
Αγαπητοί χωριανοί, φίλες και
φίλοι.

Σήµερα που οι καταστάσεις και οι
συνθήκες της ζωής µας, γίνονται όλο και
πιο δύσκολες, σήµερα που η υγειονοµι-
κή αλλά και η οικονοµική κρίση-κρίση θε-
σµών, γίνεται όλο και πιο έντονη για
όλους µας, είναι ανάγκη περισσότερο
από κάθε άλλη φορά να κρατήσουµε
τουλάχιστον στην καρδιά µας, τα ήθη και
τα έθιµά µας, τις παραδόσεις µας, τον
Πολιτισµό. 

Πράγµατι βρισκόµαστε, ζούµε και κι-
νούµαστε σ’ ένα περιβάλλον αβέβαιης
υγειονοµικής, οικονοµικής και γενικότε-
ρα κοινωνικής πραγµατικότητας. Το
αναγνωρίζουµε, το βλέπουµε και το
ζούµε στην καθηµερινότητά µας.

Όµως σήµερα, ίσως περισσότερο από κάθε
άλλη φορά, θα πρέπει να φυγαδεύσουµε τις σκέψεις
και τις πράξεις µας προς τα εµπρός και προπάντων
να διατηρήσουµε την αισιοδοξία µας για κάτι κα-
λύτερο, για µας, για τα παιδιά µας και για τον τόπο
µας.

Αγαπητοί Τροβατιανοί, αγαπητές φίλες και αγα-
πητοί φίλοι, τα χρόνια που ζούµε αλλά και τα χρό-
νια που έρχονται, θα είναι πολύ δύσκολα και πρω-
τόγνωρα για όλους µας.

Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουµε, τόσο το κα-
λύτερο για όλους µας. Πρέπει να αναθεωρήσουµε
πολλά πράγµατα και απόψεις, να αλλάξουµε συνή-
θειες και τρόπο ζωής, µα κυρίως να προσπαθήσου-
µε να ξανασµίξουµε και να επικοινωνήσουµε µε-
ταξύ µας, πιο ειλικρινά, πιο ανθρώπινα, όπως άλ-
λωστε έκαναν και οι πρόγονοί µας.

Οι Σαρακατσάνοι ήταν ένας λαός που πέρασε
πάρα πολλά γιατί ζούσαν νοµαδικά, µε βάση τις αν-
τίξοες συνθήκες διαβίωσης στα βουνά. Αλλά αυτό
που τους κρατούσε και ήταν το πιο σηµαντικό πράγ-
µα που τους έκανε δυνατούς, ώστε να αντέξουν στο
διάβα των ετών, ήταν η συνύπαρξη του αλληλοσε-
βασµού µε την πίστη. Ήταν  ενωµένοι, τηρούσαν τις
παραδόσεις, τα ήθη και έθιµά τους. Ας προσπαθή-
σουµε και εµείς να διδαχτούµε από την ιστορία µας.

Για µας τους Σαρακατσάνους αυτές οι θυσίες και
οι προσπάθειες των προγόνων µας πρέπει να είναι
η «πυξίδα» µας. Πρέπει µε κάθε τρόπο, µε κάθε
µέσο να µεταλαµπαδεύσουµε τον πολιτισµό στις επό-
µενες γενιές. Αυτή θα είναι η «ασπίδα» τους.

Οι θυσίες των προγόνων µας, όπου δίνουν το
στίγµα µας στην σηµερινή εποχή, και αυτές συνί-
σταται στη διατήρηση και στη συνέχιση των παρα-
δόσεών µας, δείχνουν να πηγαίνουν χαµένες. 

Ζούµε και κινούµαστε σ’ ένα ζοφερό κλίµα, το
οποίο ταλανίζεται από την οικονοµική δυσπραγία, την
κρίση θεσµών, συνειδήσεων.

∆εν υπάρχει φως στο τούνελ. Και αυτό το λι-
γοστό που βλέπουµε στην άκρη του δεν ξέρουµε τι
ακριβώς είναι. Κατά µια ερµηνεία, είναι το φως που
θα µας βγάλει από το σκοτεινό αδιέξοδο. Κατά µια
άλλη ερµηνεία, είναι το φως του τρένου που έρχε-
ται κατά πάνω µας.

Μην έχουµε αυταπάτες και εικονικές πραγµατι-
κότητες. Ζούµε και κινούµαστε σ’ ένα περιβάλλον αρ-
κετά ασταθές, λειτουργούµε σαν ένα καλοκουρδι-
σµένο εκκρεµές µε τάσεις οιονεί εξισορροπητικές.

Οι διαχειριστές βλέπουν τις ανθρώπινες οντό-
τητες µόνο ως «οικονοµικό µέγεθος».

Αυτό επιθυµούµε µε την στάση µας; Μήπως συ-
ναινούµε ατύπως σε αυτό; Θεωρούµε ότι υπάρχουν
αρκετοί κρίκοι που πρέπει να συγκλίνουν σε έναν. 

Στις µέρες µας, ολοένα και περισσότερο, διαπι-
στώνουµε ότι οι σηµατοδοτήσεις των λέξεων και των
όρων, µας οδηγούν σε απόλυτες συγχύσεις εννοι-
ών και πρακτικών. 

Ως συµπερασµατική κατάληξη, πιστεύουµε, ότι
σήµερα είναι λάθος µε την λέξη «πολιτισµό» να
εννοούµε µόνο τις «πνευµατικές» και «καλλιτεχνι-
κές» πρακτικές, πρακτικές ξεκοµµένες από την κα-
θηµερινή ζωή και από τους συλλογικούς στόχους των
«κοινωνιών». Η δε παλαιά «πολιτική» έχει εκπέσει
σε µια απλή διαχειριστική, κυρίως λογιστική διαχει-
ριστική, των «κοινωνιών» που δεν ενδιαφέρεται
παρά «δίκην πολυτέλειας».

Ο «πολιτισµός» µε άλλα λόγια, δεν είναι η ζω-
γραφική, η αρχιτεκτονική, το θέατρο και η µουσι-
κή, ή ό,τι άλλο «καλλιτεχνικό». Αυτά δεν αποτελούν
παρά εκδηλώσεις του. 

Πολιτισµός είναι ο τρόπος µε τον οποίον
υπάρχουν και θεωρούν πως υπάρχουν οι
«κοινωνίες», είναι το υπαρξιακό πεδίο ανα-
φοράς τους, είναι οι συλλογικοί και οι ατοµι-
κοί στόχοι και οι προτεραιότητες της καθη-
µερινής ζωής.

Η ιστορία αποδεικνύει ότι η ιστορία των κοινω-

νιών, των συγκρούσεων και των κάθε είδους
εξελίξεων ταυτίζεται µε την ιστορία των Πο-
λιτισµών. 

Ζούµε και κινούµαστε µέσα σε µια κοι-
νωνία όπου ο ρόλος του κάθε µέλους είναι
συγκεκριµένος και οριοθετηµένος από κα-
νόνες και αρχές. Ο καθένας µας θα πρέπει
να διεκδικεί στόχους. ∆εν πρέπει να µας κα-
ταβάλει η κοινωνική οκνηρία. Η εργασία από
µόνη της, µέσα σε ένα ανταγωνιστικό πε-
ριβάλλον, δεν είναι ικανή να δώσει λύση. Οι
λύσεις θα έρθουν µέσα από τη συνερ-
γασία, το περιεχόµενο και την επιλο-
γή.

Από τα παραπάνω κατανοούµε ότι οι
ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ κρίκοι, (εκτός
από την οικογένειά µας και για τον καθένα
ξεχωριστά), ήταν, είναι και θα είναι, οι Πο-
λιτιστικοί Σύλλογοι. 

Και εδώ οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι έχουν να επι-
δείξουν τεράστιο έργο, µε τις διάφορες εκδηλώσεις
που διοργανώνουν, µε τις τοπικές εφηµερίδες και πε-
ριοδικά, µε βιβλία που γράφουν την ιστορία του τό-
που και της καταγωγής τους, αλλά και µε την ηλε-
κτρονική τεχνολογία, µέσα από ιστοσελίδες ενώνουν
όλους τους χωριανούς και όλες τις οικογένειες, είτε
ζουν στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου, όπως και
κάθε Σύλλογος, πρεσβεύει µια «ιδέα». Έχει ζωή 40
χρόνων και έχει επιτελέσει µεγάλο έργο, υλικό, πνευ-
µατικό και ηθικό. Σε όλα αυτά τα χρόνια όλοι µας
έχουµε βάλει από ένα λιθαράκι, ώστε να διατηρη-
θεί και αναπτυχθεί. 

Είναι κρίσιµο το σταυροδρόµι ή είναι το πιο κρί-
σιµο σταυροδρόµι; Ζούµε τελικά σε µια ουτοπική ή
δυστοπική πραγµατικότητα; Θεωρούµε ότι ο χρό-
νος και οι συντελεστές τους θα το πραγµατώσουν
ιδανικά.

∆ίνοντας το στίγµα των δράσεων του Πολιτι-
στικού Συλλόγου το καλοκαίρι του 2020, έχουµε να
σας πούµε ότι ήταν περιοριστικά λιτές λόγω της παν-
δηµίας. Ακολουθήσαµε τις οδηγίες των ειδικών, σε
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Με την παράδοση των ειδών πρώτης ανάγκης ολοκληρώθηκε, το Σάββατο
3 Οκτωβρίου 2020, η κίνηση αλληλεγγύης προς τους πληγέντες του Νοµού Καρ-
δίτσας. 

Η ∆Η.Κ.Ε.Τ. του ∆ήµου Τανάγρας σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Τροβάτου
Ευρυτανίας, τον Σύλλογο Απανταχού Πετριλιωτών και τον “Πολιτιστικό Σύλλο-
γος Οινόης “Η ΚΟΡΙΝΝΑ”, συγκέντρωσαν ένα πολύ σηµαντικό αριθµό ανθρω-
πιστικής βοήθειας για τις ανάγκες των πληµµυροπαθών. 

Παράλληλα συγχαίρουµε το Τοπικό Συµβούλιο Σχηµαταρίου και την Σχολή
Εκκλησιαστικής Μουσικής Σχηµαταρίου για την ευαισθητοποίησή τους προς τους
πληγέντες της καταστροφικής θεοµηνίας. 

Ο ∆ήµος Τανάγρας διέθεσε το φορτηγό του στόλου του για την µεταφορά
των αγαθών προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο Καρδίτσας αλλά και προς τα χω-
ριά Αγ. Θεόδωρο και Πρόδροµο Καρδίτσας.

Ευχαριστούµε θερµά όλους τους πολίτες και τους Συλλόγους που ανταπο-
κρίθηκαν στην κίνηση ανθρωπιάς, ενδιαφέροντος και καλοσύνης απέναντι στον
συνάνθρωπό µας. 

Ευχαριστούµε το Κοινωνικό Παντοπωλείο Καρδίτσας για την άµεση αντα-
πόκριση. 

Εγκάρδια ευχαριστώ στον οδηγό του ∆ήµου Τανάγρας ∆ηµήτρη Μάρη για
την οικειοθελή προσφορά του και πολύτιµη βοήθεια να φτάσουν τα αγαθά άµε-
σα στον Νοµό Καρδίτσας. 

ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΤΗΝ  ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 

όλη την έκτασή τους, ευελπιστώντας ότι
το επόµενο καλοκαίρι, αυτό του 2021, θα
επιστρέψουµε στην κανονικότητα. 

Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να δώ-
σουµε την πληροφορία προς το ευγενές
αναγνωστικό µας κοινό, ότι η εφηµερίδα
µας «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ», το όργανο επι-
κοινωνίας των Απανταχού Τροβατιανών,
εκδίδεται ανελλιπώς από το 1980, εδώ και
40 συναπτά έτη.

Η έκδοσή της, επ’ ουδενί, δεν θα πρέ-
πει να σταµατήσει. Θα συνεχίσει να εκ-
δίδεται προσαρµοσµένη στο δύσκολο οι-
κονοµικό περιβάλλον.

Θέλουµε να κάνουµε πράξη την δια-
δικασία αποστολής ενός µηνύµατος από
έναν ποµπό σε ένα δέκτη, χρησιµοποι-
ώντας ένα κώδικα επικοινωνίας. Με λίγα
λόγια να κάνουµε πράξη την γραπτή µορ-
φή επικοινωνίας, να συνεχίσουµε την έκ-
δοση της εφηµερίδας µας «Ο ΝΟΣΤΑΛ-
ΓΟΣ».

Θέλουµε να ανταλλάσσουµε τα υλι-
κά και πνευµατικά αγαθά µεταξύ δύο ή
περισσοτέρων προσώπων. 

Θέλουµε να συλλέγουµε µηνύµατα
και να τα «εκπέµπουµε» γραπτώς. 

Θέλουµε να γνωρίζουµε τα καλά και
τα κακά γεγονότα. 

Θέλουµε µε λίγα λόγια να ΕΠΙΚΟΙ-
ΝΩΝΟΥΜΕ.

Άλλωστε η επικοινωνία είναι αναγκαία
συνθήκη της σηµερινής κοινωνικής αλ-

ληλεγγύης. 
Θέλουµε να τοποθετήσουµε το Τρο-

βάτο στο κέντρο της δράσης. 
Θέλουµε να δηµιουργήσουµε κοινω-

νικούς δεσµούς µεταξύ των ανθρώπων,
µε βάση το γόνιµο διάλογο, την αλλη-
λεγγύη και την συνεργασία.

Η Τροβατιανή επικοινωνία, η σύσφι-
ξη των σχέσεων, η ανταλλαγή πληρο-
φοριών (κοινωνικά γεγονότα), η ανάλυ-
ση ιστορικών γεγονότων, ζητούν την συ-
νέχιση της έκδοσής της, προς τέρψη του
αναγνωστικού κοινού µας.

Η παραπάνω επικοινωνία επιζητά την
οικονοµική στήριξη όλων µας.

Αυτή η ελάχιστη οικονοµική ενίσχυ-
ση των 10€ θα στηρίξει την προσπάθεια
όλων µας για την περαιτέρω αναβάθµι-
ση του χωριού µας, του Τροβάτου.

Μην λησµονούµε, ότι όλες οι κινήσεις-
δράσεις, η έκδοση της εφηµερίδας, η δη-
µιουργία της ιστοσελίδας, τα ανταµώ-
µατα, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πί-
τας, έχουν ένα κοινό παρονοµαστή, την
προβολή και την ανάδειξη του όµορφου
χωριού µας, του Τροβάτου. 

Ένας δυνατός Σύλλογος, ένας δυνα-
τός κρίκος, είναι καλό για όλους µας.

Ελάτε όλοι να αυξήσουµε την οµάδα
ανθρώπων που απαρτίζουν τον Σύλλογο
των Απανταχού Τροβατιανών. Γιατί Σύλ-
λογος είµαστε όλοι εµείς και όλοι εσείς!!!

Η Συντακτική Οµάδα 
του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ» 

Συνέχεια από τη σελ. 1 
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Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020, στο Κέντρο Υγείας Σχηµαταρίου πραγµα-
τοποιήθηκε εθελοντική αιµοδοσία, µε διοργανωτές τον ∆ήµο Σχηµαταρίου, Σύλ-
λογο Απανταχού Πετριλιωτών, Εκπολιτιστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Πετριλιω-
τών, Σύλλογο Κουστέσας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τροβάτου.

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

Μην λησµονούµε ότι: «∆εν σου δίνεται κάθε µέρα η ευκαιρία να σώ-
σεις τη ζωή κάποιου συνανθρώπου σου, αλλά αυτό ακριβώς κάνεις κάθε
φορά που δίνεις αίµα». 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ 

Κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου εορτάζουµε την Κοίµηση και Με-
τάσταση της Θεοτόκου, που ονοµάζεται και Πάσχα του καλοκαιρι-
ού. Η γιορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου έχει ιδιαίτερη θέση στο εορ-
τολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας καθώς συνδέεται άµεσα µε τη µο-
ναδικότητα του προσώπου της Παναγίας στο έργο «της εν Χριστώ σω-
τηρίας» των ανθρώπων. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη από τις γιορ-
τές που καθιέρωσε η Εκκλησία προς τιµήν της Μητέρας του Χριστού,
τις ονοµαζόµενες θεοµητορικές εορτές.

Η Κοίµηση της Υπεραγίας Θεοτόκου γιορτάστηκε το Σάββατο
15/08/2020 και η καρδιά της Ορθόδοξης πίστης χτύπησε δυνατά και
στο Τροβάτο, στέλνοντας µήνυµα χαράς και ελπίδας σε ολόκληρο τον
κόσµο. Φέτος η γιορτή της Παναγίας ήταν εντελώς διαφορετική σε
σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και αυτό λόγω της πανδηµίας του
covid-19.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Πολιτιστικός Σύλλογος, δεν
πρόσφερε στους παρευρισκόµενους πιστούς καφέ, τσίπουρο και λου-
κούµι, ως είθισται. Ευελπιστούµε στην επιστροφή της κανονικότητας
το επόµενο καλοκαίρι του 2021.

Το ∆.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου, εύχεται σε όλους τους Τρο-
βατιανούς και φίλους, υγεία και προκοπή.

Η Συντακτική Οµάδα του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ» 

Οι  Τροβατιανοί  γιορτάζουν  
«Το  Πάσχα  του  καλοκαιριού» 

∆εκαπενταύγουστος  στο  Τροβάτο 
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Το Τροβάτο Ευρυτανίας είναι
αδιαµφισβήτητα ένα πανέµορφο µέ-
ρος το οποίο έχουµε την τύχη να επι-
σκεπτόµαστε κάθε καλοκαίρι. Έτσι,
φέτος, στη διάρκεια των καλοκαιρι-
νών µας διακοπών αποφασίσαµε
µέσα από ένα περίπατο να εξερευ-
νήσουµε άλλη µια πτυχή του χωρι-
ού µας.

Η διαδροµή που αποφασίσαµε να
κάνουµε ξεκινάει από τον Άγιο Αθα-
νάσιο και ανεβαίνοντας στο Ντελη-
δήµι καταλήγει στην κεντρική πλατεία
του χωριού, Άγιο Θεόδωρο. Έτσι λοι-
πόν στις 10 Αυγούστου, νωρίς το
πρωί ξεκινήσαµε το δρόµο µας προς τον οικισµό της
Χιόνου, από όπου θα ανεβαίναµε στο βουνό. Η µέρα
που επιλέξαµε δεν ήταν ιδανική, παρόλ’ αυτά κα-
θώς προχωρούσαµε αφήσαµε πίσω µας την αντά-
ρα που κάλυπτε το χωριό και βλέποντας τον ήλιο
να ανατέλλει συνεχίσαµε το δρόµο µας προς το Ντε-
ληδήµι.

Έχοντας φτάσει στα µισά της διαδροµής, εκεί
δηλαδή όπου βρίσκεται η πηγή Τσιρλιάρα, σταµα-
τήσαµε για νερό και ξεκούραση πριν πάρουµε πάλι
το δρόµο µας για την κεντρική πλατεία. Καθώς κα-
τεβαίναµε παρατηρήσαµε ότι η φύση είχε κάνει πάλι
το θαύµα της, όπως θα έλεγε κανείς, αφού το µε-
γαλύτερο µέρος του πρασίνου που είχε καεί έχει πια
αναδηµιουργηθεί. Περνώντας και το Κεραµίδι κα-
ταλάβαµε πως η εξόρµησή µας είχε φτάσει σχεδόν
στο τέλος της αφού ο τελικός µας προορισµός ήταν
µόλις µερικά µέτρα µακριά. 

Τελικά, αυτό που καταλάβαµε εµείς είναι ότι το
κάθε καλοκαίρι είναι διαφορετικό και κυρίως το φε-
τινό λόγω των δύσκολων συγκυριών που αντιµε-
τωπίζουµε. Ωστόσο είναι στο χέρι του καθένα από
εµάς να κάνει κάτι µικρό ή µεγάλο για να γίνει η
κάθε µέρα πιο διασκεδαστική. Εµείς το καταφέραµε
και ελπίζουµε όπως εµείς έτσι και όλοι, µαζί και µε
το Σύλλογο του χωριού µας, το επόµενο καλοκαί-
ρι να κάνουµε κάτι τέτοιο πράξη.

Νεολαία Τροβάτου 

ΕΞΟΡΜΗΣΗ  ΣΤΟ  ΝΤΕΛΗ∆ΗΜΙ 

Σε µια διαφορετική εποχή και ένα διαφο-
ρετικό καλοκαίρι για όλους, προσπαθήσαµε να
εκµεταλλευτούµε την άθληση στη φύση. Τι κα-
λύτερο από αγώνα ποδοσφαίρου ανάµεσα
στα έλατα, µε καθαρό οξυγόνο και ανάσα δρο-
σιάς; 

Την Τρίτη 11 Αυγούστου όλοι πήραν τον
δρόµο για το γήπεδο στο χωριό των Βραγγια-
νών. Η χαρά ήταν µεγάλη για όλους. Η πρώ-
τη φάση του Τουρνουά Ποδοσφαίρου για το
έτος 2020 ήταν γεγονός. Η οµάδα των Τρο-
βατιανών, πάντα έτοιµη, αγωνίστηκε και επι-
κράτησε απέναντι στην οµάδα των Βραγγιανι-

τών, παίρνοντας την πρόκριση για τον Τελικό.
Ο δεύτερος αγώνας της πρώτης φάσης διεξήχθη ανάµεσα στα Επινιανά και την Βαλαώρα όπου

και επικράτησε η Βαλαώρα.
Έτοιµοι για τον µεγάλο τελικό της Τετάρτης 12 Αυγούστου, φτάσαµε στο γήπεδο των Βραγ-

γιανών όπου υπήρχε δυνατός παλµός και κλίµα χαράς. Η οµάδα του Τροβάτου αγωνίστηκε ενάν-
τια στην οµάδα της Βαλαώρας, µε νίκη υπέρ της οµάδας του χωριού µας, όπου και αναδειχθήκα-
µε «Πρωταθλητές». 

Την Οµάδα Τροβάτου αποτελούσαν οι: Τσατσαρώνης ∆ηµήτριος, Κόκκαλης Κωνσταντί-
νος, Κόκκαλης Ορφέας, Κόκκαλης Χριστόφορος, Παππάς Ιωάννης, Παπαδόπουλος
∆ηµήτριος, Μυζήθρας ∆ηµήτριος Προπονήτρια: Τσατσαρώνη Ελένη

Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε η απονοµή των µεταλλίων και η παράδοση της σκυτάλης στο
χωριό µας για την έναρξη του Τουρνουά Ποδοσφαίρου 2021. 

Ευχαριστούµε όλους για την φιλοξενία. 
Ευχόµαστε πάντα τέτοιες πρωτοβουλίες, Υγεία και του χρόνου όλοι µαζί! 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΓΙΑ  ΤΑ  ΧΩΡΙΑ  ΤΩΝ  ΑΓΡΑΦΩΝ  2020 

ΓΑΜΟΙ 
• Παντρεύτηκαν στην Κατοχή Μεσολογγίου

η Κων/να Κάλλη του Ηλία µε τον Κωτσαδάµ
Παναγιώτη. 

• Παντρεύτηκαν στο Αγρίνιο η Καλογεράκη
Μαίρη του Χρήστου µε τον Κοκκώνη ∆ηµήτριο. 

Στους νεόνυµφους ευχόµαστε κάθε ευτυχία. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
• Ο Γιώργος Χαρδαλιάς του Κων/νου και η

σύζυγός του βάπτισαν το αγοράκι τους και το
όνοµα αυτού Κωνσταντίνος. 

Να τους ζήσει. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Πέθανε στο Σχηµατάρι Βοιωτίας ο Κατσι-

µήτρος Γεώργιος του Λάµπρου. 
Στους οικείους θερµά συλλυπητήρια. 

ΚΟ ΙΝΩΝ ΙΚΑ  

Επιτυχόντες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
ακαδηµαϊκού έτους 2020-2021:

1. Κατσιµήτρου Μαρία του Κων/νου, ΕΚΠΑ Παι-
δαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Αθήνα. 

2. Κόκκαλης Κων/νος του Παναγιώτη, Τµήµα
Πληροφορικής και Τηλεµατικής Χαροκόπειο Πανεπι-
στήµιο Αθηνών. 

3. Κόκκαλης Νικόλαος του Γεωργίου, Μουσικής
Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε.Ι. Ρέθυµνο Κρήτης. 

4. Κωστούλα Μαργαρίτα του Θεοδώρου, Επι-
στήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Πανεπιστήµιο
∆υτικής Αττικής. 

Το ∆.Σ. του Συλλόγου τούς εύχεται καλή φοί-
τηση. 

ΤΑ  ΠΑΙ∆ΙΑ  ΜΑΣ  ΣΤΗΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΦΥΛΛΟΥ 165 ΠΟΣΟ (€) 
Αθανασοπούλου Γεωργία .............................. 20
Αναστασίου Πολυτίµη .................................. 50
Γεωργίου Αγγελική του Περικλή 
(για σχολείο) ............................................ 100
Καλογεροµήτρος Κωνσταντίνος, 
∆ηµήτριος, Χρυσόστοµος ............................ 200
Καραγεώργος Γεώργιος του Βασιλείου .......... 15
Καραγεώργος Στέλιος του Γεωργίου .............. 15
Κόκκαλη Ευθυµία του Νικολάου .................... 20
Κόκκαλη Παρασκευή του ∆ηµητρίου .............. 20
Κόκκαλης Βασίλειος του Σωτηρίου ................ 20
Κόκκαλης Ιωάννης του Σωτηρίου .................. 20
Νεοφώτιστος ∆ηµήτριος .............................. 10
Νταλλή Όλγα .............................................. 30
Ντάλλης Απόστολος .................................... 50
Σαλαγιάννη Βασιλική .................................... 40
Σαλαγιάννης  Β. Παναγιώτης ........................ 50
Συνδροµή 2020 (Ανώνυµος) ........................ 50
Χαλίλης Θωµάς ............................................ 20
Ψηφής Κωνσταντίνος .................................. 20

Ζητούµε συγγνώµη από τους συνδροµητές µας
για την µη αναγραφή των ονοµάτων τους στο
προηγούµενο φύλλο Νο 164 του «ΝΟΣΤΑΛΓΟY». 

Σ ΥΝ∆ΡΟΜΕ Σ  



Με λαµπρότητα και
κατάνυξη εορτάσθηκε
την ∆ευτέρα 14 Σε-
πτεµβρίου 2020 η
Ύψωση του Τιµίου
Σταυρού, στον Ιερό
Ναό του Αγίου ∆η-
µητρίου στο Τροβάτο
Ευρυτανίας, όπου τε-
λέστηκε η Θεία Λει-
τουργία µετά αρτοκλα-
σίας, χοροστατούντος
του Σεβασµιωτάτου

Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Γεωργίου,
συνεπικουρούµενου του πατρός Κωνσταντίνου
Κουτσουπιά και του ιεροµόναχου Σάββα.

Μετά την τελετή της Υψώσεως του Τιµίου
Σταυρού, ο Σεβασµιώτατος διένειµε άνθη και βασι-
λικό στους κληρικούς που προσήλθαν να προσκυ-
νήσουν, ενώ µετά την απόλυση διένειµε βασιλικό σε
όλους τους πιστούς.

Μετά την Θεία Λειτουργία ακολούθησε κατάθε-

ση στεφάνων στο µνηµείο πεσόντων από τις τοπι-
κές αρχές. Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκ-
προσώπησε η Περιφερειακή Σύµβουλος Π.Ε. Ευρυ-
τανίας κα. Κατερίνα Καλαντζή. Τον ∆ήµο Αγρά-

φων εκπροσώπησε ο ∆ήµαρχος κος Καρδαµπίκης
Αλέξανδρος. Τέλος τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τρο-
βάτου εκπροσώπησε ο Πρόεδρός του κος Κόκκα-
λης Λάµπρος. Κατόπιν εψάλη ο εθνικός ύµνος.

O Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου, τη-
ρώντας τα υγειονοµικά πρωτόκολλα που επι-
τάσσει η πανδηµία, δεν πρόσφερε, όπως η

παράδοση τόσων ετών το επιτάσσει, στους παρευ-
ρισκόµενους τα πατροπαράδοτα νηστίσιµα εδέσµατα
(φασολάδα, ελιές και χαλβά) στο προαύλιο της εκ-
κλησίας. 

Σας περιµένουµε όλες και όλους του χρόνου, τον
Σεπτέµβρη του 2021, να γιορτάσουµε στο όµορφο
χωριό µας την Ύψωση του Τιµίου Σταυρού, ευελ-
πιστώντας σε κανέναν υγειονοµικό περιορισµό.

Η Συντακτική Οµάδα του «ΝΟΣΤΑΛΓΟY» 
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Ο  εορτασµός  της  Υψώσεως  του  Τιµίου  Σταυρού 
στο  Τροβάτο  στις  14  Σεπτεµβρίου  2020 

H εορτή της
Μεταµορφώσεως
του Κυρίου θεω-
ρείται ως µια από
τις σηµαντικότε-
ρες του εορτο-
λογικού κύκλου
των ∆εσποτικών
εορτών, ιδιαίτερα
στην Ορθόδοξη
Παράδοση, γιατί έχει µιαν άµεση αναφορά στην τελείωση και θέωση του
ανθρώπου, που είναι και η εσχατολογική προοπτική της θείας Οικονοµίας.
Όλα τα γεγονότα της ζωής και δράσης του Ιησού Χριστού αναφέρονται στη
λύτρωση και τη σωτηρία του κόσµου.

Η Μεταµόρφωση, όµως, πέρα από τη χριστολογική σηµασία που φα-
νέρωσε σε όλους την επί της γης δόξα του Κυρίου, έχει και µια βαθύτατη
ανθρωπολογική σπουδαιότητα αφού δείχνει προς τον σκοπό της πνευµα-
τικής πορείας, που είναι η θέωση και η δοξοποίηση του καθενός ανθρώ-
που.

Αρκετοί Τροβατιανοί και φίλοι, στο µέτρο του δυνατού, λόγω της παν-
δηµίας, παρευρέθηκαν για να ανάψουν ένα κερί και να προσκυνήσουν την
Χάρη Του, την Πέµπτη 6 Αυγούστου 2020 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» 

Η  ΕΟΡΤΗ  ΤΗΣ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
ΤΟΥ  ΣΩΤΗΡΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΥ Οι πινακίδες οδοσήµανσης στο Τροβάτο είναι πλέον πραγµατικότητα.

Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος ξεκίνησε αρχικά µε την τοπο-
θέτηση των 2 κεντρικών πινακίδων (Π-8γ Kατεύθυνση για περισσότερες της
µιας τoπωνυµίες µε µoρφή βέλoυς) πέριξ της πλατείας των Αγίων Θεοδώρων.

Σε εύλογο χρόνο θα ολοκληρωθεί το έργο που αφορά στην «τοποθέτηση
πινακίδων οδοσήµανσης» σε καίρια σηµεία του χωριού, ώστε να είναι πιο πλή-
ρης η πληροφορία που παρέχεται στο κοινό για την απόσταση και την κατεύ-
θυνση.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου 

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ  Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 


