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O NOΣTAΛΓOΣ
Όπως λέει και το τραγούδι

“όποιος δεν πήγε στ’ Άγραφα
δεν πήγε στο Τροβάτο’’ φέτος το
καλοκαίρι, έχασε πάρα πολλά πράγ-
ματα. Και τι δεν είχε το φετινό κα-
λοκαίρι στο πανέμορφο χωριό μας.
Το Τροβατιανό Αντάμωμα που για
μια ακόμη φορά ήταν εκπληκτικό σε
οργάνωση, αλλά και με πολύ κόσμο,

τις  εκλογές για την ανάδειξη νέου
Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου Τρο-
βάτου, τον 2ο διαγωνισμό σκοποβο-
λής όπου η συμμετοχή ξεπέρασε
κάθε προσδοκία, το τουρνουά πο-
δοσφαίρου που χωριανοί μας κάθε

ηλικίας έβαλαν για μια ακόμη φορά
τη δική τους σφραγίδα και σε αυτή
την εκδήλωση.  

Το Τροβάτο είχε πολλά χρόνια να
ζήσει τέτοιες στιγμές, με τα σπίτια
όλων των Τροβατιανών γεμάτα από
χωριανούς, μικρούς και μεγάλους. Η
φωταγωγημένη πλατεία των Αγίων
Θεοδώρων κάθε βράδυ γεμάτη από

κόσμο, μικρούς και μεγάλους, κάθε
ηλικίας, δείχνοντας πως ο Τροβα-
τιανός δεν ξέχασε το χωριό του. Ίσα
ίσα που με την παρουσία του και την
παραμονή του έστω για λίγες μέρες
διακοπών, στους δύσκολους αυτούς

καιρούς στο χωριό, βάζει τη δικιά του
σφραγίδα και φωνάζει παρόν.

Το φετινό Αντάμωμα των Τρο-
βατιανών που έγινε στις 3 Αυγούστου
2013, με την παρουσία 1.000 περίπου
ατόμων, άγγιξε την καρδιά πολλών
χωριανών μας και έκανε πολλούς
ακόμη και να συγκινηθούν βλέπον-
τας να αναβιώνει μπροστά στα μάτια
τους ένα κομμάτι από τη ζωή τους. Η

στράτα των Σαρακατσάνων από τα
χειμαδιά στα ψηλά βουνά και στα βο-
σκοτόπια, κάνοντας το σταυρό τους
περνώντας μπροστά από τον Αη
Γιώργη και τον Αη Δημήτρη, το δα-
σκαλοκάλυβο, αλλά και το πώς γί-
νονταν τα προξενιά εκείνη την επο-
χή, κέντρισαν  το ενδιαφέρον και

ανέβασαν το κέφι κατακόρυφα.
Την έναρξη της εκδήλωσης έκα-

νε ο πρόεδρος του συλλόγου Κου-
τσολάμπρος Παναγιώτης καλωσο-
ρίζοντας τους παρευρισκόμενους,
τονίζοντας ότι πρέπει να αντιστα-
θούμε κόντρα σε αυτούς που θέ-
λουν να εξαφανίσουν τις παραδόσεις
μας και την πλούσια ιστορία μας. Εί-
ναι χρέος μας, είπε το χρωστάμε

στα παιδιά μας. Συνεχίζοντας είπε,
ότι κανείς πολιτικός από τον πιο μι-
κρό μέχρι τον πιο μεγάλο δεν στά-
θηκε ικανός να μας προστατέψει με
αποτέλεσμα να διαλυθούν οι υποδο-
μές που υπήρχαν και να ερημώσουν
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τα χωριά μας. Η Δημοτική αρχή το τελευταίο διά-
στημα  ήταν απούσα τουλάχιστον στο δικό μας χω-
ριό με συνέπεια να υπάρξουν προβλήματα στην
ύδρευση  στην αποκομιδή σκουπιδίων κ.λ.π. Μόνο
εμείς οι απλοί άνθρωποι μπορούμε να κάνουμε

κάτι. Τόνισε επίσης πως η επιστροφή στο χωριό
έστω και για λίγες μέρες διακοπών μας δυναμώ-
νει για τη δύσκολη συνέχεια.  Το Τροβατιανό Αν-
τάμωμα είπε ότι είναι τοπική εορτή, αυτό πρέ-
πει να το καταλάβουν όλοι. Θα θέλαμε τα μα-
γαζιά να κλείνουν κατά την ώρα της εκδήλωσης δεί-
χνοντας έτσι την συμπαράστασή τους. Τονίζοντας

με έμφαση ότι ο σύλλογος δεν είμαστε εμείς και
εσείς. Ο σύλλογος είμαστε όλοι εμείς. Ένας δυ-
νατός σύλλογος είναι καλό για όλους. Η καλο-
προαίρετη κριτική είναι πάντα υγιείς, τόνισε. Τε-
λειώνοντας αναφέρθηκε στην ίδρυση τράπεζας αί-
ματος με έδρα το νοσοκομείο της Χαλκίδας. Όποι-
ος χωριανός, φίλος επιθυμεί να προσφέρει, μπο-
ρεί να πάει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και να δώ-
σει αίμα για την τράπεζα αίματος του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Τροβάτου.  

Στην συνέχεια έγιναν οι βραβεύσεις των παι-
διών που εισήχθηκαν στην Τριτοβάθμια εκπαί-
δευση το σχολικό έτος 2012-2013.

Τη σκυτάλη πήρε η στράτα των Σαρακατσάνων
που φορτωμένα στα μουλάρια  τα συγύρια τους,
αλλά και ζαλικωμένοι τα παιδιά τους και ότι άλλο
είχαν πήραν το δρόμο για τα βοσκοτόπια. Φτά-
νοντας στην πλατεία ξεφόρτωσαν τα υπάρχοντά

τους και τα συγύρια τους. Ενώ οι άντρες πήγαιναν
στα πρόβατα, οι γυναίκες έφτιαχναν φαγητό και
έστηναν από την  αρχή
το κονάκι, τα παιδιά
πήγαιναν στο σχολείο
κάνοντας την γνωριμία
με το δάσκαλο στο δα-
σκαλοκάλυβο. Εκεί οι
μαθητές απαντούσαν
στις ερωτήσεις του δά-
σκαλου με τη δικιά τους
γλώσσα με αποτέλεσμα
να έχει πολύ γέλιο. Στη
συνέχεια έγινε και το
προξενιό από τις προ-
ξενήτρες. Τα χορευτικά
τμήματα του συλλόγου
μας χόρεψαν  για μια
ακόμη φορά παραδο-
σιακούς χορούς. Ο Σα-

ρακατσάνος τραγουδιστής Γιάννης Γκόβαρης με
την Αγγέλα Αλεξιάδου και την Πόπη Καραμπά στην
συνέχεια ανέβασαν το κέφι κατακόρυφα με τις

θαυμάσιες φωνές τους, με αποτέλεσμα το γλέντι
και ο χορός να κρατήσουν  μέχρι το πρωί.  

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη
φορά τον θαυμάσιο αυτόν κόσμο που με την πα-
ρουσία του και την βοήθειά του έχει κατατάξει το
Τροβατιανό Αντάμωμα σε μια από τις κορυφαίες
εκδηλώσεις του νομού Ευρυτανίας. 
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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», ευχαριστήρια προς τους
Τροβατιανούς και μη ,συμπολίτες μας, για την αμέριστη ηθική και υλική συμπαράστασή τους στον Σύλ-
λογο, όπου τον στηρίζουν με κάθε μέσω, για την επίτευξη του κοινού σκοπού, όπου δεν είναι άλλος, από
την αλληλεγγύη των μελών του και την αναβάθμιση του χωριού μας, το Τροβάτο.

Το Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου 

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΜΗΝΥΜΑ  ΣΤΟΥΣ  ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟΥΣ» 



Με μεγάλη επιτυχία έγινε την Δευτέρα 5 Αυ-
γούστου 2013 το απόγευμα, στην πλατεία των Αγ.
Θεοδώρων Τροβάτου  για δεύτερη  φορά ο 2ος  δια-
γωνισμός σκοποβολής με αεροβόλα όπλα. 

Στην μεγάλη και μαγευτική πλατεία του Τρο-
βάτου, αλλά και σε ένα ηλιόλουστο απόγευμα
πολλοί Τροβατιανοί και φίλοι ξεδίπλωσαν το τα-
λέντο τους και έβαλαν τα δυνατά τους ώστε να
βρούν τον στόχο  το οποίο ήταν ένα αεροβόλο όπλο.

Η διοργάνωση του  αγώνα ήταν μια μεγάλη και
ευγενική προσφορά του συγχωριανού 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 όπως φάνηκε ενδιαφέ-
ρον και συναρπαστικό άθλημα που είναι η σκο-
ποβολή.

Οι περίπου 140 σκοπευτές που δήλωσαν συμ-
μετοχή στην γραμματεία, χωρίστηκαν σε πεντάδες
και έριξαν από 5 βολές. 

Πρίν γίνει η απονομή και μέχρι να βγούν τα
αποτελέσματα και ο βαθμολογίες, οι μικροί μας φί-
λοι είχαν την ευκαιρία, πάντα με την καθοδήγηση
των εκπαιδευτών, να δοκιμάσουν τις ικανότητές
τους στην σκοποβολή και έριξαν μερικές βολές.

Μετάλλιο για την καλύτερη βαθμολογία από  τις

γυναίκες πήρε η Ράνια Μαργώνη. Μετάλλιο από
τους έφηβους πήρε με την καλύτερη βαθμολογία
ο Γιάννης Παπάς του Χρήστου. 

Το κύπελλο και το μετάλλιο για την πρώτη θέση
και την καλύτερη βαθμολογία πήρε και πάλι ο Γε-
ωργουλόπουλος Χρήστος. 

Οι εντυπώσεις από τον 2ο Διαγωνισμό σκοπο-
βολής στο Τροβάτο ήταν άριστες και όλοι πέρασαν
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.  

Ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Τροβάτου κυκλοφό-
ρησε το DVD από το Τρο-
βατιανό Αντάμωμα του
2013, που είναι διπλό.
Όποιος χωριανός, φίλος
επιθυμεί να το αποκτήσει
να επικοινωνήσει με τον
Κουτσολάμπρο 
Παναγιώτη 
τηλ: 6986818287, 
ή με τον Μαργώνη
Λάμπρο
τηλ: 6972922878. 
Η τιμή του είναι 10 ευρώ.

Όπως πέρσι ,έτσι και φέτος,
τα μέλη του νεοσύστατου Συλ-
λόγου, επέλεξαν το χωριό μας το
Τροβάτο, για να ανταμώσουν
στην γενέτειρά τους, στην πλα-
τεία των Αγ. Θεοδώρων και να
πραγματοποιήσουν το 2ο Αν-
τάμωμα Σαρακατσαναίων
Αγραφιωτών Αιτωλοακαρ-
νανίας.

Ο καιρός όμως τους έκανε το
χατίρι και ήταν σύμμαχος σε
αυτή τους την προσπάθεια. Η
παρουσία των τεσσάρων σαρα-
κατσαναίων τραγουδιστών:
Γιαννακού, Μαλιαχόβα, Ρά-
πτη, Γαρέφη καθώς και της αξιόλογης ορχήστρας, προσέδωσε, μια
άλλη νότα, στο σαρακατσάνικο γλέντι, όπου κράτησε μέχρι το πρωϊ.  

Οι Τροβατιανοί θα είναι εκεί για να διασκεδάσουν και να αντα-
μώσουν μαζί τους. 
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«2ο Αντάμωμα  Σαρακατσαναίων  
Αγραφιωτών  Αιτωλοακαρνανίας» 

2ος Διαγωνισμός  Σκοποβολής 

Τοποθέτηση  προβολέων  στον  προαύλιο 
χώρο  του  Αγ.  Δημητρίου

Μετά από την τοποθέτηση προβολέων και την φωταγώγηση της κεν-
τρικής πλατείας των Αγ. Θεοδώρων,  έγινε πραγματικότητα και η φω-
ταγώγηση του προαύλιου χώρου του Αγ. Δημητρίου στον Κάτω Μα-
χαλά. Ένας στόχος που έγινε πραγματικότητα μετά από αρκετό και-
ρό Τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου Τροβάτου τοποθέτησαν 2 κο-
λόνες με 4 προβολείς στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας ώστε να μπο-
ρούν να γίνεται υπό το φως των προβολέων κάθε είδους δραστηριό-
τητα και εκδήλωση.  Μέσα από την καρδιά μας θέλουμε να ευχαρι-
στήσουμε όλους όσους βοήθησαν ώστε να ολοκληρωθεί και αυτό το
έργο. Θα θέλαμε να τονίσουμε έντονα  την έλλειψη της τοπικής κοι-
νότητας αλλά και του δήμου γενικότερα από ένα τόσο επικίνδυνο γε-
γονός  Εννοούμε την μεταφορά της κολόνας της ΔΕΗ από τη μέση του
δρόμου πάνω από την πλατεία στον Κάτω Μαχαλά πρίν γίνει κάποιο
ατύχημα. Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές αλλά δυστυχώς δεν
υπάρχει η ανάλογη ευαισθησία από κανέναν. 

Τα εγκαίνια της φωταγώγησης του προαύλιου χώρου της εκκλησίας
έγιναν στην διεξαγωγή του πανηγυριού την παραμονή της γιορτής Του
Τιμίου Σταυρού. Ήταν κάτι που έλειπε και έδωσε ζωντάνια και υπο-
σχέσεις για πολλές δραστηριότητες  από τους χωριανούς.  
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ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  2013 

Στις 6 Αυγούστου 2013 διοργανώθηκε το 5ο τουρ-
νουά ποδοσφαίρου στο Τροβάτο και στο γήπεδο του
Αγ. Αθανασίου.

Πάρα πολλοί Τροβατιανοί και φίλοι κάθε ηλικίας
έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση.

Τα μέλη του συλλόγου είχαν κάνει τις απαραί-
τητες προετοιμασίες ώστε να είναι όλα έτοιμα για την
εκδήλωση.

Από νωρίς το απόγευμα όλοι οι δρόμοι οδηγού-
σαν στο γήπεδο του Αγ. Αθανασίου.

Σχηματίστηκαν 14 ομάδες και τα αποτελέσματα
στα μεταξύ τους παιχνίδια έχουν ως κάτωθι
Α.Ο Καβάκια – Αγιοι Θεόδωροι

1                               0

Γιουβέντους – Πούμα
4                       1

Γιουβέντους – Κάτω Μαχαλάς
3                           1

Τσιπουράτοι – Ντελιδίμι
2                     0

Τσιπουράτοι – Τρελλά αγόρια
1                           0

Fg         -   Αμαζόνες
1 2   
Ναζιάρες – Ζαργάνες 
1 0
Ομάδες παλαιμάχων 
1 1     

Τα παιδιά από κάθε ομάδα περνούσαν να πάρουν
μπλουζάκια τα οποία για μια ακόμη φορά πρόσφε-
ρε ο Κόκκαλης Γεώργιος ( συνεργείο ελαστικών
αυτ/του στο Σχηματάρι) τον οποίο και ευχαρι-
στούμε πολύ καθώς επίσης και για τις κολόνες που
πρόσφερε για να τοποθετηθούν οι προβολείς στον
Αγ. Δημήτριο στον Τίμιο Σταυρό στον κάτω Μαχα-
λά

Διαιτητής ορίστηκε ο Χαλιμούρδας Παναγιώτης.

Την έναρξη των αγώνων έκαναν οι μικροί μας φί-
λοι με πολύ πείσμα και όρεξη. Οι προπονητές των
ομάδων έδωσαν πραγματικό ρεσιτάλ με το κοου-
τσάρισμα των ομάδων τους  ώστε να τα δώσουν όλα
για τη νίκη.

Για μια ακόμη φορά δίδαξαν ποδόσφαιρο και οι
ομάδες των γυναικών με την φοβερή τεχνική κα-
τάρτιση και με πολλές συναρπαστικές φάσεις.

Συνέχεια στη σελ. 5 
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Ενημερώνουμε το Τροβατιανό και μη κοινό, ότι
η Τράπεζα Αίματος είναι πλέον γεγονός. Στις 12 Ιου-

λίου 2013,στο κέντρο αιμοδοσίας του Νοσοκομείου
Χαλκίδας, όπου είναι η έδρα της Τράπεζας Αίματος,
έγινε η αρχή. Αρκετοί χωριανοί έδωσαν το παρόν,
προσφέροντας αίμα ,για την Τράπεζα Αίματος του
συλλόγου.

Όποιος χωριανός επιθυμεί να προσφέρει για την
Τράπεζα Αίματος του συλλόγου μπορεί να επισκε-

φτεί οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας ανά την επι-
κράτεια  και να δώσει αίμα  για την Τράπεζα  Αί-

ματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου. 
Ας προσπαθήσουμε να στηρίξουμε αυτή την προ-

σπάθεια ελπίδας και βοήθειας προς τον συνάνθρωπό
μας.

ΔΩΣΕ ΚΙ ΕΣΥ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ  
ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ !

ΘΑ ΔΩΣΕΙΣ ΖΩΗ   
ΣΕ  ΠΟΛΛΟΥΣ  ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  ΣΟΥ !
Ο εθελοντής αιμοδότης βιώνει ένα μοναδικό συ-

ναίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης και γιατί πέρα
από τα κίνητρα που δίδονται (δυνατότητα να κα-
λύψει τις ανάγκες σε αίμα για τον ίδιο ή την οικο-

γένεια του, δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, τιμητικές δια-
κρίσεις, αιμοδοτική άδεια), ο εθελοντής αιμοδότης
νιώθει ότι προσφέρει ζωή στον άγνωστο πάσχοντα
συνάνθρωπό του.

Το Δ.Σ του Συλλόγου 

«ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  
&  ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΤΡΟΒΑΤΟΥ» 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  2013 
Στο τέλος ακολούθησε ο αγώνας με τους παλαί-

μαχους ποδοσφαιριστές που δεν το βάζουν κάτω και
πρόσφεραν παρά το πέρασμα των χρόνων πολύ καλό

θέαμα ξεσηκώνοντας τους θεατές που τους παρα-
κολουθούσαν. Ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1 – 1. Τέ-
λος το ποδοσφαιρικό αυτό αντάμωμα έκλεισε με τις
απονομές μεταλλίων και κυπέλων στους παίχτες και
προπονητές.

Ο σύλλογος πρόσφερε δωρεάν σε όλους τους πα-
ρευρισκόμενους παίχτες και φιλάθλους σουβλάκια
και αναψυκτικά.

Η βραδιά έκλεισε με χορούς και τραγούδια τα
οποία πρόσφερε ο Μαργώνης Θανάσης με τα ηχη-
τικά του και το γλέντι κράτησε μέχρι το πρωί.

Ο χώρος του γηπέδου χρειάζεται βελτίωση με
πρώτη προτεραιότητα την τοποθέτηση ενός μεγά-
λου πλέγματος ώστε να συγκρατεί τις μπάλες και να
μη χάνονται.

Ο πολιτιστικός σύλλογος θα προσπαθήσει να βρεί

τα χρήματα ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα αφού
από ότι βλέπουμε δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κα-
νένα φορέα του δήμου. Τέλος θα θέλαμε να ευχα-
ριστήσουμε τους χορηγούς του τουρνουά Κόκκαλη
Γιώργο και Μαργώνη Θανάση τους ψήστες αλλά και
όλους όσους συμμετείχαν και βοήθησαν ώστε για μια
ακόμη φορά το τουρνουά ποδοσφαίρου να έχει με-
γάλη επιτυχία.

Ραντεβού λοιπόν του χρόνου και πάλι στο αγα-
πημένο μας χωριό και να περάσουμε και πάλι αξέ-
χαστες στιγμές. 

Καλό χειμώνα σε όλους.   

Συνέχεια από τη σελ. 4 
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ΓΑΜΟΙ
• Παντρεύτηκαν στην Αγριλιά Λαμίας

ο Κουτρομάνος Λάμπρος (γιός της
Καλλιόπης Θ. Κάλλη) με την Κατσιάδα
Μαρία.

• Παντρεύτηκαν στη Θήβα ο Κου-
τσολάμπρος Βασίλης του Δημητρίου
με την Σωτηριάδη Μάρθα.

• Παντρεύτηκαν στα Πολιτικά Ευ-
βοίας η Δημητροπούλου Ειρήνη
(κόρη της Μαρίας Καλογεράκη του Λάμ-
πρου) με τον Αντώνη Γιούλη. 

• Παντρεύτηκαν στην Καρδίτσα ο
Αβράμπος Ευάγγελος του Κων/νου με
την Θωμοπούλου Στέλλα.

• Παντρεύτηκαν στην Κατοχή Αι-
τωλ/νίας  η Κάλλη Κων/να του Λάμ-
πρου με τον Κατσιφή Γκίκα. 

• Παντρεύτηκαν στην Θήβα η Φε-
ρεντίνου Σπυριδούλα του Κων/νου με
τον Μουντή Γεώργιο

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε
ευτυχία  

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Πέθανε στη Θήβα ο Φερεντίνος

Σταύρος του Κων/νου
• Πέθανε στο Αγρίνιο ο Μπιστιν-

τζιάνος Χρήστος του Λάμπρου. 
Στους οικείους θερμά συλλυπητή-

ρια. 

Αγραφιώτης Δημήτριος..............................20€
Αναστασίου Ιωάννης ................................295€
Αναστασίου Μαρία ....................................45€
Αναστασίου Χρήστος του Νικ. ................100€
Αντωνίου Γεώργιος ....................................10€
Αντωνίου Ευαγγελία ..................................20€
Αντωνίου Ηλίας ..........................................10€
Γεωργίου Αγγελική ....................................50€
Γεωργίου Αποστόλης ..................................10€
Γεωργίου Θεόδωρος ..................................20€
Γεωργίου Κώστας του Παν.........................20€
Γόγωλος Κων/νος ......................................30€
Διαμαντή Μακρίνα ....................................70€
Ευαγγελάκος Λάμπρος ..............................20€
Ζαρκάδα Ασήμω ........................................20€
Ζιώγας Αναστάσιος ....................................10€
Ζιώγας Αναστάσιος ....................................10€
Θηβαίου Ολυμπία ......................................20€
Ιωάννου Χαράλαμπος ................................20€
Κάλλη Αναστασία ......................................40€
Κάλλη Δήμητρα ..........................................10€
Κάλλη Ουρανία ..........................................10€
Καλογεράκη Αγγελική ................................15€
Καλογεράκης Κων/νος του Ιωάννη ..........20€
Καλογερομήτρος Δημήτριος του Νικ.......200€
Καλογερομήτρος Κων/νος του Νικ. ........200€
Καλογερομήτρος Χρήστος..........................35€
Καλογερομήτρος Χρυσόστομος ................20€
Καλογερομήτρου Αγνή ..............................30€
Καραγεώργος Γεώργιος του Βασ. ..............40€
Καραγεώργος Κων/νος ..............................20€
Καραγεώργος Λάμπρος του Παν. ..............50€
Καραγεώργου Σταματία ............................20€

Καραγεώργος Στέλιος ................................20€
Καραγιώργος  Γεράσιμος ..........................50€
Καραγιώργος Σταύρος του Παν. ................50€
Καρβουνιάρη Χριστίνα ..............................50€
Κατσούδα Όλγα ............................................5€
Κίσσας Αθανάσιος ......................................45€
Κίσσας Αθανάσιος ......................................20€
Κόγιας Παναγιώτης....................................50€
Κόκκαλης Αποστόλης του Σταύρου ..........20€
Κόκκαλης Δημήτριος του Παν. ..................20€
Κόκκαλης Ιωάννης του Παν. ......................20€
Κόκκαλης Σταύρος  του Λάμπρου ..............25€
Κόκκαλης Χριστόφορος ..............................15€
Κομπογιάννης Κων/νος ..............................15€
Κορόζης Θεοδ.του Παναγιώτη ..................20€
Κουκουράβας Αθανάσιος ..........................20€
Κουτρουμάνος Γεώργιος ............................20€
Κραβαρίτης Κώστας ..................................20€
Μαγγόγιας Δημήτριος ................................20€
Μαντάζαρας Γεώργιος ................................15€
Μαργώνης Παναγιώτης..............................25€
Μαργώνη Φωτεινή......................................25€
Μάρκου Άγγελος ........................................10€
Μαστρογιαννοπούλου Μαρία ....................50€
Μουρκοβίτης Κων/νος ..............................20€
Μπακοδήμος Πέτρος..................................20€
Μπαμπάτσικος Παναγιώτης ......................20€
Μιχόπουλος Ευθύμιος ................................50€
Ντάλλη Ελπίδα ..........................................50€
Ντάλλη Μαρία ............................................10€
Ντάλλης Αλέξιος του Αθαν. ........................20€
Ντάλλης Βαγγέλης......................................20€
Νταλλής Γεώργιος ......................................30€

Ντάλλης Λάμπρος ......................................20€
Νταλλής Νικόλαος του Πέτρου ..................35€
Ντάλλης Πέτρος ........................................20€
Ντίκα Πατρούλα ........................................30€
Παπαδημητρίου Θεόδωρος ........................15€
Παπαδημητρίου Κλεοπάτρα ......................10€
Παπαδημητρίου Πατρούλα ........................15€
Πολύζος Παναγώτης ..................................20€
Σαλαγιάννη Βούλα......................................30€
Σαλαγιάννη Διονυσία (Σούλα) ..................30€
Σαλαγιάννης Αλέξανδρος του Γ. ................10€
Σαλαγιάννης Αντώνης ................................20€
Σαλαγιάννης Βασίλειος του Δημητρίου ....20€
Σαλαγιάννη Γιώτα ......................................20€
Σαλαγιάννη Ελένη ......................................20€
Σαλαγιάννης Κων/νος ................................20€
Σαλαγιάννης Παναγιώτης του Κων/νου....30€
Σαλαγιάννης Σπύρος ..................................10€
Σαλαούνη Ελένη ........................................20€
Σάντα-Σαλαγιάννη Βάσω............................10€
Σβεντζούρης Κων/νος του Παύλου............20€
Τουραλιάς Ηλίας ......................................135€
Τρυπογώργος Γεώργιος..............................20€
Τρυπογώργου Γιαννούλα ............................15€
Τσακμάκη Παρασκευή................................10€
Τσεργογιάννης Θεοδώρος..........................20€
Τσιτσικάος Θεόδωρος ................................20€
Φίλος Παναγιώτης ......................................10€
Φωλιάς Απόστολος......................................25€
Χαρδαλιάς Απόστολος................................40€
Χαρδαλάς Διονύσης ..................................20€ 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

ΤΟ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΑΝΤΙΟ 
Έφυγε πρόσφατα από κοντά μας ο

δικός μας άνθρωπος ο Μπιστιντζιάνος
Χρήστος, χάνοντας την άνιση μάχη με
την επάρατο νόσο. Διετέλεσε επί σειρά
ετών γραμματέας στην κοινότητα Τρο-
βάτου, αλλά και πρόσφερε πάρα πολλά
πράγματα βάζοντας και αυτός το δικό
του λιθαράκι από τη θέση του Γραμμα-

τέα αρκετά χρόνια στο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Τρο-
βάτου.

Ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος ειλικρινείς και αγα-
πητός σε όλους τους χωριανούς. 

Γεννήθηκε και έκανε τα πρώτα του βήματα στο αγα-
πημένο του χωριό το Τροβάτο, όπου το επισκέπτονταν ανελ-
λιπώς μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του.

Το Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου Τροβάτου εκφρά-
ζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους
οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.  

Επίσης απεβίωσε μετά από μακρο-
χρόνια ασθένεια ο Φερεντίνος Σταύρος
του Κων/νου ο οποίος επί σειρά ετών διε-
τέλεσε Πρόεδρος της τέως Κοινότητας
Τροβάτου προσφέροντας τις υπηρεσίες
του στο χωριό 

Το Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου
Τροβάτου εκφράζει τα θερμά συλλυπη-
τήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.  

«ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΜΑΣ  ΣΤΗΝ  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 
Επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκ-

παίδευση ακαδημαϊκού έτους 2013-
2014:

1. Μπαμπάτσικου Γεωργία του Βασι-
λείου Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προ-
σχολική Ηλικία (Αθήνα).

2. Μπουτσίνης Ιωάννης (γιός της Πο-
λυξένης Ιωάννη Κάλλη) (Ανώτατη Εκκλη-
σιαστική Ακαδημία). 

3. Σιδερά Αναστασία του Ιωάννη
(κόρη της Ιωάννας Κόκκαλη) (Φαρμακευτι-
κή Αθηνών). 

4. Χρήστου Μαριάννα του Παναγιώ-
τη (κόρη της Μουρκοβίτη Σπυριδούλας) Τε-
χνολογίας Τροφίμων Τ.Ε.Ι. Καρδίτσας. 

Επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση ακαδημαϊκού έτους 2012-
2013:

Πετροπούλου Κωνσταντίνα του Δη-
μητρίου (κόρη της Ασημίνας Ζαρκάδα) Νο-
μική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης 

Το Δ.Σ του Συλλόγου τους εύχεται
καλή φοίτηση 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 



Με μεγάλη
ευλάβεια και κα-
τάνυξη εορτάσθη-
κε και φέτος στις
6 Αυγούστου 2013
η γιορτή Μετα-
μόρφωσης του
Σωτήρος στο εκ-
κλησάκι του Χρι-
στού στον Κάτω
Μαχαλά. Η Θεία
λειτουργία τελέ-
σθηκε από τον
νέο παπά του χωριού μας
Παπά Κώστα Κουτσουπιάς
παρουσία πλήθος πιστών. 

Στον προαύλιο χώρο έγι-
νε η αρτοκλασία λόγο της
γιορτής και στο τέλος όλοι οι
χωριάνοι που παρευρέθηκαν

ευχήθηκαν στον νέο παπά
πάντα άξιος και καλή διακο-
νία. 

Ο Παπάς Κώστας τους
ευχαρίστησε όλους λέγοντας
ότι θα προσπαθήσει να είναι
κοντά σε όλους τους χωρια-
νούς   

O  NOΣTAΛΓOΣO  NOΣTAΛΓOΣ 7Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2013 

15  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2013

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

Στον ελληνικό λαό η επίκλη-
ση της Παναγίας είναι η περισ-
σότερο καθιερωμένη. 

Χιλιάδες πιστών συρρέουν
κάθε χρόνο για να προσκυνή-
σουν την εικόνα και να παρα-
καλέσουν για τη βοήθειά Της.

Η ημέρα που είναι αφιερω-
μένη στην Κοίμηση της Θεοτό-
κου δεν είναι στις περισσότερες
περιπτώσεις μέρα πένθους για
μια αγαπημένη γυναίκα που
«έφυγε», αλλά γιορτή χαράς και
αγαλλίασης για το σμίξιμο της
μητέρας με τον αγαπημένο της
γιο, την άνθηση της φύσης, την
πλημμύρα των συναισθημάτων,
την επιστροφή των ανθρώπων
στη γενέθλια γη τους.

Έτσι κι εμείς φέτος βρεθή-
καμε στην δική μας Παναγία

στο πανέμορφο 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 Νασιώκα,
και προσευχηθήκαμε όλοι μαζί.

Ο μεγαλοπρεπείς στολισμός
της εκκλησίας και του προαύλι-
ου χώρου που έγινε την παρα-
μονή στον Εσπερινό από την
εκκλησιαστική επιτροπή και από
αρκετούς πιστούς, αλλά και η
αθρόα προσέλευση των πιστών
καθώς και η ηλιόλουστη μέρα
έδωσαν λάμψη στο μεγάλο θρη-
σκευτικό γεγονός της ημέρας.
Στο τέλος της Θείας λειτουργίας
ο Πολιτιστικός Σύλλογος πρό-
σφερε στους πιστούς καφέ, τσί-
πουρο και λουκούμι για το καλό.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού
Συλλόγου, εύχεται σε όλους τους
Τροβατιανούς και φίλους υγεία
και δύναμη για την συνέχεια. 

H  ΓΙΟΡΤΗ  ΤΗΣ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΟΥ  ΣΩΤΗΡΟΣ 

«ΕΚΛΟΓΕΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2013»

Ο φετινός Αύγουστος μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων, είχε και την πραγματοποίηση
εκλογών, για την ανάδειξη του Δ.Σ. Η θητεία του νεοεκλεγέντος Δ.Σ είναι διετής ,μέχρι τον
Αύγουστο του 2015.Το επταμελές συμβούλιο του νέου  Δ.Σ, όπως προέκυψε από την Γενική
Συνέλευση, είναι το κάτωθι:  
Α) ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β) ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ) ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΜΙΑΣ
Ε) ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΒΕΛΗΣΣΑΡΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΦΟΡΟΣ
ΣΤ) ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΟΣ
Ζ) ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΟΣ 

Η εκκλησιαστική επιτροπή Τροβάτου
θέλει να ευχαριστήσει τα μέλη του πολιτι-
στικού συλλόγου Τροβάτου για την αμέρι-
στη βοήθεια που πρόσφεραν ώστε να διε-
ξαχθεί για πρώτη φορά το πανηγύρι την πα-
ραμονή Της Ύψωσης Του Τιμίου Σταυρού
στο προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγί-
ου Δημητρίου στον Κάτω Μαχαλά. Όπως και
για την τοποθέτηση προβολέων στον προ-
αύλιο χώρο της εκκλησίας 

Επίσης ευχαριστούμε θερμά τον συγ-
χωριανό μας  Μαργώνη Αθανάσιο του Δη-
μητρίου που έπαιξε μουσική  δωρεάν για όλο
τον κόσμο μέχρι το πρωί και έτσι χόρεψαν
όλοι οι χωριανοί 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως  ανήκει σε
όλους τους χωριανούς  και φίλους που μας
τίμησαν με την παρουσία τους  στις 6 Αυ-
γούστου στην γιορτή της Μεταμόρφωσης
του Σωτήρος  στο εκκλησάκι του Χριστού ,
στις 15 Αυγούστου  στην γιορτή της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου στο ιστορικό μοναστή-
ρι της Παναγίας  καθώς και στο  διήμερο των
εκδηλώσεων 13 και 14 Σεπτεμβρίου στην
γιορτή της  Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού που
με την οικονομική βοήθεια που πρόσφεραν
πραγματοποιήθηκε  ο στόχος για τον οποίο
έγινε η εκδήλωση αυτή.

Οι εκκλησίες μας είναι ένα κομμάτι του
εαυτού μας είναι η ιστορία μας  , για αυτό

πρέπει να τις διατηρήσουμε και να τις πα-
ραδώσουμε στα παιδιά μας. Ν α είστε σί-
γουροι πως τα χρήματα αλλά και κάθε οι-
κονομική βοήθεια – προσφορά από οποι-
ονδήποτε χωριανό και φίλο θα πιάνει τόπο
και θα γίνεται έργο  πράγμα που αποδεί-
χτηκε περίτρανα τα τελευταία τέσσερα
χρόνια. Καλό λοιπόν και φρόνιμο είναι
οποίος επιθυμεί να προσφέρει  στις εκκλη-
σίες του χωριού θα πρέπει να ενημερώνει
την εκκλησιαστική επιτροπή και μόνο για να
μην υπάρξουν παρεξηγήσεις  Στο σημείο
αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαι-
τέρως τον Καλογερογιάννη Σταύρο του
Λάμπρου  για την δωρεά που έκανε στον
Αγ.Δημήτριο όλη την δεξιά πλευρά των
στασιδίων , τον Γεωργίου Κων/νο του Πα-
ναγιώτη για την δωρεά έξι στασιδίων στον
ίδιο ναό και τον Κόκκαλη Σταύρο του Λάμ-
πρου για την τοποθέτηση κάγκελων στην εί-
σοδο του Ναού του Αγ. Δημητρίου 

Τέλος ευχόμαστε στον  καινούργιο παπά
του χωριού  που χειροτονήθηκε  πρόσφατα
Σεβαστό Πατέρ Κώστα Κουτσουπιά  καλή
διακονοία και πάντα άξιο στο δύσκολο έργο
που αναλαμβάνει στα χωριά μας 

Με τιμή 
η Εκκλησιαστική 

Επιτροπή Τροβάτου 

Εκκλησιαστική  επιτροπή 



Με το εορταστικό διήμερο 13 και 14 Σεπτεμ-
βρίου2013  για την Ύψωση Του Τιμίου Σταυρού
έπεσε και η αυλαία του φετινού καλοκαιριού.

Οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες επέτρεψαν
σε πάρα πολύ κόσμο να έρθουν και να προσκυ-
νήσουν Τη Χάρη Του Τιμίου Σταυρού.

Την παραμονή της γιορτής 13 Σεπτεμβρίου τα
μέλη του πολιτιστικού συλλόγου Τροβάτου μετά
τον Μέγα Εσπερινό έβρασαν την παραδοσιακή φα-
σολάδα που θα προσφέρονταν την επόμενη μέρα
στον κόσμο ενώ παράλληλα βοήθησαν την εκ-
κλησιαστική επιτροπή ώστε να γίνει το πανηγύρι
στο προαύλιο χώρο της εκκλησίας. Όπως είχε ανα-
κοινωθεί στις 15 Αυγούστου στην Παναγία η εκ-
κλησιαστική επιτροπή για πρώτη φορά φέτος θα
οργανώσει το πανηγύρι την παραμονή Του Τιμί-
ου Σταυρού ώστε τα έσοδα από την εκδήλωση αυτή
να διατεθούν αποκλειστικά για την αποπεράτω-
ση των έργων της εκκλησίας.

Ο ιερός σκοπός της εκδήλωσης αυτής έκανε
πάρα πολλούς χωριανούς και φίλους να βοηθήσουν
τα μέγιστα ώστε να στεφτεί με επιτυχία η εκδή-
λωση αυτή. 

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η δωρεάν μουσική
μια προσφορά του συγχωριανού μας  Μαργώνη
Θανάση του Δημητρίου με αποτέλεσμα να ευχα-

ριστηθούν και να χορέψουν όλοι όσοι παρευρέ-
θηκαν στο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες 

Την επόμενη μέρα 14 Σεπτεμβρίου ανήμερα της
γιορτής πλήθος πιστών ήρθαν να προσκυνήσουν
Τη Χάρη Του και να ζητήσουν Τη βοήθειά Του.

Μετά τη Θεία λειτουργία έγινε και η αρτο-
κλασία στο προαύλιο χώρο της εκκλησίας στη συ-
νέχεια ακολούθησε τρισάγιο στη μνήμη των πε-
σόντων του Αλβανικού μετώπου και  κατάθεση
στεφάνων στο μνημείο πεσόντων από τον Τσι-
τσικάο Χρήστο εκ’μέρους του Δήμου Αγράφων και

από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου
Τροβάτου  Κόκκαλη Λάμπρο. 

Στη συνέχεια τα μέλη του πολιτιστικού συλ-
λόγου έστρωσαν τα τραπέζια και ένας ένας οι χω-
ριανοί φίλοι και επισκέπτες περνούσαν να πάρουν
από ένα πιάτο φασολάδα ελιές χαλβά και  ψωμί.

Λίγο πιο πέρα σε ένα τραπέζι υπήρχε άφθονο κρα-
σί για όλους.

Από ότι φάνηκε η φασολάδα άρεσε σε όλους
και αρκετοί ήταν αυτοί που πήραν και διπλή με-
ρίδα αφού οι μάγειροι περνούσαν από τα τραπέ-
ζια τους δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον πει-
ρασμό.

Μεγάλη απορία αλλά και αναπάντητα ερωτή-
ματα έμειναν σε πάρα πολλούς χωριανούς από τις
έντονες αντιδράσεις συγκεκριμένων χωριανών
μας για την απόφαση της εκκλησιαστικής επι-

τροπής να οργανώσει το πανηγύρι. Ο κόσμος
όμως με την παρουσία του επικρότησε την προ-
σπάθεια αυτή  που παρόλο τον δυνατό αέρα που
είχε εκείνη την βραδιά συμμετείχε ενεργά και δια-
σκέδασε

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χωρια-
νούς και φίλους που για μια ακόμη φορά συγ-
κλόνισαν με την παρουσία τους και την αμέριστη
βοήθειά τους.

Στο τέλος όλοι ευχηθήκαμε και του χρόνου να
βρεθούμε να προσκυνήσουμε Τη Χάρη Του.

Ας είναι μεγάλη η Χάρη Του Τιμίου Σταυρού
και ας προστατεύει τους Τροβατιανούς όπου και
αν βρίσκονται.  
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Η  ΓΙΟΡΤΗ  ΤΟΥ  ΤΙΜΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  ΣΤΟ  ΤΡΟΒΑΤΟ 


