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Ο πολύ καλός και-
ρός ήταν σύμμα-
χος για να
γιορταστεί το
Πάσχα στο χωριό
με ιδιαίτερη λαμ-
πρότητα και με την
παρουσία αρκετών
συγχωριανών και
επισκεπτών. 

Το τετραήμερο
των αργιών, αρκε-
τοί ήταν οι απόδη-

μοι της Ροδαυγής, οι επισκέπτες και φίλοι που επέλεξαν
να περάσουν τις γιορτινές ημέρες σε ωραίο, φυσικό και
χωριάτικο περιβάλλον με όλα τα παραδοσιακά δρώμενα
που λαμβάνουν χώρα αυτές τις άγιες ημέρες στη Ρο-
δαυγή.  
Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν και φέτος την πα-

ραμονή του Λαζάρου, με μεγάλη συμμετοχή νέων και ενη-
λίκων και στολισμένα καλάθια. Ακούστηκαν τραγούδια με
ποικίλο περιεχόμενο και διαφορετικά μηνύματα στον προ-
αύλιο χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής. Να
σημειωθεί ότι τόσο ο γηραλέος Χαρίλαος Τσάμης όσο και
η Αλεξάνδρα Μάνου κάθε χρόνο στολίζουν το καλάθι
τους, στηρίζοντας αυτό το έθιμο, που καλά κρατεί τα τε-
λευταία χρόνια. 
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Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Με την ευκαιρία του εορτασμού του προ-
φήτη Ηλία στο χωριό μας είναι επίκαιρο να
παραθέσουμε  κάποιος απόψεις Προφήτη
Ηλία .
Ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες
του Ισραήλ, που προείπε την έλευση του
Χριστού στη Γη. Η μνήμη του γιορτάζεται
από τη Χριστιανοσύνη στις 20 Ιουλίου.
Ο Ηλίας (Ελιγιαχού και Ελιγιά στα Εβραϊκά)
καταγόταν από τη Θέσβη της περιοχής Γα-
λαάδ και έζησε τον 9ο π.Χ. αιώνα κατά την
περίοδο της βασιλείας των Αχαάβ και Οχο-
ζία. Ήταν γιος του Σωβάκ και ανήκε στη
φυλή του Ααρών. Όταν γεννήθηκε, ο πατέ-
ρας του είδε μία θεία οπτασία. Δύο άνδρες
λευκοφορεμένοι τον ονόμαζαν Ηλία, τον
σπαργάνωναν με φωτιά και του έδιναν
φλόγα να φάει. Τότε, ο πατέρας του πήγε
στα Ιεροσόλυμα και περιέγραψε την οπτα-
σία στους ιερείς. Εκείνοι του είπαν ότι ο
γιος του θα γίνει προφήτης και θα κρίνει το
Ισραήλ με δίκοπο μαχαίρι και φωτιά.
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Μπορείτε να διαβάσετε

A N O I A
της Χριστίνας Θεοφ. Πλαστήρα

Η άνοια είναι μια επίκτητη, γε-
νικευμένη και συνήθως προ-
οδευτική εξασθένιση της
γνωσιακής λειτουργίας που
επηρεάζει το περιεχόμενο,
αλλά όχι το επίπεδο της συνεί-
δησης. Αν και η επίπτωσή της
αυξάνει με την ηλικία (προ-
σβάλλει 5-20% των ατόμων

άνω των 65 ετών), εντούτοις δεν είναι ένα προδιαγεγραμ-
μένο επακόλουθο του γήρατος. Αντ’ αυτού παριστά μια
διαταραχή που προσβάλλει τον εγκεφαλικό φλοιό, τις υπο-
φλοιώδεις συνδέσεις του ή και τα δύο. 
Στις μέρες μας υπολογίζεται ότι πάνω από 30 εκατομμύρια
άτομα πάσχουν παγκοσμίως από άνοια και -με την αύξηση
του μέσου όρου ζωής- αυτός ο αριθμός θα υπερβεί τα 80
εκατομμύρια το 2050. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ο αριθ-
μός των προσβεβλημένων ατόμων ξεπερνά τις 200.000 με
ανάλογη εκθετική πρόβλεψη για τις επόμενες δεκαετίες.
Συνεπώς η άνοια αντιπροσωπεύει μεταξύ άλλων μια ση-
μαντική πρόκληση για τα οικονομικά της υγείας, δεδομέ-
νου ότι το κόστος περίθαλψης των πασχόντων υπερβαίνει
το κόστος ασθενειών όπως οι καρδιοπάθειες, τα αγγειακά
εγκεφαλικά επεισόδια ή ο καρκίνος.
Η άνοια συνιστά ένα κλινικό σύνδρομο που εμπεριέχει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Ύπουλη έναρξη, εντός μηνών ή ετών, με εμφανές ιστο-
ρικό εξελισσόμενης γνωσιακής έκπτωσης 
• Η κλινική γνωσιακή έκπτωση, μπορεί να επιβεβαιωθεί με
νευροψυχολογικές δοκιμασίες (ειδικά test για την άνοια)
• Η έκπτωση αφορά τη μνήμη και άλλες γνωσιακές λει-
τουργίες και εκδηλώνεται ως
-Αμνησικό σύνδρομο (αδυναμία εκμάθησης και συγκρά-

τησης νέων πληροφοριών) 
-Επηρεασμένη κρίση και προγραμματισμός
-Προσβολή του οπτικοχωρικού προσανατολισμού
-Διαταραχή του λόγου
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ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ

1

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Ένα πολύ σοβαρό θέμα  απασχόλησε το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου  και πέραν των άλλων θεμάτων,
συζήτησε  και το θέμα της ερήμωσης,  της εγκατάλειψης και της αποδυνάμωσης  τόσο του χωριού μας όσο
και των Ξηροβουνοχωρίων γενικότερα. Έτσι αποφασίστηκε να προσκληθούν  σε κοινό διάλογο όλοι οι Φο-
ρείς της ορεινής περιοχής και οι καταστηματάρχες με απώτερο σκοπό την συζήτηση,  την ανταλλαγή από-
ψεων και προτάσεων, καθώς και δράσεις και   ενέργειες  που μπορούν να γίνουν ώστε  να τονωθεί η
περιοχή, πράγμα το οποίο θα έχει ως επακόλουθο την ανάπτυξη. Η συνάντηση  έγινε την Μ. Τετάρτη 19
Απριλίου  στο Πνευματικό Κέντρο  και σ΄αυτή παραβρέθηκαν όλοι οι φορείς της Ροδαυγής (Κοινότητα,
Αδελφότητα, Εκκλησία, Σύλλογος Γυναικών), καταστηματάρχες και αντιπρόσωποι Φορέων Πιστιανών
και Φανερωμένης, ο π. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού  Νίκος Λιόντος   και η Γραμματέας Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Αρταίων  Θεανώ Γραμματικού- Παπατσίμπα.  Η συνάντηση αυτή μπορεί να μην είχε
πάρα πολλά άτομα (παραβρέθηκαν 20), ωστόσο όμως  έγινε μια πολύ ζεστή κουβέντα από όλους  που
έλαβαν τον λόγο  και με καινοτόμες ιδέες   που κατατέθηκαν, πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις  τις
οποίες θα επεξεργαστεί το Διοικ. Συμβούλιο  και κάποιες από αυτές τις προτάσεις θα προχωρήσουν
άμεσα για υλοποίηση.
Στην εισήγησή του  ο Άκης Τσάγκας (ο οποίος είχε και την ιδέα  της συνάντησης  αυτής), ανέφερε

ότι τον απασχόλησε  έντονα   το πρόβλημα της ερήμωσης και της αποδυνάμωσης των χωριών μας και
ότι κάτι πρέπει να κάνουμε ως Πολιτιστικός Σύλλογος, ακούγοντας κατά πρώτον τους προβληματι-
σμούς και τις προτάσεις των Φορέων και των παρευρισκομένων. 
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου  Χρήστος Σταύρος αναφέρθηκε στο δημογραφικό πρόβλημα
της περιοχής και στη γήρανση του πληθυσμού  καθώς και στη μείωση της επισκεψιμότητας ως του-
ριστικός προορισμός. Αναφέρθηκε στα καταστήματα της περιοχής τα οποία θα πρέπει να έχουν γα-
στρονομική ταυτότητα και να διαθέτουν ντόπια προϊόντα. 
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Στα πλαίσια των εκδηλώσεων
«ΤΟ ΡΟΔΟΦΕΓΓΑΡΟ»

η Αδελφότητα θα πραγματοποιήσει στο χωριό τις παρακάτω εκδηλώσεις.
Α. ΄Εκθεση βιβλίου στην πλατεία του χωριού από 10-15 Αυγούστου

Β. Αφιέρωμα στον μεγάλο Συνθέτη-Στιχουργό και Ερμηνευτή
Βασίλη Τσιτσάνη

στις 13 Αυγούστου 2017 στις 09.30μ.μ. στην πλατεία του χωριού.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ ΑΡΤΑΣ
«Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

Εκδηλώσεις Αυγούστου 2017 «Το Ροδοφέγγαρο»
01-08-2017 ΤΡΙΤΗ: 1ο Εργαστήρι Ζωγραφικής με την Γωγώ
Μπαρτζώκα στην πλατεία. Ώρα  10.00.
02-08-2017  ΤΕΤ: 2ο Εργαστήρι Ζωγραφικής – Έκθεση έργων
των παιδιών στην πλατεία. Ώρα 10.00.
04-08-2017 ΠΑΡ: Αθλητικά παιδικά παιχνίδια από τον πανελ-
ληνιονίκη αθλητή μεγάλων αποστάσεων Χρήστο Ζαρκάδα
στην πλατεία. Ώρα 18.00.
05-08-2017 ΣΑΒ: Παραδοσιακή Βραδιά - 5ο Φεστιβάλ Χορευτι-
κών Ομάδων με τη συνοδεία της κομπανίας του Βασίλη Γερα-
γόρη. Συμμετέχουν χορευτικά  από διάφορες περιοχές της
χώρας, τα οποία θα παρουσιάσουν  χορούς από Μακεδονία,
Θράκη, Ήπειρο, Νησιά και Θεσσαλία. Στη συνέχεια γλέντι και
ελεύθερος χορός  για όλους. Ώρα έναρξης 21.00 στην πλατεία.
06-08-2017 ΚΥΡ: Ποδηλατικός Αγώνας στο δάσος της Μπι-
στούρας. Ώρα 18.00. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει  ποδηλα-
τικό παιχνίδι στην πλατεία. Θα υπάρχουν και δραστηριότητες
που θα περιλαμβάνουν τη γνωριμία με τα μονοπάτια και τη
φύση του χωριού, το παιχνίδι του χαμένου θησαυρού για μι-
κρούς και μεγάλους και άλλες δραστηριότητες. 
09-08-2017 ΤΕΤ: Ντοκιμαντέρ για την παραδοσιακή μουσική
από τον φωτογράφο – κινηματογραφιστή Βασίλη Γκανιάτσα.
Θα προλογίσει ο φιλόλογος Βασίλης Τάτσης. Ώρα 21.00 στην
πλατεία.
10-08-2017  ΔΕΥΤ: Εγκαίνια Έκθεσης βιβλίου  η οποία θα διαρ-
κέσει μέχρι τις  15 Αυγούστου. 
11-08-2017  ΠΑΡ: Βραδιά Παραμυθιού «Πέρασα κι εγώ από κει
κι είχα παπούτσια από χαρτί». Ένα Ντοκιμαντέρ  του Βασίλη
Λουλέ με αφηγήσεις  παραμυθιών από ανθρώπους της περιο-
χής των Τζουμέρκων  και των Τρικάλων. Ώρα 2100 στην πλα-
τεία.
12-08-2017  ΣΑΒ: Παιχνίδια  για τους μικρούς μας φίλους, με
τους Προσκόπους Άρτας στην πλατεία. Ώρα 18.30.
13-08-2017  ΚΥΡ: Λαϊκή μουσική συναυλία. Αφιέρωμα στον με-
γάλο Συνθέτη – Στιχουργό  και Ερμηνευτή  Βασίλη Τσιτσάνη
στην πλατεία. Ώρα έναρξης  21.30.  
Το πρωί  της ίδιας μέρας  Αιμοδοσία στο ιατρείο της Κοινότη-
τας Ώρα  9.00 έως 13.00.
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Γεννήσεις
Στις 19-5-2017 το ζεύγος Γεωργίου Πα-
φίλη και Ανίτας Μιχ. Τσώρου(κόρη Με-
ρόπης Πλαστήρα) απόκτησαν αγόρι.
Στις 26-5-2017 ο Σταμάτης Κολυμπάρης
και η Ευφροσύνη Αθαν. Λεπίδα απόκτη-
σαν αγόρι.

Τους ευχόμαστε να τους ζήσει
Βαπτίσεις
Στις 6-5-2017 το ζεύγος Λάμπρου Παν.

Ζανίκα και Δήμητρας Παντ. Γεωργο-
γιάννη βάπτισαν την κόρη τους και της
δόθηκε το όνομα Ευαγγελία-Παϊσία 
Στις 14-5-2017 ο Γιάννης Αρσενικός και
η Βασιλική Ιωαν. Γεωργίου βάπτισαν τα
παιδιά τους (2) και τους δόθηκαν τα
ονόματα Νικόλαος και Αντώνιος
Στις 20-5-2017 ο Φρίξος Κων. Παπαλάμ-
πρης και η σύζυγός του Πόπη βάπτισαν
το κοριτσάκι τους και της δόθηκε το
όνομα Αλεξάνδρα
Στις 3-6-2017 το ζεύγος Παναγιώτη Νι-

κολάου και Δήμητρας Κων. Γεωργο-
γιάννη βάπτισαν την κόρη τους και της
δόθηκε το όνομα Ινώ

Στις 3-6-2017 το ζεύγος Νικολάου
Κύρλα και Ευαγγελίας Ιωαν. Τσούτση
βάπτισαν την κόρη τους και της δόθηκε
το όνομα Χριστίνα
Στις 11-6-2017 το ζεύγος Νικολάου και

Πένυς Αράπη (γιος του Ιωάννη Αράπη)
βάπτισαν την κόρη τους και της δόθηκε
το όνομα Παρασκευή
Στις 17-6-2017 το ζεύγος Αλεξάνδρου
Τζανόπουλου και Αναστασίας Αλκ. Γιολ-
δάση βάπτισαν το γιο τους και του δό-
θηκε το όνομα Αντώνης
Στις 24- 6-2017 ο Ιωάννης Αναγνωστά-

κης (γιος του Δημοσθένη Αναγνω-
στάκη) και η Zaklina Antonijevic βάπτισαν
το γιο τους και του δόθηκε το όνομα
Ανδριανός-Δημοσθένης  
Να τα καμαρώσουν όπως επιθυμούν

Γάμοι
Στις 10-6-2017 ο  Μιλτιάδης Αθαν.

Μάρης νυμφεύθηκε την ΄Ολγα Χήρα
Να ζήσετε ευτυχισμένοι

Θάνατοι
Στις 3-5-2017 απεβίωσε ο Κων/νος

Αλεξ. Μάνος
Στις 7-5-2017 απεβίωσε ο Ελευθέριος

Πλακούτσης(συζ. Αικατερίνης Λαμ. Δη-
μόπουλου)
Στις 14-5-2017 απεβίωσε η Ευαγγελία

Ανδ. Γιώτη στα Πιστιανά
Στις 19-5-2017 απεβίωσε ο Αχιλλέας

Καλλιμογιάννης σε ηλικία 92 ετών 
Στις 22-5-2017 κηδεύτηκε στην Αθήνα

η Μαρούσιω Βασιλείου
Στις 5-6-2017 απεβίωσε ο Χαρίλαος Μή-
τσιος στα Πιστιανά σε ηλικία 94 ετών
Στις 10-6-2017 απεβίωσε ο Ηλίας Σταύ-
ρος σε ηλικία 83 ετών
Στις 1-6-2017 απεβίωσε η Σαβούλα Λιά-
κου(αδελφή Αχιλ. Καλλιμογιάννη)

Στις 5-6-2017 απεβίωσε η Αγγελική
Ιωαν. Χριστοκώστα 
Στις 12-6-2017 απεβίωσε ο Δημήτριος

Γιώτης σε ηλικία 84 ετών Στις 16-6-2017
απεβίωσε η Γεωργίτσα Καζάκου σε ηλι-
κία 96 ετών.
Μνημόσυνα

Στις 29-4-2017 40ήμερο μνημόσυνο
της Σοφίας Αλεξ. Μάνου
Στις 28-5-2017 ετήσιο μνημόσυνο του

Γιάννη Σπ. Κομζιά
Στις 11-6-2017 40ήμερο μνημόσυνο του
Κων/νου Αλεξ. Μάνου και εξάμηνο της
΄Ολγας Αλεξ. Μάνου
Στις 11-6-2017 40ήμερο μνημόσυνο του
Ελευθερίου Πλακούτση(συζ. Αικατερί-
νης Λαμ. Δημοπούλου).
Στις 18-6-2017 ετήσιο μνημόσυνο του

Γεωργίου Θεοχάρη.

Από την κοινωνική ζωή των ΡοδαυγιωτώνΑπό την κοινωνική ζωή των Ροδαυγιωτών
Μάνου- Τσούτση-Αλεξάνδρα       Πρέβεζα   30
Σταύρου Κων. Γεωργία                 Ροδαυγή   10
Γεωργογιάννη Δημ. Βασιλεία      Ιωάννινα   20
Περδικαριώτισσα                                                10
Παλαβός Δημ. Παναγιώτης         Γερμανία   20
Χριστογιάννης Κων. ΕυάγγελοςΓερμανία   20
Χριστογιάννης Κων. ΕλευθέριοςΓερμανία  20
Χριστοκώστας Ιωαν. Δημήτριος     Λάρισα   20
Ζαρκάδα Ελένη                               Ροδαυγή   10
Τάσιου Χρ. Βαϊτσα                          Ροδαυγή   20
Μπαλαούρας Χαρίλαος                 Κέρκυρα   10
Μπαλαούρας Φώτιος                     Κέρκυρα   10
Ευαγγέλου Αντώνιος                    Ροδαυγή   20
Αράπη Βούλα                           Θεσσαλονίκη   25
Δημόπουλος Ηλίας                         Ροδαυγή   10
Οικονόμου Σταύρος                      Ροδαυγή   20
Παπαβασιλείου Δημ. Θεοφάνης Ροδαυγή   20
Κομζιάς Κλ. Σπύρος                        Ροδαυγή   10
Κομζιάς Αθαν. Κων/νος                 Ροδαυγή   10

Κολιός Χρήστος                              Ροδαυγή   20
Αθανασίου Αλεξάνδρα                                      10
Δημοπούλου Παντ. Ευθυμία        Ιωάννινα   20
Ζώη Λαμπ. Αναστασία                    Ροδαυγή     5
Κοντού Διογ. Λευκοθέα              Τραπεζάκι   10
Δημοπούλου Λαμ. Αικατερίνη      Πρέβεζα   10
Αράπης Γεωρ. Κων/νος                 Καναδάς   50
Αράπη-Χασκή Κων/νιά                   Ροδαυγή   20
Πλαστήρα Παν. Ελένη                        Αθήνα   20
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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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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

Η αδελφότητα στο διαδίκτυο
Για την καλύτερη επαφή και επικοινωνία με τους απανταχού Ροδαυγιώτες
και φίλους της Ροδαυγής η Αδελφότητα απόκτησε τη δική της ιστοσελίδα.
Δεν πιστεύουμε ότι μία ακόμη ιστοσελίδα λύνει κάποιο πρόβλημα, αλλά έχει
καταντήσει αναγκαιότητα των καιρών μας. Ελπίζουμε ότι μαζί με τις άλλες
ιστοσελίδες συμβάλλουμε τόσο στην καλύτερη επαφή και επικοινωνία , όσο
και στην προβολή του χωριού μας. Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε χωρίς
καμία οικονομική επιβάρυνση και δε θα έχει καθόλου έξοδα διατήρησης.
Είμαστε στη διάθεση όλων να δεχτούμε προτάσεις που θα  έχουν ως σκοπό
την αναβάθμισή της για την επίτευξη των στόχων της δημιουργίας της. 
Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την αδελφότητα μπορείτε επιλέγοντας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ από το ΜΕΝΟΥ να στέλνετε  στο e-mail ή μέσω της φόρμας
επικοινωνίας οποιοδήποτε άρθρο ή πρόταση επιθυμείτε. Ευελπιστούμε με
όλους σας σε μία καλή συνεργασία. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι:

http:/ /www.adrod.webnode.gr 
e-mail:  adrodavgis@gmail .com

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Χρήσιμες ιστοσελίδες
http://www.rodavgi.com

Εδώ υπάρχει το αρχείο των εφημερίδων της Αδελφότητας
http://rodavgiartas.blogspot.gr

http://www.rodavgi-artas.gr
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΜΜΟΥ
΄Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στις 16 Αυγούστου,θα πραγματοποιηθεί το

πανηγύρι μας στον προαύλιο χώρο του Αγ.Βησσαρίων στον συνοικισμό ΄Αμμο
Ροδαυγής.                                                                                                                          
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα με εσπερινό και αρτοκλασία και

μετά θα ακολουθήσει γλέντι με μουσική και χορό μέχρι τις πρωινές ώρες με την
εξαίρετη ορχήστρα του Βασίλη Γεραγόρη.                                                                                                             
Σας περιμένουμε όλους να έρθετε και να διασκεδάσετε μαζί μας.                                                                                                                                                                                                                                          

Ο πολιτιστικός σύλλογος
«Φίλοι του Άμμου» Αγ.Βησσαρίων

Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΕΝΟΣ ΒΟΥΝΟΥ
Το Ξεροβούνι είναι το δικό μας βουνό, το βουνό που στέκεται επιβλητικό επάνω

από τη Ροδαυγή και τα γειτονικά χωριά. Στην κορυφή του βουνού υπήρξαν ολίγες
κτηματικές περιουσίες για την καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων. Οι δε πλαγιές,
τα μεταπολεμικά χρόνια, παρείχαν το χώρο για εκατοντάδες αιγοπρόβατα και την
απασχόληση αρκετών κατοίκων προς εξασφάλιση των βασικών αναγκών της ζωής.
Τα παλαιά χρόνια αλλά και της ημέρες μας, το Ξεροβούνι ήταν και είναι πρώτης

τάξεων χώρος για δραπέτευση από τις πόλεις προς την ύπαιθρο, ως και την εξά-
σκηση του σπόρτ του κυνηγιού. Το άνοιγμα των δρόμων και τα συγκοινωνιακά μέσα
επέτρεψαν την πρόσβαση όλων μας και στα πιο δύσβατα σημεία της φύσεως. Τη
χειμερινή εποχή, αν και οι κορυφές του βουνού, πιθανόν είναι σκεπασμένες με
χιόνι, όμως δεν εμποδίζει το θαρραλέο λατρευτή της υπαίθρου ή τον ορειβάτη να

ανεβεί μέχρις τα «Δυο παιδάκια» για να απολαύσει έναν απέραντο θησαυρό μπροστά, τον ορίζοντα, τα απέναντι βουνά, το
φράγμα του Αράχθου, σχεδόν ολόκληρο το νομό ΄Αρτης μέχρις τη θάλασσα του Αμβρακικού και πέρα όσο φθάνει το μάτι.
Τους θερινούς μήνες το δάσος και το πράσινο της Ροδαυγής είναι μαγεία.
Και τώρα από τα ψηλά στα χαμηλά. Το φυσικό περιβάλλον της Ροδαυγής, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι φιλόξενοι κάτοικοι,
η παραγωγή σπανίων γεωργικών προϊόντων, ο λίγος τουρισμός η κοντινή απόσταση από την πόλη της ́ Αρτας, όλα είναι αξιο-
σημείωτα προσόντα που λίγοι τόποι τα προσφέρουν. Το όνομα του όρους «Ξεροβούνι» δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, ακρι-
βώς κοπλιμέντο που ταιριάζει ή να κολακεύει ή να επαινεί τα ανωτέρω θετικά  χαρακτηριστικά της Ροδαυγής. Είναι λοιπόν
λογικόν, δίκαιον και πρέπον να ολοκληρωθεί το μεγαλείον της Ροδαυγής με αλλαγή του γεωγραφικού ονόματος  «Ξερο-
βούνι» σε π.χ. όνομα όπως :Ανθοβούνι ή Ροδοβούνι ή Λίπα ή ΄Ελατος κλπ. Όνομα που θα αποφασίσει μία ολομέλεια και θα
εγκριθεί από τις πολιτικές αρχές.
Παρακάτω, παραθέτω επιπλέον παρατηρήσεις που ενισχύουν την αλλαγή του ονόματος:
α. Ο όρος «Ξεροβούνι» δεν συμβιβάζεται με το σημερινό περιβάλλον, δηλαδή, δεν υπάρχει έλλειψις πρασίνου ή νερού ή

νερού βροχής
β. Η αλλαγή θα συμπίπτει με τα επιπλέον θετικά προσόντα που έχει να παρουσιάσει η Ροδαυγή και οι γύρω κοινότητες.
γ. Ένα βουνό είναι συνήθως γυμνό στην κορυφή. Αντί να ονομάζεται π.χ. γυμνό(τόπος) ή ξερό (τόπος), η ελληνική γλώσσα

περιέχει πληθώρα από όρους για την ταυτότητα μιας περιοχής, ώστε να είναι περιττή η επιπλέον προσκολλημένη κηλίδα. 
Στο παρελθόν υπήρχε καλός λόγος για την αλλαγή του ονόματος του χωριού μας από Νησίστα σε Ροδαυγή. Τώρα, με τη

σειρά και το βουνό, να δοθεί μία άλλη ονομασία.
Εάν λοιπόν οι Ροδαυγιώτες και οι πέριξ κοινότητες είναι σε συμφωνία για την αλλαγή, τότε απομένει μία σειρά νομοθετικών
ενεργειών για την έγκριση του καινούριου ονόματος. ΄Ετσι θα λάβει χώρα η βάπτισις μιας οροσειράς.

Κων/νος Αράπης
Τορόντο

Στις 23 Απριλίου στον Ιερό ναό του Τιμίου Σταυρού στην πόλη Γουίντσορ του Κα-
ναδά, έλαβε χώρα η βάπτιση του αγοριού των Λάμπρου και Λίνας Δημοπούλου.
Το δοθέν όνομα είναι Γεώργιος και Θεόδωρος. Συγχαρητήρια στους ευτυχείς γο-
νείς, να τους ζήσει και να τον χαίρονται.
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Στο χωριό μας έως και το 1972 οι αγροτική καλλιέργεια ήταν μία από τις κύριες ασχολίες των κατοίκων. Η πρωτογενής παραγωγή κάλυπτε μεγάλο
μέρος των αναγκών των κατοίκων. Για να υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή, η πηγή της Συκιάς έπαιζε σημαντικό ρόλο, γιατί ήταν η σημαντικότερη πηγή
για την άρδευση των χωραφιών. Εκτός της πηγής Συκιάς υπήρχαν και άλλες πηγές στο Περδικάρι, το Ξηράκι, τον ΄Αμμο και άλλες μικρότερες. Από
την πηγή Συκιάς αρδεύονταν το μεγαλύτερο μέρος του χωριού. Για το σκοπό αυτό υπήρχαν δεξαμενές (λάκκοι) στις οποίες μεταφέρονταν το νερό
με αυλάκια. Υπήρχε δεξαμενή δίπλα στην πηγή Συκιά καθώς και στα Τσαγκέικα.  Για να μην υπάρχει απώλεια νερού κατασκευάστηκε και αρδευτικό
δίκτυο (αυλάκια), κομμάτια του οποίου σώζονται ακόμη και σήμερα. Παρεμπιπτόντως προτείνω τον καθαρισμό αυτών των αυλακιών και την ανάδειξή
τους, με την τοποθέτηση ενός πλέγματος για προφύλαξη. Για την καλύτερη διαχείριση του νερού υπήρχε ο θεσμός του υδρονομέα ή νεροφόρου
όπως λέγονταν. Με απόφαση της Κοινότητας Ροδαυγής το 1972 αρδεύονταν στη Ροδαυγή έκταση 105, 180 στρεμμάτων . Εκτός αυτών υπήρχαν και
αρκετά στρέμματα μη αρδεύσιμα. Σύμφωνα με απόσπασμα του αρδευτικού κανονισμού προβλεπόταν.
΄Αρθρον 1ον παρ.8

Πηγή Συκιάς στρέμματα 105,180Χ1000 τ.μ. δικαίωμα εκάστου ποτιστικού στρέμματος 5 ώρες, κύκλος άρδευσης 22 ημερών. Το ανωτέρω ύδωρ θα χο-
ρηγείται υπό του υδρονομέως εις δύο δόσεις, ήτοι κύκλου αρδεύσεως 11 λόγω κηπευτικών αναγκών 
΄Αρθρον 6ον

Οι υδρονομείς κατά την αρδευτικήν περίοδον θα περιφέρονται ανά τους υδραύλακας προς πρόληψιν καταστροφής τούτων.
΄Αρθρον 7ον

Απαγορεύεται η αλλαγή σειράς του ποτίσματος εκτός εάν υπάρχει σοβαρός λόγος, οπότε ο υδρονομέας κατόπιν συμφώνου γνώμης μεταξύ των αγρο-
φυλάκων αποφασίσει τούτο.
΄Αρθρον 9ον

Απαγορεύεται εκ των πηγών των υδραγωγείων Συκιάς  κατά την αρδευτική περίοδον η συγκέντρωσις ύδατος εις βυτία ή αφαίρεσις ύδατος εκ των
υδραυλάκων ως και η τοποθέτησις ελαστρικών σωλήνων, καθόσον η ποσότης του ύδατος τυγχάνει ελαχίστη, προς αποφυγήν φθοράς.  Επίσης απα-
γορεύεται η πλήσις αυτοκινήτων από οιανδήποτε κοινοτική κρίνη, καθώς το πλύσιμο των ρούχων κ.λ.π. πλησίον κρινών. 
΄Αρθρον 10ον

Ο υδρονομέας της πηγής Συκιάς θα αναλάβη να δίδη δις της ημέρας ανά μίαν και ημίσειαν ώραν εις τας κρίνας των οικιών ύδωρ προς εξυπηρέτησιν
των κατοίκων και από ώραν 06.00 έως 07.30 και κατά το χρονικό διάστημα 1ης Ιουλίου έως λήξεως αρδευτικής περιόδου.  Τας δε υπολοίπους ώρας
οι κάτοικοι και οι παραθερισταί θα υδρεύονται εκ των αυτομάτων κρινών και εκ των πηγών Συκιάς και Μπέσικος ίνα αποδειχθή η σπατάλη του αρδευ-
τικού ύδατος κατά τους θερινούς μήνας και από της ανάγκης της αρδεύσεως. Αναλαμβάνων ο υδρονομέας θα κλείνη και θα ανοίγη τους διακόπτας
τας ωρισθείσας ώρας κατά μήκος της πηγής Συκιάς-Βρυτσίλας και Συκιάς- Μανέϊκα.
Ο Γιάννης Μπαλούρας υπήρξε υδρονομέας στο χωριό για 15 χρόνια. Πριν από αυτόν ήταν ο Θεόδωρος Κόρδας. Ο υδρονομέας ορκιζόταν στο Αγρο-
νομείο Φιλιππιάδας κάθε χρόνο, την άνοιξη. Η αμοιβή του ήταν σε καλαμπόκι από τους χωριανούς. Αντιστοιχούσαν 2 οκάδες ανά στρέμμα. Όταν
μπήκαν βρύσες στα σπίτια εξακολουθούσε να υπάρχει ο υδρονομέας, διότι κάποιο άνοιγαν τη βρύση και γέμιζαν αποθηκευτικούς χώρους νερού.
Αναφέρονται τέτοιες περιπτώσεις, οπότε ο νεροφόρος κάποιες φορές του έπαιρνε το λάστιχο. Αν και ο και ο κανονισμός προέβλεπε ποινές, δεν ανα-
φέρονται κάποιες και ο υδρονομέας το κρατούσε μυστικό. Υδρονομείς υπήρχαν στο Περδικάρι και τον ΄Αμμο, αλλά αυτοί δεν ορκίζονταν στο Αγρο-
νομείο.
ΥΓ.  Τα άρθρα αναγράφονται όπως ακριβώς είναι στο απόσπασμα του αρδευτικού κανονισμού.

Μ ι α  ν έ α  π ν ο ή … σ τ α  π α λ ι α  μ α ς  δ ρ ώ μ ε ν α .
Μετά από επτά (7) χρόνια ενασχόλησης με τα κοινά, καταθέτω για συζήτηση θέματα - προτάσεις που αφορούν το σύνολο του Χωριού.
Θετικό το γεγονός ότι μετά από πολλά χρόνια λύθηκε το θέμα της παραχωρήσεως της χρήσης της πλατείας (κατά το ήμισυ προς το παρόν) με αποτέλεσμα ήδη να εκ-
πονείται μελέτη κατασκευής παιδικής χαράς, χώρου στάθμευσης  αυτοκινήτων, συντήρησης και βελτίωσης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης, των τουαλετών καθώς και
βελτίωσης της πρόσβασης. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος γιατί δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε ότι η πλατεία σε ένα Χωριό είναι κοινόχρηστος χώρος και  ανήκει στους
δημότες ανεξάρτητα της ιδιοκτησίας. Και την δεδομένη στιγμή  δεν άλλαξε η ιδιοκτησία άλλα η χρήση. 
Ακολουθούν προτάσεις οι οποίες μπορούν να συζητηθούν, να προβληματίσουν και γιατί όχι να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν. Προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι για
το καλό του τόπου μας.
1. Πριν μερικά χρόνια σε κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας προτάθηκε από χωριανό μας, του εξωτερικού, η συγχώνευση όλων των Συλλόγων του Χωριού. Τότε ομολογώ

ότι σε πολλούς δεν πέρασε… Πιστεύω ο καιρός και οι συνθήκες επιβάλλουν τη συγχώνευση δημιουργώντας ένα Σύλλογο με καθολική συμμετοχή αλλά και ανάληψη
υποχρεώσεων από πλευράς του, που να καλύπτει αν όχι όλες, πολλές από αυτές, που υπήρχαν προ της συγχωνεύσεως.
Δύο παραδείγματα απλά που ενισχύουν την πρόταση μου. Στις τελευταίες εκλογές του Πολιτιστικού Συλλόγου δε συμπληρώθηκε καν ο αριθμός των ελάχιστων υποψη-
φίων. Ή στον Σύλλογο Γυναικών τα τελευταία χρόνια  ίδια πρόσωπα εναλλάσσονται στην προεδρεία και ούτε καν συζήτησαν το ενδεχόμενο συνεταιριστικής Συλλογικής
δραστηριότητας ενώ δεν συμμετέχουν καθόλου νέες ηλικίες και κατά συνέπεια, συνήθως,  νέες ιδέες. Με τυχόν υλοποίηση της παραπάνω πρότασης θα αρθούν τα
όποια προβλήματα σχέσεων και στάσεων υπήρχαν μέχρι τώρα απέναντι στους  Συλλόγους  (και είναι πολλά).
2. Η επόμενη πρόταση αφορά τη γιορτή και τον πανηγυρισμό της Αγίας Τριάδος στο Σουμέσι. Μέχρι και σήμερα, αλλά δεν γνωρίζουμε υπεύθυνα από πότε, γιορτάζεται

και τιμάται το Άγιο Πνεύμα την Τρίτη δηλαδή την επομένη του Αγίου Πνεύματος. Στην ουσία δεν είναι καμία εορτή που να έχει σχέση με την ενορία μας.  Το εργάσιμο
της ημέρας και οι εξετάσεις των μαθητών αποτρέπουν την παρουσία των ενοριτών ιδιαίτερα νεαρότερων ηλικιών. Το θέμα συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της φετινής
γιορτής και θεωρείται σίγουρο ότι θα αποκατασταθεί η θρησκευτική και η πολιτιστική τάξη.  
3. Γιορτή Αγίας Παρασκευής. Πορεία, Εσπερινός την παραμονή, Όρθρος, Θεία Λειτουργία ανήμερα της εορτής, το καγκελάρι και το πανηγύρι …της Αγίας Παρασκευής

στις 27. Και όλα αυτά με την προσθήκη της εικόνας του Ιαματικού Παντελεήμονος. Τι θα άλλαζε ή που θα ήταν το πρόβλημα αν στις 26 το απόγευμα γινόταν το καγκελάρι
και ακολουθούσε το πανηγύρι. Απολύτως τίποτα!!! Επίσης πολύς λόγος γίνεται μια εβδομάδα πριν, για την περίφημη πορεία της εικόνας της Αγίας Παρασκευής από το
κακολάγκαδο στον Ιερό Ναό, ψάλλοντας τον Παρακλητικό Κανόνα τρεις φορές, λόγω της απόστασης, πότε με βροχή και πότε με ζέστη. Και αυτό κατέληξε θεσμός και
σε λίγα χρόνια θα αποτελεί παράδοση. Θα μπορούσε να γίνεται κάθε 10ετία ή να καταργηθεί. 
4.Καγκελάρι της Τρίτης της Λαμπρής

Άλλο ένα δρώμενο, που τείνει να γίνει παράδοση ικανοποιώντας συμφέροντα;;  ή  ήταν συνέχεια της λειτουργίας του Αγίου Νικολάου στο Περδικάρι. Όπως και να χει
ένα είναι σίγουρο. Επισκέπτες χωριανοί και ξένοι εκμεταλλευόμενοι το 4ήμερο των αργιών του Πάσχα έρχονται στο Χωριό, αλλά την Τρίτη είναι απόντες. Θα μπορούσε
να μετατεθεί την Κυριακή του Πάσχα ή το αργότερο τη Δευτέρα της Διακαινησίμου πάντα απόγευμα.
Αν οι παραπάνω προτάσεις ή έστω κάποιες από αυτές με ειλικρινή διάλογο όλων, των φορέων και των κατοίκων γίνουν δεκτές, πιστεύω θα είναι μια ταπεινή προσφορά
στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Περιττό να αναφέρω, ότι οι λόγοι που επέβαλαν αυτές τις διαφοροποιήσεις από το θρησκευτικό και το πολιτιστικό συναξάρι
πλέον έχουν εκλείψει. Άρα μια αναπροσαρμογή θα ήταν χρήσιμη παραβλέποντας κακίες, μίση και συμπεριφορές που δεν ανταποκρίνονται στην εποχή μας.

Όταν ήμουν μέλος του τωρινού Δ. Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής, ο Δήμος Αρταίων ζήτησε από φορείς και δημότες να προτείνουν ονομασίες για πλατείες και οδούς του Δήμου. Τότε,
ως μέλος του προαναφερθέντος Δ. Σ., μεταξύ άλλων, πρότεινα να ονομαστεί η πλατεία του χωριού «Πλατεία Αγρότισσας Μάνας»  - την πρόταση έκανα ατομικά και προς τον Δήμο - ως απότιση
φόρου τιμής στις γυναίκες, οι οποίες με ανείπωτους μόχθους και υποδειγματική καρτερία ανάστησαν γενιές και γενιές στο χωριό μας, και όχι μόνο. Παράλληλα είχα προτείνει να στηθεί για τον ίδιο
λόγο ανδριάντας ή προτομή της στην πλατεία ή έστω να φιλοτεχνηθεί ένα ανάγλυφο, χάλκινο, μαρμάρινο ή από άλλο υλικό, ως σήμα μνήμης και σεβασμού στο πρόσωπό της. Η πρότασή μου, χωρίς
να αποκλείει άλλη επιλογή, περιλάμβανε ως κατάλληλο πρόσωπο για τη δημιουργία ενός τέτοιου έργου τέχνης τον διαπρεπή Ηπειρώτη γλύπτη Θεόδωρο Παπαγιάννη.  

Πέρα από τις θέσεις που διατύπωσαν τα υπόλοιπα μέλη του Δ. Σ. για το θέμα, μόλις δημοσιοποιήθηκε η πρότασή μου, πληροφορήθηκα πως η πλατεία έχει όνομα και λέγεται «Πλατεία Αγίας Παρα-
σκευής», κάτι, που, αν ισχύει, ποτέ δεν δηλώθηκε με σχετική πινακίδα. Η γνωστοποίηση της πρότασής μου, μάλιστα, θεωρήθηκε τόσο παράξενη από κάποιους, που χλευάστηκε, λες και επρόκειτο
για κάτι, το οποίο δεν είχε συμβεί άλλη φορά ανά τον κόσμο! Πόσο μάλλον, που μεγάλο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας αφορά σε έργα τέχνης, τα οποία κοσμούν μουσεία και
συλλογές στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας, προκαλώντας τον θαυμασμό κάθε φιλότεχνου. Αλλά και κήποι και πλατείες και είσοδοι και έξοδοι χωριών και πόλεων κοσμούνται με έργα
τέχνης, τα οποία προκαλούν ευχαρίστηση σ’ όσους τα αντικρίζουν, όπως ακριβώς τα αγάλματα των αρχαίων προγόνων μας, τα οποία, όπως δηλώνει και η λέξη, προκαλούσαν αγαλλίαση στο αντίκρισμά
τους!  

Γιατί τα γράφω αυτά; Προφανώς όχι για να κάνω παράπονα, επειδή δεν προχώρησε κάποια από τις προτάσεις μου, για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται πρώτα αναγνώριση της σημασίας τους
και κατόπιν εξεύρεση τρόπων για την πραγμάτωσή τους. Ο λόγος τούτης της αναφοράς είναι όσα ένιωσα σε εαρινή εξόρμησή μου στα Τζουμέρκα και συγκεκριμένα στα χωριά Πράμαντα και Μελισ-
σουργοί. 

Εκεί, λοιπόν, και στα δύο χωριά, είδα κάτι απ’ αυτά που ονειρευόμουν για το λατρεμένο μου χωριό! Αντίκρισα συγκινημένη τιμητικό ανάγλυφο της γυναίκας και τιμητική προτομή της μάνας! Το
ανάγλυφο βρίσκεται στην Πράμαντα, εικονίζει ντόπια γυναίκα που γνέθει, ντυμένη με παραδοσιακή ενδυμασία, και φέρει την επιγραφή «Στη γυναίκα της Πράμαντας», ενώ η προτομή, αφιερωμένη
στη Μάνα, βρίσκεται στους Μελισσουργούς και στη βάση της είναι γραμμένοι οι στίχοι του Γεράσιμου Μαρκορά από το ποίημά του «Μάνα» που λένε: «Μάνα! Δεν βρίσκεται λέξη καμία/ να’ χει στον
ήχο της τόση αρμονία». 

Στα χωριά αυτά, όμως, δεν τιμούν μόνο τις γυναίκες και τις μάνες! Στην Πράμαντα, για παράδειγμα, υπάρχουν ανάγλυφες παραστάσεις σε κεντρικό τοίχο της με διάφορα σημαινόμενα, καθώς και
εξαιρετικό σύμπλεγμα αφιερωμένο «Στους Πραμαντιώτες μαστόρους», έργο του Θεόδωρου Παπαγιάννη, ενώ στους Μελισσουργούς υπάρχει μια προτομή κι ένας ανδριάντας. Η πρώτη βρίσκεται σ’
ένα ύψωμα στην είσοδο του χωριού και εικονίζει τον αδικοχαμένο ήρωα Κατσαντώνη, ενώ ο ανδριάντας βρίσκεται στην κεντρική πλατεία, είναι αφιερωμένος στους Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης
και εικονίζει έναν απ’ αυτούς.     

Τέλος, ίσως, θα είχε κάποια αξία να αναφερθούν οι υπεύθυνοι για την ύπαρξη αυτών, των αφιερωμένων στις γυναίκες, στις μανάδες,… έργων τέχνης, αλλά δεν θα το κάνω. Περισσότερη σημασία
έχει η υπόμνηση της ύπαρξής τους, η οποία έχω την πεποίθηση - ελπίζω να μην αποδειχθεί κι αυτή μάταιη, όπως άλλες - πως θα μας κινητοποιήσει, όχι απλά για να τους μιμηθούμε, αλλά για να κο-
σμήσουμε το χωριό μας, το οποίο φημίζεται για το φυσικό του κάλλος, με έργα τέχνης, τα οποία είμαι βέβαιη πως θα κάνουν την ψυχή ντόπιων και επισκεπτών να ευφραίνεται από τη φαινομενικά
περιττή πολυτέλεια της τέχνης.

του Θεοφάνη Κίτσου
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Την Μ. Παρασκευή ο επιτάφιος στολίστηκε με πολύ μεράκι και ήταν πραγματικά υπέροχος.
Το ίδιο βράδυ μεγάλη ήταν η συμμετοχή για τα «πάθη του Χριστού» κυρίως από ξενιτεμένους. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος τόσο στα τραγούδια του Λαζάρου, όσο και στα πάθη,
προσέφερε λουκούμια, αναψυκτικά και την Μ. Παρασκευή «Βλογούδια», αναβιώνοντας ένα πολύ παλιό έθιμο.  
Ομάδες χορωδών έψαλαν μελωδικά και με ιδιαίτερο χρώμα τον επιτάφιο θρήνο, » έραναν τον τάφο…», ενώ τη περιφορά του επιταφίου (κάτω από τον ήχο της καμπάνας) έγινε
γύρω από το ναό, με ξάστερο ουρανό και με πλήθος κόσμου.
Η ανάσταση «κρίθηκε» στην πλατεία ανάμεσα σε πλήθος κόσμου που κατέκλυσε τόσο την πλατεία, όσο και τον προαύλιο χώρο του ναού της Αγίας Παρασκευής. ́ Ολοι περίμεναν

σε κλίμα κατάνυξης με αναμμένες τις λαμπάδες να ακούσουν από το στόμα του παπα-Θανάση το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου, το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ».
Δεν έλειψαν και τα βεγγαλικά που φώτισαν τον ουρανό, κάνοντας τη νύχτα μέρα, παρ’ ότι πολλοί είναι αυτοί που θέλουν την  Ανάσταση να γίνεται σε κατανυκτικό περιβάλλον.
Τέλος, το καγκελάρι της Τρίτης της Λαμπρής , έγινε με ικανοποιητική συμμετοχή κόσμου με την παραδοσιακή κομπανία του Βασίλη Γεραγόρη. Βέβαια πολλοί επισκέπτες είχαν

αναχωρήσει για τους τόπους διαμονής από την προηγούμενη μέρα.

συνέχεια από την σελίδα 1

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΨΑΙΝΑ
Του Βασίλη Οικονόμου

Πέρασαν σχεδόν πενήντα(50) χρόνια , από τότε που ήμουν μαθητής του δημοτικού σχολείου, που πήγαινα με τον πατέρα μου(πρεσβύτερος Ιωάννης Οικονόμου)
για τον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου στο ξωκλήσι της Λάψαινας. Τότε που η Λάψαινα έσφυζε από ζωή, με κατοικημένα αρκετά σπίτια, το δημοτικό σχολείο να λει-
τουργεί και να υπάρχουν πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Παίρναμε τον τορβά όπου τοποθετούσαμε ιερά σκεύη από την Αγία Παρασκευή(π.χ. δισκοπότηρο)  και
ένα πανί που τυλίγαμε όλα τα απαραίτητα εκκλησιαστικά βιβλία. Πλήθος κόσμου τόσο από το χωριό όσο κα από γειτονικά χωριά έδιναν το παρόν. Αρκετοί έρχονταν
από χωριά διασχίζοντας τον ́ Αραχθο(Κεντρικό, Δίστρατο, Τραπεζάκι). Μετά τον εκκλησιασμό ακολουθούσε πανηγύρι. Αρκετές φορές, από όσο ενθυμούμαι,  υπήρχαν
δύο κομπανίες.

Μετά από 50 περίπου χρόνια, επισκέφτηκα το ξωκλήσι του
Αγίου Γεωργίου στις 23 Απριλίου. Ο καιρός ήταν θαυμάσιος και
αυτό συνέβαλλε να προσέλθουν περίπου 70 άτομα. Η εικόνα
που αντίκρισα δεν είχε καμία σχέση με την προ 50ετίας. Λιγο-
στή προσέλευση κατοίκων και οι χώροι γύρω της εκκλησίας πα-
ρουσίαζαν μία εντελώς διαφορετική εικόνα. Προσπάθησα να
ξεχωρίσω το χώρο που γινόταν το πανηγύρι και με δυσκολία το
κατάφερα. Όλα ήταν καλυμμένα με αγκάθια κι άλλα φυτά.
Τόσο ο χώρος εντός της εκκλησίας όσο και ο προαύλιος χώρος
ήταν καθαροί και περιποιημένοι με τη φροντίδα του εκκλησια-
στικού συμβουλίου και άλλων κατοίκων. Με κατάνυξη πραγμα-
τοποιήθηκε η θεία λειτουργία και ο αγιασμός. Κατόπιν
προσφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους άρτος και γλυκά από
εορτάζοντες. Στη συνέχεια ένα μέρος από τους παρευρισκό-
μενους αναχώρησαν για τα σπίτια τους. Αρκετοί παραμείναμε

και επισκεφτήκαμε το χώρο που είναι οι ξενώνες ΑΡΑΧΘΕΑ. Ένα πολύ ωραίο συγκρότημα κατοικιών, μέσα σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον που για μένα ήταν μία έκ-
πληξη. Οι ιδιοκτήτες φρόντισαν για τη φιλοξενία, έχοντας ετοιμάσει διάφορους μεζέδες. Ο Βασίλης Γεραγόρης με την ορχήστρα του φρόντισαν να μας διασκεδάσουν
με παραδοσιακή μουσική. 
Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω αφενός την αξιόλογη προσπάθεια των ιδιοκτητών να δημιουργήσουν αυτό το υπέροχο συγκρότημα κατοικιών και αφετέρου

να στηλιτεύσω την απουσία της πολιτείας και κάθε υπεύθυνου στη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης (δρόμος)  

Μία «κινητή» βιβλιοθήκη
στην πλατεία ενός γαλλικού χωριού: Ένα παράδειγμα προς προβληματισμό -  μίμηση

της Βασιλικής Παρρά
Η γνώση βοηθά σημαντικά το άτομο και το κοινωνικό σύνολο σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Μολονότι σήμερα η γνώση
μεταδίδεται ηλεκτρονικά, ο βασικότερος  αγωγός της  εξακολουθεί να παραμένει το έντυπο, δηλαδή, το βιβλίο, το περιοδικό
και το φυλλάδιο, το οποίο αποτελεί τον κυριότερο όγκο του υλικού που παράγεται σήμερα. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν
επαφή με τη γνώση. Οι κάτοικοι των πόλεων στο μεγαλύτερο ποσοστό τους απολαμβάνουν τα αγαθά της γνώσης μέσω των
σχολείων, μουσείων, βιβλιοπωλείων, θεάτρων σε αντίθεση με τους κατοίκους επαρχιακών περιοχών. Ακόμη όμως και μέσα
στις αστικές περιοχές κι αυτό ισχύει για όλες τις χώρες του κόσμου, υπάρχουν άτομα ή ομάδες ατόμων με οικονομικά ή φυ-
σικά προβλήματα τα οποία αποτελούν εμπόδια στην άμεση και γρήγορη επαφή τους με τη γνώση. Προσπάθεια και στόχος
κάθε προηγμένης κοινωνίας είναι η άμβλυνση των διαφορών ανάμεσα στα προνομιούχα και μη άτομα και ομάδες και η εξα-
σφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους. Ένας από τους βασικούς φορείς για την άμβλυνση των διαφορών ανάμεσα στα άτομα
είναι η βιβλιοθήκη. Και τούτο συμβαίνει, γιατί παρέχει τη δυνατότητα σε όλους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο,
ηλικία και φυσική κατάσταση, να έλθουν σε επαφή με τη γνώση και να ενημερωθούν για τον πλούτο του ανθρώπινου πνεύ-
ματος. Ο ρόλος της βιβλιοθήκης είναι σημαντικός ,γιατί συντελεί στη συνειδητοποίηση εκ μέρους μίας ευαίσθητης κατηγο-
ρίας πληθυσμού, των παιδιών, της σπουδαιότητας της σχέσης τους με τα βιβλία, σχέση που θα λειτουργήσει απελευθερωτικά
στο γνωστικό επίπεδο και διαπλαστικά στο ηθικοκοινωνικό. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκαν οι διάφοροι τύποι των βιβλιο-
θηκών: η εθνική, η εκπαιδευτική (σχολική ή πανεπιστημιακή), η ειδική και εκείνη για το ευρύ κοινό, η λαϊκή βιβλιοθήκη. Η τε-
λευταία, δημιούργημα, ειδικά μετά τη βιομηχανική επανάσταση, έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου
και την ικανοποίηση των πολιτιστικών και κοινωνικών του αναγκών. Τμήμα της λαϊκής βιβλιοθήκης είναι η παιδική βιβλιοθήκη
που αποσκοπεί να προσφέρει στα παιδιά βιβλία που καλύπτουν τις ανάγκες της ηλικίας τους για ψυχαγωγία και πληροφόρηση.
Στοχεύει να τα φέρει από πολύ νωρίς σε επαφή με τον έντυπο λόγο, έτσι ώστε να τα κάνει να αγαπήσουν το βιβλίο.
Παράλληλα με την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μίας δημόσιας βιβλιοθήκης   μπορεί να εκτίθενται συλλογές βιβλίων με
πολλούς τρόπους για την υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων, όπως συνέβη σε ένα μικρό χωριό της περιοχής της Αλσατίας

της Γαλλίας. Όπως έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε στη  φωτογραφία, μία απλή κατασκευή είναι τοποθετημένη στο κέντρο της πλατείας του χωριού-
ορατή από όλες τις πλευρές-και φιλοξενεί τα βιβλία που οι κάτοικοι του χωριού ή οι επισκέπτες αφήνουν για την αξιοποίησή τους από μελλοντικούς αναγνώ-
στες.
Μία αφίσα είναι αναρτημένη στο επάνω μέρος, στην οποία αναγράφεται ότι η μικρή βιβλιοθήκη με τη συλλογή των βιβλίων θα λειτουργήσει παράλληλα με τη

δημόσια βιβλιοθήκη της περιοχής και γι’ αυτό εκτίθενται βιβλία στα ράφια, τα οποία έχουν τοποθετήσει φορείς της περιοχής. Στη συνέχεια, παροτρύνονται οι
κάτοικοι του χωριού να συμμετέχουν στην προσπάθεια, παίρνοντας βιβλία, ανταλλάσσοντας βιβλία για να διαβάσουν. Στο κέντρο της αφίσας, σε χρωματιστό
πλαίσιο, παρακαλούνται οι κάτοικοι να αφήσουν τα βιβλία που ήδη διάβασαν, επισημαίνοντας ότι τα βιβλία μπορεί να διαβαστούν κι από δεύτερο άτομο.
Ας προβληματιστούμε λοιπόν από την προσπάθεια αυτή όπως απεικονίζεται στη φωτογραφία από την κεντρική πλατεία του μικρού χωριού της Γαλλίας που πε-

ρικλείει την αγωνία των ανθρώπων της περιοχής για την προώθηση του βιβλίου στο ευρύ κοινό και τον πολλαπλασιασμό των βιβλιοθηκών με όλες τις σύγχρονες
μορφές τους, με στόχους αφενός  την ικανοποίηση της δίψας του ανθρώπου για γνώση, μάθηση και ενημέρωση και αφετέρου την άντληση της χαράς, καθώς
και ψυχικής ικανοποίησης και απόλαυσης. Ένα παράδειγμα μίας «κινητής βιβλιοθήκης» που μπορεί να μετατραπεί σε φως, ιστορία και πολιτισμό για το  χωριό
μας.
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Μια ακόμη περιοχή της Ροδαυγής με σημαντικά ιστορικά στοιχεία χαρτογραφήθηκε, ώστε  να αναδειχθούν
τοποθεσίες στην περιοχή Κακολάγκαδου. Πρόκειται για  μια περιοχή  στην οποία καταγράφονται  αρχαιολογικοί
χώροι, ιστορικά γεγονότα, φυσικές ομορφιές  καθώς και άλλες παραδόσεις  και θρύλοι της  περιοχής αυτής.  Η
παρούσα χαρτογράφηση   είναι η δεύτερη, καθ΄ότι  η πρώτη έγινε το 2012  και αφορούσε ονομασίες  της περιο-
χής Ξηροβουνίου.  
Η  χαρτογράφηση έγινε από τον Χρήστο Σταύρο, Πρόεδρο  Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής, ενώ η  περιήγηση
και η  αναφορά των τοπωνυμιών έγινε με την βοήθεια  και την συνδρομή του  Γρηγόρη Γεωργάνου, μόνιμου
κατοίκου  του συνοικισμού  «Ξηράκι», ο οποίος  έχει διατελέσει  αγροφύλακας  για πολλά χρόνια, γνωρίζοντας
πολύ καλά την περιοχή,  έχοντας  και τις μαρτυρίες  κατοίκων από τα προγενέστερα χρόνια.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν και πολλά μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου για την περιοχή, τα οποία  περπάτησαν
και καθάρισαν τόσο το μονοπάτι το οποίο διέρχεται από τα περισσότερα σημεία,  όσο και το αρχαίο τείχος, στο
οποίο τοποθέτησαν κατατοπιστικές πινακίδες το έτος 2008.
Ο τόπος αυτός παλιά είχε  λίγα μεγάλα δέντρα καθώς  τα  πολλά ζώα  που είχε η περιοχή δεν τους επέτρεπαν
να αναπτυχθούν,  ενώ  αργότερα όταν τα ζώα  μειώθηκαν  (τώρα δεν υπάρχουν καθόλου), φύτρωσαν πολλά
πουρνάρια, φιλίκια, αριές, φράξοι, γράβοι, φτελιάδες, πλατάνια  κ.α. με αποτέλεσμα να έχουν κλείσει τα μονο-
πάτια και η διάβαση να γίνεται με δυσκολία. Μεγάλα δέντρα  υπήρχαν κυρίως στις στάνες, για να σταλίζουν τα
ζώα  κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Στο μονοπάτι που αναγράφονται  όλες οι παρακάτω τοποθεσίες  ξεκινάει από την οικία του Γρηγόρη Γεωργάνου

φθάνει μέχρι τους πρόποδες του βουνού περνάει από το αρχαίο τείχος  και καταλήγει δίπλα από τη βρύση της Αγ. Παρασκευής.
Περιοχή Φλώρου: Τοποθεσία ακριβώς πάνω από την οικία του Γρηγόρη  Γεωργάνου, την οποία κατείχε κάποιος ονόματι Φλώρος. Στη θέση αυτή υπάρχουν καλύβες
του Λάμπρη  Γεωργάνου  για τα ζώα του.
Περιοχή Μάρκου. Τοποθεσία την οποία κατείχε κάποιος ονόματι Β. Μάρκος  από το Σουμέσι,  που τα  χωράφια καλλιεργούσε ο  Σπύρος Μάνος. Στη θέση αυτή δια-
τηρείται καλύβα για ζώα.
Φτελιάς: Τοποθεσία  νοτιοδυτικά της περιοχής Μάρκου στην οποία υπήρχε μακρόβιο  και υψηλόκορμο
δέντρο «φτελιάς». Η θέση αυτή έχει  μεγάλους βράχους, με υπόγειες στοές, εκ των οποίων μία από
αυτές  χρησιμοποιήθηκε κατά τον ανταρτοπόλεμο ως κρυψώνα. Λέγεται ότι το 1942, όταν πέρασαν οι
Γερμανοί και έκαιγαν τα σπίτια της περιοχής, ενώ την ίδια στιγμή  τα αεροπλάνα βομβάρδιζαν,  πολλοί
κάτοικοι έκρυψαν τις οικογένειες (γυναικόπαιδα) στις  μεγάλες τρύπες για να σωθούν. Μάλιστα  σε μια
από αυτές τοποθέτησαν μεγάλη πέτρα  στην είσοδο της στοάς ώστε να μη γίνουν αντιληπτοί. Τελει-
ώνοντας οι εχθροπραξίες μετακίνησαν την πέτρα της στοάς και εξήλθαν. Σε μερικές στοές οι κάτοικοι
πήραν και τα ζώα τους για να τα φυλάξουν.
Εικονίσματα: Θέση με μεγάλες τρύπες - στοές σε βράχους, στην περιοχή η οποία βρίσκεται  ΒΑ του
Φτελιά και 300 μ. περίπου πάνω από το αρχαίο τείχος. Στο εσωτερικό των στοών υπάρχουν σταλακτίτες
οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον  και χρειάζεται να έχει κανείς φως- (φακό) για να μπει
μέσα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στις πέτρες αυτές από το 1818 και μετά που άρχισαν οι εχθροπραξίες
μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων, οι Χριστιανοί που βρίσκονταν κάτω από την πίεση των Τούρκων,
αναγκάστηκαν να κρύψουν τις εικόνες των αγίων που είχαν στα σπίτια τους, με την ελπίδα ότι κάποτε
θα τις ξαναπάρουν με την απελευθέρωση, εξ΄ου και η ονομασία εικονίσματα. Οι  στοές αυτές, όπως και
στον Φτελιά χρησιμοποιήθηκαν από τους κατοίκους στην κατοχή  για να προστατευθούν οι ίδιοι  και τα
ζώα τους.
Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή-παράδοση σχετικά με την εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Λέγεται ότι όταν
βούλιαξε η περιοχή που ήταν το χωριό και η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, η εικόνα  φώτιζε για πολλά
χρόνια στο σημείο αυτό, για να πάει στο μεγάλο πουρνάρι αργότερα, θέση στην οποία χτίστηκε ο σημερινός ναός της Αγίας Παρασκευής.
Γκορτσιά: θέση αριστερά των εικονισμάτων με χωράφια στα οποία υπήρχε μεγάλη γκορτσιά (αχλαδιά) η οποία αργότερα ξεράθηκε. Την περιοχή αυτή κατέχει ο
Γιάννης Λιαπάτης, ο οποίος την αγόρασε από τον Αριστείδη Δ. Μάνο.
Γιώργαινα:  θέση  πάνω από τα εικονίσματα την οποία κατέχει ο Γρηγόρης Γεωργάνος, αγορασμένη από τον Αριστείδη Δ. Μάνο.
Καπρούτσου: Θέση αριστερά του φτελιά την οποία κατείχε κάποιος ονόματι Καπρούτσος.
Ρίγανες: θέση πάνω από του Καπρούτσου η οποία είχε μεγάλη παραγωγή από ρίγανη.
Στάνες Λιαπάτη: στη θέση αυτή υπάρχουν καλύβες για τα ζώα, στις οποίες για ένα διάστημα έμεινε και ο Λάμπρος Λιαπάτης μέχρι να παντρευτεί.
Πουρναράκια: περιοχή πάνω από τις στάνες Λιαπάτη, η οποία είχε συστάδα δέντρων από πουρνάρια. Βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού.
Λιούμη: ευρύτερη περιοχή η οποία είχε πολλές στάνες, όσων πήγαιναν κοπάδια ζώων στο βουνό για βοσκή. Ζώα  είχαν  οι Μαναίοι, οι Καλλιμογιανναίοι, οι Σταυραίοι,
οι  Ρακοπουλαίοι, οι  Λιαπαταίοι, με 400 ζώα συνολικά.
Ράφτη: Στη θέση αυτή υπήρχαν καμίνια για κάρβουνο από πουρνάρια και φιλίκια και στο σημείο αυτό και σε βάθος 8μ. περίπου δίπλα από μεγάλο βράχο υπάρχει
πολύ νερό, το οποίο πιθανόν να βγαίνει στην πηγή της Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στον δημόσιο δρόμο.
Παπαγιάννη: Τοποθεσία με χωράφια, που κατείχε κάποιος ονόματι  Παπαγιάννης, τα οποία τώρα κατέχει ο  Γιάννης Λιαπάτης.
Χάβος ή Κακολάγκαδο: Φτάνοντας κανείς στο τέλος του αγροτικού δρόμου προς το Κακολάγκαδο, στους πρόποδες του βουνού, αντικρίζει φοβερούς γκρεμούς
(στεφάνια) και μια μεγάλη χαράδρα η οποία ξεκινάει από την κορυφή του βουνού και τη Φανερωμένη  και καταλήγει στο δημόσιο δρόμο, ενώ η χαράδρα σε πιο
ομαλή μορφή φτάνει μέχρι το ποτάμι. Στο Χάβο πετούν άγρια πουλιά: κοκάλογα, αετοί, όρνια, αγριοπερίστερα, γεράκια, κοράκια και πέρδικες, ενώ παλιότερα υπήρχαν
και άγρια μελίσσια φωλιασμένα στους γκρεμούς. Η  εικόνα της χαράδρας  είναι απερίγραπτη και  μπορεί κανείς  να  νιώσει  δέος στη θέασή της, να  αποζημιωθεί
απολαμβάνοντας την ομορφιά  του άγριου τοπίου. Από ψηλά (θέση Βαϊνάκια), αποκόβονται  βράχοι οι οποίοι κατρακυλάνε στον γκρεμό με φοβερούς κρότους και
αντίλαλο στη μεγάλη χαράδρα και οι βράχοι αυτοί γίνονται χαλίκι, το οποίο σχηματίζει τους χαλιάδες και τις τριγωνικές σάρες. Η χαράδρα του  Χάβου ή Κακολάγ-
καδου (κακό λαγκάδι), δημιουργήθηκε σύμφωνα με τους ιστορικούς  με το μεγάλο βούλιασμα,  που πιθανολογείται ότι  έγινε τον 8ο μ.χ. αιώνα, (δηλ. πριν από 1200
περίπου χρόνια), ενώ το όνομα  Χάβος  δηλώνει  ότι  χαβώνει,  ακινητοποιεί  όποιον τον  βλέπει.  
Κολογκάδια: Περιοχή με χωράφια τα οποία καλλιεργούσε ο Σπύρος Μάνος.
Δεκάρες: Πήρε το όνομα από παιχνίδι που έπαιζαν οι τσοπαναραίοι της εποχής εκείνης με δεκάρες.
Θεοχάρη: Πήρε το όνομα από κάποιον Θεοχάρη που κατείχε την περιοχή.
Σπηλιά-Καταφύγιο: Πάνω ακριβώς από το αρχαίο τείχος και σε απόσταση 100μ. βρίσκεται πελώριος βράχος, ο οποίος από το κάτω μέρος έχει σπηλιά ανοιχτή, στην
οποία κατέφυγαν επί της κατοχής οι κάτοικοι για να προστατευτούν.
Μανουρά ή Τσουγκρί: Θέση στην οποία βρίσκεται το αρχαίο τείχος – αρχαίο Αθήναιον (των  αρχαίων Αθαμάνων ή των Μολοσσών σύμφωνα με τους ιστορικούς),
το οποίο απέχει 300 μ. από τον δημόσιο δρόμο. Πήρε το όνομα επειδή στην περιοχή ζούσαν οικογένειες με ζώα παρασκευάζοντας πολύ καλό τυρί, το μανούρι. Την
περιοχή κατείχε ο Ηλίας Πλαστήρας την οποία αγόρασε ο Μιχάλης Σιαφαρίκας και σήμερα (εν έτει 2017) ανήκει στον γιο του Βασίλη. Το τείχος τελειώνει απότομα
σε γκρεμό, λόγω της μεγάλης κατολίσθησης και από αυτό το σημείο είναι ορατό όλο το φαράγγι του Κακολάγκαδου και ο συνοικισμός  «Σουμέσι». Στη θέση αυτή
ο Πολιτιστικός Σύλλογος  τοποθέτησε  πινακίδες για το αρχαίο τείχος  και για το μονοπάτι  που ξεκινά από το δημόσιο δρόμο.
Θέση Αγίας Παρασκευής: Ανατολικά του αρχαίου τείχους και πάνω από τη βρύση της Αγίας Παρασκευής βρίσκονται χωράφια των Αναγνωστάκηδων. Στη τοποθεσία
αυτή λέγεται ότι βρίσκονταν ο ναός της Αγίας Παρασκευής και εξαφανίστηκε όπως και το χωριό της Νησίστας (παλιά ονομασία της Ροδαυγής) που βρισκόταν  στην
ίδια περιοχή, όταν έγινε η μεγάλη κατολίσθηση, ύστερα από το σπάσιμο της λίμνης στη Φανερωμένη. Αναφέρεται ότι οι μοναχοί πήγαιναν με βάρκες στο τότε μο-
ναστήρι της Φανερωμένης λέγοντας ότι: «δε θα πεθάνουμε από την πείνα, αλλά από τα άγρια θηρία» εννοώντας της φύσης.

Κατά την διάρκεια  οργώματος  στα  χωράφια
αυτής της περιοχής  πριν σαράντα χρόνια περίπου,
βρέθηκαν στρογγυλές πέτρες ιερού ναού που πι-
θανολογείται ότι ήταν από τον ναό της Αγίας Πα-
ρασκευής. Στην περιοχή επίσης υπάρχουν
διάσπαρτα κεραμικά και ογκώδεις  πέτρες  τετρα-
γωνισμένες, οι οποίες μαρτυρούν την ύπαρξη με-
γάλου προστατευτικού τείχους των Αθαμάνων ή
των Μολοσσών.
Γράβος: Περιοχή με λάκκες οι οποίες ανήκουν
στον Αχιλλέα Καλλιμογιάννη, τον Κώστα Μάνο,
τον Γιώργο Καλλιμογιάννη και τον Γρηγόρη Γεωρ-
γάνο. Στη τοποθεσία αυτή τη δεκαετία του ’50 σε
όργωμα με αγελάδες και αλέτρι βρέθηκαν δυο με-
γάλα λαϊνια   (κεραμικά  δοχεία), ύψους 1,5 και
πλέον μ. τα οποία  πιθανόν να χρησιμοποιούνταν
από τους τσοπαναραίους,  οι οποίοι τα  γέμιζαν με
ρείται  το τυρί  σε χαμηλή  θερμοκρασία και παράλ-
ληλα να ωριμάζει.  Τα λαϊνια αυτά  τα πήρε ο Χρυ-
σόστομος Τσάγκας, έμπορος του χωριού τότε,
χωρίς να γνωρίζουμε την τύχη τους.
Βρύση  Αγ. Παρασκευής:  Η πηγή στον κεντρικό
δρόμο  υπάρχει από αρχαιοτάτων χρόνων  και το
1988 διαμορφώθηκε στη σημερινή πέτρινη μορφή
της,  με  την χρηματοδότηση  δυο εκατομμυρίων
δραχμών από την  Δασική Υπηρεσία  Άρτας.  Η
βρύση αυτή  αποτελεί  μια ανάσα για το χωριό μας
και μια ξεχωριστή ομορφιά και σ΄αυτή ξεδιψούν
όλοι οι περαστικοί  και αυτοί που ταξιδεύουν για
τα Τζουμερκοχώρια. Πάνω ακριβώς από τη βρύση
υπάρχει υπεραιωνόβιος πλάτανος  με πολύ μεγάλη
κουφάλα, περίμετρο 17 μ. στη βάση, ηλικία άνω
των χιλίων ετών, και  ο οποίος θεωρείται «διατη-
ρητέο μνημείο της φύσης»,  όπως φαίνεται και σε
επιγραφή που τοποθέτησε ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος.
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συνέχεια από τη σελίδα 1
-Αλλαγές στη συμπεριφορά
Πρακτικά, συνήθως ο πρώτος που θα παρατηρήσει κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά, στην παραμέληση καθημερινών καθηκόντων,
στην έλλειψη ενδιαφέροντος και πρωτοβουλίας, καθώς και την ήπια έκπτωση της μνήμης, δεν είναι ο ίδιος ο ασθενής αλλά κά-
ποιος συγγενής, συγκάτοικος ή φίλος. Το σύμπτωμα βέβαια που κυριαρχεί είναι η προσβολή της μνήμης, με τον ασθενή να ξεχνάει
ονόματα, πρόσφατες συζητήσεις και ραντεβού, να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε απλές καθημερινές οικονομικές συναλ-
λαγές. Αργότερα η προσοχή του ασθενούς  αποσπάται πολύ εύκολα από κάθε εξωτερικό ερέθισμα. Όταν οι διαταραχές της μνή-
μης γίνουν αντιληπτές ,εμφανίζονται και άλλες διαταραχές της εγκεφαλικής λειτουργίας. Ο λόγος διακόπτεται λόγω της
αδυναμίας του ασθενούς να ανακαλέσει την κατάλληλη λέξη. Το λεξιλόγιο περιορίζεται, ενώ η κατανόηση μοιάζει να διατηρείται,
μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι δε δύναται να εκτελέσει μια σύνθετη εντολή. Τελικά, υπάρχει αδυναμία σχηματισμού ολοκληρωμένων
προτάσεων, καθώς και αδυναμία εκτέλεσης αριθμητικών υπολογισμών. Σε κάποιους εμφανίζεται έλλειμμα  και στον οπτικοχωρικό
προσανατολισμό, όποτε δεν μπορούν για παράδειγμα να βρουν  το μανίκι  του ρούχου, χάνονται στο δρόμο ή ακόμα και μέσα
στο σπίτι τους. Συχνά  φαινόμενα είναι η αναστροφή του φυσιολογικού υπνικού κύκλου, η βραδινή σύγχυση. Ο ασθενής αρχίζει
σε αυτά τα πλαίσια να εμφανίζει άγχος, φοβίες, εμμονές, γίνεται ευερέθιστος και επιθετικός ή αντίθετα εμφανίζει συμπτώματα
κατάθλιψης, απόσυρσης και απάθειας.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η άνοια είναι ένα σύνδρομο που συνίσταται σε απώλεια  διαφόρων ξεχωριστών αλλά επικαλυπτόμενων
νοητικών λειτουργιών και παρουσιάζεται σε ποικίλους διαφορετικούς συνδυασμούς. Επίσης ότι πρόκειται για ένα σύνδρομο που
μπορεί να οφείλεται σε έναν αριθμό πιθανών κλινικών διαταραχών.

Κατανοεί λοιπόν κανείς ότι ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η κλι-
νική διαταραχή είναι ουσιαστική ταυτόσημη με τη νόσο (η περί-
πτωση της Alzheimer), υφίσταται εντούτοις ένας σημαντικός
αριθμός καταστάσεων όπου η άνοια αποτελεί εκδήλωση κά-
ποιας άλλης διαταραχής. Σ’ αυτό το επίπεδο είναι καθοριστικός
ο ρόλος του νευρολόγου στη διαφορική διάγνωση των ασθενών
με ανοϊκό σύνδρομο, διότι ένα 10% εξ αυτών αποδεικνύεται ότι
πάσχουν από μια δυνητικά αναστρέψιμη ψυχιατρική ή μεταβο-
λική διαταραχή που μιμείται μια πρωτοπαθή εκφυλιστική νόσο
του εγκεφάλου όπως η Alzheimer. Γεγονός που σημαίνει ότι 1
στους 10 ασθενείς με άνοια ΔΕΝ πάσχει από ν.Alzheimer αλλά
από μια κλινική διαταραχή που ΜΠΟΡΕΙ και ΠΡΕΠΕΙ να θεραπευ-
θεί.
Δυστυχώς η πρωτοπαθής εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου
δεν παύει να αποτελεί τη βασική αιτία της ανοϊκής διαταραχής.
Εντούτοις και σ’ αυτές τις περιπτώσεις η αποτελεσματικότητα
της θεραπείας εξαρτάται από την έγκαιρη διάγνωση της νόσου.
Μέχρι σήμερα οι διαθέσιμες φαρμακευτικές αγωγές επιτρέπουν
τη σταθεροποίηση ή την επιβράδυνση των συμπτωμάτων της
νόσου. Παρ’ όλα αυτά όταν  αναφερόμαστε σε μια νευροεκφυ-

λιστική διαταραχή όπως η ν. Alzheimer, η επίτευξη κλινικής σταθερότητας επί του παρόντος είναι αναμφίβολα  μια επιτυχής αν-
τιμετώπιση. Οι ασθενείς σταθεροποιούνται στο ήδη υπάρχον επίπεδο, οπότε όσο συντομότερα αρχίσει η θεραπεία τόσο καλύτερη
θεωρείται ότι θα είναι η μακροχρόνια έκβαση της νόσου.  Πρόκειται δηλαδή για μια μάχη με το χρόνο, που αφορά τον ίδιο τον
ασθενή, αλλά και το περιβάλλον του, και μολονότι δεν μπορεί τελεσίδικα να κερδηθεί, εντούτοις υπάρχει η δυνατότητα να προ-
σφέρουμε  ποιότητα ζωής και αξιοπρέπεια στον άνθρωπο που πάσχει.
Εξάλλου  όλες οι προσπάθειες και οι δοκιμές σε ερευνητικό επίπεδο για τα επόμενα έτη  έχουν  ως στόχο τη νευρωνική αποκα-
τάσταση, την αναστροφή των συμπτωμάτων  και τελικά την ίαση. Το πρόσωπο της άνοιας αλλάζει με γοργό ρυθμό και δεν είναι
μακριά ο χρόνος της εμφάνισης νέων θεραπειών που θα απευθύνονται αιτιολογικά στη νόσο.

Χριστίνα Πλαστήρα
Νευρολόγος

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017  Η ΡΟΔΑΥΓΗ

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
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

6

A N O I A

1)      Πρωτοπαθής εκφυλιστική διαταραχή-ατροφία
                 (ν.Alzheimer, άνοια με σωμάτια Lewy,
           άνοια ν.Parkinson, μετωποκροταφική άνοια)             50
2)                Πολυεμφρακτική (αγγειακή) άνοια                     10
3)                               Αλκοολική άνοια                                      7
4)                              Ενδοκράνιοι όγκοι                                    5
5)               Υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης                     5
6)                              Χορεία Huntington                                     2
7)                   Χρόνια τοξίκωση από φάρμακα                          3
8)                            Εγκεφαλικό τραύμα                                   2
9)                          Συστηματικά νοσήματα
         (ηπατική εγκεφαλοπάθεια, υποθυρεοειδισμός,               
       ανεπάρκεια Β12, σύφιλη, πολλαπλή σκλήρυνση,
                 σύνδρομο Cushing,επιληπτική άνοια)                     6
10)   Ψευδοάνοιες (κατάθλιψη, ψυχωσική συνδρομή)           8

Ανοϊκή νόσος Σχετική %
συχνότητα

ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ της Φωτεινής
Από τον Χ. Ντάλα

Έλαβα το βιβλίο της Φωτεινής Κοντού ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 1948-1949. Περιεχόμενο του βι-
βλίου η δραματική περιπέτειά της στον εμφύλιο.
Τα γράμματα της Φωτεινής περιορίζονται στο απολυτήριο του Δημοτικού Σχολείου Τραπεζα-
κίου. Στην ένατη δεκαετία της ζωής της πήρε χαρτί και μολύβι, από μόνη της χωρίς κανένα εν-
διάμεσο, για να καταθέσει την μαρτυρία της που κουβαλούσε 70 χρόνια. Μαρτυρία όπως
ακριβώς την έζησε με πόνο και με δάκρυα –“δάκρυσι γέγραπται ού μέλανι” όπως έλεγε και ένας
παλιός χρονικογράφος. Με γραφή απλή και απέριττη, που κάπου θυμίζει Μακρυγιάννη, το βιβλίο
διαβάζεται μονορούφι.
Στην περιοχή μας για διάφορους λόγους τη δεύτερη φάση του Εμφύλιου ΄46-΄49, δεν είχαμε
πολλές επιχειρήσεις – αντίθετα με την πρώτη ΄43-΄44 όπου βρέθηκε στο θέατρο της αντιπαρά-
θεσης ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ. Από τα γεγονότα που σημάδεψαν την περιοχή στη δεύτερη αυτή φάση ήταν
η βίαιη στρατολόγηση του Αυγούστου 1948.
Η ιστορία της Φωτεινής αναφέρεται στην τελευταία φάση του εμφυλίου ΄46 - ΄49 και αρχίζει
από την στρατολόγησή της τον Αύγουστο 1948.
Σε όλο το διάστημα της επιστράτευσης μέχρι τον τραυματισμό του Μάη 1949 ακολούθησε τις
επιχειρήσεις του ΔΣΕ (Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος όπως λεγόταν το αντάρτικο) στην πε-
ριοχή Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου. Οι μετακινήσεις που αναφέρονται στην αφή-
γηση έχουν σχέση με τις παρακάτω κυριώτερες επιχειρήσεις του ΔΣΕ που έγιναν την περίοδο
αυτή στην περιοχή.

Στις 19-01-1949 η 1η και 2η Μεραρχία του ΔΣΕ με επικεφαλής τους Γιώτη και Διαμαντή κατέλαβαν το Καρπενήσι και το κράτησαν
18 μέρες. Ο ΕΣ (Εθνικός Στρατός) με αντεπίθεση ανακατέλαβε την πόλη στις 8 Φεβρουαρίου.
Στις 20-21 Μάρτη 1949 οι δυνάμεις του ΔΣΕ επιχειρούν κατά του Κυβερνητικού Στρατού στην Άρτα. Στις σφοδρές μάχες που ακο-
λούθησαν ο ΔΣΕ υπέστη μεγάλες απώλειες και στις 28 Μάρτη υποχώρησε στον Αχελώο.
Μετά την άνοιξη του ’49 η δράση του ΔΣΕ στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα μειώθηκε σημαντικά. Τα αποδεκατισμένα τμήματα κυ-
νηγημένα δίνανε τις τελευταίες μάχες.
Στις 02-04-1949 η 2η Μεραρχία ΔΣΕ (Στ. Ελλάδας) πραγματοποιεί διείσδυση στη Ρούμελη. Οι δυνάμεις της δεν αριθμούσαν παρά
λίγες εκατοντάδες μαχητές στα όρια της φυσικής αντοχής.
Η καταδίωξη της 2ης Μεραρχίας του ΔΣΕ κράτησε κοντά δύο μήνες. Σταδιακά η Μεραρχία αποδεκατίστηκε ενώ στις 21 Ιούνη σκο-
τώθηκε ο διοικητής της Διαμαντής.
Στη συνέχεια ο κυβερνητικός στρατός στράφηκε κατά της 1ης Μεραρχίας του ΔΣΕ (Θεσσαλία) στα Άγραφα. Η 1η Μεραρχία δίνοντας
συνέχεια μάχες έφτασε τελικά στο Γράμμο όπως επίσης οι δυνάμεις της 2ης Μεραρχίας που είχαν διασωθεί.
Η Φωτεινή τραυματίστηκε την 02-05-1949 στις προηγούμενες επιχειρήσεις σε μία από τις μάχες κοντά στην Αρτοτίνα Φωκίδας.
Μετά τον τραυματισμό της έμεινε για είκοσι μέρες σε μια καλύβα σε μια ερημιά χωρίς ψωμί και νερό με τις πληγές ανοικτές που
σιγά – σιγά γέμισαν σκουλήκια. Εκεί την βρήκε ο στρατός μεσοπεθαμένη και από τύχη γλύτωσε το θάνατο.
Η συνέχεια ήταν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Μετά την ανάρρωση στο μεταγωγών στην Αθήνα και προς το τέλος 1949 στο στρα-
τοδικείο Ιωαννίνων όπου αθωώθηκε “ως βίαιως στρατολογηθείσα”.
Δεν τελείωσαν όμως εκεί τα βάσανα. Δεύτερος γύρος στα νοσοκομεία επειδή το σπασμένο χέρι δεν κόλλησε σωστά. Μήνες ολό-
κληροι στο νοσοκομείο της Βούλας για την επέμβαση.
Από την αφήγηση αναδεικνύεται και ένα από τα ζητήματα “ταμπού” που ήταν και το θέμα της στρατολόγησης. Παρά την προσπάθεια
που καλλιεργήθηκε ότι οι μαχητές του ΔΣΕ ήταν εθελοντές, επρόκειτο για ένα στρατό που οι στρατολογημένοι ήταν πολύ περισ-
σότεροι απ’ όσους κατατάχθηκαν εθελοντικά. Κατά τον Μ. Βαφειάδη “από τα μέσα του 1947 η στρατολογία του ΔΣΕ είχε πάρει ολό-
τελα βίαιο χαρακτήρα. Η εθελοντική κατάταξη δεν έφτανε ούτε το 10%”.
Αναμφίβολα το θέμα της στρατολογίας απονομιμοποιήθηκε πλήρως με τη βίαιη κατάταξη γυναικών και νεαρών κοριτσιών ειδικά
στις πλέον παραδοσιακές και συντηρητικές περιοχές της χώρας. Η στρατολόγηση των κοριτσιών καταδικάστηκε στη συλλογική συ-
νείδηση της ελληνικής υπαίθρου ως πράξη που ξεπερνούσε τα αποδεκτά όρια της ηθικής αντοχής.
Η στρατολογία του ΔΣΕ ήταν άτακτη χρονικά και γεωγραφικά και σχετίζονταν κυρίως με τις ξαφνικές βραδινές εισβολές των αν-
ταρτών σε χωριά και κωμοπόλεις ή με τις ενέδρες που έστηναν σε τόπους παζαριών των χωρικών. “Πήραν τα κορίτσια μας την ώρα
που’ κάναν βόλτα” έλεγε κάποιος. Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι στρατολογημένοι αντάρτες και αντάρτισσες του ΔΣΕ έμοιαζαν
περισσότερο με στρατό αιχμαλώτων παρά με τακτικό στρατό.
Ο Τάκης Λαζαρίδης καταδικασμένος σε θάνατο μαζί με τον Ν. Μπελογιάννη στο δραματικό βιβλίο του ΕΥΤΥΧΩΣ ΗΤΤΗΘΗΚΑΜΕ
ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ…. κάπου γράφει: “Ας θυμηθούμε τις βιαίως στρατολογημένες ανήλικες χωριατοπούλες που με το ζόρι βάζαμε να πο-
λεμήσουν, με το ζόρι να σκοτώσουν και να σκοτωθούν!’
Μια από αυτές τις στρατολογίες – γιουρούσια συνέβη και στο Τραπεζάκι στις 28-08-1948. Μια ομάδα ανταρτών λίγο πριν το ξημέ-
ρωμα έκανε έφοδο και μάζεψε 18 άνδρες και κορίτσια. Για ένα μικρό συνοικισμό 15-20 σπίτια πρόκειται σχεδόν για το σύνολο των
νέων ανθρώπων. Τρεις από αυτούς δεν γύρισαν ποτέ και άλλοι τόσοι με βαριά τραύματα.
Από τους στρατολογηθέντες ήταν και η Φωτεινή Κοντού, μια νεαρή κοπέλα μόλις 17 χρονών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Οι φορείς του χωριού ευχαρι-
στούν τον Βασίλη Ζιώγα και τη

συζυγό του Μιρέλα για την
προσφορά συσκευής προβολής

και οθόνης.
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ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής  θέλοντας να  ενισχύσει την παραγωγή  του κά-

στανου στο χωριό μας,  αποφάσισε να αγοράσει  τον Οκτώβριο μήνα  καστανιές πι-
στοποιημένες  και να τις διαθέσει δωρεάν για  φύτεμα.
Με την ενέργεια αυτή ο Σύλλογος θέλει να δώσει βαρύτητα στην παραγωγή του κά-

στανου μελλοντικά, να αποκτήσει ταυτότητα το χωριό μας ως καστανοχώρι, καθότι
τα  χώματα θεωρούνται κατάλληλα για την καλλιέργεια της καστανιάς, (κυρίως στα
ζερβά) και να κεντρίσει το ενδιαφέρον των νέων για το προϊόν αυτό, το οποίο  έχει
μεγάλη θρεπτική αξία και δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης.  
Θα προτιμηθούν κυρίως νέοι, (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πάρουν  και οι με-

γαλύτεροι στην ηλικία)  και παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να  δηλώσουν  στα μέλη
του Πολιτιστικού Συλλόγου μέχρι τη γιορτή του κάστανου,  ούτως ώστε  το Δ.Σ. να
κάνει τις ανάλογες ενέργειες  για την παραγγελία και την προμήθεια των καστανιών. 
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συνέχεια από τη σελίδα 1
Στη γιορτή κάστανου και τσίπουρου π.χ τα καταστήματα να διαθέτουν φαγητό

μόνο με κάστανα. Αγροτουρισμός χωρίς τοπικά προϊόντα  δεν υπάρχει και η περιοχή
μας μπορεί να γίνει πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης. Χωριά ερημωμένα και απομονω-
μένα, είπε, κατάφεραν να αναγεννηθούν από την τέφρα και να αναστηλωθούν
χάριν στη ενεργοποίηση των κατοίκων, καταστηματαρχών, φορέων και αρμόδιων
υπηρεσιών
Σημαντικές προτάσεις  έκανε ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Βασ. Οικονόμου ο

οποίος  αναφέρθηκε στο τι μπορεί να προσφέρει το κάθε χωριό, στην ενίσχυση του
θρησκευτικού και του σχολικού τουρισμού, αλλά  και στη δημιουργία κέντρου πλη-
ροφόρησης ή ενημέρωσης σχετικά με το τι διαθέτει η Ροδαυγή π.χ Ναός Αγίας Πα-
ρασκευής, Λαογραφικό Μουσείο, Πνευματικό Κέντρο, ήθη και έθιμα, χλωρίδα και
πανίδα, νερόμυλος με την πηγή Μπέσικου, κοντινά μονοπάτια, πηγή  και χαράδρα
Κακολάγκαδου κ.α.. Ο ίδιος δε, θα βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο  για την υλο-
ποίηση κάποιων προτάσεων που μπορούν «να περπατήσουν». Μάλιστα, πρότεινε
στον Γιώργο Κομζιά, πρώην εκπαιδευτικό, να αναλάβει την πρωτοβουλία για την
υλοποίηση αυτού του projeck, διότι εργάστηκε ως εκπαιδευτικός σε Περιβαλλοντικό
Κέντρο Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και γνωρίζει το αντικείμενο πολύ καλά. Ο
ίδιος αποδέχτηκε την πρόταση αυτή.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Θεοφάνης Κίτσος αναφέρθηκε στην προσπάθεια  που
καταβάλει η Κοινότητα για την αξιοποίηση της πλατείας  και τη δημιουργία παιδικής
χαράς, σε άλλα μικροέργα  που γίνονται στο χωριό που έχουν σχέση με την υπο-
δομή και τους δρόμους καθώς και στην  ανάγκη καλής συνεργασίας όλων των φο-
ρέων και των καταστημάτων. Αναφέρθηκε στην  έλλειψη κατατοπιστικών πινακίδων
στην Ιονία οδό  με την ένδειξη ΤΖΟΥΜΕΡΚΟΧΏΡΙΑ για ενημέρωση των διερχομέ-
νων, που θα πρέπει να γίνουν άμεσα οι ανάλογες ενέργειες για την  τοποθέτησή
τους.   
Η  Πρόεδρος  του Συλλόγου Γυναικών Ευδοξία Σπύρου  αναφέρθηκε  στην ενί-

σχυση του θρησκευτικού τουρισμού και στην  πραγματοποίηση  περισσότερων μυ-
στηρίων  από επισκέπτες  στο Ναό της Αγ. Παρασκευής και στην προσέλκυση
περισσότερων  εθελοντών  για τις δραστηριότητες και  
τις  εκδηλώσεις του χωριού μας. 
Ο Ανδρέας Μουργελάς αναφέρθηκε  στο άνοιγμα των κλειστών σπιτιών για να μπο-
ρούν να  έρθουν επισκέπτες και να μείνουν σ΄αυτά. Έκανε ακόμη μια καλή πρόταση
η οποία είναι υλοποιήσιμη. Πρότεινε  λοιπόν  τη δημιουργία μονοπατιού  των εκ-
κλησιών με αφετηρία τα Πιστιανά και κατάληξη ενός τμήματος στην Αγία Παρα-
σκευή  Ροδαυγής, στο μονοπάτι της Βίδρας, ή  στη Σκούπα.
Η Μαρία Παπαβασιλείου αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, στη

δημιουργία συνεταιρισμού με τα Πιστιανά για τα κάστανα και άλλα προιόντα και
στην αναγκαστική ύπαρξη πιστοποιημένων προϊόντων. Πρότεινε επίσης την ονομα-
σία δρόμου καστανιάς καθώς και στην καλή εικόνα της εισόδου της Ροδαυγής προς
τα Τζουμερκοχώρια. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Λιόντος αναφέρθηκε στην έλλειψη υποδομής,  στην
συνεργασία του Δήμου με τα χωριά, στην προώθηση των μονοπατιών και του σχο-
λικού τουρισμού αξιοποιώντας ότι παραδοσιακό υπάρχει.
Η Θεανώ Γραμματικού αναφέρθηκε στην έλλειψη υποδομών, στο διάλογο φορέων
και καταστηματαρχών και στην αναγκαστική δημιουργία συνεταιρισμού από νέους
ανθρώπους οι  οποίοι θα πάρουν την τύχη της ανάπτυξης στα χέρια τους. 
Η Βαγγελιώ Γεωργογιάννη αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση η οποία έχει επη-

ρεάσει αρνητικά την προσέλευση επισκεπτών με συνέπεια τον οικονομικό μαρασμό
των καταστημάτων.
Ο Γιάννης Μάρης επισήμανε την αύξηση των εθελοντών, παρότι έχουμε καταφέρει
πολλά πράγματα στον τομέα αυτό, όμως θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμη και κάθε
εθελοντής να φέρει και έναν ακόμη για να γίνει πιο δυναμική η ομάδα. Αναφέρθηκε
επίσης στη δραστηριότητα της τοξοβολίας του ορεινού ποδηλάτου, των ανεμόπτε-
ρων κλπ.  
Ο Νίκος Σταύρος πρότεινε στην επόμενη γιορτή κάστανου και τσίπουρου, τα έσοδα
να διατεθούν στην αγορά καστανιών που θα διατεθούν στον κόσμο, για να φυτευ-
τούν και να ενισχυθεί η ταυτότητα της Ροδαυγής ως  καστανοχώρι. 
Υπάρχει μια σκέψη να φυτευτούν οι καστανιές σε κοινοτική δασική έκταση η οποία
θα παραχωρηθεί από το Δασαρχείο, πράγμα το οποίο θα απαιτήσει χρόνο και γρα-
φική διαδικασία. Προπομπή των σκέψεων αυτών υπήρξε η κίνηση που έγινε πριν
από ένα χρόνο  στα πλαίσια ειδικής ημερίδας στη Ροδαυγή με ομιλητή τον κ. Δια-
μαντή για την καλλιέργεια της καστανιάς και την παραγωγή κάστανου στη Ροδαυγή
και στην ευρύτερη ορεινή περιοχή, όπου αγοράστηκαν 450 καστανιές και φυτεύ-
τηκαν στο χωριό.
Οι εκπρόσωποι των Πιστιανών αναφέρθηκαν στα φθηνά καταλύματα  για διαμονή

και στην πώληση οικοπέδων  σε προσιτές τιμές πράγμα το οποίο θα έχει ως αποτέ-
λεσμα  την μεγαλύτερη κίνηση στα χωριά μας.  
Ύστερα από τη συνάντηση αυτή δυο θέματα έχουν δρομολογηθεί και ήδη προχω-
ρούν. το ένα θέμα αφορά το μονοπάτι των εκκλησιών και ο δρόμος της καστανιάς
αφού οι εκκλησίες έχουν μια ιστορία που τη συνοδεύει το πέρασμα των αιώνων,
καθότι  πολλές από αυτές είναι μεταβυζαντινές, διακοσίων και τριακοσίων και πα-
ραπάνω χρόνων, πιστεύοντας έτσι ότι αυτό θα αποτελέσει σημαντική παρέμβαση
στους καταλόγους του εκκλησιαστικού τουρισμού. 
Το δεύτερο θέμα αφορά τη δημιουργία κέντρου ενημέρωσης- πληροφόρησης το

οποίο θα προσελκύσει μαθητικό πληθυσμό για ενημέρωση και περιήγηση παράλ-
ληλα σε συγκεκριμένους χώρους όπως: Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής, Λαογραφικό
Μουσείο,  Πνευματικό Κέντρο, νερόμυλος, μονοπάτια, αξιοθέατα κλπ. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ

συνέχεια από τη σελίδα 1
Ο Ηλίας άσκησε το προφητικό του χάρισμα επί 25 έτη. Προείπε την έλευση του Χρι-
στού στη Γη, 816 χρόνια πριν από τη γέννησή του. 
Προικισμένος με θαυματουργή δύναμη, αγωνίστηκε με ζήλο και αυταπάρνηση για
την εξύψωση της λατρείας του Γιαχβέ (Θεού), καταπολέμησε με πάθος την ειδωλο-
λατρία και προσπάθησε με τον λόγο του να εξυγιάνει τον ηθικό βίο του λαού του.
O Προφήτης Ηλίας, σχετίζεται από τους αγρότες με τα μετεωρολογικά φαινόμενα.
Σχετική η παροιμία «Ο Αηλιάς κόβει σταφύλια και η Αγιά Μαρίνα σύκα». Τα ξωκλήσια
του χτίζονται σε υψώματα και βουνοκορφές και πανηγυρίζονται με ιδιαίτερη πολυ-
κοσμία κάθε χρόνο. Σε πολλά μέρη, ο πανηγυρισμός συνοδεύεται και με το άναμμα
λατρευτικών πυρών, όπως στο ξωκλήσι του στην κορυφή του Ταϋγέτου. Ο  Προφή-
της Ηλίας, όπως και ο Ενώχ, ήταν οι μοναδικοί άνθρωποι, οι οποίοι αναλήφθηκαν
στους ουρανούς, χωρίς να έχουν πεθάνει.
Τα θαύματα του προφήτη που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη είναι πολλά και
συνδέονται με την ιδιότητα του ως ρυθμιστή των καιρικών συνθηκών, αφού είναι
αυτός που κατέβασε τρεις φορές φωτιά από τον ουρανό, εμπόδισε τη βροχή και δεν
έβρεξε για τρεισήμισι χρόνια, ανέστησε τον νεκρό γιο της Σεραφθίας χήρας και
έκαψε τους εκατό ανθρώπους που έστειλε ο βασιλιάς Οχοζίας για να τον συλλά-
βουν. Επίσης είδε το Θεό στο όρος Χωρήβ και έσχισε τον Ιορδάνη ποταμό και ανε-
λήφθη με πύρινη άμαξα στον ουρανό, αφήνοντας συνεχιστή του έργου του το
μαθητή του, Ελισσαίο και στη Μεταμόρφωση του Χριστού στάθηκε δίπλα Του μαζί
με τον Μωϋσή.
Ωστόσο, ο λόγος που οι εκκλησίες του είναι χτισμένες στο βουνό σχετίζεται με τη
λαϊκή παράδοση που αναφέρει ότι ο Αϊ-Λιας ήταν ναύτης που η θάλασσα προσπά-
θησε πολλές φορές να τον πνίξει και όταν βαρέθηκε τα ταξίδια, αποφάσισε να βρει
ένα μέρος που να μην ξέρουν τι είναι θάλασσα και καράβι. ΄Ετσι, σύμφωνα με την
παράδοση, πήρε ένα κουπί στον ώμο και τράβηξε για τη στεριά και όποιον συναν-
τούσε τον ρωτούσε τι είναι αυτό που κρατάει στα χέρια του και όσο του απαντούσαν
«κουπί», τραβούσε ψηλότερα. ΄Οταν κάποτε έφτασε σε ένα ψηλό βουνό συνάντησε
έναν τσοπάνη και τον ρώτησε τι ήταν αυτό που βαστούσε. Ο τσοπάνης το κοίταξε
καλά καλά και ύστερα του είπε «ξύλο είναι». Ο Αϊ-Λιας γέλασε ικανοποιημένος και
έμεινε από τότε κοντά στους ανθρώπους των βουνών και όπως αναφέρει η παρά-
δοση «Στένει ολόρθο το κουπί, χτίζει μια καλύβα και αποφασίζει να μείνει εκεί όλη
του τη ζωή. Για τούτο τον Άγιο Ηλία τον βάνουν πάντα στα ψηλώματα»
Στις 20 Ιουλίου που εορτάζεται η μνήμη του προφήτη, δεν εορτάζουμε την κοίμηση,
-γιατί ο προφήτης δεν πέθανε ποτέ- αλλά την ανάληψή του. Συγκεκριμένα ο από-
στολος Παύλος αναφέρει ότι ο Προφήτης Ηλίας δεν ανελήφθη όπως ο Κύριος, εις
τον ουρανό, αλλά άφησε ο Θεός να φανεί ότι ανελήφθη και ζει κάτω εις την γη με
το φθαρτό του σώμα, χιλιάδες χρόνια τώρα
Ένα αξιόλογο θαύμα του έλαβε χώρα στα Γιάννενα, πριν λίγα χρόνια, όταν ο προ-
φήτης Ηλίας εμφανίστηκε σε στρατιώτη.
Συγκεκριμένα, ένας στρατιώτης φύλαγε σκοπός σε έναν στρατώνα και τα μεσάνυχτα
περίπου άκουσε βήματα ανθρώπου που τον πλησίαζε. Ο στρατιώτης υπέθεσε ότι
ήταν έφοδος αξιωματικών και, όπως είναι συνήθεια, πήγαιναν να δουν αν είναι ξύ-
πνιος ή κοιμάται κ.λπ. Ο σκοπός φώναξε: Αλτ! Αλλά πάλι τα βήματα ακούονταν και
τον πλησίαζαν. Για δεύτερη φορά φωνάζει: Αλτ, τις ει;
Έχοντας το όπλο στα χέρια του, καμία απάντηση δεν έλαβε. Αναγκάζεται να επανα-
λάβει το: Αλτ και πυροβολώ!
Μόλις είπε, πυροβολώ, του φεύγει το όπλο από τα χέρια, ως πενήντα μέτρα μακριά,
και βλέπει ξαφνικά, αντί του αξιωματικού, όπως νόμιζε, έναν παπά μέσα σε αστρα-
πόμορφη λάμψη φωτός!
Φοβήθηκε! Του λέει ο παπάς: «Μη φοβάσαι, παιδί μου, μη φοβάσαι, αλλά, πες μου,
γιατί ευλογημένε βλασφημείς τα θεία; Τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους;».
«Συγχώρησέ με, άγιε πάτερ (ήλθε σε κατάνυξη, δάκρυσε και ζητούσε συγχώρηση
για την αμαρτία του αυτή) γιατί από κακή και πολυχρόνια συνήθειαν γίνεται αυτό.
Συγχώρησέ με».
Του λέει ο Άγιος: «Να κηρύξεις σε όλους να μετανοήσουν, να μη βλασφημούν. Να
το ανακοινώσεις στη Μητρόπολη και σε όλους να το γράψουν και οι εφημερίδες».
Του λέγει ο στρατιώτης: «Δεν με πιστεύουν, Άγιε. Αλλά πες μου ποιος είσαι;».
«Είμαι ο προφήτης Ηλίας. Και για να πιστέψουν περισσότερο, να πεις ότι σ’ εκείνη
την κορυφή (του έδειξε το σημείο) να σκάψουν και να βρουν εκκλησία μου παλαιά
και πάνω σ’ αυτή να κτίσουν Ναό».
Αυτό ανακοινώθηκε σε όλη την πόλη και δημοσιεύτηκε στις τοπικές εφημερίδες.
Πολλοί πίστεψαν και άλλαξαν ζωή, ο δε σύλλογος των αρτοποιών που τιμούν τον
προφήτη Ηλία ως προστάτη τους, έσκαψαν στη κορυφή που τους υποδείχθηκε, ανα-
κάλυψαν την παλαιάν εκκλησία και έκτισαν νέα σε δόξα και τιμή του πανένδοξου
προφήτη Ηλία.
Ο στρατιώτης άλλαξε τρόπους και παλαιές συνήθειες και έζησε την υπόλοιπη ζωή
του ως υπόδειγμα καλού χριστιανού.
Ωστόσο, σύμφωνα με κάποιους ερμηνευτές ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι ο
Προφήτης Ηλίας δεν ανελήφθη, όπως ο Κύριος, στον ουρανό, αλλά άφησε ο Θεός
να φανεί ότι ανελήφθη και ότι ζει στη γη με το σώμα του άφθαρτο χιλιάδες χρόνια
μετά.
Στην Αγία Γραφή, συναντάμε επίσης δύο πολύ ενδιαφέροντα σημεία, τα οποία πι-
στοποιούν ότι ο Προφήτης Ηλίας πράγματι δεν ανέβηκε στον ουρανό.
Το πρώτο είναι στην Καινή Διαθήκη, και είναι η ρητή δήλωση του Χριστού, την οποία
χρησιμοποίησε και ο Μέγας Αθανάσιος: «Και ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανόν
ει μη ο εκ του ουρανού καταβάς, ο υιός του ανθρώπου ο ων εν τω ουρανω» (Ιωάννης
3/γ: 13). Ρητά εδώ το δηλώνει ο Ιησούς Χριστός, ότι κανείς, άρα ούτε ο Ηλίας, δεν
ανέβηκε στον ουρανό.
Εδώ περιγράφεται, ότι ο Ηλίας έστειλε μια επιστολή προς τον Ιωράμ, βασιλιά του
Ιούδα, όπου τον επέκρινε για την ασεβή του πορεία. Όμως το ειδικό ενδιαφέρον
αυτής της επιστολής, είναι ότι ο Ηλίας την έστειλε μετά την ανάληψή του «προς τον
ουρανό».
Συνεπώς, ο Προφήτης Ηλίας, παρέμεινε στη γη, και από εκεί έστειλε την επιστολή.
Ο προφήτης Ηλίας είναι ο μέγιστος των Προφητών, ανώτερος και από τον προφήτη
Ησαΐα, και τα θαύματά του συγκλονίζουν...

Προληπτικές Ιατρικές Εξετάσεις σε Γυναίκες και Μαθητές
Δωρεάν εξετάσεις σε γυναίκες από 25 έως 60 χρονών, διενεργήθηκαν την Πέμ-
πτη 25 -05- 2017 στο Περιφερειακό Ιατρείο Ροδαυγής στα πλαίσια του προγράμ-
ματος Grecoself του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).  Το πρόγραμμα
Grecoself είναι μια Πανελλήνια δράση για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες, που διαμένουν μακριά απ τις πόλεις,
είναι ερευνητικό, δωρεάν και χρειάζεται την συγκατάθεση της γυναίκας.
Ελέγχεται η γεννητική λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV

DNA TEST) με λήψη κολπικοτραχηλικού δείγματος   από την ίδια την γυναίκα
(ΑΥΤΟΛΗΨΗ - SELF SAMPLING) με την συνεργασία των Συλλόγων επιστημόνων
μαιών – μαιευτών, των Πανεπιστημιακών Μαιευτικών - Γυναικολογικών Κλινι-
κών και των Υγειονομικών Περιφερειών του Υπουργείου Υγείας.
Την προετοιμασία και την οργάνωση σε τοπικό επίπεδο,  κυρίως όμως την ενη-
μέρωση των γυναικών είχαν η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών κ. Ευδοξία
Σπύρου και η κ. Τηλεμάχη Μουργελά.
Το μεσημέρι της ίδιας μέρας κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επι-

σκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Ροδαυγής για προγραμμα-
τισμένο υγειονομικό έλεγχο των μαθητών (οδοντιατρικό, οφθαλμολογικό,
παθολογικό, ορθοπεδικό κλπ). Επίσης ελέγχθηκαν και τα βιβλιάρια υγείας των
μαθητών για τους προβλεπόμενους εμβολιασμούς και τις οδοντολογικές εξε-
τάσεις.
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Τι θα βρείτε στη Ροδαυγή

➢ Την  Κυριακή, 2-4-2017,  η Κινητή Αστυνομική Μονάδα Άρτας επισκέφθηκε το Χωριό μας και απευθυνόμενη κυρίως σε ηλικιωμένους μόνιμους κατοίκους  τους μοίρασε ενημερωτικό
φυλλάδιο με στόχο την αποφυγή κλοπής και απάτης.
➢ Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Αγίας Παρασκευής (;) ορίστηκε από τον Μητροπολίτη Πρέβεζας ο ιερέας Φλιτούρης Λάμπρος από το Χανόπουλο. Η Αδελφότητα Ρο-
δαυγής του εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο του και θα στέκεται δίπλα του στην επίλυση του κάθε προβλήματος.
➢ Πιστοί στο ραντεβού τους και φέτος  Ροδαυγιώτες και επισκέπτες (αν και ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος τους), αναβίωσαν το έθιμο των τραγουδιών του Λαζάρου  μετά από πρόσκληση
του Πολιτιστικού Συλλόγου. Το βράδυ της παραμονής του Λαζάρου λοιπόν στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής παιδιά, νέοι και.....Παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος
Αρταίων κ. Κώστας Χαρακλιάς.
➢ Στο ισόγειο του Δήμου ΄Αρτας λειτουργεί το ΚΕΠ Υγείας. Ο σκοπός του ΚΕΠ Υγείας είναι η υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών με κύριο στόχο την
πρόληψη απειλητικών νοσημάτων, με έμφαση στα εξής: 1) Καρκίνος του παχέος εντέρου, 2) Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, 3) Καρκίνος του μαστού, 4) Καρδιοαγγειακός κίνδυνος,
5) Ανεύρυσμα αορτής, 6) Καρκίνος του προστάτη και 7) Μελάνωμα. H δομή λειτουργεί στο ισόγειο του Δημαρχείου Άρτας, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 το πρωί έως τις
13:00. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2681362100.
➢ Το κατάστημα της Εκκλησίας  (πρώην Πνευματικό Κέντρο) δημοπρατήθηκε και πλειοδότησε ο Θανάσης Κοντός (ιδιοκτήτης του ΑΘΗΝΑΙΟ)

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

Παραχώρηση χρήσης πλατείας στους Δημότες
Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως

και Πρεβέζης (αριθμός πράξης 5/2017)  η με αριθμό 14/2017 πράξη
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής
περί παραχωρήσεως της χρήσης α. έκτασης 2365,05 τμ ιδιοκτησίας
του Ναού προς το Δήμο Αρταίων με αποκλειστικό σκοπό την κατα-
σκευή παιδικής χαράς, χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και βελ-
τίωση του γηπέδου καλαθοσφαίρισης και των τουαλετών. β.
έκτασης 49,67 τμ με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης προς την
πλατεία.

Η παραχώρηση θα έχει τη μορφή χρησιδανείου με διάρκεια είκοσι
πέντε (25) ετών και δυνατότητας ανανέωσης αυτής κατόπιν αιτήμα-
τος του Δήμου και υπογραφής των συμβαλλομένων μερών εγγρά-
φου βεβαίας χρονολογίας. 

Να σημειωθεί ότι προ της υπογραφής σύμβασης της παραχώρησης
(συμβάσεως χρησιδανείου) ο Δήμος Αρταίων θα πρέπει να υποβάλει
στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής μελέτες των πα-
ραπάνω έργων (ήδη εκπονούνται) για την έγκριση τους και από το
Μητροπολιτικό Συμβούλιο.

Κατά τη διάρκεια του επομένου έτους θα ζητηθεί η παραχώρηση
της χρήσης και του υπολοίπου τμήματος της πλατείας με σκοπό τη
βελτίωση και συντήρηση της.

Η Κοινότητα αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει Την Ιερά
Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Ροδαυγής και το Δήμο Αρταίων για το αίσιο τέλος της παραχώρησης
της χρήσης με σκοπό κυρίως την κατασκευή της παιδικής χαράς και
αισιοδοξεί ότι κατά την διάρκεια του επόμενου έτους θα ολοκληρω-
θεί η παραχώρηση της πλατείας στους Δημότες, έτσι ώστε να βελ-
τιωθεί η εικόνα της.
Προβληματισμός για την γεώτρηση της ύδρευσης

Ανησυχία προκαλεί τελευταία, η μείωση της ποσότητας του νερού
από τη γεώτρηση. Ήδη η ΔΕΥΑ Άρτας ανταποκρίθηκε άμεσα στο αί-
τημα της Κοινότητας  και σε πρώτη φάση διέθεσε πίστωση για τον
καθαρισμό της  από λάσπη, άμμο και πέτρες με τη μέθοδο air – lift.
Επίσης καθαρίστηκαν τα φίλτρα για αύξηση της ποσότητας.

Τα πρώτα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά πλην
όμως σε λίγο χρονικό διάστημα  θα φανεί η πλήρης εικόνα της από-
δοσης της γεώτρησης.

Το σίγουρο είναι ότι η ανομβρία της άνοιξης είναι οιωνός ενός δύ-
σκολου καλοκαιριού για την ύδρευση. Η σωστή διαχείριση του
νερού κρίνεται αναγκαία από όλους μας ιδιαίτερα αν παραμείνει ή
επιδεινωθεί το πρόβλημα της γεώτρησης. 
Προτάσεις Κοινότητας Ροδαυγής για την σήμανση της Ιόνιας οδού
και του εγγύς Επαρχιακού Δικτύου.
Με την παράδοση και χρήση της Ιόνιας οδού αναδείχθηκαν κάποια
προβλήματα ειδικά στην σήμανση της, σε αυτή του τοπικού επαρ-
χιακού δικτύου και στον αν έπρεπε ο ημικόμβος Αμμοτόπου να είναι
κόμβος.
Η Κοινότητα Ροδαυγής εισπράττοντας τα παράπονα επισκεπτών, φο-
ρέων και κατοίκων, συνεδρίασε και αποφάσισε ομόφωνα, να υποβά-
λει προτάσεις στο Δήμο Αρταίων, τις οποίες κοινοποίησε στους
Βουλευτές του Νομού, στην Περιφέρεια Ηπείρου, στην ΠΕ Άρτας,
στο Επιμελητήριο και στη Νέα Οδο ΑΕ.
Προτείνει :
α). Την τοποθέτηση  πινακίδων στις εξόδους, του κόμβου Τσαγκα-
ρόπουλου και ημικόμβου Αμμοτόπου με προορισμούς  Τζουμέρκα,
ή Γέφυρα Πλάκας ή κάποιους τουριστικούς προορισμούς (Ροδαυγή,
Κεντρικό, Καταρράκτη, Πράμαντα κλπ).
β). Την τοποθέτηση πινακίδας μετά την έξοδο Τσαγκαρόπουλου και
μετά αυτή του Αμμοτόπου με ευθύνη μάλλον της ΠΕ Άρτας, όπου
θα αναγράφονται όλα τα μεγάλα  Χωριά του Ξηροβουνίου και των
Τζουμέρκων και οι αποστάσεις  τους. Επίσης τοποθέτηση πινακίδων,
στην διασταύρωση Αμμοτόπου με Ε.Ο. Φιλιππιάδας Γοργομύλου, μία
προς ημικόμβο Αμμοτόπου – Αθήνα και μία προς κόμβο Τσαγκαρό-
πουλο –Ιωάννινα.
γ). Να συνεχιστούν οι προσπάθειες, οι παρακλήσεις και οι πιέσεις
προς τους αρμοδίους έτσι ώστε ο ημικόμβος Αμμοτόπου να μετα-
τραπεί σε κόμβο.

Τέλος το Διακοινοτικό αίτημα παράκαμψης Αμμοτόπου επανήλθε
στην επικαιρότητα. Η Περιφέρεια απάντησε ότι το πρόβλημα υφίστα-

Ο πρόεδρος της Τ. Κ. Ροδαυγής ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ μας ενημερώνει
ται και ότι η ΠΕ Άρτας εργάζεται γι αυτό ο δε βουλευτής Άρτας κ.
Γιώργος Στύλιος υπέβαλε σχετικό ερώτημα στον αρμόδιο Υπουργό
τόσο για την σήμανση όσο και για την παράκαμψη του Αμμοτόπου.
Κλοπή στην Αγία Παρασκευή – Ενημέρωση κατοίκων από την ΚΑΜ
Άρτας

Οι κλοπές το τελευταίο διάστημα  σε σπίτια και  Ναούς της περιο-
χής μας αυξάνονται επικίνδυνα. Στα σπίτια ηλικιωμένων κυρίως με
τη μέθοδο της απασχόλησης, που σπανίως γίνονται γνωστές ή κα-
ταγγέλλονται, στους Ναούς με τη μέθοδο της διάρρηξης.

Το Μάρτιο στόχος των διαρρηκτών έγινε ο Ναός της Αγίας Παρα-
σκευής, από τον οποίο αφαιρέθηκε ένα ευαγγέλιο, θυμιατό και δι-
σκοπότηρο. Για την  κλοπή ενημερώθηκε η Ιερά Μητρόπολη
Νικοπόλεως και Πρεβέζης, επιλήφθηκε δε η Διεύθυνση Αστυνομίας
Άρτας, η οποία ενημερώνει τους κατοίκους για τους τρόπους απο-
φυγής κλοπής ή απάτης, μοιράζοντας σχετικά φυλλάδια και αυξά-
νοντας τις επισκέψεις στην περιοχή.  Έτσι την  Κυριακή 3 Απρ 2017
,  η Κινητή Αστυνομική Μονάδα Άρτας επισκέφθηκε το Χωριό μας,
απευθυνόμενη κυρίως σε ηλικιωμένους μόνιμους κατοίκους και
τους μοίρασε ενημερωτικό φυλλάδιο με στόχο την αποφυγή κλοπής
και απάτης.   Επιλέχθηκε σωστά ο χρόνος με τη λήξη της Θείας Λει-
τουργίας στην Αγία Παρασκευή και στην Αγία Τριάδα Σουμεσίου.  

Οι κάτοικοι μίλησαν με τους αστυνομικούς, πολλοί διηγήθηκαν
την προσωπική τους εμπειρία  με ..αγνώστους ή πως έπεσαν θύματα
κλοπής, οι δε αστυνομικοί απαντούσαν και συμβούλευαν για τον
τρόπο αντίδρασης σε επισκέψεις αγνώστων.
Ήταν μια αξιέπαινη πράξη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας πέραν
της τακτικής εβδομαδιαίας επίσκεψης της Κινητής Μονάδας.
Let’s do it Ροδαυγή 2017 

Για 6η συνεχή χρονιά η Κοινότητα Ροδαυγής συμμετείχε στην
εθελοντική οργάνωση Let's do it Greece 2017 με τη συνεργασία του
Συλλόγου Γυναικών και του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Καθαρίστηκε η Περιφερειακή οδός κατά μήκος των ορίων της Ρο-
δαυγής, οι πηγές "Μπέσικο", Συκιάς, Κακολάγκαδου, περιποιήθηκαν
τα παρτέρια στο πλακόστρωτο και φυτεύτηκαν λουλούδια εποχής
και τριανταφυλλιές.  Μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου με τη συμμε-
τοχή της Ιρλανδέζας, φίλης της Ροδαυγής, Miss Heather και την κα-
θοδήγηση του αγέρωχου Γρηγόρη Γεωργάνου, καθάρισαν μονοπάτι
στο Ξηράκι προς περιοχές Φτελιά, Εικονίσματα και Κολογκάδια.

Η συμμετοχή ξεπέρασε τα σαράντα άτομα (εκτός των παιδιών)
απλά κάποιες δράσεις έγιναν την προηγούμενη μέρα ή την ίδια μέρα
αλλά σε διαφορετική ώρα ανάλογα του ελεύθερου χρόνου των Εθε-
λοντών.

Η Κοινότητα Ροδαυγής ευχαριστεί θερμά όλους τους Εθελοντές,
τον Σύλλογο Γυναικών και τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Επιπλέον
μπράβο στα παιδιά, στους ηλικιωμένους εθελοντές και στο Νεκτάριο
Βασιλείου.
Ελεγχόμενη έκρηξη χειροβομβίδας στο Ξηράκι Ροδαυγής.
Εξουδετερώθηκε  χειροβομβίδα με ελεγχόμενη έκρηξη την 5η Απρι-
λίου 2017  από ειδική Ομάδα Πυροτεχνουργών της 8ης Μεραρχίας,
στο Ξηράκι Ροδαυγής αφού λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα ασφα-
λείας (ασθενοφόρο, πυροσβεστική, Αστυνομία). Η Χειροβομβίδα εν-
τοπίστηκε από ιδιώτη κοντά στο γκρεμισμένο  πατρικό του σπίτι,
στην περιοχή Σταυρέϊκα στο Ξηράκι, ο οποίος  ειδοποίησε την Αστυ-
νομία. Σε έρευνα στην ευρύτερη περιοχή δεν βρέθηκε κάτι άλλο.
Επίσκεψη μελών της Πανελλήνιας Ένωσης των ΔΕΥΑ στην Ρο-
δαυγή.

Το  Σάββατο 03 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελών
της Πανελλήνιας Ένωσης των ΔΕΥΑ στη Ροδαυγή. Τα μέλη με τον
Πρόεδρο της Ένωσης τους Δήμαρχο Ρεθύμνου κ  Γιώργο Μαρινάκη
συνόδευε ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης και ο Αν-
τιδήμαρχος κ. Κώστας Χαρακλιάς.

Ενημερώθηκαν για τη Ροδαυγή και το Ναό της Αγίας Παρασκευής
από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Θεοφάνη Κίτσο και αρκετοί ξενα-
γήθηκαν στο Λαογραφικό  Μουσείο από τον Πρόεδρο του Πολιτιστι-
κού μας Συλλόγου Χρήστο Σταύρου. Απόλαυσαν καφέ, τσίπουρο, τις
φυσικές ομορφιές του Χωριού και προμηθεύτηκαν τοπικά προϊόντα.

Υπενθυμίζεται ότι η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια της Πανελλήνιας
Γενικής Συνέλευσης των ΔΕΥΑ, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
και για πρώτη φορά στην Άρτα.  
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Ολοκληρώθηκε σε σύντομο
χρονικό διάστημα το έργο της
ανάπλασης της πλατείας της
Αγίας Βαρβάρας με πλακό-
στρωση στο σύνολο της. Το
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του
Ιερού Ναού της Αγίας Παρα-
σκευής αποδέχθηκε δωρεά
Ροδαυγιώτη, για αυτό το
σκοπό  και με δική του οικονο-
μική συμμετοχή, σε μικρό
χρονικό διάστημα, το πανέ-
μορφο παρεκκλήσι άλλαξε
όψη και αισθητική. Συγχαρη-
τήρια πολλά στον δωρητή  και
στο Εκκλησιαστικό Συμβού-
λιο. Σειρά μάλλον έχει ο Προ-
φήτης Ηλίας. 

Ανάπλαση πλατείας στην Αγία Βαρβάρα. Ι.Μ. ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Ο Ρ Τ Α Σ Μ Ο Υ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟΔΑΥΓΗΣ 25, 26 και 27 Ιουλίου

ΤΡΙΤΗ 25-07-2017
•Ώρα 18.30 Αγιασμός στη βρύση  Αγ. Παρασκευής στο Κακολάγκαδο.
•Ώρα 19.00 Πορεία - ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ εικόνας από τη βρύση της Αγ. Παρα
σκευής προς τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής.

•Ώρα 20.00 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.
ΤΕΤΑΡΤΗ 26-07- 2017
•Ώρα 07.00 Όρθρος  -  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
•Ώρα 19.00 Εσπερινός. 
ΠΕΜΠΤΗ  27-07-2017
•Ώρα 07.00 Όρθρος  - Θεία Λειτουργία.
•Ώρα 19.00 Εσπερινός.
•Ώρα 19.30 Παραδοσιακό  ΚΑΓΚΕΛΑΡΙ - Πανηγύρι

Ο
Εφημέριος

Ιερέας Αθανάσιος Αθανασίου


