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O NOΣTAΛΓOΣ

Το φετινό καλοκαίρι στο μαγευ-
τικό Τροβάτο ήταν καταπληκτι-
κό, με πανδαισία πολιτιστικών

δραστηριοτήτων. Οι χωριανοί και φί-
λοι, που επέλεξαν το Τροβάτο για τις
διακοπές τους αποζημιώθηκαν με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο!!!!

Οι ιδανικές καιρικές συνθήκες που
επικράτησαν, ο παλμός και η ζωντάνια
του κόσμου τόσο από μικρούς όσο και
από μεγάλους, προσέδωσαν έναν άλλον
αέρα στις διακοπές τους. Τα μέλη του
Πολιτιστικού Συλλόγου με τις διάφορες
εκδηλώσεις που διοργάνωσαν κράτη-
σαν ψηλά τον πήχη του ενδιαφέροντος
του κόσμου, όπου με τη συγκλονιστική
συμμετοχή τους όρισαν τον δρόμο της
επιτυχίας για μια ακόμη φορά. 

«Γιατί εάν ο κόσμος έχει διά-
θεση να διασκεδάσει δεν τον στα-
ματάει τίποτα!!!». Αυτή η φράση
θα έφτανε για να σας κάνουμε εικόνα
το Αντάμωμα των Τροβατιανών στο
χωριό μας το φετινό καλοκαίρι, που ξε-
πέρασε για εμάς κάθε προσδοκία!!! 

Η παρουσία του κόσμου στο
Τροβατιανό Αντάμωμα της 6ης
Αυγούστου, ανήμερα της Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος, ήταν
συγκλονιστική. Πάνω από 1.300
άτομα μας χάρισαν απλόχερα το κέφι,
την χαρά, το πάθος και την ψυχή τους.
Ήταν εκεί μαζί μας μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες!!!! Έτσι ξεκίνησαν, με
τους καλύτερους οιωνούς, οι φετινές
Πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Κρίκο επιτυχίας αποτέλεσαν τα
χορευτικά τμήματα του Συλλόγου, που
με την άψογη και οργανωμένη πα-
ρουσία τους, ανέβασαν ψηλά τον χο-
ρευτικό πήχη με πολλές υποσχέσεις για
το μέλλον. Η παρουσία της νεολαίας,
για μια ακόμη φορά στο χωριό μας,
ήταν εκπληκτική. Τους ευχαριστεί όλο

το Τροβατιανό και μη, κοινό!!!! 
Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο

πρόεδρος του Συλλόγου κος Κόκκα-
λης Λάμπρος, ο οποίος αφού καλω-
σόρισε τους παρευρισκόμενους, έδω-
σε ένα μήνυμα ανθρωπιάς και δύναμης
για να μπορέσουμε να αντιμετωπί-
σουμε και να ξεπεράσουμε τα προ-

βλήματα που έχουμε μπροστά μας. 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο γραμ-

ματέας του Συλλόγου κος Μαργώ-
νης Λάμπρος, ο οποίος ανέπτυξε τις
δράσεις του Συλλόγου από την περσι-
νή χρονιά που δεν πραγματοποιήθηκε
το Αντάμωμα μέχρι και σήμερα. Καυ-
τηρίασε τα κακώς κείμενα για το χωριό
μας τονίζοντας, πως τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του χω-
ριού είναι υπαρκτά και επιζητούν λύση,
όπου η συνεργασία των φορέων, είναι
η μοναδική διέξοδος. 

Κατόπιν πήρε το λόγο ο αντιδή-
μαρχος Αγράφων κος Μάκκας Από-
στολος ο οποίος εξέφρασε το θαυμα-
σμό του για την μεγαλειώδη αυτή εκ-
δήλωση και αφού έδωσε τα συγχαρη-
τήριά του είπε ότι ο Σύλλογος Τροβά-
του είναι ο μοναδικός Σύλλογος που
«ενοχλεί» τον Δήμο Αγράφων και καλά
κάνει, για τα προβλήματα του τόπου

του. Εμείς ως Δήμος, είπε, προσπα-
θούμε με τα λίγα μέσα που διαθέτου-
με να ανταπεξέλθουμε όσο το δυνατόν
καλύτερα. 

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον
δήμαρχο Τανάγρας κο Περγάλια Βα-
σίλειο ο οποίος δεν έκρυψε τον θαυ-
μασμό του και την έκπληξή του για την

οργάνωση σε όλους τους τομείς του Αν-
ταμώματος τονίζοντας ότι θα είναι
κοντά σε κάθε προσπάθεια του Συλ-
λόγου, γιατί το έργο που κάνει είναι
άξιο συγχαρητηρίων.

Κατόπιν το λόγο πήρε η έφορος του
Συλλόγου κα Τσατσαρώνη Ελένη η
οποία ανακοίνωσε τα ονόματα των
επιτυχόντων που εισήχθηκαν στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τους
απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέ-
τες.

Την σκυτάλη πήρε το μικρό χο-
ρευτικό με παιδιά χωριανών μας που
φορώντας τις καινούριες παραδοσια-
κές φορεσιές χόρεψαν χορούς του τό-
που μας με λεβεντιά και χάρη και άξια
απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα
του κόσμου. Η εμπειρία της πεθεράς
που είχε πάει στην Αθήνα στη νύφη της
και την εξιστορούσε σε μια φιλενάδα
της για το πώς φτιάχνουν την πίτα ήταν

το δρώμενο, που σκόρπισε άφθονο
γέλιο σε όλους, ανοίγοντας έτσι τον
δρόμο για το μεγάλο χορευτικό του
Συλλόγου που με την άψογη και επι-
βλητική παρουσίαση των Σαρακατσά-
νικων χορών απέσπασε δικαιολογη-
μένα το θερμό χειροκρότημα του κό-
σμου.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν την
Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016, με
τον 5ο Διαγωνισμό Σκοποβολής. Το
απόγευμα στην κεντρική πλατεία των
Αγίων Θεοδώρων έγινε ο Διαγωνισμός
Σκοποβολής με αεροβόλα όπλα, μια
προσφορά του κου Μαργώνη Βασί-
λη του Θεοδώρου. Μια εκδήλωση με
μεγάλο ενδιαφέρον που αγκαλιάστηκε
από τους χωριανούς και σημείωσε για
μια ακόμη φορά μεγάλη επιτυχία. Οι
130 διαγωνιζόμενοι όλων των ηλικιών
προσπάθησαν να στοχεύσουν σωστά
και τα αποτελέσματα και η βαθμολο-
γία ήταν αρκετά υψηλά δείχνοντας
έτσι ότι είναι ένα ενδιαφέρον άθλημα. 

Την Τρίτη 9 Αυγούστου 2016
πραγματοποιήθηκε στο μαγευτικό πλέ-
ον γήπεδο του Αγίου Αθανασίου το
τουρνουά ποδοσφαίρου. Μια εκδήλω-
ση που την έχουν αγκαλιάσει όλοι πλέ-
ον μικροί και μεγάλοι. Από νωρίς το
απόγευμα μέσα σε ένα θαυμάσιο κλί-
μα συγκεντρώθηκαν μικροί και μεγά-
λοι να διασκεδάσουν και να ξεδιπλώ-
σουν το ταλέντο τους μέσα στο γήπε-
δο συνοδευόμενοι από την στρογγυλή
θεά του ποδοσφαίρου. Η έναρξη της
εκδήλωσης έγινε με τις τσουβαλοδρο-
μίες  και όσοι έλαβαν μέρος σκόρπισαν
άφθονο γέλιο με τις θαυμάσιες τούμπες
τους αλλά και με τις φοβερές ικανότη-
τές τους. 
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Ανήμερα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στις 14/09/2016, με έκπληξη,
ανακοινώθηκε, δια ζώσης, από τον ίδιο τον πάτερ-Βαρσανούφιο, τόσο στον
Μητροπολίτη κ.κ. Γεώργιο, όσο και στα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Τροβάτου, στα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής καθώς και στον
ιερέα Βραγγιανών πατήρ-Κώστα, η πρόθεσή του να παραιτηθεί από ιε-
ρέας του χωριού μας και να μετακινηθεί σε άλλη ενορία.

Η απόφασή του, όπως μας γνωστοποιήθηκε είναι τελεσίδικη και θα συ-
νοδευθεί από αίτηση στην Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου, εντός των προ-
σεχών ημερών.

Για κάθε τι νεότερο θα ενημερώσουμε το Τροβατιανό εκκλησίασμα.
Με τιμή 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Σ’  αυτό  το  φύλλο  διαβάστε 

Συνέχεια στη σελ. 2 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 



Την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016 το απόγευ-
μα στην κεντρική πλατεία των Αγίων Θεοδώρων έγι-
νε ο 5ος Διαγωνισμός Σκοποβολής με αεροβόλα όπλα,

μια προσφορά του Μαργώνη Βασίλη του Θεο-
δώρου. Μια εκδήλωση με μεγάλο ενδιαφέρον που
αγκαλιάστηκε από τους χωριανούς και σημείωσε για
μια ακόμη φορά μεγάλη επιτυχία.

Οι 130 διαγωνιζόμενοι όλων των ηλικιών προ-
σπάθησαν να στοχεύσουν σωστά και τα αποτελέ-

σματα και η βαθμολογία ήταν αρκετά υψηλά δεί-
χνοντας έτσι ότι είναι ένα ενδιαφέρον άθλημα. Νι-
κητές στον 5ο Διαγωνισμό Σκοποβολής στο Τροβά-
το ήταν οι:

Αγόρια: Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Κορίτσια: Μαργώνη Αγγελική
Γυναίκες: Καραμπά Γιώτα
Άνδρες: Κατσιμήτρος Κώστας 

Για μια ακόμη φορά ο κόσμος ήταν συγκλονι-
στικός με την παρουσία του δείχνοντας έτσι ότι εί-
ναι κοντά και στηρίζουν αυτές τις δραστηριότητες. 

Ευχαριστούμε όλες και όλους όσοι στήριξαν με
την παρουσία τους αυτή την εκδήλωση. 

Η Συντακτική Ομάδα του “ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ” 

Την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016 πραγματο-
ποιήθηκε για πρώτη φορά στο Τροβάτο Αγώνας Δρό-
μου 1.200 μέτρων. Μια νέα εκδήλωση που διοργά-
νωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος θέλοντας να δώσει το
μήνυμα πως θα πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας, στην
καθημερινότητά μας τον αθλητισμό. Πως ο αθλητι-
σμός θα πρέπει να γίνει τρόπος ζωής για όλους μας,
μικρούς και μεγάλους.

Την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016 το απόγευμα
στον κάτω Μαχαλά και στον προαύλιο χώρο του Αγί-
ου Δημητρίου έγινε επίσης για πρώτη φορά ζωντα-
νός διαγωνισμός παραδοσιακής πίτας με γάστρες.
Στην εκδήλωση αυτή ξετυλίχτηκε μπροστά μας ο τρό-
πος με τον οποίο παλαιότερα, χωρίς να υπάρχουν τα
κατάλληλα μέσα, οι γυναίκες ετοίμαζαν το φαγητό και
κυρίως τις ξακουστές πίτες για το σπιτικό φαγητό
αλλά και για τους καλεσμένους, που γίνονταν με απλά
πράγματα και σε γρήγορο χρόνο.

Η 15η Αυγούστου όπου ήταν η γιορτή της Κοί-
μησης της Θεοτόκου αλλά και η γιορτή της Ύψωσης
του Τιμίου Σταυρού στον Άγιο Δημήτριο, στις 14 Σε-
πτέμβρη, με την καθολική παρουσία του κόσμου,
έκλεισε και την αυλαία του φετινού καλοκαιριού, του

Πολιτιστικού και Θρησκευτικού καλοκαιριού.
Τα μέλη του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού

Συλλόγου, θέλουν από καρδιάς να ευχαριστήσουν
όλες και όλους, που μας τίμησαν με την παρουσία
τους, στηρίζοντας με κάθε μέσο και τρόπο τις φετι-
νές εκδηλώσεις. Πιστεύουμε ότι με την άψογη συ-
νεργασία θα επιτύχουμε υψηλή παραγωγικότητα στην
πολιτισμική κουλτούρα μας. Επιθυμούμε τις τυχόν εν-
στάσεις σας για να διορθώσουμε τυχόν αστοχίες και
λάθη μας. 

Από την φιλόξενη στήλη που μας προσφέρει «Ο
ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ», αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητή-
σουμε και γραπτώς ΣΥΓΝΩΜΗ, για τυχόν παραλεί-
ψεις και λάθη που έγιναν, καθόλη τη διάρκεια των φε-
τινών εκδηλώσεων, αρχής γενομένης του Ανταμώ-
ματος. Η δυναμική συνύπαρξη μικρών και μεγάλων
στις εκδηλώσεις, αποδεικνύει για πολλοστή φορά, ότι
η πολιτιστική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη δεν
αυτοπροσδιορίζεται, χωρίς την συνύπαρξή τους.

Ως Πολιτιστικός Σύλλογος πιστεύουμε βαθειά
μέσα μας ότι το αξίζει το χωριό μας.

Καλό χειμώνα σε όλους. 

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Μ ε μεγάλη ευλάβεια και κατάνυξη εορτά-
στηκε φέτος στις 6 Αυγούστου 2016 η
γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

στο εκκλησάκι, το οποίο στα ερείπια της παλιάς εκ-
κλησίας του 15ου αιώνα που ήταν αφιερωμένος στη
Γέννηση του Χριστού, έκτισε με τη βοήθεια των
Τροβατιανών ο αείμνηστος παπα-Πέτρος Νταλ-
λής.

Πολλοί Τροβατιανοί και φίλοι βρέθηκαν ανή-
μερα της εορτής στο πανέμορφο εκκλησάκι να ανά-
ψουν ένα κερί και να προσκυνήσουν την Χάρη Του. 

Ο πάτερ-Βαρσανούφιος έψαλε την θεία
λειτουργία και στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας
έγινε η αρτοκλασία λόγω της ημέρας.

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

Χρόνια πολλά λοιπόν και του χρόνου να βρε-
θούμε πάλι όλοι μαζί στο πανέμορφο αυτό εκκλη-
σάκι, να προσκυνήσουμε την Χάρη Του. 

Η Συντακτική Ομάδα του “ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ” 
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Διαγωνισμός  Σκοποβολής  στο  Τροβάτο 

Συμμετοχή  του  Χορευτικού  
Τμήματος  του  Πολιτιστικού  

Συλλόγου  Τροβάτου  
στα  «Υψηλάντεια  2016» 
Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016 ο Πολιτι-

στικός Σύλλογος Τροβάτου συμμετείχε με το χο-
ρευτικό τμήμα του στα “Υψηλάντεια 2016’’, εκ-
δηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο στο χωριό

Υψηλάντη Βοιωτίας, τιμώντας με αυτόν τον τρό-
πο την ιστορική επέτειο της μάχης της Πέτρας. Η
Μάχη της Πέτρας υπήρξε η τελευταία μάχη του
Αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία. Έλαβε
χώρα στις 12 Σεπτεμβρίου 1829 στην Πέτρα της
Βοιωτίας, μεταξύ Θήβας και Λιβαδειάς. Επικε-
φαλής των ελληνικών δυνάμεων ήταν ο Δημήτριος
Υψηλάντης, που κατά περίεργη συγκυρία έθεσε
τέρμα στον Αγώνα, τον οποίον είχε αρχίσει ο
αδελφός του, Αλέξανδρος, με τη διάβαση του
Προύθου στις 24 Φεβρουαρίου 1821.

Η παρουσία του χορευτικού τμήματος του
Πολιτιστικού Συλλόγου ήταν εξαιρετική, όπως
εξαιρετικοί ήταν και όσοι το ακολούθησαν. Θα θέ-
λαμε να ευχαριστήσουμε τον Πολιτιστικό και Οι-
κολογικό Σύλλογο Υψηλάντη, για την πρόσκληση
και την τιμή που μας έκανε, τιμώντας την ιστορι-
κή επέτειο. 

Η Συντακτική Ομάδα του “ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ” 



Την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016 το απόγευμα
στον κάτω Μαχαλά και στον προαύλιο χώρο του Αγί-
ου Δημητρίου έγινε επίσης για πρώτη φορά ζωντανός
διαγωνισμός παραδοσιακής πίτας με γάστρες.

Στην εκδήλωση αυτή ξετυλίχτηκε μπροστά μας ο
τρόπος με τον οποίο παλαιότερα, χωρίς να υπάρχουν

τα κατάλληλα μέσα, οι γυναίκες ετοίμαζαν το φαγη-
τό και κυρίως τις ξακουστές πίτες για το σπιτικό φα-
γητό αλλά και για τους καλεσμένους, που γίνονταν με
απλά πράγματα και σε γρήγορο χρόνο.

Λαχανόπιτα, χορτόπιτα, πλαστό, τυρόπιτα, ζυ-
μαρόπιτα κ.α.

Έχοντας έτοιμα τα υλικά η κάθε νοικοκυρά με την
βοήθεια βεβαίως και από τη νεώτερη γενιά ξεδίπλω-
σαν το ταλέντο τους αλλά και θυμήθηκαν και τα πα-

λιότερα χρόνια που έζησαν στο χωριό και έφτιαχναν
πίτες και άλλα φαγητά. Τα τραπέζια που είχαν στη-
θεί πήραν φωτιά από τις ετοιμασίες όταν άναψε μια
μεγάλη φωτιά για να ξεκινήσει αυτή η όμορφη εκδή-
λωση.

Οι 4 γάστρες που μπήκαν στη φωτιά να καούν και
να πάρουν θερμοκρασία, σε λίγο ήταν έτοιμες, μετά
από αρκετά χρόνια αδράνειας και προσμονής, να ρο-
δοψήσουν τις πίτες που με περίσσια τέχνη ετοίμαζαν
οι νοικοκυρές.

Ως ψήστης ανέλαβε πρωτοβουλία ο πρόεδρος του
Συλλόγου Κόκκαλης Λάμπρος με βοηθό τον Κα-
ραγεώργο Σταύρο και Καραγεώργο Λάμπρο
ρίχνοντας στην πυροστιά το πρώτο ταψί με την λα-
χανόπιτα. 

Σε λίγο μπήκε και ένα ταψί με πλαστό. 
Ο εκφωνητής προσπαθούσε να είναι κοντά σε όλες

τις φάσεις και να παρουσιάσει με τον καλύτερο τρό-
πο την όλη διαδικασία. 

Ενώ η προσπάθεια ήταν στην κορύφωσή της
έγιναν τα πρώτα αποκαλυπτήρια στα ταψιά για να

δούμε την πρόοδο του ψησίματος. Οι μυρωδιές από τις
πίτες ήταν φοβερές πλημμυρίζοντας την Τροβατιανή
ατμόσφαιρα, κάνοντας πολλούς από μας να βγάλου-
με επιφωνήματα θαυμασμού και να μας προϊδεάσουν
για το τελικό αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια έπεσε στη φωτιά και η τρίτη πίτα, τυ-
ρόπιτα και μπήκε και μία τέταρτη τυρόπιτα στριφτή
που την έφεραν έτοιμη από το σπίτι για να ψηθεί κάτω
από την παραδοσιακή γάστρα. Σε λίγο βγήκε η πρώ-
τη πίτα έτοιμη και τραγανή και έπειτα ακολούθησαν

και άλλες. Εκείνη τη στιγμή παρουσιάστηκαν και δύο
άντρες με τα υλικά τους θέλοντας να μας δείξουν και
αυτοί τις ικανότητές τους στην μαγειρική. Έτσι μας
έφτιαξαν ζωντανά μια ζυμαρόπιτα με το κολοκύθι να
το τρίβουν εκείνη τη στιγμή. 

Η τεχνική που ξεδίπλωσαν μπροστά μας, έκανε
πολλές γυναίκες να τους θαυμάσουν αλλά και να κλέ-
ψουν την παράσταση για τις ικανότητές τους χωρίς
τρακ αλλά με μεθοδικές κινήσεις να παρουσιάσουν ένα
θαυμάσιο αποτέλεσμα ομολογουμένως με λίγα υλικά,
μόνο με λίγο κολοκύθι, τυρί, αλεύρι, αυγά και λάδι.
Έτσι έπεσε και αυτή στη φωτιά να ψηθεί. Το αποτέ-
λεσμα ήταν τέλειο. Εκ πρώτης όψεως είχαν τέλειο χρώ-
μα και μυρωδιά-οσμή που σε μάγευε. 

Το έργο της κριτικής επιτροπής φάνταζε πολύ δύ-
σκολο γιατί έπρεπε να δοκιμάσουν και να αποφασί-
σουν μόνο για 3 νικητές. Γι’ αυτό υπάρχουν και αυτοί
οι γευσιγνώστες να αποφασίζουν. 

Η Συντακτική Ομάδα του “ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ” 
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Διαγωνισμός  παραδοσιακής  πίτας  με  γάστρες  στο  Τροβάτο 

1ο ς Αγώνας  Δρόμου  στο  Τροβάτο 
Την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016 πραγματο-

ποιήθηκε για πρώτη φορά στο Τροβάτο Αγώνας Δρό-
μου 1.200 μέτρων.

Μια νέα εκδήλωση που διοργάνωσε ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος θέλοντας να δώσει το μήνυμα πως
πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας τον αθλητισμό. Πως
ο αθλητισμός πρέπει να γίνει τρόπος ζωής για όλους

μας, μικρούς και μεγάλους. Η εκδήλωση ξεπέρασε
κάθε προσδοκία σε συμμετοχές κάθε ηλικίας από κο-
ρίτσια και αγόρια, γυναίκες και άντρες. Λόγω των έρ-
γων στο δρόμο προς το μοναστήρι της Παναγίας Τρο-
βάτου η εκκίνηση έγινε από την αρχή του δρόμου και
όχι όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Εκεί στήθη-
κε το τραπέζι και ένας-ένας από τους συμμετέχοντες
δήλωνε το όνομά του στη γραμματεία και έπαιρνε το
δικό του νούμερο συμμετοχής. Αφού τελείωσε αυτή
η διαδικασία χωρίστηκαν σε γκρουπ και δίνονταν η
εκκίνηση.  

Πρώτα έτρεξαν τα μικρά παιδιά αγόρια και κο-
ρίτσια που αγωνίζονταν τα μεν αγόρια για τα αγόρια
και τα κορίτσια για τα κορίτσια. Στην μέση της δια-
δρομής υπήρχε ένα τραπέζι με νερά που δίνονταν
στους αθλητές να ξεδιψάσουν και να συνεχίσουν την
πορεία τους παίρνοντας έτσι μια ανάσα δροσιάς. 

Κατόπιν έγινε η εκκίνηση των αγοριών και κο-
ριτσιών με τη διαδρομή αυτή να έχει αρκετό ενδια-
φέρον λόγω της ηλικίας και ήταν συναρπαστικός. 

Τέλος έγινε η εκκίνηση των μεγαλύτερων ηλικιών
σε άντρες και γυναίκες με αρκετό γέλιο στον τερμα-
τισμό τους.

Ο τερματισμός έγινε στην πλατεία των Αγίων Θε-
οδώρων με θερμό χειροκρότημα από τους θεατές και
αθλητές. 

Ο ταμίας του Συλλόγου Καραγεώργος Σταύρος
μοίρασε σε όλους όσοι αγωνίστηκαν αναμνηστικά για
την συμμετοχή τους στα οποία έγραφε το ονοματε-
πώνυμό τους για αυτή τη συμμετοχή και σε αυτούς

που τερμάτισαν πρώτοι δόθηκαν μετάλλια και κύ-
πελλα. 

Πρώτοι τερμάτισαν: Από τα μικρά κορίτσια η Γε-
ωργίου Αγγελική. 

Από τα μικρά αγόρια ο Παπαδόπουλος Δη-
μήτριος. 

Από τις κοπέλες η Παπαδοπούλου Βασιλική.  
Από τα αγόρια ο Καπερώνης Θεόδωρος. 
Από τις γυναίκες η Χαρδαλιά Γιάννα. 
Από τους άντρες ο Μαργώνης Βαγγέλης. 

Και αυτή η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία
χάρη στην μεγάλη συμμετοχή και προσπάθεια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι προσπάθειες των συγ-
χωριανών μας με την μεγαλύτερη ηλικία, που έλαβαν
μέρος στον Αγώνα Δρόμου, έβαλαν κάτω αρκετούς
νεώτερους. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους  φω-
τογράφους Παπαδόπουλο Χρήστο και Παπα-
δόπουλο Κώστα που κάλυψαν και αυτή την εκδή-
λωση με κάθε μέσο και τρόπο στήνοντας κάμερες σε
αρκετά σημεία της διαδρομής αλλά και ανεβασμένοι
σε καρότσα αγροτικού ώστε να καλύψουν όλες τις
διαδρομές.

Το μεγαλύτερο κέρδος και από αυτή την εκδή-
λωση είναι η φοβερή παρουσία της νεολαίας που εί-
ναι εδώ παρούσα αλλά θέλει βοήθεια και στήριξη στις
προσπάθειές της. 

Η Συντακτική Ομάδα του “ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ” 
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Εάν  ο  κόσμος  έχει  διάθεση  να  διασκεδάσει  δεν  τον  σταματάει  τίποτα! 

Αυτή η φράση θα έφτανε για να σας κάνουμε
εικόνα το Αντάμωμα των Τροβατιανών στο
χωριό μας το φετινό καλοκαίρι, που ξεπέρα-

σε για εμάς κάθε προσδοκία. Η παρουσία του κόσμου
ήταν συγκλονιστική, πάνω από 1.300 άτομα μας χά-

ρισαν απλόχερα το κέφι, τη χαρά, το πάθος και την
ψυχή τους. Ήταν εκεί μαζί μας μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες.

Την έναρξη αυτής της υπέροχης βραδιάς λοιπόν,
έκανε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κόκκαλης Λάμ-
προς, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους παρευρι-
σκόμενους, έδωσε ένα μήνυμα ανθρωπιάς και δύ-
ναμης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και
να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που έχουμε μπρο-
στά μας. Τον λόγο στη συνέχεια είχε ο Γραμματέας

Μαργώνης Λάμπρος, ο οποίος ανέπτυξε τις δρά-
σεις και τις δραστηριότητες του Συλλόγου από την
περσινή χρονιά που δεν πραγματοποιήθηκε το Αν-
τάμωμα μέχρι και σήμερα. Καυτηρίασε τα κακώς κεί-
μενα για το χωριό μας τονίζοντας κάποια από τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι όπως:

• Οι δρόμοι μεταξύ των μαχαλάδων που είναι επι-
κίνδυνοι λόγω των χορταριών και των βάτων που
έχουν στοιχειώσει.

• Ο δρόμος προς το ιστορικό μοναστήρι της Πα-
ναγίας που είναι άβατος.

• Τα χορτάρια στις πλατείες, τα μοναστήρια και
τα νεκροταφεία που είναι αρμοδιότητα του Δήμου
να τα κάνει.

Κλείνοντας, τόνισε επίσης ότι και εμείς από την

μεριά μας για να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον του επι-
σκέπτη πρέπει να του προσφέρουμε τα βασικά.

Κατόπιν ο λόγος του Αντιδημάρχου Αγράφων κου
Μάκκα Απόστολου, αρχικά για τον θαυμασμό του
για την μεγαλειώδη αυτή εκδήλωση αλλά και ότι ο
Σύλλογος Τροβάτου είναι ο μοναδικός Σύλλογος που
ενοχλεί τον Δήμο Αγράφων, και καλά κάνει, για τα
προβλήματα του τόπου του. Με τον ίδιο θαυμασμό
και έκπληξη πήρε τον λόγο ο Δήμαρχος Τανάγρας
κος Περγάλιας Βασίλειος ο οποίος τόνισε ότι θα
είναι κοντά σε κάθε προσπάθεια του Συλλόγου για-
τί το έργο που κάνει είναι άξιο συγχαρητηρίων. 

Δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την καθό-
λα εκπληκτική βραδιά, η βράβευση των επιτυχόντων
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την απονομή της
αναμνηστικής πλακέτας. Και την σκυτάλη πήραν οι
μικροί μας χορευτές, τα παιδιά των χωριανών μας,
φορώντας τις καινούριες παραδοσιακές τους φο-
ρεσιές, απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα για
την λεβεντιά και την αξία τους χορεύοντας χορούς
του τόπου μας. 

Και ήρθε η στιγμή που η Πεθερά γύρισε από την
Αθήνα μετά από την επίσκεψη στην νύφη της, και
εξιστόρησε σε μια φιλενάδα την εμπειρία της, «Πώς
λοιπόν φτιάχνουν την πίτα στην Αθήνα;», το σκε-
τσάκι από τις γυναίκες του χωριού που κράτησε το
ενδιαφέρον όλων μέχρι τέλους. Οι «μεγάλοι» χο-
ρευτές έχουν σειρά, μια παρουσία άξια θαυμα-
σμού, παρουσίασαν Σαρακατσάνικους χορούς δεί-
χνοντας στο χαμόγελό τους πόσο πολύ αγαπούν αυτό
που κάνουν. Ανεβάζοντας το κέφι στα ύψη, για να

ανοίξουν τον δρόμο στον Γιάννη Γκόβαρη, την Αγ-
γέλα Αλεξιάδου και την Πόπη Καραμπά για μια
βραδιά με πολύ χορό, γλέντι και χαμόγελα. Είναι

όμορφο να βλέπεις ανθρώπους να γλεντούν με την
ψυχή τους, και να σημειώσουμε πως σε αυτή την
ψυχή και τον δυνατό παλμό έχει ευθύνη η νεολαία
που δεν σταμάτησε στιγμή.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:
Ο Αντιδήμαρχος Αγράφων κος Μάκκας Από-

στολος, ο Δήμαρχος του Δήμου Τανάγρας κος
Περγάλιας Βασίλειος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Τανάγρας κος Χόντζιας Δημητρίου
Ηλίας, ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Κόκκαλης Γε-
ώργιος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος
Δερβενοχωρίων κος Σαμπάνης Ιωάννης.

Πρόεδροι και μέλη των Πολιτιστικών Συλλόγων:
Αγραφιωτών Σαρακατσαναίων Αιτωλοακαρνα-

νίας, Πετριλιωτών Σχηματαρίου, Κουστέσας, Αγρά-
φων, Επινιανών, Τριδέντρου, Βραγγιανών, Δέν-
δρου και Τερψιχόρης Σχηματαρίου. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία, την
βοήθεια, την στήριξη και την αγάπη στην προσπά-
θειά μας. Αλλά ένα ακόμα ευχαριστώ για την υπο-
μονή σας και ένα μεγαλύτερο συγνώμη στον κόσμο
για τυχόν παραλείψεις και λάθη που έγιναν. Όσο
προσπαθείς και αγωνίζεσαι θα γίνονται λάθη, αρκεί
να προσπαθείς να τα διορθώνεις και να μην επι-
σκιάζουν το τελικό αποτέλεσμα που ομολογουμένως
ήταν συγκλονιστικό. 

Η Συντακτική Ομάδα του “ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ” 



Τ ην Τρίτη 9 Αυγούστου 2016 πραγματο-
ποιήθηκε στο μαγευτικό πλέον γήπεδο του
Αγίου Αθανασίου το τουρνουά ποδοσφαί-

ρου, μια εκδήλωση που την έχουν αγκαλιάσει όλοι
πλέον μικροί και μεγάλοι. Από νωρίς το απόγευ-

μα μέσα σε ένα θαυμάσιο κλίμα συγκεντρώθηκαν
μικροί και μεγάλοι να διασκεδάσουν και να ξεδι-
πλώσουν το ταλέντο τους μέσα στο γήπεδο με τη
στρογγυλή θεά του ποδοσφαίρου όπως λέγεται η
μπάλα.

Η γραμματεία αφού έγραψε τα ονόματα των
ομάδων μοίρασε μπλουζάκια στους παίχτες που
ήταν μια προσφορά του Κόκκαλη Γιώργου του
Βασιλείου, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά.

Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε με τσουβαλο-
δρομίες και όσοι έλαβαν μέρος σκόρπισαν άφθο-
νο γέλιο με τις θαυμάσιες τούμπες τους αλλά και
με τις φοβερές ικανότητές τους. Τερματίζοντας πή-
ραν και την αμοιβή τους από ένα λουκούμι προ-
σφορά του Συλλόγου.

Στη συνέχεια έγινε η κλήρωση του διαιτητή με
δημοκρατικές διαδικασίες και κληρώθηκε ο Κα-
ραγεώργος Σταύρος που έχει τεράστια εμπειρία
από αγώνες τέτοιου υψηλού επιπέδου και ρί-
σκου.

Για την ιστορία οι ομάδες ήταν οι εξής:
Κορίτσια: 
Γιατί μπορώ - Οκτάδα φωτιά 1-0 

Αγόρια (μικρά): 
Αγ. Αθανάσιος - Ρεάλ Τροβάτου 0-1 
Αγόρια (μεγάλα): 
Αγ. Αθανάσιος - Ρεάλ Τροβάτου 0-1 
Γυναίκες: 
Αυτές - Άλλες 2-0 
Αγόρια (μεγάλα – μεγάλα) 
Τραμπάκουλες  - Μαύρα σκ’λιά 3-0 
Άντρες: 
Τρανοί - Μεγάλοι 2-0 

Στο τέλος απονεμήθηκαν μετάλλια και κύ-
πελλα σε όλους τους αθλητές που έλαβαν μέρος στο
καταπληκτικό αυτό τουρνουά με την υπόσχεση να
είμαστε όλοι εδώ και του χρόνου να παίξουμε και
να χαρούμε.

Ελπίζουμε με την βοήθεια των χωριανών να
αξιωθούμε να βάλουμε ένα δίχτυ προστασίας
στην μια πλευρά του γηπέδου ώστε να μην χά-
νονται οι μπάλες και καθυστερούν οι αγώνες.

Θέλουμε να τονίσουμε σε όλους και όλες ότι το
ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός είναι μια
γιορτή και για κανέναν λόγο δεν πρέπει να φα-
νατιζόμαστε και το κυριότερο να προσπαθούμε να
μεταδίδουμε τον φανατισμό αυτό στα παιδιά μας.

Ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, είναι ζωή, είναι
γιορτή και πρέπει να τον χαιρόμαστε χωρίς φα-
νατισμούς και φωνές. Τέτοια φαινόμενα δεν επι-
τρέπονται ανάμεσά μας και δεν θα το επιτρέψου-
με να υπάρχει.

Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που με την
παρουσία και τη συμμετοχή σας στηρίξατε και αυτή
την εκδήλωση όπως μοναδικά εσείς ξέρετε και μπο-
ρείτε να το κάνετε. 

Η Συντακτική Ομάδα του “ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ” 
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Τ ο υ ρ ν ο υ ά   π ο δ ο σ φ α ί ρ ο υ  

Στο ιστορικό μας μοναστήρι της Κοίμησης της
Θεοτόκου στο Τροβάτο εορτάστηκε και φέτος με
μεγάλη ευλάβεια και κατάνυξη από αρκετούς Τρο-
βατιανούς και φίλους που το επισκέφτηκαν να

προσκυνήσουν τη Χάρη Της και να ζητήσουν την
βοήθειά Της. Ο μεγαλοπρεπής στολισμός της
εκκλησίας και του προαύλιου χώρου που έγινε την
παραμονή στον Εσπερινό από την Εκκλησιαστι-
κή Επιτροπή και από αρκετούς πιστούς, αλλά και
η αθρόα προσέλευση των πιστών, έδωσαν λάμψη
στο μεγάλο θρησκευτικό γεγονός της ημέρας. 

Η πανδαισία χρωμάτων που έπαιζαν με το
φως του ήλιου έκαναν πραγματικά την τέλεια ει-
κόνα που σε ηρεμούσε και σε καθήλωνε με φόν-
το τα επιβλητικά βουνά Τσουκασιάκα και Ντιλι-
δήμι. 

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος πρόσφερε στους πιστούς καφέ,
τσίπουρο και λουκούμι για το καλό.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και τα μέλη του
Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου θα ήθε-
λαν να ευχαριστήσουν όλους όσοι βοήθησαν οι-
κονομικά ώστε να μπορέσει να πληρωθεί ένα μέ-
ρος από το κόστος του προσκυνηταριού και της
εικόνας που πραγματικά στόλισαν το ιστορικό μας
μοναστήρι. 

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

Η Συντακτική Ομάδα 
του “ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ” 

Δεκαπενταύγουστος 
στο  Τροβάτο 



Επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ακαδημαϊκού έτους 2016-2017:

1. Γεωργίου Παναγιώτης του Αλεξάνδρου, Μα-
θηματικών Πανεπιστήμιο Πατρών. 

2. Τσουκνίδας Θωμάς του Ηλία (γιος της Βασι-
λικής Φασλή) Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επι-
στήμης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Κομοτη-
νή).

3. Χαρδαλιά Βασιλική του Χρήστου, Τμήμα Οι-
κονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών. 

4. Κελεπούρη Βασιλική (κόρη της Γεωργίας Ν.
Κόκκαλη), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Χίος), Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου τους εύχεται καλή φοί-
τηση. 

Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Η Σ Η  
Η Καπούλα Μαρία του Παύλου (κόρη της Βα-

σιλικής Α. Κάλλη), ορκίστηκε, αποφοιτώντας
από το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κρήτης (Ρέθυμνο). 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου της εύχεται καλή επαγ-
γελματική σταδιοδρομία. 
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Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΜΑΣ  ΣΤΗΝ  
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΦΥΛΛΟΥ 149 ......ΠΟΣΟ (€) ΚΑΙ ($)
Αβράμπος Ελευθέριος ..................................20
Αβράμπου Ευσταθία ......................................5
Αναστασίου Μαρία ......................................50
Αναστασίου Πολυτίμη ..................................20
Αντωνίου Γεώργιος του Νικολάου ................10
Αντωνίου Ευαγγελία ....................................20
Αντωνίου Θωμάς............................................10
Αντωνίου Σταυρούλα ....................................20
Γεωργίου Αποστόλης ....................................20
Γεωργίου Αρετή ............................................20
Γεωργίου Γεώργιος του Πέτρου ..................20
Γεωργίου Γεώργιος του Πέτρου ..................30
Γεωργίου Ευάγγελος ....................................20
Γεωργίου Κωνσταντίνος ..............................20
Γεωργίου Λάμπρος........................................50
Γόγουλος Κωνσταντίνος ................................15
Ευαγγελάκος Λάμπρος..................................50
Ζαρκάδας Γεώργιος ......................................20
ΖΕΦ..................................................................5
Καλαντζή Κατερίνα ......................................10
Κάλλη Αναστασία..........................................20
Κάλλη Γκόλφω ..............................................20
Κάλλη Δήμητρα ............................................10
Καλογεράκη Αγγελική του Στεφάνου ..........20
Καλογεράκη Ευσταθία..................................20
Καλογεράκη Παρασκευή ..............................10
Καλογεράκης Κωνσταντίνος ........................20
Καλογεράκης Χρήστος..................................20
Καλογερογιάννη Φωτεινή ............................20
Καλογερομήτρος Δημήτριος 
του Νικολάου ..........................................200 $
Καλογερομήτρος Κωνσταντίνος 
του Νικολάου ........................................1.000 $
Καλογερομήτρος Χρυσόστομος....................20
Καπούλας Παύλος ........................................20
Καραγεώργος Κωνσταντίνος........................20
Καραγεώργος Λάμπρος ................................50
Καραγεώργος Ευάγγελος ..............................15
Καραγεώργος Σταύρος ................................50
Καραγεώργου-Καζάκου Ευαγγελία............100
Καραγεώργου Ευσταθία του Κων/νου ........20
Κατσιμήτρου Δήμητρα ..................................10
Κατσούδας Κωνσταντίνος ............................10
Κόγιας Παναγιώτης ......................................50
Κόκκαλη Γεωργία του Νικολάου ..................20
Κόκκαλης Αριστείδης του Φώτη ..................10
Κόκκαλης Γεώργιος του Δημητρίου ............50
Κόκκαλης Γιάννης του Παναγιώτη ..............20
Κόκκαλης Ιωάννης του Σωτηρίου ................15
Κόκκαλης Παναγιώτης του Νικολάου..........20
Κουτσολάμπρος Βασίλειος ..........................20
Κουτσουπιά Γιάννα ......................................20
Κωνσταντινίδης Παναγιώτης ......................20

Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος ......................20
Μαργώνη Ελένη............................................20
Μαργώνη Κυρούλα........................................10
Μαργώνης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου 20
Μουρκοβίτης Κωνσταντίνος ........................20
Μουστάκας Δημήτριος ................................20
Μπακοδήμου Αρετή......................................20
Μπίος Κωνσταντίνος ....................................20
Νταλή Έλλη ..................................................20
Ντάλλη Γκόλφω ............................................20
Ντάλλη Γκόλφω του Αποστόλου ..................10
Ντάλλη Ελπίδα ..............................................50
Ντάλλη Νικολέττα του Αποστόλου ..............10
Ντάλλη Νικολίτσα ........................................20
Ντάλλης Γεώργιος του Πέτρου ....................30
Νταλλής Ευάγγελος ......................................20
Νταλλής Νικόλαος του Πέτρου ....................30
Ντάλλης Σταύρος του Αποστόλου ................10
Ντάλλης Χρήστος του Ιωάννη ......................10
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 
του Λάμπρου ................................................20
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος......................50
Παρθένης Κωνσταντίνος ..............................10
Πατλάκης Γεώργιος ......................................10
Περικλής Γεώργιος........................................10
Πολύζος Δημήτριος ......................................50
Πολύζος Ιωάννης του Κων/νου ....................30
Πολύζος Κλεομένης ......................................10
Πολύζος Παναγιώτης....................................20
Σαλαγιάννη (Σούλα) Διονυσία ......................10
Σαλαγιάννη Ελένη ........................................20
Σαλαγιάννη Μαρία........................................20
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ............................................10
Σαλαγιάννης Αλέξης του Γεωργίου ..............20
Σαλαγιάννης Αντώνιος του Γεωργίου ..........20
Σαλαγιάννης Αντώνης του Γρηγορίου..........20
Σαλαγιάννης Ιωάννης ..................................30
Σαλαγιάννης Λάμπρος ..................................20
Σαλαγιάννης Σπύρος του Κωνσταντίνου......20
Σαλαγιάννης Σταύρος του Γεωργίου ............50
Σαλαγιάννη-Σάντα Βάσω..............................20
Σωτηρίου Αγγελική ......................................20
Τρυπογιώργος Βασίλειος ..............................20
Τσιάρας Τιμόθεος..........................................10
Τσιτσικάος Χρυσόστομος ............................30
Τσιώλης Κωνσταντίνος ................................20
Χαλιμούρδας Λάμπρος ................................20
Χαρδαλιά Γεωργία ........................................20
Χαρδαλιά Ιωάννα..........................................20
Χαρδαλιάς Διονύσιος....................................20
Χαριάτης Αντώνης ........................................25
Χαριάτης Ευάγγελος ....................................25
Ψαρράκου Παναγιώτα ................................20

Το Δ.Σ. του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩ-
ΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟΥ ΑΓΡΑ-
ΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» γνωστοποιεί και υπεν-
θυμίζει στους συγχωριανούς και φίλους, την νέα
συνεργασία με την υπηρεσία Αιμοδοσίας του ΓΕ-
ΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩ-
ΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ», για την δημι-
ουργία Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου. 

Στις 9 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Κυρια-
κή και ώρα 09:30 π.μ., στο Κέντρο Υγεί-
ας Σχηματαρίου, θα πραγματοποιηθεί αι-
μοδοσία.

Χρέος όλων μας είναι η άμεση εθελοντική εγ-
γραφή και η δραστηριοποίηση σε κάθε εθελον-
τική αιμοδοσία.

Μπορούμε να δώσουμε αίμα σε οποιαδήποτε
υπηρεσία αιμοληψίας, οποιουδήποτε Νοσοκο-
μείου, αναφέροντας ότι αφορά την Τράπεζα Αί-
ματος του “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩ-
ΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟΥ
ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ”.

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση των
εθελοντών αιμοδοτών.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΙΜΑΤΟΣ 

Σ Υ Γ Χ Α Ρ Η Τ Η Ρ Ι Α
Ολόθερμα συγχαρητήρια στον αγαπημένο μας

ανιψιό Παναγιώτη γιο του Αλεξάνδρου και της
Αθηνάς Γεωργίου που πέρασε στο τμήμα Μα-
θηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ευχό-
μενοι στη ζωή του, να έχει πάντοτε επιτυχίες και
οι γονείς του, να τον καμαρώνουν.

Η θεία Αγγελική 
ο θείος Θεόδωρος Τσεργογιάννης 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΜΗΝΥΜΑ  ΣΤΟΥΣ  
ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟΥΣ  ΚΑΙ  ΜΗ,  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  

ΤΩΝ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξω-

ραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου, συγχαίρουν τους
Τροβατιανούς αλλά και ανά την επικράτεια υπο-
ψήφιους φοιτητές, για την εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Τους ευχόμαστε καλή φοιτητική και επαγ-
γελματική σταδιοδρομία. 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Εδώ πάνω στην κοιτίδα μίας «αέναης κο-
σμογονίας» σε τούτο τον πολύμορφο και πανέ-
μορφο τόπο το ΤΡΟΒΑΤΟ με την οργιαστική
βλάστηση και την αρχέγονη γοητεία, δεν είναι
εύκολο να το ανακαλύψεις, πολύ περισσότερο να
το νοιώσεις, όσο βαθυστόχαστος κι αν είσαι με-
λετητής και σοφός επιστήμονας, αν….. δεν το
επισκεφτείς και να ζήσεις έστω και για λίγο μαζί
του. 

Μη ζητήσεις λοιπόν να συμβουλευτείς κάποιο
χάρτη για να φτάσεις ίσαμε εδώ πάνω στο
ΤΡΟΒΑΤΟ. Αν θέλεις να φτάσεις, ας αναρριχη-
θεί πρώτα η σκέψη σου, ταξιδεύτρα και ας αγ-
καλιάσει την άγνωστη τούτη γωνιά. Ας φτε-
ρουγίσει η ψυχή σου, μ’ όση αγάπη απομένει
ακόμα μέσα της, που δεν αφάνισε η πολιτισμέ-
νη ζωή.

Εδώ πάνω πρέπει να ’ρθείς χωρίς υπολογι-

σμούς με οδηγήτρια την ανάμνηση κάποιας
πρωτόγονης λατρείας, με τη θέρμη της καρδιάς
σου, οδηγό, να σκύψεις ν’ ακροαστείς το σφυγ-
μό της ζωής που κυλάει εδώ πάνω, ν’ ακούσεις
τον ρυθμό και την ανάσα της, και προπάντων να
ξεχάσεις τις μυρμηγκοφωλιές που λέγονται με-
γαλουπόλεις. Τότε άφησε τον εαυτό σου, κοντά
στη μάνα φύση, για να σου μιλήσει με τη δική της
γλώσσα και να σε κάνει πάλι δικό της. Τότε μο-
νάχα θα μπορέσεις να προσεγγίσεις και τον άν-
θρωπο που ζει και κινείται εδώ επάνω, όταν πρώ-
τα εσύ ο ίδιος δεχτείς την επίδραση του περι-
βάλλοντος και της ήρεμης ζωής των ειδυλλιακών
χωριών.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται το θαύμα που συν-
τελείται εδώ πάνω στο ΤΡΟΒΑΤΟ, στην ημερό-
τητα των ανθρώπων και στα πηγαία αισθήμα-
τα αγάπης για το χωριό τους. 

ΣΚΕΨΕΙΣ  ΤΗΣ  ΣΤΙΓΜΗΣ  ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ 
ΑΠΟ  ΤΟ  ΤΡΟΒΑΤΟ  ΤΗΝ  15-09-2016 

Γράφει ο Τσεργογιάννης Θεόδωρος 
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ΓΑΜΟΙ 
• Παντρεύτηκαν στο Σχηματάρι η Καψάλη

Γλυκερία του Ηλία (κόρη της Παρασκευής Κόκ-
καλη του Κων/νου) με τον Μπελεγράτη Πα-
ναγιώτη του Βασιλείου. 

• Παντρεύτηκαν στη Θήβα η Πήλιουρη
Χρύσα του Γεωργίου (κόρη της Κάλλη Βασιλι-
κής του Ιωάννη) με τον Ταχταρά Δημήτριο
του Γεωργίου. 

• Παντρεύτηκαν στην Αλίαρτο η Κουτρο-
μάνου Ευσταθία του Ευθυμίου (κόρη της
Κάλλη Καλλιόπης του Θεοδώρου) με τον Τζου-
μανέκα Στυλιανό του Παναγιώτη. 

• Παντρεύτηκαν στο Άρμα Θηβών η Ντάλ-
λη Αγλαΐα του Δημητρίου με τον Τσαχτσίρη
Γεώργιο. 

• Παντρεύτηκαν στην Γουριά Μεσολογγίου
ο Ντάλλης Δημήτριος του Κων/νου με την
Βαμβακά Ζωή του Πέτρου 

• Παντρεύτηκαν στην Αλίαρτο Βοιωτίας η
Μπαμπάτσικου Γεωργία του Βασ. με τον
Κουτρομάνο Ανδρέα.

• Παντρεύτηκαν στην Καρδίτσα η Νταφο-
πούλου Λίλα (κόρη της Βασούλας Σαλαγιάννη)
με τον Τζιώλα Γιώργο. 

• Παντρεύτηκαν στην Αλίαρτο Βοιωτίας η
Μαργώνη Ειρήνη του Αναστάσιου με τον
Ανυφαντή Σωτήρη. 

• Παντρεύτηκαν στη Μύκονο ο Μαργώνης
Ντίνος του Νικολάου με την Τούρλου Βίκυ.

• Παντρεύτηκαν στο Διόνυσο Βοιωτίας η Βε-
λέντζα Αναστασία του Δημητρίου (κόρη της
Καλομοίρας Μπακοδήμου του Παν.) με τον
Αγγελόπουλο Γεώργιο του Ιωάννη. 

• Παντρεύτηκαν στα Καμένα Βούρλα η Φε-
ρεντίνου Αντιγόνη του Ευαγγέλου με τον
Ryan Cabell Gragg. 

• Παντρεύτηκαν στη Θήβα ο Ποντίκης
Σπύρος του Ιωάννη (γιος της Ντάλλη Μαρίας
του Στεφάνου) με την Μακρή Βασιλική. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε
ευτυχία. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
• Ο Καραγεώργος Λάμπρος του Πανα-

γιώτη και η σύζυγός του Εβίνα Θεοδώρου βά-
πτισαν την κόρη τους, το όνομα αυτής Χρυσή.

Να τους ζήσει. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
• Πέθανε στο Τροβάτο η Παπαδοπούλου

Βασιλική συζ. Παναγιώτη. 
• Πέθανε στο Μουζάκι ο Καλογερογιάννης

Παντελής του Βασιλείου. 
Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια. 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  

Στα «Κορίνεια 2016», στο Σχηματάρι, έδωσε
το παρόν το χορευτικό τμήμα του Πολιτι-
στικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου

Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας. Η παρουσία
του ορίστηκε την 8η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμ-
πτη.

Το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Τροβάτου
Αγράφων Ευρυτανίας, καλωσόρισαν τους παρευ-
ρισκόμενους, δίνοντάς τους δείγματα της Σαρα-
κατσάνικης Παράδοσης. Ξεδίπλωσαν τις χορευτι-

κές τους ικανότητες, έχοντας κατά νου την ακό-
λουθη φράση: “Κατοικούμεν’ έλεγαν οι γέ-
ροντες στον τόπο αυτό, από τότε που ο θεός
έφτιαξε τα β’ να και τα ποτάμια, τον ήλιο και
το φεγγάρι’’. Aπό τότε κρατάει η γενιά μας.

Μην λησμονάμε ότι κοιτίδα των Σαρακατσάνων
αποτέλεσε η περιοχή των Αγράφων και ο ευρύτε-
ρος ορεινός όγκος της Πίνδου. Με την ενσυναί-
σθηση αυτής της ιδιαίτερης κληρονομιάς μας, θα
θέλαμε να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι στην μα-
κροχρόνια και επίμονη προσπάθεια όπου πραγ-
ματώνεται από γενιά σε γενιά, με απώτερο σκοπό

τη διάδοση της ιστορίας και την μεταλαμπάδευση
των μηνυμάτων του Πολιτισμού και της Παράδο-
σής μας. Ο χορός και το τραγούδι, όπως σε όλους
τους Έλληνες, έτσι και στις νομάδες των Σαρακα-
τσαναίων, είχαν και έχουν κυρίαρχο ρόλο, σε κάθε
κοινωνική τους εκδήλωση. 

Το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού και Εξω-
ραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου Αγράφων Ευρυτα-
νίας, είχε την ιδιαίτερη τιμή να παρουσιάσει χορούς
της πατρίδας μας. 

Πολύτιμος αρωγός στην προσπάθειά μας ήταν
η χοροδιδάσκαλός μας, Ευαγγελία Μαργώνη.  

Αναλυτικά οι χοροί, που παρουσιάστηκαν είχαν
ως εξής:

➢ 1ος …Διπλός χορός …..Στην άκρη-άκρη το
γιαλό “Στα τέσσερα διπλώνεται στα πέντε ξεδι-
πλώνεται’’. Χορεύεται από άντρες και γυναίκες, ο
χορός διπλώνει και ξεδιπλώνει αντίστοιχα με τις
φράσεις του τραγουδιού.

➢ 2ος …Συρτό στα τρία… Ο χορός αυτός απαν-
τάται στους Σαρακατσάνους. Χορεύεται από άντρες
και γυναίκες. Χόρευαν μπροστά οι άντρες και
ακολουθούσαν οι γυναίκες. 

Αργός χορός, αφού οι ιδιαίτερα βαριές φορεσιές
με τα “κουστέκια’’ “στολίδια’’, δεν επέτρεπαν γρή-
γορα βήματα.

➢ 3ος …Σταυρωτός ….. “ποιός έλατος κρατά-
ει δροσιά…’’ Κλέφτικος χορός της σταυραδερφο-
σύνης. 

Χορεύονταν μόνο από άνδρες, όπου με τη
θέση του σώματός τους στον χορό, σχημάτιζαν
σταυρό. 

➢ 4ος … “Πέρασα τριανταφυλλιά μου” ….. Νυ-
φιάτικος χορός των Σαρακατσαναίων. Χορεύεται
μόνο από γυναίκες.

➢ 5ος …Τσάμικος … “Θέλω ν’ ανέβω στ’ Άγρα-
φα’’. Αργός λεβέντικος χορός με χορευτικές φι-
γούρες, μόνο από τον πρωτοχορευτή.

➢ 6ος …Συρτός… “Το Τροβάτο είν’ το χωριό
μου”. Tο τραγούδι αυτό περιγράφει ανάγλυφα
τον χάρτη του Χωριού. Στιχουργός του τραγουδι-
ού, είναι ένας Τροβατιανός ο Μαργώνης Θανά-
σης του Δημητρίου. 

Το Δ.Σ. και τα μέλη του Πολιτιστικού και Εξω-
ραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου Αγράφων Ευρυτα-
νίας, νιώθουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν, μέσα
από την καρδιά τους, την διοργανώτρια αρχή των
«Κορινείων 2016» για την φιλοξενία τους στην εκ-
δήλωση. 

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να κάνουμε στην ομά-
δα των «Τερψιχοριτών», που τους ευχόμαστε δύ-
ναμη στο Πολιτιστικό έργο και στη διάδοση των Πα-
ραδοσιακών χορών που επιχειρούν στον τόπο μας. 

Με εκτίμηση 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

« Κ ο ρ ί ν ε ι α   2 0 1 6 »  

Ως Εκκλησιαστική Επιτροπή θέλουμε να
ευχαριστήσουμε θερμά την οικογένεια του εκλι-
πόντος Κόκκαλη Κων/νου, που στη μνήμη του
έδωσαν μέρος των χρημάτων για τα πορτοπα-
ράθυρα για την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων,
καθώς και τους αδερφούς Παύλο και Λάμπρο
Ευαγγελάκο για τη δωρεάν εργασία κατα-
σκευής τους.

Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά
την οικογένεια του εκλιπόντος Μουρκοβίτη

Γρηγορίου, για τη δωρεά των κουρτίνων για την
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.

Φυσικά δεν μπορούμε να μην ευχαριστή-
σουμε όλες τις γυναίκες και τους άντρες που βοή-
θησαν στον τέλειο καθαρισμό της εκκλησίας του
Αγίου Δημητρίου, για την επίσκεψη του Μη-
τροπολίτη Καρπενησίου στο χωριό μας.

Μακάρι τέτοιες ενέργειες να γίνονται πιο συ-
χνά ώστε οι εκκλησίες να είναι πάντα καθαρές
για να αντέξουν στο χρόνο. 

Από  την  Εκκλησιαστική  Επιτροπή 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΜΗΝΥΜΑ 
ΣΤΟΥΣ  ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟΥΣ 
Ως μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξω-

ραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου, νιώθουμε την
ανάγκη να εκφράσουμε δημοσίως, μέσα από τις
στήλες της εφημερίδας «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ», ευ-
χαριστήρια προς τους Τροβατιανούς και μη, συμ-
πολίτες μας, για την αμέριστη ηθική και υλική
συμπαράστασή τους στον Σύλλογο, όπου τον
στηρίζουν με κάθε μέσο, για την επίτευξη του
κοινού σκοπού, όπου δεν είναι άλλος, από την
αλληλεγγύη των μελών του και την αναβάθμι-
ση του χωριού μας, του Τροβάτου.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 
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Με λαμπρότητα και κατά-
νυξη εορτάσθηκε την Τε-
τάρτη 14 Σεπτεμβρίου

2016 η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού,
στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρί-
ου στο Τροβάτο Ευρυτανίας όπου
τελέστηκε η Θεία Λειτουργία μετά
αρτοκλασίας, χοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Καρπενησίου κ. Γεωργίου και με
τη συμμετοχή του εφημέριου του
Τροβάτου πατήρ Βαρσανούφι-
ου, του πατρός Δημητρίου Σου-
φλάκη, του παπα-Κώστα Κου-
τσουπιά και άλλων Ιερέων. Στο τέ-
λος της Θείας Λειτουργίας ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Τροβάτου Κόκκαλης Λάμπρος καλωσό-
ρισε τον νέο Μητροπολίτη λέγοντας: 

«Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη, Σεβαστοί πα-
τέρες, κύριε Δήμαρχε Αγράφων, κύριε Αντιδή-
μαρχε, κύριοι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι,
κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά σε όλους. 

Σήμερα έχουμε την μεγάλη τιμή και χαρά να
έχουμε κοντά μας το νέο Μητροπολίτη Καρπενη-
σίου Κύριο, Κύριο Γεώργιο, τον δικό μας παπα-
Γιώργη που για 22 ολόκληρα χρόνια ήταν εφη-
μέριος στο Σχηματάρι τον τόπο που ζούμε πολλοί
από εμάς, και πολλοί εδώ μέσα είναι πνευματικά
του παιδιά.

Το έργο που διετέλεσε όλα αυτά τα χρόνια πολύ
μεγάλο, με αγάπη και καλοσύνη αγκάλιασε την νε-
ολαία και την έφερε κοντά στην εκκλησία, κάθε
μέρα πρόσφερε φαγητό σε άπορες οικογένειες,
βοηθούσε με κάθε τρόπο τον συνάνθρωπό του που
είχε την ανάγκη του, ίδρυσε σχολή βυζαντινής μου-
σικής. 

Γι’ αυτό ο Κύριος τον διάλεξε να ανέβει αυτό
το σκαλοπάτι, να γίνει ο νέος Μητροπολίτης Καρ-
πενησίου σε αυτόν τον άγονο τόπο που έχει μεγάλη
ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους. 

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο Τροβάτο να προ-
σκυνήσουμε την χάρη του Τιμίου Σταυρού, σε αυ-
τόν τον τόπο που είναι εγκαταλειμμένος και ξε-
χασμένος από όλους τους φορείς, τα θρησκευτι-
κά κειμήλια που υπάρχουν στα χωριά των Αγρά-
φων ανεκτίμητα, όπως το Τίμιο Ξύλο εδώ που βρι-

σκόμαστε, τα Μοναστήρια της Πα-
ναγίας και της Ευαγγελίστριας στο
Τροβάτο, η Αγία Παρασκευή και ο
Αγιάννης ο Θεολόγος στα Βραγ-
γιανά, η Παναγία η Στάνα στα Επι-
νιανά. 

Από εσάς Σεβασμιώτατε ζητάμε
να αναδειχτούν αυτά τα θρησκευ-
τικά κειμήλια και να βγουν από
την απομόνωση και να έρθουν στην
επιφάνεια όπως τους αρμόζει.

Εμείς ως Πολιτιστικός Σύλλογος
Τροβάτου σας ευχόμαστε να έχετε
υγεία και καλή διακονία, και θα εί-
μαστε στο πλευρό σας σε ότι μας ζη-

τήσετε στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει. 
Παρακαλώ δεχτείτε ένα μικρό αναμνηστικό

δώρο, ένα Σταυρό εκ μέρους του Συλλόγου. Ας
αναφωνήσουμε όλοι μαζί “ΑΞΙΟΣ, ΑΞΙΟΣ,
ΑΞΙΟΣ”». 

Μετά την Θεία Λειτουργία ακολούθησε κα-
τάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων από τις
τοπικές αρχές και εψάλει ο εθνικός ύμνος.

Μετά τον εκκλησιασμό ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Τροβάτου τηρώντας το πατροπαράδοτο έθι-
μο πρόσφερε σε όλους τους παρευρισκόμενους νη-
στίσιμα εδέσματα (φασολάδα, ελιές, χαλβά και
κρασί) στο προαύλιο της εκκλησίας.

Στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Τρο-
βάτο υπάρχει ένας επαργυρωμένος σταυρός βυ-
ζαντινής ξυλογλυπτικής με σκαλισμένες εικόνες της
Καινής Διαθήκης. 

Ο Σταυρός αυτός θεωρείται ιερό κειμήλιο, και
πιστεύεται ότι αυτός ο επαργυρωμένος ξυλόγλυ-
πτος σταυρός εμπεριέχει ενσωματωμένο μικρό
τμήμα από το “Τίμιο Ξύλο”, δηλαδή από το ξύλο
του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Χρι-
στός και ονομάζεται από τους Τροβατιανούς Τί-
μιος Σταυρός.

Στις 14 Σεπτεμβρίου η Ορθοδοξία τιμά τον
Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος
χαρακτηρίζεται ως το «καύχημά» Της και η
«δόξα» Της. Το 326 μ.Χ. η Αγία Ελένη πήγε στην
Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει τους Αγίους Τό-
πους. Στα Ιεροσόλυμα πραγματοποίησε μεγάλες
ανασκαφές για να βρεθούν οι τόποι της Σταύρω-

σης και της Ανά-
στασης· στον λόφο
του Γολγοθά άρχισε
έρευνες για την
ανεύρεση του Τιμί-
ου Σταυρού και
οδηγήθηκε στην εύ-
ρεση του Τιμίου
Σταυρού από ένα
αρωματικό φυτό
που φύτρωνε στο
μέρος εκείνο, τον
γνωστό μας βασιλι-
κό. 

Η είδηση διαδόθηκε σαν αστραπή σε όλα τα
μέρη της Ιερουσαλήμ. Πλήθη πιστών άρχισαν να
συρρέουν για να αγγίξουν το Τίμιο Ξύλο. Επειδή,
όμως, συνέβησαν πολλά δυστυχήματα από το
συνωστισμό, ο τότε Πατριάρχης των Ιεροσολύμων
Μακάριος ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό μέσα στο ναό
σε μέρος υψηλό, για να μπορέσουν να τον δουν και
να τον προσκυνήσουν όλοι.

Αυτή, λοιπόν, την Ύψωση καθιέρωσαν οι Άγι-
οι Πατέρες, να γιορτάζουμε στις 14 Σεπτεμβρίου,
για να μπορέσουμε κι εμείς να υψώσουμε μέσα στις
ψυχές μας το Σταυρό του Κυρίου μας, που αποτελεί
το κατ’ εξοχήν “όπλον κατά του διαβόλου”.

Ορισμένοι Συναξαριστές, αυτή την ημέρα,
αναφέρουν και την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού
στην Κωνσταντινούπολη το 628 μ.Χ. από τον βα-
σιλιά Ηράκλειο, που είχε νικήσει και ξαναπήρε τον
Τίμιο Σταυρό από τους Αβάρους, οι οποίοι τον εί-
χαν αρπάξει από τους Αγίους Τόπους.

Την παραμονή της εορτής ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Τροβάτου πραγματοποίησε το καθιε-
ρωμένο πανηγύρι στον προαύλιο χώρο του ναού
με την συμμετοχή χωριανών και φίλων. Ακολού-
θησε γλέντι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωι-
νές ώρες. 

Με αυτή την εκδήλωση έκλεισε και η αυλαία
των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου και
του φετινού καλοκαιριού για το αγαπημένο μας
χωριό.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις: Αντωνίου
Σταυρούλα, Αντωνίου Χρυσάνθη, Αντωνίου
Αγγελική, Καραγεώργου Γρηγορία, Καρα-
γεώργου Τούλα, Κόκκαλη Λίτσα, Κόκκαλη
Βάσω, Πολύζου Στέλλα, Γεωργίου Αρετή, Γε-
ωργίου Αγγελική, για τις νόστιμες νηστίσιμες πί-
τες που πρόσφεραν στον κόσμο την παραμονή της
εορτής καθώς και τους: Κραβαρίτη Χρήστο που
πρόσφερε το ψωμί, τον Χρήστου Γιώτη και τον
Γεωργουδέλη Κων/νο που πρόσφεραν τα λα-
χανικά καθώς επίσης και τον Μαργώνη Βαγγέ-
λη για την πολύτιμη βοήθειά του.

Επίσης θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους
και όλες που μας τιμήσατε με την παρουσία σας
που για μια ακόμη φορά ήταν συγκλονιστική. 

Η Χάρη του Τιμίου Σταυρού να μας φυλάει και
να μας προστατεύει όλους. 

Η Συντακτική Ομάδα του “ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ” 

Η  Ύψωση  του  Τιμίου  Σταυρού  στο  Τροβάτο 


