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Η άσκηση πολιτιστικής δράσης,
ως διέξοδος πολιτιστικής και κοινωνικής ανάτασης

ο φετινό καλοκαίρι στο πανέμορφο χωριό μας, ήταν κατά κοινή ομολογία πολύ δροσερό αλλά ήταν και πάρα πολύ θερμό, εξαιτίας της βροντερής παρουσίας των Τροβατιανών και φίλων.
Όσοι Τροβατιανοί και φίλοι επισκέπτες παρευρέθηκαν στο Τροβάτο,
μόνο καλές εντυπώσεις έχουν να θυμούνται.

Οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματίσει τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκαν όλες, λόγω των καιρικών συνθηκών αλλά και όσες πραγματοποιήθηκαν ήταν συγκλονιστικές.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με το Τροβατιανό Αντάμωμα, όπου για μια
ακόμη φορά η παρουσία του κόσμου ήταν φοβερή. Πάνω από 950 άτομα παρευρέθηκαν, όπου με το κέφι τους κράτησαν αμείωτο το γλέντι μέχρι το πρωί.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη των εκδηλώσεων, πήρε ο 3ος διαγωνισμός
σκοποβολής, όπου είχε μεγάλη επιτυχία με πάρα πολλές συμμετοχές όλων
των ηλικιών. Μετά το τέλος του διαγωνισμού, ο οποίος ήταν μια προσφορά
του Μαργώνη Βασίλη του Θεοδώρου, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά, η βραδιά συνεχίστηκε με λαϊκο-δημοτική μουσική, μια προσφορά του
DJ του Συλλόγου μας Μαργώνη Σάκη.
Δυστυχώς για τους μικρούς μας φίλους αλλά και για τους μεγαλύτερους
λάτρεις του ποδοσφαίρου, λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης, το τουρνουά
ποδοσφαίρου δεν πραγματοποιήθηκε. Δεν πειράζει όμως, ελπίζουμε να είμαστε πιο τυχεροί του χρόνου. Σας περιμένουμε όλους την επόμενη χρονιά, μικρούς και μεγάλους, ανανεωμένους και ορεξάτους, για ποδοσφαιρική δράση.
Μεγάλη συμμετοχή από κόσμο, είχε η πεζοπορία στα «ξύλα του Κόκκαλη», με χωριανούς κάθε ηλικίας. Εξήντα (60) άτομα απόλαυσαν μια βόλτα στη φύση.
Η 6η Αυγούστου όπου ήταν η γιορτή Της Μεταμόρφωσης Του Σωτήρος στο εκκλησάκι Του Χριστού, η 15η Αυγούστου όπου ήταν η γιορτή Της
Κοίμησης Της Θεοτόκου αλλά και η γιορτή της Ύψωσης Του Τιμίου Σταυρού στον Άγιο Δημήτριο, στις 14 Σεπτέμβρη, με την καθολική παρουσία
του κόσμου, έκλεισε και η αυλαία του φετινού καλοκαιριού, του Πολιτιστικού και Θρησκευτικού καλοκαιριού.

Σ’ αυτό το φύλλο διαβάστε
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Αξιοσημείωτο πολιτιστικό γεγονός ήταν η διεξαγωγή του 3ου Ανταμώματος των Σαρακατσαναίων Αγραφιωτών Αιτ/νίας, όπου πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη φορά, στο πανέμορφο χωριό μας, με μεγάλη επιτυχία, με πάρα πολύ κόσμο, από πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας.
Φίλες και φίλοι, τα τελευταία χρόνια το χωριό μας αλλά και τα άλλα χωριά της Ευρυτανίας, έχουν εγκαταλειφτεί, έχουν «μείνει στο έλεος του
Θεού», όπως χαρακτηριστικά, λέμε. Αποδείχθηκε περίτρανα, ότι στα τόσα
χρόνια πολιτικής και διοικητικής διακυβέρνησης, όσοι πέρασαν από θέσεις κλειδιά και υποσχέθηκαν ότι θα καλυτερέψουν το χωριό μας και τις
υποδομές του, όχι μόνο δεν έπραξαν το αυτονόητο αλλά χειροτέρεψαν την
Συνέχεια στη σελ. 2
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Η άσκηση πολιτιστικής δράσης,
ως διέξοδος πολιτιστικής και κοινωνικής ανάτασης

Συνέχεια από τη σελ. 1

όλη κατάσταση, με έργα χωρίς καμία υποδομή,
έργα βιτρίνας θα λέγαμε, τα οποία χρειάζονται,
τα περισσότερα απ’ αυτά, να γίνουν εξαρχής, με
πολλαπλάσιο κόστος.
Θα το επαναλάβουμε για πολλοστή
φορά, μέχρι να εμπεδωθεί και από τον τελευταίο αναγνώστη. Οι Σύλλογοι έχουν να

διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο στην οικονομική και θεσμική ανάταξη του τόπου
μας. Οι τοπικοί άρχοντες (πρόεδροι και
συμβούλια δημοτικών αρχών) ας εμπεδώσουν την σπουδαιότητα των δράσεων των
Πολιτιστικών Συλλόγων και ας παραδειγματιστούν από την σκέψη και την αποτελεσματικότητά τους. Καιρός είναι να ξεφύγουν από την μικροπολιτική ενασχόλησή τους με τα κοινά. Να αγκαλιάσουν τους
Συλλόγους. Να είναι δίπλα τους και όχι απέναντί τους.
Το Τροβάτο φέτος αντιμετώπισε ένα πολύ με-
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γάλο πρόβλημα με την ύδρευση και την παροχή
νερού στα σπίτια. Δεν είναι δυνατόν να επισκέπτεται κάποιος σήμερα το χωριό του και να μην
έχει νερό, για να ικανοποιήσει βασικές λειτουργικές ανθρώπινες ανάγκες.
Πώς ελέγχεται το νερό που πίνουμε και πώς
ξέρουμε ότι είναι κατάλληλο να το πιούμε εμείς
και τα παιδιά μας; Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα

ήταν η αποκομιδή των σκουπιδιών, όπου έγινε
με αργούς και βασανιστικούς ρυθμούς. Τα τέλη
ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και οι δημοτικοί φόροι και τέλη, δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα; Σαφέστατα και έχουν αλλά η διαχείρισή
τους, πιστεύουμε, δεν ήταν η ενδεδειγμένη.
Ευελπιστούμε στην αντιστροφή του κλίματος.
Ένα άλλο εξίσου σημαντικό θέμα, είναι οι
απαράδεκτοι δρόμοι. Οι περισσότεροι δρόμοι του

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΗΝΥΜΑ
ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟΥΣ

Ως μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού και
Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου, νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσουμε δημοσίως, μέσα από τις στήλες της εφημερίδας
«Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ», για μια ακόμη φορά,
ευχαριστήρια προς τους Τροβατιανούς και
μη, συμπολίτες μας, για την αμέριστη
ηθική και υλική συμπαράστασή τους στον
Σύλλογο, όπου τον στηρίζουν με κάθε
μέσο, για την επίτευξη του κοινού σκοπού,
όπου δεν είναι άλλος, από την αλληλεγγύη
των μελών του και την αναβάθμιση του
χωριού μας, του Τροβάτου.
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου

χωριού, προς την Χιόνω, προς τα Μαργωναίϊκα,
προς τα Καβάκια, για να τους περπατήσεις,
χρειάζεσαι «ειδικό επανδρωμένο ερπυστριοφόρο όχημα». Οι σχάρες στον δρόμο μπροστά από
το σπίτι της Αρετή Ζαρκάδα στον Κάτω Μαχαλά, είναι σε άθλια κατάσταση και πάρα πολύ επικίνδυνες να πέσει κανείς μέσα. Απορούμε, όταν
περνούν από εκεί όλοι όσοι πήραν τις τύχες του
τόπου στα χέρια τους είναι ευχαριστημένοι με τα
έργα τους;
Και βέβαια ο δρόμος από τα Πετρίλια μέχρι
το Τροβάτο είναι με μια λέξη ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ.
Φαίνεται πως ο πολιτισμός φτάνει και σταματάει στα Πετρίλια. Κάποιοι, κάποτε, στην πλατεία
του χωριού μας καμάρωναν και διατυμπάνιζαν,
ότι ο δρόμος θα γίνει σύντομα άσφαλτος. Αλλά
ήταν μόνο υποσχέσεις. Φρούδες ελπίδες.
Αγαπητοί χωριανοί, πρέπει και επιβάλλεται,
εμείς οι ίδιοι, ο καθένας από το δικό του μετερίζι, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, να πιέσουμε με
κάθε τρόπο και μέσο, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στο πανέμορφο χωριό μας. Το είπαμε
άλλωστε και στο φετινό μας αντάμωμα, πως θα
είμαστε κοντά στον νέο δήμαρχο και στους συνεργάτες του, ώστε με τη συνεργασία όλων μας,
να βελτιώσουμε την κατάσταση, για να πάει
μπροστά αυτός ο υπέροχος και μαγευτικός τόπος.
Με κοινές δράσεις και κοινούς στόχους, θα πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Ως Πολιτιστικός Σύλλογος πιστεύουμε
βαθειά μέσα μας ότι το αξίζει το χωριό μας.
Καλό χειμώνα σε όλους.
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
Τροβάτου

3ο Αντάμωμα
Σαρακατσαναίων Αγραφιωτών
Αιτωλοακαρνανίας

Τα μέλη του νεοσύστατου Συλλόγου,
επέλεξαν το χωριό μας το Τροβάτο για 3η
συνεχόμενη χρονιά, για να ανταμώσουν
στη γενέτειρά τους, στην πλατεία των Αγ.
Θεοδώρων και να πραγματοποιήσουν το
3 ο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων
Αγραφιωτών Αιτωλοακαρνανίας.
Ο καιρός ήταν σύμμαχος σε αυτή τους
την προσπάθεια. Η παρουσία των Σαρακατσαναίων τραγουδιστών: Γιαννακού,
Γαρέφη καθώς και της αξιόλογης ορχήστρας, προσέδωσε, μια άλλη νότα, στο Σαρακατσάνικο γλέντι, όπου κράτησε μέχρι
το πρωί.
Αξιοσημείωτο γεγονός του Ανταμώματός τους ήταν η εκτενής αναφορά στο
πρόσωπο του αείμνηστου Σαρακατσάνου τραγουδιστή Νάκα Κωνσταντίνου.
Οι Τροβατιανοί θα είναι εκεί για να
διασκεδάζουν και να ανταμώνουν μαζί
τους.

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2014

ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΩΝ

Με την συγκλονιστική παρουσία του κόσμου έγινε στις 2 Αυγούστου 2014 το Τροβατιανό Αντάμωμα, που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος.
Η πανέμορφη πλατεία των Αγίων Θεοδώρων,
που όμοιά της δεν υπάρχει, γέμισε ασφυκτικά από
Τροβατιανούς και φίλους. Πάνω από 950 άτομα και
παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν τις μέρες αυτές δεν πτοήθηκαν και έβαλαν
την δικιά τους σφραγίδα σε αυτή την εκδήλωση.
Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο πρόεδρος
του Συλλόγου Κόκκαλης Λάμπρος, πλαισιωμέ-

νος από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου και καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους τόνισε πως
δεν πρέπει η οικονομική κρίση να μας αποτρέψει
από την παράδοση και την ιστορία μας. Πρέπει να
προσπαθήσουμε και επιβάλλεται να την κρατήσουμε ζωντανή.
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λουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι βοήθησαν για
να παρουσιαστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
στο φετινό Αντάμωμα και κυρίως ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ ανήκει σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο
που για μια ακόμη φορά έβαλε την δική του σφραγίδα στο Τροβάτο και στο Τροβατιανό Αντάμωμα.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

παραδοσιακές φορεσιές, τόνισε χαρακτηριστικά
πως ότι κάνει ο Σύλλογος το κάνει μόνο για το συμφέρον του χωριού και των χωριανών του.
Δίνοντας συγχαρητήρια στον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Αγράφων Μπαμπαλή Θεόδωρο αλλά και
τους συνεργάτες του, τους ευχήθηκε καλή επιτυχία
στο πολύ δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο Πολιτιστικός Σύλλο-

γος θα είναι αρωγός στις προσπάθειες που γίνονται για το καλό του τόπου και προτάσεις έχουμε είπε
αλλά και την θέληση να βοηθήσουμε για να πάει
μπροστά ο τόπος.
Μετά ο Δήμαρχος Αγράφων Μπαμπαλής Θεόδωρος πήρε τον λόγο και αφού ευχαρίστησε τον
Σύλλογο για την πρόσκλησή του είπε πως τα πράγματα στον Δήμο είναι πολύ δύσκολα και είπε χαρακτηριστικά πως “θα χρειαστώ την βοήθεια όλων
σας ώστε να κάνουμε κάτι καλό γι’ αυτόν τον
τόπο”.

Το φάρμακο είπε χαρακτηριστικά είναι η αλληλεγγύη μεταξύ μας.
Τόνισε επίσης ότι ο Σύλλογος προέβη στην
αγορά τραπεζοκαθισμάτων, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Συλλόγου, αλλά και για κάθε κοινωνικό γεγονός που γίνεται στο χωριό μας. η ενοικίασή τους κάθε χρόνο ήταν οικονομική αιμορραγία για τον Σύλλογο. Η αποθήκευσή τους έγινε στην

αποθήκη του Αγροτικού Συνεταιρισμού στην οποία
τοποθετήθηκαν καινούρια πόρτα και παράθυρα και
στο μέλλον θα αλλαχτεί και η σκεπή της.
Στη συνέχεια αφού ευχαρίστησε τους συγχωριανούς μας για την οικονομική βοήθεια ώστε να
αποκτήσει ο Σύλλογος τις πρώτες Σαρακατσάνικες
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Έπειτα απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες
στα παιδιά που πέρασαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2013 – 2014.
Το μικρό χορευτικό του Συλλόγου άρχισε τον
χορό κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα και τον
ενθουσιασμό όλων.
Οι πρωταγωνιστές του προξενιού που έγινε στο
περσινό Αντάμωμα μας εξήγησαν γιατί και πώς χάλασε. Το συμπέρασμα ήταν ότι χάλασε για το σαμάρι. Όμως τι κι αν χάλασε το προξενιό το κέφι για
χορό δεν έσβησε και το μεγάλο χορευτικό μας ξεσήκωσε όλους και μαζί με τους τραγουδιστές Γιάννη Γκόβαρη, Σταύρο Τσαλάγκα και Πόπη
Καραμπά το γλέντι κράτησε ως το πρωί.
Μέσα από τις στήλες της εφημερίδας μας θέ-

15 Αυγούστου

Την 15η Αυγούστου 2014, ημέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου, «το μικρό Πάσχα
των Ελλήνων» όπως λέγεται, χιλιάδες πιστών
συρρέουν κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν
την εικόνα και να παρακαλέσουν για τη βοήθειά Της.

Έτσι κι εμείς φέτος βρεθήκαμε στην δική
μας Παναγία στο πανέμορφο χωριό μας το
Τροβάτο. Εκεί ψηλά στο δικό μας ξωκλήσι
κάτω από τα έλατα και τα τεράστια πλατάνια,
σε μια πανδαισία χρωμάτων και φυσικής
ομορφιάς, να ακούσουμε με κατάνυξη την θεία
λειτουργία από τον παπα-Ηλία Νασιώκα,
και να προσευχηθούμε όλοι μαζί στην χάρη
Της.

Ο μεγαλοπρεπής στολισμός της εκκλησίας και του προαύλιου χώρου που έγινε την
παραμονή στον Εσπερινό από Μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου, την Εκκλησιαστική Επιτροπή και από αρκετούς πιστούς, αλλά και η
αθρόα προσέλευση των πιστών καθώς και η
ηλιόλουστη μέρα έδωσαν λάμψη στο μεγάλο
θρησκευτικό γεγονός της ημέρας.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Πολιτιστικός Σύλλογος πρόσφερε στους πιστούς
καφέ, τσίπουρο και λουκούμι για το καλό. Δυστυχώς για διάφορους λόγους δεν έγινε φέτος
για πρώτη φορά η προγραμματισμένη εκδήλωση που είχε ανακοινωθεί από τα μέλη του
Συλλόγου στην εκκλησία μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Ας είμαστε καλά και του χρόνου ελπίζουμε να πραγματοποιήσουμε το έθιμο με όλους τους χωριανούς.
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου, εύχεται σε όλους τους Τροβατιανούς και φίλους
υγεία και δύναμη για τη συνέχεια.
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3 ος Διαγωνισμός Σκοποβολής

Το προφανές
δεν είναι δεδομένο

διαγωνισμός σκοποβολής με αεροβόλα όπλα έγινε θεσμός πλέον στο Τροβάτο. Αυτό το επιβεβαιώνει η μεγάλη
συμμετοχή των Τροβατιανών όλων των ηλικιών
αλλά και ο ανταγωνισμός που υπήρξε μεταξύ
των διαγωνιζομένων.

αούνη, θεωρώ πως νικητής είναι ο Κώστας
και του παραδίδω το μετάλλιο και το κύπελλο
δίνοντάς του πολλά συγχαρητήρια για την
μεγάλη προσπάθειά του”.

Μέσα σε ένα ηλιόλουστο απόγευμα στην
πλατεία των Αγίων Θεοδώρων οι στόχοι στήθηκαν και οι σκοπευτές (130) άτομα αφού πρώτα έδωσαν τα ονόματά τους στην γραμματεία
ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους και τα προσόντα
τους ώστε να βρούν τον στόχο και να κερδίσουν
ένα μετάλλιο και το κύπελλο.

Η βραδιά έκλεισε με χορό και τραγούδι σε
μια λαϊκοδημοτική βραδιά που μας πρόσφερε
ο DJ του Συλλόγου μας Μαργώνης Σάκης.
Ήταν μια καταπληκτική βραδιά που όσοι πα-

Νικητές ήταν οι εξής:
Από τους άντρες ο Ζιώγας Φώτης, από τα
αγόρια ο Κατσιαούνης Κώστας και Κωστίκος Δημήτρης και από τις γυναίκες και τα
κορίτσια η Μαργώνη Δήμητρα ήταν με την
καλύτερη βαθμολογία.
Η ισοβαθμία των Ζιώγα Φώτη και Κατσιαούνη Κώστα τους οδήγησε σε “μονομαχία’’και διαγωνίστηκαν οι δυο τους με αποτέλεσμα να κερδίσει ο Ζιώγας Φώτης.

ρευρέθηκαν (300) άτομα το χάρηκαν και
γλέντησαν με την ψυχή τους μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες.
Ευχαριστούμε πολύ τον Μαργώνη Βασίλη του Θεοδώρου που πρόσφερε την όλη ορ-

Στην απονομή του κυπέλλου και των μεταλλίων ο Ζιώγας Φώτης είπε ότι “ήταν άνισος ο αγώνας μεταξύ εμού και του Κατσι-

γάνωση της εκδήλωσης της σκοποβολής και τον
Μαργώνη Σάκη για τις θαυμάσιες μουσικές
επιλογές.

Σ

ε τι εγωιστική καθημερινότητα ζούμε.
Ένα συνεχές κυνήγι επιβίωσης, προβολής, επιβολής που αλλοιώνει τη
φύση μας και δημιουργεί τεχνητές ανάγκες,
που μας αποπροσανατολίζουν από τα απλά
και όμορφα. Δεν υπάρχει χρόνος για δεύτερες σκέψεις, δεν υπάρχει χρόνος για να κάτσει
κάποιος και να εκτιμήσει το δώρο της ζωής,
τη σημασία που έχει η ύπαρξη κάποιων ανθρώπων γύρω μας, ή τα μαθήματα που παίρνει ο καθένας μας μέσα από τα βιώματά του.
Η κατασκευασμένη απαιτητική καθημερινότητά μας δεν αφήνει περιθώρια να είμαστε ευγνώμονες. Όμως θα μπορούσε να φέρει τεράστια αλλαγή εάν παρασυρθούμε και
δούμε μέσα από τα μάτια της ψυχής και όχι
της λογικής. Εάν λειτουργήσουμε ως όντα με
συναίσθημα και όχι σαν προγραμματισμένες
κούκλες που καταλήγουν σκονισμένες σε μια
ντουλάπα όταν πλέον δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα γιατί ποτέ δεν εκτίμησαν τι έλαβαν, και πάντα φοβόντουσαν να δώσουν.
Εάν αποφασίσουμε να βγούμε από την ευκολία που προσφέρει ο εγκλεισμός μας στη μικρή μας αυλή.
Στις μεγάλες δυσκολίες, συνήθως αρχίζουμε να εκτιμάμε τα μικρά και μέχρι τότε
ασήμαντα. Γιατί όμως πρέπει πρώτα να παρασυρθούμε από έναν ανεμοστρόβιλο για
να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την όμορφη
στιγμή της άπνοιας, όπου όλα μοιάζουν να
έχουν σταματήσει για να ποζάρουν στο φακό
της φύσης;
Ευγνωμοσύνη, αυτό λείπει από τη ζωή μας,
και για αυτό ποτέ δεν ικανοποιούμαστε. Ευγνωμοσύνη για τις ηλιόλουστες μέρες, για τις
ξένοιαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, για
την τύχη να βλέπουμε τα παιδιά μας να μεγαλώνουν, για το μπουμπούκι που μόλις
έσκασε στη γλάστρα, για την αίσθηση να πατάς την βρεγμένη άμμο, για το ότι αισθανόμαστε και άρα είμαστε ζωντανοί…. Και άλλα
τόσα πολλά που η θορυβώδης και δύσκολη καθημερινότητα μας κάνει να τα προσπερνάμε,
να τα αγνοούμε, να τα θεωρούμε σκηνές για
μυθιστορήματα και για αιώνιους ρομαντικούς.
Και γι’ αυτό μαζί έχουμε ξεχάσει να λέμε
και ευχαριστώ, γιατί το θεωρούμε δεδομένο
όπως και το να πει κάποιος “σε αγαπώ” στον
άνθρωπό του, με τη λογική ότι το γνωρίζει ήδη.
Πόσο λάθος αντίληψη είναι αυτή, πόσες στιγμές μικρής ευτυχίας στερούμε από τη ζωή μας
με αυτή την επιλογή, για να καταλήξουμε να
αναρωτιόμαστε όταν πάλι είναι αργά «Γιατί
δεν είπα ευχαριστώ, όταν ακόμα μπορούσα;»
Τη ζωή πρέπει να την ζούμε μέρα-μέρα. Στις
γκρίζες μέρες να αναζητάμε την κρυμμένη
αχτίδα και να προσπαθούμε να πάρουμε ότι
μπορούμε από την αδύναμη ζέστη της που
μετά βίας φτάνει στη γη, και στις ηλιόλουστες
μέρες να μοιραζόμαστε με τους γύρω μας,
στιγμιαία καρέ ευτυχίας.
«Εκτιμήστε, αναγνωρίστε, κατανοήστε, ευχαριστήστε και όλα αυτά με κάποιο μαγικό τρόπο θα σας επιστραφούν».
Επιμέλεια: Καραγεώργος Γ. Σταύρος
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Η γιορτή
της Μεταμόρφωσης
του Σωτήρος

Μ

ε μεγάλη ευλάβεια και κατάνυξη εορτάστηκε φέτος στις 6 Αυγούστου 2014 η γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο εκκλησάκι, το οποίο στα ερείπια της παλιάς εκκλησίας του 15ου αιώνα που ήταν αφιερωμένος στη Γέννηση Του Χριστού, έκτισε με την βοήθεια των Τροβατιανών ο αείμνηστος παπα-Πέτρος Νταλλής.

Πολλοί Τροβατιανοί και φίλοι βρέθηκαν ανήμερα της εορτής στο πανέμορφο
εκκλησάκι να ανάψουν ένα κερί και να
προσκυνήσουν την Χάρη Του.
Ο μόνιμος παπάς του χωριού μας τα τελευταία χρόνια παπα-Ηλίας Νασιώκας έψαλε την θεία λειτουργία.

Λέγεται κατά την παράδοση, πως στην
πολύ παλιά εκκλησία της Γέννησης Του
Χριστού ήταν τοποθετημένος ο Τίμιος
Σταυρός, που είναι τώρα στον ναό του
Αγίου Δημητρίου.

Χρόνια πολλά λοιπόν και του χρόνου
να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί στο πανέμορφο αυτό εκκλησάκι, να προσκυνήσουμε την Χάρη Του.

O NOΣTAΛΓOΣ

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΑ ΞΥΛΑ ΤΟΥ ΚΟΚΚΑΛΗ

Την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014 πραγματοποιήθηκε ο περίπατος στα “Ξύλα του Κόκκαλη”. Περίπου 60 άτομα όλων των ηλικιών
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου.
Ξεκινώντας το πρωί της Πέμπτης από την

5

έτσι για να ζηλέψουν όσοι δεν ήρθαν σε αυτή
την πρώτη βόλτα που άφησε πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

πλατεία των Αγίων Θεοδώρων με συννεφιά
και με την επιφύλαξη για τον καιρό πήραμε
τον δρόμο με κέφι και όρεξη για την θαυμά-

σια αυτή βόλτα. Όπως είπε και ο Πρόεδρος
του Συλλόγου, βουνό και φύση χωρίς περπάτημα δεν γίνεται.

Πολλές φορές τα λόγια είναι περιττά και
δεν μπορούν να μεταδώσουν τον ενθουσιασμό και το ευχάριστο κλίμα που επικρατούσε.
Γι’ αυτό ας μιλήσουν οι φωτογραφίες

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους
Παπαδόπουλο Χρήστο και Παπαδόπουλο Κώστα που κάλυψαν με βίντεο και
φωτογραφίες αυτή την αξέχαστη και θαυμάσια βόλτα.

6
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ΓΑΜΟΙ

ΚΟΙΝ ΩΝ ΙΚΑ

• Παντρεύτηκαν στο Δίλοφο Φαρσάλων, η Αριάδνη Χαρδαλιά του
Ιωάννη με τον Ηλία Νάκο του Νικολάου.
• Παντρεύτηκαν στο Αρχάνι Φθιώτιδας, η Ντουράκη Ελένη, κόρη της
Γεωργίας Χαρδαλιά με τον Βέλιο
Παναγιώτη.
• Παντρεύτηκαν στη Θήβα ο Πότσιος Παναγιώτης του Θωμά (γιος
της Αβράμπου Ευφροσύνης του Δημητρίου) με την Άντζυ Σπουρλή.
• Παντρεύτηκαν στη Θήβα η
Τσιάμη Φωτεινή κόρη της Πατρούλας Κων/νου Κόκκαλη με τον
Παύλο Καναρή.
• Παντρεύτηκαν στο Αγρίνιο η
Καραγιώργου Ουρανία του Ιωάννη με τον Νικολετόπουλο Αριστείδη.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε
κάθε ευτυχία.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

• Στις 17 Αυγούστου 2014 στην
Ιερά Μονή Σπηλιάς ο Λάμπρος Γεωργίου του Παναγιώτη και η Ασημίνα Γεωργίου βάπτισαν τις δίδυμες
κορούλες τους. Η νονά της πρώτης κορούλας Αθηνά Γώγου (Γεωργίου) της
χάρισε το όνομα Άννα–Μαρία και
της δεύτερης κορούλας η νονά Ελένη
Παπαδοπούλου του Δημητρίου, της
χάρισε το όνομα Ελπίδα–Σταυρούλα.
Τους ευχόμαστε με όλη μας την

καρδιά να τους ζήσουν και να είναι χαρούμενες και ευτυχισμένες σε όλη
τους τη ζωή.
Οι θείοι Θεόδωρος
και Αγγελική Τσεργογιάννη
• Η Καραγεώργου Αγλαΐα και
ο Αποστόλης Φωλιάς βάφτισαν την
κόρη τους στη Θήβα, και το όνομα αυτής Πανωραία.
• Ο Μαργώνης Γεώργιος του
Νικολάου βάφτισε στην Μύκονο το
παδί του και το όνομα αυτού Νικόλαος.
Να τους ζήσουν.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

• Αρραβωνιάστηκαν στο Σχηματάρι Βοιωτίας ο Κων/νος Κόκκαλης
του Λάμπρου με την Ιωάννα Καραντώνη του Ιωάννη.
Ευχές για καλά στέφανα.

ΘΑΝΑΤΟΙ

• Πέθανε στην Αλίαρτο η Μαργώνη Χριστίνα του Ανδρέα.
Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια.

ΕΥΧΕΣ

• Στην αγαπημένη μας ανιψιά
Αναστασία Γεωργίου του Κων/νου
και της Πολυξένης που πέτυχε στη
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι.
Πατρών ευχόμαστε ολόψυχα καλή
πρόοδο στις σπουδές της.
Οι θείοι Θεόδωρος
και Αγγελική Τσεργογιάννη

Αβράμπος Ελευθέριος ......................................20€
Αλεξίου Σπύρος του Δημοσθένη ......................20€
Αναστασίου Μαρία ..........................................50€
Αντωνίου Ευαγγελία του Κων/νου ..................20€
Αντωνίου Ηλίας του Ανδρέα ............................20€
Αντωνίου Θωμάς του Ανδρέα ..........................10€
Γεωργίου Αγγελική ..........................................20€
Γεωργίου Απόστολος ........................................20€
Γεωργίου Αρετή................................................20€
Γεωργίου Κων/νος του Παν ............................20€
Γεωργίου Λάμπρος του Παναγιώτη ................20€
Γούλας Γεώργιος ............................................100€
Γρίβας Ευάγγελος του Δημητρίου ....................10€
Γώγολος Κων/νος του Ηλία ............................30€
Διαμαντή Μακρίνα ..........................................20€
Ευαγγελάκος Παύλος ....................................100€
Ζαρκάδα Αρετή ................................................40€
Ζαρκάδα Ασήμω ..............................................20€
Ζιώγας Αναστάσιος ..........................................10€
Θηβαίου Ολυμπία του Κων/νου ......................20€
Ιωάννου Χαράλαμπος ......................................30€
Καζάκου Ευαγγελία του Κων/νου....................50€
Κάλλη Δήμητρα του Αθανασίου ......................10€
Κάλλη Ουρανία του Ηλία ................................10€
Κάλλης Αλέξανδρος του Θωμά ........................20€
Κάλλης Γεώργιος του Θ. ..................................20€
Κάλλης Θωμάς του Αλεξάνδρου ......................30€
Καλογεράκης Ιωάννης ......................................10€
Καλογεράκης Παναγιώτης του Λάμπρου ........20€
Καλογερογιάννη Φωτεινή του Γεωργίου ........20€
Καλογερογιάννη Χρυσάνθη του Λάμπρου ......10€
Καλογερομήτρος Δημήτριος του Νικολάου ..200€
Καλογερομήτρος Χρυσόστομος ......................30€
Καραγεώργος Γεράσιμος ................................50€
Καραγεώργος Γεώργιος του Κων/νου ............50€
Καραγεώργου Σταματία ..................................20€

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ακαδημαϊκού έτους 2014- 2015

• Η Κοντοβάιου Ελένη (κόρη
της Γιάννας Σαλαγιάννη), Μετσόβειο Πολυτεχνείο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
• Ο Ζωγράφος Αλέξανδρος
του Γεωργίου (γιός της Μαίρης
Μαργώνη-Αραβανή), Τεχνολογίας
Τροφίμων Αργοστόλι.
• Η Ζωγράφου Τατιάνα του
Γεωργίου (κόρη της Μαίρης Μαργώνη-Αραβανή) Πολιτικών Μηχανικών Δομοστατική Τρίκαλα.
• Η Μαργώνη Χριστίνα του
Κων/νου, Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πάτρα.
• Ο Σαλαγιάννης Παναγιώτης–Δημοσθένης του Αθανασίου, Πολιτικών Μηχανικών Πάτρα.
• Η Ντάλλη Αγγελική του Πέτρου, Μηχανικός Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
• Η Γεωργίου Αναστασία του
Κων/νου, Πολιτικών Μηχανικών
Τ.Ε.Ι. Πατρών.
• Ο Κανιώτης Βασίλειος (γιός
Χαρδαλιά Ιωάννας), Τεχνολόγων

ΣΥΝ Δ Ρ ΟΜ Ε Σ

Καραγεώργου-Τσιώτα Παναγιώτα
του Νικολάου ....................................................30€
Καραγιώργος Σταύρος του Π. ..........................70€
Κατσαδάς Θεόδωρος ........................................20€
Κατσιφός Ευάγγελος ........................................20€
Κατσούδας Κων/νος..........................................15€
Κίσσας Αθανάσιος ............................................50€
Κόκκαλη Λίτσα του Φωτίου..............................30€
Κόκκαλη Παναγ. ..............................................20€
Κόκκαλης Βασίλειος του Σωτηρίου..................20€
Κόκκαλης Γεώργιος του Δημητρίου ..............100€
Κόκκαλης Ιωάννης του Παναγιώτη ................20€
Κόκκαλης Ιωάννης του Σωτηρίου ....................20€
Κόκκαλης Παναγιώτης του Νικολάου ............20€
Κόκκαλης Σταύρος του Λάμπρου ....................20€
Κόκκαλης Σταύρος του Σωτηρίου ....................20€
Κοτυλίδας Νικόλαος του Λάμπρου ..................20€
Κουκουράβας Αθανάσιος του Παν. ................20€
Κουτσολάμπρος Βασίλειος του Μιλτιάδη ........20€
Κουτσουπιάς Χρήστος του Δημητρίου ............20€
Κωστούλας Χρήστος ........................................50€
Μαργώνη Βούλα του Β. ....................................20€
Μαργώνη Ελένη ................................................15€
Μαργώνη Κυρούλα ............................................5€
Μαργώνης Δημήτριος του Ηλία ........................5€
Μαργώνης Αναστάσιος του Θεοκ...................120€
Μαργώνης Δημήτριος του Λάμπρου................20€
Μαργώνης Νίκος του Β. ..................................20€
Μάρκου Ευαγγελία του Γεωργίου ....................10€
Μιχόπουλος Ευθύμιος ......................................30€
Μουρκοβίτη-Γιάννενα Γιάννα ........................20€
Μουστάκας Δημήτριος ....................................30€
Μπακοδήμου Λαμπρινή του Γρηγορίου ..........10€
Μπακοδήμου-Πλιάκου Κων/να ......................10€
Μπαμπάτσικος Παναγιώτης ............................50€
Μπετχαβάς Γεώργιος ......................................20€

Γεωπόνων Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
• Η Χαρδαλιά Παρασκευή
του Χρήστου, Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών.
• Ο Καριοφύλης Σιδεράς του
Ιωάννη, γιός της Γιάννας Κόκκαλη,
Γεωπονική Αθηνών.
• Η Καλογεράκη Αρετή του
Ιωάννη, Τμήμα Ψυχολογίας Πάντειο Αθηνών.
• Η Τσιατσιμά Αγγελική
(κόρη της Όλγας Βασιλείου Παπά),
Τμήμα Λογοθεραπείας Πάτρας.
• Η Κουτελίδα Ειρήνη του
Αθανασίου, Τμήμα Φιλολογίας
Θεσσαλονίκης.
• Ο Ιάκωβος Σαλίμπ (γιός
της Λαμπρινής Παπαδοπούλου),
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Υλικών της Σχολής Θετικών και
Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης.
• Ο Κωνσταντίνος Νικολάου
(γιος της Τζίνας Καλογερομήτρου),
Σχολή Αστυφυλάκων.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου τους
εύχεται Καλή Φοίτηση.

Μπιστιτζιάνου Γεωργία συζ. Χρήστου ............50€
Ντάλλης Απόστολος..........................................50€
Ντάλλης Δημήτριος του Στεφάνου ..................20€
Νταλλής Ευάγγελος..........................................20€
Νταλλής Νίκος..................................................40€
Ντάλλης Στέφανος του Λάμπρου ....................10€
Ντίκα Πάτρα ....................................................20€
Πατλάκης Γεώργιος του Ευστρατίου ..............50€
Πολύζος Δημήτριος ..........................................50€
Πουλαράς Ζαχαρίας ..........................................5€
Σαλαγιάννη Βάσω ............................................20€
Σαλαγιάννη Μαρία ..........................................20€
Σαλαγιάννη-Δημητρίου Βασούλα ....................20€
Σαλαγιάννη Διονυσία (Σούλα) ........................30€
Σαλαγιάννης Αλέξανδρος του Γ. ......................20€
Σαλαγιάννης Θανάσης του Δημοσθένη ..........20€
Σαλαγιάννης Ιωάννης του Κων/νου ................30€
Σαλαγιάννης Λάμπρος του Δημητρίου ............20€
Σαλαγιάννης Σταύρος του Γεωργίου................50€
Σάλτης Χρήστος του Απ. ..................................20€
Σβεντζούρης Κων/νος του Δημητρίου ............20€
Σβεντζούρης Κων/νος του Παύλου..................30€
Τσατσαρώνης Δημήτριος του Λάμπρου ..........10€
Τσεργογιάννης Θεόδωρος................................20€
Τσιάρας Τιμόθεος ............................................10€
Τσιατσιμάς Αποστόλης του Γεωργίου..............20€
Τσιτσικάος Χρυσόστομος του Γεωργίου..........30€
Χαλιμούρδας Δημήτριος ..................................20€
Χαλιμούρδας Λάμπρος ....................................20€
Χαρδαλιά Ιωάννα του Δημητρίου ....................10€
Χαρδαλιά-Ντουράκη Γεωργία ........................20€
Χαρδαλιάς Βασίλειος του Χαράλαμπου ..........20€
Χαρδαλιάς Σπύρος του Γεωργίου ....................20€
Χαριάτης Ευάγγελος ........................................50€
Ψαρράκου Μαρία ............................................50€
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ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ, ΓΙΟ, ΠΑΤΕΡΑ,
ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΑΔΕΡΦΟ
Σκυθρωπά τα πρόσωπά μας αυτό το καλοκαίρι. Συγχωριανοί
και συντοπίτες, σκεπτικοί και λιγομίλητοι.
Ο νους και η καρδιά
μας είναι στον πολυαγαπημένο μας ΧΡΗΣΤΟ, που έφυγε τόσο
νωρίς από τη ζωή, πριν
λίγους μήνες και δεν
είναι πια ανάμεσά μας.
Τον βλέπουμε μέσα μας
και δακρύζουμε. Σαν
να είναι εδώ. Δίπλα μας, παντού. Άδεια από χαμόγελο τα πρόσωπα των συγγενών και φίλων
του.
Αγαπούσε τον τόπο του και ήταν δραστήριος. Έτρεχε να προσφέρει, να δώσει και όχι
να πάρει. Νοικοκύρης, απλοχέρης, εργατικός. Αθώος σαν παιδί. Σύντροφος αγαπημένος,
στοργικός πατέρας, μονάκριβος γιος και καλός
αδερφός.
Τα μάτια του και το πρόσωπό του είχαν ξαστεριά. Τα λόγια του, γλύκα. Χάριζε το ωραίο
του χαμόγελο σ’ όλους τους ανθρώπους. Σπαταλούσε την αγάπη του, όπως η άνοιξη τα λουλούδια. Όμως η Μοίρα του επιφύλασσε άσχημο παιχνίδι. Αυτή προλέγει και δεν δίνει λόγο.
Ο Χάρος διάβηκε νωρίς
τα νιάτα σου να πάρει.
Ήλιο ποτέ μην ξαναδείς,
μην ξαναδείς φεγγάρι.

Ξημέρωσε μια Κυριακή
είκοσι δυο Σεπτέμβρη
και ο Χάρος ΧΡΗΣΤΟ έστησε
στην πόρτα σου καρτέρι.
Τα νιάτα δεν λυπήθηκε,
ούτε τη λεβεντιά σου
τα τόσα σου χαρίσματα
και την καλή καρδιά σου.

Ήσουν ο ήλιος την αυγή
το βράδυ το φεγγάρι
ήσουνα της μανούλας σου
ΧΡΗΣΤΟ μου το καμάρι.
Να ‘ναι το χώμα ελαφρύ
όπου σ’ έχει σκεπάσει
και τα πολλά χαρίσματα
κανείς δε θα ξεχάσει.

Θα σε θυμόμαστε πάντα, ΧΡΗΣΤΟ.
Γιώτα Τουραλιά
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Σύλλογο Σαρακατσαναίων Αγράφων και ειδικά το
Σάκη Χαρδαλιά για το αφιέρωμα στο ΧΡΗΣΤΟ μας.

O NOΣTAΛΓOΣ

Στον αγαπημένο φίλο μας
Χρήστο Μπιστιτζιάνο
που έφυγε νωρίς
Φίλε μου εμίσεψες νωρίς,
μας λείπει η συντροφιά σου,
πού ‘ναι τα γέλια, οι χαρές,
η τρυφερή καρδιά σου;

Έφυγες, πέταξες ψηλά,
στ’ αλαργινά τα μέρη,
έγινες θάλασσα πλατιά
και των αγγέλων ταίρι!

Αγγέλων σώμα και πνοή
θέλησες να εγίνεις,
να πας στα ουράνια, ψηλά,
την πλάση να ομορφύνεις.

Είθε αγέρας να γενείς,
να ‘ρθεις και να σταλάξεις,
του γιου σου, της γυναίκας σου,
τον πόνο τους ν’ αρπάξεις!

Οι φίλοι, τα αδέρφια σου
σε καρτερούν να έρθεις,
μες του ονείρου την αυλή
την άνοιξη να φέρεις.

Θυμόμαστε το γέλιο σου,
τ’ αστεία, τις χαρές σου,
δεν θα ξεχάσουμε ποτέ
τις δυνατές στιγμές σου!

Αγάπη κι αφοσίωση
έδειχνες στο χωριό μας
και η καρδιά σου φώναζε:
«Τροβάτο λατρευτό μας!»

Ακόμα κι όταν πολέμαγε
ο Χάρος να σε πάρει,
εσύ στεκόσουν όρθιος
και χόρευες με χάρη.

Δάκρυα, λύπες κι οδυρμούς
Εσένα δε σου πρέπουν,
μα θέλεις γλέντια και χαρές
τα τσάμικα να παίζουν!

Από κει ψηλά που βρίσκεσαι,
θα βλέπεις το Τροβάτο
και μ’ ένα γλυκό χαμόγελο
θα γνέφεις εδώ κάτω.

Χρήστο, Καλή Αντάμωση
στου ουρανού τα μέρη,
που όλους κάποτε μαζί
η Μοίρα θα μας φέρει!!!

Παναγιώτης – Αγγέλα
Κουτσολάμπρου
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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου κυκλοφόρησε το DVD από το Τροβατιανό Αντάμωμα του
2014, που είναι διπλό. Όποιος χωριανός, φίλος
επιθυμεί να το αποκτήσει να επικοινωνήσει με
τον Κουτσολάμπρο Παναγιώτη
τηλ: 6986818287, ή με τον ΜαργώνηΛάμπρο
τηλ: 6972922878.
Η τιμή του είναι 10 ευρώ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου θέλει να ευχαριστήσει τον Σαλαγιάννη Νώντα του Κων/νου για την κατασκευή της
πόρτας και των παραθύρων που τοποθετήθηκαν στην αποθήκη του Αγροτικού Συνεταιρισμού καθώς επίσης και τον Κοβό
Αναστάσιο ο οποίος ανέλαβε το βάψιμό
τους.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονίσουμε την οικειοθελή προσφορά εργασίας των συμπολιτών μας Τροβατιανών, καθώς και των μελών του Συλλόγου στον καθαρισμό των πλατειών και των προαύλιων χώρων των εκκλησιών και μοναστηριών, για την πραγματοποίηση των εορτασμών τους.
Τους ευχαριστούμε θερμά.
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε
τους:
Χαρδαλιά Διονύση
Μαργώνη Σάκια
Αντρέα Τάκη και
Γιωτόπουλο Σωτήρη
που κουβάλησαν το καλάμι και επιμελήθηκαν ώστε η καλύβα να γίνει σωστό Σαρακατσάνικο κονάκι.

«ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»

Παρακαλούμε θερμά τους χωριανούς μας, όταν έχουν κάποιο
κοινωνικό γεγονός (βάπτιση,
γάμο, επιτυχία κ.λπ.), να ενημερώνουν κάποιο από τα μέλη του
Δ.Σ. ή να το στέλνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πολιτιστικού Συλλόγου info@e-trovato.gr, προκειμένου να το δημοσιεύουμε στην εφημερίδα «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ».
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O NOΣTAΛΓOΣ

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ

Τ

ο εορταστικό διήμερο 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2014 για την Ύψωση Του Τιμίου
Σταυρού του προστάτη του χωριού μας
ήταν και η τελευταία εκδήλωση του φετινού καλοκαιριού στο Τροβάτο.

μας Μαργώνη Θανάση που θα μας παίξει δωρεάν μουσική ώστε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε όλοι. Τον ακούραστο ψήστη του Συλλόγου μας ‘’τον γιατρό της πείνας’’ όπως τον αποκαλούμε Φωλιά Απόστολο.

Οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες επέτρεψαν
σε πάρα πολύ κόσμο να έρθουν και να προσκυνήσουν τη Χάρη Του Τιμίου Σταυρού.
Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου παραμονή της
γιορτής, τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου
Τροβάτου μετά τον Μέγα Εσπερινό έβρασαν την
παραδοσιακή φασολάδα που θα προσφέρονταν

Την Καραγεώργου Τούλα, την Καραγεώργου Γρηγορία, την Μαργώνη Αγγελική
και την Σταυρούλα Αντωνίου για τις νοστιμότατες πίτες που έφτιαξαν και πρόσφεραν για το
αποψινό γλέντι.
Όλες και όλους όσους βοήθησαν για τις 2ήμερες αυτές εκδηλώσεις και φυσικά θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε θερμά και από καρδιάς όλους
εσάς τους χωριανούς και φίλους που για μια ακόμη φορά με την συγκλονιστική σας παρουσία και
φέτος στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Σύλλογος, βάλατε για μια ακόμη φορά τη δική σας
σφραγίδα στο Τροβάτο.

Κατάθεση στεφάνου
από τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας
Αριστείδη Τασιό

διάφορες εκδηλώσεις αλλά και για κάθε κοινωνικό γεγονός που γίνεται στο χωριό, αλλά και για
την αλλαγή σκεπής που χρειάζεται το κτίριο της
αποθήκης του Αγροτικού Συνεταιρισμού.
Τόνισε επίσης ότι σιγά σιγά το Λαογραφικό
Μουσείο Τροβάτου θα γίνει πραγματικότητα
αλλά και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θα
υλοποιηθούν με πρόγραμμα και μεθοδικότητα.

την επόμενη μέρα στον κόσμο ενώ παράλληλα
προετοίμασαν τα πράγματα για το πανηγύρι
που θα ακολουθούσε.
Την έναρξη των 2ήμερων εκδηλώσεων έκανε
ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τροβάτου Κόκκαλης
Λάμπρος, καλωσορίζοντας τους χωριανούς και

φίλους που με την παρουσία τους για μια ακόμη
φορά έβαλαν την δικιά τους σφραγίδα και σε αυτή
την εκδήλωση, λέγοντας ότι οι προσπάθειες που
κάνουμε όλοι μας ώστε το πανέμορφο χωριό μας
να το αγαπήσουν τα παιδιά μας ακόμη περισσότερο και όχι μόνο συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.
Οι στόχοι είναι μεγάλοι και οι καιροί πολύ δύσκολοι. Όμως πρέπει να προσπαθήσουμε για το
καλύτερο.
Αναφέρθηκε στην αγορά τραπεζοκαθισμάτων
του Συλλόγου που θα χρησιμοποιούνται για τις

Όλοι μαζί, τόνισε χαρακτηριστικά μπορούμε
να τα υλοποιήσουμε.
Ότι κάνουμε είπε, το κάνουμε πάντα για το
συμφέρον του χωριού και των χωριανών και να
είστε σίγουροι ότι η κάθε οικονομική βοήθεια και
προσφορά γίνεται και θα γίνεται έργο, θα πιάνει
τόπο όπως αποδεικνύεται περίτρανα τα τελευταία
χρόνια.
Κλείνοντας ευχαρίστησε τον DJ του Συλλόγου

Το γλέντι το ευχαριστήθηκαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν και κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες.
Την επόμενη μέρα της εορτής της Ύψωσης
Του Τιμίου Σταυρού πλήθος πιστών ήρθαν να
προσκυνήσουν τη Χάρη Του και να ζητήσουν τη
βοήθειά Του. Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας Αριστείδη Τασιό και από
τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κόκκαλη Λάμπρο. Αμέσως μετά έγινε η αρτοκλασία και στο τέλος τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου πρόσφεραν σε όλους τους παρευρισκόμενους νηστίσιμα εδέσματα προσφορά του Συλλόγου.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χωριανούς και φίλους που συγκλόνισαν για μια ακόμη φορά με την παρουσία τους και την βοήθειά
τους ώστε και αυτές οι εκδηλώσεις να έχουν μεγάλη επιτυχία.
Και του χρόνου όλοι μαζί να βρεθούμε και να
προσκυνήσουμε τη Χάρη Του.
Ας είναι μεγάλη η Χάρη Του Τιμίου Σταυρού
και ας προστατεύει τους Τροβατιανούς όπου
και αν βρίσκονται.

