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O NOΣTAΛΓOΣ

Τ ροβατιανό καλοκαίρι 2015.
Μια περίοδος με ιδιαιτερότη-
τες, με συναισθήματα ανάμει-

κτων επιρροών, μα πάνω απ’ όλα, θε-
τική σκέψη στα δρώμενα του τόπου
μας.

Το πρόγραμμα των πολιτιστικών
εκδηλώσεων του χωριού μας, όπως αρ-
χικά είχε σχεδιασθεί, ανετράπει, εξαι-
τίας των αναπάντεχων πολιτικών και
μη εξελίξεων, του Ιουνίου 2015 και
Ιουλίου 2015. Δύο μήνες πολλοί θερ-
μοί για το πολιτικό σκηνικό, μα τόσο
ανοιξιάτικο, για το Τροβάτο.

Ο αστάθμητος παράγοντας των
capital controls και η επιβολή τους στο
τραπεζικό σύστημα, για μας, τα μέλη
του Συλλόγου αλλά και για τον πε-
ρισσότερο κόσμο, τόσο φυσικά όσο και
νομικά πρόσωπα, ήταν «αχαρτογρά-
φητα νερά». 

Απόρροια των γενικότερων αυ-
τών εξελίξεων στην χώρα μας, ήταν
καταρχήν, η μη πραγματοποίηση του
καλοκαιρινού Ανταμώματος των
Απανταχού Τροβατιανών αλλά και η
δύσκολη εφαρμογή του υπολοίπου
προγράμματος των καλοκαιρινών Πο-
λιτιστικών Εκδηλώσεων.  

Τελικά, μετά από πραγματικά με-
γάλη προσπάθεια, ο 4ος Διαγωνισμός

της Σκοποβολής, το Τουρνουά Ποδο-
σφαίρου με συμμετοχή μικρών και με-
γάλων, η πεζοπορία στα «ξύλα του
Κόκκαλη», για δεύτερη συνεχή χρονιά
και οι εκλογές, πραγματοποιήθηκαν με
αρκετή επιτυχία. 

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει
στους συγχωριανούς μας που συμμε-
τείχαν ενεργά, για πολλοστή φορά,
στα πολιτιστικά δρώμενα. Αλλά πρω-
τίστως στη νεολαία μας, όπου η στή-
ριξή της, είναι άξια λόγου.  

Αγαπητοί χωριανοί, φίλες και φί-
λοι.

Το φετινό καλοκαίρι με τις πρω-
τόγνωρες καταστάσεις που βιώσαμε
όλοι, πιστεύουμε ότι μας δίδαξε πολ-
λά πράγματα… το πρώτο πράγμα που

μας δίδαξε ήταν ότι ποτέ δεν πρέπει να
υποκύπτουμε με την πρώτη δυσκολία.

Το δεύτερο πράγμα που είδαμε και
βιώσαμε φέτος στο χωριό μας το φε-
τινό καλοκαίρι είναι ότι οι περισσό-
τεροι χωριανοί από αυτούς που ήταν
στο χωριό -επαγγελματίες και μη-
δεν ενδιαφέρθηκαν για το γενικό σύ-
νολο, παρά μόνο κατηγορούσαν τα
μέλη του Συλλόγου για τη μη διεξα-
γωγή του Ανταμώματος.

Τις διαφωνίες αλλά και τις εν-
στάσεις και τις προτάσεις που μπορεί
να είχε ο κάθε χωριανός μας ήταν ευ-
καιρία να τις πει και να τις συζητή-
σουμε στην Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου την Κυριακή 9 Αυγούστου
όπου στη συνέχεια έγιναν και οι εκλο-

γές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του
Συλλόγου.

Για μια ακόμη φορά πολλοί χω-
ριανοί μας επέλεξαν να πίνουν καφέ
και τσίπουρα στα καφενεία και δεν
έδωσαν το παρόν.

Όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται
για το καλό του τόπου ήταν εκεί.

Αφού ακόμη και τώρα σε τούτες
τις δυσκολίες δεν καταλάβαμε ποιο εί-
ναι το συμφέρον  του χωριού πρώτα
απ’ όλα και μετά το ατομικό… ε, τότε… 

Το πανέμορφο χωριό μας έχει
πολλά πλεονεκτήματα που πολύ λίγα
χωριά τα έχουν.

Έχει το φυσικό περιβάλλον, τις
ομορφιές του τόπου μας, την καθάρια
και αγνή φύση, αλλά και δυνατότητες
αξιοποίησης για μικρή αλλά αξιόλογη
παραγωγή πρωτογενούς τομέα.

Όμως από τα σημαντικότερα πλε-
ονεκτήματα που έχουμε, είναι η με-
γάλη παράδοση και η ιστορία μας. Τα
ιστορικά μας μοναστήρια και τα θρη-
σκευτικά μας μνημεία. Η αναβίωση
και η προβολή της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, ήθη, έθιμα, τραγούδια,
χοροί και τέλος η αξιοποίηση των το-
πίων και μονοπατιών εξαιρετικής
ομορφιάς του χωριού μας.

Απλά πράγματα που τα έχουμε πει
και τα έχουμε γράψει πολλές φορές
στο παρελθόν.

Η δημοτική αρχή, παρόλα τα προ-
βλήματα που έχει, πιστεύουμε ότι
έχει τη διάθεση να μας βοηθήσει με
όλες της τις δυνάμεις, αρκεί να το ζη-
τήσουμε.

Αν θέλουμε να απολαμβάνουμε
περισσότερο τη ζωή στο μαγευτικό χω-
ριό μας το Τροβάτο είναι καιρός πλέ-
ον να κάνουμε κάτι… Αλλιώς… 

Καλό χειμώνα σε όλους. 
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Σ’  αυτό  το  φύλλο  διαβάστε 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ  2016
Τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Τρο-

βάτου, μετά από ώριμη σκέψη και ερμηνεύοντας τα αισθήματα των
συγχωριανών, για επαναδραστηριοποίηση του χειμερινού Ανταμώ-
ματος, αποφάσισαν, να πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου
2016, στο Αγρίνιο, το χειμερινό Αντάμωμα των Απανταχού Τροβα-
τιανών μαζί με την Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας. 

Θα είναι κοντά μας και θα μας διασκεδάσει με την ορχήστρα του
ο Γιάννης Γκόβαρης. Περισσότερες λεπτομέρειες, θα έχουν την ευ-
καιρία να διαβάσουν οι αναγνώστες, στο επόμενο φύλλο του «ΝΟ-
ΣΤΑΛΓΟΥ». 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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“14  ζωές  στη  Σαλονίκη’’  
Βίκυ  Κλεφτογιάννη

Για άλλη μια φορά
το Τροβατιανό στοιχείο
αποτελεί ευχάριστη έκ-
πληξη. 

Η Βίκυ Κλεφτο-
γιάννη κόρη της Βασι-
λικής Παπαδοπούλου
του Κωνσταντίνου, μας
ταξίδεψε ευχάριστα με
το βιβλίο της με τίτλο
“14 ζωές στη Σαλονί-
κη’’, όπου μέσα σε αυτό
συμπυκνώνει την αγά-

πη της για την πόλη της Θεσσαλονίκης όπου έζησε
14 χρόνια.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου εύ-
χεται στην συγγραφέα του βιβλίου πάντα επιτυχίες.
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “Κέδρος’’.

ΣΩΤΗΡΗΣ  ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ
“ΜΑΥΡΑ  ΡΟΥΧΑ  ΣΤΟ  ΣΥΡΜΑ”

Κυκλοφόρησε το
νέο βιβλίο του Σωτή-
ρη Θ. Καλόγρηα,
από τις εκδόσεις
Andy’s Publishers.

Ο Σωτήρης Θ. Κα-
λόγρηας κατάγεται
από τις Θεσπιές Βοι-
ωτίας και έχει παν-
τρευτεί την Ευαγγε-
λία Γαντζούδη-Καρα-
γεώργου. 

Το βιβλίο αποτε-
λεί ένα μυθιστόρημα

"δρόμου" που αντανακλά την εσωτερική αναζήτη-
ση κάθε ανθρώπου για την ευτυχία. Η αναποτελε-
σματική προσπάθεια του ήρωα να βρει την αγάπη
και τον έρωτα τον οδηγεί ολοένα και πιο κοντά στον
υποσυνείδητο στόχο του: να βρει τον εαυτό του.
Ένας στόχος που όσο τον πλησιάζει τόσο ξεμα-
κραίνει. 
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ΛΑΪΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΩΡΑ  ΕΥΘΥΝΗΣ 

Σ ύμφωνα με το άρθρο 85 νόμου
3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης, πραγματοποιήθηκε στο Τροβάτο
στις 10 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα,
η ανοικτή Γενική Συνέλευση των κατοίκων
της Τοπικής Κοινότητας.

Ας περιηγηθούμε στο άρθρο: “Στις τοπικές
κοινότητες, με ευθύνη του εκπροσώπου της το-
πικής κοινότητας ή του προέδρου του συμβου-
λίου της τοπικής κοινότητας σε συνεργασία με
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, καλούνται οι κάτοι-
κοι και οι φορείς της τοπικής κοινότητας, του-
λάχιστον μια φορά κατ’ έτος σε συνέλευση και
προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δήμου, ανά-
λογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κα-
τοίκων της τοπικής κοινότητας και τις προτε-
ραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις
που πρέπει να αναλάβει ο δήμος ιδίως ως προς:
α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών
για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιο-
χής τους, β) τη λήψη μέτρων για την προστασία
των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο
της κοινωνικής πολιτικής του δήμου, γ) τα έργα
που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική κοινό-
τητα, δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουρι-
στική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοι-
νότητας, ε) την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχα-
γωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και στ)
κάθε άλλο θέμα που αφορά την τοπική κοινό-
τητα. Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται
πρακτικά από υπάλληλο του δήμου ενώ οι απο-
φάσεις για τα ανωτέρω θέματα λαμβάνονται από
τους παρόντες με σχετική πλειοψηφία.  

Το παρόν έδωσαν αρκετοί Τροβατιανοί αλλά
και ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος,
προκειμένου να παραθέσουν ενώπιον της συ-
νελεύσεως προβλήματα που αφορούν την κα-
θημερινότητά μας, ως άτομα αλλά και ως σύνολο.
Τα προβλήματα πολλά, η οικονομική κατάστα-
ση του Δήμου όχι τόσο καλή, το αποτέλεσμα ικα-

νοποιητικό.
Μην ξεχνάμε τα λόγια του Δημάρχου, κου

Μπαμπαλή, στην ακροτελεύτια παράγραφο,
στην τελετή ορκωμοσίας, της νέας Δημοτικής Αρ-
χής: “Είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε – διό-
τι πρέπει να επιβιώσει ο Δήμος Αγράφων. Ο Δή-
μος μας. Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω
τα λόγια ενός πολύ μεγάλου συγγραφέα, ο
οποίος είπε πως όταν κάποιος θέλει κάτι πολύ και
αγωνίζεται για αυτό, τότε όλες οι δυνάμεις του
σύμπαντος συνωμοτούν ώστε να το πετύχει.

Εμείς και θέλουμε και γνωρίζουμε και μπο-
ρούμε!”

Πιστεύουμε, ότι ο θεσμός των συνελεύσεων
θα πρέπει να συνεχιστεί, με τη συμμετοχή πε-
ρισσοτέρων κατοίκων, εκθέτοντας την πραγ-
ματικά δύσκολη καθημερινότητά τους. Ο πα-
ραλήπτης των αιτημάτων, η δημοτική αρχή, να
αξιοποιεί τα πορίσματα των λαϊκών συναθροί-
σεων, ώστε η σχέση πομπού (κατοίκων και φο-
ρέων) και δέκτη (δημοτικής αρχής) να είναι άρι-
στη. 

Με εκτίμηση
Τα μέλη του Δ.Σ. 

του Πολιτιστικού Συλλόγου 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΚΑΙ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΛΩΝ 
ΣΥΣΤΑΣΗ  ΝΕΟΥ  Δ.Σ. 

Οι εκλογές της 9ης Αυγούστου 2015, ανέ-
δειξαν το νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού και
Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου του
Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας.
Ο συσταθείς πίνακας μελών του νέου Δ.Σ.,
έχει ως εξής:
➢ Κόκκαλης Λάμπρος του Κων/νου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ • Τηλ: 6942247710 
➢ Μαργώνης Βελισσάρης (Σάκιας)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ • Τηλ: 6972196803 
➢ Μαργώνης Λάμπρος του Δημητρίου
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Τηλ: 6972922878 • e-mail:margonisl@yahoo.gr
➢ Καραγεώργος Σταύρος του Γεωργίου ΤΑΜΙΑΣ Τηλ: 6973889006
e-mail: steve1stavros@gmail.com και steve1stavros@yahoo.gr
➢ Τσατσαρώνη Ελένη (Λένα) του Ευαγγέλου ΕΦΟΡΟΣ 
Τηλ: 6973930633 • e-mail: elentsatsar@yahoo.com
➢ Αβράμπος Γεώργιος του Δημητρίου ΜΕΛΟΣ • Τηλ: 6976760055 
e-mail: trobato2@otenet.gr
➢ Κουτσολάμπρος Παναγιώτης του Γεωργίου ΜΕΛΟΣ • Τηλ: 6942201960 
e-mail: trobato1@yahoo.gr

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παρακαλούμε θερμά τους συγχωριανούς
μας, όταν έχουν κάποιο κοινωνικό γεγονός
(βάπτιση ή γάμο ή οποιαδήποτε επιτυχία ή
οποιοδήποτε γεγονός προς δημοσιοποίηση,
κ.λ.π.), να ενημερώνουν κάποιο από τα
μέλη του Δ.Σ., στα τηλέφωνα ή στις ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις τους ή στην ιστοσε-
λίδα του ή στην σελίδα του συλλόγου στο
facebook, προκειμένου να δημοσιεύεται
στην εφημερίδα «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ». 



Στις 29 Αυγούστου 2015 ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Τροβάτου με το Χορευτικό του τμή-
μα συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στο

ιστορικό αυτό ραντεβού στο Θέατρο Βράχων

“Μελίνα Μερκούρη’’ στον Βύρωνα Αττικής, το
οποίο διοργάνωσε η Ο.Ε.Σ.

Η παρουσία του Χορευτικού του Συλλόγου μας
αλλά και όλη η ομάδα με πολλούς χωριανούς και
φίλους ήταν χωρίς υπερβολές καταπληκτική, που
με το αστείρευτο κέφι και παλμό κράτησε ζωντα-
νή την όλη εκδήλωση.

Η όλη οργάνωση από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου για άλλη μια φορά άψογη με την εμφάνιση

ολόκληρης της ομάδας με πορτοκαλί μπλουζάκια
που έγραφαν “Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβά-
του’’, αλλά και με πούλμαν για την μεταφορά από
το Σχηματάρι προς Αθήνα και επιστροφή.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι
συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο γεγονός δίνοντας
έτσι το στίγμα για μια ακόμη φορά ότι το Τροβά-
το και οι Τροβατιανοί είναι εδώ. Επίσης μας τίμησε
με την παρουσία του και ο συγγραφέας του βιβλίου
“Το Τροβάτο Αγράφων’’ Σαλαγιάννης Πανα-
γιώτης όπου μαζί με όλους τους Τροβατιανούς χει-
ροκρότησαν με την ψυχή τους όλη την προσπάθεια
του Χορευτικού μας. 
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Συμμετοχή  του  Πολιτιστικού  Συλλόγου  
Τροβάτου  στο  Παγκόσμιο  Αντάμωμα  Ευρυτάνων 

«Στις 29/08/2015 ανταμώνουμε όλοι στο
Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», στο Βύ-
ρωνα! Όλοι ΜΑΖΙ, οι Ευρυτάνες της Αθήνας, της
ξενιτιάς, οι φίλοι της Ευρυτανίας και της Παρά-
δοσης!», έλεγε χαρακτηριστικά, μέρος της δια-
φημιστικής καμπάνιας, της Ομοσπονδίας Ευρυ-
τανικών Συλλόγων.

Διαβάζοντας τις παραπάνω αράδες αλλά και
ολόκληρο το διαφημιστικό φυλλάδιο, ως καλο-
προαίρετος αναγνώστης, αναγνωρίζουμε την φι-
λότιμη προσπάθεια των μελών του Δ.Σ., να πραγ-
ματώσει, ένα φιλόδοξο σχέδιο, αυτό της αντά-
μωσης των απανταχού ανά την υφήλιο, Ευρυτά-
νων. 

Όμως ασκώντας κριτική στο αποτέλεσμα
της συγκεκριμένης Πολιτιστικής δράσης, γεν-
νώνται εύλογα ερωτήματα:

- Είχαμε τον υποτυπώδη σχεδιασμό;
- Διαθέταμε τα μέσα, τον απαιτούμενο χρό-

νο διοργάνωσης;
- Ποιος είναι ο πραγματικός μας στόχος;
- Πρεσβεύουμε τις αξίες που απορρέουν από

το Καταστατικό μας;
Θέτοντας τα παραπάνω απλά ερωτήματα

σε γνώση των μελών του Δ.Σ., σκοπό έχουν την

παραγωγή ενός γόνιμου διαλόγου, μεταξύ Ομο-
σπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων και Τοπικών
Συλλόγων. 

Τελικά η Ομοσπονδία αποτελεί «ομπρέλα» ή
«αλεξικέραυνο» στις Πολιτιστικές αξίες που
πρεσβεύει; 

Πιστεύουμε ότι σημειώθηκαν αρκετά λάθη
στην διεξαγωγή του εγχειρήματος της 29ης-08-
2015.

Η παράδοση των πολιτιστικών αξιών υπο-
λειπόταν. Η παρουσία πολιτικών προσώπων πε-
ρίσσευε. Προστατεύσαμε την πολιτιστική παρά-
δοση ή τους πολιτικούς αξιωματούχους; 

Πολιτισμός και Πολιτικοί συμβαδίζουν; Νο-
μίζουμε πως όχι!!!

Όταν συνυπάρχουν, σε οποιοδήποτε επίπεδο,
το αποτέλεσμα του μίγματος γίνεται «πολιτιστι-
κή βόμβα», διαλύοντας τις αξίες που πρεσβεύουν
οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι.

Ευελπιστούμε σε ένα γόνιμο πολιτιστικό διά-
λογο αξιών, όπως αρμόζει στους Απανταχού Ευ-
ρυτάνες. 

Με τιμή 
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Στον  απόηχο  της  συνάντησης  των  Ευρυτανικών  
Συλλόγων  της  29ης Αυγούστου  2015 

Με το σύνθημα “η ζωή στο χωριό
χωρίς περπάτημα στη φύση δεν
γίνεται’’, πραγματοποιήθηκε η 2η

εκδήλωση του φετινού καλοκαιριού, με πεζο-
πορία στα Ξύλα του Κόκκαλη.

Την Τετάρτη λοιπόν 5 Αυγούστου 2015
αρκετοί χωριανοί κάθε ηλικίας με αφετηρία την
πανέμορφη πλατεία των Αγίων Θεοδώρων
ξεκίνησαν με προορισμό τα ξύλα του Κόκκα-
λη. Πάνω από 55 άτομα μικροί και μεγάλοι
ευχαριστήθηκαν αυτή την θαυμάσια βόλτα
μέσα στη φύση.

Για άλλη μια φορά η Τροβατιανή νεολαία
έβαλε την σφραγίδα της με την ζωντάνια της
αλλά και οι μεγαλύτεροι με την εμπειρία και την
ξενάγηση ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα γού-
στα. Η μεγάλη έκπληξη όλων μας ήταν η συμ-
μετοχή του νεώτερου σε ηλικία Δημήτρη
που αν και σε ηλικία τριών ετών δεν το έβα-
ζε κάτω και περπάτησε στο μεγαλύτερο μέρος
της διαδρομής.

Φυσικά και ο φωτογράφος του Συλλόγου
Παπαδόπουλος Χρήστος ήταν εκεί κάνο-
ντας για ακόμη μια φορά το καθήκον του και
τη δουλειά του όπως μόνο αυτός ξέρει και τον
ευχαριστούμε.

Και του χρόνου να σμίξουμε και πάλι στο
αγαπημένο μας χωριό, να περπατήσουμε και
να γνωρίσουμε καλύτερα και άλλες φυσικές
ομορφιές του χωριού μας. 

Πεζοπορία στα  Ξύλα 
του  Κόκκαλη
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Μετά από πολλά εμπόδια και προβλήματα με τον
καιρό (πέρυσι αναβλήθηκε το τουρνουά λόγω
κακοκαιρίας) έγινε επιτέλους το πολυπόθητο

για όλους και κυρίως για τη νεολαία μας τουρνουά πο-
δοσφαίρου στο Τροβάτο και στο γήπεδο του Αγ. Αθα-
νασίου. 

Παρόλο που και φέτος μετατέθηκε 2 φορές για την
επόμενη μέρα λόγω βροχοπτώσεων τελικά έγινε και με
τέλειες καιρικές συνθήκες. Πραγματικά τυχεροί στά-
θηκαν όσοι παρακολούθησαν αλλά και όσοι συμμε-
τείχαν σε αυτή την εκδήλωση. Είχαμε την τύχη να πα-
ρακολουθήσουμε θαυμάσιες αναμετρήσεις  με πολύ πά-
θος, φάσεις και πολύ γέλιο. Εξαιρετικός αγώνας έγινε

μεταξύ των ομάδων, που παίχτηκε ποδόσφαιρο υψη-
λών προδιαγραφών και υψηλού επιπέδου θα λέγαμε.

Για την ιστορία οι ομάδες είχαν ως εξής:
Τουρνουά ποδοσφαίρου 09-08-2015
Κατηγορία: Παίδων
Όνομα ομάδας: «Ολυμπιακός Τροβάτου»
Προπονητής: Κωστίκος Βασίλειος
Α/Α  παίκτες
1. Κωστίκος Δημήτριος
2. Μπακοδήμος Γρηγόρης
3. Φερεντίνος Άγγελος
4. Γεωργολόπουλος Στάθης
5. Πετρέσκου Στέφανος
6. Παππάς Λάμπρος
7. Μαργώνης Κωνσταντίνος

Κατηγορία: Παίδων
Όνομα ομάδας: «Αγ. Αθανάσιος»
Προπονητής: Παπαδόπουλος Χρήστος 

και Μυζήθρας Παναγιώτης
Α/Α  παίκτες
1. Παπαδόπουλος Δημήτρης
2. Παπαδόπουλος Παναγιώτης
3. Κατσιμήτρος Θοδωρής
4. Μπακοδήμος Δημήτρης
5. Κουκουράβας Παναγιώτης
6. Κόκκαλης Ορφέας
7. Μυζήθρας Δημήτρης

Κατηγορία: Νέων
Όνομα ομάδας: «Ερασιτέχνες»
Προπονητής: Ελευθερία Καπερώνη
Α/Α  παίκτες
1. Κόκκαλης Νίκος
2. Κολοβός Σωτήρης
3. Χρήστου Γιάννης
4. Κόκκαλης Φώτης
5. Κούρτης Νίκος

Κατηγορία: Νέων
Όνομα ομάδας: «Άντε Γειά»
Προπονητής: Μαργώνης Λάμπρος
Α/Α  παίκτες
1. Κόκκαλης Κωνσταντίνος
2. Νικολάου Χρυσόστομος
3. Καλογερομήτρος Χρήστος
4. Καλογερομήτρος Βασίλης
5. Κελεπούρης Θοδωρής
6. Κόκκαλης Νίκος

Κατηγορία: Κορασίδων - Νεανίδων
Όνομα ομάδας: «Ανυπέρβλητες»
Προπονητής: Μαργώνη Ευαγγελία
Α/Α  παίκτριες
1. Μαργώνη Αγγελική
2. Μαργώνη Ελπίδα
3. Γεωργίου Λαμπρινή
4. Παπαδοπούλου Βασιλική
5. Μαργώνη Δήμητρα
6. Κατσιμήτρου Ναταλία
7. Κόκκαλη Ανδρονίκη

Κατηγορία: Κορασίδων - Νεανίδων
Όνομα ομάδας: «Ούι μάνα μ’»
Προπονητής: Μαργώνη Αγγελική
Α/Α  παίκτριες
1. Μαργώνη Αναστασία
2. Κίσσα Αποστολία
3. Μαργώνη Πηνελόπη
4. Χαλιμούρδα Αγγελική
5. Καπερώνη Ελευθερία

Κατηγορία: «υπάρχει;»
Όνομα ομάδας: «Απάν’-Κατ’»
Προπονητής: «όλοι μαζί και ο καθένας μόνος

του»

Α/Α  παίκτες
1. Κίσσας
2. Τσατσαρώνης
3. Μυζήθρας
4. Μαντζάρας
5. Σάλτης
6. Κωστίκος
7. Κουτσουπιάς
8. Καραγεώργος
9. Μαργώνης
10. Κατσιμήτρος
11. Κουτσολάμπρος
12. Καραγεώργος

Αποτελέσματα
Κατηγορία παίδων: 
Ολυμπιακός Τροβάτου-Αγ. Αθανάσιος: 1-3
Νικητής: Αγ. Αθανάσιος

Κατηγορία Νέων: Ερασιτέχνες-Άντε Γειά: 7-3
Νικητής: Ερασιτέχνες

Κατηγορία Κορασίδων - Νεανίδων: 
Ανυπέρβλητες-Ούι μάνα μ’: 2-1
Νικητής: Ανυπέρβλητες

Κατηγορία «υπάρχει;»: Απάν’-Κατ’: 4-2
Νικητής: Απάν’

Τ ο υ ρ ν ο υ ά   Π ο δ ο σ φ α ί ρ ο υ  
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Την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015 ξεκίνησαν
οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Τροβάτου, με τον 4ο Δια-

γωνισμό Σκοποβολής με αεροβόλα όπλα. Η δυ-

ναμική παρουσία και το ενδιαφέρον του κόσμου,
έδωσαν για μια ακόμη φορά ζωντάνια και παλμό
στην εκδήλωση και στο χωριό.

Πάνω από 110 συμμετοχές στην πλειοψηφία
τους  Τροβατιανή νεολαία που ξεδίπλωσαν το τα-
λέντο και τις ικανότητές τους, ώστε να πετύχουν
τον στόχο.

Στο τέλος του διαγωνισμού ισοβάθμησαν 2
σκοπευτές στην βαθμολογία και ξανασκόπευσαν

για να αναδειχθεί νικητής. Τα αποτελέσματα και
αυτοί που πήραν τα μετάλλια και το κύπελλο εί-
ναι οι εξής:

Το κύπελλο του Διαγωνισμού το κέρδισε ο
Μαργώνης Βαγγέλης ο οποίος είχε την καλύ-
τερη βαθμολογία από όλους τους διαγωνιζόμενους.

Από τις γυναίκες η Νατάσα Μαρκέζ η οποία
είχε την καλύτερη βαθμολογία των γυναικών. 

Από τα αγόρια ο Κόκκαλης Νίκος ο οποίος
είχε την καλύτερη βαθμολογία των αγοριών και
από τα κορίτσια η Μαργώνη Δήμητρα η οποία
είχε την καλύτερη βαθμολογία από τα κορίτσια.

Στα αξιοσημείωτα είναι ότι, οι περισσότερες
συμμετοχές ήταν αξιόλογες και οι βαθμολογίες κυ-
μάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα στόχευσης.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Μαργώ-
νη Βασίλη του Θεοδώρου για την πολύτιμη προ-
σφορά του όσον αφορά τον εξοπλισμό για την εκ-
δήλωση, τον Dj του Συλλόγου Μαργώνη Σάκη
με τα ηχητικά του, τον Παπαδόπουλο Χρήστο
του Παναγιώτη για την κάλυψη της εκδήλωσης
με βίντεο και φωτογραφίες, αλλά και ένα μεγάλο
ευχαριστώ για τους Τροβατιανούς και φίλους
που παραβρέθηκαν και έδωσαν παλμό και ζων-
τάνια στην εκδήλωση και στο χωριό. 

4 ο ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς   Σ κ ο π ο β ο λ ή ς  

Συμμετοχή  του  Χορευτικού  Τμήματος  του  Πολιτιστικού  Συλλόγου 
Τροβάτου  στα  “Υψηλάντεια  2015” 

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015 ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου συμμε-
τείχε με την παρουσία του στα “Υψη-
λάντεια’’, εκδηλώσεις που γίνονται κάθε
χρόνο στο χωριό Υψηλάντη Βοιωτίας, τι-
μώντας με αυτόν τον τρόπο την ιστορική
επέτειο της μάχης της Πέτρας. Η Μάχη της
Πέτρας υπήρξε η τελευταία μάχη του Αγώ-
να για την ελληνική ανεξαρτησία. Έλαβε
χώρα στις 12 Σεπτεμβρίου 1829 στην Πέ-
τρα της Βοιωτίας, μεταξύ Θήβας και Λι-
βαδειάς. Επικεφαλής των ελληνικών δυ-
νάμεων ήταν ο Δημήτριος Υψηλάντης,

που κατά περίεργη συγκυρία έθεσε τέρ-
μα στον Αγώνα, τον οποίον είχε αρχίσει
ο αδελφός του, Αλέξανδρος, με τη διά-
βαση του Προύθου στις 24 Φεβρουαρίου
1821.

Για άλλη μια φορά η παρουσία του Χο-
ρευτικού Τμήματος του Πολιτιστικού
Συλλόγου ήταν εξαιρετική, όπως εξαιρε-
τικοί ήταν και όσοι το ακολούθησαν. Θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Σύλλογο
“Υψηλάντη” για την πρόσκληση και την
τιμή που μας έκανε να τιμήσουμε την ιστο-
ρική επέτειο. 



Ως μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Τρο-
βάτου, νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσουμε δημοσίως, μέσα από τις στή-
λες της εφημερίδας «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ», ευχαριστήρια προς τους Τροβα-
τιανούς και μη, συμπολίτες μας, για την αμέριστη ηθική και υλική συμ-
παράστασή τους στον Σύλλογο, όπου τον στηρίζουν με κάθε μέσο, για την
επίτευξη του κοινού σκοπού, που δεν είναι άλλος, από την αλληλεγγύη των
μελών του και την αναβάθμιση του χωριού μας, το Τροβάτο.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΜΗΝΥΜΑ  
ΣΤΟΥΣ  ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟΥΣ 

Τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Τρο-
βάτου, συγχαίρουν τους Τροβατιανούς αλλά και ανά την επικράτεια υπο-
ψήφιους φοιτητές, για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Τους ευχόμαστε καλή φοιτητική και επαγγελματική σταδιοδρομία. 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΜΗΝΥΜΑ  ΣΤΟΥΣ  
ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟΥΣ  ΚΑΙ  ΜΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

ΤΩΝ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015 στο εκκλησάκι του Χριστού στον
Κάτω Μαχαλά εορτάστηκε η Μεταμόρφωση Του Σωτήρος. Οι καλές και-
ρικές συνθήκες επέτρεψαν σε αρκετούς χωριανούς ανήμερα της εορ-

τής να επισκεφτούν το εκκλησάκι και να προσκυνήσουν τη Χάρη Του.
Στη θεία λειτουργία χοροστάτησε και λειτούργησε ο νέος παπάς του
Τροβάτου Βαρσανούφιος. 

Χρόνια πολλά σε όλους τους Τροβατιανούς και φίλους. 
Και του χρόνου όλοι μαζί να προσκυνήσουμε τη Χάρη Του. 

Στο ιστορικό μας μοναστήρι της
Κοίμησης της Θεοτόκου στο
Τροβάτο εορτάστηκε και φέτος

με μεγάλη ευλάβεια και κατάνυξη
από αρκετούς Τροβατιανούς και φί-

λους που το επισκέφτηκαν να προ-
σκυνήσουν τη Χάρη Της και να ζη-
τήσουν την βοήθειά Της. Το νέο προ-
σκυνητάρι αλλά και η πανέμορφη

εικόνα της Παναγίας που φτιάχτηκε
και 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 πι-
στών, έδωσαν λάμψη στο μεγάλο
θρησκευτικό γεγονός της ημέρας. 

Η πανδαισία χρωμάτων που έπαι-
ζαν με το φως του ήλιου έκαναν
πραγματικά την τέλεια εικόνα που σε
ηρεμούσε και σε καθήλωνε, όπως

γράφει και ο συγγραφέας του βιβλί-
ου “ΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ ΑΓΡΑΦΩΝ’’
το τέλειο ησυχαστήριο με φόντο τα
επιβλητικά βουνά Τσουκασιάκα και
Ντελιδήμι. 

Στο τέλος της Θείας Λειτουρ-
γίας ο Πολιτιστικός Σύλλογος πρό-
σφερε στους πιστούς καφέ, τσίπουρο
και λουκούμι για το καλό.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και τα
μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Τροβάτου θα ήθελαν να ευχα-
ριστήσουν όλους όσοι βοήθησαν οι-
κονομικά ώστε να μπορέσει να πλη-

ρωθεί ένα μέρος από το κόστος του
προσκυνηταριού και της εικόνας που
πραγματικά στόλισαν το ιστορικό
μας μοναστήρι.  

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλό-
γου, εύχεται σε όλους τους Τροβα-
τιανούς και φίλους υγεία και δύναμη
για την συνέχεια. 

Η  γιορτή  της  Μεταμόρφωσης  
του  Σωτήρος 

Δεκαπενταύγουστος  στο  Τροβάτο



Στις 29 Αυγούστου 2015 έφυγε για πάντα
από κοντά μας για το ταξίδι που δεν έχει γυρι-
σμό, ο Πέτρος Γεωργίου, γόνος της μεγάλης
και παλιάς οικογένειας των Γεωργήδων από το
Τροβάτο Ευρυτανίας.

Η βάσκανος και ζηλόφθονη μοίρα, του
έπαιξε το πιο άσχημο παιχνίδι με την περιπέτεια
της ασθένειάς του.

Ύστερα από τον Γολγοθά της αρρώστιας του
που τον ταλαιπώρησε καιρό, έφυγε ήρεμος
όπως έζησε. Πάλεψε παλικαρίσια, υποφέρον-
τας καρτερικά και αγόγγυστα το χτύπημα της
αρρώστιας του, μέχρι που έπεσε τελικά όπως
προστάζει η μοίρα όλων των θνητών.

Επέλεξε για σύντροφο της ζωής του, την Βαλσάμω
Ζαρκάδα από το Τροβάτο κι αυτή, η οποία του στάθηκε δι-
πλά του αγόγγυστα “φύλακας άγγελος’’ μέχρι το τέλος που έφυ-
γε.

Επιτυχημένος οικογενειάρχης. Με τη λατρευτή του σύζυγο
δημιούργησε μια ευτυχισμένη οικογένεια και σαν καλοί οι-
κογενειάρχες μεγάλωσαν τα τρία παιδιά τους. Την Πανα-
γιώτα, τον Γιώργο (βαφτιστήρια μου) και τον Κώστα.

Γεμάτη η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στον Κάτω μα-
χαλά Τροβάτου, από ανθρώπους που τον γνωρίζανε και τον
αγάπησαν. Όλοι οι συγγενείς, φίλοι, χωριανοί και κοντοχω-
ριανοί, ήταν εκεί την τελευταία ώρα για να τον τιμήσουν και
να ελαφρύνουν τον πόνο των δικών του.

Η κόρη του Παναγιώτα (βαφτισιμιά μου) παραμερί-
ζοντας για λίγο τον πόνο της, τον αποχαιρέτησε με ωραία απλά
λόγια και συγκίνησε όλο το εκκλησίασμα.

Τον διέκρινε η φιλοτιμία, η εργατικότητα, η ταπεινότη-
τα, η πραότητα, η κοινωνικότητα. Με αυτά τα χαρίσματα προ-
χώρησε στη ζωή. Δυνατός γλεντζές και χορευτής, φίλος της
παλιάς γενιάς των γλεντζέδων.

Η καλοσύνη και η προσήλωσή του, στην υπηρεσία του, στις
αρχές και αξίες, τον κατέστησαν αγαπητό στο χώρο της κοι-
νότητας Τροβάτου και της περιοχής Αγράφων, όπου πιστά
υπηρέτησε ως αγροφύλακας επί σειρά ετών, μέχρι συντα-
ξιοδοτήσεώς του, χωρίς να φείδεται κόπων και θυσιών.

Η παρουσία του στο ψαλτήρι της εκκλησίας του Αγίου Δη-
μητρίου Τροβάτου που για πολλά χρόνια υπήρξε ψάλτης στην
εποχή του αείμνηστου παπα-Πέτρου, θα παραμείνει ζων-
τανή.

Αγαπούσε τον τόπο του, το χωριό του, αγαπούσε την ελευ-
θερία, αγαπούσε να αγωνίζεται στη ζωή του, γι’ αυτό και κατά
τον τελευταίο μακροχρόνιο πόνο του, τον αντιμετώπισε ψύ-
χραιμα και αγόγγυστα.

Απλός, γελαστός, καλοσυνάτος, ανοιχτό-
καρδος, φιλότιμος, εξυπηρετικός, κέρδιζε την
αγάπη των άλλων με τις ατελείωτες ιστορίες του,
το πηγαίο “χιούμορ’’ και τα αστεία του. Πλημ-
μυρισμένος στα λουλούδια και στην αγάπη
μας, μας άφησε και έφυγε.

Κουμπάρε μου Πέτρο!
Νοερά στο μνημόσυνό σου. Σου στέλνω λου-

λούδια από το χώμα του Τροβάτου που τόσο
αγαπούσες. Τα λουλούδια θα σου φέρουν μαζί
τους για συντροφιά στο μακρινό σου ταξίδι το
άρωμα απ’ όλα τα αγριολούλουδα του Ντελιδήμι
της ‘’Αφορισμένης’’ και της “Τσουκασιακας’’ εκεί

που ώρες ολόκληρες ακούραστος περπατούσες. Θα σου φέ-
ρουν το μεθυστικό άρωμα της “ρίγανης’’.

Ο αμείλικτος χρόνος, ίσως παραδώσει στη λήθη τη συγ-
κίνηση, τα δάκρυα και τους λυγμούς, μα ποτέ δε θα πάρει τις
αναμνήσεις μας. Έκλεισε η αυλαία της γήινης ζωής.

Αντίο αγαπητέ μου κουμπάρε.
Πορεύσου ήσυχος προς την αιωνιότητα. Ο Ύψιστος ας χα-

ρίσει βάλσαμο παρηγοριάς στην καλή σου γυναίκα, στα παι-
διά σου, στο γαμπρό σου, στην εγγονή σου Δήμητρα και σε
όλους τους δικούς σου.

Κουμπάρε μου, όλοι εμείς που σ’ αγαπήσαμε σκύβουμε ευ-
λαβικά το κεφάλι μας, και δεόμεθα προς τον Ύψιστο μετά των
Αγίων Ανάπαυσον την ψυχή του φίλτατού μας, Πέτρου ένθα
ουκ εστί πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτη-
τος.

Στην οικογένειά του θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Να έχουν
δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουν την ζωή, σαν να είναι δί-
πλα τους ο Πέτρος όπως θα βρίσκεται και στις δικές μας καρ-
διές. Αιωνία η μνήμη σου κουμπάρε Πέτρο, ας είναι ελαφρύ
το χώμα της Τροβατιανής γης, που σε σκέπασε. 

Τσεργογιάννης Θεόδωρος 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ (€)
Αβράμπου Γεωργία του Παναγιώτη ..............................10
Αβράμπου Ευσταθία του Παναγιώτη ............................10
Αναστασίου Ιωάννης ....................................................100
Αναστασίου Μαρία ........................................................50
Αντωνίου Ευαγγελία ......................................................20
Αντωνίου Θωμάς ............................................................10
Αραβανή Πηνελόπη ........................................................25
Γεωργίου Απόστολος ......................................................20
Γώγολος Κωνσταντίνος ..................................................25
Δημάκη Α...........................................................................5
Διαμαντή Μακρίνα-Διαμαντής Θωμάς ..........................20
Δούκα-Κουτσουπιά Γιάννα ..............................................5
Ζαρκάδα Αρετή ..............................................................30
Ζαχαριάς Δημήτριος ....................................................100
Ζιώγας Αναστάσιος ........................................................10
Ζωγράφου Μαίρη............................................................25
Θηβαίου Ολυμπία ..........................................................20
Κάλλη Δήμητρα ................................................................5
Κάλλη Ειρήνη του Άγγελου ............................................10
Κάλλης Γεώργιος του Θεοδώρου....................................20
Κάλλης Παναγιώτης του Θωμά ......................................20
Καλογεράκη Παρασκευή ..............................................10
Καλογερογιάννη Σπυριδούλα του Σταύρου ..................20
Καλογερογιάννη Χρυσάνθη............................................10
Καλογερογιάννης Ηλίας του Σταύρου ..........................20
Καλογερομήτρος Τάκης του Νικολάου ........................200
Καλογερομήτρος Χρυσόστομος ....................................20
Καλογερομήτρος Χρυσόστομος του Νικ. ......................50
Καλογερομήτρου Αγνή ..................................................20
Καραγεώργος Γιάννης του Στεφάνου ............................40
Καραγεώργος Γιώργος του Βασ. ....................................20
Καραγεώργος Κωνσταντίνος..........................................20
Καραγεώργος Χαράλαμπος............................................20
Καραγιώργος Βαγγέλης ....................................................5
Καραγιώργος Λάμπρος ..................................................50
Καραγιώργου-Καζάκου Βαγγελίτσα ..............................50
Κατσούδα Όλγα ................................................................5
Κατσούδας Κωνσταντίνος ................................................5
Κίσσας Αθανάσιος ..........................................................50
Κόκκαλης Ιωάννης του Παν. ..........................................20
Κόκκαλης Ιωάννης του Σωτ. ..........................................20

Κόκκαλης Ιωάννης του Σωτηρίου ..................................20
Κόκκαλης Παναγιώτης του Νικ. ....................................20
Κόκκαλης Παναγιώτης του Νικολάου............................20
Κόκκαλης Σταύρος ..........................................................15
Κουκουράβα Αθανασία ..................................................20
Κουκουράβα Δήμητρα ....................................................10
Κουτελίδας Αθανάσιος....................................................50
Κουτσολάμπρος Βασίλειος του Μιλτιάδη ......................20
Κουτσουπιάς Χρήστος ....................................................20
Μαντζάρα Δήμητρα ........................................................10
Μαργώνη Σταυρούλα......................................................25
Μαργώνης Βελισσάριος του Αλεξάνδρου ......................30
Μαργώνης Δημήτριος ....................................................20
Μαργώνης Ευάγγελος ....................................................20
Μαστρογιαννοπούλου Μαρία ........................................60
Μουρκοβίτης Κωνσταντίνος ..........................................10
Μουστάκας Δημήτριος ..................................................20
Μουστάκας Δημήτριος ..................................................20
Μπακοδήμος Σταύρος ....................................................10
Μπαμπάτσικος Παναγιώτης ..........................................20
Νένου Σοφία....................................................................10
Ντάλλης Δημήτριος ........................................................20
Παπαδόπουλος Ηλίας του Τάκη ....................................20 
Παπαδόπουλος Λάμπρος................................................20
Παρθένης Κων/νος ........................................................10
Πολύζος Δημήτριος ........................................................30
Πουλαράς Ζαχαρίας........................................................10
Σαλαγιάννης Αντώνιος του Γεωργίου ............................20
Σαλαγιάννη Διονυσία (Σούλα)........................................25
Σαλαγιάννης Αθανάσιος του Δημοσθένη ......................20
Σαλαγιάννης Ιωάννης ....................................................20
Σαλαγιάννης Λάμπρος του Δημ. ....................................20
Σαλαγιάννης Σπύρος ......................................................10
Σαλαγιάννης Σταύρος του Γ. ..........................................50
Σάλτης Λάμπρος ..............................................................15
Σάλτης Χρήστος του Απ. ................................................20
Σταυρούλα Αντωνίου ......................................................20
Τσιτσικάος Γεώργιος ......................................................30
Τσιτσικάος Χρήστος........................................................10
Φίλος Παναγιώτης ..........................................................10
Χαλιμούρδας Λάμπρος ..................................................20
Χαρδαλιά-Δημάκη Γιάννα..............................................20
Χαρδαλιάς Βασίλειος......................................................20
Χαρδαλιάς Διονύσιος......................................................20
Χαρδαλιάς Χάρης ..........................................................20

O  NOΣTAΛΓOΣO  NOΣTAΛΓOΣ 7Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2015 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο Χριστόφορος Κάλλης του Ανα-

στασίου και η σύζυγός του Βούλα βάπτι-
σαν το κοριτσάκι τους και το όνομα αυτής
Κωνσταντίνα.

• Η Αλεξάνδρα Φασλή του Ηλία
(κόρη της Γκόλφως Κάλλη του Χριστοφό-
ρου) και ο σύζυγός της Ευριπίδης βάπτι-
σαν το κοριτσάκι τους και το όνομα αυτής
Ήλια. 

• Η Μαρία Σωτηρίου του Δημητρίου
(κόρη της Αγγελικής Καραγεώργου του
Κων/νου) και ο σύζυγός της Κων/νος
βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το όνομα
αυτής Αγγελική.

• Η Μαρία Κίσσα του Γεωργίου
(κόρη της Όλγας Μουρκοβίτη του Γρηγο-
ρίου) και ο σύζυγός της Κων/νος βάπτι-
σαν το αγοράκι τους και το όνομα αυτού
Γεώργιος.

• Η Γιώτα Μουρκοβίτη του Κων/νου
και ο σύζυγός της Κων/νος βάπτισαν το
κοριτσάκι τους και το όνομα αυτής Αγγε-
λική.  

• Ο Γεράσιμος Γιάννενας του Αθα-
νασίου (γιος της Γιάννας Μουρκοβίτη του
Γρηγορίου) και η σύζυγός του Αναστασία
βάπτισαν το αγοράκι τους και το όνομα αυ-
τού Αθανάσιος. 

• Ο Ηλίας Παπαδόπουλος του Δη-
μητρίου και η σύζυγός του Μαριλίζα βά-
πτισαν το αγοράκι τους και το όνομα αυ-
τού Δημήτριος.

• Η Καλογεράκη Παρασκευή του
Κων/νου και ο σύζυγός της Ευάγγελος βά-
πτισαν το αγοράκι τους και το όνομα αυ-
τού Κωνσταντίνος. 

Να τους ζήσουν. 

ΓΑΜΟΙ
• Παντρεύτηκαν στην Καρδίτσα η Μα-

ρία Σάλτη του Αθανασίου με τον Φώτη
Βλάχο του Κων/νου. 

• Παντρεύτηκαν στο Μουζάκι η Όλγα
Μαρούλη (κόρη της Γιαννούλας Σάλτη
του Γεωργίου) με τον Αναστάσιο Στραγ-
γάτσιαλο του Κων/νου. 

• Παντρεύτηκαν στην Αθήνα ο Κάλλης
Σπύρος του Νικολάου με την Βασιλική
Σιμοπούλου. 

• Παντρεύτηκαν στις Πλαταιές Βοι-
ωτίας η Ελισσάβετ Σοφού του Σπύρου
(κόρη της Γιαννούλας Κουτσολάμπρου
του Θωμά) με τον Γιώργο Σκουρτανιώ-
τη του Παναγιώτη. 

• Παντρεύτηκε στην Αλίαρτο ο Λάμ-
προς Μπαμπάτσικος του Βασιλείου με
την Βασιλική Μαμαρέλου. 

• Παντρεύτηκαν στην Τήνο ο Κων/νος
Ιωάννου (γιος της Φρειδερίκης Καλογε-
ράκη του Θεοδώρου) με την Μαρία Κακ-
κουλίδη. 

• Παντρεύτηκαν στην Αλίαρτο Βοι-
ωτίας ο Χαράλαμπος Μήτσαινας του
Αλεξάνδρου με την Νικολέτα Γαντζού-
δη (κόρη της Γρηγορίας Γαντζούδη-Κα-
ραγεώργου). 

• Παντρεύτηκαν στην Πύλη Σκούρτων
Βοιωτίας ο Σπύρος Κόλλιας του Γεωργίου
(γιος της Γιάννας Κόκκαλη του Παναγιώ-
τη) με την Ελευθερία Ιωάννου. 

• Παντρεύτηκαν στη Νεάπολη Αγρινί-
ου η Γατή Στεύη, (κόρη της Ιφιγένειας
Μπιστιντζιάνου), με τον Κυριάκο Χα-
σαπόγλου. 

• Παντρεύτηκαν στη Νεάπολη Αγρινί-
ου η Τσιακμάκη Αγγελική, (κόρη του
Γιάννη Τσιακμάκη), με τον Σταύρο Μυ-
λωνά. 

• Παντρεύτηκαν στην Αλίαρτο η Πεσ-
λή Άννα, (κόρη της Δέσποινας Ντάλλη),
με τον Σαργιώτη Αλέξανδρο. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε
ευτυχία. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτηκε

στο Τροβάτο ο Γεωργίου Πέτρος του Γε-
ωργίου. 

• Πέθανε στην Αλίαρτο ο Καραγε-
ώργος Θεόδωρος του Δημητρίου. 

• Πέθανε στο Σχηματάρι η Χρυσούλα
Ντάλλη συζ. Κων/νου. 

Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

Ευχαριστήριο  για  τη  συμπαράσταση 
στο  πένθος  της  οικογένειας  Πέτρου  Γεωργίου  

Η οικογένεια Πέτρου Γεωργίου ευχαριστεί θερμά όλο
τον κόσμο που ήταν δίπλα μας και μας τίμησε με τη συμ-
παράσταση και την παρουσία του.

Στη μνήμη μας θα υπάρχει πάντα ο χαμογελαστός και
δυνατός άνθρωπος με απεριόριστη αγάπη για τη γυναίκα
του, τα παιδιά του και τους φίλους του.

Με εκτίμηση
Οικογένεια Πέτρου Γεωργίου 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Αντί  μνημόσυνου  στον  κουμπάρο  μου  Πέτρο  Γεωργίου 



Με το διήμερο των εκδηλώσεων για την
γιορτή της Ύψωσης Του Τιμίου Σταυρού,
έπεσε και η αυλαία των εκδηλώσεων και

του φετινού καλοκαιριού στο Τροβάτο. Τα συ-
ναισθήματα ανάμεικτα μετά τον πρόσφατο χαμό
του συγχωριανού μας Γεωργίου Πέτρου, αλλά
και ο σκοπός των εκδηλώσεων ιερός.

Οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες που επι-
κράτησαν επέτρεψαν σε πάρα πολύ κόσμο να επι-
σκεφτούν το χωριό μας και να προσκυνήσουν την
Χάρη Του Τιμίου Σταυρού.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου με την βοήθεια
αρκετών χωριανών έκαναν τις απαραίτητες προ-
ετοιμασίες ώστε και η φασολάδα να μαγειρευτεί
στα 2 καζάνια του Συλλόγου αλλά και να είναι όλα
έτοιμα για το βραδινό πανηγύρι στον προαύλιο
χώρο της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου που θα
γίνει μετά τον Μέγα Εσπερινό. Έτσι και έγινε, μετά
τον Εσπερινό αρκετοί ήταν αυτοί που διασκέδα-
σαν και ευχαριστήθηκαν το γλέντι που κράτησε μέ-
χρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την επόμενη μέρα 14 Σεπτεμβρίου ανήμερα
της γιορτής Του Τιμίου Σταυρού, πλήθος πιστών
προσκύνησαν τη Χάρη Του στην θεία λειτουργία.
Κατόπιν έγινε η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο
πεσόντων του Αλβανικού μετώπου από τον Πρό-
εδρο του Τοπικού Συμβουλίου Τσιτσικάο Χρή-
στο εκ μέρους του Δήμου Αγράφων και από τον
Πρόεδρο του Συλλόγου Κόκκαλη Λάμπρο, και

στη συνέχεια ακολούθησε αρτοκλασία. Μετά την
αρτοκλασία  τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου
πρόσφεραν σε όλους τους παρευρισκόμενους νη-
στήσιμα εδέσματα.

Αγαπητοί χωριανοί, αγαπητοί φίλοι.
Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου θα ήθελαν να

ευχαριστήσουν όλους όσους έδωσαν το παρόν στις
διήμερες αυτές εκδηλώσεις για τη γιορτή Του Τι-
μίου Σταυρού, αλλά και για την μεγάλη και πο-
λύτιμη βοήθεια που πρόσφεραν ώστε να πετύ-
χουμε τον στόχο που είχαμε βάλει ώστε να ξε-
χρεωθούν κάποια πράγματα για τις εκκλησίες μας
(προσκυνητάρι και εικόνα της Παναγίας) κ.α. 

Να είστε σίγουροι πως ότι κάνουμε, το κάνουμε
πάντα για το συμφέρον του χωριού και των χω-
ριανών και ότι η κάθε οικονομική βοήθεια και προ-
σφορά γίνεται και θα γίνεται έργο και θα πιάνει
τόπο, όπως αποδεικνύεται περίτρανα τα τελευταία
χρόνια.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε επίσης τις γυ-
ναίκες που βοήθησαν με τις νοστιμότατες παρα-
δοσιακές πίτες: Αντωνίου Σταυρούλα, Αντω-
νίου Χρυσάνθη, Καραγεώργου Αλεξάνδρα,
Καραγεώργου Τούλα, Κόκκαλη Βάσω, Κόκ-
καλη Λίτσα, Κουτσολάμπρου Σταθούλα,
Μαργώνη Αγγελική, Παπαδοπούλου Μαρία,
Πολύζου Στέλλα πατάτες αλλά και τους λου-
κουμάδες που έφτιαξαν για να προσφερθούν την
παραμονή στο γλέντι –και ομολογουμένως δεν

έμεινε ούτε για δείγμα– επίσης Κραβαρίτη
Χρήστο και τον γιο του Κώστα για την προ-
σφορά του ψωμιού των εκδηλώσεων, τον ακού-
ραστο ψήστη αλλά και “Γιατρό της πείνας’’ όπως

τον αποκαλούμε Φωλιά Απόστολο και τον βοη-
θό του Κατσιμήτρο Κώστα, τον Dj του Συλλό-
γου μας Μαργώνη Σάκη που μας κράτησε όρ-
θιους χορεύοντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες,
αλλά και όλους όσοι βοήθησαν εντατικά και
ακούραστα ώστε να παρουσιαστεί το καλύτερο δυ-
νατό αποτέλεσμα. 

Και του χρόνου όλοι μαζί να βρεθούμε και να
προσκυνήσουμε τη Χάρη Του.

Ας είναι μεγάλη η Χάρη Του Τιμίου Σταυρού
και ας προστατεύει τους Τροβατιανούς όπου και
αν βρίσκονται. 
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Η  γιορτή  του  Τιμίου  Σταυρού 

Επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 (κατά αλφαβη-
τική σειρά): 

1. Αβράμπος Δημήτριος του Παναγιώτη,
ΑΤΕΙ Ιατρικά Εργαστήρια Λάρισας. 

2. Αβράμπος Λάμπρος του Γεωργίου,
ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών Καβάλας. 

3. Αβράμπου Σωτηρία του Παναγιώτη,
ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής Πάτρας. 

4. Κάλλη Παρασκευή του Λάμπρου, Πο-
λιτικών Επιστημών Νομικής Αθήνα. 

5. Καλογερομήτρου Μαριάννα του Γε-
ωργίου, Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας
Αθήνα. 

6. Κουτελίδα Ελένη του Ευαγγέλου, Τμή-
μα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

7. Πολύζος Γιώργος (γιος της Τσιακμάκη
Παρασκευής), Πολυτεχνείο Ηλεκτρονικών Μη-
χανικών Αθήνα. 

8. Τσέλιος Αλέξανδρος (γιος της Πηγής
Μπιστιντζιάνου), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου τους εύχεται
καλή φοίτηση.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΜΑΣ  ΣΤΗΝ  
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 


