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Ο όρος μαθησιακή ευχέρεια και αυτοσυγκέντρωση στα γράμ-
ματα σημαίνει αυτό που λέγαν τότε αλλά και σήμερα στο χωριό
«το παιδί τα παίρνει τα γράμματα». Οι Νησιστιώτες τα έπαιρναν
πολύ τα γράμματα. Για όσους μάλιστα δεν έπαιρναν τα γράμ-
ματα, του Λαζάρου τραγουδούσαν και το σκωπτικό τραγούδι: 

«Παιδί μου πουν’ τα γράμματα 
παιδί μου πούν’ ο νους σου; 

Τα γράμματα είναι στα χαρτιά 
και ο νους μου εδώ σιαπέρα».

Πρωτοπόροι στα γράμματα μετά την απελευθέρωση της Νησί-
στας από τους Τούρκους και μέχρι το 1940 ήταν ο Ι. Γεωργίου
(δάσκαλος), Κ. Διαμάντης (Φιλοσοφική), Κ. Μάνος (Σ.Σ. Ευελπί-
δων), Γ. Σφήκας(Σ.Σ. Ευελπίδων μετέπειτα Χημικός, μηχανικός
ΕΜΠ και τελικά εφοπλιστής). Ο Κ. Διαμάντης υπήρξε φαινόμενο
μαθησιακής ευχέρειας και αυτοσυγκέντρωσης (απαραίτητες
προϋποθέσεις για να μάθεις γράμματα). Όπως ο ίδιος γράφει
στο ημερολόγιό του την πρώτη χρονιά στο Γυμνάσιο Άρτας
έμεινε στο τσαρδί του γύφτου Γαρούφου στα κελιά της Παριο-
ρίτσας, από εκεί δε τον πήρε στο σπίτι του ο παππούς μου Β.
Αράπης και όπως γράφει στο ημερολόγιό του ο Κ. Διαμάντης
έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στη μητέρα μου Λουκία και έμεινε
στο υπόγειο με τις καμάρες. Το σπίτι του παππού μου σώζεται
και σήμερα πίσω από την Τράπεζα Πίστεως, όπου με πολλή συγ-
κίνηση εντόπισα και το υπόγειο με τις καμάρες. Η μαθησιακή
ευχέρεια του Κ. Διαμάντη με βασάνισε στα μαθητικά μου χρό-
νια, διότι ο πατέρας μου και ο θείος μου Χ. Αράπης μου λέγανε
ότι ο Κωστούλας (έτσι έλεγαν χαϊδευτικά τον Κ. Διαμάντη)
έμαθε πάνω στην κρεβατίνα στο φιλίκι, μόνος του αγγλικά και
γαλλικά, και μου έδιναν και μένα κάθε καλοκαίρι την Αγγλική ή
Γαλλική άνευ διδασκάλου του Xavier D. Buche για να μάθω
στους τρεις μήνες των σχολικών διακοπών την ξένη γλώσσα. Ο
Κ. Διαμάντης τελείωσε αριστούχος το Γυμνάσιο φορώντας επί
έξι χρόνια το ίδιο παντελόνι και στην τελευταία τάξη ο τότε
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Η ασυμφωνία των γονέων
όσον αφορά την ανατροφή
των παιδιών τους είναι ένα
από τα πολύ σημαντικά θέ-
ματα που προκύπτουν, όταν
παρουσιάζεται το πρόβλημα
της έλλειψης πειθαρχίας ή
ανυπακοής του παιδιού.
Εάν οι κανόνες που θέτουν
οι γονείς στα παιδιά τους
αλλάζουν συνεχώς ή εάν η
επιβολή τους δεν είναι συ-

νεπής από μέρους των γονέων, τότε ευθύνονται για την έλ-
λειψη πειθαρχίας του παιδιού. Μία συχνή αιτία που προκαλεί
ασυνέπεια από την πλευρά των γονέων είναι το άγχος. ́ Ενας χω-
ρισμός, ένα διαζύγιο μία σοβαρή ασθένεια ή ένας θάνατος στην
οικογένεια , μία μετακόμιση ή τα οικονομικά προβλήματα είναι
παράγοντες που προκαλούν έντονο άγχος και μπορεί να διασπά-
σουν την προσοχή των γονέων. Σε περίπτωση που συμβαίνει κά-
ποιο από τα παραπάνω, είναι απαραίτητο οι γονείς να
καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες, ώστε να παραμείνει συνε-
πής η συμπεριφορά τους απέναντι στο παιδί τους.  

Η συμπεριφορά και των δύο γονιών πρέπει να είναι σταθερή
και ίδια ως προς τον τρόπο που ενισχύεται η σωστή συμπερι-
φορά του παιδιού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι δύο γονείς
έχουν εκ των προτέρων συμφωνήσει για τα κίνητρα, τις υποσχέ-
σεις και τα δώρα που θα προσφέρουν στο παιδί, όταν  η συμπε-
ριφορά του  παιδιού είναι
μέσα στα πλαίσια των κα-
νόνων που υπάρχουν
στην οικογένεια, το σχο-
λεί, την κοινωνία. 

Η συμπεριφορά και των
δύο γονιών πρέπει να
είναι σταθερή και ίδια ως
προς τον τρόπο που επι-
πλήττεται η λανθάνουσα
συμπεριφορά.
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Η παιδεία στη Νησίστα
μετά την απελευθέρωσή της από τους

Τούρκους
(Με πολλή σχετική Νησιστιώτικη κουβέντα και
αφήγηση, στηριζόμενη σε βιωματικά, γραπτά,

ιστορικά και προφορικά ερανίσματα)
Γράφει ο Γιώργος Κ. Μάνος

ΟΙ  ΤΡΕΙΣ  ΙΕΡΑΡΧΕΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ

Με την ονομασία Τρεις Ιεράρχες αναφέρον-
ται τρεις επιφανείς άγιοι και θεολόγοι της ορ-
θόδοξης χριστιανικής θρησκείας, προστάτες
των γραμμάτων και των μαθητών, ο Ιωάννης
ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο
Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ή Θεολόγος.
Καθένας έχει τη δική του γιορτή, αλλά και

τους τρεις μαζί τους γιορτάζουμε στις 30 Ια-
νουαρίου, γιατί έχουν πολλά κοινά γνωρί-
σματα: Ζούσαν απλή ζωή χωρίς πολυτέλειες.
Αφιέρωσαν τη ζωή τους στους φτωχούς συ-
νανθρώπους τους και στους δυστυχισμένους.
ήταν και οι τρεις σοφοί.   
 Αγάπησαν τα γράμματα και τον πολιτισμό των
αρχαίων Ελλήνων.
Τι κι αν πέρασαν τόσα χρόνια από τότε που
έζησαν: Το παράδειγμά τους είναι πάντα νέο,
πάντα φωτεινό για να μας δείχνει το δρόμο. Η
προσφορά των τριών Ιεραρχών στην ανθρω-
πότητα είναι μοναδική. 
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ΔΕΚΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΓΟΝΕΙΣ
Της Βασιλικής Παρρά

ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ν. ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗ
Οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος είναι νοσήματα που προκαλούν
οξείες ή χρόνιες φλεγμονές στην μύτη, τους παραρρίνιους κόλπους, το φάρυγγα, το λά-
ρυγγα και συχνά συμμετέχει το αυτί. Οι περισσότερες οφείλονται σε ιούς αλλά συχνά
και σε βακτηριακές λοιμώξεις. Σπανίως και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορεί να οφείλον-
ται σε μύκητες. Το 2013 καταγράφηκαν παγκοσμίως 18,8 δισεκατομμύρια περιστατικά
λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού, ενώ το 2014 οι λοιμώξεις αυτές ήταν υπεύθυ-
νες για 3.000 θανάτους (στοιχεία από το Global Burden of Disease Study 2013).

ΟΥΣ
Το αυτί χωρίζεται στο έξω, μέσο και έσω ους. Το έξω ους που περιλαμβάνει το πτερύγιο,
τον έξω ακουστικό πόρο και την εξωτερική μεμβράνη του τυμπανικού υμένα.
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Με  πολύ μεγάλη συμμετοχή
πραγματοποιήθηκε ο φετινός
ετήσιος χορός και η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας από
την Αδελφότητα στο ξενοδο-
χείο ΤΙΤΑΝΙΑ. Οι Ροδαυγιώτες
(στη συντριπτική πλειοψηφία)
και οι φίλοι της Ροδαυγής επέ-
λεξαν την εκδήλωσή μας για να
περάσουν το μεσημέρι της Κυ-
ριακής (12-2-2017) παρά το
τσουχτερό κρύο που επικρα-
τούσε. Με την παρουσία τους
έδωσαν το μήνυμα στο Δ.Σ. ότι
επιθυμούν τη συνέχιση αυτής
της εκδήλωσης και τη θεωρούν
ως ευκαιρία συνάντησης-αντα-
μώματος μεταξύ τους. 
΄Ενας επιπλέον λόγος που συ-
νετέλεσε στην επιτυχία της εκ-
δήλωσης ήταν η επιλογή του
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ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΕΔΩΣΑΝ ΟΙ ΧΩΡΙΑΝΟΙ ΣΤΟ ΧΟΡΟ...

Τ ο  μ ο ί ρ α σ μ α
Διήγημα

της Παναγιώτας Π. Λάμπρη
http://users.sch.gr/panlampri/

-Ξύπνα, κόρη μου, ξύπνα! Μεγάλη Πέμπτη
σήμερα! Πρέπει να πας στην εκκλησιά για
τα κόλλυβα! Σήκω, χτύπησε κι η δεύτερη
καμπάνα! 

-Αμέσως, μανούλα! Αμέσως! Σε λίγα
λεπτά θα ’μαι έτοιμη! 

Σε λίγα λεπτά, πράγματι, ήμουν! Φίλησα
τη μάνα μου κι εντός ολίγου έφτασα στον
ναό της Αγίας Παρασκευής. Έριξα κέρμα
στο παγκάρι, πήρα κεράκι, το άναψα, κι
ασπάστηκα την εικόνα της Αγίας Παρα-
σκευής και του Αγίου Παντελεήμονα που
βρίσκονταν αντίκρυ. Κατόπιν, περνώντας
ανάμεσα από τις γυναίκες, κατευθύνθηκα
στο μπροστινό μέρος του δεξιού κλίτους,
για να βλέπω τον ιερέα κάθε που έβγαινε
στην Ωραία Πύλη και, κυρίως, για να παρα-
τηρώ τα κόλλυβα! Όχι μόνο τα δικά μας,
αλλά όλων των γυναικών, οι οποίες, όπως
και η μάνα μου, τα είχαν προσκομίσει, μέρα
που ήταν, στη μνήμη αγαπημένων νεκρών. 

Οι γυναίκες, μόλις μ’ έβλεπαν να χώνομαι
ανάμεσά τους, μου ’καναν χώρο να περάσω και κάποιες μου απηύθυναν
ψιθυριστά τον λόγο.

-Καλώς την! έλεγε η γερόντισσα κυρα - Ξενούλα.
-Καλημέρα, απαντούσα και της φιλούσα το χέρι, ενώ εκείνη χάιδευε τα

μαλλιά μου, δείχνοντας τα αισθήματα που έτρεφε για μένα. 
-Πού είσαι τσούπρα μου! ήταν η σταθερή προσφώνηση της θείας Λένης,

ξαδέλφης της μάνας μου, η οποία με λάτρευε, και όπου κι αν τη συναν-
τούσα αυτό μου ’λεγε και μ’ έκλεινε στην αγκαλιά της.   

-Πάλι εσένα έστειλε η μάνα σου; Έσκυβε και μου ’λεγε στ’ αυτί, λες και
κάτι άσχημο έβρισκε σ’ αυτό, η κάκω* Νάσιαινα.  

-Ναι, κάκω, εμένα! Μ’ αρέσει να ’ρχομαι κι η μάνα μου δεν μου χαλάει
το χατίρι, της απαντούσα. 

Αυτή η γυναίκα με θύμωνε λίγο, γιατί ένιωθα πως το «πάλι εσένα
έστειλε η μάνα σου!» αποτελούσε μομφή για κείνη. Επειδή, όμως, με
είχαν διδάξει οι γονείς μου πως πρέπει να προσπερνώ τα πικρόχολα σχό-
λια, σχεδόν αδιαφορούσα για τα δικά της,  και χαιρόμουν με όσα ζούσα

συνέχεια στη σελίδα 7

Δομίνικος Θεοτοκόπουλος,
Ο Χριστός αίρων τον Σταυρό, 

Μητροπολιτικό Μουσείο Tέχνης
Νέας Υόρκης.
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Γεννήσεις
Στις 14-9-2016 ο Μιχάλης Μάνος (γιος

του Λάζαρου Μάνου) και η σύζυγός του
Δέσποινα απόκτησαν αγοράκι.

Ο Ιωάννης Αναγνωστάκης (γιος του Δη-
μοσθένη) απόκτησε αγοράκι.

Τους ευχόμαστε να τους ζήσει
Γάμοι

Στις 19-2-2-17 ο Γιάννης Αγγέλης (γιος
Παναγιώτας Βασ. Χρόνη) παντρεύτηκε
την Καλή Τσάκαλου στην Αγία Παρασκευή
Ροδαυγής

Να ζήσετε ευτυχισμένοι
Θάνατοι

Στις 20 Δεκ 2016, απεβίωσε στα Ιωάννινα ,σε
ηλικία 88 ετών, ο Αθανάσιος Γ. Ευαγγέ-
λου. 

Στις 19-1-2017 απεβίωσε ο Γιάννης Αλεξ.
Χασκής στη Ράχη ΄Αρτας

Στις 20-1-2017 απεβίωσε ο Δημήτρης
(Μίμης ) Γεωργίου Αράπη στη Θεσσαλο-
νίκη

Στις 1-2-2017 απεβίωσε στα Πιστιανά η
Ελευθερία Θεοφ. Γεοργογιάννη

Στις 3 Φεβ 2017, απεβίωσε στα Ιωάννινα,
σε ηλικία 89 ετών, ο Δημοσθένης Γ. Πλα-
στήρας. 

Στις 5-2-2017 απεβίωσε στα Πιστιανά η
Τασούλα Γεωργ. Τενέζου  σε ηλικία 69
ετών

Στις 7-2-2017 απεβίωσε στην Αθήνα η
Φρόσω Ιωάν. Ντάλλα από τα Πιστιανά

Στις 8-2-2017 απεβίωσε ο Κων/νος Αλεξ.
Γεωργίου και κηδεύτηκε στις 11-2-2017
στην Ελεούσα ΄Αρτας σε ηλικία 62 ετών

Στις 12-2-2017 απεβίωσε στη Ροδαυγή η
Ανδριάνα Στεφ. Ευθυμίου σε ηλικία 91
ετών

Στις 23 Φεβ 2017, απεβίωσε στην Αθήνα,
σε ηλικία 58 ετών, ο Γεώργιος Παπακώ-
στας σύζυγος Θεοδώρας Θεοφ. Μιχαλό-
πουλου. 

Στις 16 Μαρ 2017, απεβίωσε στο Ξυλόκα-
στρο σε ηλικία 66 ετών η Δήμητρα Κασ-
σάρα – Κλαδούχου . 

Στις 21-3-2017 απεβίωσε στην Αθήνα  ο
Λάμπρος Βασ. Κομζιάς σε ηλικία 80 ετών

Στις 22-3-2017 απεβίωσε στη Ροδαυγή η
Σοφία Αλεξ. Μάνου σε ηλικία 97 ετών

Στις 8-1-2017 ετήσιο μνημόσυνο του Νι-
κολάου Σπύρου

Στις 15-1-2017 ετήσιο μνημόσυνο του Γε-
ωργίου Βασ. Βασιλείου

Στις 21-1-2017 ετήσιο μνημόσυνο του
Λάμπρου Αθανασίου στο Σουμέσι

Στις 21 Ιανουαρίου 2017 40ήμερο μνημό-
συνο του Μπούμπουλη Γεωργίου  στον
ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Ιλισίων.  Ο
Μπούμπουλης Γεώργιος ήταν γαμπρός του
Θεοφάνη Γεωργίου.

Στις 22-1-2017 40ήμερο μνημόσυνο της
΄Ολγας Αλεξ. Μάνου

Στις 29-1-2017 40ήμερο μνημόσυνο της
Θεοδοσίας Κώτση στα Πιστιανά

Στις 12-2-2017 ετήσιο μνημόσυνο της Πα-
ρασκευής Νικ. Μάρη

Στις 11-3-2017 40ήμερο μνημόσυνο της
Ελευθερίας Θεοφ. Γεοργογιάννη στα Πι-
στιανά

Στις 12-3-2017 40ήμερο μνημόσυνο της
Φρόσως Ιωαν. Ντάλλα στην Αθήνα

Στις 12-3-2017 40ήμερο μνημόσυνο της
Ανδριάνας Στεφ. Ευθυμίου

Στις 12-3-2017 40ήμερο μνημόσυνο του
Κων/νου Αλεξ. Γεωργίου στην Ελεούσα
΄Αρτας

Στις 12-3-2017 ετήσιο μνημόσυνο του
Κων/νου Περ. Βάσσου στα Πιστιανά

Στις 26-3-2017 ετήσιο μνημόσυνο της Χρι-
στίνας Παντ. Μήλιου στη Λεπενού

Από την κοινωνική ζωή των ΡοδαυγιωτώνΑπό την κοινωνική ζωή των Ροδαυγιωτών
Τσαρούχα-Μάνου Ευτυχία  Πόρτο Ράφτη50€
Βαγγέλης Λαμ. Δημήτρης            Ροδαυγή   10
Αράπης Ιωάννης                           Λιβανάτες 100
Γιολδάσης Αλκιβιάδης                       Αθήνα   40
Αναγνωστάκης Δημοσθένης            Αθήνα   20
Χρήστου Πέτρος                                 Αθήνα   10
Αναστασίου Κώστας                           Αθήνα   20
Πολίτης Χρήστος                                Αθήνα   20
Παπαβαγγέλης Θεόδωρος                Αθήνα   20
Κελαϊδής Ιωσήφ                                   Αθήνα   20
Μάνος Ιωαν. Κων/νος                         Αθήνα   20
Αναγνώστου Γεωργία                         Αθήνα   20
Αναγνώστου Χρήστος                      Αγρίνιο   20
Αναγνωστάκης Χρυσ. Γεώργιος      Αθήνα   20
Φούκας Περικλής                                Αθήνα   20
Οικονόμου Στ. Αρετή                          Αθήνα   50
Σίνου Βασιλική                                     Αθήνα   20
Ραβάνογλου Θάνος                            Αθήνα   20
Γιαννούλας Ευάγγελος                     Αθήνα   20
Γιαννούλα Αγγελική                            Αθήνα   10
Γιαννούλας Γεώργιος                   Κόρινθος   20
Αράπης Βασίλειος                          Ροδαυγή   20
Ντάλας Θεοφάνης                              Αθήνα   10
Ντάλα-Μουστάκα Φωτεινή               Αθήνα   10
Καζάκου Ελένη                                 Λονδίνο   20
Αράπη Αικατερίνη-Ρένα                Ροδαυγή   20
Παπαβασιλείου  Χρ.Μαρία            Ροδαυγή   20
Βαγγέλης Σ. Δημήτρης                      Αθήνα   20

Βαγγέλη Ευαγγελία                            Αθήνα   10
Αναγνώστου Γεώργιος                      Αθήνα   20
Τζαμάκου Ευαγγελία(Λίτσα)             Αθήνα   10
Οικονόμου Βασίλειος                         Αθήνα   20
Αναγνωστάκη Θεοφ. Ειρήνη            Αθήνα   20
Γεωργάνος Γρηγόριος                  Ροδαυγή   10
Γραμματικός Κων/νος                   Ροδαυγή   20
Στέργιου Ελένη                                    Αθήνα     5
Μάνος Λάζαρος                                                   20
Μπαλαούρα Ουρ. Κάππη                                   20
Μάρης Μιλτ. Αθανάσιος                    Αθήνα   50
Μάνου Ελευθ. Ελένη                                         20
Σύρρος Κων/νος                             Γερμανία   97
Αναστασίου Μαρία                            Κύπρος   47
Λάμπρη Θεοδώρα                                               20
Νικητάκη Βάνα                                     Αθήνα   20
Φούκας Νικηφόρος                             Αθήνα   15
Κώτσης Δημ. Ευάγγελος               Πιστιανά   20
Λιλικάκη-Ιωαννίδη Αικατερίνη          Αθήνα   10
Χρόνης Βασ. Νικόλαος                        ́ Αρτα   15
Γιώτη Δημ. Ερασμία                       Ροδαυγή   10
Παλαβού Κων. Σοφία                     Ροδαυγή   10
Γιώτης Δημ. Γεώργιος                   Ροδαυγή   20
Κασσάρας Ηλίας                              Ιωάννινα   20
Μάνος Χρ. Ιωάννης                          Αμερική   30
Μάνος Ταξιάρχης                                  ́ Αρτα   20
Μάνου Ταξ. Αγγελική                         Αθήνα   20
Μάνου Ταξ. Σπυριδούλα                     Χανιά   20

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Δίνοντας μία μικρή συνδρομή βοηθάτε την Αδελφότητα στην επίτευξη των στό-
χων της

Πολύ θα θέλαμε, εφόσον το επιθυμείτε, να ενημερώνετε την Αδελφότητα για
οποιοδήποτε 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 Ροδαυ-
γιώτη. Εφόσον γνωρίζετε χωριανούς που δε λαμβάνουν την εφημερίδα ή φί-

λους της Ροδαυγής που επιθυμούν να τη λαμβάνουν να μας το κάνετε γνωστό.
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Μνημόσυνα

Ο Μάνος Ιωάννης του Γεωργίου κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις των Στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων, προήχθη σε Ταξίαρχο και τοποθετήθηκε Γενικός Οικονομικός Επι-
θεωρητής του Στρατού Ξηράς.
Συγχαρητήρια!!!

Προαγωγές

Η Θεανώ Γραμματικού - Παπατσίμπα (συγχωριανή μας) επανεξελέγη Γραμματέας του
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ΄Αρτας. Συγχαρητήρια!!! 
Η Ελένη Νικ. Γεωργάνου ανέλαβε καθήκοντα Αντιδημάρχου στο Δήμο Ζηρού.
Συγχαρητήρια!!!
Στις 13/3/2017 η Αναστασία Χρ. Ιωαννίδη και Κατερίνας Λιλικάκη ( εγγονή Αλεξάνδρας

Κων. Μάνου) κατέστη πτυχιούχος δημοσιογράφος στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Καλή σταδιοδρομία.

Ανάληψη θέσης ευθύνης

Ευχαριστούμε ολόψυχα τους συγγε-
νείς, φίλους και συγχωριανούς που
ανταποκρίθηκαν και συνέδραμαν με
κάθε τρόπο, ώστε να πραγματοποι-
ηθεί η  μετάβαση του ηλικίας 18
μηνών γιού μας Κοσμά – Δαμιανού
στο Παρίσι, όπου υποβλήθηκε με επι-
τυχία στις 9 ιαν 2017 σε εξειδικευ-
μένη χειρουργική επέμβαση.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την οικογέ-

νεια της συγχωριανής μας Αγγελικής
Γ. Σπύρου και  το συζυγό της Δημή-
τριο Καραδήμο για την ανεκτίμητη
συνδρομή τους  με τη φιλοξενία και
τη συμπαράσταση  που προσέφεραν
σε όλη τη διάρκεια της  διαμονή μας
στο Παρίσι καθώς και την Ελληνορ-
θόδοξη  εκκλησία  του Αγίου Στεφά-
νου Παρισίων για τη συμπαράστασή
της. 
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ οφεί-

λουμε στο προσωπικό της Κεντρικής
Υπηρεσίας στην Αθήνα  καθώς και
της Περιφερειακής υπηρεσίας του
ΕΟΠΥΥ στα Ιωάννινα για το συντονι-
σμό των απαραίτητων ενεργειών δε-
δομένου ότι όλα τα σχετικά έξοδα
της νοσηλείας στο εξειδικευμένο

κέντρο καλύφθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ.
Θέλουμε  ακόμη να ευχαριστήσουμε

την  Αεροπορική Εταιρεία AEGEAN
για την ευγενή χορηγία της με την
κάλυψη των αεροπορικών εισιτηρίων
των συνοδών, καθώς και το θερά-
ποντα ιατρό Κο Αργύριο Ντινόπουλο,
Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, παιδονευρολόγο
στο ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο για την επι-
λογή και υπόδειξη του κατάλληλου
εξειδικευμένου Κέντρου για την πε-
ρίπτωση του γιού μας. 

Τέλος ιδιαίτερη μνεία θέλουμε να
κάνομε μαζί με τις θερμότερες ευχα-
ριστίες μας για  το Δντη της Παιδο-
Νευροχειρουργικής κλινικής Dr
George Dorfmuller (με Ελληνική κατα-
γωγή από Ελληνίδα μητέρα),  του
«The Fondation Ophtalmologique
Adolphe de Rothschild Hospital»  στο
Παρίσι που πραγματοποίησε με επιτυ-
χία την εξειδικευμένη χειρουργική
επέμβαση στο γιό μας. 
Οικογένεια Χρήστου Μαμακή και Κα-
τερίνας Τσώλη(κόρη Σοφίας Ι. Χρη-
στοκώστα)

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Το ΔΣ της Αδελφότητας ευχαριστεί θερμά όλους τους συγχωριανούς  και
φίλους της Ροδαυγής που στηρίζουν το σύλλογό μας στην έκδοση της εφη-
μερίδας. 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 τα στέλνετε μέσω της Εθνικής Τράπεζας Ελ-
λάδας στο λογαριασμό:
Από Ελλάδα:  178/001501-65  
Από το εξωτερικό ή μέσω i-banking
ΙΒΑΝ: GR5201101780000017800150165      BIC:   ETHNGRAA

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α
Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

ΠΡΟΣ: Σύλλογο Γυναικών
Ροδαυγής

Σας ευχαριστούμε για την
υπέροχη φιλοξενία σας.
Είναι πραγματικά πολύ
όμορφο να γνωρίζουμε αν-
θρώπους σαν εσάς. Το λιγό-
τερο που μπορούμε να
κάνουμε είναι να μεταφέ-
ρουμε και σε άλλους την εμ-
πειρία μας και ελπίζουμε
κάποια στιγμή να βρεθεί ο
τρόπος να ανταποδώσουμε.

12ο Σύστημα Προσκόπων
Κέρκυρας

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Το διάστημα από 5 έως 8 Ιαν 2017 φιλοξενήθηκε το 12ο Σύστημα

Προσκόπων Κέρκυρας, οι οποίοι έμειναν κατευχαριστημένοι από την
φιλοξενία κυρίως του Συλλόγου Γυναικών και υποσχέθηκαν ότι το
προσεχές καλοκαίρι θα ξαναεπισκεφθούν την Ροδαυγή για προσφορά
εργασιών.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας παρακαλεί τους χωριανούς που επιθυμούν να
δημοσιευτεί μία επιτυχία(διάκριση),  ένα  γεγονός (γάμος, γέννηση, βά-
πτιση κ.λ.π.) κάποιου προσφιλούς σας προσώπου, να επικοινωνούν με την
εφημερίδα. Υπάρχει ενδεχόμενο, παρά τις προσπάθειες που καταβάλ-
λουμε, κάποια γεγονότα να μην υποπέσουν στην αντίληψή μας. Αν κάποια
γεγονότα δεν δημοσιεύονται, αυτό δεν οφείλεται σε δική μας πρόθεση,
αλλά στη μη γνωστοποίηση από μέρους σας σε κάποιο μέλος του Δ.Σ.
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Η ΡΟΔΑΥΓΗ

συνέχεια από τη σελίδα 1

Το μέσο ους αποτελεί αεροφόρο κοιλότητα
και εκεί βρίσκονται η έσω επιφάνεια του
τυμπανικού υμένα, τα οστάρια της ακοής
(σφύρα, άκμονας και αναβολέας) και η τυμ-
πανική κοιλότητα. Το έσω ους περιλαμβάνει
την ωοειδή θυρίδα, τους ημικύκλιους σω-
λήνες, τον κοχλία και την ευσταχιανή σάλ-
πιγγα που ενώνει το έσω ους με το
φάρυγγα και τη ρινική κοιλότητα. Όλες οι
δομές συντελούν στη μεταφορά και ενί-
σχυση του ηχητικού κύματος στον εγκέ-
φαλο, ενώ οι ημικύκλιοι σωλήνες είναι
υπεύθυνοι για την ισορροπία.

Έξω ους- Εξωτερική Ωτίτιδα
Οι φλεγμονές του έξω ακουστικού πόρου
(εξωτερική ωτίτιδα) μπορεί να εκδηλωθούν
με κνησμό στον έξω ακουστικό πόρο, πα-
ρουσία εκκρίσεων και εφελκίδων, άλγος, οί-
δημα του πόρου. Στις περιπτώσεις αυτές
απαιτείται επιμελής καθαρισμός του εξωτε-
ρικού ωτός από τον ιατρό και διατήρηση
στεγνού έξω ακουστικού πόρου. Σε περί-
πτωση οιδήματος (συχνό σε εξωτερικές
ωτίτιδες το καλοκαίρι) εισάγεται στον πόρο
γάζα εμποτισμένη με αντιβιοτικό ώστε να
ενισχυθεί η τοπική δράση. Επίσης, επικου-
ρικά χορηγούνται αντιβιοτικές και κουρτι-
ζονούχες σταγόνες στην περιοχή. Η
θεραπεία είναι κατά βάση τοπική αλλά σε
περιπτώσεις βαριάς φλεγμονής (κακοήθης
εξωτερική ωτίτιδα, επιπλεγμένη εξωτερική
ωτίτιδα) χορηγείται συστηματική θεραπεία
ή συστήνεται νοσηλεία για ενδοφλέβια
αγωγή. Οι ωτομύκωση είναι επίσης μια
μορφή εξωτερικής ωτίτιδας που επιμένει
για αρκετές ημέρες και οφείλεται σε προ-
σβολή του έξω ακουστικού πόρου από μύ-
κητες. Χαρακτηριστικό της είναι οι
δύσοσμες εκκρίσεις, γαλακτώδους υφής, η
όψη των εκκρίσεων σαν «βρεγμένη εφημε-
ρίδα» και ο έντονος κνησμός. Στις περιπτώ-
σεις αυτές το αυτί πρέπει να παραμένει
στεγνό και ο ασθενής θα πρέπει να επισκε-
φτεί αρκετές φορές τον ιατρό για καθαρι-
σμό και θεραπεία. 

Μέσο Ους –Μέση Πυώδης Ωτίτιδα
Οι φλεγμονές του μέσου ωτός (πίσω από
τον τυμπανικό υμένα) επηρεάζουν την πε-
ριοχή του αυτιού που φυσιολογικά περιέχει
αέρα. Στις φλεγμονές το μέσο ους γεμίζει
με υγρό. Συνήθως ξεκινούν με μια ιογενή
λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού.
Μπορεί όμως να εμφανιστούν και στην πο-
ρεία των αλλεργιών. Τα συμπτώματα περι-
λαμβάνουν ωταλγία, απώλεια ακοής
(βαρηκοΐα), αίσθημα πληρότητας ωτός, πυ-
ρετό, ζάλη. Ο ιατρός θα ελέγξει το υγρό
πίσω από τον τυμπανικό υμένα με ωτοσκό-
πιο και θα συστήσει τυμπανόγραμμα ή
ακοόγραμμα σε περιπτώσεις βαρηκοΐας. Οι
περισσότερες ωτίτιδες του μέσου ωτός αυ-
τοιώνται, το οποίο σημαίνει ότι δεν απαιτεί-
ται αντιβιοτική αγωγή για την αντιμετώπισή
τους. Ωστόσο, στην πραγματικότητα η
χρήση των αντιβιοτικών είναι εκτεταμένη
σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο ιατρός μπορεί
να χορηγήσει αποσυμφορητικά ρινός (χάπια
ή ρινικά εκνεφώματα) ώστε να αποσυμφο-
ρήσει την ευσταχιανή σάλπιγγα και ταυτο-
χρόνως το μέσω ους. 

Έσω ους -
Λαβυρινθίτιδα και Αιθουσαία Νευρίτιδα

Η λαβυρινθίτιδα είναι φλεγμονή του έσω
ωτός. Οι αιθουσαία νευρίτιδα είναι η φλεγ-
μονή των νεύρων που συνδέουν το έσω
ους με τον εγκέφαλο. Στις αιθουσαίες νευ-

ρίτιδες, ένας ιός αντίστοιχος του ερπη-
τοϊού προκαλεί τη φλεγμονή και οίδημα
των αιθουσαίων νεύρων ή του λαβυρίνθου.
Συχνά οι βακτηριακές λοιμώξεις του μέσου
ωτός είναι υπεύθυνες για τις λαβυρινθικές
φλεγμονές. Τα συμπτώματα των δύο αυτών
οντοτήτων περιλαμβάνουν ζάλη ή ίλιγγο,
αστάθεια και ναυτία. Η διάγνωση μπορεί να
περιλαμβάνει ακοολογικό έλεγχο, εξετά-
σεις ελέγχου ισορροπίας, MRI (μαγνητική
τομογραφία) και αιματολογικές εξετάσεις.

ΡΙΝΑ
Ρινίτιδα

Είναι η φλεγμονή της ρινικής κοιλότητας
συνήθως από ιούς και μικρόβια στα πλαίσια
κάποιας λοίμωξης του ανώτερου αναπνευ-
στικού. Εμφανίζεται με καταρροή, ρινική
συμφόρηση, οπισθορρινικές εκκρίσεις,
πταρμό, φαρυγγαλγία και δυσχέρεια ρινι-
κής αναπνοής. Αντιμετωπίζεται απλά με ρι-
νοπλύσεις με φυσιολογικό ορό ή υπέρτονα
διαλύματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις χο-
ρηγούνται αποσυμφορητικά ρινός, κορτιζο-
νούχα εκνεφώματα και αντισταμινικά. Η
φαρμακευτική ρινίτιδα είναι ένας ιδιαίτε-
ρος τύπος ρινίτιδας που εμφανίζεται μετά
από κατάχρηση τοπικών αποσυμφορητικών
σκευασμάτων τα οποία προκαλούν μία χρό-
νια ρινική συμφόρηση. Συνιστάται επομέ-
νως η χρήση των αποσυμφορητικών
σκευασμάτων αυστηρά με βάση τις οδηγίες
του θεράποντα ιατρού.

Αλλεργική Ρινίτιδα
Η αλλεργική ρινίτιδα εμφανίζεται όταν η
μύτη αλλά και τα αυτιά, τα μάτια, οι παραρ-
ρίνιοι κόλποι και ο φάρυγγας έρχονται σε
επαφή με αλλεργιογόνες ουσίες. Οι ουσίες
αυτές ονομάζονται αλλεργιογόνα. Τα πιο
συνηθισμένα είναι η γύρη από τα άνθη, η
μούχλα, η σκόνη και το τρίχωμα των ζώων.
Η ταυτοποίηση του υπεύθυνου αλλεργιογό-
νου μπορεί να γίνει με τα αλλεργικά τεστ
από αλλεργιολόγο ή ωτορινολαρυγγολόγο
ιατρό. Συνηθισμένα συμπτώματα είναι ο
κνησμός (φαγούρα) ή/και η καταρροή, το
φτέρνισμα, οι οπισθορρινικές εκκρίσεις,
επιπεφυκίτιδα και η δακρύρροια. Το πρώτο
βήμα στην αντιμετώπιση της αλλεργικής ρι-
νίτιδας είναι η αποφυγή του αλλεργιογόνου
παράγοντα. Η ταυτοποίηση του αλλεργιογό-
νου γίνεται με τα αλλεργικά τεστ και εφό-
σον είναι σαφής μπορεί να επιτευχθεί
απευαισθητοποίηση του ασθενούς από τα
συγκεκριμένα αλλεργιογόνα. Το δεύτερο
βήμα είναι η θεραπεία με φάρμακα. Συνή-
θως προτείνονται αποσυμφορητικά, αντι-
σταμινικά φάρμακα και κορτιζονούχα
εκνεφώματα. Αναλόγως της βαρύτητας
προχωρούμε σε συστηματικές θεραπείες.
Σε περιπτώσεις όπου τα συμπτώματα είναι
έντονα (δύσπνοια, εκτεταμένο εξάνθημα,
οίδημα) και δεν υποχωρούν, ο ασθενής πρέ-
πει να απευθυνθεί στην πλησιέστερη Μο-
νάδα Υγείας για ενδοφλέβια αγωγή.

Παραρρινοκολπίτιδα
Η παραρρινοκολπίτιδα είναι η φλεγμονή
των κόλπων και κοιλοτήτων που βρίσκονται
στα οστά γύρω από τη μύτη. Οι κόλποι είναι
κενές κοιλότητες στα οστά του προσώπου
και του κρανίου τα οποία επικοινωνούν με
τη μύτη μέσω μικρών πόρων. Περιλαμβά-
νουν τους γναθιαίους κόλπους (ιγμόρεια),
το μετωπιαίο, το σφηνοειδή κόλπο και τις
ηθμοειδείς κυψέλες. Τα συμπτώματα της
παραρρινοκολπίτιδας μπορεί να είναι αί-
σθημα βάρους και πληρότητας της περιο-
χής γύρω από τη μύτη και μετωπιαία,

έντονη κεφαλαλγία ιδίως κατά την έγερση
από το κρεβάτι ή όταν ο ασθενής σκύβει το
κεφάλι του. Επίσης, άλγος κατά την πίεση
της περιοφθαλμικής περιοχής, άλγος στην
άνω γνάθο, τα δόντια, ρινική συμφόρηση
και έντονες κιτρινοπράσινες εκκρίσεις από
τη μύτη ή/και οπισθορρινικά και φαρυγγαλ-
γία. Η διάγνωσή της γίνεται μόνο από τον
ειδικό ιατρό και η θεραπεία περιλαμβάνει
συστηματική φαρμακευτική αγωγή και απο-
συμφορητικά. Όταν τα συμπτώματα επιμέ-
νουν και συνοδεύονται από κακουχία,
υψηλό πυρετό και απεικονιστικά ευρήματα
μπορεί να χρειασθεί νοσηλεία λόγω του κιν-
δύνου εγκεφαλικών επιπλοκών.
ΦΑΡΥΓΓΑΣ-ΛΑΡΥΓΓΑΣ
Ο φάρυγγας είναι μια σωληνώδης δομή μα-
λακών μορίων που ξεκινά από τη ρινική και
στοματική κοιλότητα και καταλήγει στον οι-
σοφάγο. Ο λάρυγγας είναι μια επίσης σωλη-
νώδης δομή η οποία όμως αποτελείται από
χόνδρους επιτυγχάνοντας έτσι τη διατή-
ρηση του ανοίγματος για την είσοδο του
αέρα. Ο λάρυγγας είναι το όργανο που με-
ταφέρει τον εισπνεόμενο αέρα στην τρα-
χεία και τους πνεύμονες. Επίσης, είναι το
όργανο της φώνησης και ομιλίας καθώς πε-
ριλαμβάνει τις φωνητικές χορδές. Ο λάρυγ-
γας βρίσκεται έμπροσθεν του φάρυγγα και
κατά την κατάποση το άνω στόμιό του κλεί-
νει με την επιγλωττίδα ώστε να μην εισέλ-
θει η τροφή στην αναπνευστική οδό. Ο
φάρυγγας και ο λάρυγγα είναι ιδιαίτερα
επιρρεπείς σε ιογενείς και βακτηριακές λοι-
μώξεις λόγω της άμεσης επικοινωνίας τους
με το εξωτερικό περιβάλλον. Πονόλαιμος:
Η πιο συχνή διαταραχή και σύμπτωμα του
λαιμού. Συνήθως ευθύνονται το κοινό
κρυολόγημα και η γρίπη. Άλλες καταστά-
σεις μπορεί να είναι αλλεργίες, βακτήρια
(στρεπτόκοκκος), το κάπνισμα, η αμυγδαλί-
τιδα, η λοιμώδης μονοπυρήνωση κ.α. Συνή-
θως είναι ιογενούς αιτιολογίας και
χρειάζεται μόνο συμπτωματική θεραπεία. Οι
ιογενείς λοιμώξεις αυτοιώνται και αποδρά-
μουν σε διάστημα περίπου μιας εβδομάδας.
Κοινό κρυολόγημα ή γρίπη και φαρυγγίτιδα

Προσβάλλουν συχνά την περιοχή του λαι-
μού. Βελτιώνονται με συμπτωματική θερα-
πεία (ξεκούραση, λήψη άφθονων υγρών,
αντιπυρετικά, αποσυμφορητικά και γαργά-
ρες). Εκτός από άλγος στο λαιμό μπορεί να
συνυπάρχει βήχας, φτέρνισμα και πυρετός
μέχρι 39οC. Στην γρίπη μπορεί να παρουσια-
στεί βήχας, ναυτία, μυϊκό άλγος και πυρε-
τός άνω των 39οC. Οι ασθενείς με έντονα
συμπτώματα γρίπης θα πρέπει να απευθύ-
νονται στον ιατρό για χορήγηση αντιϊκών
φαρμάκων. Ικανοποιητική προστασία παρέ-
χει το αντιγριπικό εμβόλιο ιδίως στις μεγά-
λες ηλικίες και σε άτομα υψηλού κινδύνου.
Στρεπτοκοκκική λοίμωξη και φαρυγγίτιδα
Τα συμπτώματα της λοίμωξης που προκαλεί
το βακτήριο στρεπτόκοκκος είναι συνήθως
χειρότερα και περιλαμβάνουν υψηλό πυ-
ρετό, έντονη φαρυγγαλγία και πόνο στην
κατάποση, λευκό επίχρισμα στον φάρυγγα,
ερυθρότητα, οίδημα και πύον στις αμυγδα-
λές (όταν συνυπάρχει αμυγδαλίτιδα), κοι-
λιακό άλγος, έμετος ή διάρροια (κυρίως στα
παιδιά), μαλακοί και διογκωμένοι, επώδυνοι
τραχηλικού λεμφαδένες και κεφαλαλγία. Η
στρεπτοκοκκική φλεγμονή αντιμετωπίζεται
με αντιβιοτικά φάρμακα, ενώ εάν δεν αντι-
μετωπιστεί σωστά ορισμένες φορές προκα-
λεί επιπλοκές όπως προσβολή των νεφρών
ή ρευματικό πυρετό. Η ασφαλής διάγνωσή
του γίνεται με το strep test λαμβάνοντας
επίχρισμα από το φάρυγγα ή με καλλιέρ-
γεια. 

Αμυγδαλίτιδα
Οι αμυγδαλές προσβάλλονται επίσης από
ιούς και βακτήρια. Αποτελούν μέρος του
λεμφικού ιστού στο πίσω μέρος της στομα-
τικής κοιλότητας. Ο ρόλος τους είναι να
«παγιδεύουν» τα βακτήρια και άλλα μικρό-
βια που εισέρχονται στον οργανισμό και
αποτελούν αμυντικό μηχανισμό πρώτης
γραμμής. Η αμυγδαλίτιδα είναι η φλεγμονή
που συνήθως παρουσιάζεται με πονόλαιμο,
δυσκαταποσία, ναυτία, εμέτους, βήχα, κε-
φαλαλγία, αλλοίωση της χροιάς της φωνής,
καταρροή, πυρετό, ερυθρότητα και οίδημα
των αμυγδαλών και αντανακλαστική ωταλ-
γία. Χορηγούνται συχνά αντιφλεγμονώδη
φάρμακα και αναλγητικά για την ανακού-
φιση από τον πόνο. Επίσης αντιβιοτικά φάρ-
μακα (πενικιλίνη ή ερυθρομυκίνη). Ο
ασθενής πρέπει να λαμβάνει πολλά υγρά
για αποφυγή αφυδάτωσης. Οι γαργάρες με
αλατόνερο ή μαγειρική σόδα μπορούν επί-
σης να ανακουφίσουν τον ασθενή. Εάν η
αμυγδαλίτιδα επιμένει και συνυπάρχει έν-
τονο οίδημα στο λαιμό, με αδυναμία κατά-
ποσης στερεών και αδυναμία διάνοιξης του
στόματος τότε ο ασθενής πρέπει άμεσα να
απευθυνθεί στον ιατρό λόγω κινδύνου πε-
ριαμυγδαλικού αποστήματος. Το περιαμυ-
γδαλικό απόστημα είναι επιπλοκή της
αμυγδαλίτιδας και χρήζει χειρουργικής διά-
νοιξης και νοσηλείας. Οι ενδείξεις για την
χειρουργική αφαίρεση των αμυγδαλών
είναι το περιαμυγδαλικό απόστημα (λόγω
της έντονης τάσης υποτροπής), οι συχνές
υποτροπιάζουσες μικροβιακές αμυγδαλίτι-
δες και προβλήματα φραγμού του αεραγω-
γού λόγω μεγέθους των αμυγδαλών και
ανατομίας. Σημειώνεται εδώ ότι κατά τη
φάση της οξείας φλεγμονής του φάρυγγα
ή/και των αμυγδαλών θα πρέπει να αποφεύ-
γονται τα πολύ ζεστά ροφήματα και φαγητά
λόγω επιδείνωσης της φλεγμονής και του
άλγους.

Λαρυγγίτιδα
Η λαρυγγίτιδα είναι η φλεγμονή του λά-
ρυγγα και κυρίως των φωνητικών χορδών.
Τα αίτια είναι κυρίως οι λοιμώξεις του ανώ-
τερου αναπνευστικού συστήματος ή το
κοινό κρυολόγημα. Επίσης η καταπόνηση
των φωνητικών χορδών λόγω κατάχρησης
της ομιλίας, τραγουδιού ή κραυγών. Η γα-
στροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι συχνό
αίτιο χρόνιας κυρίως λαρυγγίτιδας καθώς
επίσης και το κάπνισμα, η παθητική έκθεση
στον καπνό ή σε μολυσμένη ατμόσφαιρα.
Τα συμπτώματα είναι σχετιζόμενα με τη
φωνή και περιλαμβάνουν βράγχος φωνής
(βραχνάδα), απώλεια φωνής και πονόλαιμο.
Επιπρόσθετα μπορεί να συνυπάρχουν πυρε-
τός, υλακώδης βήχας (σαν γάβγισμα σκύ-
λου), δυσκαταποσία, καταρροή, ρινική
συμφόρηση, πταρμός κ.α. Η λαρυγγίτιδα
όταν διαρκεί πάνω από τρεις εβδομάδες χα-
ρακτηρίζεται χρόνια και οφείλεται σε γα-
στροοισοφαγική παλινδρόμηση, στο
κάπνισμα ή την έκθεση σε βλαβερές ου-
σίες. Στη χρόνια λαρυγγίτιδα μπορεί να σχη-
ματιστούν πολύποδες ή όζοι στις φωνητικές
χορδές που αφαιρούνται συνήθως χειρουρ-
γικά. Η θεραπεία περιλαμβάνει αφωνία,
λήψη άφθονων υγρών και υγρή ατμόσφαιρα
στο χώρο που βρίσκεται ο ασθενής. Η λα-
ρυγγίτιδα στα παιδιά χρειάζεται πάντα ια-
τρική εκτίμηση λόγω κινδύνου
αναπνευστικής δυσχέρειας λόγου της μι-
κρής διαμέτρου του λάρυγγα.

Γεωργία Κωσταγιάννη, MD,MSc
Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος.

συνέχεια από τη σελίδα 1
Οι δύο γονείς, δηλαδή, είναι απαραίτητο να έχουν συνεννοηθεί για τη στάση που θα τηρήσουν, σε περίπτωση που η συμπεριφορά του παιδιού δεν εναρμονίζεται με τους κανόνες  στην οι-
κογένεια, το σχολείο και την κοινωνία και για το είδος της τιμωρίας που θα επιβάλουν στο παιδί.

Το παιδί πρέπει να γνωρίζει επακριβώς : α) τους όποιους κανόνες υπάρχουν στο σπίτι, β) τις συνέπειες, όταν δεν ακολουθούνται και γ) τι θα κερδίσει, όταν τους  τηρεί. Για να επιτευχθεί
αυτό, απαιτείται να καταβληθεί τεράστια προσπάθεια και από τους δύο γονείς, οι οποίοι οφείλουν να διαθέτουν υπομονή και επιμονή και να αφιερώνουν καθημερινά κάποιο χρόνο για να
συζητούν με το παιδί τους σχετικά με το πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή του να μάθει να υπακούει στους κανόνες που έχουν τεθεί.

Είναι πολύ σημαντικό να ενισχύεται η σωστή συμπεριφορά του παιδιού όσες πιο πολλές φορές γίνετα, ώστε να υπερισχύει έναντι των επιπλήξεων. Αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης του παιδιού και στην υιοθέτηση εκ μέρους του σωστής συμπεριφοράς σε μεγάλη συχνότητα.

Όταν το παιδί προκαλεί την αντίδραση του γονέα,  είναι καλύτερο αυτός να αγνοήσει τη στάση του παιδιού. Παρατηρείται πολύ συχνά το φαινόμενο  το παιδί να εμφανίζει λανθάνουσα
συμπεριφορά ,επειδή αισθάνεται την ανάγκη να στρέψει την προσοχή των γονέων επάνω του για να ασχοληθούν μαζί του αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο.

Η τιμωρία του παιδιού πρέπει να είναι συγκεκριμένη και να μην σχετίζεται με πρόσωπο αλλά με στέρηση κάποιας αγαπημένης δραστηριότητας (όπως το ποδόσφαιρο ή η τηλεόραση, ο
ηλεκτρονικός  υπολογιστής).

Η τιμωρία του παιδιού πρέπει να είναι άμεση για να αντιληφθεί το παιδί ότι τιμωρείται για τις συνέπειες μίας ορισμένης πράξης. Η μεσολάβηση κάποιου  χρονικού διαστήματος από την
εμφάνιση της λανθάνουσας συμπεριφοράς του παιδιού έως την επιβολή της τιμωρίας έχει ως αποτέλεσμα να επιφέρει σύγχυση στο παιδί το οποίο πραγματικά έχει ξεχάσει, γιατί τιμωρείται. 

Όταν το παιδί τιμωρείται για κάποια συμπεριφορά του, πρέπει οι  γονείς να εξηγούν ακριβώς το λόγο που το παιδί τιμωρείται με αναφορά στο συγκεκριμένο κανόνα που δεν τηρήθηκε.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφευχθεί η λανθάνουσα συμπεριφορά του παιδιού  είναι να διατίθεται χρόνος εκ μέρους των γονέων  για να το συζητήσουν διεξοδικά. 

Ωφέλιμο θα ήταν να υπάρχει ένα καθημερινό δομημένο πρόγραμμα στο σπίτι που το παιδί να γνωρίζει συγκεκριμένα και λεπτομερώς τι θα ακολουθήσει μετά το σχολείο (ώρα για ξεκού-
ραση, ώρα για διάβασμα, ώρα για παιχνίδι, ώρα για εξωσχολικές δραστηριότητες ,ώρα για τηλεόραση , ώρα για ηλεκτρονικό υπολογιστή ,ώρα για ατομική καθαριότητα ,ώρα για φαγητό και
ώρα για ύπνο).

Οι γονείς θα πρέπει να δώσουν έμφαση στο να αντιληφθεί το παιδί ότι ο μπαμπάς και αντίστοιχα η μαμά είναι τα πρόσωπα αναφοράς στο σπίτι και οι αντίστοιχοι «αρχηγοί» τους οποίους
το παιδί πρέπει να ακούει. Στο σχολείο «αρχηγός» θεωρείται  ο ή η δάσκαλος/α της τάξης. Η συμπεριφορά τόσο των γονέων όσο και των εκπαιδευτικών λειτουργεί ως πρότυπο μίμησης
για το παιδί
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συνέχεια από τη σελίδα 1
χώρου. Ο χώρος που μας φιλοξένησε ήταν θαυμάσιος από κάθε άποψη.  Η πρόσβαση ήταν εύκολή, διότι ο καθένας μπορούσε να φτάσει
με μία συγκοινωνία και οι παροχές του ξενοδοχείου ήταν υψηλού επιπέδου. Το προσωπικό ήταν άψογο στη συμπεριφορά και την παροχή
των υπηρεσιών του. Ό,τι θέλαμε το είχαμε στη διάθεσή μας και η καλοσύνη ήταν έκδηλη στα πρόσωπα του προσωπικού του ξενοδοχείου.
Ο μπουφές που υπήρχε περιείχε μεγάλη ποικιλία φαγητών(σαλάτες, κυρίως πιάτο, γλυκά). Ο κάθε παρευρισκόμενος είχε στη διάθεσή του
όση ποσότητα ήθελε. Μπορούσε να  πάρει και δεύτερη και τρίτη φορά.
΄Οσον αφορά την ορχήστρα μας διασκέδασε με παραδοσιακή μουσική και αυτό ικανοποίησε τους παρευρισκόμενους. Αν υπήρχε και ένα
μέρος με λαϊκή μουσική, ίσως να ήταν ακόμη καλύτερα. 
Στο ξεκίνημα της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της Αδελφότητας καλωσόρισε τους συγχωριανούς και φίλους εκ μέρους του Δ.Σ. και τους ευ-
χαρίστησε για την τιμή που μας έκαναν. Ιδιαίτερα  ευχαρίστησε αυτούς που ήρθαν από μακριά όπως ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θεοφάνης
Κίτσιος, Μαρία Παπαβασιλείου ως εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου και ο Γιάννης Αράπης.   
Ακολούθως αναφέρθηκε στο σκοπό της σημερινής εκδήλωσης, τις δραστηριότητες της Αδελφότητας και τον προγραμματισμό εκδηλώ-
σεων στο χωριό το καλοκαίρι. Τόνισε την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της εκδήλωσης η οποία έχει ως σκοπό το αντάμωμα των χωρια-
νών και όχι την αποκόμιση κέρδους. Για το σκοπό αυτό η Αδελφότητα επιδότησε κάθε πρόταση των ενηλίκων με 2 ευρώ , των παιδιών
(15-25 ετών) με  7 ευρώ και των μικρότερων παιδιών χωρίς καμία συμμετοχή. Κάλεσε τους χωριανούς και φίλους να δίνουν το παρόν σε αυτή την εκδήλωση , διότι είναι μία το χρόνο  και
ότι είναι μοναδική στιγμή να συναντιούνται άνθρωποι με κοινά βιώματα και εμπειρίες μακριά από το χωριό.
Σχετικά με την εφημερίδα τόνισε ότι η έκδοσή της είναι αναγκαία και πρέπει να συνεχιστεί, γιατί αποτελεί το σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ των απανταχού ευρισκομένων συγχωριανών.
Για το λόγο αυτό ο καθένας ας ενημερώνει το ΔΣ για ο,τιδήποτε επιθυμεί να δημοσιευτεί και ότι η εφημερίδα είναι υπόθεση όλων και όχι μόνο του ΔΣ. Για το σκοπό αυτό ας στέλνει ο
καθένας προς δημοσίευση οποιοδήποτε κείμενο θεωρεί ότι πρέπει να δημοσιευτεί.
Τόνισε ότι η φετινή εκδήλωση συμπίπτει με τα 40 χρόνια από την ίδρυση της Αδελφότητας και αναφέρθηκε στην παρουσία μελών του 1ου Δ.Σ. στη σημερινή εκδήλωση όπως ο Χρήστος
Πολίτης(1ος   Πρόεδρος), ο Κώστας Αναγνωστάκης και η Ρένα Αράπη. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη Λαχειοφόρο αγορά που θα γίνει, στο μεγάλο αριθμό των δώρων(87) και τη σκοπι-
μότητα της λαχειοφόρου αγοράς που είναι η κάλυψη των εξόδων της εκδήλωσης (έξοδα ορχήστρας , επιδότηση πρόσκλησης). Ευχαρίστησε όλους τους χορηγούς των δώρων και επε-
σήμανε την επιθυμία κάποιων να διατηρηθεί η ανωνυμία τους.  
Αναφέρθηκε στην σημαντική προσφορά στην Αδελφότητα του Αλκιβιάδη Γιολδάση ως Προέδρου κατά την προηγούμενη τετραετία και για το λόγο αυτό του απονεμήθηκε αναμνηστική
πλακέτα.
Στη συνέχεια κόπηκε η βασιλόπιττα και μοιράστηκε στο Χριστό και την Πολιούχο του χωριού μας Αγία Παρασκευή, την Αδελφότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, το Σύλλογο Γυναικών,

του Φίλους του ́ Αμμου και στο πρώτο Δ.Σ. Το φλουρί κέρδισε η εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Κατά τη διάρκεια της κοπής ο κα-
θένας παραλάμβανε το κομμάτι του και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Ο Κώστας Αναγνωστάκης αναφέρθηκε στους λόγους που οδηγή-
θηκαν στην ίδρυσε της Αδελφότητας και αναφέρθηκε σε κάποια γεγονότα που είχαν σχέση με τη συγκρότηση του 1ου ΔΣ. Ακολούθως ο
Πρόεδρος της Αδελφότητας έδωσε το έναυσμα για την έναρξη του γλεντιού με πρώτο χορό το παραδοσιακό καγκελάρι. ΄Αλλοι χόρευαν
και άλλοι με τις οδηγίες του μαιτρ σηκώνονταν για να σερβιριστούν. Ενώ ο χορός συνεχιζόταν μοιραζόταν σε κάθε παρευρισκόμενο ένα
κομμάτι βασιλόπιτας. Τυχερή ήταν η κ. Φούκα( σύζυγος Γεωργίου Φούκα) και το δώρο ήταν ένα σερβίτσιο κρυστάλλινα ποτήρια, προσφορά
του καταστήματος της Βασιλικής Πλαστήρα-Καραγιάννη. Ο χορός συνεχίστηκε μέχρι την ώρα που έπρεπε να αποχωρήσουμε.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στην ικανοποιητική συμμετοχή νέων στη φετινή εκδήλωση. Τους καλούμε να δίνουν το παρόν
στις εκδηλώσεις της Αδελφότητας και με μεγάλη διαθεση θα ακούσουμε τις προτάσεις τους.
΄Ολοι αποχώρησαν ευχαριστημένοι και η ικανοποίηση ήταν αποτυπωμένη στα πρόσωπα όλων. Το Δ.Σ. αισθάνεται μεγάλη ικανοποίηση, επειδή
όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση έμειναν ευχαριστημένοι, τους ευχαριστεί όλους για την παρουσία τους και τους υπόσχεται ότι για του
χρόνου θα προσπαθήσουμε για κάτι διαφορετικό και καλύτερο. Τελειώνοντας, κάνουμε γνωστό σε όλους, ότι η Αδελφότητα δεν ξόδεψε
ούτε ένα ευρώ από τις συνδρομές της εφημερίδας. Τα έξοδα καλύφτηκαν όλα από τους παρευρισκόμενους.   

Το Δ.Σ.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΕΔΩΣΑΝ ΟΙ ΧΩΡΙΑΝΟΙ ΣΤΟ ΧΟΡΟ...

Δ Ω Ρ Α  Λ Α Χ Ε Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Υ  Α Γ Ο Ρ Α Σ
  Α/Α             ΕΙΔΟΣ ΔΩΡΟΥ                      ΧΟΡΗΓΟΣ                                ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1        Πίνακας Ζωγραφικής             Μπόμπολη Σοφία         Πτυχ/χος Σχ. Καλ. Τεχνών
2           1 κιλό Λουκάνικα                 Αράπης Γιάννης                      Παραγωγός
3                         »                                            »                                            »
4                         »                                            »                                            » 
5                         »                                            »                                            »
6                         »                                            »                                            »
7                         »                                            »                                            »
8                         »                                            »                                            »
9                         »                                            »                                            »
10                       »                                            »                                            »
11                       »                                            »                                            »
12         Είδη περιποίησης                  Κων. Ασημ/λος                Φαρμακείο Γαλάτσι
13       Μία διανυκτέρευση              Μαρία Παπ/λείου             Ξενώνας ΜΑΡΟΥΣΙΩ
14        Ξύλινο ανθοδοχείο           Ο κόσμος του σπιτιού                 Κατάστημα 
                                                                                                          οικιακών ειδών
15   Ημερ/γιο γραφείου 2017               Βιβλιαγορά                   Βιβλιοχαρτοπωλείο
16  Φαρμ/κό σαμπουάν 500ml   Παναγιωτακόπουλος Χρ.        Φαρμακείο Γαλάτσι
17          Γεύμα 4 ατόμων                 Ζώρης Νικόλαος                        Ταβέρνα
18              Μία τούρτα                      Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ                  Ζαχαροπλαστείο
19         Γραβάτα Ανδρική               Κατάστημα Status                        Γαλάτσι
20       Ανδρικό πουκάμισο                     APPAREL                    Κατάστημα ρούχων
21         Δωροεπιταγή 60€                   Σκλαβενίτης                     Σουπερ Μάρκετ
22              Εσπρεσιέρα                    Ψυχογιός Ιωάννης                   Coffee Island
23       1  κιλό μέλι ανθέων            Κασσιανή Θ. Κομζιά                   Παραγωγός
24     1 κιλό μέλι θυμαρίσιο          Κασσιανή Θ. Κομζιά                   Παραγωγός
25       Βιολογικά προϊόντα           Χρ. & Θεοδ. Νιώτης                  Κρεοπωλείο 
                  διατροφής                                                                           Γαλάτσι
26          Γεύμα 2 ατόμων                                                         Ψητοπωλείο-Μαγειρείο
27      Καθαρισμός δοντιών         Γεωργούλα Χρυσούλα               Οδοντίατρος
28      Καθαρισμός δοντιών         Γεωργούλα Χρυσούλα               Οδοντίατρος
29      Καθαρισμός δοντιών         Γεωργούλα Χρυσούλα               Οδοντίατρος
30    Δώρο από βιβλιοπωλείο             Ιατρείο Ζιώγας                                 
31    Δώρο από βιβλιοπωλείο             Ιατρείο Ζιώγας                                 
32    Δώρο από βιβλιοπωλείο             Ιατρείο Ζιώγας                                 
33    Δώρο από βιβλιοπωλείο             Ιατρείο Ζιώγας                                 
34    Δώρο από βιβλιοπωλείο             Ιατρείο Ζιώγας                                 
35    Δώρο από βιβλιοπωλείο             Ιατρείο Ζιώγας                                
36    Δώρο από βιβλιοπωλείο             Ιατρείο Ζιώγας                                
37    Δώρο από βιβλιοπωλείο             Ιατρείο Ζιώγας                                 
38    Δώρο από βιβλιοπωλείο             Ιατρείο Ζιώγας                                 
39    Δώρο από βιβλιοπωλείο             Ιατρείο Ζιώγας                                
40        Πακέτο εξετάσεων                    Βιοιατρική                   Διαγνωστικό κέντρο
41        Πακέτο εξετάσεων                    Βιοιατρική                   Διαγνωστικό κέντρο
42        Πακέτο εξετάσεων                    Βιοιατρική                   Διαγνωστικό κέντρο
43        Πακέτο εξετάσεων                    Βιοιατρική                   Διαγνωστικό κέντρο
44        Πακέτο εξετάσεων                    Βιοιατρική                   Διαγνωστικό κέντρο
45         Δωροεπιταγή 25€                  Προμηθευτική                   Σούπερ Μαρκετ
46       Ταξίδι με επιστροφή           Ναυτιλιακή εταιρεία           Ακτοπλοϊκή εταιρεία
              για 2 άτομα και       ΑΝΕΚ-SUPER FAST FERRIES                    
                1 Ι.Χ. Πάτρα ή                                                                               
        Ηγουμενίτσα - Αγκόνα                                                                       
              με καμπίνα ΑΒ2
                           

47      Πίνακας Ζωγραφικής              Βέβης Λάμπρος                                
48                 2  βιβλία                      Παναγιώτα Λάμπρη              Εκπ/κός-Συγ/φέας
49                 2  βιβλία                      Παναγιώτα Λάμπρη              Εκπ/κός-Συγ/φέας
50                   Βιβλίο                        Παναγιώτα Λάμπρη              Εκπ/κός-Συγ/φέας
51                   Βιβλίο                        Παναγιώτα Λάμπρη              Εκπ/κός-Συγ/φέας
52             Εισιτήριο για                ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ          Ακτοπλοϊκή εταιρεία
                ένα (1) άτομο                                                                               
   Πειραιάς-Ηράκλειο-Πειραιάς
         σε θέση ΑΒ2(καμπίνα)
53                   MULTI                           Ροδαυγιώτισσα                                
54                Τοστιέρα                         Ροδαυγιώτισσα                                
55        Ηλεκτρικό σίδερο              Τσαρούχα Ευτυχία                      Μεσίτρια
56      Ασύρματο τηλέφωνο           Τσαρούχα Ευτυχία                      Μεσίτρια
57              Αερόθερμο                    Τσαρούχα Ευτυχία                      Μεσίτρια
58       Ηλεκτρ. Βραστήρας            Τσαρούχα Ευτυχία                      Μεσίτρια
59      Ασύρματο τηλέφωνο           Τσαρούχα Ευτυχία                      Μεσίτρια
60      Καθαρισμός δοντιών             Ανδρέου Μιχαήλ                    Οδοντίατρος
61      Καθαρισμός δοντιών             Ανδρέου Μιχαήλ                    Οδοντίατρος
62      Καθαρισμός δοντιών             Ανδρέου Μιχαήλ                    Οδοντίατρος
63      Καθαρισμός δοντιών             Ανδρέου Μιχαήλ                    Οδοντίατρος
64      Καθαρισμός δοντιών             Ανδρέου Μιχαήλ                    Οδοντίατρος
65      Καθαρισμός δοντιών             Ανδρέου Μιχαήλ                    Οδοντίατρος
66      Καθαρισμός δοντιών             Ανδρέου Μιχαήλ                    Οδοντίατρος
67        Πακέτο εξετάσεων                     Διάγνωση                       Διαγν/κό κέντρο
68        Πακέτο εξετάσεων                     Διάγνωση                       Διαγν/κό κέντρο
69        Πακέτο εξετάσεων                     Διάγνωση                       Διαγν/κό κέντρο
70 Μετεωρολογικός σταθμός          Ράπτη Γεωργία                   Πολ. Μηχανικός
71            Παιδικό ρούχο               Νικητοπούλου Μαρία           Κατάστημα ρούχων 
                                                                                                      Λεωφ. Παπάγου 117
                                                                                                             Ζωγράφου
72        Πακέτο εξετάσεων        Διαγνωστικό Γαλατσίου            Λ. Γαλατσίου 94
73        Πακέτο εξετάσεων        Διαγνωστικό Γαλατσίου            Λ. Γαλατσίου 94
74        Πακέτο εξετάσεων        Διαγνωστικό Γαλατσίου            Λ. Γαλατσίου 94
75        Πακέτο εξετάσεων        Διαγνωστικό Γαλατσίου            Λ. Γαλατσίου 94
76        Πακέτο εξετάσεων        Διαγνωστικό Γαλατσίου            Λ. Γαλατσίου 94
77      Σετ παιδικών ρούχων          Ιατρός Ροδαυγιώτης                           
78      Σετ παιδικών ρούχων          Ιατρός Ροδαυγιώτης                            
79      Σετ παιδικών ρούχων         Ιατρός Ροδαυγιώτης                            
80      Σετ παιδικών ρούχων          Ιατρός Ροδαυγιώτης                            
81      Σετ παιδικών ρούχων          Ιατρός Ροδαυγιώτης                            
82      Σετ παιδικών ρούχων          Ιατρός Ροδαυγιώτης                            
83      Σετ παιδικών ρούχων          Ιατρός Ροδαυγιώτης                            
84            Ένα καλάθι με                                                             Σύλλογος Γυναικών 
        παραδοσιακά προϊόντα                                                               Ροδαυγής
                   Ροδαυγής                                     
85   Δύο μπουκάλια τσίπουρο                                                  Πολιτιστικός Σύλλογος
                                                                                                              Ροδαυγής
86   Δύο μπουκάλια τσίπουρο                                                  Πολιτιστικός Σύλλογος
                                                                                                              Ροδαυγής 
87   Δύο μπουκάλια τσίπουρο                                                  Πολιτιστικός Σύλλογος 
                                                                                                              Ροδαυγής

  Α/Α             ΕΙΔΟΣ ΔΩΡΟΥ                      ΧΟΡΗΓΟΣ                                ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όλους τους χορηγούς των δώρων (συγκεντρώθηκαν 87 δώρα), τα

οποία αποτέλεσαν τα δώρα της λαχειοφόρου αγοράς κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης. Η άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας ήταν
συγκινητική και τους ευχαριστούμε για μία φορά ακόμη.



Στην Ντίνα Μπαλαούρα – Πάνου Αγραφειώτικο Βραβείο από τον «ΣΚΟΥΦΑ»

Ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Άρτας «Ο ΣΚΟΥΦΑΣ» το βράδυ της 25ης Μαρτίου, στα πλαίσια των ετήσιων Αγραφειώτειων Βραβείων και μετά από ομόφωνη απόφαση της
Επιτροπής, την οποία είχε συγκροτήσει γι αυτό το σκοπό, απένειμε βραβείο στην Ντίνα Μπαλαούρα - Πάνου για την δωρεά των οργάνων της σε πάσχοντες συνανθρώπους μας
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το βραβείο παρέλαβε από τον Βουλευτή Άρτας κ. Γεώργιο Στύλιο, ο σύζυγος της κ. Ηλίας Πάνου, ο οποίος ευχαρίστησε τον Σύλλογο  και την
Επιτροπή λέγοντας: ” Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην επιτροπή του Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ» για την ενέργεια αυτή, διότι μ’ αυτό τον τρόπο συμβάλλετε
τα μέγιστα στην διάδοση και υιοθέτηση του μηνύματος της δωρεάς οργάνων, μιας πράξης που είναι ουσιαστικά ένα δώρο ζωής για πολλούς ασθενείς συνανθρώπους μας σ’
όλο τον κόσμο, μιας πράξης που πρέπει να αποτελεί την συνειδητή επιλογή όλων μας. Φανταστείτε την πράξη της δωρεάς οργάνων σαν μιας αλυσίδα: Ζωή - θάνατος - ζωή.
Έτσι τα παιδιά μου κι εγώ το θεωρήσαμε αυτονόητο και προχωρήσαμε στην ενέργεια αυτή, σύμφωνα με την αξιοπρέπεια, την απλότητα και την διάθεση προσφοράς που χαρα-
κτήριζε την Ντίνα. Το βραβείο αυτό, λοιπόν, δεν ανήκει μόνο στην Ντίνα, ανήκει σε όλους εκείνους
που με την δωρεά των οργάνων τους επιλέγουν να προσφέρουν ζωή σε συνανθρώπους μας και ανα-
κούφιση στις οικογένειές τους. Είμαστε βέβαιοι ότι το μήνυμα που δίνεται μ’ αυτή την διάκριση σή-
μερα, σ’ αυτή την σημαντική για την πόλη μας εκδήλωση, του Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ», θα
ευαισθητοποιήσει και θα παρακινήσει περισσότερους ανθρώπους μας, ώστε η δωρεά οργάνων να
καθιερωθεί ως πράξη ανθρωπισμού και πολιτισμού απ’ όλους μας, καθώς αποτελεί την βασική προ-
ϋπόθεση για την πραγματοποίηση του ιατρικού θαύματος της μεταμόσχευσης. Σας ευχαριστούμε
από καρδιάς”. 
Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμό του Προέδρου του κ. Ν. Μπανταλούκα. 
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτας, κ. Καλλίνικος, ήταν ο κύριος ομιλητής  με θέμα «25 Μαρτίου
ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου». Ακολούθως ο πρώην Άρτας κ. Ιγνάτιος ανακηρύχτηκε από «τον
Σκουφά» επίτιμο μέλος του.
Βραβεύτηκαν επίσης ο κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου για την προσφορά του
στον Πολιτισμό και για την απόφαση της Περιφέρειας για ανακαίνιση της στέγης του Σκουφά, ο
μόνος επιζών Εβραίος κάτοικος Άρτας Ισαάκ Μιζάν, ο Συγγραφέας και λογοτέχνης Δημήτρης Βλα-
χοπάνος για το συγγραφικό του έργο, η κ. Δήμητρα Κοροκίδα για το μετάλιο που κατέκτησε στους
παραολυμπιακούς της Βραζιλίας και ο κ. Άλκης Μιχάλης καρδιοχειρουργός του Ωνασείου Καρδιο-
χειρουργικού Κέντρου για την προσφορά του στον άνθρωπο.
Με τα Μπαρμπαστάθεια βραβεία, που στην συνέχεια απονεμήθηκαν, βραβεύθηκαν αριστεύσαντες
μαθητές.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι, Κοινότητας,  Πολιτιστικού Συλλόγου και κάτοικοι Ρο-
δαυγής.
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Η χρονιά που διανύουμε είναι μια γιορτινή χρονιά για την Αδελφότητα. Η Αδελφότητα γιορτάζει
τα 40 γενέθλια. Ωριμάζει πλέον αρκετά, διδάσκεται από το παρελθόν και δρομολογεί το μέλλον.
΄Εχει κάνει μία διαδρομή η οποία είναι αξιοζήλευτη και συνεχίζει αταλάντευτα την πορεία της.
Η συνέχιση της πορείας είναι υπόθεση όλων και όχι μόνο του εκάστοτε Δ.Σ. Θέλουμε όλους
κοντά μας, οπουδήποτε και σε όποια θέση βρίσκεται ο καθένας (εντός της ελληνικής επικρά-
τειας ή το εξωτερικό), είστε απαραίτητοι για να στηρίζετε την προσπάθειά μας στην επίτευξη
των στόχων της Αδελφότητας.
Ας κάνουμε μία σύντομη αναδρομή στο ξεκίνημα της Αδελφότητας. Η Αδελφότητα αναγνωρί-
στηκε ως σύλλογος στις 23/9/1977. Η πρώτη Γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 23-10-
1977. Στη συνάντηση αυτή Πρόεδρος ήταν ο Θεοφάνης Γεωργίου και Γραμματέας ο Ιωάννης
Καραγιάννης. Υποψήφιοι για το πρώτο Δ.Σ. ήταν οι παρακάτω και έλαβαν τις εξής ψήφους.
       1.        Αράπη Ρένα του Αθανασίου  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
       2.        Πολίτης Χρήστος του Γεωργίου  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
       3.        Αναγνωστάκης Κων/νος  του Χρυσοστόμου . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
       4.        Θεοχάρης Γεώργιος του Χρήστου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
       5.        Λάμπρης Ιωάννης  του Δημητρίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
       6.        Σταύρος Γεώργιος του Ζαχαρία  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
       7.        Μάνου Ευθυμία του Γεωργίου  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
       8.        Ζυγούρης Ιωάννης του Νικηφόρου  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
       9.        Γεωργίου Κων/νος  του Ανδρέα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
     10.        Αναγνώστου Γεώργιος του Βασιλείου  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Οι 7 πρώτοι αποτέλεσαν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο. Στη συνεδρίαση που έγινε στις 30-10-
1977 για την κατανομή των αξιωμάτων, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε ως εξής:
                                                       Πρόεδρος:          Πολίτης Χρήστος
                                                Αντιπρόεδρος:          Αράπη Ρένα
                                           Γεν. Γραμματέας:          Αναγνωστάκης Κων/νος
                                                             Ταμίας:          Θεοχάρης Γεώργιος
                                                      Σύμβουλοι:          Λάμπρης Ιωάννης
                                                                                    Μάνου Ευθυμία
                                                                                    Σταύρος Γεώργιος

΄Οσον αφορά το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε η Αδελφότητα αυτό περιγράφεται στα άρθρα 2 και 3 του εγκριθέντος καταστατικού.
΄Αρθρο 2ο: Το σωματείο έχει τοποκοινωνικό χαρακτήρα με σκοπό την ηθική, υλική και πνευματική εξύψωση των μελών, την ανάπτυξη του πνεύματος της αλληλεγγύης μεταξύ τους και
την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας και εκπολιτισμού στην ιδιαίτερη πατρίδα των μελών του.
΄Αρθρο 3ο: Οι παραπάνω σκοποί επιδιώκονται με κάθε νόμιμο μέσο που θα αποφασίζουν τα αρμόδια όργανα, όπως διαλέξεις, εκδρομές, συνεστιάσεις, γιορτές, κινηματογραφικές προβολές,
έκδοση εφημερίδας, ίδρυση βιβλιοθηκών, καθιέρωση βραβείων, έκδοση ημερολογίων, συνεργασία με τοπικούς παράγοντες της Κοινότητας Ροδαυγής, συνεργασίες με άλλες πατριωτικές
οργανώσεις και με τους σπουδαστικούς και επιστημονικούς συλλόγους του Νομού ́ Αρτας ή και όλης της Ηπείρου, για τη διατήρηση των λαϊκών παραδόσεων, υπομνήματα και παραστάσεις
προς τις αρμόδιες για τα θέματα υπηρεσίες κ.λ.π. 

Βασίλης Οικονόμου

4 0  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Α Δ Ε Λ Φ Ο Τ Η Τ Α  Ρ Ο Δ Α Υ Γ Η Σ

Κ Ο Υ Λ Ο Υ Μ Α  Σ Τ Ο  Χ Ω Ρ Ι Ο

Με σύμμαχο τον πολύ καλό καιρό και  με ικανοποιητική  συμμετοχή κατοίκων του Χωριού και πολλών επισκεπτών, γιορτάστηκαν  και φέτος  τα
Κούλουμα  στην Ροδαυγή.
Οι διοργανωτές (Πολιτιστικός Σύλλογος, Σύλλογος Γυναικών και Κοινότητα) φρόντισαν να τηρηθεί η παράδοση προσφέροντας δύο..

καζάνια φασολάδα, λαγάνα, χαλβά, ελιές κρασί και τσίπουρο. Επίσης ευχαριστούν όσους με οποιονδήποτε τρόπο πρόσφεραν ή  βοήθησαν να στε-
φθεί με επιτυχία και αυτή η εκδήλωση.
Μερίδες φασολάδας στάλθηκαν σε σπίτια κατοίκων ηλικιωμένων, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν.

Καλή Σαρακοστή και του χρόνου.

Α π ο ν ο μ ή  τ ο υ  β ρ α β ε ί ο υ  α π ό  τ ο ν  β ο υ λ ε υ τ ή  κ .  Σ τ ύ λ ι ο .
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συνέχεια από τη σελίδα 1
γυμνασιάρχης, νομίζω λεγόταν Τσούτσινος,
του χάρισε ενώπιον όλων των μαθητών ένα
παντελόνι. Τελείωσε αριστούχος τη Φιλοσο-
φική Αθηνών και το 1938 που ο Μεταξάς
ίδρυσε το ΙΚΑ και το στελέχωσε με πτυχιού-
χους πανεπιστημίου ο Κ. Διαμάντης ήρθε
έβδομος στις σχετικές εξετάσεις. Μετά το
1940 ο Κ. Διαμάντης διορίσθηκε στα Γενικά
Αρχεία του Κράτους, τα οποία βρισκόταν στο
υπόγειο του κτιρίου της Ακαδημίας Αθηνών
(δίπλα από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο).
Φρένο στην εξέλιξη του Κ. Διαμάντη ήταν ο
κοινωνικός ρατσισμός, και της εξ αυτού κά-
ποιας ατολμίας του, ο δε Γιώργος Κοτζιού-
λας, συνομήλικός του από την Πλατανούσα,
παρόλο ότι τον εκτιμούσε σαν συμπατριώτη
και τον εκτιμούσε σαν ιστορητή, εντούτοις
όμως δεν έκαναν παρέα, διότι ο Γ. Κοτζιού-
λας, πολιτικά ήταν στρατευμένος συγγρα-
φέας ενώ ο Κ. Διαμάντης ήταν απολιτικός. Το
έργο του Κ. Διαμάντη είναι 25 τόμοι στο
οποίο επεξεργάζεται πολυσυλλεκτικής επιλο-
γής ανεξάρτητα θέματα. Ανάμεσα στους τό-
μους αυτούς είναι και το έργο «Ροδαυγή των
Τζουμέρκων».
Εξαιρετικής μαθησιακής ευχέρειας ήταν και
ο Γ. Σφήκας από την Κερασίτσα. Τον ερωτεύ-
θηκε η κόρη του εφοπλιστή Μαρούλη που
ήταν και υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση
Βενιζέλου του 1932. Ταμπλάς του ήρθε του
υπουργού όταν έμαθε ότι ο Γ. Σφήκας ήταν γιος επικηρυγμένου ληστή, διότι η κυβέρνηση Βενιζέλου μόλις είχε ψηφίσει τον ιδιώνυμο
νόμο για την πάταξη της ληστείας (όποιος ληστής σκότωνε άλλον ληστή έπαιρνε αμνηστία). Εν τούτοις όμως επειδή ο Γ. Σφήκας τελείωσε
το Πολυτεχνείο, έμαθε ξένες γλώσσες, τελικά ο Μαρούλης τον δέχθηκε σαν γαμπρό. Ο Γ. Σφήκας έγινε τελικά ο ένας από τους δύο εφο-
πλιστές της Ροδαυγής (ο άλλος ήταν ο Τ. Αράπης) και ο γιος του σήμερα είναι δικηγόρος και ζει στη Χονολουλού της Χαβάης.
Θυμάμαι ότι κάποια μέρα του 1962 στο περίπτερο του πατέρα μου, οδός Μεσογείων 60, στάση Ξυπόλητου, από μια Μερσεντές κατέβηκε
ένας υψηλός άντρας, κοίταξε από το τζάμι τον πατέρα μου, αλληλοκοιτάχθηκαν για λίγο οι δυό τους, και στη συνέχεια άνοιξαν ταυτόχρονα
οι δυό τους, ο ένας από μέσα και ο άλλος απ’ έξω, την πόρτα του περιπτέρου και αγκαλιάστηκαν οι δυό τους. Πλησίασα απορημένος και
ο πατέρας λέει στον ξένο: -  Αυτός Γιώργο είναι ο γιος μου. – Όπως τα λέγαμε Κώστα τον παίρνω αμέσως στην Αμερική, του απάντησε ο
άγνωστος. Ο άγνωστος σε μένα, ήταν ο Γιώργος Σφήκας, παραδοσιακός φίλος του πατέρα μου, ήταν μαζί και στα αντάρτικα του Ζέρβα
και επίσης πολύ φίλοι ο πατέρας μου με τον Νίκο Αράπη (αλλάδερφο του Γ. Σφήκα). Ο Νίκος Αράπης διάβαζε πολύ και έδωσε περίπου το
1955 στον πατέρα μου να διαβάσει και την ιστορία του Ελληνικού Έθνους του Δ. Κόκκινου. Την ιστορία αυτή την έχω ακόμα σε κάποιο
δωμάτιο ντανιασμένη με πολλά άλλα βιβλία. Έχω πολλά βιβλία αλλά λίγες βιβλιοθήκες και ο λόγος είναι ότι πολλοί μου δανείζουν με ευ-
κολία βιβλία, κανένας όμως δεν μου δάνεισε ούτε με ευκολία, ούτε με δυσκολία, βιβλιοθήκες. 
Ο πατέρας μου τότε μου είπε όλη την ιστορία του Γ. Σφήκα. Στο θέμα όμως της Αμερικής το σταμάτησε λέγοντας: Εγώ και η μάνα σου
φύγαμε από το χωριό και ήρθαμε στην Αθήνα για να σας σπουδάσουμε. Τώρα να σε στείλω στην Αμερική; Χθες μου είπε ο Άγης ότι αν
υπογράψεις μια τέτοια μελέτη παίρνεις 500 χιλιάδες δραχμές που είναι 300 μηνιάτικα δασκάλου. Και μου έδειξε με το χέρι του απέναντι
μια πολυκατοικία που έχτιζε ο Άγης Χρύσης ο πολιτικός μηχανικός από την Πράμαντα. Γι’ αυτό όταν αργότερα πέτυχα στις εισαγωγικές
εξετάσεις τριών σχολών Μαθηματική, Ιατρική και Πολυτεχνείο ο πατέρας με έπεισε (μάλλον με υποχρέωσε) να πάω στο Πολυτεχνείο πα-
ρόλο ότι εγώ ήθελα την Μαθηματική Σχολή στην οποία είχα περάσει και πέμπτος. Σήμερα όμως σκέφτομαι ότι πρέπει να μετανιώσω ανα-
δρομικά που τότε δεν ακολούθησα τα βήματα που οδηγούσαν στην Αμερική. Λίγα χρόνια αργότερα ο Γ. Σφήκας σκοτώθηκε προσπαθώντας
να σώσει ένα πλοίο του στην τρικυμισμένη θάλασσα του κόλπου του Μεξικού. Έντονες φήμες τότε λέγανε ότι τον «έφαγε» ο Εβραίος
συνεταίρος του.
Μεγάλη ώθηση στα γράμματα των Νησιστιόπουλων έδωσε η εποποιία του καλαθιού που άνθισε με την οδική σύνδεση της Νησίστας με
την Άρτα, με καθημερινό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Άρτας. Εποποιία θα πει σειρά ηρωικών πράξεων. Το καλάθι ήταν το αντίδοτο στην ξεστα-
χιασμένη φτώχεια των Νησιστιωτών. 
Συγκεκριμένα οι μανάδες ετοίμαζαν το καλάθι με φαγητά που διατηρούνταν εκτός ψυγείου δηλαδή αυγά βραστά ή άβραστα, λίγο μπα-
τσάρα, λίγο τυρί, γάλα ή ξινόγαλο, ψωμί καθάριο ή ημίλευκο, ή κλούρα ή χόρτα βρασμένα και καμία φορά κανέναν κεφτέ ή κότα βρασμένη,
από πάνω το σκέπαζαν το καλάθι με πανί, το πήγαιναν χαράματα στο καφενείο του Τάσιου Μάρη, από εκεί το έπαιρνε το λεωφορείο του
ΚΤΕΛ και εμείς στη συνέχεια το παραλαμβάναμε από το πρακτορείο του ΚΤΕΛ που ήταν κοντά στο καφενείο του Νησιστιώτη Γ. Πολίτη
στην πλατεία Κιλκίς Άρτας. Και έτσι με το καλάθι εξασφαλίζαμε το φαί κάποιων ημερών. Τελειώνοντας το καλάθι το επιστρέφαμε στο
χωριό με αντίστροφο τρόπο. Το καφενείο του Γ. Πολίτη ήταν το σημείο αναφοράς όλων των Νησιστιωτών. Με το γιο του Χρήστο ήμαστε
συμμαθητές στο δημοτικό σχολείο, ο άλλος γιος του Γιάννης, δύο χρόνια μεγαλύτερος (μετέπειτα αξιωματικός αστυνομίας) και έτσι το
καφενείο αυτό για μένα αλλά και για άλλους Νησιστιώτες μαθητές ήταν τρόπον τινά στέκι, παρόλο ότι τότε οι μαθητές απαγορεύονταν
από τον μαθητικό κανονισμό να χαζολογάνε στα καφενεία, εύκολα δε από το καπέλο με την κουκουβάγια που φορούσαν τότε οι μαθητές
ήταν αυτοί αναγνωρίσιμοι από τους καθηγητές, ιδίως τους αείμνηστους Θ. Μποτσιώλη και Α. Γαλανό.

Η συνέχεια στο επομ. φύλλο 

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
Ευτυχία Τσαρουχά - Μάνου
Μεσίτρια ακινήτων
Πόρτο Ράφτη Αττικής
Τηλ: 6974496114
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

Η παιδεία στη Νησίστα μετά την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους

Π Ο Λ Ι Κ Ε Σ  Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ε Σ   Σ Τ Ο  Χ Ω Ρ Ι Ο

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά πέρασαν με χαμηλές θερμοκρασίες χωρίς βροχές και χιόνια. Η απειλητική
«Αριάδνη», που θα έδινε  φαινόμενα έντονα και πολικές θερμοκρασίες τα Θεοφάνεια, εμφανίστηκε εξασθενη-
μένη με έντονες βροχοπτώσεις και λίγες χιονοπτώσεις. Μάλιστα την ημέρα των Θεοφανείων, που έγινε και η
κατάδυση του τιμίου Σταυρού στην Γέφυρα Τζαρή ο καιρός ήταν αίθριος.
Ανώνυμο βαρομετρικό χαμηλό το βράδυ της Τρίτης (10-01) και το πρωί της Τετάρτης έδωσε ισχυρή χιονόπτωση
με ύψος χιονιού τους 30 πόντους και ήταν αυτό στο οποίο δημιουργήθηκαν τα περισσότερα προβλήματα.
Τέλος ο «Βίκτωρας» το τελευταίο χαμηλό έδωσε βροχές και χιονοπτώσεις, που συνεχίζονται.
Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, της Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου Αρταίων έδιναν αγώνα

να διατηρήσουν προσβασιμότητα  στην Περιφερειακή οδό και στους δημοτικούς δρόμους, κάτι που κατάφεραν.
Μεγάλες ποσότητες αλατιού έπεσαν  στους δρόμους ενώ σακούλες αλατιού είχαν διανεμηθεί σε οικισμούς και
γειτονιές του Χωριού για χρήση από τους κατοίκους.
Το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο παρέμειναν κλειστά για έξι  μέρες, μερικά αυτοκίνητα χωρίς αλυσίδες
εκτρέπονταν των δρόμων ενώ σε τραυματισμό κατοίκου από πτώση σε πάγο χρειάστηκε η αυταπάρνηση του
Βασίλη Κομζιά (εργαζόμενος στο Δήμο Αρταίων), ο οποίος με αυτοκίνητο του Δήμου μετέφερε την τραυματι-
σμένη στο κέντρο του Χωριού όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τέλος διαρροή κεντρικού αγωγού
ύδρευσης λόγω παγετού στην πηγή "κακολάγκαδο" αποκαταστάθηκε άμεσα.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής απέκτησε ιστοσελίδα
Με την νέα τεχνολογία όπου ο υπολογιστής και το  ίντερνετ έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, ο Πολι-

τιστικός Σύλλογος θέλοντας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις  της νέας εποχής  και θέλοντας να συμβάλει
ουσιαστικά στην ηλεκτρονική ενημέρωση και καταγραφή του πλούσιου υλικού του Συλλόγου  και του χω-
ριού μας, που έχει να κάνει με την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα, τις  εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες
του Πολιτιστικού Συλλόγου δημιούργησε ιστοσελίδα.
Το χωριό μας λοιπόν  χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα όσον αφορά την ενημέρωση. Κατά πρώτον ο

Γιάννης Λάμπρης  έβαλε τη Ροδαυγή στο ίντερνετ  και αργότερα  σ΄αυτό καταχωρήθηκαν όλα τα φύλλα
της εφημερίδας  «Η Ροδαυγή». Αργότερα δημιουργήθηκε τo μπλόγκ (blog) της Ροδαυγής από τον Γιώργο
Κομζιά, το οποίο  τώρα διαχειρίζεται η Κοινότητα  για συνεχή ενημέρωση των γεγονότων και των δρα-
στηριοτήτων του χωριού μας και τώρα δημιουργείται  ιστοσελίδα από τον Πολιτιστικό  Σύλλογο. Φυσικά
δεν πρέπει να ξεχνάμε την έντυπη ενημέρωση μέσω της  εφημερίδας που εκδίδει η Αδελφότητα Ροδαυ-
γής, ανελλιπώς από το 1980.΄
Όποιος  λοιπόν  θέλει να ενημερωθεί από την  Ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου  πληκτρολογεί το
www.rodavgi-artas.gr και εμφανίζεται ο  Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής Η Αγ. Παρασκευή.

Χρήστος Σταύρου
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συνέχεια από τη σελίδα 1

κάθε φορά που πήγαινα τέτοια μέρα στην εκκλησιά, έχοντας την ευθύνη να τηρήσω το έθιμο των
κολλύβων και του μοιράσματος, εντασσόμενη κάπως, παιδί εγώ, στον μυστηριακό κόσμο των γυ-
ναικών! 

Εκτός από τη χαρά του βιώματος, η θέαση των πορσελάνινων πιάτων και των μικρών εμαγιέ λιμ-
πών με τη χρωματιστή ρίγα στο χείλος τους, όπου τοποθετούσαν τα κόλλυβα οι γυναίκες, με συγ-
κινούσε ιδιαίτερα. Νογούσα βαθιά μέσα μου πως η παγκαρπία, την οποία προσκόμιζαν κάθε χρόνο
τέτοια μέρα, για όσους οικείους τους είχαν πορευθεί στο 
ανεπίστρεπτο, ήταν κάτι ανώτερο από ένα έθιμο. Συνιστούσε μια εκ βαθέων επικοινωνία μαζί τους,
η οποία αποδείκνυε ταυτόχρονα πως δεν τους είχαν λησμονήσει. Ίσως, μάλιστα, κάποιοι κόμποι
καυτών δακρύων, που κυλούσαν στις παρειές τους κατά την ετοιμασία των κολλύβων ή όταν ο
ιερέας μνημόνευε το πλήθος των αποθανόντων, να έπεφταν στη γη και να έστελναν μήνυμα σε
κείνους, όπως τα πολύ παλιά χρόνια, όταν οι αρχαίοι πρόγονοί μας στη γιορτή των Ανθεστηρίων,
στην καρδιά της άνοιξης, όπως κι εμείς, θυμούνταν και τιμούσαν τους νεκρούς τους, καλώντας
για λίγο τις ψυχές τους στον Πάνω Κόσμο!  

Κάτι ακόμα που συνέπαιρνε την ψυχή μου ήταν ο μεγάλος αριθμός των περιεχόντων τα κόλλυβα
σκευών, τα οποία ήταν τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο εκατέρωθεν της Ωραίας Πύλης και
μπροστά μέχρι τον πολυέλαιο κάτω από τον μεγάλο τρούλο. Και τούτο, διότι το όλο σκηνικό, πέραν
του νοήματος που εξέπεμπε, είχε ξεχωριστή καλλιτεχνική αξία. Από τη μια, το σύνολο των απλω-
μένων στο δάπεδο πιατικών, τα οποία έφεραν στη μέση ή στην άκρη τους αναμμένο κερί, συνήθως
σε σχήμα σπείρας, θύμιζαν μικρούς φωτισμένους τύμβους κι από την άλλη, κανενός το στόλισμα
δεν επαναλάμβανε ίδια διακοσμητικά μοτίβα, αφού οι γυναίκες και σ’ αυτή την περίπτωση εξέ-
φραζαν μια μορφή κληρονομημένης καλλιτεχνικής αντίληψης, την οποία διάνθιζε με το δικό της
αισθητήριο η καθεμιά. 

Με το πέρας της θείας λειτουργίας και το ψάλσιμο των κολλύβων, ακολουθούσε η τελετουργική
σχεδόν παραλαβή τους. Οι γυναίκες, μία μετά την άλλη, τα παραλάμβαναν, έσβηναν το κερί, πολ-
λές με την άκρη των αργασμένων από τις χειρωνακτικές εργασίες δακτύλων τους, και κατευθύ-
νονταν στην έξοδο του ναού, στο χαγιάτι, όπου έριχναν μέσα σ’ ένα μεγάλο ψάθινο κάνιστρο
μέρος των κολλύβων. Το ίδιο έκανα κι εγώ, συνήθως τελευταία, γιατί η μητέρα μου, καθώς τα πή-
γαινε με το άκουσμα της πρώτης καμπάνας στην εκκλησιά, ενώ ακόμη δεν είχαν προσέλθει άλλες
γυναίκες, έβαζε το πιάτο δίπλα από την Ωραία Πύλη, κάτω από την εικόνα του Χριστού, οπότε, για
να φθάσω ως εκεί, έπρεπε να αποσυρθούν τα υπόλοιπα. 

-Καλημέρα, έλεγα χαμογελαστή στον υπεύθυνο για το θέμα επίτροπο, και χρόνια πολλά! 
-Καλημέρα, παιδί μου, χρόνια πολλά και καλή πρόοδο, απαντούσε, επίσης, χαμογελώντας. 
Τότε, πλησίαζα το πιάτο με τα κόλλυβα στο χείλος του κάνιστρου κι εκείνος, χρησιμοποιώντας

ένα πιατέλο, έριχνε μέρος τους μέσα. Αμέσως, με το ίδιο, έριχνε στο πιάτο μου ως αντίδωρο, για
συχώριο, λίγα από τα αναμεμειγμένα στο κάνιστρο κόλλυβα. Όταν τελείωνε αυτή η διαδικασία,
ακολουθούσε το μοίρασμα! Διαμοιράζονταν, δηλαδή, στο εκκλησίασμα το σύνολο των σμιγμένων
κολλύβων μαζί μ’ ένα κομμάτι λειτουργιάς κι όλοι εύχονταν για τη συχώρεση των αποθανόντων. 

Η διαδικασία του μοιράσματος δεν σχετίζονταν μόνο με τους νεκρούς και τους ζώντες συγγε-
νείς τους, αλλά είχε βαθύτερο κοινωνικό περιεχόμενο, διότι εκτός από τη συνεύρεση και την επι-
κοινωνία, την οποία καλλιεργούν τέτοια έθιμα, σε δύσκολες από άποψη επισιτισμού περιόδους
αποτελούσαν αποκούμπι για πένητες και απόκληρους της ζωής. Το εξηγεί και το ότι κατά το πα-
ρελθόν είχε επικρατήσει η συνήθεια να προσκομίζονται πολλές φορές μέσα στον χρόνο κόλλυβα,
τα οποία  διανέμονταν με τον ίδιο τρόπο. 

Εγώ, μόλις έφερνα εις πέρας την αποστολή μου, επέστρεφα ευτυχισμένη στο σπίτι, όπου με κα-
λωσόριζε με ανοιχτές αγκάλες και φιλιά η μάνα μου, ευχαριστώντας με που είχα πάει για τα κόλ-
λυβα και, φυσικά, επειδή τα είχα καταφέρει. 

Μετά την απότιση τιμής στους νεκρούς, βάφαμε, σύμφωνα με το έθιμο, τα λαμπριάτικα αυγά,
ενώ το βράδυ πηγαίναμε πάλι στην εκκλησιά, οικογενειακώς, για να παρακολουθήσουμε την τε-
λετή της Σταύρωσης και για ν’ ακούσουμε τα δώδεκα ευαγγέλια! Ειδικά η Σταύρωση συγκλόνιζε
την παιδική μου ψυχή! Ακόμα ηχεί στ’ αυτιά μου το «Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου/ ὁ ἐν ὕδασι τήν
γῆν κρεμάσας. […]», όπως τότε το άκουγα. Το έχω ξανακούσει, αλλά από κανέναν ιερέα τόσο συγ-
κλονιστικά, όσο από τον αείμνηστο παπα - Γιάννη Οικονόμου! Η φωνή του, καθαρή, δυνατή, δω-
ρική, δημιουργούσε ρίγος στο κορμί κι έφερνε δάκρυα στα μάτια μου, όχι μόνο, όσο ήμουν παιδί,
αλλά για όσα χρόνια τον θυμάμαι να ιερουργεί. 

Όταν αργότερα εντρύφησα στην αρχαία ελληνική τραγωδία, είπα πως ο παπα - Γιάννης, χωρίς
να την έχει διδαχθεί, την έκανε μ’ έναν εξαιρετικό τρόπο πράξη τα βράδια της Μεγάλης Πέμπτης,
και όχι μόνο. Ως κορυφαίος τραγικού χορού, κρατώντας τον Σταυρό και κουβαλώντας τη μνήμη
αρίφνητων προγόνων, εξέφραζε μέσω της φωνής και της κίνησής του την τραγικότητα του Ιησού
και, φυσικά, του ανθρώπου. Και κατέληξα πως αυτό το υπέροχο δημιούργημα, η τραγωδία, δεν
μπορούσε να γεννηθεί αλλού, παρά στην Ελλάδα, σ’ έναν τόπο δηλαδή, όπου οι άνθρωποι βιώνουν
την τραγικότητα, όχι μόνο στην απέραντη θλίψη τους, αλλά και στην απροσμέτρητη χαρά τους,
ζώντας πάντα με την αναμονή της κάθαρσης!    
Γλωσσάρι
κάκω, η θεία, γερόντισσα      

Το γνωρίζετε αυτό………………….
Καθημερινά χρησιμοποιούμε πολλές δεκάδες λέξεις οι οποίες είναι τουρκικές και έχουν πα-
ρεισφρήσει στη γλώσσα μας χωρίς να γνωρίζουμε την προέλευσή τους και την αντίστοιχη ελ-
ληνική έννοια. Ο συγγραφέας Νίκος Σαραντάκος στο ιστολόγιό του έχει έναν  κατάλογο από
220 λέξεις, αλλά δύο από αυτές (μπόρα και ταπί) δεν έχουν τουρκική προέλευση, επομένως ο
κατάλογος κανονικά έχει 218 λέξεις. Το άφησε 220   για να είναι πιο στρογγυλό. Όταν λέμε
"τουρκική προέλευση" συνυπολογίζουμε και την απώτερη αραβική ή περσική προέλευση των
λέξεων.
Βέβαια, λείπουν πολλές λέξεις που λέμε συχνά, αλλά αφού ο συντάκτης ήθελε να διαλέξει
περίπου 200 λέξεις. Μοιραία προκύπτει το ερώτημα, πόσα είναι τα τουρκικά δάνεια της ελλη-
νικής γλώσσας ή (αν δεν μας ενοχλεί η ανακρίβεια), "πόσες είναι οι τουρκικές λέξεις της ελ-
ληνικής γλώσσας". Δεν είναι εύκολες τέτοιες μετρήσεις, γιατί υπάρχουν λέξεις ξεχασμένες
και λέξεις ζωντανές, όπως επίσης υπάρχουν αρχικές λέξεις και παράγωγες-σύνθετες λέξεις.
Πλάι σε κάθε "τούρκικη" λέξη, ο αρχικός συντάκτης δίνει, σε παρένθεση, ένα συνώνυμο ή μια
εξήγηση με "αμιγώς ελληνικές" λέξεις. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αντικατα-
στήσουμε τις "τούρκικες" λέξεις με τις "εγχώριες".
«Το βράδυ τρώω μόνο ένα πηγμένο γάλα» (γιαούρτι)
«Θα μας τρελάνουν πάλι οι ετησίες άνεμοι» (μελτέμια)
«Κάναμε πολλή ευδιαθεσία χτες στου Νίκου» (κέφι)
«Με τη ζέστη ένα υδροπεπόνι είναι ό,τι πρέπει» (καρπούζι)
«Οι φοιτητές στη Λάρισα πήγαν από πύραυνο» (μαγκάλι)
«Τον κοιτούσε κι έτρεχαν τα πυκνόρρευστα διαλύματα ζάχαρης» (σιρόπια)
Σας παραθέτω μερικές από τις τούρκικες λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά και στην πα-
ρένθεση την αντίστοιχη ελληνική που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε.
Γιακάς (περιλαίμιο),Γινάτι (πείσμα),Γιαούρτι (πηγμένο γάλα),Γιαρμάς (ροδάκινο),Γλέντι (δια-
σκέδαση) Γούρι (τύχη), Εργένης (άγαμος), Ζαρζαβατικά (λαχανικά), Ζόρι (δυσκολία), Καζάνι
(λέβητας), Καλούπι (μήτρα-πρότυπο), Καρπούζι (υδροπέπωνο), Κατσίκα (ερίφι-γίδα) Κουμπαράς
(δοχείο χρημάτων), Κιμάς (ψιλοκομμένο κρέας), Κοτσάνι (μίσχος), Κουβάς (κάδος-αγγείο),
Κέφι (ευδιαθεσία), Κουβάς (κάδος-αγγείο),  Κουμπαράς (δοχείο χρημάτων), Κουσούρι (ελάτ-
τωμα-μειονέκτημα), Λεβέντης (ανδρείος-ευσταλής), Λεκές (κηλίδα), Λελέκι (πελαργός), Μαϊν-
τανός (πετροσέλινο-μακεδονίσι),
Μανάβης (οπωροπώλης),Μαχαλάς (συνοικία), Μεζές (ορεκτικά), Μπαμπάς (πατέρας),Μπακά-

λης (παντοπώλης, Μπελάς (ενόχληση, Μπουλούκι (στίφος-άτακτο πλήθος), Μπούτι (μηρός),
Ντουλάπι (ιματιοθήκη), Παπούτσι (υπόδημα), Ραχάτι (ησυχία), Σαματάς (θόρυβος), Σοκάκι (δρό-
μος), Σόμπα (θερμάστρα), Ταβάνι (οροφή), Τεμπέλης (οκνηρός-ακαμάτης), Τσουβάλι (σακί),
Τσομπάνης (βοσκός-ποιμένας), Τσιγκούνης (φιλάργυρος), Φλιτζάνι (κύπελλο), Φραντζόλα
(ψωμί), Χαρτζιλίκι (μικρό χρηματικό ποσό), Χούι (ιδιοτροπία), Χουζούρεμα (ανάπαυση),

ΟΙ  ΤΡΕΙΣ  ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ                                             Το μοίρασμα                             Διήγημα

“Εσύ που δεν ζεις εδώ υποχρεούσαι να μιλάς”..

Έτσι  υποδεχόμαστε ή θα έπρεπε να υποδεχόμαστε τους Απόδημους  Χωρια-
νούς μας.

Διαβάζοντας στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας «Ροδαυγή», το άρθρο
του φίλου  Κώστα Αράπη, που ζει στον Καναδά αλλά που συχνά μας επισκέπτεται,
θεωρώ υποχρέωση μου θεσμική, να απαντήσω και να σχολιάσω μερικά από τα
αναγραφόμενα του.

Κατά πρώτον αν κάποιος Χωριανός  εκφράστηκε σοβαρά όμως,  με το «εσύ
δεν ζεις εδώ δεν πρέπει να μιλάς» θα μου επιτρέψετε κ. Κώστα  να ζητήσω εγώ
συγνώμη, όμως η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων μας δεν συμπεριφέρε-
ται έτσι. Απεναντίας νοσταλγούν, ανυπομονούν να συναντήσουν απόδημους,
σας θαυμάζουν και  υπερηφανεύονται για την καθολική σας επιτυχία και επαγ-
γελματική σας καταξίωση στον τόπο που ζείτε.  Αυτό που γράφω αποδεικνύεται
και από το γεγονός ότι εδώ και χρόνια οι Σύλλογοι μας και η Αδελφότητα με την
στήριξη της Κοινότητας αλλά και της Εκκλησίας, προσπαθούν για ένα ξεχωριστό
τιμητικό αντάμωμα των Αποδήμων στο Χωριό αν και φαντάζει δύσκολο εγχεί-
ρημα. 

Για θέματα γενικότερα που αφορούν την εξυπηρέτηση του πολίτη και στην
Ελλάδα έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Για ένα πιστοποιητικό στο ΚΕΠ ή
στο Δήμο το παραλαμβάνεις άμεσα με μόνη υπογραφή αυτή του υπαλλήλου. Αν
αδυνατείς να μετακινηθείς η αίτηση γίνεται και τηλεφωνικά και η υπηρεσία σου
το στέλνει στο σπίτι. Ακόμη και δύο φορές την εβδομάδα αστυνομικοί εκτός
των άλλων καθηκόντων τους βεβαιώνουν, θεωρούν έγγραφα  μονίμων κατοί-
κων, στο Χωριό.

Πεζόδρομοι, διαβάσεις και προσβάσεις πλέον είναι υποχρεωτικά και στην Ελ-
λάδα σε κάθε νέο έργο.

Τα δε ταβερνάκια στη θάλασσα, τα τσιπουράδικα, τα ρεμπέτικα, τα ξενύχτια,
ο ήλιος είναι μερικά από αυτά που κάνουν την Ελλάδα ξεχωριστή και χαιρόμα-
στε, όλοι μας, να την απολαμβάνουν οι άνθρωποι.

Παρ όλα αυτά  υπάρχουν αγκυλώσεις και προβλήματα με κυριότερο αυτό της
μη ψήφου…. Όμως μαθαίνουμε και συνεχώς θα βελτιωνόμαστε!!!

Αφού σας ευχηθώ  Καλές Γιορτές  να γνωρίζετε ότι σας θεωρούμε άξιους και
ενάρετους πρεσβευτές μας στα μέρη, που διαμένετε,  αναγκαίους και χρήσι-
μους συνομιλητές μας  και οι αγκαλιές μας θα είναι ανοιχτές σε κάθε επίσκεψη
ή μόνιμη επιστροφή σας.

Με εκτίμηση και σεβασμό
Θεοφάνης Π. Κίτσος

Πρόεδρος ΤΚ Ροδαυγής

Θεμελίωσαν την Ορθοδοξία, γι΄ αυτό και τους λέμε Πατέρες. Μορφώθηκαν ελληνικά και δί-
δαξαν ελληνικά. Οι μεγάλοι σοφοί της εποχής μας αντλούν… από την ανεξάντλητη σοφία
τους.
Όμως πού οφείλεται το μεγαλείο; Γιατί τόσες νίκες από μέρους τους, λαμπρές επιτυχίες,
πνευματικές κατακτήσεις δόξα και μεγαλοσύνη; Κατά πρώτον, γιατί είχαν την παντοδύναμη
χάρη του Θεού και Σωτήρος μας. Στο Θεό , όπως και οι ίδιοι πίστευαν ακράδαντα, οφείλονται
πρωτίστως όλα τα κατορθώματά τους, αλλά και στους προσωπικούς αγώνες και τις μεγάλες
προσπάθειές τους.  
Αλλά και ένας άλλος ανθρώπινος παράγοντας συνετέλεσε πολύ στην ανάδειξή τους. Η με-
γάλη συμβολή των ενάρετων και ευσεβών μητέρων τους.  Είχαν χαρίσματα και πήραν φρον-
τισμένη αγωγή απ΄ τα σπίτια τους και κυρίως από τις μητέρες τους, την Εμμέλεια, τη Νόνα
και την Ανθούσα. Με τη δική τους επιμέλεια, τον κόπο και την προσπάθεια έγιναν μεγάλοι.
Τη μεγάλη τους αποστολή είχαν εννοήσει οι μεγάλες μητέρες των Τριών Ιεραρχών. Γι’ αυτό
μόχθησαν, κοπίασαν  και θυσιάστηκαν στο μητρικό έργο, για να μορφώσουν τα παιδιά τους
«εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» . Γι’ αυτό οι μητέρες κάθε εποχής πρέπει να τις έχουν ως
πρότυπα. Και οι σημερινές μητέρες οφείλουν να τις μιμηθούν για να αποκτήσει η πατρίδα
μας πολίτες εκλεκτούς, για να έχει η κοινωνία μας τίμια μέλη, για να αναλάβουν την τύχη
της χώρας πολίτες ευσυνείδητοι και χρηστοί. Μέσα στη δίνη των καιρών μας, που οι άνθρω-
ποι χάνουν τα ιδανικά τους , μέσα στη σύγχρονη ηθική αναζητούνται χριστιανές μητέρες.
Ζητούνται ηρωίδες , νέες Εμμέλειες, νέες Νόνες, νέες Ανθούσες.
Μέγας Βασίλειος

Έγραψε πολλά βιβλία. Ίδρυσε τη Βασιλειάδα – σχεδόν μία ολόκληρη πόλη – με νοσοκομείο,
πτωχοκομείο, γηροκομείο, λεπροκομείο, σχολείο, ξενώνα κλπ. Γι αυτά όλα ονομάστηκε
Μέγας . Όταν οι περίφημες σχολές της Καισάρειας δεν είχαν τι να του προσφέρουν τίποτα
περισσότερο, ο Βασίλειος έφτασε στην ξακουστή Αθήνα. Τόση ήταν η φιλομάθειά του, που
σπούδασε ιατρική, ρητορική, αστρονομία, γεωμετρία, θεολογία. Περισσότερο όμως προ-
όδευσε στην αρετή και τη χριστιανική ζωή. Στα κηρύγματά του κήρυσσε πάντα την κοινωνική
ισότητα, που επιτυγχάνεται μόνο με την αγάπη, την έμπρακτη αγάπη, που ο ίδιος εφάρμοσε.
Μνημειώδης έχει μείνει η ομιλία του με τίτλο «Η ωφέλεια από τα ελληνικά γράμματα» Η ομι-
λία αυτή, η οποία τόσο πολύ επηρέασε διά μέσου της ιστορίας την Εκκλησία έναντι της κλα-
σικής παιδείας και η οποία τόσο πολύ προσέλκυσε την προσοχή των ειδικών χριστιανών
μελετητών, αποδεικνύεται ότι συνεχίζει ακόμη και στις μέρες μας να αποτελεί το μέτρο της
εκκλησίας προς μιας θετική αντιμετώπιση των επιτευγμάτων της ανθρώπινης σοφίας και των
πνευματικών ρευμάτων και κατευθύνσεων του σύγχρονου κόσμου.
Γρηγόριος ο θεολόγος

Είχε ευαίσθητη ψυχή κι έγραψε πολλά ποιήματα. Τον ονόμασαν Θεολόγο, γιατί τα κηρύγματα
και τα γραπτά του στερέωσαν την ορθόδοξη πίστη. Ένας και μόνο άνθρωπος με θεϊκή φωτιά
στην καρδιά μπορεί να διορθώσει ολόκληρη πόλη. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ήταν συνομή-
λικος, φίλος και συσπουδαστής του Βασιλείου. Σπούδασε κι έγινε κάτοχος όλης της γνωστής
σοφίας. Γρήγορα όμως τ΄ άφησε όλα και αφοσιώθηκε στον Χριστό
Η ζωή του ήταν απλή και φτωχή και κατά την περίοδο που ήταν επίσκοπος. Αυτό δυσαρέ-
στησε τους αυλικούς και τους πλούσιους, γιατί ήλεγχε τη δική τους πολυτέλεια και την κε-
νοδοξία, καθώς και τους ψευδοζηλωτές ιερωμένους και λαϊκούς, γιατί έδειχνε επιείκεια και
συμπάθεια στους αδύνατους και σε όσους έσφαλλαν.
Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Το κήρυγμά του ήταν κάτι το εξαιρετικό. Όταν κήρυττε ήταν σαν να έτρεχε χρυσάφι από το
στόμα του. Μοίραζε φαγητό σε 7.000 φτωχούς κάθε μέρα. Σε κάθε ομιλία του μαζευόταν
πλήθος πολύ. Χάρη στην ευγλωττία του πήρε το όνομα Χρυσόστομος. Όμως οι εχθροί της
αλήθειας, μεταξύ των οποίων και η αυτοκράτειρα, την οποία έλεγχε για τις αδικίες της, τον
έστειλαν στην εξορία τρεις φορές. Την Τρίτη φορά πέθανε από τις κακουχίες, δοξολογώντας
τον Θεό.
Κεραυνοβόλησε τη μαλθακότητα και την ακόλαστη ζωή των μεγιστάνων και των διεφθαρ-
μένων κληρικών. Δεν κατονόμαζε τους διεφθαρμένους, για να μην κηλιδώνονται ονόματα,
αλλά στηλίτευε τις ακόλαστες πράξεις τους. Είχε όλο το λαό με το μέρος του, έγινε το ίν-
δαλμα για τους κατατρεγμένους αλλά ήταν αδύνατο, αργά ή γρήγορα, να μην έρθει σε ρήξη
με τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, το μεγαλύτερο μέρος τους κλήρου, που τα κηρύγματά
του τους ήταν αφόρητα, και την ίδια την κυβέρνηση
Ήταν τόση η καλοσύνη και η φιλανθρωπία τους, που δεν υπολόγισαν τα πλούτη και τα χρή-
ματά τους. Τίποτα δεν κράτησαν για τον εαυτό τους. Όλα τα υπάρχοντά τους τα διέθεσαν
για να δώσουν χαρά στους συνάνθρωπούς τους.
Αυτούς τους πραγματικά μεγάλους Πατέρες τιμά κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου η Εκκλησία
μας, αλλά και η Παιδεία, γιατί και στα ελληνικά γράμματα και την εν γένει Παιδεία η συμβολή
τους ήταν πρωτοποριακή. Δόξασαν το Θεό και λάμπρυναν την Εκκλησία με λόγια και έργα.
Στάθηκαν κοντά στον άνθρωπο, τον πονεμένο και καταφρονεμένο από την εξουσία και τους
δυνατούς.
Αυτούς, όπως λέγει ένα τροπάριο του Εσπερινού, αφού συγκεντρωθήκαμε, ας τους ευφη-
μήσουμε. Οι φιλόσοφοι τους σοφούς, οι ιερείς τους ποιμένες, οι αμαρτωλοί τους προστάτες,
τους συνοδοιπόρους οι οδοιπόροι, όσοι ταξιδεύουν στη θάλασσα τους κυβερνήτες, οι πάν-
τες ας εγκωμιάσουμε τους θείους Ιεράρχες, «Βασίλειον τον Μέγαν και τον θεολόγον Γρη-
γόριον συν τω κλεινώ Ιωάννη τω την γλώτταν χρυσορρήμονι».



8

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017  Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Τι θα βρείτε στη Ροδαυγή

➢ Ο Δήμος Αρταίων διοργάνωσε για 3η συνεχόμενη χρονιά τον Ημιμαραθώνιο «Δρόμο του Γιοφυ-
ριού», την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017.
➢ Το απόγευμα της 26 ης Ιανουαρίου 2017 στην γεμάτη αίθουσα του Ξενώνα "Νησίστα" ο Σύλλογος
Γυναικών Ροδαυγής έκοψε την πίτα του. Προσφέρθηκε πρώτα καφές και στην συνέχεια ο εφημέριος
Πατήρ Αθανάσιος ευλόγησε την πίτα, η οποία μοιράστηκε στους παρευρισκόμενους. Τυχεροί της βρα-
διάς ο Ορέστης Γεωργάνος και ο Χρήστος Σταύρος, που κέρδισαν χρηματικά ποσά.
➢ Κλειστό  παρέμεινε τη Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο τη  Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
➢Δόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα του αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού από τα Γιάννενα ( θέση
Πέρδικα) έως την Άρτα. 
➢ Τους αριστούχους μαθητές των Λυκείων της Άρτας που συγκέντρωσαν στις περυσινές Πανελλα-
δικές πάνω από 18.000 μόρια και πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα βρά-
βευσε το απόγευμα της Παρασκευής (24-2-2017), για πρώτη φορά, ο Δήμος Αρταίων.
➢ Σειρά επαφών είχε ο  Δήμαρχος  Αρταίων με Υπουργούς στην Αθήνα για ενίσχυση με προσωπικό,
Γεωπονική Σχολή, Επιχειρηματικό Πάρκο και αθλητικές υποδομές
➢Με κατάνυξη και τη δέουσα μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε το Σάββατο 11 Μαρτίου, η Πολιούχος της
Άρτας Αγία Θεοδώρα. Πλήθος Αρτινών, καθώς και επισκεπτών από άλλες περιοχές έδωσαν το
«παρών» στην Θεία Λειτουργία και στην Λιτάνευση της Εικόνας, που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο
της Άρτας.

Ο Αγιασμός των υδάτων στη Γέφυρα Τζαρή.

Με λαμπρότητα τελέστηκε  ο αγιασμός των υδάτων
στην γέφυρα Τζαρή από τους Ιερείς Χρύσανθο Μάνο
ενορίας Κεντρικού, Βασίλειο Γιαννόπουλο ενορίας
Ράμιας και Αθανάσιο Αθανασίου ενορίας Ροδαυγής.
Είχε προηγηθεί Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Μέγας

Αγιασμός στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο
Κρυονέρι και στη συνέχεια σχηματίστηκε πομπή
μέχρι την Γέφυρα για την κατάδυση του Τιμίου Σταυ-
ρού. Στο πλήρωμα της βάρκας "rafting" που ανέσυραν
τον σταυρό δόθηκαν σταυρουδάκια.

Στον ίδιο χώρο με την λήξη της τελετής απονεμή-
θηκαν τιμητικές πλακέτες από τον Δήμο Κεντρικών
Τζουμέρκων και τον Σύλλογο απανταχού Διστρατιω-
τών Άρτας στον κ. Θεόδωρο Κολιοπάνο για την συμ-
βουλή του στην κατασκευή της γέφυρας.

Ο πολύ καλός καιρός την ημέρα των Θεοφανείων,
παρά τις αντίθετες προβλέψεις της ΕΜΥ, βοήθησε
στο να παρευρεθούν αρκετοί κάτοικοι από τα γύρω
Χωριά, στους οποίους με την λήξη της τελετής προ-
σφέρθηκαν  τσίπουρο και τσιπουρομεζέδες.

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ε Σ  Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

1. ΔΙΑΜΟΝΗ
Παραδοσιακοί Ξενώνες
α) «ΑΡΑΧΘΕΑ» στη Λά-

ψαινα 7 αυτόνομες κατοι-
κίες τεσσάρων 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 Θεόδωρος
Τηλ. 6947274677
4. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ
στο κέντρο Ροδαυγής
Γεραγόρης Βασίλης
Τηλ. 6946420970
5. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
στο κέντρο Ροδαυ-
γής
Γραμματικού Λιλή
Τηλ. 2683071256
6. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
στο κέντρο της Ρο-
δαυγής
Τηλ. 2683071080
7. ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
στο κέντρο της 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

Με την πρέπουσα λαμπρότητα γιορτάστηκε  στην
Ροδαυγή  η Εθνική Επέτειος της Επανάστασης
του 1821   και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.

Στον γεμάτο από πιστούς Ιερό Ναό Της Αγίας
Παρασκευής τελέστηκε Όρθρος, Θεία Λειτουργία
και η Δοξολογία. Ο Δάσκαλος κ. Βασίλης Τσικνιάς
εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας και στην
συνέχεια στο Ηρώο των πεσόντων ο Πάτερ Αθα-
νάσιος τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση. Ακολούθησε
προσκλητήριο νεκρών, κατάθεση στεφανιών από
τον μαθητή Χρήστο Βαρούχο για το Νηπιαγωγείο,
τον μαθητή Δημήτρη Μήτσιο για το Δημοτικό Σχο-
λείο, τον κ. Χαρίλαο Τσιάμη εκ μέρους των αγωνι-
στών Εθνικής Αντίστασης και τον κ. Θεοφάνη
Κίτσο για την Κοινότητα Ροδαυγής.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με τον Εθνικό Ύμνο,
που τραγούδησαν  μαθητές και παρευρισκόμενοι.

Την παραμονή στο Δημοτικό Σχολείο με την πα-
ρουσία γονέων και συγγενών, έγινε σχολική
γιορτή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 με
απουσίες όμως μαθητών λόγω ιώσεων.

Ο  Ε ο ρ τ α σ μ ό ς  τ η ς  2 5 η ς  Μ α ρ τ ί ο υ

α. Αριάδνη, Βίκτωρας και ανώνυμο.
Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς   πέρασαν με
χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς βροχές και χιόνια.
Η απειλητική «Αριάδνη», που θα έδινε  φαινόμενα έντονα και πολι-

κές θερμοκρασίες τα Θεοφάνεια, εμφανίστηκε εξασθενημένη με έν-
τονες βροχοπτώσεις και λίγες χιονοπτώσεις. Μάλιστα την ημέρα
των Θεοφανείων, που έγινε και η κατάδυση του τιμίου Σταυρού στην
Γέφυρα Τζαρή ο καιρός ήταν αίθριος. 

Ανώνυμο βαρομετρικό χαμηλό το βράδυ της Τρίτης (10-01) και το
πρωί της Τετάρτης έδωσε ισχυρή χιονόπτωση με ύψος χιονιού τους
30 πόντους και ήταν αυτό στο οποίο δημιουργήθηκαν τα περισσό-
τερα προβλήματα.

Τέλος ο «Βίκτωρας» το τελευταίο χαμηλό του Ιανουαρίου έδωσε
βροχές και χιονοπτώσεις.
Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, της Πολιτικής Προστα-

σίας και του Δήμου Αρταίων έδιναν αγώνα να διατηρήσουν προσβα-
σιμότητα  στην Περιφερειακή οδό και στους δημοτικούς δρόμους,
κάτι που κατάφεραν. Μεγάλες ποσότητες αλατιού έπεσαν  στους
δρόμους ενώ σακούλες αλατιού είχαν διανεμηθεί σε οικισμούς και
γειτονιές του Χωριού για χρήση από τους κατοίκους.

Το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο παρέμειναν κλειστά πε-
ρίπου για δέκα ημέρες, μερικά αυτοκίνητα χωρίς αλυσίδες εκτρέ-
πονταν των δρόμων ενώ σε τραυματισμό κατοίκου του Χωριού μας
από πτώση σε πάγο, χρειάστηκε η αυταπάρνηση του Βασίλη Κομζιά,
(εργαζόμενος στο Δήμο Αρταίων), ο οποίος με αυτοκίνητο του
Δήμου μετέφερε την τραυματισμένη στο κέντρο του Χωριού όπου
παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τέλος διαρροή του κεντρι-
κού αγωγού ύδρευσης λόγω παγετού στην πηγή "κακολάγκαδο" απο-
καταστάθηκε άμεσα.

Ο πρόεδρος της Τ. Κ. Ροδαυγής ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ μας ενημερώνει
β. Φιλοξενία Προσκόπων.
Το διάστημα από 5 έως 8 Ιαν 2017 φιλοξενήθηκε στο Χωριό μας το
12ο Σύστημα Προσκόπων Κέρκυρας, οι οποίοι έμειναν κατευχαρι-
στημένοι από την φιλοξενία κυρίως του Συλλόγου Γυναικών και υπο-
σχέθηκαν ότι το προσεχές καλοκαίρι θα ξαναεπισκεφθούν την
Ροδαυγή για προσφορά εργασιών.
γ. Πηγή Κακολάγκαδου.
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της νέας υδρομάστευσης και δεξαμε-
νής στην πηγή «κακολάγκαδου» , η αντικατάσταση των σωλήνων
ύδρευσης από την πηγή μέχρι την Επαρχιακή οδό και επικαλύφθη-
καν σωλήνες ακάλυπτοι στην ευρύτερη περιοχή . Ήδη το νέο δίκτυο
τέθηκε σε λειτουργία.
δ. Στάθμευση Αυτοκινήτων - Πινακίδες  - Απορρίμματα.
Συνεχίζεται το φαινόμενο της  προκλητικής στάθμευσης αυτοκινή-
των, που δημιουργούν έντονο πρόβλημα, στο κέντρο του Χωριού
και στην είσοδο της πλατείας (μπροστά από τα σκαλοπάτια), κλείνον-
τας μάλιστα  και την μοναδική πρόσβαση με καρότσι. Επανειλημμένα
οδηγοί τουριστικών λεωφορείων δυσφορούν και αποφεύγουν  να
διέλθουν από το κέντρο του Χωριού παρότι στο πρόγραμμα τους
είναι επίσκεψη  στον ΙΝ της Αγίας Παρασκευής και σε Καταστήματα. 
Σχετικά με τις ενημερωτικές πινακίδες επαγγελματίες τοποθετούν
πινακίδες όπου επιθυμούν αδιαφορώντας για το αν επιτρέπεται ή για
το αν δημιουργούν πρόβλημα.
Τέλος συνεχίζεται, σε μικρότερη κλίμακα βέβαια, η εγκατάλειψη
σκουπιδιών, άχρηστων υλικών, στρωμάτων κλπ σε σημεία που βο-
λεύει τον καθένα αλλά και που ρυπαίνει το περιβάλλον ενώ είναι
γνωστό ότι με ένα τηλέφωνο στην υπηρεσία καθαριότητας του
Δήμου ή με μια επαφή με τον Πρόεδρο της Κοινότητας η περισυλ-
λογή είναι πανεύκολη.
Για τα παραπάνω θα υπάρξει άμεσα πρωτοβουλία επαφής και διαλό-
γου για εξεύρεση λύσης.

ΤΟ
Δ. Σ.

ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ

Από την περιφορά της εικόνας της Αγίας Θεοδώρας


