαλλίασης και αγά-
πης, τόσο για τους μικρούς, όσο και
για τους μεγάλους, που θα βρεθούν
με συγγενείς και φίλους να γιορτά-
σουν την Γέννηση του Χριστού και να
ευχηθούν τα «Χρόνια Πολλά». 

Σε πολλούς χωριανούς μας με-
γαλύτερης ηλικίας που έχουν ζήσει
και έχουν βιώσει τέτοιες Άγιες μέρες
στο Τροβάτο, ανασύρουν από το πα-
ρελθόν εικόνες και μνήμες που είναι
βαθιά και ανεξίτηλα χαραγμένες
στην ψυχή και στο μυαλό ,ενός εκά-
στου. 

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
Τροβάτου, σας εύχονται ολόψυχα
Χρόνια Πολλά, με υγεία και ευτυχία

στις οικογένειες όλων των Τροβα-
τιανών. Ο νέος χρόνος να σας γεμί-
σει με αισιοδοξία, δημιουργία και
χαρά. 

Αγαπητοί χωριανοί, αγαπητοί φί-
λοι, στις ποικιλόμορφα δύσκολες
καταστάσεις που περνάμε όλοι ανε-
ξαιρέτως, ας προσπαθήσουμε να δια-
τηρήσουμε όσο μπορούμε τις συνή-
θειες μας, να θωρακίσουμε τον θε-
μελιώδη κρίκο της ελληνικής κοινω-
νίας, τον θεσμό της οικογένειας,
που τόσο πολύ βάλετε από παντού.
Ας προσπαθήσουμε να νιώσουμε την
αγαλλίαση των Άγιων αυτών ημερών
και να είμαστε όσο μπορούμε κοντά
με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. 

Το πανέμορφο Τροβάτο είναι εκεί

και μας περιμένει, όλες τις εποχές,
κοντά του, ώστε να μας δώσει απλό-
χερα ακριβώς αυτό που ζητάμε,
απλότητα, ηρεμία και οικογενειακή
γαλήνη. Άλλωστε η Νοσταλγία εμ-
περιέχει το γλυκόπικρο συναίσθημα
της ευχαρίστησης και της λύπης που
προκαλείται από την ανάμνηση μιας
εμπειρίας από το παρελθόν που εύ-
χεσαι να μπορούσες να βιώσεις ξανά
και ξανά και ξανά… Τυχεροί θα είναι
όσοι μπορέσουν να το επισκεφτούν
αυτές τις Άγιες μέρες. Μην ξεχνάμε
ότι τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Τροβάτου, προσπαθούν με τις
διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις
που διοργανώνουν, να ικανοποιούν,
στο μέτρο του δυνατού, όλες τις ηλι-
κίες αλλά πρωτίστως, να τις φέρνουν
κοντά στο χωριό μας. 

Κάθε Κυριακή στην αίθουσα του
Συλλόγου στο Σχηματάρι παραδί-
δονται μαθήματα παραδοσιακών χο-
ρών με χορούς από όλη την Ελλάδα,
ώστε να μην τους λησμονούμε αλλά
και να τους μαθαίνουμε, με την χο-
ροδιδάσκαλο κα Μαργώνη Ευαγγε-
λία. 

Το Τροβάτο δεν μπορεί να λείπει
από τις μεγάλες γιορτές και εκδη-
λώσεις που τις συνοδεύουν. Θα συμ-
μετέχει, όπως και πέρσι, στο 5ο Φε-
στιβάλ “Χριστούγεννα στην πλα-
τεία’’, βάζοντας την δική του σφρα-
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ΚΕΜΠΑ

Ν Ο Σ ΤΑ Λ Γ Ι Κ Α …   Τ Ρ Ο Β ΑΤ Ι Α Ν Ο Ι  

Το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου,  
«O ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ»  και  η  ομάδα  
του  «e-trovato.gr»,  εύχονται  

σε  όλους  τους  Τροβατιανούς  
και  Φίλους,  καλές  γιορτές,  

προσωπική  
και  οικογενειακή  υγεία  

και ευημερία. 

Ευτυχισμένο  το  2018 

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για το έτος 2018, θα γίνει στις
4 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο μαγαζί του
κ. Καραντώνη Γεωργίου στο Σχηματάρι, (το οποίο βρίσκεται στην είσοδο
του χωριού και πάνω από το σταθμαρχείο των Κ.Τ.Ε.Λ Θήβας). 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το φλουρί της πίτας που θα βρει
ο τυχερός θα αντιστοιχεί σε ένα σταυρό (προσφορά του Συλλόγου). Επί-
σης η λαχειοφόρος μας, θα κληρώσει ένα στρώμα προσφορά της ΕΛΙΤ
ΣΤΡΩΜ. 

Μέρος της εκδήλωσης θα αποτελέσει η απονομή ευχαριστηρίων στο
πρόσωπο του συγχωριανού μας φιλόλογου καθηγητή κ. Σαλαγιάννη Πα-
ναγιώτη, για την προσφορά του στα Τροβατιανά δρώμενα. 

Επίσης ενημερώνουμε τους συγχωριανούς και φίλους που θα πα-
ρευρεθούν στην εκδήλωση, ότι μετά το πέρας της κοπής της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας, όσοι χωριανοί και φίλοι επιθυμούν υπάρχει η δυνα-
τότητα φαγητού και γιατί όχι και χορού, με κόστος ανά άτομο 10 ευρώ.
(Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φαγητό, άφθονο κρασί, αναψυκτικά και
φυσικά πολύ και καλή μουσική, από τον Dj Μαργώνη Θανάση). 

Θα παρακαλούσαμε όποιος επιθυμεί να συμμετέχει να ενημερώσει
τα μέλη του Συλλόγου. 

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

Με τιμή το Δ. Σ. του Συλλόγου 

Η  ΚΟΠΗ  ΤΗΣ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΠΙΤΑΣ 
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Α
ναμφισβήτητα στην εποχή μας υπάρχει πε-
ρισσότερος ελεύθερος χρόνος, σε σύγκριση με
άλλες εποχές. Παρόλα αυτά, ο σύγχρονος άν-

θρωπος, αν και τον θεωρεί ένα πολύτιμο αγαθό, τον
αξιοποιεί συνεχώς με λανθασμένο τρόπο. 

Η λανθασμένη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου,
έχει αρκετές αρνητικές συνέπειες, τόσο στην ψυχι-
κή διάθεση του ατόμου, όσο και στην καθημερινή του
ζωή. Με την κακοδιαχείριση του ελεύθερου χρόνου,
το άτομο χάνει την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθεί και
να αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις με τους συ-
νανθρώπους του. Η ανυπαρξία των όρων της κοι-
νωνικής ζωής, όπως είναι ο διάλογος και η υποχω-
ρητικότητα, οδηγούν τον άνθρωπο στην απομόνωση
και την μοναξιά. Πιστεύω ότι ένα άτομο που δεν δια-
χειρίζεται ορθά τον ελεύθερο χρόνο του, δεν μπο-
ρεί να επιδιώξει, αλλά ούτε να πετύχει την πνευμα-
τική του αναβάθμιση. Με λίγα λόγια, αφού ο σύγ-
χρονος άνθρωπος αποφεύγει την ενασχόλησή του,
με πνευματικά θέματα και δραστηριότητες, είναι προ-
φανές πως είναι αδύνατον να οξύνει τον νου, την
φαντασία και την δημιουργικότητά του. 

Επιπρόσθετα, οι άνθρωποι οδηγούνται στην έλ-
λειψη ουσιαστικής εκτόνωσης και αποστασιοποι-
ούνται από τις δραστηριότητες που προσφέρουν
πραγματική εκτόνωση από την καθημερινή μονότο-
νη εργασία τους. 

Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, συνδέεται
άμεσα με την προσωπικότητα του ατόμου. 

Στην θέση της ατομικής δημιουργίας και της προ-
σωπικής βούλησης, έχει μπει η προσφερόμενη βιο-
μηχανία της ψυχαγωγίας, που περιορίζει σημαντικά
τις επιλογές του. 

Η λύση στις παραπάνω αρνητικές συνέπειες, εί-
ναι μονάχα η δημιουργικότερη και ορθότερη διαχεί-
ριση του ελεύθερου. Αυτό μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί αρχικά με την αποφυγή διαφόρων μορφών ψυ-
χαγωγίας, που προσφέρουν ευχαρίστηση, αλλά
φορτίζουν αρνητικά την ψυχολογία του ατόμου, προ-
καλώντας του άγχος. 

Ο αθλητισμός αποτελεί έναν από τους καλύτε-
ρους τρόπους διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου,
διασφαλίζοντας την διατήρηση της σωματικής ευε-
ξίας. Άλλωστε από τα αρχαία χρόνια ξέρουμε το
“Νους υγιής εν σώματι υγιεί’’. 

Η ενασχόληση του ατόμου με την μουσική, θα δώ-
σει ερεθίσματα στην φαντασία του, θα οξύνει την δη-
μιουργικότητά του και θα τον βοηθήσει στην χαλά-
ρωσή του, που άλλωστε είναι και ο βασικός στόχος
του ελεύθερου χρόνου. 

Ακόμη η μελέτη αναγνωσμάτων και η ασχολία με
άλλες πνευματικές δραστηριότητες, θα δώσουν την
ικανότητα στο άτομο να διευρύνει τους ορίζοντές του,
να εκλεπτύνει τα συναισθήματά του και να ολοκλη-
ρώσει την προσωπικότητά του. 

Η συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις, επίσης ωφελεί τον άνθρωπο, αφού εν-
τάσσεται στα κοινωνικά σύνολα ευκολότερα. 

Τελικά η επαφή του ατόμου με την φύση που πε-
τυχαίνετε μέσα από τα ταξίδια, καταφέρνει τόσο την
ευαισθητοποίηση και την απόκτηση εμπειριών, όσο
και την γνωριμία του με άλλους λαούς. 

γίδα, παρουσιάζοντας πατροπαράδοτα έθιμα του
χωριού μας, που θα γίνει από τις 27 Δεκεμβρί-
ου έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2017, στην πλα-
τεία του Σχηματαρίου. Την Κυριακή 21η Ια-
νουαρίου 2018, θα είναι παρόν στην εθελοντι-
κή αιμοδοσία σε συνεργασία με άλλους συλ-
λόγους που θα γίνει στο Σχηματάρι, αλλά και
στην έναρξη της νέας χρονιάς με την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας των Τροβατιανών. 

Πράγματι ο αγώνας να αναδειχθεί η ιστορία
και η ιδιαίτερου κάλλους γεωμορφολογία του
χωριού μας, είναι μεγάλη. 

Στην εφαρμογή αυτής της γενικότερης αν-
τίληψης-σκέψης για την ανάδειξη του ονόματος
του «ΤΡΟΒΑΤΟ», εντάσσεται τούτη η εκδήλω-
ση, να ευχαριστήσουμε και να τιμήσουμε τους

ανθρώπους που έπαιξαν σημαντικό ρόλο και
έγραψαν ιστορία, στα Τροβατιανά δρώμενα. Ιδι-
αίτερη τιμή για μας τους Τροβατιανούς θα είναι
η δημόσια εκδήλωση ευχαριστηρίων και τιμών
στο πρόσωπο του συγχωριανού μας φιλόλογου
καθηγητή κ. Σαλαγιάννη Παναγιώτη. Όπου με-
ταξύ των άλλων, έγραψε τα βιβλία «ΤΟ ΤΡΟ-
ΒΑΤΟ ΑΓΡΑΦΩΝ» αλλά και «Τα Τροβατιανά».

Η χρονιά που πέρασε ήταν μια χρονιά γεμάτη
επιτυχίες για το χωριό μας και τους Τροβατια-
νούς. 

Είναι μεγάλη ευκαιρία για όλους μας και για
την γενιά τούτη, που έχει ενθουσιασμό και όρε-
ξη, να της δώσουμε όλα τα εφόδια ώστε να αγα-
πήσει πραγματικά το Τροβάτο, ώστε να ριζώσει
στις καρδιές όλων. Είναι χρέος όλων μας. Απο
όποιο μετερίζι κι αν είμαστε, να προσφέρουμε
στην προσπάθεια ενδυνάμωσης των ηθών και
εθίμων του χωριού μας. 

Η παρουσία των γενεών λειτουργεί ως συγ-
κοινωνούντα δοχεία σκέψεων, πολιτισμικού και
πολιτιστικού ήθους. Η παρουσία πλήθους κόσμου
σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου αποδεικνύει την
ενδυνάμωση της βάσης των πολιτιστικών ηθών. 

Οι Τροβατιανοί έδιναν, δίνουν και θα δίνουν,
το ηχηρό παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις που
αφορούν το χωριό τους το Τροβάτο. 

Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγά-
λους από οποιοδήποτε μέρος, για να συνεχί-
σουμε την μεγάλη αυτή προσπάθεια που γίνε-
ται. 

Καλές γιορτές σε όλους Τροβατιανούς και
φίλους!!!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Ο
Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλ-
λογος Τροβάτου δηλώνει παρόν και
συμμετέχει στην πρόσκληση του Εμ-

πορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου και της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δή-
μου Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ), στο 5ο Φεστιβάλ
«Χριστούγεννα στην Πλατεία».

Tα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ο Δήμος
Τανάγρας ετοιμάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα

με δράσεις και πολλές εκπλήξεις. Το φετινό
πρόγραμμα των Χριστουγέννων διαμορφώθηκε
συνθέτοντας τις ιδέες, τις προτάσεις και τις
παρατηρήσεις των ενεργών πολιτιστικών συλ-
λόγων του τόπου μας, αλλά και των απλών
ενεργών πολιτών, ώστε να κάνουμε όλοι μαζί
τα Χριστούγεννα ακόμη πιο φωτεινά!!! Με εκ-
δηλώσεις στην πλατεία του Σχηματαρίου
αλλά και σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες, με
επίκεντρο πάντα τα παιδιά!!! 

Στο Σχηματάρι λοιπόν, πλησιάζει το 5ο Φε-
στιβάλ Χριστουγέννων, ως αποτέλεσμα της

συνεργασίας του Εμπορικού και Επαγγελμα-
τικού Συλλόγου και της Δημοτικής Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης του Δήμου Τανάγρας, καθώς
και των ενεργών Συλλόγων της περιοχής. 

Όλοι αποφάσισαν να εργαστούν από κοι-
νού, για το τετραήμερο εκδηλώσεων του
«Φεστιβάλ Χριστουγέννων», το οποίο θα
ανοίξει τις πύλες του στις 27 μέχρι και 30 Δε-
κεμβρίου.

Μαζί μας ο Άγιος Βασίλης, Το τρενάκι, Τα
ξωτικά, ο Παραμυθάς, θεατρικό παιχνίδι, κυνήγι
χαμένου θησαυρού, Δώρα, μουσική και πολλές
πολλές εκπλήξεις!!!

Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προσφέ-
ρουμε στα παιδιά αυτό που τους αξίζει... να χα-
μογελάσουν, να αγαπήσουν και να αγαπηθούν,
να διασκεδάσουν και χαρούν το όνειρο των
Χριστουγέννων!!!

Σας περιμένουμε όλους να ανταλλάξουμε
ευχές, να κάνουμε τα παιδιά μας πιο χαρού-
μενα!!! 

5ο  Φεστιβάλ  «Χριστούγεννα  στην  Πλατεία» 
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ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΑ…  ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟΙ 

Η  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ 

Γράφει η Μαργώνη Δήμητρα 
του Λάμπρου 

Συνέχεια από τη σελ. 1 



Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι, 
Ξεκινώντας με την προφορική έκφραση της επι-

θυμίας και της ελπίδας για κάτι που θέλουμε να συμ-
βεί στο μέλλον, ουσιαστικά θέτουμε τις λεκτικές βά-
σεις για ποικίλες ευχές. 

Ευχές προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματι-
κές, σωματειακές, συλλογικές, γενικότερα αλλη-
λέγγυες αλλά πάνω από όλα Ανθρώπινες.

Ευχές που έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο και τις
εν γένει τις δράσεις του.

Δράσεις που αγγίζουν την καθημερινότητά μας
και γενικότερα τον εσωτερικό μας ψυχισμό.

Ψυχισμός που διαστέλλεται και εκφράζεται ποι-
κιλοτρόπως.

Εξιδανικεύοντας και προσωποποιώντας την προ-
αναφερόμενη γενική θεώρηση, θέλουμε να εστιά-
σουμε στην Τροβατιανή κουλτούρα, στην παραγωγή
και προαγωγή των ηθών και εθίμων, στην υγιή και
αλληλέγγυα σχέση παράδοσης και πολιτισμού.

Σε έναν κόσμο κοινών προκλήσεων καμία κοι-
νωνία δεν μπορεί να πετύχει από μόνη της. Αλλά
δουλεύοντας μαζί με κοινό σκοπό, μπορούμε να οι-
κοδομήσουμε ένα ασφαλέστερο, πιο ευήμερο μέλ-
λον για όλους. Αφορά τις σχέσεις σε μια κοινωνία,
τις αλληλέγγυες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων σε
ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Στις απλές κοινωνίες
μπορεί να βασίζεται στις συγγένειες και τις κοινές
αξίες. Γενικότερα δίνοντας έμφαση στην ενότητα,
στην ομαδική συνείδηση και στην κοινωνική συνο-
χή. Παρά το γεγονός ότι διαφορετικά άτομα εκτε-
λούν διαφορετικά καθήκοντα και συχνά έχουν δια-
φορετικές αξίες και ενδιαφέροντα, η αλληλεξάρτη-
ση είναι άμεση και ουσιαστική. 

«Φύλαγέ μου, Θεέ μου, τουλάχιστον όσα έχουν
πεθάνει» τονίζει η Κική Δημουλά, η ακαδημαϊκός μας
και τολμώντας να παραφράσουμε τη μεγάλη μας ποι-
ήτρια, υποστηρίζουμε: «Φύλαγέ μου, Θεέ μου, του-
λάχιστον όσα δε θα πεθάνουν ποτέ».

Συχνά- πυκνά τονίζουμε την αναγκαιότητα του
πολιτισμού στη ζωή μας και της διατήρησης της πα-
ράδοσης του τόπου μας. Πόσο, όμως, τηρούμε σε
βάθος τις διαχρονικές αυτές αξίες; Πολιτιστικοί
σύλλογοι υπάρχουν πολλοί. Ποιοι είναι όμως αυτοί
που τις πρεσβεύουν; 

Μπορούμε, ωστόσοστο σημείο αυτό, να θυμη-
θούμε τι σημαίνει πολιτισμός και παράδοση. Δύο έν-
νοιες που συγκοινωνούν και αλληλοκαλύπτονται. Πο-
λιτισμός είναι: «Το σύνολο των υλικών, πνευματι-
κών, τεχνικών επιτευγμάτων και επιδόσεων, που εί-
ναι αποτέλεσμα των δημιουργικών δυνάμεων και των
ικανοτήτων του ανθρώπου και που εκφράζεται ιστο-
ρικά στους τύπους και στις μορφές οργάνωσης και
δράσης της κοινωνίας καθώς και στη δημιουργία υλι-
κών και πνευματικών) αξιών». Παράδοση είναι: «Ό,τι
αναπτύσσεται ιστορικά, μεταδίδεται και μεταβιβά-
ζεται (στο πλαίσιο μιας ομάδας, κοινωνίας κτλ.) σχε-
δόν αναλλοίωτα, από τη μία γενιά στη άλλη, σε σχέ-
ση με συμπεριφορές, αντιλήψεις, ιδέες, έθιμα, δρα-
στηριότητες, πρακτικές και τεχνικές». 

Το πρόβλημα των κοινωνιών δεν είναι τόσο ο κίν-
δυνος αλλοίωσης της πολιτιστικής ταυτότητας από
το συνεχώς εξελισσόμενο ιστορικό γίγνεσθαι. Ούτε
η απάντηση σε αυτές τις φοβίες είναι η εσωστρέφεια
και η προγονολατρεία. Το πρόβλημα είναι, όταν
οι κοινωνίες δεν καταφέρνουν να οσμώσουν
υγιώς τα αξιακά δεδομένα του παρελθόντος με
τους νέους κώδικες αξιών του παρόντος και να
αποκτήσουν μία σύγχρονη ταυτότητα, ώστε να
αποκρούσουν την πολιτισμική τους αλλο-
τρίωση από την ομογενοποίηση των ηθών και
προτύπων, που προσπαθεί να επιβάλλει η νέα
παγκοσμιοποιημένη και ισοπεδωτική λογική
και τάξη των πραγμάτων. 

Η διατήρηση της παράδοσης, είναι η ανάδειξη
των αξιών που η ίδια η παράδοση εμπεριέχει και η
λειτουργία των αξιών αυτών ως αντισωμάτων κατά

της ισοπεδωτικής λογικής των σύγχρονων εμπο-
ρευματικών προτύπων ζωής. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου προσπαθεί
εδώ και αρκετά χρόνια να διασώσει όχι μόνο την
ιστορία και την παράδοση, αλλά να μεταφέρει αξίες
του παρελθόντος στο σύγχρονο κοινωνικο-πολιτικό
γίγνεσθαι. Οι εκδηλώσεις του Συλλόγου είναι πλου-
ραλιστικές. Ενέργειες-δράσεις που βοηθούν στη δια-
τήρηση αξιακών κωδίκων στην κοινωνία. 

Μέσα από τις φιλόξενες στήλες του «ΝΟΣΤΑΛ-
ΓΟΣ» ,ευχόμαστε η αγάπη και η χαρά να φωλιάσει
στις καρδιές των ανθρώπων και να τις ζεστάνει, προ-
σθέτοντας μια νότα ευτυχίας στη δύσκολη καθη-
μερινότητα αυτής της εποχής. 

Αυτά τα Χριστούγεννα ας αναστήσουν το χα-
μόγελο στα χείλη των ανθρώπων, ας ζεστάνουν τις
παγωμένες καρδιές τους και ας χαρίσουν σ’ αυτούς
που αγωνίζονται την ζωή που τους αξίζει. 

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά!!! 

Καραγεώργος Γ. Σταύρος 
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Ποιά  επιστροφή  στην  παράδοση  θέλουμε; 

Γιορτάστηκε κι εφέτος με τις δέουσες τιμές
το Έπος του ’40. Ακούστηκαν και πάλι ωραίοι
πανηγυρικοί λόγοι, έγιναν παρελάσεις, κατατέ-
θηκαν στεφάνια στα ηρώα πεσόντων, τηρήθη-
κε 1΄σιγή προς τιμή τους κ.λπ. Στην Ευρυτανία
έγιναν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις στις έδρες των
δύο Δήμων μας (Καρπενησίου και Αγράφων), κα-
θώς και σε άλλα χωριά (Βελαόρα, Γρανίτσα, Δο-
μνίστα, Ραπτόπουλο, Φουρνά, κ.ά.). Έτσι, εκ-
πληρώθηκε και πάλι ένα ΧΡΕΟΣ μας προς τους
ήρωές μας εκείνους που πολέμησαν με ψυχή για
τη γη των πατέρων μας και την τιμή μας και μαρ-
τύρησαν χύνοντας το αίμα τους στα «κορφο-
βούνια του θρύλου»….

ΟΜΩΣ, το ΧΡΕΟΣ μας προς τους ΗΡΩΕΣ
αυτούς δεν τελειώνει εδώ. ΧΡΕΟΣ μας είναι
να βρεθούν τα οστά τους και να γίνει η ανακο-
μιδή τους με τις δέουσες τιμές. Ήδη, μερικοί συγ-
γενείς τους έχουν ερευνήσει σχετικά, ταξι-
δεύοντας οι ίδιοι στους τόπους θυσίας και είχαν
θετικά αποτελέσματα. Οι περισσότεροι δεν έχουν
τη δυνατότητα αυτή. Ευτυχώς, όμως, που υπάρ-
χουν και ερευνητές, οι οποίοι ασχολούνται με το
μεγάλο αυτό θέμα της ανεύρεσης των οστών των
ηρώων μας και, όπως μας ενημερώνουν, οι έρευ-
νές τους είναι αποτελεσματικές.

Συγκεκριμένα, ο ιστορικός ερευνητής κ. Από-
στολος Μπρέντας με ιδιαίτερο πάθος ερευνά –
εδώ και χρόνια – πολλές πτυχές του Έπους του
’40, συγκεντρώνοντας πολυτιμότατα στοιχεία και
πληροφορίες για τους πεσόντες στα πεδία των
μαχών. Η πρώτη συγκλονιστική πληροφορία που
μας προσεκόμισε, μετά την έκδοση και παρου-
σίαση του βιβλίου του Κ.Α. Παπαδόπουλου
«ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ», ήταν αυτή για τον

Ταραμπίκο Θεόδωρο, εκ Προδρόμου, ο οποί-
ος σκοτώθηκε από βομβαρδισμούς στην Άρτα,
όπου και του εγένετο μεγαλοπρεπέστατη κηδεία
ενώπιον εκκλησιαστικών και πολιτικών αρχών
(Μητροπολίτη, Δημάρχου κ.λπ.) και με στρα-
τιωτική μουσική. Τελευταία ο κ. Μπρέντας μας
ενημέρωσε για τον τόπο όπου βρίσκονται τα οστά
εννέα (9) Ευρυτάνων ηρώων.

Είναι οι παρακάτω:
• Ζιώγας Βασίλειος του Ιωάννη, από Επαι-

νιανά Αγράφων
• Κοντογιάννης Δημήτριος του Λεωνίδα,

από Νεράιδα Δολόπων
• Κουτρολός Δημήτριος του Κων/νου, από

Μουζίλο
• Κουτσολάμπρος Μιλτιάδης του Δημη-

τρίου, από Τροβάτο Αγράφων
• Λαναράς Ιωάννης του Βασιλείου, από Κρί-

κελλο
• Ντακόπουλος Χρήστος του Ανδρέα,

από τα Άγραφα
• Νταλλής Ηλίας του Δημητρίου, από Τρο-

βάτο Αγράφων
• Παπαζέκος Ιωάννης του Νικολάου, από

Γρανίτσα
• Φαρμάκης Γεώργιος του Κων/νου, από

Δομνίστα.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: όσοι γνωρίζουν συγγενείς
των παραπάνω ηρώων και επιθυμούν την ανα-
κομιδή των οστών τους στη γενέθλια γη τους,
μπορούν για συγκεκριμένες πληροφορίες να
επικοινωνήσουν με τον Κώστα Αντ. Παπαδό-
πουλο στα τηλέφωνα: 2106920004 και
6977366813. 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ 

Η όσφρηση είναι μια αίσθηση η οποία από
τον καπνό των τζακιών που καίνε στα ορεινά χω-
ριά προσλαμβάνει σε όλη τη διάστασή της την
αίσθηση του χειμώνα και οι πιο ευαίσθητοι στη
μύτη μπορούν μάλιστα να καταλάβουν από τι
δέντρο τα ξύλα είναι αναμμένα στο παραγώνι.
Όπως ελατίσια, κέδρινα, καστανίσια και άλλα για-
τί όντως κάθε ξύλο όταν καίγεται έχει και δια-
φορετική μυρωδιά αλλ’ αυτό νομίζω είναι μια αί-
σθηση που κανένας πια δεν μπορεί να χρησι-
μοποιήσει γιατί έχουμε χάσει την επαφή μας με
τη φύση. 

Πέραν της όσφρησης τώρα, ο καπνός των
τζακιών δημιουργεί και μια άλλη ιδιαίτερη αί-
σθηση: ότι το σπίτι που καπνίζει κατοικείται και
ότι ο καπνός που ανεβαίνει πάνω από ένα χω-
ριό δηλώνει πως αυτό είναι ζωντανό και οι άν-
θρωποί του έχουν κάποιες σοβαρές δραστη-
ριότητες ή μπορεί να λειτουργεί κι ένας φούρ-
νος ακόμη. Όλα αυτά βεβαίως λειτουργούσαν
και ήταν σημαντικά όταν τα χωριά ήταν ζωντανά
και βεβαίως οι άνθρωποι έκαιγαν ξύλα και όχι πε-
τρέλαιο ή γκάζι που δεν αφήνουν ούτε ιδέα κα-
πνού στον αέρα. 

Από την άλλη τώρα πλευρά, η απουσία του
καπνού από ένα τζάκι δηλώνει ότι αυτό το σπί-
τι δεν κατοικείται πια και το χειρότερο ότι οι άν-
θρωποι που έμειναν κάτω από τη στέγη του πέ-
ταξαν κάποια μέρα στον ουρανό της μικρής τους
πατρίδας. Και τα σβησμένα τζάκια είναι δυστυ-
χώς ένα φαινόμενο που κυριαρχεί πλέον σε κάθε
ορεινό χωριό και είναι το πιο πικρό σχόλιο που
μπορεί να κάνουμε για την ερημιά που επικρα-
τεί πια σε όλη την ορεινή πατρίδα. 

Η  ΜΥΡΩΔΙΑ 
ΤΟΥ  ΧΕΙΜΩΝΑ 

Του Ηλία Προβόπουλου 
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Αγιασμός  αίθουσας  χοροδιδασκαλίας 
παραδοσιακών  χορών  και  Πολιτιστική 

συνύπαρξη  Συλλόγων,  Τροβάτου  και  Τερψιχόρης 

Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017,
πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός της
νέας χορευτικής χρονιάς. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Τροβάτου Ευρυτανίας

και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δήμου
Τανάγρας “Τερψιχόρη”, προσκάλεσαν
και υποδέχθηκαν τους μαθητές και φί-
λους, χορευτές και μη, στην εκδήλωση
του αγιασμού. Η αθρόα προσέλευση
του κοινού ήταν συγκινητική. 

Ακολουθήσε γλέντι με κεράσματα
από τα μέλη των Συλλόγων και πολύ
χορό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα χοροδιδασκαλίας των
δύο Συλλόγων στο Σχηματάρι, Χρυ-

σανθέμων 18, 1ος όροφος (πάνω από
Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό). 

ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! 

Με τιμή 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Αγαπητοί συμπατριώτες, 
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου

Αγράφων Ευρυτανίας και η εφημερίδα «Ο Νοσταλγός», σας πα-
ρουσιάζουν το ημερολόγιο του 2018, όπου απεικονίζεται το Τροβάτο,
μέσα από ένα αντιπροσωπευτικό παζλ φωτογραφιών. 

Ευχόμαστε σε όλους τους Τροβατιανούς καιφίλους, υγεία, ευ-
τυχία, ατομική και οικογενειακή γαλήνη. Καλή χρονιά!!! 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του πανέμορφου χωριού μας στη
διεύθυνση 

www.e-trovato.gr 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  2018 

ΕΛΙΝ - ΑΦΟΙ  Κ. ΚΟΚΚΑΛΗ 
ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ο.Ε. 

1ο  χλμ.  Παλαιάς  Εθνικής  Οδού  
Σχηματαρίου - Θήβας  Σχηματάρι  Βοιωτίας  

Τηλ.: 2262059919  Fax: 2262059920 



Θυμάμαι τον εαυτό μου να πατάει τα χώ-
ματα του Τροβάτου στην ηλικία των 5
ετών. Από τότε κάθε καλοκαίρι και για του-

λάχιστον 2 εβδομάδες του Αυγούστου ήμουν εκεί.
Αγάπησα αυτόν τον κρυφό παράδεισο και ουδέ-
ποτε παραπονέθηκα πως βαρέθηκα και ήθελα να
φύγω. Σιγά σιγά έκανα και την παρέα μου. Που
φυσικά είναι η ίδια μέχρι και σήμερα. Άνθρωποι
που μπορεί να τους βλέπεις 1 φορά το χρόνο αλλά
να τους νιώθεις πραγματικά αδέρφια σου. 

Τι με μαγεύει λοιπόν μέχρι και σήμερα
στο Τροβάτο; Πρώτον οι άνθρωποι που βρί-
σκονται εκεί κάθε καλοκαίρι ή που έρχον-
ται και για πρώτη και που χωρίς να τους ξέ-
ρεις μιλάς μαζί τους λες και τους γνωρίζεις
χρόνια. Άνθρωποι που είναι χαρούμενοι χα-
μογελαστοί. 

Δεύτερον ο τόπος. Αυτή η μαγευτική
φύση που μόνο αγαλλίαση μπορεί να σου
προσφέρει. Τα βουνά που περιστοιχίζουν το
μικρό τούτο χωριό και είναι έτοιμα να τα εξε-
ρευνήσεις. Το ποτάμι, το Κεραμίδι, Το Γε-
φύρι της αγάπης, τα ξύλα του Κόκκαλη, το
μπαράκι. Πως γίνεται να μην ερωτευτείς τα
καθαρά νερά και το πράσινο που απλώνε-
ται παντού; 

Τρίτον οι εκδηλώσεις κάθε καλοκαίρι το
καλωσόρισμα των απανταχού Τροβατιανών
κα όχι μόνο γίνεται με το αντάμωμα. Η πρό-
βα των χορευτικών γίνεται, καρέκλες και
τραπέζια στήνονται και το βράδυ όλοι ανε-
ξαιρέτως γιορτάζουμε μέχρι πρωίας τον ερ-
χομό μας σε αυτόν τον παράδεισο. Τις υπό-
λοιπες μέρες ακολουθούν το τουρνουά πο-
δοσφαίρου, η σκοποβολή, ο διαγωνισμός πί-
τας με γάστρες, ο αγώνας δρόμου και όχι
μόνο, καθώς κάθε χρονιά μια καινούργια εκ-
δήλωση λαμβάνει χώρα. 

Αυτοί ήταν μερικοί από τους λόγους που
κάθε καλοκαίρι προτιμώ να ανεβαίνω στο
χωριό παρά να πηγαίνω κάπου αλλού. Είναι
πραγματικά υπέροχο το συναίσθημα που
νιώθω όταν βλέπω την πρώτη πινακίδα που
αναγράφει « Τροβάτο » Το χαμόγελο που
σχηματίζεται όταν παίρνω την πρώτη μεγάλη

ανάσα καθαρού οξυγόνου. Τη χαρά όταν βλέπω
μετά από καιρό τα αδέρφια μου και είμαι σίγου-
ρη πως όλοι οι Τροβατιανοί νιώθουν ακριβώς τα
ίδια με μένα. 

Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και
κυρίως τον παππού μου που κάθε χρόνο με έπαιρ-
νε μαζί του στο Τροβάτο και με έκανε να το αγα-
πήσω όσο τίποτε άλλο. 

Στη μνήμη του 
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Την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, στην έδρα
του δήμου, έλαβε χώρα η παρθενική συνεδρία-
σε της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής του Δήμου Αγράφων. 

Επί τάπητος τέθηκε ο σχεδιασμός ετήσιου
προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης του δή-
μου και καθορίστηκαν οι βασικοί άξονες δράσης.
Τα Άγραφα εξάλλου είναι μια περιοχή εξόχου
κάλλους, μοναδικής και αγνής ομορφιάς. 

Μεταξύ άλλων συμφωνήθηκε η δημιουργία
και εκτύπωση τουριστικού οδηγού-εντύπου, με
παρουσίαση αξιοθέατων, μνημείων κ.λ.π., ενώ
εκφράστηκε η ανάγκη συμμετοχής σε εκθέσεις
τους επόμενους μήνες (με την υποστήριξη της
Περιφέρειας Στερεάς). 

Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος
ΤροβάτουΑγράφων Ευρυτανίας ικανοποίησεήδη
εγγράφωςαίτημα του Δήμου Αγράφων με θέμα
“Τουριστική Προβολή Δήμου Αγράφων”. 

Είμαστε και εμείς πλέον αρωγοί στην προ-
σπάθεια των αρμοδίων οργάνων του Δήμου στην
τουριστική προβολή του Τροβάτου και κατ’ επέ-
κταση του Δήμου Αγράφων. 

Για τη γνώση όλων μας, περιληπτικά το αί-
τημα αφορούσε: «Η Επιτροπή Τουρισμού του
Δήμου Αγράφων έχει ήδη ξεκινήσει το σχε-
διασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
τουριστικής προβολής και προώθησης της πε-
ριοχής. Στόχος είναι η ανάδειξη του τόπου, της
αυθεντικότητας, της φιλοξενίας, του φυσικού
κάλλους, του πολιτισμού, των μνημείων, των
παραδόσεων και όλων των άλλων στοιχείων
που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν του Δή-
μου μας». 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Τουριστική  προβολή 
Δήμου  Αγράφων 

Το  χωριό  μου… 
Γράφει η Καπερώνη Ελευθερία 

Πουν́’  του  χλιαρ́’ 
του  τρανο!́ 

Το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018 στο Αγρίνιο και στο
“CORALI CLUB” θα γίνει ο χορός του συλλόγου
Αγραφιωτών Σαρακατσαναίων Αιτωλοακαρνανίας. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΩΝ 
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 



ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΦΥΛΛΟΥ 154 ΠΟΣΟ (€) 
Αγραφιώτης Δημήτριος ........................ 30 
Αναστασίου Μαρία ............................... 50 
Αναστασίου Πολυτίμη .......................... 20 
Ανδρίτσος Γεώργιος ............................... 5 
Γεωργίου Αγγελική ............................... 40 
Γεωργίου Αρετή του Περικλή ............... 20 
Γεωργίου Γεώργιος του Πέτρου ........... 20 
Γεωργίου Δημήτριος 
του Κωνσταντίνου ................................ 10 
Καλογερογιάννη Ουρανία .....................15 
Καλογερομήτρος Χρυσόστομος 
του Νικολάου ...................................... 100 
Κόκκαλης Γεώργιος 
του Δημητρίου ...................................... 30 

Κορώζης Παναγιώτης ............................. 5 
Μπαμπάτσικος Δημήτριος 
του Παναγιώτη ..................................... 20 
Νταλλή Έλλη ........................................ 15 
Νταλλής Βαγγέλης .............................. 20 
Νταλλής Γεώργιος ................................ 30 
Σαλαγιάννη Κλεονίκη ........................... 25 
Σαλαγιάννης Αθανάσιος ...................... 20 
Τσαρούχας Κώστας .............................. 20 
Τσατσαρώνης Ευάγγελος .................... 20 
Τσεργογιάννης Αγγελική ..................... 10 
Τσεργογιάννης Θεόδωρος ................... 10 
Χαλιμούρδα Αγγελική .......................... 10 
Χαρδαλιάς Χαράλαμπος ....................... 20 
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Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018, στο Κέντρο Υγείας Σχη-

ματαρίουθα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία, με διορ-
γανωτές τον Δήμο Σχηματαρίου, Σύλλογο Απανταχού Πετρι-
λιωτών, Σύλλογο Κουστέσσας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τρο-
βάτου. 

Παρακαλούμε θερμά τους συγχωριανούς μας, όταν έχουν κάποιο κοινωνικό γε-
γονός (βάπτιση ή γάμο ή οποιαδήποτε επιτυχία ή οποιοδήποτε γεγονός προς δημο-
σιοποίηση, κ.λ.π), να ενημερώνουν κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. στα τηλέφωνα ή στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους ή στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ή στην σελίδα του
Συλλόγου στο facebook, προκειμένου να δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Ο ΝΟ-
ΣΤΑΛΓΟΣ». 

1. Γεωργίου Παναγιώτης (γιος του Κων/νου και της Πο-
λυξένης Γεωργίου) εισήχθη στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου Μυτιλήνης. 

2. Σαλαγιάννης Παναγιώτης του Ανδρέα εισήχθη στην Σχο-
λή Υπαξιωματικών Αεροπορίας. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου τους εύχεται καλή φοίτηση. 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Επιτυχόντες 
στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση 
ακαδημαϊκού  έτους  2017-2018 

(κατά  αλφαβητική  σειρά): 

Το Δ.Σ. του «ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
Ε Ξ Ω ΡΑΪ Σ Τ Ι ΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΟΒΑ-
ΤΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥ-
ΡΥΤΑΝΙΑΣ» γνω-
στοποιεί στους συγ-
χωριανούς και φί-
λους, την νέα συ-
νεργασία με την
υπηρεσία Αιμοδο-
σίας του ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟ-
ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑ-
ΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩ-
ΤΗΡΙΑ», για την δημιουργία Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου. 

Χρέος όλων μας είναι η άμεση εθελοντική εγγραφή και
η δραστηριοποίηση σε κάθε εθελοντική αιμοδοσία. 

Μπορούμε να δώσουμε αίμα σε οποιαδήποτε υπηρεσία
αιμοληψίας, οποιουδήποτε Νοσοκομείου, αναφέροντας ότι
αφορά την Τράπεζα Αίματος του “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩ-
ΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ”. και να σταλεί στο νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ. 

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση των εθελοντών
αιμοδοτών. 

Με εκτίμηση 
Το Δ.Σ του Συλλόγου 

ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΙΜΑΤΟΣ 

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

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

Πιστεύω ότι με έχετε 
Μέσα εις την ψυχή σας 

Γι’ αυτό κι εγώ τι σας ζητώ: 
Μόνο την συνδρομή σας. 

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

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

Έστειλες  τη  συνδρομή  σου; 

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Οι εποχές που διανύουμε είναι δύσκολες. 
Για να συνεχίσουμε να εκδίδουμε την εφημερίδα μας πρέπει να υπάρχουν και τα

αντίστοιχα έσοδα απ’ τις συνδρομές.
Γι’ αυτό όσοι θέλετε να πληρώσετε τη συνδρομή σας, υπάρχει λογαριασμός στο

όνομα του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου στην τράπεζα EUROBANK με αριθμό:
0026.0146.73.0101584374

Όσοι δεν διευκολύνεστε να βάλετε χρήματα δια μέσου της τράπεζας παρακα-
λούμε πολύ να επικοινωνήσετε με τον ταμία του Συλλόγου ή με οποιοδήποτε μέ-
λος του Δ.Σ. Παρακάτω υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε για να επι-
κοινωνήσετε με τα μέλη του Συλλόγου. 

➢ Κόκκαλης Λάμπρος του Κων/νου 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ • Τηλ.: 6942247710 • e-mail: lamproskokkalis2@gmail.com 
➢ Μαργώνης Βελησσάρης (Σάκιας) 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ • Τηλ.: 6972196803 • e-mail: 
➢ Μαργώνης Λάμπρος του Δημητρίου 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ • Τηλ.: 6972922878 • e-mail : margonisl@yahoo.gr 
➢ Καραγεώργος Σταύρος του Γεωργίου 
ΤΑΜΙΑΣ • Τηλ.: 6973889006 
e-mail: steve1stavros@gmail.com, 
steve1stavros@yahoo.gr και 1971trovato1971@gmail.com 
➢ Καπερώνη Ελευθερία του Ιωάννη
ΕΦΟΡΟΣ • Τηλ.: 6970112375 • e-mail: eleftheriak1992@gmail.com
➢ Κουτσολάμπρου Σοφία του Μιλτιάδη
ΜΕΛΟΣ • Τηλ.: 6972038470 • e-mail: 
➢ Κουτσολάμπρος Παναγιώτης του Γεωργίου 
ΜΕΛΟΣ • Τηλ.: 6986818287 • e-mail: trobato1@yahoo.gr 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του πανέμορφου χωριού μας στην διεύθυνση: 
www.e-trovato.gr και στείλτε μας τα μηνύματα σας. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος στηρίζεται μόνο στη συνδρομή σας. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
Στον αγαπημένο μας, ανιψιό, Παναγιώτη γιο του Κων/νου

και της Πολυξένης Γεωργίου που πέρασε στο Τμήμα Γεω-
γραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μυτιλήνης. Ευχόμαστε
σ’ όλη τη ζωή του, να έχει επιτυχίες «Συγχαρητήρια» 

Η θεία Αγγελική 
Ο θείος Θεόδωρος Τσεργογιάννης 



Σε λίγο άγγελοι «εν ουρανώ» και άνθρωποι
«επι γης» θα υμνήσουμε και θα προσκυνή-
σουμε τη γέννηση του Χριστού. 

Η γέννηση του Χριστού θα θερμάνει και πάλι
τις καρδιές των ανθρώπων. Οι πιστοί γονατισμέ-
νοι μπροστά στην ταπεινή φάτνη του θείου βρέ-
φους, θα αποθέσουν και πάλι τις ελπίδες τους,
στον γεννηθέντα Χριστό. 

Η γέννηση του Χριστού αποτελεί το πλέον χαρ-
μόσυνο γεγονός της ανθρωπότητας. Οι άγγελοι
παιάνες θα σημάνουν το «επί γης ειρήνη» ενώ το
αστέρι της ανατολής, σαν εκθαμβωτικός προβο-
λέας θα κατευθύνει την πορεία της ανθρωπότη-
τας. 

Δυστυχώς: ο άνθρωπος ανίσχυρος ν’ ακο-
λουθήσει το δρόμο που φωτίζει «το αστέρι της
ανατολής» παρασύρεται προς άλλους δρόμους
….με αποτέλεσμα το ουράνιο μήνυμα «επί γης ει-
ρήνης»να μένει απραγματοποίητο, για την επι-
κράτηση μίας παγκόσμιας ειρήνης, μίας ειρήνης
που θα στηρίζεται ΟΧΙ στα συμφέροντα των με-
γάλων ΟΧΙ στους υπολογισμούς στο φόβο, στη
βία, αλλά που θα είναι αποτέλεσμα μίας βαθειάς
εσωτερικής πεποίθησης των ανθρώπων, στο με-
γάλο ιδανικό της «παγκόσμιας επί γης ειρήνης». 

Σήμερα ο κόσμος μας έχει ανάγκη από μια γέν-
νηση, την γέννηση ενός άλλου κόσμου, που θα φέ-
ρει στη γη μας, την χαμένη αγάπη, τη χαρά, την
γαλήνη, την ελπίδα, την ειρήνη, την δικαιοσύνη. 

Αποκαμωμένοι αλλά σφιχτοδεμένοι, κοντά ο
ένας στο άλλο, ας ελπίσουμε αυτά τα Χριστού-
γεννα και το νέο έτος 2018 στο θαύμα. 

ΑΡΑΓΕ!!! Θα βρεθεί τόπος για κατάλυμα ενός
θεού στη γη, των ανθρώπων, για να ανάψει  της
ψυχής το ασημοκάντηλο και να ψιθυρίσουμε
«Δόξα εν υψίστης θεώ και επί γης ειρήνης». 

Σε μία εποχή κρίσης υλικής και ηθικής, σε μία
κοινωνία που σπαράσσεται από πολέμους, ή απο-
σταμένη ανθρωπότητα καλείται να γιορτάσει και
πάλι τη θεία ενανθρώπιση. 

Ας μη προσέλθουμε ως απλοί θεατές του αι-
ωνίου, πανανθρώπινου γεγονότος της ενανθρώ-
πισης του θεού. Με καθαρό νου, και πνεύμα αδελ-
φοσύνης, ας γονατίσουμε μπροστά στο θείο βρέ-
φος και αντί Χρυσού Λιβάνου και Σμύρνα να του
προσφέρουμε την αγάπη μας , και να ψάλλουμε
το «Η γέννηση σου Χριστέ ο Θεός ημών… ανέτειλε
τω κόσμω το φως το της γνώσεως…». Την συ-
νειδητοποίηση του μεγάλου γεγονότος, μη κρα-
τήσουμε μόνο για τον εαυτό μας. Ας μεταβιβά-
σουμε τον βιωματικό μας κόσμο και στα παιδιά
μας, και ας τα βοηθήσουμε να βιώσουν κατά τον
καλύτερο τρόπο το μεγάλο της χριστιανοσύνης γε-
γονός. 

Ας διαχύσουμε στις αγνές ψυχές τους, το εκ
της φάτνης της Βηθλεέμ εκπορευόμενο θείον φως,
για να αισθανθούν κι αυτά, το μεγαλείο της θεί-
ας έλευσης. 

Η ανθρώπινη μνήμη στη ροή της ζωής , κα-
ταγράφει και προσδιορίζει με «νοσταλγία» το πα-

ρελθόν, τα περασμένα. 
Στους «νοσταλγούς» ανήκω και εγώ. 
Στα πρώτα χρόνια της διδασκαλικής μου, κα-

ριέρας, έχω συνθέσει τα βιώματα μου, και τις ακρι-
βές μνήμες μου, με το όμορφο χωριό Τροβάτο. 

Η νοσταλγία μου, αυτή των περασμένων, γί-
νεται κάθε τόσο, καθοριστική στο να γράφω τέ-
τοιες «νοσταλγικές αναμνήσεις». 

Έτσι όπως ήταν οργανωμένη από παλιά η ζωή
της μικρής κοινωνίας των χωριών μας, τα Χρι-
στούγεννα και η πρωτοχρονιά είχαν ξεχωριστή
θέση. 

Τα σπίτια γεμάτα κόσμο. Οι συγκεντρώσεις
συγγενών και γειτόνων γινόταν γύρω στα τζάκια
που έκαιγαν κούτσουρα ελατίσια. Εκεί προσπα-
θούσαν να θυμηθούν και να διηγηθούν περασμένες
ιστορίες και παραμύθια. Τηλεοράσεις δεν υπήρχαν.

ΑΛΗΘΕΙΑ!!! ποιος μπορεί να ξεχάσει τις ιστο-
ρίες και τα παραμύθια των γιαγιάδων, και των παπ-
πούδων τα’ αστεία για τους καλικάντζαρους ….οι
οποίοι σήμερα δεν υπάρχουν! Δικαιολογημένη η
απορία του μικρού εγγινιού… « γιατί παππού δεν
υπάρχουν σήμερα καλικάτζαροι: και η στοχευμέ-
νη απάντηση του παππού Είμαστε εμείς σήμερα
καλικάτζαροι παιδάκι μου… 

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα κάλαντα των παι-
διών: Η ατμόσφαιρα όσο μπορούσε γιορτινή. Λίγα
στολίδια αυτοσχέδια στολίζουν κάποια παράθυρα.
Η έντονη μυρουδιά των λουκάνικων που ψήνον-
ται θυμίζουν Χριστούγεννα. 

ΑΛΗΘΕΙΑ… ποιος μπορεί να ξεχάσει το σφά-
ξιμο των γουρουνιών, τα πρασάτα λουκάνικα ,τις
τηγανιές το λιωμένο χοιρινό λίπος «το ΒΙΤΑΜ της
εποχής» τις τσιγαρίδες τον παστρωμά. Άγιες
Ημέρες! Άγιες Νύχτες! Άγιες Μνήμες!!! Άγιες ανα-
μνήσεις κρεμασμένες στης ψυχής το εικονοστά-
σι, άφθαρτες, δεν ξεθωριάζουν, δεν παλιώνουν,
μένουν άσβεστες για να γαληνεύουν τη ζωή μας. 

ΑΛΗΘΕΙΑ!!! Δεν μπορώ να ξεχάσω το πολύ χιό-
νι που έριχνε τα χρόνια εκείνα, και το ξύλινο καμ-
παναριό του Αγίου Δημητρίου στο «Κάτω μαχα-
λά Τροβάτου» που… ξεχώριζε και καμάρωνε ντυ-
μένο κατάλευκο…. Χιόνι. 

ΑΛΗΘΕΙΑ!!! Αυτές τις ημέρες, τρυπώνουν
στο μυαλό μου, κάποιες σκέψεις … ενοχλητικές,
επίμονες και κάποιες ενοχές βασανιστικές. Χάθη-
καν εκείνα από καταβολής κόσμου… απλά ήθη και
έθιμα των χωριών μας. Τα η θέση τους, πήραν οι
τηλεοράσεις και η ξένη «κουλτούρα». 

Χάνεται σιγά-σιγά κάθε διακριτικό στοιχείο της
χώρας μας. Θα έπρεπε να σταθούμε λίγο και να
καλοσκεφτούμε πριν είναι αργά. Για τα δικά μας
ήθη και έθιμα τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ο λόγος μου. Έτσι τα
βρήκαμε έτσι να τα’ αφήσουμε. Είναι υποχρέωση
μας. 

Με αυτές τιε σκέψεις ανανεώνω τις φετινές μου
ευχές προς όλους τους απανταχού ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟΥΣ
και φίλους για ευχάριστα Χριστούγεννα και αι-
σιόδοξο 2018. 

Θεόδωρος 
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ΓΑΜΟΙ 
• Παντρεύτηκαν στην Αλίαρτο Βοιωτίας

η Κουτσολάμπρου Παναγιώτα του Βασι-
λείου με τον Σύρμα Δημήτριο. 

• Παντρεύτηκαν στη Λάρισα ο Κάλλης
Σπύρος του Νικολάου με την Σιμοπούλου
Βασιλική. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε ευ-
τυχία. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
• Ο Χαρδαλιάς Γεώργιος του Κων/νου και

η σύζυγος του Νταβίτα απέκτησαν αγορά-
κι. 

Να τους ζήσει. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
• Πέθανε στο Ζαπάντι Αγρινίου ο Καρα-

γεώργος Βασίλης. 
• Πέθανε στο Σχηματάρι ο Τσιτσικάος

Χρυσόστομος. 
• Πέθανε στην Αθήνα ο Καλογερογιάν-

νης Ηλίας του Ιωάννη. 
• Πέθανε στο Λεοντάρι Καρδίτσας η

Καπερώνη Παρασκευή του Κων/νου.
• Πέθανε στην Αθήνα ο Μάρκου Ιωάννης

συζ. Ευαγγελίας Γεωργίου. 
Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια. 

ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
Γράφει ο Τσεργογιάννης Θεόδωρος, Συντ/χος Δάσκαλος 



Δ
υστυχώς για μια ακόμη φορά, αποδει-
κνύεται ότι δεν βάζουμε μυαλό τελικά.
Όλα έχουν αλλάξει, όσο αφορά τα καιρι-

κά φαινόμενα, που τα τελευταία χρόνια είναι
ακραία, τουλάχιστον στον ουρανό της χώρας μας.

Εμείς όμως παραμένουμε ακριβώς στο ίδιο
σχέδιο, στο ίδιο ακριβώς μονοπάτι “τι ’χες Γιάν-
νη τι ’χα πάντα’’. 

Στον νομό Ευρυτανίας, εδώ και αρκετά χρό-
νια, έχει σχεδιαστεί και προγραμματιστεί να γί-
νει, ο κεντρικός δρόμος, που θα ενώνει το Αγρί-
νιο και το Καρπενήσι, με την Καρδίτσα και τα Τρί-
καλα, μέσω των χωριών των Αγράφων. Δηλαδή
ένας άξονας που θα ενώνει αρκετά  χωριά των
Αγράφων και όχι μόνο, ώστε να είναι ευκολότε-
ρα προσβάσιμα από και προς αυτά.

Τα τελευταία χρόνια είδαμε και από το δικό
μας χωριό το Τροβάτο, προς τα Τρία σύνορα, να
γίνονται έργα για την διάνοιξη και ασφαλτό-
στρωση ενός κομματιού του δρόμου που είχε δη-
μοπρατηθεί, από Τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι
τον Άγιο Ραφαήλ, (είναι το εκκλησάκι που συ-
ναντάμε ερχόμενοι προς Τροβάτο από την θέση
Τρία σύνορα). 

Σε πολλά σημεία ο δρόμος είναι πολύ επικίν-
δυνος και εύκολα μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
Έκατσε, που λέμε, σε πάρα πολλά σημεία και γε-
νικά το έργο έγινε από ότι φάνηκε πλέον χωρίς
καμία μελέτη, σχεδιασμό και υποδομή, βάση των
σημερινών κλιματολογικών συνθηκών. 

Αντί να λιγοστέψουν τα προβλήματα, πολ-
λαπλασιάστηκαν και έγιναν πιο επικίνδυνοι από
ότι ήταν πρίν. 

Πριν ένα χρόνο δημοπρατήθηκε και τελείωσε;
ακόμη ένα κομμάτι του δρόμου από την θέση Τρία
Σύνορα προς το Τροβάτο. Δεν πέρασαν λίγες μέ-
ρες που τελείωσαν τα συνεργεία και δόθηκε ο

δρόμος στην κυκλοφορία και πριν καν βρέξει, σε
αρκετά σημεία του δρόμου φεύγουν τα μπάζα.
Φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν βρέξει!!! 

Ήθελα να ρωτήσω ως πολίτης: 
- Δεν υπάρχουν μελέτες για τα συγκεκριμέ-

να έργα; 
- Αν υπάρχουν μελέτες δεν προβλέπουν την

κατασκευή “τεχνικών’’ όπως λέμε για να οδηγούν
το νερό αλλού και να μην καταστρέφεται ο δρό-
μος; 

- Γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές
σε αυτούς τους δρόμους ώστε να ελαχιστοποι-
ούνται τα προβλήματα; 

- Στις μελέτες που γίνονται, αν γίνονται, έχει
υπολογιστεί η σαθρώτητα του εδάφους που
υπάρχει στα μέρη αυτά, ώστε να γίνονται οι απα-
ραίτητες παρεμβάσεις για να μην υπάρχουν
τόσα μεγάλα προβλήματα; 

- Σε κανένα σημείο του “δρόμου’’ δεν υπάρ-
χει κάποιο προστατευτικό, π.χ. μπάρες, που να
προστατεύει, έστω ψυχολογικά, τον οδηγό- επι-
σκέπτη. 

Ο δρόμος, κατεβαίνοντας κάποιος από τα Τρία

σύνορα προς Τροβάτο είναι από τους πλέον επι-
κύνδινους, ειδικά όταν φτάνεις στην θέση Κο-
τρώνα, σε πιάνει δέος και τρόμος βλέποντας το
χάος μπροστά σου. 

Μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, το χαλί-
κι που ήταν στρωμένος ο δρόμος λίγο πάνω από
το εκκλησάκι του Αγίου Ραφαήλ, το πήρε το νερό
και το εξαφάνισε. Άγνωστο παραμένει ακόμη μέ-
χρι σήμερα γιατί σε αυτό το κομμάτι δεν στρώ-
θηκε ασφαλτο ενώ ήταν στο πρόγραμμα. Μήπως
δεν έφτασαν τα χρήματα; ή κάτι άλλο; 

Κύριοι υπεύθυνοι, πρέπει να αναλάβετε τις ευ-
θύνες σας πριν να είναι αργά και θρηνήσουμε θύ-
ματα. 

Χίλιες φορές να γίνεται ένα χιλιόμετρο τον
χρόνο άσφαλτο με υποδομή και σωστή μελέτη,
παρά αυτό που γίνεται σήμερα. Χτίζουμε στα μπά-
ζα γκρεμίζεται και του χρόνου ξανά από την αρχή,
και ούτω κάθε εξής. Αυτό που γίνεται τα τελευ-
ταία χρόνια είναι σκέτη κοροϊδία. 

Πότε προλαβαίνει και στερεοποιείται το έδα-
φος μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, μετά
από τόσες παρεμβάσεις που γίνονται; 

Και ο πιο ανίδεος που βλέπει να γίνονται αυτά
τα έργα αναρωτιέται και κουνάει το κεφάλι του
με νόημα. 

Στο παρελθόν με χιόνια και κακοκαιρίες, δεν
υπήρχαν αυτά τα προβλήματα και τώρα αναγκα-
ζόμαστε πολλές φορές να πηγαίνουμε στο χω-
ριό μας από άλλους δρόμους. 

Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι. 
Πρέπει να καταλάβουμε την επικινδυνότητα

και την σοβαρότητα των πραγμάτων, γιατί εμείς
οδηγούμε σε αυτούς τους κακοφτιαγμένους
δρόμους (ο θεός να τους κάνει δρόμους), και να
διεκδικήσουμε να έχουμε καλύτερες υποδομές
πριν να είναι αργά και θρηνήσουμε θύματα. 
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Ο  δρόμος  είχε  την  δική  του  ιστορία… 
Γράφει ο Μαργώνης Λάμπρος του Δημητρίου 

Η Ελλάδα όπως και ολόκληρη η Ευρώπη,
έχουν περάσει ήδη στην εφαρμογή της παγκο-
σμιοποίησης, δηλαδή της νέας τάξης πραγμάτων
ΝΤΠ. 

Η λέξη “παγκοσμιοποίηση” σε πολλούς ακού-
γεται καλά κατά μια έννοια, γιατί εννοεί κατά ένα
σκέλος την ενοποίηση των αγορών, οτι θα διευ-
κολυνθεί η κυκλοφορία των αγαθών και προσώπων,
χωρίς εμπόδια. 

Νομίζω όμως, πως η πραγματικότητα είναι εν-
τελώς διαφορετική, και το θέμα είναι αρκετά με-
γάλο, για να αναλυθεί στο παρόν φύλλο εφημε-
ρίδας του ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ. 

Θα ήθελα να αναφερθώ όμως, σε ένα αρνητι-
κό από τα πολλά που περιέχονται στην εφαρμο-
σμένη πλέον παγκοσμιοποίηση, το οποίο με απλά
λόγια ανατρέπει κάθε λογική περί ωφελιμότητας
των λαών.

Αν η διακίνηση προϊόντων και λαών μπορεί να
γίνει, αναρωτιέμαι: 

Είναι δυνατόν να έχουν όλοι οι λαοί την ίδια
κουλτούρα; 

Πως είναι δυνατόν να έχουν οι λαοί την ίδια
ιστορία; 

Μήπως όλα αυτά είναι εκτός λογικής όπως
λέμε και συζητάμε μεταξύ μας ότι είναι ένα ορ-
γανωμένο σχέδιο διάλυσης  των λαών και των
Εθνών ώστε να γίνουν απολύτως ελεγχόμενοι; 

Πιστεύω ακράδαντα ότι η χώρα μας, η Ελλά-
δα μας, είναι από τους σημαντικότερους στόχους
αυτής της διάλυσης, γιατί οι πυλώνες στους οποί-
ους στηρίζεται μέχρι σήμερα είναι η Πατρίδα, η

θρησκεία, τα ήθη και έθιμά της και η οικογένεια. Η
αγάπη ενός λαού για την πατρίδα ενώνει, με απο-
τέλεσμα να γίνεται μια δυνατή ομάδα που δύσκολα
αντιμετωπίζεται. 

Τα τελευταία χρόνια, όποιος μιλάει και υπο-
στηρίζει την Πατρίδα του, την θρησκεία του, τα ήθη
και τα έθιμά του και την οικογένειά του, τον χα-
ρακτηρίζουν ως παλαιομοδίτη, παλαιών αρχών και
απροσάρμοστο στην σύγχρονη κοινωνία. 

Η κατάλυση του δεσμού της οικογένειας, με τα
διάφορα νομοσχέδια περί γάμων μεταξύ ομοφυ-
λοφίλων και υιοθεσίας παιδιών, έχουν ως μόνο στό-
χο με το πέρασμα του χρόνου τον εκφυλισμό της
οικογένειας, με αποτέλεσμα την διάλυσή της, και
των οικογενειακών δεσμών, όπως άλλωστε γίνε-
ται εδώ και αρκετά χρόνια σε χώρες της βόρειας
Ευρώπης και Αμερικής. 

Μέσα από τις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου και
28ης Οκτωβρίου, (που νομίζω ότι για κανένα
λόγο δεν πρέπει να καταργηθούν), γίνεται ο εμ-
βολιασμός των Ελληνόπουλων με τα εθνικά μας
ιδεώδη. 

Γίνεται η συναισθηματική σύνδεση και μετα-
φέρονται όλα τα κατορθώματα των προγόνων μας,
από τους άθλους του Ηρακλή, μέχρι την επανά-
σταση του 1821 και το έπος του ’40-41. 

Έφεραν στην Ελλάδα αλλοδαπούς με την
ιδιότητα του πρόσφυγα, που γίνονται πλέον μόνιμοι
κάτοικοι, με σκοπό την συνειδησιακή και γενετική
μετάλλαξη του Έλληνα. 

Αναρωτιέμαι πολλές φορές ποια θέση μπορεί
να έχει σε μια παρέλαση κάποιος από άλλη χώρα,

όταν τιμούμε τους ήρωές μας; 
Πιστεύω ότι στις εθνικές παρελάσεις που γί-

νονται για να τιμηθούν οι ήρωες που έχυσαν το
αίμα τους για την απελευθέρωση της πατρίδας μας,
την σημαία, το εθνικό και ιερό αυτό λάβαρο πρέ-
πει να το κρατάει Έλληνας με ρίζες. 

Για τους άριστους μαθητές υπάρχει ο έπαινος
που πρέπει να δίνουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο
και όχι να κρατούν τη σημαία. 

Έχουμε μπερδέψει τα πράγματα τα εθνικά με
τα σχολικά. 

Την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμά μας πρέπει
να τα προστατέψουμε με κάθε τρόπο. 

Πρέπει οι νέοι άνθρωποι να ενδιαφέρονται για
την παράδοση, για τα παραδοσιακά τραγούδια (και
όχι για τα “πανηγύρια” που έχουν αλλοιώσει τα
πάντα και μόνο παραδοσιακά δεν είναι) και τον πα-
ραδοσιακό χορό. 

Η Ελληνική παράδοση έχει τόσο ενδιαφέρον-
τα πράγματα, που αν δεν τα δουν με τα μάτια τους
δεν ξέρουν τι χάνουν. 

Αν είναι να προσελκύσουμε τους νέους μας να
έρθουν κοντά στην παράδοση, ας το κάνουμε σω-
στά και όχι παραμορφωμένα. 

Αν θέλουμε να προσελκύσουμε τους νέους μας
κοντά στην παράδοση πρέπει εμείς να γίνουμε πιο
απλοί, γιατί οι “κλίκες” με τα “κορυφαία χορευτι-
κά” που έχουν δημιουργηθεί και σου μετράνε μέ-
χρι και την περιφέρεια της μέσης για να μπεις εκεί,
δεν βοηθάνε καθόλου την κατάσταση. Μάλλον
τους απομακρύνουν. 

Αγαπητοί φίλοι, πρέπει να προσπαθήσουμε να
προστατέψουμε τους εθνικούς πυλώνες μας με
κάθε τρόπο. 

Τα Ελληνικά ιδεώδη δεν πρέπει να χαθούν. 
Αλλιώς… 

Τα  Ελληνικά  ιδεώδη  χάνονται 
Γράφει ο Μαργώνης Λάμπρος του Δημητρίου 


