
Μ
ε τη µεγάλη συµµετοχή κυρίως χωριανών και µερικών
φίλων πραγµατοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση και κο-
πή βασιλόπιτας στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στις 28 Φε-

βρουαρίου 2016.΄Ηταν µία συγκέντρωση η οποία από πλευ-
ράς συµµετοχής ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι Ροδαυγιώτες
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του ∆.Σ. της Αδελφότητας και
αυτό φανερώνει την ανάγκη που αισθάνονται οι Ροδαυγιώ-
τες να βρεθούν όλοι µαζί.΄Ισως και η επιλογή του χώρου να
ήταν ένας λόγος της µεγάλης προσέλευσης, διότι η πρόσβα-
ση ήταν σχετικά εύκολη. Βέβαιον είναι, ότι υπάρχουν προο-
πτικές για προσέλευση ακόµη µεγαλύτερου αριθµού χωρια-
νών. Ο χώρος που µας φιλοξένησε ήταν πολύ αξιοπρεπής,
αρκετά φιλόξενος, άνετος και το επίπεδο  παροχών των υπη-
ρεσιών αρκετό υψηλό.
Στους προσερχόµενους προσφέρονταν καφές/τσάι και

βουτήµατα, στη συνέχεια το φαγητό, απεριόριστο εµφιαλω-
µένο κρασί και αναψυκτικά.
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Η οικογένεια κατέχει το σπουδαιότερο ρόλο της ανάπτυ-
ξης µιας σωστής σχέσης µεταξύ παιδιού και βιβλίου. Είναι ο
χώρος που θα βοηθήσει το παιδί να πλησιάσει, να γνωρίσει
και να αγαπήσει το βιβλίο. 
Οι γονείς έχουν την ευθύνη να αποτελέσουν σωστά πρότυ-

πα για τα παιδιά τους, επειδή, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της
εξελικτικής ψυχολογίας του παιδιού, τα παιδιά µιµούνται τους
γονείς τους και συνεπώς η αναγνωστική συµπεριφορά των
γονέων προσδιορίζει και το είδος της στάσης των παιδιών
απέναντι στο βιβλίο. Τα παιδιά επηρεάζονται πολύ από το κα-
τά πόσο και το τι διαβάζουν οι γονείς τους.
Θεωρείται ότι δεν υπάρχει παιδί που να µην αγαπά το νανού-

ρισµα, το τραγούδι, το παραµύθι, τα παιχνίδια του λόγου και
αυτό σηµαίνει ότι ο άνθρωπος αγαπά τη λογοτεχνία από την
πρώτη ανάσα της ζωής του. Εάν αυτή η αγάπη καλλιεργηθεί

Αλλεργική ρινίτιδα σε γύρεις
της Θάλειας Στεφανάκη

Eιδικός Aλλεργιολόγος παίδων-ενηλίκων

Με καιρικά παιχνιδίσµατα τα κούλουµα στη Ροδαυγή

Ο όρος αλλεργία που χρησιµοποιείται διεθνώς από το 1906 προέρχε-
ται από τις λέξεις «άλλο έργο» και αναφέρεται στην υπερβολική αντί-
δραση του οργανισµού σε µη παθογόνους περιβαλλοντικούς παράγο-
ντες (αλλεργιογόνα) µε δυσµενείς συνέπειες για τον οργανισµό.
Ιστορικά οι πρώτες αναφορές για αλλεργικά νοσήµατα έγιναν από τον

Ιπποκράτη που περιέγραψε εδώ και 2.400 χρόνια ορισµένες µορφές δύ-
σπνοιας, στις οποίες έδωσε την ονοµασία "άσθµα", είναι δε ο πρώτος
που επέµεινε στη σχέση µεταξύ περιβάλλοντος και αναπνευστικών νο-
σηµάτων, αλλά και την αλλεργία στο γάλα. Στα σύγχρονη ιατρική η Αλ-
λεργιολογία που έχει ως αντικείµενο τα αλλεργικά νοσήµατα  σε παιδιά
και ενήλικες, αποτελεί ξεχωριστή ειδικότητα στην Ελλάδα και έχει ανα-
γνωριστεί ως κύρια ειδικότητα από 30ετίας και πλέον. Οι γνώσεις που
αποκτήθηκαν µε την πάροδο των αιώνων αποτέλεσαν τη βάση της σηµε-
ρινής επιστήµης της Αλλεργιολογίας, µε άλλοτε ταχύ και άλλοτε βραδύ-
τερο ρυθµό ανά τους αιώνες, αποτέλεσαν την προγονική κληρονοµιά,
πάνω στην οποία διαµορφώθηκε η Αλλεργιολογία που ξέρουµε σήµερα.

Ο
Μάρτης είναι Μάρτης … µια κλαίει, µια γελάει … και ακόµη δεν πρέπει να ξε-
χνάµε ποτέ την παροιµία: «µην σε γελάσει ο Μάρτης το πρωί  και χάσεις την
ηµέρα»… Κάπως έτσι ξεκίνησε η Καθαρά ∆ευτέρα, θα βρέξει δεν θα βρέξει

… για να γιορτασθούν τελικά τα κούλουµα στη Ροδαυγή.
Οι προετοιµασίες ξεκίνησαν πρωί - πρωί µε κάποιες σταγόνες βροχής, αναγκάζο-

ντας τους διοργανωτές να στρώσουν τραπέζια σε κλειστούς χώρους και στη συνέχεια
λόγω των σχετικά καλών καιρικών συνθηκών, (συννεφιά χωρίς βροχή) να στρώσουν
τραπέζια και καρέκλες στο χώρο της πλατείας, τα οποία προµηθεύτηκαν  από το Σύλ-
λογο Σκούπας, την Αγ. Τριάδα και το κατάστηµα της πλατείας. Πριν τις 12 ξεκίνησε η
διανοµή της φασολάδας και για πολύ λίγο διάστηµα ο χώρος γέµισε  από συγχωρια-
νούς και επισκέπτες απολαµβάνοντας την νόστιµη φασολάδα, τα σαρακοστιανά, και
τη λαγάνα, συνοδευόµενα από  κρασί, τσίπουρο και αναψυκτικά.

Από άλλον δρόµο
της Παναγιώτας Π. Λάµπρη

Σ
τα µέσα Αυγούστου αυτής της χρονιάς ένας αναγκαίος πηγαιµός
στα Ιωάννινα εξελίχθηκε σε αναπάντεχη εκδροµή. Και τούτο, διότι
αποφασίσαµε µε τον σύντροφό µου να µη γίνει η επιστροφή µας

στη Ροδαυγή από την πεπατηµένη οδό, δηλαδή µέσω Σκλίβανης, Γοργο-
µύλου,…, αλλά µέσω Καλεντζίου, Μονολιθίου,… 
Σκοπός αυτής της αλλαγής πορείας, πέραν της ευχαρίστησης την

οποία µπορεί να σου προσφέρει µια διαφορετική διαδροµή, ήταν η προ
πολλού γεννηµένη επιθυµία µας να επισκεφτούµε το Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» καθώς και την Ιερά Μονή Παναγίας
Τσούκας στο Ελληνικό Ιωανίννων. 
Για όποιον δεν έχει κάνει τη διαδροµή, είναι βέβαιο πως θ’ απολαύσει

πλήθος εικόνων αυτής της γωνιάς της Ηπείρου και θα τέρψει την ψυχή του
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ΠΩΣ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΜΑΣ ΘΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ 

ΤΟ ∆ΙΑΒΑΣΜΑ
της Βασιλικής Παρρά 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
Η Αδελφότητα Ροδαυγής προγραµµατίζει 

ηµερήσια οδική εκδροµή 
στην Παλιά Επίδαυρο-Γαλατά-Νησί Πόρος 

στις 5 Ιουνίου 2016 ηµέρα Κυριακή.
Αναχώρηση από Πλατεία Μεταξουργείου στις 08.00.

Η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί εφόσον 
υπάρχει συµµετοχή τουλάχιστον 30 ατόµων.
΄Οποιος επιθυµεί να λάβει µέρος να δηλώσει 
τη συµµετοχή του µέχρι 29 Μαΐου 2016.

Το κόστος συµµετοχής θα είναι 10-15 € και έχει σχέση
µε τον αριθµό των ατόµων που θα συµµετέχουν.

Παιδιά µέχρι ηλικίας 10 ετών δωρεάν.

Το ∆.Σ.
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Χασκή – Αράπη Κων/νιά Ροδαυγή ............ 
Τάσιου Βαϊτσα του Χρήστου Ροδαυγή ....
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Κίτσιος Σταµάτης Αθήνα ...........................
Παναγιώτου-Λάµπρη Θεοδώρα Αθήνα .....
∆ήµου Σπυριδούλα Αθήνα ........................
Μπαλαούρας Φίλιππος ΄Αρτα ...................  
Ζανίκας Βαγγέλης Ροδαυγή .....................
Γεωργίου Θεόδωρος  Αµερική ..................
Μάνος Χρήστος του Ιωάννη ......................
Μάνου Σπυριδ. του Ταξιάρχη Χανιά .........
Καλλιµογιάννη Χριστίνα Ναύπακτος ........
Αναγνωστάκης ∆ηµοσθένης Αθήνα .........
Αναγνωστάκη Μαρία-Αγάθη Αθήνα .........
Αναγνώστου Γεωργία Αθήνα .....................
Σίνου Βασιλική Γλυφάδα ...........................
Μάνος Βασίλειος Αθήνα ............................
Καζάκου Ελένη Λονδίνο ...........................

Πεταλάς Κων/νος του Αναστ. Αθήνα .......
Καρπουζάκης Ιωάννης Αθήνα ...................
Γιαννούλας Ευάγγελος Αθήνα ................
Γιαννούλα Πηνελόπη Αθήνα .....................
Γιώτη Ευτυχία Αθήνα ................................
Πολίτης ∆ηµήτριος του Γεωργ. Αθήνα .....
Πολιτιστικός Σύλ. Ροδαυγής Ροδαυγή ....
Οικονόµου ∆ηµ. του Παύλου Αθήνα ........
Μπόµπολη Αρχοντούλα Αθήνα ................
Μάνος Κώστας Πόρτο Ράφτη ..................
Μάνος Ταξίαρχος΄Αρτα ...........................
Μάνου Αγγελική Αθήνα .............................
Παπαλάµπρης ∆ηµήτριος Αθήνα ..............
Παππά Μαρία .............................................
Μάρη Μιλτ. Κατίνα Ροδαυγή ....................
Σφήκας Χρ. Χαρίλαος Ροδαυγή ...............
Σφήκας Χαρ. Χρήστος Ρόδος ...................
∆ηµοπούλου Σωτηρία Pοδαυγή  ...............
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Γεννήσεις 

• Στις 10 Iαν 2016, το ζεύγος Θεόδωρου
Καραβασίλη και Γιάννας Λ. Κασσάρα,
απέκτησαν κορίτσι.   

• Στις 27-1-2016, το ζεύγος Βασίλη Παπα-
βασιλείου και Ελευθερίας Βαγ. Ρέντζιου
απέκτησε κοριτσάκι.

• Στις 19-2-2016, το ζεύγος Κων/νου Β.
Ρακόπουλου και Αλέκας Καρυώτη απέ-
κτησαν κοριτσάκι. 

Στους γονείς ευχόµαστε να τους ζήσουν.

Βαπτίσεις

• Το ζεύγος Μιχάλη και Παρασκευής Κυρα-
ντζή βάφτισαν το κοριτσάκι τους και της
δόθηκε το όνοµα Σοφία (εγγονή Νικολί-
τσας Ηλ. ∆ηµόπουλου).

Ευχόµαστε στους γονείς να τους ζήσει,
και να τον καµαρώσουν όπως επιθυµούν.

Θάνατοι
• Στις 10-1-2016 απεβίωσε στη Γερµανία
σε ηλικία 68 ετών ο Νικόλαος Λ. Βαγγέ-
λης και κηδεύτηκε στις 15-1-2016 στον
΄Αγιο Νικόλαο. 

• Στις 13-1-2016 απεβίωσε ο Νικόλαος
Σπύρου σε ηλικία 69 ετών και κηδεύτηκε
στον ΄Αγιο Νικόλαο.

• Στις 13 Ιαν 2016, απεβίωσε στην Αθήνα
σε ηλικία 73 ετών ο Κώστας Ι. Σπανός και

κηδεύτηκε στο ∆ερβένι Κορινθίας.
• Στις 19-1-2016 απεβίωσε ο Γεώργιος Βα-
σιλείου σε ηλικία 75 ετών και κηδεύτηκε
στου Ζωγράφου Αθηνών.

• Στις 20-1-2016 απεβίωσε ο Λάµπρος
Αθανασίου σε ηλικία 87 ετών  και κηδεύ-
τηκε στην Αγία Τριάδα Σουµεσίου.

• Στις 24-3-2016 απεβίωσε ο Κων/νος Πε-
ρικλή Βάσιος στα Πιστιανά.

• Στις 27-2-2016 απεβίωσε η Παρασκευή
Ν. Μάρη και κηδεύτηκε στον Άγιο Νικό-
λαο. 

Στους συγγενείς εκφράζουµε τα θερµά
συλλυπητήρια.

Μνηµόσυνα

• Στις 10-1-2016 40ήµερο µνηµόσυνο του
Λάµπρου Γεωργάνου.

• Στις 17 Ιαν 2016 ετήσιο µνηµόσυνο του
Χαρίλαου Γ. Λάµπρη στην Αθήνα.

• Στις 23-1-2016 ετήσιο µνηµόσυνο της
Βασιλικής Γ. Πρέντζια στα Πιστιανά.

• Στις 14-2-2016 40ήµερο µνηµόσυνο του
Νικολάου Βαγγέλη.

• Στις 21-2-2016 40ήµερο µνηµόσυνο του
Νικολάου Σπύρου.

• Στις 27-2-2016 40ήµερο µνηµόσυνο του
Γεωργίου Βασιλείου στην Αθήνα.

• Στις 28-2-2016 40ήµερο µνηµόσυνο του
Λάµπρου Αθανασίου στο Σουµέσι.

Στους συγγενείς ευχόµαστε να τους θυ-
µούνται.

Να τα εκατοστίσεις!!! Μια ευχή που την
λέµε και µας την λένε πλην όµως δύσκολα
πραγµατοποιείται. Στο πρόσωπο του κ. Λά-
µπρου ∆ηµόπουλου η παραπάνω ευχή έπια-
σε τόπο και διάγει αισίως το 101ο έτος της
ηλικίας του. Τα παιδιά του διοργάνωσαν γε-
νέθλια 100 χρόνων στην ταβέρνα της κ.
Βαγγελιώς Γεωργογιάννη το µεσηµέρι της

20ης Φεβρουαρίου 2016. Κλήθηκαν και πα-
ρευρέθηκαν 80 περίπου συγγενείς και φίλοι
(κυρίως τρίτης ηλικίας), οι οποίοι γευµάτι-
σαν, ήπιαν κρασάκι και ευχήθηκαν στον
Μπάρµπα Λάµπρο υγιή γεράµατα αλλά και
του χρόνου!!!
Ο κ. Γιώργος ∆ηµόπουλος ιδιαίτερα συ-

γκινηµένος ευχαρίστησε τους παρευρισκο-

µένους, που ανταποκρίθηκαν στην πρό-
σκληση και άφησε να εννοηθεί, θεού θέλο-
ντος, ότι θα ξαναγίνουν γενέθλια.
Τρία νεαρά κοριτσάκια τραγούδησαν το

τραγούδι των γενεθλίων στον Μπάρµπα Λά-
µπρο και εκείνος αφού τα ευχαρίστησε µοί-
ρασε σε όλους ένα  τριαντάφυλλο από την
ανθοδέσµη των 100, που το πρόσφεραν τα
παιδιά του. Ήταν µια κίνηση αυθόρµητη αλ-
λά και ευχαρίστησης για αυτούς, που τον τί-
µησαν.

€ €

ΑΦΗΣΑΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ

Εγκαταλείψαµε του χωριού την αγροικία
και θρονιαστήκαµε στης πόλης την πολυκατοικία
απαρνηθήκαµε την φύση την ωραία
και κλεισθήκαµε στους τοίχους και τα στηθαία
χάσαµε τη δύση και την ανατολή
και στριµωχθήκαµε σε ένα µικρό κελί
που ούτε ο ήλιος το φωτίζει
αλλά ούτε κι ο αέρας το αερίζει
χάσαµε του γείτονα τη φωνή
και αποµακρυνθήκαµε απο κάθε συγγενή
ξεχάσαµε γιορτές και πανηγύρια
και µάθαµε σε τσιµεντένια τσαντήρια
δεν βλέπουµε βουνά και λαγκάδια
αλλά µε το φως ζούµε και τα βράδια
δεν ξέρουµε πως είναι το σκοτάδι
και ίσως το µάθουµε όταν πάµε στον Αδη
δεν ακούµε κελάδηµα απο πουλί
αλλά υπακούουµε στης τηλεόρασης την εντολή
έχουµε χάσει κάθε οσµή και µυρωδιά
και δεν πίνουµε ούτε τσίπουρο ούτε τσικουδιά
δεν ακούµε να βελάζει το αρνάκι
και τρεφόµαστε µε τόστ και σουβλάκι
όλοι σχεδόν πίνουµε εµφιαλωµένο νερό
µη βρίσκοντας πουθενά της πηγής το καθαρό
ψάχνουµε να πιούµε και λίγο κρασάκι
το οποίο  δυστυχώς είναι νερό µε χρωµατάκι.
Αφήσαµε το χωριό µας το ωραίο
και ήλθαµε για πάντα στο άστυ το ακραίο
εδώ για πάντα θα παραµείνουµε
γιατί ριζώσαµε και δεν µπορούµε να φύγουµε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Ο Άλκης Οικονόµου του ∆ηµητρίου και της Ελένης Ελευθερίου Μάνου, από τη Φιλιπ-

πιάδα, κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο στο άθληµα του ΤΑΕ KWON-DO που διεξήχθη

στη Θεσσαλονίκη στις 27 Μαρτίου 2016.

Συγχαρητήρια!!!
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ΤΟ  ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Ενα χαµόγελο ελπίδες πολλές χαρίζει
χωρίς καθόλου κόστος να στοιχίζει
κάθε χαµόγελο είναι φροντίδα
και χαρίζει στο καθένα κάθε ελπίδα
αποτελεί για όλους σηµαντικό εφόδιο
και µεταδίδεται χωρίς κανένα εµπόδιο
τη καρδιά του µικρού παιδιού γεµίζει
και τη δύναµη του καθενός οπλίζει
δυναµώνει και πλουτίζει όλους τους πτωχούς
χωρίς να εξασθενεί τους πλουσίους και δυνατούς
ξέρει καλά της πρόσθεσης τα στολίδια
και αδιαφορεί για της αφαίρεσης τα παιχνίδια
αν προσφέρεται µε νόηµα και ουσία
αποτελεί για όλους απέραντη περιουσία
είναι απαραίτητο σε καλύβες και παλάτια
για να διώχνει κάθε στενοχώριας κοµµάτια
κάθε άρρωστο για λίγο ξεκουράζει 
και τον κάνει να ξεχνά του πόνου το νάζι
δίνει κουράγιο, υποµονή και χαρά
και στις χήρες και στα ορφανά
εύκολα παντού το δίνεις και το παίρνεις
και αµέσως τη χαρά του καταλαβαίνεις
είναι παιδί της στιγµής
και δεν χρειάζεται για να προετοιµασθείς
πρέπει όλοι µας µε άνεση να χαµογελάµε
ώστε γύρω µας ζωή να σκορπάµε
χαµόγελο να σκορπά κάθε στόµα 
και όχι να κρύβεται µε πονηριά στο σώµα
το χαµόγελο παντού χαρά χαρίζει
και τίποτα σε κανένα δεν κοστίζει
ούτε σε αυτόν που το δίνει ο
ούτε σε αυτόν που το παίρνει
και µάλιστα ευτυχία προσπαθεί να σπέρνει.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
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Α.Μ. ΤΕΕ 105124

Κοσµά Αιτωλού 14, ΑΡΤΑ 47100 
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Το ∆Σ της Αδελφότητας ευχαριστεί θερµά όλους τους συγχωριανούς 

και φίλους της Ροδαυγής που στηρίζουν το σύλλογό µας. 

Τη συνδροµή σας µπορείτε να τη δίνετε στα µέλη του ∆Σ, 

στην  κ. Αράπη Ρένα ή να τη στέλνετε 

µέσω της Εθνικής Τράπεζας στο λογαριασµό.

Ο ΝΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ: 178/001501-65
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Η Αδελφότητα Ροδαυγής 

στην προσπάθειά της να διατηρήσει ζωντανή την επικοινωνία 

και ενηµέρωση 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 µία µικρή συνδροµή ή µέσω των µελών του ∆.Σ. ή µέσω 

της Εθνικής Τράπεζας στο λογαριασµό που υπάρχει 

στη δεύτερη σελίδα της εφηµερίδας.
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Στη σηµερινή εποχή γίνεται πολύς λόγος
για τα αίτια εµφάνισης των αλλεργιών. Οι
αλλεργίες οφείλονται σε γενετικούς παρά-
γοντες, αλλά σηµαντικό ρόλο παίζουν και
οι συνθήκες υγιεινής, ο αριθµός των µελών
της οικογένειας, n επαφή µε οικόσιτα ζώα,
κ.α. Τα παιδιά που µεγαλώνουν σε περιβάλ-
λον χωρίς µικρόβια και λοιµώξεις, χωρίς
παππούδες, µακριά από ζώα, χώµα, φυτά
και γενικά τn φύσn ζώντας αποστειρωµένα
µέσα σε αστικό περιβάλλον έχουν µεγαλύ-
τερn πιθανότnτα να αναπτύξουν  αλλεργική
ρινίτιδα.
Ρινίτιδα (από την ελληνική λέξη ρίνα και

την κατάληξη –ίτις δηλ. φλεγµονή) ορίζεται
η φλεγµονή του βλεννογόνου της µύτης η
οποία χαρακτηρίζεται από ένα ή περισσότε-
ρα συµπτώµατα ρινική συµφόρηση, καταρ-
ροή, φτερνίσµατα και κνησµό. Η αλλεργική
ρινίτιδα είναι η ρινίτιδα που οφείλεται σε
αεροαλλεργιογόνα  που υπάρχουν στον αέ-
ρα που εισπνέουµε. Εκτός από αλλεργική
ρινίτιδα µπορούν να προκαλέσουν  αλλεργι-
κή επιπεφυκίτιδα ή και αλλεργικό βρογχικό
άσθµα, ανάλογα µε το αν προσβάλλεται η
µύτη, τα µάτια ή και ο πνεύµονας αντίστοι-
χα. Οι γύρεις είναι τα κύρια αεροαλλεργιο-
γόνα της άνοιξης και τότε παρατηρείται και
η µεγαλύτερη ανθοφορία µε υψηλό ποσο-
στό γυρεοκόκκων στην ατµόσφαιρας δηλα-
δή  δένδρων, ζιζανίων και αγρωστωδών. Τα
φυτά τα οποία ενδιαφέρουν από αλλεργιο-
λογικής πλευράς είναι εκείνα τα οποία δεν
έχουν µεγάλα άνθη µε έντονα χρώµατα.
Προέρχονται κυρίως από τα διάφορα δέν-
δρα, ζιζάνια και αγρωστώδη δηλ. τα φυτά
του αγρού. Ορισµένα από αυτά παράγουν
µικρές γύρεις οι οποίες µπορούν να «ταξι-
δέψουν» αρκετά χιλιόµετρα π.χ. γύρη
ελιάς, ενώ άλλων, οι γύρεις είναι µεγάλες
και βαριές και πέφτουν στην γύρω από το
δένδρο περιοχή π.χ. γύρη ελάτου. Με βάση
τα ανωτέρω, δεν απαιτείται το φυτό να
υπάρχει στο άµεσο περιβάλλον του ασθε-
νούς, λόγου χάριν στον προαύλιο χώρο του
σπιτιού του, προκειµένου να εκδηλωθούν
τα συµπτώµατα της αλλεργία. Ωστόσο αν η
γεωγραφική κατανοµή των φυτών είναι µε-
γάλη στην περιοχή του πάσχοντα τότε και
το φορτίο  των γύρεων είναι εξαιρετικά µε-
γάλο και η συµπτωµατολογία περισσότερο
έντονη.
Η αλλεργική ρινίτιδα είναι παγκόσµιο

πρόβληµα υγείας που εµφανίζει  το 5-50%

του πληθυσµού  ανάλογα µε το που έχει εκ-
πονηθεί η µελέτη. Παρόλο που δεν είναι
σοβαρή νόσος επηρεάζει την ποιότητα ζω-
ής, τις σχολικές επιδόσεις και την παραγω-
γικότητα και το οικονοµικό κόστος είναι ση-
µαντικό  και υποεκτιµηµένο. Σύµφωνα µε
την Αµερικάνικη Ακαδηµία Αλλεργίας,
Άσθµατος και Ανοσολογίας οι επισκέψεις
των ασθενών για αλλεργική ρινίτιδα είναι
περίπου το 2,5% όλων των ιατρικών επισκέ-
ψεων  ενώ  2 εκατοµµύρια σχολικές µέρες
και 6 εκατοµµύρια ηµέρες εργασίας χάνο-
νται εξαιτίας της αλλεργικής ρινίτιδας.
Η αλλεργική ρινίτιδα συνδέεται και αυτή

µε την κληρονοµικότητα. Τα παιδιά ενός γο-
νέα µε αλλεργική ρινίτιδα έχουν αυξηµένο
κίνδυνο να αναπτύξουν αλλεργική ρινίτιδα.
Ο κίνδυνος αυξάνεται σηµαντικά, αν και οι
δύο γονείς έχουν αλλεργική ρινίτιδα.
Η αλλεργική ρινίτιδα µπορεί να εκδηλω-

θεί κυρίως µε συµπτώµατα όπως τα φτερνί-
σµατα που εµφανίζονται το ένα µετά το άλ-
λο στη σειρά, συχνά το πρωί ή και µε την
έκθεση σε χώρους µε υψηλή συγκέντρωση
γύρεων κήποι ή πάρκα, ρινική καταρροή δη-
λαδή για έκκριση υδαρής βλέννας συνήθως
σε αρκετή ποσότητα, ρινική συµφόρηση εί-
ναι η «µπουκωµένη µύτη». Συχνά οι ασθε-
νείς περιγράφουν µειωµένη όσφρηση και
επηρεασµένη γεύση. Επίσης κνησµός / φα-
γούρα στην µύτη, στο φάρυγγα, στα αυτιά
ειδικά στη µύτη, η τριβή που ο κνησµός προ-
καλεί είναι συχνά τόσο έντονη που δηµιουρ-
γείται µια µικρή οριζόντια (εγκάρσια) πτυχή
στο κάτω µέρος της µύτης.
Η διάγνωση της αλλεργικής ρινίτιδας γί-

νεται µε βάση τις αναλυτικές πληροφορίες
του ασθενή και την κλινική εξέταση. Ο ειδι-
κός αλλεργιολόγος θα εκτελέσει τις δερ-
µατικές δοκιµασίες νυγµού (skin prick
tests) (τα γνωστά αλλεργικά τεστ) που δί-
νουν αποτέλεσµα σε 15-20 λεπτά και αιµα-
τολογικές εξετάσεις για την IgEολ και ειδι-
κών IgE αντισωµάτων για περιορισµένο εύ-
ρος συγκεκριµένων άεροαλλεργιογόνων. Ο
έλεγχος είναι πολύ σηµαντικός, καθώς ο
εντοπισµός του υπευθύνου αλλεργιογόνου
επιτρέπει να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες
αποφυγής αλλά και να οριστεί η διάρκεια
και το είδος  της θεραπείας. Είναι επίσης
βασικός για να γίνει η αιτιολογική θεραπεία
δηλαδή η ανοσοθεραπεία σε συγκεκριµένα
άεροαλλεργιογόνα.
Η θεραπευτική αντιµετώπιση της αλλερ-

γικής ρινίτιδα καταρχήν δίνονται οδηγίες
αποφυγής του υπεύθυνου αλλεργιογόνου,
αν αυτό είναι εφικτό. Όσον αφορά στην συ-
µπτωµατική ανακουφιστική θεραπεία, οι ο-
δηγίες περιλαµβάνουν φαρµακευτικά σκευ-
άσµατα όπως αντισταµινικά, ρινικά εκνεφώ-
µατα και αντιλευκοτριένια τα οποία θα κα-
θοριστούν από τον θεράπων ιατρό.
Η µόνη θεραπευτική προσέγγιση που α-

ντιµετωπίζει την αλλεργία στη βάση της κα-
θώς τροποποιεί το ανοσοποιητικό σύστηµα
του ασθενούς προς όφελός του είναι η ανο-
σοθεραπεία, που ουσιαστικά αλλάζει τον
τρόπο που ο οργανισµός αντιµετωπίζει το
αλλεργιογόνο και απαλλάσσει τον ασθενή
από την χρήση φαρµάκων. Με τnν ανοσοθε-
ραπεία (το λεγόµενο και «εµβόλιο κατά της
αλλεργίας» απευαισθητοποιεί τον α-σθενή
µε φυσικό τρόπο) επιτυγχάνεται ο οριστι-
κός έλεγχος των συµπτωµάτων, ενώ µειώ-
νονται οι πιθαvότnτες εκδήλωσnς άσ-θµα-
τος σε ασθενείς µε ρινίτιδα. Απαιτείται βέ-
βαιο n σωστή επιλογή του υπεύθυνου αλ-
λεργιογόνου για κάθε ασθενή, µε επαρκή
δόσn και διάρκεια θεραπείας, που συνήθως
είναι µακροχρόνια.
Μέτρα αποφυγής ώστε να µειωθεί η έκ-

θεση του ασθενούς στα αλλεργιογόνα των
γύρεων.
Η γυρεοφορία αρχίζει το πρωί καθώς

θερµαίνεται η ατµόσφαιρα, εποµένως:
• τα δωµάτια να αερίζονται  νωρίς το πρωί
(έως τις 9:00), εν συνεχεία να κλείνουν τα
παράθυρα, ώστε ο εσωτερικός χώρος να εί-
ναι απαλλαγµένος από µεγάλες ποσότητες
γύρης
• κατά την οδήγηση σε εξοχικούς χώρους
την άνοιξη, τα παράθυρα να είναι κλειστά 
• οι οδηγοί δικύκλων να φορούν πάντα κρά-
νος  
• επιβάλλεται η χρήση γυαλιών ηλίου 
• αποφυγή παραµονής κοντά σε περιοχή
όπου κόβουν το γρασίδι 
• αποφυγή κηπουρικών εργασιών την άνοιξη
και οπωσδήποτε το «ξάπλωµα»  στην  πρασι-
νάδα 
• αποφυγή επισκέψεων σε ελαιώνες τον
Μάιο (µήνα ανθοφορίας της ελιάς). 

«Υπάρχει αµφίδροµη σχέση άσθµατος –
ρινίτιδας, η ρινίτιδα σχεδόν πάντοτε είναι
υπαρκτή σε ασθενείς µε άσθµα και η  αλ-
λεργική ρινίτιδα µπορεί να είναι παράγο-
ντας κινδύνου εµφάνισης άσθµατος».
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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  

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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Αλλεργική  ρινίτιδα  σε  γύρεις  
της Θάλειας Στεφανάκη, Eιδικός Aλλεργιολόγος παίδων-ενηλίκων

Ο  συγγραφέας Αρ. Σχισµένος  

στο ΑΡΤ ΤV για τη Ροδαυγή

Ο Αριστείδης Σχισµένος σε τηλεοπτική εκποµπή το βράδυ
της 29ης Μαρτίου, αναφέρθηκε για µια ώρα στη Ροδαυγή και
στην ιστορία της. Συγκεκριµένα αναφέρθηκε στην περιοχή
του Χάβου ή Κακολάγκαδου, όπου εκεί υπήρχε το χωριό και
η Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής  και καταπλακώθηκαν τα
πάντα, ύστερα από µεγάλο βούλιασµα της περιοχής. Έκανε
αναφορά στη λίµνη που υπήρχε στην περιοχή της Φανερωµέ-
νης και έσπασε, στα ιερά σκεύη της εκκλησίας που βρέθηκαν
πάνω από τη βρύση παλιότερα σε όργωµα, στο αρχαίο τείχος
και στο κάστρο Αθήναιον, υπολείµµατα του οποίου διατηρού-
νται και σήµερα, στο άγριο µελίσσι που φώλιασε στους φο-
βερούς γκρεµούς του Χάβου, στο µύθο µε τα δυο παιδάκια
που µαρµάρωσαν στο βουνό και τον µύθο του δράκου  που
εµφανίζονταν κάθε πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής και έ-
παιρνε την οµορφότερη κοπέλα του χωριού και την έκρυβε
στη σπηλιά του Μπέσικου, που κάποια φορά η Αγία Παρα-
σκευή κατάφερα να  αρπάξει το δράκο, να τον κυνηγήσει  µέ-
χρι τα Αµπέλια Αµµοτόπου, να τον σκοτώσει σε µια σπηλιά
όπου εκεί υπάρχει εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.  
Ο συγγραφέας εξήρε την προσπάθεια των φορέων της Ρο-

δαυγής για την ανάδειξη και διατήρηση της πλούσιας παρά-
δοσης και αναφέρθηκε στο ξεχωριστό γεγονός της λιτάνευ-
σης της ιερής εικόνας της Αγίας Παρασκευής από το Κακο-
λάγκαδο που προϋπήρχε ο ναός παραµονή της εορτής, εις
ανάµνηση της  ιστορίας αυτού του τόπου.       

• Παρακαλούµε τους παραλήπτες των εφηµερίδων
εφόσον αλλάζουν διεύθυνση, να ενηµερώνουν το ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο.

• Παρακαλούµε όλους τους χωριανούς, εφόσον εκτι-
µούν ότι έχουν κάτι για δηµοσίευση (κείµενα, διακρίσεις,
επιτυχίες), να το αποστέλλουν στο mail της εφηµερίδας
ή να επικοινωνούν µε κάποιο µέλος του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου. 

• Επιδίωξη του ∆.Σ. της Αδελφότητας είναι να διανέ-
µεται η εφηµερίδα σε κάθε Ροδαυγιώτη. Αν γνωρίζετε
χωριανούς που δεν λαµβάνουν την εφηµερίδα ας επικοι-
νωνήσουν µαζί µας.

• Όλα τα τεύχη της εφηµερίδας «Η ΡΟ∆ΑΥΓΗ», από
το 1980 και εντεύθεν, βρίσκονται ανηρτηµένα στην ηλε-
κτρονική σελίδα www.rodavgi.com       Local news ή Tο-
πικά νέα. Ευχαριστούµε πολύ το Γιάννη Λάµπρη για
αυτή τη διευκόλυνση.

• Οι διαφηµίσεις θα µπαίνουν εκ περιτροπής, όταν δεν
χωρούν όλες σε κάποια φύλλα.

ΑΡΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ

∆Ι∆ΟΤΟΥ 38   •  ΑΘΗΝΑ

Tηλ.: 210 36 32 937  

Kιν.: 6944 796880

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Φρίξος κ. Παπαλάµπρης
∆ IKHΓOPOΣ

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

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

e-mail: frixospapalampris@gmail.com

EΛENH Π. ΠΛAΣTHPA
∆ικηγόρος

Παπαδιαµαντοπούλου 8, 115 28 Aθήνα

Tηλ . :  6972 776883

Email: eplastira@gmail.com

Συνέχεια από σελ. 1

Πάσχα ονοµάζεται η µεγάλη γιορτή του Ιουδαϊσµού και
του Χριστιανισµού. Στο Ιουδαϊσµό καθιερώθηκε ως ανάµνη-
ση της Εξόδου, που ελευθέρωσε τους Εβραίους από την αι-
γυπτιακή δουλεία. Μεταγενέστερα υιοθετήθηκε ως εορτα-
σµός από τους Χριστιανούς αναφορικά µε τον θυσιαστικό θά-
νατο και την ανάσταση του Ιησού Χριστού.
Η λέξη Πάσχα είναι ελληνοποιηµένη απόδοση του Πεσάχ

και σηµαίνει ∆ιάβαση. Οι µεν Εβραίοι γιορτάζουν τη διάβασή
τους από την Ερυθρά θάλασσα και την απελευθέρωσή τους
από τη φαραωνική δουλεία. Οι δε Χριστιανοί γιορτάζουν το
Πάσχα, την ανάσταση του Χριστού και την απελευθέρωσή
τους από την αµαρτία και το θάνατο. Ο Χριστιανισµός πήρε
το Πάσχα από τους Εβραίους και του έδωσε νέο νόηµα.
Το Χριστιανικό Πάσχα, ή κοινώς Πασχαλιά ή ελληνοπρε-

πώς Λαµπρή, και ειδικότερα η Ανάσταση του Χριστού ή
απλώς Ανάσταση, είναι η σπουδαιότερη γιορτή του χριστια-
νικού εκκλησιαστικού έτους. 
Με απόφαση της Α’ Οικουµενικής Συνόδου, το 325 µ.Χ, το

Πάσχα ορίστηκε να εορτάζεται σ’ όλη τη Χριστιανοσύνη την
πρώτη Κυριακή µετά την πανσέληνο της εαρινής ισηµερίας
και µετά το εβραϊκό Πάσχα, προκειµένου να τηρείται η σειρά
των γεγονότων.
Όµως, από την εισαγωγή του Γρηγοριανού ηµερολογίου,

Ανατολικοί και ∆υτικοί Χριστιανοί γιορτάζουν το Πάσχα σε
διαφορετικές ηµεροµηνίες, οι µεν βάσει του παλαιού ηµερο-
λογίου, οι δε βάσει του νέου.
Οι προσπάθειες για κοινό εορτασµό µεταξύ όλων των δογ-

µάτων και οµολογιών του Χριστιανισµού δεν έχουν ευοδωθεί
ως σήµερα. 
Σε ορισµένες περιοχές αναβιώνουν ήθη κι έθιµα που δί-

νουν ένα ιδιαίτερο «χρώµα» στην εορταστική αυτή περίοδο.
Στην Καστανούσα Κερκίνης του  δήµου Ηράκλειας, το πο-

ντιακό πασχαλινό έθιµο «αυγοµαχίες». Το έθιµο έχει τις ρί-
ζες του στον Πόντο και συµβολίζει την Ανάσταση του Κυρίου
και τη σύγκρουση του καλού µε το κακό.
Στο Λεωνίδιο, η νύκτα της Αναστάσεως είναι η νύκτα των

αεροστάτων. Με το «Χριστός Ανέστη» παίρνουν φωτιά οι
«κολληµάρες» και τα αερόστατα απογειώνονται.
Στη Χίο έχουν µια ιδιαίτερη λαµπρότητα, µε πιο χαρακτηρι-

στικό το έθιµο του ρουκετοπόλεµου στο χωριό Βροντάδος.
Με το σήµα της πρώτης Ανάστασης στις 12µµ, οι κάτοικοι

της Κέρκυρας πετούν τεράστια κανάτια γεµάτα νερό – τους
µπότηδες – από τα µπαλκόνια τους.

Βασίλης Οικονόµου

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ



Με λαµπρότητα γιορτάστηκε και φέτος τόσο

η Εθνική Επέτειος της Επανάστασης του �21

όσο και ο Ευαγγελισµός της Θεοτόκου.

Στον γεµάτο από πιστούς Ιερό Ναό Της

Αγίας Παρασκευής τελέστηκε Όρθρος, Θεία

Λειτουργία και η ∆οξολογία. Ο ∆άσκαλος κ.

Βασίλης Τσικνιάς εκφώνησε τον πανηγυρικό

της ηµέρας και στην συνέχεια στο Ηρώο των

πεσόντων ο Παπα Θανάσης τέλεσε επιµνηµό-

συνη δέηση. Ακολούθησε προσκλητήριο νε-

κρών, κατάθεση στεφάνων από τον µαθητή

Ορέστη Γεωργά-

νο για το Νηπιαγωγείο, τον µαθητή Απόστολο Παπαδηµητρί-

ου για το ∆ηµοτικό Σχολείο, τον κ. Χαρίλαο Τσιάµη εκ µέ-

ρους των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και τον κ. Θεοφάνη

Κίτσο για την Κοινότητα Ροδαυγής.

Η τελετή ολοκληρώθηκε µε τον Εθνικό Ύµνο, που τραγού-

δησαν οι µαθητές.

Την παραµονή στο ∆ηµοτικό Σχολείο µε την παρουσία γο-

νέων και συγγενών, έγινε σχολική γιορτή για την επέτειο της

25ης Μαρτίου 1821. Ο µαθητής Χρήστος Μπάζ ος  εκφώνησε

σχετική οµιλία και ακολούθησαν οι επίκαιροι διάλογοι (σκετς)

«Φώτης και Βαλής», «Κρυφό Σχολειό», «Ο Θεός υπόγραψε

την λευτεριά µας». Τραγούδησαν και κλέφτικα τραγούδια.

Με κάθε επισηµότητα και µε την
παρουσία του Προέδρου της ∆ηµο-
κρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου
πραγµατοποιήθηκε σήµερα το πρωί ο
εορτασµός για την Πολιούχο της
Άρτας Αγία Θεοδώρα.
Παράλληλα, ο ∆ήµος Αρταίων α-

νακήρυξε τον Πρόεδρο της ∆ηµο-
κρατίας Επίτιµο ∆ηµότη Αρταίων τι-
µώντας µε αυτόν τον τρόπο «τη δια-
δροµή, το ήθος και την προσφορά
του στον πολιτικό βίο της χώρας»,
όπως αναφέρεται σε οµόφωνο ψήφι-
σµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Ο κ. Παυλόπουλος ξεναγήθηκε, ακόµη, στο Ναό της Παρηγορήτριας από την Προϊστα-

µένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας κ. Βαρβάρα Παπαδοπούλου.
Η προσφώνηση του ∆ηµάρχου Αρταίων κ. Χρήστου Τσιρογιάννη στον Πρόεδρο της

∆ηµοκρατίας και στην έναρξή της έχει ως εξής:  
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της ∆ηµοκρατίας, 
Το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο έλαβε την οµόφωνη απόφαση να σας ανακηρύξει σήµερα

ΕΠΙΤΙΜΟ ∆ΗΜΟΤΗ ΑΡΤΑΙΩΝ, θέλοντας µε αυτό τον τρόπο να τιµήσει την διαδροµή
σας, το ήθος και την προσφορά σας στον πολιτικό βίο της χώρας µας…….. και κατέληξε
λέγοντας.
Με την τιµητική παρουσία σας σήµερα εδώ για την οποία σας ευχαριστούµε θερµά και

µε την αποδοχή της πρόσκλησής µας να γίνεται ΕΠΙΤΙΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΗΣ ΑΡΤΑΙΩΝ πιστεύ-
ουµε ότι σας κάνουµε κοινωνό και υπερπολύτιµο συνοδοιπόρο στην προσπάθεια για την
προώθηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Άρτας και στην πορεία προς µια ανάπτυξη
που θα βασίζεται στην σωστή γνώση και στο σεβασµό του παρελθόντος.
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Με καιρικά  παιχνιδίσµατα  

τα κούλουµα 

στη Ροδαυγή

Συνέχεια από σελ. 1

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 XOY

Φυσικά δεν έλειψε και ο χορός, διασκεδάζο-
ντας  παραδοσιακά, σε γιορτινή ατµόσφαιρα. 
Πάνω από 300 άτοµα γεύτηκαν την ζεστή

φασολάδα, συγχαίροντας τους διοργανωτές
για την περιποίηση και την εξυπηρέτηση, απο-
λαµβάνοντας ένα καθαρά χειµωνιάτικο τοπίο
µε τα Τζουµέρκα χιονισµένα και σ’ ένα ζεστό
και φιλικό περιβάλλον.   
Οι φασολάδες εξαντλήθηκαν και γιατί ήταν

νοστιµότατες αλλά και γιατί η συµµετοχή τό-
σο των Ροδαυγιωτών όσο και επισκεπτών
ήταν ικανοποιητική. Οι Πρόεδροι της Κοινότη-
τας και του Πολιτιστικού Συλλόγου ευχαρι-
στούν όσους βοήθησαν και συνέβαλαν µε
οποιονδήποτε τρόπο  στην επιτυχία και αυτής
της εκδήλωσης.  
Σ΄αυτή την καθιερωµένη πλέον γιορτή, ση-

µαντική ήταν η βοήθεια της Κοινότητας και
εθελοντών από τους Συλλόγους της Ροδαυ-
γής. Το κόστος της εκδήλωσης βάρυνε τον Πο-
λιτιστικό Σύλλογο, µε µια  µικρή προσφορά  κά-
ποιων συγχωριανών.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΕΚΘΕΣΗ  

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ

Στις 22 Μαρτίου 2016 µε αφορµή την Παγκόσµια
Ηµέρα Νερού πραγµατοποιήθηκαν στη Γλυφάδα τα
εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης µε θέµα: «Νήρον
Ύδωρ» της Σοφίας Μπόµπολη µε παράλληλες οµι-
λίες  της ιστορικού τέχνης Μαρίας Μόσχας Καρατζό-
γλου και του Χηµικού Μηχανικού ΕΜΠ Κώστα Τάση.

Τ Ι   Γ ΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ   Τ ΙΣ   ΑΠΟΚΡΙΕΣ
του Bασίλη Oικονόµου

Η λέξη απόκριες προέρχεται από το βυζαντινό ‘Απόκρεω’ και η σηµασία της
είναι η απόχη από το κρέας, ‘από’ και ‘κρέας’. Είναι η αποχή για τις 3 εβδοµά-
δες πριν από την Καθαρά ∆ευτέρα ώστε να υποδεχτούν την Σαρακοστή. 

Η πρώτη εβδοµάδα των Αποκριών που τελειώνει την Κυριακή του Ασώτου,
λέγεται και Προφωνή, επειδή παλιά προφωνούσαν, δηλαδή διαλαλούσαν ότι
άρχιζαν οι Απόκριες. Η δεύτερη εβδοµάδα λέγεται Κρεατινή ή της Κρεοφάγου,
επειδή έτρωγαν κρέας και δεν νήστευαν ούτε την Τετάρτη ή την Παρασκευή. Η
εβδοµάδα αυτή γιορτάζεται µε γλέντια και φαγοπότια χωρίς κανένα θρησκευτι-
κό περιορισµό. Η Κυριακή της εβδοµάδας αυτής, η Κυριακή της Απόκρεω -και
συνεκδοχικά ολόκληρη η περίοδος από την είσοδο του Τριωδίου µέχρι την Κα-
θαρά ∆ευτέρα- ονοµάστηκε έτσι, επειδή συνηθίζεται να µην τρώνε κρέας οι
Χριστιανοί, δηλαδή «να απέχουν από το κρέας». Η τρίτη εβδοµάδα λέγεται Τυ-
ρινή ή της Τυροφάγου, επειδή έτρωγαν γαλακτοκοµικά προϊόντα σαν ενδιάµε-
ση κατάσταση µεταξύ κρεοφαγίας και νηστείας, για να προετοιµαστούν σιγά -
σιγά για τη νηστεία της Σαρακοστής. Στην Ρώµη χρησιµοποιούσαν την λέξη
‘Carnevale’ που σηµαίνει αντίο κρέας. 
Οι ρίζες των εορτασµών αυτών προέρχονται από την Αρχαία Ελλάδα όπου γιόρταζαν την έναρξη

της νέας χρονιάς, την άνοιξη και παράλληλα γιόρταζαν και την αναγέννηση της φύσης. Γνώρισµα των
εορτών  οι οποίες δεν έχουν  µεγάλη διαφορά από τις σηµερινές ήταν οι έντονες και έξαλλες εκδηλώ-
σεις των ανθρώπων αφού µεταµφιέζονταν, χόρευαν, πέταγαν κοµφετί και τα σεξουαλικά υπονοούµε-
να αποτελούσαν βασικό στοιχείο. 
Αυτή η γιορτή έρχεται σε αντίθεση µε το Χριστιανισµό ο οποίος θεωρεί ότι µε τις απόκριες ξεκινά η

νηστεία και η περισυλλογή και όχι το ξεσάλωµα της κοινωνίας. Η µεταµφίεση των ανθρώπων  ξεκίνη-
σε από µια γιορτή των Αρχαίων Ελλήνων τα Ανθεστήρια. ΄Ηταν γιορτή των λουλουδιών αλλά και
γιορτή  των νεκρών και των ψυχών. Πίστευαν τότε πως κατά την διάρκεια των Ανθεστήριων άνοιγαν οι
πύλες του Άδη και για 2 µέρες οι ψυχές των νεκρών ανέβαιναν στον κόσµο των ζωντανών.  Πολύς κό-
σµος λοιπόν θέλοντας να αναπαραστήσει τις ψυχές µεταµφιεζόταν και συµπεριφερόταν περίεργα σε
συνδυασµό µε περίεργο χορό. Αργότερα η γιορτή αυτή συνδέθηκε µε τον Θεό ∆ιόνυσο αφού ήταν ο
θεός της άνοιξης αλλά και ψυχοποµπός, διότι συνόδευε τους νεκρούς από τον ΄Αδη στον κόσµο των
ζωντανών.

EOPTAΣMOΣ EΠETEIOY 25ης MAPTIOY

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΑΓΙΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΑΣ

I™TO§O°IKH KAI MOPIAKH
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Κατ’ αρχήν ο Πρόεδρος της Αδελφότητας ευχαρίστησε
όλους τους παρευρεθέντες για την προσέλευσή τους και
εξέφρασε την ικανοποίηση του ∆.Σ. γι’ αυτό. Ιδιαίτερα ευ-
χαρίστησε τον Πρόεδρο της κοινότητας Θεοφάνη Κίτσιο
και τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρήστο
Σταύρου  για την παρουσία τους και τη θυσία στην οποία
υποβάλλονται κάθε χρόνο για να δίνουν το παρόν σε αυ-
τή την εκδήλωση.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα πραγ-
µατοποίησης αυτής της εκδήλωσης παρά τις δυσκολίες
που παρουσιάζει στον τρόπο της οργάνωσης, διότι είναι η
µοναδική ευκαιρία που δίνεται στους χωριανούς να βρε-
θούν όλοι µαζί, να ιδωθούν, να συζητήσουν και να διασκε-
δάσουν. Ζήτησε δε από όλους να καταβάλλουν κάθε προ-
σπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.

Αναφέρθηκε στην πραγµατοποίηση λαχειοφόρου αγο-
ράς, η οποία ως σκοπό είχε την κάλυψη των εξόδων της
ορχήστρας και της αγοράς δώρων από µέρους της αδελ-
φότητας για τη λαχειοφόρο αγορά. Τους έκανε γνωστό
ότι το ποσό των 17€ θα το εισέπραττε το ξενοδοχείο για
ό,τι θα µας προσέφερε. 

Ζήτησε από τους παρευρισκόµενους να τους κρίνουν
µε κάθε επιείκεια, ότι είναι στη διάθεση του καθενός για
υποβολή οποιασδήποτε πρότασης και ότι η ικανοποίηση
του ∆.Σ. θα είναι να ακούσουµε από όλους ότι περάσατε
πολύ καλά.

Τέλος, απευθύνθηκε στους χωριανούς λέγοντας ότι
το ∆.Σ. έκανε ό,τι καλύτερο µπορούσε για να περάσουν
όσο γίνεται καλύτερα, η ορχήστρα θα επιδιώξει να έχει
το καλύτερο αποτέλεσµα και κάλεσε όλους να λάβουν
µέρος στο γλέντι που θα ακολουθήσει.

Σύντοµο χαιρετισµό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Τοπι-
κής Κοινότητας Θεοφάνης Κίτσιος και ο Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Συλλόγου Χρήστος Σταύρου.

Το χορό ξεκίνησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µαζί µε
τους προηγούµενους προέδρους της Αδελφότητας (Χρή-
στος Πολίτης, Χρήστος Σταύρος, Παύλος Τσάγκας και
Γιολδάσης Αλκιβιάδης)

Πράγµατι, η ορχήστρα η οποία έπαιξε όχι µόνο παρα-

δοσιακά τραγούδια, αλλά έντεχνο και λαϊκό, ικανοποίησε
όλες τις απαιτήσεις αποσπώντας κολακευτικά σχόλια. Η
Κατερίνα Κατσίγιαννη (συζ. Σωτήρη Κολιού) µε τα τρα-
γούδια που τραγούδησε απέσπασε το θαυµασµό όλων και
το κέφι ανέβηκε στα ύψη.

Στους παρευρισκόµενους προσφέρθηκε µετά το φα-
γητό βασιλόπιτα και ο τυχερός παρέλαβε το δώρο που
ήταν ένα σερβίτσιο ουίσκι, προσφορά του καταστήµατος
Ελένης Καραγιάννη (κόρη της Βασιλικής Ε. Πλαστήρα).

Θα ήταν παράλειψη να µην επισηµάνουµε τη µεγάλη
συµµετοχή των νέων στη φετινή εκδήλωση και αυτό ο
σύλλογος θα πρέπει να το αξιοποιήσει ανάλογα, διότι οι
νέοι είναι η ελπίδα κάθε χώρας. Το ∆.Σ. θέλει τους νέους
να συµµετέχουν στα δρώµενα της Αδελφότητας και µε
τις προτάσεις τους να συµβάλλουν στη βελτίωση του έρ-
γου της.

Τελειώνοντας, αποχώρησαν όλοι ευχαριστηµένοι, µε
την ευχή να είµαστε καλά και να ανταµώσουµε πάλι του
χρόνου.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκε λα-

χειοφόρος αγορά. Υπήρχαν 24 δώρα τα οποία αναφέρο-
νται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα τέσσερα πρώτα δώρα
ήταν προσφορά της αδελφότητας και τα υπόλοιπα χωρια-
νών και άλλων φίλων. Τα δώρα της Αδελφότητας ήταν
αξίας 75€ το καθένα. Ακολούθησε η κλήρωση και στους
τυχερούς δόθηκε µία κάρτα που τους υποδείκνυε το κα-
τάστηµα ή το πρόσωπο από όπου θα µπορούσε ο καθένας
να παραλάβει το δώρο. 

Το ∆.Σ. ευχαριστεί θερµά όλους τους χορηγούς των
δώρων, αλλά και τονίζει την προθυµία µε την οποία αντα-
ποκρίθηκαν στην πρόταση της Αδελφότητας.

ΓNΩΣTOΠOIHΣH: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αδελ-
φότητας µετά τον απολογισµό της εκδήλωσης που έκανε,
αισθάνεται την ανάγκη να ενηµερώσει όλους όσους δί-
νουν συνδροµή για την εφηµερίδα ότι δεν διέθεσε καθό-
λου χρήµατα από αυτά. Τα έξοδα της εκδήλωσης καλύ-
φτηκαν όλα από τους παρευρισκόµενους. 

ΑΘΡΟΑ  Η  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  ΡΟ∆ΑΥΓΙΩΤΩΝ  ΣΤΗΝ  ΕΤΗΣΙΑ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

ΛΙΣΤΑ  ∆ΩΡΩΝ  ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ  ΑΓΟΡΑΣ

1. Καφετιέρα ESPRESSO RONSHON (Αδελφότητα)
2. Tablet 7" 3G ARCHOS (Αδελφότητα)
3. Ατµοσίδερο PHILIPS 2400W (Αδελφότητα)
4. Φωτ/κή µηχ. NIKON (Αδελφότητα)
5. Μπλέντερ (ELECTRONET ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
6. Ηλεκτρικός λεµονοστίφτης και οικονοµικοί λαµπτήρες 

(Κατάστηµα Ηλεκτρικών Ειδών Χρ. Ζέρβα)
7. Τρία (3) κιλά µέλι (Κοµζιάς Γιάννης) 
8. Τρία (3) κιλά µέλι (Λάµπρης Σπύρος)
9. ∆ύο επισκέψεις σε παιδίατρο Παιδίατρος (Κοντός 

Αντώνιος)
10. Ένα ζεύγος σκουλαρίκια (Μουργελά Τηλεµάχη)
11. Μπαταρία νιπτήρα (Κατάστηµα Τζιάκου)
12. Βραστήρας (Κατάστηµα Αλεξίου)
13. Τρία βάζα γλυκό κουταλιού (Σύλλογος Γυναικών Ρο-  

δαυγής)
14. Κατσαρόλα 5 λίτρων (Λάµπρης Μιχάλης)
15. Παρασκευαστής καφέ φίλτρου V-60 (Ψυχογιός Γιάν-

νης)
16. ∆ύο βιβλία (Λάµπρη Παναγιώτα)
17. ∆ύο βιβλία »             »
18. ∆ύο βιβλία »             »
19. ∆ύο βιβλία »             »
20. Ραβδοµπλέντερ (Λάµπρης Μιχάλης)
21. Μία (1) διανυκτέρευση (ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙΩ)
22. Μία διανυκτέρευση ή ένα γεύµα για δύο άτοµα

(ΞΕΝΩΝΑΣ ΝΙΣΙΣΤΑ)
23. Ηλεκτρικό τσιγάρο (Mάνος Φώτης)
24. Μία ενότητα πληροφορικής (Tο ITCS Πληροφορική εκ-

παίδευση N. Mπισκανάκη Ίλιον)
ΤΟ ∆.Σ.  

Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ   

ΡΟ∆ΑΥΓΗΣ   ΑΡΤΑΣ

Συνέχεια από σελ. 1

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

IΩANNHΣ ΨYXOΓIOΣdk 
creative & sports
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από τους γονείς, τότε τα παιδιά θα εξελιχθούν
σε µελλοντικούς ευσυνείδητους φιλαναγνώ-
στες. Το διάβασµα είναι µια συνήθεια στη ζωή
του ανθρώπου. Όλες οι συνήθειες, ανεξάρτητα
αν είναι καλές ή κακές, καλλιεργούνται στην
παιδική ηλικία. Οι γονείς µπορούν να βοηθήσουν
τα παιδιά να διαµορφώσουν τη συνήθεια του δια-
βάσµατος.
Τα νεότερα πορίσµατα της παιδαγωγικής και

ψυχολογίας τονίζουν τη σπουδαιότητα της βρε-
φικής και νηπιακής ηλικίας στη διαµόρφωση της
ανθρώπινης προσωπικότητας. Στη περίοδο αυτή,
πρέπει οι γονείς να µιλούν πολύ στο παιδί.  Ο ρό-
λος της µητέρας εδώ είναι πολύ σηµαντικός, όχι
µόνο µε το στόµα, αλλά και µε το βλέµµα, το
ύφος, τις κινήσεις και γενικά µε την όλη παρου-
σία της.
Στη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας των 6 - 9

µηνών, όταν το βρέφος είναι ικανό να κρατήσει
κάποιο αντικείµενο, η εικόνα παίζει κυρίαρχο ρό-
λο στη ζωή του. Το παιδί έχει την ικανότητα να
διαβάζει την εικόνα, πολύ πριν αποκτήσει την
αναγνωστική ικανότητα. Γι αυτό, οι γονείς µπο-
ρούν να τοποθετήσουν ένα εικονογραφηµένο
ανθεκτικό βιβλίο µαζί µε τα παιχνίδια του,  για να
βοηθήσουν το παιδί να εξοικειωθεί σιγά σιγά µε
το βιβλίο, ξεφυλλίζοντάς το.
Στη διάρκεια της νηπιακής ηλικίας, οι γονείς

µπορούν να διαβάζουν παραµύθια στα παιδιά.
Αυτό µπορεί να γίνει ακόµη και από τα µεγαλύτε-
ρα αδέρφια, πολύ δε περισσότερο από τη γιαγιά
και τον παππού. Το διάβασµα ή η αφήγηση του
παραµυθιού µε φωνή υποβλητική, γεµάτη χρώµα,
µπορεί να γίνεται: α) καθηµερινά, πριν από τον
ύπνο, β) σε παιδικές γιορτές και σε γενέθλια, γ)
σε ένα διάλειµµα του παιχνιδιού του, δ) σε κοι-
νές ώρες διαβάσµατος που οργανώνουν οι ίδιοι
οι γονείς, ε) στο πολιτιστικό κέντρο (εάν υπάρ-
χει), στ) στη διάρκεια οικογενειακών ταξιδιών ή
διακοπών. Οι γονείς µπορούν ακόµα να αγορά-
ζουν CD µε παραµύθια και τραγούδια και να τα
χρησιµοποιούν µε προσοχή, ώστε να µη γίνεται
κατάχρηση, επειδή, σε καµία περίπτωση, η µηχα-
νή δεν µπορεί να υποκαταστήσει το ζεστό αν-
θρώπινο λόγο, γιατί ο άνθρωπος δε µιλά µε τη
γλώσσα του στόµατος, αλλά µε τη γλώσσα του
σώµατος.
Συνιστάται στους γονείς να ενθαρρύνουν το

παιδί στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού
σχολείου να διαβάζει από µόνο του, γιατί έχει
πλέον κατακτήσει το µηχανισµό της ανάγνωσης.
Να το διαβεβαιώνουν ότι θα ξεπεράσει τις τυχόν
γλωσσικές δυσκολίες και θα µάθει σιγά σιγά να
διαβάζει πολύ άνετα. Να αποφεύγουν να το µα-
λώνουν για τα τυχόν λάθη του, να µην το συγκρί-
νουν µε άλλα παιδιά, αλλά αντίθετα να είναι υπο-
µονετικοί και να δείχνουν αγάπη και κατανόηση
και να υιοθετήσουν να κάνουν ασκήσεις διαβά-
σµατος µαζί µε τα παιδιά τους. Η ηλικία αυτή εί-
ναι η πιο κρίσιµη για το είδος της σχέσης που θα
αναπτύξει µε το βιβλίο. Το παιδί θα γίνει µελλο-
ντικός διαβίου αναγνώστης, εάν διαµορφώσει θε-
τική στάση απέναντι στο βιβλίο. Για να γίνει αυτό,
οι γονείς είναι υπεύθυνοι να ελέγχουν το είδος
του εντύπου που εισέρχεται στο σπίτι τους. 
Η µεγαλόφωνη ανάγνωση, η οποία συντελεί

στην προµήθεια των πληροφοριών ή στη διασκέ-
δαση, καλλιεργείται σήµερα από τους ενήλικες
τόσο καλά όσο ποτέ. Οι µητέρες διαβάζουν µε-
γαλόφωνα, όταν συνοδεύουν τα παιδιά τους στο
κρεβάτι. Έτσι το παιδί µετατίθεται στο ρόλο του
ακροατή και µπορεί σε περίπτωση που η µητέρα
λείπει µια φορά, να καταφύγει στα CD. Η κατα-
νόηση της αναγκαιότητας της γνώσης της µεγα-
λόφωνης ανάγνωσης για συνοµιλία-ψυχαγωγία
γίνεται στην εποχή µας προοδευτικά. Αν και η
µεγαλόφωνη ανάγνωση εκ µέρους των γονέων
είναι κοπιαστική και απαιτεί ιδιαίτερη συγκέντρω-
ση, για να γίνει καταληπτή στα παιδιά, εν τού-
τοις, θεωρείται απαραίτητη. 
Οι γονείς µπορούν ακόµη να συµµετέχουν

στις παρακάτω δραστηριότητες:
• Σε µία επίσκεψη στην τοπική βιβλιοθήκη.
• Ως εθελοντές ακροατές των παιδιών που δια-

βάζουν.

• Στην ώρα της αφήγησης ιστοριών εκ µέρους
του δασκάλου στην τάξη.

• Στη διοργάνωση µίας έκθεσης βιβλίων.
• Σε δηµιουργικές εργασίες που προέκυψαν

από την ανάγνωση των παιδιών.
• Στα πλαίσια της συνεργασίας µεταξύ των δα-

σκάλων και των γονέων µπορεί να δηµιουργηθεί
µια οµάδα για διάβασµα γονέων και παιδιών,
όπου είναι δυνατόν η δραστηριότητα της κοινής
ανάγνωσης να αποβεί ώρα διασκέδασης και για
τους γονείς και για τα παιδιά.
Προτείνεται από τους ειδικούς στα µέλη της

οικογένειας να εφαρµόζουν το συντροφικό διά-
βασµα, ένα παιχνίδι όπου όλα τα µέλη της συµ-
µετέχουν εναλλακτικά, δυναµικά, σε µία συγκε-
κριµένη αναγνωστική δραστηριότητα. Οι βασικές
µορφές του συντροφικού διαβάσµατος µέσα
στην οικογένεια είναι τρεις κι εξαρτώνται από
τον αναγνώστη ή τους αναγνώστες, όπως φαίνε-
ται από τα παρακάτω σχήµατα: Πρώτο σχήµα
συντροφικού διαβάσµατος, µε βάση το παιδί ως
αναγνώστη: ∆ιαβάζει, το παιδί, ενώ ακούει η µη-
τέρα, ο πατέρας, οι παππούδες, οι γονείς και οι
παππούδες, τα αδέρφια, η θεία. ∆εύτερο σχήµα
συντροφικού διαβάσµατος, µε βάση ένα µέλος
της οικογένειας ως αναγνώστη: ∆ιαβάζει η µητέ-
ρα και ακούει το παιδί, διαβάζει ο πατέρας, η για-
γιά, η θεία και ακούνε οι υπόλοιποι. Τρίτο σχήµα
συντροφικού διαβάσµατος έχουµε, όταν γίνεται
η ανάγνωση εναλλακτικά: ∆ιαβάζει το παιδί, συ-
νεχίζει η µητέρα, ακολουθεί ο πατέρας ή αρχίζει
το παιδί, συνεχίζει η γιαγιά, κατόπιν ο παππούς.
Ο κατάλληλος χρόνος για το συντροφικό διά-

βασµα εξαρτάται από τις συνθήκες διαβίωσης
της οικογένειας, καθώς και από τη σύνθεσή της.
Ο χρόνος αυτός καθορίζεται, µετά από συζήτηση
µεταξύ των µελών και δεν υπάγεται στο εβδοµα-
διαίο ή µηνιαίο πρόγραµµα.  Η διάρκεια του δια-
βάσµατος ποικίλλει ανάλογα µε την ψυχική διά-
θεση των µελών της οικογένειας, το χρόνο που
διαθέτουν, την περίσταση, τη συµµετοχή των
παιδιών, την ηλικία τους. Οι γονείς µπορούν ακό-
µα να µαγνητοφωνούν το συντροφικό διάβασµα
για να καταρτίσουν µια φωνοθήκη στο σπίτι.
Το παιδί που συµµετέχει ως αναγνώστης στο

συντροφικό διάβασµα, όταν είναι µαθητής της
Α΄ ή Β΄ τάξης, χαίρεται, όταν διαβάζει, γιατί έχει
τους γονείς του ως ακροατήριο. Τα τυχόν µαθη-
σιακά προβλήµατα του παιδιού, όπως η δυσκολία
στην ανάγνωση, µπορεί να επιλυθούν εύκολα µε
την εφαρµογή των αρχών της ενθάρρυνσης, της
ενίσχυσης και της ψυχολογικής στήριξης του
παιδιού. Όταν το παιδί είναι µαθητής των µεγα-
λύτερων τάξεων, οι γονείς µπορούν να καθιερώ-
σουν µία βραδιά ανάγνωσης ή αγώνες ανάγνω-
σης στο σπίτι, όπου µπορούν να συµµετέχουν
και οι φίλοι των παιδιών τους. Το συντροφικό
διάβασµα µπορεί να δώσει αφορµή να συζητή-
σουν τα παιδιά για τα προβλήµατα της ηλικίας
τους, να διαµορφώσουν σωστά κριτήρια επιλο-
γής του λογοτεχνικού κειµένου, να καταπολεµή-
σουν τη µοναξιά και την ανία, αξιοποιώντας δηµι-
ουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους και συνεπώς
να µάθουν να αντιστέκονται στις προκλήσεις της
τηλεόρασης και των κόµικς.
Το πιο σηµαντικό όφελος από το συντροφικό

διάβασµα για τα µέλη της οικογένειας είναι ότι
µαθαίνουν να σέβονται το ένα το άλλο, έτσι
ώστε να δεθούν πραγµατικά µεταξύ τους µε άρ-
ρηκτους δεσµούς και να καλλιεργήσουν δηµο-
κρατική συµπεριφορά,  για να επικοινωνούν ποι-
οτικά µεταξύ τους. Τέλος, µέσα σε ένα αναγνω-
στικό κλίµα που διαµορφώνεται, τα παιδιά µαθαί-
νουν να εκτιµούν το βιβλίο και εξελίσσονται σε
µελλοντικούς διαβίου αναγνώστες.
Συνιστάται στους γονείς, να προσπαθούν, όσο

µπορούν βέβαια, να προσφέρουν δώρα-βιβλία
στα παιδιά τους, όχι µόνο στις γιορτές και τις
διακοπές, αλλά όσο το δυνατόν συχνότερα, χω-
ρίς να γίνονται υπερβολές και να παραβιάζεται η
ισορροπία µεταξύ των παιχνιδιών και των εντύ-
πων.
Η φροντίδα των γονέων συµπεριλαµβάνει και

τη δηµιουργία µίας γωνιάς του βιβλίου στο παι-
δικό δωµάτιο, όπου θα µπορεί το παιδί να συ-

γκροτήσει τη δική του προσωπική βιβλιοθήκη της
οποίας η τακτοποίηση θα αποτελεί δική του φρο-
ντίδα.  Η βιβλιοθήκη αυτή είναι προσιτή στο παι-
δί, για να µπορεί να επιλέγει το βιβλίο που θα
διαβάσει και να το τοποθετεί στη θέση του, όταν
τελειώσει. Οι γονείς µπορούν να τα παρακολου-
θούν και φροντίζουν να ευαισθητοποιήσουν τα
παιδιά να προσέχουν τα βιβλία τους. Τα βιβλία
βέβαια µπορούν να βρίσκονται παντού µέσα στο
σπίτι, εκτός από τη γωνιά του καθηµερινού δω-
µατίου: στο κοµοδίνο της µητέρας, στο γραφείο
του πατέρα ή του µεγαλύτερου αδερφού. Οι βι-
βλιοθήκες που υπάρχουν στο σαλόνι µε βιβλία
που έχουν µόνο διακοσµητικό ρόλο, είναι απόµα-
κρες για τα παιδιά και δεν έχουν καµία χρησιµό-
τητα.
Αναφορικά µε τη δηµιουργία βιβλιοθήκης στο

σπίτι, οι µελετητές συµβουλεύουν τους γονείς
για τον τρόπο της οργάνωσής της, δίνοντας τις
σωστές διαστάσεις του επίπλου της, τον τρόπο
τακτοποίησης των βιβλίων στα ράφια, της συντή-
ρησης και της προστασίας τους, της καταγραφής
τους µε σύστηµα ταξινόµησης που βασίζεται στο
περιεχόµενο, δηλαδή το θέµα των βιβλίων. 
Πολλοί γονείς µπορεί να αντιµετωπίζουν δυ-

σκολίες στην επιλογή των κατάλληλων βιβλίων
µέσα από την τροµακτική κίνηση που παρουσιά-
ζει η βιβλιαγορά για να δωρίσουν στα παιδιά
τους. Γι αυτό, µπορούν να ζητούν τη γνώµη των
δασκάλων, των βιβλιοπωλών, να συµβουλεύονται
τις βιβλιοπαρουσιάσεις στα λογοτεχνικά περιοδι-
κά, να διαβάζουν τις κριτικές βιβλίων στις εφηµε-
ρίδες και τα περιοδικά, να διαβάζουν το περιεχό-
µενο των βιβλίων στο εξώφυλλό τους, να κοιτά-
ζουν τους καταλόγους των εκδοτικών οίκων για
τα βιβλία που κυκλοφορούν.
Υποστηρίζεται ότι ευθύνη των γονέων είναι να

εξασφαλίσουν µία βιβλιοθήκη στα παιδιά τους,
µε την επιλογή βιβλίων µε κριτήρια ποιοτικά, βι-
βλίων που ανταποκρίνονται στην πνευµατική ηλι-
κία, τα αναγνωστικά ενδιαφέροντα και τις προτι-
µήσεις τους και έχουν ευχάριστο περιεχόµενο,
για να τα αποµακρύνουν από τα κόµικς. Θεωρεί-
ται σηµαντικό, οι γονείς να ενδιαφέρονται για το
τι διαβάζουν τα παιδιά τους, να διαβάζουν οι ίδιοι
παιδικά λογοτεχνικά βιβλία, ή να επιδιώκουν να
διαβάζουν µαζί µε τα παιδιά τους, για να είναι
ικανοί να κρίνουν. 
Η ηλικία 9 - 12 ετών, ορίζεται ως η χρυσή ηλι-

κία του διαβάσµατος. Ονοµάζεται ηλικία του Ρο-
βινσώνα από το οµώνυµο περιπετειώδες µυθι-
στόρηµα του Ντεφόε. Στην ηλικία αυτή, διαπι-
στώνουµε διαφορετικές αναγνωστικές προτιµή-
σεις µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Οι µελετητές
θεωρούν ως αντιπαιδαγωγικό και αντιδηµοκρατι-
κό γεγονός την επιλογή βιβλίων από τους γονείς
ξεχωριστά για αγόρια και για κορίτσια. Υποστηρί-
ζεται ότι η ηλικία, πολιορκείται από τα κόµικς
που προσφέρουν περιπετειώδεις, εξωπραγµατι-
κές και βίαιες ιστορίες. Τα παιδιά της ηλικίας αυ-
τής αρέσκονται σε βιβλία µε περιπέτεια και µυ-
στήριο, φανταστικές, αστυνοµικές, ταξιδιωτικές
και αστείες ιστορίες.
Η φροντίδα των γονέων συµπεριλαµβάνει και

την πρωτοβουλία που δίνουν στα παιδιά τους να
επιλέγουν από µόνα τους τα βιβλία, πηγαίνοντας
µαζί τους στο βιβλιοπωλείο, εφόσον τα έχουν
βοηθήσει να µάθουν, πώς µπορεί να γίνεται αυτή
η επιλογή. Μπορούν να συµβάλλουν στην δια-
µόρφωση κάποιων κριτηρίων επιλογής του κα-
λού βιβλίου από τα παιδιά τους. Τα βασικά κριτή-
ρια επιλογής ενός βιβλίου για να έχουν υπόψη
τους οι γονείς είναι η πνευµατική ηλικία του παι-
διού, που δε συµβαδίζει πάντοτε µε τη βιολογική,
τα ενδιαφέροντα του παιδιού, το θέµα του βιβλί-
ου, η δοµή της ιστορίας, η γλώσσα που συνδυά-
ζει το ήθος µε τον αισθητικό πλούτο, το ύφος
του γραψίµατος, η αναγνωσιµότητα του βιβλίου,
το ήθος των ηρώων, ο δηµιουργός του βιβλίου, η
ιδεολογική του τοποθέτηση και η δοµική υπόστα-
σή του και η αισθητική του που αφορά την εικο-
νογράφηση, την εκτύπωση, το σχήµα, το δέσιµο
και την ποιότητα του χαρτιού.
Το ενδιαφέρον των γονέων για να διαµορφώ-

νουν τα παιδιά τους ανάλογη κριτική στάση
απέναντι σε κάθε βιβλίο µπορεί να ικανοποιηθεί

µε τη συζήτηση που µπορεί να διεξαχθεί µεταξύ
αυτών και των παιδιών, σχετικά µε το περιεχόµε-
νο του βιβλίου. Οι ειδικοί προτείνουν η συζήτηση
να είναι ζωντανή, ενδιαφέρουσα και να περιλαµ-
βάνει προβληµατισµούς, παρατηρήσεις, αντιρρή-
σεις, διλήµµατα και ερωτήσεις από µέρους των
παιδιών και θέτουν ως βασική προϋπόθεση ότι οι
γονείς γνωρίζουν το περιεχόµενο του βιβλίου.
Υποστηρίζεται ότι το βιβλίο που επιλέγεται από
το ίδιο το παιδί ενισχύει την αγάπη του παιδιού γι
αυτό. Το παιδί το διαβάζει ελεύθερα για να ψυ-
χαγωγηθεί, το αγαπά, το πλήρωσε για να το αγο-
ράσει και δεν σκέφτεται να το καταστρέψει.
Θεωρείται σηµαντικό, εκτός από το βιβλιοπω-

λείο, οι γονείς µαζί µε τα παιδιά τους, να επι-
σκέπτονται τις δηµόσιες παιδικές βιβλιοθήκες
και εκθέσεις βιβλίων, να σχολιάζουν τις καινού-
ριες εκδόσεις βιβλίων µε τα παιδιά τους, να επι-
σηµαίνουν τις βραβεύσεις βιβλίων και τη σπου-
δαιότητά τους, να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους
να δανείζονται βιβλία από τη βιβλιοθήκη του
σχολείου τους ή της τάξης τους και να πηγαί-
νουν τα παιδιά τους σε εκδηλώσεις που διοργα-
νώνονται από διάφορους φορείς για το παιδικό
λογοτεχνικό βιβλίο, όπως βιβλιοπαρουσιάσεις
από τους συγγραφείς στο χώρο των παιδικών
τµηµάτων των βιβλιοπωλείων.
Υποστηρίζεται ότι το παιδί δεν µπορεί να ζή-

σει χωρίς τέχνη, χωρίς την προσωπική καθηµερι-
νή επαφή µε τους παππούδες, µόνο µε την εικό-
να της τηλεόρασης που το εξοικειώνει µε όλες
τις µορφές της βίας, µε τις διαφηµίσεις και το
ποδόσφαιρο που έχει θεοποιηθεί. Το παιδί δεν
µπορεί να ζήσει µόνο µε τα φροντιστήρια ξένων
γλωσσών, το ωδείο και τα γυµναστήρια. Έχει
ανάγκη κι από το καλό βιβλίο. Γιατί, χωρίς αυτό,
ατροφούν το συναίσθηµα και η φαντασία, οι µό-
νοι δρόµοι από τους οποίους το παιδί µπορεί να
πλησιάσει τον κόσµο. Αποτελεί ευθύνη των γο-
νέων να αγωνιστούν να ικανοποιήσουν την ανά-
γκη αυτή.
Προτείνονται στους γονείς δώδεκα κανόνες,

προκειµένου να τους εφαρµόσουν, εάν θέλουν
τα παιδιά τους να διαβάζουν περισσότερα βι-
βλία. Ήτοι:

1. Να προσφέρουν στα µικρά παιδιά µεγάλη
γλωσσική βοήθεια, απαραίτητη προϋπόθεση για
να προκύψει θετική σχέση µε τη γλώσσα.

2. Να προετοιµάζουν µέσω της συναναστρο-
φής µε τα εικονογραφηµένα βιβλία τους µεταγε-
νέστερους αναγνώστες βιβλίων. 

3.Να διαβάζουν συχνότερα βιβλία στα παιδιά
και να αφήνουν εκείνα να τους διαβάζουν µεγα-
λόφωνα.

4. Να δείχνουν ενδιαφέρον για τα βιβλία που
διαβάζουν τα παιδιά τους και να συζητούν µαζί
τους γι αυτά.

5. Να υποστηρίζουν τις προσπάθειες του σχο-
λείου για την υιοθέτηση της συνήθειας του δια-
βάσµατος ενός καλού βιβλίου.

6. Να χρησιµοποιούν τις δυνατότητες πληρο-
φόρησης µέσω των βιβλίων, για να διευρύνουν
τη λογοτεχνική τους µόρφωση.

7. Να συνοδεύουν τα παιδιά τους στις βιβλιοθή-
κες, στα βιβλιοπωλεία και στις εκθέσεις βιβλίων
και να τα βοηθούν να κατανικήσουν το φόβο που
αισθάνονται, όταν εισέρχονται για πρώτη φορά
σε τέτοιους χώρους.

8. Να ενθαρρύνουν το παιδί τους να δανείζεται
βιβλία, καθώς και να προβαίνει σε ανταλλαγή αυ-
τών.

9. Να φροντίζουν για τη δηµιουργία ευνοϊκών
προϋποθέσεων στο σπίτι για την ανάγνωση βι-
βλίων.

10. Να υποστηρίξουν την επιθυµία του παιδιού
τους να δηµιουργήσει δική του βιβλιοθήκη. 

11.Να θεωρήσουν τα βιβλία κάτι το πολύτιµο
και να ασχοληθούν προσεχτικά µε αυτά.

12. Να έχουν υπόψη τους ότι είναι το πρώτο
πρότυπο για το παιδί τους µε τη δική τους ιδιαί-
τερη σχέση µε το διάβασµα και την τηλεόραση.
Συµπερασµατικά, ο παράγων οικογένεια θεω-

ρείται σηµαντικός για να γίνουν τα παιδιά ολο-
κληρωµένα άτοµα, ώριµοι και υπεύθυνοι πολίτες,
βασική προϋπόθεση να αγαπήσουν το διάβασµα,
που µπορεί να καλλιεργηθεί από τα πρώτα χρό-
νια της ζωής τους µε τη βοήθειά της.
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µε τη θέαση της άγριας οµορφιάς της, η οποία
αναπτύσσεται στη βορειοανατολική πλευρά
του Ξηροβουνίου, στην οροσειρά της Πίνδου
στο σηµείο, όπου κυριαρχούν τα βουνά Περι-
στέρι, Αθαµανικά, Άγραφα…, και φυσικά, στον
Άραχθο ποταµό που κυλά ανάµεσά τους. 
Το Ελληνικό, το οποίο απέχει µόλις είκοσι χι-

λιόµετρα από την πόλη των Ιωαννίνων, έχει
δρόµο µε ικανοποιητική βατότητα που σε οδη-
γεί ως εκεί. Το όνοµά του, όπως και άλλων χω-
ριών που φέρουν το ίδιο όνοµα στη χώρα µας,
προϋποθέτει ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων προ-
χριστιανικών µνηµείων. Σε τούτο το Ελληνικό
υπάρχουν υπολείµµατα τειχών, τα οποία λέγε-
ται πως ανήκουν στην εποχή των Πελασγών. 
Ακολουθώντας τη σήµανση και τον κατωφερή

δρόµο που σε κατευθύνει από την κεντρική οδι-
κή αρτηρία στην καρδιά του χωριού, δεν µπορεί
παρά να σταµατήσεις αρκετές φορές, όσες δη-
λαδή αρκούν για να θαυµάσεις τα έργα τέχνης,
τα οποία σε υποδέχονται κατά διαστήµατα στη
δεξιά πλευρά του δρόµου, αφηµένα λες στο
φυσικό περιβάλλον σε µια εναρµονισµένη σχέ-
ση των υλικών κατασκευής τους µε τη φύση.
Μοναδικής αίσθησης τούτο το θέαµα! Σε όσα
µέρη έτυχε να ταξιδέψω είχα τη χαρά να δω
πολλά έργα τέχνης, αλλά πουθενά δεν ευτύχη-
σα να τα απολαύσω σε τέτοια διάταξη. Αυτά
εδώ, έτσι καθώς κείνται διάσπαρτα δίπλα σε
πουρνάρια και άλλα φυτά, µοιάζουν µε αδέσπο-
τες παρουσίες που η θέση τους δεν θα µπορού-
σε να είναι αλλού παρά στην αγκαλιά της φύ-
σης! Και µε αποσβολωµένες µορφές µπορείς να
τα εκλάβεις σαν κι εκείνες που πολλές από τις
παραδόσεις και τους θρύλους µας ιστορούνε!
Μ’ όποιο, πάντως, βλέµµα και µε όποιο ξεστρά-
τισµα του νου να τα κοιτάξεις όλα ετούτα, είναι
βέβαιο πως θα σε ακολουθούν δια βίου ως εικό-
νες και ως στοχαστική έκφραση των καλλιτε-
χνών που τα δηµιούργησαν. Προέρχονται, µάλι-
στα, από το συµπόσιο γλυπτικής, το οποίο λαµ-
βάνει χώρα κάθε καλοκαίρι στο Ελληνικό και
ό,τι σ’ αυτό φιλοτεχνείται τοποθετείται στη δια-
δροµή από την είσοδο του χωριού ως το µονα-
στήρι της Τσούκας. 
Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος

Παπαγιάννης», το οποίο βρίσκεται στο κέντρο
του χωριού, φιλοξενείται στο προαύλιο και στο
εσωτερικό του λιθόχτιστου ∆ηµοτικού Σχολεί-
ου, όπου κι ο ίδιος ο καλλιτέχνης έµαθε τα πρώ-
τα γράµµατα. Tα διάσπαρτα έργα στην αυλή,
πάνω στο γρασίδι, εκ των οποίων κάποια είναι
δηµιουργήµατα µαθητών του Παπαγιάννη, οι
οποίοι είχαν µετάσχει στο πρώτο συµπόσιο
γλυπτικής στο Ελληνικό, εντυπωσιάζουν. Τα
γλυπτά, φιλοτεχνηµένα από πρωτογενή κι από
ανακυκλώσιµα υλικά, δείχνουν πως η τέχνη δεν
χρειάζεται ακριβές πρώτες ύλες, για να προκύ-
ψει, αλλά ευαισθησία και έµπνευση. Κι εδώ, σ’
αυτή την εσχατιά της Ηπείρου, η τέχνη, εκτός
από την αισθητική απόλαυση που προσφέρει,
γίνεται σχολείο ζωής για όσους µε προσοχή και
ενσυναίσθηση την προσεγγίζουν. 
Επίσης, η περιήγηση στον εξωτερικό χώρο

του µουσείου και στη συνέχεια στον εσωτερικό
προσφέρει αφορµές για ανατροφοδότηση της
µνήµης, για συγκίνηση, για γνώση, για θαυµα-
σµό, για περηφάνια, για… Ο κάθε επισκέπτης
µπορεί βαθιά µέσα του να αισθανθεί όλα ετού-
τα, ή όχι, αλλά κι άλλα πολύ περισσότερα, µια
και ό,τι νιώθουµε έχει ως αναφορά τη µοναδικό-
τητά µας και τον τρόπο που το βλέµµα κι η ψυ-
χή µας αντικρίζουνε τα πράγµατα του κόσµου!
Έτσι, καθώς ανεβαίνεις περιτριγυρισµένος

από έργα τέχνης τις κλίµακες που οδηγούν
στον πάνω όροφο, βαδίζεις στον διάδροµο αρ-
γά και περνάς επίσης αργοπορώντας σκόπιµα
από τη µια αίθουσα στην άλλη, σπουδάζοντας
και θαυµάζοντας τα έργα της ψυχής και των
χειρών του καλλιτέχνη, γίνεσαι άλλος άνθρω-
πος! Μεταµορφώνεται το µέσα σου απ’ όσα µε-
ταδίδουν όλα µαζί, και το καθένα ξεχωριστά, τα
εκτιθέµενα έργα, τα οποία «µιλούν για τον τόπο
µας, την Ήπειρο και την ιστορία της και για ό,τι
τη δόξασε και την έκανε σεβαστή στον κάθε
Έλληνα που ακούει το όνοµά της». Βλέπεις, δη-
λαδή, να εκτυλίσσεται µπροστά σου µια οικεία
διάσταση της ζωής, θαυµαστά απεικονισµένης
από τον πρωτοµάστορα Θεόδωρο Παπαγιάννη,
ο οποίος την αποδίδει µε τρόπο µοναδικό! 
Άλλωστε, µοναδικό θεωρεί κι ο ίδιος το µου-

σείο του! Είναι µοναδικό, γιατί µιλά για το ψωµί,
«την απαρχή του πολιτισµού κατά το ∆ιαγόρα,
που τόσο πολύ ταυτίστηκε µε τον Ηπειρώτη και
τη ζωή του», γιατί µιλά «για τον ξενιτεµένο και
τον Ευεργέτη», γιατί µιλά «για τον πνευµατικό
άνθρωπο και τα γράµµατα, για την πνευµατική
άνθηση που δηµιουργήθηκε τη δύσκολη περίο-
δο της τουρκοκρατίας µέσα από λαµπρά σχο-
λεία, µε σπουδαίους πνευµατικούς ανθρώπους
ως δασκάλους, που κράτησαν ζωντανή την
εθνική συνείδηση», γιατί µιλά «για το χτίστη,
που η µαστοριά του τον έκανε διάσηµο και περι-
ζήτητο στα πέρατα του κόσµου» κι ο γλύπτης
Θεόδωρος Παπαγιάννης σεµνύνεται λέγοντας
«πως είναι ένας εργάτης απ’ το συνάφι τους!»,
γιατί µιλά «για τον κτηνοτρόφο και τον γεωργό,
τον ξωµάχο του χωριού, που εκτός της κύριας
δουλειάς του έκανε κι άλλες χίλιες δύο. Κι έδι-
νε ζωή και πολιτισµό στον τόπο του. Γιατί τα
χωριά δηµιουργούσαν τότε πολιτισµό.» 
Και δεν είναι µόνον αυτοί οι λόγοι που το κα-

θιστούν ξεχωριστό, µα, µε αφορµή τούτη την
αφήγηση θα εστιάσω στη συνέχεια σε κάποια

έργα, τα οποία βοούν για την παρακµή, ενάντια
στην οποία επαξίως αντιστέκεται το µουσείο.
Ούτως ή άλλως, καµιά περιγραφή δεν µπορεί
να αποδώσει το βίωµα που προσφέρει η επιτό-
πια επικοινωνία µε τα έργα τέχνης εν γένει, πό-
σο µάλλον µε το πλήθος αυτών που φιλοξενού-
νται στο εν λόγω µουσείο και αφορούν σε πολ-
λές εκφάνσεις των ανθρωπίνων. Έργα, τα ο-
ποία µέσα από τη φαινοµενική ακινησία τους
σου κρένουν µε πολλές γλώσσες και σε καλούν
να συνοµιλήσεις µαζί τους, να µετάσχεις των
αχράντων που απλόχερα σου δωρίζουν και, αν
είσαι έτοιµος, την ουσία τους να νιώσεις και να
λευτερωθείς από πολλά πρέπει και µη, τα ο-
ποία από την επιθυµητή οδό της ζωής σε ξε-
στρατίζουν.
Τα έργα, για παράδειγµα, «τα καµωµένα από

τ’ αποκαΐδια του Πολυτεχνείου, περίτεχνα συν-
δυασµένα µε άλλα ανακυκλώσιµα υλικά, από
αντικείµενα δεύτερης χρήσης, πεταµένα, ξεχα-
σµένα στις µάντρες, αλλά µε τη δική τους ιστο-
ρία, έδωσαν τραγικές µορφές, για να θυµίζουν
το τραγικό γεγονός και να στέλνουν το µήνυµά
τους.» Η ψυχή και το πνεύµα του καλλιτέχνη
δονήθηκε, κι ακόµα δονείται, από την ακηδία
της πολιτείας έναντι αυτού του λαµπρού πνευ-
µατικού ιδρύµατος, έργο Ηπειρωτών ευεργε-
τών, και δηµιούργησε τούτες τις µορφές ως
µνηµόσυνο και δίδαγµα αιώνιο. ∆εν είναι τυχαίο
πως από τα ίδια υλικά δηµιούργησε και τις φι-
γούρες, µε τις οποίες είναι γεµάτη η επιφάνεια
του Π που δηµιουργεί η σκάλα ανόδου στον
πρώτο όροφο, οι οποίες για τον γλύπτη, καθό-
λου τυχαία, είναι, όπως λέει, τα φαντάσµατά
του! «Μορφές µυθικές, αποτροπιαστικές, παρά-
ξενες, υπερµεγέθεις, υπερβατικές, καµωµένες
από ποικίλα υλικά, στέκουν όλες µαζί σ’ ένα
τραγικό χορό.» 
Με τούτες τις µορφές στο βλέµµα και χωρίς

να έχει αποδράσει ό,τι άλλο θησαυρίστηκε
εντός µας, αναχωρήσαµε απ’ το µουσείο, αλλά
και µε τη χαρά της γνωριµίας µε τον δηµιουργό
του που µε προσήνεια δέχθηκε εµάς και τα συγ-
χαρητήριά µας και στον οποίο, ως ελάχιστο
αντίδωρο για την προσφορά του, χάρισα από
καρδιάς το τελευταίο µου βιβλίο που τιτλοφο-
ρείται «Η µνήµη της γεύσης - Αρχέγονων Ηπει-
ρωτικών Εδεσµάτων Συναγωγή». Το βιβλίο αυ-
τό, άλλωστε, συναντιέται κατά κάποια έννοια
µε τις δικές του δηµιουργίες, αφού µιλά για κεί-
νη τη διάσταση της Ηπειρώτικης ζωής που αφο-
ρά στην τροφή, στο ψωµί αν θέλετε, αφού στην
Ήπειρο, για παράδειγµα, φράσεις, όπως «Τους
ήβρα που ’τρωγαν ψωµί!» ή «Κάτσε να φάµε µια
στάλα ψωµί!» είναι δηλωτικές του ρόλου που
είχε στη ζωή τους. 
Σε λίγο πορευτήκαµε µέσω ανηφορικού δρό-

µου προς την Ιερά Μονή Παναγίας Τσούκας και,
όπως το αναµέναµε, ένα µετά το άλλο εµφανί-
ζονταν µπροστά µας τα έργα τέχνης που το τε-
λευταίο βρίσκονταν µια ανάσα σχεδόν από τον
περίβολό της. Εδώ, στο τέρµα αυτού του υπαί-
θριου µουσείου, το οποίο έχει την αφετηρία του
στην είσοδο του χωριού, αναλογιστήκαµε πως
ο γλύπτης, δικαιωµατικά, χαρακτηρίζει το µου-
σείο του µοναδικό! Στο σηµείο αυτό, δυο βήµα-
τα από τη µονή, µια ζήλια κατέλαβε την ψυχή
µου! Γιατί και η προσφιλέστατη µικρή µου πατρί-
δα να µην έχει κάτι ανάλογο! Τυχερό Ελληνικό,
αναφώνησα. Το άξιο τέκνο σου, ο Θεόδωρος
Παπαγιάννης, δεν επέλεξε κάποια πολύβουη
πολιτεία για να εκθέσει το σηµαντικότατο έργο
του, αλλά εσένα, τον τόπο όπου είδε το φως
τού ήλιου και τον γαλούχησε µε τις αξίες της
Ηπειρώτικης ζωής. Εύδαιµον Ελληνικό! Ο ευερ-
γέτης σου, ως άλλος Οδυσσέας, αφού «π�λ-
λ�ν �νθρ
πων �δεν �στεα κα� ν��ν �γνω»,
επέλεξε τον νόστο! Κι ο νόστος του έφερε πο-
λύ φως! Πολύ φως, για να λαµπρύνει µε το έρ-
γο του ως πνευµατικός φάρος ακοίµητος τη
φτενή γη σου! 
Η Ιερά Μονή Παναγίας Τσούκας, που τώρα

αντικρίζαµε τον επιβλητικό περίβολό της, έχει
φρουριακό χαρακτήρα και η είσοδος του περι-
βόλου κοσµείται από λιθανάγλυφα. Χτίστηκε το
1190 από τον βυζαντινό αυτοκράτορα Ισαάκιο
Β' Άγγελο και είναι αφιερωµένη στο Γενέθλιο
της Θεοτόκου. 
Η ίδρυσή της σχετίζεται µε µια παράδοση πο-

λύ συνηθισµένη, σύµφωνα µε την οποία η εικό-
να της Παναγίας υπέδειξε τη θέση οικοδόµησης
της µονής, η οποία εν προκειµένω πήρε το προ-
σωνύµιο Τσούκα από τη βλάχικη λέξη τσιούκα
που σηµαίνει κορυφή λόφου ή όρους. Θυµάµαι,
µάλιστα, ότι η µητέρα µου που είχε έρθει κάποι-
ες φορές πεζή µε άλλες γυναίκες από το χωριό
µας, για να προσκυνήσουν στη χάρη της, πρό-
φερε το προσωνύµιο ως Τσιούκα. Επίσης, όλες
συνήθιζαν να παραλείπουν το όνοµα της Πανα-
γίας και δεν έλεγαν πως θα πάνε στην Παναγία

Τσούκα, αλλά πως θα «πάν’ στ’ν Τσιούκα!». Και
τις θαύµαζα πολύ αυτές τις γυναίκες που µε τό-
ση πίστη πορεύονταν πεζές µέσα στη νύχτα για
ώρες, ώστε να φθάσουν τον προκαθορισµένο
χρόνο στον προορισµό τους! 
Η µονή, λοιπόν, είναι θεµελιωµένη σε βράχο

που στη ρίζα του κυλάει τα πολύβουα νερά του
ο πολύδωρος Άραχθος και αγναντεύει προνο-
µιακά το γύρω ορεινό τοπίο. Μόλις διαβείς την
είσοδο του περιβόλου, βρίσκεσαι στην πλακό-
στρωτη εσωτερική αυλή, όπου στη νοτιοδυτική
και τη βόρεια πλευρά της υπάρχουν διώροφα
κελιά των µοναχών µε όµορφα προστώα και το
παρατηρητικό µάτι µπορεί να δει σε εξωτερικό
τους τοίχο ένα λίθινο ανθέµιο. Και το πηγάδι
σκεπασµένο µε ωραίο χάλκινο κάλυµµα, έλκει
την προσοχή, καθώς και δύο πλάκες προ της ει-
σόδου του ναού, στις οποίες υπάρχουν µε προ-
φανείς συµβολισµούς ανάγλυφες παραστάσεις,
η µία σκορπιού και η άλλη φιδιού. 
Το καθολικό, όχι µεγάλο, έχει στεγασµένη εί-

σοδο στηριζόµενη σε δυο λιτούς κίονες, των
οποίων οι βάσεις φαίνεται πως ανήκουν σε πα-
λιότερο κτίσµα, ίσως στο αρχικό, µια και η µονή
καταστράφηκε το 1736 και ανακαινίστηκε το
1779. Το εσωτερικό είναι αγιογραφηµένο και το
τέµπλο, όπου είναι τοποθετηµένη και η θαυµα-
τουργή εικόνα της Παναγίας, έχει ιδιαίτερης τέ-
χνης έξεργο φυτικό διάκοσµο. 
Εντύπωση µας προκάλεσε το γεγονός ότι το

καθολικό ήταν οριζόντια ζωσµένο µε κεριά πολ-
λών µέτρων, τα οποία προφανώς αποτελούσαν
όλα µαζί ή το καθένα ξεχωριστά τάµατα αιτητι-
κά ή ευχαριστίας προς την Παναγιά! Ο άνθρω-
πος, αδύναµος και ανασφαλής, από αρχαιοτά-
των χρόνων, µέσω της προσευχής και των τα-
µάτων, αναζητά την παραµυθία, την ίαση, της
ψυχής τη λύτρωση! Αν οι θεοί επιλαµβάνονται
για όλα τούτα, κανένας ορθολογισµός δεν µπο-
ρεί να το αποδείξει, µόνο η πίστη! 
Αφού τελέσαµε το χρέος µας ως επισκέπτες

και προσκυνητές της µονής, κινήσαµε για το πί-
σω µέρος, όπου έµελλε να γίνουµε επισκέπτες
και προσκυνητές της άγριας οµορφιάς που εκεί
κατοικεί. Με αφετηρία τον θεόρατο γκρεµό,
στου οποίου την άκρη στηρίζεται το µοναστήρι,
το βλέµµα πλανήθηκε ένα γύρω στον ορεινό
όγκο της Πίνδου και κατέληξε εκεί απ’ όπου ο
αχός των ρεόντων υδάτων έφθανε ως εµάς σαν
ατέρµονο αρχέγονο τραγούδι και µε νότες ται-
ριασµένες µε κείνες του τραγουδιού των τζιτζι-
κιών, τα οποία µέσα στην κάψα του µεσηµεριού
δοξολογούσαν το σύµπαν. Ο Άραχθος, που και
Φίδαρη για τους ελιγµούς του κορµιού του τον
λένε, και σ’ αυτό το σηµείο ελίσσεται. Και τα
κυανά νερά του µε τον κάτασπρο σχεδόν αιγια-
λό µοιάζουν µε ακανόνιστη γραµµή, την οποία η
φύση έπλασε, για να διανθίσει το τοπίο που άλ-
λο από βουνά και ράχες κακοτράχαλες εκεί δεν
έχει και που αυτή την εποχή, αν εξαιρέσεις των
δέντρων και των θάµνων το πράσινο, κατάξερα
είναι. Η φύση, άλλωστε, πάντα βρίσκει τον τρό-
πο ν’ απαλύνει και να µαλακώνει την όψη τού
τόπου προσθέτοντας κατά περίπτωση ποικίλα
ταιριαστά στολίδια. 
Κι ενώ η ψυχή µας, γοητευµένη απ’ τις εικό-

νες που αντίκριζε, ένιωθε απέραντη ευφροσύ-
νη, µε πήρε το παράπονο και δάκρυα κύλησαν
στο πρόσωπό µου! ∆ιότι η σκέψη, ασίγαστη,
ακόµα κι όταν η ψυχή έχει βυθιστεί στην από-
λαυση, έφερε ολοζώντανη εµπρός µου την ει-
κόνα του περήφανου γεφυριού, το οποίο υπήρ-
χε λίγα χιλιόµετρα πιο κάτω, στην Πλάκα, και
λόγω της ακηδίας των ανθρώπων δεν ζευγνύει
πλέον τις όχθες του Θεοπόταµου! 

- Ετούτα τα νερά, που ο µελωδικός τους αχός
φθάνει ως εδώ, µόνο αποµεινάρια του γεφυρι-
ού της Πλάκας θ’ αντικρίσουν, ψιθύρισα. 

- Αχ! Αγαπηµένη µου! Τι τα νοιάζει τα νερά για
το γεφύρι! Ο δαίµονας που µέσα τους κατοικεί
λευτερωµένος νιώθει! Εσύ πονάς και θαρρείς
πως και κείνα πονούνε! 
Αυτά είπε ο σύντροφός µου και µε προσγείω-

σε στην πραγµατικότητα. Η απώλεια του ιστορι-
κού γεφυριού, µήνες µετά την κατάρρευσή του,
µε συγκλόνιζε και σίγουρα τα νερά του ποτα-
µού δεν είχαν καµιά έγνοια γι’ αυτό! Αλλά να,
αν, µε µαγικό ας πούµε τρόπο, λίγο τα ’νοιαζε,
θα ’ταν µια παρηγόρια! 
Εκεί, στην άκρη του γκρεµού, πάνω από τη

χαράδρα, και µε την ψυχή πεπληρωµένη από
χαρµολύπη ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η εκδρο-
µή µας. Ο δρόµος της επιστροφής, γνώριµος,
δεν µας πρόσφερε καινούργιες συγκινήσεις,
µόνο σκέψεις για την αφροντισιά του γεννού-
σε, αφού, ενώ σε πολλούς οδηγεί προορι-
σµούς, στην ίδια κατάντια παραµένει. 
Ας είναι, όµως! Η επιστροφή απ’ αυτόν τον

δρόµο µας έδωσε τη δυνατότητα να δούµε, ν’
απολαύσουµε και να διδαχθούµε πολλά. Και
τούτη η αφήγηση διδάσκει, ίσως, πως καλό εί-
ναι να µην πορευόµαστε πάντα στις πεπατηµέ-
νες οδούς και πως αξίζει ενίοτε να λοξοδρο-
µούµε, γιατί σε κάθε άγνωστη γωνιά κάποιες
οµορφιές, κάποιες απολαύσεις ή κάποιες γνώ-
σεις µας αναµένουν! 

Πηγές:http://theodoros-
papagiannis.gr/docs/papagiannismuseum.pdf 
http://www.ntua.gr/MIRC/db/epirus_db/20_Iw
annina/20_15_Katsanoxwriwn/20_15_2_DD_
Ellhnikou/20_15_2_DD_Ellhnikou.htm 
Παναγιώτα Π. Λάµπρη, 
http://users.sch.gr/panlampri/

Από   άλλον   δρόµοΣυνέχεια από σελ. 1 Χαιρετισµός προέδρου Πολιτιστ. Συλλ. 
Χρ. Σταύρου στην εκδήλωση 

για την καλλιέργεια της καστανιάς

Έχουµε την τιµή και την χαρά να φιλοξενούµε στο χωριό
µας έναν εξαίρετο επιστήµονα, τον κ. Στέφανο ∆ιαµαντή,
τακτικό ερευνητή του Ινστιτούτου ∆ασικών Ερευνών. Ο κ.
∆ιαµαντής, έχοντας περιδιαβεί πολλά επιστηµονικά µονοπά-
τια ολοκληρώνοντας το διδακτορικό του στη Μεγάλη Βρε-
τανία, το µετα-διδακτορικό του στο Μπέρκλεϊ  της Αµερικής
κι έχοντας παράγει πολλές δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστη-
µονικά περιοδικά, βρίσκεται εδώ για να µας ενηµερώσει, βα-
σισµένος τόσο στην εµπειρία του, όσο και στις σύγχρονες
επιστηµονικές θεωρήσεις για την προοπτική καλλιέργειας
της καστανιάς. Υπάρχει µέλλον λοιπόν ή όχι; Κι αν ναι,
ποιο είναι αυτό;
Η µία επιστηµονική απάντηση είναι σηµαντική, καθώς γνω-

ρίζουµε ήδη από την εµπειρία µας ότι το µικροκλίµα της πε-
ριοχής µας µάλλον προσφέρεται. Η καστανιά ευδοκιµεί  εδώ
από πολύ παλιά, τα χώµατα είναι κατάλληλα, και το υψόµε-
τρο ιδανικό.
Η καλλιέργεια της καστανιάς εδώ στη Ροδαυγή (µε ποικι-

λία «µαρόνια») ξεκίνησε πριν 60 µε 70 χρόνια. Υπάρχει µαρ-
τυρία υπερήλικα του χωριού µας που αναφέρει ότι πριν από
10 χρόνια κόβοντας γέρικη καστανιά έφερε 820 κύκλους
στο εσωτερικό του κορµού. Μερικές τέτοιες αγριοκαστανιές
έχουν φυτευτεί από την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρα-
τορίας και την περίοδο της Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα.
Ποιος έφερε, όµως την ποικιλία «µαρόνια» στο χωριό

µας;
H ποικιλία "µαρόνια" ήρθε στο χωριό µας από τον Γιώργο

Καραγιάννη, πατέρα του Γιάννη Καραγιάννη τη δεκαετία
του ΄30. Εκείνος  περνώντας από τα Βόλο πήρε µάτια (µπό-
λια) καστανιάς και τα µετέφερε µέσα σε πατάτες (καθώς η
πράξη αυτή ήταν απαγορευτική τότε) και µπόλιασε άγριες
καστανιές σε µαρονιές και το ίδιο έκαναν στη συνέχεια και
πολλοί άλλοι συγχωριανοί.
Σήµερα η παραγωγή από κάστανα µαρόνια στο χωριό µας

είναι αρκετά µεγάλη. Λαµβάνοντας υπόψη τον παράγοντα
των καιρικών συνθηκών, υπολογίζουµε ότι η παραγωγή µας
κυµαίνεται µεταξύ 10 και 15 τόνων ετησίως. Παλιότερα η
παραγωγή ήταν µεγαλύτερη. Το γειτονικό χωριό Πιστιανά
έχει σχεδόν διπλάσια παραγωγή, µε πολλά όµως κοινά προ-
βλήµατα µε εµάς, τα οποία θα σας αναφέρω  παρακάτω:

1. Πολλές καστανιές είναι εγκαταλελειµµένες, χωρίς πρό-
σβαση, µε αποτέλεσµα να µην µαζεύονται τα κάστανα και
να είναι η καλύτερη τροφή για τα αγριογούρουνα, (δυστυ-
χώς για τους παραγωγούς και ευτυχώς για τους κυνηγούς),
τα οποία προκαλούν µεγάλη ζηµιά κυρίως στις αποµακρυ-
σµένες προς το ποτάµι περιοχές, που έχουν µετατραπεί σε
πυκνό δάσος.

2. Τελευταία, µερικές καστανιές αρρωσταίνουν, κιτρινί-
ζουν τα φύλλα και ξεραίνονται, χωρίς να έχουν κάνει τον
κύκλο της ζωής τους.

3. Τα κάστανα της Ροδαυγής, ενώ είναι πολύ νόστιµα και
γλυκά, σκουληκιάζουν εύκολα (1 στα 3 περίπου).

4. Επειδή τα κάστανα συντηρούνται δύσκολα, οι παραγω-
γοί αναγκάζονται να  τα πουλήσουν αµέσως µετά τη συγκο-
µιδή τους σε πολύ χαµηλές τιµές στους εµπόρους, για να
µην χαλάσουν.

5. Το κυριότερο όµως για µας εδώ στην περιοχή είναι η έλ-
λειψη νέων εργατικών χεριών. Οι νέοι µας ξενιτεύτηκαν για
την ανεύρεση εργασίας, και το χωριό µας όπως και τα πε-
ρισσότερα ορεινά χωριά είναι γερασµένο. 

∆υο λόγια για τη γιορτή του κάστανου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος µαζί µε τους άλλους Φορείς του
χωριού µας σε συνεργασία µε το ∆ήµο Αρταίων και την Πε-
ριφέρεια, ξεκίνησε από το 2009 να διοργανώνει τη γιορτή
κάστανου και τσίπουρου, η οποία εξελίχτηκε σε θεσµό και
πραγµατοποιείται κάθε 2η ή 3η Κυριακή του Οκτώβρη, συ-
γκεντρώνοντας  πλήθος  κόσµου (2,  3  και  4 χιλιάδες), από
διάφορες περιοχές της πατρίδας µας.
Σκοπός µας ήταν να αναδείξουµε τα τοπικά µας προϊόντα

και ιδιαίτερα το κάστανο, αυτόν τον αγαπηµένο καρπό, που
έχει µεγάλη θρεπτική αξία και µεγάλες δυνατότητες εµπορι-
κής εκµετάλλευσης.
Με τη γιορτή θέλαµε να κεντρίσουµε το ενδιαφέρον των

νέων του χωριού µας για την δική τους συµµετοχή στην
καλλιέργεια της καστανιάς, και να προκαλέσουµε παράλλη-
λα το ενδιαφέρον της πολιτείας για το κάστανο και τα προ-
βλήµατα του.
Με τη γιορτή κάστανου και τσίπουρου δηµιουργούµε ένα

µεγάλο πολιτισµικό, ψυχαγωγικό και επικοινωνιακό αντάµω-
µα στη Ροδαυγή στα χρώµατα του Φθινόπωρου, προβάλλο-
ντας τον τόπο µας, την παράδοσή µας και τον παραδοσιακό
τρόπο απόσταξης τσίπουρου κυρίως για τους νέους που δεν
γνωρίζουν, και παράλληλα 
Προσφέρουµε στους επισκέπτες δωρεάν κάστανα ψητά

και βραστά, τσίπουρο και τηγανίτες που τηγανίζονται επιτό-
που από τις γυναίκες του χωριού µας, ενώ οι παραγωγοί
έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν τα τοπικά µας προϊόντα
όπως είναι το κάστανο, το µέλι, τα σύκα, τα καρύδια, τα κυ-
δώνια, τα κολοκύθια, τη ρίγανη, τα γλυκά, τη µαρµελάδα
από κάστανα κλπ., δηλ. δηµιουργούµε ένα παζάρι µε τοπικά
προϊόντα. 
Το παζάρι αυτό ενώ στην αρχή  είχε πολύ λίγους παραγω-

γούς, στη συνέχεια  όµως έδειξαν ενδιαφέρον και συµµετέ-
χουν περισσότεροι.
Κύριε ∆ιαµαντή,                                                                         
Σας ευχαριστούµε για την παρουσία σας εδώ. Θεωρούµε

ότι η σηµερινή σας εισήγηση θα λειτουργήσει θετικά, ενη-
µερώνοντας εµάς που ήδη παράγουµε κάστανα και κινητο-
ποιώντας αρκετούς για την ενασχόλησή τους στο κοντινό
µέλλον.          
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Τα τελευτα�α �ρ�νια ��ω �ρεθε� σε συ�ητ!-
σεις, στις �π��ες #κ�υσα συγ�ωριαν�$ς να
πρ��ληµατ���νται για τ� νυ�τεριν� στ�λισµα
τ�υ Επιτα&��υ αµ�σως µετ# την ακ�λ�υθ�α
της Μ. Π�µπτης.

Κ#π�ι�ι, λ�ιπ�ν, ���ντας απ�κτ!σει εγγ�νια
αναρωτι�$νται, γιατ� να µην µπ�ρ�$ν, �πως
εκε�ν�ι, να µετ���υν κι αυτ# στ�ν στ�λισµ� τ�υ Επιτα&��υ και να �ι
ν�υν τη σ�ετικ!
παρ#δ�ση τ�υ �ωρι�$ µας, �πως �σ�υε µ��ρι πριν λ�γα �ρ�νια. Υπ#ρ�ει, επ�σης, µια
#λλη κατηγ�ρ�α συγ�ωριαν
ν, η �π��α δεν επιθυµε� εν γ�νει την εγκατ#λειψη των
πατρ�παρ#δ�των εθ�µων, τα �π��α απ�τελ�$σαν σηµαντικ! ανα&�ρ# της ατ�µικ!ς
και της συλλ�γικ!ς τ�υς �ω!ς. Υ&�σταται και µια τρ�τη π�υ, συµ&ων
ντας µε τα ανω-
τ�ρω, διακρ�νει και µια #λλη δι#σταση της παρ#δ�σης, η �π��α �&ε�λει να ε�ναι πα-
ρ�$σα, να σηµατ�δ�τε� την ταυτ�τητα τ�υ τ�π�υ, να τη διακρ�νει απ� σ�ετικ�ς πα-
ραδ�σεις #λλων περι��
ν και να πρ�καλε� τ� ενδια&�ρ�ν των επισκεπτ
ν τ�υ �ωρι-
�$. Πρ�&αν
ς υπ#ρ�ει κι εκε�νη, η �π��α για δικ�$ς της λ�γ�υς συµ&ωνε� µε τ�ν
επι�ληθ�ντα νεωτερισµ�.

Π#ντως, µε �π�ια #π�ψη και να τα�θε� κ#π�ι�ς, µπ�ρε� να σκε&θε� επ� τ�υ θ�µα-
τ�ς και να τ� δει µε ευρ$τερη µατι#, στην �π��α µπ�ρε� να εντ#/ει κι #λλες εκ&#ν-
σεις της τ�πικ!ς µας παρ#δ�σης π�υ υπ�τιµ!θηκαν #κριτα, ατ�νησαν και εγκαταλε�-
&θηκαν εδ
 και κ#π�ια �ρ�νια. Να σκ$ψει, δηλαδ!, η τ�πικ! κ�ινων�α µε σε�ασµ� κι
αγ#πη σε π�λλ# απ� κε�να, τα �π��α µας δ�ν�υν µε τ� παρελθ�ν, να τα ανασ$ρει απ�
µν!µες ανθρ
πων π�υ τα ��ωσαν, αλλ# και απ� σ�ετικ�ς καταγρα&�ς, να τα ανα�ι
σει
και να τα παραδ
σει ανα�απτισµ�να στ� µ�λλ�ν. Σε σ��ση µ’ αυτ#, �σως, και �ι  δ$σπι-
στ�ι πεισθ�$ν απ� τη σ�&�α των λ�γων τ�υ ν�µπελ�στα π�ιητ! Γι
ργ�υ Σε&�ρη π�υ
λ�νε: «Σ��ν�ντας �να κ�µµ
τι �π� τ� παρελθ�ν ε�ναι σ
ν ν
 σ��νεις κα� �να �ντ�στ�ι-
�� κ�µµ
τι �π� τ� µ�λλ�ν.»       

Αν, λ�ιπ�ν, γ�ν�υν κ#π�ιες πρ�σπ#θειες πρ�κειµ�ν�υ να επιτευ�θ�$ν �λα αυτ#, η
�ρησιµ�τητα θα ε�ναι π�λλαπλ!, α&�$  τα παιδι# και �ι νε�τερ�ι θα γνωρ���υν �ιωµα-
τικ# πλ��ν και ��ι µ�σα απ� σ�ετικ�ς καταγρα&�ς µ�ρ�ς της παρ#δ�σης τ�υ τ�π�υ
µας, �ι τα/ιδι
τες θα γνωρ���υν /ε�ωριστ# στ�ι�ε�α της ταυτ�τητ#ς τ�υ, κ#τι π�υ
#λλωστε κ#θε τα/ιδευτ!ς ανα�ητ# στ�υς τ�π�υς π�υ &θ#νει, και µε τ�ν τρ�π� µας
θα σηκ
ν�υµε σηµαντικ# αντιστ$λια κατ# της επ�λασης της παγκ�σµι�π��ησης, η
�π��α ε�θρε$εται κ#θε µ�ρ&! τ�πικ!ς ταυτ�τητας π�υ συµ�#λλει στη διατ!ρηση της
ιδιαιτερ�τητας εν�ς  τ�π�υ και εν πρ�κειµ�νω τ�υ �ωρι�$ µας.

Αλλ# ας επαν�λθ�υµε στ�ν στ�λισµ� τ�υ Επιτα&��υ. Επειδ!, λ�ιπ�ν, τ� θ�µα αυτ�
#πτεται της θρησκευτικ!ς �ω!ς, �σως, πρ��ληθ�$ν κ#π�ιες αντιρρ!σεις απ� την �ι-
κε�α Μητρ�π�λη. 4σως! Αν, �µως, ε/ηγηθε� τ� σκεπτικ� της επανα&�ρ#ς τ�υ �ρ�ν�υ
στ�λισµ�$ τ�υ Επιτα&��υ, σ$µ&ωνα µε τα πατρ�παρ#δ�τα ν�µιµα, στ�ν πρ�καθ!µε-
ν� της Μητρ�π�λεως απ� εκπρ�σ
π�υς των κατ��κων και &�ρε�ς τ�υ �ωρι�$, τ�
πρ#γµα δεν θα ε�ναι και τ�σ� δ$σκ�λ�. ∆ι�τι, π�ραν των διατυπωθ�ντων επι�ειρηµ#-
των, υπ#ρ�ει κι �να #λλ�, τ� �π��� ισ�$ει και σ’ #λλες περιπτ
σεις. Τ� επι�ε�ρηµα ε�-
ναι πως δεν υπ#ρ�ει �µ�ι�µ�ρ&�α στ�ν �ρ�ν�, ακ�µα και στ�ν τρ�π� επιτ�λεσης
π�λλ
ν τελετ
ν της Εκκλησ�ας αν# την Ελλ#δα, δι�τι �ι κ#τ�ικ�ι επιµ�ν�υν να τη-
ρ�$ν ευλα�ικ# �σα τ�υς παραδ�θηκαν απ� τ�υς πρ�γ�ν�υς τ�υς. Πρ�ς επ�ρρωση
τ�υ τελευτα��υ επι�ειρ!µατ�ς ανα&�ρω µ�ν� �να - υπ#ρ��υν π�λλ# - παρ#δειγµα
απ� τ� νησ� Κ�α των Κυκλ#δων, �π�υ � εσπεριν�ς της «Αγ
πης» γ�νεται στις δ
δεκα
τ� µεσηµ�ρι της Κυριακ!ς της Λαµπρ!ς, � ιερ�υργ�ς περι&�ρει τρεις &�ρ�ς την ει-
κ�να τ�υ αναστ#ντ�ς Ιησ�$ γ$ρω απ� τ�ν να�, τ� εκκλησ�ασµα ακ�λ�υθε� την περι-
&�ρ#, και κατ�πιν γ�νεται τελετ�υργικ#, σ�εδ�ν &αντασµαγ�ρικ#, τ� κ#ψιµ� τ�υ Ι�$-
δα, σε αντ�θεση µε τη δικ! µας συν!θεια, σ$µ&ωνα µε την �π��α η «Αγ#πη» τελε�ται
µε δια&�ρετικ� τρ�π� τ� απ�γευµα της �διας µ�ρας, �ωρ�ς αυτ�ς �ι δια&�ρ�ς να
απ�δεικν$�υν πως �ι µεν ε�ναι καλ$τερ�ι �ριστιαν�� απ� τ�υς δε.

Κλε�ν�ντας αυτ! την ανα&�ρ# στην α/�α της παρ#δ�σης τ�υ τ�π�υ µας, η �π��α
�γινε µε α&�ρµ! τ�ν �ρ�ν� στ�λισµ�$ τ�υ Επιτα&��υ, ε�µαι ���αιη πως αρκετ�� θα εκ-
πλαγ�$ν, κ#π�ι�ι #λλ�ι θα επικρ�ν�υν και κ#π�ι�ι #λλ�ι θα συµ&ων!σ�υν. 9π�ια
στ#ση επιλ�/ει να κρατ!σει κ#π�ι�ς απ�ναντι στα ανωτ�ρω ε�ναι θεµιτ! και δηµ�-
κρατικ# ανεκτ!. Η �υσ�α, �µως, παραµ�νει. ∆ι�τι σε µια επ��! κατ# την �π��α η κρ�ση
#γγι/ε τις τσ�πες µας, αλλ# κυρ�ως τις καρδι�ς µας, �σως, δεν ε�ναι π�λ$ αργ# να τα
δ�$µε �λα αυτ#. Να τα δ�$µε! Αν η #π�ψη και η απ�&αση των π�λλ
ν δια&�ρ�π�ιε�-
ται απ’ �σα γρ#&ηκαν πι� π#νω, ας συνε��σ�υν να π�ρε$�νται �λα στ�ν �ρ�ν�, �πως
π�ρε$�νται, κι ας απ�τελε� αυτ� τ� #ρθρ� �να κε�µεν� π�υ ��ει �υσιαστικ! α/�α µ�-
ν� για τη συντ#κτρι# τ�υ. < εθνικ�ς µας π�ιητ!ς Κωστ!ς Παλαµ#ς, �µως, ε�ναι πα-
ρ
ν µε τ�υς στ���υς τ�υ και παρ�τρ$νει: «Γν�µες, καρδι�ς, =σ�ι >Eλληνες,/ =,τι
ε�στε, µ!ν /ε�ν@τε,/ δ�ν εAστε �π� τ# ��ρια σας/ µ�ν#�α, B�ι. Cρωστ@τε/ κα� σ� =σ�υς
Dρθαν, π�ρασαν,/ θ# ’ρθ�Fνε, θ# περ#σ�υν./ Κριτ�ς, θ# µ@ς δικ#σ�υν/ �G �γ�ννητ�ι,
�G νεκρ��.»!

Παναγι
τα Π. Λ#µπρη, http://users.sch.gr/panlampri/  

O πρόεδρος της T.K. Pοδαυγής  

ΘEOΦANHΣ KITΣOΣ µας ενηµερώνει:
Αγιασµός των Υδάτων στην Γέφυρα Τζαρή

Με λαµπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια τελέστηκε τα
Θεοφάνεια (11.30) ο αγιασµός των υδάτων στην Γέφυρα
Τζαρή από τους Ιερείς Χρύσανθο Μάνο και Βασίλειο Γιαννό-
πουλο των Ενοριών Κεντρικού και Ράµιας αντίστοιχα.
Είχε προηγηθεί  Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Μέγας Αγια-

σµός στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου και στη συνέχεια
σχηµατίσθηκε ποµπή µέχρι την Γέφυρα όπου έγινε η κατά-
δυση του Τιµίου Σταυρού. Ο Ιερέας Αθανάσιος Αθανασίου
της Ενορίας Ροδαυγής µοίρασε σταυρουδάκια στο πλήρωµα
της βάρκας της ALPIN ZONE, που έπιασε τον Σταυρό ενώ ο
Σύλλογος των απανταχού ∆ιστρατιωτών Άρτας τίµησε την
ίδια οµάδα µε πλακέτα για την προσφορά της στον Αγιασµό
των Υδάτων στην Γέφυρα Τζαρή.
Με την λήξη της τελετής του Αγιασµού προσφέρθηκε

στους παρευρισκοµένους από τους Συλλόγους, τσίπουρο και
τσιπουροµεζέδες.
Παραβρέθηκε ο Αντιδήµαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων κ.

Νίκος Σιµόπουλος, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, Πρόεδροι τ. Κοινο-
τήτων, Πολιτιστικών Συλλόγων και κάτοικοι των γύρω Χω-
ριών.

Θεοφάνης Κίτσιος

Ανάπτυξη  Ευρυζωνικών Υποδοµών
Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του έργου RURAL

BROADBAND  Ανάπτυξη Ευρυζωνικών υποδοµών σε Αγροτι-
κές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας. Τι είναι λευ-
κές ευρυζωνικές περιοχές; Είναι οι περιοχές κυρίως ορεινές
και νησιωτικές, που στερούνται πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Έτσι το πολύ σηµαντικό έργο, που χρηµατοδοτείται µε την

µορφή Σ∆ΙΤ δηλαδή σύµπραξη ∆ηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους, µε την
ολοκλήρωση του, θα έχει σαν αποτέλεσµα την παροχή γρή-
γορου ιντερνέτ. 
Το συνεργείο της αναδόχου Εταιρείας INTRAKAT εργάζε-

ται αυτές τις µέρες στα όρια της Ροδαυγής και σε πρώτη φά-
ση τοποθετούνται δύο σωλήνες που καλύπτονται (ο ένας
εφεδρικός). Θα ακολουθήσει η τοποθέτηση καµπίνων (απένα-
ντι από την ψησταριά «Αθήναιον») και των οπτικών ινών. 
Όπως µας ενηµέρωσε ο επιβλέπων Μηχανικός της

INTRAKAT κ. Θεόδωρος Αποστολόπουλος, το έργο συνεχί-
ζεται ικανοποιητικά, χωρίς προβλήµατα και θα ολοκληρωθεί
πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.

∆ιανοµή ρυζιού σε κατοίκους της Ροδαυγής
Στα πλαίσια του Εθνικού Προγράµµατος ∆ωρεάν διανο-

µής Ρυζιού parboiled σε απόρους, υλοποιήθηκε από το
Τµήµα Πρόνοιας του ∆ήµου Αρταίων η απόφαση
4973/118692 – ΦΕΚ B 2369 – 04.11.2015 του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και σε συνεργασία µε την Κοινότη-
τα, διανεµήθηκε ρύζι το µεσηµέρι της Κυριακής 24 Ιαν
2016 σε σαράντα ένα (41) δικαιούχα άτοµα ή οικογένειες
της Ροδαυγής. 
Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση δι-

καιούχοι ήταν οι δικαιούχοι του αντίστοιχου προγράµµατος
του 2013 και εφαρµόστηκε η υπ αρ 33/1752/07-01-2014 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης σχετικά µε τις ποσότητες των δικαιούχων.

Βαρυχειµωνιά χωρίς προβλήµατα

Το δεύτερο δεκαήµερο του Ιανουαρίου έδωσε έντονα
καιρικά φαινόµενα στην περιοχή µας, επιβεβαιώνοντας κα-
τά κάποιο τρόπο τις µετεωρολογικές προβλέψεις. Βροχο-
πτώσεις συνεχόµενες, άνεµοι µεγάλης έντασης αλλά πε-
ριορισµένου χρόνου και χιονοπτώσεις ήταν τα κύρια χαρα-
κτηριστικά του καιρού. Να σηµειωθεί ότι τα χιόνια που
έπεσαν την 17η Ιανουαρίου ήταν τα πρώτα για φέτος και
έδωσαν χαρά σε µικρούς, µεγάλους και σε επισκέπτες κυ-
ρίως από την Άρτα. 
Αποχιονιστικό µηχάνηµα του ∆ήµου τόσο το µεσηµέρι

όσο και την νύχτα,
επιχειρούσε συνεχώς
και διατήρησε την Ε-
παρχιακή και την κε-
ντρική ∆ηµοτική οδό
ανοικτή. Την εποµένη
κλιµάκιο της Υπηρε-
σίας Πολιτικής Προ-
στασίας της ΠΕ Άρ-
τας και των ΤΥ του
∆ήµου έριξαν αλάτι
σε διάφορα σηµεία
των δρόµων. 
Σηµειώνεται η συνε-

χής παρουσία του Α-
ντιδηµάρχου ΤΥ του
∆ήµου Κ. Γιώργου Κα-
ραγιώργου κατά την
διάρκεια αποχιονισµού
των δρόµων και η επί-
σκεψη του Αντιπερι-
φερειάρχη ΠΕ Άρτας
κ. Βασίλη Ψαθά.

Νέες προοπτικές καλλιέργειας Καστανιάς
Μεγάλη απήχηση και συµµετοχή είχε η διάλεξη, που

πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της Παρασκευής 19 Φε-
βρ. 2016 στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Σχολείου Ροδαυγής
µε θέµα «Νέες προοπτικές καλλιέργειας της καστανιάς
στην Ελλάδα». Ήταν µια πρόταση της Τοπικής Κοινότητας
που έτυχε της αµέριστης υποστήριξης του ∆ήµου Αρταίων. 
Οµιλητής ήταν ο ∆ρ κ. Στέφανος ∆ιαµαντής, Τακτικός

Ερευνητής του Ινστιτούτου ∆ασικών Ερευνών, ο οποίος
εντυπωσίασε το ακροα-
τήριο µε τις γνώσεις και
την ικανότητα µετάδο-
σης αυτών. Να σηµειω-
θεί ότι κατά την διάρ-
κεια της θητείας του
στο Ινστιτούτο, κυρίαρ-
χα ερευνητικά ενδιαφέ-
ροντα του ήταν η προώ-
θηση της καλλιέργειας
της Καστανιάς και η βιο-

λογική αντιµετώπιση του έλκους της Καστανιάς. Καστανο-
παραγωγοί και υποψήφιοι καστανοπαραγωγοί από την Ρο-
δαυγή, τα Πιστιανά αλλά και από αποµακρυσµένα Χωριά
(Ράµια, Καστανιά, Βελετζικό, Τετράκωµο κλπ) έδωσαν δυ-
ναµικό παρόν και παρακολούθησαν µε ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον την οµιλία του κ.
∆ιαµαντή θέτοντας του
και στοχευµένες ερωτή-
σεις. Ο κ. ∆ιαµαντής
πρότεινε µεταξύ άλλων
χέρσα χωράφια να κα-
θαρίζονται, να οργώνο-
νται δυο φορές να φρε-
ζάρονται και να ακολου-
θεί  εδαφολογική ανά-
λυση µε µέθοδο που
αναγράφεται σε φυλλάδιο οδηγιών που παραδόθηκε
στους παρευρισκοµένους. Τα αποτελέσµατα µπορούν να
αποσταλούν στον ίδιο, ο οποίος αφιλοκερδώς προτείνει
την ποικιλία φύτευσης, τον τρόπο και το είδος λίπανσης.
Σύντοµους χαιρετισµούς απηύθυναν ο ∆ήµαρχος Αρταί-

ων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης, ο Θεµατικός Αντιπεριφερει-
άρχης κ. Ιωάννης Κατέρης, ο ∆ντης Αγροτικής Οικονοµίας
ΠΕ Άρτας κ. ∆ηµήτρης Βάσσος, η ∆ντρια Αγροτικής οικο-
νοµίας ∆ήµου Αρταίων κ. Μαρία Ανδρέου και ο Πρόεδρος
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής κ. Χρήστος Σταύ-
ρος, ο οποίος συνέδεσε την εκδήλωση µε την πετυχηµένη
πλέον γιορτή κάστανου του Συλλόγου. 
Ο Πρόεδρος της  Κοινότητας κ Θεοφάνης Κίτσος έκλει-

σε την εκδήλωση ευχαριστώντας όλους όσους βοήθησαν
για  την πραγµατοποίηση της  και ευχήθηκε παρόµοια ηµε-
ρίδα να συµπεριληφθεί στην καθιερωµένη γιορτή κάστα-
νου του Χωριού. 
Προσφέρθηκε τσίπουρο και µεζέδες στον αύλειο χώρο

του ∆ηµοτικού Σχολείου µε σύµµαχο τον σχετικά ήπιο και-
ρό, που τελικά κατέληξε και σε χώρο εξαγωγής συµπερα-
σµάτων.

Θεοφάνης Κίτσος

Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του µεταβυζαντινού και
επιβλητικού  ναού της Αγίας Παρασκευής βρίσκονται προς το τέλος. Το
δέσιµο του ναού και  η αλλαγή της σκεπής µε παρόµοιες µαύρες πλάκες
έγιναν. Η αλλαγή και η συντήρηση των ξύλων στο χαγιάτι όπως και το
σκέπασµα µε πλάκες έγιναν. Η αµµοβολή των εξωτερικών τοίχων και η
αρµολόγηση έγιναν. Το χτίσιµο των πέτρινων πεζουλιών µε τα καπάκια και
αυτά  έγιναν. 
Τώρα αποµένει να γίνει η συντήρηση και η στήριξη του καµπαναριού και

η επισκευή της καµπάνας, που µε την τελευταία παρέµβαση και τοποθέτη-
ση αντίβαρου από σίδηρο έχασε τα ζύγια της, δεν διπλώνει εύκολα και
χάθηκε ο καλός ήχος που ακούγαµε όλοι µας.  Αποµένει ακόµη η συντή-
ρηση και η αλλαγή της σκεπής του Πνευµατικού Κέντρου µε καινούργιες
µαύρες πλάκες και το χαγιάτι.
Ύστερα λοιπόν από τις παραπάνω εργασίες αποκατάστασης του ναού

αυτού, θα πρέπει να δούµε τώρα ένα άλλο θέµα που έχει να κάνει µε το
εσωτερικό µέρος και αυτό είναι οι κολώνες του ναού. Ο ναός της Αγίας
Παρασκευής στηρίζεται σε έξι πέτρινες κολώνες στον κυρίως ναό και δύο
στον γυναικωνίτη. Οι κολώνες αυτές αποτελούνται από στρογγυλές µαύ-
ρες πέτρες σκαλιστές, από τα ρέµατα του χωριού µας, χτισµένες η µία
πάνω στην άλλη, οι οποίες έχουν σουφατιστεί για άγνωστους λόγους από
παλιά και έτσι όπως φαίνονται τώρα νοµίζεις ότι είναι τσιµεντένιες. Οι κο-
λώνες αυτές (ή κίονες όπως αποκαλούνται), στηρίζουν τους µικρούς πέ-
τρινους τρούλους του ναού γεφυρωτά και θα πρέπει να βγουν στην επι-
φάνεια µε αµµοβολή ή µε άλλο τρόπο  για να είναι ορατοί. Εάν γίνει αυτό
ο ναός θα αλλάξει άρδην αρχιτεκτονικά και µαζί µε το περίτεχνο τέµπλο
θα είναι πραγµατικά κόσµηµα εσωτερικά, όπως χαρίζει και εξωτερικά. 
Επί πλέον, θα µπορούσε κάποια στιγµή να εξαφανιστεί και το τσιµεντένιο δάπεδο το οποίο

τοποθετήθηκε τη δεκαετία του 60, για να βγουν στην επιφάνεια οι µαύρες µεγάλες πλάκες
και ακόµη ύστερα από αρχιτεκτονική µελέτη θα µπορούσαν  να καθαριστούν  από το σουβά
οι πέτρινες καµάρες που στηρίζουν τους µικρούς τρούλους του ναού. 
Εκτός των παραπάνω, θα πρέπει να επισηµάνουµε  κάτι που συζητιέται  και από πολλούς

συγχωριανούς και αυτό  έχει να κάνει µε τα τοιχία  που κτίστηκαν εκατέρωθεν της εξωτερι-
κής σκάλας προς τον ναό, τα οποία έχουν µεγάλο ύψος µε αποτέλεσµα να κρύβεται η βάση
του ναού όπως τον βλέπουµε από την πλατεία.  Με ένα µικρό κόστος, κάποια στιγµή µπορεί
να χαµηλώσει το ύψος αυτό.
Τα τελευταία  χρόνια παρατηρούµε να τελούνται µυστήρια γάµων και βαφτίσεων στην Αγία

Παρασκευή και µάλιστα επισκεπτών. Η περίοπτη θέση του ναού, η αρχιτεκτονική του, ο περι-
βάλλων χώρος, είναι µερικά σηµαντικά στοιχεία που προτρέπουν κάποιους για να κάνουν µια
βάφτιση ή ένα γάµο. Ας µην ξεχνάµε ότι πολλές νύφες θα ήθελαν να φωτογραφηθούν στα
σκαλοπάτια του προαύλιου χώρου του ναού αυτού. 

Με αφορµή τον Επιτάφιο

ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΣΤΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟ∆ΑΥΓΗΣ

του Xρ. Z. Σταύρου
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Let's Do It Greece 2016
Η Κοινότητα Ροδαυγής συµµετέχει για 5η συνεχή

χρονιά στην Πανελλήνια περιβαλλοντική δράση Let’ s
Do It Greece 2016, που θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή
17 Απριλίου 2016.
Η οργάνωση και η προετοιµασία γίνεται από την Κοι-

νότητα σε συνεργασία µε τους Συλλόγους και το ∆ηµο-
τικό Σχολείο µε στόχο η δράση να περιλαµβάνει ενέργει-
ες καθαρισµού και αισθητικής αναβάθµισης δρόµων, πη-
γών και παρτεριών. Προτεραιότητα και φέτος το Κακολά-
γκαδο και το πευκοδάσος.
Επίσης εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η Σχολική

Εβδοµάδα Εθελοντισµού  Let’ s Do It Greece 2016 στα Σχο-
λεία, µε κορύφωση και συµµετοχή στην παραπάνω δράση.
Πλέον ο εθελοντισµός πρέπει να γίνειτρόπος ζωής.

Κοινωφελής Εργασία
Η νέα γενιά προγραµµάτων Κοινωφελούς Εργασίας διάρ-

κειας οκτώ (8) µηνών αντί πέντε ξεκινάει πιλοτικά στις αρ-
χές Απριλίου σε 17 ∆ήµους της Χώρας υψηλής και µακρο-
χρόνιας ανεργίας σύµφωνα µε τις βασικές κατευθύνσεις
που παρουσίασε η αναπληρώτρια Υπουργός κ. Ράνια Αντω-
νοπούλου στον Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε κ. Γιώργο Πατούλη.
Στους 17 ∆ήµους συγκαταλέγεται και ο ∆ήµος Αρταί-

ων, ο οποίος πρόκειται να προσλάβει 334 ωφελούµε-
νους, ίσως τµηµατικά (σε δύο οκτάµηνα).


