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O NOΣTAΛΓOΣ
«Καλήν εσπέραν άρχοντες. Κι αν

είναι ορισμός σας
Χριστού την θεία γέννηση να πω

στ’ αρχοντικό σας…..».
Οι κλασικοί εναρκτήριοι στίχοι από

τα ομώνυμα κάλαντα των Χριστου-
γέννων. Μέρες γιορτινές, μέρες χαράς
και ξεγνοιασιάς. Χιλιάδες παιδιά ξεχύ-
νονται από το πρωί στους δρόμους για
να πουν τα κάλαντα. Είναι η πιο γλυ-
κιά Χριστουγεννιάτικη ανάμνηση των
παιδικών μας χρόνων. Όλοι θυμόμα-
στε τις προετοιμασίες που κάναμε για
τα κάλαντα. Από τι θα φορέσουμε μέ-
χρι το ποιο όργανο θα συνοδέψει το
τραγούδι μας. 

Με ποιους θα πάμε στα κάλαν-
τα. Να μας απαντήσουν πολλοί και
γενναιόδωροι το πολυπόθητο “Να
τα πείτε” στην ερώτηση “Να τα πού-
με”; Απόφαση στρατηγικής σημασίας
ήταν τι ώρα θα ξεκινήσουμε για τα
κάλαντα. Όσο πιο νωρίς τόσο το κα-

λύτερο για να μη μας “προλάβουν” και
ακούσουμε το απογοητευτικό “Μας
τα είπαν”.

Σε πολλούς χωριανούς μας μεγα-
λύτερης ηλικίας που έχουν ζήσει και
έχουν βιώσει τέτοιες Άγιες μέρες στο
Τροβάτο, ανασύρουν από το παρελθόν
εικόνες και μνήμες που είναι βαθιά και
ανεξίτηλα χαραγμένες στην ψυχή και
στο μυαλό, ενός εκάστου.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξω-
ραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου εύχε-
ται στους Απανταχού Τροβατιανούς
και φίλους Χρόνια Πολλά και Καλά!!!
Με προσωπική και οικογενειακή υγεία
και προκοπή!!!

Αγαπητοί χωριανοί, αγαπητοί φίλοι,
νοσταλγικές ξεκλειδωμένες σκέψεις
και προβληματισμοί πλημμυρίζουν το
μυαλό μας και την ποικιλόμορφα δύ-
σκολη καθημερινότητά μας. Ερωτή-
ματα και θέσεις, η ανάλυση του «εγώ»
και το «εμείς», ένα καθημερινό μά-
θημα «πολιτικής γραμματικής», όπως
το αποκαλούσε ο γενναίος του ξίφους
και της πέννας Μακρυγιάννης. 

Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια
του: «Ένα πράμα μόνον με παρα-
κίνησε κι εμένα να γράψω ότι
τούτην την πατρίδα την έχομεν
όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς και
πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί
και στρατιωτικοί και οι πλέον μι-
κρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνι-
στήκαμεν, αναλόγως ο καθείς,
έχομεν να ζήσομεν εδώ. Το λοιπόν
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Σ’  αυτό  το  φύλλο  διαβάστε 

Η  ΚΟΠΗ  ΤΗΣ  
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΠΙΤΑΣ 
Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για το έτος 2019, θα γίνει στις

3 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο μα-
γαζί του κ. Καραντώνη Γεωργίου στο Σχηματάρι, (το οποίο βρίσκεται
στην είσοδο του χωριού και πάνω από το σταθμαρχείο των Κ.Τ.Ε.Λ.
Θήβας).

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το φλουρί της πίτας που θα βρει
ο τυχερός θα αντιστοιχεί σε ένα σταυρό (προσφορά του Συλλόγου).

Επίσης η λαχειοφόρος μας, θα κληρώσει ένα στρώμα προσφορά της
ΕΛΙΤ ΣΤΡΩΜ.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου προσκαλεί όλους τους Τροβατια-
νούς και φίλους, να δώσουμε το παρόν και να ανταλλάξουμε ευχές για το
νέο έτος.

Με τιμή το Δ.Σ. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συγχωριανούς και φίλους που θα

παρευρεθούν στην εκδήλωση της 3ης Φεβρουαρίου 2019, ότι μετά το
πέρας της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, όσοι χωριανοί και φίλοι επι-
θυμούν υπάρχει η δυνατότητα φαγητού και γιατί όχι και χορού, με κόστος
ανά άτομο 10 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φαγητό, άφθονο κρα-
σί, αναψυκτικά και φυσικά πολύ και καλή μουσική. 

Θα παρακαλούσαμε όποιος επιθυμεί να συμμετέχει να ενημερώσει τα
μέλη του Συλλόγου.

Με τιμή το Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, «O ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ» 
και η ομάδα του «e-trovato.gr», 

εύχονται σε όλους τους Τροβατιανούς 
και Φίλους, 

καλές γιορτές, 
προσωπική και οικογενειακή υγεία 

και ευημερία. 
Ευτυχισμένο το 2019 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, «O ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ» 
και η ομάδα του «e-trovato.gr», 

εύχονται σε όλους τους Τροβατιανούς 
και Φίλους, 

καλές γιορτές, 
προσωπική και οικογενειακή υγεία 

και ευημερία. 
Ευτυχισμένο το 2019 

Συνέχεια στη σελ. 2 
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Το Σάββατο 10 Νοεμ-
βρίου 2018, πραγματοποι-
ήθηκε ο αγιασμός της νέας
χορευτικής χρονιάς. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση ο
Πολιτιστικός Σύλλογος
Τροβάτου Ευρυτανίας και
ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Δήμου Τανάγρας “Τερψι-
χόρη”, προσκάλεσαν και
υποδέχθηκαν τους μαθητές
και φίλους, χορευτές και μη,
στην εκδήλωση του αγια-
σμού. Η αθρόα προσέλευση
του κοινού ήταν συγκινητική. 

Ακολούθησε γλέντι με κεράσματα από τα μέλη των Συλλόγων και πολύ χορό.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα χοροδιδασκαλίας των δύο Συλλό-
γων στο Σχηματάρι, Χρυσανθέμων 18, 1ος όροφος (πάνω από Δημοτικό
Βρεφονηπιακό Σταθμό).

ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!!!
Με τιμή

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Αγιασμός  αίθουσας  χοροδιδασκαλίας  
παραδοσιακών  χορών  και  Πολιτιστική  συνύπαρξη  

Συλλόγων  Τροβάτου  και  Τερψιχόρης 

6ο Φεστιβάλ  
«Χριστούγεννα  στην  Πλατεία» 

Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τροβάτου δη-
λώνει παρόν και συμμετέχει στην πρόσκληση του Εμπορικού
και Επαγγελματικού Συλλόγου και της Δημοτικής Κοινωφελούς

Επιχείρησης του Δήμου Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.), στο 6ο Φεστιβάλ «Χρι-
στούγεννα στην Πλατεία». 

Tα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ο Δήμος Τανάγρας ετοιμάζει ένα
πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις και πολλές εκπλήξεις. Το φετινό πρό-
γραμμα των Χριστουγέννων διαμορφώθηκε συνθέτοντας τις ιδέες, τις
προτάσεις και τις παρατηρήσεις των ενεργών πολιτιστικών συλλόγων
του τόπου μας, αλλά και των απλών ενεργών πολιτών, ώστε να κά-
νουμε όλοι μαζί τα Χριστούγεννα ακόμη πιο φωτεινά!!! Με εκδηλώ-
σεις στην πλατεία του Σχηματαρίου αλλά και σε όλες τις Τοπικές Κοι-
νότητες, με επίκεντρο πάντα τα παιδιά!!!

Στο Σχηματάρι λοιπόν, πλησιάζει το 6ο Φεστιβάλ Χριστουγέν-
νων, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Εμπορικού και Επαγ-
γελματικού Συλλόγου και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης του Δήμου Τανάγρας, καθώς και των ενεργών Συλλόγων της
περιοχής. Όλοι αποφάσισαν να εργαστούν από κοινού, για το τε-
τραήμερο εκδηλώσεων του «Φεστιβάλ Χριστουγέννων», το οποίο θα
ανοίξει τις πύλες του στις 27 μέχρι και 30 Δεκεμβρίου.

Μαζί μας ο Άγιος Βασίλης, Το τρενάκι, Τα ξωτικά, ο Παραμυθάς,
θεατρικό παιχνίδι, κυνήγι χαμένου θησαυρού, Δώρα, μουσική και πολ-
λές πολλές εκπλήξεις!!!

Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προσφέρουμε στα παιδιά αυτό που
τους αξίζει... να χαμογελάσουν, να αγαπήσουν και να αγαπηθούν, να
διασκεδάσουν και χαρούν το όνειρο των Χριστουγέννων!!!

Σας περιμένουμε όλους να ανταλλάξουμε ευχές, να κάνουμε τα παι-
διά μας πιο χαρούμενα!!! 

O  NO ΣTAΛ ΓOΣ 

2ο  Παμβοιωτικό  
Φεστιβάλ  Παραδοσιακών  Χορών 

Στις 23 και 24 Μαρτίου 2019, θα διεξαχθεί το 2ο Παμβοι-
ωτικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στην Λιβαδειά. Ο Πολιτι-
στικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τροβάτου Ευρυτανίας απο-
δέχθηκε σχετική πρόταση του διοργανωτή Συλλόγου Ευρυτάνων
Επαρχίας Λιβαδειάς «Τα Άγραφα».

Η χορευτική ομάδα του Συλλόγου θα πάρει μέρος και θα συμ-
μετάσχει με το τμήμα ενηλίκων την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

δουλέψαμεν όλοι μαζί, να την φυλά-
μεν κι όλοι μαζί και να μην λέγει ούτε
ο δυνατός «εγώ» ούτε ο αδύνατος.
Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»;
Όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιά-
σει ή χαλάσει, να λέγει «εγώ». Όταν
όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιά-
νουν, τότε να λένε «εμείς». Είμαστε
εις το «εμείς» κι όχι εις το «εγώ». Και
εις το εξής να μάθομεν γνώση, αν θέ-
λομεν να φκιάσομεν χωριόν, να ζή-
σομεν όλοι μαζί. Είμαστε στο “εμείς”
κι όχι στο “εγώ”».

Όμως, όπως απέδειξε η μικρή πολιτι-
κή ιστορία της νεότερης Ελλάδας, τόσο μί-
κροκοσμικά, όσο και μάκροκοσμικά, το
ατομικό “εγώ” πάντα έχει μια προτεραι-
ότητα έναντι του συλλογικού “εμείς”. Το
άτομο απαιτεί την προβολή του μέσα από
τις κοινωνικές διαδικασίες, αδιαφορώντας
για τις συνέπειες. Και με υπερηφάνεια
υπερτονίζει το “εγώ”, πιστεύοντας αφελώς
ότι έτσι επιτυγχάνει την ανάδειξή του. Έμ-
μεσα ο Μακρυγιάννης θεωρεί ότι η προ-
σωπικότητα του ανθρώπου είναι ο αγώνας
του. Άρα, το “εγώ” μπορεί να το χρησι-
μοποιήσει όταν εκτελέσει κάτι μόνος,
καλό ή κακό. Η προϋπόθεση αυτή, που εί-
ναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, αναιρεί
σχεδόν τη δυνατότητα του ατόμου να μιλά
χρησιμοποιώντας το πρώτο ενικό πρό-
σωπο. Το πρώτο ενικό πρόσωπο προσδί-
δει με την επιτακτικότητά του ένα ηγε-
μονικό κύρος στο άτομο. Παράλληλα
όμως γελοιοποιείται, καθώς σπάνια η αξία
συνοδεύει την προβολή τού “εγώ”.
Η συνετή συμμετοχή στους κοινούς αγώ-
νες επιτρέπει μια συνετή και περιορισμέ-
νη προβολή του εαυτού μας. Ειδάλλως, εί-
ναι καλύτερα το άτομο να παραμένει
αθέατο στα πλαίσια της απροσωπίας, που
του επιβάλλει η ασήμαντη ή μηδαμινή προ-
σφορά του στο σύνολο.

Μην λησμονούμε ότι το πανέμορφο
Τροβάτο είναι εκεί και μας περιμένει,
όλες τις εποχές, κοντά του, ώστε να μας
δώσει απλόχερα ακριβώς αυτό που ζητά-
με, απλότητα, ηρεμία και οικογενειακή γα-
λήνη. Άλλωστε η Νοσταλγία εμπεριέχει το
γλυκόπικρο συναίσθημα της ευχαρίστησης
και της λύπης που προκαλείται από την
ανάμνηση μιας εμπειρίας από το παρελθόν
που εύχεσαι να μπορούσες να βιώσεις ξανά
και ξανά… 

Το Τροβάτο δεν μπορεί να λείπει από
τις μεγάλες γιορτές και εκδηλώσεις που τις
συνοδεύουν. Προσπαθεί με τις δράσεις να
ενώσει τις γενεές, να γεφυρώσει θέσεις και
απόψεις, προσδίδοντας ιδιαίτερη θέση
στα ήθη και έθιμα του χωριού μας. 

- Κάθε Κυριακή, στην αίθουσα του
Συλλόγου παραδίδονται μαθήματα παρα-
δοσιακών χορών από όλη την Ελλάδα, από
την χοροδιδάσκαλο κα Αραπίτσα Βασιλι-
κή. 

- Θα συμμετάσχει στο 6ο Φεστιβάλ
«Χριστούγεννα στην Πλατεία» στο Σχη-
ματάρι, παρουσιάζοντας την παρασκευή
των «τσιγαρίδων», που θα γίνει από 27
έως και 30 Δεκεμβρίου 2018.

- Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 θα
είναι παρόν στην εθελοντική αιμοδοσία, σε
συνεργασία με άλλους Συλλόγους, που θα
πραγματοποιηθεί στο Σχηματάρι. 

- Στις 3 Φλεβάρη 2019, θα κόψει
την πρωτοχρονιάτική του πίτα, δί-
νοντας το έναυσμα μιας νέας παραγωγι-
κά πολιτιστικής χρονιάς. 

Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και
μεγάλους από οποιοδήποτε μέρος, για να
συνεχίσουμε την μεγάλη αυτή προσπάθεια
που πραγματώνεται πολυεπίπεδα και πο-
λυποίκιλα.

Καλές γιορτές σε όλους Τροβατια-
νούς και φίλους!!! 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΑ  ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΕΝΕΣ  
ΣΚΕΨΕΙΣ 
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Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή εκατοντάδων
πολιτών και φορέων πραγματοποιήθηκε, το
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, στο Καρπενήσι, εκ-

δήλωση με θέμα «Αιολικά και υδροηλεκτρικά δεν
είναι ανάπτυξη. Υπάρχει επιλογή, η Αειφόρος
ανάπτυξη για τον τόπο μας», 

Οι στόχοι της εκδήλωσης αυτής, η οποία διήρκη-
σε πέντε ώρες, ήταν αφενός, η διαρκής ενημέρω-
ση και επαγρύπνηση για την αποτροπή της κα-
ταστροφής της Ευρυτανίας από την επικείμενη
εγκατάσταση βιομηχανικών συστοιχιών και
πλήθους μικρών υδροηλεκτρικών και αφετέρου
η κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης για την
Αειφόρο-βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας. 

Σημαντική ήταν η συμβολή της επιστημονικής ομά-
δας του ΤΕΙ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πό-
ρων Καρπενησίου, που χρόνια τώρα εργάζεται προς
αυτή την κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η καθαρή φωνή εκ-
προσώπων της Εκκλησίας που συντάχθηκε από την
αρχή στο πλευρό των αγωνιζόμενων πολιτών και συλ-
λόγων, καθώς και ο χαιρετισμός του Ηγούμενου της
Μονής Τατάρνας, π. Δοσιθέου.

Σε γενικές γραμμές και συνοπτικά οι εισηγητές κά-
λυψαν το θέμα από διαφορετικές προσεγγίσεις και ει-
σηγήθηκαν:

Η κα Λεωνή Θανασούλα, ιστορικός, πρόεδρος
του Ελλ. Σχολείου Προυσού με τίτλο: «Αιολικές βιο-
μηχανικές εγκαταστάσεις-Υδροηλεκτρικά στην Ευρυ-
τανία: προκλήσεις και επιλογές» αναφέρθηκε «στον
χαρακτηρισμό της Ευρυτανίας ως Περιοχή Αιολικής
Προτεραιότητας το 2007 λόγω του οποίου αντιμε-
τωπίζει τον πρωτοφανή κίνδυνο της ανεπίστρεπτης
υποβάθμισης και αλλοίωσης του περιβάλλοντός της,
την εξαφάνιση του ορεινού πληθυσμού καθώς πα-
ραβιάζεται η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για
την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση
των φυσικών πόρων. Για τον νομό Ευρυτανίας έχουν
εκδοθεί 29 άδειες για αιολικές εγκαταστάσεις και 38
για υδροηλεκτρικά νομιμοφανείς και όχι νόμιμες κα-
θώς βασίζονται σε ελλιπείς Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ενερ-
γειακή και οικονομική ζημία των αιολικών με τη μορ-
φή που αποπειράται να επιβληθούν, τις περιβαλλον-
τικές επιπτώσεις τους, τη σταδιακή απομάκρυνση του
πληθυσμού λόγω των συνεπειών στις παραδοσιακές
ασχολίες και τον τουρισμό και στη σημασία του νέου
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου
Ανάπτυξης για την Στερεά Ελλάδα, το οποίο εξαιρεί
την Ευρυτανία από τις ΒΑΠΕ. Επισήμανε ότι με την
εφαρμογή των βασικών αρχών της αειφορίας στους
παραγωγικούς τομείς και τη Σύμβαση της Φλωρεντίας
για το Τοπίο η περιοχή έχει τη δυνατότητα ανάπτυ-
ξης και ευημερίας».

Ο κ. Σταύρος Αλεξανδρής, αναπληρωτής κα-
θηγητής τομέας Υδάτινων Πόρων, Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών με τίτλο: «Ο άνθρωπος αλλάζει το
κλίμα; Ένα αφήγημα καταστροφολογίας» τεκμηρίω-
σε ότι «H προκαλούμενη αλλαγή του κλίματος από τον
άνθρωπο έχει γίνει αποδεκτή ως πραγματικότητα, δη-
μιουργώντας μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη στον
πληθυσμό που φθάνει πολλές φορές σε επίπεδο υστε-
ρίας. Σήμερα ο όρος «ρύπος» που αποδίδεται για το
διοξείδιο του άνθρακα (CO2) έχει ως σκοπό την «έν-
τεχνη» ενοχοποίηση του ανθρώπου στην αλλαγή του
κλίματος και χρησιμοποιείται ως μέσον επιβολής πε-
ριβαλλοντικού φόρου, στηρίζοντας την οικονομία και
τις στρεβλώσεις της πράσινης ανάπτυξης. Η εισαγω-

γή αμφιλεγόμενων δεδομένων σε κλιματικά μοντέλα
παράγει σενάρια «επιστημονικού διαλογισμού» με υψη-
λό βαθμό αβεβαιότητας. Σήμερα, ο όρος «κλιματική
αλλαγή» αποτελεί ένα σύγχρονο δόγμα που χρησι-
μοποιείται κατάλληλα για πολιτικοοικονομικούς σκο-
πούς. Η μεταβολή του κλίματος αποτελεί μια αέναη
φυσική διαδικασία εδώ και 4.5 δις χρόνια. Εκατοντά-
δες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλύσεις ιστο-
ρικών γεγονότων, επιβεβαιώνουν ότι οι κύριες συνι-
στώσες των μεταβολών του κλίματος οφείλονται  σε
φυσικά γεγονότα μεγάλης και μικρής χρονικής κλίμακας
που οδηγούν δυναμικά το κλίμα μέσω της ατμο-
σφαιρικής και ωκεάνιας κυκλοφορίας στην μακρο-
χρόνια ιστορία του πλανήτη».

Ο κ. Δημήτρης Παυλάκης χημικός μηχανικός,
Σύμβουλος Επενδυτικής Τραπεζικής με τίτλο: «Αιολι-
κά και άλλες λεγόμενες ΑΠΕ. Θολά σημεία και σκοπι-
μότητες» επισήμανε ότι «Αντίθετα με την πολυετή
προπαγάνδα, τα ελληνικά και τα διεθνή δεδομένα δεί-
χνουν ότι τα αιολικά 1) είναι ενεργειακά ασήμαντα, 2)
σε αυτήν την ασημαντότητα δεν υποκαθιστούν ούτε
εξοικονομούν πραγματικά καύσιμα, 3) δεν μειώνουν
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 4) δεν είναι "επεν-
δύσεις", αλλά ιδιότυποι, υποχρεωτικοί φόροι υπέρ τρί-
των, φόροι μη ανταποδοτικοί για κανέναν από εμάς
και 5) απλά ακριβαίνουν το ρεύμα με παράλληλη κα-
τάληψη βουνών. Μια πολύ επιτυχημένη και βλαπτι-
κή εξαπάτηση».

Ο κ. Μανώλης Κοπανάκης, μηχανολόγος μη-
χανικός, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Καρπενησίου με τίτλο «Αι-
ολική ισχύς και περιβαλλοντικές επιπτώσεις» ανέλυ-
σε ότι «Οι ανεμογεννήτριες παράγουν ρεύμα με στο-
χαστικό τρόπο, δηλαδή εμπεριέχεται στην τιμή του η
πιθανότητα και το τυχαίο, κάτι που δημιουργεί αστά-
θεια στο ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο οφείλει να είναι
απόλυτα σταθερό. Λόγω του ότι πρέπει να μπαίνει στο
δίκτυο, η αιολική ισχύς κατά προτεραιότητα, αναγ-
κάζονται οι θερμικές μονάδες να εργάζονται εκτός του
κανονικού τους σημείου λειτουργίας, δηλαδή με
υψηλή κατανάλωση καυσίμων και μεγαλύτερη πα-
ραγωγή ρύπων. Η Ευρυτανία συμβάλλει στην παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας, άμεσα με το Υδροηλε-
κτρικό έργο των Κρεμαστών, και έμμεσα με το φυ-
σικό της κεφάλαιο, τα δάση της, που παράγουν οξυ-
γόνο. Οι σχεδιαζόμενες αιολικές συστοιχίες στον
ορεινό της όγκο, εάν ποτέ προχωρήσουν, θα επιφέ-
ρουν οριστική και ανεπανόρθωτη βλάβη στο μοναδι-
κό της περιβάλλον και την ορεινή της χωροταξία».

Ο κ. Γιώργος Καραβίδας, νομικός Α.Π.Θ., Υπο-
στράτηγος ε.α. Νομικού Σώματος Εν. Δυν. «Μικρά
υδροηλεκτρικά: Αξίζει το καταστροφικό εγχείρημα;»

ανέδειξε ότι «Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, παρά τις αρ-
χικές τους παρεμβάσεις και ζημιές είναι γνωστά και χρή-
σιμα στην ηλεκτροδότηση, και στη χώρα μας. Τα μι-
κρά υδροηλεκτρικά, σε αντίθεση με τις ωραιοποιημένες
εικόνες και την ίσως θετική εμπειρία στο εξωτερικό (σε
μέρη με τρεχούμενα μικρά ποτάμια), καταλήγουν χω-
ματουργικές παρεμβάσεις σε παρθένες περιοχές, με σο-
βαρές ζημιές στο οικοσύστημα, δέσμευση και «μά-
στευση» νερών καθώς και εκτοπισμό των ντόπιων κα-
τοίκων που οι δραστηριότητές τους βασίζονται σε αυτά
τα νερά, με περιορισμένο ενεργειακό όφελος. Και τα
«έργα» εύκολα καταλήγουν σε αυθαιρεσίες που δεν
έχουν καν σχέση με τις αδειοδοτήσεις, με περιορισμένη
ικανότητα αντίδρασης από τοπικές κοινωνίες».

Η κα Βασιλική Λάππα, δασκάλα, φοιτήτρια ΤΕΙ
Δασοπονίας Καρπενησίου, «Η κοινωνία των πολιτών
και ο ρόλος της στην τοπική ανάπτυξη», «μέσα από
μια αναδρομή στο χρονικό του αγώνα των Ευρυτά-
νων για τη διατήρηση του φυσικού τους κεφαλαίου
-δασικό και υδάτινο πλούτο- έθεσε το επιτακτικό
ερώτημα για την υλοποίηση του στόχου της βιώσιμης
ανάπτυξης προς όλους, πολίτες και θεσμικά πρόσω-
πα, αναλογίζοντας τη συλλογική ευθύνη και σε προ-
σωπική».

Ο κ. Αντρέας Παπαδόπουλος, καθηγητής Τμή-
ματος Δασοπονίας και Δ.Φ.Π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
«Το Ευρυτανικό Περιβάλλον και η ανάγκη για οικοα-
νάπτυξη και διαχείριση με όρους προστασίας της φύ-
σης και του τοπίου» δίνει μια απάντηση στο ερώτη-
μα: Γιατί όλη η Ευρυτανία να είναι ένα μεγάλο αιολι-
κό και υδροηλεκτρικό πάρκο και όχι μια μεγάλη οι-
κολογική περιοχή; Με αναλυτική περιγραφή και πο-
σοτικά δεδομένα παρουσιάζεται το φυσικό περιβάλ-
λον της Ευρυτανίας που διακρίνεται για το πολυσχι-
δές, ποικίλο και όμορφο τοπίο, με τα πολλά βουνά, πο-
τάμια και δάση και την πληθώρα οικοτόπων και πε-
ριοχών με οικολογικό και αισθητικό ενδιαφέρον και ση-
μειώνεται η τρωτότητα που παρουσιάζει αυτό. Η ανά-
πτυξη της Ευρυτανίας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθ-
μό από το φυσικό της περιβάλλον. Η ήπια ανάπτυξη
και διαχείριση με όρους προστασίας της φύσης και του
τοπίου είναι το κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πε-
ριοχής. Σε αυτή την κατεύθυνση, η ανάπτυξη οικο-
λογικών περιοχών και η οικοανάπτυξη στην Ευρυτα-
νία είναι οι μοναδικές επιλογές για την περιοχή και ο
αντίποδας απέναντι σε άλλες, αντιφατικές για το το-
πίο και επικίνδυνες για το περιβάλλον, αναπτυξιακές
επιλογές».

Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση με την
συμμετοχή και το ενδιαφέρον δεκάδων πολιτών, εκ-
προσώπων φορέων και συλλόγων οι οποίοι κατέλη-
ξαν ότι:

• η τοποθέτηση αιολικών συστοιχιών στην
Ευρυτανία αποτελεί εθνικό και οικολογικό έγ-
κλημα 

• είναι αναγκαία η συνέχιση της προσπά-
θειας όλων για την αποτροπή αυτής της κατα-
στροφής και η προώθηση της Αειφόρου-βιώ-
σιμης Ανάπτυξης

Σύλλογος Απανταχού Βραγγιανιτών «Αϊ-Γιάννης
Θεολόγος», Πολιτιστικός Σύλλογος Επινιανών, Πολι-
τιστικός Σύλλογος Κουστέσας, Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Τροβάτου, Σύλλογος Απεραντίων «Οι Άγιοι
Ανάργυροι», Σύλλογος Απανταχού Κρικελλιωτών «Ο
Άγιος Νικόλαος», Πεζοπορικός-Φυσιοδιφικός Σύλλο-
γος Καρπενησίου, Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων, Κί-
νηση Πολιτών για την Προστασία του Ευρυτανικού Πε-
ριβάλλοντος. 

Εθνικό  οικολογικό  έγκλημα  η  τοποθέτηση  βιομηχανικών αιολικών 
εγκαταστάσεων-συστοιχιών στην  Ευρυτανία.

Υπάρχει  επιλογή,  η  Αειφόρος-βιώσιμη  ανάπτυξη  για  τον  τόπο  μας 
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Η ομόφωνη απόφαση της 13ης
Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αγράφων, με αριθμό απόφασης
206/2018 και ημερομηνία συνεδρίασης
30-09-2018, όπου εγκρίθηκε η δωρε-
άν παραχώρηση χρήσης του τέως Δη-
μοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Τροβάτου
στον Πολιτιστικό - Εξωραϊστικό Σύλ-

λογο Τροβάτου, για την ίδρυση και λει-
τουργία λαογραφικού μουσείου, ήταν
αν μη τι άλλο καταλυτική. Ήταν από-
φαση που επιτάχυνε τις διαδικασίες
του έργου. 

Η επιθυμία, ο διακαής πόθος των
Τροβατιανών για την «αναγέννηση»
του μοναδικού σχολείου στο Τροβά-
το παίρνει σάρκα και οστά, γνωστο-
ποιώντας ότι υπάρχει πρόοδος των

επισκευαστικών εργασιών, με γνώμονα
τον αμέριστο σεβασμό στην ιστορία
που περιβάλλει το κτίριο. 

Φυσικά μην λησμονούμε την προ-
σφορά των απαιτούμενων υλικών,
τόσο του Δημάρχου Αγράφων κου
Μπαμπαλή Θεοδώρου, όσο και του
Δημάρχου Τανάγρας κου Περγάλια
Βασιλείου.

Ως Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβά-
του, γνωστοποιούμε σε κάθε Τροβα-
τιανό την στήριξή του, με οποιοδήποτε
τρόπο, χρηματικό ή οποιοδήποτε
άλλο, προκειμένου να ολοκληρωθεί και
παραδοθεί το έργο άμεσα στο χωριό
μας.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΣΧΟΛΕΙΟ  ΤΡΟΒΑΤΟΥ 

Χιλιάδες πιστοί επισκέφτηκαν τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου στο Μουζάκι Καρδίτσας και προσκύνησαν Την Χάρη του
Τιμίου Σταυρού, ο οποίος φυλάσσεται στην εκκλησία του Αγί-

ου Δημητρίου Τροβάτου Ευρυτανίας, για πάνω από τέσσερις αιώνες. 
Ο Τίμιος Σταυρός είναι ο Προστάτης των Τροβατιανών. 
Με τιμές αρχηγού κράτους με μεγαλοπρέπεια και συγκίνηση έγινε

η υποδοχή του Τιμίου Ξύλου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το
Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018 το απόγευμα στο Μουζάκι.

Τιμές απέδωσε τιμητικό άγημα από το Κέντρο Εκπαίδευσης Στρα-
τονόμων Ρούσσου Καρδίτσας καθώς και η Φιλαρμονική Μουσική του
Δήμου Μουζακίου.

Το Τίμιο Ξύλο μετέφερε από το Τροβάτο Ευρυτανίας ο πρωτο-
πρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Κουτσουπιάς συνοδευόμενος από τον
Αντιδήμαρχο Αγράφων, τον πρόεδρο Τροβάτου καθώς και κατοίκους
του Τροβάτου.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κ.κ. Τιμόθεος υποδέχθηκε το Τί-
μιο Ξύλο με πλήθος Ιερέων καθώς και σύσσωμου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Μουζακίου, Διοικητού της Στρατονομίας Ρούσσου, Διοικητού
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας, εκπροσώπου Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών Τρικάλων και πλήθους κόσμου.

Στη συνέχεια τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός και έγινε αρτοκλασία
ενώ ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κ.κ. Τιμόθεος μί-
λησε επίκαιρα για το Τίμιο Ξύλο και συγκίνησε το πλήθος των πιστών.

Οι κυρίες της ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου προσέφεραν τσάι, χυ-
μούς, πίτες και γλυκίσματα στους επισήμους καθώς και στο τιμητικό
άγημα και τη Φιλαρμονική.

Η Χάρη και η ευλογία Του Τιμίου Σταυρού να μας προστατεύει όλους. 

Με  μεγαλοπρέπεια  και  συγκίνηση 
έγινε  η  υποδοχή  του  Τιμίου  Ξύλου 

στο  Μουζάκι 
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Ξεκινά τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σε ακόμα
επτά περιφερειακές ενότητες σε όλη τη χώρα μεταξύ των οποίων η Ευρυτανία και η Φθιώ-
τιδα.

Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στις εν λόγω περιοχές καλούνται να υποβάλουν δήλωση της ακί-
νητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους
ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 17-12-2018 και λήγει
στις 18-03-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 18-06-2019 για τους κατοίκους της αλλο-
δαπής και το Ελληνικό Δημόσιο. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά
το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν
στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορ-
θώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα
κρίσιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συλ-
λογής δηλώσεων ιδιοκτησίας (18-03-2019) για να υποβάλλουν την δήλωσή τους, διαφορετικά
θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι περιοχές στις οποίες πραγματοποιείται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και τα αρμόδια γρα-
φεία εμφανίζονται αναλυτικά παρακάτω:

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
Στους Καλλικρατικούς Δήμους:
Α) ΑΓΡΑΦΩΝ
Β) Από το Δήμο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ οι προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Καρπενήσι: Χαρ. Τρικούπη 43, Τ.Κ. 36100
Τηλέφωνο: 22370 23200
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30 με 16:30 και Τετάρτη 8:30 με 20:30

Κτηματογραφούμενοι ΟΤΑ Ευρυτανίας

Α/Α   ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ          ΚΩΔΙΚΟΣ  ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ          ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

02     Τοπική Κοινότητα Αγράφων 13007 ΑΓΡΑΙΩΝ
07     Τοπική Κοινότητα Βραγγιανών 13018 ΑΓΡΑΙΩΝ
11     Τοπική Κοινότητα Επινιανών 13026 ΑΓΡΑΙΩΝ
29     Τοπική Κοινότητα Τριδένδρου 13074 ΑΓΡΑΙΩΝ
31     Τοπική Κοινότητα Τροβάτου 13076 ΑΓΡΑΙΩΝ 

Το  Εθνικό  Κτηματολόγιο  
στις  Π.Ε.  Ευρυτανίας  και  Φθιώτιδας 

Η αντίληψη των πραγμάτων από μια γενιά που
έζησε διαφορετικά και η διαφορά σε απλά κα-
θημερινά πράγματα στο πέρασμα του χρόνου. 
Κάποτε ο χρόνος είχε τέσσερις εποχές. 
Σήμερα έχουμε καταντήσει να είναι δυο λόγω
κλιματικής αλλαγής χειμώνας, καλοκαίρι. 
Κάποτε δουλεύαμε οκτώ ώρες και την Κυρια-
κή ήταν αργία όπου όλοι μαζευόμασταν γύρω
από το κυριακάτικο τραπέζι. 
Σήμερα έχουμε χάσει το μέτρημα στις ώρες και
τις μέρες, ενώ έχουν καταργήσει και την αργία
της Κυριακής. 
Κάποτε είχαμε χρόνο να πάμε μια βόλτα για ένα
καφέ με τους φίλους μας.
Σήμερα έχουμε κάνει φίλους μας το κινητό και
τον υπολογιστή και η επικοινωνία μας γίνεται
αποκλειστικά μέσα από αυτά.
Κάποτε είχαμε τις πόρτες των σπιτιών ανοικτές,
όπως και τις καρδιές μας. 
Σήμερα κλειδαμπαρωνόμαστε και βάζουμε συ-
ναγερμούς. 
Κάποτε πίναμε νερό της βρύσης και ήμασταν
μια χαρά. 
Σήμερα πίνουμε εμφιαλωμένο και… αρρω-
σταίνουμε… 
Κάποτε παίζαμε με τους φίλους μας ποδό-
σφαιρο στις αλάνες. 
Σήμερα παίζουμε ποδόσφαιρο στο Playstation. 
Κάποτε είχαμε 2 τηλεοπτικά κανάλια και πάν-
τα βρίσκαμε κάτι ενδιαφέρον να δούμε. 
Σήμερα έχουμε 100 κανάλια και δεν μας αρέ-
σει κανένα πρόγραμμα. 
Κάποτε κυκλοφορούσαμε με ταπεινά αυτοκί-
νητα 1000 κυβικών και ήμασταν χαρούμενοι. 
Σήμερα κυκλοφορούμε με ακριβά αυτοκίνητα
πολλών κυβικών.
Κάποτε είχαμε χρόνο για τον εαυτό μας. 
Σήμερα δεν έχουμε χρόνο για κανένα.
Κάποτε η σκληρή δουλειά ήταν ιδανικό. 
Σήμερα είναι κουταμάρα. 
Κάποτε λέγαμε καλημέρα σε ένα περαστικό και
τον ρωτούσαμε για την τάδε οδό. 
Σήμερα μας οδηγεί το gps.
Κάποτε ζούσαμε σε σπίτια μια σταλιά και
ήμασταν άνετοι, ανταλλάσσαμε και μια κου-
βέντα. 
Σήμερα ζούμε σε μεγάλα σπίτια και ο ένας κά-
θετε στον ένα καναπέ με το κινητό και ο άλλος
στην απέναντι πολυθρόνα με το laptop ενώ πα-
ραπονιόμαστε ότι δεν χωράμε.
Κάποτε είχαμε χρόνο να κοιτάξουμε τον ου-
ρανό, την θάλασσα, ν’ ακούσουμε το κελάϊδισμα
των πουλιών, να νιώσουμε την ευωδιά του βρεγ-
μένου χώματος. 
Σήμερα τα βλέπουμε στην τηλεόραση. 
Κάποτε ξυπνάγαμε πρωί την Κυριακή για να
πάμε στην εκκλησία. 
Σήμερα ξυπνάμε αργά και γραμμή για την κα-
φετέρια. 
Κάποτε μαζευόμασταν όλη η οικογένεια γύρω
από το κυριακάτικο τραπέζι. 
Σήμερα καθένας έχει τη δική του πορεία και δεν
βρισκόμαστε ποτέ στο τραπέζι. 
Κάποτε είχαμε το θάρρος και τη λεβεντιά να
λέμε «Έκανα λάθος». 
Σήμερα τα ρίχνουμε όλα στους άλλους. 
Κάποτε νοιαζόμασταν για το γείτονα. 
Σήμερα τον μισούμε αν αγοράσει κάτι που δεν
έχουμε εμείς. 
Κάποτε τα δανεικά τα έδινε ο αδελφός ή ο φί-
λος, χωρίς τόκο. 
Σήμερα μας δανείζουν οι τοκογλυφικές τρά-
πεζες. 
Κάποτε δουλεύαμε για να ζήσουμε. 
Σήμερα ζούμε για να δουλεύουμε. 
Αυτό το «Κάποτε», το έλεγαν ζωή.
Ενώ το Σήμερα είναι μιζέρια και κατάντια. 

Η  ζωή  τα  παλιά  τα  χρόνια
και  σήμερα 

Αγαπητοί συμπατριώτες, 
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού &

Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβά-
του Αγράφων Ευρυτανίας και η
εφημερίδα «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ», σας
παρουσιάζουν το ημερολόγιο του
2019.

Ευχόμαστε σε όλους τους
Τροβατιανούς και φίλους, υγεία,
ευτυχία, ατομική και οικογενει-
ακή γαλήνη. Καλή χρονιά!!!

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
του πανέμορφου χωριού μας στη
διεύθυνση www.e-trovato.gr 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΤΡΟΒΑΤΟΥ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  2019 
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Παρακαλούμε θερμά τους συγχωριανούς μας, όταν
έχουν κάποιο κοινωνικό γεγονός (βάπτιση ή γάμο ή
οποιαδήποτε επιτυχία ή οποιοδήποτε γεγονός προς δη-
μοσιοποίηση, κ.λπ.), να ενημερώνουν κάποιο από τα
μέλη του Δ.Σ., στα τηλέφωνα ή στις ηλεκτρονικές δι-
ευθύνσεις τους ή στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ή στην
σελίδα του Συλλόγου στο Facebook, προκειμένου να
δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ». 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Το Δ.Σ. του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΟΒΑ-
ΤΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» γνω-
στοποιεί στους συγχωριανούς και φίλους,
τη νέα συνεργασία με την υπηρεσία Αιμο-
δοσίας του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
«ΣΩΤΗΡΙΑ», για τη δημιουργία Τράπεζας
Αίματος του Συλλόγου. 

Χρέος όλων μας είναι η άμεση εθε-
λοντική εγγραφή και η δραστηριοποίηση σε
κάθε εθελοντική αιμοδοσία. 

Μπορούμε να δώσουμε αίμα σε οποι-
αδήποτε υπηρεσία αιμοληψίας, οποιουδή-
ποτε Νοσοκομείου, αναφέροντας ότι αφο-
ρά την Τράπεζα Αίματος του “ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ” και να σταλεί στο νοσοκομείο ΣΩ-
ΤΗΡΙΑ. 

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρι-
ση των εθελοντών αιμοδοτών. 

Με εκτίμηση 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΙΜΑΤΟΣ 

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019, στο Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου θα πραγ-
ματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία, με διοργανωτές τον Δήμο Σχηματαρίου, Σύλλογο Απαν-
ταχού Πετριλιωτών, Σύλλογο Κουστέσας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τροβάτου. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Αγαπητοί μου χωριανοί 
Είμαι ο «ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ ΣΑΣ» 
Εγώ που κάθε τρίμηνο 
Μπαίνω στο σπιτικό σας. 

Έχω καρδιά, έχω ψυχή 
Κι ας είμαι εφημερίδα 
Μου στέλνετε τις γνώμες σας 
Σας στέλνω την ελπίδα. 

Πιστεύω ότι με έχετε 
Μέσα εις την ψυχή σας 

Γι’ αυτό κι εγώ τι σας ζητώ: 
Μόνο την συνδρομή σας. 

Τα έξοδα είναι πολλά 
Και το κοινό μεγάλο 
Κι αν δεν με βοηθήσετε 
Δεν θα αντέξω άλλο. 

Μόνο σε σας στηρίζομαι 
Και πρέπει να συνεχίσω 
Και το Τροβατιανό κοινό 
Με ελπίδες να γεμίσω. 

Έστειλες  τη  συνδρομή  σου; 

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Οι εποχές που διανύουμε είναι δύσκολες. 
Για να συνεχίσουμε να εκδίδουμε την εφημερίδα μας πρέπει να υπάρχουν και τα

αντίστοιχα έσοδα απ’ τις συνδρομές.
Γι’ αυτό όσοι θέλετε να πληρώσετε τη συνδρομή σας, υπάρχει λογαριασμός στο

όνομα του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου στην τράπεζα EUROBANK με αριθμό:
0026.0146.73.0101584374

Όσοι δεν διευκολύνεστε να βάλετε χρήματα δια μέσου της τράπεζας παρακα-
λούμε πολύ να επικοινωνήσετε με τον ταμία του Συλλόγου ή με οποιοδήποτε μέ-
λος του Δ.Σ. Παρακάτω υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε για να επι-
κοινωνήσετε με τα μέλη του Συλλόγου. 
➢ Κόκκαλης Λάμπρος του Κων/νου 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ • Τηλ.: 6942247710 • e-mail: lamproskokkalis2@gmail.com 
➢Μαργώνης Βελησσάρης (Σάκιας) 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ • Τηλ.: 6972196803 
➢Μαργώνης Λάμπρος του Δημητρίου 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ • Τηλ.: 6972922878 • e-mail: margonisl@yahoo.gr 
➢ Καραγεώργος Σταύρος του Γεωργίου 
ΤΑΜΙΑΣ • Τηλ.: 6973889006 
e-mail: steve1stavros@gmail.com, 
steve1stavros@yahoo.gr και 1971trovato1971@gmail.com 
➢ 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 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του πανέμορφου χωριού μας στη διεύθυνση: 
www.e-trovato.gr και στείλτε μας τα μηνύματά σας. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος στηρίζεται μόνο στη συνδρομή σας. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δένδρου “Ο Άγιος Αντώνιος” σας
προσκαλεί στο ετήσιο Αντάμωμα που θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 στο κέντρο Καραντώνης
στο Σχηματάρι με είσοδο 20€ και με δωρεάν φαγητά και
ποτά και ζωντανή ορχήστρα. 

Tο Δ.Σ. 

ΕΤΗΣΙΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ 
ΔΕΝΔΡΟΥ 



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

1. Κίσσας Γεώργιος του Παναγιώτη (εγγονός της Όλγας Μουρκοβίτη) εισήχθη στη Σχολή Εφαρ-
μοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Κίσσας Ευάγγελος του Παναγιώτη (εγγονός της Όλγας Μουρκοβίτη) εισήχθη στη Σχολή Χρη-
ματοοικονομικής & Λογιστικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

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

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΦΥΛΛΟΥ 158 (ΠΟΣΟ €) 
Προσφορά ........................................ 20
Βαγιάκος Γεώργιος .............................. 20
Γεωργίου Λάμπρος του Βασιλείου ........ 50
Καπούλας Παύλος - Κάλλη Βασιλική .... 30
Καραγεώργος Γεώργιος ...................... 10
Καραγεώργος Στέλιος ........................ 10
Κλεφτογιάννη Βασιλική ...................... 20
Μαγγόγιας Δημήτριος ........................ 20
Παπαδοπούλου Παναγιώτα .................. 20
Παπαδοπούλου - Τζίμα Γιαννούλα ........ 15
Σαλαγιάννης Κώστας του Επ. .............. 20
Τρυπογεώργου Διαμάντω .................... 25
Τσάλας Θεόδωρος .............................. 20
Χαλίλης Θωμάς .................................. 25
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ΓΑΜΟΙ 
• Παντρεύτηκαν στη Λαμία η Πανωρέα

Ντουράκη του Δημητρίου (κόρη της Χαρ-

δαλιά Γεωργίας) με τον Ιωάννη Κηροδή-

μο. 

• Παντρεύτηκαν στη Θήβα η Κάλλη

Ευαγγελία του Αναστασίου με τον Ρουμ-

πάκα Σωτήριο του Χρήστου. 

• Παντρεύτηκαν στη Θήβα η Μαρία

Κάλλη του Αναστασίου με τον Γεώργιο

Καμαρούλα του Αποστόλη. 

• Παντρεύτηκαν στο Καινούργιο Αγρι-

νίου η Κωνσταντίνα Κόκκαλη του Σταύ-

ρου με τον Μπάμπη Λύτρα του Παντελή. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε

ευτυχία. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
• Η Νικολέτα Μαργώνη του Αναστα-

σίου με τον Ντάμκα Κωνσταντίνο βάπτι-

σαν στην Αλίαρτο το αγοράκι τους και το

όνομα αυτού Αποστόλης.

Να τους ζήσει. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
• Πέθανε στον Αστακό η Σαλαγιάννη

Βασιλική συζ. Γεωργίου. 

• Πέθανε στην Αθήνα ο Γεωργίου

Κων/νος του Βασιλείου.

Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια. 

ΠΤΥΧΙΟ
Ορκίστηκε και πήρε το πτυχίο της

από το Τμήμα Επιστημών Αγωγής Προ-

σχολικής Ηλικίας η Κουτρουμάνου Γε-

ωργία κόρη του Μπαμπάτσικου Βασίλη.

Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. 

ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
Κουστέσας Βραγγιανών Ευρυτανίας σας
προσκαλεί στον ετήσιο χορό που θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Ια-
νουαρίου 2019 στο κέντρο «ΒΑΘΗΣ»
στον Φάρο Αυλίδος.

Tο Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΕΤΗΣΙΟΣ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ 
ΧΟΡΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΚΟΥΣΤΕΣΑΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΜΑΣ  ΣΤΗΝ  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Την 11 Δεκεμβρίου 2018 η Νταλλή Πα-
ναγιώτα του Αριστείδη πήρε το Πτυχίο
της από το Παιδαγωγικό Τμήμα της Δημο-
τικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου της εύχεται
καλή επαγγελματική σταδιοδρομία. 

ΠΗΡΕ  ΠΤΥΧΙΟ 



Σε μια κοινωνία που εστιάζει τόσο πολύ στα υλικά υπάρχοντα,
λίγα πράγματα εμπλουτίζουν τη ζωή μας περισσότερο από τις
αναμνήσεις στοργής, τις ιστορίες που μοιραστήκαμε και τις ιδι-

αίτερες στιγμές με τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας.
Πολλοί από μας έχουμε κάποια αγαπημένη γιαγιά ή κάποιον αγα-

πημένο παππού που θυμόμαστε συχνά. Επιπλέον συνεχίζουν να είναι
παρόντες στην οικογένειά μας κάθε φορά που κάνουμε κάτι που τους
χαρακτήριζε και ήταν ιδιαίτερο για εκείνους: φτιάχνουμε ένα κέικ
χρησιμοποιώντας τη συνταγή τους ή αντιμετωπίζουμε τον πονόλαιμο
με κάποια από τις σπιτικές θεραπείες τους.

Η σπουδαιότερη κληρονομιά που αφήνουν πίσω τους δεν είναι
υλικά αγαθά αλλά οι εμπειρίες και οι αξίες τους, που συνεχίζουν να
υπάρχουν για πολύ καιρό ακόμα και αν εκείνοι φύγουν.

Οι γιαγιάδες και οι παππούδες υπήρξαν εκείνοι που μας βοήθησαν
να γίνουμε αυτοί που είμαστε σήμερα. Ακόμα κι αν έκαναν λάθη,
αυτά δεν αναιρούν όλο το καλό που έκαναν για μας.

Η κληρονομιά που αφήνουν πίσω τους είναι επομένως διπλή και
τρομερά ισχυρή. 

Συμβολίζουν τις οικογενειακές ρίζες και μια κοινή ταυτό-
τητα που δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε.  

Ένα παιδί θεωρεί για πάντα πολύτιμες τις στιγμές που μοιράστηκε
μαζί τους. Η σχέση αυτή διαφέρει από εκείνη που έχει με τους γονείς
του: είναι ζεστή και καθαρά συναισθηματική.

Ένα χαλί υφασμένο από χιλιάδες ιστορίες και απογευματινούς πε-
ριπάτους προς το σπίτι μετά το σχολείο που ζουν στη μνήμη μας,
όπως τα κουλουράκια με το χαρακτηριστικό άρωμα, αλλά και πολλά
άλλα που ακόμα θυμόμαστε και η φωνή που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Δεν είναι ποτέ εύκολο να πούμε αντίο σε μια γιαγιά ή έναν παπ-
πού που έχει κάνει τόσα πολλά για μας. 

Οι γιαγιάδες κι οι παππούδες δεν πεθαίνουν ποτέ, η κληρονομιά
που αφήνουν συνεχίζει να ζει ήσυχα μέσα στην καρδιά μας.

Οι γιαγιάδες κι οι παππούδες μας 
θα ζουν για πάντα στην καρδιά μας 

Σε όλους τους απανταχού φίλους Τροβατιανούς εύχομαι
«Χρόνια πολλά – Καλά Χριστούγεννα με υγεία και αγάπη».
Το Νέο έτος 2019 να είναι Ειρηνικό και Δημιουργικό, με αγά-

πη και οικογενειακή ευτυχία.
Εύχομαι στη διαδρομή του 2019 οι μεγάλοι «αυτοί που μας

κυβερνούν» με περισσότερη θετική σκέψη, να βρουν τη δύνα-
μη του χρέους και την συνείδηση της ευθύνης, και να οδηγήσουν
τους λαούς, στη λεωφόρο του ωραίου και αληθινού της αν-
θρώπινης ζωής, φωτισμένοι από το θείο άστρο της “ΒΗΘΛΕΕΜ”.

Κι εμείς, με τη φωνή της καρδιάς μας, μέσα από το συναίσθημά
μας, και τον απλό – ταπεινό τρόπο συμπεριφοράς μας να υπο-
δεχθούμε την λαμπρή ανταύγεια του θείου βρέφους, που εγχέ-
εται από το σπήλαιο της Βηθλεέμ στην ψυχή μας. 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Αυτές τις ημέρες ο νους μας, ξεστρατίζει σε αλλοτινές επο-

χές, με φτωχά ρούχα, τριμμένα παπούτσια, ….αλλά με ξέγνοι-
αστο χαμόγελο και ζεστή καρδιά.

Κάθε χρόνο ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΑ ξαναγυρίζουμε στα μονοπάτια
αυτά της μνήμης, που δεν σβήνουν, δεν θολώνουν, δεν αλλοι-
ώνονται με το πέρασμα του χρόνου, δεν ξεστρατίζουν από την
σκέψη μας. Γλυκές Νοσταλγικές αναμνήσεις, που ελαφρώνουν
το βάρος του χρόνου, στα άσπρα μαλλιά, στα ρυτιδωμένα πρό-
σωπα και αδύναμο κορμί.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει. Τα κάλαντα των παιδιών, το σφά-
ξιμο των γουρουνιών, και την έντονη μυρουδιά των πρασάτων
λουκάνικων που ψήνονταν. Το γλυκό «ΠΕΤΡΑΤΟ» (μπακλαβάς
με μπόλικα καρύδια), το λιωμένο χοιρινό λίπος …..το ΒΙΤΑΜ της
τότε εποχής. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις πεντανόστιμες “τσι-
γαρίδες”, τον “παστρωμά” (χοιρινό κρέας παστωμένο). Ποιος μπο-
ρεί να ξεχάσει την θαλπωρή και την ζεστασιά του τζακιού τρώ-
γοντας γνήσιο γίδινο γαλοτύρι (τσαλαφούτι). Σήμερα όλα αυτά
αποτελούν γλυκές αναμνήσεις, και όσο ξεμακραίνουν στο πέρασμα
του χρόνου, ΤΟΣΟ αποκτούν μεγαλύτερη συναισθηματική αξία.

Άγιες νύχτες! Άγιες ημέρες! Άγιες μνήμες! Άγιες αναμνήσεις!
Άσβεστες κρεμασμένες στης ψυχής το εικονοστάσι.

Τώρα μεγάλοι και κουρασμένοι, αλλοιωμένοι από το χρόνο πα-
σχίζουμε να ξεδιαλύνουμε παιδικές μνήμες, κοντά στο αναλόγι
ή σε κάποιο στασίδι της εκκλησίας ακουμπισμένοι ξεχνώντας έστω
και για λίγο όποιο πρόβλημά μας, και με αδύναμη φωνή ας ψι-
θυρίσουμε: 

“ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ”
Και “ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ”

Εύχομαι “το επί γης ειρήνη” να φωλιάσει στις καρδιές όλων
μας, για έναν αυριανό πιο ανθρώπινο κόσμο.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ 2019 

Θεόδωρος 
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