
Με απόλυτη επιτυχία και
µε µεγάλη συµµετοχή

από κόσµο κάθε ηλικίας,
πραγµατοποιήθηκαν οι δε-
καήµερες εκδηλώσεις του
Αυγούστου κάτω από το
φως της πανσέληνου στη
Ροδαυγή. Εκδηλώσεις µε
µουσικές βραδιές, παρου-
σίαση βιβλίου, θεατρικά
και διαδραστικά παιχνίδια,
εικαστικά, ζωγραφική, προ-
βολή ταινιών, παραµύθια,
καραγκιόζη, διαλέξεις και
πολλές αθλητικές δραστη-
ριότητες. 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος

κατάφερε για µια ακόµη φο-
ρά να βάλει στο κέντρο του
ενδιαφέροντος, την πολιτιστική αναβάθµιση και να εξελιχθεί η Ροδαυγή σηµείο αναφοράς πο-
λιτιστικών δραστηριοτήτων, µε ποιότητα, µε διαφορετικότητα και µε ξεχωριστή κουλτούρα. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα ο Σύλλογος έδωσε στους νέους για ψυχαγωγία και οµαδικές δραστη-

ριότητες. 
Ξεκίνηµα µε Φεστιβάλ Χορευτικών

Η παραδοσιακή βραδιά ξεκίνησε µε τον µικρό Γιάννη Γιώργου Τσάγκα παίζοντας ποντιακή
λύρα µε τραγούδι, εισπράττοντας τα χειροκροτήµατα όλων των παρευρισκόµενων στη πλα-
τεία. Αµέσως µετά, πέντε χορευτικά τµήµατα από διάφορες περιοχές χόρεψαν µε τη συνο-
δεία και τους µουσικούς ήχους της κοµπανίας του Ηλία Πλαστήρα σ’ ένα µεγάλο χορευτικό
αντάµωµα και ξεφάντωµα. Ένα αντάµωµα πολιτιστικό, πολιτισµικό, επικοινωνιακό και ψυχα-
γωγικό.
Το χορευτικό τµήµα του Πολιτιστικού και Λαογραφικού συλλόγου Χριστού Σερρών παρου-

σίασε χορούς από τις Σέρρες και τη Μακεδονία. 
Το χορευτικό του πολιτιστικού Συλλόγου Πλατάνια  Κοζάνης παρουσίασε χορούς της ∆υτι-

κής Μακεδονίας. 
Το χορευτικό του Ποντιακού Συλλόγου Ακτίου Αιτ/νίας παρουσίασε χορούς από τον Πόντο

και τις χαµένες πατρίδες.
Το χορευτικό του Λαογραφικού Συλλόγου Κωστηλάτα Άρτας παρουσίασε χορούς από το Ζα-

γόρι και τέλος το χορευτικό της Ροδαυγής παρουσίασε χορούς από την περιοχή των Τζου-
µέρκων. Ήταν µια φεστιβαλική και διασκεδαστική βραδιά και µε ελεύθερο χορό που κράτησε
µέχρι τις µεταµεσονύκτιες ώρες 

Μοσχοβόλησε από παραδοσιακές 
γεύσεις το προαύλιο του ∆ηµοτικού 

Σχολείου Ροδαυγής

Σε µια ζεστή και νοσταλγική ατµόσφαιρα έγι-
νε την 1η Αυγούστου η παρουσίαση του βιβλί-
ου της Παναγιώτας Λάµπρη «η µνήµη της γεύ-
σης». Για το βιβλίο µίλησαν δύο νέοι  πτυχιού-
χοι εκπαιδευτικοί της Ροδαυγής η Άννα Μπρο-
φίδου, φιλόλογος και η Ζαχαρένια Σταύρου
δασκάλα. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόε-
δρος της Κοινότητας Θ. Κίτσος και προλόγισε
ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρο-
δαυγής Χρήστος Σταύρου, ο οποίος µεταξύ
των άλλων είπε: «Ως πολιτιστικός σύλλογος
θεωρούµε χρέος να στηρίζουµε και να ενθαρ-
ρύνουµε τέτοιες αξιόλογες προσπάθειες συ-
µπατριωτών µας. Για τη Ροδαυγή είναι τιµή να
υπάρχουν πνευµατικοί άνθρωποι, µε µεράκι
σαν την Παναγιώτα Λάµπρη και να γράφουν
τέτοια βιβλία, γιατί έτσι διασώζονται στοιχεία
της τοπικής µας παράδοσης και των τοπικών
προϊόντων.
Χρειάστηκε πολύς χρόνος και κόπος για να

µπορέσει η συγγραφέας να συγκεντρώσει
αυτόν τον θησαυρό, να ερευνήσει, να ταξινο-
µήσει, να καταγράψει παλιές ξεχασµένες
συνταγές των γιαγιάδων µας, να µοιραστεί

Με βροχή πραγµατοποι-
ήθηκε η λιτανεία - πο-

ρεία της εικόνας της Αγίας
Παρασκευής το απόγευµα
της 25ης Ιουλίου. Συγκε-
κριµένα ενώ αρκετοί πιστοί
συγκεντρώθηκαν για τον
καθιερωµένο αγιασµό στη
βρύση στο κακολάγκαδο οι
κεραυνοί και οι πρώτες
απειλητικές στάλες βρο-
χής τους ανάγκασαν να
επιβιβαστούν σε αυτοκίνη-
τα και να βρουν καταφύγιο
στο παρεκκλήσι της Αγίας
Βαρβάρας, όπου και τελέ-
στηκε ο αγιασµός. 
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Συνέχεια στη σελ. 4
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΟ∆ΑΥΓΗΣ «Η ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

Την Κυριακή 16 Αυγ 2015 στην πλατεία της Ροδαυγής και µέσα από τις προβλεπόµενες
διαδικασίες έγινε ο ∆ιοικητικός και Οικονοµικός απολογισµός του Πολιτιστικού Συλλό-

γου Ροδαυγής για τα πεπραγµένα της τριετίας και στη συνέχεια έγιναν οι αρχαιρεσίες για
την εκλογή νέου ∆.Σ. 
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρήστος Σταύρος στο ∆ιοικητικό απολογισµό

του αναφέρθηκε σε όλες τις δραστηριότητες και τα πεπραγµένα της τριετίας  
Ο Πρόεδρος αφού ευχαρίστησε στο τέλος τα µέλη του ∆.Σ. για την άριστη συνεργασία

και την αξιόλογη παρουσία του Συλλόγου, έδωσε το λόγο στον ταµία του Συλλόγου Νίκο
Σταύρο, ο οποίος έκανε τον οικονοµικό απολογισµό, επισηµαίνοντας ότι ο Σύλλογος στέ-
κει όρθιος οικονοµικά, χάρη στη σωστή διαχείριση και στον  καλό προγραµµατισµό που εί-
χαµε και ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν υλικά και οικονοµικά τον Σύλλογο ντόπιους
και απόδηµους Ροδαυγιώτες.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο  η Μαρία Παπαβασιλείου, η οποία αναφέρθηκε στην προβολή

του χωριού µας µέσου του Πολιτιστικού Συλλόγου και παράλληλα έδωσε έµφαση στην
αγροτουριστική ανάπτυξη που έχει  ανάγκη  η Ροδαυγή και στα έργα υποδοµής.
Ο Σταύρος Οικονόµου αναφέρθηκε στην µεγάλη προβολή που έχει πάρει το χωριό µας

µέσου του Πολιτιστικού Συλλόγου και µέσου των µεγάλων εκδηλώσεων και αυτό έχει ως
αποτέλεσµα να έχουν όφελος τα καταστήµατα του χωριού τα οποία θα πρέπει να στηρί-
ζουν οικονοµικά τον Σύλλογο.
Ο απερχόµενος Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ανδρέας Μουργελάς αναφέρθηκε στη συµ-

µετοχή των ανθρώπων και στον εθελοντισµό που διέπει τα µέλη των φορέων της Ροδαυ-
γής και αυτά έχουν θετικά αποτελέσµατα, στόχος όµως είναι η συµµετοχή νέων ανθρώ-
πων στο νέο ∆.Σ. για νέες ιδέες και προσφορά. 
Στη συνέχεια µίλησε ο Βασίλης Οικονόµου, ο οποίος εξήρε το σηµαντικό έργο και την

µεγάλη προσφορά του Πολιτιστικού Συλλόγου στη Ροδαυγή και τους ανθρώπους της και

Συνέχεια στη σελ. 5

Συνέχεια στη σελ. 5

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΡΟ∆ΑΥΓΗΣ

Το ∆.Σ. της αδελφότητας Ροδαυγής προσκαλεί όλα τα µέλη της αδελφότητας να παραβρεθούν
στη Γ.Σ. που θα πραγµατοποιηθεί την 29 Νοεµβρίου 2015 (ηµέρα Κυριακή ) 
και ώρα 11.00, στο Ξενοδοχείο STANLEY (αίθουσα ΑΩΟΣ, στο ισόγειο), 

στην πλατεία Καραϊσκάκη (δίπλα στο σταθµό ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ του Μετρό).

Τα θέµατα που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση είναι τα παρακάτω:

1. ∆ιοικητικός απολογισµός (πεπραγµένα) της διετίας 2014-2015
2. Οικονοµικός απολογισµός της διετίας 2014-2015
3. Τροποποίηση άρθρων καταστατικού
4. ∆ιεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
5. Συζήτηση επί προβληµατισµών και προτάσεων που µπορεί να θέσει ο καθένας.

Παρακαλούµε να έλθουν στη συνάντηση όσο γίνεται περισσότεροι χωριανοί και αν είναι δυνατόν
να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Πιστεύουµε ότι θα ήταν καλόν 

στο νέο διοικητικό συµβούλιο να υπάρχουν µέλη από όλους τους συνοικισµούς. 
Ελπίζουµε ότι οι νέοι θα δώσουν το παρόν και θα εκπροσωπηθούν στο νέο ∆.Σ. 

Τους θεωρούµε απαραίτητους.

Το ∆.Σ.
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Γεννήσεις 

• Στις 15 Mαϊ 2015, το ζεύγος Aποστόλη και Iωάννας B. Nτάλα, απέκτησε κορίτσι.
• Στις 1 Ιουλ 2015, η Φωτεινή Κύζα (κόρη Σταύρου Οικονόµου), απέκτησε αγόρι.
• Στις 21 Ιουλ 2015, το ζεύγος Εµµανουήλ και Κατερίνας Τριφύλη, απέκτησαν αγόρι

(εγγονός Κώστα Ι. Μάνου).
• Στις 17 Αυγ 2015, το ζεύγος Βασίλη Κουλίδη και Πένης Γ. ∆ούκα (κόρη Βούλας Γ.
Τάσιου), απέκτησε κορίτσι.

• Στις 23 Σεπ 2015, η Mαριλένα Kούτρα (κόρη της Xριστίνας Aχιλ. Kαλλιµογιάννη)
απέκτησε κορίτσι.

• Το ζεύγος Αθανασίου Στεφ. Ντάλα, απέκτησε κορίτσι.
• Το ζεύγος Γεωργίου Γεωργαλή από τα Πιστιανά, απέκτησε αγόρι.

Ευχόµαστε στους γονείς να τους ζήσουν τα νεογέννητα.
Βαπτίσεις

• Στις 27 Ιουν 2015, το ζεύγος Παναγιώτη και ∆ήµητρας Κ. Γεωργάνου, βάπτισαν το
γιό τους στον οποίο δόθηκε το όνοµα Ορέστης.

• Στις 10 Ιουλ 2015, το ζεύγος Ευαγγέλου και Καλυψώς Παίδαρου βάπτισαν την κόρη
τους (εγγονή Παναγιώτας Ανδ. Γεωργίου) στην οποία δόθηκε το όνοµα Παναγιώτα.

• Στις 19 Ιουλ 2015, το ζεύγος Ανδρέα Γ. Τσάγκα, βάπτισαν την κόρη τους στην οποία
δόθηκε το όνοµα Αναστασία.

• Στις 9 Αυγ 2015, το ζεύγος Κωνσταντίνου και Πλουµής ∆έµιτσα, βάπτισαν την κόρη
τους στην οποία δόθηκε το όνοµα Ζωή.

• Στις 30 Αυγ 2015, το ζεύγος Αλέξανδρου και Αναστασίας Μάνου, βάπτισαν την κόρη
τους στην οποία δόθηκε το όνοµα Ειρήνη (εγγονή Γεωργίου Αλεξ. Μάνου).

• Στις 13 Σεπ 2015, το ζεύγος Κοσµά και Ιφιγένειας ∆. Αναστασίου, βάπτισαν το γιό
τους στον οποίο δόθηκε το όνοµα ∆ηµήτριος.

• Στις 27 Σεπ 2015, το ζεύγος Θανάση Bαρούχου και Aλεξάνδρας Nικ. Mπαλατσούκα
βάπτισαν το γιο τους στον οποίο δόθηκε το όνοµα Nικόλαος.

Γάµοι

• Στις 12 Iουν 2015, ο Γεώργιος K. Παπαλάµπρης παντρεύτηκε τη ∆ήµητρα Tσιούρα.
• Στις 27 Ιουν 2015, ο Νικόλας Ι. Αράπης παντρεύτηκε την Πένυ Μαζιώτη στην Αγία
Κυριακή στις Λιβανάτες.

• Στις 4 Ιουλ 2015, ο Αργύρης ∆ηµητρόπουλος παντρεύτηκε τη Χριστίνα Χρ. Γεωργο-
γιάννη, στην Αγία Θεοδώρα Άρτας.

• Στις 18 Ιουλ 2015, ο Γεώργιος Παφύλης παντρεύτηκε την Αννίτα Μιχ. Τσώρου και
Μερόπης Πλαστήρα, στην Αγία Παρασκευή Ροδαυγής. 

• Στις 15 Aυγ 2015, ο Πάρις K. Πρεκετές παντρεύτηκε τη Σίσσυ Γ. Mουρδουκούτα (κό-
ρη Bίκης Aρ. Eυθυµίου).

• Στις 5 Σεπ 2015, ο Νικόλαος Σταύρου παντρεύτηκε την Ευανθία Κ. Βασιλείου στην
Αγία Παρασκευή Ροδαυγής.

• Στις 26 Σεπ 2015, ο Βασίλειος Παπαβασιλείου παντρεύτηκε την Ελευθερία Ε. Ρέ-
ντζιου (εγγονή Χαρίλαου Κολιού) στον Άγιο Βησσαρίωνα Φιλιππιάδας. 

• Στις 26 Σεπ 2015, ο Bασίλειος Xρυσ. Σταύρου παντρεύτηκε την Kατερίνα Kοπαλίδη.

Θερµές ευχές στους νεόνυµφους για κάθε ευτυχία.
Θάνατοι

• Στις 4 Ιουλ 2015, πέθανε η Γιαννούλα Γ. Μάνου σε ηλικία 94 ετών και κηδεύτηκε στο
νεκροταφείο της Αγίας Βαρβάρας Ροδαυγής.

• Στις 16 Ιουλ 2015, πέθανε ο Παναγιώτης Λάµπρης και κηδεύτηκε στο νεκροταφείο
Αγίου Νικολάου Ροδαυγής.

• Στις 18 Ιουλ 2015, πέθανε η Eυαγγελία Aλ. Λάµπρη σε ηλικία 92 ετών και κηδεύτηκε
στο νεκροταφείο Aγίου Nικολάου Pοδαυγής.

• Στις 20 Iουλ 2015, πέθανε η Eυαγγελία Aνδ. Tσάγκα σε ηλικία 96 ετών και κηδεύτη-
κε στο νεκροταφείο Aγίου Nικολάου Pοδαυγής.  

• Στις 22 Ιουλ 2015, πέθανε ο Βασίλειος Κολιός σε ηλικία 91 ετών και κηδεύτηκε στο
νεκροταφείο Αγίου Νικολάου Ροδαυγής.

• Στις 24 Ιουλ 2015, πέθανε η Ανθούλα Ι. Βάσιου και κηδεύτηκε στην Αθήνα στις 28
Ιουλ 2015.

• Στις 4 Αυγ 2015, πέθανε ο Μιλτιάδης Μάρης σε ηλικία 95 ετών και κηδεύτηκε στο
νεκροταφείο Αγίου Νικολάου Ροδαυγής.

• Στις 26 Αυγ 2015, πέθανε η Αθανασία Λεων. Ευαγγέλου σε ηλικία 90 ετών και κη-
δεύτηκε στο νεκροταφείο Αγίας Τριάδας Σουµεσίου.

• Στις 29 Αυγ 2015, πέθανε ο Ανδρέας Γεωργίου σε ηλικία 94 ετών και κηδεύτηκε στο
νεκροταφείο Αγίας Τριάδας Σουµεσίου.

• Στις 31 Αυγ 2015, πέθανε ο Θεόδωρος Ραχιώτης σε ηλικία 82 ετών και κηδεύτηκε
στις 2 Σεπ 2015 στο νεκροταφείο της Αγίας Βαρβάρας Ροδαυγής.

• Στις 9 Σεπ 2015, πέθανε η Αθηνά Ηλ. Μάνου σε ηλικία 86 ετών και κηδεύτηκε στο Α’
νεκροταφείο Αθηνών.

• Στις 21 Σεπ 2015, πέθανε ο Κλέαρχος Κοµζιάς σε ηλικία 89 ετών και κηδεύτηκε στο
νεκροταφείο Αγίου Νικολάου Ροδαυγής.

• Στις 21 Σεπ 2015, πέθανε στα Πιστιανά ο Χαρίλαος Ευθυµίου.

Στις οικογένειες των εκλιπόντων εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια. 

Μνηµόσυνα

• Στις 28 Ιουν 2015, τελέστηκε στη Σκούπα το ετήσιο µνηµόσυνο του ∆ηµήτρη (Μά-
κη) Τσάπαλη.

• Στις 5 Ιουλ 2015, τελέστηκε στην Αγία Τριάδα Σουµεσίου το 40ήµερο µνηµόσυνο
του Ιωάννη Ζιώρη και το 6µηνο µνηµόσυνο της Ευθαλίας Ι. Ζιώρη.

• Στις 9 Αυγ 2015, τελέστηκε το 40ήµερο µνηµόσυνο της Γιαννούλας Γ. Μάνου.
• Στις 12 Ιουλ 2105, τελέστηκε στην Ευαγγελίστρια Ιλίου το 6µηνο µνηµόσυνο του
Χαρίλαου Γ. Λάµπρη.

• Στις 23 Αυγ 2015, τελέστηκε στην Αγία Παρασκευή Ροδαυγής το 40ήµερο µνηµόσυ-
νο του Παναγιώτη Λάµπρη, της Ευαγγελίας Αλ. Λάµπρη, της Ευαγγελίας Ανδ. Τσά-
γκα και του Βασιλείου Κολιού.

• Στις 30 Αυγ 2105, τελέστηκε το ετήσιο µνηµόσυνο του Αλέκου Ευθυµίου.
• Στις 12 Σεπ 2015, τελέστηκε στον Άγιο Νικόλαο Ροδαυγής το 40ήµερο µνηµόσυνο
του Μιλτιάδη Μάρη.

Επιτυχόντες στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση

• Η Ελένη Ν. Μπαρτζώκα, πέτυχε στο Τµήµα επιστηµών Εκπαίδευσης και Αγωγής
στην προσχολική ηλικία του Πανεπιστηµίου Πατρών.

• Η Σωτηρία Γρ. Κοµζιά, πέτυχε στο Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.

• Ο Παναγιώτης Αθ. Αθανασίου, πέτυχε στο Παιδαγωγικό τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευ-
σης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

• Η Ευαγγελία Γ. ∆αρµάνη και της Γεωργίας Λ. Γεωργάνου, πέτυχε στο Τµήµα Ψυχο-
λογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου.

• Ο Ιωάννης Γ. Κίτσος, πέτυχε στο Τµήµα Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
• Ο Μιλτιάδης Θωµλούδης (εγγονός ∆ηµητρίου Κ. Κασσάρα), πέτυχε στη Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων (όπλα).

• Ο Κωνσταντίνος Παπαχρήστος (γιός Παρασκευής Θ. Μιχαλόπουλου),πέτυχε στη
Σχολή Αστυφυλάκων.

• Ο Γεώργιος Ανδρίκος (εγγονός Σωτηρίας Αν. Μάρη), πέτυχε στο Τµήµα ∆ιατροφής
και ∆ιαιτολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

• Η Κωνσταντίνα Μουρδουκούτα (εγγονή Αριστείδη Ευθυµίου), πέτυχε στο Τµήµα
Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου.

• Η Ελένη Χρ. Τσόγκα (κόρη Χριστίνας Κ. Κοµζιά), πέτυχε στη Νοµική Σχολή Αθηνών.
• Ο Θεοχάρης Κ. Μπαλαούρας, πέτυχε στο Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου.

• Η ∆ανάη Τηλ. Γεροντοπούλου (κόρη Ελένης Θεοφ. Μάνου), πέτυχε στο Τµήµα Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

• Ο Περικλής Ευθ. Βασιλείου, πέτυχε στο Τµήµα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανε-
πιστηµίου Θεσσαλονίκης.

• Ο Χρήστος Κ. Τάσιος, πέτυχε στο Τµήµα Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών.
• Η Χριστίνα Εµ. Χατζάκη (κόρη Ευσταθίας Κ. Αναγνωστάκη από τα Πιστιανά), πέτυχε
στη Νοµική Σχολή Αθηνών.

• O Aνδρέας-Iάσων Aντ. Mάρης, πέτυχε στο Tµήµα Bιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Tε-
χνολογίας του Πανεπιστηµίου Πειραιά.

• H Iωάννα Z. Στυλιανουδάκη (κόρη Λέλας ∆. Γεωργογιάννη), πέτυχε στο Tµήµα Bιο-
λογίας Aθηνών.

• Η Mαρκέλλα A. Mάννη (εγγονή Aριστείδη Eυθυµίου), πέτυχε στο Παιδαγωγικό Tµή-
µα του Πανεπιστηµίου Kρήτης.

Το ∆Σ της αδελφότητας συγχαίρει τους επιτυχόντες 
και τους εύχεται καλές σπουδές.

Νέοι Επιστήµονες

• Στις 27 Μαϊ 2015, η Αγαθή Χρ. Αναγνώστου, πήρε το πτυχίο από το Τµήµα Οικονο-
µικών επιστηµών του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης.

• Στις 24 Ιουν 2015, η Μαρία Ι. Ζυγούρη πήρε το πτυχίο από το τµήµα Ιστορίας και Αρ-
χαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Το ∆Σ της αδελφότητας συγχαίρει τους νέους πτυχιούχους και τους εύχεται καλή
σταδιοδροµία.

M∂§π «P√¢∞À°∏»
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Χριστοκώστας ∆ηµήτριος, Καναδάς ......................................

Χριστοκώστας Γεώργιος, ΗΠΑ ...............................................

Κασσάρας Ηλίας, Ιωάννινα ....................................................

Χασκή-Αράπη Κωνσταντινιά, Ροδαυγή ................................. 

Παπαβασιλείου Χρ. Ανδροµάχη, Ροδαυγή ............................

Βαγγέλη Ι. Αναστασία, Ροδαυγή ...........................................

Γεωργάνος Λάµπρος, Ροδαυγή .............................................

Μάνος Χρ. Αριστείδης, Φιλιππιάδα ........................................

Μάνος Αρ. Γεώργιος, Φιλιππιάδα ...........................................

Αναστασίου Θ. Γεώργιος, Σαλαµίνα ......................................

Μάνος Σπ. Ευάγγελος, Ιωάννινα ...........................................

Χριστοκώστας ∆ηµήτριος, Λάρισα ........................................

Πλαστήρα Κ. Βασιλεία, Γραµµενίτσα .....................................

Πλαστήρα Π. Ελένη, Αθήνα ...................................................

Σφήκας Χαρίλαος, Περδικάρι .................................................

Μπόµπολη Β. Αρχόντω, Αθήνα ..............................................

Μπόµπολη Β. Σοφία, Αθήνα ...................................................

Ντζαµάκου-Κοµζιά Βασιλική, Θεσσαλονίκη ..........................

Χριστοκώστα Γ. ∆έσποινα, Λάρισα .......................................

Γεωργίου Αλέξανδρος, Αθήνα ...............................................

Μπαλαούρας Φίλιππος, Άρτα .................................................

Αναστασόπουλος Βασίλειος, Αθήνα .....................................

Σταύρου Π. Μαρία, Λογγάδες ................................................

Βασιλείου Σωκράτης, Αθήνα ..................................................

Μπαρτζώκας Πέτρος, Ροδαυγή .............................................

Μήτσιος Ευάγγελος, Ροδαυγή ..............................................

Βασιλείου Ν. Χρήστος, Πάτρα ...............................................

Σιώζος Παύλος, Αθήνα ...........................................................

Ψυχογιός Π. Γεώργιος, Κέρκυρα ...........................................

Κοντού Παρθενία, Άρτα ..........................................................

Ροδαυγιώτης Βορείου Αµερικής ............................................

Αράπη-Ρεντζέπη Βούλα, Θεσσαλονίκη .................................

Αράπη-Παπαοικονόµου Βασιλική, Θεσσαλονίκη ..................

Μπαρτζώκα Θ. Βασιλική, Αθήνα ............................................

Ζιώρης  Οδυσσέας, Ιωάννινα .......................................

Κασσάρας  Λάµπρος, Άρτα ....................................................

Ντάλας  Χρήστος, ∆ίστρατο ..................................................

Ντάλας  Βασίλειος, ∆ίστρατο ................................................

Γεωργογιάννη Ι. Ευαγγελία, Ροδαυγή ..................................

Γεωργογιάννη  ∆ήµητρα, Ροδαυγή .......................................

Οικονόµου Παύλος, Σέρρες ...................................................

Οικογένεια Μιλτιάδη Μάρη, Ροδαυγή ...................................

Μάνος Ι. Γεώργιος, Ροδαυγή .................................................

Μάνος Γ. Ιωάννης, Άρτα ........................................................

Παναγιώτου-Λάµπρη Θεοδώρα, Αθήνα ................................. 

Καλλιµογιάννη Γ. Ουρανία, Ροδαυγή ....................................

Κασσάρας ∆. Κωνσταντίνος, Κορφοβούνι ............................

Γεωργάνου-∆αρδαµάνη Γεωργία, Πρέβεζα ..........................

Ντάλας Ιωάννης, Λάρυµνα .....................................................

Σταύρου Κ. Γεωργία, Ροδαυγή ...............................................

Κολιός Λ. Χρήστος, Ροδαυγή ................................................

Τσάµης  Αθανάσιος, Φιλιππιάδα ............................................

Ευθυµίου Φώτιος, Κέρκυρα ....................................................

∆ήµου Σπυριδούλα, Αθήνα .....................................................

Καραδήµος ∆ηµήτριος, Γαλλία ..............................................

Χριστογιάννης Ιωάννης, Γερµανία .........................................

Μπαλαούρα Ουρανία, Αθήνα .................................................

Καρκαλή Ασηµίνα, Μυτιλήνη .................................................

Αναγνώστου Γεώργιος, Γερµανία ..........................................

Κοµζιάς Κλ. Νικόλαος, ∆ράµα ...............................................

Μάνος Β. Αθανάσιος, Ιωάννινα ..............................................

Λάµπρης Αλ. Βασίλειος, Ιωάννινα .........................................

Λάµπρης Αλ. Σπύρος, Ιωάννινα .............................................

Παπαβασιλείου ∆. Θεοφάνης, Ροδαυγή ...............................

Ευθυµίου Αρ. Ντίνα, Ροδαυγή ...............................................

Ντάλας Αποστ. Βασίλειος, Αθήνα .........................................

Γιαννούλα-Γρίβα Αγγελική, Αθήνα .........................................

Γεωργίου Αλεξ. Κωνσταντίνος, Αθήνα ..................................

Το ∆Σ της αδελφότητας ευχαριστεί 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 µπορείτε να τη δίνετε στα µέλη του ∆Σ της

αδελφότητας και στην Κυρία Ρένα Αράπη ή να την καταθέτετε

στην Εθνική τράπεζα στο λογαριασµό:

ΠPOΣOXH 
NEOΣ ΛOΓAPIAΣMOΣ

178/001501-65 και
IBAN: GR5201101780000017800150165
ΚΩ∆. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ(BIC)
ETHNGRAA.
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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 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΙΤΣΟΥ 

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αγαπητέ Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής,
Επιτρέψτε µου να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαρι-

στίες και τα θερµά συγχαρητήρια του Συµβουλίου
της Τοπικής Κοινότητας, προς το απερχόµενο ∆Σ
του Συλλόγου, για την ανεκτίµητη προσφορά του
στα πολιτιστικά δρώµενα του χωριού µας, καθώς
επίσης και για την αγαστή συνεργασία µας κατά την
τελευταία τριετή θητεία του.
Ως σύλλογος έχετε ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη

των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, κατ΄επέκταση
της προσφοράς, σε σηµείο που θα αναγκάσει το
επόµενο ∆Σ του Συλλόγου να κινηθεί στα ίδια επί-
πεδα προσθέτοντας και το δικό του λιθαράκι. Θεω-
ρείσθε δε παράδειγµα Πολιτιστικού Συλλόγου σε
επίπεδο ∆ήµου. 
Με την ελπίδα της συνέχισης της γόνιµης συνερ-

γασίας µεταξύ Συλλόγου και Κοινότητας, στοχεύο-
ντας πάντα το καλό του Χωριού, ευχόµαστε στους
νέους υποψηφίους επιτυχία.

Με εκτίµηση
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ΤΚ Ροδαυγής

Κίτσος Θεοφάνης

Το φαινόµενο της φτώχειας δεν παρατηρείται µόνο σε ορι-
σµένες χώρες του τρίτου κόσµου, αλλά συναντάται και στην
κοινωνία του Καναδά. Είναι παράξενο και δυσκολόπιστο πως
στην πλούσια αυτή χώρα ένας στους επτά πολίτες υποστηρί-
ζεται και συντηρείται, σύµφωνα µε τις στατιστικές υπηρεσίες,
από τα προγράµµατα πρόνοιας. Στην κατηγορία αυτή των
φτωχών ανήκουν άτοµα ανίκανα προς εργασία, µετανάστες,
άνεργοι, πνευµατικά ανάπηροι, άτοµα χωρίς εκπαίδευση και
επαγγελµατική κατάρτιση, άτοµα που εργάζονται µε πενι-
χρούς µισθούς και άλλοι.
Όπως πάντα, οι εκάστοτε πολιτικοί, κοινωνιολόγοι και ακα-

δηµαϊκοί έχουν προτείνει νόµους και προγράµµατα για τη
βελτίωση της ζωής της τάξεως των φτωχών αλλά δυστυχώς
οι προτάσεις έχουν ξεχαστεί σε κάποιο γραφείο χωρίς καµιά
προτεραιότητα από την εξουσία.
Οι παρακάτω προτάσεις είναι απολύτως προσωπικές και

έχουν στόχο να δώσουν µια εικόνα στο ευρύτερο κοινό για
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας µιας άλλης κοινωνίας
αλλά και να ενηµερώσει τους µελλοντικούς µετανάστες του
Καναδά για τα κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η
χώρα αυτή.
Γιατί πρέπει να τερµατίσει η φτώχεια;
Φιλανθρωπικοί οργανισµοί και καλοπροαίρετοι πολιτικοί πι-

στεύουν πως µια χώρα σαν τον Καναδά είναι σε θέση να
βελτιώσει τις συνθήκες ζωής αυτών που είναι άτυχοι. Η
φτώχεια στοιχίζει στο άτοµο την υπερηφάνεια του, ζει κάτω
από πιέσεις, η οικογένεια υποφέρει, χαλαρώνει η  συνοχή,
προβλήµατα υγείας αναφύονται. Οι τοπικές υπηρεσίες δια-
θέτουν περίπου 30 εκατοµµύρια ετησίως σε επιδόµατα, πρό-
νοια, σε θέµατα υγείας, στέγασης, σχολική βοήθεια κ.λ.π.
Είναι δε φανερό πως στοιχίζει τέσσερις φορές περισσότερο
να αφήσεις κάποιον στο δρόµο αντί να δοθεί στέγαση µε τις
αναγκαίες ευκολίες και βοηθήµατα. Είναι δε πολύ ανησυχη-
τικό πως στις οικογένειες των φτωχών στον Καναδά ένα
εκατοµµύριο είναι παιδιά. ∆υστυχώς ζούµε σε εποχές που
το χάσµα µεταξύ αυτών που τα έχουν όλα και αυτών που
στερούνται και τα βασικά είδη διαβίωσης, όλο και  µεγαλώ-
νει. Η κοινωνική αυτή ανισότητα είναι πρόβληµα που απα-
σχολεί έντονα τις τοπικές κοινωνίες.
Παρακάτω περιλαµβάνονται τρεις βασικές προτάσεις για

τη βελτίωση της θέσης των ασθενέστερων τάξεων για µια
πιο δίκαιη κοινωνία:

1. Τα γράµµατα και η εκπαίδευση είναι ένας σηµαντικός
µοχλός για την πρόοδο µιας κοινωνίας. Σε ένα τεχνολογικό
κόσµο όπου οι αλλαγές είναι καθηµερινό φαινόµενο το σχο-
λείο αρχίζει από το νηπιαγωγείο και χωρίς διακοπή επεκτεί-

νεται στις τέχνες ή τις ακαδηµαϊκές σπουδές και θα δώσει
τα εφόδια στους νέους να απασχοληθούν στη συνέχεια  στο
εµπόριο, τη βιοµηχανία ή να γίνουν ελεύθεροι επαγγελµα-
τίες. Η πρόταση όσο και απλή να φαίνεται τα παιδιά των
ασθενέστερων κοινωνικά οµάδων αντιµετωπίζουν σηµαντι-
κές δυσχέρειες για την ολοκλήρωση της απαραίτητης εκπαί-
δευσης για την επαγγελµατική τους αποκατάσταση και είναι
εποµένως απαραίτητη η κοινωνική µέριµνα και στόχευση
για την εξασφαλίσή της.

2. Είναι ανάγκη να βρεθεί τρόπος για ένα βασικό εισόδηµα
για κάθε πολίτη ή οικογένεια. Μια κοινωνία που βασίζεται
στην ελεύθερη οικονοµία θα αφήσει ορισµένους χωρίς ερ-
γασία, εποµένως αυτοί παραµένουν και µη φορολογούµενοι.
Με τη συνδροµή του κρατικού µηχανισµού και του επιχειρη-
µατικού κόσµου είναι δυνατό να εξασφαλισθεί η απασχόλη-
ση αυτής της µειονότητας, ώστε να είναι όλοι εργαζόµενοι
και να συµµετέχουν στα φορολογικά βάρη. Η κρατική αυτή
επένδυση θα πρέπει να είναι καλά µελετηµένη και σχεδια-
σµένη και να αξιολογείται σε ετήσια βάση.

3. Αλλαγή φορολογικού συστήµατος.
Η φορολογία των επιχειρήσεων και εταιρειών από 29% το

έτος 2000, ρυθµίστηκε στο 15% τα τελευταία 5 χρόνια µε
σκοπό την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για την πλήρη
απασχόληση του εργατικού δυναµικού καθώς και την πρό-
σληψη καινούργιου προσωπικού. Κατά ένα µεγάλο µέρος η
πολιτική αυτή απέτυχε και εποµένως η επανεξέταση της φο-
ρολογικής πολιτικής θα αποφέρει πρόσθετα φορολογικά
έσοδα για να διατεθούν µε σκοπό την ενίσχυση της απασχό-
λησης των ανέργων. Επίσης το νοµικό καθεστώς που διέπει
την κίνηση των κεφαλαίων πρέπει να επανεξεταστεί ώστε
να αποφεύγεται η διακίνηση αυτών µε σκοπό την αποφυγή
της φορολόγησής τους.
Ας µην ξεχνούµε και το περιβάλλον. Η επιβολή ανάλογης

φορολογίας σε εταιρείες που χρησιµοποιούν απαρχαιωµέ-
νες τεχνολογίες για την παραγωγή ενέργειας είναι δυνατό
να οδηγήσει µε έµµεσο τρόπο στην αύξηση της απασχόλη-
σης είτε µε την αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισµό των
µεθόδων και του εξοπλισµού είτε µε τη στροφή σε ανανεώ-
σιµες πηγές ενέργειας.
Κλείνοντας, θα έλεγα πως είναι τώρα καιρός να αντιµετω-

πισθεί ριζικά το πρόβληµα της φτώχειας. Οι ευκαιρίες για
καλυτέρευση της ζωής πρέπει να εξασφαλίζονται σε όλους
τους πολίτες, ώστε όλοι να µοιράζονται τον πλούτο της χώ-
ρας που έχουµε την τύχη να ζούµε. Η κοινωνική αυτή ανισό-
τητα δεν εκφράζει σε καµία περίπτωση το δηµοκρατικό πολί-
τευµα. 

ΤΕΡΜΑ  ΣΤΗ  ΦΤΩΧΕΙΑ
Του Κώστα Αράπη από το Τορόντο του Καναδά 



συναισθήµατα και νοσταλγίες και να µας φέρει σε µια άλλη
εποχή µε γεύσεις και τραπεζώµατα στην τάβλα και στον ντα-
βά. Πιστεύω όµως ότι η αγάπη και ο έρωτας για τον τόπο
µας, της έδωσαν δύναµη για να ολοκληρώσει αυτό το συγ-
γραφικό έργο και να το έχουµε σήµερα µπροστά µας, το
οποίο θα παραµείνει ως παρακαταθήκη για όλους µας και φυ-
σικά για τους νεότερους».
Η Άννα Μπροφίδου µεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους δε-

σµούς και στη µνήµη της γεύσης µε τα πατρογονικά εδέσµα-
τα και τις εορταστικές εκδηλώσεις, όπως τα Χριστούγεννα,
τη Λαµπρή, τις νηστείες κλπ. και µε ξεχωριστά φαγητά καθ΄
όλη τη διάρκεια του χρόνου και ότι οι νέες κοπέλες παλιότε-
ρα µάθαιναν την παραδοσιακή ηπειρώτικη κουζίνα µε τις
ηπειρώτικες γεύσεις και νοστιµιές. 
Η δασκάλα, Ζαχαρένια Σταύρου, σύστησε στο κοινό το βι-

βλίο, τονίζοντας πως διαβάζοντάς το κανείς θα οδηγηθεί σε
ένα γευστικό ταξίδι µε ξεναγό της διαδροµής τη «µαγνητική
δύναµη της µνήµης ή αν αυτή εκλείπει, τότε την προωθητική
δύναµη της περιέργειας για µάθηση». Πρόσθεσε, ακόµα, πως
το βιβλίο της Παναγιώτας Λάµπρη συνεισφέρει στην πλήρω-
ση των κενών σελίδων ενός παραµεληµένου κεφαλαίου της
ιστορίας. Της Ιστορίας της γεύσης. Γνωστικό υλικό που
απουσιάζει από τη διδακτέα ύλη του ελληνικού σχολείου και
που θα µπορούσε να συµβάλει στην διαµόρφωση συνειδητής
επίγνωσης της πολιτισµικής µας ταυτότητας. Καθώς, µελε-
τώντας κανείς τις διατροφικές επιλογές των προγόνων του,
είναι σε θέση να κατανοήσει «τις ιδιαίτερες ανάγκες των αν-
θρώπων, τοποθετηµένων στα διάφορα σηµεία της γραµµής
του χρόνου, τις παραγωγικές σχέσεις και τη διαχείριση του
πλούτου της γης αλλά ακόµα-ακόµα και τους τρόπους που
διέτασσαν τις µεταξύ τους σχέσεις». Ενώ κλείνοντας µας
υπενθύµισε πως η µνήµη δεν καταψύχει µεµονωµένα τις
γεύσεις, αλλά αποθηκεύει µεταξύ αυτών ένα σύνολο συναι-
σθηµάτων και αισθητηριακών εµπειριών.  

Παιχνίδια και δραστηριότητες από τους Προσκόπους
Στις 2 Αυγούστου οι πρόσκοποι Άρτας πραγµατοποίησαν

στη πλατεία παιχνίδια και δραστηριότητες εθελοντισµού, µε
έµφαση στη διαπαιδαγώγηση και στην ψυχαγωγία, µέσα από
την κίνηση και το τραγούδι. Συµµετείχαν πάνω από 40 παιδιά
σ΄αυτή την οµαδική δραστηριότητα.

Επιστηµονική διάλεξη µε θέµα: 
Αιµοληψία – Μεταµόσχευση µυελού των οστών

Σηµαντική ήταν η διάλεξη το βράδυ της 2 Αυγούστου από
τον καθηγητή Αιµατολογίας – Παθολογίας κ. Μπουραντά
Κων/νο σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Εθελοντών Αιµοδο-
τών Ν. Άρτας κατά την οποία ο Πρόεδρος του Λεωνίδας
Σπαής παρουσίασε στοιχεία, όσον αφορά τον αριθµό εθελο-
ντών αιµοδοτών στην Ελλάδα, τις ανάγκες σε αίµα και την
προώθηση της ιδέας της εθελοντικής αιµοδοσίας.
Ο καθηγητής κ. Μπουραντάς ανέπτυξε λεπτοµερώς το θέ-

µα της αιµοδοσίας και της µεταµόσχευσης µυελού των
οστών, προκαλώντας πολλά ερωτήµατα στο τέλος από τους
παρευρισκοµένους στην εκδήλωση αυτή, κατά την οποία οι
οµιλητές, απάντησαν απλά και κατανοητά  και µε  παραδείγ-
µατα. Επισήµαναν τα οφέλη της εθελοντικής αιµοδοσίας, για
τον ασθενή που παίρνει το αίµα και το πιο σηµαντικό από αυ-
τά είναι η συνειδητή πράξη του εθελοντή, που καθιστά το
αίµα εκατό τοις εκατό ασφαλές, σε αντίθεση µε έναν µη συ-
νειδητοποιηµένο  αιµοδότη.
Τόνισαν ακόµη ότι, πέραν του σχολείου και οι γονείς θα

πρέπει να µιλάνε στα παιδιά τους από µικρή ηλικία για την
ιδέα και την αξία της αιµοδοσίας, ούτως ώστε όταν θα ενηλι-
κιωθούν να είναι έτοιµοι αιµοδότες.  

∆ιήµερο εικαστικής τέχνης και ζωγραφικής 
Μεγάλη ήταν η συµµετοχή των παιδιών στη ζωγραφική τέ-

χνη από τους τρεις ζωγράφους που έλαβαν µέρος σε αυτό
το εργαστήρι. 
Η Σοφία Μπόµπολη, απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Κα-

λών Τεχνών, η οποία ταξίδεψε από την Αθήνα για αυτό το
σκοπό καθώς και η Γωγώ Μπαρτζώκα µε την Ελένη Γεωργά-
νου, οι οποίες συµµετείχαν σε αυτό το εργαστήρι µε τα παι-
διά, είχαν ένα δηµιουργικό διήµερο µε εκπαιδευτικό, ψυχα-
γωγικό και δηµιουργικό περιεχόµενο. 
Ξεχωριστή σηµασία είχε το εργαστήρι στην πηγή Μπέσικου

από την Ροδαυγιώτισα καλλιτέχνη Σοφία Μπόµπολη µε θέµα
το νερό «ΝΗΡΟΝ – Υ∆ΩΡ» (βυζαντινή φράση που σηµαίνει
νεαρόν ύδωρ - το νερό που µόλις βγήκε από την πηγή).
Αξιόλογη επίσης ήταν η έκθεση των έργων της Σοφίας Μπό-

µπολη στο πνευµατικό κέντρο της Εκκλησίας το οποίο ανα-
καινίστηκε για αυτό το σκοπό, καθώς και τα έργα των παιδιών
που εκτέθηκαν έξω από το πνευµατικό κέντρο για το κοινό.

Αφιέρωµα στο ολοκαύτωµα του Σέλτσου 
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολύ κόσµο στην πλατεία έγι-

νε η προβολή της ταινίας – ντοκιµαντέρ του διακεκριµένου
Αρτινού φωτογράφου – κινηµατογραφιστή Βασίλη Γκανιάτσα
για το έπος του Σέλτσου. Πρόκειται για ένα ιστορικό ταξίδι
που χάραξε ανεξίτηλα τη µνήµη όλων όσων παρακολούθη-
σαν την ταινία, µε τη θυσία των Σουλιωτών, των Μποτσαραί-
ων και των άλλων συµπατριωτών στη µονή του Σέλτσου κυ-
νηγηµένοι από το Σούλι από τους Τουρκοαλβανούς το ∆ε-
κέµβρη του 1803. Ένα τραγικό γεγονός που συνέβη στην πε-
ριοχή της Άρτας αλλά είναι άγνωστο σε πολλούς γιατί συνέ-
βη το έτος 1803, πριν την επανάσταση του 1821. Είναι συ-
γκλονιστικότερο του γεγονότος του Ζαλόγγου γιατί από
1400 ψυχές Σουλιωτών επέζησαν µόνο 52. 
Την ταινία προλόγισε η Κατερίνα Αρ. Σχισµένου η οποία

αναφέρθηκε στη σπουδαία δουλειά του Βασίλη Γκανιάτσα,
στο συγκλονιστικό αυτό ιστορικό γεγονός που τα τελευταία
χρόνια αναδεικνύεται και µπαίνει στη σωστή βάση. Σε αυτή
την εκδήλωση παρευρέθηκαν ο ∆ήµαρχος Αρταίων κος Τσι-
ρογιάννης Χρήστος, ο ∆ήµαρχος Γ. Καραϊσκάκη κος Μίγδος
Περικλής, ο πρόεδρος Αδελφότητας Πηγιωτών και εκπρόσω-
πος οµοσπονδίας Ραδοβυζινών Αθηνών κος Καπερώνης
Χρήστος, οι οποίοι χαιρέτησαν την εκδήλωση.
Ο κος Τσιρογιάννης συνεχάρη τον Πολιτιστικό Σύλλογο και

τον Πρόεδρο του για τις σηµαντικές εκδηλώσεις καθόλη τη
διάρκεια του χρόνου και γιατί συµπεριέλαβε στις καλοκαιρι-
νές εκδηλώσεις το ιστορικής σηµασίας για το τόπο µας ντο-
κιµαντέρ του Βασίλη Γκανιάτσα. Τόνισε επίσης, ότι τέτοιες
εκδηλώσεις προβάλλουν τον τόπο µας και ιδιαίτερα τη Ρο-
δαυγή, η οποία αποτελεί έναν καλό προορισµό επισκεπτών
µε προοπτική ανάπτυξης, που ο ∆ήµος δίνει ιδιαίτερη σηµα-
σία µαζί µε την Τοπική Κοινότητα Κορωνησίας. 
Ο κος Μίγδος, έκανε ιδιαίτερη µνεία για τον δραστήριο Πο-

λιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής, και όπως ανέφερε είναι τιµή
για το ∆ήµο Γ. Καραϊσκάκη που αναδεικνύει το ιστορικό αυ-
τό γεγονός, το ολοκαύτωµα του Σέλτσου µέσα από τις εκδη-
λώσεις του Ροδοφέγγαρου. 
Ο κος Καπερώνης, αναφέρθηκε «Στην µνήµη των Ηρώων

αυτών, 211 χρόνια µετά, κλείνουµε ευλαβικά το γόνυ αποτεί-
οντας φόρο τιµής και ευγνωµοσύνης. Προτίµησαν να πεθά-
νουν λεύτεροι παρά να ζήσουν σκλάβοι. ∆εν λιποψύχησαν,
δεν λιποτάκτησαν, δεν συµβιβάστηκαν. Οφείλουµε να µην
ξεχάσουµε ποτέ αυτή την ανείπωτη θυσία τους».

Σηµαντικές οι αθλητικές δραστηριότητες 
των παιδιών και τα αθλητικά παιχνίδια

Πολύ καλή ήταν η συµµετοχή των παιδιών που έλαβε µέ-
ρος στους αθλητικούς αγώνες και στα αθλητικά παιχνίδια µε
υπεύθυνο το Χρήστο Ζαρκάδα.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Πέµπτη 6 Αυγούστου µε 30 πε-

ρίπου παιδιά, ηλικίας 3-15 ετών, να απασχολούνται ευχάριστα
µε διαφόρων ειδών κινητικά παιχνίδια και δραστηριότητες.
Την επόµενη µέρα δοκίµασαν τις αθλητικές τους ικανότητες

στους αγώνες που περιλάµβαναν δρόµο αντοχής, δρόµο τα-
χύτητας και ρίψη µπάλας και πήραν όλοι τα µετάλλια τους.
Ο ποδηλατικός αγώνας της Κυριακής στο πανέµορφο δά-

σος της Μπιστούρας συγκέντρωσε 36 αθλητές όλων των
ηλικιών και ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός (είχε και την τηλε-
οπτική κάλυψη του ART TV) και µετά στην πλατεία του χωρι-
ού οι µικροί ποδηλάτες δοκίµασαν τις τεχνικές και τις ποδη-
λατικές τους ικανότητες.
Τέλος, το τουρνουά ποδοσφαίρου 7Χ7 µε την συµµετοχή

οµάδων από Ροδαυγή, Κυψέλη και Πλατανούσα έγινε σε
πολύ ωραία ατµόσφαιρα και είχε µεγάλο αγωνιστικό ενδια-
φέρον. 

Ρεµπέτικη βραδιά µε βροχή
Το βράδυ της ίδιας µέρας προγραµµατισµένη βραδιά έντε-

χνου και ρεµπέτικου τραγουδιού σταµάτησε στο ξεκίνηµα
της (22:00) λόγω βροχής, απογοητεύοντας διοργανωτές,
µουσικούς και τον κόσµο φυσικά που είχε κατακλύσει την
πλατεία. 

Καραγκιόζης, παραµύθια και διαδραστικό παιχνίδι 
από την Παραµυθούλα

Ικανοποιηµένα έµειναν τα παιδιά από τα παραµύθια και το
διαδραστικό παιχνίδι της Παραµυθούλας, ενώ ο Καραγκιόζης
του Γιώργου Ηπειρώτη ήταν αυτός που συνεπήρε µικρούς
και µεγάλους που είχαν προσέλθει µαζικά. Ο Καραγκιόζης,
πασίγνωστος λαϊκός µας ήρωας του ελληνικού Θεάτρου
Σκιών, έπαιξε το ρόλο του γιατρού.

Ικανοποιητικός ο αριθµός των αιµοδοτών
Ικανοποιητικός ήταν ο αριθµός των αιµοδοτών που προσήλ-

θαν στην ετήσια αιµοδοσία στο ιατρείο του χωριού Κυριακή 9
Αυγούστου. Οι 18 Αιµοδότες έκαναν την αγάπη προς το συ-
νάνθρωπο πράξη ζωής, πράξη πραγµατικής αγάπης και προ-
σφοράς.

Σε ευχάριστο κλίµα η απονοµή 
του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ

Εν µέσω πολλών Ροδαυγιωτών και αποδήµων για έβδοµη
συνεχή χρονιά έγινε η απονοµή του Βραβείου Μίνας και Τη-
λέµαχου ∆ασκαλάκη στον πρώτο επιτυχόντα σε Πανεπιστή-
µιο, δηµότη Ροδαυγής. Το βραβείο φέτος πήρε η Νικολέττα
του Αποστόλη και της Χρυσούλας Κοµζιά, η οποία συµπλή-
ρωσε 18.487 µόρια πετχαίνοντας στο τµήµα Ψυχολογίας του
Παντείου Πανεπιστηµίου. 
Η οικογένεια ∆ασκαλάκη παρότι βρισκόµαστε σε δύσκολη

οικονοµική συγκυρία, συνεχίζει την επιθυµία του αείµνηστου
Τηλέµαχου, απονέµοντας βραβείο επιτυχίας, ως ανταµοιβή
της προσπάθειας, του µόχθου και της επιτυχίας το οποίο
αντιστοιχεί σε 500€.

∆υο ταινίες µε ενδιαφέρον
Η τελευταία 11η µέρα των εκδηλώσεων ήταν αφιερωµένη

στον κινηµατογράφο. Περιείχε δύο ενδιαφέρουσες ταινίες του
σκηνοθέτη ∆ηµήτρη Καραδήµου, (Ροδαυγιώτη γαµπρού οποί-
ος ζει και εργάζεται µόνιµα στη Γαλλία), οι οποίες καθήλωσαν
το κοινό στην πλατεία, παρακολουθώντας µε ιδιαίτερο ζήλο,
τις ταινίες «ο άστεγος», που γυρίστηκε το ’70 και «Αινστάιν
Τζούνιορ», ο τρελός του παραλόγου της εποχής του ’75.
Και  οι δυο ταινίες παρ’ ότι πέρασαν τόσα χρόνια, όµως και

σήµερα παραµένουν επίκαιρες και µε πάρα πολλά διδάγµατα.
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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

¶ÏÔ‡ÛÈÔ ÛÂ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙÔ ƒÔ‰ÔÊ¤ÁÁ·ÚÔ
Συνέχεια από σελ. 1

Aπό την απονοµή του βραβείου ∆ασκαλάκη



Στις 8 Σεπ 2015 γιορτάσθηκε και φέ-
τος η Γέννηση της Θεοτόκου στα Πι-
στιανά µε την τέλεση της Θείας Λει-
τουργίας και του Αγιασµού στην
οποία συµµετείχε µεγάλο πλήθος πι-
στών. 
Ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι

στην πλατεία του χωριού κάτω από τη
φιλόξενη  σκιά των επιβλητικών  πλα-
τανιών.

Οι µαθητές της Β΄ τάξης του
2ου Λυκείου Άρτας, στα πλαίσια
της εκπαιδευτικής τους εκδρο-
µής στο ερευνητικό κέντρο CERN
της Γενεύης και το Πολυτεχνείο
EPFL της Λοζάνης, είχαν την ευ-
καιρία να επισκεφτούν και την Ια-
τρική Σχολή της Λοζάνης. Η επί-
σκεψη πραγµατοποιήθηκε µετά
από συνεννόηση της καθηγήτριάς
τους κ. Έλσας Φίντζου µε τον συ-
µπατριώτη µας κ. Περικλή Φούκα.
Ο κ. Φούκας είναι Επίκουρος

Καθηγητής Παθολογοανατοµίας
και Ερευνητής του Πανεπιστηµί-
ου Αθηνών και αυτό το διάστηµα

διεξάγει Έρευνα στην Ιατρική Σχολή της Λοζάνης. Παρουσίασε στους µαθητές µας τις νέες έρευνες
για την ανοσοθεραπεία του καρκίνου. Μας υποδέχτηκε µε ιδιαίτερα εγκάρδιο τρόπο και τον ευχαρι-
στούµε θερµά γι΄αυτό.
Η εκλαϊκευµένη παρουσίαση του θέµατος από τον κ. Φούκα έκανε τους µαθητές µας να αισθανθούν

οικεία  µαζί του και να ερεθιστεί το ενδιαφέρον τους που εκδηλώθηκε µε την υποβολή πλήθους ερωτή-
σεων πάνω στο θέµα. Έτσι είχαν την ευκαιρία να µυηθούν για λίγο στο δύσκολο αλλά όµορφο δρόµο
της έρευνας και της επιστήµης.
Στη συνέχεια οι µαθητές επισκέφτηκαν το χώρο των εργαστηρίων, όπου η κ. Αναστασίου Ελευθερία,

ερευνήτρια Βιολόγος και συνεργάτιδα του κ. Φούκα, τους ξενάγησε στον σύγχρονο εργαστηριακό
εξοπλισµό και τους περιέγραψε τον τρόπο που πραγµατοποιείται η έρευνα. Οι µαθητές έφυγαν ενθου-
σιασµένοι από την όλη παρουσίαση και µιλούν πλέον µε τις καλύτερες εντυπώσεις.
Και πάλι ευχαριστούµε τον κ. Περικλή Φούκα και τη συνεργάτιδά του κ. Ελευθερία Αναστασίου και

τους ευχόµαστε καλή δύναµη και επιτυχία στην ανηφοριά της έρευνας και της επιστήµης.
Όλοι οι µαθητές και οι συνοδοί καθηγητές τους: 
Κώστας ∆ηµητρίου, αναπληρωτής ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας
Έλσα Φίντζου, Βιολόγος του 2ου Λυκείου Άρτας
Χρήστος Κολιός, Μαθηµατικός του 2ου Λυκείου Άρτας
Βασιλική Κλάγκου, Φιλόλογος του 2ου Λυκείου Άρτας

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 2ΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΛΟΖΑΝΗΣ

Γρ ά φ ε ι  η  Eλένη Φίντζου, βιολόγος

η Αδελφότητα επιδιώκει την καλή συνεργασία τόσο µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο, όσο και  µε τους
υπόλοιπους φορείς του χωριού. Μπορούν είπε, να βοηθήσουν κάποιοι  εκπαιδευτικοί σε εικαστι-
κές και άλλες δραστηριότητες των παιδιών στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις χωρίς οικονοµική επιβά-
ρυνση, αρκεί να το δηλώσουν έγκαιρα. Ακολούθησε διορισµός τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής
για την υποβολή υποψηφιοτήτων και τη διενέργεια των εκλογών, αποτελούµενη από τον Σταύρο
Οικονόµου ως πρόεδρο, τη Θεανώ Γραµµατικού ως Γραµµατέα και  τη Ρένα Αράπη ως ψηφολέκτη.
Ψήφισαν 114 µέλη. Άκυρα 3.  Έγκυρα 111.
Έλαβαν κατά σειρά:
Σταύρος Νικόλαος του Ηλία        90  ψήφους     
Σταύρος Χρήστος του Ζαχ.         78     »
Παπαβασιλείου Μαρία του Χρ.    55     »
Πλαστήρας Βασίλειος του Νικ.    51     »
Μπαρτζώκα Ζωή του Πέτρου       49     »
Τσάγκας Χρυσόστοµος του Ι.    41      »
Λάµπρη Παναγιώτα του Παν.       36      »

Οι παραπάνω εκλέγονται ως τακτικά µέλη στο ∆.Σ. ενώ δεν υπάρχουν αναπληρωµατικά.
Για την Ελεγκτική Επιτροπή έλαβαν Σταύρος Οικονόµου 65 ψήφους, Μάνος Ευάγγελος 46 ψή-

φους και Μάνου Αλεξάνδρα 37. Εκλέγονται οι δυο πρώτοι.
Συγκροτήθηκε σε Σώµα, στη συνεδρίαση της 20ης Αυγούστου 2015, το νέο ∆ιοικητικό Συµβού-

λιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής "Η Αγία Παρασκευή", που προέκυψε από τις εκλογές
της 16ης Αυγούστου και έχει όπως παρακάτω: 
Πρόεδρος: Σταύρος Χρήστος, Αντιπρόεδρος: Λάµπρη Παναγιώτα 
Γ. Γραµµατέας: Μπαρτζώκα Ζωή, Ταµίας: Σταύρος Νικόλαος του Ηλία,
Τσάγκας Χρυσόστοµος του Ι. µέλος, υπεύθυνος Λαογραφικού  Μουσείου και Χορευτικού 
Παπαβασιλείου Μαρία µέλος και υπεύθυνη τουριστικής προβολής, Πλαστήρας Βασίλειος µέλος.

Ευχές για καλή επιτυχία στο νέο ∆Σ του Συλλόγου.
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Εορτασµός  Γέννησης  Θεοτόκου 

στα Πιστιανά

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Εξειδικευθείς στην Ελάχιστα 
Επεµβατική Χειρουργική(M-SC)

Μετεκπαιδευθείς στη Γερµανία επί πενταετία

Βριλήσσια–Αθήνα, 15235, Κρήτης 23
Τηλ: 6977-016076

e-mail: georgios_anastasopoulos@yahoo.gr

Η λιτανεία ξεκίνησε κανονικά και χωρίς βροχή όµως ολοκληρώθηκε µε έντονη
βροχόπτωση. Ακολούθησε ο Εσπερινός µε αρτοκλασία και το µνηµόσυνο των κτητό-
ρων του Ναού. Την εικόνα φέτος κράτησαν παραδοσιακά ντυµένοι η Μαρία Αναγνω-
στάκη, η Μαριλένα Κασσάρα και οι δίδυµοι Λάµπρος και Λευτέρης Μαστρόκαλος.
Ανήµερα της γιορτής ο Ναός γέµισε ασφυκτικά και στη συνέχεια ο κόσµος από-

λαυσε τον καφέ του στην πλατεία και στα άλλα καταστήµατα του Χωριού.
Το καγκελάρι είχε ιδιαίτερη επιτυχία παρά τις επιφυλάξεις των διοργανωτών (λό-

γω των πολλών πρόσφατων θανάτων) και ακολούθησε πανηγύρι στο "Αθήναιον" µέ-
χρι τα ξηµερώµατα.

Θεοφάνης Κίτσος

Στην Ιατρική Σχολή της Λοζάνης

Το ∆.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ευχαριστεί θερµά τους
εθελοντές αιµοδότες που προσήλθαν  στην ετήσια αιµοδοσία, στο ιατρείο του χωριού Κυριακή 9
Αυγούστου, για την προσφορά τους αυτή, η οποία αποτελεί  πράξη ανθρωπιάς, πράξη ζωής και
πραγµατικής αγάπης για τους συνανθρώπους µας και τους συγχωριανούς µας. Ο αριθµός των
ατόµων που έδωσαν αίµα φέτος  ήταν  ικανοποιητικός, αν λάβουµε υπόψη τις συγκυρίες.  
Έδωσαν αίµα οι  παρακάτω:
Μάρης Ιωάννης του Αναστασίου, Φούκας Περικλής του Γεωργίου, Μουργελάς Ανδρέας του Τριά-

δη, Γιαννούλας Θεόδωρος του Γεωργίου, ∆οσούλας ∆ηµήτριος του Παναγιώτη, Ζαρκάδας Χρή-
στος του Στεφάνου, Σταύρος Νικόλαος του Ηλία, Οικονόµου Αρετή του Κων/νου, Αναστασίου Στα-
µατία του Χαραλάµπους, ∆οσούλας Αθανάσιος του Παναγιώτη, Γούλας Χρήστος του Κων/νου,
Ζώη Παρασκευή του Αναστασίου, Σιώζος Κων/νος του Παύλου, Πλαστήρας Παναγιώτης του Νικο-
λάου, Μάνος Ιωάννης του Γεωργίου, Μήτσιος, Κων/νος του Ευαγγέλου, Κίτσος Θεοφάνης του Πα-
ντελή, Χατζηµιχάλης Αθανάσιος.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΡΟ∆ΑΥΓΗΣ «Η ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

Συνέχεια από σελ. 1

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Συνέχεια από σελ. 1

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΕΣ

Άνδρες και γυναίκες στο Kαγκελάρι
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creative & sports
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•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· - EÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· -AÁÒÓÂ˜ - Formula 1 -WRC...

dimitris kolios
tel: + 306977454003

email: dkphoto@ath.forthnet.gr

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

Με αφ�ρµ� την συµπλ�ρωση 60 �ρ�νων
απ� τα γεγ�ν�τα της 6ης-7ης Σεπτεµ�ρ��υ
1955 στην Κωνσταντιν��π�λη η παρ�υσ�α-
ση τ�υ �ι�λ��υ τ�υ Σπ�ρ�υ Βρυ�νη ε�ναι
δια�ρ�νικ�ς α��ας, καθ�ς συντηρε� την
ιστ�ρικ� µν�µη...

«Αν "�ει κ#π�ια α��α η ιστ�ρικ� µν�µη
στην επ��� µας, αυτ� µπ�ρε� να συντηρη-
θε� και να καρπ�φ�ρ�σει µ"σω της γν�σης
γεγ�ν�των, τα �π��α σηµ#δεψαν αρνητικ#
� θετικ# τ� σ�µα τ�υ %θν�υς µας. &σ�,
µ#λιστα, πι� σηµαντικ# ε�ναι αυτ# τα γεγ�-
ν�τα, τ�σ� πι� ισ�υρ� δ�δαγµα αφ�ν�υν σ’
εκε�ν�υς π�υ τα γνωρ�'�υν. Και µ"ρες π�υ
ε�ναι α��'ει να σταθ��µε σ’ "να ιστ�ρικ�
γεγ�ν�ς, τ� τ�υρκικ� π�γκρ�µ της 6ης-
7ης Σεπτεµ�ρ��υ 1955, τ� �π��� καθ�ρισε
αυτ� καθαυτ� την �παρ�η της Ελληνικ�ς
Κ�ιν�τητας της Κωνσταντιν��π�λης, η
�π��α #κµα'ε σ’ αυτ# τα ��µατα απ� τ�τε
π�υ � Μεγαρ"ας �ικιστ�ς Β�'ας (Β�'α-
ντας) �δρυσε την π�λη Βυ'#ντι� (Βυ'αντ�ς)
τ�ν 7� αι�να π.+.

Αυτ� τ� ιστ�ρικ� γεγ�ν�ς πραγµατε�εται
στ� σηµαντικ�τατ� π�νηµ# τ�υ � καθηγη-
τ�ς Σπ�ρ�ς Βρυ�νης, τ� �π��� "�ει ως τ�τ-
λ� «/ µη�ανισµ�ς της καταστρ�φ�ς» και
ως υπ�τιτλ� «Τ� τ�υρκικ� π�γκρ�µ της
6ης-7ης Σεπτεµ�ρ��υ 1955 και � αφανισµ�ς
της Ελληνικ�ς Κ�ιν�τητας της Κωνσταντι-
ν��π�λης» (Βι�λι�πωλε��ν της «Εστ�ας»,
Αθ�να 2007, σ. 750) και τ� αφιερ�νει στ�ν
∆ηµ�τρι� Καλ��µεν� «� �π���ς "'ησε την
καταστρ�φ� απ� τ� τ�υρκικ� π�γκρ�µ της
6ης-7ης Σεπτεµ�ρ��υ 1955 στην Κωνστα-
ντιν��π�λη, τη φωτ�γρ#φισε και την περι"-
γραψε, και υπ"φερε  π�λλ# �#ριν της αλ�-
θειας.» (σ. 7) 

Στην «Πρ�εισαγωγικ� αφι"ρωση», µ#λι-
στα, � συγγραφ"ας απ�δ�δει τα ε�σηµα
στ�ν ∆ηµ�τρι� Καλ��µεν� και µετα�� #λ-
λων γρ#φει: «Τ� γεγ�ν�ς �τι τ� π�γκρ�µ
της 6ης-7ης Σεπτεµ�ρ��υ 1955 παραµ"νει
�υσιαστικ# #γνωστ� και "�ει απ�κλειστε�
απ� τ�ν επιστηµ�νικ� και τ�ν π�λιτικ� δι#-
λ�γ� σ�ετικ# µε τ� γενικ�τερ� πλα�σι� τ�υ
– δεν σηµα�νει �τι ε�ναι �σσ�ν�ς σηµασ�ας.
Μ#λλ�ν φανερ�νει κ#τι #λλ�: �τι τ�σ� η
τ�υρκικ� κυ�"ρνηση �σ� και �ι κυ�ερν�-
σεις π�υ στηρ�'�υν την Τ�υρκ�α για παρα-
π#νω απ� µισ� αι�να "��υν σκ�πιµα
αγν��σει, δικαι�λ�γ�σει, απ�σιωπ�σει �
διαψε�σει τα γεγ�ν�τα, ε�υπηρετ�ντας µε
αυτ� τ�ν τρ�π� τα δικ# τ�υς εθνικ# και γε-
ωπ�λιτικ# συµφ"ρ�ντα. Επ�µ"νως, ε�µαστε
�λ�ι �αθι# υπ��ρε�ι στ�ν ∆ηµ�τρι� Καλ��-
µεν� για τη δι�ρατικ�τητ# τ�υ, για τ� ατα-
λ#ντευτ� θ#ρρ�ς τ�υ και την εµµ�ν� τ�υ
στην καταγραφ� και τη διατ�ρηση της
ιστ�ρικ�ς αλ�θειας τ�υ π�γκρ�µ, καθ�ς
και για την αµε�ωτη επιµ�ν� τ�υ στην ανα-
'�τηση της δικαι�σ�νης.» (σ. 17-18)

[...] Εντυπωσι#'εται κανε�ς απ� την επιµ�-
ν� µε την �π��α ανα'ητ��σε την αλ�θεια �
∆ηµ�τρι�ς Καλ��µεν�ς, γεγ�ν�ς π�υ τ�ν
ε�"θετε σε σωµατικ� και ψυ��λ�γικ� κ�ν-
δυν�. Σ’ αυτ"ς τις µ"ρες τ�υ πρ�θυµ�υ και
ωµ�� συµ�ι�ασµ��, τ"τ�ι� θ#ρρ�ς και επι-
µ�ν� ε�ναι πραγµατικ# σπ#νια.» (σ. 20)

Ευτυ��ς, θα λ"γαµε, π�υ υπ#ρ��υν #ν-
θρωπ�ι σαν τ�ν ∆ηµ�τρι� Καλ��µεν�, �
�π���ς "κανε σκ�π� 'ω�ς την απ�τ�πωση,
τη δι#σωση και την αν#δει�η �λων εκε�νων
των ιστ�ρικ�ν στ�ι�ε�ων π�υ συνδ"�νται
µε τ� π�γκρ�µ, αλλ# και σαν τ�ν Σπ�ρ�
Βρυ�νη, � �π���ς τ� "κανε αντικε�µεν� της
επιστηµ�νικ�ς τ�υ "ρευνας και αν"λα�ε
τ�ν τιτ#νι� µ��θ� να ανα'ητ�σει την ιστ�-
ρικ� αλ�θεια µ"σα σε τερ#στι� �γκ� αρ�ει-
ακ�� υλικ�� και να παρ�υσι#σει στ� κ�ιν�
µια µελ"τη, η �π��α γνωστ�π�ιε� πλ�θ�ς
σ�ετικ�ν δεδ�µ"νων συντηρ�ντας συν#µα
την ιστ�ρικ� µν�µη.

Η π�λυσ"λιδη µελ"τη, η �π��α κρατ#
αµε�ωτ� τ� ενδιαφ"ρ�ν τ�υ αναγν�στη
απ� την αρ�� ως τ� τ"λ�ς, ε�ναι δ�µηµ"νη
σε κεφ#λαια, τα �π��α απ�τελ��νται απ�
επιµ"ρ�υς θεµατικ"ς εν�τητες και συν�-
δε�εται απ� πλ��σια �ι�λι�γραφ�α και πλ�-
θ�ς παραπ�µπ�ν σε πρωτ�γενε�ς πηγ"ς, �ι
�π��ες πρ�σφ"ρ�υν στ�ν αναγν�στη τη
δυνατ�τητα της #µεσης πληρ�φ�ρησης για
τα γεγ�ν�τα, αλλ# και της περαιτ"ρω ανα-
'�τησ�ς τ�υ. Εκτ�ς, λ�ιπ�ν, απ� τα εισαγω-
γικ# κεφ#λαια, τη �ι�λι�γραφ�α και τ� ευ-
ρετ�ρι�, η µελ"τη αναπτ�σσεται σε κεφ#-
λαια µε τ�υς ε��ς τ�τλ�υς: Υπ��αθρ� και
θεσµ�� τ�υ π�γκρ�µ/ Τ� π�γκρ�µ/ Ηθικ�
και υλικ� καταστρ�φ� - Τα �ικ�ν�µικ# και η
π�λιτικ� της απ�'ηµ�ωσης/ Απ� τ�ν Παπ#γ�
στ�ν Καραµανλ� (Τα �ικ�ν�µικ# και η π�λι-
τικ� της απ�'ηµ�ωσης, 2� µ"ρ�ς)/ Η επ�θε-
ση εναντ��ν της Ελληνικ�ς /ρθ�δ��ης Εκ-
κλησ�ας/ %γκληµα και τιµωρ�α - Η δ�κη της
κυ�"ρνησης Μεντερ"ς - Συµπερ#σµατα.

/ συγγραφ"ας ε�ηγε� πως τ� ενδιαφ"ρ�ν
τ�υ για τ� π�γκρ�µ ε��ε �εκιν�σει την επ�-
�� π�υ �ταν µεταπτυ�ιακ�ς φ�ιτητ�ς στ�
τµ�µα Ιστ�ρ�ας τ�υ Πανεπιστηµ��υ +#ρ�α-
ντ και σηµει�νει µετα�� #λλων πως εκε�ν�
π�υ τ�υ "κανε ιδια�τερη εντ�πωση τ�τε
«�ταν η αδιαφ�ρ�α των επιστηµ�νων τ�υ
ιδρ�µατ�ς απ"ναντι στην τ"λεση εν�ς τ�-
σ� µα'ικ�� εγκλ�µατ�ς. [...] Αυτ� π�υ µε
ε��ε αφ�σει #ναυδ� στην αρ�� της ακαδη-
µαϊκ�ς µ�υ σταδι�δρ�µ�ας», σηµει�νει,
«�ταν η ευκ�λ�α µε την �π��α ��ι µ�ν� η
κυ�"ρνηση των ΗΠΑ και τ� Στ"ιτ Ντιπ#ρ-
τµεντ αλλ# και �ι ακαδηµαϊκ�� δ"��νταν να
«εκπ�ρνε�σ�υν» την αλ�θεια µε αντ�τιµ�
τα �ρ�µατα, την αναγν�ριση � την π�λιτικ�
απ�δ���. [...] /ι πρ�σπ#θειες των λεγ�µε-
νων ρε�ι'ι�νιστ�ν να απ�δε���υν �τι δεν
υπ�ρ�ε ��τε /λ�κα�τωµα ��τε σφαγ� των
Αρµεν�ων – για να αναφ"ρω τα δ�� πι�
κραυγαλ"α παραδε�γµατα – αρκ��ν για να
απ�δε���υν �τι τ� συµφ"ρ�ν ε�ναι συ�ν#
π�λ� πι� ισ�υρ� απ� την αλ�θεια. Εκε�ν�ι
π�υ πρ�σπαθ��ν να απ�καλ�ψ�υν την
αλ�θεια συ�ν# �λευ#'�νται, γ�ν�νται περ�-
γελως (και τα δ�� π�λ� απ�τελεσµατικ#
�πλα �ταν τα ΜΜΕ ε�ναι ελεγ��µενα) και,
στην καλ�τερη των περιπτ�σεων, απ�π"-
µπ�νται ως ταρα��π�ι��. Εδ� και καιρ� η
αλ�θεια "�ει γ�νει εµπ�ρικ� πρ�ϊ�ν π�υ
α�ι�π�ιε�ται κατ# περ�σταση: �ρ�σιµη �ταν
µπ�ρε� να τεθε� στην υπηρεσ�α αυτ�ν π�υ
�ρ�σκ�νται στην ε��υσ�α, αλλ# εν��λητικ�
για τις δι#φ�ρες ε��υσ�ες �ταν αντι�α�νει
σε �,τι �ι �δι�ι θα πρ�σδ�κ��σαν να ε�ναι
αλ�θεια.» (σ. 34-38)

Παρ�λα αυτ# � Σπ�ρ�ς Βρυ�νης τ�λµησε
να πραγµατευτε� "να καυτ� εθνικ� θ"µα
�ωρ�ς εκπτ�σεις στην ανα'�τηση της ιστ�-
ρικ�ς αλ�θειας. %τσι, µ"σα στις σελ�δες
της µελ"της τ�υ � αναγν�στης "�ει την ευ-
καιρ�α να γνωρ�σει: 1) Την ακµ#'�υσα Ελλη-
νικ� Κ�ιν�τητα της Κωνσταντιν��π�λης,
την �π��α δεν "�λεπαν για π�λλ��ς λ�γ�υς
µε καλ� µ#τι �ι Τ��ρκ�ι συµπ�λ�τες τ�υς.
2) Τη µεθ�δικ� �ργ#νωση και την απ�τελε-
σµατικ� διεκπερα�ωση τ�υ π�γκρ�µ εντ�ς
λ�γων ωρ�ν απ� την κυ�"ρνηση Αντν#ν
Μεντερ"ς και τ� ∆ηµ�κρατικ� κ�µµα, τ�υ
�π���υ ηγ��νταν � �δι�ς. 3) Τις �ιαι�πρα-
γ�ες π�υ ασκ�θηκαν απ� τις �ργανωµ"νες
�µ#δες εις �#ρ�ς των Ελλ�νων, ανε�αρτ�-
τως ηλικ�ας, φ�λ�υ � ιδι�τητας, και των πε-
ρι�υσι�ν τ�υς. 4) Τη στ#ση των συµµ#�ων,
Αµερικαν�ν και Βρεταν�ν, κυρ�ως, αλλ#
και τ�υ ΝΑΤ/, �ι �π���ι αντιµετ�πισαν ως
ελ#σσ�ν�ς σηµασ�ας "να µε�'�ν θ"µα πα�-
'�ντας γεωπ�λιτικ# παι�ν�δια εις �#ρ�ς
της κατεστραµµ"νης Ελληνικ�ς Κ�ιν�τη-
τας της Κωνσταντιν��π�λης και της Ελλ#-
δ�ς µε φ�ντ� και τα σ�"δι# τ�υς στην Κ�-

πρ�. 5) Την καταστρ�φ� της �ικ�ν�µικ�ς
'ω�ς και της π�λιτιστικ�ς κληρ�ν�µι#ς
µιας ακµ#'�υσας εθνικ�ς και θρησκευτικ�ς
µει�ν�τητας, η �π��α διατηρ��σε, ιστ�ρικ#
δικαι�µατα στην περι���. 6) Την εσκεµµ"-
νη εν π�λλ��ς απ�υσ�α απ�'ηµι�σεων, �ι
�π��ες θα καθιστ��σαν �ι�σιµη την παρ�υ-
σ�α των Ελλ�νων στην Π�λη. 7) Τ�ν �ερι'ω-
µ�, τ�ν ��αι� �ερι'ωµ� των Ελλ�νων απ�
τις πατρ�γ�νικ"ς εστ�ες τ�υς κατ# παρ#-
�αση �λων των αρ��ν τ�υ διεθν��ς δικα�-
�υ και των δικαιωµ#των τ�υ ανθρ�π�υ και
τ�υ π�λ�τη? µε λ�γα λ�για τη ��ωση της
αδικ�ας εις �#ρ�ς των Ελλ�νων, σε τ"τ�ι�
�αθµ�, µ#λιστα, π�υ να πιστε�ει κανε�ς
πως �λα τα παραπ#νω (∆ιεθν"ς ∆�και�, ∆ια-
κ�ρυ�η ∆ικαιωµ#των τ�υ Ανθρ�π�υ και
τ�υ Π�λ�τη, κ.λπ.) υπ#ρ��υν για να τηρ��-
νται κατ# περ�πτωση και να καταπατ��νται
κατ# τ� δ�κ��ν. &σ� για την τιµωρ�α των
υπευθ�νων της �ργ#νωσης και της διεκπε-
ρα�ωσης τ�υ π�γκρ�µ, επι�λ�θηκε µεν, αλ-
λ# τ�π�τα πια δεν �ταν �δι� για την Ελληνι-
κ� Κ�ιν�τητα της Κωνσταντιν��π�λης!

/υσιαστικ# τα στ�ι�ε�α π�υ διαθ"τ�υµε
«[...] απ�καλ�πτ�υν �εκ#θαρα δ�� πρ#γµα-
τα: την εκτεταµ"νη καταστρ�φ� των ελλη-
νικ�ν περι�υσι�ν και τ� γεγ�ν�ς �τι τ� π�-
γκρ�µ της ν��τας της 6ης-7ης Σεπτεµ�ρ�-
�υ �ταν τ� τελευτα�� και πλ"�ν απ�φασι-
στικ� επεισ�δι� στην εθν�κ#θαρση της ελ-
ληνικ�ς κ�ιν�τητας – και των θρησκευτι-
κ�ν, π�λιτιστικ�ν και εκπαιδευτικ�ν της
ιδρυµ#των – στην Κωνσταντιν��π�λη και,
γενικ�τερα, στην Τ�υρκ�α.» (σ. 233)

Αντ� επιλ�γ�υ σ’ αυτ� τη σ�ντ�µη παρ�υ-
σ�αση µιας α�ι�λ�γ�τατης ιστ�ρικ�ς µελ"-
της, η �π��α δεν πρ"πει απλ# να υπ#ρ�ει
στη �ι�λι�θ�κη �λων των Ελλ�νων και π�λ-
λ�ν #λλων π�λιτ�ν τ�υ κ�σµ�υ, αλλ# και
να µελετηθε� δε�ντως, και ως µνηµ�συν�
σ’ εκε�ν�υς π�υ ��ωσαν τ� π�γκρ�µ και τις
συν"πει"ς τ�υ, ας ε�ναι η κ#τωθι µαρτυρ�α,
η �π��α περιγρ#φει µ"ρ�ς της φρ�κης π�υ
"'ησαν:

«[...] Εγ� �µ�υν "γκυ�ς στ�ν "�δ�µ� µ�-
να κι απ� νωρ�ς ε��α �#λει µπ�υγ#δα να
πλ�νω τα µωρ�υδιακ#. Καθ�ς �γ�κα την
�ρα αυτ� να τα µα'"ψω για να τα σιδερ�-
σω, δεν πρ�λα�α η δ�λια και µ�υ �ρµ��ν
τα #γρια θηρ�α να µε κατασπαρ#��υν, σαν
λυσσασµ"ν�ι σκ�λ�ι.

Απ� νωρ�ς ε��αν σταµπ#ρει �λα τα ρωµα�ι-
κα σπ�τια µε σηµ#δι (+), π�υ σ�µαινε «εδ�
µ"νει �ριστιαν�ς». ∆εν δυσκ�λε�τηκαν κα-
θ�λ�υ να µας �ρ�υν, γιατ� �λα �ταν πρ�-
γραµµατισµ"να.

%φεραν απ� την Ανατ�λ� �λ�υς τ�υς
�αρ�#ρ�υς, π�υ τ�υς ε��αν µ#θει καλ# π�ς
να σπ#σ�υν και να ρηµ#��υν, π�ς να κλ"-
ψ�υν.

Καθ�ς �γ�καµε �λ�ι να δ��µε τι συν"�η
και σταθ�καµε µπρ�στ# στ� παρ#θυρ�, �ρ-
µησαν µ"σα και #ρ�ισαν να µας κτυπ��ν
και να µας �ρ�'�υν µε τα πι� �υδα�α λ�για.
«Fντε τ�ρα, εµε�ς θα καθ�σ�υµε εδ�, σ’
αυτ# τα παλ#τια» µας "λεγαν και µας σκ��-
νταγαν, σαν να �µασταν σκ�υπ�δια, να πε-
ρ#σ�υν.

Για π�τε "�αλαν φωτι# στην εκκλησ�α,
"ρι�αν γ�ρω - γ�ρω πετρ"λαι� και σαν λα-
µπ#δα η εκκλησ�α µας "γινε στ#�τη! Π�ραν
τ� Fγι� Π�τ�ρι και ��ρησαν µ"σα και φ�-
να'αν: «Ελ#τε, να σας δ�σει � παπ#ς σας
να φ#τε.»

[...] Την #λλη µ"ρα στα Ψωµ#θεια ε��αµε
λαϊκ�. %πρεπε να "�λεπε κανε�ς τις Τ�υρ-
κ#λες µε γ��νες και τρ�πιες κ#λτσες και
τ�υς Τ��ρκ�υς µε πι'#µες και γρα�#τα να
ψων�'�υν.

[...] Με �λα αυτ# �#σαµε πατ"ρα και µ#να.
/ Θε�ς να τ�υς τιµωρ�σει και �σ� να µας
κατατρ"��υν τ�σ� πι� καλ# να ε�µαστε.

Για "να κ�µµ#τι ψωµ� δ�σαµε �,τι µας
απ�µεινε και �ρθαµε εδ� για να πεθ#ν�υµε
τ�υλ#�ιστ�ν, �ωρ�ς να µας τυρανν��ν, �ω-
ρ�ς να µας �ρ�'�υν.» (σ. 222-223)

/ Σπ�ρ�ς Βρυ�νης, κ�ρυφα��ς �υ'αντι-
ν�λ�γ�ς της γενι#ς τ�υ, γενν�θηκε στ�
Μ"µφις τ�υ Τεννεσ� των ΗΠΑ τ� 1928 απ�
�ικ�γ"νεια κεφαλλ�ν�τικης καταγωγ�ς.
∆ι"γραψε σπ�υδα�α ακαδηµαϊκ� σταδι�-
δρ�µ�α και παρ�γαγε πλ��σι� ερευνητικ�
και συγγραφικ� "ργ� π�υ αφ�ρ# στ� Βυ'#-
ντι�, στην /θωµανικ� Αυτ�κρατ�ρ�α, στα
Βαλκ#νια και στ�ν αρα�ικ� κ�σµ�.

Fλλα "ργα τ�υ: «Η πρακµ� τ�υ µεσαιωνι-
κ�� ελληνισµ�� της Μικρ#ς Ασ�ας και η
διαδικασ�α τ�υ ε�ισλαµισµ��, 11�ς-15�ς αι-
�νας» (Μ.Ι.Ε.Τ. 1997), «Η καθ’ ηµ#ς Ανατ�-
λ�: Η πνευµατικ� παρ#δ�ση τ�υ µεσαιωνι-
κ�� ελληνισµ�� στ�ν σλα�ικ� και ισλαµικ�
κ�σµ�» (Β#νιας 1995), κ.λπ».

http://users.sch.gr/panlampri/

«� µη�ανισµ�ς της καταστρ�φ�ς» - �να �ι�λ�� µαρτυρ�α
Γρ ά φ ε ι  η  Παναγιώτα  Π. Λάµπρη

Τιµητική διάκριση για την Μαρίνα Νικ. Μπαρτζώκα εκ Ροδαυγής και για τον ∆ηµήτριο
Βαγ. Μήτσιου εκ Πιστιανών, οι οποίοι απέσπασαν το 2ο και 4ο βραβείο στο διαγωνι-
σµό ζωγραφικής µε τίτλο «Ελληνική Μυθολογία στην περιοχή της Ηπείρου και των
Επτανήσων». Στον διαγωνισµό ζωγραφικής συµµετείχαν πάνω από 300 µαθητές οι
οποίοι παρακολουθούν µαθήµατα Ξένων Γλωσσών στα Κ.Ξ.Γ PALSO Πρέβεζας – Λευ-
κάδας κι έλαβε χώρα στο Ξενοδοχείο Μαργαρώνα στην Πρέβεζα µέσα στα πλαίσια
του «2nd Welcome Summer Fest». Έργα πανέµορφα, γεµάτα φαντασία, χρώµατα, µε
υψηλό επίπεδο εικαστικής έκφρασης και γνωσιολογικής επίδοσης εξέπληξαν ευχάρι-
στα τους κριτές κι όλους µας και συγκεκριµένα η µαθήτρια Μαρίνα Νικ. Μπαρτζώκα
παρουσίασε το µύθο του χωριού µας για το βούλιασµα του Χάβου (Κακολάγκαδου)
αποδίδοντας υπέροχα στο χαρτί την παράδοση µε την εύπορη, τυχερή αδελφή και την
φτωχιά άτυχη χήρα. Επίσης δηµιούργησε σε γλυπτό την µορφή της φτωχιάς χήρας
αδελφής τη στιγµή που µαρµάρωσε.
Ο µικρός µαθητής ∆ηµήτριος Βαγ. Μήτσιου ζωγράφισε το Ιστορικό Γεφύρι της Πλά-

κας και τον ανθρωποπνίχτη Άραχθο «Μινώταυρο της Ηπείρου» να παλεύει µε τον πε-
ραστικό διαβάτη.
Οι παραπάνω µαθητές παρακολουθούν µαθήµατα Αγγλικών στο Κ.Ξ.Γ Μαρίας Χρ.

Παπαβασιλείου, µέλος του Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ PALSO Πρέβεζας – Λευκάδας.
Τους συγχαίρουµε και τους ευχόµαστε να αξιοποιήσουν το σπουδαίο καλλιτεχνικό

τους ταλέντο όπως επίσης τους ευχόµαστε καλή πρόοδο και συνεχείς επιτυχίες!!

Μαρία Χρ. Παπαβασιλείου 

ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ



Αγαπητ�� συγ�ωριαν�� καληµ"ρα σας.
Φτ#σαµε π#λι αισ�ως µετ# απ� 3 �ρ�νια, να

κ#ν�υµε τ�ν απ�λ�γισµ� µας σε σας π�υ µας
εκλ"�ατε να δια�ειριστ��µε την τ��η τ�υ Π�λι-
τιστικ�� Συλλ�γ�υ.

Πρ�σωπικ# θ"λω να πιστε�ω �τι ανταπ�κριθ�-
καµε στ� µ"τρ� τ�υ δυνατ�� στις πρ�σδ�κ�ες
σας. Αρκετ"ς φ�ρ"ς κ#ναµε υπερ�#σεις  και
δ�σαµε τ�ν εαυτ� µας, για να υπηρετ�σ�υµε
απ�  τη θ"ση αυτ� τ� �ωρι� µας. 

Εργαστ�καµε υπε�θυνα µε συν"πεια και µε-
ρ#κι, �σ� µας τ� επ"τρεπε � �ρ�ν�ς φυσικ# (και
τις περισσ�τερες φ�ρ"ς εις �#ρ�ς της �ικ�γ"-
νειας), πρ�σπαθ�ντας να κρατ�σ�υµε την π�λι-
τιστικ� µας παρ#δ�ση, τα �θη και τα "θιµα τ�υ
τ�π�υ µας και �,τι "�ει σ�"ση µε π�λιτισµ�. 

Φυσικ# µπ�ρε� να κ#ναµε και λ#θη και να δια-
πιστ�σατε παραλε�ψεις. &µως �λα ε�ναι ανθρ�-
πινα και δεν κ#νει λ#θη, αυτ�ς π�υ δε κ#νει τ�-
π�τα. Μ"σα απ� τα λ#θη µαθα�ν�υµε και γιν�-
µαστε καλ�τερ�ι. Τ� '�τηµα ε�ναι να κ#ν�υµε
�σ� τ� δυνατ�ν λιγ�τερα λ#θη.

Εµε�ς τα µ"λη τ�υ ∆.Σ. µετ# απ� κ#θε µεγ#λη
εκδ�λωση µα'ευ�µασταν, και κ#ναµε τ�ν απ�-
λ�γισµ� µας για τ� π�ς π�γε η εκδ�λωση. Συ'η-
τ��σαµε �π�ιεσδ�π�τε αδυναµ�ες και παραλε�-
ψεις και πρ�σπαθ��σαµε στ� µ"τρ� τ�υ δυνα-
τ�� να τις δι�ρθ�σ�υµε για την επ�µενη φ�ρ#. 

Γενικ# πιστε�ω �τι � Σ�λλ�γ�ς µας �ρ�σκεται
σε καλ� π�ρε�α, "�ει γ�νει ευρ�τερα γνωστ�ς,
�επερν�ντας τα σ�ν�ρα τ�υ ν�µ�� Fρτας µε
τις δι#φ�ρες µεγ#λες εκδηλ�σεις, "�ει απ�κτ�-
σει κ�ρ�ς και "�ει να παρ�υσι#σει π�λλ"ς δρα-
στηρι�τητες στη τριετ�α π�υ π"ρασε. 

Αναφ"ρ�µαι επιγραµµατικ#: 
1. Κ�ψαµε τρεις Βασιλ�πιτες µε δ�ρα
2. Κ#ναµε δυ� Απ�κρι#τικα τραπ"'ια για τ�υς

ηλικιωµ"ν�υς τ�υ �ωρι�� και τ�υς µ�νιµ�υς κα-
τ��κ�υς. Τ� "τ�ς 2014 �ταν τ�  τελευτα��, 9�
τραπ"'ι στη σειρ# και �λα πρ�σφ�ρ# τ�υ Συλ-
λ�γ�υ. Φ"τ�ς δεν κ#ναµε τραπ"'ι την Τσικν�-
π"µπτη επειδ� ε��αµε πρ�γραµµατ�σει απ�κρι#-
τικ� �εφ#ντωµα τ� �ρ#δυ της Κυριακ�ς των
Απ�κρεω, (τ� �π��� δεν "γινε λ�γω �ρ���ς) και
φασ�λ#δα την Καθαρ# ∆ευτ"ρα. Κ#π�ια πρ#γ-
µατα µπα�ν�υν σε ν"α �#ση και αναθεωρ��νται.
%τσι "γινε και µε τ� τραπ"'ι της Τσικν�π"µπτης
τ� �π��� �ταν τ� �εκιν�σαµε ε��αµε να κ#ν�υµε
µε µια γενι# γερ�ντων τ�υ �ωρι��, �ι �π���ι
�ρ�ν� µε τ� �ρ�ν� µει�θηκαν και �ι λ�γ�ι π�υ
απ"µειναν, δεν µπ�ρ��σαν να παρευρεθ��ν σε
αυτ� τ� �ε�ωριστ� τραπ"'ι. 

3. Συµµετε��αµε µα'� µε την Κ�ιν�τητα στις
Απ�κρι#τικες εκδηλ�σεις δ�� συνε��µενες
�ρ�νι"ς.

4. ∆ι�ργαν�σαµε µ�α ηµερ�σια εκδ�λωση
Πρωτ�µαγι#ς. Η µ�α ακυρ�θηκε λ�γω κακ�ν
καιρικ�ν συνθηκ�ν και η #λλη συν"πεσε Μεγ#-
λη Ε�δ�µ#δα.

5. ∆ι�ργαν�σαµε τ�ν πρ�τ� διαγωνισµ� �λω-
ρ�δας και παν�δας τ�υ �ωρι�� µας.

6. Εκδ�σαµε τρ�α ηµερ�λ�για µε φωτ�γρα-
φ�ες απ� τη Ρ�δαυγ�. Τ� φετιν� ε��ε φωτ�γρα-
φ�ες απ� τ� διαγωνισµ� �λωρ�δας και παν�δας.

7. Καθαρ�σαµε και αναδε��αµε παλι# µ�ν�π#-
τια, �πως αυτ# της Μπιστ��ρας και αναδε��αµε
την «Π"τρα Τρ#καλη» µε τη συνεργασ�α τ�υ
/ρει�ατικ�� Συλλ�γ�υ Fρτας, � �π���ς τ�π�-
θ"τησε και σηµα�α.

8. ∆ι�ργαν�σαµε µια ηµερ�σια εκδρ�µ�-
κρ�υα'ι"ρα στα Ι�νια νησι#.

9. ∆ι�ργαν�σαµε τρεις αιµ�δ�σ�ες και δια�ει-
ριστ�καµε τ� α�µα κατ# τ�ν καλ�τερ� δυνατ�
τρ�π� για τ�υς συγ�ωριαν��ς µας π�υ τ� ε��αν
αν#γκη.

10. Συµµετε��ε τ� ��ρευτικ� µας σε δι#φ�ρες
π�λιτιστικ"ς εκδηλ�σεις. Θα �θελα να σας ανα-
φ"ρω �τι τ� ��ρευτικ� ε�ναι γερασµ"ν� και θα
πρ"πει να πλαισιωθε� µε ν"�υς ��ρευτ"ς για να
υπ#ρ�ει αναν"ωση.

11. ∆ι�ργαν�σαµε τρεις συνε��µενες �ρ�νι"ς
τα +ριστ�υγεννι#τικα Κ#λαντα περν�ντας σε
δρ�µ�υς, σπ�τια και καταστ�µατα τ�υ �ωρι��.

12. Επισκευ#'�υµε τ� παλι� ∆ηµ. Σ��λε�� της
Λ#ψαινας. Αλλ#�αµε τη σκεπ� µε τη ���θεια
συγ�ωριαν�ν και παλι�ν µαθητ�ν τ�υ σ��λε��υ
αυτ�� και σ�ντ�µα θα τ� �#ψ�υµε, θα τ� τα�α-
ν�σ�υµε και θα συντηρ�σ�υµε τις π�ρτες και
τα παρ#θυρα. Αν µε ρωτ#τε, πως θα α�ι�π�ιηθε�
αυτ� τ� κτ�ρι�, θα τ� δ��µε µελλ�ντικ#, αφ��
πρ�τα επισκευαστε�. Π#ντως  "να ε�ναι σ�γ�υ-
ρ�, �τι αν τ� αφ�ναµε να π"σει, �ι περισσ�τερ�ι
θα µας κατηγ�ρ��σατε.

13. Κατασκευ#σαµε την π"τρινη �ρ�ση στη
πλατε�α, µε τη συµ��λ� των Ρ�δαυγιωτ�ν Β�-
ρε��υ Αµερικ�ς και της Aδελφ�τητας. Μια �ρ�-
ση κ�σµηµα για τ� �ωρι� µας και για τ�ν περι-
�#λλ�ντα ��ρ� τ�υ να�� της Αγ�ας Παρασκευ-
�ς �στερα απ� µελ"τη και "γκριση της Αρ�αι�-
λ�γικ�ς Υπηρεσ�ας και τ�υ Μητρ�π�λιτικ��
Συµ��υλ��υ. Πιστε�ω κ#π�ια στιγµ� απ� την
Κ�ιν�τητα να δηµι�υργηθε� �ε�ωριστ� δ�κτυ�
απ� την Πηγ� της Συκι#ς για τη �ρ�ση αυτ� και
να τρ"�ει π�λ� περισσ�τερ� νερ�.

14. ∆ι�ργαν�σαµε σε συνεργασ�α µε τ�υς #λ-
λ�υς Φ�ρε�ς της �ωρι�� µας τρεις �ρ�νι"ς τη
γι�ρτ� Κ#σταν�υ και Τσ�π�υρ�υ. Π"ρυσι �ταν η
6η γι�ρτ� και φ"τ�ς π#µε για την 7η, την δε�τε-
ρη Κυριακ� τ�υ /κτ��ρη. Η γι�ρτ� Κ#σταν�υ
και Τσ�π�υρ�υ αγκαλι#στηκε απ� τ�υς συγ�ω-
ριαν��ς µας και απ� π�λ� µεγ#λ� αριθµ� επι-
σκεπτ�ν, για την αν#δει�η των τ�πικ�ν µας
πρ�ϊ�ντων και την τ�νωση της τ�πικ�ς �ικ�ν�-
µ�ας.

15. Συµ�#λλαµε στ�ν ε�ωραϊσµ� της Ρ�δαυ-
γ�ς σε συνεργασ�α µε την Κ�ιν�τητα και τ�υς
#λλ�υς Φ�ρε�ς ��ηθ�ντας �ικ�ν�µικ# δι#φ�ρα
µικρ�"ργα, �πως π� π"τρινα µ�ν�π#τια, �ρ�ση

συκι#ς κ.#. Καθαρ�σαµε �ρ�σες, δρ�µ�υς απ�
σκ�υπ�δια, δεντρ�φυτ"ψαµε τ�ν +αλι# τ�υ Ν�κα
κ.#. 

16. Συµ�#λλαµε στη πρ���λ� τ�υ �ωρι�� µας
µε κ#θε τρ�π� και µ"σω των Μ.Μ.Ε. µε κε�µενα,
συνεντε��εις, συ'ητ�σεις και καταφ"ραµε η
Ρ�δαυγ� να ε�ναι κ"ντρ� π�λιτιστικ�ν ε�ελ�-
�εων.

17. Ε��αµε παρεµ�#σεις "γγραφες και παρα-
στ#σεις σε αρµ�δι�υς φ�ρε�ς για διεκδ�κηση δ�-
καιων αιτηµ#των τ�υ �ωρι�� µας. 

18. Fφησα  τελευτα��, τις 10-�µερες  εκδηλ�-
σεις τ�υ καλ�καιρι�� Τ/ Ρ/∆/ΓΕΓΓΑΡ/, υπ�
τ� φως της πανσ"λην�υ τ�υ Αυγ��στ�υ. Εκδη-
λ�σεις π�λιτιστικ"ς, ψυ�αγωγικ"ς, λα�γραφι-
κ"ς εικαστικ"ς, πνευµατικ"ς, κ�ινωνικ"ς, επι-
στηµ�νικ"ς, αθλητικ"ς. Η ιδ"α τ�υ Fκη Τσ#γκα
για τ� Ρ�δ�φ"γγαρ� "πιασε τ�π� και υι�θετ�-
θηκε απ� τ� ∆ι�ικητικ� Συµ���λι�. Φ"τ�ς �ταν
η 3η συνε��µενη �ρ�νι# και �λες τις �ρ�νι"ς
σηµε�ωσαν µεγ#λη επιτυ��α µε µεγ#λη συµµε-
τ��� απ� παιδι#, (π�υ αγκ#λιασαν τις εκδηλ�-
σεις αυτ"ς), απ� ντ�πι�υς, επισκ"πτες και Απ�-
δηµ�υς. /ι εκδηλ�σεις αυτ"ς αγγ�'�υν τ� π�ι�-
τικ� τ� διαφ�ρετικ� και �ε�ωρ�'�υν. ∆εν ε�ναι
εµπ�ρικ"ς, αλλ# π�λιτισµικ"ς και µε τ�ση δι#ρ-
κεια σπαν�'�υν. Φ"τ�ς η �ρ��� της ρεµπ"τικης
�ραδι#ς �ταν αιτ�α να µπ��µε µ"σα �ικ�ν�µικ#,
αλλ# δε πειρ#'ει. Η φιλ�σ�φ�α µας ε�ναι να µη
�#'�υµε ��τε "να ευρ� εισιτ�ρι� για να ε��ικ�-
ν�µ��νται κ#π�ια "��δα, αν και π�λλ�� επιµ"-
ν�υν σε κ#τι τ"τ�ι�.

Β"�αια υπ#ρ��υν και #λλα π�υ θα θ"λαµε να
κ#ν�υµε. %να πρ#γµα θ"λω να �"ρετε. &,τι �λα
�σα κ#ναµε, τα κ#ναµε γιατ� αγαπ#µε αυτ� τ�
τ�π�, και θ"λ�υµε να πρ��δε�ει µε πρ�σωπικ�
κ�στ�ς, µε �ικ�γενειακ� κ�στ�ς και µε �ικ�ν�-
µικ�. π"ρα απ� τ� �#σιµ� �ρ�ν�υ, την ψυ�ικ�
και σωµατικ� κ��ραση. 

Αγαπητ�� συγ�ωριαν�� και φ�λ�ι, θ"λω να πι-
στε�ω �τι η µεγαλ�τερη κατ#κτηση για τ� Σ�λ-
λ�γ� �ταν η δικ� σας συµµετ��� και � εθελ�-
ντισµ�ς.

Η δι#θεση πρ�σφ�ρ#ς απ� αρκετ# µ"λη τ�υ
Συλλ�γ�υ εµ"να πρ�σωπικ# µε συγκ�νησε και η
πρ�σφ�ρ# αυτ� ε�ναι τ� µεγ#λ� επ�τευγµα για
να συνε��σει � Σ�λλ�γ�ς την αν�δικ� τ�υ π�-
ρε�α. %��υµε �#λει ψηλ# τ�ν π��η και θα πρ"-
πει να τ�ν κρατ�σ�υµε ψηλ#. 

/ εθελ�ντισµ�ς, η αλληλεγγ�η, η συµµετ���
ε�ναι αυτ# π�υ µας κρατ#νε και µας δ�ν�υν δ�-
ναµη και ελπ�δα για τ� µ"λλ�ν. 

∆ε σας κρ��ω �τι � ∆�µαρ��ς Αρτα�ων '�τησε
τη ���θεια µας για να δ�σ�υµε ιδ"ες και πρα-
κτικ"ς πρ�ς #λλ�υς φ�ρε�ς τ�υ ∆�µ�υ, σ�ετικ#
µε τ�ν εθελ�ντισµ� και τη συµµετ���, δι�τι
�λ"π�υν �τι εµε�ς εδ� καταφ"ραµε π�λλ#
πρ#γµατα �λα αυτ# τα �ρ�νια, �#ριν τ�υ εθελ�-
ντισµ��.

Σ�ετικ# µε τ�ν εθελ�ντισµ� και την ανιδι�τ"-
λεια, θα �θελα να επισηµ#νω �τι �ι εκδηλ�σεις
π�υ γ�ν�νται καθ�λη τη δι#ρκεια τ�υ "τ�υς ε�-
ναι π�λλ"ς και θα σταθ� στις τρεις µεγ#λες εκ-
δηλ�σεις, της Πρωτ�µαγι#ς, τ�υ Ρ�δ�φ"γγα-
ρ�υ και της γι�ρτ�ς Κ#σταν�υ και Τσ�π�υρ�υ.
Τ� �#ρ�ς δυστυ��ς π"φτει στ�υς �δι�υς και
τ�υς �δι�υς ανθρ�π�υς και αυτ� δεν �"ρω π�σ�
µπ�ρ��ν να τ� αντ"��υν. ∆εν ε�ναι µ�ν� η πρ�-
ετ�ιµασ�α και η ε�υπηρ"τηση τ�υ κ�σµ�υ σε µια
µεγ#λη εκδ�λωση, ε�ναι και τ� µετ#. ∆ηλαδ� τ�
µ#'εµα των τραπε'ι�ν, καρεκλ�ν, των π�τ�ν,
τ� σκ��πισµα και η τακτ�π��ηση τ�υ ��ρ�υ π�υ
δυστυ��ς στ� τ"λ�ς µ"ν�υν λ�γ�ι π�υ µετρι��-
νται στα δ#κτυλα τ�υ εν�ς �ερι��. 

Θα µ�υ επιτρ"ψετε να αναφερθ� στ� παρ#-
δειγµα και τη συµπεριφ�ρ# των Εγγλ"'ων στην
εκπ�µπ� π�υ γυρ�στηκε εδ� στη πλατε�α π"ρυ-
σι. Τι "καναν λ�ιπ�ν; Μετ# τ� σερ��ρισµα µ#'ε-
ψαν �ι �δι�ι τα π�τ�ρια, τα πι#τα, τα τραπ"'ια,
τις καρ"κλες, τα σκ�υπ�δια.

Θ"λω να ευ�αριστ�σω απ� �#θ�ς καρδι#ς τα
µ"λη τ�υ ∆ι�ικητικ�� Συµ��υλ��υ για την #ρι-
στη συνεργασ�α π�υ ε��αµε �λ� τ� δι#στηµα
πρ�κειµ"ν�υ να υλ�π�ι�σ�υµε �λα τα παρα-
π#νω.

Α. Τ�ν αντιπρ�εδρ� Ανδρ"α Μ�υργελ#
Β. Τ�ν γενικ� γραµµατ"α Fκη Τσ#γκα 
Γ. Τ�ν ταµ�α Ν�κ� Στα�ρ�
∆. Την Μαρ�α Παπα�ασιλε��υ 
Ε. Τ�ν Βασ�λη Γεραγ�ρη
Στ. Τ�ν Γι�ργ� Παπαλ#µπρη
Ε. Την Αλε�#νδρα Μ#ν�υ – Κατσαµπ#κη.

Να ευ�αριστ�σω επ�σης �λ�υς τ�υς φ�ρε�ς
π�υ στ#θηκαν δ�πλα στ�ν Π�λιτιστικ� Σ�λλ�γ�.
Την Εκκλησ�α, την Κ�ιν�τητα, τ� Σ�λλ�γ� Γυ-
ναικ�ν, τ�υς Συλλ�γ�υς Σ�υµεσ��υ και Φ�λων
τ�υ Fµµ�υ.  

Να ευ�αριστ�σω τ"λ�ς �λ�υς �σ�υς στ�ρι�αν
και ���θησαν µε �π�ι�δ�π�τε τρ�π� τ�ν Π�λι-
τιστικ� Σ�λλ�γ� και ιδια�τερα τ�υς αιµ�δ�τες,
�ι �π���ι µε την πρ#�η τ�υς απ"δει�αν �τι
"��υν πνε�µα ανθρωπι#ς και αλληλεγγ�ης. 
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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

Α�ι�τιµε κ. Πρ�εδρε,
Με τ� παρ�ν µ�νυµ# µ�υ θ"λω να εκφρ#-

σω σε εσ#ς και τ�υς συνεργ#τες σας τις
ευ�αριστ�ες µ�υ για την τιµ� π�υ µ�υ κ#-
νατε να συµπεριλ#�ετε την ταιν�α µ�υ «/
ΑΣΤΕΓ/Σ» και την ταιν�α µ�υ «ΑΙΝΣΤΑΙΝ
ΤO/ΥΝΙ/Ρ» στις π�λιτιστικ"ς σας εκδηλ�-
σεις �ι �π��ες υπ�ρ�αν #ψ�γες απ� πλευ-
ρ#ς �ργ#νωσης και επιλ�γ�ς των θεµ#των.

Σαν ´Ελληνας τ�υ ε�ωτερικ��, κ#τ�ικ�ς
της Γαλλ�ας, "'ησα τ�ν τελευτα�� καιρ�
π�λ� δ�σκ�λες και επ�δυνες στιγµ"ς για
την �ικ�ν�µικ� κρ�ση της ��ρας µας. 

Στα ΜΜΕ απ� τ� πρω� "ως τ� �ρ#δυ η Λα-
γκ#ρντ, η Μ"ρκελ και � Ντρ#γκι µας απει-
λ��σαν να µας �γ#λ�υν απ� τ� Ευρ� και
να �δηγ�σ�υν τη ��ρα µας στη �ρε�κ�π�α
και την  πτ��ευση.

Τ� απ�κ�ρ�φωµα αυτ�ς της τραγωδ�ας
�ταν η εικ�να τ�υ %λληνα συντα�ι����υ,
π�υ µας παρ�υσ�ασε η Γαλλικ� τηλε�ραση,
να κλα�ει µπρ�στ# στην τρ#πε'α γιατ� δεν
µπ�ρ��σε να εισπρ#�ει τη σ�ντα�� τ�υ.

Η εικ�να αυτ� συντ#ρα�ε τ� σ�µπαν.
&λα αυτ# τα γεγ�ν�τα δηµι��ργησαν "να

π�λ� ν�σηρ� κλ�µα αγων�ας, #γ��υς, λ�-
πης, π�ν�υ και απελπισ�ας. 

Με τις π�λιτιστικ"ς σας εκδηλ�σεις κ�ριε
πρ�εδρε δηµι�υργ�σατε στην "ρηµ� της
�ικ�ν�µικ�ς κρ�σης τ�υ #γ��υς και της
απελπισ�ας µ�α �αση γαλ�νης, �αρ#ς και
ελπ�δας για τ� µ"λλ�ν.  

Μας κ#νατε να �ε�#σ�υµε την κρ�ση, την
τρ�ικα, την "��δ� απ� τ� ευρ�, τη �ρε�κ�-
π�α και την πτ��ευση.

Στ� #γ��ς µας πρ�σφ"ρατε γαλ�νη, στη
λ�πη �αρ# και στην απελπισ�α ελπ�δα.

Μας παρ�υσι#σατε µ�α �µ�ρφη Ελλ#δα,
'ωνταν� και δηµι�υργικ�, µε τα �θη, τα
"θιµα, τις παραδ�σεις της, µε τη µ�υσικ�
τα τραγ��δια και τ�υς ��ρ��ς της.

Μας παρ�υσι#σατε "να µ"ρ�ς απ� την
ιστ�ρ�α π�υ απ�θαν#τισε τ�υς ηρωικ��ς
αγ�νες της φυλ�ς για την ελευθερ�α και
την α�ι�πρ"πεια.

Μας παρ�υσι#σατε µ�α νε�λα�α π�υ
"σφυ'ε απ� 'ωντ#νια, µ�α νε-�λα�α �µ�ρφη
π�υ µας υπ�σ�εται "να καλ�τερ� µ"λλ�ν. 

Εµ#ς τ�υς �ενιτεµ"ν�υς ´Ελληνες µας
�αρ�σατε µε τις εκδηλ�σεις σας υπερηφ#-

νεια, �αρ# και ελπ�δα για τη ��ρα µας -κ�ι-
τ�δα τ�υ παγκ�σµι�υ π�λιτισµ��-�τι θα �ε-
περ#σει τις δυσκ�λ�ες της, θα νικ�σει και
θα πρ��δε�σει.

+�λια ευ�αριστ�!
Σας α��'ει � καλ�τερ�ς "παιν�ς για τ�

αφιλ�κερδ"ς "ργ� σας!                                    
ΥΓ. / Καραδ�µ�ς ∆ηµ�τρης, σ�'υγ�ς της

συγ�ωριαν�ς µας Αγγελικ�ς Σπ�ρ�υ, 'ει
στ� Παρ�σι �π�υ µεγ#λωσε, σπ��δασε σκη-
ν�θεσ�α και εργ#'εται ως σκην�θ"της και
συγγραφ"ας.

�ΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙ� ΜΗΝΥΜΑ ΠΡ�Σ Τ�Ν Α%Ι�ΤΙΜ� ΠΡ�Ε∆Ρ� Τ�Υ Π�ΛΙΤΙΣΤΙΚ�Υ ΣΥΛΛ�Γ�Υ Ρ�∆ΑΥΓΗΣ 

ΚΥΡΙ� �ΡΗΣΤ� ΣΤΑΥΡ� ΑΠ� Τ�Ν ΚΑΡΑ∆ΗΜ� ∆ΗΜΗΤΡΗ

ΑΠ�Λ�ΓΙΣΜ�Σ ΑΠ� Τ�Ν ΠΡ�Ε∆Ρ� �ΡΗΣΤ� ΣΤΑΥΡ� ΣΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
Τ�Υ Π�ΛΙΤΙΣΤIKOY ΣΥΛΛ�Γ�Υ

TAΞI PO∆AYΓHΣ  APTAΣ

KøN/NO™ ¶A¶ABA™I§EIOY

KIN.: 6944 513 727

OIKIA: 26830  71 385

TH§EMAXH
E P ° A ™ T H P I O

XEIPO¶OIHTOY KO™MHMATO™
PÔ‰·˘Á‹ ÕÚÙ·˜ 470 46
ÙËÏ./fax: 26830 .71258
ÎÈÓ. 6948 .835 .818
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E Y X A P IΣT H P I O
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Φίλοι του

Άµµου – Άγιος Βησσαρίων» ευχαριστεί
όλους τους συγχωριανούς καθώς και
τους κατοίκους των γύρω περιοχών για
τη συµµετοχή τους στην εορταστική εκ-
δήλωση που έγινε στης 16 Αυγούστου
στον Άµµο. Το αντάµωµα είχε µεγάλη
επιτυχία και το γλέντι κράτησε µέχρι τις
πρωινές ώρες παρά τις αντίξοες καιρι-
κές συνθήκες που µας διέκοψαν τις
ο4:00. 
Η εκδήλωση άρχισε στης 7.00 µµ µε

εσπερινό στην εκκλησία «Άγιος Βησσα-
ρίων» µε τον παπα Θανάση ο οποίος
αρχίζοντας το γλέντι έσυρε πρώτος το
χορό. Τον ευχαριστούµε ιδιαιτέρως κα-
θώς και την ορχήστρα του συγχωρια-
νού µας Βασίλη Γεραγώρη. ∆εν θα πρέ-
πει να παραλείψουµε να αναφέρουµε
τους χορηγούς οι οποίοι κάθε χρόνο

συµβάλλουν προσφέροντας δώρα που
κληρώνονται το βράδυ του γλεντιού κα-
θώς και τα καταστήµατα που προσφέ-
ρουν αξιόλογα δώρα. Τα ευχαριστώ
µας είναι και για το ∆ηµήτρη Θεοχάρη
που για άλλη µια χρονιά παρουσίασε
µεγάλη συλλογή δώρων. Ο Λάµπρος
Ντάλας πρόσφερε και φέτος τον εκλε-
κτό µεζέ «βραστή προβατίνα» που µοι-
ράστηκε κατά τη διάρκεια του γλεντιού. 
Επίσης και φέτος έκανε δώρο ένα χοι-

ρινό από τη φάρµα του στις Λιβανάτες
Φθιώτιδας  ο Γιάννης µε τη σύζυγό του
Βούλα Αράπη. Τους ευχαριστούµε και
ευχόµαστε και του χρόνου να είναι κο-
ντά µας. Επί τη ευκαιρία ο Σύλλογος
µεταφέρει τις καλλίτερες ευχές του
στο γιό τους Νικόλαο Αράπη και τη σύ-
ζυγό του Πένη Μαζιώτη που ένωσαν τις
ζωές τους στις 27/6/2015 στις Λιβανά-

τες όπου το γλέντι άρχισε από την Πέ-
µπτη µε την ορχήστρα του Χωριανού
µας Ηλία Πλαστήρα και ολοκληρώθηκε
το Σάββατο 27 Ιουν 2015.
Τους εθελοντές δεν πρέπει να τους

ξεχνάµε και τους ευχαριστούµε διότι
µε τη συµβολή τους προσφέρουν παρά
πολλά στην οργάνωση περισσότερες
όµως συµµετοχές εθελοντών θα βοη-
θούσαν στην καλλίτερη εξυπηρέτηση
του κόσµου που µας τιµά µε την παρου-
σία του. Τέλος πολλά ευχαριστώ στα
νιάτα του χωριού µας που και φέτος
συµµετείχαν µε κέφι, χορό και πολύ λε-
βεντιά.
Ευελπιστούµε ότι την επόµενη χρονιά

το «Αντάµωµα» θα είναι εξ ίσου επιτυ-
χηµένο µε τη συµµετοχή περισσοτέρων.

Πολιτιστικός Σύλλογος 
«Φίλοι του Άµµου- Άγιος Βησσαρίων»  

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

Παρά την οικονοµική ανασφάλεια όλοι οι χωριανοί τίµησαν µε
την παρουσία τους και την καλή τους διάθεση την καθιερωµένη
πλέον γιορτή που οργανώνεται του Σωτήρος στο Σουµέσι. Εκκλη-
σιασµός στον Άγιο Νικόλαο, καφεδάκι στο εκκλησιαστικό καφε-
νείο και συνέχεια γλέντι.

Άφθονη ψητή σαρδέλα (προσφορά της εκκλησίας), πίτες, σαλά-
τες και άλλα νηστήσιµα εδέσµατα προσφορά των γυναικών του οι-
κισµού ήταν στα τραπέζια και ο κόσµος τα απόλαυσε δωρεάν.Το
γλέντι κράτησε µέχρι τις απογευµατινές ώρες. Παρευρέθηκαν ο
πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Ροδαυγής Χρήστος Σταύρος
καθώς επίσης οι κυρίες του συλλόγου γυναικών Ροδαυγής.

Παναγιώτα  Γ. Μιχαλοπούλου

Χωρίς προβλήµατα αλλά µόνο µε χαµόγελα και αισιοδοξία κτύπησε
πρώτη φορά για φέτος το κουδούνι του ∆ηµοτικού Σχολείου, την 11η
Σεπτεµβρίου.
Νωρίς το πρωί µαθητές, δάσκαλοι, γονείς έδωσαν το παρόν και ο

εφηµέριος Πατήρ Αθανάσιος τέλεσε τον αγιασµό, ευχήθηκε προσω-
πικά και µετέφερε τις ευχές, διαβάζοντας εγκύκλιο, του Σεβασµιοτά-
του Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόµου για δηµιουργική και χαρούµενη
χρονιά.
Στην τελετή παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας

Θεοφάνης Κίτσος.
Τα βιβλία µοιράστηκαν κανονικά. Οι µαθητές στο ∆ηµοτικό είναι

οκτώ και στο Νηπιαγωγείο πέντε. Τέλος δεν υπάρχει πρόβληµα µε τη
µεταφορά των µαθητών.

Θεοφάνης Κίτσος

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20ης Σεπ 2015
Τα αποτελέσµατα των Βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπ 2015 στα τρία εκλογικά τµήµατα του χω-
ριού µας [71ο(Α-Μ), 72ο(N-Ω) και 73ο(Σουµεσίου)], έχουν ως εξής:

Τµήµα Ψήφοι  Άκυρ ΣΥΡΙΖΑ  Ν∆ ΧΡ. ΑΥΓΗ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΠΟΤΑΜΙ ΑΝΕΛ ΕΝ.ΚΕΝ. ΛΟΙΠΟΙ
Λευκ

71ο      181    06 54 61     11       08    16       07        02      06       10
72ο 185    07 46 78        08         13       05     11         04   05           08 
73ο 52 00 09 33        01         04       01       02       00    00           02

ΣΥΝΟΛΟ  418     13   109 172   20       25    22       20        06    11        20

Στο νοµό Άρτας εκλέγονται Βουλευτές: 
Όλγα Γεροβασίλη και Βασίλειος Τσίρκας  µε το ΣΥΡΙΖΑ και Γεώργιος Στύλιος µε τη Ν∆.
Τους ευχόµαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  
αγροτεµάχιο 

επτά (7) στρεµµάτων 

στη θέση Λάψαινα Ροδαυγής

(συνορεύει µε ξενοδοχείο ΑΡΑΧΘΕΑ) 

Πληροφορίες 
Γεώργιος Θ. Αναστασίου

Τηλ. 6971508698

Γιόρτασε και φέτος το Σουµέσι…

Η οικογένεια Μιλτιάδη Μάρη ευχαριστεί

τον Πολιτιστικό Σύλλογο 

"Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ"

για την προσφορά δύο (2) φιαλών αίµατος 

για τις ανάγκες της οικογένειάς µας.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ ΚΤΥΠΗΣΕ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤA

O πρόεδρος της T.K. Pοδαυγής 
µας ενηµερώνει:

• Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ∆ή-
µου Αρταίων καταργούνται πλήρως
και αποξηλώνονται, λόγω µη πιστο-
ποίησης, σαράντα πέντε (45) παιδι-
κές χαρές σε διάφορα σηµεία του
∆ήµου µεταξύ αυτών και της Ροδαυ-
γής. Πρόταση της Τοπικής Κοινότη-
τας εδώ και τέσσερα χρόνια είναι η
δηµιουργία παιδικής χαράς στην πλα-
τεία του Χωριού συγχρόνως µε την
ολοκλήρωση της ανάπλασης καθώς
επίσης και της πρόσβασης της  και
για να µπορέσει να προγραµµατισθεί
από τον ∆ήµο απαιτείται η παραχώ-
ρηση της χρήσης της πλατείας στους
∆ηµότες χωρίς χρονοτριβή. Οι δια-
µαρτυρίες των γονέων και των επι-
σκεπτών είναι εύλογες άρα οι έχο-
ντες την ευθύνη θα πρέπει να συντο-
µεύσουν. 

• Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της
πέτρινης βρύσης στην περιοχή Συ-
κιάς και των πέτρινων σκαλοπατιών,
που οδηγούν στην περιοχή της Μπι-
στούρας και σας ενηµερώνουµε για
τα οικονοµικά στοιχεία. Στο προη-
γούµενο φύλλο της εφηµερίδας και
στις οικονοµικές ενισχύσεις εκ παρα-
δροµής αναγράφηκε το όνοµα του
Βασίλη Κοµζιά. Το σωστό είναι Βασί-
λειος Τάσιος. Επίσης χρηµατικά πο-
σά πρόσφεραν η κ. Έφη ∆ηµοπούλου
20 ευρώ, ο κ. Γιώργος Αναγνώστου
30 ευρώ και η Αδελφότητα Ροδαυ-
γιωτών 150 ευρώ. Υπενθυµίζεται ότι
επειδή το ποσό δεν έχει καλυφθεί
όποιος επιθυµεί και έχει την δυνατό-
τητα, ας προσφέρει στον Πολιτιστικό
Σύλλογο. 

• Τον Αύγουστο και κυρίως τον Σε-
πτέµβριο έγινε από πλευράς ∆ήµου
Αρταίων χαλικόστρωση σε ορισµέ-
νους αγροτικούς δρόµους του Χωρι-
ού και καθαρισµός δρόµων προς
Κρανούλα, Προυνιά, Λάψαινα, Ξηρά-
κι και συνεχίζεται προς Χάντακα και
Σουµέσι. Επίσης από το ∆ήµο και από
τη ∆ιεύθυνση ∆ασών στα πλαίσια κα-
θαρισµού αντιπυρικών ζωνών καθαρί-
στηκαν µε εργολαβίες οι δρόµοι
προς Καθαροβούνι και Αµµο. Οι κά-
τοικοι διατύπωσαν δίκαια παράπονα
για το αποτέλεσµα των καθαρισµών
σε µερικά τµήµατα και για τα µέσα,
που χρησιµοποιήθηκαν (δηλαδή στον
δρόµο προς Άµµο θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί γκρέιντερ αντί για
φορτωτής).

Θεοφάνης Π. Κίτσος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ


