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O NOΣTAΛΓOΣ

Φίλες και φίλοι,
Ανοιξιάτικες και οιονεί καλοκαι-

ρινές πλέον οι σκέψεις, πλημμυρί-
ζουν τον νου, έχοντας τις νοσταλγι-
κές εικόνες από το όμορφο χωριό
μας το Τροβάτο. 

Χέρι-χέρι με τις σκέψεις και οι
πράξεις. Ευθύνης ή όχι, πάντα κα-
λοπροαίρετες αλλά παράλληλα αξιο-
λογήσιμες.

Η ελληνική κουλτούρα και δη η
Τροβατιανή περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, και πολλές λαϊκές σοφίες τις
οποίες συχνά ξεχνάμε. «Ένας κούκος
δεν φέρνει την άνοιξη», αναφέρει χα-
ρακτηριστικά η παροιμία.

Υπάρχουν όμως και παραδείγ-
ματα, τόσο από την παλαιότερη όσο
και από την πιο πρόσφατη ιστορία,
που τονίζουν τη σημασία της ομαδι-
κότητας.

Η δύναμη του ομαδικού πνεύμα-
τος δεν αποδεικνύεται μόνο στον
αθλητισμό. Είναι δυνατό να πετύχει
κανείς μόνος του τα ίδια αποτελέ-
σματα, που θα πετύχαινε μέσα από τη
συνεργασία με τους συναδέλφους
του (και όχι μόνο) στο πλαίσιο του
ομαδικού πνεύματος και της αλλη-
λοϋποστήριξης; Η απάντηση είναι,
σαφώς, όχι.

Τι χαρακτηρίζει όμως μια πραγ-
ματική και πετυχημένη ομάδα;

• Κοινό όραμα και αξίες.
• Πνεύμα συνεργασίας και αλλη-

λοϋποστήριξης.
• Κερδίζει η ομάδα άρα κερδίζει

και το κάθε μέλος της.
• Τα μέλη μιας ομάδας δεν απο-

σκοπούν στο ποιος θα πάρει τα «εύ-
σημα».

• Το κάθε μέλος της ομάδας έχει
τις δικές του γνώσεις, τις δικές του
ικανότητες και δεξιότητες, τη δική
του εξειδίκευση και συνεισφέρει με
αυτές στην επιτυχία της ομάδας
(στο ποδόσφαιρο ο τερματοφύλακας
δεν κάνει και τον επιθετικό και ο επι-
θετικός δεν είναι αμυντικός).

• Συχνή και ειλικρινής επικοινωνία
μεταξύ των μελών.

Το «εγώ» πρέπει να δώσει την
θέση του στο «εμείς». Η ατομικότη-
τα να μεταλλαχθεί σε συλλογικότη-
τα. Τα πρόσωπα να δημιουργήσουν
τις ομάδες. Οι ομάδες θα είναι αυτές

που θα δώσουν ώθηση στο «σύστη-
μα». Το «σύστημα» είναι αυτό που θα
επιτύχει το μέγιστο αποτέλεσμα. Το
βέλτιστο αποτέλεσμα της δημιουρ-
γίας βάσεων-υποδομών. Θα ταυτιστεί
τελικά με την οικοδόμηση σχέσεων
εμπιστοσύνης μεταξύ των εκλεγμέ-
νων «συλλογικών» δυνάμεων.

Οφείλουμε όλοι να προασπίσου-
με την συλλογικότητα. Να παρατη-
ρούμε, να διαλεγόμαστε τα κακώς
κείμενα. Σε τελική ανάλυση να τα
καυτηριάζουμε με κάθε δόκιμο και
μερικές φορές αδόκιμο τρόπο.

Στόχος μας είναι κάθε φορά και
με κάθε μέσο η επικοινωνία. Νοώντας
την διαδικασία της ανταλλαγής πλη-
ροφοριών μεταξύ δύο ή περισσοτέ-
ρων μερών για τα οποία η πληροφο-

ρία έχει νόημα, οπότε αποκτά νόημα
και η ανταλλαγή της ως πράξη. 

Έχοντας κατά νου τις παραπάνω
σταχυολογημένες σκέψεις, και δί-
νοντάς μας δύναμη η πρώτη ουσια-
στικά δυναμική αντάμωση των Τρο-
βατιανών για το έτος 2018, με την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας,
πορευόμαστε τους επόμενους μήνες
έχοντας πλάνο δράσης.

- Έκδοση της εφημερίδας «Ο
ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ».

- Σχεδιασμό και υλοποίηση του
καλοκαιρινού ανταμώματος και των
καλοκαιρινών εκδηλώσεων. 

- Την ενεργή συμμετοχή μας στις
εκδηλώσεις του εορτασμού της Πα-
ναγίας τον Δεκαπενταύγουστο και
της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
στις 14 Σεπτεμβρίου. 

- Την συμμετοχή του χορευτικού
μας σε διάφορες μουσικό-χορευτικές
παραστάσεις.

Όλοι μαζί μπορούμε, σιγά-σιγά
και με τον σωστό τρόπο, να κάνου-
με πραγματικότητα κάθε στόχο που
αναβαθμίζει το χωριό μας.

Με πνεύμα συνεργασίας να οδη-
γήσουμε αυτόν τον ιστορικό και πα-
νέμορφο τόπο σε καλύτερες μέρες.

Πραγματικά το αξίζει!!!!

Με τιμή 
Το Δ.Σ. 

του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Κωδικός: 217473
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Α΄. Τελευταία αρκετός λόγος έγινε για το ΧΡΕΟΣ μας να βρεθούν τα οστά
των Ηρώων του Έπους του 1940-41 και να γίνει η ανακομιδή τους στα πά-
τρια εδάφη μας με τις δέουσες τιμές. Ήδη, μερικοί συγγενείς τους έχουν ερευ-
νήσει σχετικά, ταξιδεύοντας οι ίδιοι στους τόπους θυσίας και είχαν θετικά
αποτελέσματα. Οι περισσότεροι δεν είχαν ή δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή.
Ευτυχώς, όμως, που υπάρχουν και ερευνητές, οι οποίοι ασχολούνται με το
μεγάλο αυτό θέμα της ανεύρεσης των οστών αυτών ηρώων μας και, όπως
μας ενημερώνουν, οι έρευνές τους είναι αποτελεσματικές. 

Συγκεκριμένα, ο ιστορικός ερευνητής κ. Απόστολος Μπρέντας με ιδιαί-
τερο πάθος ερευνά – εδώ και χρόνια – πολλές πτυχές του Έπους του ’40,
συγκεντρώνοντας πολυτιμότατα στοιχεία και πληροφορίες για τους πεσόντες
στα πεδία των μαχών. Η πρώτη συγκλονιστική πληροφορία που μας προσε-
κόμισε, μετά την έκδοση και παρουσίαση του βιβλίου του Κ. Α. Παπαδόπουλου
«ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ», ήταν αυτή για τον Ταραμπίκο Θεόδωρο, εκ Προ-
δρόμου, ο οποίος σκοτώθηκε από βομβαρδισμούς στην Άρτα, όπου και του
εγένετο μεγαλοπρεπέστατη κηδεία ενώπιον εκκλησιαστικών και πολιτικών
αρχών (Μητροπολίτη, Δημάρχου κ.λπ.) και με στρατιωτική μουσική. Τελευ-
ταία ο κ. Μπρέντας μας ενημέρωσε για τον τόπο όπου βρίσκονται τα οστά
εννέα (9) Ευρυτάνων ηρώων. Είναι οι παρακάτω: 

- Ζιώγας Βασίλειος του Ιωάννη, από Επινιανά Αγράφων 
- Κοντογιάννης Δημήτριος του Λεωνίδα, από Νεράιδα Δολόπων 
- Κουτρολός Δημήτριος του Κων/νου, από Μουζίλο 
- Κουτσολάμπρος Μιλτιάδης του Δημητρίου, από Τροβάτο Αγράφων 
- Λαναράς Ιωάννης του Βασιλείου, από Κρίκελλο 
- Ντακόπουλος Χρήστος του Ανδρέα, από τα Άγραφα 
- Νταλλής Ηλίας του Δημητρίου, από Τροβάτο Αγράφων 
- Παπαζέκος Ιωάννης του Νικολάου, από Γρανίτσα 
- Φαρμάκης Γεώργιος του Κων/νου, από Δομνίστα. 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: όσοι γνωρίζουν συγγενείς των παραπάνω ηρώων και επι-
θυμούν την ανακομιδή των οστών τους στη γενέθλια γη τους, μπορούν για
συγκεκριμένες πληροφορίες να επικοινωνήσουν με τον συγγραφέα του βι-
βλίου «ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ» Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο στα τηλέφωνα:
2106920004 και 6977366813 ή με την 8η Μεραρχία Ιωαννίνων, τηλ.
2651086600 ή 2651086601.

Β΄. Επίσης ξεκίνησε ήδη η διαδικασία της αναζήτησης και εκταφής των
οστών και των άλλων ηρώων μας που έπεσαν σε διάφορες μάχες κατά τον
Πόλεμο του 1940-41 και η εν συνεχεία ταυτοποίησή τους. Προς τούτο κα-
λούνται οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπη-
ρεσία του 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών για τον τρόπο της ταυ-
τοποίησης. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2107494749, αρμόδιος κ. Με-
νούνος. Σημειώνεται ότι ήδη έχουν προσέλθει αρκετοί συμπατριώτες μας στο
παραπάνω Στρατιωτικό Νοσοκομείο και εξυπηρετήθηκαν άμεσα. 

ΤΕΛΟΣ, Τιμή και δόξα χρωστάμε σ’ αυτούς τους ήρωες και τους μάρτυ-
ρες, γιατί φύλαξαν τις Θερμοπύλες όχι από υποχρέωση αλλά από το ΧΡΕ-
ΟΣ. 

Ας είναι χλοερός ο τόπος που αγκάλιασε και σκέπασε τους χαλύβδινους
αυτούς πολεμιστές και ας είναι αιώνια η μνήμη τους!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ηρώων – Νεκρών Ευρυτάνων του Έπους του ’40 των οποίων έχουν εν-
τοπισθεί και ταυτοποιηθεί τα οστά τους 

α/α  Ονοματεπώνυμο Τόπος καταγωγής Τόπος ταφής Αριθ. οστεοθήκης 
1.- Ζιώγας Βασίλειος Επινιανά Κόνιτσα  Νο 30
2.- Κοντογιάννης Δημ. Νεράιδα Δολόπων Ιωάννινα Νο 237
3.- Κουτρολός Δημήτρ. Μουζίλο Ιωάννινα Νο 260
4.- Κουτσολάμπρος Μιλτ. Τροβάτο Αγράφων Ιωάννινα Νο 265
5.- Λαναράς Ιωάννης Κρίκελλο Ιωάννινα Παραλήφθηκαν 
6.- Λιάτσος Ιωάννης Σκοπιά Δομνίστας Ιωάννινα  Παραλήφθηκαν 
7.- Ντακόπουλος Χρ. Άγραφα Ιωάννινα Νο 375
8.- Νταλλής Ηλίας Τροβάτο Αγράφων Καλπάκι Νο 83
9.- Παπαζέκος Ιωάννης Γρανίτσα Ιωάννινα Νο 447

10.- Φαρμάκης Γεώργιος Δομνίστα Φιλιάτες Νο 38

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ηρώων – Νεκρών Ευρυτάνων του Έπους του ’40, οι οποίοι «αναπαύον-

ται» Στρατιωτικό Νεκροταφείο Βουλιαρατίου1

α/α Ονοματεπώνυμο Τόπος καταγωγής Ημερομ. Θανάτου
1.-  Γουβέλης Ανδρέας Προυσός 19-2-1941
2.-  Κρουστάλλης Χριστόφ. Παπαδιά 06-4-1941
3.-  Τσιώκος Κων/νος Καστανιά Προυσού 18-2-1941 

2 O  NOΣTAΛΓOΣO  NOΣTAΛΓOΣ Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος  2018 
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ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ

Τα  Οστά  των  Ηρώων  του  Έπους  1940-41 

1 Αγαθοκλή Παναγούλια, Όσοι δεν γύρισαν από το Μέτωπο, Αθήνα 2002 



Ο
Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος
Τροβάτου δήλωσε παρών και συμμετείχε
στην πρόσκληση του Εμπορικού και Επαγ-

γελματικού Συλλόγου και της Δημοτικής Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τανάγρας
(ΔΗ.Κ.Ε.Τ.), στο 5ο Φεστιβάλ «Χριστούγεννα
στην Πλατεία».

Το φετινό πρόγραμμα των Χριστουγέννων
διαμορφώθηκε συνθέτοντας τις ιδέες, τις προ-
τάσεις και τις παρατηρήσεις των ενεργών Πολι-
τιστικών Συλλόγων του τόπου μας, αλλά και των
απλών ενεργών πολιτών, κάνοντας όλοι μαζί τα
Χριστούγεννα ακόμη πιο φωτεινά!!! Με εκδη-
λώσεις στην πλατεία του Σχηματαρίου αλλά και
σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες, με επίκεντρο
πάντα τα παιδιά!!!

Στο Σχηματάρι λοιπόν, πραγματοποιήθηκε το
5ο Φεστιβάλ Χριστουγέννων, ως αποτέλεσμα της

συνεργασίας του Εμπορικού και Επαγγελματι-
κού Συλλόγου και της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Τανάγρας, καθώς και
των ενεργών Συλλόγων της περιοχής. Όλοι
αποφάσισαν να εργαστούν από κοινού, για το τε-
τραήμερο εκδηλώσεων του «Φεστιβάλ Χρι-
στουγέννων», το οποίο άνοιξε τις πύλες του από
28 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου.

Μαζί μας ήταν ο Άγιος Βασίλης, Το τρενάκι,
Τα ξωτικά, ο Παραμυθάς, θεατρικό παιχνίδι, κυ-
νήγι χαμένου θησαυρού, δώρα, μουσική και
πολλές πολλές εκπλήξεις!!!

Στόχος όλων ήταν, είναι και θα είναι όλοι μαζί
να προσφέρουμε στα παιδιά αυτό που τους αξί-
ζει... να χαμογελάσουν, να αγαπήσουν και να
αγαπηθούν, να διασκεδάσουν και να χαρούν το
όνειρο των Χριστουγέννων!!! 

5ο Φεστιβάλ  «Χριστούγεννα  στην  Πλατεία» 

O  NOΣTAΛΓOΣO  NOΣTAΛΓOΣ 3Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος  2018 

Τ
ο Σάββατο 24/03/2018, στο «ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ», πραγματο-
ποιήθηκε η εκδήλωση παρουσίασης πα-

ραδοσιακών χορών από όλη την Ελλάδα με την
συμμετοχή Βοιωτικών χορευτικών τμημάτων. Κύ-
ριος διοργανωτής ήταν ο Σύλλογος Ευρυτάνων
Επαρχίας Λιβαδειάς “Τα Άγραφα”, με συνδιορ-
γανωτές την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και
τον Δήμο Λεβαδέων.

Η χορευτική ομάδα του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Τροβάτου ήταν παρών, δίνοντας έναν ποι-
κιλόμορφα αξιόλογο τόνο, παρουσιάζοντας Σα-
ρακατσάνικους χορούς.

Προσθέσαμε ένα ακόμη λιθαράκι, κάναμε ένα

ακόμη μικρό βήμα, στην προσπάθεια που κάνουμε
για την διατήρηση και διάσωση αυτής της ιδιαί-
τερης πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Στοχεύουμε
στην μακροχρόνια και επίμονη προσπάθεια όπου
πραγματώνεται από γενιά σε γενιά, με απώτε-
ρο σκοπό τη διάδοση της ιστορίας και την με-
ταλαμπάδευση των μηνυμάτων του Πολιτισμού
και της Παράδοσής μας. 

Ως Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου Ευρυ-
τανίας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για
το κάλεσμά σας, επικροτώντας με την παρουσία
μας, την αξιολογότατη προσπάθεια. 

Με τιμή 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

1ο ΠΑΜΒΟΙΩΤΙΚΟ  ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  ΧΟΡΩΝ 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου,
αφουγκράζοντας τις ανησυχίες των συγ-
χωριανών μας σε διάφορα θέματα που
αφορούν το χωριό μας, έστειλε την κάτω-
θι επιστολή, στο Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Αγράφων: 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΟΒΑΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1980 
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. 9284/80 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 
Α.Φ.Μ. 099063177 / Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: ΤΡΟΒΑΤΟ ΑΓΡΑΦΩΝ 
Τηλ. 22620 59854 - 6986818287 

Σχηματάρι 12-03-2018 

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Κύριοι, εάν ο Δήμος στο πλαίσιο των Πο-
λιτιστικών του δράσεων, πρόκειται να πραγ-
ματοποιήσει σε συνεργασία με τις Τοπικές
Κοινότητες αλλά και τους Πολιτιστικούς Συλ-
λόγους, μία σειρά καθιερωμένων μουσι-
κών, παραδοσιακών αλλά και θεατρικών
εκδηλώσεων, σε όλες τις Δημοτικές Ενό-
τητες του Δήμου Αγράφων όπως αυτές
πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο του
2016 και 2017, θα θέλαμε να μας εντάξετε
στο Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
του Δήμου Αγράφων, για τον Αύγουστο του
2018.

Ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει το
καθιερωμένο Τροβατιανό Αντάμωμα το Σάβ-
βατο 4 Αυγούστου 2018 στην κεντρική
πλατεία του χωριού.

Θα θέλαμε εάν τελικά συμπεριληφθού-
με στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων να συμ-
μετάσχουμε, κατά το χρονικό διάστημα
από 6 έως 12 Αυγούστου, γνωρίζοντάς
μας σχετικά, διότι το διάστημα αυτό πραγ-
ματοποιούμε και άλλες εκδηλώσεις στο
χωριό. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
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Η  Πρωτοχρονιάτικη  Πίτα  των  Τροβατιανών 
Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 στο Σχηματάρι

Βοιωτίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου και οι Τρο-
βατιανοί, έκοψαν την Πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. 

Αρκετοί Τροβατιανοί και φίλοι, έδωσαν για άλλη μια
φορά το παρόν, παλμό και ζωντάνια στην εκδήλωση,
όπως μοναδικά οι Τροβατιανοί γνωρίζουν... 

Μέρος της εκδήλωσης ήταν και η απονομή ευχα-
ριστηρίων, στον συγχωριανό μας και φιλόλογο καθη-
γητή κο Σαλαγιάννη Β. Παναγιώτη, για την προσφο-
ρά του στα Τροβατιανά δρώμενα. Την έναρξη της πρώ-

της εκδήλωσης του Συλλόγου για την νέα χρονιά, έκα-
νε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κόκκαλης Λάμπρος, ευ-
χήθηκε σε όλους Χρόνια πολλά και μια καλή χρονιά με
υγεία και γαλήνη, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Αγράφων
κο Μπαμπαλή Θεόδωρο και τον Δήμαρχο Τανάγρας κο
Περγάλια Βασίλειο, για την αμέριστη βοήθεια προς τον
Σύλλογο και το χωριό μας το Τροβάτο, σε ό,τι ζητή-
σαμε. Είναι χρέος όλων μας από όποιο μετερίζι και αν
είμαστε, να προσφέρουμε στην προσπάθεια ενδυνά-
μωσης των ηθών και των εθίμων του τόπου μας. Την
σκυτάλη πήρε ο Ταμίας του Συλλόγου Καραγεώργος

Σταύρος, ο οποίος αναφέρθηκε στις δράσεις και στό-
χους του Συλλόγου λέγοντας: 

Συμμετείχαμε στο 5ο Φεστιβάλ «Χριστούγεννα
στην πλατεία», παρασκευάζοντας τις τσιγαρίδες, ένα
έθιμο του χωριού μας, προσφέροντάς τες στους πα-
ρευρισκόμενους. 

Σας προτρέπουμε να έρθετε για να ταξιδέψουμε
μαζί στα όμορφα μονοπάτια της πλούσιας παράδοσής
μας, με μαθήματα παραδοσιακών χορών, με την χο-
ροδιδάσκαλο κα Μαργώνη Ευαγγελία. Τα μαθήματα  γί-
νονται κάθε Κυριακή. 

Την Κυριακή, στις 21 Ιανουαρίου 2018, πραγματο-
ποιήθηκε, στο Κ.Υ. Σχηματαρίου, αιμοληψία. Επόμενη
προγραμματισμένη αιμοδοσία θα είναι στις 13/05/2018
ή στις 20/05/2018. Θα θέλαμε να σας παροτρύνουμε
στη ενεργή συμμετοχή σε κάθε προγραμματισμένη αι-
μοδοσία του Συλλόγου και όχι μόνο. Μπορούμε να δια-
θέσουμε 5 λεπτά από την καθημερινότητά μας για να
σώσουμε έναν συνάνθρωπό μας. 

Να σημειώσουμε ότι από την Τράπεζα Αίματος του
Συλλόγου, βοηθήθηκαν αρκετοί συνάνθρωποί μας,
που είχαν την ανάγκη αυτού του πολύτιμου αγαθού.

Θα θέλαμε να τονίσουμε, ότι είναι σημαντικό όταν κά-
ποιος συνάνθρωπός μας, χωριανός ή φίλος, κάνει χρή-
ση φιάλης αίματος, θα πρέπει να το αντικαθιστά, δί-
νοντας αίμα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο για λογα-
ριασμό του Συλλόγου. 

Θα συνεχιστούν οι εργασίες στο χώρο της απο-
θήκης του Συλλόγου, και θα ξεκινήσουν εργασίες επι-
σκευής στα παγκάκια της πλατείας των Αγίων Θεο-
δώρων. 

Ένας από τους στόχους για την φετινή χρονιά και
όχι μόνο, είναι η πραγματοποίηση του ονείρου. Η ενερ-
γοποίηση του Λαογραφικού Μουσείου Τροβάτου. Πι-
στεύουμε ότι με την αμέριστη βοήθεια όλων των Τρο-
βατιανών, θα υλοποιηθεί σε βάθος χρόνου η επιθυμία
ΟΛΩΝ. 

Επίσης στοχεύουμε στην βελτίωση και στην συν-
τήρηση του μοναδικού σχολείου που υπάρχει στο χω-
ριό μας. Ήδη έχει γίνει σχετικό έγγραφο αίτημα προς
τον Δήμο Αγράφων για την παραχώρησή του στον Σύλ-
λογο, όπου περιμένουμε πολύ σύντομα την έγγραφη
απάντησή του. 

Το επόμενο ραντεβού τόνισε είναι στις 4 Αυγού-
στου 2018 στο Τροβατιανό Αντάμωμα και στις διάφο-
ρες εκδηλώσεις που θα προγραμματιστούν.

O εκπρόσωπος του Δήμου Τανάγρας Ηλίας Χόν-
τζιας Δημητρίου παίρνοντας τον λόγο στη συνέχεια,
δεν έκρυψε την έκπληξή του για την καταπληκτική αυτή
εκδήλωση, τόσο από πλευράς οργάνωσης αλλά και από
την μεγάλη συμμετοχή των Τροβατιανών και φίλων λέ-
γοντας ότι ο Δήμος Τανάγρας και ο Δήμαρχος Περ-
γάλιας Βασίλης είναι κοντά και βοηθάμε στο μέτρο του
δυνατού. 

Στη συνέχεια έγινε η δοξολογία από τον πάτερ Βα-
λάντη και ευλόγησε την πίτα. 

Συνέχεια στη σελ. 5 



Μέσα σε κλίμα φορτισμένο από συναισθήματα, έγι-
νε και η απονομή ευχαριστηρίων στον συγχωριανό μας
και φιλόλογο καθηγητή κο Σαλαγιάννη Β. Παναγιώτη.
Ο Γραμματέας του Συλλόγου Μαργώνης Λάμπρος πήρε
τον λόγο για τη συνέχεια της εκδήλωσης λέγοντας: 

“Στα πλαίσια της προσπάθειας της γενικότερης αν-
τίληψης για την ανάδειξη της ιστορίας του χωριού μας,
αλλά και των ιστορικών του κειμηλίων, υπάρχουν άν-
θρωποι που έγραψαν τη δική τους ιστορία για τα Τρο-
βατιανά δρώμενα και έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Είναι ιδι-
αίτερη τιμή για εμάς γιατί έχουμε κοντά μας τον Τρο-
βατιανό και συγχωριανό μας κο Παναγιώτη Σαλαγιάννη,
έναν συγγραφέα, έναν καθηγητή, έναν Άνθρωπο με
Άλφα κεφαλαίο, όπου όσα λόγια και αν εκφραστούν,
όσες λέξεις και αν γραφτούν, δεν θα μπορέσουν να πε-
ριγράψουν την πολυσχιδή προσωπικότητά του, που
όπως αναφέρει και ο ίδιος στο βιβλίο του “ΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ
ΑΓΡΑΦΩΝ” αντί προλόγου:

“Το Τροβάτο είναι το χωριό που γεννήθηκα, που
πρωτοαντίκρισα το φως, που πρωτοψέλλισα τις πρώ-
τες λέξεις και που έχω τις πρώτες παιδικές μου μνή-
μες” και συνεχίζοντας λέει:

“Όποιος δεν ταξίδεψε στο Τροβάτο, δεν έχει τα-
ξιδέψει ακόμη στην χώρα της ομορφιάς”. 

“Κύριε Παναγιώτη, ως Σύλλογος και ως Τροβατια-
νοί, νιώσαμε την επιθυμία, νιώσαμε την υποχρέωση να
σας απονείμουμε δημόσια ευχαριστήρια, ως ένα ελά-
χιστο δείγμα της Τροβατιανής κουλτούρας και αγάπης
στο πρόσωπό σας. Δεχθείτε το ιδιαίτερο αυτό βιβλίο,
έχοντας διπλό εννοιολογικό περιεχόμενο, την αγάπη
σας για το βιβλίο, αλλά και την ιδιαίτερη αγάπη σας για
το χωριό μας το Τροβάτο. Σας ευχαριστούμε για όλα
όσα μας έχετε προσφέρει”. 

Με αυτά τα λόγια κάλεσε κοντά του τον Σαλα-
γιάννη Β. Παναγιώτη και ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Κόκκαλης Λάμπρος του πρόσφερε το αναμνηστικό
δώρο. 

Εμφανώς συγκινημένος ο κος Σαλαγιάννης, ευ-
χαρίστησε τον Πρόεδρο του Συλλόγου λέγοντας: 

“Αγαπητέ Γραμματέα του Συλλόγου μας, 
Σε ευχαριστώ για τα καλά και επαινετικά σου λό-

για και ευχαριστώ και τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας γι’ αυτήν σας την τιμή προς το πρό-
σωπό μου και ευχαριστώ και τους συγχωριανούς μας
Τροβατιανούς που, μέσω του Συλλόγου μας, με τιμούν
και αυτοί σήμερα.

Αγαπητοί συγχωριανοί, θέλω, εξαρχής, να σας εξο-
μολογηθώ το εξής: 

Στην εκπαιδευτική μου διαδρομή έτυχε να με τι-
μήσουν πολλές φορές για το έργο μου. Όμως, πιστέψτε
με, η τιμή αυτή που μου γίνεται σήμερα, είναι για μένα
η σημαντικότερη και συγκινητικότερη, γιατί γίνεται από
τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού μας και μέσω αυ-
τού και από όλους εσάς τους αγαπητούς μου συγχω-
ριανούς. 

Και, βέβαια, αυτή η τιμή μού γίνεται, γιατί προ-
σπάθησα και εγώ, μαζί με τα άξια μέλη του Συλλόγου
μας και μαζί με εσάς τους Τροβατιανούς, να βάλω ένα
λιθαράκι στην προσπάθεια για την ανάδειξη του χωριού
μας και την καταγραφή και τη γνωστοποίηση ευρύτε-
ρα της ιστορίας του. 

Και θέλω, επιπρόσθετα, να σας πω και το εξής:
Τα άλλα μου βιβλία τα έγραψα με τον συνήθη τρό-

πο συγγραφής βιβλίων. Όμως το «ΤΡΟΒΑΤΟ ΑΓΡΑ-
ΦΩΝ» και «Τα Τροβατιανά» τα έγραψα με την καρδιά
μου. Κάθε σελίδα τους ήταν και είναι για μένα ένα κομ-
μάτι από την ψυχή μου και ένα γοητευτικό ταξίδι στα
πανέμορφα μέρη του χωριού μας, αλλά και στην
ιστορία του, τη θρησκευτική και την πολιτική, καθώς και
στις παραδόσεις του. Δίνω, βέβαια, ιδιαίτερη σημασία
στην παράδοσή μας, γιατί πιστεύω απόλυτα ότι ένας
λαός που χάνει την παράδοσή του είναι σαν τον άν-
θρωπο που χάνει το μνημονικό του.

«ΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ ΑΓΡΑΦΩΝ» και «Τα Τροβατιανά»
γράφτηκαν και για τον εξής ακόμη λόγο: επειδή δια-
πίστωνα ότι σε κανένα επιστημονικό Συνέδριο και σε
κανένα επιστημονικό σύγγραμμα δε γινόταν επαρκής
αναφορά ούτε στην παλαιότερη ούτε στην πρόσφατη
ιστορία του Τροβάτου. Αυτό το κενό πληροφόρησης
προσπάθησα, να καλύψω με τα βιβλία μου αυτά, κα-
ταγράφοντας, όσο πιο επισταμένα μπόρεσα, την ιστο-
ρική μνήμη του τόπου μας. Και θέλω, επίσης, να πι-
στεύω ότι τα δύο αυτά βιβλία μπορούν να αποτελέσουν
και μια στέρεα βάση δεδομένων για όσους θελήσουν
μελλοντικά να ασχοληθούν με την ιστορία του χωρι-
ού μας, δεδομένου ότι η ιστορική έρευνα δε σταματά
ποτέ. 

Εμείς οι Τροβατιανοί, αγαπητοί συγχωριανοί, που
βρισκόμαστε εδώ σήμερα, αλλά και οι απανταχού Τρο-
βατιανοί, έχουμε έναν κοινό συναισθηματικό δεσμό και
μια κοινή αδυναμία: την αγάπη μας για το όμορφο χω-
ριό μας. Για μας τους Τροβατιανούς το Τροβάτο είναι
συνυφασμένο με την ύπαρξή μας και είναι και τόπος
και ιδέα μαζί. Είναι ο χώρος της καρδιάς και του ονεί-
ρου μας. Είναι ο τόπος της γοητευτικής ομορφιάς και
της αξιόλογης ιστορίας. Γι’ αυτό και πάντα το νο-
σταλγούμε. Πάντα εκεί πετά η ψυχή μας και πάντα εκεί
φτερουγίζει ο νους μας. Η αύρα του και η ιδιαίτερη
ενέργεια του τοπίου του μας αναζωογονούν και μας

τονώνουν το αίσθημα της ψυχικής μας ευεξίας. Και αυ-
τοί είναι οι λόγοι που εμείς οι Τροβατιανοί είμαστε εφ’
όρου ζωής ερωτευμένοι με το Τροβάτο, με έναν έρω-
τα που δεν ξεθωριάζει και δε θα ξεθωριάσει ποτέ. Εμείς
μόνο στην αγκαλιά του Τροβάτου νιώθουμε ευτυχι-
σμένοι. 

Όμως το Τροβάτο δεν είναι μόνο ο τόπος και η ιστο-
ρία του. Είναι και οι άνθρωποί του. Είμαστε όλοι εμείς,
είναι αυτοί που μας φύγανε, είναι κι αυτοί που θά
’ρθουν. Έβγαλε και αρκετούς διακεκριμένους ανθρώ-
πους αυτός ο μικρός τόπος. Επιτρέψτε μου να πω δυο
λόγια μόνο για έναν απ’ αυτούς, που τον χάσαμε ξαφ-
νικά μόλις προχθές. Μιλώ για το συγχωριανό μας και
αγαπητό μου εξάδελφο Δημήτρη Καραγεώργο, έναν
κορυφαίο και διαπρεπή επιστήμονα, έναν άριστο παι-
δαγωγό και πανεπιστημιακό δάσκαλο και έναν εξαίρετο
άνθρωπο, που ξεκίνησε μικρό και φτωχό παιδί από το
Τροβάτο, έκανε λαμπρές σπουδές στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, διέπρεψε στην επιστήμη του και πάντοτε
είχε στην καρδιά του το όμορφο χωριό μας. 

Και, κλείνοντας, αγαπητοί συγχωριανοί, θέλω να
πω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι που έχουμε έναν
τόπο με τέτοια εκθαμβωτική ομορφιά και με τέτοια αξιό-
λογη ιστορία. Οφείλουμε όμως να τον αναδείξουμε πε-
ρισσότερο και από όλες τις πλευρές. Ο Πολιτιστικός
μας Σύλλογος, που είναι ένας από τους πιο ζωντανούς
και δραστήριους Συλλόγους της περιοχής μας, το προ-
σπαθεί αυτό με τις ποικίλες δραστηριότητές του και γι’
αυτό του αξίζουν πολλά-πολλά συγχαρητήρια. Ωστό-

σο, χρειάζεται ακόμη περισσότερο και τη δική μας βοή-
θεια. Καθένας από το μετερίζι του οφείλει να βοηθή-
σει  με το «κατά δύναμιν». Και να μην ξεχνάμε ότι το
Τροβάτο είναι η περηφάνια μας και η ψυχή μας και ό,τι
και να κάνουμε γι’ αυτό, θα είναι πάντα λίγο. 

Και πάλι Σας ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς
μου, για την Τιμή που μου κάνατε και εύχομαι σε όλους
τους Τροβατιανούς αλλά και στους παριστάμενους φί-
λους: Ευτυχισμένος ο Καινούριος χρόνος. Στο Σύλλογό
μας εύχομαι να συνεχίσει με το ίδιο πάθος τις δρα-
στηριότητές του και το 2018 για το καλό του χωριού
μας”. 

Στο σημείο αυτό ζήτησε να πει δυό λόγια για τον
κο Σαλαγιάννη Παναγιώτη, ο καθηγητής κος Παρού-
τσας Αθανάσιος, τ. Πανεπιστημιακός, Επίτιμος Δικη-
γόρος Αθηνών ο οποίος έδωσε τα εύσημα στον Σύλ-
λογο για το έργο που κάνει στις δύσκολες αυτές επο-
χές λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι από τους πιο
δραστήριους Συλλόγους σε σχέση με άλλους και
αυτό φαίνεται περίτρανα. Αναφερόμενος για τον κο Σα-
λαγιάννη Παναγιώτη τόνισε ότι αν και ήταν πολύ δύ-
σκολα χρόνια εκείνη την εποχή, παρόλα αυτά έγινε κα-
θηγητής και το κυριότερο, ήταν και είναι αγαπητός
στους μαθητές του. Επάξια λοιπόν τον τιμάτε σήμερα. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
από τον Δήμο Τανάγρας ο Ηλίας Χόντζιας Δημητρίου,
εκπρόσωποι των Συλλόγων, Κουστέσας, Τριδέντρου,
Επινιανών, Μ. Βραγγιανών, Δέντρου, Τερψιχόρης και
Αγ. Τριάδας Καρπενησίου, και φυσικά οι Τροβατιανοί
και φίλοι.

Το ένα φλουρί που αντιστοιχούσε στο στρώμα, μια
προσφορά της “ELITE STROM” την οποία και ευχαρι-
στούμε θερμά, το κέρδισε ο Γεωργίου Περικλής.

Στην συνέχεια ακολούθησε φαγητό και φυσικά χο-
ρός, με τα ηχητικά του DJ του Συλλόγου Μαργώνη
Σάκη, τον οποίο και ευχαριστούμε που μας διασκέδα-
σε με τα τραγούδια του.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά
μας όλους τους Τροβατιανούς και φίλους που μας τί-
μησαν με την παρουσία τους, δείχνοντας για μια ακό-
μη φορά οτι είμαστε όλοι εδώ, όπως μοναδικά οι Τρο-
βατιανοί γνωρίζουν.

Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Παπα-
δόπουλο Κώστα και Παπαδόπουλο Χρήστο για την με-
γάλη βοήθεια που προσφέρουν στον Σύλλογο και στους
Τροβατιανούς που καλύπτουν όλες τις εκδηλώσεις του
Συλλόγου. 

Καλή Χρονιά σε όλους. 

Με τιμή 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Τροβάτου 
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Η  Πρωτοχρονιάτικη  Πίτα  των  Τροβατιανών 
Συνέχεια από τη σελ. 4 



ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΦΥΛΛΟΥ 155 ΠΟΣΟ (€) 
Αβράμπος Νίκος του Δημητρίου .................. 20
Αβράμπος Παναγιώτης του Δημητρίου ........ 10
Αθανασοπούλου Γεωργία .............................. 20
Αναστασίου Ιωάννης του Αναστασίου ........ 150
Αντωνίου Λάμπρος ........................................ 20
Βλάχου Αρετή ................................................ 10
Γεωργίου Αγγελική του Περικλή .................. 20
Γεωργίου Αρετή του Περικλή ........................ 20
Γεωργίου Γεώργιος του Κων/νου .................. 50
Γεωργίου Λάμπρος Β. .................................... 50
Γεωργίου Περικλής ........................................ 20
Γεωργίου-Τσιώνου Ελένη .............................. 10
Ζαρκαδούλας Λάμπρος ................................ 30
Θανασού Μαρία-Ιωάννου Δημήτριος ............ 10
Ιωάννου Χαράλαμπος .................................... 20
Κάλλη-Ζερβού Αλεξάνδρα ............................ 30
Κάλλης Αναστάσιος του Χριστοφόρου ........ 20
Καλογεράκη Αγγελική .................................. 10
Καλογεράκη Ευσταθία .................................. 20
Καραγεώργος Νικόλαος του Χρήστου .......... 50
Καραγεώργος Σταύρος του Παναγ. .............. 20
Καραγεώργος Χρήστος του Νικολάου .......... 50
Καραγεώργου-Σωτηρίου Αγγελική (Κική) .... 20
Κόκκαλη Γιάννα του Κων/νου ........................ 10
Κόκκαλης Αριστείδης του Φωτίου ................ 10
Κόκκαλης Ιωάννης ...................................... 140
Κωνσταντινίδη Κωστούλα .............................. 5

Μαγγόγιας Δημήτριος .................................. 25
Μαντέκα Σωτηρία-Μαντέκας Δημήτριος ...... 10
Μαργώνης Δημήτριος .................................... 10
Μαργώνης Δημήτριος .................................... 10
Μπίου Χαρίκλεια .............................................. 5
Νταλλής Βαγγέλης ........................................ 20
Νταλλής Γεώργιος ........................................ 20
Νταλλής Δημήτριος ...................................... 20
Νταλλής Νίκος .............................................. 20
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος ...................... 10
Παπαδοπούλου Παναγιώτα .......................... 20
Παρθένης Κώστας ........................................ 10
Παρούτσας Αθανάσιος .................................. 10
Πολύζος Ιωάννης του Δημητρίου .................. 50
Πολύζος Παναγιώτης .................................... 20
Πολύζος Πέτρος ............................................ 50
Σαλαγιάννης Ανδρέας .................................. 20
Σαλαγιάννη Βούλα ........................................ 40
Σαλαγιάννη Σωτηρία .................................... 150
Σαλαγιάννης Β. Παναγιώτης ........................ 50
Σαλαγιάννης Κώστας ...................................... 5
Συνδρομή (χωρίς όνομα) (4/1/18) .................. 50
Τσάκωνας Κων/νος ........................................ 20
Τσάλας Θεόδωρος .......................................... 5
Φασλής Ηλίας ................................................ 10
Χρήστου Γεώργιος ........................................ 20
Ψηφής Κωνσταντίνος .................................... 30 
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Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Τ
ην Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018, στο Κέντρο Υγείας Σχη-
ματαρίου, πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία, με
διοργανωτές τον Δήμο Σχηματαρίου, Σύλλογο Απανταχού

Πετριλιωτών, Σύλλογο Κουστέσας και τον Πολιτιστικό Σύλλο-
γο Τροβάτου.

Ο Σύλλογος Τροβάτου, καλεί όλους και όλες να αφιερώσουν
λίγο από τον χρόνο τους, προκειμένου να πάρουν μέρος στην
επόμενη εθελοντική αιμοδοσία, την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 στο
Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου και ώρα 09:30 π.μ.-13:30 μ.μ., στα
πλαίσια της προγραμματισμένης εθελοντικής αιμοδοσίας, σε συ-
νεργασία με τους Συλλόγους Πετριλιωτών, Κουστέσας και το
Δήμο Τανάγρας.

Απώτερος στόχος όλων μας, είναι να δώσουμε το στίγμα της
κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, αμβλύνοντας ση-
μαντικά το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης αίματος.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Παρακαλούμε θερμά τους συγχωριανούς μας, όταν έχουν κάποιο κοινωνικό γεγονός (βά-
πτιση ή γάμο ή οποιαδήποτε επιτυχία ή οποιοδήποτε γεγονός προς δημοσιοποίηση, κ.λπ.), να
ενημερώνουν κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ., στα τηλέφωνα ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
τους ή στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ή στην σελίδα του Συλλόγου στο facebook, προκειμέ-
νου να δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ». 

Επίσης όταν γίνεται κατάθεση ποσού, με φυσική παρουσία στην τράπεζα ή μέσω e-bank-
ing, θα παρακαλούσαμε, να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ατόμου που πραγματικά απο-
στέλλει τα χρήματα, ώστε αυτό να γραφεί στην στήλη των συνδρομών στην εφημερίδα «Ο
ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ». 

Με εκτίμηση 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Το Δ.Σ. του «ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
Ε Ξ Ω ΡΑΪ Σ Τ Ι ΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΟΒΑ-
ΤΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥ-
ΡΥΤΑΝΙΑΣ» γνω-
στοποιεί στους συγ-
χωριανούς και φί-
λους, την νέα συ-
νεργασία με την
υπηρεσία Αιμοδο-
σίας του ΓΕΝΙΚΟΥ
Ν Ο Σ Ο ΚΟ Μ Ε Ι ΟΥ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩ-
ΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
«ΣΩΤΗΡΙΑ», για τη
δημιουργία Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου. 

Χρέος όλων μας είναι η άμεση εθελοντική εγγραφή και
η δραστηριοποίηση σε κάθε εθελοντική αιμοδοσία. 

Μπορούμε να δώσουμε αίμα σε οποιαδήποτε υπηρεσία
αιμοληψίας, οποιουδήποτε Νοσοκομείου, αναφέροντας ότι
αφορά την Τράπεζα Αίματος του “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩ-
ΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ” και να σταλεί στο νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ. 

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση των εθελοντών
αιμοδοτών. 

Με εκτίμηση 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΙΜΑΤΟΣ 

Β
ρισκόμαστε γύρω στα 1960 και σε
προεκλογική περίοδο. Ένας εκ
των υποψηφίων, έγκριτος δικηγό-

ρος του Καρπενησίου, ο οποίος διετέλε-
σε και βουλευτής, έκανε περιοδεία στην
περιοχή των Τοπολιάνων, οι κάτοικοι
των οποίων φημίζονται για τις φάρσες και
τα αστεία τους. Πηγαίνοντας λοιπόν με
τα πόδια και με την συνοδεία του προς τα
Τοπόλιανα, συνάντησε στον δρόμο κά-
ποιον ντόπιο που σαλαγούσε το γαϊ-
δούρι του, ρίχνοντάς του και καμιά με την
γκλίτσα του. Για πλάκα ο υποψήφιος
βουλευτής έβαλε έναν συνοδό χωροφύ-
λακα, να του πάρει τα στοιχεία και στην
συνέχεια του έκανε μήνυση για “βιαιο-
πραγία κατά του ζώου’’ κ.λπ., κ.λπ.

Ορίστηκε κανονική δικάσιμη στο Καρ-
πενήσι και ο χωρικός, ταλαίπωρος όπως
ήταν, κάθισε στο εδώλιο του κατηγο-
ρουμένου, χωρίς να ορίσει συνήγορο
υπεράσπισης. Αφού πήραν τον λόγο οι

κατήγοροι, σπουδαιότεροι των οποίων
ήταν, εκπρόσωποι της τότε εταιρίας προ-
στασίας ζώων, ο εισαγγελέας κ.α. άκου-
σε και τι δεν άκουσε ο άνθρωπος αυτός
για το μεγάλο του… έγκλημα. 

Στην ερώτηση του προέδρου λοιπόν
“τι έχει να πει ο κατηγορούμενος για όλα
αυτά που τον κατηγορούν’’, ο κατηγο-
ρούμενος απάντησε: “αν ήξερα κυρ’ πρό-
εδρε ότι ου γάιδαρός μου έχει τόσο σόι
εδώ μέσα, μακάρ’ να μ’ κόβουνταν τα χει-
ράκια μ’ απ’ τουν αγκώνα κι κάτ’…» 

Φυσικά τα γέλια και τα χειροκροτή-
ματα στο ακροατήριο περίσσεψαν. Τα δι-
καστικά έξοδα πληρώθηκαν από τον δι-
κηγορικό σύλλογο, μια και η πρόθεση του
μηνυτή δεν ήταν η τιμωρία του κατηγο-
ρουμένου, αλλά η αντίδρασή του. 

Από το περιοδικό 
“ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ’’

Του εκδότη Κώστα Παπαδόπουλου 

“Ο  γάιδαρος  και  το  σόι  του’’ 



Στις 2 Φεβρουαρίου 2018 έφυ-
γε αιφνιδίως από κοντά μας ο
συγχωριανός μας Δημήτρης

Λ. Καραγεώργος, μια μεγάλη προ-
σωπικότητα των γραμμάτων και
ένας σπάνιος άνθρωπος. Με το Δη-
μήτρη υπήρξαμε συνοδοιπόροι στη
ζωή μας. Μαζί ξεκινήσαμε κάτω από
αντίξοες –λόγω ανέχειας– συνθή-
κες ζωής, μαζί φάγαμε «ψωμί κι
αλάτι» και μαζί περάσαμε σχεδόν
όλες τις χαρές και τις λύπες από τα
μαθητικά μας χρόνια ως και τα φοι-
τητικά μας. Στο Μαθηματικό τμήμα του Πανε-
πιστημίου Αθηνών αυτός στο Φιλολογικό τμή-
μα εγώ. Και συνεχίσαμε να είμαστε αχώριστοι,
αγαπημένα ξαδέρφια και φίλοι ως την τελευταία
στιγμή. Τώρα που ταξίδεψε σε «χώρα μακρινή
και αρυτίδωτη» νιώθω εσωτερικά την ανάγκη να
πω δυο λόγια:

Ο Δημήτρης δεν ήταν μόνο ένα χαρισματικό
άτομο, αλλά και ένας σπάνιου ήθους άνθρωπος.
Ευφυής, οξυδερκής, εργατικός, ευσυνείδητος,
κοινωνικός και γεμάτος καλοσύνη και ευαι-
σθησία.  Άριστος μαθητής και άριστος φοιτητής
και αργότερα χαρισματικός δάσκαλος. Συνυ-
πηρετήσαμε στη Μέση Εκπαίδευση και διαπί-
στωσα πως δεν είχε γίνει δάσκαλος αποβλέ-
ποντας στο βιοπορισμό και μόνον, αλλά επέλεξε
το λειτούργημα αυτό από «αίρεσιν βίου» και
από διάθεση προσφοράς στη μαθητιώσα νεο-
λαία μας. Δίδασκε δίνοντας την ψυχή του.
Ήταν, πράγματι, ο καθηγητής της γνώσης και
της καρδιάς. Και ήταν μεγάλος δάσκαλος, για-
τί ήταν απαλλαγμένος από δογματισμούς και
ιδεοληψίες και δε δίδασκε μόνο αλλά και ενέ-
πνεε. Σε όλη την εκπαιδευτική μου ζωή δε συ-
νάντησα άλλον καθηγητή να «λατρεύτηκε»
τόσο πολύ από τους μαθητές του και αργότερα

από τους φοιτητές του.
Πάντα έλεγε ότι η Παιδεία είναι

ένα συνεχές αγώνισμα ζωής, ένα
συνεχές ανιέναι. Γι’ αυτό και οι
σπουδές του ήταν λαμπρές. Με υπο-
τροφία του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ) έκανε σπουδές
στην Αγγλία. Επιστρέφοντας υπη-
ρέτησε διαδοχικά ως Γυμνασιάρχης,
Λυκειάρχης και ως μόνιμος Πάρε-
δρος και Σύμβουλος στο Παιδαγω-
γικό Ινστιτούτο. Στη συνέχεια εκλέ-
χτηκε καθηγητής στον Τομέα Φιλο-

σοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών. Ανέπτυξε επίσης, πλούσια
συγγραφική δραστηριότητα, συνέγραψε περί τα
15 βιβλία και δημοσίευσε πολλές εργασίες με
εκπαιδευτικά θέματα. Διετέλεσε εκπρόσωπος
της χώρας μας για έξι χρόνια στο Συμβούλιο της
Ευρώπης για θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδια-
σμού και, ακόμη, εκπροσώπησε τη χώρα μας στο
διεθνές γραφείο της UNESCO για θέματα εκ-
παίδευσης Μεσογειακών Χωρών.

Ο Δημήτρης άφησε βαθύτατα το πνευματι-
κό αποτύπωμά του στο χώρο της εκπαίδευσης
με τα επιστημονικά του συγγράμματα και τις
πρωτότυπες εισηγήσεις του στα εκπαιδευτικά
προγράμματα. Με την απώλειά του η εκπαι-
δευτική κοινότητα και η χώρα μας έχασαν έναν
κορυφαίο και διαπρεπή επιστήμονα, έναν φω-
τισμένο Παιδαγωγό και έναν εξαίρετο άνθρω-
πο. Και εμείς οι συγγενείς και οι φίλοι του χά-
σαμε το Δημήτρη μας, έναν ευγενικό, ανιδιοτε-
λή, ευαίσθητο και χαρισματικό σύντροφό μας.
Για όλους εμάς ο Δημήτρης θα είναι ωσεί παρών
με το έργο του και το ήθος του. Δεν πρόκειται
να τον ξεχάσουμε ποτέ.

Παναγιώτης Β. Σαλαγιάννης 

Αγαπητοί φίλες και φίλοι
Γράφω και εγώ λίγα λόγια για το όμορφο χω-

ριό μας. Έχω και εγώ πολλές και ωραίες ανα-
μνήσεις από το Τροβάτο. Παλιά υπήρχε αγάπη
και σεβασμός στον κόσμο και μακάρι να υπάρ-
χουν αυτά και στην νέα γενιά, πράγμα το οποίο
εύχομαι. Δηλαδή να υπάρχει πάντα αγάπη και
να μην ξεχάσουν ποτέ τις ρίζες τους. Να θυ-
μούνται πάντα το όμορφο Τροβάτο και αν μπο-
ρούν να βοηθήσουν με μια γνώμη καλύτερη, για-
τί αξίζει. Και εμείς οι παλιοί που φύγαμε για μια
καλύτερη ζωή για τα παιδιά μας, το χωριό μας
το έχουμε πάντα μέσα στο μυαλό μας και στην
ψυχή μας. Μέσα από την εφημερίδα του χωριού
μας θα ήθελα να γράψω κάτι, για τα ήθη και τα
έθιμα του χωριού μας, πώς δηλαδή περνάγαμε
τις επίσημες γιορτές. 

Τα Χριστούγεννα σφάζαμε τα χοιρινά, τα ξε-
παστώναμε και μετά λιώναμε το παστό. Βγάζα-
με χωριστά το λίπος και χωριστά τις τσιγαρίδες,
τις οποίες τις βάζαμε σε διάφορα φαγητά, στις
πίτες και στα ζυμάρια, ενώ το λίπος ήταν το βι-
τάμ της εποχής. 

Τις Αποκριές κάναμε διάφορα φαγητά, και
μαζευόμασταν όλοι οι γείτονες και οι συγγενείς,
για να φάμε όλοι μαζί και πάντα στο σπίτι. Εκεί
γίνονταν όλα τα γλέντια και όχι στην ταβέρνα. 

Την Καθαρά Δευτέρα, άρχιζε η μεγάλη Σα-
ρακοστή, περιμένοντας το Πάσχα με μεγάλη
χαρά. Στολίζαμε τον Επιτάφιο με δακράκια και
άλλα διάφορα λουλούδια της εποχής. 

Έχω πολλές και ωραίες αναμνήσεις από
εκείνα τα χρόνια, που μπορεί να ήταν πολύ φτω-
χά και στερημένα, αλλά υπήρχε αγάπη μεταξύ
μας. Τώρα που έχουμε πολλά καλά και ζούμε πιο
πλούσια, χάσαμε την αγάπη που είναι το καλύ-
τερο δώρο στον άνθρωπο. 

Θέλω να πω δυο λόγια για τον Τίμιο Σταυρό,
που είναι καθώς ξέρουμε, ο προστάτης για
όλους τους Τροβατιανούς, σε όποια γωνιά του κό-
σμου και αν βρίσκονται. Ο Τίμιος Σταυρός, έχει
μεγάλη ιστορία, πως ήρθε στο χωριό μας, ποιος
τον έφερε, πως τον πήραν οι κλέφτες και έγινε
βαρύς και ασήκωτος και τον επέστρεψαν ξανά
στην θέση του. Γι’ αυτούς τους λόγους, όλοι μας
Τον Τιμάμε, και στις δύσκολες στιγμές πάντα μας
προστατεύει. Όλοι οι Τροβατιανοί τον νιώθου-
με πάντα προστάτη μας. Εγώ έχω μεγαλώσει από
μικρή στο χωριό και θυμάμαι πολλά θαύματα,
Μεγάλη η Χάρη Του. Στην γιορτή του Τιμίου

Σταυρού, στις 14 Σεπτέμβρη, γινότανε ο εσπε-
ρινός και ανήμερα στο τέλος της λειτουργίας γί-
νονταν η Ύψωσή Του, δηλαδή κάτι σαν διαγωνι-
σμός. Πρόσφεραν δηλαδή χρήματα και αν κά-
ποιος έδινε πιο πολλά σήκωνε τον Τίμιο Σταυ-
ρό, ο παπάς τον ευλογούσε και είχε μεγάλη χαρά.
Έπειτα άρχιζε το πανηγύρι που γίνονταν ανή-
μερα στην γιορτή. 

Τελειώνοντας, εύχομαι σε όλους Καλό Πάσχα,
υγεία και αγάπη, και σας γράφω ένα τραγουδά-
κι για το χωριό μας:

Χωριό μου όμορφο
Με τις ραχούλες και τις ρεματιές
Έχεις έλατα, πλατάνια
Ευωδιάζουν οι μυρτιές.
Τα ωραία σου πλατάνια
Και το κρύο το νερό
Είναι ακόμα πιο ωραίο
Και από τον παλιό καιρό.
Τι να πρωτοθυμηθώ για σένα
Όμορφο χωριό
Που σε προίκισε η φύση
Με νοικοκυριό.
Με αγάπη στην εφημερίδα “Ο ΝΟΣΤΑΛ-

ΓΟΣ’’ από όπου μαθαίνω τα νέα του χωριού μας. 
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
• Η Γλυκερία Καψάλη του Ηλία και ο σύζυγός της

Παναγιώτης Μπελεγράτης απέκτησαν κοριτσάκι. 
Να τους ζήσει. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Πέθανε στην Αθήνα ο Ελπιδοφόρος Γεωργίου

του Κων/νου. 
• Πέθανε στο Σχηματάρι η Φιλίππου Θεοδώρα

συζ. Θεοδώρου. 
• Πέθανε στην Κουστέσα ο Στούμπος Κων/νος

του Παναγιώτη ο οποίος είχε διατελέσει για χρόνια
Γραμματέας στον Δήμο Αγράφων. 

• Πέθανε στο Αγρίνιο ο Αβράμπος Ελευθέριος
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Επινιανών. 

• Πέθανε στη Θήβα ο Ζαρκάδας Δημήτριος συζ.
Ανθούλας Κόκκαλη. 

• Πέθανε στην Αλίαρτο ο Κυπραίος Σωτήρης συζ.
Χρυσούλας Σαλαγιάννη. 

• Πέθανε στον Ελεώνα Θηβών ο Μπακοδήμος
Περικλής του Γρηγορίου ετών 51. 

• Πέθανε στην Κω ο Παπαδόπουλος Χρήστος του
Κωνσταντίνου. 

• Πέθανε στην Αλίαρτο Βοιωτίας ο Καραγεώρ-
γος Νικόλαος του Κων/νου ετών 48. 

Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια. 

ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
Θα θέλαμε να συγχαρούμε την αδελφή

μας Μαρία Γ. Σαλαγιάννη για την απόκτη-
ση ενός ακόμη πτυχίου, της Διδακτορικής
Διατριβής με θέμα «Την επίδραση της εν-
συναίσθησης και της ενεργητικής ακρόασης
στην αυτό-αποτελεσματικότητα των εκ-
παιδευτικών» και για την πλέον των 30 ετών
προσφορά της στην προσχολική εκπαίδευ-
ση που εξακολουθεί να υπηρετεί με αξιο-
ζήλευτο πάθος, αγάπη και υπομονή. Σε
συγχαίρουμε και σε ευχαριστούμε γιατί
μας κάνεις υπερήφανες, θα σε αγαπάμε και
θα σε στηρίζουμε πάντα.

Οι αδερφές σου Αθηνά, Βάσω, Γιώτα και
Ελένη Σαλαγιάννη και οι οικογένειές τους 

ΕΦΥΓΕ  Ο  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Λ.  ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ 

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

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

Τηλ.: 2262059919  Fax: 2262059920 

Τροβατιανές  αξίες  που  δεν  πρέπει  να  χαθούν 
Γράφει η Αγγελική Μαργώνη – Ζαρκάδα 

Αφιερωμένο  από  τον  
Γιώργο  Γεωργίου  

στον  αδελφό  του  Ελπιδοφόρο 



Α
ς μου επιτραπεί σήμερα να γυρίσω πολλά
χρόνια πίσω, για να εκτελέσω απλώς ένα
ηθικό χρέος, ένα χρέος της συνείδησής

μου, τώρα που δεν έχω καμία υπηρεσιακή σχέση
με το πρόσωπο για το οποίο θα σας μιλήσω και
αυτό με ελευθερώνει από τον κίνδυνο του επη-
ρεασμού που θα μπορούσε να μου
καταλογίσει ο αναγνώστης. 

Πιστεύω πως πρέπει να εξαί-
ρονται οι ολοκληρωμένοι χαρακτή-
ρες για να μπορούμε έτσι να έχου-
με παραδείγματα προς μίμηση. 

Και οι κρίνοντες κρίνονται και
πρέπει να κρίνονται καλόπιστα, για-
τί μόνο έτσι θεραπεύονται τα ελατ-
τώματα και αξιοποιούνται οι αρετές.
Είναι τούτο βασικό χάρισμα της
ελεύθερης κοινωνίας στην οποία
ζούμε. 

Η κριτική δεν είναι μέσον πολε-
μικής... όπως πολλοί αβασάνιστα πα-
ραδέχονται. Είναι (πρέπει να είναι)
μέσον αμερόληπτον, ελέγχου, διορ-
θώσεως ανθρωπίνων σφαλμάτων,
αλλά και έξαρσης αρετών. 

Απ’ αυτή τη σκοπιά ξεκινώντας
αποφάσισα ν’ ασχοληθώ σήμερα μ’
έναν άνθρωπο της ξεχωριστής με-
ρίδας του πρώην κλάδου μου. Τον
άνθρωπο που γνώρισα στα πρώτα
βήματα της υψηλής αποστολής μου
και υπηρέτησα κάτω από τις συμβουλές του. 

Όταν σκάλωσα... στις απρόσιτες αλλά υπε-
ρήφανες κορυφές των Αγράφων και συγκεκριμένα
στο ΤΡΟΒΑΤΟ, με το σφρίγος και τη ζεστασιά της
νιότης, με το πάθος της θετικής προσφοράς στο
Ναό της Παιδείας, δεν το κρύβω... παρά τη θέλησή
μου και την υπομονή μου, στενοχωρέθηκα στην
αρχή, γιατί βρέθηκα σε χωριό όμορφο, μέσα σε
Ελβετικό τοπίο, με καινούργιο σχολείο με πολλά
παιδιά (75 τον αριθμό), αλλά μακριά από αμαξι-
τό δρόμο (6 και 7 ώρες μακριά), έπρεπε να βαδί-
ζω πεζός ολόκληρες ώρες. 

Δεν μπορώ να πω πως δεν με κυρίεψε η απο-
γοήτευση. Αλλά με τη θέληση, όρεξη και υπομονή
(είπα μέσα μου) όλα αντιμετωπίζονται. 

Με ζέση στο Ναό της Παιδείας σμιλεύοντας
την ψυχή και το νου των τρυφερών βλασταριών
της περιοχής των Αγράφων έγινε η αρχή του με-
γάλου έργου. 

Μέσα στις σκοτούρες της Σχολικής Εργασίας
ενός νέου δασκάλου, ήταν και εκείνη της Επιθε-
ωρήσεως και μάλιστα σε δεσπόζουσα θέση.
Επηρεασμένος από τους ορισμούς των παιδα-
γωγικών συγγραμμάτων και μακριά από τις φή-
μες και διαδόσεις έχω πλάσει τον Επιθεωρητή
μου, πριν καλά-καλά τον γνωρίσω. Στο μυαλό μου
«νωπά» ακόμη, αντηχούσαν τα λόγια, του δια-
κεκριμένου καθηγητού μου των Παιδαγωγικών. 

«Ο Επιθεωρητής πρέπει πρώτα απ’ όλα, να εί-
ναι μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Πρέπει να
έχει βαθιά κοσμοθεωρία για τη ζωή, ανιδιοτελή

αγάπη για το παιδί και το δάσκαλο, να έχει διοι-
κητικό τακτ και πλατιά μόρφωση. Πρέπει να
μπαίνει στην τάξη και να γεμίζει χαρά, παιδιά και
δάσκαλο». 

Έτσι ακριβώς είχα πλάσει και εγώ, τον Επι-
θεωρητή μου και ευτυχώς δεν διαψεύστηκα. 

Όσοι δάσκαλοι υπηρέτησαν στην περιοχή των
Αγράφων δεν λησμονούν την γαλήνια και καλο-
συνάτη μορφή του. 

Άνθρωπος ανοιχτόκαρδος, γεμάτος από εγ-
καρδιότητα, ακτινοβολούσε από ειλικρίνεια. 

Η πρώτη επαφή μαζί του, ήταν ικανή να σε πεί-
σει, πως έχεις να κάνεις με άνθρωπο ήπιο, στα-
θερό, ευάρεστο, ευθύ, στοχαστικό, αξιοπρεπέ-
στατο στη συμπεριφορά του, πάντα κεφάτος και
γελαστός, σου έδινε αμέσως την ευκαιρία, να έλ-
θεις σε ψυχική επαφή μαζί του. 

Πιστός στο καθήκον, το εκτελούσε με ζήλο και
αγάπη, ώστε οι δάσκαλοι να μην αισθάνονται πίε-
ση της διοικήσεως αλλά να συναγωνίζονται
στην άσκηση της αποστολής τους. 

Το Γραφείο του, πάντα ανοιχτό, καλοδεχόταν
και εξυπηρετούσε όλους τους δασκάλους. Οι κα-
λοί, εργατικοί και προοδευτικοί αμειβόταν. Για
τους οκνηρούς και αδιάφορους, φρόντιζε να
διορθωθούν και να γίνουν καλύτεροι. 

Κυψέλη μελισσών, η Α’ Εκπαιδευτική Περι-
φέρεια Ευρυτανίας, μαζί και η Περιφέρεια Αγρά-
φων-Τροβάτου. Καρφωμένοι... στις απόκρημνες
πλαγιές των Αγράφων και του ΤΡΟΒΑΤΟΥ, μέσα
στο χιόνι το χειμώνα, αλλά μέσα στις ομορφιές
της Άνοιξης, μακριά από αμαξιτό δρόμο και τις άλ-
λες κοινωνικές ανάγκες, ταχθήκαμε να προσφέ-
ρουμε τις υπηρεσίες μας στο βωμό της παιδείας. 

Τα προβλήματα των ορεινών σχολείων γνω-
στά, αλλά με ζέση στο λειτούργημά μας, ξεπε-
ράστηκαν. Υπήρχε όμως και ο Επιθεωρητής μας,

ο οποίος παρακολουθούσε με στοργή και αγάπη
όλα τα προβλήματα και έδινε πάντα σωστές λύ-
σεις. 

Οι απλοί άνθρωποι της περιοχής Τροβάτου
(όσοι τον γνώρισαν) γνώριζαν τις αρετές του και
τον τιμούσαν με τον δικό τους τρόπο, τον θαύ-

μαζαν και τον αγαπούσαν. 
Η παρουσία του, στα χωριά ήταν

τότε ένα σπουδαίο γεγονός. Οι χα-
ρούμενες φωνές των παιδιών και η
ζωγραφισμένη χαρά στα προσωπά-
κια τους, καταλάβαινες πως η πα-
ρουσία του Επιθεωρητού επηρέαζε
θετικά τη ζωή και τη δράση του σχο-
λείου. 

Γνώστης της ψυχολογίας του
παιδιού και της παιδαγωγικής σκέ-
ψης, ήταν ακένωτη πηγή αγάπης,
για το παιδί και το δάσκαλο. 

Στα οκτώ (8) χρόνια που υπηρέ-
τησα στο ΤΡΟΒΑΤΟ οι απλοί και κα-
λοί κάτοικοι των χωριών τον θαύ-
μαζαν και του ζητούσαν τη συμ-
βουλή του. Τον έβλεπαν πότε κα-
βάλα σε κανένα μουλάρι, ή τις πε-
ρισσότερες φορές πεζό, να τους επι-
σκέπτεται. 

Γεγονός για το χωριό η επίσκε-
ψή του. Φίλος και συμπαραστάτης
στο θεάρεστο έργο του διδασκάλου.
Οι κάτοικοι των χωριών τον αγα-

πούσαν για την καλοσύνη του και του ζητούσαν
τη συμβουλή του, για θέματα που ξέφευγαν από
την αρμοδιότητά του. 

Θυμάμαι έναν αγαθό και απλό γέροντα ΤΟΤΕ
στο ΤΡΟΒΑΤΟ, (τον μπάρμπα-Γιάννη)... (το επί-
θετό του... το ξέρουν οι Τροβατιανοί...), τον
πλησίασε και καλοκάγαθα του λέει: 

― «Κυρ-Επιθιωρητή... μι συγχωρείς κιόλας να
βγάλω τις... μυγδαλιές απ’ το κορίτσι μ’!!!» 

Ο κ. Επιθεωρητής γνώστης της ψυχής των χω-
ρικών του λέει καλόβουλα: 

― «Καλό θα ήταν να συμβουλευτείς κανέναν
ειδικό γιατρό...» 

Και ο μπάρμπα-Γιάννης: ― «Έχω εμπιστοσύ-
νη σε εσένα». 

Νομίζω ότι μπορούν να τον μιμηθούν τον κ.
Επιθεωρητή Καλτσούλα Γεώργιο όσοι επιθυ-
μούν να υπηρετήσουν στη νευραλγική αυτή θέση
του Προϊσταμένου σήμερα. Εδώ τελειώνω. 

Τελειώνω ένα χρέος της συνείδησής μου που
επί πολλά χρόνια το σκεπτόμουνα. Δεν πειράζει,
ας είναι και τώρα. 

Εύχομαι σ’ όλους τους απανταχού φίλους Τρο-
βατιανούς... Καλή Ανάσταση! 

Το πάντοτε επίκαιρο πασχαλινό μήνυμα... 
«Ανοίξτε αγκαλιές, ειρηνοφόρες! Φιληθείτε

χείλη με χείλη, πέστε “ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ” εχθροί
και φίλοι...» 

να φωλιάσει στις καρδιές αυτών που μας κυ-
βερνούν για έναν αυριανό πιο ανθρώπινο κόσμο. 

Θεόδωρος 

8 O  NOΣTAΛΓOΣO  NOΣTAΛΓOΣ Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος  2018 

“ΚΥΨΕΛΗ  ΜΕΛΙΣΣΩΝ”  Η  Α΄  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΑΓΡΑΦΩΝ-ΤΡΟΒΑΤΟΥ...  ΤΟΤΕ... 

Γράφει ο Τσεργογιάννης Θεόδωρος, (Συντ/χος δάσκαλος Τροβάτου) 

Οι διδάσκαλοι της περιοχής Αγράφων τότε (1964-1970) 


