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Καλοκαίρι στο χωριό με τα συνηθισμένα μας,
με εκλογές και… χωρίς κορωνοϊό
Κατά γενική ομολογία και παρά τους περιορισμούς που μας έφερε η πανδημία, στο
χωριό βρεθήκαμε αρκετοί και εφέτος το καλοκαίρι που μας πέρασε. Μας έλειψαν κάποιες
εκδηλώσεις (θεατρική παράσταση και πανηγύρι) αλλά η ζωή μας είχε ποικιλία δραστηριοτήτων, ειδήσεων και απρόοπτων.
Το Σάββατο 7 Αυγούστου επισκέφτηκε το
χωριό μας ο υπουργός Οικονομικών και βουλευτής Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας μαζί
με τον συγχωριανό μας Αντιπεριφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Ανδρ. Καραγιάννη. Επαίνεσε την ομορφιά και το καθαρό
περιβάλλον του χωριού μας μαζί με τους αξιόλογους κατοίκους του, μας πρόσφερε κομψάκομψά μια αναμενόμενη ψυχρολουσία για το
δρόμο προς Ρεντίνα: «στις προτεραιότητες
προηγούνται οδικά έργα, όπως ο Ε65 και ο
δρόμος από Λαμία προς Καρπενήσι», αλλά
ήταν αρκετά γενναιόδωρος προς τα παιδιά
προσφέροντας πλούσια παιχνίδια (δείτε το ξεχωριστό κείμενο στη σελ. 7).
Την Τετάρτη 11 Αυγούστου το πρωί τα παιδιά ζωγράφισαν τις ομορφιές του χωριού μας
και το απόγευμα έγιναν οι Αθλητικοί αγώνες
«ΘΩΜΑΣ ΝΕΛΛΑΣ» με ομόθυμη συμμετοχή
μικρών και μεγάλων παιδιών. Αγωνίστηκαν με
ενθουσιασμό, πάθος, ένταση και έδωσαν τον
καλύτερο εαυτό τους.
Α. Κατηγορία: Προνήπια και Νήπια. Έλαβαν μέρος 4 παιδιά. Διακρίθηκαν: Μαίρη Αγόρου (1η), Βασίλης Φελάι (2ος), Κωστής Αλαφούζος (3ος), συμμετοχή: Βασιλική Εμμανουήλ και Οδυσσέας Μπίκος.
Β. Κατηγορία: Παιδιά Α΄ και Β΄ Δημοτικού.
Έλαβαν μέρος 4 παιδιά. Διακρίθηκαν: Χρήστος
Εμμανουήλ (1ος), Φελίσια Σκαμάγγη (2η),
Δημήτρης Νικολαΐδης (3ος), συμμετοχή: Μάξιμος Κρασάκης.
Γ. Κατηγορία: Παιδιά Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού.
Έλαβαν μέρος 3 παιδιά. Διακρίθηκαν: Παναγιώτης Λαμπρόπουλος (1ος), Κωνσταντίνος
Τσουκαλάς (2ος), Δημήτρης Κόττας (3ος).
Δ. Κατηγορία: Παιδιά Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού:
Έλαβαν μέρος 3 παιδιά. Διακρίθηκαν: Ιωάννα
Γράμψα (1η), Θάνος Σταυριανάκης (2ος), Ελισάβετ Τριανταφύλλου (3η).
Ε. Κατηγορία: Παιδιά Α΄ Γυμνασίου: Έλαβαν μέρος 5 παιδιά. Διακρίθηκαν: Σταύρος Νικολαΐδης (1ος), Δημήτρης Μπούκαρης (2ος),
Βασίλης Σταυριανάκης (3ος), συμμετοχή: Ευρυδίκη Λαμπροπούλου και Θωμάς Μαρδίκης.
ΣΤ. Κατηγορία: Παιδιά Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Έλαβαν μέρος 4 παιδιά. Διακρίθηκαν:
Λευτέρης Μπούκαρης (1ος), Περσεφόνη Σπυροπούλου (2η), Γιώργος Σπυρόπουλος (3ος),
συμμετοχή: Απόστολος Σταυριανάκης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: διαπιστώνουμε ότι στους
ΑΓΩΝΕΣ έλαβαν μέρος: το 2021 (23 παιδιά),
το 2020 (27 παιδιά), το 2019 (32 παιδιά), το
2018 (35 παιδιά), το 2017 (44 παιδιά).
Μας προβληματίζει αυτή η όλο και λιγότερη συμμετοχή και δεν ξέρουμε πού να την
αποδώσουμε.
Ωστόσο δεν θα πρέπει να παραλείψουμε
να αποδώσουμε τα εύσημα στην ψυχή της
διοργάνωσης των αγώνων όλα αυτά τα χρόνια, τον Γυμναστή μας Δημήτρη Παντ. Ρίζο,
που φέτος η Γενική Συνέλευση τον τίμησε με
την ψήφο της και τον τοποθέτησε στο νέο
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, και τον
οποίο ως Συμβούλιο αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και να εξάρουμε την
προσφορά του. Όλα αυτά τα χρόνια είναι αφοσιωμένος σε ένα έργο το οποίο κινητοποιεί τη
νεολαία μας και την σπρώχνει να αξιοποιεί
τις ευκαιρίες του χωριού για άθληση και απόκτηση μαθημάτων υγιεινής ζωής. Δεν είναι
τυχαίο που τα παιδιά μας αψηφούν ζέστη και
ποδαρόδρομο για να βρεθούν στο γήπεδο ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ ή να αφοσιώνονται
σε αγώνες πινγκ-πονγκ ή και σε άλλους

αυτοσχέδιους αγώνες στη μαγευτική φύση
του χωριού μας.
Την Πέμπτη 12 Αυγούστου το πρωινό
περιελάμβανε αγώνες πινγκ-πονγκ για μικρές
και μεγάλες ηλικίες ενώ το βραδάκι έγινε προβολή ταινίας για μικρές ηλικίες.
Την Παρασκευή 13 Αυγούστου το πρωί είχαμε πρόγραμμα φιλαναγνωσίας για παιδιά και
γονείς (δείτε σχετική επιστολή σε άλλη
σελίδα) και το βράδυ Γενική Συνέλευση για
Απολογισμό και Εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου στην πλατεία του χωριού, μπροστά στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης.
Προτάθηκε και ψηφίστηκε για Πρόεδρος
της Γενικής Συνέλευσης η κ. Αγγελική Σπυροπούλου και για Γραμματέας για τα Πρακτικά η κ. Αργυρώ Κέππα.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος
της Γενικής Συνέλευσης έδωσε τον λόγο
στον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροβολιαριτών κ. Ηλία Νέλλα να παρουσιάσει τα
πεπραγμένα του απερχόμενου Διοικητικού
Συμβουλίου.
Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος είπε:
Αγαπητοί συγχωριανοί,
Καλώς ανταμωθήκαμε στα πατρογονικά
μας χώματα και εύχομαι να αποχωρήσουμε,
όσοι αποχωρήσουμε, ακμαίοι και υγιείς έχοντας ρουφήξει τον καθάριο αέρα του τόπου μας
και έχοντας απολαύσει τις ομορφιές του χωρίς τους έντονους καύσωνες και τα δεινά των
πυρκαγιών, αφήνοντας στην άκρη τα δεινά της
πανδημίας.
Είναι και η πρώτη φορά που συνεδριάζουμε
στην πλατεία μας χωρίς την παρουσία του
υπεραιωνόβιου πλάτανου του χωριού μας.
Με την ευκαιρία να σας θυμίσω ότι το
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ μας για το 2021 είναι αφιερωμένο στον πλάτανό μας και όσοι δεν είχατε
την ευκαιρία να το προμηθευτείτε έχουμε εδώ
μερικά ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ για όσους θα ήθελαν να
τον θυμούνται. Επίσης έχουμε βγάλει και μια
ειδική φωτογραφία του που μπορείτε να τη βάλετε σε κορνίζα και να την έχετε στο σαλόνι
ή στο γραφείο σας. Τα διαθέτουμε 3€ το κάθε
ημερολόγιο και 1€ τη φωτογραφία και μπορείτε να παραλάβετε το ένα ή το άλλο αμέσως μετά την ψηφοφορία, με τη σειρά που θα
βγαίνετε.
ΙΙ. Πεπραγμένα:
Είμαστε σήμερα εδώ για να λογοδοτήσουμε ενώπιόν σας – αν και το φροντίζαμε με
την εφημερίδα μας που εκδίδαμε χωρίς διακοπή ή καθυστερήσεις – για όσα καταφέραμε να κάνουμε και για όσα δεν καταφέραμε και
να μας κρίνετε στο διάλογο που θα ακολουθήσει.
1. ΕΡΓΑ
Α. Θεωρούμε σημαντική τη συμβολή μας
στην επέκταση, την περίφραξη και το …νοικοκύρεμα των ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ μας. Αναγνωρίζουμε ότι έγιναν με τις δικές σας συνεισφορές, αλλά καμαρώνουμε μαζί σας για τον
όλο συντονισμό και την εκστρατεία που
προηγήθηκε μέσω της Εφημερίδας του ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
Β. Χαιρόμαστε και καμαρώνουμε που επιτέλους αποκτήσαμε πολιτισμένο χώρο κοινόχρηστων τουαλετών. Το έργο έγινε αποκλειστικά από χρήματα που εξασφάλισε ο
ΣΥΛΛΟΓΟΣ και τα ποσά δεν περιλαμβάνονται
στον Οικονομικό Απολογισμό που θα ακούσετε σε λίγο.
Γ. Καμαρώνουμε που καταφέραμε να μετατρέψουμε τον χώρο του Προφήτη Ηλία από
στάλο κοπαδιών σε έναν ευπρεπή χώρο προσευχής. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον
συντοπίτη μας Ηλία Παπανικολάου από τις
ΗΠΑ.
Δ. Με χρήματα τού ίδιου επισκευάστηκε
και η βρύση στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου.
Συνέχεια στη σελ. 4

ΕΛΛΑΔΑ 1821 - 2021

200 χρόνια μετά την Επανάσταση

Από πού ξεκινήσαμε - Πού βρισκόμαστε - Πού θέλουμε να πάμε
Z΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
«Ο ελληνικός απελευθερωτικός αγώνας (να ιδωθεί) ως
μετάβαση, από τον αιματοβαμμένο κόσμο των, χωρίς
εθνική συνείδηση κλεφτών,
«παλληκαριών», κοτζαμπάσηδων, στη δημιουργία ενός κράτους-έθνους.
Τοπικά ήταν ένας αγώνας,
ιδεολογικά ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, πρόπλασμα
μετάβασης στον σύγχρονο κόσμο.
Αμφισβήτησε και ανέτρεψε
όλες τις καθιερωμένες πολιτικές της εποχής του».
(Ρίχαρντ Σούμπερτ,
αυστριακός ιστορικός)
«Η Ελλάδα και η σύγχρονη
ιστορία του ελληνικού έθνους
έχουν σημασία πολύ πέρα από τα όρια της παγκόσμιας ελληνικής κοινότητας …Στη σύγχρονη εποχή οι Έλληνες ήταν συχνά οι σκαπανείς».
(Ρόντρικ Μπίτον, Άγγλος ελληνιστής και ιστορικός)
«Τα πάντα, που σήμερα καθορίζουν την «ευρωπαϊκή» ή «δυτική» κουλτούρα στις τέχνες, στις επιστήμες, στις κοινωνικές επιστήμες και στην
πολιτική, οικοδομήθηκαν σε θεμέλια τα οποία έθεσαν οι δημιουργοί αυτού
του αρχαίου πολιτισμού τους οποίους γνωρίζουμε επίσης ως Έλληνες».
(Ρόντρικ Μπίτον, Άγγλος ελληνιστής και ιστορικός)
Συνέχεια στη σελ. 6

Οι διαφορές μας με τους Τούρκους:
Υφαλοκρηπίδα - ΑΟΖ - Αιγιαλίτιδα Ζώνη (Χωρικά Ύδατα)
Εναέριος Χώρος - Αποστρατικοποίηση Νησιών - Γκρίζες ζώνες
Γράφει ο Κώστας Αστραπέλλος, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2. AOZ (Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη)
(3η συνέχεια)

Ο όρος Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), θεσμοθετήθηκε το 2009
για να δώσει λύση στο πρόβλημα που αναφέρθηκε προηγουμένως: ανήκει η υφαλοκρηπίδα στο παράκτιο κράτος ή είναι ανοιχτή θάλασσα;
Συνέχεια στη σελ. 8

Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Μ ΑΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μήτσος) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (1894 - 1983)
Ο αείμνηστος Δημήτριος Παπανικολάου - ένας αυτοδημιούργητος και δυναμικός συντοπίτης μας - με απαράμιλλη
αφηγηματική και περιγραφική δύναμη, με λιτότητα και απλότητα μας μεταφέρει στον τρόπο ζωής ενός ολόκληρου, σχεδόν, αιώνα - του 20ού - από τις αρχές του μέχρι το 1975, ενός
τρόπου σκληρού μεν αλλά ταυτόχρονα και ανθρώπινου.
Είναι ένα ντοκουμέντο μιας εποχής με ευρύτερες αναφορές σε απανωτές γενεές των πρόσφατων προγόνων μας.
Μας προσφέρει ανάγλυφα μια εποχή με τους ανθρώπους
της, τις μεταξύ τους σχέσεις, τους αγώνες και τις αγωνίες
τους, τους θριάμβους και τις κακοτυχίες τους.
Καταγράφει το μεγαλείο του καιρού του και αποτελεί ένα
λαογραφικό-ηθογραφικό κείμενο. Απολαύστε το!

14η συνέχεια
Στην Πόλη, γαλήνιες μέρες πριν την καταιγίδα
Η γειτονιά μας ήταν ένα τρίστρατο σταυροδρόμι. Είχε ένα καφενείο με
χωματένιο πάτωμα και μιντέρια (καναπέδες). Κάθονταν σταυροπόδι οι Τούρκοι, απολάμβαναν τον καφέ ή το ναργιλέ τους και αντάλλασσαν πειράγματα με τους απέναντι. Ο καφετζής, ένας κόλακας που τον αγαπούσαν όλοι,
είχε το σπίτι του μακριά και όταν έπεφτε πολλή δουλειά και δεν προλάβαινε
Συνέχεια στη σελ. 8
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Κοινωνικά
Επιτυχίες
σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
◗ Κοτρωνιά Βασιλική (εγγονή Ιωάννη Κοτρωνιά) στο
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Πατρών.
◗ Κοτρωνιά Στεφανία (εγγονή Ιωάννη Κοτρωνιά) στο
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου
Πατρών.
◗ Μιχαλόπουλος Αναστάσιος του Σπύρου (εγγονός
του Αθανασίου Μιχαλόπουλου) στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού,
Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
◗ Μιχαλοπούλου Μαρία του Σπύρου (εγγονή του
Αθανασίου Μιχαλόπουλου) στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
◗ Μιχαλοπούλου Ρούλα (Αγορή) του Αναστασίου
(εγγονή του Αθανασίου Μιχαλόπουλου) στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο
Πανεπιστήμιο.
◗ Νάστου Ζέφη (εγγονή του Θωμά και της Ζαφείρας
Νέλλα) στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συγχαίρει
ΟΛΑ τα παιδιά μας και τους εύχεται ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ.

Ροβολιαρίτικα Νέα
Τρίμηνη Έκδοση
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Πολιτιστικός Σύλλογος Ροβολιαριτών
Έδρα: Ροβολιάρι Φθιώτιδας
Γραφεία: Ταγιαπιέρα 3-5 Αθήνα T.K. 11525
Τηλ.: 210 6716 715 και 69 44 60 31 63
Α.Φ.Μ.: 090085976 • Δ.Ο.Υ.: Λαμίας
Εκδότης-Διευθυντής: Ηλίας Νέλλας
Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου

*

Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νέλλας Βασίλειος, Σερ.

+ 30 2103644051
+ 30 6944797224
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρίζος Δημήτριος, Παντ.
+ 30 6937579712
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ηλίας Νέλλας + 30 2106716715 & + 30 6944603163
ΤΑΜΙΑΣ: Σπυρόπουλος Ιωάννης, Γεωργ.
+ 30 6932545493
ΕΦΟΡΟΣ: Σακελλάρης Δημήτριος, Κων.
+ 30 6909213453
ΜΕΛΗ: Αναγνώστου Αθανάσιος, Ιωάν., Δημ. Σχέσεις + 30 6985560970
Πισσώνης Πέτρος, Νικ., Νεολαία
+30 2410625737 - 6978142781
*
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση-διορθώσεις-εκτύπωση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες ΚΑΡΠΟΥΖΗ
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον 131 21 • Τηλ.: 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.
• Η εφημερίδα δέχεται διαφημίσεις.
• Για να δημοσιευτούν: Γάμοι, Βαπτίσεις, ή άλλες κοινωνικές
ειδήσεις χρειάζεται γραπτή ενημέρωση.
• Για αλλαγή της διεύθυνσής 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
Στείλτε τη συνδρομή σας στον ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 825/001976-35
ή GR94 0110 8250 0000 8250 0197 635
από οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα ή
απευθείας στον Ταμία, τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα
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Έφυγαν από κοντά μας
Μπούκα-Σκαλιστήρα Ευαγγελία (Λιλή)
(Κλωνί Φθιώτιδας 1933 – Λαμία 2021)
Αφιερωμένο στην πολυαγαπημένη μας μητέρα και
γιαγιά που ξεχώριζε για το ήθος, τη δοτικότητα και την
καλοσύνη.
“Έφυγε” από τη ζωή στις 13-7-2021
σε ηλικία 88 ετών η καθηγήτρια
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ευαγγελία (Λιλή) ΣκαλιστήραΜπούκα η οποία γεννήθηκε το
έτος 1933 στο Κλωνί Φθιώτιδας.
Ήταν παντρεμένη με τον
επιθεωρητή Εκπαίδευσης Κωνσταντίνο Μπούκα, απέκτησαν
δυο κόρες και ευτύχησε να χαρεί
τέσσερα εγγόνια.
Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε
στο Κλωνί Σπερχειάδας από το
δάσκαλο πατέρα της και στη συνέχεια
τελείωσε το εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων Λαμίας.
Αποτέλεσε πανθομολογουμένως αυτό που ονομάζουμε
ευγενική φυσιογνωμία η οποία όμως περιείχε και εντυπωσιακά αποθέματα αποφασιστικότητας και δυναμισμού,
γεγονός που της έδωσε την δυνατότητα να σπουδάσει
στην Χαροκόπειο Ανωτάτη Σχολή Οικιακής Οικονομίας σε
χρόνια που αυτή η πράξη για μια γυναίκα χαρακτηριζόταν
ως ρηξικέλευθη στάση.
Ξεκίνησε τον εργασιακό της βίο ως διδάσκουσα στο
Κέντρο Εργαζομένου Κοριτσιού (Κ.Ε.Κ.) Λαμίας.
Το αντικείμενο των σπουδών της προσιδίαζε στον
τακτικό και οργανωτικό χαρακτήρα της και το αγάπησε,
γεγονός που φαίνεται στον τρόπο που προσπαθούσε να
μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις της στις γυναίκες της
εποχής της, καθώς το θεωρούσε ως το απαραίτητο βήμα
προκειμένου να τυποποιήσουν την ζωή τους ως νοικοκυρές με έναν διαφορετικό τρόπο από την μέχρι τότε αντίληψη και ειδικά στις γυναίκες που ζούσαν σε χωριά.
Στη συνέχεια διορίστηκε, ως καθηγήτρια Οικιακής
Οικονομίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υπηρέτησε
σε Γυμνάσια της περιοχής Νομού Φθιώτιδας, όπου δίδασκε σε κορίτσια και αγόρια και άλλα μαθήματα εκτός της
ειδικότητάς της, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του
Υπουργείου Παιδείας και έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης και
αγάπης από τους συναδέλφους της καθώς και από τους
μαθητές της. Περάτωσε τον υπηρεσιακό της βίο στο 6ο
Γυμνάσιο Λαμίας.
Λάτρευε τον τόπο καταγωγής της, το Κλωνί Σπερχειάδας όπου το τιμούσε σε κάθε ευκαιρία της και ήταν
ιδιαιτέρως αγαπητή από τους συμπατριώτες της καθώς
είχε να πει πάντα μόνο καλό λόγο για τον καθένα από
αυτούς.
Για εμάς που την ζήσαμε ως μητέρα και γιαγιά έχουμε να καταθέσουμε την ευγένεια του χαρακτήρα της, την
τιμιότητά της, την εξυπνάδα της, την δοτικότητά της, την
καλοσύνη της, την φιλοξενία της, τον δυναμικό της
χαρακτήρα, την εντυπωσιακή προσήλωσή της στις οικογενειακές και κοινωνικές παραδόσεις που υπηρέτησε με

βαθιά προσήλωση καθώς και την βαθιά της πίστη στις
αρχές και διδαχές της Εκκλησίας μας.
Επέλεγε να νουθετεί πάντα με μειλίχιο ύφος και οι συμβουλές της χαρακτηρίζονταν από την προσήλωση στην υπομονή και επιμονή και την θεία χάρη, αυτούσιο χαρακτηριστικό
της γενιάς της που μεγάλωσε σε πόλεμο με όλα τα κακά και
χάρις σε αυτά τα συστατικά της προσωπικότητάς της αντιπαρήλθε πολλές δύσκολες προσωπικές και οικογενειακές
στιγμές.
Στις δύσκολες στιγμές που βίωσε τον τελευταίο καιρό
λόγω των προβλημάτων υγείας που την κρατούσαν καθηλωμένη, τις αντιμετώπισε με υπομονή και καρτερικότητα χωρίς να επιζητά κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση προσπαθώντας
να τηρήσει τις υπερήφανες αξίες της.
Παρά το γεγονός ότι περνούσε δύσκολα ποτέ δεν το
μετέφερε ως παράπονο και επέδειξε αξιοθαύμαστη καρτερικότητα και υπερβαίνοντας την δυσκολία των στιγμών είχε
την μεγαλοσύνη να εκφράζει πάντα τις ευχαριστίες της πρωτίστως προς τον μεγαλοδύναμο, αλλά και προς όλους εμάς
που την φροντίζαμε, γεγονός που στην ιδιαιτερότητα των
στιγμών έδειχνε τον σπάνιο εσωτερικό της κόσμο.
Ήταν ένας άνθρωπος που άφησε στις ψυχές μας ιδιαίτερο
στίγμα και ισχυρές παρακαταθήκες που μας επιτρέπουν να
λέμε πως στη ζωή μας έτυχε μια σεβάσμια προσωπικότητα
και τον τίτλο αυτόν δεν της τον αποδώσαμε μόνο εμείς αλλά
και όλοι όσοι την γνώρισαν και τώρα θα τους λείπει.
Αιωνία σου η μνήμη!
Τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου

Ελένη Παπαθανασίου-Σφυρή
(Ροβολιάρι 1938 – Αθήνα 30 Ιουλίου 2021)
Η Ελένη Σφυρή, κόρη του Ευάγγελου
και της Γιαννούλας Παπαθανασίου,
ήταν το τρίτο κατά σειρά τέκνο της
πολύτεκνης οικογένειας Παπαθανασίου. Γεννήθηκε στο Ροβολιάρι το
1938, όπου πέρασε τα παιδικά και
νεανικά της χρόνια ασχολούμενη
με τις γεωργοκτηνοτροφικές εργασίες της οικογένειας.
Έμαθε μοδίστρα κοντά στην Ειρήνη Νέλλα (του Κουτοκώτσιου) και
σε ηλικία γάμου παντρεύτηκε στην Αθήνα τον Λάμπρο Σφυρή με καταγωγή από την
ορεινή Ναυπακτία. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Δημήτρη και
τον Βαγγέλη.
Επειδή η ζωή στην Ελλάδα ήταν μεροδούλι-μεροφάι, τους
έκανε πρόσκληση ο αδελφός της Ηλίας Παπαθανασίου και
πήγαν στην Αμερική. Εκεί απέκτησαν ένα ακόμη παιδί, τον
Χρήστο. Εργάστηκαν σκληρά για 28 χρόνια και όταν συνταξιοδοτήθηκαν επέστρεψαν στην πατρίδα για να περάσουν
ήρεμα όσα χρόνια τους απέμειναν.
Ο Λάμπρος έφυγε από τη ζωή το 2014.
Η Ελένη ήταν μια ψυχούλα: καλόκαρδος άνθρωπος, χαμηλών τόνων, πονόψυχη και καλή Χριστιανή. Για όλους είχε
να πει έναν καλό λόγο. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή της.
Καλό παράδεισο, αγαπημένη μας Ελένη.
Θα σε θυμόμαστε πάντα.
Θ. Κ. Τ.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει προς τους οικείους τους
τα ειλικρινή συλλυπητήριά του.
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ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Κωνσταντίνος Γ. Μπούκας
Έγραψαν για αυτόν (παρατίθενται αποσπάσματα):
Αγαπητέ Κώστα,
Διάβασα προσεκτικά το βιβλίο σας «Η Καμπάνα» και σας εκφράζω τα συγχαρητήριά μου. Μου προξένησε πράγματι έκπληξη,
εντύπωση και ευχαρίστηση, όπως όλα τα έργα σας, άλλωστε, τόση,
ώστε να ομολογήσω ότι ο κ. Κώστας Μπούκας, τ. επιθεωρητής
εκπαίδευσης, Παιδαγωγός και συγγραφέας, συνεχίζει να μας
εκπλήσσει με τη συγγραφική του δραστηριότητα.
[….] Στο σύνολό τους τα έργα του κ. Κώστα Μπούκα είναι καλογραμμένα, καλαίσθητα και ευανάγνωστα, προκαλούν ευχαρίστηση,
δεν κουράζουν τον αναγνώστη και οδηγούν τη σκέψη του σε υψηλά επίπεδα πνεύματος και αρετής. Τα θέματα των έργων του, η τάξη
σ’ αυτά, ο λόγος του, η καλλιτεχνική διακόσμηση, η έκφραση, η λεπτομέρεια, ο διδακτικός και συμβολικός χαρακτήρας τους, και προπάντων αυτό, δείχνουν την προσωπικότητα του συγγραφέα τους.
Του εύχομαι να συνεχίσει το αξιόλογο έργο του με τον ίδιο παλμό για το καλό όλων μας.
Ευάγγελος Κατσιγιαννακόπουλος
Δρ. Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Mainz Γερμανίας
Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων
(στην Εφημερίδα Ρ.Ν. φύλλο 102)
[…] Ο Κώστας Μπούκας, ο καλός παραμυθάς δηλαδή, απλός και
κατανοητός, με τη γλώσσα του λαού μας, αφηγείται «παραμύθια
ζωής» δηλαδή πραγματικές ιστορίες απλών ανθρώπων που συνθέτουν την άλλη ωραία σύνθετη και όλων μας καθημερινή ζωή της
πόλης, του χωριού, του κάμπου, του βουνού και της θάλασσας, […]
Εκπαιδευτικός, με πλούσια διδακτική και λογοτεχνική πείρα και με
πλούσια εμπειρία της καθημερινότητας διαφορετικών χώρων εξέλιξης «αληθινών παραμυθιών», ιδιαίτερα χωριών, ο Κώστας Μπούκας θέλει να καταγράψει και να διασώσει αυτή την «περασμένη ζωή»
με τη φωνή της νοσταλγίας του, αλλά και την αγάπη που «γαντζώνει
και γαντζώνεται» στο παρελθόν του και στις ζωές των άλλων που
βρέθηκαν στο διάβα του και έπλεξαν με εμπειρίες τη δική του
πορεία και γι’ αυτό την επηρέασαν. Αυτό το φανταστικό πλέον ή
αρχικό βίωμα αποτυπώνεται και στα θέματα ζωγραφικής του, που
επιμελείται ο ίδιος και στολίζει το «αληθινό παραμύθι» με τις δικές
του αληθινές ή παραμυθένιες εικόνες της ζωγραφικής του στην αρχή
και στο τέλος της «αληθινά παραμυθένιας» αφήγησής του.
Τον ευχαριστώ για την τιμητική προσφορά του βιβλίου του, ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ, τόμος 5ος.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΜΟΚΟΒΙΤΗΣ. Λαμία 2011
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
(Ρ.Ν. φύλλο 106, σελ. 3)
[…] Υπηρετήσαμεν την μαχομένην Εκπαίδευσιν, ετιμήσαμεν την
έδραν, προσεφέραμεν εις τους μαθητάς μας γνώσεις από το
θησαύρισμα του νου, αγωγήν από το περίσσευμα της αγαπώσης
καρδίας, φρόνημα από τον πλούτον της παραδόσεως και ηθικήν
ενδυνάμωσιν από το αδαπάνητον ταμείον της Πίστεως. Και ευφραινόμεθα ήδη με επιτερπείς αναμνήσεις και απολαύομεν τιμής
και αγάπης κοινωνικώς αποκατεστημένων μαθητών μας, εκθύμως
ανταποδιδόντων τα οφειλόμενα πνευματικά τροφεία. Ανάλογος
υπήρξεν η προσφορά και ως Εποπτικών Στελεχών της εκπαιδεύσεως.
Υπήρξαμεν χειραγωγοί νέων συναδέλφων, συναντιλήπτορες και
επαινέται του έργου των, δευτερευόντως δε κριταί επιεικείς προς
ενθάρρυνσιν και προώθησίν των.
[…] Τα ανωτέρω γράφονται … με αφορμήν τον πέμπτον τόμον
της υπό τον τίτλον ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ σειράς έργων του εκλεκτού φίλου, εγκρίτου συγγραφέως και λογοτέχνου Κώστα Γ.
Μπούκα. […]. Αρχική πηγή εμπνεύσεως υπήρξεν η γενέτειρά του,
το Ροβολιάρι Φθιώτιδος. Η φύσις η οποία συνιστά το ανοικτόν
βιβλίον, το οποίον από της γεννήσεώς του ο άνθρωπος «αναγιγνώσκει» και αποκτά τας πρώτας ανεξιτήλους γνώσεις και εμπειρίας της ζωής του, οδηγούμενος και εις υπερβατικήν θεώρησιν του
κόσμου, προβάλλεται ανάγλυφος εις το έργον». […]
[…]. Τα διαλαμβανόμενα δε εις αυτά στοιχεία παρέχουν πρόσφορον έδαφος δια κοινωνιολογικάς παρατηρήσεις, ενώ περιέχουν
και πλούσια λαογραφικά δεδομένα. Από της απόψεως αυτής
κρινόμενα προσλαμβάνουν ιδιαιτέραν σημασίαν. Η συντελουμένη
εξέλιξις της κοινωνίας και η υπό ποικίλων αιτίων αλλοτρίωσις των
ανθρώπων σταδιακώς περιάγει εις την λήθην πρόσωπα, γεγονότα
και καταστάσεις, ώστε η δια της καταγραφής διάσωσίς των συνιστά καταπίστευμα δια τους επερχομένους πολλού λόγου άξιον. […]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΣ
τ. Γεν. Επιθεωρητής Μ. Εκπαιδεύσεως
(Ρ.Ν. φύλλο 107, σελ. 7)
[…. ] Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ρουμελιωτών Βορείου
Ελλάδος σας συγχαίρει για το έργο σας, από το οποίο καταδεικνύεται η πνευματική σας καλλιέργεια, η συγγραφική σας ικανότητα,
η πλούσια εμπειρία σας, η οποία μεταφέρεται και αποτυπώνεται με
τρόπο παραστατικό και εύληπτο, η αγωνία και το ενδιαφέρον σας
για την προκοπή της κοινωνίας μας.
Τα βιβλία σας είναι καλογραμμένα και με νοήματα και μηνύματα δυνατά και επίκαιρα για το παρόν και το μέλλον. Διαβάζονται
ευχάριστα και κυρίως από τους ρουμελιώτες αναγνώστες και
προκαλούν το ενδιαφέρον, καθώς αναφέρονται, πέραν των άλλων,
και σε ήθη, έθιμα και αξίες των ρουμελιωτών, που αναζωπυρώνουν
την παράδοσή τους.
Το Δ.Σ. σας εύχεται ο Κύριος να σας χαρίζει υγεία ατομική και
οικογενειακή, για να συνεχίσετε την εθνική σας προσφορά.
Με αγάπη και εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Ιωάννης Ζιάκας
Χαράλαμπος Μανάρας
(Ρ.Ν. φύλλο 111, σελ. 3)

Απονομή Βραβείου στον Κώστα Μπούκα
για την προσφορά του στην Εκπαίδευση
Η Ακαδημία Κοινωνικών, Εθνικών και Πολιτιστικών Σχεδιασμών
ανακοίνωσε ότι στα πλαίσια των καταστατικών της Αρχών και αρμοδιοτήτων, αποφάσισε ομόφωνα, ύστερα από εισήγηση – πρόταση του Αντιπροέδρου της κ. Αναστασίου Παντελίδη, πρ. Επιθεωρητή
Εκπαιδεύσεως να απονείμει βραβείο τιμής Α΄ τάξεως στον κύριο
Κωνσταντίνο Γεωργίου Μπούκα, πρ. Επιθεωρητή Εκπαιδεύσεως,
τόσο για τη γόνιμη υπηρεσιακή διαδρομή του από όλα τα στάδια της
Εκπαιδευτικής Ευθύνης, όσο και για το πολυσχιδές, πλούσιο και πρωτότυπο συγγραφικό του έργο πάνω σε θέματα λαογραφικού, παιδαγωγικού, κοινωνικού, ιστορικού και εθνικού ενδιαφέροντος.
(Ρ.Ν. φύλλο 119, σελ. 7)
Ο κ. Κώστας Γ. Μπούκας, φωτισμένος και χαρισματικός
ΔΑΣΚΑΛΟΣ και εξαίρετος Επιθεωρητής Εκπαίδευσης, απόλυτα
καταξιωμένος στο χώρο του και στην κοινωνία, έχει στο ενεργητικό του πλούσια και αξιόλογη συγγραφική δράση. Έργα του είναι τα:
«ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ», «Η ΚΑΜΠΑΝΑ» κ.ά.
Το «ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» έργο πεντάτομο με 1700 σελίδες
συνολικά περιλαμβάνει 500 άρθρα πάνω σε μια μεγάλη ποικιλία
θεμάτων κατανεμημένα στους 5 τόμους.
Ο συγγραφέας με τη διεισδυτική ματιά του μελέτησε το κάθε τι
που τον κέντριζε, γεγονότα, καταστάσεις, σκηνές ζωής, συμπεριφορές ανθρώπων. Τα βασάνισε στη σκέψη του, κατέληξε σε συμπεράσματα και αποθησαύρισε, σαν διδαχή και νουθεσία, τα κείμενα του «ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ».
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ», έργο μεστό και εύληπτο, καθώς
διατηρεί ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα και τα τραγούδια του τόπου
μας, τρέφει και παιδαγωγεί κάθε ελληνική ψυχή. Είναι έργο διαχρονικό, γραμμένο με μεράκι. Διαβάζοντάς το κανείς έρχεται σε επαφή με χαρές και λύπες, με πόθους και όνειρα των απλών ανθρώπων, περασμένων εποχών και αισθάνεται ανείπωτη αγαλλίαση και
συγκίνηση.
Όλα τα έργα του Κώστα Γ. Μπούκα με την αυτοτελή παρουσίαση
των θεμάτων με τρόπο γλαφυρό, την ανεπιτήδευτη οικείωση με τα
πρόσωπα, το πλούσιο ρουμελιώτικο λεξιλόγιο, αιχμαλωτίζουν τον
αναγνώστη… Ο λόγος μεστός, καλλιεπής και εναργής κυλάει σαν
τα δροσερά νερά των πηγών του όμορφου χωριού του συγγραφέα
(το Ροβολιάρι στις πλαγιές της Όρθρυος) και χαίρεται ο αναγνώστης να διαβάσει.
Νικόλαος Κ. Παπανικολάου
τ. Επιθεωρητής Εκπαίδευσης
(Ρ.Ν. φύλλο 121, σελ. 8)
Ο πολυγραφότατος συγγραφέας Κώστας Γ. Μπούκας, τ. Επιθεωρητής Εκπαίδευσης, συνεχίζοντας την πλούσια συγγραφική του
δράση μάς χάρισε ένα ακόμα βιβλίο του, αυτό με τον τίτλο ΑΝΑΛΕΚΤΑ, μετά τα οκτώ που έχει ήδη εκδώσει.
[…] Τα θέματά του τα έχει αντλήσει από όλο το φάσμα της
ανθρώπινης δραστηριότητας. Έτσι δικαιολογείται και ο υπότιτλος
«ανάλεκτα», δηλαδή συλλογή έργων με ποικίλο περιεχόμενο. Το
εγχείρημα δεν ήταν εύκολο ούτε χωρίς κίνδυνο να παρεξηγηθεί από
μερικούς αναγνώστες του σε κάποια σημεία. Ίσα-ίσα δεν αποφεύγει εκείνα τα θέματα στα οποία ίσως πιθανολογούσε ότι υπάρχουν
αντίθετες απόψεις κι αυτό αποτελεί προτέρημα.
Τα προηγούμενα βιβλία του αναφέρονται τόσο στη γόνιμη
υπηρεσιακή του διαδρομή, επί τριάντα πέντε χρόνια, από όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής του ευθύνης όσο και για το πολυσχιδές, πλούσιο και πρωτότυπο συγγραφικό έργο πάνω σε θέματα λαογραφικού,
παιδαγωγικού, κοινωνικού, ιστορικού, θρησκευτικού και εθνικού ενδιαφέροντος.
Συγχαρητήρια, οι φίλοι σου περιμένουν και την επόμενη δημιουργία σου!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
πρώην Επιθεωρητής Εκπαίδευσης
(Ρ.Ν. φύλλο 125, σελ. 3)
Αγαπητέ φίλε Κώστα,
Πήρα το βιβλίο σου «ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ – Ανάλεκτα» και σε
ευχαριστώ πολύ. Το φυλλομέτρησα, μόλις το πήρα στα χέρια μου
και δεν το άφησα πριν διαβάσω επιλεκτικά μερικά κομμάτια του. Και
με την πρώτη μου αυτή επαφή εντυπωσιάστηκα. Δεν είχα διαβάσει
άλλο κείμενό σου παρά μόνο το «Λεύκωμα» […]. Χάρηκα εκείνο το
απόσταγμα των νεανικών προβληματισμών, των δικών σου και των
άλλων φιλικών σου προσώπων. Είναι όμως τώρα με τα «Ανάλεκτα»
που εκτίμησα κι αυτή σου τη διάσταση, τη συγγραφική. Πέρα από
αυτή που ήξερα του πανάξιου εκπαιδευτικού. Και το χάρηκα πολλαπλάσια.
Διαπίστωσα στα «Ανάλεκτα», πρώτα πρώτα τις εκφραστικές σου
αρετές, τη μεστότητα των νοημάτων, τη σαφήνεια, τη γλαφυρότητα
– κι όπου χρειάζεται – το χιούμορ. Εκτίμησα ιδιαίτερα τις έγνοιες
σου και την ανησυχία για τα προβλήματα της χώρας μας. Ακόμα τη
γνήσια αγάπη σου για την ύπαιθρο χώρα, στην οποία γεννήθηκες
και στην οποία μεγάλο χρονικό διάστημα θήτευσες, προσφέροντας
ακάματα τα αγαθά της παιδείας. Ιδιαίτερα εκτίμησα την αναγνώριση
της προσφοράς σου αυτής από τους αδιάψευστους μάρτυρες, τους
μαθητές σου.
Συν Θεώ, το καλοκαίρι θα τα πούμε από κοντά.
Με πολλή εκτίμηση και αγάπη
ΚΩΣΤΑΣ Π. ΧΑΡΗΣ
Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
(Ρ.Ν. φύλλο 126, σελ. 7)

3
Η προσμονή
του χωριού μας
Ρήμωσαν ξανά οι δρόμοι,
του χωριού τα μονοπάτια
και οι λιγοστοί που απομείναν
έχουν δακρυσμένα μάτια.
Αδειανό το καφενείο
και η όμορφη πλατεία
έφυγαν οι χωριανοί μας
γύρισαν στην πολιτεία.
Σφαλιστά μένουν τα σπίτια
στου χειμώνα τη μανία
την Άνοιξη προσμένουνε
να φτάσει μ’ αγωνία.
Αδειανή η εκκλησιά μας
απ’ τον κόσμο στο χωριό
λυπημένο το πλατάνι
γνέφει στο καμπαναριό.
Μες σ’ αυτή τη βουβαμάρα
το χωριό προσμένει αγάλι
καλοκαίρι για να φτάσει
συντροφιά για να ’χει πάλι.

Ηλίας Σπυρόπουλος, Λαμία

❀❀❀❀
Φεύγει το καλοκαίρι
Φεύγεις καλοκαιράκι μου
με όλα τα καλά σου
πολλά κακά μας έφερες
πήγαινε στη δουλειά σου.
Πολύ σκληρά μας φέρθηκες
τη γη έκανες καμίνι
χωρίς καθόλου να σκεφτείς
το τι κακό θα γίνει.
Κλαίει ο κόσμος και θρηνεί
φωτιές καίνε τα σπίτια
τρέχουν οι δόλιοι να σωθούν
κι όλοι ζητούν βοήθεια.
Τα δάση τα πανέμορφα
της φύσης τα στολίδια
καήκανε και μείνανε
τώρα αποκαΐδια.
Μου άρπαξες το ταίρι μου
μέσα απ’ την αγκαλιά μου
και μ’ άφησες μονάχο μου
να ζω τη μοναξιά μου.
Κι αυτός ο κορωνοϊός
δεν λέει να κοπάσει
θερίζει όλο τον ντουνιά
δεν έχει πια χορτάσει.

Γιάννης Παππάς, 1930,
Πτελέα

ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ
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Καλοκαίρι στο χωριό με τα συνηθισμένα μας,
με εκλογές και… χωρίς κορωνοϊό
Συνέχεια από την 1η σελ.

Ε. Με δωρεά της Ευθυμίας Γώγου-Πανοπούλου
καταφέραμε να ξαναστήσουμε τη βρύση της
Μάρως. Η ίδια έκανε και μια σημαντική δωρεά στο
κοιμητήριο του Άι-Γεώργη.
ΣΤ. Συνολικά στο χωριό μας, την τριετία που
πέρασε, για έργα ξοδεύτηκαν πάνω από 25.000€.

Είκοσι χρόνια χωρίς τον Ηλία Γώγο

ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ και φροντίζουμε να έχει ελκυστική ύλη. Εδώ θα ήθελα να θυμίσω αυτό που
κάνω τα τελευταία χρόνια: δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την ανταπόκριση των συνδρομητών
μας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους,
ακόμη και με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
για διευκόλυνση. Δείτε εδώ έναν σχετικό πίνακα
και βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Στα
650 φύλλα που ταχυδρομούμε τακτικά, εισπράττουμε:

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΤΗ
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

ΦΥΛΛΑ
98-99-100
101-102-103-104
105-106-107-108
109-110-111-112
113-114-115-116
117-118-119-120
121-122-123-124
125-126-127-128
129-130-131-132
133-134-135-136
137-138-139-140
141-142-143-144
145-146

ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
19+90+9 = 118
8+18+119+10 = 155
0+19+60+21 = 100
42+12+99+24 = 177
42+26+105+11 = 184
29+8+103+6 = 146
32+8+88+8 = 136
28+15+87+7 = 137
37+7+78+11 = 133
43+5+88+13 = 149
29+12+74+13 = 128
18+17+55+20 = 110
11+16

ΕΙΣΠΡΑΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ σε

€

3.245€
5.245€
3.140€
5.150€
5.315€
4.575€
3.485€
3.505€
3.765€
3.840€
2.095€
3.230€

405+2.400+440 =
1.310+490+3.190+255 =
0+555+2.045+540 =
1.240+345+3.110+455 =
1.275+545+3.170+325 =
910+295+3.215+155 =
965+190+2.105+225 =
860+325+2.180+140 =
1.040+335+2.130+260 =
1.210+105+2.170+355 =
800+330+685+280 =
580+440+1.490+720 =
380+495+

Με κόκκινο αναγράφονται οι ετήσιες εισπράξεις που δεν καλύπτουν τα έξοδα έκδοσης της Εφημερίδας μας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Α. Κάθε χρόνο συνηθίζουμε να κόβουμε τη
Βασιλόπιτα στο χωριό και κατά τη διοργάνωση της
συνεστίασης στην Αθήνα. Η συνεστίαση στην
Αθήνα δεν έγινε το 2020 ούτε το 2021 λόγω πανδημίας και έτσι χάθηκε μια ευκαιρία για αντάμωμα.
Β. Τιμήσαμε τους πολιούχους μας Δώδεκα
Αποστόλους με αρτοκλασίες και κεράσματα. Την
προηγούμενη χρονιά μας τίμησε με την παρουσία
του και ο Μητροπολίτης μας κ. Συμεών.
Γ. Λαϊκό Πανηγύρι έχουμε να κάνουμε από το
2019, λόγω των περιορισμών του Κορωνοϊού. Το
ίδιο και με τη Θεατρική παράσταση.
Δ. Οι Αθλητικοί αγώνες «ΘΩΜΑΣ ΝΕΛΛΑΣ» έγιναν κανονικά καθώς και μερικές από τις συνήθεις
καλοκαιρινές δραστηριότητες με τη νεολαία, όπως
φυσιολατρική ορειβασία, οι αγώνες, το κυνήγι του
θησαυρού και άλλες.
Ε. Με πρωτοβουλία του τμήματος Νεολαίας
εμπλουτίσαμε τον εξοπλισμό μας με ειδικό προβολέα και έτσι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε
ψυχαγωγικές προβολές.
2. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Α. Διατηρούμε την ιστοσελίδα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
μας σε καλή κατάσταση και κατά το δυνατόν ενημερωμένη. Σύντομα θα αναρτηθεί και ένα σύντομο βίντεο που δημιουργήσαμε με ειδικό αεροπλανάκι (ντρον). Στη Βικιπαιδεία έχει αναρτηθεί και σχετικό άρθρο για το ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ και σκοπεύουμε να
προβούμε σε μερικές παρεμβάσεις.
Β. Εκδίδουμε ανελλιπώς την Εφημερίδα μας

Οι τρεις καλύτερες χρονιές ήταν:
το 2013 με είσπραξη 5.315€
2010
5.245€
2012
5.150€
Η μία χειρότερη χρονιά ήταν:
το 2019 με είσπραξη 2.095€
Μόνο η έκδοση της Εφημερίδας μας κοστίζει 4
φύλλα x 730€ το καθένα μας κάνουν 2.920€.
Πού να βρεθούν χρήματα για έργα!
Γ. Τυπώνουμε κάθε χρόνο το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ μας
με θεματικό περιεχόμενο για να γίνεται πιο χρηστικό και χρήσιμο.
Δ. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να διατηρούμε την Τράπεζα Αίματος παρά τη μικρή παρουσία και προθυμία εθελοντών. Ωστόσο είναι ένα
πολύτιμο πρόγραμμα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ που πρέπει
να στηριχθεί.
Όπως γνωρίζετε, μπορείτε να ενισχύετε την
Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου οποιαδήποτε μέρα
του χρόνου δίνοντας αίμα σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο σας βολεύει και δηλώνοντας ότι είναι για
την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΩΝ στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Ε. Παραστάσεις στις τοπικές Αρχές για διάφορα
ζητήματα του χωριού ΔΗΜΟ: για παιδική χαρά και
δρόμο προς Φτελιά. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ: για δρόμο διαφυγής – σε περίπτωση πυρκαγιάς – και άθλησης.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: για δρόμο προς Ρεντίνα.

Οι αγώνες και η επιβράβευση
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Συνέχεια στην 5η σελ.

Συμπληρώθηκαν εφέτος 20 χρόνια από τότε που έφυγε
ξαφνικά από τη ζωή ο χαρισματικός Κοινοτάρχης μας

ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΓΩΓΟΣ
Τότε (Μάρτιος του 2001) ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου αποχαιρέτησε, μέσω της εφημερίδας
του Συλλόγου, τον αείμνηστο
Ηλία Γώγο με τα ακόλουθα λόγια:
«Αγαπητέ και αξέχαστε, φίλε
Ηλία και συνεργάτη για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν το χωριό μας τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, ο πρόωρος και ξαφνικός θάνατός σου
μας λύπησε βαθύτατα.
Για δες καιρό που διάλεξε ο
χάρος να σε πάρει τώρα που η
φύση του Ροβολιαριού ήταν
ολάνθιστη και πλημμυρισμένη
από χρώματα, αρώματα και τα γλυκά κελαηδήματα των φτερωτών και
ιδίως των αηδονιών.
Αγωνιστής, όλα τα χρόνια της ζωής σου, στάθηκες όρθιος σε
ευχάριστες και δυσάρεστες καταστάσεις. Ποτέ δεν λύγισες. Ούτε και
όταν πριν από 12 χρόνια έκανες μια σοβαρή εγχείρηση.
Δούλευες σκληρά, δεν λογάριαζες τίποτε.
Ήθελες να τα κάνεις όλα τέλεια και να τα τελειώσεις, ν’ αφήσεις
ένα χωριό αγνώριστο και το πέτυχες σε ένα μεγάλο βαθμό με τις ενέργειες και τις γνωριμίες σου.
Τα έργα σου θα μένουν και θα μιλούν στο Ροβολιάρι και τους
Ροβολιαρίτες όσα χρόνια κι αν περάσουν. Η μνήμη σου θα μείνει
αιώνια. Και σου αξίζει».
Τώρα, ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου, κάνοντας αναδρομή
και απολογισμό γράφει:
«Πέρασαν από τότε 20 χρόνια, αλλά η μνήμη σου παραμένει
ζωντανή και μιλούν τα έργα σου ως Πρόεδρος της Κοινότητας
Ροβολιαρίου.
Αγαπητέ και αξέχαστε φίλε Ηλία από τα παιδικά και μαθητικά μας
χρόνια και συνεργάτης στα χρόνια που εγώ ήμουν Πρόεδρος του
Συλλόγου και εσύ Πρόεδρος της Κοινότητας.
Τα έργα μας μιλούν: το υδραγωγείο από τις κακοτοπιές στον Άγιο
Νικόλαο, που με δίκτυο φέραμε στο Καστρί, που έγινε η δεξαμενή,
και από εκεί με μηχανήματα το στέλναμε στη δεξαμενή του Αγίου
Ιωάννη που ερχόταν το νερό από τη Φτελιά και υδρεύεται η συνοικία του Αγίου Γεωργίου.
Πόσα δρομολόγια κάναμε μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο!
Το άλλο μεγάλο έργο, η ύδρευση της συνοικίας των Αγίων
Αποστόλων από το Κρέμασμα στον Αγλουβά που πηγαίναμε μέσα στα
πλάγια.
Και τέλος, όταν από τη Φουσκλιά που έγινε η δεξαμενή, κατακαλόκαιρο ψάχναμε να βρούμε από πού θα περάσει το δίκτυο, πάλι
με μηχανήματα από το Ζυγό και στη συνέχεια μέσα από την πλαγιά
μέχρι να φτάσει στον Κοκορό που ήταν η δεξαμενή ύδρευσης της συνοικίας των Αγίων Αποστόλων. Δεν πρόλαβες το έργο ολοκληρωμένο.
Άλλο έργο σου είναι η δεξαμενή στη Μεγάλη που συγκεντρώνει
το νερό της πηγής και με λάστιχα έγινε το δίκτυο σε όλους τους
κήπους της συνοικίας, (χωρίς να υπάρχουν οι γνωστές απώλειες κατά
τη διαδρομή στο παραδοσιακό αυλάκι και τα πήγαινε-έλα στη
διαδρομή του νερού για έλεγχο και επαναφορά για πότισμα).
Άλλο μεγάλο έργο είναι οι ενέργειές μας για την ασφαλτόστρωση
του δρόμου από τη Βίτωλη ως το χωριό. Αγώνας 20 χρόνια 1981-2002
που το χαιρόμαστε σήμερα.
Πριν την ασφαλτόστρωση του δρόμου, η τσιμεντόστρωση του δρόμου από τον Άγιο Αθανάσιο μέχρι το γήπεδο ποδοσφαίρου με δάνειο
11.000.000 δραχ. που είχα βγάλει μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών
και εσύ μέσω της Νομαρχίας μου έστειλες τις μελέτες στην Αθήνα.
Επίσης εξασφαλίσαμε μια πίστωση για το Ηρώο των πεσόντων και
εσύ βρήκες τον μαρμαρά στη Λαμία και έγραψε τα ονόματα.
Σε όλα τα έργα συνεργάτης.
Αλλά και ως άνθρωπος λεβέντης και κοινωνικότατος.
Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου με τη σύζυγό
σου Παρασκευή. Στις χοροεστιάσεις στην Αθήνα, στη Μακρακώμη,
στο χωριό στο Λαϊκό Πανηγύρι. Πρώτος στο χορό.
Στις γιορτές των χωριανών περνούσες από όλα τα σπίτια πλούσιων και φτωχών.
Και την ημέρα του Λαϊκού Πανηγυριού πήγαινες από μια μερίδα
φαγητό σε όλους τους ηλικιωμένους που δεν μπορούσαν να παραστούν.
Επίσης συμμετοχή σε όλες τις εκδρομές του Συλλόγου από την
Αθήνα και το χωριό.
Φίλος πιστός και αγαπητός όλα τα χρόνια.
Και ως Πρόεδρος της Κοινότητας ανεπανάληπτος.
Είναι δυνατόν να σε ξεχάσουμε;
Ας είναι αιώνια η μνήμη σου!
Κωνσταντίνος Ι. Παπαθεοδώρου, Δάσκαλος
Φίλος και συνεργάτης όλα αυτά τα χρόνια»
Υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
Λόγω έλλειψης χώρου θα δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο.

ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ
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ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Αναγνώστου Αθανάσιος του Ιωάννη .. 20€
Αναγνώστου Ανδρέας ....................... 20€
Αναγνώστου Βασίλειος του Σπ. ......... 20€
Αναγνώστου Βασιλική του Σπ. ........... 20€
Αναγνώστου Ερμιόνη ......................... 10€
Αναγνώστου Ηλίας του Κων. .............. 30€
Αναγνώστου-Σουσουλιάς Ηλίας ........ 20€
Αναγνώστου Ιωάννης ......................... 20€
Αναγνώστου Μαίρη του Γεωργ. ......... 20€
Αναγνώστου Σπύρος, Ροβολιάρι ........ 20€
Αναγνώστου Φώτης του Ιωάννη ........ 20€
Αναγνώστου Φώτης του Κων. ............ 20€
Βέλλος Ανάργυρος ............................. 20€
Βιδάλης Βασίλειος &
Δημοπούλου Μαρία ............................ 30€
Βλάχου-Μουκάκου Σταυρούλα .......... 60€
Βοβούσας Απόστολος ........................ 20€
Γερογιάννη Νίτσα .............................. 20€
Γερογιάννης Βασίλειος ...................... 20€
Γιαννέλη-Χατζή Λουκία .................... 50€
Γιαννέλης Ηλίας του Κων., Αθήνα ..... 20€
Γιαννέλης Ηλίας του Φωτ. ................. 50€
Γιαννέλης Σεραφείμ ........................... 10€
Γιαννέλης Στέφανος, Λαμία .............. 20€
Γιαννέλης Φώτης του Ηλία ................ 30€
Γώγος Άγγελος, Θεσσαλονίκη ........... 50€
Γώγος Απόστολος ............................. 30€
Γώγος Ηλίας, Θεσσαλονίκη ................ 20€
Γώγος Παναγιώτης, Λαμία ................. 40€
Γώγου Αμαλία ..................................... 20€
Γώγου Βασιλική, Λαμία ...................... 20€
Δήμα Βασιλική .................................... 10€
Δημητράκου Χαρά .............................. 10€
Δημητρίου Παντελής .......................... 20€
Δήμου Ειρήνη .................................... 10€
Ευθυμίου Βασίλειος ............................ 20€
Ζιαγγουβάς Γεώργιος ......................... 20€
Κέππα Αργυρώ ................................... 20€
Κοτρωνιά Αμαλία ................................ 20€
Κοτρωνιά Βασιλική ............................ 20€
Κοτρωνιά Χριστίνα ............................. 50€
Κοτρωνιάς Ηλίας ................................ 40€
Κοτρώτσος Νικόλαος .......................... 30€
Κουτσούκος Γεώργιος ....................... 20€
Κωστούλας Παναγιώτης .................... 20€
Λάμπος Γεώργιος ............................... 20€
Λιάπη Ελένη ....................................... 20€
Λιάπη Κωνσταντία .............................. 20€
Λιάπη Στυλιανή ................................... 10€
Λιάπης Κωνσταντίνος ........................ 10€
Μαλάμος Μιχάλης ............................. 20€
Μπουή-Μιχαλάκη Μαρία, Μέγαρα ..... 20€
Μπούκα Βαγιούλα .............................. 20€
Μπούκα-Καραγιαννοπούλου Φωτεινή 20€

Νάστου Στυλιανή ............................... 20€
Νέλλα Αγλαΐα .................................... 10€
Νέλλα Ελισάβετ .................................10€
Νέλλα-Μαρινοπούλου Ειρήνη ........... 20€
Νέλλα-Νάστου Μάρθα ....................... 20€
Νέλλα Νόνη, Αθήνα ........................... 20€
Νέλλα Φωτεινή ................................... 10€
Νέλλας Βασίλειος .............................. 20€
Νέλλας Ηλίας του Δημ. ...................... 20€
Νικολάου Γεώργιος, Γέρακας Αττικής . 30€
Παναγιώτου Γεωργία .......................... 10€
Παναγιώτου Χρυσόστομος ................. 20€
Παπαγιάννη Αγγελική, Αθήνα ............ 20€
Παπαγιάννη Ελένη ............................. 10€
Παπαγιάννης Απόστολος ................... 20€
Παπαθανασίου Γιάννα ........................ 20€
Παπαθανασίου Αντώνης ....................... 5€
Παπαθανασίου Ηλίας, ΗΠΑ ................ 50$
Παπαθανασίου Στέλλα ....................... 10€
Παπαθεοδώρου Μαριλίνα ................... 20€
Παπαθεοδώρου Φωτεινή .................... 20€
Παπαλάμπρου Παναγιώτα του Κων. ... 20€
Παπασταύρου Γεωργία, Μακρακώμη . 20€
Πισσώνης Νίκος .................................. 10€
Πισσώνης Πέτρος και
Πισσώνη Ευαγγελία ............................ 20€
Πρέντζας Ευστάθιος ......................... 20€
Ρίζος Βασίλειος του Δημ., ΗΠΑ .......100$
Ρίζος Γεώργιος & Βαγγελίτσα ........... 50€
Ρίζος Δημήτριος του Παντ. ................ 20€
Ρίζος Ευάγγελος του Βασιλ. ............. 20€
Ρίζου Δάφνη και Κατερίνα ................. 20€
Ρίζου Ιωάννα, Μακρακώμη ................. 20€
Ρίζου Μαρία του Παντ. ....................... 20€
Σακελλάρη Αγγελική .......................... 30€
Σακελλάρη Μαρία ............................... 20€
Σακελλάρη Σταυρούλα ....................... 20€
Σακελλάρης Δημήτριος του Κων. ....... 20€
Σακελλάρης Κωνσταντίνος του Δημ... 20€
Σακελλάρης Κωστής .......................... 20€
Σκαμάγγη Κωνσταντίνα, Αθήνα ........ 20€
Σκαμάγκη Σοφία ................................. 20€
Σκαμάγκης Βασίλειος του Δημ. .......... 50€
Σπυρόπουλος Γεώργιος, ΗΠΑ ............. 50$
Σπυρόπουλος Γιάννης του Γεωργ. ..... 50€
Σπυρόπουλος Παναγιώτης ..................10€
Σπυρόπουλος Ηλίας ........................... 30€
Σπυροπούλου-Κυριακάκη Ειρήνη ........ 20€
Σπυροπούλου Περσεφόνη ................. 20€
Τελώνης Αθανάσιος ........................... 20€
Τσιώλη Βασιλική ................................. 20€
Τσιώλη Μαρία ..................................... 10€
Φελάι Τζίμης και Μάρσι ...................... 50€
Χουβαρντάς-Καραγιώργος Αναστάσιος 20€

Εδώ θα καταχωρούνται ΟΛΕΣ οι δωρεές (παλαιότερες και πρόσφατες)
για να έχουμε όλοι μας μια συνολική εικόνα.
Στη μνήμη Παντελή Κων. Δημητρίου: οι Γονείς του ............................................................... 1.000€
οι Δημήτρης και Νίκος Μίχος .......................................................... 100€
οι Ανδρέας, Νίτσα, Ντίνα και Βασίλης Ρίζος .................................. 100€
η Κατίνα Ρίζου-Ευθυμίου και ο Αλέξανδρος Ευθυμίου .................... 50€
η οικογένεια Μιχάλη και Αμαλίας Γώγου-Μαλάμου ......................... 50€
Στη μνήμη Κωνσταντίνου Δημ. Σκαμάγγη: ο αδελφός του Αθανάσιος Σκαμάγγης ................... 50€
Στη μνήμη Στέργιου Λιάτσου: η οικογένεια Βασιλείου και Ελένης Σκαμάγγη ........................... 50€
ο Αθανάσιος Δημ. Σκαμάγγης .......................................................... 50€
η Αργυρώ Κοτρωνιά ......................................................................... 100€
η Αγγελική Γεωργοπούλου ................................................................ 50€
Στη μνήμη Τζων Γιαννακόπουλου ΗΠΑ: οι Ρίζος Ανδρέας, Βασίλης, Ντίνα, Νίτσα ................ 200€
οι Αλέκος Ευθυμίου και Κατίνα Ρίζου-Ευθυμίου .............................. 50€
η οικογένεια Μιχάλη και Αμαλίας Γώγου-Μαλάμου ........................ 50€
Στη μνήμη Παντελή Ρίζου: οι Πολιτικοί Συνταξιούχοι Νομού Φθιώτιδας .................................. 50€
ο αδελφός του Χρήστος Ρίζος .......................................................... 50€
τα αδέλφια του Αλέξανδρος και Κατίνα Ευθυμίου............................ 50€
στον αξέχαστο φίλο του ο Απόστολος Παπαγιάννης ....................... 50€
η οικογένεια Βασιλείου Σκαμάγκη ................................................... 50€
η Βούλα Μπότσικα ........................................................................... 100€
οι Ανδρέας Ρίζος και τα αδέλφια του Ντίνα, Νίτσα, Βασίλης ........ 100€
η ανιψιά του Γεωργία Ευθυμίου-Πατάκη .......................................... 100€
Στη μνήμη Χρήστου Ρίζου: τα παιδιά του Δημήτρης και Ουρανία ........................................... 200€
οι Ανδρέας, Ντίνα, Νίτσα και Βασίλης Ρίζος .................................. 100€
η Κατίνα (αδελφή του) και ο Αλέκος Ευθυμίου .............................. 100€
η ανιψιά του Γεωργία Ευθυμίου-Πατάκη ......................................... 100€
οι Σάκης και Δήμητρα Τριβιζά .......................................................... 50€
ο Θανάσης Σκαμάγκης........................................................................ 50€
ο Γιώργος Ζιαγγουβάς ...................................................................... 50€
ο Γιώργος Αθαν. Κοτρωνιάς .............................................................. 20€
η οικογένεια Μιχάλη και Αμαλίας Γώγου-Μαλάμου ......................... 50€
ο Τζίμης και η Μάρσι Φελάι ............................................................... 50€
ο Δημήτρης Ρίζος και η Σταυρούλα Ρίζου ....................................... 50€
Στη μνήμη Κώστα Γεωργίου Μπούκα: οι Ανδρέας Ρίζος και τα αδέλφια του Ντίνα, Νίτσα, Βασίλης 100€
οι Νίκος και Χαρούλα Δήμου ........................................................... 50€
η οικογένεια Μιχάλη και Αμαλίας Γώγου-Μαλάμου ........................ 50€
Στη μνήμη Αλέξανδρου Παναγιώτου η αδελφή του Ερασμία Παναγιώτου-Aderson .............. 500€
Στη μνήμη Ερασμίας Παναγιώτου-Aderson: ο Κωνσταντίνος Αθ. Νέλλας (250€+130€) ...... 380€
η Αριστέα Κολιολιού ....................................................................... 100€
Στη μνήμη Ευάγγελου Καλατζή: η σύζυγός του Σοφία Καλατζή ............................................. 250€
Στη μνήμη Αικατερίνης Παπαθεοδώρου-Μητσοπούλου, η κόρη της Γεωργία Μητσοπούλου ... 60€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

30-07-2021 Ρίζος Σταύρος του Χαρ. ................... 40€
23-08-2021 Μητσοπούλου Γεωργία, Λαμία ........ 20€

Αθανάσιος Φουρίκης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: είναι σημαντικό να βάζετε και το πατρώνυμο για
να μην μπερδευόμαστε με τις συνωνυμίες μια και υπάρχουν
πολλές στο χωριό μας.

Παναγιώτης Γώγος του Κων.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η οικογ. του ιεροδιδασκάλου Παύλου Κοτρωνιά
εις μνήμην γονέων, αδελφών και συγγενών ........ 200€
Η Αλίκη Γεωργοπούλου εις μνήμην Στέργιου Λιάτσου 50€
Ο Θωμάς Τσιώλης εις μνήμην Ελένης Σφυρή ........ 50€

υπέρ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ......... 60€
υπέρ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ........... 150€
Αργυρώ Κοτρωνιά-Λιάτσου
υπέρ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ............. 50€
Βασίλειος Γερογιάννης του Δημ.
υπέρ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ............ 50€
Κωνσταντίνος Σακελλάρης του Δημ.
υπέρ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ............ 50€

Καλοκαίρι στο χωριό με τα συνηθισμένα μας, με εκλογές και … χωρίς κορωνοϊό
Συνέχεια από την 4η σελ.

Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης κάλεσε τον Ταμία του Δ.Σ. κ. Θανάση Αναγνώστου να παρουσιάσει τα Οικονομικά Αποτελέσματα
της διαχείρισης τα οποία έχουν ως εξής:
ΕΤΟΣ
2018 (μέρος)
2019
2020
2021 (μέρος)
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ

ΕΣΟΔΑ
1.195€
4.550€
4.190€
3.796€
13.731€

ΕΞΟΔΑ
1.044€
3.584€
2.906€
1.444€
8.978€

4.753€

Ακολούθησε η ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
του Συλλόγου από Αύγουστο 2018 έως Αύγουστο 2021
από τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Ηλία Κ.
Αναγνώστου η οποία έχει ως εξής: «Σήμερα στις
13/08/2021 ο κάτωθι υπογεγραμμένος ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ως Λογιστής και υπεύθυνος για τη σωστή
μεταφορά των οικονομικών στοιχείων του Συλλόγου
μας, βεβαιώνω ότι κατά τη διάρκεια της τριετίας που προηγήθηκε:
1. Υποβλήθηκαν οι φορολογικές δηλώσεις Νομικού
Προσώπου μη-Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
2. Υποβλήθηκαν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις
τιμολογίων πελατών-προμηθευτών.

3. Καταχωρήθηκαν στα λογιστικά Αρχεία του Συλλόγου όλα τα ΕΣΟΔΑ και τα ΕΞΟΔΑ της τριετίας.
4. Πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος έλεγχος (προ
ημερών) για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
Ροβολιάρι 13/08/2021
Υπογραφή
ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
λέγοντας: «Και τώρα ο λόγος σε εσάς αγαπητά μέλη για
να διατυπώσετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή να ασκήσετε την καλοπροαίρετη κι αντικειμενική σας κριτική.
Δεν παρουσιάστηκαν μέλη με ερωτήσεις, παρατηρήσεις και άσκηση κριτικής.
ΤΕΛΟΣ, ζήτησε και έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου και είπε: Ευχαριστούμε όλους σας
για τη συνδρομή και υποστήριξη που μας προσφέρατε αυτά
τα τρία χρόνια και ευχαριστώ προσωπικά τα μέλη του απερχόμενου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ που
το καθένα από τη θέση του βοήθησε να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ μας για το καλό του τόπου μας.
Στη συνέχεια ανακοινώθηκε το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων για το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τους: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΜΑΛΑΜΟ ΜΙΧΑΛΗ, ΝΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΝΕΛΛΑ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΙΣΣΩΝΗ ΠΕΤΡΟ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΡΙΖΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΡΙΖΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΡΙΖΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΚΑΜΑΓΓΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Εκλέχτηκε η Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών αποτελούμενη από τις κυρίες ΓΩΓΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΗΛΙΑ, ως
Πρόεδρο, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ και ΠΙΣΣΩΝΗ ΕΛΕΝΑ του ΝΙΚ. ως Μέλη και άρχισε η ψηφοφορία η
οποία διεξήχθη με ιδιαίτερη τάξη.
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων η Πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης έδωσε τον λόγο στην Πρόεδρο της
Εκλογικής Επιτροπής κ. Αμαλία Γώγου για να κάνει την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Η κ. Αμαλία Γώγου είπε: Ψήφισαν 119 μέλη. Λευκά 0.
Άκυρα 0 και Έγκυρα 119.
Έλαβαν κατά σειρά σταυροδοσίας οι:
1ος. ΝΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σερ.
102 ψήφους
2ος. ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παντ.
85 ψήφους
3ος. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάν.
64 ψήφους
4ος. ΠΙΣΣΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Νικ.
59 ψήφους
5ος. ΝΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του Δημ.
56 ψήφους
6ος. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργ.
55 ψήφους
7ος. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων.
50 ψήφους
8η. ΡΙΖΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Χρ.
49 ψήφους
9ος. ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
43 ψήφους
10ος. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημ. 37 ψήφους
11ος. ΣΚΑΜΑΓΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημ.
24 ψήφους
12ος. ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλ.
16 Ψήφους
Συνέχεια στην 10η σελ.

ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ
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Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΑΣ

Τι τον ωφελεί – τι τον βλάπτει
Υπάρχουν πλήθος προτάσεων για ενδυνάμωση του μυϊκού μας συστήματος με άσκηση.
Γιατί να μην κάνουμε το ίδιο και με τον εγκέφαλό μας;
Μπορούμε, χωρίς πολύ κόπο, να τον γυμνάσουμε, αλλά και να τον προστατέψουμε!

Ο εγκέφαλός μας ωφελείται με:

Άσκηση: (μισή ώρα ή 3 δεκάλεπτα)
✔ Η κίνηση ενισχύει την έκκριση ειδικών
νευροδιαβιβαστών, όπως η σεροτονίνη, με
αποτέλεσμα να βελτιώνεται η διάθεσή μας
και να αυξάνεται η πνευματική μας απόδοση.
✔ Η καρδιά στέλνει πιο γρήγορα οξυγονωμένο αίμα στον εγκέφαλο και έτσι
δημιουργούνται περισσότερες συνδέσεις
μεταξύ των νευρικών κυττάρων.
✔ Παιδιά που ασκούνται έχουν μεγαλύτερη ευκολία στη λύση προβλημάτων (εξισώσεων) και στην απομνημόνευση λεξιλογίου.
Χαλάρωση - Ξεκούραση
✔ Ο εγκέφαλός μας δουλεύει ασταμάτητα
όλο το 24ωρο: επεξεργάζεται ερεθίσματα, διαμορφώνει σκέψεις, κατευθύνει
σωματικές λειτουργίες, επομένως χρειάζεται να του προσφέρουμε ευκαιρίες για
ξεκούραση - χαλάρωση.
✔ Ωφελείται ιδιαιτέρως και με την παρατήρηση της φύσης, του περιβάλλοντος,
του ίδιου του σώματός μας.
✔ Ασκήσεις διαλογισμού που αποβλέπουν
στην παρατήρηση μείωσης του άγχους
ενισχύουν επιπλέον την ικανότητά μας
για συγκέντρωση, μνήμη και ανοχή στο
άγχος.
✔ Ένας μεσημεριανός υπνάκος (όχι πάνω
από 30 λεπτά) βελτιώνει τη μνήμη και την
ικανότητα για σύνθετες σκέψεις.
Υγιεινή διατροφή
✔ Υπάρχουν τροφές, όπως τα καρύδια, ο
σολομός, ο λιναρόσπορος ή το λινέλαιο
που κάνουν πολύ καλό στον εγκέφαλό
μας.
✔ Παρέχουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό
ω-3 λιπαρά οξέα.
✔ Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι τα
τρόφιμα με υψηλά ποσοστά σε ω-3 λιπαρά
επηρεάζουν θετικά τη νοητική λειτουργία
σε περιπτώσεις αρχόμενης απώλειας
μνήμης – όπως τα πρώτα στάδια της άνοιας – καθώς και σε ήπιες μορφές κατάθλιψης.
✔ Ευεργετικά για το πνεύμα μας θεωρούνται και τα φλαβονοειδή που περιέχονται στη μαύρη σοκολάτα. Mας φτιάχνουν τη διάθεση και μπορούν να μετριάσουν τα συμπτώματα του άγχους.
✔ Εξ ίσου ωφέλιμες είναι και οι ανθοκυάνες, υπάρχουν στα μούρα και ενισχύουν
την επικοινωνία μεταξύ των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου και έτσι ενισχύεται η μνήμη.
Μάθηση:
✔ Υπάρχουν ασκήσεις οι οποίες θεωρείται
ότι βελτιώνουν τη μνήμη, τη λογική σκέψη και τα αντανακλαστικά.
✔ Έρευνες έχουν δείξει ότι ικανότητες
όπως οι μαθηματικοί υπολογισμοί ή η αντίληψη του χώρου μπορούν να εξασκηθούν, αρκεί να μην επαναλαμβάνονται για
να μην καταλήξουν σε αυτοματοποίηση.
✔ Το να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα
είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Όσο πιο
πολύπλοκο είναι το αντικείμενο ενασχόλησης και όσο πιο πολύ αγγίζει το συναίσθημα, τόσο περισσότερο επωφελούνται οι νοητικές μας ικανότητες, καθώς εκλύονται στον εγκέφαλο νευροδιαβιβαστές όπως η ντοπαμίνη και η ακετυλοχολίνη οι οποίοι γυμνάζουν τη μνήμη και την ικανότητα του εγκεφάλου για
συνεχή προσαρμογή στις νέες ανάγκες.

Ο εγκέφαλός μας βλάπτεται από:

Αλκοόλ και νικοτίνη
✔ Ακόμη και η ήπια κατανάλωση αλκοόλ
(2,5 λίτρα μπίρα ή 1 λίτρο κρασί την εβδομάδα) βλάπτουν.
✔ Με συνεχή και μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ προσβάλλονται περιοχές που είναι
υπεύθυνες για την οργανωτική και κριτική λειτουργία, ενώ εξασθενεί η συγκέντρωση και η μνήμη.
✔ Παρατηρούνται αλλαγές στην προσωπικότητα του ατόμου, ενώ, σε ακραίες περιπτώσεις, προκαλείται ψύχωση, απώλεια μνήμης και άνοια.
✔ Είναι επικίνδυνη η κατανάλωσή του, ειδικά για τους νέους, καθώς ο εγκέφαλός
τους δεν έχει ακόμη ωριμάσει.
✔ Κάπνισμα: βλάπτει τον εγκέφαλό μας με

παρόμοιο τρόπο.
✔ Στους νέους η νικοτίνη επηρεάζει την
ωρίμαση του εγκεφάλου και αυξάνει τον
κίνδυνο ψυχικών διαταραχών.
✔ Ισχύει και για τις δύο ουσίες ότι η συνεχής κατανάλωση μεταβάλλει εκείνες τις
περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των ερεθισμάτων,
γι’ αυτό η εξάρτηση από αυτές είναι δυνατή.
✔ Ωστόσο, όποιος καταφέρει και απεξαρτηθεί, μπορεί να ελπίζει ότι τα τμήματα
του εγκεφάλου του που έπαθαν βλάβη θα
αναπλαστούν.
Απομόνωση - Μοναξιά
✔ Ακόμη και οι μακρινοί πρόγονοί μας είχαν
επισημάνει τα ευεργετήματα της εγγύτητας μέσα στην ομάδα.
✔ Όποιος ήταν κοινωνικά απομονωμένος
δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τις αρρώστιες, την πείνα, τα άγρια ζώα.
✔ Σήμερα η μοναξιά που δημιουργεί χρόνιο
στρες και υπαρξιακό φόβο, είναι επιβαρυντική για τον εγκέφαλο.
✔ Ο φόβος και η επιθετικότητα δυσχεραίνουν όλο και περισσότερο την επαφή με
άλλα άτομα και ενισχύουν την κοινωνική
απομόνωση.
✔ Όσοι είναι μόνοι υποφέρουν συχνότερα
από κατάθλιψη και κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν από Αλτσχάιμερ ή
άνοια.
✔ Όποιος πλησιάζει άλλα άτομα, δημιουργεί επαφές και τις ισχυροποιεί. Μόνο έτσι
μπορούμε να ξεφύγουμε από τη μοναξιά.
Ανθυγιεινές ουσίες
✔ Ο εγκέφαλος βλάπτεται από υπερβολική
κατανάλωση ουσιών ενισχυτικών της
γεύσης των τροφίμων. Ιδιαίτερα ύποπτο
θεωρείται το αλάτι.
✔ Το αλάτι οδηγεί σε υψηλή αρτηριακή πίεση η οποία βλάπτει τα αγγεία και επομένως αυξάνεται ο κίνδυνος εγκεφαλικού
επεισοδίου.
✔ Μελέτες έχουν δείξει ότι τα φαγητά με
πολύ αλάτι μειώνουν την αιμάτωση του
εγκεφάλου και επηρεάζουν την πνευματική λειτουργία.
✔ Η ζάχαρη έχει ακόμη πιο βλαβερές συνέπειες: μπορεί να προκαλέσει εθισμό και
να συμβάλει σε ψυχικές ασθένειες όπως
η κατάθλιψη και οι φοβικές διαταραχές.
✔ Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων φαγητού επίσης δεν βοηθάει την εγκεφαλική λειτουργία. Στους υπέρβαρους υπάρχει αυξημένη πιθανότητα, όταν γεράσουν, να νοσήσουν από ασθένειες του
νευρικού συστήματος, όπως το Αλτσχάιμερ.
Το άγχος
✔ Το άγχος λειτουργεί ως ένα συνεχές. Στο
θετικό του άκρο είναι κινητοποιητικό,
ενώ στο αρνητικό του είναι παραλυτικό.
✔ Στο θετικό του άκρο είναι μια απολύτως
χρήσιμη κληρονομιά των προγόνων μας:
σε περίπτωση μεγάλου κινδύνου εκλύονται στο αίμα μας οι ορμόνες αδρεναλίνη
και νοραδρεναλίνη, τα επινεφρίδια εκκρίνουν κορτιζόλη, αυξάνονται οι καρδιακοί παλμοί και η πίεση του αίματος, οι
μύες λαμβάνουν περισσότερα θρεπτικά
συστατικά και οξυγόνο και έτσι το σώμα
κινητοποιείται και είναι έτοιμο για δράση,
για μάχη ή για φυγή.
✔ Στο αρνητικό του άκρο οι ίδιες ορμόνες
μάς εξωθούν στο να μαθαίνουμε μια κατάσταση που επηρεάζει τη μάθηση και τη
μνήμη. Μαθαίνουμε λάθος πράγματα (μειώνεται η συγκέντρωση, η δημιουργικότητα και η αποδοτικότητα της μνήμης) και
μεγαλώνει ο κίνδυνος να νοσήσουμε
από φοβικές διαταραχές (παράλυση) ή
από κατάθλιψη.
✔ Κάποιοι άλλοι στην προσπάθειά τους να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των υποχρεώσεών τους κάνουν γρήγορες εναλλαγές δραστηριοτήτων και ταυτόχρονη
εκτέλεση πολλών εργασιών. Αυτό αποδεδειγμένα μειώνει την ικανότητα για
επαρκή συγκέντρωση σε μια δραστηριότητα με αποτέλεσμα να προκαλούνται
λάθη, να μη θυμούνται την προτεραιότητα των ενεργειών και να έχουμε ατυχήματα ή και δυστυχήματα.
Ηλίας Νέλλας

χρόνια μετά την Επανάσταση

Συνέχεια από την 1η σελ.

Η Α΄ Εθνοσυνέλευση της προσωρινής
ελληνικής κυβέρνησης, (Δεκέμβριος του
1821 – Ιανουάριος 1822), επέλεξε συνειδητά να αναβιώσει το αρχαίο όνομα
«Έλληνες» για τους πολίτες του νέου
κράτους που πάλευε για την ανεξαρτησία
του και το όνομα «Ελλάς» για το κράτος.
Ωστόσο η σκέψη και η αντίληψη για
διττή ταυτότητα Ελληνισμός ή Ρωμιοσύνη, Έλληνας ή Ρωμιός, Δυτικότροπος ή
Ανατολίτης έχει τις ρίζες της στο Βυζάντιο. Η ελληνική γλώσσα, τόσο ως
ομιλούμενη όσο και ως η γλώσσα της παιδείας μαζί με την Ορθόδοξη Εκκλησία
πρόσφεραν τη συνέχεια δια μέσου των
αιώνων.
Ο προφανής και αδιαμφισβήτητος
κοινός παρονομαστής, λοιπόν, που συνέδεσε την ειδωλολατρική Ελλάδα με το
Βυζάντιο και τις ορθόδοξες κοινωνίες της
υπό Οθωμανική κυριαρχία «ορθόδοξης
κοινοπολιτείας» της νοτιοανατολικής
Ευρώπης ήταν η Ελληνική Γλώσσα.
Οι Οθωμανοί ουδέποτε επεδίωξαν να
επιβάλουν ομοιομορφία στους υπηκόους
τους. Οι υπό Σουλτανική Διοίκηση Ορθόδοξοι Χριστιανοί με ελληνική παιδεία
ανήλθαν κοινωνικά και αποτέλεσαν μια
αριστοκρατία και μια ελίτ οι οποίες
κατείχαν σημαντική εξουσία και επιρροή
εντός του Οθωμανικού συστήματος
χωρίς να χάσουν τίποτε από τη διακριτή
θρησκευτική ταυτότητά τους.
Σε διάστημα μερικών χιλιετιών η ιστορία διαμορφώνεται από το περιβάλλον, τις
πράξεις, τα γεγονότα, τις γιορτές, τα ήθη
και τα έθιμα, τη γλώσσα, τις ιδέες και όχι
από την εξελικτική βιολογία. Το ζήτημα
δεν είναι η βιολογική καταγωγή των ατόμων που αποτελούν έναν πληθυσμό,
αλλά μάλλον η «καταγωγή», με την εν μέρει μεταφορική σημασία του έθνους, του
κράτους ή του πολύπλοκου φαινομένου
το οποίο σήμερα αποκαλούμε κουλτούρα,
πολιτισμό.
Ο Γιώργος Σεφέρης στην ομιλία του
κατά την αποδοχή του βραβείου Νόμπελ
Λογοτεχνίας με τη φράση του: «δεν θα
πω πως είμαστε από το ίδιο αίμα, γιατί
αποστρέφομαι τις φυλετικές θεωρίες –
αλλά κατοικούμε την ίδια χώρα («ιερά χώματα» λέμε και ξαναλέμε), και κοιτάμε τα
ίδια βουνά που τελειώνουν στη θάλασσα»
αναδεικνύει τη συγγένεια και τη συνέχεια
που βασίζονται στο τοπίο, στη γλώσσα,
στοιχεία με τα οποία συνδέονται οι άνθρωποι στην πορεία του χρόνου, ένα
βαθύ αίσθημα συγγένειας το οποίο νιώθουν οι άνθρωποι και όχι για ένα δόγμα
βασισμένο στη γενετική, στα γονίδια.
Η βάση της ελληνικής παιδείας επί
Τουρκοκρατίας διευρυνόταν όλο και περισσότερο στην κοσμική σφαίρα σε όλη
την ορθόδοξη «κοινοπολιτεία». Η ανταλλαγή αγαθών και ιδεών πήγαιναν
χέρι-χέρι. (βλ. οι ναυτικοί μας των νησιών
Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών καθώς και οι
έμποροι του χερσαίου εμπορίου).
Στα περασμένα 200 χρόνια η Ελλάδα
άντεξε πολλά και δημιούργησε ακόμη περισσότερα μια και πολλά από τα παιδιά
της παγκόσμιας ελληνικής διασποράς
την έβγαλαν μπροστά σε ολόκληρη την
οικουμένη. Πόσοι Έλληνες έλαμψαν με
τις επιτυχίες τους και την προσφορά
τους σε όλον τον κόσμο!
Η επανάσταση του 1821 έφερε: αυτονομία, αυτοδιοίκηση, ελευθερία έκφρασης και διάδοσης ιδεών και έργων,
άμεση (εν μέρει) και πάντως σταδιακή εισαγωγή δημοκρατικών θεσμών διακυβέρνησης της χώρας (σύνταγμα 1/1/1822),
εκσυγχρονισμό της κοινωνικής και πνευματικής ζωής, ανανέωση του περιεχομένου, εντυπωσιακό εκσυγχρονισμό και διεύρυνση του εκπαιδευτικού συστήματος, ανάπτυξη του τύπου, της τυπογραφίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης,

ανάδειξη του λόγου και του αντίλογου ως
θεμελιώδη πυλώνα της νέας φιλελεύθερης οργάνωσης (ανάπτυξη της λογοτεχνίας, των επιστημών και των τεχνών σε
αξιοπρόσεκτο επίπεδο), σταδιακή εγκαθίδρυση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος μιας οικονομίας ελεύθερης
αγοράς κυκλοφορίας προϊόντων και
κεφαλαίων σε βαθμό που η χώρα μας 180
χρόνια μετά, το 2001, να κατατάσσεται
στις 25 πιο αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη.
«Να κοιτάξουμε κατάματα το παρελθόν, να θυμηθούμε, να μάθουμε, να στοχαστούμε, να προβληματιστούμε, να κάνουμε την κριτική μας για όσα έγιναν. Πώς
δώσαμε σάρκα και οστά στο όνειρο. Πώς
επηρεάσαμε και πώς επηρεαστήκαμε από
άλλες επαναστάσεις. Όλα αυτά ως ένα
αναγκαίο βήμα προς την αυτογνωσία. Και
αυτή η αυτογνωσία να γίνει πηγή μιας
εθνικής αυτοπεποίθησης, μια νέας εθνικής περηφάνιας για όσα μεγάλα πετύχαμε
και για όσα μεγαλύτερα μπορούμε να πετύχουμε στο μέλλον» είναι ένα μικρό τμήμα από τη διακήρυξη της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021». Μερικά ακόμη:
➢ «… να επανατοποθετήσουμε τον
τόπο μας στις καρδιές μας, στην Ευρώπη
και στον κόσμο».
➢ «Να θυμηθούμε, να συζητήσουμε
και να αποτιμήσουμε όσα έγιναν αυτά τα
200 χρόνια που υπάρχουμε ως οργανωμένο κράτος. Και να ενθαρρύνουμε δράσεις οι οποίες θα αλλάξουν νοοτροπίες
που μας κράτησαν πίσω».
➢ «Είναι πολλά εκείνα που μας
κάνουν περήφανους και πολλά που μας
πήγαν πίσω, που μας πονάνε και δεν τα
συζητάμε».
➢ «Να φτάσουμε σε ένα επίπεδο αυτογνωσίας, να αναγνωρίσουμε και να
σεβαστούμε τους εαυτούς μας και να αποκτήσουμε την αναγκαία για το μέλλον
εθνική αυτοπεποίθηση. Να επενδύσουμε
αποφασιστικά στα θετικά. Απλωθήκαμε σε
όλον τον κόσμο και τον κάναμε να μιλάει για τη χώρα μας σε τομείς όπως οι επιστήμες, ο πολιτισμός μας, ο αθλητισμός
μας, το εμπόριο, η ναυτιλία».
➢ «Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε
την Ελληνική Επανάσταση ως γεγονός
διεθνούς εμβέλειας, την πορεία των 200
ετών, αλλά και τη σύγχρονη Ελλάδα ως
μια χώρα που κοιτάζει με αυτοπεποίθηση
το μέλλον» (από συνέντευξη της Προέδρου της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» κ.
Γιάννας Αγγελοπούλου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων).
Οι διάρκειας ενός έτους – και όχι μόνο
– εορταστικές εκδηλώσεις και η παρέμβασή μας με τα προηγηθέντα κείμενα
αποσκοπούν στο να βρεθούμε αντιμέτωποι με τα τρία βασικά ερωτήματα (από πού
ξεκινήσαμε, πού βρισκόμαστε και πού
θέλουμε να πάμε), ώστε να μιλήσουμε με
ειλικρίνεια για τις ήττες μας, για τα στραβά μας, για τις πλάνες μας και για τα στερεότυπα που μας χαρακτηρίζουν και να
αναφερθούμε τόσο στα θετικά μας όσο
και στα αρνητικά μας; Να επεξεργαστούμε νίκες και θριάμβους δίπλα-δίπλα
με τους διχασμούς μας, τους εμφυλίους
μας και τις χρεωκοπίες που κατέγραψε η
ιστορία μας.
Το, αν τελικά θα καταφέρουμε να
επενδύσουμε στα θετικά, αυτά που μας
έκαναν να απλωθούμε στον κόσμο και τον
κάναμε να μιλάει για τη χώρα μας σε τομείς όπως οι επιστήμες, ο πολιτισμός μας,
ο αθλητισμός μας, το εμπόριο, η ναυτιλία,
θα φανεί στο άμεσα προσεχές μέλλον.
Ακόμα και η πανδημία μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε το πόσοι επιφανείς
Έλληνες επιστήμονες βρίσκονται στην
πρωτοπορία της επιστήμης σε αναγνωρισμένα ερευνητικά εργαστήρια ανά τον
κόσμο (δείτε και το σχόλιό μας στην 10η
σελίδα).
Ηλίας Νέλλας
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Ο Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους
Όλα ξεκίνησαν ένα πρωινό Κυριακής,
αρχές Ιουλίου στο κοιμητήριο του Αγ. Αθανασίου στο χωριό μας. Όπως παρατηρούσα προσεκτικά το Ναό, μια γυναικεία
φωνή με ρωτά: ”Γνωρίζετε από εκκλησίες;”. Εκείνη ακριβώς την στιγμή μπήκαν
τα θεμέλια αποκατάστασης της εκκλησίας
του Αγ. Χαραλάμπους, μιας και η φωνή
άνηκε στην κ. Μαρία Σακελλάρη, σεμνή και
οραματίστρια σε ειλικρινή αναλογία. Άλλωστε όλοι πιστεύουμε ότι οι ναοί δεν
γκρεμίζονται, ούτε αφήνονται να γκρεμιστούν.
Αποφασιστικά το ίδιο απόγευμα, «πιάσαμε δουλειά», ανηφορίζοντας προς το
παραδοσιακό λιθόκτιστο εκκλησάκι του
1957, δωρεά του επιθεωρητή Γ. Σακελλάρη. Μετρήσεις, αποτύπωση στο χαρτί,
φωτογραφίες και λεπτομερής ανάλυση ζημιών φανερώνουν τα προβλήματα στατικής επάρκειας του ναού. Οδηγούμαστε
λοιπόν στη μελέτη και έπειτα στις αποτελεσματικότερες λύσεις με σκοπό τις ουσιαστικές επεμβάσεις αποκατάστασης.
Μέχρι σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου,
έχουν ολοκληρωθεί οι πιο απαιτητικές
και σημαντικότερες εργασίες, αναφέροντας επιγραμματικά μερικές εξ’ αυτών:
• Αποξήλωση της παλαιάς στέγης – Κατασκευή οπλισμένου περιμετρικού σενάζ
και μαρκίζες από ενισχυμένο σκυρόδεμα
• Κατασκευή νέας ξύλινης στέγης (πλην
της επικεράμωσης)
• Αποξήλωση παλαιού και κατασκευή
νέου οπλισμένου δαπέδου και εγκάρσιας
οπλισμένης δοκού με σκοπό την βελτίωση της στρεπτικής ακαμψίας του κτίσματος
• Σωληνώσεις ηλεκτρικής εγκατάστασης και τοποθέτηση νέου πίνακα
• Τοποθέτηση γαλβανισμένων ψευτοκασών στα ανοίγματα
• Επιχρίσματα ινοπλισμένα με αναλογία
εποξειδικής ρητίνης για ενίσχυση και στεγανοποίηση του κονιάματος
• Εσωτερικό αρμολόγημα της λίθινης
τοιχοποιίας
• Χρήση επισκευαστικού σκυροδέματος/πέτρας για την ενίσχυση των μεγάλων
ρωγμών της τοιχοποιίας
Θα πρέπει φυσικά να ευχαριστήσουμε
την Ριζάκος Α.Β.Ε.Τ.Ε., την Καραγιάννης

Α.Ε., τους Σάκη και Δήμητρα Τριβιζά και
τον φίλο Στέφανο Γκογκώνη που συνεισέφεραν οικονομικά σε αυτή την προσπάθεια, καθώς και τον δήμαρχο Μακρα-

Ο Άγιος Χαράλαμπος όπως ήταν πριν.

Ο Άγιος Χαράλαμπος σε δύο φάσεις
ανακαίνισης (μέχρι 30/9)

κώμης Γ. Χαντζή για την σημαντική αρωγή του.
Απομένει ακόμα αρκετή δουλειά και αρκετά έξοδα ώστε γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά, να μπορέσουμε όλοι μας στο χωριό
να αντικρίσουμε υπερήφανοι ένα ολοκληρωμένο έργο πίστης και αφοσίωσης.

Μιχάλης Μαλάμος
Συνέχεια στην 9η σελ.

“Μπράβο στον Χ. Σταϊκούρα
που νοιάστηκε και χάρισε χαμόγελα στα παιδιά μας”

Μέσα από δύο φωτογραφίες με τα παιχνίδια τους και ένα όμορφο κείμενο, τα παιδιά του Ροβολιαρίου στέλνουν το δικό τους
“ευχαριστώ” στον Υπουργό Οικονομικών και
Βουλευτή Φθιώτιδας, Χρήστο Σταϊκούρα:

Ροβολιάρι, 7 Αυγούστου 2021
Επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών κ.
Χρήστου Σταϊκούρα στο πανέμορφο χωριό
μας.
Αιτήματα των μεγάλων για δρόμους, πλατείες κλπ., κλπ.
Κάπου στην άκρη της πλατείας τα παιδιά
του χωριού μας παρακολουθούν και έχουν και
αυτά τα αιτήματά τους!! Φυσικά, παιχνίδια,

πολλά παιχνίδια…
Ο υπουργός ακούει, καταγράφει και σε 2
ημέρες τα παιχνίδια είναι στο χωριό μας!
Τι να πούμε!!
Εμείς οι μεγάλοι ένα ΜΠΡΑΒΟ σε έναν
υπουργό που νοιάστηκε και χάρισε χαμόγελα στα παιδιά μας!
Για τα παιδιά φυσικά ο υπουργός είναι ο
«κύριος Σταϊκούρας» που με τον δικό τους
τρόπο τον ευχαρίστησαν όπως φυσικά και τα
καταστήματα «ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ» όπως φαίνεται
και στις φωτογραφίες!!
Πόση ευαισθησία!!

Πολιτιστικός Σύλλογος Ροβολιαριτών
Φθιώτιδας
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Επέστρεψε στα χώματά μας μετά από απουσία 8 ετών
Ο πιο σκληροτράχηλος αγώνας της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, το
εμβληματικό ΡΑΛΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (WRC) με την
πιο μυθική εκκίνηση από τον ιερό βράχο
της Ακρόπολης, πρόσφερε στους λάτρεις του μηχανοκίνητου Αθλητισμού
πρωτόγνωρες εμπειρίες επί ένα τετραήμερο (9, 10, 11 και 12 Σεπτεμβρίου).
Το πρόγραμμα περιελάμβανε συνολικά 15 Ειδικές Διαδρομές μήκους 292,2 χιλιομέτρων στα βουνά της Πελοποννήσου
και της Στερεάς Ελλάδας οι οποίες ενώνονταν μεταξύ τους με απλές διαδρομές
μήκους 993,66 χλμ.
Συμμετείχαν 55 πληρώματα 22 εθνικοτήτων. Ανάμεσά τους και 15 ελληνικά
και 2 ακόμη μεικτά (με Έλληνα οδηγό και
ξένο συνοδηγό).
Μέγας χορηγός του αγώνα ήταν η
εταιρεία πετρελαιοειδών ΕΚΟ που είχε και
το δικαίωμα να δώσει το όνομά της στον
Αγώνα και έτσι ήταν γνωστός ως ΕΚΟ
ACROPOLIS RALLY 2021.
Υπεύθυνη Ασφαλείας της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου ήταν η Γαλλίδα οδηγός αγώνων Michele Mouton, η μοναδική γυναίκα νικήτρια του Ράλι Ακρόπολις, το 1982. Ήταν αυτή που έκανε τον
τελικό έλεγχο σε κάθε ειδική διαδρομή και
έδινε το μήνυμα για εκκίνηση.
Η εκκίνηση του Αγώνα έγινε την Πέμπτη 9/9 κάτω από τον ιερό βράχο της
Ακρόπολης με την 1η Ειδική Διαδρομή να
πραγματοποιείται στο Σύνταγμα, στο
κέντρο της Αθήνας.
Οι δέκα από τις 15 Ε.Δ. έγιναν στη
Φθιώτιδα (Ελάτεια, Ελευθεροχώρι 2, Παύλιανη 2, Γραβιά) και οι τρεις στη Δυτική
Φθιώτιδα την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου:
13η ειδική διαδρομή (ώρα 08:25) «Ταρζάν
Ι» (23,37 χλμ. μέχρι Παλαιά Γιαννιτσού),
14η ειδική διαδρομή (ώρα 10:03) «Πύργος
Υπάτης» (33,20 χλμ.) και η 15η ειδική διαδρομή (ώρα 13:18) «Ταρζάν ΙΙ, Wolf P S»
(12,68 χλμ. από Λάπατο μέχρι Παλαιά
Γιαννιτσού).
Ο επίσημος τερματισμός του Αγώνα
ήταν για τις 14:38 στον εκθεσιακό χώρο
της Λαμίας όπου υπήρχαν και οι υπηρεσίες συντήρησης και εφοδιασμού. Εκεί
έκλεισε και η αυλαία του Αγώνα με την
τελετή απονομής των επάθλων στους
οδηγούς οι οποίοι συγκέντρωσαν τους
περισσότερους βαθμούς.
Μεγάλος νικητής του ΕΚΟ ΡΑΛΙ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ αναδείχθηκε ο εικοσάχρονος Φινλανδός Κάλε Ροβάνπερα με Toyota Yaris,
ο οποίος πανηγύρισε στην Ελλάδα τη δεύτερη νίκη της καριέρας του.
Δεύτερος τερμάτισε ο Οτ Τάνακ με
Hyundai i20 και τρίτος ο Σεμπάστιεν Οζιέ
με Toyota Yaris επίσης.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο
Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Λευτέρης
Αυγενάκης, ο οποίος και εξέφρασε τη
συγκίνηση και την ικανοποίησή του για
την άρτια και υψηλών προδιαγραφών
διοργάνωση.
Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) κ. Ζαν Τοντ ανέφερε: «Το Ράλι Ακρόπολις δεν χρειάζεται συστάσεις. Πρόκειται για ένα θρυλικό γεγονός, όπου ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και η τεχνολογία συναντούν την
ιστορία στη «γη των θεών». Ο αγώνας είναι γνωστός για ορισμένες από τις σκληρότερες ειδικές διαδρομές στον κόσμο…
Χαίρομαι για την επιστροφή του στο
υψηλότερο επίπεδο και θα ήθελα να
ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση για
την πολύτιμη υποστήριξη, όπως και τους
διοργανωτές για την ισχυρή τους δέσμευση».
Αναγγέλθηκε ότι θα διοργανωθεί το
Ράλι Ακρόπολις ως μέρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος και το 2022
(8-11/9/2022) και το 2023.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC)
δημιουργήθηκε το 1973 και ενέταξε στο πρόγραμμά του το 21ο Ράλι Ακρόπολις. Οι αγώνες αυτοκινήτου στην Ελλάδα ξεκίνησαν το
1951 με το Ράλι της ΕΛΠΑ, το οποίο μετονομάστηκε σε ΡΑΛΙ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ το 1953.
2. Η φετινή ειδική διαδρομή «Ταρζάν»
αρχικά ήταν σχεδιασμένη να τερματίζει στο
γήπεδο ποδοσφαίρου του χωριού μας. Ωστόσο μια επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας
που επισκέφτηκε το χωριό μας και έκανε αυτοψία στη διαδρομή την άλλαξε για λόγους
καλύτερης τηλεοπτικής κάλυψης του αγώνα.
3. Με τη φετινή διοργάνωση η πατρίδα
μας έγινε γνωστή σε εκατομμύρια τηλεθεατών και αναγνωστών αθλητικών εντύπων σε
όλο τον κόσμο. Τις μέρες της διοργάνωσης
ήταν αδύνατο να βρεθεί δωμάτιο ξενοδοχείου όχι μόνο στην πόλη της Λαμίας αλλά
ούτε και στα πέριξ (Λουτρά Υπάτης, Καμένα Βούρλα), τα δε εστιατόρια και οι ταβέρνες έκαναν χρυσές δουλειές. Για να παραμείνει ο αγώνας μόνιμα στον τόπο μας
χρειάζεται καλή διοργάνωση και σωστή συμπεριφορά των θεατών.
4. Το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου μεταξύ 11
και 12 το βράδυ πέρασαν από το χωριό πάνω
από 200 αυτοκίνητα επισκεπτών και κατευθύνθηκαν προς τον χώρο της ειδικής διαδρομής αποφασισμένοι να διανυκτερεύσουν
στη Φτελιά, το Λάπατο, τον Αϊ Λιά ή αλλού.
Το πλήθος των θεατών ήταν μεγάλο, όπως
φαίνεται και στις φωτογραφίες.

Το πλήθος των θεατών στη Φτελιά
(διακρίνεται η Καντίνα και το ασθενοφόρο)

Μερικές θεαματικές εικόνες της Ε.Δ.
Ταρζάν στη Φτελιά.

Ο μεγάλος νικητής Κάλε Ροβάνπερα
με το Toyota Yaris στη διασταύρωση
Ροβολιάρι - Ζαχαράκι.

ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ
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Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Μ ΑΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μήτσος) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (1894-1983)
14η συνέχεια

Στην Πόλη, γαλήνιες μέρες πριν την καταιγίδα
Συνέχεια από την 1η σελ.

να πάει για φαγητό, με το θάρρος ερχόταν
και έτρωγε μαζί μας και επαινούσε το φαγητό
μας.
Μια μέρα είχαμε χοιρινό με σέλινο και του
λέμε: «μην τρως, είναι χοιρινό». Αυτός δεν
το πίστεψε και από τη λαιμαργία του άρχισε
και έτρωγε. Του λέμε: «Δεν αμάρτησες
τώρα που έφαγες γουρούνι;» και απαντά:
«εφόσον είναι καλό φαγητό, δεν είναι αμαρτία» και γελάσαμε. Ωστόσο συμπλήρωσε:
«Μην πείτε στους Τούρκους ότι έφαγα. Εγώ
δεν πολυεξετάζω τέτοια πράγματα».
Περνούσαμε καλά. Μόνο νερό δεν υπήρχε αρκετό. Ένα μόνο υδραγωγείο για ολόκληρη την Πόλη από μια λίμνη. Κοντά μας
υπήρχε μία μόνο βρύση που την άνοιγαν
μόνο για μια ώρα το πρωί και ποιος να πρωτοπρολάβει. Μετά οι νερουλάδες (συνήθως
Κούρδοι) πουλούσαν το νερό στα σπίτια με
κάτι ασκούς. Στη γειτονιά μας υπήρχαν δύο.
Έμεναν σε ένα καμαράκι στο προαύλιο του
Τζαμιού. Την ημέρα κουβαλούσαν νερό με τα
μεγάλα ασκιά τους φτιαγμένα από δέρμα
βουβαλίνας. Τα έβαζαν στον ώμο τους,
όπως το ντουφέκι και πήγαιναν στα σπίτια και
το άδειαζαν σε μεγάλα πήλινα πιθάρια που
είχαμε όλοι στα σπίτια.
Το βράδυ οι νερουλάδες έκαναν τον
μπεκτσή (φύλακα φωτιάς). Είχαν την υποχρέωση να ειδοποιούν τη συνοικία για τυχόν
πυρκαγιά – γινόταν συχνά αφού τα σπίτια
ήταν ξύλινα και παλιά – για να μαθαίνουν οι
μπεκτσήδες όλης της Πόλης το μέρος που
υπάρχει πυρκαγιά. Υπήρχε στο Πέραν, στο
ψηλότερο σημείο της Πόλης ένας πύργος
που έβλεπε όλες τις συνοικίες. Όταν σήμαινε
πυρκαγιά άναβε στην κορυφή του πύργου
ένα κόκκινο φως. Ο πύργος είχε στη διάθεσή του για τη μεταφορά των ειδήσεων για
πυρκαγιά αγγελιαφόρους/δρομείς για όλες
τις περιφέρειες μια και τα τηλέφωνα ήταν
ανύπαρκτα.
Παίρνοντας, λοιπόν, οι ντελάληδες την
εντολή για το πού υπήρχε φωτιά έτρεχαν
στην περιφέρεια εκείνη διασχίζοντας τους
κεντρικούς δρόμους ξυπόλυτοι γνωστοποιώντας τον τόπο της φωτιάς. Κινητοποιούνταν αμέσως οι δημοτικές χειροκίνητες αντλίες καθώς και οι μπεκτσήδες των συνοικιών
για να προηγούνται των αντλιών και να
ανοίγουν δρόμο. Τα πληρώματα των αντλιών
αποτελούσαν οι τουλουμπατζήδες (πυροσβέστες), ίσα με 12 τον αριθμό και οι μπασιμπουζούκοι, εθελοντές, που ακολουθούσαν
την τουλούμπα (αντλία) για να τη μεταφέρουν στον ώμο τους και για λαφυραγωγία.
Τους είχαν οι τουλουμπατζήδες, δηλαδή οι
χειριστές της τρόμπας, για να επιδίδονται σε
πλιάτσικο όσο αυτοί ήταν απασχολημένοι με
το σβήσιμο της φωτιάς. Πουλούσαν τα λάφυρα στην αγορά και μοιράζονταν τα κέρδη.
Οι μπασιμπουζούκοι ήταν άνεργοι που
ζούσαν από το πλιάτσικο και όταν δεν υπήρχαν πυρκαγιές και ευκαιρίες για πλιάτσικο
έκαναν θελήματα, χαμαλίκια, στην αγορά
αλλά όχι με σαμάρι όπως οι επαγγελματίες
χαμάληδες. Βοηθούσαν τους ψαράδες που
υπήρχαν πολλοί από αυτούς με άφθονο και
φτηνό ψάρι. Την εποχή εκείνη αγοράζαμε τις
παλαμίδες ένα γρόσι το κομμάτι (1,5 οκά), τις
σχίζαμε στη μέση, τις βάζαμε σε μια κερα-

μίδα, βάζαμε ψιλοκομμένο κρεμμύδι, μαϊντανό και φρέσκια ντομάτα και γινόταν ένα
γεύμα αριστούργημα.
Η αγορά μας αυτή στα Ψωμαθιά ήταν
φτωχομάνα, διότι ήταν κοντά τα ψάρια και τα
κρέατα και οι μπαξεβάνηδες με λογής λογής κηπουρικά. Ήταν στο άκρο της Πόλης
και η παραγωγή ήταν κοντά.
Τα κρέατα, βοδινά και πρόβεια ήταν
άφθονα. Το βοδινό το πουλούσαν χωρίς
κόκκαλα. Στα κόκκαλα άφηναν πολύ κρέας
και τα έδιναν πολύ φτηνά. Έτσι, όταν ήμουν
μικρός και έπαιρνα έναν αρδαλά, όπως έλεγαν τα πόδια, τα μαγειρεύαμε στιφάδο ή με
μακαρόνια και γέμιζε η κατσαρόλα κρέας.
Νεοφερμένος έτρωγα και σκεφτόμουν τα
λεγόμενα του πατέρα μου: «εκεί που θα πας
θα τρως σχεδόν κάθε μέρα κρέας» και διαλογιζόμουν: «εγώ καλά τρώω εδώ, άραγε να
έχουν οι γονείς μου καλό φαγητό ή βρίσκονται έξω στο χωράφι με ψωμί και κρεμμύδι;». Δεν έπαψα ποτέ να τους σκέφτομαι,
κυρίως όταν έβαζα κάτι καλό στο στόμα μου.
Στα Ψωμαθιά υπήρχε και ένα εστιατόριοπατσατζίδικο πολύ καθαρό, διότι ο Αρβανίτης που το είχε φημιζόταν για την καθαριότητά του. Όταν, καμιά φορά τα βράδια, από
την πολλή δουλειά δεν προλάβαινε να μαγειρέψει το αφεντικό, έτριβε αρκετό ψωμί
μέσα σε μια κατσαρόλα και πήγαινα και
έπαιρνα πατσά, που ήταν πολύ ωραίος, και
τρώγαμε.
Στην αγορά των Ψωμαθιών γαλατάδες
ήταν οι Βούλγαροι. Πουλούσαν γιαούρτι και
γάλα βραστό στις γειτονιές. Κάθε πρωί
ζεύονταν ένα ξύλο στον ώμο, κρεμούσαν δυο
δοχεία, γκιούμια τα έλεγαν, και πήγαιναν από
σπίτι σε σπίτι. Με τον ίδιο τρόπο κουβαλούσαν το νερό και όσοι από τους νερουλάδες
δεν είχαν ασκούς που στοίχιζαν ακριβά και
δεν μπορούσαν να τους αγοράσουν.
Στη σκάλα υπήρχε σωματείο χαμάληδων, όλοι Κούρδοι, με τα σαμαράκια που κουβαλούσαν διάφορα εμπορεύματα που έφερναν τα καΐκια από τη Ραιδεστό και τη Σηλυβρία της Θράκης: κρασιά, κάρβουνο, πεπόνια,
καρπούζια, σταφύλια και άλλα εμπορεύματα. Κοίταζες βόμβες ολόκληρες, μέχρι 200
οκάδες (280 κιλά), τα έβαζαν στην πλάτη με
το σαμάρι και τα μετέφεραν σε διάφορα μαγαζιά.
Οι πλούσιοι Ρωμιοί και Ευρωπαίοι κατοικούσαν όλοι στο Πέραν πάνω από τον Γαλατά. Εκεί ήταν και τα Προξενεία και οι Πρεσβείες όλων των κρατών. Γι’ αυτό η περιφέρεια εκείνη παρουσίαζε στον επισκέπτη
ευρωπαϊκή όψη. Υπήρχαν διάφορα καταστήματα Ρωμαίικα και Ευρωπαϊκά. Μάλιστα
επί των ημερών μου είχαν ανοίξει, στον ίσιο
δρόμο του Γαλατά, εκεί που σύχναζε ο πολύς κόσμος και υπήρχαν πολλές τράπεζες και
ξένα ταχυδρομεία, δύο μεγάλα αυστριακά
καταστήματα με όλα τα οικιακά είδη και
κοστούμια (Στάιν και Τήρινγκ λέγονταν) που
είχαν πέσει σε μεγάλο ανταγωνισμό. Τότε
στην Πόλη υπήρχε έντονος συναγωνισμός.
Είχαν κράχτες – τσιλιαδόρους και προσπαθούσαν να παρασύρουν τους πελάτες ο καθένας στο κατάστημα από όπου έπαιρναν μίζες. Για να μη χρεωκοπήσουν συμφώνησαν
να καταργήσουν τον ανταγωνισμό και τους
κράχτες.
Συνεχίζεται

Οι διαφορές μας με τους Τούρκους
Συνέχεια από την 1η σελ.

Ορίστηκε, η ΑΟΖ να επεκτείνεται από την ακτή ή τις ευθείες
γραμμές βάσεως μέχρι πλάτος 200 ναυτικών μιλίων. Αποτελεί
καθαρά νομικό όρο και δεν έχει καμία σχέση με την μορφή του
βυθού.
Η προσθήκη αυτής της νέας ζώνης, δηλ. στις θάλασσες πέρα
από τα χωρικά ύδατα, στη δικαιοδοσία των κρατών, δίνει μια επιπλέον δυνατότητα, στις ήδη υπάρχουσες, τα παράκτια κράτη να εκμεταλλεύονται πλην των βυθών και του υπεδάφους (μέσα από τον
θεσμό της υφαλοκρηπίδας μέσω της ΑΟΖ) και τη θαλάσσια στήλη
για την αλιεία και τη χρήση της ήπιας ενέργειας του νερού (κύματα)
και των ανέμων. Ο βυθός και το υπέδαφος εξακολουθούν να διέπονται από τις νομικές ρυθμίσεις της υφαλοκρηπίδας. Τα επιφανειακά ύδατα είναι διεθνή. Επιτρέπεται και η κατασκευή τεχνητών
νησίδων.
Στην Ελλάδα, επειδή αποκλείεται η υφαλοκρηπίδα να φτάνει σε
εύρος πέρα από τα 200 μίλια, όσο και η ΑΟΖ, επικράτησε η ταύτισή τους. Οι δύο ζώνες διαφέρουν, αλλά και αλληλοκαλύπτονται.
Η υφαλοκρηπίδα υφίσταται a priori, αφ’ εαυτής, και τα δικαιώματα επ’ αυτής ισχύουν για πάντα. Η ΑΟΖ, η οποία αποτελεί νομικό
όρο, δεν έχει καμία γεωλογική αναφορά. Η ΑΟΖ προσδίδει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στη χώρα μας έναντι της Τουρκίας σε μελλοντική οριοθέτηση. Αποδυναμώνει τον ισχυρισμό της Τουρκίας ότι
η υφαλοκρηπίδα των νησιών μας επικάθεται στην υφαλοκρηπίδα
της ηπειρωτικής Ανατολίας. Η Ελλάδα ανακηρύσσοντας και οριοθετώντας μαζί ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα επωφελείται των πλεονεκτημάτων τους. Αν η Ελλάδα κηρύξει ΑΟΖ, δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τους υδρογονάνθρακες, παρά μόνο, αν οριοθετήσει και
την υφαλοκρηπίδα της. Για αυτό στη Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας στο κομμάτι της ΑΟΖ και εκεί που αφορά τους υδρογονάνθρακες ο νομοθέτης μονολεκτικά, για την εξόρυξη πετρελαίου παραπέμπει στις διατάξεις υφαλοκρηπίδας. Υφαλοκρηπίδα
χωρίς ΑΟΖ, υπάρχει. ΑΟΖ χωρίς υφαλοκρηπίδα δεν υπάρχει. ΑΟΖ
και υφαλοκρηπίδα έχουν όλα τα νησιά και οι βραχονησίδες εκτός
από τους βράχους που δεν υπάρχει ζωή για ανθρώπους και ζώα και
δεν είναι δυνατή η ελάχιστη καλλιέργεια. Έχουν, όμως, χωρικά ύδατα, εκτός από τις νησίδες που καλύπτει το χειμέριο κύμα ή η πλήμμη στα χωρικά ύδατα.
Σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ επιτρέπεται η τοποθέτηση και συντήρηση καλωδίων ή αγωγών. Μόνο που το παράκτιο κράτος έχει
λόγο για τη χάραξη της πορείας τους.
Για να είναι ενεργές υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ πρέπει πρώτα να
ανακηρυχθούν και μετά να οριοθετηθούν. Η ανακήρυξη είναι μονομερής, αλλά η οριοθέτηση δύσκολη γιατί απαιτεί τη συγκατάθεση
και απόφαση των γειτονικών χωρών. Στην περιοχή μας δεν υπάρχει καμία χώρα σε απόσταση μεγαλύτερη των 400 μιλίων. Επομένως το όριο πρέπει να είναι η μέση γραμμή και απόσταση. Η Τουρκία είναι αντίθετη και εναντιώνεται κάθετα σε κάθε απόπειρα διακανονισμού. Εμμένει στην άποψη – αντίθετη προς το Διεθνές
Δίκαιο – ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Μια ευοίωνη αρχή
έγινε με την Ιταλία. Η Τουρκία ενοχλείται σφόδρα από την παρουσία
του Καστελόριζου δηλαδή του συμπλέγματος της Μεγίστης (14 νησάκια και νησίδες με πρωτεύουσα το Καστελόριζο) που αποτελούν
νησιά του Αιγαίου και τα οποία εμποδίζουν την Τουρκία να έχει κοινή ΑΟΖ με την Αίγυπτο και παράλληλα αποτελούν τη γέφυρα για
κοινή ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου.
Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έχει δεχθεί ότι τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους στην υφαλοκρηπίδα αποτελούν ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και η συνθήκη του 1958 ισχύει για όλα τα κράτη ανεξάρτητα αν την έχουν κυρώσει ή όχι.
Η υφαλοκρηπίδα θα μπορούσε να θεωρηθεί σε γενικές γραμμές ως υποσύνολο της ΑΟΖ. Τούτο δεν συμβαίνει. Η υφαλοκρηπίδα
διατηρεί την αυτοτέλειά της σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση των
υδρογονανθράκων γι’ αυτό απαιτείται οριοθέτηση και των δύο αυτών θαλάσσιων ζωνών.
Σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας δεν υφίσταται διάταξη του ΔΔΔΘ που να ορίζει την οριοθέτηση των δύο
ζωνών και εισάγεται ως μέθοδος η αρχή της ευθυδικίας για επίλυση
διαφορών που καταφεύγουν σε διαιτησία στη Χάγη. Όπως αναφέρθηκε ήδη η ευθυδικία μπορεί να αγνοήσει την αρχή των ίσων
αποστάσεων.
Από απόψεως σπουδαιότητας και ωφελιμότητας, οι ζώνες
κατατάσσονται με τη σειρά: χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ,
συνορεύουσα ζώνη.
(Συνεχίζεται)
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Επιστολές που λάβαμε
Α΄ Αποκατάσταση αλήθειας
Ο κ. Κωνσταντίνος Ι. Παπαθεοδώρου έστειλε το παρακάτω κείμενο προς διόρθωση κειμένου του
που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο (Φ. 146) της εφημερίδας
μας και αναφερόταν στους ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ του χωριού
μας.
«Στο φύλλο 146, στην πρώτη σελίδα, έχει δημοσιευτεί ένα άρθρο
δικό μου (κ.λπ.) με θέμα ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΕΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ.
Στην παράγραφο 2 και 3, στις δωρεές του Γεωργίου Σακελλάρη αναφέρεται στην ανέγερση του Αγίου
Παντελεήμονος. Το κείμενο είναι
λάθος.
Ο Γεώργιος Η. Σακελλάρης στη
σελίδα 43 του βιβλίου του αναφέρει
λεπτομερώς πότε και πώς έγινε η
ανέγερση του Αγίου Παντελεήμονος
το 1924 που υπηρετούσε ως δάσκαλος στο χωριό μας. Το εκκλησάκι
εκείνο ήταν μικρό και πρόχειρο και
κτίστηκε με προσωπική εργασία των
κατοίκων του χωριού που επέβαλε
στους κατοίκους ο Γ. Σακελλάρης
που εκείνη την εποχή έκανε και
χρέη Προέδρου της Κοινότητας. Λειτούργησε μέχρι το 1967. Η πρώτη
λειτουργία έγινε το 1924, στις 27 Ιουλίου και σε ομιλία που έκανε ο δάσκαλος Γ. Σακελλάρης μαζεύτηκαν
7.500 δραχμές με τις οποίες κτίστηκε η δεύτερη αίθουσα του Δημοτικού
Σχολείου Αγίων Αποστόλων. Το Σχολείο ως τότε λειτουργούσε ως μονοθέσιο και τα μαθήματα γίνονταν σε
ιδιωτικό κτήριο των Σκαμαγκαίων
και είχε 106 μαθητές. Και από τον
Μάιο πολλές φορές πήγαινε και έκανε μάθημα στη θέση που κτίστηκε το
εκκλησάκι. Εκεί υπήρχε και ένας
σωρός πέτρες που ίσως υπήρχε παλιό εκκλησάκι.
Ο Γ. Σακελλάρης διορίστηκε δάσκαλος στο χωριό το 1924 και με
ενέργειές του κτίστηκε η πρώτη αίθουσα και το γραφείο με δωρεές
ομογενών της Αμερικής.
Η δεύτερη αίθουσα ήταν έτοιμη
και το 1926 τοποθετήθηκε δεύτερος
δάσκαλος ο Ιωάννης Παπαθεοδώρου.
Αυτά για το πρώτο εκκλησάκι
του Αγίου Παντελεήμονος που όλοι
εμείς που έχουμε κάποια ηλικία το
ζήσαμε στα ωραία πανηγύρια που
γίνονταν εκεί.
Το νέο εκκλησάκι που υπάρχει
σήμερα εκεί κτίστηκε στην ίδια θέση
το 1967-1968. Με χρήματα που μαζεύτηκαν στον δίσκο την ημέρα του
πανηγυριού ύστερα από ομιλία του
Κωνσταντίνου Ι. Παπαθεοδώρου
12.000 δραχμές και δωρεά 3.000
δραχμών του Γ. Σακελλάρη για τη
σκεπή.
Τα χρήματα τα διαχειρίστηκε ο
Αθανάσιος Σακελλάρης ως Πρόεδρος της Κοινότητας και Επίτροπος.
Τις εργασίες ανέλαβε ο Κώστας Ηλ.
Αναγνώστου.
Η πρόταση για την ομιλία έγινε
από τον ιερέα τότε, αείμνηστο παπαΤελώνη. Είπε: «Αγαπητέ Ντίνο, ωραία
η Αγία Παρασκευή που έκτισες και
λειτουργήσαμε χτες. Κάνε κάτι και
για τον Άγιο Παντελεήμονα».
Η πρόταση έγινε δεκτή και είπα:
«Αγαπητοί χωριανοί, ο αδελφός της
Αγίας Παρασκευής που λειτουργή-

σαμε χθες και χαρήκαμε, θέλει και
αυτός ένα ωραίο εκκλησάκι. Παρακαλώ, με τη συνδρομή σας να γίνει
και αυτό». Και το θαύμα έγινε! Συγκεντρώθηκαν τα χρήματα και χαιρόμαστε μέχρι σήμερα το εκκλησάκι.
Με αγάπη
Κωνσταντίνος Ι. Παπαθεοδώρου
Δάσκαλος
****

Β΄ Θερμές ευχαριστίες
Θερμές ευχαριστίες αρμόζουν
και φέτος στον αγαπητό κύριο Ηλία
Νέλλα, που αφιέρωσε χρόνο και με
χαρά οργάνωσε δράσεις για τα παιδιά και τους μεγάλους στο όμορφο
χωριό μας.
Την Παρασκευή 13 Αυγούστου,
στην «Ώρα Φιλαναγνωσίας» επέλεξε απόσπασμα από το διήγημα
«Το Αθάνατο Πουλί» του κλασικού
Ζαχαρία Παπαντωνίου και μάλιστα
φρόντισε να ετοιμάσει υλικό με ερωτήσεις για συζήτηση και αναστοχασμό.
Επίσης, τη Δευτέρα 16 Αυγούστου οργάνωσε την καθιερωμένη
πια Φυσιογνωστική – Πεζοπορική
ορειβασία. Πάντα αυτές οι πεζοπορίες είναι μια ιδανική ευκαιρία να
γνωρίσουμε καλύτερα την ιστορία
του τόπου μας και να ευχαριστηθούμε τη φύση. Φέτος είχαμε την
τύχη να απολαύσουμε μια στάση
στο πανέμορφο κτήμα του κ. Κώστα
Δημητρίου, τον οποίο ευχαριστούμε
θερμά για τη ζεστή φιλοξενία. Εκεί
ο κος Νέλλας είχε την ωραία ιδέα να
ακούσουμε ηχογραφημένα το αηδόνι, τον κότσυφα και διάφορα άλλα
πουλιά που ζουν πλάι μας. Έτσι εμπλουτίστηκε με μοναδικό τρόπο η
φετινή ορειβασία μας.
Με το καλό και του χρόνου!
Βασιλική Σπύρου Αναγνώστου
Ροβολιάρι Αύγουστος 2021
****

Γ΄ Ανάδειξη έργου
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να
γραφούν στην Εφημερίδα του Συλλόγου μας λίγα λόγια για το έργο
ενός σεμνού και διακριτικού συγχωριανού μας ο οποίος με δική του πρωτοβουλία και χωρίς να του το ζητήσει κανείς επιτελεί ένα σημαντικό
έργο ξανοίγοντας τα παλιά μονοπάτια του χωριού μας προς διάφορες
περιοχές (Δραγασιά, Κανάλια, Λιβάδια, Μεγάλη – Άγιο Παντελεήμονα και συνεχίζει) με το να τα καθαρίζει κόβοντας τα κλαδιά δέντρων και
θάμνων που τα είχαν σχεδόν κλείσει
και διορθώνοντας το έδαφος ώστε να
μπορούν να γίνονται περίπατοι στις
εξοχές του χωριού μας.
Η σεμνότητά του δεν μου επιτρέπει να κοινοποιήσω το όνομά
του.
Σας προτείνω, ωστόσο, να δοκιμάσετε να κάνετε τους σχετικούς περιπάτους. Θα είναι μια αναζωογόνηση στη φύση του χωριού μας και μια
αναγνώριση ενός έργου που θα επιθυμούσαμε να βρει μιμητές.

Ευχαριστώ
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Αξιέπαινη πρωτοβουλία
για την ενίσχυση της χλωρίδας μας
Ο πάντα δραστήριος και διορατικός φίλος και συνάδελφος Κώστας
Βασιλείου, κάτοικος Μακρακώμης και εκ Γαρδικίου ορμώμενος, πήρε την πρωτοβουλία να αναπτύξει εθελοντική εκστρατεία για την ενίσχυση της χλωρίδας
του ορεινού όγκου του Δήμου Μακρακώμης με σπορά ρίγανης.
Κάνει έκκληση, μέσω του Δασαρχείου Σπερχειάδας, του Δήμου Μακρακώμης,
των Κοινοτικών Συμβουλίων του Δήμου, αλλά και μελών διαφόρων συνεταιρισμών και ευαισθητοποιημένων ιδιωτών, να συγκεντρωθούν εθελοντές και να κάνουν αρχικά συγκομιδή σπόρων ρίγανης (αυτή την εποχή έχουν ωριμάσει) τους
οποίους θα σκορπίσουν σε επικλινείς άδεντρες ακαλλιέργητες επιφάνειες, σε
πρανή δρόμων και ρεμάτων, σε αγροτικούς δρόμους, σε παραποτάμιες περιοχές, δηλαδή ξεριάδες και θα αφήσουν τη φύση να κάνει τη δουλειά της.
Προτείνει ως χρόνο δραστηριοποίησης τα Σαββατοκύριακα των μηνών
Οκτωβρίου και Νοεμβρίου.
Προτείνει ακόμη να αναληφθεί πρωτοβουλία να συγκροτήσουν όσοι συμμετάσχουν Σύλλογο Φίλων της Φύσης της Δυτικής Φθιώτιδας που θα μπορεί με
θεσμική πλέον λειτουργία να αναλαμβάνει ευρύτερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων όπως: αξιοποίηση της συσσωρευμένης ξερής βλάστησης δασών, λιβαδιών, ακαλλιέργητων εκτάσεων για
λειτουργία τηλεθέρμανσης στον Δήμο και άλλες πρωτοπόρες δραστηριότητες
που θα αποσκοπούν στην πρόοδο του τόπου.
Αξίζει επαίνων αυτή η πρωτοβουλία του κ. Βασιλείου. Έρχεται σε μια εποχή
που η ρίγανη του τόπου μας – αυτό το ταπεινό και τόσο πολύτιμο προϊόν μας
με την αναγνωρισμένη ποιότητά του – να επανέλθει στις εκτάσεις μετά τη ληστρική εκμετάλλευσή του κατά τις δεκαετίες του ’70 και του ’80.

Ηλίας Νέλλας

Ο Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους
Συνέχεια από την 7η σελ.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο συγχαίρει
θερμά όσους ανταποκρίθηκαν και όσους
προθυμοποιηθούν μελλοντικά. Καταχωρούνται όλοι όσοι συνεισέφεραν μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου. Οι πιο πρόσφατοι είναι με
εντονότερα γράμματα:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (10€), ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι (120€), ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΙ (50€),
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΙΙ (500€), ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (200€), ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ (50), ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (10€),
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (50€), ΖΙΑΓΓΟΥΒΑ
ΜΑΡΙΑ του Ηλία (50€), ΖΙΑΓΓΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (10€), ΖΥΓΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
(20€), ΚΑΛΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ (50€), ΚΑΡΚΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ (05€), ΚΕΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ (100€),
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Θεοδώρου
(στη μνήμη των αδελφών της Ανδρέα και
Παρασκευής και του συζύγου της Γεωργίου
Καραγκούνη 100€), ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
(10€), ΚΟΤΡΩΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (100€),
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (50€), ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (70€), ΚΩΣΤΗ ΒΑΓΙΑ (15€),
ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (50€), ΜΑΝΤΑ-

Ο τεχνίτης και το έργο του.
Τεχνίτης για κάθε δουλειά
ΤΖΙΜΗΣ ΦΕΛΑΪ Τηλ. 69 40 75 32 69

ΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (10€), ΜΠΟΤΣΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ (50€), ΜΠΟΥΚΑ ΓΙΟΥΛΑ και
ΦΩΤΕΙΝΗ (150€), ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χαρ. (200€), ΝΕΛΛΑ ΑΓΛΑΪΑ (50€),
ΝΕΛΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (50€), ΝΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (50€), ΝΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.
(50€), ΝΕΛΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (50€), ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (50€), ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΛΙΚΗ (50€), ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (50€),
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (100€), ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (10€), ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάν. (500€), ΠΑΠΑΪΣΙΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (500€), ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΤΙΝΑ (20€), ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ Δ.
ΗΠΑ (200€), ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (100€), ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (στη μνήμη Χρήστου Ρίζου 50€), ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (200€), ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ (500€),
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ-ΡΟΚΑ ΕΙΡΗΝΗ (400€),
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΡΟΥΛΑ (50€), ΣΚΑΜΑΓΓΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (50€), ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΛΑ
(50€), ΤΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (50€),
ΤΡΙΒΙΖΑΣ ΣΑΚΗΣ και ΔΗΜΗΤΡΑ (500€),
ΤΣΙΩΛΗ ΜΑΡΙΑ (100€), ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ (20€).

ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

10

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2021

Ειδήσεις … Σχόλια

ñ

Η απογραφή του πληθυσμού και το χρέος μας.
Απογραφόμαστε όλοι στο χωριό!
Από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
βγήκε ανακοίνωση ότι η απογραφή του πληθυσμού – γίνεται κάθε 10 χρόνια – θα γίνει,
λόγω κορωνοϊού, ηλεκτρονικά από 23 Οκτωβρίου μέχρι 23 Νοεμβρίου 2021.
Σκοπός της είναι η συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με: τον οικοδομικό πλούτο της χώρας καθώς και το μέγεθος, τη σύνθεση, τα δημογραφικά, τα οικονομικά και
άλλα χαρακτηριστικά του πληθυσμού.
Η απογραφή οικοδομών έχει ήδη γίνει.
Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό, κυρίως
για τον τόπο μας, να απογραφούμε ΟΛΟΙ στο
χωριό χωρίς να χρειαστεί να παρευρεθούμε
στις πατρογονικές μας εστίες, άσχετα από
τον τόπο της μόνιμης κατοικίας μας. Στο χωριό μας έχουμε τα σπίτια μας – που απογράφηκαν ήδη – έχουμε τους δρόμους, τις
εκκλησίες και τις πλατείες μας, την ύδρευσή μας και τα άλλα κοινόχρηστα έργα.
Με βάση την απογραφή θα γίνεται για τα
επόμενα δέκα χρόνια και η κατανομή των πόρων για τη συντήρηση των δρόμων, τη λειτουργία των επικοινωνιών, και γενικά τη
λειτουργία και συντήρηση των βασικών υποδομών ή και των άμεσων αναγκών – π.χ. διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων – όσων βρίσκονται στο χωριό. Είναι τα χρήματα που θα
δικαιούται το χωριό μας όλα αυτά τα χρόνια
και θα τα διαχειρίζεται το τοπικό Συμβούλιο
για τα αναγκαία έργα. Και αυτά θα καθορίζονται με βάση τον αριθμό όσων θα απογραφούν στο χωριό. Επομένως, όσο περισσότεροι απογραφούμε τόσο αυξάνονται και
τα χρήματα που θα διατίθενται.

Όλοι μας διεκδικούμε τα δικαιώματα,
τις απαιτήσεις μας, αλλά θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τις υποχρεώσεις μας. Η απογραφή καθορίζει και τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Κοινότητες).
Η απογραφή όπως ήδη γράψαμε θα γίνει
ηλεκτρονικά, λόγω κορωνοϊού. Δεν χρειάζεται μετακίνηση.
Εμείς οι ίδιοι ή κάποιος δικός μας θα μας
βοηθήσει να μπούμε, με το taxis-net, στην
ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ και να απογραφούμε. Θα χρειαστεί μόνο ένας κωδικός από την
απογραφή των κατοικιών που δεν είναι ακόμη διαθέσιμος. Μόλις δοθεί στην Κοινότητα
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.
Αυτό είναι καθ’ όλα θεμιτό και αποδεκτό.
Το Προεδρικό Διάταγμα το οποίο ρυθμίζει τα
της απογραφής περιλαμβάνει μεταξύ των
άλλων και τα ακόλουθα: «ως αυτοτελής οικισμός ορίζεται ένα σύνολο οικοδομών, οι
οποίες γειτονεύουν μεταξύ τους και ...στις
οποίες μπορούν να κατοικήσουν κανονικά πενήντα τουλάχιστον άτομα ανεξάρτητα αν
αυτά κατοικούν όλο το έτος ή μία μόνο ορισμένη εποχή».
Ως Σύλλογος, στην προσπάθεια να στηρίξουμε τη ζωντάνια και την επιβίωση του
τόπου που γεννήθηκαν οι περισσότεροι από
εμάς και οι πρόγονοί μας και να προλάβουμε την εγκατάλειψη και την ερήμωση του τόπου μας παρακινούμε, παροτρύνουμε και
πιέζουμε όλους μας να απογραφούμε εκεί.
Θα πρέπει να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα.
Από τη σύνταξη της Εφημερίδας

Καλοκαίρι στο χωριό με τα συνηθισμένα μας,
με εκλογές και… χωρίς κορωνοϊό
Συνέχεια από την 5η σελ.

Σύμφωνα με το καταστατικό οι επτά πρώτοι απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου για την τριετία 14/08/2021 έως
14/08/2024 και οι επόμενοι είναι αναπληρωματικοί.
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ανανέωσε τη θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής
υπό τον κ. Ηλία Αναγνώστου.
Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
ερώτησε τρις εάν υπάρχουν ενστάσεις και
μετά από εύλογη αναμονή συνεχάρη τους
εκλεγέντες, τους ευχήθηκε επιτυχία στο
έργο τους για το καλό του χωριού και κήρυξε λήξασα τη Γενική Συνέλευση.
Το Σάββατο 14 Αυγούστου, μετά από
πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου
συνεδρίασαν τα νεοεκλεγέντα μέλη του
επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ο
Νέλλας Βασίλειος του Σερ., ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ο Ρίζος Δημήτριος του Παντ., ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ο Νέλλας Ηλίας του Δημ., ΤΑΜΙΑΣ ο Σπυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργ. και
ΕΦΟΡΟΣ ο Σακελλάρης Δημήτριος του Κων.,
υπεύθυνος για τη ΝΕΟΛΑΙΑ ορίστηκε ο
Πισσώνης Πέτρος του Νικ. και για τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ορίστηκε ο Αναγνώστου

Αθανάσιος του Ιωάν. Στην ίδια συνεδρίαση
ορίστηκε ως ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ του Συλλόγου ο Γενικός Γραμματέας Ηλίας Νέλλας.
Για την Κυριακή 15 Αυγούστου είχε
προγραμματιστεί συνάντηση για ΓΟΝΕΙΣ με
ΠΑΙΔΙΑ η οποία δεν έγινε.
Τη Δευτέρα 16 Αυγούστου το πρωί πραγματοποιήθηκε η Φυσιογνωστική Πεζοπορική
Ορειβασία με συμμετοχή περιορισμένη σε
σύγκριση με αυτή των προηγούμενων ετών
(λεπτομέρειες, σε επιστολή που θα βρείτε σε
άλλη σελίδα).
Την Τρίτη 24 Αυγούστου το πρωί έγινε αιμοδοσία υπέρ της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις
θερμές ευχαριστίες του στους πρόθυμους
εθελοντές συγχωριανούς μας: Φώτη Αναγνώστου του Κων., Απόστολο Γώγο, Μοσχούλα Λάμπου, Βασίλη Νέλλα του Σερ. και
Παναγιώτη Παναγιώτου του Αποστ. Επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι μπορείτε να ενισχύετε την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου
οποιαδήποτε μέρα του χρόνου δίνοντας αίμα
σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο σας βολεύει και
δηλώνοντας ότι είναι για την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΩΝ
στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Στη φιλόξενη γωνιά του Κώστα Δημητρίου και η επαφή των παιδιών με το αποστακτήριο

Ειδήσεις … Σχόλια
80 χρόνια μετά:
Πώς θα μας βρει το τέλος του 21ου αιώνα
μετά από απανωτές αυταπάτες και ήττες
Την τελευταία δεκαετία περάσαμε
από τρεις διαδοχικές ΚΡΙΣΕΙΣ: την κρίση χρέους, την πανδημία και την κλιματική κρίση με την ξηρασία και τις
καταστροφικές πυρκαγιές.
Με οδηγό την αρχαία σοφία: «ουδέν κακό αμιγές καλού» θα ξεκινήσουμε με την τελευταία ήττα μας: τις
πυρκαγιές και - σε άλλα μέρη του πλανήτη μας - τις πλημμύρες της κλιματικής κρίσης, που μπήκαν στα σπιτικά
μας πριν προλάβουμε να ξεμπερδέψουμε με την πανδημία, και τα μέτρα
της.
Φορτίστηκε το θυμικό μας, το συναίσθημα, από το τραύμα και δεν
ξέρω αν βρήκαμε χρόνο να το διαχειριστούμε, αν μπήκαμε στον κόπο
για αναστοχασμό και επεξεργασία
τυχόν προσωπικών λαθών ή αδιαφορίας όλων μας.
Η ήττα της πανδημίας είναι ήττα
και της κοινωνίας μας που εμφανίστηκε με τόσους αρνητές, με τόσους
αμφισβητίες της επιστήμης, με τόσους
«ψεκασμένους», με τόσους εξυπνάκηδες που ασπάζονται την ασχετοσύνη των μηνυμάτων των διαδικτυακών αναρτήσεων και απαρνούνται
την έγκυρη επιστήμη.
Ωστόσο, η ελληνική κοινωνία δείχνει να αποδέχεται τον εκσυγχρονισμό και εξευρωπαϊσμό που περνάει
μέσα από τα ίδια τα άτομα με ώριμη
ετοιμότητα για αλλαγή στάσης – πάντα το θέλαμε, αλλά με εγωκεντρικό
τρόπο: μέσα από τους άλλους, να μην
αγγίζει το βόλεμά μας.
Φαίνεται να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι, για να πάμε μπροστά, θα
χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε χρόνια
προβλήματα όπως το ατομικό βόλεμα,
η ρουσφετολογία, το ασφαλιστικό, το
δημογραφικό, το δημόσιο χρέος.
Παρά το ότι το εκσυγχρονιστικό
άλμα υπονομεύεται από την πολιτική
πόλωση, από τη δηλητηριώδη ατμόσφαιρα του κομματικού ανταγωνισμού, ο λαός δείχνει να μην ακολουθεί, να μην «τσιμπάει» το δόλωμα.
Βλέπει αυτή την πόλωση σαν μια
κοκορομαχία, που αγγίζει όλο και
λιγότερο την καθημερινότητα των
πολιτών.
Το παρελθόν, μέσα από τις εμπειρίες και τα βιώματα της χρεωκοπίας
και της πανδημίας, μας πρόσφερε
επώδυνες κα ανομολόγητες πολιτικές
συγκλίσεις.
Παρά τον καθημερινό κομματικό
ανταγωνισμό, βλέπουμε πλέον να
διαμορφώνονται συναινέσεις για τη
γεωπολιτική θέση της χώρας, τη σημασία της Ε.Ε. και της Δύσης, ξεκαθάρισμα συμμαχιών, αποδοχή της αρχής για επίλυση διαφορών με βάση το
Διεθνές Δίκαιο και την ενδυνάμωση
συμμαχιών.
Βλέπουμε σύγκλιση στόχων και
αντιλήψεων με το βλέμμα στο μέλλον,
ένα μέλλον με θετική έκβαση της παγκοσμιοποίησης, στράτευση στην αποτροπή της κλιματικής καταστροφής,
οικολογική αναδιάρθρωση της οικονομίας, συναινετική διαχείριση της πολυπλοκότητας της παγκόσμιας πολιτικής, αναγέννηση της Δημοκρατίας,
προώθηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Η πλειονότητα των πολιτικών δυνάμεων βλέπει ότι το συμφέρον της
Ελλάδας εξυπηρετείται μέσα στο
παραπάνω προοδευτικό πλαίσιο.
Γίνεται πλέον αποδεκτό ότι ως κοι-

νωνία μπορούμε να ευνοηθούμε από
την πράσινη ενέργεια και ότι λόγω του
τουρισμού εξαρτιόμαστε μακροπρόθεσμα από την κλιματική ισορροπία.
Έχουμε ενδείξεις ότι διαμορφώνεται μια κοινωνική πλειοψηφία η
οποία αποστρέφεται τόσο τον ακροδεξιό πρωτογονισμό όσο και την οπισθοδρομικότητα των παρακλαδιών
της Αριστεράς.
Παρατηρούμε να αναδύεται μια
διαφορετική κουλτούρα η οποία συνενώνει την οικολογία, τον πολιτικό
φιλελευθερισμό, την κοινωνική συμπεριληπτικότητα, τον εξωστρεφή
δημιουργικό πατριωτισμό.
Στην πατρίδα μας εκδηλώνεται
όχι μόνο η ανάγκη, αλλά και η δυνατότητα για μια στροφή, ένα μεταρρυθμιστικό άλμα προς τη μετάβαση
στην καινούργια εποχή.
Αν δει κανείς από πού ξεκινήσαμε πριν από πολύ μικρό χρονικό διάστημα – τι είναι τα 200 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα της φυλής μας
– και πού έχουμε φτάσει, αυτό από
μόνο του είναι ενθαρρυντικό για να
αισιοδοξούμε για το μέλλον.
Το να απελευθερωθούμε, τότε
φάνταζε ακατόρθωτο. Και όμως το πετύχαμε παρά τους τραγικούς χειρισμούς μας. Κουβαλούσαμε μια μοναδική κληρονομιά και διαθέταμε μια ακμαία διασπορά ανά τον κόσμο που
ανέτρεψαν όλες τις προβλέψεις και το
αρνητικό κλίμα της εποχής. Ο φιλελληνισμός και τα προβεβλημένα τέκνα
της διασποράς μας έκαναν τη
διαφορά!
Αυτή η πορεία των 200 ετών δεν
ήταν ανέφελη. Τα προβλήματά μας
πολλά: πόλεμοι, διχασμοί, δικτατορίες, φυσικές και εθνικές καταστροφές, χρεωκοπίες.
Ωστόσο φτάσαμε στο σημείο να
είμαστε σήμερα μια ευρωπαϊκή χώρα
στην οποία πολλοί έχουν στραμμένο
το βλέμμα τους.
Σεργιανίζοντας σε ιστοσελίδες
κύρους, σε προβεβλημένα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια συναντάμε παντού όλη την δημιουργική
Ελλάδα που δεν αφήνει ασυγκίνητο
κανέναν και προκαλεί σεβασμό και
δέος.
Είναι το δέος με το οποίο έρχονται οι επισκέπτες μας όχι μόνο για να
απολαύσουν τη θάλασσα, τον ήλιο, τα
τοπία και τις λιχουδιές μας, αλλά και
να σταθούν με σεβασμό μπροστά
στα δημιουργήματα της τέχνης και
του πνεύματος. Ο πολιτισμός που ο
Δυτικός κόσμος ασπάζεται και βιώνει
έχει τις ρίζες του εδώ. Και αυτός ο τόπος και ο λαός κουβαλάει ένα ιδιαίτερο γενετικό δυναμικό, μείγμα κληρονομιάς και κατάκτησης.
Η Έρευνα και η Τεχνολογία, μαζί
με τον ψηφιακό μετασχηματισμό που
έκανε άλματα κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, θα είναι οι κινητήριες δυνάμεις για την εξέλιξη της κοινωνίας
μας: οι επιστήμονες υπόσχονται έναν
διαφορετικό κόσμο στα επόμενα χρόνια και οι ψηφιακές εφαρμογές απειλούν να κλείσουν τις κερκόπορτες της
αδιαφάνειας, της διαφθοράς, της
φοροαποφυγής και φοροκλοπής, της
γραφειοκρατίας και της ρουσφετολογίας.
Με άλλα λόγια προσδοκούμε ένα
προοδευτικότερο, ηθικότερο και
δικαιότερο μέλλον.
Ηλίας Νέλλας

