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O NOΣTAΛΓOΣ

Τ
ο φετινό καλοκαίρι ήταν γε-

μάτο από Τροβατιανά γεγο-

νότα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι

και φέτος η προσπάθεια του Πολι-
τιστικού Συλλόγου να κρατήσει

την συνοχή των Απανταχού Τρο-
βατιανών πραγματοποιήθηκε στο

μέγιστο βαθμό. 

Το Τροβάτο είναι ή τείνει να γί-
νει το κέντρο των ομόκεντρων
κύκλων της εξελικτικής του πο-
ρείας. Το σημείο αναφοράς των γε-

νεαλογικών δέντρων του χωριού

μας.

Εντός μικρού χρονικού διαστή-

ματος οργανώθηκαν και πραγμα-

τοποιήθηκαν από τον Πολιτιστικό

και Εξωραϊστικό Σύλλογό μας, το
ετήσιο Αντάμωμα, η ανοικτή απο-
λογιστική συνέλευση στην κεν-
τρική πλατεία, η διενέργεια εκλο-
γών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., το
τουρνουά ποδοσφαίρου, η γιορτή
της Παναγίας και η γιορτή του Τι-
μίου Σταυρού.

Το σημείο το οποίο ξεχωρίζει

και είναι άξιο λόγου, είναι η υπο-
στήριξη, η ζεστασιά, η θαλπωρή,
που περιβάλλει όλες τις παραπάνω

εκδηλώσεις, ο Τροβατιανός κό-
σμος. Δεν θα είχαν καμία αξία εάν

ο κόσμος αυτός δεν έδινε το μάχι-

μο παρών σε κάθε δραστηριότητα,

σε κάθε εκδήλωση. Όλες οι ηλικίες

ήταν παρούσες στο τιτάνιο έργο

που προσπαθεί να φέρει εις πέρας

ο Πολιτιστικός Σύλλογος, μέσα σε

ένα γενικότερο ασταθές αξιακό

και οικονομικό περιβάλλον. Το Σα-

ρακατσάνικο μεγαλείο ήταν παρών

σε κάθε Πολιτιστική δράση.

Το φετινό Αντάμωμα που πραγ-

ματοποιήθηκε στις 6 Αυγούστου,
ημέρα Σάββατο, ανήμερα της θρη-

σκευτικής εορτής της Μεταμορ-

φώσεως του Σωτήρος, ήταν πραγ-

ματικά συγκλονιστικό.

Κεντρικό θέμα ήταν η προετοι-

μασία του Σαρακατσάνικου Γάμου.
Μέσα στα στενά χρονικά πλαίσια

ξετυλίχθηκε το δρώμενο, με την

αμέριστη καλλιτεχνική συμπαρά-

σταση των συγχωριανών μας.  

Επίσης πραγματοποιήθηκε η

καθιερωμένη βράβευση των Τρο-
βατιανών νεολαιών, για την εισα-

γωγή τους στην Τριτοβάθμια εκ-

παίδευση. Η απονομή της τιμητικής

πλακέτας είναι η ελάχιστη αμοιβή

τους για την μέγιστη προσπάθεια

που κάνουν για να κτίσουν το μέλ-

λον τους.

Ιδιαίτερη έως συγκινητική θα

μπορούσαμε να την χαρακτηρί-

σουμε, ήταν η απονομή ευχαρι-
στήριας τιμητικής πλακέτας στα

μέλη του Δ.Σ του Πολιτιστικού

Συλλόγου για την προσφορά τους

στα Πολιτιστικά Δρώμενα από τους

συγχωριανούς μας.

Η έντονη κινητικότητα που

πραγματοποιείται τα τελευταία

χρόνια στο τόπο μας, το Τροβάτο,

προκειμένου να φέρουμε την πο-

λιτισμική ταυτότητα στο μέγιστο

βαθμό, μας γεμίζει με αισιοδοξία.

Οι δύσκολοι καιροί και η θε-

σμική απαξίωση που υφίσταται ο

τόπος μας, δεν θα κουραζόμαστε
να το τονίζουμε, μας γεμίζει με πε-

ρισσότερες ευθύνες δημιουργικών

κινήσεων.

Η στοχοποίηση συγκεκριμένων

κινήσεων, η οριοθέτηση δράσης και

η ειλικρινής συνεργασία  με τους
τοπικούς φορείς, είναι το  κλειδί

της επιτυχίας.

Η συμμετοχή στα Πολιτιστικά
Δρώμενα του χωριού μας από την

νεολαία και η θετική υποστήριξή

της από τους μεγαλύτερους, είναι

συνδυασμός που θα προσδώσει

μόνο θετικά αποτελέσματα.

Αξίζει να υλοποιηθεί άμεσα, με
την συνεργασία όλων των τοπικών
φορέων, ένα 10ήμερο Πολιτιστικών
εκδηλώσεων.

Είναι καιρός να περάσουμε σε

ένα άλλο επίπεδο Πολιτιστικών

εκδηλώσεων, υλοποιώντας τις προ-

τάσεις που κατά καιρούς έχουμε

κάνει τόσο από την εφημερίδα

«ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ» όσο και από την

ιστοσελίδα «e-trovato.gr».
Όλοι θα πρέπει να βλέπουμε το

Τροβάτο ως το σημείο αναφοράς
μιας γενικότερης αναπτυξιακής
πορείας. Το διακύβευμα είναι με-

γάλο. Η προσπάθεια όλων μας εί-

ναι να προσδώσουμε την μέγιστη

αξία στην πολιτισμική ταυτότητα

του Τροβάτου. 

Κωδικός: 7473
5262

Το  Τροβάτο  ως  σημείο  αναφοράς  της  εξελικτικής  του  πορείας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η  κοπή  της  πρωτοχρονιάτικης  πίτας 

του  Συλλόγου  φέτος  θα  γίνει  στο  Αγρίνιο 
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Σ
τις 6 Αυγούστου 2011 πραγ-

ματοποιήθηκε με μεγάλη επι-

τυχία το Τροβατιανό Αντάμω-
μα. Το μεγαλύτερο αντάμωμα Σαρα-
κατσάνων στο νομό Ευρυτανίας που

τα είχε όλα. Είχε παλμό, είχε ενθου-

σιασμό, αναπαράσταση του εθίμου

του Σαρακατσάνικου Γάμου, ζύμωμα

της κουλούρας του γαμπρού και της

νύφης αλλά το κυριότερο είχε πάρα

πολύ νέο κόσμο, πολύ νεολαία.

Την Τετάρτη 3 Αυγούστου με την

βοήθεια αρκετών χωριανών φτιάχτη-

καν δύο καλύβες από μπάτσες έλατου

δεξιά και αριστερά από το πλακό-

στρωτο της πλατείας οι οποίες θα

χρησιμοποιηθούν για τα συμπεθεριά. 

Την Πέμπτη 4 Αυγούστου, 2 ημέ-

ρες πριν το Αντάμωμα γυναίκες και

άντρες ντυμένοι με παραδοσιακές

στολές ζύμωσαν τις κουλούρες του

γάμου για τον γαμπρό και την νύφη

βάζοντας όλη τους την τέχνη και το

μεράκι αλλά τραγουδώντας και πα-

ραδοσιακά τραγούδια όπως γίνονταν

και παλιότερα. Η συγκίνηση βέβαια

των μεγαλυτέρων ήταν μεγάλη για-

τί ξαναθυμήθηκαν τα χρόνια εκείνα

αλλά και τραγούδησαν με την ψυχή

τους.

Την Παρασκευή 5 Αυγούστου πα-

ραμονή του Ανταμώματος οι εργασίες

έφταναν στο αποκορύφωμά τους.

Μικροί και μεγάλοι βοήθησαν με ζήλο

ώστε να στηθούν τα τραπέζια και οι

καρέκλες και ότι άλλο χρειαζόταν,

δείχνοντας πως μόνο με την βοήθεια

όλων μπορούμε να καταφέρουμε

πολλά πράγματα. Παράλληλα στολί-

στηκαν και οι καλύβες με τα ταγάρια,

τις κάπες, τα φλοκάτα κ.α, ενώ μα-

ζεύτηκαν και τα παιδιά από τα χο-

ρευτικά τμήματα για την τελική πρό-

βα. Η καταρρακτώδης βροχή που

έπεσε μετά τον Εσπερινό δεν πτόη-

σε κανέναν. Αντίθετα μας έδωσε πε-
ρισσότερο πάθος και ενθουσιασμό
για την συνέχεια. 

Το Σάββατο 6 Αυγούστου του
Σωτήρος όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν

στο πανέμορφο Τροβάτο. Μετά την

Θεία Λειτουργία από τον παπα-Ηλία
Νασιώκα μπήκαν και οι τελευταίες πι-

νελιές για την μεγάλη βραδιά.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκα-

νε ο πρόεδρος του Συλλόγου Κου-
τσολάμπρος Παναγιώτης, ο οποίος

καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους

(πάνω από χίλια άτομα), τονίζοντας

ότι σήμερα που οι καταστάσεις και οι

συνθήκες της ζωής μας, γίνονται

όλο και πιο δύσκολες και η  παγκο-

σμιοποίηση μας έχει αλλάξει, μας έχει

αλλοιώσει, εμείς ως Σαρακατσαναί-
οι, έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις
παραδόσεις και να τις μεταλαμπα-
δεύσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια
μας. 

Οι ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ και ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΡΙ-
ΚΟΙ, ήταν, είναι και θα είναι, οι Πολι-

τιστικοί Σύλλογοι των οποίων ο ρόλος

από δω και στο εξής θα είναι πιο ση-

μαντικός. 

Τόνισε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλο-

γος Τροβάτου, όπως και κάθε Σύλ-

λογος, είναι μια «ιδέα». 
Όμως πρέπει να ανανεωθεί. Είναι

ανάγκη να ανανεωθεί.

Ευχαρίστησε επίσης  μέσα από

την καρδιά του τους χορευτικούς

Συλλόγους Πετριλιωτών Σχηματα-
ρίου και Σαρακατσάνων Θήβας που

πρόσφεραν τις παραδοσιακές στολές

για την σημερινή βραδιά πρεσβεύον-

τας έτσι την ΙΔΕΑ και την ΚΟΥΛ-
ΤΟΥΡΑ που πρέπει να έχουν οι Χο-

ρευτικοί Σύλλογοι προς τους νέους

μας, γνωρίζοντας ότι οι παραδοσια-

κές στολές είναι πολύτιμες και στοι-
χίζουν μια περιουσία. 

Επίσης ευχαρίστησε ονομαστικά

τους κτηνοτρόφους του χωριού μας

για την προσφορά μέρους των αρ-
νιών στη σημερινή εκδήλωση κα συγ-

κεκριμένα τους: 

ΚΑΛΛΗ Γιώργο, ΚΑΛΛΗ Άγγελο,
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Ανδρέα, ΚΑΛΟΓΕΡΑ-
ΚΗ Αντώνη,ΚΑΛΟΓΕΡΩΓΙΑΝΝΗΣ
Αλέκος, ΜΑΡΓΩΝΗ Βελισσάρρη,
ΜΑΡΓΩΝΗ Σάκια, ΜΑΡΓΩΝΗ Τάσος,
ΜΑΡΓΩΝΗ Γιώργο, ΜΠΑΚΟΔΗΜΟ
Ανδρέα, ΝΤΑΛΛΗ Κώστα ΝΤΑΛΛΗ
Πέτρο, ΤΣΙΤΣΙΚΑΟ Χρήστο, ΧΑΡΔΑ-
ΛΙΑ Γιώργο.

Παραβρέθηκαν και μας τίμησαν με

την παρουσία τους ο Δήμαρχος Αγρά-

φων ΤΑΤΣΗΣ Δημήτριος, ο Περιφε-

ρειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδος

ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ Λάμπρος, οι Αντιδήμαρ-

χοι Αγράφων ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύ-
μιος, ΒΕΛΑΕΤΗΣ Δημήτριος, ΔΗ-

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, ΦΟΥΚΑΣ
Νικόλαος, ΜΠΑΚΟΥΣΗΣ Αθανάσιος,
ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

ΤΣΙΩΛΗΣ Δημήτριος, οι Δημοτικοί

Σύμβουλοι ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ Δημή-
τριος, ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης, ΚΑ-
ΚΟΣ Θωμάς, ΦΟΥΡΛΙΓΚΑ Κλεάνθη, ο
Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας

Τροβάτου ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΣ Χρήστος, ο

Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας

Τριδέντρου ΚΩΣΤΙΚΟΣ Βασίλειος, ο

πρόεδρος του Συλλόγου ΠΑΝΕΥΡΥ-

ΤΑΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΝΤΑΛΛΗΣ Ευστράτιος, ο Πρόεδρος

του Συλλόγου ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Δημήτριος, η Πρόεδρος του Συλλό-

γου ΤΡΙΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΔΑ Γε-

O NO ΣTAΛ ΓOΣ 
Ιδιοκτησία: Πολιτιστικός 

& Εξωραϊστικός Σύλλογος 
Τροβάτου Αγράφων 

Eυ ρυ τα νίας.
Α.Φ.Μ.: 099063177   

Δ.Ο.Υ.: Ν. Φιλαδέλφειας
Eκδότης - Διε υ θυ ντής  

Κουτσολάμπρος 
Παναγιώτης 

Μακρυγιάννη   2  
Σχηματάρι Βοιωτίας  

Τ.Κ. 32009 
Επιμέλεια ύλης: 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
Επι τα γές - Συν δρο μές: 

Γιώργος Αβράμπος 
ταμίας του Συλλόγου 

Χατζηδούρου Τέρμα 
Θήβα Τ. Κ. 32200 
Τηλ.: 22620-24201 
Κιν. 6976760055 

e-mail: trobato2@otenet.gr 
Ετή σιες συν δρο μές 
Eσω τε ρι κού  10 €
Eξω τε ρι κού 20 €

Λογαριασμός Συλλόγου 
Eurobank: 

0026-0146-73-0101584374 
Ηλεκτρονική Σχεδίαση

Εντύπου 
Εκδόσεις - Γραφικές τέχνες 

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. 
Θεοδοσίου 23  Ίλιον 

Τηλ-Fax: 210 - 2619003 
e-mail: karpouzi@otenet.gr 

Συνέχεια στη σελ. 3 



O  NOΣTAΛΓOΣO  NOΣTAΛΓOΣ 3
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2011 

ΑΝΤΑΜΩΜΑ  2011

ωργία, η Πρόεδρος του Συλλόγου

Κουστέσσας ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Αριστέα, ο πρώην Δήμαρχος Αγρά-

φων ΜΠΟΥΡΑΣ Χρήστος και ο

συν/χος δάσκαλος του χωριού μας

ΤΣΕΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος. 
Παίρνοντας τον λόγο ο Δήμαρχος

Αγράφων Τάτσης Δημήτριος ευχα-

ρίστησε τον πρόεδρο του Συλλόγου

και το συμβούλιο για την πρόσκληση

του τονίζοντας ότι «πραγματικά τέ-
τοιες εκδηλώσεις είναι από τις λίγες.
Τόνισε επίσης την μεγάλη ευαισθησία

που έχει αυτή η δημοτική αρχή προς

τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και θα

είμαστε κοντά μας στο μέτρο του δυ-

νατού. Ευχήθηκε από τις αυριανές

εκλογές να εκλεγούν οι καλύτεροι.

Όπως είδατε σήμερα έφερα μαζί μου

όλους τους αντιδημάρχους για να

δουν αυτά τα πανέμορφα μέρη αλλά

και να έχουν άποψη για το τι θα ψη-

φίζουν στα δημοτικά συμβούλια. Ευ-

χαριστώ πολύ και καλά να περάσου-

με»   

Συγκινητική στιγμή ήταν όταν το

μικρόφωνο πήρε ο Καλογερομήτρος
Nικ. Δημήτριος εκπροσωπώντας μια

μεγάλη μερίδα χωριανών οι οποίοι σε

ένδειξη της ευγνωμοσύνης της προς

τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού

Συλλόγου για την μεγάλη προσφορά

στο πανέμορφο χωριό μας και προς

τους χωριανούς πρόσφεραν στα μέλη

του Συλλόγου μια αναμνηστική πλα-

κέτα που έγραφε:    

“Οι κάτοικοι του χωριού Τροβάτου
Αγράφων Ευρυτανίας ευχαριστούν
θερμά τον πρόεδρο και τα μέλη του
Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου
Κουτσολάμπρο Παναγιώτη, Χαρδαλιά
Γεώργιο, Αβράμπο Γεώργιο, Μαρ-
γώνη Λάμπρο, Μαργώνη Βελισσάρη,
Μπιστιτζιάνο  Χρήστο, Κόκκαλη Λί-
τσα και Καραγεώργο Σταύρο για την
μεγάλη προσφορά στα δρώμενα του
Συλλόγου. 6 Αυγούστου 2011’’

Έπειτα έγιναν οι βραβεύσεις των
παιδιών που πέρασαν στην Τριτο-

βάθμια εκπαίδευση με αναμνηστικές

πλακέτες. 

Στην συνέχεια ξεκινώντας το μι-

κρό χορευτικό τμήμα αποτελούμενο

από παιδιά Τροβατιανών χόρεψαν

λεβέντικους Σαρακατσάνικους χο-

ρούς ξεσηκώνοντας όλους μας σε

ένα παρατεταμένο θερμό χειροκρό-

τημα για το πάθος και τον ενθουσια-

σμό τους.

Σειρά πήρε το μεγάλο χορευτικό

του Συλλόγου, άντρες και γυναίκες

ντυμένοι με τις παραδοσιακές στολές

περνώντας ανάμεσα από τον κόσμο

με σφυρίγματα και ευχές κατευθύν-

θηκαν προς την καλύβα της νύφης για

να πάρουν και να σακιάσουν τα προ-
ικιά, να τα μεταφέρουν στην καλύβα

του γαμπρού, το ξύρισμα του γαμ-

πρού, τον φλάμπουρα και τον κα-

θρέφτη πάντα μπροστά για να πάρουν

την νύφη τραγουδώντας πάντα τα πα-

ραδοσιακά τραγούδια που έβγαιναν
μέσα από την ψυχή τους κάνοντας

την ατμόσφαιρα συγκλονιστική και

συνάμα συγκινητική.

Η πολύ καλή οργάνωση του Αν-

ταμώματος, το όλο σκηνικό με τους

χορούς και το έθιμο, ο καταπληκτικός

και ακούραστος Γκόβαρης μαζί με την

ορχήστρα του και με τους συγχω-

ριανούς μας Αλέκο Κάλλη και Κώστα

Καλογερογιάννη και ο εκπληκτικός

κόσμος με το αστείρευτο κέφι του για

χορό και διασκέδαση κράτησαν μέχρι

το πρωί.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε

όλους τους Τροβατιανούς, φίλους

επισκέπτες και εραστές της παραδο-

σιακής μουσικής και παράδοσης αλλά

και σε όλους όσους βοήθησαν και συ-

νετέλεσαν ώστε να βγεί αυτό το εκ-
πληκτικό αποτέλεσμα.   

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει

βγάλει και κυκλοφορεί DVD από

το Αντάμωμα. Όποιος επιθυμεί να

το αποκτήσει να επικοινωνήσει

με τα μέλη του Συλλόγου.

Συνέχεια από τη σελ. 2 



Την Τρίτη 9 Αυγούστου 2011 έγινε το Τέταρτο Τουρνουά ποδοσφαίρου

στο γήπεδο του Αγ. Αθανασίου Τροβάτου με τεράστια επιτυχία αλλά και πολ-

λές εκπλήξεις. 

Το Τουρνουά Ποδοσφαίρου είναι μια μεγάλη προσφορά του Πολιτιστι-

κού Συλλόγου Τροβάτου. 

Πλήθος χωριανών και φίλων όλων των ηλικιών, πέρασαν μια βραδιά γε-

μάτη γέλιο. 

Από νωρίς το μεσημέρι τα μέλη του Συλλόγου αλλά και αρκετοί φίλοι επι-

μελήθηκαν τον στολισμό του γηπέδου για την μεγάλη αυτή εκδήλωση. 

Έτσι όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν στο γήπεδο. 

Παιδιά από όλο το χωριό προσέρχονταν στο χώρο με κάθε τρόπο.

Σε λίγη ώρα στο γήπεδο βρίσκονταν πάνω από 350 άτομα.

Οι φωνές των παιδιών αντηχούσαν από άκρη σε άκρη, δείχνοντας την χαρά

τους για το αθλητικό γεγονός.

Στην μια μεριά του γηπέδου στήθηκαν 2 τραπέζια ώστε να μοιραστούν

οι στολές, μπλουζάκι λευκό και μπλέ, μια ευγενική και μεγάλη προσφορά από

τους ΧΟΡΗΓΟΥΣ του ΤΟΥΡΝΟΥΑ Αβράμπο Γεώργιο και Κόκκαλη Λάμπρο

τους οποίους και ευχαριστούμε. Αρκετά παιδιά είχαν μπλουζάκια από περ-

σινό τουρνουά και έτσι συγκροτήθηκαν οι ομάδες από όλες τις ηλικίες.

Διαιτητής κληρώθηκε ο Παναγιώτης Χαλιμούρδας, ένας από τους κα-

λύτερους διαιτητές που σφύριξαν μέχρι τώρα σε όλα τα τουρνουά. 

4 O  NOΣTAΛΓOΣO  NOΣTAΛΓOΣ Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2011 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

Μεγάλο γεγονός επίσης ήταν και οι τσουβαλοδρομίες που έγιναν.

Σ’ αυτές πήραν μέρος μικροί και μεγάλοι οι οποίοι χάρισαν άφθονο γέ-

λιο από τις τούμπες και τις κινήσεις τους με αποτέλεσμα να αποσπάσουν θερ-

μά χειροκροτήματα από όλους τους θεατές.

Οι πλούσιες φάσεις που έγιναν αλλά και τα πολλά γκόλ που μπήκαν χά-

ρισαν σε όλους τους χωριανούς και φίλους πάρα πολύ γέλιο αλλά και συγ-

κινητικές στιγμές. 

Καθώς οι αγώνες ήταν σε εξέλιξη στην άκρη του γηπέδου κάτι ψήνον-
ταν. Γίνονταν πραγματική μάχη για να ψηθούν τα 700 σουβλάκια που πρό-
σφερε ο Σύλλογος σε όλους τους παρευρισκόμενους αλλά και μπύρες, ανα-
ψυκτικά και κρασί.

Με το τέλος των αγώνων έγιναν οι απονομές των μεταλλίων σε όλες τις
ομάδες αλλά και των κυπέλλων στις νικήτριες ομάδες.

Μετά από την απονομή όλα τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι περνούσαν για
να πάρουν σουβλάκι και αναψυκτικό.

Μετά το τέλος της απονομής ακολούθησαν χοροί και τραγούδια, μια ευ-
γενική προσφορά από τον Μαργώνη Θανάση με τα ηχητικά του και το γλέν-
τι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Οι  ομάδες  και  τα  αποτελέσματα  των  αγώνων 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΜΙΚΡΑ ΑΓΟΡΙΑ: 

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΡΕΑΛ 3-1

Προπονητής: Μυζήθρας  Πάνος Προπονητής: Κόκκαλης  Κώστας

ΑΓΙΑΞ ΤΡΟΒΑΤΟΥ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1-3

Προπονητής: Κόκκαλης  Κώστας        Προπονητής: Μυζήθρας  Πάνος 
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ:  ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΜΙΚΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ:
ΣΟΥΣΟΥΡΑΔΕΣ - WINNERS 1-0

Προπονήτρια: Κόκκαλη  Λίτσα Προπονήτρια: Μαργώνη  Ευαγγελία
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ:  ΣΟΥΣΟΥΡΑΔΕΣ 
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ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ:

ΠΟΥΜΑ - ΑΜΑΖΟΝΕΣ  1-0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΦΗΒΩΝ:
ΑΟ ΚΑΒΑΚΙΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  2-2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ: 
ΘΕΙΟΣ ΜΠΙΣΤΙ - ΑΕΣ ΤΡΟΒΑΤΟΥ  0-3 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ:
ΑΠΑΝ΄  3  -  ΚΑΤ'  3-4

Προπονητές:     Δεν χρειάζονταν 

Προπονήτρια Μπιστιτζιάνου Πηγή Προπονήτρια Καπερώνη Ελευθερία
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ:     ΠΟΥΜΑ 

5 - 4 τελικό πέναλτυ

Προπονητής  Αβράμπος Νίκος Προπονητής  Σαλαγιάννης Αλέξης
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ:  ΑΟ ΚΑΒΑΚΙΩΝ 

Προπονήτρια:  Θηβαίου Σία Προπονητής: Γιάννης Μούτσος 
ΚΥΠΕΛΟΥΧΟΣ:  ΑΕΣ ΤΡΟΒΑΤΟΥ

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ:  οι  ΚΑΤ

Τέλος να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στον Σπίκερ του Τουρνουά,   στον

υπέροχο αυτό Τροβατιανό λαό, όπου στηρίζει κάθε δραστηριότητα που πραγ-

ματοποιείται, απανταχού παρουσίας Τροβατιανών, στα μέλη  του Πολιτιστι-

κού Συλλόγου, αλλά και στους εθελοντές που με τον μεγάλο τους ενθου-

σιασμό και ζήλο διοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση με μεγάλη επιτυχία.

Όσοι χωριανοί επιθυμούν να αποκτήσουν φωτογραφίες και DVD από το

Τουρνουά ποδοσφαίρου 2011, αλλά και από το περσινό να επικοινωνήσουν

με τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου. 

Μια από τις μεγαλύτερες γιορ-
τές της Ορθοδοξίας μας, είναι η 15η
Αυγούστου, ημέρα της Κοίμησης
της Θεοτόκου. «το μικρό Πάσχα
των Ελλήνων» όπως λέγεται.

Στον ελληνικό λαό η επίκληση
της Παναγίας είναι η περισσότερο
καθιερωμένη. 

Χιλιάδες πιστών συρρέουν κάθε
χρόνο για να προσκυνήσουν την ει-
κόνα και να παρακαλέσουν για τη
βοήθειά Της.

Η ημέρα που είναι αφιερωμένη
στην Κοίμηση της Θεοτόκου δεν εί-
ναι στις περισσότερες περιπτώσεις
μέρα πένθους για μια αγαπημένη γυ-
ναίκα που «έφυγε», αλλά γιορτή χα-
ράς και αγαλλίασης για το σμίξιμο
της μητέρας με τον αγαπημένο της
γιο, την άνθιση της φύσης, την
πλημμύρα των συναισθημάτων, την
επιστροφή των ανθρώπων στη γε-
νέθλια γη τους.

Έτσι κι εμείς φέτος βρεθήκαμε
στην δική μας Παναγία στο πανέ-

μορφο χωριό μας το Τροβάτο. Εκεί
ψηλά στο δικό μας ξωκλήσι κάτω
από τα έλατα, σε μια πανδαισία
χρωμάτων και φυσικής ομορφιάς.
Ακούσαμε με κατάνυξη την θεία
λειτουργία από τον παπά-Ηλία Να-
σιώκα και προσευχηθήκαμε όλοι
μαζί.

Ο μεγαλοπρεπής στολισμός της
εκκλησίας και του προαύλιου χώρου
που έγινε την παραμονή στον Εσπε-
ρινό από την Εκκλησιαστική Επι-
τροπή 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.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου, εύχεται σε όλους τους Τρο-
βατιανούς και φίλους υγεία και δύ-
ναμη για την συνέχεια. 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΕΚΤΑΚΤΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί συγχωριανοί  και φίλοι του Τροβάτου

Λίγο πριν ταχυδρομηθεί το 129ο φύλλο λάβαμε έγγραφο από
τα ΕΛ.ΤΑ, με το οποίο μας ανακοινώνεται ότι: από το φύλλο
αυτό παύει να ισχύει η ταχυδρομική ατέλεια για την εφημερίδα
«ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ», όπως και για όλα τα έντυπα του είδους του.

Η ταχυδρομική ατέλεια – έκπτωση που είχε η εφημερίδα μας
μέχρι τώρα περιόριζε στο ήμισυ τη δαπάνη έκδοσής της και
έτσι ο Σύλλογος είχε τη δυνατότητα, με τις συνδρομές που δέ-
χονταν, να ανταποκρίνεται στα έξοδα έκδοσης και αποστολής
της.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου αποστέλλει σήμερα την
εφημερίδα μας σε 900 περίπου συνδρομητές και λαμβάνει συν-
δρομές από το 1/3 περίπου.

Με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται πολύ σύντομα
θα είναι δύσκολο να συνεχιστεί η έκδοση και αποστολή της
εφημερίδας μας στον κάθε Τροβατιανό και φίλο. 

Ας προσπαθήσουμε όλοι να είμαστε συνεπείς για την συν-
δρομής της εφημερίδας «ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ» που είναι, 10 ευρώ για
το εσωτερικό και 20 ευρώ για το εξωτερικό, ώστε να μην υπάρ-
ξει πρόβλημα στο μέλλον και να συνεχίσει η εφημερίδα την έκ-
δοση και την ιστορική πορεία της, που την καταξίωσε στους
πολυάριθμους αναγνώστες της και όχι μόνο.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
To Δ.Σ. του Συλλόγου 
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ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στον Διόνυσο Βοι-

ωτίας ο Ηλίας Μαργώνης του Δη-

μητρίου. 

― Πέθανε στο Λεοντάρι Καρδί-

τσας ο Καραγεώργος Σπύρος του

Δημητρίου.

― Πέθανε στην Αθήνα ο Γεώρ-
γιος Σαλαγιάννης του Αθανασίου.

― Πέθανε στο Αγρίνιο η Μπα-
κοδήμου Αναστασία του Χρήστου.

― Πέθανε στο Σχηματάρι Βοι-

ωτίας ο Κωστούλας Κων/νος του

Σταύρου. 

Στους οικείους τους θερμά συλ-
λυπητήρια. 

ΓΑΜΟΙ
― Παντρεύτηκαν στο Αγγελο-

χώρι Θεσσαλονίκης ο Μαργώνης
Αναστάσιος του Δημητρίου με την

Χριστίνα Κουρτίδη. 
― Παντρεύτηκαν στο Βατώντα

Ευβοίας ο Σαλαγιάννης Ηλίας του

Στέλιου με την Αλεξάνδρα Πανα-
γιωτίδη. 

― Παντρεύτηκαν στο Σχηματά-

ρι Βοιωτίας η Αθανασία Κατσιμή-
τρου του Παναγιώτη με τον Αλέ-
ξανδρο Κοζλορόφ. 

― Παντρεύτηκαν στον Πειραιά η

Γεωργίου Γεωργία του Αποστόλη με

τον Γεώργιο Μότσιο.
― Παντρεύτηκαν στο Σχηματά-

ρι Βοιωτίας ο Κατσιμήτρος Χρή-
στος του Ανδρέα με την Κακού
Ελένη.

― Παντρεύτηκαν στο Σχηματά-

ρι Βοιωτίας ο Ντάλλης Αργύρης
του Σταύρου με την Μαρία Κοτσίφη. 

― Παντρεύτηκαν στο Μεσο-

λόγγι η Σαλαγιάννη Ειρήνη με τον

Γουίβερτ Αθανάσιο. 

― Παντρεύτηκε στο Αγρίνιο ο

Βελούδας Νικόλαος του Γεωργίου

(γιός της Θεοδώρας Μπακοδήμου

του Παν.) με την Αγγελική Χαρα-
λαμπάκη. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε
κάθε ευτυχία. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
― Ο Παπάς Ιωάννης του

Κων/νου και η σύζυγός του Πανα-
γιώτα βάπτισαν στις 4 Σεπτεμβρίου
2011 τα παιδιά τους και έδωσαν τα

ονόματα Κων/νος και Αικατερίνη.
― Ο Φωτιάδης Βασίλης και η

σύζυγός του Γεωργία βάπτισαν στις

24 Σεπτεμβρίου 2011 το παιδί τους

και έδωσαν το όνομα Ιωάννης. 
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ 
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Kάλλη Ευσταθία του Γεωργί-

ου Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Λάρισας. 

2. Καλογεράκκη Κων/να του Πα-

ναγιώτη Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι.

Λάρισας. 

3. Καπούλα Μαρία του Παύλου

(κόρη Βασιλικής Α. Κάλλη)  Παιδα-

γωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρή-

της (Ρέθυμνο). 

4. Κουτσολάμπρου Σοφία του

Ιωάννη Λογιστικής Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.  

5. Φερεντίνος Απόστολος του

Κων/νου Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι. Χαλ-

κίδας. 

6. Μαργώνης Παναγιώτης - Γε-
ώργιος του Παντελή Ηλεκτρονικός

Μηχανικός, Μηχανικός Υπολογι-

στών Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται σε
όλα τα παιδιά Καλή Φοίτηση. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙO

Τον αγαπημένο μας πατέρα, συνοδεύσαμε στην

τελευταία του κατοικία, στο Τροβάτο, την Τετάρτη

στις 27 Αυγούστου 2011. Επέστρεψε εκεί στα

«Ψηλά Βουνά» από όπου ξεκίνησε το ταξίδι της

ζωής του. Η νεκρώσιμος ακολουθία και η επιμνη-

μόσυνος δέηση, τελέσθηκαν στον Άγιο Δημήτριο.

Τον καφέ και το φαγητό προσφέραμε στο καφενείο

της Βαλσάμως.

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συγχωριανούς και τους συγγε-

νείς που μας τίμησαν με την παρουσία τους και συμπαραστάθηκαν

στο πένθος μας.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια προσφέρει στη μνήμη του ένα ποσό

για τη συνέχιση των έργων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Οι κόρες του:

Αθηνά Αλεξάνδρου, Βασιλική Σάντα, 

Παναγιώτα Ψαρράκου, Μαρία Σαλαγιάννη, 

Ελένη Μεταξά και οι οικογένειές τους  

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
Θηβαίου Ολυμπία ....................20€

Παπαδοπούλου-Τζίμα..............10€

Βουλογκίτσας Δημήτριος ........20€

Χαλιμούρδας Δημήτριος..........15€

Νταλλής Νικόλαος ..................35€

Κόκκαλης Νικόλαος ................15€

Μουρκοβίτης Κων/νος ............15€

Τυπογεώργος Θεόδωρος ..........5€

Γεωργίου Περικλής ..................15€

Σαλαγιάννης Αλέξανδρος ......50€

Καλογερομήτρος Γεώργιος .....30€

Καλογερομήτρος 

Χρυσόστομος ..........................45€

Κόκκαλης Δημήτριος ..............50€

Γεωργίου Αρετή ......................30€

Μαργώνη Σταματία..................10€

Καραγεώργος Ιωάννης............20€

Τσιτσικάος Θεόδωρος ............10€

Καραγεώργος Λεωνίδας ..........5€

Πολύζος Παναγιώτης ............50€

Γεωργίου Θεόδωρος................30€

Γεωργίου Κ. Γεώργιος..............15€

Καραγεώργος Κων/νος..............5€

Νταλλής Δημήτριος ................20€

Καλογερογιάννης Ηλίας..........15€

Κόκκαλη Γεωργία ....................15€

Καραγεώργος Σταύρος ..........40€

Τσατσαρώνης Λάμπρος ..........20€

Τσατσαρώνης Χρήστος ..........20€

Κολούτσου-Τσατσαρώνη 

Θεοδώρα..................................20€

Κίσσας Αθανάσιος ..................20€

Καλογερογιάννης  Βασίλης ....25€

Καραγεώργος Χαράλαμπος ..20 €

Νταλλής Γεώργιος ..................70€

Παπαδάκη Ρούλα ....................20€

Μαργώνη Βούλα .....................50€

Κόκκαλης Ν. Γεώργιος ............20€

Δούκα Ιωάννα .........................10€

Σαλαούνη Ελένη......................20€

Καραγεώργος Π. Λάμπρος......50€

Σαλαγιάννης Κ. Παναγιώτης ..50 €

Σαλαγιάννης Γ. Αντώνης ........25€

Ζαρκάδας Γεώργιος ................25€

Ζαρκαδούλα Πόπη ....................5€

Κουτελίδας Γεώργιος ............10€

Κόκκαλης Γ. Κων/νος ..............30€

Γεωργίου Ευαγγελία................10€

Σωτηράκη Αθανασία ................10€

Καλογεράκης Ανδρέας............20€

Ντάλλης Χρήστος....................20€

Καλογερογιάννης Σ. Ηλίας ....20€

Γούλας Μιχάλης ......................10€

Αγραφιώτη Αλεξάνδρα............20€

Ντουράκη-Χαρδαλιά Γεωργία....20 €

Μαργώνη Κυρούλα ..................10€

Σαλαγιάννη Σούλα ..................20€

Γόγουλος Κων/νος ..................20€

Νταλλή Έλλη ..........................20€

Αντωνίου Ευαγγελία................20€

Χαρδαλιάς Χ. Ιωάννης ............20€

Χαρδαλιά Χ. Δήμητρα..............20€

Χαρδαλιά Χ. Σταυρούλα ..........20€ 

Αντωνίου Ηλίας ......................20€

Μουρκοβίτης Κων/νος ............20€

Καλογερογιάννη Αγνή ............50€

Καλογερογιάννη Κική..............20€

Φίλος Παναγιώτης ..................20€

Σαλαγιάννης Δ. Λάμπρος ........20€

Σαλαγιάννης Δ. Κων/νος ........20€

Σαλαγιάννη Α. Σταυρούλα ......20€

Νταλλής Α. Ευάγγελος ..........20€

Νταλλής Α. Παναγιώτης..........20€

Κάλλης Άγγελος......................50€

Μπαμπάτσικος Παναγιώτης ....50€

Κάκος Γεώργιος ......................50€

Κάλλης Θ. Αλέκος ..................50€

Θηβαίος Κων/νος ....................20€

Καραγεώργου Σταματία ..........20€

Τσεργογιάννης Θεόδωρος ......20€

Καλογερομήτρος 

Ν. Χρυσόστομος ......................20€

Κόκκαλης Σ. Ιωάννης ..............20€

Διαμαντή Μαρίνα ....................10€

Τσιάρας Ε. Τιμόθεος ................20€

Στούμπος Αναστάσιος ............20€

Αντωνίου Θωμάς......................10€

Μαργώνης Λ. Δημήτριος ........20€

Ζερβού Αλεξάνδρα..................30€

Κουτσουπιάς Χρήστος ............20€

Μαργώνης Ε. Γεώργιος ..........20€

Νταλλή Ελπίδα ......................100€

Κωνσταντινίδης 

Παναγιώτης ............................25€

Κωνσταντινίδης 

Π. Χαράλαμπος........................25€

Αβράμπος Λευτέρης................50€

Σαλαγιάννη Χαρίκλεια ............10€

Μπίος Κων/νος ........................20€

Γεωργίου Α. Επαμεινώνδας ....50€

Γεωργίου Δημήτριος................20€

Γεωργίου Αγγελική ..................50€

Παπαδόπουλος 

Η. Λάμπρος..............................30€

Μαργώνης Γεώργιος................50€

Τσατσαρώνης Δ. Ευάγγελος ..30€

Kόκκαλης Σ. Βασίλειος............20€

Κόκκαλης Σ. Ιωάννης ..............20€

Καλογερομήτρος 

Ν. Δημήτριος..........................150€ 

Τσιτσικάος Θεόδωρος ............20€

Κάλλης Σ. Λάμπρος ................30€ 

Κάλλης Δ. Γεώργιος ................50€

Kόκκαλης Ν. Παναγιώτης........50€ 

Σαλαγιάννη Γ. Παναγιώτα ......50€ 

Σαλαγιάννη Γ. Βασιλική ..........50€ 

Ιγγλέζος Αναστάσιος ..............20€ 

Κάλλης Λάμπρος Σ. ................50€ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Παρακαλούμε θερμά τους χωριανούς μας, όταν έχουν κάποιο

κοινωνικό γεγονός (βάπτιση, γάμο, επιτυχία κ.λ.π.) να ενημερώ-

νουν κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. ή να το στέλνουν στην ηλε-

κτρονική διεύθυνση του Πολιτιστικού Συλλόγου info@e-trovato.gr

προκειμένου να το δημοσιεύουμε στην εφημερίδα «ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ». 

Έφυγε από κοντά

μας ο συνεργάτης

και φίλος μας Γιάν-

νης Καρπούζης

(τυπογράφος της

εφημερίδας μας)

στις 22/6/2011 σε

ηλικία 64 ετών. 
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ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ  ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΤΡΟΒΑΤΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  7  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2011  

ΘΕΜΑ

1. Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ. έκριση οι-

κονομικού απολογισμού και απαλλαγής κάθε

ευθύνης των μελών του Δ.Σ.

2. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διε-

νέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

3. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

4. Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 11:30 π.μ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

Ζιώγας Φώτιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσατσαρώνη Ελένη

ΜΕΛΟΣ: Κούρτης Νικόλαος

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

Μετά από εισήγηση του προέδρου, η γενική

συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση ενέ-

κρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα του απερχόμενου

Δ.Σ. ως και τον οικονομικό απολογισμό και απάλ-

λαξε κάθε ευθύνης τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. πρότεινε να εκλεγεί η

Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα διενεργεί τις αρ-

χαιρεσίες. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλε-

ξε ως Εφορευτική Επιτροπή:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Χαρδαλιάς Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσατσαρώνη Ελένη

ΜΕΛΟΣ: Τσατσαρώνης Δημήτριος

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. στη συνέχεια κάλεσε τα

μέλη της εφορευτικής επιτροπής να αναλάβουν

το έργο τους. Σύμφωνα με το καταστατικό δεν

υπήρξαν υποφήφιοι για το ενιαίο ψηφοδέλτιο,

έτσι παραμένουν οι κάτωθι ως προσωρινό Δ.Σ. μέ-

χρι την επομένη Κυριακή 14 Αυγούστου:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κουτσολάμπρος Παναγιώτης του Γεωργίου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Μπιστιτζιάνος Χρήστος του Λάμπρου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μαργώνης Λάμπρος του Δημητρίου

ΕΦΟΡΟΣ: Κόκκαλη Λίτσα του Χριστοφόρου

ΤΑΜΙΑΣ: Αβράμπος Γεώργιος του Δημητρίου

ΜΕΛΟΣ Α΄: 

Καραγεώργος Σταύρος του Γεωργίου

ΜΕΛΟΣ Β΄:

Μαργώνης Βελισάριος του Κωνσταντίνου

Σύμφωνα με το καταστατικό ορίζεται η ερ-

χόμενη Κυριακή 14η Αυγούστου 2011 και ώρα

11.30 π.μ, για τις αρχαιρεσίες και την ανάδειξη

νέου Δ.Σ

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

12.30 μ.μ.  07-08-2011

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 

Ζιώγας Φώτιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσατσαρώνη Ελένη

ΜΕΛΟΣ: Κούρτης Νικόλαος

14 Αυγούστου 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΟΒΑΤΟΥ 

Στη συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης της 7ης

Αυγούστου 2011 συνέρχεται σήμερα στις 14 Αυ-

γούστου 2011 για τις αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου

Δ.Σ και εξελεκτικής επιτροπής. 

Τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. είναι: 

1. Αβράμπος Δ. Γεώργιος

2. Θηβαίου Κ. Δήμητρα

3. Καλογερομήτρου Αγγελική συζ. Γεωργίου

4. Καραγιώργος Γ. Σταύρος

5. Κόκκαλης Κ. Λάμπρος

6. Κουτσολάμπρος Γ. Παναγιώτης

7. Μαργώνης Θ. Βασίλειος

8. Μαργώνης Κ. Βελισάρης (Σάκιας)

9. Μαργώνης Δ. Λάμπρος

10. Τσατσαρώνη Ε. Ελένη (Λένα)

Τα υποψήφια μέλη για την εξελεκτική επι-

τροπή είναι τα κάτωθι:

1. Ζιώγας Α. Δημήτριος

2. Κάλλης Χ. Αναστάσιος

3. Παπαδόπουλος Π. Χρήστος

Κατά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων ψή-

φισαν 219 και βρέθηκαν 219 ψηφοδέλτια, από

αυτά:

Έγκυρα: 219

Άκυρα: 0

Λευκά: 0

Η Εφορευτική Επιτροπή έκανε προς το σώμα

τις αναγκαίες διευκρινήσεις για την ψηφοφορία

και στη συνέχεια προχώρησε στη διενέργεια

εκλογών, η οποία διεξήχθη μέσα σε ήρεμη και πο-

λιτισμένη ατμόσφαιρα.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική

Επιτροπή έλαβε τους φακέλους και καταμέτρη-

σε τις ψήφους που έλαβε έκαστος των υποψη-

φίων και οι οποίες έχουν κατά αλφαβητική σει-

ρά ως εξής:

Α.Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ                            ΨΗΦΟΙ

1. Αβράμπος Δ. Γεώργιος ....................142

2. Θηβαίου Κ. Δήμητρα..........................62

3. Καλογερομήτρου Αγγελική 

συζ. Γεωρ ........................................144

4. Καραγιώργος Γ. Σταύρος ................116

5. Κόκκαλης Κ. Λάμπρος ....................141

6. Κουτσολάμπρος Γ. Παναγιώτης ......182

7. Μαργώνης Θ. Βασίλειος....................26

8. Μαργώνης Κ. Βελισάρης (Σάκιας) ..104

9. Μαργώνης Δ. Λάμπρος....................147

10. Τσατσαρώνη Ε. Ελένη (Λένα) ........79

Τα υποψήφια μέλη για την εξελεκτική επι-

τροπή είναι τα κάτωθι:

1. Ζιώγας Α. Δημήτριος ........................37

2. Κάλλης Χ. Αναστάσιος ......................46

3. Παπαδόπουλος Π. Χρήστος ..............30

Μέλη του νέου Δ.Σ. εκλέγονται κατά σειρά

ψήφων οι επτά πρώτοι, με αναπληρωματικούς

τους τρεις επόμενους σε ψήφους και για την Εξε-

λεκτική Επιτροπή εκλέγονται και οι τρεις υπο-

ψήφιοι. 

Η Εφορευτική Επιτροπή συνέταξε το παρόν

Πρακτικό και το υπέγραψε

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής: 

Ζιώγας Φώτιος

Η Γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής: 

Κουτσολάμπρου Σοφία

Το Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής:

Πουλαράς Ζαχαρίας 

Την Τρίτη 16 Αυγούστου 2011 τα νεοεκλε-

γείσα μέλη του Δ.Σ. συγκροτήθηκαν σε σώμα. Με

ομόφωνη απόφαση το νέο Δ.Σ. του συλλόγου εί-

ναι: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κουτσολάμπρος Παναγιώτης 

e-mail: trobato1@yahoo.gr

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαργώνης Λάμπρος 

e-mail: margonisl@yahoo.gr

ΤΑΜΙΑΣ

Αβράμπος Γεώργιος

e-mail: trobato2@otenet.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καραγεώργος Σταύρος.

e-mail: steve1stavros@yahoo.gr

ΕΦΟΡΟΣ

Καλογερομήτρου Αγγελική

ΜΕΛΟΣ

Κόκκαλης Λάμπρος.

ΜΕΛΟΣ

Μαργώνης Βελησσάρης (Σάκιας) 



Μ
ε μεγαλοπρέπεια γιόρτασαν

και φέτος οι Τροβατιανοί

στο Τροβάτο την Ύψωση
Του Τιμίου Σταυρού, Προστάτη του

χωριού, στην εκκλησία του Αγ. Δη-

μητρίου. 

Πλήθος πιστών από όλα τα γύρω

χωριά (πάνω από 280 άτομα)  αλλά

και από άλλα μέρη ήρθαν να προ-

σκυνήσουν την Χάρη του και να ζη-

τήσουν την βοήθειά Του.  

Την παραμονή της γιορτής περί-

που στις 7 μ.μ. τελέσθηκε ο Μέγας

Εσπερινός. 

Την έναρξή του έκανε ο παπα-
Ηλίας Νασιώκας και ο παπα-Πάνος
Τσιώλης χτυπώντας την καμπάνα, κα-

λώντας έτσι τους πιστούς. 

Τον εσπερινό παρακολούθησε

πλήθος κόσμου.

Την ίδια μέρα τα μέλη του Πολι-
τιστικού Συλλόγου έκαναν τις απα-

ραίτητες προετοιμασίες βράζοντας

την παραδοσιακή φασολάδα στα 2

καζάνια που θα προσφερθεί την επό-

μενη μέρα στους παρευρισκόμενους,

καθώς και ότι άλλο χρειάζονταν.

Με το τέλος του Μέγα Εσπερινού
και βγαίνοντας ο κόσμος από την εκ-

κλησία προσφέρθηκε από τα μέλη

του Συλλόγου ρέγγα ψητή και κρα-
σί.

Οι ρέγγες που προσφέρθηκαν

ήταν μια ευγενική προσφορά της
Βασιλικής Παπαδοπούλου, το ψήσι-

μο ανέλαβε ο Κόκκαλης Νίκος που

σαν μεγάλος ψήστης τις έψησε τέ-

λεια. Τους ευχαριστούμε και τους δύο

μέσα από την καρδιά μας και νά ’ναι

πάντα καλά. 

Τα δύο καινούρια μέλη του Δ.Σ.

του Συλλόγου ανέλαβαν να τις κα-

θαρίσουν. 

Όλοι όσοι παραβρέθηκαν στο

ναό του Αγ. Δημητρίου εξέφρασαν
τον θαυμασμό τους για το έργο που

γίνεται από την εκκλησιαστική επι-

τροπή καθώς και για τις καινούριες

τουαλέτες που χτίζονται, τονίζοντας

πως όλοι μας πρέπει να στηρίξουμε
και να συνεισφέρουμε με κάθε τρό-

πο βοηθώντας την εκκλησιαστική

επιτροπή ώστε να τελειώσει αυτό το

μεγάλο έργο.   

Το βράδυ ακολούθησε το καθιε-

ρωμένο γλέντι στον προαύλιο χώρο

της εκκλησίας με την υπέροχη φωνή

του συγχωριανού μας Αλέκου Κάλ-
λη και με τις μαγικές χορδές του βιο-

λιού του επίσης συγχωριανού μας

Κώστα Καλογερογιάννη και υπό τον

ήχο του κλαρίνου έγινε ένα υπέροχο

γλέντι.

Ανήμερα της γιορτής τελέστηκε

η Θεία Λειτουργία, το προσκύνημα

στη Χάρη του Τιμίου Σταυρού, ακο-

λούθησε Τρισάγιο στην μνήμη των

πεσόντων του Βαλκανικού Πολέμου

και Αλβανικού Μετώπου και κατάθε-

ση στεφάνων στο μνημείο, στον

προαύλιο χώρο του ναού. Στεφάνια

στο μνημείο κατέθεσαν από το Δήμο

Αγράφων ο Αντιδήμαρχος Αγράφων

Μιχόπουλος Ευθύμιος και ο πρό-

εδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου

Τροβάτου Παναγιώτης Κουτσολάμ-
προς. Μετά το τέλος και της αρτο-

κλασίας τα μέλη του Συλλόγου έστη-

σαν τραπέζια και καρέκλες κάτω

από τα μεγάλα πλατάνια με τον

παχύ ίσκιο και ένας ένας οι χωριανοί,

φίλοι και επισκέπτες περνούσαν για

να πάρουν από ένα πιάτο φασολάδα,

ελιές, χαλβά και ψωμί. Από ότι φά-

νηκε άρεσε σε όλους η φασολάδα και

αρκετοί ήταν αυτοί που πήραν και

δεύτερη μερίδα από τους δύο κατα-
πληκτικούς μαγείρους απευθείας

από το καζάνι που έκαναν περιοδεία

ανάμεσα στον κόσμο. 

Με την εκδήλωση αυτή κλείνει και

η αυλαία του καλοκαιριού. 

Όλοι ευχηθήκαμε και του χρόνου

όλοι στο μέτρο και να προσκυνή-

σουμε  τη Χάρη Του. 
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ΓΙΟΡΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥ 

Στη  μνήμη 

του  Ηλία  Μαργώνη…

'Εφυγε ο ράφτης του χωριού

που έραβε μαλιώτες,

που όποιος πέρναγε απo ’κεί,

ανοίγανε οι πόρτες!

Κάτσε να φας, κάτσε να πιείς,

κάτσε να ξαποστάσεις,

γιατί ο δρόμος που θα πας,

θ’ αργήσεις για να φτάσεις!

Όλοι απ’ τα γύρω τα χωριά

έρχονταν για να ράψουν,

και θέλαν το κοστούμι τους,

σε σένα να το φτιάξουν!

Οι χωριανοί τον θέλανε,

ήταν καλοσυνάτος,

και μόλις τον εβλέπανε,

ήρθε ο Ηλίας νάτος!

Αγάπαγε όλο το χωριό,

κι όλες τις εκκλησίες,

και πάντα έκανε γι’ αυτά

τις πιο πολλές θυσίες!

Ήτανε Άνθρωπος καλός,

αυτό το ξέρουν όλοι,

κι ήξερε πάντα να κρατά

το δύσκολο τιμόνι!

Αιωνία σου η μνήμη και ας είναι

ελαφρύ το χώμα που σε σκεπά-

ζει!!! 

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από όλους τους Τροβατιανούς και επισκέπτες, ώστε ο ναός του Αγ. Δη-

μητρίου να γίνει το πραγματικό στολίδι του χωριού μας αρχίζει να φαίνεται.

Η βοήθεια όλων μας πιάνει τόπο. Ήδη γκρεμίστηκε η αποθήκη και ξηλώθηκε το δάπεδο από το γυναικείο

μέρος του ναού και προχωρούν οι εργασίες για την τοποθέτηση του νέου δαπέδου.

Τοποθετήθηκε η πόρτα της κυρίας εισόδου του ναού, ώστε η είσοδος των πιστών να είναι από την μεριά

του καμπαναριού. Σχεδόν τελειώνουν και οι νέες τουαλέτες που γίνονται  στο κάτω μέρος του προαύλιου χώ-

ρου.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει όλους τους χωριανούς για την συνεχή και μεγάλη βοή-

θειά τους σε τούτο το μεγάλο έργο και ιδιαίτερα τους Σαλαγιάννη Σταύρο του Γ. για την δωρεά του Δεσπο-

τικού του ναού, την Αθανασία Σωτηράκη για την δωρεά της πόρτας της κυρίας εισόδου του Αγ. Δημητρίου,

την Μαργώνη Αγγελική του Α. για την δωρεά των Αμφίων της Αγίας Τράπεζας, ευχαριστούμε επίσης τον Βρα-
τσιώτη Νικόλαο σύζυγο της Αγγελικής Γεωργίου του Περικλή για την προσφορά εργασίας κατασκευής της

πόρτας της κυρίας εισόδου της εκκλησίας, καθώς και τον Περικλή Γεωργίου για την κατασκευή της εικόνας

του Αγ. Δημητρίου πάνω από την κυρία είσοδο. Ευχαριστούμε επίσης και τους Μαργώνη Παναγιώτη, Μαργώνη
Φωτεινή και Πολύζο Παναγιώτη για την οικονομική ενίσχυση υπέρ της εκκλησίας. Επίσης ευχαριστούμε και

τις κόρες του Σαλαγιάννη Γεωργίου που αντί στεφάνων στην μνήμη του πρόσφεραν ένα σεβαστό ποσό για

την αποπεράτωση του Ιερού Ναού του Αγ. Δημητρίου. 

Όποιος χωριανός επιθυμεί να κάνει κάποια δωρεά-προσφορά, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τα μέλη

της εκκλησιαστικής επιτροπής.

Με τιμή η εκκλησιαστική επιτροπή   


