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Χορεύοντας με τις σκιές

Καλοκαίρι του 2022
στο χωριό
Όπως πάντα οι μέρες του καλοκαιριού στο χωριό είναι μοναδικές. Ξένοιαστη ζωή στο δροσερό και καταπράσινο περιβάλλον του
χωριού μας. Αλλαγή δραστηριοτήτων και συνηθειών από την
πόλη στο χωριό για πιο ισορροπημένη ζωή. Για την αξία του πράσινου στη σωματική, την πνευματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου έχουμε γράψει ένα εκτενές κείμενο (φύλλο 127, Ιούλ.-Αύγ.-Σεπτ.
2016 της εφημερίδας μας) και αξίζει τον κόπο να το ξαναδιαβάσετε
ανατρέχοντας στο αρχείο της εφημερίδας ή στην ιστοσελίδα μας
για όσους δεν κρατούν τα φύλλα της εφημερίδας και γνωρίζουν
καλά τη χρήση του διαδικτύου.
Όπως έχουμε ξαναγράψει, το καλοκαίρι μας αρχίζει με το θερινό ηλιοστάσιο που συνήθως είναι στις 21 Ιουνίου που είναι και η
μεγαλύτερη μέρα του χρόνου που και επίσημα είναι η πρώτη ημέρα του Kαλοκαιριού και διαρκεί μέχρι τη φθινοπωρινή ισημερία, στις
22 Σεπτεμβρίου που είναι και επίσημα η πρώτη ημέρα του Φθινοπώρου, ανεξάρτητα, αν εμείς ως καλοκαιρινούς μήνες θεωρούμε
τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ως φθινοπωρινούς τους
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.
Στον ετήσιο κύκλο, τέσσερα είναι τα σταθερά ορόσημα: το χειμερινό ηλιοστάσιο (στις 21 Δεκεμβρίου), η εαρινή ισημερία (στις
21 Μαρτίου), το θερινό ηλιοστάσιο (στις 21 Ιουνίου) και η φθινοπωρινή ισημερία (στις 22 Σεπτεμβρίου). Κατά εποχές και ανάλογα με τους πολιτισμούς που επικρατούσαν οι άνθρωποι όριζαν πρωτοχρονιές, πρωτομηνιές ή άλλες εορτές σχεδόν αυθαίρετα ή κατά
εκτίμηση. Για παράδειγμα για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας η Πρωτοχρονιά της είναι την 1η Σεπτεμβρίου (Αρχή της Ινδίκτου).
Στις 30 Ιουνίου γιορτάσαμε τους πολιούχους μας Δώδεκα Αποστόλους με αρτοκλασία και κεράσματα από τους Απόστολους του
χωριού.
Στις 19 Ιουλίου γιορτάσαμε τον Προφήτη Ηλία με εσπερινό και
αρτοκλασία στο όμορφο εκκλησάκι του πάνω στο βουνό (υψόμεΣυνέχεια στην 4η σελ.

Η μοναδική φωτογραφία των τελευταίων χρόνων μετά και
την περίφραξη και επισκευή του στεγάστρου με δαπάνη
του Ηλία Παπανικολάου (Η.Π.Α.)

18η συνέχεια

1914 – 1922 εμπειρίες
από τη στράτευσή μου
Το πρωί πήγαμε να καταταγούμε κάτω
στους στρατώνες που ήταν πάνω από το
σημερινό Παγκράτι που τότε, τo 1914,
ήταν χωράφια. Εκεί παρουσιαστήκαμε σε
ένα γραφείο όλοι οι Ροβολιαρίτες: ο μετέπειτα κουνιάδος μου Ηλίας Νέλλας, ο
Κώτσος Μπότσικας, ο Ρουφαγάλας, ο
Ευάγγελος Μπουής, ο Δημ. Σακελλάρης και άλλοι. Ανάμεσά τους και ένα
ομορφοκαμωμένο παιδί, ο Κώστας Αναγνώστου, που δούλευε σερβιτόρος στην
Αθήνα. Πράγματι ζηλεύαμε όλοι τη

Το διάλειμμα των δύο χρόνων χωρίς το λαϊκό
πανηγύρι μας έκανε όλους μας να εκτιμήσουμε
την αξία αυτού που είχαμε και μας έλειψε.
Ταυτόχρονα λειτούργησε και σαν αφορμή να
πάμε πίσω στα παλιά και να θυμηθούμε τα ξεφαντώματα των προγόνων μας. Φρόντιζαν να αποζημιώνονται από τους κόπους της βιοπάλης με

Γιαννέλη και μαζί τους από τις κυρίες του χωριού: τη Βασιλική Ρίζου, τις αδελφές Σταμούλη
(Βάσω και Καλυψώ) και όλες τις ανύπαντρες
κοπέλες του χωριού.
Η παράδοση συνεχίζεται με όσους επιζούν:
Γιώργο Κουτσούκο, Ζωή και Νίτσα Γερογιάννη,
Λούλα Σπυροπούλου, Αλέκα Παναγιώτου,

Χορός το καλοκαίρι του 1939 με αφορμή τα εγκαίνια του Ναού των Αγίων Αποστόλων

γιορτές και πανηγύρια σε συχνά διαστήματα
κατά τη διάρκεια του ετήσιου κύκλου με αφορμή
τα καθιερωμένα πανηγύρια της Λαμπρής, τα καλοκαιρινά Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονα, τις Απόκριες και σε ευκαιρίες ονομαστικών εορτών και γάμων ή σε ξεφλούδισμα
καλαμποκιών σε σπίτια.
Το χοροστάσι, η πλατεία των Αγίων Αποστόλων μαζί με την πλατεία Γώγου γέμιζαν ασφυκτικά
από κόσμο, ντόπιους και επισκέπτες σε κάθε
ευκαιρία αλλά και τα προαύλια των Ναών Αγίας
Παρασκευής, Αγίου Παντελεήμονα, Αη-Γιάννη και
Αη-Λιά.
Θυμούμαστε εδώ τους παλιούς τον Γιάννη
Γερογιάννη και Γιάννη Παπαθεοδώρου να ξεκινούν
πάντα τον χορό μαζί με τον παπα-Τελώνη και τους
άλλους εύθυμους και χαρωπούς γλεντζέδες: τον
Γιάννη Λιάπη, τον Κώστα Φωλιά, τον Βασίλη και
Δημήτρη Ρίζο και αργότερα τον γιο του Παντελή
Ρίζο, τον Τάκη Σκαμάγκη, τον Θωμά Μπαρκιά, τον
Δημήτρη Παπαθεοδώρου (Μητρώνη), τον Θανάση Σπυρόπουλο, τον Γιάννη Γώγο και αργότερα
τον γιο του Ηλία Γώγο, τον Βασίλη Ρίζο και
αργότερα τον γιο του Γιώργο Ρίζο, τον Βασίλη
Σακελλάρη (τον αγροφύλακα Βασιλάκη), τον
Μπάμπη Ρίζο, τον Κώστα Συλεούνη, τον Βασίλη

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!

Δέσποινα Σκαμάγγη, Μαρία Γώγου-Ζιαγγουβά,
Καίτη Δημητρίου και όλη τη σύγχρονη νεολαία.
Ταυτόχρονα θυμούμαστε και τους οργανοπαίκτες του χωριού μας: τις τρεις γενιές των
Μιχαλοπουλαίων, τον Βασίλη Σακελλάρη (Σαμαρογιάννη), τον Ηλία Ζιαγγουβά (Λίτσα), τον
Δημήτρη Λάμπο, τον Ηλία Δημητρίου και άλλους
που έρχονταν από τα διπλανά χωριά (Ρεντίνα,
Λιτόσελο, Παλαιά Γιαννιτσού).

Από συνεστίαση στην Αθήνα. Διακρίνονται οι:
Γιάννης Παπαθεοδώρου, Ηλίας Γώγος
και Ντίνος Παπαθεοδώρου

λεβεντιά του. Όταν πήγαμε στον σιτιστή
να μας γράψει τον κοίταξε και του λέει:
«χαλάλι στη λεβεντιά σου και την κορμοστασιά σου παλικάρι» και αμέσως τον
έγραψε για την ανακτορική φρουρά,
αλλά, δυστυχώς, δεν έζησε πολλά χρόνια. Πέθανε από το μικρόβιο της φθίσης
(φυματίωση), που σχεδόν ήταν οικογενειακό* που μετά πέθαναν και άλλα αδέλφια του από την ίδια αρρώστια.
Καταταγήκαμε με ενθουσιασμό. Πού
να ξέραμε ότι, λόγω των περιστάσεων, θα
είμασταν στρατιώτες για σχεδόν εννιά
χρόνια!
Άρχισε η κατάταξη. Εμένα και τον
Συνέχεια στην 6η σελ.
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Κοινωνικά
Βαπτίσεις

◗ Ο Χαράλαμπος Αθαν. Αναγνώστου και η Κωνσταντίνα Βλαχογεωργίου στις 17/9/2022 βάφτισαν
τη δεύτερη κόρη τους και της δόθηκε το όνομα
Παυλίνα.
◗ Η Ανθή Γκέκα και ο Χάρης Κορδονούρης βάφτισαν
το δεύτερο παιδάκι τους και του δόθηκε το όνομα
Κωνσταντίνος.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται στους ευτυχείς
γονείς να τους ζήσουν και να τα καμαρώνουν να προοδεύουν και να προκόβουν.

Επιτυχίες
σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
◗ Ευθυμίου Αλέξανδρος, Μηχανικών Βιομηχανικής
Σχεδίασης και Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής.
◗ Κοτρωνιάς Γιάννης του Βασιλείου, εγγονός του
Γιάννη Κοτρωνιά, Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
◗ Λάμπος Δημήτριος, Τεχνολογιών Ψηφιακής
Βιομηχανίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
◗ Λιάτσος Στέργιος, Σχολή Μηχανικών Η/Υ και
Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών.
◗ Πρέντζας Χρήστος, Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας, Διοικητικής και Εφοδιαστικής.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται καλές σπουδές και
καλή σταδιοδρομία στην επαγγελματική τους ζωή.

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
(14 Αυγούστου 2021 έως 14 Αυγούστου 2024)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νέλλας Βασίλειος, Σερ.
+ 30 2103644051
+ 30 6944797224
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρίζος Δημήτριος, Παντ.
+ 30 6937579712
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νέλλας Ηλίας, Δημ. +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
όταν τους συναντάτε,
ή στην Ουρανία Ρίζου στο χωριό
ή κατά τις συναντήσεις μας: Λαϊκό Πανηγύρι και Συνεστίαση.

Έφυγαν από κοντά μας
Άννα (Ιωάννα) Πλαστήρα - Νέλλα
(Λαμία 1941 – 2022)
Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και συγγενείς της, αγαπητά μέλη της οικογένειας
της φίλτατης Άννας (Σταύρο, Σεραφείμ, Κατερίνα,
Σταύρο και Γιάννη) είμαστε σήμερα εδώ για να
απευθύνουμε τον στερνό
αποχαιρετισμό σε ένα από
τα εκλεκτά μέλη αυτών
που τάχτηκαν να φυλάττουν Θερμοπύλες και να δίνουν ζωντάνια στο χωριό μας.
Με δύσκολο ξεκίνημα στη
ζωή, η Ιωάννα που προτιμούσε το
Άννα, μεγάλωσε με τη θετή πατρική φροντίδα και
στοργή και απέκτησε όλα εκείνα τα εφόδια που την
έκαναν ξεχωριστή.
Να αντιπαρατίθεται αντρίκια και λεβέντικα κατά
την εφηβεία και τα νιάτα της και να κάνει ώριμες επιλογές, όπως η επιλογή συζύγου και η απόφασή της
να τον ακολουθήσει συνειδητά στο πατρικό του χωριό και να γίνει και αυτή, η μεγαλωμένη στην πόλη,
μια Ροβολιαρίτισσα τα 18 τελευταία της χρόνια.
Ανάθρεψε με στοργή παιδί και εγγόνια και ήταν
πάντα μια σημαντική παρουσία στον περίγυρό της.
Έφερνε πάντα στις παρέες μια ζωντάνια με την
ανεμελιά, τον ντόμπρο χαρακτήρα, τη φιλόξενη
διάθεσή της, το χιούμορ και τα αστεία της.
Ακόμα και στο Νοσοκομείο, στις τελευταίες
μέρες της, συγκεντρώνονταν γύρω της οι νοσοκόμες
για να απολαμβάνουν την παρέα και το χιούμορ της
και εγκατέλειψε αδιαμαρτύρητα τον κόσμο μας.
Καλό σου ταξίδι Άννα μας για τη χώρα των
αγγέλων και εύχομαι να βρουν παρηγοριά για την
απώλειά σου όλοι οι αγαπημένοι σου.
Θα λείψεις σε όλους μας.
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ!
Ηλίας Νέλλας

Αδελφή μας Άννα!...
Έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες που έφυγες
από κοντά μας, και δεν μπορούμε να το πιστέψουμε
ότι έφυγες για πάντα... Μας άφησες την αγάπη σου,
αλλά η απουσία σου, πόνο!... και νοσταλγία... πιο πολύ
στον άντρα σου...
Πριν 56 χρόνια περίπου, ήλθες στην οικογένειά
μας.
Παντρεύτηκες με τον αδελφό μου Σταύρο.
Αγάπησες και τίμησες την οικογένειά μας και
όλους τους συγγενείς μας, φίλους και γνωστούς.
Ήσουν πάντα κοντά σε όλους και στις χαρές και
στις λύπες. Οι γονείς μας ήταν και δικοί σου γονείς.
Η λέξη «ΠΑΤΕΡΑΣ»... (ΙΕΡΗ!) έλεγες πάντα: Ο

Πατέρας, η Μάνα. Αδελφές, Αδέλφια, του άντρα σου,
ήταν και δικά σου αδέλφια με πολύ καλές αδελφικές,
φιλικές σχέσεις. Μιλούσες για όλους μας με αγάπη
και εκτίμηση. Χάρηκες, και καμάρωσες τρία (3) παλικάρια, το Γιό σου Σεραφείμ, και τους δυο (2) εγγονούς, Σταύρο και Γιάννη, Λεβέντες! όπως και τη
νύφη σου Κατερίνα.
Λείπεις, Άννα μου, σ’ όλους μας, το σώμα σου, κοιμάται! Αναπαύεται! στον Αϊ Γιώργη... Η ψυχούλα σου,
πού είναι; Έφτασες σ’ αυτό το αιώνιο μεγάλο ταξίδι;
Βρήκες, αντάμωσες τους δικούς σου; Τους δικούς μας;
Βρήκες, γνώρισες τον βιολογικό σου πατέρα;... που
τόσο πολύ σου έλειψε;... Τη Μάνα σου; τον αδελφό
σου; τα πεθερικά σου; τα κουνιάδια σου; το Θανάση,
το Θωμά;... Ήσασταν αγαπημένοι. Βρήκες την καλή
μας γειτόνισσα Σταυρούλα;... Τι είναι εκεί πάνω
Άννα μου;!... Πού πηγαίνουμε;, τι μας περιμένει;
(Μήνυσέ μας!... κάτι!...)
Είχες προνοήσει ότι έφευγες, και είπες στον άντρα σου, ποιο φόρεμα να σου βάλει. Η επιθυμία σου
έγινε.
Σε φρόντισε για όλα, σε έφτιαξε κούκλα, όπως
ήσουνα πάντα...
Αρχόντισσα, μπήκες στη γη… (Τούτη η γη, που την
πατούμε, όλοι εκεί μέσα θε να μπούμε).
Μέσα από το φέρετρο, είπες το τελευταίο αντίο
στη γειτονιά μας... Η νεκροφόρα πήγε ως τη βρύση
μας, γύρισε και σταμάτησε, μπροστά στο σπίτι σας,
και στο σπίτι (Ζωβοΐλη), στο σπίτι της αδελφής μας
Ειρήνης... Προχώρησε και έφτασε στην εκκλησία του
Άι Γιώργη, που σε περίμεναν όλοι με λουλούδια και
δάκρυα στα μάτια να σε αποχαιρετήσουν, να σου πούνε το τελευταίο... Αντίο!!. Άννα!!.
Στα μνημόσυνα τιμήθηκες από πολλούς, η πλατεία
γεμάτη (Γιορτή!). Σ’ αυτή την πλατεία, με τον αυθόρμητο χαρακτήρα σου, τα πειράγματα, τα αστεία
σου, τα ανέκδοτα, έφερνες κέφι και καλή διάθεση στις
παρέες.
Ήταν τα τελευταία χρόνια που μένατε μόνιμα στο
χωριό, τα πιο γεμάτα της ζωής σου.
Η Απουσία σου, αισθητή...
Καλό Παράδεισο Άννα...
Εκεί που βρίσκεσαι τώρα, νά ’χεις ΑΙΩΝΙΑ ΓΑΛΗΝΗ!...
Με Αδελφική Αγάπη
Λαμπρούλα Νέλλα-Κρητικάκη

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΑΣ
Δεν υπήρξαν ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ για το διάστημα 30 Ιουνίου
έως 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Θερμή παράκληση για να ανταποκρίνεστε!!! Είναι ο
μοναδικός μας πόρος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: είναι σημαντικό να βάζετε και το πατρώνυμο για να μην μπερδευόμαστε με τις συνωνυμίες μια
και υπάρχουν πολλές στο χωριό μας.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ: ΟΥΡ. ΡΙΖΟΥ 22360-92818
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: Τηλ. & FAX: ................................. 22 360-92 877
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: ...................................................................... 22 360-22 222
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ .................................................................... 22 360-22 775
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ......................................................... 22 360-22 213
ΓΥΜΝΑΣΙΟ: .......................................................................... 22 360-22 314
ΛΥΚΕΙΟ: .................................................... 22 360-22 555 & 22 360-23 481
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ: .................................................................... 22 360-22 236
ΔΕΗ: ............................................... 22 360-22 247 Βλάβες 22 360-23 677
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ............................................................. 22 360-22 122
ΙΚΑ: ...................................................................................... 22 360-22 242
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: ................................................................ 22 363-50 000
ΚΤΕΛ: 22 360-22 553 ................................................. ΤΑΞΙ: 22 360-22 441
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: ....................................... 22 360-23732 - 23 733-22 299
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: ................................................................... 22 360-22 319
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ: ..................... 22 360-22 225 & 23 700
ΛΟΥΤΡΑ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ: .................................. 22 360-22 510 & 22 518
ΤΑΒΕΡΝΑ: Παπαθεοδώρου Νίκος ....................................... 22 360-22 937
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ: Αργυρίου Βασ. .............................................. 22 360-22 240
Βασιλείου Χρήστος ...................................... 22 360-22 671
Κελεσιάδου-Κούτρα Ευσ. ............................. 22 360-22 766
Λαμπρακόπουλος Χαρ. ................................. 22 360-22 384

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: έδρα Σπερχειάδα
Ιστότοπος Δήμου: www.dimosmakrakomis.gov.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο: για όλες τις Υπηρεσίες ................ 22 363-50 200
Δήμαρχος: Γραφείο (κ. Γκόλφη) ................... 22 363-50 250 - F 50 202
Δημοτικό Συμβούλιο: .................................... 22 363-50 201 - F 50 221
Νομική Υπηρεσία: .......................................................... 22 363-50 208
Τεχνική Υπηρεσία: ....................... 22 363-50213 & 50 258 & 252 & 255
Διευθυντής: ....................................... 22 363-50 210 - F 22 363-50 211
ΚΕΠ: ................................................. 22 363-50 222 & 223 & 224 F 226
ΚΕΦ: ................................................................................ 22 363-50 218
Αντιδήμαρχοι, Σπερχειάδα: ................................. 22 363-50 243 & 245
Δημοτική Ενότητα Μακρακώμης: ................................... 22 363-50 100
Αντιδήμαρχος Ενότητας Μακρακώμης: ........................ 22 360-23 450
Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου: .................... 22 363-50 308 & 309
Αντιδήμαρχος Ενότητας Αγίου Γεωργίου: ..................... 22 363-50 313
Δημοτολόγιο (Σπερχειάδα): ........................................... 22 363-50 228
Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο: .......................... 22 363-50 227 - F 50 229
Πρωτόκολλο (Σπερχειάδα): ............................................ 22 363-50 230
Οικονομική Υπηρεσία: ............................... 22 363-50 233 & 231 & 232
Ταμειακή Υπηρεσία: ............................ 22 363-50 241 F 22 363-50 240
Βοήθεια στο σπίτι: ......................................................... 22 363-50 216
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Αγγελική (Κούλα) Σταμούλη - Τρόμπουλα
(Ροβολιάρι 1930 – Μακρακώμη 2022)
Η Κούλα Σταμούλη, το πέμπτο παιδί του Γιώργου
Σταμούλη (Κώστας, Βάσω, Καλυψώ, Γιάννης και Κούλα), έγινε δασκάλα και υπηρέτησε σε σχολεία της
Φθιώτιδας (Λιάσκοβο (Μεσοχώρι) και Σπερχειάδα)
και σε σχολεία των Αθηνών. Τα τελευταία της χρόνια
τα έζησε στη Μακρακώμη.
«Έφυγε, για το αιώνιο ταξίδι, και η γειτόνισσα των
παιδικών μου χρόνων, η Αγγελικούλα ΣταμούληΤρόμπουλα…
Κούλα μου, καλή μου γειτόνισσα, στα παιδικά μου
χρόνια του παλιού καλού καιρού, ζούσαμε μαζί στο χωριό μας, το Ροβολιάρι. Θυμάμαι και νοσταλγώ εκείνα
τα χρόνια, εκείνους τους ανθρώπους, τις οικογένειές
μας, πόσο δεμένες ήταν!!... Τα σπίτια μας ήταν πολύ
κοντά, τα μπαλκόνια μας αντικριστά, κοντινά… Οι αυλές μας σχεδόν μία, γεμάτες ζωή… Υπήρχε Αγάπη,
Κατανόηση, Αλληλοβοήθεια, Συμπόνοια, Πολιτισμός,
Δημιουργία, Ευθυμία…. ανάμεσα στις οικογένειές
μας… Ακούγονταν εύθυμες φωνές, γέλιο, τραγούδι…
Νοερά σας βλέπω και τις τρεις αδελφές, Βάσω,
Καλυψώ, Κούλα, στην πέτρινη σκάλα σας να ανεβοκατεβαίνετε τραγουδώντας, γελώντας, καλοντυμένες,
καλλονές όπως πάντα, σας καμάρωνα και χαιρόμουνα.
Στις αυλόπορτές μας, που ήταν κολλητές, σχήμα
γωνία, και γύρω-γύρω πεζούλια, τα καλοκαίρια κάθονταν οι μανάδες μας, η γιαγιά-παπαδιά, και πολλές
γειτόνισσες με τα εργόχειρά τους, πλέκοντας, γνέθοντας και ό,τι άλλο… συζητώντας για τις οικογένειές τους και τα νέα του χωριού… Όλα αυτά σιγά-σιγά
χάθηκαν… όπως χαθήκαμε και εμείς…. και ξαναβρεθήκαμε στα γεράματα με το τηλέφωνο…. Η συγκίνησή μας ήταν μεγάλη, όταν σου είπα στο τηλέφωνο
(Εδώ Ροβολιάρι-Λαμπρούλα)… Μου είπες ότι σου χάρισα τον κόσμο όλο, όλο το χωριό μας όλα εκείνα τα
αξέχαστα χρόνια… Και στη συνέχεια σε κάθε τηλεφώνημα, μου έλεγες μου έφτιαξες τη μέρα… ήθελες
να μιλάμε πάντα για το χωριό μας για εκείνα τα ωραία
και ευτυχισμένα χρόνια…
Όμως ο πόνος για το χαμό του γιού σου, δεν σε
άφηνε να χαρείς… δεν ήθελες να ζεις… Και είχες πάντα κοντά σου τον δεύτερο γιο σου, τα εγγόνια σου, τις
νυφάδες… Μου έλεγες ξέρεις πόσο χρονών είμαι; Πέρασα τα ενενήντα (90) γιατί να ζω ακόμα; Ήθελες να
φύγεις… Ήσουνα η τελευταία από το πατρικό σας…
Όλοι είναι εκεί πάνω… και όλοι από τη γειτονιά μας…
Από το πατρικό μου (6) άτομα φύγανε… Μετά από εσένα έφυγε και η Άννα η γυναίκα του Σταύρου, που τόσο
συμπαθούσες…
Συναντηθήκατε Κούλα μου; τους βρήκες όλους;
Βρήκες το γιο σου;… Άγνωστο. Όλοι εκεί θά ’ρθουμε…
Καλό παράδεισο Κούλα μου…
Αιωνία η μνήμη σου».
Με αγάπη, η γειτόνισσά σου Λαμπρούλα

ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στη συνέχεια μετακομίζει στην Αθήνα, όπου
συνεργάζεται με μεγάλο δημοσιογραφικό όμιλο αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση οικονομικής εφημερίδας,
ενώ ιδρύει παράλληλα εταιρεία δημοσίευσης ισολογισμών.
Το ανήσυχο πνεύμα του και η κοινωνικότητα του χαρακτήρα του δημιουργούν συνθήκες ώστε να ανελιχθεί δημοσιογραφικά καθώς συμμετέχει σε τηλεοπτικό
πάνελ, σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα.
Ευγενής και καταδεκτικός, μεγαλόψυχος και υποστηρικτικός, από τη θέση του και με τις γνωριμίες του
βοηθά όποιον έχει ανάγκη, απλά, αθόρυβα και αποτελεσματικά με απόλυτη ανιδιοτέλεια.
Ώσπου το 2009, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας τον
καθηλώνει αναγκάζοντάς τον να αποσυρθεί από την
ενεργό δράση. Αποδέχεται το χτύπημα με αξιοπρέπεια
και μάχεται με δύναμη. Στέκεται και πάλι όρθιος και
εξακολουθεί να παρατηρεί την επικαιρότητα με ζήλο.
Αντέχει και ξορκίζει το ατυχές γεγονός με το γνωστό
σε όλους σκωπτικό χιούμορ που διαθέτει.
Δέχεται την αγάπη των οικείων του και όχι μόνο και
την ανταποδίδει απλόχερα.
Οι αντιστάσεις του σταδιακά υποχωρούν, ώσπου παραδίδεται στη δύναμη του μοιραίου και φεύγει από κοντά μας, δημιουργώντας κενό δυσαναπλήρωτο. Μα δεν
χάνεται γιατί υπάρχει και θα υπάρχει στις καρδιές μας.
Επειδή θα τον θυμόμαστε για το ειλικρινές χαμόγελό
του, για την προσεγμένη εμφάνισή του, για την έμφυτη
ευγένειά του, για την κουβαρντοσύνη του, για την έντονη προσωπικότητά του και την τεκμηριωμένη άποψή του, για την αστείρευτη όρεξη που διέθετε για ζωή.
Ενώνουμε τη θλίψη μας, με αυτή της οικογένειάς
του, της συζύγου του Ουρανίας, των παιδιών του και
των εγγονών του και ευχόμαστε καλό ταξίδι στον φίλο
και «αδελφό» Γιάννη.
Δήμητρα Τριβιζά

Βούλα Γώγου
(απεβίωσε το 2021 στη Λαμία)
Η Βούλα Γώγου, γεννήθηκε στη Λαμία. Εκεί γνώρισε τον συγχωριανό μας Ηλία Γώγο, παντρεύτηκαν και
απέκτησαν την Αμαλία και τον Δημήτρη.
Η Βούλα εργαζόταν στη Νομαρχία Φθιώτιδας και
υπήρξε πολύ υποστηρικτική σε όλα τα ζητήματα του
χωριού που χειριζόταν ο αείμνηστος σύζυγός της
Ηλίας Γώγος ως Πρόεδρος της Κοινότητας Ροβολιαρίου.

Στη μνήμη της Βούλας Γώγου

Ιωάννης Γκούρλιας
(Παλιοκατούνα Ευρυτανίας 1944 – Λαμία 2022)
Ο Γιάννης Γκούρλιας, εργάστηκε ως δημοσιογράφος και ανταποκριτής εφημερίδων. Απέκτησε δύο
κόρες από τον πρώτο του γάμο και στη συνέχεια
παντρεύτηκε τη συγχωριανή μας Ουρανία Ρίζου.
Η εξόδιος ακολουθία και η κηδεία του έγινε στη
Λαμία.

Τιμά τη μνήμη του η Δήμητρα Τριβιζά
«Στις 20 Ιουλίου 2022 έφυγε από
κοντά μας, για την οριστική και αιώνια κατοικία των ουρανών, ο
καλός μας φίλος Γιάννης
Γκούρλιας.
Έντονη προσωπικότητα,
έχων οξύ και επιχειρηματικό πνεύμα, καταξιώνεται ως επιτυχημένος επιχειρηματίας, στην πόλη
της Λαμίας, ενώ επί σειρά
ετών διατελεί μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου
της Συνεταιριστικής Τράπεζας.
Παράλληλα ασχολείται με
τη μεγάλη αγάπη του, τη δημοσιογραφία, ως ανταποκριτής
στις μεγάλες εφημερίδες «ΑΚΡΟΠΟΛΗ» και «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ».

Ένας χρόνος πέρασε από τότε που η αείμνηστη
Βούλα Γώγου έλαβε το θείο κάλεσμα και εγκατέλειψε την προσωρινή και επίγεια ζωή, για να μεταβεί στην
επουράνια, την πραγματική και αιώνια.
Ποιος δεν θυμάται την κυρία Βούλα, σύζυγο του επί
σειρά ετών Προέδρου της Κοινότητας Ροβολιαρίου,
Ηλία Γώγου. Την ευθυτενή και αγέρωχη Προεδρίνα, που
με πίστη και αφοσίωση στήριξε το μεγάλο έργο που
επιτελέστηκε στο χωριό μας κατά τη διάρκεια της
θητείας του. Τη χαμογελαστή και καταδεκτική, τη
δυναμική γυναίκα, την αρχόντισσα. Την άριστη σύζυγο και στοργική μητέρα.
Ο Θείος Λόγος όρισε για εκείνη μια ευτυχισμένη
ζωή κοντά στον αείμνηστο σύζυγό της Ηλία Γώγο, χαρίζοντάς της δύο υπέροχα παιδιά, την Αμαλία και τον
Δημήτρη. Ευτύχησε να τα δει δίπλα σε αξιόλογους
ανθρώπους, τον Μιχάλη και τη Λένα. Δώρο Θεού ήταν
για εκείνη τα δύο εγγόνια της.
Και ύστερα έκλεισε τον κύκλο της επίγειας ζωής,
με αγάπη και περισσή φροντίδα από τους οικείους της,
απολαμβάνοντας αποδοχή και εκτίμηση.
Έφυγε ήρεμα ένα πρωινό του Οκτωβρίου, αφήνοντας πίσω το έντονο αποτύπωμά της.
Καλή ανάπαυση κυρία Βούλα στη χώρα των Αγγέλων.
Δήμητρα Τριβιζά
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Γεώργιος Ηλ. Παπαθεοδώρου
(Ροβολιάρι 1957 – Αθήνα 2022)
Ο Γιώργος Παπαθεοδώρου γεννήθηκε στο Ροβολιάρι. Έφυγε για την Αθήνα όπου εργάστηκε πρώτα
στην οικοδομή. Παντρεύτηκε την Αθηνά Περιβολάρη,
απέκτησαν μια κόρη, τη Βασιλική, και αργότερα βρέθηκε με δική του δουλειά όπου και πρόκοψε.

Τον αποχαιρετάει ο ξάδερφός του
Γιώργος Κουτσούκος
«Παρασκευή απόγευμα ήρθε το μαντάτο. Σκληρό,
απρόσμενο, απίστευτο.
Ο ξάδερφος έφυγε.
Μαζί με το πρώτο δάκρυ, οι
αναμνήσεις μιας ζωής χτύπησαν κόκκινο.
Παιδική ηλικία στο χωριό. Σχολείο, παιχνίδια, γέλια, χαρές, κλάματα, φωνές, αλλά και αταξίες: σπασμένα τζάμια και κεραμίδια,
πετροπόλεμος και άλλα.
Γεωργάδες γαρ.
Όλα αυτά, βέβαια, είχαν
ημερομηνία λήξης. Έφυγες και
πήγες να τελειώσεις τη σχολή
ηλεκτρολόγων στο Καρπενήσι. Αμέσως μετά, στην ηλικία των 15, αποφάσισες να πάρεις
τη ζωή στα χέρια σου.
Ήταν ένα Αυγουστιάτικο απόγευμα Κυριακής όταν
χώρεσες όλα σου τα υπάρχοντα σε ένα μικρό χαρτόκουτο, στρίμωξες μαζί και τα όνειρά σου και έφυγες
να βρεις την τύχη σου και να λογαριαστείτε.
Μια τύχη που δεν σου φέρθηκε ευγενικά αφού σε
ορφάνεψε από τα 12 χρόνια σου.
Δυνατός σαν ταύρος και με αξιοζήλευτη για την ηλικία σου διάπλαση δεν δυσκολεύτηκες στις σκληρές
απαιτήσεις της οικοδομής όπου δούλεψες με άλλους
χωριανούς.
Λίγα χρόνια αργότερα ανοίξατε μαζί με τη γυναίκα σου, την Αθηνά, το δικό σας μαγαζί στο Παγκράτι. Σύντομα το μαγαζί γέμισε πελάτες σε βαθμό που
κάποιες φορές δεν έβρισκαν καρέκλα.
Το μυστικό της επιτυχίας ήταν το υπερόπλο που
είχες στη φαρέτρα σου: Μια ανοιχτή καρδιά, ένας
αδαμάντινος χαρακτήρας που εύρισκαν διέξοδο στο
γνήσιο εκφραστικό σου χαμόγελο. Ένα χαμόγελο που
κέρδιζε ακόμα και τον πιο δύσπιστο όχι από την
πρώτη φορά αλλά με την πρώτη ματιά.
Πρόθυμος πάντα να συνδράμεις και να βοηθήσεις
ακόμα και αυτούς που ήξερες ότι δεν έπρεπε.
Ίσως αυτός να είναι ο ορισμός της μεγαλοψυχίας
σου.
Όταν, αργότερα, αποφασίσατε με τη γυναίκα σου
την Αθηνά και την κόρη σου Βασιλική να ασχοληθείτε αμιγώς με την εστίαση στον ιδιόκτητο χώρο σας, ο
κόσμος της γειτονιάς, που σε αγάπησε, δήλωσε
παρών.
Ακόμα και στα χρόνια της κρίσης όλα πήγαιναν καλά
και είναι σίγουρο ότι και στη συνέχεια τα πράγματα θα
πάνε όπως πρέπει.
Έφυγες νωρίς!!!
Ξεκίνησες την ανακαίνιση του πατρικού σου στο χωριό, όμως άλλες προτεραιότητες σε πήγαν πίσω. Το
όνειρό σου να ξαναζήσεις στο χωριό, να περπατήσεις
στη Φτελιά, στα Λακώματα, στην Τσάμω και να αγναντέψεις από τον Μπιρπιλιό και τον Αη-Λιά έμειναν όνειρο. Το στίγμα σου, όμως, είναι ζωντανό στις καρδιές
όλων όσοι σε γνώρισαν.
Άφησες πίσω γερές βάσεις και μια καλή και περήφανη οικογένεια.
Αντίο αγαπημένε μου Ξ-ΑΔΕΡΦΕ. Καλό σου ταξίδι.
Γιώργος Κουτσούκος

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει προς τους οικείους
τους τα ειλικρινή συλλυπητήριά του.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
στο Ροβολιάρι κατοικία δύο επιπέδων
με εσωτερική σκάλα, πλήρη επίπλωση και
εξοπλισμό. Δύο υπνοδωμάτια στον άνω όροφο,
ενώ στο ισόγειο υπάρχει σαλοτραπεζαρία,
κουζίνα και μικρός ξενώνας.
Θέα απεριόριστη στο καταπράσινο τοπίο.
Τιμή λογική. Τηλ.: 210 5735937
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Καλοκαίρι του 2022 στο Χωριό
Συνέχεια από την 1η σελ.

τρο 1284 μέτρα). Βρεθήκαμε εκεί επάνω κοντά στα πενήντα άτομα. Θαυμάσαμε τη θέα, το έργο περίφραξης
του χώρου και ανακαίνισης του στεγάστρου και τιμήσαμε τον δωρητή του έργου.
Την Κυριακή 7 Αυγούστου τελέσαμε ύστερα από
πολλά χρόνια θεία λειτουργία στο εκκλησάκι του
Αγίου Σεραφείμ στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου.
Προηγήθηκε καθαρισμός του χώρου εσωτερικά και
εξωτερικά με την ευγενική φροντίδα πολλών εκ των
παρευρισκομένων (από σεμνότητα δε θέλησαν να
αναφερθούν ονόματα).
Την Τετάρτη 10 Αυγούστου διοργανώθηκαν αγώνες
πινγκ-πονγκ και μπάσκετ για τη νεολαία.
Για την Πέμπτη 11 Αυγούστου είχε προγραμματιστεί
φυσιογνωστική, πεζοπορική ορειβασία στα Κανάλια, μια
πηγή που αξιοποιήθηκε από τους προγόνους μας για
να δημιουργηθούν εκεί ποτίστρες για τα κοπάδια
τους. Ωστόσο η διερευνητική επίσκεψή μας εκεί μας
έκανε να αλλάξουμε τον σχεδιασμό επειδή το μονοπάτι σε ορισμένα σημεία ήταν απροσπέλαστο. Το μεγαλύτερο κομμάτι του μονοπατιού (οδηγούσε και στο
διπλανό χωριό, το Δίκαστρο) είχε καθαριστεί πριν δύο
χρόνια. Αντί για αυτό επισκεφθήκαμε τον Άγιο Παντελεήμονα και τις πηγές της Μεγάλης.
Την Παρασκευή 12 Αυγούστου είχαμε περιβαλλοντική δράση της νεολαίας τις πρωινές ώρες και το
βράδυ Θεατρική παράσταση από επαγγελματικό θίασο με την κωμωδία: «Και ο τελευταίος να κλείσει την
πόρτα». Για τη θεατρική παράσταση υπάρχει ξεχωριστό κείμενο.
Το Σάββατο 13 Αυγούστου η πρωινή δραστηριότητα των παιδιών ήταν να ζωγραφίσουν τις ομορφιές του
χωριού μας και το απόγευμα οι αθλητικοί αγώνες δρόμου «ΘΩΜΑΣ ΝΕΛΛΑΣ» με ομόθυμη συμμετοχή μικρών
και μεγάλων παιδιών. Αγωνίστηκαν με ενθουσιασμό,
πάθος, ένταση και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους.
Α. Κατηγορία: Προνήπια, (Αγόρια και Κορίτσια) 1η
Βασιλική Εμμανουήλ, 2η Αγγελίνα Ανάγνου, 3ος Δημήτρης Σταυριανάκης.
Β. Κατηγορία: Νήπια (Αγόρια και Κορίτσια): 1η Μαίρη Αγόρου, 2ος Κωνσταντίνος Ανάγνου, 3ος Βασίλης
Φελά, συμμετοχή: Κωστής Αλαφούζος – Ρίζος.

Γ. Κατηγορία: Α΄ Δημοτ. (Κορίτσια). 1η Βάλια Μπεκερίδη, 2η Σταυρούλα Αναγνώστου.
Δ. Κατηγορία: Γ΄ Δημοτ. (Αγόρια - Κορίτσια). 1ος
Χρήστος Εμμανουήλ, 2η Φελίσια Σκαμάγγη, 3ος Βασίλης Απταλίδης.
Ε. Κατηγορία: Δ΄ Δημοτ. 1ος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, 2ος Παναγιώτης Λαμπρόπουλος.
Στ. Κατηγορία: Ε΄ Δημοτ. 1ος Γιώργος Περράκης,
2ος Ειρηναίος Μπεκερίδης, 3ος Μάνος Ρίζος.
Ζ. Κατηγορία: Γυμνάσιο. 1η Αγγελική Πρέντζα, 2η
Ελισάβετ-Μαρία Τριανταφύλλου.
Η. Κατηγορία: Λύκειο. 1ος Δημήτρης Μπούκαρης,
2ος Απόστολος Σκαμάγγης, 3ος Αθανάσιος Περράκης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: διαπιστώνουμε ότι στους ΑΓΩΝΕΣ
έλαβαν μέρος: το 2022 (22 παιδιά), 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, Αντιπρόεδρο πλέον 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 πινγκπονγκ ή και σε άλλους αυτοσχέδιους αγώνες στη μαγευτική φύση του χωριού μας.
Το βράδυ πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του
χωριού Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τα μέλη για τα πεπραγμένα
του κατά το πρώτο έτος της θητείας του και παρουσίασε
τα προσεχή σχέδιά του: 1. Εγκατάσταση ΓΡΑΦΕΙΟΥ του
ΣΥΛΛΟΓΟΥ σε χώρο του Κοινοτικού Γραφείου, 2. Δημιουργία στον ίδιο χώρο ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ, 3. Προσπάθεια συγκέντρωσης εισφορών για την
ασφαλτόστρωση του Γηπέδου μπάσκετ, 4. Εξασφάλι-

Τα παιδιά βάζουν τα δυνατά τους κατά τη συμμετοχή τους στους Αθλητικούς Αγώνες.

Λαϊκό πανηγύρι. Εντυπωσιακή η συμμετοχή της νέας γενιάς.

ση κονδυλίων για επισκευές στο κτήριο του Σχολείου
ώστε να χρησιμοποιείται ως Κέντρο Νεολαίας, 5.
Διοργάνωση εθελοντικής εργασίας για απομάκρυνση
σκουπιδιών (κυρίως πλαστικών που δεν αποσυντίθενται) από τα ρέματα και άλλους χώρους του χωριού.
Στη συνέχεια δόθηκε ευκαιρία στα μέλη μας να
πάρουν τον λόγο, αλλά δεν υπήρξε προθυμία και η
Γενική Συνέλευση έκλεισε.
Την Κυριακή 14 Αυγούστου το πρωί είχαμε εκκλησιασμό και αρτοκλασία στην Παναγία Μισιάκ και συγκέντρωση στην πλατεία του χωριού όπου οι εορτάζοντες και εορτάζουσες (Παναγιώτηδες, Παναγιώτες,
Δέσποινες και Μαρίες) πρόσφεραν τα κεράσματά
τους σε όλους.
Το απόγευμα διοργανώθηκε «Κυνήγι Θησαυρού» σε
δύο κατηγορίες και το βράδυ προβολή ταινίας για
μεγάλους.
Για τη Δευτέρα 15 Αυγούστου πρωί είχε προγραμματιστεί «Ώρα φιλαναγνωσίας» η οποία και δεν έγινε
λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερόμενων.
Το Βράδυ η νεολαία οργάνωσε το πάρτι της με πολύ
μεγάλη συμμετοχή και γλέντι μέχρι τις πρωινές ώρες.
Για την Τρίτη 16 Αυγούστου το πρωί είχε προγραμματιστεί συνάντηση με Γονείς για διερεύνηση θέματος σχετικά με παιδιά η οποία δεν πραγματοποιήθηκε
λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων.
Το βράδυ είχαμε το Λαϊκό Πανηγύρι με ζωντανή
ορχήστρα και ξεφάντωμα μέχρι τις πρωινές ώρες.
Τη Δευτέρα 22 Αυγούστου είχαμε αιμοδοσία στην
Πτελέα. Προθυμοποιήθηκαν για προσφορά αίματος για
την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ του Συλλόγου οι Φώτης
Αναγνώστου, Απόστολος Γώγος, Βασίλης Νέλλας και
Δημήτρης Ρίζος του Παντ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί και εξαίρει την προθυμία τους για προσφορά. Οφείλει, όμως,
να επισημάνει ότι είναι και ο μικρότερος αριθμός
αιμοδοτών.
Θα πρέπει να γνωρίζουμε ΟΛΟΙ ότι μπορούμε να δώσουμε αίμα οποτεδήποτε και σε όποιο Νοσοκομείο μας
βολεύει δηλώνοντας ότι είναι για την Τράπεζα Αίματος
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροβολιαριτών (αριθμ.
Μητρώου 12341). Κάτι ανάλογο έκανε και ο Γεώργιος
Μουκάκος (γιος της Βούλας Βλάχου).

Η επιβράβευσή τους με ένα μετάλλιο.

Εργασίες παιδιών από τη δραστηριότητα: «Τα παιδιά ζωγραφίζουν…»
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Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ
ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΓΙΝΕ ΣΥΝΗΘΕΙΑ

Δείκτης βιωσιμότητας:
Τα δέκα καλύτερα και δέκα
χειρότερα μέρη για να ζεις

Με μία ακόμη καλλιτεχνικά άρτια επιλογή οι φίλοι μας περάσει ο συγγραφέας, γι' αυτό και η παρ' ολίγον συγκαλλιτέχνες από το «ΘΕΣΜΑ» έκαναν την εμφάνισή κάτοικος του ήρωά μας κατορθώνει και γλιτώνει από μια
τους στο βροχερό πλην φιλόξενο Ροβολιάρι την 13η του άκαιρη και άκυρη επέμβαση που θα μπορούσε να της
Αυγούστου χαρίζοντάς μας υπέροχες στιγμές αλλά και στοιχίσει τη ζωή. Η έγκαιρη επέμβαση του Κοσμά, οι
άφθονη τροφή για σκέψη. Η θεατρική αυτή συντροφιά προειδοποιήσεις και οι αποκαλύψεις που γίνονται σε
μας έχει συνηθίσει σε όμορφες παραστάσεις ακόμα και σχέση με την αλήθεια είναι αρκετά για να ταρακουνηκάτω από αντίξοες συνθήκες.
Αυτή τη φορά μας παρουσίασαν το σατιρικό έργο «Ο τελευταίος να κλείσει την
πόρτα» του Γιώργου Κωνσταντίνου, του
εξαίρετου αυτού ηθοποιού αλλά και συγγραφέα σε διασκευή Κώστα Μέρρα. Και
ναι, ήταν μια παράσταση η οποία ομολογουμένως, δεν ήταν στα μέτρα των μικρών παιδιών που παρακολουθούσαν.
Και πράγματι το έργο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «βαρύ» για τα δεδομένα των
νεότερων θεατών που πολύ λίγη σχέση
μπορεί να έχουν με τη σκληρή πραγματικότητα ενός νοσοκομείου. Όμως, οι μικροί
παραθεριστές του Ροβολιαρίου περίμεναν
πώς και πώς τον ερχομό του θεατρικού εργαστηρίου από τα γείτονα χωριά κι εντυπωσιάστηκαν τελικά από το θέαμα, καθότι
μεστό όπως ήταν σε κοινωνικά και ηθικά
Θεατρική παράσταση: Σκηνή από το έργο
μηνύματα αντανακλούσε με τρόπο λυρικό την εικόνα μιας πραγματικότητας που
πιθανόν δεν ήξεραν ότι υπήρχε.
Επίκεντρο λοιπόν, του προβληματισμού των θεατών γίνεται η τραγική ζωή
του πρωταγωνιστή, ο οποίος βρίσκεται
στο θάλαμο ενός νοσοκομείου μετά από
πολλοστές εγχειρήσεις, οι οποίες δυστυχώς, του έχουν στερήσει την ικανότητα να διακρίνει την αλήθεια από το
ψέμα. Ζώντας διαρκώς με παραισθήσεις
έχει πλάσει τον δικό του κόσμο και τις δικές του αναμνήσεις, από τις οποίες όμως
κρατιέται σθεναρά για να ζήσει. «Η γραβάτα με τους γλάρους» είναι το αγαπημένο του αντικείμενο, το φανταστικό
εκείνο αντικείμενο, η πολύτιμη ανάμνηση
που του έχει απομείνει.
Από την άλλη μια κοινωνία σαθρή, ένα
Εικόνα από το κοινό
σύστημα διαβρωμένο, τα νοσοκομεία της
χώρας στην απόλυτη εξαθλίωση, κι όλα αυτά να οδη- θεί για λίγο το σύστημα, έστω για λίγο, για όλους εμάς
γούν τους ανθρώπους στην απόγνωση. Να εμπιστευτούν που ήμασταν εκεί και συναισθανθήκαμε το τι συμβαίνει
τη ζωή τους στους διεφθαρμένους γιατρούς του συ- γύρω μας...
στήματος, να εμπιστευτούν τους πολιτικούς που είναι
Τους ρόλους υποδύθηκαν οι εξής ηθοποιοί: Κώστας
όλο υποσχέσεις ή να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον Μέρρας (Κοσμάς), Γιώτα Κατσίκα (Αμφιλοχία), Κώστας
και να σωθούν;
Χονδρογιάννης (Νοσοκόμος), Κούλα Μπούσιου
Αλληλεγγύη και αλληλοκατανόηση, αυτά λείπουν από (Νοσοκόμα), Δημήτρης Βλαχογιάννης (Γιατρός),
τις ζωές των ανθρώπων γι' αυτό και καταφέρνουν όλοι Μαίρη Βαθειά (Σαπφώ) και η Δήμητρα Νομικού (guest
αυτοί οι επιτήδειοι να εκμεταλλεύονται το πρόσφορο star). Τα κοστούμια ήταν του Χρήστου Μαλισσόβα, ενώ
έδαφος και να διαβρώνουν την κοινωνία. Κι ίσως, νο- η σκηνοθεσία ήταν του Κώστα Μέρρα.
Σοφία Σκαμάγκη
μίζω, αυτό ήταν και το κυρίαρχο μήνυμα που ήθελε να

Από την τελετή Αρτοκλασίας στην Παναγία Μισιάκ.
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Με κριτήριο τον πολιτισμό, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τις υποδομές και την ψυχαγωγία διαμορφώθηκε ο φετινός δείκτης βιωσιμότητας του
Economist Intelligence Unit (EIU), με τις πόλεις της Σκανδιναβίας να κυριαρχούν για άλλη μία χρονιά την πρώτη δεκάδα. Επιπλέον, οι πόλεις στην Αυστρία και την Ελβετία βρέθηκαν ξανά μεταξύ των καλύτερων πόλεων για να ζει κανείς ιδίως λόγω της μεγάλης ελευθερίας που δίνεται
στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Πρώτη στη λίστα, με συνολική βαθμολογία 95,1/100 βρίσκεται η Βιέννη, η οποία απέσπασε 95 στην σταθερότητα,
83,3 στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 98,6 στην κουλτούρα και το περιβάλλον, 100 στην εκπαίδευση και 100 στις
υποδομές. Η Βιέννη έχει κατακτήσει ξανά την κορυφή της
λίστας το 2018 και το 2019, είχε όμως διολισθήσει στη 12η
θέση το 2021. Αναλυτικά, η πρώτη δεκάδα με τις καλύτερες πόλεις να ζει κανείς:
1. Βιέννη, Αυστρία – 2. Κοπεγχάγη, Δανία – 3. Ζυρίχη,
Ελβετία – 4. Κάλγκαρι, Καναδάς – 5. Βανκούβερ, Καναδάς
– 6. Γενεύη, Ελβετία – 7. Φρανκφούρτη, Γερμανία – 8. Τορόντο, Καναδάς – 9. Άμστερνταμ, Ολλανδία – 10. Οσάκα,
Ιαπωνία και – Μελβούρνη, Αυστραλία (ισοπαλία).
Στη χαμηλότερη θέση του δείκτη βιωσιμότητας του EIU,
ως τη χειρότερη πόλη για να ζει κανείς, βρίσκεται η
Δαμασκός, έχοντας αποσπάσει 20 στη σταθερότητα, 29,2
στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 40,5 στην κουλτούρα
και το περιβάλλον, 33,3 στην εκπαίδευση και 32,1 στις υποδομές. Ειδικότερα, οι 10 πόλεις που βρίσκονται στο τέλος
της λίστας: 10η. Τεχεράνη, Ιράν – 9η. Ντουάλα, Καμερούν
– 8η. Χαράρε, Ζιμπάμπουε – 7η. Ντάκα, Μπαγκλαντές
– 6η. Πόρτ Μόρεσμπι, Νέα Γουινέα – 5η. Καράτσι, Πακιστάν
– 4η. Αλγέρι, Αλγερία – 3η. Τρίπολη, Λιβύη – 2η. Λάγος,
Νιγηρία – 1η. Δαμασκός, Συρία.
Σημειώνεται πως η Αθήνα έκανε άλμα 19 θέσεων σε
σχέση με τον προηγούμενο δείκτη του EIU, φτάνοντας στην
73η θέση. Μάλιστα, συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων
που βελτίωσαν περισσότερο τις επιδόσεις τους, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται προς το τέλος της λίστας.

Η ομάδα της φυσιογνωστικής πεζοπορικής ορειβασίας στoν Άγιο Παντελεήμονα.

ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ
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Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Μ ΑΤΑ

Η περιοχή μας πριν 70 χρόνια

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μήτσος) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (1894-1983)

Ο Πρόεδρος της Κοινότητάς μας κ. Γιώργος Ζιαγγουβάς βρέθηκε μπροστά σε μια παλιά
Έκθεση της Νομαρχίας Φθιώτιδας (δεκαετία του 1950) που είχε σχέση με την περιοχή μας,
είχε την πρόνοια να φωτοτυπήσει τη σχετική σελίδα και μας την παρέδωσε για αξιοποίηση.
Αφορά τις Κοινότητες Βίτωλης, Λιτοσέλου, Ροβολιαρίου, Τσούκας και Πτελέας (Σκόρλια) που ανήκουν στην ίδια λεκάνη απορροής και έχουν κοινά χαρακτηριστικά.
Παραθέτουμε την Έκθεση με προσαρμοσμένη από την τότε γραφή της και τη σχολιάζουμε.

18η συνέχεια

1914 – 1922 εμπειρίες από τη στράτευσή μου
Συνέχεια από την 1η σελ.

Ηλία Νέλλα μάς κατέταξαν μαζί σε έναν
λόχο. Μας έδωσαν κάλτσες, φουστανέλες, μανδύες, τσαρούχια, φέσια με φούντες χακί και διάφορα ασπρόρουχα. Τα
σώβρακα τα έλεγαν περισκελίδες, τα
πουλόβερ κολόβια…
Άρχισαν τα γυμνάσια με τα ρούχα που
μας έδωσαν που ήταν αλλόκοτα και
αναγκαστήκαμε να τα μεταποιήσουμε
στα μέτρα μας μαζί με τον Ηλία Νέλλα
που ήταν ράφτης.
Μου άρεσαν τα γυμνάσια που τα
ήθελα περισσότερο για να χάσω πάχος
που είχα πολύ. Μάλιστα στο τροχάδην ο
γυμναστής με έβγαζε έξω, να μην πάθω
κανένα κακό. Αλλά εγώ επέμενα ακολουθώντας όλα τα γυμνάσια τροχάδην
και τις πορείες, ώσπου κατόρθωσα και
έχασα αρκετό πάχος και ήρθα σχεδόν
στα μέτρα μου. Για ένα μήνα δεν μας επιτρεπόταν η έξοδος.
Με τον Ηλία Νέλλα κάναμε παρέα.
Τρώγαμε μαζί την ώρα του συσσιτίου και
το πρωινό μας ρόφημα που ήταν καφές.
Το βάζαμε στην καραβάνα και αγοράζαμε και 100 δράμια γάλα από τις Αμπλιανήτισσες που έρχονταν κάθε πρωί στον
φράχτη του στρατοπέδου και το πουλούσαν.
Στον λόχο είχαμε και έναν Λοχία
πολύ ανάποδο που μια μέρα με τιμώρησε να πάω στα μαγειρεία για πλύσιμο των
καζανιών, χωρίς να φταίω. Μου κακοφάνηκε πάρα πολύ και με στενοχώρησε,
ώσπου μου ήρθε να κλάψω. Πήγα στα μαγειρεία, αλλά εκεί οι μάγειροι ήταν καλά
παιδιά, με είδαν στενοχωρημένο και είπαν: «ποιος σε τιμώρησε;». Τους λέω: «ο
Λοχίας τάδε». «Άντε φύγε μου λένε, τον
ξέρουμε τι στραβόξυλο είναι» και με άφησαν να φύγω.
Πέρασε, λοιπόν, η απαγόρευση της
εξόδου και, μετά την ορκωμοσία, αρχίσαμε να βγαίνουμε στην πόλη μετά το
βραδινό συσσίτιο στις έξι η ώρα και πηγαίναμε με παρέες για κανένα μεζέ με
ρετσίνα στις ταβέρνες.
Σε κάποιο άλλο λόχο ήταν επιλοχίας
ένας χωριανός μας, ο Πέτρος ο Στρωματιάς, που ήταν το καμάρι του Συντάγματος: όμορφος, με ωραίο ανάστημα, σωστός εύζωνας, με ωραία στολή, που μας
έκανε παρέα. Μάλιστα πήγαμε μαζί και
αγοράσαμε τσαρούχια του εύζωνα ιδιωτικά από έναν τσαρουχά από το Γαρδίκι
που είχε ένα τσαρουχάδικο εκεί στην
πλατεία Πάρκου. Τα πλήρωσα 3 δραχμές.
Τα έκαμα παραγγελία για να γίνουν
καλά και τα φορούσα τις Κυριακές που
μας πήγαιναν στην εκκλησία. Έδωσα
και τη φουστανέλα και τη λεύκαναν.
Είχα γίνει σωστός εύζωνας!
Μας έβαζαν στη γραμμή κατά τετράδες και μας επιθεωρούσε ο αξιωματικός.
Ήμαστε όλοι καλοντυμένοι και περιποιημένοι και ξεκινούσαμε για τον Άγιο Νικόλαο, που ήταν για τον λόχο μας. Βαδίζαμε στην πόλη με τέλειο βηματισμό,
με τους σαλπιγκτές και τον επιλοχία
μπροστά, τον Αξιωματικό υπηρεσίας στο
πλάι, με ρυθμικό βήμα που το έκαναν πιο
έντονο τα προκιαστά τσαρούχια μας
και καμαρώναμε που βλέπαμε τα κορίτσια
να μάς κοιτάζουν από τα μπαλκόνια.
Επιστρέφοντας το μεσημέρι τρώγαμε το συσσίτιο και μετά ήμαστε ελεύθεροι όλη την ημέρα. Κάναμε περίπατο
προς τα Πηγαδούλια. Πάνω από το πέτρινο γυμνάσιο τότε, το 1914, δεν υπήρχαν σπίτια. Μόνο περιβόλια και κανένα
εξοχικό κέντρο.
Νερό η Λαμία είχε τότε της Δίβρης,
αλλά όταν ανέλαβε Δήμαρχος ο Ιωάννης
Μακρόπουλος κατάφερε, με χίλια ζόρια,

και έφερε νερό από τον Γοργοπόταμο*
και σώθηκε η Λαμία διότι, πριν έλθει το
νερό του Γοργοποτάμου, οι Λαμιώτες
ήταν όλοι τους μπακανιάρηδες από την
κακή ποιότητα του νερού και μόλις ήρθε
το καλό νερό όλα τους άλλαξαν. Άλλαξαν τα παιδιά τους παίρνοντας ανάστημα και έτσι άλλαξε και η ράτσα τους.
Σήμερα δεν βλέπει κανείς καχεκτικό
Λαμιώτη.
Για να τα καταφέρει αυτά ο Δήμαρχος
χρειάστηκε να αυξήσει τους φόρους
στους εμπόρους, να χρεώσει τον Δήμο
και τα νοικοκυριά. Οι Λαμιώτες γκρίνιαζαν, αλλά μόλις είδαν το καλό αποτέλεσμα, ευγνωμονούσαν τον Δήμαρχο και
τον εξυμνούσαν. Αργότερα, το 1955 τον
έβγαλαν παμψηφεί βουλευτή με τον
Παπάγο και έγινε και υπουργός και βοήθησε και πάλι τη Λαμία σε πολλά ζητήματα. Σήμερα η Λαμία φημίζεται ως μία
από τις ομορφότερες και καθαρότερες
πόλεις της Ελλάδας.
Μετά από λίγο διάστημα ο συνταγματάρχης μας έκανε διαλογή στους άνδρες. Έβαλε τους ψηλούς με τη σειρά
από τον πρώτο λόχο μέχρι τον όγδοο
ανάλογα με το ανάστημα για την ομοιομορφία των λόχων και το ίδιο κατά διμοιρίες, ώστε να μην υπάρχουν διαφορές. Κοίταζε όλους τους λόχους να
έχουν κανονικά αναστήματα. Από τους
πιο ψηλούς μέχρι τους κοντούς. Εμένα
και τον Ηλία τον Νέλλα, καθώς και τον
Μπότσικα, που ήμαστε κοντοί, μας έριξαν
στον 8ο λόχο.
Σε αυτόν, λοιπόν, τον λόχο, κάνοντας
σκοποβολή, έτυχε, χωρίς να το καταλάβω, και βγήκα πρώτος και αμέσως με βάζουν στα πολυβόλα του 2ου λόχου που
λοχαγός του ήταν ο Δροσόπουλος με τον
οποίο ήταν φίλος ο πρώτος ξάδελφός
μου Αποστολόπουλος από τον Ασβέστη
που υπηρετούσε μαζί με τον Πλαστήρα
και τον Κονδύλη στο σύνταγμα, στον
Τύρναβο. Ο ξάδελφος βρέθηκε στη Λαμία και ήρθε και με βρήκε. Με ρώτησε ποιον έχω λοχαγό και όταν του είπα: τον
Δροσόπουλο, μου είπε θα πάμε να τον
βρούμε να σε προσέχει. Πράγματι όταν
πήγαμε και τον βρήκαμε στην πάνω πλατεία μαζί με άλλους αξιωματικούς ο ξάδελφος που τους γνώριζε όλους λέει
στον Δροσόπουλο: «αυτόν εδώ τον έχω
πρώτο εξάδελφο, θέλω να μου τον προσέχετε όλοι ιδιαιτέρως, να τον κάνετε και
δεκανέα και να του δίνεις άδεια όποτε
χρειάζεται». «Ευχαρίστως, απάντησε ο
Δροσόπουλος, είναι και καλό παιδί».

Στο επόμενο φύλλο η συνέχεια
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
…που ήταν σχεδόν οικογενειακό: Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η φυματίωση ή ΤΒ δεν είναι κληρονομική
ασθένεια όπως υπονοείται στο κείμενο.
Οφείλεται σε μικρόβιο (βάκιλος tubercle
λέγεται) και σε πολλές περιπτώσεις
προκαλεί θανατηφόρα μολυσματική
ασθένεια που προσβάλλει κυρίως τα
πνευμόνια και μεταδίδεται με τα σταγονίδια του βήχα, του φταρνίσματος ή το
σάλιο. Είναι φυσικό, εφόσον υπήρχε
άγνοια για το αίτιο, να μην παίρνονται
μέτρα προστασίας των άλλων μελών
της οικογένειας και να μολύνονται πρώτα αυτά.
…έφερε νερό από τον Γοργοπόταμο:
Οι αναγνώστες βλέπουν και εδώ ότι ο
σχεδόν αγράμματος νεαρός από το Ροβολιάρι έχει τα μάτια του ανοιχτά, στρέφει την προσοχή του στα καλά και ωφέλιμα έργα που γίνονται για το καλό της
κοινωνίας και της προόδου.
Ηλίας Νέλλας

Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ
α/α

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

1
2
3
4
5

Βίτωλη
Λιτόσελον
Ροβολιάριον
Τσούκα
Πτελέα
ΣΥΝΟΛΟΝ

Αριθ.
Οικογεν.

Αριθ.
Κατοίκων

65
80
165
230
5
545

320
450
760
1080
28
2638

Αίγες
(Κατσίκες)
100
650
2100
1250
110
4210

Πρόβατα
100
400
150
2500
25
3175

Βοοειδή

Ζώα
Μεταφοράς

65
120
100
90
8
383

65
70
120
200
6
461

Οι μορφές εκμετάλλευσης του εδάφους στην εν λόγω περιοχή αναφέρονται σε:
Α. Γεωργική Οικονομία Β. Κτηνοτροφική Οικονομία και Γ. Δασική Οικονομία.
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η μέσα στη λεκάνη εκμεταλλευόμενη έκταση είναι 13.442 στρέμματα. Το μεγαλύτερο
μέρος αυτής της έκτασης εξακολουθεί να
καλλιεργείται, παρά το ότι υπάρχει εμφανής
πτώση στην αποδοτικότητά τους, και παρά του
ότι το ετήσιο καθαρό εισόδημα που παίρνουν οι
κάτοικοι είναι μικρό.
Όσα δασικά εδάφη εκχερσώθηκαν για
γεωργικούς σκοπούς είναι συνήθως επικλινή (με
μεγάλη κλίση) και διαβρώνονται εύκολα. Η συνεχής, από τα πρώτα χρόνια της εκχέρσωσης,
καλλιέργεια, έχει διασπάσει τη συνοχή του επιφανειακού εδάφους και τώρα έχουν βαθιές διαβρώσεις κατά μήκος της πλαγιάς με ταυτόχρονη
εμφάνιση φαινομένων καθιζήσεων και κατολισθήσεων του εδάφους λόγω του διαποτισμού
του από τα νερά των βροχών και των χιονοπτώσεων, αλλά και από τα νερά του ποτίσματος.
Το ότι δεν προβλέφθηκαν αναβαθμίδες (ενδιάμεσα τοιχία στην πλαγιά) έκανε να μειωθεί ο
χρόνος καλής αποδοτικότητας των εδαφών που
εκχερσώθηκαν. Τα γόνιμα επιφανειακά εδάφη
διαβρώθηκαν, παρασύρθηκαν και κατέληξαν
στις εκβολές του Σπερχειού.
Το μεγαλύτερο ποσοστό (60%) από τα καλλιεργούμενα κτήματα χαρακτηρίζονται πολύ
άγονα λόγω των μεγάλων κλίσεων του εδάφους
και του ότι τα στρώματα είναι χαλαρά και
σαθρά. Για το λόγο αυτό καλλιεργούνται με
δημητριακά (σιτάρι, σίκαλη) ανά δύο ή τρία
χρόνια και μόλις οι γεωργοί καταφέρνουν να
παίρνουν τριπλάσιο καρπό από τον σπόρο που
ρίχνουν στο χωράφι τους.
Οι υπόλοιπες εκτάσεις, που είναι 5.376
στρέμματα εμφανίζουν ήπιες κλίσεις, είναι
περισσότερο συνεκτικές, βρίσκονται κοντά στα
χωριά και είναι πιο γόνιμες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτάσεις που είναι γύρω από τα χωριά ή δίπλα στις
όχθες των ρεμάτων (είναι οι λεγόμενες λογγές)
που καλλιεργούνται κυρίως με κηπευτικά.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα εκτρεφόμενα ζώα ανήκουν κυρίως στην
οικόσιτη κτηνοτροφία. Κάθε οικογένεια έχει μικρό αριθμό γιδοπρόβατων για τις ανάγκες της
οικογένειας σε γάλα, βούτυρο, τυρί ή μαλλί και
κρέας. Λίγες οικογένειες έχουν κοπάδια ζώων
για εκμετάλλευση.

ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα δάση της περιοχής δεν προσφέρονται για
δασική εκμετάλλευση. Προσφέρουν τα ξύλα
τους για θέρμανση των σπιτιών ή και σποραδικά ξυλεία για κατασκευές φρακτών, μαντριών,
αποθηκών ή άλλων μικροκατασκευών.
ΣΧΟΛΙΑ
1. Όπως μπορούμε να δούμε στα περισσότερα από τα χωριά οι οικογένειες είναι κατά μέσο
όρο τετραμελείς ή πενταμελείς: οι γονείς και δύο
ή τρία παιδιά.
2. Τα βοοειδή στα ζώα ήταν απαραίτητα για
να προσφέρουν την εργασία τους στο όργωμα
των χωραφιών ή και τα μοσχάρια τους που συνήθως πωλούνταν στα ζωοπάζαρα της περιοχής
για να έχουν οι οικογένειες χρήματα για τις διάφορες ανάγκες τους.
3. Χρηματικούς πόρους μπορούσαν να έχουν
από ημερομίσθια που έκαναν εργαζόμενοι στον
κάμπο της Θεσσαλίας ή του Σπερχειού (μάζεμα
ελιάς, βαμβακιού ή άλλες γεωργικές εργασίες)
ή και από τα αρνάκια ή τα κατσικάκια τους που
και αυτά πωλούνταν στα ζωοπάζαρα.
4. Η γεωργική παραγωγή δεν επαρκούσε
πάντα για τις ετήσιες διατροφικές ανάγκες της
κάθε οικογένειας. Συμπλήρωναν τα εφόδιά τους
με ανταλλαγή προϊόντων από τους καστανόλογγους. Φόρτωναν κάστανα από τα χωριά και
πήγαιναν στον κάμπο της Θεσσαλίας ή της
Ξυνιάδας και τα αντάλλασσαν με σιτάρι ή
καλαμπόκι.
5. Η ζωή είχε τις δυσκολίες της. Απαιτούνταν
αγώνες και αγωνίες για την εξασφάλιση ενός
στοιχειώδους επιπέδου ζωής. Πολύ περισσότερο, αν οι γονείς αποφάσιζαν να στείλουν τα
παιδιά τους στο Γυμνάσιο. Έπρεπε τα παιδιά να
ξενιτεύονται στη Σπερχειάδα ή τη Μακρακώμη να
νοικιάζουν δωμάτια, να φροντίζουν τη διατροφή
και τα μαθήματά τους και οι γονείς τους να τα
εφοδιάζουν με τρόφιμα και καθαρά ρούχα μια
φορά την εβδομάδα τουλάχιστο.
6. Συγκοινωνίες δεν υπήρχαν. Όσα παιδιά από
το χωριό μας πήγαιναν στο Γυμνάσιο της Σπερχειάδας έπρεπε να κάνουν ποδαρόδρομο πέντε
και έξι ωρών. Έτσι αυτά τα παιδιά βρίσκονταν
κοντά στις οικογένειές τους τα Χριστούγεννα, το
Πάσχα, τις Αποκριές που υπήρχε η αργία της
Καθαράς Δευτέρας και το Καλοκαίρι που συνήθως έπρεπε να βοηθούν την οικογένειά τους στις
διάφορες γεωργικές εργασίες.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Αναγνώστου Ανδρέας, Αθήνα ........................... 20€
Αναγνώστου Μαρία Γεωργ., Αθήνα .................... 20€
Αναγνώστου Φώτιος Ιωάν., Αθήνα ..................... 20€
Βιδάλης Βασίλειος, Αθήνα ................................. 40€
Βλάχου Βούλα, Αθήνα ........................................ 50€
Βουβούσας Απόστολος, Ροβολιάρι .................... 20€
Γερογιάννη-Παπαλάμπρου Νίτσα, Αθήνα ........... 20€
Γερογιάννη-Πλωμαρίτη Ζωή, Αθήνα ................... 50€
Γερογιάννης Βασίλης, Ροβολιάρι ....................... 20€
Γιαννέλη-Χατζή Λουκία, Αθήνα .......................... 50€
Γιαννέλης Ηλίας του Φωτ., Αθήνα ..................... 50€
Γιαννέλης Φώτιος του Ηλία, Αθήνα .................... 30€
Γώγος Άγγελος του Ηλία, Θεσσαλονίκη ............ 50€
Γώγος Απόστολος, Αθήνα ................................ 30€
Γώγος Ηλίας, Θεσσαλονίκη ................................ 50€
Γώγος Παναγιώτης, Λαμία ................................. 30€
Γώγου Αμαλία, Λαμία .......................................... 20€
Γώγου Βασιλική, Κομποτάδες ............................. 20€
Δήμου Βασίλειος, Αθήνα .................................... 20€
Ευθυμίου Αλέκος και Κατίνα, Αθήνα ................. 50€
Ζιαγγουβά Μαρία, Λαμία .................................... 20€
Ζυγούρη Κωνσταντία, Λαμία .............................. 20€
Καραγιαννοπούλου Φωτεινή, Λαμία ................... 25€
Καραγιώργου-Κουβαρντά Ειρήνη, Αθήνα .......... 20€
Κέππα Ειρήνη, Λαμία .......................................... 50€
Κεφάλας Αλέξανδρος, Αθήνα ............................ 20€
Κοτρωνιάς Ηλίας, Αθήνα .................................... 40€
Κουτσούκος Γιώργος, Αθήνα .............................. 20€
Κωστούλας Παναγιώτης, Αθήνα ........................ 50€
Λάμπος Γιώργος, Αθήνα ..................................... 20€

Λιάπη Ελένη, Λάρισα .......................................... 50€
Μπούκα-Θάνου Γιούλα ........................................ 25€
Νέλλα-Μαρινοπούλου Ειρήνη, Αθήνα ................ 20€
Νέλλα Νόνη, Αθήνα ............................................ 20€
Νέλλας Bασίλειος του Σεραφείμ, Αθήνα ......... 100€
Νέλλας Σεραφείμ, Αθήνα ................................... 50€
Παναγιώτου Γεωργία, Ροβολιάρι ........................ 20€
Παναγιώτου Χρυσόστομος, Αθήνα ..................... 20€
Παπαγιάννη Ελένη, Ηλιούπολη .......................... 10€
Παπαγιάννης Αθανάσιος, Ομβριακή ................... 20€
Παπαγιάννης Απόστολος, Ηλιούπολη ................ 20€
Παπαθανασίου Γιάννα, Αθήνα ............................ 20€
Παπαθανασίου Ηλίας, ΗΠΑ ................................. 50€
Παπαλάμπρου Παναγιώτα, Αθήνα ...................... 20€
Πισσώνης Πέτρος, Λάρισα .................................. 20€
Ρίζος Ανδρέας Δημ., Αθήνα ................................ 50€
Ρίζος Βασίλειος Δημ., ΗΠΑ .............................. 100€
Ρίζος Δημήτριος του Παντ., Λαμία ..................... 20€
Ρίζος Παναγιώτης του Κων., ΗΠΑ ..................... 100$
Ρίζου-Μίχου Νίτσα, Αθήνα .................................. 50€
Σακελλάρη-Ρόκα Ειρήνη, Πάρος ........................ 50€
Σκαμάγγη Βούλα, Ροβολιάρι .............................. 20€
Σκαμάγκης Αθανάσιος, Ροβολιάρι ..................... 30€
Σπυρόπουλος Γεώργιος, ΗΠΑ ............................. 50$
Σπυροπούλου Ειρήνη, Καλαμάτα ........................20€
Τσιώλη Βασιλική, Λουτράκι ................................. 20€
Φελά Τζίμης, Ροβολιάρι ...................................... 50€
Χατζηοικονόμου Μαίρη, Κύπρος ........................ 20€
Χατζής Σεραφείμ, Αθήνα .................................... 20€

ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ
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Το Ιστορικό της Κατασκευής του Δρόμου
ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ – ΒΙΤΩΛΗ
Για να θυμούνται οι μεγαλύτεροι και να μαθαίνουν οι νέοι του χωριού μας
Γράφει ο Ντίνος Ι. Παπαθεοδώρου
Ο δρόμος Ροβολιάρι – Βίτωλη μέχρι το 1962 ήταν ένα
μονοπάτι όπως όλα τα μονοπάτια του χωριού.
• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπως γράψαμε και στο παρελθόν, (φύλλο 125
της Εφημερίδας μας, με αφιέρωμα στον αείμνηστο Γιάννη Παναγιώτου) το χωριό μας απέκτησε υποφερτή επικοινωνία με
την πεδιάδα του Σπερχειού και τη Μακρακώμη, μέσω Βίτωλης το 1928, επί Προεδρίας του Γιάννη Παναγιώτου και με προσωπική εργασία όλων των χωριανών. Ως τότε η επικοινωνία
με τον κάμπο γινόταν ρέμα - ρέμα. Οι πρόγονοί μας ήξεραν
ότι η διαδρομή ήταν δύσκολη, τραχιά, επικίνδυνη και κακοτράχαλη. Ο αείμνηστος Παναγιώτης Γάκης στο βιβλίο του «Ροβολιάρι, το χιλιόχρονο χωριό» αναφέρει: «… επί χρόνια οι χωριανοί μας είχαν υποστεί τα πάνδεινα πελαγοδρομούντες μέσα
στα κακοτράχαλα περάσματα, δρασκελίζοντας πέτρες κοφτερές και ογκώδεις μέσα στην κοίτη του Βιτωλίτη». Έτσι η
επικοινωνία με τον κάμπο είχε περιορισμένη χρήση. Ως τότε
προτιμούσαν να επικοινωνούν με τα κεφαλοχώρια των Αγράφων Φουρνά και Ρεντίνα για όσες ανάγκες τους δεν καλύπτονταν από αυτάρκεις δραστηριότητές τους. Αξίζει τον κόπο
να ξαναδιαβαστεί το αφιέρωμα.
Μακροχρόνιο όνειρο όλων των χωριανών ήταν ο δρόμος
αυτός να γίνει αμαξιτός, να συνδέσει το χωριό μας με τον κάμπο και τις βολές του.
Α΄ ΦΑΣΗ: ΔΑΣΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ. Από το 1962 υπηρετούσε ως
Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων στο Αγρίνιο ο Γεώργιος Ηλία
Σακελλάρης, ιδρυτής, το 1958, και πρώτος Πρόεδρος έως το
1968, του Συλλόγου Απανταχού Ροβολιαριτών. Από το Αγρίνιο καταγόταν και ο τότε Υπουργός Γεωργίας κ. Σταυρόπουλος και όπως όλοι οι πολιτικοί ζητούσε από τον Επιθεωρητή
εξυπηρετήσεις για δασκάλους της περιοχής του.
Ο Γεώργιος Σακελλάρης ζήτησε και αυτός από τον κ. Υπουργό να κάνει μια χάρη στο χωριό του: τη διάνοιξη δασικού δρόμου από τη Βίτωλη μέχρι το χωριό μέσω Δασαρχείου.
Το αίτημα έγινε δεκτό και άρχισαν αμέσως οι εργασίες. Σε
διάστημα δύο χρόνων έγινε η διάνοιξη μέχρι το χωριό και έτσι
το χωριό συνδέθηκε με αμαξιτό δρόμο με τον κάμπο!
Δασικός δρόμος είχε ανοιχθεί από το Δασαρχείο το 1938
από τη Μακρακώμη μέχρι τη Φουρνά μέσω Τσούκας και
Φτελιάς για την εκμετάλλευση του δασικού πλούτου της
περιοχής.
Κατά τα έτη 1951-52 η Κοινότητα με ένα πρόγραμμα
Πρόνοια – Εργασία άνοιξε δρόμο από τη Φτελιά μέχρι το
χωριό. Ταυτόχρονα με τη βελτίωση του δασικού δρόμου
Μακρακώμη – Τσούκα – Φτελιά – Ζαχαράκι – Φουρνά με τεχνικά έργα και σκυρόστρωση αποκτήσαμε καθημερινή συγκοινωνία με δρομολόγιο Λαμία – Μακρακώμη – Τσούκα – Φτελιά – Ζαχαράκι – Φουρνά όλα τα χωριά της περιοχής: Τσού-

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Κοτρωνιάς Παύλος, Ιεροδιδάσκαλος, Κατερίνη,
στη μνήμη γονέων, αδελφών και λοιπών συγγενών ..... 200€
Κοτρωνιά – Λιάτσου Αργυρώ στη μνήμη του συζύγου της
Στέργιου Λιάτσου .............................................................. 50€
Λιάτσος Σεραφείμ, Αθήνα, στη μνήμη
Στέργιου Λιάτσου .............................................................. 50€
Παπασταύρου Γεωργία, Μακρακώμη, στη μνήμη
Ιωάννας Στ. Νέλλα ............................................................. 20€
Νέλλας Σεραφείμ του Σταύρου και τέκνα αυτού
στη μνήμη Μητέρας και Γιαγιάς Ιωάννας Νέλλα .............. 50€
Ρίζου Ουρανία στη μνήμη του συζύγου της
Ιωάννη Γκούρλια .............................................................. 200€
Ρίζος Ανδρέας και Νίτσα Ρίζου - Μίχου στη μνήμη
Ιωάννη Γκούρλια ................................................................ 50€
Βέλλος Αργύρης στη μνήμη
Παντελή Ρίζου .................................................................. 50€

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤOY ΚΟΙΜΗΤΗΡΙOY
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Παλιαλέξης Βασίλειος, Αθήνα .................................. 50€
Ρίζος Παναγιώτης του Κων/νου, Η.Π.Α. .................. 200$
Παπαθανασίου Ηλίας Ευαγγ., Η.Π.Α. ....................... 50€
Γερογιάννη–Πλωμαρίτη Ζωή, Αθήνα ........................ 50€
Σπυρόπουλος Γεώργιος του Βασιλ., Η.Π.Α. ............ 100$
Η οικογένεια Σεραφείμ Σταύρου Νέλλα
στη μνήμη της μητέρας τους Ιωάννας ................... 200€
Ρίζος Ανδρέας και τα αδέλφια του Βασίλης, Ντίνα
και Νίτσα στη μνήμη Ιωάννας Νέλλα .................... 400€
Ρόκου Βιργινία ........................................................ 250€
Αποστόλου Κωνσταντίνος του Γεωργ. ................... 100€

κα, Ροβολιάρι (με στάση στη Φτελιά), Πιτσωτά (με στάση στου
Σαμαρά το Βαρκό), Ρεντίνα (με στάση στο Ζαχαράκι), Φουρνά μέχρι το 1975.
Τότε έγιναν μερικές ρυθμίσεις και η Φουρνά απέκτησε συγκοινωνία μέσω Αγίου Γεωργίου ενώ η Ρεντίνα μέσω Καρδίτσας.
Το Ροβολιάρι έμεινε εκτός. Ωστόσο, με ενέργειές μας για βελτίωση του δασικού δρόμου Βίτωλης – Ροβολιαρίου από το Δασαρχείο, αποκτήσαμε συγκοινωνία το 1977 από Μακρακώμη
δύο φορές την εβδομάδα.
Β΄ ΦΑΣΗ: ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ. Το έτος 1981 με
το Πρόγραμμα ΣΑΝΤ της ΕΟΚ αποφασίστηκε η ασφαλτόστρωση του δρόμου Μακρακώμη – Τσούκα με πίστωση
8.000.000 δραχμές και Τσούκα – Ροβολιάρι με πίστωση
5.000.000 δραχμές. Ο τότε Πρόεδρος της Κοινότητας Ιωάννης Λιάπης με πήρε τηλέφωνο χαρούμενος να μου ανακοινώσει
το νέο που ήταν απόφαση των Δήμων της περιοχής, των
Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων της περιοχής και των
βουλευτών.
Όταν ανακοινώθηκε το πρόγραμμα αυτό είχε έρθει επίσκεψη
στο χωριό ο τότε Υπουργός Γεωργίας και φίλος μου κ. Τριανταφύλλου. Είχε ήδη βγάλει μια πίστωση 3.500.000 δραχμών
για βελτίωση του δρόμου Βίτωλης – Ροβολιαρίου. Το βράδυ,
που τον φιλοξένησα στο σπίτι μου, έγραψε ένα γράμμα προς
τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Γ. Σουφλιά ώστε τα χρήματα των 5.000.000 δραχμών να διατεθούν για το δρόμο
Βίτωλης – Ροβολιαρίου με επιχειρήματα ότι ο άλλος δρόμος
είναι 6 χιλιόμετρα παραπάνω και είναι χαραγμένος σε ορεινή
περιοχή που αποκλείεται τον χειμώνα με τις χιονοστιβάδες.
Αμέσως ετοίμασα ως Γραμματέας του Συλλόγου και με
Πρόεδρο τον αείμνηστο Θωμά Νέλλα και ένα γράμμα εκ μέρους του Προέδρου της Κοινότητας και άλλο ένα εκ μέρους
του Συλλόγου των Απανταχού Ροβολιαριτών και πήγαμε
στον κ. Σουφλιά ως υπεύθυνο για το πρόγραμμα Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Ήταν προεκλογική περίοδος. Στις 18 Οκτωβρίου 1981 θα γινόταν εκλογές.
Μας δέχτηκε, διάβασε τα γράμματα, αλλά «για να γίνει η
αλλαγή του προγράμματος από Τσούκα προς Ροβολιάρι σε
Βίτωλη προς Ροβολιάρι, θέλω και τις υπογραφές των βουλευτών της περιοχής που υπέγραψαν την απόφαση», είπε.
Αμέσως, την άλλη μέρα πήγα σε όλους τους βουλευτές της
περιοχής Γαλλή και Ευαγγελίου της ΝΔ, Καραγεωργίου και
Στάικο του ΠΑΣΟΚ και πήρα θετικές προτάσεις για την αλλαγή του προγράμματος και αρνητική από την κ. Τζούλια Τσιριμώκου της ΝΔ με το επιχείρημα ότι όπου βάζει την υπογραφή της, δεν την αλλάζει.
Πήγαμε στον κ. Σουφλιά με όλες τις επιστολές, αλλά όταν
διάβασε την επιστολή της κ. Τσιριμώκου είπε: «δεν μπορώ να

αλλάξω το πρόγραμμα». Του αντιτείναμε: «Και θα καταδικάσετε ένα χωριό για μια υπογραφή;». Απάντησε: «Δεν γίνεται,
είναι προεκλογική περίοδος».
Έγιναν οι εκλογές, έχασε η ΝΔ και σχημάτισε κυβέρνηση
το ΠΑΣΟΚ με Υπουργό Εθνικής Οικονομίας τον κ. Λάζαρη.
Με τον θείο μου κ. Παναγιώτη Γάκη, δικηγόρο, πήγαμε, με
όλες τις επιστολές, στον κ. Υπουργό. Τον συγχαρήκαμε και του
ευχηθήκαμε καλή επιτυχία στο έργο του. Στη συνέχεια θέσαμε
το θέμα του δρόμου. «Το αίτημά μας είναι δίκαιο και τα επιχειρήματά μας λογικά. Το κράτος θα έχει κέρδος τα 6 χλμ.
λιγότερα και λιγότερους μπελάδες με τον εκχιονισμό.
– Πηγαίνετε αμέσως στον κ. Γενικό με τα σχετικά γράμματα
να αλλάξει αμέσως το πρόγραμμα από Τσούκα – Ροβολιάρι σε
Βίτωλη – Ροβολιάρι», είπε.
Ο κ. Γενικός αρνήθηκε. «Εγώ δεν είμαι ούτε ΝΔ ούτε
ΠΑΣΟΚ, αλλά το πρόγραμμα δεν το αλλάζω τώρα στο τέλος
του έτους», απάντησε.
Αμέσως πήγαμε πάλι στον Υπουργό. «Αφού αρνήθηκε την
εντολή μου, από αύριο θα πάει στο σπίτι του». Αυτό και έγινε.
Την εκτέλεση του προγράμματος ανέλαβε ο κ. Τζαβάρας,
τμηματάρχης.
Την άλλη μέρα επισκέφτηκα τον κ. Τζαβάρα, του ανέφερα
τα σχετικά και τον ρώτησα αν γίνεται αυτό στο τέλος του
έτους.
– Υπάρχει εντολή του Υπουργού και οι επιστολές όλων των
υπευθύνων. Δεν γίνεται να καταδικάσουμε ένα χωριό, απάντησε. Και αφού είδα ότι το κλίμα ζεστάθηκε τον ρώτησα από
πού κατάγεται. Κυρίως για να δω αν κατάγεται από ορεινή ή
πεδινή περιοχή.
– Κατάγομαι από την Τρίπολη της Αρκαδίας που μοιάζει με
τη Φθιώτιδα, απάντησε. Τότε του εξήγησα ότι έζησα 4 χρόνια
στην Τρίπολη, ως μαθητής Γυμνασίου και ως φοιτητής στην Παιδαγωγική Ακαδημία, φιλοξενούμενος του θείου μου
Γεωργίου Σακελλάρη που ήταν Επιθεωρητής Δημοτικών
Σχολείων. Είχα έναν συμμαθητή Τζαβάρα στο Γυμνάσιο
Τρίπολης και ένας άλλος Τζαβάρας υπηρετούσε βοηθός στο
γραφείο του Επιθεωρητή.
– Ο αδελφός μου είναι στο γραφείο του θείου σου και ο συμμαθητής σου είναι ξάδελφός μου. Το αίτημά σου θα ικανοποιηθεί αμέσως.
Έδωσε εντολή και το πρόγραμμα άλλαξε με ημερομηνία 29
Δεκεμβρίου 1981.
Άρχισαν οι εργασίες με την πίστωση των 5.000.000 δραχμών το 1982 και χρειάστηκαν 20 χρόνια και άλλα 500.000.000
δραχμές για να ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης.
Και σήμερα το χαιρόμαστε!

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
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€
ο Ανδρέας Ρίζος και τα αδέλφια του Ντίνα, Νίτσα, Βασίλης ................. 200€
η Γεωργία Ευθυμίου-Πατάκη .................................................................... 200€
Στη μνήμη Χρήστου Ρίζου:
τα παιδιά του Δημήτρης και Ουρανία ..................................................... 200€
η αδελφή του Κατίνα και ο Αλέκος Ευθυμίου ........................................ 100€
ο Ανδρέας Ρίζος και τα αδέλφια του Ντίνα, Νίτσα και Βασίλης ............ 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:
ο 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€
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ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2022
Όπως γράφαμε και πέρυσι, «ο πιο σκληροτράχηλος αγώνας της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Αυτοκινήτου (FIA), το εμβληματικό ΡΑΛΛΥ 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 (8, 9, 10 και 11
Σεπτεμβρίου).
Μόνο που αυτή τη χρονιά δεν είχε τη μυθική
του εκκίνηση κάτω από τον ιερό βράχο της
Ακρόπολης αλλά από την υπερειδική διαδρομή
του ΟΑΚΑ όπου έφερε οχήματα και πληρώματα
πολύ κοντά σε τόσο πολλούς φίλους του αθλήματος.
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) δημιουργήθηκε το 1973 και ενέταξε στο πρόγραμμά του το 21ο Ράλλυ Ακρόπολις. Οι αγώνες αυτοκινήτου στην Ελλάδα ξεκίνησαν το 1951 με το
Ράλλυ της ΕΛΠΑ, το οποίο μετονομάστηκε σε
ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ το 1953.
Για να παραμείνει ο αγώνας μόνιμα στον
τόπο μας χρειάζεται καλή διοργάνωση και σωστή
συμπεριφορά των θεατών.
Το ελληνικό μέρος του Αγώνα (το ΕΚΟ
ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2022) της FIA (303,3 χλμ.
ειδικές διαδρομές και 1080 ενδιάμεσες) ήταν
συναρπαστικό, ανατρεπτικό, απαιτητικό και θα μείνει στην ιστορία του παγκόσμιου ΡΑΛΛΥ κυρίως
με την υπερειδική διαδρομή στο ΟΑΚΑ και τις ειδικές «Βωξίτες» και «Ταρζάν».
Προβάλλεται μια άλλη Ελλάδα σε κάθε γωνιά
της γης. Και προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες προβολής για τον τόπο που τις φιλοξενεί. Οι περιοχές από όπου περνά ο αγώνας ζωντανεύουν κοινωνικά, και οικονομικά υποδεχόμενες όχι μόνο
πληρώματα, αλλά και χιλιάδες θεατές που
φτάνουν στα ελληνικά βουνά.
Οι συνειδητοποιημένοι θεατές μετακομίζουν
στα ελληνικά βουνά και απολαμβάνουν φύση,
θέαμα, σκόνη και μοναδικές εμπειρίες να
κοιμούνται σε υπνόσακους (sleeping bangs) σε
περιοχές όπως το Ζαχαράκι, το Λάπατο, ο ΑηΛιάς, η Φτελιά και άλλες ανάλογες.
Την Παρασκευή 9 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
Αη-Λιά ή αλλού. Το πλήθος των θεατών ήταν
μεγάλο, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.
Το ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ είναι ένα παγκόσμιο αθλητικό
γεγονός με τεράστια διεθνή απήχηση και φανατικούς φίλους σε όλον τον κόσμο. Ανάμεσά μας
στη Φτελιά κυκλοφορούσαν και κάποιοι ανεμίζοντας Σουηδική σημαία.
Tο ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ περιγράφεται παγκοσμίως με επτά λέξεις: ο πιο σκληρός αγώνας του
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος!
Μέγας χορηγός του αγώνα ήταν η εταιρεία
πετρελαιοειδών ΕΚΟ που είχε και το δικαίωμα να
δώσει το όνομά της στον Αγώνα και έτσι είναι
γνωστός ως ΕΚΟ RALLY ACROPOLIS 2022.
Σήμερα το ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ προσαρ-

Το αυτοκίνητο του πρώτου νικητή του φετινού
ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ.

μοσμένο στους κανόνες και τις επιταγές της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) για
αγώνες του είδους του αποτελεί υπόδειγμα
διοργάνωσης συνδυάζοντας διαδρομές όπως η
υπερειδική του ΟΑΚΑ, οι Βωξίτες, ο Ταρζάν και
άλλες. Οι περισσότερες σε κοντινά μας μέρη:
Πύργος, Ελευθεροχώρι, Περιβόλι, Ελάτεια,
Ταρζάν.
Η κυριαρχία της σκόνης, ο ήχος και ο αχός (σε
λαγκάδια και χαράδρες) των αγωνιστικών αυτοκινήτων, η σκληρότητα των διαδρομών, οι κανόνες που επιβάλλονται αποτελούν μοναδικές
εμπειρίες και για τον ντόπιο πληθυσμό.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε συνολικά 16
Ειδικές Διαδρομές. Οι 9 από τις 16 Ε.Δ. έγιναν στη
Φθιώτιδα (Πύργος 8η και 11η, Περιβόλι Σπερχειάδας 9η και 12η, Ταρζάν 10η και 13η, Ελευθεροχώρι 14η και 16η και Ελάτεια 15η) το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου.
Συμμετείχαν 68 πληρώματα από 31 χώρες. Η
Ελλάδα συμμετείχε με 11 πληρώματα. Τερμάτισαν τα 53. Αποσύρθηκαν τα 15.
Για πρώτη φορά συμμετείχαν υβριδικά αυτοκίνητα WCR 1 (13 με κινητήρες των 500 ίππων),
ενώ τα υπόλοιπα αγωνιστικά WCR 2 έχουν
κινητήρες των 280 – 300 ίππων.
Ο επίσημος τερματισμός του Αγώνα έγινε 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 ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2022 αναδείχθηκε ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με το
αυτ/το αριθμός 11, Hyundai i 20 Υβριδικό, δεύτερος αναδείχθηκε ξανά και ο περσινός δεύτερος
Λετονός Οτ Τανάκ με το αρ. 8 αυτ/το Hyundai i
20 Υβριδικό, τρίτος ο Ισπανός Ντένι Σορντο με
το αρ. 6 αυτ/το Hyundai i 20 Υβριδικό. Βλέπει
κανείς ότι στις τρεις πρώτες θέσεις κυριάρχησαν
τα υβριδικά αυτοκίνητα τα οποία συμμετείχαν για
πρώτη φορά εφέτος.
Από τα ελληνικά πληρώματα την καλύτερη
θέση κατέλαβε ο Λάμπρος Αθανασούλας, 16ος
με Hyundai i 20 αγωνιστικό.
Στην εκδήλωση απονομής 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.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κατά το κλείσιμο της περσινής διοργάνωσης ο
Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου
(FIA) κ. Ζαν Τοντ ανέφερε: «Το Ράλλυ 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 ευχαριστήσωτην ελληνική κυβέρνηση για την πολύτιμη υποστήριξη, όπως και τους διοργανωτές για την ισχυρή τους δέσμευση».
Ηλίας Νέλλας

Εικόνα από τη Φτελιά. Το πλήθος είναι κατά πολύ
μεγαλύτερο από πέρυσι.

Κλιματική Κρίση: ακατανόητες συμπεριφορές
Είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι το μεγαλύτερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, η ΓΗ μας, η
ανθρωπότητα, ο πολιτισμός μας είναι η κλιματική κρίση.

Έχουμε γράψει και παλιότερα ότι η κλιματική κρίση που τώρα βιώνουμε με τα τόσα ακραία καιρικά φαινόμενα (τυφώνες, πλημμύρες,
καταστροφικές χαλαζοπτώσεις, κατολισθήσεις, καύσωνες, ξηρασία, ερημοποίηση, πυρκαγιές) ξεκίνησε από τότε που ο άνθρωπος
άρχισε να χρησιμοποιεί, πριν 200 περίπου χρόνια, ορυκτά καύσιμα
(λιγνίτη, κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) για την εκβιομηχάνιση της οικονομίας του και την οικονομική, κοινωνική και προσωπική
πρόοδο και υγεία ΟΛΩΝ μας.
Αρκετά αργά, το 1972, ανακαλύψαμε το: «Ουδέν καλόν, αμιγές
κακού» των προγόνων μας και συνειδητοποιήσαμε τη μεγάλη
ζημιά που προκαλούμε στο γήινο οικοσύστημα με τα αέρια που
παράγονται από τα ορυκτά καύσιμα. Ο πλανήτης ΓΗ είναι βαριά
άρρωστος και τα περιθώρια σωτηρίας του και σωτηρίας μας λιγοστεύουν.
Για να γίνει αντιληπτό το πόσο ευαίσθητες είναι οι ισορροπίες στο
γήινο οικοσύστημα είναι αρκετό να θυμηθούμε ότι κατά την τελευταία παγετωνική περίοδο (πριν 20.000 χρόνια), που το μεγαλύτερο
μέρος της στεριάς και των ωκεανών καλύφθηκε από πάγους (το
μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης ήταν σκεπασμένο με πάγους πάχους
3.000 μέτρων) η μέση θερμοκρασία της γης είχε μειωθεί μόνο κατά
τρεις βαθμούς Κελσίου από τον αποδεκτό μέσο όρο.
Τώρα πορευόμαστε προς την αντίθετη κατεύθυνση: η θερμοκρασία της γης ανεβαίνει εξ αιτίας των αερίων που παράγονται από τη
χρήση ορυκτών καυσίμων. Και μέχρι να καταφέρουμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας έχουμε ήδη φτάσει τον 1,5 βαθμό και πλησιάζουμε
τους 2°C.
Πριν τρία χρόνια στην παγκόσμια Διακυβερνητική Διάσκεψη για
το Κλίμα στο Παρίσι καταφέραμε, επιτέλους, να συμφωνήσουμε ότι
πρέπει να κάνουμε κάτι επειγόντως και έτσι αποφασίσαμε σταδιακά να καταργήσουμε μέχρι το 2050 τη χρήση ορυκτών καυσίμων και
να στραφούμε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, πράσινο υδρογόνο κ.ά.),
για την ευημερία μας (κίνηση εργοστασίων μας, αυτοκινήτων, αεροπλάνων, παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα σπίτια, στους δρόμους,
τις πόλεις μας, λειτουργία επικοινωνιών και τόσα άλλα), αλλά και για
την απεξάρτησή μας από πανάκριβες εισαγωγές.
Από τη δεκαετία του 1990 είχαμε βάλει ως στόχο στην ΕΕ το
είκοσι-είκοσι που σήμαινε ότι το 2020 θα έπρεπε όλες οι χώρες της
ΕΕ να καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες σε ποσοστό 20% από
ΑΠΕ.
Η χώρα μας μπήκε με καθυστέρηση στο σχεδιασμό και η εξέλιξη
των ΑΠΕ ήταν αργή. Μόνο τα τελευταία χρόνια πήραμε φόρα και φτάσαμε να καλύπτουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες κατά 35% από ΑΠΕ
ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 37%.
Τελευταία ξεφύτρωσαν ποικίλες ομάδες «προστατών» του
Περιβάλλοντος (προστασίας τοπίου – πολιτιστικής/ιστορικής κληρονομιάς – βιοποικιλότητας – μελισσοκομίας – ορνιθοπανίδας (πουλιών) – ή απροσδιόριστων συμφερόντων) και συλλογικότητες με
αντισυστημική ιδεολογία οι οποίες πιέζουν ποικιλοτρόπως για τη
ματαίωση έργων ΑΠΕ με διάφορα προσχήματα.
Ισχυρίζονται ότι η δημιουργία αιολικών (ανεμογεννήτριες) και
φωτοβολταϊκών πάρκων:
➢ Αλλοιώνει, ασχημίζει την αισθητική του τοπίου.
➢ Αφανίζει, ξεκληρίζει την πολιτιστική κληρονομιά.
➢ Καταστρέφει τη βιοποικιλότητα.
➢ Παρεμποδίζει ειδικές μορφές τουρισμού.
➢ Παρεμβαίνει στην ιστορικότητα της περιοχής.
➢ Διαταράσσει το μικροκλίμα της περιοχής.
Δεν είναι αρκετά τα ακραία και καταστροφικά καιρικά φαινόμενα
να μας κάνουν να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε αρκετά ανόητοι ώστε
να αφεθούμε στην αυτοκαταστροφή και να αγνοήσουμε τον κανόνα της κοινής λογικής που είναι η προφύλαξή μας από το κακό; Τόση
αδιαφορία για τους κινδύνους; Τόση τύφλωση!!!
Πότε τα παθήματα θα γίνουν μαθήματα;
Ηλίας Νέλλας

