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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στολισμένο
στην πλατεία μας περίμενε.
Λίγοι, όμως, οι επισκέπτες και ο καιρός διαφορετικός όλες τις μέρες. Ζεστός τα Χριστούγεννα, με λίγο κρύο τις επόμενες μέρες. Χιονισμένο το χωριό παραμονή και Πρωτοχρονιά.
Δυνατό κρύο και παγετός τις πρώτες μέρες
του νέου χρόνου.
Την παραμονή των Χριστουγέννων λιγοστά
παιδιά έψαλλαν τα κάλαντα. Ήταν η Εβελίνα,
ο Αποστόλης, ο Στέργιος και ο Αιμίλιος.
Ανήμερα Χριστούγεννα οι καμπάνες χτύπησαν χαρμόσυνα, αναγγέλλοντας τη γέννηση
του θεανθρώπου.
Το εκκλησίασμα ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά».
Παρέες – οικογενειακές συντροφιές – παραδοσιακά φαγητά ξεχώρισαν αυτή την ημέρα.
Μόνο που δεν ακούστηκαν τα σκουξίματα γουρουνιών του παλιού καιρού. Ούτε κυριάρχησε
στο χωριό η τσίκνα από τα κοντοσούβλια χοιρινού.
Στο μικρό μας χωριό όποιοι επιζητούν την παρέα, τη συναντούν. Το γραφικό καφενείο μας μερικές βραδιές, γεμάτο από χωριανούς και φίλους, έσφυζε από ζωντάνια με τσίπουρα, πόντζια, ρακόμελα και κουβέντα με ιστορίες, παραδόσεις και ανέκδοτα του χωριού.
Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Χιόνια παντού. Το
χριστουγεννιάτικο δέντρο αληθινή ζωγραφιά.
Σκεπασμένο με χιόνι. Ο Στέργιος και ο Αιμίλιος

Λιάτσος αψήφησαν τον πάγο και μας άνοιξαν
με ασυνήθιστα κάλαντα τα σπίτια και με ευχές
για μια χαρούμενη χρονιά.
Το βράδυ στο καφενείο, όπως κάθε χρόνο,
μια μεγάλη παρέα καλωσόρισε το 2015 με
τραγούδια και ευχές.
Πρωτοχρονιά. Η μετακίνηση δύσκολη λόγω
παγετού. Ο ιερέας μας αψήφησε τα πάντα και
ήρθε να λειτουργήσει και να ευχηθεί. Οι πιστοί
μετρημένοι.
Τα τζάκια έκαιγαν συνέχεια. Τα φωτάκια στα
λίγα σπίτια που άνοιξαν γιόρταζαν. Το γιατί δεν
ανέβηκαν οι Ροβολιαρίτες είναι γνωστό σε
όλους μας και συγγνωστό.
6 Γενάρη, ημέρα των Φώτων. Μέρα σημαντική και επίσημη. Εψάλη ο αγιασμός των υδάτων, «διώξαμε τους καλικάντζαρους» και ταυτόχρονα κόψαμε τη βασιλόπιτα του Συλλόγου.
Μοιράστηκε στο καφενείο μαζί με άλλα κεράσματα και ευχές για μια δημιουργική και καλύτερη χρονιά. Τυχερός της φετινής βασιλόπιτας
ο Παναγιώτης Παπακώστας. Να είναι πάντα τυχερός.
Μερικοί πάντα πιστοί στο Ροβολιάρι.
Προσπαθούμε να μην το αφήνουμε ποτέ
μόνο.
Είθε του χρόνου να είμαστε περισσότεροι.
Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους, γεμάτοι υγεία!

Λούλα Σπυροπούλου

Χιονισμένη πλατεία, δρόμοι και παράδρομοι

Ευχόμαστε σε όλους, το 2015 να φέρει μόνο
χαρές, υγεία, πραγματοποίηση ελπίδων
και ανατροπές στα ανεπιθύμητα.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας στην πλατεία του χωριού

Η χειμερινή
συνάντηση - συνεστίασή μας
Το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί στη χειμερινή
συνάντηση – συνεστίασή μας που θα γίνει την Κυριακή το

μεσημέρι, 15 του Φλεβάρη 2015 στην ταβέρνα Β. και Α.
Κοτρωνιά, στο γνωστό μας στέκι (Λεωφόρος Πάρνηθας
360), με ελεύθερο μενού. Για συνεννόηση επικοινωνείτε με
την Ταβέρνα (τηλ. 210 24 60 422) ή την Πρόεδρο του Συλλόγου (Λούλα Σπυροπούλου τηλ. 210 645 63 01).
Οι καιροί έχουν αλλάξει, αλλά δεν θα θέλαμε να στερήσουμε από τα μέλη μας την καθιερωμένη πια συνάντηση που είναι και ευκαιρία να βλεπόμαστε, να ανταλλάσσουμε
ευχές, να ξαναζωντανεύουμε αναμνήσεις και σχέδια, να μαθαίνουμε τα νέα ο ένας για τον άλλο καθώς και τα νέα του
χωριού.
Αποφασίσαμε, λοιπόν, να μαζευτούμε αυτό το Κυριακάτικο μεσημέρι, να κόψουμε τη Βασιλόπιτα, να ευχηθούμε
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, να ιδωθούμε, να μιλήσουμε, να φάμε και
να πιούμε και γιατί όχι ...να γλεντήσουμε και να χορέψουμε αντάμα.
Προσπερνώντας κάθε εμπόδιο και δυσκολία, ας βρεθούμε και πάλι μαζί!
Λούλα Σπυροπούλου

Από την ευλογία και το κόψιμο της βασιλόπιτας
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ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Κοινωνικά
Γεννήσεις

◗ Ο Παναγιώτης Λιούμης και η Βάσω Μαρινοπούλου – Λιούμη απέκτησαν το πρώτο τους παιδί. Είναι αγόρι.
◗ Ο Βασίλης Χρυσοστ. Παναγιώτου και η Ελένη Παπανδρεάδη απέκτησαν το πρώτο τους παιδί. Είναι κορίτσι.
◗ Ο Θανάσης Εμμανουήλ και η Στέβη Ηλ. Γιαννέλη απέκτησαν το πρώτο τους παιδί. Είναι αγόρι.
◗ Ο Αντώνης Μαντούρης και η Χαρά Σακελλάρη απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους. Είναι κορίτσι.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται στους ευτυχείς γονείς:
Να τους ζήσουν και να τα καμαρώνουν να προοδεύουν και
να προκόβουν!

Γάμοι
◗ Ο Αθανάσιος Ζαγορίσιος και η Μαρία Σεβασλίδη παντρεύτηκαν στις 12 Δεκεμβρίου 2014 στον Ιερό Ναό των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα και ταυτόχρονα βάφτισαν τον γιο τους δίνοντάς του το όνομα
Παναγιώτης.
◗ Ο Δημήτρης Κυριακάκης του Παναγιώτη και της Άννας
και η Ιφιγένεια Ματθαιάδη του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας παντρεύτηκαν την 26η Δεκέμβρη 2014 στον Ιερό
Ναό Αναλήψεως στον Νέο Κόσμο.
◗ Ο Μάριος – Βασίλειος Κυριακόπουλος και η Χαρά Λιάπη του Αποστόλη και της Μαρίας παντρεύτηκαν την 1η
Νοεμβρίου 2014 στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής στη
Νέα Σμύρνη.

Στα ευτυχή ζευγάρια το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται
Υγεία, ευτυχία και εκπλήρωση όλων των πόθων και σχεδίων τους.

Ροβολιαρίτικα Νέα
Τρίμηνη Έκδοση
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Πολιτιστικός Σύλλογος Ροβολιαριτών
Ταγιαπιέρα 3-5 Αθήνα 11525
Τηλ. & Fax: 210 6716 715 και 69 44 60 31 63
Α.Φ.Μ.: 090085976 • Δ.Ο.Υ.: Αγίας Παρασκευής
Εκδότης-Διευθυντής: Ηλίας Νέλλας,
Γραμματέας του Συλλόγου

*

Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λούλα Σπυροπούλου, 210 6456301
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Κουτσούκος, 69 74 41 87 76
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ηλίας Νέλλας, 210 6716715 & 69 44603163
ΤΑΜΙΑΣ: Κώστας Δημ. Σακελλάρης, 693 11 50 200, 210 775 44 03
ΜΕΛΗ: Ιωάννης Θάνος εκπρόσωπος στη ΛΑΜΙΑ τηλ.: 22310 44 264

Ουρανία Ρίζου, Δημόσιες Σχέσεις 6972010069-2107716881
Ευάγγελος Β. Ρίζος, Έφορος 210 4971021 και 6974729117
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση-διορθώσεις-εκτύπωση:
Εκδόσεις – Γραφικές Τέχνες ΚΑΡΠΟΥΖΗ
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον 131 21 • Τηλ.-Fax: 210 2619003
e-mail:karpouzi@otenet.gr

*
Ενημέρωση
• Τα ενυπόγραφα κείμενα αντιπροσωπεύουν τις απόψεις και το ύφος
γραφής των συγγραφέων τους. Διατηρείται όμως το δικαίωμα συντόμευσης εκτεταμένων κειμένων.
• Τα υπόλοιπα κείμενα είναι ευθύνη της Σύνταξης και του Δ.Σ.
• Οι συνδρομές να στέλνονται στoν ταμία του Συλλόγου:
Κων/νο Δημ. Σακελλάρη, Νείλου 1, 15772 ΑΘΗΝΑ
• Η εφημερίδα δέχεται διαφημίσεις.
• Για να δημοσιευτούν: Γάμοι, Βαπτίσεις, ή άλλες κοινωνικές
ειδήσεις χρειάζεται γραπτή ενημέρωση.
• Για αλλαγή της διευθύνσής σας, ενημερώνετε απευθείας
τις εκδόσεις Καρπούζη, ή οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

*
• Παρατηρούνται επιστροφές.
Βοηθήστε μας να σας ενημερώνουμε.

Η συνδρομή σας είναι η δύναμή μας
Παράκληση, όταν προτιμάτε ταχυδρομική επιταγή,
αυτή να αποστέλλεται στο όνομα του εκάστοτε ταμία
και όχι στο όνομα της εφημερίδας. Είναι αδύνατο να
εισπραχθεί.
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◗ Έφυγαν από κοντά μας
ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΧΟΣ

Απεβίωσε στις 29-102014.
Γεννήθηκε στο Ροβολιάρι στις 25 Μαρτίου 1925. Παιδί ακόμη, 12 χρονών, έφυγε για τη Λαμία και
αργότερα για την
Αθήνα. Το 1954 παντρεύτηκε την Ξανθή
Αναγνώστου και απέκτησαν τέσσερα παιδιά και ευτύχησε να καμαρώσει οκτώ εγγόνια και
τρία δισέγγονα. Υπήρξε μέλος
της Εθνικής Αντίστασης.
Η οικογένειά του εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της σε όλους όσοι συμμετείχαν στο πένθος
της.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει προς τους οικείους του τα ειλικρινή συλλυπητήριά του.

Η Παναγία Μισιάκ
Γράφει η Λούλα Σπυροπούλου
Θα ήθελα να διορθώσω μια πρόταση που εκφράστηκε για την εκκλησία της Παναγίας, χωρίς να είναι και δική μου.
Δεν γνωρίζω τα κληρονομικά δικαιώματα ως
προς το χώρο που έχει κτιστεί ο ναός της Παναγίας. Γνωρίζω όμως τη δράση των ανθρώπων
και μάλιστα των γειτόνων – οικονομική και
προσωπική – για την φροντίδα της εκκλησίας,
την οποία διατηρούν σε άριστη κατάσταση.
Από τότε που είμαι ενεργό μέλος της ροβολιαρίτικης τοπικής κοινωνίας ξέρω την οικονομική συνδρομή των αδελφών Παύλου και Κώστα
Δημητρίου, του Κωνσταντίνου Μπούκα, της
Φρειδερίκης Μπούκα, την πλακόστρωση με συνδρομή του Κωνσταντίνου Παντ. Δημητρίου, την
οικονομική συμμετοχή των Ηλία και Μαρίας Ζιαγκουβά. Συνέβαλαν επίσης και οι κόρες του Παναγιώτη Γάκη εις μνήμην του πατέρα τους.
Όλοι οι γείτονες, άλλος πολύ και άλλος λίγο, και
όλοι οι χωριανοί ενδιαφέρονται για την εκκλησία αυτή. Δεν μπορώ όμως να μην εξάρω την
προσωπική φροντίδα της Μαρίας Ζιαγκουβά
σχετικά με την καθαριότητα, τον στολισμό και
την αξιοπρεπή εμφάνιση της εκκλησίας.

Στο προηγούμενο φύλλο μας αναφέρθηκε ότι «Οι
Μισιακιώτες βρήκαν την ευκαιρία να θυμίσουν σε
όλους μας τη μεγάλη προσφορά του Κώστα Καραγιάννη ο οποίος πρόσφερε ένα μέρος του περιβολιού του για να γίνει ο δρόμος που όλοι μας διαβαίνουμε – ο παλιός ήταν ένα ανηφορικό και δύσβατο
δρομάκι-».

Το σωστό είναι: «Οι Μισιακιώτες βρήκαν την ευκαιρία να θυμίσουν σε όλους μας τη μεγάλη προσφορά των αδελφών Ευάγγελου και Κώστα Καραγιάννη οι οποίοι πρόσφεραν ένα μέρος του περιβολιού τους για να γίνει ο δρόμος που όλοι μας διαβαίνουμε – ο παλιός ήταν ένα ανηφορικό και δύσβατο
δρομάκι-».
Η αλήθεια είναι αυτή και όχι όπως μας δόθηκε και
την αναφέραμε. Άλλωστε το μαρτυρά και η φωτογραφία της οδικής σήμανσης. Ζητούμε συγγνώμη από
τους απογόνους του Ευάγγελου Καραγιάννη ο οποίος υπηρέτησε και ως δάσκαλος στο χωριό μας. Ρ.Ν.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Από την εκδρομή στη Ρουμανία ........................... 500€
Καρφή Ελένη, Αγ. Στέφανος ................................... 20€
Κούτρας Κώστας, Αθήνα ........................................ 25€
Κουτσούκος Γεώργιος ............................................ 20€
Μίνου – Παρώνα Λιάνα, Λαμία ................................ 30€
Νέλλα Ελένη του Αντωνίου .................................... 40€
Σκαμάγκη Παρασκευή του Κων................................ 20€

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αναγνώστου Αριστέα στη μνήμη
του πατέρα της Κωνσταντίνου Βλάχου .................. 50€
Βλάχου Ξανθή στη μνήμη
του συζύγου της Κωνσταντίνου Βλάχου ................ 50€
Γιαννοπούλου – Βλάχου Φωτεινή στη μνήμη
του αδελφού της Κων. Βλάχου ............................... 50€
Ζαγορίσιου – Λιάπη Ελένη
στη μνήμη Βασίλη Ρίζου ....................................... 30€
Μπότσικα Βούλα και Δήμητρα
στη μνήμη των αδελφών τους
Δημητρίου – Βασιλικής – Νικολάου .................... 300€

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΦΕΝΕΙΑ: ΧΡ. ΡΙΖΟΥ 22 360-92 818 Κ. ΠΛΑΣΤΑΡΑ: 6972 083309 / 6939 612 722 Π. ΣΚΟΥΡΑ: 22360-92830
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Τηλ. και Fax: ............................. 22360-92877
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: .................................... (22360) - 22222 και 22360-22331
ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟ: ................................................................. 22360-22336
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ......................(22360) - 22225 και 22360-23700
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: .............................. 22360-22235
ΓΡΑΦΕΙΟ Α /ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: .......................... 22360-22100
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: ................................................................. 22360-22775
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:........................................................22360-22213
ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ....................................................................... 22360-22314
ΛΥΚΕΙΟ:..............................................(22360) - 22555 και 22360-23481
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ: ................................................................. 22360-22236
ΔΕΗ: ........................................ (22360) -22247 Βλάβες 22360-23677
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ............................................................... 22360-22888
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: .......................... (22360) - 22122 και 22360-22383
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ................... (22360) - 22760 και 22360-22761
ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ: ......................... 22360-22760
ΙΚΑ: ................................................................................... 22360-22242
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: ............................................................. 22363-50000
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ: ..................................................................22360-22262
ΟΤΕ: .................................................................................. 22360-24399
ΚΤΕΛ: ........................................(22360) - 22553 ΤΑΞΙ: 22360-22441
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: .................................. (22360) - 23732 /-23733/22299
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: ............................................................... 22360-22319
ΛΟΥΤΡΑ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ:........................... (22360) - 22510 και 22518
ΤΑΒΕΡΝΑ: Παπαθεοδώρου Νίκος .............................. (22360) - 22937

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: έδρα Σπερχειάδα
Ιστοσελίδα Δήμου: www.dimosmakrakomis.gov.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο: για όλες τις Υπηρεσίες .. (22363) - 50200
Δήμαρχος: Γραφείο (κ. Γκόλφη) ............(22363) - 50250 - F: 50202
Δημοτικό Συμβούλιο: ............................. (22363) - 50201 - F: 50221
Νομική Υπηρεσία: ................................................... (22363) - 50208
Τεχνική Υπηρεσία: ............... (22363) - 50213 & 50258 & 252 & 255
Διευθυντής : ...............................(22363) - 50210 & F: 22363-50211
ΚΕΠ: .....................................(22363) - 50222 & 223 & 224 F: 50226
ΚΕΦ .............................................................................. 22363-50218
Αντιδήμαρχοι, Σπερχειάδα: .......................... (22363) - 50243 & 245
Δημοτική Ενότητα Μακρακώμης: ........................... (22363) - 50100
Aντιδήμαρχος Ενότητας Μακρακώμης: ................. (22360) - 23450
Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου:.............. (22363) - 50308 & 309
Αντιδήμαρχος Ενότητας Αγίου Γεωργίου: ............. (22363) - 50313
Δημοτολόγιο (Σπερχειάδα): ................................... (22363) - 50228
Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο: ............... (22363) - 50227 - & F: 50229
Πρωτόκολλο (Σπερχειάδα): .................................... (22363) - 50230
Οικονομική Υπηρεσία:......................... (22363) - 50233 & 231 & 232
Tαμειακή Υπηρεσία: ................... (22363) - 50241 - F: 22363-50240
Βοήθεια στο σπίτι: ................................................... (22363) -50216
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ: Αργυρίου Βασ. ...................................... 22360-22240
Βασιλείου Χρήστος .............................. 22360-22671
Κελεσιάδου- Κούτρα Ευσ. .................. 22360-22766
Λαμπρακόπουλος Χαρ. ......................... 22360-22384
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Η Ροβολιαρίτικη Νεολαία Γράφει
Αγαπητοί απανταχού Ροβολιαρίτες και φίλοι
του χωριού μας,
Ο σκοπός αυτού του κειμένου είναι καθαρά
ενημερωτικός.
Μεγαλώσαμε στο χωριό, διατηρούμε και συνεχίζουμε να αποκτούμε κάποιες από τις καλύτερες αναμνήσεις της ζωής μας.
Η ιδέα της "Πρωτοβουλίας της Ροβολιαρίτικης Νεολαίας", δημιουργήθηκε σε μία εποχή
που εμείς οι νέοι αρχίσαμε να νιώθουμε πιο αποξενωμένοι και αδρανείς. Έτσι αποφασίσαμε να
ενεργοποιηθούμε προς όφελος της ίδιας της Ροβολιαρίτικης Νεολαίας, αλλά και του χωριού.
Θεωρήσαμε αυτό τον τρόπο, ως τον μοναδικό, έτσι ώστε η νεολαία να αλλάξει παραστάσεις και μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, να
περνάει ακόμα καλύτερα στο χωριό, όταν το επισκέπτεται. Στο δρόμο μας σε αυτή την προσπάθεια, βρήκαμε πολλούς υποστηρικτές που
συνέβαλαν στο μέγιστο βαθμό, για την υλοποίηση των στόχων μας. Τους ζητήσαμε, πως αν
ποτέ γίνει λόγος περί Ροβολιαρίτικης Νεολαίας, να μην αναφερθούν προσωπικά τα ονόματά μας. Ο λόγος; Θέλαμε και θέλουμε απλώς να
είμαστε η φωνή της Νεολαίας, εντελώς αφιλοκερδώς και πλήρως εθελοντικά, δίχως την παραμικρή απόδοση ευσήμων.
Αποφασίσαμε, να καθιερώσουμε αγώνες
ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης. Διακαής πόθος όλων των Ροβολιαριτών ήταν ένα στέκι νεολαίας, όπου θα μπορούσαν όλοι να συγκεντρώνονται, να συζητούν, να παίζουν και να διασκεδάζουν, χωρίς να ενοχλούν κανένα κάτοικο
ή επισκέπτη του χωριού. Καταλήξαμε, έτσι, πως
ο μόνος αξιοποιήσιμος χώρος και χωρίς την
ανάγκη μεγάλης δαπάνης, ήταν το σχολείο του
χωριού. Αμέσως, ξεκινήσαμε συζητήσεις με τον
πρόεδρο της Κοινότητας Ροβολιαρίου, κύριο Γεώργιο Ζιαγκουβά, ο οποίος με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. Ροβολιαρίου, παραχώρησε ΥΠ’
ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ, το σχολείο και τα κλειδιά αυτού.
Από την επόμενη ημέρα, όλη η νεολαία συζήτησε μαζί μας, για το τι θα ήθελε να δει στο
σχολείο, το νέο, πλέον, στέκι νεολαίας. Λόγω
επαγγελματικών υποχρεώσεών μας, κατέστη
αδύνατον για εμάς, να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μόνοι μας τις διάφορες τροποποιήσεις του σχολείου. Έτσι, απευθυνθήκαμε στον
κ. Χρήστο Δημητρίου, που από τη πρώτη συζήτησή μας, δήλωσε συμπαραστάτης και ενεργός εθελοντής σε ότι χρειαστούμε.
Στο προτελευταίο φύλλο της εφημερίδας, με
προσωπικό του άρθρο, ο κ. Χρήστος Δημητρίου, ανέφερε εκτενέστερα την συμβολή του στα
περί του σχολείου.
Στα τέλη Ιουνίου, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και πλέον, η Ροβολιαρίτικη Νεολαία απέκτησε το δικό της πολυχώρο-στέκι. Ολοκληρώθηκε, ο πρώτος στόχος που είχαμε θέσει και
απέμειναν κάποιες λεπτομέρειες, που θα έχουν
διευθετηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Οι αθλητικές δραστηριότητες του Αυγούστου
έγιναν με μεγάλη συμμετοχή και απήχηση.
Ο δεύτερος στόχος που είχαμε θέσει, δεν
ήταν κάποιος εύλογα, οικονομικός πόρος, αλλά

μέσω του πάρτι Νεολαίας, να προσελκύσουμε
νέο κόσμο από τις τριγύρω περιοχές, να επισκεφτεί το χωριό μας, να διασκεδάσει με την
ψυχή του, με αποτέλεσμα δια ζώσης φωνής, το
χωριό να προωθηθεί περαιτέρω. Πιστεύουμε ότι
το καταφέραμε περίτρανα, και θα μπορούσαν να
έρθουν και άλλοι, αλλά η ημέρα της Παναγίας,
ήταν λίγο αποτρεπτική για ποικίλους λόγους.
Μιας και ο λόγος, περί βραχυπρόθεσμων
στόχων, είδαμε πως όλο και περισσότεροι νέοι
του χωριού, θέλουν να συμμετέχουν ΕΝΕΡΓΑ
στην "Πρωτοβουλία της Ροβολιαρίτικης Νεολαίας".
Αυτοί θα είναι η μελλοντική φωνή του χωριού και εμείς ως πρωτοστάτες, κάνουμε ό,τι
περνάει από το χέρι μας, για να είναι έτοιμοι να
συνεισφέρουν, ο καθένας με τον τρόπο του.
Άμεση προτεραιότητά μας, πλέον, είναι να
καταφέρουμε ως Ροβολιαρίτικη Νεολαία, να επισκεπτόμαστε το Ροβολιάρι, περισσότερες ημέρες, και όχι μόνο για 10 ημέρες του Αυγούστου.
Χριστούγεννα και Πάσχα το χωριό, είναι εξίσου
και ακόμη πιο μαγευτικό, και αυτό είναι ένα
στοίχημα που θέλουμε να κερδίσουμε, έστω και
αργά.
Το γεγονός πως αφιερώσαμε, όλοι μαζί
συλλογικά, σημαντικό χρόνο και παραμερίσαμε
πολύτιμες προσωπικές μας υποχρεώσεις, για να
καταφέρουμε να δημιουργήσουμε κάτι σωστό
και όμορφο στο αγαπημένο μας χωριό, θα είναι
πραγματικά κρίμα να πάει χαμένο και να αξιοποιείται μόνο για 15 μέρες του Αυγούστου.
Από εκεί και πέρα, υπάρχουν πολλές ιδέες
προς υλοποίηση, αλλά εν αντιθέσει με άλλους, έχουμε μάθει ό,τι κάνουμε, να το πράττουμε με σταθερά και μελετημένα βήματα.
Μόνο έτσι, θα υπάρξει πρόοδος και ένα καλύτερο αύριο στα θέλω κάθε νεολαίου Ροβολιαρίτη.
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ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΩ ΣΤΟ ΚΕΝΟ
Τι να ‘ναι άραγε πέρα απ’ τα σύνορά μας;
Ποιος θα μπορούσε να μας πληροφορήσει;
Που στον ξύπνο και τα όνειρά μας
Για όλη τη ζωή, μας έχει τυραννήσει;
Έτσι μούρχεται να ορμήσω
Πέρα απ’ τα πάγια σύνορά μας
Για να βρω και ν’ ανακαλύψω
Ποιους έχουμε στη γειτονιά μας.
Θέλει να ’ρθει εκείνη η μέρα
Που θα γίνει πια γνωστό
Ότι λίγο εκεί πιο πέρα
Υπάρχει κάτι υπαρκτό.
Τι χαρές και ευτυχία
Γιατί θα ’χουμε γειτόνους
Που θα κυβερνώνται δίκαια
Χωρίς δικαστές και νόμους.
Αλέξανδρος Πανόπουλος,
Νέα Μάκρη, Αύγουστος 2014

Επόμενη κίνησή μας, είναι να φύγει αυτό το
βάρος που ταλαιπωρεί εδώ και πολλά χρόνια
το γήπεδο του χωριού μας: το αμάξωμα ενός
εγκαταλελειμμένου φορτηγού αυτοκινήτου.
Έχουμε διακαή πόθο να κανονίσουμε αγώνες με
γειτονικά χωριά που έχουμε μιλήσει και ντρεπόμαστε να τους προσκαλέσουμε, για να μην
δουν αυτή τη θέα. ΠΡΕΠΕΙ να φύγει!
Ουδέποτε ζητήσαμε το οτιδήποτε εις βάρος
του χωριού ή των κατοίκων του, δεν ζητήσαμε
λεφτά, ΖΗΤΑΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ. «ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΑΓΑΠΑΤΕ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΕΔΩ
ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ».
Με ελπίδες και όνειρα για καλύτερες μέρες,
Η Ροβολιαρίτικη νεολαία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το θέμα του εγκαταλελειμμένου
αμαξώματος στον χώρο του γηπέδου το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου ενώνει τη φωνή του μαζί
με αυτή της Νεολαίας και ζητά από τις Κοινοτικές και
Δημοτικές αρχές να κάνουν επειγόντως κάτι μια και
αυτό βρίσκεται σε δημόσιο χώρο, σε χώρο που παραχωρήθηκε για άθληση και παιχνίδι και αν συμβεί κάποιο ατύχημα «θα τρέχουμε και ...δεν θα φτάνουμε».

Μορφωμένος, είναι ο άνθρωπος που:
➤ ελέγχει τις δυσάρεστες καταστάσεις αντί να ελέγχεται από αυτές,
➤ αντιμετωπίζει όλα τα γεγονότα με γενναιότητα και λογική,
➤ είναι έντιμος σε όλες του τις συναλλαγές,
➤ αντιμετωπίζει καλοπροαίρετα δυσάρεστα γεγονότα και αντιπαθείς ανθρώπους,
➤ ελέγχει τις απολαύσεις του,
➤ δεν νικήθηκε από τις ατυχίες και τις αποτυχίες του,
➤ δεν έχει φθαρεί από τις επιτυχίες και τις δόξες του.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Λ ΕΥ ΚΑ ΕΙ ΔΗ
Ιωάννης Σ. Συκουτρής
σύζυγος
Κωνσταντίνας Βασιλείου Νέλλα
Νικίου 14 Αθήνα – Τηλ. 210 323 97 60
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Δώρο της φύσης
Μέλι! Το πιο γλυκό δώρο της φύσης στον άνθρωπο.
Από την αρχαιότητα ήταν γνωστή η διατροφική και
θεραπευτική του δύναμη. Δεν είναι τυχαίο που οι πρόγονοί μας το αναγνώρισαν ως τροφή των ολύμπιων
θεών! Με μέλι ανατράφηκε ο Δίας από τη Νύμφη Μέλισσα.
Σύμφωνα με τον ελληνικό κώδικα τροφίμων:
«Μέλι είναι το τρόφιμο που παράγουν οι μελιτοφόρες
μέλισσες από το νέκταρ των ανθέων ή από εκκρίματα που προέρχονται από ζωντανά μέρη φυτών ή που
βρίσκονται πάνω σε αυτά, τα οποία (νέκταρ ή εκκρίσεις) συλλέγουν, μεταποιούν, αναμειγνύουν με δικές
τους ουσίες, αποταμιεύουν και αφήνουν να ωριμάσουν
μέσα στις κηρήθρες της κυψέλης. Το μέλι μπορεί να
είναι ρευστό, παχύρευστο ή κρυσταλλωμένο».
Δημιουργείται από ένα μικροσκοπικό έντομο, τη μέλισσα, από ουσίες οι οποίες προέρχονται από τα άνθη
και τα δέντρα για να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες της σε διατροφή και ανάπτυξη. Η μέλισσα με άριστη γνώση της ποιότητας και του περιεχομένου των
πρώτων υλών διαλέγει τη γύρη, το νέκταρ και τα διάφορα μελιτώματα, με προσεκτικό τρόπο ώστε να είναι όλα πεντακάθαρα.
Ο άνθρωπος γνώρισε το μέλι, το αγάπησε και το
μοιράζεται με τη μέλισσα. Για το σκοπό αυτό φροντίζει να της προσφέρει κατοικία, φτιάχνει κυψέλες και
κηρήθρες, φροντίζει να έχει τροφή τις παγερές μέρες
του χειμώνα, με τις γνώσεις εντομολογίας, κτηνιατρικής και μικροβιολογίας την προστατεύει από διάφορες ασθένειες και φροντίζει να τη μεταφέρει από
τόπο σε τόπο για να βρίσκει όσο γίνεται πιο κοντά της
λουλούδια, ανθοφόρους θάμνους και δέντρα, να είναι ευχαριστημένη και να παράγει περίσσεια τροφή
γα τον εαυτό της και τον ίδιο.
Η μέλισσα ως έντομο υπάρχει πάνω στον πλανήτη
μας εδώ και 42 εκατ. χρόνια τουλάχιστον. Το μέλι, ως
φυσικό γλυκό προϊόν ο άνθρωπος άρχισε να το χρησιμοποιεί πριν από περίπου 10.000 χρόνια. Η συστηματική μελισσοκομία ήρθε στον ελλαδικό χώρο από
την Αίγυπτο περί το 2.500 π.Χ. Αναπτύχθηκε πρώτα
στη Μινωική Κρήτη, διαδόθηκε στον κυκλαδικό χώρο
και σταδιακά κατέκλυσε την υπόλοιπη Ελλάδα. Στην
Αττική, και γύρω από αυτή, τα ευρήματα χρονολογούνται από το 700 π.Χ. Όμως η μυθολογική μαρτυρία ότι ο Δίας ως μωρό ανατράφηκε με μέλι από τη
Νύμφη Μέλισσα, και ότι οι θεοί του Ολύμπου είχαν ως
τροφή τους νέκταρ και αμβροσία πηγαίνει τη γνώση
για το μέλι και τη μελισσοκομία στα βάθη της μυθολογικής θεογονίας.
Τις πρώτες αναφορές για τη μελισσοκομία και το
μέλι τις έχουμε από τον Ησίοδο και κυρίως από τον
Αριστοτέλη από όπου καταλαβαίνουμε ότι την εποχή
εκείνη, αλλά και από πολύ παλιά, γνώριζαν πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή των μελισσών. Στα ομηρικά έπη
και πιο συγκεκριμένα στην Οδύσσεια γίνεται ευρεία
αναφορά στην ύπαρξη μελισσών και μελισσοκομείου.
Στην περιπέτεια με τις Σειρήνες ο Οδυσσέας βουλώνει τα αυτιά των συντρόφων του με κερί για να μην
αποπλανηθούν ακούγοντας και αυτοί το γλυκό τους
τραγούδι και να φέρουν αποτελεσματικά εις πέρας την
αποστολή τους να τον προφυλάξουν από το να αποπλανηθεί και να βρει το θάνατο.
Το κερί από τις κηρήθρες της μέλισσας χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Ρωμαίους ως φωτιστικό.
Ο περίφημος γιατρός της αρχαιότητας, ο Διο-
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ΤΟ ΜΕΛΙ
σκουρίδης, (έζησε
τον 1ο π.Χ. αιώνα),
μας άφησε εκτενείς
αναφορές στο μέλι,
την μελισσοκομία,
τον τρυγητό του μελιού και τις θεραπευτικές και ιατρικές
ιδιότητές του.
Σήμερα γνωρίζουμε πλέον ότι παίζει
σπουδαίο ρόλο στο
μεταβολισμό και στη
θρέψη, στα συστατικά του σκελετού και
των κυττάρων, ρυθμίζει την οξύτητα του
στομάχου, έχει αντισηπτικές ιδιότητες, είναι τονωτικό, βοηθά στη γρηγορότερη αποκατάσταση της υγείας και έχει αντιμικροβιακή δράση.
Το μέλι ως τροφή του ανθρώπου είναι ένα από τα
πολυτιμότερα, θρεπτικότερα και υγιεινότερα τρόφιμα. Δίνει ενέργεια στους μυς, διαύγεια στο μυαλό,
απολυμαίνει και ρυθμίζει το πεπτικό σύστημα. Η τακτική χρήση του δίνει σφρίγος στον οργανισμό και
συντελεί στην παράταση της ζωής.
Ο Ιπποκράτης και όλοι οι γιατροί της αρχαιότητας
το συνιστούσαν ως φάρμακο σε πολλές περιπτώσεις.
Και σήμερα αναγνωρίζεται η θεραπευτική του αξία
στην καθ' έξιν δυσκοιλιότητα, σε καρδιοπάθειες,
αναιμία, αδενοπάθεια και σε περιπτώσεις κατάπτωσης
και αδυναμίας του οργανισμού.

Οι Μέλισσες
Σε όλη τη Γη υπολογίζεται ότι υπάρχουν γύρω στις
20.000 φυλές μελισσών τις οποίες οι ερευνητές τις
έχουν κατατάξει σε 8 οικογένειες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα: μέγεθος, χρώμα, μήκος
φτερών, προβοσκίδα, επιθετικότητα. Μεταξύ αυτών και
η ελληνική (Apis mellifica cecropia), η οποία εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα και τη νότια περιοχή των
Βαλκανίων.
Όπως γνωρίζουμε οι μέλισσες ζουν σε καταπληκτικά οργανωμένες κοινωνίες οι οποίες περιλαμβάνουν τη βασίλισσα, τις εργάτριες και τους κηφήνες.
Ο πληθυσμός μιας κυψέλης ποικίλλει: από 2.500
μέλισσες – θεωρείται μικρός – έως 50.000 ή 60.000
που θεωρείται μεγάλος. Σε κάθε κυψέλη η βασίλισσα είναι μοναδική, οι κηφήνες δεν ξεπερνούν τους
350 και ο υπόλοιπος πληθυσμός είναι οι εργάτριες.
Η διάρκεια της ζωής μιας εργάτριας είναι ανάλογη με την εποχή: το χειμώνα ζουν 6 – 8 μήνες ενώ το
καλοκαίρι λιγότερο από δύο: σε περίοδο εντατικής
δουλειάς ο οργανισμός της φθείρεται γρηγορότερα
(«η δουλειά τρώει τον αφέντη», βλέπετε).
Η βασίλισσα ζει περισσότερο (2 - 3 χρόνια και καμιά φορά φτάνει τα 5). Για τους κηφήνες η ζωή είναι
απρόβλεπτη. Η αποστολή τους έχει ολοκληρωθεί κατά
τη γονιμοποίηση και εκεί τερματίζεται ο βίος τους.
Σε μια κυψέλη η βασίλισσα είναι η μητέρα μέλισσα από την οποία προέρχονται όλες οι άλλες μέλισσες. Μπορεί να γεννά 2.000 – 3.000 αυγά την ημέρα
και τα τοποθετεί ένα-ένα σε κάθε κελί. Το άνοιγμα
σφραγίζεται και παραμένουν εκεί για εκκόλαψη. Από
το αυγό έως την ολοκλήρωση της εκκόλαψης ώστε
να βγει μια πλήρης μέλισσα χρειάζεται να περάσουν
20 ημέρες. Η διατροφή που θα δεχθούν οι προνύμφες είναι αυτή που θα τις κάνει να δώσουν βασίλισσα, κηφήνες ή εργάτριες. Από τον Φεβρουάριο έως
και τον Σεπτέμβριο η βασίλισσα μπορεί να γεννήσει
μέχρι και 112.000 αυγά συνολικά. Συγχρονίζεται και
γεννά το μεγαλύτερο ποσοστό κατά την έναρξη και
τη διάρκεια τη νεκταρορροής και η ανάπτυξη του σμήνους μιας κυψέλης ολοκληρώνεται σε 60 ημέρες και
συμπίπτει με τον βιολογικό κύκλο της μέλισσας και την
νεκταρορροή. Όταν ο πληθυσμός της κυψέλης φτάσει τις 40.000 μέλισσες, αρχίζει η ελάττωση της ωοτοκίας. Εάν γεννηθεί νέα βασίλισσα η παλαιά παίρνει
ένα μέρος από το σμήνος και δημιουργεί νέα αποικία.
Εάν ο μελισσοκόμος επαγρυπνεί, θα έχει ήδη ετοιμάσει μια νέα κυψέλη και θα τοποθετήσει εκεί το σμήνος.

Μέλισσες και φυτά: επικονίαση
Η ύπαρξη της μέλισσας έχει απόλυτη σχέση με τα
φυτά. Η αποστολή της είναι ολοφάνερη και σημαντικότατη. Με την επίσκεψή της σε κάθε λουλούδι μεταφέρει τη γύρη του σε άλλο φυτό και έτσι συμμετέχει
ουσιαστικά στη γονιμοποίηση των φυτών, τον πολλαπλασιασμό τους και την παραγωγή τροφής. Σε αντάλλαγμα αυτού του θαυμάσιου ρόλου, το φυτό τής
προσφέρει το νέκταρ του, το οποίο η μέλισσα το μετατρέπει σε μέλι.
Η επικονίαση είναι μια λειτουργία των ανώτερων
φυτών κατά την οποία η ώριμη γύρη από τους στήμονες μεταφέρεται στο στίγμα του ύπερου για να γίνει έτσι η γονιμοποίηση του ωάριου και να σχηματιστούν τα σπέρματα (αναπαραγωγή του φυτού). Οι μέλισσες βοηθούν στη γονιμοποίηση ποσοστού 60 με

70% των φυτικών ειδών. Συνεπώς η ουσιαστικότερη
προσφορά της μέλισσας είναι η επικονίαση, αφού
αυτή η προσφορά της στη φύση ξεπερνάει την αξία
όλων των προϊόντων της κυψέλης.
Και έτσι η μέλισσα θεωρείται το πιο σπουδαίο έντομο από οικονομικής απόψεως για τον άνθρωπο και
το γήινο οικοσύστημα. Στην πράξη η επικονίαση των
ανθέων από τη μέλισσα επιφέρει τεράστια οφέλη
στους παραγωγούς.
Έρευνες αλλά και προσωπικές παρατηρήσεις παραγωγών οπωροφόρων δέντρων και άλλων καλλιεργειών (π.χ. κηπευτικών) δείχνουν ότι αυξάνεται η απόδοση μετά από βόσκηση μελισσιών στις καλλιέργειες αυτές.
Παρά ταύτα θα πρέπει να επισημανθεί το ακανθώδες πρόβλημα που προκύπτει από τη χρήση ψεκασμών με μελισσοτοξικές φυτοπροστατευτικές ουσίες σε ορισμένες καλλιέργειες. Και ενώ η μέλισσα
αποτελεί αποδεδειγμένα τον ισορροπιστή της φύσης
υπόκειται συχνά τις δυσμενείς συνέπειες των ψεκασμών, παρά την ισχύουσα νομοθεσία.

Μέλι: γνωριμία μαζί του
Πρόκειται για το προϊόν που τοποθετούν οι μέλισσες στις κηρήθρες της κυψέλης. Στο ακούραστο ταξίδι της, η μέλισσα συλλέγει από τα άνθη των φυτών
αλλά και από εκκρίματα εντόμων, ουσίες γνωστές ως
νέκταρ και μελιτώματα ή μελιτεκρίματα, τις οποίες μεταφέρει στην κυψέλη. Εκεί τις εμπλουτίζει με εξαιρετικά πολύτιμα συστατικά και ένζυμα από το σώμα
της, τις μεταποιεί σε μέλι και τελικά τις αποθηκεύει
στις κηρήθρες της κυψέλης, προκειμένου να ωριμάσουν. Ένα μελίσσι μπορεί να συλλέξει γύρω στα 5 κιλά
νέκταρ την ημέρα και καθώς αυτό είναι η πρώτη ύλη
για την παραγωγή μελιού, το μέλι που μπορεί να φτιάξουν οι μέλισσες από τέτοιες πλούσιες συγκομιδές
μπορεί να φτάσει τα 200 κιλά το χρόνο. Η μεγαλύτερη
ποσότητα προορίζεται για τη διατροφή των μελισσών,
την ανάπτυξη του γόνου και ως αποθήκευση για τις
δύσκολες μέρες που δεν υπάρχει νεκταρορροή ή παραγωγή μελιτωμάτων. Μια μέσης δυναμικότητας κυψέλη μπορεί να δώσει στον μελισσοκόμο μέχρι 4,5
κιλά μέλι. Επίσης η μέλισσα μεταφέρει και γύρη από
τα λουλούδια την οποία αποθηκεύει γιατί αποτελεί βασικό στοιχείο της διατροφής και ανάπτυξής της. Της
προσφέρει τις πρωτεΐνες οι οποίες είναι απαραίτητο
δομικό στοιχείο του κυττάρου της. Μια μέσης δυναμικότητας κυψέλη συλλέγει για τις ανάγκες της 30 –
50 κιλά γύρης τον χρόνο.
Συνέχεια στη σελ. 5
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Ατενίζοντας τον Ορίζοντα

Αποφασίστηκε να μπουν αυτές οι φωτογραφίες για
να γίνει συσχέτιση με ευρήματα καναδών και αμερικανών νευροεπιστημόνων, σύμφωνα με τα οποία οι καμπύλες κάνουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο να
«χαμογελάει».
Στη θέα των καμπυλών ενεργοποιείται μια συγκεκριμένη περιοχή του πρόσθιου φλοιού του εγκεφάλου μας σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στη θέα των αυστηρών τετραγωνισμένων γραμμών. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί μέρος του συναισθηματικού δικτύου του εγκεφάλου, γεγονός που σημαίνει ότι ενδεχομένως οι καμπύλες να επηρεάζουν τα συναισθήματά μας.
Άλλωστε εμπειρικές μελέτες δείχνουν σταθερή προτίμηση από πλευράς αισθητικής στις καμπύλες σε σχέση με τις αυστηρές γραμμές.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ακόμη ότι η θέα αντικειμένων με αιχμηρές πλευρές φάνηκε να ενεργοποιεί την περιοχή της
αμυγδαλής του εγκεφάλου, η οποία συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα του φόβου (έρευνα της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου του Harvard).
Οι καμπύλες επιδρούν στα συναισθήματά μας και μπορούν να επηρεάσουν την αισθητική μας και η θετική μας
ανταπόκριση στη θέα των καμπυλών ενδεχομένως να αποτελεί αυτοματοποιημένο εξελικτικό μηχανισμό.
Μήπως, τελικά, η θέα των καμπυλών καθώς σηκώνουμε το βλέμμα μας και ατενίζουμε τον ορίζοντα από οποιοδήποτε σημείο του χωριού μας είναι αυτή που μας αποζημιώνει συναισθηματικά και δεν μας λείπει ο ανοιχτός ορίζοντας που έχουν άλλα χωριά;
Ηλίας Νέλλας

ΤΟ ΜΕΛΙ
Συνέχεια από τη σελ. 4

Είδη μελιού
Πρόκειται για ένα προϊόν της φύσης το οποίο δεν
επιδέχεται καμία επεξεργασία. Ως προς το χρώμα υπάρχουν τα σκοτεινόχρωμα μέλια τα οποία είναι πλούσια
σε ιχνοστοιχεία και συνεπώς έχουν υψηλή θρεπτική
αξία ενώ τα ανοιχτόχρωμα έχουν ωραίο χρώμα και γεύση.
Υπάρχουν διαφορές σε μέλια διαφορετικής προέλευσης και συστατικών και στον τόπο μας έχουμε: το
πευκόμελο, το μέλι από έλατο, το θυμαρίσιο και το ανθόμελο.
Α. Το πευκόμελο: Προέρχεται από πεύκο και αποτελεί το 50 – 60% της ετήσιας παραγωγής των ελληνικών κυψελών, από το οποίο το 65 – 70% είναι μέλι
από μελιτώματα. Προέρχεται κυρίως από τη Θάσο, τη
Χαλκιδική, τη Βόρεια Εύβοια. Είναι σκοτεινόχρωμο και
θεωρείται θρεπτικότερο, χάρη στα πολλά ιχνοστοιχεία
και οργανικά άλατα που περιέχει. Στο πευκόμελο παρατηρείται σπανιότερα κρυστάλλωση λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας σε σάκχαρα. Η περίοδος παραγωγής του τοποθετείται τον Απρίλιο και από Αύγουστο
έως τον Νοέμβριο.
Β. Μέλι από έλατο: Αποτελεί το 5% της ετήσιας παραγωγής, το μεγαλύτερο μέρος του (65 – 70%) προ-

κύπτει από μελιτώματα και προέρχεται από περιοχές
με έλατα στην ορεινή Πελοπόννησο, τον Πάρνωνα, τον
Παρνασσό, την Ευρυτανία, την Πίνδο.
Γ. Θυμαρίσιο: Είναι το πιο προσφιλές λόγω του χαρακτηριστικού αρώματος του θυμαριού. Αποτελεί το 15
% της ετήσιας παραγωγής. Προέρχεται από πολλά μέρη
της Ελλάδας όπου βρίσκεται το θυμάρι, κυρίως από τα
νησιά, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα.
Λόγω του έντονου αρώματος και της μεγάλης ζήτησής
του, οι έμποροι το αναμειγνύουν με άλλα μέλια. Μικρή
ποσότητα (5%) θυμαρίσιου αρκεί να δώσει σε όλη την
παρτίδα το άρωμα του θυμαριού.
Δ. Ανθόμελο: Προέρχεται από αγριολούλουδα ή
άνθη δέντρων και θάμνων, δασικών ή καλλιεργούμενων,
όπως τα εσπεριδοειδή (πορτοκαλιές, λεμονιές, νεραντζιές), καστανιές, βελανιδιές, ηλίανθος, μέντα,
ρίγανη, ρείκι, κουμαριά, θρούμπα, τσάι του βουνού και
πολλά άλλα. Είναι το πλέον χρήσιμο διατροφικά, μια
και περιέχει μεγάλο αριθμό ωφέλιμων συστατικών (βιταμίνες, ιχνοστοιχεία), λόγω της μεγάλης ποικιλίας της
πρώτης ύλης. Είναι ανοιχτόχρωμο και γεμάτο από τα
λουλουδιασμένα αρώματα της ελληνικής φύσης. Παράγεται από Μάιο έως τον Σεπτέμβριο.
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το μέλι κατατάσσεται σε κατηγορίες ανάλογα με τον τόπο προέλευσης και αυτές

οι κατηγορίες συνδέονται με τα είδη των φυτών από
τα οποία οι μέλισσες παίρνουν την πρώτη ύλη: νέκταρ
και μελιτώματα.
Το ελληνικό μέλι αναγνωρίζεται διεθνώς από τα καλύτερα ως προς την ποιότητά του κυρίως επειδή η ελληνική χλωρίδα περιλαμβάνει μοναδική ποικιλία μελιτοφόρων φυτών: έλατα, πεύκα, καστανιές, ρείκια,
κουμαριές, εσπεριδοειδή, θυμάρι, τσάι του βουνού και
πολλά άλλα αγριολούλουδα.
Υποβαθμισμένο ποιοτικώς θεωρείται το μέλι το
οποίο προέρχεται από περιοχές με μονοκαλλιέργειες
(όπως οι εκτεταμένες φυτείες καφέ στη Νότια Αμερική), επειδή στη σύστασή του δεν περιλαμβάνονται το
πλήθος και η ποικιλία συστατικών τα οποία προέρχονται
από την ποικιλία ανθέων.
Ηλίας Νέλλας
Στο επόμενο φύλλο το Β΄ ΜΕΡΟΣ
Ποιοτικά χαρακτηριστικά και συστατικά του μελιού - Ιδιότητες - Κρυστάλλωση - Νόθευση – Αλλοίωση
του μελιού
Πώς ξεχωρίζουμε το καλό μέλι - Βασιλικός Πολτός
- Κερί - Γύρη ή γυρεόκοκκος - Πρόπολη Αξίζει να γνωρίζουμε ότι:
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πορεία προς μια Πράσινη Οικονομία
Γράφει ο Ηλίας Νέλλας
Η ποιότητα ζωής μας, η υγεία μας και η εργασία με την οποία εξασφαλίζουμε τα προς το
ζην εξαρτώνται από το περιβάλλον.
Ωστόσο ο τρόπος που αξιολογούμε, αντιμετωπίζουμε και που χρησιμοποιούμε σήμερα
τους φυσικούς μας πόρους δημιουργεί τον κίνδυνο υπονόμευσης όχι μόνο της ευημερίας που
έχουμε εξασφαλίσει αλλά και της δυνατότητας
της φύσης να συνεχίσει να προσφέρει τα αγαθά της τόσο στις τωρινές όσο κυρίως στις μελλοντικές γενιές.
Χρειάζεται να αναθεωρήσουμε δραστικά
τον τρόπο που παράγουμε, που καταναλώνουμε και που ζούμε. Σε παλαιότερο κείμενό
μας είχαμε αναφερθεί στην έννοια του οικολογικού μας αποτυπώματος. Εδώ θα σταθούμε
στην ιδέα τού να κάνουμε την οικονομία μας
πράσινη και αυτό πρέπει να ξεκινήσει σήμερα,
αν όχι χτες ή πριν χρόνια!
Οι θησαυροί του πλανήτη μας είναι περιορισμένοι και εμείς σήμερα εξάγουμε και χρησιμοποιούμε περισσότερους από όσους μπορεί
η Γη να μας προσφέρει με ανανέωσή τους. Χωρίς να νοιαζόμαστε για το τι θα βρουν οι επόμενες γενιές. Οι φυσικοί πόροι τροφοδοτούν
την παραγωγή και την κατανάλωση αγαθών και
συμβάλλουν στην υγεία μας και την εξασφάλιση
εργασίας, συνεισφέροντας στην ποιότητα ζωής
μας και στην ευημερία μας.
Τα πάντα γύρω μας προέρχονται από τη
φύση. Με τη μία ή την άλλη μορφή τα σπίτια
μας, τα αυτοκίνητά μας, τα ποδήλατά μας, οι
τροφές μας, τα ρούχα μας, η ενέργεια που καταναλώνουμε ΟΛΑ είναι μέρος από το περιβάλλον μας. Εξορύσσουμε πρώτες ύλες, τις
επεξεργαζόμαστε και κτίζουμε τις πόλεις και τα
χωριά μας. Αυτή η σχέση και η εξάρτηση από
το περιβάλλον υπήρξε από πάντα σημαντική για
την ύπαρξή μας. Μόνο που παλιότερα ήμαστε
λίγοι και δεν συνειδητοποιούσαμε ότι περιορίζουμε τους φυσικούς πόρους και δεν νοιαζόμαστε ότι τους στερούμε από τις επόμενες
γενιές που είναι ακόμη αγέννητες και έτσι δεν
έχουν φωνή διαμαρτυρίας να μας πουν πόσο
εγωιστές είμαστε, που φροντίζουμε και νοιαζόμαστε μόνο για το τώρα, για την καλοπέρασή μας.
Έχουμε μπει σε έναν κατήφορο σχετικά με
την κατανάλωση περιβαλλοντικών πόρων με
τον κίνδυνο να μειωθεί η δυνατότητα του φυσικού περιβάλλοντος να είναι βιώσιμο στο
άμεσο μέλλον και να μας προσφέρει τα αγαθά
του.
Οι καθημερινές δραστηριότητές μας στέλνουν ρυπαντικές ουσίες στην ατμόσφαιρα,
πλαστικά στους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις λίμνες και τα ποτάμια του πλανήτη μας, μολυσματικά στερεά απόβλητα, δηλαδή σκουπίδια,
στις στεριές μας, δηλητήρια στις τροφές μας.
Το παγκοσμιοποιημένο και εκτεταμένο εμπόριο
αλλά και η διαδικασία παραγωγής τροφίμων εισάγουν στα προαιώνια οικοσυστήματα νέα
είδη φυτών και ζώων τα οποία μπορεί να τα αναστατώσουν, να τα αποδιοργανώσουν και να διαταράξουν την ισορροπία τους.
Η Κλιματική αλλαγή έχει ήδη αναστατώσει
τους ρυθμούς των βροχοπτώσεων, τις εναλλαγές των εποχών, την προβλεπτικότητα του
γήινου οικοσυστήματος, την παραγωγή τροφίμων, τους πληθυσμούς των θαλάσσιων φυτών
και ζώων. Φέρνει ακραία καιρικά φαινόμενα τα
οποία μας ξαφνιάζουν, μας βρίσκουν απροετοίμαστους και προκαλούν τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, κατοικίες, παραγωγή
τροφίμων τις οποίες καταστροφές πληρώνουμε πανάκριβα.

Φαινόμενο του Θερμοκηπίου
και Κλιματική Αλλαγή
Σε παλαιότερο κείμενό μας είχαμε γράψει
για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Συνοψίζουμε εδώ: Καθημερινά η Γη μας δέχεται την
ευεργετική φωτεινή και θερμική ενέργεια από
τον Ήλιο η οποία στηρίζει τη ζωή σε ολόκλη-

ρο τον πλανήτη. Ζεσταινόμαστε, φωτιζόμαστε
αλλά και εξασφαλίζεται η παραγωγή κάθε είδους τροφίμων για ολόκληρο το γήινο οικοσύστημα. Όπως είναι γνωστό, τα φυτά του πλανήτη με το καταπληκτικό εργαστήριο που
έχουν στα πράσινα μέρη τους παγιδεύουν
αυτή την ενέργεια και την μετατρέπουν σε τροφή για τα φυτοφάγα ζώα, για τον άνθρωπο και
για όλα τα υπόλοιπα πλάσματα τα οποία εξαρτώνται το ένα από το άλλο με τον βασικό νόμο
της φύσης: τρέφονται και τρέφουν, περιορίζονται και περιορίζουν. Για την παραγωγή
της παγκόσμιας τροφής τα φυτά, μεταξύ άλλων,
χρησιμοποιούν ένα σκουπίδι στην ατμόσφαιρα
του περιβάλλοντος το οποίο παράγουμε όλοι
οι ζωντανοί οργανισμοί, ζώα, φυτά (όσο ζουν,
αλλά και όταν σαπίζουν και αποσυντίθενται) και
οι μηχανές μας που καταναλώνουν οποιασδήποτε μορφής καύσιμο. Είναι ένα αέριο, το διοξείδιο του άνθρακα (στη χημεία γράφεται CO2),
το οποίο διασπούν, κρατούν για τον εαυτό τους
τον άνθρακα και απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα το οξυγόνο η οποία έχει μόνο αυτόν τον
τρόπο να εμπλουτίζεται. Με τον άνθρακα παράγουν κάθε είδους φυτικές τροφές, - χλόη,
φύλλα, καρπούς - η οποία γίνεται και ζωική και
φτάνει στο πιάτο μας ως μοσχαρίσια μπριζόλα.
Όλα αυτά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τις
νύχτες, ένα μέρος της ενέργειας που μας έρχεται από τον ήλιο, ακτινοβολείται, ξαναφεύγει στο διάστημα και έτσι διαμορφώνεται μια
ισορροπία ενέργειας πάνω στη Γη η οποία βοηθάει να λειτουργούν κανονικά όλα τα συστήματα, μαζί και τα κλιματικά. Μια μικρή διαταραχή
αυτής της ισορροπίας αρκεί για να γίνουν
πολύ μεγάλες αλλαγές. Κατά την τελευταία παγετωνική περίοδο (έληξε πριν από περίπου
10.000 χρόνια) όπου το μεγαλύτερο μέρος της
στεριάς σκεπάστηκε επί 20.000 χρόνια από πάγους και εξαφανίστηκαν πολλά είδη ζώων και
φυτών και δοκιμάστηκε σκληρά η ζωή των ανθρώπων ήταν αρκετό να διαταραχτεί μόνο κατά
τρεις βαθμούς Κελσίου η μέση θερμοκρασία
της Γης.
Τους τελευταίους αιώνες, κυρίως από την
έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης και
μετά, αυξήθηκε ο παγκόσμιος πληθυσμός, αυξήθηκε η παραγωγή και η κατανάλωση τροφίμων και άλλων αγαθών, αυξήθηκαν οι μηχανές
που χρησιμοποιούμε, αυξήθηκε η κατανάλωση
ενέργειας και, φυσικά, αυξήθηκε η παραγωγή
διοξειδίου του άνθρακα που σκορπίζουμε στην
ατμόσφαιρα.
Κάπως αργά, βέβαια, αντιληφθήκαμε ότι το
διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από τις
ανθρώπινες δραστηριότητες πάνω στον πλανήτη εμποδίζει την ισορροπία ενέργειας που
είχε διαμορφωθεί κατά τις προηγούμενες χιλιετίες, δηλαδή εμποδίζει εκείνο το μέρος της
ενέργειας του ηλίου να επιστρέφει στο διάστημα. Έτσι αρχίσαμε να μιλάμε για φαινόμενο του θερμοκηπίου και για αέρια του θερμοκηπίου. Αυτό το φαινόμενο κάνει να αυξάνεται
σιγά-σιγά η μέση θερμοκρασία της Γης, να λιώνουν οι πάγοι στους παγετώνες των πόλων και
των ψηλών βουνών, να διαταράσσεται το γήινο οικοσύστημα, να αυξάνονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι καταστροφές που τα συνοδεύουν και όλοι μαζί να πληρώνουμε ένα
σκληρό τίμημα για την απρονοησία μας να μη
νοιαζόμαστε και τόσο για τα θέματα περιβάλλοντος.
Ωστόσο ο λαός με τη σοφία του προσπαθούσε να μας κάνει συνετούς και προνοητικούς,
αλλά οι περισσότεροι από εμάς προσπερνούμε τα μηνύματα λες και δεν μας αφορούν ατομικά. Στο χωριό μας, που είναι τόσο μακριά από
θάλασσα, από μικρό παιδί κατέγραψα το πρώτο φιλοπεριβαλλοντικό μήνυμα: όποιος κατουράει στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι!
Σκεφτείτε πόση προνοητικότητα και πόση
σοφία κουβαλάει αυτό το τόσο απλό μήνυμα.
Στο επόμενο φύλλο:
Πόσο επείγον είναι να δράσουμε σήμερα.

Το τελευταίο Χαίρε στο χωριό μου
το ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Χωριό μου όμορφο και αγαπημένο, που τα τελευταία τέσσερα χρόνια για λόγους οικογενειακούς δεν σε χάρηκα με την παρουσία μου, δεν σε ξέχασα και σήμερα σου στέλνω τον τελευταίο
μου χαιρετισμό.
Χωριό μου όμορφο με τις καταπράσινες πλαγιές και τις βαθύσκιες ρεματιές με βελανιδιές και πλατάνια, που ευωδιάζουν καστανιές και σε προστατεύουν οι πολλές οι εκκλησίες: Άγιοι Απόστολοι και Άγιος Γεώργιος οι κεντρικές και τα οκτώ εξωκλήσια που
σε ζώνουν απ’ όλες τις μεριές. Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Παντελεήμονας, Άγιος Χαράλαμπος, Παναγία, Προφήτης Ηλίας, Άγιος
Ιωάννης ο Θεολόγος, Αγία Παρασκευή και Άγιος Σεραφείμ στις
οποίες βρέθηκα πολλές φορές προσκυνητής.
Χωριό μου όμορφο με τις δροσερές σου τις πηγές που το νεράκι τους πότιζε ανθρώπους, ζώα και ωραία περιβόλια. Στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου η κεντρική βρύση, η βρύση στον κάτω
μαχαλά, Άγιο Γεώργιο, στα Πηγάδια και οι μικρότερες στο Καστρί,
στη Μότσιω και σήμερα σε όλα τα σπίτια με το νεράκι της Φτελάς και του Αγίου Νικολάου που φτάνει με το δίκτυο της ύδρευσης.
Και στη συνοικία των Αγίων Αποστόλων από τη Μεγάλη, στον
Άγιο Παντελεήμονα, τη βρύση κάτω από το Ρακαριό, τη Διμπλά
στη Μισιάκ, κάπως λίγο μακριά από τα σπίτια και σήμερα με το
κεντρικό δίκτυο από τις πηγές της Μάγγρης, του Στεφανή και τελευταία του Αγλουβά από τη δεξαμενή στον Κουκουρό φθάνει σε
όλα τα σπίτια.
Τα ωραία περιβόλια που στόλιζαν όλες τις πλαγιές και τις ρεματιές και με τις πλούσιες παραγωγές έτρεφαν όλες τις ανθρώπινες ψυχές με τους πλούσιους καρπούς των δέντρων: κερασιές,
κορομηλιές, αχλαδιές, βερικοκιές, συκιές, μουριές, καρυδιές, καστανιές και τα σταφύλια από τα αμπέλια και τις κληματαριές, ενώ
τα φτωχικά χωράφια με τα δημητριακά εξασφάλιζαν τον άρτον
τον επιούσιον, καθάριο και μπομπότα. Και όταν δεν έφτανε η ντόπια παραγωγή πήγαιναν στα χωριά της Θεσσαλίας και άλλαζαν
τα κάστανα και τα καρύδια κ. λ. π. με σιτάρι και καλαμπόκι.
Επίσης εξασφάλιζαν το κρέας, τα αυγά και όλα τα γαλακτοκομικά από τα ζώα, τα πολλά γίδια, πρόβατα, αγελάδες, γουρουνάκια, κότες και άγρια ζώα από κυνήγι.
Και σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες βοηθούσαν οι πολύτιμοι σύντροφοι του ανθρώπου εκείνα τα χρόνια, τα γαϊδουράκια, τα μουλάρια, τα άλογα, τα βόδια και οι φύλακες των κοπαδιών και των σπιτιών οι σκύλοι και οι γάτες για τα ποντίκια.
Χωριό μου όμορφο με τα χιλιοπατημένα μονοπάτια σου που
οδηγούσαν προς όλες τις μεριές και τα περπατούσαν άνθρωποι
και ζώα. Προς Βίτωλη, προς Λιτόσελο, προς Δίκαστρο, προς Φουρνά, προς Ρεντίνα, προς Παλαιά Γιαννιτσού, προς Τσούκα, τα κοντινά χωριά, και άλλα στα μακρινά χωράφια και τα μαντριά και τις
ωραίες εξοχές: Λάπατα με τη λιμνούλα που πηγαίναμε με το σχολείο εκδρομές και μαζεύαμε δακράκια για τον Επιτάφιο, του Καρφή τη Βρύση, στο Μοναστήρι της Ρεντίνας τον Δεκαπενταύγουστο και στους καστανόλογγους το φθινόπωρο να μαζέψουμε κάστανα, στον Κοτσιανίτη, τον Μέγα Λόγγο, τον Άγιο Βασίλειο, τον
Αϊλιά, τα Βακούφικα, τον Αγλουβά, την Κούβτα, την Ποκριάδα, την
Ακαράδα, το Σόινο κ. λ. π. και τα μονοπάτια μέσα στο χωριό.
Τα περισσότερα απ’ όλα αυτά σήμερα έχουν γίνει δρόμοι αμαξιτοί και κυκλοφορούν αυτοκίνητα.
Και τέλος χαιρετώ όλους τους αγαπητούς μου χωριανούς που
ζήσαμε όλα τα χρόνια σε ευτυχισμένες και δύσκολες εποχές και
τους διακρίνει η πίστη στο Θεό, η φιλοπατρία, η φιλοξενία, η εργατικότητα και πρόκοψαν σε όποιον τομέα κι αν εργάστηκαν.
Εύχομαι, το ωραίο μου χωριό να ξαναζωντανέψει και να ζήσει στον αιώνα τον άπαντα και εμένα να με φιλοξενήσει στην τελευταία μου κατοικία.
Αφήνω για ενθύμιο τα δώδεκα βιβλία μου που έγραψα γι’ αυτό:
1. «ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ» 1990.
2. «ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ 1991 – 2002», 2013.
3. «ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ. Α΄ ΤΟΜΟΣ», Εφημερίδες 1984 – 1994.
4. «ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ. Β΄ΤΟΜΟΣ» Εφημερίδες 1994 – 2002.
5. «ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ», 2002 – 2011.
6. «ΤΟ ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ», 2013.
7. «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», 2014.
8. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ», 2012.
9. «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ», 2013.
10. «ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ».
11. «ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ» 2013.
12.«ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 2014.
Και το σπιτάκι μου το πατρικό που ήταν για μένα παλατάκι μικρό που έβρισκα καταφύγιο και θαλπωρή στην αγκαλιά των γονιών μου τη ζεστή.
Και ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε σ’ αυτό το όμορφο χωριό να γεννηθώ το Ροβολιάρι που είναι φωλιασμένο στην κεντρική
αγκαλιά της μεγάλης μάνας μας, της Πατρίδας Ελλάδας.

Κωνσταντίνος Ιωάννου Παπαθεοδώρου
Αγία Παρασκευή 3 - 1 - 2015
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Άκρως Απαράδεκτο!

Έχει λάβει και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανώνυμα γράμματα και, όπως είναι γνωστό, καταλήγουν εκεί που τους ταιριάζει. Ωστόσο παίρνω τον λόγο για να απαντήσω σε όποιο άτομο προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να δώσει το μήνυμά του είτε στον
Σύλλογο, είτε στην εκκλησία, είτε στους ανθρώπους που τους υπηρετούν.
Είναι ανέντιμο και άνανδρο.
Στις συνελεύσεις του Συλλόγου, όπως και στις συναθροίσεις της εκκλησίας μπορεί ο

καθένας να εκφράσει τις απόψεις του ή τις αντιρρήσεις του ή και ίσως να υπηρετήσει ως
μέλος φανερά, χωρίς μάσκες - όπως οι γερμανοκαταδότες - και ύπουλα βέλη.
Δημοσιοποιήσαμε την επιστολή του συγχωριανού μας Σταύρου Νέλλα όχι γιατί είναι
προσωπικό του μόνο θέμα - που ασφαλώς και είναι - αλλά και γιατί αφορά σε ένα δημόσιο λειτούργημα που υπηρέτησε με τόση αφοσίωση, αυταπάρνηση και αποτελεσματικότητα.
Λούλα Σπυροπούλου, Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ

Άγραφες ιστορίες του χωριού μας από τα όχι και τόσο Παλιά Χρόνια
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΑ «ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ»
Το θέμα στο οποίο αναφέρεται αυτή η ιστορία είναι από μαρτυρία του πατέρα μου και σύμφωνα με
τους όρους που έχουμε δημοσιοποιήσει στο προηγούμενο φύλλο θα έπρεπε να επιβεβαιωθεί και από
κάποιο δεύτερο πρόσωπο.
Κατέφυγα στους επιζώντες απογόνους των ενδιαφερόμενων μερών για επιβεβαίωση αλλά μου ζήτησαν να μην αναφερθούν τα ονόματα των γονέων
τους.
Ο Ηλίας Π. Ζιαγκουβάς το επιβεβαιώνει έμμεσα
αλλά δεν έχουμε την άδεια των απογόνων τους να
αναφέρουμε τα ονόματά τους. Έτσι κρατώ εδώ τα
λόγια του Ηλία όπως τα είπε: «Αυτό γινόταν και με
τον πατέρα μου και τους γείτονές μας τους Κ.... και
ξέρω ότι γινόταν και με άλλες οικογένειες».

Συζητούσαμε με τον πατέρα μου για τον εμφύλιο και τα δεινά του. Κάποια στιγμή μου λέει: «Δεν
πρέπει να στεκόμαστε μόνο στις σκοτεινές πλευρές του εμφυλίου. Να κοιτάμε και τα φωτεινά παραδείγματά του που δείχνουν και την αξία των ανθρώπινων σχέσεων».
Πήρε αφορμή από την εναλλαγή της παρουσίας
στο χωριό ανταρτών και στρατού - αυτό παρουσιάστηκε στο προηγούμενο φύλλο - και αναφέρθηκε
σε μια κατάσταση που συνέβαινε ανάμεσα σε δύο
γειτονικές οικογένειες στη συνοικία μας. Πολιτικά
αντίθετες αλλά αυτό δεν τους εμπόδιζε να έχουν
εκείνο το είδος συνεργασίας και αλληλεγγύης η
οποία ξεπερνάει τις σκιές κάθε εμφυλίου: αντιπα-

λότητες, εχθρότητες, μίση, διαθέσεις εξαφάνισης.
Όταν εμφανίζονταν οι αντάρτες όλα τα υπάρχοντα της δεξιάς οικογένειας – εκτός από ελάχιστα και αναγκαία ώστε να μην κινούνται υποψίες –
μεταφέρονταν μέσα σε μια νύχτα στο σπίτι της αριστερής οικογένειας και όταν εμφανιζόταν ο στρατός ό,τι είχε και δεν είχε η αριστερή οικογένεια μεταφερόταν στο σπίτι του δεξιού γείτονα.
Το σημαντικό είναι ότι κάποιοι άλλοι γείτονες
ασφαλώς και θα το είχαν πάρει είδηση, αλλά ποτέ
δεν προδόθηκε το μυστικό τους. Αυτό θα πει πραγματική σχέση συγχωριανών και γειτόνων.
Ηλίας Νέλλας
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Ειδήσεις… Σχόλια…
ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ñ

Ειδήσεις… Σχόλια

Ένας δρόμος με την ιστορία του

Για την ολοκλήρωση του δρόμου Βίτωλη – Ροβολιάρι και για την εξυπηρέτηση του χωριού μας με λεωφορείο χρειάστηκε να θυσιαστούν κάποια περιβόλια,
να περιοριστούν κάποιες αυλές και να περικοπούν κάποια κτήρια.
Αυτό έγινε στη δεκαετία του 1960 και του 1970. Οι κοινοτικές Αρχές και ο
Σύλλογος αγωνίστηκαν με επιμονή και πείσμα και κατάφεραν να ασφαλτοστρωθεί
ο δρόμος οπότε και καθιερώθηκε από το 1975 έχουμε, έστω και μια φορά την
εβδομάδα, λεωφορείο από Μακρακώμη και αντίστροφα.
Πρωτίστως ο Σύλλογος, αλλά και η Κοινότητα στη συνέχεια άρχισαν να διαμορφώνουν δίκτυα δρόμων εντός του χωριού ώστε να έχουν οι περισσότεροι
από εμάς πρόσβαση με αυτοκίνητο κοντά στα σπίτια τους.

κίνητά τους. Η διαπλάτυνση που θα μπορούσε να γίνει ή η βύθιση του δρόμου
δεν εξετάστηκαν και ταυτόχρονα υπήρξαν ανώφελες αντιδράσεις περιοίκων.
Το 2008 δώδεκα ενδιαφερόμενοι έστειλαν αίτημα στον τότε Δήμαρχο «να
αποκατασταθεί η αδικία και να διαμορφωθεί οδική πρόσβαση από άλλο σημείο,
την οικία του Σπύρου Γεωργαδάκη», πέντε δε από αυτούς δεσμεύτηκαν να προσφέρουν μέρος από τις ιδιοκτησίες τους, ακόμη και να γκρεμιστούν κτίσματα

Οι εργασίες τσιμεντόστρωσης επί το έργον.

Το τμήμα του δρόμου κάτω από την Πλατεία.

«ώστε να διαμορφωθεί ένας δρόμος μέχρι τρία μέτρα πλάτος ο οποίος θα εξυπηρετεί όχι μόνο τους συνορεύοντες αλλά και την ευρύτερη περιοχή που είναι κάτω από την πλατεία των Αγίων Αποστόλων».
Ο τότε Δήμος όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε αλλά ούτε καν διέθεσε τα αναγκαία μηχανήματα για τη διάνοιξή του. Έτσι τα σχετικά έργα – διάνοιξη δρόμου, θεμελίων και τσιμεντένιος τοίχος αντιστήριξης μήκους 50 μέτρων περίπου
και ύψους 2,5 κατά μέσον όρο – έγιναν με ιδιωτικές δαπάνες.
Τέλος, εδέησε, μετά από πολλά τρεξίματα και καθυστερήσεις, να εγκριθεί
εργολαβία και έγινε τσιμεντόστρωση στις αρχές Δεκεμβρίου. Και είναι ίσως
το μόνο έργο που έγινε το 2014. Το όλο έργο είναι πολύ πιο λειψό από ό,τι αρχικά είχε σχεδιαστεί, το δε ύψος της δημοτικής δαπάνης για το έργο δεν αντιπροσωπεύει παρά μόνο το 20% της ιδιωτικής δαπάνης.
Ωστόσο οι περίοικοι ευχαριστούν τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου
και τον Δήμο για αυτό το έργο σε τόσο δύσκολους καιρούς.

Η παράκαμψη με τα έργα υποδομής: τοιχίο αντιστήριξης.

Αυτό μαζί με τις καλές δεκαετίες του ’80, του ’90 και του 2000 έφεραν και
την οικοδομική ανανέωση στο χωριό μας.
Η πρόοδος έφερε και ανανέωση στα λεωφορεία τα οποία μεγάλωσαν και δεν
χωρούσαν να περνούν κάτω από τον αιωνόβιο πλάτανο της πλατείας και για
ένα διάστημα το λεωφορείο σταματούσε στο Ρακαριό, οπότε δημιουργήθηκε
πρόβλημα με τους περαμαχαλιώτες οι οποίοι ταλαιπωρούνταν χειμώνα καλοκαίρι.
Η λύση που δόθηκε ήταν βολική μεν αλλά κοντόφθαλμη. Στένεψαν το δρόμο που οδηγεί στην κάτω γειτονιά της συνοικίας των Αγίων Αποστόλων και έτσι
στέρησαν από τους κατοίκους τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται με τα αυτο-

Εξαφάνιση Γιάννη Κουφιώτη
Είναι ένα γεγονός που στενοχώρησε όλους μας.
Ο μπάρμπα - Γιάννης χάθηκε από το χωριό του που αγαπούσε και λάτρευε
και που καμιά αγάπη και φροντίδα των παιδιών του δεν μπόρεσε να τον κρατήσει μακριά του. Το προτιμούσε κι ας ζούσε μόνος.
Μια Δευτέρα – 15 Δεκέμβρη ήτανε – δεν βρέθηκε στο σπίτι του ούτε έδωσε σημάδια σε γνώριμους τόπους που κατέφευγε. Δεν βρέθηκε πουθενά παρά
την κινητοποίηση χωριανών και ειδικευμένων υπηρεσιών. Άφαντος ο μπάρμπα
– Γιάννης παρά την σπιθαμή προς σπιθαμή αναζήτησή του. Ακόμη και στην τηλεόραση και τις αναζητήσεις Silver Alert τοποθετήθηκε η εξαφάνισή του.
Μετά από τόσες μέρες όλοι ρωτούν να μάθουν κανένα νέο από την ύπαρξή του. Όμως τίποτε!
Κάπου ψάχτηκε να βρει διέξοδο από τον λαβύρινθο του μυαλού του. Όμως
πού;
Λούλα Σπυροπούλου

Ένα τμήμα του δρόμου

