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O NOΣTAΛΓOΣ
Τροβάτο, Καλοκαίρι 2018.
Η προσπάθεια του Πολιτιστικού

Συλλόγου έγκειται στο γεγονός της
σύνδεσης του χώρου με τον χρόνο.
Να δημιουργήσει τις κατάλληλες
συνθήκες χωροχρονικού συνεχές.

Ένα τέτοιο μέσο επίτευξης του
παραπάνω στόχου είναι και οι εκδη-
λώσεις ποικίλου ενδιαφέροντος για
κάθε ηλικία, για μικρούς αλλά και για
μεγάλους.

Οι Τροβατιανοί, οι φίλοι και οι φί-
λες που παραβρέθηκαν στο πανέ-
μορφο χωριό μας το Τροβάτο, μόνο
καλές εντυπώσεις και αναμνήσεις θα
έχουν να θυμούνται από την παρα-
μονή τους.

Την αυλαία των εκδηλώσεων
άνοιξε το Τροβατιανό Αντάμωμα.
Πλήθος κόσμου παραβρέθηκαν, Τρο-
βατιανοί και μη. Η παρουσία των
850 και πλέον ανθρώπων, απέδειξαν
ότι η σφραγίδα της πλέον πολυπλη-
θέστερης και άρτιας οργανωμένης
εκδήλωσης, δεν το έχει κατατάξει
χωρίς λόγο υψηλά στην ψυχή και στο
μυαλό, τόσο των Τροβατιανών, όσο
και των Ευρυτάνων γενικότερα. Η πα-
ρουσία της νεολαίας, για μια ακόμη
φορά, θα πρέπει να καταγραφεί ως
θετικό κριτήριο σύνδεσης των γενε-
ών.

Συνεχίσαμε με τον Διαγωνισμό
της Σκοποβολής με αεροβόλα όπλα.
Εδώ η συμμετοχή του κόσμου ξεπέ-
ρασε κάθε λογική προσδοκία. Προ-
φανώς οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι

φίλοι μας, είχαν στο μυαλό τους, να
στοχεύσουν τα «κακώς κείμενα».

Για το Τουρνουά Ποδοσφαίρου, τι
να πούμε. Η εκδήλωση αυτή έχει αγ-
καλιαστεί ποικιλοτρόπως, τόσο από
τους μικρούς, όσο και από τους με-
γάλους συγχωριανούς μας. Το πεί-
σμα και η διαρκής αγωνιστικότητα,
ήταν τα κυριότερα χαρακτηριστικά
γνωρίσματά τους. Όλοι τους έδωσαν
υπόσχεση, ότι θα είναι παρόντες
στο επόμενο, το καλοκαίρι του 2019.

Η επόμενη ημέρα περιελάμβανε
την παρουσίαση του θεατρικού έργου
του Δημήτρη Απ. Ρήτα, «Του χωριού
το Κοινοβούλιο». Μια κωμωδία με
πλούσια στοιχεία πολιτικής σάτιρας
και λαϊκής σοφίας, παραγωγής του
Περιφερειακού Θεάτρου Καρδίτσας.
Ο Τροβατιανός θεατρόφιλος κόσμος
στήριξε με την εκρηκτική του πα-
ρουσία τη θεατρική παράσταση, υπο-

στηρίζοντας με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο την προσπάθεια των θαυ-
μάσιων ηθοποιών.

Η τελευταία Αυγουστιάτικη εκ-
δήλωση ήταν του ζωντανού διαγω-
νισμού της παραδοσιακής πίτας.
Πήρε σάρκα και οστά στον προαύλιο
χώρο της εκκλησίας του Αγ. Δημη-
τρίου στον Κάτω Μαχαλά. Αξίζουν τα
μέγιστα εύσημα τόσο στους διαγω-
νιζόμενους, όσο και στην κριτική
επιτροπή. 

Η αυλαία των εκδηλώσεων έπε-
σε με τις διήμερες εκδηλώσεις της
γιορτής της Υψώσεως του Τιμίου
Σταυρού, στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου.   

Από καρδιάς, ως μέλη του Πολι-
τιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου
Τροβάτου, θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε τους Τροβατιανούς κάθε ηλι-
κίας, μικρούς και μεγάλους, κατοι-
κούντες τόσο στην Ελλάδα, όσο και
στο Εξωτερικό, για την ηθική και υλι-
κή υποστήριξή τους, σε κάθε μας
δράση. 

Με τη συνεργασία και την αλλη-
λεγγύη όλων, θα καταφέρουμε να
πάμε ένα βήμα παραπέρα τον τόπο
μας, το Τροβάτο. Βάζοντας τις σω-
στές βάσεις στο παρόν, οι επόμενες
γενεές θα απολαύσουν τους παρα-
γωγικούς καρπούς.

Εμείς ως μέλη του Συλλόγου,
προσπαθούμε για το καλύτερο δυ-
νατό αποτέλεσμα ώστε μέσα στις δυ-
σκολίες της καθημερινότητας, το
χωριό μας να αποτελεί έναν τόπο
απόδρασης και αποφόρτισης για τον
καθένα μας.

Καλό Χειμώνα σε όλους. 

Κωδικός: 217473

5262

ΚΕΜΠΑ

Το  Τροβάτο  ως  χωροχρονικό  συνεχές 

➢ Ο 7ος Διαγωνισμός Σκοποβολής με αεροβόλα όπλα ................................ σελ. 2
➢ Θεατρική παράσταση .......................................................................................... 2
➢ Έναρξη μαθημάτων παραδοσιακών χορών ........................................................ 2
➢ Ζωντανός διαγωνισμός παραδοσιακής πίτας με γάστρες ................................ 3
➢ Βοϊδολίβαδο 2018 .............................................................................................. 3
➢ Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος .................................................... 3
➢ Αντάμωμα Τροβάτου 4 Αυγούστου 2018 .......................................................... 4
➢ Ανταμώματα-Τουρνουά Ποδοσφαίρου 2018 ...................................................... 5
➢ Ο εορτασμός της Κοίμησης, Δεκαπενταύγουστος στο Τροβάτο, 

Η μεγάλη γιορτή της Παναγίας .......................................................................... 6
➢ Ευχαριστήριο μήνυμα στους Τροβατιανούς-Εθελοντική Αιμοδοσία-

Τράπεζα Αίματος-Παράκληση-Ενημέρωση ........................................................ 6
➢ Κοινωνικά-Τα παιδιά μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση .................................. 7
➢ Συνδρομές-Ευχαριστήριο μήνυμα στους Τροβατιανούς 

και μη υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων .......................................... 7
➢ Εορτασμός του Τιμίου Σταυρού στο Τροβάτο 

στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 .................................................................................. 8 

Σ’  αυτό  το  φύλλο  διαβάστε 

ΣΧΟΛΕΙΟ  ΤΡΟΒΑΤΟΥ
Η επιθυμία, ο διακαής πόθος των Τροβατιανών για την «αναγέννηση»

του μοναδικού σχολείου στο Τροβάτο παίρνει σάρκα και οστά. Η ανακοί-
νωση στο Αντάμωμα της 4ης Αυγούστου 2018 από τον πρόεδρο του
Πολιτιστικού Συλλόγου, σχετικά με την αναγκαιότητα καθολικής επισκευής
του σχολείου, είναι γεγονός.

Μετά από την ομόφωνη απόφαση της 13ης Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συ-
νεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων με αριθμό από-
φασης 206/2018 και ημερομηνία συνεδρίασης 30-09-2018, όπου εγ-
κρίνεται η δωρεάν παραχώρηση χρήσης του τέως Δημοτικού Σχολείου της
Τ.Κ. Τροβάτου στον Πολιτιστικό - Εξωραϊστικό Σύλλογο Τροβάτου, για την
ίδρυση και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου, οι επισκευαστικές εργασίες
στο σχολείο ξεκίνησαν, υπενθυμίζοντας την υπόσχεση, της προσφοράς
των απαιτούμενων υλικών, τόσο του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμ-
παλή Θεοδώρου, όσο και του Δημάρχου Τανάγρας κ. Περγάλια Βασι-
λείου.

Ως Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου, γνωστοποιούμε σε κάθε Τρο-
βατιανό την στήριξή του, με οποιοδήποτε τρόπο, χρηματικό ή οποι-
οδήποτε άλλο, προκειμένου να ολοκληρωθεί και παραδοθεί το έργο άμε-
σα στο χωριό μας.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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Γ
ια 2η φορά και στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του
Δήμου Αγράφων, ο Δήμος μας πρόσφερε μια βραδιά γέλιου,
με το Περιφερειακό Θέατρο Καρδίτσας, και την παράσταση

με τίτλο «Tου χωριού το Kοινοβούλιο», του Δημήτρη Ρήτα.
Την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018 η πλατεία των Αγ. Θεοδώρων για

μια ακόμη φορά γέμισε από Τροβατιανούς, όλων των ηλικιών και από-
λαυσε μια φανταστική παράσταση με άφθονο γέλιο. Χάρη στην θαυ-
μάσια ερμηνεία των ρόλων ηθοποιών και στις φοβερές ατάκες η πλα-
τεία στην κυριολεξία σείονταν από τα γέλια όλων των θεατών.

Πραγματικά ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά, και όλοι έμειναν εν-
θουσιασμένοι. Στο τέλος της παράστασης οι χωριανοί, έδωσαν συγ-
χαρητήρια στους ηθοποιούς για το γέλιο που πρόσφεραν, καθώς και
εκείνοι με την σειρά τους εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια για
την ομορφιά του χωριού μας αλλά και για την εκπληκτική παρουσία
του κόσμου.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Αγράφων για αυτή την
προσφορά και ελπίζουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού για του χρό-
νου το καλοκαίρι με μια εξίσου καλή παράσταση. 

Θεατρική  παράσταση Ο  7ος  Διαγωνισμός  Σκοποβολής 
με  αεροβόλα  όπλα 

Την Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018 στην πανέμορφη πλατεία των Αγ.

Θεοδώρων έγινε ο 7ος Διαγωνισμός Σκοποβολής με αεροβόλα όπλα.

Η εκδήλωση, χάρη στην μεγάλη συμμετοχή όλων μικρών και με-

γάλων (120 συμμετοχές), για μια ακόμη φορά σημείωσε μεγάλη επι-

τυχία, και είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλο ανταγωνισμό.

Στο τέλος του διαγωνισμού όταν η γραμματεία έβγαλε την βαθμο-

λογία των σκορ, ανακοινώθηκαν οι καλύτεροι και τους απονεμήθη-

καν μετάλλια και κύπελλο στον πρώτο σκοπευτή.  

Τελικοί νικητές ήταν:

Από τους μικρούς Ζαφειρόπουλος Γιώργος με 19 βαθμούς.

Από τις γυναίκες η Φωλιά Άννα με 26 βαθμούς.

Από τους άνδρες ο Μαργώνης Κώστας με 34 βαθμούς

και ο Κατσιμήτρος Θοδωρής με 35 βαθμούς με την καλύτερη βαθ-

μολογία από όλους που πήρε και το κύπελλο.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που για μια ακόμη

φορά στηρίξατε και αυτή την προσπάθεια. 

O  NO ΣTAΛ ΓOΣ 

ΕΝΑΡΞΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  ΧΟΡΩΝ
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στη φετινή χορευτική

χρονιά!!!
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας συ-

vεχίζει την χορευτική του δράση, στην αίθουσα χοροδιδασκαλίας
του Συλλόγου (Χρυσανθέμων 18, Σχηματάρι, 1ος όροφος, πάνω
από τον Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό).

Επιθυμούμε την ενεργή παρουσία σας, για να γνωρίσουμε την
Ελλάδα μέσα από το χορό, για να μοιραστούμε μαζί σας αυτό μας
το μεράκι. 

Περιμένουμε όλες και όλους, μικρούς και μεγάλους, να τα-
ξιδέψουμε στα όμορφα μονοπάτια της παράδοσής μας, χο-
ρεύοντας λεβέντικους χορούς, ενδυναμώνοντας το Πολιτιστικό
έργο που επιχειρείται μέσα από τη διάδοση των παραδοσιακών
χορών.

Δέστε τα κορδόνια σας και φορέστε το πιο όμορφο χαμόγε-
λο... γιατί ξεκινάμε!

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 18:00 μ.μ.-19:00 μ.μ., κάθε Κυριακή.
Χοροδιδάσκαλος: Αραπίτσα Βασιλική

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 



Την Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018 στον
Κάτω Μαχαλά και στον προαύλιο χώρο
του ναού του Αγίου Δημητρίου, έγινε ο
3ος ζωντανός διαγωνισμός παραδοσιακής
πίτας με γάστρες.

Συγκινητική ήταν η παρουσία αρκετών
χωριανών στην εκδήλωση αυτή, αλλά δεν
υπήρχαν πολλές συμμετοχές από τους
διαγωνιζόμενους.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε
όλους όσους έδωσαν το παρόν στην εκ-
δήλωση, ιδιαίτερα στα νέα παιδιά που δια-
γωνίστηκαν και ξεδίπλωσαν το ταλέντο
τους στην κουζίνα και έφτιαξαν τις θαυ-
μάσιες πίτες. Πολλά συγχαρητήρια αξί-

ζουν και στα παιδιά που αποτέλεσαν
την κριτική επιτροπή που αφού δοκίμασαν
από τις πίτες των διαγωνιζόμενων, βαθ-

μολόγησαν τα έργα τους. Μετά τη βαθ-
μολογία απονεμήθηκαν τα έπαθλα που
ήταν από μια ποδιά προσφορά του Συλ-
λόγου. Στο τέλος πέρασαν όλοι και πήραν
από ένα κομμάτι από τις πίτες των δια-
γωνιζόμενων αλλά και από τις πίτες που

πρόσφεραν αρκετές γυναίκες Τροβατια-
νές για την εκδήλωση. Φυσικά μετά ακο-
λούθησε χορός αφού και πάλι ήταν παρών
ο Σάκης Μαργώνης με τα ηχητικά του
που στήριξε για μια ακόμη φορά την εκ-
δήλωση. 

Ζωντανός  διαγωνισμός  
παραδοσιακής  πίτας  με  γάστρες 
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Μια υπέροχη πρωτοβουλία ανέλαβε ο Σύλλογος Βραγ-
γιανών “Αγ. Ιωάννης ο Θεολόγος” την Τρίτη 7 Αυ-
γούστου και ώρα 8 το πρωί. Η ορειβασία με τελικό προ-

ορισμό το Βοϊδολίβαδο είχε μεγάλη απήχηση τόσο στους μι-
κρούς όσο και στους μεγαλύτερους. Έτσι όλοι πρωί πρωί συγ-
κεντρώθηκαν στον Σταυρό στα Βραγγιανά και η ανάβαση ξε-

κίνησε. Η όλη πορεία δεν ήταν και πολύ εύκολη αλλά με εν-
διάμεσες στάσεις για ανάκτηση δυνάμεων με αστεία και με τις
προβλεπόμενες φωτογραφίες. Μετά από 3 ώρες η άφιξη στο
Βοϊδολίβαδο αντάμειψε τους πάντες. Το τοπίο ήταν απλά μα-
γευτικό στα 1.800 μέτρα υψόμετρο και όλοι δέχτηκαν με χαρά
την περιποίηση του Συλλόγου “Αγ. Ιωάννη Θεολόγου” Βραγ-
γιανών, που είχαν φροντίσει για όλα. Δόθηκαν νερό, τσίπου-

ρο, παραδοσιακή φασολάδα, αρνί ψητό και χειροποίητες πίτες.
Μετά το φαγητό και αφού ξεκουράστηκαν όλοι ήρθε η ώρα του
χορού. Ο Φίλιππας Καραμπάς στο βιολί και στο τραγούδι ο
Γιώργος Αργυρίου ξεσήκωσαν τους παρευρισκομένους που
έγιναν όλοι μια αγκαλιά και χόρεψαν τραγούδια αγαπημένα του
τόπου μας. Το μεσημέρι πήραν όλοι το δρόμο του γυρισμού
πάνω σε καρότσες αγροτικών. 

Προσωπικά εκείνο το πρωί έλεγα πως θα ξυπνήσω, βαριέμαι!
Και τέτοια. Όταν όμως άρχισε όλη αυτή η διαδρομή, μόνο με-
τανιωμένη δεν ήμουν! Ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές μου
πάνω στο χωριό μας και θα την θυμάμαι για πάντα. Πολλά συγ-
χαρητήρια στο Σύλλογο “Αγ. Ιωάννη Θεολόγου” Βραγγιανών,
που αποτελείται από νέα άτομα που αγαπάνε το χωριό τους
και το δείχνουν διοργανώνοντας όμορφα πράγματα όπως αυτή
η διαδρομή. Και ένα ακόμη μεγάλο μπράβο γιατί αποδεικνύε-
ται πως όλοι μαζί ασχέτως μαχαλάδων ή χωριών μπορούμε να
κάνουμε τις στιγμές μας ομορφότερες. 

Ελευθερία Καπερώνη 

ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ  2018 

Η  ΕΟΡΤΗ  ΤΗΣ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ  ΤΟΥ  ΣΩΤΗΡΟΣ 
Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος είναι δε-

σποτική εορτή, από τις μεγαλύτερες της
Χριστιανοσύνης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο
στις 6 Αυγούστου, ημέρα των εγκαινίων του
ομώνυμου ναού που ίδρυσε στο Θαβώρ η
Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κων-
σταντίνου. Μόνο την ημέρα της εορτής της
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος κάμπτεται η
αυστηρή νηστεία, που προηγείται του Δε-
καπενταύγουστου, καθώς επιτρέπεται η ιχ-
θυοφαγία.

Το απολυτίκιο της ημέρας έχει ως εξής:
Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός,
δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου,
καθὼς ἠδύναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρ-
τωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς
Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

Η λαογραφία μας αναφέρει ότι σε διά-

φορες αγροτικές περιοχές επικρατεί το έθι-
μο, ανήμερα της Μεταμόρφωσης να πηγαί-
νουν οι πιστοί στις εκκλησίες για να ευλο-
γηθούν με ειδική ευχή που αναγιγνώσκει ο
ιερέας, τα πρώτα σταφύλια της χρονιάς, τα
οποία στη συνέχεια μοιράζονται στο εκ-
κλησίασμα.

Έτσι και στο Τροβάτο την Δευτέρα 6 Αυ-
γούστου 2018 στο εκκλησάκι του Χριστού
στον Κάτω Μαχαλά, εορτάστηκε η Μετα-
μόρφωση του Σωτήρος.

Πολλοί Τροβατιανοί και φίλοι παρευρέ-
θηκαν για να ανάψουν ένα κερί και να προ-
σκυνήσουν Την Χάρη Του.

Χρόνια Πολλά λοιπόν και του χρόνου να
βρεθούμε πάλι όλοι μαζί στο πανέμορφο
αυτό εκκλησάκι.
Η Συντακτική Ομάδα του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ» 
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Το Σάββατο 4 Αυγούστου
2018 στην πανέμορφη πλα-
τεία των Αγίων Θεοδώρων

Τροβάτου, πραγματοποιήθηκε το
38ο Τροβατιανό Αντάμωμα. 

Ευτυχώς ο καιρός δε μας τα χά-
λασε και για μια ακόμη φορά, παρά
την κρύα βραδιά από θερμοκρασία,
η παρουσία του κόσμου ήταν συγ-
κλονιστική (πάνω από 850 άτομα),
βάζοντας για μια ακόμη φορά την
σφραγίδα ως ένα από τα μεγαλύτε-
ρα Ανταμώματα του νομού Ευρυτα-
νίας. 

Από την παραμονή του ανταμώ-
ματος, τα μέλη του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Τροβάτου, με την μεγάλη
βοήθεια πολλών χωριανών, έκαναν
ότι ήταν δυνατόν, ώστε η βραδιά
αυτή να είναι μια ακόμη ξεχωριστή
εκδήλωση, για όλους.

Ξεχωριστή θέση είχε και το σπι-
τάκι του Συλλόγου με διάφορα ανα-
μνηστικά με τις ομορφιές του πανέ-
μορφου χωριού μας.

Η εκδήλωση άρχισε με το καλω-
σόρισμα του Προέδρου του Δ.Σ.
Τροβάτου Κόκκαλη Λάμπρου και
την αναφορά του στα καίρια θέμα-
τα που μας απασχολούν όλους όπως
η επισκευή του μοναδικού σχολείου
του χωριού μας και η εγκατάσταση
των «τεράτων» ανεμογεννητριών
στα βουνά μας.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο
Γραμματέας του Συλλόγου Μαρ-

γώνης Λάμπρος ο οποίος τόνισε
τους στόχους του Συλλόγου, αλλά
και έκανε αναφορά για 2 από τα σο-
βαρότατα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει το χωριό μας, όσον αφορά
τον δρόμο Τρία Σύνορα–Τροβάτο,
αλλά και για την προβλεπόμενη εγ-

κατάσταση των ανεμογεννητριών
στα βουνά μας. Ας αναλάβει ο κα-
θένας τις ευθύνες του. Ο Σύλλογος
έκανε έγγραφο προς την Περιφέρεια
για την επικινδυνότητα του δρόμου
εδώ και πάρα πολύ καιρό και μέχρι
τώρα δεν έχει γίνει τίποτε. 

Έπειτα έγινε η βράβευση και η
απονομή αναμνηστικών πλακετών
στα Τροβατιανά παιδιά για το έτος
2017-2018 που εισήχθησαν στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, από την
Έφορο του Συλλόγου κα Ελευθερία
Καπερώνη και το Μέλος του Συλ-
λόγου κα Σοφία Κουτσολάμπρου.

Μετά την βράβευση το λόγο πή-
ραν ο Δήμαρχος Αγράφων, και εν συ-
νεχεία ο Δήμαρχος Τανάγρας όπου
ευχήθηκαν σε όλους καλή διασκέ-
δαση και υποσχέθηκαν να βοηθή-
σουν και οι δυο στην επισκευή του
Δημοτικού Σχολείου. 

Στη συνέχεια είχε σειρά το μικρό
χορευτικό. Τα λεβεντόπαιδά μας με
τις υπέροχες φιγούρες τους και τον
καταπληκτικό χορό τους έδειξαν
πως η παράδοση διαιωνίζεται και
υπάρχει αγάπη για αυτή.

Το λόγο μετά είχε το γέλιο. Οι
Θανάσης Μαργώνης, Λάμπρος
Μαργώνης, Λάμπρος Κόκκαλης
και Παναγιώτης Κουτσολάμπρος
μας έδειξαν ποιες ήταν οι δυσκολίες
και τα ευτράπελα που αντιμετώπιζε
ένας φωτογράφος εκείνα τα χρόνια
μέσα από ένα σκετσάκι που μόνο να
μην γελάσεις δεν μπορούσες.

Έπειτα με περηφάνια έκανε την
είσοδό του το μεγάλο χορευτικό, το
οποίο στο τέλος αγκάλιασε με το
χορό του όλη την πλατεία. 

Γιάννης Γκόβαρης, Άρης Ντί-
νας, Πόπη Καραμπά στο τραγού-
δι και Πάνος Κοτρώτσος στο κλα-
ρίνο μαζί με την εξαιρετική ορχήστρα
τους ξεσήκωσαν τους παρευρισκο-
μένους και το γλέντι κράτησε μέχρι

τις πρώτες πρωινές ώρες. Στο σημείο
αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
την δικιά μας Πόπη Καραμπά η
οποία τραγούδησε αφιλοκερδώς. 

Στο Τροβατιανό Αντάμωμα πα-
ρευρέθηκαν και μας τίμησαν με την
παρουσία τους: 

Από τον Δήμο Αγράφων ο Δή-
μαρχος Αγράφων Μπαμπαλής
Θεόδωρος, οι Αντιδήμαρχοι Μάκ-
κας Απόστολος και Κίτσιος

Γεώργιος, ο Δημοτικός Σύμβουλος
Αγράφων Πεσλής Παναγιώτης και
ο Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας
Τροβάτου Τσιτσικάος Χρήστος. 

Από τον Δήμο Τανάγρας ο Δή-
μαρχος Περγάλιας Βασίλειος, ο
Αντιδήμαρχος Πέτρου Νίκος, οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι Δρυχούτης
Διομήδης, Κόκκαλης Γιώργος,
Βρατσιώτης Νίκος, ο πρ. Δημοτι-
κής Κοινότητας Σχηματαρίου Κα-
ραγκούνης Γεώργιος και ο Αν-
τωνίου Λάμπρος.

Τέλος ο Πρόεδρος Τοπικής Κοι-
νότητας Σκούρτων Σαμπάνης Γιάν-
νης, ο Πρόεδρος Τοπικής Κοινότη-
τας Λεονταρίου Σαλαγιάννης Αν-
τώνης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δή-
μου Αλιάρτου–Θεσπιέων Σταμού-
λης Αναστάσιος και μέλη Πολιτι-
στικών Συλλόγων Σαρακατσάνων
Αγραφιωτών Αιτ/νίας, Κουστέσας,
Επινιανών, Τριδέντρου, Βραγγια-
νών, Δέντρου, Τερψιχόρης Σχημα-
ταρίου, Πετριλιωτών, Αλιάρτου, Υψη-
λάντη, Επαρχίας Λιβαδιάς “Τα Άγρα-
φα”. 

Και του χρόνου να είμαστε όλοι
καλά και όπως λέγανε και οι παλιοί να
είμαστε όλοι στο μέτρο να ανταμώ-
σουμε στο όμορφο χωριό μας. 



Το Αντάμωμα των Τροβατιανών κάθε Αύγουστο (το
πρώτο Σάββατο κάθε Αυγούστου) έγινε πλέον θεσμός,
είναι βιωτική ανάγκη. 

Αξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του Συλ-
λόγου κ. Λάμπρο Κόκκαλη και τους άξιους συνεργάτες
του, για τον προγραμματισμό και την άριστη οργάνωση
των ωραίων εκδηλώσεων που γίνονται κάθε χρόνο.

Τι να πω για τους μαθητές μου των Σχολ. Ετών 1964-
70 όπου στο Αντάμωμα (1-8-2009) μου έστρωσαν τόσα
ψυχικά λουλούδια που ακόμα τα έχω μέσα μου, μαζί με
την όμορφη ανθοδέσμη που μου πρόσφεραν. 

Η εξωτερίκευση σεβασμού και αγάπης, των μαθητών
μου αποδεικνύουν παιδιά προικισμένα με αξίες που σπα-
νίζουν σήμερα, τους αξίζει ένα μεγάλο εύγε.

Φέτος 4-8-2018, βρεθήκαμε στην αυλή του σχολεί-
ου, (επιθυμία μερικών μαθητών) μετά από …48 χρόνια
με τους: 1) Σπύρο Σαλαγιάννη, 2) Ιωάννη Κόκκαλη, 3)
Σταύρο Κόκκαλη, 4) εγώ, 5) Δημήτρη Κόκκαλη, 6) Δη-
μήτρη Καλογερομήτρο, 7) Σαλαγιάννη Αλέκο και 8) ο
πρόεδρος του Συλλόγου (μαθητής μου) Λάμπρος Κόκ-
καλης.

Αναμνήσεις και θυμήσεις ξεχύθηκαν την στιγμή
εκείνη, και πάσχιζαν να βγουν όλες μαζί πάνω από αυτό
το “μυστηριακό”, του ανθρώπου που το λέμε μνήμη. Και
αναρωτιέμαι. 

Ήταν τάχα η ηλικία μας, που τυπώνονταν πιο ζωηρά,
κάθε τι, που συνέβαινε στη μνήμη μας; Ήταν αυτά καθ’
αυτά τα βιώματα, που είχαν το δυνατό, το ανεξίτηλο με-
λάνι μέσα τους; 

Σαν μόνη απάντηση στα ερεθίσματα αυτά είναι ν’ αφή-
νουμε το ανάβλυσμα, του νου μας όταν “ανταμώνουμε”
κάθε Αύγουστο στο όμορφο Τροβάτο να ξεχύνεται και
να βιώνουμε τις τόσες ξεχωριστές στιγμές που ζήσαμε
τότε… και που ζούμε και σήμερα. 

Με υγεία να ανταμώσουμε και πάλι. 
Θεόδωρος 
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Την Τρίτη 7 Αυγούστου πήραν όλοι το
δρόμο για το γήπεδο του Αγίου Αθανασίου.
Η χαρά ήταν διπλή για τους Τροβατιανούς.
Η νεόδμητη εκκλησία του Αγ. Αθανασίου
ήταν ανοιχτή για τους παρευρισκομένους οι
οποίοι όλοι ανεξαιρέτως την επισκέφτηκαν
και προσκύνησαν.

Το καταπράσινο γήπεδο στο οποίο, επι-
τέλους, φέτος τοποθετήθηκαν και προστα-
τευτικά δίχτυα για να μην χάνεται η μπάλα
στα χωράφια, (ευχαριστούμε πολύ τον
Αναστασίου Γιάννη για αυτή την προ-
σφορά του), υποδέχτηκε τους Τροβατιανούς
και οι αγώνες άρχισαν. Οι τσουβαλοδρομίες
άνοιξαν την αυλαία με τις τούμπες να δίνουν
και να παίρνουν. Οι εγγραφές για τις ομάδες
έγιναν και ταυτόχρονα έγινε η κλήρωση για
τους διαιτητές των αγώνων. 

Πρώτα ξεκίνησαν τα μικρά αγόρια, τα
οποία μας έβαλαν τα γυαλιά! Σειρά είχαν τα
μικρά κορίτσια που φάνηκε να το διασκε-
δάζουν περισσότερο από όλους!

Έπειτα τη σκυτάλη πήραν οι δεσποινίδες
μας που παίζοντας με ζήλο απέδειξαν πως το

ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο μια αντρική υπό-
θεση. Προτελευταίοι μπήκαν στο γήπεδο τα
αγόρια, που πάλεψαν σκληρά για τη νίκη. Το

καλύτερο φυσικά το αφήσαμε για το τέλος.
Οι παλαίμαχοι όρμησαν στο γήπεδο σαν μι-
κρά παιδιά και έπαιξαν μπάλα με δεξιοτεχνία.
Με τις τόσες τούμπες που είχαμε ευτυχώς
γλιτώσαμε τα χειρότερα. Στο τέλος έγινε η
απονομή των μεταλλίων σε όλους και των
κυπέλλων στις νικήτριες ομάδες, ενώ όλοι
ανεξαιρέτως γλυκάθηκαν με τα λουκούμια
που ήταν προσφορά του Συλλόγου. Η βρα-
διά όμως δεν τελείωσε εκεί καθώς όλοι μπή-

καν μέσα στο γήπεδο και χόρεψαν με την
καρδιά τους, αφού ήταν παρών με τα ηχη-
τικά του ο Σάκης Μαργώνης.
Για την ιστορία οι ομάδες που αγωνίστηκαν
και τα σκορ:
BARCELONA ΤΡΟΒΑΤΟΥ
MANCHESTER ΤΡΟΒΑΤΟΥ .............. 8-2

ΟΙ ΓΛΥΚΕΣ ΦΡΑΟΥΛΙΤΣΕΣ
BEMIX ΤΩΝ ΜΑΧΑΛΑΔΩΝ .............. 2-1

6 Π-6 ΣΦΙ .................................... 5-3

ΤΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑ
Η ΚΑΡΔΙΑ ...................................... 1-3

LOONEY TUNES
ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ ........................ 3-2

“ΣΙΑΠΑΝ-ΣΙΑΚΑΤ”
”ΣΙΑΠΕΡΑ-ΣΙΑΔΩΘΕ” .................... 1-2

Και του χρόνου λοιπόν. 

ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΑ 
(Από το αρχείο του διδασκάλου Τσεργογιάννη Θεοδώρου) 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  2018 



ΗΚοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου
γιορτάστηκε την Τετάρτη 15/08/2018
και η καρδιά της Ορθόδοξης πίστης

χτύπησε δυνατά και στο Τροβάτο, στέλνον-
τας μήνυμα χαράς και ελπίδας σε ολόκληρο
τον κόσμο.

Η 15η Αυγούστου είναι μια από τις μεγα-
λύτερες γιορτές της εκκλησίας μας και η με-
γαλύτερη Θεομητορική γιορτή του ορθοδό-
ξου εορτολογίου. Είναι μια μέρα αφιερωμένη
στην Παναγία η οποία γιορτάζεται με λαμ-
πρότητα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Μάλιστα, προς τιμήν της Παναγίας τηρεί-
ται αυστηρή νηστεία από 1 μέχρι 14 Αυγού-
στου κατά την οποία νηστεύουμε και το λάδι
και γι’ αυτό πολλοί χαρακτηρίζουν τη γιορτή
και ως το «Πάσχα» του καλοκαιριού. Σύμ-
φωνα με την παράδοση, όταν η Θεοτόκος
έμαθε από τον Θεό για τον επικείμενο θάνα-
τό της, ανέβηκε στο όρος των Ελαιών, έναν
ορεινό όγκο στα ανατολικά της παλαιάς πό-
λης της Ιερουσαλήμ, για να προσευχηθεί και
να ετοιμαστεί. Από εκεί ειδοποίησε τους
Αποστόλους να είναι έτοιμοι για το γεγονός.
Όμως επειδή κατά την ημέρα της κοίμησης

(του θανάτου Της) ορισμένοι Από-
στολοι δεν βρίσκονταν στα Ιεροσό-
λυμα, λέγεται ότι μια νεφέλη τους
έφερε κοντά Της.

Έτσι και στο Τροβάτο, όπως και σε
αρκετά μέρη ανά την Ελλάδα, εορ-
τάστηκε με λαμπρότητα η συγκεκρι-
μένη μέρα. Πλήθος Τροβατιανών και
φίλων επισκέφθηκαν το ιστορικό μας
μοναστήρι, Της Κοίμησης Της Θεο-
τόκου για να προσκυνήσουν την
Χάρη Της, με θρησκευτική ευλάβεια
και κατάνυξη. Ο μεγαλοπρεπής στο-
λισμός της εκκλησίας και του προαύ-
λιου χώρου καθώς και η αθρόα προ-
σέλευση των πιστών, έδωσαν ιδιαί-
τερη λάμψη στο μήνυμα της ημέρας.
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας
ο Πολιτιστικός Σύλλογος, πιστός στο
καθήκον του, πρόσφερε στους πα-
ρευρισκόμενους πιστούς καφέ, τσί-
πουρο και λουκούμι.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλό-
γου, εύχεται σε όλους τους Τροβα-
τιανούς και φίλους υγεία και προκο-
πή.

Η Συντακτική Ομάδα
του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ» 
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Παρακαλούμε θερμά τους χωριανούς
μας, όταν έχουν κάποιο κοινωνικό γεγονός
(βάπτιση, γάμο, επιτυχία κ.λπ.), να ενημε-
ρώνουν κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. ή να
το στέλνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του Πολιτιστικού Συλλόγου info@e-trova-
to.gr, προκειμένου να το δημοσιεύουμε
στην εφημερίδα «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ».

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Το Δ.Σ. του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟΥ
ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» γνωστοποιεί
στους συγχωριανούς και φίλους, τη νέα συ-
νεργασία με την υπηρεσία Αιμοδοσίας του
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑ-
ΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ»,
για τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος του Συλ-
λόγου. 

Χρέος όλων μας είναι η άμεση εθελοντι-
κή εγγραφή και η δραστηριοποίηση σε κάθε
εθελοντική αιμοδοσία. 

Μπορούμε να δώσουμε αίμα σε οποι-
αδήποτε υπηρεσία αιμοληψίας, οποιουδήποτε
Νοσοκομείου, αναφέροντας ότι αφορά την
Τράπεζα Αίματος του “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΟ-
ΒΑΤΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” και να
σταλεί στο νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ. 

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση
των εθελοντών αιμοδοτών. 

Με εκτίμηση 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΙΜΑΤΟΣ 

Ο  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΚΟΙΜΗΣΗΣ

Δεκαπενταύγουστος  στο  Τροβάτο 
Η  μεγάλη  γιορτή  της  Παναγίας 

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018, στο Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου πραγματοποι-
ήθηκε εθελοντική αιμοδοσία, με διοργανωτές τον Δήμο Τανάγρας, τον Σύλλογο Απαντα-
χού Πετριλιωτών, τον Σύλλογο Κουστέσας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τροβάτου.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν ικανοποιητική, περίπου 50 άτομα από όλους τους Συλ-
λόγους πρόσφεραν αίμα. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να είμαστε περισσότεροι. 

Επόμενη προγραμματισμένη αιμοδοσία στις 13 Ιανουαρίου 2019. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Ως μέλη του Δ.Σ του Πολιτιστικού και

Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου, νιώθουμε
την ανάγκη να εκφράσουμε δημοσίως, μέσα
από τις στήλες της εφημερίδας «Ο ΝΟΣΤΑΛ-
ΓΟΣ», ευχαριστήρια προς τους Τροβατιανούς
και μη, συμπολίτες μας, για την αμέριστη ηθι-
κή και υλική συμπαράστασή τους στον Σύλ-
λογο, όπου τον στηρίζουν με κάθε μέσο, για
την επίτευξη του κοινού σκοπού, όπου δεν εί-
ναι άλλος, από την αλληλεγγύη των μελών του
και την αναβάθμιση του χωριού μας, το Τρο-
βάτο.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΜΗΝΥΜΑ 
ΣΤΟΥΣ  ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟΥΣ 



Επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (κατά αλφαβη-
τική σειρά):

1. Αβράμπου Αθηνά του Γεωργίου εισήχθη
στη Σχολή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. 

2. Βουλογκίτσας Δημήτριος του Κων/νου
(γιος της Τρυπογεώργου Διαμάντως) εισήχθη
στη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Λα-
μίας. 

3. Καλογεράκη Άννα-Μαρία του Ανδρέα ει-
σήχθη στη Σχολή Μεσογειακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

4. Κελεπούρης Θεόδωρος του Γεωργίου
(γιος της Κόκκαλη Γεωργίας) εισήχθη στη Σχο-
λή Επιστήμης και Πληροφορικής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης (Ηράκλειο).

5. Κίσσα Δέσποινα του Αθανασίου, εισήχ-
θη στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων.

6. Μαργώνη Σταυρούλα του Αριστείδη, ει-
σήχθη στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (Αιγά-

λεω), Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
7. Μπιστιντζιάνος Λάμπρος του Χρήστου ει-

σήχθη στη Σχολή Οικονομικής και Διοίκησης
Τουρισμού Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος). 

8. Νίκα Βασιλική του Δημητρίου (κόρη της
Ανδρίτσου Αικατερίνης, εγγονή της Αβράμπου
Ευαγγελίας) εισήχθη στη Σχολή Τεχνολογίας
Τροφίμων Τ.Ε.Ι. Καρδίτσας. 

9. Παυλιώτης Χρυσοβαλάντης του Πέτρου
(εγγονός Αθηνάς Γκάτσιου – Μαργώνη) εισήχθη
στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Ε.Ι.
Βόλου. 

10. Τσάφου Άννα-Μαρία του Αθανασίου
(κόρη της Ελένης Μαργώνη του Νικολάου) ει-
σήχθη στη Σχολή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. 

11. Φωλιά Ευγενία του Αποστόλη εισήχθη
στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστο-
ρίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

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

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΦΥΛΛΟΥ 157 (ΠΟΣΟ € και $) 
Αναστασίου Κωνσταντίνα ...................................... 20
Αναστασίου Μαρία ................................................ 50
Αναστασίου Πολυτίμη ............................................ 20
Αναστασίου Χρήστος του Νικ. .............................. 200
Αντωνίου Γεώργιος ................................................ 10
Αντωνίου Θωμάς .................................................. 10
Ανώνυμος (Για την εφημερίδα “Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ”) ...... 10
Βασίλης (από Γλύφα) ............................................ 60
Βελούδα Θεοδώρα ................................................ 10
Γεωργίου Απόστολος .............................................. 20
Γεωργίου Γεώργιος του Λεωνίδα ............................ 30
Γεωργίου Θεόδωρος .............................................. 20
Γρίβας Ευάγγελος .................................................. 20
Γώγουλος Κωνσταντίνος ........................................ 10
Δούκα Ιωάννα ........................................................ 5
Δούκα Ιωάννα ...................................................... 10
Θηβαίου Ολυμπία .................................................. 20
Καζάκου-Καραγεώργου Ευαγγελία ........................ 100
Κάλλη Δήμητρα ...................................................... 5
Κάλλης Άγγελος .................................................... 20
Καλογεράκη Αγγέλα .............................................. 20
Καλογεράκη Παρασκευή .......................................... 5
Καλογερομήτρος Δημήτριος του Νικολάου .......... 200$
Καλογερομήτρου Αγνή .......................................... 20
Καραγεώργος Γεώργιος .......................................... 10
Καραγεώργος Γεώργιος του Βασιλείου .................... 20
Καραγεώργος Γιάννης του Στεφάνου ...................... 20
Καραγεώργος Λάμπρος του Παναγιώτη .................... 50
Καραγεώργος Σταύρος του Παναγιώτη .................... 50
Καραγεώργος Στέλιος του Γεωργίου ........................ 20
Καραγεώργος Χαράλαμπος .................................... 20
Καραγεώργου Σταματία .......................................... 20
Κατσαούνης Βασίλειος ............................................ 10
Κατσούδας Κωνσταντίνος ...................................... 20
Κίσσας Αθανάσιος .................................................. 50
Κόκκαλη Γεωργία του Νικολάου .............................. 20
Κόκκαλη Ευθυμία του Νικολάου .............................. 20
Κόκκαλης Βασίλειος του Σωτηρίου .......................... 20
Κόκκαλης Γιάννης του Σωτηρίου ............................ 20
Κόκκαλης Ιωάννης του Παναγιώτη .......................... 20
Κόκκαλης Λεωνίδας του Νικολάου .......................... 20
Κόκκαλης Παναγιώτης του Νικολάου ...................... 20

Κόκκαλης Παντελής .............................................. 50
Κόκκαλης Σταύρος του Λάμπρου ............................ 20
Κωνσταντινίδης Παναγιώτης .................................. 20
Μαργώνη Ελένη .................................................... 20
Μαργώνης Αποστόλης του Ηλία .......................... 200$
Μαργώνης Βελισσάρης του Γεωργίου ...................... 20
Μαργώνης Δημήτριος του Ηλία .............................. 20
Μαργώνης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου .............. 20
Μπακοδήμος Λάμπρος του Χρήστου ........................ 20
Μπακοδήμου-Αναγνωστοπούλου Άννα .................... 20
Μπίος Κωνσταντίνος .............................................. 20
Ντάλλης Απόστολος (Αλμυρός Μαγνησίας) .............. 40
Ντάλλης Απόστολος του Δημητρίου ........................ 50
Ντάλλης Ευστάθιος ................................................ 20
Νταλλής Νικόλαος ................................................ 25
Νταλλή Όλγα ........................................................ 20
Πατλάκης Γεώργιος ................................................ 20
Πολύζος Δημήτριος ................................................ 50
Πουλαράς Ζαχαρίας .............................................. 20
Σαλαγιάννη Βάσω του Δημητρίου ............................ 20
Σαλαγιάννη Διονυσία (Σούλα) ................................ 10
Σαλαγιάννη Κλεονίκη ............................................ 20
Σαλαγιάννης Αντώνιος του Γεωργίου ...................... 20
Σαλαγιάννης Γεώργιος ............................................ 20
Σαλαγιάννης Ιωάννης του Κωνσταντίνου ................ 40
Σαλαγιάννης Σπύρος .............................................. 10
Σαλαγιάννης Σπύρος του Κωνσταντίνου .................. 20
Σάλτης Χρήστος του Αποστόλου ............................ 40
Στούμπος Αναστάσιος ............................................ 10
Τουραλιάς Ηλίας .................................................... 90
Τρυπογιώργος Βασίλειος ........................................ 10
Τρυπογιώργου Γιαννούλα ...................................... 10
Τσακμάκη Θεοδώρα .............................................. 10
Τσεργογιάννης Θεόδωρος-Αγγελική ........................ 20
Τσιώλη Αικατερίνη ................................................ 10
Φωτιάδου Πάτρα .................................................... 5
Χαλιμούρδας Λάμπρος του Γεωργίου ...................... 20
Χαρδαλιάς Απόστολος ............................................ 50
Χαριάτης Αντώνιος ................................................ 50

Η μητέρα του Παναγιώτη Σαλαγιάννη του βραβευθέντος στο
Αντάμωμα της 4-8-2018 δωρίζει το ποσό των 20€ στον Σύλ-
λογο. 
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ΓΑΜΟΙ 
• Παντρεύτηκαν στην Αθήνα η Αναστα-

σίου Κατερίνα του Χρήστου με τον Ντζου-

νάκο Βασίλη. 

• Παντρεύτηκαν στο Αγρίνιο ο Καλογε-

ράκης Αθανάσιος του Αντώνη με την Σταυ-

ρούλα Μπαλτούμα. 

• Παντρεύτηκαν στον Αγ. Θωμά Βοι-

ωτίας ο Θεοδωρακάκος Γεώργιος του Γε-

ωργίου (γιος της Κουτσολάμπρου Βασιλικής

του Γεωργίου) με την Καββά Αναστασία του

Αλεξάνδρου. 

• Παντρεύτηκαν στον Γαλατά Μεσολογ-

γίου ο Τσόρτος Γιώργος (γιος της Πολύζου

Ελευθερίας) με την Τσιοβόλου Φρόσω.

• Παντρεύτηκαν στο Ρέθυμνο Κρήτης ο

Κόκκαλης Δημήτριος του Λεωνίδα με την

Πετρομανωλάκη Μαρία του Χρήστου.

• Παντρεύτηκαν στο Σχηματάρι η Κόκ-

καλη Χρυσούλα του Σταύρου με τον Λιάπη

Ηλία του Νικολάου. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε ευ-

τυχία.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
• Ο Πραζιώτης Δημήτριος και η Καλο-

γεράκη Ειρήνη του Χρήστου, βάπτισαν το

αγοράκι τους και το όνομα αυτού Χρήστος.

• Ο Αλιμπέρτης Βασίλης και η Καρα-

γιώργου Κων/να βάπτισαν την κόρη τους και

το όνομα αυτής Ιωάννα.

Να τους ζήσουν. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Πέθανε στην Αθήνα ο Παπαδημητρίου

Στράτος. 

• Πέθανε στο Αγρίνιο ο Διώτης Πανα-

γιώτης (γιος της Σοφίας Καλογεράκη του

Χρήστου). 

• Πέθανε στο Αγρίνιο ο Καραλής Κων/νος

(σύζυγος της Βαγγελιώς Καλογεράκη του

Χρήστου). 

Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια. 

ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΜΑΣ  
ΣΤΗΝ  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

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 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΜΗΝΥΜΑ  
ΣΤΟΥΣ  ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟΥΣ  

ΚΑΙ  ΜΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  ΤΩΝ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 



Με λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάσθηκε
την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 η
Ύψωση Του Τιμίου Σταυρού, στον Ιερό

Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Τροβάτο Ευρυτα-
νίας όπου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία μετά αρ-
τοκλασίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Γεωργίου συνε-
πικουρούμενου του πατρός Κωνσταντίνου Κου-
τσουπιά και του πατρός Ηλία Καναβού. 

Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018, παραμονή
της εορτής και μετά τον Μεγάλο Εσπερινό, τα μέλη
του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου, οργάνωσαν
το πανηγύρι, με την παρουσία πολλών χωριανών
και φίλων, (περίπου 150 άτομα) και το γλέντι κρά-
τησε ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Η μουσική και
ο χορός ήταν δωρεάν για όλους. 

Ταυτόχρονα με το γλέντι στα καζάνια έβραζε
η παραδοσιακή φασολάδα που θα διανέμονταν την
επόμενη μέρα στους παρευρισκόμενους από τα
μέλη του Συλλόγου. 

Την άλλη μέρα ανήμερα της εορτής Του Τιμί-
ου Σταυρού, έγινε η θεία λειτουργία με την πα-
ρουσία πλήθους κόσμου, από τις γύρω περιοχές
αλλά και από το Αγρίνιο (ήρθαν 2 πούλμαν). Ακο-
λούθησε η αρτοκλασία.

Στη συνέχεια έγινε τρισάγιο και κατάθεση
στεφάνων στο μνημείο πεσόντων. Την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερει-
άρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κος Τασιός Αριστείδης.

Τον Δήμο Αγράφων εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος
κος Κίτσιος Γεώργιος. Τον Δήμο Τανάγρας εκ-
προσώπησε ο Δήμαρχος Τανάγρας κος Περγάλιας
Βασίλειος. Τέλος τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τρο-
βάτου εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κος Κόκκαλης
Λάμπρος. Κατόπιν αυτών εψάλη ο εθνικός ύμνος. 

Μετά τον εκκλησιασμό ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Τροβάτου τηρώντας το πατροπαράδοτο έθιμο
πρόσφερε σε όλους τους παρευρισκόμενους νη-
στίσιμα εδέσματα (φασολάδα, ελιές και χαλβά) στο
προαύλιο της εκκλησίας.

Με τις 2ήμερες εκδηλώσεις 13 και 14 Σεπτεμ-
βρίου 2018, για την εορτή της Ύψωσης Του Τιμί-
ου Σταυρού, στον Κάτω Μαχαλά και στον Ιερό Ναό
του Αγίου Δημητρίου στο Τροβάτο, έκλεισε και η
αυλαία του φετινού καλοκαιριού για το αγαπημέ-
νο μας χωριό.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, κατά αλφαβη-
τική σειρά τις: Αντωνίου Αγγελική, Αντωνίου
Σταυρούλα, Γεωργίου Αγγελική, Γεωργίου
Αρετή, Ζιώγα Βάσω, Καραγεώργου Αλεξάν-
δρα, Καραγεώργου Τούλα, Κόκκαλη Βάσω,
Κόκκαλη Λίτσα, Μαργώνη Αγγελική, Μου-
στάκα Χρυσούλα, Πολύζου Στέλλα για τις νό-
στιμες πίτες και γλυκά που πρόσφεραν στον κόσμο
την παραμονή της εορτής καθώς και τους: Κω-
στούλα Θοδωρή που πρόσφερε τα ψωμιά, τον
Χρήστου Γιώτη και Γεωργουδέλη Κων/νο

που πρόσφεραν τα λαχανικά καθώς επίσης και τον
Μαργώνη Βαγγέλη για την πολύτιμη βοήθειά του.

Φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Μαρ-
γώνη Σάκη με τα ηχητικά και την μουσική του,
που πρόσφερε σε όλους μας την παραμονή. 

Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά
τον Βασίλη Αργύρη για τις καταπληκτικές φω-
τογραφίες που μας έδωσε να δημοσιεύσουμε από
τη γιορτή Του Τιμίου Σταυρού στο Τροβάτο. 

Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και
όλες, Τροβατιανούς και φίλους που μας τίμησαν με
την παρουσία τους που για μια ακόμη φορά ήταν
συγκλονιστική, δείχνοντας έτσι τον δρόμο της επι-
τυχίας και το τι προσμένει και θέλει από την εκ-
δήλωση αυτή.  

Χρόνια Πολλά σε όλους, Τροβατιανούς και
φίλους. 

Ο Τίμιος Σταυρός να μας φυλάει, να μας δίνει
δύναμη και αισιοδοξία και ευχόμαστε να είμαστε
πάλι εδώ του χρόνου όλοι στο μέτρο. 
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Εορτασμός  του  Τιμίου  Σταυρού  στο  Τροβάτο 
στις  14  Σεπτεμβρίου  2018 


