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O NOΣTAΛΓOΣ

«Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το
επίπεδο του πλούτου ή της μόρφωσης, το μέγεθος
των πόλεων και ούτε η αφθονία των συγκομιδών,
αλλά το ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η
χώρα», Ραλφ Ουάλντο Έμερσον. 

Ορμώμενοι από την παραπάνω ρήση του Αμε-
ρικάνου φιλόσοφου, αισθανόμαστε την ανάγκη να
διατυπώνουμε απόψεις που αφορούν: τον Πολι-
τισμό, την διάδοση της παράδοσης, τις σχέσεις των
Πολιτιστικών Συλλόγων με την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση, την διαδικασία της Πολιτιστικής Ανάπτυξης,
την Πολιτιστική Διαχείριση και χάραξη πολιτικής
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Μην «πυροβολείτε» τους Πολιτιστικούς Συλ-
λόγους, μην υποτιμάτε και απαξιώνετε το έργο τους,
προσπαθήστε να αφουγκραστείτε το έργο που επι-
τελούν με τα πενιχρά έσοδα που διαχειρίζονται,
προσπαθήστε να κοιτάξετε με το κριτήριο της αν-
τικειμενικότητας την αληθινή διάσταση των πραγ-
μάτων, την προσφορά τους στην πολιτισμική ανά-
πτυξη, το ρόλο και τις δράσεις τους στην τοπική κοι-
νωνία. 

Αμφιβάλλει κανείς ότι πολλοί Πολιτιστικοί
Σύλλογοι αναγκάζονται να δίνουν συνεχή αγώνα
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων καθημε-
ρινότητας στα χωριά τους, λόγω αδυναμίας του Δή-
μου, όπως καθαριότητα, κόψιμο χόρτων, καθαρι-
σμό αγροτικών δρόμων και μονοπατιών, καθαρι-
σμό κοίτης ποταμών κ.λ.π.; 

- Αμφιβάλλει κανείς ότι οι Πολιτιστικοί Σύλ-
λογοι αγωνίζονται για τον καλλωπισμό και την αι-
σθητική αναβάθμιση των χωριών τους; 

- Αμφιβάλλει κανείς ότι πολλοί Πολιτιστικοί
Σύλλογοι έχουν υλοποιήσει στα χωριά τους πλήθος
έργων αναπλάσεων, ψυχαγωγίας και αναψυχής
αλλά και σημαντικής υποδομής; 

- Αμφιβάλλει κανείς ότι πολλοί Πολιτιστικοί
Σύλλογοι έχουν συγκεντρώσει και καταγράψει
την ιστορία των χωριών τους, προβαίνοντας μά-
λιστα στην έκδοση σχετικών βιβλίων και φυλλα-
δίων; 

- Αμφιβάλλει κανείς ότι οι Πολιτιστικοί Σύλ-
λογοι πασχίζουν, με αξιοθαύμαστα αποτελέσματα,
για τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, την προστασία και ανάδειξη των πο-
λιτιστικών και φυσικών μας μνημείων; Ότι έχουν
δημιουργήσει Μουσεία, ότι λειτουργούν δεκάδες
χορευτικά τμήματα, ότι διαθέτουν ομάδες πυρο-
προστασίας και εξοπλισμό; 

- Αμφιβάλλει κανείς ότι οι Πολιτιστικοί μας
Σύλλογοι διαφημίζουν με ποικίλους τρόπους την πε-
ριοχή μας, προσκαλούν, υποδέχονται, φιλοξενούν
και ξεναγούν στον τόπο μας δεκάδες Ορειβατικούς
Συλλόγους και ομάδες, με ό,τι αυτό σημαίνει για την
τοπική οικονομία; 

- Αμφιβάλλει κανείς ότι οι Πολιτιστικοί μας
Σύλλογοι σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν
πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων,
γιορτών γης, ανταμωμάτων; Ότι προβάλλουν αλλά

και δημιουργούν πολιτισμό; 
- Αμφιβάλλει κανείς ότι αρκετοί Πολιτιστι-

κοί Σύλλογοι έχουν δημιουργήσει αθλητικούς χώ-
ρους, στέκια νεολαίας, πνευματικά κέντρα, βι-
βλιοθήκες, για να έχουν οι νέοι μας διεξόδους έκ-
φρασης, ψυχαγωγίας και δημιουργίας; 

- Αμφιβάλλει κανείς για την εθελοντική
δράση των Πολιτιστικών μας Συλλόγων, τις κοι-
νωνικές ευαισθησίες, την ηθική και υλική αρωγή
όπου και όταν χρειάστηκε; 

- Αμφιβάλλει κανείς ότι για την υλοποίηση
όλων των προαναφερομένων, και πολλών άλλων,
οι δαπάνες καλύπτονται από τις εισφορές των με-
λών και φίλων των Πολιτιστικών Συλλόγων; 

Ακόμα και αν ένας Σύλλογος περιοριζόταν
μόνο στην οργάνωση του πανηγυριού, ο ρόλος του
πάλι θα συνέχιζε να είναι σημαντικός. Πρωτίστως
αποτελεί αντάμωμα, αποτελεί την ανάγκη και τη
δυνατότητα που έχουν οι συγχωριανοί, από κάθε
γωνιά της υφηλίου, να ξανασμίξουν στο χωριό τους,
να κρατήσουν ζωντανές τις μνήμες, την επαφή και
τους δεσμούς, τη συνοχή και τη συνέχεια, τις ρίζες,
να γνωριστούν τα νέα μέλη. Πολιτιστικός Σύλλο-
γος σημαίνει εθελοντισμός και συμμετοχή στα
κοινά. Η στείρα αντίδραση (και όχι αμφισβήτηση),
ο απαξιωτικός λόγος, η καχυποψία και δυσπιστία
απογοητεύουν πολλά μέλη των Συλλόγων και τα
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Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας, 
ο «ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ» και η ομάδα 

του «e-trovato.gr», 
εύχονται σε όλους τους 

Τροβατιανούς και φίλους, 

Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση. 



ωθούν στην απομάκρυνση. Σε μια περίο-
δο μάλιστα, όπου οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι
καλούνται να αναδείξουν τη μέγιστη δυ-
ναμική και αποτελεσματικότητά τους,
αντί να τους οδηγούμε στην απαξίωση, τη
συρρίκνωση και τη διάλυσή τους, ας λει-
τουργήσουμε στην κατεύθυνση της ενδυ-
νάμωσής τους. 

Ως Πολιτιστικός Σύλλογος Τρο-
βάτου δεν στοχεύουμε μόνο στην
ικανοποίηση των αναγκών, αλλά στον
πολλαπλασιασμό των επιθυμιών. 

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι ήταν οι μόνοι
που με τις πολιτιστικές τους εκδηλώσεις
μπόρεσαν και άμβλυναν αυτές τις αντιθέσεις.
Οδήγησαν τον κόσμο στην συνύπαρξη και συνερ-
γασία. Γιατί ο πολιτισμός ενώνει. 

Η παγκοσμιοποίηση και όλες οι βαθιές αλλα-
γές σε διαφόρους τομείς που την ακολούθησαν και
την ακολουθούν, επηρεάζουν και αλλάζουν τις πο-
λιτιστικές ιδέες. Και εδώ φαίνεται ο ρόλος των πο-
λιτιστικών φορέων που είναι οι θεματοφύλακες των
παραδοσιακών αξιών. Παράγουν πολιτισμό, φυ-
λάσσουν και μεταδίδουν την παράδοση. Είναι οι εκ-
φραστές της τοπικής παράδοσης. 

Όλοι πιστεύαμε και πιστεύουμε πάντοτε ότι η
δομή των Πολιτιστικών Φορέων έπρεπε και πρέ-
πει να αλλάξει, να εκσυγχρονισθεί, να αναγεννη-
θεί. Όχι μόνο στο επίπεδο των σκοπών της ίδρυ-
σής τους και του προσανατολισμού, αλλά στη θε-
σμική βάση τους, στις δομές τους, στην γενικότε-
ρη λειτουργία τους. 

Είναι πλέον καιρός οι Πολιτιστικοί φορείς να
θέσουν νέους στόχους. Στα πλαίσια αυτά θα πρέ-
πει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αντιμε-
τώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων
και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν σχέση με τους νέ-
ους.

Η προσέλκυση όλο και περισσότερο νέων αν-

θρώπων είναι κάτι που απασχολεί όλους εμάς. Οι
νέοι αρνούνται να συμμετέχουν γιατί σήμερα
έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν άλλους τρό-
πους επικοινωνίας. 

Με τον επαναπροσδιορισμό των στόχων τους
οι Σύλλογοι και τοποθετώντας στο επίκεντρο την
νέα γενιά, πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες που
θα αγγίζουν τα σύγχρονα προβλήματα της εποχής
μας όπως ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η
ανεργία, τα ναρκωτικά, το περιβάλλον και πολλά
άλλα. 

Γι’ αυτό οι παλιοί θα πρέπει να είναι πιο
ανεκτικοί με τους νέους και να αφήνουν
έδαφος για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών
από τους δεύτερους. 

Πιστεύουμε στην αυτονόητη προτεραιότητα της
πολιτιστικής διαπαιδαγώγησης, στην αναγκαιότητα
της αναβάθμισης των χώρων που έχουν την έδρα
τους οι φορείς, στην εγκαθίδρυση νέων θεσμών και
στην αποκομματικοποίηση εκεί που υπάρχει ακό-
μα. Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι πρέπει να οργανω-
θούν καλύτερα για να είναι έτοιμοι να αντιμετω-
πίσουν τις προκλήσεις των καιρών μας. 

Βρισκόμαστε ίσως σε μια περίοδο μιας πιθανής
αλλαγής πολιτισμού τον οποίο διαμορφώνουν, η
ελεύθερη διακίνηση προσώπων και αγαθών, οι σχέ-
σεις εργασίας - κεφαλαίου και καθημερινής ζωής. 

Η παράδοση και η κουλτούρα των
μικρών χωριών συνθλίβονται κάτω από
την κυριαρχία των μητροπόλεων και κυ-
ρίως του βιομηχανοποιημένου πολιτι-
σμού. Η νέα βιομηχανική επανάσταση, η
αυτοματοποίηση στην παραγωγή αγα-
θών και υπηρεσιών, κάνει ορατό τον κίν-
δυνο της αύξησης της ανεργίας. Το τέλος
της εργασίας ίσως σημάνει και το τέλος
του σημερινού πολιτισμού. 

Το έλλειμμα στους θεσμούς και τις
αξίες έχει άμεση σχέση με την απουσία πο-
λιτισμού, αγωγής, παιδείας και αισθητικής.
Η ενασχόληση λοιπόν με τον Πολιτισμό
σημαίνει ότι η μοίρα μας βρίσκεται στα
δικά μας χέρια. 

Οι τοπικοί άρχοντες οφείλουν να προχωρήσουν
στην εκπλήρωση αυτονόητων υποχρεώσεων πάνω
σε Πολιτιστικά ζητήματα. 

Με εκτίμηση το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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Ο  ρόλος  των  Πολιτιστικών  Συλλόγων  στο  σημερινό  γίγνεσθαι 

ΜΑΝΑ  ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΗ 
Mάνα Τροβατιανή 
μάνα περήφανη 
μάνα καλόψυχη 
μάνα φιλόξενη. 

Μάνα που δεν άφησες 
άνθρωπο νηστικό 
ούτε συγγενή 
ούτε περαστικό. 

Μάνα με την ποδιά σου τη γεμάτη 
για όποιον κι αν επέρναγε 
σ’ κείνο το σοκάκι. 

Μάνα που δίψαγες για τη ζωή 
μέχρι την τελευταία σου πνοή 
όσα χρόνια κι αν περάσουνε 
μανούλα μου δεν σε ξεχνώ 
μες την καρδιά μου βάλσαμο 
σε έχω γιατρικό. 

Αφιερωμένο στη μνήμη της μάνας μου
Θεοδώρας Κ. Καραγιώργου 

Αγγελική Καραγιώργου – Σωτηρίου 



Είθισται λοιπόν, να μιλούμε όλοι μας για την
αναγκαιότητα του Πολιτισμού στη ζωή μας
και της διατήρησης της παράδοσης του τόπου

μας. Υποσυνείδητα ή μη, υποθέτουμε ότι κατέχου-
με καλά τις έννοιες «του Πολιτισμού στη ζωή μας και
της διατήρησης της παράδοσης του τόπου μας» και
ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, όταν τις ακούμε ή τις
χρησιμοποιούμε. 

Πολιτισμός, λοιπόν είναι: “Το σύνολο των
υλικών, πνευματικών, τεχνικών επιτευγμάτων
και επιδόσεων, που είναι αποτέλεσμα των δη-
μιουργικών δυνάμεων και των ικανοτήτων του
ανθρώπου και που εκφράζεται ιστορικά
στους τύπους και στις μορφές οργάνωσης και
δράσης της κοινωνίας καθώς και στη δημι-
ουργία (υλικών και πνευματικών) αξιών”. 

Επομένως, είναι απολύτως θεμιτό έως και υπο-
χρεωτικό, μία κοινωνία με στοιχειώδη οργάνωση, να
απαιτεί από τα εντεταλμένα και αρμόδια όργανά της
να προσφέρουν όλη εκείνη την ατμόσφαιρα και το
περιβάλλον, ώστε οι δημιουργικές δυνάμεις και ικα-
νότητες του κόσμου να βρίσκουν τρόπους έκφρασης.
Κυρίως όμως να καταγράφουν, να ενισχύουν, να
προωθούν, να διαδίδουν, να στηρίζουν, να προφυ-
λάσσουν και κυρίως να προστατεύουν την παραγωγή
των πολιτιστικών αγαθών των μελών της. Εξ άλλου,
έτσι δημιουργείται και μία αέναη ροή πολιτιστικής
ιστορίας, ένα συνεχές ιστορικό αποτύπωμα, που θα
κληρονομήσουν ως παρακαταθήκη οι νεότεροι. 

Θα προσθέταμε εδώ χωρίς ίχνος υπερβολής, ότι
οι Σύλλογοι θα πρέπει να έχουν όχι μόνον την
απαίτηση από την Πολιτεία να προστατεύει το
Πολιτιστικό περιβάλλον, αλλά και την υποχρέωση
να ελέγχουν την κάθε προσπάθεια και μορφή αλ-
λοίωσής του από παρεμβάσεις, θεσμικές ή εξωθε-
σμικές. 

Παράδοση, λοιπόν είναι: “Ό,τι αναπτύσ-
σεται ιστορικά, μεταδίδεται και μεταβιβάζε-
ται (στο πλαίσιο μιας ομάδας, κοινωνίας
κτλ.) σχεδόν αναλλοίωτα, από τη μία γενιά
στην άλλη, σε σχέση με συμπεριφορές, αντι-
λήψεις, ιδέες, έθιμα, δραστηριότητες, πρα-
κτικές και τεχνικές”. 

Η διατήρηση της παράδοσης θα σήμαινε, εάν το
εξετάσει κανείς μονοσήμαντα και στατικά, την
αναλλοίωτη διατήρηση αυτών των στοιχείων και την
μεταφορά τους στις νέες γενεές, εις το διηνεκές.
Αυτό, στη γενικότητά του, ηχεί μεν θετικά, αλλά ου-
σιαστικά είναι άκρως ανιστόρητο, ανεφάρμοστο και
τελικά αντιδραστικό. Η ιστορική εξέλιξη της ζωής
δεν περιλαμβάνει στάσεις ακινησίας, αλλά συνεχείς
αλλαγές και προσαρμογές στα νέα δεδομένα, κυρίως
τα τεχνολογικά, τα οποία και διαμορφώνουν συνε-
χώς ένα νέο βιωματικό περιβάλλον. Οι άνθρωποι και
οι κοινωνίες επομένως, νομοτελειακά προσαρμό-
ζονται και αξιοποιούν τα δεδομένα αυτά, αλλάζον-
τας ήθη, έθιμα, νοοτροπίες και τελικά αλλάζοντας
στάσεις ζωής. 

Ο εθνικός μας και νομπελίστας ποιητής Γιώργος
Σεφέρης, αναφέρει ότι: “Ένα μέρος του παρελ-
θόντος πεθαίνει κάθε στιγμή και η θνησιμό-
τητά του μας μολύνει, αν προσκολληθούμε σ'
αυτό με υπερβολική αγάπη. Ένα μέρος του

παρελθόντος μένει πάντα ζωντανό και αν
καταφρονήσουμε τη ζωντάνια του, κινδυ-
νεύουμε”. 

Στο πνεύμα αυτό, ο κάθε Σύλλογος, θα πρέπει
να θεωρεί την διατήρηση της παράδοσης του τόπου
του, όχι μόνον ως μία διαδικασία που αρχίζει και τε-
λειώνει με συνεχώς επαναλαμβανόμενες οπτικοα-
κουστικές και χορευτικές μιμητικές αναπαραστάσεις
κάποιων στιγμών του παρελθόντος, ή με περιστα-
σιακές νεκραναστάσεις παλαιών εθίμων. Η παρά-
δοση είναι η συνείδηση της ύπαρξης του παρελ-
θόντος μέσα στο παρόν. Η διατήρηση της παράδο-
σης, είναι η ανάδειξη των αξιών που η ίδια η πα-
ράδοση εμπεριέχει και η λειτουργία των αξιών αυ-
τών ως αντισωμάτων κατά της ισοπεδωτικής λογι-
κής των σύγχρονων εμπορευματικών προτύπων
ζωής. 

Με δεδομένη λοιπόν τη σαφή διατύπωση των
δύο αυτών εννοιών, η όλη προσπάθεια που πρέπει
να καταβάλλουν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, είναι η
εξεύρεση μιας χρυσής τομής. Της χρυσής τομής με-
ταξύ της προώθησης και της διάχυσης στα μέλη του
και στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο των Πολι-
τιστικών Αξιών της παράδοσης του τόπου τους, με
παράλληλη ενσωμάτωση αυτών των αξιών στις
νέες συνθήκες και νέες αξίες που διαμορφώνει κα-
θημερινά η σύγχρονη πραγματικότητα. 

Και είναι προφανές ότι δεν αποτελεί χρυσή τομή
ο επιδερμικά επαναλαμβανόμενος μιμητισμός του
παρελθόντος, είτε σε επίπεδο μονότονων αναπα-
ραστάσεων εθίμων, είτε σε επίπεδο παρεμβάσεων
με τη δημιουργία υποκριτικών και ψευδοπαραδο-
σιακών τουριστικών σκηνικών και δομών. 

Άλλωστε οι Σύλλογοι μπορούν και πρέπει να πα-
ρεμβαίνουν στα εξής επίπεδα και όχι μόνον: 
1. Στην ανάδειξη της τοπικότητας και των χαρα-

κτηριστικών της περιοχής τους, που την διαφο-
ροποιεί από χωρικό σημείο σε σημείο 

2. Στο δομημένο περιβάλλον (αρχιτεκτονική, πα-
ραδοσιακοί οικισμοί κλπ.) 

3. Στα σύνολα φυσικού περιβάλλοντος (τοπία
κλπ.) 

4. Στα έθιμα και τις παραδόσεις 
5. Στις μορφές τέχνης (εικαστικά, χορός, μουσική) 
6. Στην ιστορία και στη θρησκεία 
7. Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις 
8. Στην τοπική κοινωνική οικονομία 

Για να προλάβουμε τυχόν διαφωνίες και εν-
στάσεις υπογραμμίζουμε με έμφαση ότι η δια-
φύλαξη της παράδοσης δεν αποτελεί πρόταση οπι-
σθοδρόμησης και επιστροφής στο παρελθόν, στον
τρόπο ζωής των προγόνων μας. Αποτελεί οδοδείκτη
προς τις πεντακάθαρες ελληνικές πηγές ήθους, έμ-
πνευσης, δημιουργικότητας, γνώσεων, αρχών και
αξιών, που άντεξαν στο διάβα του χρόνου και που
εγγυώνται την περαιτέρω σωστή και δημιουργική
πορεία μας προς το μέλλον. 

Ένα μεγάλο κεφάλαιο που χρήζει σύντομης
αναφοράς είναι αυτό των «Όρων Πολιτιστικής
Ανάπτυξης». Για να υπάρξει πολιτιστική ανάπτυ-
ξη μιας χώρας ή μιας περιοχής αυτό που είναι απα-
ραίτητο είναι να υπάρχει ελευθερία λόγου και έκ-
φρασης ιδεών. Δεν νοείται πολιτισμός, πρόοδος εν

γένει της κοινωνίας χωρίς πλατιά, πραγματική δη-
μοκρατία. Μόνο μέσα σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον μπο-
ρούμε να δούμε να απλώνεται η πολιτιστική δημι-
ουργία σ’ όλο το μεγαλείο της. Όταν υπάρχουν απα-
γορεύσεις, διώξεις είναι φυσικό και επόμενο να μην
υπάρχει καλλιτεχνική δημιουργία. Σημαντικός όρος
της πολιτιστικής ανάπτυξης είναι η κουλτούρα, η
παιδεία των ανθρώπων. Βεβαίως δεν μπορούμε να
μιλάμε για πολιτιστική ανάπτυξη χωρίς τη συμμε-
τοχή των πολιτών, που είναι και η κύρια αιτία, η κύ-
ρια μηχανή της πολιτιστικής ανάπτυξης. 

Υπάρχουν δύο μορφές συμμετοχής στην πολι-
τιστική ανάπτυξη: η μία είναι η «ενεργητική» και
η άλλη η «παθητική». Όταν μιλάμε για ενεργητι-
κή συμμετοχή, μιλάμε για παρουσία σε πολιτιστικούς
συλλόγους, θέατρα, βιβλιοθήκες, χορευτικά συγ-
κροτήματα, κινηματογραφικές λέσχες κλπ. Αυτό εί-
ναι και το πραγματικό κύτταρο του πολιτισμού, η
συμμετοχή από τα «κάτω», η γνήσια λαϊκή παρου-
σία και δημιουργία. Η παθητική συμμετοχή είναι η
συμμετοχή σε εκδηλώσεις σαν θεατής. Όμως και εδώ
ο πολίτης μπορεί να παίξει το ρόλο του: να ενισχύ-
σει τις παραστάσεις που παίζουν προοδευτικό ρόλο,
που έχουν παιδευτικό χαρακτήρα και όχι χαμηλό επί-
πεδο και αισθητική, μόνο για το κέρδος. Για να γί-
νουν όμως όλα τα παραπάνω, απαιτούνται πόροι για
την δημιουργία τους. Χωρίς τους απαραίτητους πό-
ρους δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη πολιτι-
στική ανάπτυξη. 

Εκείνο, όμως, που πραγματικά θα πρέπει να μας
ενδιαφέρει σε σχέση με την πολιτιστική διαχείριση,
που ασκείται από την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν εί-
ναι μόνο η ευρύτητα του φάσματος των πολιτιστι-
κών δραστηριοτήτων, που οργανώνονται, ή η ανά-
πτυξη πολλών πολιτιστικών φορέων και εντυπω-
σιακής πολιτιστικής υποδομής. Εκείνο που απο-
τελεί την πεμπτουσία της δραστηριότητάς
της αυτής είναι κατά πόσον συμβάλλει στη
διατήρηση και αξιοποίηση της τοπικής πολι-
τιστικής ταυτότητας, ποια είναι τα κριτήρια με
τα οποία αξιολογείται η αποτελεσματικότητά
της σ’ αυτόν τον τομέα, η σχέση της με τα πο-
λιτισμικά αγαθά του παρελθόντος και του πα-
ρόντος, καθώς και οι ιδεολογίες που ωθούν
τους πολιτιστικούς διαχειριστές στις επιλογές
τους μεταξύ εναλλακτικών δυνατοτήτων και
προσεγγίσεων στην ανάδειξη, αξιοποίηση
και αναπαραγωγή των πολιτιστικών αγαθών.  

Με άλλα λόγια, η πολιτιστική διαχείριση απο-
καθίσταται στις σωστές της διαστάσεις, όταν αξιο-
λογείται τοποθετημένη μέσα στον ιδιαίτερο κοι-
νωνικο-πολιτισμικό χώρο (σύστημα), από τον οποίο
προέρχεται, επηρεάζεται, και προς τον οποίο επι-
στρέφουν τα αποτελέσματά της.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ίσως χρειάζεται χρόνο
και ανασυγκρότηση δυνάμεων, ώστε να ιδρύσει θε-
σμούς και να υιοθετήσει πρακτικές για την υλο-
ποίηση της πολιτιστικής και πολιτικής της διαχεί-
ρισης, που να εναρμονίζονται με το πολιτιστικό στοι-
χείο, το οποίο κάθε φορά επιδιώκεται να αξιοποι-
ηθεί (καλλιέργεια, διατήρηση, ανάδειξη). 

Κλείνοντας μην λησμονούμε, ότι: «Πολι-
τισμός είναι η επικράτηση του δικαίου πάνω
στη δύναμη, της πειθούς στη βία, του διαλό-
γου στο μονόλογο, του πνεύματος στην ύλη».

Επιμέλεια: Καραγεώργος Γ. Σταύρος 
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Πολιτισμός  και  Πολιτιστικοί  Σύλλογοι 
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Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016 στο Και-
νούριο Αγρινίου και στο κοσμικό κέντρο
“ΧΑΡΑΥΓΗ’’ έγινε η κοπή της πρωτοχρο-

νιάτικης πίτας των Τροβατιανών και μαζί και το
χειμερινό γλέντι. 

Με τον πάτερ – Απόστολο που ευλόγησε και
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα έγινε η έναρξη
της εκδήλωσης. Το τυχερό φλουρί της πίτας το κέρ-
δισε η ΠΑΤΣΙΑ ΚΙΚΗ που αντιστοιχούσε σε έναν
σταυρό προσφορά του Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κόκκαλης Λάμ-
προς αφού καλωσόρισε αλλά και ευχαρίστησε

τους παρευρισκόμενους χωριανούς και φίλους πε-
ρίπου 250 άτομα για την παρουσία τους τόνισε ότι
στις δύσκολες αυτές στιγμές που περνάμε όλοι μας
πρέπει να είμαστε κοντά ο ένας με τον άλλον ώστε
να αντλούμε δύναμη και να είμαστε αλληλέγγυοι. 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Γραμματέας του

Συλλόγου Μαργώνης Λάμπρος ο οποίος ευχα-
ρίστησε τον Δήμο Αγράφων για την υλοποίηση κά-
ποιων αιτημάτων του Συλλόγου προς τον Δήμο
όπως: 

- H αύξηση ισχύος του ρεύματος στην κεντρι-
κή πλατεία σε τριφασικό ρεύμα. 

- Μεταφορά της κολόνας στον Κάτω Μαχαλά
ήταν ένα αίτημα των χωριανών που εκκρεμούσε
χρόνια. 

Τόνισε ότι ακόμη εκκρεμούν και άλλα βασικά
πράγματα για να γίνουν όπως: 

- Η αποκατάσταση της αποχέτευσης της βρύ-
σης στην κεντρική πλατεία των Αγίων Θεοδώρων
που εδώ και 4 χρόνια δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. 

- Η αποκατάσταση του δρόμου προς το ιστο-
ρικό μας μοναστήρι της Παναγίας που είναι άβα-
τος και πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να το επι-
σκεφτεί. 

- Και με κραυγή αγωνίας όπως χαρακτηριστι-
κά τόνισε πως πάση θυσία πρέπει να σωθεί το σχο-
λείο στον Κάτω Μαχαλά το οποίο είναι σε άθλια
κατάσταση. 

Απλά πράγματα και ανέξοδα τα οποία
εμείς τα κάνουμε δύσκολα!!! 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους άμεσους
στόχους του Συλλόγου που είναι: 

- Η αλλαγή της σκεπής του κτιρίου της απο-
θήκης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της πλατεί-
ας ώστε να διατηρηθεί αναλλοίωτο το κτίριο στο
χρόνο. 

- Αναστήλωση του μνημείου πεσόντων του Αλ-
βανικού μετώπου στον Κάτω Μαχαλά. 

- Αξιοποίηση του Λαογραφικού Μουσείου
εφόσον υπάρχει το κτίριο. 

Εν συνεχεία το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος
Αγράφων Μάκκας Απόστολος λέγοντας ότι
προσπαθούμε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες
να κάνουμε ότι μπορούμε για το καλό του τόπου
τονίζοντας πως το καλοκαίρι θα ξεκινήσει και η
ασφαλτόστρωση του δρόμου προς Τρία Σύνορα.
Τέλος ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά με υγεία. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: 
• Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Επινιανών

Αβράμπος Ελευθέριος καθώς και εκπρόσω-
ποι από τους Συλλόγους: 

• Αγραφιωτών Σαρακατσάνων Αιτ/νίας, 
• Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καινούριου Αγρινίου, 
• Πανευρυτανικού Συλλόγου Αιτ/νίας 
• Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σαρακατσάνων 

ΚΟΠΗ  ΠΙΤΑΣ – ΧΟΡΟΣ  ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΩΝ  ΣΤΟ  ΑΓΡΙΝΙΟ 

Συνέχεια στη σελ. 5 
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• Συλλόγου Σαρακατσάνων Βάλ-
του-Ξηρομέρου και Ευρυτανίας. 

Ξεκινώντας ο Γιάννης Γκό-
βαρης με την ορχήστρα του το
τραγούδι τραγούδησε για πρώτη
φορά και ένα καινούριο τραγούδι
για το πανέμορφο χωριό μας το
Τροβάτο που το έγραψε ο συγχω-

ριανός μας Μαργώνης Σάκης. 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε

από καρδιάς όλους και όλες χω-
ριανούς και φίλους που έδωσαν το
παρόν στην εκδήλωση. 

Ραντεβού λοιπόν το καλο-
καίρι στο χωριό μας το Τρο-
βάτο στο Αντάμωμά μας στις 6
Αυγούστου 2016. 

ΚΟΠΗ  ΠΙΤΑΣ – ΧΟΡΟΣ  
ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΩΝ  ΣΤΟ  ΑΓΡΙΝΙΟ 

Συνέχεια από τη σελ. 4 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΒΙΒΛΙΩΝ 

Στα μέσα Φεβρουαρίου είχα τη
χαρά να παρακολουθήσω την εκ-
δήλωση του Πολιτιστικού Συλ-

λόγου Τροβάτου -του χωριού από όπου
έλκω τη μητρική μου καταγωγή-, που
πραγματοποιήθηκε σε συνέργεια με
τους Συλλόγους Αγράφων και Επινια-
νών Ευρυτανίας και αφορούσε την πα-
ρουσίαση δύο βιβλίων: 

- του βιβλίου «Τα Άγραφα» του φι-
λολόγου Γεωργίου Κων. Καραγε-
ώργου, το οποίο αναφέρεται στην
ιστορία των Αγράφων από το 1430-
1830 μ.Χ. και παρουσιάστηκε από τον
καθηγητή κ. Κλεομένη Κουτσούκη,
και 

- του βιβλίου «Κωνσταντίνος Ζαρ-
καδούλας, Ο ανθρωπιστής γιατρός των
Αγράφων» για τον γιατρό Κωνσταν-
τίνο Λ. Ζαρκαδούλα. Το βιβλίο, που
έγραψε ο γιος του Λάμπρος Ζαρκα-
δούλας, είναι μια προσφορά στη μνή-
μη του γιατρού και η παρουσίασή του
έγινε από τον φιλόλογο κ. Παναγιώτη
Σαλαγιάννη. 

Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από
τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και
τις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις
των ομιλητών. Σε σχέση με το βιβλίο
«Τα Άγραφα» του Γ.Κ. Καραγεώρ-
γου, όπως συμβαίνει συνήθως σε συγ-
γράμματα ιστορικού περιεχομένου, το
βάρος δόθηκε σε στοιχεία που κατα-
γράφονται και παρουσιάζονται για
πρώτη φορά, αναδεικνύοντας τον πρω-
τότυπο χαρακτήρα του βιβλίου και την
επιστημονική του βαρύτητα. Η παρου-
σίαση κράτησε το ενδιαφέρον του κοι-
νού με την αναφορά ιστορικών στοι-
χείων από τη χρονική περίοδο 1430 έως
1830 μ.Χ. 

Σχετικά με το βιβλίο «Κωνσταντίνος
Ζαρκαδούλας, Ο ανθρωπιστής γιατρός
των Αγράφων», παρουσιάστηκε η προ-
σωπικότητα του γιατρού, που γεννή-
θηκε στα Επινιανά και η προσφορά του
στους κατοίκους των Αγράφων και την
κοινωνία γενικότερα. Τονίστηκε το αν-
θρωπιστικό πνεύμα του γιατρού, ο
οποίος δε δεχόταν ποτέ αμοιβή στις ια-
τρικές του επισκέψεις, συνδυάζοντας
άριστα την επιστήμη με την ανθρωπιά.
Επίσης, έγινε μνεία στην ιδιαίτερη κλί-
ση του στη λογοτεχνία και την ποίηση,
καθώς και στην προσπάθειά του να

στρέψει τους νέους στο εξωσχολικό
διάβασμα.

Σε αυτή την αγάπη του γιατρού
για την ελληνική και ξένη λογοτεχνία θα
ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα, καθώς ανά-
μεσα στα αναφερόμενα αναγνώσματα
περιλαμβάνονται και ονόματα, όπως
των Ντοστογιέφσκι, Τολστόι και
Ρομαίν Ρολλάν, αλλά και του Κων-
σταντίνου Τσάτσου και του Φώτου
Πολίτη. Ο γιατρός υπήρξε συνδρομη-
τής στο περιοδικό Νέα Εστία, το μα-
κροβιότερο λογοτεχνικό περιοδικό της
Ελλάδος, από το οποίο ενημερωνόταν
ανελλιπώς για τα λογοτεχνικά θέματα
της εποχής. Προξενεί πραγματικά έν-
τονο θαυμασμό αυτή η ιδιαίτερη κλίση
του γιατρού Ζαρκαδούλα, σε καιρούς
δύσκολους και ασκώντας ένα απαιτη-
τικό -ιδιαίτερα για εκείνα τα χρόνια- και
χρονοβόρο επάγγελμα. Σε αυτή την
κλίση έρχεται να προστεθεί και η αγά-
πη του για την κλασική μουσική, επι-
βεβαιώνοντας τη σχέση ανάμεσα στην
ευρύτερη πνευματική και αισθητική
καλλιέργεια και την ποιότητα του χα-
ρακτήρα του ανθρώπου. Ο ανθρωπι-
σμός του γιατρού Ζαρκαδούλα, όπως
και τα έντονα αντιπολεμικά του αι-
σθήματα, βρίσκονται σε πλήρη αρμονία
με τον αναγνωστικό του πλούτο, απο-
τελώντας ένα υπόδειγμα επιστήμονα,
ανθρωπιστή και πνευματικού ανθρώ-
που και ένα διαχρονικό παράδειγμα
προς μίμηση. 

Τέλος, να αναφέρω ότι το βιβλίο
αυτό, ξεφυλλίζοντάς το, μου πρόσφερε
και μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, ανά-
μεσα στις υπέροχες ασπρόμαυρες φω-
τογραφίες που το συνοδεύουν. Τη φι-
γούρα του παππού μου, Κωνσταντί-
νου Παπαδόπουλου, δασοφύλακα
επί σειρά ετών στο Τροβάτο από τον
οποίο, όπως και από τη γιαγιά μου,
Όλγα Παπαδοπούλου, είχα ακού-
σει αφηγήσεις για τον γιατρό Ζαρκα-
δούλα. 

Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχα-
ρητήριά μου στον Πολιτιστικό Σύλλογο
Τροβάτου για την τόσο ενδιαφέρουσα
και άρτια οργανωμένη εκδήλωση και να
ευχηθώ από καρδιάς «δημιουργική συ-
νέχεια» στο έργο του Συλλόγου. 

Βίκυ Κλεφτογιάννη 
Δρ. Βιολογίας-Συγγραφέας 

Πάσχα  στο  Τροβάτο 

Α λήθεια, τις Άγιες Μέρες Του
Πάσχα που έρχονται, ποιός
δεν θα ήθελε να τις περάσει με

ηρεμία και κατάνυξη, μακριά από
την πολυκοσμία και τον θόρυβο της
πόλης; 

Ποιός δεν θα ήθελε έστω για λίγο,
να ξεφύγει από την καθημερινότητα
και τα προβλήματα που βιώνουμε
όλοι μας ανεξαιρέτως; 

Όποιος δεν έχει περάσει αυτές Τις
Άγιες μέρες του Πάσχα στο Τροβάτο,
είναι ευκαιρία να το κάνει. Φέτος το
Πάσχα είναι 1 Μαΐου αλλά και με
την Πρωτομαγιά να μεταφέρεται
την Τρίτη 3 Μαΐου 2016 είναι μια
πρώτης τάξεως ευκαιρία να επισκε-
φτεί το χωριό μας. 

Έπειτα από επικοινωνία των με-
λών του Συλλόγου με τον νέο Μη-
τροπολίτη Καρπενησίου Γεώργιο,
μας τόνισε χαρακτηριστικά ότι στό-
χος του είναι, μόλις τοποθετηθεί στο
Καρπενήσι ο ιερέας του χωριού μας,

Βαρσανούφιος, θα είναι μόνιμος
πλέον στο χωριό μας. Έτσι κατά τις
Άγιες ημέρες του Πάσχα θα
υπάρχει ο δικός μας παπάς στο
Τροβάτο. Περιμένουμε να πα-
ρευρεθεί όλο το Τροβατιανό και
μη εκκλησίασμα στο χωριό μας,
για να περάσουμε ξέγνοιαστες
Πασχαλινές μέρες. 

Καλή Ανάσταση 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 



Το Δ.Σ. του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΟ-
ΒΑΤΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»
γνωστοποιεί στους συγχωριανούς και
φίλους, την νέα συνεργασία με την
υπηρεσία Αιμοδοσίας του ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩ-
ΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ», για
τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος του
Συλλόγου. 

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

Μπορούμε να δώσουμε αίμα σε
οποιαδήποτε υπηρεσία αιμοληψίας,
οποιουδήποτε Νοσοκομείου, αναφέ-
ροντας ότι αφορά την Τράπεζα Αί-
ματος του “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΟ-

ΒΑΤΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ”
και να σταλεί στο νοσοκομείο ΣΩ-
ΤΗΡΙΑ. 

Ευελπιστούμε στην άμεση αντα-
πόκριση των εθελοντών αιμοδοτών.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ευτυχώς το χωριό μας δεν εί-
ναι τελείως εγκαταλειμμένο τους
χειμερινούς μήνες. Από πέρυσι το
χειμώνα μένει μόνιμα ένας συγ-
χωριανός μας, ο Κουτσολάμ-
προς Γιώργος στον οποίο ορι-
σμένοι συγχωριανοί μας έχουν
αναθέσει την επίβλεψη των σπι-
τιών και σε περίπτωση που συμ-
βεί κάτι και περνάει απ’ το χέρι
του, το επιδιορθώνει προσωρινά
εάν έχει τη δυνατότητα, διαφο-

ρετικά ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη
του ή αν είναι κάτι που ανήκει στο
δήμο ειδοποιεί τις δημοτικές αρ-
χές. Γι’ αυτό φίλοι συγχωριανοί
αυτόν τον άνθρωπο ας τον υπο-
στηρίξουμε περισσότεροι από
εμάς για το καλό της περιουσίας
μας και του χωριού μας. 

Με εκτίμηση 
Νταλλής Βαγγέλης 

Συνταξιούχος 
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  

Κύριε Δήμαρχε 
Δεχτείτε τις ευχαριστίες πολ-

λών κατοίκων του Κάτω Μαχαλά,
καθώς και τις δικές μου για την
επίλυση του θέματος που ανέφε-
ρα όταν έγινε το πρώτο ανοιχτό
Δημοτικό Συμβούλιο στο χωριό
μας και δώσατε προτεραιότητα σε
αυτό το πρόβλημα και έγινε ο κα-
θαρισμός των χειμάρρων και πλέ-
ον συγκεντρώνονται τα νερά εκεί
που πρέπει και ακολουθούν τη
φυσική τους ροή. Γιατί όπως απε-
δείχθη το πρόβλημα ήταν σοβα-

ρό, διότι με το πρώτο ακραίο
καιρικό φαινόμενο που παρου-
σιάστηκε στα μέσα Οκτώβρη,
είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυ-
ρίσει και η εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου, γιατί ο κεντρικός
αγωγός που περνάει υπογείως
του χωριού ήταν βουλωμένος από
χρόνια.

Με τιμή 
Νταλλής Βαγγέλης 

Συνταξιούχος 
Ηλεκτρολόγος Εργοδηγός 
Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΚΑ 

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο  

Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016
στο Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου
πραγματοποιήθηκε εθελοντική αι-
μοδοσία με διοργανωτές τον Δήμο
Σχηματαρίου, τον Σύλλογο Απαν-
ταχού Πετριλιωτών, τον Σύλλογο
Κουστέσας και τον Πολιτιστικό

Σύλλογο Τροβάτου. 
Η προσέλευση του κόσμου

ήταν ικανοποιητική, περίπου 40
άτομα από όλους τους Συλλόγους
πρόσφεραν αίμα. Ελπίζουμε την
άλλη φορά να είναι περισσότε-
ροι. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α   Α Ι Μ Α Τ Ο Σ  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ξεκίνησε για τη φετινή χρονιά το χορευτικό τμήμα ενηλίκων

του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου στο μαγευτικό ταξίδι των
παραδοσιακών χορών. Όποιοι επιθυμούν, χωριανοί και φίλοι, μπο-
ρούν να συμμετέχουν στις πρόβες που γίνονται κάθε Κυριακή στις
11.30 π.μ. στην αίθουσα του Δήμου Σχηματαρίου όπου στεγάζε-
ται ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Σχηματαρίου, οδός Τανάγρας 74. 

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα μέλη του Συλλόγου. 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Τροβάτου 



Πού νά ’βρω λόγια να σου πω 
για να σε τραγουδήσω, 
πού νά ’βρω τόσα χρώματα 
για να σε ζωγραφίσω; 

Είν’ οι πλαγιές σου όμορφες 
έλατα σε στολίζουν, 
λίγος εγώ, για να σου πω, 
λέξεις να σου αξίζουν. 

Όμως όποιος σε γνώρισε 
σ’ έβαλε στην καρδιά του, 
και λένε πως γεννήθηκαν 
άγγελοι στο Τροβάτο. 

Γ. Γ. 

ΟΒ' Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου Αρχιμ.
Γεώργιος Ρέμπελος, εξελέγη από το
Σώμα της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της

Εκκλησίας της Ελλάδος, νέος Μητροπολίτης Καρ-
πενησίου. 

Ο Αρχιμ. Γεώργιος θα είναι ο δεύτερος κατά
σειρά Μητροπολίτης Καρπενησίου, μετά την πα-
ραίτηση του Μητροπολίτη πρώην Καρπενησίου κ.
Νικολάου η οποία έγινε αποδεκτή από την Ιερά
Σύνοδο. 

Ως γνωστόν, η Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου
συνεστήθη για πρώτη φορά το 1979, καθώς μέχρι
τότε η Ευρυτανία ανήκε εκκλησιαστικά στην πά-
λαι ποτέ ενιαία Μητρόπολη Ναυπακτίας και Ευ-
ρυτανίας. 

Το Σώμα της Ιεραρχίας εξέλεξε τον Αρχιμ. Γε-
ώργιο Ρέμπελο με 62 ψήφους, ενώ στην διαδι-
κασία του τριπροσώπου έλαβε 63 ψήφους. 

Αμέσως μετά ο εψηφισμένος Μητροπολίτης
έδωσε ενώπιον των Μελών της Ιεραρχίας το λεγό-
μενο Μικρό Μήνυμα, όπου ευχαρίστησε τον Αρ-
χιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώ-
νυμο για την εμπιστοσύνη που του έδειξε καθώς
και τους Ιεράρχες για την τιμία ψήφο που τον εξέ-
λεξε. 

Στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος έλαβε τα συγχα-
ρητήρια και τις ευχές των Μητροπολιτών, ενώ με-
τέβη στο Καθολικό της Μονής Πετράκη όπου ανέ-
γνωσε το Μεγάλο Μήνυμα. 

Η χειροτονία του πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο 12/03/2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου
Αρεοπαγίτου. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ KAΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.

Γεώργιος, γεννήθηκε το 1963 στο χωριό Καστέλ-
λα Ευβοίας. 

Το 1985 έλαβε το πτυχίο της Παιδαγωγικής
Ακαδημίας Λαμίας και το 1993 της Θεολογικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Τη διετία 1985-1987 υπηρέτησε τη στρατιωτι-
κή του θητεία στην Πολεμική Αεροπορία. 

Το 1988 διορίστηκε ως εκπαιδευτικός στην
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εργάστηκε σε Δημοτι-
κά σχολεία στην περιοχή της Χαλκίδας και παραι-
τήθηκε το 1995. 

Τον Σεπτέμβριο του 1994 χειροτονήθηκε διά-
κονος και πρεσβύτερος υπό του τότε Μητροπολί-
του Θηβών και Λεβαδείας και νυν Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιε-
ρωνύμου. 

Τοποθετήθηκε ως εφημέριος στον Ιερό Ναό
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Σχηματαρίου, στον οποίο

διακόνησε μέχρι και σήμερα, εξυπηρετώντας συγ-
χρόνως την 114 Πτέρυγα Μάχης και άλλες ενορίες
στο έργο της εξομολογήσεως και του κηρύγματος. 

Από το 2008 υπηρέτησε στην Ιερά Σύνοδο της
Εκκλησίας της Ελλάδος ως Γραμματέας Συνοδικών
Επιτροπών, Συνεργάτης του Αρχείου και από τον
Οκτώβριο του 2014 ως Β’ Γραμματεύς –Πρακτι-
κογράφος. 

Την μεθεπόμενη Παρασκευή 22 Απριλίου
2016 θα πραγματοποιηθεί στην Ευρυτανική
πρωτεύουσα, στο Καρπενήσι, η τελετή εν-
θρόνισης του νέου Μητροπολίτου κ.κ. Γε-
ωργίου. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου έστει-
λε την παρακάτω επιστολή προς τον νέο Μη-
τροπολίτη: 

Προς: Τον Μητροπολίτη Καρπενησίου
Σεβασμιότατο κ. Γεώργιο 

Σεβασμιότατε, 
Ως Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλ-

λογος, ερμηνεύοντας τα εκκλησιαστικά αι-
σθήματα των συγχωριανών του Τροβατια-
νών, σας εύχεται συγχαρητήρια και δύναμη
στην ανάληψη των νέων καθηκόντων σας που
απορρέουν από την θέση του Μητροπολίτη. 

Ολόψυχα το Τροβατιανό εκκλησίασμα
σας εύχεται επιτυχία στο δύσκολο έργο που
αναλαμβάνετε. 

Η εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπό σας θα
είναι ουσιαστική και έμπρακτη, καθώς παρ’
όλες τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η πα-
τρίδα μας, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δια-
καώς επιθυμούν την πρόοδο και την αλλη-
λεγγύη στον τόπο τους. 

Με σεβασμό και εκτίμηση 
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού 

και Εξωραϊστικού Συλλόγου 
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ΓΑΜΟΙ 
• Παντρεύτηκαν στην Αλίαρτο Βοιωτίας η

Μαργώνη Νικολέτα του Αναστασίου με τον
Ντάμκα Κων/νο. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε
ευτυχία. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
• Πέθανε στα Όχθια Αγρινίου η Ντίκα Θε-

οδώρα του Γεωργίου, σύζυγος Χαριλάου Μα-
κρυπίδη. 

Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια. 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  Νέος  Μητροπολίτης  Καρπενησίου 
ο  Αρχιμ.  Γεώργιος  Ρέμπελος ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ (€)

Αβράμπος Νίκος του Δημητρίου ......................10
Αθανασόπουλος Λάμπρος ................................20
Αθανασοπούλου Μαρία ....................................20
Αλεξάνδρου Θωμάς του Θωμά ..........................25
Βάτσιος Κων/νος ..............................................50
Γεωργίου Απόστολος ........................................30
Γούλας Μιχάλης ................................................10
Καλογεράκης Χρήστος ....................................20
Καραγιώργος Ελευθέριος ................................40
Κόκκαλης Βασίλειος του Σωτηρίου ..................20
Κόκκαλης Γεώργιος του Λάμπρου ....................50
Κόκκαλης Παντελής του Αθανασίου ................20
Μπακοδήμος Λάμπρος του Χρήστου ..............20
Μπακοδήμου-Αναγνωστοπούλου ....................20
Νεοφώτιστος Δημήτριος του Θωμά ..................10
Νταλλή Όλγα ....................................................20
Παπαδοπούλου Παναγιώτα ............................20
Πολύζος Ιωάννης ..............................................50
Ράμμου Ελένη ..................................................50
Σαλαγιάννη Κλεονίκη ......................................20
Σαλαγιάννης Β. Παναγιώτης ............................50
Σάντα Βασιλική ................................................25
Τσεργογιάννης Θεόδωρος ................................20
Κάλλης Θωμάς του Αλεξ. ..................................20
Τρυπογεώργου Διαμάντω ................................50
Κλεφτογιάννη Βασιλική ....................................30
Παπαδοπούλου-Τζίμα Γιαννούλα ....................20
Γιαλός Δημήτρης ..............................................50
Ντάλλης Απόστολος ..........................................50
Καλογερομήτρος Κώστας ..........1.000 Δολ. ΗΠΑ

Χ ω ρ ι ό   μ ο υ  



Τα Δ.Σ. των Συλλόγων, Αγραφιωτών Ευρυ-
τανίας, Τροβάτου Ευρυτανίας και Επινια-
νιτών Ευρυτανίας σε συνεργασία με τον

Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων οργάνωσαν πολιτι-
στική ημερίδα που έγινε την Κυριακή 14 Φε-
βρουαρίου 2016 στις 11.00 το πρωί στο Πνευμα-
τικό Κέντρο του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων
που βρίσκεται στην Αλίαρτο Βοιωτίας... 

Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο ομότιμος κα-
θηγητής Πανεπιστημίου κ. Κλεομένης Κου-
τσούκης. 

Τα θέματα της ημερίδας ήταν: 
Η παρουσίαση του βιβλίου «ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ»

του εκλεκτού φιλολόγου συγχωριανού μας Γε-
ωργίου Κων. Καραγεώργου, το οποίο αναφέ-
ρεται στην ιστορία των Αγράφων από το 1430-
1830 μ.Χ. 

Την παρουσίαση του βιβλίου θα έκανε ο δι-
κηγόρος Καρπενησίου κ. Χαράλαμπος Κού-
τσικος ο οποίος απουσίαζε λόγω προσωπικών
προβλημάτων του και την εισήγησή του παρου-
σίασε ο καθηγητής κ. Κουτσούκης Κλεομένης.

Η παρουσίαση του βιβλίου «Κωνσταντίνος
Ζαρκαδούλας, Ο ανθρωπιστής γιατρός των
Αγράφων» για τον συγχωριανό μας γιατρό
Κωνσταντίνο Λάμπρου Ζαρκαδούλα. Το βι-
βλίο 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 προσφορά του στους κα-
τοίκους των Αγράφων και την κοινωνία γενικό-
τερα. 

Η παρουσίαση του
βιβλίου έγινε από τον
φιλόλογο κ. Παναγιώ-
τη Σαλαγιάννη. 

Η αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου
του Δήμου Αλιάρτου-
Θεσπιέων ήταν κατάμε-
στη από Αγραφιώτες
και όχι μόνον. Επικρα-
τούσαν οι Τροβατιανοί
που βέβαια έδειξαν την
αγάπη τους στο γιατρό
Κώστα Λ. Ζαρκαδού-
λα που υπηρέτησε τα
περισσότερα χρόνια της
διαδρομής του στο Τρο-

βάτο, όπου άφησε και την τελευταία του πνοή.
Παρέστησαν οι κ.κ.:
Την εκδήλωση άνοιξε, ύστερα από πρόσκλη-

ση του συντονιστή κ. Κλ. Κουτσούκη, ο Δή-
μαρχος Αλιάρτου–Θεσπιέων κ. Ντασιώτης Γε-
ώργιος που εξέφρασε τη χαρά του που οι Σύλ-
λογοι των Αγράφων επέλεξαν την Αλίαρτο για την
εκδήλωση αυτή όπου κατοικούν πολλοί Ευρυτά-

νες  και διαπρέπουν σε πολλούς τομείς και δήλω-
σε ότι όλοι, όπως και ο ίδιος που κατάγεται από την
Πρασιά Αγράφων, έχουν την καρδιά τους στην Ευ-
ρυτανία και τα χωριά τους. 

Επιπλέον τόνισε ότι τα δύο βιβλία που πα-
ρουσιάζονται αποτελούν παρακαταθήκη για τις
νέες γενιές και ότι θυμάται από διηγήσεις του πα-
τέρα του τις προσπάθειες του γιατρού Ζαρκα-
δούλα. 

Ακολούθως ο πρώην Υφυπουργός κ. Νικ.
Σαλαγιάννης είπε ότι δεν έχει προσωπικές μνή-
μες αλλά γνώρισε το έργο του γιατρού Ζαρκα-
δούλα από τις διηγήσεις του πατέρα του και άλ-
λων τσοπαναραίων. Σε όλες τις συζητήσεις τους
στις πιο ουσιαστικές υπήρχε ο γιατρός Ζαρκα-
δούλας. 

Κατόπιν το λόγο πήρε ο κ. Τσιτσάνης Λάμ-
προς, Περιφερειακός Σύμβουλος ο οποίος μετέ-
φερε τους χαιρετισμούς της Περιφέρειας και συ-
νεχάρη τους συγγραφείς για το έργο τους. 

Στο χαιρετισμό του ο κ. Καπλάνης Κων-
σταντίνος, Αντιδήμαρχος του Δήμου Λεβαδέων,
βαθύτατα συγκινημένος ως Αγραφιώτης, μετέφερε
το χαιρετισμό της Δημάρχου Λεβαδέων και τόνι-
σε ότι θα είναι στο πλευρό των Συλλόγων σε ότι
χρειαστούν. 

Στη συνέχεια μέλη των τριών Συλλόγων χαι-
ρέτισαν τους παραβρισκόμενους που εξέφρασαν
τη χαρά τους για την πρώτη αυτή εκδήλωση που
έκαναν από κοινού οι τρεις Σύλλογοι και που στέ-
φθηκε με επιτυχία και ευχήθηκαν να γίνουν και άλ-
λες εκδηλώσεις στο μέλλον. 

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο φιλόλογος κ. Πα-
ναγιώτης Σαλαγιάννης που σε μια εμπεριστα-
τωμένη ομιλία του παρουσίασε το έργο του γιατρού
Κώστα Ζαρκαδούλα, την προσφορά του στα
Άγραφα αλλά και την προσωπικότητα του γιατρού
και την ιδιαίτερη κλίση του στη λογοτεχνία και την
ποίηση τόσο την Ελληνική αλλά και την παγκό-
σμια. Επιπρόσθετα εξήρε την προσπάθεια του για-
τρού να στρέψει τους νέους στο εξωσχολικό διά-
βασμα. 

Είπε χαρακτηριστικά ότι: Ο Κώστας Ζαρ-
καδούλας συνδύαζε άριστα την επιστήμη με
την ανθρωπιά, ήταν η θαυμαστή σύζευξη αν-
θρώπου και επιστήμονα, πράγμα πολύ σπάνιο για
την εποχή μας. 

Επιπρόσθετα ο κ. Κλ. Κουτσούκης ανέφερε
συμπληρωματικά στοιχεία για το γιατρό Κώστα
Ζαρκαδούλα και τη συμμετοχή του στο νοσο-
κομείο του Μεγάλου Χωριού αλλά και τη συνάν-
τησή του με τον πατέρα Ανυπόμονο της Μονής
Αγάθωνος. 

Στη συνέχεια ο κ. Κλεομένης Κουτσούκης
αφού αναφέρθηκε αναλυτικά στο συγγραφικό
έργο του Γεωρ. Καραγεώργου, ανέπτυξε την ει-
σήγηση για το βιβλίο «ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ» του κ. Χα-
ράλαμπου Κούτσικου τονίζοντας ότι είναι ένα

επιστημονικό έργο πρωτοποριακό και αναφέρει
πολλά στοιχεία που εμφανίζονται για πρώτη
φορά.

Σε σύντομη αναφορά του και ο κ. Παναγιώ-
της Σαλαγιάννης είπε για το πλούσιο συγγρα-
φικό έργο του Γεωργίου Καραγεώργου αλλά
και για το βιβλίο «ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ» που έχει μεγάλο
επιστημονικό ενδιαφέρον και είναι αποτέλεσμα
πολυετούς εργασίας. 

Το λόγο πήρε ο κ. Παπαδόπουλος Κων-
σταντίνος, Γεν. Γραμματέας της Πανευρυτανικής
Ένωσης ο οποίος ανέφερε ένα περιστατικό με το
γιατρό Ζαρκαδούλα την εποχή του Ελληνοϊτα-
λικού πολέμου, το οποίο αναφέρει και στο βιβλίο
του «Νεκροί και Μνήμες» που εξέδωσε πριν με-
ρικούς μήνες και το οποίο περιλαμβάνει όλους τους
Ευρυτάνες πεσόντες στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο.

Ακολούθως μίλησε ο κ. Λιάσκος Ηλίας,
Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης ο οποίος
εξήρε το έργο των συγγραφέων και γενικότερα της
Πανευρυτανικής που θα μείνει παρακαταθήκη για
τις επόμενες γενιές. 

Εκτενή αποσπάσματα των ομιλιών θα δημο-
σιευθούν σε προσεχείς περιοδικές εκδόσεις των
Συλλόγων. 

Στη συνέχεια ο Γεώργιος Καραγεώργος
είπε για τα ερεθίσματα που τον ώθησαν να γρά-
ψει το βιβλίο για «ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ» και ευχαρίστη-
σε τους παραβρισκόμενους.

Η εκδήλωση έκλεισε με σύντομο χαιρετισμό
του Λάμπρου Ζαρκαδούλα που ευχαρίστησε
τους παρόντες αλλά και τους Συλλόγους που ορ-
γάνωσαν την εκδήλωση ευχόμενος παράλληλα να
συνεχισθεί η συνεργασία των Συλλόγων. 

Παρέμβαση με συμπληρωματικά στοιχεία
έκανε και ο κύριος Λάμπρος Ηλίας, του οποίου
η μητέρα καταγόταν από το Τροβάτο και απαγ-
γέλθηκε ένα ποίημά του: 

Τροβάτο μας περήφανο εξόχως τιμημένο
το πρόσωπό σου χαίρομαι το πνεύμα σου βυζαίνω

που στέκεσαι αγέρωχο και ηλιοφιλημένο
με στίχους θεοφώτιστους για πάντα θα σε ραίνω.

Στο τέλος της εκδήλωσης πέρασαν όλοι από το
μπουφέ που είχε κεράσματα για τους παρευρι-
σκόμενους προσφορά από τους Συλλόγους.

Ως Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου θέλουμε
να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας τίμησαν με
την παρουσία τους στην εκδήλωση 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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