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Πλούσιο ήταν και φέτος το Ροδοφέγγαρο του Αυγούστου
στη Ροδαυγή. Οι δεκαήμερες αυτές εκδηλώσεις οι οποίες
πραγματοποιούνται για 4η συνεχή χρονιά, σημείωσαν με-
γάλη επιτυχία και αυξημένη συμμετοχή και ανταπόκριση
από όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

Ξεκίνημα με το Γεφύρι της Πλάκας
Το ξεκίνημα έγινε με το Ντοκιμαντέρ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑ-
ΚΑΣ» του φωτογράφου - κινηματογραφιστή Βασίλη Γκανιά-
τσα. Τη βραδιά αυτή, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου 

συνέχεια στη σελ. 4

ΩΡΑΙΟ  ΡΟΔΟΦΕΓΓΑΡΟ 2016
του Χρήστου Σταύρου

Πολλές φορές οι
γονείς και άλλοι,
όπως οι παππούδες,
που ασχολούνται με
τη φροντίδα των
παιδιών στο δημο-
τικό σχολείο, όταν
οι γονείς απουσιά-
ζουν στην εργασία
τους, ρωτούν συχνά
τους εκπαιδευτι-
κούς σε συναντή-
σεις γονέων - δασκάλων  για το  διάβασμα στο σπίτι και
ζητούν κυρίως πρακτικές ιδέες για να βοηθήσουν με
επιτυχία τα παιδιά τους.   
Είναι απαραίτητο  τα παιδιά να έχουν ένα τέτοιο οικο-

γενειακό περιβάλλον, ένα σπίτι, ένα δωμάτιο που θα
εξασφαλίζει συνθήκες ικανές να εργαστούν και να απο-
δώσουν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. 
Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη από τους γο-

νείς για την επιτυχία  της υλοποίησης  του στόχου όσον
αφορά την καθημερινή μελέτη των παιδιών στο σπίτι,
είναι: 
1) Συγκεκριμένος χώρος: ΄Ενα δωμάτιο του σπιτιού θα
οριστεί ως χώρος καθημερινής μελέτης του παιδιού και
θα παραμένει το ίδιο κατά τη διάρκεια όλης της σχολι-
κής χρονιάς.

συνέχεια στη σελ. 7

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

της Βασιλικής Παρρά

ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ: ΕΝΑΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ!

Στο όνομά τους έχουν σχεδιαστεί ολόκληρες διαφημιστικές εκστρατείες από τις εταιρίες τροφίμων. Ταυτόχρονα, κυβερνητικοί
και μη φορείς ανά τον κόσμο συστήνουν να αυξήσουμε την πρόσληψή τους και κρούουν το κώδωνα του κινδύνου για τα σημερινά
μας διατροφικά μονοπάτια. Γιατί, όμως, οι φυτικές ίνες είναι τόσο σημαντικές και πώς μπορούμε ν’ αυξήσουμε την πρόσληψή
τους;
Ας γνωρίσουμε τις φυτικές ίνες…
Οι φυτικές ίνες διακρίνονται στις διαιτητικές  και τις λειτουργικές. Οι διαιτητικές αποτελούν ακέραια μόρια στα κύτταρα των
βρώσιμων φυτικών οργανισμών. Δηλαδή, τις προσλαμβάνουμε καταναλώνοντας δημητριακά ολικής άλεσης (βρίσκονται κυρίως
στο πίτουρο), όσπρια, λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς και σπόρους. Οι λειτουργικές, είναι φυτικές ίνες που απομονώθηκαν
από τα φυτά ή παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο και

συνέχεια στη σελ. 3

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
η ζωή και το έργο της

του Βασίλη Οικονόμου
Η Αγία Παρασκευή ή Παρασκευή Αθληφόρος ή Πα-
ρασκευή Μεγαλομάρτυς είναι αγία της Ορθόδοξης
και Καθολικής εκκλησίας και θεωρείται προστάτιδα
των ματιών. Έζησε στη Ρώμη κατά το 2ο αιώνα και
υπέστη μαρτυρικό θάνατο επί ημερών του αυτοκρά-
τορα Μάρκου Αυρήλιου.

συνέχεια στη σελ. 7

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗ ΡΟ-
ΔΑΥΓΗ

Με τη σύμφωνη γνώμη των μελών του ΔΣ

της Αδελφότητας - για την καλύτερη εκ-

προσώπηση της Αδελφότητας στο χωριό-

ορίζεται η Αικατερίνη Αράπη ως εκπρόσω-

πος της Αδελφότητας στο χωριό μας. Η Αι-

κατερίνη Αράπη θα εκπροσωπεί την

Αδελφότητα σε συναντήσεις που θα πραγ-

ματοποιούν φορείς του χωριού (Πολιτιστι-

κός Σύλλογος, Τοπική Κοινότητα) και θα

μεταφέρει τις απόψεις του ΔΣ, μετά από

σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., όταν δε δύναται

να παρευρεθεί κάποιο μέλος.

Το Δ.Σ.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα υγείας
στη Ροδαυγή από την Αδελφότητα Ροδαυγής σε
συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την
Τοπική Κοινότητα με θέμα: Η σημασία της πρόλη-
ψης στη σωματική υγεία και σε ανακοίνωση του
ΔΣ της Αδελφότητας αναφέρονται τα εξής : Ο
Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Βασίλης Οικονό-
μου καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ανα-
φέρθηκε στο σκοπό της ημερίδας, παρουσίασε
τους εισηγητές και περιέγραψε με λίγα λόγια την
επαγγελματική ιδιότητα του κάθε εισηγητή . Στη
συνέχεια, ο κάθε εισηγητής παρουσίασε με δια-
φάνειες τις επιστημονικές απόψεις και στο τέλος

συνέχεια στη σελ. 6
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Γεννήσεις
Ο  Γιάννης Αρσενικός και η Βασιλική

Γιάννη Γεωργίου και Γιαννούλας  Πλα-
στήρα απόκτησαν αγόρι. 

Ο Γιώργος και η Δήμητρα Μιχ. Λάμπρη
απόκτησαν κορίτσι.

Ο Γιώργος Σπίνος και η Γεωργία Διον.
Κώτση απόκτησαν αγόρι.

Ο Φρίξος Κων. Παπαλάμπρη και η Καλ-
λιόπη  Ρουσάκη απόκτησαν κορίτσι.

Στους γονείς ευχόμαστε να τους ζήσουν
τα νεογέννητα
Βαπτίσεις

Ο Αριστείδης και η Ευανθία Θεοφ.
Αράπη βάπτισαν το γιό τους και δόθηκε το
όνομα Παχώμιος.

Ο Δημήτρης Κων. Παλαβός και η Παρα-
σκευή Νικολάου βάπτισαν το γιο τους και
δόθηκε το όνομα Κων/νος.

Ο Βασίλης Κουλίδης και η Πέπη Γεωρ.
Δούκα βάπτισαν την κόρη τους και δό-
θηκε το όνομα Φαίδρα-Αριστέα

Ο Κων/νος Παν. Πλαστήρας και η Μαρία
Ζάβαλη βάπτισαν την κόρη τους και δό-
θηκε το όνομα Βασιλική-Φωτεινή.

Να σας ζήσουν και να τα καμαρώσετε
όπως επιθυμείτε
Γάμοι

Ο Μάριος Θωμά Ευθυμίου νυμφεύθηκε
την Ουρανία Τσώνη στις 4-6-2016

Ο Γιώργος Κλεάνθους νυμφεύθηκε τη
Ράνια Σπ. Μάνου στην Κύπρο, στις 9-7-
2016

Ο Βασίλης Πάνου νυμφεύθηκε τη Μαρία
Κων. Μάρη(εγγονή Λευτέρη Μάνου) στη

Φιλιππιάδα, στις 9-7-2016
Ο Χρήστος Δημ. Βλαχοπάνος νυμφεύ-

θηκε τη Μαρία-Θεοδώρα Αθανασ. Τσάμη
στη Ροδαυγή. Ακολούθησε δεξίωση στην
πλατεία του χωριού.

Η Βασιλική Χρ. Κολιού παντρεύτηκε τον
Γεώργιο Παναγιωτόπουλο στις 9-9-2016

Ο Δάκης Μουργελάς νυμφεύθηκε την
Δήμητρα Φραντζή στην Πάτρα, στις
10/9/2016

Να ζήσετε ευτυχισμένοι
Θάνατοι

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στις 16-7-2016
στην Αγία Βαρβάρα ο Γεώργιος Δημ. Αρά-
πης ετών 50

Απεβίωσε στις 31-7-2016 η Ευτυχία Μιχ.
Μιχαλόπουλου στη Φτέρη, ετών 90

Απεβίωσε στις 7-8-2016 ο Δημήτριος
Αριστ. Μπαρτζώκας ετών 76

Απεβίωσε ο Αποστόλης Γιώτης στις 21-
8-2016

Απεβίωσε η Κων/τίνα Μπαλαούρα στις
24-8-2016 και κηδεύτηκε στις 26-8-2016,
ετών 65

Απεβίωσε στις 28-8-2016 ο Παναγιώτης
Καμπρής

Απεβίωσε η Ελένη Λαμ. Μιχαλόπουλου
στα Πιστιανά, στις 31/8/2016

Απεβίωσε ο Χρήστος Ηλ. Αναγνωστάκης
στα Πιστιανά στις 5-9-2016

Απεβίωσε στις 16-9-2016 ο Παύλος Δη-
μόπουλος και κηδεύτηκε στην Αγία Βαρ-
βάρα.

Στους συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλ-
λυπητήρια, να τους θυμούνται

3-7-2016 40ήμερο μνημόσυνο Πανάγιως
Λαμ. Σπύρου

3-7-2016 ετήσιο μνημόσυνο Γιαννούλας
Γεωρ. Μάνου

3-7-2016 ετήσιο μνημόσυνο Παναγιώτη
Λάμπρη

9-7-2016 40ήμερο μνημόσυνο Ιωάννη Σπ.
Κομζιά

9-7-2016 εξάμηνο μνημόσυνο Νικολάου
Σπύρου

9-7-2016 ετήσιο μνημόσυνο Ευαγγελής
Ανδ. Τσάγκα

17-7-2016 ετήσιο μνημόσυνο Βασίλη Κο-
λιού

17-7-2016 ετήσιο μνημόσυνο Ευαγγελής
Αλεξ. Λάμπρη

24-7-2016 40ήμερο μνημόσυνο Γεωργίου
Θεοχάρη

31-7-2016 ετήσιο μνημόσυνο Μιλτιάδη
Μάρη

7-8-2016 40ήμερο μνημόσυνο Αναστα-
σίας Φλωράκη

14-8-2016 40ήμερο μνημόσυνο Γεωργίου
Δημ. Αράπη

4-9-2016 40ήμερο μνημόσυνο Ευτυχίας
Μιχαλοπούλου στη Φτέρη

4-9-2016 ετήσιο μνημόσυνο Αθηνάς Ηλ.
Μάνου

4-9-2016 ετήσιο μνημόσυνο Ανδρέα Γε-
ωργίου

4-9-2016 ετήσιο μνημόσυνο Αθανασίας
Ευαγγέλου

11-9-2016 40ήμερο μνημόσυνο Δημη-
τρίου Μπαρτζώκα

18-9-2016 ετήσιο μνημόσυνο Κλέαρχου
Κομζιά

Από την κοινωνική ζωή των ΡοδαυγιωτώνΑπό την κοινωνική ζωή των Ροδαυγιωτών
Μέγας Ιωάννης Ιερέας Κορφοβούνι 20€
Αναγνωστάκης Ηλ. Κώστας Αθήνα 15
Μάνος Ελευθέριος Ροδαυγή 20
Μπαλαούρας Ιωάννης Ροδαυγή 20
Ροδαυγιώτες Β.Α. Αμερική 120
Μπαρτζώκας Δημήτριος Αθήνα 20
Μπαρτζώκας Βασίλειος Ροδαυγή 10
Μιχαλοπούλου Παναγιώτα Ροδαυγή 20
Τσάμης Χαρ. Αθανάσιος Ροδαυγή 20
Κομζιά Χρ. Σωτηρία Ροδαυγή 20
Γιολδάσης Κων. Χρήστος Ροδαυγή 20
Δημοπούλου Παντ. ́ Εφη Ιωάννινα 20
Τσάμη –Ηλιοπούλου Λόλα Αθήνα 20
Τσάμη Χαριτωμένη Καναδάς 50
Πάνου Ηλ. Αναστασία ΄Αρτα 20
Γεωργίου Αλεξ. Κων/νος Αθήνα 20
Γεωργίου Κων. Αλέξανδρος Αθήνα 20
Χριστοκώστας Χρ. Δημήτριος Βανκούβερ 50
Χριστοκώστας Ιωαν. Γεώργιος Αμερική 50
Χριστοκώστας Ιωαν. Δημήτριος Λάρισα 20
Παπαβασιλείου Βασ. Ευάγγελος Φιλιππιάδα 10
Δέμιτσας Ιωάννης Ιωάννινα 20
Τσάμης Δημ. Χρήστος Ροδαυγή 10
Σιαφαρίκας Μιχ. Βασίλειος Ροδαυγή 20
Βαγγέλη  Νικ. Παναγιώτα Γερμανία 20
Λάμπρος Γερ. Λάμπρης Ηγουμενίτσα 20

Κωστάκης Κων. Χρήστος Φιλιππιάδα 5
Λεπίδας Θανάσης Πιστιανά 10
Πλαστήρας Νικ. Βασίλειος Ροδαυγή 25
Πλαστήρας Βασ. Νικόλαος Ιωάννινα 25
Ζώης Αναστάσιος Ροδαυγή 20
Λάμπρη Βασ. Κων/να ΄Αρτα 20
Σταύρου Κων. Χρήστος Φιλιππιάδα 20
Ζώη-Μπαλαούρα Σοφία Φτέρη 10
Οικ.  Θεοδώρου Ραχιώτη 50
Δημόπουλος Ηλίας Ροδαυγή 10
Ντάλλα Θεοφ. Ελένη Βελεστίνο 10
Περδικαριώτης 10
Ροδαυγιώτης 50
Βασιλείου Σταυρ. Δημήτριος Ροδαυγή 10
Μπαρτζώκας Πέτρος Ροδαυγή 20
Νιάρου Αρτεμισία ΄Αρτα 20
Γεωργάνος Λάμ. Κων/νος Ιωάννινα 10
Πλαστήρα-Γεωργίου Γιαννούλα ΄Αρτα 20
Πάνου Ναπολέων Πιστιανά 20
Μάνος Ιωαν. Γεώργιος Ροδαυγή 20
Μάνος Γεωρ. Ιωάννης ΄Αρτα 20
Βαγγέλη Σταυρ. Ευαγγελή Αθήνα 15
Μπούμπουλη Θεοφ. Λαμπρινή 30
Αθανασίου Κων. Αθανάσιος Ροδαυγή 20
Μάνος Λάζαρος Ιωάννινα 20

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Δίνοντας μία μικρή συνδρομή βοηθάτε την Αδελφότητα στην επίτευξη των στόχων
της

Πολύ θα θέλαμε, εφόσον το επιθυμείτε, να ενημερώνετε την Αδελφότητα για οποι-
οδήποτε γεγονός κρίνετε αναγκαίο, και το οποίο πέραν των άλλων μπορεί να συμβάλει

στην ευγενή άμιλλα(επιτυχίες, διακρίσεις, βραβεύσεις κλπ). 

Επιθυμία μας είναι η εφημερίδα Η ΡΟΔΑΥΓΗ να φτάνει σε κάθε σπίτι Ροδαυγιώτη.
Εφόσον γνωρίζετε χωριανούς που δε λαμβάνουν την εφημερίδα ή φίλους της Ροδαυ-

γής που επιθυμούν να τη λαμβάνουν να μας το κάνετε γνωστό.

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας συγχαίρει τον Πολιτιστικό Σύλλογο για τις πετυχημένες εκ-
δηλώσεις που πραγματοποίησε το καλοκαίρι που πέρασε και συγχαίρει τους χωρια-

νούς για τη συμμετοχή σε αυτές.

Το ΔΣ της Αδελφότητας ελπίζει ότι η συμμετοχή της Αδελφότητας στις καλοκαιρινές
εκδηλώσεις θα είναι μεγαλύτερη το επόμενο καλοκαίρι.
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Μνημόσυνα

Το έτος 1996 και με ενέργειες των
Βαϊλα Σπύρου, Γιώργου Δημόπουλου και
Κώστα Αράπη συστήθηκε ο Σύλλογος Ρο-
δαυγιωτών Β.Α. Τότε ο αριθμός των οικο-
γενειών ήταν μόλις 8, τώρα μετράμε 18
και άνω. Οι γονείς μας, ΄Ελληνες μόνιμοι
κάτοικοι του Καναδά, εμείς τα παιδιά

τους και τα εγγόνια πρώτης και δεύτερης
γενιάς Καναδοί αλλά και ΄Ελληνες.

΄Ενας από τους στόχους του συλλόγου
μας είναι να υπάρχει μία επικοινωνία με-

λαγή πληροφοριών, οικογενειακά νέα, αλ-
λαγές και κοινωνική ζωή.

Κατόπιν απόφασης της διοίκησης του
συλλόγου, ετιμήθη ο Κώστας Αράπης με
«Πιστοποιητικό Εκτιμήσεως», αναγνωρί-

ζοντας τις πολύτιμες υπηρεσίες που προ-
σέφερε στο σύλλογο από την ημέρα της
συστάσεως του συλλόγου μέχρι των ημε-
ρών μας. Εκείνος ευχαρίστησε τα μέλη
για την τιμή λέγοντας τα ακόλουθα:

Πρώτον, ευχαριστώ για την αναγνώ-
ριση, αλλά επιθυμώ να μοιραστώ την ανα-
γνώριση με όλους τους πρωτοπόρους
μετανάστες εκ Ροδαυγής τα χρόνια του
60, 70 που επέλεξαν τη χώρα του Καναδά
για το μέλλον ως και το μέλλον των παι-
διών τους.

Δεύτερον, η συμμετοχή, ο ενθουσια-
σμός και η εργατικότητα των νέων για
τον οργανισμό μας, με θάρρος μπορώ να
πω, πως ο σύλλογός μας, όχι μόνο απλώς
θα συνεχίζει να υπάρχει, αλλά και θα
θριαμβεύσει τα επόμενα 20 χρόνια και
πέραν. 

Με τη δραστηριότητα των Βούλα και
Παύλου Σπύρου, η συνάντησή μας πήρε
εορταστικό χαρακτήρα για τα 20 χρόνια
του συλλόγου. Ο χώρος της αυλής βρέ-
θηκε στολισμένος, τα δε μέλη έλαβαν
μέρος σε διαγωνισμό-ερωτήσεις και γνώ-
σεις περί Ροδαυγής και λειτουργίας του
συλλόγου. Οι βραβευθέντες ήταν: Εύη
Καψάλη, Λία Σπύρου και Λούλα Αράπη.

Η συνάντησή μας το 2017 θα λάβει
χώρα στο Γουίντσορ του Οντάριο, στην
οικία του Λάμπρου Δημόπουλου. Από την
πρόεδρο, ευχές σε όλους για ένα ευχάρι-
στο, διασκεδαστικό και ασφαλές καλο-
καίρι.

Ευχαριστώ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στις 6 Ιουλίου, στην πόλη Γουίντσορ του
Καναδά, το ζεύγος Λίλας και Λάμπρου
Δημόπουλου, απέκτησαν αγοράκι όπου
εδόθη το όνομα Γεώργιος-Θεόδωρος.

Νεογέννητο και μητέρα χαίρουν καλής
υγείας. Οι Ροδαυγιώτες Β.Α. και συγγε-
νείς εύχονται να τους ζήσει το αγοράκι
και να είναι πάντα ευτυχισμένοι.

Στις 20-8-2016 τελέστηκε το ετήσιο μνη-
μόσυνο του Θεοδώρου Ραχιώτη στη Ρο-
δαυγή. Η
οικογένεια θα
ήθελε να ευχα-
ριστήσει θερμά
την εταιρεία
Μπέρλιγκτον
Μπούκης και
τους Β. Μπαρ-
δάκη, Δ. Γκλί-
νου, Μ. Κάρμη,
Κ.Κανή, Ε. Πα-
χυδάκη και Ν.
Καλύβα για τη
χ ρ η μ α τ ι κ ή
δωρεά τους προς το «Χαμόγελο του παι-
διού» και την εταιρεία «Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών» στη
μνήμη του αγαπημένου μας Θεοδώρου
Ραχιώτη.

Οικογένεια αείμνηστου
Θεοδώρου Ραχιώτη

ταξύ μας, μια εστία, όπου εμείς οι απόγο-
νοι να είμαστε ενήμεροι για τις ρίζες των
γονέων μας που αποτελούν και δικές μας
ρίζες, τη μάθηση της γλώσσας, της θρη-
σκείας και  γενικά του Ελληνικού Πολιτι-
σμού.

Οι ετήσιες συναντήσεις μας λοιπόν, πα-
ρέχουν την ελληνική ατμόσφαιρα, ώστε η
περιέργεια για τη γλώσσα, η μάθηση της
ελληνικής τέχνης όπως ο χορός και το
τραγούδι, η έκθεση των παιδιών στο φι-
λόξενο ελληνικό περιβάλλον, όλα συντε-
λούν στην ανάπτυξη των νέων για να
σκέπτονται και να ενεργούν ελληνικά.      

΄Ολοι μας μνημονεύομε την πρώτη συ-
νάντηση των Ροδαυγιωτών το έτος 1966
στην οικία του μακαρίτη Θεοφάνη Σπύ-
ρου στο Χάμιλτον του Καναδά.

Η φετινή συνάντηση έλαβε χώρα στην
οικία της Βούλας και Παύλου Σπύρου. Ευ-
χαριστούμε πολύ τους οικοδεσπότες για
τη φιλοξενία, τη διάθεση του σπιτιού
τους για τη συνάντηση ως και για τα
πλουσιοπάροχα φαγητά, ποτά και εδέ-
σματα για μια ευχάριστη και διασκεδα-
στική ημέρα. Μας έλειψαν από τη
συνάντησή μας η οικογένεια Σωκράτη
Ραχιώτη και ο κ. Σάρρας εκδότης της το-
πικής εφημερίδας «Πατρίδες».

Με τη σειρά, συζήτηση γύρω από τα

πρακτικά του συλλόγου έλαβε χώρα,
όπως ευχαριστίες και εκτίμηση προς την
οικογένεια Σπύρου, τα οικονομικά, επικοι-
νωνία με Ροδαυγή, ετήσια συνδρομή και
άλλα σχόλια.

Για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ
των μελών και οικογενειών, έγινε εισή-
γηση όπως όλα τα μέλη εγγραφούν στο
πρόγραμμα “FACEBOOK” του υπολογιστή
και προβλέπει εύκολη και ταχεία ανταλ-

Ροδαυγιώτες Β.Α. 20 χρόνια αργότερα
Της Ιλιάνας Αράπη- Ντόιλ

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγχωριανούς και φίλους που στηρίζετε την έκ-
δοση της εφημερίδας. Άλλη πηγή χρηματοδότησης δεν έχουμε. Τη συνδρομή σας
μπορείτε να την καταθέτετε στην Εθνική Τράπεζα στο Λογ/μο ή στα μέλη του ΔΣ
Από Ελλάδα: 178/001501-65
Από εξωτερικό: ΙΒΑΝ: GR5201101780000017800150165 BIC: ETHNGRAA
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Η ΡΟΔΑΥΓΗ

συνέχεια από τη σελ. 1
προστίθενται στα τρόφιμα επειδή έχουν
ευεργετικές επιδράσεις για την υγεία
μας. Για παράδειγμα προστίθενται β -γλυ-
κάνες σε κράκερ για μείωση της χολη-
στερόλης.
Έχουν όλες οι φυτικές ίνες τις ίδιες επι-
δράσεις στον οργανισμό μας;
Κάθε φυτική ίνα, ανάλογα με την ικανό-
τητά της να σχηματίζει ιξώδεις πηχτές,
να υφίσταται ζύμωση στο έντερο και να
κατακρατά νερό, έχει μοναδικό αντί-
κτυπο στον οργανισμό. Ωστόσο, για να
ταξινομήσουμε τις ιδιότητές τους, έχει
επικρατήσει να τις διακρίνουμε σε διαλυ-
τές και αδιάλυτες ανάλογα με την ικανό-
τητά τους να διαλύονται σε ζεστό νερό.
Καλές πηγές  διαλυτών ινών είναι η
βρώμη, τα μήλα, τα πορτοκάλια, τα φασό-
λια, ο αρακάς κ.α. Οι διαλυτές φυτικές
ίνες έχουν την ικανότητα να καθυστε-
ρούν τη διαδικασία της πέψης ενισχύον-
τας το αίσθημα του κορεσμού. Κρατούν
σταθερό το σάκχαρο και  βελτιώνουν τα
λιπίδια στο αίμα. Τέλος, αποτελούν
τροφή για τους καλούς μικροοργανι-
σμούς του εντέρου, οι οποίοι φαίνεται ότι
επιδρούν με πολλούς τρόπους στην υγεία
και την πρόληψη νοσημάτων όπως π.χ.
διαβήτης. Από την άλλη, οι αδιάλυτες φυ-
τικές ίνες είναι αυτές που επιταχύνουν τη
διέλευση της τροφής στον γαστρεντε-
ρικό σωλήνα και προλαμβάνουν τη δυ-
σκοιλιότητα. Επιπλέον, βελτιώνουν την
υγεία του εντέρου και μειώνουν περίπου
στο μισό τις πιθανότητες εμφάνισης καρ-
κίνου στο παχύ έντερο! Τις συναντάμε,
σε μεγάλη περιεκτικότητα, στα δημη-
τριακά ολικής άλεσης και κυρίως στο πί-
τουρο, καθώς και στα φρούτα με
βρώσιμους καρπούς όπως οι φράουλες,
τα όσπρια κ.α. Δεν πρέπει όμως να ξε-
χνάμε ότι οι τροφές περιέχουν ένα
μείγμα από διαλυτές και αδιάλυτες φυτι-
κές ίνες, οι οποίες όλες χρειάζονται για
την καλή λειτουργία του οργανισμού.
ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Η μία μελέτη μετά την άλλη συσχετίζει
την κατανάλωση φυτικών ινών με την
πρόληψη 4 σύγχρονων νοσηρών κατα-
στάσεων. Αυτές είναι η παχυσαρκία, ο
διαβήτης, τα καρδιαγγειακά και ο καρκί-
νος. Το 2016 μάλιστα βγήκαν και 2 και-
νούριες μελέτες με εντυπωσιακά
αποτελέσματα. Η μια δείχνει ότι οι φυτι-
κές ίνες μειώνουν την ολική θνησιμότητα
στον πληθυσμό, καθώς και τη θνησιμό-

τητα από καρκίνο. Η άλλη έχει να κάνει
με τα νεαρά κορίτσια. Από τα 15 ακόμη, η
κατανάλωση φυτικών ινών, σύμφωνα με
τις συστάσεις, μπορεί να ασκήσει προστα-
τευτική δράση ενάντια στον καρκίνο του
μαστού. Μάλιστα στις περισσότερες με-
λέτες, είναι οι φυτικές ίνες κυρίως από τα
σιτηρά ολικής άλεσης (πιτυρούχα δημη-
τριακά πρωινού, ζυμαρικά ολικής άλεσης,
καστανό ρύζι κ.α.) που μειώνουν περισσό-
τερο τη θνησιμότητα. Ακολουθούν τα λα-
χανικά και τέλος τα φρούτα. Επίσης τα
ευεργετικά αποτελέσματα προέρχονται
από την κατανάλωση των ινών ως μέρος
των  τροφίμων και όχι ως συμπληρώματα
διατροφής. Αυτό γιατί τα τρόφιμα έχουν
και άλλα ευεργετικά συστατικά όπως αν-
τιοξειδωτικά βιταμίνες και μέταλλα. 
ΠΟΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΧΡΕΙ-
ΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ;
Το 2002,  το Ινστιτούτο Ιατρικής της Εθνι-
κής Ακαδημίας Επιστημών στις ΗΠΑ
όρισε (ΑΙ) δηλ. επαρκή πρόσληψη για τις
φυτικές ίνες. Συγκεκριμένα, οι ενήλικοι
άντρες πρέπει να λαμβάνουν 38γρ. φυτι-
κών ινών ημερησίως, ενώ οι γυναίκες
25γρ. Μετά τα 50 και, καθώς μειώνονται
οι θερμίδες που προσλαμβάνουμε, για τις
γυναίκες αρκούν 21γρ. ενώ για τους άν-
τρες 30γρ. Όσον αφορά στα παιδιά η
πρόσληψη ποικίλει ανάλογα με την ηλικία
(περίπου 5-10γρ+ηλικία). Δεν πρέπει να
ξεχνάμε πως όσο περισσότερο τρώμε
τόσο περισσότερες φυτικές ίνες πρέπει
να λαμβάνουμε. Δυστυχώς, μελέτες ανά
τον κόσμιο δείχνουν ότι η σύγχρονη δυ-
τικού τύπου διατροφή δεν εξασφαλίζει
την απαραίτητη ποσότητα φυτικών ινών.
Με λίγα λόγια, τα σιτηρά πλέον υφίσταν-
ται μεγάλη επεξεργασία κατά την οποία
αφαιρούνται ο φλοιός και το πίτουρο προ-
κειμένου να βελτιωθούν τα οργανολη-
πτικά συστατικά των αλεύρων και των
προϊόντων. Τα φρούτα αντικαθίστανται
από τη ζάχαρη και τα γλυκίσματα, ενώ η
κατανάλωση λαχανικών έχει περιοριστεί.
Έτσι, ο μέσος ενήλικας λαμβάνει κατά
μέσο όρο 15-19γρ. φυτικών ινών, δηλαδή
περίπου τις μισές απ’ όσο χρειάζεται.
Τέλος, 9 στα 10 παιδιά δεν ακολουθούν
τις συστάσεις και η χρόνια δυσκοιλιότητα
έχει αυξηθεί. 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ

ΑΠΑΤΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΤΙΚΩΝ
ΙΝΩΝ;

•Τουλάχιστον 5 μερίδες* φρούτων και
λαχανικών (συνολικά 7,5γρ.) *1 μερίδα

είναι 1 φρούτο ή 1 φλ. ωμό ή 1 φλ. βρα-
στό λαχανικά

•Το λιγότερο 2-3 μερίδες δημητριακών
ολικής άλεσης (συνολικά 5-7,5γρ.) *1 με-
ρίδα είναι 1 φέτα ψωμί ή ½ φλ. ζυμαρικά
ή δημητριακά ολικής άλεσης

•1-2 μερίδες οσπρίων ή εμπλουτισμένων
πιτυρούχων δημητριακών την ημέρα. Τα
όσπρια μπορούν να αποτελέσουν και
πηγή πρωτεϊνών σε ένα γεύμα. *1 μερίδα
είναι  ½ φλ. βρασμένα όσπρια ή εμπλου-
τισμένα με πίτουρο δημητριακά

•Ξηροί καρποί ως ενδιάμεσο σνακ 
•Σπόροι για να εμπλουτίσουμε σαλάτες

ή το γιαούρτι πχ. λιναρόσπορος
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
Σε άτομα των οποίων η διατροφή παρου-
σιάζει ελλείψεις σε μέταλλα όπως ο σίδη-
ρος, η μεγάλη πρόσληψη φυτικών ινών
μπορεί να εμποδίσει τη απορρόφηση των
μετάλλων. Ακόμη, προσοχή χρειάζεται σε
ασθένειες του γαστρεντερικού όπως το
ευερέθιστο έντερο, καθώς ακόμα και η
συνιστώμενη ποσότητα φυτικών ινών
μπορεί να πυροδοτήσει συμπτώματα
όπως τυμπανισμός, δυσκοιλιότητα, διάρ-
ροια κα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥ-

ΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
Προκειμένου το γαστρεντερικό να συνη-
θίσει τις φυτικές ίνες, πρέπει να τις αυξή-
σουμε σιγά σιγά. Μια αλλαγή ανά
βδομάδα είναι αρκετή π.χ. μια μερίδα πι-
τυρούχου δημητριακού το πρωί. Παράλ-
ληλα, σημαντικό είναι να αυξάνουμε και
το νερό που καταναλώνουμε ώστε να
αποφευχθεί η δυσκοιλιότητα.
Η κατανάλωση μη επεξεργασμένων σιτη-
ρών, φρούτων και λαχανικών, δηλαδή μια
διατροφή υψηλή σε φυτικές ίνες αντικα-
τοπτρίζει το μοντέλο της μεσογειακής
διατροφής και μας προστατεύει από χρό-
νια νοσήματα. Γι’ αυτό την επόμενη φορά
που θα βρεθούμε μπροστά στο ράφι των
δημητριακών, αξίζει ν’ αναρωτηθούμε αν
τα ελκυστικά πολύχρωμα κουτιά των παι-
δικών, γεμάτα ζάχαρη δημητριακών, συγ-
κρίνονται με την παραγκωνισμένη βρώμη
ή το πίτουρο των σιτηρών.

Βασιλική Γκαρτζονίκα
Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Γώγου Μπακόλα και Δημητρίου ΄Αρτα
Τηλ. 6974826014

ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ: ΕΝΑΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ!
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Φέτος για πρώτη φορά βρέθηκα στις
βραδιές του Ροδοφέγγαρου στη Ρο-
δαυγή. Στη Ροδαυγή, τη Νισίστα Ν.Ε. που
έζησα για αρκετά από τα παιδικά μου και
εφηβικά χρόνια με αλησμόνητες μνήμες.
Ξεχώρισα δύο βραδιές, χωρίς να υποτιμώ
τις υπόλοιπες εκδηλώσεις.
Τη βραδιά για τον εικαστικό Γιάννη Μό-

ραλη και την ημερίδα προληπτικής ιατρι-
κής. Συγχαρητήρια στην κ. Παναγιώτα
Λάμπρη που παρουσίασε την πρώτη.
΄Αρτια, συγκροτημένη, κατανοητή και
γλαφυρή παρουσίαση του Αρτινού ζω-
γράφου Μόραλη. ΄Αλλωστε η κ. Λάμπρη
γνωστή για τις λογοτεχνικές και συγγρα-
φικές της ικανότητες εδώ και πολλά χρό-
νια δίνει το παρόν της και την ψυχή της
σε κάθε εκδήλωση της ΄Αρτας πολύ πε-
ρισσότερο στη γενέθλια γη της!
΄Αξια η οργάνωση και η παρουσίαση από
το νέο Πρόεδρο της Αδελφότητας Βα-
σίλη Οικονόμου στην ιατρική ημερίδα.
Πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα της πρό-
ληψης από νέους επιστήμονες. Ξεχώρισα
την ομιλία της κ. Δέσποινας Νάστου και
του κ. Ανδρέα Τσάγκα, κοντοχωριανοί
άλλωστε, δικά μας παιδιά. Δεν θέλω
όμως να αδικήσω και τις υπόλοιπες πα-
ρουσιάσεις  του κ. Κοίλια, του κ. Καλο-
γερά και του κ. Βαρβαρούση. ́ Αρτιες και
οι πέντε, κατανοητές και εμπεριστατωμέ-
νες. 
Μπράβο λοιπόν στην Αδελφότητα Ρο-

δαυγής, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την
Τοπική Κοινότητα.
Επιπλέον, συγχαρητήρια για το χώρο των
εκδηλώσεων στο Δημοτικό Σχολείο, από
εκεί που ξεκινήσαμε όλοι μας και εκεί ξα-
ναγυρίσαμε μισό και πλέον αιώνα μετά.
΄Ένα μικρό παράπονο όμως γιατί τόσο
μικρή παρουσία ενηλίκων συγχωριανών
μας;
Μια ευχή όλοι του χρόνου στις βραδιές
του Ροδοφέγγαρου στο παλιό μας Σχο-
λείο

Ηλέκτρα Νάση-Μαστροκάλου

Βραδιές ΡΟΔΟΦΕΓΓΑΡΟΥ στη Ροδαυγή

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 έφτασε για άλλη μια
φορά στα σχολεία της χώρας Προεδρικό Διά-
ταγμα, το οποίο περιλαμβάνει τις αλλαγές που
θα γίνουν από το τρέχον σχολικό έτος στο Γυ-
μνάσιο και το Λύκειο.
Αναμενόμενο μπορεί να πει ο καθένας. Εδώ
έχουν γίνει κατά το παρελθόν αλλαγές από
διαφορετικούς υπουργούς της ίδιας κυβέρνη-
σης, τώρα δεν θα γίνονταν κάποιες; Ναι, γί-
νονταν, γίνονται και θα γίνονται! Με ένα
ερώτημα να μένει αναπάντητο. Δεν μπορεί
στον ευαίσθητο, όπως συνηθίζεται να λέγε-
ται, χώρο της Παιδείας να υπάρχει ένας ελά-
χιστος βαθμός συνεννόησης και σύγκλισης
των κομματικών σχηματισμών, ώστε να μην
γίνονται αλλαγές κάθε τρεις και λίγο; Δύ-
σκολο θα πουν κάποιοι, διότι έκαστος στηρί-
ζεται σε διαφορετική ιδεολογική πλατφόρμα
κι έχει δημιουργήσει διαφορετικό αφήγημα
για το θέμα, για να χρησιμοποιήσω δύο εκ-
φράσεις, τις οποίες αρέσκονται να χρησιμο-
ποιούν πολλοί από τους ενασχολούμενους με
την πολιτική.
Μετά, λοιπόν, την αφαίρεση της διδασκαλίας
του «Επιταφίου», μετά την κατάργηση της
αριστείας, η οποία, λέει, δημιουργεί ψυχολο-
γικά προβλήματα και αίσθημα ανισότητας σ’
όσους δεν μπορούν να την κατακτήσουν, οι
καινούργιες αλλαγές είναι απλά η συνέχεια.
Ας μην κρυβόμαστε. Η διδασκαλία του «Επι-
ταφίου» θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο
διδασκαλίας όλων των μαθητών, μια και μέσα
σ’ αυτόν ο Θουκυδίδης αναλύει με εξαιρετικό
τρόπο το δημοκρατικό πολίτευμα και τις συ-
νέπειές του στον άνθρωπο. Επίσης, η κατάρ-
γηση της αριστείας σημαίνει ισότητα προς τα
κάτω, αφού το σχολείο θα πρέπει να προσαρ-
μόσει τις απαιτήσεις του στις δυνατότητες
των πιο αδύνατων, κι έτσι να αρνηθεί μια ση-
μαντική παράμετρο της αποστολής του, αφού
«συγχέει», όπως σημειώνει η Natacha Polony
στο βιβλίο της «Τα χαμένα παιδιά μας», «την
ισότητα των ευκαιριών με την ισότητα αποτε-
λεσμάτων» (σ. 113).
Μετά τα ανωτέρω, άλλων σχετικών αλλαγών
που έχουν γίνει σε προγενέστερο χρόνο, και
τη μείωση των ωρών διδασκαλίας των Αρ-
χαίων Ελληνικών, ήρθε τώρα η κατάταξή τους
στη Β’ ομάδα μαθημάτων, στα οποία καταργεί-
ται η γραπτή εξέταση στο τέλος της σχολικής

μέλεια, αλλά με οξυδερκές βλέμμα, κοιτά-
ξουμε τα βιβλία του Δημοτικού, και όχι μόνο,
θα δούμε σε πολλές σελίδες τους την προ-
βολή της σπουδαιότητας του ασήμαντου, και
συχνά, του άχρηστου. Θα δούμε κείμενα
άνευρα, χωρίς συναίσθημα και χωρίς αξίες, να
παίρνουν τη θέση της λογοτεχνίας, και μάλι-
στα, της κλασικής. Όχι, δεν εννοώ της αρ-
χαίας, αλλά συγγραφέων που τους καθιέρωσε
ο χρόνος και ανήκουν στους κλασικούς.
Συμπερασματικά κι επειδή σ’ ένα άρθρο δεν
εξαντλείται το θέμα, το σχολείο πλέον, όπως
εύστοχα σημειώνει η Natacha Polony, «δεν
έχει σκοπό να μεταδίδει ουσιαστικές γνώσεις,
που η κατοχή τους φωτίζει τη συνείδηση και
προσφέρει τα υλικά της ελευθερίας. Συμπέρα-
σμα: παράγουμε με τη σέσουλα, και με τεχνι-
κές όλο και πιο αποτελεσματικές, υποταγμένα
μυαλά – κάτω από την κάλυψη βέβαια της
αγωγής του πολίτη, της ανάπτυξης της κριτι-
κής σκέψης, της ανάδειξης του μοναδικού και
ανατρεπτικού εγώ. Τον Δεκέμβριο του 1999,
μια έρευνα της εταιρείας IFOP για το υπουρ-
γείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού αποκάλυψε
ότι το 45% των νέων από 16 ως 25 ετών θεω-
ρούν την αστρολογία επιστήμη (επίσης το 60%
πιστεύει ότι στόχος της ζωής είναι να κερδί-
ζουν χρήματα, και το 94% ότι είναι σημαντικό
«να ξέρεις να περνάς καλά»). Μάλιστα υπο-
στηρίχθηκε και διδακτορικό στη Σορβόννη,
από την κ. Elisabeth Tessier, με αυτό το θέμα –
δεν μπορούμε να κρατάμε κακία στους νέους
επειδή σκέφτονται σύμφωνα με την εποχή
τους. Σε άλλους καιρούς θα μιλάγαμε για σκο-
ταδισμό. Τώρα λέμε ότι ο καθένας είναι ελεύ-
θερος να πιστεύει ό,τι θέλει. Σαφώς και είναι.
Αλλά...» (σ. 125)
Αν γίνονταν μια παρόμοια έρευνα στη χώρα
μας, θα απέφερε παρόμοια αποτελέσματα.
Όχι, δεν φταίνε οι νέοι για τις απαντήσεις που
δίνουν, αλλά όσοι δεν τους βοηθούν, παρά τις
όποιες διαφορές τους, να γίνουν πολίτες. Να
γνωρίσουν, δηλαδή, ιδέες και αξίες, οι οποίες
δεν θα τους κάνουν φερέφωνα και έρμαια,
αλλά προσωπικότητες χειραφετημένες και
ανεξάρτητες, που θα έχουν συνείδηση της συ-
νέχειας του πολιτισμού, του οποίου είναι κλη-
ρονόμοι και τον οποίο οφείλουν να γνωρίζουν,
να αξιολογούν και να συνεχίζουν.
http://users.sch.gr/panlampri/

χρονιάς. Όχι μόνο της Αρχαίας Ελληνικής από
το πρωτότυπο, αλλά κι εκείνης από μετά-
φραση, για την οποία πολλοί υποστηρίζουν
πως μπορεί να μεταδώσει στους μαθητές τις
αξίες του κλασικού πολιτισμού χωρίς να ταλαι-
πωρούνται με την εκμάθηση της γραμματικής,
του συντακτικού κ.λπ. Οποία πλάνη! Εδώ δεν
πρόκειται μόνο γι’ αυτό, αλλά για την περαι-
τέρω σταδιακή απαξίωση της κλασικής παι-
δείας και των ανθρωπιστικών σπουδών.
Η σταδιακή εξαφάνιση των κλασικών σπουδών
από την εκπαίδευση, φαντάζει, ίσως, ως εκ-
συγχρονισμός, αλλά στην ουσία θα επιφέρει,
ως έναν βαθμό το έχει κάνει ήδη, ανεπανόρ-
θωτες συνέπειες για το εκπαιδευτικό σύ-
στημα, αλλά και για την κοινωνία. Κι αυτή δεν
είναι η άποψη μιας φιλολόγου, η οποία γέρασε
μέσα στις σχολικές αίθουσες, αλλά αυτή κα-
θαυτή η αξία της κλασικής παιδείας, η οποία
διαπλάθει με αναφορές σε αξίες, οι οποίες
εδώ και αιώνες ονομάστηκαν κλασικές, που
σημαίνει διαχρονικές! Αλλά τι λέω! Η εποχή
μας μισεί το κλασικό! Αξία έχει ό,τι αποφέρει
κέρδος και ό,τι κινείται στους ρυθμούς των
αγορών. Πού χρόνος για σκεπτόμενους αν-
θρώπους, οι οποίοι θα έχουν αίσθηση της
ιστορικής συνέχειας και του ανήκειν, θα
έχουν συνείδηση ταυτότητας.
Άλλαξαν οι εποχές! Θα συμφωνήσω. Αλλά τι
ακριβώς σημαίνει αυτό; Μήπως πως οι μαθη-
τές που ζουν σ’ έναν τόπο, ασχέτως αν είναι
γηγενείς ή όχι, δεν θα πρέπει να γνωρίζουν τη
θέση που είχε και έχει ο τόπος που ζουν στη
μακρά διάρκεια, μέσα στον ιστορικό χρόνο; Ή,
μήπως είναι κι αυτή μια γνώση, η οποία δημι-
ουργεί αισθήματα ανωτερότητας ή κατωτερό-
τητας, ρατσιστικές διαθέσεις και άλλα όμοια;
Και το μάθημα των Θρησκευτικών, αφού πε-
ριορίστηκαν οι ώρες διδασκαλίας του, ανήκει
κι αυτό στη Β’ ομάδα μαθημάτων, θα διδάσκε-
ται, λέει, πληροφορώντας τους μαθητές για
όλα τα θρησκεύματα. Καμία αντίρρηση. Κι η
γενιά μου είχε διδαχθεί για όλα τα θρησκεύ-
ματα. Φοβάμαι, όμως, πως, τόσο αυτή η επι-
λογή, όσο και οι προαναφερθείσες,
εντάσσονται στο όραμα ενός κόσμου που τον
βολεύει κυρίως ο άνθρωπος ως οικονομικό
ον, με ό,τι σημαίνει αυτό, αποκομμένος από
τις συμβολικές διαστάσεις του.
Δεν διατυπώνω σοφίες! Αν, όχι με μεγάλη επι-

Μ ε γ α λ ε ί ο  ψ υ χ ή ς
από την οικογένεια της Ντίνας Μπαλαούρα.

 
Η Ντίνα Μπαλαούρα, συζ. Ηλία Πάνου, με

τον θάνατο της χάρισε ζωή σε συνανθρώ-
πους μας αφού η οικογένεια της με μεγαλο-
ψυχία αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα
όταν διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός της θάνα-
τος.

Η άτυχη Ντίνα ενώ βρισκόταν
σε κοινωνική εκδήλωση υπέστη
εγκεφαλική αιμορραγία και δια-
κομίσθηκε στην εντατική μο-
νάδα του Νοσοκομείου
Χατζηκώστα στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα και με ανακοίνωση
του Νοσοκομείου τα ξημερώ-
ματα της 24ης Αυγούστου 2016

μετά από μαραθώνια προσπάθεια των Ιατρών
της ΜΕΘ, του Αναισθησιολογικού Τμήματος
του Νοσοκομείου καθώς και της ειδικής μο-
νάδας λήψης του Εθνικού Οργανισμού Με-
ταμοσχεύσεων πραγματοποιήθηκε η δωρεά
οργάνων. Τα όργανα που δωρίστηκαν και με-
ταμοσχεύθηκαν σε συμβατούς δότες ήταν οι
πνεύμονες στην Αυστρία, οι νεφροί και το
συκώτι σε Νοσοκομείο της  Θεσσαλονίκης.

Αφού ευχηθούμε και ελπίσουμε η ανθρω-
πιστική αυτή πράξη να αποτελέσει παρά-
δειγμα προς μίμηση ας θυμηθούμε τι
προβλέπει ο νομοθέτης για την δωρεά οργά-
νων. Με το νόμο της εικαζόμενης συναίνε-
σης, που  ισχύει στην Ελλάδα από 1/6/2013
και ο οποίος ισχύει εδώ και πολλά χρόνια σε
άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όλοι οι πολίτες θεω-
ρούνται εν δυνάμει δότες, μετά το θάνατό
τους, εκτός αν έχουν δηλώσει την άρνησή
τους. Ειδικά στη χώρα μας, η ευρωπαϊκή
οδηγία που προβλέπει την εικαζόμενη συναί-
νεση, τροποποιήθηκε με το ν. 4075/ΦΕΚ
89/11.4.2012, ως εξής: «Η αφαίρεση ενός ή
περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο, θανόν
πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο
ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του
και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς
του».                                   

Θεοφάνης Κίτσος

Και πάλι… αλλαγές!                               Της Παναγιώτας Π. Λάμπρη
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συνέχεια από τη σελ. 1
Χρήστος Σταύρου  απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, κα-
λωσορίζοντας τους παρευρισκομένους  ανακοινώνον-
τας κι επίσημα την έναρξη των εκδηλώσεων. Στη
συνέχεια, ο φιλόλογος Βασίλης Τάτσης  με πολύ γλα-
φυρό τρόπο εξήρε το  έργο του Βασίλη Γκανιάτσα και
η Παναγιώτα Λάμπρη απήγγειλε  ποίημα με τίτλο  «Η
μαντιλοδεμένη», το οποίο εμπνεύστηκε και έγραψε
δυο μέρες μετά την πτώση του γεφυριού. 
Ο δημιουργός αναφέρθηκε στο μοναδικό αυτό μονό-
τοξο γεφύρι των Βαλκανίων, στο χτίσιμο του και στον
Πραμαντιώτη  πρωτομάστορα  Κώστα Μπέκα,  στο οδοι-
πορικό και τους ανθρώπους της περιοχής των Τζου-
μέρκων, στις μάχες που έλαβαν μέρος στις όχθες του
γεφυριού και στις αποτυχημένες προσπάθειες ανατί-
ναξης, στις συμφωνίες ειρήνης,  στην εγκατάλειψη και
τελικά  στην μοιραία πτώση  της 1ης  Φεβρουαρίου του
2015.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Ροδαυγιώτης μά-
στορας Βασίλης Αράπης (πατέρας του Δασκάλου Χαρί-
λαου  Αράπη) είναι αυτός που κατασκεύασε το 1928 τα
στηθαία του γεφυριού  και ενίσχυσε παράλληλα  τη
βάση  του από τη δυτική μόνο όχθη του ποταμού.  
Το Ντοκιμαντέρ εντυπωσίασε το κοινό που παρακολού-
θησε με μεγάλο ενδιαφέρον τις αφηγήσεις και τα σπά-
νια ντοκουμέντα, καθώς και την ιστορία του γεφυριού
που έχει να κάνει με την ζωή των κατοίκων της περιο-
χής. Επιπλέον, προκάλεσε ανάμικτα συναισθήματα
στους παρευρισκομένους καθώς κατέδειξε με τι κόπο
κατασκευάστηκε το μνημείο αυτό σχεδόν ενάμιση
αιώνα πριν, το 1866, και με τι ευκολία γκρεμίστηκε
ύστερα από μεγάλη κακοκαιρία που έπληξε την πε-
ριοχή, παρά την εξαιρετική τεχνική του πρωτομάστορα.
Τώρα, όλοι αναμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις
για την αναστήλωση του γεφυριού εφόσον ήδη έχει
γίνει η μελέτη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Απαιτείται συγχρηματοδότηση από τα Υπουργεία Πολι-
τισμού και Ανάπτυξης για την έναρξη των εργασιών,
ενώ μια μικρή χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από
τις επιχειρήσεις αλευρόμυλων Λούλη. Σύμφωνα με τον
Βασίλη Γκανιάτσα,  θα χρειαστούν τρία χρόνια για την
αναστήλωση, όμως, σε κάθε περίπτωση ο κύκλος του
γεφυριού της Πλάκας έχει κλείσει και  το αναστηλω-
μένο γεφύρι δεν θα φέρει πια τον μόχθο και την αγω-
νία του πρωτομάστορα Κώστα Μπέκα και των κατοίκων
της περιοχής των Τζουμέρκων. 

Διήμερο ζωγραφικής κουκλοθέατρο, εκθέσεις έργων

Το διήμερο 2 και 3 Αυγούστου περιελάμβανε εργα-
στήρι ζωγραφικής, κουκλοθέατρο, εκθέσεις έργων στο
Πνευματικό Κέντρο. Το πρώτο βράδυ στην αυλή του
δημοτικού σχολείου πολλά παιδιά αλλά και μεγάλοι πα-
ρακολούθησαν κουκλοθέατρο με τους μύθους του Αι-

σώπου. Τη δραματοποίηση των κειμένων επιμελήθηκε
η Ζωή Μπαρτζώκα και τα σκηνικά η Γωγώ Μπαρτζώκα.
Το διήμερο έκλεισε με έκθεση των έργων των παιδιών
και εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής της Γωγώς Μπαρ-
τζώκα στο Πνευματικό Κέντρο. Πολλοί ήταν αυτοί που

πέρασαν τόσο  από τις δημιουργίες των παιδιών, όσο
και από την έκθεση της Γωγώς και οι εντυπώσεις ήταν
άριστες.

Αφιέρωμα στον ζωγράφο Γιάννη Μόραλη
Η 5η Αυγούστου ήταν αφιερωμένη στον μεγάλο αρτινό
ζωγράφο και δάσκαλο Γιάννη Μόραλη, για τον οποίο
φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση
του. Ομιλήτρια ήταν η συγγραφέας – φιλόλογος Πανα-
γιώτα Λάμπρη η οποία πρόβαλε διαφάνειες με έργα του
καλλιτέχνη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο σχο-
λείο με αρκετό κόσμο, ο οποίος παρακολούθησε με εν-
διαφέρον την ομιλήτρια που αναφέρθηκε στη ζωή και
το έργο του, με την Ροδαυγή να τιμάει τον μεγάλο δά-
σκαλο και εικαστικό συμπατριώτη.

Την εκδήλωση τίμησε ο ζωγράφος Βασίλης Σταύρου,
υπεύθυνος του Αθαμανικού Κέντρου Τέχνης, ο οποίος
υπήρξε μαθητής του Γιάννη Μόραλη και αναφέρθηκε
με ντοκουμέντα και βιωματικά στοιχεία στο δάσκαλο
του. Επιπρόσθετα στις 30 Ιουλίου αντιπροσωπεία του
Πολιτιστικού Συλλόγου παρέστη στα εγκαίνια της έκ-
θεσης για τον Γιάννη  Μόραλη στο Αθαμανικό Κέντρο
Τέχνης, στο σπίτι του Βασίλη Σταύρου, το οποίο έχει
μετατρέψει σε Πινακοθήκη με έργα του. 

Παραδοσιακή Βραδιά – 4ο  Φεστιβάλ Χορευτικών

Η 6η Αυγούστου ήταν βραδιά αφιερωμένη στην παρά-
δοση. Πέντε χορευτικά τμήματα χόρεψαν με τη συνο-
δεία της ορχήστρας του συγχωριανού μας Βασίλη
Γεραγόρη, σε μια φεγγαρόλουστη και ζεστή βραδιά. Τα
χορευτικά κατέπληξαν με την εμφάνιση και με τους χο-
ρούς που άφησαν άριστες εντυπώσεις. Τα χορευτικά
που έλαβαν μέρος ήταν εκείνα των Καλαβρύτων
Αχαΐας, του Ματσουκίου Ιωαννίνων, του Ποντιακού Κο-
ζάνης «Αντάμωμαν», του Μουσικοφιλολογικού συλλό-
γου Σκουφά Άρτας και της Ροδαυγής. 
Πριν το ξεκίνημα της χορευτικής παράστασης, έγινε
απονομή τιμητικής πλακέτας από το Πολιτιστικό Σύλ-

λογο στον Βασίλειο Γ. Τάσιο για την επιμέλεια, οργά-
νωση και την συνεχή προσφορά του στο Λαογραφικό
Μουσείο από την ίδρυση του (1995) έως σήμερα. Ο
βραβευθείς φανερά συγκινημένος αφού ευχαρίστησε
το Δ.Σ., αναφέρθηκε στο ιστορικό του Λαογραφικού
Μουσείου  και στη συλλογή των αντικειμένων και
αφού ευχαρίστησε τους συγχωριανούς για τη δωρεά
τους, αναφέρθηκε ξεχωριστά στον Γιάννη Μπαλαούρα
ο οποίος δώρισε μεγάλο μέρος των προσωπικών του
αντικειμένων. 

Βραβείο Δασκαλάκη 
Την Κυριακή 7 Αυγούστου έγινε η βράβευση του πρώ-
του επιτυχόντα εισαγωγής σε πανεπιστημιακό ίδρυμα.
Το βραβείο φέτος απονεμήθηκε στη Σωτηρία του Γρη-
γορίου και της Ελένης Κομζιά, η οποία πέτυχε στο
τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ). Η βράβευση έγινε

στην αίθουσα του ξενώνα Νησίστα εν μέσω πολλών
συγχωριανών και συγγενών της επιτυχούσης. Στο
τέλος της απονομής ο Πρόεδρος της Κοινότητας ανα-
κοίνωσε ότι το τοπικό συμβούλιο ομόφωνα πρότεινε
προς το Δήμο Αρταίων να δοθεί το όνομα «Δασκα-
λάκη» στην οδό μπροστά από τον ξενώνα μέχρι την
πλατεία, προκαλώντας συγκίνηση στην οικογένεια του
εκλιπόντος ευεργέτου.

Αιμοδοσία
Την Κυριακή 7 Αυγούστου, έγινε η προγραμματισμένη
αιμοδοσία στο ιατρείο της Ροδαυγής. Ο αριθμός των
αιμοδοτών φέτος δεν ήταν ικανοποιητικός και αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι την προηγούμενη βραδιά

ήταν το φεστιβάλ των χορευτικών, όπου οι νέοι μας πα-
ρασύρθηκαν καταναλώνοντας αλκοόλ στη διασκέ-
δαση. Υποσχέθηκαν όμως ότι θα δώσουν κάποια άλλη
στιγμή αίμα στο Νοσοκομείο, ούτως ώστε ο Σύλλογος
να μπορεί να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες.

Αθλητικές Δραστηριότητες 
Και φέτος το πρόγραμμα των αθλητικών δραστηριοτή-
των ήταν πλούσιο και η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε
προσδοκία. Οι αθλητικές δραστηριότητες ξεκίνησαν
Κυριακή 7 Αυγούστου με τον ποδηλατικό αγώνα  στο
δάσος της Μπιστούρας, όπου 30  αθλητές όλων των
ηλικιών  από τη Ροδαυγή  και τις γύρω περιοχές  αγω-

νίστηκαν με χαρά και στη συνέχεια  όλα τα παιδιά  του
χωριού δοκίμασαν τις ποδηλατικές τους ικανότητες
στην πλατεία. Στους πρώτους έγινε απονομή  κυπέλ-
λων και μεταλλίων, ενώ σε όλους τους συμμετέχοντες
δόθηκε πιστοποιητικό συμμετοχής.
Την  Δευτέρα  8 Αυγούστου  στην πλατεία  συγκεντρώ-
θηκαν  πάνω από 50 παιδιά  ηλικίας από 5 – 15 ετών και
έλαβαν μέρος  στους παιδικούς αγώνες  και στα παι-
δικά παιχνίδια.
Στις 16 Αυγούστου  έγινε το κυνήγι του  κρυμμένου θη-
σαυρού,  όπου 40  άτομα ενήλικες και μικρά παιδιά
έλυσαν  τους γρίφους και έφτασαν στο στόχο  τους,
μέσα από ευχάριστες δοκιμασίες  και παιχνίδι.
Οι αθλητικές δραστηριότητες  ολοκληρώθηκαν  στις
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17 Αυγούστου με το τουρνουά ποδοσφαίρου  για μι-
κρούς και μεγάλους,  με τη συμμετοχή 6 ομάδων από
τα χωριά Σκούπα, Πιστιανά, Πλατανούσα, Κυψέλη και 2
ομάδες από τη Ροδαυγή και μετά από αρκετή δράση
και αγωνία  η ομάδα της Ροδαυγής βγήκε νικήτρια,
ενώ μικροί και μεγάλοι χάρηκαν και απόλαυσαν την
συμμετοχή. Όλες οι αθλητικές δραστηριότητες   ήταν
υπό την επιμέλεια και καθοδήγηση του  πανελληνιονίκη
αθλητή  Χρήστου Ζαρκάδα. 

Παιχνίδια με τους Προσκόπους
Ο Προσκοπισμός είναι άμεσα συνυφασμένος με της θε-

τική διάσταση του εθελοντισμού. Έτσι και στην Ρο-
δαυγή, οι Πρόσκοποι Άρτας με αρχηγό τον
Παπακωστόπουλο Κων/νο, το απόγευμα της 9ης Αυγού-
στου απασχόλησαν τους μικρούς μας φίλους, που ήταν
πάνω από 30 στο σύνολό τους και μετά από βροχή, δί-
νοντας έμφαση στην ψυχαγωγία και στην παιδαγωγική
κίνηση.

Ημερίδα  με θέματα υγείας
Στον προαύλιο χώρο  του Σχολείου  το απόγευμα  της
10ης Αυγούστου  από τις 6.30 έως τις 9.30  πραγματο-
ποιήθηκε επιστημονική ημερίδα με θέμα «Η σημασία
της πρόληψης στην σωματική υγεία». Η συμμετοχή
ήταν ικανοποιητική και η ημερίδα έγινε με πρωτοβου-

λία  της Αδελφότητας  Ροδαυγιωτών Αθήνας.
Η Νάστου Δέσποινα γαστρεντερολόγος, μίλησε για την
πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.
Ο Κοίλιας Βασίλης καρδιολόγος, ανέπτυξε το θέμα της
στηθάγχης και του εμφράγματος και με ποιον τρόπο
μπορούμε να το προλάβουμε.
Ο Καλογεράς Δημήτριος χειρούργος - ουρολόγος ανέ-
πτυξε το θέμα: πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου
του προστάτη.
Ο Βαρβαρούσης Δημήτριος χειρούργος - ορθοπεδικός
ανέπτυξε το θέμα της σκελετικής υγείας, των καταγ-
μάτων και της οστεοπόρωσης και
Ο Ανδρέας Τσάγκας, χειρούργος - γυναικολόγος μί-
λησε για τον έλεγχο του μαστού, την πρόληψη του
καρκίνου και για άλλα γυναικολογικά προβλήματα. Ο
γιατρός είχε άμεση επικοινωνία με το κοινό μέσω ερω-
τοαπαντήσεων.
Και οι πέντε ομιλητές ήταν εξαιρετικοί, ανέπτυξαν τα
θέματά τους ώστε να γίνονται κατανοητά από όλους
χωρίς όμως να κάνουν έκπτωση στην επιστημονικό-
τητα των λεγομένων τους, ικανοποιώντας απόλυτα το
ακροατήριο. Η εκδήλωση έκλεισε με μπουφέ από τους
διοργανωτές της ημερίδας. 

Μουσική Λαϊκή Συναυλία 
Το Ροδοφέγγαρο έκλεισε με  λαϊκή βραδιά  στις 19 Αυ-
γούστου με το μουσικό συγκρότημα «Ταμάμ» και κάτω

από το φως της πανσέληνου του Αυγούστου στην πλα-
τεία της Ροδαυγής. Ήταν μια καλή βραδιά  στην οποία

ακούστηκαν  ποιοτικά έντεχνα, ρεμπέτικα και σμυρναί-
ϊκα  τραγούδια, με  μεγάλη συμμετοχή  από Ροδαυγιώ-
τες και επισκέπτες και ο χορός  και το γλέντι κράτησαν
μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες.
Οι παραπάνω εκδηλώσεις  υποστηρίχτηκαν  από τον
Δήμο Αρταίων, τους Φορείς της Ροδαυγής,  από εθε-
λοντές, καθώς και από χορηγούς της περιοχής μας.
Απευθύνονταν σε όλες τις ηλικίες και κύρια στους
νέους,  η συμμετοχή των οποίων ήταν πολύ μεγάλη.
Όλες οι εκδηλώσεις ήταν άνευ εισιτηρίου  και είχαν ως
μοναδικό γνώμονα  την ουσιαστική ψυχαγωγία και δια-
σκέδαση,  χωρίς ακρότητες και με αναζήτηση στο δια-
φορετικό και στο ποιοτικό.

ΟΙ ΧΩΡΙΑΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ 
ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΜΑΣ

Με τη μεγάλη συμμετοχή των κατοίκων του χωριού
συμμετοχή και κατοίκων γειτονικών χωριών γιορτά-
στηκε το τριήμερο 25-27 Ιουλίου. Στο τριήμερο αυτό
κυρίαρχη θέση κατείχαν οι εκδηλώσεις που ήταν
αφιερωμένες στην πολιούχο του χωριού μας οσιο-
μάρτυρα Αγία Παρασκευή. 

Το απόγευμα της 25ης Ιουλίου τελέστηκε αγιασμός
στην πηγή του Κακολάγκαδου και ακολούθησε η λι-
τάνευση της εικόνας προς την εκκλησία του χωριού,

όπου και εψάλλει εσπερινός και αρτοκλασία.
Ανήμερα της εορτής, παρουσία πλήθους πιστών, τε-
λέστηκε όρθρος και θεία λειτουργία.
Το απόγευμα της 27ης Ιουλίου έγινε με επιτυχία το

καγκελάρι και ακολούθησε πανηγύρι στην πλατεία
του χωριού.

ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΧΩΡΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
ΣΤΟ ΣΟΥΜΕΣΙ

Με πρωτοβουλία ενοριτών της Αγίας Τριάδας πραγματο-
ποιήθηκε και το καλοκαίρι αυτό στο Σουμέσι η συνάντηση
χωριανών και φίλων με την ευκαιρία της εορτής της Με-
ταμόρφωσης του Σωτήρος. Είχε προηγηθεί Όρθρος και
Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου. Οι
ενορίτες με μεγάλο ενδιαφέρον προετοιμάστηκαν για τη
συνάντηση αυτή και μπορούμε να πούμε ότι ανταποκρί-

θηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Η προσέλευση των κατοί-
κων και φίλων γειτονικών χωριών ήταν ικανοποιητική .
Μάλιστα αρκετοί το θεωρούν υποχρέωσή τους να βρί-
σκονται τη μέρα αυτή στο Σουμέσι. Η προετοιμασία ήταν
άψογη, η ποσότητα των φαγητών αρκετή και όλοι οι πα-
ρευρισκόμενοι έμειναν ικανοποιημένοι. Ο Θεοφάνης Κί-
τσιος είχε φροντίσει για τη μουσική και όσοι θέλησαν να
χορέψουν ικανοποίησαν και αυτή την επιθυμία. Ο ιερέας
του χωριού π. Αθανάσιος αφού ανέγνωσε τις σχετικές
ευχές και ιδιαίτερα για την πολύ καλή καρποφορία των
σταφυλιών, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ευ-
χαρίστησε ιδιαίτερα τους ενορίτες για την προσπάθεια
που έκαναν για την επιτυχία της εκδήλωσης. Εκ μέρους
της Αδελφότητας Ροδαυγής παρευρέθηκε ο Πρόεδρος
της Αδελφότητας Βασίλης Οικονόμου.
Το ΔΣ της Αδελφότητας συγχαίρει τους ενορίτες της
Αγίας Τριάδος για την προσπάθεια αυτή και τους εύχεται
να έχουν τη δύναμη να πραγματοποιούν κάθε χρόνο αυτή
την εκδήλωση.

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Για μια χρονιά ακόμη θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους
τους συγχωριανούς  καθώς και τους κατοίκους των γύρω
περιοχών για τη συμμετοχή τους στην εορταστική εκδή-
λωση που έγινε στις 16 Αυγούστου στον ΄Αμμο από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΜΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑ-
ΡΙΩΝ.
Η εκδήλωση άρχισε με εσπερινό στην εκκλησία ΄Αγιος
Βησσαρίων από τον Παπαθανάση, ο οποίος αρχίζοντας το
γλέντι έσυρε πρώτος το χορό. Τον ευχαριστούμε ιδιαί-
τερα, καθώς και τον παπα-Παναγιώτη από τη Σκούπα που
μας τίμησε συμμετέχοντας στην εκδήλωση με την οικο-
γένειά του.  
Πολλά ευχαριστώ οφείλουμε στην ορχήστρα του Βασίλη
Γεραγόρη και την παρέα του που ακούραστα μας διασκέ-
δασαν μέχρι πρωίας.
Επαινούμε συγχρόνως τους χορηγούς, οι οποίοι κάθε
χρόνο συμβάλλουν προσφέροντας διάφορα δώρα που
κληρώνουμε το βράδυ του γλεντιού καθώς και τα κατα-
στήματα του χωριού.
Κι αυτή τη χρονιά ο Γιάννης και η Βούλα Αράπη από τις
Λιβανάτες μας προσέφεραν το νοστιμότατο χοιρινό τους.
Δεν πρέπει να παραλείψουμε τους εθελοντές οι οποίοι
προσέφεραν τόσα πολλά στην οργάνωση του γλεντιού.
Ποιος δεν καμάρωσε τα νιάτα που με τόσο κέφι και λε-

βεντιά χορέψανε τους παραδοσιακούς χορούς μέχρι το
πρωί. Πιστεύουμε ότι όλοι έμειναν ευχαριστημένοι και ελ-
πίζουμε ότι θα τους έχουμε κοντά μας στην επόμενη χρο-
νιά.
Ευχαριστούμε την εφημερίδα του χωριού μας Η ΡΟ-
ΔΑΥΓΗ για τη φιλοξενία

Ο Σύλλογος
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΜΜΟΥ   

Το πουκάμισο του φιδιού μήκους 2μ. βρέθηκε το
καλοκαίρι στην αποθήκη του Ζαχαρία Σταύρου.
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συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Η δεύτερη ποιητική συλλογή του Σωτήρη Ζυ-
γούρη, η οποία φέρει τον τίτλο «Ξύλινα τρα-
κτέρ» (1979), παραπέμπει χωρίς άλλο στη
συλλογή «Τρακτέρ» (1934) του Γιάννη Ρίτσου
και φέρει έντονα όχι μόνο την ιδεολογική
σφραγίδα του γράφοντος, αλλά μιλά με επάρ-
κεια για τον βαθύ ανθρωπισμό και την έγνοια
του για έναν κόσμο, όπου θα βασιλεύει η ει-
ρήνη και τα παιδιά θα ζουν ευτυχισμένα. Ο πό-
λεμος στο Βιετνάμ ήταν ικανή αφορμή για να
παραθέσει ως εισαγωγή την «Ανταπόκριση»
(σ. 47) και να γράψει ένα πολύστιχο ποίημα με
τον τίτλο «Βιετνάμ – Η καρδιά του κόσμου»,
όπου σ’ έναν στίχο του έχει θέση και ο ήλιος
(σ. 64). 

Το πρώτο, λοιπόν, ποίημα αυτής της συλ-
λογής δεν αφιερώνεται απλά στον ομοϊδεάτη
του ποιητή Ρίτσο, αλλά έχει ως τίτλο «Στο
Γιάννη Ρίτσο», όπου με γραφή και ύφος που
μας πάει κατευθείαν στην ποίηση εκείνου,
κάνει ένα προσκλητήριο σε επώνυμους και
ανώνυμους ιδεολογικούς συντρόφους, και
όχι μόνο, να ευχηθούν για τα εβδομηκοστά
του γενέθλια: «[…] σα σφίξουμε το χέρι του
Γιάννη Ρίτσου,/ να ευχηθούμε στα εβδομήντα
του χρόνια,/ στα εβδομήντα μεγάλα ποιήματα/
ένα ανοιχτό παράθυρο στις καρδιές μας και
στον Ήλιο.» 

Στα «Ξύλινα τρακτέρ» «Κάτω απ’ τον Ήλιο/
σκοτεινά υπόγεια/ μέρα - νύχτα ταράζονται/
απ’ την ησυχία τους.» (σ. 54), ενώ αλλού, όπως
προαναφέρθηκε, «Ο ήλιος κονταροχτυπιέται/
με τα σκοτάδια/ […]» (σ. 57) και «Μεσούρανα
παλεύει για το δίκιο.» (σ. 57) που για να το κα-
τακτήσεις και να το βιώσεις καθόλου εύκολο
δεν είναι. Πόσο, μάλλον, που πολλοί απ’ αυ-
τούς, οι οποίοι αγωνίζονται διεκδικώντας το,
συχνά δεν ζουν, για ν’ απολαύσουν τα αγαθά,
τα οποία από την επικράτησή του προκύπτουν,
αφού «Τόσες καρδιές πάλεψαν/ για το δίκιο/
και αυτές αφαιρέθηκαν/ απ’ τον ήλιο»! (σ. 67)
Όμως, ο ήλιος είναι πάντα εκεί και στο ποίημα
«Μεγάλωσαν» (σ. 73) εκπέμπει αισιοδοξία: 

ΜΕΓΑΛΩΣΑΝ 
Μεγάλωσαν χωρίς γάλα/ μα ορκίστηκαν σ’
αυτό/ να μη λείψει απ’ τον κόσμο./  Μεγάλω-
σαν στην αντιφεγγιά/ του ουρανού/ μα ορκί-
στηκαν στον ήλιο/ να φωτίσουν τις γειτονιές/
με χαμόγελα./ μεγάλωσαν στα χαμόκλαδα/ σα
σπουργίτια/ ωστόσο φτάσαν ψηλά/ για να ταΐ-
σουν/ το χελιδόνι της άνοιξης.

Στο ποίημα «Αγρότες» (σ. 61), όπου αισθη-
τοποιείται μέσω των λέξεων και των εικόνων
η δύσκολη ζωή των αγροτών, την οποία από
πρώτο χέρι γνωρίζει ο ποιητής, ο ήλιος, αν και
κατά τα άλλα ζείδωρος, δεν είναι καθόλου φι-
λικός μαζί τους, αφού «καυτός σα λάδι/ τους
έγδαρε το κορμί».  

Η ποιητική συλλογή «Ποίηση 1983-1987»
(1987), αφιερωμένη «Στους μαχητές της πέ-
τρας, του σιδήρου, της ανάγκης», αποτελείται
από δύο μέρη, τα οποία έχουν ως τίτλους «Ο
άνθρωπος» και «Ο λόγος». 

Στο πρώτο μέρος, σε μια ατμόσφαιρα που

Οι επόμενες δύο συλλογές «Τα Υστερό-
γραφα» και το «Ηλιοστάσιο» περιέχουν, όπως
και το «Μεταίχμιο», από τριάντα ποιήματα.
«Τα υστερόγραφα» (2002), αφιερωμένα «Στο
ανθρώπινο Γένος», έχουν αρκετό Ήλιο και
Φως και περιέχουν ικανό αριθμό ποιημάτων
απευθυνόμενων «εις εαυτόν». Αλλά, ας μιλή-
σουν καλύτερα, χωρίς σχόλια, κάποια απ’
αυτά: 

ΟΙ ΠΛΗΓΕΣ
Με πληγώνει η δυστυχία/ και η ματαιοδοξία
του κόσμου./ με πληγώνουν οι στίχοι μου/ και
το φως μου./ Με πληγώνει ο ίδιος ο εαυτός
μου. (σ. 221)

Ο ΟΔΗΓΗΤΗΣ
Κοίταξα μέσα στο δίσκου/ το ανέσπερο φως./
Ήμουν ωραίος και δυνατός./ Ήταν ο πρώτος
μου εαυτός./ Οδηγητής μου ήταν ο Θεός./
Κοίταξα μέσα στου Ήλιου/ το αέναο φως./
Ήμουν μόνος μου και σκυφτός./ Οδηγητής
μου ήταν ο εχθρός/ ο άλλος μου εαυτός. (σ.
233)    

ΥΠΟΣΧΕΣΗ
Πέρασα τη ζωή μου/ ταξιδεύοντας μέσα στην
ουτοπία./ Αρνήθηκα τον εαυτό μου/ με τη
γνώση ανοίγοντας δρόμο./ Έδωσα τις δυνά-
μεις μου/ σε μια υπόσχεση ιερή με τον Ήλιο/
για το ψωμί του κόσμου/ και τ’ όνειρο. (σ. 246) 

συνέχεια στο επόμενο φύλλο φύλλο

Ελευθερία.» Σ’ άλλο σημείο, μάλιστα, μιλάει
για «διονυσιακή έξαρση του Ήλιου» σ’ αυτή
τη συλλογή, στην οποία η λέξη Ήλιος αναφέ-
ρεται είκοσι φορές! 

Για των λόγων το αληθές, να, μερικές φρά-
σεις πεπληρωμένες με Ήλιο και Φως: «Ο ήλιος
ο πρώτος που φωτίζει/ τα ωραία κορίτσια» (σ.
138), «Φέτος το καλοκαίρι πέρασε/ με τους θε-
ριστές/ καίγοντας σπίρτα/ μες στο μεγάλο
αλώνι του ήλιου/ ανεμίζοντας φως και σιτάρι/
για τη δοξολογία/ της ανάστασης.» (σ. 147),
«Κάθε που βραδιάζει/ ένας μαντατοφόρος/
φτάνει στην πόρτα μας./ Αυτός διηγείται/ τη
μακρινή πορεία του ήλιου.» (σ. 148), «Τη δω-
δεκάτη ώρα/ συνάντησα τους θεριστές/ με τις
μεγάλες μαντίλες/ του Ήλιου.» (σ. 149), «Είχαν
μια σχέση/ καθαρή με τον Ήλιο/ και σίγουρη
με τον κόσμο.» (σ. 150), «Εκεί σταχυολογώ
δυο δάχτυλα φως/ τα ρίχνω μέσα στον κόρφο
μου/ σηκώνω το βλέμμα μου/ έως επάνω στον
ήλιο/ και με αυτό το μαχαίρι πελεκάω/ αυτά τα
κλωνάρια/ και φκιάχνω ταπεινές ράβδους/ για
τους ασήμαντους, τους οδοιπόρους,/ τους
ανήμπορους/ απλά στοιχειώδη στηρίγματα/
για τους βραχμάνους, τους ερημίτες/ και τους
τσοπάνους.» (σ. 152), «Πέρα, μακριά στο πο-
τάμι,/ ο ξωμάχος άναψε το στερνό του/ τσι-
γάρο,/ στηρίχτηκε στο μπαστούνι του/ και
κίνησε για το σπίτι/ την ώρα που ο Ήλιος διεκ-
περαίωνε/ και την τελευταία του επιστολή,/
μπροστά στο κατώφλι/ τούτης της μακρινής
πολιτείας.» (σ. 166). 

Από τη συλλογή «Ημερολόγιο αναμνή-
σεων» (1999), η οποία περιλαμβάνει μόλις
εννέα ποιήματα και την αφιερώνει «Στη
μνήμη των νεκρών των κοινωνικών αγώνων»,
δεν θα μπορούσαν, όπως και σ’ όλες τις άλλες,
να απουσιάζουν ο Ήλιος και το Φως. Μόνο τα
τρία από τα εννιά ποιήματα έχουν, άλλωστε,
σχετικούς τίτλους, όπως «Φωταγωγία» (σ.
173), «Όταν λιγοστεύει το φως» (σ. 175) και
«Η φλόγα που καίει» (σ. 180) που κατευθύνει
τον νου μας στο εμβληματικό έργο του
Κώστα Βάρναλη «Το φως που καίει» (1922). Σ’
αυτή τη συλλογή, μάλιστα, απαντάται πιο
συχνά η λέξη Φως, παρά η λέξη Ήλιος, καθώς
και άλλες λέξεις, οι οποίες το υποδηλώνουν,
όπως η αναλαμπή των άστρων (σ. 171), η φω-
ταγωγία (σ. 173), η φλόγα (σ. 180). 

Επόμενη συλλογή, το «Μεταίχμιο» (2001),
η  οποία είναι αφιερωμένη «Σ’ αυτούς που
έδωσαν δείγματα ενόρασης, συναίσθησης,
επιείκειας.» Αυτή, αν και περιέχει συνολικά
τριάντα ποιήματα, μόνο στα πέντε υπάρχει
αναφορά της λέξης ήλιος και μόνο στο ένα
τρίτο εξ αυτών λέξεις που έχουν κάποια
σχέση με το φως. Εδώ, ανάμεσα σ’ άλλους
στίχους, «Ο Ήλιος στέλνει τους πιο θερμούς/
χαιρετισμούς/ σ’ όλους τους ταπεινούς.» (σ.
193) κι ο όρκος μπροστά στον Ήλιο δίνεται: 

Ο ΟΡΚΟΣ
Τον όρκο/ μπροστά στον Ήλιο/ ξεδίπλωσα/ τις
φοβερές ημέρες/ μνημονεύοντας./ Να στρο-
βιλίσει/ ο άνεμος/ όλο του το κόκκινο/ τα μέσα
του κόσμου/ φως γεμίζοντας. (σ. 186)

πρωτοστατούν άνθρωποι του μόχθου και ιδε-
ολογικοί σύντροφοι του ποιητή, το φως είναι
λίγο ή απόν μέσω λέξεων που αφορούν στη
νύχτα. Εκπέμπεται από τα «φωτισμένα τζά-
μια» (σ. 89) κάποιου φτωχικού σπιτιού, μετέχει
στην παρομοίωση, όπου «Το βράδυ μπροστά/
στο σπιτικό τραπέζι/ επιμηκύνεται/ το νόημα
των λέξεων/ σαν τη σκιά των δέντρων/ απ’ το
γωνιακό φανοστάτη.» και μαζί με τον ήλιο γί-
νονται οι λέξεις, με τις οποίες εκφράζεται η
εμπιστοσύνη στους συντρόφους και η διά-
θεση προσφοράς και θυσίας: «Στέκουν εμ-
πρός μου αμίλητοι/ οι ταξικοί εχθροί μου./
Μπορεί για δαύτους να μη δίνω/ δυάρα τσακι-
στή./ Μα για τους συντρόφους αυτούς/ που
άσβηστο κρατάνε το φως/ του ήλιου/ μες τα
χέρια τους/ μπορώ να διαρρήξω τις φλέβες
μου/ και να τους μεταγγίσω το αίμα μου.» (σ.
93) Ενώ αλλού ο ήλιος γίνεται πάλι εκφραστής
της δικαιοσύνης: «Οι ιστορικοί του μέλλον-
τος/ θα καταγράψουν/ τα συντελούμενα. […]
Για τους ανθρώπους/ με έναν ήλιο/ από δίκιο/
μες στο κεφάλι τους.»

Στο δεύτερο μέρος το φως υπάρχει, βέ-
βαια, με χρήση της λέξης καθώς και του οι-
κείου μας ήλιου, αλλά εμφωλεύει και σε
λέξεις, όπως η διαύγεια και η φεγγαρόπετρα
(σ. 100), ο φεγγίτης (σ. 103) κι η φωτιά (σ. 109)
και δηλώνεται δια της απουσίας του, όπως το
συνηθίζει ο ποιητής, με λέξεις, όπως το σκο-
τάδι (σ. 109), η νύχτα και οι σκιές (σ. 110). 

«Το σώμα της Άνοιξης» (1996), τέταρτη
ποιητική συλλογή, φέρει μέσω του τίτλου
χαρά και αισιοδοξία και την αφιερώνει: «Στη
θεία μου Χρυσούλα Ζυγούρη. Δείγμα αγάπης,
εκτίμησης, σεβασμού. Σ. Ζ.» Εδώ χωρίς ν’
απουσιάζουν οι λέξεις, οι οποίες «φωτίζουν»,
έχουμε κάποια ποιήματα με προσωπικό τόνο,
μερικά, μάλιστα, ανήκουν σ’ αυτά που τα λέμε
«εις εαυτόν». Στην  «Αναζήτηση», για παρά-
δειγμα, γράφει «Μη μ’ αναζητήσετε/ στις φω-
τεινές επιγραφές/ στις ιλουστρασιόν
διαφημίσεις […] Μη με αναζητήσετε/ στις φεγ-
γαρόλουστες νυχτιές […]» (σ. 128), στις «Χρο-
νολογίες» «Μια πηγή έρχεται/ από πολύ
μακριά/ γεμίζοντας φως/ τη ζωή μας/ εξαγνί-
ζοντας/ τη μορφή μας/ ημερεύοντας/ την
οργή μας.» (σ. 129) και στις «Επιλογές» «Τώρα
ξέρω/ ότι το φως υψώνεται/ σαν πέτρινο
άγαλμα/ πάνω απ’ το χρόνο/ μες στην αιωνιό-
τητα.» (σ. 131).   

Η συλλογή «Η ηλικία των δέντρων» (1998),
αφιερωμένη στον γιο του Πασχάλη, ξεχειλίζει
από Ήλιο και Φως! Ο Βασίλης Κολτούκης
(Εφημερίδα «Ηχώ της Άρτας», 20-6-1998, σ.
11) σημειώνει μεταξύ άλλων πως σ’ αυτή τη
συλλογή «που περιλαμβάνει 30 ποιήματα, ο
ποιητής φανερώνει την ωριμότητά του, την
διαύγεια της σκέψης του, την απλότητα και λι-
τότητα του λόγου του. Θα μπορούσαμε να
πούμε πως ολόκληρη η συλλογή είναι ένα με-
γάλο αυτόνομο ποίημα. Αν πάρουμε τους τίτ-
λους των ποιημάτων θα παρατηρήσουμε μια
συνεχή ροή θέματος με ηλιοκεντρική πορεία
έχοντας σαν άξονα την Δικαιοσύνη και ακτί-
νες τον Έρωτα, την Ομορφιά, την Φιλία, την

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρο-
δαυγής «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ευχαρι-
στεί θερμά τους εθελοντές αιμοδότες
που προσήλθαν  στην ετήσια αιμοδοσία,
στο ιατρείο του χωριού Κυριακή 7 Αυ-
γούστου, για την προσφορά τους αυτή,
η οποία αποτελεί  πράξη ανθρωπιάς,
πράξη ζωής και πραγματικής αγάπης για
τους συνανθρώπους μας και τους συγ-
χωριανούς μας.  
Ο αριθμός των ατόμων που έδωσαν

αίμα φέτος  δεν ήταν  ικανοποιητικός
και αυτό οφείλεται  κυρίως στο ότι η αι-
μοδοσία συνέπεσε με  την παραδοσιακή
βραδιά της προηγούμενης  μέρας κατά
την οποία  οι αιμοδότες μας παρασύρ-
θηκαν πίνοντας λίγο παραπάνω, αλλά
και οι ημερήσιες εκδηλώσεις την ημέρα
της αιμοδοσίας, (Φανερωμένη κλπ)

Έδωσαν αίμα οι  παρακάτω:
Μάρης  Ιωάννης  του Αναστασίου
Φούκας Περικλής του Γεωργίου
Μουργελάς Ανδρέας του Τριάδη

Γιαννούλας Θεόδωρος του Γεωργίου
Δοσούλας Δημήτριος του Παναγιώτη

Ζαρκάδας Χρήστος του Στεφάνου
Σταύρος Νικόλαος του Ηλία

Γούλας Χρήστος του Κων/νου
Τσάγκας  Χρυσόστομος του Ιωάννη
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Παναγιώτα Π. Λάμπρη,
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ΡΟΔΑΥΓΙΩΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Ιωάννινα

Ευαγγελή Σ. Λάμπρη-Καλογερά
Ιατρός –Παθολογοανατόμος
28ης Οκτωβρίου 25
Τηλ/Fax: 26510-26122

Δημήτριος Α. Καλογεράς
Χειρουργός Ουρολόγος
28ης Οκτωβρίου 59
Τηλ. 26510 39222-6947271713

Φρίξος Κ. Παπαλάμπρης
Δικηγόρος
Δωδώνης 13
Τηλ. 2651036211-6977194179

΄Αρτα

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

Φιλιππιάδα

Νικόλαος Γεωργάνος
Αλουμίνια-Σιδηροκατασκευές
Γέφυρα Καλογήρου
Τηλ. 2683024657

Αθήνα

Αρετή Οικονόμου
Δικηγόρος
Διδότου 38
Τηλ. 2103632937-6944796880

Ελένη Π. Πλαστήρα
Δικηγόρος
Παπαδιαμαντοπούλου 8
Τηλ. 6972776883

Μαρία Α. Βασιλείου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Μάρκου Μπότσαρη 6
Ηλιούπολη
Τηλ. 2109926469-6947709491

Μπαλαούρας Β. Κων/νος
Ιατρός-Ειδικός Ρευματολόγος
Ηλιούπολη, Σοφοκλή Βενιζέλου 101
Τηλ. 2109920600, Κιν. 6984419128
Βούλα, Διγενή 12
Τηλ. 2109658142, Κιν. 6984419128

Ιωάννης Ψυχογιός
COFEE ISLAND
Πανεπιστημίου 39
Τηλ. 2112147559

Δημήτρης Κολιός
Φωτογραφία-Γάμος-Βάπτιση
Διαφήμιση-Αρχιτεκτονική
Τηλ. 6977454003
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ε ι σ π ρ ά τ τ ε ι  τ έ λ η
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συνέχεια από τη σελίδα 1

κάθε εισήγησης υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους. Κατά τη διάρ-
κεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εισηγήσεις:
• Η πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, από την ιατρό-Γαστρεντερολόγο, 

κ. Δέσποινα Νάστου.
• Στηθάγχη-΄Εμφραγμα: Η βόμβα που απειλεί την καθημερινότητά μας, από τον 

ιατρό-Καρδιολόγο, κ. Κοίλια Βασίλειο.
• Πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου του προστάτη, από τον Χειρουργό-Ουρολόγο, 

κ. Καλογερά Δημήτριο.
• Σκελετική υγεία, από τον Χειρουργό-Ορθοπεδικό, κ. Βαρβαρούση Δημήτριο.
• Γυναικολογικός έλεγχος, πότε:, έλεγχος μαστού, από  τον Χειρουργό-Γυναικολόγο, 

κ. Ανδρέα Τσάγκα.
Η επιτυχία της ημερίδας έχει σχέση με τη μεγάλη συμμετοχή κατοίκων του χωριού
και γειτονικών χωριών, αλλά και τις πολύ καλές παρουσιάσεις των εισηγητών. Οι ει-
σηγητές με μεγάλη αμεσότητα παρουσίασαν την επιστημονική τους άποψη, με όσο
πιο εκλαϊκευμένο τρόπο μπορούσαν, με αποτέλεσμα οι παρευρισκόμενοι να παρακο-
λουθήσουν με αμείωτο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις τους. Οι εισηγητές τόνισαν τη με-
γάλη σημασία που έχει η πρωτοβουλία της Αδελφότητας και εξέφρασαν την επιθυμία
τους παρόμοιες προσπάθειες να συνεχιστούν. Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας ευχα-
ρίστησε τους γιατρούς για την προθυμία με την οποία ανταποκρίθηκαν στην πρό-
σκληση της αδελφότητας χωρίς καμία αμοιβή, και τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην
επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ακολούθως ευχαρίστησε όλους τους παρευρι-
σκόμενους για τη συμμετοχή τους στην ημερίδα και όλους όσους βοήθησαν στη
διοργάνωση αυτής. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου
κ. Σταύρου Χρήστος. 
Μετά τη λήξη της ημερίδας ακολούθησε μικρή δεξίωση με τοπικά εδέσματα για τους
παρευρισκόμενους.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΗΧΩ της ΑΡΤΑΣ
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συνέχεια από τη σελ. 1
Εάν δεν υπάρχει παιδική κρεβατοκάμαρα, το δωμάτιο
αυτό μπορεί να είναι  το σαλόνι ή και το καθιστικό.
Στο δωμάτιο θα πρέπει να υπάρχει, ένα γραφείο ή ένα
τραπέζι, όπου το παιδί θα γνωρίζει πλέον ότι είναι ο
προσωπικός του χώρος μελέτης. Προκειμένου να απο-
φευχθεί η διάσπαση προσοχής του παιδιού, συνιστά-
ται:
α) Να  μην υπάρχουν κρεμασμένα αντικείμενα, κάδρα,

εικόνες από περιοδικά στον τοίχο που βλέπει το γρα-
φείο ή το τραπέζι. Στον τοίχο μπορεί να είναι κρεμα-
σμένος ένας χάρτης (της Ελλάδας, της Ευρώπης,
Παγκόσμιος) ανάλογα με την τάξη στην οποία το παιδί
φοιτά. 
β) Να μην υπάρχουν παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα στα

ράφια της βιβλιοθήκης που βλέπει  το γραφείο ή το
τραπέζι. 
γ) Να υπάρχει  η απαραίτητη γραφική ύλη (μολύβια,

γομολάστιχα, χάρακας, ξύστρα κλπ) πάνω στο γραφείο
ή στα συρτάρια του για να μπορεί το παιδί να τα βρί-
σκει με μία κίνηση των χεριών του και να μην αναγκά-
ζεται να σηκώνεται από  την καρέκλα για την
αναζήτησή τους.. 
δ) Να καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια να μην

ακούγονται θόρυβοι από τηλεόραση, ραδιόφωνο και
ομιλία στο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της μελέτης
των παιδιών.
ε) Να μην αναγκάζεται το παιδί να σηκώνεται να απαν-

τήσει στο τηλέφωνο ή να ανοίξει την πόρτα σε περί-
πτωση που έλθει κάποιος επισκέπτης.
στ) Να μελετά μόνο του στο δωμάτιο, ακόμη και αν

μοιράζεται την κρεβατοκάμαρα με άλλο αδερφάκι του. 
Ο σωστός φωτισμός στο χώρο μελέτης αποτελεί βα-
σική προϋπόθεση για ξεκούραστο και αποδοτικό διά-
βασμα, καθώς διευκολύνει τα μάτια του παιδιού, το
κάνει πιο δημιουργικό και βελτιώνει τη διάθεσή του.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε φωτιστικό γρα-
φείου, καλό είναι να το τοποθετούμε σε κατάλληλο
σημείο, ώστε να αποφεύγονται  τυχόν ενοχλητικές αν-
τανακλάσεις. Ο φωτισμός στο γραφείο ή το τραπέζι θα
πρέπει να προέρχεται από αριστερά, όταν ο μαθητής
είναι δεξιόχειρας ή από δεξιά, εάν είναι αριστερόχει-
ρας, προκειμένου να μην υπάρχουν  σκιές. 
Ο γονέας θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο

κατά πόσο το παιδί έχει τη σωστή στάση (πλάτη, πόδια)
στην καρέκλα, όταν μελετά. Η μη σωστή στάση εγκυ-
μονεί πολλούς κινδύνους για τις ασθένειες της σπον-
δυλικής στήλης ,όπως σκολίωση. 
2) Συγκεκριμένος χρόνος: Ο γονέας πρέπει να συζητά
με το παιδί και να συνδιαμορφώνει το χρονοδιάγραμμα
των εργασιών μέσα στο χρονικό πλαίσιο που έχουν στη
διάθεσή τους. Καλό θα ήταν να τοποθετηθεί ένα ρολόι
τοίχου στον τοίχο μπροστά από το γραφείο ή το τρα-

πέζι ή ψηλά στη βιβλιοθήκη.
Το παιδί εργάζεται μόνο του στο δωμάτιο, σύμφωνα

με το χρονοδιάγραμμα που έχουν εκ των προτέρων
συμφωνήσει με τον γονέα. (Π.χ .Νεοελληνική Γλώσσα
βιβλίο 15 λεπτά-Νεοελληνική Γλώσσα τετράδιο 15’ –
Μαθηματικά βιβλίο 15’ –Μαθηματικά τετράδιο 15’-Διά-
λειμμα 10’- Ιστορία 15’ ) κι όταν τελειώνει σε κάθε
μάθημα τις εργασίες, ο γονέας μπαίνει στο δωμάτιο
και ελέγχει. Ο γονέας μπορεί να μεταβεί στο χώρο δια-
βάσματος οποιαδήποτε στιγμή το παιδί χρειαστεί τη
βοήθειά του.
Ο μακροπρόθεσμος στόχος του γονέα  είναι να μάθει
το παιδί να εργάζεται με την πάροδο του χρόνου ανε-
ξάρτητο. Ο χρόνος που ο γονέας αφιερώνει για την
υποστήριξη της μελέτης του παιδιού μειώνεται προ-
οδευτικά από την Πρώτη μέχρι την Τρίτη τάξη του Δη-
μοτικού Σχολείου και από την Τετάρτη έως την Έκτη
τάξη, μέχρι να αυτονομηθεί. Ο χρόνος όμως που δια-
τίθεται από τον γονέα για τον έλεγχο  του διαβάσμα-
τος του παιδιού και της εκτέλεσης των εργασιών
παραμένει σταθερός, γιατί έτσι αντιλαμβάνεται το
παιδί το ενδιαφέρον που δείχνει ο γονέας.
Όταν το παιδί τελειώνει τις εργασίες σε ένα μάθημα,
τοποθετεί το βιβλίο ή το τετράδιο στην τσάντα και
βγάζει από την τσάντα ό, τι χρειάζεται για το επόμενο
μάθημα. Ο γονέας δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο να μην
είναι στο γραφείο ή το τραπέζι όλα τα βιβλία ή τετρά-
δια από τα μαθήματα κατά τη διάρκεια της μελέτης
του παιδιού.
Το παιδί στο τέλος της καθημερινής μελέτης του με

τη βοήθεια του γονέα ελέγχει την τσάντα του κατά
πόσον είναι τοποθετημένα όλα τα βιβλία και τα τετρά-
δια, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της επόμε-
νης ημέρας. Ωφέλιμο θα ήταν το ωρολόγιο πρόγραμμα
να τοποθετηθεί σε πλαίσιο στον τοίχο μπροστά στο
γραφείο ή το τραπέζι , στη  βιβλιοθήκη . Ο χρόνος του
γονέα για τον τελικό έλεγχο της τσάντας του παιδιού
μειώνεται μέχρι να μηδενιστεί.
3) Σταθερό καθημερινό πρόγραμμα:  Όταν το παιδί

επιστρέψει από το σχολείο, δεν είναι σε θέση να αρχί-
σει αμέσως να μελετά, ακόμη κι αν δείχνει μεγάλη
προθυμία.  Θα πρέπει να μεσολαβήσει χρόνος ξεκού-
ρασης μετά το μεσημεριανό φαγητό, γεγονός που πρέ-
πει να λαμβάνεται υπόψη από τους γονείς  κατά τον
προγραμματισμό των εξωσχολικών δραστηριοτήτων
από κοινού με το παιδί τους.
Απαιτείται ακόμη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για
το μπάνιο το βράδυ και το βραδινό ύπνο, καθώς και
ώρα χαλάρωσης πριν τον βραδινό ύπνο, όταν το παιδί
θα μπορεί να ασχοληθεί με οτιδήποτε το ευχαριστεί,
όπως  με το διάβασμα ενός παιδικού λογοτεχνικού βι-
βλίου, τα παιχνίδια του, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
ή την παρακολούθηση της αγαπημένης του σειράς

στην τηλεόραση. Συνιστάται να συναποφασίζεται το
είδος της απασχόλησης του παιδιού κατά τη διάρκεια
της ώρας χαλάρωσης από κοινού με τον γονέα μετά
από καθοδήγηση του γονέα στη συζήτηση μεταξύ
τους. Τα προαναφερθέντα είναι προαπαιτούμενα για
την ποιότητα της απόδοσης του παιδιού στο σχολείο
και τη βελτίωση της σχολικής επίδοσής του. 
Το μόνο χρονικό διάστημα της εβδομάδας που εξαι-
ρείται από την πιστή τήρηση του προγράμματος είναι
από την Παρασκευή το βράδυ έως  την Κυριακή το
απόγευμα ,οπότε το παιδί αρχίζει να προετοιμάζεται
για την επόμενη μέρα, το ξεκίνημα της νέας εβδομά-
δας.  
4) Κανόνες, όρια: Συγκεκριμένα, οι γονείς θα πρέπει

να είναι σταθεροί και συνεπείς με το παιδί σε όσα
έχουν συζητήσει και συμφωνήσει ότι θα ισχύσουν
κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς. Εάν δουν
ότι το παιδί δεν υιοθετεί όσα έχει δώσει το λόγο του
ότι θα ακολουθήσει, θα πρέπει να στερηθεί κάτι που
του αρέσει πολύ. Το παιδί θα πρέπει να είναι ενήμερο
εκ των προτέρων για την ποινή που θα ακολουθήσει,
εάν παραβεί τους όρους της συμφωνίας, αλλά και ο
γονέας είναι απαραίτητο να τηρεί όσα έχει συμφωνή-
σει με το παιδί του.
Επιπρόσθετα, πριν το βραδινό ύπνο, μετά το μπάνιο

και το βραδινό φαγητό, προτείνεται  ο γονέας να συ-
ζητήσει με το παιδί του για 10΄-15΄ για το πώς πέρασε
τη μέρα του στο σχολείο. Η συζήτηση επικεντρώνεται
όχι στην περιγραφή των  γεγονότων  της ημέρας ,
αλλά στη συμμετοχή του σε αυτά και πώς θα μπορούσε
να συμβάλει  στην καλύτερη έκβαση των συμβάντων. 
Συμπερασματικά, αναμφισβήτητα το διάβασμα  και η

εκτέλεση των εργασιών  σε καθημερινή βάση στο
σπίτι είναι μία ευκαιρία για τους μαθητές να μάθουν
και για τους γονείς να συμμετέχουν στην εκπαί-
δευση των παιδιών τους. Το ενδιαφέρον ενός γονέα
μπορεί να προκαλέσει τον ενθουσιασμό σε ένα παιδί
και η βοήθεια που θα του δώσει διδάσκει το σημαντι-
κότερο μάθημα: ότι η μάθηση μπορεί να είναι διασκέ-
δαση και αξίζει πάρα πολύ την προσπάθεια. Η μελέτη
στο σπίτι μπορεί να διδάξει τα παιδιά να εργάζονται
ανεξάρτητα, να είναι υπεύθυνα, να διαχειρίζονται το
χρόνο τους , να τηρούν τις προθεσμίες τους.
Το μεγάλο όφελος που προκύπτει από την παραπάνω

παιδαγωγική διαδικασία  είναι ότι αυτή βοηθά τους
γονείς και τους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν ο
ένας τον άλλο. Έτσι, η συνεργασία σχολείου και οι-
κογένειας εξασφαλίζεται σε πολύ ικανοποιητικό
βαθμό με ορατά αποτελέσματα στη σχολική επίδοση
του παιδιού και τη συμπεριφορά του.

Η Βασιλική Παρρά είναι εκπαιδευτικός, διδάκτορας των
Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑσυνέχεια από τη σελ. 1
Γεννήθηκε σε προάστιο της Ρώμης επί αυτοκρατορίας του Αδριανού (117-138 μ.Χ). Γονείς της ήταν ο

Αγαθόνικος και η Πολιτεία, που ήταν χριστιανοί και οικονομικά εύποροι. Ήταν μοναχοπαίδι. Το όνομά
της, της αποδόθηκε λόγω της ημέρας Παρασκευής, κατά την οποία γεννήθηκε. Οι γονείς της την ανέ-
θρεψαν με βάση την χριστιανική διδασκαλία. Σε ηλικία 20 ετών έμεινε ορφανή και από τους δυο γονείς,
γεγονός που την κατέστησε κληρονόμο σημαντικής περιουσίας, την οποία και εκποίησε, διαθέτοντας τα
χρήματα στους Χριστιανούς που ζούσαν στην περιοχή και σε φτωχούς και ασθενείς. 
Ασχολήθηκε εντατικά με την ιεραποστολή, στην πόλη της Ρώμης και την ευρύτερη περιοχή, διδάσκοντας
τον Χριστιανισμό κατ-οίκον σε ανθρώπους αδύναμων κοινωνικά ομάδων. Η δράση της έγινε γνωστή
στους Ρωμαίους και κλήθηκε σε απολογία από τον αυτοκράτορα Αντωνίνο για να δώσει εξηγήσεις για
τη δράση της.
Ο αυτοκράτορας της ζήτησε να αρνηθεί τα θρησκευτικά της πιστεύω και στην προσπάθειά του να την

πείσει, της προσέφερε διάφορα ανταλλάγματα. Εκεί αφού και η ίδια παραδέχθηκε πως δεν ακολουθεί
την επίσημη θρησκεία αλλά την χριστιανική, της ζητήθηκε να δηλώσει άρνηση και να επιστρέψει στην
θρησκεία των ειδώλων. Η Παρασκευή αρνήθηκε κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί μια σειρά
από σκληρά βασανιστήρια, από τα οποία παραδόξως έβγαινε αλώβητη.
Η Αγία απέρριψε την πρόταση, οδηγούμενη σε βασανιστήριο (της φόρεσαν πυρακτωμένη περικεφαλαία
στο κεφάλι) και στη συνέχεια στη φυλακή, όπου πέρασε ένα διάστημα στην απομόνωση. Στην αγιογραφία
της αναφέρεται πως ένας άγγελος του Θεού, την επισκέφθηκε απελευθερώνοντάς την απ'τα δεσμά.
Έπειτα κλήθηκε ξανά να αλλαξοπιστήσει κι αφού δεν έδειχνε να μεταπείθεται, ο Αντωνίνος διέταξε το
βασανισμό της μέχρι θανάτου.
Έπειτα από κάποια χρόνια ο Αντωνίνος πέθανε και στη διαδοχή του ο Μάρκος Αυρήλιος, εξαπέλυσε νέο
διωγμό κατά των χριστιανών, με την Αγία να συλλαμβάνεται ξανά. Σύμφωνα -και πάλι- με τα όσα λέει η
αγιογραφία, ο ίδιος ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή στους έπαρχους Ασκληπιό και Ταράσιο να τη βασα-
νίσουν. Ο πρώτος την έριξε σε χώρο που φυλάσσονταν φίδια, τα οποία όμως πέθαναν όταν την πλησίασαν
και έτσι ο έτερος αποφάσισε να την αποκεφαλίσει. Το όνομα και η μνήμη της τιμούνται από την Ορθόδοξη
Εκκλησία στις 26 Ιουλίου.

Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
Ένα από τα βασανιστήρια που υπέστη ήταν αυτό της πυρακτωμένης περικεφαλαίας. Της τοποθέτησαν

δηλαδή στο κεφάλι μια περικεφαλαία την οποία προηγουμένως είχαν πυρακτώσει. Πρόκειται για ένα από
τα σκληρότερα βασανιστήρια εκείνης της εποχής που είχε σαν αποτέλεσμα αργό και βασανιστικό θάνατο. 
Σύμφωνα με τους βιογράφους της, η Παρασκευή δεν έπαθε το παραμικρό. Επόμενη κίνηση ήταν να την
ρίξουν σε ένα καζάνι όπου έβραζε πίσσα. 
Κι όμως, η νεαρή κοπέλα βγήκε χωρίς κανένα έγκαυμα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εντυπωσιαστεί
τόσο ο Αυτοκράτορας που θεωρώντας ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά, ζήτησε να ρίξουν πάνω του πίσσα
για να διαπιστώσει και ο ίδιος. 
Κάποιες σταγόνες πίσσας έπεσαν στα μάτια του με αποτέλεσμα ο ίδιος να τυφλωθεί επιτόπου. Την ίδια

στιγμή, έχοντας πεισθεί με τον πλέον επώδυνο τρόπο πως η Παρασκευή πέρασε πράγματι το μαρτύριο
χωρίς να πάθει κάτι, ο Αυτοκράτορας ζήτησε να ακολουθήσει κι εκείνος την χριστιανική πίστη. 
Τότε η Παρασκευή προσευχήθηκε στον Θεό και κατά την βιογραφία της, τα μάτια του αυτοκράτορα για-
τρεύτηκαν. Με βάση αυτήν την αναφορά στον βίο της, οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο και ειδικά οι Ορ-
θόδοξοι Έλληνες θεωρούν την Αγία Παρασκευή προστάτιδα των ματιών. 
Γι΄αυτό και τα περισσότερα τάματα που βρίσκονται κρεμασμένα στις εικόνες της είναι χρυσά ή ασημένια
μάτια. 
Η Παρασκευή θανατώθηκε δι’ αποκεφαλισμού.

Α Γ Ι Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η

Μάρης Αναστάσιος του Ιωάννη
στο ΤΕΦΑ Αθήνας

Πλαστήρα Αικατερίνη του Παναγιώτη
στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης

Κομζιάς Θεοφάνης του Ιωάννη
στη σχολή  Μηχανικών  Υπολογιστών  στην
΄Αρτα

Μπομπότης Θεοφάνης του Νικολάου  και της
Ελένης Θεοφάνη Ντάλα
στη Σχολή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
του ΕΚΠΑ

Κουμαραδέλλη Ιλιάνα του Χρήστου και της
Νανάς Ηλ. Μάνου
στη Νοσηλευτική Αθηνών

Ραβάνογλου Βαγγέλης (γιος της Ελένης Ευάγ.
Πλαστήρα)
στη σχολή Μηχανολόγων-Μηχανικών του Πα-
νεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

Τάσιος Χρήστος του Κων/νου Νομική Σχολή
Θράκης

Συγχαρητήρια και καλές σπουδές 

Νέοι πτυχιούχοι

Η Ιλιάνα Κων/νου Γεωργάνου αποφοίτησε από
το Παιδαγωγικό Τμήμα Ιωαννίνων
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Η Σοφία Μπόμπολη, πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε ατομική έκθεση στα Πετράλωνα από 3-20 Σεπτεμβρίου με τίτλο «ΟΙ ΤΟΠΟΙ».

Χρησιμοποιώντας λάδια, ακρυλικά, ακουαρέλα, χαρακτική και τοποθετώντας τα έργα με έναν ιδιαίτερο
τρόπο καλούσε τον επισκέπτη να ιχνηλατήσει δρόμους και μονοπάτια  ανάμεσά τους και ανάμεσα
σ  ́εκείνα και τον ίδιο με την όραση και κυρίως το μυαλό και τη φαντασία. 

Κατά την Ιστορικό Τέχνης Μαρία-Μόσχα Καρατζόγλου, σε αυτή την εποχή που το καλοκαίρι λιώνει γλυκά
στην αρχή του φθινοπώρου, οι τόποι της Σοφίας Μπόμπολη μας μεταφέρουν σε τόπους ενός ελληνικού
καλοκαιριού, πραγματικούς ή όποιας σημασίας παίρνει στο μυαλό του εκάστοτε θεατή-η μνήμη και η
φαντασία είναι οι πλέον μετασχηματικές εμπειρίες.

1. ΔΙΑΜΟΝΗ
Παραδοσιακοί Ξενώνες
α) «ΑΡΑΧΘΕΑ» στη Λάψαινα 7 αυτόνο-
μες κατοικίες Τεσσά-
ρων ατόμων
Τηλ. 6978470819 www.
likaki@otenet.gr
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 κέν-
τρο της Ροδαυγής
Τηλ. 2683071150

β) Γεωργογιάννη
Ευαγγελία στην πλα-
τεία Ροδαυγής
Τηλ. 2683071560 – 6977993137
γ) Γεωργογιάννης Κων/νος στον ΑηΛιά
Τηλ. 2683071253

δ) Καφέ-Ταβέρνα «Το στέκι της Ρο-
δαυγής», στην είσοδο της Ροδαυγής,
Τηλ. 6932117986
3. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ
«Η πονηρή αλεπού»
Στο κέντρο Ροδαυγής
Τζουμερκιώτης Θεό-
δωρος
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 Ροδαυ-
γής
Τηλ. 2683071080
7. ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
στο κέντρο της Ροδαυ-
γής
«ΤΗΛΕΜΑΧΗ»
Τηλ. 2683071258-6948835818
8. ΤΑΞΙ
στο κέντρο της Ροδαυ-
γής
ΠαπαβασιλείουΚων/νος
Τηλ. 2683071385 – 6944513727
9. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α. Ιωάννης Κομζιάς – Χρυσάνθη Στύπα
Τηλ.2683071296-6939201483
Β. Τσιάμη Ιωάννα
Τηλ. 2683022408-6977069783

Απόσταξη στέμφυλων για τσίπουρο
Σύμφωνα με το υπ αρ. πρωτ. 1090/27-

09-2016 έγγραφο του Τελωνείου Άρτας
και μετά από σχετική απόφαση της Τε-
λωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης,
το δίμηνο απόσταξης στέμφυλων στο
Νομό Άρτας για την τρέχουσα περίοδο
καθορίζεται από 11 Οκτωβρίου 2016
μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2016. 

Στο ίδιο έγγραφο αναγράφονται οι
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί
ο κάθε ενδιαφερόμενος και τα δικαιο-
λογητικά που πρέπει να υποβάλει στο
Τελωνείο για την έκδοση της σχετικής
άδειας.

Γίνεται γνωστό επίσης ότι ο φόρος
τσίπουρου είναι 0,59 ευρώ ανά κιλό και
η παραγόμενη ποσότητα υπολογίζεται
σύμφωνα με την φ.737/512/26-09-
02Δ.Υ.Ο. σε ποσοστό 18% επί δηλωθέν-
των στέμφυλων.

Περισσότερες πληροφορίες στην Κοι-
νότητα Ροδαυγής ή στον Δήμο Αρ-
ταίων.

Άρτα Γέφυρα Εποχών
Με το σύνθημα «Άρτα Γέφυρα επο-

χών» παρουσιάστηκε στην  συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων
την 26η Οκτωβρίου το Επιχειρησιακό
Σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη του
Δήμου μας. Το Σχέδιο υλοποιήθηκε από
εξειδικευμένη ομάδα μελετητών, η
οποία ανέλυσε όλα τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα της Άρτας, καθώς και τα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά της, ώστε να
προβληθούν οι κατάλληλες ενέργειες
για να αναπτυχθεί πάνω σε συγκεκριμέ-
νες και στέρεες βάσεις το τουριστικό
προϊόν της περιοχής μας. 

Η παραπάνω ομάδα είχε επισκεφθεί
το καλοκαίρι την Ροδαυγή ενημερώ-
θηκε από φορείς και επιχειρηματίες,
φωτογράφισε και συμπεριέλαβε στην
μελέτη της τα στοιχεία εκείνα της πε-
ριοχής μας που έκρινε ότι είναι χρήσιμα.

Κοπή κλαδιών και βάτων
Σας ενημερώνουμε μετά από σχετικό

έγγραφο του Δήμου ότι στα πλαίσια του
άρθρου 1008 του Αστικού Κώδικα όλοι
οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων και οικοπέ-
δων, τα οποία βρίσκονται κατά μήκος
επαρχιακών και δημοτικών οδών, έχουν
υποχρέωση να φροντίσουν για την κοπή

Ο πρόεδρος της Τ. Κ. Ροδαυγής ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ μας ενημερώνει Τι θα βρείτε στη Ροδαυγή

των κλαδιών και των βάτων που εξέ-
χουν από τις ιδιοκτησίες τους, καθώς
δημιουργούν προβλήματα ορατότητας,
δυσχεραίνουν τη διέλευση οχημάτων
και πεζών και εγκυμονούν κινδύνους για
πρόκληση ατυχημάτων.

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αρ-
ταίων. Ο Μιχάλης Βλάχος της ΔΕ Ξηρο-
βουνίου.

Το έναυσμα για συνέχιση της σκληρής
δουλειάς προς όφελος των Αρτινών πο-
λιτών έδωσε  ο Δήμαρχος Αρταίων Χρή-
στος Τσιρογιάννης στους νέους
Αντιδημάρχους, που αναλαμβάνουν κα-
θήκοντα για ενάμιση έτος. Η αλλαγή
στους Αντιδημάρχους έγινε στο πλαίσιο
της ομόφωνης συμφωνίας των μελών
της Δημοτικής Αρχής κατά την έναρξη
της θητείας, τον Σεπτέμβριο του 2014. 

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι είναι: 
> Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημο-

τικής Περιουσίας, Παιδείας και Δια Βίου
Μάθησης, ο κ. Σιαφάκας Χριστόφορος,
με κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημο-
τική Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ (τηλ. επικοινω-
νίας: 2681362261)
> Κοινωνικής Πολιτικής & Εθελοντι-

σμού, Εξυπηρέτησης του Δημότη, Λη-
ξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης, η
κ. Κουτρούμπα Άννα – Μαρία (τηλ. επι-
κοινωνίας: 2681362286)
> Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού

και Νέας Γενιάς, ο κ. Χαρακλιάς Κων-
σταντίνος, με κατά τόπο αρμοδιότητες
στη Δημοτική Ενότητα ΑΡΤΑΙΩΝ (τηλ.
επικοινωνίας: 2681022811)
> Αγροτικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτή-

σεων ο κ. Πετανίτης Δημήτριος, με κατά
τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενό-
τητα ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ (τηλ. επικοινωνίας:
2681362287)
> Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Κα-
θημερινότητας o κ. Πανέτας Γεώργιος,
με κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημο-
τική ΕνότηταΒΛΑΧΕΡΝΩΝ (τηλ. επικοι-
νωνίας: 2681362227)
> Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρα-
σίνου, ο κ. Βλάχος Μιχαήλ, με κατά τόπο
αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (τηλ. επικοινωνίας:
2681362265) 

Χρήση πλατείας
Μετά από αίτημα του Δήμου Αρταίων

προς την Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως
και Πρεβέζης για παραχώρηση της χρή-
σης της πλατείας Ροδαυγής στον Δήμο,
με σκοπό την συντήρηση και βελτίωση
του ήδη διαμορφωμένου χώρου,  την
ανάπλαση του αδιαμόρφωτου τμήμα-
τος, την βελτίωση ηλεκτροφωτισμού
και την κατασκευή παιδικής χαράς
πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο
Πνευματικό κέντρο Ροδαυγής την 17η
Σεπτεμβρίου 2016, στην οποία συμμε-
τείχαν από την Ιερά Μητρόπολη ο νομι-
κός σύμβουλος και μέλος του
Μητροπολιτικού Συμβουλίου  κ. Γεωρ-
γίου, και ο Μηχανικός κ. Αλεξάνδρου,
από πλευράς Δήμου η Διευθύντρια Τε-
χνικών Έργων κ. Γρύλια, ο Πρόεδρος
της Κοινότητας και το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο του Ιερού Ναού της Αγίας
Παρασκευής.

Η συζήτηση διεξήχθη σε άριστο κλίμα
και όλες οι πλευρές συμφώνησαν στην
παραχώρηση της χρήσης εκτός 850 ή
1000 τμ περίπου, τα οποία θα παραχωρη-
θούν μόλις ξεκαθαρίσει η ισχύουσα κα-
τάσταση.

Ο Δήμος περιμένει πλέον το έγγραφο
απάντηση της Μητρόπολης για να υπο-
βάλει  πρόταση στο πρόγραμμα
CLLD/LEADER.

Απόφαση Κοινότητας για τον θάνατο
του Παύλου Δημόπουλου.

Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι της Το-
πικής Κοινότητας Ροδαυγής αποφάσι-
σαν και κατέθεσαν χρηματικό ποσό στο
«χαμόγελο του παιδιού»αντί στεφάνου,
στη μνήμη του εκλιπόντος και  εκφρά-
ζουν τα συλλυπητήρια τους στους συγ-
γενείς.

Συντήρηση Καμπαναριού
Το έργο της συντήρησης του καμπα-

ναριού του Ιερού Ναού της Αγίας Παρα-
σκευής ολοκληρώθηκε και το
αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό.
Χρηματοδοτήθηκε από το Εκκλησια-
στικό Συμβούλιο και οι εργασίες που
έγιναν ήταν αμμοβολή, αρμολόγημα,
τσιμεντοενέσεις, αφαίρεση πλαστικού
σταυρού και τοποθέτηση σκεποπλακών
στην κορυφή του καμπαναριού.

Πλέον στόχος της Εκκλησίας μας είναι
να στεγασθεί με πλάκες, που ήδη έχει
αγοράσει, το Πνευματικό Κέντρο.                                    

Ε ι κ α σ τ ι κ ή  έ κ θ ε σ η

Με τον καθιερωμένο αγιασμό από τον ιερέα του χωριού μας π. Αθανάσιο ξεκίνησε η νέα σχολική
χρονιά στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο. Ο ιερέας διάβασε σχετική εγκύκλιο του Μη-
τροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομου. Τόσο ο ιερέας όσο και ο Πρόεδρος της Το-
πικής Κοινότητας Θεοφάνης Κίτσος ευχήθηκαν στους μαθητές και εκπαιδευτικούς να έχουν υγεία
και μία καλή εκπαιδευτική χρονιά. Στη συνέχεια δόθηκαν τα βιβλία στους μαθητές και ακολούθως
αποχώρησαν.

Φέτος στο Δημοτικό θα φοιτήσουν 11 μαθητές και στο Νηπιαγωγείο 4.

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας εύχεται πρωτίστως στους μαθητές να έχουν καλή πρόοδο και στους
γονείς να έχουν τη δύναμη και την υπομονή να συμπαραστέκονται στην προσπάθεια των παιδιών
τους.

Με αγιασμό και βιβλία η νέα σχολική χρονιά στην Ροδαυγή. 

Από την επίσκεψη του Προέδρου της Αδελφότητας
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