
Το καγκελάρι της Λαμπρής θα χορεύεται πλέον την Κυ-
ριακή του Πάσχα, μετά τον Εσπερινό της Αγάπης αντί της
Τρίτης της Λαμπρής.

Στην αλλαγή αυτή κατέληξαν οι φορείς του Χωριού, αν-
τιλαμβανόμενοι την απαίτηση των κατοίκων, των απαντα-
χού Ροδαυγιωτών και την ανάγκη διασφάλισης του εθίμου
αφού τα τελευταία χρόνια η πορεία του δρώμενου ήταν
φθίνουσα.

Είχε προηγηθεί ανάληψη πρωτοβουλίας, από τον Πρό-
εδρο της Κοινότητας, (προτάθηκε από τους φορείς) που
απέστειλε επιστολή - εισήγηση προς όλους, οι οποίοι με
τη σειρά τους, αφού συνεδρίασαν απάντησαν θετικά, οι
μεν τέσσερις (4) ομόφωνα οι δε άλλοι δύο κατά πλειοψη-
φία.
Ακολούθησε Συνέλευση των κατοίκων την 8η Αυγούστου,
στην οποία τοποθετήθηκαν απλοί κάτοικοι υπέρ της αλλα-
γής, ακούστηκαν όμως και φωνές διαφορετικής άποψης.
Δηλαδή ορισμένοι συγχωριανοί μας υποστήριξαν να πα-
ραμείνει η ημέρα τέλεσης του δρώμενου ως έχει.
Τελικά υιοθετήθηκε η άποψη περί αλλαγής της ημέρας

τέλεσης του δρώμενου από την Τρίτη της Λαμπρής την
Κυριακή του Πάσχα μετά τον εσπερινό της Αγάπης για
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Δίνω τη συνδρομή μου στην Αδελφότητα.
Έτσι βοηθάω το σύλλογο στην επίτευξη των στόχων του.

Μια ακόμη επιτυχημένη και υψηλής ποιότητας εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στο Χωριό μας στις 18    Αυγούστου το

βράδυ.
Αυτή τη φορά η ενορία διοργάνωσε μουσική συναυλία με

τραγούδια μεγάλων Ελλήνων δημιουργών.Η έναρξη της συ-
ναυλίας καθυστέρησε μιας και  κατά τη διάρκεια της πρό-
βας και του συγχρονισμού των οργάνων μια, μικρής
διάρκειας και έντασης, βροχή δημιούργησε αναστάτωση
και απογοήτευση.

Την Κυριακή 12 Αυγούστου  στην πλατεία της Ροδαυγής
και κάτω από νόμιμες διαδικασίες έγινε ο Διοικητικός και
Οικονομικός  απολογισμός  του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρο-

δαυγής για τα πεπραγμένα της τριετίας και  οι αρχαιρεσίες
για  εκλογή νέου Δ.Σ. οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 15
Αυγούστου  στον ίδιο χώρο. 
Κατ αρχήν εκλέχτηκε  Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης ο Βα-
σίλης Οικονόμου, Γραμματέας η Θεανώ Γραμματικού και
Ψηφολέκτης η Ελσα Φίντζου – Σιαφαρίκα. 
Ο Πρόεδρος  του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρήστος  Σταύ-

ρος στον Διοικητικό απολογισμό του αναφέρθηκε σε όλες
τις δραστηριότητες  της τριετίας  επισημαίνοντας ότι « όλα

αυτά τα χρόνια  εργαστήκαμε υπεύθυνα, μεθοδικά και με
μεράκι  για τον πολιτισμό και την παράδοση και καταφέραμε
η Ροδαυγή να είναι κέντρο πολιτιστικών εξελίξεων. Ό,τι κά-
ναμε το κάναμε γιατί αγαπάμε αυτόν τον τόπο, με προσω-
πικό  και οικογενειακό κόστος, πέρα από την σωματική και
ψυχολογική κούραση ». 
Ο Σύλλογος μας,  ανέφερε, βρίσκεται σε  πολύ καλή πορεία
και αποτελεί  ζωντανό κύτταρο  της τοπικής κοινωνίας και
της ευρύτερης ορεινής περιοχής με τις συνεχείς δραστη-
ριότητες και εκδηλώσεις  οι οποίες έχουν γίνει γνωστές
πέρα από τα σύνορα του νομού Άρτας, με αποτέλεσμα  να
προβάλλεται το χωριό μας και να υπάρχει συνεχής  επισκε-
ψιμότητα,  πράγμα το οποίο δημιουργεί  ανάπτυξη  και τό-
νωση της τοπικής οικονομίας. 

Η Αδελφότητα συμμετείχε στις εκδηλώσεις του ΡΟΔΟΦΕΓΓΑΡΟΥ
2018 με τις παρακάτω εκδηλώσεις:
1. Προβολή της κλασικής ταινίας «Οι Αριστόγατες» την οποία παρα-

κολούθησαν με εξαιρετικό ενδιαφέρον τα παιδιά του χωριού και με-
ρικοί μεγαλύτεροι νέοι. Η συγκεκριμένη ταινία είναι  20η κλασική
ταινία μεγάλου μήκους της Disney. Οι ΑΡΙΣΤΟΓΑΤΕΣ, είναι ένα απα-
ράμιλλο μείγμα έντονης περιπέτειας, ζωντανών χαρακτήρων και εύ-
θυμης μουσικής που συνάρπασε όσους την παρακολούθησαν.
2. Οι ΝΕΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ σε συνεργασία με την Αδελφότητα παρου-

σίασαν με το δικό τους τρόπο ιστορίες από τον τόπο μας, σε ένα ει-
δυλλιακό περιβάλλον στην πηγή ΜΠΕΣΙΚΟΣ, διάρκειας μίας ώρας και
15 λεπτών. Η προσπάθεια που κατέβαλλαν ήταν πολύ μεγάλη και το

Με απόλυτη επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή από κόσμο
κάθε ηλικίας,  πραγματοποιήθηκαν  και  φέτος οι δεκαήμε-
ρες εκδηλώσεις του Αυγούστου κάτω από το φως της παν-
σέληνου στη Ροδαυγή, οι οποίες γίνονται για 6η

συνεχόμενη χρονιά. Εκδηλώσεις με μουσικές βραδιές, ντο-
κιμαντέρ, θεατρικά και διαδραστικά παιχνίδια, εικαστικά
δρώμενα, ζωγραφική, προβολή ταινιών, καραγκιόζη, και
πολλές αθλητικές δραστηριότητες.  
Ξεκίνημα  την 1η Αυγούστου με  το Ντοκιμαντέρ για τον

“Θεοπόταμο Άραχθο” από τον φωτογράφο – κινηματογρα-
φιστή Βασίλη Γκανιάτσα.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αρκετό κόσμο στην πλατεία,

έγινε η προβολή της ταινίας – ντοκιμαντέρ του διακεκριμέ-
νου Αρτινού φωτογράφου – κινηματογραφιστή Βασίλη Γκα-
νιάτσα για τον Άραχθο ποταμό. Πρόκειται για ένα  σπάνιο
ταξίδι με ντοκουμέντα θρύλους και παραδόσεις  σε όλη τη
διαδρομή  του  ποταμού από τις πηγές, μέχρι τις εκβολές
του  στον Αμβρακικό, τις χαράδρες και τα φαράγγια, τα πέ-
τρινα  γεφύρια, τα καταπληκτικά και απάτητα τοπία, τους
καταρράκτες σε απότομους γκρεμούς τις εύφορες κοιλά-
δες,  και με  ξεχωριστές  αφηγήσεις.  
Τη βραδιά αυτή, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου

Χρήστος Σταύρος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, καλωσο-
ρίζοντας τους παρευρισκομένους  και κηρύσσοντας παράλ-

Κυριακή του Πάσχα το «Καγκελάρι»

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΔΟΦΕΓΓΑΡΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

συνέχεια στην σελ. 4

συνέχεια στην σελ. 3

συνέχεια στην σελ. 4συνέχεια στην σελ. 6

συνέχεια στην σελ. 5

Πλούσιο και φέτος σε εκδηλώσεις
«το Ροδοφέγγαρο»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΡΟΔΑΥΓΗΣ «Η ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

Του Θεοφάνη Κίτσου
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Γεννήσεις
Στις 10-7-2018 Νικολάου Καψάλη και Ευδο-

κίας Παύλου Σπύρου (κόρη Βούλας Ιωαν.
Βαγγέλη)απόκτησαν κορίτσι και της δόθηκε
το όνομα Αγγελική
Στις 3-8-2018 το ζεύγος Μάριου(γιος Ηλέ-

κτρας Νάση) και Βάσως Μαστρόκαλλου από-
κτησαν αγόρι.
Στις 4-8-2018 το ζεύγος Λαμπρινής Θαν. Τζα-
μάκου(Βασιλικής Χρ. Κομζιά) και Αποστόλη
Ρίζου απόκτησαν κορίτσι.
Στις 12-9-2018 το ζεύγος Κων/νου και Φωτει-
νής Δημ. Κώτση απόκτησαν αγόρι

Βαπτίσεις
Στις 7-7-2018 το ζεύγος Γεωργίου και Δήμη-
τρας Παπαλάμπρη βάπτισαν το αγοράκι τους
και του δόθηκε το όνομα Κωνσταντίνος
Στις 22-7-2018 το ζεύγος Μαρίας Αθαν. Βαγ-
γέλη και Γρηγόρη Κόκκαλη βάπτισαν την
κόρη τους και της δόθηκε το όνομα Νικο-
λέτα
Στις 18-8-2018 το ζεύγος Γρηγορίου Νικ. Γε-
ωργάνου και Χριστίνας Μήτσου βάπτισαν την
κόρη τους και της δόθηκε το όνομα Στέλλα
Στις 1-9-2018 το ζεύγος Βένιας Φώτη Αράπη
(κόρη Νικολίτσας Ηλ. Δημόπουλου) και Κα-
ραντζή Μιχάλη βάπτισαν την κόρη τους και
της δόθηκε το όνομα Αριάδνη
Στις 23-9-2018 το ζεύγος Κων. Λούκου και

Βασιλικής Φώτη Αράπη (κόρη Νικολίτσας Ηλ.
Δημόπουλου) βάπτισαν το κορίτσι τους και
της δόθηκε το όνομα Νικλολίνα
Η Βανέσσα Αλεξίου (κόρη Μαρίας Χρ. Κί-

τσου) και ο Κωνσταντίνος Ζάγκλης βάφτισαν
την κορούλα τους Αριάνα, στον Ιερό Ναό
Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στην Κρύα Ιωαν-
νίνων την 25 Αυγούστου.

Γάμοι
Στις 23-6-2018 ο Ιωάννης Γεωργ. Παπακώ-

στας από τα Πιστιανά νυμφεύθηκε τη Ζωή
Πανταζή στα Ιωάννινα
Στις 14-7-2018 ο Κων/νος Βασ. Καρατζάς

νυμφεύθηκε τη Χριστιάνα Λένη
Στις 15-7-2018 η Βασιλική Λαμ. Καλιαρντά

(κόρη Χαρίκλειας Λαμ. Σωτηρίου) παντρεύ-
τηκε τον Αντώνη Γουρνέλλο
Στις 21-7-2018 ο Γεώργιος Νικ. Σπύρου νυμ-
φεύθηκε την ΄Αννα Ντομπροβσκα
Στις 25-8-2018 ο Χρήστος Μπεκρής του

Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας Μιχαλο-
πούλου νυμφεύθηκε  την Ανδριάνα Κυρια-
κοπούλου στον Ιερό Ναό  Αγίου Αναστασίου
Δρεπάνου Ρίου. 

Στις 26-8-2018 η Μαριάννα Ιωαν. Ρούκα
(κόρη Βασιλικής Κων. Τσάγκα) νυμφεύθηκε
τον Γεώργιο Νικ. Σταυράκη στο Μέτσοβο.
Ακολούθησε βάπτιση του υιού τους στο
οποίο δόθηκε το όνομα Νικόλαος.
Στις 15-9-2018 η Αλεξάνδρα Αθαν. Βαγγέλη

νυμφεύθηκε τον Γεώργιο Χατζηστάμου στην
Αυλίδα.
Στις 22-9-2018 ο Βασίλης Παντ. Μήλιος (γιος
Χριστίνας Βας. Κολιού νυμφεύθηκε την Ου-
ρανία Καραντζούνη από τη Λεπενού

Θάνατοι
Στις 3-7-2018 απεβίωσε η Ολυμπία Κων.

Μάνου στην Αθήνα
Στις 19-7-2018 απεβίωσε ο Κων/νος Καλιακά-
τσος συζ. Παναγιώτας Κων. Σταύρου στη Φι-
λιππιάδα
Στις 27-7-2018 απεβίωσε ο Ζαχαρίας Σταύ-

ρος σε ηλικία 99 ετών
Στις 27-7-2018 απεβίωσε  ο Βασίλης Γεωρ.

Κόκκινος στα Πιστιανά
Στις 3-8-2018 απεβίωσε η Ασημίνα Τηλ. Δα-

σκαλάκη σε ηλικία 86 ετών
Στις 4-8-2018 απεβίωσε η Ευαγγελή Χαρ. Γε-
ωργάνου στα Πιστιανά
Στις 20-8-2018 απεβίωσε ο Χρήστος ΄Ανθης

(συζ. Αλεξάνδρας Χασκή) στην Αθήνα
Στις 24-8-2018 απεβίωσε η Βαϊτσα Χρ. Βά-

σιου στα Πιστιανά σε ηλικία 96 ετών
Στις 28-8-2018 απεβίωσε η Δημητρούλα Παύ-

λου Δημόπουλου σε ηλικία 81 ετών
Στις 5-9-2018 απεβίωσε ο Δημήτρης Μιχ.

Κώτση 58 ετών στην Κέρκυρα
Στις 11-9-2018 απεβίωσε ο Αναστάσιος Δημ.

Παπαβασιλείου ετών 73
Στις 17-9-2018 απεβίωσε η Αναστασία Στ.

Αθανασίου στο Σουμέσι
Μνημόσυνα

Στις 8-7-2018 ετήσιο μνημόσυνο του Χρή-
στου Μουστάκα (συζ. Φωτεινής Απ. Ντάλα) 
Στις 29-7-2018 ετήσιο μνημόσυνο Αικατερί-

νης Αριστ. Μάνου
Στις 12-8-2018 40ήμερο μνημόσυνο Σταυ-

ρούλας (Βούλας) Ιωαν. Γραμματικού
Στις 9-8-2018 ετήσιο μνημόσυνο Χαριλάου

Κάππη συζ. Ουρανίας Μπαλαούρα
Στις 19-8-2018 ετήσιο μνημόσυνο Βασίλη

Μπαλαούρα
Στις 26-8-2018 ετήσιο μνημόσυνο Σωτήρη

Σφήκα στο Τραπεζάκι
Στις 2-9-2018 40ήμερο μνημόσυνο Ζαχαρία

Σταύρου
Στις 2-9-2018 40ήμερο μνημόσυνο Βασίλη

Κόκκινου στα Πιστιανά
Στις 7-9-18 40ήμερο μνημόσυνο Μίνας Τηλ.

Δασκαλάκη
Στις 9-9-2018 40ήμερο μνημόσυνο Ευαγγε-

λής Χαρ. Γεωργάνου στα Πιστιανά
Στις 23-9-2018 40ήμερο μνημόσυνο του Χρή-
στου ΄Ανθη(συζ. Αλεξάνδρας Χασκή)
Στις 23-9-2018 40ήμερο μνημόσυνο της Βαϊ-
τσας Βάσιου στα Πιστιανά 

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ/ΤΕΙ
Η ΄Ελενα Θεοφ. Δημόπουλου στο Μαθημα-

τικό Τμήμα Πατρών
Η Θεοφανώ Λάμπ. Κομζιά στη Νοσηλευτική

Αθηνών
Ο Παναγιώτης Αθανασ. Μήτσιος στη Σχολή

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ ΄Αρτας
Ο Λάμπρος Αθαν. Αθανασίου στη Θεολογική
Αθηνών
Ο Παπαρούνης Χρήστος (υιός Ζωής Μπαρ-

τζώκα) στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικής Επιστήμης του ΤΕΙ Δυτ.
Μακεδονίας
Ο Αντώνης Νικ. Αράπη (γιος Λαμπρινής Βασ.
Σιαφαρίκα) στο τμήμα Μηχανολόγος-Μηχα-
νικός του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Η Βάσια Γεωργ. Πετρόπουλου(κόρη Ελένης

Βασιλ. Ντάλα) στη Γεωπονική Αθηνών
Ο Αλέξανδρος Αθαν. Παπαβασιλείου στη

ΣΜΥ Τρικάλων
Ο Δημήτριος Σωτηρ. Κασσάρας στη σχολή

Εμποροπλοιάρχων
Ο Θωμδούλης Κων/νος (εγγονός Δημητρίου
Κασσάρα) στο Μαθηματικό Ιωαννίνων  
Η Παπαχρήστου Νικ. Γεωργία(κόρη Παρα-

σκευής Θεοφ. Μιχαλόπουλου)στη Νομική
Κομοτηνής
Η Ιωάννα Δημ. Κολιομάρου και Χρύσας Πό-

σιου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Φλώρινας   
Επαγγελματική εξέλιξη

Ο κ. Φούκας Γεωργ. Περικλής εξελίχθηκε
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή
στην  Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών(ΕΚΠΑ).

Μεταπτυχιακές σπουδές
Η Αγαθή Χρ. Αναγνώστου περάτωσε τις με-

ταπτυχιακές σπουδές στο ΕΚΠΑ, Τμήμα Λο-
γιστικής και Χρηματοοικονομικής

Νέοι πτυχιούχοι
Η Αικατερίνη Γιαννίσση (εγγονή Ιουλίας Πα-
παβασιλείου) αποφοίτησε από το Μετσόβειο
Πολυτεχνείο.
Η Γεωργία Κων/νου και Σπυριδούλας Σιώζου
κατέστη πτυχιούχος του Τμήματος Νοσηλευ-
τικής του Α΄ΤΕΙ Ηπείρου
Ο Θανάσης-Ρίζος Ηλίας (γιος της Γεωργίας

Κων. Σιώζου) κατέστη πτυχιούχος του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων
Καλή  σταδιοδρομία!!!

Από την κοινωνική ζωή των ΡοδαυγιωτώνΑπό την κοινωνική ζωή των Ροδαυγιωτών
Βαγγέλης  Αθανάσιος                                                 Αθήνα                                                 20€
Ζιανίκας Β. Λάμπρος                                                   Πρέβεζα                                             20€
Παπαβασιλείου Ιουλία                                                 Αθήνα                                                 20€
Αντωνίου Γεώργιος                                                     Αθήνα                                                 50€
Παπαβασιλείου Δημ. Θεοφάνης                                 Ροδαυγή                                            20€
Γιολδάσης Κων. Χρήστος                                           ΄Αρτα                                                  20€
Θεοδώρου Φωτ. Δημήτριος                                        Αμερική                                              50€
Μπαλζαρίνι Πίτερ                                                         Ελβετία                                            100€
Πλαστήρας Βασίλης                                                    Ιωάννινα                                             20€
Παπαλάμπρης Γεωρ. Κων/νος                                     Ροδαυγή                                            50€
Παπαβασιλείου Χρ. Ανδρομάχη                                  Ροδαυγή                                            10€
Αράπη Αριστ. Μαίρη                                                    Αθήνα                                                 20€
Αράπη-Π’’οικονόμου Βασιλική                                    Θεσσαλονίκη                                     20€
Αράπη-Ρετζέπη Βούλα                                                Θεσσαλονίκη                                     20€
Μουστάκας Χρ. Αναστάσιος                                       Αθήνα                                                 10€
Τάσου-Δούκα Βούλα                                                   Αθήνα                                                 20€
Χριστοκώστα Δέσποινα                                               Λάρισα                                                10€
Χριστογιάννης Δημήτριος                                          Ιωάννινα                                            10€
Τσάμης Χρήστος                                                          Ροδαυγή                                            10€
Σιαφαρίκας  Γεωρ. Μιχάλης                                       ΄Αρτα                                                  20€
Αράπη-Χασκή Κων/νιά                                                 Ροδαυγή                                            20€
Χριστοκώστας Χρ. Δημήτριος                                   Καναδάς                                             50€
Χριστοκώστας Ιωαν. Γεώργιος                                   Σαντιάγκο                                          50€
Γεωργίου Νικ. Θεοφάνης                                            ΄Αρτα                                                  10€
Τζαμάκου-Κομζιά Βασιλική                                        Πιστιανά                                             10€
Χριστοκώστας Ιωαν. Δημήτριος                                 Λάρισα                                                20€
Βαγγέλη Νικ. Παναγιώτα                                            Γερμανία                                            20€
Αναγνωστάκης Δημοσθένης                                      Αθήνα                                                 20€
Παπακώστας Γεώργιος                                                Πιστιανά                                             20€
Μάνος Ελευθέριος                                                     Ροδαυγή                                            20€
Δέμιτσας Ιωάννης                                                        Ιωάννινα                                             20€
Δημόπουλος Γεώργιος                                                Καναδάς                                             50€
Βασιλείου Δημ. Ελεύθεριος                                       Ροδαυγή                                            15€
Μπομπότης Νικόλαος                                                 Βελεστίνο                                          10€
Ευθυμίου Δημ. Βασιλική                                             Ροδαυγή                                            10€
Μπόμπολη Βασ. Σοφία                                                 Αθήνα                                                 20€
Μπόμπολη Βασ. Αρχόντω                                           Αθήνα                                                 20€
Σύλλογος Ροδαυγιωτών Β. Αμερικής                                                                                  120€
Παλαβού Κων. Σοφία                                                   Ροδαυγή                                            10€
Γιώτη Ερασμία                                                             Ροδαυγή                                            10€
Βασιλείου Στ. Δημήτριος                                            Ροδαυγή                                            20€
Σιώζος Σωτ. Ιωάννης                                                   Φιλιππιάδα                                          10€
Αναγνωστάκης Ηλ. Κων/νος                                       Τερψιθέα                                           10€
Κασσάρας Κων. Δημήτρης                                         Ροδαυγή                                            10€
Πλαστήρας Βασ. Νικόλαος                                         Ιωάννινα                                             10€
Λάμπρης Γεωρ. Λάμπρος                                            Ηγουμενίτσα                                     20€
Ροδαυγιώτης Β. Αμερικής                                                                                                      20€
Μήτσιος Ευαγ. Κων/νος                                              Αθήνα                                                   5€
Περδικαριώτισσα                                                                                                                     10€
Αναστασίου Βασ. Χαράλαμπος                                   Πάτρα                                                 20€
Μάνος Αθανάσιος                                                        Ιωάννινα                                             30€
Παπάκος Βύρων                                                                                                                    100€
Λάμπρης Σπυρίδων                                                      Ιωάννινα                                             20€
Γιολδάσης Αλκ. Ιωάννης                                             Πρέβεζα                                             20€
Σιώζος Κων/νος                                                            Ροδαυγή                                            10€
Χριστογιάννης Κ. Ιωάννης                                          Σουμέσι                                              30€
Χριστογιάννης Κ. Λευτέρης                                       Σουμέσι                                              20€
Χριστογιάννης Κ. Βαγγέλης                                       Σουμέσι                                              20€
Χριστογιάννης Κ. Θεοφάνης                                      Σουμέσι                                              10€
Μόσχος Ηρακλής και Μαρίντα                                   Σκούπα                                               10€
Αθανασίου Σταύρος                                            Ροδαυγή                                      10€
Εκ παραδρομής στο προηγούμενο φύλλο γράφτηκε
Σύρρου Ευαγγελή αντί Σύρρου Στέλλα
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Το ΔΣ της Αδελφότητας ευχαριστεί θερμά όλους τους συγχωριανούς  και φί-
λους της Ροδαυγής που στηρίζουν το σύλλογό μας στην έκδοση της εφημερί-
δας. Για να συνεχιστεί η έκδοσή της, οι παραλήπτες της εφημερίδας ας
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χει. Τη συνδρομή σας μπορείτε να τη δίνετε στα μέλη του Δ.Σ., στην κ. Αράπη
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Κάνουμε γνωστό σε όλους ότι η Αδελφό-
τητα Ροδαυγής προσέφερε το ποσό των
100€ για την πραγματοποίηση εργασιών
που θα γίνουν στον Προφήτη Ηλία (αλλαγή
σκεπής)
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Είμαστε  σήμερα  εδώ, στο Ι. Ναό της Αγίας
Βαρβάρας  συγγενείς, συγχωριανοί  και φίλοι
για να αποχαιρετήσουμε στο αιώνιο ταξίδι τον
Ζαχαρία Σταύρο. 
Ο Ζαχαρίας, παιδί του Χρήστου και της Αλεξάν-
δρας Ζαχαρή  γεννήθηκε το έτος 1919 στο
Κεντρικό Άρτας, αλλά όλα  του  τα χρόνια τα
έζησε εδώ στη Ροδαυγή, (Νησίστα Nέας Ελλά-
δας).
Σε ηλικία 10 χρόνων, όταν ήταν στην 4η τάξη

του Δημ. Σχολείου Ροδαυγής με δάσκαλο τον
Χαρίλαο Αράπη, έχασε τη μάνα του, μεγαλώ-
νοντας κατόπιν με τη μητριά του Βικτωρία.
Ο εκλιπών υπηρέτησε  για 8 ολόκληρα χρόνια

στις ένοπλες δυνάμεις την περίοδο του πολέ-
μου ως ασυρματιστής (1940–1948). Τα τέσσερα
εξ αυτών τα υπηρέτησε στην Εθνική Αντίσταση
κατά των Γερμανών.
Υπήρξε πραγματικός αγωνιστής της  Εθνικής

Αντίστασης, με πολλά  μετάλλια από το Γενικό
Επιτελείο Στρατού. 
Από την  1η  Μαρτίου 1944 μέχρι 12 Φεβρουα-
ρίου 1945 υπηρέτησε στην  Εθνική Οργάνωση
Ελλήνων Ανταρτών Ε.Δ.Ε.Σ. ως ένοπλος στο
Γεν. Αρχηγείο  Στρατού.
Τον ίδιο χρόνο έλαβε μέρος  στο σαμποτάζ

εναντίον των Γερμανών που έγινε στο Ροβίλι-
στο Ιωαννίνων.  
Στις 31 Δεκ. 1944 του απενεμήθη δίπλωμα  και
αργυρό μετάλλιο  για την ενεργό συμμετοχή
του  στον Απελευθερωτικό αγώνα (1942–1944),

κατά των Γερμανών.
Το έτος 1961 του απενεμήθη αναμνηστικό με-
τάλλιο Εθνικής Αντίστασης 1941–1945 από το
Υπουργείο  Εθνικής Άμυνας για τις εξαιρετικές
υπηρεσίες στον αγώνα αυτό.
Το  έτος 1948, μετά τις στρατιωτικές του  υπο-
χρεώσεις, παντρεύτηκε την Ευαγγελή Γεωρ-
γίου Κολιού από το Περδικάρι  Ροδαυγής.
Σε όλη του την ζωή ασχολήθηκε με τη γεωργία
και σε ηλικία 50 ετών  έγινε άριστος τεχνίτης
στο κτίσιμο της πέτρας. Διετέλεσε Κοινοτικός.
Σύμβουλος για 4 χρόνια.
Εργάστηκε ανιδιοτελώς τόσο  για την αποπε-

ράτωση του Ναού της Αγίας Βαρβάρας, όσο
και σε άλλα παρεκκλήσια του χωριού, προσφέ-
ροντας εργασίες καλλωπισμού  με πέτρα στους
προαύλιους χώρους.
Αγαπητός από τους συγχωριανούς, γηραλέος

μέχρι τα βαθιά γεράματα, καλός οικογενειάρ-
χης, με τις συμβουλές του, ο Ζαχαρίας ήταν
πάντα μπροστά στις χαρές και στις λύπες, στις
γιορτές, στα πανηγύρια, στον τακτικό εκκλη-
σιασμό  και στις διάφορες εκδηλώσεις  του χω-
ριού μας, και ιδιαίτερα  στο ξενύχτι  πολλών
συγχωριανών  που απο δήμησαν για την αι-
ωνιότητα.  
Πατέρας δυο παιδιών, του Γιώργου και του

Χρήστου, με 4 εγγόνια και 3 δισέγγονα, φεύγει
από την επίγεια ζωή ευχαριστημένος και πλή-
ρης ημερών, αφού έκλεισε ένα μεγάλο κύκλο
ζωής, έναν αιώνα. ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

ΦΕΥΓΕΙ Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Επικήδειος -  Βιογραφικό για τον Ζαχαρία Σταύρο

Από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Θ.Κίτσο 

Ζαχαρίας Σταύρος

Αναστασία Στ. Αθανασίου
ετών 88
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Το καλοκαίρι πήρε το τέλος του και η Ροδαυγή έρχεται
αντιμέτωπη με τον μαρασμό της χειμερινής περιόδου.
Έτσι και τη βγάλαμε και τούτο τον χειμώνα, τραγουδά ο
Διονύσης Σαββόπουλος. Αλλά ας μη το βάλουμε κάτω,
αγαπητοί Ροδαυγιώτες. Υπάρχουν πράγματι προϋποθέσεις
για καλύτερες μέρες, για πραγματικά αισιόδοξες σκέψεις.
Και προσωπικά ας μη είμαι γκρινιάρης, γιατί είμαι και σχε-
δόν απών από το χωριό. Μου φαίνεται όμως ότι είμαι κάθε
μέρα εκεί. Πόσο απέχει το όνειρο από την πραγματικότητα,
αλήθεια.
Δύο κολόνες της αισιοδοξίας για ένα πολύ καλλίτερο χει-
μώνα αποτελούν τα δύο στολίδια του χωριού μας, οι εξαι-
ρετικοί ξενώνες. Το «Μαρουσιώ» άνοιξε τον δρόμο της
ανάπτυξης για τον τουρισμό στη Ροδαυγή. Με το παραδο-
σιακό του στυλ και τους υπέροχους ιδιοκτήτες του, νέοι
άνθρωποι, μη ξεχνάμε. Μαρία, Βασίλη, πιο δυνατά, πιο ευέ-
λικτα, πιο έξυπνα, εσείς ξέρετε ότι με την εξωστρέφεια
που σας διέπει θα φέρετε περισσότερους επισκέπτες στο
χωριό. Και το «Νήσιστα», ξενώνας επιπέδου, στολίδι, με
την καφετέρια σημείο ζωής και αναφοράς για τη ζωή του
χωριού.
Με τον Ανδρέα χαμογελαστό, ερωτικό μετανάστη, την

Αλεξάνδρα και τα παιδιά τους. Οφείλουμε όλοι να τους
στηρίζουμε. Οφείλω επίσης να  επισημάνω την συνεργασία
των δύο αυτών αστεριών, ώστε να μη βρεθεί κάποιος
χωρίς διαμονή στο χωριό.

- Ανδρέα και Αλεξάνδρα, εγώ σαν ελεύθερος επαγγελμα-
τίας κατανοώ απόλυτα τον αγώνα σας και την προσπάθειά
σας. Ό,τι δεν μας τελειώνει μας κάνει πιο δυνατούς, και
εσάς και τα παιδιά σας. Μπόρα ήταν και πέρασε.
Με δύο καινούργια καταστήματα στην πλατεία που τους
ευχόμαστε να δουλέψουν και να φέρουν πολύ κόσμο από
την γύρω περιοχή  ώστε να αυξηθεί το εισόδημα του χω-
ριού μας. Δε πρέπει να ξεχνάμε ότι η τουριστική ανάπτυξη
γίνεται για όλους. Και εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε
και την Βαγγελιώ που αποχώρησε, για την προσφορά της
όλα αυτά τα χρόνια. Με τα υπόλοιπα καταστήματα να εξυ-
πηρετούν τους συγχωριανούς μας και που πρέπει επίσης
να στηρίζουμε. Με το καινούργιο Δ.Σ. του συλλόγου που
φιλοδοξεί για περαιτέρω ανάπτυξη και καλλίτερες προ-
οπτικές.
Με την συνεργασία όλων των φορέων για την όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερη γνωστοποίηση των πλεονεκτημάτων
και των αγαθών της Ροδαυγής. Και πολλά άλλα που θα
αναπτύξουμε στο επόμενο φύλλο και όπου πάντα θα πρέ-
πει να μη ξεχνάμε. Για την τοπική αυτοδιοίκηση, τον Δήμο,
την Περιφέρεια, την Κεντρική Διοίκηση, την Κυβέρνηση
και το τραπεζικό Σύστημα.
Ήρθε η ώρα της Ευρωπαϊκής Ελλάδας αλλά και της Ρο-

δαυγής. Ήρθε η ώρα της άλλης Ροδαυγής. Μπορούμε και
περισσότερο, μπορείτε εσείς στη Ροδαυγή. 

Αγαπητοί  μου  φίλοι και συγχωριανοί καλημέρα σας.
Φτάσαμε πάλι αισίως μετά από 3 χρόνια, να κάνουμε  τον

απολογισμό μας, σε σας που μας εκλέξατε να διαχειριστούμε
την τύχη του Πολιτιστικού Συλλόγου.
Προσωπικά θέλω να πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε στο μέτρο
του δυνατού στις προσδοκίες σας.  Αρκετές φορές κάναμε
υπερβάσεις  και δώσαμε τον εαυτό μας, για να υπηρετήσουμε
από  τη θέση αυτή το χωριό μας. 
Εργαστήκαμε υπεύθυνα, με συνέπεια και μεράκι, όσο μας το
επέτρεπε και ο χρόνος φυσικά, (και τις περισσότερες φορές
εις βάρος της οικογένειας), προσπαθώντας να κρατήσουμε
την πολιτιστική μας παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου
μας και ό,τι έχει σχέση με πολιτισμό. 
Φυσικά μπορεί να κάναμε και  λάθη και να διαπιστώσατε πα-
ραλείψεις. Όμως όλα αυτά είναι ανθρώπινα, και δεν κάνει
λάθη, αυτός που δεν κάνει τίποτα. Μέσα από τα λάθη μαθαί-
νουμε και γινόμαστε καλύτεροι. Το ζήτημα είναι να κάνουμε
όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη.
Εμείς, τα μέλη του Δ.Σ. μετά από κάθε μεγάλη εκδήλωση  κά-
ναμε τον απολογισμό μας για το πώς πήγε η εκδήλωση. Συ-
ζητούσαμε οποιεσδήποτε αδυναμίες και παραλείψεις και
προσπαθούσαμε στο μέτρο του δυνατού να τις διορθώσουμε
για την επόμενη φορά. 
Γενικά πιστεύω ότι ο Σύλλογος μας βρίσκεται σε καλή πο-

ρεία, έχει γίνει ευρύτερα γνωστός  στην Ελλάδα, ξεπερνών-
τας τα σύνορα του νομού Άρτας με τις διάφορες μεγάλες
εκδηλώσεις, έχει ανεβάσει ψηλά τον πήχη, έχει αποκτήσει
κύρος, και έχει να παρουσιάσει πολλές εκδηλώσεις και  δρα-
στηριότητες στη τριετία που πέρασε. 
Αναφέρομαι επιγραμματικά: 

1. Κόψαμε τρεις Βασιλόπιτες με  πολλά δώρα
2. Συμμετείχαμε μαζί με την Κοινότητα στις Αποκριάτικες εκ-
δηλώσεις δύο συνεχόμενες χρονιές.
3. Εκδώσαμε τρία ημερολόγια με φωτογραφίες από τη Ρο-
δαυγή. 
4. Καθαρίσαμε και αναδείξαμε παλιά μονοπάτια
5. Οργανώσαμε καλύτερα  και διαφημίσαμε το έθιμο  «Τα
Τραγούδια του Λαζάρου.
6. Διοργανώσαμε τρεις αιμοδοσίες και διαχειριστήκαμε το
αίμα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους συγχωρια-
νούς μας που το είχαν ανάγκη.
7. Το χορευτικό μας συμμετείχε σε διάφορες πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις σε διάφορες περιοχές και στο χωριό.
8. Καθιερώσαμε τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα σε δρόμους,
σπίτια και καταστήματα του χωριού.
9. Διοργανώσαμε και τις τρεις χρονιές εκδήλωση με τον Αι-
Βασίλη  μοιράζοντας δώρα σε 50 περίπου παιδιά της Ροδαυ-
γής και αναβιώσαμε το έθιμο,  «πάντρεμα της φωτιάς». 
10. Διοργανώσαμε Ημερίδα με επιτυχία στα Πιστιανά τον
Οκτώβριο του 2017 σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο Πιστανών με θέμα:  Δυνατότητες ανάπτυξης ορεινών
και ημιορεινών περιοχών της Άρτας, σε σχέση με την καλ-
λιέργεια της καστανιάς  των αμπελιών και των αρωματικών
φυτών που ευδοκιμούν στην περιοχή μας.
11. Διοργανώσαμε σε συνεργασία με τους άλλους Φορείς του
χωριού μας  για 9η συνεχή χρονιά τη γιορτή Κάστανου και
Τσίπουρου.. Η γιορτή Κάστανου και Τσίπουρου αγκαλιάστηκε
από τους συγχωριανούς μας και από πολύ μεγάλο αριθμό επι-
σκεπτών από διάφορες περιοχές της πατρίδας μας, για την
ανάδειξη των τοπικών μας προϊόντων και την τόνωση της το-
πικής οικονομίας. Μια μεγάλη γιορτή η οποία  θα πρέπει να
προσεχθεί ιδιαίτερα και να κρατηθεί για το μέλλον, γιατί αυτή
και μόνο μπορεί να θεωρηθεί μοχλός αγροτουριστικής ανά-
πτυξης της περιοχής. Οι επισκέπτες έχουν φθάσει τις  4.000
άτομα.
12. Διαθέσαμε 550 καστανιές στους συγχωριανούς με σκοπό,
«πέρα του συμβολικού χαρακτήρα», να αυξηθεί η παραγωγή
μελλοντικά, να αποκτήσει η Ροδαυγή ταυτότητα, και να κεν-
τρίσουμε το ενδιαφέρον των νέων να  ασχοληθούν παράλ-
ληλα με τη δουλειά τους, με το κάστανο.  
13. Συμβάλλαμε στον εξωραϊσμό της Ροδαυγής σε συνεργα-
σία με την Κοινότητα και τους άλλους Φορείς βοηθώντας οι-
κονομικά  σε διάφορα μικροέργα, καθαρίζοντας βρύσες,
μονοπάτια και φυτεύοντας παρτέρια σε διάφορα σημεία.
14. Συμβάλλαμε στην προβολή του χωριού μας με κάθε
τρόπο και μέσω των Μ.Μ.Ε. με κείμενα, συνεντεύξεις, συζη-
τήσεις και καταφέραμε η Ροδαυγή να είναι κέντρο πολιτιστι-
κών εξελίξεων.
15. Είχαμε παρεμβάσεις έγγραφες και παραστάσεις σε αρμό-
διους φορείς για διεκδίκηση δίκαιων αιτημάτων του χωριού
μας. 
16. Δημιουργήσαμε ιστοσελίδα στον Σύλλογο για την ηλε-
κτρονική ενημέρωση και την καταγραφή  του πλούσιου  υλι-

κού  του Συλλόγου και του χωριού μας  που έχει να κάνει με
την παράδοση τα ήθη και έθιμα, τις εκδηλώσεις και τις δρα-
στηριότητες.
17. Καταφέραμε φέτος να πάρει το Καγκελάρι της Ροδαυγής
το «Σήμα της Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς». Θέλω να ευχαρι-
στήσω  ιδιαίτερα την Μαρία Παπαβασιλείου   για τον αγώνα
που έκανε σχετικά με αυτό το θέμα. 
18. Άφησα  τελευταίο, το 10-ήμερο των  εκδηλώσεων  του
καλοκαιριού  με την ονομασία «ΤΟ ΡΟΔΟΓΕΓΓΑΡΟ», υπό το
φως της πανσέληνου του Αυγούστου. Εκδηλώσεις  πολιτιστι-
κές, ψυχαγωγικές, λαογραφικές, εικαστικές, πνευματικές,
επιστημονικές, αθλητικές.   
Φέτος ήταν  η 6η  συνεχόμενη χρονιά και όλες τις χρονιές

σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, με μεγάλη συμμετοχή από παι-
διά, από ντόπιους, επισκέπτες και απόδημους.  
Οι εκδηλώσεις αυτές αγγίζουν το ποιοτικό  και το διαφορε-

τικό και ξεχωρίζουν. Δεν είναι εμπορικές, αλλά πολιτισμικές
και με  διάρκεια. Είναι αλήθεια ότι έχουν μεγάλο κόστος 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Χρήστο Ζαρκάδα για την πο-

λυετή εθελοντική βοήθεια  στο κομμάτι του αθλητισμού κατά
τις  εκδηλώσεις του Ροδοφέγγαρου. Επίσης να ευχαριστήσω
την Ελένη Γεωργάνου, την Γωγώ Μπαρτζώκα, και την ζω-
γράφο  Σοφία Μπόμπολη για την εθελοντική εργασία στο ερ-
γαστήρι της ζωγραφικής
Βέβαια υπάρχουν και άλλα που θα θέλαμε να κάνουμε, αλλά
ο χρόνος και οι συγκυρίες δεν μας το επέτρεψαν.  Ένα
πράγμα θέλω να ξέρετε, ό,τι όλα όσα κάναμε, τα κάναμε γιατί
αγαπάμε αυτό το τόπο, και θέλουμε να προοδεύει, με προσω-
πικό κόστος, με οικογενειακό κόστος και με οικονομικό κό-
στος, πέρα από το χάσιμο χρόνου, την ψυχική και σωματική
κούραση. 
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, θέλω να πιστεύω ότι η με-

γαλύτερη κατάκτηση για το Σύλλογο ήταν η δική σας συμμε-
τοχή και ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ.
Η διάθεση προσφοράς από αρκετά μέλη του Συλλόγου εμένα
προσωπικά με συγκίνησε, και η προσφορά αυτή είναι το με-
γάλο επίτευγμα, για να συνεχίσει ο Σύλλογος την ανοδική
του πορεία. Έχουμε βάλει ψηλά τον πήχη και θα πρέπει να
τον κρατήσουμε ψηλά. 
Ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη, η εθελοντική συμμετοχή

είναι αυτά που μας κρατάνε και μας δίνουν δύναμη και ελ-
πίδα για το μέλλον. 
Η θητεία αυτή  του Δ.Σ. στιγματίστηκε από την παραίτηση

της Παναγιώτας Λάμπρη  για προσωπικούς λόγους, όπως επι-
καλέστηκε.  Πιστεύω  ότι η Παναγιώτα θα μπορούσε να πα-
ραμείνει  στο Συμβούλιο να προσφέρει στο Σύλλογο και στη
Ροδαυγή, αλλά δυστυχώς επέλεξε το δρόμο της φυγής. Θα
μπορούσε π.χ να  βοηθήσει ώστε  να γίνει η βιβλιοθήκη  που
ενδιαφέρεται και να μπει σε λειτουργία  για ανάγνωση από
το κοινό και δανεισμό των βιβλίων.
Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε  τον τελευταίο

χρόνο ήταν η συνεργασία  με τον χοροδιδάσκαλο  του χο-
ρευτικού  μας Γιώργο  Κομζιά, και αυτό γιατί ο ίδιος θέλησε
να κάνει «εκδήλωση - χορό» κατά πρώτον χωρίς να ενημε-
ρώσει το Δ.Σ.  και κατά δεύτερον, θέλησε  να αυτονομηθεί
το χορευτικό και να χαρακτηριστεί εκ μέρους του, «χορευτι-
κός όμιλος» Ροδαυγής, χωρίς να αναφέρει πουθενά  την ονο-
μασία χορευτικό τμήμα  Πολιτιστικού Συλλόγου. Όλες  οι
δραστηριότητες γίνονταν και γίνονται  με την σφραγίδα του
Πολιτιστικού Συλλόγου, αφού το χορευτικό  όπως γνωρί-
ζουμε, ανήκει σύμφωνα  και  με το καταστατικό στον Πολιτι-
στικό Σύλλογο,  είτε μας αρέσει αυτό, είτε δεν μας αρέσει,
και δεν είναι σωστό να λέμε ότι  το χορευτικό είναι υπό την
αιγίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου, ή ότι είναι του χωριού, και
κάτι τέτοια, λες και ο Πολιτιστικός Σύλλογος δεν είναι του
χωριού. Με την διακοπή της συνεργασίας διαλύθηκε και η
συμφωνία που είχαμε κάνει με τον Γ.Κομζιά, σχετικά με το
Κέντρο  Πληροφόρησης, όπου θα έρχονταν σχολεία στο
χωριό για ενημέρωση από τον ίδιο.
Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω από  καρδιάς τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου για την άριστη συνεργασία που
είχαμε όλο το διάστημα προκειμένου να υλοποιήσουμε όλα
τα παραπάνω.
Α. Την αντιπρόεδρο  Παναγιώτα Λάμπρη για όσο διάστημα
διετέλεσε στο Δ.Σ. 
Β. Την Γενική Γραμματέα Ζωή Μπαρτζώκα 
Γ. Τον ταμία Νίκο Σταύρο, έναν ακούραστο εθελοντή
Δ. Την Μαρία Παπαβασιλείου, πιστή στις παραδόσεις του χω-
ριού μας
Ε. Τον Άκη Τσάγκα με τις πρωτοπόρες ιδέες
Στ. Τον Βασίλειο Πλαστήρα
Να ευχαριστήσω επίσης όλους τους φορείς που στάθηκαν

δίπλα στον Πολιτιστικό Σύλλογο και σε μένα προσωπικά, την

Εκκλησία, την Κοινότητα, την Αδελφότητα Αθηνών, το Σύλ-
λογο Γυναικών, και  τους Φίλους   του Άμμου.  
Να ευχαριστήσω τέλος όλους όσους στήριξαν και βοήθησαν
με οποιοδήποτε τρόπο τον Πολιτιστικό Σύλλογο και ιδιαίτερα
τους αιμοδότες, οι οποίοι με την πράξη τους απέδειξαν ότι
έχουν πνεύμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Μπράβο τους.
Να ευχαριστήσω ακόμη τον Βασίλη Τάσιο, υπεύθυνο του Λα-
ογραφικού Μουσείου για την μεγάλη βοήθεια που προσέ-
φερε όλα αυτά τα χρόνια, από το 1995, και για την συντήρηση
των αντικειμένων. Για το Λαογραφικό Μουσείο είχαμε δρο-
μολογήσει  κάποια πράγματα τον τελευταίο χρόνο σε συνερ-
γασία με την Κοινότητα, τα οποία δεν καταφέραμε να
ολοκληρώσουμε. Πιστεύω το νέο Δ.Σ να τα κάνει πράξη. 
Θα ήθελα να τονίσω ότι το Λαογραφικό Μουσείο αξίζει

πολλά για το χωριό μας και μαζί με τον Ναό της Αγίας Παρα-
σκευής,  την πηγή  «Μπέσικο – Αράπη» με τον νερόμυλο, τον
ναό Αγίου Νικολάου Περδικαρίου με το τέμπλο και τις τοιχο-
γραφίες, τον Προφήτη Ηλία με τις τοιχογραφίες αποτελούν
ένα σύνολο αξιόλογο για τον κάθε επισκέπτη  που επιλέγει
το χωριό μας μαζί με την απερίγραπτη θέα.  Φυσικά εδώ τον
πρώτο ρόλο παίζουν τα καταστήματα του χωριού (κυρίως τα-
βέρνες και ξενώνες), κατά πόσο είναι σε θέση να ανταποκρι-
θούν  στις απαιτήσεις των επισκεπτών, να συνεργαστούν
μεταξύ τους κουβεντιάζοντας σένα στρογγυλό τραπέζι, αν
θέλουμε  ανάπτυξη στο χωριό μας, και κατά πόσο είμαστε σε
θέση να  λέμε ότι είμαστε χωριό με ταυτότητα.   
Όσον αφορά για μένα  το τι θα κάνω, θέλω να σας θυμίσω,

ότι, κάτι  που έχει αρχή, έχει και τέλος.  Στον τομέα του Πο-
λιτισμού και όχι μόνο, θα πρέπει κανείς  να σταματάει  την
ενεργό δράση από μόνος του και να μην περιμένει  να του το
επιβάλλουν οι άλλοι, με άμεσο, ή έμμεσο τρόπο.  Σας δηλώνω
λοιπόν ότι  δεν θα είμαι ξανά υποψήφιος, και αυτό το έχω
ανακοινώσει και στα  μέλη του Δ.Σ. και σε άλλους συγχωρια-
νούς.  Αυτό το είχα πει και στον προηγούμενο απολογισμό
μου, προ τριετίας, αλλά όλοι με παρότρυναν τότε  να παρα-
μείνω  για μια θητεία, γιατί είχα πολλά να προσφέρω ακόμη,
και παρέμεινα.
Είναι μια δύσκολη απόφαση για μένα  και γίνεται κάτω από

συναισθηματική φόρτιση  Θέλω όμως  να δώσω την ευκαιρία
σε κάποιους  άλλους  να αναλάβουν  και να συνεχίσουν αυτό
το ωραίο έργο.  Μπορεί να προσέφερα με το παραπάνω ,
όμως για κάποιους ίσως να  έχω κουράσει, και μια ανανέωση
πιστεύω θεωρείται αναγκαία. Περιμένω νέα παιδιά με ιδέες
και διάθεση προσφοράς, που με κάποιους παλιούς και έμπει-
ρους να  συνεχίσουν αυτό το θαυμάσιο έργο που ονομάζεται
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Επιθυμία μου είναι να βρεθούν τα κατάλληλα πρόσωπα  να

κρατήσουν τον Πολιτιστικό Σύλλογο  και να τον ανεβάσουν
πιο ψηλά.  Αυτό θα είναι και για μένα μια μεγάλη ικανοποίηση
και ανακούφιση  στο ότι θα υπάρχει μια αξιόλογη συνέχεια.
Δεν θα ήθελα  ο Σύλλογος να κάνει βουτιά, γιατί πρώτα
απ΄όλους θα στεναχωρηθώ εγώ  και θα είναι πολύ κακό για
το χωριό μας.
Δηλώνω ότι θα είμαι δίπλα στο νέο  Διοικητικό Συμβούλιο.
Θα βοηθήσω  με την εμπειρία μου, όσο μπορώ και όπως
μπορώ. 
Το όνομά μου και η παρουσία μου ως Πρόεδρου  στον Πολι-
τιστικό Σύλλογο  όπως γνωρίζετε, συνδέθηκε  με σημαντικά
γεγονότα  και  μεγάλες εκδηλώσεις για το χωριό μας και ανα-
φέρομαι συγκεκριμένα: 
1. Στον εορτασμό των 200 χρόνων του Ναού της Αγίας Πα-
ρασκευής το 2004. 
2. Στο Τραπέζι των ηλικιωμένων του χωριού μας για μια 10-
τία.
3.  Στην εκπομπή της ΕΡΤ3  «Κυριακή στο χωριό» το 2008.
4. Στις 10-ήμερες εκδηλώσεις του Αυγ. «Το Ροδοφέγγαρο»
από το 2013.
5. Στη γιορτή κάστανου και τσίπουρου, από το 2009.
6. Στις εκδρομές του Συλλόγου στην Ευρώπη. 
Έχω υπηρετήσει  το χωριό μας  από διάφορες θέσεις  23 ολό-
κληρα χρόνια. Ως Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου 15 χρό-
νια, ως Αντιπρόεδρος 3 χρόνια, ως Πρόεδρος Αδελφότητας
στην Αθήνα 3 χρόνια και 2 χρόνια  ως ταμίας. Λειτουργούσα
δε πάντα  για το κοινό συμφέρον, και για την πρόοδο της Ρο-
δαυγής. 
Σε όλη μου την πολιτιστική διαδρομή μπορεί να στεναχώ-

ρησα κάποιους και ζητώ συγνώμη γι΄αυτό, αλλά και κάποιοι
να με στεναχώρησαν. Εγώ πάντα έβαζα μπροστά το κοινό
συμφέρον και το συμφέρον του Πολιτιστικού Συλλόγου, και
μετά οτιδήποτε άλλο.  
Θέλω να ζητήσω ακόμη ένα μεγάλο συγνώμη από την οικο-

γένειά μου, γιατί με στερήθηκαν πολλές ώρες από κοντά
τους, που θα ήμουν χρήσιμος και απαραίτητος.

Σας ευχαριστώ

Αισιοδοξία και δυνατά..
Γράφει ο Κώστας Αναγνωστάκης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ (12-8-18)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συγκροτήθηκε σε Σώμα, στην συνεδρίαση της 19ης Αυ-
γούστου 2018, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Ροδαυγής "Η Αγία Παρασκευή”, που
προέκυψε από τις εκλογές της 15ης Αυγούστου και έχει
ως εξής:
                    Πρόεδρος:   Αλεξίου Χρήστος 
              Αντιπρόεδρος:   Παπαβασιλείου Μαρία 
            Γ. Γραμματέας:  Αλεξίου Δήμητρα
                          Ταμίας:   Σιαφαρίκας Γεώργιος
                            Μέλη:   Γεωργογιάννης Περικλής,
                                          Μάνος Γεώργιος και
                                          Τσάγκας Χρήστος
Ευχές για καλή επιτυχία στο νέο ΔΣ του Συλλόγου.

τους παρακάτω λόγους:
α. Με την αλλαγή αυτή δεν καταργείται το έθιμο αλλά δια-
σφαλίζεται η συνέχεια του.
β. Αναβαθμίζεται το Καγκελάρι με μεγαλύτερη συμμετοχή,
όπως ελπίζουμε.
γ. Οι αποφάσεις των ΔΣ των φορέων ήταν ισχυρά πλειοψη-
φικές για την αλλαγή της ημέρας (συνολικά δυο μέλη ΔΣ
διαφώνησαν από τα περίπου 35) και
δ. Δίνουμε τη δυνατότητα στους απανταχού Ροδαυγιώτες
και επισκέπτες κατά τη διάρκεια των ημερών του Πάσχα να
συμμετέχουν στο δρώμενο σύμφωνα με την επιθυμία τους,
που κατ’ επανάληψη έχει εκφραστεί.

Κυριακή του Πάσχα το «Καγκελάρι»
συνέχεια από την σελ. 1
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Τρεις Εικαστικές Δράσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στις
1 και 2 Αυγούστου 2018 στη Ροδαυγή με τη συμμετοχή  μι-
κρών και μεγάλων.  
Με ενθουσιασμό για τη δημιουργία έργων μέσα στη φύση

αποτυπώσαμε τους κορμούς των δέντρων σε μια ομάδα
έργων που έγιναν εγκατάσταση με τον τίτλο «ΕΝΤΥΠΩ-
ΣΕΙΣ». 
Η πηγή του νερού, που υπάρχει στο χωριό,  ήταν η αφορμή
να δημιουργήσουμε  ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  με κοινό θέμα την
Εκκλησία Αγία Παρασκευή, (πέτρινη, βασιλική, 1804) με
τίτλο έργου «ΡΟΔΑΥΓΗ - ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ». 
Ακόμη  δουλέψαμε για την πολιτιστική κληρονομιά (καθώς
η Ροδαυγή έχει πάρει ΟΡΟΣΗΜΟ) δημιουργώντας  μοτίβα
της λαϊκής παράδοσης, σε έργα με τίτλο «ΣΤΗΜΟΝΙ ΚΑΙ
ΥΦΑΔΙ ».
Το καλοκαίρι του 2018 η  Ροδαυγή αποτέλεσε πηγή έμπνευ-
σης για τους συμμετέχοντες στις δράσεις, αλλά και για
τους επισκέπτες που απόλαυσαν τα έργα  των δράσεων
στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε  στο χώρο του Περι-
φερειακού Ιατρείου Ροδαυγής, καθώς αυτός άλλαξε χρήση
για αυτές τις  ημέρες και μετατράπηκε σε χώρο τέχνης. 
Το φυσικό τοπίο της Ροδαυγής, ο αέρας, το κρύο τρεχού-

μενο νερό, το πράσινο, η θέα μαζί με τη φιλοξενία των κα-
τοίκων αποτελούν δώρα στον επισκέπτη και πηγή
έμπνευσης για κάθε καλλιτέχνη. 
Καθώς γεννήθηκα  στο συνοικισμό Λάψαινα, της Ροδαυ-

γής, από μητέρα μοδίστρα, και πατέρα αγρότη, στη μνήμη
μου υπάρχουν χαραγμένα τα τοπία με τις ρεματιές και  τα
πλατάνια και θέα προς τον Άραχθο ποταμό. 
Η πρόσκληση του  Πολιτιστικού  Συλλόγου  Ροδαυγής

Άρτας «Αγία Παρασκευή»   για να  πραγματοποιήσω εικαστι-

κές δράσεις μου έδωσε μεγάλη χαρά, καθώς δημιουργών-
τας ξαναβρέθηκα μέσα στο φυσικό τοπίο  της καταγωγής
μου και όλοι μαζί βιώσαμε τα οφέλη της τέχνης που είναι:
να μπούμε σε δράση,
να σκεφτούμε, 
να δώσουμε λύσεις μέσα στο έργο
και τελικά το έργο να μιλήσει για τον δημιουργό  και την
αφορμή.
Επιπλέον, είχα την ευκαιρία  να παρουσιάσω τα έργα μου,

«Ποταμός» και «Γοργοστρόβιλα Νερά», δύο έργα που εμ-
πνεύστηκα από τον ορμητικό Άραχθο, το ποτάμι που τρο-
φοδοτεί  τη γη  και καθαρίζει στο πέρασμά του. Το μήνυμα
της αέναης κίνησης είναι εμφανές.

Σοφία Βασιλείου Μπόμπολη - εικαστικός 

Η  μνήμη της Αγίας Παρασκευής  γιορτάστηκε
και φέτος παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Λόγω των συχνών βροχοπτώσεων ματαιώθηκε ο
αγιασμός, στη βρύση στο κακολάγκαδο  καθώς
και η λιτάνευση της εικόνας από το ίδιο σημείο
μέχρι τον Ιερό Ναό.
Κανονικά τελέστηκε ο εσπερινός την παραμονή
και την επομένη ο όρθρος και η θεία λειτουργία
με την παρουσία πολλών πιστών. Συλλειτούργησε
ο πνευματικός Πατήρ Νίκων ως εκπρόσωπος της
Μητροπόλεως.

Με δυσκολία πραγματοποιήθηκε το  καγκελάρι
το απόγευμα της 27ης Ιουλίου. Ξεκίνησε με ψιχά-
λες και ολοκληρώθηκε με βροχή. Επόμενο ήταν
να υπάρχει μικρή συμμετοχή αλλά ικανοποιητική.
Είναι βέβαιο ότι ήταν η μικρότερη των τελευ-
ταίων χρόνων.

ληλα την έναρξη των 10-ήμερων εκδηλώσεων. «Ο  Πολιτι-
στικός Σύλλογος, όπως είπε, κατάφερε για μια ακόμη φορά
να βάλει στο κέντρο του ενδιαφέροντος, την πολιτιστική
αναβάθμιση  και να εξελιχθεί η Ροδαυγή  σημείο αναφοράς
πολιτιστικών και πολιτισμικών  δραστηριοτήτων, με ποι-
ότητα, με διαφορετικότητα και  με εκδηλώσεις που ξεχωρί-
ζουν, δίνοντας  ιδιαίτερη βαρύτητα  στους νέους για
ψυχαγωγία και  ομαδικές  δραστηριότητες». 
Διήμερο εικαστικής τέχνης με καλλιτεχνικά εργαστήρια

από τη ζωγράφο Σοφία Μπόμπολη.
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των παιδιών και τις δυο μέρες

στα εργαστήρια  ζωγραφικής. 
\Η  Σοφία Μπόμπολη, απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής
Καλών Τεχνών, η οποία ταξίδεψε από την Αθήνα για αυτό
το σκοπό, είχε ένα διήμερο  δράσεων με εκπαιδευτικό, ψυ-
χαγωγικό και δημιουργικό περιεχόμενο. 
Αξιόλογο ήταν το εργαστήρι ζωγραφικής στην πηγή Μπέσι-
κου, από την Ροδαυγιώτισα καλλιτέχνη,  εκεί που η φύση
οργιάζει με τα θεόρατα πλατάνια και το πολύ πράσινο. Τα
έργα που  έκαναν τα παιδιά με θέμα την πολιτιστική κληρο-
νομιά του τόπου  ήταν καταπληκτικά, με το  καγκελάρι της
Ροδαυγής   σήμα της Ευρωπαϊκής κληρονομιάς για φέτος
2018, να είναι σαν κύριο θέμα. Αξιόλογη επίσης ήταν η ατο-
μική εικαστική έκθεση των έργων της Σοφίας στο χώρο του
ιατρείου, το οποίο διαμορφώθηκε γι΄αυτό  το σκοπό, καθώς
και τα έργα των παιδιών που εκτέθηκαν έξω από το ιατρείο,
για το κοινό.
Παραδοσιακή Βραδιά – Φεστιβάλ Χορευτικών
Η παραδοσιακή βραδιά την Παρασκευή  3 Αυγούστου ξεκί-
νησε με χορευτικά τμήματα από διάφορες περιοχές, με τη
συνοδεία και τους μουσικούς ήχους της κομπανίας του
Ηλία Πλαστήρα, σ’ ένα  χορευτικό αντάμωμα και ξεφάν-
τωμα. Ένα αντάμωμα πολιτιστικό, πολιτισμικό, επικοινω-
νιακό και ψυχαγωγικό.
Το χορευτικό τμήμα «Χοροβάτες» Αθηνών παρουσίασε χο-
ρούς από τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου το οποίο εντυ-
πωσίασε τόσο με την άριστη εμφάνιση και τον πολύ  καλό
συντονισμό στο ρυθμό της μουσικής, όσο και με τις ωραίες
παραδοσιακές φορεσιές. Συγχαρητήρια στο χορευτικό και
στον χοροδιδάσκαλο Δημήτρη Ζέρβα που ταξίδεψαν  για
δεύτερη συνεχή  χρονιά από την Αθήνα  και φιλοξενήθηκαν
για δυο μέρες στο χωριό μας.  Άριστη επίσης  ήταν η εμφά-
νιση  του χορευτικού της Αδελφότητας «Ανωγειατών Φιλιπ-
πιάδας» με χοροδιδάσκαλο τον Νίκο Λιόντο, το οποίο
χόρεψε χορούς από τη  Θεσσαλία  και τη  Ήπειρο. Το χο-
ρευτικό «Χοροτέχνες» Ιωαννίνων δεν τα κατάφερε να πα-
ρευρεθεί λόγω κακών καιρικών συνθηκών.  
Ήταν μια φεστιβαλική και διασκεδαστική βραδιά  και με
ελεύθερο χορό  που κράτησε μέχρι τις μεταμεσονύκτιες
ώρες. 
Ικανοποιητικός ο αριθμός των αιμοδοτών
Ικανοποιητικός ήταν ο αριθμός των αιμοδοτών που προσήλ-
θαν για αιμοδοσία στο ιατρείο της Κοινότητας, Κυριακή 5
Αυγούστου. Οι 12 Αιμοδότες έκαναν την αγάπη προς το συ-
νάνθρωπο πράξη ζωής, πράξη πραγματικής αγάπης και προ-
σφοράς.
Σε ευχάριστο κλίμα η απονομή των  ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
Εν μέσω πολλών Ροδαυγιωτών και αποδήμων για δωδέκατη
συνεχή χρονιά  στην πλατεία της Ροδαυγής, έγινε η απο-
νομή του Βραβείου «Μίνας και Τηλέμαχου Δασκαλάκη»
στον πρώτο επιτυχόντα σε Πανεπιστήμιο, δημότη Ροδαυ-
γής. Το βραβείο φέτος πήρε ο Νικόλαος- Γαβριήλ  Γεωργίου
Κολιός ο  οποίος πέτυχε στην  Ιατρική Σχολή του  Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων. 
Η οικογένεια Δασκαλάκη – Μουργελά παρότι βρισκόταν  σε
βαρύ πένθος, λόγω του πρόσφατου θανάτου  της Μίνας Δα-
σκαλάκη,  (δυο  μέρες πριν), και λόγω της οικονομικής κρί-
σης, παρ΄όλα αυτά όμως απένεμε το βραβείο επιτυχίας
αξίας 500 Ευρώ, συνεχίζοντας την επιθυμία του αείμνηστου
Τηλέμαχου Δασκαλάκη, ως ανταμοιβή της προσπάθειας,
του μόχθου και της επιτυχίας. 
Το 2ο «Βραβείο κατοίκων Συνοικισμού Κερασίτσας Ροδαυ-
γής», το οποίο καθιερώθηκε από φέτος  στον δεύτερο επι-
τυχόντα σε Πανεπιστήμιο που κατάγεται από Ροδαυγή ή
Πιστιανά, παρέλαβε η Βασιλική Νικ. Μπαρτζώκα επιτυχούσα
στη Γεωπονική Σχολή - Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και
διατροφής στο ΑΤΕΙ Θες/νίκης. 

Το βραβείο το οποίο αντιστοιχεί σε 400 Ευρώ  παρέδωσε
στην επιτυχούσα εκ μέρους του Συνοικισμού,  ο Κώστας Αρά-
πης,  επισημαίνοντας ότι οι κάτοικοι της Κερασίτσας, θέλον-
τας να τιμήσουν τους προγόνους  τους, για την προσφορά
τους στο χωριό,  την σκληρή και έντιμη εργασία, θέτοντας  τα
θεμέλια  για ένα καλύτερο μέλλον στους απογόνους και στη
Ροδαυγή γενικότερα, απονέμουν το βραβείο αυτό.  
Σημαντικές οι αθλητικές δραστηριότητες των παιδιών
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των παιδιών που έλαβαν μέρος
στους αθλητικούς αγώνες και στα αθλητικά παιχνίδια με υπεύ-
θυνο τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής Χρήστο Ζαρκάδα.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το απόγευμα της Κυριακής 5 Αυγού-
στου με  τον ποδηλατικό αγώνα στο πανέμορφο δάσος της
Μπιστούρας,
Ο ποδηλατικός αγώνας της Κυριακής συγκέντρωσε  αθλητές
όλων των ηλικιών και ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός.  Στη συ-
νέχεια στην πλατεία του χωριού οι μικροί ποδηλάτες δοκίμα-
σαν τις τεχνικές και τις ποδηλατικές τους ικανότητες και
αμέσως μετά οι  διακριθέντες παρέλαβαν τα κύπελλα από
μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου , ενώ όλοι πήραν
μετάλλιο συμμετοχής.
Τις επόμενες δυο μέρες  τα παιδιά  απασχολήθηκαν ευχάρι-
στα, δοκιμάζοντας  τις αθλητικές τους ικανότητες σε  κινητικά
παιχνίδια, και αγώνες που περιελάμβαναν δρόμο αντοχής,
δρόμο ταχύτητας και ρίψη μπάλας. 
Καραγκιόζης και Ζατζηαβάτης
Ιδιαίτερα ικανοποιημένα έμειναν τα παιδιά  από το Καραγκιο-
ζοπαίχτη  Γιώργο Ηπειρώτη, που συνεπήρε μικρούς και μεγά-
λους στο χώρο της πλατείας το βράδυ της Παρασκευής 10
Αυγούστου.. Ο Καραγκιόζης, πασίγνωστος λαϊκός μας ήρωας
του ελληνικού Θεάτρου Σκιών, έπαιξε το ρόλο του «κατά φαν-
τασίαν ασθενής».
Παιδική ταινία με ενδιαφέρον
Το Σάββατο 11 Αυγούστου τα παιδιά  παρακολούθησαν με εν-
διαφέρον παιδική κινηματογραφική ταινία στην πλατεία. 

Εκδήλωση από τους νέους του χωριού στην πηγή «Μπέσικου
- Αράπη»
Την Τρίτη 14 Αυγούστου σ΄ενα χώρο με ιδιαίτερα φυσικό κάλ-
λος, παρουσιάστηκαν φέτος από μια  καλλιτεχνική ομάδα
νέων της Ροδαυγής   θεατρικά και  μουσικά δρώμενα, στο
χώρο της πηγής  Μπέσικου, αφήνοντας τις καλύτερες εντυ-
πώσεις τόσο από την παρουσίαση των νέων του χωριού, όσο
και από τον χώρο,  που  έχει τέλεια ακουστική  (ως θεάτρου
Επιδαύρου).
Η συμμετοχή του κόσμου, όλων των ηλικιών, ήταν  πολύ με-
γάλη και όλοι έμειναν άναυδοι απ΄ότι έζησαν το απόγευμα
αυτό στο Μπέσικο. Θέατρο, τραγούδι, μουσικά όργανα, κιθά-
ρες και φλογέρες, ποίηση, τέχνη, παράδοση. Όλα μαζί  και όλα
τέλεια.
Ήδη απ’ ότι γνωρίζουμε  θα υπάρχει και συνέχεια. Η καλλιτε-
χνική  ομάδα των νέων προσπαθεί να αναδειχθεί ο χώρος  και
να καθιερωθεί  για μελλοντικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, με
ήπιας μορφής παρεμβάσεις . Έχει κινηθεί  εγγράφως προς την
Κοινότητα,  ούτως ώστε να προωθήσει το αίτημα  για  να γί-
νουν οι απαραίτητες ενέργειες  ανάδειξης και αξιοποίησης
του χώρου. 
Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού.
Στις 16 Αυγούστου έκλεισε για φέτος το «Ροδοφέγγαρο»  με
το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού  για μικρούς και μεγά-
λους  στο κέντρο του χωριού και με μεγάλη συμμετοχή από
παιδιά. 

Ο Πρόεδρος αφού ευχαρίστησε  τα μέλη  του Δ.Σ. για την
άριστη συνεργασία  και την υλοποίηση όλων των πεπραγ-
μένων ανέφερε  ότι ο Σύλλογος  στέκει όρθιος οικονομικά,
χάρη στην σωστή διαχείριση και στον  καλό προγραμματι-
σμό που είχαμε και ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν
προσωπικά  και οικονομικά τον Σύλλογο,  ντόπιους  και από-
δημους Ροδαυγιώτες.
Στην  συνέχεια  πήρε το λόγο  η Μαρία Παπαβασιλείου, η

οποία αναφέρθηκε στην προβολή του χωριού μας μέσου
του Πολιτιστικού Συλλόγου, στο σήμα Ευρωπαϊκής κληρο-
νομιάς  που πήρε το Καγκελάρι μας για φέτος, χάρη στην
προσπάθεια και τις ενέργειες του Πολιτιστικού Συλλόγου
και παράλληλα έδωσε έμφαση  στην  αγροτουριστική ανά-
πτυξη που έχει  ανάγκη  η Ροδαυγή και στα έργα υποδομής. 
Ο Άκης Τσάγκας αναφέρθηκε στην καλή πορεία του Συλ-

λόγου και στο ότι μερικά από τα μέλη του Δ.Σ. μέναμε ήσυ-
χοι, αφού είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρει ο
Πρόεδρος, χωρίς να βάζουμε πλάτη για την ενεργό συμμε-
τοχή μας στα  πεπραγμένα. 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θεοφάνης Κίτσος αναφέρ-

θηκε στο  πλούσιο πολιτιστικό έργο που έχει παρουσιάσει
ο Σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια και στην πολύ καλή συνερ-
γασία που είχε τόσο με όλα τα μέλη του Δ.Σ. και ιδιαίτερα
με τον Πρόεδρο Χρήστο Σταύρο. 
Ο Σταύρος Οικονόμου  αναφέρθηκε στην μεγάλη προβολή
που έχει  πάρει το χωριό μας μέσου του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου  με τις εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν  πολύ
κόσμο, δίνοντας έμφαση στις εκδηλώσεις του καλοκαιριού
και στη γιορτή κάστανου και τσίπουρου, καθώς  και   στη
συμμετοχή  παλιών και νέων στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
για να υπάρξει καλή συνέχεια στον Σύλλογο.
Στη συνέχεια μίλησε ο Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος εξήρε
το σημαντικό έργο και την μεγάλη προσφορά  του Πολιτι-
στικού Συλλόγου στη Ροδαυγή και του Προέδρου προσω-
πικά και  την καλή συνεργασία  της Αδελφότητας τόσο με
τον Πολιτιστικό Σύλλογο, όσο και  με τους υπόλοιπους  φο-
ρείς του χωριού, πράγμα το οποίο είχε αποτέλεσμα,  όπως
το φανερώνουν οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού.
Ο Κώστας Αράπης αναφέρθηκε στον αντίκτυπο που έχουν
οι εκδηλώσεις  στους απόδημους του εξωτερικού που πα-
ρακολουθούν με μεγάλο  ενδιαφέρον όλα όσα γίνονται στο
χωριό μας, χάρη στις δραστηριότητες του Πολιτιστικού
Συλλόγου και το συνεχές ενδιαφέρον του Προέδρου. 
Ακόμη μίλησαν ο Βασίλης Πλαστήρας αναφερόμενος στη
λειτουργία του Δ.Σ.  και ο Παναγιώτης Ν. Πλαστήρας ανα-
φερόμενος στην αναγκαιότητα  συνεργασίας του Πολιτι-
στικού Συλλόγου με άλλους φορείς και υπηρεσίες για
ένταξη σε προγράμματα που τρέχουν και μπορούν να υλο-
ποιηθούν.   
Στις 15 Αυγούστου ύστερα από διαβουλεύσεις και αναζή-

τηση νέων ατόμων με  διάθεση προσφοράς,  υπήρξε υπο-
βολή  υποψηφιοτήτων για τη  διενέργεια των εκλογών.

Ψήφισαν 164 μέλη. Έγκυρα 164
    Έλαβαν κατά σειρά:
        Αλεξίου  Χρήστος του Βασιλ                   105    ψήφους
        Σιαφαρίκας Γεώργιος του Μιχ                 95           «
        Παπαβασιλείου  Μαρία του Χρ.                82           «
        Αλεξίου Δήμητρα του Βασιλ.                   76          «
        Μάνος Γεώργιος του Νικολ.                     68          «
        Γεωργογιάννης Περικλής του Χρ.           67           «
        Τσάγκας Χρήστος  του Ι.                           65          «
        Αράπης Αθανάσιος του Βασ.                    47          «
        Δοσούλας  Παναγιώτης  του Δημ.           44           «
        Κίτσος Βασίλειος του Παντελή                36           «
Οι πρώτοι εφτά εκλέγονται ως τακτικά μέλη στο Δ.Σ. και

οι υπόλοιποι τρεις ως αναπληρωματικά.
Για την Ελεγκτική Επιτροπή  έλαβαν Χρήστος Σταύρος του
Ζαχ. 117  ψήφους,  Οικονόμου Σταύρος του Ι. 98 ψήφους,
Αράπη Αικατερίνη του Αθαν. 83 ψήφους,  Μάνος Ευάγγε-
λος  του Σπ. 49 ψήφους. Εκλέγονται οι τρεις πρώτοι.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΡΟΔΑΥΓΗΣ «Η ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

Πλούσιο και φέτος σε εκδηλώσεις «το Ροδοφέγγαρο»
συνέχεια από την σελ. 1

συνέχεια από την σελ. 1

Δελτίο Τύπου

Ο Εορτασμός της Αγίας Παρασκευής
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Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρο-
δαυγής «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ευχαριστεί
θερμά τους εθελοντές αιμοδότες που προ-
σήλθαν  στην ετήσια αιμοδοσία, στο ια-
τρείο του χωριού Κυριακή  5  Αυγούστου,
για την προσφορά τους αυτή, η οποία απο-
τελεί  πράξη ανθρωπιάς, πράξη ζωής και
πραγματικής αγάπης για τους συνανθρώ-
πους μας και τους συγχωριανούς μας.

Έδωσαν αίμα οι  παρακάτω:
Πλαστήρας Παναγιώτης του Νικολάου
Ζαρκάδας Χρήστος του Στεφάνου
Σταύρος Νικόλαος του Ηλία
Δοσούλας Παναγιώτης του Δημητρίου
Τσώρου  Κωνσταντινιά του Μιχαήλ
Δοσούλας Δημήτριος του Παναγιώτη
Πλαστήρας  Κων/νος του Παναγιώτη
Αλεξίου Χρήστος του Βασιλείου
Κολιός Γεώργιος του Νικολάου
Σταύρος Δημήτριος του Χρήστου
Γούλας Χρήστος του Κων/νου
Γιαννούλας Θεόδωρος  του Γεωργίου.
Τάσιος Κων/νος του Χρήστου
Τάσιος Χρήστος του Κων/νου

Οι εκδότες του περιοδικού "Ελληνικό Πανόραμα"
τιμήθηκαν με πλακέτα από τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο Ροδαυγής "Η Αγία Παρασκευή" στις 27 Ιου-
λίου στα πλαίσια του τριήμερου εορτασμού της
Αγίας Παρασκευής.Την πλακέτα παρέλαβε ο Θεό-
φιλος Μπασγιουράκης σε ειδική τελετή στην πλα-
τεία του Χωριού.
Το περιοδικό ως γνωστόν έκανε μεγάλο αφιέρωμα
το έτος 2004 για τη Ροδαυγή και τους κατοίκους
της κάνοντας την γνωστή στο πανελλήνιο. Έκανε
αναφορά στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά,
στα ήθη και έθιμα του Χωριού και στις ασχολίες
των κατοίκων σε ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα.
Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο χορό "Καγκελάρι", στον
ιστορικό Ναό της Αγίας Παρασκευής και στις λαμ-
πρές εκδηλώσεις του εορτασμού των διακοσίων
(200) χρόνων από την ανέγερσή του.

συνέχεια από την σελ. 1
αποτέλεσμα που απόλαυσαν οι πολλοί παρευρισκόμενοι
ήταν μαγικό. ΄Ηταν μία ποιοτική βραδιά, το οποίο μπορεί
να διαπιστώσει κάποιος και από το πρόγραμμα. Ο πρό-

εδρος της Αδελφότητας αφού χαιρέτησε την εκδήλωση
και αναφέρθηκε στο πώς ξεκίνησε η συνεργασία με τους
νέους το προηγούμενο καλοκαίρι, ευχαρίστησε τα παιδιά

και ευχήθηκε να υπάρξει συνέχεια.
Εξέφρασε την έκπληξη για αυτό που παρακολουθήσαμε

και ακολούθως τους προσφέρθηκε εκ μέρους της Αδελ-

φότητας ένα κέρασμα στην πλατεία. Εκείνο το οποίο απο-
γοήτευσε όλους ήταν το ότι από την πηγή δεν έβγαινε
νερό, παρά μόνο από τα πλάγια. Μήπως πρέπει να γίνει
κάτι γι’ αυτό;  

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ΙΝ Αγίας Παρασκευής
Ροδαυγής, διενήργησε  με επιτυχία,  φανερή πλειοδο-
τική δημοπρασία εκμίσθωσης κτιρίου στην πλατεία (τα-
βέρνα Ευαγγελής Γεωργογιάννη).
Πλειοδότησε ο Νεκτάριος Σταύρος του Νικολάου
(μόνος υποψήφιος), ο οποίος θα υπογράψει πενταετές
συμβόλαιο μόλις το πρακτικό του Εκκλησιαστικού Συμ-
βουλίου εγκριθεί από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο.
Εύσημα ανήκουν στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, το
οποίο σε διάστημα ενός έτους ολοκλήρωσε επιτυχη-
μένα δυο (2) δημοπρασίες κτιρίων του. Επίσης και για
το γεγονός ότι τέθηκαν όροι, που έχουν σχέση με την
χρήση της πλατείας, την αισθητική των πλατάνων κλπ.

Δημοπρατήθηκε και το δεύτερο
Κατάστημα της Εκκλησίας στην

πλατεία.

Το ετήσιο αντάμωμα στο Σουμέσι πραγματοποι-
ήθηκε και φέτος στις 6 Αυγούστου (Σωτήρος) ση-
μειώνοντας μεγάλη επιτυχία.
Ο Ιερέας λειτούργησε στο παρεκκλήσι του Αγίου
Νικολάου όπως κάθε χρόνο και στη συνέχεια στο
χώρο της Αγίας Τριάδος προσφέρθηκαν σαρδέλες
ψητές στα κάρβουνα, σαλάτες, ελιές, χαλβάς και
άλλα νηστίσιμα εδέσματα.
Το συγκρότημα του Βασίλη Γεραγόρη πρόσφερε
χορό και διασκέδαση μέχρι αργά το απόγευμα.
Παραβρέθηκαν η Δημοτική Σύμβουλος Θεανώ
Γραμματικού, οι Πρόεδροι της Αδελφότητας, του
Πολιτιστικού Συλλόγου, των Γυναικών και εκπρό-
σωπος των Φίλων του Άμμου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ

ΣΤΟ ΣΟΥΜΕΣΙ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΤΙΜΗΘΗΚΕ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

θαίνουν τελικά είναι να εκτιμάμε τις ευτυ-
χισμένες στιγμές που κρύβονται σε κάθε
δυσκολία. Με αφορμή αυτό, επιλέξαμε να
ξεκινήσουμε την αφήγησή μας με το χαμό
(Γιοφύρι της Άρτας), ο οποίος συνάντησε
στη συνέχεια την ξενιτιά (Του νεκρού
αδερφού) και τον θάνατο (Της λυγερής και
του χάρου). Στο τέλος, όμως, η κακοτοπιά
εξελίχθηκε σε αντάμωμα (Της νύφης που
κακοτύχησε).
Η ομάδα μας κινήθηκε έχοντας για απεριό-
ριστη και ανεξάντλητη καύσιμη ύλη την αυ-

τοδιάθεση, τον ενθουσιασμό, τη χαρά της
εξερεύνησης (περιβαλλοντικής, προσωπι-
κής και διαπροσωπικής) και τη χαρά της
γνωριμίας με άτομα που αγαπούν κάθε
μορφή τέχνης αλλά και την ίδια τη φύση,
εμπνεόμενοι από αυτή.
Στόχος μας; Η πρωτοβουλία μας να λει-

τουργήσει ως μία αφετηρία για μελλοντι-
κές εκδηλώσεις που θα έχουν ως στόχο να
συν-κινήσουν ή/και να προβληματίσουν
τους θεατές. Παράλληλα, επιλέχθηκε να
λάβει χώρα εκτός του καθιερωμένου σκη-

νικού χώρου της πλατείας σε μια προσπά-
θεια ανάδειξης της πηγής «Μπέσικο» ως
έναν εναλλακτικό χώρο πρόσφορου για εκ-
δηλώσεις. Κι έτσι, «εφτά ποτάμια σμίξαν
και τρεις καημοί κι είπανε να μερώσουν μια
στιγμή» και να ενώσουν γνωστούς και
άγνωστους μαζί σε μια σκηνή. 

Καλλιτεχνική Ομάδα νέων της Ροδαυγής

Ήταν πρωί τ’ Αυγούστου κοντά στη Ρο-
δαυγή
Λαλούσαμε τον θάνατο κει στην δεξαμενή
Και σμίγοντας την τέχνη μας σε χώρο μα-
γικό
Αντάμα με τις ρίζες μας, τραγούδι και χορό
Την ξενιτι’ απαλύναμε σε κελαριστό νερό
Συνάντηση που έγινε με μπέσα στην πηγή
Με απόηχο ιστορίες που δίδαξε η ζωή…
Οι ιστορίες του τόπου μας μιλούν για πί-

κρες και καημό. Αυτό, όμως, που μας μα-

Ιστορίες του τόπου μας (Ροδοφέγγαρο 2018)
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ΡΟΔΑΥΓΙΩΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Ιωάννινα
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
Γεωργάνος Γρ. Νικόλαος
Αλουμινοκατασκευές
Γέφυρα Καλογήρου 
Τηλ. 26873024657
Αθήνα
ΚΤΗΜΑ ΛΕΧΟΥ
Ένα κτήμα 6 στρεμμάτων για να μοιρα-
στείτε 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
Ιωάννης Ε. Μαυροδημητράκης
Ειδικός Καρδιολόγος
(Γαμπρός Αναστασίας Παλαβού)
Πατησίων 378 & Κ. Θεοτόκη 2
΄Ανω Πατήσια
Τηλ. 2130280637-6945794072
Τηλ. 2109926469-6947709491
Πλαστήρα Θ. Χριστίνα
Ιατρός Νευρολόγος
Τηλ: 6948521819
Γεώργιος Σύρρος
Συνεργείο-Φανοποιείο-Βαφείο
Ανακατασκευές-Διεκπεραίωση ζημιών 
μέσω ασφαλιστικών εταιρειών
Λεωφ. Μεσογείων 221
Τηλ.& Fax: 2106778499-6973577975
e-mail: info@carepair.gr
www.carepair.gr
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Με αφορμή το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν επισκέπτεται το χωριό μας γιατρός για την παροχή πρω-
τοβάθμιας περίθαλψης, ούτε μία φορά την εβδομάδα, η Αδελφότητα δια του προέδρου της έστειλε την παρακάτω επι-
στολή στις 13-9-2018.
ΑΠΟ:    Αδελφότητα Ροδαυγής ΄Αρτας                                               ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Υγείας
             Αριστοφάνους 1 Γαλάτσι 11146                                                                Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης 
             e-mail: voikono@hotmail.com                                                                     Υγειονομικών Περιφερειών
                                                                                                                             2.6η ΥΠΕ
                                                                                                                                 Υπόψη Γραμματείας Διοικητή 
                                                                                                                                 Υπάτης 1  ΄

                                                                                                                 Πάτρα 26441
                                                                                                                             3. Νοσοκομείο ΄Αρτας
                                                                                                                                 Υπόψη κ. Διοικητή
                                                                                                                                 ΄Αρτα
Αξιότιμοι κύριοι,

Εκπροσωπώντας τους απανταχού κατοί-
κους της Τοπικής Κοινότητας Ροδαυγής
΄Αρτας σας κάνω γνωστά τα παρακάτω:
Βρισκόμενος κατά τη διάρκεια του καλο-
καιριού στο χωριό μου, με μεγάλη λύπη
διαπίστωσα τα παρακάτω:
Ενώ μέχρι πριν κάποιο χρονικό διάστημα
επισκεπτόταν το χωριό μία φορά την εβδο-
μάδα γιατρός, ίσως από το Νοσοκομείο της
΄Αρτας,  και εξυπηρετούσε τους κατοίκους
τόσο του συγκεκριμένου χωριού, όσο και
γειτονικών χωριών συνταγογραφώντας τα
απαραίτητα φάρμακα, το τελευταίο διά-
στημα έχει σταματήσει πλέον η επίσκεψη
γιατρού στο χωριό για άγνωστους λόγους. 
Η μη παρουσία γιατρού έχει δημιουργήσει
πολλαπλά προβλήματα στους κατοίκους
του χωριού. Οι κάτοικοι αναγκάζονται να

πηγαίνουν στο πιο κοντινό νοσοκομείο ή
κέντρο υγείας το οποίο απέχει 25 περίπου
χιλιόμετρα. Πέραν της απόστασης που δια-
νύουν και της οικονομικής επιβάρυνσης
που υφίστανται, αναγκάζονται να αφιερώ-
νουν περίπου μισή ημέρα για το σκοπό
αυτό, επειδή δεν υπάρχει τακτική συγκοι-
νωνία. Αυτό είναι αρκετά επώδυνο, αν λη-
φθεί υπόψη ότι η πλειοψηφία των κατοίκων
είναι συνταξιούχοι.  
Δεδομένου ότι στο χωριό υπάρχει φαρμα-

κείο, πιστεύω ότι αντιλαμβάνεστε το μέγε-
θος του προβλήματος που έχει
δημιουργηθεί. Αυτή η υπηρεσία προς τους
κατοίκους πιστεύω ότι είναι η ελάχιστη, τη
δικαιούνται και η πολιτεία οφείλει να την
παρέχει, παρά τα προβλήματα που ενδεχο-
μένως υπάρχουν.
Κατόπιν τούτων, είναι αυτονόητο το μέγε-

θος του προβλήματος που έχει δημιουργη-
θεί, δείχνοντας την ευαισθησία σας σε τέ-
τοια θέματα, σας παρακαλούμε όπως
προβείτε στην άμεση επίλυση της συγκε-
κριμένης δυσλειτουργίας. Να είστε βέβαιοι
ότι η επίλυση του συγκεκριμένου προβλή-
ματος θα τύχει της ανάλογης αναγνώρι-
σης. Δεν ζητάμε κάποια ιδιαίτερη
αντιμετώπιση αλλά το αυτονόητο.
Τέλος, ελπίζοντας ότι αντιλαμβάνεστε το

υπάρχον πρόβλημα, θα δώσετε τη λύση
που πρέπει και που δικαιούνται οι κάτοικοι
σε μία ευνομούμενη πολιτεία. Προσδοκώ
από μέρους σας την ανάλογη ενημέρωση.

Με εκτίμηση
Βασίλειος Οικονόμου

Πρόεδρος Αδελφότητας Ροδαυγής ΄Αρτας

Γίνεται γνωστό ότι κάθε τετάρτη και
Πέμπτη καθ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμ-
βρίου από 08,30 έως 16,30 στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων θα
παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για
την προετοιμασία των Δημοτών, οι
οποίοι είναι υπόχρεοι υποβολής δήλω-
σης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο, από
την τοπογράφο κ. Μίνα Πέτκου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Και φέτος το αντάμωμα μας είχε με-
γάλη επιτυχία και αυτό οφείλεται
στην δική σας συμμετοχή.Για τον
λόγο αυτό θέλουμε να σας ευχαρι-
στήσουμε όλους που μας τιμήσατε με
την παρουσία σας. Επίσης να ευχαρι-
στήσουμε τους χορηγούς μας και
όλους όσους προσέφεραν δώρα και
εθελοντική εργασία. Ελπίζουμε να
περάσατε όμορφα όπως και εμείς.Δί-
νουμε ραντεβού του χρόνου την ίδια
μέρα πιο δυναμικά και πολύ τρέλα.
Να είστε όλοι καλά,  με υγεία και να
ξαναβρεθούμε.                              

Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλοι του
΄Αμμου  Αγ. Βησσαρίων

Πολλά ανέκδοτα γεγονότα δείχνουν τον
τρόπο διαβίωσης και συμπεριφοράς για κάθε
εποχή. Η επιλογή μόνιμης κατοικίας, η συγ-
κυρία να μένει κανείς κοντά σε πηγή, ο προ-
σανατολισμός του σπιτιού ή της περιοχής
προσδίδουν πλεονεκτήματα και μειονεκτή-
ματα, απεικονίζουν τη χρονική περίοδο, την
οικονομική κατάσταση, την πολιτική κατά-
σταση, την κοινωνική συμπεριφορά μας.
Έτσι λοιπόν ο τρόπος γνωριμίας ζευγαριών,
έρωτας ή προξενιό επηρεάζεται από τα πιο
πάνω χαρακτηριστικά.
Η Αγαθή Αναγνωστάκη γυναίκα του Χρή-

στου και μητέρα του Μιλτιάδη, Λόλας, Γιώρ-
γου και Δημοσθένη Αναγνωστάκη, θεία μου,
έλεγε σε μένα και την Βασιλική Τσάγκα δι-
κηγόρο στα Γιάννενα όταν είμαστε φοιτητές
στην Αθήνα, πως γνώρισε για πρώτη φορά
τον άνδρα της και πώς τα μάτια της κράτη-
σαν τα έντονα χαρακτηριστικά του.
Στο σπίτι της στη Φτέρη, η επίσκεψη του

προξενιού.
Ορφανή με τη γιαγιά της να έχει το κου-

μάντο σε μια πολυμελή οικογένεια. Μετά τα
καθιερωμένα σερβιρίσματα καφέ, γλυκού,
τσίπουρου από την υποψήφια νύφη και την
αποχώρηση του γαμπρού και της παρέας
(προξενητή) κ.λ.π. ήρθε η ώρα του απολογι-
σμού και της απόφασης.

Εγώ γιαγιά, αυτή την αλεπού δεν την
παίρνω, δήλωσε με θράσος ίσως για τα δε-
δομένα της εποχής η 17χρονη Αγαθή.. Αλε-
πού ονόμασε τον Χρήστο μετέπειτα άνδρα
της διότι ήταν ξανθωπός, κοκκινωπός στα
μαλλιά και τα γένια. Και έρχεται αμέσως ο
καθοριστικός λόγος και οι πράξεις της για-
γιάς.
- Μωρή στριγγλούλα του κερατά, βγάζεις
γλώσσα ε;! Δε θέλεις να πας στα Αναγνωστα-
κέϊκα, τα καλύτερα σπίτια που έχουν όλη
μέρα προσήλιο και το νερό σιμά.(πολύ κοντά
η βρύση μπέσικος άρα λίγη μεταφορά νερού
με το φόρτωμα της βαρέλας).Και χραπ μία με
την μασιά στα ποδάρια, στο ταβάνι έφτασε η
Αγαθή. Η συνέχεια γνωστή. Η Αγαθή Ανα-
γνωστάκη υπήρξε ένας πολύ φιλομαθής και
προοδευτικός άνθρωπος. Έμαθε γράμματα
σε πολύ μεγάλη ηλικία από τον γιό της Μιλ-
τιάδη, τον δασάρχη. Αγωνίστηκε με τον
άντρα της Χρήστο και μαζί σπουδάσανε όλα
τα παιδιά τους. Αγωνίστηκε για τα εργασιακά
της δικαιώματα και υπήρξε συνταξιούχος
ΙΚΑ εκείνης της εποχής. Σπούδασαν όχι μόνο
τα παιδιά τους άλλα και εμένα και τον
αδερφό μου. Μας στάθηκε σαν μάνα μας.
Μας αγαπούσε ιδιαίτερα. Τον αδελφό μου
Γιώργο γιατί ήταν ήρεμος, υπάκουος και
σταθερός, και εμένα γιατί ήμουν αναποδια-
σμένος, όπως έλεγε, και ήθελα πάντα να
ανακατεύομαι με τα κοινά. Μου έλεγε να
είσαι σε όλα μέσα εκτός από το βακούφκο

(τα εκκλησιαστικά του χωριού). Το σπίτι της
ήταν γεμάτο με κρεμασμένους χάρτες της
Ελλάδος και παγκόσμιους και ήθελε να ενη-
μερώνεται για το τι συμβαίνει σε όλο τον
κόσμο. Την αγαπούσα πολύ και της άρεσε
που την πείραζα. Πρέπει επίσης να αναφέρω
ότι η Αγαθή όταν πολύ γουρλίδικη, γιατί τέσ-
σερεις αδερφές της ήρθαν νύφες στο χωριό
μας. Η Πανάγιω πήρε τον Γιάννη Μάνο (Γερ-
μανό), η Βαϊτσα τον Χρυσόστομο Τσαγκά, η
Ρίνα τον Παντελή Δημόπουλο και η Σταυ-
ρούλα τον Καμπρή. 
Αναφέρομαι στους Μάνους από το Κεντρικό
(φτέρη) και τους Αναγνωστάκηδες από την
Ροδαυγή (Νησιστα).
Με μεγάλη λύπη έβλεπα τις εκτιμήσεις για
τις μορφές εξουσίας του κράτους. Δυστυ-
χώς πολύ μικρά έως ελάχιστα τα ποσοστά.
Μαζί με την οικονομική κρίση ήρθε και η
κρίση αξιών και θεσμών.
Με την απορρόφηση των ΤΕΙ από το Πανε-

πιστήμιο Ιωαννίνων καινούργιες σχολές για
την Άρτα από 1/10/2018
α) Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών.
β) Σχολή Γεωπονίας
γ) Τμήμα μουσικών Σπουδών ( εντάσσεται
στη σχολή Καλών Τεχνών).
δ) Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατρο-
φής (εντάσσατε στην σχολή Γεωπονίας)
Όλα τα τμήματα έχουν έδρα την Άρτα.
Με τον όρο Φωτογραφία αναφερόμαστε
στην τέχνη και επιστήμη της δημιουργίας
οπτικών εικόνων. Η λέξη φωτογραφία είναι
σύνθετη και προέρχεται από τις ελληνικές
λέξεις φώς και γραφή. Ο Αριστοτέλης περι-
γράφει τον τρόπο λειτουργίας της πρώτης
απλούστερης φωτογραφικής μηχανής γύρω
στο 350 π.χ.
Η φωτογραφία είναι η πλέον συνθετική διερ-
γασία επιστήμης και τέχνης.
Αναφέρονται η Χημεία, η Φυσική, η Φωτομε-
τρία, η ζωγραφική και η τέχνη της ίδιας της
Φωτογραφίας.
Έτσι εξελεγκτικά έχουμε την ασπρόμαυρη,
την έγχρωμη και την ψηφιακή φωτογραφία.
Η ταχύτητα ανάπτυξης και διάδοσης της εξέ-
λιξης θεωρείται ιλιγγιώδης τα τελευταία
χρόνια, η δε παρέμβαση της εικόνας στη δια-
μόρφωση παγκόσμιων νέων δεδομένων κα-
θοριστική. Η εικόνα και η ταχύτητα διάδοσης
καθήλωσαν όλο τον κόσμο στην εικονική
πραγματικότητα. Και αυτά όλα έχοντας θετι-
κές και αρνητικές επιπτώσεις στην διαμόρ-
φωση κοινής γνώμης ενημερώνοντας
πραγματικά η ψεύτικα. Στη λέξη εικόνα βέ-
βαια και ο κινηματογράφος και η τηλεόραση.
Μπορούμε να διακρίνουμε μερικούς από
τους σπουδαιότερους τομείς της φωτογρα-
φίας.
- Φωτοειδήσεογραφία

- Φωτογραφία τέχνης
- Διαφημιστική φωτογραφία
- Αρχιτεκτονική φωτογραφία εσωτερικών
χώρων
- Εξελεγκτικά αναφέρω την επεξεργασία φω-
τογραφίας αλλά ως τέχνη και τεχνική υπό-
κειται και σε πνευματικά δικαιώματα από
κρατικές νομοθεσίες και διεθνείς συνθήκες.
Μεγάλη επίσης η βιβλιογραφία γύρω από το
αντικείμενο. Στις περισσότερες χώρες υπάρ-
χουν σχολές φωτογραφίας ανωτέρου επιπέ-
δου της τάξης των Καλών Τεχνών και των
Αρχιτεκτονικών σχολών. Η Ελλάδα έχει επί-
σης φωτογράφους με παγκόσμιες επιτυχίες
και καριέρες, πιθανώς να ασχοληθούμε και
λεπτομερώς.
Βρισκόμουν για επαγγελματικούς λόγους σε
εκδήλωση επιστημόνων της Ανατολικής Ατ-
τικής. Ερωτηθείς όπως συνήθως γίνεται από
πού είμαι και λέγοντας το όνομα του χωριού
όλοι τους φώναξαν αν ξέρω έναν γυμνα-
σιάρχη- λυκειάρχη από το χωριό μας. Ήταν
έλεγαν ο καθηγητής που δεν είχε τιμωρήσει
ποτέ μαθητή, δεν είχε εκνευριστεί ,τουλάχι-
στον μπρούτα τους ποτέ, έκανε μαθήματα
που δεν ήθελε να χάσει κανένας και γύριζαν
από κοπάνα για το μάθημά του. Και ήταν μά-
θημα πρώτης κλάσης και δύσκολο. Μου
έκανε μεγάλη εντύπωση η εκτίμηση που μί-
λαγαν για τον καθηγητή τους, άνθρωποι
φτασμένοι, μορφωμένοι, πετυχημένοι δια-
φόρων επιστημονικών κατευθύνσεων. Και
χαιρόμουν πολύ. Εγώ δεν νομίζω ότι θα
έλεγα τα ίδια για κανέναν από τους καθηγη-
τές μου. Ο συγχωριανός μου ήταν ο Δημή-
τρης Παπαλάμπρης. Δημήτρη συγχαρητήρια
για την αναγνώριση από τους μαθητές σου.
Πολύ χάρηκα και με την ευκαιρία καμάρωνα
και εγώ που σε έχω γνωστό και φίλο.
Αναξιοκρατία, διαφθορά, κρίση έδιωξαν
τους μορφωμένους στο εξωτερικό.
Το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόν-
των είναι πολύ υψηλό (πτυχιούχοι κατά 92%).
Εργάζονται κατά πλειοψηφία στην Αγγλία και
την υπόλοιπη Ευρώπη. Στους βασικότερους
άξονες και κλάδους της ανάπτυξης, εργά-
ζονται στους παρακάτω τομείς: 
Πληροφορική
Κατασκευαστικός-Ενεργειακός τομέας.
Τραπεζοασφαλιστικά-οικονομικά
Εκπαίδευση-Υπηρεσίας Υγείας
Μεγάλη αύξηση του αριθμού των εργαζομέ-
νων σε υπεύθυνες και διευθυντικές θέσεις.
Μυρίζουν Ελλάδα στο εξωτερικό προσπα-
θώντας να μη ξεχάσουν την ελληνική τους
ταυτότητα. Οι νέοι Έλληνες που αναγκάζον-
ται να φύγουν στο εξωτερικό συνδέονται με
την πατρίδα τους μέσω πολιτισμού και συλ-
λόγων, μέσω της μουσικής, του κινηματο-
γράφου, της εν γένει ποιοτικής παράδοσης.

ΜΕ ΧΙΟΥΜΟΡ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ Γράφει ο Κ. Αναγνωστάκης

συνέχεια από την σελ. 1
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τελικά όλα ξεπεράστηκαν και ο καλλικέλα-
δος Τάκης Κωνσταντακόπουλος ερμή-
νευσε ποιοτικά και αξέχαστα τραγούδια
αναγκάζοντας το κοινό να ξεσπάει σε χει-
ροκροτήματα. Την ορχήστρα για την οποία
υπήρξε άριστη κριτική από τους θεατές,
αποτελούσαν ο Δημήτρης Κωνσταντακό-
πουλος στο μπουζούκι, η Σταυρούλα Κού-
κουνα στο σαντούρι και η Διονυσία
Κωνσταντακοπούλου στο πιάνο.
Στην αφήγηση και παρουσίαση των τραγου-
διών του πρώτου μέρους, που αναφέρον-

ταν σε εκκλησία ή σε Αγίους η πατριώτισσα
μας Ευαγγελία Φλιτούρη με ιδιαίτερη επι-
τυχία.   
Το δεύτερο μέρος της συναυλίας ήταν

αφιερωμένο στο νέο κύμα.
Εντύπωση προκάλεσε και μια καλλιτεχνική
σπανιότητα. Τόσο η αφηγήτρια στο πρώτο
μέρος όσο και ο ερμηνευτής στο δεύτερο
ανέφεραν για κάθε τραγούδι τους δημι-
ουργούς του.
Χαιρετισμό και ευχές απηύθυνε ο Σεβα-

σμιότατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και
Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, ο οποίος με-

ταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη γνωριμία
με τον συμφοιτητή του Τάκη Κωνσταντα-
κόπουλο.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και οι υπόλοι-
ποι φορείς του Χωριού ευχαριστούν θερμά
τον Σεβασμιότατο τόσο για την επιλογή
του Χωριού μας για την τέλεση όσο και για
την ποιότητα της εκδήλωσης.
Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Αρταίων Χρή-
στος Τσιρογιάννης, ο Περιφερειακός Σύμ-
βουλος Γιάννης Κατέρης, η Δημοτική
Σύμβουλος Θεανώ Γραμματικού ο πολιτευ-
τής Χρήστος Γκόγκας κλπ.
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Εκ της παρακολουθήσεως της δημιουργικής δρά-
σεως προέδρων Κοινοτήτων δια την εκτέλεσιν κοινο-
τικών κοινοφελών έργων αποσκοπούντων εις την
βελτίωσιν των συνθηκών διαβιώσεων και την εξύψω-
σιν του εκπολιτιστικού τους επιπέδου των κατοίκων
διεπίστωσα, ευχαρίστως, ότι καθ’ υμάς Κοινότης προ-
ήλθεν, χάρις εις την επαινετήν προσπάθεια υμών και
εις την πλήρη κατανόησιν των μελών του Κοινοτικού
Συμβουλίου, εις την εκτέλεσιν αξιολόγων έργων ως
«κρηνών, δεξαμενών, αναδασώσεις κλπ άτινα αναμφι-
σβητήτως είναι σπουδαία οφελιμότητας από απόψεως
ικανοποιήσεως τοπικών αναγκών. Εκτιμών εκ τας εν
προκειμένων προσπαθείας σας, αίτινες έσχον ως απο-
τέλεσμα την πραγμάτωσιν των σκοπών και την πρό-
οδον υπό της Κοινότητος, εν πολλοίς, της αποστολής
της, επ’αγαθώ των κατοίκων, εκφράζω προς υμάς και
προς το κοινοτικόν Συμβούλιον την ευαρέσκειάν μου
και εύχομαι όπως η δράσις σας αποτελέση παράδειγμα
προς μίμησιν.
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Η ΡΟΔΑΥΓΗ

΄Αγνωστος νέος, περαστικός και οδηγώντας προς τα
βόρεια χωριά σταματά στο δρόμο όπου συναντά τη
θεια Τασία(σύζυγος Γιάννη Βαγγέλη). Εκείνος ευπρό-
σωπος, καλοντυμένος και με ευγένεια ήθελε τη γνώμη
ενός τυχόντος για την οικονομική κατάσταση και το
μέλλον των νέων.   Το τυχόν αυτό άτομο και ηρωίδα
γυναίκα του απαντά: Σε βλέπω καλοντυμένο, φοράς
παπούτσια, οδηγείς αυτοκίνητο, ποιο είναι το πρό-
βλημα; Εδώ σταματάει η συζήτηση, ο νέος έλαβε την
απάντηση και συνεχίζει την πορεία του.
Ανέφερα και χαρακτήρισα τη θεια Τασία ως ηρωίδα γυ-
ναίκα. ΄Οποιος καλοπροαίρετος  νέος επιθυμεί να έχει
μια συζήτηση μαζί της θα μείνει έκπληκτος από την ερ-
μηνεία της ζωής της, τα σοφά της λόγια και τα διδάγ-
ματα. Θα κάνω δύο παραπομπές:
1. Στα δύσκολα χρόνια του 40-50 στην οικογένεια των
Βαγγελαίων ζούσαμε 4 συνυφάδες στο ίδιο σπίτι.
Ποτές δεν ανταλλάξαμε κουβέντα. 
2. Δεν πεθαίνει ποτέ κανένας από την πολλή δουλειά.  
Η θεία Τασία είναι μία από τις πολλές ηρωίδες όπου
κάτω από εμπόλεμες καταστάσεις και στερήσεις  εργά-
στηκαν με αυτοθυσία και πίστη στην οικογένεια, ώστε
οι απόγονοι να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Δεν είναι
υπερβολή να πω, πως η πορεία της ζωής της μπορεί να
κινηματογραφηθεί και η προβολή να συντελέσει στην
ενημέρωση των νέων για τους προγόνους, τα έθιμα,
τον τρόπο ζωής και την ιστορία του τόπου μας.  
Με τη σειρά μου, θα απαντήσω και εγώ για το μέλλον

του νέου, την οικονομία, τις προσδοκίες, την τεχνολο-
γία, τον κόσμο της αλλαγής. Η συντηρητική απάντηση
της θειας Τασίας δεν άφησε το νέο όλως διόλου ικα-
νοποιημένο.

Για τον ορισμό της προόδου θα πρέπει να υπάρχει μία
βάση, μία αφετηρία και κάποιο κριτήριο προόδου. Εάν
ένας μαθητής πηδάει 4,90 μέτρα στο άλμα επί κοντώ
και τώρα πηδάει 5 μέτρα, τότε λέμε ότι προόδευσε.
Εάν βάλουμε τον πήχη στα 5,10 μέτρα και ο αθλητής
δεν τα περάσει στην προσπάθειά του, τότε λέμε ότι
απέτυχε, και αγνοούμε την ικανότητά του ότι περνά τα
4,90 μέτρα. Εδώ παραγνωρίζουμε ότι έχουμε επιτύχει
το 4,90 μέτρα και θεωρούμε έλλειψη προόδου και απο-
τυχία ότι δεν καταφέραμε το ύψος των 5,10μ. λογικά
το κριτήριο της προόδου είναι το παρελθόν και το σή-
μερα. Ο αθλητής άρχισε να πηδά π.χ. τα 4,60μ, τώρα
πηδά μέχρι τα 5μ. δηλ. 40 εκατοστά υψηλότερα, αυτό
θεωρείται πρόοδος.
Σίγουρα πρέπει να βάζουμε όλο και υψηλότερους στό-
χους, αλλά η υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας θα μας
φέρει στην αποτυχία και δεν επιθυμούμε να θεωρού-
μαστε αποτυχημένοι.
Αν αντί του αθλητή κοιτάξουμε την κοινωνία σήμερα

σε σχέση με το παρελθόν, έχουμε κάνει τεράστιες προ-
όδους στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολο-
γίας. Όμως για τους προβληματισμένους η κοινωνία
πάει κάτω, ανεργία, άστεγοι, έγκλημα, διαλυμένες οι-
κογένειες και άλλα. Οι οραματισμοί των δύο περασμέ-
νων αιώνων δεν πραγματοποιήθηκαν. Ακόμη υπάρχει
πόλεμος, κοινωνικές ανισότητες, οι πλούσιοι γίνονται
πλουσιότεροι, ο καρκίνος δε θεραπεύτηκε, η πυρηνική
ενέργεια για αστείρευτη πηγή ενέργειας δεν είναι προ-
σιτή σε όλους, μιλάμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά
ακόμη χρειαζόμαστε βενζίνη για τα αυτοκίνητά μας.
΄Αρα αποτύχαμε και δε σημειώσαμε πρόοδο; Όχι. Πριν
150 χρόνια η μισή υφήλιος ήταν αποικία ΄Αγγλων, Γάλ-

λων, Ισπανών κλπ. Σήμερα οι αποικίες είναι ανεξάρτητα
κράτη. Πριν 200 χρόνια η δουλεία ήταν νόμιμη, τώρα
δεν υπάρχουν σκλάβοι.  
Πριν μερικά χρόνια ο μέσος όρος ζωής ήταν 65 χρόνια
τώρα είναι 80. Παγκοσμίως η φτώχεια έχει ελαττωθεί.
Πριν 100 χρόνια λίγες χώρες εκλέγανε τους ηγέτες
τους, τώρα λίγες χώρες έχουν βασιλιάδες και δικτάτο-
ρες. Οι Ελληνίδες έχουν δικαίωμα ψήφου από το 1951.
Η φτώχεια μειώθηκε πριν μερικά χρόνια 1 στους τρεις
λιμοκτονούσε, σήμερα είναι κάτω του 15%.
Στα θέματα του περιβάλλοντος , τώρα συγκεντρώ-

νουμε τις μπαταρίες, τα λάστιχα, τα γυαλιά για ανακύ-
κλωση. Γι’ αυτούς η θερμοκρασία της γης αυξάνεται,
οι πάγοι λιώνουν, ζώα και φυτά είναι υπό εξαφάνιση, ο
αέρας δεν είναι καθαρός, υπάρχει ρύπανση των λι-
μνών, των ποταμών, με αποτέλεσμα τα υδρόβια ζώα να
λιγοστεύουν.
Με όλα τα παραπάνω στοιχεία, σημειώνουμε πως ση-

μειώθηκε σημαντική πρόοδος, ο,τιδήποτε αυτό  σημαί-
νει για τον καθένα. Γιατί όμως αυτή η επίμονη άρνηση
της προόδου; Γιατί η περιφρόνηση για τα επιτεύγματα
της επιστήμης και τεχνολογίας; ΄Ισως τα μέσα επικοι-
νωνίας, όπως, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδί-
κτυο να τονίζουν πάντα τα αρνητικά και καταστροφικά
νέα. ΄Ισως από άγνοια, ίσως πολιτικές σκοπιμότητες,
ίσως παραπονούνται για να έχουν τη συμπάθεια των
άλλων. 
Στο τέλος ας μην αμφισβητούμε τις επιτεύξεις της επι-
στήμης και τεχνολογίας που συνετέλεσαν στην καλυ-
τέρευση της ζωής μας. Εμείς ζούμε καλύτερα από τους
γονείς μας και τα παιδιά μας θα ζήσουν καλύτερα από
εμάς.                

Τη φράση αυτή τη χρησιμοποιούμε και σήμερα στο χωριό
μας με σεξιστικό συνήθως υπαινιγμό ή όταν θέλουμε να δη-
λώσουμε ότι κάτι δεν μας ενδιαφέρει ή κυρίως ακόμα όταν
θέλουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το κάτι δεν το καταλαβαί-
νουμε. Αλλά πότε ακριβώς χρησιμοποιούμε τη φράση «κρέ-
μεται η καπότα από τη λυγαριά» του διευκρινίζουμε στο
τέλος της προκείμενης αφήγησης.
Πράγματι αυτή η φράση εκτός του σεξιστικού υπαινιγμού

δηλώνει όσα γράφουμε παραπάνω. Η φράση αυτή είναι ο τε-
λευταίος στίχος ενός τετράστιχου το οποίο τραγουδούσαν
τότε οι πιστικοί των κοπαδιών τους οποίους χρησιμοποιούσαν
παλιά οι κτηνοτρόφοι για τη φύλαξη των κοπαδιών τους.
Οι μεγαλύτεροι κτηνοτρόφοι τότε ήταν οι Μαναίοι, οι Γεωρ-
γογιανναίοι, οι Καλιμογιανναίοι, οι Νικαίοι, οι Πλαστηραίοι
και οι Μπαρτζωκαίοι. Οι Μπαρτζωκαίοι το 1881 μεταφέρθηκαν
στην απέναντι Νησίστα διότι δεν άντεχαν της ληστρικές επι-
δρομές των Αλβανών, ακόμα όμως και σήμερα υπάρχει στο
χωριό μας, τόσο ψηλά στο βουνό, όσο και στο κέντρο του χω-
ριού το τοπωνύμιο «Η λάκα του Μπαρτζώκα». Επίσης οι μισοί
Μαναίοι το 1881 έφυγαν και πήγαν απέναντι από το ποτάμι.
Τότε από τη Νησίστα μεταφέρθηκαν στην απέναντι όχθη του
Αράχθου, στο Ελληνικό όπως έλεγαν τότε, περίπου 250
άτομα, γι’ αυτό το μέρος ονομάσθηκε Νησίστα και μάλιστα
μεταγενέστερα Νησίστα Παλιάς Ελλάδος και το δικό μας
χωριό ονομάσθηκε Νησίστα Νέας Ελλάδας. Η ονομασία αυτή
είναι ατυχής διότι εμείς ήμασταν η Νησίστα Παλιάς Ελλάδος
και η απέναντι Νησίστα ήταν η Νησίστα Νέας Ελλάδος. Κι
αυτό επειδή δεν υπάρχει παλιά και νέα Ελλάδα (καθόσον η
Ελλάδα είναι πάντα η ίδια και έχει χρονική ενότητα από τα
αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα) η δε απέναντι Νησίστα ιδρύ-
θηκε το 1881 από κομμάτι της Νησίστας που είχε ιδρυθεί εκα-
τοντάδες χρόνια πριν. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σεραφείμ Ξενόπουλος στο βιβλίο
του «Δοκίμιον περί Άρτας» ονομάζει την απέναντι Νησίστα
και τα απέναντι Πιστιανά που δημιουργήθηκαν μετά το 1881
ως Νέα Νησίστα και ως Νέα Πιστιανά και όχι Παλιά Νησίστα
και Παλιά Πιστιανά όπως ονομάσθηκαν αργότερα.
Πρακτική αξία έχει το ξεχασμένο πια αυτό ιστορικό μερεμέτι
της ονοματοδοσίας των χωριών μας. Και αυτή η πρακτική
αξία συνίσταται στο ότι, από επιπολαιότητα αναγνωρίζουμε
ότι το χωριό μας με την ονομασία Νησίστα Νέας Ελλάδας
υποδηλώνει ότι το χωριό μας δεν είναι κομμάτι της Ελλάδος,
αλλά κομμάτι μιας νέας χώρας, την οποία κατάκτησε και προ-
σάρτησε με επιθετικό πόλεμο η παλιά Ελλάδα, ενώ δεν

υπήρξε ποτέ επιθετικός πόλεμος των Ελλήνων αλλά απελευ-
θερωτικός αγώνας των σκλαβωμένων Ελλήνων. Το λάθος
αυτό γίνεται και σήμερα στα δελτία ειδήσεων όταν ακούμε
τους παρουσιαστές ειδήσεων να λένε ότι η Ελλάδα αγωνίζε-
ται για τα εθνικά της συμφέροντα. Το ορθό και σωστό να
λένε αυτοί οι παρουσιαστές ειδήσεων είναι ότι η Ελλάδα
αγωνίζεται για το εθνικά μας δίκαια και όχι ότι η Ελλάδα αγω-
νίζεται για τα εθνικά μας συμφέροντα. Οι Έλληνες ποτέ δεν
αγωνίσθηκαν ούτε πολέμησαν για εθνικά συμφέροντα. Οι
Έλληνες πάντα πολέμησαν να υπερασπιστούν την πατρίδα
τους. Ας θυμηθούμε ότι από τα αρχαία χρόνια «μητρός τε και
πατρός τε και των προγόνων απάντων τιμιωτέρον εστί η πα-
τρίς». Ξεστρατίζουμε την κουβέντα μας γι’ αυτό δεν την συ-
νεχίζουμε, λέμε όμως περιληπτικά ότι είμαστε από χέρι
χαμένοι, αν ταυτίζουμε τα εθνικά μας συμφέροντα (τα οποία
ποτέ δεν διεκδικήσαμε) με τα εθνικά μας δίκαια (για τα οποία
πάντα πολεμήσαμε και για τα οποία μάλιστα δημιουργήθηκε
από παλιά και υπάρχει και σήμερα ο παγκόσμιος φιλελληνι-
σμός).
Συνεχίζουμε στο περίπλοκο θέμα της καπότας που κρέμεται
από τη λυγαριά. Τότε όταν έληγε ο συμφωνημένος με τον
τσέλιγκα χρόνος ρογιάσματος (χρόνος έμμισθης υπηρεσίας)
οι πιστικοί και οι τσελιγκάδες, μαζεύονταν στην εκκλησία, πι-
θανόν στον Άη Λια, για να κάνουν νέες συμφωνίες. Όσοι πι-
στικοί δεν είχαν βρει ακόμα τσέλιγκα, φορούσαν την καπότα
τους (κάπα) και κράταγαν στα χέρια τους και την γκλίτσα.
Αυτό ήταν σημάδι για τους τσελιγκάδες, ότι οι πιστικοί ψά-
χνουν για δουλειά. Όσοι πιστικοί όμως είχαν ήδη βρει δου-
λειά ή συμφωνούσαν εκείνη την ημέρα με κάποιο τσέλιγκα,
κρεμούσαν την καπότα (κάπα) στη λυγαριά και τραγουδού-
σαν χαρούμενοι το παρακάτω τετράστιχο, διότι πλέον δεν
είχαν σεκλέτια να βρούνε δουλειά και διασκέδαζαν μάλιστα
παρέα με το καινούριο αφεντικό.  
Οι πιστικοί και οι κτηνοτρόφοι γενικά είχαν και μια παιχνιδί-

ζουσα και περιπαικτική άποψη για τη ζωή.
«Ντέρτια και σεκλέτια
δε βάνω στην καρδιά

κρέμεται η καπότα
από την λυγαριά».

Από το τετράστιχο αυτό έμεινε σήμερα ο τελευταίος στίχος
τον οποίο χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα στο χωριό μας
για τις περιπτώσεις που αναφέρω στην αρχή του παρόντος.
Πολλές φορές όταν οι τσελιγκάδες γέραζαν ή δεν είχαν σερ-
νικά παιδιά αλλά μόνο κορίτσια, τότε έκαναν τον πιστικό γαμ-

πρό τους, αλλά το υποχρέωναν να αλλάξει το επώνυμό τους
και να πάρουν το επώνυμο του τσέλιγκα. Τότε θεωρούνταν
μεγάλο κοινωνικό και ηθικό πλήγμα να χαθεί το όνομα, γι’
αυτό οι γυναίκες οπωσδήποτε γεννούσαν μέχρι τουλάχιστον
να γεννηθεί ένα αγόρι. Είχε αναπτυχθεί μάλιστα και σχετική
ειδικότητα στις μαμές οι οποίες με διάφορα σερνικοβότανα,
προσευχές και μάγια προσπαθούσαν (και προφανώς το επε-
τύγχαναν με βεβαιότητα 50%) να γεννήσει η γυναίκα αρσε-
νικό παιδί. Μάλιστα δε οι προξενήτρες τότε στα παινέματα
της υποψήφιας νύφης ήταν και το παίνεμα ότι η κοπέλα είναι
από σειρά που γεννάνε σερκά.
Μια τέτοια περίπτωση ήταν και ο παππούς μου Γιώργος

Μάνος ή Γιωρ Μάνος. Ο πατέρας του (προπάππος μου) ήταν
μπιστικός του πατέρα του παππού μου ο οποίος είχε μόνο κο-
ρίτσια και κανένα σερνικό παιδί. Για να μη χαθεί το όνομα
πάντρεψε τότε (1870) ο παππούς του παππού μου (Γιώργος
Μάνος) την κόρη του Παρασκευή (είπαμε το όνομα της Νη-
σιστιώτισας Αγίας) με τον μπιστικό τους από τη Ράμια που λε-
γόταν Γιάννης Κουρκούμπας. Τον γράφοντα ασφαλώς θα τον
μάλωνε παλιά το σόι, διότι αποκαλύπτει ότι δεν είναι καθα-
ρόαιμος (δηλαδή από αρσενική διαδοχή) Μανάτ’ς. Ο παππούς
Γιωρ Μάνος ήταν τσέλιγκας και τυροκόμος και όπως βλέπω
σε σημειώσεις του (ήξερε να γράφει) είχε 460 γιδοπρόβατα
και 30 χοντρικά (γελάδες, μουλάρια, γαϊδούρια) τα οποία ξε-
χείμαζε στην Κυπρίστρα (περιοχή κοντά στο ποτάμι). Λένε ότι
ήταν και ληστροτρόφος και πιθανόν έτσι να ήταν, διότι τότε
όλοι οι τσελιγκάδες από ανάγκη είχαν φιλικές σχέσεις με
τους ληστές. Ήταν σφοδρός πολέμιος του Καραπάνου και
πήγε δύο φορές δεμένος στα Γιάννενα όπου δικάσθηκε από
Τουρκικό Δικαστήριο αλλά αθωώθηκε πιθανόν με μεσολά-
βηση του Γιαγιάμπεη, ο οποίος είχε στο μπεηλίκι του και τη
Νησίστα, την οποία διεκδικούσε ο Καραπάνος. Μάλιστα ο Κα-
ραπάνος είχε βάλει και τον Γιώργο Γιαλάδα να σκοτώσει τον
παππού μου. Το Γιαλάδας δεν είναι πραγματικό όνομα αλλά
παραγκώμι, διότι ο Γιώργος Γιαλάδας ήταν κτηνοβάτης με
επιλογή τις γελάδες. Να σημειώσω εδώ ότι σήμερα στην Ευ-
ρώπη (όπως έγραψαν πρόσφατα οι εφημερίδες) μεγαλύτερο
ποσοστό κτηνοβατών έχει η Γερμανία. Γι’ αυτό ίσως οι Γερ-
μανοί αποκαλούν τις χώρες του Νότου POPCIES που θα πει
γουρούνια (από τα αρχικά Πορτογαλία, Creece, Ιταλία, Es-
pania), διότι οι Γερμανοί θέλουν να κάνουν στις χώρες του
Νότου ότι έκανε ο Γιώργος Γιαλάδας στις γελάδες.                                                                                                 

Κρέμεται η καπότα από τη λυγαριά (με συναφείς και ξώφαλτσες νύξεις)
Γράφει ο Γιώργος Κων. Μάνος

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Ζούμε καλύτερα ή όχι; Ποια είναι η απάντηση:
Του Κώστα Αράπη   Τορόντο-Καναδάς

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας με αφορμή επιστολή που έλαβε από
τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ροδαυγής Θεοφάνη
Κίτσο, για την αλλαγή της ημέρας κατά την οποία θα πραγματο-
ποιείται το καγκελάρι της Λαμπρής, συνήλθε σε συνεδρίαση
στις 3 Ιουνίου 2018. 
Αφού διαπιστώθηκε η απαραίτητη απαρτία, έγινε διαλογική συ-
ζήτηση, εκφράστηκαν οι απόψεις των παρευρισκομένων, λήφθη-
καν υπόψη οι δυσκολίες που υπάρχουν και ιδιαίτερη η  μικρή
συμμετοχή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ομόφωνα τα
παρευρισκόμενα μέλη υιοθέτησαν την πρόταση του Προέδρου
της ΤΚ να πραγματοποιείται το καγκελάρι την ημέρα του Πάσχα
για τους παρακάτω λόγους.
1. Με την αλλαγή της ημέρας διατηρείται και αναβαθμίζεται το
έθιμο με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των συγχωριανών μας.
2. Δίνεται η ευκαιρία σε όσους επιλέγουν το χωριό να περάσουν
τις ημέρες του Πάσχα να λάβουν μέρος στο δρώμενο.
3. Δίνεται η ευκαιρία στους επισκέπτες που διαμένουν στους ξε-
νώνες να γνωρίσουν το έθιμο και να το κάνουν γνωστό σε άλ-
λους.
4. Δίνεται η ευκαιρία στους νέους που βρίσκονται στο χωριό να
λάβουν μέρος  και
5. Λόγω της συνεχούς μείωσης των συμμετοχών, είναι δυνατόν
να οδηγηθούμε στη μη πραγματοποίησή του.

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΤΗΣ
Αριθ. πρωτ. 7199                                                                      
Εν ΄Αρτη τη 9 Ιουλίου 1954
                                                                              Προς
                                         Τον κ. Δημ. Παπαβασιλείου
                                                 Πρόεδρον Κοινότητας
                                                                    Νισίστα ΝΕ

                                                                 Ο Νομάρχης 
                                                                 Νικ. Μακρής   
                                                                                       

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Αριθ. φύλλου 89/11-6-1962

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 357
Περί μετονομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

΄Εχοντες υπόψιν τας διατάξεις του άρθρου 1 του Νομ.
Διατάγματος της 17/21-9-1926 «περί μετονομασίας συνοι-
κισμών, πόλεων και κωμών», κυρωθέντος υπό του Νόμου
4096/1929, ως το άρθρον τούτο αντικατεστάθη υπό του
άρθρου  35 του Α.Ν. 1610/1939 «περί μεταρρυθμίσεως
διατάξεων της περί Δήμων και Κοινοτήτων Νομοθεσίας»
και του άρθρου 55 του 864/1960 Βασ. Διατάγματος ¨περί
οργανισμού του Υπουργείου των Εσωτερικών», μετά γνω-
μοδότησιν του Συμβουλίου Τοπονυμιών, εκφρασθείσαν
κατά τας συνεδριάσεις αυτού της 27 Φεβρουαρίου 1962,
20 Μαρτίου 1962 και 17 Απριλίου 1962, προτάσει του Ημέ-
τερου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και
διατάσσομεν: 

΄Αρθρον μόνον
Α. ……………………………….

Β. Εν τω Νομώ και της επαρχίας ΄Αρτης
α) …………………………………………………………
γ) Ο συνοικισμός «Νησίστα» της Κοινότητας Νησίστας
Νέας Ελλάδος μετονομάζεται «Ροδαυγή», ή» και η Κοι-
νότης Νησίστας Νέας Ελλάδος «Κοινότης Ροδαυγής……
…….
Εις τον αυτόν επί των εσωτερικών Υπουργόν ανατίθεμεν

την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος
Εν Αθήναις τη 28 Μαΐου 1962    

ΠΑΥΛΟΣ
Β. Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΡΑΛΛΗΣ 

Από το αρχείο του Θεοφάνη Δ. Παπαβασιλείου Από το αρχείο του Παύλου Δ. Οικονόμου                             
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Δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο.
Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 27 Αυγούστου  στην αί-

θουσα του Συλλόγου Γυναικών, ενημέρωση για την προετοι-
μασία και την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό
Κτηματολόγιο. 

Η τοπογράφος κ. Ανθή Τσιρώνη, συνεργάτης της "Κτηματο-
λόγιο ΑΕ", παρείχε πληρέστατη ενημέρωση, απάντησε σε
πολλές ερωτήσεις και υπομονετικά εξηγούσε και τις πιο
απλές απορίες.
Το ενδιαφέρον των κατοίκων ήταν έντονο αφού τόσο τις

πρωινές όσο και τις απογευματινές ώρες η αίθουσα κατα-
κλύστηκε από ενδιαφερόμενους.
Μερικές χρήσιμες πληροφορίες:
Η υποβολή των δηλώσεων θα αρχίσει στις 30 Οκτωβρίου

2018 και θα λήξει στις 30 Ιανουαρίου 2019 για τα φυσικά πρό-
σωπα και τρεις μήνες αργότερα για τους κατοίκους εξωτε-
ρικού.
Έως τότε συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
Τίτλους κτήσης(συμβολαιογραφικές πράξεις, δικαστικές
αποφάσεις, πιστ. μεταγραφής, έγγραφα χρησικτησίας, πιστο-
ποιητικά κληρονομιάς) και απλά φωτοαντίγραφα της αστυ-
νομικής ταυτότητας και εγγράφου αποδεικτικού ΑΦΜ. 
Εντοπίζουμε το ακίνητό μας (τοπογραφικό διάγραμμα ή δω-
ρεάν υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφιών της ΕΛΛ. ΚΤΗΜΑ-
ΤΟΛΟΓΙΟ ή gps χειρός ή υπόδειξη στο Γραφείο
Κτηματογράφησης.
Η υποβολή γίνεται με φυσική παρουσία στο Γραφείο Κτημα-
τογράφησης ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (χωρίς θεώ-
ρηση) ή ηλεκτρονικά. ΔΕΝ γίνεται δεκτή ταχυδρομική
υποβολή δήλωσης.
Όσοι γνωρίζουν ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων ή οικοπέδων, οι

οποίοι διαμένουν χρόνια στο εξωτερικό παρακαλούνται ή να
τους ενημερώσουν για τη διαδικασία ή να ενημερώσουν την
Τοπογράφο κ. Ανθή Τσιρώνη ή τον Πρόεδρο της Κοινότη-
τας.
Τις προσεχείς ημέρες θα λειτουργήσει στην Άρτα Γραφείο

της Εταιρείας απ όπου θα παρέχονται οδηγίες και κατευθύν-
σεις έτσι ώστε οι έχοντες υποχρέωση υποβολής δήλωσης
να είναι πανέτοιμοι κατά τη διάρκεια του τριμήνου υποβολής
των δηλώσεων.
Βρέθηκε νερό μόλις στα 35 μέτρα στη νέα γεώτρηση.

Ο πρόεδρος της Τ. Κ. Ροδαυγής ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ μας ενημερώνει
Πραγματοποιήθηκε διάνοιξη ερευνητικής γεώτρησης στο

δρόμο προς τη  δεξαμενή Νάστου, στο ύψος της οικίας
Ιωάννη Καμπρή, σε υψόμετρο 800 περίπου μέτρων και τα
αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά αφού βρέθηκαν υπόγεια
αποθέματα νερού, τα οποία με την ολοκλήρωση του έργου
θα καλύψουν ανάγκες ύδρευσης. 
Το τελικό βάθος της γεώτρησης έφτασε τα 85 μέτρα και το
νερό βρέθηκε στα 35 σύμφωνα με την επίβλεψη και τον ερ-
γολάβο του έργου.
Είχαν προηγηθεί υδρογεωλογικές αναγνωρίσεις στην Κοι-

νότητα, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΕΥΑ Άρτας, από τον
Υδρογεωλόγο Μηχανικό Ευάγγελο Νικολάου του Ινστιτού-
του Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ),  που
στόχο είχαν την επιλογή κατάλληλων θέσεων για την διά-
νοιξη ερευνητικών γεωτρήσεων.
Η έκθεση του Ινστιτούτου υποβλήθηκε στους ενδιαφερομέ-
νους και η προταθείσα θέση έφερε τα θετικά αποτελέσματα.
Ταυτόχρονα αποτελεί ουσιαστικό συστατικό του φακέλου
για την  διαδικασία αδειοδότησης και εκτέλεσης του έργου.
Η Κοινότητα δια του Προέδρου της ευχαριστεί θερμά τον

κ. Ευάγγελο Νικολάου του ΙΓΜΕ για το εξαιρετικό ενδιαφέ-
ρον, για το επίπεδο συνεργασίας καθ όλο το αναγνωριστικό
διάστημα και για την πρόταση που τελικά αποδείχτηκε
σωστή, το Διευθυντή της ΔΕΥΑΑ Βασίλειο Κρανιώτη, τη Δη-
μοτική Σύμβουλο (πρώην Αντιδήμαρχο) Θεανώ Γραμματικού,
το Δήμαρχο Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και όσους βοήθη-
σαν έτσι ώστε ένα χρόνο μετά τα συνεχή προβλήματα
ύδρευσης διαφαίνεται οριστική λύση.
Ολοκληρώθηκε το έργο της ΠΕ Άρτας για Λάψαινα.

Σημαντική βελτίωση του
δρόμου από Περιφερειακή
οδό προς Λάψαινα πραγμα-
τοποιήθηκε με την παρέμ-
βαση της Περιφέρειας
Ηπείρου "Βελτίωση πρόσβα-
σης σε παραγωγικές μονά-
δες ΤΚ  Ροδαυγής (Ξεράκι -
Λάψαινα), προϋπολογισμού
ογδόντα χιλιάδων
(80.000,00) ευρώ συμπερι-
λαμβανομένου και το ΦΠΑ.
Εκτελέστηκαν εκσκαφές μι-
κρής έκτασης για την διά-
νοιξη κλειστών στροφών,

επενδεδυμένοι τάφροι, φρεάτια, σωληνωτά, τσιμεντοστρώ-
σεις και  χαλικοστρώσεις.
Εργασίες για την ασφαλή λειτουργία των Κοιμητηρίων.
Ο Δήμος Αρταίων, μετά από πρόταση της Κοινότητας και

στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας των τελών των τάφων,
με εργολαβία του τοποθέτησε εξήντα (60) μέτρα μεταλλικά
προστατευτικά κάγκελα σε δύο επίπεδα του Κοιμητηρίου της
Αγίας Βαρβάρας.
Είχε προηγηθεί τσιμεντόστρωση σαράντα (40) μέτρων δρό-
μου προς το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου του ομώνυμου
Κοιμητηρίου.
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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 Ρο-
δαυγής
Τηλ. 2683071150
 β) Καφέ-Ψησταριά στην πλατεία Ροδαυγής
Τηλ. 26830-71560
 γ) Γεωργογιάννης Κων/νος «Το στέκι του Φραντς»,
στον ΑηΛιά
Τηλ. 2683071253
 δ) Καφέ-Ταβέρνα «Το στέκι του Φτωχοβασίλη»,
στην είσοδο της Ροδαυγής, Τηλ. 6932117986
 ε) Mεζεδοπωλείο-Ψησταριά στο Eκκλησιαστικό κα-
τάστημα Aγίας Tριάδος Σουμεσίου,
Iωάννης B. Kασσάρας, Tηλ. 6937364844
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. 2683071385-6944513727

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου ο καθιε-
ρωμένος αγιασμός στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγω-
γείο Ροδαυγής από τον Ιερέα Αθανάσιο Αθανασίου με
την  παρουσία γονέων και συγγενών.

Στους μαθητές και δασκάλους ευχήθηκαν, με εγκύ-
κλιο του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως
και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, ο Εφημέριος και ο Πρό-
εδρος της Κοινότητας.

Τα βιβλία δόθηκαν την επομένη στους μαθητές οπότε
και ξεκίνησε κανονικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με
νεοτοποθετηθέντα δάσκαλο τον κ. Γιάννη Γκόκα.
Τελικά το Νηπιαγωγείο Ροδαυγής δεν θα λειτουργήσει
μετά από απόφαση της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
επειδή φοιτούσε μόνο μία μαθήτρια. Στο Δημοτικό φοι-
τούν δέκα (10) μαθητές.

Στο τέλος του αγιασμού και στην αυλή του Σχολείου,
μαθήτρια γιόρτασε τα γενέθλια της προσφέροντας
τούρτα και αναψυκτικό. Ξεχωριστή στιγμή όταν ο δά-
σκαλος με την κιθάρα του συνόδευσε τα παιδιά στο
τραγούδι των γενεθλίων.

Την προηγούμενη Κυριακή3 Σεπτεμβρίου επισκέ-
φθηκε το χώρο του Σχολείου ο Αντιδήμαρχος Παιδείας
κ. Δημήτρης Σφήκας με τον Πρόεδρο της Κοινότητας
παρουσία της νηπιαγωγού κ. Δήμητρας Ζήκου. Δρομο-
λογήθηκαν και ήδη εκτελέστηκαν εργασίες συντήρη-
σης του κτιρίου της τουαλέτας και του περιβάλλοντα
χώρου του Σχολείου.

Ένα μέρος του καλοκαιριού, όπως κάθε χρόνο, το πέρασα
στο χωριό. Κατά την παραμονή μου εκεί, επισκέφτηκα αρ-
κετά ορεινά χωριά. Η εντύπωση που αποκόμισα  κατά την
επίσκεψή μου και τη συζήτηση με κατοίκους των χωριών
ήταν ως ένα βαθμό απογοητευτική. Σε κάποια χωριά
υπήρχε ένα ή κανένα καφενείο. Τη στιγμή εκείνη μέσα μου
δημιουργούνταν διάφορες σκέψεις και έκανα σύγκριση με
το δικό μας χωριό. ΄Εβλεπα την πλεονεκτική θέση του χω-
ριού μας, όσον αφορά την απόσταση από την πόλη, καθώς
και τον αριθμό των επαγγελματικών χώρων που υπάρχουν
στο χωριό μας.  Δεν υπήρχε καμία σύγκριση. Δεν μπορούσα
να φανταστώ τον εαυτό μου σε ένα χωριό χωρίς καφενείο
ή κάποιον άλλο χώρο υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επειδή
αυτό παρατηρείται και σε άλλα μέρη, φθίνουσα πορεία της
υπαίθρου για διάφορους λόγους, μήπως είναι καιρός να κά-
νουμε όλοι το ελάχιστο που περνά από το χέρι μας; 
Η κοινότητα να πιέσει (πλησιάζοντας οι εκλογές) για τη δη-
μιουργία του αθλητικού πολυχώρου στη θέση Μεσοβούνια,
αν και γνωρίζω τις δυσκολίες που υπάρχουν. Αυτό θα είναι
πράγματι ένα αναπτυξιακό έργο. Το θέμα Πάρκιν αυτοκι-
νήτων, χρήζει κάποιας προτεραιότητας.
Οι φορείς να συνεχίσουν την πολύ καλή πορεία τους όσον
αφορά την πραγματοποίηση διάφορων εκδηλώσεων. Μπο-
ρούν να καταργήσουν κάποιες και να προσθέσουν κάποιες
άλλες. Οι εποχές αλλάζουν και η προσαρμογή είναι απαραί-
τητη. 
Τα καταστήματα να συνεργαστούν μεταξύ τους, τόσο για
το δικό τους καλό, όσο και όλων των χωριανών εξακολου-
θώντας να παρέχουν τις πολύ καλές τους υπηρεσίες προς
όλους. Επιπλέον, και οι ίδιοι μπορούν να επινοήσουν κά-
ποιες δραστηριότητες από κοινού. Όταν υπάρχουν δυσκο-
λίες, η συνεργασία είναι περισσότερο απαραίτητη. 
Οι ίδιοι οι κάτοικοι ας υποστηρίξουμε πρώτα τους επαγ-

γελματίες του χωριού μας και αν μπορούμε κατόπιν των
γειτονικών χωριών. Η σκέψη και μόνο ότι μπορεί κάποιο κα-
τάστημα να κλείσει και να είμαστε εμείς οι ίδιοι σε κάποιο

βαθμό υπεύθυνοι, πρέπει να μας κάνει να αλλάξουμε
στάση. Δεν εννοώ ότι πρέπει να ξοδέψουμε όλα τα χρή-
ματά μας στα καταστήματα για να μην κλείσουν, αλλά ο κα-
θένας στο μέτρο που μπορεί. Ας παροτρύνουμε  συγγενείς
και φίλους να επισκεφτούν το χωριό τονίζοντας τα πλεο-
νεκτήματα της Ροδαυγής. 
Τέλος, οι παραγωγοί διαφόρων προϊόντων έχουν τη δυνα-
τότητα να προωθήσουν, αρκεί να σκεφτούν τον τρόπο, τα
διάφορα προϊόντα (αυγά, πατάτες, κάποια φρούτα ή κηπευ-

τικά κλπ) τόσο στα καταστήματα του χωριού, όσο και σε πε-
ραστικούς. 
Όταν ο καθένας κάνει αυτό που έχει τη δυνατότητα και

κυριαρχήσει το πνεύμα της συνεργασίας και ενότητας, να
είμαστε βέβαια ότι κάτι καλό θα προκύψει. Το χωριό μας
είναι καλό, αλλά η μεγαλύτερη παρουσία ανθρώπων (ντό-
πιων και ξένων) θα το κάνει καλύτερο. Ας το προσπαθή-
σουμε. 

Ας κρατήσουμε ζωντανό το χωριό Του Βασίλη Οικονόμου

Πρώτο κουδούνι με ευχές
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