
Οι γονείς συνήθως θέλουν να εμ-
πλακούν κατά κάποιο τρόπο

στη διαδικασία μάθησης
των παιδιών τους.
Ορισμένοι είναι

πρόθυμοι να βοηθή-
σουν σε κανονική
βάση. Αυτοί οι άν-
θρωποι και οι προ-

σπάθειές τους
μπορούν να ενσωματω-

θούν στα σχέδια του εκ-
παιδευτικού. Σε ένα σχολείο με καθιερωμένο
αναλυτικό πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί συντάσ-
σουν έναν κατάλογο με υποδείξεις για την εργα-
σία των γονέων εθελοντών, όσον αφορά στο
πρόγραμμα της λογοτεχνίας με καθιερωμένο
στόχο την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μα-
θητών.
Μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους οι γο-
νείς βοηθούν τους εκπαιδευτικούς, είναι:
⬛ Ακούνε τα παιδιά να διαβάζουν.
⬛ Διαβάζουν μεγαλόφωνα σε μικρές ομάδες ή ατο-
μικά σε μαθητές.
⬛ Συνοδεύουν τα παιδιά στη σχολική βιβλιοθήκη.
⬛ Συγκεντρώνουν, δακτυλογραφούν και δένουν σε
βιβλία τις ιστορίες που γράφουν τα παιδιά.
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Κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου τι-
μούμε και γιορτάζουμε τον ξεση-
κωμό των υπόδουλων Ελλήνων
κατά του Τούρκου δυνάστη για
ελευθερία και αυτοδιάθεση. Εκ των
πραγμάτων είναι η πιο σημαντική
ημερομηνία στην ιστορία της Νεώ-
τερης Ελλάδας, ως αφετηρία της
εθνικής παλιγγενεσίας.
Ο εορτασμός της Επανάστασης την
25η Μαρτίου καθιερώθηκε το 1838
με το Βασιλικό Διάταγμα της Κυ-
βέρνησης Όθωνος και συγκεκρι-
μένα του Γεώργιου Γλαράκη,
γραμματέα της Επικρατείας (υπουρ-
γού) επί των Εκκλησιαστικών, Δημο-
σίας Εκπαιδεύσεως και Εσωτερικών

Στην ουσία αναφερόμαστε στην ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων εναντίον των Οθωμανών με
σκοπό την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους, του ελληνικού κράτους που υπάρχει ακόμη και σήμερα.
Γιορτάζουμε την ανεξαρτησία της Ελλάδας κι όπως και στην περίπτωση της 28ης Οκτωβρίου,
έτσι και την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε ουσιαστικά την έναρξη και όχι τη λήξη της επανάστασης.
Παράλληλα την ίδια μέρα η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ετυ-
μολογικά, η λέξη Ευαγγελισμός προέρχεται από την ομηρική λέξη ευάγγελος, που σημαίνει αγ-
γελιοφόρος καλών ειδήσεων (ευ + άγγελος).
Τα χαρμόσυνα νέα μετέφερε στη Θεοτόκο ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ο οποίος της είπε πως πρό-
κειται να κυοφορήσει τον Ιησού, τον γιό του Θεού. 
Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά ο Θεός έδωσε στην Παναγία τη δυνατότητα να αποφασίσει
μόνη της, δίνοντας της την χαρά της συνδημιουργίας.
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Δίνω τη συνδρομή μου στην Αδελφότητα.
Έτσι βοηθάω το σύλλογο στην επίτευξη των στόχων του.

Η Ιωάννα Μαγοπούλου, κόρη της Γεωργίας Πέτρου
Μπαρτζώκα και του Γιώργου Μαγόπουλου,  έγινε η
πρώτη αθλήτρια που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα
στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο άθλημα της
Ρυθμικής Γυμναστικής. Έτσι χάρισε στην ελληνική
Γυμναστική το πρώτο της εισιτήριο για τους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες Νέων «Μπουένος Άιρες 2018»,
μέσα από τον προκριματικό αγώνα ρυθμικής γυμνα-
στικής της ευρωπαϊκής ζώνης, που πραγματοποι-
ήθηκε την Πέμπτη (15/02) στη Μόσχα.
Η 14χρονη αθλήτρια πέτυχε τον στόχο της, που ήταν
να κατακτήσει μία από τις 18 προνομιούχες θέσεις, αφού τερμάτισε 17η μεταξύ των αθλητριών
με δικαίωμα πρόκρισης συγκεντρώνοντας 46,600 βαθμούς στο σύνθετο ατομικό (στεφάνι: 13,150
β., μπάλα: 11,450 β., κορύνες: 11,700 β., κορδέλα: 10,300 β.), ενώ στη γενική κατάταξη ήταν 25η
σε σύνολο 56 αθλητριών.

Ως πηγή πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε η 
ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ
Η  συνήθεια του καπνίσματος αποτελεί ένα από τα
πιο σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας στις σύγ-
χρονες ανθρώπινες κοινωνίες. Σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) αλλά και πολ-
λές Επιστημονικές / Ιατρικές Εταιρίες, το κάπνισμα
είναι μια σοβαρή χρόνια ασθένεια και ο καπνιστής
είναι ασθενής που χρειάζεται συχνή ιατρική παρέμ-
βαση.

Η χρήση καπνού συνδέεται με μια ποικιλία ασθε-
νειών και αναπηρίας με αποτέλεσμα τη μείωση της
ποιότητας ζωής και το υψηλό κοινωνικό κόστος,
συμπεριλαμβανομένου του κόστους της ιατρικής
περίθαλψης και τη μείωση της οικονομικής παρα-
γωγικότητας. Το κάπνισμα δεν είναι επιβλαβές
μόνο για τους καπνιστές, αλλά είναι επίσης ένας
σημαντικός παράγοντας κινδύνου για τους παθη-
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Κάπνισμα και Δημόσια Υγεία
Έλεγχος του καπνίσματος

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδο-
χείο ΤΙΤΑΝΙΑ ο ετήσιος χορός της Αδελφότη-
τας. Οι χωριανοί  έδωσαν το παρόν και έγινε
ένα παραδοσιακό γλέντι με πολύ κέφι. Στην
προσφώνησή του ο Πρόεδρος της Αδελφότη-
τας Βασίλης Οικονόμου καλωσόρισε τους πα-
ρευρισκόμενους και ευχαρίστησε τους
συγχωριανούς και φίλους που επέλεξαν την
εκδήλωση του συλλόγου μας για να περά-
σουν ευχάριστα τη μέρα αυτή. Ευχαρίστησε
τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
με πολύ κέφι και όρεξη

Το περιεχόμενο του εορτασμού της 25 Μαρτίου

Η ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων

Απονομή πλακέτας στην Αικατερίνη Αράπη
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της Βασιλικής Παρρά

Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας με κοινό στόχο:
Παιδική Φιλαναγνωσία

του Βασίλη Οικονόμου
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Γεννήσεις
Στις 27.11.2017 το ζεύγος Στρατή Ευαγ.
Βέλιου και Βασιλικής Δρούγα απόκτη-
σαν αγόρι.
Στις 11.12.2017 το ζεύγος Θεοδώρου
Βασ. Παπαβασιλείου και Λαμπρινής Θε-
οδόση απόκτησαν κορίτσι. 
Στις 18.1.2018 το ζεύγος Αθανασίου και
Μαριλίνας Στεφ. Ντάλα απόκτησαν
αγόρι.
Στις 20.2.2018 το ζεύγος Κων. Λούκου
και Βασιλικής Φ. Αράπη απόκτησαν κορί-
τσι.
Στις 8.3.2018 το ζεύγος Γεωργίου και
Δήμητρας Κων. Παπαλάμπρη απόκτησαν
αγόρι.
Στις 8.3.2018 το ζεύγος Κοσμά Δημ. Ανα-
στασίου και Ιφιγένειας Κούτσικου από-
κτησαν αγόρι.
Το ζεύγος Νικολάου Δημ. Μάρη και Σο-
φίας Θεοχάρη απόκτησαν κορίτσι.
Να σας ζήσουν!
Γάμοι
Στις 20.2.2018 ο Κλέαρχος Ιωαν. Κομζιά
νυμφεύθηκε την Κατερίνα Μπινοπούλου
Θάνατοι
Στις 1.1.2018 απεβίωσε η Μαρία Παν.
Μάνου στην ΄Αρτα.
Στις 1.1.2018 απεβίωσε ο Δημήτριος

Παντ. Ευθυμίου στα Πιστιανά.
Στις 23.3.2018 απεβίωσε η Χριστίνα Κων.
Δημόπουλου
Μνημόσυνα
Στις 4.2.2018 40ήμερο μνημόσυνο του
Κώστα Ιωαν. Ζιώρη στο Σουμέσι.
Στις 4.2.2018 40ήμερο μνημόσυνο της
Ευαγγελής Καραγιάννη.
Στις 4.2.2018 40ήμερο μνημόσυνο της
Μαρίας Παν. Μάνου
Στις 4.2.2018 40ήμερο μνημόσυνο της
Μάρθας Πολύδωρου Ιωάννου στη Σι-
νώπη Πρέβεζας.
Στις 4.2.2018 ετήσιο μνημόσυνο της Αν-
δριάνας Στεφ. Ευθυμίου
Στις 18.3.2018 ετήσιο μνημόσυνο της
Σοφίας Αλέξ. Μάνου
Βράβευση
Η Βάσω Νικ. Μπαρτζώκα βραβεύτηκε
από τον Μητροπολίτη Πρεβέζης για την
πρωτιά της στις Πανελλήνιες εξετάσεις
Νέοι επιστήμονες
Η Μαρία Ζάβαλη συζ. Κων/νου Παν. Πλα-
στήρα αναγορεύτηκε διδάκτορας της
Σχολής Περιβάλλοντος του Χαροκο-
πείου Πανεπιστημίου με τίτλο διαδιδα-
κτορικής διατριβής «Εμπειρική ανάλυση
της πράσινης κατανάλωσης στην Ελ-
λάδα».  

Από την κοινωνική ζωή των ΡοδαυγιωτώνΑπό την κοινωνική ζωή των Ροδαυγιωτών
Πλαστήρα Βασιλεία                                        Ροδαυγή                                     15€
Γεοργογιάννη Σωτηρία                                  Ροδαυγή                                     15€
Ντζαμάκου Ευαγγελία                                    Αθήνα                                         10€
Οικονόμου Βασίλειος                                     Αθήνα                                         20€
Γιώτη Ευτυχία                                                 Αθήνα                                         15€
Γιαννούλα Πηνελόπη                                      Αθήνα                                         20€
Αναγνωστάκης Χρυσ. Γιώργος                      Αθήνα                                         20€
Μάνος Ταξιάρχης                                           ΄Αρτα                                          20€
Αναστασίου Κώστας                                       Γλυφάδα                                    20€
Μάνου Ταξ. Σπυριδούλα                                Χανιά                                          20€
Μάνου Ταξ. Αγγελική                                     Αθήνα                                         20€
Αναγνωστάκης  Χρυσ. Κώστας                      Αθήνα                                        30€
Νικητάκη –Γεωργίου Βάνα                            Αθήνα                                         25€
Μπούμπουλη-Γεωργίου Λαμπρινή                Αθήνα                                         20€
Γεωργάκης Γεώργιος                                     Αθήνα                                         20€
Ψυχογιός Δημήτριος                                      Αθήνα                                         30€
Γιολδάσης Αλκιβιάδης                                   Αθήνα                                         35€
Ραβάνογλου Θάνος                                        Αθήνα                                         20€
Βέλλιου Ευαγ. Βασιλική                                 Αθήνα                                         20€
Ντάλας Θεοφάνης                                          Αθήνα                                         20€
Οικονόμου Αρετή                                           Αθήνα                                         25€
Ψυχογιός Ιωάννης                                          Ηλιούπολη                                  20€
Αναγνωστάκης Δημοσθένης                         Αθήνα                                         20€
Βαγγέλη Στ. Ευαγγελή                                   Αθήνα                                         15€
Βαγγέλης Στ. Δημήτριος                               Αθήνα                                         15€
Αράπη Αικατερίνη                                           Ροδαυγή                                     20€
Αράπης Ιωάννης                                              Λιβανάτες                                  50€
Μπαλαούρα Ουρανία                                                                                         20€
Σταύρου Παρασκευή                                      Ελβετία                                      50€
Vagliani Mirela                                                  Αθήνα                                      98,5€
Δημοπούλου Σωτηρία                                    Ροδαυγή                                     20€
Μπαλαούρας Φίλιππος                                                                                        10€
Πολίτη Βασιλική                                              Σπάρτη                                       30€
Μάρης Μιλτ. Αθανάσιος                                 Αθήνα                                         60€
Ροδαυγιώτης ΒΑ                                                                                                 50€
Τσαπλαντόκας Γιάννης                                  Αθήνα                                         15€
Σταύρου Κων. Γεωργία                                  Ροδαυγή                                     10€
Μάνου-Τσούτση Αλεξάνδρα                          Πρέβεζα                                     20€
Βαγγέλη Ιωαν. Ανασταστασία                       Ροδαυγή                                    10€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Δίνοντας μία μικρή συνδρομή βοηθάτε την Αδελφότητα στην επίτευξη των στό-
χων της
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας δεν έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για γεγονότα
που συμβαίνουν πέραν του χωριού. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους συμπα-
τριώτες μας που επιθυμούν να δημοσιευτεί κάποιο συμβάν που τους αφορά, να
επικοινωνούν με κάποιο μέλος του Δ.Σ..
Επιθυμία μας είναι η εφημερίδα Η ΡΟΔΑΥΓΗ να φτάνει σε κάθε σπίτι Ροδαυγιώτη.
Εφόσον γνωρίζετε χωριανούς που δε λαμβάνουν την εφημερίδα ή φίλους 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
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Μ Ν Η Μ Η  Κ Ω Σ Τ Α  Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Υ
ΦΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: τ. προϊστάμενος στο ταχυδρομείο Κορίνθου
Η συμφορά χτύπησε για δεύτερη φορά το σπιτικό του Φώτη Ευθυμίου.

Παλαιότερα ασθένησε η πολυαγαπημένη του γυναίκα. Την έτρεξε στην
Ευρώπη, έστειλε απεγνωσμένα ιατρικές εξετάσεις σε αναγνωρισμένα αμε-
ρικάνικα ιατρικά κέντρα. Ταλαιπωρήθηκε, ξοδεύτηκε, τίποτε δεν κέρδισε.
Την έχασε την αγαπημένη του Τέτα στον ανθό της νιότης. 
Με κόπο και στερήσεις ανέστησε τα δυο παιδιά του. ́ Ετρεχε στο γραφείο,
στο σχολείο, μαγείρευε, μπουγάδιαζε, κουράζονταν αλλά τα μαξούμια
άνετα μεγάλωσαν. Ο Κώστας, πρωτότοκος, που έκανε τα πρώτα βήματα
της ζωής στο όμορφο Κόρθι ΄Ανδρου, δονούμενος από τη δίψα και τον
πόθο της μάθησης εργαζόταν στην Αυστρία και ταυτόχρονα σπούδασε
ψυχολογία.
Φτασμένος ψυχολόγος γύρισε στην πατρίδα. Προσπάθησε με τις γνώσεις
το αιώνιο πνευματικά ανέβασμα της χώρας. ΄Ανοιξε ιατρείο, πήγαινε στο
Πανεπιστήμιο της Θράκης, τις γνώσεις του ακούραστα να μεταλαμπαδεύ-
σει στους φοιτητές. Χαρούμενα κυλούσε η οικογενειακή του ζωή.
Χάρηκε ο χαροκαμένος πατέρας, ξεπικράθηκε το χείλι του.
Μα η άτιμη μοίρα ζήλεψε παράφορα την ευτυχία του.
Μια ανημπόρια του ξαφνικά αγρίεψε και η θύελλα σάρωσε το νιο παλλη-
κάρι.
Η τελευταία πράξη παίχτηκε στις 9 του Σεπτέμβρη στα Πιστιανά ΄Αρτας.

Τραγική φιγούρα ο 16χρονος γιος του Αλέξης και ο πατέρας, ο γέρο
Φώτης. Ο δύστυχος χήρος έγινε τώρα και δύστυχος πατέρας.
Κουράγιο γέρο Φώτη, στάσου όρθιος. Κάνε πέτρα την ψυχή και την καρδιά
σου. Κόντρα στον πόνο, κόντρα στο άδικο, κόντρα στο θάνατο να κάνεις
στα στερνά σου το μέγα χρέος.
Το εγγόνι σου, ο Αλέξης χρειάζεται να το οδηγήσεις στα χνάρια της αξιο-
πρέπειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας, της δικαιοσύνης και προπάν-
των της ανθρωπιάς.
Είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το αδικοχαμένο παλληκάρι σου.

Αιωνία η μνήμη του Κώστα
Χρήστος Κοντός

57 χρόνια συναδελφικός φίλος

Τα μοναχικά εικονοστάσια
Του Κώστα Αράπη

Τορόντο, Καναδάς
Καλοκαίρι 2017
Οδηγώντας στους στενούς δρόμους της υπαίθρου, κοντά στη φύση, απολαμβά-
νοντας το πράσινο του περιβάλλοντος, δεξιά και αριστερά,  πολύ συχνά το μάτι
πέφτει στα μικρά πέτρινα ή μεταλλικής κατασκευής κτίσματα. Εάν πλησιάσεις
κοντά, πιθανόν να δεις μία φωτογραφία, ένα όνομα, καμιά φορά ένα κεράκι αναμ-
μένο ή φρέσκα λουλούδια στη βάση. Τα μικρά αυτά κτίσματα είναι αναπόσπαστα
στοιχεία της υπαίθρου. Είναι τα εικονοστάσια. Ξέρεις πολύ καλά τι συμβολίζουν.
Τα εικονοστάσια στέκουν ακλόνητα στους παγερούς χειμώνες, στις βροχές, στα
χιόνια, στους ανέμους, δίπλα σε ανοιξιάτικα λουλούδια, το φθινόπωρο, πάντα
στο ίδιο σημείο. Μερικά είναι μικροσκοπικά, άλλα μεγαλύτερα, κτισμένα σε ένα
ανάχωμα, σε πλαγιές, σε στροφές. Είναι κτισμένα από υλικά όπως μέταλλα, πέ-
τρες, ξύλα ή τούβλα με χρώμα μπλε, πράσινο ή λευκό. Το θέαμα είναι εξαιρετικό
για έναν ζωγράφο του περιβάλλοντος και λάτρη της φύσης. 
Ορισμένα έχουν τέχνη, καμωμένα από έμπειρο μάστορα, κτισμένα με μεράκι,

όμορφα, απλά, μερικά άσπρα σε χρώμα από βάψιμο με ασβέστη. ΄Αλλα είναι προ-
κατασκευασμένα όπως τα βλέπουμε στις μάνδρες οικοδομικών υλικών μαζί με
αρχαίες κολόνες. Μερικά είναι καινούρια, άλλα μεταλλικής κατασκευής έχουν
σκουριάσει από το χρόνο που έχει περάσει. Η σκουριά, σαν αποτέλεσμα του χρό-
νου, μας φέρνει πίσω στο παρελθόν, στους προγόνους, όλα κουβαλούν μια
μνήμη. Το τάμα στον ́ Αγιο, μια δέηση γι’ αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή στο
σημείο του δρόμου. Εδώ μνημονεύονται τραγικές στιγμές του παρελθόντος, αν-
τιπροσωπεύουν την πίστη όλων μας, αλλά και τρανή απόδειξη πως όλοι μας εί-
μαστε θνητοί. Στο εικονοστάσι θα βρεθεί ένα κουτάκι με γυάλινο πορτάκι που
περιέχει ένα καντήλι που σιγοκαίει. Δίπλα λίγα λουλούδια φρέσκα ή μαραμένα
από τον καιρό. Τα περισσότερα φαίνεται να είναι εγκαταλελειμμένα χωρίς στο-
λίδι, έτσι δείχνουν το χρόνο που μνημονεύουν. Είναι άδεια και μοναχικά. Όμως
ο σταυρός στο πάνω μέρος δείχνει το συμβολισμό τους, την ιερότητά τους. Μας
θυμίζουν το πεπρωμένο της ζωής μας. Το παρόν έγινε παρελθόν.
Τα σύμβολα αυτά στους δρόμους μαρτυρούν έναν ανθρώπινο πόνο και αμίλητα
εξιστορούν τα τροχαία δυστυχήματα στον τόπο μας, τους ανθρώπους που χάθη-
καν ή άτομα που ο άγιος τους έσωσε. Μικρά ή μεγάλα, με το κερί αναμμένο ή
σβηστό, περιποιημένα ή όχι, στεκόμαστε μπροστά τους σκεπτικοί και αμίλητοι
για να μας θυμίζουν το πρόσκαιρο της ζωής μας. Ο τόπος του εικονοστασίου
είναι ιερός τόπος προσευχής και ελπίδας.
Όταν κάποιος φεύγει από τη ζωή λόγω τροχαίων ατυχημάτων, κάτι είναι δυνα-

τόν να γίνει για να ελαττωθεί η θυσία, ιδίως νέων στην κοινωνία μας. Τα μνημεία
στέκουν βουβά για πάντα, αλλά εμείς ας υψώσουμε τη φωνή μας για να αποτρέ-
ψουμε το χάσιμο αγαπημένων προσώπων. 
Καλοκαίρι 2016. Ανεπισήμως, αλλά γραπτώς ανέφερα στις τοπικές αρχές πως για
λόγους όπως-μικρά παιδιά παίζουν στους δρόμους, απότομες στροφές, οχήματα
εισέρχονται και εξέρχονται από παράδρομους, προσπέρασμα ζώων, πεζοπόροι-
να περιοριστεί η ταχύτητα των αυτοκινήτων στα 30χμ/ώρα κατά μήκος του χω-
ριού. Ακόμη περιμένω απάντηση είτε προσωπική ή δια μέσου του τύπου.
Η πρόληψη ενός κακού είναι ορθή πολιτική. Ενέργειες εκ των υστέρων είναι

αργά για να εξαλείψουν τη λύπη αυτών που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Ο Μάνος Βασίλης στη μνήμη Ιωάννη και Σπυριδούλας Μάνου 50€
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Μια φορά κι ένα καιρό, τα χρόνια τα παλιά, εκεί
πάνω στις κορφές των ψηλών βουνών με τα χιό-
νια που δεν έλιωναν, ζούσε ένας τρανός και δυ-
νατός βασιλιάς ο Λάκμωνας, που διαφέντευε
όλον τον κόσμο από κει πάνω. Όλοι τον φοβούν-
ταν και τον τρέμανε αυτόν τον βασιλιά που όταν
θύμωνε έριχνε χιόνια και βροχές, αστραπές και
κεραυνούς, βροντές και μπουμπουνητά. Τραντά-
ζονταν τα βουνά και τρέμανε οι κάμποι, χώνονταν
μες΄την ομίχλη για να κρυφτούν, κι όλα τα ζων-
τανά λούφαζαν μες΄τα λαγούμια τους μέχρι να πε-
ράσει ο θυμός. Μα ήρθε ένας καιρός και ο
Λάκμωνας αγάπησε μια όμορφη κοπέλα, ξανθο-
μαλλούσα και γαλανομάτα, από τους κάμπους,
την όμορφη και γλυκιά Αμβρακία.
Η αγάπη της τον μαλάκωσε και τον γλύκανε και

έτσι την κατάφερε να τον παντρευτεί, και την
πήρε ψηλά πάνω στα παλάτια του. Πέρασε ο και-
ρός και με την αγάπη τους έφεραν στον κόσμο
δύο πανέμορφα παιδιά, δύο βασιλόπουλα. Τον
Άραχθο και την Αραχθέα. Κι΄όλη η φύση γύρω
τους αγάπησε την γλυκεία και καλοσυνάτη Αμ-
βρακία και τα δυό παιδιά της. Αλλά αυτή δεν ήταν
ευτυχισμένη. Της έλειπε ο τόπος της, και οι φίλες
της, και τα νοσταλγούσε.
Κάθε βράδυ ξαγρυπνούσε στο παραθύρι της και

παρακαλούσε το φεγγάρι να ρίξει όλο του το φως,
μήπως μπορέσει και δει τον κάμπο και την παραλία
και τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.
Με τα πολλά ένα βράδυ το φεγγάρι μάζεψε όλες
τις αχτίδες του και τις έκανε ένα δεματάκι και
πάνω του κάθισε η Αμβρακία και σιγά-σιγά μ΄ένα
ελαφρό αεράκι γλίστρησε το δεμάτι με τις ασημέ-
νιες φεγγαραχτίδες, πέρασε πάνω από τα κορφο-
βούνια, τις λαγκαδιές και τους κάμπους και την
απίθωσε κάτω στον γιαλό, πλάι στην θάλασσα που
τόσο αγαπούσε και νοσταλγούσε.
Τ΄άλλο πρωί σαν ξημέρωσε ο θεός την μέρα κι ό

ήλιος με τις αχτίνες που ζέστανε όλα τα πλάσματα
της φύσης ξύπνησαν και τα δύο βασιλόπουλα, ο
Άραχθος και η Αραχθέα, και με γέλια και ξεφω-
νητά ζήτησαν την μητέρα τους. Ανέβηκαν στα
ανώγεια, κατέβηκαν στα κατώγεια αλλά πουθενά.   
Όσο και αν την φώναζαν με το όνομα της, όσο

κι΄αν αρακαλούσαν, τίποτα άφαντη η Αμβρακία.  
Κουρασμένα και απογοητευμένα κάθισαν στο κα-

τώφλι του παλατιού κι άρχισαν να κλαίνε απαρη-
γόρητα.
Κι έκλαψαν τόσο πολύ που τα δάκρυά τους έγιναν
ρυάκι που πήρε τον κατήφορο και πέρασε μέσα
από λαγκάδια και φαράγγια και έφτασε στον
κάμπο και κύλησε μέχρι τα πόδια της Αμβρακίας
που κάθονταν στ΄άκρογιάλι λυπημένη κι αυτή,
γιατί τώρα της έλειπαν τα παιδιά της. Μα ο μικρός
Άραχθος που αγαπούσε υπερβολικά την μητέρα
του έδωσε μια και πήδηξε μες το ρυάκι κι΄άφέ-
θηκε να τον παρασύρουν τα νερά του και χάθηκε
στα στριφογυρίσματα του.
Η αδερφή του η Αραχθέα άρχισε να τρεχοβολά

στις όχθες του ρυακιού ψάχνοντας τον αδερφό
της κι όλο τον φώναζε. Άραχθε, Άραχθε, Άραχθε. 
Με τα χρόνια το ρυάκι μεγάλωσε κι έγινε ένας

πανέμορφος ποταμός που τον είπανε Άραχθο. Τα
νερά του ήταν τόσο καθαρά, γάργαρα κρυστάλ-
λινα και δροσερά. Όλα τα πλάσματα του θεού κα-
τέβαιναν στις όχθες του για να πιούν και να
ξεδιψάσουν. Κι άνθρωποι έπαιρναν τα νερά του
και πότιζαν τα χωράφια τους και κινούσαν τους
μύλους κι άλεθαν τα στάρια τους κι έφτιαχναν το
ψωμί τους και δούλευαν οι νεροτριβές κι έπλεναν
τα ρούχα τους. Ψάρευαν οι ψαράδες στα πλούσια
νερά του και ταΐζανε τις φαμίλιες τους κι όλοι
ζούσαν χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι, παίρνοντας
όσα δώρα πλούσια τους χάριζε ο Άραχθος πο-
ταμός.
Μα κάποτε ήρθαν ξένοι άνθρωποι από άλλους τό-
πους μακρινούς κι αφιλόξενους κι είδαν τον
Άραχθο και τον ζήλεψαν, και τον φθόνησαν. Θέ-
λησαν να τον σκλαβώσουν για να δουλεύει μόνο
για αυτούς, να παίρνουν την δύναμη του και να
πλουτίζουν, χωρίς να σκεφτούν τι θα γίνουν όλα
αυτά τα πλάσματα και οι άνθρωποι που ζούσαν
μέχρι τώρα από την καλοσύνη του Αράχθου ποτα-
μού. Έκαναν σχέδια να φράξουν το πέρασμα και
να φυλακίσουν τα γάργαρα νερά του, μετατρέ-
ποντας τα σε μια μεγάλη, λίμνη που εκεί μέσα θα
βασίλευαν τα βατράχια και τα κουνούπια.
Ένας κοκκινολαίμης που τσιμπολογούσε εκεί

κοντά τους άκουσε, και γρήγορα το είπε στο χε-
λιδόνι, και στην κυρά την αλεπού. Το χελιδόνι ψα-
λίδισε την ουρά του στον αέρα και τό΄πε στην
τρυγόνα, στο γεράκι στον αετό και σ΄όλα τα πε-

τούμενα. Η κυρά Mαριώ η αλεπού τόπε σ΄όλα τα
ζώα του δάσους κι έγινε μεγάλη αναταραχή.
Και μαζεύτηκαν όλα να σκεφτούν πως θα βοη-
θήσουν τον Άραχθό τους, τον ποταμό τους,
που τους έδινε ζωή και όλα τα καλά.
Τότε έστειλαν σαν αγγελιοφόρο το γεράκι να

πάει μήνυμα στην αδερφή του την Αραχθέα για
να αποφασίσουν όλοι μαζί πως θα αντιμετωπί-
σουν τους εχθρούς τους. Όλοι συμφώνησαν να
γίνουν άγρυπνοι φύλακες του ποταμού. Τα που-
λιά να πετάνε ψηλά και να ειδοποιούν τα άλλα
ζώα του δάσους όταν έρχονται οι εχθροί. Κι ο
σκαντζόχοιρος να τρυπά με τα αγκάθια του, η
αλεπού και ο λύκος να δαγκώνουν με τα σου-
βλερά δόντια τους, η οχιά και η δεντρογαλιά κι
ο αστρίτης να τούς φοβίζουν με το σφύριγμά
τους, ακόμα και κι οι καρακάξες να κουτσου-
λούν πάνω στα κεφάλια τους, οι νυφίτσες και
τα κουνάβια να τους κλέβουν το φαί τους, κι
όλοι μαζί να μην τους αφήνουν σε χλωρό κλαρί
μέχρι να φύγουν.
Κι η Αραχθέα σαν θεά και σαν νεράιδα να βγαί-
νει στο φεγγαρόφωτο και να τους δένει την
μιλιά, να τους παγώνει τα χέρια και τα πόδια, για
να μην μπορούν να κάνουν κακό στον αδερφό
της τον ποταμό Άραχθο. Και τα κατάφεραν γιέ
μου.
Μέχρι σήμερα τον Άραχθο δεν τον πείραξε κα-
νένας. Κι όλα αυτά μας τα μολόγησαν οι παλιοί
και σ΄αυτούς τα μολόγησαν οι πιό παλιοί, οι παπ-
πούδες και οι προπαπούδες τους.
Δες και μόνος σου πώς ο Άραχθος ξεκινά από

τα παλάτια του πατέρα του βασιλιά Λάκμωνα
πάνω στα ψηλά βουνά και κατρακυλώντας και
σκορπίζοντας ζωή γύρω του φτάνει και πέφτει
μέσα στην αγκαλιά της Αμβρακίας στον Αμβρα-
κικό κόλπο.  
Κι άμποτε να γίνεται έτσι και να μην χαλάσει ο
τόπος.

συνέχεια από την σελ.1
⬛Μαγνητοφωνούνται ,
όταν διαβάζουν
ιστορίες και ποι-
ήματα για την
ακρόασή τους από
τα παιδιά.
⬛ Βοηθούν στη δια-
τήρηση της
β ι β λ ι ο θ ή κ η ς
τάξης (κωδικός,
επσκευές ρα-
φιών, έλεγχος βι-
βλίων).
⬛Κατασκευάζουν τσάντες, για να μεταφέρον-
ται τα βιβλία από το σπίτι στο σχολείο.
⬛ Δακτυλογραφούν κατάλογους για τα παιδιά
με βιβλία κατάλληλα για μεγαλόφωνη ανά-
γνωση, που μπορούν να τα παίρνουν στο σπίτι,
για να τα μοιράζονται με τους γονείς τους.    
Η εμπλοκή των γονέων στη λογοτεχνία σημαί-
νει επίσης και υποστήριξη του αναγνωστικού
προγράμματος του σχολείου στο σπίτι. Οι γο-
νείς είναι πρόθυμοι να επεκτείνουν τις ακαδη-
μαϊκές προσπάθειες των παιδιών τους στο
σπίτι, εάν οι εκπαιδευτικοί τους το υποδεί-
ξουν. Πολλοί εκπαιδευτικοί δίνουν στους γο-
νείς κατάλογους με δραστηριότητες που
υποστηρίζουν την ανάγνωση, τις οποίες συμ-
πληρώνουν με σύντομες προσεκτικά διατυπω-
μένες επεξηγήσεις, όπου είναι απαραίτητο,
όπως: να διαβάζουν στο παιδί τους τη νύχτα,
να ακούνε το παιδί τους να διαβάζει μεγαλό-
φωνα, να συμμετέχουν στο συντροφικό διάβα-
σμα με το παιδί τους, να πηγαίνουν τα παιδιά
τους στη βιβλιοθήκη να επιλέξουν βιβλία και

να δωρίζουν βιβλία στα παιδιά τους. Για την
υλοποίηση των παραπάνω, αποστέλλονται στο
σπίτι πριν από τα γενέθλια και τις διακοπές κα-
τάλογοι με υποδείξεις καλών βιβλίων για δώρα
και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατάλογοι με
κατάλληλα βιβλία για μεγαλόφωνη ανάγνωση.  
Πολλά δημοτικά σχολεία δίνουν προτεραι-

ότητα στη διαμόρφωση αναγνωστών. Οι εκπαι-
δευτικοί που επιλέγουν να οργανώσουν το
πρόγραμμα λογοτεχνίας, λαμβάνοντας υπόψη
το θέμα του βιβλίου, θέλουν να ενημερωθούν
οι μαθητές τους σχετικά με την παιδευτική δύ-
ναμη της λογοτεχνίας. Τα θέματα διαφέρουν
ανάλογα με την ηλικία και τις περιστάσεις των
μαθητών. Για παράδειγμα, οι μαθητές των με-
γαλύτερων τάξεων του δημοτικού σχολείου
ενδιαφέρονται περισσότερο για βιβλία που τα
θέματά τους σχετίζονται με την ανακάλυψη
και τη χρήση εσωτερικών δυνάμεων με σκοπό
να γίνουν περισσότερο ανεξάρτητα ή ακόμη
να επιβιώσουν.
Τα θέματα με τα οποία ασχολούνται κατά τη

διάρκεια του προγράμματος, είναι: α) Όλοι οι
τύποι των οικογενειών, β) Το σχολείο στο
παρόν και στο παρελθόν, γ) Η αξιοποίηση του
πνεύματος, δ) Η σπουδαιότητα του καλού
φίλου, ε) Ιστορίες από άλλες χώρες, στ) Η συμ-
βίωση των γέρων με τους νέους και ζ) Η παι-
δική ηλικία των διάσημων ανθρώπων. Είναι
απαραίτητο οι γονείς των μαθητών να γνωρί-
ζουν την προαναφερθείσα  θεματολογία, όταν
επιλέγουν βιβλία για τα παιδιά τους, στα πλαί-
σια της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας
με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση διαβίου
αναγνωστών.

Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας με κοινό στόχο:
Παιδική Φιλαναγνωσία

Ο  θ ρ ύ λ ο ς  τ η ς  Α ρ α χ θ έ α ς

Αναδημοσίευση
από το περιοδικό έκφραση

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ
☛ Ο ελέφαντας είναι το μόνο θηλαστικό που δεν
μπορεί να πηδήξει.
☛ Για να μπορέσει κάποιος να δει το ουράνιο τόξο,
θα πρέπει να έχει γυρισμένη την πλάτη του στον
ήλιο.
☛ Οι ακρίδες ακούν μέσα από τρύπες των πίσω πο-
διών τους.
☛ Μόνο δύο θηλυκά θηλαστικά έχουν παρθενικό
υμένα: οι άνθρωποι και τα άλογα.
☛ Ο μαϊντανός είναι το βότανο που χρησιμοποιείται
περισσότερο σε όλο τον κόσμο.
☛ Όσοι πάσχουν από σχιζοφρένεια δεν χασμουρι-
ούνται σχεδόν ποτέ.
☛ Η λέξη «Ιμαλάια» σημαίνει «το σπίτι του χιονιού».
☛ Ο ήχος που κάνουν οι καταρράκτες της Victoria
ακούγεται σε απόσταση 64 χλμ.
☛ Η λέξη «Κυριακή» δεν υπάρχει μέσα στην Βίβλο.
☛ Καθημερινά, κατά μέσο όρο, 12 νεογέννητα
βρέφη παραδίδονται σε λάθος γονείς.
☛ Στη Δανία, τα γουρούνια είναι περισσότερα από
τους ανθρώπους.
☛ Το γάλα του θηλυκού γαϊδάρου είναι σχεδόν ίδιο
με το ανθρώπινο μητρικό γάλα.
☛ Οι σκαντζόχοιροι επιπλέουν στο νερό.
☛ Οι Μογγόλοι ρίχνουν αλάτι στο τσάι τους αντί
για ζάχαρη.
☛ Το μέλι είναι το μόνο τρόφιμο που δεν χαλάει.
Βρέθηκε μέλι στους τάφους των Αιγυπτίων Φαραώ,
το οποίο δοκίμασαν οι αρχαιολόγοι και δήλωσαν ότι
ήταν βρώσιμο.

της Βασιλικής Παρρά
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συνέχεια από την σελ. 1
Συλλόγου Χρήστο Σταύρου που ήταν μαζί μας και ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Κοινότητας Θε-
οφάνη Κίτσιο για το τσίπουρο που απέστειλε στην εκδήλωση  και ήπιαμε στην υγειά του,  τους “Φίλους  του ΄Αμμου" που παραβρέθηκαν και διαβάστηκε
μήνυμα του Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, ο οποίος μας γνώρισε την αδυναμία του να παρευρεθεί λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και ευχήθηκε
καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο ΄Εφορος τύπου της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας, Αντώνης Κοντός. Αναφορά έγινε
στη Βασιλική Πλαστήρα του Ευαγγέλου η οποία κάθε χρόνο προσφέρει το δώρο στον τυχερό της βασιλόπιτας την οποία και ευχαρίστησε πολύ, καθώς
και στο Γιάννη Αράπη ο οποίος προσέφερε ένα γουρουνόπουλο, το οποίο μπήκε σε κλήρωση και τυχερός αναδείχτηκε ο Δημήτρης Οικονόμου του Παύ-
λου.
Στη συνέχεια χορευτική ομάδα από το Σωματείο Προστασίας Ελληνικών Παραδοσιακών χορών «ΑΣΚΑΥΛΟΣ» χόρεψε 5 χορούς από διάφορα μέρη. Κα-
τόπιν απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στην Αικατερίνη Αράπη για την 40ετή συνεχή προσφορά στο σύλλογό μας και η ίδια με τη σειρά της ευχαρίστησε
το σύλλογο για αυτή τη διάκριση που της κάνει. 
Ακολούθησε χορός από τους παρευρισκόμενους με πρώτο χορό το παραδοσιακό καγκελάρι. Η εκδήλωση περατώθηκε στις 6μ.μ. με την ευχή να αντα-

μώσουμε πάλι του χρόνου. 

Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ο  Γ Λ Ε Ν Τ Ι  μ ε  π ο λ ύ  κ έ φ ι  κ α ι  ό ρ ε ξ η  

Με ιδανικές για την εποχή καιρικές συνθήκες και παρά τις περί του αντιθέτου προγνώσεις
της ΕΜΥ, γιορτάστηκαν τα φετινά κούλουμα στην πλατεία του Χωριού. 
Αρκετοί επισκέπτες και Χωριανοί απόλαυσαν νόστιμη παραδοσιακή φασολάδα (άσπρη και κόκ-
κινη), λαγάνα, διάφορα σαρακοστιανά, τσίπουρο και κρασί.
Την ευθύνη της διοργάνωσης είχαν ο Σύλλογος Γυναικών Ροδαυγής με την Τοπική Κοινό-

τητα, οι οποίοι ευχαριστούν όσους βοήθησαν και πρόσφεραν για την επιτυχία της εκδήλωσης.
Να σημειωθεί ότι δεν υπήρχε οικονομική επιβάρυνση κάποιου φορέα για την εκδήλωση. Τα
έξοδα καλύφθηκαν από προσφορές.

Κ Ο Υ Λ Ο Υ Μ Α  Σ Τ Ο  Χ Ω Ρ Ι Ο

Οι Ροδαυγιώτες χορεύουν το καγκελάρι

Το χορευτικό χορεύει ζωναράδικο από τη Θράκη

Αντιφώνηση της Αικατερίνης Αράπη κατά την
επίδοση της

τιμητικής  πλακέτας
Ευχαριστώ πολύ το Δ.Σ. για τη χαρά και την

τιμή που μου δίνει με τη σημερινή βράβευση.
Ευχαριστώ τους συγχωριανούς μου στην

Αθήνα και το χωριό για την αποδοχή και την
αγάπη τους για 40 χρόνια. 

Ευχαριστώ τον συγχωριανό μου που με παρό-
τρυνε και με έμπλεξε σ’ αυτό το γλυκό ταξίδι

της δημιουργίας και της προσφοράς μέσα από
την αδελφότητα.

Προτρέπω τους νέους να ανεβούν σ’ αυτό το
όχημα, δημιουργώντας καινούργιους δρόμους
τους οποίους κι εγώ θα ακολουθήσω συνεχί-

ζοντας μέχρι το τέλος των ονείρων μας.
Ένα τέλος χωρίς τέλος.

Σας αγαπώ όλους.
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ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ  ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΣΤΗ ΡΟΔΑΥΓΗ
Η υπόσχεση και η απόφαση  του  Διοικ. Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής

Άρτας «Η Αγία Παρασκευή»  υλοποιήθηκαν  πρόσφατα με την αγορά 600 καστανιών,  ποικιλία
«Μαρόνια Βόλου» και  διατέθηκαν δωρεάν στους συγχωριανούς, κατά προτίμηση  νέων.
Σκοπός  της κίνησης αυτής, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου πέραν του
συμβολικού χαρακτήρα,  είναι να αποκτήσει η Ροδαυγή ταυτότητα, να ενισχυθεί μελλοντικά η
παραγωγή και να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των νέων  να ασχοληθούν παράλληλα με την
επαγγελματική τους  ενασχόληση  με την καλλιέργεια της καστανιάς,  μιας και τα χώματα θε-
ωρούνται κατάλληλα και τα κάστανα έχουν μεγάλη θρεπτική αξία και δυνατότητες εμπορικής
εκμετάλλευσης.
Ογδόντα περίπου άτομα  προμηθεύτηκαν καστανιές που κυμαίνονταν από 5 έως 10 δέντρα

στον καθένα. Οι καστανιές παραγγέλθηκαν σε φυτώριο πιστοποιημένο στην Αριδαία Έδεσσας
και η διανομή  έγινε στην πλατεία του χωριού, το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου ανάλογα με την
παραγγελία του καθενός. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι καστανιές δεν θέλουν μόνο ένα απλό φύτεμα. Θέλουν πασσάλους  να στηριχθούν και περίφραξη αφού κινδυνεύουν από
τα αγριογούρουνα να τις βγάλουν και από τα ζαρκάδια να τις φάνε  και να τις ξεφλουδίσουν όταν  βλαστώσουν. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα για τα δέντρα

και τις καλλιέργειες  το οποίο επισημάνθηκε από όλους τους ομιλητές  τον Οκτώβριο στην
ημερίδα που έγινε  για την καλλιέργεια της καστανιάς και άλλων δέντρων στα Πιστιανά.
Κάποιοι είδαν την κίνηση αυτή ότι μπορεί να πάει και παραπέρα,  βλέποντας μακρύτερα  με

την δημιουργία  συνεταιρισμού και την εγκατάσταση ψυγείων για συντήρηση  και λειτουργία
τυποποιητηρίου. Κάποιοι άλλοι   πρότειναν το φύτεμα καστανιών σε κοινοτικό ή δασικό χώρο.
Αυτό όμως απαιτεί  μια δύσκολη διαδικασία  παραχώρησης της  έκτασης εκ μέρους  του Δα-
σαρχείου και μπαίνει θέμα διαχείρισης, δηλ. σε ποιον φορέα θα ανήκει η έκταση αυτή.  
Έτσι για τώρα έστω και αυτό που έγινε,  θεωρείται πρωτοποριακό για την περιοχή μας  και έρ-
χεται ως συνέχεια  των 450 καστανιών  που παραγγέλθηκαν από τους συγχωριανούς με ενέρ-
γειες της Κοινότητας πέρυσι στη Ροδαυγή.
Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η  προσπάθεια και τις επόμενες χρονιές για να αυξηθεί

η παραγωγή μελλοντικά στο χωριό μας, με το φύτεμα δέντρων και για να υπάρχει προοπτική
ανάπτυξης για ένα προϊόν που πιστεύουμε πως έχει μέλλον. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κυκλοφορήσει το 5τομο έργο που αναφέρεται στη Ροδαυγή Άρτας. 
Η Νησίστα (Τόμος 1). Ι. Γενικά (Η Ροδαυγή, Φυτικός κόσμος, ζωικός κόσμος), ΙΙ. Υλικός βίος (Κατοικία,
ένδυμα, τροφές)
Η Νησίστα (Τόμος 2). ΙΙΙ. Επαγγελματικός βίος, IV. Κοινωνική οργάνωση
Η Νησίστα (Τόμος 3). V. Πνευματικός βίος Ι. (1. Θρησκεία, 2. Μαγεία, μαγικές συνήθειες, δεισιδαιμο-
νίες, 3. Μαντική, 4. Αστρολογία & Μετεωρολογία, 5. Λαϊκή ιατρική, 6. Μύθοι, Παραμύθια, 7. Παραδό-
σεις, 8. Παροιμίες, 9. Αινίγματα, λογοπαίγνια, 10. Ευχές, προπόσεις)
Η Νησίστα (Τόμος 4). VI. Πνευματικός βίος ΙΙ. (11. Από το γλωσσικό θησαυρό, 12. Γενεαλογίες)
Η Νησίστα (Τόμος 5). VII. (13. Δημοτική ποίηση. Μουσικοί. Μουσική και χοροί)
Όσοι επιθυμούν να το αποκτήσουν ας επικοινωνήσουν μαζί μου στο τηλ.: 6977356511 ή στο mail:
gkomzias@gmail.com
(θα τυπωθούν τόσα αντίτυπα όσες κι οι παραγγελίες) Γεώργιος  Κομζιάς

Εκπαιδευτικός  Π.Ε.

Στα 1960 περίπου, μαθητής δημοτικού βρίσκομαι Με-
γάλη Παρασκευή στο χαγιάτι της εκκλησίας. Κρυμμέ-
νος από τον Βασίλη Κίτσιο από το Περδικάρι άνθρωπο
με φοβερό χιούμορ και μεγάλο ταλέντο ηθοποιίας, τον
Θανάση Αράπη και τον Χρισόστομο Αναγνωστάκη.
Κρυμμένος διότι ήμουν σίγουρα υποψήφιος για κά-
ψαλα.(κάψιμο μαλλιών με λαμπάδα). Οι αναφερόμενοι
πολύ φίλοι μεταξύ τους και συχνά καταναλωτές μεγά-
λων ποσοτήτων τσίπουρου. Έρχεται μια κυρία επίσης
γνωστή για τα πειράγματά της 
-Γεια σας, λεβέντες
-Καλώς την κοπέλα  απαντά ο Βασίλης Κίτσιος.
και αμέσως « μια και είσαι δω δεν μας λες ποιος την
έχει πιο μεγάλη από τους τρείς εδώ»
- μέρα που είναι διάβολε θα μας κάψει ο θεός απαντά
εκείνη γελώντας και αμέσως η ατάκα.
-Εγώ για τις λαμπάδες σου λέω, αλλά εσένα αλλού πάει
ο νους σου. Ας προσευχηθώ να σε συγχωρέσει ο θεός
κάνοντας το σταυρό του  μεγαλύτερο του κανονικού
προς τα κάτω.. είναι όλοι τους μακαρίτες
Να και η παροιμία.
Γυναίκα που όταν την κοιτάς, το βλέμμα χαμηλώνει,
ζυγιάζει την πραμάτεια σου κάτω από το παντελόνι
Θέλετε κι άλλη;
Πάρε σκυλί από μαντρί, γυναίκα από σόι-
Δεν πάμε καλά, όλο και περισσότερο μπαίνει ο διάβο-
λος  μέσα μου. 
Πάρτε λίγες μαζεμένες παροιμίες μπας και χαμογελά-
σει λίγο το χειλάκι μας.
- Γάμος εις τα γέρατα ή σταυρός ή κέρατα
- Ο άντρας μου είναι κερατάς κι εγώ καλή γυναίκα.
- Η μόνη γυναίκα που μπορεί να πει με σιγουριά πού
είναι ο άντρας της , είναι η χήρα
- Όποιος παντρεύεται στα γηρατειά, ρίχνει γρήγορα τα
αυτιά.
- Κουφού καμπάνα κι αν βαράς, νεκρό κι αν θυμιατίζεις
και μεθυσμένο αν κερνάς, τα κόπια σου σκορπίζεις.
- Ζεματισμένος γάτος, φοβάται και το κρύο νερό.
- Ρε παιδί μου μου φαίνεται  πως αυτές τις παροιμίες
τις γράψανε για μένα. Μήπως τις γράψανε και για
σένα;
- Διάκριση των εξουσιών

Ο όρος προέρχεται από τον Γάλλο Μοντεσιέ. Η έννοια
όμως προέρχεται από την Αρχαία Ελλάδα. Αναφέρεται
από τον Αριστοτέλη και τον Όμηρο. Στην Ελλάδα
υπάρχουν τρείς μορφές εξουσίας. Η νομοθετική, η
εκτελεστική και η δικαστική. Ο όρος τέταρτη εξουσία
αναφέρεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης( ΜΜΕ).
Αρχικά στον Τύπο, τώρα και στο ραδιόφωνο, T.V. IN-
TERNET, κ.λ.π .Όλες πρέπει να λειτουργούν για τον
ίδιο σκοπό, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέρον-
τος.
Στο επόμενο θα γράψουμε πόσο σήμερα ο λαός πι-
στεύει στην σωστή λειτουργία τους.
Και για σας πτυχιούχοι με γνώσεις που δεν τις μετα-
φέρετε στην εφημερίδα ή αλλού.
Η αρχαία ελληνική ευχή της μάνας στο γιό, έξι λέξεις
μόνο φωνήεντα.
«¨ΟΙΑ  ΗΩ  Ω  ΥΙΕ  ΑΕΙ  ΕΙ 
«όπως η αυγή, γιέ μου να είσαι πάντα».
ΟΙΑ σημαίνει όπως, ΗΩ σημαίνει η αυγή, Ω ΥΙΕ γιέ μου,
και ΑΕΙ ΕΙ να είσαι πάντα
Μόνο η Ελληνική γλώσσα μπορεί να το καταφέρει
αυτό – έξι (6) λέξεις, δεκατέσσερα (14) φωνήεντα μία
φράση.
Ο συνεταιρισμός των Αμπελακίων θεωρείται ο πρώτος
παγκοσμίως.
Οι κάτοικοι των Αμπελακίων επεξεργάζονταν κόκκινα
νήματα τα οποία έβαφαν με βαφή που παρήγαγαν από
το φυτό ριζάρι. Γνώρισαν μεγάλη ακμή και ανάπτυξη.
Έτσι κτίστηκαν σπίτια και αρχοντικά που στολίζουν και
σήμερα τον παραδοσιακό οικισμό στις βορειοδυτικές
πλαγιές των Τεμπών.
Ελπίζω ότι δεν ενοχλώ. Πολλά τηλεφωνήματα πήρα

για ότι έγραψα στο προηγούμενο φύλλο της εφημερί-
δας Ενοχλήθηκα μόνο από ένα που δε με θεωρεί νεο-
λαίο. Και απαντώ μόνο σ’ αυτό: «Αδράνεια και
Τεμπελιά»
- Συνέχισε να κάνεις αυτά που έκανες μέχρι τώρα και
θα συνεχίσεις να παίρνεις αυτά που έπαιρνες μέχρι
τώρα 
- Καλή αντάμωση στο επόμενο φύλλο
- Ευχαριστώ «Ροδαυγή».

ΜΕ ΧΙΟΥΜΟΡ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ
Γράφει ο Κ. Αναγνωστάκης

Καλό Πάσχα! 
Καλή Ανάσταση!

Το Δ.Σ.
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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
Αθήνα
ΚΤΗΜΑ ΛΕΧΟΥ
Ένα κτήμα 6 στρεμμάτων
για να μοιραστείτε τις ιδιαίτερες
στιγμές σας και να μείνουν 
αξέχαστες οι στιγμές σε όλους
Τηλ. 6944329819
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

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
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Αστροχώρι                                  640 μ.
Άγναντα                                      660 μ.
Αμμότοπος                                   260μ.
Ανεμοράχη                                 400 μ. 
Αθαμάνιο                                     750 μ.
Κάτω Αθαμάνιο                          190 μ.
Βαθύκαμπος Κεντρικού                    150μ.
Βελετζικό                                    820 μ.
Βουργαρέλι                                760 μ.  
Γιαννιώτι Σκουληκαριάς                    900μ.
Γουριανά                                      500μ.
Γραικικό Άνω                              680 μ.
Γρίμποβο                                      240μ.
Δαφνωτή                                     460 μ.
Δημαριό                                       600μ.
Δίστρατο                                      500μ.
Διχομοίρι                                     300 μ.
Διχομοίρι (Ξηρόκαμπος)                 1000 μ.
Διάσελο                                       560 μ.
Ελάτη                                          780 μ.
Έλατος Κορφοβουνίου                     500μ.
Ζυγός                                          470 μ.
Θεοδώριανα                               940 μ.

Καταρράκτης                              800 μ. 
Καστανιά                                     800 μ.
Κλειδί                                          570 μ.
Καλεντίνη ΄Ανω                          280 μ.
Καλεντίνη Κάτω                         120 μ.
Κάψαλα                                        800μ.
Κλειστό Πέτα                               320μ.
Κορφοβούνι                                560 μ.
Κουκούλια                                    700μ.
Κρισέλια Διχομοιρίου                 580μ.
Κρυονέρι Κεντρικού                   160μ.
Κτιστάδες                                   720 μ.
Κυψέλη                                       530 μ.
Λεπιανά                                       600 μ.
Μαρκινιάδα                                  380μ.
Μεγαλόχαρη                                660μ.
Μελισσουργοί                             860 μ.
Μηλιανά                                      660 μ.
Μελάτες                                      200 μ.
Μικροσπηλιά                                720μ.
Μεσόπυργος                                400μ.
Μεσούντα                                   730 μ.
Μονολίθι                                     360 μ.

Παλαιοκάτουνο                           360μ.
Πέτα                                             180μ.
Πέτρα Άνω                                   550μ. 
Πηγές                                          840 μ.
Πλατανούσα                               450 μ.
Πιστιανά                                      600 μ.
Πράμαντα                                    820 μ.
Ράμια                                           620 μ.
Ροδαυγή                                     740 μ.
Ρετσιανά                                     510 μ.
Σκουληκαριά                               800 μ.
Σκούπα                                        460 μ.
Τετράκωμο                                 950 μ.
Φανερωμένη                             1040 μ.
Φτέρη Κεντρικού                        140μ.
Φωτεινό                                        500μ.
Ακόμη:
Ιωάννινα                                      480 μ.
Μέτσοβο                                   1160 μ.
Γοργόμυλος Πρεβέζης              700 μ. 

συνέχεια από την σελ.1
Η Παναγία ρώτησε τον Άγγελο πώς θα γινόταν

να κυοφορήσει παιδί δεδομένου ότι δεν είχε σω-
ματική επαφή με κάποιον άνδρα μιας και ήταν
ακόμα αρραβωνιασμένη και όχι παντρεμένη με
τον Ιωσήφ.
Τότε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εξήγησε στη Μαρία
ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και ότι Αυτός
θα φροντίσει για όλα. Για αυτό και το παιδί αυτό
θα είναι ο Υιός του Θεού.
Έτσι η Παναγία δέχτηκε το Θεϊκό πρόσταγμα και
ο Γαβριήλ αποχώρησε έχοντας εκπληρώσει το
έργο του.
Τι συνέβη, άραγε, στις 25 Μαρτίου του 1821 και
την έχουμε αναδείξει ως την ημέρα της εθνικής
μας εορτής; Τίποτα απολύτως λένε οι ιστορικοί.
Ή σχεδόν τίποτα, για να είμαστε ακριβείς, πέρα
από κάποιες αψιμαχίες. Κανένα σπουδαίο πολε-
μικό γεγονός που να δικαιολογεί αυτή την επι-
λογή. Ούτε καν η ύψωση του λαβάρου της
Μονής της Αγίας Λαύρας και η ορκωμοσία των
παλληκαριών από τον Παλαιών Πατρών Γερ-
μανό.
Το περιστατικό της Αγίας Λαύρας είναι ένας

εθνικός μύθος για πολλούς. Τον οφείλουμε
στον γάλλο περιηγητή και ιστορικό Φρανσουά
Πουκεβίλ (1770-1838), ο οποίος συνέγραψε την
τετράτομη Ιστορία της Αναγεννήσεως της Ελ-
λάδος (1824). Η ιστορία διαδόθηκε από στόμα σε
στόμα, αλλά και μέσω του πίνακα Ο Όρκος της
Αγίας Λαύρας (1851) του σημαντικού έλληνα ζω-

γράφου Θεόδωρου Βρυζάκη (1814-1878).
Άλλωστε και ο ίδιος ο Παλαιών Γερμανός δεν

αναφέρει λέξη για το περιστατικό στα απομνη-
μονεύματά του. Είναι ιστορικά εξακριβωμένο
ότι εκείνη την ημέρα δεν βρισκόταν στη Μονή
της Αγίας Λαύρας, αλλά στην Πάτρα, όπου
όντως όρκισε τους επαναστάτες της περιοχής
στην Πλατεία του Αγίου Γεωργίου.
Η επέτειος να γιορτάζουμε τον εθνικό ξεση-

κωμό στις 25 Μαρτίου καθιερώθηκε στις 15
Μαρτίου 1838 από τον βασιλιά Όθωνα, προκει-
μένου να συνδεθεί με το εκκλησιαστικό γεγο-
νός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήταν και
επιθυμία του Αλέξανδρου Υψηλάντη και της Φι-
λικής Εταιρείας να συνδεθεί η έναρξη της επα-
νάστασης με μια μεγάλη εκκλησιαστική εορτή
για να τονωθεί το φρόνημα των υπόδουλων Ελ-
λήνων.
Στην πραγματικότητα, η Επανάσταση δεν ξεκί-

νησε στις 25 Μαρτίου 1821, αλλά λίγες μέρες
νωρίτερα στην Πελοπόννησο, μία περιοχή με
συμπαγείς ελληνικούς πληθυσμούς και μικρή
στρατιωτική παρουσία των Τούρκων. 
Αχαιοί και Μανιάτες ερίζουν για το ποιος έριξε

την πρώτη τουφεκιά του εθνικού ξεσηκωμού.
Στις 21 Μαρτίου αρχίζει η πολιορκία των Καλα-
βρύτων από τον Σωτήρη Χαραλάμπη και τους
Πετμεζαίους. Είναι η πρώτη πολεμική ενέργεια
της Επανάστασης και θα λήξει νικηφόρα μετά
από πέντε ημέρες.
Στις 23 Μαρτίου οι Μανιάτες υπό την αρχηγία

του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και τη συνεπικου-
ρία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη καταλαμβά-
νουν την Καλαμάτα και με διακήρυξή τους
κάνουν γνωστό στη διεθνή κοινότητα τον ξεση-
κωμό των Ελλήνων. 
Η 23η Μαρτίου είναι ο πρώτος σημαντικός

σταθμός του εθνικού αγώνα και θα μπορούσε
κάλλιστα να είχε πάρει τη θέση της 25ης Μαρ-
τίου στο εορταστικό ημερολόγιο της χώρας μας.
Παρελάσεις
Το 1875 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά πα-
ρέλαση του στρατού μπροστά από τα ανάκτορα,
πρακτική τρέχουσα από τα μέσα του αιώνα σε
δημόσιες γιορτές στη Γαλλία και τα γερμανικά
κράτη.
Η πρωιμότερη αναφορά για μαθητική παρέλαση
εντοπίζεται το 1899.
Στην καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας που

ήταν απαραίτητη για την εκκίνηση της Επανά-
στασης καταλυτικό ρόλο έπαιξε ο νεοελληνικός
διαφωτισμός.

Από τους κυριότερους εκπροσώπους του
υπήρξε ο Ρήγας Φεραίος ή Βελεστινλής, ο
οποίος είχε γράψει και το περίφημο "καλύτερα
μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλα-
βιά και φυλακή", φράση η οποία συνδέθηκε άρ-
ρηκτα με τον απελευθερωτικό αγώνα.
Ο πρώτος εορτασμός στην Αθήνα όπου συμμε-

τείχαν ο Βασιλιάς Όθων και η Βασίλισσα Αμαλία,
πολιτικές και στρατιωτικές αρχές και πλήθος
λαού, έγινε στον Ναό της Αγίας Ειρήνης.

συνέχεια από την σελ. 1
τικούς καπνιστές, όπως απέδειξε ήδη από το 1981ο κα-
θηγητής  Δ. Τριχόπουλος.
Το εθιστικό κάπνισμα αποτελεί την κύρια αιτία πρώιμης

αλλά αποτρεπτής θνησιμότητας στον ανεπτυγμένο
κόσμο. Το κάπνισμα αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης σο-
βαρών νοσημάτων, αλλά αυξάνει και τη θνησιμότητα από
τα νοσήματα αυτά. Τα κυριότερα και συχνότερα είναι:
• Στεφανιαία νόσος (εμφράγματα)
• Καρκίνος (του πνεύμονα, του λάρυγγα, της ουροδόχου
κύστης κ.λπ.)
• Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
• Αγγειακές παθήσεις εγκεφάλου (εγκεφαλικά)
ενώ αυξάνει τη βρεφική θνησιμότητα και προκαλεί εμ-
βρυικές επιπλοκές κατά την κύηση.
Ετησίως, πάνω από 19.000 Έλληνες πεθαίνουν από το κά-
πνισμα.
Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε κάποια «επικίν-

δυνα» παραδείγματα της τεκμηριωμένα βλαπτικής επί-
δρασης του καπνίσματος στη θνησιμότητα. Ένα άτομο 25
ετών που καπνίζει ένα πακέτο την ημέρα θα ζήσει 4,6
χρόνια λιγότερο από το προβλεπόμενο! Αν καπνίζει 2 πα-
κέτα τη μέρα θα ζήσει λιγότερο 8,3 χρόνια! Έναρξη του
καπνίσματος στην ηλικία των 15 μειώνει το προσδόκιμο
επιβίωσης 8 χρόνια! Έναρξη στα 25 επιφέρει μείωση του
προσδόκιμου ζωής 4 χρόνια!

Είναι ξεκάθαρο στους επαγγελματίες υγείας, αλλά και
στους πολίτες ότι η αντιμετώπιση του καπνίσματος απο-
τελεί ένα σύνθετο πρόβλημα. Το κάπνισμα, πέρα από τις
οργανικές βλάβες που προκαλεί σε διάφορα συστήματα

του ανθρώπινου οργανισμού, συνιστά μια συνήθεια από
την οποία είναι δύσκολη η απεξάρτηση. Συνεπώς απαιτεί-
ται η ανάπτυξη στρατηγικών με διεθνή και διεπιστημο-
νική συνεργασία. Στόχος είναι να «θεραπευθούν» από
το κάπνισμα αυτοί που ήδη καπνίζουν, ενώ οι μη
καπνιστές να αποθαρρυνθούν να το ξεκινήσουν.
Στην Ελλάδα παρατηρούνται χαμηλά ποσοστά παιδικού
και εφηβικού καπνίσματος, σε αντιδιαστολή με τα απο-
γοητευτικά υψηλά ποσοστά στους ενήλικες. Παράλληλα,
τα ποσοστά καπνιστών στην ηλικία των 17 – 18 ετών είναι
από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Υπάρχει, συνεπώς, η
αναγκαιότητα να τονιστεί η σημασία της εκπαίδευσης και
της πολιτικής δημόσιας υγείας για την πρόληψη της χρή-
σης του καπνού, ειδικά κατά τη διάρκεια της εφηβείας.   
Στην Ελλάδα, οι νεαροί ενήλικες ηλικιών μεταξύ 18 και

22 ετών τείνουν να χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση
προϊόντα καπνού. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να αποθαρ-
ρυνθούν να ξεκινήσουν το κάπνισμα. Η πλήρης απαγό-
ρευση όλων των διαφημίσεων προϊόντων καπνού και της
προώθησής τους μέσω χορηγιών απαιτείται για όλα τα
συμβαλλόμενα μέρη εντός πέντε ετών από την στιγμή
που θα επικυρώσουν την Σύμβαση -  Πλαίσιο για τον
Έλεγχο του Καπνού (W.H.O. FCTC). Οι στατιστικές δεί-
χνουν ότι η πλήρης απαγόρευση της διαφήμισης, οδηγεί
σε μείωση του αριθμού των ανθρώπων που αρχίζουν ή
συνεχίζουν το κάπνισμα καθώς και ότι η απαγόρευση της
διαφήμισης των προϊόντων καπνού και των χορηγιών
είναι από οικονομική άποψη ένας από τους πιο αποτελε-
σματικούς τρόπους για τη μείωση της ζήτησης καπνού
και κατ’ επέκταση για τον έλεγχο της αγοράς προϊόντων
καπνού.

Υψόμετρα χωριών της Άρτας
Από τον Χρήστο  Σταύρο

Πολλές φορές, αρκετοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται τι υψόμετρο έχουν τα χωριά μας  που βρίσκονται στον
ορεινό και ημιορεινό  όγκο  της περιοχής Ξηροβουνίου, Τζουμέρκων και Ραδοβυζίου. Θεώρησα σκόπιμο  να
καταγράψω και να παρουσιάσω  τα υψόμετρα  όλων των ορεινών και ημιορεινών χωριών της Άρτας για ενημέ-
ρωση και μόνο, αφού το χειμώνα π.χ. όταν χιονίζει, μερικοί έχουν την απορία  πως είναι δυνατόν να έχει η Ρο-
δαυγή χιόνι και να μην έχουν  π.χ. τα Άγναντα, η  Πλατανούσα και άλλα χωριά προς τα πάνω, καθότι
ανεβαίνουμε;  Τα χωριά αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά και το υψόμετρο αντιστοιχεί στην πλατεία του
κάθε χωριού.

Το περιεχόμενο του εορτασμού της 25 Μαρτίου

Κάπνισμα και Δημόσια Υγεία
Έλεγχος του καπνίσματος
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Γράφει ο Γεώργιος Κ. Μάνος
Η Νησίστα πριν το 1900 δεν είχε επώνυμους αν-
θρώπους των γραμμάτων, όπως είχαν άλλα
χωριά π.χ. Κομπότι και Λέλοβα, τα οποία σκοπί-
μως αναφέρω διότι θα χρειασθούν παρακάτω.
Βεβαίως όπως προκύπτει από τα έγγραφα που
κατέθεσε ο Κ. Διαμάντης στα Γενικά Αρχεία του
Κράτους, από το 1752 ήδη υπήρχαν στην Νησί-
στα άνθρωποι που ήξεραν να γράφουν και να
διαβάζουν.
Το γεγονός όμως ότι ο Καραπάνος μαζί με τα

χωριά Κομπότι και Λέλοβα επέλεξε και τη Νησί-
στα για να κάνει την κομπίνα και να τρώει από
το 1854 έως το 1881 τις επιδοτήσεις! των αλλη-
λοδιδακτικών σχολείων που ανέρχονταν τότε
συνολικά σε 3.000 γρόσια! σημαίνει ότι η Νησί-
στα τότε είχε τη φήμη, όπως το Κομπότι και τα
Λέλοβα, ότι έχει πολλούς ενδιαφερόμενους για
γράμματα και μάλιστα ο Καραπάνος πίστευε και
το πέτυχε ότι αν δηλώσει στην Εκπαιδευτική
Εταιρεία της Κωνσταντινούπολης ότι η Νησίστα
από το 1854 ως το 1881 είχε αλληλοδιδακτικό
σχολείο με περισσότερους από 120 μαθητές, θα
γινόταν πιστευτός και γινόταν τελικά πιστευτός,
όπως θα δούμε παρακάτω.
Πιο συγκεκριμένα οι δυτικές χώρες με την επί-
λυση του λεγόμενου Ανατολικού Ζητήματος
επέβαλαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία την
λεγόμενη τανζιμάτ. Η τανζιμάτ ήταν τα μέτρα
που έπρεπε να λάβει η Τουρκία για να θεωρηθεί
σύγχρονο κράτος όμοιο με τις χώρες Αγγλία,
Ρωσία, Γαλλία κ.λ.π.
Παρεμπιπτόντως αυτό κάτι μας θυμίζει σήμερα,
γιατί και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να
κάνει πλήρες μέλος την Τουρκία της επέβαλε να
εφαρμόσει ορισμένα διοικητικά μέτρα. Η Τουρ-
κία όμως και τότε με την τανζιμάτ και σήμερα με
την Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει το ίδιο βιολί, αλλά
να μην πούμε περισσότερα και ξεστρατίσει η
κουβέντα.
Με την τανζιμάτ λοιπόν η Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία μεταξύ άλλων ήταν υποχρεωμένη να επι-
τρέπει, και το επέτρεψε, την λειτουργία
σχολείων για την διδασκαλία και της γλώσσας

κάθε υπόδουλου Έθνους μεταξύ των οποίων και
η υπόλοιπη υπόδουλη Ελλάδα που δεν είχε απε-
λευθερωθεί με την επανάσταση του 1821.
Έτσι από το 1834 πρώτα και από το 1854 μετά

άρχισαν να λειτουργούν στην Ελλάδα αλληλο-
διδακτικά σχολεία. Αλληλοδιδακτικό ήταν το
σχολείο που οι μαθητές της επόμενης τάξης δί-
δασκαν τους μαθητές της προηγούμενης τάξης
υπό την επίβλεψη εφαρμογής του σχολικού προ-
γράμματος ενός δασκάλου.
Τα χρήματα για τη χρηματοδότηση των αλληλο-
διδακτικών σχολείων τα χορηγούσαν Έλληνες
και Φιλέλληνες του εξωτερικού και τα διαχειρί-
ζονταν η Εκπαιδευτική Εταιρεία Κωνσταντινου-
πόλεως η οποία ανάλογα με τον αριθμό των
μαθητών τα έστελνε στον μητροπολίτη κάθε πε-
ριοχής (στην συγκεκριμένη περίπτωση μητροπο-
λίτης Άρτας ήταν ο Σεραφείμ Ξενόπουλος) και
αυτός τα διένειμε τα ποσά προσηκόντως που
λένε και οι δικηγόροι.
Στο «Δοκίμιον περί Άρτας» ο Σεραφείμ Ξενό-

πουλος γράφει ότι στη Νησίστα λειτουργεί το
1870 αλληλοδιδακτικό σχολείο με περισσότε-
ρους από 120 μαθητές!!! Μάλιστα εκ του λόγου
αυτού πιθανόν επισκεπτόταν συχνά τη Νησίστα
για την οποία γράφει ότι η θέα της είναι εξαίσια
και φαίνονται και το καλοκαίρι οι αιώνια χιονι-
σμένες κορυφές των Τζουμέρκων.
Προφανώς ο Καραπάνος πήγαινε το καλοκαίρι

τον μητροπολίτη στη Νησίστα γιατί το καλοκαίρι
δεν λειτουργούσαν τα σχολεία και σε περιόδους
που λειτουργούν τα σχολεία θα ήταν πολύ δύ-
σκολο στον Καραπάνο να συγκεντρώσει 170 παι-
διά και να τα παρουσιάσει σαν μαθητές του
αλληλοδιδακτικού σχολείου. Μεταξύ άλλων ο
κάθε μητροπολίτης έπρεπε να μετρήσει τους
μαθητές κάθε σχολείου και να ενημερώσει σχε-
τικά την Εκπαιδευτική Εταιρεία Κωνσταντινού-
πολης για να του στείλουν τα λεφτά. Ο
Καραπάνος έλεγε στον μητροπολίτη ότι εδώ
υπάρχουν 120 παιδιά στο αλληλοδιδακτικό σχο-
λείο, ο μητροπολίτης τον πίστευε και κοίταζε τα
χιονισμένα βουνά των Τζουμέρκων αντί να ζη-
τήσει να μετρήσει τους μαθητές διαβάζοντας το
σχολικό κατάλογο και να ακούσει περισσότερα

από 120 παρών. Έτσι η «δουλειά» γινόταν μια
χαρά, χωρίς μέτρημα των μαθητών από τον Μη-
τροπολίτη. Εξάλλου τότε ήταν αδύνατο να φέ-
ρεις αντίρρηση στον Καραπάνο, ο οποίος εκτός
των άλλων ήταν και από τους μεγαλύτερους
ευεργέτες της Εκκλησίας. Ο Καραπάνος ήταν
Οθωμανός υπήκοος και είχε εκπροσωπήσει την
Τουρκία το 1870 στη συνθήκη του Βερολίνου
όπου υπερασπίσθηκε τα συμφέροντα της Τουρ-
κίας εναντίον της Ελλάδας. Είχε δε κύρος και
στο Οθωμανικό Κράτος και στους Φαναριώτες
της Κωνσταντινούπολης.
Ο Γιαννιώτης γιατρός και μεγάλος μελετητής

της τοπικής ιστορίας της Ηπείρου Ι. Λαμπρίδης
στη σειρά των βιβλίων του «Ηπειρωτικά Μελε-
τήματα» όχι μόνον είναι φωτιά και λάβρα εναν-
τίον του Σεραφείμ Ξενόπουλου αλλά υπονοεί
κιόλας ότι, μήπως από τα χρήματα αυτά τρώει
και ο μητροπολίτης.
Έτσι σε βιβλίο του Λαμπρίδη που γράφηκε το

1885 (το «Δοκίμιον περί Άρτης» του Σεραφείμ
Ξενόπουλου γράφτηκε νωρίτερα, νομίζω το
1884) ο Λαμπρίδης κατακεραυνώνει το μητροπο-
λίτη. – Τι κάνει ο μητροπολίτης, πού μέτρησε
στη Νησίστα 120 μαθητές; - Τι κάνει ο μητροπο-
λίτης δεν ξέρει ποιος τρώει τα 3.000 γρόσια που
προορίζονται για τα σχολεία της Νησίστας, των
Λελόβων και του Κομποτίου; - Τι κάνει ο μητρο-
πολίτης, δεν ξέρει ποιος τρώει τα 300 γρόσια
που έκανε δωρεάν ο Τσικνιάς για να λειτουργεί
σχολείο στους Κομζιάδες; Να σημειώσουμε εδώ
ότι ο Τσικνιάς από τους Κομζιάδες ήταν φοροει-
σπράκτορας των Τούρκων και για εξιλέωση ίσως
είχε κάνει δωρεά 300 γρόσια για κάθε χρόνο για
να λειτουργεί αλληλοδιδακτικό σχολείο στους
Κομζιάδες.
Βέβαια αυτά πέρασαν και ξεχάσθηκαν και ίσως

εμάς τους Νησιστιώτες να μην μας κολακεύει να
καταρρίψουμε μια τόσο σημαντική μαρτυρία
από τον Μητροπολίτη Άρτας γραμμένη μάλιστα
στο βιβλίο του «Δοκίμιο περί Άρτας», διότι μπο-
ρούμε να παινευόμαστε ότι η Νησίστα το 1870
είχε σχολείο με 120 μαθητές!!!

Συνέχεια  σε  επόμενο τεύχος

Πολλοί περάσαμε και χαρήκαμε την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ.
Αυτοκινητόδρομος κλειστός, 2+2 λωρίδες κυ-
κλοφορίας με κεντρική νησίδα, άνετη γεωμε-
τρία, με τις πιο προωθημένες ελληνικές και
ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αντίρριο – Άρτα μία
ώρα, Αθήνα – Άρτα λιγότερο από τρείς ώρες.
Παρακολούθησα από κοντά το έργο στη φάση
του σχεδιασμού του από τη συμμετοχή μου στη
μελέτη του τμήματος Αγρίνιο (Κουβαράς) –
Γιάννινα. Στο μήκος αυτό, από τα πιο δύσκολα
κομμάτια του εθνικού δικτύου, έγιναν ιστορικές
παρεμβάσεις.
Αρχίζοντας από τα νότια, η πρώτη σοβαρή πα-

ρέμβαση ήταν η παράκαμψη Αμφιλοχίας. Από
παλιά η Αμφιλοχία ήταν υποχρεωτικό πέρασμα
στην επικοινωνία της Ηπείρου με την Αθήνα και
τη νότια Ελλάδα. Η διαδρομή ήταν: Αθήνα – Αμ-
φιλοχία – Κόπραινα (με καράβι) – Γιάννινα. Πα-
λαιότερη ονομασία της Καρβασαράς από τα
πολλά Καραβάν Σεράι (πανδοχεία, χάνια) για την
εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών. Ο νέος δρόμος
απελευθέρωσε την πόλη από την διερχόμενη
κυκλοφορία με νέα χάραξη στον αυχένα πίσω
από το κάστρο, απ’ όπου υπάρχει και υπέροχη
θέα προς τον Αμβρακικό. 
Ο ατελείωτες στροφές του Μακρυνόρους στοί-
χειωναν το ταξίδι μας για την Αθήνα. Παλαι-
ότερα ενέδρα ληστών αλλά και τόπος μαχών για
τον έλεγχο του περάσματος μέχρι και την
Εθνική Αντίσταση. Προηγήθηκαν κάποιες από-
πειρες για νέα χάραξη στην πλαγιά πάνω από το
δρόμο. Εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα με με-
γάλο περιβαλλοντικό κόστος (ξεκοίλιασμα της
πλαγιάς, γέφυρες, σήραγγες, μπλέξιμο με τον
υπάρχοντα δρόμο). Το πέρασμα από μικρό ορο-
πέδιο πίσω από την κορυφή άφησε άθικτη αυτή
την ωραία πλαγιά, η οποία δυστυχώς αργότερα
κάηκε.
Το πέρασμα της Ε.Ο. μέσα από τον ιστό της

Άρτας και της Φιλιππιάδας ήταν απαράδεκτο –
μέχρι και την πομπή κηδείας μπορούσε να ακο-
λουθήσει ο ταξιδιώτης! 
Το πέρασμα του αυτοκινητόδρομου στην απέ-

ναντι πλευρά του Αράχθου κάτω από Βλαχέρνα
και Γραμμενίτσα και μέσα από το κάμπο συμ-
βολή του με την Ε.Ο. στο στρατόπεδο μετά την
Φιλιππιάδα έλυσε το πρόβλημα διέλευσης μέσα
από την Άρτα και την Φιλιππιάδα. Συζητήθηκε
τότε και το ενδεχόμενο η χάραξη να περάσει
ακόμα πιο μακρυά στους λόφους πίσω από την
Βλαχέρνα και Γραμμενίτσα -υπήρχε το όνειρο η
Άρτα και η Γραμμενίτσα να αποτελέσουν τη
Βούδα και την Πέστη μιας Βουδαπέστης της
Ηπείρου με τον Άραχθο στη θέση του Δούναβη!
-επικράτησαν στο τέλος όμως ωριμότερες σκέ-
ψεις.
Την διαδρομή Άρτα – Γιάννινα γνωρίσαμε μέσα
από την κοιλάδα του Λούρου. Η διέλευση του
αυτοκινητόδρομου από αυτή την πανέμορφη
κοιλάδα θα είχε μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος
και με πολλά κατασκευαστικά προβλήματα. Ο
πανάρχαιος δρόμος επικοινωνίας των δύο πό-
λεων ήταν μέσω του αυχένα των πέντε Πηγα-
διών, όπου το 1912 έγινε και η ομώνυμη μάχη
στην προέλαση ελληνικού στρατού προς τα
Γιάννινα -γνωστός και σαν δρόμος του Αλή
Πασά. Ο νέος αυτοκινητόδρομος ακολουθεί
αυτή τη διαδρομή συντομότερη και σε πιο ευ-
νοϊκό έδαφος. 
Με τις παραπάνω μεγάλες παρεμβάσεις, στα

120 χλμ. της διαδρομής Αγρίνιο – Γιάννινα προ-
έκυψαν εξ’ ολοκλήρου νέα χάραξη, -ο υφιστάμε-
νος δρόμος παρέμεινε μόνο για τοπική
κυκλοφορία.
Η μελέτη εκπονήθηκε από το γραφείο μας για
λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ με αρμόδιο Διευ-
θυντή τον Κ. Σταμπούλο και επιβλέποντα μηχα-
νικό τον Ζ. Καρβούνη σημερινό διευθυντή της

υπηρεσίας που κατασκεύασε το έργο. Θυμάμαι
και το ενδιαφέρον από τον Θόδωρο Κολιοπάνο
τότε Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Εγκρίθηκε με από-
φαση του Υπουργείου και στη συνέχεια δόθηκε
για υλοποίηση στον εργολάβο παραχωρησιούχο.
Με εύλογη ικανοποίηση παρατηρήσαμε ότι
εφαρμόστηκε η χάραξη όπως μελετήθηκε.
Η Ήπειρος, πλούσια σε πόρους, ιστορία και

ομορφιές, παρέμεινε από τις πιο φτωχιές επαρ-
χίες της Ευρώπης. Από τις αιτίες αυτής της κα-
θυστέρησης θεωρούνταν και η γεωγραφική της
θέση πίσω από δύσβατα βουνά. Με τους δύο βα-
σικούς αυτοκινητόδρομους Ιόνια Οδός και
Εγνατία βγαίνει από την απομόνωση, η επικοινω-
νία με τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσα-
λονίκη, Πάτρα και την υπόλοιπη Ελλάδα έγινε
ευκολότατη.
Θυμήθηκα κάποια πικρόχολα σχόλια, από Ευρω-
παίους, όταν έγινε η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου
“Μία γέφυρα που συνδέει το τίποτα με το που-
θενά”, βάζοντας έτσι ερωτήματα κατά πόσο ένα
τέτοιο δαπανηρό έργο δικαιολογείται από τις μι-
κρές παραγωγικές ανάγκες που εξυπηρετεί.
Τα ίδια ερωτήματα μπορεί να μπουν και για την
ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ. Πόσο το έργο θα συμβάλλει ώστε να
παραχθεί πλούτος για την περιοχή, να γίνουν
νέες παραγωγικές μονάδες, να αυξηθεί ο τουρι-
σμός, να προκύψουν νέες θέσεις εργασίας, να
βρουν δουλειά νέοι άνθρωποι και να μην φεύ-
γουν για την Αθήνα και το εξωτερικό. 
Θέλω να πιστεύω ότι θα δικαιωθούν τέτοιες

προσδοκίες. Οι πολλές εκατοντάδες δις που ξο-
δεύτηκαν για την κατασκευή του έργου θα συμ-
βάλλουν ώστε να υπάρξει ανάπτυξη στην
περιοχή, ότι δεν θα μείνει “ένας δρόμος που
συνδέει το τίποτα με το πουθενά” μόνο για να
πηγαίνουμε ευκολότερα στα χωριά μας.

Η Ιωάννα Μαγοπούλου
προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων

συνέχεια από την σελ. 1
Στον προ-Ολυμπιακό αγώνα πρόκρισης της ευρωπαϊκής ζώνης συμμετείχαν αθλήτριες γεννημένες το 2003, εκπροσωπώντας συνολικά 33 χώρες.
Δικαίωμα πρόκρισης είχε μία αθλήτρια ανά χώρα, έτσι ώστε να υπάρξει ευρεία εκπροσώπηση χωρών στη διοργάνωση που θα γίνει το φθινόπωρο
(1-12 Οκτωβρίου 2018) στο Μπουένος Άιρες.
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που η Ελλάδα θα έχει εκπροσώπηση στο άθλημα της ρυθμικής, αφού δεν είχε καταφέρει κάτι ανάλογο
στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις (Σιγκαπούρη 2010 και Ναντζίνγκ 2014).

Οι Νησιστιώτες στα γράμματα πριν το 1900 και ο Πιστιανίτης μεγάλος 
εθνικός μας ευεργέτης Ν. Πριόβολος

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ
Λίγα από την ιστορία ενός ιστορικού δρόμου

Από τον Χρ. Ντάλα
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Δημοπρατείται έργο οδοποιίας για Λάψαινα της
ΠΕ Άρτας.
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότη-

τας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσ-
σει διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα
με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, για την ανάθεση
του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγι-
κές μονάδες ΤΚ Ροδαυγής (θέση Ξεράκι–Λά-
ψαινα)». 
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟ-

ΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό 64.516,13 € (δαπάνη ερ-
γασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του έργου
θα εκτελεστούν χωματουργικές εργασίες μικρής
έκτασης για διάνοιξη κλειστών στροφών, διαπλά-
τυνση του δρόμου σε συγκεκριμένες θέσεις και
Τεχνικά έργα όπως τσιμεντοστρώσεις, φρεάτια
και σωληνωτά. 
Η συνολική δαπάνη των παραπάνω εργασιών

ανέρχεται στο ποσό των 64.516,13 € (και με ΦΠΑ
80.000,00 €) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις
του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ
2014ΕΠ53000003, «Συντήρηση–αποχιονισμός–
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014–2016
(π.κ. 2013ΕΠ03000011)», υποέργο «Βελτίωση πρό-
σβασης σε παραγωγικές μονάδες ΤΚ Ροδαυγής
(θέση Ξεράκι–Λάψαινα).

Στην τελική ευθεία η επιλογή σημείων γεώτρη-
σης από το ΙΓΜΕ Ηπείρου.

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Ροδαυγή την
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 με τη συμμετοχή του Δι-
ευθυντού ΙΓΜΕ Ηπείρου Βαγγέλη Νικολάου, του
Διευθυντού ΔΕΥΑ Άρτας Βασίλη Κρανιώτη, του
Προϊσταμένου Τμήματος Ύδρευσης ΔΕΥΑΑ Νίκου
Τριανταφυλλάκη, της Αντιδημάρχου ΔΕ Ξηροβου-
νίου Θεανώς Γραμματικού, του Προέδρου Τ Κοι-
νότητας Θεοφάνη Κίτσου, του γεωλόγου
Άγγελου Μπούγα, του πρώην Αυτοδικοιητικού
Βασίλη Γ. Λάμπρη και του Δημήτρη Τσάμη, με
σκοπό τον εντοπισμό ικανής ποσότητας νερού για
κατασκευή γεώτρησης και τη διενέργεια μελέτης
από πλευράς ΔΕΥΑΑ για ενιαίο δίκτυο ύδρευσης
στο Χωριό. Ακολούθησε αναγνώριση σε όλη την
περιοχή της Κοινότητας με στόχο την επιλογή κα-
τάλληλης θέσης για γεώτρηση, που να ικανοποιεί
τις ανάγκες ύδρευσης των κατοίκων.
Ο Δντης του ΙΓΜΕ με τον Πρόεδρο της Κοινότη-

τας συνέχισαν την έρευνα για άλλες δυο ημέρες
και αναμένεται το ΙΓΜΕ άμεσα να προτείνει του-
λάχιστον τρία σημεία διενέργειας γεώτρησης.
Πέραν της απαραίτητης ένδειξης ικανής ποσότη-
τας νερού, σημειώνεται ότι απαιτείται η όσο το
δυνατόν πλησιέστερη ύπαρξη ηλεκτρικού δικτύου
και ύδρευσης. 
Μέλη του Συλλόγου Δρομέων Άρτας καθαρίζουν
μονοπάτια μας.
Τους τελευταίους μήνες, μέλη του "Συλλόγου

Δρομέων Άρτας", αφού ενημέρωσαν και την Κοι-
νότητα, κατά τον ελεύθερο χρόνο τους με
πνεύμα εθελοντισμού, καθαρίζουν ένα από τα πιο
όμορφα μονοπάτια στην περιοχή μας αυτό, που

ξεκινάει από τη θέση ¨ψηλή ράχη", διέρχεται από
τη "μπιστούρα¨, το πευκοδάσος και καταλήγει
στην κορυφή του βουνού.
Την περασμένη Κυριακή στην προσπάθεια προ-

στέθηκαν και μέλη του Πολιτιστικού μας Συλλό-
γου και καθαρίστηκε σχεδόν το μισό μήκος του
μονοπατιού. Αναμένεται άμεσα προγραμματισμός
δράσης καθαρισμού και των υπολοίπων μονοπα-
τιών του Χωριού μας με ευρύτερη συμμετοχή φο-
ρέων και κατοίκων.
Σοβαρά προβλήματα απ τις έντονες βροχοπτώ-
σεις.
Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου και μετά από δυο

μήνες ακριβώς, την περιοχή μας έπληξε νέο κύμα
κακοκαιρίας με έντονες και συνεχείς βροχοπτώ-
σεις.

Ο πρόεδρος της Τ. Κ. Ροδαυγής ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ μας ενημερώνει
Σε πολλά σημεία του επαρχιακού δικτύου συνέ-

βησαν κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων στο
οδόστρωμα με αποτέλεσμα τις πολύωρες διακο-
πές κίνησης των αυτοκινήτων.
Στο Χωριό μας στη θέση «Ψηλή Ράχη» το βράδυ

του Σαββάτου υπήρξε κατολίσθηση σαθρού εδά-
φους, βράχων και πεύκων, τα οποία πεύκα ακούμ-
πησαν κυριολεκτικά στα σπίτια.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατέφθασε άμεσα και
έκοψε τα πεύκα πλην όμως η Τροχαία, καλώς
έπραξε για λόγους ασφαλείας, δεν επέτρεψε τη
διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο, παραπέμ-
ποντας τα, από το κέντρο της Ροδαυγής.
Αργά τη νύχτα η κατολίσθηση, που συνοδεύον-

ταν από νέες πτώσεις πεύκων συνεχίστηκε με
αποτέλεσμα τα όμβρια νερά να μην κατευθύνον-
ται στα φρεάτια του δρόμου αλλά ανάμεσα από τα
σπίτια προκαλώντας νέα μεγάλη κατολίσθηση
κάτω από αυτά, αποκλείοντας τη διέλευση αυτο-
κινήτων και πεζών προς το κέντρο από το πλακό-
στρωτο προκαλώντας ζημιές στο οδόστρωμα, στα
κάγκελα και τα φωτιστικά.
Μάλιστα κινδύνεψε  και σπίτι αφού το έδαφος

είχε ανοίξει και υποχωρούσε σιγά σιγά κοντά στα
θεμέλια του. Τελικά κρίθηκε ακατοίκητο μέχρι
αποκατάστασης του προβλήματος.
Επίσης στο χώρο στάθμευσης και συγκεκριμένα

πίσω από τις αποθήκες του Συνεταιρισμού,
έφραξε σωληνωτό λόγω κατολίσθησης, με αποτέ-
λεσμα τα νερά με φερτά υλικά να φράξουν άλλο
σωληνωτό επί της Δημοτικής οδού και να λιμνά-

ζουν,  δημιουργώντας  πρόβλημα στη διέλευση
των αυτοκινήτων και μεγαλύτερο στα παρακεί-
μενα σπίτια και χωράφια προκαλώντας και εκεί κα-
θιζήσεις και κατολισθήσεις.
Από τις πρωινές ώρες της Κυριακής η κυκλοφο-

ρία διεξάγονταν μόνο από το κέντρο Πιστιανών,
Περδικάρι, κέντρο Ροδαυγής και αντίθετα. Επιχεί-
ρησε ένα μηχάνημα (τσάπα) από την Περιφ. Ενό-
τητα Άρτας, ένα JCB και 3 φορτηγά από το Δήμο.
Το βάρος έπεσε στην Περιφερειακή οδό και πριν
το μεσημέρι δόθηκε στην κυκλοφορία το μισό
τμήμα του πλάτους της. Η διάνοιξη της Δημοτικής
οδού  ξεκίνησε αργότερα, αφού έγινε αυτοψία και
δόθηκαν οδηγίες από γεωλόγους του ΙΓΜΕ την
βοήθεια, των οποίων ζήτησε ο Δήμος.
Καταλυτική η προσπάθεια της Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας, της Τροχαίας, των Υπαλλήλων του
Δήμου και της ΔΟΑΚ. Την παρουσία και την βοή-
θεια τους έδωσαν ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρή-
στος Τσιρογιάννης, ο Διευθυντής Πολιτικής
Προστασίας Ηπείρου κ. Δημήτρης Μαυρογιώργος,
οι Αντιδήμαρχοι, ΔΕ Ξηροβουνίου κ. Θεανώ Γραμ-
ματικού και Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιώργος Πα-
νέτας και Υπηρεσιακοί Παράγοντες της Περ.
Ενότητας Άρτας και του Δήμου.
Γενικά σε όλη την Κοινότητα λόγω των πολλών

κατολισθήσεων υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε
δρόμους,  σε ρέματα και σωληνωτά.
Να επισημανθεί για άλλη μια φορά το πρόβλημα

με την καθαριότητα των τριγωνικών κατά μήκος
της Περιφ. Οδού από το ύψος της Αγίας Βαρβά-
ρας μέχρι τα όρια με τη Σκούπα. Καθαρίστηκε το
οδόστρωμα και οι πέτρες ξαναέπεσαν στις τριγω-
νικές όχι απ την απέναντι πλευρά. Έτσι τα νερά
στην επόμενη βροχόπτωση θα κατευθύνονται
εκτός τεχνικών και θα δημιουργούν προβλήματα
σε σπίτια και χωράφια όπως συνήθως γίνεται σε
κάθε έντονη βροχόπτωση.
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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

• Στην κατάμεστη
αίθουσα του Ξε-
νώνα "ΝΗΣΙΣΤΑ"
το απόγευμα Πα-
ρασκευής ο Σύλ-
λογος Γυναικών
Ροδαυγής  έκοψε
την πίτα του. Το
φλουρί κέρδισε η
Σωτηρία Γεωργογιάννη, που αντιστοιχούσε
σε χρηματικό ποσό. Στους παρευρισκομέ-
νους προσφέρθηκαν καφές, αναψυκτικά
και λουκουμάδες.                                       
• Ο Δήμος Αρταίων κάνει γνωστό ότι στο
πλαίσιο της ασφάλειας των συμπολιτών και
της περιπολίας στην πόλη, η Δημοτική Αστυ-
νομία λειτουργεί και απογεύματα και συγκε-
κριμένα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή
από τις 2 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ.
• Στην διεθνή έκθεση τουρισμού ITB, που
πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, συμμε-
τείχε ο Δήμος
Αρταίων, προ-
βάλλοντας τα
ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της
Άρτας.
• Με κάθε επιση-
μότητα, παρου-
σία πλήθους
κόσμου και
αρχών τιμήθηκε
σήμερα Κυριακή
11 Μαρτίου η Πο-
λιούχος Άρτας,
Αγία Θεοδώρα.

Σύντομες ειδήσεις

Από την περιφορά της εικόνας
της Αγίας Θεοδώρας

Στην υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για ανάπλαση της πλατείας του χωριού αποφάσισε ο
Δήμος Αρταίων. Το  εν λόγω έργο πρόκειται να αναβαθμίσει τον κοινόχρηστο χώρο  του Δήμου Αρ-
ταίων, ο οποίος επιλέχθηκε με βασικό κριτήριο την επισκεψιμότητα, την πολιτιστική, αρχιτεκτονική
και θρησκευτική αξία του ναού  καθώς και την εγγύτητα με οικονομική δραστηριότητα. Μεταξύ άλλων,
θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:• Διαμόρφωση, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων  • Διαμόρφωση χώρου με όργανα παιδικής χαράς• Αποκατάσταση και συντήρηση γηπέδου μπάσκετ• Διαμόρφωση χώρου με πλακοστρώσεις, επενδύσεις τοίχων, παρτέρια, παγκάκια κτλ• Αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων με νέα εξοικονόμησης ενέργειας• Βελτίωση κοινόχρηστου χώρου για την πρόσβαση.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ


