
«Ὑποσχόμουν στὸ ἕνα ποὺ ἦταν ὅλα.
Χαμογελοῦσα στὸ ἕνα ποὺ ἦταν ὅλα.
Δὲν ἤσουν τὸ ἕνα, καλό μου βουνό.
Σὲ ἔκαμα πρόσωπο, σὲ εἶδα λαὸ
καὶ σὲ εἶδα πλανήτη. Κ᾿ ἔκαμα
ἕνα ὄμορφο ὄνειρο: Νὰ μεταβάλω
μ᾿ αὐτὸ τὸ χαμόγελο πάνω σου
σὲ κρόσια ἥλιου ὅλα τὰ σύννεφα,
σὲ φώσφορο εἰρήνης μιὰ καταιγίδα». 

Νικηφόρος Βρεττάκος
Σκέψεις που διασταυρώνονται στο νου του κα-

θενός, δημιουργώντας ένα ηφαίστειο από εικόνες και
θύμησες. Νοσταλγικά ξεκλειδώνουν οι σκέψεις μας,
φτιάχνοντας έναν απίθανο καμβά. Άραγε ποιες λέ-
ξεις μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να γράψεις και
να περιγράψεις το όνειρο; Ας προτρέψουμε τον δι-
πλανό μας να επισκεφθεί τον όμορφο τόπο, το Τρο-
βάτο, αυτές τις γιορτινές μέρες, μέρες χαράς και ανε-
μελιάς, είναι κατεξοχήν οι Άγιες τούτες μέρες. Τι ση-
μαίνουν τελικά Χριστούγεννα; Τι σημαίνουν Χρι-
στούγεννα στο Τροβάτο; Δύσκολος συνδυασμός,
Χριστούγεννα στο Τροβάτο; Θεωρούμε πως όχι. Αρ-
κεί να χρησιμοποιήσουμε σωστά την συνείδησή μας
και όχι την ταυτότητά μας. Μήπως σημαίνουν
φως; Μήπως σημαίνουν αγάπη; Τι μας προκαλούν
τα Χριστούγεννα; Πώς αυτό το φως και αυτή η αγά-
πη μας αγγίζουν τελικά; Τα Χριστούγεννα προκαλούν
παιδικότητα και νοσταλγία. Το πρώτο γιατί σπανί-

ζει στην πολύβουη καθημερινότητα, ενώ το δεύτε-
ρο γιατί σε αυτές τις γιορτές έχουμε δικαίωμα να
φανταστούμε, να γευτούμε και να πλανηθούμε σε
στιγμές. Το παιδί μέσα μας μπορεί να κρύφτηκε φο-
βισμένο αλλά ξεπετιέται μέσα από κάθε άκουσμα νο-
σταλγικών λέξεων και φράσεων, που παραπέμπουν
στο χωριό μας, το όμορφο Τροβάτο. Ο Πολιτιστι-
κός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τροβάτου, μέσα από
τις φιλόξενες στήλες του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ», εύχεται
στους Απανταχού Τροβατιανούς και φίλους, προ-
σωπική και οικογενειακή, σωματική και ψυχική, υγεία
και προκοπή!!! 

Αγαπητοί χωριανοί, φίλες και φίλοι, το Τροβά-
το δεν μπορεί και δεν του το επιτρέπει η συνείδη-
σή του, να απουσιάζει από δράσεις, μικρές και με-
γάλες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος, μέσα από τα
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Το Δ.Σ. του Συλλόγου, «O ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ» 
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Τροβατιανούς και Φίλους, καλές γιορτές, προσωπική 

και οικογενειακή υγεία και ευημερία. 

Ευτυχισμένο το 2020 

Σ’  αυτό  το  φύλλο  διαβάστε 

Η  ΚΟΠΗ  ΤΗΣ  
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΠΙΤΑΣ 

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για το έτος
2020, θα γίνει στις 2 Φεβρουαρίου 2020, ημέ-
ρα 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 ένα
χρυσαφένιο φλουρί της πίτας που θα βρει ο τυ-
χερός θα αντιστοιχεί σε ένα σταυρό (προσφορά
του Συλλόγου) και το άλλο ασημένιο φλουρί της
πίτας που θα βρει ο τυχερός θα αντιστοιχεί σε ένα
στρώμα προσφορά της ΕΛΙΤ ΣΤΡΩΜ.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου προσκαλεί
όλους τους Τροβατιανούς και φίλους, να δώσου-
με το παρόν και να ανταλλάξουμε ευχές για το νέο
έτος. 

Με τιμή το Δ.Σ. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συγχωρια-

νούς και φίλους που θα παρευρεθούν στην εκδή-
λωση της 2ας Φεβρουαρίου 2020, ότι μετά το πέ-
ρας της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, όσοι
χωριανοί και φίλοι επιθυμούν υπάρχει η δυνατό-
τητα φαγητού και γιατί όχι και χορού, με κόστος
ανά άτομο 10 ευρώ. (Στην τιμή συμπεριλαμβάνε-
ται φαγητό, άφθονο κρασί, αναψυκτικά και φυσι-
κά πολλή και καλή μουσική). 

Θα παρακαλούσαμε όποιος επιθυμεί την συμ-
μετοχή του, να ενημερώσει τα μέλη του Συλλόγου.

Με τιμή το Δ.Σ. 

Συνέχεια στη σελ. 2 



OΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΕ ΔΕΚΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 

ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

(συνέχεια από το φύλλο Νο 161) 
«Είναι κάτι παραστάσεις που μπορεί κανείς να τις χαρακτη-

ρίσει «Πολιτιστικές Ιεραποστολές» και «Εθνικής Σημασίας», λόγω
της μεγάλης επικινδυνότητας, που έχουν, και λόγω της τεράστιας
πολιτιστικής, κοινωνικής και μορφωτικής προσφοράς τους σε κα-
τοίκους ορεινών και απομονωμένων χωριών. Τέτοιες είναι οι πα-
ραστάσεις που πραγματοποιήσαμε σε δέκα χωριά του Δήμου
Αγράφων Ευρυτανίας, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου
κ. Θεοδωρή Μπαμπαλή και του Δ.Σ. του Δήμου: 1/8 Ραπτόπουλο,
2/8 Κέδρα, 3/8 Γρανίτσα, 4/8 Βαλαώρα, 5/8 Παλαιοκατούνα, 6/8
Δυτική Φραγκίστα, 7/8 Δάφνη, 8/8 Κερασοχώρι, 9/8 Τροβάτο,
10/8 Άγραφα.

Βάση εξόρμησης είχαμε τρία χωριά, Γρανίτσα, Δυτ. Φραγ-
κίστα και Τροβάτο. Πετρόδρομοι, βράχοι θεόρατοι πάνω από τα
κεφάλια μας, κάτω γκρεμοί που σου κόβεται η ανάσα κοιτάζοντας,
εκατοντάδες χιλιάδες στροφές, ανεβοκατεβάσματα σε βουνά, πε-
ράσματα από ποτάμια και λαγκάδια, τέτοιες ήταν καθημερινά οι
διαδρομές μας, μέχρι να φτάσουμε στους προορισμούς μας, στα
χωριά, πραγματικές «αετοφωλιές», όπου παίζαμε, και να επι-
στρέψουμε στη βάση μας πρωινές ώρες. Μεγάλη κούραση, αλλά
όλοι μας ευχαριστημένοι για το γέλιο και τη χαρά που προσφέραμε σε χιλιάδες
θεατές. Οι εκδηλώσεις των θεατών και η φιλοξενία των κατοίκων των χω-
ριών ήταν για μας συγκινητικές. Χαρακτηριστικό: ένα βράδυ, που παίζαμε στο
Τροβάτο, με 400 και πλέον θεατές, μας φιλοξένησε θερμά στο αρχοντικό σπί-
τι του ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λάμπρος Κόκκαλης. Όλοι οι ξενώνες της
περιοχής ήταν γεμάτοι, λόγω ανταμώματος των Σαρακατσαναίων.

Τεράστια η απήχηση των παραστάσεων και οι κριτικές των θεατών δι-
θυραμβικές:

«Είστε λαμπροί αστέρες του πολιτισμού, μια πολιτιστική όαση και ψυχο-
θεραπευτές με το άφθονο και αβίαστο γέλιο και τη χαρά που σκορπάτε σε
όλους τους θεατές», μας είπε ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο Φίλιππος Αστε-
ριάδης, στη Γρανίτσα.

«Το θεατρικό σου κείμενο είναι υπέροχο, η επιλογή των ηθοποιών σου
στους συγκεκριμένους ρόλους είναι πολύ πετυχημένη και η απόδοσή τους στη
χαρακτηριστική ντοπιολαλιά εντυπωσιακή, συγχαρητήρια σε όλους σας για
τη μεγάλη προσφορά σας στους κατοίκους των χωριών», είπε στον Δημή-
τρη Ρήτα ο γνωστός σκηνοθέτης κ. Κώστας Αυγέρης, μετά την παράσταση
στα Άγραφα.

Άντε μετά να καταλάβει ο εκάστοτε Υπουργός Πολιτισμού και γενικά οι
κυβερνώντες, αλλά και ο καθένας άλλος, σε ποιες δυσκολίες και επικίνδυνες
συνθήκες πραγματοποιούνται οι παραστάσεις εκεί πάνω στα βουνά της Ευ-
ρυτανίας. Είναι ανεκτίμητη η προσφορά μας στους ξεχασμένους ανθρώπους
της υπαίθρου.

Φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά δώσαμε 10 παραστάσεις σε ισάριθμα χω-
ριά. Παρουσιάσαμε τις κωμωδίες μου: «Κύριε Υπουργέ, τι έγινε με το θέμα
μ’;», έργο που έχει παιχθεί ως τώρα σε 408 πόλεις, χωριά, Σχολεία, Ιδρύματα,
ΚΑΠΗ, Γηροκομεία κλπ., σε όλη την Ελλάδα και «Τι είχαν να δουν τα μάτια
μ’!», έργο που παρουσιάστηκε σε 304 πόλεις, χωριά κλπ., σε σκηνοθεσία μου,
σκηνικά Πιπίνας Μπατζιάκα και μουσική και τραγούδια Χρήστου Νικο-
λόπουλου σε στίχους μου.

Έπαιξαν: Σωτήρης Μπακαρός, Αποστόλης Χαλαβέτας, Αυγή Πα-
παδημητρίου, Απόστολος Ρήτας, Βάιος Ρήτας, Γιώργος Φούντας, Δη-
μήτρης Ρήτας κ.ά. Χορηγός αφισών και προγραμμάτων: Σχολή Οδηγών-
Ασφάλειες Απόστολος Δημ. Ρήτας (δίπλα από το Νυχτερινό Γυμνάσιο Καρ-
δίτσας).

Δημήτρης Απ. Ρήτας
Φιλόλογος, συγγραφέας, στιχουργός

Ως Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον
θίασο που πρόσφερε άφθονο γέλιο στους παρευρισκόμενους Τροβατιανούς
και μη θεατές καθώς και τον Δήμο Αγράφων, ελπίζοντας να ανανεώσουμε το
ραντεβού για του χρόνου το καλοκαίρι με μια εξίσου καλή εκδήλωση. 

Η συντακτική ομάδα του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ» 
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O  NO ΣTAΛ ΓOΣ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΟ  ΤΡΟΒΑΤΟ 

ενεργά μέλη του, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, προσπαθεί
να γεφυρώσει σκέψεις, να χτίσει αλλά και να αναστηλώσει θέσεις και από-
ψεις, που αφορούν το χωριό μας.

― Κάθε Κυριακή μέσα από την εκμάθηση παραδοσιακών χορών, προ-
σπαθούμε να συνταιριάσουμε τις μουσικές με τον χορό. Αρωγός η χορο-
διδάσκαλος κα Βασιλική Αραπίτσα.

― Η συμμετοχή μας στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο
Σχηματάρι, μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε ήθη και έθιμα
του τόπου μας.

― Παρών και στις αιμοδοσίες. Έτσι στις 9 Φλεβάρη 2020, σε
συνεργασία με άλλους Συλλόγους, θα πάρουμε μέρος στην αιμοδοσία, που
θα πραγματοποιηθεί στο Κ.Υ. Σχηματαρίου.

― Στις 2 Φλεβάρη 2020, ο Σύλλογος θα κόψει την πρωτο-
χρονιάτικη πίτα, δίνοντας το έναυσμα για μια παραγωγική πολιτιστικά
χρονιά.

Σας περιμένουμε όλες και όλους, μικρούς και μεγάλους, για να αν-
ταλλάξουμε ευχές, ξεγλιστρώντας από τα μονοπάτια της καθημερινότη-
τας, για να συνεχίσουμε την επίπονη προσπάθεια, για το μικρό χωριό μας
το Τροβάτο, όχι της ταυτότητας, αλλά της συνειδήσεως, όπως χαρακτη-
ριστικά αναφέρει ο τίτλος του κειμένου. 

Με εγκάρδιες ευχές
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

«...για  το  μικρό  μας  
χωριό  το  Τροβάτο, 
όχι  της  ταυτότητας,  

αλλά  της  συνειδήσεως...» 
Συνέχεια από τη σελ. 1 
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Πριν από περίπου ένα χρόνο ξεκίνησε το
χορευτικό μας ταξίδι στο Σύλλογο αυτό. Μα,
θα μου πείτε, πώς είναι δυνατόν μια αρβανί-
τισσα να εμπλέκεται με έναν Σύλλογο των
Αγράφων; Υπάρχει, ωστόσο, και γι’ αυτό μια
εξήγηση. Από γνωστούς και φίλους πληρο-
φορηθήκαμε για τη λειτουργία του χορευτικού
τμήματος κι ύστερα ανατρέξαμε στις δικές μας
ρίζες, καθώς οι γονείς της μητέρας μου κατά-
γονται από την Θεσσαλία, κι έτσι βρήκαμε μια
κοινή βάση ως αφετηρία.

Κι οι μήνες περνούσαν, οι χοροί πλήθαιναν,
η επαφή με τους ανθρώπους του Συλλόγου γι-
νόταν πιο άμεση και οικεία, ώσπου άρχισαν δει-
λά-δειλά κι οι πρώτες επίσημες εκδηλώσεις.
Έτσι, η συμμετοχή μας στο Παμβοιωτικό Φε-
στιβάλ της Λιβαδειάς ήταν πλέον γεγονός! Όλοι
μαζί, σαν μια μεγάλη παρέα, χορέψαμε, φά-
γαμε, ήπιαμε και γλεντήσαμε πραγματικά με
την ψυχή μας!

Ύστερα, άρχισαν οι συζητήσεις για το Αν-
τάμωμα των Τροβατιανών που γίνεται κάθε
χρόνο τον Αύγουστο, ώστε να συμμετάσχου-
με κι εμείς, συμβάλλοντας με τον τρόπο μας
στις προσπάθειες των ανθρώπων του Συλλό-
γου να διατηρηθούν τα ήθη και τα έθιμα της
περιοχής τους. Κάπως, έτσι, λοιπόν, βρεθήκαμε
στο Τροβάτο!

Η διαδρομή ήταν πράγματι αξέχαστη εμ-
πειρία, εφόσον είχαμε πολύ κέφι (μέχρι που χο-
ρεύαμε νύχτα στη μέση του πουθενά!), αλλά
ο δρόμος ήταν μακρύς, πολύ μακρύς, κι ατέ-
λειωτος και δύσβατος, σε σημείο που λέγαμε
ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ! Όταν, έπειτα από
πέντε ώρες ταξίδι τα καταφέραμε, η υποδοχή
που μας επιφύλασσαν οι άνθρωποι εκεί ήταν

πολύ εγκάρδια, καθώς έκαναν ό,τι περνούσε
από το χέρι τους προκειμένου να μας ευχαρι-
στήσουν. Εν τω μεταξύ, η παρέα μας είχε τρε-
λή όρεξη για γλέντι εκείνο το βράδυ, γι’ αυτό
και καταλήξαμε να χορεύουμε συρτό με τις πυ-
τζάμες στις δώδεκα το βράδυ!

Η επόμενη μέρα κύλησε με προετοιμασίες
για το Αντάμωμα, αφού πρώτα ήπιαμε το κα-
φεδάκι μας στο παραδοσιακό καφενείο. Πρό-
βες, φαγητό, λίγη σιέστα κι έπειτα… χορός μέ-
χρι το πρωί ολοκλήρωσαν το πρόγραμμά
μας. 

Μετά απ’ όλα αυτά, έφτασε η μέρα της επι-
στροφής και κανείς μας δεν πίστευε πως δεν
θα θέλαμε να φύγουμε! Το πράσινο τοπίο, ο
καθαρός αέρας, οι ήσυχοι και χαλαροί ρυθμοί
της ζωής μάς έκαναν να αισθανθούμε πως,
ίσως, κάπως έτσι να είναι τελικά ο Παράδεισος
και μας καθήλωσαν. Θα έλεγα ότι αποτελεί τον
ιδανικό προορισμό για να ξεφύγουμε από τη
ρουτίνα μας, την πίεση και το άγχος, να νιώ-
σουμε ένα με τη φύση και να αντιληφθούμε
ότι το πραγματικό νόημα της ζωής βρίσκεται
στα απλά, καθημερινά πράγματα, κι όχι στα
υλικά αγαθά που εσφαλμένα, συνήθως, το
αναζητούμε.

Τελικά, αναπολώντας όλες εκείνες τις
στιγμές που έχουμε περάσει μέχρι στιγμής στο
Σύλλογο, συνειδητοποιώ ότι η επιλογή μας να
ενταχθούμε σ’ αυτόν μας δικαίωσε, γιατί μπο-
ρεί χορευτικά τμήματα να υπάρχουν πολλά, άν-
θρωποι, όμως, με την ίδια ζεστασιά, το μερά-
κι και την όρεξη για καινούρια πράγματα σπα-
νίζουν στις μέρες μας. Εμπρός, λοιπόν, στο
δρόμο που χάραξαν οι Τροβατιανοί!

Ερμιόνη Σκλιά 

ΟΙ  «ΕΝ  ΤΡΟΒΑΤΩ»  ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

Στις 21 και 22 Μαρτίου 2020, θα διεξαχθεί το 3ο Παμ-
βοιωτικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στην Λι-
βαδειά. Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τρο-
βάτου Ευρυτανίας αποδέχθηκε σχετική πρόταση του διορ-
γανωτή Συλλόγου Ευρυτάνων Επαρχίας Λιβαδειάς «Τα Άγρα-
φα».

Η χορευτική ομάδα του Συλλόγου θα πάρει μέρος, απο-
δεχόμενη την πρόσκληση του διοργανωτή Συλλόγου και θα
συμμετάσχει με το τμήμα ενηλίκων την Κυριακή 22 Μαρ-
τίου 2020.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

3ο Παμβοιωτικό  Φεστιβάλ  
Παραδοσιακών  Χορών

Την απολαυστική και σουρεαλιστική κω-
μωδία «Ψύλλοι στ’ αυτιά» του μαιτρ της
φάρσας Ζωρζ Φεντώ, ενός από τους πιο ση-
μαντικούς εκπροσώπους της Γαλλικής δρα-
ματουργίας, που συνθέτει τις πιο ιδιαίτερες συ-
ζυγικές φάρσες με απρόοπτες και κωμικές πα-
ρεξηγήσεις, παρακολουθήσαμε στο Θέατρο
Μουσούρη, την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου
2019, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Πέ-
τρου Φιλιππίδη. Το έργο γράφτηκε το 1907
και αποτελεί έως και σήμερα ορόσημο της
Belle Epoque, ενώ παραμένει απόλυτα δια-
χρονικό παρουσιάζοντας χαρακτήρες και κα-
ταστάσεις που διαπερνούν το χρόνο και έρ-
χονται στο σήμερα, αναγνωρίσιμοι και οικείοι
στην εποχή και την καθημερινότητά μας! 

Μια παρεξήγηση ξεσπά ανάμεσα σε αν-
θρώπους που ανήκουν στην υψηλή τάξη του
Παρισιού του 1900. Η αστείρευτη δεξιοτεχνία
του Ζωρζ Φεντώ να πλέκει συνθήκες όπου

βλέπουμε κάτω από την αμφίεση των ηρώων,
μας επιτρέπει να ταυτιστούμε και να γελά-
σουμε με την ψυχή μας.

Ήταν να μην της μπουν «ψύλλοι στ’ αυ-
τιά»! Η αιτία; Ένα δέμα με τιράντες που κα-
ταφθάνει από γνωστό ξενοδοχείο της εποχής
με «ιδιαίτερη» φήμη.

Κάπως έτσι αναμιγνύεται η υψηλή κοινω-
νία με εκείνη της «παρακμής», κάνοντας
προφανές το γεγονός ότι τίποτα δεν διαφο-
ροποιεί τις δυο τάξεις, όσον αφορά τα ζητή-
ματα που τις απασχολούν...

Πού καταλήγει άραγε αυτή η φάρσα που
μπερδεύει τις τάξεις των ανθρώπων;

Η απάντηση δόθηκε στη σκηνή του θεά-
τρου Μουσούρη, ευχαριστώντας λοιπόν τους
παρευρισκόμενους και ακολουθούντες την μι-
κρή μας εκδρομή. 

Η συντακτική ομάδα 
του «ΝΟΣΤΑΛΓΟY» 

Ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  Τροβάτου  πάει  …θέατρο!!! 



(συνέχεια από φύλλο Νο 161) 

Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος
από Αγραφιώτισσες και Αγραφιώ-
τες, ολοκληρώθηκε η Πολιτιστική
εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε
από τους περισσότερους Αγραφιώτι-
κους Συλλόγους: Αγράφων, Βραγ-
γιανών, Δένδρου, Επινιανών, Κου-
στέσας, Μοναστηρακίου, Τροβάτου,
Τριδένδρου, την Ιερά Μητρόπολη

Καρπενησίου, την Περιφέρεια Στε-
ρεάς Ελλάδας, τον Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε. και
τον Δήμο Αγράφων Ευρυτανίας, στην
Ιερά Μονή της Παναγίας της Στάνας
των Επινιανών, την Τρίτη 6 Αυ-
γούστου 2019 με θέμα:

“Οι Σχολές των Αγράφων
κατά την Τουρκοκρατία”.

Οι εκλεκτοί εισηγητές κ. Αθανά-
σιος Παρούτσας, κ. Παναγιώτης
Σαλαγιάννης και κ. Νικόλαος Αλε-
ξάκης με τις ομιλίες τους, καθήλω-
σαν τους παρευρισκόμενους δίνοντάς
μας πολύτιμες πληροφορίες για την
ιστορία του τόπου μας!

Παραβρέθηκαν και τίμησαν την
εκδήλωση, ο ιερομόναχος της Ι.Μ.

Στάνας παπα-Σάββας, ο εφημέριος
των Βραγγιανών παπα-Κώστας, ο
Δήμαρχος Αγράφων κ Θόδωρος
Μπαμπαλής, ο Περιφερειακός Σύμ-
βουλος κ. Λάμπρος Τσιτσάνης, ο
Αντιδήμαρχος Αγράφων κ. Γεώργιος
Κίτσιος, ο Αντιπρόεδρος του Συλ-
λόγου Αγράφων κ. Λάμπρος Γατής,
ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Βραγ-
γιανών κ. Γιώργος Μπετχαβάς, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Δένδρου κ.

Χαράλαμπος Ιωάννου, ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου των Επινιανών
κ. Γιώργος Χρύσανθος, η Αντι-
πρόεδρος του Συλλόγου Κουστέσας
κ. Αριστέα Ιωάννου-Αντωνίου, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Τροβάτου κ.
Λάμπρος Κόκκαλης, η Αντιπρό-
εδρος του Συλλόγου Τριδέντρου κ.
Γεωργία Σταμουλντά, ο Πρόεδρος
της Τ.Κ. Επινανών κ. Κώστας Γαν-
τζούδης, ο Πρόεδρος του Δασικού
Συνεταιρισμού Επινιανών κ. Κώστας
Ζαρκαδούλας και πολλά άλλα μέλη
των παραπάνω Συλλόγων και φορέ-
ων! 

Σε ένα μοναδικό περιβάλλον με
απαράμιλλη ομορφιά και γαλήνη, πι-
στεύουμε ότι πήραμε πολλές γνώσεις

που δεν ξέραμε και εμείς και οι νεό-
τεροι Αγραφιώτες αλλά και οι επι-
σκέπτες των Αγράφων ότι τα Άγρα-
φα υπήρξαν κάποτε τόπος ελεύθερης
σκέψης που διαδόθηκε σε όλο τον
σκλαβωμένο Ελληνισμό και βέβαια
παρά τις δύσκολες τότε συνθήκες τα
χωριά των Αγράφων έσφυζαν από
ζωή και δεν έδειχναν τη σημερινή ει-
κόνα ερήμωσης που παρατηρείται
τουλάχιστον τους χειμερινούς μήνες.
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην κα-
τάσταση της παιδείας από την άλω-
ση της Κωνσταντινούπολης το 1453
μέχρι το 1820, διάστημα κατά το
οποίο συντελέστηκε μία πνευματική
Αναγέννηση στα Άγραφα και στο
Καρπενήσι με τη δημιουργία κυρίως
Ανώτερων Σχολών στο Καρπενήσι,
στα Βραγγιανά, στη Φουρνά και
στην Αγία Τριάδα, σε μια άγονη και
δύσβατη περιοχή, η οποία έγινε γό-
νιμη, γιατί σε αυτή αναπτύχθηκε το
φυτώριο παραγωγής λογίων, τόσο
χρήσιμων για τον σκλαβωμένο Ελ-
ληνισμό.

Ειδικότερα το Μοναστήρι Πανα-

γίας του Τροβάτου είναι από τα
πρώτα που κτίστηκαν περί το τέλος
του 16ου αιώνα στο οποίο λειτούρ-
γησε Σχολείο Κοινών και Εγκύκλιων
Γραμμάτων με τους ξακουστούς για
τη μόρφωσή τους ιερομόναχους δι-
δασκάλους Αντώνιο και Βαρθολο-
μαίο, των οποίων μαθητής υπήρξε
και ο Ευγένιος Γιαννούλης, ο Αι-
τωλός.

Το φυτώριο των Αγράφων απο-
τέλεσε μια έκπληξη στα χρονικά της
ιστορίας του Ελληνισμού επί Τουρ-
κοκρατίας. Άλλωστε στις Σχολές των
Αγράφων εθήτευσε για μεγάλο διά-
στημα ο Πατρο-Κοσμάς ο Αιτω-
λός, ο οποίος στη συνέχεια στις πε-
ριοδείες του στην υπόδουλη Ελλάδα
προέτρεπε για τη δημιουργία Σχο-
λείων σε όλη τη χώρα, με αποτέλε-
σμα να δημιουργηθούν πάνω από 200
Σχολεία κατά τους σκοτεινούς εκεί-
νους χρόνους της Τουρκοκρατίας.

Κείμενο από «Επινιανών Λόγος»

Επιμέλεια η συντακτική ομάδα 
του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ» 
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Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός της
νέας χορευτικής χρονιάς. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου Ευρυτα-
νίας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δήμου Τανάγρας ''Τερψιχόρη'',
προσκάλεσαν και υποδέχθηκαν τους μαθητές και φίλους, χορευτές και μη,
στην εκδήλωση του αγιασμού. Η αθρόα προσέλευση του κοινού ήταν συγ-
κινητική, λόγω και ενός γεγονότος με ιδιαίτερη σημασία για όλους μας. Συγ-
κεντρώσαμε χρήματα μιας και η ιστορία του μικρού Παναγιώτη - Ραφαήλ

μας συγκίνησε, δίνοντας σε όλους μας μαθήματα ανθρωπισμού.
Ακολούθησε γλέντι με κεράσματα από τα μέλη των Συλλόγων και πολύ

χορό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα χοροδιδασκαλίας των
δύο Συλλόγων στο Σχηματάρι, Χρυσανθέμων 18, 1ος όροφος (πάνω από
Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό).

ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!!
Με τιμή

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

O  NOΣTAΛΓOΣO  NOΣTAΛΓOΣ 5Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος  2019 

Αγιασμός  αίθουσας  χοροδιδασκαλίας  παραδοσιακών  χορών 
και  Πολιτιστική  συνύπαρξη  Συλλόγων, Τροβάτου  και  “Τερψιχόρης” 

Αγαπητοί συμπατριώτες, 
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλό-

γου Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας και η εφημερί-
δα «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ», σας παρουσιάζουν το ημερο-
λόγιο του 2020.

Ευχόμαστε σε όλους τους Τροβατιανούς και φί-
λους, υγεία, ευτυχία, ατομική και οικογενειακή γα-
λήνη. Καλή χρονιά!!!

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του πανέμορφου χω-
ριού μας στη διεύθυνση www.e-trovato.gr 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΤΡΟΒΑΤΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  2020 
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020, στο Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου θα πραγμα-

τοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία, με διοργανωτές τον Δήμο Σχηματαρίου, Σύλλογο Απαν-
ταχού Πετριλιωτών, Σύλλογο Κουστέσας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τροβάτου. 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε και δημόσια τις ευχαριστίες
μας στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.
Γεώργιο και τον π. Κων/νο Κουτσουπιά για την εκδήλωση
τιμής στο πρόσωπο του πατέρα μας π. Πέτρου Γεωργίου
Νταλλή, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βραγγιανών για την
προσφορά του ως ιερεύς επί 65 έτη στα χωριά Τροβάτο, Βραγ-
γιανά, Κουστέσα, Τρίδενδρο, καθώς και τον κόσμο που πα-
ραβρέθηκε στην άνω εκδήλωση. 

Τα παιδιά του 

Zevk < ζέφκι < ζέφκια < ζέφκι < ζέφχια (τούρκικη λέξη)

Η λέξη, ζέφχια, σημαίνει καλοπέραση. Καλό φαΐ, δια-

σκέδαση και ζηλευτή άνεση. Ακόμη και σήμερα ακούγεται

η λέξη, ζέφια, στην περιοχή των Αγράφων «Εδώ που είμαι
τα περνάω ζέφια».

Όταν ρώτησαν τον Καραϊσκάκη, τι είναι αυτό που από-

λαυσε στη ζωή του, είπε:

«Νέος παντρεύτηκα, ωραίαν γυναίκα πήρα, ζέφκια πολ-
λά ετράβηξα, δόξαν μεγάλην ηύρα και γρόσια εκαζάντησα,
όσα μου ήταν χρεία».

Λίγα γρόσια, όσα του χρειάζονταν, αλλά πάρα πολλά ζέ-

φια πέρασε!

Από το βιβλίο του Νίκου Αλεξάκη
(Αγραφιώτικες ιστορίες – Ανάλεκτα, σελ. 281) 

Ζέφχια 

Παρακαλούμε θερμά τους συγχωριανούς μας, όταν έχουν
κάποιο κοινωνικό γεγονός (βάπτιση ή γάμο ή οποιαδήποτε επι-
τυχία ή οποιοδήποτε γεγονός προς δημοσιοποίηση, κ.λπ.), να
ενημερώνουν κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ., στα τηλέφωνα ή
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους ή στην ιστοσελίδα του Συλ-
λόγου ή στην σελίδα του Συλλόγου στο Facebook, προκει-
μένου να δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ». 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Αγαπητοί μου χωριανοί 
Είμαι ο «ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ» 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.: 694 224 7710 • e-mail: lamproskokkalis2@gmail.com

➢ Μαργώνης Βελησσάρης (Σάκιας) του Κων/νου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ • Τηλ.: 697 219 6803 

➢ Κούρτης Νικόλαος του Δημητρίου

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ • Τηλ.: 697 211 4025 • e-mail: nikos199@hotmail.co.uk 

➢ Καραγεώργος Σταύρος του Γεωργίου

ΤΑΜΙΑΣ • Τηλ.: 697 388 9006 • e-mail: steve1stavros@yahoo.gr

➢ Τσατσαρώνη Ελένη (Λένα) του Ευαγγέλου

ΕΦΟΡΟΣ • Τηλ.: 697 393 0633 • e-mail: elentsatsar@yahoo.com

➢ Κουτσολάμπρου Σοφία του Μιλτιάδη

ΜΕΛΟΣ • Τηλ.: 697 203 8470 

➢ Κουτσολάμπρος Παναγιώτης του Γεωργίου

ΜΕΛΟΣ • Τηλ.: 698 681 8287 • e-mail: trobato1@yahoo.gr

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του πανέμορφου χωριού μας στη διεύθυνση: 

www.e-trovato.gr και στείλτε μας τα μηνύματά σας. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος στηρίζεται μόνο στη συνδρομή σας. 

Το Δ.Σ. του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΟΒΑ-
ΤΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» γνω-
στοποιεί στους συγχωριανούς και φίλους,
τη νέα συνεργασία με την υπηρεσία Αιμο-
δοσίας του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
«ΣΩΤΗΡΙΑ», για τη δημιουργία Τράπεζας
Αίματος του Συλλόγου. 

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

Μπορούμε να δώσουμε αίμα σε οποι-
αδήποτε υπηρεσία αιμοληψίας, οποιουδή-
ποτε Νοσοκομείου, αναφέροντας ότι αφο-
ρά την Τράπεζα Αίματος του “ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ” και να σταλεί στο νοσοκομείο ΣΩ-
ΤΗΡΙΑ. 

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρι-
ση των εθελοντών αιμοδοτών. 

Με εκτίμηση 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΕΥΧΑΡIΣΤΗΡΙΟΝ 



Επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

• Τσατσαρώνης Δημήτριος του Χρήστου, ει-
σήχθη στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου. 

• Τσατσαρώνης Θεόδωρος του Γεωργίου,
εισήχθη στη Σχολή Μαθηματικών Ιωαννίνων. 

• Νταλλή Γεωργία του Ευστρατίου, εισήχθη
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου τους εύχεται καλή
φοίτηση. 
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Κόλλιας Σπύρος (εγγονός της Γιαν-

νούλας Κόκκαλη του Φωτίου) και η σύ-

ζυγός του Ιωάννου Ελευθερία απέκτησαν

αγοράκι. 

• Η Νταλλή Χρυσούλα του Νικολάου και της

Μαίρης και ο σύζυγός της Σαμαράς

Σταύρος απέκτησαν κοριτσάκι. 

• Ο Δημήτρης Μότσης και η Αναστασία

(Σία) Θηβαίου (κόρη της Ολυμπίας Κα-

ραγεώργου) απέκτησαν αγοράκι. 

Να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο Τσίπης Ηλίας του Γεωργίου (εγγονός

της Κόκκαλη Αγλαΐας του Φωτίου) και η

σύζυγός του Μακρυγιάννη Παναγιώτα,

βάπτισαν τον γιο τους. Το όνομα αυτού

Γεώργιος. 

• Ο Κορόζης Κων/νος του Παναγιώτη και

η σύζυγός του Ματίνα βάπτισαν την

κόρη τους. Το όνομα αυτής Ιωάννα. 

• Ο Κωνσταντίνος και η Μαρία Ιωάννου βά-

πτισαν τον γιο τους στην Ηλιούπολη Ατ-

τικής (εγγονός της Φρειδερίκης Καλο-

γεράκη του Θεοδώρου). Τα ονόματα αυ-

τού Παναγιώτης-Ταξιάρχης. 

Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα.

ΓΑΜΟΙ
• Παντρεύτηκαν στα Λουκίσια Ευβοίας ο

Κατσιμήτρος Ηλίας του Αντρέα με την

Καλτσά Ελένη. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε ευ-

τυχία.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Πέθανε στη Θήβα η Αβράμπου Πατρού-

λα σύζυγος Δημητρίου. 

• Πέθανε στην Αθήνα ο Βλάχος Ιωάννης

του Δημητρίου (γιος της Αρετής Γεωργίου

του Κων/νου). 

• Πέθανε στην Αθήνα η Κων/να Θάνου

Γεωργίου σύζ. Ιωάννη. 

• Πέθανε στη Θήβα η Κάλλη Ουρανία σύζ.

Ηλία. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΜΑΣ  ΣΤΗΝ  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Έφυγε απ’ την ζωή, την 31η Αυ-
γούστου 2019, στο Νοσοκομείο
ΚΑΤ από λοίμωξη, ο εκλεκτός συγ-
χωριανός μας κ. Γιώργος Καρα-
γεώργος του Κωνσταντίνου, κα-
ταξιωμένος καθηγητής, συγγραφέ-
ας και ιστορικός της Ευρυτανίας
μας.

Υπήρξε λάτρης του χωριού μας,
σε όλη την ζωή του!

Ένας γνήσιος Αγραφιώτης και
ένας πανάξιος Ευρυτάνας!

Γεννήθηκε στα Επινιανά το 1935, τελείωσε το
Γυμνάσιο Καρπενησίου και σπούδασε Κλασική Φι-
λολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και στα Πα-
νεπιστήμια Marburg και Frankfurt Goethe της Γερ-
μανίας.

Υπηρέτησε ως Καθηγητής, Γυμνασιάρχης, Λυ-
κειάρχης και Επιθεωρητής σε πολλά σχολεία της
Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Γερ-
μανία.

Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία: 
― «Η έννοια της αρετής ως παιδευτικό

ιδεώδες στα ποιήματα του Θέογνη»
― «Ηρακλής και Αχελώος» 

― «Οι Ευρυτάνες και ο Κατα-
κλυσμός του Δευκαλίωνα»

― «Οι Νύμφες και οι Νεράι-
δες»

― «Τα Άγραφα»
Το τελευταίο του βιβλίο «Τα

Άγραφα» είχαμε την ευτυχία να το
παρουσιάσουμε στην 1η Ημερίδα
Επινιανών στα Επινιανά και στην
Αλίαρτο σε συνδιοργάνωση με τον
Σύλλογο Τροβάτου και τον Σύλλογο
Αγράφων με μεγάλη επιτυχία!

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε την
Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου στις 16:00 μ.μ., στο Νε-
κροταφείο Μελισσίων.

Καλό ταξίδι αγαπημένε κι αξέχαστε Γιώργο!
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του

συλλυπητήρια στους οικείους του.

Κείμενο από «Επινιανών Λόγος»

Επιμέλεια η συντακτική ομάδα 
του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ» 

Ο  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΦΥΛΛΟΥ 162 ΠΟΣΟ (€) 
Γεωργίου Λάμπρος ................................ 50
Γεωργουδέλης Κωνσταντίνος ................ 10
Γκάτζιου Δήμητρα ................................ 15
Κάλλη Όλγα .......................................... 20
Καραγεώργος Γεράσιμος (Μάκης) .......... 50
Κόκκαλης Αριστείδης του Φωτίου .......... 20
Μαργώνης Λάμπρος του Δημητρ. .......... 70
Πολύζος Πέτρος .................................... 50
Σαλαγιάννη Κλεομένη ............................ 20

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  



Σε λίγο θ’ ανατείλει και πάλι το άστρο της Βη-
θλεέμ. Το βλέμμα των ανθρώπων θα στραφεί
προς τη φάτνη της Βηθλεέμ. Η νόηση θα παρα-
χωρήσει τη θέση της, στο συναίσθημα και οι καρ-
διές των ανθρώπων θα αισθανθούν την μυστη-
ριώδη εκείνη δόνηση, που δημιουργεί ο απόηχος
της αγγελικής χορωδίας… «κι επί γης Ειρήνη».

Η φαντασία θα χρησιμοποιήσει το πολυτιμό-
τερο υλικό και θα προσφέρει τις υπηρεσίες της,
σε μια γόνιμη στροφή των εσωτερικών δυνάμε-
ων του ανθρώπου, προς το γήινο θεϊκό λίκνο. Μυ-
στήριον μέγα… ορώ και παράδοξον… Το γήινο
σπήλαιο θα γεμίσει από ουράνιο μεγαλείο και θ’
αποκαλύψει το βαθύτερο περιεχόμενο της εναν-
θρωπήσεως. Νέοι μάγοι από Ανατολών και Δυ-
σμών θα διασχίσουν τις στέπες και τις ερήμους… 

Ποιητές και καλλιτέχνες θα υμνήσουν και θα
αναπαραστήσουν το μεγάλο συμβάν.

Εκστατικός θα σταθεί και πάλι ο άνθρωπος
έναντι του σπηλαίου για να αισθανθεί το θεϊκό
πλήρωμα, το υπερφυσικό μεγαλείο. Επτώχευσεν…
ίνα τη αυτού πτωχεία ημείς πλουτίσωμεν… Μέσα
στο θεσπέσιο σκηνικό της «Άγιας Νύκτας» όπου
τα πάντα έχουν αναστείλει το ρυθμό της ζωής
τους, θα ηχήσει εντονότερα το γλυκόφθογγο αγ-
γελικό μήνυμα «Επί γης Ειρήνη» και διασχίζοντας
τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, θα φθάσει από
το πλέον ταπεινό καλύβι μέχρι των κατοικητηρίων

των ισχυρών της γης για να τους υπενθυμίσει την
Θεία προσταγή. Μεγάλο δώρο η Ειρήνη και ως τέ-
τοιο δεν ήταν δυνατόν να μην λάβει τη θέση και
τον τόνο εις την μυσταγωγία της Ιερής Εκείνης
Νύχτας.

Τον κόσμο προ της «Ελεύσεως» εχαρακτήρι-
ζεν πρωτοφανής θρησκευτική παρακμή, ψυχική
ένδεια και ηθική κατάπτωση. Ο άνθρωπος αγω-
νιζόταν σκληρά μεταξύ των δυνάμεων εκείνων οι
οποίοι τον συνδέουν με τη γη και εκείνων που
προσδιορίζουν την μεταφυσική του ύπαρξη.

Στην αγωνιώδη αυτή προσπάθεια ήλθε το
Άστρο της Βηθλεέμ να φωτίσει με το ανέσπερο
φως τη λεωφόρο επί της οποίας θα έπρεπε να βα-
δίσει η ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος έλαβε τη θεία
χάρη από το σπήλαιο της Βηθλεέμ αλλά παρά τα
χρόνια που πέρασαν και τη σοφία που απέκτησε,
δεν έγινε πλουσιότερος σε εσωτερικό περιεχόμενο
και ανθρωπισμό.

Καταστρεπτικοί πόλεμοι, μεγάλες συμφορές,
διωγμοί, πρόσφυγες, μετανάστες και άκρατος υλι-
σμός και εγωισμός, υπήρξαν τα χαρακτηριστικά
των μετέπειτα χρόνων.

Αυτά κυριαρχούν και στη δικιά μας εποχή. Κό-
πωση και αγωνία αισθάνεται ο άνθρωπος του 21ου
αιώνα. Άγχος πραγματικό τον συνέχει. Η επιστή-
μη με τα εκπληκτικά της επιτεύγματα δεν μπορεί
να του προσφέρει λύτρωση. Ποτέ άλλη φορά ο

κόσμος δεν ποθούσε τόσο πολύ την ειρήνη και
ποτέ δεν αισθανόταν τόσο επιτακτική την ανάγ-
κη της επιστροφής στον εαυτό του. 

Η αγωνία, η ταραχή, η δυστυχία, ο φόβος, η
καταπίεση δεν εξαλείφονταν χωρίς την αποφα-
σιστική επιστροφή στην Θεία Φάτνη της Βηθλε-
έμ. Η επιστροφή αυτή αποτελεί ανάγκη για να
μπορέσει ο άνθρωπος να βρει την εσωτερική του
ενότητα και να επανασυνδέσει τα μυστικά νήμα-
τα της ύπαρξής του με την πηγή της ζωής. Με κα-
θαρό το οπλοστάσιο της Ζωής ας ατενίσουμε το
Άστρο του Σπηλαίου, για να συλλάβουμε τις μυ-
στηριώδεις αντιθέσεις που συνθέτουν το σκηνι-
κό του Μεγάλου γεγονότος. Να σταθούμε μπρο-
στά στο Σπήλαιο και να ζητήσουμε… δια στόμα-
τος του υμνωδού την εσωτερική μας αναγέννη-
ση. Επεσκέψατο, ημάς εξ ύψους… μια επίσκεψη
που θα έχει την μορφή της κλήσεως, της συμ-
πόνοιας, της επιείκειας και της συγγνώμης. Χω-
ρίς αυτή δεν είναι δυνατόν να ειρηνεύσει εσωτε-
ρικά ο άνθρωπος και να γεφυρωθεί το απειλητι-
κό χάσμα που διανοίγεται μεταξύ Θεού και Αν-
θρώπου. Η πολυπόθητος Ειρήνη είναι θέμα εσω-
τερικής ανακαίνισης και τελείωσης του ανθρώπου.
Είναι ζήτημα ευαισθησίας, δεκτικότητας και σύλ-
ληψης της… μισοσβησμένης Εκείνης φωνής των
αγγέλων που χάνεται στο βάθος του χρόνου.
«…και Επί γης Ειρήνη…» 
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…ΕΠΙ  ΓΗΣ  ΕΙΡΗΝΗ 
Γράφει ο Τσεργογιάννης Θεόδωρος, Συν/χος Δάσκαλος 

Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τροβάτου δήλωσε παρών και συμ-
μετείχε στην πρόσκληση του Δήμου Τανάγρας και της ΔΗ.Κ.Ε.Τ., στις Χρι-
στουγεννιάτικες εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο Δήμος. 

Tα Χριστούγεννα ήρθαν και ο Δήμος Τανάγρας μας προσκάλεσε σε ένα πλού-
σιο πρόγραμμα με δράσεις και πολλές εκπλήξεις. Το φετινό πρόγραμμα των Χρι-
στουγέννων διαμορφώθηκε συνθέτοντας τις ιδέες, τις προτάσεις και τις πα-
ρατηρήσεις των ενεργών Πολιτιστικών Συλλόγων του τόπου μας, αλλά και των
απλών ενεργών πολιτών, κάνοντας τα Χριστούγεννα ακόμη πιο φωτεινά!!! Με
εκδηλώσεις στην πλατεία του Σχηματαρίου αλλά και σε όλες τις Τοπικές Κοι-
νότητες, με επίκεντρο πάντα τα παιδιά!!

Όλοι αποφάσισαν να εργαστούν από κοινού, για το τριήμερο των εκδη-
λώσεων, το οποίο άνοιξε τις πύλες του στις 20 μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου 2019.

Μαζί μας ο Άγιος Βασίλης, το τρενάκι, τα ξωτικά, ο Παραμυθάς, δώρα, μου-
σική και πολλές-πολλές εκπλήξεις!!!

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου πρόσφερε, στους παρευρισκομένους,
πάνω από 300 μερίδες, την παραδοσιακή βραστή γίδα, ευχαριστώντας τον κ.
Σαμπάνη Γιάννη, για την προσφορά του αυτή.

Προσπαθήσαμε όλοι μαζί να προσφέρουμε, πρωτίστως στα παιδιά, αυτό που
τους αξίζει... να χαμογελάσουν, να αγαπήσουν και να αγαπηθούν, να διασκεδάσουν και να χαρούν το όνειρο των Χριστουγέννων!!!

Είμασταν όλοι εκεί, έχοντας στις αποσκευές μας ΜΟΝΟ το πνεύμα των Χριστουγέννων, ανταλλάξαμε ευχές, κάναμε τα παιδιά μας πιο χαρούμενα!!!

Η συντακτική ομάδα του «ΝΟΣΤΑΛΓΟY» 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΤΟ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 

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

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

Τηλ.: 2262059919  Fax: 2262059920 


