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«Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα,
ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα» Νίκος Καζαντζάκης

Π

εριτριγυρισμένο από
τις μαγευτικές κορυφές των Αγράφων,
το Τροβάτο είναι ο τόπος
που η πανδαισία χρωμάτων,
τόσο της χλωρίδας όσο και
της πανίδας, σου δίνεται
απλόχερα. Τους καλοκαιρινούς δε μήνες, οι πολυάριθμες ανθρώπινες ανάσες, μεταλλάζουν το τοπίο. Πραγματικά ο καμβάς αλλάζει
χρώματα καθημερινά, δημιουργώντας ένα εξαίσιο κλίμα
που όμοιό του δεν υπάρχει.
Εδώ ακριβώς επεμβαίνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος
να δημιουργήσει την εικόνα,
δίνοντάς της κίνηση. Οι δράσεις του ποικιλόμορφα Πολιτιστικές αλλά και ανθρώπινα ουσιαστικές.
Εναρκτήριο λάκτισμα,
πλέον, η γιορτή του Αγ. Αθανασίου, το δεύτερο Σάββατο του Ιούλη και καταληκτικά η 14η Σεπτεμβρίου, με την γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.
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Ενδιαμέσως της δίμηνης περιόδου, το φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι περιλάμβανε:
― Η 13η Ιουλίου, εκτός από την γιορτή του Αγ.
Αθανασίου, περιλάμβανε και την εκδήλωση μνήμης για
τους ήρωες του έπους του 1940-41.
― Στις 3 Αυγούστου 2019, ημέρα Σάββατο, το
καθιερωμένο και κατά κοινή ομολογία, το μεγαλύτερο στην Ευρυτανία, Τροβατιανό Αντάμωμα.
― Στις 4 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.,
για την διετία 2019-2021, μέσα σε ένα ήρεμο και δημοκρατικό κλίμα.
― Στις 5 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, στο γήπεδο
του Αγ. Αθανασίου πραγματοποιήθηκε το τουρνουά
ποδοσφαίρου, όπου συμμετείχαν Τροβατιανοί και μη
παρευρισκόμενοι, κάθε ηλικίας και φύλου.
― Στις 6 Αυγούστου μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου, αποδεχόμενοι την πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Επινιανών, συμμετείχαν στην αξιολογότατη εκδήλωση «Οι Σχολές των Αγράφων κατά την
Τουρκοκρατία».
― Στις 9 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, η
θεατρική ομάδα του Δημήτρη Ρίτα από την Καρδίτσα, βρέθηκε στο Τροβάτο, παρουσιάζοντας το θεατρικό έργο «Κύριε Υπουργέ, τι έγινε με το θέμα μ’;».
― Στις 10 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, ο Σύλλογος Αγραφιωτών Σαρακατσαναίων, πραγματοποίησε
το 7ο ημερήσιο Αντάμωμά του.
― Στις 12 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, πραγματοποιήθηκε ορεινή πεζοπορία στα Αγραφιώτικα βουνά και συγκεκριμένα στην θέση Βοϊδολίβαδο, από τον

Σύλλογο Βραγγιανιτών, «Αϊ
Γιάννης ο Θεολόγος.
― Την χρονική περίοδο
12-14 Αυγούστου 2019,
πραγματοποιήθηκε τουρνουά
ποδοσφαίρου με συμμετοχή
αρκετών πολιτιστικών συλλόγων, μεταξύ αυτών και η ομάδα του Τροβάτου. Να σημειωθεί ότι αναμετρήθηκε στον τελικό με την ομάδα των Αγράφων, καταλαμβάνοντας την 2η
θέση.
― Στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου έλαβαν χώρα οι διήμερες
εκδηλώσεις για τον εορτασμό
της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.
Ως Πολιτιστικός Σύλλογος
θέλουμε να πραγματώσουμε
σκέψεις, ιδέες, προσβλέποντας στο μέλλον. Έχουμε τον
καμβά. Έχουμε τα πινέλα; Δίνοντας τον ορισμό τους στις ικανότητες και στις δυνατότητές μας. Οι ανθρώπινες δυνατότητες, είναι άπειρες. Είναι αποδεδειγμένο. Κάθε ένας μας, είναι προικισμένος με διαφορετικές ικανότητες και δυνάμεις.
Όλες αυτές οι δυνατότητες και ικανότητες, μπορούν
να γίνουν σύνθεση όταν οι άνθρωποι ερχόμαστε σε
επαφή. Καθένας με τα πινέλα του λοιπόν!
Όμως, θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε τον μεγάλο Καζαντζάκη, «Τι να τα κάνουμε τα πινέλα χωρίς
χρώματα;».
Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτήν την υπέροχη
ανάσα του Νίκου Καζαντζάκη, θα ήταν πάλι καλό
να πούμε πως τα χρώματα, είναι οι διαθέσεις μας! Συνιστούν την ενέργειά μας! Τι θα λέγατε αν είχαμε ένα
ουράνιο τόξο για να ζωγραφίζουμε; Η θέλησή μας, ουσιαστικά, αυτή είναι η πηγή των χρωμάτων. Έχουμε
τη θέληση να φτιάξουμε έναν πίνακα στον οποίον όλα
τα χρώματα θα συνθέτουν κάτι λαμπερό;
Ως κατακλείδα στην σύντομη περιήγηση στην πρόταση-θέση του Ν. Καζαντζάκη, «Έχεις τα πινέλα,
έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες
μέσα», εμείς ως Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου,
έχουμε την θέση, την οποία πιστεύουμε και υπηρετούμε, ότι κανένας δεν περισσεύει. Ο καθένας από το
δικό του μετερίζι, έχοντας το ανάλογο πινέλο, συμμετέχει στη δημιουργία της εικόνας του καμβά, στην
πολιτιστική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του τόπου
μας.

Με τιμή
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
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Η ΕΟΡΤΗ του ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟΥ
ΚΑΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ
του ΕΠΟΥΣ 1940-41

Σ

τις 13 Ιουλίου 2019, ημέρα Σάββατο, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ. Γεωργίου
καθώς και των ιερέων πατέρα Σαλαμάρα
Σωτηρίου και πατέρα Κουτσουπιά
Κωνσταντίνου, εορτάσθηκε η χάρη του
Αγ. Αθανασίου, στον οικισμό του Αγ.
Αθανασίου, στο Τροβάτο.
Επίσης κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε η τελετή
μνήμης και η απόδοση τιμών στον ήρωα
του έπους 1940-41, Μιλτιάδη Κουτσολάμπρο του Δημητρίου, όπου είχαν ήδη
παραληφθεί τα οστά του, βρισκόμενα
πλέον στον τόπο όπου είχε γεννηθεί στο
Τροβάτο, κλείνοντας έτσι τον κύκλο της
ζωής του.

Επίσης συγγενείς, φίλοι Τροβατιανοί,
τιμήσαμε τους ήρωες του χωριού μας που
σκοτώθηκαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,
προασπίζοντας το υπέρτατο αγαθό, την
ελευθερία της πατρίδας μας.
Αυτοί ήταν, κατά αλφαβητική σειρά:
― Κόκκαλης Γεώργιος του Βασιλείου.
― Κουτσολάμπρος Μιλτιάδης του Δημητρίου.
― Ντάλλης Ηλίας του Δημητρίου.
― Τσατσαρώνης Θωμάς του Γεωργίου.

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος είναι ένα γεγονός από τη
ζωή του Ιησού Χριστού, κατά το οποίο ο Χριστός, ύστερα από ανάβαση πάνω σε ένα βουνό μαζί με τους μαθητές του Πέτρο, Ιωάννη και Ιάκωβο, μεταμορφώθηκε και φωτοβολούσε με δόξα. Τιμάται σε πολλές χριστιανικές εκκλησίες ως σημαντική δεσποτική
γιορτή. Στην Ορθόδοξη εκκλησία τιμάται στις 6 Αυγούστου κάθε
χρόνο. Κατέχει κεντρική θέση στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία.
Πολλοί Τροβατιανοί και φίλοι παρευρέθηκαν για να ανάψουν
ένα κερί και να προσκυνήσουν την Χάρη Του, την Τρίτη 6 Αυγούστου 2019 στο εκκλησάκι του Χριστού στον Κάτω Μαχαλά.
Χρόνια πολλά λοιπόν και του χρόνου να βρεθούμε πάλι όλοι
μαζί στο πανέμορφο αυτό μικρό εκκλησάκι.
Η Συντακτική Ομάδα του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ»

Θέλουμε πραγματικά με τα πιο αγνά
Τροβατιανά αισθήματα να ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους της ομάδας
Αναβίωσης Ελληνικού Στρατού 194041 και τους εκπροσώπους του Συλλόγου Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, αποδίδοντας τις δέουσες τιμές στους
πεσόντες Τροβατιανούς του ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-41.
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε
τους εκπροσώπους της Πανευρυτανικής Ένωσης, ιδιαιτέρως τον κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο για την συγγραφή του βιβλίου «ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ, ΑΙΩΝΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟΥΣ
ΗΡΩΪΚΑ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940-41», που
στάθηκε η ευγενής αφορμή να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στο Τροβάτο, καθώς και τους εκπροσώπους των Πολιτιστικών Συλλόγων.

Με τιμή
Η Συντακτική Ομάδα
του “ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ”
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ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στη φετινή χορευτική χρονιά!!!
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας συνεχίζει 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 ταξιδέψουμε στα όμορφα μονοπάτια της παράδοσής μας, χορεύοντας
λεβέντικους χορούς, ενδυναμώνοντας το Πολιτιστικό έργο που επιχειρείται μέσα από τη διάδοση των παραδοσιακών χορών.
Δέστε τα κορδόνια σας & φορέστε το πιο όμορφο χαμόγελο...
γιατί ξεκινάμε!
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Κυριακή 06/10/2019.
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Κυριακή 06/10/2019.
ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 19:00 μ.μ.-20:00 μ.μ., κάθε Κυριακή.
Χοροδιδάσκαλος: Αραπίτσα Βασιλική
Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τροβάτου Αγράφων Ευρυτανίας συγχαίρει την εκλογή και την ανάληψη των
καθηκόντων του νέου Δημάρχου και της νέας Δημοτικής Αρχής
επ’ ωφελεία της Αγραφιώτικης κοινωνίας.
Με τιμή
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
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«ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ»

Αυτό το καλοκαίρι, λόγοι ανεξάρτητοι από τη θέλησή
μου, με έκαναν να μην παραθερίσω στο χωριό μας. Όμως,
στα μέσα του καλοκαιριού πληροφορήθηκα πως στο χωριό μας, κατηγορούμαι για κλείσιμο των δρόμων στη γειτονιά μου, συγκεντρώθηκαν μάλιστα γι’ αυτό και δεκάδες
υπογραφές διαμαρτυρίας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν προς Διοικητικές ή Δικαστικές Αρχές.
Επειδή σε ότι με αφορά, σχετικά με τους δρόμους στο
χωριό μας, όχι μόνο αυτό δεν είναι αλήθεια, αλλά αντιθέτως
παραμένω δέσμιος της υπόσχεσής μου να κρατώ χωρίς περίφραξη το οικόπεδο της οικογένειάς μου, προκειμένου να
διευκολύνω τη διέλευση των γειτόνων μου μέχρι οι Δημοτικές Αρχές του τόπου ολοκληρώσουν τα έργα ανάπλασης της περιοχής από το 2007. ΔΩΔΕΚΑ ολόκληρα χρόνια!
Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος παραθέτω
το παρακάτω χρονικό:
Χρόνια πριν, δεκαετία του ενενήντα, ανταποκρινόμενος σε αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου της εποχής, παραχώρησα μεγάλο μέρος από το οικόπεδο της οικογένειάς μου ΔΩΡΕΑΝ, προκειμένου να κατασκευαστεί δρόμος
για τη διέλευση των γειτόνων και με προοπτική να συνδεθεί με τον κεντρικό δρόμο κοντά στον Άγιο Γεώργιο.
Κάτι που δεν έγινε ποτέ. Σταμάτησε λίγα μέτρα μετά το
όριο του δικού μου οικοπέδου.
Το 2006 και 2007 εκτελέστηκαν στην περιοχή έργα
ανάπλασης. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2007, μετά την θεία λειτουργία στον Τίμιο Σταυρό, επί τόπου στα εκτελούμενα
έργα, οι τότε Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος Αγράφων, ο Μηχανικός του Δήμου και ο Πρόεδρος της Κοινότητας, παρουσία και των άμεσα ενδιαφερομένων, όρισαν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση του έργου.
ΔΗΛΩΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ότι θα περιμένω την ολοκλήρωση του έργου για να περιφράξω το οριοθετημένο
υπόλοιπο οικόπεδό μου!
Δυστυχώς ένα ελάχιστο τμήμα του έργου δεν έγινε
ποτέ μέχρι σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2019. Το τμήμα αυτό
περιλαμβάνεται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αγράφων 2019 για την βελτίωση του οδικού δικτύου της Κοινότητας Τροβάτου. Το έργο αυτό έχει δημοπρατηθεί και
όταν εκτελεστεί, ο δρόμος στο στενότερο σημείο του θα
έχει πλάτος 3,30 μέτρα, σίγουρα φαρδύτερος από πολλά
σημεία κεντρικότερων δρόμων του χωριού μας.
Πιστός στην ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΟΥ για ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
τώρα δεν έχω κάνει καμία ενέργεια για φράξιμο του οικοπέδου!
Παρ’ όλα αυτά, αυτό το καλοκαίρι εν’ απουσία μου από
το χωριό, οργανώθηκε κίνημα διαμαρτυρίας εναντίον μου
με τη συλλογή ακόμη και υπογραφών σε σπίτια, σε καφενεία και πλατείες, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν εναντίον μου σε Διοικητικές ή Δικαστικές Αρχές, ΟΤΙ ΚΛΕΙΝΩ
ΤΟ ΔΡΟΜΟ.
Θεωρώ την ενέργεια αυτή περίεργη και αήθη ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ και ρωτώ τους εμπνευστές αυτής τι τους ώθησε σε μία αυταπόδεικτα ανύπαρκτη κατηγορία;
Τους σπεύσαντες επί τόπου για αυτοψία, σε ποιό ακριβώς σημείο βρήκαν το κλείσιμο του δρόμου και υπέγραψαν;
Τους καταστηματάρχες, πόσο πράγματι ιδίαν γνώμη
έχουν και υπέγραψαν;
Τους Προέδρους του χωριού μας από το 2006 μέχρι
και σήμερα, που επανειλημμένα με έχουν επαινέσει για την
υπομονή μου, όψιμα διαπίστωσαν ότι είμαι παραβάτης;
Ή μήπως είναι το ευχαριστώ για τις αστοχίες και τον
εμπαιγμό τους που ανέχθηκα όλα αυτά τα χρόνια και υπέγραψαν;
Ξέρω πως ορισμένοι έβαλαν την υπογραφή τους σε
λευκό χαρτί με τελείως άλλο αίτημα! Γεγονός που θα πρέπει οι οργανωτές αυτού, να του δώσουν την απαραίτητη
εξήγηση.
Με δεδομένο ότι οι πρωταγωνιστές αυτής της περίεργης
κίνησης είναι και οι κυρίως ευνοημένοι από την παραχώρηση και την ανοχή μου, αβίαστα επιβεβαιώνεται το ρητό
«ΟΥΔΕΙΣ ΠΙΟ ΑΓΝΩΜΩΝ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗΘΕΝΤΟΣ».
Περιμένω όπως δημόσια κατηγορήθηκα για κάτι ανύπαρκτο και ανυπόστατο, με τον ίδιο τρόπο να μου δοθεί
και απάντηση. Δημόσια! ΓΙΑΤΙ;
Ευχαριστώ για την φιλοξενία,
Με εκτίμηση
Παναγιώτης Γεωρ. Πολύζος

ΑΝΑΒΑΣΗ - ΝΤΕΛΗΔΗΜΙ 2163 μ.

Ξημέρωνε Παρασκευή και μας μένανε μόνο
2 μέρες για να αποφασίσουμε πως τελικά θα
πάμε! Ο Δημήτρης αποφάσισε το που θα
πάμε, ο Λάμπρος ήξερε το πως, εγώ, ήξερα μόνο
πως θέλω να αγγίξουμε την κορφή! Νωρίς το
πρωί, με 3 γκλίτσες του παππού, ξεκινήσαμε να
ανηφορίζουμε, το αμάξι μας πήγε μέχρι τη στροφή για Χιώνο, στην αρχή του Αϊ-Θανάση!
Η διαδρομή ξεκίνησε... πολύ κουβέντα, διάθεση δυναμική, ο καιρός ήταν συνοδοιπόρος και
βοηθός, η συννεφιά κράτησε μέχρι αργά, και
μας έδινε κουράγιο να ανεβαίνουμε παρά τη ζέστη! Όσο ανεβαίναμε, τα τοπία ήταν μαγικά,
όσο κοινότυπο κι αν φαίνεται, εάν δεν έχεις περπατήσει έστω μια φορά σε αυτούς τους ευλογημένους τόπους, δεν μπορείς να αντιληφθείς
το μεγαλείο και τη γαλήνη που σου προσφέρει
μια πεζοπορία στα βουνά των Αγράφων!
Πρώτη στάση, λίγο πριν το Ραγάζι! Ήπιαμε
λίγο νερό, απαθανατίσαμε στιγμιότυπα και συνεχίσαμε! Ανεβαίνοντας, ο ήλιος άρχισε να καίει,
τα πρόσωπά μας κόκκινα πια, οι γκλίτσες του

παππού πιο χρήσιμες από ποτέ βοήθησαν να
φτάσουμε στη δεύτερη στάση, στην “αφορισμένη γη”! Εκεί, η ιστορία λέει πως έφτασε κάποτε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, βρήκε 2 βοσκούς και
τους ζήτησε νερό για να ξεδιψάσει! Εκείνοι τον
κορόιδεψαν και του έδωσαν ξινόγαλα! Από τότε,
αφόρησε εκείνο το κομμάτι γης! Αυτό που είδαμε εμείς λοιπόν εκεί, ήταν μόνο ξερά χόρτα
και πέτρες! Ένα τοπίο άχαρο, φτάνοντας όμως
στην κορυφή του είδαμε τα Άγραφα από
ψηλά, επιβλητικά βουνά, μεγάλα χαντάκια,
τοπία που χωρίς καμιά υπερβολή σου έκοβαν
την ανάσα! Εκεί σταθήκαμε λοιπόν για λίγο, για
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να σχεδιάσουμε τη συνέχεια της πορείας μας,
και την άφιξη στην κορυφή! Η κορυφή φαινόταν πια πολύ κοντά, στην πραγματικότητα
όμως, ήταν πάρα πολύ κοντά εάν διασχίζαμε την
κορυφογραμμή, πράγμα αδύνατον καθώς το
βουνό σ’ εκείνα τα σημεία ήταν αιχμηρό και απότομο! Η λύση ήταν μόνο να κατέβουμε ξανά
κάτω από την “αφορισμένη” και να συνεχίσουμε
παράλληλα της κορυφογραμμής, σε ανοδική πορεία προς το τέλος! Έτσι κι έγινε. Συμφωνήσαμε
πως δεν εγκαταλείπουμε εάν δεν τα καταφέρουμε! 1μιση ώρα περίπου αργότερα, και ανε-

βαίνοντας το Ντεληδήμι, τα καταφέραμε, ζαλισμένοι, κουρασμένοι, ιδρωμένοι, μα τόσο,
τόσο ενθουσιασμένοι! ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ!!! Μείναμε εκεί μισή ώρα περίπου! Γράψαμε τα ονόματά μας στο βιβλίο που ο ΕΟΣ Καρδίτσας φυλάσσει στην κορυφή!
Έχοντας ζήσει αυτή τη διαδρομή, σε όσους
δεν τόλμησαν ή δεν σκέφτηκαν να ανέβουν,
πρέπει να γνωρίζουν πως αρκεί έστω κι ένας καλός συνοδοιπόρος, όλα έτσι μοιάζουν πιο εύκολα!
Η πορεία της επιστροφής ήταν η πιο δύσκολη στιγμή, το βουνό ήταν μια ευθεία-κάθετη
γραμμή μέχρι να βγούμε στον δρόμο! Τα πόδια μας έτρεμαν, και τα δάχτυλά μας πονούσαν
πολύ, η εικόνα του αυτοκινήτου να μας περιμένει έμοιαζε ουτοπική!
Εμείς έχουμε ανανεώσει ήδη το ραντεβού
μας για του χρόνου, με την ελπίδα να ανταμώσουμε όλοι μαζί, όπως παλιά! Ραντεβού στις
κορυφές!

Σαλαγιάννη Καρολίνα

1ο ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
12-14/8/2019

Κατά την χρονική περίοδο 12-14/8/2019
πραγματοποιήθηκε στα χωριά των Αγράφων, και συγκεκριμένα στα χωριά της Κουστέσας και των Επινιανών, το 1ο Αγραφιώτικο Τουρνουά Ποδοσφαίρου. Οι ομάδες προέρχονταν από τα ομώνυμα χωριά των Αγράφων, κατά αλφαβητική σειρά: Άγραφα, Βα-

λάρι, Επινιανά, Κουστέσα, Μ. Βραγγιανά,
Μοναστηράκι, Τρίδεντρο και Τροβάτο.
Αξιολογότατη, κατά κοινή ομολογία η
προσπάθεια, τόσο των διοργανωτών Πολιτιστικών Συλλόγων, όσο και των συμμετεχόντων.
Μετά από την ακολουθούμενη διαδικασία
των φάσεων, στον τελικό, όπου διεξήχθη στα
Επινιανά, βρέθηκαν και διεκδίκησαν το τρόπαιο οι ομάδες των Αγράφων και του Τροβάτου.
Άξια στέφθηκε πρωταθλητής του
1ου Αγραφιώτικου Τουρνουά η ομάδα
των Αγράφων.
Ευελπιστούμε στη διεύρυνση του τουρνουά με την παρουσία του και στα άλλα χωριά των Αγράφων.
Η Συντακτική Ομάδα
του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ»
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ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΩΝ - 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Τ

ο ημερολόγιο έγραφε 3 Αυγούστου 2019. Ο χάρτης έδειχνε την θέση πλατεία των Αγίων
Θεοδώρων Τροβάτου. Η εκδήλωση
αναφερόταν, φυσικά, στο 39ο Τροβατιανό Αντάμωμα.

Ποιες οι προδιαγραφές ενός αντικειμενικά επιτυχημένου ανταμώματος; Οι καλές καιρικές συνθήκες; Η παρουσία ενός αυξημένου πλήθους ατόμων, Τροβατιανών και μη; Η καλή διάθεση των παρευρισκόμενων; Η κουρδισμένη ορχήστρα; Το άψογο χορευτικό;
Μα φυσικά ο συνδυασμός των παραπάνω επιτεύχθηκε την βραδιά εκείνη στο Τροβάτο, δίνοντας ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
Ο συνδυασμός της άρτιας οργάνωσης, κατά κοινή ομολογία, των μελών του Συλλόγου με την αμέριστη
βοήθεια αρκετών χωριανών, έδωσαν

τον χαρακτήρα μιας ξεχωριστής εκδήλωσης.
Η εκδήλωση ξεδιπλώθηκε ποικιλοτρόπως. Την έναρξη έκανε ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου κος
Κόκκαλης Λάμπρος, κάνοντας ανα-

φορά στα καίρια θέματα που μας
απασχολούν, με ιδιαίτερη μνεία στην
αναγέννηση του Σχολείου, στη δημιουργία δηλαδή Λαογραφικού Μουσείου.
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε το μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου κος
Κουτσολάμπρος Παναγιώτης, παρουσιάζοντας τους βραβευθέντες επιτυχόντες Τροβατιανούς στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, του ακαδημαϊκού
έτους 2018-2019. Στη συνέχεια παρουσίασε το θεατρικό-δρώμενο, κάνοντας τη σχετική εισαγωγή.
Ακολούθησαν οι σχετικές ομιλίες,
τόσο του νεοεκλεγέντος Δημάρχου

Αγράφων κου Καρδαμπίκη Αλέξανδρου, όσο και του επανεκλεγέντος Δημάρχου Τανάγρας κου Περγάλια Βασιλείου, αναφερόμενοι στην
στήριξή τους στις δράσεις του Συλλόγου, επ’ ωφελεία του Τροβάτου.
Ήρθε η σειρά του μικρού και του
μεγάλου χορευτικού του Συλλόγου,
όπου οι φιγούρες των συμμετεχόντων
χορευτών πραγματικά «έκλεψαν» την
παράσταση, εισπράττοντας το άπλετο χειροκρότημα των θεατών.
Η ορχήστρα που βρέθηκε στο
πάλκο, πλαισιωμένη από τους τραγουδιστές: Γκόβαρη Γιάννη, Τσαούση Ιωάννα, Μπανιώτη Κώστα
και Καραμπά Πόπη, «ξεσήκωσε»
τους παρευρισκόμενους κρατώντας
το γλέντι αμείωτα ενδιαφέρον.
Στο Τροβατιανό Αντάμωμα παρευρέθηκαν και μας τίμησαν με την
παρουσία τους: από τον Δήμο Αγράφων o Δήμαρχος κος Καρδαμπίκης

Αλέξανδρος και μέλη της νεοεκλεγείσας Δημοτικής Αρχής. Από τον
Δήμο Τανάγρας ο Δήμαρχος κος Περγάλιας Βασίλειος και το μέλος της
νεοεκλεγείσας Δημοτικής Αρχής κος
Δριχούτης Διομήδης.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κος Τσιτσικάος Χρήστος.
Μέλη Πολιτιστικών Συλλόγων: Σαρακατσαναίων Αγραφιωτών Αιτ/νίας,
Κουστέσας, Επινιανών, Τριδένδρου,
Βραγγιανών, Δέντρου, Τερψιχόρης
Σχηματαρίου, Πετριλιωτών, Αλιάρτου.
Ευχαριστούμε όλες και όλους που
συμμετείχαν, ο καθένας με διαφορετικό ρόλο, στο Αντάμωμα, δίνοντας
την υπόσχεση ότι και του χρόνου θα
είμαστε όλοι στο «μέτρο», όπως πολύ
εύστοχα έλεγαν οι παλαιότεροι, ανταμώνοντας στο Τροβάτο.
Η Συντακτική Ομάδα
του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ»

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΤΡΟΒΑΤΟ
«Κύριε Υπουργέ, τι έγινε με το θέμα μ’;»,

ΑΛΙΑΡΤΟΣ 31-8-2019

Απόψε φίλους φίλευα, φίλους κι αγαπημένους
Η χορευτική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου ήταν παρούσα
στην εκδήλωση, παρουσιάζοντας το τελετουργικό αδερφοποίησης των Σταυραδερφών και Σαρακατσάνικους χορούς. Προσθέσαμε ένα ακόμη λιθαράκι και
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, κάναμε ένα ακόμη μικρό βήμα, στην προσπάθεια για τη διατήρηση και διάσωση αυτής της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς μας.
Ως Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τροβάτου Ευρυτανίας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, μέσα από την καρδιά μας, για το κάλεσμά σας,
επικροτώντας με την παρουσία μας, την αξιολογότατη προσπάθεια, η οποία
στέφθηκε με επιτυχία, τόσο σε μουσικό, όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.
Ευελπιστούμε σε μελλοντικές χορευτικές συγκεντρώσεις.
Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Είναι κάτι παραστάσεις που μπορεί κανείς να τις χαρακτηρίσει «Πολιτιστικές Ιεραποστολές» και «Εθνικής Σημασίας», λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας που έχουν και λόγω της τεράστιας πολιτιστικής,
κοινωνικής και μορφωτικής προσφοράς τους σε κατοίκους ορεινών και
απομονωμένων χωριών. Τέτοια είναι η κωμωδία «Κύριε Υπουργέ, τι
έγινε με το θέμα μ’;», σε κείμενο Δημητρίου Ρήτα.
Ως Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
τον θίασο που πρόσφερε άφθονο γέλιο στους παρευρισκόμενους Τροβατιανούς και μη θεατές καθώς και τον Δήμο Αγράφων, ελπίζοντας να
ανανεώσουμε το ραντεβού για του χρόνου το καλοκαίρι με μια εξίσου
καλή παράσταση.
(Η συνέχεια σε επόμενο φύλλο λόγω πληθώρας θεμάτων)
Η Συντακτική Ομάδα του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ»
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γραμματείας, όπου κατέγραφαν καθετί που αφορούσε τη διαδικασία. Δηλαδή, την καταγραφή των παικτών, των ομάδων, τα αποτελέσματα και
φυσικά την απονομή των μεταλλίων. Ποδοσφαιρικός αγώνας χωρίς σπίκερ δεν γίνεται. Τον ουσιώδη ρόλο της εκφώνησης ανέλαβε και έφερε εις
πέρας ο Μαργώνης Λάμπρος. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να κάνουμε στον

Η πρώτη καλοκαιρινή δράση του Συλλόγου μετά φυσικά από το αντάμωμα, ήταν η διεξαγωγή του τουρνουά ποδοσφαίρου και των τσουβαλοδρομιών, όπου έλαβε χώρα στο γήπεδο του Αγ. Αθανασίου, την Δευτέρα

5 Αυγούστου 2019. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές, και σε συνδυασμό
με την απίστευτα καλή διάθεση τόσο των παρευρισκόμενων θεατών, όσο
και των ποδοσφαιριστών, έδωσαν το απόλυτο θετικό αποτέλεσμα.
Φυσικά να μην λησμονούμε την αμέριστη συμβολή των ατόμων της

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ – ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ 2019

Στις 12 Αυγούστου 2019, διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Βραγγιανιτών “Αϊ Γιάννης ο Θεολόγος” πεζοπορία
με τελικό προορισμό την θέση Βοϊδολίβαδο, σημείο όπου επιχειρείται η εγκατάσταση αιολικού πάρκου.
Υπέροχη η διαδρομή, μα πιο υπέροχα τα συναισθήματα που αναδύονται παρατηρώντας την ιστορία του
Αγραφιώτικου τοπίου.
Και του χρόνου λοιπόν, προσβλέποντας σε ένα περιβάλλον όπως πραγματικά θέλουν να το χαίρονται οι
Αγραφιώτες και οι επισκέπτες, σ’ αυτήν
την ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, περιοχή.
Η Συντακτική Ομάδα του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ»

μικρό αλλά με περίσσιο ταλέντο Ζαφειρόπουλο Γιώργο, όπου διαιτήτευσε με δίκαιο τρόπο τους αγώνες. Τέλος την μουσική επιμελήθηκε ο
Σάκης Μαργώνης, δίνοντας ένα διαφορετικό τόνο στο κλείσιμο της βραδιάς.
Για την ιστορία οι ομάδες που αγωνίστηκαν και τα σκορ:
«Τροβατιανοί» ― «Οι μάγκες του Τροβάτου» ........................ 4-2
«Α.Ο. Καναπέ» ― «Οργισμένα Σπουργίτια» ............................ 0-0
(νικητής στα πέναλτι με 5-3 ο «Α.Ο. Καναπέ»)
«Γυναικεία Θύελλα» ― «Οχτάλεπτο» ...................................... 2-1
«Γυναικεία Θύελλα» ― «Οι όμορφες του χωριού» .................. 2-1
«Παλαίμαχοι-ΠΑΝ» ― «Παλαίμαχοι-ΚΑΤ» .............................. 1-2
Καλούς ποδοσφαιρικούς αγώνες στο Τροβάτο και στα Αγραφοχώρια
του χρόνου!!!
Η Συντακτική Ομάδα του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ»

«ΚΟΡΙΝΕΙΑ 2019» Δήμου Τανάγρας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου ήταν παρών στις εκδηλώσεις των Κορινείων 2019 που διοργάνωσε η ΔΗ.ΚΕ.Τ. του Δήμου
Τανάγρας, παρουσιάζοντας την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019,
την «Σαρακατσάνικη Ζωή, την ποιμενική ζωή των Σαρακατσαναίων».
Πολύτιμος αρωγός στην προσπάθειά μας ήταν η χοροδιδάσκαλός μας κα Αραπίτσα Βασιλική.
Ως Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τροβάτου Ευρυτανίας, νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε, μέσα από την καρδιά μας, τη διοργανώτρια αρχή της ΔΗ.Κ.Ε.Τ. του Δήμου Τανάγρας
για την φιλοξενία τους στην εκδήλωση.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση το Δ.Σ. του Συλλόγου
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ
Ι. ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΤΑΝΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος από
Αγραφιώτισσες και
Αγραφιώτες, ολοκληρώθηκε η Πολιτιστική
εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από
τους περισσότερους
Αγραφιώτικους Συλλόγους: Αγράφων,
Βραγγιανών, Δένδρου,
Επινιανών,
Κουστέσας, Μοναστηρακίου, Τροβάτου, Τριδένδρου, την Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον
Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε. και τον Δήμο Αγράφων Ευρυτανίας,
στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Στάνας των Επινιανών, την Τρίτη 6 Αυγούστου 2019 με θέμα:
«Οι Σχολές των Αγράφων κατά την Τουρκοκρατία».

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019

Δεκαπενταύγουστος 2019:
Οι Τροβατιανοί γιορτάζουν
«Το Πάσχα του καλοκαιριού»

«Πάσχα του καλοκαιριού». Έτσι ονομάζει ο λαός το Δεκαπενταύγουστο καθώς η «Παρθένος Μαρία» θεωρείται το ιερότερο πρόσωπο της Ορθοδοξίας. Η Κοίμηση της Υπεραγίας
Θεοτόκου γιορτάστηκε την Πέμπτη 15/08/2019 και η καρδιά της Ορθόδοξης πίστης χτύπησε δυνατά και στο Τροβάτο, στέλνοντας μήνυμα χαράς και ελπίδας σε ολόκληρο τον κόσμο.
Πλήθος Τροβατιανών και φίλων επισκέφθηκαν το ιστορικό μας μοναστήρι, της Κοίμησης Της
Θεοτόκου για να προσκυνήσουν την Χάρη Της, με θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυξη. Ο μεγαλοπρεπής στολισμός της εκκλησίας και του προαύλιου χώρου καθώς και η αθρόα προσέλευση των πιστών, έδωσαν ιδιαίτερη λάμψη στο μήνυμα της ημέρας.
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Πολιτιστικός Σύλλογος, πιστός στο καθήκον του, πρόσφερε στους παρευρισκόμενους πιστούς καφέ, τσίπουρο και λουκούμι.
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου, εύχεται σε όλους τους Τροβατιανούς και φίλους υγεία
και προκοπή.
Η Συντακτική Ομάδα του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ»
Οι εκλεκτοί εισηγητές κ. Παναγιώτης Σαλαγιάννης, κ. Αθανάσιος Παρούτσας και κ. Νικόλαος Αλεξάκης με τις ομιλίες τους, καθήλωσαν τους
παρευρισκόμενους δίνοντάς μας πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία του τόπου μας! Οι ομιλητές
αναφέρθηκαν στην κατάσταση της παιδείας από την
άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 μέχρι το
1820. Ειδικότερα το Μοναστήρι Παναγίας του Τροβάτου είναι από τα πρώτα που κτίστηκαν περί το τέλος του 16ου αιώνα στο οποίο λειτούργησε Σχολείο
Κοινών και Εγκύκλιων Γραμμάτων με τους ξακουστούς για τη μόρφωσή τους ιερομόναχους διδασκάλους Αντώνιο και Βαρθολομαίο, των οποίων
μαθητής υπήρξε και ο Ευγένιος Γιαννούλης, ο Αιτωλός.
Σας ευχαριστούμε θερμά!

(Συνέχεια σε επόμενο φύλλο λόγω πληθώρας ύλης)
Η Συντακτική Ομάδα του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ»

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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 ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους ή στην ιστοσελίδα του
Συλλόγου ή στην σελίδα του Συλλόγου στο Facebook, προκειμένου να δημοσιεύεται στην εφημερίδα
«Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ».

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019, στο Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου πραγματοποιήθηκε εθελοντική
αιμοδοσία, με διοργανωτές τον Δήμο Σχηματαρίου, Σύλλογο Απανταχού Πετριλιωτών, Σύλλογο Κουστέσας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τροβάτου.
Η προσέλευση του κόσμου ήταν ικανοποιητική, περίπου 45 άτομα από όλους τους Συλλόγους
πρόσφεραν αίμα. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να είναι περισσότεροι.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ-ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
Την Κυριακή 4 Αυγούστου 2019, στην κεντρική πλατεία των Αγίων Θεοδώρων Τροβάτου, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου.
Μέσα σε ένα ήρεμα παραγωγικό και δημοκρατικό κλίμα προηγήθηκε η Γενική Συνέλευση των μελών
του σωματείου, συζητώντας το απολογιστικό έργο του Συλλόγου της διετίας 2017-2019.
Οι εκλογές ανέδειξαν το νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας, για την διετία 2019-2021.
Ο συσταθείς πίνακας μελών του νέου Δ.Σ., έχει ως εξής:
➢ Κόκκαλης Λάμπρος του Κων/νου ΠΡΟΕΔΡΟΣ • Τηλ.: 694 224 7710 • e-mail: lamproskokkalis2@gmail.com
➢ Μαργώνης Βελησσάρης (Σάκιας) του Κων/νου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ • Τηλ.: 697 219 6803
➢ Κούρτης Νικόλαος του Δημητρίου ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ • Τηλ.: 697 211 4025
• e-mail: nikos199@hotmail.co.uk
➢ Καραγεώργος Σταύρος του Γεωργίου ΤΑΜΙΑΣ • Τηλ.: 697 388 9006 • e-mail: steve1stavros@yahoo.gr
➢ Τσατσαρώνη Ελένη (Λένα) του Ευαγγέλου ΕΦΟΡΟΣ • Τηλ.: 697 393 0633 • e-mail: elentsatsar@yahoo.com
➢ Κουτσολάμπρου Σοφία του Μιλτιάδη ΜΕΛΟΣ • Τηλ.: 697 203 8470
➢ Κουτσολάμπρος Παναγιώτης του Γεωργίου ΜΕΛΟΣ • Τηλ.: 698 681 8287 • e-mail: trobato1@yahoo.gr
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η Κόκκαλη Γιαννούλα και ο Κόλλιας Σπύρος
απέκτησαν αγοράκι.
Να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο Αναστασίου Ευθύμιος και η Ρήγα Άννα βάπτισαν το κοριτσάκι τους στην Αθήνα και τα
ονόματα αυτής Κωνσταντίνα-Άννα.
• Η Κάλλη Ευαγγελία του Αναστασίου και της
Δελή Χριστίνας και ο Ρουπάκας Σωτήριος βάπτισαν την κόρη τους. Το όνομα αυτής
Σωτηρία.
• Η Κόκκαλη Χρυσούλα του Αριστείδη και της
Κρυσταλλίας και ο Γκιάντας Δημήτριος βάπτισαν την κόρη τους. Το όνομα αυτής
Ηλιάνα.
• Η Κόκκαλη Αγλαΐα και ο Τσίπος Ηλίας του
Γεωργίου, βάπτισαν τον γιο τους. Το όνομα
αυτού Γεώργιος.
• Η Χρήστου Λαμπρινή του Παναγιώτη (κόρη της
Σπυριδούλας Μουρκοβίτη) με τον Αγγέλου
Λάμπρο βάπτισαν στο Ύπατο Θηβών την
κόρη τους και το όνομα αυτής Κωνσταντίνα.
• Η Κάλλη Κων/να του Λάμπρου και ο σύζυγός
της Κατσιφής Άκης βάπτισαν την κόρη τους
και το όνομα αυτής Ιφιγένεια.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα.

ΓΑΜΟΙ
• Παντρεύτηκαν στο Τροβάτο η Ματζάρη
Ειρήνη-Ραφαέλα του Γεωργίου και της
Κουτσολάμπρου Δήμητρας με τον Αντωνίου
Βασίλειο του Περικλή.
• Παντρεύτηκαν στην Λάρισα η Κόκκαλη
Χρυσούλα του Αριστείδη και της Κρυσταλλίας
με τον Γκιάντα Δημήτριο.
• Παντρεύτηκαν στις Ερυθρές η Κάλλη Ευαγγελία του Αναστασίου και της Δελή Χριστίνας με τον Ρουπάκα Σωτήριο.
• Παντρεύτηκαν στην Αυλώνα Αττικής η
Σβεντζούρη Ειρήνη του Αναστασίου με τον
Νικολαΐδη Ιωάννη.
• Παντρεύτηκαν στην Ανθούσα Αττικής ο
Μαργώνης Βασίλειος του Θεοδώρου με την
Κωνσταντοπούλου Ματούλα.
• Παντρεύτηκαν στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας
η Ντάλλη Πατρούλα του Πέτρου με τον
Κωτσαδάμ Νικόλαο του Βασιλείου.
• Παντρεύτηκαν στο Σχηματάρι η Χρήστου
Λαμπρινή του Παναγιώτη (κόρη της Σπυριδούλας Μουρκοβίτη) με τον Αγγέλου Λάμπρο
του Βασιλείου.
• Παντρεύτηκαν στο Σχηματάρι ο Κατσιμήτρος Βασίλης του Παναγιώτη με την Ιωάννου
Σταυρούλα του Δημητρίου.
• Παντρεύτηκαν στις 28/09/2019 στον Ιερό
Ναό της Αναλήψεως στην Αριζόνα των
Η.Π.Α., ο Καλογερομήτρος Νικόλαος του
Δημητρίου και της Λουκίας και η Χήρα
Μαρία του Μιχαήλ και της Σοφίας.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε ευτυχία.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Πέθανε στην Θήβα ο Κουτελίδας Αθανάσιος
του Γεωργίου.
• Πέθανε στην Αθήνα ο Καραγεώργος Γιώργος
του Κωνσταντίνου.
• Πέθανε στην Χαλκίδα ο Σωτηρίου Θεόδωρος.
• Πέθανε στα Βάγια ο Πελώνης Χαράλαμπος σύζυγος Αβράμπου Όλγας.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.
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Επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:
(κατά αλφαβητική σειρά):
1. Γούλα Δήμητρα του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, εγγονή της Αβράμπου Σταθούλας, εισήχθη στη σχολή Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Καλαμάτα.
2. Καλαμάρα Γεωργία, εγγονή του Κάλλη
Κωνσταντίνου, εισήχθη στη σχολή της Νοσηλευτικής Ηρακλείου Κρήτης.
3. Κατσέλης Κυριάκος του Αναστασίου και της
Αγγελικής, εγγονός του Κάλλη Κωνσταντίνου, εισήχθη στη σχολή Φυσικοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.
4. Κατσιμήτρου Αναστασία του Βασιλείου, εισήχθη στη σχολή της Διοίκησης Οργανισμού, Marketing
και Τουρισμού (ΤΔΟΜΤ) Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
5. Κόκκαλη Χριστίνα του Κωνσταντίνου, εισήχθη στη σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων στην Καλαμάτα.

6. Κόκκαλης Νικόλαος του Παναγιώτη και της
Πηνελόπης, εισήχθη στη σχολή Μηχανολόγων-Μηχανικών στο Βόλο.
7. Μαργώνη Δήμητρα του Λάμπρου, εισήχθη
στη σχολή της Αγγλικής Φιλολογίας Αθήνα ΕΚΠΑ.
8. Μαργώνης Δημήτριος του Βασιλείου, εισήχθη στη σχολή Κοινωνικής Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
9. Μαργώνης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, εισήχθη στη σχολή Μαθηματικών Πάτρας.
10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης του Αποστόλου, εισήχθη στη σχολή Οικονομικής Περιφερειακής
Ανάπτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
11. Παπαδόπουλος Παναγιώτης του Χρήστου, εισήχθη στη σχολή Πληροφορικής Λαμίας.
12. Παπάς Ιωάννης του Χρήστου, εισήχθη στη
σχολή της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Ηρακλείου
Κρήτης.

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

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΦΥΛΛΟΥ 161
ΠΟΣΟ (€) & ($)
Αναστασίου Πολυτίμη-Αναστασίου Μαρία ..................50
Αντωνίου Θωμάς ......................................................10
Αντωνίου Χρυσάνθη..................................................10
Βελούδα Θεοδώρα ....................................................10
Γεωργίου Αγγελική ....................................................20
Γεωργίου Αποστόλης ................................................20
Γεωργίου Αρετή........................................................20
Γεωργίου Αφοί-Μουζάκι ............................................20
Γεωργίου Δημήτριος του Κων. ..................................10
Γρίβας Ευάγγελος ....................................................20
Θηβαίου Ολυμπία......................................................20
Κάλλη Δήμητρα του Κων/νου ....................................10
Κάλλης Άγγελος του Δημητρίου ................................20
Κάλλης Νικόλαος του Σπύρου ....................................20
Καλογεράκη Παρασκευή ............................................10
Καλογερομήτρος Δημήτριος του Νικολάου ............200 $
Καλογερομήτρος Κωνσταντίνος του Νικολάου ....1200 $
Καλογερομήτρος Χρυσόστομος του Παναγιώτη ..........35
Καπούλας Παύλος ....................................................20
Καραγεώργος Λάμπρος του Παναγιώτη ......................75
Καραγεώργος Λάμπρος του Παναγιώτη ......................50
Καραγεώργος Σταύρος του Παναγιώτη ......................50
Καραγεώργος Χαράλαμπος ........................................20
Καραγεώργου Σταματία ............................................20
Καραγιώργος Γεώργιος του Βασιλείου ........................20
Καραγιώργος Γεώργιος του Κων/νου ........................20
Καραγιώργος Ευάγγελος ............................................20
Καραγιώργος Στυλιανός του Γεωργίου ........................20
Καραγιώργου Χρυσούλα ............................................20
Κατσούδα Όλγα........................................................10
Κατσούδας Κωνσταντίνος ..........................................10
Κατσούδας Κωνσταντίνος ..........................................10
Κίσσας Αθανάσιος ....................................................50
Κόγιας Παναγιώτης ..................................................50
Κόκκαλη Αγλαΐα του Φωτίου ....................................20
Κόκκαλη Ευθυμία του Νικολάου ................................20
Κόκκαλη Παρασκευή του Δημητρίου ..........................20
Κόκκαλης Βασίλειος του Σωτηρίου..............................20
Κόκκαλης Γιάννης του Παναγιώτη ..............................15
Κόκκαλης Ιωάννης του Σωτηρίου ..............................20
Κόκκαλης Παναγιώτης του Νικ. ..................................20
Κόκκαλης Σωτήριος του Ιωάννη ..................................5
Κούκουρας Αθανάσιος ..............................................20
Κουτρουμάνου-Μπιστιντζιάνου Γεωργία......................20
Μαργώνης Αθανάσιος................................................10
Μαργώνης Δημήτριος ..............................................10
Μουρκοβίτης Κωνσταντίνος ......................................20
Μουστάκας Δημήτριος ..............................................10
Μπακοδήμος Λάμπρος του Χρήστου ..........................20
Μπακοδήμου-Αναγνωστοπούλου Άννα........................20
Νταλή Έλλη..............................................................10
Νταλής Γεώργιος ......................................................70
Νταλής Χρήστος του Ιωάννη ....................................10
Ντάλλη Γκόλφω - Ντάλλη-Φατούρου Νικολίτσα ..........40
Ντάλλη Μαρία ..........................................................10
Ντάλλης Απόστολος του Δημητρίου............................50
Ντάλλης Χρήστος......................................................10

Παππάς Λάμπρος του Ηλία ........................................10
Πατλάκης Γεώργιος ..................................................20
Πουλαράς Ζαχαρίας ..................................................20
Σαλαγιάννη Βούλα ....................................................25
Σαλαγιάννη Διονυσία (Σούλα) ....................................10
Σαλαγιάννη Μαρία & Ελένη - Σάντα Βασιλική Ψαρράκου Παναγιώτα ............................................100
Σαλαγιάννης Αντώνης................................................25
Σαλαγιάννης Αντώνης................................................20
Σαλαγιάννης Αντώνιος του Γεωργίου ..........................10
Σαλαγιάννης Βασίλειος του Δημητρίου ........................25
Σαλαγιάννης Λάμπρος του Δημητρίου ........................20
Σαλαγιάννης Λάμπρος του Δημητρίου ........................20
Σαλαγιάννης Σπύρος ................................................10
Σωτηρίου-Καραγεώργου Αγγελική ..............................20
Τρυπογιώργου Γιαννούλα ..........................................20
Τσεργογιάννης Θεόδωρος..........................................20
Τσιόγκας Αθανάσιος ..................................................20
Τσιριμώκου Σωτηρία ................................................10
Τσιτσικάος Θεόδωρος................................................20
Τσιώλης Κωνσταντίνος ..............................................10
Φίλος Παναγιώτης ....................................................20
Χαλιμούρδας Λάμπρος του Γεωργίου ..........................20
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟΥΣ
Ως μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου, νιώθουμε την
ανάγκη να εκφράσουμε δημοσίως, μέσα από τις
στήλες της εφημερίδας «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ», ευχαριστήρια προς τους Τροβατιανούς και μη, συμπολίτες μας:
― Κόκκαλη Σταύρο του Φωτίου για την αμέριστη βοήθειά του σε διάφορες κατασκευές,
― Χαρδαλιά Βασίλη για τα φασόλια στη γιορτή του Τιμίου Σταυρού,
― Καλογερογιάννη Κωνσταντίνο και Τσιτσικάο
Χρήστο που τοποθέτησαν παγκάκια στην πλατεία
των Αγ. Θεοδώρων και στον προαύλιο χώρο του Αγ.
Δημητρίου,
― Κόκκαλη Ιωάννη του Παναγιώτη και Καραγεώργο Γιώργο του Βασιλείου, για τις ελιές τους,
― Ζαρκάδα Αρετή, για τα λουκούμια,
― Προς την νεολαία Τροβάτου για τη συμμετοχή της στην προετοιμασία του Ανταμώματος, για
την αμέριστη ηθική και υλική συμπαράστασή τους
στον Σύλλογο, όπου τον στηρίζουν με κάθε μέσο,
για την επίτευξη του κοινού σκοπού, όπου δεν είναι άλλος, από την αλληλεγγύη των μελών του και
την αναβάθμιση του χωριού μας, του Τροβάτου.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
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O NOΣTAΛΓOΣ

Ο εορτασμός της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
στο Τροβάτο στις 14 Σεπτεμβρίου 2019

αμπρά και μεγαλοπρεπώς εορτάστηκε η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο
Τροβάτο.
Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία
μετά αρτοκλασίας προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Γεώργιος, πλαισιωμένος
από τους κληρικούς της Μητρόπολης
Καρπενησίου.

Μετά την τελετή της Υψώσεως
του Τιμίου Σταυρού, ο Σεβασμιότατος διένειμε άνθη και βασιλικό στους
κληρικούς που προσήλθαν να προσκυνήσουν, ενώ μετά την απόλυση
διένειμε βασιλικό σε όλους τους πιστούς.
Να αναφερθεί ότι ο Ναός του Αγίου Δημητρίου όπου φιλοξενείται ο Τίμιος Σταυρός ήταν κατάμεστος από
εκατοντάδες πιστούς, οι οποίοι έσπευσαν να προσκυνήσουν τον Τίμιο

Σταυρό και να λάβουν την ευλογία
του Μητροπολίτη τους.
Παραμονή της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, συνηθίζεται οι ευλαβείς Χριστιανοί να πηγαί-

νουν στους ιερούς ναούς τους βασιλικούς που φροντίζουν όλο το καλοκαίρι για να τους μοιράσει ανήμερα ο
ιερέας σε εκείνους που θα συμμετάσχουν στη θεία λατρεία. Πρόκειται,
για ένα έθιμο αιώνων.
Μετά την Θεία Λειτουργία ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο
μνημείο πεσόντων από τις τοπικές αρχές. Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ευρυτανίας κος Τασιός Αριστείδης. Τον Δήμο Αγράφων εκπροσώπησε ο Δήμαρχος κος Καρδαμπίκης Αλέξανδρος. Τον Δήμο
Τανάγρας εκπροσώπησε ο Δήμαρχος
Τανάγρας κος Περγάλιας Βασίλειος. Τέλος τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Τροβάτου εκπροσώπησε ο Πρόεδρός
του κος Κόκκαλης Λάμπρος. Κατόπιν εψάλη ο Εθνικός Ύμνος.

Μετά τον εκκλησιασμό ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου τηρώντας
το πατροπαράδοτο έθιμο πρόσφερε
σε όλους τους παρευρισκόμενους
νηστίσιμα εδέσματα (φασολάδα, ελιές

και χαλβά) στο προαύλιο της εκκλησίας.
Με τις διήμερες εκδηλώσεις, στις
13 και 14 Σεπτεμβρίου, πέφτει η αυλαία των πολιτιστικών εκδηλώσεων
που έλαβαν χώρα στο Τροβάτο με
τον πιο άρτιο τρόπο. Την 13η Σεπτεμβρίου οργανώθηκε το πανηγύρι
από τον Σύλλογο με την συμμετοχή
150 και πλέον συγχωριανών μας και
μη. Η 14η Σεπτεμβρίου αφιερώθηκε
στον εορτασμό του Τιμίου Σταυρού.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε,
κατά αλφαβητική σειρά τις: Αντωνίου Αγγελική, Αντωνίου Σταυρούλα, Αντωνίου Χρυσάνθη,
Γεωργίου Αγγελική, Γεωργίου
Αρετή, Καραγεώργου Βούλα, Καραγεώργου Τούλα, Κόκκαλη
Βάσω, Κόκκαλη Λίτσα, Μαργώνη
Αγγελική, Μουστάκα Χρυσούλα,
για τις νόστιμες πίτες και γλυκά που
πρόσφεραν στον κόσμο την παρα-

μονή της εορτής καθώς και τους: Κωστούλα Θοδωρή που πρόσφερε τα
ψωμιά, Χρήστου Γιώτη και Γεωργουδέλη Κωνσταντίνο για τα συνοδευτικά κηπευτικά της φασολάδας
και Καλογερογιάννη Κώστα που
έψησε δωρεάν τα σουβλάκια.
Φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Μαργώνη Σάκη για τη
δημιουργική μουσική του, όπως επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε
θερμά τον Αργύρη Βασίλειο για τις
καταπληκτικές φωτογραφίες που μας
έδωσε να δημοσιεύσουμε από την
γιορτή του Τιμίου Σταυρού στο Τροβάτο.
Σας περιμένουμε όλες και όλους
του χρόνου να γιορτάσουμε στο
όμορφο χωριό μας την Ύψωση του
Τιμίου Σταυρού.

Η Συντακτική Ομάδα
του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ»

