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O NOΣTAΛΓOΣ
Καλοκαίρι 2017 στο Τροβάτο!!!! 
Ένα από τα ομορφότερα καλο-

καίρια διακοπών, στο πανέμορφο
χωριό μας. Και τι δεν είχε το φετινό
πολιτιστικό καλοκαίρι: 

➢ Τα εγκαίνια της πανέμορφης
εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου, 

➢ το Τροβατιανό Αντάμωμα, 
➢ την Συνέλευση των μελών του

Πολιτιστικού Συλλόγου και εκλογές
για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., 

➢ τον Διαγωνισμό Σκοποβολής
στην κεντρική πλατεία των Αγίων
Θεοδώρων και στη συνέχεια παρά-
σταση Θεάτρου Σκιών Καραγκιόζη, 

➢ τον Αγώνα Ανωμάλου Δρόμου
1.200 μέτρων, 

➢ το Τουρνουά Ποδοσφαίρου
στο μαγευτικό πλέον γήπεδο του Αγί-
ου Αθανασίου, 

➢ τον ζωντανό Διαγωνισμό πα-

ρασκευής Παραδοσιακής Πίτας με
γάστρες, 

➢ τη γιορτή Της Παναγίας στο
ιστορικό μοναστήρι και τέλος 

➢ τη γιορτή Της Ύψωσης Του Τι-

μίου Σταυρού. 
Το σημαντικότερο είναι η τραν-

ταχτή παρουσία της νεολαίας μας

στο Τροβάτο. Θεωρούμε ότι δεν πε-
ρισσεύει κάτι από τον χαρακτηρισμό
ΑΘΛΟΣ. Φέτος το Τροβάτο πλημμύ-
ρισε από κόσμο, γέμισαν οι αυλές και
οι πλατείες από Τροβατιανούς, κάθε
ηλικίας, που στήριξαν με την παρου-
σία τους όλες τις εκδηλώσεις που
διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος, όπως μοναδικά οι Τροβατιανοί
ξέρουν, δείχνοντας έτσι για ακόμη
μια φορά τον δρόμο για την «Άνοιξη»
του χωριού μας. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε
όλους τους Τροβατιανούς και φί-
λους για την τρανή συμμετοχή αλλά
και την πολύτιμη βοήθειά τους και
αυτό το καλοκαίρι. 

Ευχαριστούμε από καρδιάς Τρο-
βάτο!!! 

Κωδικός: 217473

5262

ΚΕΜΠΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  ΤΡΟΒΑΤΟ…  ΑΠΟ  ΚΑΡΔΙΑΣ 

Η 15η Αυγούστου 2017 είναι
μια από τις μεγαλύτερες γιορτές
της εκκλησίας μας και η μεγαλύ-
τερη Θεομητορική γιορτή του ορ-
θοδόξου εορτο-
λογίου. Η γιορτή
της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου
έχει ιδιαίτερη
θέση στο εορτο-
λόγιο της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας
καθώς συνδέεται
άμεσα με τη μο-
ναδικότητα του
προσώπου της
Παναγίας στο
έργο «της εν
Χριστώ σωτη-
ρίας» των ανθρώπων. 

Έτσι και στο Τροβάτο, όπως και
σε αρκετά μέρη ανά την Ελλάδα,
εορτάστηκε με λαμπρότητα η συγ-
κεκριμένη μέρα. Πλήθος Τροβα-
τιανών και φίλων επισκέφθηκαν το
ιστορικό μας μοναστήρι, Της Κοί-
μησης Της Θεοτόκου για να προ-
σκυνήσουν την Χάρη Της, με θρη-
σκευτική ευλάβεια και κατάνυξη. 

Ο μεγαλοπρεπής στολισμός
της εκκλησίας και του προαύλιου

χώρου καθώς και η αθρόα προσέ-
λευση των πιστών, έδωσαν ιδιαί-
τερη λάμψη στο μήνυμα της ημέ-
ρας. 

Μετά το τέλος της Θείας Λει-
τουργίας ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος, πιστός στο καθήκον του, πρό-
σφερε στους παρευρισκόμενους
πιστούς καφέ, τσίπουρο και λου-
κούμι. 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου, εύχεται σε όλους τους
Τροβατιανούς και φίλους υγεία
και προκοπή. 

Η Συντακτική Ομάδα 
του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ» 
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Τ
ο Σάββατο 5 Αυγούστου 2017 στην πανέ-
μορφη πλατεία Των Αγίων Θεοδώρων Τρο-
βάτου, πραγματοποιήθηκε το 37ο Τροβατιανό

Αντάμωμα. Η ζωντάνια, ο παλμός, το αστείρευτο
κέφι όλων των χωριανών και φίλων, (πάνω από 900
άτομα), έδωσαν για μια ακόμη φορά το μήνυμα, ότι
το Τροβατιανό Αντάμωμα είναι ένα από τα πολυ-
πληθέστερα τουλάχιστον στο νομό Ευρυτανίας. 

Από την παραμονή του Ανταμώματος, τα μέλη
του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου, με την πο-
λύτιμη βοήθεια πολλών χωριανών, έκαναν ότι
ήταν δυνατόν, ώστε η βραδιά αυτή να είναι για ακό-
μη μια φορά ξεχωριστή εκδήλωση για όλους. 

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου Τροβάτου, κος Κόκκαλης Λάμπρος, καλωσο-
ρίζοντας τους παρευρισκόμενους, λέγοντας χα-
ρακτηριστικά, «πως πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε
να κρατήσουμε ζωντανά τα ήθη και έθι-
μά μας και ότι μόνο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπο-
ρούμε». Στη συνέχεια αφού ευχαρί-
στησε τον Δήμαρχο Αγράφων κο Μπαμ-
παλή Θεόδωρο και τον Δήμαρχο Τα-
νάγρας κο Περγάλια Βασίλειο, για την
άψογη συνεργασία και την αμέριστη
βοήθειά τους μέχρι τώρα στον Σύλλο-
γο και στο χωριό μας, έδωσε τον λόγο
στον Γραμματέα του Συλλόγου κο
Μαργώνη Λάμπρο, για να ανακοινώσει
το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που
έχει οργανώσει o Πολιτιστικός Σύλλο-
γος. 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Δή-
μαρχος Αγράφων κος Μπαμπαλής Θεόδωρος λέ-
γοντας χαρακτηριστικά, «ότι το Τροβάτο και ο Σύλ-
λογος αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τη δουλειά
που κάνουν και αυτό είπε φαίνεται περίτρανα». Τό-
νισε επίσης ότι θα είναι κοντά και σε συνεργασία,
για ό,τι καλύτερο. Ευχαρίστησε επίσης τον Δή-
μαρχο Τανάγρας κο Περγάλια Βασίλειο για την
βοήθειά του προς τον Σύλλογο αλλά και για την πα-
ρουσία του. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Δή-
μαρχος Τανάγρας κος Περγάλιας Βασίλειος, ο
οποίος τόνισε, «ότι τα μέλη του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Τροβάτου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για

τον αγώνα που κάνουν και είναι καθήκον δικό μας
να συνεργαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον για
εμάς και τα παιδιά μας». Στη συνέχεια έγινε η βρά-
βευση των επιτυχόντων μαθητών, με αναμνηστι-
κές πλακέτες, που πέρασαν στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση. Κατόπιν την σκυτάλη πήρε το μικρό χο-
ρευτικό του Συλλόγου, όπου ντυμένα με παραδο-
σιακές φορεσιές χόρεψαν με λεβεντιά τραγούδια

του τόπου μας, παίρνοντας το
πιο θερμό χειροκρότημα. 

Ακολούθησε το σκετσάκι,
με θέμα μια καθημερινή μέρα
στο σχολείο, θύμισε σε πολ-
λούς παλιές στιγμές από το πα-
ρελθόν αλλά και σκόρπισε
άφθονο γέλιο και κέφι, ανοί-
γοντας έτσι τον δρόμο για το
μεγάλο χορευτικό του Συλλό-
γου που χόρεψε με λεβεντιά
και χάρη, κερδίζοντας το θερμό
χειροκρότημα από τους πα-
ρευρισκόμενους. 

Ο καταπληκτικός Γιάννης
Γκόβαρης πλαισιωμένος από

τους καταξιωμένους τραγουδιστές  Άρη Ντίνα, Αν-
τριάνα Μόκα που για πρώτη φορά ήρθαν στο χω-
ριό μας άφησαν άριστες εντυπώσεις, και μαζί με
την δικιά μας Πόπη Καραμπά, κράτησαν το κέφι και
τον χορό μέχρι το πρωί. 

Η παρουσία της νεολαίας στο φετινό Αντάμωμα
στο χωριό μας ήταν καταπληκτική που με το
αστείρευτο κέφι τους δεν σταμάτησαν να χο-
ρεύουν ούτε λεπτό. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
από τον Δήμο Αγράφων ο Δήμαρχος Αγράφων κος
Μπαμπαλής Θεόδωρος, ο Αντιδήμαρχος Μάκκας
Απόστολος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Τροβάτου Τσιτσικάος Χρήστος, από τον Δήμο Τα-
νάγρας ο Δήμαρχος Τανάγρας κος Περγάλιας Βα-
σίλειος, η Αντιδήμαρχος Νίκα Μαρία, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι Δριχούτης Διομήδης, Βρατσιώτης Νι-
κόλαος, Κόκκαλης Γεώργιος, Σταμάτης Σπύρος,
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Δερ-
βενοχωρίων Σαμπάνης Ιωάννης, ο Πρόεδρος του
Τοπικού Διαμερίσματος Σχηματαρίου Καραγκού-
νης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότη-
τας Λεονταρίου Καρδίτσας Σαλαγιάννης Αντώνης,
Πρόεδροι και Μέλη των Πολιτιστικών Συλλόγων:
Αγραφιωτών Σαρακατσαναίων Αιτ/νίας, Κουστέσας,
Βραγγιανών, Επινιανών, Τριδέντρου, Αγράφων,
Τερψιχόρης Σχηματαρίου και Δέντρου. 

Ξεχωριστή θέση φέτος είχε το περίπτερο του
Πολιτιστικού Συλλόγου, παρέχοντας διάφορα εκ-
θέματα-αναμνηστικά, απεικονίζοντας διάφορα θέ-
ματα του χωριού μας. Ήταν, κατά κοινή ομολογία,
κάτι ξεχωριστό, και πολλοί χωριανοί και φίλοι στή-
ριξαν αυτή την προσπάθεια. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς,
όλους τους Τροβατιανούς και φίλους που με με-
γάλη ευχαρίστηση και χαρά βοήθησαν τα μέγιστα
για αυτή την καταπληκτική βραδιά, και μας τίμησαν
με την συγκλονιστική παρουσία τους. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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ΚΟΡΙΝΕΙΑ  2017
Το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού και

Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου Αγράφων
Ευρυτανίας, αποδεχόμενο την πρόσκληση
της ΔΗ.ΚΕ.Τ. του Δήμου Τανάγρας συμμετεί-
χε στις εκδηλώσεις «ΚΟΡΙΝΕΙΑ 2017». Η πα-
ρουσία του ορίστηκε την 4η Σεπτεμβρίου
2017, ημέρα Δευτέρα. 

Έχοντας κατά νου την ενσυναίσθηση αυ-
τής της ιδιαίτερης κληρονομιάς μας, βάλαμε
και εμείς ένα λιθαράκι στην μακροχρόνια και
επίμονη προσπάθεια όπου πραγματώνεται
από γενιά σε γενιά, με απώτερο σκοπό τη διά-
δοση της ιστορίας και την μεταλαμπάδευση
των μηνυμάτων του Πολιτισμού και της Πα-
ράδοσής μας. 

Το στίγμα της χορευτικής του βραδιάς δό-
θηκε έχοντας την ιδιαίτερη τιμή να παρου-
σιάσει χορούς της Ηπείρου. 

Πολύτιμη αρωγή στην προσπάθειά μας
είχε η χοροδιδάσκαλός μας, κα Ευαγγελία
Μαργώνη. 

Το Δ.Σ. και τα μέλη του Πολιτιστικού και
Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου Αγράφων
Ευρυτανίας, νιώθουν την ανάγκη να ευχαρι-
στήσουν, μέσα από την καρδιά τους, την διορ-
γανώτρια αρχή των «Κορινείων 2017» για την
φιλοξενία τους στην εκδήλωση. 

5ο  ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ  2017

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2017, το χορευτικό
τμήμα του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού
Συλλόγου Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας,
αποδεχόμενοι την πρόσκληση των Απανταχού
Ρουμελιωτών, συμμετείχε στο 5ο Ρουμελιώτικο
Αντάμωμα, που έλαβε χώρα στην Ναυταθλη-
τική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας. 

Με εκτίμηση 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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Τ
ο απόγευμα της Πέμπτης, στις
10 Αυγούστου 2017 στο Τρο-
βάτο και στον προαύλιο χώρο

της εκκλησίας του Ι. Ν. Αγίου Δημη-
τρίου στον Κάτω Μαχαλά, έλαβε
χώρα «ζωντανά» για 2η φορά, ο Δια-
γωνισμός Παραδοσιακής Πίτας με
γάστρες. 

Πλήθος κόσμου, χωριανών και φί-
λων, από νωρίς το απόγευμα έδωσαν
το παρόν για να παρακολουθήσουν
αυτή την θαυμάσια και με μεγάλο εν-
διαφέρον εκδήλωση. 

Αρκετές ήταν και φέτος οι συμμετο-
χές. Από τις νοικοκυρές που είχαν ετοι-
μάσει τα υλικά τους, ώστε να δούμε από

κοντά και ζωντανά με ποιον τρόπο έφτια-
χναν τις πίτες τους αλλά και τα υπόλοι-
πα φαγητά τους, μέχρι και του αξιοση-
μείωτου γεγονότος ότι είχαμε συμμετο-
χές και από τους άντρες, όπου έφτιαξαν
πλαστό. 

Η κριτική επιτροπή, άκρως αντικειμε-
νική, με δεμένα τα μάτια τους δοκίμαζαν
τις πίτες και στο τέλος έδωσαν τη βαθ-
μολογία τους. 

Νικητές με τις καλύτερες πίτες ήταν
απ’ τη νεολαία της βραδιάς η Κίσσα Δέ-
σποινα μαζί με τις Βάσω, Μάρθα και Απο-

στολία που έφτιαξαν ζυμαρόπιτα, ο Κα-
ραγεώργος Νίκος με τον Κατσιμήτρο
Κώστα που έφτιαξαν πλαστό και η Σω-
τηρίου-Καραγεώργου Κική που έφτιαξε
κολοκυθοριζόπιτα νηστίσιμη. Στους νι-

κητές δόθηκε ως βραβείο από μία πο-
διά, προσφορά του Συλλόγου. Στο τέ-
λος της εκδήλωσης όλοι δοκίμασαν
από τις πίτες που παρασκεύασαν οι
συμμετέχοντες, εντός διαγωνισμού
αλλά και από άλλες πίτες που προ-
σέφεραν οι παρευρισκόμενοι, εκτός
διαγωνισμού καθώς και γλυκά που
πρόσφεραν οι γυναίκες, τις οποίες και
ευχαριστούμε θερμά. Ακολούθησε
χορός και γλέντι με τον DJ του Συλ-
λόγου μας Μαργώνη Σάκη. Ήταν μια
φανταστική εκδήλωση με μεγάλο εν-

διαφέρον και συμμετοχή. 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για μια

ακόμη φορά, όλες και όλους που βοήθη-
σαν τα μέγιστα με τα φαγητά τους αλλά
και με την παρουσία τους. 

Για μια ακόμη φορά δείξαμε ότι ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ μπορούμε να πραγματώνουμε αρ-
κετά. Σημαντικός συντελεστής των επι-
τυχιών αποτελεί η νεολαία του Τροβάτου,
όπου για μια ακόμη φορά έδωσε δυναμι-
κό και βροντερό παρόν. 

Και του χρόνου!!!!! 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Τ
ην Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017 και
για 2η συνεχή χρονιά πραγματο-
ποιήθηκε ο Αγώνας Δρόμου των

1200 μέτρων. 
Η αφετηρία της διαδρομής ήταν

στην διασταύρωση του δρόμου που
οδηγεί στο μοναστήρι Της Παναγίας
Τροβάτου, ενώ ο τερματισμός έγινε
στην πλατεία των Αγ. Θεοδώρων. 

Για μια ακόμη φορά η συμμετοχή
των συγχωριανών, άνθρωποι κάθε ηλι-
κίας, ήταν απίστευτη. Μετά τον τερμα-
τισμό των αθλητών έγιναν οι απαραί-
τητες απονομές των μεταλλίων και κυ-

πέλλων στους πρώτους νικητές. 
Επίσης δόθηκαν σε όλους αναμνη-

στικά διπλώματα για την συμμετοχή
τους. 

Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι
νικητές, ανάλογα με την κατηγορία
συμμετοχής των αθλητών, ήταν: 

Από τα αγόρια του Δημοτικού Σχο-
λείου, 1ος ο Παπαδόπουλος Δημή-

τρης, από τα κορίτσια του Δημο-
τικού Σχολείου, 1η η Ξένια Κου-
κουφίκη, από τα αγόρια Γυμνασί-
ου-Λυκείου, 1ος ο Κελεπούρης
Θοδωρής, και από τα κορίτσια
Λυκείου, 1η η Παπαδοπούλου Βα-
σιλική, ενώ από τους άντρες 1ος
τερμάτισε ο Τσατσαρώνης Δη-
μήτρης μαζί με τον Χρήστου Γιάν-
νη και από τις γυναίκες 1η τερ-
μάτισε η Μαργώνη Πηνελόπη. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε
θερμά όλους τους συντελεστές
και τους συμμετέχοντες σε αυτή

την ιδιαίτερη εκδήλωση. Γιατί μην λη-
σμονούμε ότι ο αθλητισμός πρέπει να
είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

2ος Αγώνας  Δρόμου  1.200  μέτρων 
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2ος Διαγωνισμός 
Παραδοσιακής  Πίτας  με  γάστρες 

Τ
η Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017, διεξήχθη για 6η συνε-
χόμενη χρονιά στην πλατεία του χωριού μας ο Δια-
γωνισμός Σκοποβολής με αεροβόλα όπλα. Ο συννε-

φιασμένος ουρανός δεν εμπόδισε μικρούς και μεγάλους να
παρευρεθούν στην εκδήλωση. 

Τα …τουφέκια πήραν φωτιά, με την πλειονότητα των δια-
γωνιζομένων να είναι παιδιά, τα οποία συγκέντρωσαν υψη-
λή βαθμολογία. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός και νικητές
αναδείχτηκαν οι: 
Από τα αγόρια του Δημοτικού ο Κουκουράβας Παναγιώτης. 
Από τα κορίτσια του Δημοτικού η Σφυρίδη Ευθυμία. 
Από τα αγόρια Γυμνασίου-Λυκείου ο Κωστίκος Δημήτριος. 
Από τα κορίτσια Γυμνασίου-Λυκείου η Μαργώνη Δήμητρα. 

Ας μιλήσουμε όμως τώρα για τα βαριά χαρτιά. Δηλαδή
τους άνδρες και τις γυναίκες. Οι άνδρες φάνηκαν πιο αδύ-
ναμοι σε σχέση με τις γυναίκες, οι οποίες ανέβασαν τον πήχυ

πολύ ψηλά. Φαίνεται πως η αποφασιστικότητα αυτών να εί-
ναι εξίσου καλοί σκοπευτές σε ένα κατά κοινή ομολογία αν-
δρικό άθλημα, στέφτηκε με επιτυχία. Έτσι στον τελικό από
τους άνδρες έφτασε ο Κόκκαλης Λάμπρος, ενώ από τις γυ-
ναίκες η Γαντζούδη Ευαγγελία. Οι δυο διαγωνιζόμενοι έρι-
ξαν από 3 βολές ο καθένας για να βγει ο καλύτερος σκο-
πευτής και νικήτρια αναδείχθηκε η Γαντζούδη Ευαγγελία με
μεγάλη διαφορά. Ασχέτως νικητών, όλοι οι παρευρισκόμε-
νοι και συμμετέχοντες διασκέδασαν με την ψυχή τους και γέ-
λασαν πολύ. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και ο Σάκης Μαργώ-
νης με τα ηχητικά του εφέ. 

Η διασκέδαση όμως δεν σταμάτησε εδώ. Όπλα και στό-
χοι μαζεύτηκαν γρήγορα, και οι καρέκλες στήθηκαν σε σει-
ρές, έτσι ώστε όλοι να απολαύσουν την παράσταση “Ο Κα-
ραγκιόζης και ο Μινώταυρος’’. 

Το Θέατρο Σκιών έγινε για πρώτη φορά στην πλατεία των
Αγίων Θεοδώρων και ο καραγκιοζοπαίχτης με το παίξιμό του
ξεσήκωσε όχι μόνο τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους, οι οποί-
οι συμμετείχαν, απαντούσαν και προειδοποιούσαν τον Κα-
ραγκιόζη και την παρέα του!!! 

Το σίγουρο είναι πως του χρόνου όλοι θα θελήσουμε πάλι
την συντροφιά του Καραγκιόζη στο πανέμορφο χωριό μας. 

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ - ΘΕΑΤΡΟ  ΣΚΙΩΝ 
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Τ Ο Υ Ρ Ν Ο ΥΑ   Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ  

Ο
ι εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού άρ-
χισαν επιτυχώς τη Δευτέρα 7 Αυγούστου
2017, με Σκοποβολή και Θέατρο Σκιών. Σει-

ρά είχε το πλέον καθιερωμένο Τουρνουά Ποδο-
σφαίρου που διεξήχθη στο μαγευτικό πλέον γή-
πεδο του Αγ. Αθανασίου. Ο καιρός για άλλη μια

φορά ήταν ιδιαίτερα μουντός, αλλά αυτό δεν εμ-
πόδισε τους Τροβατιανούς να πάνε στο γήπεδο.
Άτομα όλων των ηλικιών του Άνω και Κάτω
Mαχαλά ξεκίνησαν λοιπόν τη διαδρομή τους, άλ-
λοι με τα πόδια και άλλοι στις καρότσες των αγρο-

τικών αυτοκινήτων. Η προσέλευση του κόσμου για
άλλη μια φορά ήταν μεγάλη και τα στυλό της γραμ-
ματείας πήραν φωτιά, ώστε να γράψουν τις ομά-
δες. 

Η έναρξη της καταπληκτικής αυτής εκδήλωσης
ξεκίνησε με τσουβαλοδρομίες από μικρούς και με-
γάλους που σκόρπισαν άφθονο γέλιο στους θεα-
τές. Το φεστιβάλ ποδοσφαίρου στη συνέχεια, ξε-
κίνησε με τις ομάδες των μικρότερων ηλικιών και
τα παιχνίδια τόσο ανάμεσα στα αγόρια, όσο και στα
κορίτσια ήταν σκληρά με πολλές συγκινήσεις και

φάσεις. Σειρά είχαν τα λεβεντόπαιδα του χωριού
που έπαιξαν με πάθος και αποφασιστικότητα, φυ-
σικά πάντα στα πλαίσια του φυσιολογικού και χω-
ρίς φανατισμό. Για το τέλος φυσικά αφήσαμε τους

καλύτερους! Οι παλαίμαχοι “όρμησαν’’ στον αγώ-
να και χάρισαν ανεπανάληπτες στιγμές γέλιου. Οι
τούμπες ήταν πολλές, η προσπάθεια μεγαλύτερη
και το σκορ αμφίρροπο... ευτυχώς πάντως που δεν
είχαμε κάποιο τραυματισμό! 

Σχολιαστής όλων των αγώνων ήταν ο Μαρ-
γώνης Λάμπρος, ο οποίος φυσικά “δεν άφηνε να
πέσει κάτω ευτράπελο για ευτράπελο’’! Μετά το
τέλος όλων των αγώνων, έγινε απονομή μεταλλίων
και κυπέλλων και ακολούθησε χορός σε όλο το γή-
πεδο. Την μουσική επιμελήθηκε ο Σάκης Μαργώ-
νης που ξεσήκωσε ακόμη και τους… ταλαιπωρη-
μένους παλαίμαχους!!! 

Για την ιστορία οι ομάδες και τα σκορ των αγώ-
νων είναι τα εξής: 

Τσαχπινούλες – Ζουζούνια ...................... 3 – 1 
Ρεάλ Τροβάτου – Άπαιχτοι ...................... 7 – 0 
Ο Κώστας και οι άλλες – Άπαιχτοι 2 ........ 1 – 5 
Κατέλω – Χασάπηδες .............................. 3 – 1 
Παλαίμαχοι 1 – Παλαίμαχοι 2 .................. 3 – 2 

Και του χρόνου λοιπόν. 



Τ
ο καλοκαίρι του 2017, σίγουρα ένα από τα
πιο ζεστά των τελευταίων ετών, πέρασε στην
ιστορία. Ήταν ένα ακόμα καλοκαίρι με το χω-

ριό μας γεμάτο παραθεριστές και μάλιστα πολλούς
νέους οικογενειάρχες με μικρά παιδιά, γεγονός ελ-
πιδοφόρο για την παραπέρα πορεία του χωριού
μας, με προϋπόθεση τη συνέχεια βελτίωσης των
υποδομών του. 

Στην ιστορία πέρασαν με πολλή επιτυχία και οι
καλοκαιρινές δράσεις του Συλλόγου μας στο χω-
ριό. Αξίζουν συγχαρητήρια στο Δ.Σ. του Συλλόγου
για το άριστο αποτέλεσμα όλων των εκδηλώσε-
ων. 

Στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας, ευχή όλων,
καλή επιτυχία στη θητεία τους. 

ΑΓΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Εγκαινιάσθηκε στις 15/7/17 ο νέος Ιερός Ναός

του Αγίου Αθανασίου στον ομώνυμο οικισμό. Ο
ναός κόσμημα, αποτελεί δωρεά του αείμνηστου
Αναστάσιου Ι. Αναστασίου και της οικογένειάς του. 

Έτσι ο συνοικισμός εκτός από το όνομα απέ-
κτησε και στέγη στη χάρη του Αγίου Αθανασίου. 

Αιωνία η μνήμη του κτήτορα, υγεία και χαρά
στην οικογένειά του, το γεγονός ότι κάποιοι λίγοι
πίκραναν τον κτήτορα δεν αποτελεί έκπληξη. Εί-
ναι γνωστό στην κοινωνία, συχνά κάποιοι να
δαγκώνουν το χέρι του ευεργέτη τους. 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΕΡΙΤΤΗ  ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 

Με τα θυρανοίξια του Αγίου Αθανασίου, οι Εκ-
κλησίες του χωριού μας, μαζί με το Ναΐδριο της
Αγίας Πάντας και του υπό ανακατασκευή Αγίου
Γεωργίου, έφτασαν τις δέκα. Ένδειξη βαθιάς θρη-
σκευτικότητας των Τροβατιανών. 

Όμως η έλλειψη ιερέα στο χωριό μας πληγώ-
νει το θρησκευτικό αίσθημα όλων μας, καθώς δια-
πιστώνουμε ότι έχουμε αφεθεί στην τύχη μας και
στην καλή διάθεση ορισμένων συνταξιούχων ιε-
ρέων από τα χωριά της Καρδίτσας, για τις ονο-
μαστικές εορτές των εκκλησιών μας και άλλες
ανάγκες, ούτε καν από τα όρια της οικείας Μη-
τροπόλεως. 

Για τη διοικούσα Μητέρα Εκκλησία θεωρού-
μαστε μάλλον πιστοί δεύτερης κατηγορίας αν όχι
και υποδεέστεροι. 

Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός, πώς ένα
ολόκληρο καλοκαίρι που το χωριό μας ήταν γεμάτο
παραθεριστές, ούτε μία κυριακάτικη θεία λει-
τουργία δεν τελέστηκε στους Ναούς μας. Ιδιαίτερα
στον ενοριακό μας Ναό του Αγίου Δημητρίου που
θα δίνονταν η ευκαιρία στους παραθεριστές να
προσκυνήσουν το ιερό μας κειμήλιο τον ΤΙΜΙΟ
ΣΤΑΥΡΟ άνθρωποι που έχουν αντικειμενικές δυ-
σκολίες να παρευρεθούν στο χωριό μας στις 14 Σε-
πτεμβρίου που είναι η γιορτή Του. 

Ευτυχώς, στην εκδήλωση του Συλλόγου μας
«Βραδιά πίτας» στο προαύλιο του Αγίου Δημητρίου
άνοιξαν τον Ναό και εκατοντάδες πιστοί μπόρεσαν
να ανάψουν το κερί τους και να προσκυνήσουν.

Κυριακάτικη λειτουργία.... περιττή πολυτέ-
λεια.... για τους Τροβατιανούς. Αλλά και μία δύο
που τελέσθηκαν σε καθημερινές, έγιναν απρο-
γραμμάτιστα και μάλλον τυχαία, χωρίς να ενημε-
ρωθεί ο κόσμος ώστε να τις παρακολουθήσει. 

Το διαχρονικό αίτημά μας, χρόνια τώρα προς
την Μητρόπολή μας για τους καλοκαιρινούς του-
λάχιστον μήνες, μία λειτουργία κάθε δεύτερη Κυ-
ριακή παραμένει σταθερά ανεκπλήρωτο. 

Η  ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΩΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΑΣ  ΧΩΡΩΝ 

Τα τελευταία χρόνια στο χωριό μας έγινε αι-
σθητή η προσπάθεια συντήρησης των εκκλησιών
μας και η ανάπλαση στους περιβάλλοντες χώρους. 

Σε προηγούμενες εκδόσεις στο “Νοσταλγό”
είχε επισημανθεί το θετικό έργο που άφησε το προ-
ηγούμενο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και ευχή
όλων στους νέους υπευθύνους να συνεχίσουν την
ίδια δημιουργική πορεία. 

Από συζητήσεις που ακούστηκαν το καλοκαί-
ρι στο χωριό διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σκέψεις
για μεγαλόπνοες ενέργειες. 

Θα ήθελα ταπεινά να εκφράσω την γνώμη μου,
πως η ιεράρχηση των ενεργειών πρέπει να είναι
με βάση την συνέχιση των εργασιών που ξεκίνη-
σε το προηγούμενο Συμβούλιο και εννοώ την πλα-
κόστρωση στον προαύλιο χώρο του ενοριακού
Ναού του Αγίου Δημητρίου που αποτελεί και στέ-
γη του ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 

Η τυχόν παράκαμψη του εν λόγω ξεκινημένου
έργου και προώθηση κάποιων άλλων γεννά τη σκέ-
ψη ότι για ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΖΕΤΑΙ ο
ενοριακός μας Ναός. Από σκοπιμότητα; Ελπίζω όχι.

Σκέψεις ....μετατροπής, της αρχαιότερης εκ-
κλησιαστικής στέγης του χωριού μας «Δέκατος
Πέμπτος αιώνας» σε ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ και ΜΟΥΣΕΙΟ,
ελπίζω και εύχομαι πως δεν υπάρχουν. 

ΥΔΡΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ… 
ΔΗΜΑΡΧΕ  SOS 

Προ δεκαετίας, δρομολογήθηκε από την τότε
Δημοτική Αρχή η κατασκευή νέας δεξαμενής για
την ύδρευση του συνοικισμού του Αγίου Δημη-
τρίου. Ελπίζαμε με την κατασκευή της να τερμα-
τιστεί το χρόνιο πρόβλημα της ύδρευσης του συ-
νοικισμού τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Πριν μερικά χρόνια, οι νέες δεξαμενές, δύο, όχι
μία, τέθηκαν σε χρήση εν μέσω δηλώσεων του
Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου ότι δεν υπο-
γράφει την παραλαβή τους λόγω υπάρξεως κα-
κοτεχνιών και παραλείψεων. 

Δεν γνωρίζω αν οι κακοτεχνίες που ανέφερε
ο Πρόεδρος του Τοπικού διορθώθηκαν και αν τε-
λικά υπέγραψε την παραλαβή τους. Εκείνο που
γνωρίζω και γνωρίζουμε πολλοί από όσους έχου-
με σπίτι στον συνοικισμό είναι ότι δεν λύθηκε το
πρόβλημα της ύδρευσης. 

Παρά τη χρήση των δύο δεξαμενών συμβαίνει
τακτικά το ένα τρίτο των σπιτιών – πάντα το ίδιο
– να μένει χωρίς νερό. 

Το γεγονός της έλλειψης του νερού σε ένα μέ-
ρος του συνοικισμού και πάντα στο ίδιο, οφείλε-
ται σίγουρα σε τεχνικό λάθος του δικτύου διανο-
μής. 

Στο διαχρονικό επιχείρημα των Προέδρων
του Τοπικού πως αυτό οφείλεται στην κατάχρηση
ορισμένων συγχωριανών μας δεν ευσταθεί πάν-
τα, γιατί ανάλογη κατάχρηση την ίδια εποχή κά-
νουν και στα άλλα τμήματα του δικτύου χωρίς να
παρουσιάζεται όμως πρόβλημα. Είναι σίγουρο πως
το δίκτυο διανομής έχει πρόβλημα και χρειάζεται
αντιμετώπιση. 

Πέρα από τη σωστή διανομή, υπάρχει σίγου-
ρα και πρόβλημα επάρκειας νερού για τον συνοι-
κισμό που αν δεν προσεχθεί από τους υπεύθυνους
θα μετατραπεί σε έλλειψη το επόμενο καλοκαίρι.
Ενδεικτικό γι’ αυτό το γεγονός ότι στο τέλος Αυ-
γούστου και με κλειστά τα 60 από τα 70 σπίτια οι
δύο δεξαμενές δεν είχαν υπερχειλίσει ενώ στο
ρέμα απορροής των υδρομαστεύσεων έτρεχε
υπέρ αρκετό νερό. Ένδειξη βλάβης του δικτύου. 

Το πρόβλημα καταλληλότητας του νερού είναι
ίσως το πιο σοβαρό από όλα. Οι σωλήνες υπερ-
χείλισης στις υδρομαστεύσεις είναι τελείως ακά-
λυπτες. Επομένως, η ασφάλεια – καταλληλότητα
των δεξαμενών είναι ανύπαρκτη. 

Ενδεικτικό του τι περιέχει το νερό που φτάνει
στις βρύσες μας είναι δύο μόνο από αρκετά πε-
ριστατικά. 

Α) Στις αρχές του Μάη, συγχωριανός μας που
βρέθηκε στο χωριό και άνοιξε τη βρύση του σπι-

τιού του, στην κουζίνα έφθασε ένα παχύρρευστο
υγρό από υλικά σε αποσύνθεση. 

Β) Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιούλη με τα πε-
ρισσότερα σπίτια ανοιχτά, σε απογευματινή ώρα
αιχμής, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για τουλά-
χιστον ένα τέταρτο της ώρας, υπήρξε διακοπή που
επανήλθε πάλι χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυ-
τονόητη σκέψη πως κάτι όχι μικρό και ασήμαντο
είχε παρεισφρήσει στο δίκτυο, άγνωστο τι και που
κατέληξε. 

Αγαπητέ Δήμαρχε αντιλαμβάνεστε πως όλα τα
παραπάνω δημιουργούν αίσθημα φόβου και ανα-
σφάλειας για τους κατοίκους του συνοικισμού. Γι’
αυτό δράστε όσο είναι ακόμη καιρός.

Εύχομαι σε όλους μας Καλό Χειμώνα και του
χρόνου όλοι ξανά στο χωριό μας με λιγότερα προ-
βλήματα.
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ΤΡΟΒΑΤΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  2017 
Γράφει ο Παναγιώτης Γ. Πολύζος 

Την Κυριακή 6 Αυγούστου 2017, στην
κεντρική πλατεία των Αγίων Θεοδώρων Τρο-
βάτου, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την
ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Τροβάτου. 

Μέσα σε ένα ήρεμο, παραγωγικό και δη-
μοκρατικό κλίμα προηγήθηκε η Γενική Συνέ-
λευση των μελών του σωματείου, συζητώντας
το απολογιστικό έργο του Συλλόγου της διε-
τίας 2015-2017. 

Οι εκλογές ανέδειξαν το νέο Δ.Σ. του Πο-
λιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Τρο-
βάτου του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας, για
την διετία 2017-2019. 

Ο συσταθείς πίνακας μελών του νέου
Δ.Σ., έχει ως εξής: 
➢ Κόκκαλης Λάμπρος του Κων/νου 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ • Τηλ.: 6942247710 
e-mail: lamproskokkalis2@gmail.com 
➢ 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: 1971trovato1971@gmail.com, 
steve1stavros@gmail.com και 
steve1stavros@yahoo.gr 
➢ Καπερώνη Ελευθερία του Ιωάννη
ΕΦΟΡΟΣ • Τηλ.: 6970112375 
e-mail: eleftheriak1992@gmail.com
➢ Κουτσολάμπρου Σοφία του Μιλτιάδη 
ΜΕΛΟΣ • Τηλ.: 6972038470 
➢ Κουτσολάμπρος Παναγιώτης του Γεωργίου 
ΜΕΛΟΣ • Τηλ.: 6986818287 
e-mail: trobato1@yahoo.gr 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΚΑΙ  ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΜΕΛΩΝ-ΣΥΣΤΑΣΗ  ΝΕΟΥ  Δ.Σ. 



Τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου, συγ-
χαίρουν τους Τροβατιανούς αλλά και τους ανά την επικράτεια υποψήφιους φοιτητές,
για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τους ευχόμαστε καλή φοιτη-
τική και επαγγελματική σταδιοδρομία. 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΦΥΛΛΟΥ 153 ΠΟΣΟ (€) 
Αβράμπος Ελευθέριος ...................................................... 20 
Αγραφιώτης Ηλίας ............................................................ 30 
Αντωνίου Ευαγγελία ........................................................ 20 
Αντωνίου Θωμάς .............................................................. 10 
Αντωνίου Σταυρούλα ........................................................ 10 
Γεωργίου Απόστολος ........................................................ 15 
Γεωργίου Γιάννης .............................................................. 10 
Γεωργίου Θεόδωρος .......................................................... 20 
Ευαγγελία Καραγεώργου-Καζάκου ................................ 100 
Ζαρκάδα Αρετή .................................................................. 40 
Ζερβού Αλεξάνδρα ............................................................ 10 
Ζιώγας Τάσος .................................................................... 10 
Κάλλης Άγγελος ................................................................ 20 
Κάλλης Ηλίας του Σπύρου ................................................ 20 
Κάλλης Λάμπρος του Σπύρου .......................................... 50 
Καλογεράκη Αγγελική ...................................................... 20 
Καλογεράκη Παρασκευή .................................................. 10 
Καλογερογιάννη Φωτεινή ................................................ 10 
Καλογερογιάννη Χρυσάνθη .............................................. 10 
Καλογερομήτρος Δημήτριος του Νικολάου .................. 100 
Καλογεράκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη ........................ 20 
Καλογερομήτρος Κωνσταντίνος του Νικολάου .......... 500 $ 
Καλογερομήτρος Χρυσόστομος ...................................... 20 
Καραγεώργος Γεώργιος του Βασιλείου ............................ 20 
Καραγεώργος Κωνσταντίνος ............................................ 20 
Καραγεώργος Λάμπρος του Παναγιώτη ........................ 200 
Καραγεώργος Σταύρος του Παναγιώτη .......................... 50 
Καραγεώργος Στέλιος του Γεωργίου .............................. 20 
Καραγεώργος Χαράλαμπος .............................................. 20 
Κατσούδας Κωνσταντίνος ................................................ 20 
Κλεφτογιάννη Βασιλική .................................................... 20 
Κόκκαλης Δημήτριος του Κωνσταντίνου .......................... 40 
Κόκκαλης Ιωάννης του Σωτηρίου ...................................... 20 
Κόκκαλης Παναγιώτης του Νικολάου .............................. 20 
Κουκουράβας Αθανάσιος .................................................. 20 
Κουκουράβα Δήμητρα του Δημητρίου .............................. 20 
Κουτελίδα Μαρία .............................................................. 20 
Κουτσουπιά-Δούκα Ιωάννα .............................................. 20 
Κωνσταντινίδης Παναγιώτης ............................................ 20 
Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος .......................................... 20 
Λίτσας Δημήτριος .............................................................. 20 
Μαντζάρα Δήμητρα .......................................................... 10 
Μαργώνη Ευαγγελία του Δημητρίου ................................ 50 
Μαργώνης Δημήτριος ...................................................... 10 
Μουρκοβίτης Κωνσταντίνος ............................................ 20 
Μουστάκας Δημήτριος ...................................................... 10 
Μπακοδήμος Σταύρος ...................................................... 10 
Μπακοδήμου-Πλιάκου Κωνσταντίνα ................................ 10 
Μπίος Κωνσταντίνος ........................................................ 20 
Μπιστιντζιάνου Ειρήνη ...................................................... 20 
Μαργώνη Κυρούλα .............................................................. 5 
Ντάλλη Ελπίδα .................................................................. 50 
Νταλλή Όλγα .................................................................... 20 
Ντάλλη Σωτηρία του Στεφάνου ........................................ 10 
Παπαδόπουλος Λάμπρος .................................................. 20 
Πολύζος Δημήτριος .......................................................... 50 
Πουλαράς Ζαχαρίας .......................................................... 10 
Ριζάι Κώστας ...................................................................... 5 
Σαλαγιάννη Αθηνά ............................................................ 20 
Σαλαγιάννη Ελένη ............................................................ 20 
Σαλαγιάννη Μαρία ............................................................ 20 
Σαλαγιάννη-Δημητρίου Βασούλα ...................................... 30 
Σαλαγιάννη-Δημητρίου Κατερίνα .................................... 30 
Σαλαγιάννης Αντώνιος του Γεωργίου .............................. 20 
Σαλαγιάννης Γεώργιος του Αλεξάνδρου .......................... 20 
Σαλαγιάννης Δημήτριος του Στεφάνου ............................ 10 
Σαλαγιάννης Ιωάννης ........................................................ 20 
Σαλαγιάννης Λάμπρος ...................................................... 20 
Σαλαγιάννης Σπύρος ........................................................ 10 
Σαλαούνη Ελένη ................................................................ 20 
Σάλτης Χρήστος του Αποστόλου ...................................... 20 
Σάντα Βασιλική .................................................................. 20 
Σβεντζούρης Κωνσταντίνος του Παύλου ........................ 20 
Τζίμα – Παπαδοπούλου Γιαννούλα .................................. 20 
Τουραλιάς Ηλίας ................................................................ 70 
Τσιάρας Τιμόθεος .............................................................. 10 
Τσιώλης Κωνσταντίνος .................................................... 10 
Τσουγένης Τάσος ................................................................ 5 
Χαλιμούρδας Γεράσιμος .................................................... 20 
Χαλιμούρδας Λάμπρος ...................................................... 20 
Χαρδαλιά Γιάννα του Γεωργίου ........................................ 20 
Ψαρράκου Παναγιώτα ...................................................... 20 
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Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2017, στο Κέντρο
Υγείας Σχηματαρίου πραγματοποιήθηκε εθελοντική αι-
μοδοσία, με διοργανωτές τον Δήμο Σχηματαρίου, τον
Σύλλογο Απανταχού Πετριλιωτών, τον Σύλλογο Κου-
στέσας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τροβάτου. 

Η προσέλευση του κόσμου ήταν ικανοποιητική, πε-
ρίπου 35 άτομα από όλους τους Συλλόγους πρόσφε-
ραν αίμα. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να είναι πε-
ρισσότεροι. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Η 6η Αυγούστου αποτελεί για την Εκκλησία ημέρα εορτής της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος Χριστού. Σπουδαία Δεσποτική εορτή, από τις μεγαλύτερες της Χρι-
στιανοσύνης, αποτελεί εξαίρεση εθιμικά καθιερωμένης ιχθυοφαγίας, μέσα στην σύν-
τομη αλλά αυστηρή νηστεία του Δεκαπενταύγουστου. 

Έτσι και στο Τροβάτο την Κυριακή 6 Αυγούστου 2017 στο εκκλησάκι του Χριστού
στον Κάτω Μαχαλά, εορτάστηκε η Μεταμόρφωση του Σωτήρος. 

Πολλοί Τροβατιανοί και φίλοι βρέθηκαν ανήμερα της εορτής στο πανέμορφο εκ-
κλησάκι να ανάψουν ένα κερί και να προσκυνήσουν Την Χάρη Του. 

Χρόνια πολλά λοιπόν και του χρόνου να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί στο πανέμορ-
φο αυτό εκκλησάκι. 

Η Συντακτική Ομάδα του “ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ” 

Η  Εορτή  της  Μεταμορφώσεως 
του  Σωτήρος  Χριστού 

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΜΑΣ  ΣΤΗΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ως μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου, νιώ-
θουμε 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 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 αναβάθμιση του χωριού μας, το Τροβάτο. 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΜΗΝΥΜΑ 
ΣΤΟΥΣ  ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟΥΣ 

Επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση ακαδημαϊκού έτους 2017-2018: 

(κατά αλφαβητική σειρά): 
1. Αβράμπου Ιωάννα του Νικολάου ει-

σήχθη στην Μαιευτική Δυτικής Μακεδονίας. 
2. Αβράμπου Χρυσάνθη του Παναγιώτη

εισήχθη στη Νοσηλευτική Αθηνών. 
3. Βουλογκίτσα Παναγιώτα του Κων/νου

(κόρη της Τρυπογιώργου Διαμάντως) ει-
σήχθη στο Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο
Πατρών. 

4. Κόκκαλης Νικόλαος του Κων/νου ει-
σήχθη στο Τμήμα Μαθηματικών Σάμου. 

5. Κάλλης Απόστολος του Παναγιώτη,
Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας. 

6. Κονιαράκης Γεώργιος (γιος της Λί-
τσας Μπαμπάτσικου του Παναγιώτη) ει-

σήχθη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
και Φιλοξενίας Τ.Ε.Ι. Ηράκλειο Κρήτης. 

7. Μαργώνη Αγγελική του Λάμπρου ει-
σήχθη στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας
της Επιστήμης στο Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών. 

8. Καλογερομήτρος Χρήστος του Γε-
ωργίου εισήχθη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πάτρας. 

9. Σαλαγιάννης Αλέξανδρος του Σπυ-
ρίδωνος εισήχθη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πάτρας. 

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΜΗΝΥΜΑ  ΣΤΟΥΣ  ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟΥΣ 
ΚΑΙ  ΜΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  ΤΩΝ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
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ΓΑΜΟΙ 
• Παντρεύτηκαν στους Σοφάδες Καρδίτσας η Κόγια

Θεοδώρα του Παναγιώτη, με τον Δικάρου Θοδωρή. 
• Παντρεύτηκαν στην Πάτρα ο Καλογεράκης Λάμπρος

του Παναγιώτη με την Πανουτσοπούλου Μαρία. 
• Παντρεύτηκαν στη Χαλκίδα ο Αβράμπος Παναγιώτης

του Νικολάου, με την Σόνια Σπυριδάκη. 
• Παντρεύτηκαν στον Πύργο Ηλείας, ο Δημητρόπου-

λος Παναγιώτης (γιος της Μαρίας Καλογεράκη του
Λάμπρου), με την Σιδέρη Γεωργία. 

• Παντρεύτηκαν στη Θήβα, η Αβράμπου Κωνσταντίνα
του Ηλία, με τον Φλώρο Γεράσιμο. 

• Παντρεύτηκαν στην Αθήνα, ο Θανασός Ευάγγελος,
(γιος της Γεωργίας Καλογεράκη του Λάμπρου), με
την Άρτεμη Καπλάνη. 

• Παντρεύτηκαν στη Θήβα ο Γρηγόρης Γιάννενας του
Αθανασίου (γιoς της Γιάννας Μουρκοβίτη του Γρηγ.)
με την Ευαγγελία Ντρέλα του Αθανασίου.

• Παντρεύτηκαν στη Σίφνο ο Γρηγόρης Μουρκοβίτης
του Κων/νου με την Παναγιώτα Παρταλίδη του
Γεωργίου. 
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε ευτυχία. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
• Η Αλεξάνδρα Νταλλή του Ευάγγελου και ο σύζυγός

της Στυλιανός Μίχαλος απέκτησαν κοριτσάκι.
• Η Σπυριδούλα Κόκκαλη του Αριστείδη και ο σύζυγός

της Παναγιώτης Σωτηρίου απέκτησαν κοριτσάκι. 
• Ο Κώστας Καραγεώργος του Γεωργίου και η σύζυγός

του Βάγια Κουτρουμάνου απέκτησαν κοριτσάκι. 
Να τους ζήσουν. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
• Ο Δημήτρης Μότσης και η Σία Μότση (κόρη της Ολυμ-

πίας Καραγεώργου) βάπτισαν την κόρη τους. Το όνο-
μα αυτής Άννα. 

• Ο Βελισσάρης Μαργώνης του Γεωργίου και η σύζυ-
γός του Βασιλική βάπτισαν την κόρη τους και το όνο-
μα αυτής Γεωργία. 

• Η Ελένη Τσατσαρώνη του Λάμπρου και ο σύζυγός της
Σπύρος Νικολής βάπτισαν τον γιο τους και το όνο-
μα αυτού Γεράσιμος. 
Να τους ζήσουν. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
• Πέθανε στη Μεγάλη Χώρα Αιτωλοακαρνανίας η Ελέ-

νη, σύζυγος Κωνσταντίνου Πολύζου. 
• Πέθανε στο Δοκίμι Αιτωλοακαρνανίας η Πολύζου Α.

Σοφία. 
• Πέθανε στη Μεγάλη Χώρα Αιτωλοακαρνανίας ο

Τσακμάκης Παναγιώτης του Θεοδώρου. 
• Πέθανε στη Ν. Αγχίαλο Βόλου, ο Κωστούλας Χρή-

στος. 
• Πέθανε στον Ελεώνα Θηβών η Τσατσαρώνη Ελένη,

σύζυγος Δημητρίου. 
• Πέθανε στο Λιοντάρι Καρδίτσας η Σαλαγιάννη Αγο-

ρίτσα, σύζυγος Κων/νου. 
Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια. 

ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  

Αγαπητέ πρόεδρε και αγαπητά μέλη 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου, 

Διάβασα με προσοχή το φύλλο 152 του
ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ και είδα τα όσα δημοσιεύετε για
την ανιστόρητη θέση του ιερέα Κουτσουπιά.
Απογοητεύτηκα και αγανάκτησα γιατί ο ιερέ-
ας αντί να ζητήσει συγνώμη για την παρα-
πληροφόρησή του με περίσσιο θράσος σάς
απηύθυνε μία απαράδεκτη επιστολή με την
οποία αντί να απαντάει στο σαφέστατο ερώ-
τημά σας αποκαλύπτει έτι περαιτέρω την
άγνοιά του. Και το φοβερότερο: ενώ πιάστη-
κε «αδιάβαστος» στο συγκεκριμένο θέμα και
όφειλε να παραδεχτεί το λάθος του και να ανα-
σκευάσει τη λανθασμένη άποψή του -το σφάλ-
λειν ανθρώπινον-, προσπάθησε να δημιουρ-
γήσει επιπρόσθετα προβλήματα σε βάρος της
ιστορίας και των παραδόσεων του χωριού
μας! 

Και, βέβαια, στις απαράδεκτες και ανεύ-
θυνες θέσεις του τού απαντήσατε αποστομω-
τικά τόσο εσείς όσο και ο Παναγιώτης Σαλα-
γιάννης, ο οποίος ως άριστος γνώστης της
ιστορίας του χωριού μας, απέδειξε την κενό-
τητα των λεγομένων του ιερέα, τον παραλο-
γισμό των απόψεών του και την προκλητική του
ανευθυνότητα. 

Διερωτώμαι όμως: 
Το περιεχόμενο της σαφέστατης και ιστο-

ρικά τεκμηριωμένης επιστολής του Παναγιώ-
τη Σαλαγιάννη ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, την οποία του στείλατε,
δεν έγινε κατανοητό από τον ιερέα; Χρειάζε-
ται να έχει κανείς ιδιαίτερη ευφυΐα για να αν-
τιληφθεί ότι το έτος 1615, κατά το οποίο αφιε-
ρώθηκε ο Τίμιος Σταυρός στο Ναό του Σωτή-
ρος, προηγείται του έτους 1622 που επέ-
στρεψε ο Ευγένιος από τα Ιεροσόλυμα; Ο ιε-
ρέας το παραδέχεται αυτό; Αν ναι, στην απαν-
τητική του επιστολή γιατί δεν αναφέρει ότι
αυτή είναι η αλήθεια για τον Τίμιο Σταυρό και
όχι αυτή που ισχυρίστηκε ο ίδιος; Εύστοχα,
επομένως, γράφετε στην εφημερίδα σας ότι,
αν ο ιερέας απορρίπτει την ιστορικά τεκμη-
ριωμένη άποψη, «βρισκόμαστε μπροστά στο
παράλογο φαινόμενο ο ιερέας να γράφει
ιστορία παραλογισμού». 

Έπειτα τι είναι αυτά που γράφει ο ιερέας
στην επιστολή του, ότι δηλαδή δεν γράφει ο
Τίμιος Σταυρός επάνω το χωριό Τροβάτο; Μα
τι φαιδρότητες είναι αυτές; Και δεν αντιλαμ-
βάνεται ο ιερέας ότι προκαλεί τη θρησκευτική
μας ευαισθησία; 

Αξιοπερίεργο, επίσης, μου φάνηκε εκείνο
που διαφαίνεται από την επιστολή του, ότι δη-
λαδή δεν ξέρει πώς αριθμούνται οι αιώνες.
Έπρεπε να του απαντήσει με επιστολή ο Πα-
ναγιώτης Σαλαγιάννης και να τον ενημερώσει
ότι το 1615 είναι 17ος αιώνας; Μα, ο τρόπος
αρίθμησης των αιώνων διδάσκεται στο Δημο-
τικό. Τόση, μα τόση προκλητική άγνοια; Διε-
ρωτώμαι και εγώ, όπως όλοι σας: τι φανερώ-
νουν όλα αυτά; 

Δε θα αναφερθώ ευρύτερα στην Απαντη-
τική Επιστολή του ιερέα γιατί οι απαντήσεις και
οι απόψεις που δημοσιεύετε με καλύπτουν από-
λυτα. Απλώς θέλω να σας πω πως η εντύπω-
σή μου είναι ότι δεν αξίζει να ασχολείστε πε-
ρισσότερο με τις άστοχες απόψεις του ιερέα
για τον Τίμιο Σταυρό. Αγνοήστε τις. Τις απα-
ξίωσε μόνος του με την επιστολή που σας
έστειλε. Η αλήθεια εκδικείται από μόνη της, και
μάλιστα σκληρά, εκείνους που θα προσπαθή-
σουν να την παραχαράξουν. 

Ήθελα, όμως, πριν κλείσω την επιστολή
μου, να αναφερθώ και εγώ σε μια ενημέρωση
που έκανε ο εν λόγω ιερέας στον Παναγιώτη
Σαλαγιάννη, ότι δηλαδή αυτός «εξυπηρετεί ως
εφημέριος ανιδιοτελώς το Τροβάτο». Για το
«ανιδιοτελώς» του απάντησε δεόντως ο Πα-
ναγιώτης Σαλαγιάννης, αλλά θέλω και εγώ, με
την ευκαιρία αυτή, και μιλώντας γενικότερα, να
πω ότι θα ήταν ευχής έργον όλοι ανεξαιρέτως
οι ιερείς της χριστιανοσύνης να συνειδητο-
ποιήσουν το ευαγγελικό: «ου δύνασθε Θεώ
δουλεύειν και μαμωνά» (Λουκάς, Ματθαίος).  

Αγαπητοί φίλοι του Πολιτιστικού Συλλόγου,
Σας συγχαίρω από καρδιάς για το ενδιαφέρον
σας για την ιστορία και τις παραδόσεις του χω-
ριού μας, καθώς και για την αγωνιστικότητά
σας, ώστε να μην επιτρέπετε σε οποιονδήπο-
τε, εύκολα, ανεύθυνα και απερίσκεπτα, να αυ-
θαιρετεί και να παραποιεί την ιστορία του χω-
ριού μας. 

Όσον αφορά, βέβαια, τον Τίμιο Σταυρό και
τι συμβολίζει για μας τους Τροβατιανούς, με
βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο όσα γράφει ο Πα-
ναγιώτης Σαλαγιάννης στην επιστολή του
που δημοσιεύσατε στο φ. 152 του ΝΟΣΤΑΛ-
ΓΟΥ. 

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία 
Δημήτριος Λ. Καραγεώργος 

Επίκουρος καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

Επίτ. Σύμβουλος 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Λ.  ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ 
ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΤΡΟΒΑΤΟΥ 

Σ
τις 15 Ιουλίου 2017 ημέρα Σάββατο
μέσα σε κλίμα κατάνυξης και σε ένα κα-
ταπράσινο φυσικό περιβάλλον, πραγ-

ματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ιερού Ναού
Αγίου Αθανασίου Τροβάτου, χοροστατούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καρπενη-

σίου κ. Γεωργίου και των ιερέων π. Σαλαμά-
ρα Σωτήριου και π. Κουτσουπιά Κωνσταντί-
νου. 

Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στον εορ-
τασμό των εγκαινίων καθώς οι περισσότεροι

για πρώτη φορά, παρακολούθησαν την πο-
λύωρη και ιδιαίτερη τελετή. 

Κόσμημα τόσο του οικισμού, όσο και του
χωριού μας γενικότερα, αποτελεί η δωρεά του
αείμνηστου Αναστάσιου Ι. Αναστασίου και της
οικογένειάς του. Το Δ.Σ. του Συλλόγου τους
εύχεται υγεία και ευημερία. 

Μετά την τελετή ακολούθησε πλούσιο
γεύμα προσφορά της οικογένειας Αναστασί-
ου σε όλους τους παρευρισκόμενους στον
χώρο του γηπέδου του Αγίου Αθανασίου. 

Η Συντακτική Ομάδα του “ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ” 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Παρακαλούμε θερμά τους συγχωριανούς μας,
όταν έχουν κάποιο κοινωνικό γεγονός (βάπτιση ή γάμο
ή οποιαδήποτε επιτυχία ή οποιοδήποτε γεγονός
προς δημοσιοποίηση, κ.λπ.), να ενημερώνουν κάποιο
από τα μέλη του Δ.Σ., στα τηλέφωνα ή στις ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις τους ή στην ιστοσελίδα του Συλ-
λόγου ή στην σελίδα του Συλλόγου στο facebook, προ-
κειμένου να δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Ο ΝΟ-
ΣΤΑΛΓΟΣ». 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 



Μ
ε λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάσθηκε
την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 η Ύψω-
ση Του Τιμίου Σταυρού, στον Ιερό Ναό

του Αγίου Δημητρίου στο Τροβάτο Ευρυτανίας,
όπου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία μετά αρτο-
κλασίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτου Καρ-
πενησίου κ. Γεωργί-
ου, συνεπικουρού-
μενου του πατρός
Κωνσταντίνου Κου-
τσουπιά, του πα-
τρός Ηλία Καναβού
και άλλων Ιερέων. 

Πλήθος πιστών
από αρκετά μέρη
της Ελλάδας, ήρ-
θαν να προσκυνή-
σουν Τη Χάρη Του
και να ζητήσουν την
βοήθειά Του. 

Μετά την Θεία
Λειτουργία ακολού-

θησε τρισάγιο, για τους πεσόντες χωριανούς μας,
που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας
και κατάθεση στεφάνων στο αναστηλωμένο μνη-
μείο, από τον Αντιδήμαρχο Αγράφων κ. Μάκκα
Απόστολο και από τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού
Συλλόγου Τροβάτου κ. Κόκκαλη Λάμπρο. Μετά
την κατάθεση και σε κλίμα φορτισμένο ακούστηκε
από όλους ο εθνικός μας ύμνος. 

Μετά τον εκκλησιασμό, ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Τροβάτου τηρώντας το πατροπαράδοτο
έθιμο πρόσφερε σε όλους τους παρευρισκόμε-
νους νηστίσιμα εδέσματα (φασολάδα, ελιές,
χαλβά, ψωμί και κρασί) στον προαύλιο χώρο της
εκκλησίας. 

Κοντά μας βρέθηκαν και μας τίμησαν με την
παρουσία τους: 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Τασιός
Αριστείδης. 

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. κ. Τσιτσάνης
Λάμπρος και Καλαντζή Αικατερίνη. 

Από τον Δήμο Αγράφων: ο Αντιδήμαρχος
Μάκκας Αποστόλης, οι Πρόεδροι των Δημοτικών
Διαμερισμάτων Τροβάτου Τσιτσικάος Χρήστος,
Βραγγιανών Παρθένης Ιωάννης και Επινιανών
Αβράμπος Λευτέρης. 

Από τον Δήμο Τανάγρας: O Δήμαρχος Περ-
γάλιας Βασίλειος. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βρατσιώτης Νικό-
λαος, Κόκκαλης Γεώργιος, Ανυφαντής Αλέξαν-
δρος, Πέτρου Νικόλαος, Δριχούτης Διομήδης,
Σταμάτης Σπυρίδωνας. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος
Δερβενοχωρίων Σαμπάνης Ιωάννης. 

Ο συγχωριανός μας και συγγραφέας των βι-
βλίων “ΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ ΑΓΡΑΦΩΝ” και “ΤΑ ΤΡΟ-
ΒΑΤΙΑΝΑ” κ. Σαλαγιάννης Παναγιώτης και ο
συν/χος δάσκαλος του χωριού μας Τσεργογιάν-
νης Θεόδωρος. 

Με την εκδήλωση αυτή, έπεσε η αυλαία των
εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου, για το
φετινό καλοκαίρι. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς,
Τροβατιανούς και φίλους, για την μεγάλη, την
συγκλονιστική συμμετοχή, σε όλες τις εκδηλώ-

σεις του φετινού καλοκαιριού, που διοργάνωσε
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου. 

Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά
τον κ. Αργύρη Βασίλειο, για τις καταπληκτικές
φωτογραφίες που μας παραχώρησε να δημοσι-
εύσουμε από την γιορτή Του Τιμίου Σταυρού. Επί-
σης τον Φούρνο του Κωστούλα Θοδωρή από το
Σχηματάρι, τον Φούρνο του Κραβαρίτη Κώστα

από Αλίαρτο, τον Γεωργουδέλη Κων/νο και το
Σούπερ Μάρκετ Στεργίου του Στέφανου Στεργί-
ου για την προσφορά των προϊόντων τους προς
ενίσχυση του Συλλόγου μας. 

Χρόνια Πολλά σε όλους Τροβατιανούς και φί-
λους. 

Ο Τίμιος Σταυρός να μας φυλάει, να μας δί-
νει δύναμη και αισιοδοξία και ευχόμαστε να εί-
μαστε πάλι εδώ του χρόνου όλοι στο μέτρο. 

8 O  NOΣTAΛΓOΣO  NOΣTAΛΓOΣ Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2017 

Ο  εορτασμός  της  Υψώσεως  του  Τιμίου  Σταυρού 

Μέσα από την Τροβατιανή εφημερίδα “Ο
ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ” αισθάνθηκα την ανάγκη να γρά-
ψω για κάποια πράγματα που θέλω. 

Καταρχήν θέλω να δώσω πολλά συγχα-
ρητήρια στην οικογένεια Αναστασίου, για το
μεγάλο έργο που έκανε στο χωριό μας, την
θαυμάσια εκκλησία του Αγίου Αθανασίου,
αλλά και στο τραπέζι που ακολούθησε των εγ-
καινίων με την παρουσία πολλών χωριανών.
Επίσης θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια
στον Σύλλογο, που από την προηγούμενη μέρα
έστησε τα τραπέζια και την τέντα για την προ-
στασία από τον ήλιο. 

Επειδή είμαι μεγάλη γυναίκα και έχουν δει
πολλά τα μάτια μου μέχρι σήμερα θα ήθελα να
πω στους χωριανούς μου ότι ο Σύλλογος ερ-
γάζεται πολύ σκληρά για το χωριό μας, δια-
θέτοντας χρόνο και χρήμα από την ζωή τους,
και προσπαθεί να κρατήσει την παράδοση και
την επικοινωνία μεταξύ των Τροβατιανών και
όχι μόνο. Μερικοί χωριανοί όμως δεν μπορούν
να παραδεχτούν αρκετά πράγματα και προ-
σπαθούν να τους εμποδίσουν με διάφορους
τρόπους. Εμείς όμως που αγαπάμε το χωριό
μας δεν πρέπει να τους αφήσουμε και να εί-
μαστε κοντά και να βοηθάμε τον Σύλλογο.
Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Γράφει η Αρετή Ζαρκάδα 


