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«Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω, το παρόν μυστή-
ριον εκδιηγούμενοι» 

Η περίοδος του Αγίου Δω-
δεκαημέρου μας προσκα-
λεί και πάλι να
προσεγγίσουμε και να
θαυμάσουμε το μέγα μυ-
στήριο της ενανθρώπησης
του Ιησού Χριστού. Τι
είναι όμως το Άγιο Δωδε-
καήμερο; Πρόκειται για
δώδεκα εορτάσιμες και
χαρμόσυνες ημέρες κατά
τις οποίες εορτάζουμε τη
Γέννηση, την Περιτομή
και τη Βάπτιση του Ιησού
Χριστού. Αυτές οι τρεις
μεγάλες Δεσποτικές εορ-
τές, τα Χριστούγεννα, η

Περιτομή και τα Θεοφάνεια, μέχρι τον 4ου αι. μ.Χ. εορ-
τάζονταν μαζί στις 6 Ιανουαρίου και ονομάζονταν Επι-
φάνεια. Αργότερα, η εορτή των Χριστουγέννων
μεταφέρθηκε στις 25 Δεκεμβρίου, πρώτα στη Δύση το
335 μ.Χ. και μετά από 40 περίπου χρόνια στην Ανατολή,
η εορτή της Περιτομής την 1η Ιανουαρίου και τα Άγια
Θεοφάνεια στις 6 Ιανουαρίου. Αυτές είναι οι γιορτές
του Αγίου δωδεκαημέρου.
Πρώτη, λοιπόν, η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων,

η Μητρόπολις των εορτών, όπως την αποκαλεί ο ιερός
Χρυσόστομος και η πανήγυρις των πανηγύρεων, όπως
τη θέλει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος.  Η εορτή της Θείας
ενανθρώπησης. Ποιος είναι όμως ο σκοπός της Θείας
ενανθρώπησης; 
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ΤΟ ΑΓΙΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

Λαϊκό   προσκύνημα σημειώθηκε την Κυριακή 15 Οκτωβρίου στην
πλατεία της  Ροδαυγής, στην 9η Γιορτή Κάστανου και Τσίπουρου,
αφού παρευρέθηκαν πάνω από  3.000 άτομα  Ροδαυγιώτες, αλλά κυ-
ρίως επισκέπτες  και φίλοι της Ροδαυγής από διάφορες περιοχές της
χώρας, που  σ’αυτό βοήθησε  και ο πολύ καλός καιρός, απολαμβά-
νοντας τα τοπικά  προϊόντα, τις φυσικές ομορφιές  και κυρίως την
παράδοση  όπως αυτή παρέχεται  από τον Πολιτιστικό Σύλλογο  και
τους πολλούς εθελοντές  υποστηρικτές της διοργάνωσης, που κυ-
ριολεκτικά «σήκωσαν πλάτη» για τη γιορτή, σ΄ένα μεγάλο πολιτι-
στικό αντάμωμα  στην καρδιά του φθινοπώρου, με χρώματα,
αρώματα και  χορταστική πανδαισία. Τα προϊόντα που προσφέρονταν
ήταν  ψητά και βραστά κάστανα, το τσίπουρο που έρρεε άφθονο από
το καζάνι, οι τηγανίτες που παρασκευάζονταν επί τόπου από
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Τ ο  ν ό η μ α  τ ο υ  ε ο ρ τ α σ μ ο ύ  τ η ς  Ε θ ν ι κ ή ς  Α ν τ ί σ τ α σ η ς
Εθνική Αντίσταση αποκαλείται η αντίσταση που

πρόβαλλαν οι Έλληνες κατά τη διάρκεια της κα-
τοχής εναντίον των κατακτητών, μέσω των αν-
τάρτικων οργανώσεων είτε στα βουνά, είτε στις
πόλεις για την απελευθέρωση της χώρας. Η αντί-
σταση ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά την πτώση
και την συνθηκολόγηση της Ελλάδας, τον Απρίλιο
του 1941. Αρχικά υπήρξε προϊόν αυθόρμητων
ενεργειών μεμονωμένων πολιτών ή μικρών ομά-
δων πολιτών, άλλα σταδιακά απέκτησε οργανω-
μένη μορφή με την ίδρυση αντιστασιακών
οργανώσεων. Από τα μέσα του 1942 εξελίχθηκε
σε ένοπλο αγώνα στην ύπαιθρο. Ήδη από τα μέσα
του 1943 οι αντάρτικές ομάδες είχαν προκαλέσει
σοβαρά πλήγματα στους κατακτητές και είχαν κα-
τορθώσει να απελευθερώσουν τμήμα της ορεινής
ενδοχώρας.

Συμπληρώνονται σήμερα 75 χρόνια από την
ημέρα της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργο-
ποτάμου από τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ, του ΕΔΕΣ
και βρετανών κομάντος. Ήταν μια από τις μεγα-
λύτερες πράξεις δολιοφθοράς του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, που προκάλεσε τον θαυμασμό όλης της κατεχό-
μενης Ευρώπης και έδωσε κουράγιο στον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό. Το κορυφαίο γεγονός της Ελληνικής
Εθνικής Αντίστασης του Ελληνικού Λαού στην Νεότερη Ιστορία έγινε την νύχτα της 25ης Νοεμβρίου 1942.
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Λαοθάλασσα  και φέτος στη γιορτή Kάστανου και Tσίπουρου στη Ροδαυγή

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
Στις 26 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο

ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, η Γενική Συνέλευση και η εκλογή του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αρχή ο Πρόεδρος της
Αδελφότητας Βασίλης Οικονόμου αναφέρθηκε στον υποδειγ-
ματικό τρόπο με τον οποίο λειτούργησε το απερχόμενο Δ.Σ.
και ακολούθως  παρουσίασε τον Διοικητικό και οικονομικό
απολογισμό της διετίας που πέρασε και ο οποίος περιλάμβανε.
1. Τη συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας 
2. Ολοκλήρωση της τροποποίησης του καταστατικού με ση-
μαντικότερη αλλαγή την τριετή θητεία του νέου Δ.Σ.
3. Δύο συνεστιάσεις στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ και στο ξενο-
δοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.
4. Εκδηλώσεις στο χωριό. Τον Αύγουστο του 2016 ημερίδα
υγείας στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου και τον Αύγουστο
του 2017  ́ Εκθεση βιβλίου από 10-15 Αυγούστου στην πλατεία
του χωριού και μουσική βραδιά αφιερωμένη στην Βασίλη Τσι-
τσάνη.
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Η  Ρ ο δ α υ γ ή  σ τ ο  μ έ λ λ ο ν
Σ κ έ ψ ε ι ς  κ α ι  π ρ ο τ ά σ ε ι ς

Γράφει ο Κώστας  Αναγνωστάκης.

Σκέψεις και προβληματισμοί για διάλογο και ανταλλαγή απόψεων για το αύριο και το μέλλον της Ροδαυγής.
Δεν διεκδικώ και δεν έχω το δικαίωμα του ειδικού, όμως θέλω να κάνω μια κατάθεση άποψης, βγαλμένη

από  ψυχή και αγάπη για το χωριό μας.
Δύσκολη σήμερα η επιλογή της Ροδαυγής ως αναφορά το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει για τις επόμε-
νες δεκαετίες.
Πρέπει να επιλέξει το δρόμο του μέλλοντος και της απόκτησης νέας και διαφορετικής ταυτότητας.
Πρέπει να επιλέξει έγκαιρα, πρωταγωνιστικά και να προβλέψει το ρόλο της στην διαμορφούμενη Ευρωπαϊκή
κατάσταση, το δρόμο της τουριστικής ανάπτυξης, της παραγωγής τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας,
της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών.
Πρέπει να ηγηθεί στην περιοχή του Ξηροβουνίου για την αύξηση του μικρομεσαίου τουριστικού- αγροτικού
τουρισμού.
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ΤΟ Δ.Σ. ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ
ΒΑΣΙΛOΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

                             Πότε;   4 Μαρτίου 2018
                                  Πού;   Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ
                                             Πανεπιστημίου 52 Ομόνοια
                              Τί ώρα;   11:30 π.μ.
Τί θα σας προσφέρουμε;   Φιλοξενία, Φαγητό, ποτό,
                                             διασκέδαση και πολλές εκπλήξεις
                  Τι περιμένουμε
         από τους χωριανούς;   Να δώσουν το παρόν στη συνάντηση
Τί θα πληρώσει ο καθένας; 25€

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 28 Φεβρουαρίου

της Ευγενίας Τσιαδή
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Γεννήσεις
Στις 17-8-2017 το ζεύγος Γρηγορίου Νικ. Γε-
ωργάνου και Χριστίνας Μήτσιου απόκτησαν
κορίτσι.
Στις 8-11-2017 το ζεύγος Μιχάλη Κυραντζή

και Βένιας Φώτη Αράπη απόκτησαν κορίτσι.
Το ζεύγος Νικολάου και Πένυς Ιωάννη

Αράπη απόκτησε κορίτσι. 
Στις 23 Σεπτεμβρίου 2017 το ζεύγος Κώστα
Ρακόπουλου και Αλέκας Καρυώτη απέκτησε
κοριτσάκι.
Να σας ζήσουν
Γάμοι
Στις 15-12-2017   η Ειρήνη Γεωργ. Αναγνω-

στάκη και ο Ιωάννης Γέρου τέλεσαν τους
γάμους τους.
Να ζήσετε ευτυχισμένοι
Θάνατοι
Στις 29-9-2017 απεβίωσε ο Σωτήρης Σφήκας
από το Τραπεζάκι.
Στις 15-10-2017 απεβίωσε η Βασιλεία Λαμ.

Τσάμη σε ηλικία 70 ετών.
Στις 25-10-2017 απεβίωσε η Μαρία Κων. Οι-
κονόμου σε ηλικία 58 ετών.
Στις 15-11-2017 απεβίωσε ο Θεοφάνης Κώ-

τσης από τα Πιστιανά.
Στις 16-11-2017 απεβίωσε η Μαρία Ιωαν.

Λιαπάτη σε ηλικία 100 ετών.
Στις 22-11-2017 απεβίωσε η Γεωργία Κορ-

μαλή(κόρη Ευθυμίου Αναγνώστου) σε ηλικία
67 ετών.
Στις 29-11-2017 απεβίωσε η Ελευθερία Αχιλ.
Κομζιά και κηδεύτηκε στην ΄Αρτα.
Στις 7-12-2017 απεβίωσε ο Ιωάννης Βάσιος

από τα Πιστιανά.
Στις 28-11-2017 απεβίωσε η Ευαγγελία Ιωαν.
Καραγιάννη σε ηλικία 92 ετών.
Στις 29-12-2017 απεβίωσε και κηδεύτηκε

στο Σουμέσι ο Κων/νος Ιωαν. Ζιώρης σε ηλι-
κία 61 ετών.
Στις 29-12-2017 απεβίωσε η Μάρθα Πολυδ.

Ιωάννου στη Σινώπη Πρέβεζας.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια
Μνημόσυνα
1-10-2017  ετήσιο μνημόσυνο της Αγαθής
Ευθ. Αναγνώστου
15-10-2017  40ήμερο μνημόσυνο Κων/νου
Φωτ. Ευθυμίου
22-10-2017  ετήσιο μνημόσυνο Βασίλη Αλεξ.
Λάμπρη
5-11-2017  40ήμερο μνημόσυνο Σωτήρη
Σφήκα στο Τραπεζάκι
3-12-2017  40ήμερο μνημόσυνο Μαρίας Κων.
Οικονόμου
3-12-2017  40ήμερο μνημόσυνο Βασιλείας
Λαμ. Τσάμη
17-12-2017  40ήμερο μνημόσυνο Μαρίας
Ιωαν. Λιαπάτη
23-12-2017  40ήμερο μνημόσυνο Γεωργίας
Αναγνώστου-Κορμαλή
23-12-2017  40ήμερο μνημόσυνο Ελευθε-
ρίας Αχιλ. Κομζιά στην ΄Αρτα
Να τους θυμάστε
Νέοι πτυχιούχοι
Στις 21/7/2017 η Λουκία-Θεοφανία Οικονό-

μου, του Δημητρίου και της Ελένης Ελευθε-
ρίου Μάνου, από την Φιλιππιάδα, πήρε το
πτυχίο της από το Μαθηματικό τμήμα του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι γονείς της, θέ-
λουν να ευχαριστήσουν όλους όσους ήταν
κοντά της αυτήν την ξεχωριστή στιγμή και
να ευχηθούν περαστικά στους παππούδες
της, που δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν
Καλή σταδιοδρομία
Εισαγωγή σε ΑΕΙ/ΤΕΙ
Η Σιαφαρίκα Χρυσή του Μιχαήλ εισήχθη στο
Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ
Ο Κολιομάρος Κων/νος του Δημητρίου (από
τα Πιστιανά) και της Πόσιου Χρύσας εισήχθη
στο ΤΕΙ φυσικοθεραπείας Αιγίου

Από την κοινωνική ζωή των ΡοδαυγιωτώνΑπό την κοινωνική ζωή των Ροδαυγιωτών
Δημοπούλου Παντ. ΄Εφη                               Ιωάννινα                                        20
Γεωργίου Νικ. Ιωάννης                                  ΄Αρτα                                             20
Μάνος Κων. Σπύρος                                       Κύπρος                                         20
Μήτσιος Ευαγ. Αθανάσιος                             Αθήνα                                            10
Μήτσιος Ευαγ. Ηλίας                                      Πάτρα                                            10
Σιαφαρίκας Μιχ. Βασίλειος                           Ροδαυγή                                        20
Γεωργάνος Γρηγόριος                                   Ροδαυγή                                        10
Κοντού Διογ. Λευκοθέα                                 Τραπεζάκι                                      10
Πεταλάς Αναστ.Κώστας                                Αθήνα                                            20
Κομζιά-Ντζαμάκου Βασιλική                                                                                 10
Σταύρου Λαμ. Χρυσόστομος                         Αθήνα                                            20
Μάνος Χρηστ. Αριστείδης                             Φιλιππιάδα                                     25
Μάνος Αριστ. Γεώργιος                                 Φιλιππιάδα                                     25
Μπαρτζώκας Παναγιώτης                              ΄Αρτα                                             20
Τσέλιου Αντωνία                                             Ευηνοχώρι                                    10
Αναγνωστάκης Δημοσθένης                         Αθήνα                                            20
Μάνος Γεωρ. Κων/νος                                                                                           20
Πλαστήρα Ευαγ. Ελένη                                  Αθήνα                                            20
Παπαλάμπρης Δημήτριος                               Αθήνα                                            20
Γραμματικός Κων/νος                                    Ροδαυγή                                        20
Αντωνίου Γεώργιος                                        Αθήνα                                            50
Οικονόμου Παύλος                                         Σέρρες                                          30
Οικονόμου Παυλ. Δημήτριος                         Αθήνα                                            20
Κωσταγιάννη Γεωργία                                    Αθήνα                                            30
Λάμπρη Θεοδώρα                                                                                                  20
Μπαλαούρας Φίλιππος                                                                                           10
Γεωργάνος Σταύρος                                      Αθήνα                                            20
Ανώνυμη Ροδαυγιώτισσα                                                                                      20

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Δίνοντας μία μικρή συνδρομή βοηθάτε την Αδελφότητα στην επίτευξη των
στόχων της
Πολύ θα θέλαμε, εφόσον το επιθυμείτε, να ενημερώνετε την Αδελφότητα
για 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 Ρο-
δαυγιώτη. Εφόσον γνωρίζετε χωριανούς που δε λαμβάνουν την εφημε-
ρίδα ή φίλους της Ροδαυγής που επιθυμούν να τη λαμβάνουν να μας το
κάνετε γνωστό.
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Τηλ.: 210 6470700
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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

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αδελφότητας και
είμαστε στη διάθεσή σας για να μας στείλετε οποιαδήποτε πρόταση
συντελεί στη βελτίωσή της.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Ροδαυγής  «Η Αγία Παρα-
σκευή» ευχαριστεί θερμά
όλους τους εθελοντές που προ-
σφέρθηκαν να εργαστούν  στη
γιορτή κάστανου και τσίπουρου,
οι οποίοι για μια ακόμη φορά τα
κατάφεραν επιτυχώς  να εξυπη-
ρετήσουν  χιλιάδες κόσμου, και
τους  αξίζουν  πολλά συγχαρη-
τήρια.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (3η Κυριακή) και με
περισσότερους εθελοντές, για
την 9η  γιορτή μας.  

Η γιαγιά Κατερίνη
Στις 5/8/2017 παραμονή του Σωτήρος, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του παππού
Αριστείδη Μάνου 14/8/2013 παραμονή της Παναγίας, έφυγε από τη ζωή, η αγαπημένη
μας γιαγιά Αικατερίνη Μάνου, μητέρα του πατέρα μας.
Η γιαγιά, ήταν πολύ αγαπητή από τα εγγόνια της, όπως όλες οι γιαγιάδες πιστεύω. 
Είχε 3 παιδιά, τον Λευτέρη, την Ντίνα και τον Χρήστο, 7 εγγόνια και 12 δισέγγονα.
Η γιαγιά γεννήθηκε το 1922, αλλά σε πολύ μικρή ηλικία ορφάνεψε από πατέρα, τον
Θύμιο Βασιλείου. Η μητέρα της Βικτωρία (Βιτώρια) Σταύρου, ξαναπαντρεύτηκε τον
Χρήστο Σταύρο, χήρος κι αυτός με 3 παιδιά, τον Κώτσιο Σταύρο, την Ρήνα Κώτσιου
Μάνου και τον Ζαχαρία Σταύρου. Η Βιτώρια με τον Χρήστο απέκτησαν 3 παιδιά, τον
Τάσο Σταύρο, την Βαγγελή Κών/νου Ρακοπούλου και τον Ηλία Σταύρου. Τα πιο πολλά
χρόνια της ζωής της, η γιαγιά Κατερίνη, τα έζησε στην Λάψαινα, με όλες τις ανέχειες
και τις δυσκολίες της εποχής εκείνης, εκεί όπου γεννηθήκαμε κι εμείς.
Αργότερα με τον παππού, μετακόμισαν στα Πανέικα, εκεί που ήταν κι άλλοι Λαψαι-

νιώτες. Έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, όπως και ο παππούς, κοντά στην
κόρη της, θεία Ντίνα στην Φιλιππιάδα. Τους φρόντισε με το παραπάνω και θα θέλαμε
να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλοι μας, μέσα από την καρδιά μας, για όλα αυτά
που τους προσέφερε τόσα χρόνια. Να την έχει ο θεός καλά.

Καλό παράδεισο γιαγιά Κατερίνη.
Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Οι εγγονές σου Ελένη και Κατερίνα Ελ. Μάνου   

➢ Στο δημαρχιακό κατάστημα Ξηροβουνίου καθώς και στο Δημαρχείο
της ΄Αρτας οι οφειλές προς το Δημόσιο μπορούν να εξοφλούνται με χρε-
ωστικές/πιστωτικές κάρτες μέσω συσκευών POS.
➢ ΄Αρχισαν οι εργασίες για τη διαμόρφωση του παραδοσιακού καφενείου
στο χώρο της πλατείας.
➢ Αρμόδιος Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυ-
ξης ανέλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Αγγέλης, Καθηγητής του Τμήματος Μη-
χανικών Πληροφορικής ΤΕ (Άρτα).

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ε Σ  Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ
Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ  -  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Του Βασίλη Οικονόμου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής όπως
κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έχει εκδώσει ένα
καλαίσθητο ημερολόγιο τοίχου για το νέο
έτος 2018 με θέμα: 

«Η ΡΟΔΑΥΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ». 
Το ημερολόγιο αποτελείται από 13 φύλλα

μαζί με το εξώφυλλο, έχει αναλυτικό εορτο-
λόγιο και περιλαμβάνει φωτογραφίες με
τοπία της Ροδαυγής, από επαγγελματίες και
ερασιτέχνες φωτογράφους.
Το ημερολόγιο τυπώθηκε σε περιορισμένο

αριθμό αντιτύπων και αποτελεί συλλεκτικό
υλικό. Οι συγχωριανοί μας παρακαλούνται να
το προμηθευτούν σύντομα από τα μέλη του
Δ.Σ. και τα καταστήματα του χωριού και αξί-
ζει να το χαρίσουν και σε φιλικά τους πρό-
σωπα. Το κόστος ανέρχεται στα 5€

"Σε δρόμους της Κίνας"
της Παναγιώτας Π. Λάμπρη.

Κυκλοφόρησε το καινούργιο βιβλίο της Παναγιώτας Π. Λάμπρη με τον τίτλο
«Σε δρόμους της Κίνας» (αυτοέκδοση, Πάτρα 2017). 
Η συγγραφέας, η οποία μέχρι τώρα, πέραν άλλων δημοσιεύσεων, εξέδωσε

τέσσερα βιβλία, που είναι εμπνευσμένα από τη γενέτειρά της, τη Ροδαυγή
Άρτας, καθώς και μια ποιητική συλλογή, αυτή τη φορά εκφράζεται μ’ ένα
άλλο συγγραφικό είδος, τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις.

Μέσω της αφήγησής της, καλεί κάθε φιλαναγνώστη να ταξιδέψει με
τα....δικά της μάτια σε σημεία της Κίνας και να γνωρίσει ιδιαιτερότητες της
πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιδιοπροσωπίας αυτής της μεγάλης χώρας,
η οποία για πολλούς λόγους είναι παρούσα στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώ-
πων.
Τούτο το βιβλίο της Παναγιώτας Π. Λάμπρη κυκλοφορεί μόνο σε ηλεκτρο-

νική μορφή, αφιερώνεται σ’ όσους κουβαλούν στην ψυχή τους κάτι από το
πνεύμα του Οδυσσέα και διατίθεται δωρεάν στο αναγνωστικό κοινό.
Όποιος, λοιπόν, επιθυμεί να το μελετήσει ή να το χαρίσει σε φίλους του,

μπορεί να το κάνει μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
https://issuu.com/panagiotalampri/docs
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Mια  φορά κι έναν καιρό, σε ένα μακρινό βασίλειο, βασίλευε ένας πολύ καλός βασιλιάς, γε-
μάτος αγάπη για τους υπηκόους του, δίκαιος, στοργικός και φυσικά πολύ δυνατός. Οι άν-
θρωποι τον σέβονταν και ζούσαν ειρηνικά κάτω από την προστασία του.

Κάποια στιγμή, ο βασιλιάς αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο πανηγύρι, ένα μεγάλο γλέντι,
ένα τραπέζι, μια γιορτή στο παλάτι του. Έστειλε λοιπόν ντελάληδες να ανακοινώσουν το γε-
γονός και να προσκαλέσουν όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες του βασιλείου στη μεγάλη βα-
σιλική εορτή. Ο βασιλιάς όμως  εξέδωσε και μια γραπτή παράκληση προς τους καλεσμένους
του:
         «Αγαπητοί μου άνθρωποι. Επειδή στο παλάτι το νερό είναι λιγοστό και δεν θα φθάσει
για όλους μας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να φέρετε όσο νερό μπορεί ο καθένας σας για
να πιούμε, να ευχαριστηθούμε και να μη λείψει σε κάποιον από μας. Δεν χρειάζεται να φέ-
ρετε κάτι άλλο. Όλα τα υπόλοιπα, σας τα προσφέρω εγώ με αγάπη. Ο βασιλιάς σας».

Ακούγοντας τα νέα, ένας άνδρας σκέφτηκε: «Με καλεί ο βασιλιάς σε τραπέζι, Πω, πω. Τι
μεγάλη τιμή για μένα. Πρέπει να του πάω πολύ νερό. Ο βασιλιάς καλεί εμένα το φτωχό. Πω,
πω. Μεγάλη τιμή.»
Έτσι, γέμισε ένα βαρέλι με νερό, το φορτώθηκε στην πλάτη του και βαδίζοντας τον ανηφο-
ρικό δρόμο για το παλάτι σκεφτόταν συνέχεια τη μεγάλη τιμή που του έκανε ο βασιλιάς. 
Ένας άλλος άνδρας συλλογίστηκε: «Ναι, βέβαια, ο βασιλιάς  καλός είναι, αλλά σίγουρα θα

πάνε και άλλοι νερό. Όμως είναι ντροπή να φανώ αχάριστος στην πρόσκλησή του. Θα πρέπει
να τον τιμήσω και εγώ το ίδιο.» Γέμισε δύο μεγάλα τσουκάλια με νερό και τα πήγε στο βα-
σιλικό γλέντι.
Υπήρχε όμως άλλος ένας, ο οποίος σκέφτηκε το εξής: « Τι είναι αυτά; Ο βασιλιάς δεν έχει

νερό;
Αποκλείεται. Δεν μπορεί να λέει αλήθεια. Κάτι κρύβεται από πίσω. Όμως τι με νοιάζει; Είναι
μια ευκαιρία να περάσω καλά, να φάω και να πιω τζάμπα. Αλλά πώς θα πάω με άδεια χέρια;».
Γέμισε λοιπόν με νερό μια δακτυλήθρα νερό (όσο περίπου νερό χωράει ένα καπάκι από μπου-
κάλι νερού) και το πήγε στο βασιλιά.

Το γλέντι κράτησε πολλές ώρες. Όλοι μαζί έφαγαν, ήπιαν, χόρεψαν, τραγούδησαν, ευχα-
ριστήθηκαν.
Ο βασιλιάς κάθισε σε όλα τα τραπέζια, μίλησε με όλους και μόλις τελείωσε η γιορτή είπε τα
εξής :
         « Αγαπημένοι πολίτες του βασιλείου μου, θέλω σας να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά
που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου και γλεντήσαμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ  ιδιαι-
τέρως για το κόπο που έκανε ο καθένας σας να φέρει νερό στο παλάτι, χωρίς το οποίο δεν
θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το μεγάλο αυτό τραπέζι. Θέλοντας  να ανταποδώσω στον
καθένα από εσάς ένα δείγμα της απέραντης αγάπης μου, δίνω στους υπηρέτες μου εντολή:
‘ Να γεμίσετε όποιο δοχείο έφερε ο κάθε πολίτης νερό, με χρυσάφι’.
Έτσι, ο πρώτος έφυγε με ένα βαρέλι χρυσάφι, ο δεύτερος με δύο τσουκάλια γεμάτα και ο

τρίτος με μία δαχτυλήθρα χρυσάφι θυμωμένος με τον εαυτό του που σκέφτηκε πονηρά για
το βασιλιά που οι άλλοι αγαπούσαν……    
Βασιλιάς: ο Χριστός.
Πολίτες: όλοι οι άνθρωποι.
Υπηρέτες: οι Άγιοι Άγγελοι.
Γιορτή: Η αιώνια Βασιλεία, αλλά και κάθε πρόσκληση του Χριστού, κάθε χριστιανική εορτή.
Νερό: ό,τι ζητά ο Χριστός από κάθε άνθρωπο. Λίγο ή περισσότερο ή πολύ χρόνο από τη ζωή
του. Μία ευκαιρία να τον συναντήσει. Μία αποδοχή από το μέρος του ανθρώπου. Μία κατά-
φαση. Ένα ΝΑΙ στο κάλεσμά του. Την αγάπη, την καρδιά του.
Χριστούγεννα, αγαπητοί αδελφοί. Ένα μήνυμα έχει σταλεί. Μην το διαγράψουμε. Μην το
προσπεράσουμε. Μην το διαγράψουμε. Θα μας καλέσει και πάλι ο Χριστός. Μην αδιαφορή-
σουμε. Ο Χριστός αποκαλύπτεται προσωπικά στον καθένα στο βαθμό που εκείνος επιθυμεί.
Και γεμίζει κάθε ψυχή με το χρυσάφι της αθανασίας, της αιώνιας βασιλείας και αγάπης Του. 

Γιάννης Θεοφ. Κομζιάς
Εκπαιδευτικός-Θεολόγος

συνέχεια από τη σελίδα 1
Τον Σεπτέμβριο του 1942 Aγγλικό κλιμάκιο με αρχηγό το συνταγματάρχη Μάγερς
πέφτει με αλεξίπτωτο στη Ρούμελη, έρχεται σε επαφή με τις αντάρτικες ομάδες
του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ και κατορθώνει να συντονίσει τις ενέργειες τους. Απο-
τέλεσμα του συντονισμού αυτού ήταν η ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτά-
μου.
Η γέφυρα του Γοργοποτάμου φυλασσόταν από 100 ιταλούς και 5 γερμανούς

στρατιώτες. Η φρουρά διέθετε βαριά πολυβόλα και οπλοπολυβόλα και η εξουδε-
τέρωσή της απαιτούσε κεραυνοβόλα ενέργεια. Στην επιχείρηση αποφασίστηκε
να λάβουν μέρος 150 άνδρες (86 του ΕΛΑΣ, 52 του ΕΔΕΣ και οι 12 κομάντος) κάτω
από την προσωπική καθοδήγηση του Άρη Βελουχιώτη και του Ναπολέοντα Ζέρβα.
Το σχέδιο προέβλεπε την εξουδετέρωση ή την παρενόχληση της φρουράς από

τους αντάρτες, την ώρα που οι κομάντος θα τοποθετούσαν τα εκρηκτικά για την
ανατίναξη της γέφυρας. 
Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου καθυστέρησε για αρκετές εβδο-

μάδες τον ανεφοδιασμό των Γερμανών στην Αφρική, έδωσε το έναυσμα να φουν-

τώσει το αντάρτικο στα βουνά της Ρούμελης, ανύψωσε το ηθικό των Ελλήνων
και καταξίωσε τον ένοπλο αγώνα στην συνείδηση των συμμάχων. Όμως, οι επι-
πτώσεις της στο βορειοφρικανικό μέτωπο ήταν πολύ περιορισμένες, επειδή η
εκτέλεση της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε κατόπιν εορτής, έχοντας καθυστε-
ρήσει κατά δύο μήνες.
Η Εθνική Αντίσταση εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 1941 – 1944, προ-

έκταση και ολοκλήρωση του έπους της Αλβανίας, των Μακεδονικών οχυρών και
της Μάχης της Κρήτης, υπήρξε συλλογικό έργο όλων των Ελλήνων, που με τις
όποιες δυνάμεις τους αντιτάχθηκαν στους κατακτητές και πολέμησαν για το πα-
νάκριβο αγαθό της Ελευθερίας.
Για να αποδοθεί έμπρακτα ένας ελάχιστος φόρος τιμής σε όλους εκείνους άν-

τρες - γυναίκες και παιδιά που αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν ή έπεσαν ηρωικά προ-
σφέροντας τα μέγιστα στον υπέρ πάντων αγώνα του λαού μας στα μαύρα χρόνια
της κατοχής, η Ελληνική πολιτεία καθιέρωσε με το άρθρο 10 του Ν. 1285/1982
την επέτειο της Μάχης του Γοργοπόταμου, ως ημέρα Πανελλήνιου εορτασμού
της Εθνικής μας Αντίστασης.
Η ανωτέρω μάχη-σταθμός της αντιστασιακής δράσης στην Ελλάδα, αποτελεί ταυ-
τόχρονα, χάρη στον ενωτικό της χαρακτήρα, φωτεινό παράδειγμα για τις επερ-
χόμενες γενιές.

Τ ο  ν ό η μ α  τ ο υ  ε ο ρ τ α σ μ ο ύ  τ η ς  Ε θ ν ι κ ή ς  Α ν τ ί σ τ α σ η ς

                                         
Του Γιώργου Κ. Μάνου

Συνέχεια από  προηγούμενο φύλλο
Πολλοί μαθητές τότε ιδίως από το Σουμέσι (Ι. Κασσάρας, Δ. Χρηστογιάννης
κ.λ.π.) πήγαιναν λόγω φτώχειας από την 4η γυμνασίου στη Σχολή Υπαξιω-
ματικών. Δεν επαναπαύονταν όμως στο μισθό του υπαξιωματικού. Τελεί-
ωναν το νυκτερινό Γυμνάσιο και συνέχιζαν τις σπουδές. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι ο Β. Ζιώγας (παιδί της Βαΐτσας και ορφανός από πατέρα)
ο οποίος από υπαξιωματικός τελείωσε την Ιατρική, νομίζω μάλιστα στην
Ελβετία, και σήμερα είναι από τους μεγαλύτερους μαιευτήρες των Αθη-
νών.
Πληθώρα δε επιστημόνων μετά το 1960 ανέδειξε η Ροδαυγή τους οποίους
μάλλον δεν γνωρίζω. Αναφέρω ενδεικτικά τον Ι. Λάμπρη, καθηγητή της
Βιολογίας, στην Αμερική, τον Χρ. Γεωργίου, καθηγητή της Πληροφορικής
στην Αμερική, τον Χρ. Τάσιο, καθηγητή των ΤΕΙ στη Θεσσαλονίκη, τον
Γιώργο Αγγέλη (παιδί της Κούλας Καραγιώργου) καθηγητής ΤΕΙ Άρτας, τον
Γιώργο Κομζιά, εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγγραφέα
του βιβλίου «το Καγκελάρι του χωριού μας». Ο Γ. Κομζιάς παρόλη την έλ-
λειψη νέων στο χωριό μας έχει οργανώσει ένα από τα καλύτερα χορευτικά
παραδοσιακών χορών. 
Πρώτη όπως ήδη ανέφερα έσπασε την προκατάληψη των Νησιστιωτών (ότι
οι μαθήτριες Γυμνασίου είναι κίνδυνος να ξεστρατίσουν) η Κατίνα Δημο-
πούλου και πήγε στο Γυμνάσιο το 1951. (Δεν ξέρω πως βρέθηκε στα χέρια
μου ένα γυμνασιακό βιβλίο της Κατίνας, η Λογική της 8ης Γυμνασίου. Το
βιβλίο αυτό αναφερόταν σε μαθήτρια που φοιτούσε σε Γυμνάσιο της Αμ-
φιλοχίας. Δεν θυμάμαι να γνώρισα ποτέ την Κατίνα, αλλά ήθελα να της
δώσω το βιβλίο αυτό διότι μέσα σ’ αυτό περιέχονταν χειρόγραφες σημει-
ώσεις από τη μαθητική ζωή. Ύστερα ακολούθησαν η ξαδέρφη μου Αντωνία
Γιολδάση, η Κούλα Καραγιώργου, η Ειρήνη Αράπη, κόρη του δάσκαλου
Αράπη, η Ελευθερία Αράπη, κόρη του Ν. Αράπη, οι ξαδέρφες μου αδελφές
Βούλα, Βάνα και Ελευθερία Γεωργίου. Η κόρη της Ελευθερίας, Κατερίνα
Λέχου είναι σήμερα μια από τις καλύτερες (κατά πολλούς η καλύτερη) δρα-
ματικές ηθοποιούς της Ελλάδος, με συμμετοχή στην τηλεόραση σε έργα
που συγκίνησαν όλη την Ελλάδα, όπως π.χ. Το Νησί, στο οποίο πρωταγωνι-
στούσε. Η Ελένη Μάρη, γιατρός, που χάθηκε τραγικά από καρκίνο σε ηλικία
24 ετών σε πλήρη επιστημονική έκπληξη και η Ηλέκτρα Νάση, κόρη του δά-
σκαλου Ι. Νάση, γιατρός. Σήμερα οι γυναίκες των γραμμάτων της Ροδαυ-
γής κάνανε έντονη την πανελλαδική παρουσία τους όπως π.χ. η φιλόλογος
και πανελλήνιας εμβέλειας συγγραφέας Π. Λάμπρη, αλλά και ανθρώπους
των τεχνών πανελλήνιας εμβέλειας ανάδειξε η Ροδαυγή. Από παλιά τον
ηθοποιό  Κώστα Ζιώγα, σήμερα την ηθοποιό Κατερίνα Λέχου και την μισο-
χωριανή μας αρχιτέκτονα και ηθοποιό Γεωργία Ζώη, τον μεγάλο ποιητή
Σωτήρη Ζυγούρη και την πολλά υποσχόμενη νέα συγγραφέα όπως προείπα
Παναγιώτα Λάμπρη. Αλλά και λαϊκές ποιήτριες έχει αναδείξει η Ροδαυγή
όπως η μακαρίτισσα Χριστίνα Κόρδα, η οποία παρόλο ότι είχε γνώσεις μόνο
του δημοτικού, δημοσίευσε στην εφημερίδα «Ροδαυγή» πολλά ποιήματά
της με σημείο αναφοράς τη νοσταλγία και τις ομορφιές της Ροδαυγής.
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Της Βασιλικής Παρρά
Οι ενήλικες αντιλαμβάνονται την έννοια του παιχνιδιού  ως χόμπι ή απασχόληση. Η πραγ-
ματικότητα όμως είναι ότι το παιχνίδι, ιδιαίτερα για το βρέφος, το νήπιο και το παιδί της
προσχολικής ηλικίας, έχει την έννοια της εργασίας. Μία εργασία που πρέπει να εκτελείται
με αγάπη και κέφι. ΄Ηδη από τη βρεφική ηλικία πρέπει αυτό να μάθει να παίζει και μάλιστα
σωστά.
Ένα ερώτημα που τίθεται είναι: Τι είδους παιχνίδια πρέπει να του προσφέρουμε; ́ Ένα παι-
χνίδι πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες του παιδιού, ανάλογα με την ηλικία του:
• Ένα μωρό χρειάζεται ένα παιχνίδι ελαφρύ, απαλό στην αφή, από ύφασμα ή πλαστικό, που
να μπορεί να το πιάσει με τα μικρά χεράκια και μάλιστα να μην  είναι τόσο λεπτό και μακρύ,
ώστε φέρνοντάς το στο στόμα να πνιγεί. Γι΄αυτό και τα πλέον κατάλληλα είναι μικρά ζωά-
κια, μαλακά δακτυλίδια, κουδουνίστρες, κουκλίτσες με ποικίλα χρώματα για να ερεθίζουν
και την όραση, αλλά και τις  άλλες αισθήσεις ,όπως ακοή, αφή.
• Ένα νήπιο, ηλικίας έως 2 ετών χρειάζεται παιχνίδια που να μπορούν να στηθούν, χωρίς
αιχμηρά άκρα, ξύλινους κύβους ή αυτοκινητάκια, πλαστικά ή άλλα αντικείμενα με τα οποία
να μπορούν να κάνουν απλές συνθέσεις, γενικώς αντικείμενα που, όταν πέφτουν, να μη
διαλύονται.
• Για παιδάκια ηλικίας 3-4 ετών, ιδανικά είναι τα πρώτα εικονογραφημένα με όμορφες φω-
τογραφίες βιβλία, κούκλες που τις ντύνουν και γδύνουν, κατασκευές με σπιτάκια, οικογέ-
νειες ζώων, συνθέσεις και, φυσικά, το αγαπημένο τους κουνιστό αλογάκι.
• Από το 4ο έτος της ζωής του, το παιδί αξιοποιεί την κινητικότητά του, παίζοντας με τα
καλύτερά του παιχνίδια, που είναι μία χρωματιστή μπάλα ή ένα ποδηλατάκι με βοηθητικές
ρόδες, οι κούκλες ή το αγαπημένο του ζωάκι. Είναι γεγονός ότι από αυτήν την ηλικία ήδη
έχει αρχίσει να κοινωνικοποιείται. ΄Ετσι, ομαδικά παιχνίδια όπως το κουκλοθέατρο, το μα-
νάβικο, το παντοπωλείο  είναι πολύ ενδιαφέροντα γιατί μέσα σε αυτά ζει, μέσα από τις εμ-
πειρίες του, την καθημερινή και ενδιαφέρουσα γι’ αυτό ζωή των ενηλίκων.
Κριτήρια επιλογής παιχνιδιών
Ομάδα ειδικών επιστημόνων στη Γερμανία έχει δημιουργήσει ένα αναγνωρισμένο από το
κράτος ερευνητικό κέντρο που ασχολείται με την επιλογή του σωστού παιχνιδιού. Εκτός,
λοιπόν, των συμβουλών που δίνουν, μετά από έρευνες έχουν καταλήξει στα ακόλουθα
συμπεράσματα:
1. Το παιχνίδι είναι απαραίτητο να διεγείρει τη φαντασία και όχι να την περιορίζει, όπως
μία κούκλα που μιλά στερεότυπα.
2. ΄Οσο περισσότερες είναι οι δυνατότητες αλλαγής ενός παιχνιδιού, όπως να επιτυγχά-
νονται πολλοί συνδυασμοί με αυτό, τόσο περισσότερο διατηρεί αμείωτο  το ενδιαφέρον
του.
3. ΄Οσον αφορά το μέγεθος των παιχνιδιών, τα μικρά παιδιά χτίζουν καλύτερα με μεγάλα
σχήματα, ενώ ένα ζωάκι που το κουβαλούν μαζί τους το προτιμούν μικρό.
4. Πολλά εξαρτήματα σε ένα παιχνίδι παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όπως  μία κούκλα με
πολλά φορέματα ,στολίδια, καθρέφτη είναι καλύτερη από πολλές κούκλες χωρίς αξε-
σουάρ. Το ίδιο συμβαίνει και με  πολλούς κύβους για το χτίσιμο  διαφόρων κατασκευών,
γιατί αυξάνουν τις δυνατότητες συνδυασμών.
5. Το υλικό των παιχνιδιών πρέπει να είναι ανθεκτικό.
6. Το σχήμα και το χρώμα πρέπει να είναι σύμφωνα όχι με το γούστο μας , αλλά με τις δυ-
νατότητες του παιχνιδιού, όπως το υπερβολικά πολύχρωμο υλικό κατασκευών εμποδίζει
το χτίσιμο. 
7. Η κατασκευή και η μηχανική πρέπει να είναι απλή και κατανοητή.
8. Το παιχνίδι να είναι ασφαλές και να αποφεύγονται οι σοβαροί κίνδυνοι
9. Η τιμή να υπολογίζεται σε σχέση με τις δυνατότητες και τη διάρκεια του παιχνιδιού.
10. Το παιχνίδι πρέπει να ακολουθεί τα βιώματα του παιδιού. Εάν το παιδί  δεν έχει ταξιδέ-
ψει με σιδηρόδρομο, δεν εντυπωσιάζεται από μία κατασκευή με σιδηρόδρομους και σταθ-
μούς.  
Τελειώνοντας, θα ήταν καλό να θυμόμαστε τις ακόλουθες συμβουλές:
• Χαρίζουμε το κατάλληλο παιχνίδι στην κατάλληλη στιγμή και όχι πολλά μαζί σε μια μέρα.
Εάν συμβεί, παρουσιάζουμε στο παιδί μας λίγα λίγα με τον καιρό. 
• Ως γονείς αφιερώνουμε έστω και λίγα λεπτά καθημερινά στα παιδιά μας, παίζοντας μαζί
τους.
• Το παιχνίδι στον ελεύθερο χώρο, όπως κήπος, πάρκο  δεν πρέπει να παρεμποδίζεται  ή να
περιορίζεται.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Η παιδεία στη Νησίστα

μετά την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους

του Βασίλη Οικονόμου
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5.  Δημιουργία ιστοσελίδας της Αδελφότητας από το Δ.Σ., χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
6.  Κατασκευάστηκαν μαγνητάκια με φόντο την Αγία Παρασκευή και το κέντρο του χωριού.
7.  Συνάντηση με τους νέους του χωριού στο χωριό
8.  Συμμετοχή του Προέδρου της Αδελφότητας σε συνάντηση φορέων των χωριών του Ξηροβουνίου.
Στη συνέχεια έγινε ο οικονομικός απολογισμός. Το απερχόμενο ΔΣ αφήνει οικονομικό υπόλοιπο για την επόμενη
χρήση το ποσό των 6.100,83€. Ακολούθως πήραν το λόγο ο Κώστας Αναγνωστάκης, ο Σπύρος Μάνος, ο Κων/νος Πλα-
στήρας, ο Κων/νος Μάνος και έκαναν εποικοδομητικές προτάσεις
Αφού έγινε η έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. από τους παρευρισκόμενους, ακολούθησαν αρχαιρεσίες για την
εκλογή του νέου Δ.Σ. Επειδή δεν υπήρξαν νέες υποψηφιότητες, παρά μόνων αυτών που συγκροτούσαν το προηγού-
μενο Δ.Σ., αυτό είχε ως συνέπεια το νέο Δ.Σ. να απαρτίζεται από τα ίδια μέλη εκτός του Σταύρου Νεκτάριου ο οποίος
στρατεύτηκε. Ο Νίκος Κανέλης εκδήλωσε την επιθυμία να είναι υποψήφιος και αυτό έγινε αποδεκτό από όλους με
μεγάλη ευχαρίστηση. ΄Ετσι έλαβε τέλος η Γ.Σ., αποχώρησαν οι παρευρισκόμενοι,  αφού προηγουμένως ο Πρόεδρος
της Αδελφότητας ευχαρίστησε τους απανταχού Ροδαυγιώτες για τη μεγάλη συνεισφορά τους στην έκδοση της εφη-
μερίδας, την Αικατερίνη Αράπη για τη συνεχή 40ετη προσφορά στην Αδελφότητα, και τους παρευρισκόμενους για τη
θυσία που έκαναν  να παρευρεθούν στη συνάντησή μας. Ακολούθησε συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. με σκοπό τη συγκρό-
τησή του σε σώμα. Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Βασίλης Οικονόμου        Αντιπρόεδρος: Ελένη Πλαστήρα                Γεν. Γραμματέας: Σπύρος Μάνος
Ταμίας: Κων/νος Μάνος                     Μέλη: Γιαννούλα Πηνελόπη, Αρετή Οικονόμου, Νίκος Κανέλης
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

Ετήσια συνάντησις 7-10-2017
Οικία Λάμπρου Δημόπουλου, Γουίντσορ, Καναδάς
Ορισμένοι από εμάς δοκιμάσαμε ένα θερμό καλοκαίρι στην Ελ-

λάδα το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και εδώ στο Οντάριο του Κα-
ναδά ακόμη επικρατούν θερμοκρασίες περίπου στους 20 βαθμούς
Κελσίου μαζί με ανομβρία. Δεν συμβαίνει πάντα  αυτό. ΄Ετσι με τέ-
τοιες καιρικές συνθήκες, η συνάντησή μας ήταν ομαλή. Κανένα
εμπόδιο για να καλύψει κάποιος τις αποστάσεις που μας χωρίζουν,
αλλά υπεράνω όλων ήταν η θερμή υποδοχή, η άρτια εξυπηρέτηση,
τα πλούσια και σπιτικά φαγητά που προσέφεραν οι οικοδεσπότες
Λία και Λάμπρος Δημόπουλος. Παρακαλώ! Η εξυπηρέτησις δεν
ήταν στο πάρκο, αλλά στο όμορφο, ευρύχωρο, καλλωπισμένο, εν-

τυπωσιακό, με τεράστια αυλή γεμάτη δέντρα και λουλούδια, στην πραγματικότητα ένα αρχοντικό σπίτι. 
Αναμφίβολα, περάσαμε μία ευχάριστη και απολαυστική ημέρα όπου πάντα θα τη θυμόμαστε. Συγχαρητήρια Λίνα
και Λάμπρο. Το πρόγραμμα της συνάντησης άρχισε με την προσφώνηση της Προέδρου Ιλιάνας Αράπη όπου ευ-
χαρίστησε και συνεχάρη το ζεύγος Δημόπουλου για τη φιλοξενία και την άρτια προετοιμασία για την ετήσια συ-
νάντηση των μελών του συλλόγου. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης έλαβε χώρα συζήτησις για τα οικονομικά, συνδρομές των

μελών, προσφορές για την Αδελφότητα, πολιτιστικό σύλλογο ως και ανταλλαγή γνωμών για επιδοκιμασία των κα-
νονισμών κάτω από τους οποίους λειτουργεί και ενεργεί ο οργανισμός μας. Με την παραίτηση του Κώστα Αράπη
από τη θέση του γραμματέα του συλλόγου, ο Χρήστος Σπύρου εξελέγη γραμματέας για τα επόμενα 2 χρόνια. 
Ο σύλλογός μας είναι στην εξαιρετική θέση να ανακοινώσει την προσφορά του Ροδαυγιώτη και συμπατριώτη

μας Γιώργο Δημόπουλου για την μοντερνοποίηση του μηχανισμού σήματος της καμπάνας του ναού της Αγίας
Παρασκευής. Η γενναία αυτή δωρεά, το θεάρεστο αυτό έργο εκτιμάται από όλους μας. Ευχόμαστε το παράδειγμά
του  να το μιμηθούν και άλλοι. Συγχαρητήρια Γιώργο. Εκείνος με άκραν, ταπείνωση, μας ευχαρίστησε για τα επαι-
νετικά λόγια και εν συντομία ανέπτυξε το σκοπό της δωρεάς. Χρόνος εδόθη για συζήτηση κοινωνικών θεμάτων

και άλλων εισηγήσεων.
Ο Χρήστος Σπύρου και Λία Ταμτακαρίδη εθελουσίως , θα αναλά-

βουν την οργάνωση της συναντήσεως των μελών για το έτος 2018.
Τα μέλη θα ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία και διεύ-
θυνση. 
Η πρόεδρος  του συλλόγου ευχαρίστησε το Χρήστο και Λία για τη
μελλοντική συνάντησή μας. Επίσης, ευχαρίστησε τα μέλη για την
παρουσία τους στη συνάντησή μας και πολλές ευχές για καλή πα-
ραμονή στο Γουίντσορ, για καλή διασκέδαση, ασφαλή επιστροφή
και καλό χειμώνα.

Κώστας Αράπης, Γραμματέας Σ.Ρ.Β.Α.

Γεννήσεις
Στις 3 του Μαΐου 17 το ζεύγος Βανέσσα και Γεώργιος Ραχιώτης έφεραν στον κόσμο δύο κοριτσάκια-δίδυμα,

χαίρονται καλής υγείας μητέρα και κοριτσάκια και όλοι οι εδώ Ροδαυγιώτες εύχονται στους γονείς να τους ζή-
σουν και να είναι πάντα ευτυχισμένοι.  

Η  Φ Ω Ν Η  Τ Ω Ν  Ρ Ο Δ Α Υ Γ Ι Ω Τ Ω Ν  Τ Η Σ  Β . Α . ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ»

Οι δράσεις σχετικά με το
κάστανο  συνεχίστηκαν
και το Σάββατο 14 Οκτω-
βρίου. Μέλη των δύο
Συλλόγων και πολλοί  επι-
σκέπτες έδωσαν ραντε-
βού στο Δημοτικό
Σχολείο των Πιστιανών
και  έκαναν περίπατο στο
«Δρόμο του κάστανου».

Μία διαδρομή περίπου 3 χλμ από το συνοικισμό «Πλατάνια»
Πιστιανών μέχρι την Πλατεία της Ροδαυγής κάτω από το
ίσκιο των καστανιών και των πλατάνων που φύονται στην πε-
ριοχή, με ενδιάμεσους σταθμούς τις τοποθεσίες «Κουρή»,
«Σκάλα», «Παλαβοδίτσα», «Αγ. Γεώργιος» και «Παναγία» στα
Πιστιανά. Εκεί τους περίμενε η ιδιοκτήτρια της ταβέρνας
Σοφία Γεωργίου - Βαρούχου, η οποία τους επιφύλαξε θερμή
υποδοχή. Πρόσφερε τσάι του βουνού, καφέ, κάστανα, λου-
κούμια, τηγανίτες και τσίπουρο στους περιπατητές που κον-
τοστάθηκαν να ξεκουραστούν.
Οι επισκέπτες συνέχισαν τον περίπατό τους προς τους παλι-
ούς ναούς «Αϊ Γιάννη» και την «Αγ. Παρασκευή», στα σύνορα
Πιστιανών – Ροδαυγής,  όπου θαύμασαν τις αγιογραφίες του
ναού της Αγίας Παρασκευής  και συνέχισαν την πορεία τους
προς το Περδικάρι με τελικό σταθμό την Πλατεία της Ροδαυ-
γής. Εκεί, ορισμένοι συμμετείχαν στις ετοιμασίες της 9ης
Γιορτής Κάστανου & Τσίπουρου, χαρακώνοντας κάστανα μαζί
με τις γυναίκες της Ροδαυγής,  τραγουδώντας παραδοσιακά
τραγούδια και  πίνοντας τσιπουράκια.
Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν την Κυριακή με την 9η Γιορτή
Κάστανου & Τσίπουρου στην Πλατεία της Ροδαυγής.
Εν κατακλείδι, θα μου επιτρέψετε κι ένα σχόλιο. Η συνεργα-
σία πάντοτε φέρνει καρπούς. Η κοινή πρωτοβουλία των δύο
Πολιτιστικών Συλλόγων και ο εθελοντισμός των κατοίκων
που βοήθησαν να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις, αυτό
απέδειξε.  
Ευχής έργον θα ήταν να συνεχιστεί και να επεκταθεί και σε
επίπεδο τοπικών κοινοτήτων, συνεργατικών επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών, Δήμου ή και Νομού ακόμη. Έτσι θα έρθει η
ανάπτυξη στον τόπο μας. Άλλωστε αυτά που μας ενώνουν
είναι περισσότερα από τα λίγα και «μικρά» που μας χωρί-
ζουν»!

Σοφία Αναγνωστάκη - Δημοσιογράφος

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Πλούσιο ήταν το εορταστικό πρόγραμμα  των  Χριστουγέννων και της   Πρωτοχρονιάς και
φέτος στη Ροδαυγή. 
Το σούρουπο της  παραμονής των Χριστουγέννων ομάδα 20 ατόμων,  πλαισιούμενη και

από επισκέπτες  που διέμεναν στους ξενώνες του χωριού,  για 6η συνεχόμενη χρονιά  τρα-
γούδησαν   Χριστουγεννιάτικα κάλαντα σε 20 σπίτια, καταστήματα και σε γειτονιές του χω-
ριού μας, αναγγέλοντας τη γέννηση του Θεανθρώπου.
Τα  τραγούδια που ακούστηκαν ήταν το: «Καλήν εσπέραν άρχοντες…», το Ηπειρώτικο:

«Ελάτε εδώ γειτόνισσες  και σεις γειτονοπούλες …» και το Ικαριότικο «Για σένα κόρη
όμορφη ήρθαμε να τα πούμε ...»

Στην  ομάδα  συμμετείχαν και αρκετά  παιδιά  και
τα κάλαντα συνοδεύονταν από  τρίγωνα, τύμπανα,
φυσαρμόνικες και  φαναράκια τα οποία έδιναν ξε-
χωριστή λάμψη μέσα στη νύχτα. 
Οι νοικοκυραίοι στο άκουσμα   των τραγουδιών

έβγαιναν στις αυλές  και χαρούμενοι  τραγουδού-
σαν και αυτοί, ενώ οι νοικοκυρές  χαρούμενες
κερνούσαν  γλυκά, μεζέδες, πίτες και ποτά, και
πολλοί έδωσαν  από το υστέρημά τους για την οι-
κονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου.

ΤΟ ΠΑΝΤΡΕΜΑ  ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ και τα  ΔΩΡΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙ - ΒΑΣΙΛΗ
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς κατά το σούρουπο, συγκεντρώθηκαν γύρω στα 150 άτομα
(μικροί, μεγάλοι και επισκέπτες) στην πλατεία, για το πάντρεμα της φωτιάς. Ο Πρόεδρος

του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρήστος Σταύρος,
μαζί με τον μπάρμπα - Γιάννη Μπαλαούρα αναφέρ-
θηκαν στο έθιμο αυτό των Χριστουγέννων για το
χωριό μας, που ακόμα και σήμερα  συνεχίζεται σε
κάποια σπίτια. 
Τα παιδιά που ήταν συγκεντρωμένα, κάνοντας ένα
κύκλο γύρω από τη φωτιά, αλλά και οι μεγάλοι,
αφού πήραν από ένα κλαδί κέδρου, το έβαλαν να
καεί βγάζοντας κρότους, λέγοντας την ευχή,
«αρνιά, κατσίκια, νύφες, γαμπροί…» όπως την έλε-
γαν και παλιότερα στα σπίτια και ο κάθε νοικοκύ-

ρης έπαιρνε χαρά και ευχαρίστηση όταν άκουγε  αυτές τις ευχές, για να δυναμώσει η οικο-
γένεια και να πάει καλά η ζωική παραγωγή, δίνοντας ιδιαίτερη  σημασία  στα θηλυκά  για το
μεγάλωμα της οικογένειας  και την αύξηση των ζωντανών. 
Στη συνέχεια  τα (60) παιδιά περίμεναν με αγωνία τον ερχομό του Αϊ-Βασίλη ο οποίος κατέ-
φθασε  φορτωμένος δώρα κτυπώντας το κουδούνι  εν μέσω τραγουδιών  και χειροκροτη-
μάτων  από τα παιδιά. Ο Αϊ Βασίλης αφού πάντρεψε και ο ίδιος τη φωτιά, φωτογραφήθηκε
με τα παιδιά  και αμέσως μετά  στο χώρο της Κοινότητας μοίρασε τα δώρα σε όλα τα παιδιά,
ανάμεσα σε γιορτινό και χαρούμενο περιβάλλον, ενώ οι  παρευρισκόμενοι κεράστηκαν
χυμό, κουραμπιέ, και τα παιδιά σοκοφρέτες, από το Σύλλογο Γυναικών. 
Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Το πρωϊ  της Πρωτοχρονιάς ο Πολιτιστικός Σύλλογος στις 11.00 έκοψε τη Βασιλόπιτα, στο
κατάστημα της πλατείας, που ήταν ασφυκτικά γεμάτο, σε ευχάριστο και γιορτινό κλίμα εν
μέσω πολλών ευχών και με τις ευλογίες του παπά-Θανάση. Κομμάτι πίτα πήραν όλοι οι Φο-
ρείς (Εκκλησία, Δήμος, Κοινότητα, Αδελφότητα, Σύλλογος Γυναικών, Φίλοι του Άμμου
καθώς και οι Απόδημοι). Τα φλουριά φέτος ήταν τέσσερα. Το πρώτο που συμβολίζει το
χρήμα κέρδισε ο Χρήστος  Βασ. Μπάζος το οποίο αντιστοιχούσε σε μία γάστρα για ψήσιμο,
προσφορά του Συλλόγου. Το δεύτερο (πουρναρόφυλλο) που συμβολίζει  την φυτική παρα-
γωγή,  κέρδισε η Ευδοξία Σπύρου  και αντιστοιχούσε σε 4 καρποφόρα δένδρα προσφορά
του Συλλόγου. Το τρίτο (σπόρος καλαμποκιού) που συμβόλιζε την ζωϊκή παραγωγή κέρδισε
η Λόλα Ν. Βασιλείου- Δήμητσα που αντιστοιχούσε σε 4 κιλά μέλι, προσφορά των παραγωγών
Αθανασίου Τσάμη και Γιάννη Θεοφ. Κομζιά. Το τέταρτο φλουρί κέρδισε ο Σπύρος Κομζιάς,
που αντιστοιχούσε  σε αυτόματο παρασκευαστή άρτου  προσφορά του καταστήματος ηλε-
κτρικών ειδών Μιχάλη Λάμπρη.

Κομμάτια πίτας το Δ.Σ έστειλε και σε σπίτια ηλι-
κιωμένων που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν
στην εκδήλωση.
Τέλος να σημειωθεί ότι  τις μέρες των Χριστου-
γέννων το χωριό με την φροντίδα των Φορέων και
εθελοντών στολίστηκε με Φάτνη, χριστουγεννιά-
τικα δέντρα και πολλά φωτάκια και ο καιρός ήταν
στεγνός (χωρίς βροχή) όλες τις μέρες, αλλά φυ-
σικά με κρύο.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟ
με τη  στήριξη της Κοινότητας και του Συλλόγου Γυναικών Ροδαυγής
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Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής θέλοντας να ευχαριστήσει τους εθελοντές της 9ης Γιορτής Κάστανου
και Τσίπουρου και να γίνει ένας απολογισμός της, τους προσκάλεσε στην... "Ταβέρνα του Φρανς" για να δειπνήσουν. 
Παραβρέθηκαν περισσότεροι από πενήντα (50) εθελοντές σε ατμόσφαιρα ικανοποίησης για την επιτυχία της εκδήλωσης αλλά και συγκινησιακής
φόρτισης λόγω του απροσδόκητου θανάτου ίσως της κορυφαίας εθελόντριας Βασιλείας Τσάμη.
Για πρώτη χρονιά εφέτος ο Σύλλογος βράβευσε και επαίνεσε τους νεαρούς εθελοντές. Ταυτόχρονα βράβευσε μετά θάνατον τη εθελόντρια

Βασιλεία Τσάμη και τον παντοτινό εθελοντή Βασίλη Αράπη.
Τον λόγο πήραν αρκετοί απ τους παρευρισκόμενους, με τον άριστο συντονισμό του κ. Ανδρέα Μουργελά, οι οποίοι επισήμαναν δυσλειτουργίες,
λάθη και παραλείψεις. Είχε προηγηθεί χαιρετισμός και μια εικόνα αποτελεσμάτων της εκδήλωσης από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Χρήστο
Σταύρου.
Κατατέθηκε ενδιαφέρουσα πρόταση από τον Ανδρέα Μουργελά και  από τον Πρόεδρο της ΤΚ Ροδαυγής Θεοφάνη Κίτσο, από του χρόνου την

οργάνωση, την προετοιμασία αλλά και την εκτέλεση να αναλάβει συντονιστική ή οργανωτική επιτροπή, η οποία θα είναι υπό την αιγίδα του Συλ-
λόγου και θα αποτελείται από μέλη φορέων και εθελοντές.
Προτάθηκε η 14η Οκτωβρίου 2018 (δεύτερη Κυριακή Οκτωβρίου) ως ημερομηνία τέλεσης της 10ης Γιορτής  Κάστανου και Τσίπουρου κάτι που
θα αποφασίσει ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος.

Βραδιά Εθελοντών 9ης Γιορτής Κάστανου και Τσίπουρου!!.. 

συνέχεια από τη σελίδα 1
τις γυναίκες και για πρώτη φορά καστανόσουπα για την οποία χρειάστηκαν 200 κιλά κάστανα  και άλλα προϊόντα όπως πατάτες
κρεμμύδια, καρότα και άλλα, για την παρασκευή της. 
Όλοι μιλούν για την μεγάλη συμμετοχή και για επισκέπτες από πολύ μακριά, από νησιά, Αθήνα, Θεσσαλία, Μακεδονία, Πελοπόννησο,
αλλά και πολλούς από πιο κοντινές περιοχές  όπως Αιτωλοακαρνανία, Λευκάδα, Πρέβεζα, Ιωάννινα και φυσικά  από Άρτα Φιλιππιάδα
και τα γύρω χωριά. Και όλα αυτά γιατί πολλοί άκουσαν, και διάβασαν για τη γιορτή αυτή.  
Συνδιοργανωτές για φέτος, ο Δήμος  Αρταίων, η Αντιπεριφέρεια Ηπείρου, και με ενεργό  συμμετοχή  τους Φορείς της Ροδαυγής

την  Κοινότητα,  το Σύλλογο Γυναικών και τους Φίλους του Άμμου.
Φέτος η οργάνωση ήταν  καλύτερη από κάθε άλλη χρονιά, παρ΄όλα αυτά όμως με τόσο κόσμο  ήταν φυσικό και επόμενο να δημι-

ουργηθούν  κάποιες δυσκολίες  και ουρές αφού  κατέφθασαν  12 λεωφορεία και   ο χώρος της πλατείας ήταν ασφυκτικά γεμάτος
από καθιστούς και όρθιους, ενώ πολλοί ανέβηκαν στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας γεμίζοντας  τα πεζούλια καθιστοί απολαμβά-
νοντας από ψηλά την γιορτή, ενώ άλλοι κατευθύνθηκαν σε άλλους ορεινούς προορισμούς και ταβέρνες της περιοχής.
Η  εμφάνιση του χορευτικού  από το Συρράκο Ιωαννίνων ήταν εντυπωσιακή, παρουσιάζοντας χορούς από την Ήπειρο και την περιοχή
του Συρράκου, δίνοντας παράλληλα πολιτιστικό χρώμα και  ομορφαίνοντας τη γιορτή. 
Τα μουσικά ακούσματα από τη ζυγιά του Ροδαυγιώτη Ηλία Πλαστήρα ήταν πάρα πολύ καλά, όπου ο κόσμος χόρεψε διπλό και τριπλό
χορό και διασκέδασε με την ψυχή του, αφήνοντας για λίγο την καθημερινότητα πίσω του και ξεχνώντας για λίγο την κρίση των χα-
λεπών καιρών. Εντύπωση προκάλεσε η μεγάλη προσέλευση  των νέων, καθώς και η συμμετοχή τους  στο χορό σε ένα μεγάλο ξε-
φάντωμα.
Γύρω στα 500 κιλά ψημένα κάστανα και 130 κιλά τσίπουρο προσφέρθηκαν, ενώ οι τηγανίτες που παρασκευάζονταν επί τόπου από

τις γυναίκες, μοσχοβολούσαν,  περιμένοντας  στην ουρά οι επισκέπτες για να τις απολαύσουν ζεστές.   
Μεγάλη επίσης  ήταν η κατανάλωση στα  νόστιμα σουβλάκια,  στο κοντοσούβλι  και στα  ψητά κοτόπουλα.
Για την εξυπηρέτηση του κόσμου  οι διοργανωτές φρόντισαν  να μισθώσουν λεωφορείο υπεραστικού ΚΤΕΛ Άρτας  το οποίο  και

φέτος  μετέφερε τον κόσμο με μικρό πουλμανάκι  από την θέση «Χαλιάς του Νίκα», μέχρι το κέντρο του χωριού  και αντιστρόφως.
Οι μικροί παραγωγοί  που έστησαν το τοπικό παζάρι σε διαμορφωμένο χώρο,  στόλιζαν με τα προϊόντα τους  την πλατεία χωρίς να
είναι επαρκή  τα κάστανα για τον κόσμο που ήθελαν να προμηθευτούν από τους καστανοπαραγωγούς της περιοχής. Μέλι, κάστανα,
γλυκά από κάστανα, ρόδια, πασμάδες, ρίγανη και τσάϊ, ποτά διάφορα και άλλα ήταν παρατεταγμένα στους πάγκους. 
Οι διοργανωτές φρόντισαν  να σκεπάσουν με μεγάλα σκέπαστρα  ένα μέρος της πλατείας για την προστασία από τον ήλιο.  Φέτος
σκεπάστηκε  και χώρος στο πίσω μέρος της πλατείας  που παρκάρουν τα αυτοκίνητα ο οποίος γέμισε από κόσμο, ενώ και τα κατα-
στήματα του χωριού γέμισαν ασφυκτικά. 
Όπως και πέρυσι  έτσι και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος  δώρισε  ένα  γυάλινο ποτηράκι για τσίπουρο  με την ετικέτα πάνω «γιορτή
κάστανου και τσίπουρου  Ροδαυγή» ως «σουβενίρ» το οποίο άρεσε πάρα πολύ στους επισκέπτες   και το οποίο έπαιρναν στην είσοδο. 
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου  Ροδαυγής  Χρήστος Σταύρος  στο σύντομο χαιρετισμό του,  ευχαρίστησε  όλους  για την
παρουσία τους στην  9η γιορτή, μια γιορτή, που  όπως ανέφερε, έχει γίνει πλέον θεσμός  και κάθε χρόνο συγκεντρώνει όλο και πε-
ρισσότερο κόσμο. Ευχαρίστησε τους  συνδιοργανωτές για την οικονομική  υποστήριξη, τους φορείς  του χωριού για τη συμμετοχή
τους, τους χορηγούς για την οικονομική βοήθεια, τους καστανοπαραγωγούς για τα κάστανα που προσέφεραν στη γιορτή, τους
εθελοντές που εργάστηκαν με αυτοθυσία για να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η γιορτή και να εξυπηρετηθεί  όλος αυτός ο κόσμος.
Φέτος, είπε, ήταν μια δύσκολη χρονιά για τα κάστανα, λόγω της μικρής ποσότητας από  την παρατεταμένη ανομβρία και λόγω της
μεγάλης ζημιάς που προκάλεσαν τα αγριογούρουνα. 
Χαιρετισμό  απηύθυνε ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Τσιρογιάννης Χρήστος  συγχαίροντας τους διοργανωτές και τους εθελοντές για

την επιτυχία αυτής της γιορτής και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων που τιμάει παράλληλα  όπως είπε και τον Δήμο,  ο οποίος
στηρίζει με κάθε τρόπο  τέτοιες σημαντικές και ποιοτικές εκδηλώσεις
Την εκδήλωση  τίμησαν με την παρουσία τους: Ο βουλευτής Άρτας κ Στύλιος Γεώργιος,  ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Τσιρογιάννης

Χρήστος, ο Δ/ντής Πυροσβεστικής υπηρεσίας Άρτας, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι,  καθώς και εκπρόσωποι πολλών Φο-
ρέων και Οργανισμών.
Ευμενή σχόλια έγραψε ο τοπικός τύπος και περιοδικά  ενώ  ο Πρόεδρος του χορευτικού του Συρράκου  Ηλίας Γκαρτζονίκας έπλεξε
το εγκώμιο της Ροδαυγής και της γιορτής για την άρτια οργάνωση, όπως ο ίδιος την έζησε και  την απόλαυσε από κοντά. 
Την γιορτή κάλυψε με ρεπορτάζ  το τηλεοπτικό κανάλι ΑRT TV,  και ο Μαϊστρος Αμφιλοχίας. 

Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής

Λαοθάλασσα  και φέτος στη γιορτή Kάστανου και Tσίπουρου στη Ροδαυγή

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα  «Δυνατότητες ανάπτυξης ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Άρτας,  σε σχέση με την καλλιέργεια της καστανιάς, των αμπελιών
και των αρωματικών φυτών» πραγματοποιήθηκε  στο παλιό Δημοτικό Σχολείο των Πιστιανών Άρτας την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου.
Η Ημερίδα διοργανώθηκε από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Ροδαυγής και Πιστιανών, στα πλαίσια της 9ης Γιορτής Κάστανου και Τσίπουρου, υπό την αιγίδα του Δήμου Αρ-
ταίων και της Περιφερειακής  Ενότητας Άρτας και έγινε πράξη, χάρη και στην ευαισθητοποίηση, τον εθελοντισμό και το αίσθημα φιλοξενίας των κατοίκων και των δύο κοινο-
τήτων.

Τέσσερις διακεκριμένοι επιστήμονες ήταν ομιλητές της ημερίδας, οι οποίοι  έδωσαν πρακτικές συμβουλές για
την καλλιέργεια της καστανιάς - αλλά και τις ασθένειες και την αντιμετώπισή τους, της αμπελουργίας, των αρω-
ματικών φυτών, αλλά και του εναλλακτικού τουρισμού, που έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στην πε-
ριοχή. Την παρουσίαση και τον συντονισμό  έκανε ο συντοπίτης μας δημοσιογράφος Χρήστος Μέγας.
Ο Γεωπόνος Οδυσσέας Δήμος συντοπίτης  και γνώστης της περιοχής, μίλησε για την καλλιέργεια του αμπελιού

και γενικότερα για τις δενδροκομικές καλλιέργειες στην ορεινή Άρτα, όπως είναι η καστανιά, η καρυδιά, η κε-
ρασιά, η ελιά, η κρανιά, ο λωτός κ.α.
Συνέστησε προσοχή στην επιλογή των ποικιλιών καστανιάς και καρυδιάς και με  αφορμή τη φετινή ανομβρία
υποστήριξε πως θα πρέπει να κατασκευαστούν λιμνοδεξαμενές , ομβριοδεξαμενές για άρδευση και για τις δεν-
τροκαλλιέργειες για να μην εξαρτάται η παραγωγή από την βροχόπτωση.
Αναφέρθηκε εξάλλου στις ασθένειες της καστανιάς όπως το έλκος, τη μελάνωση  και το σκουλήκι, το οποίο
όπως είπε αντιμετωπίζεται μόνο με ράντισμα στον ανθό.       Αντίστοιχα για τις καρυδιές, υποστήριξε ότι χωρίς
ψεκασμούς δεν αντιμετωπίζεται το σκουλήκι, η βακτηρίωση και η ανθράκωση.
Σε ότι αφορά την απαγόρευση της ζαμπέλας (ιζαμπέλας) ισχυρίστηκε ότι το  ζήτημα είναι καθαρά εμπορικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Δήμος, στον υπερπληθυσμό των αγριογούρουνων και των ζαρκαδιών, τα οποία
κάνουν μεγάλες καταστροφές στις καλλιέργειες και τα μικρά δέντρα, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί από την Πολιτεία και να επιτραπεί το κυνήγι στη περιοχή όλο
των χρόνο.
Για τις δυνατότητες αξιοποίησης Αρωματικών – Φαρμακευτικών φυτών στις ορεινές περιοχές του Ν. Άρτας μίλησε ο καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ
Ηπείρου κ. Γεώργιος Μάνος.
Στις τεχνικές ανάδειξης τουριστικών πόρων για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Ελλάδας αναφέρθηκε ο Οικονομολόγος-
σύμβουλος στρατηγικής  τουριστικής και περιφερειακής ανάπτυξης και εκπαίδευσης κ. Χρήστος Πετρέας, ο οποίος ταξίδεψε από την Αθήνα  για την ημερίδα αυτή. 
Ο κ. Πετρέας υποστήριξε ότι η περιοχή του Ξηροβουνίου προσφέρεται όχι για μαζικό, αλλά για τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων - εναλλακτικό τουρισμό, ο οποίος συνήθως

είναι και πιο ποιοτικός τουρισμός. Πρόκειται για τουρισμό τεσσάρων εποχών και αυτό είναι το ζητούμενο για την περιοχή του Ξηροβουνίου- Τζουμέρκων. Θα πρέπει όπως
είπε, να αξιοποιηθούν οι οικισμοί, το φυσικό τοπίο και οι φυσικοί πόροι, η αγροτική παραγωγή, τα πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία της περιοχής, η λίμνη Πουρναρίου, η
καθαρή ατμόσφαιρά και οι φιλόξενοι κάτοικοι.

Ερωτηθείς για το «Δρόμο του Κάστανου» υποστήριξε ότι μπορεί να αναδειχθεί σε θεματικό μονοπάτι,  να ζητηθεί ο χαρακτηρισμός των αιωνόβιων καστανιών ως μνημεία
της φύσης και πρότεινε τον εκπαιδευτικό τουρισμό σε ομάδες φοιτητών και τον κυνηγητικό τουρισμό, με δεδομένο των υπερπληθυσμό των αγριογούρουνων και ζαρκαδιών.
Η μηχανικός Χριστίνα Νικολακοπούλου- υπάλληλος του Δήμου Αρταίων αναφέρθηκε συνοπτικά στα προγράμματα ΕΣΠΑ του ΥπΑΑΤ, που βρίσκονται σε εξέλιξη ή αναμένεται
να προκηρυχθούν και κάλεσε μάλιστα τους ενδιαφερόμενους να επισκεφτούν το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αρταίων για να λάβουν
εξατομικευμένη ενημέρωση.
Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας κ. Βασίλης Ψαθάς, ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης και φυσικά οι οικοδεσπότες -Πρόεδροι των δύο Πο-
λιτιστικών Συλλόγων Πιστιανών και Ροδαυγής, που είχαν την πρωτοβουλία της εκδήλωσης, Χρήστος Ντάλας και Χρήστος Σταύρος.
Ο Πρόεδρος  του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής  μεταξύ των άλλων είπε: «Η ημερίδα αυτή που πραγματοποιείται σήμερα  είναι αποτέλεσμα μιας καλής συνεργασίας του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής και του Συλλόγου των Πιστιανών καθότι έχουμε τις ίδιες καλλιέργειες και τις ίδιες ανησυχίες γι΄αυτόν τον τόπο. Τόνισε την  απόφαση που
έχει λάβει ο  Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής να αγοράσ 500 καστανιές περίπου και να τις μοιράσει δωρεάν κυρίως στους νέους του χωριού μας». 
Με το πέρας της εκδήλωσης προσφέρθηκαν σε όλους σπιτικές πίτες και γλυκά που έφτιαξαν οι γυναίκες των Πιστιανών, καθώς ψημένα κάστανα και τοπικό τσίπουρο.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΗΜΕΡΙΔΑ  ΣΤΑ ΠΙΣΤΙΑΝΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
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ΡΟΔΑΥΓΙΩΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Ιωάννινα
Ευαγγελή Σ. Λάμπρη-Καλογερά
Ιατρός - Παθολογοανατόμος
28ης Οκτωβρίου 25
Τηλ/Fax: 26510-26122
Δημήτριος Α. Καλογεράς
Χειρουργός Ουρολόγος
28ης Οκτωβρίου 59
Τηλ. 26510 39222-6947271713
Φρίξος Κ. Παπαλάμπρης
Δικηγόρος
Δωδώνης 13
Τηλ. 2651036211-6977194179
΄Αρτα
Αναστασία Η. Πάνου
Τεχνικό Γραφείο
Κοσμά Αιτωλού 14
Τηλ. 2681022348-6974944381

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
Πλαστήρα Θ. Χριστίνα
Ιατρός Νευρολόγος
Τηλ: 6948521819
Δημήτρης Κολιός
Φωτογραφία-Γάμος-Βάπτιση
Διαφήμιση-Αρχιτεκτονική
Τηλ. 6977454003
Ροδαυγή
Μελισσοκομικά προϊόντα
Κομζιάς Ιωάννης-Χρυσάνθη Στύπα
Τηλ. 2683071296-6939201843
Τσιάμη Ιωάννα
Τηλ. 2683022408-6977069783
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συνέχεια από τη σελίδα 1

Δια μέσου  των καινοτόμων νομικών - φορολογικών εξελί-
ξεων πρέπει να αναπτυχθούν καινούργιοι οργανισμοί δημο-
τικών επιχειρήσεων, καινούργιοι συνεταιρισμοί, οργανισμοί
μη κερδοσκοπικού ενδιαφέροντος, προώθησης τοπικών προ-
ϊόντων.
Σήμερα θα ήταν άδικο να μην είμαστε ευχαριστημένοι για

την έως τώρα διαδρομή της εξέλιξης. Θα ήταν άδικο να μην
αναφέρονται τα άλματα  ως αναφορά την υποδομή στο θέμα
της τουριστικής ανάπτυξης.
Ξενώνες πρώτης ποιότητας, πολιτιστικές εκδηλώσεις άρι-

στες,  θεσμοί θα έλεγα,  ποιοτικά δρώμενα με τη δυναμική
παρουσία των τοπικών συλλόγων, της αδελφότητας, της
εφημερίδας  Ροδαυγής και την τοπική αυτοδιοίκηση να έχει
βάλει σαν πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη του ορεινού
όγκου της περιοχής μας. Αναφέρομαι στον Δήμο Άρτας
όπου όπως φαίνεται υπήρξαμε τυχερή με την ενσωμάτωσή
μας.
Ο δρόμος, η πλατεία, τα έργα στην είσοδο του χωριού απο-
τελούν πραγματικά έργα υποδομής και όχι βιτρίνες για την
υπόθεση της τουριστικής ανάπτυξης.
Αναφέρω δύο τρία βασικά στοιχεία ως προϋποθέσεις και δε-
δομένα. Η απέραντη θέα προς τα Τζουμέρκα και Άγραφα και
η εκπληκτική αίσθηση βλέποντας προς το ποτάμι και το
φράγμα, αυτή τη μικρή τεχνητή  λίμνη.
Το δάσος το πράσινο και τα τρεχούμενα νερά οι άλλες προ-
ϋποθέσεις.
Είναι όμως αρκετά από μόνα τους να αποτελέσουν πόλο

έλξης για τους ξένους;  Είναι από μόνα τους προϋποθέσεις
για να μείνουν άνθρωποι στο χωριό για να υπηρετήσουν
αυτόν τον στόχο;
Πρέπει να μπορέσει  η Ροδαυγή να γίνει τουριστικός προσ-
διορισμός.  Δεν βοηθούν όμως οι καιρικές συνθήκες όπως
οι συνεχείς βροχές, η έλλειψη χιονοπτώσεων κ.λ.π. Πρέπει
λοιπόν να δημιουργηθούν πολλά μικρά ενδιαφέροντα ώστε
προστιθέμενα να αποτελέσουν πρόσκληση για τον επισκέ-
πτη.  Παράδειγμα  η θέα από το βουνό δεν έχει αξιοποιηθεί
ακόμα. Αδιανόητη ομορφιά αλλά και αδιανόητο ο επισκέπτης
να μην ανέβει στο βουνό.  Άρα αξιοποίηση της Μπιστούρας
και του βουνού.
Οι ειδικοί για θέματα τουρισμού θα μπορέσουν να μας βοη-
θήσουν αν ζητούμε συνεχώς την συνδρομή τους και τις
γνώσεις τους.
Εναλλακτικά μπορεί η Ροδαυγή να είναι τόπος διαμονής και
εκκίνησης εκδρομών στη γύρω περιοχή.
Οι επαγγελματίες του χωριού σίγουρα προβληματίζονται και
σίγουρα έχουν προτάσεις.
Εδώ θα σταθώ σε δύο θέματα που πρέπει να επισημάνω.  Τα
νερά της Ροδαυγής και το πράσινό της. το δάσος.
Τα επισημαίνω τώρα μακριά από την εποχή του προβλήμα-
τος. Αδιανόητο η έλλειψη νερού στη Ροδαυγή. Δεν είναι η
ανομβρία. Είναι η κακή διαχείριση της ποσότητας του νερού
στο χρόνο της μεγάλης κατανάλωσης, δηλαδή το καλοκαίρι.
Απίστευτο να μην υπάρχει νερό στους ξενώνες, τα καφε-

νεία, τις ταβέρνες, τις βρύσες των σπιτιών μας. Δεν θέλω
να γίνω κακός αλλά πρέπει να θεωρηθεί ότι ήταν το τελευ-
ταίο καλοκαίρι που συνέβη.
Η λογική του ποτίζω εγώ και εσύ δεν έχεις νερό για την προ-
σωπική σου καθαριότητα μας γυρίζει πολύ πίσω και σε χώρες
υπανάπτυκτες. Υπάρχουν  επίσης πολλοί που πληρώνουν για
όλο το χρόνο και δεν έχουν νερό ούτε για μία εβδομάδα που
έρχονται το  καλοκαίρι.  Και για να μην κάνω τον Εισαγγε-
λέα, αν θέλουμε ομελέτα πρέπει να σπάσουμε αυγά. Υπάρ-
χουν και ρολόγια καταμέτρησης σαν τελευταίο στάδιο. Νερό
υπάρχει στη Ροδαυγή.
Κακές κατασκευές δεξαμενών ή πηγών  ήρθε η ώρα να απο-
κατασταθούν.  Τα επιπλέον των δεξαμενών να συλλέγουμε
από το άνω μέρος της δεξαμενής και όχι από τη βάση της.
Καμιά σταγόνα νερού να μη χάνεται και να την εκμεταλ-

λευόμαστε, συμφωνούμε. Πρέπει όμως να ελέγχεται πού πη-
γαίνει.
Για να περάσουμε στο άλλο σκέλος της σκέψης μου, το

δάσος.  Ας θυμηθούμε με τι προϋποθέσεις και δυσκολίες
έγινε αυτό το δάσος στο βουνό Μπιστούρα και Πλάγια. Και
μετά τις τελευταίες πανελλήνιες καταστροφές ας αναλογι-
στούμε τις συνέπειες μιας καταστροφής του δάσους.  Πλημ-
μύρες και ανισορροπία με την τεχνητή λίμνη.
Αυτό το δάσος πρέπει να το υπερασπιστούμε έναντι μιας

πυρκαγιάς που εύκολα μπορεί να προκληθεί στον περιφερει-
ακό δρόμο, ηθελημένη ή τυχαία.
Καθαρισμός και αντιπυρικά έργα επειγόντως.  Οι δασικές

υπηρεσίες ας φροντίσουν για την πρόληψη. Η δημοτική
αρχή και οι σύλλογοι ας διεκδικήσουν τα προληπτικά έργα
και να τα εντάξουν σαν προτεραιότητα έναντι έργων βιτρί-
νας και επίδειξης.
Με τους καινούργιους δρόμους λυθήκαν πολλά προβλή-

ματα είναι η αλήθεια. Γρήγορη πρόσβαση σε νοσοκομεία
Άρτας - Ιωαννίνων. Κοντά τα σχολεία και οι αγορές.
Άλυτο μένει το πρόβλημα εργασίας και εσόδων. Χωρίς
έσοδα σταθερά και διαχρονικά ποιός θα μείνει στο χωριό.
Αυτό ήταν και για μας το αίτιο που φύγαμε από το χωριό σε
μικρή ηλικία.
Χαιρετίζομε τις μορφωτικές προσπάθειες για ενημέρωση

που πραγματοποιούν σύλλογοι,  υπεύθυνοι φορείς και κατα-
ξιωμένοι επιστήμονες. Δεν είμαι ειδικός, γενικές ιδέες
μπορώ να καταθέσω, όπως ομαδικές καλλιέργειες, συλλογι-
κές εμπορικές συναλλαγές.
Ήρθε ίσως η ώρα του αποστακτηρίου για το τσίπουρο με τα
καινούργια δεδομένα και όχι εμμένοντας στα τούρκικα προ-
νόμια. Πρώτοι πρέπει να καταχωρήσουμε ένα τσίπουρο με
δυνατό επώνυμο.
Χρειάζεται εκμετάλλευση των παλαιών εγκαταλελειμμένων
κτημάτων.  Φύγαμε από το χωριό, εγκαταλείψαμε τα σπίτια
μας, εγκαταλείψαμε τα χωράφια μας. Πιθανώς κάποιοι μπο-
ρούν να τα εκμεταλλευτούν.
Χωριό με ορεινά χαρακτηριστικά είναι αδιανόητο να μην

ασχολείται με τον βασικό παράγοντα παραγωγής, την κτη-
νοτροφία. Με αγροτικούς δρόμους προς όλους τους συνοι-
κισμούς, με τα καινούργια μέσα παραγωγής, με τα αγροτικά
αυτοκίνητα και το καταναλωτικό πληθυσμό ντόπιο και ξένο
να αναμένει τα αγαθά και εμείς να μη διαθέτουμε ούτε μία

κτηνοτροφική  μονάδα. Μονάδα  που θα έπρεπε να τη λει-
τουργούν νέοι άνθρωποι στην περιοχή. Ο  κτηνοτρόφος  σή-
μερα είναι ένα καταξιωμένο επάγγελμα και ας μην μένουμε
στα απαξιωτικά περασμένων ετών που με σκοπιμότητα καλ-
λιεργούσαν.
Η πτηνοτροφία  επίσης. Με προδιαγραφές βέβαια και με βιο-
λογικές εκτροφές.  Βιολογική παραγωγή μεγάλη προϋπό-
θεση για τις αγορές με αυστηρές προϋποθέσεις και άριστες
τιμές.
Η φυτοπαραγωγή αρωματικών προϊόντων άλλες γεωργικές
παραγωγές κ.λ.π.
Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά ακόμα. Για παράδειγμα τη
συνεκμετάλλευση με άλλους αλλά και των διπλανών χω-
ριών.
Έτσι προστιθέμενα να έχουμε μεγαλύτερες παραγωγές, θα
γράψω ένα παράδειγμα.  Μετά  τη γιορτή του κάστανου δεν
υπάρχει ούτε ένα κιλό κάστανα για πώληση. Τι σημαίνει
αυτό; ΄Ο,τι υπάρχει ζήτηση και τα προϊόντα δεν μένουν στις
αποθήκες. Το ίδιο θα μπορεί να υπάρχει για πολλά προϊόντα.
Το χωριό δεν χρειάζεται κρεοπωλείο. Το χωριό χρειάζεται
κτηνοτροφία και αμέσως θα ανοίξουν ένα και δύο κρεοπω-
λεία. Χρειάζεται επίσης  μεγάλο κατάστημα πώλησης και εμ-
πορίας τοπικών προϊόντων.  Χρειάζεται νέα σκέψη και
ειδικές συνθήκες ( μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).
Για να ωφεληθούν οι παραγωγοί πρέπει να μελετηθούν τα

καινούργια νομικά και φορολογικά ευρωπαϊκά δεδομένα.
Και τώρα στα δύσκολα.  Δεν ξέρω πώς να το ξεκινήσω. Θα
το πω και ας φάω ξύλο. Χρειάζεται να αλλάξουμε και εμείς
νοοτροπία. Να αποφασίσουμε ότι όλα αυτά μπορούν να γί-
νουν αρκεί να το θέλουμε και να το αγαπάμε και να μην πε-
ριμένουμε από άλλους. Άλλαξαν οι καιροί,  έκλεισαν κύκλοι
ζωής, συνηθειών αλλά και τρόποι εργασίας.  Η ζωή μας από
δω και πέρα δεν πρέπει να έχει ως στόχο μία θέση στο δη-
μόσιο ή κάτι παρόμοιο. Πρέπει ο καθένας μας να πρωταγω-
νιστήσει και να δημιουργήσει προϋποθέσεις δικών του
πρωτοβουλιών και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Και να πι-
στέψουμε ότι η δική μας δουλειά είναι αυτή που θα μας
δώσει ευκαιρίες δημιουργίας εργασίας και πλούτου. Αναφε-
ρόμενος στους νέους του  χωριού,  θέλω να τους πω, πως
έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα από τους νέους των πό-
λεων. Τώρα ήρθε η ώρα να επωφεληθούν τις μεγάλες αλλα-
γές που έρχονται. Να μην ακούσουν κανένα από εμάς τους
μεγαλύτερους και να πάρουν το παιχνίδι επάνω τους. Να δη-
μιουργήσουν για τους εαυτούς τους τις καλύτερες προϋπο-
θέσεις για τη δημιουργία εσόδων από τη δική τους δουλειά.
Να εκμεταλλευτούν τα αγροτικά τους τεμάχια, να φτιάξουν
δική τους παραγωγή στα είδη που αυτοί εκτιμούν, να δου-
λέψουν στη λογική των πολλαπλών καλλιεργειών, να προ-
σθέτουν έσοδα από ποικίλες παραγωγές. Να δουν τους
γύρω ως συναγωνιστές και να ενώσουν δυνάμεις. Να μορ-
φωθούν με διάφορα σεμινάρια, να ασχοληθούν με τον πολι-
τισμό, να είναι πρότυπα.
Καταξιωμένος είναι αυτός που μόνος του πέτυχε στην επαγ-
γελματική του αποκατάσταση, στην οικονομική του ευχέ-
ρεια, στη μόρφωση των παιδιών του και όχι αυτοί που
τακτοποιήθηκαν με άλλους τρόπους.
Τους νέους που θέλουμε να είναι στους συλλόγους, στα πα-
νηγύρια, στις καφετέριες, στα μπαράκια, στις εκδηλώσεις
πρώτοι. Τους θέλουμε οικονομικά ανεξάρτητους.
Τους θέλουμε να μη φοβούνται την ανεργία που δημιουρ-

γούν οι άρχουσες τάξεις.  Θέλουμε να τους θαυμάζουμε και
να πρωταγωνιστούν. Ο δυναμισμός των νέων πρέπει να αλ-
λάξει τη μορφή της Ροδαυγής. Πρέπει επίσης να διαθέσουμε
όσους δεν καλλιεργούμε τα κτήματά μας ώστε να αυξηθεί
η καλλιεργημένη γη.
Δεν πρέπει να μείνει ούτε ένα πεζούλι ανεκμετάλλευτο. Αν
δεν πετύχουμε τώρα την αύξηση της πρωτογενούς παραγω-
γής το χωριό κινδυνεύει να γίνει ένα χωριό τουριστικό χωρίς
κατοίκους, ένα χωριό που σιγά-σιγά θα αργοπεθαίνει.
Μόνο οι νέοι μπορούν να δώσουν ψυχή στο χωριό μας. Ας
τους εμπιστευτούμε, ας τους βοηθήσουμε.
Δεν δέχομαι οι συνταξιούχοι να είναι καλύτερα από τους

εργαζόμενους. Δεν δέχομαι τους νέους να περιμένουν από
τους συνταξιούχους βοήθεια. Δέχομαι οι συνταξιούχοι να
βοηθούν τους νέους και πρέπει να το κάνουν
Και πρέπει τελειώνοντας σιγά-σιγά να σταθώ και στη συμ-

παράσταση της πολιτείας για τέτοιες προσπάθειες και επι-
χειρήματα. Πρέπει να υπάρχει ειδικό καθεστώς στις μικρές
καλλιέργειες ημιορεινών και ορεινών περιοχών, στην πτη-
νοτροφία, στην πτηνοτροφία και τα λοιπά και αναφέρομαι
στις φορολογικές υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις μικροεπαγ-
γελματιών, συνεταιρισμών, συλλόγων. Φτάνει ο ζήλος σας
για τις μεγάλες φοροδιαφυγές των καυσίμων, των εικονικών
τιμολογίων μεγάλων εταιρειών, των οφσόρ  εταιρειών. Οι
κάτοικοι των χωριών δεν θέλουν να είναι παράνομοι, θέλουν
νόμιμα να αναπτύξουν δραστηριότητες για να επιβιώσουν
και να θεμελιώσουν προϋποθέσεις μόνιμης εγκατάστασης,
θέλουν αρωγό την πολιτεία. Χρειάζεται και παραχώρηση δη-
μόσιων εκτάσεων και δασικών για καλλιέργεια από τους μό-
νιμους κατοίκους.
Για όσα δεν αναφέρονται ο χώρος της εφημερίδας διατίθε-
ται και πρέπει να τα επισημάνετε και για όσα κάνω λάθος επί-
σης πρέπει να δοθούν οι διορθωτικές απαντήσεις και οι
σωστές προτάσεις. 
Προσπάθησα να ανοίξω το διάλογο. Ας προσπαθήσουμε όλοι
να τον διευρύνουμε.
Επιθετικά με την διαφήμιση που προσφέρουν τα ηλεκτρο-

νικά μέσα, με γερά θεμέλια που προσφέρουν, η ποιότητα, η
ανθεκτικότητα, η πραγματική ταυτότητα μπορεί να αναδειχ-
θεί η Ροδαυγή, το χωριό μας, χωριό του επόμενου αιώνα.
Και όπως μου είπε κάποιος ειλικρινής φίλος και πολύ αγα-

πητός μου χωριανός ως τι τα γράφεις αυτά αφού μόνιμος
κάτοικος δεν είσαι, αλλού ψηφίζεις, επισκέπτης δεν είσαι και
πολύ τακτικός. 
Τα γράφω ως χωριανός που έχω στερηθεί το χωριό, αφού

έφυγα 12 χρόνων.  Ως χωριανός που στα όνειρά μου βλέπω
ακόμα στη Ροδαυγή. Άσε με να ονειρεύομαι Ανδρέα. Τι μας
έμεινε, η ελπίδα και το όνειρο.
Αν ήμουνα νέος είμαι σίγουρος ότι θα το πάλευα και θα

αγωνιζόμουν για την ανάδειξη της Ροδαυγής του αιώνα από
τον οποίο 30-40 χρόνια ευελπιστώ να ζήσω ακόμη.
Και θα το πετύχαινα, Ανδρέα.

Η  Ρ ο δ α υ γ ή  σ τ ο  μ έ λ λ ο ν
Σ κ έ ψ ε ι ς  κ α ι  π ρ ο τ ά σ ε ι ς

συνέχεια από τη σελίδα 3
Είμαι βέβαιος ότι αν κάποιος πιο ικανός και

ορεξάτος από μένα απαριθμήσει συστηματικά
και καταχωρίσει σε κατάλογο όλους τους Νη-
σιστιώτες που έχουν προκόψει στα γράμματα
και στις τέχνες ο κατάλογος αυτός θα υπερ-
βαίνει τους 200 και θα είναι σε ποσοστό των
κατοίκων της Ροδαυγής, αυτό το ποσοστό σε
σύγκριση με άλλα χωριά πολύ υψηλό. Ασυνή-
θιστα μάλιστα πιο υψηλό από τα αντίστοιχα πο-
σοστά άλλων χωριών.
Τέλος σήμερα η Ροδαυγή διαθέτει δύο από

τους καλύτερους οργανοπαίκτες κλαρίνου
στην Ελλάδα, τον Ηλία Πλαστήρα στα ηπειρώ-
τικα και τον Β. Γεραγόρη στα ρουμελιώτικα. Η
Νησίστα είχε από παλιά παράδοση στους οργα-
νοπαίκτες, Χρ. Διαμάντης (αδελφός Κώστα
Διαμάντη), Πέτρος Μπαρτζώκας, Γ. Σπύρου
(Μωραΐτης), Ι. Κίτσος, (κλαρίνο) Μιλτιάδης
Μάρης, Τάκης Κίτσος (κιθάρα και λαούτο) Θ.
Λιαπάτης (ντέφι), Βασίλειος Αναστασίου, Παν-
τελής Κίτσος και Γ. Χρ. Μάνος (βιολί). Ο Θ. Λια-
πάτης είναι πολλαπλών ικανοτήτων άνθρωπος.
Ήταν ο πρώτος επαγγελματίας φωτογράφος
του χωριού μας, κύριο επάγγελμά του ήταν η
κτηνοτροφία και η γεωργία, έκανε και οικοδο-
μικές δουλειές, μαραγκός και υδραυλικός.

                                         
Του Γιώργου Κ. Μάνου

Η παιδεία στη Νησίστα μετά την
απελευθέρωσή της από τους Τούρκους
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Ο υμνωδός μας απαντά χαρακτηριστικά: «Θεός γίγνεται άνθρωπος, ίνα Θεόν τον
Αδάμ απεργάσηται», δηλαδή ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να μπορέσει ο άνθρω-
πος να γίνει Θεός ή όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος: «Αυτός γαρ (ο Λόγος) ενην-
θρώπησεν, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν». 
Επομένως, τα Χριστούγεννα είναι η ημέρα της ενανθρώπησης του Θεού και πα-

ράλληλα η ημέρα της θεώσεως του ανθρώπου. Με την ενανθρώπηση του Ιησού
Χριστού αποκαλύπτεται η άπειρη αγάπη και φιλανθρωπία του Θεού που κατεβαίνει
στον άνθρωπο, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να ανέβει στον Θεό. Ωστόσο, το
συγκλονιστικό αυτό γεγονός της ενανθρώπησης του Κυρίου μας, που άλλαξε το
ρου της ιστορίας και αποτέλεσε το μεγαλύτερο γεγονός όλων των εποχών, συν-
τελείται αθόρυβα και μακριά από τα κέντρα της εξουσίας, τα οποία - όπως τότε
έτσι και τώρα - πίστευαν και πιστεύουν ότι ρυθμίζουν τις τύχες της οικουμένης.
Έκπληξη προκαλεί στον Ηρώδη η ευσέβεια των μάγων από την Ανατολή. Ζητεί να
εξολοθρεύσει το θείο βρέφος, θεωρώντας το ως μελλοντικό του αντίπαλο και
διεκδικητή του θρόνου του. Ακούει τρομαγμένος την είδηση από τους σοφούς
της Ανατολής για τη γέννηση του παιδιού-βασιλιά. Τότε «λάθρα καλέσας τους μά-
γους» ζήτησε να διερευνήσουν την υπόθεση πολύ προσεκτικά, ώστε να μην υπάρ-
ξει καμιά πιθανότητα διαφυγής ή σφάλματος, καθώς ετοιμάζει αδίστακτα τις
ενέργειές του. Το φως των Χριστουγέννων συναντά το σκοτάδι της κακόβουλης
εξουσίας που την έχει διαφθείρει η καχυποψία, η ανασφάλεια και ο φόβος. Από τη
μια μεριά «πλήθος στρατιάς ουρανίου» αγίων αγγέλων και αρχαγγέλων ανυμνο-
λογούν την άκρα συγκατάβαση του Υιού και την ευδοκία του Πατρός, ψάλλοντας
το «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία» και από την
άλλη μεριά ο ρόγχος ενός μισοπεθαμένου καθεστώτος που μισεί το φως, τον
κόσμο, την ελευθερία, την αγάπη, τη ζωή και επιθυμεί διακαώς να τα ξεριζώσει
χωρίς έλεος.
Το κοσμοϊστορικό αυτό γεγονός πραγματοποιείται με τρόπο εκπληκτικό. Ο Ιησούς
Χριστός γεννιέται μέσα σε μια σπηλιά, αρνούμενος κάθε μορφή εγκόσμιου μεγα-
λείου, περιφρονώντας τη χλιδή και την εξουσία των δυνατών, συμμεριζόμενος
από την πρώτη στιγμή τη ζωή, τις δυσκολίες, τις θλίψεις και τον πόνο των απλών
και ταπεινών ανθρώπων. Αθόρυβα ανοίγει νέους ορίζοντες εκεί όπου όλα φαίνον-
ται ερμητικά κλειστά και χωρίς ελπίδα. Η αγάπη του Τριαδικού Θεού, όπως λέγει,
σε κάποιο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, ο Αρχιεπίσκοπός Αθηνών Ιερώνυμος, ει-
σβάλλει διακριτικά στην ανθρώπινη ιστορία και μας χαρίζει το ακριβό προνόμιο
της σωτηρίας. Επεμβαίνει με τρόπους απροσδόκητους στην πορεία της ανθρωπό-
τητας, για να δώσει στη ζωή μας απρόσμενες λύσεις στα κάθε λογής αδιέξοδα και
ιδιαίτερα στο τραγικό αδιέξοδο του θανάτου.
Ο Ιερός Χρυσόστομος αναρωτιέται: Πώς έγινε τούτο το εκπληκτικό και αξιοθαύ-
μαστο; Και απαντά ο ίδιος: «Εξαιτίας της δικής του αγαθότητας και όπως ένας βα-
σιλιάς βγάζει τη βασιλική στολή και σαν απλός στρατιώτης ρίχνεται στη μάχη, για
να μην αναγνωρισθεί από τον εχθρό και έτσι να πετύχει τη νίκη, έτσι και ο Ιησούς
Χριστός έγινε άνθρωπος για να μη φοβίσει με τη λάμψη της θεότητάς του τους
ανθρώπους και την κτίση, αφού ήρθε για να τους σώσει και να τους λυτρώσει». 
Είναι χαρακτηριστικό το περιστατικό που αναφέρει ο Όμηρος στην Ιλιάδα του: Ο
Έκτορας, ο γιος του Πριάμου, πριν να μονομαχήσει με τον Αχιλλέα, πήγε βιαστικά
στο σπίτι του για να αποχαιρετήσει τη σύζυγό του Ανδρομάχη και το μικρό τους
γιο, Αστυάνακτα. Φορούσε, όμως, όλη την πολεμική εξάρτηση και την περικεφα-
λαία που τον έκανε αγνώριστο. Το παιδί του, όταν τον είδε ντυμένο με τη στρα-
τιωτική πανοπλία, φοβήθηκε και έτρεξε να κρυφτεί στην αγκαλιά της παραμάνας
του. Ο Έκτορας τότε έβγαλε την πανοπλία και την περικεφαλαία του και το παιδί,
αφού αναγνώρισε τον πατέρα του, έπεσε στην πατρική αγκαλιά. Κατά παρόμοιο
τρόπο, και ο Θεός μας έβγαλε τη θεϊκή πανοπλία του για να μη φοβηθούν οι άν-
θρωποι από τη λάμψη της θεότητάς του.
Τι μήνυμα έχουν όμως να στείλουν τα Χριστούγεννα στον καθέναν από εμάς και
στον κόσμο ολόκληρο; Χριστούγεννα είναι να έχεις κάτι να πεις, να έχεις κάτι να
βροντοφωνάξεις, να έχεις κάτι, το οποίο να μην μπορείς να το κρατήσεις για τον
εαυτό σου, αλλά να καίγεσαι να το μοιραστείς με τους άλλους. Πρόκειται για την
είδηση ότι ο Χριστός γεννιέται και μας προσκαλεί σε μια ανεπανάληπτη συνάντηση
μαζί του. Μια συνάντηση από την οποία κανένας άνθρωπος και κανένα δημιούρ-

γημα δεν μπορεί να απουσιάζει. 
Το χρέος μας, λοιπόν, είναι να μην Τον προσπεράσουμε ζαλισμένοι από τις φωτα-
γωγημένες βιτρίνες των καταστημάτων, τους πολυσύχναστους και θορυβώδεις
δρόμους, καθώς και τις προετοιμασίες για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, αλλά να
Τον αναζητήσουμε και να του προσφέρουμε χώρο και χρόνο για να χωρέσει και
στη δική μας ζωή. Και θα τον συναντήσουμε στα πρόσωπα εκείνα με τα οποία ο
Ιησούς Χριστός ταυτίστηκε, όπως είναι ο πονεμένος, ο ανήμπορος, ο πεινασμέ-
νος, ο άστεγος, ο άνεργος, ο φυλακισμένος, ο ξένος, αυτός, τελικά, που έχει
ανάγκη και της δικής μας έγνοιας και συμπαράστασης. Ίσως, τότε η παρουσία του
Ιησού Χριστού συντρίψει την παγωνιά που διέπει συχνότατα τις σχέσεις μας με
τους συνανθρώπους μας και την κτίση, την οποία τόσο έχουμε καταδυναστεύσει
και εξουθενώσει. 
Δεύτερη μεγάλη Δεσποτική εορτή είναι η Περιτομή του Ιησού Χριστού, που εορ-
τάζουμε την 1η Ιανουαρίου, οκτώ ημέρες μετά την κατά σάρκα γέννησή Του,
οπότε και έλαβε το όνομα Ιησούς (Σωτήρας). Ο Ευαγγελιστής Λουκάς (2:21) διη-
γείται σχετικά: «Όταν συμπληρώθηκαν οχτώ ημέρες, έκαναν στο παιδί περιτομή
και του έδωσαν το όνομα Ιησούς, όπως δηλαδή το είχε ονομάσει ο άγγελος προ-
τού ακόμα συλληφθεί στην κοιλιά της μητέρας του». Στο λόγο του για την Περι-
τομή του Κυρίου, ο άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης (660-740), Αρχιεπίσκοπος
Κρήτης, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Χριστού περιτμηθέντος, ετμήθη νόμος και
του νόμου τμηθέντος, εισήχθη χάρις», δηλαδή με την Περιτομή του Ιησού κα-
ταργήθηκε ο Ιουδαϊκός Νόμος και με την κατάργηση του Νόμου εισήχθη η χάρις
(PG 97, 913-929).
Τελευταία και μεγάλη Δεσποτική εορτή του Αγίου Δωδεκαημέρου, τα Άγια Θεο-
φάνεια. Αναρωτιέται ο Προφήτης Δαυίδ πολλά χρόνια πριν: Τι σου συμβαίνει, θά-
λασσα, και έφυγες, και συ Ιορδάνη, τι σου συνέβη και στράφηκες προς τα πίσω;
Και εκείνα αποκρίθηκαν και είπαν: Είδαμε το δημιουργό των πάντων με μορφή
δούλου και μη γνωρίζοντας το μυστικό σχέδιο της σωτηρίας φεύγουμε με τρόμο.
Κατά παρόμοιο τρόπο, και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, όπως ο Προφήτης Δαυίδ, γέ-
μισε με δέος και φώναξε προς τον Ιησού, καθώς τον πλησίαζε και του ζητούσε να
Τον βαπτίσει στον Ιορδάνη ποταμό: Πώς θα φωτίσει το λυχνάρι το φως; Πώς θα
θέσει το χέρι του ο δούλος πάνω στο Δεσπότη; Σωτήρα αγίασε εμένα και τα
ύδατα, Εσύ που σηκώνεις την αμαρτία του κόσμου. 
Τώρα όμως γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το θεϊκό σχέδιο για τη σωτηρία του αν-
θρώπου και της κτίσης, ο λαός ο καθήμενος στο σκοτάδι πλημμύρισε με φως.
Κατά την ημέρα των Θεοφανείων, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει χαρακτηρι-
στικά: «(…) ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός,
πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας» (Ιω. 1:14). Γι΄ αυτό και οι πρώτοι χριστιανοί ονόμα-
σαν την εορτή «Φώτα» ή «Άγια Φώτα» και πραγματοποιούσαν κατά την εορτή
αυτή τις βαπτίσεις των κατηχουμένων, τις οποίες ονόμαζαν φωτισμούς. Κατά την
ημέρα αυτή ολόκληρη η κτίση αγιάζεται. Τα πάντα ευφραίνονται, τα ουράνια μαζί
με τα επίγεια. Άγγελοι και άνθρωποι μαζί παρουσιάζονται, διότι όπου βρίσκεται ο
βασιλιάς και Δεσπότης Χριστός, εκεί και η παράταξη των υπηκόων του. 
Η κάθοδος του Ιησού Χριστού στα ιορδάνεια ρείθρα καθαγιάζει το υγρό στοιχείο,
το οποίο είναι η βάση της ζωής σε ολόκληρη τη δημιουργία και συγχρόνως καθα-
γιάζεται ολόκληρη η κτίση, η οποία εξαιτίας της αποστασίας του ανθρώπου, όπως
λέγει ο Απόστολος Παύλος, «(…) συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν» (Ρωμ.
8:22). Έτσι, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, η πρώτη και πρωταρχική εικόνα του
Τριαδικού Θεού, καθίσταται ξανά η απαρχή, το κέντρο και η αποκαραδοκία (έν-
θερμη προσδοκία) της σωτηρίας για τον άνθρωπο και την κτίση. 

Ας παρακαλέσουμε, λοιπόν, τον Θεό και Πατέρα μας να μας αξιώσει να εορ-
τάσουμε τις μεγάλες εορτές του Αγίου Δωδεκαημέρου με ευλάβεια, συνοχή καρ-
δίας και ταπείνωση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συναντήσουμε το νεογέννητο
Ιησού Χριστό και Σωτήρα μας. Του Ιωάννη Γ. Ζαχαράκη, Μ.Δ.Ε. Θεολογίας

Το κείμενο μας το απέστειλε προς δημοσίευση ο εκπαιδευτικός
Γιάννης Θεοφ. Κομζιάς.
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Ε Π Ο Χ Ι Κ Η  Γ Ρ Ι Π Η
Η γρίπη είναι μία οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήματος και προκαλείται από τους

ιούς της γρίπης. Η γρίπη μεταδίδεται από ένα άτομο στο άλλο όταν ένας ασθενής βήχει και
διασπείρει τους ιούς στον αέρα, μέσω των χεριών όταν αγγίζουμε μολυσμένα αντικείμενα
και στη συνέχεια πιάνουμε το στόμα ή τη μύτη και με τη συγκέντρωση πολλών ατόμων σε
κλειστούς χώρους. Για την αποφυγή της μετάδοσης, τα άτομα θα πρέπει να καλύπτουν το
στόμα και τη μύτη με χαρτομάντιλό όταν βήχουν ή φτερνίζονται και να πλένουν τακτικά τα
χέρια. 
Τα συμπτώματα της γρίπης περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, πόνους μυών και αρθρώσεων,

πονοκέφαλο, έντονη κόπωση, καταρροή, πονόλαιμο, βήχα. Τα παιδιά μπορεί να παρουσιά-
ζουν ναυτία, εμετό, διάρροια. Τα συμπτώματα αρχίζουν 1-4 ημέρες μετά την προσβολή από
τον ιό και διαρκούν 2-7 ημέρες, ενώ ο βήχας μπορεί να επιμένει για μεγαλύτερο διάστημα.
Υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία όταν εμφανιστούν σε παιδιά θα πρέπει να επικοι-
νωνήσετε άμεσα με το γιατρό σας.
Υψηλός και παρατεινόμενος πυρετός, γρήγορη αναπνοή ή δυσκολία στην αναπνοή κυά-

νωση, άρνηση για λήψη τροφής και υγρών, διέγερση ή σπασμοί, επανεμφάνιση του πυρε-
τού.
΄Οσον αφορά τα συμπτώματα για τους ενήλικες για τα οποία θα συμβουλευτούν το γιατρό
τους αυτά είναι:
Υψηλός και παρατεινόμενος πυρετός, δύσπνοια, πόνος ή αίσθημα πίεσης στο στήθος, λι-

ποθυμικά επεισόδια, σύγχυση, πολλοί ή παρατεινόμενοι πυρετοί.
Ο ιός της γρίπης προσβάλλει όλες τις ηλικιακές ομάδες. Μερικές ομάδες που παρουσιάζουν
μεγαλύτερο κίνδυνο νόσησης είναι:
΄Ατομα ηλικία 60 ετών και άνω
Παιδιά και ενήλικες που έχουν: ΄Ασθμα ή χρόνιες πνευμονοπάθειες, καρδιακή νόσο, Μετα-
μόσχευση οργάνων, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφροπάθεια, έγκυες γυναίκες, θηλάζου-
σες, λεχωϊδες, υπέρβαροι, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, οι κλειστοί πληθυσμοί (σχολεία,
σχολές, τρόφιμοι ιδρυμάτων)
Θα υποψιαστεί κάποιος ότι έχει γρίπη εάν παρουσιάσει ξαφνικά πυρετό, καταρροή, βήχα,

έντονους μυϊκούς πόνους και αυτό συμβαίνει κυρίως από το Δεκέμβριο έως το Μάρτιο.
Μπορεί να πάθετε γρίπη  και οποιαδήποτε άλλη εποχή του χρόνου, αυτό όμως είναι σπάνιο.
Η διαφορά από το κρυολόγημα είναι ότι στο κρυολόγημα τα συμπτώματα είναι ελαφρά και
περιορίζονται μόνο σε καταρροή, φτέρνισμα και πονόλαιμο , διαρκούν λιγότερο και δεν πα-
ρουσιάζει επιπλοκές. 
Για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους:
α) αποφεύγουμε τη στενή επαφή με άλλα άτομα β)αποφεύγουμε να ερχόμαστε σε επαφή

με άρρωστα άτομα γ) μένουμε στο σπίτι όταν είμαστε άρρωστοι δ) καλύπτουμε με χαρτο-
μάντιλο το στόμα και τη μύτη όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε όταν είμαστε άρρωστοι ε)πλέ-
νουμε συχνά τα χέρια μας στ) αποφεύγουμε να πιάνουμε με τα χέρια τη μύτη, το στόμα, τα
μάτια ζ) αποφεύγουμε να πηγαίνουμε σε κλειστούς χώρους με πολλά άτομα.
Για τον τρόπο της θεραπείας εφόσον κάποιος νοσήσει, ο οικογενειακός γιατρός θα σας

δώσεις τις πλέον ενδεδειγμένες συμβουλές.

Οι παραπάνω πληροφορίες έχουν ληφθεί από την επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η  Ε Ξ Ω Σ Τ Ρ Ε Φ Ε Ι Α Σ
Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Α Ρ Τ Α Ι Ω Ν

Με μεγάλη επιτυχία και με την διαπίστωση ότι η γαστρονομία της Άρτας μπορεί
να αποτελέσει το κορυφαίο εξαγώγιμο προϊόν της περιοχής μας πραγματοποι-
ήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο η 4η Γιορτή Πορτοκαλιού, Μανταρινιού, Ακτινιδίου,
Ελιάς, η οποία για πρώτη φορά «ταξίδεψε» στην Αθήνα.
Το Ζάππειο κατακλύστηκε από γεύσεις και αρώματα της Άρτας, σε μια εκδή-

λωση που διοργάνωσε ο Δήμος Αρταίων, με τη συνδιοργάνωση της Πανηπειρω-
τικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος και της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος.
Η Γιορτή είχε σαν στόχο την αναγνώριση, προβολή και προώθηση της αξίας

των προϊόντων του Αρτινού κάμπου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ως Δημοτική
Αρχή Αρταίων, έχοντας από τον πρώτο χρόνο της θητείας μας αναβιώσει την
συγκεκριμένη Γιορτή, μετά από τέσσερις και πλέον δεκαετίες, πιστεύει ακρά-
δαντα ότι η περιοχή μας μπορεί και πρέπει να περηφανεύεται για όλα τα προ-
ϊόντα της, αλλά και για τους ανθρώπους που τα παράγουν, δηλαδή τους
αγρότες, καθώς και για εκείνους που με τις επιχειρήσεις τους τα προωθούν σε
Ελλάδα και εξωτερικό» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του ο Δήμαρχος
Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.
Η εκδήλωση περιελάμβανε ενημερωτική ημερίδα από εξειδικευμένους επιστή-
μονες του πρωτογενούς τομέα, καθώς και γνωριμία του κοινού της Αθήνας με
τοπικές συνταγές της Άρτας, που είναι βασισμένες στα προϊόντα στα οποία είναι
αφιερωμένη η Γιορτή. Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Άρης Ραβα-
νός.
Ο Δήμος Αρταίων ευχαρίστησε όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους την
εκδήλωση της 4ης Γιορτής Πορτοκαλιού, Μανταρινιού, Ακτινιδίου, Ελιάς. Την
Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος και το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς
και όλους τους Συλλόγους Αποδήμων Ηπειρωτών και τις Αδελφότητες Αποδή-
μων Ηπειρωτών της Αττικής που έδωσαν το «παρών».
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Εύχομαι σε όλους τους Ροδαυγιώτες  υγεία,
αγάπη, προκοπή. Ευτυχισμένο και χαρούμενο το
2018! Χρόνια Πολλά!
Υποβολή πρότασης ανάπλασης πλατείας Ροδαυ-

γής.
Στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος
«Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του πρά-
σινου ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας ο Δήμος Αρταίων υπέβαλε πρό-
ταση χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Ολο-
κληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων
χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγίας Θεοδώρας
στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του
Δήμου Αρταίων» προϋπολογισμού 721.800,00
ευρώ (και για τα δύο υποέργα).
Συγκεκριμένα για τη Ροδαυγή περιοχή παρέμβα-
σης της πράξης αφορά το μη διαμορφωμένο κοι-
νόχρηστο χώρο, που αποτελεί τμήμα της
πλατείας του οικισμού Ροδαυγής, του οποίου η
χρήση παραχωρήθηκε στο Δήμο από τον Ιερό
Ναό Αγίας Παρασκευής για 25 χρόνια και περι-
λαμβάνει παρεμβάσεις όπως:

• Διαμόρφωση, χωροθέτηση θέσεων στάθμευ-
σης αυτοκινήτων.

• Διαμόρφωση χώρου με όργανα παιδικής χαράς.
• Αποκατάσταση και συντήρηση γηπέδου μπά-

σκετ.
• Διαμόρφωση χώρου με πλακοστρώσεις, επεν-

δύσεις τοίχων, παρτέρια, παγκάκια κλπ.
• Αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων φωτιστι-

κών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
• Βελτίωση κοινόχρηστου χώρου για την πρό-

σβαση. 
Ύδρευση.
Στη συνέχεια των προτάσεων της Κοινότητας

προς το Δήμο και την ΔΕΥΑΑ, οι οποίες  δημοσι-
εύθηκαν στο προηγούμενο φύλλο για το πρό-
βλημα της έλλειψης νερού, που τελικά αυτό
παρέμεινε και μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου λόγω της
παρατεταμένης ανομβρίας, σας κάνουμε γνωστό
ότι η ΔΕΥΑΑ προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών,
όπως παρακάτω:
α. Έγινε έλεγχος του δικτύου και διορθώθηκαν
τρεις  βλάβες.
β. Αποφασίστηκε να ελεγχθούν στην καταμέ-
τρηση Ιανουαρίου όλοι οι μετρητές για την
σωστή λειτουργία τους.
γ. Έγινε έλεγχος στις πηγές, που προτάθηκαν για
τη δυνατότητα ενίσχυσης της ποσότητας νερού
όμως δεν υπήρξε ικανή ποσότητα σε καμιά πηγή
ίσως πλην αυτής στην πέτρινη βρύση στο κακο-
λάγκαδο, που όμως κρίθηκε σκόπιμο να παραμεί-
νει η βρύση όπως έχει για να μην μειωθεί η εκεί
ποσότητα.
δ. Με έγγραφο της η ΔΕΥΑΑ (αρ. πρωτ 2832/14-
11-2017) παρακάλεσε την Περιφερειακή Μονάδα
Ηπείρου του ΙΓΜΕ για υδρογεωλογική αναγνώ-
ριση στην ΤΚ Ροδαυγής με στόχο την υπόδειξη
θέσης για κατασκευή γεώτρησης, που θα εξυπη-
ρετήσει άμεσα  τις ανάγκες ύδρευσης των κατοί-
κων.
Σημαντικά προβλήματα απ τις βροχοπτώσεις.

Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η τριήμερη
κακοκαιρία (1-2-3 Δεκεμβρίου), που έπληξε την
περιοχή μας. Οι συνεχόμενες έντονες βροχο-
πτώσεις μετά από πολύμηνη ανομβρία, ήταν η
αιτία για κατολισθήσεις, καθιζήσεις και πτώσεις
βράχων σε πολλά σημεία της Επαρχιακής οδού,
των Δημοτικών και Αγροτικών οδών τα δε ρέ-
ματα μετά από παρά πολλά χρόνια πλημμύρισαν
μεταφέροντας ξύλα, πέτρες και διάφορα άχρη-
στα υλικά.
Πολλά τεχνικά κυρίως κατά μήκος των αγροτι-

κών δρόμων έφραξαν και προκλήθηκαν ζημιές σε
χωράφια και αποθήκες. 
Αποκλείστηκαν λόγω κατολισθήσεων οι οικισμοί

Κερασίτσα, Άμμος, Λάψαινα από την περιοχή του
Σταυρού και κάτω, τα Καπρουτσέικα, η περιοχή
Αθανασέικα στο Σουμέσι και η  πρόσβαση προς

Ο πρόεδρος της Τ. Κ. Ροδαυγής ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ μας ενημερώνει
το κέντρο του Χωριού από τον πλακόστρωτο
δρόμο. 
Καταστράφηκε από τα ορμητικά νερά του Αράχ-

θου μέρος του χώρου αναψυχής στον Άμμο κα-
θιστώντας το πλέον επικίνδυνο.
Το δίκτυο ύδρευσης υπέστη ζημιές στην Κερα-

σίτσα, στο Μπέσικο και στο Περδικάρι επίσης
λόγω κατολισθήσεων. Οι ζημιές έχουν αποκατα-
σταθεί.
Ο Δήμος Αρταίων διέθεσε απ την επομένη μη-

χάνημα JCΒ για την αποκατάσταση της κυκλοφο-
ρίας των αυτοκινήτων πρώτον σε κατοικίες και
στη συνέχεια στους υπόλοιπους δρόμους τουλά-
χιστον εκεί που δεν υπήρχε λάσπη και μπορούσε
το μηχάνημα να επιχειρήσει. Επίσης προστέθηκε
και ιδιωτικό μηχάνημα απ την πολιτική προστα-
σία, τα οποία προσπαθούν να αποκαταστήσουν
την πρόσβαση των δρόμων, πλέον όταν ο καιρός
το επιτρέπει.
Το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας συνε-

δρίασε το Σάββατο 09 Δεκ 2017, κατέγραψε τα
προβλήματα και τις ζημιές, που διαπιστώθηκαν
και τα υπέβαλε στo Δήμο.
Σημειώνεται ότι σίγουρα η κατάσταση είναι χει-

ρότερη αφού δεν μπορεί να ελεγχθεί το σύνολο
των περιοχών λόγω αδυναμίας πρόσβασης.
Το επαρχιακό δίκτυο στην περιοχή μας είχε σο-

βαρά προβλήματα ανάμεσα Σκούπα και Δαφνωτή
καθώς επίσης και από κατολισθήσεις, τα οποία
αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι
τα ρείθρα (τριγωνικές) από κακολάγκαδο μέχρι
τα όρια με τη Σκούπα και από Πιστιανά έως τη
διασταύρωση Κιάφας ήταν γεμάτα πέτρες και
χώματα παρά τις, κάθε φορά,  φιλότιμες προσπά-
θειες της ΠΕ Άρτας. Ήδη το δεύτερο κομμάτι
πλέον έχει καθαριστεί. Όμως θα πρέπει στους
κατά καιρούς καθαρισμούς του οδοστρώματος
μετά από καταπτώσεις, να απομακρύνονται τα
φερτά υλικά προς την απέναντι πλευρά και όχι να
σπρώχνονται ξανά στα ρείθρα αφού με την
πρώτη καταιγίδα ξαναβγαίνουν στο οδόστρωμα..
Απάντηση της «ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ».

Η “ Νέα Οδός ΑΕ” απάντησε στην απόφαση του
Συμβουλίου της Τοπ. Κοινότητας Ροδαυγής, που
της είχε κοινοποιηθεί και στο αίτημα της να προ-
στεθεί στην πινακίδα εξόδου της Ιόνιας Οδού
στον Α/Κ Αμμοτόπου ο προορισμός «Τζου-
μέρκα»,  κάνει αποδεκτό το αίτημα της τοποθέ-
τησης επιπλέον προορισμού προς «Τζουμέρκα»
στον Α/Κ Αμμοτόπου επί του αυτοκινητοδρόμου
καθώς και μετά την έξοδο από τον αυτοκινητό-
δρομο, όπου και θα προστεθούν επιπλέον σημαν-
τικοί προορισμοί.
Σχετικά με το αίτημα της για την τοποθέτηση επί
του αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού πινακί-
δων για χώρους τουριστικού ιστορικού ενδιαφέ-
ροντος η εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ έχει συνδράμει
για τη δημιουργία ιστοσελίδας (www.diazoma.gr),
όπου ήδη προβάλλονται χώροι αντίστοιχου εν-
διαφέροντος. Επίσης η Εταιρεία σε συνεργασία
με τα Υπουργεία Πολιτισμού, Θρησκείας – Θρη-
σκευμάτων και Πολιτισμού – Αθλητισμού θα εκ-
πονήσει  στο άμεσο μέλλον μελέτη τοποθέτησης
πληροφοριακών πινακίδων με αναγραφή κατευ-
θύνσεων για περιοχές μεγάλου τουριστικού ή
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να
τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία στο Έργο
Παραχώρησης.
Τέλος το αίτημα για μετατροπή του Ημικόμβου

Αμμοτόπου σε πλήρη κόμβο, δεν αποτελεί αντι-
κείμενο της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρη-
σης.
Ευχές.
Στη συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης και των
αρχαιρεσιών του Νοεμβρίου της Αδελφότητας
Ροδαυγής, αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ
το απερχόμενο ΔΣ για τα αποτελέσματα του Δι-
οικητικού και Οικονομικού του απολογισμού, ιδι-
αίτερα για την άριστη συνεργασία μας, να
ευχηθώ δε στο νεοεκλεγέν τριετή εποικοδομη-
τική θητεία και προσφορά!!!
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Τι θα βρείτε στη Ροδαυγή
1. ΔΙΑΜΟΝΗ
Παραδοσιακοί Ξενώνες
α) «ΑΡΑΧΘΕΑ» στη Λάψαινα 7 αυτό-

νομες κατοικίες τεσσάρων ατόμων
Τηλ. 6978470819
www. likaki@otenet.gr
β) «ΜΑΡΟΥΣΙΩ» στην είσοδο της Ροδαυγής 8 επι-

πλωμένα διαμερίσματα
Τηλ. 6932660303 - 2683071131
www.marousio.gr
γ) «ΝΙSISTA» στο κέντρο της Ροδαυγής 5 δίκλινα

+ 2 Σουίτες
Φαγητό-Καφετέρια-Bar (24ωρο)
Τηλ. 2683071484
www.nisista.gr
2. ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ταβέρνες – Ψησταριές
α) «Αθήναιο» στο κέντρο της Ροδαυγής
Τηλ. 2683071150
β) Γεωργογιάννη Ευαγγελία στην

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

ΑηΛιά
Τηλ. 2683071253
δ) Καφέ-Ταβέρνα «Το στέκι της Ροδαυγής», 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 Ροδαυγής
Γραμματικού Λιλή
Τηλ. 2683071256
6. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
στο κέντρο της Ροδαυγής
Τηλ. 2683071080
7. ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ

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

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

Με τον καθιερωμένο τρόπο γιορτάστηκε  και φέτος η επέτειος του ΟΧΙ στο χωριό
μας. Στο Δημοτικό Σχολείο και με την παρουσία γονέων και φίλων οι μαθητές με
ποιήματα, τραγούδια και άλλα δρώμενα απέδωσαν το νόημα της εθνικής γιορτής.
Την ίδια ημέρα της γιορτής στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής τελέστηκε δοξο-
λογία και ο δάσκαλος του σχολείου κ. Βασίλης Τσικνιάς εκφώνησε τον  πανηγυρικό
της ημέρας.
Ακολούθως στο χώρο του Ηρώου

των πεσόντων τελέστηκε επιμνημό-
συνη δέηση, προσκλητήριο νεκρών
και κατατέθηκαν στεφάνια: Για το
νηπιαγωγείο ο μαθητής Χρήστος
Βαρούχος, ο μαθητή Δημήτρης Μή-
τσιος εκ μέρους του Δημοτικού Σχο-
λείου,  ο κ. Χαρίλαος Τσιάμης ως
εκπρόσωπος των αγωνιστών της

Εθνικής Αντίστασης και ο Θεοφάνης Κίτσος εκ μέρους της Τοπικής
Κοινότητας.
Στο τέλος οι μαθητές και οι παρευρισκόμενοι έψαλαν τον Εθνικό

Ύμνο

Ο  Ε ο ρ τ α σ μ ό ς  τ η ς  2 8 η ς  Ο κ τ ω β ρ ί ο υ !  

Το απόγευμα της Πέμπτης 21 Δεκ 2017, στην
εορταστικά διαμορφωμένη αίθουσα του Δημο-
τικού Σχολείου, οι μαθητές του Δημοτικού
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ροδαυγής με την
παρουσία γονέων και συγγενών παρουσίασαν
θεατρικά των Χριστουγέννων και της... Πρω-
τοχρονιάς με επιτυχία.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος "Οι Φίλοι του
Άμμου", όπως κάθε χρόνο, πρόσφερε δώρα σε
όλους τους μαθητές.
Παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ΤΚ Ροδαυγής
Θεοφάνης Κίτσος.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


