
Στις 2 Αυγούστου 2014, ημέρα Σάββατο, θα πραγ-
ματοποιηθεί το ετήσιο καλοκαιρινό Αντάμωμα των Απαν-
ταχού Τροβατιανών στην πανέμορφη πλατεία των Αγ. Θε-
οδώρων, στο Τροβάτο. Το Αντάμωμα διοργανώνεται από
τον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Τροβάτου Αγρά-
φων Ευρυτανίας. Την καλοκαιρινή αντάμωση θα συνο-
δεύσουν με τις αξιόλογες φωνές τους οι καταξιωμένοι Σα-
ρακατσάνοι τραγουδιστές Γκόβαρης Γιάννης, Τσα-
λάγκας Σταύρος, μαζί τους η Πόπη Καραμπά με την κα-
ταπληκτική ορχήστρα τους. 

Ο χορός που θα διαρκέσει μέχρι πρωΐας, είναι μια δω-
ρεάν προσφορά του Συλλόγου. 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ.
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στα χορευτικά του Συλ-

λόγου να επικοινωνήσει με τα μέλη του Δ.Σ. μέχρι 20 Ιου-
λίου 2014.  

Το Δ.Σ. του Συλλόγου
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O NOΣTAΛΓOΣ

Αγαπητοί χωριανοί, φίλες και φί-
λοι.

Ήδη διανύουμε το καλοκαίρι. Την
καλύτερη ίσως εποχή του χρόνου,
για όλους τους ανθρώπους κάθε ηλι-
κίας, για μικρούς και μεγάλους. Σε
όλους μας, όταν φεύγει ο χειμώνας με
τα κρύα του, μέσα μας κάτι αλλάζει.
Κάτι διαφορετικό και όμορφο φτε-
ρουγίζει στις καρδιές μας και αλλάζει
πάντα προς το καλύτερο η ψυχολογία

μας. Χωρίς να το συνειδητοποιήσου-
με, το μυαλό όλων μας ταξιδεύει αλ-
λού. Η φύση φοράει το πολύχρωμο
πέπλο της, με τα καταπληκτικά ηχο-
χρώματα και αρώματά της, σαν να μας
παροτρύνει να ξεφύγουμε από τα κα-
θημερινά μας προβλήματα. Κακά τα
ψέματα, οι καιροί είναι για όλους
μας πάρα πολύ δύσκολοι. Ο λαός μας
υποφέρει από την κρίση. Μην ξεχνά-
με όμως ότι πρέπει πάνω από όλα να
προσπαθούμε, να είμαστε καλά και
υγιείς για να αντιμετωπίσουμε αυτή
την κρίση. Αλλιώς δεν «βγαίνει», λέ-
γοντας χαριτολογώντας. 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξω-
ραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου, η συν-
τακτική ομάδα της εφημερίδας “Ο
ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ’’, καθώς και η ηλε-
κτρονική ομάδα e-trovato.gr, εύχον-
ται σε όλους τους Τροβατιανούς και
φίλους, καλό καλοκαίρι, καλές και
ξέγνοιαστες διακοπές οπουδήποτε

και αν τις πραγματοποιήσουν. 
Μην ξεχνάμε πως το πανέμορφο

χωριό μας το Τροβάτο, θα περιμένει
να μας φιλοξενήσει και να μας χαρί-
σει απλόχερα τις φυσικές παρθένες
ομορφιές του. Ο φυσικός πλούτος, ο
καθαρός αέρας και η δροσιά από τα
έλατα και τα αιωνόβια πλατάνια του
αλλά και το γάργαρο νερό, θα μας χα-
λαρώσουν και θα μας ξεκουράσουν
πραγματικά. 

Θα φορτίσουν τις άδειες μπατα-
ρίες μας.

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε
κάποιος Τροβατιανός: 

«Μπήκε και ο Ιούνιος 
έρχεται καλοκαίρι
κι οι σκέψεις ταξιδεύουνε
στα πιο ωραία μέρη».
Η «αποτοξίνωση» από τον βομ-

βαρδισμό της τηλεόρασης, του ίντερ-
νετ και των κινητών, μόνο καλό θα μας
κάνει.

Σημείο αναφοράς, η παλιά απο-
θήκη, που βρίσκεται στο κάτω μέρος
της κεντρικής πλατείας. Έχει ήδη το-
ποθετηθεί η ταμπέλα του Συλλόγου
και σύντομα θα τοποθετηθούν η πόρ-
τα και τα παράθυρα, σηματοδοτώντας
μια νέα εποχή για το πανέμορφο χω-
ριό μας. Το στολίδι του Τροβάτου, θα
λέγαμε χαρακτηριστικά.  
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Σ’  αυτό  το  φύλλο  διαβάστε: 

ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ 

Συνέχεια στη σελ. 2 



Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου
θα προσπαθήσει να δώσει έναν δια-
φορετικό τόνο και αυτό το καλοκαίρι με
διάφορες εκδηλώσεις ποικίλου ενδια-
φέροντος: 

-Η αρχή βέβαια θα γίνει με το ξα-
κουστό πλέον Τροβατιανό Αντάμωμα
που θα γίνει στις 2 Αυγούστου 2014,
ημέρα Σάββατο, στην κεντρική πλατεία
του χωριού, όπου όμοιά της δεν υπάρ-
χει. Χάρη στην δική σας μοναδική
συμμετοχή, σημειώνει τεράστια επι-
τυχία όπου κατά κοινή ομολογία έχει
χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγαλύ-
τερα Ανταμώματα της Ευρυτανίας.

Οι υπέροχες φωνές των Σαρακα-
τσάνων τραγουδιστών Σταύρου Τσα-
λάγκα (για πρώτη φορά στο Τροβάτο),
του λαογράφου Γιάννη Γκόβαρη και
της νεανικής φωνής Πόπης Καραμ-
πά, μας υπόσχονται μια αξέχαστη βρα-
διά, γεμάτη παράδοση, κέφι, χορό και
τραγούδι μέχρι το πρωί. Φυσικά τα
χορευτικά του Συλλόγου μας, θα πα-
ρουσιάσουν ήθη και έθιμα των Σαρα-
κατσάνων και θα χορέψουν χορούς
του τόπου μας, ντυμένα με τις παρα-
δοσιακές φορεσιές.

-Επόμενη εκδήλωση η οποία έχει
τεράστιο ενδιαφέρον, ο 3ος διαγωνι-
σμός σκοποβολής με αεροβόλα όπλα η
οποία θα διεξαχθεί στην κεντρική πλα-
τεία.

-Συνεχίζουμε με το ανεπανάληπτο,
θεσμοθετημένο πλέον, τουρνουά πο-
δοσφαίρου. Μια εκδήλωση που πραγ-
ματικά την χαίρονται άτομα όλων των
ηλικιών, το οποίο θα διεξαχθεί στο γή-
πεδο του Αγ. Αθανασίου.

-Είναι δυνατόν να είμαστε στην
φύση και να μην περπατήσουμε, να μην
πεζοπορήσουμε; Γι’ αυτό και θα γίνει
μια βόλτα-πεζοπορία στα «ξύλα του
Κόκκαλη», σε μια πραγματικά μαγευ-
τική τοποθεσία μέσα στα γάργαρα
νερά και στα δροσερά πλατάνια.

-Πιστεύουμε πως είναι καιρός να
δούμε από κοντά, πως διεξάγεται ένας

ζωντανός διαγωνισμός μαγειρικής, με
διαγωνιζόμενες και διαγωνιζόμενους,
Τροβατιανές και Τροβατιανούς. Στον
προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου
λοιπόν θα γίνει ο πρώτος ζωντανός
διαγωνισμός πίτας. Θα χρειαστούμε
μόνον …..θαρραλέους δοκιμαστές!!!

-Στις 15 Αυγούστου γιορτάζει το
μοναστήρι Της Παναγίας, όπου μετά
την Θεία Λειτουργία θα αναβιώσουμε
το παλιό έθιμο. Ας πάρει ο καθένας μας
τα “κουμάντα του’’ και ας καθίσουμε
όλοι μαζί στον προαύλιο χώρο της εκ-
κλησίας να φάμε, να πιούμε, να τρα-
γουδήσουμε αλλά και να χορέψουμε, να
θυμηθούμε τα παλιά.

-Η γιορτή Του Τιμίου Σταυρού την
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014. Την
παραμονή της γιορτής Του Τιμίου Σταυ-
ρού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος θα ορ-
γανώσει το πανηγύρι, με άφθονο κρα-
σί και ψητό κρέας, στο προαύλιο χώρο
της εκκλησίας και φυσικά δωρεάν χορό
για όλους τους παρευρισκόμενους.

Θα θέλαμε να στηρίξετε με την
παρουσία σας τις προσπάθειες του
Συλλόγου, σε όλες τις εκδηλώσεις
όπως μοναδικά εσείς ξέρετε.

Όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις ας
αγγίξουν τις ευαίσθητες χορδές των
Τροβατιανών και φίλων, και ας πα-
ρευρεθούν ως Νοσταλγοί των ηθών,
των εθίμων και της παράδοσης, στο
Τροβάτο.

Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να
συγχαρούμε την εκλογή της νέας Δη-
μαρχιακής Αρχής και του νέου Τοπικού
Συμβουλίου, τονίζοντας ότι ο Σύλλογος
θα είναι αρωγός και πάντα ΠΑΡΩΝ σε
κάθε καλή ενέργεια που θα γίνεται
για το καλό του τόπου και του συνόλου.
Και προτάσεις έχουμε, και θέληση, και
όρεξη. Πιστεύουμε ότι μόνο με την ει-
λικρινή συνεργασία, θα πάμε μπροστά
και θα ξεπεράσουμε κάθε δύσκολη κα-
τάσταση. 

Καλές διακοπές σε όλους και Καλή
Αντάμωση.  
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Στις 5 Αυγούστου 2014
θα πραγματοποιηθεί το επιτυ-
χημένο, κατά κοινή ομολογία,
ποδοσφαιρικό τουρνουά, στο
γήπεδο του Αγ. Αθανασίου, υπό
το άπλετο φως των προβολέων.
Η συμμετοχή ατόμων κάθε ηλι-
κίας, προσδίδει ιδιαίτερο κύρος
στην πραγμάτωση αυτής της
εκδήλωσης.

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

Μετά το πέρας της διαδι-

κασίας θα ακολουθήσουν απο-
νομές μεταλλίων και κυπέλλων.

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

Περιμένουμε τις συμμετοχές
σας, τόσο από τους μικρούς
όσο και από τους μεγάλους.
Κάθε ηλικία και φύλο, έχει δι-
καίωμα στην συμμετοχή.

Το Δ.Σ του Συλλόγου 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ Οι  ευαίσθητες  χορδές 
των  Τροβατιανών 

Στις 4 Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα, θα πραγμα-
τοποιηθεί ο 3ος διαγωνισμός σκοποβολής στην πλατεία των
Αγ. Θεοδώρων. Είναι μια επιτυχημένη πλέον εκδήλωση,
όπου αγκαλιάστηκε από πάρα πολλούς χωριανούς. 

Η προσπάθεια στέφτηκε με επιτυχία από την πρώτη κιό-
λας χρονιά.

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

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 



ΑΡΧΕΣ της δεκαετίας του ’60. Δάσκαλοι από
τη μια ως την άλλη άκρη της πατρίδας, με τον
ερχομό του καινούργιου σχολικού χρόνου

πορεύονται και πάλι προς το μεγάλο και υψηλό χρέ-
ος προς τη θεία τους αποστολή. Δύσκολος και
ανηφορικός ο δρόμος που ακολουθούν εκείνοι που
η επιταγή της μοίρας τους έταξε να σκαρφαλώσουν
στις αετοφωλιές των Αγράφων, σε μια περιοχή ορει-
νή, δύσβατη και δυσπρόσιτη, φορτωμένη με ιστο-
ρικές μνήμες και δεμένη με την ελληνική παράδο-
ση.

Μια περιοχή με μοναστήρια και ιερά προσκυ-
νήματα, που αποτέλεσαν στη διάρκεια της τουρ-
κοκρατίας θρησκευτικές κοιτίδες πολιτισμού, λαμ-
πρή πνευματική κληρονομιά και που κατά τον αεί-
μνηστο ακαδημαϊκό και φιλόσοφο Κωνσταντίνο
Τσάτσο ήταν «η βράχινη κιβωτός που βρήκαν τη
σωτηρία τους ζωές και ιδέες».

Σ’ αυτόν τον τόπο, με τα Αγραφοχώρια σκορ-
πισμένα στις πυκνόφυτες και βραχώδεις αμφιθεα-
τρικές πλαγιές, ανεβαίνουν οι δάσκαλοι ανα-
σκουμπωμένοι να ζυμώσουν το ζυμάρι της νιότης
του και να του δώσουν τη μορφή που υπαγορεύει
η εθνική μας παράδοση.

Είναι, χωρίς αμφισβήτηση, ηρωισμός να υπη-
ρετεί κανείς την εποχή αυτή στ’ Άγραφα, περνών-
τας τις άγριες και επικίνδυνες κορφές του Τύμπα-
νου και των Τριών Συνόρων από την πλευρά των Ευ-
ρυτανικών Αγράφων. Πεζοπορούν 10 ώρες να

φτάσουν κατάκοποι στην έδρα τους, με τις απο-
σκευές φορτωμένες στο μουλάρι που σέρνει αγκο-
μαχώντας ο αγωγιάτης.

Με ακατάβλητη ψυχική αντοχή και βαθιά συ-
ναίσθηση της ευθύνης ο δάσκαλος ρίχνεται στη δου-
λειά, αγκαλιάζει τα αγραφιωτόπουλα, σκύβει πάνω
τους στοργικά, ανοίγει την καρδιά τους και τα οδη-
γεί στα μονοπάτια της γνώσης.

Χωρίς τετράδια, μολύβια, βοηθητικά βιβλία, κα-
μιά βοήθεια από την οικογένεια αλλά με διαυγή και
γρήγορη σκέψη, αφομοιώνουν εύκολα, ανταπο-
κρίνονται αόριστα στις σχολικές υποχρεώσεις και
η επίδοσή τους κρίνεται ως πολύ καλή. Μονοθέσια
τα σχολεία, με πληθωρικές τάξεις, λειτουργούν με
πρωινή και απογευματινή εργασία, πολλές φορές
σε εκκλησίες, ελλείψει διδακτηρίων, που θυμίζουν
«κρυφά σχολειά».

Τις βραδινές ώρες τον περιμένει το Νυκτερινό
Σχολείο των αναλφάβητων. Αργά το βράδυ, το θαμ-
πό φως της λάμπας πετρελαίου τον βοηθά να προ-
ετοιμαστεί για την διδακτική εργασία της επόμενης
μέρας. 

Στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του περι-
λαμβάνονται επίσης: η φροντίδα λειτουργίας μα-
θητικών συσσιτίων, η οργάνωση και η παρουσία-
ση των σχολικών γιορτών και γυμναστικών επιδεί-
ξεων, η συμμετοχή του στο έργο της κοινωνικής πρό-
νοιας και άλλα. Γοητευμένος από το έργο του δεν
λυγίζει στις δυσκολίες και τα προβλήματα, τα
οποία αντιμετωπίζει με στωικότητα.

Αυτή ήταν με αδρές πινελιές, η εικόνα του έρ-
γου του δασκάλου την εποχή εκείνη στ’ Άγραφα. Πέ-
ρασαν από τότε πολλές δεκαετίες. Χαλεποί και τα-
ραγμένοι οι σημερινοί μας καιροί. Πρωτόγνωρα γε-
γονότα συγκλονίζουν τον κόσμο και επηρεάζουν
άμεσα και την χώρα μας, η οποία ακολουθεί τη μοί-
ρα της και αντιστέκεται στις προκλήσεις, τις θύελ-
λες και τις καταιγίδες.

Οι δάσκαλοι στη δίνη αυτή έχουν το δικό τους
χρέος. Να κρατήσουν όρθια και άγρυπνη την νεο-
λαία μας και να της εμπνεύσουν ΠΙΣΤΗ, ΕΛΠΙ-
ΔΑ και ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ για το μέλλον. 

Πηγή από το ημερολόγιο 2012 Πολιτιστικού 
Συλλόγου Λεοντίτου “Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ’’
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Αγραφοχώρια,  
«η  βράχινη  κιβωτός  

σωτηρία  για  ζωές  και  ιδέες»

Ως απόδημος Ελληνισμός ή ελληνική
διασπορά χαρακτηρίζεται το σύνολο των
εκπατρισμένων Ελλήνων, που μολονότι εγκα-
ταστάθηκε, έστω και με σχετική μονιμότητα,
σε χώρες ή περιοχές εκτός του εθνικού χώρου,
εξακολουθεί να συντηρεί, σε επίπεδο
συλλογικό ή και ατομικό, τις υλικές, πο-
λιτιστικές και συναισθηματικές του σχέ-
σεις με τη χώρα της άμεσης ή της παλαι-
ότερης καταγωγής του. 

Κομμάτι αυτού του απόδημου Ελληνισμού
είναι και οι Σαρακατσάνοι. Ήταν, είναι και θα
είναι ένας λαός, μια φυλή ανήσυχη μα συνά-
μα και προοδευτική. Όπου και να πήγαν, σε
όποια γωνιά του πλανήτη και αν τους έστειλε
η μοίρα, οι περισσότεροι μεγαλούργησαν και
δημιούργησαν πολλά πράγματα στη ζωή τους.
Τα οποία όμως δεν είναι πράγματα. Είναι
ΑΞΙΕΣ, με έντονο το ανθρώπινο στοιχείο και
μάλιστα το στοιχείο της αλληλεγγύης και της
αλληλοβοήθειας.

Η Νοσταλγία για την πατρίδα, για τις ρί-
ζες και το χωριό, δυναμώνει την φλόγα της αγά-
πης για τον τόπο τους. Αυτή λοιπόν η Νο-
σταλγία για τον τόπο τους αγγίζει περισσότερο
από κάθε άλλον χωριανό τις ευαίσθητες χορ-
δές τους. Τις Σαρακατσάνικες Πολιτιστικές
χορδές. 

Η οικονομική βοήθειά τους προς τον Σύλ-
λογό μας, προκειμένου να ραφτούν οι πρώτες
Σαρακατσάνικες παραδοσιακές στολές, είναι
τρανή απόδειξη αυτής της μεγάλης τους αγά-
πης για τον τόπο τους. Η κίνησή τους αποτε-
λεί ένα βήμα Πολιτιστικής προόδου.  

Αγαπητοί χωριανοί, αγαπητοί Τροβατιανοί
από την Αμερική, Αδελφοί Καλογερομή-
τρου Κώστα, Τάκη και Χρυσόστομε του
Νικολάου, Φερεντίνου Λεμονιά συζ. Βαγ-
γέλη, Φερεντίνο Στράτο του Σταύρου,
Καζάκο Κώστα, Βαγγελιώ Καραγεώρ-
γου του Σπύρου, Κατεργάρη Γιώργο και
από την Ελλάδα Καραγεώργο Λάμπρο του
Παναγιώτη. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας,
ερμηνεύοντας τα αισθήματα των μελών του και
όλων των χωριανών, θέλει πραγματικά να
σας ευχαριστήσει για την οικειοθελή κίνησή
σας, όπως συνδράμετε οικονομικά, στην αγο-
ρά παραδοσιακών φορεσιών, ώστε να καταστεί
δυνατή η δημιουργία, λειτουργία και αποπε-
ράτωση των τμημάτων εκμάθησης παραδο-
σιακών χορών. 

Θέλουμε να γνωρίζετε και να καταστεί
σαφές ότι πάντα ήσασταν, είστε και θα είστε,
ο πιο σημαντικός κρίκος της παράδοσής μας,
είτε είστε εδώ είτε είστε στο εξωτερικό, στην
δεύτερη πατρίδα. 

Με τιμή 
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Τροβάτου

Η  αρωγή  
του  απόδημου 

Ελληνισμού 
Γεωργίου Λάμπρος  

Δάσκαλος από Τροβάτο, τέως πρόεδρος 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Κιν:. 6978776637



Συλλέγοντας φωτογραφίες… συλλέγεις τον «κόσμο» είπε κάποιος
κοινωνιολόγος, γιατί με τις πληροφορίες που μας δίνουν με το
περιεχόμενό τους, προσφέρονται για πολλά πράγματα. Π.χ.:

ενδυματολογική μελέτη του τότε… συγκριτικές έρευνες του τότε με
το σήμερα, κοινωνιολογικές αναλύσεις, σύγκριση της τότε εποχής με
το σήμερα.

Πέρα όμως απ’ όλα αυτά, μέσα από το λυκόφως των μαυρόασπρων
φωτογραφιών αναδύεται (ξεπηδάει) αμυδρή αλλά αυθεντική η εικόνα

του παρελθόντος, η εικόνα της παράδοσής μας, η εικόνα της πολι-
τιστικής μας κληρονομιάς.

Γι’ αυτό πολλοί εκλεκτοί Έλληνες και ξένοι ιστοριογράφοι, λο-
γοτέχνες, ποιητές, λόγιοι, καλλιτέχνες, συνέδεσαν ίσως το καλύτερο
και πιο ενδιαφέρον «κομμάτι» της πνευματικής τους δημιουργίας με
την παράδοση… τον αντίλαλο μίας μακρινής ζωής που πέρασε. Μίας
ζωής περασμένης που νοσταλγούμε και η νοσταλγία αυτή πλανιέται
διάχυτη μέσα μας.  
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ΤΑΞΙΔΙ  ΣΤΟ  ΧΡΟΝΟ
ΜΙΑ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  «ΜΙΑ  ΙΣΤΟΡΙΑ»

(Γράφει ο Τσεργογιάννης Θεόδωρος)
πρώην Δάσκαλος ΤΡΟΒΑΤΟΥ

Το Δημ. Σχολείο Τροβάτου το 1964 με την αυλή του γεμάτη παιδιά Μαθητές του Δημ. Σχολείου Τροβάτου κατά το Σχολ. Έτος 1965-66 

Σχολ. Έτος 1965-66. Γυμναστικές επιδείξεις. 
(Παίζοντας το Παιγνίδι… “Πού είσαι… Γιάννη”) 

Σχολ. Έτος 1966-67. Μαθητές Δημ. Σχολείου Τροβάτου. 
Στην αυλή του Αγίου Δημητρίου μαθαίνουν χορό. 

Μαθήτριες Δημ. Σχολείου Τροβάτου Σχολ. Έτος 1965-66 
Σχολ. Έτος 1965-66. Μαθητές Δημ. Σχολείου Τροβάτου 

Γυμναστικές επιδείξεις 



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.
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3o Αντάμωμα 
Συλλόγου  

Αγραφιωτών 
Σαρακατσαναίων 

Αιτωλοακαρνανίας
Ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων

Αγραφιωτών Αιτωλοακαρνανίας
σας προσκαλεί στο 3ο Αντάμωμα
Αγραφιωτών Σαρακατσαναίων το
Σάββατο 16 Αυγούστου 2014,
που θα γίνει στην πανέμορφη πλα-
τεία του Τροβάτου. Στο τραγούδι
θα είναι ο Ν. Γιαννακός και ο Κ.
Γαρέφης και στο κλαρίνο ο Κ.
Ζαραλής. 

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 Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Τροβάτου στην τράπεζα EUROBANK με
αριθμό: 0026-0146-73-0101584374 

Όσοι δεν διευκολύνεστε να βάλετε χρήματα δια μέ-
σου της τράπεζας παρακαλούμε πολύ να επικοινωνή-
σετε με τον ταμία του Συλλόγου ή με οποιοδήποτε μέ-
λος του Δ.Σ. 

Στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας «O ΝΟ-
ΣΤΑΛΓΟΣ» υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που χρει-
άζεστε για να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Συλλό-
γου.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του πανέμορφου χω-
ριού μας στην διεύθυνση:

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

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος στηρίζεται 
μόνο στη συνδρομή σας.



ΓΑΜΟΙ
• Παντρεύτηκαν στο Καινούριο Αγρινίου η

Μαρία Γρίβα κόρη της Ευαγγελίας Κόκκαλη με
τον Μάνθο Κέντρου. 

• Παντρεύτηκαν στον Αλίαρτο η Βάια Κου-
τρουμάνου του Ευθυμίου (κόρη της Καλλιόπης
Κάλλη του Θεοδώρου) με τον Βασίλειο Ραχούτη.

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε ευτυχία.

ΒΑΠΤΙΣΗ 
• Ο Γεώργιος Πατλάκης και η Σοφία Κου-

τσολάμπρου του Μιλτιάδη βάπτισαν στα Κου-
φάλια Θεσσαλονίκης την κόρη τους και το όνομα αυ-
τής Μαρία. 

Να τους ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Πέθανε στο Αγρίνιο η Καλογεράκη Παγώ-

να συζ. Χρήστου. 

• Πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Τρο-
βάτο η Παπαδημητρίου Δήμητρα συζ. Δημη-
τρίου 105 χρονών. 

• Πέθανε στη Θήβα ο Στοιχειός Μιχάλης (σύ-
ζυγος Ευσταθίας Κων/νου Καραγεώργου). 

Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ 
• Ορκίστηκε και πήρε πτυχίο από το Τμήμα Λο-

γιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Δι-
οίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος Καβάλας η Σοφία Κουτσο-
λάμπρου του Παναγιώτη. 

• Ορκίστηκε και πήρε πτυχίο από το Κολέγιο Lo-
gan College St. Louis Moussori Αμερικής ως Φυσι-
κοθεραπευτής και Χειροπράκτορας ο Καλογε-
ρομήτρος Νικόλαος του Δημητρίου 

Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
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Αθανασόπουλος Λάμπρος ..........................20€
Αθανασοπούλου Γεωργία ..........................20€
Γυαλός Δημήτριος ......................................50€
Καπλάνης Κώστας ......................................50€                        
Καραγεώργος Δημήτριος............................20€
Καραγεώργος Λάμπρος του Π. ................500€
Κάρλου-Γαζή Αρετή ....................................50€
Κόκκαλης Παντελής....................................20€
Μαργώνης Δημήτριος-Αγγέλω ..................20€
Μαργώνης Η. Δημήτριος............................20€
Παπαδόπουλος Κ. Χρήστος ........................10€
Μουρκοβίτη Σπυριδούλα ..........................50€
Πολύζος Ιωάννης ........................................50€
Ράμμου Ελένη ............................................30€
Τσιτσικάος Γεώργιος ..................................30€
Φωτιάδου Πάτρα ..........................................5€
Ανώνυμος Ευρυτάνας ..............................300$
Αφοί Καλογερομήτρου του Νικολάου
(Κων/νος, Δημήτριος, Χρυσόστομος) ..2.200$
Καζάκος Κώστας & 
Βαγγελιώ Καραγεώργου του Σπύρου ......650$
Κατεργάρης Γεώργιος ..............................250$
Φερεντίνου Λεμονιά ..................................750$
Φερεντίνος Στράτος του Σταύρου ............650$

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Ενημερώνουμε το Τροβατιανό και μη κοι-
νό, ότι η Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου είναι
πλέον γεγονός και λειτουργεί με έδρα το Νο-
σοκομείο της Χαλκίδας.

Ο Πολιτιστικός  Σύλλογος  Τροβάτου συμ-
μετείχε στην Εθελοντική Αιμοδοσία όπου
πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2014, ημέ-
ρα Σάββατο και ώρα 09:00 π.μ.-13:00 μ.μ.
στην Λιβαδειά, στη πλατεία απέναντι από το
παλαιό Δημαρχείο, στα πλαίσια της Παγκό-
σμιας Ημέρας Εθελοντικής Αιμοδοσίας. 

Μην λησμονούμε ότι ο Eθελοντισμός είναι
ένας δυναμικός τρόπος κοινωνικής συμμετο-
χής και παρέμβασης όλων μας με στόχο την
εξέλιξη και την καλυτέρευση της κοινωνίας. Ο
Εθελοντισμός αφορά πράξεις και όχι λόγια.
Αναπτύσσει τη φιλία, την κατανόηση και την
αποδοχή της διαφορετικότητας των προσώ-
πων.

Με τιμή 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
&  ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΤΡΟΒΑΤΟΥ 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού
Τροβατιανών, γνωστοποιεί ότι στις 2
Αυγούστου 2014 στην πανέμορφη πλα-
τεία των Αγίων Θεοδώρων, θα πραγ-
ματοποιηθεί η βράβευση των επιτυ-
χόντων Τροβατιανών στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, του ακαδημαϊκού έτους
2013-2014.

(κατά αλφαβητική σειρά):
1. Μπαμπάτσικου Γεωργία του Βασι-

λείου, Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προ-
σχολική Ηλικία (Αθήνα)

2. Πετροπούλου Κωνσταντίνα του
Δημητρίου (κόρη της Ασημίνας Ζαρκάδα)

Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης 

3. Πουτσίνης Ιωάννης (γιός της Πο-
λυξένης Ιωάννη Κάλλη), Ανώτατη Εκκλη-
σιαστική Ακαδημία 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 



Μοναδική, ακούραστη το σημείο αναφοράς
μας. Ήταν αξιαγάπητη, κοινωνική, θαρραλέα
και δυναμική ακόμη… και όταν ο θάνατος της
χτύπησε τη πόρτα, εκείνη αγέρωχη τον κοίταξε
στα μάτια και πάλεψε μαζί του για 4 χρόνια. 

Στις 13 Μαΐου 2013 η μάνα μου προστέθηκε
στα θύματα του μακρύ καταλόγου των θυμά-
των του καρκίνου. Ακόμη και μέσα από αυτή
τη σκληρή δοκιμασία που της έλαχε, εκείνη το
αντιμετώπισε στωικά, αλλά και θαρραλέα συ-
νάμα. Ποτέ μα ποτέ δεν έδειξε, έως και την τε-
λευταία της στιγμή πως παραιτείται, πως νι-
κήθηκε. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε για τίποτα.
Όλα τα κρατούσε μέσα της.

“Η ασθένειά σου τσάκισε εμάς, την δική
σου ψυχή την άφησε ατσαλάκωτη γιατί εσύ δεν
επέτρεψες στον χάρο να στην αγγίξει. Γενναία
ως το τέλος δίχως το παραμικρό «αχ».” 

Θέλω  από σένα όταν κλείνω τα μάτια μου
να έρχεσαι πιο συχνά, να μου απλώνεις το χέρι. 

Μου λείπεις, Μας λείπεις…
Μανούλα μου δεν το πιστεύω ότι έχεις φύ-

γει..

Ανδρίτσος Γεώργιος

Στις 10-05-2014, ημέρα Σάββατο, μέλη
του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου, πα-
ρευρέθησαν στην παρουσίαση του βιβλίου
«Το Κουντρί» του συγγραφέα Κώστα
Μπουμπουρή, εκ του Μαράθου Αγράφων
Ευρυτανίας. 

Το βιβλίο αποτελεί αφιέρωμα στην αι-
ώνια ΜΑΝΑ, με τον φακό κορυφαίων Ελ-
λήνων φωτογράφων. Η παρουσίαση έλαβε
χώρα σε ένα πολύ όμορφο χώρο στο Σ.Φ.Ε.
στη Θήβα, στα πλαίσια εορτασμού της γιορ-
τής της Μητέρας. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
«Το  Κουντρί»
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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 

Ευχαριστήριο
Θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της

καρδιάς μου όλες και όλους τους κατοίκους του
Λεονταρίου Καρδίτσας για την στήριξη και την
αγάπη που μου έδειξαν στις δημοτικές εκλογές
του Μαΐου. Υπόσχομαι σε όλους τους κατοίκους
του χωριού μου αξιοκρατία και θα δώσω τον κα-
λύτερό μου εαυτό για το καλό του τόπου.

Με τιμή 
Ο νέος πρόεδρος 

του Τοπικού Διαμερίσματος 
Λεονταρίου

Σαλαγιάννης Αντώνης του Γρ.  

Ήταν  η  Ευαγγελία  μας… ΣΤΟ  ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΟ  
ΣΥΛΛΟΓΟ  ΤΟΥ  ΤΡΟΒΑΤΟΥ  
ΑΠΟ  ΕΝΑΝ…. ΝΟΣΤΑΛΓΟ 
Διαβάζω την εφημερίδα σας και χαίρομαι τα

δρώμενά σας και την ΛΕΒΕΝΤΙΑ σας…
Έρχομαι αρωγός στο έργο σας, γιατί κι εγώ κρα-

τιέμαι από σκούφια Σαρακατσαναίων. Γνώρισα
και έζησα με Τροβατιανούς λεβέντες… Ένας και
ένας.

Συμβάλλω και εγώ στην απόκτηση χορευτικών
στολών. Προσφέρω την πεντάρα μου εις μνήμην των
απελθόντων απ’ αυτή τη ζωή, των:

Α) Σταύρου Παπαδημητρίου, αγωνιστή για
τα δίκαια δικαιώματα των αδυνάτων και υποστη-
ρικτή του χωριού και των χωριανών.

Β) Του μπάρμπα-Νίκου Καλογερομήτρου,
ψήστη-ψάλτη-γλεντζέ (Η ψυχή του χωριού), παν-
τού και πάντοτε παρών.

Γ) Του αυθεντικού Τροβατιανού λεβέντη-χο-
ρευταρά-γλεντζέ-καλού οικογενειάρχη-πατριώτη
και επιτυχημένου επιχειρηματία Βαγγέλη Φε-
ρεντίνου, που αναπαύεται στα πεύκα, κάπου στην
Αμερική.

Αιωνία η μνήμη τους.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς,

Ένας ΝΟΣΤΑΓΛΟΣ, της Σαρακατσάνικης ζωής.  



Και σοι προτίνει δεξιάν Χριστός, Πέτρε,
Σωθέντι γυμνώ εκ θαλάσσης του βίου.

Οι μέχρι σήμερα έρευνες δείχνουν ότι ο όσιος
Πέτρος ο Αθωνίτης έζησε μεταξύ του 7ου και του
9ου αιώνα. Ο βίος του σώζεται γραμμένος από τον
Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και τον Νικόλαο τον Σι-
ναΐτη. Η καταγωγή του ήταν από την Κωνσταντι-
νούπολη. Είχε ενάρετους γονείς και μεγάλωνε
μέσα σε κλίμα ευσέβειας και πίστης. Γρήγορα τον
Πέτρο τον τίμησαν με το ανακτορικό αξίωμα των
Σχολαρίων. Ο Βασιλιάς τον δοκίμασε σε πολέμους
και για την γενναιότητά του τον έκανε αρχιστρά-
τηγο. 

Σε μια εκστρατεία του αυτοκράτορα εναντίον
των Αγαρηνών πιάσθηκε αιχμάλωτος και σύρθηκε
στην φυλακή με βαρειές αλυσίδες. Εκεί σκέφθηκε
και κατάλαβε γιατί έπαθε αυτή την συμφορά. Πολ-
λές φορές είχε τάξει στον Θεό να γίνει μοναχός, αλλά
ποτέ δεν πραγματοποίησε την υπόσχεσή του. Δίκαια
λοιπόν αυτή η συμφορά. 

Από τον Άγιο Νικόλαο, τον οποίο είχε προστά-
τη, ζήτησε να τον βοηθήσει να ελευθερωθεί. Νή-
στεψε, προσευχήθηκε και παρακάλεσε θερμά. Ο
Άγιος Νικόλαος και ο Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος
ύστερα από την βεβαίωση του Πέτρου, ότι θα
πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του, τον απελευ-
θερώνουν με θαυματουργικό τρόπο. 

Ο όσιος Πέτρος πήγε στην Ρώμη, όπου εκάρη
μοναχός από τον Επίσκοπο Ρώμης, ο οποίος τα χρό-
νια εκείνα ήταν ακόμα Ορθόδοξος. Φεύγει για να

ζήσει ερημικά μόνος με τον Θεό. Παρακαλεί τον
Άγιο Νικόλαο να του δείξει τόπο να μονάσει και
μέσα από μια σειρά θαυμαστών γεγονότων και βλέ-
ποντας την Κυρία Θεοτόκο να του καθορίζει την κα-
τοικία του φτάνει με πλοίο στον Άθωνα. 

Στο όρος αυτό υπήρχαν πλήθη δαιμόνων που
βλέποντας τον όσιο λυσσάξανε και με διάφορους
τρόπους τον φοβερίζουνε. Ο Πέτρος όμως προ-
σευχόταν και στο άκουσμα του ονόματος του Χρι-
στού ή της Παναγίας ο δαίμονας χανότανε. Εκεί
στον Άθωνα βρήκε μια σπηλιά και με συντροφιά τα
άγρια θηρία, γυμνός και πεινασμένος, υπέμεινε πα-
λεύοντας με τους δαίμονες πενήντα τρία χρόνια.
Μέσα από την σκληρή άσκηση ο όσιος κατόρθωσε
να φτάσει στην τέλεια αγάπη. Αυτό όμως ο διάβο-
λος δεν το άντεχε· γι’ αυτό και προσπάθησε με κάθε
τρόπο, ακόμη και μορφή αγγέλου, να γυρίσει τον
όσιο στον κόσμο. Η προσευχή όμως του οσίου έδιω-
χνε το θηρίο. 

Κατά θεία οικονομία για να γίνει γνωστός ο βίος
του, ένα χρόνο πριν την κοίμησή του τον συνάντη-
σε ένας κυνηγός. Αφότου ο όσιος κοιμήθηκε, το άγιο
λείψανό του έγινε πηγή ιάσεων θεραπεύοντας
πολύ κόσμο. Ο όσιος Πέτρος είχε πάντα στο νου την
αρετή βαδίζοντας την στενή οδό, την δύσκολη, την
γεμάτη εμπόδια και θυσίες. Έζησε αγγελική πολι-
τεία και αξιώθηκε της χάρης του Θεού. 

Ας πρεσβεύει και για εμάς να βρούμε αυτήν την
ευλογημένη οδό που οδηγεί στην βασιλεία των ου-
ρανών και να παραμείνουμε σ’ αυτή. 

Κουτσουπιάς Κωνσταντίνος, ιερεύς 

Μ ε μεγάλη κατάνυξη γιορτάστηκε η
γιορτή του Αγ. Θεόδωρου. Πολλοί

Τροβατιανοί βρέθηκαν την Κυριακή 8 Ιουνίου
στην εκκλησία των Αγ. Θεοδώρων στο Τρο-
βάτο και εκκλησιάστηκαν. 

Ο παπα-Ηλίας Νασιώκας με το καλο-
συνάτο χαμόγελό του έβγαλε έξω από την εκ-
κλησία την στολισμένη εικόνα του Αγ. Θεό-
δωρου και έκανε την αρτοκλασία.

Τυχεροί όσοι ανεβαίνουν στο υπέροχο χω-
ριό μας τέτοια εποχή και μπόρεσαν να πα-
ρευρεθούν. Χρόνια πολλά σε όλους και του

χρόνου στο μέτρο. 
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ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΣΑΛΤΗΣ  Γ.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Κτισίματα - Σοβατίσματα 
Τοποθέτηση πλακιδίων 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΤΡΟΒΑΤΟ 
Τηλ: 6972229648

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΕΡΙΒΟΛΙ  ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Την  12η  Ιουνίου  μνήμη  του  οσίου  Πατρός  ημών  Πέτρου  

του  εν  τω  Άθω 

Την περίοδο του εθνικού διχασμού, ένας
Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης ανέβαινε μ’ ένα μουλάρι, σ’ ένα ορει-

νό χωριό και δύσβατο χωριό, για να επιθεωρή-
σει τον εκεί δάσκαλο. Στον δρόμο που επήγαινε
συναντά έναν αγωγιάτη και τον ρωτά: 

― “Δε μου λες, πατριώτη, ο δάσκαλος τι είναι;
Βενιζελικός ή Βασιλικός;”

― “Βενιζελικός”, απαντά ο αγωγιάτης, “Α, το
γαϊδούρι…” σχολίασε ο επιθεωρητής. Ο αγω-
γιάτης όμως ήταν Βενιζελικός και φίλος του δα-
σκάλου και έτρεξε να μεταφέρει στο δάσκαλο τη
στιχομυθία.

― “Το και το δάσκαλε. Σε είπε γαϊδούρι”. Την
επόμενη φορά μπαίνει ο επιθεωρητής στην τάξη
και ρωτά τον δάσκαλο για το ποιο είναι το μά-
θημα της ημέρας.

― “Τα σημεία της στίξεως”, απαντά ο δά-
σκαλος .

― “Ας δούμε λοιπόν, τι ξέρουν τα παιδιά “λέει
ο επιθεωρητής. Ο δάσκαλος σήκωσε έναν μαθητή
στον πίνακα και του είπε να γράψει τη φράση: 

“Ο επιθεωρητής είπε, (κόμμα) ο δάσκαλος εί-
ναι γαϊδούρι (τελεία)». Αφού, έκπληκτος ο μα-

θητής, το έγραψε, τον ρωτά ο δάσκαλος: 
― “Ποιος είναι παιδί μου γαϊδούρι;”. “Ο δά-

σκαλος” ψέλλισε ο μαθητής. 
― “Και ποιός το είπε’’; 
― “Ο επιθεωρητής κύριε’’.
― “Ωραία’’ είπε ο δάσκαλος. “Σβήσε τώρα το

κόμμα και βάλ’ το αλλιώς’’. 
“Ο επιθεωρητής, (κόμμα) είπε ο δάσκαλος,

(κόμμα) είναι γαϊδούρι’’. 
Μόλις τελείωσε ο μαθητής, τον ρωτά ο δά-

σκαλος.
― Ποιος είναι τώρα, παιδί μου, το γαϊδούρι;
― “Ο επιθεωρητής’’ απαντά δειλά ο μαθητής.
― “Και ποιος το είπε;’’ 
― “Ο δάσκαλος” απαντά ο μαθητής. 
Οπότε στρέφεται ο δάσκαλος στην τάξη και

λέει:
― “Είδατε παιδιά τι κάνουν τα κόμματα; πότε

βγάζουν γάιδαρο τον επιθεωρητή και πότε τον
δάσκαλο”.

Πηγή από το ημερολόγιο 2012 
Πολιτιστικού Συλλόγου Λεοντίτου 

“Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ’’ 

Τα  «κόμματα»  βγάζουν…  γάιδαρο 


