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Δίνω τη συνδρομή μου στην Αδελφότητα.
Έτσι βοηθάω το σύλλογο στην επίτευξη των στόχων του.

Μετά την ένταξη στο "πράσινο Ταμείο" της πρότασης
του Δήμου Αρταίων προϋπολογισμού 736.000,00
ευρώ, που αφορούσε τα "Ολοκληρωμένα έργα ανα-
πλάσεων κοινοχρήστων χώρων στις θέσεις πλατεία
Ροδαυγής και πλατεία Αγίας Θεοδώρας του Δήμου
Αρταίων", η προκήρυξη ήδη  βρίσκεται στον αέρα για
την ανάθεση του έργου, ώστε να προχωρήσουν οι ερ-
γασίες όσο το δυνατόν γρηγορότερα.  
Προθεσμία υποβολής προσφοράς μέχρι 08 Φεβρουα-
ρίου 2019. Αναλυτικά η προκήρυξη στην ιστοσελίδα
του Δήμου Αρταίων http://www.arta.gr και στην ενότητα
"προκηρύξεις"
Τα παραπάνω έργα πρόκειται να αναβαθμίσουν δύο

σημαντικούς κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, οι
οποίοι επιλέχτηκαν με βασικά κριτήρια την επισκεψι-
μότητα, την πολιτιστική, αρχιτεκτονική και θρησκευ-
τική αξία των Ναών, που εντοπίζονται επί των
περιοχών παρέμβασης. 
Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικά έργα, τα οποία έχει
ανάγκη η τοπική κοινωνία. Αξιοποιούμε συνεχώς όλα

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  

Του Θεοφάνη Κίτσου

Νέα διάκριση για τον συμ-
πατριώτη μας Γιάννη Λάμ-
πρη, Καθηγητή στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
στημίου της Πενσυλβάνιας
για την καταχώρηση του
στον κατάλογο Clarivate
Analytics, κατηγορία των
διεπιστημονικών πεδίων
και τομέων, (https://hcr.clar-
ivate.com/#freeText%3Dlam-
bris). 

Ο σχετικός κατάλογος
των ερευνητών, που το
έργο τους χρησιμοποιείται
πιο συχνά σε διεθνείς με-
λέτες και.....εργασίες

("The Highly Cited Researchers") συντάσσεται στο

συνέχεια στη σελίδα 3 συνέχεια στη σελίδα 3

Μία ακόμη διάκριση
για τον Γιάννη Λάμπρη

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η 10η Γιορτή Κάστα-
νου και Τσίπουρου στη Ροδαυγή. Την εκδήλωση
διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής
σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα, το
Σύλλογο Γυναικών και τους φίλους του Άμμου.
Από νωρίς το πρωί και πολύ πριν την προγραμ-

ματισμένη έναρξη άρχισε να συρρέει πλήθος
επισκεπτών, οι οποίοι απόλαυσαν κάστανα ψητά,
τηγανίτες, Ροδαυγιώτικο μυρωδάτο τσίπουρο
και ψητά κρέατα.
Ο καιρός σύμμαχος και ιδανικός για εκδρομή
και διασκέδαση. Η  ορχήστρα  του χωριανού μας
Ηλία Πλαστήρα διασκέδασε το πλήθος ενώ χό-
ρεψε ο χορευτικός σύνδεσμος του Δήμου Ιωαν-
νιτών, που καταχειροκροτήθηκε.
Παραβρέθηκαν ο βουλευτής Άρτας κ. Γιώργος

Στύλιος, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξαν-
δρος Καχριμάνης, ο Αντιπερειφερειάρχης κ. Βα-

ΚΟΣΜΟΣΥΡΡΟΗ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ

Είναι μία από τις μεγάλες εορτές  του Χριστιανι-
σμού, σε ανάμνηση της Βάπτισης του Ιησού Χριστού
στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρό-
δρομο. Είναι η Τρίτη τελευταία γιορτή του Δωδεκαή-

μερου και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου.
Λέγεται επίσης Επιφάνια και Φώτα.   
Φώτα ονομάζονται επειδή όπως λέει στο τέλος το

Απολυτίκιο της Εορτής, ήλθε ο Χριστός για να φωτί-

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΜΜΟΥ

ΕΔΩΣΑΝ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΜΕΡΕΣ
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση μετά το πέρας

των εορτών να είμαστε αποδέκτες μηνυμάτων αγά-
πης και ευχαρίστησης για τις εκδηλώσεις που πραγ-
ματοποίησε ο σύλλογος, με τη βοήθεια του προέδρου
της κοινότητας, του συλλόγου γυναικών και του συλ-
λόγου φίλων του άμμου. 
Οι φετινές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παραμονή των
Χριστουγέννων με τα κάλαντα στις γειτονιές του χω-
ριού από μέλη, φίλους του συλλόγου, παιδιά και επι-
σκέπτες του χωριού.
Συνεχίστηκαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς όπου
κάτοικοι του χωριού και επισκέπτες νωρίς το από-
γευμα άναψαν την καθιερωμένη τζαμάλα ενώ πραγ-
ματοποιήθηκε η βιωματική αναπαράσταση του εθίμου
«πάντρεμα της φωτιάς  . Την παρέα συμπλήρωσε ο
Άγιος Βασίλης που ήρθε και έκατσε μαζί με τους μι-
κρούς μας φίλους γύρω από τη φωτιά και τραγούδησε
τα κάλαντα. Έπειτα ο σύλλογος με τη βοήθεια του

ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ

Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι του χωριού μας,
η φετινή μας συνάντηση θα γίνει στις 23 Φε-
βρουαρίου και ώρα 13.00 στην πολύ ωραία αί-
θουσα εκδηλώσεων του ΤΕΝΙΣ ΚΛΑΜΠ
Χαλανδρίου στην οδό Γαρυττού 13 στο Χαλάν-
δρι. Ο καθένας θα πληρώνει στο κατάστημα το
ποσό των είκοσι 20€. Καλούμε του χωριανούς
να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και να
είστε βέβαιοι ότι θα μείνετε ευχαριστημένοι
από το χώρο, τη μουσική και το φαγητό. 
Εμείς ως Δ.Σ. θα κάνουμε  ό,τι περνά από το

χέρι μας. Παράκλησή μας να δηλώσετε συμμε-
τοχή μέχρι 16 Φεβρουαρίου στα μέλη του Δ.Σ.
Τον τρόπο πρόσβασης και τι περιλαμβάνει το
ΜΕΝΟΥ τα το βρείτε στη σελίδα 3.

Εκδήλωση
Αδελφότητας
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συνέχεια στη σελίδα 4

συνέχεια στη σελίδα 4

συνέχεια στη σελίδα 7
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Γεννήσεις
Στις 28-9-2018 το ζεύγος Ανδριάνας Βασ.
Ευθυμίου και Αθανασίου Μασαούτη από-
κτησαν αγόρι.
Στις 11-10-2018 το ζεύγος Χρήστου Κων.

Κομζιά και Βασιλικής Τάσση απόκτησαν
αγόρι.
Στις 24-10-2018 το ζεύγος Αριστείδη Πά-

βλοβιτς και Αικατερίνης Κων. Σταύρου
απόκτησαν κορίτσι.
Στις 31-10-2018 το ζεύγος Ειρήνη Χρ.

Ζέρβα και Μιχάλη Γκούση απόκτησαν
αγόρι.

Βαπτίσεις
Στις 6-10-2018 το ζεύγος Θανάση και Μα-

γδαληνής Δημητράκη (γιος Ευαγγελής Θαν.
Τσάμη) βάπτισαν το κοριτσάκι τους και της
δόθηκε το όνομα Ελισάβετ. 
Στις 7-10-2018 το ζεύγος Νικολάου Δημ.

Μάρη και Σοφίας Θεοχάρη βάπτισαν το κο-
ριτσάκι τους και της δόθηκε το όνομα Ανα-
στασία.
Στις 7-10-2018 η Ευφροσύνη Θαν. Λεπίδα

(κόρη Γεωργίας Λαμ. Βαγγέλη) παντρεύτηκε
τον Θανάση Κολόμπαρη και εν συνεχεία βά-
πτισαν το γιο τους και του δόθηκε το όνομα
Αλέξανδρος.
Στις 22-9-2018 το ζεύγος Δώρας Δημ. Πολυ-
χρονοπούλου (κόρη Λαμπρινής Δημ. Γεωρ-
γογιάννη) και ο Νικόλαος Κολιός βάπτισαν
την κόρη τους και της δόθηκε το όνομα
Ιωάννα.
Το ζεύγος Ιωάννας και Κων/νου Καμπου-

ρέλη βάπτισαν την κόρη τους και της δό-
θηκε το όνομα Ιφιγένεια (εγγονή Ευαγγελής
Χρ. Δημόπουλου)       .

Γάμοι
Στις 18-8-2018 η Μαρία Σωτ. Κουτζαμάνη

(κόρη Βάγιας Χρ. Τσάμη) παντρεύτηκε τον
Επαμεινώνδα Καλαμιώτη στη Χαλκίδα.
Στις 5-10-2018 η Αικατερίνη Κων. Σταύρου

παντρεύτηκε τον Αριστείδη Πάβλοβιτς
Στις 21-10-2018 ο Κων/νος Αντ. Γεραγόρης

παντρεύτηκε τη Θάλεια Παππά στα Γιάννενα
Θάνατοι

Στις 28-9-2018 απεβίωσε η Δέσποινα Αρ. Ρα-
χιώτη στην Αθήνα
Στις 3-10-2018 απεβίωσε ο Χρήστος Λαμπ.

Κολιός, ετών 73
Στις 8-10-2018 απεβίωσε ο ́ Οθωνας Κοφίνας
ετών 90 στο Σουμέσι

Στις 8-11-2018 απεβίωσε ο Αντώνης Σωτ.
Σιώζος, ετών 74
Στις 16-11-2018 απεβίωσε ο Βασίλης Ιωαν.

Μάνος ετών 73 και η νεκρώσιμη ακολουθία
εψάλη στην Αγία Βαρβάρα 
Στις 9-12-2018 απεβίωσε ο Γεώργιος Ευαγ.

Γιαννάκης από τα Πιστιανά σε ηλικία 62 ετών
Στις 11-12-2018 απεβίωσε η  πρεσβυτέρα Ελ-
πινίκη  σύζυγος παπά Γιώργη Παπαϊωάννου
Στις 17-12-2018 απεβίωσε ο Χρήστος Δημ.

Τσάμης σε ηλικία 78 ετών
Στις 29-12-2018 απεβίωσε η Αντωνία Χρ.
Γιολδάση

Μνημόσυνα
Στις 30-9-2018 40ήμερο μνημόσυνο Δημη-

τρούλας Παύλου Δημόπουλο
Στις 20-10-2018 40ήμερο μνημόσυνο Ανα-

στασίας Στ. Αθανασίου
Στις 21-10-2018 ετήσιο μνημόσυνο Βασι-

λείας Λαμ. Τσάμη
Στις 21-10-2018 ετήσιο μνημόσυνο Μαρίας

Κων. Οικονόμου
Στις 21-10-2018 40ήμερο μνημόσυνο Ανα-

στασίου Δημ. Παπαβασιλείου
Στις 11-11-2018 40ήμερο μνημόσυνο Χρή-

στου Κολιού
Στις 11-11-2018 40ήμερο μνημόσυνο ́ Οθωνα
Κοφίνα
Στις 18-11-2018 ετήσιο μνημόσυνο Γεωργίας
Κορμαλή-Αναγνώστου
Στις 24-11-2018 ετήσιο μνημόσυνο Ευαγγε-
λής Ιωάν. Καραγιάννη

Στις 24-11-2018 ετήσιο μνημόσυνο της
Ελευθερίας Αχιλ. Κομζιά στην ΄Αρτα
Στις 8-12-2018 ετήσιο μνημόσυνο της Μα-

ρίας Παν. Μάνου στην ΄Αρτα
Στις 16-12-2018 40ήμερο μνημόσυνο Αν-

τώνη Σωτ. Σιώζου
Στις 23-12-2018 40ήμερο μνημόσυνο Βασίλη
Ιωαν. Μάνου
Στις 29-12-2018 ετήσιο μνημόσυνο Κώστα

Ζιώρη στο Σουμέσι
Στις 29-12-2018 ετήσιο μνημόσυνο Μάρθας

Πολυδ. Ιωάννου 
Επιτυχών σε ΑΕΙ/ΤΕΙ

Ο  Αλέξανδρος Γούδας πέτυχε στις Πανελ-
λαδικές Εξετάσεις του 2018 στο Πανεπιστή-
μιο Πατρών στη Σχολή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών.
Καλή  σταδιοδρομία!!!

Από την κοινωνική ζωή των ΡοδαυγιωτώνΑπό την κοινωνική ζωή των Ροδαυγιωτών
Αθανασίου Σταύρος                                                               Ροδαυγή                                    10
Μάνος Ιωαν. Γεώργιος                                                           Ροδαυγή                                    20
Μάνος Γεωρ. Ιωάννης                                                            ΄Αρτα                                          20
Κασσάρας Βασ. Λάμπρος                                                       Κωστακιοί                                  20
Κολιού- Κεσίδη Χριστίνα                                                        Θεσσαλονίκη                             10
Κολιός Ανδρέας                                                                      Ροδαυγή                                    10 
Τσάμης  Χαρ. Αθανάσιος                                                        Ροδαυγή                                    20
Μάνος Σπ. Ευάγγελος                                                            Ιωάννινα                                    30
Μιχαλοπούλου-Μπεκρή Παναγιώτα                                      Ροδαυγή                                    20
Δημοπούλου-Πλακούτση Αικατερίνη                                    Πρέβεζα                                     10
Μάρης Νικ. Δημήτριος                                                           Ροδαυγή                                    20
Κίτσου Ιωαν. Παναγιώτα                                                         Σουμέσι                                      10
Τάσιου Χρ. Βαϊτσα                                                                  Ροδαυγή                                    20
Μήτσιος Ευαγ. Χρήστος                                                         Πιστιανά                                    10
Αναγνωστάκης Θεοφ. Ειρήνη                                               Πιστιανά                                    20
Παπαβασιλείου-Κώτση Βασιλική                                           Πιστιανά                                    10
Κώτσης Δημ. Ευάγγελος                                                        Πιστιανά                                    30
Τσάμη-Ηλιοπούλου Λόλα                                                       Αθήνα                                        20
Μάνου Δημ. ΄Ελλη                                                                   Ροδαυγή                                    10
Μάνος Γεωργ. Βάιος                                                              Ροδαυγή                                    20
Ευθυμίου Δημ. Ανδριάνα                                                       Ροδαυγή                                    10
Χρόνης Νικόλαος                                                                    ΄Αρτα                                          10
Γεωργογιάννης Δημ. Κων/νος(Το στέκι Του Φράνς)           Ροδαυγή                                   20
Ροδαυγιώτης Β.Α.                                                                                                                       20
Αράπη-Χασκή Ντίνα                                                                Ροδαυγή                                    20
Αράπη –Σιωζου Βούλα
Στη μνήμη του συζύγου της Αντώνη                                    Φιλιππιάδα                                 50
Οικογένεια Βασίλη Ιωαν. Μάνου
Στη μνήμη του συζύγου και πατέρα Βασίλη                        Αθήνα                                        20
Παπαβασιλείου Βασ. Ευάγγελος                                           Φιλιππιάδα                                 10
Μπαλαούρας Φίλιππος                                                                                                               10
Αναστασίου Τάκης                                                                  Ζευγολατιό                                20
                                                                                                                                                         
Στο προηγούμενο φύλλο εκ παραδρομής γράφτηκε:
Γιολδάσης Αλκ. Ιωάννης 20€  αντί του σωστού
Γιολδάση-Καζδαρίδου Ελένη                                                20€                                    Κοζάνη
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Με βαθιά λύπη και πόνο πληροφορηθή-
καμε σήμερα στις 9-11-2018 τον απερ-
χομό του αγαπητού μας Αντώνη από την
επίγειο στην αιώνιο ζωή. Από το μακρινό
Καναδά, όλοι μας συγγενείς και γνωστοί
σου ευχόμαστε η ψυχή σου να βρει γα-
λήνη και ανάπαυση μεταξύ των αγγέλων.
Στα αγαπητά σου πρόσωπα, σύζυγο
Βούλα, κόρη Μαρία, εγγονός Ελευθερά-
κης και λοιπούς συγγενείς ευχόμαστε να
αποδεχθούν  το χωρισμό με καρτερικό-
τητα, υπομονή, αγάπη κι σεβασμό και όλοι
μας να μνημονεύουμε τις καλές στιγμές
που είχαμε μαζί του. Οι ημέρες μπροστά
μας να μην είναι αναγκαστικά ημέρες
λύπης, αλλά γιορτάσιμες ημέρες αναπο-
λώντας τον έντιμο Αντώνη, τον έξυπνο
συζητητή, τον καλό γείτονα, τον εξαιρε-
τικό επιχειρηματία και τεχνίτη, τον τίμιο
και δίκαιο πολίτη. Είμαι βέβαιος εκεί που
βρίσκεσαι τώρα, με τα μάτια της ψυχής
του, η συμβουλή του θα ήταν πως εδώ
στη γη θα πρέπει να διάγουμε μια  απλή,
ειρηνική, ηθική, οικογενειακή ζωή και
πως η ύπαρξή μας στον κόσμο είναι θέ-
ληση του Κυρίου και όχι δική μας.  
Τα χρόνια του ‘60, ένας μεγάλος αριθμός
Ελλήνων αποδήμησαν στη Γερμανία.
΄Ενας από αυτούς ήταν και ο Αντώνης.
Δεν χρειάστηκε πολύ χρονικό διάστημα
για τον εκεί εργοδότη να εκτιμήσει τα
προσόντα  του Αντώνη για να έχει στα-
θερή εργασία ως και η εκλογή του για
προαγωγή.  ́ Ηταν υπερήφανος για τις επι-
τεύξεις του εκεί και με επαινετικά λόγια

περιέγραφε ένα βιομηχανικό σύστημα
όπου η οργανωμένη εργασία, η ασφάλεια
των εργαζομένων συντελούν στην παρα-
γωγικότητα για την καλή οικονομία της
εταιρείας κα την πρόοδο της κοινωνίας.
Όλα τα καλά της ξένης χώρας δεν ήταν
αρκετά για να ικανοποιήσουν το ανήσυχο
πνεύμα του Αντώνη.  Επιστρέφοντας
στην Ελλάδα, προέβλεψε πως οι οικοδο-
μικές εργασίες θα ήταν προσοδοφόρες
για εκείνον όπου θα μπορούσε να εκμε-
ταλλευτεί το τεχνικό του ταλέντο σε κα-
λύτερο βαθμό.   Ο Αντώνης και οι καλοί
του συνεργάτες έγιναν ονομαστοί στην
περιοχή μας και τα πέριξ για την ποιότητα
της εργασίας στις κατασκευές ως και το
λογικό κόστος. Οι επινοήσεις του, οι τε-
χνικές του ικανότητες, η εργατικότητα, ο
λόγος του σαν συμβόλαιο, κέρδισαν την
εμπιστοσύνη του κοινού.
Είμαστε όλοι περήφανοι για σένα Αν-

τώνη. Θα μας λείψεις πολύ. Ο αποχωρι-
σμός σου θα γίνει αισθητός. Ο
παντοδύναμος σε πήρε μαζί του νωρίς,
αλλά, στο διάβα του χρόνου θα σε μνημο-
νεύουμε για πάντα.
Είναι αξιοσημείωτο πως οι ενέργειες του
Αντώνη δεν περιορίζονταν μόνο στον
εαυτό του και την οικογένειά του, αλλά
και πιο πέρα στην κοινωνία γενικά. Θα
ήταν παράλειψη να μην ειπωθεί πως η
εθελούσια εργασία του Αντώνη για την
καλυτέρευση των δρόμων, την ομαλή λει-
τουργία του υδραγωγείου, τη συντήρηση
των αγωγών ύδρευσης ήταν δική του
πρωτοβουλία με μικρή συμμετοχή των
υπολοίπων. Δεν υπήρχε άλυτο πρόβλημα
για τον Αντώνη. Θα ήταν πάντα ο επιστά-
της, διότι ενέπνεε εμπιστοσύνη, με το χα-
μόγελο, αγαπητός, συγκαταβατικός,
χωρίς υστεροβουλίες, ενθαρρύνοντας τη
φιλία, την καλή γειτονιά, τη συνεννόηση,
ανέχοντας τις ιδιότητες και γνώμες των
συμπολιτών. Ένα καλό παράδειγμα για
όλους μας.
  Αγαπητέ Αντώνη, σε αποχαιρετούμε λέ-

γοντας το στερνό αντίο σε σένα. Ο ΄Υψι-
στος να αναπαύει την ψυχή σου. Αιωνία
σου η μνήμη. Ελαφρύ να είναι το χώμα
που σε σκεπάζει. Η αγάπη μας και η συμ-
πόνια επεκτείνεται στους Βούλα, Μαρία,
Ελευθεράκη ως και όλους τους συγγε-
νείς του αείμνηστου Αντώνη. Ο Θεός
πάντα μαζί σας.

Στη μνήμη του Αντώνη Σιώζου
Από οικογένεια Κώστα Αράπη, Τορόντο, Καναδά

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ
ΧΩΡΙΟ

Το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 επισκέ-
φθηκε τη Ροδαυγή η Χριστιανική Ένωση
Νεανίδων (ΧΕΝ) Ιωαννίνων. Ο Σύλλογος
Γυναικών Ροδαυγής πρόσφερε καφέ στις
επισκέπτριες και ακολούθως μετέβησαν
στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής για
προσκύνημα αλλά και για ενημέρωση σχε-
τική με το Χωριό και το Ναό από τον Πρό-
εδρο της Κοινότητας Θεοφάνη Κίτσο και
το Συγγραφέα- Εκπαιδευτικό Γιώργο Κομ-
ζιά.
Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Λαογρα-

φικό Μουσείο και την πηγή "Μπέσικο".
Γευμάτισαν στις ταβέρνες της πλατείας
και αποχώρησαν εκφράζοντας τις ευχαρι-
στίες τους.
Ταυτόχρονα και δεύτερο γκρούπ από τις
Σπέτσες απόλαυσε το καφεδάκι με θέα τα
Τζουμέρκα. 
Ομάδα  προσκόπων συγκεκριμένα της

2ης ΚΑ Μοσχάτου φιλοξενήθηκε στο
Χωριό μας από τις 2 μέχρι 5 Ιανουαρίου
2019. Τους παραχωρήθηκε η αίθουσα του
Συλλόγου Γυναικών, που διαθέτει θέρ-
μανση και κουζίνα. Εντυπωσιασμένοι από
τη διαμονή τους υποσχέθηκαν ότι με την
πρώτη ευκαιρία θα μας ξανάρθουν.

Μήνυμα Δημάρχου Αρταίων
Χρήστου Τσιρογιάννη για το 2019

Εύχομαι το νέο έτος να φέρει υγεία και ευτυχία σε όλον τον κόσμο, σε όλους τους
Έλληνες, τους Ηπειρώτες και σε όλους τους Αρτινούς.
Η κάθε νέα χρονιά είναι ένα ξεκίνημα ελπίδας. Το 2019 είναι μια πολύ σημαντική

χρονιά για την Ελλάδα, την Ήπειρο και την Άρτα μας. Στην αρχή της θητείας μας,
δεσμευθήκαμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε την Άρτα. Σήμερα, μπορούμε να πούμε
με βεβαιότητα οτι η Άρτα επιτέλους αλλάζει!
Εδώ και 4 χρόνια όλοι μαζί στο Δήμο Αρταίων δουλεύουμε μεθοδικά, με θέληση υλο-
ποιώντας το όραμά μας που είναι βασισμένο στα έργα ανάπτυξης, στην καθημερινό-
τητα, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό.
Είναι στο χέρι μας να χτίσουμε πάνω σ΄ αυτές τις βάσεις και όλοι μαζί να πάμε την

Άρτα μπροστά.
Για μια αξιοβίωτη Άρτα!
Για εμάς και τα παιδιά μας.
Εύχομαι ολόψυχα Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά σε όλους και όλες με υγεία, δύ-
ναμη, αισιοδοξία και κοινωνική αλληλεγγύη!

Στείλτε μας
πληροφορίες και ειδήσεις

που επιθυμείτε
να δημοσιευτούν.
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τα χρηματοδοτικά προγράμματα που υπάρχουν και τις ευκαιρίες για να κάνουμε έργα απα-
ραίτητα για την Άρτα. 
Στην πλατεία Ροδαυγής θα γίνουν παρεμβάσεις σε συνολική έκταση 2.284 τετραγωνικών
μέτρων και θα γίνουν στο πίσω μέρος της πλατείας.
Συγκεκριμένα: 
- Διαμόρφωση χώρου με όργανα παιδικής χαράς. 
- Διαμόρφωση, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων. 
- Αποκατάσταση και συντήρηση γηπέδου καλαθόσφαιρας. 
- Διαμόρφωση χώρου με πλακοστρώσεις, επενδύσεις τοίχων, παρτέρια, παγκάκια κλπ. 
-Αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων με νέα εξοικονόμησης ενέρ-
γειας. 
- Βελτίωση κοινόχρηστου χώρου για την πρόσβαση. 
Η Κοινότητα Ροδαυγής αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Δήμο Αρταίων για την
πρόταση του έργου, το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου για την ένταξη, το Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο που παραχώρησε την χρήση, όσους εργάστηκαν για την ένταξη και την Μηχανικό
Αναστασία Πάνου για την πολύτιμη προσφορά της.
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Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας «Η ΡΟ-
ΔΑΥΓΗ» (αρ. φ. 152, Ιούλ. - Σεπτ. 2018, σ. 3) και στον απο-
λογισμό, που δημοσίευσε σ’ αυτό, εκπροσωπώντας το Δ.
Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής, ο τότε πρό-
εδρός του κ. Χρήστος Ζ. Σταύρου, τον οποίο, επίσης,
ανέγνωσε στην πλατεία της Ροδαυγής στις 12-8-2018,
διάβασα την ακόλουθη μνεία, που αφορά στο πρόσωπό
μου: «Η θητεία αυτή του Δ. Σ. στιγματίστηκε από την πα-
ραίτηση της Παναγιώτας Λάμπρη για προσωπικούς λό-
γους, όπως επικαλέστηκε. Πιστεύω ότι η Παναγιώτα θα
μπορούσε να παραμείνει 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.» 

Λυπάμαι, που μπαίνω στη διαδικασία να επανέλθω μέσω
της εφημερίδας στα ανωτέρω. Όμως, επειδή, όσα γρά-
φει ο κ. Χρήστος Ζ. Σταύρου, εκφράζουν την προσωπική
του άποψη – αγνοώ, αν έχουν την έγκριση των υπολοί-
πων μελών του τότε Δ. Σ. του Συλλόγου – και με προ-
σβάλλουν ως προσωπικότητα, του απαντώ δημοσίως,
όπως κι εκείνος έπραξε, τα ακόλουθα: 

Γράφετε κ. Σταύρου πως «Η θητεία αυτή του Δ. Σ. στιγ-
ματίστηκε από την παραίτηση της Παναγιώτας Λάμπρη
για προσωπικούς λόγους, όπως επικαλέστηκε.». Μολο-
νότι η χρήση του ρήματος στιγματίστηκε* δεν περιγρά-
φει την απόφασή μου να παραιτηθώ από μέλος του Δ. Σ.
του Συλλόγου, σας βεβαιώνω γι’ άλλη μια φορά, ό-πως,
άλλωστε, έκανα με σχετικές επιστολές μου προς το Δ.
Σ. του Συλλόγου, αλλά και με ανοιχτή επιστολή μου στην
εφημερίδα «Η ΡΟΔΑΥΓΗ» (αρ. φ. 145, Οκτ. - Δεκ. 2016,
σ. 2), πως δεν έλαβα την εν λόγω απόφαση ελαφρά τη
καρδία και οι προσωπικοί λόγοι, τους οποίους επικαλέ-
στηκα, όπως εμφατικά σημειώνετε, ήταν υπαρκτοί, αλλά
ως προσωπικοί, μη ανακοινώσιμοι. 

Χαίρομαι για την πεποίθησή σας πως θα μπορούσα να
προσφέρω στον Σύλλογο  και στη λατρεμένη μου Ρο-
δαυγή, αλλά η φράση σας «επέλεξε το δρόμο της
φυγής**» δεν εκφράζει αυτή καθαυτή την ενέργειά μου. 

Επίσης, η επιλογή σας να αναφερθείτε επιλεκτικά στη

βιβλιοθήκη, χρησιμοποιώντας την ως παράδειγμα,
κρούει ανοιχτές θύρες. 

Πρώτον, διότι το 2004 χάρισα στον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο μέρος της βιβλιοθήκης μου, προκειμένου να εμ-
πλουτιστεί η υπάρχουσα βιβλιοθήκη και να μετεξελιχθεί
σε δανειστική, η οποία, αν είχε δημιουργηθεί, θα δώριζα
κι άλλα βιβλία, έχοντας εδραία την πεποίθηση πως το
ίδιο θα έκαναν κι άλλοι συγχωριανοί, και όχι μόνο. 

Δεύτερον, στην επιστολή, η οποία συνόδευε τη δωρεά
των βιβλίων, έγραφα μεταξύ άλλων: «Δωρίζω πράγματα
πολύ αγαπημένα, με την ελπίδα ότι θα αποτελέσουν ένα
λιθαράκι για τη συγκρότηση δανειστικής βιβλιοθήκης
στο χωριό. Μιας βιβλιοθήκης ανοικτής σε όσους αγα-
πούν το βιβλίο, και κυρίως σ’ αυτούς που μένουν στο
χωριό όλο το χρόνο. […] σας παραδίδω 185 τίτλους βι-
βλίων (191 βιβλία) με τη βεβαιότητα ότι θα τύχουν της
φροντίδας και της αξιοποίησης που τους ταιριάζουν.»

Στην απαντητική επιστολή, την οποία έλαβα εκ μέρους
του Συλλόγου, ήταν γραμμένα και τα εξής: «[…] Θέ-
λουμε επίσης να σας γνωρίσουμε ότι τα βιβλία που δω-
ρίσατε στο Σύλλογό μας, όπως και τα άλλα, θα είναι στη
διάθεση των συγχωριανών μας για να μπορούν αυτοί
που το επιθυμούν να τα δανείζονται προς μελέτη. Επι-
θυμία και στόχος των μελών του Δ. Σ. είναι να βρεθεί κά-
ποιος χώρος κατάλληλος και προσβάσιμος που θα
λειτουργεί σαν βιβλιοθήκη. Μέχρι τότε όμως, είμαστε
υποχρεωμένοι να κάνουμε μια αρχή για δανειστική βι-
βλιοθήκη, γιατί η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και το
βιβλίο όπως και σεις πολύ καλά γνωρίζετε προσφέρει
παιδεία και μόρφωση στον αναγνώστη. […]». 

Από την εποχή που έχουν γραφεί οι ανωτέρω επιστο-
λές, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «Η ΡΟ-
ΔΑΥΓΗ» (αρ. φ. 96, Ιούλ. - Σεπτ. 2004, σ. 15), έχουν
περάσει δεκατέσσερα συναπτά έτη, κατά τα οποία δεν
γνωρίζω να έγινε κάτι ουσιαστικό σχετικά με τη δημιουρ-
γία δανειστικής βιβλιοθήκης. 

Τρίτον, κατά το χρονικό διάστημα, που ήμουν μέλος
του Δ. Σ. του Συλλόγου, το θέμα της βιβλιοθήκης, για τη
σημασία της οποίας έχω αρθρογραφήσει – στην ιστοσε-
λίδα μου υπάρχουν όλα τα σχετικά άρθρα – παρά τις επα-
νειλημμένες παρεμβάσεις μου, καρκινοβατούσε, αλλά

και τα επόμενα χρόνια, απ’ ό,τι γνωρίζω, δεν έγινε κάτι.
Τέταρτον, ακόμα και σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις μου, ως

απλό μέλος του Συλλόγου, ανέφερα στο κοντινό παρελ-
θόν σε μέλη κάποιων Δ. Σ. πως είχα την πρόθεση να βοη-
θήσω για την οργάνωση και τη λειτουργία της
βιβλιοθήκης, αλλά ποτέ δεν μου ζητήθηκε. 

Τέλος, σχετικά με την προσφορά μου στη Ροδαυγή,
την οποία θεωρείτε πως άφησα στη μέση με την παραί-
τησή μου, θα ήταν ύβρις εκ μέρους μου να περιαυτολο-
γήσω, και αφήνω τους αναγνώστες της εφημερίδας να
κρίνουν, αν το έργο μιας συγγραφέως, η οποία γράφει
σε βιβλία, σε περιοδικά, σε εφημερίδες και στο διαδί-
κτυο για τη Ροδαυγή, στέλνει αφιλοκερδώς βιβλία της,
που αφορούν στη Ροδαυγή, σε βιβλιοθήκες ανά την Ελ-
λάδα, σχεδόν σε κάθε δημόσιο βήμα η Ροδαυγή αποτε-
λεί κύρια ή επιμέρους αναφορά της,…, είναι προσφορά
ή όχι.  
Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.

Παναγιώτα Π. Λάμπρη
http://users.sch.gr/panlampri/

*στιγματίζω: α) κατηγορώ, επικρίνω κάτι ή κάποιον με
οξύτητα, επισημαίνοντας τον ιδιαίτερα αρνητικό χαρα-
κτήρα των ενεργειών του, τον στηλιτεύω, β) αποδίδω σε
κάποιον ένα βαρύ χαρακτηρισμό, που έχει ως αποτέλε-
σμα την οριστική ηθική του μείωση ή εξόντωση
**φυγή: α) βιαστική, εσπευσμένη απομάκρυνση κάποιου
μπροστά σε μια απειλή, σε έναν κίνδυνο, β) η κρυφή, η
μη επιτρεπόμενη εγκατάλειψη ενός τόπου, μιας χώρας,
γ) η προσπάθεια, η τάση αποφυγής καταστάσεων που
κρίνονται ως ιδιαίτερα δυσάρεστες, δύσκολες, που δεν
είναι δυνατό να υπερνικηθούν ή να αντιμετωπιστούν με
επιτυχία 
(η ερμηνεία των λέξεων προέρχεται από την ακόλουθη

πύλη για την ελληνική γλώσσα: http://www.greek-lan-
guage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyl-

lides/)  

Απάντηση στον κ.  Χρήστο Ζ. Σταύρου

ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  
Του Θεοφάνη Κίτσου

Μία ακόμη διάκριση
για τον Γιάννη Λάμπρη

πλαίσιο του προγράμματος Clarivate Analytics με στοιχεία από την
ερευνητική βάση δεδομένων Web of Science.
Συγκεκριμένα, από το συνολικό αριθμό των επιστημόνων, οι 4.000

κατατάσσονται σε 21 συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και τομείς
και οι 2.000 στην κατηγορία των διεπιστημονικών πεδίων και τομέων. 
Τα στοιχεία αφορούν στην περίοδο 2006-2016 και προκύπτουν από

140.990 επιστημονικά άρθρα και εργασίες μεγάλης απήχησης και ευ-
ρύτατης επίδρασης σε μεταγενέστερες μελέτες.
Κάθε μία από αυτές τις ερευνητικές εργασίες κατατάσσεται στο κο-
ρυφαίο 1% των άρθρων με τον μεγαλύτερο αριθμό αναφορών από
τρίτους επιστήμονες.
Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα καθώς πολύ λίγοι ερευνητές κερ-
δίζουν αυτή τη διάκριση αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν περίπου 9
εκατομμύρια επιστήμονες στο όλο τον κόσμο. 
Η Αδελφότητα Ροδαυγής εκφράζοντας τα συναισθήματα των απαν-
ταχού Ροδαυγιωτών τον συγχαίρει. Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι γι
αυτόν!

συνέχεια από την σελίδα 1

Τρόποι πρόσβασης στο ΤΕΝΝΙΣ CLUB Χαλανδρίου
Οδός Γαρυττού 13

1. Με το ΜΕΤΡΟ, Γραμμή 3, αποβίβαση σταθμό ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2. Με το λεωφορείο 421 Αγ. Ανάργυροι-Αγ. Παρασκευή. Αποβίβαση σταθμό ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Από την Αγία Παρασκευή ξεκινά από την πλατεία Αγίας Παρασκευής και από Αγίους Αναργύρους περνά
από Πλατεία Αγίων Αναργύρων. Από το σταθμό ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ο χώρος βρίσκεται σε απόσταση 6 λε-
πτών με τα πόδια. 

Παρατηρήσεις: 1. Η οδός Αγ. Παρασκευής είναι διπλής κατεύθυνσης
2. ΄Οποιος έλθει με αυτοκίνητο Ι.Χ. θα μπει στην οδό Σουλίου
3. Για τα αυτοκίνητα υπάρχει δωρεάν χώρος για παρκάρισμα

Το μενού της εκδήλωσης προσφέρεται σε μπουφέ και περιλαμβάνει:

    ΟΡΕΚΤΙΚΑ: ΡΙΖΟΤΟ
                         Με λαχανικά, άγρια μανιτάρια γαρνιρισμένα με λάδι 
                         λευκής τρούφας
                         ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΣΠΙΤΙΚΗ
                         Φέτα ψημένη σε τραγανό χωριάτικο φύλλο, γαρνιρι-
                         σμένη με λευκό και μαύρο σουσάμι
                         ΠΕΝΝΕΣ ΣΟΥΦΛΕ
                         Με ποικιλία τυριών, μπέικον και κρέμα

      ΣΑΛΑΤΕΣ:  ΡΟΚΑ
                         Με λιαστή ντομάτα, παρμεζάνα και βαλσάμικο
                         ΑΝΑΜΕΙΚΤΗ ΕΠΟΧΗΣ
                         Λάχανο, καρότο, μαρούλι, τομάτα
                         ΑΝΑΜΕΙΚΤΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
                         Με κουκουνάρι, σταφίδες και σάλτσα μελιού

    ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ:  Κοτόπουλο ρολό με λαχανικά
                         Χοιρινά μπούτια με μαυροδάφνη, καραμελωμένα και 
                         γαρύφαλλο
                         Αρνάκι γάλακτος με μυρωδικά, σβησμένο με λευκό 
                         κρασί
                         Φρέσκες πατάτες ψημένες στο φούρνο αρωματισμέ-
                         νες με βούτυρο γάλακτος
                         Πανέρι του φούρναρη-ποικιλία ψωμιών

            ΚΡΑΣΙ:  Βαρελίσιο κρασί. Ελεύθερη κατανάλωση
                         Αναψυκτικά

          ΓΛΥΚΟ:  Γλυκό καρέ σοκολάτα

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
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Στις 3 Αυγούστου 2019 μια σημαντική προσωπικότητα
για τη Ροδαυγή έφυγε από κοντά μας για την αιωνιότητα

και αυτή ήταν η Αση-
μίνα (Μίνα) Δασκαλάκη,
σύζυγος  Τηλέμαχου
Ξενοφ. Δασκαλάκη,
(αποφοίτου Σχολής
Ευελπίδων και Ταξιάρ-
χου ε.α.), ανθρώπων
που είχαν εκφράσει έμ-
πρακτα   την αγάπη
τους για το χωριό και
τους κατοίκους του, με
ιδανικά και αξίες που
σπανίζουν στην εποχή
μας.
Στις 1-7-2007 ο Τηλέ-

μαχος Δασκαλάκης
επισκέφτηκε το γρα-
φείο του Πολιτιστικού

Συλλόγου Ροδαυγής, την ώρα που  συνεδρίαζε το Δ.Σ.,
και ζήτησε από το προεδρείο να βραβεύει  στο εξής τον
πρώτο επιτυχόντα των Εισαγωγικών εξετάσεων για το
Πανεπιστήμιο,  που θα είναι Δημότης Ροδαυγής με το
ποσό των 500 Ευρώ, ως συνέχεια του βραβείου «Μπαλ-
τζαρίνι».
Τα μέλη του Δ.Σ.  αναγνωρίζοντας τόσο το μεγαλείο της
ψυχής και προσφοράς του Τηλέμαχου Δασκαλάκη, όσο
και την αξία της ίδιας της πράξης,    έκαναν με ιδιαίτερη
χαρά και συγκίνηση, δεκτή την πρότασή του και αμέσως
συντάχτηκε το πρακτικό με το θέμα  αυτό και με τα υπό-
λοιπα της συνεδρίασης.
Για την ιστορία, Πρόεδρος του Δ.Σ. ήταν ο υπογράφων

την επιστολή, Αντ/δρος η Αλεξάνδρα Μάνου – Κατσαμ-
πάκη, Γεν. Γραμματέας ο Σταύρος Οικονόμου, Ταμίας ο
Γεώργιος Μάνος και Μέλος  η Μαρία Παπαβασιλείου.                                          
Το βραβείο με την ονομασία «ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ κ΄ ΜΙΝΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ» έχοντας ως χρονική αφετηρία το 2007
απονέμεται για δώδεκα συνεχή έτη, κάθε καλοκαίρι σε
ξεχωριστή εκδήλωση στην πλατεία της Ροδαυγής  και τα
τελευταία τρία χρόνια στον ξενώνα NISISTA. Στην βρά-
βευση των δύο πρώτων χρόνων ήταν παρών και ο ίδιος
ο Τηλέμαχος, αλλά τα επόμενα χρόνια λόγοι υγείας δεν
επέτρεψαν στον ίδιο να παρίσταται. Στη θέση του  ήταν
παρούσα η σύζυγος του Μίνα  και η οικογένειά της. 
Το έτος 2010 ο Τηλέμαχος Δασκαλάκης απεβίωσε και το
βραβείο συνέχισε να το δίνει η σύζυγός του Μίνα, εκπλη-
ρώνοντας πιστά την επιθυμία του συζύγου της.
Φέτος η απονομή του βραβείου  όπως είχε  προγραμμα-
τιστεί έγινε την Κυριακή 5 Αυγούστου. Η Μίνα όμως δεν
ήταν εκεί όπως κάθε φορά. Δυστυχώς είχε φύγει για την
αιωνιότητα την προηγούμενη μέρα της βράβευσης.
Η προσφορά αυτή του ζευγαριού ήταν μείζονος σημα-

σίας για το χωριό μας. Μια πράξη η οποία είχε ως κίνητρο
την αγάπη και την προσφορά, αναγνωρίζοντας και ικανο-
ποιώντας την προσπάθεια, τον κόπο, την αγωνία του μα-
θητή και την καλή κατάληξη που κατάφερε να εισαχθεί
στο Πανεπιστήμιο.
Η αναγνώριση της διάκρισης, της επιτυχίας και της οι-

κονομικής ενίσχυσης σε δύσκολους οικονομικά καιρούς,
τιμά τον Τηλέμαχο και τη Μίνα Δασκαλάκη και τον τόπο
μας γενικότερα, οι οποίοι σίγουρα θα πρέπει να ανακη-
ρυχθούν ευεργέτες, έστω και μετά θάνατον.

ΧΡΗΣΤΟΣ Ζ. ΣΤΑΥΡΟΣ

σίλης Ψαθάς, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος
Τσιρογιάννης, ο Υπαρχηγός Πυροσβεστικού
Σώματος  κ. Δήμος Αναγνωστάκης, Περιφε-
ρειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι Πρόεδροι
Κοινοτικών και Πολιτιστικών Συλλόγων. 
Στην εκδήλωση του Χωριού παραβρέθηκε ο
κ. Στυλιανός Μπέλλος ερμηνευτής και μελε-
τητής του παραδοσιακού τραγουδιού.

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης η ΠΕ
Άρτας και ο Δήμος Αρταίων.
Την παραμονή της εκδήλωσης πραγματοποι-
ήθηκε ο δρόμος του κάστανου. Μια πρωτο-
βουλία των Συλλόγων Πιστιανών και
Ροδαυγής, που στόχο έχει πέρα απ τη συνερ-
γασία των Συλλόγων, την αύξηση της καλ-
λιέργειας και την παραγωγή εξαιρετικής
ποιότητας κάστανου. Η διαδρομή έδινε την ευκαιρία στον περιπατητή (ντόπιο και επισκέπτη) να ανα-
καλύψει την περιοχή μέσα από διαδρομές με μεγάλο ενδιαφέρον και κύριο πρωταγωνιστή, το κά-
στανο.  
Το πρόγραμμα της διαδρομής ήταν το ακό-

λουθο: εκκίνηση πεζοπορίας από Δημοτικό
Σχολείο Πιστιανών προς Προφήτη Ηλία, Ζα-
βαντία, Σκάλα, Παλαβοδίτσα, Παναγία, Κέν-
τρο Πιστιανών, Νύστακο, Καλλιθέα, Άι
Γιάννη, Αγία Παρασκευή, Μπούφες, Αγίους
Αναργύρους, Περδικάρι, Άγιο Νικόλαο, παλιά
σφαγεία και τέρμα την πλατεία Ροδαυγής
όπου  έγινε η υποδοχή από τους φορείς της
Ροδαυγής. Στους περιπατητές προσφέρθη-
καν νερό, τσίπουρο, λικέρ ζαμπέλας κάστανα
και τηγανίτες.
Η ψυχή της εκδήλωσης για άλλη μια χρονιά

υπήρξαν οι εθελοντές, οι οποίοι φέτος ξεπέ-
ρασαν τους 60.  

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΜΜΟΥ

ΕΔΩΣΑΝ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΜΕΡΕΣ

Άγιου Βασίλη μοίρασε δώρα στα παιδάκια που
ήταν εκεί. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης
ο Πολιτιστικός Σύλλογος πρόσφερε ζεστή σοκο-
λάτα στα παιδιά, τσίπουρο και κρασί για τους με-
γάλους, ενώ ο Σύλλογος Γυναικών πρόσφερε
σοκοφρέτες. 
Την επόμενη μέρα το πρωί της Πρωτοχρονιάς

έγινε και καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας του
πολιτιστικού συλλόγου στην πλατεία της Ροδαυ-
γής όπου και δόθηκαν τρία δώρα, ένα ρολόι, ένα
γεύμα τεσσάρων ατόμων προσφορά της ψηστα-
ριάς “Ροδαυγή" και 4 κιλά  μέλι προσφορά του
Ιωάννη Κομζιά.
Κλείνοντας, το ΔΣ του συλλόγου ευχαριστεί

όλους εκείνους που βοηθήσανε στην πραγμα-
τοποίηση των εκδηλώσεων αυτών που χωρίς
την βοήθεια τους θα ήταν δύσκολο να πραγμα-
τοποιηθούν σε αυτήν την έκταση. Ιδιαίτερα ευ-
χαριστούμε τις  Τηλεμάχη Μουργελά και Εύη
Λάμπρη για την οργάνωση, συσκευασία και συν-
τονισμό των δώρων, τους Βασίλη Αλεξίου και
Μαρίτσα Τάσιου για την κατασκευή των στεφα-
νιών, το μάζεμα και κουβάλημα των ξύλων
καθώς και την παροχή φυσικών διακοσμητικών
για τη πλατεία του χωριού. 

Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ 
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Κάλαντα σε γειτονιές με ομίχλη και βροχή! 
Με το σούρουπο της παραμονής των Χριστουγέννων, μέλη του Συλλόγου, της Κοινότητας, παιδιά και
επισκέπτες, που διαμένουν αυτές τις μέρες στους Ξενώνες μας, τραγούδησαν τα Χριστουγεννιάτικα
παραδοσιακά κάλαντα σε γειτονιές, σε πολλά σπίτια και σε όλα τα καταστήματα.
Η βροχή που....έπεφτε συνέχεια αλλά και το ομιχλώδες τοπίο δεν στάθηκαν ικανά να ματαιώσουν το
δρώμενο. Στην συμμετοχή και στην προσέλευση έπαιξαν ρόλο μιας και πολλοί δεν μπόρεσαν να ακο-
λουθήσουν.
Οι χαρούμενες φωνές, τα τρίγωνα, τα τύμπανα και τα φαναράκια σκόρπισαν χαρά, αισιοδοξία  και

ανήγγειλαν τη γέννηση του Θείου Βρέφους.
Οι νοικοκυραίοι πρόσφεραν γλυκά, τσίπουρα, μεζέδες, πίτες και χρήματα, τα οποία χρήματα ο Σύλλο-
γος θα χρησιμοποιήσει για την αγορά δώρων στην εκδήλωση του Άι Βασίλη την παραμονή Πρωτοχρο-
νιάς.
Την τιμητική τους, σε σχέση με την επιλογή, είχαν τα παραδοσιακά κάλαντα: Καλήν εσπέραν άρχον-

τες, της Ικαρίας: Για σένα κόρη έμορφη, της Ηπείρου: Ελάτε δω γειτόνισσες και τα Μωραΐτικα  Χρι-
στούγεννα Πρωτούγεννα..
Ξεχωριστή αναφορά για τη συμμετοχή των παιδιών στο δρώμενο Φαίης, Απόλλωνα, Κώστα, Πάρη και
των επί σειρά ετών επισκεπτών Κατερίνας Τακτικού Κοσμά Μαβιλίδη, Αγγελικής και Γιώργου Τσαγ-
γέτα. Τέλος να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας πια Κοσμά Μαβιλίδη για τις όμορφες φωτογραφίες του. Το ημερολόγιο διατίθεται στην τιμή των 5 € από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 

συνέχεια από την σελίδα 1

συνέχεια από την σελίδα 1
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5η ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ
Με άρωμα και γεύση Αρτινών προϊόντων στο
κέντρο της Αθήνας ολοκληρώθηκε  η 5η

Γιορτή Πορτοκαλιού Μανταρινιού Ακτινιδίου
και Ελιάς, που διοργάνωσε για μια ακόμη χρο-
νιά ο Δήμος Αρταίων. 
Το πρώτο μέρος της Γιορτής έγινε την Κυ-

ριακή  2 Δεκεμβρίου στην Ανέζα, όπου Πολι-
τιστικοί Σύλλογοι είχαν μαγειρέψει συνταγές
βασισμένες στα τοπικά προϊόντα της Άρτας
και τις παρουσίασαν στο κοινό.
Η Γιορτή συνεχίστηκε την επόμενη ημέρα

στις  11 το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με επι-
στημονική ημερίδα για τα προϊόντα της
Άρτας, ενώ το τριήμερο εκδηλώσεων  ολο-
κληρώθηκε  την Τρίτη στις 11 το πρωί στο
Μετρό του Συντάγματος, όπου μοιράστηκαν
στο Αθηναϊκό κοινό τοπικά εδέσματα από τη
Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος βασισμένα στο
πορτοκάλι, το μανταρίνι, το ακτινίδιο και την
ελιά.

Η Παρασκευή 28/9/2018 ορίστηκε ως ημέρα αφιερωμένη στην ανάδειξη της σημασίας και αξίας του
αθλητικού ιδεώδους σε όλα τα δημόσια σχολεία ,Δημοτικά και Γυμνάσια. 
Στο σχολείο μας παρακολουθήσαμε μια σύντομη οπτικοακουστική παρουσίαση των 

Ολυμπιακών αγώνων και της σύγχρονης ανασύστασής τους. 
Δόθηκε προσπάθεια να κατανοηθεί η έννοια του άθλου και της εκεχειρίας ώστε να καταφανεί η
σπουδαιότητα των αγώνων ως μέσου διάδοσης της αξίας της παγκόσμιας ειρήνης αλλά και ως άμε-
σου παράγοντα προαγωγής της δημόσιας υγείας. 
Στη συνέχεια στον χώρο της αυλής με παιγνιώδη μορφή αναπαραστήσαμε και αθληθήκαμε σε κά-

ποια βασικά αγωνίσματα του στίβου όπως είναι ο δρόμος, το άλμα, ο ακοντισμός, η σφαιροβολία και
στη συνέχεια στην καλαθοσφαίριση. 
Αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο τους μαθητές μας ήταν η γνωριμία με τους βασικούς κανόνες
ιστιοπλοΐας καθώς και η προσομοίωση της πλεύσης με ιστιοσανίδα. Η ανάδειξη της ιστιοπλοΐας στον
Αμβρακικό κόλπο και το εγγύς Ιόνιο θεωρώ ότι πρέπει να περιληφθεί στις άμεσες προτεραιότητες
όσων ασχολούνται με τον Αθλητισμό στον Δήμο μας με κατάλληλες πρωτοβουλίες στο χώρο της
εκπαίδευσης. 

Ο δάσκαλος, Γκόκας Ιωάννης

Τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά και τα
Φώτα, με άλλα λόγια η Περιτομή και η Βά-
πτιση του Χριστού αποτελούν το εορταστικό

Δωδεκαήμερο. 
Τις μέρες αυτές η ελληνική οικογένεια συγ-
κεντρώνεται γύρω από την εστία και πάρα
πολλές εορταστικές παραδόσεις δίνουν στις
μέρες αυτές μιαν ιδιαίτερη αξία και όμορφα
συναισθήματα σε μικρούς και μεγάλους. Η
καταγωγή πολλών από αυτές τις παραδόσεις
και συνήθειες μάς έρχεται από την ελληνική
αρχαιότητα με έναν τρόπο συχνά μεταμφιε-
σμένο. 
Στην εορταστική εκδήλωση στο Σχολείο μας
αναφερθήκαμε στην βαθύτερη ιστορία και
καταγωγή τους και την προσαρμογή τους
στο χρόνο. 
Την όμορφη και ζεστή αυτή σύναξη πλούτι-
σαν οι πολύχρωμοι ήχοι των παραδοσιακών
μας καλάντων από διάφορες περιοχές της
ηπειρωτικής και νησιωτικής πατρίδας μας
που τραγουδήσαμε με την συνοδεία εγχόρ-
δων, πνευστών, κρουστών και την συνδρομή
των φίλων μουσικών Βασίλη Γεραγόρη και
Γιώργου Ζάγκλη. Ξεχωριστή η στιγμή και για
την μαθήτριά μας Ιωάννα Γκότοβου που
γιόρτασε μαζί μας τα έννατα γενέθλιά της. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο Ροδαυγής, που πρόσφερε τα παραδο-
σιακά γλυκίσματα αλλά και στον Σύλλογο {Οι
φίλοι του Άμμου} για την ευγενική προσφορά
ξεχωριστού δώρου στον κάθε μαθητή μας.
Να έχουμε όλοι μια χαρούμενη και δημιουρ-
γική ανάπαυλα και να επανέλθουμε υγιείς και
δυνατοί!

Ο δάσκαλος, Γκόκας Ιωάννης 

Έθιμα του Δωδεκαημέρου.
Εορταστική εκδήλωση στο

Σχολείο.
Με κάθε λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η επέτειος της

28ης Οκτωβρίου στη Ροδαυγή.
Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου το απόγευμα, στην αίθουσα

του Δημοτικού Σχολείου οι μαθητές, ο δάσκαλος με μπουζούκι
και ο χωριανός μας Γιώργος Ζάγκλης  με φλάουτο και κιθάρα
παρουσίασαν, με ιδιαίτερη επιτυχία, οπτικοακουστικό δρώ-
μενο για να τιμήσουν την προσφορά και τη .....θυσία των προ-
γόνων μας, στο βωμό της ελευθερίας.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Δημή-
τρης Σφήκας, ο οποίος πρόσφερε αθλητικό υλικό στους μαθη-
τές.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος αλλά και κάτοικοι με το τέλος της

εκδήλωσης, πρόσφεραν αναψυκτικά και διάφορα εδέσματα.
Σήμερα Κυριακή μετά τη θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής τελέστηκε δοξολογία και εκφωνήθηκε ο πανηγυ-
ρικός της ημέρας από τον εκπαιδευτικό κ. Ιωάννη Γκόκα, ο

οποίος πανηγυρικός προκάλεσε ... συζητήσεις. 
Στο ηρώο των πεσόντων στον αύλειο χώρο του Ναού ακολού-
θησε επιμνημόσυνη δέηση και προσκλητήριο πεσόντων.
Κατατέθηκαν στεφάνια από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Θε-
οφάνη Κίτσο, τον εκπρόσωπο των αγωνιστών Εθνικής Αντίστα-
σης κ. Χαρίλαο Τσιάμη και από τον μαθητή Ορέστη Γεωργάνο.
Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και όλοι  τραγούδησαν τον Εθνικό
Ύμνο.

Ο Εορτασμός
της Εθνικής Επετείου

Παγκόσμια ημέρα σχολικού αθλητισμού

Οι εθελοντές
είχαν την τιμητική τους

Στις 16 Νοεμβρίου βράδυ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρο-
δαυγής "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" θέλοντας να ευχαριστήσει
τους εθελοντές της 10ης γιορτής κάστανου και τσίπου-
ρου, τους προσκάλεσε σε δείπνο σε ταβέρνα του Χωριού.
Παραβρέθηκαν περισσότερα από εβδομήντα (70) άτομα σε
ατμόσφαιρα χαράς και ικανοποίησης. Όπως ήταν επόμενο,
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε συζήτηση για τα
προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης και ακούστηκαν προτάσεις που έχουν σχέση με την
καλύτερη οργάνωση αυτής.
Ο Σύλλογος ευχαρίστησε αυτούς που παραβρέθηκαν,

επαίνεσε και βράβευσε με ειδική βεβαίωση όλους που
συμμετείχαν και πρόσφεραν στην εκδήλωση.
Τέλος, το ραντεβού δόθηκε για την 11η γιορτή, η οποία
προγραμματίστηκε  να πραγματοποιηθεί την 13η Οκτω-
βρίου 2019. Στις 11 Οκτωβρίου θα υπάρχει ενημερωτική
εκδήλωση για το κάστανο και την επομένη ο "δρόμος του
κάστανου".
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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

Σπανάκης Γεώργιος
Γενικός Γιατρός
28ης Οκτωβρίου & Μελίνας Μερκούρη
Τηλ. 2683301149-6980516920
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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Ο Γιώργο Γιαλάδας χωρίς να ρωτήσει
ποιόν θα σκότωνε έστησε καρτέρι
στον παππού μου στον Άγιο Νικόλαο
που βρίσκεται στη Λάψαινα. Μόλις
όμως είδε τον παππού μου ο Γιώργο
Γιαλάδας πέταξε το ντουφέκι και ζή-
τησε συγνώμη από τον παππού μου
διότι ήταν βλάμηδες (βλάμης είναι κάτι
σαν αδελφός και οι βλάμηδες γίνονταν
ενώπιον της εκκλησίας με τρύπημα
των χεριών τους. Το αίμα που έτρεχε
το ένωναν οι υποψήφιοι βλάμηδες
ακριβώς στις αντίστοιχες θέσεις των
πληγών. Έτσι από τη στιγμή εκείνη πί-
στευαν ότι στις φλέβες του ενός
έρρεε το αίμα του άλλου).
Απελπίσθηκε ο Καραπάνος και βρήκε

άλλο τρόπο να γίνει φίλος με τον παπ-
πού μου και τελικά έγιναν, τουλάχι-
στον μη εχθροί. Συγκεκριμένα τότε ο
μεγαλύτερος έμπορος στην Άρτα ήταν
ο Μήτσο Πάνος φίλος του Καραπάνου.
Έτσι ο Μήτσο Πάνος πάντρεψε την
αδερφή του Ελένη (Νίτσα) με τον
αδερφό του παππού μου Μήτρο Μάνο.
Η θεία Νίτσα δηλαδή ήταν αδερφή της
γιαγιάς μου Κωνσταντίνας (μητέρα της
μητέρας μου Λουκίας) και πάντα
υπήρχε μητρική σχέση και ιδίως προ-
στατευτική μεταξύ της θείας Νίτσας
και της μητέρας μου Λουκίας, η οποία
είχε μείνει ορφανή σε ηλικία 9 χρόνων.
Στο πανηγύρι δε του Άη Γιώργη στη
Λάψαινα πάντα ήμασταν χαλεμένοι οι-
κογενειακώς στο σπίτι της θείας Νί-
τσας. Με τον Δημήτρη Μάνο, τον
Γιώργο Μάνο (δάσκαλο) και τα αδέρ-
φια του Χαρίκλεια, Ελένη και Κώστα,
είμαστε δεύτερα ξαδέρφια, αλλά εγώ
τους λέω, και μάλλον το δέχονται ότι
επειδή είμαστε δεύτερα ξαδέρφια από
δύο μεριές (Μαναίους και Παναίους)
αυτό ισοδυναμεί σαν νάμαστε πρώτα
ξαδέρφια.
Να σημειώσω εδώ ότι κατά ανεξακρί-

βωτες πληροφορίες μου το ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς της Νησίστας
παρέμεινε μετέωρο, και τελικά οι εκτά-
σεις του χωριού μας περιήλθαν στο ελ-
ληνικό δημόσιο. Για το ιδιοκτησιακό
καθεστώς του χωριού μας είχε ενδια-
φερθεί πολύ και ο άλλος παππούς, Β.

Αράπης. Ανεξα-
κρίβωτες πλη-
ροφορίες λένε
ότι τότε οι χω-
ριανοί είχαν
αγοράσει το
χωριό από τον
Γ ι α γ ι ά μ π ε η ,
αλλά για άγνω-
στους λόγους
δεν πήγε κανείς
στην Κωνσταν-
τινούπολη (ο
παππούς μου
Γιωρ Μάνος
είχε πεθάνει το
1917 και ο Β.
Αράπης το 1926)
για να πάρει τα
συμβόλαια που

αποδείκνυαν την αγορά αυτή. Το πιθα-
νότερο όμως είναι ότι αυτά τα συμβό-
λαια τα εξαφάνισε κάποιος  που είχε
μεγάλα μέσα στην Κωνσταντινούπολη.
(Σημ. Όλα όσα γράφω για το ιδιοκτη-

σιακό πρόβλημα του χωριού μας προ-
έρχονται από αφηγήσεις των γονιών
μου και των γιαγιάδων μου αλλά και
άλλων συγχωριανών μου).
Και πάλι όμως ξεστράτισα από το θέμα
μας, που είναι «κρέμεται η καπότα από
τη λυγαριά». Η λέξη καπότα είναι λατι-
νική και προέρχεται από τη λατινική
λέξη capui που θα πει κεφάλι (απ’ αυτή
παράγεται και η λέξη κεφάλαιο). Ότι,
λοιπόν, σκέπαζε το κεφάλι, ή το πάνω
ή το κάτω, το λέμε κατ’ αναλογία κα-
πότα. Αυτό που κάλυπτε το κάτω κε-
φάλι οι αρχαίοι το λέγαν «περικαυλίς»
και το κατασκεύαζαν από έντερα βο-
διών. Σήμερα το «κρέμεται η καπότα
από τη λυγαριά» το λέμε συνήθως και
όταν θέλουμε να δηλώσουμε ότι παρά
την επιθυμία μας υπάρχει έλλειψη
ερωτικού συντρόφου και επομένως
την καπότα ή την έχουμε στην τσέπη ή
κρεμασμένη στη λυγαριά, το ίδιο
πράγμα είναι.
Πριν εκατό χρόνια, όμως, όπως προ-

είπα, η φράση αυτή είχε εντελώς άλλο
νόημα, ανώτατος αξιωματούχος χρησι-
μοποίησε, ακριβέστερα εφάρμοσε την
φράση αυτή με το σεξιστικό της
νόημα.

Ο  αξιωματούχος πέρασε από την
Άρτα και συνέχισε για ορεινό χωριό
των Ιωαννίνων σταματώντας στην απέ-
ναντι Νησίστα. Μάλιστα εκεί αν θυμά-
μαι καλά 60 Νησιστιώτες που μόλις
είχαν έρθει από την απέναντι Νησίστα
του ζήτησαν να μεριμνήσει να φτιά-
ξουν κάνα καλύβι, να βάλουν το κε-
φάλι τους μέσα και να μην κοιμούνται
έξω. Ο αξιωματούχος τους κοίταζε
σιωπηλός, ανήσυχος και ελαφρώς ανα-
ψοκοκκινισμένος, οι γραμματείς έγρα-
φαν και ξαφνικά ο αξιωματούχος αφού
τους κοίταξε καλά διέταξε να συνεχι-
σθεί το ταξίδι για το χωριό αυτό. Στο
χωριό τον υποδέχθηκαν ο δήμαρχος, ο
μητροπολίτης, όλες οι δημόσιες Αρχές
και πλήθος κόσμου αποτελούμενο από

όλους τους κατοίκους του χωριού
αυτού και των γύρω χωριών. Οι επίση-
μοι άρχισαν το λόγο τους με το καλω-
σόρισμα, ότι επιτέλους ενσαρκώνονται
στο πρόσωπο του αξιωματούχου οι
προαιώνιες ελπίδες του έθνους, το
πλήθος παραληρούσε από ενθουσια-
σμό και στο τέλος είπαν τα αιτήματά
τους. Ο αξιωματούχος τους κοίταζε
σιωπηλός, ανήσυχος και ελαφρώς ανα-
ψοκοκκινισμένος και οι γραμματείς
έγραφαν. Βλέποντας  έτσι τον αξιωμα-
τούχο οι επίσημοι ανησύχησαν, και πι-
στεύοντας αυτοί ότι ζητούσαν από τον
αξιωματούχο  πράγματα που δεν μπο-
ρούσε να τα κάνει, ζήτησαν από τον
αξιωματούχο να τους εξηγήσει τι συμ-
βαίνει και είναι έτσι ανήσυχος και ανα-
ψοκοκκινισμένος. Ο αξιωματούχος
τους είπε και τότε όλοι έμειναν με το
στόμα ανοικτό, το οποίο ξανάκλεισαν
στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου που επακολούθησε
αμέσως και, για την οποία τους έκανε
νόημα ο δήμαρχος  (που είχε μείνει και
αυτός με το στόμα ανοικτό) να επακο-
λουθήσει αμέσως. Το έκτακτο θέμα
της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου ήταν ότι επειδή ο αξιωματού-
χος τους ζήτησε γυναίκα, που θα
βρουν γυναίκα να μη μυρίζει τρόγαλο
όπως δε θάθελε ο αξιωματούχος.
Μετά βασανιστική σύσκεψη και αγω-
νιώδεις αναζητήσεις, σκέφθηκαν  κά-
ποια υπάλληλο σε ένα απόμακρο
χωριό, η οποία όπως ήταν γνωστό σε
όλους ήταν όμορφη, πολύ καθαρή, μύ-
ριζε αρώματα, είχε δε και ευγενική κα-
ταγωγή.
Το είπαν στον αξιωματούχο,  αυτός το
ενέκρινε αλλά το πρόβλημα ήταν ότι
το χωριό αυτό ήταν μακριά, 4 ώρες
δρόμο να πας και να έρθεις και μάλι-
στα εκείνη τη στιγμή έβρεχε και δυ-
νατά. Ο αξιωματούχος  όμως ήταν
ανένδοτος. Έστειλαν λοιπόν μουλάρια
στο χωριό αυτό, έφεραν την υπάλληλο.
Ο αξιωματούχος  έφυγε πολύ ικανοποι-
ημένος από το ορεινό χωριό, υποσχό-
μενος ότι θα ξανάρθει, αλλά δεν
ξαναήρθε ίσως γιατί μάθαινε για τα
προβλήματα των κατοίκων της περιο-
χής από την υπάλληλο, η οποία κατά
σύμπτωση είχε μετατεθεί στη συνέ-
χεια στην Αθήνα. 
Ενόψει των ανωτέρω γίνεται πιο έν-

τονο το ερώτημα πότε πρέπει να λέμε
τη φράση: «Κρέμεται η καπότα από τη
λυγαριά»; Με το ερώτημα αυτό ασχο-
λήθηκαν παγκοσμίως όλα τα πανεπι-
στήμια Κοινωνιολογίας και Πολιτικών
Επιστημών και δεν αποκαλύπτουν την
απάντηση του ερωτήματος. Υπάρχει
όμως η απάντηση στο πότε πρέπει να
χρησιμοποιείται αυτή η φράση, και
αυτή απαρτίζεται από έξι λέξεις: κρέ-
μεται η καπότα από τη λυγαριά. Έτσι
σκέτο, και τέρμα, δεν χρειάζεται καμία
άλλη επεξήγηση. Ίσως παγκοσμίως να
είναι και η μοναδική περίπτωση που
ερώτηση και απάντηση ταυτίζονται
στην ίδια διατύπωση.

Κρέμεται η καπότα από τη λυγαριά 
(με συναφείς και ξώφαλτσες νύξεις)

Γράφει ο Γεώργιος Κ. ΜάνοςΣυνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Ο ποιητής
Σωτήρης Ζυ-
γούρης γεν-
νήθηκε το
1954 στη Ρο-
δαυγή Άρτας
και έφυγε
από τη ζωή
στις 10 Οκτώ-
βριου του
2003, σε ηλι-
κία 49 ετών.
Τα 200 ποι-
ήματα των
εννέα ποιητι-
κών συλλο-
γών του,

συγκεντρωμένα σε έναν καλαίσθητο
τόμο, κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις
«Πέτρα» το 2005.

Ο Σωτήρης Ζυγούρης βγαίνει στη λογο-
τεχνία  με την πρώτη ποιητική συλλογή
του «Κόκκινος κύκλος», η οποία εκδίδε-
ται στην Αθήνα το 1979. Μιά ιδιάζουσα
περίπτωση ποιητή, αλλά και ποιός ποιητής
δεν έχει το δικό του άστρο και χάος; Γεν-
νημένος στη Ροδαυγή Άρτας, ο Σωτήρης

Ζυγούρης πέρασε τα παιδικά του χρόνια
μεγαλωμένος στα σκληρά και ορεινά
τοπία της ζωής και του μόχθου, της πέ-
τρας και του μεγάλου ουρανού. Γι’ αυτό
και αφήνει τη σκέψη να θεριέψει και να
πετάξει σε μια διάσταση δική της, σε
μέτρα που συχνά μας ξεπερνούν, αλλά
και μας οδηγούν σε άκρα...

Λίγα τα κυβικά του δικού του αέρα, που
συνδέεται με μια κλωστίτσα αγωνίας: της
δικής του αγωνίας για το μέλλον και την
ελευθερία του ανθρώπου. Η μέρα του
λίγα γραμμάρια ψωμί, κι ένα ποτήρι νερό,
η ζωή μια σελίδα από τον Ηλίθιο του Ντο-
στογιέφσκι, θα μας ψιθυρίσει ήδη από το
πρώτο του ποίημα «Δρόμοι επιλογής».
Και συνεχίζει, ...η περιουσία μου μια
γωνιά λιακάδα... και ο απέναντι ο συνάν-
θρωπος αδερφός, που ποτέ δε θα σταμα-
τήσει να του χαμογελά. Ποιός κατάλαβε
την αγάπη του ποιητή, και ακόμη περισσό-
τερο την οδύνη του;

Στα χέρια σου, θα πει σε επόμενο ομό-
τιτλο ποίημά του, δεν ταιριάζουν αλυσί-
δες αλλά σημαίες, και στις «Μέρες
οργής» θα καταλήξει με  το... πες καλη-
μέρα για αύριο, κι ο Ήλιος θα έρθει επι-

σκέπτης στην πόρτα σου. Ποιός είδε το
φως του ποιητή;

Αγαπημένο σύμβολο του ποιητή, αν και
γνωρίζει πολύ καλά το σκότος, ο Ήλιος
και το φως, που το αναζητά. Η πορεία του
φωτός, η λαμπάδα του Ηλίου, που θα ξε-
διπλώσει την αλήθεια στο νου και στις
καρδιές των ανθρώπων, φως στα μονοπά-
τια που βγάζουν στη λαμπερή λεωφόρο
της δικαιοσύνης (Ηλιοφάνεια). Μα η πο-
ρεία του Ήλιου δεν τελειώνει ποτέ. Και το
φως του μια δάδα που καίει ασταμάτητα.
Περιγράφει στο ποίημα «Η πορεία του
Ήλιου», από την ποιητική του συλλογή «Η
ηλικία των Δένδρων», Κάθε που βραδιά-
ζει, ένας μαντατοφόρος έρχεται πίσω απ’
τον ίσκιο του βουνού... Αυτός διηγείται
τη μακρινή πορεία του Ήλιου.

Και όσο ωριμάζει η σκέψη και η γραφή,
τόσο βυθίζεται, τόσο λιγοστεύει το φως,
τόσο τα ποιήματά του γίνονται πιο ολιγό-
λογα και ολιγόστιχα, σα να θέλει να μας
καταδείξει το δρόμο που επέλεξε, αυτόν
της Σιωπής και του θανάτου. Στις τρεις
τελευταίες του ποιητικές συλλογές,« Με-
ταίχμιο» (Άρτα, 2001),« Τα Υστερόγραφα»
(Άρτα, 2002) και « Ηλιοστάσιο» (Άρτα,

2003), τα ποιήματά του αποτυπώνουν τον
πόνο και τη ρωγμή της ψυχής του ποι-
ητή... Τα τραγούδια μου είναι μια ελεγεία
για τον πόνο και τη δυστυχία. Τα τραγού-
δια μου έχουν ένα λυγμό για τον άν-
θρωπο που γεννιέται και μια κραυγή για
τον κόσμο που έρχεται...

Στην τελευταία του ποιητική συλλογή
«Ηλιοστάσιο», θ’ αποχαιρετήσει τους δι-
κούς του ποιητές που τον καθόρισαν και
τον βάφτισαν στη θάλασσα της ποίησης,
τον Ρίτσο, τον Καρυωτάκη, τον Καβάφη.
Και θα κλείσει πάλι με τη διάσταση του
Ήλιου...  Στην ακμή των ετών, τον άν-
θρωπο έως τον Ήλιο υψώσαμε... στον «
Επίλογο», Το βιβλίο το αφιερώνω στον
Ήλιο που με εμπνέει να γράφω και να φω-
τίζει τους δρόμους μου. Ο Ήλιος μου
είναι ένας απ’ τους χιλιάδες Ήλιους του
κόσμου. Ο Ήλιος μου είναι ο ίδιος ο εαυ-
τός μου...

Οι λέξεις είναι ισοδύναμες με τη ζωή
και τη δύναμή της, σφίγγουν οι αρμοί των
στίχων και μας δίνουν μια μορφή που θα
λάμπει για πάντα σ΄έναν τόπο μικρό αλλά
λαμπερό....In memoriam….

Κατερίνα Σχισμένου 

Ο Ποιητής απ τη Ροδαυγή.. . .  
της Κατερίνας Σχισμένου
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Η ΡΟΔΑΥΓΗ

Ανήκω στους αυγουστιάτικους επισκέπτες του χω-
ριού. Παραμονή για 7-10 ημέρες, κάποια δουλειά να
κάνουμε, να δούμε κανένα συγγενή, να μην αφή-
σουμε και τα πανηγύρια και ξανά στη βάση μας. Με-
ρικοί συνταξιούχοι, όσο τους βαστούν τα πόδια τους,
το παρατείνουν σε κάποιους μήνες.
Ωραίο το χωριό αλλά ποιο χωριό. Αυτές τις μέρες βιώ-
νουμε την ερήμωση και εγκατάλειψη των χωριών μας.
Έρημοι ολόκληροι συνοικισμοί. Σε άλλους ελάχιστοι
μόνιμοι κάτοικοι, σχεδόν στο σύνολο τους μεγάλης
ηλικίας.
Εγκατάλειψη και των λίγων χωραφιών –ποιος να τα

φροντίσει; Κάποια κηπάρια, λίγες ρίζες ελιές, ζαμπέ-
λες σε δένδρα που δεν ανεβαίνονται. Τα περισσότερα
χωράφια λόγγοσαν, φύτρωσαν ρείκια και πουρνάρια,
τα μονοπάτια που πηγαίναμε έκλεισαν.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αγκομαχάει με τα σκουπίδια
και το νερό. Για τα περισσότερα θέματα πρέπει να την
αναζητήσεις στην έδρα του Δήμου σε κάποιο μακρινό
χωριό. 
Η Περιφέρεια ανύπαρκτη. Το Κράτος μόνο για τον

ΕΝΦΙΑ. Πουθενά κάποιο πρόγραμμα για την δημιουρ-
γία έστω λίγων θέσεων εργασίας, που θα κρατήσουν
κάποιο ενεργό πληθυσμό. 
Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι στριμώχνουν τις εκδηλώ-

σεις τους -για ποιους;- τις λίγες μέρες περί τον Δεκα-
πενταύγουστο. Κάθε χωριό και εκδήλωση, κάθε
συνοικισμός και πανηγύρι. Στις περισσότερες από
αυτές μαζεύονται άνθρωποι οι περισσότεροι όμως
από την Άρτα και τα γύρω χωριά για λίγες ώρες -σαν
να βγαίνουν σε κάποια ταβέρνα. Αναζητούν κάποιο
φολκλορ, στο τέλος όμως καταλήγουν σε κάποιο τσα-
λαπάτημα χορευτάδικου. Πολύ ντιπιντιπιντάει και λίγα
δημοτικά τραγούδια, συνήθως κακοπαιγμένα.
Αυτές τις μέρες έχουν την τιμητική τους και οι υπο-

ψήφιοι δήμαρχοι, περιφερειάρχες, βουλευτές - πλη-
σιάζουν γαρ οι εκλογές. Είναι μοναδική ευκαιρία να

βρεθεί έτοιμη και μαζεμένη πελατεία.
Διάβασα στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ένα ωραίο άρθρο - συ-

νέντευξη του Τζουμερκιώτη Χρ. Τούμπουρου με
αφορμή την πρόσφατη έκδοση του νέου βιβλίου του
“Με την Ηπειρώτικη λαλιά”. Με γλαφυρό τρόπο αλλά

και με πόνο
περιγράφεται
η κατάσταση
στα χωριά
μας. Σταχυο-
λογώ μερικά
αποσπάσματα
Τι είδα στα
χωριά μας;
«Έρμα μαν-
τριά γεμάτα

λύκους». Η καθίζηση των ορεινών περιοχών είναι συ-
νεχόμενη και χαρακτηριστική. Τον Αύγουστο άνοιξαν
για καμιά δεκαριά μέρες - μην φανταστείτε περισσό-
τερο- τα σπίτια και από δω και πέρα «δεν υπάρχει που-
θενά ψ’χούλα».
Τα Τζουμέρκα «βιώνουν» πολλά χρόνια αληθινή εγ-

κατάλειψη. Χωρίς καμιά υπερβολή. «Φύγαν τα νιάτα
τα καλά, φύγανε οι δουλευτάδες, /και καρτεράνε οι
γέροντες και κλαίνε οι μανάδες...». Το αποτέλεσμα το
λέει η λαϊκή μούσα: «Ρημάξανε τα διάσελα και των
χωριών οι στράτες,/πάν’ τα παιδιά στην ξενιτιά και γί-
νονται εργάτες».
Όσο δεν υπάρχει δημιουργική ζωή - μην ξεχνάτε ότι
ο μέσος όρος ηλικίας των κατοίκων του Δήμου Κεν-
τρικών Τζουμέρκων, σύμφωνα με την τελευταία στα-
τιστική, είναι πάνω από πενήντα εννέα χρόνια και
προσωπικά πιστεύω πως αφορά ηλικίες πάνω από
εξήντα πέντε - συνεπώς δύσκολα παράγεται και είναι
πλέον μάλλον ακατόρθωτο να προάγεται λαϊκός πολι-
τισμός.

Το δημοτικό τραγούδι εκτελέστηκε στην κυριολεξία
στα έξι μέτρα από τους "αοιδούς" -τρομάρα τους- με
τα λαμέ πουκάμισα και τα μυτερά παπούτσια. Το κλα-
ρίνο σκούζοντας από τα μαρτύρια που περνάει στα
χέρια του κλαρινίστα «προγκάει ακόμη και τους
ασβούς».
Σαλαμάντρες, κουρούνες και κοράκια, γκουστέρες

και αγριογού¬ρουνα «παρασόλισαν» κυριολεκτικά.
Κάποτε βαρούσαμε τα τενεκέδια για να φύγουν οι
ασβοί. Τώρα δεν χρειάζεται. Μερίμνησε η ορχήστρα.
Τι ο κόκορας από τη Σαμψούντα, τι το ντιμπιτάει, που
ακούγεται καμιά χιλιάδα τη βραδιά, τι το μωρό, τι τα
καγκέλια και τα μέλια, όλα αυτά συνθέτουν μια «μου-
σική πανδαισία» που παρομοιάζοντάς την δεν ταυτί-
ζεται ούτε με μια γαυγιτή συναυλία. Το έχω πει και το
έχω γράψει και δεν θα βαρεθώ να το επαναλαμβά¬νω:
«Το Ηπειρώτικο πανηγύρι. Η Ηπειρώτικη παράδοση.
Αληθινά κακοποιημένες λέξεις».
Στο χωριό μου το Δίστρατο στο απόγειό του τις δε-

καετίες ’50-’60 είχαμε πάνω από 600 άτομα και λει-
τουργούσαν τρία σχολεία. 
Στην τελευταία απογραφή (2011) καταγράφηκαν 198
άτομα.
Ο πραγματικός πληθυσμός λέμε 50 άτομα, στην πραγ-
ματικότητα πολύ λιγότεροι. Νέοι καθόλου, ελάχιστοι
μέσης ηλικίας, σπίτια του ενός και δύο ατόμων. Εδώ
και πάνω από 30 χρόνια κανένα σχολείο κανένας μα-
θητής.
Στο συνοικισμό μου το Τραπεζάκι το 1960 είχαμε 140
άτομα.
Σήμερα από τους τρείς μαχαλάδες, οι δύο έχουν

μηδέν μόνιμους κατοίκους. Μόνο ο ένας έχει 5-6 νε-
αρούς πάνω από εβδομήντα πέντε. 
“Έρμα μαντριά γεμάτα λύκους”.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΑΣ

Με πολλή χαρά έλαβα από τη Γιώτα Λάμπρη το βιβλίο
της «ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ». Το διάβασα όλο μονορούφι σ’ ένα
απόγευμα. Χωρισμένο σε δύο μέρη, περιέχει το
πρώτο μέρος μια μικρή ιστορική αναδρομή για την πε-
ρίοδο της αντίστασης στην περιοχή μας και το δεύ-
τερο μέρος στη μικρή Ιστορία της Ροδαυγής με
τοπωνύμια, ονοματολογία οικογενειών, ήθη και έθιμα. 
Αναμνήσεις του πατέρα της Παναγιώτη Λάμπρη, γνώ-
στη των γεγονότων, με προσωπικές εμπειρίες, δοσμέ-
νες με αυθεντικότητα και γλαφυρότητα, ένα πόνημα
που ευχάριστα διαβάζεται από ντόπιους και μη, δίνον-
τας μία ζωντανή εικόνα της εποχής εκείνης.  Εμείς, η
γενιά που σιγά - σιγά φεύγει, φορτωμένος ο καθένας
από προσωπικές εμπειρίες και διηγήσεις αξίζει τον
κόπο να το διαβάσει και να ανακατατάξει τις σκέψεις
του. 

Εγώ προσωπικά ανήκοντας ιδεολογικά στο αντίπαλο
στρατόπεδο, χάρηκα ιδιαίτερα, γιατί στην ηλικία των
70 και άνω έμαθα από τη γλαφυρή διήγηση του Πάνου
γεγονότα και πράγματα που αγνοούσα. Χάρηκα πολύ,
γιατί μπόρεσα να δω ξεκάθαρα πως ο εμφύλιος σπα-
ραγμός δημιούργησε θύματα και θύτες εκείθεν και
εκείθεν   , χωρίς ουσιαστική αιτία.
Μπράβο Γιώτα που με το λογοτεχνικό ταλέντο μας

δίνεις εδώ και αρκετά χρόνια ιστορίες, αναμνήσεις
και άλλα ποιήματα. Τέλος συγχαρητήρια και στις μαρ-
τυρίες του Πάνου. Να συνεχίσεις Γιώτα μου να μας
επιμορφώνεις και να μας θυμίζεις τις ρίζες μας.
Σε ευχαριστώ για μια φορά ακόμη.

Ηλέκτρα Νάση 

ΕΡΜΑ ΜΑΝΤΡΙΑ Του Χρήστου Ντάλα

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ ΛΑΜΠΡΗ
Γράφει η Ηλέκτρα Νάση

σει τον κόσμο, μπολιάζοντάς τον και πνευματικά δια του Βα-
πτίσματος και του Χρίσματος.
Σε αυτή την εορτή γιορτάζουν τα ονόματα Φωτεινή, Φώτης

(Φώτιος), Ουρανία, Ιορδάνης, Θεοφάνης και Θεοχάρης.
Το όνομα της εορτής προκύπτει από τη φανέρωση των τριών
προσώπων της Αγίας Τριάδας, που σύμφωνα με τις Γραφές
συνέβη κατά τη Βάπτιση του          Ιησού. Στις Δυτικές Εκκλησίες,
τα Θεοφάνια είναι περισσότερο συνδεδεμένα με την προσέ-
λευση και την προσκύνηση των Τριών Μάγων στη Φάτνη της
Γέννησης του Ιησού.
Ιστορικό
Όταν ο Ιησούς έγινε 30 ετών βαπτίστηκε στον Ιορδάνη Πο-

ταμό από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, που ήταν έξι μήνες με-
γαλύτερός του και ασκήτευε στην έρημο, κηρύσσοντας το
βάπτισμα της μετανοίας. Τη στιγμή της Βάπτισης, κατέβηκε
από τον ουρανό το Άγιο Πνεύμα υπό μορφή περιστεράς στον
Ιησού και ταυτόχρονα ακούσθηκε φωνή εξ ουρανού που
έλεγε: «Ούτος εστί ο Υιός του Θεού ο αγαπητός, δια του
οποίου ευδόκησε ο Θεός να σώσει τους αμαρτωλούς». Το γε-
γονός αυτό έχουν καταγράψει οι τρεις από τους τέσσερις
Ευαγγελιστές, ο Μάρκος, ο Ματθαίος και ο Λουκάς. 
Τελετές
Δύο είναι οι κυριότερες τελετές των Θεοφανίων:

• Ο Μέγας Αγιασμός, που λαμβάνει χώρα εντός των Εκκλη-
σιών.
• Η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, που ακολουθεί τον Με-
γάλο Αγιασμό.
Η Ανέλκυση του Σταυρού
Ο Σταυρός καταδύεται σε θαλάσσιο χώρο εντός λιμένων, σε
όχθες ποταμών ή λιμνών και στην ανάγκη σε δεξαμενές
νερού, όπως στην Αθήνα, κατά μίμηση της Βάπτισης του Θε-
ανθρώπου. Η εκδήλωση αυτή στη χώρα μας έχει και πολιτικό
χαρακτήρα, καθώς παρίστανται οι Αρχές της κάθε περιοχής.
Στην πρωτεύουσα, η επίσημη κατάδυση ορίστηκε να γίνεται
από το 1900 στον Πειραιά έναντι της παλαιάς βασιλικής απο-
βάθρας ή του παλιού Δημαρχείου, σήμερα μπροστά από τον
Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Παρόμοιες τελετές γίνονται σε
όλους τους νομούς της χώρας.
Ο εκκλησιαστικός ύμνος που κυριαρχεί την ημέρα και βρί-

σκεται στα χείλη κάθε πιστού είναι το Απολυτίκιο των Θεο-
φανίων:
Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε
η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις
του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι
αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα
και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς

εβεβαίου του λόγου το ασφαλές
Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός
Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι
Έθιμα
• Κάλαντα των Φώτων. Ψάλλονται από τα παιδιά την παρα-
μονή της εορτή σε πολλές παραλλαγές. Οι περισσότερες αρ-
χίζουν με τους στίχους:
«Σήμερα είν' τα Φώτα και ο φωτισμός / και χαρά μεγάλη και
αγιασμός…»
• Ανέλκυση του Σταυρού (το «πιάσιμο του Σταυρού») από κο-
λυμβητές, τους λεγόμενους Βουτηχτάδες, κατά την τελετή
της Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού. Νεαρά, κυρίως, άτομα
βουτούν στα παγωμένα νερά για να πιάσουν πρώτα τον
Σταυρό και να λάβουν την ευλογία του ιερωμένου, αλλά και
να δεχθούν τις τιμές και τις ευχές των συντοπιτών τους.
Στον Πειραιά απαγορεύτηκε από τα προπολεμικά χρόνια η
ανέλκυση του Σταυρού από βουτηχτές, έπειτα από μια θανά-
σιμη συμπλοκή μεταξύ τους. Στις μέρες μας, η ανέλκυση γί-
νεται από τον Επίσκοπο με την κορδέλα που φέρει ο
Σταυρός.
• Αγιασμός των οικιών από τους ιερείς. Στην Ελλάδα ο αγια-
σμός γίνεται για πρώτη φορά την παραμονή των Θεοφανίων
και λέγεται «Μικρός Αγιασμός» ή «Πρωτάγιαση» ή «Φώτιση».
Με την Πρωτάγιαση, ο ιερέας γυρίζει όλα τα σπίτια και με το
Σταυρό και ένα κλωνί βασιλικό «αγιάζει» ή «φωτίζει» (ραντί-
ζει) τους χώρους των σπιτιών για να φύγει μακριά κάθε κακό.
Παλαιότερα, οι λαϊκές δοξασίες συνέδεαν τον φωτισμό των
σπιτιών με την εξαφάνιση των καλικάντζαρων, τους οποίους
φαντάζονταν να φεύγουν περίτρομοι με την έλευση του
ιερέα, κραυγάζοντας: «Φύγετε να φύγουμε κι έφτασε ο τρου-
λόπαπας με την αγιαστούρα του και με τη βρεχτούρα του!»
Η εορτή των Θεοφανίων περικλείει άλλωστε και πολλές εκ-

δηλώσεις που αποτελούν διαιώνιση αρχαίων ελληνικών εθί-
μων. Ο Αγιασμός στη χώρα μας έχει και την έννοια του
καθαρμού, του εξαγνισμού των ανθρώπων, καθώς και της
απαλλαγής του από την επήρεια των δαιμονίων. Η τελευταία
αυτή έννοια δεν είναι αυστηρά χριστιανική, αλλά έχει τις
ρίζες της στην αρχαία λατρεία.
Η κατάδυση του Σταυρού, κατά τη λαϊκή πίστη, δίνει στο

νερό καθαρτικές και εξυγιαντικές ικανότητες. Οι κάτοικοι
πολλών περιοχών μετά τη κατάδυση τρέχουν στις παραλίες
ή στις όχθες ποταμών και λιμνών για να πλύνουν τα αγροτικά
τους εργαλεία, ακόμη και εικονίσματα. Κατά τη λαϊκή δοξα-
σία, ακόμη και τα εικονίσματα με το πέρασμα του χρόνου χά-
νουν την αρχική δύναμη και αξία τους, που την αποκτούν
όμως εκ νέου από το αγιασμένο νερό. Αυτή ακριβώς η διαδι-

κασία δεν αποτελεί παρά επιβίωση της αρχαίας αθηναϊκής
γιορτής των «Πλυντηρίων».
Στην ανατολική Μακεδονία ξεχωριστό ενδιαφέρον παρου-

σιάζει ο εορτασμός των Θεοφανίων στη Δράμα με πληθώρα
εκδηλώσεων και δρώμενων. Σκοπός τους είναι η εξασφάλιση
της καλοχρονίας, δηλαδή η καλή υγεία και η πλούσια γεωρ-
γική και κτηνοτροφική παραγωγή. Μαύρες κάπες, δέρματα
ζώων, μάσκες, κουδούνια και θόρυβοι, στάχτη και σταχτώ-
ματα, χοροί και αγερμοί, αναπαράσταση οργώματος και σπο-
ράς, πλούσιο φαγοπότι και ευχές επιδιώκουν να
επενεργήσουν στην καρποφορία της φύσης. 
Σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων από την πόλη της Δρά-
μας βρίσκεται το Μοναστηράκι, όπου κάθε χρόνο την ημέρα
των Θεοφανίων, αναβιώνει το έθιμο των Αράπηδων. Έχει τις
ρίζες του στην αρχαία ελληνική θρησκεία και πιο συγκεκρι-
μένα στις διονυσιακές τελετές, ενώ έχει δεχτεί και χριστια-
νικές επιρροές. Οι Αράπηδες είναι μια εθιμική παράσταση
(δρώμενο) με έντονα την υπερβολή, το μαγικό και το λατρευ-
τικό στοιχείο, στην οποία συμμετέχουν οι κάτοικοι της περιο-
χής.Το ίδιο έθιμο συναντάμε επίσης και στα χωριά Βώλακας,
Πετρούσα και Ξηροπόταμος. Αναβιώνει επίσης κάθε χρόνο
και στη Νικήσιανη του Δήμου Παγγαίου στο νομό Καβάλας.
Ένα από τα πιο γνωστά έθιμα των Θεοφανίων, τα «ραγκου-
τσάρια», αναβιώνει κάθε χρόνο στην πόλη της Καστοριάς,
όπου οι κάτοικοι μεταμφιέζονται για να ξορκίσουν το κακό. 
Στην Χαλκιδική τηρούνται τα εθιμα της Καμήλας (Γαλάτιστα)
και των Φωταράδων (Παλαιόκαστρο),ένα χορευτικό δρώμενο,
που εκτυλίσσεται στην πλατεία του χωριού.
Το «γιάλα - γιάλα» αναβιώνει στην Ερμιόνη της Αργολίδας

πάνω από 50 χρόνια. Ανάλογα έθιμα επιβιώνουν και σε πολλά
ψαροχώρια της περιοχής, όπως στο Πόρτο Χέλι και την Κοι-
λάδα. Τα ξημερώματα των Φώτων, τα αγόρια που πρόκειται
τη νέα χρονιά να παρουσιαστούν στο στρατό, συγκεντρώνον-
ται, γευματίζουν όλοι μαζί και έπειτα γυρνούν σε όλα τα σπί-
τια της περιοχής από σοκάκι σε σοκάκι, φορώντας
παραδοσιακές ναυτικές φορεσιές και τραγουδώντας το
«γιάλα - γιάλα». Την παραμονή των Φώτων οι κάτοικοι στολί-
ζουν της βάρκες τους με φοίνικες, νεραντζιές και μυρτιές,
τις οποίες δένουν στο λιμάνι πριν την καθιερωμένη βουτιά.
Στην Λευκάδα τηρείται το έθιμο «των πορτοκαλιών». Οι πι-

στοί βουτούν στη θάλασσα τα πορτοκάλια που κρατούν στα
χέρια τους και τα οποία είναι δεμένα μεταξύ τους με σπάγκο.
Έπειτα τα παίρνουν στο σπίτι τους για ευλογία και αφήνουν
ένα από αυτά για ένα ολόκληρο χρόνο στα εικονίσματα του
σπιτιού. Πριν τηντελετή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού,
ρίχνουν στη θάλασσα τα παλιά πορτοκάλια.

Τ Α  Θ Ε Ο Φ Α Ν Ι Ασυνέχεια από την σελίδα 1

Στις 21 Δεκεμβρίου στο χώρο του Δημοτικού
Σχολείου πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη
γιορτή με την παρουσία γονιών και κατοίκων του
χωριού που ήρθαν να απολαύσουν τα λίγα παιδιά
που έχουν μείνει στην περιοχή.

Ο χώρος του σχολείου γέμισε με τις γλυκές
φωνές των παιδιών  ενώ υπήρχε και συνοδεία
μουσικών οργάνων. Ο πολιτιστικός Σύλλογος
πρόσφερε στα παιδιά γλυκά και αναψυκτικά ενώ
ο Σύλλογος Φίλων  Άμμου  έδωσε χριστουγεννιά-
τικα δώρα. 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΓΙΟΡΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΑΥΓΗΣ
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Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ Δημάρχου και αναδόχου
του έργου αντιμετώπισης προβλημάτων που προκλήθηκαν
από θεομηνίες σε όλο το Δήμο Αρταίων και ξεκινάει άμεσα
η υλοποίηση του. 
Στην Κοινότητα Ροδαυγής θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβά-
σεις: 
- Τσιμεντόστρωση προς Νεκροταφείο Αγίου Νικολάου. 
- Κατασκευή σωληνωτού στη θέση "πηγή Συκιάς (μπροστά
στην οικία Έφης Δημοπούλου). 
- Κατασκευή σωληνωτού στη θέση Ξηράκι (προς οικίες Καλ-
λιμογιάννη και Ελ. Μάνου). 
- Κατασκευή σωληνωτού και σκάρας στη θέση "Παπαβασι-
λέικα" και 
- Ανακατασκευή οδοστρώματος και κατασκευή δικτύου όμ-
βριων υδάτων στην οδό μπροστά στο φαρμακείο. 
Κτηματολόγιο.

Ξεκίνησε το Κτηματολόγιο στις Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας, και
Λευκάδας  και συγκεκριμένα αφορά στους Δήμους Ζηρού,
Πάργας, Πρέβεζας, Λευκάδας, Μεγανησίου, Αρταίων, Γεωρ-
γίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων, Νικολάου
Σκουφά.

Στις 10 Δεκεμβρίου ξεκίνησε η διαδικασία της υποβολής
δηλώσεων ιδιοκτησίας και θα διαρκέσει για τρεις μήνες, έως
11 Μαρτίου 2019.
Η συμμετοχή των πολιτών είναι υποχρεωτική, άλλως επέρ-
χονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της
κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές
ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποι-
ηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθε-
σμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.
Οι πολίτες θα πρέπει να:
•ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥΝ τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Τίτλους κτήσης (συμβολαιογραφικές πράξεις, δικαστικές
αποφάσεις, πιστοποιητικά μεταγραφής, έγγραφα χρησικτη-
σίας, πιστοποιητικά κληρονομιάς), αστυνομική ταυτότητα,
έγγραφο αποδεικτικό ΑΦΜ, όλα σε μορφή απλού φωτοαντί-
γραφου.
•ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ το ακίνητό τους (τοπογραφικό διάγραμμα ή
δωρεάν υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφιών της ΕΛΛ. ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ή gps χειρός ή υπόδειξη στο Γραφείο Κτηματο-
γράφησης)
•ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ τη δήλωση ιδιοκτησίας έγκαιρα στο αρμόδιο
Γραφείο Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά
Ωράριο λειτουργίας Γραφείων Κτηματογράφησης: Δευτέρα,
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από 8:00 έως 16:00 και κάθε Τε-
τάρτη από 8:00 έως 20:00. 
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΛΕΩΦ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20, Τ.Κ. 48100, ΠΡΕ-
ΒΕΖΑ, ΤΗΛ: 26820-28159 & 60208 ΦΑΞ: 26820-60235
Π.Ε. ΑΡΤΑΣ, Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 31, Τ.Κ.47131, ΑΡΤΑ, ΤΗΛ: 26810-
75914 & 26810-77566 ΦΑΞ: 26810 27809
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 15, Τ.Κ.31100, ΛΕΥ-
ΚΑΔΑ, ΤΗΛ: 26450-21997 ΦΑΞ: 26450-21652 
Βελτίωση υποδομών στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο
του Σχολείου.
Το τελευταίο εξάμηνο έγιναν πολλές παρεμβάσεις στο Δη-

μοτικό Σχολείο και στον περιβάλλοντα χώρο ύστερα από αι-
τήματα γονέων, δασκάλου και Προέδρου της Κοινότητας,
που αποσκοπούσαν στη βελτίωση των υποδομών, στην εύ-
ρυθμη λειτουργία του Σχολείου και στην ασφάλεια των μα-
θητών.

Η αρχή έγινε με το βάψιμο των αιθουσών και των τουαλε-
τών αρχές του καλοκαιριού.
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και το ιδιαίτερο

ενδιαφέρον του Αντιδημάρχου Παιδείας κ. Δημήτρη Σφήκα,
υλοποιήθηκαν τα παρακάτω αιτήματα:
Τουαλέτες:
Αντικαταστάθηκαν οι βρύσες (δεν λειτουργούσε καμία) και

συνδέθηκε νερό στα καζανάκια και τις βρύσες. Επίσης αντι-
καταστάθηκε νιπτήρας και τοποθετήθηκαν καλαθάκια,
  συσκευές  για κρεμοσάπουνο, χειροπετσέτες και χαρτί
υγείας.  Στις πόρτες και τα παράθυρα αντικαταστάθηκαν τα
σπασμένα και ραγισμένα τζάμια. Με το εξωτερικό βάψιμο
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στις τουαλέτες.

Λεβητοστάσιο:
Το λεβητοστάσιο, ένας χώρος που εκτός του καυστήρα και

της δεξαμενής καυσίμου, ήταν γεμάτος άχρηστα και επικίν-
δυνα υλικά. Αυτά αφαιρέθηκαν, το δωμάτιο στοκαρίστηκε
και βάφτηκε. Αντικαταστάθηκε ο κυκλοφορητής και προσαρ-

Ο πρόεδρος της Τ. Κ. Ροδαυγής ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ μας ενημερώνει
μόστηκε χρονοδιακόπτης λειτουργίας του καυστήρα έτσι
ώστε το πρωί η αίθουσα να είναι ζεστή, με την προσέλευση
των μαθητών.
Περιβάλλων χώρος:
Στο δρόμο πλησίον του Σχολείου για την ασφάλεια των μα-

θητών μπήκαν 20 μέτρα περίπου κάγκελα. Δυτικά του Σχο-
λείου καλλωπίστηκε ο χώρος με κλάδεμα δένδρων και την
κοπή σάπιων κλωναριών δένδρων και θάμνων, από το Τμήμα

Πράσινου του Δήμου. Ελαι-
οχρωματίστηκαν τα κάγ-
κελα περιμετρικά και η
συρόμενη είσοδος. Στη
σκεπή και στο σκέπαστρο
τοποθετήθηκε υδρορροή.

Ένα χρόνιο πρόβλημα
ήταν η συσσώρευση όμ-
βριων υδάτων στην αυλή
του Σχολείου και η παρα-
μονή τους επί μεγάλο χρο-
νικό διάστημα με
αποτέλεσμα την δύσκολη
πρόσβαση των μαθητών.
Αυτό αντιμετωπίστηκε με
πλακόστρωτο 35 τετραγω-
νικών μέτρων και επί-
στρωση με ειδική άμμο.

Εκκρεμότητα για το καλο-
καίρι θα παραμείνει η συν-
τήρηση των ξύλινων
πατωμάτων στις αίθουσες
και για τις προσεχείς ημέ-

ρες  η διάθεση ζεστού νερού για την πλύση των χεριών.
Επίσης εκκρεμότητα παραμένει η κοπή ή το κλάδεμα των

πεύκων στην αυλή του Σχολείου. Συγκεκριμένα οι γονείς και
ο δάσκαλος υπέβαλαν αίτημα στην Κοινότητα για κοπή του
πρώτου πεύκου, που συναντάμε πηγαίνοντας στην αυλή για
τους παρακάτω λόγους: Τα κλωνάρια και τα κουκουνάρια με
ισχυρό άνεμο, καθίστανται επικίνδυνα για την ασφάλεια των
μαθητών. Επίσης τα κλωνάρια απ τη μια πλευρά υπερέβησαν
τα καλώδια της ΔΕΗ κι απ την άλλη πλησίασαν τόσο τα πα-
ράθυρα της αίθουσας που δεν επιτρέπουν τον ήλιο να διέλ-
θει στην αίθουσα. Κάτι που δεν αναφέρθηκε αλλά είναι πολύ
σοβαρό είναι ότι το ρίζωμα τους φούσκωσε τον πέτρινο
τοίχο κάτωθεν της αυλής και έσπασε τσιμεντένια πρεβάζια.
Πολύ πιθανόν το ρίζωμα να ευθύνεται για τον εγκλωβισμό
και παραμονή  των υδάτων  στον αύλειο χώρο. Η Κοινότητα
ομόφωνα πρότεινε την κοπή και των δύο πεύκων  και την φύ-
τευση νέων χαμηλών δένδρων. Αναμένεται η έγκριση του
αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Η Κοινότητα ευχαριστεί το δάσκαλο κ. Ιωάννη Γκόκα, τους

γονείς των μαθητών και τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Θεανώ
Γραμματικού για το επίμονο ενδιαφέρον τους, με στόχο τη
βελτίωση των υποδομών του Σχολείου. Τους Αντιδημάρχους
κκ Χριστόφορο Σιαφάκα και ιδιαίτερα το Δημήτριο Σφήκα για
τη σημαντική συνδρομή τους, το Τμήμα Πρασίνου του
Δήμου και το Δήμο Αρταίων για τη διάθεση προσωπικού, υλι-
κών και πίστωσης.
Επίσης ευχαριστεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής, το
Σύλλογο Γυναικών, τους Φίλους του Άμμου, το Εκκλησια-
στικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής και τους κατοίκους, για
την οικονομική κάλυψη των εργατικών του πλακόστρωτου.
Την Εκκλησία μας επιπροσθέτως και για τη διάθεση της πλά-
κας.
Χιονοπτώσεις και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες "Η Σοφία".
Τελικά οι προγνώσεις της ΕΜΥ επαληθεύτηκαν και η κακο-

καιρία "Σοφία" έπληξε την περιοχή μας με πολύ χαμηλές θερ-
μοκρασίες και χιονοπτώσεις. Απ ‘τα μεσάνυχτα της Τετάρτης
3-01-2019 έως και το πρωινό του Σαββάτου 05-01-2019 χιόνι
πυκνό…του παλαιού καιρού, έπεφτε σε όλη την περιοχή.
Το ύψος του χιονιού στο κέντρο του Χωριού ξεπέρασε τα 30
εκατοστά.

Συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άρτας και του
Δήμου Αρταίων αντιμετώπισαν τα όποια προβλήματα δημι-
ουργήθηκαν και είχαν σχέση κυρίως με την ασφαλή κυκλο-
φορία των αυτοκινήτων.
Η Περιφερειακή οδός και η κεντρική Δημοτική ήταν συνε-

χώς προσβάσιμες και το βάρος έπεφτε σε δρόμους που διέ-
μεναν κάτοικοι με προβλήματα υγείας
Η Πολιτική προστασία έριχνε διαρκώς αλάτι στους δρόμους
και αποθήκευε αλάτι σε ορισμένα σημεία για να μπορούν οι
κάτοικοι να το χρησιμοποιήσουν όπου υπάρχει ανάγκη.
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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» ψησταριά, στην πλα-
τείας Ροδαυγής
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

3. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ «Η πονηρή αλεπού»
Στο κέντρο Ροδαυγής
Τζουμερκιώτης Θεόδωρος
Τηλ. 6947274677
Το μπαρ δε λειτουργεί σε μόνιμη βάση,
αλλά κάποια διαστήματα (καλοκαίρι, Πάσχα κλπ)

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
Παπαβασιλείου Κων/νος
Τηλ. 2683071385 – 6944513727

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Λειτουργεί υπό νέα Διεύθυνση το κατάστημα της εκκλησίας στην πλατεία του χωριού. ΄Ενας άνεμος αισιοδοξίας υπάρχει από μέρους της νέας
διεύθυνσης. Τα μηνύματα είναι αρκετά ενθαρρυντικά για όλα τα καταστήματα του χωριού.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
✔ Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο
Δημαρχείο η κλήρωση για τη διανομή των 75 οι-
κιακών κάδων κομποστοποίησης από το Δήμο
Αρταίων. Στο χωριό μας τυχερός αναδείχθηκε ο
Γεώργιος Κομζιάς.
✔ Ο Χειρουργός Νάστος Κωνσταντίνος του Ηλία,
που κατάγεται από τη Σκούπα Άρτας, εξελέγη
Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής της Ιατρι-
κής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. Στις 30.10.2018 ανέλαβε
επίσημα τα καθήκοντά του ενώπιον των Πρυτα-
νικών Αρχών. Συγχαρητήρια!!!
✔ Το κύμα της κακοκαιρίας στις 3 Ιανουαρίου
2018, με χιονοπτώσεις στις περιοχές Κορφο-
βούνι-Πιστιανά-Ροδαυγή-Σκούπα μέχρι Δαφ-
νωτή, αντιμετωπίστηκε άμεσα και με επιτυχία,
ωστόσο ο Δήμος Αρταίων συνιστούσε προσοχή
στην μετακίνηση των συμπολιτών στο ορεινό και
ημιορεινό δίκτυο του Δήμου, στο οποίο η Πολι-
τική Προστασία ρίχνει διαρκώς αλάτι, ενώ τα μη-
χανήματα βρισκονται επί ποδός.
✔ Πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός των υδάτων
στη γέφυρα της ΄Αρτας παρουσία των τοπικών
αρχών και εκπροσώπου της κυβέρνησης.


