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O NOΣTAΛΓOΣ

Καλοκαίρι στο Τροβάτο εν έτει

2012.

Τροβατιανοί, φίλες και φίλοι,

όπου παρευρέθηκαν στο χωριό, μόνο

καλές εντυπώσεις είχαν να θυμούν-

ται από την παραμονή τους.

Οι εκδηλώσεις ποικίλες και εν-

διαφέρουσες, για κάθε ηλικία, για μι-

κρούς αλλά και για μεγάλους.

Το κεντρικό περιεχόμενο των φε-

τινών εκδηλώσεων συγκλίνει στο

Τροβατιανό αντάμωμα, όπου κατά

κοινή ομολογία, είχε επιτυχία, με

την καθολική συμμετοχή των 900 πα-

ρευρισκομένων.  

Την σκυτάλη των εκδηλώσεων

πήρε το ποδοσφαρικό τουρνουά (4η

χρονιά), με την εμβόλιμη διαδικασία

των τσουβαλοδρομιών.

Αξιοσημείωτο και ιδιαιτέρου μνεί-

ας γεγονότος είναι η διοργάνωση

από τον πολιτιστικό Σύλλογο Αγρα-

φιωτών Σαρακατσαναίων Αιτωλοα-

καρνανίας, του 1ου Ανταμώματος Σα-
ρακατσαναίων, όπου έλαβε χώρα

στην όμορφη πλατεία των Αγ. Θεο-

δώρων.  

Η σκυτάλη δόθηκε στην σκοπο-

βολή. Ο Σύλλογος στην προσπάθειά

του να δώσει μια άλλη νότα στις εκ-

δηλώσεις, διοργάνωσε τον 1ο δια-
γωνισμό σκοποβολής.

Προσπάθησε να «στοχεύσει»

στην διαφορετικότητα και το πέτυχε.

Η αθρόα προσέλευση των Τρο-

βατιανών και στις θρησκευτικού πε-

ριεχομένου εκδηλώσεις ήταν πραγ-

ματικά συγκινητική και ταυτοχρό-

νως ενθαρρυντική.

Η 6η Αυγούστου, η γιορτή της
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η

15η Αυγούστου, η γιορτή της Πανα-
γίας, η 14η Σεπτεμβρίου, η γιορτή
της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού,
συνθέτουν και κλείνουν τις φετινές

εκδηλώσεις, όπου έλαβαν χώρα στο

Τροβάτο, το φετινό καλοκαίρι.  

Οι Τροβατιανοί προτάσσουν τις

δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου,

ως «αντίδραση» στην οικονομική και

θεσμική κρίση που μαστίζει τον τόπο

μας.

Δεν υπερβάλουμε, όταν δημοσι-

εύματα του τοπικού έντυπου και ηλε-

κτρονικού τύπου φέρνουν στην δη-

μοσιότητα «παλιές» αμαρτίες. Μια ξε-

περασμένη διακυβέρνηση, που σκο-

πό έχει τον κατακερματισμό της Ευ-

ρυτανικής παράδοσης, με απώτερο

στόχο την προσωπική προβολή.

Ως εδώ!! 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 συμ-

βούλια δημοτικών αρχών) ας εμπε-

δώσουν την σπουδαιότητα των δρά-

σεων των Πολιτιστικών Συλλόγων και

ας παραδειγματιστούν από την σκέ-

ψη και την αποτελεσματικότητά τους.

Καιρός είναι να ξεφύγουν από την μι-

κροπολιτική ενασχόλησή τους με τα

κοινά. Να αγκαλιάσουν τους Συλλό-

γους. Να είναι δίπλα τους και όχι απέ-

ναντί τους.

Δεν πρέπει επ’ ουδενί να περιο-

ριστεί ή να χαθεί η έννοια του πανη-

γυριού-ανταμώματος. Έτσι χάνεται

μέρος της ιστορίας μας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο

λαός μας:

“Λαός που δεν γνωριζεί το πα-
ρελθόν του, δεν μπορεί να οικοδο-
μήσει το μέλλον του”.

Ο τόνος αισιοδοξίας θα πρέπει να

κυριαρχεί σε κάθε δράση.

Οι καλοκαιρινές δράσεις πολιτι-

στικού περιεχομένου στο Τροβάτο το

αποδεικνύουν περίτρανα. Μα πάνω

απ’ όλα, η συμμετοχή του κόσμου κα-

ταδεικνύει την σθεναρή του αντί-

σταση στα δρώμενα της πολιτικής και

οικονομικής σκακιέρας. 

Ο Τροβατιανός πολίτης θέλει και

επιθυμεί αλλά και το «απαιτεί», η πα-

ρουσία του και η διαμονή του στο χω-

ριό να έχει ενδιαφέρον, περιεχόμενο,

να είναι ουσιαστική. Χρέος μας είναι

να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες

των συγχωριανών μας και να προ-

χωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα. 

Κωδικός: 017473

5262
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Μ
ε μεγάλη επιτυχία για μια

ακόμη φορά έγινε στις 4
Αυγούστου 2012, το ξα-

κουστό πλέον Τροβατιανό Αντά-
μωμα, που διοργάνωσε ο Πολιτι-

στικός Σύλλογος Τροβάτου. Η με-

γάλη και πανέμορφη πλατεία του

χωριού μας, που όμοιά της δεν

υπάρχει, υποδέχτηκε φορώντας

τα γιορτινά της, τους Τροβατιανούς

και φίλους σε ένα από τα μεγαλύ-

τερα Ανταμώματα  Σαρακατσάνων

του νομού Ευρυτανίας.

Περίπου 900 άτομα έδωσαν το

παρόν στην εκδήλωση αυτή, η

οποία είχε να παρουσιάσει για μια

ακόμη φορά την όρεξη, το μεράκι

αλλά και τον ενθουσιασμό των

συγχωριανών μας μικρών και με-

γάλων, οι οποίοι βοήθησαν ώστε να

παρουσιαστεί το καλύτερο δυνατό

αποτέλεσμα.  

Πρώτα από όλα κατασκευά-

στηκε μόνιμη πλέον Σαρακατσάνι-

κη καλύβα, στην άκρη της πλατεί-

ας, η οποία έγινε με σίδερα και την

έντυσαν με φτέρες και μπάτσες

έλατου.

Παρουσιάστηκαν επίσης τα χο-

ρευτικά του Συλλόγου που τα απο-

τελούσαν παιδιά Τροβατιανών ντυ-

μένα με παραδοσιακές φορεσιές δί-

νοντας έτσι άλλη οντότητα στην

εκδήλωση, καθώς και κάποια έθιμα

από την ζωή των Τροβατιανών τα

λεγόμενα "νυχτέρια". 

Το σκηνικό ολοκληρώθηκε με

τον αργαλειό, την ανέμη, το λανάρι

και τις πανέμορφες καραμηλοτές

που ήταν φτιαγμένες στον αργα-

λειό, αλλά και τα καλαμπόκια που

ήταν κρεμασμένα για να ξεραθούν.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκα-

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

σιωμένος από το Δ.Σ. αλλά και από

όλα τα χορευτικά, καλωσορίζοντάς

τους. Η οικονομική κρίση τα τε-

λευταία χρόνια είπε, μας έχει αλ-

λάξει και έχουμε αναθεωρήσει πολ-

λά πράγματα στην ζωή μας. Έδω-

σε μεγάλη έμφαση στην εφημερί-

δα μας "Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ" λέγοντας

ότι δεν πρέπει να σταματήσει η έκ-

δοσή της τονίζοντας πως πρέπει

όλοι να προσπαθήσουμε γι' αυτό.

Τόνισε επίσης ότι σαν Σύλλογος

θα θέλαμε καλύτερη συνεργασία

από όλους τους συγχωριανούς

μας, ο Σύλλογος είπε χαρακτηρι-

στικά κοιτά πάντα το συμφέρον του

χωριού και των χωριανών του. Ο

σύλλογος δεν είναι εμείς και εσείς,

ο σύλλογος είμαστε όλοι μας.

Επίσης αναφέρθηκε στο κτίριο

του αγροκτηνοτροφικού συνεται-

ρισμού που εδώ και τόσα χρόνια εί-

ναι κρίμα να μένει σε απραξία και

να σαπίζει.

Ας το ακούσουν οι υπεύθυνοι

είπε με σημασία. 

Στη συνέχεια απονεμήθηκαν

αναμνηστικές πλακέτες στους μα-

θητές που πέρασαν στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος

2011 - 2012, ως μια ηθική ικανο-

ποίηση για την προσπάθειά τους.

Τέλος πήρε τον λόγο και ο αν-

τιδήμαρχος Αγράφων Μιχόπουλος
Ευθύμιος που ευχήθηκε καλή δια-

σκέδαση σε όλους. Σειρά πήρε το

χορευτικό των μικρών παιδιών που

μας χόρεψαν προσφέροντας κέφι

και ενθουσιασμό για την προσπά-

θειά τους αποσπώντας θερμό χει-

ροκρότημα. Στη συνέχεια παρου-

σιάστηκε από τους μεγαλύτερους

μια βραδιά όπως την περνούσαν οι

Τροβατιανοί "ΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΑ" όπως

χαρακτηριστικά λέγονταν, τρα-

γουδώντας διάφορα τραγούδια της

τάβλας.

Για πρώτη φορά ακούστηκε και

το νέο τραγούδι για το Τροβάτο

που το έγραψε ένας Τροβατιανός

ο Μαργώνης Θανάσης, με τίτλο

"Το Τροβάτο είν' το χωριό μου" που

όταν χορεύτηκε από όλα τα χο-

ρευτικά πραγματικά το κέφι ανέ-

βηκε στο κατακόρυφο.

Όπως άλλωστε γράφει και ο Σα-
λαγιάννης Παναγιώτης στο βιβλίο

"ΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ ΑΓΡΑΦΩΝ" οι στι-
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Α
ναμφισβήτητα μεγάλο γε-

γονός για το πανέμορφο

χωριό μας ήταν η διεξαγω-

γή του 1ου Ανταμώματος των Σα-
ρακατσαναίων Αγραφιωτών Αι-
τωλοακαρνανίας. Τα μέλη του νε-

οσύστατου Συλλόγου, επέλεξαν

το χωριό μας, για να ανταμώσουν

στην γενέτειρά τους και να ξεκι-

νήσουν με επιτυχία το πρώτο τους

Αντάμωμα. Ο καιρός όμως δεν

τους έκανε το χατίρι και δεν ήταν

σύμμαχος σε αυτή τους την προ-

σπάθεια. Όμως όποιος ήθελε να

διασκεδάσει και να χορέψει  με την

σαρακατσάνικη ορχήστρα του

Νάκα και του Γιαννακού, που για

πρώτη φορά ήρθαν στο χωριό

μας, δεν το ‘βαλε κάτω. Αρκετοί

Τροβατιανοί και φίλοι που  πήγαν

γι’ αυτόν τον σκοπό δεν πτοήθη-

καν από την βροχή και μόλις στα-

μάτησε, ξεκίνησαν το τραγούδι και

τον χορό μέχρι το πρωί. Για το χω-

ριό μας αυτό το γεγονός ήταν

πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε του

χρόνου το 2ο Αντάμωμα, να πραγ-

ματοποιηθεί πάλι στο πανέμορφο

Τροβάτο. Οι Τροβατιανοί θα είναι

εκεί για να διασκεδάσουν και να

Ανταμώσουν μαζί τους.   

χοπλόκοι Τροβατιανοί έχουν μέσα

τους το ποιητικό στοιχείο γιατί

αγαπούν πολύ το χωριό τους.

Τέλος κάτω από την υπέροχη

φωνή του Σαρακατσάνου τραγου-

διστή Γιάννη Γκόβαρη και τις γυ-

ναικείες φωνές δίπλα του από την

Τουραλιά και Χρυσοβαλάντω, συ-

νεχίστηκε το γλέντι μέχρι το πρωί.  

Το Δ.Σ. του πολιτιστικού συλ-

λόγου θέλει να ευχαριστήσει θερ-

μά όλους και όλες όσους βοήθησαν

ώστε να παρουσιαστεί το καλύτε-

ρο δυνατό αποτέλεσμα στο φετινό

Αντάμωμα, καθώς επίσης και όλους

όσους παραβρέθηκαν και μας τί-

μησαν με την παρουσία τους.

Και του χρόνου πάλι στο μέτρο  
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1ο  Αντάμωμα  Σαρακατσαναίων 
Αγραφιωτών  Αιτωλοακαρνανίας

Το  Τροβατιανό  τραγούδι 
για  το  2012 

Ανέβηκα σ’ένα βουνό

Στα έλατα από κάτω. (δις)
Να πώ τραγούδια όμορφα

Για σένα νε Τροβάτο. (δις)

Να πω για τον Αη Θόδωρα

Την όμορφη πλατεία. (δις)
Και για τον Κάτω Μαχαλά

Πού ’χει την ευλογία. (δις)

Το Τροβάτο είν’ το χωριό μου

Ντιληδήμι το βουνό μου. 

Τρία σύνορα σαν φτάσω

Σα παιδάκι αναστενάζω.

Στον Άγιο Αθανάσιο

Θα βγώ να περπατήσω. (δις)
Στη Χιόνω για να πιώ νερό

Καβάκια να γυρίσω. (δις)

Το Τροβάτο είν’ το χωριό μου

Ντιληδήμι το βουνό μου. 

Τρία Σύνορα σαν φτάσω

Σαν παιδάκι αναστενάζω. 

Μαργώνης Αθανάσιος του Δημ. 

«ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»
Παρακαλούμε θερμά τους χωριανούς μας, όταν έχουν κάποιο κοι-

νωνικό γεγονός (βάπτιση, γάμο, επιτυχία κ.λπ.), να ενημερώνουν κά-

ποιο από τα μέλη του Δ.Σ. ή να το στέλνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση

του Πολιτιστικού Συλλόγου info@e-trovato.gr ,προκειμένου να το δη-

μοσιεύουμε στην εφημερίδα «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ». 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου κυκλοφόρησε το DVD από το Τρο-
βατιανό Αντάμωμα του 2012, που είναι διπλό. Όποιος χωριανός, φίλος επι-
θυμεί να το αποκτήσει να επικοινωνήσει με τον Κουτσολάμπρο Παναγιώ-
τη τηλ: 6986818287, ή με τον Μαργώνη Λάμπρο τηλ: 6972922878. 

Η τιμή του είναι 10 ευρώ.



Μ
ε μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία

πραγματοποιήθηκε το 4ο (τέταρτο)
τουρνουά ποδοσφαίρου στο Τροβά-

το και πιο συγκεκριμένα στο γήπεδο του Αγ.

Αθανασίου.

Πάρα πολλοί Τροβατιανοί, μικροί και με-

γάλοι έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση,

που ομολογουμένως έγινε πλέον η αγαπη-

μένη εκδήλωση των μικρών μας φίλων και όχι

μόνο.

Την Δευτέρα 6 Αυγούστου 2012, όλοι οι

δρόμοι οδηγούσαν στο γήπεδο του Αγ. Αθα-

νασίου. Τα μέλη του Δ.Σ. είχαν κάνει τις απα-

ραίτητες προετοιμασίες από τις προηγούμε-

νες ημέρες, ώστε να είναι όλοι έτοιμοι για την

εκδήλωση. Από νωρίς το απόγευμα άρχισαν

να έρχονται οι μικροί μας φίλοι και σιγά-σιγά

δημιουργήθηκαν 14 ομάδες, αποτελούμενες

από όλες τις ηλικίες και όλα τα φύλα, γυναί-

κες και άνδρες. Για την ιστορία οι ομάδες και

τα σκόρ ήταν:

1)“ΠΑΡΑΛΕΚΑΤΟΙ”-“ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ”(5-4)

2)“ΠΥΡΑΥΛΟΙ”-“ΔΩΘΕ”(1-2)

3)“ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ”-“A.O. ΚΑΒΑΚΙΑ”(0-2)

4)“ΚΑΤΩ ΜΑΧΑΛΑΣ”-“ΑΗΤΤΗΤΟΙ”(2-0)

5)“ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ”-“ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ”(2-0)

6)“HELL-CATS”-“ΑΚΑΤΑΝΙΚΗΤΕΣ”(1-0)

7)“ΑΠΑΝ”-“ΚΑΤ”(5-5)

Μία-μία οι ομάδες περνούσαν να πάρουν

μπλουζάκια, τα οποία ήταν μια ευγενική προ-

σφορά του Κόκκαλη Γεωργίου (συνεργείο

ελαστικών αυτ/του) τον οποίο και ευχαρι-

στούμε πολύ.

Στην συνέχεια ορίστηκαν οι προπονητές

και οι διαιτητές για τους αγώνες, οι οποίοι

ήταν δύο(2). Οι Τσατσαρώνης Ευάγγελος και

Κορόζης Παναγιώτης.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τσουβαλοδρο-

μίες, μικρών και μεγάλων και έβγαλε πολύ γέ-

λιο. Όσοι τερμάτιζαν, πρώτοι, έπαιρναν από

ένα λουκούμι. Οι αγώνες ξεκίνησαν με πρώ-

τους τους μικρούς μας φίλους. Στη συνέχεια

οι ομάδες των πιο μεγάλων και των γυναικών.

Τέλος έδωσαν ρεσιτάλ, με πολλές φάσεις  και

γκολ, οι παλαίμαχοι.

Στην άλλη γωνιά του γηπέδου, γινόταν

ένας άλλος αγώνας, για το πώς θα ψηθούν τα

σουβλάκια, (περίπου 600), που θα προσφερ-

θούν στους ποδοσφαιριστές αλλά και στους

θεατές, μαζί με αναψυκτικά. Όλα ήταν δω-

ρεάν. Προσφορά του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Τέλος η εκδήλωση έκλεισε με τις απονο-

μές μεταλλίων και κυπέλλων στους παίκτες

και προπονητές.

Η βραδιά έκλεισε με χορούς και τραγού-

δια τα οποία πρόσφερε με τα ηχητικά του ο

Μαργώνης Θανάσης του Δημητρίου, όπου

κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες.

Θα θέλαμε να τονίσουμε την αναγκαιό-

τητα, στο ένα μέρος του γηπέδου, να μπει ένα

μεγάλο πλέγμα, ώστε να συγκρατεί τις μπά-
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Συνέχεια στη σελ. 5 



O  NOΣTAΛΓOΣO  NOΣTAΛΓOΣ 5
Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012 

«ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΣΤΟ  ΤΡΟΒΑΤΟ» 

λες και να μην χάνονται.

Θα παρακαλούσαμε το τοπικό συμβούλιο

σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο

και τον Δήμο Αγράφων, να προβούν στις απα-

ραίτητες ενέργειες, να γίνει το αίτημα πραγ-

ματικότητα.

Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους

χορηγούς του τουρνουά Κόκκαλη Γεώργιο
(συνεργείο ελαστικών αυτ/των στο Σχηματάρι

Βοιωτίας) και τον Μαργώνη Θανάση του Δη-
μητρίου (μουσική κάλυψη κοινωνικών εκδη-

λώσεων γάμους - βαφτίσεις κλπ,

6974612234), αλλά και όλους όσους συμμε-

τείχαν και βοήθησαν ώστε για μια ακόμη φορά

να γίνει μια επιτυχημένη εκδήλωση.

Και του χρόνου να βρεθούμε όλοι, πάλι,

στο αγαπημένο μας χωριό. 

Συνέχεια από τη σελ. 4 



Γειά σου Τροβάτο ξακουστό

Χιλιοτραγουδισμένο

Που με τις ομορφάδες σου

Πλανεύεις κάθε ξένο.

Με τις παλιές σου εκκλησιές 

Και τα καλά σου σπίτια

Τα προκομένα αγόρια σου

Τα όμορφα κορίτσια.

Στολίδι είσ’ Αγραφιώτικο 

Και των βουνών καμάρι

Μέσα σε όλα τα χωριά

Λάμπει η δική σου χάρη.

Στα πανηγύρια σου θα ‘ρθώ

Να πιώ να ευθυμήσω

Σαρακατσάνικους χορούς 

Θα σύρω να γλεντήσω.

Να ακούει κι ο Κατσαντώνης μας

Τραγούδια και νταούλια

Και το Τροβάτο να ευλογεί

Ψηλά απ’ τα καραούλια.

Με αγάπη για το Τροβάτο και τους καλούς

και φιλόξενους ανθρώπους του. 

Από τον Θανάση και την Χριστίνα Τσόγκα 

Αναστασίου Μαρία ....................................50€

Αντωνίου Γεώργιος ..................................10€

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

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

Αντωνίου Περικλής ..................................20€

Βάτσιος Χρήστος ......................................20€

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

Γεωργίου Απόστολος................................20€

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

Γεωργίου Κ. Ιωάννης ................................20€

Γεωργίου Περικλής ..................................20€

Γεωργίου Πέτρος ......................................30€

Γεωργουδέλης Κων/νος............................20€

Γώγουλας Κων/νος ..................................10€

Διαμαντή Μακρίνα ....................................20€

Ζαρκάδα Ασήμω........................................30€

Ζαρκάδας Κων/νος....................................20€

Ζιώγας Αναστάσιος ..................................20€

Κάλλη Αναστασία......................................20€

Κάλλη Δήμητρα ........................................10€

Κάλλη Ουρανία ........................................20€

Κάλλης Απ. Παναγιώτης ..........................50€

Καλογερογιάννη Χρυσάνθη......................10€

Καλογερομήτρος Ν. Κων/νος ................100€

Καλογερομήτρος Ν. Χρυσόστομος ..........50€

Καλογερομήτρου Αγνή ............................20€

Καραγεώργος Γεώργιος του Βασιλείου ..20€

Καραγεώργος Ευάγγελος ........................10€

Καραγεώργος Ιωάννης ............................10€

Καραγεώργος Ιωάννης του Στεφάνου ....20€

Καραγεώργος Ν. Κων/νος ........................20€

Καραγεώργος Π. Σταύρος ........................70€

Καραγεώργος Σταύρος του Σεραφ. ........20€

Καραγεώργος Στέλιος του Γεωργίου ......20€

Καραγιώργος Λάμπρος ............................50€

Κατσούδα Όλγα ..........................................5€

Κατσούδας Κων/νος....................................5€

Κίσσας Αθανάσιος ....................................30€

Κόκκαλη Παρασκευή του Δημητρίου........20€

Κόκκαλης Δημήτριος του Κων/νου ..........50€

Κόκκαλης Κων/νος του Λάμπρου ............20€

Κόκκαλης Ν. Γεώργιος..............................20€

Κόκκαλης Σωτ. Ιωάννης............................20€

Κόκκαλης Χ. Βασίλης................................10€

Κουκουμτζή Ντίνα ....................................10€

Κουκουράβας Αθανάσιος..........................20€

Κουτελίδας Γεώργιος..................................5€

Κουτρουμάνος Παναγιώτης 

του Γεωργίου ............................................20€

Κουτσολάμπρος Γ. Ιωάννης......................10€

Κουτσολάμπρος Μιλ. Βασίλης..................20€

Μαργώνη Σταυρούλα................................50€

Μαργώνης Λ. Δημήτριος ..........................20€

Μάρκου Ευαγγελία ..................................40€

Μαστρογιαννοπούλου Μαρία ..................50€

Μπακοδήμος Λάμπρος του Χρήστου........10€

Μπακοδήμου Άννα-Αναγνωστοπούλου....20€

Μπαμπάτσικος Παναγιώτης......................30€

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

Μπιστιντζιάνος Χρήστος ..........................20€

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

Ντάλλης Αλέξιος του Αθαν. ....................30€

Νταλλής Γεώργιος ....................................50€

Ντάλλης Κων/νος......................................50€

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος....................20€

Παπαδοπούλου-Τζίμα Γιαννούλα ............10€

Ριζάι Χρήστος ..........................................25€

Σαλαγιάννη Βάσω ....................................20€

Σαλαγιάννη Βάσω

(Δωρεά υπέρ μνήμης) ..............................30€

Σαλαγιάννη Διονυσία................................10€

Σαλαγιάννης Ανδρέας του Βασ. ..............20€

Σαλαγιάννης Αντώνης του Γρηγ...............20€

Σαλαγιάννης Γ. Αλέξης ............................30€

Σαλαγιάννης Ιωάννης του Κων/νου..........30€

Σαλαγιάννης Παναγιώτης του Κων/νου ..50€

Σαλαγιάννης Σπύρος του Κων/νου ..........20€

Σαλαούνης  Κων/νος ................................20€

Σάλτης Απ. Χρήστος ..................................5€

Σβεντζούρης Π. Κων/νος ..........................10€

Τουραλιάς Ηλίας ......................................50€

Τρυπογεώργος Βασίλης............................30€

Τρυπογεώργου  Διαμάντω ........................50€

Τσάκαλος Κων/νος....................................10€

Τσατσαρώνης  Ευάγγελος........................20€

Τσιακμάκης Παναγιώτης του Θεοδ...........10€

Τσιακμάκης Παναγιώτης του Κων/νου ....25€

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

Τσιριμώκου Σωτηρία..................................10€

Τσιτσικάος Χρήστος..................................10€

Φωτιάδου Πάτρα ......................................10€

Χαλίλης Θωμάς ........................................25€

Χαλιμούρδας Γεράσιμος ..........................30€

Χαλιμούρδας Λάμπρος ............................20€

Χαρδαλιάς Απόστολος ............................50€

Χαρδαλιάς Δημήτριος ..............................20€

Χαρδαλιάς Διονύσιος................................30€

Χαριάτης Ευάγγελος ................................50€

Μπαλατσός Αθανάσιος ............................10€ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ
― Παντρεύτηκαν στο Μουζάκι Καρδίτσας η Αρ-
γυρούλα Τουραλιά του Ηλία (κόρη της Πανα-
γιώτας Μπιστιντζιάνου) με τον Ηλία Σερίφη.
― Παντρεύτηκαν και βάφτισαν το παιδί τους στα
Οινόφυτα Βοιωτίας ο Κάλλης Χριστόφορος
του Αναστασίου με την Σταυρούλα Κοτσώνα.
― Παντρεύτηκαν και βάφτισαν το παιδί τους
στις Πλαταιές Βοιωτίας ο Πότσιος Δημήτρης
του Θωμά (γιός Αβράμπου Δημ. Ευφροσύνης)
με την Καλομοίρα Φίλη.
― Παντρεύτηκαν στο Αγρίνιο η Ειρήνη Καλο-
γεράκη του Χρήστου με τον Μπραζιώτη Δη-
μήτρη.
― Παντρεύτηκε στο Αγρίνιο η Καλογεράκη Πα-
ρασκευή του Κων/νου με τον Παπαθανάση
Ευάγγελο.
― Παντρεύτηκαν και βάφτισαν το παιδί τους
στην Αθήνα η Τσαντίρη Κέλλυ εγγονή της
Σταυρούλας Μαργώνη, με τον Νάσο Δημη-
τρακόπουλο. 
― Παντρεύτηκαν στα Βάγια Βοιωτίας ο Γιάν-
νενας Γεράσιμος του Αθανασίου (γιός της
Μουρκοβίτη Γρ. Ιωάννας) με την Φροσυνού Ανα-
στασία. 
― Παντρεύτηκαν στα Φάρσαλα η Χαρδαλιά Ελέ-
νη του Ιωάννη με τον Γκαρέλη Αλέξανδρο. 
― Παντρεύτηκαν στα Γιάννενα η Φασλή Αλε-
ξάνδρα του Ηλία (κόρη της Κάλλη Γκόλφως) με
τον Δήμου Ευριπίδη. 
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε ευτυχία.

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στην Πάτρα η Σπυριδούλα Δημη-
τρούκα (το γένος Μαργώνη). 
― Πέθανε στην Αμερική ο Φερεντίνος Ευάγ-
γελος του Σταύρου. 
― Πέθανε στο Αγρίνιο η Μπακοδήμου Αγλαΐα
σύζυγος Θωμά. 
― Πέθανε στην Οινόη Βοιωτίας ο Κατσιμήτρος
Ηλίας του Ανδρέα. 
Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια. 

«ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ»
Ορκίστηκε Σημαιοφόρος στο Πολεμικό Ναυτι-
κό ο Χαρδαλιάς Ζαχαρίας του Δημητρίου. 
Ευχές για καλή σταδιοδρομία. 

«ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ 
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ακα-
δημαϊκού έτους 2012-2013
(κατά αλφαβητική σειρά):
1. Βρατσιώτης Περικλής του Νικολάου 

(γιός της Αγγελικής Γεωργίου) 
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λαμίας

2. Καλογεράκη Κωνσταντίνα του Παναγιώτη
Α.Τ.Ε.Ι. Λογοθεραπείας Πάτρας

3. Καλογερομήτρος Χρυσόστομος 
του Γεωργίου
Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών 
Μηχανικών Πάτρας 

4. Καραγιώργου Μαρία του Σταύρου
Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνας

5. Καραγιώργος Στέφανος του Ιωάννη
Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι. Πάτρας

6. Καραφέρη Ιφιγένεια-Ειρήνη 
του Ιωάννη (κόρη της Γεωργίας Κατσούδα)
Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας 
(Σ.Τ.Υ.Α.) ΕΙ. ΚΑΤ. 3648/α 

7. Ντάλλης Φάνης του Ευαγγέλου 
Τ.Ε.Ι. Εφαρμογών Πληροφορικής 
στη Διοίκηση και στην Οικονομία Λευκάδας

8. Σιδερά Αναστασία του Ιωάννη 
(κόρη Ιωάννας Κόκκαλη) 
Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

9. Χρήστου Ανθή του Κων/νου 
(κόρη της Αννέτας Φερεντίνου)
Τ.Ε.Ι. Αισθητικής και Κοσμητολογίας Αθήνα. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται στους επιτυ-
χόντες καλή φοίτηση. 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΤΡΟΒΑΤΟ  13  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2012 
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Μ
ε μεγάλη ευλάβεια και κατάνυξη εορτάστηκε φέτος στις 6 Αυ-

γούστου 2012 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 πα-

νέμορφο 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 και στον προαύλιο χώρο της εκ-

κλησίας έγινε η αρτοκλασία λόγω της ημέρας.  

Λέγεται κατά την παράδοση, πως στην πολύ παλιά εκκλησία της Γέν-

νησης 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. 

Η  γιορτή  της  Μεταμόρφωσης  του  Σωτήρος 

1ος  Διαγωνισμός  Σκοποβολής 

Μ
ε μεγάλη επιτυχία έγινε την Κυριακή 5 Αυ-
γούστου 2012 το απόγευμα, στην πλατεία
των Αγ. Θεοδώρων Τροβάτου για πρώτη

φορά ο πρώτος διαγωνισμός σκοποβολής με αε-
ροβόλα όπλα.  

Στην μεγάλη και μαγευτική πλατεία του Τρο-
βάτου, όπου την προηγούμενη βραδιά έγινε το Αν-
τάμωμα των Τροβατιανών, αλλά και σε ένα ηλιό-
λουστο απόγευμα πολλοί Τροβατιανοί και φίλοι ξε-
δίπλωσαν το ταλέντο τους και έβαλαν τα δυνατά
τους ώστε να βρούν τον στόχο και να κερδίσουν
το πολύτιμο έπαθλο, το οποίο ήταν ένα αεροβό-
λο όπλο.  

Ο αγώνας αλλά και το πολύτιμο έπαθλο, ήταν
μια μεγάλη και ευγενική προσφορά του συγχω-
ριανού μας αλλά και γραμματέα του σκοπευτικού
συλλόγου ''Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ'' Μαργώνη Βασίλη τον

οποίο και ευχαριστούμε θερμά.
Μικροί, μεγάλοι, άντρες και γυναίκες όλων των

ηλικιών γέμισαν την πλατεία από νωρίς το από-
γευμα, χαλάρωσαν και διασκέδασαν αλλά και
συμμετείχαν σε ένα πολύ ενδιαφέρον και συναρ-
παστικό άθλημα που είναι η σκοποβολή.

Οι περίπου 90 σκοπευτές που δήλωσαν συμ-
μετοχή στην γραμματεία, χωρίστηκαν σε πεντάδες
και έριξαν από 5 βολές. 

Στο τέλος η καλύτερη πεντάδα στην βαθμο-
λογία διαγωνίστηκε στην τελική προσπάθεια για
την νίκη. Μετάλλιο για την καλύτερη βαθμολογία
από τις γυναίκες πήρε η Τζένη Μαργώνη. 

Μετάλλιο επίσης πήρε από τους έφηβους με
την καλύτερη βαθμολογία ο Πεσλής Σπύρος. 

Ο Ζυγογιάννης Γιώργος με την καλύτερη βαθ-

μολογία από τους άνδρες. Το έπαθλο που ήταν το
αεροβόλο όπλο, αλλά και το κύπελλο κέρδισε ο Γε-
ωργουλόπουλος Χρήστος. Πριν γίνει η απονομή

και μέχρι να βγούν τα αποτελέσματα και οι βαθ-
μολογίες, οι μικροί μας φίλοι είχαν την ευκαιρία,
πάντα με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών, να δο-
κιμάσουν τις ικανότητές τους στην σκοποβολή και
έριξαν μερικές βολές.

Οι εντυπώσεις από τον 1ο Διαγωνισμό σκο-
ποβολής στο Τροβάτο ήταν άριστες και όλοι πέ-
ρασαν ένα ευχάριστο απόγευμα στο Τροβάτο.

Ευχαριστούμε όλους και όλες που συμμετείχαν
στην εκδήλωση αυτή αλλά και τον συγχωριανό μας
Μαργώνη Βασίλη για την μεγάλη προσφορά προς
το χωριό μας και τον Σύλλογο.  
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Η  γιορτή  του  Τιμίου  Σταυρού  στο  Τροβάτο 

Π
αρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες γιορ-

τάστηκε και φέτος με μεγαλοπρέπεια και ευ-

λάβεια η γιορτή του Τιμίου Σταυρού, πολι-

ούχου και προστάτη του χωριού μας, στον Κάτω

Μαχαλά και στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.

Πλήθος πιστών, Τροβατιανοί αλλά και από τα

γύρω χωριά, ήρθαν να προσκυνήσουν την Χάρη

Του, και να ζητήσουν τη βοήθειά Του.  

Τα μέλη του Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου

Τροβάτου, από την παραμονή της εορτής έκαναν

τις απαραίτητες ετοιμασίες διάφορα νηστήσιμα εδέ-

σματα, αλλά και το μαγείρεμα της παραδοσιακής

φασολάδας, όπως μόνο εμείς οι Τροβατιανοί ξέ-

ρουμε, η οποία θα προσφερθεί την επόμενη μέρα

στους πιστούς. Την ίδια μέρα το απόγευμα τελέ-

στηκε ο Μέγας Εσπερινός. Την έναρξή του έκανε

ο παπα-Ηλίας Νασιώκας χτυπώντας την καμπάνα,

καλώντας τους πιστούς.  

Με το τέλος του Εσπερινού βγαίνοντας ο κό-

σμος από την εκκλησία, προσφέρθηκε από τα μέλη

του συλλόγου ρέγγα ψητή, τις οποίες έψησε ο μό-

νιμος ψήστης τα τελευταία χρόνια Κόκκαλης Νί-
κος, τον οποίο και ευχαριστούμε. 

Κατά την διάρκεια μαγειρέματος της φασολά-

δας και σε όλη την διαδικασία της εκδήλωσης αμέ-

ριστη βοήθεια είχαμε και από τον συγχωριανό μας

Χαρδαλιά Διονύσιο μέλος του Δ.Σ. του πολιτιστι-

κού συλλόγου Αγραφιωτών Σαρακατσάνων Αιτω-

λοακαρνανίας, ο οποίος φόρεσε την ποδιά και τον

σκούφο του τέταρτου μάγειρα και έτσι πήρε μια

γεύση από την διαδικασία της εκδήλωσης.   

Η βραδιά έκλεισε με το καθιερωμένο γλέντι

στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας με την ορχή-

στρα του συγχωριανού μας Αλέκου Κάλλη. 

Ανήμερα της γιορτής του Τιμίου Σταυρού, τε-

λέστηκε η θεία λειτουργία, το προσκύνημα στη

Χάρη Του, παρουσία πολλών πιστών, κατόπιν τε-

λέστηκε τρισάγιο στην μνήμη των πεσόντων του

Βαλκανικού πολέμου και Αλβανικού μετώπου, και

ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον αντι-

δήμαρχο Αγράφων Μιχόπουλο Ευθύμιο και από τον

πρόεδρο του συλλόγου Κουτσολάμπρο Παναγιώ-
τη. 

Στη συνέχεια έγινε η αρτοκλασία στον προαύ-

λιο χώρο της εκκλησίας. 

Τελειώνοντας η τελετή, ένας ένας οι χωριανοί

φίλοι και επισκέπτες περνούσαν για να πάρουν από

ένα πιάτο φασολάδα, ελιές, χαλβά και ψωμί.   

Η βροχή που έπεφτε ανά διαστήματα δεν

πτόησε κανέναν από τους παρευρισκόμενους και

έτσι όλοι έφαγαν την νοστιμότατη κατά ομολογία

φασολάδα, ήπιαν αρκετό κρασάκι και τίμησαν όλα

τα εδέσματα που ήταν προσφορά του πολιτιστικού

συλλόγου. 

Όλοι ευχηθήκαμε και του χρόνου όλοι στο μέ-

τρο και να προσκυνήσουμε τη Χάρη Του. 

Με την εκδήλωση αυτή κλείνει και η αυλαία του

καλοκαιριού. 

"Θαρρώ ήρθ' ο Σεπτέμβριος 

πάει το καλοκαίρι

κρατήστε τις καλές στιγμές

μές στης καρδιάς τα μέρη." 


