
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟ∆ΑΥΓΗΣ 25, 26 και 27 Ιουλίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 25-7-2015
Ώρα 18.30: Αγιασµός στη βρύση Αγ. Παρασκευής στο Κακο-
λάγκαδο.                                       
Ώρα 19.00: Πορεία - ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ εικόνας από τη βρύση της
Αγ. Παρασκευής προς τον Ι. Ναό Αγ. Παρασκευής.
Ώρα 20.00: Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός µετά Αρτοκλα-
σίας. Μνηµόσυνο κτητόρων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26-7-2015
Ώρα 07.00: Όρθρος - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ώρα 19.00: Εσπερινός εορτ. Αγ. Παντελεήµονος - Iερή Πα-
ράκληση

∆ΕΥΤΕΡΑ  27-7-2015
Ώρα 07.00: Όρθρος - Θεία Λειτουργία
Ώρα 19.00: Εσπερινός
Ώρα 19.30: Παραδοσιακό ΚΑΓΚΕΛΑΡΙ - Πανηγύρι

O Πρόεδρος Eκκλ. Συµβουλίου Iερέας Aθανάσιος Aθανασίου

Πολλοί ήταν αυτοί που
θέλησαν να αποδράσουν την
Πρωτοµαγιά προς τη Ροδαυ-
γή, να απολαύσουν την φύ-
ση που οργιάζει κυριολεκτι-
κά αυτήν την  εποχή, να πιά-
σουν τον Μάη και να διασκε-
δάσουν στο χώρο της πλα-
τείας, που αυτή την µέρα εί-
χε ένα ξεχωριστό χρώµα.
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Τ� ΒΡΑΒΕΙ� ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ   
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΥΓ�ΥΣΤ�Υ

Τ� �ρα�ε�� ΤΗΛΕΜΑ�Υ και ΜΙΝΑΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ στ�ν πρ�τ� επιτυ��ντα 
θα δ�θε� στις 9 Αυγ�$στ�υ, Κυριακ% πρω� και �ρα 11 στην πλατε�α.

Παρακαλ�$νται τα παιδι* (∆ηµ�τες Ρ�δαυγ%ς) π�υ π0τυ�αν 
σε σ��λ% π0ρυσι (σ��λικ� 0τ�ς 2013-14) να πρ�σκ�µ�σ�υν 

στ�ν Π�λιτιστικ� Σ$λλ�γ� τ� δελτ�� επιτυ��ας µ0�ρι 20 Ι�υλ��υ.

Ι. Μ. ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ - Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟ∆ΑΥΓΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το φετινό Αύγουστο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου κλείνει 3 χρόνια
θητείας και για το λόγο αυτό συγκαλείται σύµφωνα µε το καταστατικό γενική συνέλευση
των µελών του Συλλόγου την Κυριακή 16 Αυγούστου 2015 στην πλατεία του χωριού και ώρα
11:00. Τα θέµατα της συνέλευσης είναι ο διοικητικός και οικονοµικός απολογισµός του
απερχόµενου ∆Σ καθώς επίσης η διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Συλλόγου.
Περιµένουµε µε ενδιαφέρον τη συµµετοχή υποψηφίων και κυρίως νέων ατόµων και µε διά-

θεση προσφοράς για να αναδειχθούν στο νέο ∆Σ ούτως ώστε οι παλιότεροι µε την πείρα
τους και οι νεώτεροι µε τις ιδέες και το δυναµισµό τους να συνεχίσουν την καλή πορεία του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής. 

Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟ∆ΑΥΓΗΣ ΑΡΤΑΣ «Η ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
1ου 10-ήµερου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ µε τίτλο «ΤΟ  ΡΟ∆ΟΦΕΓΓΑΡΟ»

Mε καλ� καιρ� και µε π	λ
 κ�σµ	 γι	ρτ�στηκε 
και ��τ	ς η Πρωτ	µαγι� 
στη Ρ	δαυγ�.

Συνέχεια στη σελ. 3

31 ΙΟΥΛIOY ΠAPAΣKEYH
Παραδοσιακή βραδιά - φεστιβάλ χορευτικών οµάδων µε τη συνοδεία της κοµπανίας 

του Ηλία Πλαστήρα. Συµµετέχουν τα χορευτικά: Ποντιακού Πολιτιστ. Συλλόγου Αγ. Νικολάου
Ακτίου Πρέβεζας, Πολιτιστ. και Λαογραφ. Συλλόγου Χριστού Σερρών, 

Πολιτιστ. Συλλόγου «Πλατάνια» Κοζάνης, Λαογραφικού Συλλόγου «Κωστηλάτα» Άρτας
και Πολιτιστ. Συλλόγου Ροδαυγής. Στο τέλος ελεύθερος χορός για όλους. Ώρα έναρξης 20.30

1 ΑΥΓOYΣTOY ΣABBATO
Παρουσίαση του βιβλίου της Παν. Λάµπρη «Η µνήµη της γεύσης» - Αρχέγονων Ηπειρωτικών  

εδεσµάτων συναγωγή, στο ∆ηµ. Σχολείο. Για το βιβλίο θα µιλήσουν 
η Άννα Μπροφίδου – φιλόλογος και η Ζαχαρένια Σταύρου – δασκάλα.΄Ωρα 19.30

2 ΑΥΓOYΣTOY KYPIAKH
∆ραστηριότητες για τους µικρούς µας φίλους από τους Προσκόπους Άρτας στην πλατεία. 

Ώρα 18.00

3 & 4 ΑΥΓOYΣTOY ∆EYTEPA KAI TPITH
Εικαστικά δρώµενα και εργαστήρι ζωγραφικής για παιδιά άνω των 7 ετών. 

Θα επιµελείται η Ζωγράφος Σοφία Μπόµπολη και θα συµµετέχουν: 
η Ελένη Γεωργάνου και η Γωγώ Μπαρτζώκα. 

Το 1ο εργαστήρι για τα παιδιά θα γίνει την ∆ευτέρα πρωί ώρα 10.00-12.00 
και θα συντονίζει η Γωγώ Μπαρτζώκα.

Το 2ο εργαστήρι θα γίνει ∆ευτέρα απόγευµα ώρα 18.00 - 20.00
και θα συντονίζει η Ελένη Γεωργάνου.

Το 3ο εργαστήρι θα γίνει Τρίτη πρωί µε ώρα έναρξης 10.00 από την πλατεία 
για να ξεκινήσει µια εικαστική πορεία προς την πηγή Μπέσικου και ζωγραφικά δρώµενα 
στην πηγή, µε διάρκεια περίπου 3 ώρες. Στη δράση θα συµµετέχουν µικροί και µεγάλοι 

(όσοι είναι και αισθάνονται καλλιτέχνες, από 5 έως 105 ετών). 
Το εικαστικό δρώµενο συντονίζει η ζωγράφος Σοφία Μπόµπολη. 

Την Τρίτη βράδυ και ώρα 20.00 θα γίνουν τα εγκαίνια ατοµικής εικαστικής έκθεσης 
της Σοφίας Μπόµπολη µε θέµα «ΝΗΡΟΝ –Υ∆ΩΡ» (Βυζαντινή φράση  που σηµαίνει 

νεαρόν ύδωρ - το νερό που µόλις βγήκε από την πηγή).
Αµέσως µετά θα ακολουθήσει έκθεση των έργων των παιδιών που δηµιουργήθηκαν 

από τα παιδικά εργαστήρια και την εικαστική πορεία. 

5 ΑΥΓOYΣTOY TETAPTH
Προβολή ταινίας – Ντοκιµαντέρ µε θέµα «Σέλτσος – Σουλιώτες, η θυσία»

του κινηµατογραφιστή Βασ. Γκανιάτσα στην πλατεία. Ώρα 20.30

6 & 7 ΑΥΓOYΣTOY ΠEMΠTH KAI ΠAPAΣKEYH
Αθλητικές δραστηριότητες από τον πανελληνιονίκη αθλητή 

µεγάλων αποστάσεων Χρήστο Ζαρκάδα.
1η µέρα παιδικά παιχνίδια στο χώρο της πλατείας και 2η µέρα αθλητική δράση – αγώνες.

7 ΑΥΓOYΣTOY ΠAPAΣKEYH
Βραδιά έντεχνου και ρεµπέτικου τραγουδιού στην πλατεία.

10 ΑΥΓOYΣTOY ∆EYTEPA
Προβολή  ταινίας (δραµατική κωµωδία) του σκηνοθέτη ∆ηµήτρη Καραδήµου 

στην πλατεία. Ώρα 20.30

Στηρίζουµε όλοι µας, τις εκδηλώσεις αυτές, οι οποίες γίνονται για 3η συνεχόµενη
χρονιά, είναι ελεύθερες εισιτηρίου, δίνουν µια ανάσα πολιτισµού µε αναζήτηση στο
διαφορετικό και στο ποιοτικό και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Κυρίως όµως
απευθύνονται στους νέους που τις προσµένουν και τις καρτερούν για να χαρούν, να
παίξουν να ψυχαγωγηθούν και να δηµιουργήσουν οµαδικά.

8 ΑΥΓOYΣTOY ΣABBATO 
Μια φορά κι έναν καιρό… Αφήγηση παραµυθιών  -                                          

∆ιαδραστικό παιχνίδι από την Παραµυθούλα στο χώρο της πλατείας. Ώρα 18.00 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ  από το θέατρο Σκιών του Γιώργου ΗΠΕΙΡΩΤΗ. Ώρα 20.00

9 ΑΥΓOYΣTOY KYPIAKH  
Αιµοδοσία στο ιατρείο της Κοινότητας. Ωρα 09.00 – 13.00

Tο ∆.Σ. της Aδελφότητας Pοδαυγής Άρτας 

σας εύχεται

καλό  καλοκαίρι
και καλή αντάµωση στο χωριό. 



Κολιού Σοφία, Ιωάννινα ............................

Μπαλαούρας Χαρίλαος και Φώτης,  Κέρ-

κυρα ..........................................................

Λάµπρη Παναγιώτα, Πάτρα .................

Μάνος Λάζαρος, Ιωάννινα .......................

Μάνος Κώστας, Πόρτο Ράφτη .................

Μπαρτζώκας  ∆ηµήτριος, Αθήνα .............

Ροδαυγιώτης, Αθήνα .......................

Κασσάρας  Βασίλειος, Γαλλία ..............

Ζώη Λ. Αναστασία, Ροδαυγή ...................

Σφήκας Ηλίας, Πιστιανά ...........................

Θεοχάρης Γ. Χρήστος, Ροδαυγή .............

Μάνου Κ. Αλεξάνδρα, Ροδαυγή ..............

Οικονόµου Σταύρος, Άρτα .......................

Σιώζος  Ιωάννης, Φιλιππιάδα  ...................

Ευαγγέλου Αντώνιος, Σουµέσι ................

Ζιώρης Ι. Κωνσταντίνος, Άρτα .................

Μήτσιος  Ανδρέας, Ροδαυγή ...................

Ευθυµίου Αλ. Ιωάννης, Ροδαυγή .............

Γιολδάσης Κ. Χρήστος, Άρτα ...................

Κολιός Βασίλειος, Περδικάρι ...................

Παπαλάµπρης ∆ηµήτρης, Αθήνα .............

∆έµιτσας Ιωάννης, Ιωάννινα ....................

Σγουρού Βασιλική, Αθήνα ........................

Κράψη Βασιλική, Πιστιανά .......................

Παππά Μαριάνθη, Πιστιανά ......................

Μάνος Ι. ∆ηµήτριος, Ροδαυγή .................

Μιχαλοπούλου Γ. Παναγιώτα, Άρτα ........

Σύρρου Στυλιανή, Σουµέσι .......................

Ρακόπουλος Ηλ. Θεοφάνης, Αθήνα ........

Τσαντούκλα Ελένη, Άρτα ........................

Ροδαυγιώτης, Κόρινθος ........................... 

Τάσιου Βαΐτσα, Ροδαυγή ..................

Ζαρκάδα Ελένη, Ροδαυγή ................

∆ηµόπουλος Γρηγόριος, Ιωάννινα ...........

Νιάρου Αρτεµησία, Άρτα ..........................

Γεωργογιάννη-Πλαστήρα Ευαγγελία, 

Άρτα ........................................................... 

Χρηστογιάννης Κ. Ευάγγελος, Γερµανία 

Χρηστογιάννης Κ. Ελευθέριος, Γερµανία 

Πλαστήρα-Τσώρου Μερόπη, Άρτα ..........

Βασιλείου Στ. ∆ηµήτριος, Περδικάρι ....... 

Γιολδάσης Αλκιβιάδης, Αθήνα .................

Γιαννούλα Γ. Γεωργία, Pοδαυγή ..............

Aναγνώστου Γεώργιος, Γερµανία ............

Το ∆.Σ. της Αδελφότητας ευχαρι-

στεί όλους τους συγχωριανούς και

τους φίλους της Ροδαυγής για τη

στήριξη που παρέχουν στο σύλλογό

µας, στη δύσκολη αυτή περίοδο που

διανύουµε. Τη συνδροµή σας µπορεί-

τε να τη δίνετε στα µέλη του ∆.Σ.

της Αδελφότητας και στην Κυρία Ρέ-

να Αράπη ή να την καταθέτετε στην

Εθνική τράπεζα στο λογαριασµό:

ΠPOΣOXH 
NEOΣ ΛOΓAPIAΣMOΣ

178/001501-65 από το εσωτερικό και

IBAN: GR5201101780000017800150165

ΚΩ∆. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ(BIC)

ETHNGRAA, από το εξωτερικό.

A¶PI§IO™ - MA´O™ - IOYNIO™ 2015 H PO¢AY°H

2

KK ÔÔ ÈÈ ÓÓ ˆ̂ ÓÓ ÈÈ ÎÎ ¿¿

H PO∆AYΓH
Tρίµηνη ενηµερωτική έκδοση

της Aδελφότητας Pοδαυγής Άρτας
ISSN 1791 - 9576 • KΩ∆IKOΣ 4483

EK∆OTHΣ
AΛKIBIA∆HΣ ΓIOΛ∆AΣHΣ

EΠI∆AYPOY 6 - 152 33 XAΛAN∆PI
THΛ. 210 - 6854709

e-mail: agioldassis@gmail.com

ΣYNTAKTIKH EΠ ITPOΠH
Aράπη Pένα

Γεωργίου Kώστας
Γιολδάσης Aλκιβιάδης

Kατσίγιαννη-Kολιού Kατερίνα
e-mail: katerinakatsigianni1962@gmail.com

Mάρης Aντώνης
e-mail: antonismaris@hotmail.com

Oικονόµου Bασίλης
e-mail: voikono@hotmail.com

EKTYΠΩΣH “ABEΛ”
Mενελάου 2 - 16346 Hλιούπολη

Tηλ. 210 9711877

AΛOYMINIA 

ΣI∆HPOKATAΣKEYEΣ

NIKO§AO™ °EøP°ANO™
Γέφυρα Kαλογήρου - Φιλιππιάδα

Tηλ.: 26830 24657

ª¤ÏÈ £˘Ì·Ú›ÛÈÔ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ :  Τσιάµη  Iωάννα

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α  ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Τηλ .   26830-22408,   6977069783

Σχολή O∆HΓΩN

°. KOKKINO™

Mαξ. Γραικού 29 - Άρτα
Tηλ. 26810 - 23600

ΣΣ υυ νν δδ ρρ οο µµ έέ ςς         που  λάβαµε

€

L

Γεννήσεις 

• Στις 18 Φεβ 2015, η Πλουµή ∆έµιτσα (εγγονή της Όλγας Νικ. Βασιλείου και
του Ιωάννη ∆έµιτσα) απέκτησε κορίτσι.

• Στις 4 Μαϊ 2015, το ζεύγος Γιάννη Αρσενικού και Βάσως Ι. Γεωργίου απέκτησε
αγόρι.

• Στις 9 Ιουν 2015, το ζεύγος Ιωάννη Γ. Μάνου και Μαρίας Παπαχριστοπούλου
που ζει στην Ξάνθη, απέκτησαν αγόρι.

Ευχόµαστε στους γονείς να τους ζήσουν τα νεογέννητα.
Bαπτίσεις
• Στις 13 Απρ 2015, το ζεύγος Αριστείδη ∆ιον. Κώτση και Ελένης Κ. Παπαβασι-
λείου βάπτισαν την κόρη τους και της δόθηκε το όνοµα Πηγή.

• Στις 18 Απρ 2015, το ζεύγος το ζεύγος Σταύρου Κ. Αθανασίου και Ελένης
Τερζόγλου βάπτισαν το γιό τους και του δόθηκε το όνοµα Άγγελος.

• Στις 19 Απρ 2015, το ζεύγος Γεωργίου Παφίλη και Αννίτας Μιχ. Τσώρου βάπτι-
σαν το γιό τους στην Κοζάνη και του δόθηκε το όνοµα Εµµανουήλ.

• Στις 26 Απρ 2015, το ζεύγος Κωνσταντίνου και Μαρίας Θεοφ. Αγγέλη βάπτι-
σαν την κόρη τους και της δόθηκε το όνοµα Βασιλική.

• Στις 10 Μαϊ 2015, το ζεύγος Βασίλη Χανιώτη και Αγγελικής Κ. Γεωργίου βά-
πτισαν την κόρη τους και της δόθηκε το όνοµα Θεοδώρα.

• Στις 17 Μαϊ 2015, το ζεύγος Γεωργίου Σερέτη και Ειρήνης Θ. Γιαννούλα βά-
πτισαν την κόρη τους και της δόθηκε το όνοµα Μελίνα.

• Στις 14 Ιουν 2015, το ζεύγος Σπύρου και Γεωργίας Νικ. Μάνου βάπτισαν το γιό
τους και του δόθηκε το όνοµα Βασίλειος.

• Στις 14 Ιουν 2015, το ζεύγος Γεωργίου και Ηρακλείας Νικ. Μάνου βάπτισαν το
γιό τους και του δόθηκε το όνοµα Νικόλαος.

• Στις 20 Ιουν 2015, το ζεύγος Αθανασίου και ∆ήµητρας Κ. Κοµζιά βάπτισαν την
κόρη τους και της δόθηκε το όνοµα Φερενίκη. 

Γάµοι
• Στις 25 Απρ 2015, ο Γεώργιος Ζαφειρίου παντρεύτηκε την Παρασκευή Αποστ.
Κοµζιά και βάπτισαν την κόρη τους στην οποία δόθηκε το όνοµα Αριάδνη.

• Στις 18 Μαϊ 2015, ο Νικόλαος Καψάλης παντρεύτηκε στο Τορόντο του Κανα-
δά την Ευδοκία Σπύρου (κόρη της Βούλας Ι. Βαγγέλη).

• Στις 21 Ιουν 2015, ο Κωνσταντίνος Β. Ρακόπουλος παντρεύτηκε στην Πάχη
Μεγάρων την Αλέκα Καρυώτη.

Θερµές ευχές στους νεόνυµφους για κάθε ευτυχία.
Θάνατοι
• Στις 18 Μαρ 2015, πέθανε στην Κέρκυρα η Λούλα Παύλου Κώτση.
• Στις 25 Απρ 2015, πέθανε στην Αθήνα η Γιαννούλα Τενέζου από τα Πιστιανά.
• Στις 1 Μαϊ 2015, πέθανε σε ηλικία 82 ετών στην Αθήνα η Αγλαΐα σύζυγος Σπ.
Κασσάρα και κηδεύτηκε στη Σκούπα στις 2 Μαϊ 2015.

• Στις 29 Μαϊ 2015, πέθανε σε ηλικία  93 ετών ο Ιωάννης Ζιώρης και κηδεύτηκε
στο νεκροταφείο Αγίας Τριάδας Σουµεσίου.

Στις οικογένειες των εκλιπόντων εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια. 

Mνηµόσυνα
• Στις 20 Απρ 2015, τελέστηκε το 40ήµερο µνηµόσυνο της Γλυκερίας Ανδ. Μή-
τσιου στον Άγιο Νικόλαο Περδικαρίου.

• Στις 26 Απρ 2015, τελέστηκε στην Κέρκυρα το 40ήµερο µνηµόσυνο της Λού-
λας Π. Κώτση.

• Στις 3 Μαϊ 2015, τελέστηκε το ετήσιο µνηµόσυνο του Γεωργίου Μήτσιου.
• Στις 3 Μαϊ 2015, τελέστηκε στο Κοµµένο Άρτας το ετήσιο µνηµόσυνο της Βα-
σιλείας Τζουρµανά (κόρη Θεόδωρου Σωτηρίου).

• Στις 3 Μαϊ 2015, τελέστηκε στην Αγία Τριάδα Σουµεσίου το ετήσιο µνηµόσυνο
του Χαρίλαου Κασσάρα.

• Στις 30 Μαϊ 2015, τελέστηκε στην Αγία Βαρβάρα Ροδαυγής το ετήσιο µνηµό-
συνο της ∆ηµητρούλας Χρ. Αλεξίου.

• Στις 7 Ιουν 2015, τελέστηκε στη Σκούπα το 40ήµερο µνηµόσυνο της Αγλαΐας
Σπ. Κασσάρα.

• Στις 14 Ιουν 2015, τελέστηκε στην Αθήνα το ετήσιο µνηµόσυνα της Παρα-
σκευής (Βούλα) Ευθ. Αναγνώστου.    
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Αγαπητοί Ροδαυγιώτες και φίλοι της Ροδαυγής

Η Αδελφότητα Ροδαυγής στην προσπάθειά της 

να διατηρεί ζωντανή την επικοινωνία 

µε όσο το δυνατόν περισσότερους χωριανούς και φίλους 

εντός και εκτός Ελλάδας εκδίδει κάθε τρίµηνο 

την εφηµερίδα«Η ΡΟ∆ΑΥΓΗ»

Επειδή ως αδελφότητα δεν έχουµε άλλους πόρους, 

παρακαλούµε όλους όσους λαµβάνουν την εφηµερίδα, 

εφόσον επιθυµούν να συνεχίσουν να τη λαµβάνουν, 

να αποστέλλουν κάποια µικρή συνδροµή 

ή µέσω των µελών του ∆.Σ. ή µέσω Τραπέζης 

στο λογαριασµό που υπάρχει στη δεύτερη σελίδα

Με τιµή

Το ∆.Σ.της Αδελφότητας

€

300(296)

20(16)

70(66)



Ο Πολιτιστικός Σύλλογος έκανε όλες τις απαραίτητες
προετοιµασίες ούτως ώστε να υποδεχτεί το πλήθος των
επισκεπτών από τις γύρω περιοχές του Νοµού Άρτας και
όχι µόνο, οι οποίοι θέλησαν να περάσουν τη µέρα αυτή
στη Ροδαυγή, απολαµβάνοντας εξαιρετικά φαγητά, ποτά
και εξυπηρέτηση και διασκεδάζοντας παραδοσιακά από
την κοµπανία του Βασίλη Γεραγόρη σε ένα ξέφρενο γλέ-
ντι κάτω από τα πλατάνια µέχρι αργά το απόγευµα.

Οι γυναίκες του χωριού έκαναν πολλά στεφάνια από
αγριολούλουδα του βουνού, από «Απρίλη» και «Μάη» τα
οποία µοσχοµύριζαν και έγιναν ανάρπαστα από τους επι-
σκέπτες.

Στον τοίχο της πλατείας στήθηκε έκθεση φωτογρα-
φίας από το διαγωνισµό χλωρίδας και πανίδας µε πολύ
ενδιαφέρον.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε η δραστηριότη-
τα µε τα λουλούδια για πρώτη φορά για τα µικρά παι-
διά. Συγκεκριµένα ο Πολιτιστικός Σύλλογος αγόρασε
85 λουλούδια και χρωµατιστές γλάστρες, όπου τα παι-
διά φύτευαν ένα λουλούδι της αρεσκείας τους στη
γλάστρα βάζοντας χώµα από µεγάλο δοχείο που ήταν
εκεί  και το έπαιρναν για το σπίτι τους, χωρίς οικονοµι-
κή επιβάρυνση.  

Στην ηµερήσια αυτή γιορτή της Άνοιξης και των λου-
λουδιών παραβρέθηκαν 31 παιδιά  Λυκείου από έξι Ευρω-
παϊκές χώρες µαζί µε 12 καθηγητές και συγκεκριµένα
από Ισπανία, Ιταλία, Σλοβακία, Κύπρο, ∆ανία και Φιλαν-
δία. Τα παιδιά περπάτησαν µονοπάτια της περιοχής Μπι-
στούρας µε τη συνδροµή του Προέδρου του Ορειβατικού
Συλλόγου Άρτας Λεωνίδα Σπαή, επισκέφτηκαν τον ιστο-
ρικό Ναό της Αγίας Παρασκευής και το Λαογραφικό Μου-
σείο που επιµελήθηκε και ξενάγησε η Ιωάννα Αναστασί-
ου (λόγω απουσίας του Βασ. Τάσιου), γεύτηκαν τα νόστι-
µα ψητά και γλέντησαν µαζί µε τους άλλους. Η επίσκεψη
των παιδιών έχει να κάνει µε πρόγραµµα ERASMOUS
PLUS (Εράσµους πλας) του 2ου Λυκείου  Άρτας. 

Παραβρέθηκαν επίσης Αντιδήµαρχοι του ∆ήµου Αρ-
ταίων Περιφερειακοί και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και εκπρό-
σωποι άλλων φορέων. 

Για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης εργάστηκαν
εθελοντικά γύρω στα 25 άτοµα µε καλή καρδιά και αγά-
πη για τη Ροδαυγή. Σίγουρα όµως, για να βγει η γιορτή
πέρα µε λιγότερη κούραση και να µην πέφτει το βάρος
στις πλάτες των ολίγων χρειάζονται και άλλα άτοµα και
κυρίως νέοι.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Mε καλ� καιρ� και µε π	λ
 κ�σµ	 
γι	ρτ�στηκε και ��τ	ς η Πρωτ	µαγι� στη Ρ	δαυγ�.
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1. Παραδοσιακοί Ξενώνες 

α) «ΑΡΑΧΘΕΑ» στη Λάψαινα 
7 αυτόνοµες κατοικίες Τεσσάρων ατόµων
Τηλ. 6978470819  email: 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. Φαρµακείο στο κέντρο της Ροδαυγής   
Τηλ. 2683071424

3. Καφενεία – Ουζερί στο κέντρο της Ροδαυγής  

α) Παπαβασιλείου Βαρβάρα Τηλ. 2683071598
β) Καφέ Μπαρ «Η πονηρή αλεπού» 
Τζουµερκιώτης Θεόδωρος Τηλ. 6947274677

4. Ταβέρνες – Ψησταριές 

α) «ΑΘΗΝΑΙΟ» στο κέντρο της Ροδαυγής   

Τηλ. 2683071150

β) Γεωργογιάννη Ευαγγελία  στην πλατεία Ροδαυγής 

Τηλ. 2683071560 – 6977993137

γ) Γεωργογιάννης Κων/νος στον ΑηΛιά 

Τηλ. 2683071253

δ) Καλλιµογιάννης Παναής στο Κακολάγκαδο       

Τηλ. 6947382796

ε) Καφέ-Ταβέρνα «Το στέκι της Ροδαυγής» 

στην είσοδο της Ροδαυγής, Τηλ. 6932117986

στ) Mεζεδοπωλείο-Ψησταριά στο Eκκλησιαστικό 

κατάστηµα Aγίας Tριάδος Σουµεσίου, 
Iωάννης B. Kασσάρας, Tηλ. 6937364844 

5. Παντοπωλείο στο κέντρο Ροδαυγής 
Γραµµατικού Λιλή Τηλ. 2683071256

6. Πρατήριο Άρτου στο κέντρο Ροδαυγής
Γεραγόρης Βασίλης Τηλ. 6946420970  

7. Χειροποίητα Κοσµήµατα στο κέντρο της Ροδαυγής 
«ΤΗΛΕΜΑΧΗ»   Τηλ. 2683071258 – 6948835818

8. ΤΑΞΙ στο κέντρο της  Ροδαυγής 
Παπαβασιλείου Κων/νος      
Τηλ. 2683071385 – 6944513727 

∆È ı· ‚ÚÂ›ÙÂ 
ÛÙË ƒÔ‰·˘Á‹

Άκρως ενδιαφέρουσα και ενηµερωτική ήταν η
ηµερίδα  για την αιµοδοσία  και τη δωρεά  του
µυελού των οστών, που πραγµατοποιήθηκε από το
∆ήµο Αρταίων και το Σύλλογο Εθελοντών Αιµοδο-
τών Ν. Άρτας στην αίθουσα ∆ιώνη του Εκθεσιακού
Κέντρου, στις 25 Μαϊου στα πλαίσια του εορτα-
σµού  της Παγκόσµιας ηµέρας Εθελοντών Αιµοδο-
τών.  Στην γεµάτη από κόσµο αίθουσα ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Αιµοδοτών Λεωνίδας Σπαής ανα-
φέρθηκε στη σηµασία της δωρεάς  και της αιµοδο-
σίας  και εστίασε το λόγο του στο  έργο που παρέ-
χει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιµοδοτών και στις
ενέργειες που κάνει για τη διάδοση του εθελοντι-
κού πνεύµατος.
Στην ηµερίδα µίλησε ο Καθηγητής Αιµατολογίας

Κω/νος Μπουραντάς στον οποίο απενεµήθη και τι-
µητική πλακέτα για την πολυετή προσφορά του
στο χώρο της υγείας και στη συνέχεια µίλησε η κ.
Ζερβού ∆/ντρια Κέντρου Αιµοδοσίας Γ. Ν. Ιωαννί-
νων για τη σηµασία του εθελοντισµού και τις ανά-
γκες σε αίµα, τονίζοντας  ότι θα πρέπει να µιλάµε
στα παιδιά µας από µικρή ηλικία, ούτως ώστε όταν
φτάσουν σε ηλικία 18  χρόνων  να είναι έτοιµοι αι-
µοδότες και θα έχουν αποκτήσει κοινωνικές ευαι-
σθησίες και να ξέρετε όπως είπε, «ότι σαν γονείς
θα έχετε καταφέρει πολύ περισσότερα απ� ότι νο-
µίζετε. 

«όταν παίρνεις γεµίζουν τα χέρια σου, όταν δί-
νεις γεµίζει η ψυχή σου».  

Χρήστος  Σταύρος

Γρήγορο ίντερνετ 
σε Ροδαυγή, Πιστιανά, Σκούπα

και ∆αφνωτή µέσα στο 2015

Τα ορεινά Χωριά της ∆Ε Ξηροβουνίου (Ρο-
δαυγή, Πιστιανά, Σκούπα και ∆αφνωτή) ανή-
κουν στις λεγόµενες αγροτικές λευκές περιο-
χές από άποψης ευρυζωνικών υποδοµών δηλα-
δή δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος να συνδε-
θεί µε υπηρεσίες διαδικτύου. Πλέον µε τη διαδι-
κασία σύµπραξης ∆ηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα
(Σ∆ΙΤ) και την υπογραφή των συµβάσεων µετα-
ξύ Γενικής Γραµµατείας Τηλεποικοινωνιών - Τα-
χυδροµείων και αναδόχων σχηµάτων του έργου
"RURAL BROADBAND, Ανάπτυξη Ευρυζωνικών
Υποδοµών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της
Ελληνικής Επικράτειας", το γρήγορο ίντερνετ
θα είναι γεγονός µέσα στο 2015 (ίσως και τέλη
Οκτωβρίου). 

Ήδη από τις αρχές Απριλίου υπεύθυνοι του
αναδόχου κατασκευαστικού σχήµατος (INTRA-
KAT - INTRACOM HOLDINGS - HELLAS ON
LINE) επισκέφθηκαν και αναγνώρισαν την πε-
ριοχή και στη συνέχεια εξασφάλισαν τις απαι-
τούµενες άδειες από το ∆ήµο.

Θεοφάνης Κίτσος

ΗΜΕΡΙ∆Α   ΓΙΑ  ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ   
ΚΑΙ  ∆ΩΡΕΑ  ΜΥΕΛΟΥ  ΤΩΝ  ΟΣΤΩΝ

Με σύµµαχο το καλό καιρό, µεγάλη επιτυχία είχε
τo αντάµωµα που διοργάνωσε ο σύλλογος των Απα-
νταχού ∆ιστρατιωτών Άρτας στο ∆ίστρατο, στο
ηµερήσιο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού, την
Κυριακή της Πεντηκοστής 31 Μαΐου.
Η προσέλευση του κόσµου ήταν πολύ µεγάλη και η
κεντρική πλατεία του χωριού από νωρίς γέµισε από
∆ιστρατιώτες και φίλους από τα γύρω χωριά.

"Tην σηµερινή ηµέρα ξαναζωντανεύουµε το χωριό
µας, διατηρούµε τα ήθη και τα έθιµα του τόπου µας
και µυούµε τα παιδιά µας στα δηµοτικά µας τραγού-
δια και τους λεβέντικους χορούς του τόπου µας.
Σήµερα δίνουµε µεγάλη χαρά στους εναποµείνα-

ντες γέροντες του χωριού µας, διότι βλέπουν τα
παιδιά τους να ξαναζωντανεύουν το χωριό τους και
να τιµούν τον τόπο που γεννήθηκαν".
Με αυτά τα λόγια ο Πρόεδρος του Συλλόγου των
απανταχού ∆ιστρατιωτών παιδίατρος Αντώνης Κο-
ντός καλωσόρισε τους όλους τους παρευρισκόµε-
νους στο πανηγύρι του χωριού που διοργανώνεται
από τον Σύλλογο για περισσότερο από 25 χρόνια.

''Αρχικά είχαµε σκεφτεί, είπε ο κ. Κοντός, να µην
κάνουµε σήµερα το πανηγύρι λόγω πένθους για τον
πρόσφατο χαµό του ∆ηµητράκη  Τζαµάκου.
Ο ∆ηµητράκης υπήρξε ιδρυτικό µέλος του συλλό-
γου µας, ήταν µάλιστα  ο πρώτος ταµίας στο σύλλο-

γό µας. Αργότερα έγινε πρόεδρος στο πολιτιστικό
σύλλογο του ∆ιστράτου στην Άρτα.
Τον θυµόµαστε όλοι µας εδώ να τρέχει για να
διοργανώσει όσο καλύτερα γίνεται το πανηγύρι και
να βοηθάει πάρα πολύ την ηµέρα του πανηγυριού.
Είναι µεγάλη η απώλεια για το χωριό µας αφού  µας
λείπει ο άνθρωπος της µεγάλης προσφοράς. Προ-
σφορά όχι µόνο στον πολιτισµό, αφού η  αγάπη και
η καλοσύνη του πάντα περίσσευαν για όλους τους
χωριανούς µας.
Σκεφτήκαµε όµως πως αν ζούσε ο ∆ηµήτρης δεν
θα ήθελε ποτέ να γίνει αυτός η αιτία ώστε να µαται-
ωθεί αυτό το πανηγύρι που τόσο πολύ αγαπούσε.
Θα είναι νοµίζω το καλύτερο µνηµόσυνο για τον
∆ηµητράκη να του αφιερώσουµε το σηµερινό πανη-
γύρι. Θα µας βλέπει από ψηλά και θα χαίρεται και
αυτός µαζί µας. 
Πριν από µερικά χρόνια σε αυτήν εδώ την πλατεία
ο σεβασµιότατος Μητροπολίτης Άρτας Ιγνάτιος µας
είπε πως ο χριστιανός δεν πενθεί! Μπορεί να λυπά-
ται πάρα πολύ, να πονάει για το χαµό κάποιου αγα-
πηµένο του προσώπου αλλά δεν πενθεί γιατί ο χρι-
στιανός πιστεύει στη µεταθανάτια ζωή! Γι� αυτό λοι-
πόν και µεις σήµερα δεν πενθούµε αλλά αφιερώνου-
µε την σηµερινή µέρα στο δικό µας ∆ηµητράκη Τζα-
µάκο''... 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ∆ΙΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ
ΚΑΒΑΦΗ 20 - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Τ.Κ. 153-43 ΑΘΗΝΑ  – ΤΗΛ. 210-6001418 – FAX: 210-6391787

e-mail: akontos@otenet.gr 

∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ) 
ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΤΟ  ∆ΙΣΤΡΑΤΟ  ΣΤΟ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ  ΠΑΝΗΓΥΡΙ   

Συνέχεια από τη σελ. 1



Με το καθιερωµένο πανηγύρι το βράδυ της παραµονής του Αγίου Πνεύµατος
(Κυριακή), που διοργάνωσε ο κ. Γιάννης Κασσάρας σε κατάλληλα διαµορφωµένο
χώρο στο Εκκλησιαστικό Κατάστηµα, ξεκίνησε ο εορτασµός της Αγίας Τριάδος.
Παρά την απογευµατινή βροχή ο χώρος γέµισε από ντόπιους αλλά και από κατοί-
κους των γύρω χωριών ενώ η ορχήστρα του Βασίλη Γεραγόρη σκόρπισε κέφι µέ-
χρι τις πρωινές ώρες της ∆ευτέρας. 

Στον Εσπερινό της ∆ευτέρας χοροστάτησε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Νι-
κοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστοµος, που τον συνόδευαν Ιερείς και Ιεροψάλ-
τες από διάφορες ενορίες. Θετική εντύπωση και ανάλογα όµορφα σχόλια προκα-
λεί η συχνή παρουσία του Σεβασµιότατου  Μητροπολίτου στις Εκκλησίες των Χω-
ριών µας. Στους Πνευµατικούς επισκέπτες προσφέρθηκε καφές και πίτες από το
Εκκλησιαστικ Συµβούλιο και ενορίτες. 

Την Τρίτη τελέστηκε ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία της γιορτής του Αγίου
Πνεύµατος µε αισθητή την απουσία πολλών, αφού η ηµέρα είναι εργάσιµη και πε-
ρίοδος εξετάσεων για τους µαθητές. Ακολούθησε ηµερήσιο πανηγύρι σε πιο χα-
λαρούς ρυθµούς. Ξεχώρησε η παρουσία των µαθητών και δασκάλων του ∆ηµοτι-
κού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ροδαυγής

Και του χρόνου!! 
Θεοφάνης Κίτσος

ΠANEΠIΣTHMIOY 39
Στοά Πεσµατζογλου • Tηλ. 211.2147559
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Mοιραστείτε µαζί µας ιδιαίτερες στιγµές σας...
χαλάρωσης, χαράς, γλεντιού!
Ένας κήπος έξι στρεµµάτων, 
µία πισίνα, στεγασµένος χώρος, ηχητικές 
εγκαταστάσεις DJ, παιδική χαρά - parking - 
παρκαδόροι, υπηρεσία καθαριότητας
όλα στη διάθεσή σας για να µείνει η βραδιά
αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσµένους σας!

Tιµή ανά άτοµο, 35 ευρώ (all included)

Για περισσότερες πληροφορίες, 
καλέστε 6944 329819

K T H M A ΛE XOYIΩANNHΣ ΨYXOΓIOΣ

ΑΝΑΒΙΩΣΕ  ΤΟ  ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΙ 
ΤΗΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ  ΣΤΗ  ΛΑΨΑΙΝΑ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ  ΣΤΟ  ΣΟΥΜΕΣΙ

Αναβίωσε  το πανηγυράκι της Αναλήψεως στη Λάψαινα, το οποίο γίνεται για τρίτη συνεχόµενη
χρονιά, που φέτος συνέπεσε µε τη γιορτή του Κων/νου και της Ελένης.

Αρκετοί ήταν αυτοί που παραβρέθηκαν στο παρεκκλήσι του Αγ. Νικολάου,  κτισµένο  το 1950,
στη θέση µικρού ναού του 16ον αιώνα, µετόχι του µοναστηριού του Αγ. Νικολάου Περδικαρίου,
µε τοιχογραφίες στο εσωτερικό του (σύµφωνα µε µαρτυρίες παλιών), ο οποίος δυστυχώς γκρεµί-
στηκε για άγνωστους λόγους τότε, για να κτισθεί στη θέση του ο σηµερινός ναός. Στον ναό αυτό
στεγάστηκε  και το ∆ηµοτικό σχολείο Λάψαινας για δύο χρόνια 1957- 58 µέχρι να κτισθεί δίπλα
το κτήριο του Σχολείου το οποίο λειτούργησε για µια 20-τία και το οποίο παλιοί µαθητές και κά-
τοικοι προσπαθούν  σήµερα να το συντηρήσουν µε εθελοντική εργασία και µε οικονοµική βοή-
θεια, αλλάζοντας την σκεπή, το ταβάνι, συντήρηση  στις πόρτες και τα παράθυρα και βάψιµο.   
Με το πέρας του εκκλησιασµού µοιράστηκαν στους παρευρισκοµένους νόστιµες πίτες και  γλυ-

κά, προσφορά των γυναικών, ενώ υπήρχαν και διάφορα ποτά προσφορά και αυτά των ενοριτών.
Κάποιοι φρόντισαν να µεταφέρουν τραπέζια και καρέκλες  και ο κόσµος κάθισε στον προαύλιο
χώρο  της εκκλησίας  και κάτω από τον ίσκιο µεγάλης καρυδιάς,  σ΄ένα ειδυλλιακό  και καταπρά-
σινο τοπίο µε χρώµατα και αρώµατα του Μαΐου.
Μέχρι τη δεκαετία του 70, της Αναλήψεως, γίνονταν ένα από τα καλύτερα  και µεγαλύτερα πα-

νηγύρια του χωριού, το οποίο συγκέντρωνε κόσµο και από τα γειτονικά χωριά, αλλά και από τα
απέναντι,  που περνούσαν µε την βάρκα στο ποτάµι και το γλέντι κρατούσε µέχρι το ηλιοβασίλε-
µα  µε δυο-τρεις ζυγιές όργανα. Στα γειτονικά σπίτια το καζάνι έβραζε µε τα σφαχτά (γίδα βρα-
στή – γιουβέτσι – κρέας µε µακαρόνια, κοτόπουλο σούπα και πίτες παράλληλα) και οι νοικοκυραί-
οι  περίµεναν  µε χαρά τους πανηγυριώτες για να γευµατίσουν. Όσοι περισσότεροι πήγαιναν στο
σπίτι, τόσο µεγαλύτερη ήταν και η χαρά τους, αφού το θεωρούσαν τιµή να περάσει ο τάδε, ο τά-
δε και ο τάδε … από το σπιτικό τους. 
Η αναβίωση του εορτασµού της Αναλήψεως  στον Άγιο Νικόλαο Λάψαινας (πάντα Πέµπτη) κα-

θιερώθηκε και µαζί µε αυτό καθιερώθηκαν και οι πίτες από τις γυναίκες του χωριού µας που τις
προσφέρουν µε την καρδιά τους  σ΄ένα τόπο που προσφέρεται πραγµατικά  και αξίζει να γίνεται
κάθε χρόνο.

Xρήστος   Σταύρος



O καλός ανοιξιάτικος καιρός ευνόησε ώστε και φέτος να σχηµατιστεί το αδιαχώρητο στο
διαγωνισµό του παραδοσιακού σκιάχτρου και την γιορτή ανταλλαγής των παραδοσιακών
σπόρων που έγινε στο Βαθύκαµπο Κεντρικού στην ταβέρνα-οινοποιείο "Ζεύκι" του Κώστα
Βασιλείου.  
Εφέτος είχε γίνει πολύ καλύτερη πρόβλεψη σε ψητά και  φαγητά και όλοι όσοι παρευρέ-

θηκαν είχαν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Μεγάλη υπήρξε η συµβουλή και η βοήθεια
από την Λέσχη των αρχιµαγείρων Ελλάδος (chefs club).  
Εκ µέρους της Ένωσης των Συλλόγων ο πρόεδρος, παιδίατρος, Αντώνης Κοντός συνεχά-

ρη τον κ. Κώστα Βασιλείου για την πρωτοβουλία αυτής της εκδήλωσης είπ:
"Τα σκιάχτρα ή σκιαζούκλια είναι συνυφασµένα µε την προστασία και την γονιµότητα της

γης, αλλά και γενικότερα µε την παραδοσιακή αγροτική ζωή.
Ο στόχος τους είναι να "σκιάζουν", να φοβίζουν δηλαδή και να αποµακρύνουν κάθε επί-

δοξο εισβολέα που θέλει να καταστρέψει τους αγροτικούς καρπούς. Οι εχθροί αυτοί µπο-
ρεί να είναι εναέριοι, όπως τα σπουργίτια, οι καρακάξες, οι κίσσες και άλλα πουλιά. Μπορεί
όµως να είναι και επίγειοι όπως οι ασβοί, τα κουνάβια, οι αλεπούδες, κ.α. 
Ήταν δηλαδή τα σκιάχτρα οι σιωπηλοί αγροφύλακες που προστάτευαν την φυτική παρα-

γωγή (σταφύλια, καλαµπόκια, κεράσια, ροδάκινα, κ.α.). Σκιάχτρα µερικές φορές έβαζαν και
στα κοτέτσια για να προστατέψουν τις κότες από τα "ζουλάπια". 
Μεταφορικά σκιάχτρο σηµαίνει, ο πολύ άσχηµος, ο αδύνατος, ο ασθενικός άνθρωπος.

Παλαιότερα όταν ανέθεταν στον προξενητή να βρει κάποια νύφη του έλεγαν να προσέξει,
να είναι όµορφη, "να µην είναι κανένα σκιάχτρο". 
Είναι δηµιουργήµατα της λαϊκής φαντασίας και ευαισθησίας ντυµένα µε παλιόρουχα,

κουρέλια και όποια άλλα άχρηστα υλικά µπορούσε να προσθέσει ο λαϊκός δηµιουργός. Πα-

ραγεµισµένα µε άχυρο, πριονίδι ή φύλλα από δέντρα, στηριγµένα σε πασσάλους ή στους
φράχτες των χωραφιών ως άγρυπνοι φρουροί παντός καιρού να προστατεύουν των µόχθο
των αγροτών. 
Σκιάχτρα συναντούµε και στην αρχαιότητα στις κωµωδίες του Αριστοφάνη "Ειρήνη", "Βά-

τραχοι". 
Μερικά σκιάχτρα ήταν πραγµατικά έργα τέχνης, είχαν δε πολύ µεγάλη οµοιότητα µε τον

άνθρωπο που απεικόνιζαν. 

Ο κ. Κοντός αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία του κ. Βασιλείου και της "Κιβωτού Τζου-

µερκιώτικων σπόρων" που έχει δηµιουργηθεί ώστε να διατηρήσουν οι ντόπιοι τους παραδο-

σιακούς σπόρους και να αναπαραχθούν ενάντια στα µεταλλαγµένα. Βλέπουµε λοιπόν, τον

πρόεδρο (έτσι τον αποκαλούµε εµείς εδώ τον κ.Βασιλείου) να επιµένει παραδοσιακά, όπως

παραδοσιακά και αγνά είναι τα υλικά που χρησιµοποιεί στην ταβέρνα του σ' όλα τα εδέ-

σµατα που µας προσφέρει". 

Ξεχωριστή µνεία έκανε στην παρουσία των βραβευµένων µαγείρων από την Λέσχη αρχι-

µαγείρων Ελλάδος ( chefs club), οι οποίοι µαγείρεψαν επιτόπου µοσχαρίσιο ελευθέρας βο-

σκής Τζουµέρκων και εξέπληξαν ευχάριστα το κοινό µε τις πρωτότυπες και µεσογειακές

συνταγές τους. 

Στον σύντοµο χαιρετισµό εκ µέρους του ∆ήµου Κεντρ. Τζουµέρκων ο πρόεδρος του ∆η-

µοτικού Συµβουλίου κ. Γ. Σιολιόγκας συνεχάρη όλους τους διοργανωτές, αναφέροντας ότι

"ο ∆ήµος θα είναι πάντα  αρωγός σε παρόµοιες εκδηλώσεις".
Ο πρόεδρος του πολιτιστικού Συλλόγου Κρυονερίου, Φώτης Τσιβόλας, αναφέρθηκε στη

σηµασία που έχουν όλες αυτές οι παρόµοιες εκδηλώσεις για την ανάπτυξη της περιοχής.
Εκ µέρος της οµάδας εθελοντών "Κιβωτός των Τζουµερκιώτικων σπόρων" η  Χρύσα

Σφήκα αναφέρθηκε στα οφέλη των µη µεταλλαγµένων παραδοσιακών σπόρων. 
Ο περιφερειάρχης Ηπείρου του shefs club, Αναστάσιος Τόλης, στον σύντοµο χαιρετισµό

αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της λέσχης "chef's club" και στη σηµασία της παραδοσια-
κής  µεσογειακής διατροφής.
Έγινε και απονοµή αναµνηστικών

πλακετών εκ µέρους της Λέσχης
Αρχιµαγείρων Ελλάδας  (chef's club)
στον ιδιοκτήτη της ταβέρνας Κώστα
Βασιλείου, στον πρόεδρο της Ένω-
σης των Συλλόγων Αντώνη Κοντό και

στην οµάδα εθελοντών "Κιβωτός Τζου-

µερκιώτικων σπόρων" στην κα Χρύσα

Σφήκα. Ακολούθησε γλέντι µε παρα-

δοσιακή και ρεµπέτικη ορχήστρα.  

Aντώνης Kοντός

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η
ετήσια καθαριότητα της Κοινό-
τητας Ροδαυγής, µε τη σύµπρα-
ξη του ∆ήµου Αρταίων, στα πλαί-
σια της συµµετοχής τόσο του
∆ήµου όσο και της Κοινότητας
στην παγκόσµια εθελοντική ορ-
γάνωση Let’s do it.
Καθαρίστηκαν δρόµοι (δηµοτι-

κοί και ο περιφερειακός) από
σκουπίδια και άχρηστα υλικά,
δύο σκουπιδότοποι ο ένας στην
περιοχή "µπιστούρα" και ο άλ-
λος στο κακολάγκαδο και η πέ-
τρινη βρύση στο κακολάγκαδο.
Φυτεύτηκαν δένδρα και περι-
φράχτηκαν στην περιοχή «χα-

λιάς». Καλλωπίστηκαν τα παρ-
τέρια κατά µήκος του πλακό-
στρωτου δρόµου και φυτεύτη-
καν  λουλούδια και καλλωπιστι-
κά φυτά. Επίσης οµάδα 15 αν-
δρών (κατά βάση κυνηγοί) καθά-
ρισε αγροτικούς δρόµους από
Ξηράκι προς Κρανούλα και από
Λάψαινα προς Καθαροβούνι µέ-
χρι το ποτάµι.
Στη δράση συµµετείχε και το

1ο Σύστηµα προσκόπων Άρτας.
Καθ όλη την διάρκεια της δρά-
σης παρόντες ήταν, ο Αντιδή-
µαρχος ∆Ε Ξηροβουνίου κ. Γιώρ-
γος Καραγιώργος και οι ∆ηµοτι-
κοί Σύµβουλοι Θεανώ Γραµµατι-
κού και Κώστας Ζέρβας.

Στους συµµετέχοντες δόθηκε
καπελάκι προσφορά του ∆ήµου
µε το λογότυπο "∆ήµος Αρταί-
ων – Let’s doit Greece" (λόγω
της µεγάλης συµµετοχής δυ-
στυχώς κάποιοι δεν πήραν).
Προσφέρθηκαν χυµοί από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο, νερά από
την ψησταριά «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» και
σουβλάκια από τους συµβού-
λους της Κοινότητας.

Η Κοινότητα Ροδαυγής ευ-
χαριστεί θερµά το ∆ήµο Αρταί-
ων, την εθελοντική οργάνωση
Let’s do it, τοΚΤΕΛ Άρτας για
τη δωρεάν µεταφορά των προ-
σκόπων, το κατάστηµα " Άνθη-

Φυτά Τασούλας Σίντου- Κίτσου" για την προσφορά όλων των λουλουδιών, τους τοπικούς
Συλλόγους και κυρίως όλους τους συµµετέχοντες µε οποιονδήποτε τρόπο στην παραπά-
νω δράση.

Θεοφάνης  Κίτσος

Let's do it Ροδαυγή!! Το ΕΓΩ έγινε ΕΜΕΙΣ!!

«ΧΡΥΣΗ» ΣΤΗ ΜΠΑΛΑ 

Η ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
Γεµάτη επιτυχίες ήταν η φετινή χρονιά για την αθλήτρια της Ρυθµικής Γυµναστι-

κής, του συλλόγου Α. Ο. ΑΤΛΑΣ του ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΛΤΑ, Ιωάννα Μαγοπούλου. 

Η αθλήτρια είχε σηµαντικές
διακρίσεις τόσο σε αγώνες του
εξωτερικού, όσο και στη χώρα
µας, µε αποκορύφωµα τον Τε-
λικό Κορασίδων Βορείου Ελ-
λάδος.

Η συγκεκριµένη διοργάνωση
πραγµατοποιήθηκε στις 6-7 Ιου-
νίου 2015, στο Εθνικό Γυµνα-
στήριο Μίκρας της Θεσσαλονί-
κης. Η Ιωάννα Μαγοπούλου κα-
τέκτησε την 1η  θέση µε πρό-
γραµµα στη µπάλα, την 3η θέ-
ση µε πρόγραµµα στο στεφάνι,
την 5η θέση στο σύνθετο ατο-
µικό και την 6η θέση µε πρό-
γραµµα στις κορύνες, µεταξύ
68 αθλητριών από συλλόγους
της Βόρειας Ελλάδας.

H PO¢AY°H A¶PI§IO™ - MA´O™ - IOYNIO™ 2015

5

TABEΡΝΑ  -  ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ  "ΖΕΥΚΙ"      

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ  ΣΚΙΑΧΤΡΟΥ 

&  ΓΙΟΡΤΗ  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ  ΤΩΝ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΡΩΝ 
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ΑΡΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ

∆Ι∆ΟΤΟΥ 38   •  ΑΘΗΝΑ
Tηλ.: 210 36 32 937 •  Kιν.: 6944 796880

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Έκδοση οικοδοµικών αδειών • Τοπογραφικές Εφαρµογές

Νοµιµοποιήσεις αυθαιρέτων

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η. ΠΑΝΟΥ
∆ιπλ. Πολιτικός  Μηχανικός ∆.Π.Θ

Α.Μ. ΤΕΕ 105124

Κοσµά Αιτωλού 14, ΑΡΤΑ 47100 
Τηλ. 2681022348, κιν.6974944381

e-mail: panoutania@yahoo.gr

Φρίξος κ. Παπαλάµπρης

∆ IKHΓOPOΣ

∆ωδώνη 13
(1ος όροφος)
T.K. 45221
Iωάννινα

Tηλ. Γραφείου: 2651036211
Fax: 2651031234
Kιν.: 6977194179

e-mail: frixospapalampris@gmail.com

Συνέχεια από το προηγούµενο φύλλο

………..Στο πίσω µέρος του σπιτιού
προς το Λαγκάδι ο παππούς µου Β.
Αράπης σε φυσικές σπηλιές από βρά-
χους, οι οποίες σώζονται και σήµερα,
είχε στάβλους για γίδες και παχνί για
γελάδες. Επίσης σε φυσική σπηλιά δί-
πλα στην αυλή του σπιτιού είχε κατα-
σκευάσει και φούρνο (σώζεται και σή-
µερα) µε πέτρινους πάγκους για να κά-
νει και καµία κοτσυφοχαρά ή λαγοχα-
ρά όπως λένε σήµερα στη Ροδαυγή οι
κυνηγοί την αντίστοιχη λέξη γρουνο-
χαρά όταν όλοι µαζί οι κυνηγοί συνε-
στιάζονται µε αγριογούρουνο. Παρα-
δόξως δε τότε στη Νησίστα δεν υπήρ-
χαν καθόλου αγριογούρουνα, ενώ σή-
µερα έχουν εκλείψει όλα τα άλλα είδη
κυνηγιού, και µας ήρθαν κοπάδια
αγριογούρουνα. 
Τέτοια και πολλά άλλα µου διηγού-

νταν ο πατέρας µου, ξαπλωµένος στο
κρεβάτι του παππού µου Β. Αράπη, µέ-
χρι που ο, κατά τη µυθολογία µας, δί-
δυµος αδελφός του θανάτου, ο ύπνος,
του έκλεινε τα µάτια. Έτσι για να τα
ξέρεις Γιώργο, γιατί θα χαθούµε και θα
χαθούν κι αυτά µου έλεγε όταν άρχιζε
τις αφηγήσεις. Να σηµειώσω εδώ ότι
και σήµερα θυµάµαι πολλές άλλες διη-
γήσεις του πατέρα µου.
Μια µέρα, ένα χρόνο πριν πεθάνει, µε

περίµενε µε ύφος χαρούµενο συνδυα-
σµένο µε κάποια αγωνία. Είχε το ύφος
του ανθρώπου που περιµένει κάποιον
για να του πει κάτι σπουδαίο. Πριν
προλάβω να τον χαιρετίσω και να τον
φιλήσω µε διέκοψε και µε ενθουσια-
σµό µου είπε:

- Γιώργο κοίτα να δεις τι έπαθα σήµερα.
- Τι έπαθες πατέρα;
- Με επισκέφθηκε ο Λάµπρης Ζώης.
Και βλέποντας το απορηµένο βλέµµα

µου, µού εξήγησε. Ο Λάµπρης Ζώης
τον επισκέφθηκε και του ζήτησε να
κουµαντάρουν ένα θέµα που εκκρε-
µούσε πριν το 1940!!

- Σε λίγο θα παραδώκουµε ψχες Κώ-
στα και γω δεν θέλω τέτοια, του είπε
µόλις µπήκε στο σπίτι ο Λάµπρης Ζώ-
ης. (Όσοι θυµούνται τον Λάµπρη Ζώη
το πρώτο που θυµούνται είναι η σε-
µνότητά του. Τη συλλαβιστή σεµνότη-
τα µε την οποία αυτός αντίκριζε τους
ανθρώπους).

- Για πες µου, λοιπόν, Λάµπρη, του
λέει ο πατέρας µου.

- Θυµάσαι Κώστα ότι από τότε είχα-
µαν µια καστανιά µπσιακιά στα Μπα-
τσούδια.

- Πού να θυµάµαι τώρα Λάµπρη. Πέ-
ρασαν 50 χρόνια από τότε, του λέει ο
πατέρας µου.

- Το θυµάµαι εγώ Κώστα του λέει ο
Λάµπρης µε το έντονο ύφος. (Το έντο-
νο εκείνο ύφος των σεµνών και έντι-
µων ανθρώπων που υποστέλλει ακόµα
περισσότερο τη σεµνότητα).

- Και θυµάµαι ακόµα, συνέχισε ο Λά-
µπρης, ότι ποτέ δε σούδοκα τίποτε γι’
αυτή τν’ σµπριά. Ήρθα για να κάνοµε
το λογαριασµό.

- Έµεινα µε το στόµα ανοιχτό Γιώργο
µου λέει ο πατέρας µου. ∆εν ήξερα τι
να του πω.
Ο Λάµπρης περίµενε να φύγει η µάνα

µου που του σέρβιρε τον καφέ και λέει
στον πατέρα µου.

- Κώστα έκανα το λογαριασµό και
βγαίνει να πάρεις αυτά. Και του έδωσε
µια χρυσή λίρα και ένα άλλο χρυσό νό-
µισµα.

- Ξανάµεινα µε το στόµα ανοιχτό,
µου λέει ο πατέρας µου. Γιατί σε λίρα
Λάµπρη; πρόλαβα να ρωτήσω το Λά-
µπρη.

- Τότε τους λογαριασµούς τους κάνα-
µε σε λίρες, είπε ο Λάµπρης. Και τα
λεπτά στα χρωστάω σε λίρες. Πρέπει
να λάβεις µιάµιση λίρα στα 50 χρόνια
τσ’ µπσιακιάς καστανιάς. Το ένα είναι
λίρα, το άλλο δεν ξέρω τι είναι, αλλά
µου είπαν ότι κάνει µισή λίρα. 
Με την απλότητα που αφήνεις το τσι-

γάρο στο τασάκι αλλά την ικανοποίηση
που έχει αυτός που ανάβει την λαµπά-
δα, τάµα στον Άγιο, άφησε την µιάµιση
λίρα ο Λάµπρης στο κοµοδίνο δίπλα
στο κρεβάτι του πατέρα µου.

- Τώρα κάτσε να τα ειπούµε Κώστα
είπε ξαλαφρωµένος ο Λάµπρης σαν να
συνέχιζαν οι δυό τους κάποια πρόσφα-
τη συζήτηση. 
Κι άρχισαν την κουβέντα για τα το-

πωνύµια του βουνού (Κολοκυθιά, έτσι
λέγαν το Ξηροβούνι τότε οι Νησιστιώ-
τες) τα οποία ο Λάµπρης είχε κατα-
γράψει και δηµοσιεύσει στην εφηµερί-
δα «Άραχθος» της απέναντι Νησίστας
την οποία εξέδιδε ο ξάδερφός του
στρατηγός ε.α. Τάκης Ζώης. (Πιθανόν
η κόρη του Γεωργία Ζώη, η πανελλήνια
γνωστή ηθοποιός και αρχιτέκτων, να
έχει το σχετικό φύλλο).

- Εγώ Γιώργο δεν άκουγα και πολύ
τον Λάµπρη. Σκεφτόµουν εσένα πότε
θάρθεις για να στο πω. Πάρε τη λίρα
Γιώργο και να µην την χαλάσεις ποτέ,
µου είπε ο πατέρας µου. Να την έχεις
σαν φυλαχτό. Όσα λεφτά να σου δώ-
σουν για τη λίρα αυτή, ποτέ δεν θα
πληρώσουν την πραγµατική της αξίας.
Αυτή η λίρα αξίζει περισσότερο κι από
τα λεφτά όλου του κόσµου.

Σήµερα ο Λάµπρης Ζώης έχει πεθά-
νει, ο πατέρας έχει πεθάνει, αλλά σκέ-
φτοµαι αν κρατιέται κάτι ακόµα σ� αυ-
τόν τον κόσµο, κρατιέται από τα άγνω-
στα φύτρα της εντιµότητας, όπως
ήταν ο Λάµπρης Ζώης. Αιώνια φύτρα
εντιµότητας τα οποία περνούν δίπλα
µας και δεν τα ξέρουµε αλλά και να τα
ξέρουµε τα θεωρούµε ότι είναι και κο-
ρόιδα. Αιώνια και άγνωστα φύτρα εντι-
µότητας σαν τα αιώνια και άγνωστα λι-
θάρια του Ξηροβουνίου, τα οποία
υπάρχουν εκεί ανώνυµα, και µόνον αν
βρεθεί κανένας Λάµπρης Ζώης ασχο-
λείται και τους γράφει τα ονόµατα
τους.
Τάχα µου φιλοσοφώντας, λένε σήµε-

ρα, ότι η ζωή είναι ένα παιχνίδι σαν τα
µονά – ζυγά, κι άλλοι το παίζουν και
κερδίζουν και άλλοι το παίζουν και χά-
νουν. Αλλά αυτοί που πάντα κερδίζουν
στα µονά – ζυγά είναι αυτοί που µε
ύφος σοβαρό και ντούρο λένε στο συ-
µπαίκτη τους:

- Κοίταξε να δεις, θα παίζουµε καθα-
ρά και τίµια. Μονά θα κερδίζω εγώ και
ζυγά θα χάνεις εσύ. 
Και µέχρι να καταλάβει ο έντιµος παί-

κτης το λόγο που έχασε, ο κερδισµέ-
νος θα ανήκει πλέον στους λεγόµε-
νους επιτυχηµένους. Άπιαστος κλέφτης,
καθάριος νοικοκύρης που λέει και ο
σοφός λαός.

Η έννοια εντιµότητα δεν είναι εύκολο
να ορισθεί. Ορίζεται όµως από το αντί-

θετό της που είναι η ανεντιµότητα. Και

συγκεκριµένα. Μην πειράξεις έντιµο
άνθρωπο. Θα είναι όταν έρθει εκείνη η

ώρα µε τα µάτια ανοιχτά κάτω από τον
πολυέλαιο αν δε σε εκδικηθεί. Μια

δουλειά κάνω σου λέει ο έντιµος. ∆εν

πειράζω κανένα και δεν θέλω να µε
πειράξει κανένας. Αντιστρόφως αν για

κάποιο λόγο αθέλητα ή από αµέλεια, ο

έντιµος αδικήσει έστω και ελάχιστο

κάποιον, πάλι θα είναι µε τα µάτια
ανοιχτά κάτω από τον πολυέλαιο, αν

δεν διορθώσει την αδικία, όπως έκανε

δηλαδή ο Λάµπρης Ζώης.

Προϋπόθεση της εντιµότητας είναι

να µην είσαι αχάριστος. Η χριστιανική

θρησκεία θεωρεί το φόνο σαν το ασυγ-
χώρητο έγκληµα. Υπάρχουν όµως και

κοσµοθεωρίας που θεωρούν την αχα-

ριστία σαν το ασυγχώρητο έγκληµα,
όπως π.χ. ο Βουδισµός. Υπάρχει δε και

το σχετικό ανέκδοτο το οποίο γράφω
παρακάτω.

∆εξιά του Βούδα ήταν η πόρτα της

Κόλασης, αριστερά η πόρτα του Παρα-

δείσου και µπροστά του σειρά από πε-

θαµένους, τους οποίους ο Βούδας εξέ-

ταζε. Ο πρώτος πεθαµένος πήγε µό-

νος του στην πόρτα της Κόλασης. 
- Τί έκανες, του λέει ο Βούδας.
- Έκλεψα, λέει αυτός και ξέρω ότι

δεν γλυτώνω την Κόλαση.

- Ε πείναγες και συ και τα παιδιά σου.

Τα έβλεπα εγώ. Τί να έκανες;  Τράβα

για τον Παράδεισο.
Ο δεύτερος πήγες κι αυτός κατ’ ευ-

θείαν για την Κόλαση.
- Τι έκανες, του λέει ο Βούδας.
- Να πήδηξα τη γυναίκα του φίλου

µου, λέει αυτός.
- Ε, άνθρωπος είσαι, τάθελε και αυτή,

τα έβλεπα εγώ, τι να έκανες; Είσαι συγ-
χωρεµένος. Τράβα στον Παράδεισο.
Ο τρίτος πάλι πήγαινε κατευθείαν κι

αυτός για την Κόλαση.
- Τί έκανες, του λέει ο Βούδας.
- Να εγώ σκότωσα λέει αυτός. 
- Βρέθηκες εκτός εαυτού και τον σκό-

τωσες. Μετά µετάνιωσες πικρά αλλά
δεν µπορούσες να το διορθώσεις. Τα
έβλεπα εγώ. ∆εν είσαι θεός για να τον
αναστήσεις. Τράβα κι εσύ στον Παρά-
δεισο.
Ο τέταρτος καµαρωτός – καµαρωτός

πήγαινε µόνος του κατ’ ευθείαν στον
Παράδεισο.

- Ε, του λέει ο Βούδας, που πάς; 
- Ε, αφού όλους αυτούς τους έστειλες

στον Παράδεισο εγώ δεν έκανε τίποτα
χειρότερο για να πάω στην Κόλαση.

- Πώς δεν έκανες, λέει ο Βούδας,

εδώ κάτι γράφουν τα χαρτιά σου. Λέγε

λοιπόν.

- Να εγώ, λέει ο τέταρτος πεθαµέ-

νος, βρέθηκα κάποτε σε δύσκολη ανά-

γκη, κάποιος πούλησε το σπίτι του να

µε σώσει, εγώ σώθηκα και µετά τον ξέ-

χασα. Τον ξέχασα ακόµα και όταν αυ-

τός βρέθηκε σε δύσκολη ανάγκη, αλλά

δεν έφταιγα εγώ, το κεφάλι του έφται-

γε για το χάλι του.

- Τσόγλανε κατ’ ευθείαν στην Κόλα-

ση, λέει οργισµένος ο Βούδας και διέ-

ταξε τους δαιµόνους να τον πάνε στο

εδικό τµήµα βασανιστηρίων. 

- Τσόγλανε, είχες όλη τη ζωή µπρο-

στά σου να διορθώσεις το λάθος σου

και να µην είσαι αχάριστος και δεν το

έκανες. Απορώ πως φτιάχνουµε και

εµείς οι θεοί τέτοιους σκατά ανθρώ-

πους, µουρµούρισε αγανακτισµένος ο

Βούδας.

Ο Λάµπρης Ζώης έχει αρκετά χρόνια

που πέθανε. Το βέβαιον, όµως σήµερα,

είναι ότι ο Άγιος Πέτρος και ο Βούδας

ακόµα θα µαλώνουν ποιός θα τον πρω-

τοπάρει στον Παράδεισο.
Σηµ. Βάσανος: Πανάρχαια λέξη που

υπήρχε σ’ όλες τις γλώσσες της Ανα-
τολής και θα πει λυδία λίθος για τον
έλεγχο καθαρότητας του χρυσού και
τον έλεγχο της αληθείας. Σήµερα βα-
σανισµός είναι και όταν µας αναγκά-
ζουν να υποστούµε σωµατικούς και
ψυχικούς πόνους που δεν τους θέλου-
µε και δεν τους αντέχουµε χωρίς σα-
λεµένα µυαλά. Έτσι είναι αµφίβολο αν
η σηµερινή πραγµατικότητα θέλει (ή
αντέχει) να πιστέψει ότι υπάρχουν συ-
µπεριφορές σαν τη συµπεριφορά του
Λάµπρου Ζώη

Γρ ά φ ε ι  ο  Γεώργιος Κ. Μάνος 

H µπσιακιά καστανιά κι ο Λάµπρης Zώης 
Σαν βιωµατικό αφήγηµα



Σαν 0νας απ� τ�υς ...επικριτ0ς της εκ-
δ%λωσης τ�υ αγιασµ�$ των υδ*των στη
γ0φυρα Τ8αρ% ( � δε$τερ�ς ε�ναι � Πρ�ε-
δρ�ς τ�υ Π�λιτιστικ�$ Συλλ�γ�υ Ρ�δαυ-
γ%ς, π�υ τ�λµ%σαµε θεσµικ* και πρ�τε�-
ναµε εγγρ*φως �ελτ�ωση της εκδ%λω-
σης) �φε�λω να απαντ%σω για την απ�κα-
τ*σταση της αλ%θειας των αναγραφ�µ0-
νων, σε πρ�ηγ�$µεν� φ$λλ� της εφηµε-
ρ�δας σας, απ� τ�ν φ�λ� Αντ�νη Κ�ντ�,
σε �τι µε αφ�ρ*.

α.  Ε�ναι τιµ% για τ� �ωρι� µας, τ�υλ*�ι-
στ�ν �ι Ρ�δαυγι�τες 0τσι τ� αισθ*ν�νται,
� Ιερ0ας µας να συµµετ0�ει % να τελε�
τ�ν αγιασµ� των υδ*των (µε τ�ν ιερ�-
ψ*λτη τ�υ) στην γ0φυρα Τ8αρ%. Επειδ%
διαδ�θηκε και λ�γ� π�λ$ τ� ενν�ε� στην
απ*ντηση τ�υ � κ. Κ�ντ�ς, �Ι δεν ε�µαι
εγ� αυτ�ς, �$τε κ*π�ι�ς απ� τ� περι�*λ-
λ�ν µ�υ, π�υ π%γε και 8%τησε απ� την
Μητρ�π�λη να µην παρευρεθε� � Ιερ0ας
µας στην φετιν% τελετ%. Πρ�τε�νω φ0τ�ς
να π*µε µα8� µε τ�ν Πρ�εδρ� στ�ν Σε�α-
σµι�τατ� Μητρ�π�λ�τη να τ�υ 8ητ%σ�υµε
να επιτρ0πει στ�ν Ιερ0α µας να τελε� τ�ν
αγιασµ�. Ε�µαι υπ0ρ της εκδ%λωσης και
��ι υπ0ρ της µατα�ωσης της. Τ� να απ�-
καλ�$µε λ�ιπ�ν 0να ωρι� µικρ�πρεπ0ς
% 0ναν *νθρωπ� µικρ�πρεπ%  �ωρ�ς στ�ι-
�ε�α ε�ναι �λ�σθηµα. Π�σ� µ*λλ�ν αν �
...0ν���ς ε�ναι απ� *λλ� ωρι�.

�. ∆εν πρ�τεινα να µην διατ�θεται τσ�-
π�υρ� και µε80ς, πρ�τεινα να πρ�ηγε�ται

η κατ*δυση τ�υ Σταυρ�$ και στην συν0-
�εια η τσιπ�υρ�κατ*σταση. Κ*θε �ρ�ν�
δε πρ�σφ0ρ�υµε τσ�π�υρ�.

γ. ∆εν πρ�τεινα την 11η �ρα να γ�νεται
η κατ*δυση. Πρ�τεινα ενδεικτικ* την
11.30 αλλ* τ� θ0µα %ταν η τ%ρηση τ�υ
ωραρ��υ. ;ταν η πρ�σκληση 0λεγε 12.00
να ε�ναι 12.00 και ��ι 13.00, π�υ π*ντα
*ρ�ι8ε η τελετ%. Αν τηρηθε� τ� ωρ*ρι�
δεν θα κρυ�σει �$τε θα πειν*σει � παπ-
π�$ς…. 

δ. Επιµ0νω, αφ�$ συνδι�ργαν�ν�υµε
κατ* την πρ�σκληση, να συναπ�φασ�8�υ-
µε πριν αυτ%ς και εκε� να καθ�ρ�8�νται
και �ι υπ��ρε�σεις µας (κ�π% δ*φνης,
στ�λισµ�ς κλπ). Ε�µαστε διατεθειµ0ν�ι
και επιθυµ�$µε σαν ωρι� να πρ�σφ0-
ρ�υµε.

ε. Πιστε$ω πως δεν 0��υµε αν*γκη ν0-
�υς επαναστ*τες, ε�µαστε πια ελε$θερ�ι.
Τα µικρ�φωνα και �ι διαµαρτυρ�ες δεν
0��υν θ0ση στις θρησκευτικ0ς τελετ0ς,
�$τε τα καταστ%µατα υγει�ν�µικ�$ εν-
διαφ0ρ�ντ�ς.

Τ0λ�ς εκε�ν� π�υ πλ%γωσε και εκνε$ρι-
σε 0να �λ�κληρ� ωρι� %ταν η ανακρι-
�%ς και συκ�φαντικ% αναφ�ρ* στην λιτα-
νε�α της Αγ�ας Παρασκευ%ς. Η λιτανε�α
(αναπαρ*σταση θα την 0λεγα) γ�νεται απ�
τ� Κακ�λ*γκαδ� πρ�ς τ�ν ΙΝ της Αγ�ας
Παρασκευ%ς. �ι πιστ�� συγκεντρ�ν�νται
στη �ρ$ση στ� κακ�λ*γκαδ�, τελε�ται
Aγιασµ�ς και στη συν0�εια ψ*λλ�ντας

τ�ν Παρακλητικ� Kαν�να της Oσι�µ*ρτυ-
ρ�ς π�ρε$�νται πρ�ς τ�ν Να� της Αγ�ας
Παρασκευ%ς για τ�ν Εσπεριν� �ωρ�ς κλα-
ρ�να και τσ�π�υρα.

Για τ�υ λ�γ�υ τ� αληθ0ς σας πρ�σκα-
λ�$µε τ� απ�γευµα της 25ης Ι�υλ��υ.

Κλε�ν�ντας να γνωρ�σω στ�υς αναγν�-
στες �τι τ�σ� �ι δικ0ς µ�υ πρ�τ*σεις �σ�
και τ�υ Πρ�0δρ�υ τ�υ Συλλ�γ�υ (0��υν
συ8ητηθε� και πρ�φ�ρικ*) απ�σκ�π�$ν
στ� να συµµετ0��υν κυρ�ως �ι πιστ�� των
γ$ρω ωρι�ν στ�ν αγιασµ� των υδ*των
και να µην παρευρ�σκ�νται τ�σ�ι, π�υ
µπ�ρ�$ν να µετρηθ�$ν σε µια φωτ�γρα-
φ�α. � δε λ�γ�ς της φετιν%ς απ�υσ�ας
µ�υ %ταν υγε�ας και ��ι εσκεµµ0ν�ς
�πως λ0�θηκε. >µ�υν στ� Ν�σ�κ�µε��.

Και εδ� κλε�νει �ριστικ* τ� θ0µα απ�
την πλευρ* µ�υ.

Σας ευ�αριστ� για την φιλ�?εν�α

Θε�φ*νης Κ�τσ�ς 
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EΛENH Π .  ΠΛAΣTHPA
∆ικηγόρος

Παπαδιαµαντοπούλου 8, 115 28 Aθήνα

Tηλ . :  6972 776883

Email: eplastira@gmail.com

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ  ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Αυτοάνοσα ρευµατικά νοσήµατα
Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτης, Οστεοπόρωση

Σοφοκλή Βενιζέλου 101,  Ηλιούπολη

Τηλ. 210 9920600, Κιν. 6984419128

KAΦE - ΨHΣTAPIA - TABEPNA  

PP OO ∆∆ AA YY ΓΓ HH

ΓEΩPΓOΓIANNH EYAΓΓEΛIA
ΠΛATEIA PO∆AYΓHΣ

KYPIAKEΣ KAI APΓIEΣ TO XEIMΩNA OΛH MEPA ANOIKTA

THΛ.: 26830 71560 - 6977 993127 -
6979.933.5030

νατασα κοκκινου
αρχιτεκτονας µηχανικος ε.µ.π.
αττικης 47, 16342 ηλιουπολη

τ. 2109950686 - f. 2109959686
κ. 6974710781

e. natassa.kokkinou7@gmail.com

-  τακτοποίηση αυθαιρέτων
-  οικοδοµικές άδειες
-  ανακαινίσεις

Τ�ν πρ�σε�% Α$γ�υστ� �λ�κλη-

ρ�νεται η τριετ%ς θητε�α τ�υ πα-

ρ�ντ�ς ∆.Σ. τ� Π.Σ Ρ�δαυγ%ς «Η Αγ�α

Παρασκευ%». Σε αυτ* τα τρ�α �ρ�νια,

πρ�σπαθ%σαµε – � καθ0νας απ� τ�

µετερ�8ι τ�υ και π*ντα στα πλα�σια

τ�υ δυνατ�$ – να υπηρετ%σ�υµε τ�

π�λιτιστικ� κεφ*λαι� τ�υ �ωρι�$ µας.

Η διατ%ρηση καθιερωµ0νων εκδηλ�-

σεων (Γι�ρτ% Κ*σταν�υ-Τσ�π�υρ�υ,

απ�κρι*τικη εκδ%λωση, 0κδ�ση Ηµε-

ρ�λ�γ��υ, αιµ�δ�σ�α κλπ) αλλ* και η

πρ�σθ%κη ν0ων (λ.�. καλ�καιριν0ς εκ-

δηλ�σεις, �ριστ�υγεννι*τικα κ*λαντα

κ.α.), πρ�στιθ0µενες σε 0να πλ%θ�ς

*λλων δρ*σεων �πως δι*ν�ι?η και συ-

ντ%ρηση µ�ν�πατι�ν και δι*δ�ση –

µ0σω συµµετ��%ς σε καθαρισµ�$ς –

περι�αλλ�ντικ%ς συνε�δησης, %ρθαν

να συµπληρ�σ�υν 0να πλ%θ�ς δρ*σε-

ων· δρ*σεις µε γν�µ�να την π�ι�τητα,

τ�ν σε�ασµ� στα %θη, τα 0θιµα και τις

παραδ�σεις µας και την πρ�σδ�κ�α

µιας πραγµατικ%ς π�λιτιστικ%ς πρ�-

στιθ0µενης α?�ας για �λ�υς εµ*ς τ�υς

Ρ�δαυγι�τες, αλλ* και τ�υς π�λλ�$ς

φ�λ�υς τ�υ �ωρι�$ µας π�υ π*ντα τι-

µ�$ν και υπ�στηρ�8�υν τις εκδηλ�-

σεις µας.

Μεγαλ$τερη επιτυ��α για τ� απερ��-
µεν� ∆.Σ., π0ρα  και π*νω απ� κ*θε
εκδ%λωση, θεωρ� πως απ�τ0λεσε η
�υσιαστικ% αν*τα?η, αναγ0ννηση και
εν�σ�υση τ�υ εθελ�ντισµ�$. Η �µ�ψυ-
��α, η δι*θεση συνεργασ�ας και αγ�γ-
γυστης πρ�σφ�ρ*ς των συγ�ωριαν�ν
µας – ενταγµ0νων % ��ι στ�υς δι*φ�-
ρ�υς φ�ρε�ς �πως σ$λλ�γ�ς Γυναι-
κ�ν, Φ�λ�ι τ�υ Cµµ�υ, σ$λλ�γ�ς Σ�υ-
µεσ��υ, Τ�πικ% Κ�ιν�τητα –, συν0�αλ-
λαν στην απ�λυτη επιτυ��α κ*θε εκ-
δ%λωσης. Ε�ναι πρ*γµατι συγκινητικ�
να �λ0πεις τ�υς �ωριαν�$ς αλλ* και
απλ�$ς επισκ0πτες κ*π�ιες φ�ρ0ς, να
δ�ν�υν και την ψυ�% τ�υς στην κ�ιν%
πρ�σπ*θεια, µε τ� απ�τ0λεσµα να
κρ�νεται απ�λυτα επιτυ�0ς. Κατ* την
*π�ψ% µ�υ και µ�ν� τ� γεγ�ν�ς �τι �
εθελ�ντισµ�ς ενισ�$θηκε τ�ν τελευ-
τα�� καιρ�, δε��νει ε$γλωττα �τι �ι
πρ�σπ*θειες τ�υ Π.Σ. πετ$�ανε τ�ν
πραγµατικ� τ�υς στ���.   

Φυσικ* υπ%ρ?αν και κ*π�ια αρνητικ*

σηµε�α στη λειτ�υργ�α µας ως ∆.Σ.,

�πως π.�. πρ�τ*σεις µελ�ν π�υ δεν

κατ0στη δυνατ�ν να υλ�π�ιηθ�$ν,

ακ$ρωση εκδηλ�σεων για σ��αρ�$ς

λ�γ�υς και κ*π�ιες παραν�%σεις και

εντ*σεις υπ� την π�εση τ�υ πρ�γραµ-

µατισµ�$, της �ργ*νωσης % της υλ�-

π��ησης κ*π�ιας εκδ%λωσης, �λα ανα-

µεν�µενα αν αναλ�γιστε� κανε�ς τ�

µ0γεθ�ς τ�υ 0ργ�υ µε τ� �π��� %µα-

σταν επιφ�ρτισµ0ν�ι. 

Dε�ωριστ% αναφ�ρ* θα %θελα να κ*-

νω και σε 0ναν διαφ�ρετικ� ρ�λ� π�υ

0�ει υι�θετ%σει � σ$λλ�γ�ς εσ�*τως.

Η ανακατασκευ% τ�υ σ��λε��υ στη

Λ*ψαινα µε τη συµµετ��% αρκετ�ν

�ωριαν�ν αλλ* και η κατασκευ% της

π0τρινης �ρ$σης στην πλατε�α τ�υ

�ωρι�$ µε τη συµ��λ% των απ�δ%µων

της Αµερικ%ς, καταδεικν$�υν τ� γε-

γ�ν�ς �τι � σ$λλ�γ�ς µπ�ρε� και πρ0-

πει να συσπειρ�νει και να εκφρ*8ει

�λ�υς τ�υς Ρ�δαυγι�τες.
Τ�ν πρ�σε�% Α$γ�υστ� θα 0��υµε

αρ�αιρεσ�ες για την εκλ�γ% ν0�υ ∆.Σ.
Τ� ν0� συµ��$λι� θα δι0πεται απ�
ν0α φιλ�σ�φ�α, διαφ�ρετικ�$ς ενδε-
��µ0νως στ���υς και ν0ες πρ�σδ�-
κ�ες. Ν0�ι *νθρωπ�ι πρ0πει να πλαι-
σι�σ�υν τ�ν σ$λλ�γ� και να τ�ν �δη-
γ%σ�υν σε µια ακ�µη πι� δηµι�υργικ%
τριετ�α. Cνθρωπ�ι µε δι*θεση για πρ�-
σφ�ρ* και δηµι�υργ�α και ��ι απλ�ς
για �ι�γραφικ� % αυτ�πρ���λ%. Cλλω-

στε �τι δεν ανανε�νεται µαρα8�νει
και µ�ιρα�α κ*π�ια στιγµ% πεθα�νει.
E�ει ωριµ*σει � καιρ�ς να ��ηθ%σ�υ-
µε �λ�ι να καταφ0ρει � σ$λλ�γ�ς να
διαµ�ρφ�σει 0ναν δικ� τ�υ ��ρ� µε
συνδυασµ� για θ0ατρ�, ��ρ� *θλησης
και φιλ�?εν�ας των εκδηλ�σε�ν τ�υ,
απαγκιστρων�µεν�ς απ� περι�ρισµ�$ς,
δυσκ�λ�ες και αψιµα��ες π�υ ακ�µη
και σ%µερα ε?ακ�λ�υθ�$ν να τ�ν τα-
λαν�8�υν. Ε�µαι και εγ� σ$µφων�ς µε
τη γν�µη µελ�ν τ�υ ∆.Σ. �τι �λες �ι
εκδηλ�σεις πρ0πει να ε�ναι στ��ευµ0-
νες, εν� πρ0πει να εµπλ�υτιστ�$ν σε
θεµατ�λ�γ�α (λ.�. η Πρωτ�µαγι*) και
κ*π�ιες να αλλ*?�υν σε δι*ρκεια (λ.�.
κ*σταν�-τσ�π�υρ�) εµπλ�υτ�8�ντας την
µ�ρφ% τ�υς.  

Κλε�ν�ντας θ0λω να ευ�αριστ%σω
τ�υς συµπ�ρευτ0ς µ�υ στ� ∆.Σ. αυτ*
τα τρ�α �ρ�νια, 8ητ�ντας τ�υς και µια
συγγν�µη για τ� εκρηκτικ� τ�υ �αρα-
κτ%ρα µ�υ. Ιδια�τερη ευ�αριστ�α πρ�ς
τ�ν Ν�κ� Στα$ρ�, στ� πρ�σωπ� τ�υ
�π���υ πιστε$ω πως απ�τυπ�νεται τ�
%θ�ς, η συν0πεια, η εργατικ�τητα και
η ακρα�φνια, παρ*δειγµα για κ*θε
εθελ�ντ% – µ0λ�υς τ�υ συλλ�γ�υ µας.

Καλ% και δηµι�υργικ% συν0�εια. 
ρυσ�στ�µ�ς Τσ*γκας  

Ανταπ�ντηση στ�ν αγαπητ� Πρ�εδρ� �νωσης 
Συλλ�γων και Αδελφ�τ(των ∆Ε Αθαµαν*ας.

Πρ�ς την Αδελφ�τητα Ρ�δαυγ(ς +ρτας

TAΞI PO∆AYΓHΣ  APTAΣ

KøN/NO™ ¶A¶ABA™I§EIOY

KIN.: 6944 513 727

OIKIA: 26830  71 385

TH§EMAXH
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ÙËÏ ./ fax : 26830 71258

Î ÈÓ . 6948 835 .818
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Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Ροδαυγής 
µας ενηµερώνει:

α. Αίτηµα παράκαµψης Αµµοτόπου.
Υποβλήθηκε µετά από σχετική συνεδρία-

ση, διακοινοτικό αίτηµα Προέδρων και Εκ-
προσώπων ΤΚ ∆Ε Ξηροβουνίου και του
Προέδρου ΤΚ Κορφοβουνίου, προς τον ∆ή-
µο Αρταίων µε την παράκληση υποστήρι-
ξής του και υποβολής στην Περιφέρεια
Ηπείρου. Το γεγονός της εξόδου των αυτο-
κινήτων, που θα κινούνται επί της Ιονίας
οδού και που θα κατευθύνονται από Εγνα-
τία - Ιωάννινα προς Χωριά Ξηροβουνίου και
Τζουµέρκων (και αντίστοιχα της εισόδου
προς Ιωάννινα - Εγνατία) στον Γυµνότοπο,
ενισχύει και δικαιολογεί την αναγκαιότητα
του αιτήµατος. Υπενθυµίζεται ότι στον ηµι-
κόµβο Αµµοτόπου της Ιόνιας Οδού θα
υπάρχει είσοδος - έξοδος µόνο προς και
από Αθήνα.

β. Οικονοµικός απολογισµός κατασκευής
βρύσης και σκαλοπατιών.
Ολοκληρώνεται η κατασκευή της πέτρι-

νης βρύσης στη Συκιά και των σκαλοπατιών
προς µπιστούρα. Η δεύτερη βρύση στην
Αγία τριάδα δεν θα κατασκευασθεί αφού
τελικά το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο δεν
αποδέχθηκε την πρόταση της Κοινότητας.
Το κόστος των εργασιών και των υλικών
ανήλθε στο ποσό των 1050,00 ευρώ. Προ-
σφέρθηκαν τα παρακάτω χρηµατικά ποσά
σε ευρώ.
Νικόλαος Ράπτης 10
Σταύρος Οικονόµου 20
Ρένα Αράπη 20 
Χρυσούλα Ζυγούρη 10 
Χρήστος Σταύρος 10
Βασίλης Ν Πλαστήρας 60
Βασίλης Κοµζιάς 50
Βασίλης Οικονόµου 30
Ροδαυγιώτης 50
Γρηγόρης ∆ηµόπουλος 50
Αικατερίνη Παντ.  ∆ηµοπούλου 50
Γιώργος Παντ.  ∆ηµόπουλος 50
Ν Σ 10
Θεοφάνης Κίτσος 20
Βασίλης Γ Λάµπρης 20
Παύλος ∆ηµόπουλος 20

Παρακαλούνται όσοι µπορούν να συνδρά-
µουν για την κάλυψη του κόστους κατα-
σκευής.

γ. Συνάντηση ∆ηµάρχου Αρταίων µε το
Συµβούλιο Ροδαυγής.
Το απόγευµα της 17ης Ιουνίου ο ∆ήµαρ-

χος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης κά-
λεσε στο Γραφείο του το τριµελές Συµβού-
λιο Ροδαυγής. Σκοπός της συνάντησης
ήταν η ανάλυση και ιεράρχηση των προτά-
σεων του Τεχνικού και αναπτυξιακού Προ-
γράµµατος της Κοινότητας. Αναφέρθηκε
στο ∆ήµαρχο µεταξύ άλλων η επιτακτική
ανάγκη καθαρισµού των ∆ηµοτικών και
αγροτικών δρόµων σε επίπεδο καθηµερινό-
τητας, η ανάπλαση της πλατείας µε δηµι-
ουργία παιδικής χαράς η βελτίωση των
συνθηκών φοίτησης στο ∆ηµοτικό σχολείο
και Νηπιαγωγείο και η συντήρηση του γη-
πέδου καλαθόσφαιρας. 

δ. Συντήρηση Ναού Αγίας Παρασκευής.
Μετά και τις τελευταίες παρεµβάσεις για

τη βελτίωση της στεγανότητας της στέγης
κατ’ απαίτηση των Υπηρεσιών επίβλεψης
(Αρχαιολογίας, Μητροπόλεως, Περιφέρει-
ας), ολοκληρώνονται οι εργασίες συντήρη-
σης του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής
και πλέον το έργο οδεύει προς διαδικασία
προσωρινής παραλαβής.

Aφοί Xρ. Παπαβασιλείου

Pοδαυγή, Tζουµέρκα - Άρτα

Tηλ. 26830 71131- www.marousio.gr

ENOIKIAZONTAI

ANEΞAPTHTA

ΠAPA∆OΣIAKA ΣΠITAKIA

Tηλέφωνα: 

6978.470819 

6944.424080

e-mail: likaki@otenet.gr

ΛAΨAINA - PO∆AYΓHΣ - N. APTAΣ

Tηλ./fax: 26830 71484 • www.nisista.gr

ΣYΛΛOΓOΣ TΩN AΠANTAXOY ∆IΣTPATIΩTΩN APTAΣ
KABAΦH 20 • AΓ. ΠAPAΣKEYH 153 43

THΛ. 210 6001418 & 6936001418 FAX: 210 6391787 • e-mail: akontos@otenet.gr

ΓIOPTH THΣ KOYΛOYPAΣ 2015
O Σύλλογος των Aπανταχού ∆ιστρατιωτών Άρτας οργανώνει και εφέτος 
τη γιορτή της κουλούρας, του ψωµιού που µεγάλωσε πολλές γενιές 

στα Tζουµέρκα, την ∆ευτέρα 17 Aυγούστου 2015, µε ψήσιµο κουλούρας 
στη γάστρα πάνω σε κουτσοµπόφυλλα, µουσική 

και παραδοσιακά τραγούδια µε την ορχήστρα του Bασίλη Γεραγόρη.

H κουλούρα θα συνοδεύεται και µε την ντόπια πρέντζα.
Oι εκδηλώσεις αυτές, στοχεύουν να προβληθεί η πανέµορφη φύση, 

η ιστορία και οι παραδόσεις των χωριών του Aράχθου και των Tζουµέρκων.
O χορός είναι ελεύθερος, η κουλούρα και η πρέντζα προσφέρονται δωρεάν.

ΓIA TO ∆.Σ.
O Πρόεδρος                                                                   O Γεν. Γραµµατέας

ANTΩNHΣ KONTOΣ                                                           ΠANTEΛHΣ NAKOΣ

¶ ƒ √ ™ ∫ § ∏ ™ ∏
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΜΜΟΥ -  ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ», 

σας καλεί και φέτος για το καθιερωµένο αντάµωµα που γίνεται κάθε χρόνο 
στις 16 Αυγούστου. Για µας τους Ανναµιώτες είναι κάτι ξεχωριστό αυτό 
το «Αντάµωµα» γιατί µας δίνει την ευκαιρία να γνωριστούµε καλύτερα 

και οι νέοι µας να διατηρήσουν τις παραδόσεις που θα κληρονοµήσουν από εµάς. 
Η εκδήλωση θα αρχίσει τις 7:00 µ.µ. µε εσπερινό στην εκκλησία ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
όπου θα γίνει αρτοκλασία και θα προσφερθούν παραδοσιακές πίττες και γλυκά. 

Στη συνέχεια αρχίζει το γλέντι µε την ορχήστρα του Βασίλη Γεραγόρη, 
η οποία κάθε χρόνο µας διασκεδάζει µέχρι το πρωΐ.

Ο Σύλλογος για να πετύχει το γλέντι στηρίζεται πιο πολύ στην εθελοντική εργασία 
που πρέπει -όσοι µπορούµε- να προσφέρουµε γιατί απαιτείται µεγάλη προετοιµασία 

ώστε να µπορέσουµε να εξυπηρετήσουµε όλους αυτούς που θα µας τιµήσουν 
µε την παρουσία τους. Εκφράζουµε λοιπόν την ελπίδα µας ότι όλοι θα ανταποκριθούν
σ’ αυτό το κάλεσµα που ευελπιστούµε να είναι για όλους µας µια αξέχαστη βραδιά.

Με εκτίµηση 
∆Σ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΜΜΟΥ»

✐ Πολλοί Ροδαυγιώτες και επισκέ-
πτες το απόγευµα της Παρασκευής,
παραµονής του Λαζάρου, συγκε-
ντρώθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας
Παρασκευής, αυτή τη φορά, λόγω
του έντονου ψύχους και αέρα. Τρα-
γούδησαν µερικά από τα 24 τραγού-
δια του Λαζάρου και στην συνέχεια
ο Πολιτιστικός Σύλλογος πρόσφερε
το καθιερωµένο.... πλέον λουκούµι
και αναψυκτικό.
✐ Το καγκελάρι της Τρίτης της Λα-
µπρής δυστυχώς δεν πραγµατοποιή-
θηκε λόγω βροχής.
✐ Την Παρασκευή της ∆ιακαινησί-
µου (Zωοδόχου Πηγής) τελέσθηκε
λειτουργία στον Άγιο Νικόλαο Σουµεσίου. Στο προαύλιο του πανέµορφου αυτού παρεκ-
κλησίου προσφέρθηκαν στους παρευρισκοµένους από τους κατοίκους του Συνοικισµού
κόκκινα αυγά, κουλούρια, πίτες, τσίπουρο και κρασί.
✐ Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας – ΚΑΠΕ – στα πλαίσια
του Έργου REGEOCITIES, διοργάνωσε µε την υποστήριξη του ∆ήµου Αρταίων ηµερίδα µε
θέµα: ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΓΑΘ)». Η ηµε-
ρίδα έλαβε χώρα στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας (Αίθουσα ∆ΙΩΝΗ), την Παρασκευή 5 Ιουνί-
ου 2015 στις 10:00 πµ.  
✐ ∆ύο νέα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος λειτουργούν στην Ροδαυγή.
1. Το πρώτο µε την επωνυµία «Η Πονηρή αλεπού» είναι καφε-µπαρ και λειτουργεί µε την
ευθύνη του Θοδωρή Τζουµερκιώτη. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού έναντι του ξενοδο-
χείου ΝΙΣΙΣΤΑ. Θα είναι µία πολύ διέξοδος για τους νέους του χωριού µας και της ευρύτε-
ρης περιοχής. 
2. Το δεύτερο µε την επωνυµία «Το Στέκι της Ροδαυγής» και είναι καφε-ψησταριά. Λει-
τουργεί υπό τη διεύθυνση της Γεωργίας Σταύρου συζ. Κων/νου Β. Σταύρου. Προσφέρει κα-
φέ, αναψυκτικά, φαγητά µαγειρευτά και της ώρας. Και στα δύο καταστήµατα εύχοµαι καλές
δουλειές.

του Βασίλη Οικονόµου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2�υ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ�Υ ΦΩΤ�ΓΡΑΦΙΑΣ
Κ*ν�υµε γνωστ� στ�υς φ�λ�υς µας και σε �σ�υς αγαπ�$ν 

την φωτ�γραφ�α, �τι η παρ*δ�ση των φωτ�γραφι�ν 
πρ�ς τ�ν Π�λιτιστικ� Σ$λλ�γ�, µε θ0µα �λωρ�δα και παν�δα 
της Ρ�δαυγ%ς τ�υ 2�υ  διαγωνισµ�0 θα ε�ναι µ0�ρι τ0λ�υς 
Σεπτεµ�ρ��υ και τ�$τ� για  να υπ*ρ�ει πληρ0στερη κ*λυψη 

των επ���ν  και τ�υ φωτ�γραφικ�$ υλικ�$ συν*µα 
για τ�ν διαγωνισµ� φωτ�γραφ�ας.

Ηλεκτρ�νικ% διε$θυνση inrodavgi@gmail.com � cd % φωτ�γραφ*α 
µε τ� φιλµ µε �ν�µατεπ�νυµ� και τηλ0φων�.

™™ÀÀ¡¡∆∆√√ªª∂∂™™    ∂∂ππ¢¢∏∏™™∂∂ππ™™  

ΑΝΑΚΟ ΙΝΩΣΗ
∆ηµιουργήθηκε νέος τραπεζικός λογαριασµός στο όνοµα 

της αδελφότητας στην Εθνική Τράπεζα, όπου µπορείτε 

να καταθέτετε τις συνδροµές σας, µε τα εξής  στοιχεία:

178/001501-65 από το εσωτερικό και

IBAN: GR5201101780000017800150165

ΚΩ∆. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ(BIC)

ETHNGRAA, από το εξωτερικό.


