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O NOΣTAΛΓOΣ
Αγαπητοί Τροβατιανοί, 
φίλες και φίλοι, 
Για μια ακόμη φορά θα ήταν υπερ-

βολή να τονίσουμε, στον υπερθετικό
βαθμό, την απαράμιλλη ομορφιά, τον
επίγειο παράδεισο; Η απάντηση είναι
σαφέστατα όχι, γιατί έχουμε επίγνωση
των λεγομένων, όταν αναφερόμαστε
στο Τροβάτο.

Αυτό το φυσικό κάλλος είμαστε
ταγμένοι - τοπικοί φορείς και πολίτες
- να προασπίσουμε με κάθε τρόπο. Οι
πολίτες δίνοντας σκέψεις και προτά-
σεις στους Τοπικούς φορείς και οι Το-
πικοί φορείς προωθώντας και μετα-
τρέποντας αυτές σε ένα ουσιαστικό και
κοινωφελές έργο.

Έτσι σε αυτό το φύλλο, μέσα από
τις φιλόξενες στήλες της εφημερίδας
«Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ», θέλουμε να εκφρα-
στούμε, να καταθέσουμε τις απόψεις
μας, τις σκέψεις μας διαβλέποντας
μέσα από την οπτική γωνία της ελεύ-
θερης σκέψης και έκφρασης.

Δανειζόμενοι την παρακάτω πρό-
ταση του μεγάλου μας συγγραφέα Νίκου 
Καζαντζάκη, «Ν’ αγαπάς την ευθύνη, να λες

εγώ, εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. 
Αν χαθεί, εγώ θα φταίω», επιθυμούμε να δώ-
σουμε το στίγμα μας, ως νέο Δ.Σ.. 

Ο μεγάλος συγγραφέας μας μιλάει για την
ανάγκη να κατανοήσει ο καθένας μας ξεχωρι-
στά το πόσο σημαντική είναι η δική του συμπε-
ριφορά για να γίνει καλύτερο το κοινωνικό 
σύνολο. 

Στη σημερινή εποχή, οι Πολιτιστικοί Σύλλο-
γοι, αποτελούν τους τελευταίους θεματοφύ-
λακες της παράδοσης και ιστορίας ενός 
τόπου. Πραγματικοί φάροι για την χώρα μας, 

επιτελούν, οι περισσότεροι, σοβαρή
και αθόρυβη εργασία με στόχους και
ιδανικά, σε δύσκολες συνήθως
συνθήκες. Οι Σύλλογοι έχουν το ιερό
χρέος να διαφυλάξουν την παράδοσή
τους, τα ήθη και έθιμά τους, την ιστο-
ρία τους και να τα μεταφέρουν με 
ευλάβεια στις νέες γενιές.

Την ιστορία αυτού του τόπου 
πρέπει να την γνωρίσουμε αρχικά
εμείς οι ίδιοι. Έχουμε πλούσια 
ιστορία χιλιάδων χρόνων, από τα 
βυζαντινά χρόνια, κατόπιν στην τουρ-
κοκρατία για να φτάσουμε στην 
σημερινή εποχή.

Ως φορείς αυτής της ιστορίας,
απόγονοι ανθρώπων που έδωσαν την
ζωής τους για αυτόν τον τόπο και 
διαισθανόμενοι το βάρος που πέφτει
στις πλάτες μας συνεχίζουμε δυνα-
μικότερα και ουσιαστικότερα τις δρά-
σεις μας, πιστεύοντας ότι η γνώση της
ιστορίας μας, των ηθών και των 
εθίμων μας, θα φέρει ένα καλύτερο 
αύριο σε αυτόν τον τόπο.

Στις 14 Αυγούστου 2022, η εκλογική κάλπη
γέννησε ένα νέο Δ.Σ..

Χρέος μας είναι να είμαστε, όπως αναφέρει
και η επικεφαλίδα του άρθρου, οι Θεματοφύ-
λακες της Πολιτιστικής μας παράδοσης. Άλ-
λωστε ποιον χαρακτηρίζουμε θεματοφύλακα;
Eκείνον στον οποίο έχει δοθεί ένα κινητό πράγ-
μα για να το φυλάει για ορισμένο ή αόριστο χρό-
νο και έχει την υποχρέωση να το αποδώσει όταν
του ζητηθεί. 
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Σε  αυτό  το  φύλλο  διαβάστε 
Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για το

έτος 2023, θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου 2023,

ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο μαγα-

ζί του κ. Νταούτη Αθανάσιου στην Οινόη 

Βοιωτίας. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε,

ότι το φλουρί της πίτας που θα βρει ο τυχερός

θα αντιστοιχεί σε ένα σταυρό (προσφορά του

Συλλόγου). 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου προ-

σκαλεί όλους τους Τροβατιανούς και φίλους,

να δώσουμε το παρόν και να ανταλλάξουμε 

ευχές για το νέο έτος. 

Με τιμή το Δ.Σ. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συγ-

χωριανούς και φίλους που θα παρευρεθούν
στην εκδήλωση της 5ης Φεβρουαρίου 2023, ότι
μετά το πέρας της κοπής της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας, όσοι χωριανοί και φίλοι επιθυμούν
υπάρχει η δυνατότητα φαγητού και γιατί όχι
και χορού, με κόστος ανά άτομο 15 ευρώ. Στην
τιμή συμπεριλαμβάνεται φαγητό, άφθονο κρα-
σί, αναψυκτικά και φυσικά πολύ και καλή μου-
σική. Θα παρακαλούσαμε όποιος επιθυμεί να
συμμετέχει να ενημερώσει τα μέλη του Συλ-
λόγου.

Με τιμή το Δ.Σ. 

Η  ΚΟΠΗ  ΤΗΣ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΠΙΤΑΣ 

Συνέχεια στη σελ. 2 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, 
«Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ», και η ομάδα 

του «e-trovato.gr» εύχονται 
σε όλους τους Τροβατιανούς 

και Φίλους οι άγιες μέρες 
που έρχονται ας φέρουν 

την ευτυχία στο σπίτι σας 
και ο καινούργιος 

χρόνος ας είναι γεμάτος 
όμορφες στιγμές 

και πολλά χαμόγελα. 

Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το Νέο έτος 



Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος
Τροβάτου δηλώνει παρών και συμμετέχει
στην πρόσκληση της Δημοτικής Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης του Δήμου Τανάγρας
(ΔΗ.Κ.Ε.Τ.), στις εκδηλώσεις «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ-
ΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2022». 

Tα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ο Δήμος
Τανάγρας ετοιμάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα
με δράσεις και πολλές εκπλήξεις. Το φετινό 
πρόγραμμα των Χριστουγέννων διαμορφώ-
θηκε συνθέτοντας τις ιδέες, τις προτάσεις και
τις παρατηρήσεις των ενεργών πολιτιστικών 
συλλόγων του τόπου μας, αλλά και των
απλών ενεργών πολιτών, ώστε να κάνουμε
όλοι μαζί τα Χριστούγεννα ακόμη πιο φωτει-
νά!!! Με εκδηλώσεις στην πλατεία του Σχη-
ματαρίου αλλά και σε όλες τις Τοπικές Κοι-

νότητες, με επίκεντρο πάντα τα παιδιά!!! 
Όλοι αποφάσισαν να εργαστούν από κοι-

νού, για το τριήμερο εκδηλώσεών του, το
οποίο θα ανοίξει τις πύλες του στις 20 μέχρι
και 22 Δεκεμβρίου. 

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

Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προσφέ-
ρουμε στα παιδιά αυτό που τους αξίζει... να χα-
μογελάσουν, να αγαπήσουν και να αγαπηθούν,
να διασκεδάσουν και να χαρούν το όνειρο των 
Χριστουγέννων!!! 

Σας περιμένουμε όλους να ανταλλάξουμε
ευχές, να κάνουμε τα παιδιά μας πιο χαρού-
μενα!!! 
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Εμείς είμαστε λαός με πλούσια παράδοση
και κουβαλάμε μέσα μας το βαρύ πολιτισμικό
φορτίο τόσων γενεών. Καταβολές που οι αρχές
τους χάνονται στα βάθη των αιώνων από τα πα-
νάρχαια χρόνια της μυθολογίας και της ιστορίας.

Έχουμε τη δική μας συμπεριφορά στις 
καθημερινές μας σχέσεις και είμαστε δεμένοι
μεταξύ μας, με συγγενικούς δεσμούς, που
βγαίνουν μέσα από τις γενιές.

Τι άραγε ψάχνουμε να βρούμε οι νεοέλλη-
νες στις ξενόφερτες συνήθειες που πλημμύρι-
σαν την χώρα μας με τα παντός είδους «μέσα
ενημέρωσης» και μας κάνουν να νιώθουμε 
ξένοι στον τόπο μας;

Επομένως υποχρέωσή μας είναι να συνεχί-
σουμε να ενισχύουμε τον ρόλο του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου στο σημερινό γίγνεσθαι και την
σύσφιξη της σχέσης του με τα πάτρια εδάφη.

Πολιτισμός και Πολιτιστικοί Σύλλογοι, έν-
νοιες με παράλληλο περιεχόμενο και κοινούς
στόχους.

Πολιτισμός είναι: “Το σύνολο των υλικών,
πνευματικών, τεχνικών επιτευγμάτων και επι-
δόσεων, που είναι αποτέλεσμα των δημιουργι-
κών δυνάμεων και των ικανοτήτων του ανθρώ-
που και που εκφράζεται ιστορικά στους τύπους
και στις μορφές οργάνωσης και δράσης της κοι-
νωνίας καθώς και στη δημιουργία (υλικών και
πνευματικών) αξιών”.

Επομένως, είναι απολύτως θεμιτό έως και
υποχρεωτικό, μία κοινωνία με στοιχειώδη ορ-
γάνωση, να απαιτεί από τα εντεταλμένα και αρ-
μόδια όργανά της να προσφέρουν όλη εκείνη
την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον, ώστε οι δη-
μιουργικές δυνάμεις και ικανότητες του κόσμου
να βρίσκουν τρόπους έκφρασης. Κυρίως όμως
να καταγράφουν, να ενισχύουν, να προωθούν,
να διαδίδουν, να στηρίζουν, να προφυλάσσουν
και κυρίως να προστατεύουν την παραγωγή των
πολιτιστικών αγαθών των μελών της. Εξ άλλου,
έτσι δημιουργείται και μία αέναη ροή πολιτι-
στικής ιστορίας, ένα συνεχές ιστορικό αποτύ-
πωμα, που θα κληρονομήσουν ως παρακαταθήκη
οι νεότεροι.

Πολιτιστικοί Σύλλογοι: Θεματοφύλακες πο-
λιτισμού. Όλοι οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι που δρα-
στηριοποιούνται σε κάθε περιοχή διατηρούν,
αναβιώνουν και αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της. Ο πολιτισμός και η πολιτιστική
κληρονομιά είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν
μια περιοχή, της προσδίδουν ιδιαίτερο γνώρισμα
και την καθιστούν μοναδική. Ποιος είναι όμως
ο ρόλος των πολιτιστικών φορέων στην ανά-
δειξη του πολιτισμού μιας περιοχής καθώς και
της συνεισφοράς ιδιαίτερα των Πολιτιστικών
Συλλόγων;

Ιστορία και παράδοση αυτού του τόπου εί-
μαστε όλοι εμείς, με καλλιτεχνική κληρονομιά
και πολιτισμικό υπόβαθρο, και μπορούμε με 
σιγουριά να ζήσουμε και να δημιουργήσουμε.

Πρέπει να εκτιμήσουμε σωστά την αξία και
την χρησιμότητα των λαϊκών μας θησαυρών,
πρέπει να σκύψουμε με αγάπη και σεβασμό στην
παράδοσή μας που είναι ανεκτίμητη, και να προ-

σπαθήσουμε να περισώσουμε ότι απέμεινε,
ώστε να την μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές
που έρχονται και που είναι η συνέχειά μας.

Οι σωστές κοινωνίες δεν θεμελιώνονται
από ανθρώπους που απαρνούνται τις ρίζες
τους και την καταγωγή τους.

Είμαστε ένας λαός με οικογενειακές αρχές,
έχουμε θρησκευτικές αρετές και κουβαλάμε
μέσα μας μια παράδοση αιώνων.

Έχουμε την τύχη να καταγόμαστε από έναν
τόπο, από ένα χωριό ξεχωριστό από ομορφιά,
και τοποθεσία αλλά και πλούσιο πράσινο. Τα
γάργαρα νερά του που πηγάζουν από τις 
πολλές πηγές του, αλλά και ο καθαρός αέρας,
είναι βάλσαμο, είναι το γιατρικό για κάθε Τρο-
βατιανό, για κάθε επισκέπτη.

Είναι και πρέπει να είναι το απάγκιο, το ησυ-
χαστήριο αλλά και ο τέλειος φορτιστής της μπα-
ταρίας μας, ώστε να αντλήσουμε δυνάμεις για
την καθημερινότητά μας.

«Το Τροβάτο είν’ το χωριό μου» όπως λέει
και το τραγούδι.

Ας προσπαθήσουμε όλοι μας, Τροβατιανοί και
φίλοι, άνθρωποι κάθε ηλικίας, μικροί και μεγά-
λοι, να μην σβήσει ποτέ από την καρδιά μας και
το μυαλό μας.

Αντίθετα, να προσπαθήσουμε αυτή την φλό-
γα που υπάρχει, να την διατηρήσουμε, να την
δυναμώσουμε και να την μεταδώσουμε στα παι-
διά μας και στην νεότερη γενιά. 

Δίνοντας ένα δείγμα των σκέψεών μας, θέ-
λουμε να ενδυναμώσουμε την Παράδοση, δη-
λαδή σε ό,τι αναπτύσσεται ιστορικά, μεταδίδε-
ται και μεταβιβάζεται (στο πλαίσιο μιας ομάδας,
κοινωνίας κ.τ.λ.) σχεδόν αναλλοίωτα, από τη μία
γενιά στην άλλη, σε σχέση με συμπεριφορές,
αντιλήψεις, ιδέες, έθιμα, δραστηριότητες.

Επιθυμούμε να στοχεύσουμε στην Παράδο-
ση, δηλαδή στη μνήμη του παρελθόντος, στον
οδηγό του παρόντος και στην ελπίδα του μέλ-
λοντος.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Συνέχεια από τη σελ. 1 
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Για να είμαστε σε επαφή καθημερινά,
ακολουθήστε μας στους λογαριασμούς μας
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ιστο-
σελίδα. 

ΑΣ  ΕΡΘΟΥΜΕ 
ΑΚΟΜΑ  ΠΙΟ  ΚΟΝΤΑ 

politistikos.sillogos.trovatou 

Τροβάτο Ευρυτανίας 

e-trovato.gr 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  
ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΤΑΝΑΓΡΑΣ  2022 



Το 4ο «Museums Summer Camp», ήταν αφιε-
ρωμένο φέτος στις Μεγάλες του Γένους Σχολές
που λειτουργούσαν στην Ευρυτανία κατά την πε-
ρίοδο της Τουρκοκρατίας, παίζοντας καθοριστι-
κό ρόλο στη διατήρηση της γλώσσας μας, της
θρησκείας μας, των παραδόσεών μας, των εθίμων
μας, και εν τέλει της Εθνικής μας Ταυτότητας.

Νιώθοντας λοιπόν την ανάγκη να επικοινω-
νήσουν με τους πολίτες και τους επισκέπτες του

Νομού Ευρυτανίας, προχώρησαν και φέτος στη
διοργάνωση μικρών πολιτιστικών εκδηλώσεων σε
88 Τοπικές Κοινότητες και στο Καρπενήσι, με
μουσειακό, ιστορικό και εκπαιδευτικό περιεχό-
μενο.

Έτσι μια πολιτιστική εκδήλωση έλαβε χώρα
και στο χωριό μας, μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν
διαδραστικές ψηφιακές παραγωγές επαυξημένης
πραγματικότητας (VR) με σημαντικούς ναούς, 

κατασκευή ψηφιδωτού και μακέτας. 
Θερμά συγχαρητήρια στον Αντιπεριφερειάρχη

κο Τασιό Αριστείδη, τους σχεδιαστές του 
Museums Summer Camp - Καλοκαιρινές - Γιορ-
τές Μουσείων Ευρυτανίας κα Ζιώγα Ηλιάνα και
τον κο Αθανασιά Αθανάσιο, καθώς και τον 
κο Κεφαλά Κωνσταντίνο για την ηχητική και φω-
τογραφική κάλυψη. 

Σας ευχαριστούμε για την εμπειρία. 
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Summer  Camp  Museums  2022  με  θέμα:  
«Οι  Σχολές  του  Γένους  στην  Ευρυτανία» 

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 χρι-
στιανικές 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 παρευρέθη-
καν για να ανάψουν ένα κερί και να προσκυ-
νήσουν την Χάρη Του, το Σάββατο 6 Αυγού-
στου 2022 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 Το «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 Δευτέρα 15 Αυγούστου
2022 και η καρδιά της Ορθόδοξης πίστης
χτύπησε δυνατά και στο Τροβάτο, στέλ-
νοντας μήνυμα χαράς και ελπίδας σε ολό-
κληρο τον κόσμο. 

Τροβατιανοί και φίλοι επισκέφθηκαν το
ιστορικό μας μοναστήρι, της Κοίμησης
Της Θεοτόκου για να προσκυνήσουν την
Χάρη Της, με θρησκευτική ευλάβεια και κα-
τάνυξη. Ο μεγαλοπρεπής στολισμός της εκ-
κλησίας και του προαύλιου χώρου καθώς
και η προσέλευση των πιστών, έδωσαν ιδι-
αίτερη λάμψη στο μήνυμα της ημέρας. 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου, εύ-
χεται σε όλους τους Τροβατιανούς και φί-
λους υγεία και να έχουμε την Χάρη Της. 
Η Συντακτική Ομάδα του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ» 

Δεκαπενταύγουστος  2022  
«Το  Πάσχα  του  Καλοκαιριού» 
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Αγαπητοί χωριανοί, αγαπητοί φίλοι.
Μέσα από την έγκριτη εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλ-

λόγου, μέσα από αυτόν τον κρίκο επικοινωνίας, θα ήθελα να
μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου όσον αφορά το θέμα του
ιερέα στο πανέμορφο χωριό μας.

Μετά από τον αείμνηστο παπα-Πέτρο Νταλλή, που διετέ-
λεσε για πολλά χρόνια ως ιερέας στο Τροβάτο, υπήρξε έντονο
το πρόβλημα της έλλειψης ιερέα για το χωριό μας.

Έκτοτε κάναμε πολλές προσπάθειες με διάφορους τρόπους
ώστε να βρεθεί κάποια λύση για να έχουμε μόνιμο ιερέα, του-
λάχιστον για τους καλοκαιρινούς μήνες, π.χ. από Μάιο έως και
Οκτώβριο. Κάποιες προσπάθειες και πιέσεις προς τα αρμόδια
όργανα καρποφόρησαν όμως οι λόγοι για τους οποίους δεν
μπόρεσε κάποιος ιερέας να μείνει στο χωριό μας, είναι μια άλλη
ιστορία. Ωστόσο, η αγωνία των χωριανών δε σταμάτησε ποτέ.

Παρόλα αυτά μετά από πολλές προσπάθειες και διάφορες
δυσκολίες που υπήρξαν, αλλά και με την θέληση του Μητρο-
πολίτη Καρπενησίου κ.κ. Γεώργιου, ήρθε στο χωριό μας την
φετινή χρονιά ο πατήρ Αναστάσιος. Ένας νέος άνθρωπος με
φοβερή θέληση να προσφέρει στο χωριό και στους χωριανούς.
Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κατάφερε με τις πρά-
ξεις του, να κερδίσει τους Τροβατιανούς, μικρούς και μεγάλους.
Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα, από το γεγονός ότι από το 
στόμα των χωριανών μόνο καλά λόγια βγαίνουν για τον 
πατέρα Αναστάσιο, τόσο για το ήθος όσο και για την καλή του
κουβέντα.

Στο διάστημα αυτό άνοιξαν όλες οι εκκλησίες του χωριού
μας και έγινε λειτουργία. Ακούστηκε ο ήχος της καμπάνας 
από κάθε εκκλησάκι που υπάρχει στο χωριό μας από τις 
παρακλήσεις. Ακόμα και στο ιστορικό εκκλησάκι του Αϊ
Γιώργη, υπήρξε κοσμοσυρροή από πιστούς, αλλά και σε
όλες τις εκκλησίες που πραγματοποιήθηκε λειτουργία υπήρ-
χε το αδιαχώρητο.

Ένα από τα σημαντικότερα και από τα πιο ευχάριστα 
πράγματα και για εμένα, ήταν όταν έμαθα αλλά και βίωσα από
κοντά, την συζήτηση που καθιέρωσε, ο πατήρ Αναστάσιος, στην
εκκλησία Των Αγίων Θεοδώρων. Στη συζήτηση αυτή συμμε-
τείχαν νέα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, με τα οποία η κου-
βέντα εξελισσόταν σε πολύ ευχάριστο κλίμα και από τις δυο
πλευρές. 

Ένα επίσης σημαντικό κομμάτι ήταν ότι παρευρισκόταν και
σε όλες τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του χωριού. Μου
θύμισε παλαιότερες εποχές, ήταν ο παπάς του χωριού! Αγα-
πητοί χωριανοί, μέσα από αυτές τις εμπειρίες που αποκόμισα
το φετινό καλοκαίρι πιστεύω ότι ο πατήρ Αναστάσιος είναι
δώρο Θεού για το χωριό μας και πρέπει όλοι μας να τον αγ-
καλιάσουμε και να τον περιβάλλουμε με αγάπη και καλοσύ-
νη. Άλλωστε από αυτά μας δίνει και εκείνος απλόχερα.

Το παρελθόν και το ιστορικό του χωριού, όσο αφορά στο
θέμα του ιερέα, μπορεί να είχε αρκετές περιπέτειες, αλλά σή-
μερα πιστεύω ότι βρήκαμε στο πρόσωπό του ως Τροβατιανοί,
έναν καλό και ευγενικό άνθρωπο, πάνω από όλα, που θέλει να
προσφέρει στον τόπο και στους ανθρώπους, και πρέπει να βοη-
θήσουμε και εμείς, εάν θέλουμε, να μείνει κοντά μας, όσο επι-
θυμεί.

Οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για να χαλάσει αυτή την
σχέση, πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται στην ρίζα του.

Όλοι οι φορείς του χωριού, αλλά και οι Τροβατιανοί, ας δη-
μιουργήσουμε μια μεγάλη και ζεστή αγκαλιά, ώστε να διευ-
κολύνουμε το έργο του, και να του προσφέρουμε όλα τα μέσα
που διαθέτουμε, γιατί τα έργα του σε αυτό το μικρό χρονικό
διάστημα είναι μεγάλα.

Ας γίνει ο πατήρ Αναστάσιος ο παπάς του χωριού μας.
Μαργώνης Λάμπρος του Δημητρίου 

Ένας  εξαίρετος  ιερέας  
και  άνθρωπος  στο  Τροβάτο 

Η πανδημία που δυόμιση χρόνια τα-
λαιπωρεί την χώρα μας όπως και όλο τον
πλανήτη φάνηκε, από την άρση περιορι-
στικών μέτρων, πως μάλλον οδηγείται
προς το τέλος της. Μέρος αυτών των μέ-
τρων ήταν και οι κοινωνικές-συλλογικές εκ-
δηλώσεις. Έτσι και στο δικό μας χωριό
πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις από
το Σύλλογό μας με συμμετοχή πολλών συγ-
χωριανών που είχαν την ευκαιρία να βρί-
σκονται φέτος στο Τροβάτο.

ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας,

όπως κάθε χρόνο, ξεπέρασαν εαυτούς και
παρά το διάχυτο αίσθημα της ανασφάλει-
ας λόγω του φόβου της μετάδοσης του ιού,
οι κόποι τους και η δουλειά τους για το 
καθιερωμένο Αντάμωμα των Τροβατιανών
είχαν ως αποτέλεσμα μία πετυχημένη
διοργάνωση και εκδήλωση που μας άφησε
όλους ευχαριστημένους, καθώς το γλέντι
κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Εύχομαι του χρόνου να είμαστε ακόμα 
περισσότεροι και λιγότερο πια ανήσυχοι ως
προς την ασφάλειά μας.

ΝΕΟ  Δ.Σ.  ΣΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΜΑΣ
Με ένα χρόνο καθυστέρηση, λόγω ιού,

έγιναν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας
και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν
ανανεωμένο. Η “παλιά φρουρά” σχεδόν στο
σύνολό της αποχώρησε από την ενασχό-
ληση με τον Σύλλογο, μετά από πολύχρο-
νη και επιτυχημένη συνεχόμενη θητεία. 
Εργάστηκαν με ζήλο και οικοδόμησαν την
πνευματική και υλική υπόσταση του Συλ-
λόγου μας που φέτος έκλεισε αισίως τα 42
έτη. Ας ευχηθούμε όλοι στα μέλη του
νέου Δ.Σ. να έχουν μία δημιουργική θητεία
για το καλό του Συλλόγου και του χωριού
μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  «ΝΑΜΑ»
ΠΟΙΗΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΤΡΟΒΑΤΟ

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχεδόν
όλοι έχουν διαβάσει ποιήματα που ανα-
φέρονται στο χωριό μας με την υπογραφή
του Γιώργου Κ. Γεωργίου. Οι στίχοι του
συγκινητικοί, τρυφεροί, νοσταλγικοί, προ-
καλούν έντονα συναισθήματα και φέρουν
στο μυαλό εικόνες από τις ομορφιές του τό-
που μας. Σήμερα ο Γιώργος αποφάσισε να
εκδώσει την πρώτη του ποιητική συλλογή
με ποιήματα μόνο για το χωριό μας, ο τίτ-
λος είναι «νάμα» και ο εκδοτικός οίκος που
το ανέλαβε «ΔΡΟΜΩΝ», έτσι έχουμε όλοι
την ευκαιρία να το αποκτήσουμε και να στο-
λίσει τις βιβλιοθήκες μας. 

Γιώργο σε ευχαριστούμε για την συ-
νεισφορά σου στα πολιτιστικά δρώμενα του
τόπου μας, είναι ανεκτίμητη, ας είναι κα-
λοτάξιδο και αναμένουμε και το επόμενο
έργο σου.

ΕΦΥΓΕ  Ο  ΚΩΣΤΑΣ  ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
Μεταξύ των Τροβατιανών που έφυγαν

από τη ζωή αυτό το χρόνο ήταν και ο Κώ-
στας Καλογεράκης. Είχε πολύχρονη ανά-
μιξη στα συλλογικά μας από τη θέση του
Προέδρου του Δ.Σ. συμβάλλοντας απο-
φασιστικά στη λειτουργία και τις δραστη-
ριότητες του Συλλόγου μας όπως και τόσοι
άλλοι. Θα τον θυμόμαστε πάντα.

ΝΕΟΣ  ΠΑΠΑΣ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ
Σημαντικό γεγονός για το χωριό μας

αποτελεί η από μέρους του Μητροπολίτου
Καρπενησίου κ.κ. Γεωργίου χειροτονία ως
Ιερέα της ενορίας Τροβάτου, του αιδεσι-
μότατου πατρός Αναστασίου Πουλόπου-
λου. Νέος σε ηλικία, με διάθεση προσφο-
ράς προς τους πιστούς, ο πατέρας Ανα-
στάσιος προκάλεσε αίσθημα βαθύτατης ικα-
νοποίησης σε συγχωριανούς και επισκέ-
πτες. Αυτό φάνηκε και από το ότι οι εκ-
κλησίες - κάθε μέρα και σε διαφορετική -
στις οποίες τελούσε τις ακολουθίες της πα-
ράκλησης για το Δεκαπενταύγουστο αλλά
και τις λειτουργίες της Κυριακής ήταν γε-
μάτες. Σημαντικό να αναφερθεί ότι για πρώ-
τη φορά λειτούργησε και κατηχητικό, και
ήταν συγκινητικό πως μικρά παιδιά έτρεχαν
στους Αγίους Θεοδώρους για να ακούσουν
ότι είχε να τους πει ο Ιερέας.

Ο πατέρας Αναστάσιος που η παρουσία
του είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τους Να-
ούς μας και οι ψαλμοί του συνοδεύουν τις
προσευχές μας, εύχομαι όπως όλοι, να ανα-
δειχθεί ΑΞΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ, να έχει
υγεία ο ίδιος και η οικογένειά του, μα-
κροημέρευση στην ενορία μας, και να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας, στον
οποίο η συμπαράσταση είναι ολόψυχη και
τις προσδοκίες του Σεβασμιότατου ποιμε-
νάρχου μας που τον επέλεξε.

ΥΓ. Απέναντι στους “καρχαρίες” που
αναφέρθηκε στον εσπερινό του Τιμίου
Σταυρού, είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.

ΥΨΩΣΙΣ  ΤΙΜΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ
Με θρησκευτική κατάνυξη γιορτάστηκε

και φέτος στο χωριό μας η ημέρα της 
Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Στη θεία 
λειτουργία της ημέρας χοροστάτησε ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπενησί-
ου κ.κ. Γεώργιος, ο οποίος όπως κάθε 
χρόνο τέλεσε μνημόσυνο στο μνημείο
των πεσόντων Τροβατιανών υπέρ πατρίδος.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, πι-
στά στην παράδοση που ακολουθούν σχε-
δόν τα τελευταία 30 χρόνια πρόσφεραν το
νηστίσιμο - όπως απαιτεί η μέρα - γεύμα.

Με τη χαρά αυτή της μεγάλης γιορτής
για τον χριστιανισμό και το χωριό μας ιδι-
αιτέρως, σήμανε και η λήξη και αυτών των
καλοκαιρινών διακοπών στο Τροβάτο. Το
καλοκαίρι του 2022 πέρασε στην καρδιά
όλων μας.

Καλό χειμώνα σε όλους μας και του
χρόνου με υγεία, να ξαναβρεθούμε στο 
χωριό μας.

Π.Γ.Π. 

ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  2022 
Η  ΕΛΠΙΔΑ  ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ

Γράφει ο Παναγιώτης Γ. Πολύζος 
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Στο ημερολόγιο όλων μας είχε κυκλωθεί μία
ημερομηνία, 6 Αυγούστου 2022. Η τοποθεσία ήταν
μία, η πλατεία του χωριού μας, η πλατεία των
Αγίων Θεοδώρων Τροβάτου. Η συνάντησή μας σε
αυτή την εκδήλωση που σε όλους είχε λείψει. 
Φυσικά, μιλάμε για το 40ό Τροβατιανό Αντάμω-
μα. Ο παλμός, η ζωντάνια, το κέφι και τα χαμό-
γελα όλων των χωριανών και φίλων, μας θύμισαν
ξανά ότι το Τροβατιανό Αντάμωμα είναι ένα 
από τα πολυπληθέστερα τουλάχιστον στο Νομό
Ευρυτανίας.

Από την παραμονή του Ανταμώματος, τα
μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου, με την
πολύτιμη βοήθεια πολλών χωριανών, έκαναν ότι
ήταν δυνατόν, ώστε η βραδιά αυτή να είναι για
ακόμη μια φορά ξεχωριστή για όλους.

Την έναρξη έκανε ο Πρόεδρος του Πολιτι-
στικού Συλλόγου κος Κόκκαλης Λάμπρος, κα-
λωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, λέγοντας
χαρακτηριστικά: «Ο Σύλλογός μας προσπαθεί με
κάθε δράση να διασώσει και να διαδώσει, όχι
μόνο την παράδοση του τόπου μας αλλά και να
συμβάλει στην ανάπτυξή του».

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον Δήμαρχο

Αγράφων κο Καρδαμπίκη Αλέξανδρο και τον Δή-
μαρχο Τανάγρας κο Περγάλια Βασίλειο, για την
άψογη συνεργασία και την αμέριστη βοήθειά τους
μέχρι τώρα στον Σύλλογο και στο χωριό μας. Ακο-
λούθησαν οι σχετικές ομιλίες, τόσο του Δημάρ-
χου Αγράφων κου Καρδαμπίκη Αλέξανδρου,
όσο και του Δημάρχου Τανάγρας κου Περγάλια
Βασιλείου, αναφερόμενοι στη στήριξή τους στις
δράσεις του Συλλόγου, επ’ ωφελεία του Τροβά-
του.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε το μέλος του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου κα Τσατσαρώνη Ελένη, πα-
ρουσιάζοντας τους βραβευθέντες επιτυχόντες
Τροβατιανούς στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
των ακαδημαϊκών ετών 2019-2020 και 2020-
2021.

Η ορχήστρα που βρέθηκε «κάτω από τον πλά-
τανο», πλαισιωμένη από τους τραγουδιστές:
Κώστα Ιγγλέζο και Πόπη Καραμπά κράτησαν τον
χορό και το κέφι μέχρι το πρωί. 

Η παρουσία της νεολαίας στο φετινό Αντά-
μωμα στο χωριό μας ήταν καταπληκτική που με
το αστείρευτο κέφι τους δεν σταμάτησαν να 
χορεύουν ούτε λεπτό.

Στο Τροβατιανό Αντάμωμα παρευρέθηκαν και
μας τίμησαν με την παρουσία τους: από τον Δήμο
Αγράφων o Δήμαρχος κος Καρδαμπίκης Αλέ-
ξανδρος και μέλη της Δημοτικής Αρχής. Από τον
Δήμο Τανάγρας ο Δήμαρχος κος Περγάλιας 
Βασίλειος και μέλη της Δημοτικής Αρχής. 

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κος
Τσιτσικάος Χρήστος. 

Μέλη Πολιτιστικών Συλλόγων: Σαρακατσα-
ναίων Αγραφιωτών Αιτ/νίας, Κουστέσας, Επι-
νιανών, Τριδένδρου, Βραγγιανών, Δέντρου, Τερ-
ψιχόρης Σχηματαρίου, Πετριλιωτών.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς,
όλους τους Τροβατιανούς και φίλους που με με-
γάλη ευχαρίστηση και χαρά βοήθησαν τα μέγιστα
για αυτή την καταπληκτική βραδιά.

Φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους και
όλες, Τροβατιανούς και φίλους που μας τίμησαν
με την συγκλονιστική παρουσία τους δίνοντας την
υπόσχεση ότι και του χρόνου θα είμαστε όλοι στο
«μέτρο», όπως πολύ εύστοχα έλεγαν οι παλαι-
ότεροι, ανταμώνοντας στο Τροβάτο.

Η Συντακτική Ομάδα 
του «ΝΟΣΤΑΛΓΟΥ» 
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Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022, στην αίθουσα Πετριλιωτών στο
Σχηματάρι πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία, με διοργανω-
τές τον Δήμο Σχηματαρίου, τον Σύλλογο Απανταχού Πετριλιωτών,
τον Σύλλογο Κουστέσας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τροβάτου.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν ικανοποιητική, καθώς πολλά 
άτομα από όλους τους Συλλόγους πρόσφεραν αίμα. Ελπίζουμε την
επόμενη φορά να είναι περισσότεροι. 
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Την Κυριακή 14 Αυγούστου 2022, 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 προ-

ηγήθηκε η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου, συζητών-

τας το απολογιστικό έργο του Συλλόγου της τριετίας 2019-2022. 

Οι εκλογές ανέδειξαν το νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξω-

ραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας, για

την διετία 2022-2024.

Ο συσταθείς πίνακας μελών του νέου Δ.Σ., έχει ως εξής:

➢ Μαργώνης Βελησσάρης (Σάκιας) του Κων/νου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ • Τηλ.: 6972196803

➢ Κόκκαλης Νικόλαος του Λάμπρου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ • Τηλ.: 6980843689 • e-mail: nicolasko13@yahoo.gr

➢ Γούλα Σαββούλα – Χριστίνα του Φωτίου

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ • Τηλ.: 6981845785 • e-mail: sgoula@msn.com

➢ Τσατσαρώνη Ελένη του Ευαγγέλου

ΤΑΜΙΑΣ • Τηλ.: 6973930633 • e-mail: elentsatsar@yahoo.com

➢ Κουτσολάμπρος Βασίλειος του Γεωργίου 

ΕΦΟΡΟΣ • Τηλ.: 6976130074 • e-mail: billtrovato7@gmail.com

➢ Σαλαγιάννης Δημοσθένης του Σπύρου 

ΜΕΛΟΣ • Τηλ.: 6972416440 • e-mail: saldim92@gmail.com

➢ Ντάλλη Μαρία – Λαμπρινή του Στέφανου

ΜΕΛΟΣ • Τηλ.: 6976850553 • e-mail: mariantallh60@mail.com 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΚΑΙ  ΣΥΣΤΑΣΗ  ΝΕΟΥ  Δ.Σ. 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΛΩΝ 

Παρακαλούμε θερμά τους συγχωριανούς μας, όταν έχουν κάποιο
κοινωνικό γεγονός (βάπτιση ή γάμο ή οποιαδήποτε επιτυχία ή οποι-
οδήποτε γεγονός προς δημοσίευση, 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 εφη-
μερίδα «Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ».

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΑΝΤΑΜΩΜΑ  ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  
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ΓΑΜΟΙ
• Παντρεύτηκαν στην Λιβαδειά ο

Καλλιώρας Νικόλαος (γιος της Μαρ-
γώνη Παναγιώτας) με την Παναγιώτα
Κουϊμούτζη. 

• Παντρεύτηκαν στα Καμένα Βούρ-
λα ο Αγραφιώτης Ηλίας (γιος της Χαρ-
δαλιά Αλεξάνδρας) με την Ντάλλα
Γρηγορία. 

• Παντρεύτηκαν στο Περδικάκι ο 
Καλογεράκης Γεώργιος του Ανδρέα με
την Ντάικου Σοφία.

• Παντρεύτηκαν στο Αγρίνιο ο 
Διώτης Κωνσταντίνος (γιος της 
Καλογεράκη Σοφίας) με την Καρα-
γιώργου Μαρία.

• Παντρεύτηκαν στη Μ. Χώρα –
Νεάπολης Αγρινίου ο Μολώνης 
Νικόλαος με την Καλογεράκη Παγώνα
του Νικολάου. 

• Παντρεύτηκαν στο Καινούργιο
Αγρινίου ο Βαρδής Γεώργιος με την
Μπακοδήμου Όλγα του Γεωργίου. 

• Παντρεύτηκαν στη Μ. Χώρα – 
Νεάπολης Αγρινίου ο Ντάλας Γεώργιος
με την Πλιάκου Μαρία (κόρη της Μπα-
κοδήμου Κωνσταντίνας). 

• Παντρεύτηκαν στο Σχηματάρι 
ο Κολοβός Βασίλειος με την Βίλλη
Κλεοπάτρα (κόρη της Ευθυμίας Κόκ-
καλη). 

• Παντρεύτηκαν στο Αγρίνιο ο 
Πελεκάνος Ηλίας (γιος της Κίσσα 
Μαρίας) με την Χριστίνα Χρυσικού. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε
ευτυχία. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Κόκκαλης Κωνσταντίνος του

Λάμπρου και η Καραντώνη Τζοάννα
απέκτησαν κοριτσάκι.

Να τους ζήσουν. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
• Η Νικολέτα Μαργώνη του Ανα-

στασίου με τον Ντάμκα Κωνσταντίνο

βάφτισαν στην Αλίαρτο το αγοράκι
τους και το όνομα αυτού Αποστόλης. 

• Ο Παπαδόπουλος Λάμπρος του
Κων/νου και της Μαρίας Κόκκαλη και
η Καλλιόπη Κωνσταντίνη βάφτισαν
στην Κάρπαθο την κόρη τους και τα
ονόματα αυτής Μαρία-Πελαγία. 

• Ο Καλλιώρας Νικόλαος (γιος της
Μαργώνη Παναγιώτας) και η Πανα-
γιώτα Κουϊμούτζη βάφτισαν στην Λι-
βαδειά την κόρη τους και το όνομα 
αυτής Iωάννα.

• Ο Αγραφιώτης Ηλίας (γιος της
Χαρδαλιά Αλεξάνδρας) και η Ντάλλα
Γρηγορία βάφτισαν στα Καμένα Βούρ-
λα την κόρη τους και το όνομα αυτής
Αλεξάνδρα.

• Η Καπερώνη Ελευθερία του Ιωάν-
νη και ο Ιωάννης Χατζησαββίδης βά-
φτισαν στη Δράμα την κόρη τους και το
όνομα αυτής Ελπινίκη. 

• Η Κουτσολάμπρου Σοφία του 
Παναγιώτη και ο Αντωνάκος Κων/νος
του Αντωνίου βάφτισαν στο Σχηματά-
ρι τον γιο τους και το όνομα αυτού 
Αντώνιος.

Να τους ζήσουν. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
• Πέθανε στο Αγρίνιο ο Καλογερά-

κης Θεόδωρος (Λάκιας) του Ιωάννη.
• Πέθανε στην Καρδίτσα ο Καλογε-

ράκης Ταξιάρχης του Κων/νου. 
• Πέθανε στο Αγρίνιο η Καλογερά-

κη Ερμιόνη του Σπύρου. 
• Πέθανε στη Θήβα ο Κάλλης Πα-

ναγιώτης του Θωμά. 
• Πέθανε στην Αλίαρτο ο Μπαμπά-

τσικος Βασίλειος του Λάμπρου. 
• Πέθανε στο Λεοντάρι Καρδίτσας

ο Καπερώνης Ιωάννης.
• Πέθανε στο Άρμα Βοιωτίας η Ζιώ-

γα Χρυσάνθη σύζ. Αντρέα. 
Στους οικείους θερμά συλλυπητή-

ρια. 
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
Αντωνίου Θωμάς .................................................... 10€
Γεωργίου Αγγελική του Περικλή ............................ 50€
Γεωργίου Αρετή ...................................................... 20€
Γεωργίου Γεώργιος του Πέτρου ............................ 20€
Γεωργίου Περικλής ................................................ 20€
Γκάτζιου Δήμητρα .................................................. 20€
Γρίβας Ευάγγελος .................................................. 20€
Δούκα Ιωάννα ........................................................ 20€
Καζάκου Ευαγγελία .............................................. 50€
Κάλλη Λεμονιά ...................................................... 20€
Κάλλης Άγγελος .................................................... 20€
Κάλλης Ηλίας του Σπύρου .................................... 50€
Κάλλης Παναγιώτης του Αποστόλου .................... 20€
Καλογεράκη Αγγελική .......................................... 20€
Καλογερομήτρος Δημήτριος του Νικολάου ........ 200€
Καπούλας Παύλος .................................................. 50€
Καραγεώργος Γεώργιος του Βασιλείου ................ 20€
Καραγεώργος Ευάγγελος του Κων/νου ................ 20€
Καραγεώργος Ιωάννης του Στέφανου .................. 20€
Καραγεώργος Παναγιώτης του Πέτρου ................ 25€
Καραγεώργος Στυλιανός του Γεωργίου ................ 20€
Καραγεώργος Λάμπρος ...................................... 100€
Καραγεώργος Σταύρος .......................................... 50€
Καραγεώργου Κωνσταντίνα & 
Καραγεώργος Στέφανος του Ιωάννη .................... 25€
Καραγιάννη Βασιλική ............................................ 20€
Κατσαούνης Ιωάννης ............................................ 10€
Κατσούδας Κωνσταντίνος .................................... 20€
Κατσούδας Χρήστος .............................................. 10€
Κίσσας Αθανάσιος .................................................. 45€
Κόκκαλης Απόστολος του Σταύρου ...................... 20€
Κόκκαλης Βασίλειος του Σωτηρίου ...................... 20€
Κόκκαλης Ιωάννης του Παναγιώτη ........................ 20€
Κόκκαλης Ιωάννης του Σωτηρίου .......................... 20€
Κόκκαλης Παναγιώτης του Νικολάου .................... 30€
Κορόζη Δήμητρα ...................................................... 5€
Κουκουράβας Αθανάσιος ...................................... 20€
Κουτρουμάνου Γεωργία ........................................ 10€
Κωνσταντάκης Θωμάς .......................................... 10€
Κωνσταντινίδης Μπίος .......................................... 20€
Κωνσταντινίδης Παναγιώτης ................................ 20€
Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος ................................ 20€
Μαγγόγιας Δημήτριος ............................................ 20€
Μάκκας Ηλίας ........................................................ 20€
Μαργώνη Ελένη .................................................... 20€
Μαργώνης Δημήτριος ............................................ 20€
Μπαμπαλής Θεόδωρος .......................................... 20€
Νταλλή Έλλη .......................................................... 20€
Νταλλής Δημήτριος .............................................. 20€
Ντάλλης Λάμπρος .................................................. 20€
Νταλλής Νίκος ...................................................... 30€
Ντάλλης Στέφανος ................................................ 10€
Παπαδόπουλος Παναγιώτης .................................. 10€
Πολύζος Νικόλαος του Κλεομένη ........................ 10€
Πολύζος Παναγιώτης του Γεωργίου ...................... 50€
Σαλαγιάννης Λάμπρος του Δημητρίου .................. 30€
Στούμπος Αναστάσιος ............................................ 10€
Σύλας Δημήτριος .................................................... 50€
Τσατσαρώνης Γεώργιος ........................................ 20€
Τσατσαρώνης Ευάγγελος ...................................... 50€
Τσιάρας Τιμόθεος .................................................. 10€
Τσιτσικάος Θεόδωρος ............................................ 20€
Τσιτσικάου Αλεξάνδρα............................................ 20€
Χαρδαλιάς Απόστολος .......................................... 50€

Ζητούμε συγγνώμη, εάν εκ παραδρομής δεν έχει 
αναγραφεί το όνομα κάποιου συνδρομητή της εφημερί-
δας “Ο ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ”. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

Τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Τροβάτου, συγ-

χαίρουν τους Τροβατιανούς αλλά και τους ανά την επικράτεια υποψήφιους φοι-

τητές, για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Τους ευχόμαστε καλή φοιτητική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΜΗΝΥΜΑ  ΣΤΟΥΣ  
ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟΥΣ  ΚΑΙ  ΜΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  

ΤΩΝ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

• Ο Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος του Παναγιώτη και της Κωστούλας Καλογεράκη,

Ιατρός Ουρολόγος, έγινε Λέκτορας Καθηγητής Πανεπιστημίου, το ανώτερο αξίωμα

του Ιατρού. 

• Ο Κωνσταντίνος Χαρδαλιάς του Δημητρίου ανακηρύχθηκε Διδάκτορας της 

Νοσηλευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ Αθηνών. 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ  ΜΑΣ 
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Με λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάσθη-

κε την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 η Ύψω-

ση Του Τιμίου Σταυρού, στον Ιερό Ναό του

Αγίου Δημητρίου στο Τροβάτο Ευρυτανίας,

όπου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία μετά 

αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Σεβα-

σμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου κ.κ.

Γεωργίου, πλαισιωμένου από τους κληρι-

κούς της Μητρόπολης Καρπενησίου.

Πλήθος πιστών από αρκετά μέρη της Ελ-

λάδας, ήρθαν να προσκυνήσουν Τη Χάρη Του

και να ζητήσουν την βοήθειά Του. 

Μετά την Θεία Λειτουργία ακολούθησε τρι-

σάγιο, για τους πεσόντες χωριανούς μας, που

αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας

και κατάθεση στεφάνων στο αναστηλωμένο

μνημείο πεσόντων από τις τοπικές αρχές. Την

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκπροσώπησε

ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κος

Τασιός Αριστείδης. Τον Δήμο Αγράφων εκ-

προσώπησε ο Δήμαρχος κος Καρδαμπίκης

Αλέξανδρος. Τέλος τον Πολιτιστικό Σύλλογο

Τροβάτου εκπροσώπησε ο Πρόεδρός του

κος Μαργώνης Βελησσάρης. Κατόπιν εψάλη

ο Εθνικός Ύμνος.

Μετά τον εκκλησιασμό, ο Πολιτιστικός

Σύλλογος Τροβάτου τηρώντας το πατροπα-

ράδοτο έθιμο πρόσφερε σε όλους τους 

παρευρισκόμενους νηστίσιμα εδέσματα (φα-

σολάδα, ελιές, χαλβά και κρασί) στον προ-

αύλιο χώρο της εκκλησίας.

Με την εκδήλωση αυτή, πέφτει η αυλαία

των πολιτιστικών εκδηλώσεων που έλαβαν

χώρα στο Τροβάτο με τον πιο άρτιο τρόπο.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλες τις 

κυρίες για τις νόστιμες πίτες και γλυκά που

πρόσφεραν στον κόσμο.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς,

Τροβατιανούς και φίλους, για την μεγάλη, την

συγκλονιστική συμμετοχή, σε όλες τις εκδη-

λώσεις του φετινού καλοκαιριού, που διορ-

γάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου. 

Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερ-

μά τον κ. Αργύρη Βασίλειο, για τις καταπλη-

κτικές φωτογραφίες που μας παραχώρησε να

δημοσιεύσουμε από την γιορτή Του Τιμίου

Σταυρού στο Τροβάτο. 

Σας περιμένουμε όλες και όλους του χρό-

νου να γιορτάσουμε στο όμορφο χωριό μας

την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού.

Ο Τίμιος Σταυρός να μας φυλάει, 

να μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία 

και ευχόμαστε να είμαστε πάλι εδώ 

του χρόνου όλοι στο μέτρο. 

Ο  εορτασμός  της  Υψώσεως  του  Τιμίου  Σταυρού 
στο  Τροβάτο  στις  14  Σεπτεμβρίου  2022 


