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Τριήμερο εθελοντισμού στη Ροδαυγή

Η ΡΟΔΑΥΓΗ ΣΤΟ INTERNET:  www.rodavgi.com, http: / /  rodavgiartas.blogspot.com

Από όλες τις αισθήσεις ξεχωρίζει η όραση,
γιατί έχει τον πιο πολύπλοκο μηχανισμό. Λει-
τουργεί με ένα εκπληκτικό σύστημα που καθι-
στά τον άνθρωπο ικανό να προσλαμβάνει το
90% των πληροφοριών μέσω των εικόνων.

Κύριο χαρακτηριστικό της τηλεόρασης είναι η
εικόνα. Η τηλεόραση, σήμερα, είναι τόσο δια-
δεδομένη που θεωρείται ως το πρώτο μέσο
μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Όπως
αποδεικνύεται από έρευνες, η μαγνητική της
επίδραση, προπάντων στα παιδιά, είναι μεγάλη.
Η τηλεθέαση είναι μία δραστηριότητα που
μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα με άλλες δρα-
στηριότητες. Τα παιδιά, δηλαδή, μπορούν να
κατανέμουν το χρόνο σε πολλές ταυτόχρονα
δραστηριότητες.

συνέχεια στη σελ. 7

Του Κων/νου Βασ. Μπαλαούρα, ειδικού ρευματολόγου

Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι ασθένειες που προκύπτουν γιατί το σώμα μας επιτίθεται και κα-
ταστρέφει τα δικά του κύτταρα και όργανα. Είναι χρόνια νοσήματα, για τα οποία ο πάσχων, πρέπει
να λαμβάνει πολύπλοκα φαρμακευτικά σχήματα για την υπόλοιπη ζωή του.

Τα πιο κοινά αυτοάνοσα νοσήματα είναι:
• Θυρεοειδίτιδα Hashimoto
• Ψωρίαση, Ψωριασική αρθρίτιδα
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1

συνέχεια στη σελ. 3

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
Του Χρ. Ζ. Σταύρου

Πολύς  ήταν ο κόσμος την πασχαλιά  φέτος
στην Ροδαυγή.  Πολλοί ξενιτεμένοι Ροδαυγιώ-
τες, επισκέπτες αλλά και φίλοι της Ροδαυγής
που γέμισαν τους ξενώνες θέλοντας να περά-
σουν παραδοσιακά το Πάσχα με κατάνυξη και
με κάθε λαμπρότητα, κοντά στη φύση  απο-
λαμβάνοντας το πασχαλινό τραπέζι σε ένα ξε-
χωριστό και γραφικό μέρος.  Σ΄αυτό βοήθησε
ο καλός καιρός,  το τετραήμερο των αργιών, 

συνέχεια στη σελ. 5

Της Ζωής Μπαρτζώκα.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ.
Τραγούδια- Λαζαρίνες- Λαζαράκια στη Ροδαυγή!

«…Πες μας Λάζαρε τι είδες εις τον Άδη
που επήγες.
Είδα φόβους, είδα τρόμους, είδα βάσανα
και πόνους,
δώστε μου λίγο νεράκι να ξεπλύνω το
φαρμάκι,

συνέχεια στη σελ. 5

Τραγούδια - Λαζαράκια - Λαζαρίνες στο χωριό μας

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Αυτοάνοσα νοσήματα

Παιδί και τηλεόραση
της Βασιλικής Παρρά Το τριήμερο 15,16,17 Απριλίου η Ροδαυγή

κινήθηκε σε ρυθμούς εθελοντισμού. Συμ-
μετέχοντας στην Πανελλήνια Περιβαλλον-
τική Δράση Let’s do it Greece 2016,
Κοινότητα και Σύλλογοι πραγματοποίησαν
δράσεις καθαριότητας και αισθητικής ανα-
βάθμισης, που ξεκίνησαν από την Παρα-
σκευή, συνεχίστηκαν το Σάββατο
(εξυπηρετούσε πολλούς εθελοντές) και κο-
ρυφώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής με
ικανοποιητική συμμετοχή.
Αναλυτικά οι δράσεις:
-Καθαρίστηκε η 4η Επαρχιακή οδός στα
όρια της Ροδαυγής και κεντρικοί Δημοτικοί 

Χωριανοί τραγουδούν τα πάθη του Χριστού

1

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016
«ΤΟ ΡΟΔΟΦΕΓΓΑΡΟ»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος συνεχίζοντας τις επι-
τυχημένες εκδηλώσεις των τελευταίων τεσσά-
ρων χρόνων και βλέποντας τη μεγάλη
ανταπόκριση των κατοίκων του χωριού και όχι
μόνο, πραγματοποιεί κι αυτό το καλοκαίρι πολι-
τιστικές εκδηλώσεις με το όνομα «ΤΟ ΡΟΔΟ-
ΦΕΓΓΑΡΟ. Επιδίωξή μας είναι το περιεχόμενο
των εκδηλώσεων να απευθύνεται σε όλες τις
ηλικίες και ιδιαίτερα στους νέους, οι οποίοι τις
περιμένουν ως ένα σημαντικό γεγονός. Το πλή-
ρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη σελ. 8



2

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Γεννήσεις
Στις 10 Απριλίου 2016 το ζεύγος

Θανάση και Δήμητρας Κων. Κομζιά
απόκτησαν αγόρι.

Στις 24 Απριλίου 2016 το ζεύγος
Μαρίας Δ. Γραμματικού και Ιβάν
Ζιώβα απόκτησαν κορίτσι.

Στις 10 Μαΐου 2016 το ζεύγος Νι-
κόλα Αράπη (υιός Ιωάννη Αράπη) και
Πένυς Αράπη απόκτησαν κορίτσι. 

Στις 10 Μαΐου  2016 το ζεύγος  Δή-
μητρας Κων. Γεωργάνου και  Πανα-
γιώτη Νικολάου απόκτησαν κορίτσι. 

Στις 11 Ιουν 2016, το ζεύγος Αλέ-
ξανδρου Τζανόπουλου και Αναστα-
σίας Αλκ. Γιολδάση, απέκτησε αγόρι.

Στις 12 Ιουνίου 2016 το ζεύγος Αρι-
στείδη και Ευανθίας Θεοφ. Αράπη
απόκτησαν αγόρι.
Στους γονείς ευχόμαστε να τους ζή-
σουν τα νεογέννητα.

Βαπτίσεις
Στις 2 Μαΐου  2016 ο Γιάννης Γεωρ.

Μάνου και η Μαρία Παπαχριστοπού-
λου βάπτισαν στην Ξάνθη το αγοράκι
τους και του δόθηκε το όνομα Γιώρ-
γος.

Στις 18 Ιουνίου 2016 ο Χρήστος
Τζάνης και η Ιλιάνα Χρ. Τσάμη βάπτι-
σαν την κόρη τους και της δόθηκε το
όνομα Βασιλεία

Στις 4 Ιουνίου 2016 η Φωτεινή Στ.
Οικονόμου και ο Γεράσιμος Κύζας βά-
πτισαν το αγοράκι τους και του δό-
θηκε το όνομα Δημήτριος

Στις 19 Ιουνίου 2016 ο Ιωάννης
Στεφ. Ζαρκάδα και η Αγάθη Β. Λάμ-
πρη βάπτισαν το αγοράκι τους και του
δόθηκε το όνομα Ορφέας.

Ο Αποστόλης και η Ιωάννα Ντάλλα
βάφτισαν το κοριτσάκι τους και της
δόθηκε το όνομα Χρύσα(εγγονή Βα-
σίλη Αποστ. Ντάλλα)

Στις 19 Ιουνίου 2016 ο Κων/νος

Λούκος και η Βάσω Φώτη Αράπη (Νι-
κολίτσας Ηλ. Δημόπουλου) βάφτισαν
το αγοράκι τους και του δόθηκε το
όνομα Ιωάννης.
Να σας ζήσουν και να τα καμαρώσετε
όπως επιθυμείτε.

Γάμοι
Στις 11 Ιουν 2016, ο Νίκος Τζανετά-

κης παντρεύτηκε στην Αθήνα την
Έλενα Ιωαν. Παπαβαγγέλη. 

Στις 25 Ιουνίου 2016 ο Χρήστος
Μπράτης παντρεύτηκε τη Χριστίνα
Καραμούτσου (κόρη Βασιλείας Δημ.
Γεωργογιάννη) και ακολούθως βάφτι-
σαν το αγοράκι τους και του δόθηκε
το όνομα Δημήτρης.
Να ζήσετε ευτυχισμένοι

Θάνατοι
Στις 16-4-2016 απεβίωσε η Χριστίνα

Μήλιου ετών 79 στη Λεπενού.
Στις 19-4-2016 απεβίωσε ο Δημή-

τρης Νικ. Οικονόμου ετών 60.
Στις 23-4-2016 απεβίωσε η Φωτεινή

Θεοδ. Λιαπάτη και η νεκρώσιμη ακο-
λουθία εψάλη στην Αγία Βαρβάρα. 

Στις 1-5-2016 απεβίωσε ο Δημή-
τριος Τσέλιος συζ. Αντωνίας Αναστα-
σίου στο Ευηνοχώρι
Αιτωλοακαρνανίας.

Στις 30-5-2016 απεβίωσε η Πανάγιω
Λαμ. Σπύρου και κηδεύτηκε στις 2-6-
2016 στην Αγία Βαρβάρα.

Στις 2-6-2016 απεβίωσε ο Ιωάννης
Σπ. Κομζιάς σε ηλικία 88 ετών και κη-
δεύτηκε στον ΄Αγιο Νικόλαο.

Στις 6 -6-2016 απεβίωσε η Μαρίκα
Παν. Καμπρή σε ηλικία 88 ετών και η
κηδεία έγινε στη Φτέρη.

Στις 21-6-2016 απεβίωσε ο Γεώρ-
γιος Χρ. Θεοχάρης ετών 85 και η κη-
δεία έγινε στον ΄Αγιο Νικόλαο.
Θερμά συλλυπητήρια, να ζήσετε, να
τους θυμάστε.

Στις 2-4-2016 40ήμερο μνημόσυνο της
Παρασκευής Νικ. Μάρη
Στις  28-4-2016 ετήσιο μνημόσυνο της

Αγλαΐας Σπ. Κασσάρα στη Σκούπα
Στις 25-5-2016 40ήμερο μνημόσυνο της

Χριστίνας Μήλιου στη Λεπενού

Στις 28-5-2016 ετήσιο μνημόσυνο του
Γιάννη Ζιώρη στο Σουμέσι
Στις 4-6-2016 40ήμερο μνημόσυνο της

Φωτεινής Θεοδ. Λιαπάτη
Στις 4-6-2016 εξάμηνο μνημόσυνο του

Λάμπρη Γεωργάνου

Από την κοινωνική ζωή των ΡοδαυγιωτώνΑπό την κοινωνική ζωή των Ροδαυγιωτών
Ονοματεπώνυμο Ποσό

Γεωργάνος Γρηγόριος  Ροδαυγή ..........20€
Μάνου Ελ. Μαρία        Φιλιππιάδα ..............30
Μάνου Μαλβίνα        ́ Αρτα ..........................20
Λιαπάτης Κων/νος         Δαφνωτή ..............10
Παλαβού  Σοφία του Κων.     Ροδαυγή........5
Ζανίκας Χρήστος            Πρέβεζα ..............20
Ευθυμίου  Δημήτρης  του Στεφ. Ροδαυγή..10
Ευθυμίου Στέφανος  του Δημ.  ́ Αρτα ......10
Μάνου-Τσούτση Αλεξάνδρα  Πρέβεζα ....20
Ζαγαλίκη Ιουλία                  Αθήνα................20
Τάσιος Βασίλης      Θεσσαλονίκη ..............20
Κομζιάς   Σπύρος  του Κλεαρ.     Ροδαυγή....20
Μπαλαούρα Ελένη           ́ Αρτα ..................10
Βασιλείου Χρήστος        Πάτρα ..................20
Γραμματικός Κων/νος    Ροδαυγή ............20
Κουτσούκης Δημήτριος  Λιμίνη ................20
Γεοργογιάννη    Μαρία του Κων.  Αθήνα 20
Λάμπρης Μιχάλης     Ροδαυγή....................20
Οικονόμου  Γιάννης  του Κων. Κοζάνη ....20
Παπαβασιλείου Αναστάσιος  Φιλιππιάδα..20
Μάρης   Δημήτριος  του Νικ.  ́ Αρτα..........20
Ευθυμίου-Κοσμά Αναστασία Αμμότοπος 10
Ευθυμίου Φώτιος ..........................................20
Ζιώρης Κων/νος..............................................30

Χριστογιάννης Ιωάννης................................26
Οικονόμου Φωτεινή ......................................20
Νικητάκη Βάνα................................................20
Λάμπρη Ευαγγελή  Ιωάννινα ......................52
Οικονόμου Ιωάννης του Βασ. Λουξεμβούργο20
Οικονόμου Μαργαρίτα του Βασ. ..............10
Αράπης Κων/νος του Γεωρ. Καναδάς ......50
Κοντού Λευκοθέα του Διογ. Τραπεζάκι ..10
Καμπρής Ιωάννης του Κων. Ροδαυγή ......20
Σταύρου Γεωργία του Κων. Ροδαυγή ......10
Παχούλας Ηλίας  Αθήνα ..............................20
Χριστογιάννης Ελευθέριος  Γερμανία ....20
Χριστογιάννης Ευάγγελος  Γερμανία ......20
Χριστογιάννης Θεοφάνης  Φιλιππιάδα ....10
Σιώζος Ιωάννης του Σωτηρ. Φιλιππιάδα ..10
Μάνου-Πανταζοπούλου Ευθυμία Καλαμάτα ..50
Γιαννούλα Πηνελόπη Αθήνα ......................20
Μάνος Χρ. Βασίλειος  Αυστραλία..............50
Αθανασίου Κων. Σταύρος ́ Αρτα ................10
Γκόκας   Γιάννης        ́ Αρτα..........................20
Μάνος Βας. Αθανάσιος Ιωάννινα ..............20
Λάμπρης Αλεξ. Βασίλειος Ιωάννινα ..........20
Λάμπρης Αλεξ. Σπυρίδων Ιωάννινα ..........20

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ  Α Δ Ε Λ Φ Ο Τ Η Τ Α Σ

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
ΡΟΔΑΥΓΗ».

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 Δ.Σ.
ή μέσω της Εθνικής Τράπεζας στο λογαριασμό που υπάρχει στη δεύτερη σε-

λίδα της εφημερίδας. Σε κάποιες περιπτώσεις η τράπεζα κρατά προμήθεια

Το ΔΣ της Αδελφότητας ευχαριστεί θερμά όλους τους συγχωριανούς  και φί-
λους της Ροδαυγής που στηρίζουν το σύλλογό μας. Τη συνδρομή σας μπο-
ρείτε να τη δίνετε στα μέλη του Δ.Σ. , στην κ. Αράπη Ρένα ή να τα στέλνετε

μέσω της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας στο λογαριασμό:
Από Ελλάδα

178/001501-65
Από το εξωτερικό ή μέσω i-banking

ΙΒΑΝ: GR5201101780000017800150165      SWIFT(BIC)      ETHNGRAA

Το Δ.Σ. εύχεται καλή επιτυχία σε όποια παιδιά 
έλαβαν μέρος στις Πανελλήνιες εξετάσεις

Α Π Ο Μ Ο Μ Η  Τ Ι Τ Λ Ο Υ  Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Α
Στη Μαρίλια Λυκάκη της Λιτσας Μάνου και του Κώστα Λυκάκη απονεμείθηκε ο
τίτλος της Διδάκτορος Βυζαντινής Ιστορίας με την συνεπίβλεψη του Πανεπι-
στημίου Αθηνών και της Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris) με βαθμό
Άριστα / Très honorable avec les félicitation du jury, για τη διατριβή με τίτλο «Οι
αιχμάλωτοι πολέμου στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (6ος-11ος αιώνας): Κράτος,
Εκκλησία, διπλωματία και κοινωνική διάσταση».

Ν Ε Α  Α Π Ο  Τ Η  Ζ Ω Η  Τ Ω Ν  Ρ Ο Δ Α Υ Γ Ι Ω Τ Ω Ν  Τ Η Σ  Β . Α .
Στις 24-4-2016 η Εύη Καψάλη-Σπύρου, κόρη της Βούλας και Παύλου Σπύρου
σε τοπικό νοσοκομείο έφερε στον κόσμο ένα όμορφο αγοράκι. Είναι ο και-
νούριος Παύλος της οικογένειας. Μητέρα και νεογέννητο χαίρουν εξαιρε-
τικής υγείας. Οι Ροδαυγιώτες της Β.Α. εύχονται στους ευτυχισμένους
γονείς  Εύη και Νίκο να τους ζήσει ο νεότοκος ως και θερμά συγχαρητήρια
στις οικογένειες Παύλου Σπύρου και Γιάννη Καψάλη.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας εύχεται στην οικογένεια κάθε χαρά!!!
Στις 2-1-2016 στον ιερό ναό της Παναγίας, στο Χάμιλτον του Καναδά, έγιναν
τα στέφανα του Γιώργου Ραχιώτη και της Βανέσσας Τρουμπίκας. Ακολού-
θησε δεξίωση σε ονομαστό χώρο της περιοχής (Royal Botanical Gardens) με
πλήθος φίλων, γνωστών και συγγενών των νεόνυμφων. Ευχόμαστε στη Βα-
νέσσα και στο Γιώργο υγεία, ευτυχία και προκοπή στο μέλλον τους. 
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας σας εύχεται κάθε ευτυχία!!!
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Να μην ξεχάσουμε ότι η Κυ-
ριακή 7 Αυγούστου είναι μέρα αι-
μοδοσίας για το χωριό μας. Όσοι
μπορούμε, ας το κάνουμε πράξη.

Δίνοντας αίμα,  αφενός καλύ-
πτουμε τον εαυτό μας και την οικο-
γένειά μας,  (αν χρειαστεί) και
αφετέρου, βοηθάμε να ζήσει κά-
ποιος συγχωριανός μας που το έχει
ανάγκη σε μια έκτακτη ανάγκη. 
Η αιμοδοσία  θα γίνει στο ιατρείο

της Κοινότητας από 9.00 μέχρι
13.00 

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Το βραβείο ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ κ΄
ΜΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ στον  πρώτο
επιτυχόντα  σε  Πανεπιστήμιο  θα
δοθεί στις  7 Αυγούστου ημέρα Κυ-
ριακή και ώρα 11.00 στον Ξενώνα
ΝΗΣΙΣΤΑ.

Παρακαλούνται τα παιδιά (δημό-
τες Ροδαυγής) που πέτυχαν σε
σχολή το σχολικό έτος 2014 -15
(πέρυσι) να προσκομίσουν στον
Πολιτιστικό Σύλλογο το ΔΕΛΤΙΟ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ μέχρι 20 Ιουλίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο πολιτιστικός σύλλογος ΦΙΛΟΙ
ΤΟΥ ΑΜΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΣΑΡΙΩΝ σας
καλεί κι εφέτος για το καθιερωμένο
αντάμωμα που γίνεται κάθε χρόνο
στις 16 Αυγούστου, στον ́ Αμμο, για
το συνοικισμό μας. Αυτή η μέρα
είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι ένα
πανηγύρι από τα παλιά τα χρόνια
που εξακολουθεί να προσελκύει
όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα τη νε-
ολαία μας.
Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 7.00

μ.μ. με εσπερινό στην εκκλησία
ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ όπου και θα
γίνει αρτοκλασία. Στη συνέχεια θα
έχουμε γλέντι με την ορχήστρα του
Βασίλη Γεραγόρη η οποία όπως
κάθε χρόνο, θα μας διασκεδάσει
μέχρι το πρωί. Τον ευχαριστούμε
προκαταβολικά καθώς και όλα τα
παιδιά της παρέας. ̈ Οπως πάντα θα
έχουμε ωραίους μεζέδες και ποτά
σε λογικές τιμές, όπως επιβάλλουν
οι τρέχουσες καταστάσεις.
Θα επιθυμούσαμε επίσης περισσό-
τερη εθελοντική δουλειά για να
μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε
όλους εκείνους που θα μας τιμή-
σουν με τη παρουσία τους, διότι δεν
είναι μόνο η μέρα του γλεντιού,
είναι η προετοιμασία και η επόμενη.
Σας περιμένουμε στο συνοικισμό

ΑΜΜΟ στις 16/8/2016

Ενημερωτική Ημερίδα ανάδειξης και μεταποίησης τοπικών προϊόντων.
Οι προοπτικές της οικοτεχνίας και της αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων αναλύθηκαν το απόγευμα της  15ης Μαΐου

2016 σε ειδική ημερίδα που διοργάνωσαν ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Άρτας και το
Επιμελητήριο Άρτας.
Στην εκδήλωση μίλησαν ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και τέως καθηγητής του ΑΠΘ, Αθανάσιος Τσαυτάρης,
με θέμα «Ο πολιτισμός και η παράδοση για την στρατηγική ανάπτυξης τοπικών προϊόντων», ο δημοσιογράφος και πρώην
τεχνικός σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, Δημήτρης Μιχαηλίδης, με θέμα τα τοπικά προϊόντα και την
τοπική ανάπτυξη, ο οικοτέχνης-αγρότης Λεωνίδας Ραβανός, που εξήγησε τα βήματα αδειοδότησης για το Κεντρικό Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας, ενώ η κτηνοτρόφος Μάγδα Κοντογιάννη από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αττικής, παρου-
σίασε την εφαρμογή της οικοτεχνίας στην τυροκόμηση.
Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση και καθοδήγηση των αγροτών, αλλά και όσων επιθυμούν να ασχοληθούν με τον
πρωτογενή τομέα, σε πρακτικές που είναι θεσμοθετημένες από το Ελληνικό κράτος και  δίνουν την δυνατότητα  ανάδειξης,
μεταποίησης και πώλησης των τοπικών προϊόντων.
Παραβρέθηκαν αρκετοί Ροδαυγιώτες και το Τοπικό Συμβούλιο.

Του Θεοφάνη Κίτσου

Συγκέντρωση Ροδαυγιωτών πριν τη δεξίωση

Μνημόσυνα
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συνέχεια από τη σελ. 1
• Δερματίτιδες 
• Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (Ελ-
κώδης κολίτιδα, Νόσος του Crohn)
• Συστημικός ερυθηματώδης λύκος
• Σκλήρυνση κατά πλάκας
• Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα
• Λεύκη, Πολυμυοσίτιδα, Δερματομυοσί-
τιδα, Σύνδρομο Sjogren, Σκληρόδερμα,
Μυασθένεια, Κοιλιοκάκη,  

Αγγειίτιδες, Νόσος του Αδαμαντιάδη
Behçet, Πρωτοπαθής Χολική Κίρρωση,
Αυτοάνοση Ηπατίτιδα κα.
Τι είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα;
Τα αυτοάνοσα είναι το πιο συχνό αίτιο
χρόνιων ασθενειών. Τα τελευταία 15
χρόνια αυξάνονται δραματικά. Στην Αμε-
ρική 1 στους 5 θα νοσεί κάποια στιγμή,
ενώ 1 στους 10 στην Ευρωπαϊκή Ένωση
πάσχει ήδη από κάποιο αυτοάνοσο νό-
σημα.
Όλοι γνωρίζουμε ότι ο ρόλος του ανοσο-
ποιητικού συστήματος είναι να μας προ-
στατεύει απέναντι σε οποιοδήποτε ξένο
σώμα μπορεί να εισέλθει στον οργανισμό
μας (π.χ. ιός, μικρόβιο κ.α.). Όταν υπάρχει
ένα αυτοάνοσο νόσημα, τότε το ανοσο-
ποιητικό κάνει ακριβώς το αντίθετο -
στρέφεται εναντίον του οργανισμού, δεν
αναγνωρίζει πλέον τα κύτταρα και κατ’
επέκταση τα όργανά ως δικά του και τους
επιτίθεται! Στα νοσήματα αυτά, το ανοσο-
ποιητικό δεν «πέφτει» αλλά αντιθέτως
βρίσκεται σε υπερδραστηριότητα, υπερ-
λειτουργεί.
Ποιο είναι το αίτιο για τα αυτοάνοσα νο-
σήματα;
Τα αυτοάνοσα νοσήματα θεωρούνται μια
πολυπαραγοντική νόσος, δηλαδή η αιτιο-
παθολογία τους δεν έχει βρεθεί να είναι
ένα και μοναδικό αίτιο. Οι παράγοντες
που ενοχοποιούνται είναι: βακτήρια, ιοί,
φάρμακα, χημικές ουσίες, διατροφικοί,
ψυχολογικοί και περιβαντολογικοί παρά-
γοντες. Δεν έχει βρεθεί όμως μέχρι και
σήμερα ένας από αυτούς τους παράγον-
τες σαν αποκλειστικό αίτιο. Σύμφωνα με
νέες μελέτες όσο υψηλότερο το βιωτικό
επίπεδο τόσο μεγαλύτερη είναι η επί-
πτωση των αυτοάνοσων, είναι το τίμημα
που πληρώνουμε για έναν τρόπο ζωής
που συνεχώς απομακρύνεται από το φυ-
σιολογικό.
Είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα κληρονο-
μικά;
Δεν είναι κληρονομικές παθήσεις αλλά
έχει βρεθεί μια συσχέτιση σε μέλη μιας
οικογένειας να πάσχουν από διαφορετικά
αυτοάνοσα. Φαίνεται να υπάρχει μια γο-
νιδιακή προδιάθεση που έχει έναρξη,
έξαρση και ύφεση από διαφορετικούς πα-
ράγοντες. Δηλαδή τα μέλη αυτής της οι-
κογένειας έχουν μια μεγαλύτερη τάση ή
πιθανότητα να εμφανίσουν αυτοάνοσα
νοσήματα από ότι ο γενικός πληθυσμός.
Για να τα εμφανίσουν όμως δε φτάνουν
τα γονίδια, χρειάζεται να δράσουν και
άλλοι παράγοντες.
Ποιός είναι ο ρόλος του ψυχολογικού

παράγοντα στην εμφάνιση των αυτοάνο-
σων νοσημάτων;
Τα αυτοάνοσα νοσήματα δεν μπορούμε
να πούμε ότι οφείλονται αποκλειστικά
στην ψυχολογία και κυρίως στο άγχος.
Υπάρχουν όμως σημαντικές ενδείξεις για
τον ρόλο του ψυχολογικού παράγοντα. 
Σε αρκετούς ασθενείς, ένα ιδιαίτερα έν-
τονο ψυχολογικό στρες προηγείται της
εμφάνισής τους. Κάποιο έντονο γεγονός,
μια εμπειρία που τους φόρτισε, ένα έν-
τονο άγχος ή θλίψη συσχετίζεται με την
περίοδο πριν την διάγνωση ενός αυτοά-
νοσου.
Η δεύτερη ένδειξη αφορά στο γεγονός
ότι μετά την εμφάνιση ενός αυτοάνοσου
ο ασθενής επηρεάζεται και με ψυχολο-
γικά συμπτώματα όπως το άγχος και η
θλίψη. Επίσης κατά τη διάρκεια της φαρ-
μακευτικής θεραπείας η έξαρση ή η
ύφεση των συμπτωμάτων έχουν να κά-
νουν πολύ με το ψυχολογικό στρες και τη
διαχείριση συναισθημάτων όπως είναι ο
θυμός, το άγχος και η θλίψη.
Ποιά είναι τα συμπτώματα των αυτοάνο-
σων νοσημάτων;
Επειδή υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί
τύποι νοσημάτων, τα συμπτώματα ποικίλ-
λουν ανάλογα με το σύστημα (τα όργανα)
που έχουν προσβληθεί, αλλά  τα περισσό-
τερα αυτοάνοσα νοσήματα έχουν κάποια
κοινά συμπτώματα: εύκολη κόπωση, γε-
νική κακουχία (αίσθημα αδιαθεσίας), δε-
κατική πυρετική κίνηση για μεγάλο
χρονικό διάστημα (εβδομάδες ή και χρό-

νια), αρθραλγίες, μυοσκελετικούς πό-
νους κ.α.. 
Πώς γίνεται η διάγνωση των αυτοάνο-

σων νοσημάτων;
Η διάγνωση βασίζεται στα συμπτώματα,
στα ευρήματα της φυσικής εξέτασης και
στα αποτελέσματα των εργαστηριακών
εξετάσεων. Τα συμπτώματα συχνά είναι
ασαφή (όπως η κόπωση). Τα αποτελέ-
σματα των εξετάσεων μπορεί να βοηθή-
σουν, αλλά συχνά δεν είναι ικανά να
επιβεβαιώσουν τη διάγνωση. Επίσης πρέ-
πει να τονισθεί ότι μεμονωμένα εργαστη-
ριακά ευρήματα χωρίς συμπτώματα δεν
τεκμηριώνουν νόσο.
Αν κάποιος έχει μυοσκελετικά συμπτώ-
ματα, όπως αρθραλγίες, και μία αμφίβολα
θετική εργαστηριακή δοκιμασία, μπορεί
να διαγνωστεί με τον συγκεχυμένο όρο
της πρώιμης ή αδιευκρίνιστης νόσου του
συνδετικού ιστού. Σ' αυτή την περίπτωση,
ο γιατρός μπορεί να ζητήσει από τον
ασθενή να κάνει συχνά εξετάσεις. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατό
να γίνει ειδική διάγνωση. Η διάγνωση
αμέσως μετά την εμφάνιση των συμπτω-
μάτων θα δώσει την δυνατότητα για
άμεση και επιθετική αγωγή. Σε κάποια νο-
σήματα, οι ασθενείς θα ανταποκριθούν
πλήρως στη θεραπευτική αγωγή, αν η
διάγνωση τεθεί νωρίς στην πορεία της
νόσου. 
Τι περιλαμβάνει θεραπεία των ασθενών

με αυτοάνοσα νοσήματα;
1. Αντικατάσταση της υπολειμματικής ή
απούσας λειτουργίας του πάσχοντας ορ-
γάνου (π.χ. στοακχαρώδη διαβήτη τύπου
Ι χορηγείται ινσουλίνη).
2. Τα συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα
αντιμετωπίζονται επιπλέον με τη χορή-
γηση ενός ή περισσοτέρων ανοσοκατα-
σταλτικών φαρμάκων. Στόχος είναι αφ'
ενός να καταστείλει τη λανθασμένη
υπερδιέγερση του ανοσολογικού συστή-
ματος και έτσι να θέσει το νόσημα σε
ύφεση και αφ' ετέρου να διατηρήσει όσο
το δυνατόν ανέπαφη τη φυσιολογική λει-
τουργία του ανοσολογικού συστήματος
πού είναι η άμυνα κατά των λοιμώξεων.
3. Η αποφυγή υπερέντασης (stress), η
άσκηση και η υγιεινή διατροφή (μεσογει-
ακή δίαιτα) είναι τόσο σημαντικά όσο και
η θεραπευτική αγωγή. 

Μπαλαούρας Β. Κων/νος
Ειδικός Ρευματολόγος

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Αυτοάνοσα νοσήματα

Μετά από μια ασυνήθιστα μακρά εποχή
κρύου, κακοκαιρίας και βροχών κάνει επι-
τέλους ζέστη! Το καλοκαίρι είναι μάλλον
η αγαπημένη εποχή των περισσοτέρων,
γιατί είναι συνυφασμένο με την ξεκού-
ραση, τις διακοπές, τη θάλασσα και την
ξεγνοιασιά. 
Όμως, για να ευχαριστηθεί κανείς το κα-
λοκαίρι του χωρίς δυσμενή απρόοπτα
πρέπει να έχει στο μυαλό του μερικά βα-
σικά πράγματα. Η ζέστη και ο ήλιος κά-
νουν καλό ως ένα σημείο. Αν δεν
προσέξει κανείς, ιδίως όταν προϋπάρ-
χουν προβλήματα υγείας, μπορεί να έχει
δυσάρεστες συνέπειες. 
Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο και την
έντονη ζέστη μπορεί να οδηγήσει σε θερ-
μοπληξία ακόμα και υγιή άτομα. Εκείνοι,
όμως, που πάσχουν από καρδιαγγειακά
νοσήματα, τα βρέφη και τα ηλικιωμένα
άτομα κινδυνεύουν ακόμα περισσότερο
και μάλιστα κινδυνεύει και η ίδια τους η
ζωή. Είναι ακόμα πρόσφατα στη μνήμη
μας τα εκατοντάδες θύματα της ζέστης
στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1987 και στη
Γαλλία το καλοκαίρι του 2003, όπου τα
συστήματα υγείας δυσκολεύτηκαν να
αντιμετωπίσουν τον απρόβλεπτα μεγάλο
αριθμό περιστατικών θερμοπληξίας. 
Το σώμα μας από μόνο του έχει ένα εν-
δογενές θερμορυθμιστικό σύστημα που
προσπαθεί να κρατήσει σταθερή τη θερ-
μοκρασία του. Όταν αυξηθεί η θερμο-
κρασία του σώματος έστω και λίγο, ο

Του Κώστα Αράπη από το μακρινό Το-
ρόντο

Στις 20 Φεβρουαρίου, ο αγαπητός
μπάρμπα Λάμπρος (Δημόπουλος) γιόρ-
τασε τα 100 χρόνια ζωής του, γεγονός
αξιοσημείωτο, κάτι που σπανίζει.
Ο εορταζόμενος πατέρας, παππούς ,

αδελφός ετιμήθη ιδιαιτέρως από το γιο
του Γιώργο ταξιδεύοντας από τον Κα-
ναδά για να βρεθεί κοντά του, να γιορτά-
σουν μαζί τα 100 χρόνια. Σε πανηγυρική
ατμόσφαιρα, στην πλατεία του χωριού
παρουσία μεγάλου πλήθους συγγενών
και φίλων ο μπάρμπα Λάμπρος ήταν ο πα-
ραλήπτης ευχών και δεήσεων για ευτυ-
χία και μακροζωία.
΄Ολοι μας, Ροδαυγιώτες Β.Α. που ήταν

αδύνατο να βρεθούμε κοντά του, είμα-
στε όμως νοερώς κοντά του πάντοτε, ευ-
χόμαστε στο μπάρμπα Λάμπρο να είναι

πάντα καλά και να τα χιλιάσει.   
Επί πολλά χρόνια ο μπάρμπα Λάμπρος

έζησε στον Καναδά, ήταν πάντα παρών
σε όλες τις συναντήσεις μας, έφερνε την
Ελλάδα στο τραπέζι, πρόθυμος να εξιστο-
ρεί τη ζωή του, τα εθίματα του χωριού, τα
δύσκολα χρόνια της κατοχής και γενικά
τον πολιτισμό του τόπου μας. Ποτές δεν
έκρυβε την αγάπη του για τη Ροδαυγή ως
Και το παράπονό του για τους κρύους
χειμώνες του Καναδά. Όμως ήταν γεν-
ναίος, ειλικρινής και καλός κριτής, εκθει-
άζοντας τα καλά που προσφέρει η χώρα
του Καναδά για την ανάπτυξη και την
πρόοδο των νέων. 
Μας έλειψε η παρουσία του μπάρμπα

Λάμπρη, αφού η νοσταλγία τον έφερε
στη Ροδαυγή, στον τόπο που γεννήθηκε,
κοντά στους συγγενείς και παιδικούς φί-
λους, στην καθαρή ατμόσφαιρα της υπαί-
θρου, τα γνήσια προϊόντα και την
ελληνική κουλτούρα.
Είναι ελάχιστοι αυτοί που ζουν και υπερ-
βαίνουν τα 100 χρόνια. Τι συμβαίνει; Ποιο
είναι το μυστικό; Πρώτον: Νομίζω ότι η
ύπαρξή μας ως και η παραμονή μας στον
κόσμο είναι θέλημα θεού. Δεύτερον: Ορι-
σμένες ιδιότητες, καλές ή κακές  κληρο-
νομούνται από τους προγόνους μας. Στο
ταξίδι της ζωής μας , η εκπλήρωση ονεί-
ρων με την καθημερινή απασχόληση ή οι-
κογενειακή ευτυχία, η σωματική άσκησις,
η δίαιτα, όλα τα παραπάνω είναι θετικοί
παράγοντες μακροζωίας. Ο μπάρμπα
Λάμπρος δεν στερείται κανενός των πα-
ραπάνω παραγόντων.
Η σύνταξις του μικρού άρθρου της «Ρο-
δαυγής» στην προηγούμενη έκδοση, θα
ήταν δυνατόν να επεκταθεί σε μια συζή-
τηση με τον μπάρμπα Λάμπρο, όπου ο
ίδιος να εξομολογηθεί το μυστικό της μα-
κροζωίας, ώστε και εμείς να τον μιμη-
θούμε.
Αγαπητέ μπάρμπα Λάμπρο διανύοντας

το 2οαιώνα της ζωής σου, εκ μέρους
όλων των Ροδαυγιωτών Β.Α. εκφρά-
ζουμε τις εγκάρδιες ευχές μας να είσαι
πάντα χαρούμενος και ευτυχισμένος, και
ο θεός να σου χαρίζει υγεία, χαρά και
πνευματική ηρεμία.

οργανισμός μας με την εφίδρωση και την
αγγειοδιαστολή προσπαθεί να το ψύξει.
Η αγγειοδιαστολή οδηγεί σε πτώση της
αρτηριακής πίεσης και σε ταχυκαρδία. Η
πτώση της πίεσης και η ταχυκαρδία μπο-
ρεί να επιβαρύνουν περαιτέρω ένα καρ-
διαγγειακό σύστημα που ήδη νοσεί.
Επιπλέον, όταν υπάρχει μια υποκείμενη
καρδιοπάθεια, η καρδιά μπορεί να μην
είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις απαι-
τήσεις του σώματος για αύξηση των παλ-
μών και διατήρηση της αρτηριακής
πίεσης σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αυτό
επηρεάζει αρνητικά το θερμορυθμιστικό
σύστημα, δυσκολεύει την αποβολή θερ-
μότητας και εμποδίζει την ψύξη του σώ-
ματος με αποτέλεσμα την επικίνδυνη
αύξηση της θερμοκρασίας. Επίσης, τα
άτομα που έχουν κάποια καρδιοπάθεια
συχνά παίρνουν φάρμακα, όπως διουρη-
τικά και β-αναστολείς (φάρμακα που προ-
καλούν βραδυκαρδία), τα οποία
περιορίζουν ακόμα περισσότερο το θερ-
μορυθμιστικό σύστημα στο να προχωρή-
σει σε αγγειοδιαστολή και ταχυκαρδία
για να αποβάλει την περίσσεια της θερ-
μότητας και να ψύξει το σώμα. Η αφυδά-
τωση τέλος, η οποία μπορεί να είναι
αποτέλεσμα της μειωμένης πρόσληψης
υγρών ή της λήψης διουρητικών, είναι
ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας που
μπορεί να οδηγήσει σε απορρύθμιση του
θερμορυθμιστικού συστήματος με συνέ-
πεια τελικά την εμφάνιση θερμοπληξίας,
μιας πραγματικά επείγουσας και απειλη-
τικής για τη ζωή κατάσταση. 
Η θερμοπληξία είναι μια μορφή υπερθερ-
μίας, κατά την οποία αυξάνεται υπερβο-
λικά η θερμοκρασία του σώματος και
συνοδεύεται από έντονα συμπτώματα,
όπως ναυτία, εμέτους, κόπωση, αίσθημα
αδυναμίας και καταβολής, πονοκεφά-
λους, μυϊκές κράμπες και ζάλη. Άλλα
συμπτώματα και σημεία της θερμοπλη-
ξίας είναι η απουσία ιδρώτα, η οποία συ-
νυπάρχει συνήθως με ξηροδερμία και
ερυθρότητα, η ταχυκαρδία, η δυσκολία
στην αναπνοή και οι διαταραχές της συμ-
περιφοράς. Ενίοτε, μπορεί το άτομο να
παρουσιάσει παραισθήσεις, αποπροσανα-
τολισμό, έντονο εκνευρισμό και σε
ακραίες περιπτώσεις ακόμα και σπα-
σμούς. Βαριές περιπτώσεις θερμοπλη-
ξίας μπορεί να οδηγήσουν σε κώμα. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα
άτομα με σοβαρά καρδιαγγειακά νοσή-
ματα, τα βρέφη και οι ηλικιωμένοι πρέπει
να ακολουθούν μερικούς βασικούς κα-
νόνες κατά τους ζεστούς μήνες του θέ-
ρους: 
* Οταν κάνει πολλή ζέστη, κυρίως προς
το μεσημέρι, καλό είναι να αποφεύγονται
οι μετακινήσεις και οι βόλτες σε εξωτε-
ρικούς χώρους, όπου δεν υπάρχουν ψυ-
κτικά συστήματα. 
* Αν υπάρχει δυνατότητα, καλό είναι
όταν η ζέστη είναι αφόρητη να γίνεται
χρήση κάποιου ανεμιστήρα ή κλιματιστι-
κού. 
* Αποφυγή οποιασδήποτε κουραστικής
και έντονης δραστηριότητας σε εξωτε-
ρικούς χώρους. Η κολύμβηση, το περπά-
τημα ή η σωματική άσκηση πρέπει να
περιορίζονται στις πολύ πρωινές ώρες ή
αργά το απόγευμα, οπότε η επίδραση του
ήλιου δεν είναι πολύ έντονη. 
* Τα ρούχα πρέπει να είναι ελαφρά και
δροσερά. 
* Για την πρόληψη της αφυδάτωσης είναι
απαραίτητη η κατανάλωση μεγάλων πο-
σοτήτων υγρών, κυρίως νερού. Η κατα-
νάλωση καφεΐνης και αλκοόλ πρέπει να
αποφεύγεται γιατί επιτείνουν την αφυδά-
τωση. 
* Σε περίπτωση εκδήλωσης κάποιων ση-
μείων ή συμπτωμάτων της θερμοπλη-
ξίας, άμεση αναζήτηση ιατρικής
βοήθειας.

Του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ι. ΣΤΕΦΑΝΑΔΗ,
καθηγητή Καρδιολογίας

Πανεπ/μίου Αθηνών

Καλοκαίρι:  τι  πρέπει να
προσέχουμε

1 0 0  χ ρ ό ν ι α  ε ί ν α ι
λ ί γ α

Τον Ιούνιο κυκλοφόρησε σε δεύτερη έκ-
δοση, βελτιωμένη και επαυξημένη, το βι-
βλίο της Παναγιώτας Π. Λάμπρη
«ΡΟΔΑΥΓΗ - Το Ρόδο της Αυγής».
Όποιος ενδιαφέρεται να το αποκτήσει,

μπορεί να επικοινωνήσει με τη συγγραφέα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
palampri@otenet.gr ή στον αριθμό
6979908946.  

Αὐγή καί Ροδαυγή*

Ἄν ἀφαιρέσεις ἀπ’ τή Ροδαυγή τό Ροδ-
θά μείνει ἡ Αὐγή 
πού ἀλλιῶς Ἠώ καί  Ἔω καί Αὔω τήν εἶπαν.
Θά μείνει ἡ πανέμορφη ἐρωτική θεά,
μέ τά μεγάλα μάτια καί τά ὄμορφα μαλλιά,
μέ τόν κροκάτο πέπλο καί τά λευκά φτερά,
ροδόσφυρη, ροδόπηχη καί ροδοδάκτυλη,
χρυσήνια, χρυσόθρονη καί χρυσοπεδι-
λάτη,  ροδοστεφής καί φάεννα,
δροσιά ἀπ’ τούς οὐρανούς νά ραίνει.

Ἄν στήν αὐγή τό Ροδ- προτάξεις
θά ’χεις τή Ροδαυγή
πού ἀλλιῶς Νησίστα καί Ἀθήναιον τήν
εἶπαν.

Θά ’χεις τό καλλιώνυμο ὀρεινό χωριό,
μέ τά εὐειδῆ τοπία καί τά πολλά νερά,
μέ τά κλιμακωτά πεζούλια καί τά ὡραῖα
σπιτικά,
ἰοστεφές, ἡλιοστεφές καί ἀνθοστολι-
σμένο,  
δασοσκεπές, καλλίβοτο καί εὔξενο,  
εὔανδρο καί καλλιγύναικο, 
τῶν βουνῶν τήν Ἄρτα νά καλλύνει.
Σημειώσεις
ροδόσφυρη «που έχει ρόδινα σφυρά,ρό-
δινους αστραγάλους»,
ροδόπηχη«που έχει ρόδινους βραχίονες,
ρόδινα χέρια», 
χρυσήνια «που έχει χρυσά ηνία», 
χρυσόθρονη «που κάθεται σε χρυσό
θρόνο», 
χρυσοπεδιλάτη «που φοράει χρυσά πέ-

διλα», 
ροδοστεφής «ροδοστεφανωμένη», 
φάεννα «φαεινή, φωτεινή, λαμπερή», 
καλλιώνυμο «που έχει ωραίο όνομα», 
ἰοστεφές «που έχει μενεξεδένιες απο-

χρώσεις στον ορίζοντα», 
ἡλιοστεφές «που είναι στεφανωμένο απ’
τον ήλιο», 
καλλίβοτο «που παρέχει καλή βοσκή»,    
εὔξενο «φιλόξενο», 
εὔανδρο «που έχει πολλούς ενάρετους

και γενναίους άνδρες»,
καλλιγύναικο «που έχει ωραίες γυναί-

κες»,
καλλύνει «ομορφαίνει». 

* Το ανωτέρω ποίημα της Παναγιώτας Π.
Λάμπρη, φιλοξενείται στο οπισθόφυλλο
της Β' έκδοσης του βιβλίου της «ΡΟ-
ΔΑΥΓΗ - Το Ρόδο της Αυγής».

Ανακοίνωση
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συνέχεια από τη σελ. 1
δρόμοι. Τα σκουπίδια που συγκεντρώθηκαν ήταν ανακυκλώσιμα αλλά λιγότερα από προηγούμενες χρονιές.
-Καθαρίστηκαν οι πηγές «Μπέσικου», «Περδικαρίου» και «κακολάγκαδου».
-Τοποθετήθηκαν ξύλινοι πάσσαλοι, δεμένοι με σχοινί στην κορυφή τους, κατά μήκος των  πέτρινων  σκαλοπατιών  της εισόδου  του
μονοπατιού για την Μπιστούρα και καθαρίστηκε το μονοπάτι μέχρι την Μπιστούρα.
-Σκαλίστηκαν και περιποιήθηκαν πάνω από 100 δενδράκια (πευκάκια και βελανιδιές), που είχαν φυτευτεί πέρυσι στην περιοχή «χαλιάς».
Φέτος φυτεύτηκαν 30 έλατα.
-Καλλωπίστηκαν τα παρτέρια και φυτεύτηκαν λουλούδια εποχής κατά μήκος του γκαλτεριμιού.
-Τέλος στο κέντρο του Χωριού πλύθηκαν φωτιστικά και καθαρίστηκαν κανάλια απορροής όμβριων υδάτων. 
Στους συμμετέχοντες δόθηκαν είδη καθαριότητας (γάντια και σακούλες), νερό και καπελάκι με το λογότυπο Δήμος Αρταίων - Let’s
do it Greece 2016.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ευχαριστεί τους Εθελοντές της παραπάνω δράσης και αυτούς που βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο
(διάθεση πιεστικών, εργαλείων, λουλουδιών, νερών κλπ).

Του Θεοφάνη Κίτσου

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ο Σύλλογος Γυναικών Ροδαυγής διοργά-
νωσε την Κυριακή 12 Ιουνίου ημερήσια εκ-
δρομή στην Λευκάδα.

Η συμμετοχή των Ροδαυγιωτών , και όχι
μόνο, ήταν μεγάλη. Ξεκινώντας από τη Ρο-
δαυγή μέσω Άρτας-Αμφιλοχίας έγινε η
πρώτη στάση για καφέ στη γραφική Βόνι-
τσα.

Επόμενος προορισμός το Νυδρί. Επι-
στροφή στη Νικιάνα για μπάνιο και φαγητό.
Το απόγευμα προσκύνημα στην Ιερά Μονή
Φανερωμένης και στη συνέχεια καφεδάκι
στην πόλη της Λευκάδας. Να σημειώσουμε
ότι τον καφέ τον πρόσφεραν οι κυρίες του
Συλλόγου . Επίσης προσφέρθηκαν στους
εκδρομείς πολλά και νόστιμα εδέσματα,
πάλι από τις ίδιες κυρίες. Στις 6 το από-
γευμα αναχώρηση για Ροδαυγή. Μια σύν-
τομη αλλά πολύ όμορφη εκδρομή.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

Πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2016
η προγραμματισθείσα εκδρομή στην
Παλιά Επίδαυρο και τον Πόρο. Στην εκ-
δρομή συμμετείχαν Ροδαυγιώτες και
φίλοι της Ροδαυγής. ́ Ηταν μία εκδρομή
αρκετά ενδιαφέρουσα και οι συμμετέ-
χοντες έμειναν πολύ ευχαριστημένοι.

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ

25, 26 και 27 Ιουλίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 25-7-2014
Ώρα 18.30 Αγιασμός στη βρύση  Αγ. Παρασκευής
στο Κακολάγκαδο 

Ώρα 19.00 πορεία - ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ εικόνας από τη

βρύση της Αγ. Παρασκευής προς τον Ι. Ναό Αγ. Παρα-

σκευής.
Ώρα 20.00 Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός μετά Αρ-
τοκλασίας.

ΤΡΙΤΗ 26- 7- 2014
Ώρα 7.00 Όρθρος - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ώρα 19.00 Εσπερινός εορτασμού Αγ. Παντελεήμο-
νος. 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ  27-7-2014
Ώρα 7.00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία
Ώρα 19.00 Εσπερινός - Παρακλητικός Κανόνας
Ώρα 19.30 Παραδοσιακό  ΚΑΓΚΕΛΑΡΙ - Πανηγύρι

Ο  Πρόεδρος Εκκλ. Συμβουλίου

Ιερέας Αθανάσιος Αθανασίου

Τ Ρ Ι Η Μ Ε Ρ Ο Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Σ Μ Ο Υ  Σ Τ Η  Ρ Ο Δ Α Υ Γ Η
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
συνέχεια από τη σελ. 1
αλλά και το γεγονός ότι  το Πάσχα συνέπεσε την 1η Μαϊου.
Τα τραγούδια του Λαζάρου τραγουδήθηκαν και φέτος από πολύ κόσμο στο προαύλιο του

Ναού της Αγίας Παρασκευής ζώντας και αναβιώνοντας αυτό το έθιμο με πολλά στολισμένα
καλάθια, πλαισιώνοντας τη λαογραφική ομάδα που καλά κρατεί τα τελευταία χρόνια.
Ο επιτάφιος φέτος ήταν πραγματικό κόσμημα και στολίστηκε το βράδυ της μεγάλης Πέμ-

πτης, παρότι μερικοί επιμένουν να γίνεται το στόλισμα το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής
όπως γινόταν και παλιά, αλλά λόγοι πρακτικοί καθώς και η Αποκαθήλωση, δυσκολεύουν να
γίνει κάτι τέτοιο, όπως υποστηρίζει και η Εκκλησία.
Τα Πάθη του Χριστού τραγουδήθηκαν το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής από μικρούς
και μεγάλους και από πολλούς ξενιτεμένους στο προαύλιο της Αγίας Παρασκευής. Τόσο στα
τραγούδια του Λαζάρου όσο και στα Πάθη προσφέρθηκαν λουκούμια, αναψυκτικά, από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο, ενώ την Μεγάλη Παρασκευή προσφέρθηκαν «βλογούδια», σε όλους
τους παρευρισκομένους ,(ένα έθιμο που αναβίωσε πέρυσι για πρώτη φορά). 
Ομάδες χορωδιών, έψαλλαν  μελωδικά και με ιδιαίτερο χρώμα τον επιτάφιο θρήνο «Άξιον

Εστί…» ενώ η περιφορά του επιταφίου γύρω από τον ναό έγινε με καλές καιρικές συνθήκες
και με πολύ κόσμο.
Τη Νύχτα της Ανάστασης είχε πάρα πολύ κόσμο, γέμισε η πλατεία, τα πεζούλια και ο προαύ-
λιος χώρος του ναού, περιμένοντας όλοι μαζί να ακούσουν το «Χριστός Ανέστη», με αναμ-
μένες τις λαμπάδες, σε περιβάλλον κατάνυξης.
Με τα βεγγαλικά να φεγγοβολούν στα ουράνια, την  καμπάνα να χτυπά χαρμόσυνα και τα

πρόσωπα των ανθρώπων να λάμπουν από χαρά, ακούστηκε το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου από
τον παπά του χωριού μας και τους ιεροψάλτες.
Αμέσως μετά την Ανάσταση σχεδόν όλοι σκόρπισαν... και λίγοι παρέμειναν στη Λαμπριάτικη Λειτουργία, παρά τις εκκλή-
σεις του παπα-Θανάση. Και τούτο γιατί άλλοι βιάζονται να προλάβουν τη μαγειρίτσα, άλλοι για να ξεκουραστούν και να
ξεκινήσουν  νωρίς την προετοιμασία του ψησίματος του οβελία, η νεολαία για την διασκέδαση,  άλλοι γιατί έχουν μικρά
παιδιά και άλλοι γιατί δεν το θεωρούν απαραίτητο να παραμείνουν.
Η μέρα του Πάσχα ξεκίνησε με ήλιο. Το απόγευμα όμως άρχισε βροχή, προκαλώντας αναστάτωση στα υπαίθρια τραπέζια.
Βροχή είχαμε και τη Δευτέρα αλλά και τη Τρίτη, γεγονός το οποίο λειτούργησε ανασταλτικά  ώστε να συγκεντρωθεί κό-
σμος για το παραδοσιακό καγκελάρι. Όμως αρκετοί τολμηροί και κυρίως απόδημοι, σε κάποια στιγμή καιρικής αναλαμπής,
επέμεναν να τηρηθεί το έθιμο και να γίνει ο παραδοσιακός χορός. Ως εκ τούτου έγινε ένας μικρός κύκλος, στο μικρό
πλάτανο, με τα μισά λόγια από το τραγούδι ικανοποιώντας τους 150 περίπου παρευρισκόμενους  
Η μεταφορά  του καγκελαριού για  τη δεύτερη μέρα του Πάσχα  είναι πάλι στην επικαιρότητα, πράγμα το οποίο συζητήθηκε  παλιότερα χωρίς όμως

αποτέλεσμα, και για να γίνει μια τέτοια μεταφορά, θα πρέπει να συμφωνήσουμε και να ομοφωνήσουμε όλοι σε μια δημόσια διαβούλευση  και όχι μόνο
οι Φορείς,  γιατί το καγκελάρι δεν  είναι ούτε  της Εκκλησίας ούτε  της Κοινότητας, ούτε του  Πολιτιστικού Συλλόγου, αλλά  όλου του χωριού και
κάπως έτσι θα πρέπει να το δούμε, γιατί έχει  πολύ βαθιά τις ρίζες του στην παράδοση. 

Τραγούδια - Λαζαράκια - Λαζαρίνες στο χωριό μας
συνέχεια από τη σελ. 1
της καρδούλας μου το λέω και μοιρολογώ και κλαίω…» 

Το Σάββατο του Λαζάρου , μεγάλη γιορτή της... Ορθόδοξης Εκκλησίας θεωρείται η «πρώτη γεύση» της Μεγάλης
Εβδομάδας. Μέρα νίκης της ζωής επί του θανάτου. Μέρα χαράς με την Ανάσταση του Λαζάρου που προοικονομεί
τη χαρμολύπη της Μεγάλης Εβδομάδας και της Ανάστασης του Κυρίου. Μια γιορτή ιδιαίτερα προσφιλής στον Ελ-
ληνικό λαό. Από τη μια άκρη της Ελλάδας ως την άλλη πολλά έθιμα τιμούσαν την λαμπρή αυτή μέρα. Ωστόσο με τα
χρόνια οι εκδηλώσεις λησμονήθηκαν, με πολύ λίγες περιοχές της χώρας να τις διατηρούν ακόμη ζωντανές.

Μια απ αυτές τις περιοχές είναι και η Ροδαυγή.
Kαθώς, λοιπόν, η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα πλησιάζουν, πιστοί στο ραντεβού τους οι Ροδαυγιώτες, ανα-

βίωσαν και φέτος το πολύ παλιό έθιμο των τραγουδιών του Λαζάρου. Έθιμο που φτάνει βαθιά πίσω στις παλαιότε-
ρες εποχές…τότε που όλα έμοιαζαν πιο αγνά και όμορφα, πιο κοντά στην Πίστη… Αναβίωσαν λοιπόν το έθιμο αυτό
όλοι μαζί αντάμα, οι γεροντότεροι του χωριού, οι πιο νέοι και τα παιδιά. Μαζί με τα παιδιά μας ζούμε το νόημα των
ημερών. Γιατί τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά μέσα από το τραγούδι, το στόλισμα των καλαθιών, από την αναπαράσταση της Ανάστασης του Λαζά-
ρου. Γιατί τα παιδιά θα είναι η συνέχεια της ιστορίας και του τόπου. 
Τα τραγούδια του Λαζάρου έχουν συγκεντρωθεί εδώ και χρόνια με την βοήθεια των πιο γέρων του Χωριού και η αξία τους είναι διαχρονική. Το

τραγούδι του ξενιτεμένου, του γεωργού του νέου και της νέας που πρόκειται να παντρευτούν, της βάβως και άλλα πολλά, είναι δείγμα της πολύ
πλούσιας λαϊκής παράδοσης του τόπου μας. 

Καλή Μεγάλη Εβδομάδα και Καλή Ανάσταση!

Τι γιορτάζουμε την Κυριακή της  Πεντηκοστής και τι την ημέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος;
Του Βασίλη Οικονόμου

Πεντηκοστή ονομάζεται κατά την Καινή Διαθήκη η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους
Αποστόλους που συνέβη την πεντηκοστή ημέρα από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού (Πράξεις
β' 1-41). Σε ανάμνηση του γεγονότος αυτού, κάθε χρόνο, οι Χριστιανοί εορτάζουν με ιδιαίτερη
λαμπρότητα την εορτή της Πεντηκοστής και αυτό διότι θεολογικά η ημέρα αυτή θεωρείται η
γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. 
Η εορτή της Πεντηκοστής είναι εορτή της Αγίας Τριάδος, αφού με την κάθοδο του Αγίου Πνεύ-
ματος μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι Τριαδικός.  Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος έγινε κατά την
ημέρα της Κυριακής. Ο ιερός υμνογράφος αποκαλεί την Πεντηκοστή τελευταία εορτή από πλευ-

ράς αναπλάσεως και ανακαινίσεως του ανθρώπου: «Την μεθέορτον πιστοί και τελευταίαν εορτήν εορτάσωμεν φαιδρώς, αύτη
εστί Πεντηκοστή, επαγγελίας συμπλήρωσις και προθεσμία».
Την ημέρα λοιπόν της Πεντηκοστής έλαβε χώρα η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους 120 μαθητές (περιλαμβανομένων
και των αποστόλων του Ιησού) οπότε, σύμφωνα με τις Πράξεις των Αποστόλων, έλαβαν Άγιο Πνεύμα μιλώντας σε ξένες γλώσσες
«για τα θαυμαστά έργα του Θεού», γεγονός που έγινε αντιληπτό από Ιουδαίους και προσήλυτους που ήταν στην Ιερουσαλήμ
για τη γιορτή των Εβδομάδων. Ως αποτέλεσμα, έπειτα και από το κήρυγμα του Πέτρου, βαφτίστηκαν εκείνη την ημέρα 3.000
νέα μέλη της χριστιανικής εκκλησίας. Έτσι, ιδρύθηκε η πρώτη χριστιανική εκκλησία στα Ιεροσόλυμα.
Ο Χριστός πριν απ' το σωτήριο πάθος Του είχε υποσχεθεί ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα: «Σάς συμφέρει να φύγω Εγώ. Αν δε

φύγω εγώ δε θα έλθει ο Παράκλητος (=τό Άγιο Πνεύμα)». Κι αλλού είπε: «Όταν έλθη Εκείνος (δηλ. ο Παράκλητος = το Άγιο
Πνεύμα), θα σας διδάξει και θα σας οδηγήσει σε κάθε αλήθεια». Κι ακόμη: «Θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας στείλει
άλλον Παράκλητο, θα σας στείλει το Άγιο Πνεύμα της Αληθείας, το όποιο εκπορεύεται απ' τον Πατέρα». Και επίσης μετά το
Πάθος, όταν ανερχόταν προς τον ουρανό, τους είπε: «Εσείς να μείνετε στην Ιερουσαλήμ, έως ότου πάρετε δύναμη απ' τον ου-
ρανό».
Την Δευτέρα εορτάζουμε πάλι την Αγία Τριάδα αφού γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι κοινή είναι η ενέργεια του Τριαδικού Θεού
και ποτέ δεν μπορεί να χωριστεί και να απομονωθεί ένα Πρόσωπο από τα άλλα Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Όμως οι άγιοι Πα-
τέρες μας πού έβαλαν σε άριστη σειρά και τάξη όλα τα θέματα της πίστεως μας, για να δώσουν τιμή στο Άγιο Πνεύμα, όρισαν
να το εορτάζουμε και κατά την Πεντηκοστή, αλλά και ξεχωριστά σήμερα.
Πολλοί έχουν αναφερθεί στα δώρα του Αγίου Πνεύματος
Ο Απόστολος Παύλος στην Α’ προς Κορινθίους επιστολή γράφει ότι τα δώρα του Αγίου Πνεύματος είναι η πίστη, η ελπίδα και

η αγάπη με πιο σημαντικό την αγάπη.
Ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης θυμίζει τους εννέα καρπούς του Αγίου Πνεύματος που είναι: Η

αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χρηστότης, η αγαθοσύνη, η πίστις (αξιοπιστία), η πραότης και η εγκράτεια.

Επιτάφιος στο Σουμέσι

Ανάσταση στο Σουμέσι
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Όταν στις 22 Απριλίου 2013 μίλησα στα
Φιλολογικά Βραδινά, τα οποία οργανώνει
η Εταιρεία Λογοτεχνών Ν/Δ Ελλάδος στη
Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πάτρας, με
θέμα «Ο ποιητής Σωτήρης Ζυγούρης -
Εκφάνσεις της ποιητικής του γραφής»
(http://users.sch.gr/panlampri/index.files/
Page8220.htm)αναφέρθηκα και στην κυ-
ρίαρχη θέση, την οποία κατέχει στην ποί-
ησή του ο Ήλιος. 
Συγκεκριμένα είπα:  «Και ηλιοκεντρική

είναι η ποίηση του Σωτήρη Ζυγούρη, μια
και ο Ήλιος και το Φως που αυτός εκπέμ-
πει, στοιχεία ούτως ή άλλως με πολλούς
συμβολισμούς, τη διαπερνούν ως βασικοί
άξονες· ο ουρανοδρόμος και ταξιδευτής
Ήλιος, που άλλοτε  «κονταροχτυπιέται/
με τα σκοτάδια» και «μεσούρανα παλεύει
για το δίκιο» (Ειρήνη, σ. 57), άλλοτε είναι
αυτός που στο όνομά του ορκίζονται,
όσοι έχουν τη ζωή τους στα ιδανικά δο-
σμένη, άλλοτε είναι πρόκληση και πρό-
σκληση για αγώνες που δίνουν νόημα
στα πράγματα του κόσμου, άλλοτε είναι
απλά το φως της μέρας, αυτό που αυξαί-
νει τις ομορφιές του κόσμου τούτου, που
ανασταίνει τα σπαρτά και κατ’ επέκταση
τη ζωή των ανθρώπων, που τη θαλπωρή
του την προσφέρει σ’ όλους, πλούσιους
και φτωχούς χωρίς διάκριση, άλλοτε…
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Τόσο χαρτί ξοδεύτηκε/ για το ψέμα/ και
αυτό ακόμα δε στέρεψε./ Τόσα χρώματα
ζωγράφισαν/ την ασκήμια/ κι αυτή πάντα
αχάριστη./ Τόσες καρδιές πάλεψαν/ για
το δίκιο/ και αυτές αφαιρέθηκαν/ απ’ τον
ήλιο./ Όσοι μίλησαν την αλήθεια/ μοίρα-
σαν τη ζωή τους/ με τον κόσμο. (σ. 67)
ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ
Τ’ απόβραδα η σκέψη μου/ ξεμακραίνει/
σαν ένα μεγάλο πέτρινο καράβι/ που ξε-
μακραίνει στον ορίζοντα/ και διασχίζει το
μέλλον./ Μ’ αυτό το καράβι/ φτάνω στην
παραλία του Ιουλίου./ Εκεί στις αμμου-
διές του ονείρου/ συγκεντρώνω τα κο-
ράλλια/ της θύμησης/ μέσα στο
πυρωμένο τσουκάλι/ του Ήλιου./ Κάτι απ’
τη λάμψη τους/ έχουν τα μάτια μου/ και
κάτι απ’ το φλοίσβο τους/ η φωνή μου. (σ.
232)
Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ
Πέρασα τη ζωή μου/ ταξιδεύοντας μέσα
στην ουτοπία./ Αρνήθηκα τον εαυτό μου/
με τη γνώση ανοίγοντας δρόμο./ Έδωσα
τις δυνάμεις μου/ σε μια υπόσχεση ιερή
με τον Ήλιο/ για το ψωμί του κόσμου/ και
τ’ όνειρο. (σ. 246)»
Σε συνέχεια αυτής της αναφοράς και πε-
ριδιαβαίνοντας για άλλη μια φορά την
ποίηση του Σωτήρη Ζυγούρη, είπα να
δώσω μια ευκαιρία στον εαυτό μου, αλλά
και σ’ όσους στη συνέχεια θα μελετήσουν
τούτο το κείμενο, να δούμε ευρύτερα τη
θέση ή μάλλον την πρωτοκαθεδρία, την
οποία έχει ο Ήλιος στην ποιητική του
γραφή. 

γαστρο εργάτες περιμένουν/ με την καρ-
διά και το νου/ στην κορυφή της συνέ-
πειας/ με την προκήρυξη της απεργίας/
στα χέρια τους/ που φεύγει από χέρι σε
χέρι/ έτσι όπως φεύγει ο Ήλιος/ από πα-
ράθυρο σε παράθυρο/ με το χάραμα της
αυγής.»   

συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Αν, μάλιστα, «η ποίηση είναι η έκφραση
του ωραίου, διαμέσου λέξεων περίτεχνα
υφασμένων μεταξύ τους», όπως είπε ο
Αργεντινός συγγραφέας Χόρχε Λουίς
Μπόρχες, τότε ας αναζητήσουμε τις
«φωτεινές» λέξεις στην ποίηση του Ζυ-
γούρη κι ας απολαύσουμε την περίτεχνη
ύφανσή τους μ’ έναν τρόπο που θα ανα-
δεικνύει τις λέξεις χωρίς να απεμπολεί
την ποιητικότητά τους. Τις λέξεις, τις μο-
νάδες λόγου, με τις οποίες επικοινω-
νούμε πολύ πριν μάθουμε να το κάνουμε
αυτό με προτάσεις. Τις λέξεις, τα γλωσ-
σικά δηλαδή σημεία,  τα οποία αποτε-
λούνται από την ένωση της έννοιας και
την ηχητική της ακολουθία και μας βοη-
θούν να γινόμαστε δημιουργοί λόγου.
Λόγου καθημερινού, επιστημονικού, λο-
γοτεχνικού,… και να ξεχωρίζουμε μέσω
αυτού απ’ όλα τα έμβια όντα.                                 
Από την πρώτη, λοιπόν, ποιητική συλλογή
του Σωτήρη Ζυγούρη με τον τίτλο «Κόκ-
κινος κύκλος» (1979), όπου είναι εμφανής
η πολιτική του στράτευση, η λέξη  Ήλιος
σηματοδοτεί κατά κάποια έννοια τη στα-
θερή και αδιάλειπτη παρουσία του σ’ όλο
το μετέπειτα έργο του.   
Έτσι, στις «Μέ  ρες οργής» (σ. 28), οι στί-
χοι «πες καλημέρα για αύριο/ κι ο ήλιος
θα ’ρθει επισκέπτης/ στην πόρτα σου»
κλείνουν με αισιόδοξη ματιά ένα κατεξο-
χήν πικρό ποίημα, στο οποίο κυριαρχούν
«οι νύχτες ταφόπλακες», το σκοτάδι, η
σιωπή, η ανάγκη, η ανελέητη μοίρα, η
πίκρα. Στα «Ματωμένα χιλιόμετρα» (σ.
29), όπου αναφέρονται τα ονόματα του
Λένιν και του Γρηγόρη Λαμπράκη, υπο-
κλίνεται στους αγώνες του λαού και με
σηματοδότες το φως και τον ήλιο γράφει:
«Η πορεία μας μεγάλη/ σαν την πορεία
του φωτός/ απ’ το σύμπαν στον πλανήτη
μας./ […]/ Πορεία του δίκιου/ πρωταγωνί-
στρια/ πορεία ηφαίστειο./ Ένα κόκκινο
φως/ δυνατό σαν τον ήλιο/ θεριεμένη
στην ψυχή του λαού./ Πορεία αγώνων/
πορεία μνήμης.»  
Και στην «Ηλιοφάνεια» (σ. 30), όπου ξε-
χειλίζει η οργή, μέσα σε μια σκοτεινή
ατμόσφαιρα, η οποία  υποβάλλει λογής
αδικίες του κόσμου τούτου και θαρρείς
πως από ώρα σε ώρα κάτι κακό θα ξεσπά-
σει, όχι άστοχα, υπερισχύουν, κομίζοντας
την ελπίδα της αλλαγής, οι αναφορές
στον ήλιο και το φως: «[…] εκατομμύρια
έτη φωτός/ χιλιάδες μικροί και μεγάλοι
Ήλιοι/ περιμένουν/ την απόσταση της
αλήθειας/ να φωτίσουν/ το σύμπαν·/
άπλετο φως στις καρδιές/ στο νου·/ φως
στα μονοπάτια που βγάζουν/ στη λαμπρή
λεωφόρο/ της δικαιοσύνης.» 
Στα άλλα ποιήματα της συλλογής ο ήλιος
και το φως ή απουσιάζουν ή υποφώ-
σκουν, με εξαίρεση το ποίημα «Εργάτες»
(σ. 37), όπου ο Ήλιος μετέχει μέσα σ’ ένα
νοηματικό πλαίσιο κοινωνικού αγώνα
στην παρομοίωση που λέει: «Σ’ ένα στέ-

O Ήλιος! Ο κύριος του κόσμου, ο αιώνιος
υπέρτατος, ο θεός ταξιδευτής, που από
το τέθριππο άρμα του θεάται τα πράγ-
ματα του κόσμου και στη χάρη του εύ-
χονται εδώ και χιλιάδες χρόνια οι
άνθρωποι! Ο αρχέγονος και ζωοδότης
Ήλιος, που με τις ακτίνες του στέλνει στη
γη το φως της ζωής! Ο Ήλιος, άστρο σύμ-
βολο, του οποίου το όνομα είναι συνώ-
νυμο της γνώσης, της αλήθειας, της
δικαιοσύνης, της αγνότητας, της ελευθε-
ρίας,…, εννοιών δηλαδή, οι οποίες βρί-
σκονταν υπό την εποπτεία και τη σκέπη
του Απόλλωνος, θεού του φωτός, του
ήλιου, της μαντικής, της μουσικής, της
ποίησης και εν γένει των τεχνών! Ο Ήλιος
δημιουργός, που για έργα πνευματικά και
καλλιτεχνικά, από την εποχή κατά την
οποία στα σπήλαια κατοικούσαν, τους
θνητούς εμπνέει!
Αυτός ενέπνευσε και τον Σωτήρη Ζυ-

γούρη, όπως άλλωστε και πλήθος άλλων
μειζόνων και ελασσόνων ποιητών από
την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, και
δεν είναι απλά παρών στην ποίησή του,
αλλά απαντάται με τόση συχνότητα,
ώστε δικαιωματικά να της ταιριάζει και με
το παραπάνω ο χαρακτηρισμός «ηλιοκεν-
τρική», την οποία έδωσε με αφορμή την
παρουσίαση της ποιητικής του συλλογής
«Η ηλικία των δένδρων» ο Βασίλης Κολ-
τούκης (Εφημερίδα «Ηχώ της Άρτας»,
20-6-1998, σ. 11). 
Πόσο, μάλλον, που οι λέξεις Ήλιος και

Φως, οι οποίες αναφέρονται εβδομήντα
δύο και τριάντα πέντε φορές αντίστοιχα
στο εκδομένο έργο του, συνεπικουρούν-
ται από πλήθος σύνθετων, παραγώγων,
συνωνύμων, αντιθέτων ή άλλων λέξεων
που σχετίζονται άλλοτε ετυμολογικά κι
άλλοτε εννοιολογικά μ’ αυτές επιτείνον-
τας τη σημασία, την οποία έχουν  για την
ουσία της ποιητικής του γραφής. Υπηρέ-
τες στον ίδιο σκοπό προστρέχουν οι ιδι-
αίτεροι προσδιορισμοί, οι οποίοι
αναφέρονται στον Ήλιο και το Φως,
καθώς και το γενικότερο ύφος και ήθος
του λόγου. 
Έτσι, με λέξεις όλο φως ή με άλλες που
το υποδηλώνουν μέσω της παρουσίας ή
της απουσίας του, ο ποιητής αισθητοποιεί
και σημασιοδοτεί πολλές εκφάνσεις των
ανθρωπίνων, μας καλεί να τις δούμε
μέσα από το βλέμμα του και να κατακτή-
σουμε τα νοήματά τους με τις δικές μας
αποσκευές, οι οποίες εμφωλεύουν στο
πνεύμα, στην καρδιά και στην ψυχή μας.
Επομένως, με όποια αρματωσιά κι αν τις
ψηλαφήσουμε, μένει ν’ αφήσουμε ανοι-
χτές τις πύλες του σώματος και της
ψυχής μας, για να αισθανθούμε ό,τι εκλε-
κτό υπάρχει εκεί κι απλόχερα μας προ-
σφέρεται. Ουσιαστικά, όπως και σε κάθε
άλλη περίπτωση, ως άλλες μέλισσες θα
τρυγήσουμε εκείνα που την ψυχή και το
πνεύμα μας ευφραίνουν. 

Ο  καλός ανοιξιάτικος καιρός, μετά
από τις συνεχόμενες βροχές των προ-
ηγούμενων ημερών,  ευνόησε ώστε και
φέτος να σχηματιστεί το αδιαχώρητο
στον διαγωνισμό του παραδοσιακού
σκιάχτρου και την γιορτή ανταλλαγής
των παραδοσιακών σπόρων που έγινε
στο Βαθύκαμπο Κεντρικού, του Δήμου
Κεντρικών Τζουμέρκων , στην τα-
βέρνα- οινοποιείο "Ζεύκι" του Κώστα
Βασιλείου.  
Εκ μέρους της  Ένωσης των  Συλλό-

γων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
ο πρόεδρος, παιδίατρος, Αντώνης Κοντός
αφού συνεχάρη τον κ. Κώστα Βασι-
λείου για την πρωτοβουλία αυτής της
εκδήλωσης είπε:
"Τα σκιάχτρα ή σκιαζούκλια είναι συνυ-
φασμένα με την προστασία και την γο-
νιμότητα της γης, αλλά και γενικότερα
με την παραδοσιακή αγροτική ζωή.
Ο στόχος τους είναι να "σκιάζουν", να
φοβίζουν δηλαδή και να απομακρύ-
νουν κάθε επίδοξο εισβολέα που θέλει
να καταστρέψει τους αγροτικούς καρ-
πούς. Οι εχθροί αυτοί συνήθως είναι τα
σπουργίτια, οι καρακάξες, οι κίσσες και

άλλα πουλιά. 
Ήταν δηλαδή τα σκιάχτρα   οι σιωπηλοί
αγροφύλακες  που  προστάτευαν  την
φυτική παραγωγή (σταφύλια , καλαμπό-
κια, κεράσια, ροδάκινα, κ.α.). Σκιάχτρα
μερικές φορές έβαζαν και στα κοτέτσια
για να προστατέψουν τις κότες από τα
"ζουλάπια". 
Είναι η 3η χρονιά, είπε ο κ. Κοντός,  που
γίνετε αυτή η όμορφη  εκδήλωση  εδώ
στο "Ζεύκι" και είναι η  μοναδική απ' ότι
γνωρίζω σε όλη την Ήπειρο. 
Μεταφορικά σκιάχτρο σημαίνει, ο πολύ
άσχημος, ο αδύνατος, ο ασθενικός άν-
θρωπος. Παλαιότερα όταν ανέθεταν
στον προξενητή να βρει κάποια νύφη
του έλεγαν να προσέξει, να είναι
όμορφη, "να μην είναι κανένα σκιά-
χτρο"|. 
Είναι δημιουργήματα της λαϊκής φαν-
τασίας και ευαισθησίας ντυμένα με πα-
λιόρουχα, κουρέλια και όποια άλλα
άχρηστα υλικά μπορούσε να προσθέσει
ο λαϊκός δημιουργός. Παραγεμισμένα
με άχυρο, πριονίδι ή φύλλα από δέντρα,
στηριγμένα σε πασσάλους ή στους
φράχτες των χωραφιών ως άγρυπνοι

φρουροί παντός καιρού να προστα-
τεύουν των μόχθο των αγροτών. 
Μερικά σκιάχτρα ήταν πραγματικά

έργα τέχνης και είχαν  πολύ μεγάλη
ομοιότητα με τον άνθρωπο που απεικό-
νιζαν.
Σκιάχτρα συναντούμε και στην αρχαι-
ότητα στις κωμωδίες του Αριστο-
φάνη,"ειρήνη" , "βάτραχοι". 

Στη συνέχεια  εξαμελή επιτροπή
έκρινε τα 3 καλλίτερα σκιάχτρα που
βραβεύτηκαν  με κρασιά από το  κτήμα
"Ζεύκι"  
Ενημερωτική συζήτηση για τους κιν-

δύνους  από τους Γ.Τ.Ο. (μεταλλαγ-
μένα) για την υγεία και το περιβάλλον
έγινε από την Χαρά Σαίτη και τον
Κώστα Τσίγκο (τοπική ομάδα ΠΕΛΙΤΙ
Περατιάς), και την Χρύσα Σφήκα   από
την ομάδα εθελοντών "Κιβωτός Τζου-
μερκιώτικων σπόρων". Διανεμήθηκαν
δωρεάν σπόροι και φυτά καθώς και
οδηγίες για την διατήρηση των σπό-
ρων!  
Ακολούθησε γλέντι με παραδοσιακή

δημοτική ορχήστρα μέχρι αργά το
βράδυ.

Ο  Η Λ Ι Ο Σ  κ α ι  τ ο  Φ Ω Σ  σ τ η ν  π ο ί η σ η  τ ο υ  Σ ω τ ή ρ η  Ζ υ γ ο ύ ρ η
Παναγιώτα Π. Λάμπρη,

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

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ  ΣΚΙΑΧΤΡΟΥ & 
ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΡΩΝ

Πραγματοποίηση ημερίδας

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του
καλοκαιριού με το όνομα ΡΟΔΟ-
ΦΕΓΓΑΡΟ η Αδελφότητα Ροδαυ-
γής σε συνεργασία με τους φορείς
του χωριού θα πραγματοποιήσει
ημερίδα στις 10 Αυγούστου 2016
και ώρα 18.30-20.30 στο χώρο του
Δημοτικού Σχολείου.
Η ημερίδα θα έχει ως σκοπό τη δια-
τήρηση και βελτίωση της σωματι-
κής μας υγείας και θα έχει ως
θέμα:
« Η σημασία της πρόληψης στη σω-
ματική υγεία»
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα
γίνουν οι παρακάτω εισηγήσεις
από καταξιωμένους ιατρούς ανα-
λόγου ειδικότητας:
1. Πρόληψη και θεραπεία της στε-
φανιαίας νόσου.(20΄)
2. Σκελετική υγεία.(20΄)
3. Η πρόληψη και η θεραπεία του
καρκίνου του προστάτη(20΄)
4. Γυναίκα και υγεία: Πρόληψη
καρκίνου του μαστού(20΄)
Μετά από κάθε εισήγηση θα διατί-
θενται 10΄ για ερωτήσεις
Με τη λήξη της ημερίδας θα προ-
σφερθούν στους παρευρισκόμε-
νους καφές, αναψυκτικά,
τσίπουρο.

Το Δ.Σ.

10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΑΧΘΕΙΟΥ ΘΕΑ-
ΤΡΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 2016

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΡΤΑΣ

Κυριακή 07/08/2016 Μουσική Συ-
ναυλία με τραγούδια γνωστών Ελ-
λήνων δημιουργών (Χατζηδάκης,
Θεοδωράκης, Σαββόπουλος, Μου-
ζάκης, Κατσαρός κα) από την περί-
φημη Μπάντα του Πολεμικού μας
Ναυτικού (45 Ένστολοι μουσικοί
και τραγουδιστές).
Δευτέρα 08/08/2016 «Τα χρόνια
του φιδιού-Λιπεσάνορες»: Ιστορικό
μυθιστόρημα του Δ. Βαρβαρήγου
με αναφορά στο θρύλο του πολέ-
μου της Τροίας και την Ιλιάδα, σε
σκηνοθεσία Κατερίνας Μαντέλη.
Τρίτη 09/08/2016 «Ο μάγος του
Οζ»: Φαντασμαγορικό παραμύθι
για μικρούς και μεγάλους φίλους
από το θίασο Έκφραση.
Τετάρτη 10/08/2016 «Ο Ματωμέ-
νος Γάμος» του Φρεντερίκο Γκαρ-
θία Λόρκα από το θίασο Έκφραση.
Πέμπτη 12/08/2016 «Ο Πλούτος»
του Αριστοφάνη. Μία κωμωδία του
μεγάλου μας Αριστοφάνη δια-
σκευασμένο για όλη την οικογέ-
νεια από το θίασο Λαμπιόνι
Θεσσαλονίκης της Αννίτας Γκαϊτα-
τζή.
Παρασκευή 13/08/2016 «Γλυκιά και
Αλησμόνητη Ιωνία»: Μουσικά χο-
ρευτικά και θεατρικά δρώμενα με
αναφορά στην Ρωμανία και στην
κοσμοπολίτικη Σμύρνη από το μορ-
φωτικό πολιτιστικό σύλλογο Ρο-
δίτη Σερβίων Κοζάνης και από το
μορφωτικό πολιτιστικό σύλλογο
Σμυρναίων-Μικρασιατών Βαθύλακ-
κου Θεσσαλονίκης

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 21:00
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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συνέχεια από τη σελ. 1
Κύριο χαρακτηριστικό της τηλεόρασης είναι η ει-
κόνα. Η τηλεόραση, σήμερα, είναι τόσο διαδεδο-
μένη που θεωρείται ως το πρώτο μέσο μαζικής
ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Όπως αποδεικνύε-
ται από έρευνες, η μαγνητική της επίδραση, προ-
πάντων στα παιδιά, είναι μεγάλη. Η τηλεθέαση
είναι μία δραστηριότητα που μπορεί να γίνεται
ταυτόχρονα με άλλες δραστηριότητες. Τα παιδιά,
δηλαδή, μπορούν να κατανέμουν το χρόνο σε
πολλές ταυτόχρονα δραστηριότητες. Η τηλεό-
ραση χρησιμοποιείται εκ μέρους των παιδιών με
τρεις διαφορετικούς τρόπους:
■ τηλεόραση  πάθος: Προϋποθέτει την επιλογή και
επιβάλλει την προσοχή. Είναι ελάχιστα τα παιδιά
που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Σε μεγαλύ-
τερες ηλικίες μόνον τα αθλητικά προγράμματα
παρακολουθούνται από τους νέους με τέτοιο
πάθος.
■ τηλεόραση που καλύπτει το κενό: Είναι η τηλε-
όραση παρηγοριά, γιατί δεν έχουν να ασχοληθούν
με κάτι καλύτερο. Είναι η τηλεόραση που αντικα-
θιστά τους φίλους, τους γονείς, τον περίπατο, το
παιχνίδι και το βιβλίο. Δεν είναι η τηλεόραση που
τα εμποδίζει να κάνουν κάτι. Δεν υπάρχει κάτι
άλλο αλλά το κενό στο πολιτιστικό και κοινωνικό
περιβάλλον, που είναι τεράστιο. Τέλος, η τηλεό-
ραση είναι η συμμετοχή των παιδιών στη ζωή της
οικογένειας. Οι γονείς επιλέγουν την τηλεόραση
και τα παιδιά επιλέγουν να είναι με τους γονείς.
■ τηλεόραση  ντεκόρ: Πρόκειται για μία λειτουρ-
γία όμοια με εκείνη του ραδιοφώνου.  Η τηλεό-
ραση ανήκει σε μια ηχητική ατμόσφαιρα που
συνοδεύει τα παιδιά στις δραστηριότητές της.

Η εικόνα της τηλεόρασης εισέβαλε στον ελεύ-
θερο χρόνο του παιδιού και τον κυρίευσε, αλλά-
ζοντας τη χρήση του. Το βιβλίο απειλείται σοβαρά,
όχι τόσο, γιατί δεν απομένει γι αυτό ελεύθερος
χρόνος, όσο γιατί αλλάζει η αντίληψη της ψυχα-
γωγίας. Σήμερα, με την καινοτομία του ζάπινγκ, η
εξουσία και η πρόκληση της περιπλάνησης σε δια-
φορετικά κανάλια και προγράμματα και της διακο-
πής δημιουργεί συνήθειες, υιοθετεί νέες
μεθόδους ψυχαγωγίας και καλλιεργεί μία στάση
εντελώς διαφορετική από εκείνη που είχε το
κοινό μπροστά στα έργα τέχνης. Όλα αυτά συμ-
βαίνουν, σε αντίθεση με το βιβλίο, που απαιτεί
απόλυτη αυτοσυγκέντρωση και χρονική πειθαρ-
χία. Απέναντι στα οπτικοακουστικά μέσα, το βιβλίο
προβάλλει μοναχικό, διακριτικό, σιωπηλό.

Η τηλεόραση έχει κατηγορηθεί για την αύξηση
της επιθετικότητας και της βίαιης συμπεριφοράς
των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας. Έτσι, οι μι-
κροί τηλεθεατές είναι δυνατόν να εκδηλώνουν
βίαιη συμπεριφορά, όταν παρακολουθούν στην
τηλεόραση προγράμματα μέσω των οποίων προ-
βάλλονται ισχυρά πρότυπα τα οποία ενισχύονται.

Η τηλεόραση, όμως, έχει και τη θετική της όψη,
γιατί παρουσιάζει και θαυμάσια έργα κινουμένων
σχεδίων ή άλλα λογοτεχνικά έργα που είναι γνω-
στά για την πλοκή, την παιδευτική δύναμη και τη
γλωσσική αρτιότητά τους. Έργα που εξαιτίας του
μεγάλου όγκου τους, ίσως να μην τολμούσαν ποτέ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
➢ Ευρεία σύσκεψη πραγματοποι-
ήθηκε στο υπουργείο Πολιτισμού με
θέμα την αναστήλωση του γεφυριού
της Πλάκας στην Ήπειρο στις 20
Μαΐου   με πρωτοβουλία του αρμό-
διου υπουργού, Αριστείδη Μπαλτά.
➢ Ο Δήμος Αρταίων στα πλαίσια της
αισθητικής αναβάθμισης της πόλης,
των δημοτικών και τοπικών διαμερι-
σμάτων και έχοντας ως στόχο την
ενεργοποίηση και συμμετοχή όλο
και περισσότερων πολιτών στις δρά-
σεις του διοργάνωσε  διαγωνισμό
των ωραιότερων κήπων και μπαλκο-
νιών! Η βράβευση έγινε στις 6 Ιου-
νίου
➢ Στους Δήμους στους οποίους θα
εφαρμοστεί άμεσα το «Κοινωνικό Ει-
σόδημα Αλληλεγγύης» (γνωστό ως
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) εν-
τάσσεται ο Δήμος Αρταίων. Τη σχε-
τική ενημέρωση έκανε κατά τη
διάρκεια  Δημοτικού Συμβουλίου, ο
Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρο-
γιάννης. Έτσι, άποροι συμπολίτες
που πληρούν τα οικονομικά κριτήρια
θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις για
την ένταξή τους στο πρόγραμμα,
που τους εξασφαλίζει την άμεση κά-
λυψη βασικών αναγκών διαβίωσής
τους. «Είναι μια πολύ ευχάριστη εξέ-
λιξη, την οποία διεκδικούσαμε, με
σκοπό να βοηθήσουμε τις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες στο Δήμο Αρ-
ταίων» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο
Δήμαρχος. 
➢ Λόγω του ότι η Πρωτομαγιά συ-
νέπιπτε με τον Κυριακή του Πάσχα
δεν πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός
της πρωτομαγιάς από τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο.
➢ Μια σειρά εκδηλώσεων για την
135η Επέτειο Απελευθέρωσης της
Άρτας διοργανώνει ο Δήμος Αρ-
ταίων σε συνεργασία με Συλλόγους
και Φορείς. Η αρχή  έγινε, μεταξύ
άλλων, μουσικές και χορευτικές πα-
ραστάσεις, αθλητικές συναντήσεις
καθώς και την αναβίωση του Εθίμου
του Άγιου Ιωάννη του Ριγανά.

να διαβάσουν τα παιδιά, γιατί έχει περιοριστεί
πολύ ο ελεύθερος χρόνος τους. Επίσης, αυξάνει
τις γνώσεις, καλλιεργεί τις πνευματικές ικανότη-
τες του παιδιού  και συμβάλλει στη γλωσσική, συ-
ναισθηματική και ψυχική ανάπτυξή του και τέλος,
αποτελεί ένα προσιτό και ανέξοδο μέσον ψυχαγω-
γίας.

Ο πιο σημαντικός ρόλος της ρύθμισης της σχέ-
σης των παιδιών με την τηλεόραση, έτσι ώστε να
αποβεί μία σχέση με νόημα, ανήκει στους γονείς.
Συνιστάται στους γονείς, για να βοηθήσουν τα
παιδιά τους στη διαμόρφωση μίας ουσιαστικής
σχέσης με την τηλεόραση, να σκέπτονται πάντοτε
εκ των προτέρων τις συνέπειες μίας λανθασμένης
υπερκατανάλωσης της τηλεόρασης και να προ-
σπαθούν να τις προλαμβάνουν. Η φροντίδα των
γονέων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
■ Προσπαθούν να μετρούν το χρόνο της τηλεθέ-
ασης των παιδιών τους και να παίρνουν μέτρα να
τον περιορίσουν. Όσο το λιγότερο παρακολου-
θούν τηλεόραση, τόσο το καλύτερο γι αυτά.
■ Φροντίζουν για την υλική ευημερία των παιδιών
τους κατά τη διάρκεια της τηλεθέασης.
■ Εξουσιάζουν τη συσκευή της τηλεόρασης αντί
να τους εξουσιάζει.
■ Βλέπουν με τα παιδιά τους μαζί τηλεόραση και
μιλούν για την εκπομπή, γιατί η τηλεόραση δεν
είναι ένα άτομο για να τα απασχολεί.
■ Δεν αφήνονται να τους καθοδηγεί η τηλεθέαση.
Έχουν το θάρρος να αρνούνται.
■ Υποστηρίζουν τις προσπάθειες του σχολείου για
μία τηλεθέαση με νόημα και για μια ουσιώδη αξιο-
ποίηση του ελεύθερου χρόνου.
■ Επιδιώκουν να επιβάλλουν τις συστάσεις τους
αλλά όχι σε μόνιμη βάση. Οι εξαιρέσεις οφείλουν
πραγματικά να είναι εξαιρέσεις.
■ Δε δέχονται χωρίς κριτική οτιδήποτε προσφέρε-
ται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, γιατί όποιος
σιωπά, σημαίνει ότι είναι σύμφωνος.
■ Αντενεργούν συνειδητά στην απώλεια της κοι-
νωνικής επαφής στην οικογένεια. Το πιο δυνατό
όπλο είναι η συνοχή.
■ Προσπαθούν να παρακινούν τα παιδιά τους σε
μία αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους μέσω
μίας ελκυστικής προσφοράς.
■ Προσέχουν το παιδί τους να μην εξελιχθεί σε
φανατικό τηλεθεατή.
■ Αποτελούν το πρώτο πρότυπο για το παιδί τους
με τη δική τους σχέση με την τηλεόραση. Συμμε-
τέχουν στο παιχνίδι της φαντασίας μαζί με τα παι-
διά τους, προκαλώντας τα να σκεφτούν τον τρόπο
δημιουργικής αξιοποίησης του Σαββατοκύριακου
, εάν η συσκευή της τηλεόρασης δεν λειτουρ-
γούσε και να στραφούν στο βιβλίο.

Από όσα προτείνονται παραπάνω, πολλά εξαρ-
τώνται από την ηλικία των παιδιών  και την οικο-
γενειακή ατμόσφαιρα. Οι γονείς των μικρών
παιδιών οφείλουν να ασκούν κάποιο έλεγχο στα
τηλεοπτικά προγράμματα που παρακολουθούν τα
παιδιά τους. Για την επιλογή των προγραμμάτων,
να έχουν υπόψη τους κάποιους παράγοντες, όπως
το επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού, την καταλλη-
λότητα του προγράμματος και την πιθανή ανταπό-

κριση του παιδιού στο πρόγραμμα, όπως η κατά-
ληξη σε εφιάλτες, ανησυχία ή φόβο ή η υιοθέτηση
της πίστης ότι η φυσική βία είναι ένας τέλεια απο-
δεκτός τύπος αυτοέκφρασης. Ένα πολύ μικρό
παιδί δεν μπορεί συνήθως να διακρίνει μεταξύ
φαντασίας και πραγματικότητας, ενοχλείται και
αναστατώνεται από ένα πρόγραμμα που ένα μεγα-
λύτερο παιδί θα μπορούσε να δει και να αφομοι-
ώσει, χωρίς να ζημιωθεί. Οι ακόλουθες
δραστηριότητες συνιστώνται στους γονείς που
είναι ανυπόμονοι να συμβάλουν στη διαμόρφωση
κριτικών και διακριτικών τηλεθεατών:
■ Οι γονείς βοηθούν τα μικρά παιδιά τους στην
πρώιμη ανάπτυξη των συνηθειών της εικόνας και
του ήχου με την υποβολή μερικών απλών ερωτή-
σεων στο τέλος του προγράμματος της τηλεόρα-
σης, όπως: Πώς άρχισε το πρόγραμμα; Τι συνέβη
μετά; Πώς τελείωσε; Ποιος ήρωας σου άρεσε πε-
ρισσότερο; Γιατί; Ποιος ήρωας δεν σου άρεσε;
Γιατί;
■ Ερωτήσεις, όπως οι παραπάνω, προξενούν κά-
ποια ανταπόκριση από τους μικρούς θεατές και
τους βοηθούν να κατακτήσουν τη γνώση των σω-
στών αξιών. Οι γονείς των λίγο μεγαλύτερων παι-
διών ζητούν από αυτά να υποδείξουν
εναλλακτικές λύσεις για το τέλος του προγράμμα-
τος.
■ Ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να διαβάσουν έναν
οδηγό τηλεθέασης, πριν ανοίξουν τη συσκευή.
Αυτή η πρακτική βοηθά να γίνουν περισσότερο
διακριτικά.
■ Συμφωνούν με τα παιδιά τους για το ανώτατο
όριο του χρόνου τηλεθέασης, καθημερινά ή εβδο-
μαδιαία. Αυτές οι διευθετήσεις καταλήγουν στην
πιο εκλεκτική τηλεθέαση εκ μέρους των ίδιων των
παιδιών.
■ Βοηθούν τα παιδιά τους να κρατήσουν ένα ημε-
ρολόγιο των προγραμμάτων που παρακολουθούν
στην τηλεόραση. Το ημερολόγιο αυτό συζητιέται
περιστασιακά με τον απώτερο σκοπό να βοηθή-
σουν τα παιδιά να διαμορφώσουν κάποια άποψη
για τα προγράμματα τα οποία παρακολούθησαν.
Μία εναλλακτική πρόταση σε αυτή τη δραστηριό-
τητα είναι να ζητούν από τα παιδιά τους να δίνουν
σε κάθε πρόγραμμα ένα βαθμό.
■Μελετούν για να τοποθετήσουν τη συσκευή της
τηλεόρασης σε μια λιγότερο κυρίαρχη θέση στο
σπίτι.
■ Χαμηλώνουν την ένταση της συσκευής, έτσι
ώστε αυτή να μην ακούγεται από όλα τα μέλη της
οικογένειας.
■ Αφήνουν τα κανάλια να γνωρίζουν τις αντιδρά-
σεις τους στα προγράμματα. Ένας από τους πε-
ρισσότερο αποτελεσματικούς τρόπους για την
έκφραση των απόψεων είναι ένα τηλεφώνημα
στον τηλεοπτικό σταθμό. Εκφράζουν τις αντιρρή-
σεις τους σχετικά με ένα πρόγραμμα ή ακόμη και
την ευχαρίστησή τους γι αυτό.
■ Τέλος, συνεχίζουν να δοκιμάζουν να κάνουν τα
παιδιά τους να ενδιαφέρονται για άλλες χρήσιμες
δραστηριότητες.

Το διαδίκτυο είναι ένα θαυμαστό εργα-
λείο που φέρνει στο χώρο μας την πιο
απόμακρη γωνιά της Γης, μας ανοίγει τις
βιβλιοθήκες των μεγαλύτερων πανεπι-
στημίων, μας βρίσκει όποια πληροφορία
θέλουμε, μας δείχνει ταινίες, μουσική, ει-
δήσεις.
Όλα όμως έχουν δύο όψεις και οι γονείς
πρέπει να τονίσουν στα παιδιά τους την
αρνητική και επικίνδυνη όψη που είτε τα
ίδια αδυνατούν να γνωρίζουν είτε υποτι-
μούν επειδή θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα.
Η ψυχολόγος-παιδοψυχολόγος, Αλεξάν-
δρα Καππάτου σας συμβουλεύει για το τι
είναι καλό να κάνετε:
• Ωσότου το παιδί μπει στην εφηβεία, να
κρατήσετε τον υπολογιστή στο σαλόνι,
σε ένα χώρο που θα έχετε διαμορφώσει
εκεί σαν γραφείο, ώστε το παιδί να νιώθει
ότι έχει τη γωνιά του, αλλά και εσείς μπο-
ρείτε να εποπτεύσετε.
• Να έχετε εγκαταστήσει φίλτρα προστα-
σίας.
• Να θυμάστε ότι τα χρονικά όρια χρήσης
του υπολογιστή είναι απαραίτητα σε κάθε
ηλικία, κυρίως όμως όταν πρόκειται για
παιδιά κάτω των 10 ετών.
• Να επιδιώκετε το παιδί σας να περνά τον
ελεύθερο χρόνο του με συνομήλικα παι-
διά «πρόσωπο με πρόσωπο» και όχι σε
διαδικτυακή συντροφιά.

Παιδί και διαδίκτυο:Τι πρέπει να προσέχουμε;
• Να πριμοδοτείτε την κίνηση, την
άθληση και όχι την καθιστική ζωή.
• Μέχρι τα 10 του χρόνια προσπαθήστε να
σερφάρετε μαζί του. Μην ξεχνάτε ότι
μέσα σε μισή ώρα που ίσως το αφήσετε
μόνο του μπορεί να συνομιλήσει με εκα-
τοντάδες άτομα, ή να δει τραυματικές ει-
κόνες ή να δεχθεί ανήθικα και επικίνδυνα
μηνύματα.
• Να βοηθήσετε το παιδί να καταλάβει ότι
στο διαδίκτυο ισχύει ότι και στον έξω
κόσμο. Να μην κάνει στους άλλους κάτι
που δεν θα ήθελε να του κάνουν εκείνοι,
νομίζοντας ότι η ταυτότητα του θα μείνει
κρυμμένη στον υπολογιστή. Πρέπει να
ξέρει ότι υπάρχουν αρχές που εντοπίζουν
πολύ εύκολα τους κατόχους των υπολο-
γιστών.
• Να του εξηγείτε ότι δεν πρέπει ποτέ να
δίνει πλήρη στοιχεία, όπως ονοματεπώ-
νυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο ή προσωπι-
κούς κωδικούς.
• Να του απαγορεύσετε να συναντά μόνο
του άτομα που γνώρισε στο διαδίκτυο.
• Καλό είναι στα προγράμματα να μπουν
μηχανές αναζήτησης που είναι ειδικά
σχεδιασμένες για παιδιά.
• Πρέπει να τεθεί στην αρχή ως όρος για
το παιδί να κινείται διαδικτυακά, κυρίως
μέσω Bookmarks.
• Αποθαρρύνετε όσο το επιτρέπει η ηλικία

του παιδιού, τις on line συζητήσεις, τις
αποστολές βίντεο ή μηνυμάτων στο κι-
νητό.
• Να μην στέλνει ή προωθεί προσωπικά
βίντεο και φωτογραφίες που ίσως αργό-
τερα μετανιώσει ή που ενοχλούν ή εκθέ-
τουν άλλους.
• Να μην μπαίνει σε κοινωνικά δίκτυα, λέ-
γοντας ψέματα για την ηλικία του, τα πε-
ρισσότερα έχουν όριο, τα 13 έτη.
• Να είναι ενημερωμένο για τη χρονοχρέ-
ωση σε πορνοσάιτ, σε σάιτ με ψεύτικες
λαχειοφόρες, στις οποίες υποτίθεται ότι
έχει κερδίσει ένα βραβείο ή κάποιο δώρο.
• Να του τονίσετε ότι είστε πάντα στο
πλευρό του και πως οτιδήποτε το τρομά-
ξει στο διαδίκτυο ή και απλώς το φέρει σε
αμηχανία ή το ενοχλήσει, θα κάνει πολύ
καλά, να απευθυνθεί σε εσάς.
• Όταν σας παραπονεθεί για κάτι δεν πρέ-
πει να το μαλώσετε, γιατί ίσως την επό-
μενη φορά, που θα έχει πρόβλημα,
αποφασίσει ότι είναι καλύτερα να μην
σας μιλήσει.
• Σε περίπτωση που θέλετε να καταγγεί-
λετε κάποιο αδίκημα, να επικοινωνήσετε
με τη Δίωξη του Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος.

Καππάτου Αλεξάνδρα
Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος

Π α ι δ ί  κ α ι  τ η λ ε ό ρ α σ η

ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΔΙΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ  ΑΡΤΑΣ
ΚΑΒΑΦΗ 20 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 43

ΤΗΛ. 210 6001418 & 6936001418  FAX: 210 6391787 e-mail: akontos@otenet.gr
ΓΙΟΡΤΗ   ΤΗΣ  ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 2016

O Σύλλoγος των Απανταχού Διστρατιωτών Άρτας διοργανώνει και φέτος στο Δίστρατο Άρτας στη κεντρική πλατεία, τη Τε-
τάρτη 17 Αυγούστου   και από ώρα 8.00 το βράδυ ,τη γιορτή της κουλούρας, του ψωμιού που μεγάλωσαν πολλές γενιές στα
Τζουμέρκα. Με ψήσιμο της κουλούρας στη γάστρα πάνω σε κουτσομπόφυλλα   και με  παραδοσιακά τραγούδια  από τους
"Λαλητάδες" . 
Εφέτος την ημέρα αυτή θα τιμήσουμε  με αναμνηστικές πλακέτες μερικούς από τους παραδοσιακούς μουσικούς της πε-
ριοχής μας, όπως: Θεόδωρο Γεωργίου, Βασίλη Σπύρο, Γιώργο και Χρήστο Ψυχογιό, Κώστα (Νούλης) Τσιβόλα και Φάνη Γε-
ωργογιάννη.
Η κουλούρα θα συνοδεύεται και με την ντόπια πρέντζα. 
Ο χορός είναι  ελεύθερος, η κουλούρα  και η πρέντζα θα προσφέρονται  δωρεάν.
Οι εκδηλώσεις αυτές, στοχεύουν  στο να προβληθεί η πανέμορφη φύση, η ιστορία και οι παραδόσεις των χωριών του Αράχ-
θου και των Τζουμέρκων.
Ο Πρόεδρος: ΑντώνηςΚοντός Ο Γεν. Γραμματέας: Παντελής Νάκος
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Η ΡΟΔΑΥΓΗ

1 ΑΥΓ - Δευτέρα: Προβολή ταινίας –
Ντοκιμαντέρ: «Το Γεφύρι της Πλάκας»
του κινηματογραφιστή Βασίλη  Γκανιά-
τσα, στην πλατεία. Ώρα 21.00. 

2 ΑΥΓ - Τρίτη: 1ο Εργαστήρι Ζωγραφι-
κής.  Κατασκευή με πηλό –Ντεκουπάζ
με την Γωγώ Μπαρτζώκα στο Πνευμα-
τικό Κέντρο 10:00 – 13:00. Το απόγευμα
της ίδιας μέρας και ώρα  18.30 κουκλο-
θέατρο με  μύθους του Αισώπου,  στην
πηγή Μπέσικου. 

3 ΑΥΓ - Τετάρτη: 2ο Εργαστήρι Ζωγρα-
φικής. Ώρα 10:00 – 13:00. Το απόγευμα
και ώρα 20:00 θα γίνει η παρουσίαση
των έργων των παιδιών και θα ακολου-
θήσουν εγκαίνια  ατομικής εικαστικής
έκθεσης της Γωγώς Μπαρτζώκα στο
Πνευματικό Κέντρο.

5 ΑΥΓ - Παρασκευή: Αφιέρωμα στον
Αρτινό ζωγράφο Γιάννη Μόραλη. Θα μι-
λήσει η φιλόλογος – Συγγραφέας Πα-
ναγιώτα Π. Λάμπρη με θέμα
‘’Μνημονεύετε Γιάννη Μόραλη” (Άρτα
1916 – Αθήνα 2009)  και θα προβάλει
διαφάνειες με έργα του Καλλιτέχνη.
Ώρα 20:00 στο Σχολείο

6 ΑΥΓ - Σάββατο: Παραδοσιακή Βραδιά
– Φεστιβάλ Χορευτικών Ομάδων με τη
συνοδεία της κομπανίας του Βασίλη Γε-
ραγόρη. Συμμετέχουν τα χορευτικά:
Πανκαλαβρυτινού Συλλόγου Πατρών,
Χορευτικού Ομίλου Ποντίων Κοζάνης
«Αντάμωμαν», Μ/Φ Συλλόγου ΣΚΟΥ-
ΦΑΣ Άρτας, Πολιτιστικού και Μορφωτι-
κού Συλλόγου Ματσουκίου Ιωαννίνων
«Η Βύλιζα» και του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Ροδαυγής. Στο τέλος ελεύθερος
χορός για όλους. Ώρα έναρξης 21:00
στην πλατεία. 

7 ΑΥΓ - Κυριακή:Αιμοδοσία στο Ιατρείο
της Κοινότητας ώρα 9:00 – 13:00.                            
Απονομή Βραβείου ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ στον
Ξενώνα ΝΗΣΙΣΤΑ ώρα 11:00

7 & 8 ΑΥΓ - Κυρ.-Δευτ.: Αθλητικές Δρα-
στηριότητες από τον πανελληνιονίκη
αθλητή μεγάλων αποστάσεων Χρ. Ζαρ-
κάδα. 
1η Ημέρα: Αγώνες ποδηλάτου στο
δάσος της Μπιστούρας.Ώρα 18.00. Στη
συνέχεια θα ακολουθήσει ποδηλατικό
παιχνίδι στην πλατεία. 
2η Ημέρα:Παιδικά παιχνίδια - αθλητικές
δραστηριότητες  στο χώρο της πλα-
τείας. Ώρα 18.00.
Θα υπάρχουν και δραστηριότητες  που
θα περιλαμβάνουν την γνωριμία  με τα
μονοπάτια και τη φύση του χωριού.
Ακόμη θα γίνει το κυνήγι του χαμένου
θησαυρού για μικρούς και μεγάλους,
τουρνουά ποδοσφαίρου  και αρκετές
άλλες δραστηριότητες 

9 ΑΥΓ - Τρίτη.: Δραστηριότητες  για
τους μικρούς μας φίλους από τους
Προσκόπους Άρτας στην πλατεία. Ώρα
18.30

10 ΑΥΓ - Τετάρτη: «Η σημασία της πρό-
ληψης στη σωματική υγεία». Ημερίδα
που διοργανώνεται με πρωτοβουλία
της Αδελφότητας Ροδαυγής σε συνερ-
γασία με τους φορείς του χωριού  στο
χώρο του Δημοτικού Σχολείου, από
18.30-20.30

19 ΑΥΓ - Παρασκευή: Μουσική Συναυ-
λία με έντεχνο, ρεμπέτικο, λαϊκό  και
Σμυρναίικο τραγούδι από το Τμήμα Λαϊ-
κής και Παραδοσιακής Μουσικής του
ΤΕΙ Άρτας, στην πλατεία. ́Ωρα  έναρξης
21:00.

Σημείωση:
• Εάν υπάρξουν μικρές διαφοροποι-
ήσεις στο πρόγραμμα  θα γίνει ενημέ-
ρωση με ανακοινώσεις.
• Στην παραδοσιακή βραδιά θα διατί-
θεται  βακαλάος τηγανητός και  σκορ-
δαλιά.
• Το Ποντιακό χορευτικό της Κοζάνης
θα έχει δική του ορχήστρα.

Καθαρισμός και Συντήρηση δεξαμε-
νών από την ΔΕΥΑΑ.
Η ΔΕΥΑΑ τον μήνα Ιούνιο προέβη

στον ετήσιο καθαρισμό των δεξαμε-
νών ύδρευσης του Χωριού. Δεν ολο-
κληρώθηκε ο καθαρισμός στις
δεξαμενές Μπέσικου και Κερασίτσας
για να προηγηθούν εργασίες συντή-
ρησης.
Για την συντήρηση και την στεγανό-
τητα της δεξαμενής στο  Σουμέσι  η
ΔΕΥΑΑ διέθεσε ποσό 1300,00 ευρώ.

Ο Εορτασμός του Αγίου Πνεύματος
στο Σουμέσι.

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και
φέτος στο Σουμέσι το Άγιο Πνεύμα.
Την παραμονή τελέστηκε εσπερινός
και αρτοκλασία ιερουργούντος του
Πατέρα Αγαθάγγελου, ο οποίος στο
κήρυγμα του μίλησε για την επιφοί-
τηση και τα χαρίσματα του Αγίου
Πνεύματος.
Την ημέρα της εορτής με την παρου-
σία του Πατέρα Νικηφόρου από την
Μητρόπολη τελέστηκε Όρθρος θεία
Λειτουργία, επιμνημόσυνη δέηση
υπέρ των κτητόρων του Ναού  και
Αγιασμός.
Όλες οι  ακολουθίες  έγιναν με την

παρουσία δεκάδων πιστών, συλλει-
τούργησαν Ιερείς και Ιεροψάλτες
άλλων Ενοριών.
Ακολούθησε παραδοσιακό πανηγύρι
με τοπική ορχήστρα χωρίς την χρήση
μικροφωνικής.

Συνάντηση φορέων Ροδαυγής.
Το Μ. Σάββατο 30-04-2016 με πρωτο-
βουλία του Προέδρου της Κοινότη-
τας έγινε συνάντηση στο Πνευματικό
Κέντρο, στην οποία πήραν μέρος οι
Σύμβουλοι της Κοινότητας,  το Εκ-
κλησιαστικό Συμβούλιο, Ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος, η Αδελφότητα
Ροδαυγιωτών, οι φίλοι του Άμμου και
η Δημοτική Σύμβουλος Θεανώ Γραμ-
ματικού.
Η συγκεκριμένη  ημέρα επιλέχτηκε

για να μπορέσει να εκπροσωπηθεί και
η Αδελφότητα.

Η συνάντηση είχε στόχο την ενη-
μέρωση σε προτάσεις που η Κοινό-
τητα είχε υποβάλει και να γίνει ένας
διάλογος σχετικός με τον τρόπο που
οι προτάσεις και οι αιτήσεις κατοίκων
– φορέων θα απευθύνονται εκεί που
πρέπει ιεραρχικά για να τυχαίνουν
και  ανάλογης υποστήριξης.
Κυρίαρχο θέμα ενημέρωσης ήταν η

παιδική χαρά. Τονίστηκε πάλι ότι η
απόσυρση των παιχνιδιών της πα-
λαιάς παιδικής χαράς ήταν απόφαση
της Κεντρικής εξουσίας αφού δεν
διέθετε πιστοποίηση και ότι στο αί-
τημα του Δήμου για παραχώρηση της
χρήσης της πλατείας στους Δημότες
με σκοπό την  χρηματοδότηση παιδι-
κής χαράς (μεταξύ άλλων), η Ιερά
Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέ-
ζης δεν απάντησε ακόμη αν και πα-
ρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα . 
Για τον χώρο του γηπέδου στη θέση
«Μεσοβούνια» η κυριότητα επα-
νήλθε  στην Διεύθυνση Δασών, η
οποία αναμένεται να εκδώσει από-
φαση  πράξης χαρακτηρισμού για
5.500 τμ. Της έχει υποβληθεί σχετικό
τοπογραφικό διάγραμμα από τον
Δήμο. Μετά την παραπάνω έκδοση οι
Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου θα
εκπονήσουν τις απαραίτητες μελέτες
για να εγκριθεί οικοδομική άδεια
ανέγερσης αθλητικού χώρου. Εφό-
σον επιτευχθεί η ωριμότητα της με-
λέτης θα υπάρξει προσπάθεια
ένταξης σε πρόγραμμα  χρηματοδό-
τησης (ΕΣΠΑ, LEADER κλπ). 
Επίσης έγινε ενημέρωση για πρό-

γραμμα το οποίο είχε ανοίξει και
υπήρχε η βούληση σύνταξης μελέτης
σήμανσης μονοπατιών και χώρων
αναψυχής (είχε ήδη ανατεθεί) πλην
όμως αποσύρθηκε και υπάρχει διαβε-
βαίωση ότι προσεχώς θα ξανατρέξει.
Τέλος ο Πρόεδρος προέτρεψε οι αι-

τήσεις – προτάσεις να υποβάλλονται
ιεραρχικά. Δηλαδή στην Κοινότητα, η
οποία αφού συνεδριάσει σύμφωνα με
το νόμο , θα αποφανθεί και θα υπο-
βάλει το αίτημα στον φορέα που πρέ-
πει, με κοινοποίηση στον αποστολέα.
Κυρίως προς τα έξω να βγαίνει ΜΙΑ
φωνή για το καλό του Χωριού. 
Η αδελφότητα Ροδαυγιωτών με τον

Πρόεδρο της πρότεινε να συμπεριλη-
φθεί στις εκδηλώσεις του «Ροδοφέγ-
γαρου 2016» ιατρικό θέμα (ανέλαβε
την υποχρέωση στην υλοποίηση να
βοηθήσει) κάτι που τελικά ο Σύλλο-
γος αποδέχθηκε.
Ακολούθησε διάλογος γόνιμος, ειλι-
κρινής και κυρίως χρήσιμος. Εκφρά-
στηκε η άποψη παρόμοιες
συναντήσεις να είναι πιο συχνές.

1. ΔΙΑΜΟΝΗ

Παραδοσιακοί Ξενώνες
α) «ΑΡΑΧΘΕΑ» στη Λάψαινα 7 αυτό-

νομες κατοικίες Τεσσάρων ατόμων
Τηλ. 6978470819 www. likaki@otenet.g
β) «ΜΑΡΟΥΣΙΩ» στην είσοδο της Ρο-
δαυγής 8 επιπλωμένα διαμερίσματα
Τηλ. 6932660303 - 2683071131
www.marousio.gr
γ) «ΝΙSISTA» στο κέντρο της Ροδαυ-
γής 5 δίκλινα + 2 Σουίτες
Φαγητό-Καφετέρια-Bar (24ωρο)
Τηλ. 2683071484 – www.nisista.gr

2. ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ταβέρνες – Ψησταριές
α) «Αθήναιο» στο κέντρο της Ροδαυ-
γής
Τηλ. 2683071150
β) Γεωργογιάννη Ευαγγελία στην

πλατεία Ροδαυγής
Τηλ. 2683071560 – 6977993137
γ) Γεωργογιάννης Κων/νος στον

ΑηΛιά
Τηλ. 2683071253
δ) Καλλιμογιάννης Παναής στο Κα-

κολάγκαδο
Τηλ. 6947382796
ε) Καφέ-Ταβέρνα «Το στέκι της Ρο-

δαυγής»
στην είσοδο της Ροδαυγής, Τηλ.

6932117986
στ) Mεζεδοπωλείο-Ψησταριά στο

Eκκλησιαστικό κατάστημα Aγίας
Tριάδος Σουμεσίου,
Iωάννης B. Kασσάρας, Tηλ.
6937364844
ζ) Καντίνα στην είσοδο του χωριού

Σπύρου Δημήτριος

3. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ «Η πονηρή αλεπού»
Στο κέντρο Ροδαυγής
Τζουμερκιώτης Θεόδωρος Τηλ.
6947274677

4. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ
στο κέντρο Ροδαυγής
Γεραγόρης Βασίλης
Τηλ. 6946420970

5. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
στο κέντρο Ροδαυ-
γής
Γραμματικού Λιλή
Τηλ. 2683071256

6. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
στο κέντρο της Ρο-
δαυγής
Τηλ. 2683071080

7. ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

στο κέντρο της Ρο-
δαυγής
«ΤΗΛΕΜΑΧΗ»
Τηλ. 2683071258-6948835818

8. ΤΑΞΙ
στο κέντρο της Ρο-
δαυγής

Παπαβασιλείου Κων/νος
Τηλ. 2683071385 – 6944513727

Εργασίες Συντήρησης στο Καμπαναριό
και στο Πνευματικό Κέντρο του ΙΝ Αγίας
Παρασκευής!
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής μετά από εξέ-
ταση προσφορών που του υποβλήθηκαν,
επέλεξε τον εργολάβο, ο οποίος εγκατα-
στάθηκε ήδη και άρχισε τις εργασίες του
έργου για την συντήρηση του καμπανα-
ριού και την τοποθέτηση πλακών στην
σκεπή του  Πνευματικού Κέντρου.
Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν και
οι οποίες επιβλέπονται από Μηχανικό της
Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρε-
βέζης και από Υπάλληλο της Εφορίας Αρ-
χαιοτήτων Άρτας είναι για μεν το
καμπαναριό νεροβολή, αντικατάσταση
τμημάτων αρμού και τσιμεντοενέσεις
(όπου και όσες χρειασθούν) για δε το
Πνευματικό Κέντρο τοποθέτηση πλακών
σκεπής εξαιρετικής ποιότητας, οι οποίες
ήδη έχουν αγορασθεί. Τις μετέφερε αφι-
λοκερδώς από την Αλβανία ο Άκης Τσάγ-
κας του Παύλου και το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο τον ευχαριστεί ιδιαίτερα.
Να θυμίσουμε ότι η χρηματοδότηση των
παραπάνω εργασιών θα γίνει από  πόρους
του Ιερού Ναού, συμπεριλαμβανομένων
των εσόδων της Ερανικής Επιτροπής.
Με την ευκαιρία να συγχαρούμε και τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής, που αν-
τιλαμβανόμενος την δύσκολη οικονο-
μική περίοδο και για τους Ναούς μας
πλέον, σε προηγούμενη συνεδρίαση του
ΔΣ του, αποφάσισε την διάθεση χιλίων
(1000) ευρώ στο Εκκλησιαστικό Συμβού-
λιο για την ολοκλήρωση των εργασιών
στο Πνευματικό Κέντρο.

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

Τι θα βρείτε στη Ροδαυγή

Καθημερινά ανοικτό το Κάστρο
της Άρτας στο κοινό
Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός

αποτελεί για την Άρτα το γεγονός
ότι ο Κάστρο είναι πλέον ανοικτό
όλο το χρόνο, αφού διαθέτει το δικό
του φύλακα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται
ως δικαίωση των προσπαθειών που
όλο το προηγούμενο διάστημα
έχουν γίνει και δίνει τη δυνατότητα
πλέον για ολόπλευρη αξιοποίηση και
ανάδειξη του χώρου του Κάστρου,
το οποίο για πάνω από 20 χρόνια πα-
ρέμενε κλειστό.
Πλέον, ο Δήμος Αρταίων θα συνεχί-
σει την προσπάθεια για την αξιοποί-
ηση των χώρων του Κάστρου με την
λειτουργία εντός αυτού του πρώην
ΞΕΝΙΑ ως ξενοδοχείο, (όπως λει-
τουργούσε παλιά και αναφέρεται
στο σχετικό Βασιλικό Διάταγμα του
1959 ), κάτι που έχει αποφασίσει ήδη
το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης
με την αρ. 6/2016 Απόφασή του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
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Το Δ.Σ. της αδελφότητος
εύχεται σε όλους καλό
καλοκαίρι και ραντεβού
στο όμορφο χωριό μας

Καθημερινά ανοικτό το Κάστρο
της Άρτας στο κοινό 
Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός

αποτελεί για την Άρτα το γεγονός
ότι ο Κάστρο είναι πλέον ανοικτό
όλο το χρόνο, αφού διαθέτει το
δικό του φύλακα. Η εξέλιξη αυτή
έρχεται ως δικαίωση των προσπα-
θειών που όλο το προηγούμενο
διάστημα έχουν γίνει και δίνει τη
δυνατότητα πλέον για ολόπλευρη
αξιοποίηση και ανάδειξη του
χώρου του Κάστρου, το οποίο για
πάνω από 20 χρόνια παρέμενε
κλειστό.




