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O NOΣTAΛΓOΣ
Αγαπητοί χωριανοί, φίλες και φίλοι. 
Πέρασε ακόμη ένας δύσκολος χειμώνας

και ήρθε το καλοκαίρι.
Οι τσοπάνηδες σιγά-σιγά μεταφέρουν

τα πρόβατά τους στα βοσκοτόπια των ψηλών
Τροβατιανών βουνών, όπου θα αποκτήσουν
και πάλι ποιμενική ζωή. Οι ήχοι από τα κυ-

προκούδουνα και τα γαυγίσματα από τα με-
γαλόσωμα τσοπανόσκυλα, θα αντηχούν από
την μια άκρη του χωριού ως την άλλη.

Ο Μάης είναι ο μήνας που φέρνει αυτές
τις αλλαγές, κάνοντας την εμφάνισή τους στο
χωριό, δειλά-δειλά, κυρίως κάποιοι συνταξι-
ούχοι, «ανεβαίνοντας» για να καθαρίσουν τα
σπίτια τους και τις αυλές τους, αλλά και για
να φυτέψουν τα λουλούδια και τα «κήπια»
τους, παραμένοντας οι περισσότεροι ως το
φθινόπωρο.

Το πανέμορφο χωριό μας θα αποκτήσει
και πάλι τη ζωντάνια, η οποία κακά τα ψέ-

ματα, απουσιάζει το φθινόπωρο και τον χει-
μώνα, λόγω της έλλειψης βασικών υποδομών
για να επιβιώσει κάποιος. Φέτος πιστεύουμε
ότι, η ζωντάνια θα είναι περισσότερη, γιατί
αρκετός κόσμος θα ανέβει στο χωριό, μιας και
τα περιθώρια για διακοπές στη θάλασσα
έχουν στενέψει δραματικά.

Η συντακτική ομάδα της εφημερίδας ο
“ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ’’ και της ιστοσελίδας “e-trova-
to. gr”, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου Αγράφων
Ευρυτανίας, εύχονται σε όλους τους Τροβα-

τιανούς και φίλους, καλό καλοκαίρι και κα-
λές ξέγνοιαστες διακοπές, οπουδήποτε και αν
τις πραγματοποιήσουν.

Το μαγευτικό  Τροβάτο μας περιμένει, έχει
ανοίξει την μεγάλη και φιλόξενη αγκαλιά του,
για να μας  δώσει απλόχερα τη γαλήνη του,
να μας ξεκουράσει και να μας κάνει να ξε-

χάσουμε, για λίγο χρονικό διάστημα, την
δύσκολη καθημερινότητά μας. 

Με λίγα λόγια αγαπητοί χωριανοί, αγα-
πητοί φίλοι και φίλες, ας προσπαθήσουμε, και
φέτος, να επισκεφτούμε το  χωριό μας, για να
περάσουμε, μαζί με τις οικογένειές μας και
τους φίλους μας, όσο μπορούμε καλύτερα.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου, όπως
κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα προσπαθήσει
να δώσει έναν διαφορετικό τόνο, τόνο αι-
σιοδοξίας, στη διαμονή μας, διοργανώνοντας
διάφορες εκδηλώσεις, ποικίλου ενδιαφέ-
ροντος. 

Θα θέλαμε να σας παροτρύνουμε,
όλους εσάς που έχετε ήδη αποφασίσει
την παραμονή σας στο Τροβάτο αλλά
και εσάς που ακόμη δεν έχετε κατα-
σταλάξει, να αγκαλιάσετε και να στη-
ρίξετε τις προσπάθειες του Συλλόγου.

Κάτω από τον αιωνόβιο πλάτανο, δί-
πλα από τη βρύση, στην τεράστια πλα-
τεία των Αγίων Θεοδώρων και με φόν-
το το Σαρακατσάνικο κονάκι, θα πραγ-
ματοποιηθεί, το Σάββατο στις 3 Αυ-
γούστου το Τροβατιανό Αντάμωμα.
Ένα από τα μεγαλύτερα ανταμώματα
της Ευρυτανίας, που χάρη στην δική

σας συμμετοχή σημειώνει τεράστια επιτυ-
χία. Θα ανταμωθούν οι παλαιότερες με τις νε-
ότερες γενιές. Θα απονεμηθούν αναμνηστι-
κές πλακέτες στα Τροβατιανά παιδιά που ει-
σήχθησαν  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το
ελάχιστο που μπορεί να κάνουμε για την ηθι-
κή ικανοποίησή τους, για αυτή την τεράστια
προσπάθεια που κάνουν, για ένα καλύτερο
μέλλον. Επίσης  τα χορευτικά του Συλλόγου
μας θα μας παρουσιάσουν Σαρακατσάνι-
κους χορούς και διάφορα έθιμα από την ζωή

Κωδικός: 017473

5262

ΚΕΜΠΑ

Στις 3 Αυγούστου 2013 θα πραγματο-
ποιηθεί το ετήσιο καλοκαιρινό αντάμωμα
των Απανταχού Τροβατιανών στην πανέ-
μορφη πλατεία των Αγ. Θεοδώρων, στο
Τροβάτο. Το αντάμωμα διοργανώνεται
από τον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλ-
λογο Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας. Την
καλοκαιρινή αντάμωση θα συνοδεύει η
αξιόλογη φωνή του Σαρακατσάνου τρα-
γουδιστή Γκόβαρη Γιάννη με την  κατα-
πληκτική ορχήστρα του. Ο χορός που θα
διαρκέσει μέχρι πρωίας, είναι μια δωρεάν
προσφορά του Συλλόγου. 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ.
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στα χο-

ρευτικά του Συλλόγου να επικοινωνήσει με
τα μέλη του Δ.Σ. μέχρι 20 Ιουλίου 2013.    

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ  ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ 
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Σ’ αυτό  το  φύλλο  
διαβάστε: 

Συνέχεια στη σελ. 2 



των Σαρακατσάνων. Φέτος θα είναι
κοντά μας, για μια ακόμη φορά, ο Σα-
ρακατσάνος τραγουδιστής Γκόβα-
ρης Γιάννης με την ορχήστρα του,
όπου θα πλαισιωθεί από την υπέρο-
χη φωνή, της Αγγέλας Αλεξιάδου.

Την επόμενη μέρα, Κυριακή 4
Αυγούστου, θα διεξαχθούν οι εκλο-
γές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του
Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου.
Το πρωί θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή
Γενική Συνέλευση των μελών του.
Περιμένουμε όλους τους χωριανούς
να παραβρεθούν να συζητήσουμε
και να ανταλλάξουμε απόψεις και
προτάσεις κάτω από τον ίσκιο του αι-
ωνόβιου πλάτανου, όπως έκαναν πα-
λαιότερα οι Σαρακατσάνοι Τροβα-

τιανοί.  Στο τέλος της συνέλευσης θα
τεθούν οι υποψηφιότητες και κατόπιν
θα διεξαχθεί  η ψηφοφορία.  

Αγαπητοί  χωριανοί, είναι ανα-
γκαίο και πιστεύουμε πιο «υγιές», να
υπάρξουν νέες υποψηφιότητες,  ώστε
το  νέο Δ.Σ., να απαρτίζεται από και-
νούρια πρόσωπα, όπου με πολλή όρε-
ξη θα συνεχίσουν. Εμείς, θα στηρί-
ξουμε τα νέα μέλη, με όλες μας τις δυ-
νάμεις και την εμπειρία μας, για να
συνεχίσει ο Σύλλογος το έργο του. Η
Πολιτιστική Τροβατιανή παρα-
καταθήκη, θα πρέπει να εμ-
πλουτιστεί με νέα πρόσωπα, με
νέες ιδέες, θα πρέπει να υπάρξει
νέα πνοή στην Τροβατιανή κουλ-
τούρα. 

Δεν πρέπει να επαναπαυτούμε
και να τα αφήνουμε όλα στους «άλ-

λους». Άλλωστε ποιοι είναι οι άλλοι;
Μα, φυσικά«εμείς», οι Τροβατιανοί.
Το σίγουρο είναι, ότι ανάμεσά μας,
υπάρχουν άτομα με μεγάλες δυνατό-
τητες, με νέες ιδέες και με πολύ δύ-
ναμη να συνεχίσουν.

Το εννοούμε αυτό. Θα πρέπει να
υπάρξουν νέες υποψηφιότητες.

Οι εκδηλώσεις που οργανώνει ο
Σύλλογος θα συνεχιστούν, με τον 2ο
διαγωνισμό σκοποβολής, που θα γί-
νει την Δευτέρα 5 Αυγούστου στην
πλατεία των Αγ. Θεοδώρων. Είναι μια
νέα εκδήλωση με διοργανωτή τον
Μαργώνη Βασίλη του Θεοδώ-
ρου, που αγκαλιάστηκε από πάρα
πολλούς χωριανούς. Η προσπάθεια
στέφτηκε με επιτυχία από την πρώ-
τη κιόλας φορά.

Τέλος, την Τρίτη 6 Αυγούστου
θα γίνει το τουρνουά ποδοσφαίρου
στο γήπεδο του Αγ. Αθανασίου. 

Σας περιμένουμε όλους μι-
κρούς και μεγάλους κάθε ηλι-
κίας να διασκεδάσουμε, να παί-
ξουμε ποδόσφαιρο και να χορέ-
ψουμε, γενικότερα να ανταμω-
θούμε.

Μην λησμονάμε και την εορτή του
Δεκαπενταύγουστου, στο μονα-
στήρι της  Παναγίας, στον μαχαλά
του Αγ. Αθανασίου. Η ιστορικότητα
του μοναστηριού προσδίδει ιδιαίτερο
χαρακτήρα στην εορταστική εκδή-
λωση της ημέρας αυτής. 

Ας αγκαλιάσουμε λοιπόν τις προ-
σπάθειες του Συλλόγου και όχι μόνο,
δίνοντας έναν άλλο τόνο στις διακο-
πές μας, μέσα στη φύση, αλλά και γε-
νικότερα, ας δώσουμε ποικιλία και
έναν διαφορετικό τόνο στις διακοπές
μας κάνοντας περιπάτους, πεζοπορίες
και εξορμήσεις για τους πιο τολμη-
ρούς, στις ωραιότερες τοποθεσίες
του χωριού μας, που πιστέψτε το
πολύ λίγοι άνθρωποι σήμερα στην Ελ-
λάδα έχουν την τύχη να επισκέπτον-
ται παρθένα μέρη όπως: Πιασμένη
Γη, τα ξύλα του Κόκκαλη, ιστο-
ρικά μοναστήρια και πάρα πολ-
λές περιοχές στους πρόποδες
των βουνών της οροσειράς της
Πίνδου.

Καλές διακοπές,     
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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Στις 6 Αυγούστου 2013
θα πραγματοποιηθεί το επι-
τυχημένο, κατά κοινή ομολο-
γία, ποδοσφαιρικό τουρνουά,
στο γήπεδο του Αγ. Αθανασίου,
υπό το άπλετο φως των προ-
βολέων. Η συμμετοχή ατόμων
κάθε ηλικίας, προσδίδει ιδιαί-
τερο κύρος στην πραγμάτωση
αυτής της εκδήλωσης.

Προσάρτημα της εκδήλω-
σης αποτελούν και οι περίφη-
μες «τσουβαλοδρομίες».

Μετά το πέρας της διαδι-
κασίας θα ακολουθήσουν απο-
νομές μεταλλίων και κυπέλ-
λων.

Μην λησμονούμε το τρι-
κούβερτο γλέντι που θα ακο-
λουθήσει, ως επιστέγασμα της
προσπάθειας των συμμετε-
χόντων.

Περιμένουμε τις συμμετο-
χές σας, τόσο από τους μι-
κρούς όσο και από τους μεγά-
λους. Κάθε ηλικία και φύλο,
έχει δικαίωμα στη συμμετοχή.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ 
ΑΝΤΑΜΩΜΑ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ  ΑΝΤΑΜΩΣΗ 

Στις 5 Αυγούστου 2013, ημέρα Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί ο 2ος
διαγωνισμός σκοποβολής στην πλατεία των Αγ. Θεοδώρων. Είναι μια νέα
εκδήλωση με διοργανωτή τον Μαργώνη Βασίλη του Θεοδώρου, που
αγκαλιάστηκε από πάρα πολλούς χωριανούς. Η προσπάθεια στέφτηκε
με επιτυχία από την πρώτη κιόλας χρονιά.

Σας περιμένουμε για να «στοχεύσουμε τα κακώς αλλά και τα καλώς
κείμενα».

Το Δ.Σ του Συλλόγου 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 



Γιατρός, μα και δημιουργός ∙ ζωγράφος,
γλύπτης, με μιαν ευγενική, λεπτή ψυχή!

Τον κόσμον όλο τον αγάπησες με πάθος,
να κλείνεις ήθελες την κάθε μιά πληγή.

Με γνώσης χρώμα, και με  καλοσύνη
ζωγράφισες πάνω σ’ ανθρώπινες ψυχές.

Και στο Τροβάτο πάντα ζωντανή θα μείνει
η θύμησή σου, ό,τι ακούσαμε απ’ το χτες.

Όσοι συγχωριανοί εκεί σε γνώρισαν,
πολύ πριν από σένα μετακόμισαν

και στ’ ουρανού προσμένουν τα παλάτια.
Μ’ ευγνωμοσύνης δάκρυα σ’ υποδέχονται

σε συννεφένιας σκάλας σκαλοπάτια.
Στο προσκλητήριο τώρα ακούοντας

«Κάρλος  Βασίλειος»…
«Μέσα στα χιόνια του χωριού μας

- ψιθυρίζουν -  ένας   ή λ ι ο ς »
Κι’ εμείς, για σένα ακούσαμε πολλά
στου μισεμού σου ετούτη τη βραδιά…
Ως και για μια λευκή «θεά Αθηνά»

που σκάλισες στο χιόνι ∙ δ ύ ο  μέτρα.
Με δέος την κοιτούσαν γέροι και παιδιά,

σάμπως γλυπτό σε μάρμαρο ή πέτρα.  
Έστω και αν φύγει ο καλλιτέχνης απ’ τη γη

μέσα στα έργα του η ψυχή του πάντα μένει.
Κι’ εσύ μέσα τους, στις καρδιές και σ’ ένα δάκρυ
μένεις,  κι’ ας έφυγες για τ’ ουρανού την άκρη.

Εκεί… την άυλη ψυχή θα ζωγραφίσεις
σ’ ένα πορτραίτο, που στον Πλάστη θα χαρίσεις.

Και ποιος το ξέρει… απ’ τη δική σου σμίλη
κάποιο γλυπτό - ανθρώπινη αγκαλιά –
με άγνωστη, φτιαγμένο, ουράνια ύλη

ίσως στολίσει του Παράδεισου σκαλιά.
19-4-2013

Εύα Χαλκιαδάκη - Παπαδημητρίου
Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών 

Στις 17 Απριλίου 2013 έφυγε για πάντα ο γιατρός και καλλιτέχνης
Βασίλης Κάρλος, που το 1956 υπηρέτησε ως κοινοτικός γιατρός
στο Τροβάτο, μαγεύτηκε από τις ομορφιές του, αγάπησε τους κατοί-
κους του και αγαπήθηκε απ’ αυτούς.

Φιλοτέχνησε σκίτσα-προσωπογραφίες Τροβατιανών μεταξύ των
οποίων και του φίλου του Δημήτρη Παπαδημητρίου (Δημητρούλα).

Γλυπτά του Βασίλη Κάρλου κοσμούν τόσο ιδρύματα της χώρας
μας και  πολυάριθμες πλατείες της Αθήνας και διαφόρων κωμοπόλε-
ων της Ελλάδος, (όπως στο Περιστέρι ο Πατριάρχης Χρυσόστομος Σμύρ-
νης, ο  Ελευθέριος Βενιζέλος), όσο και την είσοδο του Νοσοκομείου Παί-
δων Αγία Σοφία η «Θηλάζουσα Μητέρα» την οποία πρόσφερε, καθώς
και την προτομή του καθηγητή Κωνσταντίνου Χωρέμη. Επίσης στο Νο-
σοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού πρόσφερε τη «Μάνα».

Στο διαδίκτυο υπάρχουν αφιερώματα στον Βασίλειο Κάρλο, με
πίνακες και γλυπτά του. 

Ο γιατρός, που δεν ξέχασε ποτέ το Τροβάτο, το επισκέφθηκε με τη
σύζυγό του Αρετή Γαζή (ζωγράφο) το 2006 και μετέδωσε την αγάπη
του προς αυτό στα δυο παιδιά του, τον Νικόλαο, οδοντίατρο, ζωγρά-
φο και γλύπτη, και την Έλενα, συντηρήτρια έργων τέχνης, αγιογρά-
φο και ζωγράφο.

Συζητώντας με την κόρη του είδα ότι όχι απλά θέλει να επισκεφθεί
το χωριό, αλλά και να περπατήσει σ’ όλες τις διαδρομές που τα χρό-
νια εκείνα περπάτησε ο πατέρας της και τις είχε περιγράψει σ’ αυτήν.

Όλοι οι Τροβατιανοί λέμε τώρα «Καλό ταξίδι» στο γιατρό, τον άν-
θρωπο, τον καλλιτέχνη Βασίλη Κάρλο, και στην οικογένειά του πως

«Αν ζουν οι ανθρώποι 
όσο τους θυμούνται…
κανένας δεν πεθαίνει∙

όλοι κοιμούνται»   
Κι εγώ, ένιωσα την ανάγκη να κρατήσω ζωντανές μέσα σε στίχους

κάποιες στιγμές - έστω κι αν δεν τις έχω ζήσει η ίδια - και ένα κομμά-
τι από την ομορφιά της ψυχής του ξεχωριστού αυτού ανθρώπου, που
είχα την τύχη να τον γνωρίσω. 
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Ένας  λάτρης  του  Τροβάτου 
έφυγε… 

Στον  Βασίλη  Κάρλο*
-κοινοτικό  γιατρό  στο  Τροβάτο  το  1956- 



Ανήμερα της γιορτής
Των Αγίων Πάν-
των, σε μια θαυμά-

σια ηλιόλουστη ημέρα, με το
καταπράσινο χρώμα της
γης, και την ευωδία των λου-
λουδιών της φύσης, τελέ-
στηκε η Θεία Λειτουργία
στο εκκλησάκι Της Αγίας
Απάντας ή Αγία Απάντη. 

Το εκκλησάκι είναι χτι-
σμένο στο ΒΔ μέρος του συ-
νοικισμού των Αγ. Θεοδώ-
ρων στον Απάνω Μαχαλά. 

Στις 30 Ιουνίου 2013
και ημέρα Κυριακή, τελέστηκε η Θεία λει-
τουργία στο πανέμορφο εκκλησάκι Της
Αγίας Απάντας. Στη Θεία Λειτουργία καθώς
και στην αρτοκλασία που ακολούθησε, χο-
ροστατούντος του παπα-Ηλία Νασιώκα,
μόνιμου παπά του χωριού μας τα τελευταία

χρόνια, αρκετοί Τροβατιανοί και φίλοι βρέ-
θηκαν εκεί να προσκυνήσουν τη Χάρη της.
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας και της
αρτοκλασίας μοιράστηκαν στους πιστούς
διάφορα γλυκά για το καλό και για τα χρό-
νια πολλά. Και του χρόνου να είμαστε καλά
να προσκυνήσουμε ξανά Τη Χάρη της. 
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ΣΑΛΤΗΣ  Γ.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Κτισίματα - Σοβατίσματα 
Τοποθέτηση πλακιδίων 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΤΡΟΒΑΤΟ 
Τηλ: 6972229648

ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ - ΒΑΦΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

Α/ΦΟΙ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 
ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝ 

Τηλ: 22620 71945 6972071396 

Το νέο Δ.Σ., με βάση το καταστατικό του Συλλό-
γου είναι επταμελές.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αξιοσημείωτα γεγονότα
με σημειολογική αξία θα είναι τα παρακάτω:

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

και η εκλογή νέων ατόμων στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου
θα προσδώσει θετικά σημάδια στην εξελικτική πορεία
του.

Τονίζουμε για μια ακόμη φορά την ελπιδοφόρα, θε-
τική συμμετοχή νέων, ηλικιακά, ατόμων στα κοινά της
πολιτειακής και πολιτιστικής ζωής του τόπου μας.

• Η σύνθεση του Συλλόγου χρήζει «ενέσεις» ανα-
νέωσης για την εξελικτική του πορεία.

Η Πολιτιστική του οντότητα είναι σε ένα υψηλό
επίπεδο-αυτό προκύπτει από την κοινή ομολογία
των Τροβατιανών και μη, πολιτών σε διάφορες εκ-
δηλώσεις-το οποίο θα πρέπει να διατηρήσουμε (είναι
ένα κομβικό σημείο) και να το εξελίξουμε με ποικίλες
μορφές Πολιτιστικής δράσης.

• Η δραστηριοποίηση ατόμων, ως άτυπα συνδε-
δεμένα μέλη, στα Πολιτιστικά δρώμενα είναι θετικό.

• Η στοχοποίηση πολιτιστικών δράσεων και η επί-
τευξή τους είναι επιβεβλημένη από το νέο Δ.Σ. του Συλ-
λόγου, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακρο-
πρόθεσμο σχεδιασμό.

• Ευελπιστούμε για μια ακόμη φορά στην έμπρα-
κτη συνεργασία με τις τοπικές και δημαρχιακές αρχές
για ένα άριστο αποτέλεσμα.

Στόχος όλων των τοπικών φορέων θα πρέπει να εί-
ναι η θετική αναμόρφωση του Τροβάτου με στοχευ-
μένες-παράλληλες παρεμβάσεις ποικίλου ενδιαφέ-
ροντος.

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

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

«ΕΚΛΟΓΕΣ  2013» 
Πολιτιστικού  Συλλόγου 

των  Απανταχού  Τροβατιανών
Αγράφων  Ευρυτανίας 

ΑΓΙΑ  ΑΠΑΝΤΗ 

ΑΓ.  ΘΕΟΔΩΡΟI
Με μεγάλη λαμπρότητα γιορτάστηκε η γιορτή των Αγ. Θεοδώρων.

Πολλοί Τροβατιανοί βρέθηκαν το Σάββατο 8 Ιουνίου στην εκκλησία των
Αγ. Θεοδώρων και εκκλησιάστηκαν. 

Ο παπα-Ηλίας ο οποίος με τη μαγευτική φωνή του και το καλοσυ-
νάτο χαμόγελο έβγαλε έξω από την εκκλησία την στολισμένη με λουλούδια
εικόνα των Αγ. Θεοδώρων και έκανε την αρτοκλασία.

Ο τέλειος καιρός  μαζί με το καταπράσινο τοπίο από διάφορα φυτά
και λουλούδια αλλά και τα ασπράδια από χιόνι που σε μερικά σημεία υπήρ-
χαν στις κορυφές της Ντιλιδήμης έκαναν την άνοιξη πολύ όμορφη.

Τυχεροί όσοι ανεβαίνουν στο υπέροχο χωριό μας τέτοια εποχή για να
κάνουν τις διακοπές τους.  
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΒΡΑΜΠΟΣ 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

ΜΠΕΤΑ - ΚΤΙΣΙΜΑΤΑ 
ΘΗΒΑ

Τηλ: 22620 25903  
Κιν: 6976766868 

Κάθε χρόνο τον Αύγουστο, πηγαίνω στο χωριό μου για λίγες ημέρες, όσο
μου επιτρέπουν οι οικογενειακές μου υποχρεώσεις.

Με το χωριό μου, μ’ αυτόν τον πανέμορφο τόπο έχω συνδέσει τα παιδικά
μου βιώματα και τις ακριβές μνήμες μου και με υποχρεώνουν να γυρίσω πολ-
λά χρόνια πίσω στο παρελθόν. Το γύρισμα αυτό με γεμίζει δύναμη και ελπίδα
για το αβέβαιο αύριο. 

Νοσταλγικά και φέτος θα πάω στο χωριό μου, που κάθε χρόνο το βρίσκω
και ομορφότερο. Μόλις φθάσω στα «ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ» θα σταματήσω λίγο να
το δω από πάνω, από ψηλά και θα φωνάξω «Χωριό μου, χωριουδάκι μου». Θα
κατηφορίσω το δρόμο με τις στροφές, που τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν
ασφαλτοστρωθεί μερικά χιλιόμετρα, και μόλις φθάσω στο «Κοιμητήρι», του χω-
ριού μου που αναπαύονται οι γονείς μου και η θεία μου, δεν θα παραλείψω ν’
ανάψω ένα κεράκι στη μνήμη τους.

Κάθε χρόνο το «Κοιμητήρι» το βρίσκω πάντοτε περιποιημένο, φροντισμένο
και καθαρό. Είναι ένα δείγμα αγάπης, μνήμης και σεβασμού προς τους νεκρούς
χωριανούς μας. Εύγε! σ’ αυτούς που το φροντίζουν.

Συναισθήματα ανακατωμένα. Χαρά, συγκίνηση, νοσταλγία.
Μετά από λίγο θα βρεθώ στο πατρικό μου σπιτάκι στον «κάτω μαχαλά».
Ας είναι φτωχό, εγώ δεν το ξεχωρίζω από τις βίλες και τ’ αγαπώ.    
Το χωριό μας, αυτές τις ημέρες, είναι αλλιώτικο. Είναι πιο όμορφο. Οι πόρ-

τες ανοικτές ,φώτα αναμμένα στα μπαλκόνια, στις αυλές, στην πλατεία. Στο δρό-
μο κίνηση, ζωντάνια, χαρά.

Θα σηκώσουμε τα «μανίκια», και θα πιάσουμε δουλειά, κάτι να καθαρίσουμε,
κάτι να διορθώσουμε, κάτι να κάνουμε για την συντήρηση του πατρικού μας,
γιατί το θέλουμε να το βλέπουμε όρθιο, γιατί το πονάμε.

Οι διακοπές στο χωριό, θα μας στοιχίσουν φθηνότερα. Θα χορτάσουμε κα-
θαρό αέρα και δροσιά. Θα χαλαρώσουμε, θα ηρεμήσουμε ύστερα από τις έν-
τονες στιγμές της οικονομικής κρίσης. 

Στα καφενεδάκια του χωριού, κάτω από τον ίσκιο του πλατάνου, θα κου-
βεντιάσουμε χαλαρά, θα πούμε τα παράπονά μας, και τους προβληματισμούς
μας, και όλα αυτά…. ανάμεσα σε δυο…. τρεις…… σειρές τσίπουρο (για τους με-

ρακλήδες).
Θέλεις να ξεχάσεις τον καθημερινό μόχθο και ν’ απολαύσεις τη θεία ηρε-

μία; Ε! τότε, έλα στο χωριό. Κάλεσμα λοιπόν στους χωριανούς μας «Τροβα-
τιανούς», να βγουν το καλοκαίρι στο χωριό. Να ηρεμήσουν, να τονώσουν το
ηθικό τους και να αφήσουν κανένα «ΕΥΡΩ» στους επαγγελματίες. Το Τροβά-
το, το χωριό μας, χρειάζεται υλική και προπάντων ηθική συμπαράσταση.

Ελάτε στο αντάμωμα  των Τροβατιανών 3-4 Αυγούστου, να χορέψουμε στην
όμορφη πλατεία του χωριού μας, κάτω από τον πλάτανο.

Εδώ τέλειωσαν οι λίγες καλοκαιρινές σκέψεις μου.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. 

ΣΚΟΡΠΙΕΣ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΟΥ  ΤΡΟΒΑΤΟ
Γράφει η Αγγελική Γεωργίου του Παναγιώτη (Τσεργογιάννη) 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Παρακαλούμε θερμά τους χωριανούς μας, όταν έχουν κάποιο κοινωνι-

κό γεγονός (βάπτιση, γάμο, επιτυχία κ.λ.π),να ενημερώνουν κάποιο απο τα
μέλη του Δ.Σ. ή να το στέλνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πολιτιστικού
Συλλόγου info@e-trovato.gr, προκειμένου να το δημοσιεύουμε στην εφη-
μερίδα «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ».  

1ο Φεστιβάλ  
Πολιτισμού  &  Παράδοσης  στο  Σχηματάρι 

(14-16  Ιουνίου  2013)
Tο 1ο Φεστιβάλ Πολιτισμού &

Παράδοσης πραγματοποιήθηκε  στο
Σχηματάρι, στις 14 - 15 - 16 Ιουνίου
2013, στο προαύλιο του 1ου Δημοτι-
κού Σχολείου Σχηματαρίου. Σημαν-
τική η παρουσία χορευτικών συλλό-
γων από την ευρύτερη περιοχή του
Δήμου Τανάγρας.

Ενεργή συμμετοχή είχε και ο Πο-
λιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλ-
λογος Τροβάτου, όπου μέλη του δη-
μιούργησαν μέρος από το εσωτερικό, Σαρακατσάνικου κονακιού.

Για την ιστορία να αναφέρουμε τα εξής, για να θυμούνται οι παλαιότε-
ροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι:  

«Εσωτερικά, και σ’ όλο το μήκος της περιφέρειας του κονακιού, κατα-
σκεύαζαν διάφορους πάγκους, από ξύλο ή πηλό, στους οποίους θα τοποθε-
τούσαν οι Σαρακατσάνες το “νοικοκυριό” τους, δηλαδή διάφορα οικιακά
σκεύη, υφαντά, σακιά, εργαλεία κτλ. Η “εστία” ή “βάτρα” του κονακιού,
τοποθετούνταν στο κέντρο της κυκλικής κάτοψης, με κατεύθυνση προς την
εξωτερική πόρτα. Αναφέρεται επιπλέον, ότι στους εσωτερικούς τοίχους συ-
νήθιζαν να κρεμούν ξύλινους σχηματισμούς, για την τακτοποίηση των δια-
φόρων αντικειμένων τους, όπως: η πιατοθήκη, το εικονοστάσι με το καντηλάκι
του καλυβιού». 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ
• Παντρεύτηκαν στην Αλίαρτο Βοιωτίας η

Μαρία Μαγγόγια κόρη της Ευτυχίας Κα-
τσούδα, με τον Επαμεινώνδα Κουτρομάνο.

• Παντρεύτηκαν στη Θήβα η Αγλαΐα Κα-
ραγεώργου του Παναγιώτη με τον Αποστόλη
Φωλιά.

• Παντρεύτηκαν στο Αγρίνιο η Παναγιώτα
Καλογεράκη του Ανδρέα με τον Νικόλαο
Γκούβρα. 

• Παντρεύτηκαν στο Καινούριο Αιτ/νίας ο
Παναγιώτης Κόκκαλης του Ιωάννη με την
Κωνσταντίνα Θέρμου.

• Παντρεύτηκαν στο Αγρίνιο ο Βελισσάρης
Μαργώνης του Γεωργίου με την Βασιλική
Μυλωνά.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Πέθανε στο Λιοντάρι Καρδίτσας ο Καπε-

ρώνης Λάμπρος του Ιωάννη. 
• Πέθανε στην Καρδίτσα ο Μαργώνης Θε-

όδωρος του Βασιλείου. 
• Πέθανε στο Κόκκινο Θηβών η Ανδρί-

τσου Ευαγγελία κόρη του Παναγιώτη Ν.
Αβράμπου. 

Μ. ΧΩΡΑΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΤΑΒΕΡΝΑ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ 
ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ 
Τροβάτο Ευρυτανίας 

Τηλ: 24450 31805, 6974945254 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Τροβα-
τιανών, γνωστοποιεί ότι στις 3 Αυγούστου 2013 στην
πανέμορφη πλατεία των Αγίων Θεοδώρων, θα
πραγματοποιηθεί η βράβευση των επιτυχόντων
Τροβατιανών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, του
ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.

Οι επιτυχόντες-βραβευθέντες, κατά αλφαβητι-
κή σειρά είναι οι κάτωθι:

1. Βρατσιώτης Περικλής του Νικολάου (γιός
της Αγγελικής Γεωργίου) Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λαμίας

2. Θανασού Ελένη του Κων/νου (κόρη της Γε-
ωργίας Λ. Καλογεράκη) Σχολή Πολιτικών Έργων
Υποδομής ΑΤΕΙ Λάρισας

3. Κάλλη Κων/να του Ηλία Πολιτικών Δομικών
Έργων Τ.Ε.Ι. Πειραιά

4. Καλογεράκη Κωνσταντίνα του Παναγιώ-
τη Α.Τ.Ε.Ι Λογοθεραπείας Πάτρας

5. Καλογερομήτρος Χρυσόστομος του Γε-
ωργίου Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πάτρας 

6. Καραγεώργου Μαρία του Σταύρου Ιστο-
ρίας & Αρχαιολογίας Αθήνας

7. Καραγεώργος Στέφανος του Ιωάννη Μη-
χανολογίας Τ.Ε.Ι. Πάτρας

8. Καραφέρη Ιφιγένεια-Ειρήνη του Ιωάννη
(κόρη της Γεωργίας Κατσούδα) Τεχνικών Υπαξιω-
ματικών Αεροπορίας 

9. Ντάλλης Φάνης του Ευαγγέλου Τ.Ε.Ι.
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην
Οικονομία Λευκάδας

10. Σιδερά Αναστασία του Ιωάννη (κόρη
Ιωάννας Κόκκαλη) Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

11. Τσατσιμάς Βασίλειος του Αποστόλη (γιός
της Όλγας Βασιλείου Παπά) Σχολή Αστυφυλάκων

12. Χρήστου Ανθή του Κων/νου (κόρη της Αν-
νέτας Φερεντίνου) Τ.Ε.Ι. Αισθητικής και Κοσμητο-
γίας Αθήνα 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αναστασίου Ν. Χρήστος ....................100€ 
Μαργώνης Γ. Νίκος ..............................20€ 
Σαλαγιάννη Βούλα................................30€ 
Κόκκαλης Λεωνίδας..............................50€ 
Καλογερομήτρος 
Χρυσόστομος του Νικ. ..........................50€ 
Καπλάνης Κώστας ................................20€ 
Αντωνίου Ευαγγελία ............................20€ 
Σαλαγιάννη Βάσω του Γεωργίου..........20€ 
Γεωργίου Πέτρος ..................................20€ 
Καλογερογιάννης Κ. Ηλίας ..................30€ 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

«ΙΔΡΥΣΗ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ»

Ενημερώνουμε το Τροβατιανό 
και μη κοινό, ότι στο Κέντρο 

Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου 
Χαλκίδας λειτουργεί Τράπεζα Αίματος. 

ΔΩΣΕ ΚΙ ΕΣΥ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ!

ΘΑ ΔΩΣΕΙΣ ΖΩΗ 
ΣΕ  ΠΟΛΛΟΥΣ  

ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  ΣΟΥ!
Ο εθελοντής αιμοδότης βιώνει ένα μο-
ναδικό συναίσθημα κοινωνικής αλλη-
λεγγύης και γιατί πέρα από τα κίνητρα
που δίδονται (δυνατότητα να καλύψει τις
ανάγκες σε αίμα για τον ίδιο ή την οικο-
γένειά του, δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, τι-
μητικές διακρίσεις, αιμοδοτική άδεια), ο
εθελοντής αιμοδότης νιώθει ότι προ-
σφέρει ζωή στον άγνωστο πάσχοντα συ-
νάνθρωπό του.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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ΜΙΑ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  «ΧΙΛΙΕΣ  ΛΕΞΕΙΣ»
ΑΠΟ  ΤΟ  ΑΡΧΕΙΟ  ΤΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΤΣΕΡΓΟΓΙΑΝΝΗ

(πρώην  δασκάλου  Τροβάτου) 

Φωτογραφία από το παιδαγωγικό συνέδριο στα «Άγραφα» (Μάιος 1965-
66). 

Οι δάσκαλοι της περιοχής ΑΓΡΑΦΩΝ των ετών από 1964 ως 1969 που έδω-
σαν ότι μπορούσαν για την μόρφωση των μικρών μαθητών της περιοχής. Ζύ-
μωσαν και διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα τους και τους γαλούχησαν με αξίες
και ιδανικά.

Στην πάνω σειρά της φωτογραφίας.
Πρώτος από αριστερά ο Κατωγιάννης Θεοφάνης δάσκαλος Αγίου

Αθανασίου (Τροβάτου) τότε.
Τέταρτος στη σειρά ο Τσεργογιάννης Θεόδωρος δάσκαλος τότε Τρο-

βάτου.
Και πέμπτος στη σειρά ο Τσιαλιαμάνης Θεοδόσης δάσκαλος Κουστέ-

σας τότε.
Στη μέση ο «καλός μας» Επιθεωρητής Δημ. Εκπαιδεύσεως  Α΄ Εκπ/κής Πε-

ριφ. Ευρυτανίας κ. Καλτσούλας Γεώργιος. Δεξιά του πίσω (με το μαύρο κο-
στούμι) ο δάσκαλος τότε Δημοτικού Σχολείου Αγράφων Χατζημιχάλης Μι-
χαήλ, και αριστερά του, η μοναδική τότε δασκάλα της περιοχής. 

Η φωτογραφία είναι στην είσοδο του Δημ. Σχολείου «Κουστέσας» (29 Ιου-
νίου 1968). 

Από την απονομή βραβείων και δώρων, σε αριστούχους μαθητές Δημ. Σχο-
λείων Τροβάτου - Κουστέσας από τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙ-
ΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ. 

Σκοπός του Συνδέσμου ήταν τότε, η οικονομική βοήθεια αριστούχων μα-
θητών.

Στη φωτογραφία πρώτος από αριστερά Τσεργογιάννης Θεόδωρος δά-
σκαλος τότε Τροβάτου.

Δεύτερη στη σειρά η κ. Μαγιάκου Μαρία Γραμματέας του Πανελλήνι-
ου Συνδέσμου Επικ. Υποτροφιών.

Στο τέλος δεξιά ο ακούραστος δάσκαλος τότε Κουστέσας Τσιαλιαμάνης
Θεοδόσης.

Στη πρώτη σειρά οι βραβευθέντες μαθητές: 
Πρώτος αριστερά Γεωργίου Δημήτριος του Αναστασίου.
Δεύτερη η Γιαννούλα Παπαδοπούλου του Κων/νου, με τους γονείς τους

Γεωργίου Αναστάσιο και Παπαδόπουλο Κων/νο.
Οι άλλες δύο μαθήτριες είναι από το Δημ. Σχολείο Κουστέσας, με τους γο-

νείς τους.
Χρόνια περασμένα. Χρόνια αξέχαστα.  

ΠΑΣΧΑ  ΣΤΟ  ΤΡΟΒΑΤΟ 

Πάσχα στο χωριό, Πάσχα στο
πανέμορφο Τροβάτο, που
φέτος εορτάστηκε στις 5 του

Μάη. Στην καρδιά της άνοιξης. Ίσως
ο καλύτερος μήνας των λουλουδιών
και των αρωμάτων. 

Μετά από αρκετά χρόνια γιορ-
τάσαμε όλοι μαζί με την οικογένειά
μου και τα ξαδέρφια μου, την Ανά-
σταση του Χριστού μας, στο Τροβά-
το…!

Η αλήθεια είναι πως περάσαμε
πολύ ωραία.

Την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ
φτάσαμε στο χωριό. Ετοιμαστήκαμε
για να πάμε στην εκκλησία των Αγίων
Θεοδώρων όπου είχε λειτουργία.
Έπειτα οι γυναίκες και όλοι μαζί
βοηθήσαμε για τον στολισμό του
επιταφίου, με τα πανέμορφα και
χρωματιστά λουλούδια του χωριού
μας.

Την άλλη μέρα, την Μεγάλη Πα-
ρασκευή το βράδυ έγινε η περιφορά
του επιταφίου τρεις φορές γύρω από
την εκκλησία των Αγ. Θεοδώρων.
Αρκετός κόσμος ακολουθούσε με ευ-
λάβεια και κατάνυξη την περιφορά
του Επιταφίου.  

Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί η
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στον
Κάτω Μαχαλά έβαλε τα γιορτινά
της για να υποδεχτεί τους χωριανούς
για την πρώτη Ανάσταση του Χρι-
στού, όπου ο παπα-Ηλίας βγήκε από
το ιερό σκορπώντας δάφνες. Αρκετοί
ήταν οι χωριανοί που παραβρέθηκαν

στην εκκλησία και κοινώνησαν.  
Το βράδυ της Ανάστασης γιορ-

τάσαμε όλο το χωριό την Ανάστασή
Του. Με το “Δεύτε λάβετε φως’’ του
πάτερ, αρκετοί ήταν αυτοί που προ-

σπάθησαν να πάρουν πρώτοι φως
από την λαμπάδα του παπα-Ηλία.
Στη συνέχεια ο ιερέας έδωσε σε
όλους τους πιστούς το Άγιο Φως.
Βγαίνοντας έξω στον προαύλιο χώρο
της εκκλησίας, έγινε ένα έθιμο που

δεν το είχα ξαναδεί. Λέγεται «το κά-
ψιμο του Ιούδα». Δηλαδή έστησαν
ένα δέντρο που παρομοίαζε τον
Ιούδα και το έκαψαν. Ήταν πραγ-
ματικά μια πολύ όμορφη εμπειρία.

Το Πάσχα στο χωριό γίνεται
απλά χωρίς την πολυτέλεια που
υπάρχει στην πόλη και πραγματικά
καταλαβαίνεις και απολαμβάνεις
την κάθε στιγμή. 

Την Κυριακή του Πάσχα πέρα-
σα αξέχαστες στιγμές…! Η φύση
έλαμπε και η μυρωδιά των πολύ-
χρωμων λουλουδιών μας σημάδευε! 

Χορέψαμε, γελάσαμε, τραγου-
δήσαμε και παίξαμε.

Ήταν ο καλύτερος τρόπος για
να περάσεις όμορφα αυτήν την γιορ-
τινή μέρα  στο καταπράσινο Τροβά-
το!!!

Τελικά είναι μαγεία να γιορτάζεις
το Πάσχα στο χωριό μαζί με τα αγα-
πημένα σου πρόσωπα.

Χριστός Ανέστη.
Μαργώνη Αγγελική 

του Λάμπρου



Οι τρεις αυτές λέξεις αρκούν για να περι-
γράψουν τους Σαρακατσάνους. Νομαδική
κτηνοτροφική φυλή με ιδιαίτερο τρόπο

συλλογικής ζωής, η οποία έχει σημαντική παρουσία
στ’ Άγραφα.

Κοιτίδα των Σαρακατσάνων θεωρείται ως επί το
πλείστον ο ορεινός όγκος της Πίνδου, όπου κατοί-
κησαν μετά το 1400 και την κατάληψη του ελλαδι-
κού χώρου από τους Οθωμανούς Τούρκους. Οι πα-
λιότεροι αναφέρουν ως πατρίδα τους την περιοχή
των Αγράφων ή της Άρτας όπου οι Σαρακατσάνοι
κατοίκησαν περίπου μέχρι το 1812. Από αυτή την

αφετηρία μετακινούνταν στην ηπειρωτική Ελλάδα
και σε άλλες βαλκανικές χώρες μαζί με τα ποίμνιά
τους. Εικάζεται ότι ο διασκορπισμός των Σαρακα-
τσάνων έγινε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας
και ιδίως την εποχή του Αλή Πασά μεταξύ 1788 και
1821, όταν αυτός είχε τις μεγάλες συγκρούσεις με
τους Σουλιώτες και τον Αντώνη Κατσαντώνη, Σα-
ρακατσάνο οπλαρχηγό, αλλά και κατά την περίοδο
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Παρόλα αυτά, υπάρχει η άποψη ότι οι Σαρα-
κατσάνοι, ανέκαθεν ήταν νομάδες, καταγόμενοι από
προϊστορικούς πληθυσμούς της Ηπείρου που είχαν
ανάλογο τρόπο ζωής (ήταν ποιμένες κι είχαν τις χα-
ρακτηριστικές καλύβες - κονάκια).

Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα ακολουθούσαν

το πρότυπο του γνωστού από την αρχαιότητα νο-
μαδικού τρόπου ζωής, δηλαδή την περιοδική μετα-
νάστευση από τόπους με ήπιο χειμώνα σε τόπους με
βροχερό καλοκαίρι. Κριτήριο αυτών των μετανα-
στεύσεων δεν ήταν μόνο το κλίμα, αλλά και αν το
έδαφος που μετανάστευαν είχε άφθονες χορτολι-
βαδικές εκτάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η μετακίνηση των κοπαδιών
και ολόκληρων των οικογενειών, από τα χειμαδιά
στα ψηλά βουνά, αρχίζει την άνοιξη (συνήθως την
ημέρα του Αγίου Γεωργίου), ενώ η επιστροφή
στους κάμπους γίνεται το φθινόπωρο (26 Οκτω-
βρίου, εορτή του Αγίου Δημητρίου).

Οι περιοχές όπου διέμεναν οι Σαρακατσάνοι ονο-
μάζονταν κονάκια. Εκεί κατασκεύαζαν τις κατοικίες
τους (καλύβες) και τους βοηθητικούς χώρους (στά-
νες, εγκαταστάσεις για την εκμετάλλευση των κο-
παδιών κ.ά.). Οι πιο μικροί καταυλισμοί είχαν 3-4
καλύβες, ενώ οι μεγαλύτεροι ξεπερνούσαν τις 12. Οι
σαρακατσάνικες καλύβες είναι «σήμα κατατεθέν»
του τρόπου ζωής  και του πολιτισμού τους.

Ήταν στρογγυλές, και στην κορυφή κατέληγαν
σε ένα σχεδόν κωνικό θόλο, ή παραλληλόγραμμες,
με πλευρές κάθετες και με δίρριχτες στέγες. Για την
κατασκευή τους, οι Σαρακατσάνοι χρησιμοποιούσαν
μόνο ξύλο και άργιλο, χωρίς μέταλλο, πέτρα ή τού-
βλο. 

Οι καλύβες αυτές φτιάχνονταν με βάση την πα-
νάρχαια τεχνική της τοποθέτησης κλαδιών πάνω σε
σκελετό εύκαμπτων ξύλων. Αναφορές για παρόμοιες
κατασκευές υπάρχουν σε κείμενα βαβυλωνιακής μυ-
θολογίας και της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και σε κεί-
μενα αρχαίων συγγραφέων, όπως ο Ησίοδος, ο Όμη-
ρος, ο Θουκυδίδης και ο Παυσανίας.

Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, η κυρίαρχη κοι-
νωνική δομή ήταν οι στάνες (τσελιγκάτα), οι οποί-
ες διακρίνονταν σε μεγάλες - με πυρήνα τις φάρες
(οικογένειες με ίδιο όνομα), συμπληρώνονταν από
τους σμιχτές και τους τσοπαναραίους- και οι μικρές,
οι οποίες είχαν καθαρά οικογενειακή βάση. Στην
πρώτη περίπτωση, τη διαχείριση είχε ο αρχιτσέ-
λιγκας (κεχαγιάς), ενώ στην δεύτερη κυριαρχούσε

το οικογενειακό στοιχείο και η συνεννόηση του τσέ-
λιγκα με τα αδέρφια του.

Στην κλειστή πατριαρχική κοινωνία των κτη-
νοτρόφων Σαρακατσάνων ίσχυαν αυστηροί κανό-
νες συμβίωσης, οι οποίοι διαμορφώνονταν συνεχώς
κατά τη διάρκεια της μακραίωνης εφαρμογής τους.
Μερικά από τα χαρακτηριστικά της σαρακατσάνι-
κης κοινωνίας ήταν η απομόνωση και η ανεξαρτη-
σία, η συνεργασία και  η καταπολέμηση του ατομι-
σμού, η κοινή διαβίωση και η αλληλεγγύη, η πρό-
σμειξη της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας με
προγενέστερες δοξασίες, ο σεβασμός και η υπακοή
στους μεγαλύτερους.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο βιβλίο του
ο Τάκης Ντάσιος με τίτλο, "Στ'  Άγραφα":
"Λένε οι παλιοί ότι, όταν ο Θεός έφτιαχνε τον
κόσμο, πήρε μια χούφτα από χώμα και το πέ-
ρασε σε σήτα. Το εύφορο πέρασε από αυτήν
και έγιναν οι κάμποι, οι πέτρες και τα χον-
τράδια έπεσαν στη γη και γεννήθηκαν τα
Άγραφα”.

Καραγεώργος Σταύρος 
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