ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 151 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΕΔΡΑ: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 1, ΓΑΛΑΤΣΙ 11146 210 2221067 - e-mail: adrodavgis@gmail.com - ΄Ετος Πρώτης ΄Εκδοσης: Απρίλιος 1980
Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: http://www.adrod.webnode.gr
Πώς θα αποφύγουμε τις τροφοδηλητηριάσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, κυρίως λόγω της
αύξησης της θερμοκρασίας, που βοηθά τη γρήγορη αλλοίωση
των τροφίμων, υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης ασθενειών, από
τροφοδηλητηριάσεις. Οι τροφοδηλητηριάσεις αυτές, συνήθως, οφείλονται, στην κατανάλωση τροφίμων που προετοιμάζονται, διατηρούνται ή διατίθενται, χωρίς την τήρηση των
απαραίτητων μέτρων υγιεινής.
Οι καταναλωτές πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί,
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τόσο κατά την αγορά και
διατήρηση των τροφίμων, όσο και κατά την επίσκεψή μας, σε
χώρους μαζικής εστίασης.
Γενικά
• Ελέγχουμε χρώμα, οσμή, γεύση των τροφίμων, καθώς και
την ημερομηνία λήξεως και τις συνθήκες διατήρησής τους.
• Δεν αγοράζουμε και δεν αφήνουμε τρόφιμα εκτεθειμένα,
στον ήλιο ή στα έντομα.
• Τοποθετούμε τα ευαλλοίωτα τρόφιμα, που απαιτούν συντήρηση, υπό ψύξη, στο
ψυγείο, όσο πιο γρήγορα γίνεται, μετά
την αγορά τους.
• Πλένουμε τα χέρια
μας, συχνά, με σαπούνι και νερό και,
πάντα, πριν από κάθε
γεύμα.
• Δεν αγοράζουμε γαλακτοκομικά προϊόντα, παρά μόνον από ελεγχόμενες και οργανωμένες γαλακτοκομικές επιχειρήσεις.
• Τρώμε μόνο καλομαγειρεμένο φαγητό και καλοπλυμένα
συνέχεια στην σελ.5

" ΤΟ ΡΟΔΟΦΕΓΓΑΡΟ"
Πρόγραμμα εκδηλώσεων Αυγούστου 2018

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΤΕΤΑΡΤΗ: Προβολή ταινίας - Ντοκιμαντέρ:
«Για τον θεοπόταμο Άραχθο» του φωτογράφου - κινηματογραφιστή Βασίλη Γκανιάτσα στην πλατεία. Θα προλογίσει
ο φιλόλογος Βασίλης Τάτσης. Ώρα 21.00.
Εικαστικά δρώμενα και εργαστήρι ζωγραφικής με την ζωγράφο Σοφία Μπόμπολη. Μπορούν να συμμετέχουν άτομα
από 5 - 105 χρόνων.
1ο Εργαστήρι ζωγραφικής με έναρξη στο χώρο της πλατείας και με κατεύθυνση στις καστανιές. Ώρα 10:00 - 12:00
2ο Εργαστήρι καλλιτεχνικό - διαδραστικό στη φύση, με
έναρξη στην πλατεία και με κατεύθυνση στην πηγή «Μπέσικο». Ώρα 18:00 - 20:00

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΠΕΜΠΤΗ: 3ο Εργαστήρι ζωγραφικής για
την πολιτιστική κληρονομιά στην πλατεία. Ώρα 10:00 12:00. Το βράδυ και ώρα 20:00 θα γίνουν τα εγκαίνια ατομικής εικαστικής έκθεσης των έργων της ζωγράφου
Σοφίας Μπόμπολη και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η παρουσίαση των έργων των παιδιών στην πλατεία.

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Παραδοσιακή Βραδιά – 6Ο
Φεστιβάλ Χορευτικών Ομάδων με τη συνοδεία της ζυγιάς
του Ηλία Πλαστήρα. Συμμετέχουν τα χορευτικά: «Χοροβάτες Αθηνών», Αδελφότητας «Ανωγειατών» Φιλιππιάδας,
Χοροτέχνες - Συντροφιά Λαϊκού Ήθους Ιωαννίνων και
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής. Θα παρουσιάσουν
χορούς Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου (περιοχής Τζουμέρκων και Μετσόβου), Θεσσαλίας και Καπαδοκίας. Στη συνέχεια γλέντι και ελεύθερος χορός για όλους. Ώρα έναρξης
21:00 στην πλατεία.
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ: Αιμοδοσία στο Ιατρείο της Κοινότητας ώρα 9:00 - 13:00.

συνέχεια στην σελ. 5

Μπορείτε να διαβάσετε
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Ο πολύ καλός καιρός βοήθησε στο να πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Πάσχα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εορτασμός των εορτών του Πάσχα
όπως κάθε χρόνο ξεκίνησε την παραμονή του Λαζάρου.
Στην αυλή της Αγίας Παρασκευής συγκεντρώθηκαν αρκετοί χωριανοί, όπου τραγούδησαν το τραγούδι του Λαζάρου, καθώς και άλλα τραγούδια που είχαν σχέση με
τον πολιτισμό (ήθη, έθιμα) του χωριού. Παραβρέθηκαν
αντιπρόεδροι του Δήμου Αρταίων και στο τέλος προσφέρθηκε λουκούμι και χυμός στους παρευρισκόμενους.
Τη Μεγάλη Πέμπτη μετά την αναπαράσταση του θείου δράματος της Σταύρωσης και το διάβασμα των 12 ευαγγελίων που περιγράφουν τα γεγονότα από τη σύλληψη έως και την ταφή του
Χριστού, στολίστηκε ο επιτάφιος.
συνέχεια στην σελ. 5.

Καγκελάρι της Λαμπρής
Αλλαγή ημέρας τέλεσης - αναβάθμιση

Θεοφάνης Κίτσος Πρόεδρος ΤΚ Ροδαυγής

Μετά από πολλές συζητήσεις, προβληματισμούς και διαπιστώσεις, θεωρώ
πως έχει ωριμάσει η σκέψη να μεταφερθεί το καγκελάρι της Τρίτης της
Λαμπρής σε προγενέστερη μέρα.
Ο παραδοσιακός αυτός χορός, σύμφωνα και με τους συγγραφείς του Χωριού μας, χορεύονταν από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας την Τρίτη της
Λαμπρής και τη γιορτή της Αγίας Παρασκευής (την επόμενη μέρα) και δια-

τηρήθηκε έως τώρα.
Τα τελευταία χρόνια αυτό της Λαμπρής σημειώνει φθίνουσα πορεία από πλευράς συμμετοχής με σχεδόν μηδενική παρουσία θεατών. Οι λόγοι προφανείς… Οι μόνιμοι κάτοικοι γηράσκουν και λιγοστεύουν, αυξάνονται οι απόδημοι και προστέθηκε τελευταία το οικονομικό πρόβλημα. Ο πιο σοβαρός λόγος της μικρής συμμετοχής πιστεύω ότι είναι η μέρα
που χορεύεται το καγκελάρι. Το τετραήμερο του Πάσχα το Χωριό μας πλημυρίζει από επισκέπτες. Επισκέπτες Ροδαυγιώτες, φίλοι τους και τουρίστες (οι τρεις Ξενώνες έχουν πάντα πληρότητα).
Το μεσημέρι όμως της Δευτέρας του Πάσχα αναχωρούν σχεδόν όλοι αφού η Τρίτη είναι εργάσιμη και η Τριτολαμπρή
θυμίζει μάλλον μια συνηθισμένη Τρίτη. Ευτυχώς κάποιοι διαμένοντες σε κοντινές πόλεις (Άρτα, Ιωάννινα, Φιλιππιάδα
κλπ) επιστρέφουν το απόγευμα της Τρίτης μόνο και μόνο για να γίνει ο χορός, με το ζόρι και να μη χαθεί το δρώμενο.

συνέχεια στην σελ. 4

Παρουσιάστηκε «η Νησίστα»του Γιώργου Χρ. Κομζιά

Θεοφάνης Κίτσος Πρόεδρος ΤΚ Ροδαυγής

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην αίθουσα του Ξενώνα «Νησίστα» η παρουσίαση του πεντάτομου λαογραφικού έργου με τίτλο «Η
Νησίστα» του χωριανού μας Εκπαιδευτικού και Συγγραφέα
Γιώργου Χρ. Κομζιά.
Την παρουσίαση του έργου οργάνωσε η Τοπική Κοινότητα
Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων μετά από σχετική ομόφωνη
απόφαση του Συμβουλίου της και όπως ανέφερε ο Πρόεδρος
της, καλωσορίζοντας και χαιρετίζοντας την εκδήλωση, θεώρησε υποχρέωση και ελάχιστη προσφορά, την παρουσίαση
ενός τόσου σημαντικού έργου για το Χωριό και τις επόμενες
γενιές.
Η δημοσιογράφος κ. Σοφία Αναγνωστάκη συντόνισε με εξαιρετική μάλιστα επιτυχία την όλη εκδήλωση.
Ομιλήτριες ήταν η Εκπαιδευτικός dr Λαογραφίας κ. Ελένη Καρανικόλα και η Φιλόλογος μεταφράστρια κ.
Κατερίνα Σχισμένου, οι οποίες αφού εγκωμίασαν και επαίνεσαν την πένα του συγγραφέα, με αφοπλιστικό
και πειστικό τρόπο παρουσίασαν τους πέντε τόμους του
έργου.
Η ηθοποιός και αρχιτέκτονας, καταγόμενη απ’ τις δυο… Νησίστες, κ. Γεωργία Ζώη διάβασε αποσπάσματα των τόμων και
καθήλωσε το ακροατήριο, αναγκάζοντας το να ξεσπάει σε χειροκροτήματα. Κορυφαία της στιγμή, που έκλεψε και την παράσταση, όταν τραγούδησε ακαπέλα το τραγούδι του
αποχωρισμού “μια Παρασκευή κι ένα Σαββάτο βράδυ…”.
Επίσης προβλήθηκαν σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα, βίντεο με
καγκελάρι του 1988 και με παραδοσιακούς χορούς από παλιά
πανηγύρια.
Συγκίνηση προκάλεσε το ηχητικό, που μιλούσε η μητέρα του
Συγγραφέα.
Τέλος πήρε το λόγο ο συγγραφέας όπου ευχαρίστησε όλους τους χωριανούς για την βοήθεια, που του
παρείχαν όλα αυτά τα χρόνια για τη συλλογή της λαογραφικής ύλης, το Συμβούλιο της τοπικής Κοινότητας
για την πράξη τους να οργανώσουν την παρουσίαση καθώς και τις κυρίες (Γεωργία Ζώη, Ελένη Καρανικόλα
και Κατερίνα Σχισμένου) που ετοίμασαν τα της παρουσίασης. Το έργο αυτό, όπως τόνισε κι ο ίδιος αποτελεί μια παρακαταθήκη για τις επερχόμενες γενιές για να γνωρίσουν την ιστορία και τη λαογραφία του χω-

συνέχεια στην σελ. 6

Δίνω τη συνδρομή μου στην Αδελφότητα.
Έτσι βοηθάω το σύλλογο στην επίτευξη των στόχων του.
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Από την κοινωνική ζωή των Ροδαυγιωτών

Γεννήσεις
Στις 26-4-2018 το ζεύγος Χριστίνας Γεωργογιάννη και Αργύρη Δημητρόπουλου απόκτησαν αγόρι.
Στις 4-4-2018 το ζεύγος Φρίξου Κων. Παπαλάμπρη και Πόπης Ρουσάκη απόκτησαν
αγόρι.
Στις 10-5-2018 το ζεύγος Αλεξάνδρας Στεφ.
Ζαρκάδα και Βασίλη Καλογερόπουλου απόκτησαν κορίτσι.
Στις 26-3-2018 το ζεύγος Δημήτρη Γεωρ.
Γιώτη και Λαμπρινής Νάκου απόκτησαν αγόρι
Στις 21-6-2018 το ζεύγος Κλέαρχου Ιωαν.
Κομζιά και Κατερίνας Μπινοπούλου απόκτησαν αγόρι.
Στις 20 -3- 2018 το ζεύγος Ανέστη Τσεγενίδη
και Ευαγγελίας Ρακοπούλου απέκτησε αγόρι.
Βαπτίσεις
Στις 20-5-2018 η Ανίτα Μιχ. Τσώρου και ο
Γιώργος Παφίλης βάπτισαν το γιο τους και
του δόθηκε το όνομα Μιχάλης.
Στις 19-5-2018 η Μαρία Χαρ. Σφήκα και ο Αντώνης Λαμπάκης βάπτισαν το γιο του στην
Ιερά Μονή Πανορμίτη Σύμης και του δόθηκε
το όνομα Σπύρος-Ιωάννης.
Στις 28-4-2018 το ζεύγος Χρήστου Βλαχοπάνου και Μαρίας Τσάμη βάπτισαν το γιο τους
και του δόθηκε το όνομα Δημήτρης
Στις 21-6-2018 το ζεύγος Ουρανίας Σπ.
Μάνου και Γεωργίου Κλεάνθους βάπτισαν
στην Κύπρο το κορίτσι τους και δόθηκε το
όνομα Χριστιάνα.
Στις 2-6-2018 το ζεύγος Γεωργίου Λάππα και
Γεωργίας Χαρμπή (φαρμακοποιοός του χωριού) βάπτισαν το κοριτσάκι και δόθηκε το
όνομα Εμμέλεια.
Γάμοι
Στις 4-5-2018 η Ειρήνη Χρ. Ζέρβα νυμφεύθηκε τον Μιχάλη Γκούση στην Πάρο
Στις 15-4-2018 η ΄Αννα Π. Ψυχογιού νυμφεύθηκε τον Χρήστο Παπανικολάου στη Ροδαυγή
Στις 14-4-2018 η Χριστίνα Δημ. Παπαβασιλείου νυμφεύθηκε τον Ιωάννη Γούλα
Στις 2-6-2018 η Παγώνα Δασλή(εγγονή Βούλας Ζυγούρη-Γεωργούλα) νυμφεύθηκε τον
Φώτη Πετρόπουλο
Στις 27-5-2018 η Ιωάννα Ευαγ. Λιαπάτη νυμφεύθηκε τον Κων/νο Μπούκα στην Κορωνησία.
Στις 29-6-2018 η Κλαίρη Χριστοφ. Παπαβασιλείου(κόρη Χριστίνας Κων. Πλαστήρα νυμφεύθηκε τον Μιχάλη Σοφιανό.
Στις 1-7-2018 η Σταυρούλα Χρ. Ευθυμίου
νυμφεύθηκε τον Νίκο Μαρούκα

Θάνατοι
Στις 6-4-2018 απεβίωσε η Αικατερίνη Μιλτιάδη Μάρη 94 ετών
Στις 10-4-2018 απεβίωσε η Αρχόντων Στ.
Βαγγέλη 91 ετών
Στις 13-4-2018 απεβίωσε η Νικη Βέλιου στα
Πιστιανά
Στις 18-4-2018 απεβίωσε η Αγαθή Δημ. Λάμπρη 87 ετών
Στις 25-4-2018 απεβίωσε ο Γεώργιος Κων.
Γιαννούλας 59 ετών
Στις 27-4-2018 κηδεύτηκε ο Γιώργος Δημ.
Μήτσιος στα Πιστιανά
Στις 3-5-2018 απεβίωσε η Ελένη Σωκ. Αράπη
στη Φτέρη
Στις 6-5-2018 απεβίωσε η Δημητρούλα Ηλ.
Καλλιμογιάννη 82 ετών
Στις 7-5-2018 απεβίωσε ο Κων/νος Αναστασίου 91 ετών

Μνημόσυνα
28-4-2018 ετήσιο μνημόσυνο του Ελευθερίου Πλακούτση
29-4-2018 40ήμερο μνημόσυνο Χριστίνας
Κων. Δημόπουλου
13-5-2018 40ήμερο μνημόσυνο Αρχόντως Στ.
Βαγγέλη
13-5-2018 40ήμερο μνημόσυνο Αικατερίνης
Μιλτ. Μάρη
13-5-2018 ετήσιο μνημόσυνο Αχιλλέα Καλλιμογιάννη
20-5-2018 40ήμερο μνημόσυνο Αγαθής Δημ.
Λάμπρη
20-5-2018 40ήμερο μνημόσυνο Νίκης Βέλιου
στα Πιστιανά
3-6-2018 40ήμερο μνημόσυνο Γεωργίου
Κων. Γιαννούλα στην Αρμυρή Κορινθίας
9-6-2018 ετήσιο μνημόσυνο Ηλία Σταύρου
10-6-2018 40ήμερο μνημόσυνο Ελένης Σωκ.
Αράπη στη Φτέρη
10-6-2018 40ήμερο μνημόσυνο Κων/νου Αναστασίου
10-6-2018 40ήμερο μνημόσυνο Δημητρούλας Καλλιμογιάννη
10-6-2018 ετήσιο μνημόσυνο Γεωργίτσας
Χρ. Καζάκου

Νέοι επιστήμονες
Η Σπυριδούλα Σύρρου στις 28/11/2017 απόκτησε πτυχίο από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και
Ψυχολογίας
του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Η Βασιλική Γεωργ. Γεωργογιάννη αποφοίτησε από το Πολυτεχνείο Πατρών.
Ο Λευτέρης Κων. Αράπης εισήχθη στην ιατρική σχολή του Γκρενόμπλ της Γαλλίας
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Η ΡΟΔΑΥΓΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Οικονόμου Σταύρος
Γεωργίου Κων/νος
Γραμματικού Θεανώ
Σπύρου Δημ. Γεώργιος
Μπαρτζώκας Πέτρος
Βασιλείου Χρ. Νικόλαος
Πλαστήρα Ευαγγελή
Κολιός Χρήστος
Βαγγέλη-Γεοργογιάννη Ευαγγελή
Κόρδα Θεοδ. Βασιλική
Σφήκας Χρ. Χαρίλαος
Σφήκας Χαριλ. Χρήστος
Αναστασίου Βασ. Δημήτριος
3 Ροδαυγιώτες
Πλαστήρας Κων. Παναγιώτης
Βασιλείου Σταυρ. Δημήτριος
Κομζιά Αποστ. Χρυσούλα
Ζαρκάδας Ιωαν. Χρήστος
Σύρρος Κων/νος
Μπαλαούρα Β. Γεωργία
Ευαγγέλου Ανδρονίκη
Γεωργάνος Γρηγόριος
Σύρρου Ευαγγελία
Μουστάκα-Ντάλα Φωτεινή
Κολιός Χαρίλαος
Λεπίδα Θαν. Γεωργία
Γιαννιγιώργη-Βαγγέλη Βασιλική
Μπαλατσούκας Νικόλαος
Γεωργίου Θεόδωρος
Μάνος Αντώνης
Μάνος Γ. Κων/νος
Μπαλαούρας Φίλιππος
Αναγνωστάκης Μιλτιάδης
Κομζιάς Νικόλαος
Μάνος Λάζαρος
΄Ανθης Σπυρίδων
Ευθυμίου Αρ. Ντίνα
Πλαστήρα-Τσώρου Μερόπη
Ζώη Παναγιώτα
Μάνος Γεωρ. Βασίλειος
Αράπης Γεωρ. Κων/νος
Σταύρου Κων. Γεωργία
Κοντού Παρθενία

Ροδαυγή
Ροδαυγή
Ιωάννινα

Ροδαυγή
Αθήνα
΄Αρτα
Ροδαυγή
Ροδαυγή
Αθήνα
Ροδαυγή
Ρόδος
Ροδαυγή

Ροδαυγή
Ροδαυγή
Θεσσαλονίκη
΄Αρτα
Ροδαυγή
΄Αρτα
Φιλιππιάδα
Ροδαυγή
Ροδαυγή
Αθήνα
Φιλιππιάδα
Πιστιανά
Φιλιππιάδα
΄Αρτα
Ναζαίοι
Ναζαίοι
Πόρτο-Ράφτη
Αθήνα

Ιωάννινα
Αθήνα
Ροδαυγή
΄Αρτα
Βαθύκαμπος
Πρέβεζα
Καναδάς
Ροδαυγή
΄Αρτα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

20€
30€
20€
30€
10€
20€
20€
20€
20€
20€
20€
20€
20€
50€
20€
10€
20€
20€
20€
20€
15€
20€
10€
20€
20€
10€
10€
20€
10€
10€
20€
10€
50€
50€
20€
10€
10€
15€
20€
20€
50€
10€
20€

Το ΔΣ της Αδελφότητας ευχαριστεί θερμά όλους τους συγχωριανούς και φίλους
της Ροδαυγής που στηρίζουν το σύλλογό μας στην έκδοση της εφημερίδας. Για
να συνεχιστεί η έκδοσή της, οι παραλήπτες της εφημερίδας ας αποστέλλουν τη
σχετική συνδρομή, διότι άλλη πηγή χρηματοδότησης δεν υπάρχει. Τη συνδρομή
σας μπορείτε να τη δίνετε στα μέλη του Δ.Σ., στην κ. Αράπη Αικατερίνη ή να τα
στέλνετε μέσω της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας στο λογαριασμό:
Από Ελλάδα: 178/001501-65
Από το εξωτερικό ή μέσω i-banking
ΙΒΑΝ: GR5201101780000017800150165
BIC: ETHNGRAA
Δίνοντας μία μικρή συνδρομή βοηθάτε την Αδελφότητα στην επίτευξη των στόχων
της

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας δεν έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για γεγονότα
που συμβαίνουν πέραν του χωριού. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους συμπατριώτες μας που επιθυμούν να δημοσιευτεί κάποιο συμβάν που τους αφορά, να
επικοινωνούν με κάποιο μέλος του Δ.Σ..

Επιθυμία μας είναι η εφημερίδα Η ΡΟΔΑΥΓΗ να φτάνει σε κάθε σπίτι Ροδαυγιώτη.
Εφόσον γνωρίζετε χωριανούς που δε λαμβάνουν την εφημερίδα ή φίλους της Ροδαυγής που επιθυμούν να τη λαμβάνουν να μας το κάνετε γνωστό.

Ένα μήνα και κάτι μέρες μετά.

Κοιτώ τη θάλασσα που στον ορίζοντα σμίγει με τον ουρανό. Έναν ουρανό καταγάλανο και φωτεινό. Που, τώρα πια, κατοικείς. Άφησες το σπιτάκι σου για να
πας κάπου αλλού… Σε μια γωνιά τα ουρανού.
Σκέφτομαι και αναπολώ. Οικογένεια, γονείς, αδέρφια, εγγόνια, γιαγιά, θείες και εσένα, παππού μου!
Όταν ερχόμαστε στον κόσμο, τα πρώτα μάτια που αντικρίζουμε είναι εκείνα της μητέρας και του πατέρα. Πάντα σχεδόν, πίσω απ αυτά, έρχονται εκείνα της γιαγιάς και του παππού. Νιώθουμε αμέσως την αγάπη και τη ζεστασιά που εκπέμπουν. Νιώθουμε το καλωσόρισμα στον καινούργιο μας κόσμο.
Στο μεγάλωμά μας, αισθανόμαστε αυτή τη «σταθερή» σε κάθε μας βήμα. Την αξία του να μεγαλώνει κάποιος με γιαγιά και παππού. «Του παιδιού μου το παιδί
είναι δυο φορές παιδί μου» λέει ο λαός που όλα τα ξέρει και τα φιλοσοφεί.
Η γιαγιά και ο παππούς είναι πάντα εκεί, όταν με δάκρυα στα μάτια, μετά από ένα μικρό μάλωμα της μαμάς, αναζητούμε μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά να φωλιάσουμε.
Είναι πάντα εκεί, με μικρές και μεγάλες ιστορίες από τα παλιά. Ιστορίες της οικογένειάς μας αλλά και παραμύθια που έρχονται από στόμα σε στόμα από πολύ
μακριά. Είναι εκεί, για να μάς μάθουν τη ζωή, να μάς γλυκάνουν μ ένα πιάτο τηγανίτες. Σταματώ για λίγο και φέρνω στο νου εικόνα όμορφη. Η γιαγιά με ένα
πιάτο λιχουδιές και ο παππούς στην άκρη της αυλής στο μικρό του αυτοσχέδιο τραπεζάκι-εργαστήρι να σκαλίζει ένα ξύλο. Να φτιάχνει μικρά παιχνιδάκια απ’
αυτό. Να «σκαρώνει» σφραγίδες για τη λειτουργιά της Κυριακής. Είναι πολύ προσεκτικός και συγκεντρωμένος στο έργο του. Πρέπει να βάλει στη σωστή σειρά
τα σύμβολα της σφραγίδας. Θεοσεβούμενος άνθρωπος! Και στο τέλος, μ’ έναν πυρογράφο να χαράσσει πίσω της τ’ όνομά του, για να μείνει εκεί να θυμίζει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
Αυτό ήταν ο δικός μου παππούς. Άνθρωπος «παλιός» ατόφιος. Έγραφε τ’ όνομά του πίσω από τα δημιουργήματά του από το ξύλο και πίσω απ τις σφραγίδες του. Έγραφε τ’ όνομα του
και πίσω από τις φωτογραφίες του, μια και ήταν για χρόνια, ο φωτογράφος του μικρού μας χωριού. Απαθανάτιζε τη ζωή των ανθρώπων, τις ασχολίες τους τα κοινωνικά τους. Αποτύπωνε
στο χαρτί τις στιγμές της δικής του οικογένειας, των παιδιών του. Αποτύπωνε στο χαρτί τη ζωή.
Ο παππούς μου ήταν άνθρωπος δουλεμένος απ’ τον κόπο και τον ιδρώτα του μεροκάματου. Ήταν ένας ξωμάχος της ζωής. Ήταν σπουδαίος τεχνίτης. Τον θυμάμαι το προηγούμενο βράδυ
μιας εργασίας που είχε αναλάβει, να βάζει κάτω τα σχέδια και να κάνει υπολογισμούς για το πώς θα φτιάξει την επομένη μέρα κάποια σκεπή που του είχε ζητηθεί. Ήξερε καλά τους αριθμούς και τους συνταίριαζε για να βγάλει ένα καλό αποτέλεσμα.
Αν πάω πίσω, θα δω έναν άνθρωπο που ποτέ δεν παραπονιόταν για κάτι. Έπαιρνε τη ζωή όπως του έρχονταν. Με υπομονή και καρτερικότητα. Κι όταν χρειάστηκε, ξενιτεύτηκε για να
δώσει όσα περισσότερα μπορούσε στην οικογένεια. Σίγουρα, παιδεύτηκε πολύ στη ζωή του.
Μίλαγε λίγο, αλλά είχε πολλά να μάς πει. Του άρεσαν οι συζητήσεις για τα παλιά. Σίγουρα τότε, νοσταλγούσε τη δική του πρώτη νιότη. Το σπίτι στο ποτάμι και τρία κοριτσάκια του να
τρέχουν εδώ κι έκει. Και μια γυναίκα όμορφη και καλοσυνάτη να τον ακολουθεί και να του στέκεται πάντα.
Θυμάμαι όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Δηλαδή, τι στιγμές; Μια ολάκερη ζωή.
Αποτυπώθηκες, παππού, με περηφάνια στις αναμνήσεις μου. Άλλωστε πώς να σε ξεχάσουμε! Ζεις ακόμη ανάμεσά μας. Η μάνα μου ο πατέρας μου η γιαγιά οι θείες όλοι μιλούμε πολύ για
σένα. Ναι. Μας λείπεις!
Ούτε θα σε λησμονήσουμε. Πέρασες απ’ τη μνήμη στην καρδιά μας κι εκεί θα κατοικείς. Στην πιο ψηλή θέση. Θα είσαι το μονοπάτι μας το φωτεινό και το αστέρι εκείνο που θα μας ακολουθεί και θα φωτίζει το δρόμο μας για τα ξέφωτα.
Τ ο βλέμμα σου το σιωπηλό των τελευταίων ημερών το νιώθω ακόμη πάνω μου.
Παππού, υπόσχομαι να μη σε ξεχάσω. Ο άνθρωπος παθαίνει όταν ξεχαστεί. Όταν περάσει στη λήθη. Και γω σε θέλω, «Αλήθεια» μέσα μου. Ξέρω πως θα χαίρεσαι με τη χαρά μας και θα
δακρύζεις στον πόνο μας. Σίγουρα ο Θεός άνοιξε τον παράδεισό του και σε καλοδέχτηκε. Είσαι πια με τους γονείς σου τα’ αδέρφια σου και άλλους φίλους!.
Δεν θα σβήσεις, παππού. Θα είσαι ο φύλακας άγγελός μας. Στις καρδιές μας θα ζεις και θα σ αγαπάμε πάντα.
Νιώθω πως κάθε τόσο θα ρίχνεις μια ματιά εδώ κάτω να δεις τι κάνουμε κι αν χρειαζόμαστε την προσευχή σου. Μην ανησυχείς παππού, στο λέω εγώ, όλα θα πάνε καλά!
Και κάθε που θα βραδιάζει κι η θάλασσα θα σμίγει πάλι με το σκούρο χρώμα του ουρανού, θα κοιτώ ψηλά και θα ξέρω πως θα είσαι κείνο το αστέρι που βλέπω αυτή τη στιγμή που
βραδιάζει. Καληνύχτα παππού!
ΖΩΗ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ
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Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Οι Νησιστιώτες στα γράμματα πριν το 1900 και ο Πιστιανίτης μεγάλος εθνικός μας ευεργέτης Ν. Πριόβολος
Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο

Εκτός του ότι εμμένω στο «εθνικό είναι ότι είναι
αληθινό», του εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού ας σκεφθούμε έστω και αναδρομικά τι θα ήταν
σήμερα η Νησίστα αν από το 1854 είχε στην πραγματικότητα τα χρήματα για να λειτουργήσει σχολείο όχι με 120 αλλά με 20 μαθητές. Διότι όπως θα
δείξουμε παρακάτω οι Νησιστιώτες είχαν μεγάλη
έφεση και πρόκοψαν στα γράμματα. Μέσα σε «ξεσταχιασμένη φτώχεια», όπως λέει ο ποιητής Βάρναλης, οι Νησιστιώτες με πρωτοπόρο τον Κ.
Διαμάντη (πιστεύω προσωπικά ότι ο Βάρναλης την
φτώχεια του Κ. Διαμάντη είχε υπ’ όψιν του και τον
περιέγραφε με τον στίχο, «ξεσταχιασμένη φτώχεια») έφθασαν σήμερα να είναι καθηγητές στην
Αμερική (Ι. Λάμπρης) αλλά και στην Κίνα.
Να θυμηθούμε επίσης εδώ ότι όπως σήμερα όλοι οι
Έλληνες υποφέρουν επειδή τα 400 δις ευρώ που
χρωστάει η Ελλάδα τα έφαγαν άλλοι, έτσι και τότε
η Νησίστα υπέφερε επειδή τα λεφτά του σχολείου
της, τα έτρωγε άλλος.
Να σημειώσω επί των παραπάνω ότι επειδή μου φάνηκε απίστευτη αυτή η ιστορία, με προσωπική μου
έρευνα, διαπίστωσα ότι μόνον ένας Νησιστιώτης, ο
Ρακόπουλος, πατέρας του Κ. Ρακόπουλου (πεθαμένος ήδη) είχε τελειώσει πριν το 1900 αλληλοδιδακτικό σχολείο, αλλά δεν μπόρεσα να εξακριβώσω
σε ποιο σχολείο φοίτησε.
Πάντα όμως υπάρχει μια ασάφεια για το θέμα των
120 μαθητών του σχολείου της Νησίστας. Ο Σεραφείμ Ξενόπουλος επέδειξε πραγματικό ενδιαφέρον
για την ίδρυση σχολείων στο Νομό Άρτας και
ίδρυσε μάλιστα και Παρθεναγωγείο στην Άρτα με
δωρεά του Ν. Πριοβόλου που είναι μέχρι σήμερα
ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες του
Νομού Άρτας. (Το φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελένη
Άρτας λειτουργεί από το 1864 με χρήματα του Ν.
Πριοβόλου). Οι Πιστιανίτες αγνοούν μέχρι σήμερα
ότι ο Ν. Πριόβολος, ο μεγαλύτερος ευεργέτης του
Νομού μας είναι Πιστιανίτης. Είχα πει παλιότερα
στον καθηγητή Αποστόλη Κόκκινο και στο δάσκαλο
Βαγγέλη Κόκκινο (ο Βαγγέλης ανήκει στην ειδική
πάστα των ανθρώπων που έχουν υψηλή μαθησιακή
ευχέρεια και αυτοσυγκέντρωση στα γράμματα) να
ονομάσουν το Πολιτιστικό Κέντρο Πιστιανών, Ν.
Πριόβολος, αλλά μου είπαν ότι το Πριόβολος δεν
είναι Πιστιανίτικο όνομα. Τέλος ο Σεραφείμ Ξενόπουλος για τα Πιστιανά γράφει ότι είναι πάμπτωχο
χωριό αποτελούμενο από 60 οικογένειες στο οποίο
λειτουργεί αλληλοδιδακτικό σχολείο με 60 μαθητές. Το σχολείο αυτό όμως δεν το αμφισβητεί ο Ι.

Λαμπρίδης, όπως αμφισβητεί το σχολείο της Νησίστας και των Κομζιάδων.
Παραθέτουμε στη συνέχεια σχετικά αποσπάσματα
από το βιβλίο του Σεραφείμ Ξενόπουλου από τα
οποία αποδεικνύεται ότι ο Ν. Πριόβολος ήταν Πιστιανίτης. Στα αποσπάσματα αυτά περιέχεται και η
διαθήκη του μεγάλου εθνικού μας ευεργέτη Ν.
Πριόβολου.
Σελ. 213: «Β. Εις Νησίσταν (Αθήναιον), εν αλληλοδιδακτικόν μετά ενός διδασκάλου και μαθητών
πλέον των 120»
Σελ. 214: «Γ. Εις Πιστιανά, εν γραμματοδιδασκαλείον βαθμού β΄ εν ω εδίδασκεν εις γραμματοδιδάσκαλος 60 σχεδόν μαθητάς».
Σελ. 17: «Ε. Πεστιανά, ή Οπισθιανά, περιέχον κατοίκους οικογενειών πτωχών και αθλίων περίπου των
εξήκοντα, Εκκλησιαζομένων εν δυσίν Εκκλησίαις
της Γεν. της Θεοτόκου και του Αγίου Γεωργίου και
ετέρων άλλων Παρεκκλησίων, οίον, της Αγίας Παρασκευής αρχαιότατον, Αγίου Κωνσταντίνου, και
Προφήτου Ηλιού, και εποπτευόμενων υπό δύο εγχωρίων Ιερέων».
Σελ. 17: «ΣΤ. Νησίστα, (ις), όπερ οικείται υπό οικογενειών 130, προσευχομένων εν ταις Εκκλησίαις
της Αγίας Παρασκευής, του αγίου Νικολάου, και
πλείστοις άλλοις Παρεκκλησίοις, και διοικούμενον
θρησκευτικώς υπό τεσσάρων Ιερέων. Αντικρύ του
χωρίου τούτου απέναντι του ποταμού Ινάχου κείται
η υψηλοτέρα κορυφή του όρους Τσουμέρκων, περιέχουσα εν όλω τω έτει χιόνας, και πεπαλαιωμένας
έτι εξ αρχαίων ετών».
Σελ. 29: «ΚΑ. Νισήστα Νέα, χωρίον οικούμενον υπό
οικογενειών 120, εκκλησιαζομένων εν τω ναώ του
αγίου Νικολάου και ευλογουμένων υπό 3 ιερέων.
αυτόθι υπάρχουσι και δύο ηρειπωμένα παρεκκλήσια
της αγ. Τριάδος και του αγ. Γεωργίου. Το χωρίον
τούτο κείται προς ανατολάς του παλαιού επί λόφου
και διαχωρίζεται υπό του ποταμού Ινάχου, όπου
υπήρχε πότε Παλαιοχώριον, Ναζαίοι καλούμενον,
ως εκεί των ερειπίων οικιών δηλούται. Εις την νέαν
ταύτην Νισήσταν μετηνάστευσαν αι ανωτέρω οικογένειαι άμα τη καταλήψει του Ηπειρωτικού θέματος
υπό του Ελληνικού Στρατού, εν έτει 1881, αποφεύγουσαι την πολυετή τυραννικήν Τουρκοκρατείαν
και τους άλλως τυραννικωτέρους ιδιοκτήτας, ή
μάλλον ειπείν άρπαγας Ιωαννίτας Οθωμανούς».
Σελ. 29: «ΚΒ. Πιστιανά ή Οπισθανά Νέα, χωρίον
απέναντι του παλαιού κείμενον και διαχωριζόμενον
υπό του Ποταμ. Ινάχου. Αυτόθι ην ποτέ χωρίον, Λυπούρας καλούμενον, όπου μετά την μεταπολίτευσιν, εν έτει 1881, κατέφυγον 50 οικογένειαι,
αποφεύγουσι τον πολυχρόνιον και ανυπόφορον τυ-

Πανηγύρι Αγ. Βησσαρίων
στον ΄Αμμο Ροδαυγής

Να που κοντεύει και πάλι ο καιρός για το πανηγύρι μας,που γίνεται στο προαύλιο χώρο της
εκκλησίας του Αγ.Βησσαρίων στον ΄Αμμο Ροδαυγής, στις 16 Αυγούστου. Όπως κάθε χρόνο
το πανηγύρι θα ξεκινήσει στις 7μμ το απόγευμα με τον εσπερινό και αρτοκλασία. Θα συνεχίσει γλέντι με μουσική και χορό, με την εξαιρετική ορχήστρα του Βασίλη Γεραγόρη, μέχρι
το πρωί.
Επίσης από τις 7μμ θα γίνουν εκλογές για το καινούργιο Δ.Σ.
Όποιος ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή για το Δ.Σ.να επικοινωνήσει με τα παρακάτω
τηλέφωνα μέχρι τις 10 Αυγούστου.
Κώστας Σταύρος
2105732454
Τάκης Θεοχάρης
6944424080
Λάμπρος Μπάζος
6947518501
Σας περιμένουμε όλους να έρθετε και να διασκεδάσετε μαζί μας
Πολιτιστικός Σύλλογος
Φίλοι του Άμμου Αγ.Βησσαρίων

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΟ
KATOΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΤΣΑΣ

Α. Το Βραβείο Τηλέμαχου κ΄ Μίνας ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
στον πρώτο επιτυχόντα σε Πανεπιστήμιο δημότη
Ροδαυγής αξίας 500 Ευρώ, θα δοθεί την Κυριακή
5 Αυγούστου και ώρα 11:00 στον Ξενώνα NISISTA.
B. Το βραβείο κατοίκων συνοικισμού Κερασίτσας Ροδαυγής αξίας 400 Ευρώ στον δεύτερο
επιτυχόντα σε Πανεπιστήμιο δημότη Ροδαυγής ή
Πιστιανών, το οποίο καθιερώθηκε για πρώτη
φορά φέτος, θα δοθεί την ίδια ημέρα και ώρα
στον Ξενώνα NISISTA.
Παρακαλούνται οι μαθητές που πέτυχαν σε σχολές το σχολικό έτος 2017 (πέρυσι), να προσκομίσουν το ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ στον Πολιτιστικό
Σύλλογο μέχρι 20 Ιουλίου.

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Μάνος

ραννικόν ζυγόν. Αύται εκκλησιάζονται εις μικρόν
τινά πεπαλαιωμένον ναόν της αγίας Τριάδος, ιερουργούμενον υπό ιερέων δύω. Εν τη περιφερεία
του χωρίου υπάρχουσι παρεκκλήσια τινά ηρειπωμένα όμως πάντα, οίον του αγίου Νικολάου, των Ταξιαρχών,
του
αγίου
Γεωργίου
και
του
Ευαγγελισμού, όπερ λέγεται ότι υπήρξε ποτέ Μονή,
διό και Παλαιομονάστηρον καλείται».
«Ο εν Τεργέστης αποβιώσας τω 1848 Αρταίος εκ
Τσουμέρκων ορμώμενος, εκ της κώμης Πιστιανά
υιός γανωτού Νικόλαος Πριόβολος όστις εγκατέλειψε δια διαθήκης εις το κοινόν της Άρτης το 1847
100.000 δραχμάς, διατάξας ίνα διαμένωσι αένναως
εις την Ελλ. Τράπεζαν, ων οι τόκοι δαπανώνται εξ
ημισείας εις πληρωμάς Ελληνοδιδασκάλων, εις συνεισφοράς και μισθούς πτωχών μαθητών και εις
άλλα σχετικά δαπανήματα. το δε έτερον ήμισυ των
τόκων δαπανήθη εις σχηματισμόν τεσσάρων χριστιανικών προικοδοτήσεων».
Σελ. 373: «Η Ήπειρος πρώτη ανέδειξεν όντως εις
πάσαν την Ελλάδα άνδρας ευεργετικωτάτους και
φιλογενεστάτους, οιοί είσιν οι Μαρούτσαι, Καπλάναι, Ζωσιμάδαι, Βαρβάκαι, Ριζάραι, Αρσάκαι, Σίναι,
ΧαζτηΚώσται και άλλοι ουκ ευάριθμοι, οίτινες ευκλέως κατέλιπον εις τους ομοθρήσκους και ομοφύλους αυτών πάσαν την αυτών περιουσίαν εις
προαγωγήν αυτών πολιτικώς και βελτίωσιν της εκπαιδεύσεως. εις τοιούτος ενεφανίσθη και Άρταν ο
ευεργετικώτατος, φιλόμουσος και φιλόπατρις Νικόλαος Πριόβολος, όστις μετά θάνατον άφηκεν υπέρ
των τέκνων της πατρίδος του και υπέρ των απόρων
το κατωτέρω ποσόν γράψας εν τη διαθήκη του τελευταίον άρθρον ούτω πως. «Φθάνον δε το κεφάλαιον εις την ειρημένην ποσότητα δραχμών εκατό
χιλιάδων αυτό θέλει εννοείται αιωνίως ως θεμελιώδες κεφάλαιον και απείρακτον και διατάττω, διορίζω και θέλω, ότι το μεν ήμισυ των καθαρισομένων
τόκων του αυτού θεμελιώδους κεφαλαίου ν’ ανήκη
εις την διεύθυνσιν της πρωτευούσης τσχολής εις
Άρταν, ίνα το μεταχειρισθή χρονικώς και αιωνίως
εις πληρωμάς διδασκάλων, εις συνεισφοράς ή μισθούς πτωχών μαθητών, ή εις άλλα σχετικά έξοδα,
το δε άλλο ήμισυ των καθαρισομένων τόκων να μεταχειρισθή, όπως εξ αυτού σχηματισθώσιν αιωνίως
τέσσαρες όμοιαι και χρονικαί προικοδοσίαι πτωχών
χρηστοήθων της πόλεως Άρτης κρινόμεναι αι
πλέον άξιαι από τον κατά καιρόν Αρχιερέα ή Μητροπολίτην της αυτής Πόλεως, εις τον οποίον παραχωρώ το δικαίωμα της εκλογής, παρακαλούντες
τον να συσταίνη εις τους ευεργετουμένους όπως
εις τας παρακλήσεις των έχωσιν εις μνήμην την
ψυχήν μου ως θεμελιωτού.
Ν. Πριόβολος».

Ανακοίνωση
του εκκλησιαστικού συμβουλίου

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής Άρτας,
διοργανώνει συναυλία έντεχνης και παραδοσιακής μουσικής, την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018 στην πλατεία του Χωριού.
Ερμηνευτής ο Τάκης Κωσταντακόπουλος
πλαισιωμένος από πενταμελή ορχήστρα.
Είσοδος ελεύθερη.
Ώρα προσέλευσης 20:00.
Ώρα έναρξης συναυλίας 20:30.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Την Κυριακή 12 Αυγούστου και ώρα 11:00 π.μ. στην πλατεία του χωριού θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής «Η Αγία Παρασκευή», κατά την οποία θα γίνει Διοικητικός Απολογισμός των πεπραγμένων της τριετίας
που πέρασε και Οικονομικός Απολογισμός.
Στη συνέχεια θα γίνουν αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την συνέχιση της καλής πορείας του Συλλόγου. (Υποψηφιότητες
θα γίνονται δεκτές από το προεδρείο μέχρι την ώρα της Γενικής Συνέλευσης).
Περιμένουμε υποψηφιότητες και συμμετοχή νέων ατόμων με ιδέες και διάθεση προσφοράς, οι οποίοι με κάποιους παλιούς και έμπειρους να συνεχίσουν αυτό το ωραίο έργο που
λέγεται ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος πρέπει να κρατηθεί ψηλά για να συνεχίσει το δημιουργικό έργο
που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια με στήριξη και διατήρηση της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού μας.
Ο Σύλλογος μας έχει γίνει γνωστός πέρα από τα σύνορα του νομού Άρτας με τις μεγάλες
πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνεχείς δραστηριότητες και προπάντων με την γιορτή κάστανου και τσίπουρου, μια μεγάλη αγροτουριστική εκδήλωση του Νομού μας αλλά και της
Ηπείρου στην οποία συμμετέχουν πολλοί φορείς και σχεδόν όλο το χωριό.
Να δώσουμε λοιπόν όλοι το παρόν σε αυτή την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Κάνουμε γνωστό στους χωριανούς και φίλους της Ροδαυγής ότι η ψησταριά «ΑΘΗΝΑΙΟ» μεταφέρθηκε και λειτουργεί στην πλατεία του χωριού στο χώρο του εκκλησιαστικού καταστήματος, μετά τη
δημοπρασία που προηγήθηκε. Ευχόμαστε η μεταφορά αυτή να αποβεί προς όφελος του ιδιοκτήτη
και να συμβάλει στην αναβάθμιση της πλατείας.
Το ΔΣ της Αδελφότητας Ροδαυγής
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συνέχεια από την σελ. 1

Καγκελάρι της Λαμπρής. Αλλαγή ημέρας τέλεσης - αναβάθμιση

Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Η πρώτη κουβέντα τους, χρόνια τώρα είναι, γιατί δεν αλλάζετε την ημέρα… Όπως και των μονίμων κατοίκων, γιατί να
μην είναι τα παιδιά και τα εγγόνια μου στο καγκελάρι;
Η προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες και καταστάσεις με
στόχο πάντα την διατήρηση και αναβάθμιση των εθίμων και
παραδόσεων με υποχρεώνει να καταθέσω την παρακάτω πρόταση: Το καγκελάρι της Λαμπρής, να είναι της Λαμπρής και
να γίνεται το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα μετά τον
Εσπερινό της Αγάπης.
Σίγουρα θα αναβαθμιστεί το έθιμο και θα είναι μια ευκαιρία

να συναντηθούν όλοι οι Ροδαυγιώτες στην πλατεία του Χωριού, να ανταλλάξουν ευχές, τελικά να κάνουν το ΜΕΓΑΛΟ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ. Οι επισκέπτες του Χωριού και των
γειτονικών Χωριών μας, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα εντυπωσιακό δρώμενο με ότι αυτό συνεπάγεται για τη διαφήμιση της περιοχής. Μετά το καγκελάρι θα
υπάρχει η δυνατότητα σε φορέα ή Κατάστημα να διοργανώσει, γιατί όχι, πανηγύρι.
Έτσι λοιπόν απέστειλα πρόταση - εισήγηση σε όλους τους
φορείς του Χωριού να τοποθετηθούν επ αυτής αφού συνεδριάσουν.

Συγκεκριμένα στο Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας, στα
Εκκλησιαστικά Συμβούλια Αγίας Παρασκευής και Αγίας Τριάδος, στον Πολιτιστικό Σύλλογο, στην Αδελφότητα, στο Σύλλογο Γυναικών και στους φίλους του Άμμου.
Απάντησαν όλοι και αποδέχθηκαν την πρόταση. Οι πέντε φορείς ομόφωνα, οι δύο κατά πλειοψηφία. Πρότειναν όμως να
επικυρωθεί σε Συνέλευση των κατοίκων του Χωριού, η οποία
θα προγραμματιστεί για το τέλος Ιουλίου και θα ανακοινωθεί
έγκαιρα.

Αγαπητοί χωριανοί και αγαπητοί φίλοι
της Ροδαυγής, θα ήθελα να αναφέρω
κάποιες σκέψεις μου και να τις μοιραστώ μαζί σας, με αφορμή την επιστολή
του προέδρου της τοπικής κοινότητας
κ. Κίτσου Θεοφάνη πρωτίστως, η
οποία σχετίζεται με πρόταση αλλαγής
της τέλεσης του εαρινού παραδοσιακού χορευτικού δρώμενου σε άλλη μέρα αντί της Λαμπροτρίτης, και επίσης
με αφορμή του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 2018.
Το καγκελάρι της Ροδαυγής αποτελεί πολιτιστικό αγαθό,
το οποίο έχει μεταφερθεί από το παρελθόν από γενιά σε
γενιά, έχε διασωθεί και συνεχίζει να τελείται μεγαλόπρεπα σε πείσμα των καιρών, διαμορφώνοντας τον χαρακτήρα, την ταυτότητα του τόπου μας και των ανθρώπων
του.
Το καγκελάρι της Λαμπροτρίτης ανέκαθεν ήταν πιο οικογενειακό και αφορούσε σ’ όσους εκείνη τη μέρα βρίσκονταν στο χωριό, οι οποίοι δήλωναν και μ’ αυτό τον τρόπο
την ενότητα της κοινότητας και τη συνέχειά της στο
χρόνο, πράγμα το οποίο διαπιστώνεται από σωζόμενο φωτογραφικό υλικό και σε ικανό βάθος χρόνου
(http://users.sch.gr/panlampri/melet16.html).
Σε αντίθεση με το καγκελάρι που εορτάζεται τη δεύτερη
μέρα του κορυφαίου πανηγυριού του χωριού, αυτό της
Αγίας Παρασκευής, και χαρακτηρίζεται ως πολυπληθές,
καθότι συμμετέχουν πάντα σ’ αυτό, είτε ως θεατές είτε
ως χορευτές, πιο πολύ άνθρωποι, ντόπιοι, ξενιτεμένοι και
κάτοικοι γειτονικών χωριών. Θεωρείται δε ως ο «ομφάλιος λώρος», ο οποίος μας κρατά δεμένους με τη γενέ-

θλια γη και ο γυρισμός σ’ αυτήν είναι για τον καθένα μας
ένα ζωτικό αναβάπτισμα (Κομζιάς Γ., 2002).
Σύμφωνα με την ταπεινή μου γνώμη και με την εμπειρία
που έχω αποκτήσει στον τομέα της διοίκησης τουριστικών
επιχειρήσεων τα τελευταία έτη, πιστεύω πως το καγκελάρι
μας ως πολιτιστικό αγαθό, συνιστά ζώσα παράδοσ , η
οποία δεν χρειάζεται αλλαγή ημέρας για την τέλεση της
αλλά σεβασμό στον τρόπο που μας παραδόθηκε και αγάπη
και ομοφωνία μεταξύ μας, γιατί όλους μας ενώνει αυτή η
ανιδιοτελή αγάπη για τον τόπο μας και τους ανθρώπους
της.
Εξάλλου έχει αποδεχθεί ότι η εμπορευματοποίηση, οι αλλαγές προσκείμενες σε εξυπηρέτηση τουριστών κυρίως,
μπορεί να θεωρηθεί ως δύναμη καταστροφής της αυθεντικότητας των τοπικών πολιτιστικών προϊόντων και των πολιτισμικών
σχέσεων
και
να
οδηγήσει
σε
«σκηνοθετημένες» ή ψεύτικες εμπειρίες που δημιουργούνται ειδικά για εξωτερικούς καταναλωτές.
Όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, κατόπιν αιτήματος του Πολιτιστικού μας συλλόγου, για την ένταξη του Πανηγυριού της Αγίας
Παρασκευής - Καγκελάρι στον κατάλογο των δράσεων
του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018,
είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την
έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και
την απόκτηση του λογότυπου σήματος (https://www.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=3150).
Η απόκτηση του σήματος αυτού είναι σημαντική ευκαιρία
για το χωριό μας καθότι μας δίνεται η ευκαιρία, πάντα με
σεβασμό προς την τοπική μας παράδοση, να προβάλλουμε
το χορευτικό δρώμενο και να καταστήσουμε τη Ροδαυγή

και την ευρύτερη περιοχή γνωστή, όχι μόνο στο Πανελλήνιο αλλά σε όλη την Ευρώπη και στον παγκόσμιο
χάρτη, επίσης.
Η πολιτιστική κληρονομιά ενώνει τους ανθρώπους και
συμβάλλει στη διαμόρφωση συνεκτικότερων κοινωνιών.
Το Έτος εστιάζει στα παιδιά και στους νέους, οι οποίοι
είναι οι μελλοντικοί θεματοφύλακες της κληρονομιάς μας
για τις επόμενες γενιές. Δίνεται δε έμφαση στην εκπαιδευτική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στη
συμβολή της στη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ας ενωθούμε όλοι οι
χωριανοί και οι φίλοι της Ροδαυγής να βοηθήσουμε ώστε
το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής με το καγκελάρι να
αποκτήσει την αίγλη που είχε στο παρελθόν, μέσα από ποιοτικές δράσεις που θα προτείνετε εσείς οι ίδιοι, και οι
οποίες θα ανακοινωθούν και θα πραγματοποιηθούν στον
τριήμερο εορτασμό της προστάτιδας Αγίας μας Παρασκευής.
Εν ολίγοις, οι ταξιδιώτες οι οποίοι επιλέγουν την περιοχή
μας, συγκαταλέγονται στον ποιοτικό τουρισμό, όχι στον
μαζικό, και προσδοκούν να ζήσουν στον τουριστικό προορισμό διάφορες εμπειρίες αυθεντικές, συχνά συμμετέχοντας ενεργά στα καθημερινά του δρώμενα,
λαμβάνοντας μέρος σε τοπικές δραστηριότητες, αλλά και
βιώνοντας συναισθήματα και ιστορίες για την πολιτιστική
και φυσική κληρονομιά του προορισμού. Δεν έχουν επιδείξει διάθεση να αλλάξουμε εμείς τα έθιμα μας και τις
συνήθειες μας για το χατίρι τους.
Με εκτίμηση
Μαρία Χρ. Παπαβασιλείου
Μέλος Δ. Σ (Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής).

Θεοφάνης Κίτσος Πρόεδρος ΤΚ Ροδαυγής

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙ ΡΟΔΑΥΓΗΣ - EΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 2018

«ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ»
Χορευτικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Την 17η Ιουνίου 2018, 45 μέλη του
συλλόγου μας πραγματοποιήσαμε εκδρομή-επίσκεψη στη Ροδαυγή. Επισκεφθήκαμε την εκκλησία της Αγίας
Παρασκευής, την υπέροχη πλατεία,
το Λαογραφικό μουσείο, το κέντρο
του χωριού και την Αγία Βαρβάρα.
Απολαύσαμε την υπέροχη θέα προς
τα Τζουμέρκα, τα Άγραφα, τα Ακαρνανικά όρη, τη λίμνη Πουρναρίου και
την καταπράσινη πλαγία του Ξηροβουνίου που είναι χτισμένο το χωριό.
Στην πλατεία του χωριού συναντήσαμε 40 μέλη του γυναικείου Ηπειρώτικου χορευτικού συλλόγου Κιάτου Κορινθίας
και συνδιασκεδάσαμε. Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες
που υπήρχαν, εξαιτίας της συνεχής βροχόπτωσης, γευτήκαμε τα νοστιμότατα εδέσματα της Ευαγγελίας Γεωργογιάννη και κάναμε ένα υπέροχο γλέντι. Όλα τα μέλη μας
κατενθουσιάστηκαν.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ταβέρνα της Ευαγγελίας

Γεωργογιάννη που πραγματοποιήσαμε την κεντρική μας εκδήλωση καθώς επίσης την ταβέρνα
«ΑΘΗΝΑΙΟΝ» και τον ξενώνα
«NISISTA» για την άριστη εξυπηρέτηση των μελών μας
Επίσης θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι υπεύθυνοι φορείς
του χωριού (τοπικό κοινοτικό
συμβούλιο, πολιτιστικός σύλλογος, αδελφότητα και εκκλησιαστικό συμβούλιο) με κάθε τρόπο
πρέπει να ενθαρρύνουν και να
προσελκύουν συλλόγους, σωματεία και ομάδες ατόμων για να
επισκεφτούν το χωριό, για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη
ανάδειξη και προβολή του.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Ο Αντιπρόεδρος, Μάνος Λάζαρος

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΣΤΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
Κάλιο αργά - παρά
ποτέ…, λέει μια
λαϊκή
παροιμία.
Έστω και τώρα λοιπόν τοποθετήθηκε
με ενέργειες και
έξοδα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου καπνοδόχος
για τα κεριά, στο
ναό της Αγίας Παρασκευής,
διώχνοντας τον καπνό,
που χρόνια τώρα κάπνιζε και μαύριζε
τόσο τους τοίχους του ιστορικού ναού,
όσο και τις εικόνες και το τέμπλο που
έχουν μεγάλη αξία. Η ξύλινη καπνοδόχος
(καφετί χρώματος) τοποθετήθηκε σε κατάλληλα θέση, δίπλα από τα παγκάρι και
το εικονοστάσι και ταιριάζει απόλυτα.
Θα επανέλθω όμως πάλι σε ένα θέμα που
είχα ξαναθίξει παλιότερα στο 142 φύλλο
της εφημερίδας «Ρ» με τίτλο «κρυμμένος θησαυρός στις κολώνες του ναού
της Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής». Ο
ναός της Αγίας Παρασκευής στηρίζεται
σε έξι πέτρινες κολώνες. Τέσσερις στον
κυρίως ναό και δύο στον γυναικωνίτη. Οι
κολώνες αυτές αποτελούνται από στρογγυλές μαύρες πέτρες, σκαλισμένες από
τους μαστόρους που έχτισαν τον ναό το
4

1804, κουβαλημένες από τα ρέματα του
χωριού μας, χτισμένες η μία πάνω στην
άλλη.
Οι κολώνες αυτές, ή κίονες, όπως αποκαλούνται, έχουν σουφατιστεί για άγνωστους λόγους από παλιά και έτσι όπως
φαίνονται
τώρα, νομίζει κανείς,
πως είναι
τσιμεντένιες. Αυτές,
στηρίζουν
τον μεγάλο
τρούλο στο
εσωτερικό
της οροφής
του ναού
και τους μικρούς πέτρινους
τρουλίσκους γεφυρωτά και
θα πρέπει να βγουν στην επιφάνεια με αμμοβολή ή με άλλο τρόπο, για να είναι
ορατοί. Εάν γίνει αυτό, ο ναός θα αλλάξει
άρδην αρχιτεκτονικά και μαζί με το περίτεχνο τέμπλο θα είναι πραγματικά κόσμημα εσωτερικά, όπως χαρίζει και
εξωτερικά.

του Χρ. Ζ. Σταύρου

Θα μπορούσε πιστεύω τότε που έγινε η
μελέτη για την αλλαγή της σκεπής και την
στήριξη του ναού, να είχε προβλεφθεί και
η μελέτη για τις κολώνες και θα είχε τελειώσει και εσωτερικά ο ναός, όμως δεν
γνωρίζω το γιατί, εάν ήταν παράλειψη
του τότε Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, ή
ήταν θέμα μελετητή και Αρχαιολογίας.
Θα μπορούσε ακόμη να εξαφανιστεί και
το τσιμεντένιο δάπεδο το οποίο τοποθετήθηκε τη δεκαετία του 60 για να βγουν
στην επιφάνεια οι μαύρες μεγάλες πλάκες που τις θυμούνται οι παλιότεροι και
ακόμη θα μπορούσαν να καθαριστούν
από το σουβά οι πέτρινες καμάρες που
στηρίζουν τους μικρούς τρούλους του
ναού.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε να τελούνται μυστήρια γάμων και βαφτίσεων
στην Αγία Παρασκευή και μάλιστα επισκεπτών. Η περίοπτη θέση του ναού, η αρχιτεκτονική του, ο περιβάλλων χώρος, είναι
μερικά σημαντικά στοιχεία που προτρέπουν κάποιους για να κάνουν μια βάφτιση
ή ένα γάμο.
Ας μην ξεχνάμε ότι πολλές νύφες θα
ήθελαν να φωτογραφηθούν στα σκαλιά
της Αγίας Παρασκευής και αυτό ας το λάβουμε σοβαρά υπόψη οι Φορείς, και
κύρια το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τα
καταστήματα του χωριού.

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΚΟΥΠΑΣ
Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

1st v i d r a s - t r a i I
Ο σύλλογος σε συνδιοργάνωση με την
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, το δήμο
Βορείων Τζουμέρκων,
το
Εθνικό
Πάρκο Τζουμέρκων
και το σύλλογο δρομέων Άρτας, πραγματοποιεί την Κυριακή 15
Ιουλίου 2018 αγώνα δρόμου από τη γέφυρα
Πλάκας ως τη γέφυρα Τζαρή (γήπεδα Καρδάμου}. Σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι η
ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του παραποτάμιου μονοπατιού της βίδρας, αλλά και
της ευρύτερης περιοχής της μέσης κοιλάδας
του Αράχθου. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9
και μισή από τη γέφυρα Πλάκας (πλάτωμα χώρος εκδηλώσεων) και θα έχει μέγιστο
χρόνο τερματισμού τις 3 ώρες. Θα υπάρχει
πλήρης ιατρική κάλυψη (ασθενοφόρο, γιατρός, εθελοντές διασώστες), δύο σταθμοί
εξυπηρέτησης των δρομέων στην διαδρομή
και γενικά με την παρουσία ειδικών ομάδων
και εθελοντών στοχεύουμε στην πραγματοποίηση ενός αγώνα που θα γίνει θεσμός.
Στον χώρο τερματισμού, μέχρι στιγμής,
έχουμε εξασφαλίσει δραστηριότητες όπως
τοξοβολία, μαθήματα τένις, επίδειξη
Capoeira και μαζί με την αργιλοθεραπεία, τα
παιχνίδια στα νερά του ποταμού, το βόλλευ
στο γήπεδο με άμμο, θα συμβάλουν, ώστε,
όσοι περιμένουν τον τερματισμό των αθλητών να περάσουν ένα όμορφο πρωινό. Ο
αγώνας που προκήρυξε ο σύλλογος, προκάλεσε το ενδιαφέρον και την συμπόρευση αρκετών φορέων. αλλά και τη συμμετοχή
πολλών εθελοντών από την ευρύτερη περιοχή. Εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση των
γυναικών της Σκούπας στο κάλεσμα μας, για
παρασκευή διαφόρων εδεσμάτων, που θα
προσφερθούν στους δρομείς κατά τον τερματισμό. Βέβαια θα υπάρχει αναφορά και στο
χώρο, πως τα εδέσματα είναι προσφορά των
γυναικών της Σκούπας. Η συμμετοχή δρομέων, μέχρι τώρα, κρίνεται ικανοποιητική,
καθώς ανταποκρίνεται στα πλάνα που
έχουμε βάλει. Αυτό που μας εντυπωσιάζει
είναι η συμμετοχή από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Για περισσότερη ενημέρωση μπείτε στη
σελίδα μας
www.vidras-trail.gr
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Η ΡΟΔΑΥΓΗ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Την Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα της «άκρας ταπεινώσεως του Κυρίου», το πρωί έγινε
η αποκαθήλωση (κατέβηκε το σώμα του Κυρίου από το Σταυρό) και το βράδυ έγινε η
περιφορά του επιταφίου. Τις πρωινές ώρες, κάποιες ομάδες παιδιών περιέρχονταν από
τα σπίτια και τραγουδούσαν τα πάθη του Χριστού. Το απόγευμα ικανοποιητικός αριθμός
χωριανών(μικροί και μεγάλοι) συγκεντρώθηκαν έξω από την εκκλησία και τραγούδησαν
τα πάθη του Χριστού. Τρεις ομάδες έψαλαν τα εγκώμια του Επιτάφιου θρήνου και ακολούθησε η περιφορά του επιταφίου. Επιστρέφοντας από την περιφορά, περάσαμε όλοι
κάτω από τον επιτάφιο για να ευλογηθούμε.
Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί έγινε η πρώτη Ανάσταση. Αφού ο Χριστός αναστήθηκε μία φορά αυτό αποτελεί ένα «τρόπο του λέγειν», μία συνήθεια έκφρασης.
Το βράδυ του Σαββάτου με τη συμμετοχή μεγάλου πλήθους κόσμου, χωριανών και επισκεπτών παρακολουθήσαμε τη χαρμόσυνη ακολουθία της Αναστάσεως
του Κυρίου. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, το θεμέλιο του Χριστιανισμού, είναι ένα γεγονός με απολύτως συνεπές ιστορικό υπόβαθρο, πράγμα που φανερώνει ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα γεγονός που αδιαμφισβήτητα έλαβε χώρα μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Με
ιδιαίτερη συγκίνηση και μέσα σε ένα κατανυκτικό περιβάλλον ακούσαμε από τον παπα-Θανάση το «Χριστός Ανέστη» Τη χαρμόσυνη είδηση της Ανάστασης του Κυρίου ακολούθησε πλήθος βεγγαλικών, τα οποία δημιούργησαν μία πολύ ευχάριστη
ατμόσφαιρα. Είχε προηγηθεί ο εορτασμός της Ανάστασης του Κυρίου στο Σουμέσι.
Την Τρίτη του Πάσχα πραγματοποιήθηκε το καγκελάρι με τη συμμετοχή περιορισμένου αριθμού χωριανών. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη ημέρα δε δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες χωριανούς να λάβουν μέρος σε αυτό το δρώμενο, αλλά και στους
επισκέπτες που διαμένουν στους ξενώνες να γνωρίσουν αυτό το έθιμο. Αφού τελείωσε το καγκελάρι αρκετοί χωριανοί άρχισαν να σχολιάζουν την περιορισμένη συμμετοχή στο καγκελάρι και να θέτουν το ερώτημα αν μπορεί να γίνει κάτι για την
αλλαγή της ημέρας πραγματοποίησης.
Βασίλης Οικονόμου

" ΤΟ ΡΟΔΟΦΕΓΓΑΡΟ"
Πρόγραμμα εκδηλώσεων Αυγούστου 2018

συνέχεια από την σελ. 1

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ.
1) Απονομή Βραβείου ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ στον
πρώτο επιτυχόντα σε Πανεπιστήμιο από
Ροδαυγή, στον Ξενώνα NISISTA. Ώρα:
11:00
2)Απονομή Βραβείου κατοίκων Συνοικισμού Κερασίτσας Ροδαυγής στον δεύτερο επιτυχόντα σε Πανεπιστήμιο από
Ροδαυγή ή Πιστιανά, στον Ξενώνα NISISTA. Ώρα 11:00.
Ποδηλατικός Αγώνας στο δάσος της Μπιστούρας. Υπεύθυνος διοργάνωσης Χρήστος Ζαρκάδας, καθηγητής φυσικής
Αγωγής. Ώρα 18:00
Ποδηλατικά παιχνίδια στην πλατεία.
Ώρα:20:00
6 & 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ.:
Αθλητικές Δραστηριότητες από τον Χρήστο Ζαρκάδα.
1η Ημέρα: Αθλητικοί παιδικοί αγώνες στην
πλατεία. Ώρα 18:00
2η Ημέρα: Παιδικά παιχνίδια - αθλητικές
δραστηριότητες στο χώρο της πλατείας.
Ώρα 18.00.

τρο «Σκιών» του καραγκιοζοπαίχτη Γιώργου Ηπειρώτη. Ώρα 20:00 στην πλατεία.

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ: Προβολή παιδικής κινηματογραφικής ταινίας στην πλατεία. Ώρα 20:30

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΤΡΙΤΗ: Εκδήλωση από
τους νέους του χωριού. (Μουσική - προβολή video - έκθεση φωτογραφίας).

16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΠΕΜΠΤΗ: Το κυνήγι του
χαμένου θησαυρού για μικρούς και μεγάλους. Ώρα 17:00 στην πλατεία.

Μουσείο θα είναι ανοι•χτόΤογιαΛαογραφικό
το κοινό καθ΄όλη την διάρκεια των
Σημείωση:

•

εκδηλώσεων.
Η εκδήλωση των «Νέων του χωριού»
πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και συνεργασία της Αδελφότητας Ροδαυγιωτών
Αθήνας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και
τους Φορείς του χωριού.
Το πρόγραμμα μπορεί να διαφοροποιηθεί μέχρι την τελική του μορφή.

•

10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Καραγκιό- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΑΡΤΑΣ
ζης για μικρούς και μεγάλους από το θέα“Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ”

συνέχεια από την σελ. 1

Ο Εορτασμός της Αγίας Τριάδος στο Σουμέσι

Με λαμπρότητα και με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή πιστών, πανηγύρισε ο Ιερός Ναός της
Αγίας Τριάδος στο Σουμέσι, τη Δευτέρα του
Αγίου Πνεύματος αντί της Τρίτης, μετά από
πάρα πολλά χρόνια. Έτσι αποκαταστάθηκε η
θρησκευτική τάξη και επήλθε η κανονικότητα
στη γιορτή του Ναού. Η αλλαγή αυτή έτυχε
της απόλυτης αποδοχής από πλευράς ενοριτών.
Την παραμονή του Αγίου Πνεύματος και με καταρρακτώδη βροχή τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός. Συλλειτούργησαν, ο Εφημέριος Πατήρ Αθανάσιος με τους Ιερείς Ιωάννη Καραγιάννη και Ευάγγελο Μανιώτη. Έψαλλαν
οι Ιεροψάλτες Ευάγγελος Καραμπάς, Λάμπρος Σφήκας και Παναγιώτης
Πλαστήρας.
Την επομένη τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία παρακολούθησαν πολλοί
Σουμεσιώτες και κάτοικοι των γύρω Χωριών.
Στην ακολουθία της Δευτέρας έλαβαν μέρος οι Αρχιμανδρίτες Αγαθάγγελος Καμβίσης και Γεώργιος Τοπούλογλου, οι ιερείς Σωτήριος Χριστοδούλου και Γεώργιος Στεργίου, οι Ιεροψάλτες Λάμπρος Ζιανίκας, Σταύρος
Οικονόμου (τιμούν με την παρουσία και την ψαλτική τους τέχνη επί σειρά
ετών το Συνοικισμό) Γεώργιος Μάνος και Απόστολος Στύπας.
Το βράδυ της παραμονής οργανώθηκε από ομάδα εθελοντών της περιοχής
πανηγύρι με την ορχήστρα του Βασσίλη Γεραγόρη να σκορπάει κέφι και
διασκέδαση μέχρι τα ξημερώματα. Ο χώρος γέμισε ασφυκτικά και οι εντυπώσεις των επισκεπτών άριστες.
Να σημειωθεί η εθελοντική συμμετοχή νεαρών του Συνοικισμού, οι οποίοι
έφεραν σε πέρας άψογα την αποστολή τους. Τα δε έσοδα, που προέκυψαν,
παραδόθηκαν στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ΙΝ Αγίας Τριάδος, το οποίο
με τη σειρά του ευχαριστεί θερμά όσους βοήθησαν για την επιτυχή έκβαση
της εκδήλωσης.

Πως θα αποφύγουμε τις τροφοδηλητηριάσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού

φρούτα και λαχανικά.
• Δεν τρώμε μισομαγειρεμένο κρέας ή ωμά αυγά. Τα
όστρακα, πρέπει να είναι πάντα ζωντανά πριν το μαγείρεμα
τους. Είναι επικίνδυνο να καταναλώνονται ωμά, ιδίως από τις
ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, έγκυες, ηλικιωμένους, ασθενείς με χρόνια νοσήματα ή με καταστολή του ανοσοποιητικού τους συστήματος). Συστήνεται η θέρμανση τους
για 30΄στους 140οC, για ασφαλή κατανάλωση.
• Τα τρόφιμα και κυρίως τα ευαλλοίωτα, δηλ. όσα συντηρούνται σε ψύξη, πρέπει να αγοράζονται από ελεγχόμενους χώρους, δηλ. από αγορές και όχι από πλανόδιους πωλητές.
Χυμοί - Εμφιαλωμένα νερά
• Οι χυμοί και τα εμφιαλωμένα νερά πρέπει να φυλάσσονται
ή σε ψυγεία, ή σε δροσερά και σκιερά μέρη. Δεν αγοράζουμε
χυμούς και νερά, που είναι εκτεθειμένα, στον ήλιο.
• Τα ψυγεία δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένα, στο ήλιο.
• Τηρούμε τις σωστές συνθήκες διατήρησης. Μετά το
άνοιγμα της συσκευασίας φυλάσσουμε την ποσότητα, που
δεν καταναλώσαμε, στο ψυγείο.
Παγωτά
• Οι καταψύκτες, όπου φυλάσσονται τα παγωτά:
✓ πρέπει να λειτουργούν, σε θερμοκρασίες μικρότερες από
-18 °C,
✓ δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένοι, στον ήλιο,
✓ πρέπει να κλείνουν ερμητικά,
✓ δεν πρέπει να σχηματίζεται, πάγος στο εσωτερικό τους.
✓ Δεν αγοράζουμε παγωτά, που εμφανίζουν ελαττώματα, στη
συσκευασία τους (παραμορφωμένες ή σχισμένες συσκευασίες κ.λπ.), διότι αυτό υποδηλώνει είτε προβλήματα, στη λειτουργία του καταψύκτη, οπότε το παγωτό έχει, εν μέρει,
αποψυχθεί και επανακαταψυχθεί, είτε λανθασμένους χειρισμούς, στη μεταφορά, μεταχείριση και διάθεση των παγωτών, στα σημεία πώλησης.
• Αποθηκεύουμε, στην κατάψυξη του σπιτιού μας, το παγωτό,
όσο το δυνατό γρηγορότερα, μετά την αγορά του. Αν αγοράζουμε παγωτό, από Σουπερ Μάρκετ, πρέπει να είναι το τελευταίο είδος, που θα βάλουμε στο καροτσάκι μας.
• Πριν αγοράσουμε χύμα παγωτό, ελέγχουμε την καθαριότητα του χώρου, του προσωπικού και των εργαλείων. Ελέγχουμε τις συνθήκες διατήρησής του στις βιτρίνες. Οι
βιτρίνες θα πρέπει να λειτουργούν, σε θερμοκρασίες μικρότερες από -14 °C και να μην είναι εκτεθειμένες στον ήλιο.
Όταν η λειτουργία της βιτρίνας δεν είναι σωστή, σχηματίζεται πάγος, στα τοιχώματα και μεταβάλλεται η σκληρότητα και
η μορφή του παγωτού.
• Πριν την κατανάλωση του παγωτού, προσέχουμε μήπως
έχουν σχηματιστεί κρύσταλλοι, στο εσωτερικό της μάζας
του. Οι αποχρωματισμένες περιοχές και οι μεγάλοι κρύσταλλοι πάγου, στην κύρια μάζα του παγωτού, αποτελούν ένδειξη

απόψυξης και επανακατάψυξης, γεγονός, που ευνοεί την
ανάπτυξη μικροβίων.
Ψησταριές
Μικρόβια, όπως η σαλμονέλα, τα κολοβακτηρίδια κ.λπ. μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες. Μπορούμε, όμως,
να προφυλαχθούμε, ακολουθώντας μερικές πρακτικές συμβουλές.
• Το φαγητό πρέπει να είναι καλοψημένο, όχι όμως, καμένο.
• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα, πριν τα ψήσουμε, πρέπει να αποψυχθούν καλά.
• Πρέπει να γυρίζουμε το τρόφιμο, συχνά, για να ψηθεί ομοιόμορφα.
• Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το κρέας έχει ψηθεί, στο εσωτερικό του.
• Ακόμη και αν το κρέας είναι καμένο, εξωτερικά, μπορεί να
μην είναι καλά ψημένο, από μέσα. Για αυτό το ψήνουμε ομοιόμορφα, σε σταθερή θερμοκρασία.
Ωμό κρέας
• Δεν αφήνουμε το ωμό κρέας να ακουμπά ή να στάζει, σε
άλλα τρόφιμα.
• Χρησιμοποιούμε διαφορετικά εργαλεία (μαχαίρια, επιφάνειες κοπής ) για τα ωμά κρέατα και τα ψημένα τρόφιμα.
• Δεν τοποθετούμε το ψημένο φαγητό, στο ίδιο πιάτο, που είχαμε χρησιμοποιήσει, για το ωμό κρέας, χωρίς να το πλύνουμε πρώτα, πολύ καλά.
• Πλένουμε σχολαστικά τα χέρια μας, μετά το χειρισμό ωμών
κρεάτων.
• Δεν προσθέτουμε, σε ψημένο κρέας, σάλτσα ή μαρινάδα,
την οποία έχουμε προηγουμένως, χρησιμοποιήσει, σε ωμό.
Μαγειρεμένα τρόφιμα
• Μετά το ψήσιμο, το φαγητό πρέπει να καταναλωθεί, όσο το
δυνατόν γρηγορότερα. Διαφορετικά το φυλάγουμε, στο ψυγείο, αφού κρυώσει, μέσα σε (2) ώρες από το ψήσιμο του.
Μετά από τέσσερις ώρες, από το τέλος του ψησίματος και
εφόσον παρέμεινε εκτός ψυγείου, αρχίζει η αλλοίωση του και
δεν πρέπει να καταναλώνεται. Αναθέρμανση (ξαναζέσταμα)
του ίδιου φαγητού, δεν επιτρέπεται, για δεύτερη φορά.
• Ο ζεστός καιρός είναι ιδανικός, για την ανάπτυξη μικροβίων.
Για το λόγο αυτό, κρατάμε το φαγητό, εκτός ψυγείου, για
όσο λιγότερο χρόνο γίνεται.
Γεύμα, εκτός σπιτιού
Το καλοκαίρι, πολλές φορές, τρώμε, έξω. Καλό είναι να τηρούμε τις παρακάτω
πρακτικές συμβουλές
• Επιλέγουμε καταστήματα, που φαίνονται ότι εφαρμόζουν
τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, για την ασφάλεια των τροφίμων (καθαρά πατώματα, τοίχοι και τραπεζομάντιλα, καθαρές
τουαλέτες, απουσία εντόμων και προσωπικό, με καθαρά
ρούχα εργασίας ).

• Δεν καταναλώνουμε φαγητά, που έχουν ασυνήθιστο χρώμα,
μυρωδιά και γεύση.
• Ζητάμε, πάντα, τα κρέατα, πουλερικά και ψάρια να είναι καλοψημένα.
• Δεν καταναλώνουμε λαχανικά, που φαίνονται ότι δεν έχουν
πλυθεί, καλά.
• Προτιμούμε φαγητά πρόσφατης παρασκευής ή φαγητά, που
παρασκευάζονται την ώρα της παραγγελίας.
Μικρογεύματα
Μερικές χρήσιμες συμβουλές, όταν αγοράζουμε τρόφιμα,
από τα κυλικεία πλοίων, τρένων, καντίνες κ.λπ., είναι οι εξής:
• Επιλέγουμε καταστήματα, που φαίνονται ότι εφαρμόζουν
τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, για την ασφάλεια των τροφίμων.
• Έτοιμα σάντουιτς (με αλλαντικά, τυρί, αυγά, διάφορες σαλάτες ή σάλτσες, κ. λπ. ) πρέπει να διατηρούνται, στο ψυγείο.
• Έτοιμα snacks (τυρόπιτες, πίτσες, σπανακόπιτες, κ.λπ.) πρέπει να διατηρούνται, σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60 °C,
να είναι, δηλαδή, πολύ ζεστά.
• Σαλάτες, που διατίθενται, σε salad bar, πρέπει να διατηρούνται, υπό ψύξη και σε ειδικές προθήκες.
• Οι προθήκες (βιτρίνες) με χύμα παγωτά, πρέπει να έχουν
την κατάλληλη θερμοκρασία. Τα παγωτά να είναι σκληρά, να
μην είναι εκτεθειμένα, σε έντομα και να σερβίρονται, με καθαρά σκεύη.
• προϊόντα κρέατος και πουλερικών (γύρος, σουβλάκια, κ.λπ.)
πρέπει να είναι καλοψημένα.
• Τα ψυγεία, με αναψυκτικά και εμφιαλωμένα νερά, δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένα, στον ήλιο και να έχουν την κατάλληλη θερμοκρασία (μικρότερη από 7οC).
• Τα μαγειρεμένα τρόφιμα, διάφορα είδη γαλακτομικών ή διάφορα είδη αλιευμάτων, που δεν καταναλώθηκαν, εντός δύο
ωρών, από την αγορά τους και δε διατηρήθηκαν, στο ψυγείο,
πρέπει να πετιούνται.
Θερμίδες
Πολλά, από τα εδέσματα, που καταναλώνουμε το καλοκαίρι,
είναι μεν δροσιστικά, αλλά πλούσια σε λιπαρά και ζάχαρη.
Αυτά θα πρέπει να καταναλώνονται, με μέτρο. Δεν πρέπει,
όμως, να ξεχάσουμε να πίνουμε άφθονο νερό και να βάλουμε
στο διαιτολόγιό μας, καθημερινά, τα 5 ΧΡΩΜΑΤΑ:
• Κίτρινο: κίτρινα φρούτα (μπανάνες) και λαχανικά (κίτρινες
πιπεριές)
• Πράσινο: λαχανικά και σαλάτες (μαρούλι)
• Πορτοκάλι: πορτοκαλί φρούτα (πορτοκάλια)
• Μπλε: ανθοκυάνες (σταφύλι, σουλτανίνα)
• Κόκκινο: κόκκινα φρούτα και λαχανικά (κόκκινες πιπεριές,
κεράσια)
Κέντρο Πληροφόρησης Καταναλωτών
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Παρουσιάστηκε «η Νησίστα»του Γιώργου Χρ. Κομζιά

συνέχεια από την σελ. 1
ριού.
Σύντομους χαιρετισμούς απεύθυναν ο Αντιδήμαρχος κ. Λιλής, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Χαρακλιάς, κ. Βλάρας και ο
συνταξιούχος εκπαιδευτικός κ. Δημήτρης Κίτσος.
Παραβρέθηκαν, ο Αντιδήμαρχος ΔΕ Ξηροβουνίου Γιώργος Λιλής, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Θεανώ Γραμματικού, Κώστας
Χαρακλιάς και Γρηγόρης Βλάρας, ο Εφημέριος της ενορίας Πατήρ Αθανάσιος, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου
Χρήστος Σταύρος, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ευδοξία Σπύρου, ο Γραμματέας των Φίλων του Άμμου Λάμπρος
Μπάζος, ο Εκπαιδευτικός - Συγγραφέας κ. Αριστείδης Σχισμένος, πολλοί Χωριανοί ακόμη και κάτοικοι της Νησίστας …
Παλαιάς Ελλάδος γεμίζοντας ασφυκτικά την αίθουσα, η οποία τελικά απεδείχθη μικρή.
Προσφέρθηκαν καφέδες, αναψυκτικά και χυμοί από τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας και διάφορα εδέσματα και
πίτες από μέλη του Συλλόγου Γυναικών (οι προσφορές ήταν προσωπικές και δεν επιβάρυναν κανένα φορέα).
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας μας, ευχαριστούν τον Συγγραφέα Γιώργο Κομζιά για
την αποδοχή της πρότασης της παρουσίασης και τον συγχαίρουν για την απόφαση του να παρουσιαστεί το έργο του πρώτα
στη Ροδαυγή (κατά πληροφορίες θα ακολουθήσουν κι άλλες παρουσιάσεις). Του εύχονται καλοδιάβαστο. Ευχαριστούν
όσους βοήθησαν, τις τρεις ομιλήτριες, την δημοσιογράφο κ. Σοφία Αναγνωστάκη, που ανέλαβε το συντονισμό και ξεχωριστές θερμές ευχαριστίες στην διεύθυνση του Ξενώνα «Νησίστα» για την διάθεση της αίθουσας και την άψογη εξυπηρέτηση συμβάλλοντας έτσι στο να υπάρξει τέλειο αποτέλεσμα.
Όσοι θέλουν να προμηθευτούν το έργο μπορούν να απευθύνονται στον συγγραφέα ή μέσω τηλεφώνου (6977356511)
ή μέσω email(gkomzias@gmail.com).

Απλά μέτρα προφύλαξης από τον ήλιο

- Να αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο μεταξύ 11 π.μ. και 3 μ.μ., ειδικά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
- Να επιλέγουμε τα σκιερά μέρη. Σημειώνεται,
ωστόσο, ότι η σκιά της ομπρέλας στην παραλία δεν προστατεύει πλήρως από τον ήλιο,
λόγω της αντανάκλασης της ακτινοβολίας
στην άμμο.
- Να φοράμε ρούχα ακόμα και στην παραλία,
Προσοχή στον ήλιο, τονίζουν οι ειδικοί γιατροί π.χ. μπλουζάκια με πυκνή ύφανση και κατά
και συστήνουν ορισμένα απλά μέτρα προφύ- προτίμηση μακρυμάνικα. Οι ειδικοί επισημαίλαξης σε όσους ετοιμάζονται να εξορμήσουν νουν ότι θα πρέπει να προτιμώνται τα σκουρόστις παραλίες. Ειδικότερα, θα πρέπει:
χρωμα
ρούχα,
καθώς
προστατεύουν

περισσότερο από τα ανοιχτόχρωμα.
- Να φοράμε καπέλο με πλατύ γείσο και γυαλιά
ηλίου.
- Να χρησιμοποιούμε αντηλιακό το οποίο θα
πρέπει να απλώνεται με «γενναίες» δόσεις, σε
στεγνό και καθαρό δέρμα 20 - 30 λεπτά πριν
από την έκθεση στον ήλιο και να ανανεώνεται
κάθε 1,5 - 2 ώρες και οσάκις εξερχόμαστε από
τη θάλασσα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με
τους ειδικούς γιατρούς, ένα αντηλιακό με δείκτη προστασίας από 20, 25 ή 30 προστατεύει
αποτελεσματικά από τον ήλιο, αρκεί να εφαρμόζεται σωστά.

Ας βιαστούμε για να προλάβουμε…

Δύο μεγάλα μπράβο μου δώσανε στο χωριό
τις ημέρες του Αγίου Πνεύματος που το επισκέφτηκα με φίλους. Το πρώτο μπράβο είχε
σχέση με την αλλαγή γυαλιών ή και ματιών αν
χρειαστεί. Και τούτο ή στραβά βλέπω ή δε
βλέπω καθόλου το τι συμβαίνει στο χωριό.
Και δεύτερο μπράβο μεγαλύτερο από το
πρώτο. Να αλλάξω εντελώς μυαλά. Μήπως
είσαι χαζός ή κάνεις τον χαζό μου είπε κάποιος. Και δε προβληματίστηκα καθόλου.
Είμαι πράγματι χαζός.
Λες και δε ξέρω τι γίνεται στο χωριό. Λες και
δε ξέρω τι τόσα χρόνια συνέβαινε στο κέντρο
του χωριού. Όσα χρόνια θυμάμαι πάντα
υπήρχε ένα μόνιμο πρόβλημα εκκλησίας-πλατείας και όπως λέγανε παλιά βακούφικο. Τουριστικό χωριό η Ροδαυγή κι εγώ το θέλω, αλλά
ας μάθουμε τι σημαίνει τουρισμός. Ο τουρισμός είναι μία αξία για όλους. Αλλά ο τουρισμός έχει και υποχρεώσεις και παροχές
υπηρεσιών για όλο το χρόνο. Δεν έχει αρπαχτές του καλοκαιριού. Έχει και προγραμματι-

σμούς για τα επόμενα χρόνια και επενδύσεις
όχι μόνο απολαβές. Έχει εγρήγορση και όχι να
περιμένουμε και ό,τι προκύψει. Θέλει βελτιώσεις δρόμων, εσωτερικά έως την Αγία Βαρβάρα ώστε να μπορεί να περάσει μεγάλο
πούλμαν, θέλει δημόσιες σχέσεις με τα μεγάλα πρακτορεία εκδρομών, θέλει εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και ομορφιάς,
θέλει αναβάθμιση του εκκλησιαστικού τουρισμού, κ.λ.π.
Όταν ο σύλλογος (πολιτιστικός είναι) και όχι
τοπική αυτοδιοίκηση καταφέρνει και φέρνει
2000-3000 επισκέπτες στη γιορτή του κάστανου κάνει τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, η
αδελφότητα επίσης, οφείλουμε να ζητήσουμε
τις ευθύνες για το τι συμβαίνει και το χωριό
ρημάζει κατά την υπόλοιπη χρονική περίοδο.
Τι είναι εκείνο που δεν προκαλεί την έλξη των
κατοίκων των γύρω πόλεων, της Άρτας, της
Φιλιππιάδας, της Πρέβεζας, των Ιωαννίνων
κ.λ.π. Δεν είναι μόνο η κρίση. Σκεφτείτε το. Τα
γράφω όλα αυτά με γενικότητες, όχι πως δεν

Χωρίς πρόλογο για να προλάβω το τυπογραφείο.
Στα 1960 περίπου, μαθητής δημοτικού βρίσκομαι
Μεγάλη Παρασκευή στο χαγιάτι της εκκλησίας.
Κρυμμένος από τον Βασίλη Κίτσιο από το Περδικάρι άνθρωπο με φοβερό χιούμορ και μεγάλο ταλέντο ηθοποιίας, τον Θανάση Αράπη και τον
Χρισόστομο Αναγνωστάκη. Κρυμμένος διότι ήμουν
σίγουρα υποψήφιος για κάψαλα.(κάψιμο μαλλιών
με λαμπάδα). Οι αναφερόμενοι πολύ φίλοι μεταξύ
τους και συχνά καταναλωτές μεγάλων ποσοτήτων
τσίπουρου. Έρχεται μια κυρία επίσης γνωστή για
τα πειράγματά της
-Γεια σας, λεβέντες
-Καλώς την κοπέλα απαντά ο Βασίλης Κίτσιος.
και αμέσως « μια και είσαι δω δεν μας λες ποιος
την έχει πιο μεγάλη από τους τρείς εδώ»
- μέρα που είναι διάβολε θα μας κάψει ο θεός
απαντά εκείνη γελώντας και αμέσως η ατάκα.
-Εγώ για τις λαμπάδες σου λέω, αλλά εσένα αλλού
πάει ο νους σου. Ας προσευχηθώ να σε συγχωρέσει
ο θεός κάνοντας το σταυρό του μεγαλύτερο του
κανονικού προς τα κάτω.. είναι όλοι τους μακαρίτες
Να και η παροιμία.
Γυναίκα που όταν την κοιτάς, το βλέμμα χαμηλώνει,
ζυγιάζει την πραμάτεια σου κάτω από το παντελόνι
Θέλετε κι άλλη;
Πάρε σκυλί από μαντρί, γυναίκα από σόιΔεν πάμε καλά, όλο και περισσότερο μπαίνει ο διά-

βολος μέσα μου.
Πάρτε λίγες μαζεμένες παροιμίες μπας και χαμογελάσει λίγο το χειλάκι μας.
- Γάμος εις τα γέρατα ή σταυρός ή κέρατα
- Ο άντρας μου είναι κερατάς κι εγώ καλή γυναίκα.
- Η μόνη γυναίκα που μπορεί να πει με σιγουριά πού
είναι ο άντρας της, είναι η χήρα
- Όποιος παντρεύεται στα γηρατειά, ρίχνει γρήγορα τα αυτιά.
- Κουφού καμπάνα κι αν βαράς, νεκρό κι αν θυμιατίζεις και μεθυσμένο αν κερνάς, τα κόπια σου
σκορπίζεις.
- Ζεματισμένος γάτος, φοβάται και το κρύο νερό.
- Ρε παιδί μου μου φαίνεται πως αυτές τις παροιμίες τις γράψανε για μένα. Μήπως τις γράψανε και
για σένα;
- Διάκριση των εξουσιών
Ο όρος προέρχεται από τον Γάλλο Μοντεσιέ. Η έννοια όμως προέρχεται από την Αρχαία Ελλάδα.
Αναφέρεται από τον Αριστοτέλη και τον Όμηρο.
Στην Ελλάδα υπάρχουν τρείς μορφές εξουσίας. Η
νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική. Ο όρος
τέταρτη εξουσία αναφέρεται στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης( ΜΜΕ). Αρχικά στον Τύπο ,τώρα και
στο ραδιόφωνο, T.V. INTERNET, κ.λ.π .Όλες πρέπει
να λειτουργούν για τον ίδιο σκοπό, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Στο επόμενο θα γράψουμε πόσο σήμερα ο λαός πιστεύει στην σωστή λειτουργία τους.

γνωρίζω να τα γράψω και αναλυτικά.
Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να αναλάβει
εντονότερες πρωτοβουλίες και για τα έργα
της πλατείας την συντόμευση, διότι το πίσω
μέρος της πλατείας μειώνει την όλη εικόνα,
και για τις γεωτρήσεις και για τα αποτελέσματα και τις προτάσεις της ημερίδας στα Πιστιανά τόσο για την ανάπτυξη των
καλλιεργειών όσο και για τον τουρισμό στην
ορεινή περιοχή.
Χρειάζονται σχέδια προοπτικής και όχι διαχείριση της καθημερινότητας. Χρειάζεται διεκδίκηση και αγωνιστικότητα στις δύσκολες μέρες
της κρίσης. Πρέπει να σκεφτούμε δε μήπως
έχουμε υπερτιμήσει την αξία της Ροδαυγής
και αυτό μας κάνει να είμαστε ήσυχοι.
Μπορεί το καλοκαίρι να είναι καλύτερα, αλλά
να ξέρετε ότι πάντα μετά το καλοκαίρι έρχεται
ο χειμώνας. Σκεφτείτε και τις τιμές των υπηρεσιών σας. Δώστε και το χρώμα του χωριού
προσαρμοσμένο στην ομορφιά.
Μη μείνει μόνη της η ομορφιά χωρίς επισκέπτες.

ΜΕ ΧΙΟΥΜΟΡ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΤΣΑΣ

Από φέτος καθιερώνεται «Βραβείο κατοίκων συνοικισμού Κερασίτσας Ροδαυγής» στον δεύτερο επιτυχόντα σε Πανεπιστήμιο που
κατάγεται από Ροδαυγή ή Πιστιανά, (δημότη των χωριών αυτών),
αξίας 400 Ευρώ, αφού στον πρώτο επιτυχόντα σε Πανεπιστήμιο
απονέμεται από δεκαετία και πλέον το «Βραβείο Τηλέμαχου και
Μίνας Δασκαλάκη».
Το βραβείο αυτό θεσπίζεται από μόνιμους και ξενιτεμένους Κερασιώτες, που όλοι φέρουν το επώνυμο «Αράπης» εις μνήμη των
προγόνων τους.
Οι κάτοικοι της Κερασίτσας, θέλουν να τιμήσουν με τον τρόπο
αυτό τους προγόνους τους, για την προσφορά τους στο χωριό,
την σκληρή και έντιμη εργασία, θέτοντας τα θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον στους απογόνους και στη Ροδαυγή γενικότερα.
Η ενέργεια αυτή είναι αποτέλεσμα διαβουλεύσεων και καλής συνεργασίας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής «Η Αγ. Παρασκευή», ο οποίος αναλαμβάνει και την διαδικασία απονομής του
βραβείου αυτού.
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Γράφει ο Κ. Αναγνωστάκης

Και για σας πτυχιούχοι με γνώσεις που δεν τις μεταφέρετε στην εφημερίδα ή αλλού.
Η αρχαία ελληνική ευχή της μάνας στο γιό, έξι λέξεις μόνο φωνήεντα.
«¨ΟΙΑ ΗΩ Ω ΥΙΕ ΑΕΙ ΕΙ
«όπως η αυγή, γιέ μου να είσαι πάντα».
ΟΙΑ σημαίνει όπως, ΗΩ σημαίνει η αυγή, Ω ΥΙΕ γιέ
μου, και ΑΕΙ ΕΙ να είσαι πάντα
Μόνο η Ελληνική γλώσσα μπορεί να το καταφέρει
αυτό – έξι (6) λέξεις, δεκατέσσερα (14) φωνήεντα
μία φράση.
Ο συνεταιρισμός των Αμπελακίων θεωρείται ο πρώτος παγκοσμίως.
Οι κάτοικοι των Αμπελακίων επεξεργάζονταν κόκκινα νήματα τα οποία έβαφαν με βαφή που παρήγαγαν από το φυτό ριζάρι. Γνώρισαν μεγάλη ακμή
και ανάπτυξη. Έτσι κτίστηκαν σπίτια και αρχοντικά
που στολίζουν και σήμερα τον παραδοσιακό οικισμό στις βορειοδυτικές πλαγιές των Τεμπών.
Ελπίζω ότι δεν ενοχλώ. Πολλά τηλεφωνήματα
πήρα για ότι έγραψα στο προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας Ενοχλήθηκα μόνο από ένα που δε με
θεωρεί νεολαίο. Και απαντώ μόνο σ’ αυτό: «Αδράνεια και Τεμπελιά».
Συνέχισε να κάνεις αυτά που έκανες μέχρι τώρα
και θα συνεχίσεις να παίρνεις αυτά που έπαιρνες
μέχρι τώρα
- Καλή αντάμωση στο επόμενο φύλλο
- Ευχαριστώ «Ροδαυγή».

Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Τ Ε Ο ΤΙ

Το αρχαιότερο γνωστό λαχανικό είναι ο αρακάς.
Στα αντρικά πουκάμισα τα κουμπιά βρίσκονται στη δεξιά
πλευρά, στα γυναικεία στην αριστερή.
Τα σαρκοβόρα ζώα δεν τρώνε άλλο ζώο το οποίο έχει χτυπηθεί
από αστραπή.
Η λέξη «Ιμαλάια» σημαίνει «το σπίτι του χιονιού».
Η ιδιωτική αεροπορική εταιρία American Airlines, αφαίρεσε από
κάθε γεύμα των πελατών της μια ελιά, κι εξοικονόμησε 40.000 δολάρια!
O ισχυρότερος μυς στο ανθρώπινο σώμα είναι η γλώσσα.
Ο τόνος είναι το μόνο ψάρι που δε σταματά ποτέ να κινείται!
Στην Ιαπωνία αυτοί που αυτοκτονούν, είναι τριπλάσιοι από αυτούς που σκοτώνονται σε τροχαία!
Στην Ιαπωνία αυτοί που αυτοκτονούν, είναι τριπλάσιοι από αυτούς που σκοτώνονται σε τροχαία!
Μια γυναίκα στη Σαουδική Αραβία δικαιούται να πάρει διαζύγιο
αν ο άντρας της δεν της δώσει καφέ.
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ΡΟΔΑΥΓΙΩΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Ιωάννινα

Ευαγγελή Σ. Λάμπρη-Καλογερά
Ιατρός - Παθολογοανατόμος
28ης Οκτωβρίου 25
Τηλ/Fax: 26510-26122
Δημήτριος Α. Καλογεράς
Χειρουργός Ουρολόγος
28ης Οκτωβρίου 59
Τηλ. 26510 39222-6947271713
Φρίξος Κ. Παπαλάμπρης
Δικηγόρος
Δωδώνης 13
Τηλ. 2651036211-6977194179
΄Αρτα

Αναστασία Η. Πάνου
Τεχνικό Γραφείο
Κοσμά Αιτωλού 14
Τηλ. 2681022348-6974944381

Logistics-Μεταφορές
Αποθηκευτικός χώρος
Τσάγκας CKD
Τηλ. 2681027433-6977420549
Αθήνα

ΚΤΗΜΑ ΛΕΧΟΥ
Ένα κτήμα 6 στρεμμάτων για να μοιραστείτε τις ιδιαίτερες στιγμές σας και να
μείνουν αξέχαστες οι στιγμές σε όλους
Τηλ. 6944329819

Αρετή Οικονόμου
Δικηγόρος
Διδότου 38
Τηλ. 2103632937-6944796880
Ελένη Π. Πλαστήρα
Δικηγόρος
Τηλ. 6972776883
Ιωάννης Ε. Μαυροδημητράκης
Ειδικός Καρδιολόγος
(Γαμπρός Αναστασίας Παλαβού)
Πατησίων 378 & Κ. Θεοτόκη 2
΄Ανω Πατήσια
Τηλ. 2130280637-6945794072
Τηλ. 2109926469-6947709491
Μπαλαούρας Β. Κων/νος
Ιατρός-Ειδικός Ρευματολόγος
1. Ηλιούπολη, Σοφοκλή Βενιζέλου 101
Τηλ. 2109920600, Κιν. 6984419128
2. Βούλα, Διγενή 12
Τηλ. 2109658142, Κιν. 6984419128
Πλαστήρα Θ. Χριστίνα
Ιατρός Νευρολόγος
Τηλ: 6948521819

Γεώργιος Σύρρος
Συνεργείο-Φανοποιείο-Βαφείο
Ανακατασκευές-Διεκπεραίωση ζημιών
μέσω ασφαλιστικών εταιρειών
Λεωφ. Μεσογείων 221
Τηλ.&Fax:2106778499-6973577975
e-mail: info@carepair.gr
www.carepair.gr
Η εφημερίδα Η ΡΟΔΑΥΓΗ δεν εισπράττει τέλη
για την προβολή ελεύθερων
επαγ/τιών

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα πανηγυρίζει πλέον
o ΙΝ Αγίας Τριάδος.

Μετά από πολλά χρόνια, ίσως και από
την ανέγερση του, ο Ενοριακός Ναός
της Αγίας Τριάδος Σουμεσίου Ροδαυγής, θα πανηγυρίζει πλέον την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα
με το Εκκλησιαστικό Τυπικό και τη
θέση των ενοριτών, οι οποίοι την 06
Μαΐου 2018 σε συνέλευση τους, που
προκάλεσε ο Πρόεδρος της Κοινότητας, αποφάσισαν σχεδόν ομόφωνα,
την επαναφορά στην κανονικότητα
της Εορτής του Ναού τους.
Απόσπασμα του πρακτικού της Συνέλευσης με όλη την αλληλογραφία
υποβλήθηκε στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, το οποίο αποδέχθηκε το αποτέλεσμα και έθεσε σε ισχύ άμεσα την
αλλαγή.
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Στα πρόθυρα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης

Εδώ και αρκετά χρόνια - αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια- συζητιέται το πλησίασμα, αν δεν
έχει φτάσει, της 4η βιομηχανικής επανάστασης.
Ας δούμε σε αδρές γραμμές τι είναι η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία αναμένεται να
φέρει τεράστιες ανακατατάξεις και ανατροπές
στην οικονομική ανάπτυξη όλων των χωρών.
Πριν την 4η βιομηχανική επανάσταση προηγήθηκε η 1η Βιομηχανική Επανάσταση που άρχισε
στο τέλος του 18ου αιώνα (1770) και αφορούσε
την εκμηχάνιση της παραγωγής, η 2η Βιομηχανική Επανάσταση στα τέλη του 19ου αιώνα (1870)
και αφορούσε την μαζική παραγωγή με χρήση
του ηλεκτρισμού, η 3η Βιομηχανική Επανάσταση
στα τέλη του 20ου αιώνα (1970) και αφορούσε
την αυτοματοποιημένη παραγωγή με χρήση υπολογιστών.
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, που μόλις άρχισε, είναι αυτή που θα ενώσει όλες τις σημερινές τεχνολογίες επικοινωνίας με την παραγωγή
αγαθών και υπηρεσιών. Θα δημιουργηθεί μία
πλήρης αυτοματοποίηση, ψηφιοποίηση και ρομποτοποίηση των πάντων τα οποία θα βρίσκονται
με συνεχή αλληλοεπίδραση με τον άνθρωπο. Ως
τέτοια παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε
την τρισδιάστατη παραγωγή αντικειμένων, αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, αεροπλάνα χωρίς πιλότο,
τηλεεπεμβάσεις κλπ. Τα ρομπότ και οι υπολογιστές δεν θα εκτελούν μόνον μία σειρά από πρακτικές εργασίες ρουτίνας καλύτερα και σε
μικρότερο κόστος απ’ ότι ο άνθρωπος, αλλά θα
είναι σε θέση να υλοποιούν ενέργειες για τις
οποίες απαιτούνται γνωστικές ικανότητες, όπως
να λαμβάνουν σιωπηρά αποφάσεις, να ανιχνεύουν συναισθήματα ή ακόμα και να οδηγούν
δραστηριότητες των οποίων ο αυτοματισμός θεωρείτο στο παρελθόν εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί.
Ποιες θα είναι οι συνέπειες στην οικονομική
ανάπτυξη των χωρών; Κάποιοι υποστηρίζουν ότι
θα διαλυθούν οι υπάρχουσες βιομηχανικές
δομές, θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η
παραγωγικότητα και ότι ο χρόνος μετάβασης θα
είναι πολύ μικρότερος από αυτόν που υπολογίζε-

ται σήμερα. Ενώ σήμερα οι αναπτυγμένες χώρες
πηγαίνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες για να
παράγουν τα προϊόντα τους, λόγω φτηνού εργατικού δυναμικού, αυτή η τάση θα αναστραφεί.
Τα εργοστάσια παραγωγής θα επιστρέψουν εκεί
που βρίσκεται η πλειοψηφία των καταναλωτών
και δεν θα χρειάζεται τα παραγόμενα προϊόντα
να μεταφέρονται από ήπειρο σε ήπειρο. Η παραγωγή των αγαθών δεν θα απαιτεί φτηνά εργατικά
χέρια, αλλά υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό, το
οποίο βρίσκεται στις δυτικές χώρες. Λόγω του
ότι δε θα απαιτούνται χαμηλής ειδίκευσης προσωπικό, στρατιές εργαζομένων δε θα βρουν απασχόληση. Επομένως, οι χώρες που θα
καθυστερήσουν να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στην παραγωγή τους δε θα μπορούν
να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για τους νεότερους, το ΑΕΠ των χωρών θα μειώνεται και οι
χώρες θα φτωχοποιούνται. Με τη φυγή των
μέσων παραγωγής από διάφορες χώρες, στρατιές ανέργων θα αναγκαστούν να φύγουν από τις
χώρες τους και θα μεταναστεύσουν σε άλλες
πλουσιότερες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να
γίνει εκρηκτικό το προσφυγικό πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Εκτός των ανωτέρω, κάποιοι υποστηρίζουν ότι
ελάχιστα επαγγέλματα, - λιγότερο από 5% - είναι
σήμερα υποψήφια για πλήρη αυτοματοποίηση.
Δηλαδή, να μπορούν να αυτοματοποιηθούν όλες
οι δραστηριότητες που συνιστούν αυτά τα επαγγέλματα. Όμως, σχεδόν όλα τα επαγγέλματα ενδέχεται να αυτοματοποιηθούν εν μέρει,
δεδομένου ότι ένα σημαντικό ποσοστό των δραστηριοτήτων τους θα μπορούσε να αυτοματοποιηθεί. Υπολογίζεται ότι η προσαρμογή και μόνον
των τεχνολογιών που υπάρχουν σήμερα θα μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα την αυτοματοποίηση περίπου 50% των εργασιών τις οποίες
εκτελούν άνθρωποι παγκοσμίως. Είναι ανάγκη να
υπογραμμίσουμε ,ότι αυτό που έκαναν παλιά οι
μηχανές, προ ετών τα κομπιούτερ και αύριο τα
ρομπότ, είναι να αυξάνουν την παραγωγή και την
ποιότητα. Αυτό το επιτυγχάνουν είτε καθιστώντας τα προϊόντα φθηνότερα είτε αυξάνοντας

Του Βασίλη Οικονόμου

τους μισθούς, επειδή ανεβαίνει η παραγωγικότητα των εργαζομένων. Εκείνο που είναι βέβαιο
είναι ότι η φύση της εργασίας θα αλλάξει. Στο
προσκήνιο θα βρεθεί η διά βίου μάθηση και κατάρτιση, η διαρκής επένδυση στη βελτίωση των
προσόντων μας.

Προτάσεις για το μέλλον
Στις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις,
η προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων,
των επιχειρήσεων και των κρατικών δομών στις
νέες αλλαγές πήρε πάρα πολύ χρόνο. Στην παρούσα, 4η βιομηχανική επανάσταση, κάτι τέτοιο,
απλώς δεν είναι εφικτό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια και τον χρόνο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς
θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να αλλάξουν
τον τρόπο σκέψης τους και να συνεργαστούν
αποτελεσματικά. Οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να
επενδύσουν πραγματικά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, εκπαιδεύοντας το
προσωπικό όχι μόνο για τις σημερινές, αλλά και
για τις αυριανές τους ανάγκες. Θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ποικιλομορφία και να αναπτύξουν οριζόντιες συνεργασίες μεταξύ τους, ώστε
να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Οι κυβερνήσεις και οι εκπαιδευτικοί φορείς θα πρέπει να αλλάξουν ριζικά τα
προγράμματα εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης. Είναι αναγκαία η ανάπτυξη διαπροσωπικών ικανοτήτων από το νηπιαγωγείο ως
το πανεπιστήμιο. Και τέλος, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν πολλές από
τις καθιερωμένες αντιλήψεις τους που μπορεί να
ήταν αποτελεσματικές στον 20ο αιώνα, αλλά όχι
πλέον, όπως για παράδειγμα η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία, η καινοτομία, η συνεχής αναζήτηση της μάθησης, το πνεύμα επιχειρηματικότητας, η προνοητικότητα, κ.ά. Κάνοντας κάποια από
τα παραπάνω, οι πιθανότητες να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία την 4η βιομηχανική επανάσταση στην αγορά εργασίας, αυξάνονται.
Διαφορετικά…

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η προετοιμασία και η εξοικείωση των παιδιών σε θέματα ασφαλούς χρήσης του
Διαδικτύου πρέπει να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες των γονέων. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες και συγκεκριμένες συμβουλές προς τους γονείς για
θέματα που αφορούν στην ασφαλή και με κανόνες πλοήγηση στο Διαδίκτυο και
την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν.
Καταρχήν, μόνο εάν μάθουν όλοι τι είναι το Διαδίκτυο, θα κατανοήσουν τους πιθανούς κινδύνους και τους τρόπους που θα τους αποφεύγουν. Θα μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να επικοινωνήσουν, να
μελετήσουν, να διασκεδάσουν και να βρουν πληροφορίες με σωστό τρόπο, όντας
υπεύθυνα, σωστά ενημερωμένα και επάγρυπνα. Οι εκπαιδευτικοί, έχοντας την εμπειρία της ζωής και ανεπτυγμένη την απαραίτητη κριτική σκέψη, μπορούν να υποστηρίζουν τα παιδιά στη διαδικασία της αναγνώρισης και της διαφοροποίησης των
ευκαιριών και των κινδύνων του Διαδικτύου.
Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως ένα πολύτιμο εργαλείο γνώσης και εξερεύνησης τόσο στην τάξη όσο και στο σπίτι. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν
να βοηθήσουν τα παιδιά να βρουν κατάλληλους ιστοχώρους με επιμορφωτικό περιεχόμενο για την αναζήτηση των πληροφοριών και να αντιμετωπίζουν με κριτική
σκέψη το περιεχόμενο του Διαδικτύου, την αξιοπιστία του περιεχομένου, διασταυρώνοντας και με άλλες πηγές(εγκυκλοπαίδειες, εκπαιδευτικοί, γονείς) καθώς πολλές πληροφορίες ενδέχεται να είναι παραπλανητικές ή λανθασμένες.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να μάθουν στα παιδιά να τους ενημερώνουν
αμέσως για ιστοσελίδες ρατσιστικού, εξτρεμιστικού ή άλλου επιβλαβούς περιεχομένου και να αναγνωρίζουν τι είναι πληροφορία και τι διαφήμιση στο Διαδίκτυο.
Να εξηγούν με παραδείγματα ότι πολλές ιστοσελίδες που δίνουν πρόσβαση σε πληροφορία και υπηρεσίες δωρεάν, ακόμη και ιστοσελίδες παιχνιδιών ή διασκεδαστικών δραστηριοτήτων, ανήκουν σε κερδοσκοπικές εταιρίες που κερδίζουν μέσα
από την κρυμμένη διαφήμιση, προτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά στην
αγορά αγαθών ή στην έμμεση επιρροή των καταναλωτικών συνηθειών της οικογένειάς τους, όπως στην αγορά προϊόντων μίας συγκεκριμένης μάρκας.
Καλόν είναι να μάθουν τα παιδιά να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα.
Να μη δίνουν σε κανέναν τη διεύθυνση της κατοικίας τους, αριθμούς τηλεφώνων,
το όνομα του σχολείου τους, τη φωτογραφία τους ή τους κωδικούς πρόσβασης
στο Διαδίκτυο. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, είναι βασικό να τονιστεί η αποφυγή δημοσίευσης φωτογραφιών στο Διαδίκτυο, ιδιαίτερα αυτών που αντικατοπτρίζουν
προσωπικές στιγμές. Πρέπει να εξηγείται το οξύμωρο της αλόγιστης δημοσίευσης
προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο, με την εντύπωση ότι η δημοσίευση αυτή
γίνεται μόνο προς τους φίλους τους και ότι στο Διαδίκτυο τίποτε δεν παραμένει
ιδιωτικό.
Ακόμη, είναι απαραίτητο τα παιδιά να γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να γράφονται σε
κουίζ ή διαγωνισμούς στο Διαδίκτυο πριν ενημερώσουν τους γονείς τους. Τέτοιου
είδους δραστηριότητες μπορεί να έχουν ως μοναδικό στόχο την απόκτηση προσωπικών δεδομένων, την ακούσια εγγραφή σε υπηρεσίες με υπέρογκες χρεώσεις,
Μπορεί επίσης να είναι ψευδείς διαγωνισμοί με στόχο και να βλάψουν οικονομικά
την οικογένεια.
Τα παιδιά πρέπει να αντιληφθούν ότι οι άνθρωποι που συνομιλούν στο Διαδίκτυο
είναι άγνωστοι και δεν είναι πάντοτε αυτοί που φαίνονται. Οι άνθρωποι δεν λένε
πάντοτε την αλήθεια στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, τα παιδιά δεν πρέπει να συναντούν
κάποιο άτομο που γνώρισαν για πρώτη φορά στο Διαδίκτυο και να μάθουν να μην
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Της Βασιλικής Παρρά

απαντούν ποτέ σε πρόστυχα ή δελεαστικά μηνύματα. Εάν λαμβάνουν πρόστυχα
και προσβλητικά μηνύματα που δεν κατανοούν πρέπει να το λένε στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους.
Τα παιδιά είναι απαραίτητο να μάθουν να μην κλικάρουν ποτέ σε συνδέσμους που
βρίσκουν μέσα σε ηλεκτρονικά μηνύματα και να πληκτρολογούν εκείνα τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που θέλουν να επισκεφτούν, γιατί οι σύνδεσμοι μπορεί να
προωθούν σε ιστοσελίδες κλοπής προσωπικών δεδομένων ή εγκατάστασης ιών
στον υπολογιστή. Είναι ωραίο να μάθουν να χρησιμοποιούν τη δυνατότητα αποθήκευσης μιας ιστοσελίδας στα «Αγαπημένα».
Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να μην ανοίγουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από άτομα
που δεν γνωρίζουν, γιατί μπορούν να μεταδώσουν ιούς στον υπολογιστή και να
μην ανεβάζουν φωτογραφίες ή βίντεο στο Διαδίκτυο όπου απεικονίζονται φίλοι
τους ή άλλα άτομα, εάν τα άτομα δεν έχουν συμφωνήσει μαζί τους για τη δημοσίευσή τους.
Οι εκπαιδευτικοί θα ήταν καλό να εξηγήσουν στα παιδιά τη σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσα από παραδείγματα. Να τα ρωτούν, εάν θα ήθελαν κάποιος
άλλος να χρησιμοποιήσει κάποιες δικές τους δημιουργίες, χωρίς να τους ρωτήσει.
Να τους εξηγήσουν ότι όταν κατεβάζουν μουσική, βίντεο μέσω του υπολογιστή ή
του κινητού τους τηλεφώνου που αναφέρει πνευματική ιδιοκτησία παρανομούν
εκείνη τη στιγμή χωρίς να το ξέρουν.
Κάποιες αλλαγές στον τρόπο συμπεριφοράς των παιδιών είναι δυνατό να βοηθήσουν στον εντοπισμό των παιδιών που οδεύουν στην εξάρτηση από το Διαδίκτυο.
Μερικά από τα συμπτώματα αυτά είναι:
Εκνευρισμός όταν το παιδί είναι εκτός Διαδικτύου
Υπερβολική χρήση του Διαδικτύου
Ξαφνική σχολική αποτυχία
Διαταραχές ύπνου, αλλαγή συνηθειών ύπνου/κούραση και υπνηλία μέσα στην
τάξη
Μειωμένη φυσική δραστηριότητα
Διαταραχή στις διαπροσωπικές σχέσεις
Αλλαγή των συνηθειών, όπως π.χ. παραμέληση φίλων, αγαπημένων χόμπι
Παραμέληση της προσωπικής υγιεινής

•
•
•
•
•
•
•
•

Πηγή:
1. Safer Internet Hellas
2.Υπουργείο Παιδείας
Δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων
3. Μονάδα Εφηβικής Υγείας
Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Π &Α. Κυριακού»
4. Ασφαλής χρήσης του Διαδικτύου
Συνοπτικός οδηγός για τους εκπαιδευτικούς
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Η ΡΟΔΑΥΓΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Ο πρόεδρος της Τ. Κ. Ροδαυγής ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ μας ενημερώνει

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αρταίων.
Με το μήνυμα ότι η σκληρή και μεθοδική δουλειά και
το έργο που επιτελείται εδώ και τέσσερα χρόνια πρέπει να συνεχιστεί προς όφελος των Αρτινών, ορίστηκαν και ξεκίνησαν εργασία από σήμερα οι νέοι
Αντιδήμαρχοι Αρταίων, που αναλαμβάνουν καθήκοντα
μέχρι και τη λήξη της δημοτικής θητείας στις 31-122019.
Οι Αντιδήμαρχοι είναι:
Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας,
Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης, ο κ. Σιαφάκας
Χριστόφορος με κατά τόπο αρμοδιότητα την Δ.Ε. Φιλοθέης και αναπληρωτής Δημάρχου (σε περίπτωση
απουσίας του Δημάρχου)
Εξυπηρέτησης του Δημότη και Νομικών Θεμάτων, ο
κ. Τράμπας Κωνσταντίνος
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου
Μάθησης ο κ. Σφήκας Δημήτριος με κατά τόπο αρμοδιότητα την Δ.Ε. Αρταίων
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αδειοδοτήσεων και Επιχειρηματικότητας ο κ. Κοτσαρίνης Μιχαήλ με κατά τόπο αρμοδιότητα την Δ.Ε. Αμβρακικού
Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Καθημερινότητας ο
κ. Ζέρβας Κωνσταντίνος με κατά τόπο αρμοδιότητα
την Δ.Ε. Βλαχερνών
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου, ο κ. Λιλής
Γεώργιος με κατά τόπο αρμοδιότητα την Δ.Ε. Ξηροβουνίου
Σε ρυθμούς εθελοντισμού η Ροδαυγή.
Η Κοινότητα Ροδαυγής για 7ησυνεχή χρονιά, συμμετείχε στη μεγαλύτερη περιβαλλοντολογική δράση Let’
s do it Greece 2018. Συνεργάστηκαν ο Πολιτιστικός
Σύλλογος, ο Σύλλογος Γυναικών, οι Φίλοι του Άμμου
και μέλη του Συλλόγου δρομέων Άρτας.
Καθαρίστηκε η Περιφερειακή
οδός κατά μήκος των ορίων
Ροδαυγής, η κεντρική Δημοτική οδός, η πέτρινη βρύση
στο Κακολάγκαδο και το μονοπάτι προς την περιοχή
της «Μπιστούρας» από την πηγή της Συκιάς.
Κόπηκαν χόρτα, καλλωπίστηκαν παρτέρια και φυτεύτηκαν λουλούδια εποχής.
Η συμμετοχή υπήρξε ικανοποιητική παρά την υψηλή
για την εποχή θερμοκρασία.
Η Κοινότητα ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες εθελοντές για το μήνυμα της καθαριότητας
και γι’αυτό της συνεργασίας και της δημιουργίας.
Συνεχής προσφορά Μιρέλας Vagliani και Βασίλη
Ζιώγα.
Τα τελευταία χρόνια εκτός από την ποικίλη του προσφορά στον Πολιτιστικό μας Σύλλογο, το ζεύγος Μιρέλας Vagliani και του διακεκριμένου γιατρού Βασίλη
Ζιώγα, φροντίζει και μεριμνά για τον εξοπλισμό και τη
βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου Ροδαυγής, με την προσωπική επιμέλεια
μάλιστα, της κ. Μιρέλας.
Μόνο το τελευταίο εξάμηνο παρέδωσε στο Ιατρείο
του Χωριού τα παρακάτω:
Υπέρηχο, μάσκα Ambu, μάσκες ρινικού οξυγόνου, συστήματα ορού, μάσκες νεφελοποίησης, σύστημα φιάλης οξυγόνου, φορητό φορείο, υποσέντονα, αυχενικά
κολάρα κλπ.

Επίσης αντικατέστησε σπασμένο μάρμαρο στην είσοδο του Ιατρείου.
Η Ιατρός κ. Σοφία Γουλοπούλου και ο Πρόεδρος της
Κοινότητας ευχαριστούν και συγχαίρουν την κ. Μιρέλα και τον κ. Βασίλη για την προσφορά τους.
Για το μηχάνημα των υπερήχων γίνεται προσπάθεια
από την Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο να
φανεί χρήσιμο και λειτουργικό κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού.
Βελτίωση δρόμου πρόσβασης προς Λάψαινα.
Άρχισαν οι εργασίες βελτίωσης του δρόμου προς Λάψαινα. Το έργο « Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες ΤΚ Ροδαυγής στη θέση Ξεράκι – Λάψαινα
είναι προϋπολογισμού 64.516,15 (80000,00 με ΦΠΑ) και
χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ
«Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού,
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας
Ηπείρου.
Θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης τετρακοσίων
περίπου μέτρων, σωληνωτά, χωματουργικές εργασίες
μικρής κλίμακας και καθαρισμοί τάφρων.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης, δηλαδή των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Άρτας.
Δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο.
Ο Δήμος Αρταίων απέστειλε στις Κοινότητες του για
ενημέρωση των Δημοτών, ενημερωτικό έντυπο υλικό,
σχετικό με την έναρξη της κτηματογράφησης στην περιοχής μας. Η υποβολή Δηλώσεων ιδιοκτησίας στο
Κτηματολόγιο θα αρχίσει για όλους τους Δήμους της
ΠΕ Άρτας ( Αρταίων, Γ. Καραϊσκάκη, Κ. Τζουμέρκων,
Ν. Σκουφά) την 30η Οκτωβρίου 2018 και θα λήξει την
30η Ιανουαρίου 2019.
Στόχος της ενημέρωσης αυτής είναι η συγκέντρωση
των απαραίτητων δικαιολογητικών ιδιαίτερα των τίτλων κτίσης (συμβολαιογραφικές πράξεις, δικαστικές
αποφάσεις, πιστοποιητικά μεταγραφής, έγγραφα χρησικτησίας, πιστοποιητικά κληρονομιάς) και ο εντοπισμός των ακινήτων.
Στις 27 Ιουνίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε διεξοδική ενημέρωση από εκπροσώπους
της Κοινοπραξίας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕ – Ι ΨΑΡΡΑΣ στους
Προέδρους των ΤΚ του Δήμου με σκοπό, στη συνέχεια
αυτοί, να βοηθούν και να ενημερώνουν τους κατοίκους των Χωριών τους.
Τις πρώτες μέρες του Αυγούστου θα ακολουθήσουν
παρόμοιες ενημερώσεις και στα Χωριά.
Η διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών
είναι τελικά απλή και οικονομική. Γίνεται γνωστό ότι
το κόστος της δήλωσης ανά δικαιούχο είναι 35,00
ευρώ ή 70,00 (2X35) αν κάποιος δηλώσει περισσότερα
από δύο οικόπεδα ή αγροτεμάχια. Δεν δηλώνονται κατοικίες απλά αναφέρονται τα κτίσματα που υφίστανται
εντός των οικοπέδων. Επίσης αν κάποιος δεν δηλώσει
τα κτήματα ή τα οικόπεδα του, αυτά μετά την παρέλευση 7ετίας από τη λήξη του Κτηματολογίου, περιέρχονται στο Δημόσιο.
Η Δήλωση ιδιοκτησίας με φωτοαντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας και αποδεικτικού εγγράφου ΑΦΜ υποβάλλονται
έγκαιρα
στο
αρμόδιο
Γραφείο
Κτηματογράφησης (στην Άρτα για την περιοχή μας) ή
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ktimatologio.gr.

Ι.Μ. ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ και ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ
25,26 και 27 Ιουλίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 25-7-2018
Ώρα 18.30 Αγιασμός στη βρύση Αγ. Παρασκευής στο Κακολάγκαδο.
Ώρα 19.00 Πορεία - Λιτάνευση εικόνας από τη βρύση της
Αγ. Παρασκευής προς τον Ι. Ναό Αγ. Παρασκευής.
Ώρα 20.00 Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία.
ΠΕΜΠΤΗ 26-7-2018
Ώρα 7.00
Όρθρος - Θεία Λειτουργία.
Ώρα 19.00 Εσπερινός εορτασμού Αγ. Παντελεήμονος.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-7-2018
Ώρα 7.00
Όρθρος - Θεία Λειτουργία.
Ώρα 19.00 Εσπερινός.
Ώρα 19.30 Παραδοσιακό Καγκελάρι.
Ο Εφημέριος Ιερού Ναού Αγ. Παρασκευής
Αθανάσιος Αθανασίου

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Να μην ξεχάσουμε ότι η Κυριακή 5 Αυγούστου είναι μέρα αιμοδοσίας για το χωριό μας. Όσοι
μπορούμε ας το κάνουμε πράξη.
Ας είμαστε εκεί για τον εαυτό μας,
για την οικογένεια μας, για τον συνάνθρωπο μας, για το χωριό μας.
Στο ιατρείο της Κοινότητας στην
πλατεία. Ώρα: 09:00 – 13:00
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«Όταν παίρνεις γεμίζουν τα χέρια σου
Όταν δίνεις γεμίζει η ψυχή σου»

Το ΔΣ της Αδελφότητας
εύχεται σε όλους

Τι θα βρείτε στη Ροδαυγή

1. ΔΙΑΜΟΝΗ
Παραδοσιακοί Ξενώνες
α) «ΑΡΑΧΘΕΑ» στη Λάψαινα 7 αυτόνομες κατοικίες τεσσάρων ατόμων
Τηλ. 6978470819
www. likaki@otenet.gr
β) «ΜΑΡΟΥΣΙΩ» στην είσοδο της Ροδαυγής 8 επιπλωμένα διαμερίσματα
Τηλ. 6932660303 - 2683071131
www.marousio.gr
γ) «ΝΙSISTA» στο κέντρο της Ροδαυγής 5 δίκλινα
+ 2 Σουίτες
Φαγητό-Καφετέρια-Bar (24ωρο)
Τηλ. 2683071484
www.nisista.gr
2. ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ταβέρνες – Ψησταριές
α) «Αθήναιο» στο κέντρο της Ροδαυγής
Τηλ. 2683071150
β) Γεωργογιάννη Ευαγγελία στην πλατεία Ροδαυγής
Τηλ. 2683071560 – 6977993137
γ) Γεωργογιάννης Κων/νος, στον ΑηΛιά
Τηλ. 2683071253
δ) Καφέ-Ταβέρνα «Το στέκι της Ροδαυγής», στην
είσοδο της Ροδαυγής, Τηλ. 6932117986
ε)Mεζεδοπωλείο-Ψησταριά στο Eκκλησιαστικό κατάστημα Aγίας Tριάδος Σουμεσίου,
Iωάννης B. Kασσάρας, Tηλ. 6937364844
3. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ
«Η πονηρή αλεπού»
Στο κέντρο Ροδαυγής
Τζουμερκιώτης Θεόδωρος
Τηλ. 6947274677
4. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ
στο κέντρο Ροδαυγής
Γεραγόρης Βασίλης
Τηλ. 6946420970
5. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
στο κέντρο Ροδαυγής
Γραμματικού Λιλή
Τηλ. 2683071256
6. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
στο κέντρο της Ροδαυγής
Τηλ. 2683071080
7. ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
στο κέντρο της Ροδαυγής
«ΤΗΛΕΜΑΧΗ»
Τηλ. 2683071258-6948835818
8. ΤΑΞΙ
στο κέντρο της Ροδαυγής
ΠαπαβασιλείουΚων/νος
Τηλ. 6944513727

•

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Ανάληψη του
Κυρίου γιορτάστηκε στον Παρεκκλήσι του Αγίου
Νικολάου στη Λάψαινα. Πολλοί ενορίτες εκκλησιάστηκαν στο παρεκκλήσι, στους οποίους μετά τη
λειτουργία και την ανταλλαγή των ευχών, προσφέρθηκαν διάφορα εδέσματα ( λουκουμάδες,
λουκούμια, πίτες κλπ). Να σημειωθεί ότι τόσο το
κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου, το οποίο
μετά τη συντήρηση και βαφή του από κατοίκους,
έχοντες σχέση με τη Λάψαινα, έδειχνε σε καλή κατάσταση όσο και ο περιβάλλων χώρος ήταν καθαρός και μαγευτικός. Οι περισσότεροι από τους
παρευρισκομένους ήταν ηλικιωμένοι και θυμήθηκαν διάφορες ιστορίες από τα μαθητικά τους χρόνια, τις οποίες διηγήθηκαν με συγκίνηση και
νοσταλγία.
Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση στεγάστρων και
η τοποθέτηση ομπρελών στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στους κοινόχρηστους
χώρους της Άρτας
Εκδήλωση με θέμα «Παιδική κακοποίηση: Πρόληψη – Αντιμετώπιση» διοργάνωσε ο Δήμος Αρταίων την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:30
στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Άρτας. Στην εκδήλωση έκαν εισηγήσεις εξειδικευμένοι ομιλητές
οι οποίοι ανέπτυξαν πολύπλευρα το θέμα.
Η Βανέσσα Γιαννούλα πρώτη στην Ευρώπη σε
αγώνες Capoeira. Η Capoeira είναι μια Βραζιλιάνικη πολιτιστική έκφραση, που εμπεριέχει χορό πολεμική τέχνη, φιλοσοφία, άθληση και εκπαίδευση.
Την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, ο Εφημέριος μας λειτούργησε κατά παράδοση, στον
Άγιο Νικόλαο Σουμεσίου. Ο Ιερέας και ενορίτες με
το τέλος της Θείας Λειτουργίας, σε ειδικά διαμορφωμένο Χώρο, πρόσφεραν στους παρευρισκόμενους καφέ, αυγά, κουλούρια, σουβλάκια, κρασί και
γλυκά (σχετική φωτογραφία στη σελίδα 5).

•
•
•
•

Καλό Καλοκαίρι

Σύντομες ειδήσεις

