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O NOΣTAΛΓOΣ
Αγαπητοί χωριανοί, αγαπητοί φί-

λοι. 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβά-

του μετρά 34 χρόνια ζωής.
Χρόνια που πέρασαν και τα κα-

τέγραψε το ρολόι της ιστορίας, με
πάρα πολλές και ποικίλου ενδιαφέ-
ροντος εκδηλώσεις και συλλογικές
δράσεις.

Στόχος του Πολιτιστικού Συλλόγου
ήταν, είναι και θα είναι, η διατήρηση
των ηθών και εθίμων αλλά και της πα-
ράδοσής μας. Είναι χρέος μας να την

μεταδώσουμε στα παιδιά μας. Άλλω-
στε είναι καταστατική θέση και υπο-
χρέωση.

Νομίζουμε όμως, ότι έφτασε η
ώρα και  η στιγμή όπου πρέπει να κά-
νουμε την υπέρβαση. Το «Πολιτιστι-
κό Τροβατιανό  Άλμα» θα λέγαμε. 

Η ευρεία αναγνώριση του Πολι-
τιστικού Συλλόγου τα τελευταία χρό-
νια, σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, όπου
άλλωστε είναι επίτευγμα όλων των
χωριανών και φίλων, είχε ως αποτέ-
λεσμα να κάνουν γνωστό το πανέ-
μορφο χωριό μας παντού. 

Μετά από ομόφωνη απόφαση του
Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Τρο-
βάτου (ένα αίτημα πολλών ετών για το
οποίο είχαμε γράψει στην εφημερίδα
μας «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ» και το είχαμε
αναφέρει παντού σε όλους τους τό-
νους), αποφασίστηκε η καθολική αξιο-
ποίηση του κτιρίου που βρίσκεται
κάτω από την κεντρική πλατεία των
Αγίων Θεοδώρων. Πιστεύουμε ότι

ήρθε η ώρα, το αίτημα αυτό, που εί-
ναι αίτημα όλων των Τροβατιανών, να
γίνει πραγματικότητα. 

Στόχος μας ως Σύλλογος είναι
να μετατρέψουμε το υπάρχον
κτίριο σε Λαογραφικό Μουσείο,
Βιβλιοθήκη, ώστε να γίνει το ση-
μείο της Πολιτιστικής Τροβατια-
νής Σαρακατσάνικης αναφοράς.

Στόχος πραγματικά δύσκολος,
στις δύσκολες εποχές που ζούμε, αλλά
εφικτός και υλοποιήσιμος. Έχουμε
την θέληση αλλά και το πείσμα, σιγά-

σιγά, με προγραμματισμό αλλά κυρίως
με την βοήθεια-συνδρομή όλων
μας, χωριανών και φίλων, να γίνει
πραγματικότητα.

Είναι πιστεύουμε επιτακτική
ανάγκη να υλοποιηθεί αυτός ο
στόχος.

Ο δεύτερος στόχος, είναι να απο-
κτήσει ο Σύλλογος παραδοσιακές φο-
ρεσιές, για μικρούς και μεγάλους,
έτσι ώστε να γίνει το έργο μας πιο λει-
τουργικό, ώστε να απεμπλακούμε
από το δανεισμό στολών, από άλ-
λους συλλόγους κάθε φορά. Έτσι
ανοίγει και ο δρόμος για την ίδρυση
ακόμη και χορευτικών τμημάτων. 

Τρίτος επίσης  βασικός στόχος, εί-
ναι, η αγορά τραπεζοκαθισμάτων, τα
οποία χρειαζόμαστε για κάθε εκδή-
λωση και για τα οποία κάθε χρόνο η
δαπάνη είναι πολύ μεγάλη, είναι
πραγματική οικονομική αιμορραγία. 
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Σ’  αυτό  το  φύλλο  διαβάστε: 

Συνέχεια στη σελ. 2 

ΙΔΡΥΣΗ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ 

Ενημερώνουμε το Τροβατιανό και μη
κοινό, ότι η Τράπεζα Αίματος είναι πλέον
γεγονός. Στις 12 Ιουλίου 2013, στο Κέντρο
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Χαλκίδας,
όπου είναι η έδρα της Τράπεζας Αίματος,
έγινε η αρχή. Αρκετοί χωριανοί έδωσαν το
παρόν, προσφέροντας αίμα, για την Τρά-
πεζα Αίματος του Συλλόγου.

Όποιος χωριανός επιθυμεί να προ-
σφέρει για την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου μπορεί να επισκεφτεί
οποιοδήποτε Κέντρο Αιμοδοσίας ανά την επικράτεια  και να δώσει αίμα
για την Τράπεζα Αίματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου. 

Ας προσπαθήσουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια ελπίδας
και βοήθειας προς τον συνάνθρωπό μας.

ΔΩΣΕ  ΚΙ  ΕΣΥ  ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ 
ΑΠΟ  ΤΗ  ΖΩΗ  ΣΟΥ!

ΘΑ  ΔΩΣΕΙΣ  ΖΩΗ 
ΣΕ  ΠΟΛΛΟΥΣ  ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  ΣΟΥ!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου



Η διαμόρφωση και η ανάπλαση
του γηπέδου του Αγ. Αθανασίου, πι-
στεύουμε ότι είναι επίσης ένα από τα
βασικά κομμάτια για τη νεολαία μας
αλλά και για όλους τους χωριανούς.
Διαμορφώνοντας λοιπόν τον χώρο του
γηπέδου σαν αγωνιστικό αλλά και τον
περίγυρό του, θα προσελκύει καθημε-
ρινά μικρούς και μεγάλους για περισ-
σότερες δραστηριότητες. Στην πορεία
φυσικά μπορούν να γίνονται και διά-
φορα τουρνουά με τις ομάδες των κον-
τινών χωριών.

Όλοι μαζί μπορούμε, σιγά-σιγά
και με τον σωστό τρόπο, να κά-
νουμε πραγματικότητα τους πα-
ραπάνω στόχους.

Η αναμόρφωση και διαμόρφωση
του κτιρίου στο κάτω μέρος της κεν-
τρικής πλατείας, σε συνδυασμό με τις
προαναφερθείσες δράσεις, πιστεύουμε,
πως θα ανεβάσουν τον πήχη της πολι-
τισμικής και οικονομικής ανάπτυξης
του χωριού μας.

Μια ακόμη σημαντική δράση είναι
ο θρησκευτικός τουρισμός. Η σωστή
οργάνωση και προβολή του θρησκευ-
τικού μας πλούτου θα προσελκύσει το
ενδιαφέρον όλων των χωριανών και φί-
λων.

Απαραίτητη προϋπόθεση όμως, με-
ταξύ των άλλων, είναι η άψογη συμπε-
ριφορά και ανταπόκριση με υψηλές
υπηρεσίες από τους ιδιοκτήτες των
καταστημάτων του χωριού μας. Πι-
στεύουμε ότι χωρίς την ύπαρξη καλών
υπηρεσιών (καλό φαγητό, καφέ, ύπνο
κ.λ.π.) αλλά κυρίως χωρίς πολύ καλές
τιμές (τιμές κρίσης) δεν μπορεί να
υπάρξει ανάπτυξη.

Χρονικά πιστεύουμε ότι είναι το τε-
λευταίο στάδιο «ανοχής» των χωριανών
προς τους επαγγελματίες του χωριού
μας. 

Εάν και τώρα που είμαστε σε μια τέ-
τοια δύσκολη κατάσταση δεν αλλά-
ξουμε, τότε…… πότε…… μάλλον ποτέ.!!!

Άλλωστε και ο τίτλος του κειμένου
της εφημερίδας μας, «Συλλογικές Δρά-
σεις», έχει σαν στόχο την ευαισθητο-
ποίηση όλων μας. Έχει σαν στόχο να
ευαισθητοποιήσει την κάθε οικονομική

μονάδα, τον κάθε Τροβατιανό, τον
κάθε φίλο του πανέμορφου χωριού
μας, ώστε να συνδράμει με κάθε μέσο
στο πολύ δύσκολο αλλά πιστεύουμε,
πολύ αξιόλογο έργο που έχει αναλάβει
ο Σύλλογος.

Έχουμε γράψει σε προηγούμενα
φύλλα, ότι «οι άρχοντες αυτού του τό-
που όπου με την ψήφο μας, διαχειρί-
ζονταν τις τύχες του χωριού μας, τόσα
χρόνια, μόνο κακό έκαναν στον αγα-
πημένο μας τόπο».

Άλλωστε βλέπουμε πιο καθαρά από
ποτέ ακόμη και σήμερα, ότι ούτε είχαν
αλλά ούτε έχουν πυξίδα και στόχο για
την προστασία της πατρίδας μας. Τα
«αλληλοφαγώματα» και «αλληλοκαρ-
φώματα» μεταξύ τους είναι σε καθη-
μερινή βάση, δίχως καμία προοπτική
και μέλλον.

Η Πολιτιστική Τροβατιανή ταυτό-
τητά μας, ως μέλος της Σαρακατσάνι-
κης φυλής, μέσα από τις παραπάνω βα-
σικές και όχι μόνο δράσεις, θα ισχυρο-
ποιηθεί και θα αποτελέσει σημείο ανα-
φοράς της.

Επίσης να μην λησμονούμε το Τρο-
βατιανό Αντάμωμα που θα πραγματο-
ποιηθεί, το Σάββατο στις 2 Αυγού-
στου 2014 στην τεράστια πλατεία
των Αγίων Θεοδώρων με φόντο το Σα-
ρακατσάνικο κονάκι, που χάρη στην
δική σας συμμετοχή σημειώνει τε-
ράστια επιτυχία. Εκεί θα ανταμωθούν
οι παλαιότερες με τις νεότερες γενιές.
Φέτος θα είναι κοντά μας, για πρώτη
φορά, ο Σαρακατσάνος τραγουδιστής
Σταύρος Τσαλάγκας, όπου με την
παρουσία του Γιάννη Γκόβαρη θα
δώσουν μια πανέμορφη σαρακατσάνι-
κη νότα. 

Η πνευματική, ηθική και κοινωνική
εξύψωση των μελών της Τροβατιανής
κοινωνίας, θα ισχυροποιηθεί. Η Τρο-
βατιανή κοινωνία θέλει τα μέλη της δυ-
νατά. Τα θέλει δίπλα της και όχι απέ-
ναντί της, για να φέρουμε εις πέρας το
μακρύ και δύσκολο έργο που αναλαμ-
βάνουμε. 

Το αποτέλεσμα είμαστε πεπει-
σμένοι ότι θα δικαιώσει όλους.

Με τιμή 
Το Δ.Σ. 

του Πολιτιστικού Συλλόγου 
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Ημοίρα το θέλησε για την
ιδιαίτερη αυτή προσω-
πικότητα, την σύντρο-

φο, τη μάνα, με την  καταξιωμέ-
νη ζωή της, να προσφέρει στον
άνθρωπο τη μαγεία της ποίησης,
με ζεστασιά, γλυκύτητα, γνώση
και σταθερή προχωρημένη σκέ-
ψη. Το έργο της εντυπωσιακό! 

Είναι δώρο που της χάρισε ο
Θεός. 

Θέλησε να πάρει το μονοπά-
τι που ανεβαίνει στα ορεινά της
Ευρυτανίας, το μονοπάτι των
Αγράφων που φτάνει στο χωριό
Τροβάτο, κι εκεί, να συναντήσει
την καρδιά του αγαπημένου της
Θεόδωρου, ζεστός και ανθρωπι-
νός, από άξια γενιά, να φτιάξει
μαζί του μια όμορφη οικογένεια. 

Κουβέντιασε άπειρες φορές
με τους κατοίκους του χωριού κι
έκλεισε τις λέξεις στην ψυχή της. 

Άκουσε ιστορίες που μιλού-
σαν για χιονοσκέπαστους χειμώ-
νες, για αδιάβατα περάσματα,
για ύψη και χαράδρες, για τσε-
λιγκάτα, για ήρωες σε καιρούς άλ-
λους, σε καιρούς περασμένους. 

Πολύτιμα πετράδια οι κου-
βέντες στη σκέψη της. Τις στόλι-

σε με μύρια χρώματα και τις
άφησε να πέσουν πάνω στο λευ-
κό χαρτί σαν σταγόνες της βρο-
χής. Κι έγιναν ποιήματα που μας
συγκλονίζουν και μας κάνουν να
σκεπτόμαστε. 

Τον Βασίλη Κάρλο τον Για-
τρό, τον Γλύπτη και Ζωγράφο,
που τόσο πολύ λείπει σε όλους
μας, λίγο τον ήξερες Εύα. Ήταν
εκείνος, ο σύντροφος της ζωής
μου, που μιλούσε πάντα με νο-
σταλγία για όσους κάποτε του
έσφιξαν το χέρι, εκείνος που έφυ-
γε, με την καρδιά του δοσμένη
στους ανθρώπους, των οποίων, με
αφοσίωση και ιδιαίτερο ζήλο,
γιάτρευε τις αρρώστιες και τους
πόνους. Η δύναμη όμως της ψυ-
χής σου τον συνάντησε, περπά-
τησε μαζί του, να τον γνωρίσει,
και να τον συνοδέψει στο τέλος με
την ποιητική της φωνή, για τον
δρόμο του προς την Αιωνιότητα. 

Σ’ Ευχαριστούμε Εύα. 
Σε σένα, στον καλό και στορ-

γικό Θεόδωρο και στα αγαπημέ-
να σας παιδιά τις καλύτερες ευχές
μας. 

Αρετή Γαζή-Κάρλου  

Εύα  Χαλκιαδάκη-Παπαδημητρίου Συλλογικές  Δράσεις 



Τα χρόνια πέρασαν, η οικονομία άνθισε (χάρη
στα δάνεια) και ίσως λίγοι γνώρισαν ή θυ-
μούνται τον οικιακό εξοπλισμό με τον οποίο

μεγάλωσαν οι πρόγονοί μας.  
Τώρα θα με ρωτήσετε, γιατί μας τα λες όλα αυτά.

Δεν ξέρω. Αλλά αναρωτιέμαι και σκέφτομαι ότι αν
(οι προβλέψεις κάποιων οικονομολόγων και κάποιων
ανθρώπων που βλέπουν να το πω πιο μπροστά ή
γνωρίζουν καλύτερα από μας που μας οδηγούν) αν
όλα αυτά λέω, αν πραγματοποιηθούν, ίσως γυρί-
σουμε σε τέτοιου είδους εξοπλισμό, μέχρι να ανα-
στηθούν και πάλι οι ντόπιες βιομηχανίες παραγω-
γής οικιακού εξοπλισμού.

Επειδή δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει,  καλό εί-
ναι να γνωρίζουμε πώς ζούσαν οι γιαγιάδες και οι
παππούδες μας, αλλά και να προσπαθήσουμε να μά-

θουμε κάποια βασικά
πράγματα για τις “ανέσεις’’
που είχαν τα νοικοκυριά
τους. Πρέπει να ζητήσουμε
την βοήθεια και τις γνώσεις
των μεγαλύτερων που τα
έζησαν και τα θυμούνται.    

Έχουμε και λέμε, λοι-
πόν:

Τα παλαιότερα χρόνια
δεν υπήρχε κεντρική πα-
ροχή νερού στα σπίτια και

το πλύσιμο πιάτων, χεριών, προσώπου, κλπ. γίνον-
ταν με τη βρυσούλα που όμως χρειαζόταν συνεχώς
να γεμίζει από την στάμνα ή άλλο σκεύος.

Η κλασσική σκάφη. Το
“πλυντήριο” των γιαγιά-
δων. Μπουγάδα με το χέρι
και πράσινο ή άσπρο σα-
πούνι (δεν υπήρχαν άλλα
απορρυπαντικά). Από τις
σκληρότερες δουλειές της
νοικοκυράς που δεν είχε
“δούλες” ούτε “παραδου-
λεύτρες”. Συχνά η σκάφη
χρησίμευε και ως μπανιέ-
ρα, μια και τα περισσότερα
σπίτια δεν διέθεταν τις σημερινές εγκαταστάσεις και
το μπάνιο δεν ήταν και καθημερινή συνήθεια. Κάθε
Σάββατο και αν…

Το “βαποράκι”.
Σίδερο με κάρ-
βουνα. Πριν απο-
κτήσουν σύνδεση με
το ηλεκτρικό δίκτυο
(πολλές περιοχές
συνδέθηκαν την δε-
καετία του 1970) και
στο χωριό μας ήρθε
πιο αργά, αν θυμά-

μαι στις αρχές του 1980, δεν είχαν άλλο τρόπο να σι-
δερώνουν τα ρούχα οι νοικοκυρές, από το βαποράκι. 

Τα ξυλοκάρβουνα τα έβαζαν στο εσωτερικό
του σκεύους και θέρμαιναν την σιδερένια πλάκα και
έτσι σιδέρωναν.

Το φανάρι. Το φανάρι ήταν όπως η λάμπα που
θα πούμε παρακάτω αλλά με χερούλι και φτιαγμέ-
νη έτσι ώστε να μην σβήνει από τον αέρα.   

Οι σίτες εμπόδιζαν τα έντομα να πλησιάσουν τα
φαγητά και ο διερχόμενος αέρας δημιουργούσε κά-
πως καλλίτερες συνθήκες διατήρησης από τον στά-
σιμο αέρα του ντουλαπιού. Ο χρόνος διατήρησης δεν
πρέπει να ξεπερνούσε τις μερικές ώρες, άντε ένα
24ωρο!

Όπου δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα υπήρχαν οι
λάμπες πετρελαίου. Σε μερικές ταβέρνες χρησιμο-

ποιούσαν και λάμ-
πες “Λουξ” που λει-
τουργούσαν με
υγραέριο και έβγα-
ζαν ένα πολύ λαμ-
πρό φως. Η λάμπα
είχε το φυτίλι του
οποίου η μία άκρη
ήταν βυθισμένη στο
πετρέλαιο που βρι-
σκόταν μέσα στο δο-
χείο. Σηκώνοντας το
φυτίλι με τον χειρι-
σμό μιας  ροδέλας

δυνάμωνε η ένταση του φωτός, αλλά υπήρχε ο κίν-
δυνος να σπάσει το γυαλί από την υψηλή θερμο-
κρασία. Με αυτό πήγαι-
ναν από το ένα σπίτι στο
άλλο και όπου ήθελαν να
πηγαίνουν εκτός σπιτι-
ού, γιατί δεν υπήρχε ρεύ-
μα.

Το μαγείρεμα γινό-
ταν με γκαζιέρες που
έκαιγαν πετρέλαιο ή βεν-
ζίνη (σπανιότερα). Ήταν
πολύπλοκα εργαλεία που
οι νοικοκυρές ήταν από-
λυτα εξοικειωμένες μαζί
τους. Τρομπάριζαν αέρα
μέσα στο δοχείο του καυσίμου, ώστε αυτό να ανε-
βαίνει στον καυστήρα. Συχνά βούλωναν και υπήρ-
χαν ειδικά βελονάκια για το ξεβούλωμά τους. Υπήρ-
χαν και οι φουφούδες, μια κατασκευή παρόμοια με
το μαγκάλι, αλλά με σχάρα για να τοποθετείται η κα-
τσαρόλα. Ο καφές ή τα αφεψήματα ψήνονταν στα
καμινέτα που έκαιγαν μπλε οινόπνευμα. Το γκαζά-
κι δεν υπήρχε τότε και μόνο τα σχετικά πλούσια νοι-
κοκυριά είχαν σύνδεση με το φωταέριο. Κάθε δω-
μάτιο είχε και το τζάκι για την θέρμανσή του. 

Βαρέλα! Φυσικά για την χρήση των παραπά-
νω αντικειμένων απαραίτητη ήταν η βαρέλα για το
κουβάλημα νερού από τη βρύση ή το ποτάμι όταν
(στέρφευαν) δεν είχαν νερό οι βρύσες. Νιές, μεσό-
κοπες και γριές πηγαινοέρχονταν με τις βαρέλες
στην πλάτη.

Αξεσουάρ για άναμμα φωτιάς
Ίσκα, σπίρτα, τσακμάκι, πριόβολος. Το μαγεί-

ρεμα γινόταν με γκαζιέρες που έκαιγαν πετρέλαιο
ή βενζίνη (σπανιότερα). Ήταν πολύπλοκα εργαλεία
που οι νοικοκυρές ήταν απόλυτα εξοικειωμένες
μαζί τους. Τρομπάριζαν αέρα μέσα στο δοχείο του

καυσίμου, ώστε αυτό να ανεβαίνει στον καυστήρα.
Συχνά βούλωναν και υπήρχαν ειδικά βελονάκια για
το ξεβούλωμά τους. Υπήρχαν και οι φουφούδες, μιά
κατασκευή παρόμοια με το μαγκάλι, αλλά με σχά-
ρα για να τοποθετείται η κατσαρόλα. Ο καφές ή τα
αφεψήματα ψήνονταν στα καμινέτα που έκαιγαν
μπλε οινόπνευμα. Το γκαζάκι δεν υπήρχε τότε και
μόνο τα σχετικά πλούσια νοικοκυριά είχαν σύνδε-
ση με το φωταέριο. Πολυτέλεια ήταν και οι στόφες,
οι κουζίνες με ξύλα που διέθεταν και φούρνο. Τα
φουρνιστά τα έστελναν στον γειτονικό φούρνο, που
δούλευε σε φοβερούς ρυθμούς τις Κυριακές που ο
κόσμος έτρωγε κρέας ψητό, με μακαρόνια, κριθα-
ράκι ή πατάτες.

Μη φανταστείτε πως το μέσο σπίτι διέθετε
κεντρική θέρμανση. Βέβαια και στα σημερινά που
την διαθέτουν διακοσμητική είναι, αφού το πετρέ-
λαιο έχει γίνει χρυσάφι! Πάντως η θέρμανση με μαγ-
κάλι ήταν φτηνή, αλλά χωρίς μεγάλη εμβέλεια. Στη
μέση του δωματίου έμπαινε το μαγκάλι με τα ξυ-
λοκάρβουνα για αρχή και τον “πυρήνα” (μιά σκόνη
από τα κουκούτσια της ελιάς). Δημιουργούσε χόβολη
μέσα στην οποία έψηναν καφέ και επάνω από το
μαγκάλι έψηναν κανά κοψίδι ή φέτες ψωμί. Συχνά
τα “αχώνευτα” ξυλοκάρβουνα καίγονταν ελλιπώς με
αποτέλεσμα την έκλυση CO (μονοξειδίου του άν-
θρακα) που σκότωνε ολόκληρες οικογένειες! Βέβαια
υπήρχαν και οι ξυλόσομπες, οι σόμπες με κάρβου-
να καθώς και οι σόμπες πετρελαίου, αργότερα αυ-
τές. Κεντρική θέρμανση διέθεταν τα πλουσιόσπιτα,
αλλά καύσιμη ύλη ήταν το ξύλο ή το κάρβουνο και
κάποιος (συνήθως το υπηρετικό προσωπικό) έπρε-
πε να κατεβαίνει, κάθε τόσο, στο υπόγειο να τρο-
φοδοτεί τη φωτιά.

Ο ψηστής εργαλείο στο οποίο ψήνονταν ο κα-
φές, η μυρωδιά του οποίου έσπαγε μύτες, και φυ-
σικά οι σκαμπακιόλες με ντόπιο καλαμπόκι, το ση-
μερινό ποπ κορν!!

Η γάστρα «φορτωμένη» ήταν ο φούρνος των
βρουβιανιτών μέχρι που ήρθαν οι στόφες (σόμπες
ξύλου που είχαν και χώρο για ψήσιμο) και αργότε-
ρα οι ηλεκτρικές κουζίνες. Στη γάστρα έψηναν το
ψωμί, τις πίτες, τον πλαστό και την πριζμόπιτα, το
αρνί και το κατσίκι, τις λειτουργιές και τα γλυκά τα-
ψιού. Ότι πιο νόστιμο είναι το ψωμί και το φαΐ της
γάστρας. 

Τα χαλκωματένια καζάνια: Χρησιμοποιούν-
ταν κυρίως για μαγείρεμα φαγητού σε γάμους και
πανηγύρια, για να λυώνουν το γουρούνι τα Χρι-
στούγεννα και να βγάνουν τη λίπα και τις τσιγαρί-
δες, για να βράζουν το στάρι του γλυκού τραχανά,
να βάφουν τα ρούχα κ.λ.π. 
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Μέσα σε ένα πολύ ευχάριστο και χαρού-
μενο κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας των

Τροβατιανών για το έτος 2014.  

Την Κυριακή λοιπόν 26 Ιανουαρίου 2014, στο
ξενοδοχείο ''PARNON'' του συγχωριανού μας
Αβράμπου Κωνσταντίνου έγινε η κοπή της πί-
τας των Τροβατιανών δίνοντας το μήνυμα για μια
νέα χρονιά γεμάτη αισιοδοξία, δύναμη και επι-
τυχίες για το μέλλον. 

Μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα από Τροβα-
τιανούς όλων των ηλικιών, ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου Κόκκαλης Λάμπρος έκανε την έναρξη της
εκδήλωσης, καλωσορίζοντας τους χωριανούς ευ-
χόμενος χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία
σε όλους. 

Τόνισε επίσης για την απόφαση του Συλλόγου

ότι η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας να γίνε-
ται κάθε χρόνο και σε διαφορετική πόλη γίνεται
πράξη και φέτος, γίνεται στην Αθήνα όπου ζει και
είναι έντονο το Τροβατιανό στοιχείο και εδώ στο
ξενοδοχείο ''PARNON'' του συγχωριανού μας
Αβράμπου Κωνσταντίνου τον οποίο και ευ-
χαριστούμε θερμά για την φιλοξενία του.  

Σήμερα, τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου εί-
ναι επιβεβλημένη όσο ποτέ άλλοτε η αλληλεγγύη

μεταξύ μας, μόνο αυτή θα μας κρατήσει ζωντανούς
και όρθιους στις δύσκολες μέρες που έρχονται. Ως
Σύλλογος είπε προσπαθούμε με τις διάφορες
δραστηριότητές μας όπως ''κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας, Αντάμωμα στο χωριό, αθλητικές
δραστηριότητες, εφημερίδα ''ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ'', ιστο-
σελίδα κ.α.'' να σμίγουμε ώστε να κάνουμε πιο
ισχυρό αυτόν τον κρίκο επικοινωνίας.  

Τόνισε επίσης την μεγάλη σημασία που έχει για
όλους μας η ίδρυση της Τράπεζας Αίματος του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου και παρότρυνε τους χωρια-
νούς να προσφέρουν στην Τράπεζα Αίματος του

Πολιτιστικού Συλλόγου πηγαίνοντας σε οποι-
οδήποτε Κέντρο Αιμοδοσίας στην Ελλάδα. Είναι
είπε η καλύτερη πράξη βοήθειας προς τον συ-
νάνθρωπό μας και δεν μας κοστίζει τίποτε. Τε-
λειώνοντας ανέφερε ότι την Τετάρτη το βράδυ 5
Φεβρουαρίου 2014 και στην εκπομπή του Alpha
''60 λεπτά Ελλάδα'' θα δούμε πλάνα από το αγα-
πημένο μας χωριό. Όποιος κερδίσει το τυχερό
φλουρί της πίτας θα κερδίσει για συμβολικό δώρο
έναν σταυρό καθώς και ένα στρώμα μονό αξίας
300 ευρώ που είναι μια ευγενική προσφορά της
''ΕLITE STROM''  την οποία και ευχαριστούμε θερ-
μά για την προσφορά της.  

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Ευρυτάνας ιε-
ρεύς πάτερ Δημήτριος από την Γρανίτσα, ο οποί-
ος εξέφρασε τον θαυμασμό του για την μεγάλη πα-
ρουσία του κόσμου που έχει αγκαλιάσει τον Σύλ-
λογο αλλά εξέφρασε επίσης την συγκίνηση και τον
θαυμασμό του για την παρουσία της νεολαίας που
όπως είπε αποτελεί την συνέχεια σε αυτόν τον
ωραίο σκοπό της συνέχισης των ηθών και εθίμων
μας.  

Αν δεν μπολιαστούν τα νιάτα με αυτόν
τον σκοπό χάθηκαν οι Σύλλογοι, χάθηκε και
η Ευρυτανία. 

Τελειώνοντας έδωσε πολλά συγχαρητήρια για
την ίδρυση της Τράπεζας Αίματος και είπε ότι
πρέπει να βοηθήσουμε όλοι γι’ αυτό τον ιερό σκο-
πό.  
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Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο συγχωριανός μας
και συγγραφέας του βιβλίου ''ΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ
ΑΓΡΑΦΩΝ'' Σαλαγιάννης Παναγιώτης, ο
οποίος είπε ότι: 

''Πράγματι ο Σύλλογος με την κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας μας δίνει την δυνατότητα να
βρισκόμαστε και να πετάει για λίγο ο νους μας στο
όμορφο χωριό μας. Εμείς οι Τροβατιανοί είπε έχου-
με έναν κοινό παρονομαστή, την αγάπη μας για το
όμορφο χωριό μας γιατί μας τραβάει επάνω του
σαν ένας μαγνήτης και μας μαγεύει όχι μόνο για-
τί είναι τόπος καταγωγής μας αλλά συνδυάζει την
ομορφιά του τοπίου με την παράδοσή μας που εί-

ναι ιστορική και θρησκευτική.  
Τα τελευταία χρόνια το χωριό μας απέκτησε

μια φήμη σε όλη την Ελλάδα και φυσικά δεν είναι
τυχαίο. 

Τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου

μας έχοντας ως μόνο κίνητρο την αγάπη τους για
το χωριό μας δραστηριοποιήθηκαν τόσο που το
Τροβάτο έγινε γνωστό σχεδόν πανελλαδικά. Με τις
διάφορες εκδηλώσεις όπως το Τροβατιανό Αν-
τάμωμα που αποτελεί θεσμό για το Τροβάτο, την
αναβίωση της παράδοσης με τα ήθη και έθιμα
αλλά και τον Σαρακατσάνικο γάμο, με τις
αθλητικές δραστηριότητες που καλύπτει τη νε-
ολαία μας σε μια δύσκολη περίοδο, με την έντο-
νη συμμετοχή του Συλλόγου στις θρησκευτικές
εκδηλώσεις και αν μέσα σε αυτά προσθέσουμε
και την προσπάθεια των μελών του Συλλόγου για

την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των χω-
ριανών το καλοκαίρι καλύπτοντας την παντε-
λή αδυναμία της τοπικής αυτοδιοίκησης, η συνέ-
χιση της κυκλοφορίας της εφημερίδας ''ΝΟ-
ΣΤΑΛΓΟΣ'' και η πάρα πολύ ωραία καταρτισμένη
ιστοσελίδα www.e-trovato.gr που μέσα από
αυτή ξετυλίγονται πάρα πολύ ωραία οι ομορφιές
του χωριού μας, αλλά και με την προσφορά στο
“βοήθεια στο σπίτι” τότε μπορούμε να πούμε
ότι στον Σύλλογό μας αξίζουν πολλά συγχαρητή-

ρια. Εύχομαι λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους καλή
χρονιά με υγεία και στα μέλη του Συλλόγου να συ-
νεχίσουν το ίδιο δυναμικά κα να ξέρουν πως σε
τούτες τις δύσκολες στιγμές που όλοι μας περ-
νούμε, η συμβολή του Συλλόγου στην σύ-
σφιξη των σχέσεων είναι πάρα πολύ ση-
μαντική. Σας ευχαριστώ πολύ''. 

Στην συνέχεια έγινε ο Αγιασμός από τον πά-
τερ Δημήτριο και η κοπή της πίτας. 

Ο τυχερός που κέρδισε το φλουρί της πίτας
ήταν ο καθηγητής και συγγραφέας του βιβλίου μας
Σαλαγιάννης Παναγιώτης. 

Τέλος αφού ανταλλάξαμε ευχές για τη νέα χρο-
νιά δώσαμε ραντεβού στο πανέμορφο χωριό μας
το καλοκαίρι.

Στην εκδήλωση μας τίμησαν με την παρουσία
τους ο καθηγητής Σαλαγιάννης Παναγιώτης,
ο Καραγεώργος Γεώργιος του Κ. Διδάκτορας
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Φραγκφούρτης,
ο δάσκαλος του χωριού μας Γεωργίου Λάμπρος,
ο περιφερειακός σύμβουλος Τσιτσάνης Λάμ-
προς, και ο δημοτικός σύμβουλος Μιχόπουλος
Ευθύμιος.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους και όλες
που έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση καθώς και
στις γυναίκες για τις τόσο νόστιμες λαχανόπίτες
και κολοκυθόπιτες που έφτιαξαν από τις οποίες δεν
έμεινε ούτε ένα κομμάτι.

Επίσης ευχαριστούμε τους φωτογράφους χω-
ριανούς μας Παπαδόπουλο Κώστα και Πα-
παδόπουλο Χρήστο που κάλυψαν την εκδήλωση
με φωτογραφίες και βίντεο. 

Και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά να ξα-
νακόψουμε την πίτα του Συλλόγου. 
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ΘΑΝΑΤΟΙ
• Πέθανε στην Αθήνα η Γεωργίου Γεωργία

του Θωμά ετών 32. 
• Πέθανε στο Καραϊσκάκη Αστακού ο Στερ-

γιάτος Ευστάθιος ετών 72 σύζυγος της Αγγελικής
Σ. Κάλλη. 

• Πέθανε στο Μουζάκι και κηδεύτηκε στο Τρο-
βάτο ο Καλογερογιάννης Χρήστος του Βασι-
λείου. 

• Πέθανε στην Αθήνα ο Γκίκας Γεώργιος ετών
38 γαμπρός από κόρη της Αθηνάς Γ. Σαλαγιάννη
Αλεξάνδρου. 

• Πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Τρο-
βάτο η Ζαρκάδα Μαρούλα του Κων/νου. 

• Πέθανε στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας ο
Μαργώνης Παναγιώτης του Γεωργίου. 

Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια. 

ΑΝΤΙΟ
Απεβίωσε ο Κα-

λογερογιάννης
Χρήστος του Βα-
σιλείου ο οποίος επί
σειρά ετών διετέλε-
σε Πρόεδρος της
τέως Κοινότητας
Τροβάτου προσφέ-
ροντας τις υπηρε-
σίες του στο χωριό 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου
εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογέ-
νειά του και στους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

Αν σήμερα το πρωί ξυπνήσατε υγιείς και όχι άρ-
ρωστοι τότε είστε πιο τυχεροί από ένα εκατομμύ-
ριο ανθρώπους πάνω στη γη οι οποίοι δεν πρόκει-
ται να ζουν την άλλη εβδομάδα. 

Αν δεν ζήσατε ποτέ έναν πόλεμο ούτε νιώσατε
τη μοναξιά της αιχμαλωσίας, την αγωνία ενός
τραυματισμού και την πείνα, τότε είστε τυχερότε-
ροι από πεντακόσια εκατομμύρια ανθρώπους πάνω
στον κόσμο.

Αν έχετε φαγητό μέσα στο ψυγείο σας, αν είστε
ντυμένοι, αν έχετε μια στέγη πάνω από το κεφάλι
σας και ένα κρεβάτι τότε είστε πλουσιότεροι απ’ το
75% των κατοίκων αυτού του κόσμου.

Αν μπορείτε να πηγαίνετε στην εκκλησία χωρίς
τον φόβο ότι θα σας απειλήσουν, θα σας συλλάβουν
ή θα σας σκοτώσουν, τότε είστε τυχερότεροι από
τρία δισεκατομμύρια ανθρώπους του κόσμου. 

Αν έχετε λογαριασμό στην τράπεζα, λίγα λεφτά
στο πορτοφόλι σας και λίγα ψιλά σε έναν κουμπα-
ρά τότε ανήκετε στο 8% των ευπόρων ανθρώπων
αυτού του κόσμου. 

Αν διαβάζετε αυτές τις γραμμές δεν ανήκετε στα
δύο δισεκατομμύρια ανθρώπων που δεν ξέρουν να

διαβάζουν.
Αν λοιπόν παρατηρήσουμε τον κόσμο απ’ αυτή

την πλευρά καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη  πρέπει να
είναι στον καθένα μας η ανάγκη για συναδέλφωση,
κατανόηση, αλληλεγγύη, αποδοχή και μόρφωση.

Και μην ξεχνάτε αυτά που είπαν κάποιοι: να δου-
λεύεις σαν να μην σου χρειάζονται χρήματα. 

Να αγαπάς σαν να μη σ’ έχουν πληγώσει ποτέ. 
Να χορεύεις σαν να μη σε παρακολουθούσε κα-

νείς. 
Να τραγουδάς σαν να μην σε άκουγε κανείς. 
Να ζεις σαν να ήταν ο παράδεισος πάνω στη γη.

Αυτά απ’ τον Ο.Η.Ε. 

Και  λίγη  αισιοδοξία 
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Αβράμπος Απόστολος (ξεν. «PARNON») ......20€
Αβράμπος Γιάννης του Νικολάου ..................50€
Αβράμπος Νικόλαος ........................................20€
Αλεξάνδρου Θωμάς ........................................30€
Αναστασίου Ιωάννης του Αναστ. ..................350€
Αφοί Κόκκαλη..................................................50€
Βλάχου Αρετή ..................................................20€
Βοργιανίτης Σπύρος ........................................20€
Γεωργίου Απόστολος του Α. ............................30€
Γεωργίου Απόστολος ......................................10€
Γεωργίου Β. Λάμπρος......................................50€
Γεωργίου Γεώργιος..........................................20€
Γεωργίου Γιώτα του Πέτρου ..........................20€
Γεωργίου Θεόδωρος ........................................20€
Γεωργίου Θωμάς..............................................20€
Γεωργίου Ιωάννης ..........................................20€
Γεωργίου Πέτρος ............................................50€
Ζαρκαδούλας Λάμπρος του Κ. ........................50€
Καλαμπαλίκης Παναγιώτης ............................15€
Κάλλης Θωμάς του Αλεξάνδρου......................20€
Καλογεράκη Αγγελική ....................................20€
Καλογεράκης Παναγιώτης..............................20€
Καλογερογιάννη Αγνή ....................................20€
Καλογερογιάννης Ηλίας..................................20€
Καλογερογιάννης Ηλίας..................................20€
Καλογερομήτρος Χρυσόστομος του Νικ. ........50€
Κατσιμήτρος Αθανάσιος του Θεοδ. ................10€
Κατσιμήτρου Ευαγγελία του Θεοδ. ................10€
Κατσιμήτρος Θεόδωρος ..................................10€
Κατσιμήτρος Κώστας του Θεοδ.......................10€
Κατσιμήτρος Λάμπρος του Θεοδ. ....................10€
Κόκκαλης Δημήτριος του Κων/νου ................30€
Κόκκαλη Γεωργία ............................................20€
Κόκκαλης Παναγιώτης ....................................50€
Κοτσιαύτη Ειρήνη ............................................15€
Κουκουράβας Ιωάννης του Παναγ. ..............100€
Κωνσταντινίδης Παναγιώτης..........................20€
Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος ........................20€
Κώτσιας Θωμάς ..............................................20€
Μαργώνης Βασίλειος ......................................50€
Μπαζούκα-Πολύζου Στυλιανή ........................20€
Μπίος Κων/νος................................................20€
Νταλλή Όλγα ..................................................20€
Νταλλή Σταυρούλα ..........................................10€
Νταλλής Αλέξανδρος ......................................20€
Νταλλής Γεώργιος ..........................................50€
Νταλλής Νικόλαος ..........................................50€
Παπαδημητρίου Θεόδωρος ............................30€
Παπαδόπουλος Κων/νος ................................10€
Παπαδόπουλος Ηλίας του Δημ. ......................20€
Παπαδοπούλου Χαρ. Παναγιώτα ..................20€
Παρθένης Θεόδωρος........................................15€
Παρθένης Κων/νος ..........................................10€
Πολύζος Παναγιώτης ......................................20€
Πολύζος Πέτρος ..............................................50€
Πουλαρά-Παπαδημητρίου Βάσω....................20€
Σαλαγιάννη Κλεονίκη......................................30€
Σαλαγιάννης Β. Παναγιώτης ..........................50€
Σαλαγιάννης Γιάννης του Φωτίου ..................10€
Σαλαγιάννη Μαρία ..........................................10€
Σαλαγιάννης Φώτης ........................................10€
Σάλτης Αθανάσιος ............................................15€
Σβεντζούρης Γρηγόρης του Κων/νου ............50€
Τσατσαρώνης Λάμπρος ..................................10€
Φασλής Ηλίας ..................................................20€
Χαρδαλιάς Δημήτριος ....................................30€
Ψηφής Κων/νος ..............................................20€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 



«Όλοι μικροί μεγάλοι ετοιμαστείτε…….»
«Ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες……»
Και φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη….
Πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι.
Με αυτούς τους στίχους, ο Εθνικός ποιητής

Διονύσιος Σολωμός, μας προτρέπει να γιορ-
τάσουμε την Ανάσταση. Αυτές τις ημέρες η ψυχή
και ο νους του ανθρώπου, καλείται να αφήσει τα
καθημερινά γήινα μονοπάτια και να ανηφορίσει
στην κορυφή του Γολγοθά για να συντροφέψει τον
Θεάνθρωπο στον ανηφορικό δρόμο.

Η Μεγάλη Εβδομάδα πάντα συγκλονίζει. Η
μυστηριακή ατμόσφαιρα του θείου δράματος σε
συνεπαίρνει. Η Μ. Πέμπτη, τα δώδεκα Ευαγγέ-
λια, η κατανυχτική φωνή του ιερέα που ψέλνει το
«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου», η μυρωδιά του θυ-
μιατού, η στερέωση του Εσταυρωμένου στη μέση
του ναού, το ακάνθινο στεφάνι, σε συγκλονίζουν.

Μ. Παρασκευή, κορύφωση των συναισθημάτων.
Ο λυπητερός ήχος της καμπάνας, δίνει την δική
του παρουσία. Το στόλισμα του Επιταφίου με λο-
γής λογής αγριολούλουδα, το πέρασμα κάτω από
τον Επιτάφιο, τα θυμάμαι με τρυφεράδα και
συγκίνηση και μου χαρίζουν αλησμόνητες στιγμές.
«Η ζωή εν τάφω…..» «Άξιον εστί….» «Αι γενεαί
Πάσαι» σε κάνουν ν’ ανατριχιάζεις.

Πολλές απ’ αυτές τις συγκλονιστικές σκηνές
του θείου δράματος, τις κρατάμε ευτυχώς στα χω-
ριά μας, ακόμα μέχρι σήμερα και πρέπει να τις με-
ταδώσουμε και στα παιδιά μας, για να μεταλάβουν
και αυτά από την θεία συγκίνηση. 

Η ύπαιθρος χώρα, τα χωριά μας, είναι τα κύτ-
ταρα όπου άνθισε και διατηρήθηκε η εκκλησια-
στική μας παράδοση, και αξίζει μεγαλύτερης
προσοχής από την πολιτεία.

Αυτές τις άγιες ημέρες ο νους μου ξεστρατίζει

σε αλλοτινές εποχές με φτηνά ρούχα, τριμμένα πα-
πούτσια, αλλά με ξέγνοιαστο χαμόγελο και ζεστή
καρδιά.

Νοσταλγικά κάθε χρόνο ξαναγυρίζω στα μο-
νοπάτια αυτά της μνήμης, που δεν σβήνουν, δεν
θολώνουν, δεν αλλοιώνονται με το πέρασμα του
χρόνου, δεν ξεστρατίζουν από την σκέψη μας. Γλυ-
κές αναμνήσεις που ελαφρύνουν το βάρος του
χρόνου, στα άσπρα μαλλιά, στα ρυτιδωμένα πρό-
σωπα και το αδύναμο κορμί. Τώρα μεγάλοι και
κουρασμένοι, αλλοιωμένοι από τον χρόνο πα-
σχίζουμε να ξεδιαλύνουμε παιδικές αναμνήσεις,
κοντά στο αναλόγι ή σε κάποιο στασίδι της εκ-
κλησίας, ξεχνώντας έστω και για λίγο τον όποιο
δικό μας…. Γολγοθά….. και με αδύναμη φωνή ψι-
θυρίζουμε…. «Ω γλυκύ μου έαρ…»

Εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου, να φέρει γα-
λήνη στην ψυχή μας, και αρμονία στη ζωή μας. 

Τα Θεία Πάθη ας γίνουν το μονοπάτι που θα
καθοδηγεί τη ζωή μας, και θα ζεσταίνει τις καρ-
διές μας. Το πάντοτε επίκαιρο Πασχαλινό μήνυ-
μα των στίχων του ποιητή μας «Ανοίξτε αγκαλιές
ειρηνοφόρες… φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη….
πέστε ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, εχθροί και φίλοι…..»
να φωλιάσει στις καρδιές αυτών που μας κυβερ-
νούν, για έναν αυριανό πιο όμορφο κόσμο!

«ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ»
Σε όλους τους απανταχού Τροβατιανούς 

Οαγέρας χόρευε με τα φύλλα των δέντρων
στο μπαλκόνι. Κι οι νεφέλες φώναζαν.
Θα έφερναν την Άνοιξη, καθώς τα χιό-

νια κυλούσαν προς τον «δρόμο». Τα δέντρα ωρί-
μαζαν, φορούσαν τα πράσινά τους. Όλοι προ-
ετοιμάζονταν. Ο χειμώνας βάδιζε στον «δρόμο»,
τον δρόμο με τα λουλούδια και τις βροχές, τους
ήλιους και τα χαμόγελα, τις ψυχές και τα τρα-
γούδια. Η Άνοιξη φόρεσε τα καλά της! Στα μαλ-
λιά είχε ανθισμένο στεφάνι, ντύθηκε με τον φύλ-
λινο μανδύα της και το φτερωτό φουλάρι. Αν-
τηχούσαν γέλια! Σκεφτόταν, κάτι είχε ξεχάσει. 

Το χρυσό της σταυρουδάκι ήταν ξεχασμένο
στο τραπέζι της καμαρούλας της. Και φάνηκε ο
Χειμώνας να βγάζει το γούνινο, γκρίζο του
παλτό και να χάνεται στο βάθος του «δρόμου».
Η Άνοιξη κινήθηκε προς την πόρτα που θα την
οδηγούσε εκεί που έπρεπε. Ήταν γεμάτη με λου-
λουδένια στεφάνια. Ο «δρόμος» είχε κρυμμένες
αλήθειες, έγινε κορδέλα στο χέρι της. Αυτός ο
δρόμος δεν ήταν απλός, ήταν ο δρόμος της
ζωής!

Παπαδοπούλου Βασιλική 
του Χρήστου

Ο  ΔΡΟΜΟΣ  ΤΗΣ  ΑΝΟΙΞΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ
Γράφει  ο  Τσεργογιάννης  Θεόδωρος,  Συντ/χος  Δάσκαλος 
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ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ - ΒΑΦΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

Α/ΦΟΙ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 
ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝ 

Τηλ: 22620 71945 6972071396 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΤΑΒΕΡΝΑ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ 

ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ 

Τροβάτο Ευρυτανίας 
Τηλ: 24450 31805, 6974945254 

Το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο Τροβάτου

σας εύχεται Καλό Πάσχα 



Ο Χάρης Σακελλα-
ρίου, η κορυφαία αυτή
φυσιογνωμία του εκ-
παιδευτικού κόσμου, ο
λογοτέχνης και στοχα-
στής, είναι σε μεγάλο
βαθμό ταυτισμένος και
με το Τροβάτο. Γεννή-
θηκε το 1923 στο Θαυ-
μακό Φθιώτιδας. Ήταν
παιδί φτωχής οικογέ-
νειας και πάλεψε πολύ
για να μορφωθεί και
να ανέλθει σε όλες τις
βαθμίδες της πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης.    

Με το Τροβάτο ταυτίστηκε από τη νεαρή ακό-
μη ηλικία του και πιο συγκεκριμένα στα χρόνια της
Εθνικής Αντίστασης. Ήταν ένας από τους σπουδα-
στές του «Παιδαγωγικού Φροντιστηρίου» της Πο-
λιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕA),
που άρχισε τη λειτουργία του στο Καρπενήσι την 5η
Ιουλίου του 1944. Μετά την επίθεση των Γερ-
μανών στο Καρπενήσι, 6 Αυγούστου 1944, το
«Παιδαγωγικό Φροντιστήριο» μεταφέρθη-
κε εσπευσμένα στο Τροβάτο, όπου και λει-
τούργησε ως τις 10 Σεπτεμβρίου του ιδίου
έτους. Έτσι βρέθηκε στο Τροβάτο και ο Χά-
ρης Σακελλαρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετα-
ξύ των σπουδαστών του Φροντιστηρίου ήταν και ο
συγχωριανός μας Δημήτριος Β. Νταλλής. 

Πρωτογνωρίστηκα με το Χάρη Σακελλαρίου σε
κάποιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο και διαπίστωσα
εξαρχής την απέραντη αγάπη που έτρεφε για το Τρο-
βάτο. Συγκινήθηκε και μόνο που άκουσε το όνομα
Τροβάτο, γιατί, όπως μου εξομολογήθηκε, εκεί για
πρώτη φορά, στα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης,
-κοντά στους μεγάλους Δασκάλους του Παιδαγω-
γικού Φροντιστηρίου, όπως ήταν ο Κώστας Σωτη-
ρίου, ο Μιχάλης Παπαμαύρος και άλλες εξέχουσες
προσωπικότητες του εκπαιδευτικού χώρου-,  αγά-
πησε το εκπαιδευτικό έργο και συνειδητο-
ποίησε την αποστολή του δασκάλου και του
εκπαιδευτικού γενικότερα. Και εκεί πρωτοδρα-
στηριοποιήθηκε σε εκδηλώσεις παιδευτικού και
κοινωνικού περιεχομένου.   

Πιο συγκεκριμένα: ανέλαβε, - ως υπεύθυνος
της «Ομάδας Ψυχαγωγίας»-, την κατάρτιση
προγράμματος ψυχαγωγίας και πολιτιστικών
εκδηλώσεων τόσο για τους σπουδαστές του
Παιδαγωγικού Φροντιστηρίου όσο και για
τους Τροβατιανούς. Οι ψυχαγωγικές και πολιτι-
στικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνταν τις βραδινές
ώρες στο προαύλιο του Αγίου Δημητρίου στον
Κάτω Μαχαλά. Ο Μιχάλης Παπαμαύρος είχε την
εποπτεία, αλλά ψυχή των εκδηλώσεων αυτών ήταν
ο Χάρης Σακελλαρίου και περιελάμβαναν θεατρικά
έργα, αυτοσχέδια σκετς, απαγγελίες, ανέκδοτα και
τραγούδια. Τα πιο πολλά από τα αυτοσχέδια σκετς
ήταν του Χάρη Σακελλαρίου. Με τον τρόπο αυτό ψυ-
χαγωγούνταν και μορφώνονταν όχι μόνο οι σπου-
δαστές αλλά και οι Τροβατιανοί που κατέκλυζαν
κάθε βράδυ το προαύλιο του Αγίου Δημητρίου. Και
το πιο αξιοπερίεργο ήταν ότι τις εκδηλώσεις δεν τις
παρακολουθούσαν μόνο οι άνδρες του Τροβάτου,
αλλά και οι γυναίκες. Αυτό, βέβαια, συνέβαινε για-

τί τις γυναίκες τις παρακινούσαν και τις ξεσήκωναν
οι σπουδάστριες του Παιδαγωγικού Φροντιστηρίου,
ώστε να παραβρίσκονται κι αυτές στις διάφορες εκ-
δηλώσεις. Οι Τροβατιανοί ήταν πραγματικά κα-
τενθουσιασμένοι από τις εκδηλώσεις αυτές.  

Ένας ακόμη λόγος που ο Χάρης Σακελλαρίου θυ-
μόταν με ιδιαίτερη συγκίνηση το χωριό μας ήταν και
ο εξής: Στο Τροβάτο πρωτομυήθηκε στον τρό-
πο συλλογής υλικού, γραφής, διόρθωσης και
ετοιμασίας προς έκδοση σχολικού βιβλίου.
Είχε οριστεί από την Κυβέρνηση του Βουνού και ει-
δικότερα από την ολομέλεια του Παιδαγωγικού
Φροντιστηρίου μέλος της τριμελούς επιτροπής για
τη συγγραφή και τη σύνταξη του Αναγνωστικού των
τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ του Δημοτικού, που του δόθηκε
ο τίτλος «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ». Τα δύο άλλα
μέλη της επιτροπής ήταν ο διακεκριμένος εκπαι-
δευτικός Μιχάλης Παπαμαύρος, ως επικεφαλής
της επιτροπής, και ο δάσκαλος και λογοτέχνης
Γιώργος Μυρισιώτης. Με τη λήξη των μαθημά-
των του Παιδαγωγικού Φροντιστηρίου στο
Τροβάτο και την ορκωμοσία των πρώτων δα-
σκάλων της Ελεύθερης Ελλάδας (10 Σεπτεμ-
βρίου 1944) τελείωσε και η συγγραφή του
Αναγνωστικού. Όμως ο Μιχάλης Παπαμαύρος
και ο Χάρης Σακελλαρίου έμειναν για λίγες μέ-
ρες ακόμη στο Τροβάτο για έναν τελευταίο
έλεγχο των κειμένων του Αναγνωστικού. Στη
συνέχεια άφησαν το Τροβάτο και ο Μιχάλης Πα-
παμαύρος παρέδωσε τα χειρόγραφα στους υπεύ-
θυνους του τυπογραφείου του ΕΑΜ, που βρίσκον-
ταν στο Πετρίλο. Το Αναγνωστικό «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛ-
ΛΑΔΑ» τυπώθηκε στη συνέχεια σε 100.000 αντί-
τυπα.   

Στα χρόνια που ακολούθησαν ο Χάρης Σακελ-
λαρίου έκανε λαμπρές σπουδές και υπηρέτησε την
εκπαίδευση από διάφορες θέσεις, αλλά το Τροβάτο
δεν το ξέχασε. Αισθανόταν ευγνώμων προς τους
Τροβατιανούς που με τόση αγάπη τούς αγκάλιασαν
σ’ εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Και, βέβαια, δεν ξε-
χνούσε πως από εκεί, από το Παιδαγωγικό Φρον-
τιστήριο Τροβάτου, αποφοίτησαν και πήραν το
διορισμό τους οι πρώτοι δάσκαλοι της Ελεύθερης Ελ-
λάδας. Το Παιδαγωγικό Φροντιστήριο, που λει-
τουργούσε μέσα στην εκκλησία του Αγίου Δημη-
τρίου, αποτέλεσε το λίκνο της ελεύθερης παιδείας
στα δύσκολα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Και
η μνήμη αυτή αποτελούσε για το Χάρη Σακελλαρί-

ου Χρέος και θέλη-
σε, μάλιστα, να την
παραδώσει και στις
νεότερες γενιές.
Έτσι ανέλαβε την
πρωτοβουλία για
εντοίχιση αναμνη-
στικής πλάκας, στον
ιερό ναό του Αγίου
Δημητρίου. 

Ήρθε σε επικοι-
νωνία με μια ομάδα αποφοίτων του Παιδαγωγικού
Φροντιστηρίου και το καλοκαίρι του 1986 εντοίχι-
σαν στην πρόσοψη της εκκλησίας του Αγίου Δημη-
τρίου την αναμνηστική πλάκα με τη σχετική ενη-
μερωτική επιγραφή. 

Εκτιμώ πως ο Χάρης Σακελλαρίου και οι από-
φοιτοι του Παιδαγωγικού Φροντιστηρίου με την

ενέργειά τους να εντοιχίσουν αυτήν την αναμνηστική
πλάκα συνέβαλαν ουσιαστικά στη διατήρηση της
ιστορικής μνήμης. Και η ιστορική μνήμη απο-
τελεί χρέος όλων μας, γιατί οι λαοί δε ζουν χω-
ρίς ιστορική μνήμη. 

Θεωρώ, επίσης, απαραίτητο να επισημάνω με-
ρικά στοιχεία από το βιογραφικό του Χάρη Σακελ-
λαρίου, για ενημέρωση όσων δεν έτυχε να παρα-
κολουθήσουν την πορεία του ως εκπαιδευτικού
αλλά και, γενικότερα, ως πνευματικού ανθρώπου.

Μετά την απελευθέρωση της χώρας μας σπού-
δασε Παιδαγωγικά και Φιλολογία και μετεκπαι-
δεύτηκε στη Γαλλία στη σύγχρονη Λογοτεχνία και
τη Σημειολογία. Από το 1951 έως το 1986 υπηρέτη-
σε ως δάσκαλος, διευθυντής σχολείων, επιθεωρητής,
σχολικός σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
και ως ειδικός συνεργάτης του Παιδαγωγικού Ιν-
στιτούτου. Ασχολήθηκε με όλα τα είδη του λόγου:
ποίηση, διήγημα, μυθιστόρημα, θέατρο και δοκίμιο.
Από τα αντιπροσωπευτικότερα βιβλία του είναι
τα: «Ιστορία της Παιδικής Λογοτεχνίας», «Σημει-
ολογία και Γλωσσολογία», «Σχολές και ρεύματα στη
νεοελληνική λογοτεχνία». Δημοσίευσε γύρω στα 35
βιβλία για ενηλίκους και πάνω από 40 για παιδιά και
για νέους. Βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών,
το Υπουργείο Παιδείας, την Εταιρεία Ελλήνων Λο-
γοτεχνών, το Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός», τον
Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, τη Γυναι-
κεία Λογοτεχνική Συντροφιά και σε διεθνείς δια-
γωνισμούς. Διηύθυνε τα περιοδικά «Επιθεώρηση
Παιδικής Λογοτεχνίας» και «Νεοελληνικός Λό-
γος». Το βιβλίο του για παιδιά «Το θυμωμένο πο-
τάμι», περιλήφθηκε στο διεθνή τιμητικό πίνακα της
IBBY. 

Ο Χάρης Σακελλαρίου, ο σπουδαίος αυτός πνευ-
ματικός άνθρωπος, ο παιδαγωγός και βάρδος της
παιδικής ψυχής, έφυγε από τη ζωή την 1η Φε-
βρουαρίου του 2007, αλλά με το σημαντικό πνευ-
ματικό του έργο θα βρίσκεται πάντα κοντά μας.

Ειδικότερα, εμείς οι Τροβατιανοί θα τον
θυμούμαστε πάντα, όταν ανατρέχουμε στη νε-
ότερη ιστορία του χωριού μας, που τόσο αγά-
πησε ο Χάρης Σακελλαρίου. 
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Ο  ΧΑΡΗΣ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΤΡΟΒΑΤΟ 
Γράφει ο Παναγιώτης Β. Σαλαγιάννης, Φιλόλογος – Συγγραφέας 

Η ομάδα αποφοίτων του Π.Φ.Κ. 
που εντοίχισε την αναμνηστική πλάκα 

στον Άγιο Δημήτριο Τροβάτου. 
Από τα αριστερά προς τα δεξιά: 

Χάρης Σακελλαρίου, 
Χαράλαμπος Μαυρίκας, Ελένη Κατσιμάνη, 

Δανάη Ζησοπούλου, Ξενοφών Σκοτίδας. 


