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O NOΣTAΛΓOΣ

«Πάλε ξυπνάει της άνοιξης τ’ αγέρι
στην πλάση μυστικής αγάπης γλύκα,
σα νύφ’ η γη, πόχει άμετρα άνθη προίκα
λάμπει ενώ σβηέται της αυγής τ’ αστέρι...»,
θα μας υπενθυμίσει ο Λορέντζος
Μαβίλης, μέσα από τους στίχους
του ποιήματος «Πατρίδα».

Γενικεύοντας το νόημα των
στίχων, υποδηλώνοντας την έν-
τονη αγάπη και συνάμα την νο-
σταλγία για την «όμορφη, καλή και
γλυκιά πατρίδα». Στίχοι ανοιξιάτι-
κων σκέψεων πλημμυρίζουν τις
σκέψεις μας. Σκέψεις για το χωριό
μας το Τροβάτο. Νοσταλγία με τις
πρώτες λάμψεις της Άνοιξης. Περ-
νάει ο καιρός!... Μοιάζει σαν το νε-
ράκι της βροχής που κυλά αστα-
μάτητα στο ρυάκι του αγρού!...
Σαν μια νιφάδα χιονιού, που στρι-
φογυρίζει στο χρόνο και κατόπιν
χάνεται κι αυτή ανάμεσα στις άλ-
λες χιονοστιβάδες!... Περνάει ο και-
ρός!... «Μια χούφτα θύμησες» οι
σκέψεις, πόσο μάλλον οι πράξεις. 

Ποιες οι σκέψεις; Ποιες οι πρά-
ξεις; Οι σελίδες της θύμησης ξε-
τυλίγουν το κουβάρι της μνήμης
και επιχειρούν να ανασύρουν από
τη λήθη, μερικές από τις εικόνες

που ζήσαμε, στο εγγύς παρελθόν.
Φαντάζουν ιδανικές και ατσα-

λάκωτες καθώς φιλτράρονται και
ωραιοποιούνται μέσα από το θαμ-
πόγυαλο του χρόνου, και αποτυ-
πώνονται με λόγια, όχι για να
γράψουν ιστορία, αλλά γιατί ελπί-
ζουν να μας χαρίσουν νοσταλγία,
καλή διάθεση και χαμόγελο.

Ως Πολιτιστικός και Εξωραϊ-
στικός Σύλλογος Τροβάτου, προ-
σπαθούμε, ως διακαής πόθος, τις

σκόρπιες σκέψεις να τις μετου-
σιώσουμε σε πράξεις. Η πορεία του
Συλλόγου άλλωστε μαρτυρά, την
θετικότητα των σκέψεων και των
πράξεών του.

Ιδιαίτερα όταν αναφερό-
μαστε στη λέξη ΣΧΟΛΕΙΟ, έρ-
χονται στη μνήμη μας ποικι-
λόμορφα συναισθήματα. Αφή-
νοντας τις θύμησες και τις
αναμνήσεις να στριφογυρί-
ζουν, όπως ακριβώς στριφο-
γυρίζει στο χρόνο ο τροχός της
ζωής! Τελικά τι ήταν το Σχο-
λείο για τον κάθε Τροβατιανό;
Ήταν απλά μια συνάθροιση ή
κάτι πιο ουσιαστικό; 

Ως Σύλλογος προσπαθώντας

σε κάθε επίπεδο και με κάθε μέσο,
να δώσουμε μια άλλη δυναμική
στον τόπο μας. Μεταξύ των άλλων
υλοποιώντας τις σκέψεις μας για
την επισκευή του μοναδικού ΣΧΟ-
ΛΕΙΟΥ στο χωριό μας. Ιδιαίτερη
βαρύτητα δίνουμε στην προστασία
της ιστορίας που κουβαλά ο χώ-
ρος. Σχολικές αναμνήσεις άσβεστες
θύμησες, «ασκάλιστες και απελέ-
κητες».

Για όλους τους παραπάνω
λόγους, η ιστορία του Σχολεί-
ου, επιτάσσει την αμέριστη
βοήθεια όλων των Τροβατια-
νών, σε κάθε επίπεδο και με
κάθε τρόπο.

Ως Πολιτιστικός Σύλλογος Τρο-
βάτου, προσπαθώντας στο μέτρο
του δυνατού, όλες τις θύμησες να
τις φέρνουμε στην επιφάνεια μέσα
από τις πολιτιστικού περιεχομένου
δράσεις. Η τριμηνιαία έκδοση της
εφημερίδας «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ», οι
καλοκαιρινές εκδηλώσεις με απο-
κορύφωμα το Τροβατιανό Αν-
τάμωμα, που φέτος θα γίνει στις
3 Αυγούστου.

Η πολιτιστική ανάπτυξη του τό-
που μας, υπαγορεύεται από την
ομαδικότητα και το πνεύμα αλλη-
λεγγύης, το οποίο πιστεύουμε ότι
κάθε Τροβατιανός το κουβαλά
μέσα του.

Με τιμή
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
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2o ΠΑΜΒΟΙΩΤΙΚΟ  ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  ΧΟΡΩΝ 

Το Σάββατο 23/03/2019 και την Κυριακή 24/3/2019 στην πόλη της
Λιβαδειάς πραγματοποιήθηκε το φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με την
συμμετοχή Βοιωτικών χορευτικών τμημάτων, παρουσιάζοντας χορούς
από όλη την Ελλάδα. Κύριος διοργανωτής ήταν ο Σύλλογος Ευρυ-
τάνων Επαρχίας Λιβαδειάς “Τα Άγραφα”, με συνδιοργανωτές την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο Λεβαδέων.

Η χορευτική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου
ήταν παρούσα, δίνοντας έναν ποικιλόμορφα αξιόλογο τόνο, πα-
ρουσιάζοντας Σαρακατσάνικους χορούς. Προσθέσαμε ένα ακόμη λι-
θαράκι και όλοι μαζί, κάναμε ένα ακόμη μικρό βήμα, στην προσπάθεια
για τη διατήρηση και διάσωση αυτής της ιδιαίτερης πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς μας, στοχεύοντας στη μακροχρόνια και επίμονη προσπάθεια
όπου πραγματώνεται από γενιά σε γενιά, με απώτερο σκοπό τη διά-
δοση της ιστορίας και την μεταλαμπάδευση των μηνυμάτων του Πο-
λιτισμού και της Παράδοσής μας.

Η επιτυχία, κατά κοινή ομολογία της διήμερης γιορτής, αποδει-
κνύεται από την συμβολή της συνεργασίας και της συμμετοχής όλων
μας, χορευτικών τμημάτων, Συλλόγων και φορέων, φέρνοντας το κα-
λύτερο δυνατό αποτέλεσμα, προβάλλοντας και αναπτύσσοντας την πα-
ράδοση και τις σπάνιες ομορφιές του τόπου μας.

Ως Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τροβάτου Ευρυτανίας,
θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το κάλεσμά σας, επικροτών-
τας με την παρουσία μας, την αξιολογότατη προσπάθεια.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Ένας πολύ σημαντικός τομέας της
πολιτισμικής μας κληρονομιάς
είναι τα ήθη, τα έθιμα και οι πα-

ραδόσεις του λαού μας. Οι λέξεις αυτές
συνδέονται στενά μεταξύ τους και συμ-
πληρώνουν η μια την άλλη. Το ήθος, ο
σεβασμός αλλά και το αναπόσπαστο
κομμάτι της θρησκείας μας, που είναι η
ταυτότητά μας, ήταν και είναι πιστεύω
η πυξίδα που πρέπει να έχουμε όλοι κατά
νου. Μεγαλώνοντας συνειδητοποιώ πως
είναι σημαντικό όλοι οι άνθρωποι σε
όποια φάση της ζωής μας και αν βρι-
σκόμαστε να αναλογιζόμαστε ποιες εί-
ναι οι πραγματικές μας αξίες και με βάση
αυτές να βάλουμε τα όριά μας σε όλα τα
επίπεδα.

Είναι πασιφανές ότι η χρονική πε-
ρίοδος που διανύουμε είναι αρκετά δύ-
σκολη όσον αφορά την οικονομική κρί-
ση, αλλά θεωρώ πως μαζί με την οικο-
νομική κρίση βιώνουμε και μια κρίση
αξιών. Για τη σημερινή κοινωνία το ση-
μαντικότερο εφόδιο που θα μπορούσε
να έχει ένας άνθρωπος είναι να διαθέ-
τει την κατάλληλη μόρφωση, η οποία
συμπεριλαμβάνει άριστους βαθμούς,
πτυχία και αργότερα μια εργασία που να
αποφέρει έσοδα με τα οποία θα ζήσει μια
άνετη ζωή. Είναι όμως αυτά τα βασικό-
τερα εφόδια για να ζήσει κανείς; Το να
πάρεις, λόγου χάρη, το πτυχίο σου με
άριστα αποδεικνύει και το ήθος σου;

Καλώς ή κακώς, κάποια από τα
εφόδια που πρέπει να έχει ένας άνθρω-
πος, τα αντλεί από την οικογένεια.
Λένε πως "τα παιδιά είναι ο καθρέφτης
της οικογένειας" τις περισσότερες φορές
τουλάχιστον. Τα ήθη και τα έθιμα είναι
το πλαίσιο αναφοράς, για να αναπτυχ-
θούν οι παραδόσεις μέσα στην οικογέ-
νεια, οι οποίες αποτελούν και πηγή δύ-
ναμης για καθεμία. Σήμερα όμως, αι-
σθάνομαι πως οι ηθικές αξίες, κατά κά-
ποιο τρόπο αλλοιώνονται και ευθυνό-
μαστε αποκλειστικά εμείς. Όλα αυτά που
θα θέλουμε να μας συμβούν λοιπόν, δεν
μας συμβαίνουν γιατί εμείς δεν τα προ-
καλούμε για να μας συμβούν – γιατί
εμείς δεν έχουμε κάνει τις σωστές επι-
λογές που θα μας οδηγήσουν στην εκ-
πλήρωση των στόχων και των προσδο-
κιών μας. Η κάθε επιλογή μας έχει τις
επιπτώσεις και τα αποτελέσματά της στη
ζωή μας, είτε αυτά είναι θετικά είτε αρ-
νητικά. Ο χαρακτήρας μας διαμορφώ-
νεται από τις επιλογές που έχουμε κά-
νει και συνεχίζουμε να κάνουμε. Είναι
επιλογή μας αν θα εμβαθύνουμε το νόη-
μα της ζωής, ή αν θα παραμείνουμε επι-

φανειακοί και λάτρεις της ύλης χωρίς να
μας ενδιαφέρει η πνευματική καλλιέργεια
και ο σεβασμός.

Όλα εξαρτώνται, πιστεύω, από τον
τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγ-
ματα και απ' ότι φαίνεται εμείς είμαστε
υπεύθυνοι για τα περισσότερα πράγμα-
τα που συμβαίνουν στη ζωή μας, είτε θε-
τικά είτε αρνητικά. Δυστυχώς είναι δύ-
σκολο να καταλάβουμε την στιγμή που
κάνουμε μια επιλογή ή που παίρνουμε
μια απόφαση, το αντίκτυπο που η επι-
λογή αυτή θα έχει στην μετέπειτα ζωή
μας. Δεν γνωρίζουμε εάν η επιλογή μας
θα μας φέρει επιτυχία και ευτυχία ή προ-
βλήματα και δυστυχία, έτσι δεν είναι;

Ωστόσο πάντα θα πρέπει να έχουμε
το θάρρος να διορθώνουμε τις λανθα-
σμένες μας επιλογές. Οι λανθασμένες
επιλογές δεν διορθώνονται με άλλα
λάθη, αλλά με μια καινούργια και αντι-
κειμενική αντιμετώπιση της ζωής μας και
των καταστάσεων στις οποίες βρισκό-
μαστε. Οι περισσότεροι από εμάς δεν
έχουμε συνειδητοποιήσει τη σημασία
που έχουν οι επιλογές μας – η ελεύθε-
ρη βούλησή μας – το θείο αυτό δώρο
που μας δόθηκε αλλά που δυστυχώς επι-
λέγουμε να μην το χρησιμοποιούμε.
Πολλές φορές αποφασίζουμε χωρίς να
σκεφτούμε. Άλλες φορές πάλι δεν δί-
νουμε σημασία στις αποφάσεις μας και
έχουμε μια περίεργη πεποίθηση ότι δεν
είναι και τόσο σημαντικό αυτό που θα
αποφασίσουμε, ότι δεν θα μας επηρεά-
σει. Μόλις συνειδητοποιήσουμε την ευ-
θύνη μας και μόλις καταλάβουμε την δύ-
ναμη που οι επιλογές μας μπορούν να
μας χαρίσουν μόνο τότε μπορούμε να
αλλάξουμε τη ζωή μας.

Κλείνοντας θα ήθελα να προσθέσω
ότι εδώ και αιώνες, οι βασικοί πυλώνες
που κρατάνε την Ελλάδα και τους Έλ-
ληνες όρθιους είναι η πατρίδα, η θρη-
σκεία και η οικογένεια. Αυτοί οι πυλώ-
νες οδεύουν προς την καταστροφή
τους και αν δεν κάνουμε κάτι για να τους
προστατέψουμε θα γκρεμιστούν. Στο
χέρι μας είναι λοιπόν να το εμποδίσου-
με αυτό αρκεί να το πιστέψουμε. Όλα
αυτά ξεκινούν μέσα από τον θεμέλιο
λίθο που λέγεται οικογένεια όπου εκεί
γεννιέται ένας άνθρωπος και από εκεί
παίρνει τα κατάλληλα εφόδια και τις ηθι-
κές αξίες για την εξέλιξη και την μετέ-
πειτα πορεία της ζωής του.

Μαργώνη Αγγελική του Λάμπρου
Φοιτήτρια Ιστορίας & 

Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΕΚΠΑ) 
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Σας παραθέτουμε κείμενα της Πανευρυ-
τανικής Ένωσης, όπως αρχικά είχε γρα-
φεί σε σχετικό κείμενο στις 26 Μαρτίου

2018, σχετικά με τα οστά των Ηρώων του
Έπους 1940-41.

«Τελευταία αρκετός λόγος έγινε για το ΧΡΕΟΣ
μας να βρεθούν τα οστά των Ηρώων του Έπους του
1940-41 και να γίνει η ανακομιδή τους στα πάτρια
εδάφη μας με τις δέουσες τιμές. Ήδη, μερικοί συγ-
γενείς τους έχουν ερευνήσει σχετικά, ταξιδεύοντας
οι ίδιοι στους τόπους θυσίας και είχαν θετικά απο-
τελέσματα. Οι περισσότεροι δεν είχαν ή δεν έχουν
τη δυνατότητα αυτή. Ευτυχώς, όμως, που υπάρχουν
και ερευνητές, οι οποίοι ασχολούνται με το μεγάλο
αυτό θέμα της ανεύρεσης των οστών αυτών των
ηρώων μας και, όπως μας ενημερώνουν, οι έρευνές
τους είναι αποτελεσματικές.

Συγκεκριμένα, ο ιστορικός ερευνητής κ. Από-
στολος Μπρέντας με ιδιαίτερο πάθος ερευνά – εδώ
και χρόνια – πολλές πτυχές του Έπους του ’40, συγ-
κεντρώνοντας πολυτιμότατα στοιχεία και πληρο-
φορίες για τους πεσόντες στα πεδία των μαχών. Η
πρώτη συγκλονιστική πληροφορία που μας προσε-
κόμισε, μετά την έκδοση και παρουσίαση του βιβλίου
του Κ.Α. Παπαδόπουλου «ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ»,
ήταν αυτή για τον Ταραμπίκο Θεόδωρο, εκ Προ-
δρόμου, ο οποίος σκοτώθηκε από βομβαρδισμούς
στην Άρτα, όπου και του εγένετο μεγαλοπρεπέστατη
κηδεία ενώπιον εκκλησιαστικών και πολιτικών αρχών
(Μητροπολίτη, Δημάρχου κ.λπ.) και με στρατιωτι-
κή μουσική. Τελευταία ο κ. Μπρέντας μας ενημέ-
ρωσε για τον τόπο όπου βρίσκονται τα οστά εννέα
(9) Ευρυτάνων ηρώων. Είναι οι παρακάτω: 
- Ζιώγας Βασίλειος του Ιωάννη, από Επαινιανά

Αγράφων 
- Κοντογιάννης Δημήτριος του Λεωνίδα, από Νε-

ράιδα Δολόπων 
- Κουτρολός Δημήτριος του Κων/νου, από Μου-

ζίλο
- Κουτσολάμπρος Μιλτιάδης του Δημητρίου, από

Τροβάτο Αγράφων 
- Λαναράς Ιωάννης του Βασιλείου, από Κρίκελλο
- Ντακόπουλος Χρήστος του Ανδρέα, από τα

Άγραφα
- Νταλλής Ηλίας του Δημητρίου, από Τροβάτο

Αγράφων
- Παπαζέκος Ιωάννης του Νικολάου, από Γρανί-

τσα
- Φαρμάκης Γεώργιος του Κων/νου, από Δομνί-

στα. 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: όσοι γνωρίζουν συγγενείς των
παραπάνω ηρώων και επιθυμούν την ανακομιδή των
οστών τους στη γενέθλια γη τους, μπορούν για συγ-
κεκριμένες πληροφορίες να επικοινωνήσουν με τον
συγγραφέα του βιβλίου «ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ»
Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο στα τηλέφωνα:
2106920004 και 6977366813 ή με την 8η Μεραρ-
χία Ιωαννίνων, τηλ. 2651086600 ή 2651086601.

Β’.- Επίσης ξεκίνησε ήδη η διαδικασία της ανα-
ζήτησης και εκταφής των οστών και των άλλων
ηρώων μας που έπεσαν σε διάφορες μάχες κατά τον
Πόλεμο του 1940-41 και η εν συνεχεία ταυτοποίησή
τους. Προς τούτο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι συγ-
γενείς να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία
του 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών για τον
τρόπο της ταυτοποίησης. Το τηλέφωνο επικοινωνίας
είναι 2107494749, αρμόδιος κ. Μενούνος. Σημει-
ώνεται ότι ήδη έχουν προσέλθει αρκετοί συμπα-
τριώτες μας στο παραπάνω Στρατιωτικό Νοσοκομείο
και εξυπηρετήθηκαν άμεσα. 

ΤΕΛΟΣ, Τιμή και δόξα χρωστάμε σ’ αυτούς τους
ήρωες και τους μάρτυρες, γιατί φύλαξαν τις Θερ-
μοπύλες όχι από υποχρέωση αλλά από το ΧΡΕΟΣ.

Ας είναι χλοερός ο τόπος που αγκάλιασε και σκέ-
πασε τους χαλύβδινους αυτούς πολεμιστές και ας εί-
ναι αιώνια η μνήμη τους!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ     ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθεί κείμενο από το βιβλίο «ΝΕΚΡΟΙ
ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ», του Κώστα Αντ. Παπαδόπου-
λου, σχετικά με τον Μιλτιάδη Κουτσολάμπρο
του Δημητρίου. 

«Γεννήθηκε στο Τροβάτο Αγράφων Ευρυτανίας
το 1919. Γονείς του ήταν ο Δημήτριος και η Γιαν-
νούλα Κουτσολάμπρου. Η οικογένειά του ήταν
υπερπολύτεκνη: αποτελείταν από τους γονείς του
και εννιά (9) αδέλφια (4 αγόρια και 5 κορίτσια). Ο
ίδιος ασχολείταν με αγροτοκτηνοτροφικές εργασίες
και ζούσε στο χωριό με τους γονείς του.

Την 1-3-1940 κατατάχθηκε στο 5ο Σ.Π. στα Τρί-
καλα για να υπηρετήσει την κανονική στρατιωτική
θητεία του. Είχε ωραίο παράστημα και υπηρέτησε
στην τότε Ανακτορική (Βασιλική) Φρουρά ως τσο-
λιάς. Κατά την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου
και την έναρξη των εχθροπραξιών στις 28-10-1940
βρέθηκε με τους πρώτους στην πρώτη γραμμή του
μετώπου. Το Σύνταγμά του υπήχθη στη δύναμη της
1ης Μεραρχίας η οποία είχε αναλάβει την ευθύνη
άμυνας του Τομέα της Πίνδου. Οι επιχειρήσεις άρ-
χισαν αυθημερόν και την 1-11-1940 πραγματοποι-
ήθηκε η πρώτη επίθεση εναντίον των Ιταλών με από-
λυτη επιτυχία και με τη σύλληψη μάλιστα πολλών
αιχμαλώτων.

Κατά το επόμενο τριήμερο (2-4 Νοεμβρίου) συ-
νεχίστηκαν οι επιχειρήσεις με επιτυχία καθώς και η
περαιτέρω απώθηση των Ιταλών, έγινε δε εγκατά-
σταση επί της γραμμής Λυκορράχη-Κάντζικο-Ταμ-
πούρι. Στις 14-11-1940 η γραμμή αυτή ήταν: Σταυ-
ρός-Μπολιάνα-Γύφτισσα-Τσομπάνης-Κλέφτης.

Η β’ περίοδος του πολέμου (14-11-40/6-1-
1941) χαρακτηρίζεται ως η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙ-
ΘΕΣΙΣ» και είναι η πλέον ένδοξη της ιστορίας μας.
Στον τομέα της Πίνδου συνεχίζεται από τους ηρωι-
κούς φαντάρους μας η απώθηση των εχθρικών δυ-
νάμεων εντός του αλβανικού εδάφους και η μία επι-

τυχία διαδέχεται την άλλη. Έτσι το 5ο Σύνταγμα κατά
το χρονικό διάστημα από 17-11-40 μέχρι 10-12-40
και ύστερα από εναλλασσόμενες μάχες πέτυχε την
κατάληψη του Λεσκοβικίου και κατόπιν, συνεχίζον-
τας τις επιτυχίες ,κατέλαβε τα υψ. Μάλι Τοπόγιαν-
νη και Μάλι Ταρονίν και τα χωριά Τσέποβα, Τσέλ-
κο και Ροντέν.

Όμως οι εξαντλητικές πορείες, οι άθλιες καιρικές
συνθήκες, ο ανύπαρκτος -σχεδόν- ανεφοδιασμός
«…έχουν μεταβάλλει τον ελληνικό στρατό σε λαό
από φαντάσματα και σκέλεθρα…. Με τις γυμνές αυ-
τές πατούσες πορεύονται πάνω στα χιόνια, στ’ αγ-
κάθια, στους λεπιδωτούς βράχους. Η δυσεντερία θε-
ρίζει ολάκερα τμήματα, που πρέπει ωστόσο να πο-
λεμάνε δίχως αναπαμό, να καταυλίζονται ψηλά σε
κορυφογραμμές απρόσιτες, μέσα στη χιονοθύελλα
και στις ανεμοζάλες… περνάνε ποτάμια, ρέματα, κοι-
μώνται, μάχονται, στεγνώνουν, τουρτουρίζουν,
παγώνουν….».

Μέσα σε αυτή την κατάσταση δεν άντεξε και ο
συμπατριώτης μας Μιλτιάδης Κουτσολάμπρος.
Αρρώστησε από φυματιώδη μηνιγγίτιδα και μετα-
φέρθηκε στις 19-12-1940 στο Στρατιωτικό Νοσο-
κομείο Ιωαννίνων, όπου και απεβίωσε μετά από λί-
γες ημέρες, στις 26-12-1940. 

Κλείνοντας, πιστεύουμε στο χρέος που έχουμε
απέναντι σε αυτούς τους νεκρούς, επώνυμους και
ανώνυμους, να τους θυμούμαστε και να τους τι-
μούμε. Πανάρχαιο, άλλωστε, ελληνικό έθιμο o σε-
βασμός των νεκρών.

Ως Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου συμπο-
ρευόμαστε με τους μελετητές, συγγραφείς και
ιστορικούς, για την ανεύρεση στοιχείων που αφο-
ρούν σε ήρωες καταγόμενους από το Τροβάτο.

Αυτό το χρέος εκπληρώνουμε και εμείς, αρ-
χικά παραλαμβάνοντας τα οστά του Μιλτιάδη
Κουτσολάμπρου του Δημητρίου, από τον
Πρόεδρο του Συλλόγου και συγγενή πρώτου
βαθμού κο Λάμπρο Κόκκαλη, όπως αναφέρε-
ται τόσο από το παραπάνω πρωτόκολλο πα-
ράδοσης-παραλαβής οστών, όσο και από την
φωτογραφία. Επίσης να τονίσουμε ότι θα
τον τιμήσουμε το καλοκαίρι στη γενέτειρά του,
στο Τροβάτο.

Οι ήρωες του 1940 περιμένουν.
Με τιμή 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

O  NOΣTAΛΓOΣO  NOΣTAΛΓOΣ 3Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος  2019 

Τα  Οστά  των  Ηρώων  του  Έπους  1940-41
ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΣΤΟΝ  ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟ  ΜΙΛΤΙΑΔΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 



4 O  NOΣTAΛΓOΣO  NOΣTAΛΓOΣ Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος  2019 

Έπαψε πια να είναι όνειρο. Σιγά-σιγά γίνεται
πραγματικότητα. Η επισκευή του μοναδικού σχολείου
παίρνει σάρκα και οστά, ώστε να στεγάσει τις προσ-
δοκίες των Τροβατιανών, με τις θύμησες και τις ιστο-
ρίες που έκλεινε μέσα του. Αυτές τις αναμνήσεις θέ-
λουμε να φέρουμε στο φως, προβάλλοντας «ανοι-

ξιάτικες» μνήμες και
καταστάσεις του πρό-
σφατου Τροβατιανού
παρελθόντος. 

Σας γνωστοποιού-
με ότι η «αναγέννη-
σή» του προχωρά, με
γνώμονα τον αμέρι-
στο σεβασμό στην
ιστορία που περιβάλλει
το κτήριο. 

Η ιστορία του κτη-
ρίου επιτάσσει την
αμέριστη βοήθειά σας.

Η αρχή έγινε από την κα Αγγελική Γεωρ-
γίου, σύζ. Νικολάου Βρατσιώτη, προσφέρον-
τας το ποσό των 200€. 

Ως Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου, γνωστο-
ποιούμε σε κάθε Τροβατιανό 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

Φυσικά μην λησμονούμε την προσφορά των
απαιτούμενων υλικών, τόσο του Δημάρχου
Αγράφων κου Μπαμπαλή Θεοδώρου, όσο και
του Δημάρχου Τανάγρας κου Περγάλια Βα-
σιλείου. 

ΣΧΟΛΕΙΟ  ΤΡΟΒΑΤΟΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
ΤΡΟΒΑΤΟΥ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΑΓΡΑΦΩΝ  

ΚΑΙ  ΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

Θα προηγηθεί της εκδήλωσης θεία λειτουρ-
γία στον Ι. Ναό της Παναγίας της Στάνας
και στη συνέχεια, αφού προσφερθεί καφές

στο χώρο της Ι. Μονής, θα αρχίσει το πρόγραμ-
μα της εκδήλωσης περί τις 12.00 το μεσημέρι.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ.
Αθανάσιος Παρούτσας, διαπρεπής νομικός και
συγγραφέας από την Αγία Τριάδα Ευρυτανίας. 

Θα ακολουθήσει εισήγηση του δικού μας
Τροβατιανού Φιλολόγου και συγγραφέα κ. Πα-
ναγιώτη Σαλαγιάννη, ο οποίος θα αναφερθεί
στο παιδευτικό έργο της Μονής της Κοίμησης
Θεοτόκου Τροβάτου και στον προδρομικό της
ρόλο στη δημιουργία των Σχολών των Αγράφων. 

Στη συνέχεια ο γνωστός μας δάσκαλος και συγ-
γραφέας κ. Νικόλαος Αλεξάκης από τα Μεγά-
λα Βραγγιανά θα μας μιλήσει για το Ελληνομου-
σείο Αγράφων.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εκδήλωση
αυτή θα ανακοινωθούν στο επόμενο τεύχος του
ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ. 

Πιστεύουμε ότι πρέπει να μάθουν και οι νεό-
τεροι Αγραφιώτες αλλά και οι επισκέπτες των
Αγράφων ότι τα Άγραφα υπήρξαν κάποτε τόπος
ελεύθερης σκέψης που διαδόθηκε σε όλο τον
σκλαβωμένο Ελληνισμό και βέβαια παρά τις δύ-
σκολες τότε συνθήκες τα χωριά των Αγράφων
έσφυζαν από ζωή και δεν έδειχναν τη σημερινή ει-
κόνα ερήμωσης που παρατηρείται τουλάχιστον
τους χειμερινούς μήνες. 

Ελπίζουμε να έχουμε προσέλευση στην εκδή-
λωση αυτή από όλα τα χωριά των Αγράφων και
όχι μόνον, που για πρώτη φορά γίνεται στον ιερό
χώρο με την απαράμιλλη ομορφιά της Ι. Μονής της

Παναγίας της Στάνας. 
Όπως είναι γνωστό από τον περασμένο Αύ-

γουστο διαμένει στην Ι. Μονή ο Ιερομόναχος π.
Σάββας.

Οι ομιλητές θα αναφερθούν στην κατάσταση
της παιδείας από την άλωση της Κωνσταντινού-
πολης το 1453 μέχρι το 1820, διάστημα κατά το
οποίο συντελέστηκε μία πνευματική Αναγέννηση
στα Άγραφα και στο Καρπενήσι με την δημιουρ-
γία κυρίως Ανώτερων Σχολών στο Καρπενήσι, στα
Βραγγιανά, στη Φουρνά και στην Αγία Τριάδα, σε
μια άγονη και δύσβατη περιοχή, η οποία έγινε γό-
νιμη, γιατί σε αυτή αναπτύχθηκε το φυτώριο πα-
ραγωγής λογίων, τόσο χρήσιμων για τον σκλα-
βωμένο Ελληνισμό.

Ειδικότερα το Μοναστήρι Παναγίας του Τρο-
βάτου είναι από τα πρώτα που κτίστηκαν περί το
τέλος του 16ου αιώνα στο οποίο λειτούργησε Σχο-
λείο Κοινών και Εγκύκλιων Γραμμάτων με τους ξα-
κουστούς για τη μόρφωσή τους ιερομόναχους δι-
δασκάλους Αντώνιο και Βαρθολομαίο, των οποί-
ων μαθητής υπήρξε και ο Ευγένιος Γιαννούλης,
ο Αιτωλός. 

Το φυτώριο των Αγράφων αποτέλεσε μια έκ-
πληξη στα χρονικά της ιστορίας του Ελληνισμού
επί Τουρκοκρατίας. Άλλωστε στις Σχολές των
Αγράφων εθήτευσε για μεγάλο διάστημα ο Πατρο-
Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος στη συνέχεια στις
περιοδείες του στην υπόδουλη Ελλάδα προέτρε-
πε για την δημιουργία Σχολείων σε όλη τη χώρα,
με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πάνω από 200
Σχολεία κατά τους σκοτεινούς εκείνους χρόνους
της Τουρκοκρατίας. 

Οι  Σχολές  των  Αγράφων  κατά  την  Τουρκοκρατία
Εκδήλωση  στην  Ιερά  Μονή  της  Παναγίας  της  Στάνας 

Η Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου, ο Δήμος Αγράφων Ευρυτανίας, οι Πολιτιστικοί Σύλ-
λογοι Αγράφων, Βραγγιανών, Επινιανών, Τροβάτου, Τριδένδρου, Κουστέσας και Δένδρου
διοργανώνουν εκδήλωση στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Στάνας των Επινιανών την
Τρίτη 6 Αυγούστου 2019 με θέμα: Οι Σχολές των Αγράφων κατά την Τουρκοκρατία.



Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 στο Σχημα-
τάρι Βοιωτίας ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός
Σύλλογος Τροβάτου έκοψε την Πρωτοχρονιά-

τικη Πίτα του. Πολλοί Τροβατιανοί και φίλοι έδωσαν
βροντερό παρών στην εκδήλωση, πάνω από 180 άτο-
μα μας τίμησαν με την παρουσία τους. Την εκδήλω-
ση άνοιξε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λάμπρος Κόκ-
καλης λέγοντας:

«Σεβαστέ πατέρα, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί χω-
ριανοί, φίλες και φίλοι. Ως Πρόεδρος του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Τροβάτου, σας καλωσορίζω στην 1η
εκδήλωση του Συλλόγου μας για το νέο έτος 2019. 

Σας εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά, καλή χρονιά
με υγεία, ευτυχία, προσωπική και οικογενειακή γα-
λήνη. Εμείς οι Τροβατιανοί, αγαπητοί συγχωριανοί,

που βρισκόμαστε εδώ σήμερα, αλλά και οι απαντα-
χού Τροβατιανοί, έχουμε έναν κοινό συναισθηματι-
κό δεσμό και μια κοινή αδυναμία: την αγάπη μας για
το όμορφο χωριό μας.

Ως Σύλλογος προσπαθούμε με κάθε τρόπο και
μέσο, να αναδείξουμε τις φανταστικές ομορφιές αλλά
και την ιστορία του.

Ας αναφέρουμε με συντομία τις δράσεις του Συλ-
λόγου: 

- Συμμετείχαμε ως Σύλλογος στο 6ο Φεστι-
βάλ «Χριστούγεννα στην πλατεία», ως αποτέ-
λεσμα της συνεργασίας του Εμπορικού και Επαγ-
γελματικού Συλλόγου και της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Τανάγρας, καθώς και των
ενεργών Συλλόγων της περιοχής, παρασκευάζοντας
τις τσιγαρίδες, ένα έθιμο του χωριού μας, προσφέ-
ροντάς τες στους παρευρισκόμενους.

- Συνεχίζουμε εδώ στο Σχηματάρι το ταξίδι στα
όμορφα μονοπάτια της πλούσιας παράδοσής
μας, με μαθήματα παραδοσιακών χορών, με την
χοροδιδάσκαλο κα Βασιλική Αραπίτσα.

- Από την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου,
βοηθήθηκαν αρκετοί συνάνθρωποί μας, που εί-
χαν ανάγκη και χρειάστηκαν αυτό το πολύτιμο αγα-
θό. Θα θέλαμε να τονίσουμε, ότι είναι σημαντικό όταν

κάποιος συνάνθρωπός μας, χωριανός ή φίλος, κάνει
χρήση αυτού του αίματος, αυτής της πολύτιμης βοή-
θειας, θα πρέπει να το αντικαθιστά οπωσδήποτε, ώστε
να μπορούμε και εμείς στο μέλλον να το επιστρέψουμε
στους συνανθρώπους μας.

- Ανεμογεννήτριες. Ήδη εξελίσσεται σε «πο-
νοκέφαλος» για τους κατοίκους της περιοχής μας, Μ.
Βραγγιανά, Άγραφα, Τροβάτο, για την Ευρυτανία γε-
νικότερα και όχι μόνο. 

- Στην περσινή εκδήλωση είχαμε αναφερθεί σε ένα
όνειρο. Στην ενεργοποίηση του Λαογραφικού
Μουσείου Τροβάτου και στην βελτίωση και συν-
τήρηση του μοναδικού σχολείου που υπάρχει.

Η επιθυμία, ο διακαής πόθος των Τροβατιανών για
την «αναγέννηση» του μοναδικού σχολείου στο Τρο-
βάτο, πλέον παίρνει σάρκα και οστά, γνωστοποιών-
τας ότι υπάρχει πρόοδος των επισκευαστικών εργα-
σιών, με γνώμονα τον αμέριστο σεβασμό στην ιστο-
ρία που περιβάλλει το κτήριο. 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
για την προσφορά των απαιτούμενων υλικών, τόσο
του Δημάρχου Αγράφων κου Μπαμπαλή Θεοδώ-
ρου, όσο και του Δημάρχου Τανάγρας κου Περγά-
λια Βασιλείου.

Ως Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου, πιστεύου-
με στην αμέριστη βοήθεια όλων των Τροβατιανών με
οποιοδήποτε τρόπο, χρηματικό ή οποιοδήποτε άλλο,
προκειμένου να ολοκληρωθεί και παραδοθεί το έργο
άμεσα στο χωριό μας.

Το επόμενο προγραμματισμένο ραντεβού θα
είναι στις 3 Αυγούστου 2019, ημέρα Σάββατο
στο Τροβατιανό Αντάμωμα, στο πανέμορφο χω-
ριό μας το Τροβάτο, αλλά και με τις ενδιαφέρουσες
εκδηλώσεις που θα διοργανώσουμε, ώστε να περά-
σουμε αξέχαστες διακοπές. Μην λησμονούμε και τις
εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ στις 4 Αυ-
γούστου 2019, ημέρα Κυριακή. 

Επίσης μην ξεχνάμε ότι για να συνεχίσει να εκ-
δίδεται η εφημερίδα μας και να έρχεται στα σπίτια μας
αλλά και η ιστοσελίδα μας να λειτουργεί αξιόλογα, θα
πρέπει όλοι μας να δίνουμε την ελάχιστη συνδρομή
των 10 ευρώ τον χρόνο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά την κοπή της πίτας
όποιος επιθυμεί θα υπάρχει η δυνατότητα φαγητού,
ποτού και χορού, με κόστος 10 ευρώ ανά άτομο.  

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
τον Χρήστου Παναγιώτη για την προσφορά των
λουκάνικων και μέρος των κοτόπουλων καθώς και τις
γυναίκες που πρόσφεραν τις πίτες (χορτόπιτες, τυ-
ρόπιτες κ.λπ.) για το τραπέζι φαγητού που θα ακο-
λουθήσει. 

Στη συνέχεια το λόγο πήραν πρώτα ο Δήμαρχος
Αγράφων Μπαμπαλής Θεόδωρος και στη συνέχεια
ο Δήμαρχος Τανάγρας Περγάλιας Βασίλειος οι οποί-
οι ευχήθηκαν για το Νέο Έτος και δήλωσαν ότι θα εί-
ναι αρωγοί στις προσπάθειες του Συλλόγου μας 

Ακολούθησε η ευλογία της πίτας από τον Πατέ-
ρα Βαλάντη τον οποίο και ευχαριστούμε. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους από
τον Δήμο Τανάγρας ο Δήμαρχος Περγάλιας Βασί-
λειος, ο Αντιδήμαρχος Δημητρίου Χότζιας Ηλίας,
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βρατσιώτης Νίκος, Κόκ-
καλης Γεώργιος, από τον Δήμο Αγράφων ο Δή-
μαρχος Μπαμπαλής Θεόδωρος, ο Αντιδήμαρχος Κί-
τσιος Γεώργιος, εκπρόσωποι των Συλλόγων Κου-
στέσας, Τριδέντρου, Αγ. Ιωάννη Θεολόγου Βραγ-
γιανών, Δέντρου, Τερψιχόρης, Αλιάρτου, Υψηλάντη,
Οινόης και Σαρακατσαναίων Επαρχίας Λιβαδειάς και
φυσικά οι Τροβατιανοί και φίλοι.

Το ένα φλουρί που αντιστοιχούσε στο στρώμα,
μια προσφορά της ''ELITE STROM'' την οποία και ευ-
χαριστούμε θερμά, το κέρδισε ο Νταλλής Γεώργιος.
Το δεύτερο φλουρί που αντιστοιχούσε σε ένα σταυ-
ρό το κέρδισε ο Νταλλής Νικόλαος. 

Στη συνέχεια ακολούθησε πλούσιο φαγητό και φυ-
σικά χορός μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες με
αμείωτο κέφι από όλους τους παραβρισκόμενους. 

Καλή Χρονιά σε όλους.
Με τιμή 

το Δ.Σ. του Συλλόγου Τροβάτου 

O  NOΣTAΛΓOΣO  NOΣTAΛΓOΣ 5Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος  2019 

Η  Πρωτοχρονιάτικη  Πίτα  των  Τροβατιανών 



Σ
ας υπενθυμίζουμε πως η προθε-
σμία για την υποβολή αιτήσεων
για πρόσβαση στους ελληνικούς

τηλεοπτικούς σταθμούς λήγει στις 19
Αυγούστου 2019.

Οι μόνιμοι κάτοικοι των οικισμών
που αναφέρονται στον επισυναπτό-
μενο πίνακα μπορούν να υποβάλουν αί-
τηση έως και 19 Αυγούστου 2019 στα
ΚΕΠ του Δήμου Αγράφων προκειμένου
να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του
έργου για πρόσβαση στους ελληνικούς
τηλεοπτικούς σταθμούς και να ενταχ-
θούν σε αυτό.

Το πρόγραμμα αφορά την επιχο-
ρήγηση μέχρι το ανώτατο χρηματικό
όριο των 110€ πλέον ΦΠΑ ανά δι-
καιούχο, το οποίο χορηγείται μια και
μόνο φορά και παρέχει τη δυνατότητα
να αποκτήσει πρόσβαση στην τηλεο-
πτική κάλυψη (απαραίτητος εξοπλι-
σμός και υπηρεσία για 8 έτη τουλάχι-
στον).

Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο
2237351118.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία 19
Αυγούστου 2019 είναι καταληκτική και
όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση δεν θα
δικαιούνται την επιδότηση, όπου αυτό
σημαίνει πως δεν θα έχουν τηλεοπτι-
κή κάλυψη, διότι σταδιακά θα καταρ-
γηθούν οι παλαιοί τηλεοπτικοί ανα-
μεταδότες.

Μετά το πέρας της ημερομηνίας τα
έξοδα για την εγκατάσταση του εξο-
πλισμού, θα βαρύνουν εξολοκλήρου
τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να

καταθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος εί-
ναι συνοπτικά:

• Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του
Παραρτήματος II

• Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνο-
μικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) ή άλλου επί-
σημου πιστοποιητικού της ταυτοπρο-
σωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παρα-
μονής κ.α.) του ενδιαφερόμενου,

• Αντίγραφο του εκκαθαριστικού
σημειώματος του τελευταίου οικονο-
μικού έτους,

• Αντίγραφο πρόσφατου λογαρια-
σμού ΔΕΚΟ του ενδιαφερόμενου ή αν-
τίγραφο κάθε άλλου εγγράφου (π.χ. μι-
σθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία
Δ.Ο.Υ., απόδειξη επαγγελματικής δρα-
στηριότητας κ.α.), από το οποίο να προ-
κύπτει επαρκώς η μόνιμη και πραγμα-
τική εγκατάστασή του σε συγκεκριμέ-
νη περιοχή εκτός τηλεοπτικής κάλυ-
ψης. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιότητα του
μόνιμου κατοίκου δύναται να αποδει-
χτεί με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό
μέσο (π.χ. διενέργεια αυτοψίας από τα
αρμόδια όργανα κ.α.) πέραν του πα-
ραπάνω εγγράφου,

• Αντίγραφο του λογαριασμού ηλε-
κτροδότησης της κύριας και μόνιμης
κατοικίας του ενδιαφερόμενου, ο οποί-
ος να έχει εκδοθεί μέχρι και έξι (6) μή-
νες πριν από την ημερομηνία έναρξης
της διαδικασίας πιστοποίησης των δι-
καιούχων του έργου. 

Οι οικισμοί και συνοικισμοί που δι-
καιούνται να υποβάλλουν αίτηση είναι
όλοι του πρώην Δήμου Αγράφων και
το Τροβάτο. 

6 O  NOΣTAΛΓOΣO  NOΣTAΛΓOΣ Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος  2019 

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 πραγ-
ματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία, με διοργανωτές τον Δήμο Σχηματαρίου, Σύλ-
λογο Απανταχού Πετριλιωτών, Σύλλογο Κουστέσας και τον Πολιτιστικό Σύλλο-
γο Τροβάτου. 

Επόμενη προγραμματισμένη αιμοδοσία θα είναι η 12η Μαΐου 2019, ημέρα Κυ-
ριακή στο Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Ανακοίνωση:  Επιδότηση  110  ευρώ  για  αγορά  
Δορυφορικής  κεραίας  (πιάτο)  χωρίς  μηνιαία  

συνδρομή – Προθεσμία  έως  19  Αυγούστου  2019 

Παράταση για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας
σε επτά Περιφερειακές Ενότητες: Λασίθι, Πιερία, Φθιώ-
τιδα, Ευρυτανία, Κορινθία, Αργολίδα και Αρκαδία-
Ανάσα για τους ιδιοκτήτες. 

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019, η
συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σε επτά Περιφερειακές
Ενότητες σε όλη τη χώρα μεταξύ αυτών η Ευρυτανία και
η Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Κτηματολόγιο ΑΕ,
όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στις εν λόγω περιοχές κα-
λούνται να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας
τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που
βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr. Όσοι ιδιοκτήτες δια-
μένουν στην Αττική, μπορούν να επισκεφτούν το Κεν-
τρικό Γραφείο Κτηματογράφησης στα Ολυμπιακά Ακίνητα
Γαλατσίου (Λεωφόρος Βεΐκου 137 Γαλάτσι) καθημερι-
νά 8 το πρωί με 16:00 και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι
τις 20:00. Εξαίρεση αποτελούν όσοι έχουν ακίνητη πε-
ριουσία στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, οι οποί-
οι μετά τις 22 Μαρτίου 2019, θα εξυπηρετούνται στην
οδό Χαριλάου Τρικούπη 24 στην Αθήνα.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις πε-
ριοχές αυτές άρχισε στις 17-12-2018 και λήγει στις
3-5-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις
18-6-2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελ-
ληνικό Δημόσιο. 

Κτηματολόγιο:  
Παράταση  έως  τις  3  Μαΐου 

οι  αιτήσεις  σε  Ευρυτανία-Φθιώτιδα 



ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΦΥΛΛΟΥ 159 (ΠΟΣΟ €) 
Αβράμπος Νίκος ............................................ 10
Αβράμπος Παναγιώτης .................................. 20
Αγραφιώτης Δημήτριος-Χαρδαλιά Αλεξάνδρα .. 30
Αθανασόπουλος Λάμπρος .............................. 20
Αθανασοπούλου Γεωργία .............................. 20
Αλεξάνδρου-Σαλαγιάννη Αθηνά ...................... 40
Αναστασίου Μαρία και Πολυτίμη .................... 10
Βλάχου Αρετή .............................................. 10
Βρατσιώτης Νίκος ........................................ 20
Γεωργίου Αναστ. Απόστολος .......................... 30
Γεωργίου Γεώργιος ........................................ 50
Γεωργίου Γεώργιος ........................................ 20
Γκάτζιου Δήμητρα του Γεράσιμου .................. 15
Δούκα Ιωάννα ................................................ 5
Ζαρκαδούλας Λάμπρος .................................. 30
Ιωάννου Χαράλαμπος .................................... 20
Κάλλης Ηλίας του Σπύρου .............................. 20
Καλμπένη-Κόκκαλη Γιώτα .............................. 20
Καλογερογιάννη Ουρανία .............................. 15
Καραγεώργος Ελευθέριος .............................. 20
Καραγεώργος Σταύρος του Στεφάνου ............ 20
Καραγεώργου-Σωτηρίου Αγγελική .................. 35
Κίσσα Όλγα .................................................. 20
Κόκκαλης Γεώργιος ...................................... 50
Κόκκαλης Παναγιώτης .................................. 20
Κόκκαλης Παύλος του Γεωργίου .................... 20
Κουρουτού-Μαχαιριώτη Βίβιαν ...................... 10
Μακρυπίδης Άρης .......................................... 25
Μαργώνης Δημήτριος .................................... 20
Μαργώνης Δημήτριος (Θεσ/νίκη) .................... 10
Μουρκοβίτη Σπυριδούλα (Γιούλη) .................. 40
Μουστάκας Δημήτριος .................................. 20
Μπαμπάτσικος Βασίλης .................................. 20

Νεοφώτιστος Δημήτριος ................................ 10
Ντάλλη Μαρία .............................................. 20
Νταλλής Βαγγέλης ........................................ 20
Νταλλής Δημήτριος του Κων/νου .................. 25
Νταλλής Νίκος .............................................. 30
Παπαδόπουλος Κώστας ................................ 15
Περγάλιας Βασίλης ........................................ 50
Πολιτιστικός Σύλλογος Οινόης “Η ΚΟΡΙΝΑ” .... 50
Πολύζος Ιωάννης .......................................... 40
Πολύζος Παναγιώτης .................................... 50
Πολύζος Πέτρος ............................................ 50
Ράμμου Ελένη .............................................. 50
Σαλαγιάννη Μαρία ........................................ 20
Σαλαγιάννη Σωτηρία .................................... 150
Σαλαγιάννης Παναγιώτης .............................. 50
Σβεντζούρης Γρηγόρης του Κων/νου .............. 20
Τσατσαρώνης Βαγγέλης ................................ 50
Τσώνου Ελένη .............................................. 10
Φασλής Ηλίας .............................................. 10
Χαρδαλιάς Απόστολος .................................. 50
Χαρδαλιάς Δημήτριος .................................... 30
Χαριάτης Αντώνιος ........................................ 50
Ψηφής Κωνσταντίνος .................................... 25

O  NOΣTAΛΓOΣO  NOΣTAΛΓOΣ 7Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος  2019 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
• Η Λαμπρινή Χρήστου του Παναγιώτη,

κόρη της Σπυριδούλας Γ. Μουρκοβίτη και ο σύ-
ζυγός της Λάμπρος Αγγέλου απέκτησαν κο-
ριτσάκι. 

• Η Καπλάνη Αρετή, κόρη της Αγγελικής
Α. Κάλλη, και ο σύζυγός της Θεόδωρος Ασ-
λανίδης απέκτησαν αγοράκι.

Να τους ζήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ 
• Πέθανε στο Λιοντάρι Καρδίτσας η Κα-

ραγεώργου Σοφία σύζ. Καραγεώργου Σπύρου,
ετών 96.

• Πέθανε στον Πτελεό Αλμυρού ο Ντάλλης
Λάμπρος του Θεοδώρου.

• Πέθανε στην Καρδίτσα ο Αβράμπος
Ιωάννης του Νικολάου.

• Πέθανε στον Αστακό Αιτ/νίας η Χαρδα-
λιά Χρυσούλα σύζ. Παναγιώτη. 

• Πέθανε στο Στράτο Αγρινίου η Κου-
τρουμάνου Μαρία σύζ. Δημητρίου (το γένος
Χαρδαλιά).

• Πέθανε στο Αγρίνιο ο Σαλαγιάννης Αλέ-
ξανδρος του Δήμου.

• Πέθανε στις Λιβανάτες Φθιώτιδας ο Φω-
τούρας Γεώργιος σύζυγος της Νικολέτας
Ντάλλη του Αποστόλη.

Στους οικείους θερμά συλλυπητήρια. 

ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  

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 ιστοσε-
λίδα του Συλλόγου ή στην σελίδα του Συλ-
λόγου στο Facebook, προκειμένου να δη-
μοσιεύεται στην εφημερίδα «Ο ΝΟΣΤΑΛ-
ΓΟΣ». 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 



Ολόκληρο το Ελληνικό Έθνος απ’ άκρη σ’ άκρη χαι-
ρετίζει κάθε χρόνο την ανατολή της 25ης Μαρτίου 1821
με ουρανόφταστες  ζητωκραυγές και πρωτόγνωρους πα-
νηγυρισμούς, δηλώνοντας έτσι την πίστη του, στη με-
γάλη αυτή ημέρα, που στάθηκε η απαρχή της λευτεριάς
του.

Οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα για να δώσουν τον
ξεχωριστό γιορταστικό τόνο που ταιριάζει στη διπλή
αυτή γιορτή, στη γιορτή που αποτελεί τον άξονα του δί-
πτυχου «Χριστιανισμός Ελληνισμός».

Όλος ο ελληνισμός στέλνει ευλαβικά το χαιρετισμό
στη μεγάλη ημέρα της 25ης Μαρτίου 1821 και στη
μνήμη των αθανάτων γιγάντων που την δημιούργησαν,
με την βαθειά τους πίστη στη θρησκεία και την αμέ-
τρητη αγάπη τους στην λευτεριά. 

Το έθνος πέρασε μια μακρόχρονη δουλεία και γνώ-
ρισε τόσα δεινά όσα κανείς άλλος λαός. Η ελληνική όμως
ράτσα άντεξε και το αθάνατο ελληνικό πνεύμα, όχι μόνο
δεν έσβησε μπροστά στην τρομερή καταπίεση του τυ-
ράννου, αλλά ζωογονήθηκε, ατσαλώθηκε και αντρώ-
θηκε.

Σύσσωμο το ελληνικό γένος με την ευλογία του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ρίχτηκε στον αγώνα, με τέ-
τοια αυτοθυσία και αυταπάρνηση, που έκανε όλους τους
λαούς της γης να στρέψουν εκστατικά τα μάτια τους στη
δυσανάλογη αυτή πάλη. Τίποτα δεν μπορούσε να στα-
ματήσει τον ξεσηκωμό του Έλληνα, η λευτεριά ξαναγύ-
ρισε στον τόπο που γεννήθηκε. 

Έτσι το 1821 έγινε ο συνδετικός κρίκος των ιερών
αγώνων οι οποίοι συνεχίζονται μέσα από τα βάθη της
τρισχιλιόχρονης ιστορίας μας, για τη διαφύλαξη των αν-
θρώπινων αξιών, από τη βία και την τυραννία.

Θεόδωρος 28-03-2019 

Η αλήθεια που διακρίνουμε ανάμεσα στις διάφορες γιορτές ενσαρκώνει
τα χριστιανικά ιδεώδη.

Η πίστη στις θρησκευτικές ιδέες, η αγάπη που ποτίζει με το θείο άρωμά
της τις καρδιές των ανθρώπων, η ελπίδα που τονώνει και ζωντανεύει, δια
τον δρόμο της αύριον, είναι πτυχές χριστιανικής ζωής, στοιχεία υπερκοσμί-
ου δωρεάς για τους ανθρώπους, συστατικά ιδανικής πανανθρώπινης ιαχής.

Μεγάλο το γεγονός της Αναστάσεως, το θεμέλιον, η αφετηρία και ο πυ-
ρήνας της πίστης μας.

Η Ανάσταση του Χριστού κατέχει θέση ιδιάζουσα και αποτελεί το κέντρο
της λατρευτικής ζωής, της υμνολογίας, της ευσέβειας και της θεολογίας.

Η εκκλησιαστική υμνολογία, χαιρετίζει το γεγονός της Αναστάσεως με
ύμνους που προκαλούν χαρά και αγαλλίαση στους πιστούς. Η Ανάσταση του
Χριστού πανηγυρίζεται από την ορθόδοξη εκκλησία.

Ας γιορτάσουμε λοιπόν και εμείς και ας πανηγυρίσουμε την Ανάσταση του
Χριστού, και με την καρδιά μας, και τα χείλη μας, ας στείλουμε νικητήριους
πασχαλινούς ύμνους προς ΕΚΕΙΝΟΝ, και ας ελπίσουμε σ’ ένα θαύμα, το οποίο
θα αποτελέσει την αρχή του μηνύματος για τη συμφιλίωση και συνύπαρξη
της ανθρωπότητας. 

Η Ανάσταση σκορπίζει χαρά και γεμίζει τις ψυχές των ανθρώπων, με τις
αγνότερες αρετές της χριστιανικής ζωής.

Τέτοιες αρετές επικαλούμαι κι εγώ για όλους τους απανταχού φίλους αγα-
πητούς μου, Τροβατιανούς, καθώς και στις οικογένειες αυτών.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
Χαίρετε λαοί… και αγαλλιάσθε.

Θεόδωρος 
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ΤΟ  ΚΗΡΥΓΜΑ  ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ
Χαίρετε…  λαοί  και  αγαλλιάσθε

Γράφει ο Τσεργογιάννης Θεόδωρος Συντ/χος δάσκαλος 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΣΤΗΝ  25η  ΜΑΡΤΙΟΥ  1821
Γράφει ο Τσεργογιάννης Θεόδωρος Συντ/χος Δάσκαλος 
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