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∂˘¯¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας και τα “Ροβολιαρίτικα Νέα” για το νέο
έτος που ανέτειλε, εύχονται προς όλους τους συγχωριανούς και φίλους, χρόνια πολλά
και ευτυχισμένα, κατά το “ανθρώπινα” δυνατόν.
Ιδιαιτέρως ευχόμαστε ταχείαν ανάρρωση στον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου μας
κ. Θωμά Νέλλα, που αιφνιδίως ασθένησε και εγχειρίστηκε και είχε μια πολυήμερη
ταλαιπωρία στο “Ευγενίδειο Νοσοκομείο” Αθηνών.
Είθε σύντομα να επανέλθει στα καθήκοντά του! Του το ευχόμαστε ολόψυχα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÌÂ ÙÔÓ ¡ÙÔÚ‹
¶ÚﬁÛÎÏËÛË ™˘ÓÂÛÙ›·ÛË˜

Η συνεστίαση του Συλλόγου μας
με τον ερχομό του 2008 θα γίνει και πάλι στην ταβέρνα
του Γιάννη Κοτρωνιά, λεωφόρος Πάρνηθας 360,
στις 24 Φεβρουαρίου 2008, Κυριακή μεσημέρι.
Προσκλήσεις δεν θα δοθούν από το Σύλλογο και
η κάθε παρέα μπορεί να παραγγείλει για φαγητά τα
της αρεσκείας τους εφ’ όσον υπάρχουν στην ταβέρνα.
Τηλ. Κοτρωνιά 210-2460422.
Στη συνεστίαση θα γίνει και κοπή βασιλόπιτας.

∂˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ

Στην πρόσφατη επώδυνη περιπέτεια της υγείας μου είχα συμμάχους το Θεό, την επιστήμη και εσάς, συγχωριανοί μου και φίλοι.
Με τις επισκέψεις και τα τηλεφωνήματά σας στο νοσοκομείο,
όπου νοσηλευόμουν, ανορθώσατε και στηρίξατε κατά πολύ το ηθικό
και την ψυχολογία μου.
Σας ευγνωμονώ και σας εύχομαι το νέο έτος 2008 να σας χαρίζει
υγεία, υγεία, υγεία.

Θωμάς Νέλλας

ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΩΝ 1958-2008
Πέρασαν 50 χρόνια λειτουργίας
του Συλλόγου με πλούσια δράση και
προσφορά στο χωριό μας Ροβολιάρι
και τους κατοίκους του.
Αισθάνομαι την υποχρέωση σήμερα, ως Ροβολιαρίτης και μέλος του
Συλλόγου από την ίδρυσή του και για
34 χρόνια μέλος των Διοικητικών
Συμβουλίων, να κάνω γνωστό στους
σημερινούς Ροβολιαρίτες και ιδίως
τους νέους γιατί ιδρύθηκε ο Σύλλογος, από ποιους και τι σκοπούς υπηρετούσε
Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε ύστερα
από πρωτοβουλία του αείμνηστου Γεωργίου Ηλία Σακελλάρη και μιας ομάδας 22 Ροβολιαριτών που αποτέλεσαν τα ιδρυτικά μέλη και ήταν:
1. Γεώργιος Ηλία Σακελλάρης
2. Κωνσταντίνος Γεωργίου
Σακελλάρης
3. Παναγιώτης Αθανασίου Γάκης
4. Ιωάννης Κωνσταντίνου
Παναγιώτου
5. Κωνσταντίνος Φωλιάς
6. Κωνσταντίνος Γ. Νέλλας
7. Παναγιώτης Κ. Παναγιώτου
8. Κωνσταντίνος Δ. Γερογιάννης
9. Σεραφείμ Παν. Νέλλας
10. Απόστολος Παπαγιάννης
11. Βασίλειος Γιαννέλης
12. Φώτιος Γιαννέλης
13. Παύλος Δημητρίου
14. Στέφανος Παναγιώτου.
15. Δημήτριος Βλάχος
16. Γεώργιος Μπουής
17. Ιωάννης Γιαννέλης
18. Δημήτριος Καρφής
19. Γεώργιος Στρωματιάς
20. Κωνσταντίνος Βλάχος
21. Φώτιος Βλάχος
22. Πέτρος Στρωματιάς,
με έδρα την Αθήνα, με κύριο σκο-

πό να συγκεντρώσει τους Απανταχού
Ροβολιαρίτες, που μετά τον πόλεμο
διασκορπίστηκαν σε όλα τα μέρη της
πατρίδας μας, να μην ξεκόψουν από
τις ρίζες τους και να βοηθούν με κάθε
μέσο υλικό και ηθικό τον τόπο που
γεννήθηκαν, το ωραίο Ροβολιάρι μας.
Οι πρώτες αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου,
ύστερα από την έγκριση του σχετικού
καταστατικού, έγιναν στις 2 Νοεμβρίου 1958 και εκλέχθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που είχε ως εξής:
1. Γεώργιος Ηλία Σακελλάρης
Πρόεδρος
2. Παναγιώτης Αθανασίου Γάκης
Αντιπρόεδρος
3. Γεώργιος Μπουής
Γενικός Γραμματέας
4. Κωνσταντίνος Φωλιάς Ταμίας
5. Δημήτριος Βλάχος Έφορος
Η λειτουργία του Συλλόγου συνεχίζεται μέχρι σήμερα και τα αποτελέσματα υπήρξαν άριστα.
Οι σκοποί του Συλλόγου πέτυχαν
και όλοι οι Ροβολιαρίτες προσέφεραν
ό,τι μπορούσε ο καθένας για να καλυτερέψουν οι συνθήκες του χωριού
μας.
Αυτό αναγνωρίζεται απ' όλους.
Πρόεδροι που υπηρέτησαν το
Σύλλογο ήταν οι:
1. Γεώργιος Ηλία Σακελλάρης
1958-1968 10 χρόνια
2. Κωνσταντίνος Φωλιάς
1968 με διακοπή λόγω Χούντας
3. Σεραφείμ Π. Νέλλας
1976-1981 6 χρόνια
4. Θωμάς Νέλλας
1982-1983 2 χρόνια
5. Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος
1984-2002 18 χρόνια

Συνέχεια στη 2η σελ.

∞

ς παραστήσω πάλι τον Ανταίο κι ας σκύψω
στη γη της μνήμης για να αντλήσω δύναμη,
σε μια εποχή όπου μνήμη και ιστορία και παράδοση, ακόμη και τα τραύματα χωρίς να έχουν
επουλωθεί έχουν καλυφθεί από μια πλαστική ουσία, συχνά επιζωγραφισμένη.
Χειμώνας του 1942, η χρονιά της μεγάλης πείνας. Παραμονή Χριστουγέννων. Τόπος: η μικρή
επαρχιακή πρωτεύουσα νομού όπου κατοικούμε.
Ο πατέρας εκπαιδευτικός, η μητέρα οικοκυρά και
δύο, τότε, αδέλφια πέντε και τριών ετών. Η οικογένεια έχει ενοικιάσει ένα ισόγειο διαμέρισμα σ’ ένα
παλιό, όμορφο στις καλές εποχές νεοκλασσικό. Η
πόλη μας είχε κάποτε πολλά τέτοια αρχοντικά σπίτια μεγαλοαστών, αφού υπήρξε κέντρο εμπορίου
που τροφοδοτούσε δεκάδες κωμοπόλεις και χωριά της επαρχίας (Στυλίδα, Δομοκό, Μακρακώμη,
Σπερχειάδα, Υπάτη, Αταλάντη, Καμένα Βούρλα,
Μώλο, Ράχες, Πελασγία, έως τις παρυφές της
Παρνασσίδος της Βοιωτίας, της Θεσσαλιώτιδος
και της Φωκίδας).
Το ετήσιο παζάρι της πόλης, εμποροπανήγυρις
και ζωοπανήγυρις που απλωνόταν σε μεγάλα κεντρικά οικοδομικά τετράγωνα στο κέντρο της πόλης και κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό, ήταν
μια βαβυλωνία ειδών (προικός, νοικοκυριού, αγροτικών, εμπορικών, τεχνικών εργαλείων). Έως την
εποχή που η πόλη, λόγω του εμφυλίου, φιλοξένησε τους λεγόμενους συμμοριτοπλήκτους ξεσπιτωμένους νοικοκύρηδες από τα ορεινά κυρίως χωριά,
όπου οι τόποι σύγκρουσης των ομόγλωσσων αντιπάλων, κυριαρχούσε αυτό το αρχοντικό αρχιτεκτονικό ύφος: σπίτια διώροφα με ωραία μπαλκόνια
και σκαλιστά φορούσια αλλά και τουρκικής αρχιτεκτονικής ξύλινα χαγιάτια με υπέροχες εξωτερικές
σκάλες, μαρμάρινες, ξύλινες και σιδερένιες. Το
εμπορικό κέντρο - με τέσσερις μεγάλες πλατείες
που ενώνονταν με άνετους μεταξύ τους δρόμους
και συγκεντρωμένα γύρω τους ο μητροπολιτικός
ναός, η Τράπεζα Ελλάδος, ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία, το ηρώο και το άγαλμα του Αθανασίου
Διάκου - ήταν σχεδιασμένο σοφά. Η πόλη είχε
αποχετευτικό δίκτυο, δεν θυμάμαι ποτέ να είχα δει
όχημα εκκενώσεως βόθρων. Εξάλλου είχε και ένα
άρτιο σύστημα ύδρευσης με άφθονο, φθηνό νερό
(δεν θυμάμαι να πληρώναμε ακόμη και για σπάταλη χρήση). Η ύδρευση γινόταν από τον καθαρό, τότε, Γοργοπόταμο. Η πόλη είχε και κινηματογράφους και χοροδιδασκαλείο. Σ’ αυτό κυριαρχούσε η

έντονη κοσμική παρουσία του δασκάλου μοντέρνων χορών, που δεν ήταν άλλος από τον πατέρα
του αργότερα φίλου, μακαρίτη πια, ποιητή Σπύρου
Τσακνιά.
Πριν η πόλη, λοιπόν, αλλοιωθεί από τους παρεπίδημους χωρικούς που παρέμειναν, αφού εκκενώθηκαν οι καταυλισμοί των «συμμοριτοπλήκτων»
μετά το τέλος του εμφυλίου (1949), ήταν μια μαζεμένη πόλη 12.000 - 15.000 κατοίκων στη δεκαετία
του ’40, κτισμένη σε τρεις λόφους και με θέα προς
τον μεγάλο κάμπο του Σπερχειού ποταμού.
Τα Χριστούγεννα του ’42 η πείνα θέριζε τους
κατοίκους των πόλεων, όσους δεν είχαν χωράφια
(και οι περισσότεροι δεν ήταν γεωργοί ούτε βέβαια κτηνοτρόφοι· στην πλειονότητά τους οι κάτοικοι της πόλης ήταν έμποροι, τεχνίτες και δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι), ενώ το νόμισμα άρχισε να μην έχει αξία και να πληθωρίζεται - αλλά κι
όταν υπήρχε δεν υπήρχαν προϊόντα και κυρίως
τρόφιμα στην αγορά. Είχαν ήδη κατακλύσει και
την πόλη μας οι μαυραγορίτες πουλώντας λάδι,
όσπρια, δημητριακά και κυρίως φάρμακα εκβιάζοντας και αποσπώντας ως αμοιβή τιμαλφή, πιάνα,
είδη προικός, ασημικά, γούνες, τουαλέτες και
εγκυκλοπαίδειες. Ο πατέρας μου έδωσε για λίγα
τρόφιμα, μερικά κουφέτα κινίνο (η ελονοσία θέριζε) και ένα μπουκάλι λάδι τη μνημειώδη εγκυκλοπαίδεια του «Πυρσού», κρατώντας, ευτυχώς, του
«Ελευθερουδάκη» και το «Μέγα Λεξικό» του Δημητράκου, μοναδική μας τροφή παιδείας για πολλά χρόνια. Εκείνος ο χειμώνας του ’42 ήταν ανελέητος. Εμείς τα παιδιά δεν είχαμε δει ποτέ τόσο
χιόνι και νομίζω πως, εξήντα χρόνια μετά, δεν έχω
ξαναδεί. Μέναμε συχνά δύο και τρεις μέρες αποκλεισμένοι σπίτι με μόνη θέρμανση το τζάκι και
στα δωμάτια ύπνου τα μαγκάλια όπου καίγαμε πυρήνα, δηλαδή λειωμένα στο λιοτρίβι λιοκούκουτσα. Κοιμόμασταν φορώντας τα παλτά μας και στο
κεφάλι η μάνα μάς τύλιγε με μάλλινα κασκόλ, έτσι
που φαινόταν το κεφαλάκι μου στο μαξιλάρι σαν
μπόγος ή σαν τη γιαγιά της Κοκκινοσκουφίτσας.
Για πρωινό τρώγαμε κουρκούτι, βρασμένο σιτάλευρο (όσο είχε οικονομήσει ο πατέρας πουλώντας τη μοναδική του περιουσία, τα βιβλία) με λίγο
λάδι να κολυμπάει. Μεσημέρι-βράδυ φασόλια ή
φακές. Η μάνα, παλιά αγρότισσα, ήξερε να ζυμώνει και θα μπορούσε να φτιάξει μια κουλουρίτσα
ψωμί με το λίγο αλεύρι.

Συνέχεια στην 2η σελ.

ºıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂÎ‰ÚÔÌ‹
Πάλι οι Ροβολιαρίτες με τους
φίλους τους περπάτησαν στους
δρόμους της Καστοριάς, θαύμασαν τις Πρέσπες και τα παραδοσιακά χωριά όπως Νυμφαίο - Ψαράδες.
Αν και το πρόγραμμα της εκδρομής δεν μπόρεσε να δημοσιευτεί στην εφημερίδα μας, η
συμμετοχή ήταν μεγάλη.
12-13-14 Οκτώβρη διασχίσαμε τη Δυτική Μακεδονία και απολαύσαμε τα καταπληκτικά τοπία
που εναλλάσσονταν με τα γήινα
χρώματα, τον υπέροχο αυτό
χρωματισμό των φθινοπωρινών
φύλλων.
Περάσαμε και προσκυνήσαμε
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Σελίδα
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ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÌÂ ÙÔÓ ¡ÙÔÚ‹
Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
Ο φούρνος της γειτονιάς ήταν
σχεδόν μεσοτοιχία με το σπίτι
μας. Αλλά ντρεπόταν, γιατί πιθανόν το καρβελάκι μου να ήταν το
μοναδικό, αν αποφάσιζε ο φούρναρης να «κάψει» τον φούρνο για
ένα ψωμί στο ταψάκι.
Και ξαφνικά το βράδυ της Παραμονής των Χριστουγέννων που
στριμωγμένοι γύρω από το τζάκι
ψήναμε κοκόσες (σπόρους καλαμποκιού - πού να ξέραμε τότε το
ευγενικό όνομα κορνφλέικς!) που
καθώς θερμαίνονταν ανοίγανε
σαν νιφάδες χιονιού κάνοντας
κρότο, κτύπησε το ρόπτρο της ξύλινης εξώπορτας. Ξαμπαρώσαμε
και βρεθήκαμε μπροστά στο απρόσμενο θαύμα: ο Μάγος με τα δώρα. Ο αδελφός της μάνας μας,
ένας λεβέντης πυρόξανθος αγρότης, είχε έρθει από την Αταλάντη,
δέκα ώρες δρόμο μ’ ένα αμαξάκι
που είχε ξεμείνει στην κωμόπολη
(απ’ αυτά τα κομψά που βλέπουμε
ακόμη στην Κηφισιά) με ζεμένο
ένα υπέροχο καστανότριχο άλογο, τον Ντορή. Μείναμε όλοι
άναυδοι. Η εικόνα ήταν σχεδόν
μυθική. Το άλογο μέχρι το γόνα
μέσα στο χιόνι, το αμαξάκι με ένα
μέτρο χιόνι και ο θείος Θεμιστοκλής με ένα στρατιωτικό αμπέχονο (πριν έναν χρόνο είχε γυρίσει
από την Αλβανία όπου υπηρέτησε
στο Ορεινό Πυροβολικό) κατάλευκος.
«Καλώς σας βρήκα νοικοκυραίοι», είπε. «Δεν άντεχα να κάνετε Χριστούγεννα με κουρκούτι,
φασόλια και μπαμπανέτσα και μαμαλίγκα (πίτες με άγρια λαχανικά
και κουρκούτι καλαμποκάλευρου).
Ήρθα να κάνουμε Χριστούγεννα
μαζί. Εμείς εκεί κάτω δεν πεινάμε,
έχουμε τα χωράφια μας, τα πιθάρια μας, τα κατώγια γεμάτα γεννήματα, τις κοτούλες, τα γαλιά και
τις προβατίνες. Σας έφερα μαγειρεμένα, ψημένα φαγητά, μηλαράκια, σταφίδες, κάστανα, απίδια και
η γιαγιά σάς στέλνει και μια γυάλα
με γλυκό κυδώνι του κουταλιού».
Αλαλάξαμε. Θυμάμαι τη μάνα
σε μια γωνιά του διαδρόμου να
σταυροκοπιέται κρυφά και να
σκουπίζει τα δάκρυά της. Ο πατέρας, πάντα περήφανος, είπε το
κλασικό του: «Ήταν ανάγκη να κάνεις τόσο δρόμο με τέτοιο ψόφο,
βρε αδελφέ; Θα κουτσοπερνάγαμε». Ο θείος τον κοίταξε στα μάτια
και είπε απλά αφοπλιστικά: «Δεν
τα έφερα για σένα, για τα παιδιά
σας κόπιασα. Αν δεν θες, μην τα
φας». Ο πατέρας πειράχτηκε και
είπε: «Σ’ ευχαριστούμε για τον κόπο σου, μα σκέφτομαι την ταλαιπωρία». «Ποια ταλαιπωρία;», είπε
ο Θεμιστοκλής. «Την ξέχασα μόλις είδα αυτές τις κόκκινες μυτίτσες και άκουσα τις φωνούλες
τους. Αλλά πρέπει να ξεπεζέψω».
Έλυσε το άλογο, τράβηξε το

POBO§IAPITIKA NEA
Tρίμηνη έκδοση
Iδιοκτησία:
Σύλλογος Pοβολιαριτών
Φθιώτιδας
Kατράκη 4 Άνω Iλίσια 15771
Tηλ.: 210-7705370
A.Φ.M. 090085976
Δ.O.Y. Aγ. Παρασκευής

Eκδότης: Παντελής Ρίζος
Σ. Σταθμός Λιανοκλαδίου 35100
τηλ. 22310-61577
Επιμέλεια έκδοσης:
Θωμάς Nέλλας
Kατράκη 4 Άνω Iλίσια 15771
Tηλ. 210-7705370
•••
Ηλεκτρονική Σχεδίαση Εντύπου

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον 13121
Τηλ.-Fax.: 210-2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr
Κιν. 6972624492

αμάξι σ’ έναν παράδρομο, ξεφόρτωσε τα καλούδια του και κρατώντας τα γκέμια του Ντορή δήλωσε
χωρίς να σηκώνει αντίρρηση: «Το
άλογο δεν μπορεί να μείνει ούτε
στον δρόμο ούτε στην ξέσκεπη
αυλή σας. Θα ψοφήσει. Πρέπει να
περάσει τη νύχτα στον διάδρομο». Κανένας δεν φάνηκε να ξαφνιάζεται. Το σπίτι είχε την κλασική
διαρρύθμιση των παλιών νεοκλασικών. Διάδρομος με ασπρόμαυρα
πλακάκια και ανά δύο δωμάτια
εκατέρωθεν. Η κουζίνα, ο απόπατος και το πλυσταριό στην αυλή.
Επειδή κάποτε το διώροφο φαίνεται να ήταν ενιαία κατοικία, στο
βάθος του διαδρόμου υπήρχε ξύλινη σκαλιστή σκάλα για τον πάνω
όροφο. Τώρα η καταπακτή ήταν
καρφωμένη και η σκάλα χρησίμευε και για πρόχειρη αποθήκη.
Ο Ντορής εγκαταστάθηκε κάτω από την σκάλα μ’ ένα μπουγέλο νερό και κρεμασμένο στον λαιμό του ένα ταγάρι με βρώμη και
κριθάρι, άρχοντας. Ο θείος τον
σκούπισε καλά καλά με ένα μάλλινο στεγνό παλιό πουλόβερ και ο
Ντορής τον κοίταζε στα μάτια με
στοργή.
Να πω πως ήταν η ωραιότερη
παραμονή Χριστουγέννων της ζωής μου; Η μάνα έλαμπε από χαρά,
έβγαλε τα καλά σερβίτσια, έστρωσε το λινό τραπεζομάντιλο. Θυμάμαι πως άναψε και ένα κερί. Φάγαμε του σκασμού. Ο θείος έλεγε τα
νέα της γιαγιάς, των αδελφάδων
της μητέρας, για τη συγκομιδή, τα
ζώα του, τον πρόσφατο γάμο του
με μια πρωτοπόρο νηπιαγωγό που
είχε βρει καταφύγιο στην Αταλάντη.
Πώς όμως σ’ εμάς τα παιδιά να
κολλήσει ύπνος με τον Ντορή
στον διάδρομο; Κάθε τόσο ο φουκαράς, μακριά από το ζεστό παχνί
του και τις βολές του, χάλαγε τον
κόσμο κτυπώντας με τα πέταλά
του τα πλακάκια και χλιμιντρίζοντας παραπονεμένα. Σηκώθηκα
δυο-τρεις φορές κρυφά, ξυπόλητος και μπουμπουλωμένος βγήκα
στον διάδρομο και πήγα και τον
χάιδεψα στα σκοτεινά στα καπούλια. Μ’ έγλειψε στο μέτωπο και το
σάλιο του ήταν ζεστό, αχνιστό.
Κατά τις δέκα την άλλη μέρα,
Χριστούγεννα, το ακούραστο
εκείνο αγροτικό θεριό έζεψε πάλι
τον Ντορή και ξεκίνησε μέσα στον
χιονιά να γυρίσει πίσω, δέκα ώρες
δρόμο, να κάνει Χριστούγεννα
βράδυ με γυναίκα, μάνα και αδελφάδες.
Η μάνα καθάρισε πίσω από τη
σκάλα τις ακαθαρσίες του Ντορή.
Όμως για μήνες μετά ο Ντορής είχε αφήσει μιαν περίεργη, ευεργετική αύρα, μια στοργική ζωώδη μυρωδιά που ακόμη και τώρα τη φέρνω στη μνήμη μου και γαληνεύω.

Κώστας Γωργουσόπουλος
Από την εφημ. ΤΑ ΝΕΑ

∏ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÛÔ˘
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ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΩΝ 1958-2008
Συνέχεια από την 1η σελ.
6. Θωμάς Νέλλας 2003-2006, 4 χρόνια
7. Παντελής Ρίζος 2006-2008 Κι ένα πλήθος άλλων
χωριανών ως μελών των Διοικητικών Συμβουλίων.
Όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά από την θέση του
πρόσφερε ό,τι μπορούσε με συνεργασία, αγάπη και
ενδιαφέρον για την επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου.
Οι ομόφωνες αποφάσεις των Συμβουλίων και η συνεργασία με τους τοπικούς άρχοντες του χωριού, Κοινοτικούς, Εκκλησιαστικούς, Σχολικούς και τις διάφορες Κρατικές Υπηρεσίες, Νομαρχίες και Υπουργεία,
απέδωσαν καρπούς.
Τα τελευταία χρόνια από το 1984 μέχρι σήμερα
συνδετικός κρίκος των μελών του Συλλόγου υπήρξε
και η εφημεριδούλα μας «ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ», που
ενημέρωνε για κάθε τι που αφορούσε το Σύλλογό μας
και το χωριό.
Κάθε χρόνο γινόταν Γενικές Συνελεύσεις, τον
πρώτο χρόνο η μία ενημερωτική και τον δεύτερο ενημερωτική και συγχρόνως αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου κλπ.
Επίσης διάφορες εκδηλώσεις χοροσυνεστιάσεις
στην Αθήνα και στο χωριό και δύο φορές στη Μακρακώμη, εκδρομές από την Αθήνα και το χωριό και ενημερωτικές ομιλίες στο χωριό για να γνωρίζουν οι πιο
πολλοί τις ενέργειες του Συλλόγου και να βοηθάει ο
καθένας με τον τρόπο του.
Επίσης παραστάσεις των Προέδρων και λοιπών
Μελών σε υπηρεσίες, Νομαρχία, Υπουργεία, Βουλευτές και σε κάθε αρμόδιο που μπορούσε να βοηθήσει.
Οι σκοποί και τα έργα του Συλλόγου είχαν επιτυχία. Ο Σύλλογος, όπως αναφέρω και παραπάνω ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του αείμνηστου Γεωργίου Ηλία
Σακελλάρη Επιθεωρητού Δημ. Σχολείων της Β' Περιφέρειας Αθηνών από της 22ας Οκτωβρίου 1954 μέχρι
2ας Ιουνίου 1961 και την συνεργασία των άλλων 21
χωριανών μας που αποτέλεσαν τα ιδρυματικά μέλη
του Συλλόγου και ιδίως των Κων/νου Σακελλάρη, Παναγιώτη Γάκη, Γεωργίου Μπουή, Κων/νου Φωλιά, Δημητρίου Καρφή, Ιωάννου Παναγιώτου, κλπ. «με σκοπό να συνενώσει τους έξω του χωριού συγχωριανούς
μας και να προσφέρει στο χωριό κάθε δυνατή εξυπηρέτηση, για την εκπολιτιστική του ανάπτυξη και την εν
γένει πρόοδο του χωριού μας με έργα και μόνον με έργα». Η ανάγκη αυτή για το χωριό μας και για άλλα χωριά ανέκυψε μετά την κατοχή και τον εμφύλιο, όταν
πολλοί χωριανοί μας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους και να σκορπιστούν στις διάφορες
πόλεις της πατρίδας μας, κυρίως στην Αθήνα. Αυτό,
όμως, θα είχε ως συνέπεια οι άνθρωποι αυτοί ύστερα
από λίγα χρόνια να ξεκόψουν από τις ρίζες τους και να
χαθούν. Οι Σύλλογοι αυτό τον σκοπό υπηρέτησαν: να
τους κρατήσουν, δηλαδή, κοντά στις ρίζες τους και να
μην ξεκόψουν από τα ήθη και τα έθιμά τους.
Και ο δικός μας ο Σύλλογος στην 50ετή θητεία του
κατόρθωσε να το πετύχει με τις διάφορες εκδηλώσεις, συνεστιάσεις, εκδρομές ομιλίες και τα τελευταία
24
χρόνια
με
την
εφημεριδούλα
μας
«ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ» που κάθε τρίμηνο φτάνει σε
1000 και πλέον σπίτια Ροβολιαριτών, φίλων και υπηρεσιών σε όλα τα σημεία της γης.
Μεγάλη τιμή και ευγνωμοσύνη χρωστάνε όλοι σήμερα σ' αυτούς που είχαν την ιδέα να ιδρύσουν το
Σύλλογο και ιδίως στον Γεώργιο Σακελλάρη που είχε
την ιδέα και την πρωτοβουλία της ίδρυσής του.
Η αγάπη όλων για το χωριό μας υπήρξε μεγάλη και
αυτό το έδειξαν όλοι αυτά τα χρόνια με τις δωρεές και
τις συνδρομές τους, αλλά μεταξύ όλων μεγάλη τιμή
και ευγνωμοσύνη αξίζει στον πρώτο Πρόεδρο του
Συλλόγου για μια δεκαετία (1958-1968) Γεώργιο Σακελλάρη που η αγάπη του για το χωριό μας υπήρξε
ανεπανάληπτη.
Η αγάπη του αυτή άρχισε από τότε που έμεινε ορφανός από πατέρα και πάλεψε σκληρά για να σπουδάσει και να γίνει δάσκαλος, μια επιθυμία του πατέρα
του.Υπηρέτησε δάσκαλος στο χωριό μας από το 1924
μέχρι το 1931. Το Σχολείο τότε αριθμούσε 106 μαθητές και εστεγάζετο σε ιδιωτικό οίκημα του Κων. Σκαμάγκη. Την εποχή αυτή είχε διοριστεί και γραμματέας
της κοινότητας και για δύο χρόνια λόγω παραιτήσεως
του Κοινοτικού Συμβουλίου Πρόεδρος της Κοινότητας. Τότε άρχισε να κτίζεται το Σχολείο, μόνο η μια αίθουσα, στην πλατεία των Αγίων Αποστόλων με δαπάνες των ομογενών της Αμερικής. Το 1925 που το σχολείο έγινε διθέσιο και τοποθετήθηκε και δεύτερος δάσκαλος, ο γαμπρός του και πατέρας μου, Ιωάννης Παπαθεοδώρου με προσωπική εργασία που υπέβαλε
στους υπόχρεους κατοίκους χτίστηκε και η δεύτερη

αίθουσα και με χρήματα (7.500 δρχ) που συγκεντρώθηκαν στην πρώτη λειτουργία που έγινε στον Άγιο Παντελεήμονα, έργο και αυτό του Γεωργίου Σακελλάρη
και με την προσωπική εργασία που επέβαλε στους κατοίκους αλλά και την αμέριστη βοήθεια του ιερέα του
χωριού του Παπασταμούλη, ο οποίος δεν απουσίασε
από την εργασία για ένα ολόκληρο τετραήμερο.
Η πρώτη λοιπόν λειτουργία έγινε την 27η Ιουλίου
1924 στο εκκλησάκι που υπήρχε μέχρι το 1964 όταν
και άρχισε να κτίζεται το σημερινό εκκλησάκι με χρήματα (12.000 δρχ) που μαζεύτηκαν μετά από ομιλία
του Κων. Παπαθεοδώρου και με δωρεά (3.500 δρχ)
του Γεωργίου Σακελλάρη για την κατασκευή της στέγης.
Άλλο μεγάλο έργο κατά την διάρκεια της θητείας
του στην Προεδρία της Κοινότητας ήταν η εγκατάσταση τηλεφωνικού δικτύου στο χωριό μέσω Τσούκας. Η
υπηρεσία με ενέργειές του έβαλε τα υλικά, σύρματα
και μονωτήρες, και οι χωριανοί με προσωπική εργασία
έκοψαν και μετέφεραν στη θέση τους 300 περίπου
στύλους.
Το τηλέφωνο αυτό εξυπηρέτησε για πολλά χρόνια
τους κατοίκους του χωριού σε έκτακτες και άλλες
ανάγκες. Είχε τοποθετηθεί στο Γραφείο του Σχολείου
που χρησίμευε και ως Γραφείο της Κοινότητας.
Μετά την μετάθεσή του από το χωριό υπηρέτησε
ως δάσκαλος στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα και αργότερα
ως Επιθεωρητής Γρεβενών, τα δύσκολα χρόνια της
Κατοχής, Εδέσσης, Αρκαδίας, Σύρου, Μαγνησίας,
Αθηνών και τέλος Αγρινίου.
Όλα αυτά τα χρόνια της απουσίας του από το χωριό δεν το ξέχασε ποτέ και όταν τοποθετήθηκε Επιθεωρητής στην Αθήνα άρχισε ενεργό δράση με την ίδρυση του Συλλόγου και τη βοήθεια του χωριού με κάθε
μέσο εκμεταλλευόμενος τις υψηλές γνωριμίες του.
Με δικές του ενέργειες τοποθετήθηκε τηλέφωνο
στην Φτελιά, στο Χάνι του Καραγιάννη, που μέχρι το
1977 εξυπηρετούσε το χωριό η συγκοινωνία από Λαμία για Φουρνά και Ρεντίνα, έτσι οι Ροβολιαρίτες εξυπηρετούνταν μέσω Φτελιάς.
Επίσης έγινε η ανέγερση του ωραίου πετρόχτιστου διδακτηρίου δύο αιθουσών και δύο Γραφείων στη
θέση Τσάμω με τη βοήθεια και του Ιωάννου Παπαθεοδώρου που υπηρετούσε εκείνη την εποχή δάσκαλος
στο χωριό.
Ακόμη κατασκευάστηκε η γέφυρα στο Πέρα Ρέμα
με χρήματα που έβγαλε ο ίδιος από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και το σπουδαιότερο ίσως έργο εκείνης της εποχής ο δρόμος Βίτωλης-Ροβολιαρίου που
στη συνέχεια χρειάστηκαν 40 ολόκληρα χρόνια για να
ολοκληρωθεί και να ασφαλτοστρωθεί (1962-2002) με
συνεχείς παρεμβάσεις του Συλλόγου και των Κοινοτικών αρχών.
Όλα τα χρόνια που ήταν Πρόεδρος του Συλλόγου
με δωρεές και δαπάνες χωριανών και φίλων ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στον Ιερό Ναό των Δώδεκα Αποστόλων που είχε κτισθεί το 1937 αλλά μέχρι το 1958
υπήρχε μόνο η τοιχοποιία. Όλες οι άλλες εργασίες
έγιναν από τον Σύλλογο. Επίσης τσιμεντοστρώθηκε η
πλατεία των Αγίων Αποστόλων. Ακόμη εφοδιάστηκαν
και τα δύο Δημοτικά Σχολεία με παντός είδους εποπτικά μέσα και βιβλία. Επίσης στις μεγάλες γιορτές των
Χριστουγέννων και του Πάσχα στέλνονταν για τους
μαθητές διάφορα δώρα και γραφική ύλη.
Ο ίδιος πρόσφερε μεγάλα χρηματικά ποσά για έργα στο χωριό και ιδίως για την ανέγερση και συντήρηση των εκκλησιών. Αλλά και μεγάλα χρηματικά ποσά
για το Γηροκομείο, το Ορφανοτροφείο Θηλέων Λαμίας, την Στέγη Τυφλών του δήμου Αμαρουσίου και
ένα ποσό δινόταν κάθε χρόνο για τους ψάλτες, τους
νεωκόρους και το λάδι για τα καντήλια των εκκλησιών.
Για όλα αυτά που πρόσφερε στο χωριό και το Σύλλογο, αφιλοκερδώς, νομίζω ότι αξίζει να τον τιμήσουμε σήμερα που ο Σύλλογος κλείνει 50 χρόνια ζωής και
να τον ευγνωμονούμε για τις ενέργειές του καθώς και
όλους εκείνους τους συγχωριανούς μας που όλα αυτά
τα χρόνια προσέφεραν χρήματα και προσωπική εργασία μέσω του Συλλόγου και τα αξιοποίησαν για το καλό του χωριού μας.
Μια μεγάλη τιμή και ευγνωμοσύνη σε όλους και να
είναι αιώνια η μνήμη αυτών που έφυγαν και εμείς να
συνεχίζουμε το έργο εκείνων. Να έχουμε υγεία και για
να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στο Σύλλογο
ώστε να γίνουμε παράδειγμα στις νέες γενιές που
ακολουθούν να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και αγάπη
για το Σύλλογό μας και το αγαπημένο μας χωριό Ροβολιάρι με τους ωραίους και φιλοπρόοδους κατοίκους
του.
Κων/νος Παπαθεοδώρου
τέως Πρόεδρος του Συλλόγου

Η φθινοπωρινή εκδρομή μας
Στο εξής
να στέλνετε
τη συνδρομή σας
προς την εφημερίδα
στην παρακάτω
διεύθυνση:
Παπαγιάννη Ελένη
Ευθυμίου
Θεσσαλίας 15
16342 Ηλιούπολη

Συνέχεια από την 1η σελ.
στα Μετέωρα. Στο Μοναστήρι του
Αγίου Στεφάνου, πάνω στους επιβλητικούς βράχους.
Πήραμε, περνώντας, μια εικόνα από τα Γρεβενά.
Επίκεντρο της εκδρομής η Καστοριά. Η Καστοριά είναι μία από
τις ωραιότερες ελληνικές πόλεις.
Γουναράδικα στολίζουν την
αγορά της. Γούνες παραδοσιακές,
παντόφλες, δερμάτινα είδη. Μαγαζιά που σε προκαλούν να αγοράσεις.
Η λίμνη της Καστοριάς επιβλητική. Δωρίζει στην πόλη της ένα
υπέροχο τοπίο. Οι Πρέσπες σωστές στην παράδοση της ομορφιάς τους.

Φασόλια, άσπρα - γίγαντες, το
παραδοσιακό προϊόν. Πήραμε αρκετά μαζί μας.
Φθάσαμε στο χωριό Νίκη. Εκεί
είναι το μεθοριακό φυλάκιο της
Νίκης, το τελευταίο χωριό της πατρίδας μας.
Είδαμε το χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας, διασχίσαμε το χωριό
Πισοδέρι και επισκεφθήκαμε το
πανέμορφο - διατηρητέο χωριό
Νυμφαίο.
Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, το
λεγόμενο Τριεθνές. Τα “υγρά σύνορα” Ελλάδας - Αλβανίας - Σκοπίων. Διασχίσαμε κομμάτι της
“Εγνατίας οδού”. Φθάσαμε στην
Παναγία Σουμελά. Η εκκλησία μέσα στα πανύψηλα δένδρα, με την
μεγάλη ποντιακή ιστορία.

Λιγότερη σημασία έχει το τι λάθη κάνουμε, από όση το τι κάνουμε μετά από τα λάθη μας

Γνωρίσαμε έστω και λίγο την
Βέροια, τον καρποφόρο κάμπο και
την Νάουσα με τα γέρικα πλατάνια και τα νερά της.
Δεν αναφέρουμε ακριβώς το
πρόγραμμα αλλά τα σημαντικότερα σημεία της εκδρομής.
Η Μακεδονία όμορφη και φιλόξενη. Η παρέα μας ζεστή και
χαρούμενη όπως πάντα.
Ο κ. Κυριακάκης άψογος και
σαν οδηγός και σαν συγχωριανός
και φίλος.
Πάντα να είμαστε καλά να ταξιδεύουμε και να γνωρίζουμε ελληνικά και ξένα μέρη.
Γιατί η εκδρομή είναι ατομική
επένδυση.
Σπυροπούλου Λούλα
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Εις μνήμην Ευσταθίας Π. Παναγιώτου
(κυρά-Σταθούλας)
Απεβίωσε στις 9-12-07, σε ηλικία 87 ετών, η συγχωριανή μας Ευσταθία Παναγιώτου, που τα τελευταία χρόνια βρισκόταν κοντά στα
παιδιά της.
Είχε τρία παιδιά, το Γιώργο, την Κωνσταντίνα και τη Δήμητρα και
ευτύχησε να τα δει όλα αποκαταστημένα και ευτυχισμένα.
Μέχρι τα τελευταία χρόνια του βίου της διέμεινε στο σπιτάκι της
στο Ροβολιάρι, (συνοικία Αλεξέικα) και ήταν πανταχού παρούσα στις
κοινωνικές λειτουργίες του χωριού μας.
Όλοι τη θυμόμαστε και ευχόμαστε τώρα με την αποδημία της ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της και να είναι αιωνία της η μνήμη.
“Ροβολιαρίτικα Νέα”

Συνδρομές 2007
Παπαθανασίου Γεώργιος . . . . 30
Παπαγιάννης Δημήτριος . . . . 10
Βλάχου Γιάννα . . . . . . . . . . . . . 30
Γραβάνης Φώτης . . . . . . . . . . . 30
Σακελλάρης Γεώργιος. . . . . . . 20
Αναγνώστου Ιωάννης . . . . . . . 30
Νέλλας Βασίλειος (εις μνήμη πατρός του) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Παπαγιάννη Χρύσα - Στέλλα (στη
μνήμη της γιαγιάς τους) . . . . . 20
Νέλλας Γεώργιος. . . . . . . . . . . 20
Ρίζος Βασίλειος . . . . . . 70 (100$)
Νιώρας Χρήστος . . . . . . . . . . . 20
Παναγιώτου Γεώργιος (εις μνήμη
της μητρός του) . . . . . . . . . . . . 20

Δημητρίου Κώστας του Φ. . . . 30
Παπανικολάου Αντώνιος . . . . 20
Ρίζος Γεώργιος του Β.. . . . . . . 20
Ρίζου Δάφνη του Γεωργ. . . . . 15
Ρίζου Αικατερίνη του Γεωργ. . 15
Νέλλας Κων/νος του Θωμά . . 20
Νέλλας Δημήτριος του Θωμά 20
Για την εκκλησία “Παναγία”
Σακελλάρη Μαρία του Δημ. . . 30
Αποστόλου Μελίνα του Ηλία . 20
Δεληγιάννης Ευάγγελος του
Βασ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Σπυροπούλου Λούλα του Ηλ. 50

°È· ·È‰È¿ Î·È... ﬁ¯È ÌﬁÓÔ!
Για να απαντήσετε σωστά στα παρακάτω δεν αρκεί η λογικομαθηματική σκέψη.
Θα χρειαστούν διαφορετικές ιδέες. Αυτές ανήκουν στη δημιουργική σκέψη.
1. Ερωτήσεις με ... νόημα !
― Ποια χώρα έχει Βασιλεία, αλλά
δεν έχει Βασιλιά, ούτε Βασίλισσα;
― Ποιο είναι το πιο μακρύ έτος;
― Ποιο ρολόι λειτουργεί μόνο την
ημέρα;
― Ποιο είναι το πιο μεγάλο μάτι;
― Ποιος πύργος κινείται;
― Πότε το μυαλό μας πετάει στα
σύννεφα;
― Υπάρχει Έλληνας που να μπορεί με τα χέρια του να ακινητοποιήσει 20 αυτοκίνητα;
― Ένας εργάτης σκάβει ένα λάκκο
με διαστάσεις 1x1x1 σε 30 λεπτά.
Οι 30 εργάτες σε πόση ώρα θα τον
σκάψουν;
2. Καλοί λογαριασμοί:
― Σε ένα κουτί υπάρχουν 6 κουτιά, που το καθένα περιέχει άλλα 3
κουτιά.

Μ
Ρ
Τ
Υ
Α
Β
Γ

Τ Ι Κ Ε Τ Υ
Ο Ε Σ Ρ Μ Ν
Ω Υ Λ Ι Σ Τ
Λ Ρ Σ Α Β Γ
Ω Λ Τ Ε Υ Σ
Χ Χ Φ Σ Ι Ε
Ψ Ω Ι Τ Λ Ο

(Απάντηση: Μουσείο)

― Χρησιμοποιώντας πέντε 5 (πεντάρια) και όποιες πράξεις και παρενθέσεις θέλετε να βρείτε 00, με
τρεις διαφορετικούς τρόπους.
5 5 5 5 5 = 100
5 5 5 5 5 = 100
5 5 5 5 5 = 100
― Ένα παιδί βρίσκεται στο πρώτο
σκαλί μιας σκάλας. Για να φτάσει
στο μεσαίο, πρέπει να ανέβει ακόμα 5 σκαλιά. Πόσα σκαλιά έχει η
σκάλα;
3. Τι είναι κόκκινο και σκουπίζει
στο δάσος;
Ανοίγεις το παράθυρό σου το πρωί
και βλέπεις τρεις ελέφαντες πάνω
στο αυτοκίνητό σου. Τι ώρα είναι;

Ηλίας Νέλλας

Μερικά μηνύματα
Αν διαλέξεις μια δουλειά που
αγαπάς, δεν θα χρειαστεί να εργαστείς ούτε μια μέρα στη ζωή
σου.
Όσο καλλιεργείς την προσωπική σου ανταγωνιστικότητα,
δεν θα χρειαστεί να ψάξεις για
δουλειά ούτε μια μέρα στη ζωή
σου.
Κομφούκιος
- Τι κάνεις τώρα;
- Διορθώνω το τελευταίο λάθος μου !
- Και τι θα κάνεις μετά;
- Πιθανόν θα ασχοληθώ με
κάποιο καινούργιο!
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∫·ÏÔÎ·›ÚÈ ÛÙÔ ƒÔ‚ÔÏÈ¿ÚÈ
∫˘Ó‹ÁÈ ÎÚ˘ÌÌ¤ÓÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡
Με μεγάλη χαρά, το καλοκαίρι που μας πέρασε,
παρακολουθήσαμε μια ομάδα παιδιών να προετοιμάζουν το παιχνίδι του “κρυμμένου θησαυρού” με
σκοπό να προσφέρουν χαρά στους συνομηλίκους και όχι μόνο- συντοπίτες τους.
Η ομάδα των παιδιών, η υπεύθυνη για το παιχνίδι αυτό, αποτελείτο από τα εξής άτομα:
1) Βέγκας Δημήτρης
2) Αναγνώστου Κων/νος
3) Αναγνώστου Θανάσης
4) Ζερβός Μιχάλης
5) Κατσάρας Νίκος
6) Πασπάλης Γιάννης
7) Τσιώλης Γιάννης
Οι γρίφοι του παιχνιδιού ήταν πραγματικά ευφάνταστοι... και για του λόγου το αληθές παραθέτονται κάποιοι από αυτούς:
ΒΙΑΣΤΗΚΑΜΕ ΝΑ ΜΕΓΑΛ ΩΣΟΥ ΜΕ
ΑΡΠΑΞΑΜΕ ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΗ ΖΩΗΣ
ΝΟΜΙΖΑΜΕ ΠΩΣ ΗΤ ΑΝ ΤΡ ΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ
ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΑΜΕ ΤΑ Ν ΙΑΤΑ ΜΑΣ ΠΛΗΓΕ Σ
ΑΝ ΥΠΑΡ ΧΩ ΘΑ ΣΕ ΘΥΜΑΜΑΙ
ΚΑΙ ΑΝ ΧΑΘΩ... ΜΗ ΜΕ ΞΕΧΝΑΣ...
(Απ.: Τα γράμματα που είναι γραμμένα πιο έντονα, σχηματίζουν τη λέξη ΛΟΥΤΡΟΝΕΡΙ).
Είναι το πρώτο πράγμα που σας καλωσορίζει
και το τελευταίο που σας αποχαιρετά στο χωριό.
(Απ.: Η πινακίδα κάτω απ’ τον Άη-Θανάση)
Με τα αρχικά των λέξεων σχηματίζεται η λέξη
ΚΑΜΠΑΝΕΣ:
1) Τα μαζεύουμε το Δεκέμβριο (Απ.: Κάστανα)
2) Βασιλιάς των πουλιών (Απ. Αετός)
3) Βρίσκεται εκεί η πλατεία Παύλου Δημητρίου
(Απ. Μισιάκ)
4) 26, 27, 15 γίνονται (Απ.: Πανηγύρια)
5) Είναι του Ωρίωνα (Απ.: Αστερισμός)

Πόσα είναι συνολικά τα κουτιά;
― Με επτά 4 (τεσσάρια) και ορισμένες προσθέσεις να βρείτε 100.
4 4 4 4 4 4 4 = 100

Σελίδα

6) H2O (Απ.: Νερό)
7) Τέσσερις έχει ο χρόνος (Απ.: Εποχές)
8) Έχουμε πολλά τέτοια ζώα στο χωριό
(Απ.: Σκυλιά).
ΧΡΟΝΙΑ ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ
ΧΡΟΝΙΑ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ!!!
(Απ.: Γήπεδο ποδοσφαίρου)
ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ ΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟ
ΦΕΓΓΕ ΜΟΥ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΩ
ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΟ...
(Απ.: Σχολειό).
Αν είσαι κοντός, το χρόνο σου χάνεις,
αν είσαι ψηλός, την τύχη σου κάνεις.
(Απ.: Γήπεδο Μπάσκετ).
Λιβαδάκι, Γη ποτισμένη με ιδρώτα
(Απ.: Βρύση στη Μισιάκ)
ΠΕΡΠΑΤΑΣ... ΠΕΡΠΑΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΜΠΟΧΑ ΣΥΝΑΝΤΑΣ...!!!
(Απ.: Κοινοτικά Αποχωρητήρια).
Τη νικήτρια ομάδα αποτελούσαν οι:
1) Κουτσούκου Δήμητρα
2) Καλαρεμάς Βασίλης
3) Καλαρεμά Ελισάβετ
4) Σωτηρόπουλος Κώστας
5) Αναγνώστου Γεωργία
Στη νικήτρια ομάδα ο Σύλλογος των Απανταχού
Ροβολιαριτών έδωσε 100 €€€€.
Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους συμμετέχοντες και φυσικά στους διοργανωτές!!!
Ας ελπίσουμε πως θα δούμε και άλλες τέτοιες
προσπάθειες στο μέλλον!!!
Ευθυμίου Γεωργία

Οι νερόμυλοι του χωριού
Το Ροβολιάρι, πολυπληθής κοινότητα απ’ τα
χρόνια τα παλιότερα, είχε οργανώσει με τέτοιο
τρόπο τη ζωή του, ώστε να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις δυσκολίες κάποιων αναγκαίων απαιτήσεων
και δυσκολιών γενικά του πληθυσμού του και της
κοινωνίας του εν γένει.
Επειδή άλλωστε βρίσκεται και κάπως μακριά,
απ’ τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα των γύρω περιοχών, (Μακρακώμη, Σπερχειάδα, Υπάτη, Δομοκός,
Φουρνά, Καρπενήσι κ.λ.π.), θα έπρεπε να αντιμετωπίζει τις όποιες ανάγκες του με τη δική του οργάνωση, με τη δική του επαγγελματική επάρκεια και τις
δικές του πρωτογενείς βιοτεχνικές μονάδες, όπως
είναι τα πρωτογενή υφαντήρια (αργαλειοί - μαντάνια), τα κεραμοποιεία και τα ξυλουργεία, και κύρια
κι απαραίτητα με τους δικούς του νερόμυλους για
την αναπόφευκτη άλεση των σιτηρών - το σιτάρι και
το καλαμπόκι - βασικότατο τότε στοιχείο τροφοδοσίας της κάθε χωριάτικης οικογένειας.
Από τα παλιά λοιπόν χρόνια στο χωριό λειτουργούσαν κύρια, οι γνωστοί σ’ όλους μας, οι δύο νερόμυλοι του Ροβολιαρίου.
Α. Ο κάτω μύλος (στα Ζαγγουβαίικα) και

Άγγελος Σικελιανός
Κοιτάζω την ολύμπια μορφή σου...
άγαλμα σμιλευμένο απ’ το χέρι του Φειδία!
Και η αρχέγονη, η πτερόεσσα ψυχή σου,
απέριττο λουλούδι ορφικό,
γλυκόφωνη, στις Φαιδριάδες πέτρες,
μεθυσμένη Μούσα.
Η καρδιά σου... της οικουμένης όλης
περιβόλι ανθόσπαρτο.
Ο στοχασμός σου, η θεϊκή σου πνοή,
τραγούδι απολλώνιο της Δελφικής ιδέας...,
αδόμενο στον ομφαλό της γης,
παράμερα στο κοιμητήρι της Πυθίας!
Κι όλα... αντάμα ετούτα
ιδού ο Άγγελος Σικελιανός...
κομμάτι ατόφιο απ’ τη χορεία των αθανάτων
μ’ όλο το μεγαλείο της Ελλάδας μέσα του!
Μπροστά εσύ... κι οπίσω εμείς,
εμείς της οικουμένης τα παράξενα τ’ αλάνια...
τ’ αδέρφια σου... οι άνθρωποι, οι όμαιμοι οι Έλληνες
τα ταξιδιάρικα πουλιά, όλου του κόσμου.
Σε προσκυνάμε ευλαβικά
τρισόλβιε Σικελιανέ, Ορφέα,
εκεί ψηλά... στα ουράνια δώματα που ζεις,
που ζεις αθάνατος
και μας γλυκοκοιτάζεις
με τα ουράνια μάτια σου... με τ’ άστρα.
Π. Ρίζος

Β. Ο μύλος της Ντούμαινας.
Η παράδοση του χωριού λέει πως τα πολύ παλιά
χρόνια στον Αυλοβά - από κείθε - λειτουργούσε μύλος με αιολική ενέργεια δηλ. με τη δύναμη του ανέμου· που όπως φαίνεται η αλεστική απόδοσή του θα
ήταν πολύ μικρή και θα εξυπηρετούσε μάλλον τις
λίγες αγροτοοικογένειες και βλαχοοικογένειες που
κατοικούσαν τον περισσότερο χρόνο εκεί κοντά.

Μεσόκοπων... οδύνη
Τα αλγεινά... τα ονείρατα, τα γλυκαανθρωποπόθια
διαβήκαν και αράξανε στης λήθης το πλατό,
και βόσκει τώρα ο στοχασμός, στης μνήμης μας
τ’ απόσκια
προσμένοντας δειλά-δειλά, λιόθαμπο λαμπρινό!

Μα η πόρτα εφτασφράγιστη, στέκει μανταλωμένη
στο κάστρο της τ’ απόρθητο σφίγγοντας δυνατά,
πόθια και γλυκονείρατα, φανταστικά τεμένη,
που τα ’στησε η νιότη μας στα πρώτα της σκαλιά.

Κι οδεύουμε οι δύστυχοι μεσόκοπα καράβια
σε κύματα παράξενα... αργόφλοισβα βουβά
και ψάχνουμε απέλπιδα, μη βρούμε τα μουράγια
ν’ αράξουμε το είναι μας σ’ αχείμαντη γωνιά!

Στα αναπάντεχα της ζωής ούτε να κλαις ούτε να γελάς. Να καταλαβαίνεις!

Π. Ρίζος

Σελίδα
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Χριστούγεννα
Το γνωρίζουν όλοι. Ακόμα και τα μικρά
παιδιά που μας το αναγγέλλουν με τα κάλαντά τους : "Χριστού την θείαν Γέννησιν να
πω στο αρχοντικό σας".
Τα Χριστούγεννα τα γιορτάζουμε στις 25
Δεκεμβρίου. Όμως οι πρώτοι χριστιανοί δεν
γιόρταζαν ξεχωριστά τη "Θεία Γέννηση". Τιμούσαν τη Γέννηση του Κυρίου μαζί με τα
Θεοφάνεια ή Επιφάνεια στις 6 Ιανουαρίου.
Ο εορτασμός των Χριστουγέννων χωριστά αποφασίστηκε από την Α΄ Οικουμενική
Σύνοδο το 325 μ. Χ. -σκεφτείτε, τριακόσια
είκοσι πέντε ολόκληρα χρόνια αργότερα και δεν καθιερώθηκε δια μιας σε όλες τις
Εκκλησίες. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ως
Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (397404 μ. Χ.) αναφέρει σε λόγο του ότι η γιορτή
είχε καθιερωθεί προ δέκα ετών στην Αντιόχεια.
Όμως τα κριτήρια που κυριάρχησαν κατά
τη λήψη της απόφασης από τους άγιους Πατέρες της Εκκλησίας δεν ήταν ιστορικά.
Κανένας από τους ευαγγελιστές μας δεν
κατέγραψε στοιχεία για την ημερομηνία και
τη χρονολογία γέννησης του Χριστού. Ούτε
και υπήρχαν Ληξιαρχεία που να καταχωρούνται τα νεογέννητα.
Άλλωστε ο Χριστός άρχισε το δημόσιο
βίο του, με τη βάπτισή του από τον Ιωάννη
τον Πρόδρομο στον Ιορδάνη ποταμό, σε ηλικία 30 χρονών. Και αν λάβουμε υπόψη μας,
ότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν ημερολόγια με τη μορφή που τα ξέρουμε σήμερα, τότε, ούτε η ίδια η Μητέρα του θα θυμόταν πότε τον γέννησε. Και μάλλον δε θα τη ρώτησε
κανείς μια και οι πρώτες καταγραφές για τη
ζωή του και τη διδασκαλία του έγιναν πολύ
πιο μετά το θάνατό της. Και, φυσικά πολύ
αργότερα και από την Ανάσταση του Χριστού.
Οι άγιοι Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής
Συνόδου, με την τοποθέτηση της Γέννησης
στις 25 Δεκεμβρίου, ήθελαν να αποσπάσουν
τους πιστούς από τις ηλιολατρικές τελετές
που τελούσαν όλοι οι λαοί κατά την περίοδο
του χειμερινού ηλιοστασίου, που συμβαίνει
στις 21 Δεκεμβρίου, και που τις θεωρούσαν
ειδωλολατρικές.
Όπως είναι γνωστό, πριν από την έλευση
του Χριστιανισμού, όλοι οι λαοί λάτρευαν
τον Ήλιο ως θεό, φωτοδότη και ζωοδότη.
Και δεν είχαν άδικο. Σήμερα γνωρίζουμε και
το αποδεχόμαστε πλέον ότι χωρίς τον ήλιο
δε θα υπήρχε ζωή πάνω στη γη. Και όταν αυτός εκλείψει θα πάψει να υπάρχει και η ζωή
στον πλανήτη μας. Αυτό, όμως, δε σημαίνει
ότι είναι και απαραίτητο να τον προσκυνούμε ως θεό.
Όλες, λοιπόν, οι γιορτές που σχετίζονται
με τη γέννηση του Χριστού μπήκαν αργότερα και δεν έχουν σχέση με τις πραγματικές,
τις ιστορικές χρονολογίες.
Το πότε ακριβώς γεννήθηκε ο Χριστός
δεν έχει και τόση σημασία. Σημασία έχει το
γεγονός ότι εδώ και πάνω από 1600 χρόνια
οι πιστοί συγκεντρώνονται στους ναούς για
να δοξολογήσουν τον ερχομό του στη γη και
να τον τιμήσουν.
Πρωτοχρονιά
Όταν στις δώδεκα το βράδυ της τριακο-

ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· - ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿
Ξαναθυμόμαστε κάποια βασικά ιστορικά στοιχεία

στής πρώτης Δεκεμβρίου υποδεχόμασταν
με ευχές και ελπίδες το 2008, δεν πολυσκεφτήκαμε και το τι σημαίνει η χρονολογία
2008. Ούτε φέτος, αλλά ούτε και παλιότερα.
Απλά, πέρασαν τόσα χρόνια από τη γέννηση
του Χριστού.
Με βάση αυτό το γεγονός χωρίζουμε τα
χρόνια σε προ Χριστού και σε μετά Χριστόν
χρόνια.
Όμως ο χρόνος ως έννοια και πραγματικότητα υπήρχε πολύ πιο πριν. Ακόμα και πριν
από τον ερχομό του ανθρώπου πάνω στη γη
και, φυσικά, και μετά τη δική μας παρουσία
εδώ.
Στα μαθηματικά λέμε ότι ο χρόνος είναι
ένα συνεχές ποσό. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε
τέλος.
Οι άνθρωποι, στην πορεία τους στο χρόνο, χρειάστηκαν να τοποθετήσουν χρονολογικά ορόσημα, για να μπορούν να συνεννοούνται για το πότε έγινε το ένα και πότε το
άλλο.
Χρειάστηκε να καταλήξουν σε μια συμφωνία – και δεν ήταν και τόσο εύκολο πράγμα – για δύο βασικά πράγματα : ποια θα είναι
η μονάδα μέτρησης και πού θα βάλουν την
αρχή, το μηδέν, δηλαδή το ξεκίνημα του
χρόνου, κυρίως όμως την αρχή του ιστορικού χρόνου.
Για τη μονάδα μέτρησης δε δυσκολεύτηκαν και πολύ. Από παλιά είχαν μάθει να παρατηρούν τις αλλαγές των εποχών και τις
συσχέτισαν με το σημείο που ανατέλλει κάθε φορά ο ήλιος. Έβλεπαν στον ορίζοντα να
μετακινείται η Ανατολή. Αυτό γινόταν σταθερά. Πήγαινε όλο και αριστερότερα μέχρι
τις 22 Ιουνίου και μετά ξαναγύριζε προς τα
δεξιά και σταματούσε στις 21 Δεκεμβρίου σε
ένα άλλο σημείο του ορίζοντα και μετά ξαναεπέστρεφε... Βλέποντάς τον να κατηφορίζει στον ορίζοντα του φθινοπώρου και του
χειμώνα και αναλογιζόμενοι το τι τους περιμένει, αν συνέχιζε, σκέφτηκαν να τον παρακαλέσουν να ξαναγυρίσει. Έτσι είχαμε τις
ηλιολατρικές γιορτές.
Σήμερα λέμε ότι ως μονάδα μέτρησης
του χρόνου θεωρούμε μια πλήρη περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο. Συμφωνήσαμε και στις υποδιαιρέσεις του: μήνες, εβδομάδες, ημέρες, ώρες ... και βολευτήκαμε.
Δεν έγινε το ίδιο όμως και με το πού
μπαίνει η αρχή, δηλ. το μηδέν.
Οι διάφοροι λαοί πάνω στη γη κατέληξαν
και εφάρμοσαν ξεχωριστά συστήματα χρονολόγησης.
Οι αρχαίοι Έλληνες, στην αρχή, δεν είχαν ενιαίο χρονολογικό σύστημα. Συσχέτιζαν τα διάφορα γεγονότα με τις περιόδους
κατά τις οποίες είχαν ζήσει οι γνωστότεροι
πρόγονοι ή ήρωες ή επώνυμοι άρχοντες ή ιερείς και αργότερα με τον κατάλογο των
Ολυμπιακών Αγώνων.
Το σύστημα χρονολόγησης κατά Ολυμπιάδες εισήχθη τον 4ο π. Χ. αιώνα από τον
ιστορικό Τίμαιο (352 – 260 π. Χ.), αλλά επι-

Τα κάλαντα των εορτών
(Κάλανδα = τα με καλόν άσμα αδόμενα ή καλώς άδω, κατ’ άλλους από το λατινικόν calende).
Με τη λέξη κάλαντα συνήθως οι πάντες κατανοούμε όλα τα ευχετήρια και
εγκωμιαστικά άσματα που άδονται κατά
την παραμονή των Χριστουγέννων, της
Πρωτοχρονιάς και των Φώτων.
Βέβαια είναι και τα του Λαζάρου, τα
οποία διαφέρουν ως προς τον χαρακτήρα, καθώς και της Μ. Παρασκευής, που
τούτα στην κυριολεξία έχουν θρηνητικό
ύφος και πένθιμη ροή άσματος.
Το έθιμο με τα κάλαντα έχει την προέλευσή του από την αρχαία Ελλάδα και
έχει μεγάλη σχέση με τις διονυσιακές
λατρείες των αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας (περιφορά της αρχαίας Ειρεσιόνης).
Συγκροτούνται ομάδες παίδων ή εφήβων ή και ανδρών, περιέρχονται τα σπίτια
και άδουν με εμμέλειαν γλυκυτάτου
άσματος στις πόρτες των οικιών των συμπολιτών τους, τιμώντας και τους σπιτονοικοκύρηδες, που τους ανοίγουν τα σπίτια τους με χαρά και τη σημαντική γιορταστική ημέρα που ξημερώνει.
Σε κάποιες περιοχές της πατρίδας
μας παλαιότερα τραγουδούσαν μόνο άνδρες και σε κάποιες άλλες μόνον παιδιά
μέχρι 14άρων ετών.
Η πιο συνηθισμένη μουσική υπόκρουση στα κάλαντα είναι τα τρίγωνα, που ενδυναμώνονταν με συνοδεία τυμπάνων.
Σε άλλες περιοχές συνοδεύουν το
“άδειν” με φυσαρμόνικα και με έγχορδα.
Τα συνήθη άσματα για τη γιορτή των Χρι-
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στουγέννων είναι
“Χριστούγεννα, Πρωτόγεννα, πρώτη
γιορτή του κόσμου”
ή “Καλήν ημέραν άρχοντες κι αν είν’ ο
ορισμός σας,
Χριστού τη θεία γέννηση να πω στ’
αρχοντικό σας”, κ.λ.π.
και κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς άδονται
“Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά” ή
“Άγιος Βασίλης έρχεται - άρχοντες το
κατέχετε από την Καισαρεία” κ.λ.π.
Μετά τον ορισμό της εορτής αρχίζει
το εγκώμιο των ενοίκων και είναι τότε ο
οικοδεσπότης “αφέντης ευγενικός” και
ξεχωριστός στον τόπο του σαν τ’ αργυρό
φεγγάρι, η δε οικοδέσποινα “αρχόντισσα
κυρία”.
Ύστερα έπονται οι ευχές.
“Σ’ αυτό το σπίτι που ήρθαμε, πέτρα
να μη ραγίσει,
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού, χρόνια
πολλά να ζήσει!”
― Ευχή κι επιθυμία όλων μας είναι να
διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε τα
ήθη, τα έθιμα και την καταξιωμένη μέσω
των αιώνων παράδοση της αθάνατης φυλής μας και να μην παραδοθούμε έρμαια
εις την απαξιωτική κοινωνική παθητική
ροή που υπαγορεύει και επιβάλλει σήμερα η “μαμωνική” και απάνθρωπη νέα τάξη
πραγμάτων και το δόγμα Κίσιγκερ για να
οδηγηθεί η ανθρωπότητα εκεί όπου επιθυμούν οι δυνάμεις του “κακού” και του
“αντιχρίστου” πνεύματος.
Διαβάστε Έλληνες τις προφητείες
του Κοσμά του Αιτωλού.
Παντελής Ρίζος

κράτησε κατά τους ελληνιστικούς χρόνους
χάρη στο έργο του Αλεξανδρινού λόγιου
Ερατοσθένους του Κυρηναίου.
Ως πρώτη Ολυμπιάδα θεωρήθηκε εκείνη
του 776 π. Χ. Την ιδέα του Τίμαιου να μνημονεύονται τα γεγονότα κατά Ολυμπιάδες
ακολούθησαν οι ιστορικοί Πολύβιος, Διόδωρος, Στράβων, Πλίνιος κ. ά.
Το σύστημα αυτό ήταν σε χρήση σε Ανατολή και Δύση μέχρι τον 4ο μ. Χ. αιώνα οπότε και αντικαταστάθηκε από τις Ινδικτιώνες.
Η Ινδικτιών αναγνωρίστηκε ως χρονολογική
μονάδα από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου με αφετηρία το Σεπτέμβριο του
έτους 312 μ. Χ.
Το σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε από
την Εκκλησία και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και σήμερα μια και το εκκλησιαστικό
έτος, όπως γνωρίζετε, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κατά την οποία τελείται και η ακολουθία της Ινδίκτου σε συνδυασμό με τη
θεία λειτουργία για την ευλογία του εκκλησιαστικού έτους.
Η χριστιανική χρονολόγηση επικράτησε
σε διεθνές επίπεδο ως η ευρύτερα αποδεκτή
μέθοδος χρονολόγησης. Το 525 μ. Χ. ο Διονύσιος ο Μικρός (μοναχός, εκκλησιαστικός
συγγραφέας, κανονολόγος και χρονολόγος) επινόησε τη χριστιανική εποχή για να
επιλύσει μια μακροχρόνια εκκλησιαστική
διαμάχη σχετικά με τον υπολογισμό του Πάσχα. Έτσι τα χρόνια πριν από το έτος κατά το
οποίο πιστευόταν ως τότε ότι είχε συμβεί η
γέννηση του Χριστού προσδιορίζονται με
την ένδειξη π. Χ. (προ Χριστού) και τα χρόνια
μετά τη γέννηση με την ένδειξη μ. Χ. (μετά
Χριστόν).
Το σύστημα του Διονυσίου άρχισε να
επικρατεί στην Ευρώπη μόλις τον 11ο αιώνα. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι καθιέρωσαν δικό
τους χρονολογικό σύστημα το οποίο είχε ως
αφετηρία τη μυθική κτίση της Ρώμης από το
Ρωμύλο και το Ρώμο το 754 π. Χ.
Οι Κινέζοι κατέγραφαν τα γεγονότα βάσει ενός μηνιαίου κύκλου στο πλαίσιο μιας
συγκεκριμένης δυναστείας και σημείωναν
κάθε έτος με τον αντίστοιχο θερισμό. Το 163
π. Χ. ο τότε αυτοκράτορας καθιέρωσε ως
χρονική διάρκεια τη διάρκεια της βασιλείας
κάθε αυτοκράτορα. Αυτό το σύστημα κράτησε ως την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας
το 1948 οπότε και υιοθέτησαν το Γρηγοριανό ημερολόγιο, δηλ. το Δυτικό όπως συνηθίζουμε να το λέμε σήμερα.
Οι Ινδοί προσδιόριζαν τις εποχές με βάση τους αστρονομικούς κύκλους. Αργότερα,
κατά τη διάρκεια του 6ου π. Χ. αιώνα επικράτησε να χρησιμοποιείται ως αφετηρία μιας
εποχής ο θάνατος του Βούδα για τους Βουδιστές και του Τζίνα για τους Ζαϊνιστές. Το
σημερινό ημερολόγιό τους βασίζεται στον
σεληνο-ηλιακό υπολογισμό των χρόνων που
έχουν περάσει από το 78 μ. Χ.
Οι Αιγύπτιοι ήδη από την 4η π. Χ. χιλιετία έδιναν σε κάθε έτος ένα όνομα που αντι-

στοιχούσε στα κυριότερα γεγονότα του. Γύρω στο 1300 π. Χ. οι ιερείς κατέγραψαν τα
γεγονότα και καθιέρωσαν ένα είδος ατελούς ημερολογίου .
Για τη χρονολόγηση των γεγονότων του
πολιτισμού της Μεσοποταμίας χρησιμοποιήθηκε το σύστημα που επινόησε ο Έλληνας
αστρονόμος Πτολεμαίος (το 2ο μ. Χ. αιώνα)
και που αρχίζει με την άνοδο στην εξουσία
του Ναβουχοδονόσορα το 747 π. Χ.
Οι Εβραίοι τον 9ο π. Χ. αιώνα χρησιμοποίησαν τα γεγονότα που αναφέρονται στη
Βίβλο, και κυρίως την Έξοδο, ως βάση για
την "κτίση του κόσμου" και τη χρονολόγηση
της βασιλείας των μοναρχών, χωρίς να καταλήξουν σε συγκεκριμένο αριθμητικό χρονολόγιο.
Το μουσουλμανικό σύστημα χρονολόγησης καθιερώθηκε λίγα χρόνια μετά το γεγονός που θεωρήθηκε η αρχή της ισλαμικής
εποχής, δηλ. η φυγή του προφήτη Μωάμεθ
από τη Μέκκα το 622 μ. Χ. (γνωστή ως Εγίρα
ή Χίτζρα).
Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να ξανασκεφτόμαστε ορισμένα πράγματα που
έχουν σχέση με την ιστορική πραγματικότητα των εορταστικών εκδηλώσεων γύρω από
τα Χριστούγεννα:
• Ο Ιησούς, λοιπόν, δεν γεννήθηκε το
έτος 0 , αφού το μηδέν ως σύμβολο δεν
υπήρχε ούτε στο ελληνικό ούτε στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης. Αυτό μπήκε στη ζωή
μας τον 6ο μ. Χ. αιώνα, με τον ερχομό των
αράβων και την υιοθέτηση του συστήματος
μέτρησης με τα σημερινά αριθμητικά σύμβολα που λέγονται και αραβικά. Ούτε και είναι
ακριβές ότι γεννήθηκε το έτος ένα. Οι ιστορικοί και οι αστρονόμοι εξακολουθούν να μη
συμφωνούν για το πότε ακριβώς.
• Οι Μάγοι δεν μετακινούνταν με καμήλες. Την εποχή εκείνη τις χρησιμοποιούσαν
μόνο για μεταφορές πραγμάτων. Οι άνθρωποι μετακινούνταν με άλογα.
• Το άστρο της Βηθλεέμ δεν ήταν ένα
άστρο με υπερκόσμιο φως, που οδήγησε
τους τρεις – που τελικά δεν ήταν τρεις – στη
φάτνη της Βηθλεέμ. Οι επιστήμονες έχουν
τις δικές τους ερμηνείες. Για όσους ενδιαφέρονται για περισσότερα ας επισκεφθούν
το Ευγενίδειο Πλανητάριο όπου κάθε περίοδο πριν τα Χριστούγεννα δίνεται η αστρονομική ερμηνεία του φαινομένου.
• Ο Ηρώδης ο Μέγας (70 – 4 π. Χ.) μάλλον δε διέταξε καμιά σφαγή νηπίων στη Βηθλεέμ. Πρώτα πρώτα γιατί δε ζούσε τότε
που τοποθετούνται τα γεγονότα της γέννησης και .. της σφαγής και δεύτερον γιατί στα
ιστορικά βιβλία αναφέρεται ως ένας σχετικά
αποδεκτός βασιλεύς των Ιουδαίων και φυσικά δεν υπάρχει καμιά άλλη ιστορική μαρτυρία περί της σφαγής. Ένας μαθητής της Δ΄
τάξης διατύπωσε κάποτε ως εξής την παιδική του απορία :"καλά, κύριε, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να ενδιαφέρθηκε να προστατέψει μόνο το δικό του παιδί από την οργή του
Ηρώδη με το να ειδοποιήσει τον Ιωσήφ να
πάρει τη μητέρα και το παιδί και να φύγουν
στην Αίγυπτο; Τι έφταιγαν τα μωρά της Βηθλεέμ; Γιατί δεν τα προστάτεψε;"
Ηλίας Δ. Νέλλας

Πόλεις και χωριά στο πέρασμα του χρόνου 1833-2007
- Ημερολόγιο 2009-2013
Εξαντλήθηκε η α’ έκδοση. Ετοιμάζεται η β’ έκδοση για τον Ιούνιο
για να μπορέσουν οι Σύλλογοι να πουλήσουν βιβλία-ημερολόγια 2009-2013
στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και ανταμώματα τον Ιούλιο-Αύγουστο.
Η β’ έκδοση του βιβλίου είχε προγραμματιστεί για τον Δεκ. 2008, αλλά η απρόβλεπτη μεγάλη επιτυχία της α’ έκδοσης (εξαντλήθηκαν όλα
τα βιβλία) αλλάζει τον προγραμματισμό.
Η β’ έκδοση θα γίνει τον Ιούνιο και η γ’ τον
Δεκέμβριο 2008.
Η β’ έκδοση του Ιουνίου ανοίγει μια νέα προοπτική για τους Συλλόγους, αφού στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα ανταμώματα που διοργανώνουν κυρίως τον Αύγουστο ή και τον Ιούλιο,
θα έχουν την ευκαιρία να πουλήσουν τα βιβλίαημερολόγια 2009-2013 και μάλιστα πολύ πιο εύκολα, αφού θα παραβρίσκονται στις εκδηλώσεις
πολλοί παραθεριστές και πολλοί κάτοικοι από
γειτονικά χωριά και όσα βιβλία μείνουν απούλητα, θα έχουν την ευκαιρία να τα πουλήσουν το
χειμώνα στην κοπή της πίτας, ή στη συνέλευση
ή στον χορό.
Είναι γεγονός ότι αρκετοί σύλλογοι ήταν διστακτικοί για το βιβλίο, γιατί δεν ήξεραν ακριβώς
το περιεχόμενό του. Τώρα που είδαν το περιεχόμενό του, αρκετοί σύλλογοι παρήγγειλαν βιβλία
με ημερολόγιο της επόμενης πενταετίας και ήδη
ετοιμάζεται η β’ έκδοση για τον Ιούνιο με βελτιώσεις και συμπληρωματικά στοιχεία.
Όσοι σύλλογοι ενδιαφέρονται, θα πρέπει να
στείλουν απαραιτήτως τα κείμενά τους για το
16/σέλιδο και την παραγγελία τους απαραιτήτως μέχρι 31-5-2008 για την β’ έκδοση του Ιουνίου ή 31-10-2008 για την γ’ έκδοση του Δεκ.
Περιεχόμενα βιβλίου: Σύσταση των Δήμων
Αττικής από το 1833. Η Επαρχία Αττικής το 1853.
Οι Δήμοι του λεκαν. Αττικής σήμερα. Ιστορία της
Αθήνας μετά το 1831. Οι Δήμαρχοι της Αθήνας
1835-2007. Πώς πήραν το όνομά τους οδοί, πε-

ριοχές της Αθήνας, Πειραιά και γύρω Δήμων.
Ανώτατοι άρχοντες και πρωθυπουργοί 18332007. Ιστορικά και γεωγραφικά στοιχεία της
Ελλάδας. Πληθυσμός της Ελλάδας από το 1821.
Μετανάστευση από το 1821. Μετονομασίες-απογραφές όλων των πόλεων, χωριών και οικισμών
της Ελλάδας (περίπου 20.000). Η Πελοπόννησος
και η Ρούμελη το 1833-1851. Τα πρώτα διόδια
του 1865. Σπάνια ιστορικά στοιχεία από βιβλία
του 1850-1900.
Ημερολόγιο 2009-2013 με κενές σειρές για
ραντεβού, εορτολόγιο, χρήσιμα τηλέφωνα, ευρετήριο τηλεφώνων, το Πάσχα από το 2009 μέχρι
το 2.100 και Σαν σήμερα, ιστορικά γεγονότα για
όλες τις μέρες του χρόνου.
Οι Σύλλογοι μπορούν να συμμετάσχουν στην
έκδοση με 16/σέλιδο (ένα ή περισσότερα) και με
ύλη της επιλογής τους (ιστορικά στοιχεία για το
χωριό, φωτογραφίες, ατζέντα, διαφημίσεις
κ.λ.π.), το οποίο ενσωματώνεται στο βιβλίο. Το
ένθετο τετράχρωμο χρεώνεται 500 ευρώ, το μαύρο 200 ευρώ. Η εκτύπωση του τίτλου του συλλόγου στο εξώφυλλο είναι δωρεάν.
Το βιβλίο με το ημερολόγιο χρεώνεται το τεμάχιο 4,5 ευρώ. Για παράδειγμα 400 βιβλία-ημερολόγια κοστίζουν 1800 ευρώ + το 16/σέλιδο
4/χρωμο 500 ευρώ, σύνολο 2.300 (5,75 ευρώ το
τεμάχιο) ή με μαύρο 16/σέλιδο 5 ευρώ το τεμάχιο.
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