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O NOΣTAΛΓOΣ

Αγαπητοί χωριανοί, φίλες και φί-
λοι.

Ήδη διανύουμε τις πρώτες ημέρες
του μήνα Δεκέμβρη και τα Χριστού-
γεννα είναι τόσο κοντά. Οι επικρα-
τούσες καιρικές συνθήκες, μόνο χει-
μώνα δεν θυμίζουν. Με τέτοιες θερ-
μοκρασίες νομίζει κάποιος, ότι μπαί-
νουμε για τα καλά στην άνοιξη και θα
αρχίσουν, αν δεν έχουν ήδη αρχίσει,
κάποια δέντρα και λουλούδια να ξα-
νανθίζουν!!

Η μόνη εικόνα που μπορεί να σε
προσγειώσει στην πραγματικότητα, εί-
ναι τα πολύχρωμα φύλλα των δέν-
τρων, που δειλά-δειλά πέφτουν στο
χώμα, στρώνοντας έτσι ένα χρυσα-
φένιο χαλί!!

Αρκετοί από τους Τροβατιανούς
μάζεψαν ήδη ότι καρύδια και κάστα-
να είχαν στα δέντρα τους και έφυγαν
για τα “χειμαδιά’’.

Το Τροβάτο ερήμωσε, λόγω του
χειμώνα αλλά προσδοκά σε λίγους

μήνες να ξαναζωντανέψει, με την επι-
στροφή των Τροβατιανών.

Σε τούτη τη χρονιά, το 2015, είναι
κοινός τόπος, ότι έγιναν πολλές κα-
ταστροφές, κυρίως λόγω των ακραίων
καιρικών συνθηκών αλλά και φαινό-
μενα που δεν ξανάζησε αυτός ο τόπος.
Δρόμοι καταστράφηκαν, ποτάμια και

ρέματα «φούσκωσαν», όπου το απο-
τέλεσμά τους ήταν ακραία κατα-
στροφικό.

Αγαπητοί χωριανοί, τα προβλή-
ματα που υπάρχουν και αντιμετωπί-
ζει το χωριό μας είναι πολλά και δια-
χρονικά. ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΑΛΥΤΑ.

Τα έχουμε επισημάνει και τα έχου-
με γράψει ουκ ολίγες φορές!! Την τε-
λευταία φορά τα παρουσιάσαμε και
επίσημα στη λαϊκή συνέλευση που
πραγματώθηκε στο χωριό μας τον
περασμένο Αύγουστο, με την παρου-
σία του Δημάρχου Αγράφων, κου
Μπαμπαλή Θεόδωρου. Αξίζει να
επισημάνουμε για πολλοστή φορά,

ότι ο θεσμός των συνελεύσεων θα
πρέπει να συνεχιστεί, με την συμμε-
τοχή περισσοτέρων κατοίκων, εκθέ-
τοντας την πραγματικά δύσκολη κα-
θημερινότητά τους. Ο παραλήπτης
των αιτημάτων, η δημοτική αρχή, να
αξιοποιεί τα πορίσματα των λαϊκών
συναθροίσεων, ώστε η σχέση πομπού
(κατοίκων και φορέων) και δέκτη
(δημοτικής αρχής) να είναι η άριστη.

Καταλαβαίνουμε όλοι τις πολύ
δύσκολες καταστάσεις οικονομικές
και μη, που τις βιώνουμε όλοι στην κα-
θημερινότητά μας και φυσικά και ο
Δήμος Αγράφων, αλλά υπάρχουν και
προβλήματα που λύνονται χωρίς κα-
μία οικονομική επιβάρυνση!!! Ας ανα-
φερθούμε σε κάποια χαρακτηριστικά: 

Εδώ και τρία χρόνια υπάρχει το
πρόβλημα με την αποχέτευση της πέ-
τρινης βρύσης που βρίσκεται στην
πλατεία των Αγίων Θεοδώρων, κάτω
από τον πλάτανο. Πιστεύουμε ότι το
ελάχιστο που θα σκεφτεί κάποιος εί-
ναι ντροπή και αγανάκτηση!!! Τόσο
κοστοβόρο είναι το έργο;  

Η εικόνα που μας δίνετε, το ότι δεν
έχει νερό η κεντρική βρύση, δεν μας
ακουμπά; Ποιά σκέψη κάνει ο επι-
σκέπτης αλλά και ο συγχωριανός μας;
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Σ’  αυτό  το  φύλλο  διαβάστε 

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

εύχονται  σε  όλους  τους 
Τροβατιανούς  και  Φίλους, 
καλές  γιορτές,  προσωπική 

και  οικογενειακή  υγεία  και  ευημερία. 
Ευτυχισμένο  το  2016. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ  2016 

ΚΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ 
ΠΙΤΑΣ  ΣΤΟ  ΑΓΡΙΝΙΟ 

Στις 20 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα
20:30 μ.μ., σας περιμένουμε όλους τους Τροβατιανούς και φί-
λους, στο κέντρο διασκέδασης «ΧΑΡΑΥΓΗ» στο Καινούργιο Αγρι-
νίου, για να κάνουμε πράξη, την επαναδραστηριοποίηση του Χει-
μερινού Ανταμώματος. Το βράδυ εκείνο, επίσης, θα κόψουμε και
την Πρωτοχρονιάτική μας πίτα. 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου προσκαλεί όλους τους Τρο-
βατιανούς και φίλους, να δώσουμε το παρόν και να ανταλλάξου-
με ευχές για το νέο έτος.

Θα είναι κοντά μας και θα μας διασκεδάσει με την ορχήστρα
του ο μεγάλος Σαρακατσάνος Τραγουδιστής Γιάννης Γκόβαρης. 

Με τιμή το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Συνέχεια στη σελ. 2 



Αν τρία χρόνια τώρα δεν μπορέσαμε να λύσουμε
αυτό το πρόβλημα, τότε τα σοβαρότερα προβλήματα
πότε και πώς θα λυθούν;

Βέβαια αν παραδειγματιστούμε από την «φο-
βερή» παρουσία των συγχωριανών μας στη λαϊκή
συνέλευση με τον Δήμαρχο Αγράφων (ήμασταν δεν
ήμασταν 20 νοματαίοι), τότε καταλαβαίνουμε ότι
μάλλον δεν ενδιαφέρεται κανένας για να πάει ο τό-
πος μπροστά. Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι οι τοπι-
κοί επαγγελματίες θα έχουν σοβαρό μερίδιο ωφέ-
λειας.

Είναι ντροπή το ιστορικό μοναστήρι Της Πα-
ναγίας, που το αναγνωρίζουν στα πέρατα της γης,
και έχουν γραφτεί τόσα για τη δράση, όσων πέρα-
σαν από αυτό να είναι ΑΠΡΟΣΙΤΟ, ΑΠΑΓΟ-
ΡΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ!!! Με δρόμο, που
μόνο με ειδικό όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
μπορεί κάποιος να τον περπατήσει.

Πότε επιτέλους θα συγκινηθούν οι τοπικοί πο-
λιτειακοί φορείς; 

Είναι επίσης ντροπή στο έρημο σχεδόν χωριό
από κατοίκους να αλωνίζουν ανενόχλητα τα γελά-
δια καταστρέφοντας και κοπρίζοντας τα σπίτια και
τις περιουσίες των συγχωριανών μας  Τροβατιανών,
αλλά και ανενόχλητα να «κόβουν βόλτες» στην κεν-
τρική πλατεία του χωριού λες και είναι βοσκότοπος!!!

Επιτέλους δεν λειτουργεί κανένας θεσμός στο
χωριό μας το Τροβάτο; Μόνο για τα άλλα χωριά
ισχύουν οι νόμοι; Δεν είναι κανένας υπεύθυνος για
ότι γίνεται; Δεν έχουν οριστεί βοσκοτόπια για τα γε-
λάδια;

Επιτρέψτε μας, επιτακτικά πλέον, να τονίσου-
με τα λόγια ενός μεγάλου συγγραφέα, ότι «όταν κά-
ποιος θέλει κάτι πολύ και αγωνίζεται για αυτό, τότε
όλες οι δυνάμεις του σύμπαντος συνωμοτούν ώστε
να το πετύχει». Η πολιτειακή μας διοίκηση, με λύπη
μας το λέμε, επιδιώκει ακριβώς τα αντίθετα!!! Και
σαφώς είναι υπεύθυνη γι’ αυτό!!

Είναι τέλος ντροπή να υπάρχει μια κολό-
να της ΔΕΗ «φυτρωμένη» στη μέση του δρό-
μου, μπροστά από την εκκλησία του Αγ. Δη-
μητρίου, στον Κάτω Μαχαλά, εδώ και τόσα
χρόνια, που παρ’ όλες τις αναφορές, έγγραφες
και προφορικές στους διοικούντες του τόπου
μας, ακόμη δεν έχει βρεθεί λύση στο «μαθη-
ματικό» δυσεπίλυτο πρόβλημα, που μάλλον
έχει πολλούς αγνώστους: «Πώς μετατοπίζου-
με μια κολόνα της ΔΕΗ, σε παρακείμενη
θέση, ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα
διέλευσης στα μικρά και μεγάλα οχήματα;» 

Τον περασμένο Οκτώβριο, πριν από λίγες ημέ-
ρες, με την μεγάλη νεροποντή και καταιγίδα που έρι-
ξε, εκτός από την καταστροφή του δρόμου εισήλθαν
νερά στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, που χάρη
στην έγκαιρη επέμβαση των παρευρισκομένων χω-
ριανών έβγαλαν τα νερά από τον Ναό, ελαχιστο-

ποιώντας το μέγεθος της καταστροφής. 
Σημαντική αφορμή, πιστεύουμε, για την κατα-

στροφή αυτή, ήταν η παρουσία της κολόνας της ΔΕΗ
στη μέση του δρόμου, όπου σε συνδυασμό με την πα-
ρουσία μπαζών, εγκλώβισαν, μεγάλες ποσότητες νε-
ρού και άλλαξαν τη ροή του.

Ο διανοούμενος, Ν. Καζαντζάκης, αναφέρει
χαρακτηριστικά: «Να πλάθεις έναν κόσμο που να
μην ντροπιάζει την καρδιά σου», οποιουδήποτε με-
γέθους, θα προσθέταμε.

Με αφορμή τα παραπάνω λόγια, ως Πολιτιστι-
κός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τροβάτου, δεν θα
πάψουμε να καυτηριάζουμε τα κακώς κείμενα,
γιατί δεν θέλουμε να ντροπιάζεται η καρδιά μας, βλέ-
ποντας τις αστοχίες των διοικούντων, σε κάθε τόνο
και με κάθε μέσο, από οποιοδήποτε βήμα.

Όπλο μας οι Πολιτιστικές παρεμβάσεις και
δράσεις. 

Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι με την συνεργασία
των μελών του, τα αποτελέσματα θα είναι τα βέλ-
τιστα.

Ευελπιστούμε, επιτέλους, στη θετική συνεργα-
σία με την τοπική διοίκηση.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
Τροβάτου και η εφημερίδα «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ», εύ-
χονται σε όλους τους Τροβατιανούς και φίλους, Ευ-
τυχισμένα Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά.

Με εκτίμηση
Τα μέλη του Δ.Σ. 
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2 O  NOΣTAΛΓOΣO  NOΣTAΛΓOΣ Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος  2015 

O NO ΣTAΛ ΓOΣ 
Ιδιοκτησία: Πολιτιστικός 

& Εξωραϊστικός Σύλλογος 

Τροβάτου Αγράφων 

Eυ ρυ τα νίας 

Α.Φ.Μ.: 099063177   

Δ.Ο.Υ.: Καρπενησίου

Eκδότης - Διε υ θυ ντής  

Κόκκαλης Λάμπρος 

Γεωργ. Σπύρου 9  

Σχηματάρι Βοιωτίας  

Τ.Κ. 32009 

Επιμέλεια ύλης: 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Επι τα γές - Συν δρο μές: 

Καραγεώργος Σταύρος 

ταμίας του Συλλόγου 

Ιοκάστης 14 

Σχηματάρι Βοιωτίας 

Τ.Κ. 32009 

Ετή σιες συν δρο μές 

Eσω τε ρι κού 10€ 

Eξω τε ρι κού 20€

Λογαριασμός Συλλόγου 

Eurobank: 

0026-0146-73-0101584374 

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση 

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες 

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. 

Θεοδοσίου 23  Ίλιον 

Τηλ-Fax: 210 - 2619003 

e-mail: karpouzi@otenet.gr 

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Μέσα από τις στήλες της εφημερίδας μας ‘’Ο

ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ’’ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
θερμά την Καραγεώργου Ειρήνη του Σταύ-
ρου που με μεράκι και όρεξη έφτιαξε για τον
Πολιτιστικό Σύλλογο το λάβαρο του Συλλόγου
αλλά και έραψε τις ποδιές για τις εκδηλώσεις του
Τιμίου Σταυρού. 

Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Η
Θα θέλαμε να επισημάνουμε σε όλους τους

συνδρομητές της εφημερίδας μας “Ο ΝΟ-
ΣΤΑΛΓΟΣ’’, Τροβατιανούς και φίλους, που τη
λαμβάνουν, αλλά και όσους γνωρίζουν που για
οποιονδήποτε λόγο δεν τη λαμβάνουν, να επι-
κοινωνήσουν με τα μέλη του Συλλόγου ώστε να
δοθούν τα ακριβή στοιχεία και η εφημερίδα μας
να πηγαίνει στη σωστή διεύθυνση και στον πα-
ραλήπτη.

Ευχαριστούμε πολύ. 
Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου 
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Συνέχεια από τη σελ. 1 

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

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

Τηλ. 2262059919  Fax: 2262059920 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Όποιος ελεύθερος επαγγελματίας επι-

θυμεί την καταχώρηση διαφήμισης στην
εφημερίδα «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ», να επι-
κοινωνήσει με οποιοδήποτε μέλος του
Συλλόγου, στα στοιχεία που δίνονται στην
6η σελίδα της εφημερίδας. 



Έ να ορεινό χωριό σε υψόμετρο 1.060 μέτρα,
από τα ορεινότερα χωριά της Ευρυτα-
νίας. Ένας μικρός παράδεισος ντυμένος

μέσα σε ένα καταπράσινο πέπλο από πανύψηλα αν-
θισμένα έλατα, αιωνόβια πλατάνια, αρωματικά
κέδρα, αιωνόβιες καρυδιές, καστανιές, αγριομηλιές,
αγριοκορομηλιές. Μοσχοβολούν τα αρωματικά,
τσάι, ρίγανη και πλήθος άλλων βοτάνων. Αν ανε-
βούμε στην κορυφή του Ντεληδήμιου 2.170 μέτρα
ή της Τσιουκασιάκα 1.955 μέτρα ύψος εκεί θα πλα-
νηθεί το βλέμμα μας στην απεραντοσύνη του πα-
ραδείσου και θα χαθεί στα πανέμορφα τοπία. Εκεί
θα ακούσουμε το κελάηδημα της πέρδικας και θα
εντυπωσιαστούμε από το πέταγμα του σταυραετού.

Στο Τροβάτο ο επισκέπτης, ο φιλοξενούμενος
όπως εγώ, ζει πραγματικά την ομορφιά της θεϊκής
φύσεως, απολαμβάνει, μαγεύεται το βλέμμα του,
γαληνεύεται η ψυχή του στα παρθένα δάση. Παν-
τού ξεπηδούν κρυστάλλινες πηγές που με τα άφθο-
να θεραπευτικά νερά τους ποτίζουν τις γραφικές

λαγκαδιές. Το Τροβάτο δεν είναι ένας συνηθισμέ-
νος ή παρόμοιος Ελληνικός τόπος. Είναι ένας ονει-
ρεμένος τόπος με δυνατό μαγνήτη που όταν τελει-
ώνουν οι διακοπές σου θέλεις σύντομα να ξαναγυ-
ρίσεις.

Στο Τροβάτο είναι η καθαρότερη ατμόσφαιρα
στον κόσμο που δίνει ζωή από το άφθονο και
απλόχερο φυσικό οξυγόνο και το θεραπευτικό
κρυστάλλινο γάργαρο νερό. Μέσα στον παράδει-
σο αυτό αν προσθέσουμε και τη ζεστή φιλοξενία της
κας Γιάννας Κουτσουπιά-Δούκα, της κας Άννας
Σαλαγιάννη με το σύζυγό της Λάμπρο Σαλα-
γιάννη που τα πατρικά τους σπίτια στολίζουν και
αυτά το Τροβάτο, τότε εύκολα μπορεί κανείς να κα-
ταλάβει ότι ο τόπος αυτός είναι μοναδικός ιδανικός
προορισμός.

Μπαίνοντας κανείς στο χωριό ερχόμενος από
Αγρίνιο, θα συναντήσει την εκκλησία Άγιος Δημή-
τριος, πολιούχος του Τροβάτου. Κτίστηκε το 1611
και φιλοξενεί σπουδαίες βυζαντινές εικόνες και μέσα
στο ναό φυλάσσεται τεμάχιο του Τίμιου Σταυρού.

Στην πανέμορφη αυτή μεγάλη εκκλησία με

την κρυστάλλινη γάργαρη πηγή στην είσοδό της και
τα αγέρωχα αιωνόβια σκιερά πλατάνια, ο Λάμπρος
Σαλαγιάννης γεννημένος και μεγαλωμένος στο
Τροβάτο έως την εφηβική του ηλικία, μαζί με τον
πρώτο ξάδελφό του Χρήστο Κουτσουπιά, δώρι-
σαν και τοποθέτησαν την μεγάλη καμπάνα της εκ-
κλησίας του Αγίου Δημητρίου, ως μια μικρή ένδει-
ξη αγάπης για το Τροβάτο των μανάδων τους και
των πατεράδων τους.

Ο Λάμπρος Σαλαγιάννης στα 19 του χρόνια
ξενιτεύτηκε στην Αμερική για να γυρίσει στην Ελ-
λάδα επιτυχημένος επιχειρηματίας συνεχίζοντας την
επιχείρησή του στην Αθήνα, φέρνοντας μαζί του
ένα καρνέ φιλικών γνωριμιών, προσωπικοτήτων
από όλο τον κόσμο. Δεν ξέχασε όμως ποτέ τη γη των
γονέων του, δεν ξέχασε ποτέ ότι σε ηλικία 10 ετών
ανέβαινε τις κορυφές των βουνών του Τροβάτου μό-
νος του περπατώντας ατελείωτες ώρες μέσα στα πυ-
κνά δασώδη μονοπάτια και στις βαθιές λαγκαδιές,
μόνο που αυτός χωρούσε να περάσει, αψηφώντας
κάθε κίνδυνο, για να πάει στο σακούλι το φαγητό
του πατέρα του που έβοσκε τα χίλια πρόβατα στις
κορυφές των βουνών.

Με την επιστροφή του ο Λάμπρος Σαλα-
γιάννης δημιούργησε στην πατρική του γη, εκεί
που γεννήθηκε, εκεί που έμαθε τα πρώτα γράμματα,
τον οικισμό Σαλαγιάννη.

Σήμερα η παραδεισένια φύση του Τροβάτου, χα-
ρακτηρίζεται από τα 33 χιλιόμετρα του επικίνδυνου
πετρώδη χωματόδρομου, που στερεί και εμποδίζει
τον επισκέπτη, τον φυσιολάτρη, τον χιονοδρόμο να
επισκεφτεί τον ευλογημένο και μοναδικό αυτόν
τόπο.

Ο διαχρονικός Πρόεδρος του Τροβάτου Χρή-
στος Τσιτσικάος καθημερινά αγωνίζεται και
προσπαθεί με έγγραφες συνεχείς διαμαρτυρίες
υπενθυμίζοντας στους κυβερνώντες ότι η Ελλάδα
δεν είναι μόνο η Μύκονος, η Σαντορίνη, οι Σπέτσες.

Κάποτε οι αρμόδιοι θα πρέπει να αντιληφθούν
ότι υπάρχει μεγάλη τουριστική δυναμική στους ορει-
νούς όγκους μας, που δυστυχώς παραμένει ανεκ-
μετάλλευτη και τελεί εν υπνώσει.

Όπως λέει και στο βιβλίο του “ΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ
ΑΓΡΑΦΩΝ’’ ο φιλόλογος Παναγιώτης Β. Σα-
λαγιάννης, “όποιος δεν ταξίδεψε στο Τροβάτο δεν
έχει ταξιδέψει ακόμη στη χώρα της ομορφιάς.’’

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα 
“Ο ΜΑΧΗΤΗΣ”, 

άρθρο του κου Γιώργου Δούκα 
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Τροβάτο  Ευρυτανίας,  μια  ευλογημένη  
όαση  πρασίνου,  δροσιάς  και  ηρεμίας 

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η ολοκλή-
ρωση των έργων της εκκλησίας στον Άγιο
Αθανάσιο Τροβάτου.

Πιθανολογείται πως τα εγκαίνια και θυ-
ρανοίξια θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι
του 2016, και σε συνδυασμό με το γήπεδο που
βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία σηματοδοτεί ότι
θα είναι ένας θαυμάσιος τόπος δραστηριοτή-
των για όλες τις ηλικίες.

Άλλωστε η μεγάλη και καταπράσινη έκτα-
ση που υπάρχει με την ανάλογη διαμόρφωση
στο μέλλον πιστεύουμε ότι θα γίνει “ελκυστι-
κό’’ κέντρο αναψυχής για πολλούς χωριανούς
αλλά και για όσους επισκέπτονται το πανέ-
μορφο χωριό μας. 

Εκκλησία 
του  Αγίου  Αθανασίου
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Έχουν περάσει 75 χρόνια από
το έπος του 1940-41 και
έχουν αραιώσει κατά πολύ

οι άνθρωποι που θυμούνται, ποιοι από
τους συμπατριώτες μας που αποχαι-

ρέτησαν σαν έφευγαν για το μέτωπο
δεν επέστρεψαν από εκείνο τον τρο-
μερό πόλεμο. Έτσι ατόνησαν σιγά –
σιγά και οι αναφορές σε αυτούς και τα
ονόματά τους στα ηρώα των χωριών
κοντεύουν πια να γίνουν άγνωστα για
τις γενιές που ακολούθησαν και για τις
ερχόμενες.

Αυτή την πορεία προς τη λήθη
ανέτρεψε με ένα ηρωϊκό προσκλητή-

ριο ο ακούραστος Κώστας Παπα-
δόπουλος με το εξαιρετικό βιβλίο του
«Νεκροί και Μνήμες – Αιώνιο
μνημόσυνο στους ηρωικά πε-
σόντες Ευρυτάνες κατά το έπος

του 1940-41». Με θαυμαστή υπο-
μονή αναζήτησε στα αρχεία των Ενό-
πλων Δυνάμεων, στα αποκόμματα
των εφημερίδων, στα βιβλία, στα
συρτάρια των σπιτιών των απογόνων,
σε οικογενειακά λευκώματα και σε
φακέλους εκείνα τα ελάχιστα στοιχεία
που δηλώνουν το σύντομο πέρασμά
τους από τη ζωή και τη μεγάλη θυσία
των 12 αξιωματικών και 188 οπλιτών

από την Ευρυτανία προς την πατρίδα.
Δεν ήταν εύκολο έργο, αλλά 75 χρό-
νια μετά από εκείνη την εποχή ο
Κώστας Παπαδόπουλος κατάφε-
ρε να παραδώσει στις επόμενες γενιές
των Ευρυτάνων αλλά και όλων των
Ελλήνων, το πολύτιμο προσκλητή-
ριο των προγόνων. 

Το έργο αυτό παρουσιάστηκε
στην κατάμεστη αίθουσα της Παλαι-
άς Βουλής των Ελλήνων
και μίλησαν γι’ αυτό ο Ομό-
τιμος Καθηγητής του Παν-
τείου Πανεπιστημίου Κλε-
ομένης Κουτσούκης, ο
εκπαιδευτικός – δημοσιο-
γράφος Διονύσης Πα-
ρούτσας και ο Παναγιώ-
της Κ. Τσούκας, Πάρε-
δρος του Συμβουλίου Επι-
κρατείας. 

Χαιρετισμό απεύθυνε
ο Αντ/ρχης Μηχανικού, αν-
τιπρόσωπος του ΓΕΣ –
Δ/νσης Ιστορίας Στρατού
στην αρμόδια διακρατική
επιτροπή Ελλάδας – Αλβανίας για την
ανεύρεση των οστών των Ελλήνων πε-
σόντων κατά τον Ελληνοϊταλικό πό-
λεμο 1940-41. Ακολούθησε προ-
σκλητήριο των πεσόντων και απονο-
μή τιμητικών διπλωμάτων καθώς και
φωτογραφίες τους τις οποίες τύπωσε
και προσέφερε ο συμπατριώτης Παύ-
λος Χαρμαντζής στους συγγενείς
τους. 

Τραγούδια σχετικά με το Έπος

του 1940-41 απέδωσε η
χορωδία του Ιερού Ναού
Αγίου Αθανασίου Πολυ-
δρόσου «Ελληνορθόδοξη
Παράδοση» υπό την δι-
εύθυνση του Ευρυτάνα
Πρωτοπρεσβύτερου π.
Λάμπρου Ανδρεάκη. 

Η ωραία εκδήλωση
έκλεισε με την απονομή
τιμής από την «Πανευ-
ρυτανική Ένωση» στην
χορηγό της έκδοσης Ελέ-
νη Δ. Πουρνάρα και
στον Νικόλαο Δ.
Πουρνάρα για την ηθι-

κή και ουσιαστική συμβολή τους στην
επίτευξη των στόχων και δραστη-
ριοτήτων της Ένωσης.

Όσοι θα ήθελαν να προμηθευτούν
το βιβλίο, μπορούν να απευθυνθούν
στην «Πανευρυτανική Ένωση»
(Κλεισθένους 17, τηλ. 210
3240001 και 210 6920004).
www.panevrytaniki.gr και panevry-
tanikienosi@gmail.com.

Μέλη του Πολιτιστικού και Εξω-
ραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου τίμη-
σαν με την παρουσία τους, την κα-
θόλα αξιοπρεπή εκδήλωση, παρα-
λαμβάνοντας τιμητικά διπλώματα,
για τους κάτωθι (κατά αλφαβητική
σειρά): Κόκκαλης Γεώργιος του
Βασιλείου, Κουτσολάμπρος Μιλ-
τιάδης του Δημητρίου, Ντάλλης
Ηλίας του Δημητρίου, Τσατσα-
ρώνης Θωμάς του Γεωργίου. 

ΦΟΡΟΣ  ΤΙΜΗΣ  ΣΤΟΥΣ  ΗΡΩΕΣ  ΤΗΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
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Ηζωή στη ροή της, είναι ένα
σύνολο πράξεων και γεγο-
νότων. Η ανθρώπινη μνήμη

είναι πρωταρχικό, αυτή να κατα-
γράφει και να προσδιορίζει με νο-
σταλγία το παρελθόν, τα περασμένα. 

Το έναυσμα για το ταξίδι σήμερα
στα περασμένα, μου το έδωσε ο
αγαπητός φίλος και για πολλά χρό-
νια Πρόεδρος του Εκπολιτιστικού
Συλλόγου Τροβάτου Κουτσολάμ-
προς Παναγιώτης (νυν μέλος του
Συλλόγου). Στην τηλεφωνική επι-
κοινωνία που είχαμε, συμφωνήσαμε
να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, και
να θυμηθούμε τα Χριστούγεννα και
την Πρωτοχρονιά …..τότε! στον πα-
νέμορφο αυτό τόπο το Τροβάτο όπου
ο Παναγιώτης έχει συνδέσει τα
βιώματά του, κι εγώ τις ακριβές μου,
μνήμες, σαν δάσκαλος ΤΟΤΕ που γί-
νονται κάθε τόσο καθοριστικές στη
συγγραφή τέτοιων αναμνήσεων.

Έτσι όπως ήταν οργανωμένη
από παλιά η ζωή της μικρής κοινω-
νίας των χωριών μας, τα Χριστού-
γεννα και η Πρωτοχρονιά είχαν ξε-
χωριστή θέση. Τα σπίτια γεμάτα
ΤΟΤΕ στο Τροβάτο (Στο σχολείο 75
εγγεγραμμένοι μαθητές). 

Οι συγκεντρώσεις γίνονταν γύρω
στα τζάκια των σπιτιών με παρέα γει-
τόνων και συγγενών (μεταξύ των
οποίων και εγώ). Ήμουν υποχρεω-
μένος αυτές τις χρονιάρες ημέρες να
τις περάσω στο χωριό το Τροβάτο,
γιατί το πέρασμα στην «Αφορισμέ-
νη» και στα «Τρία Σύνορα» ήταν
πολύ δύσκολο λόγω του χιονιού.
Εκεί λοιπόν γύρω στο τζάκι προ-
σπαθούσαμε να θυμηθούμε και να
διηγηθούμε, ιστορίες, παραμύθια
από τα παλιά. Το σφάξιμο των γου-
ρουνιών, τα λουκάνικα, το χοιρινό
κρέας, οι τηγανιές, το χοιρινό λίπος
(το ΒΙΤΑΜ της ΤΟΤΕ εποχής), οι

«τσιγαρίδες», ο παστρωμάς, είχαν
αυτές τις ημέρες την τιμητική τους. 

Καλικάντζαροι (παγανά), χρι-
στοκούλουρα, γλυκό «πετράτο», κά-
λαντα, φάτνη, Χριστούγεννα, χιόνι,

χιόνια στο «καμπαναριό» και άλλες
ιστορίες διηγούνταν οι γεροντότεροι,
τις ατελείωτες κρύες νύχτες του χει-
μώνα γύρω στο τζάκι που έκαιγαν τα
ελατίσια κούτσουρα και οι «μπά-
τσες» (κλάδοι από έλατο). Οι νεότε-
ροι άκουγαν με περιέργεια τις ιστο-
ρίες και τα παραμύθια των μεγάλων.
Ακολουθούσαν γέλια, πειράγματα,
αστεία.

Οι Τροβατιανοί από παλιά, ήταν
θεοσεβούμενοι (θρήσκοι), το μαρ-
τυρούν οι πολλές εκκλησίες του χω-
ριού. Τις βαριές γιορτές, όπως τις
έλεγαν δεν εργάζονταν. Νήστευαν
Τετάρτη και Παρασκευή, τις ημέρες
των Χριστουγέννων, του Πάσχα, του
Τίμιου Σταυρού και άλλες γιορτές. 

Γράφοντας θυμήθηκα, ήρθε στο
μυαλό μου, μια ιστορία Χριστου-
γεννιάτικη με καλικάντζαρους (πα-
γανά) που διηγούνταν ο μπάρμπα
Γιάννης. Την μακρινή εκείνη εποχή,
την νύχτα των Χριστουγέννων, οι κα-
λικάντζαροι έστησαν χορό κάτω στο
αλώνι. Δεν φοβήθηκα, βγήκα έξω
στην παγωνιά της νύχτας, και πιά-
στηκα τελευταίος (ακολουθούσαν
γέλια. Μερικοί έδειχναν φοβισμένοι).

Ένας άλλος παππούς, άρχισε να διη-
γείται, πως κάτω στο μύλο ένας μι-
κρός καλικάντζαρος, πείραζε, ενο-
χλούσε τον μυλωνά, από το μικρό πα-
ραθυράκι του μύλου. Ο μυλωνάς την

στιγμή εκείνη έψηνε κρέας. Δεν χά-
νει χρόνο ο μυλωνάς, και με ένα
αναμμένο δαυλί καταφέρνει να χτυ-
πήσει τον καλικάντζαρο, που έφυγε
….ουρλιάζοντας. Με τέτοιες και άλ-
λες ιστορίες και ποιήματα, περνού-
σαν ευχάριστα οι μέρες των Χρι-
στουγέννων στο χωριό.  

“Παππού; Γιατί δεν υπάρχουν
σήμερα καλικάντζαροι;” ρωτάει ένα
εγγονάκι. Και η σοφή… απάντηση
του παππού. “Γίναμε εμείς παιδί
μου καλικάντζαροι”. Αλήθεια!!! Χά-
θηκαν εκείνοι οι αγαθοί άνθρωποι
που έβλεπαν καλικάντζαρους, χά-
θηκαν οι γιαγιάδες που έλεγαν όμορ-
φα παραμύθια. Χάθηκαν κι εκείνα τα
από καταβολής κόσμου… απλά ήθη
και έθιμα των χωριών μας. Την θέση
τους πήραν οι τηλεοράσεις, οι κα-
φετέριες, τα μπουζούκια. Την θέση
των ηθών και εθίμων πήρε η ξένη
κουλτούρα, η οποία που μας οδηγεί;
Θα μου πείτε! Τι θυμάσαι τώρα! Τα
ελληνικά Χριστούγεννα θυμάμαι,
και με γλυκιά νοσταλγία αναπολώ, τα
Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά
ΤΟΤΕ. Ας ήταν …φτωχά ήταν όμως
όμορφα! Στο μυαλό μου τρυπώνουν

αυτές τις ημέρες κάποιες σκέψεις
ενοχλητικές, επίμονες και κάποιες
ενοχές βασανιστικές. Μέσα στη λαί-
λαπα της παγκοσμιοποίησης, άρα και
της εξαφάνισης, κάθε διακριτικού
σημείου της χώρας μας, μήπως, λέω
μήπως… θα ’πρεπε να σταθούμε λίγο
να το καλοσκεφτούμε πριν είναι
αργά!! Για τα ήθη και έθιμά μας ο λό-
γος, τα δικά μας τα ελληνικά! Έτσι τα
βρήκαμε, έτσι να τ’ αφήσουμε, είναι
ιερή υποχρέωσή μας.

Με αυτές τις σκέψεις ανανεώνω
κι εγώ τις φετινές ευχές προς όλους
τους Απανταχού Τροβατιανούς και
φίλους για ευχάριστα Χριστούγεννα,
αισιόδοξη Πρωτοχρονιά, και φωτει-
νό το ΝΕΟ έτος 2016.

Ο κάθε καινούργιος χρόνος, ο
χρονικός αυτός σταθμός, μας δίνει
την ευκαιρία, και το ερέθισμα, να κα-
ταγράφουμε τα κέρδη και τις ζημιές
του χρόνου που τελειώνει. Αν τα
πράγματα της ζωής μας πήγαν κατ’
ευχή ή όχι. Αν οι προσδοκίες μας και
οι ελπίδες μας, πραγματοποιήθη-
καν ή όχι, και ανάλογα να διαμορ-
φώσουμε ανανεωμένοι τις προσδο-
κίες μας και τις ελπίδες μας, για μια
καινούργια χρονιά. 

Στη φιλοσοφία κάθε «αρχής»
ανακύπτουν πάντα πολλά ερωτη-
ματικά, για την ομαλή πορεία, την
αντοχή μας, το ψυχικό σθένος, τη
διάθεση και την επιμονή. Γι’ αυτό
ψυχολογικά επικαλούμαστε σε τέ-
τοιες στιγμές την ενθάρρυνση και την
δύναμη της ελπίδας, που είναι απόρ-
ροια τέτοιων ψυχολογικών κατα-
στάσεων. Επικαλούμενος τη δύναμη
της ελπίδας, με μια θερμή ευχή για
τον καθένα μας: 

Να είναι ευοίωνο 
και καρποφόρο το 2016. 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. 

Σ Κ Ο Ρ Π Ι Ε Σ   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ι Α Τ Ι Κ Ε Σ  
Κ Α Ι   Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α Τ Ι Κ Ε Σ   Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  

Γράφει ο Τσεργογιάννης Θεόδωρος Συν/χος Δάσκαλος 



Σας γνωρίζουμε ότι τα Δ.Σ. των παρακάτω Συλλόγων:
• Συλλόγου Αγραφιωτών Ευρυτανίας « Τ’ ΑΓΡΑΦΑ»
• Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας
• Πολιτιστικού Συλλόγου Επινιανιτών  Ευρυτανίας « Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ»
προγραμματίζουν πολιτιστική ημερίδα την Κυριακή 14 Φε-

βρουαρίου 2016 στις 11.00 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δή-
μου Αλιάρτου-Θεσπιέων που βρίσκεται στον Αλίαρτο Βοιωτίας.

Τα θέματα της ημερίδας είναι:
• Η παρουσίαση του βιβλίου «ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ» του εκλεκτού φι-

λολόγου συγχωριανού μας Γεωργίου Κων. Καραγεώργου, το οποίο
αναφέρεται στην ιστορία των Αγράφων από το 1430-1830 μ.Χ.

• Η παρουσίαση του βιβλίου «Κωνσταντίνος Ζαρκαδούλας, (Ο
ανθρωπιστής γιατρός των Αγράφων)» για τον συγχωριανό μας
γιατρό Κωνσταντίνο Λάμπρου Ζαρκαδούλα. Το βιβλίο αυτό, που
έχει γράψει ο γιος του Λάμπρος Ζαρκαδούλας, είναι μια προσφορά
στη μνήμη του γιατρού, που γεννήθηκε στα Επινιανά των Αγράφων
και περιγράφει την προσωπικότητα του γιατρού αλλά και την προ-
σφορά του στους κατοίκους των Αγράφων και την κοινωνία γενικό-
τερα.  

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι:
1. Προσέλευση προσκεκλημένων 11.00-11.15 π.μ.
2. Χαιρετισμός από τους προέδρους Δ.Σ. των Συλλόγων. 
3. Χαιρετισμός επισήμων. 
4. Παρουσίαση ομιλητών.
5. Εισήγηση του εκλεκτού Ευρυτάνα επίτιμου Καθηγητού Πανεπι-

στημίου κ. Κλεομένη Κουτσούκη για τα 2 βιβλία. 
6. Σύντομη αναφορά του Γεωργίου Κων. Καραγεώργου.
7. Σύντομη αναφορά του Λάμπρου Κων. Ζαρκαδούλα.
8. Συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων και διευκρίνιση τυχόν ερω-

τήσεων.
Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλω-

ση αυτή.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αγραφιωτών Ευρυτανίας « Τ’ ΑΓΡΑΦΑ»
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Επινιανιτών  Ευρυτανίας «Ο ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
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Αγαπητοί μου χωριανοί
Είμαι ο «ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ ΣΑΣ»
Εγώ που κάθε τρίμηνο 
Μπαίνω στο σπιτικό σας. 

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

Πιστεύω ότι με έχετε
Μέσα εις την ψυχή σας

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

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

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

Έστειλες  τη  συνδρομή  σου; 

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Οι εποχές που διανύουμε είναι δύσκολες. 
Για να συνεχίσουμε να εκδίδουμε την εφημερίδα μας πρέπει να υπάρ-

χουν και τα αντίστοιχα έσοδα απ’ τις συνδρομές.
Γι’ αυτό όσοι θέλετε να πληρώσετε τη συνδρομή σας, υπάρχει λογα-

ριασμός στο όνομα του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου στην Τράπεζα
EUROBANK με αριθμό: 0026.0146.73.0101584374

Όσοι δεν διευκολύνεστε να βάλετε χρήματα δια μέσου της Τράπεζας
παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με τον Ταμία του Συλλόγου ή με
οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. Παρακάτω υπάρχουν όλες οι πληροφορίες
που χρειάζεστε για να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Συλλόγου.

➢ Κόκκαλης Λάμπρος του Κων/νου 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ • Τηλ.: 6942247710

➢ Μαργώνης Βελησσάρης (Σάκιας) 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ • Τηλ.: 6972196803

➢ Μαργώνης Λάμπρος του Δημητρίου 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τηλ.: 6972922878 • e-mail:margonisl@yahoo.gr

➢ Καραγεώργος Σταύρος του Γεωργίου 
ΤΑΜΙΑΣ Τηλ.: 6973889006
e-mail: steve1stavros@gmail.com και steve1stavros@yahoo.gr

➢ Τσατσαρώνη Ελένη (Λένα) του Ευαγγέλου 
ΕΦΟΡΟΣ Τηλ.: 6973930633 • e-mail: elentsatsar@yahoo.com

➢ Αβράμπος Γεώργιος του Δημητρίου 
ΜΕΛΟΣ • Τηλ.: 6976760055 e-mail: trobato2@otenet.gr

➢ Κουτσολάμπρος Παναγιώτης του Γεωργίου 
ΜΕΛΟΣ • Τηλ.: 6986818287 e-mail: trobato1@yahoo.gr

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του πανέμορφου χωριού μας στην δι-
εύθυνση: www.e-trovato.gr και στείλτε μας τα μηνύματά σας. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος στηρίζεται μόνο στη συνδρομή σας. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Ο  Πρόεδρος  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Τροβάτου
Τσιτσικάος  Χρήστος 

εύχεται  σε  όλους  τους  Τροβατιανούς  και  φίλους  
Χρόνια  Πολλά,  Καλά  Χριστούγεννα 

και  Καλή  Χρονιά  με  υγεία  σε  όλους. 



Επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

(κατά αλφαβητική σειρά):
1. Ζαχαρή Θεοδώρα του Θωμά και της Πα-

ναγιώτας Ζογανά (εγγονή της Καλογερομήτρου-
Καλογερογιάννη Ευαγγελίας) εισήχθη στο τμήμα
Διαιτολογίας και Διατροφολογίας στο Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

2. Σαλαγιάννης Γεώργιος του Αλεξάνδρου,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπο-
λογιστών Πανεπιστήμιο Πάτρας.

3. Χρήστου Στέφανος του Παναγιώτη (γιος
της Σπυριδούλας Μουρκοβίτη του Γρηγ.) Διοίκη-
ση Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Λευκάδας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου τους εύχεται καλή
φοίτηση. 
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
• Η Ουρανία Καραγεώργου του Ιωάννη,

σύζυγος Αριστείδη Νικολετόπουλου, απέ-
κτησε αγοράκι.

Να τους ζήσει. 

ΓΑΜΟΙ
• Παντρεύτηκαν στο Αγρίνιο, ο Καλογε-

ράκης Δημήτριος του Αντωνίου με την Βάσια
Τσιμτζέλη του Δημητρίου. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε
ευτυχία. 

ΒΑΠΤΙΣΗ 

• Η Ντάλλη Αγλαΐα, κόρη του Χρήστου
Ντάλλη βάπτισε την κόρη της, και το όνομα αυ-
τής Χαραλαμπία. 

Να τους ζήσει. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Πέθανε στην Αθήνα ο Ζωγράφος Γεώρ-

γιος (γαμπρός της Σταυρούλας Μαργώνη του
Λάμπρου), ετών 50. 

• Πέθανε στα Φάρσαλα ο Χαρδαλιάς Χρή-
στος του Δημητρίου. 

• Πέθανε στην Κέρκυρα ο Μαργώνης Αλέ-
ξανδρος του Ηλία, ετών 63. 

• Πέθανε στο Αγρίνιο ο Καρόπουλος Θε-
όδωρος (σύζυγος της Κουκουράβα Ελένης του
Παναγιώτη), ετών 60. 

Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΜΑΣ  ΣΤΗΝ  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   2 0 1 6  

Αγαπητοί συμπατριώτες.
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας και η εφημερίδα
“Ο Νοσταλγός’’, σας παρουσιάζουν το ημερολόγιο του 2016 με φωτογραφίες από διάφορες τοποθε-
σίες και εκδηλώσεις του πανέμορφου χωριού μας. Ευχόμαστε σε όλους τους Τροβατιανούς και φί-
λους, υγεία, ευτυχία, ατομική και οικογενειακή γαλήνη.  
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του πανέμορφου χωριού μας στη διεύθυνση  www.e-trovato.gr  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ (€)
Καπούλας Παύλος ..........................................50€
Νταλλή Πόπη ..................................................20€
Κάλλης Νίκος του Αλέξ. ..................................10€
Ανδρίτσος Γεώργιος ........................................10€
Σβεντζούρης Αναστάσιος του Χρήστου ..........25€
Σωτηρίου-Καραγεώργου Αγγελική (Κική) ......25€
Καλογερογιάννη Ουρανία ..............................20€



Γράφει ο Πανα-
γιώτης Β. Σαλα-
γιάννης, Φιλόλογος.

Κυκλοφόρησε τον
Ιούλιο του 2015 το βι-
βλίο Κωνσταντίνος
Λ. Ζαρκαδούλας
και με υπότιτλο: Ο
Ανθρωπιστής γιατρός
των Αγράφων. 

Το βιβλίο έγραψε
ο γιος του γιατρού
Λάμπρος Κ. Ζαρ-
καδούλας και, όπως
αναφέρει, το βιβλίο

είναι προσφορά στη μνήμη του πατέρα του. 
Διάβασα με πολλή προσοχή το βιβλίο και

οφείλω να ομολογήσω ότι ο Λάμπρος Ζαρκα-
δούλας, σεμνός κι αυτός επιστήμονας, έδωσε με
αδρές γραμμές την προσωπικότητα του γιατρού
πατέρα του. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι ο συγ-
γραφέας, παρόλο ότι έγραφε για τον πατέρα του
και θα μπορούσε να παρασυρθεί από το συναι-
σθηματισμό του σε υπερβολές, κατόρθωσε να υπο-
τάξει το συναίσθημα στο ρεαλισμό. Απέφυγε τους
χαρακτηρισμούς για τον πατέρα του και άφησε
τους αναγνώστες να σχηματίσουν άποψη για την
προσωπικότητά του μέσα από το έργο του και την
προσφορά του στους Αγραφιώτες, που κοντά
τους πέρασε σχεδόν όλη του τη ζωή.

Δε θα αναφερθώ στο περιεχόμενο του βιβλί-
ου στο σύνολό του, αλλά, με την ευκαιρία της έκ-
δοσής του, ως Τροβατιανός, που στο χωριό μου πέ-
ρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του ο Για-
τρός Ζαρκαδούλας, θέλω να διατυπώσω μερικές
απόψεις μου για τον υπότιτλο του έργου: Ο Αν-
θρωπιστής Γιατρός των Αγράφων. Και τις απόψεις
μου αυτές τις είχα σχηματίσει πριν χρόνια, όταν
ήθελα να συμπεριλάβω λίγα λόγια για το γιατρό
στο βιβλίο μου «Το Τροβάτο Αγράφων». Και
αυτές μου οι απόψεις επιβεβαιώθηκαν διαβάζον-
τας το βιβλίο του Λάμπρου Κ. Ζαρκαδούλα.

Πράγματι ο Κώστας Ζαρκαδούλας δεν
ήταν ένας οποιοσδήποτε γιατρός, αλλά ο
κατ’ εξοχήν ανθρωπιστής γιατρός. Στο πρό-
σωπό του συνδυαζόταν άρρηκτα η επιστήμη και
η ανθρωπιά. 

Ο Κ. Ζαρκαδούλας απέρριπτε τη θεωρία «η
γνώση για τη γνώση» και πίστευε πως η γνώση έχει
αξία μόνο και μόνο όταν τίθεται στην υπηρεσία του
κοινωνικού συνόλου και έχει ως στόχο τον άν-
θρωπο. Άποψή του ήταν πως η γνώση χωρίς αν-
θρωπιά είναι περιττή αποσκευή. Και όλα αυτά για-
τί ο ίδιος είχε απόλυτα συνειδητοποιήσει ότι είσαι
άνθρωπος, όταν γίνεσαι συνάνθρωπος.

Και ο Κ. Ζαρκαδούλας δεν ήταν ο θεωρητι-
κός, αλλά ο συνειδητοποιημένος ανθρωπιστής, ο
ακάματος επιστήμονας που μετουσίωνε τη θεωρία
και τις ιδέες του σε καθημερινή πράξη, γιατί πί-
στευε πως η πιο ιερή μορφή της θεωρίας είναι η
πράξη. Και αυτό το απέδειξε με τη βιοθεωρία και
τη ζωή του: Εγκατέλειψε λαμπρή καριέρα γιατρού
στην Αθήνα, απαρνήθηκε την καλοπέραση στην

πόλη και πήρε τον ανηφορικό δρόμο της αρετής,
το δρόμο για τα Άγραφα, για να βρίσκεται κοντά
στους φτωχούς και δεινοπαθούντες συμπατριώ-
τες του, υπηρετώντας τους ως αγροτικός γιατρός. 

Και αυτή η αγάπη του για τον Άνθρωπο τον
έκανε να ξεπερνά όλες τις αντιξοότητες της ζωής.
Αυτή τον έκανε κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς
καιρικές συνθήκες, να καβαλικεύει το μουλάρι και
η πιο δύσβατη στράτα να γίνεται ευκολοδιάβατη
γι’ αυτόν, όταν επρόκειτο να γλυτώσει κάποιον βα-
ριά άρρωστο συνάνθρωπό του. Και όλα αυτά, βέ-
βαια, με απόλυτη ανιδιοτέλεια, όπως πανθομο-
λογείται από τους Αγραφιώτες.

Και θα ήθελα εν συντομία να σταθώ, πέρα από
τον ανθρωπισμό του, και σε δυο ακόμη χαρακτη-
ριστικά της προσωπικότητάς του:

- Στην αντίληψή του για την πολιτική.
Ήταν πολιτικοποιημένο άτομο, αλλά όχι δογμα-
τικά προσκολλημένο σε κόμμα. Και γι’ αυτό δε θό-
λωνε ποτέ το πολιτικό του αισθητήριο. Ήταν
γνήσιος δημοκράτης και ένθερμος πατριώτης.
Και αυτό αποδεικνύεται από τον τρόπο που ενήρ-
γησε κατά τη διάρκεια της Κατοχής.  Και η ευαι-
σθησία του και οι αντιλήψεις του για την πατρί-
δα του αποδεικνύονται και από την πίκρα που πήρε
όταν ξέσπασε ο εμφύλιος. Δεν ανακατεύτηκε
στην εμφύλια διαμάχη, γιατί έβλεπε ότι η σύγ-
κρουση ήταν αδελφοκτόνα και τα πάθη και τα κα-
κουργήματα -ένθεν και ένθεν- οδηγούσαν τη
χώρα στην καταστροφή. 

Ο γιατρός Ζαρκαδούλας ήταν πλασμένος να
επουλώνει πληγές και όχι να δημιουργεί. Ήταν
γεννημένος να ιαίνει και όχι να πληγώνει. Τα όπλα
τα δικά του δεν ήταν σιδηρικά του πολέμου και της
καταστροφής, αλλά αγάπη και έγνοια για την
επούλωση του ανθρώπινου πόνου. 

- Στην πνευματική του καλλιέργεια. Ήταν
πνευματικά καλλιεργημένος, μορφωμένος και
διανοούμενος με την ευρύτερη έννοια των όρων.
Ως ανήσυχο και ερευνητικό πνεύμα δεν είχε κλει-
στεί στην ιατρική επιστήμη, γιατί πίστευε πως «η
ιατρική ενωμένη με τον ελληνικό ανθρωπισμό
πραγματοποιεί το στόχο της που είναι ο άνθρω-
πος». Εκτός από τα δοκίμια, αγαπούσε ιδιαίτερα
τη λογοτεχνία, ελληνική και ξένη. Από τους αρ-
χαίους συγγραφείς διάβαζε Όμηρο, Αισχύλο, Σο-
φοκλή και Ευριπίδη. Από τους Νεοέλληνες πεζο-
γράφους και ποιητές διάβαζε Ν. Καζαντζάκη,
Χατζόπουλο, Καρκαβίτσα, Παλαμά, Κ. Βάρναλη,
Ζαχαρία Παπαντωνίου κ.π.ά. Από την ξένη λογο-
τεχνία διάβαζε Τολστόι, Ντοστογιέφσκι, Ουγκώ,
Ρομαίν Ρολάν, Κίπλιγκ κ.ά.π.

Αν αποδεχτούμε την άποψη ότι είμαστε ό,τι
διαβάζουμε, διαπιστώνουμε ακόμη μια φορά τα
υγιή στοιχεία της προσωπικότητας του γιατρού
Ζαρκαδούλα. Όλα τα αναγνώσματά του ήταν φι-
λειρηνικά, βαθιά ανθρώπινα και διεθνιστικά με την
καλή, βέβαια, έννοια του όρου. Γι’ αυτό εξάλλου
ο Κ. Ζαρκαδούλας, ο ανθρωπιστής γιατρός, πάν-
τα διακήρυττε ότι σκοπός μας και ιδεολογία
μας πρέπει να είναι ο άνθρωπος και η ευτυ-
χία του. Και η ευτυχία του ανθρώπου δεν
εξαρτάται από το χρήμα αλλά από την Αν-
θρωπιά, την Ειρήνη και την Υγεία. 

Οι Τροβατιανοί, παρόλο ότι ο γιατρός γεν-
νήθηκε στα Πιγκιανά, τον αγάπησαν σαν καταδικό
τους άνθρωπο. Και η σχέση αυτή ήταν αμφίδρο-
μη. Εξάλλου, ο Γιατρός παντρεύτηκε την Τροβα-
τιανή Θεοδώρα Νταλλή, έκτισε σπίτι στο Τρο-
βάτο και στο Τροβάτο γεννήθηκε και ο πρώτος γιος
του, ο Βησσαρίων. Επίσης, στο Τροβάτο παν-
τρεύτηκε και εκεί δημιούργησε οικογένεια και ο
αδελφός του Θωμάς Ζαρκαδούλας, που και αυ-
τός ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ο Γιατρός
δέθηκε συναισθηματικά με το Τροβάτο και τους
ανθρώπους του και έζησε σ’ αυτό, προσφέροντας
με άκρα ανιδιοτέλεια τις υπηρεσίες του, τα πε-
ρισσότερα χρόνια της επιστημονικής του ζωής.

Αναφέρθηκα εν συντομία σε μερικά χαρα-
κτηριστικά της προσωπικότητας του Γιατρού. Ο
γιος του Λάμπρος Κ. Ζαρκαδούλας μάς έδω-
σε ένα υπέροχο βιβλίο για τον πατέρα του, από το
οποίο μπορούμε να αντλήσουμε πολλές πληρο-
φορίες.

Κλείνοντας ήθελα να πω πως ό,τι και να πει κά-
ποιος για το γιατρό και την προσφορά του θα εί-
ναι πολύ λίγο. Ο Κ. Ζαρκαδούλας, αυτή η πο-
λυσχιδής προσωπικότητα, ο ανθρωπιστής, ο επι-
στήμονας, ο διανοούμενος, ο κοινωνικά ευαί-
σθητος, ο προσηνής και καταδεκτικός συνάν-
θρωπος θα μένει για πάντα στη μνήμη των Αγρα-
φιωτών ως ο άνθρωπος - πρότυπο που συνδύαζε
απόλυτα την επιστημονική γνώση με την ανθρω-
πιά.

Προσωπικά θεωρώ ότι ο Κώστας Ζαρκα-
δούλας ήταν Μεγάλη Ψυχή, Μεγάλη Καρδιά
και Μεγάλος Άνθρωπος. Ήταν ένας ιατροφι-
λόσοφος, όπως είχα γράψει παλαιότερα. Και γι’
αυτόν ταιριάζει απόλυτα η άποψη του Μέναν-
δρου: «Ως χαρίεν εστ’ άνθρωπος, όταν άν-
θρωπος ή» (= Πόσο χαριτωμένος είναι ο άν-
θρωπος, όταν είναι άνθρωπος, δηλαδή έχει αν-
θρωπισμό). 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Λ.  ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ
[Ο  ανθρωπιστής  γιατρός  των  Αγράφων] 

Του Λάμπρου Κ. Ζαρκαδούλα 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα μέλη του

Δ.Σ. του Πολι-
τιστικού και
Εξωραϊστικού
Συλλόγου Τρο-
βάτου, θέλουν
μέσα από το
βήμα που τους
δίνει «Ο ΝΟ-
ΣΤΑΛΓΟΣ», να
εκφράσουν ευ-
χαριστήρια στο
Δήμο Τανά-
γρας, για την

παραχώρηση χώρου για την στέγαση των
γραφείων στα Κ.Ε.Π. Σχηματαρίου και την
αίθουσα χορού, ικανοποιώντας πάγιο αί-
τημα του Συλλόγου μας.

Με εκτίμηση 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 


