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Ο θυρεοειδής αδένας είναι ένας ενδοκρινής αδένας που έχει σχήμα πεταλούδας και βρί-
σκεται στο κάτω μέρος του λαιμού, μπροστά από τους χόνδρους του λάρυγγα. Ο ρόλος
του είναι να παράγει ορμόνες, δηλαδή ουσίες που μεταφέρονται με την κυκλοφορία του
αίματος σε άλλους ιστούς και όργανα του σώματος και επηρεάζουν τη λειτουργία τους. 
Οι κύριες ορμόνες που παράγει ο θυρεοειδής είναι η Τ4 και η Τ3. Για τη σύνθεσή τους
είναι απαραίτητο το Ιώδιο και η έλλειψή του (ιωδοπενία) παλαιότερα οδηγούσε σε σημαν-
τική υπολειτουργία του θυρεοειδούς, δηλαδή υποθυρεοειδισμό με διόγκωσή του αδένα
γνωστή ως ιωδοπενική βρογχοκήλη. Η ιωδοπενία δεν αποτελεί πια πρόβλημα καθώς ιω-
διώνεται το μαγειρικό αλάτι και η σημασία της περιορίζεται σε επιλεγμένες ομάδες πλη-
θυσμού όπως οι έγκυες γυναίκες. 
Η έκκριση τους από το θυρεοειδή ρυθμίζεται από την υπόφυση, έναν μικρό ενδοκρινή 
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Η αναγνωστική ικανότητα και τα αναγνωστικά ενδιαφέροντα
των παιδιών επηρεάζονται εκτός από τα ενδιαφέροντα και την
ηλικία κι από άλλους προσωπικούς, κοινωνικούς και περιβαλλον-
τικούς παράγοντες, όπως το φύλο, η νοημοσύνη, το οικογενει-
ακό περιβάλλον (η μόρφωση των γονέων, το οικονομικό και
κοινωνικό επίπεδό τους) το σχολικό και το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον. Υπάρχουν όμως και κάποιοι παραμελημένοι άλλοι
βασικοί παράγοντες, όπως η εξωτερική εμφάνιση και η ελκυστι-
κότητα ενός βιβλίου που επηρεάζουν τις αναγνωστικές προτι-
μήσεις κάθε ηλικίας. Η τηλεόραση, όπως έχει, παίζει αρνητικό
ρόλο στη φιλαναγνωσία και την αναγνωστική ικανότητα των παι-
διών κάθε ηλικίας. 
Σύμφωνα με τα δεδομένα της ψυχολογίας, τα ενδιαφέροντα

κάθε παιδιού ποικίλλουν και διαμορφώνονται σταδιακά με τη
βαθμιαία εξέλιξή του, την ψυχική ιδιοσυστασία, την ηλικία, τις
επιδράσεις από το στενό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Τα ενδιαφέροντα του παιδιού, ανάλογα με την ηλικία του, συν-
δέονται με την αναγνωστική του ικανότητα. Εξαρτάται, δηλαδή,
η ικανότητα για ανάγνωση, η αγάπη προς το βιβλίο και το διά-
βασμα από τα ενδιαφέροντα που εμφανίζει κάθε παιδί κατά τη
σταδιακή εξέλιξή του. Η επιλογή των παιδικών βιβλίων βασίζεται
και συναρτάται κατά κύριο λόγο με την ηλικία του παιδιού και
με τα χαρακτηριστικά της κάθε ηλικιακής περιόδου.
Η πρώτη σχολική ηλικία (6-8 ετών): Το παιδί έχει αναπτύξει ικα-
νοποιητικά τα αναγνωστικά του ενδιαφέροντα και εκδηλώνει εν-
διαφέρον για διάβασμα. Προσπαθεί μόνο του να διαβάζει και να
προσφέρει ικανοποίηση στον εαυτό του. Αρχίζει να αυτοτροφο-
δοτείται, καλλιεργώντας την ικανότητα για διάβασμα, ακούγον-
τας τη φωνή του, διαβάζοντας ή απαγγέλλοντας ποιήματα.  Η
ευδοκίμηση της προσπάθειάς του αυτής εξαρτάται κυρίως από
τρεις παράγοντες: το σχολείο, την οικογένεια και το βιβλίο. Οι
γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη
τους την αναγνωστική ικανότητα του παιδιού, να την ενισχύ-
σουν, εάν υστερεί, ενθαρρύνοντάς το και να του δώσουν ευκαι-
ρίες για διάβασμα βιβλίων χωρίς νοηματικές δυσκολίες, με
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Επιλέγοντας ένα εξωσχολικό βιβλίο
για μαθητή/τρια του Δημοτικού Σχολείου

της Βασιλικής Παρρά

Πότε;                                                          12 Φεβρουαρίου 2017
Ημέρα;                                                                              Κυριακή
΄Ωρα;                                                                          12.30 - 18.00
Πού;                                                             Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ
Πώς θα διασκεδάσουμε;                         Παραδοσιακή μουσική
Τι θα φάμε;                                                     Πλούσιος μπουφές
Τι θα πληρώσω;                                                                        20€
                                                                  Παιδιά 15-25 ετών 15€
Μέχρι πότε να δηλώσω συμμετοχή;                 Μέχρι 8-2-2017
Σε ποιον;              Βασίλης Οικονόμου             Τηλ. 6979490494
                             Πλαστήρα Ελένη                  Τηλ. 6972644932
                             Μάνος Κώστας                     Τηλ. 6978224511
                             Μάνος Σπύρος                     Τηλ. 6978550837
                             Γιαννούλα Πόπη                   Τηλ. 6977345734
                             Σταύρος Νεκτάριος             Τηλ. 6972529482
                             Οικονόμου Αρετή                Τηλ. 6944796880
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας Ροδαυγής καλεί  τους Ροδαυγιώτες
να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση.  Γνωρίζουμε
τις δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά επειδή είναι η μία και μονα-
δική εκδήλωση που γίνεται στην Αθήνα, ας βρούμε τον χρόνο
να βρεθούμε όσο γίνεται περισσότεροι. Αυτό θα είναι μία από-
δειξη ότι επιθυμούμε την πραγματοποίηση και  διατήρηση της
εκδήλωσης. Ας το θεωρήσουμε ότι είναι ευκαιρία για ένα αν-
τάμωμα μέσα στην αλλοτρίωση που υπάρχει και ιδιαίτερα στη
μεγάλη πόλη που ζούμε.
Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα.
Σε αυτό μπορείτε να μας βοηθήσετε κι εσείς, δηλώνοντας τη
συμμετοχή σας μέχρι 8 Φεβρουαρίου στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. 
Η συνάντηση θα γίνει στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ το οποίο βρίσκε-
ται στην οδό Πανεπιστημίου 52, πλησίον της Ομόνοιας. 
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Ο ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΧΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Της Βασιλικής Βασιλείου

Οι καστανιές είναι μεγάλα δέντρα και το ύψος τους μπορεί να φτάσει τα 35 m. Είναι είτε
αυτοφυή είτε καλλιεργούνται για τους νόστιμους καρπούς τους και για την καλή σε ποι-
ότητα ξυλεία τους αλλά και ως καλλωπιστικά σε διάφορα πάρκα. Οι καστανιές πρέπει να
βρίσκονται σε υψόμετρο πάνω από 250 m και δεν ευδοκιμούν σε χαμηλότερα υψόμετρα.
Πολλαπλασιάζονται με σπόρο, με μοσχεύματα και με εμβολιασμό. Τα άγρια υποκείμενα φυ-
τεύονται σε φυτευτικό σύνδεσμο από 8Χ8 έως 10Χ10 m. Το δέντρο ανθίζει κατά την άνοιξη
και τα κάστανα ωριμάζουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τέλη Νοεμβρίου ανάλογα με
τις συνθήκες και τη ποικιλία.
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Καλλιέργεια Καστανιάς - Καλλιεργητικές Τεχνικές

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο
η γιορτή κάστανου και τσίπουρου φέτος

στη Ροδαυγή
Το αδιαχώρητο σημειώθηκε την Κυριακή 16 Οκτωβρίου στη
Ροδαυγή στην 8η Γιορτή Κάστανου και Τσίπουρου, αφού πα-
ρευρέθηκαν κοντά στα 4.000 άτομα  Ροδαυγιώτες αλλά κυ-
ρίως επισκέπτες από διάφορες περιοχές της χώρας, που
σ΄αυτό βοήθησε  και ο πολύ καλός καιρός, απολαμβάνοντας
τα τοπικά  προϊόντα, τις φυσικές ομορφιές  και κυρίως την
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Το Δ.Σ. της Αδελφότητας
εύχεται στους χωριανούς του

εσωτερικού και
του εξωτερικού

ένα ευτυχισμένο και ειρηνικό
2017

Χαριτωμένη συντροφιά
Διήγημα

Παναγιώτα Π. Λάμπρη,
http://users.sch.gr/panlampri/   

Είχε πολύ κρύο εκείνη την παραμονή των Χριστουγέννων. Λίγο, μάλι-
στα, πριν νυχτώσει άρχισαν να πέφτουν αραιές κι ύστερα από λίγο πολύ
πυκνές οι νιφάδες του χιονιού. Τα παιδιά, η Ευανθία, ο Σπύρος κι η Χαρί-
κλεια, κοιτούσαν πίσω από τα τζάμια των παραθύρων, τα οποία θόλωναν
από το ζεστό χνώτο τους κάθε που τα πλησίαζαν, για να τις παρατηρή-
σουν καλύτερα. Τους άρεσαν πολύ τούτες οι λευκές πεταλούδες που
’ρχονταν από ψηλά, για να στολίσουν το χειμωνιάτικο τοπίο και πάντα
θαύμαζαν τον τρόπο με τον οποίο έπεφταν απαλά δημιουργώντας έναν
λευκό μανδύα. Με μεγάλη τέχνη γίνονταν, άλλωστε, αυτό, αφού όσα ση-
μεία έμεναν ακάλυπτα, δημιουργούσαν ποικίλες φωτοσκιάσεις, οι οποίες
συμπλήρωναν τον πίνακα που ζωγράφιζε η φύση!

Έξω το χιόνι κάλυπτε κατά την προτίμησή του ό,τι έβρισκε στον δρόμο
του κι η νύχτα, παγερή, έκρυβε απ’ τα μάτια τους ό,τι το χάραμα θ’ αντί-
κριζαν! Κι έμοιαζαν, τόσο το χιόνι, όσο κι η νυχτιά, με τον ζωγράφο που
δεν αποκαλύπτει τα στάδια δημιουργίας κάποιου έργου του, αλλά το δεί-
χνει προς θαυμασμό όλων, αφού βάλει και την τελευταία πινελιά του! 

Μέσα στο χειμωνιάτικο δωμάτιο, όπου διαβιούσε η οικογένειά τους
τις περισσότερες ώρες της μέρας, εκείνο το βράδυ επικρατούσε εορτα-
στική ατμόσφαιρα και αναμονή. Αλλά μαζί μ’ αυτά επικρατούσε, ή μάλλον
βασίλευε, και κρύο! Το τζάκι, μοναδική εστία θέρμανσης, με τα παράθυρα
και τις πόρτες να μπάζουν αέρα, έκανε ό,τι δύνονταν* για να τους ζεστά-
νει.   

Η μητέρα τους είχε ετοιμάσει τα καθιερωμένα εορταστικά ψωμιά, κα-
θάριο και μπομπότα, πάνω στα οποία είχε σχηματίσει με κύπελλο βελανι-
διού και δαχτυλήθρα διάσπαρτα στρογγυλά σχήματα, τα λεγόμενα
κατσίκια, όλα σύμβολα αφθονίας και προκοπής! Ανάμεσα σ’ αυτά είχε
κάνει και τσιμπιές με πιρούνι, για να βγαίνουν τα μάτια όσων κοίταζαν κα-
κόβουλα το σπίτι! Και φυσικά, είχε ετοιμάσει τα φαγητά για την άλλη
μέρα, τα οποία γαργάλιζαν τη μύτη όλων με τις γιορτινές μυρουδιές τους! 

Τα παιδιά, αφού κατά το συνήθειο στόλισαν το κέδρινο χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο, το καμάρωναν από απόσταση, αφού τοποθετημένο σε μια
άκρη του δωματίου βρίσκονταν μακριά από την αναμμένη εστία. Η οικο-
γένεια, όπως και τ’ άλλα βράδια, μαζεύτηκε γύρω της κι ο καθένας πλη-
σίαζε ή απομακρύνονταν κατά περίπτωση απ’ αυτήν ανάλογα με την
ένταση της φλόγας. Για να προστατεύσουν το πίσω μέρος του κορμιού
τους,

συνέχεια στη σελίδα 7 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΡΟΔΑΥΓΗΣ

Το χορευτικό τμήμα  του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Ροδαυγής ξεκίνησε πάλι τα μαθή-
ματα χορού.
Μετά από ενέργειες του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου και το ενδιαφέρον του χοροδιδασκά-
λου Γιώργου Κομζιά ζητήθηκε και
παραχωρήθηκε η αίθουσα εκδηλώσεων του
7ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας (στην πε-
ριοχή «Τρίγωνο»). Τα μαθήματα γίνονται
κάθε Δευτέρα 18:30 – 21:00 και κάθε Τε-
τάρτη 19:15 – 21:00. Ήδη μέχρι στιγμής
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον αρκετά
άτομα κάθε ηλικίας, τόσο από το χωριό,
όσο και από Ροδαυγιώτες και όχι μόνο, που
διαμένουν στην πόλη της Άρτας.
Οι εγγραφές συνεχίζονται και όσοι επιθυ-
μούν να συμμετάσχουν στο χορευτικό
τμήμα,  μπορούν να προσέρχονται τις παρα-
πάνω ημέρες και ώρες, στο οποίο θα διδά-
σκονται χορούς, όχι μόνο από την περιοχή
μας, αλλά από όλες τις περιοχές της Ελλά-
δας.
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Γεννήσεις
Ο Βασίλειος Ε. Ζιανίκα και η Αρετή Θεο-

δωροπούλου την 12-11-2016 απόκτησαν
αγοράκι. 

Ο  Λάμπρος Παν. Ζιανίκα και η Δήμητρα
Παντ. Γεωργογιάννη απόκτησαν κορίτσι
στις 7-12-2016. 

Στις 18-7-2016 το ζεύγος Δημήτρη και
Βάλιας Χρ. Γεωργογιάννη απόκτησαν κο-
ρίτσι.

Στις 5-12-2016 ο Λάμπρος Νικ.Βαγγέλη
και η Δήμητρα Μπούρη απόκτησαν αγόρι
στο BIELEFELD της Γερμανίας.

Να ζήσουν τα νεογέννητα
Βαπτίσεις

Στις 22-10-2016 ο Αθανάσιος Κων. Κομ-
ζιά και η Δήμητρα-Μαρία Σπανοπούλου
βάπτισαν το αγοράκι τους και του δόθηκε
το όνομα Κωνσταντίνος.

Στις 22-10-2016 στην Αγία Παρασκευή ο
Θεόδωρος Βασ. Παπαβασιλείου και η Λαμ-
πρινή Θεοδόση πραγματοποίησαν τη βά-
πτιση του γιου τους στον οποίο δόθηκε το
όνομα Βασίλειος. 

Να τα καμαρώσουν οι γονείς τους όπως
επιθυμούν
Γάμοι

Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 έγινε ο
γάμος της Ευαγγελίας Βασ. Ρακόπουλου
και του Ανέστη Τσεγενίδη, στον Ι.Ν. Αγίου
Λαυρεντίου στα Μέγαρα.

Στις 22-10-2016 στην Αγία Παρασκευή

Ροδαυγής ο Θεόδωρος Βασ. Παπαβασι-
λείου και η Λαμπρινή Θεοδόση τέλεσαν
τους γάμους τους.

Στις 5 Νοεμβρίου 2016 ο Αλέξανδρος
Δημ. Παπαλάμπρη και η Αγγελική Αλα-
γιάννη τέλεσαν τους γάμους τους στο
Πόρτο-Ράφτη. 

Σας ευχόμαστε κάθε ευτυχία!
Θάνατοι

Στις 2-10-2016 απεβίωσε η Αγαθή Ευθ.
Αναγνώστου και κηδεύτηκε στον ́ Αγιο Νι-
κόλαο.

Στις 28-10-2016 απεβίωσε ο Βασίλης
Αλεξ. Λάμπρης  σε ηλικία 72 ετών και κη-
δεύτηκε στον  ΄Αγιο Νικόλαο.

Στις 15-11-2016 απεβίωσε η Φωτεινή
Κων. Παππά στα Πιστινά

Απεβίωσε ο Γεώργιος Μπούμπουλης
συζ. της Νούλας Γεωργίου

Στις 3-12-2-16 απεβίωσε η Ελευθερία
Ιωαν. Μαλάκου στη Γραμμενίτσα

Στις 5-12-2016 απεβίωσε ο Λάμπρος Βα-
σιλείου του Αλεξάντρου σε ηλικία 84 ετών
και η ταφή έγινε στην Ανάβυσσο Αττικής

Στις 16-12-2016 απεβίωσε η ΄Ολγα Αλεξ .
Μάνου και κηδεύτηκε στην Αγία Βαρβάρα

Στις 22-12-2016 απεβίωσε ο Σπύρος Βέ-
λιος στα Πιστιανά

Στις 23-12-2016 απεβίωσε ο Παναγιώτης
Λιλής συζ. Γιαννούλας Τάσιου

Στις 24-12-2016 απεβίωσε η Θεοδοσία
Κώτση στα Πιστιανά

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους

Στις 2-10-2016 40ήμερο μνημόσυνο της
Κων/νας Μπαλαούρα-Πάνου
Στις 2-10-2016 40ήμερο μνημόσυνο του
Χρήστου Αναγνωστάκη στα Πιστιανά
Στις 2-10-2016 40ήμερο μνημόσυνο της
Ελένης Λαμ. Μιχαλόπουλου στα Πιστιανά
Στις 9-10-2016 ετήσιο μνημόσυνο της
Ευαγγελής Ζαχ. Σταύρου
Στις 23-10-2016 40ήμερο μνημόσυνο του
Παύλου Δημόπουλου

Στις 23-10-2016 ετήσιο μνημόσυνο της
Ελένης Κων. Αθανασίου
Στις 30-10-2016 ετήσιο μνημόσυνο του
Κων/νου Βαρούχου στα Πιστιανά
Στις 6-11-2016 40ήμερο μνημόσυνο της
Αγαθής Ευθ. Αναγνώστου
Στις 3-12-2016 40ήμερο μνημόσυνο του
Βασίλη Αλ. Λάμπρη
Στις 17-12-2016 40ήμερο μνημόσυνο της
Φωτεινής Κων. Παππά στα Πιστιανά

Από την κοινωνική ζωή των ΡοδαυγιωτώνΑπό την κοινωνική ζωή των Ροδαυγιωτών
Στέργιου Ελένη Αθήνα 5€
Ευθυμίου Αριστ. Κων/να 10
Παλαβού Κων. Σοφία Ροδαυγή 10
Ευαγγέλου Ανδρονίκη Φιλιππιάδα 15
Βαγγέλη Ιωαν. Κατερίνα Αθήνα 10
Κομζιά Αποστ. Χρυσούλα Θεσσαλονίκη 20
Παππάς Κων. Ευάγγελος Πιστιανά 20
Βαγγέλη Ιωαν. Αναστασία Ροδαυγή 15
Γεραγόρης Βασίλης Ροδαυγή 20
Μπαλάφας Γεώργιος ΄Αρτα 20
Παπαβασιλείου Ηρ. Αθανάσιος Ιωάννινα 10
Μάνου Δημ. ́ Ελλη Ροδαυγή 10
Κολιός Χαρίλαος Φιλιππιάδα 20
Σταύρου Κων. Γεωργία Ροδαυγή 10
Σφήκας Χαρίλαος Ροδαυγή 25

Σφήκας Χαρ. Χρήστος Ρόδος 25
Μάνος Κων. Χαρίλαος Αθήνα 20
Πιστιανίτισσα 10
Μπαρτζώκας Αρ. Βασίλης Ροδαυγή 10
Μπαρτζώκας Αρ. Παναγιώτης ΄Αρτα 10
Λάμπρος Παναγιώτης -Θεόδωρος 10
Θεοφίλου Νικόλαος 30
Μπαλαούρας Φίλιππος 20
Ευθυμίου Φώτιος 20
Γεωργογιάννη Σωτηρία Ροδαυγή 15
Πλαστήρα-Γιαννακούλη ΒασιλείαΓραμμενίτσα15
Ζυγούρη-Κουρκούμπα ΧρυσούλαΡοδαυγή 20
΄Αγνωστος αποστολέας από Σπάρτη 25
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει μαζί μας

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.
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Βασίλης Οικονόμου
ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH

Aράπη Pένα
Πλαστήρα Eλένη

e-mail:eplastira@yahoo.gr
Mάνος Σπύρος

e-mail: rdmanos@yahoo.gr
Μακέτες-Εκτύπωση

Κ. Αχιλλεόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.
Βατάτζη 11  - 114 72 Αθήνα

Τηλ: 210 6470700

Μνημόσυνα

Ο Κων/νος Γεωργ. Πετρόπουλος (υιός της Ελένης Βασ. Ντάλα) εισήχθη στη Γεωπονική
Σχολή Αθηνών
Καλές σπουδές!

Επιτυχίες

΄Ελλην γονιός του εξωτερικού:
Είναι βαρετό να λένε «Εσύ δεν ζεις εδώ,
δεν δικαιούσαι να μιλάς»
Πολλοί από εμάς φέρνουμε τη γνωστή

ταμπέλα: ́ Ελλην ή Ελληνίδα του εξωτερι-
κού. Γεγονότα όπως μία παραίτηση από
τη δουλειά, ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι,
μία αναστάτωση στην οικογένεια, μία βα-
λίτσα, λίγα κλάματα, φέρνουν στη μνήμη
μας τη μεγάλη απόφαση να κάνουμε το
μέλλον σε μία άλλη χώρα έξω από την πα-
τρίδα. ΄Ισως πέρασαν αρκετά χρόνια για
να επισκεφτούμε τον τόπο που μας γέν-
νησε και είδαμε το πρώτο φως του ήλιου.
Η ταμπέλα σκονίστηκε αλλά και ξεσκονί-
στηκε πολύ από τα χρόνια που άρχισε η
οικονομική κρίσις στην πατρίδα μας. 
Ξαφνικά άρχισαν το σχόλια από γνω-
στούς, φίλους ή ακόμη και από τον τύπο:
«Εσύ ζεις στο εξωτερικό, ξέχασες τη νο-
οτροπία, να μιλάς πιο λίγα, εσύ άφησες
την πατρίδα, εσύ περνάς καλά εκεί». Κα-
νείς δεν επιθυμεί να μιλάει προσωπικά ή
εγωιστικά για τις εμπειρίες στη ζωή μας,

παραδείγματα   
Α. Πηγαίνοντας στο Δήμο για ένα πιστο-
ποιητικό, μιλάω με έναν υπάλληλο. Ο
ίδιος υπάλληλος θα ετοιμάσει το χαρτί,
εκείνος θα το υπογράψει. Ούτε πρωτό-
κολλο, ούτε προϊστάμενος, ούτε διευθυν-
τής, ούτε ελάτε αύριο.
Β. Δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν ανοι-
χτές πέραν των εργατικών ωρών 2 φορές
την εβδομάδα για την εξυπηρέτηση των
εργαζομένων. Ο δε πολίτης δεν περιμένει
ατελείωτες ώρες
Γ. Υπάρχουν πεζόδρομοι ως και σεβα-
σμός στη διάβαση των πεζών με φανάρι ή
και χωρίς φανάρι σε ενδεδειγμένα σημεία
της λεωφόρου.
Δ. Ο φορολογούμενος πολίτης είναι μία
μονάδα που συνδράμει στην καλυτέ-
ρευση όλων των στρωμάτων της κοινω-
νίας ώστε: Οι δρόμοι να είναι καθαροί, να
υπάρχουν νοσοκομεία, δημόσια σχολεία,
πάρκα για αναψυχή, συγκοινωνία, αστυ-
νομία, κοινωνική πρόνοια κ.α.
Δεν είμαι τελείως ενήμερος τι ισχύει
στην Ελλάδα γι’ αυτό θα ήθελα να μου
πεις. Αλλά κάθε φορά που αρχίζεις με την
πρόταση «εσύ δεν ξέρεις, ζεις αλλού»,
τότε δεν ενθαρρύνομαι να συζητήσω.
Δεν ξέρω επίσης αν θα μπορέσεις να με
δεις διαφορετικά όταν σου πω ότι εδώ
στον Καναδά δύσκολα να βρεις κουζίνα
ανοιχτή μετά τις 9μμ για δείπνο, ότι το
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου βρέχει ή
χιονίζει ή η θερμοκρασία είναι κάτω του
μηδενός. Δεν υπάρχει ποικιλία, δεν υπάρ-
χει ρεμπέτικο ή λαϊκό, τσιπουράδικο, με-
ζεδοπωλείο ή ταβερνάκι δίπλα στη
θάλασσα.
Εάν σε βοηθήσουν όλα αυτά να με δεις
σαν άνθρωπο και όχι σαν ΄Ελλην του εξω-
τερικού, νομίζω είμαστε στον ορθό
δρόμο.
Τελειώνοντας, με όλα τα παραπάνω, να
σας υπενθυμίσω, πως πρώτον το ελληνικό
κοινοβούλιο εθεώρησε τον ΄Ελληνα του
εξωτερικού σαν αγνώμονα   και δεν μας
έχει δοθεί δικαίωμα ψήφου. Ευτυχώς,
μόνον είμαστε επιθυμητοί σαν τουρίστες.
Είναι λυπηρό.

Κώστας Αράπης
Τορόντο, Καναδάς                                           

Έφυγε
Στη μνήμη του ξαδέλφου μου

Βασίλη Α. Λάμπρη

Σήμερα έφυγε κι ο Βασίλης!
Πήγε, λέει, ν’ ανταμώσει
τους άλλους νεκρούς.
Τους παππούδες, τους γονείς,
τους θείους, τους ανιψιούς,
τους εξαδέλφους,…
που άωρα ή πλήρεις ημερών
διέπλευσαν τη λίμνη Αχερουσία.
Και μένουμε οι ζωντανοί,
άγνωστο ως πότε,
για να φυλάσσουμε στη μνήμη
και στα βάθη της καρδιάς
μορφές πεφιλημένες 
και ό,τι για τη δική μας τη ζωή
ως φυλαχτάρι ακριβό
κρατάμε από την ύπαρξή τους.

Παναγιώτα Π. Λάμπρη
Πάτρα, 28 Οκτωβρίου 2016

Γέννηση
Την Κυριακή, 4η Δεκεμβρίου
στον ιερό Ναό του Αγίου Δημη-
τρίου στο Τορόντο του Καναδά
έγινε η βάπτιση του μικρού Παύ-
λου, γιος της ΄Εβη και Νίκου Κα-
ψάλη. Ο μικρός Παύλος είναι
εγγονός των Βούλα και Παύλου
Σπύρου. Τα μέλη, συγγενείς και
φίλοι εύχονται στους ευτυχείς
γονείς να τους ζήσει ο καινούρ-
γιος Ροδαυγιώτης , οι δε ανάδο-
χοι Βίκυ και Ντίνος
Βαβαρούτσος να είναι πάντα
άξιοι.

απλούστατα θα αναλύσω τα αισθήματά
μου στα ανωτέρω σχόλια, ίσως κάποια δι-
δάγματα να παραμείνουν με τον αναγνώ-
στη. Σκεπτόμενος βαθιά για τα σχόλια,
πέρασα ορισμένα στάδια αντιμετωπίσεώς
του όπως:
Το πρώτο στάδιο ήταν ο θυμός. Η έκ-
φραση της γνώμης του καθενός είναι και
δίκαιο και δημοκρατικό. Για πολλούς από
εμάς, απόδημοι, με την εκπαίδευση, την
προσήλωση στην εργασία χωρίς πολιτικά
μέσα, τίποτε δεν μας χαρίστηκε θα εί-
χαμε ένα αρκετά καλό οικονομικό μέλλον
στην Ελλάδα. Αναφέρομαι στα τριάντα
χρόνια του 1960.
Το δεύτερο στάδιο είναι η απολογία.
Όταν φύγαμε από την Ελλάδα, υπήρχε
σχετική ευδαιμονία, δεν φύγαμε λόγω
κρίσεως (λές και αν φύγαμε λόγω κρί-
σεως έπρεπε να νοιώθουμε ένοχοι σε όλη
μας τη ζωή).
Το τρίτο στάδιο είναι η αποδοχή. Ναι, εί-
μαστε ξενητεμένοι, αλλά αντί να μας κρί-
νετε αρνητικά, ρωτήστε μας εάν έχουμε
κάτι θετικό στο εξωτερικό που θα μπο-
ρούσε να γίνει και στην Ελλάδα. Πώς
έμαθα να ζω με άλλες εθνικότητες, ρώτα
για τον πόνο που αφήνω πίσω τον ήλιο, τη
θάλασσα, τους συγγενείς μου, ρώτα για
τον πόνο των γονιών που ο παππούς και
γιαγιά δεν βλέπουν τα εγγονάκια τους να
μεγαλώνουν.
Δεν πρέπει να είναι θυμός, αλλά διάθεσης
για να μιλήσουμε για ότι μας απασχολεί,
να υπάρχει αλληλοβοήθεια για καλυτέ-
ρευση του τρόπου ζωής. Να μιλήσουμε
για το σεβασμό προς τον αντικαπνιστικό
νόμο που σήμαινε σεβασμός προς τον συ-
νάνθρωπο. Χωρίς να ακούμε πώς η μόνη
ευχαρίστηση που έχει απομείνει στον ́ Ελ-
ληνα είναι το κάπνισμα. Να μιλήσουμε για
τη γραφειοκρατία, για τους ψεύτικους
διορισμούς, την αναξιοκρατία, την κακο-
ποίηση των ζώων και άλλα. Όλα, όχι με τη
διάθεση κριτικής αλλά από αγάπη προς
την πατρίδα.
΄Ισως και να εκπλαγείτε ευχάριστα πως
και εδώ που ζούμε τα πράγματα δεν είναι
τόσο τέλεια. Σε ένα βαθμό, υπάρχει δια-
φθορά, λαμογιά και διακρίσεις. Υπάρχουν
όμως και αυτά που δεν είναι δύσκολο να
εφαρμοστούν και στην Ελλάδα. Μερικά

Ροδαυγιώτες Β.Α. 20 χρόνια αργότερα

Το ΔΣ της Αδελφότητας ευχαριστεί θερμά όλους τους συγχωριανούς  και φίλους
της Ροδαυγής που στηρίζουν το Σύλλογό μας στην έκδοση της εφημερίδας. Για
να συνεχιστεί η έκδοσή της, οι παραλήπτες της εφημερίδας ας αποστέλλουν τη
σχετική συνδρομή, διότι άλλη πηγή χρηματοδότησης δεν υπάρχει. Τη συνδρομή
σας μπορείτε να τη δίνετε στα μέλη του Δ.Σ., στην κ. Αράπη Αικατερίνη ή να τη
στέλνετε μέσω της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας στο λογαριασμό:
Από Ελλάδα:  178/001501-65  
Από το εξωτερικό ή μέσω i-banking
ΙΒΑΝ: GR5201101780000017800150165      BIC:   ETHNGRAA

Α ν ο ι χ τ ή  ε π ι σ τ ο λ ή
Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να ευχαριστήσω τον κ. Ηλία Πάνου, ο οποίος

στη συνεδρίαση που έγινε κατά τις περσινές αρχαιρεσίες του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Ροδαυγής πρότεινε να είμαι υποψήφια για μέλος του Δ.Σ., καθώς και
όσους συγχωριανούς με τίμησαν με την ψήφο τους. Τώρα, επειδή λόγοι προσω-
πικοί και ανεξάρτητοι της θελήσεώς μου με ανάγκασαν να παραιτηθώ από μέλος
του Δ.Σ. του εν λόγω Συλλόγου, ζητώ την κατανόησή τους και τους διαβεβαιώνω
πως κατά τη διάρκεια της εκεί παρουσίας μου και στις υφιστάμενες συνθήκες
κατέβαλα κάθε προσπάθεια για να τιμήσω την ψήφο τους. 

Με ιδιαίτερη τιμή,
Παναγιώτα Π. Λάμπρη
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Η ΡΟΔΑΥΓΗ

συνέχεια από τη σελίδα 1
αδένα σε μέγεθος και σχήμα ρεβυθιού που
βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου μας και
παράγει την TSH. Είναι η ορμόνη που δίνει την
εντολή στο 
θυρεοειδή να παράγει τις θυρεοειδικές ορμό-
νες. Εργαστηριακά μετράμε τόσο τα επίπεδα
των ολικών ορμονών (δεσμευμένη ορμόνη+
ελεύθερη ορμόνη) της Τ4 και της Τ3, όσο και
τα ελεύθερα κλάσματα, FT4 και FT3, αντί-
στοιχα (σε γυναίκες που λαμβάνουν αντισυλ-
ληπτικά ή είναι έγκυες).
Υποδοχείς για τις θυρεοειδικές ορμόνες
υπάρχουν σε όλα τα ζωτικά όργανα, όπως η
καρδιά, ο εγκέφαλος, το συκώτι, οι νεφροί
καθώς και στους ιστούς όπως οι μύες, τα
οστά, το λίπος κ.α. Η δράση τους είναι σημαν-
τική με αποτέλεσμα οι διαταραχές στην έκ-
κρισή τους να οδηγούν σε σημαντική
νοσηρότητα.
Οι πιο συχνές λειτουργικές παθήσεις είναι ο
υπερθυρεοειδισμός και ο υποθυρεοειδισμός
και αφορούν σε υπερλειτουργία και υπολει-
τουργία του αδένα αντίστοιχα. 
Εκτός όμως από τις λειτουργικές διαταραχές
υπάρχουν και οι ανατομικές. Αν υπάρχει διόγ-
κωση όλου του αδένα μιλάμε για βρογχοκήλη,
ενώ αν παρατηρούνται διακριτές διογκώσεις
στο παρέγχυμά του μιλάμε για όζους θυρεοει-
δούς ή και οζώδη βρογχοκήλη αν συνυπάρχει
και αύξηση του μεγέθους του. Στις ανατομι-
κές διαταραχές συνήθως η λειτουργία διατη-
ρείται φυσιολογική.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

Υποθυρεοειδισμός
Χαρακτηρίζεται από μειωμένη έκκριση θυρε-
οειδικών ορμονών. Συνήθως οφείλεται σε
βλάβη του ίδιου του θυρεοειδούς. Το συχνό-
τερο αίτιο είναι η καταστροφή του λόγω δια-
ταραχής της αυτοανοσίας και συνοδεύεται
από παραγωγή αυτοαντισωμάτων (αυτοάνοσο
νόσημα). Άλλα αίτια είναι η χειρουργική αφαί-
ρεση του θυρεοειδούς ή η καταστροφή του
μετά θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο. Λιγότερο
συχνό αίτιο είναι η λήψη φαρμάκων που βλά-
πτουν το θυρεοειδή (πχ Angoron που όμως
μπορεί να προκαλέσει και σοβαρή υπερλει-
τουργία). Η ελλιπής πρόσληψη Ιωδίου με τις
τροφές ήταν συχνότερο αίτιο υποθυρεοειδι-
σμού σε παλαιότερες εποχές. Σπάνια μπορεί
να οφείλεται σε αγενεσία του θυρεοειδούς
που προκαλεί βαρύ υποθυρεοειδισμό από τη
γέννηση του παιδιού.
Η νόσος είναι συχνότερη στις γυναίκες. Εκδη-
λώνεται με καταβολή, εύκολη κούραση, πνευ-
ματική νωθρότητα, υπνηλία, μείωση της
ανοχής στο κρύο, δυσκοιλιότητα, ωχρότητα,
ξηρό δέρμα και μαλλιά, μικρή αύξηση του βά-
ρους. Η διαδεδομένη άποψη ότι «ο θυρεοει-
δής παχαίνει» δεν ισχύει αλλά οδηγεί
αρκετούς ασθενείς στον ιατρό και μπορεί να
οδηγήσει στην έγκαιρη αν και τυχαία διά-
γνωση νοσημάτων. Σε βαρύτερο υποθυρεοει-
δισμό το πρόσωπο μπορεί να είναι ωχρό με
πρήξιμο των βλεφάρων, ξερά μαλλιά και αραιά

φρύδια. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η εμ-
φάνιση βράγχους φωνής. Μπορεί να συγκεν-
τρωθεί υγρό γύρω από την καρδιά
(περικαρδίτιδα) και αν μείνει χωρίς θεραπεία
ο ασθενής με βαρύ υποθυρεοειδισμό μπορεί
να παρουσιάσει προοδευτική υποθερμία και
κώμα με συνηθισμένη κατάληξη τον θάνατο.
Στα παιδιά ο υποθυρεοειδισμός οδηγεί επι-
πλέον σε καθυστέρηση της σωματικής και
πνευματικής ανάπτυξης. 
Η διάγνωση του υποθυρεοειδισμού γίνεται με
τον προσδιορισμό των θυρεοειδικών ορμονών
(Τ3 και Τ4) σε συνδυασμό με την ορμόνη της
υπόφυσης TSH. Μετά την επιβεβαίωση της
διάγνωσης μπορούμε να μετρήσουμε τα αντι-
θυρεοειδικά αντισώματα, που είναι δείκτες
αυτοάνοσης θυρεοειδικής νόσου (συχνά ανα-
φέρεται ως Hashimoto).
Η θεραπεία είναι απλή καθώς υποκαθιστούμε
την ορμόνη που λείπει, δηλαδή την θυροξίνη,
σε μορφή χαπιού που λαμβάνει το άτομο κα-
θημερινά το πρωί με άδειο στομάχι. Προσοχή
χρειάζεται να μην λαμβάνεται σε κοντινό χρο-
νικό διάστημα με άλλα φάρμακα ιδίως σίδηρο,
ασβέστιο και βιταμίνες που εμποδίζουν την
απορρόφηση της.  Καθώς η δοσολογία που
χρειάζεται το άτομο μπορεί να μεταβάλλεται
(μεταβολές σωματικού βάρους, λήψη άλλων
φαρμάκων) χρειάζεται παρακολούθηση. Είναι
πολύ σημαντικό να κατανοήσει ο ασθενής που
πάσχει από κλινικό υποθυρεοειδισμό ότι δεν
θα πρέπει ποτέ να διακόψει την αγωγή χωρίς
ιατρική επίβλεψη.
Τα παραπάνω αφορούν τις περιπτώσεις κλινι-
κού υποθυρεοειδισμού, όταν δηλαδή είναι ση-
μαντικά μειωμένα τα επίπεδα των
θυρεοειδικών ορμονών. Επειδή πλέον ο προσ-
διορισμός των θυρεοειδικών ορμονών γίνεται
και στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου, όλο και
συχνότερα αναγνωρίζονται περιπτώσεις με
φυσιολογικά επίπεδα θυρεοειδικών ορμονών
αλλά αυξημένα επίπεδα της υποφυσιακής ορ-
μόνης TSH. Αυτές οι περιπτώσεις ονομάζονται
υποκλινικές καθώς δεν συνοδεύονται από την
αντίστοιχη κλινική εικόνα και αρκετές φορές
δεν χρήζουν άμεσα φαρμακευτικής αγωγής
αλλά απλής παρακολούθησης. Επίσης συχνός
είναι στη χώρα μας ο προσδιορισμός των αν-
τιθυρεοειδικών αντισωμάτων. Η παρουσία
τους χωρίς να συνοδεύεται από δυσλειτουρ-
γία του αδένα είναι συχνή (5-10%) και οι ασθε-
νείς χρειάζεται να παρακολουθούνται για την
περίπτωση ανάπτυξης  υποθυρεοειδισμού
(50% σε βάθος 20ετίας). Η χορήγηση θερα-
πείας όταν αποφασίζεται κατά περίπτωση στις
περιπτώσεις οριακής δυσλειτουργίας (υποκλι-
νικός υποθυρεοειδισμός) δεν επηρεάζει την
εξέλιξη της ίδιας της νόσου και την πιθανό-
τητα τελικής ανάπτυξης υποθυρεοειδισμού.
Υπερθυρεοειδισμός
Οφείλεται σε παρουσία αυξημένων επιπέδων
θυρεοειδικών ορμονών. Συχνό αίτιο είναι η
νόσος Graves’ η οποία και αυτή είναι αυτοά-
νοσο νόσημα αλλά τα αντισώματα είναι διαφο-
ρετικού τύπου και οδηγούν σε διέγερση του
θυρεοειδούς. Άλλα αίτια αποτελούν το τοξικό
αδένωμα (ένας όζος που υπερλειτουργεί), η

τοξική οζώδης βρογχοκήλη, η υποξεία θυρε-
οειδίτιδα που οφείλεται σε φλεγμονή του θυ-
ρεοειδούς και συνήθως είναι επώδυνη, ο
υπερθυρεοειδισμός από φάρμακα όπως αμιο-
δαρόνη αλλά και ο υπερθυρεοειδισμός από
μεγάλη δόση θυροξίνης.
Και ο υπερθυρεοειδισμός προσβάλλει συχνό-
τερα τις γυναίκες. Οι κλινικές του εκδηλώσεις
εξαρτώνται από το πόσο μεγάλη είναι η παρα-
γωγή των θυρεοειδικών ορμονών. Εκδηλώνε-
ται με νευρικότητα, τρόμο, αϋπνία,
ευερεθιστότητα, εφίδρωση, αίσθημα παλμών,
υπέρμετρη κόπωση στην άσκηση και δυσανε-
ξία στη ζέστη, απώλεια βάρους ή διάρροιες. Ο
υπερθυρεοειδισμός της νόσου Graves’ μπορεί
να συνοδεύεται από οφθαλμοπάθεια με εξό-
φθαλμο, κόκκινα μάτια, πόνο, διπλωπία. 
Η διάγνωση του γίνεται με προσδιορισμό των
θυρεοειδικών ορμονών ( αύξηση της Τ3 με ή
χωρίς αύξηση της Τ4 και μείωση της TSH σε
μη μετρητά επίπεδα). Το υπερηχογράφημα, το
σπινθηρογράφημα καθώς και η μέτρηση των
αντισωμάτων έναντι του θυρεοειδούς βοη-
θούν στην αποσαφήνιση της αιτιολογίας.
Η θεραπεία του γίνεται με χορήγηση αντιθυ-
ρεοειδικών φαρμάκων είτε με τη χορήγηση
ραδιενεργού Ιωδίου που έχει την ικανότητα
να καίει τον υπερλειτουργούντα θυρεοειδή
είτε με χειρουργική αφαίρεση τμήματος (το-
ξικό αδένωμα) ή και ολόκληρου του θυρεοει-
δούς (νόσος Graves΄). Η θεραπεία με φάρμακα
σε νόσο Graves΄ διαρκεί συνήθως δύο έτη και
αν υποτροπιάσει με την διακοπή (50%) δί-
νουμε οριστική λύση στο πρόβλημα (χειρουρ-
γική αφαίρεση, ραδιενεργό ιώδιο).
Στη συνέχεια ο ασθενής πρέπει να λαμβάνει
εφ όρου ζωής θεραπεία υποκατάστασης με
θυροξίνη από το στόμα.
Αντίστοιχα με τον υποκλινικό υποθυρεοειδι-
σμό υπάρχει και ο υποκλινικός υπερθυρεοει-
δισμός, δηλαδή επίπεδα θυρεοειδικών
ορμονών εντός των φυσιολογικών ορίων με
σημαντική μείωση της TSH. Οι ηλικιωμένοι
ασθενείς και αυτοί με καρδιολογικά προβλή-
ματα μπορεί να παρουσιάσουν επιπλοκές και
ίσως χρειαστούν θεραπεία.
Οι ασθενείς που λαμβάνουν αντιθυρεοειδικά
φάρμακα πρέπει να προσέχουν για την εκδή-
λωση υψηλού πυρετού κατά την διάρκεια της
θεραπείας καθώς μπορεί να προκαλέσουν μεί-
ωση των λευκών αιμοσφαιρίων. Για το λόγο
αυτό πρέπει να ενημερώνουν τον ιατρό που
επισκέπτονται για το εμπύρετο για την φαρμα-
κευτική αγωγή τους.
Υποξεία θυρεοειδίτιδα
Πρόκειται για επώδυνη προσβολή του θυρε-
οειδούς συνήθως μετά από ίωση του ανωτέ-
ρου αναπνευστικού. Ο πόνος είναι συνήθως
έντονος, αντανακλά στον τράχηλο, μπορεί να
συνοδεύεται από διόγκωση του αδένα, εκδη-
λώσεις υπερθυρεοειδισμού και πυρετό. Η δια-
ταραχή της λειτουργίας είναι παροδική. Η
νόσος διαρκεί αρκετές εβδομάδες και επηρε-
άζει σημαντικά τον ασθενή. Αντιμετωπίζεται
με ασπιρίνη σε μεγάλες δόσεις ή κορτιζόνη.
Η καλή θυρεοειδική λειτουργία είναι ζωτικής
σημασίας για τη τα βρέφη και ο υποθυρεοει-

δισμός σε αυτήν την κρίσιμη ηλικία οδηγεί σε
σημαντική καθυστέρηση της σωματικής και
πνευματικής ανάπτυξης (κρετινισμός). Ευτυ-
χώς στις μέρες μας γίνεται προληπτικός έλεγ-
χος της θυρεοειδικής λειτουργίας σε όλα τα
νεογνά και ακολούθως έγκαιρη αντιμετώπιση. 
Η κύηση επίσης είναι κατάσταση κατά την
οποία η σωστή ρύθμιση της θυρεοειδικής λει-
τουργίας είναι σημαντική για την έκβαση της
κύησης, την υγεία της μητέρας και την ανά-
πτυξη του εμβρύου. Ο έλεγχος όλων των γυ-
ναικών με την διαπίστωση της εγκυμοσύνης
θεωρείται από πολλούς σκόπιμος.
Όζοι θυρεοειδούς
Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι στρογγυλά ή
ωοειδή μορφώματα διακριτά από τον γύρω
φυσιολογικό θυρεοειδικό ιστό. Ο ίδιος ο ασθε-
νής μπορεί να διαπιστώσει έναν όζο σαν μία
διόγκωση στη βάση του λαιμού του ή μπορεί
να διαπιστωθεί κατά την ψηλάφηση του τρα-
χήλου από γιατρό. Συχνά να διαγιγνώσκονται
όζοι κατά τη διάρκεια triplex αγγείων του τρα-
χήλου. Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι πολύ συ-
χνοί αν και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το
γνωρίζουν. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το
50% των ατόμων ηλικίας 50 ετών έχουν του-
λάχιστον ένα όζο, ενώ το ποσοστό αυτό γίνε-
ται 60% στην ηλικία των 60 ετών και 70% στην
ηλικία των 70 ετών. Η μεγάλη πλειοψηφία
αυτών των όζων, είναι χωρίς κλινική σημασία.
Γίνονται κλινικά σημαντικοί όταν συνοδεύον-
ται από διαταραχή της λειτουργίας του θυρε-
οειδούς, συγκεκριμένα από
υπερθυρεοειδισμό, όταν προκαλούν συμπτώ-
ματα από πίεση των γύρω δομών ή και κοσμη-
τικά προβλήματα λόγω μεγέθους ή τέλος αν
είναι κακοήθεις. Το ποσοστό κακοήθειας
στους όζους του θυρεοειδούς είναι σχετικά
μικρό, περίπου 5%, για όζους μεγαλύτερους
από 1-1,5 εκ. Ο ρόλος του ενδοκρινολόγου
είναι να εκτιμήσει ποιοί όζοι χρειάζονται πε-
ρισσότερη διερεύνηση, και ίσως και αντιμετώ-
πιση, και γίνεται με βάση το ιστορικό , την
κλινική εξέταση, τα υπερηχογραφικά ευρή-
ματα και σε επιλεγμένες περιπτώσεις με παρα-
κέντηση του όζου, συνήθως με τη βοήθεια
υπερήχου που ακολουθείται από κυτταρολο-
γική εξέταση του υλικού της παρακέντησης. 
Στη χώρα μας αρκετοί υποβάλλονται σε «προ-
ληπτικό» υπερηχογράφημα θυρεοειδούς.
Λόγω της μεγάλης συχνότητας των όζων στο
γενικό πληθυσμό αυτό οδηγεί συχνά σε διαπί-
στωση μικρών όζων, λίγων χιλιοστών, άνευ
ουσιαστικής κλινικής σημασίας. Συνέπεια
αυτού είναι η περιττή προσθήκη άγχους στο
άτομο που υποβάλλεται σε περισσότερες εξε-
τάσεις και τίθεται σε μία έστω και αραιή παρα-
κολούθηση, χωρίς να έχει αποδειχθεί ότι αυτή
η προσέγγιση έχει πραγματικά θετικό αποτέ-
λεσμα στην υγεία του και τη διάρκεια της
ζωής του.
Η Βασιλείου Βασιλική  είναι ιατρός Ενδοκρι-
νολόγος στο Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ Αθη-
νών
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μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, με όμορφη ει-
κονογράφηση και ανάλογη έκταση, ώστε να
μην κουραστεί, κάτι που θα το απωθήσει από
αυτό και με θέματα από το χώρο της φαντα-
σίας που επιδιώκεται από το συγγραφέα να τα
προσγειώσει στο χώρο της πραγματικότητας. 
Στα παιδιά αυτής της ηλικίας αρέσουν τα βι-

βλία με παραμύθια, ελληνικά και ξένα, οι μύθοι
(Αισώπου, Λαφονταίν κ.ά.), θέματα και ήρωες
από την ελληνική και παγκόσμια μυθολογία,
ιστορίες από τη φύση, για ζώα, πουλιά, χιουμο-
ριστικές ιστορίες για ζώα, για παιδιά, ποιήματα,
λαϊκά τραγούδια και παιχνίδια, απλές γνώσεις
για φυσικά φαινόμενα που παρουσιάζονται με
ανθρωπομορφικό τρόπο, και για τη μουσική, το
θέατρο, τη ζωγραφική, τα ηλεκτρονικά.
Η μεσαία σχολική ηλικία (8-10 ετών): Τα παιδιά
σε αυτή την ηλικία έχουν αναγνωστική αυτο-
δυναμία εκτός εξαιρέσεων κι έχουν υπερπηδή-
σει όλες σχεδόν τις βασικές αναγνωστικές και
γλωσσικές δυσκολίες. Η αναγνωστική ικανό-
τητα του παιδιού ως σταδιακή κατάκτησή του
έχει ολοκληρωθεί. Φυσικά, υπάρχει πάντα
ένας μικρός αριθμός παιδιών που έχουν τις δυ-
σκολίες τους, αλλά αυτή η ομάδα δεν μπορεί
να οδηγεί σε γενικεύσεις. Για τα παιδιά αυτά,
θα ισχύουν ακόμα τα κριτήρια του μεγέθους
των στοιχείων, της πλούσιας εικονογράφησης,
της έκτασης του βιβλίου.
Στην ηλικία αυτή διαμορφώνονται τα ατομικά
διαφέροντα των παιδιών.  Η ηλικία αυτή ονο-
μάζεται και ηλικία του Ροβινσόνα, γιατί στο
παιδί κυρίαρχα στοιχεία είναι η τάση από τον
ομώνυμο ήρωα του μυθιστορήματος «Ροβιν-
σών Κρούσος» του Daniel Defoe για περιπέτεια
(ανεξαρτητοποίηση), η ταύτιση με τους ήρωες,
η έκφραση ευγενικών συναισθημάτων, η δια-
φοροποίησή του από τα άλλα παιδιά, η αποστα-
σιοποίησή του από την ομάδα, η αγάπη για την
οικογενειακή ζωή (στα κορίτσια ιδιαίτερα), η
τάση για υποχώρηση του μύθου και το ενδια-
φέρον για την ένταξη στην ομάδα και τη διά-
κριση μέσα σε αυτήν (συλλογική και ατομική
ευθύνη αντίστοιχα).
Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία διαβάζουν ό,τι

τους τύχει, γίνονται βιβλιοφάγοι. Στην αναζή-
τησή τους συναντούν και τα κόμικς που προ-

σφέρουν φτηνή περιπέτεια, βία και δράση. Εν-
τυπωσιάζονται περισσότερο από τη δύναμη
(πραγματική ή φανταστική), που οδηγεί στη
νίκη, την επιβολή και την αναγνώριση.  Το
παιδί της ηλικίας αυτής, αγαπά την περιπέτεια,
τις φανταστικές και αστυνομικές ιστορίες
(αρκεί να είναι απλές), ιστορίες με διασκεδα-
στικές περιπέτειες, εύθυμες ιστορίες, τις ιστο-
ρίες όπου κυριαρχεί ο ήρωας (ατομική
ευθύνη). Αρχίζει να έχει ιστορικά διαφέροντα
μέσα από τα ιστορικά γεγονότα. Περνά, δη-
λαδή, από τη μυθολογία στην ιστορία .Ενδια-
φέρεται για βιβλία ελληνικά και ξένα με
τυπογραφικά στοιχεία που δεν κουράζουν, με
ασπρόμαυρη εικονογράφηση και με περιεχό-
μενο όπου κυριαρχούν τα ανθρωπιστικά ιδε-
ώδη, (αλληλεγγύη, κοινωνική ευεργετικότητα,
ηρωισμός και αλτρουισμός, φιλία, ζωή στη θά-
λασσα, στο δάσος).
Τα αναγνώσματα που απευθύνονται σε αυτή

την ηλικία, θα μπορούσαν να χωριστούν σε
τρεις κατηγορίες: τα ηθοπλαστικά, τα φυσιο-
γνωστικά και τα ψυχαγωγικά. Στα ηθοπλαστικά
κατατάσσονται τα αναγνώσματα θρησκευτι-
κού, ιστορικού, κοινωνικού περιεχομένου, στα
φυσιογνωστικά όσα αναφέρονται σε τόπους,
ζώα, φυτά, επιστημονικά επιτεύγματα και στα
ψυχαγωγικά, τα παραμύθια, οι ταξιδιωτικές
ιστορίες και οι περιπέτειες σε άγνωστους τό-
πους.
Ήτοι, στο παιδί αυτής της ηλικίας αρέσουν τα
μυθιστορήματα (ιστορικά, κοινωνικά, ταξιδιω-
τικά, περιπετειώδη, μυστηρίου, επιστημονικής
φαντασίας, σύγχρονα ρεαλιστικά, για το φυ-
σικό περιβάλλον), οι μυθιστορηματικές βιο-
γραφίες, οι συλλογές (με ποιήματα, με
θεατρικά έργα), τα διηγήματα (κοινωνικά, βιο-
γραφικά, κατοχής, χριστουγεννιάτικα, πασχα-
λιάτικα) και τα βιβλία γνώσεων για την
επιστήμη, την τέχνη, τις εφευρέσεις, το διά-
στημα, οι εγκυκλοπαίδειες. 
Η τελευταία σχολική ηλικία (10-12 ετών): Είναι
η ηλικία των ηρώων, γιατί είναι η περίοδος
εκείνη κατά την οποία όλοι οι νέοι αναζητούν
πρότυπα για μίμηση, πρότυπα ζωής που στη ση-
μερινή κοινωνία είναι καταναλωτικά, υπηρε-
τούν, δηλαδή, το μηχανισμό της
εμπορευματοποίησης του ανθρώπου και προ-
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Το ξενοδοχείο διαθέτει χώρο στάθμευσης (πάρ-
κιν) στην τιμή των 8 €  για όλες τις ώρες. Η εί-
σοδός του είναι από την οδό Φειδίου 5.
Επιπλέον, σας κάνουμε γνωστό ότι το φαγητό
θα προσφερθεί σε μπουφέ με πλήθος φαγητών
και άλλων εδεσμάτων το οποίο μπορείτε να δια-
βάσετε παρακάτω.

Ορεκτικά-Σαλάτες
Χωριάτικη σαλάτα με φέτα, ελιές Καλαμάτας,
κάπαρη και ραπανάκια
Σπανάκι-ρόκα με κριθαρένια παξιμάδια Κρήτης
τοματίνια και καπνιστή χοιρινή μπριζόλα
Πέννες τρικολόρε με μοτσαρελάκια, κολοκυ-
θάκι, τομάτα και βασιλικό.

Ζεστά-κυρίως
Τυρόπιτα με φέτα Μυτιλήνης , άνιθο και χωριά-
τικο φύλλο
Αρακάς λαδερός με φρέσκια τομάτα, καρότο
και άνιθο
Ραγού λαχανικών με φρέσκια τομάτα και δυό-
σμο
Κοτόπουλο από το φούρνο με σάλτσα λαδολέ-
μονο, πιπεριές και φρέσκα βότανα
Σιγομαγειρεμένο μοσχαράκι γιουβέτσι, με φρέ-
σκια τομάτα
Πατάτες με μουστάρδα, δενδρολίβανο, μοσχο-
λέμονο και ζωμό από κόκορα
Αρωματικό ρύζι με καλαμπόκι και άνιθο.

Γλυκά
Κρέμα καραμελέ με άρωμα βανίλιας
Μους σοκολάτας με τριμμένο μπισκότο
Εκμέκ κανταΐφι με αγριοκέρασο και φυστίκι Αι-
γίνης.

Ποτό 
Μία(1) φιάλη κρασί Μελτέμη Μωραϊτη (ανά δύο
άτομα), 1 μπύρα και αναψυκτικό κατ’ άτομο .

Επιπλέον περιλαμβάνεται
Καφές ή τσάι μετά το φαγητό
Βασιλόπιτα μικρή για κόψιμο και ένα κομμάτι
στον κάθε παρευρισκόμενο

Ετήσιος χορός αδελφότητας
έρχονται από το χώρο του αθλητισμού, του πο-
δοσφαίρου, της μουσικής, του θεάτρου, του
κινηματογράφου, της τηλεόρασης. Το παιδί
της ηλικίας αυτής δεν υπεισέρχεται καθόλου
στον ψυχικό κόσμο των ηρώων στους οποίους
πιστεύει. Γοητεύεται από τα εξωτερικά τους
στοιχεία ταυτότητας (εμφάνιση, ντύσιμο, τρό-
ποι, συνήθειες) και άκριτα τους μιμείται σε
όλα.  
Τα ενδιαφέροντα των νέων συσχετίζονται με

τον αθλητισμό, την τέχνη (θέατρο, κινηματο-
γράφο, μουσική), την επιστήμη, την ιστορία,
τον πολιτισμό, τη σύγχρονη ζωή, και τα προ-
βλήματά της (διαζύγιο, ναρκωτικά, ρατσισμός),
τις σχέσεις των ανθρώπων και το άλλο φύλο.
Τα κορίτσια, ιδιαίτερα, ενδιαφέρονται για τα
αισθηματικά ρομάντζα. Ακόμη, δείχνουν έν-
τονη περιέργεια να δοκιμάσουν τη ζωή και να
αποκτήσουν εμπειρίες, ταυτότητα. Δημιουρ-
γούνται, έτσι, σημαντικές εσωτερικές διεργα-
σίες στο παιδί που οδηγούν συχνά στην
εγκατάλειψη του εξωσχολικού βιβλίου. 
Η  ηλικία αυτή είναι μία δύσκολη ηλικία για τα
παιδιά και τους νέους. Ο εκπαιδευτικός και οι
γονείς είναι δυνατό να παίξουν το ρόλο φίλου.
Είναι μία περίοδος κατά την οποία διαδραματί-
ζουν ουσιαστικό ρόλο τα πρότυπα συμπεριφο-
ράς των νέων. Με βάση τον ισότιμο διάλογο
(εκπαιδευτικού - παιδιού και γονέων - παιδιού),
τα ενδιαφέροντα του νέου και τις δυνατότη-
τες σχολείου και σπιτιού τα παιδιά θα μπορού-
σαν να προσανατολιστούν σε βιβλία στα οποία
οι ήρωες δίνουν υγιή πρότυπα ατομικής και
κοινωνικής συμπεριφοράς. 
Τα κείμενα που απευθύνονται σε αυτή την ηλι-
κία οφείλουν να συντελούν στη πλήρη ανά-
πτυξη των γνωρισμάτων της και να
προετοιμάζουν για ανώτερο επίπεδο ωριμότη-
τας. Θέματα αντλημένα από το διάστημα, το
φυσικό περιβάλλον, τον τεχνικό πολιτισμό, την
κοινωνική ζωή, την ιστορία, την περιπέτεια, τα
ταξίδια, τις εξερευνήσεις μπορούν να ικανο-
ποιήσουν αυτές τις ανάγκες. Ακόμη, συνιστών-
ται και βιβλία με ασπρόμαυρη εικονογράφηση
που διαπραγματεύονται νεανικά θέματα, κοι-
νωνικούς προβληματισμούς και θέματα όπου
προβάλλονται αξίες θεμελιακές, όπως ο έρω-
τας, η ειρήνη, η ισοτιμία των δύο φύλων.

της Βασιλικής Παρρά

Επιλέγοντας ένα εξωσχολικό βιβλίο για μαθητή/τρια του Δημοτικού Σχολείου
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συνέχεια από τη σελίδα 1
παράδοση  όπως αυτή παρέχεται  από τον Πολιτιστικό Σύλλογο  και τους  πολλούς εθελοντές  υποστηρικτές της διοργάνωσης που κυριολεκτικά «σήκωσαν
πλάτη» για τη γιορτή σ΄ένα μεγάλο πολιτιστικό αντάμωμα  στην καρδιά του φθινοπώρου, με χρώματα, αρώματα και  χορταστική πανδαισία. 
Συνδιοργανωτές για φέτος, ο Δήμος  Αρταίων, η Αντιπεριφέρεια Ηπείρου, και για πρώτη φορά  το Επιμελητήριο  Άρτας και με ενεργό  συμμετοχή  τους Φορείς
της Ροδαυγής:  την  Κοινότητα,  τον Σύλλογο Γυναικών και τους Φίλους του Άμμου.
Φέτος η οργάνωση ήταν  καλύτερη από κάθε άλλη χρονιά, παρ΄όλα αυτά όμως με τόσο κόσμο  ήταν φυσικό και επόμενο να δημιουργηθούν  κάποιες δυσκολίες
αφού ο χώρος της πλατείας ήταν ασφυκτικά γεμάτος  από καθιστούς και όρθιους, ενώ πολλοί ανέβηκαν στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας γεμίζοντας  τα πε-
ζούλια καθιστοί απολαμβάνοντας από ψηλά - όπως γίνεται στο  καγκελάρι. 
Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του χορευτικού  από την Καρυά Λευκάδας στο οποίο οι γυναίκες χόρεψαν  με ένα μεγάλο μεταλλικό καζάνι (τέντζερης) στο κε-
φάλι, προσφέροντας εκπληκτικό  θέαμα, δίνοντας παράλληλα πολιτιστικό χρώμα στη γιορτή. 
Τα μουσικά ακούσματα από τη ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα ήταν πάρα πολύ καλά, όπου ο κόσμος χόρεψε διπλό και τριπλό χορό και διασκέδασε με την ψυχή του,
αφήνοντας για λίγο την καθημερινότητα πίσω του και ξεχνώντας για λίγο την κρίση των χαλεπών καιρών.
Γύρω στα 500 κιλά ψημένα κάστανα και 120 κιλά τσίπουρο προσφέρθηκαν δωρεάν, ενώ οι τηγανίτες που παρασκευάζονταν επί τόπου από τις γυναίκες, μοσχο-
βολούσαν,  περιμένοντας  στην ουρά οι επισκέπτες για να τις απολαύσουν ζεστές. Μεγάλη επίσης  ήταν η κατανάλωση στα  νόστιμα σουβλάκια και το κοντο-
σούβλι και στα ψητά κοτόπουλα – προσφορά του  Συνεταιρισμού Άρτας 
Σημαντική  ήταν η προσφορά του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Άρτας  το οποίο  και φέτος  μετέφερε δωρεάν τον κόσμο με μικρό πουλμανάκι  από την διασταύρωση

μέχρι το κέντρο του χωριού  και αντιστρόφως.
Οι μικροί παραγωγοί  που έστησαν το τοπικό παζάρι σε διαμορφωμένο χώρο,  στόλιζαν με τα προϊόντα τους  την πλατεία χωρίς να είναι επαρκή  τα κάστανα για
τον κόσμο που ήθελαν να προμηθευτούν από τους καστανοπαραγωγούς της περιοχής.
Οι διοργανωτές φρόντισαν  να σκεπάσουν ένα μέρος της πλατείας για την προστασία από τον ήλιο  και τη βροχή που έριξε στις 4.30 το απόγευμα, (ευτυχώς

προς το τέλος της γιορτής)
Όπως και πέρυσι  έτσι και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος  δώρισε  ένα  γυάλινο ποτηράκι για τσίπουρο  με την ετικέτα πάνω «γιορτή κάστανου και τσίπουρου  Ροδαυγή» το οποίο άρεσε πάρα
πολύ στους επισκέπτες   και το οποίο έπαιρναν στην είσοδο. 
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου  Ροδαυγής  Χρήστος Σταύρος  στο σύντομο χαιρετισμό του,  ευχαρίστησε  όλους  για την παρουσία τους στην  8η γιορτή, μια γιορτή, που  όπως

ανέφερε, έχει γίνει πλέον θεσμός  και κάθε χρόνο συγκεντρώνει όλο και περισσότερο κόσμο. Ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές για την οικονομική  υποστήριξη, τους φορείς  του χωριού για
τη συμμετοχή τους, τους χορηγούς για την οικονομική βοήθεια, τους καστανοπαραγωγούς για τα κάστανα που προσέφεραν στη γιορτή, το ΚΤΕΛ Άρτας για τη διάθεση μικρού λεωφορείου στη

μεταφορά των επισκεπτών από τη διασταύρωση  προς την  πλατεία και φυσικά όλους τους  εθελοντές που εργάστηκαν με αυτοθυσία για να πραγ-
ματοποιηθεί με επιτυχία η γιορτή   και να εξυπηρετηθεί  όλος αυτός ο κόσμος.
Χαιρετισμό  απηύθυνε ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Τσιρογιάννης Χρήστος  συγχαίροντας τους διοργανωτές και τους εθελοντές για την επιτυχία αυτής
της γιορτής και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων που τιμάει παράλληλα  όπως είπε και τον Δήμο  ο οποίος  στηρίζει με κάθε τρόπο  τέτοιες ση-
μαντικές και ποιοτικές εκδηλώσεις
Την εκδήλωση  τίμησαν με την παρουσία τους: Ο βουλευτής Άρτας κ Στύλιος Γεώργιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας κ. Ψαθάς Βασίλειος, ο Δή-

μαρχος Αρταίων κ. Τσιρογιάννης Χρήστος,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβ. του Δήμου  Αρταίων κ. Τράμπας  Κων/νος., περιφερειακοί και δημοτικοί
σύμβουλοι, εκπρόσωποι πολλών Φορέων και Οργανισμών, ο έφορος της  Πανηπειρωτικής  Συνομοσπονδίας Αντώνης Κοντός,  αντιπροσωπεία του
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού  κ.α.
Ευμενή σχόλια έγραψε ο τοπικός τύπος και περιοδικά με τίτλους όπως: «σεισμός στη Ροδαυγή», «μέθυσε η Ροδαυγή», «μεγάλη Επιτυχία», «μπράβο
στους οργανωτές και στους εθελοντές»  ενώ ο Δημήτρης Ντάλας από το Δίστρατο έπλεξε το εγκώμιο της Ροδαυγής και της γιορτής και με τον
δικό του  συγγραφικό και ποιητικό τρόπο  έγραψε όπως ο ίδιος απόλαυσε τη γιορτή από τα πλατύσκαλα της εκκλησίας.  Την γιορτή κάλυψε με ρε-
πορτάζ  το τηλεοπτικό κανάλι ΑRT TV,  ενώ το ΣΟΥΠΕΡ Β και το  HΠEIΡOS TV έκαναν ξεχωριστή εκπομπή.  

Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η γιορτή κάστανου και τσίπουρου φέτος στη Ροδαυγή

1. Την εκκλησία της Αγίας Παρα-
σκευής (τρίκλητη Βασιλική μετά
τρούλου) και την υπέροχη πλατεία
με τα αιωνόβια πλατάνια

2. Το Λαογραφικό Μουσείο με τη
μεγάλη συλλογή από εργαλεία και
αντικείμενα του χωριού.
3. Μπιστούρα
4. Η πηγή Μπέσικος με τα θεόρατα
πλατάνια

5. Το Κακολάγκαδο με τα απόκρη-
μνα βράχια
6. Το βουνό Ξηροβούνι 
όπου θα απολαύσετε την υπέροχη

θέα προς τα Τζουμέρκα, την τε-
χνητή λίμνη Πουρναρίου και τον
Αμβρακικό Κόλπο
7. Η πηγή της Αγίας Παρασκευής με
τον αιωνόβιο πλάτανο

Τ Ι  Μ Π Ο Ρ Ε Ι Τ Ε  Ν Α  Ε Π Ι Σ Κ Ε Φ Θ Ε Ι Τ Ε  Σ Τ Η  Ρ Ο Δ Α Υ Γ Η

Σημαντικές εκδηλώσεις στη Ρο-
δαυγή
1. Εορτασμός Αγίας Παρασκευής
στις 27 Ιουλίου
όπου πραγματοποιείται το παραδο-
σιακό καγκελάρι
2. Εορτασμός Πρωτομαγιάς στην
πλατεία του χωριού
3. Γιορτή τσίπουρου και κάστανου
τη 2η ή 3η Κυριακή Οκτωβρίου

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Το βράδυ της  παραμονής των  Χριστουγέννων ομάδα 15

ατόμων  αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και μέλη του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου και  με τη συμμετοχή του Προέδρου
της Κοινότητας και παιδιών, για 5η συνεχόμενη χρονιά  τρα-
γούδησαν   Χριστουγεννιάτικα κάλαντα σε σπίτια, καταστή-
ματα και σε γειτονιές του χωριού μας.
Οι συμμετέχοντες έφεραν  σκούρο καπέλο, μαύρο παλτό

κόκκινο κασκόλ, τρίγωνα, μερικά φαναράκια και φυσαρμό-
νικα. Οι νοικοκυραίοι στο άκουσμα   των τραγουδιών έβγαι-
ναν στις αυλές  και χαρούμενοι κερνούσαν  γλυκά και ποτά,
ενώ μερικοί έδωσαν  από το υστέρημά τους για την οικο-
νομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου.
Το βράδυ της 27ης Δεκεμβρίου τα παιδιά παρακολούθησαν
Χριστουγεννιάτικη ταινία στο πνευματικό κέντρο. 
Στις 29 Δεκεμβρίου τα παιδιά με τη βοήθεια των μαμάδων
και του Συλλόγου Γυναικών παρασκεύασαν διάφορες γιορ-
τινές λιχουδιές και εδέσματα και τα προσέφεραν στα κατα-
στήματα του χωριού για τον κόσμο .

ΠΑΝΤΡΕΜΑ ΦΩΤΙΑΣ – ΔΩΡΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙ ΒΑΣΙΛΗ
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, παρά το τσουχτερό
κρύο, συγκεντρώθηκαν πάνω από 100 άτομα (μικροί, μεγά-
λοι και επισκέπτες) στην πλατεία για το πάντρεμα της φω-
τιάς. Η Ζωή Μπαρτζώκα αναφέρθηκε στα έθιμα των ημερών
των Χριστουγέννων του χωριού μας, όπως το αμίλητο νερό,
στο φόβο των καλικαντζάρων, και στο πάντρεμα της φω-
τιάς. Τα παιδιά που ήταν συγκεντρωμένα κάνοντας ένα
κύκλο γύρω από τη φωτιά, αφού πήραν από ένα κλαδί κέ-
δρου το έβαλαν να καεί βγάζοντας κρότους, λέγοντας την
ευχή, αρνιά, κατσίκια, νύφες, γαμπροί… όπως την έλεγαν
και παλιότερα στα σπίτια και ο κάθε νοικοκύρης έπαιρνε
χαρά όταν άκουγε  αυτές τις ευχές, για να δυναμώσει η οι-
κογένεια και να πάει καλά η ζωική και η φυτική παραγωγή. 
Αμέσως μετά τα παιδιά περίμεναν με αγωνία τον ερχομό
του Αϊ-Βασίλη ο οποίος κατέφθασε εν μέσω χειροκροτημά-
των και τραγουδιών από τα παιδιά, φορτωμένος δώρα. Ο Αϊ
Βασίλης αφού πάντρεψε και ο ίδιος τη φωτιά, φωτογραφή-
θηκε με τα παιδιά μπροστά στη φάτνη και όλοι μαζεύτηκαν
εντός του Πνευματικού Κέντρου όπου κεράστηκαν χυμό,
ποτό και κουραμπιέ από το Σύλλογο Γυναικών. Ο Αι Βασίλης
εκεί μοίρασε δώρα σε πενήντα παιδιά εν μέσω χαράς και
ικανοποίησης. 

ΚΟΨΙΜΟ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ο Πολιτιστικός Σύλλογος στις
11.00 έκοψε τη Βασιλόπιτα, στην ταβέρνα της πλατείας, σε
ευχάριστο και γιορτινό κλίμα εν μέσω πολλών ευχών και με
τις ευλογίες του παπά-Θανάση. Κομμάτι πίτα έλαβαν όλοι
οι Φορείς (Εκκλησία, Κοινότητα, Αδελφότητα, Σύλλογος Γυ-
ναικών, Φίλοι του Άμμου καθώς και οι Απόδημοι). Τα φλου-
ριά φέτος ήταν τέσσερα. Το πρώτο έτυχε στη Βασιλεία Παν.
Πλαστήρα που αντιστοιχούσε σε ένα θερμαινόμενο διπλό
υπόστρωμα, προσφορά του Συλλόγου. Το δεύτερο φλουρί
κέρδισε ο Νικόλαος Μάνος που ήταν ένας πίνακας ζωγρα-
φικής, προσφορά της Γωγώς Π. Μπαρτζώκα. Το τρίτο (σπό-
ρος καλαμποκιού) έτυχε στην Όλγα Γ. Λάμπρη που
αντιστοιχούσε σε τέσσερα κιλά μέλι, προσφορά των παρα-
γωγών Αθανασίου Τσάμη και Γιάννη Κομζιά. Το τέταρτο που
ήταν ένα πουρναρόφυλλο έτυχε στην Ελευθερία Πιτόγλου
κόρη της Έλλης  Λέχου, που αντιστοιχούσε σε τρία καρπο-
φόρα δέντρα (κερασιά, ροδιά και λωτό).
Τέλος να σημειωθεί ότι  τις μέρες των Χριστουγέννων το
χωριό με την φροντίδα των Φορέων και εθελοντών στολί-
στηκε με Φάτνη, χριστουγεννιάτικα δέντρα και πολλά φω-
τάκια.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σ Ε  Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο  Κ Λ Ι Μ Α  Τ Ο  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι  Τ Ω Ν  Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ω Ν
Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου,  όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια,  έγινε  το τραπέζι
για τους  εθελοντές που εργάστηκαν  για τη γιορτή κάστανου και τσίπουρου. Φέτος
το τραπέζι έγινε  στον ξενώνα  Νησίστα μέσα σε κλίμα ικανοποίησης, αλληλεγγύης,
συνεργασίας και ομαδικότητας. Στο τραπέζι αυτό μίλησαν αρκετοί οι οποίοι αναφέρ-
θηκαν στην επιτυχία της γιορτής  και στην καλύτερη φετινή οργάνωση, αλλά και για
τις δυσκολίες  που προέκυψαν, λόγω του μεγάλου αριθμού επισκεπτών.  Το Δ.Σ θα
αξιολογήσει  όλες τις απόψεις για την  καλύτερη οργάνωση της επόμενης γιορτής.
Πάντως το χωριό μας,  η πλατεία και η υποδομή των  καταστημάτων  μπορούν να υπο-
δεχτούν  ένα συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών,  γιατί από εκεί και ύστερα δημιουρ-
γείται το αδιαχώρητο και οι επισκέπτες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όπως πρέπει,
αλλά και οι οργανωτές δεν μπορούν να παρουσιάσουν αυτά που θέλουν σε αριθμό
επισκεπτών που ξεπερνάει τα όρια της προετοιμασίας. Η γιορτή έτσι όπως έχει στηθεί
εξ αρχής και με τις βελτιώσεις που παίρνει χρόνο με τον χρόνο είναι πετυχημένη και
ο κόσμος την έχει αποδεχτεί και την περιμένει κάθε χρόνο να απολαύσει αυτό το  με-
γάλο πολιτιστικό  αντάμωμα στην καρδιά του Φθινοπώρου με τα χρώματα και τα αρώ-
ματα  και με την προβολή των τοπικών προϊόντων.  
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟ 2017 ΘΑ ΓΙΝΕΙ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  πάλι  3Η Κυριακή, σύμφωνα με απόφαση
του Δ.Σ.του Πολιτιστικού Συλλόγου και τη σύμφωνη γνώμη φορέων και εθελοντών,
επειδή η 2η τυχαίνει πάλι νωρίς 8 Οκτ και υπάρχει η πιθανότητα να μην έχουν πέσει
τα κάστανα. Επομένως η γιορτή «παίζει» μεταξύ 2ης και 3ης Κυριακής του Οκτώβρη.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής  «Η Αγία Παρασκευή» ευχαριστεί θερμά
όλους τους εθελοντές που προσφέρθηκαν να εργαστούν  στη  γιορτή κάστανου και
τσίπουρου, οι οποίοι για μια ακόμη φορά τα κατάφεραν επιτυχώς  να εξυπηρετήσουν
χιλιάδες κόσμου, και τους  αξίζουν  πολλά συγχαρητήρια.
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (3η Κυριακή) και με περισσότερους εθε-
λοντές, για την 9η  γιορτή μας.

ΠΛΟΥΣΙΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΔΑΥΓΗ
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Η  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ  Τ Η Σ  Κ Α Τ Ο Χ Η Σ  Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
του Βασίλη Οικονόμου

Από τον Ιούλιο του 1940 οι Ιταλοί με μία σειρά προκλητικών ενεργειών επεδίωκαν πολεμική σύγκρουση με την Ελλάδα, με
στόχο να υλοποιήσουν τα επεκτατικά τους σχέδια στην περιοχή. Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου ο Ιταλός πρέσβης στην
Ελλάδα, Εμμανουέλε Γκράτσι, παρέδωσε ένα τελεσίγραφο της ιταλικής κυβέρνησης στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη
Μεταξά. Με το τελεσίγραφο η Ιταλία αξίωνε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο,
προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία της Ελλάδας, για ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων δι-
ευκολύνσεών του κατά τη μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική. Ο Μεταξάς απέρριψε το τελεσίγραφο και λίγες ώρες μετά
ιταλικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ελλάδα από την ιταλοκρατούμενη Αλβανία.Τον Απρίλιο του 1941 πραγματοποίησε επίθεση
η Ναζιστική Γερμανία. Τα ξημερώματα της 6ης Απριλίου 1941, ο Γερμανός πρέσβης Βίκτορ Έρμπαχ επέδωσε στον Πρωθυ-
πουργό της Ελλάδας Αλέξανδρο Κορυζή τελεσίγραφο για την επικείμενη γερμανική επίθεση. Πριν ακόμα παραδοθεί το τελε-
σίγραφο, οι γερμανικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν επίθεση κατά μήκος της Γραμμής Μεταξά στα ελληνοβουλγαρικά
σύνορα.
Στις 9 Απριλίου οι Γερμανοί εισήλθαν στη Θεσσαλονίκη και λίγο μετά ακολούθησε συνθηκολόγηση του τμήματος στρατιάς
Ανατολικής Μακεδονίας. Στη συνέχεια οι Γερμανοί προέλασαν στο εσωτερικό της χώρας. Εισήλθαν στην Αθήνα στις 27 Απρι-
λίου και ολοκλήρωσαν την κατάληψη του συνόλου της Ελλάδας την 1η Ιουνίου 1941, μετά την κατάληψη της Κρήτης. Ήδη
από τις 20 Απριλίου 1941 είχε συνθηκολογήσει στο Μέτσοβο και το τμήμα της στρατιάς Ηπείρου. 
Η κατεχόμενη Ελλάδα διαιρέθηκε ανάμεσα σε γερμανική, ιταλική και βουλγαρική ζώνη ελέγχου. Οι γερμανικές δυνάμεις δια-
τήρησαν στον έλεγχό τους τις σημαντικότερες στρατηγικά περιοχές, στις οποίες περιλαμβάνονταν η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη,
η Κεντρική Μακεδονία και ορισμένα νησιά του Αιγαίου, καθώς και η Κρήτη. Η Βουλγαρία προσάρτησε την Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη με εξαίρεση το μεγαλύτερο τμήμα του Έβρου, που παρέμεινε υπό γερμανικό έλεγχο. 
Η Ελλάδα υπέφερε τα πάνδεινα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Η οικονομία της χώρας είχε ήδη υποστεί μεγάλη καταστροφή
από τον εξάμηνο πόλεμο με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Η πλήρης καταστροφή της Ελληνικής οικονομίας ολοκληρώ-
θηκε την περίοδο της κατοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πρώτες ύλες και τα τρόφιμα επιτάχθηκαν από τους κατακτητές,
γεγονός που εκτίναξε την τιμή τους στο εσωτερικό της χώρας και υπήρξε εκρηκτική άνοδος του πληθωρισμού. Περαιτέρω
επιδείνωση της οικονομίας επήλθε με τη χορήγηση του κατοχικού δανείου στη Γερμανία το 1944.
Η έλλειψη τροφίμων κατά τη διάρκεια της κατοχής οδήγησε σε άνθηση της μαύρης αγοράς με τους μαυραγορίτες εμπόρους
συχνά να χρησιμοποιούν τις διασυνδέσεις τους με τις δυνάμεις κατοχής, ώστε να εξασφαλίζουν βασικά αγαθά, τα οποία στη
συνέχεια πουλούσαν στον τοπικό πληθυσμό σε εξαιρετικά υψηλές τιμές.
Από το ξεκίνημα της κατοχής οι Γερμανοί προέβησαν σε εκτελέσεις αμάχων ως αντίποινα για την αντίσταση που συνάντησαν
στις περιοχές τους. Η αύξηση των επιθέσεων από αντάρτες τα τελευταία χρόνια της κατοχής είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση
του αριθμού των εκτελέσεων και των μαζικών σφαγών αμάχων. Από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα γερμανικής θη-
ριωδίας υπήρξαν οι σφαγές στα χωριά Καλάβρυτα, Κομμένο και Δίστομο.
Συχνά χρησιμοποιήθηκαν ως πράξεις αντιποίνων μαζικές εκτελέσεις κρατουμένων. Το σκοπευτήριο της Καισαριανής υπήρξε
τόπος εκτέλεσης κρατουμένων αγωνιστών.
Λίγο μετά την κατάληψη της Ελλάδας από τους Γερμανούς ο δοκιμαζόμενος ελληνικός πληθυσμός άρχισε να αναζητεί τρό-
πους αντίστασης. Πρώτη πράξη αντίστασης υπήρξε το κατέβασμα της γερμανικής σημαίας από τον βράχο της Ακρόπολης
των Αθηνών, τη νύχτα της 30ής Μαΐου 1941, από δύο νεαρούς φοιτητές, τον Μανώλη Γλέζο και τον Απόστολο Σάντα. Η ανάγκη
για οργάνωση της αντίστασης οδηγεί στην ίδρυση αντιστασιακών ομάδων
Η άλλη όψη της δράσης των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της κατοχής ήταν η συνεργασία με τους κατακτητές. Σε αντίθεση με
το τμήμα του πληθυσμού που αντιστάθηκε, ένας αριθμός Ελλήνων συνεργάστηκε και προσέφερε υπηρεσίες στους κατακτη-
τές. Πίσω από αυτή τη στάση κρύβονταν άλλοτε ιδεολογική ταύτιση με τον ναζισμό και άλλοτε καιροσκοπισμός και υλικά κί-
νητρα. Προς το τέλος της κατοχής ένας ακόμα λόγος που ώθησε ένα μέρος των Ελλήνων σ’ αυτή τη στάση ήταν ο
αντικομουνισμός που καλλιεργήθηκε τόσο από τους Γερμανούς όσο και από τους Άγγλους
Η στρατιωτική στήριξη προήλθε κυρίως από τα Τάγματα Ασφαλείας. Πρόκειται για παραστρατιωτικές ομάδες που οργανώθη-
καν και εξοπλίστηκαν από τις αρχές της κατοχής και κύριος στόχος τους ήταν η καταπολέμηση του ΕΑΜ
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της κατοχής, η δράση αντιστασιακών οργανώσεων, κυρίως του ΕΑΜ, είχε ως αποτέ-
λεσμα την απελευθέρωση σημαντικού τμήματος της ελληνικής ενδοχώρας
Στις 12 Οκτωβρίου αποχώρησαν και οι τελευταίοι Γερμανοί από την Αθήνα, γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος της κατοχής
της Ελλάδας. Με την αποχώρησή τους χιλιάδες πολίτες πλημμύρισαν τους δρόμους και τις πλατείες της πόλης πανηγυρίζον-
τας
Με την τελική συνθηκολόγηση της Γερμανίας στις 8 Μαΐου 1945 οι τελευταίες γερμανικές φρουρές που είχαν απομείνει στην
Ελλάδα παραδόθηκαν και η ξένη κατοχή τελείωσε οριστικά. Τα Δωδεκάνησα πέρασαν για ένα διάστημα κάτω από αγγλική και
ελληνική στρατιωτική διοίκηση και ενσωματώθηκαν επίσημα στην Ελλάδα στις 7 Μαρτίου του 1948. Την ίδια περίοδο στην
Ελλάδα βρισκόταν σε εξέλιξη ο εμφύλιος πόλεμος, που υπήρξε συνέπεια του διχασμού που άρχισε να αναπτύσσεται κατά τη
διάρκεια των τελευταίων χρόνων της κατοχής.
Το πέρασμα των Γερμανών από το χωριό. 
(Οι πληροφορίες που παρατίθενται προέρχονται από τον Γιάννη Μπαλαούρα)
Το πέρασμα των Γερμανών από το χωριό μας συμπίπτει με την περίοδο της Κατοχής. Οι Γερμανοί έκαναν την εμφάνιση στο
χωριό μας το 1943 ημέρα της  εορτής του Αγίου Δημητρίου. Στο δρόμο ήταν η φάλαγγα(στρατός) και στο κέντρο του χωριού
αυτοί που έκαιγαν τα σπίτια. Ο κόσμος έφευγε προς το κάτω μέρος του χωριού για να κρυφτεί  και αρκετοί κρύβονταν στο
βουνό. Οι Γερμανοί στρατιώτες πετούσαν μία σκόνη στο εσωτερικό του σπιτιού και το σπίτι καιγόταν. Οι στρατιώτες έκαιγαν
και έφευγαν. Κάηκαν σχεδόν όλα τα σπίτια. Οι στρατιώτες έφτασαν πριν την εκκλησία και πριν φτάσουν στην εκκλησία δόθηκε
εντολή με σφύριγμα να αποχωρήσουν. Η εκκλησία σώθηκε. Λέγεται ότι Γερμανός παρατηρητής παρατηρούσε από τη θέση
Σταυρός. Ο κόσμος ξαναβγήκε στο χωριό για να δουν τι απόμεινε από τα σπίτια τους και πολύ έμειναν στις καλύβες τους.
Τότε στα Μανέϊκα σκοτώθηκε ο Γιάννης Μάνος. Λέγεται ότι συνέβη, επειδή κρατούσε όπλο στα χέρια του. Στη Ροδαυγή
υπήρχε τάγμα με διοικητή τον Κώστα Μάνο. 
Μετά από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε φήμη ότι ξανάρχονται οι Γερμανοί από τα Πράμαντα. Ο Παναγιώτης Μάνος πρότεινε
να πάνε δύο άτομα για να δουν αν έρχονται. Πήγαν ο Γιάννης Μπαλαούρας και ο Βασίλης Σταύρος αφού πήραν κάποιο μικρό
χρηματικό ποσό. Ξεκίνησαν και φτάνοντας στο Κακολάγκαδο, άρχισε να νυχτώνει, τους έπιασε ο φόβος, κρύφτηκαν στην κα-
λύβα του Χρήστου Αναγνωστάκη και την άλλη μέρα το πρωί ξεκίνησαν. ΄Εφτασαν στο χωριό  Μονολίθι  και εκεί τους είπαν
ότι έφτασαν ως τα Κατσανοχώρια και γύρισαν πάλι πίσω. Γύρισαν πίσω, μπήκαν στην καμένη εκκλησία της Αγίας Τριάδας και
το απόγευμα έφτασαν στο χωριό. Εκεί ενημέρωσαν τον Πάνο Μάνο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.  
Στο χωριό υπήρχε οργάνωση του ΕΔΕΣ και δεν υπήρχε ΕΑΜ. Το ΕΑΜ βρισκόταν απέναντι από το ποτάμι. Το βράδυ οι κάτοικοι
πήγαιναν προς το ποτάμι για να αποφύγουν τον ερχομό του ΕΑΜ στο χωριό, οι οποίοι έρχονταν για πλιάτσικο. Αναφέρεται
ότι το ΕΑΜ για δύο μέρες έκανε την εμφάνιση στο χωριό. Ερχόμενοι έκαιγαν τα καλύβια για να βλέπουν οι άλλοι πού βρί-
σκονται. Οι χωριανοί, οι γυναίκες με τα μικρά παιδιά ,πάλι έτρεχαν να κρυφτούν.   Στις 28 Οκτωβρίου κάηκε το Δημοτικό σχο-
λείο. Το σχολείο λειτούργησε στην πλατεία με δάσκαλο τον Κώστα Σιαφαρίκα. 

Μουσική στην ζωή των παιδιών της
Ροδαυγής

Οι μητέρες του Χωριού σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Γυναικών Ροδαυγής διοργανώνουν κάθε δεύτερο Σάβ-
βατο εκδηλώσεις, που στόχο έχουν την δημιουργική, εκ-
παιδευτική και ποιοτική απασχόληση των παιδιών τους.
Το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (22-10-2016) ο

Σύλλογος Φίλων Μουσικής Φιλιππιάδας παρουσίασε μου-
σικά όργανα και μουσικοκινητική σε παιδιά της Ροδαυγής
και των Πιστιανών, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέν-
τρου. Περιττό να τονισθεί ότι το ενδιαφέρον των παιδιών
ήταν ξεχωριστό η δε ευχαρίστηση τους ζωγραφισμένη
στα προσωπάκια τους. Είχε προηγηθεί προ 15νθημέρου
στον ίδιο χώρο προβολή ταινίας.

Συγχαρητήρια!!!

Ο Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου. 
Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγω-
γείου Ροδαυγής γιόρτασαν με λαμπρότητα την επέτειο
του ΟΧΙ του 1940.

Στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής την 28η Οκτω-
βρίου με την λήξη της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε  Δο-
ξολογία και εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας από
τον εκπαιδευτικό κ. Βασίλειο Τσικνιά.

Στην συνέχεια και στο χώρο του Ηρώου των πεσόντων
τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο νεκρών
και κατατέθηκαν στεφάνια από την μαθήτρια Νηπιαγω-
γείου  Μαρίνα Τζουμερκιώτη, τον μαθητή Δημοτικού Χρή-
στο Παπαδημητρίου, τον Χαρίλαο Τσιάμη εκ μέρους των
αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και από τον Πρόεδρο της
Κοινότητας Θεοφάνη Κίτσο. Με τον Εθνικό ύμνο, που
έψαλλαν μαθητές και παρευρισκόμενοι ολοκληρώθηκε η
τελετή.
Την παραμονή στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου οι

μαθητές με την παρουσία γονέων απήγγειλαν ποιήματα
και τραγούδησαν τραγούδια σχετικά με το έπος του 40.

Μία από τις μεγάλες επετείους  του ελληνικού κράτους είναι και η 28η Οκτωβρίου.  Τι γιορτάζουμε όμως τη μέρα αυτή;  Οι περισσότεροι από μας γνωρίζουμε ότι η μέρα αυτή  έμεινε γνωστή
ως επέτειος του "ΟΧΙ".
Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες που συνηθίζουν να γιορτάζουν την λήξη ενός πολέμου, και την έλευση της ειρήνης, η Ελλάδα γιορτάζει την είσοδο της στον πόλεμο του '40, αλλά
και τις επιτυχίες της χώρας μας στο Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.
Αυτό έγινε με  το ΟΧΙ του τότε πρωθυπουργού-δικτάτορα της Ελλάδας Ιωάννη Μεταξά στις αξιώσεις των Ιταλών.
Τι έγινε στις 28 Οκτωβρίου του 1940
Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 η Ιταλία, μέσω του πρέσβη της στην Αθήνα, επέδωσε τελεσίγραφο στον Ι. Μεταξά με το οποίο ζητούσε ελεύθερη διέλευση των ιταλικών στρατευ-
μάτων από τα ελληνοαλβανικά σύνορα.
Παράλληλα απαιτούσε να της παραχωρηθούν κάποια σημεία στρατηγικής σημασίας, όπως π.χ. κάποια αεροδρόμια, λιμάνια κλπ που θα βοηθούσαν τις επιχειρήσεις της στην γύρω περιοχή.
Ο τότε Πρωθυπουργός της χώρας μας, απάντησε ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι, το οποίο αντανακλούσε και την θέληση του μεγαλύτερου μέρους του λαού, ήταν κάτι σαν λαϊκή απαίτηση.
Τα ακριβή λόγια του Μεταξά ήταν: "Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμο", όμως οι εφημερίδες της εποχής δεν άργησαν να γράψουν για το περίφημο "ΟΧΙ" του Πρωθυπουργού στους Ιταλούς.
Η κίνηση αυτή του Μεταξά σηματοδότησε την είσοδο της ουδέτερης μέχρι τότε χώρας μας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ίδια μέρα ο Πρωθυπουργός εξέδωσε το παρακάτω διάγγελμα.
Προς τον ελληνικόν λαόν:
Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι επεδείξαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς
όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημας το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες μου εζήτησεν σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν, την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους
κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ'
εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο, ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες,
τώρα θα αποδείξωμεν εάν είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την
Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας, και τας ιεράς μας παραδόσεις.
Νυν υπέρ πάντων ο αγών.
Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως
Ιωάννης Μεταξάς
Κατόπιν αυτού, ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους τραγουδώντας πατριωτικά τραγούδια και αντι-ιταλικά συνθήματα, ενώ διαδηλώσεις νέων εισέβαλαν σε ιταλικά γραφεία και επιχειρήσεις.
Εκατοντάδες εθελοντές σε ολόκληρη την επικράτεια, άνδρες και γυναίκες, έσπευδαν στα στρατολογικά γραφεία για να καταταγούν.
Αντίστοιχο διάγγελμα έβγαλε και ο Βασιλιάς Γεώργιος ο Β', ενώ μήνυμα προς τον ελληνικό λαό απηύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χρύσανθος.
Πότε ξεκίνησε να γιορτάζεται η 28η Οκτωβρίου
Η επέτειος του ΟΧΙ ξεκίνησε να γιορτάζεται από την πρώτη κιόλας χρονιά παρά το γεγονός ότι η χώρα μας τελούσε υπό Ιταλο-γερμανική κατοχή.
Οι πρώτοι δύο εορτασμοί έγιναν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Πλατεία Συντάγματος χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από του Ιταλούς. Ωστόσο, το 1943 ο εορτασμός που έγινε στην πλατεία
Κοτζιά συνοδεύτηκε από συλλήψεις μιας και την αστυνόμευση είχαν αναλάβει πλέον οι Γερμανοί.
Ο πρώτος επίσημος εορτασμός έγινε στις 28 Οκτωβρίου του 1944, οπότε έγινε και η πρώτη παρέλαση παρουσία του τότε Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Από τότε ο εορτασμός επα-
ναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
Μάλιστα στη Θεσσαλονίκη γίνεται μεγάλη στρατιωτική παρέλαση καθώς η γιορτή σχεδόν συμπίπτει τόσο με την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τους Οθωμανούς όσο και με τον
εορτασμού του πολιούχου της πόλης Αγ. Δημητρίου. Η Εκκλησία της Ελλάδος αποφάσισε, το 1952, η γιορτή της Αγίας Σκέπης από την 1η Οκτωβρίου να μεταφερθεί στις 28 Οκτωβρίου, με
το αιτιολογικό ότι η Παναγία βοήθησε τον Ελληνικό Στρατό στον πόλεμο της Αλβανίας.

Η  ε π έ τ ε ι ο ς  τ η ς  2 8 η ς  Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  1 9 4 0 του Βασίλη Οικονόμου
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συνέχεια από τη σελίδα 1
Άρδευση
Όταν το δέντρο βρίσκεται στην νεαρή του
ηλικία έχει ανάγκη από συχνά ποτίσματα
μέχρι να μπορέσει να αναπτύξει ικανοποι-
ητικά το ριζικό του σύστημα και να γίνει αυ-
τάρκες. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο νερό τότε
συνιστάται η κάλυψη του εδάφους με κοπριά
σε ακτίνα 1 μ. περίπου γύρω από τον κορμό
ή με φύλλο μαύρου πλαστικού (σκεπασμένο
με χώμα). Η κάλυψη αυτή, που περιορίζει τις
απώλειες λόγω εξάτμισης και εμποδίζει την
βλάστηση των ζιζανίων, συγκρατεί παράλ-
ληλα την υγρασία σε περίοδο ξηρασίας, στο
χώρο των ριζών του δέντρου. Αν υπάρχει η
δυνατότητα για τουλάχιστον μία άρδευση,
καλό είναι να εφαρμόζεται κατά την περίοδο
της αύξησης του καρπού (Σεπτέμβριο). Διότι
το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρατηρείται,
είναι το μικρό μέγεθος των καρπών, λόγω
της έλλειψης νερού κατά την περίοδο του
γεμίσματος του καρπού. Με αποτέλεσμα την
μικρή τιμή διάθεσης του προϊόντος. Στις πο-
τιστικές καλλιέργειες όπως είναι ευνόητο
άλλωστε, έχουμε μεγαλύτερες αποδόσεις
και καλύτερη ποιότητα, με αποτέλεσμα να
επιτυγχάνεται μεγαλύτερο εμπορικό κέρδος
(μεγάλο μέγεθος καρπών, μεγαλύτερες απο-
δόσεις). 
Κλάδεμα
Όσο αφορά το κλάδεμα της καστανιάς το πιο
επικρατέστερο σχήμα μόρφωσης των δέν-
τρων είναι το κυπελλοειδές. Η καλύτερη
εποχή για το κλάδεμα της καστανιάς, είναι
το δίμηνο Φεβρουαρίου- Μαρτίου. Το κλά-
δεμα καρποφορίας σε γενικές γραμμές πρέ-
πει να έχει σαν στόχο την απομάκρυνση: 
• Κάθε βλαστού ή βραχίονα που τείνει να κα-
ταστρέψει το σχήμα του δέντρου. 
• Των βλαστών που βρίσκονται στο εσωτε-
ρικό του δέντρου και εμποδίζουν την είσοδο
του φωτός. 
• Των καχεκτικών βλαστών που συνήθως ξε-
ραίνονται. 
• Των νεκρών βλαστών. 
• Των βλαστών που κάμπτονται προς το έδα-
φος και παρεμποδίζουν την εκτέλεση των
καλλιεργητικών εργασιών. Των βλαστών και
των υποβραχιόνων που αλληλομπλέκονται
Λίπανση
Αν και η καστανιά είναι ένα δέντρο που αξιο-
ποιεί φτωχά εδάφη, για να δίνει σταθερή και
ικανοποιητική κάθε χρόνο παραγωγή, έχει
ανάγκη από μια πλήρη και ορθολογική ετή-
σια λίπανση. Η καστανιά είναι ένα δέντρο
απαιτητικό σε άζωτο και κάλιο.
Ωρίμανση
Η ωρίμανση του καρπού έχει τρία στάδια.
Στο πρώτο στάδιο ο καρπός είναι στη ουσία
μικρός, άσπρος και χνουδωτός. Το εξωτε-
ρικό αγκαθωτό περίβλημα το προστατεύει
από τις νηπιακές αρρώστιες που συνήθως
προσβάλουν όλους τους καρπούς των δέν-
τρων και από τις ορέξεις των πουλιών. Ο
μόνος ουσιαστικά εχθρός των κάστανων, ο
οποίος σε αυτό το στάδιο είναι «αόρατος»
είναι η πεταλούδα «Πιρπιρούγκα». Η εναπό-
θεση των αυγών στις σχισμές του αγκαθω-
τού περιβλήματος έχουν μελλοντικό σκοπό
την εισβολή του μετέπειτα σκουληκιού μέσα

στον καρπό και την σίτιση του μέχρι να ολο-
κληρωθεί ο κύκλος επώασής του. Οι Απώ-
λειες, εξ αιτίας της «Πιρπιρούγκας»
ανέρχονται ετησίως σε ποσοστό 10-20% επί
της ετήσιας παραγωγής. Στο δεύτερο στάδιο
ο καρπός έχει πλέον ανοιχτό καφέ χρώμα.
Μέσα από το περίβλημα, από το κέντρο προς
τη περιφέρεια, το χνούδι σιγά-σιγά δίνει τη
θέση του στον καρπό μου μεγαλώνει. Το
εξωτερικό αγκαθωτό περίβλημα, πιεζόμενο
από την διόγκωση του καρπού αρχίζει σιγά -
σιγά να ανοίγει δημιουργώντας μικρά ανοίγ-
ματα στις ακτίνες του ήλιου. Στο τρίτο και
τελευταίο στάδιο ο καρπός έχει καφέ χρώμα.
Το χνούδι έχει μετατραπεί πλέον σε μία συμ-
παγή νωπή μεμβράνη που καλύπτει ολό-
κληρο τον καρπό και διατηρεί σε έναν βαθμό
την νωπότητά του. Το αγκαθωτό περίβλημα
βρίσκεται σε πλήρη διαστολή και ο νόμος
του Νεύτωνα επιτρέπει την πτώση του στο
έδαφος πολλές φορές μαζί με το κέλυφος.
Αποδόσεις
Η παραγωγική περίοδος των δένδρων ξεκινά
μετά τα 3 έτη
Κάθε δέντρο μπορεί να δώσει από 30-50 κιλά
κάστανα. Στο μέγιστο της απόδοσης θεωρεί-
ται ότι φτάνουν στο 50ο -60ο έτος της ηλι-
κίας τους. Ανάλογα με το είδος, μέσα στο
περίβλημα καρπού υπάρχουν 2-3 καρποί και
σε άλλα είδη μόνο ένας. Η απόδοση της καλ-
λιέργειας καστανιάς δεν είναι καθόλου ευ-
καταφρόνητη. Με σημερινές τιμές, μια
σύγχρονη, φροντισμένη φυτεία αποδίδει πε-
ρίπου 350-400 ευρώ ανά στρέμμα τον χρόνο.
Συγκομιδή
Η συγκομιδή των καρπών γίνεται από το έδα-
φος. Μπορεί να γίνει είτε με τα χέρια είτε με
κατάλληλα μηχανήματα συλλογής. Στην
χώρα μας γίνεται κατεξοχήν με τα χέρια. Η
μηχανική συγκομιδή προϋποθέτει και το κα-
τάλληλο έδαφος (μικρές κλίσεις). Στις περισ-
σότερες καλλιεργούμενες εκτάσεις της
χώρας μας το έδαφος έχει μεγάλη κλίση,
είναι δύσβατο και οι καλλιέργειες είναι μη
εντατικοποιημένες. 
• Με τα χέρια: Πρέπει λοιπόν να καλλιερ-
γούνται ποικιλίες που έχουν συγκεντρωμέ-
νοι την ωρίμανση των καρπών, ο αχινός να
διαχωρίζεται με τους καρπούς κατά το πέ-
σιμό τους στο έδαφος (διευκολύνεται η συλ-
λογή τους και απαιτούνται λιγότερα
ημερομίσθια). Η συλλογή θα πρέπει να γίνε-
ται κάθε μέρα, ώστε να μην παραμένουν στο
έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι
προσβάλλονται από μύκητες του εδάφους
που προκαλούν σήψεις (σαπίζουν). 
• Μηχανήματα συλλογής: Η μηχανική συγκο-
μιδή χρησιμοποιείτε στην Γαλλία, Ιταλία,
Αμερική, όχι όμως στην χώρα μας. Προϋπο-
θέτει εντατικές καλλιέργειες και μικρή κλίση
του εδάφους. Χαμηλώνει πάρα πολύ το κό-
στος της συγκομιδής, παράλληλα διαχωρίζει
τους αχινούς από τα κάστανα, πράγμα που
χαμηλώνει ακόμη περισσότερο το κόστος.
Πράγματι για να εντατικοποιήσουμε την καλ-
λιέργεια της καστανιάς, θα πρέπει οπωσδή-
ποτε να την μηχανοποιήσουμε, για να γίνει
μια δυναμική καλλιέργεια στις ημιορεινές
και ορεινές περιοχές, αφήνοντας έτσι ένα
σεβαστό εισόδημα στους παραγωγούς.

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
Logistics-Μεταφορές
Αποθηκευτικός χώρος
Τσάγκας CKD 
Τηλ. 2681027433-6977420549
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
1. Ηλιούπολη, Σοφοκλή Βενιζέλου 101
Τηλ. 2109920600, Κιν. 6984419128
2. Βούλα, Διγενή 12
Τηλ. 2109658142, Κιν. 6984419128
Ιωάννης Ψυχογιός
COFEE ISLAND
Πανεπιστημίου 39
Τηλ. 2112147559
Δημήτρης Κολιός
Φωτογραφία-Γάμος-Βάπτιση
Διαφήμιση-Αρχιτεκτονική
Τηλ. 6977454003
Ροδαυγή
Μελισσοκομικά προϊόντα
Κομζιάς Ιωάννης-Χρυσάνθη Στύπα
Τηλ. 2683071296-6939201843
Τσιάμη Ιωάννα
Τηλ. 2683022408-6977069783

Η  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Η  Ρ Ο Δ Α Υ Γ Η  δ ε ν
ε ι σ π ρ ά τ τ ε ι  τ έ λ η

γ ι α  τ η ν  π ρ ο β ο λ ή  ε λ ε ύ θ ε ρ ω ν
ε π α γ / τ ι ώ ν

Καλλιέργεια Καστανιάς -  Καλλιεργητικές Τεχνικές

Η  μ α ν τ ι λ ο δ ε μ έ ν η
Παναγιώτα Π. Λάμπρη,

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

Στη ρίζα του πεσμένου γεφυριού
μια μαντιλοδεμένη εστάθη. 
Κοιτάει τον θολωμένο Θεοπόταμο δακρύζοντας
και του παραπονιέται:
«Ποτάμι μου, περήφανο, χιλιοτραγουδισμένο
για δε λαλείς, για δε μιλείς, για δε θρηνείς μαζί μου;
Τον άντρα μ’ νιο τον έπνιξες στα άγρια νερά σου·
τον πόνεσα, τον θρήνησα κι ακόμα μαύρα βάνω!
Το δόλιο το γεφύρι μας, που ’ταν παρηγοριά μας
τι σου ’φταιξε, ποτάμι μου, και μέσα σου το πήρες;»    
Ο ποταμός την άκουσε και τις απολογιέται: 
«Γυναίκα, χήρα έμεινες, τον πόνο σου τον νιώθω,
όμως, καλή γυναίκα μου, καθόλου δεν σου φταίω,
τι ο άντρας σου αψήφησε τα ορμητικά νερά μου
μ’ αλογισιά τα πέρναγε κι εκείνα τον επνίξαν!
Και το γιοφύρι τ’ όμορφο με την ψηλή καμάρα,
δεν ήθελα να γκρεμιστεί μες τα θολά νερά μου!
Αφρόντιστο κι ανέγνοιαστο στα γηρατειά τ’ αφήσαν 
και σε γερή κατεβασιά τα θέμελά του τρίξαν».
Άκουσε την απηλογιά η μαντιλοδεμένη,
κι έσυρε θρήνο αλλιώτικο και τα βουνά ριγήσαν.  
Ξόμπλιασε μοιρολόι πονεμένο, Ηπειρώτικο,
που τη μοίρα του γεφυριού και τη δική της ιστορούσε!
Πήρε ο αχός το τραγικό, μάταιο, τραγούδισμά της
και το ’στειλε πολύ μακριά, στην ερημιά του κόσμου,
για να τους πει παράπονα που τελειωμό δεν έχουν
τι αυτή τον άντρα τ’ς έχασε κι η Πλάκα το γεφύρι! 

Πάτρα, 3 Φεβρουαρίου 2015

Στα κάστανα στα τσίπουρα.Εγκώμιο - Ύμνοςγια την Ροδαυγή,του Δημήτρη Ντάλα.
Με του Σεφέρη το γλυκό-
λαλο σε προσαρμογή
«Δεν μ' αφήνουν τα' αη-
δόνια εκεί πάνω να ησυ-
χάσω», με του
Κρυστάλλη τον Σταυρα-
ετό να φωλιάζει και να
ατενίζει από πιο ψηλά,
βρεθήκαμε σ' ένα ακόμη
κάλεσμα ετήσιου αντα-
μώματος του σπουδαίου
Συλλόγου της Ροδαυγής
«Η Αγία Παρασκευή».

Μας ενημέρωσαν ότι ήταν το όγδοο. Ευχή
μας να χιλιάσουν! Μια ανθρωποθάλασσα την
Κυριακή 16 του Οκτώβρη τράβηξε για το
Ρόδο της αυγής και το δείλι της..... απόλαυ-
σης. Συνωμότησε ο χαρισματικός αυτός
τόπος με της πανσελήνου τη χάρη και το
υπέρλαμπρο φθινοπωρινό ηλιοστάσι να γίνει
η μέρα αυτή του χρόνου μια χρωματική, μου-
σική, αρωματική, μεθυστική, χορταστική
πανδαισία.

Επισκέπτες και Ροδαυγιώτες όλοι τελε-
στές σε μια μεγάλη πλατεία με απλωμένες
γιορτινά όλες τις ντόπιες παραγωγές. Ιδιαί-
τερα τα κάστανα και τα τσίπουρα είχαν την
τιμητική τους τόσο στο κάλεσμα, όσο και στο
ημερολόγιο του χρόνου!

«Τρία καλά είναι στον ντουνιά», έπαιζε το
μουσικό σχήμα, μόλις φθάσαμε για καλωσό-
ρισμα κι όλα τα καλά κάτω από το επιβλητικό
καμπαναριό αραδιασμένα.

Πλατάνια πανύψηλα, τα Τζουμέρκα και το
Ξηροβούνι στο πλάνο, ορίζοντας με ανοικτή
θέα, άπλετο φώς και χρώματα φθινοπωρινά,
μυρωδιές από τηγανίτες, που ψήνονταν εκεί
επιτόπου, ένα ποτηράκι τσίπουρο σε κάθε
χέρι, χαμόγελα-πολλά χαμόγελα, κουβεντο-
λόι, απλωμένα ρόδια με κοτσάνια και κά-
στανα με φούντες, εθελόντριες και
εθελοντές του χωριού αέρινοι και ακαταπό-
νητοι, καρέκλες και τραπέζια και σκαλοπάτια
όλα πιασμένα. Oσοι δεν βολεύτηκαν που-
θενά, κάνανε χαλαρές γυροβολιές, ακροπα-
τώντας σαν σε ταβάνι τα' ουρανού να
παίρνουν από της λίμνης τη μαγεία!

Χορός τρανός και αδιατάρακτος, λεβέντι-
κος, ζωντανός, πειθαρχημένος. Πότε μονός
και πότε διπλός. Τα νιάτα στον κύκλο σχεδόν
στο σύνολό τους να παίρνουν «τα πράγ-
ματα» από τους παλιούς. Ξέρει καλά ο Ηλίας
Πλαστήρας απ' αυτά! Ξέρει ακόμη να παίρνει
μαζί του και όσους δεν χορεύουν, είτε σιγο-
ψιθυρίζοντας με συνεσταλμένα χείλη, είτε
με της ψυχής τα προσωπικά αφανέρωτα βή-
ματα.

Μπορεί να τελείωσαν νωρίς τα κάστανα-
δώρο, γιατί ο κόσμος ήταν απροσδόκητα
πολύς, όμως οι τηγανίτες και το τσίπουρο
ήταν εκεί. Η ώρα περνούσε, μα όλοι στις θέ-
σεις τους. Σε κάθε γύρισμα του ματιού και
μια καινούργια καθηλωτική εικόνα. Δικαιο-
λογημένα ξεγελιέται ο αισθητήρας του αν-
θρώπινου φακού και το μακριά το βλέπει
κοντά, το λίγο το βλέπει πολύ και την προσ-
δοκία την κάνει πλατύ χαμόγελο. Η μουσική
κάποια στιγμή τράβηξε προς Αιγαιοπελαγίτι-
κους ρυθμούς. Βεβαίως μια μουσική αγκαλιά
όλη η Ελλάδα, αλλά ελπίζουμε και η Ηπειρώ-
τικη μουσική να αρμενίζει και στης θάλασ-
σας, τα μέρη.

Γλυκάθηκαν, λοιπόν, όσοι βρέθηκαν τη
μέρα αυτή στη Ροδαυγή για τα καλά. Αυτές
οι γιορτές σμίγουν το χθες με το σήμερα και
το κάνουν το διαρκές παρόν της ζωής.

Χρήστο, Μαρουσιώ, Ντίνα κι οι άλλοι, σας
ευχαριστούμε για το κάλεσμα, γιατί περά-
σαμε καλά και σας ευχόμαστε αυτά τα χα-
ρούμενα πρόσωπα με την υψηλή προσφορά
να τα διατηρείτε πάντα! Να παράγετε γνήσιο,
ανεπιτήδευτο και αφτιασίδωτο πολιτισμό
στους χαλεπούς καιρούς μας.

Μπράβο σας που κατακτήσατε το προνό-
μιο να ταξιδεύετε τους επισκέπτες σας ανά-
ποδα στον χρόνο, υπηρετώντας παραδόσεις
με ανθρωπιστικά στοιχεία διαχρονικότητας
κι εμείς αμετανόητοι θιασώτες σας! Και του
χρόνου!

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016 διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου στον Σύλλογο Γυναικών Ροδαυγής. Πριν την ψηφοφορία εγκρίθηκε ο Διοι-
κητικός και ο Οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, η θη-
τεία του οποίου έληξε.
Οι   υποψήφιες ήταν δέκα και τα αναλυτικά αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:
                                          Ευδοξία Σπύρου                                   29
                                          Μερόπη Πλαστήρα                               17
                                          Βασιλεία Τσάμη                                    16
                                          Αλεξάνδρα Μουργελά                         15
                                          Ευαγγελή Γραμματικού                       07 
                                          Μαρίτσα Τάσιου                                   05
                                          Αγγελική Ράπτη                                    05
                                          Αλέκα Παπαλάμπρη                             05
                                          Ευγενία Μπόμπολη                              04
                                          Γεωργία Αναστασίου                           03
Οι πέντε πρώτες σε αριθμό ψήφων αποτελούν το νέο Δ.Σ. και η θητεία του θα είναι διετής.
Τα καθήκοντα του Προέδρου για την επόμενη διετία θα ασκεί η Ευδοξία Σπύρου. Της ευ-
χόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο της.
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Η ΡΟΔΑΥΓΗΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

συνέχεια από τη σελίδα 1
μάλιστα, συνήθιζαν ν’ αρμαθιάζουν σε διάταξη πετάλου τις υπάρχουσες καρέκλες πάνω στις οποίες
τοποθετούσαν ένα κόκκινο χράμι για να κόβει το κρύο. Τούτο το αυτοσχέδιο ανάχωμα, το οποίο κατα-
σκευάζονταν κάθε μέρα κατά το σούρουπο αποκλειστικά από τα παιδιά, έμοιαζε με κείνα τα παιχνίδια
που τα παιδόπουλα χαίρονται επαναληπτικά, σχεδόν ιεροτελεστικά, να παίζουν! Πόσο μάλλον που
ετούτο είχε και χρηστικό χαρακτήρα. 

Καθισμένοι, λοιπόν, μπροστά από τον ιδιότυπο κόκκινο θρόνο τους απέναντι από τη φωτιά θύμιζε
τούτη η εικόνα βωμό, όπου η οικογένεια προσεύχονταν στους εφέστιους θεούς κι εύχονταν υγεία,
μακροημέρευση και προκοπή! Κι αν έβλεπε κανείς τούτη την ομήγυρη με ελεύθερο νου θα ’λεγε χωρίς
άλλο πως δεν απέχει από το να είναι το ίδιο ιερή, σχεδόν θεία, αφού τα μέλη της οικογένειας ήταν όλα
εκεί κι, εκτός από τη σχετική ανέχεια, την οποία αντιπάλευαν με τον καθημερινό μόχθο, ένιωθαν ευ-
τυχείς κι αγαπημένοι έχοντας υιοθετήσει, ίσως κατ’ ανάγκη, την άποψη πως ευτυχής δεν είναι εκείνος
που έχει πολλά, αλλά εκείνος που αρκείται στα λίγα!  

Ανάμεσα, λοιπόν, στα λίγα που πολλά λογιούνταν, ήταν κι η συντροφικότητα, την οποία με κάθε
τρόπο απολάμβαναν. Το λιτό φαγητό, οι ατέρμονες συζητήσεις κι οι αφηγήσεις που τραβούσαν σε μά-
κρος, έδιναν με τον τρόπο τους τον τόνο της γιορτής ακόμα και τις μέρες που δεν υπήρχε. Διότι η επι-
κοινωνία, το άγγιγμα της ψυχής εκείνων που αγαπιούνται, δεν μπορεί παρά να ’ναι γιορτή και εκλεκτή
σχόλη. Πόσο, μάλλον, που αυτή η νυχτιά ήταν γιορτινή και μεγάλη γιορτή θα ξημέρωνε.

Έτσι, μετά το καθιερωμένο πάντρεμα* της φωτιάς, κατά το οποίο εύχονταν κατά περίπτωση να
φέρει η καινούργια χρονιά που πλησίαζε «Αρνιά, κατσίκια, νύφες και γαμπρούς» ή «Αρνιά, κατσίκια,
γρόσια και φλουριά, νύφες και γαμπρούς», ακολούθησε το λιτό σαρακοστιανό δείπνο. Ροδοψημένες
πυρομάδες* συνοδευμένες με σύκα ξερά και σούμπρα,* τα οποία γλύκαιναν σχεδόν ερωτικά τους γευ-
στικούς κάλυκες, ενώ οι μυρουδιές από τα γιορτινά φαγητά συνέχιζαν να πολιορκούν επίμονα τα ρου-
θούνια και τις γαστριμαργικές τους επιθυμίες.

Με τόσες μυρουδιές διάχυτες, ενώ όλοι γεύονταν το ψωμί και τους ξηρούς καρπούς, η Χαρίκλεια
που περίμενε πώς και πώς τα Χριστούγεννα, τα οποία θα έδιναν τέλος στα σαρακοστιανά φαγιά, δεν
άντεξε κι είπε σχεδόν ικετευτικά: 

-Μανούλα, δεν κόβεις ένα μικρό κομματάκι από τα ωραία λουκάνικα που έφτιαξες, αφού λίγες ώρες
απομένουν για τα Χριστούγεννα; 

-Όχι, αγάπη μου, όχι! Δεν έχουμε πει πως, αν δεν φτάσει η Παναγία με τον νεογέννητο Χριστούλη,
δεν τρώμε τίποτα αρτύσιμο; 

-Ε! Ναι! Μα, όπου να ’ναι φτάνει! Νομίζω, μάλιστα, πως έχει αργήσει κιόλας! 
-Όχι, όχι. Δεν έχει αργήσει! Δεν έχουμε πει πως θα φτάσει κοντά στο χάραμα, μια κι ο καιρός είναι

κακός και το γαϊδουράκι που την κουβαλάει είναι κουτσό και δεν μπορεί να βαδίσει γρήγορα! 
-Αμάν, είπε η μικρή και σηκώθηκε όρθια, σχεδόν αγανακτισμένη. Κάθε χρόνο κουτσό γαϊδουράκι

της δίνουν; Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό! Αν η Παναγία τραβάει τέτοιες ταλαιπωρίες χειμωνιάτικα,
τι θα κάνουν όλοι εκείνοι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα!  

-Κι όμως, Χαρικλάκι μου, κι όμως! Με το κουτσό γαϊδουράκι θα ’ρθει κι όπως κάθε χρόνο θα φτάσει
στην ώρα της! Υπάρχουν, όμως, και κάποιοι που δεν θα ’ρθουν ούτε αυτά τα Χριστούγεννα, πρόσθεσε
η μητέρα, όχι μόνο για ν’ αλλάξει κουβέντα, αλλά κι επειδή από το πρωί σκεφτόταν επίμονα τον αδελφό
της που ’χε στην ξενιτιά. 

-Ποιοι, μανούλα, ποιοι είναι αυτοί που δεν θα ’ρθουν, είπαν και τα τρία παιδιά με μια φωνή. 
-Να, όλοι εκείνοι που ’ναι στην ξενιτιά κι ανάμεσα σ’ αυτούς, δεν πιστεύω να μην το θυμάστε πως

βρίσκεται εκεί, ο αδελφός μου και θείος σας, ο Χρήστος! 
-Ναι, μανούλα! Πώς δεν θυμόμαστε! Ξεχνιούνται κάτι τέτοια; Μόνο που δεν τον έχουμε γνωρίσει!

Η φωτογραφία εκεί στον τοίχο μέσα στη σκαλιστή κορνίζα δείχνει πως είναι όμορφος άντρας! Αλλά,
γιατί δεν έρχεται; Τι κάνει εκεί στην ξενιτιά τόσα χρόνια;  

-Αχ, αγάπες μου! «Τα ξένα παίνα* τα και μην τα περπατήσεις», αλλά και «Οπού ’χει στα ξένα καρτερεί,
στον χάρο δεν παντέχει*», έλεγε η μακαρίτισσα η μάνα μου, η γιαγιά Φροσύνη, και θαρρώ πως είχε
δίκιο. Τι εκεί στην ξενιτιά όποιος πάει ή από τα κάλλη και τα πλούτη της θα μαγευτεί και δε θα ματα-
γυρίσει ή από αρρώστια ή άλλη συμφορά, μακριά απ’ τον τόπο και από τους δικούς του θα χαθεί! Κι
όσοι πίσω θα ’χουν μείνει, θα ζουν με μόνιμη απαντοχή πως κάποια μέρα θα γίνει η πολυπόθητη επι-
στροφή του! 

-Α! Μπορεί όλααα αυτά να συμβούν, είπε με θαυμασμό ο Σπύρος. Κι έλεγα κι εγώ, άμα μεγαλώσω,
να φύγω να πάω εκεί, να καζαντίσω και πάλι πίσω να ’ρθω με γρόσια και φλουριά, όπως λέει κι ευχή
μας στο πάντρεμα της φωτιάς, κι όλοι μαζί εδώ να ζήσουμε καλύτερα!   

-Μην το ξαναπείς αυτό, αγόρι μου! Μην το ξαναπείς! Γιατί άλλο να το σκέφτεσαι κάτι κι άλλο να το
ζήσεις. Λες πως τυχαία γεννήθηκαν οι στίχοι «Την ξενιτιά, την ορφανιά, την πίκρα, την αγάπη,/ τα τέσ-
σερα τα ζύγισαν, βαρύτερα είν’ τα ξένα»; Ναι, αγόρι μου, βαρύτερα είν’ τα ξένα!

Ο πατέρας, όσο η μητέρα συζητούσε με τα παιδιά, άκουγε και κοιτούσε αμίλητος και συλλογισμένος
τις πύρινες γλώσσες που έγλυφαν λαίμαργα τα ξερά ξύλα στο τζάκι και τα καταβρόχθιζαν αισθαντικά
λες, όπως το θεριό το θήραμά του, σκορπώντας ζέστη και γλυκιά θαλπωρή. Όχι, δεν ήταν που δεν είχε
τίποτα να πει. Αντιθέτως! Απλά εκείνη τη στιγμή κατέκλυσαν τη σκέψη και την ψυχή του μνήμες, ερω-
τηματικά και διλήμματα από τη δική του εμπειρία στην ξενιτιά, όταν πριν χρόνια πήγε κει, για ν’ αναζη-
τήσει την τύχη του. Η μοναξιά που ένιωσε, όμως, κι ο έρωτας που από παιδί σχεδόν ένιωθε για την
όμορφη Μαριώ, γυναίκα του και μάνα των παιδιών του, τον έκαναν να επιστρέψει και ποτέ δεν μετά-
νιωσε γι’ αυτό. Μπορεί στον τόπο του να μην απόκτησε τα πλούτη, τα οποία του υπόσχονταν η ξενιτιά,
αλλά ένιωθε ευτυχής, γιατί με τον ιδρώτα του προσώπου του πάλευε και κατάφερνε να εξασφαλίζει
τα απαραίτητα για την οικογένειά του. Και φυσικά, τίποτα πλέον δεν ήταν πιο σημαντικό και τίποτα δεν
τον έκανε πιο ευτυχισμένο από τα τρία αγγελούδια του και την αγάπη της ζωής του, τη Μαριώ!   

-Ε, πατέρα, πες μας και συ κάτι! Τι έπαθες και τίποτα δε λες απόψε; Έλα, πες μας, απευθύνθηκαν
αιτητικά τα παιδιά κι η σύντροφός του τού ’γνεψε καταφατικά κοιτώντας τον ερωτικά με τα μεγάλα
της μάτια. Του χαμογέλασε κιόλας, σχεδόν συνωμοτικά, με κείνο το χαμόγελο που ποτέ δεν λησμο-
νούσε κι ήταν μόνιμος πειρασμός, όσο βρίσκονταν στην ξενιτιά. Άλλωστε, η ώρα απαιτούσε αφηγήσεις
και άλλα όμοια, μια κι ακόμα και το Χαρικλάκι που ορέγονταν τα λουκάνικα είχε ξεχαστεί. Τόση γοητεία
είχαν ασκήσει πάνω της η ιστορία με το κουτσό γαϊδουράκι της Παναγιάς κι όσα με την ξενιτιά και το
θείο Χρήστο σχετίζονταν. Τώρα, είχε έρθει η ώρα του πατέρα να ιστορήσει, έτσι, όπως μόνο αυτός το
γνώριζε. 

-Εντάξει, παιδιά μου! Συμπαθάτε με που τόσην ώρα μένω αμίλητος, αλλά με συνεπήραν οι θύμησες
και με γιόμισαν χαρμολύπες! Και πάλι σας λέω συμπαθάτε με και μέρα που ’ναι, έτσι για τα χρόνια που
’ζησα στην ξενιτιά, για τον θείο Χρήστο που τον καρτερούμε από κει να ’ρθει και μια κι αύριο είναι η
γιορτή του, δεν θα σας πω ιστορίες.

-Αχ, πατέρα, γιατί;
-Να, γιατί θα σας πω κάτι άλλο! Ένα τραγούδι! 
Με τα μάτια των παιδιών ορθάνοιχτα και με τη σύντροφό του να τον κοιτά όλο αγάπη, ο Στέλιος

άρχισε έναν σκοπό της ξενιτιάς, σκοπό λυπητερό, γιομάτον παράπονο: 
«Χαριτωμένη συντροφιά μου λέει να τραγουδήσω, 

κι εγώ τους λέω δεν μπορώ, τους λέω εγώ δεν ξέρω.
Βαστάξτε με να σηκωθώ και βάλτε με να κάτσω, 
τα ποδαράκια με πονούν, τα γόνατα με σφάζουν, 

με πήραν τα γεράματα κι άσπρισαν τα μαλλιά μου.
Και τώρα για τους φίλους μου, για τους αγαπημένους

θα πω τραγούδια θλιβερά και παραπονεμένα.
Την ξενιτιά, την ορφανιά, την πίκρα, την αγάπη, 
τα τέσσερα τα ζύγιασαν, βαρύτερα είν’ τα ξένα.

Πααίνουν* ανύπαντρα παιδιά κι έρχονται γερασμένα.
Παρηγοριά έχει ο θάνατος και λησμοσύνη ο χάρος, 

ο ζωντανός ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει.
Χωρίζει η μάνα απ’ το παιδί, και το παιδί απ’ τη μάνα, 

χωρίζονται τ’ αντρόγυνα τα πολυαγαπημένα.»     
Με τα βλέμματα όλων να κρέμονται απ’ τα χείλη του, τα οποία έμελπαν με μύχιο πόνο τους καημούς

της ξενιτιάς, και με τον απόηχό της στην ψυχή τους πήγαν για ύπνο όλοι εκείνο το βράδυ, ενώ η επι-
θυμία για απαγορευμένα φαγητά είχε καταλαγιάσει κι η Παναγιά συνέχιζε το επίπονο ταξίδι της μέσα
στη νύχτα με το κουτσό γαϊδουράκι! Όπου να ’ταν θα ’φτανε!              
Γλωσσάρι    
δύνονταν > ἐδύνατο > δύναμαι ( = μπορώ)
πάντρεμα της φωτιάς (το) μαγική πράξη ευγονίας 
πυρομάδα (η) ροδοψημένη φέτα ψωμιού
σούμπρο, (το) το βρώσιμο μέρος του καρυδιού
παίνα να επαινείς 
παντέχει αναμένει, περιμένει 
πααίνουν πηγαίνουν             

Αγγλία
Η Αγγλική κλασσική διακόσμηση περιλαμβάνει φωτεινά κόκκινα Αλεξανδρινά γύρω από το τζάκι,
καθώς και κλαδιά «γκι» που κρέμονται από την οροφή. Για τους Άγγλους δεν νοείται εορταστικό
χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς γαλοπούλα, κρεατόπιτα και χριστουγεννιάτικη πουτίγκα για καλή
τύχη, και τρώνε και μπιφτέκια με σάλτσα από γουρούνι.
Βέλγιο
Το Βέλγιο μπαίνει στο πνεύμα των Χριστουγέννων από νωρίς με την ημέρα του Sinterklaas και με
τον πολύτιμο βοηθό του Zwarte Piet που μοιράζει τα δώρα από σπίτι σε σπίτι Στο Βέλγιο τα Χρι-
στούγεννα εορτάζονται και με πλήθος παραστάσεων που αποδίδονται καλλιτεχνικά σκηνές από
τη Θεία Γέννηση καθώς και λιτανείες και ακόμη υπαίθριες αγορές.
Γερμανία
Στη Γερμανία το διάστημα που προηγείται των Χριστουγέννων είναι πολύ σημαντικό
Στις 6η Δεκεμβρίου γιορτάζεται ο Ζανκτ Νίκολαους (ο Άγιος Νικόλαος) που είναι παρόμοιος του
Άγιου Βασιλείου ως προς το έθιμο των δώρων. 
Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο το στολίζουν την παραμονή των Χριστουγέννων
Οι εταιρείες διοργανώνουν Χριστουγεννιάτικο τραπέζι για όλους τους εργαζομένους
Παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο φαγητό είναι η ψητή χήνα με κόκκινο λάχανο και μπαλάκια από
πατάτες 
Σε όλα τα σχολεία από το νηπιαγωγείο ως το γυμνάσιο γίνεται Χριστουγεννιάτικη εορτή με θεα-
τρική παράσταση, ενώ τα παιδιά ανταλλάζουν δώρα
Από τις 27 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου, παιδάκια που είναι ντυμένα τρεις μάγοι πηγαί-
νουν από σπίτι σε σπίτι και τραγουδούν.
Σε αντάλλαγμα οι τρεις μάγοι γράφουν με κιμωλία τα αρχικά τους (δηλαδή Κάσπαρ, Μέχιορ και
Μπαλτάζαρ) και το τρέχον έτος, π.χ. 20 * C + M + B + 16.
Δανία
Στη Δανία την περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα φτιάχνονται πολλά χειροποίητα στολίδια για τη
διακόσμηση των σπιτιών. Οι περισσότερες οικογένειες φτιάχνουν μόνες τους το παραδοσιακό
Αλεξανδριανό στεφάνι με τέσσερα κεριά που συμβολίζουν τις τέσσερις Κυριακές μέχρι την ημέρα
των Χριστουγέννων
Η περίοδος των Χριστουγέννων στη Δανία συνοδεύεται και από τα απαραίτητα και πολύ σκαντα-
λιάρικα καλικαντζαράκια.
Η παραμονή των Χριστουγέννων γιορτάζεται με το παραδοσιακό τραπέζι μεταξύ των συγγενών.
Ένα μεγάλο αμύγδαλο κρύβεται μέσα στο δανέζικο γλυκό. Ο τυχερός που θα το βρει ανταμείβεται
με το λεγόμενο «δώρο του αμύγδαλου».
Ελβετία
Στην Ελβετία οι τέσσερις εβδομάδες προ των Χριστουγέννων εορτάζονται με πλούσια παραδο-
σιακά έθιμα, όπως το γιορτινό στεφάνι και το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο. Ελβετίας ο Άγιος
Νικόλαος μοιράζει γλυκά και δώρα στα παιδιά στις 6 Δεκεμβρίου
Ελλάδα
Στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα είναι μια από τις μεγαλύτερες Θρησκευτικές εορτές των Ελλή-
νωνΣε όλη τη χώρα τα παιδιά τριγυρνούν από σπίτι σε σπίτι για να πουν τα κάλαντα τις παραμονές
των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων. Η πίτα που ετοιμάζεται με τον ερχομό
του νέου έτους, η Βασιλόπιτα, περιέχει ένα «φλουρί», που σύμφωνα με την παράδοση, θα φέρει
καλή τύχη σ΄ αυτόν που θα το βρει.. Η Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων μέχρι περίπου πριν 40
χρόνια (ιδίως στην ύπαιθρο) άρχιζε κατά τις 3:00 μετά τα μεσάνυχτα και σχολούσε πριν ακόμη χα-
ράξει (κατά τις 6:00 τα ξημερώματα). Σιγά σιγά η ώρα ενάρξεως της ακολουθίας μετατέθηκε στις
5:00 τα ξημερώματα ή και αργότερα.
Ιταλία
Στην Ιταλία η περίοδος των Χριστουγέννων έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια από όλες τις άλλες των
χριστιανικών χωρών. Αρχίζει από τις 8 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 6 Ιανουαρίου ημέρα
των Θεοφανίων. Στις 25 Δεκεμβρίου μετά το παραδοσιακό μεσημεριανό γεύμα, τα παιδιά συνηθί-
ζουν να απαγγέλλουν ποιήματα στην οικογένεια και στους συγγενείς τους και ανταμείβονται με
μικρά χρηματικά δώρα. Μια άλλη σημαντική ημερομηνία των εορτών είναι η 6η Ιανουαρίου κατά
την οποία καταφθάνει τη νύκτα (μεταξύ 5-6 Ιανουαρίου) η διάσημη Befana η παλιά καλή και φτωχή
μάγισσα, έρχεται και τρώει καρύδια και μπισκότα που της άφησαν τα παιδιά και πριν πετάξει μα-
κριά, τους αφήνει δώρα μέσα στις κάλτσες των δώρων, κάρβουνα για τα άτακτα παιδιά και γλυκά
και παιχνίδια για τα φρόνιμα.
Νορβηγία
Ο Νορβηγός Άγιος Βασίλης, μαζί με τους βοηθούς του φέρνει δώρα και καλή τύχη στο σπίτι και
στο στάβλο. Τη νύχτα των Χριστουγέννων τα παιδιά βάζουν μπολ με κουρκούτι από αλεύρι σαν
προσφορά στον ΄Αγιο Βασίλη που επισκέπτεται τα παιδιά της Νορβηγίας, ολοκληρώνοντας το μα-
κρινό του ταξίδι από τη Λαπωνία πάνω στο έλκηθρο που το σέρνουν τάρανδοι
Ολλανδία
Η περίοδος των Χριστουγέννων στην Ολλανδία ξεκινάει με μια παράδοση η οποία αρχικά δεν είχε
καμία σχέση με τα Χριστούγεννα. Η ημέρα εορτής του Αγίου Νικολάου αποτελεί τη κορύφωση
της εορταστικής περιόδου. Τις ημέρες που ακολουθούν ο ΄Αγιος Νικόλαος γυρίζει όλη τη χώρα
μαζί με τον βοηθό του 
Τα παιδιά στην Ολλανδία παίρνουν τα δώρα τους στις 5 Δεκεμβρίου. Τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα
στολίζονται παντού αφού έχει φύγει από τη χώρα ο ΄Αγιος Νικόλαος
Πολωνία
Στην Πολωνία η περίοδος που προηγείται των Χριστουγέννων είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς
νέοι και μεγάλοι απέχουν συνειδητά από πειρασμούς (κυρίως από γλυκά) στη προσπάθειά τους
να έχουν εσωτερική γαλήνη και αρμονία.
Η παραμονή των Χριστουγέννων θεωρείται η πιο σημαντική ημέρα των εορτών. 
Στο τραπέζι υπάρχει πάντα και ένα πιάτο άδειο σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης εμφανιστεί
αναπάντεχα
Μόλις το πρώτο αστέρι εμφανισθεί στον ουρανό η εορτή μπορεί να ξεκινήσει. Η έναρξη της εορ-
τής γίνεται με το μοίρασμα του χριστουγεννιάτικου μπισκότου, ως ένδειξη αγάπης και συμφιλίω-
σης που συνοδεύεται με την ανταλλαγή θερμών ευχών.
Σουηδία
Οι γιορτές στην Σουηδία αρχίζουν στις 13 Δεκεμβρίου με την ημέρα της Βασίλισσας του Φωτός,
που σύμφωνα με τον θρύλο, είναι η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου και άρα άνθρωποι και ζώα χρει-
άζονται περισσότερη τροφή.
Στο σπίτι, η Βασίλισσα του Φωτός βρίσκει την έκφρασή της στο πρόσωπο της μεγαλύτερης κόρης
της οικογένειας. Φοράει ένα μακρύ άσπρο φόρεμα και ένα στέμμα με κεριά στα μαλλιά της. Ξυ-
πνάει τους γονείς της, τραγουδώντας το παραδοσιακό ιταλικό τραγούδι "Santa Lucia" και τους
πάει καφέ, κουλουράκια και κάποτε ζεστό κρασί με μπαχαρικά. Το έθιμο του Χριστουγεννιάτικου
δέντρου, ήρθε στην Σουηδία από την Γερμανία το 1700. Επίσης, ενδιαφέρον είναι το έθιμο το
βούτηγμα στην κατσαρόλα, κατά το οποίο όλα τα μέλη της οικογένειας βουτάνε μαύρο ψωμί σε
μια κατσαρόλα με ζουμί από χοιρινό, λουκάνικο και μοσχάρι.
Φινλανδία
Στη Φινλανδία η 24η Δεκεμβρίου είναι η σημαντικότερη ημέρα της περιόδου των Χριστουγέννων
Τα κεριά και τα εποχικά φυτά διακόσμησης όπως το "αλεξανδριανό" δημιουργούν τη κατάλληλη
ατμόσφαιρα για τον εορτασμό των Χριστουγέννων σε οικογενειακό πάντα περιβάλλον
Παραδοσιακά η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη των νεκρών και μια επίσκεψη στο νεκρο-
ταφείο την παραμονή των Χριστουγέννων αποτελεί πατροπαράδοτο έθιμο. Κατά τη διάρκεια εκεί-
νης της νύχτας τα καλυμμένα από χιόνι νεκροταφεία μετατρέπονται σε εντυπωσιακές φωτεινές
θάλασσες από κεριά.
Τσεχία
Στην Τσεχία η 4η Δεκεμβρίου, ημέρα της εορτής της Αγίας Βαρβάρας είναι αφιερωμένη στη μάρ-
τυρα της περιόδου των πρώτων διωγμών των Χριστιανών. Από άκρη σε άκρη της Χώρας κόβονται
κλαδιά κερασιάς και διατηρούνται στο νερό. Εάν έχουν ανθίσει μέχρι τα Χριστούγεννα φέρνουν
καλή τύχη και πιθανόν ευνοϊκές προοπτικές για γάμο μέσα στην επόμενη χρονιά.

Χριστουγεννιάτικα ΄Εθιμα διαφόρων χωρώνΔιήγημα
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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. 6944513727
9. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

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

α.Υδρομάστευση πηγής Κακολάγκα-
δου.
Ολοκληρώνεται το έργο καθαίρεσης
της παλαιάς υδρομάστευσης με κατα-
σκευή νέας στην πηγή του Κακολάγκα-
δου.
Το έργο είχε προταθεί από την Κοινό-
τητα και συμπεριλήφθηκε στο πρό-
γραμμα εκτελεστέων έργων  2016 της
Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Άρτας (ΔΕΥΑΑ) ποσού
δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ από ίδι-
ους πόρους.Απομένει η αντικατάσταση
των σωλήνων από την πηγή προς την
Επαρχιακή οδό και η επικάλυψη των σω-
λήνων στην ευρύτερη περιοχή του Κα-
καλάγκαδου
β. Επιμορφωτική απασχόληση των παι-
διών.
Οι μαμάδες της Ροδαυγής, με την συ-

νεργασία του Συλλόγου Γυναικών, διορ-
γανώνουν σχεδόν κάθε δεύτερο
Σάββατο εκδηλώσεις για τα παιδιά στον
χώρο του Πνευματικού Κέντρου Ρο-
δαυγής. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν
κατασκευές, προβολή ταινιών, μουσικο-
κινητική αγωγή κτλ. Η προσπάθεια αυτή
κορυφώθηκε την περίοδο των Χριστου-
γέννων με την κατασκευή ημερολογίου,
προβολή Χριστουγεννιάτικης ταινίας,
κατασκευή Χριστουγεννιάτικων γλυκι-

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

Τι θα βρείτε στη Ροδαυγή

σμάτων, που πρόσφεραν στους θαμώ-
νες των μαγαζιών του Χωριού και τέλος
με την οργάνωση και υποστήριξη της
Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου με την έλευση του
Άι - Βασίλη.

Για όσους θέλουν να συμμετέχουν η
να υποστηρίξουν τις δράσεις αναρτάται
σχετική αφίσα στο χωριό καθώς και στα
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
γ. Προμήθεια  βιντεοπροβολέα (Προ-

τζέκτορα) και οθόνης.
Έχει παρατηρηθεί ότι αρκετές φορές

το χρόνο  στο Χωριό μας κυρίως φορείς
αλλά και μεμονωμένα άτομα  χρειάζον-
ται ένα βιντεοπροβολέα για την παρου-
σίαση κάποιου θέματος. Μέχρι τώρα
εξυπηρετούμαστε από τον Δήμο πλην
όμως πρέπει κάποιος να τον παραλάβει,
να τον επιστρέψει, να τον προσέξει  κτλ.
Προτείνω να εξετάσουμε το ενδεχό-
μενο να αγοράσουμε έναν βιντεοπρο-
βολέα με την οθόνη του και να τηρείται
ή στην Κοινότητα ή στον Σύλλογο. Να
διατίθεται αφιλοκερδώς σε όποιον το
χρειασθεί να παρουσιάσει κάτι ή  για
προβολή κάποιας ταινίας. Ήδη απο-
στέλλω επιστολή σε όλους τους φορείς
και αν συμφωνούμε να απευθυνθούμε
και σε όποιον μπορεί να βοηθήσει. 

Στις 22-12-2016 στο Δημοτικό Σχολείο πραγμα-
τοποιήθηκε χριστουγεννιάτικη γιορτή από τους
μαθητές του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου,
παρουσιάζοντας θεατρικά δρώμενα. Για μία
ακόμη φορά ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Φίλοι
του ́ Αμμου» μοίρασαν δώρα σε όλους τους μα-
θητές. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία
του ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ροδαυγής  Θε-
οφάνης Κίτσος. 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
στο Δημοτικό Σχολείο

➢ Ο Δήμος Αρταίων στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων πραγματοποίησε εκδήλωση συγκέντρω-
σης τροφίμων μακράς διάρκειας για τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών στις  22 Οκτωβρίου.
➢ Τους πρωτοετείς φοιτητές στο ΤΕΙ Ηπείρου καλωσόρισε στις 12-10-2016, το μεσημέρι, ο Δήμαρχος
Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, στο πλαίσιο εκδήλωσης υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών από το Εκ-
παιδευτικό Ίδρυμα της περιοχής.
➢ Γίνεται γνωστό, ότι στο πλαίσιο της καλύτερης επικοινωνίας της Δημοτικής Αρχής με τους πολίτες
του Δήμου, οι Αντιδήμαρχοι που είναι ορισμένοι για τις Δημοτικές Ενότητες θα βρίσκονται στις έδρες
των Δ.Ε. (πρώην Δημαρχεία) κάθε Τετάρτη από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι ως εξής: 
Ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Βλάχος στην Δ.Ε. Ξηροβουνίου
Οι Αντιδήμαρχοι θα καταγράφουν και θα συζητούν τα αιτήματα των πολιτών και σε συνεργασία με τον Δή-
μαρχο Αρταίων και τις υπηρεσίες του Δήμου θα τα προωθούν προς επίλυση. 
➢ Ένα κέντρο ολοκληρωμένης τουριστικής πληροφόρησης για όλο το Νομό Άρτας και βεβαίως για
το Δήμο Αρταίων αποτελεί το Γραφείο Τουριστικής Ενημέρωσης, το οποίο  έχει ανοίξει δίπλα στο Ιστορικό
Γιοφύρι της Άρτας. «Θέλαμε να δημιουργήσουμε δίπλα στο Γιοφύρι αυτό το κέντρο πληροφόρησης, καθώς
εδώ έρχονται όλοι οι επισκέπτες της περιοχής μας και από εδώ θα μπορούν να επισκεφθούν και τα άλλα
πανέμορφα μέρη της Άρτας, αφού πληροφορηθούν για αυτά από τους αρμοδίους υπαλλήλους. Καλούμε,
όχι μόνο τους επισκέπτες της πόλης, αλλά και τους Αρτινούς ακόμη να επισκεφθούν το γραφείο και να
ενημερωθούν για τα αξιοθέατα και τα πλούσια μνημεία της Άρτας» δήλωσε ο Δήμαρχος.
➢ Με κάθε επισημότητα και με την δέουσα κατάνυξη πραγματοποιήθηκε η ενθρόνιση του νέου Μη-
τροπολίτη Άρτης κ.κ. Καλλινίκου. Στην τελετή υποδοχής στο κέντρο της Άρτας, πλήθος Αρτινών, αλλά
και επισκεπτών, τόσο από άλλες περιοχές, όσο και από την Αργολίδα, ιδιαίτερη πατρίδα του Σεβασμιωτά-
του, συγκεντρώθηκαν για να τον υποδεχθούν και να τον καλωσορίσουν.
➢ Σε σύντομο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των πλακών στην σκεπή του Πνευ-
ματικού Κέντρου του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής. Το αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από
το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο όσο κυρίως από τους κατοίκους.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2017
Ημερολόγιο με θέμα: «Παλιά επαγγέλματα
και ασχολίες των κατοίκων της Ροδαυγής που
χάνονται με το πέρασμα του χρόνου», έχει
εκδώσει  ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής
για το νέο έτος 2017.
Το ημερολόγιο αποτελείται από 13 φύλλα μαζί
με το εξώφυλλο.  Πέραν της μικρής οικονομι-
κής ενίσχυσης προς τον Σύλλογο, το ημερο-
λόγιο αυτό αξίζει και για συλλεκτικό υλικό
γιατί έχει λαογραφική και ιστορική αξία και
δεν πρέπει να λείψει από κανένα σπίτι.
Μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα μέλη
του Δ.Σ. και από τα καταστήματα της Ροδαυ-
γής, σύντομα, λόγω περιορισμένου αριθμού.

Γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε  ό τ ι …

☛ Είναι αδύνατο να φταρνιστεί
κάποιος με τα μάτια ανοιχτά.

☛ Το άθροισμα των απέναντι
πλευρών ενός ζαριού είναι πάντα
επτά.
☛ Τα μυρμήγκια δεν κοιμούνται
ποτέ.

☛ Το ζώο με τον μεγαλύτερο εγ-
κέφαλο, συγκριτικά με το υπό-
λοιπο σώμα του, είναι το
μυρμήγκι.

☛ Στην αρχαία Αίγυπτο, όταν πέ-
θαινε μία γάτα, ο ιδιοκτήτης της
ήταν υποχρεωμένος να ξυρίσει τα
φρύδια του, σε ένδειξη πένθους.

☛ Το γάλα του θηλυκού γαϊδάρου
είναι σχεδόν ίδιο με το ανθρώπινο
μητρικό γάλα.

☛ Τα σαλιγκάρια μπορούν να κοι-
μούνται για 3 χρόνια χωρίς να
τρώνε καθόλου.

☛ Η καλντέρα στη Σαντορίνη
είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο.
Έχει 300 μέτρα ύψος και 11 χιλιό-
μετρα διάμετρο.

☛ Η πρωτεύουσα της Βολιβίας,
Λα Πας, η οποία βρίσκεται σε
υψόμετρο 4.000 μέτρων, είναι
σχεδόν άφλεκτη. Η περιεκτικό-
τητα του αέρα σε οξυγόνο είναι
τόσο μικρή, που μόλις και μετά
βίας μπορεί να συντηρήσει τη
φωτιά.

☛ H ψηλότερη γυναίκα που με-
τρήθηκε ποτέ είναι μια Κινέζα με
ύψος 2.47 μέτρα.

☛ Η ιδιωτική αεροπορική εταιρία
American Airlines, αφαίρεσε από
κάθε γεύμα των πελατών της μια
ελιά, κι εξοικονόμησε 40.000 δο-
λάρια

☛ Στην Ιαπωνία παράγουν τετρά-
γωνα λεμόνια, είναι πιο εύκολο να
συσκευαστούν.

☛ Τα γουρούνια δε μπορούν να
κοιτάξουν ποτέ τον ουρανό.

Ευχές.
Εύχομαι σε όλους τους Ροδαυγιώτες υγεία,

ευημερία και ευτυχία.
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά!

Θεοφάνης Κίτσος 
Πρόεδρος ΤΚ Ροδαυγής

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ε Σ  Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ




